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  Brevipalpus obovatus Donnadieuچرخه زيستي كنه قرمز چاي 

(Acari: Tenuipalpidae)  در سه دماي مختلف آزمايشگاهي  
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 چکيده

 
 از آفات مهم چاي است كه بعالوه در روي گياهان              Brevipalpus obovatusكنه قرمز چاي،     

در .  اين آفت در روي تمام ارقام چاي ايجاد خسارت مي كند           .  اعي، باغي، زينتي و غيره فعاليت دارد      زر

 درجه سانتيگراد و    ٥/٢٩±  ١ و   ٥/٢٥±  ٢ ،   ٥/٢٠±  ٢اين تحقيق، بيولوژي كنه قرمز چاي در سه دماي           

 تشتك   ساعت روشنايي در داخل انكوباتور و در روي ديسك برگي و           ١٢ درصد و    ٨٠±  ٥رطوبت نسبي   

در اين مطالعه تاثير دما بر روي مراحل مختلف زندگي شامل دوره الروي، استراحت                 .  پتري انجام شد  

اول، پوره سن اول، استراحت دوم، پوره سن دوم، استراحت سوم، مراحل قبل از تخمگذاري، مدت                    

. قرار گرفت تخمگذاري، روند تخمگذاري، خاتمه تخمگذاري، تعداد تخم و زمان مرگ كنه مورد بررسي              

. تعداد متوسط تخم هاي گذاشته شده توسط كنه ماده بطور مستقيم با طول عمر كنه ارتباط داشت                      

 سانتيگراد ديده   ٥/٢٠±  ٢ روز در دماي     ٥/١٠٧ عدد و طوالني ترين دوره زندگي،        ٨٢حداكثر تعداد تخم،    

 در دماهاي  )  بعدياز مرحله تخم تا مرحله تخم        (بطور متوسط طول دوره زندگي يك نسل كنه           .  شد
 . روز كامل گرديد٢/٢٤ و ٩/٢٨، ٨/٣٩ سانتيگراد بترتيب در ٥/٢٩± ١ و ٥/٢٥± ٢، ٥/٢٠± ٢

 
 ، بيولوژي آزمايشگاهي، دماهاي Brevipalpus obovatus چاي، كنه قرمز :هاي كليدي واژه

 مختلف                         
 

 مقدمه
 Brevipalpus obovatus Donnadieuكنه قرمز     

باشد   مي (Cosmopolitan)جازي   يكي از آفات مهم و همه     
. كه روي گياهان زراعي، باغي، زينتي و غيره فعاليت دارد            

 در بهار (Scarlet mite)اولين گزارش وجود كنه قرمز چاي 
 و فقط در مناطق شمالي ايران يعني حدود             ١٣٤٠سال  

ه آستارا تا رامسر و قسمتي از تنكابن و چالوس از روي بوت             
). ٤( صورت گرفت      (Ligustrum)هاي چاي و برگ نو         

 كنه قرمز   )١٣٥٦( و سپاسگزاريان    )١٣٤٩(معزي و اشپري    
  حبيبيان).  ٧  ،٥(را از جمله آفات مهم چاي ذكر نمودند            

 B. obovatusاز مهمترين آفات چاي شمال به كنه       )١٣٦٧(
 در  ١٣٦٨بر نيز در سال         شيشه).  ٣(اشاره نموده است      

هاي انجير در جنوب غربي        خود بر روي كنه    هاي   بررسي
 نيز اين كنه را به تعداد بسيار كم از )١٣٧٥(ايران و بريماني   

از شهرستان ساري گزارش       Pinus radiata روي كاج    
 ).٦ ،١(اند  نموده

 چيني، دارجلينگ، آسام و     (در ايران تمام ارقام چاي        
 ٣٠غ بر   عالوه بر چاي، بال   .  باشند ميزبان كنه قرمز مي   )  …

 ميزبان براي اولين    ٢٤ميزبان براي اين گونه اعالم شد كه         
بار از ايران معرفي گرديدند كه شامل انواع مركبات، برگ نو،           
هلو، ازگيل ژاپني، كيوي و گياهان زينتي مثل محبوبه شب،          
گل داوودي، گل كاغذي، ختمي چيني، شمشاد ابلق ژاپني          

). ٢(و ترشك بودند    بابا آدم، گل هميشه بهار، پيچك سفيد        
ها، جمعيت كنه قرمز بر روي تمشك           از بين اين ميزبان    
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وحشي و پيچك سفيد بسيار زياد بوده و معموال اين                  
هاي هرز در تمام باغ هاي چاي بوضوح مشاهده گرديد            علف

عالئم خسارت ناشي از اين كنه روي چاي و ديگر               ).  ٢(
اين بطوريكه  .  محصوالت بر حسب نوع گياه متفاوت است        

عالئم روي چاي در قسمت زيرين سطح برگ، دمبرگ و در            
اطراف رگبرگ اصلي بعلت وجود مراحل مختلف كنه               

در اثر تغذيه بيشتر رگبرگ اصلي، رنگ آن از         .  تر است  نمايان
اي كمرنگ تا تيره و سطح روي برگ           سبز تيره برنگ قهوه   

 .آيد نيز در اثر خسارت شديد برنگ زرد تيره يا برنزه در مي            
كاهش مواد كلروفيلي و غذايي، موجب اختالل در فتوسنتز          

اين برگها ارزش الزم را از نظر توليد        .  گردد و ريزش برگ مي   
چاي دارا نبوده و بطوركلي باعث ضعيف شدن بوته و كاهش           

 ). ٢(گردند  هاي آينده مي محصول در سال
خسارت آفت در جمعيت باالي آفت زياد است و قابل             

ها بيشتر    به همين دليل در برخي سال         باشد مالحظه مي 
در ).  ٤(روند   هاي چاي در اثر ريزش برگها از بين مي            بوته

شمال شرقي هندوستان و برخي كشورهايي آفريقايي              
 درصد كل خسارت     ٢٥خسارت مربوط به اين آفت حدود         

در كشورهاي كنيا،    ).  ٨،١٠(باشد   وارده به محصول مي     
 و اوگاندا در طول فصل       مالوي، موزامبيك، آفريقاي جنوبي   
  توسط دو گونه         ای خشك خسارت قابل مالحظه         

B. obovatus    و B. phoenicis        به گياهان چاي وارد 
 همچنين در سريالنكا خسارت كنه قرمز          ).  ١٢(آيد   مي

B. obovatus       و كنه قرمز تارتنOligonychus coffeae 
 درصد كاهش محصول را بدنبال داشته        ٩٩/٤ تا   ٥٦/٠بين  
 ). ٩(است 

 
 ها مواد و روش

 ، ٥/٢٠±  ٢چرخه زيستي كنه قرمز چاي در سه دماي           
  درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي        ٥/٢٩±  ١ و    ٥/٢٥±  ٢
 ساعت روشنايي در داخل انكوباتور و به         ١٢ درصد و    ٨٠±٥

هاي  به اين صورت كه ديسك    .  روش ديسك برگي انجام شد    
اسفنج  سانتي متر تهيه و روي         ٥/٣برگي از چاي به قطر       

 ميليمتر  ٥ ميلي متر و ارتفاع      ١٥٠ تا   ١٤٠مرطوب به قطر    
ظروف پتري ديش مورد    .  داخل تشتك پتري سنجاق گرديد    

 ١٠ ميلي متر و ارتفاع          ١٥٠ تا    ١٤٠استفاده به قطر      

بدينوسيله در داخل هر تشتك پتري ديش        .  متر بودند  ميلي
گرفت و براي حفظ      عدد ديسك برگي قرار مي     ٧ تا   ٤تعداد  
هاي برگي يك اليه نازك       وبت برگها اطراف همه ديسك     رط

اين عمل هم مانع از فرار كنه . پنبه تابيده شده قرار داده شد   
شد و هم رطوبت الزم برگ را           از روي ديسك برگي مي      

نمود و بعالوه مانع از خشك شدن سريع برگ              تامين مي 
روي هر  .  شده و شادابي برگ تا پايان كار حفظ گرديد             

 يك كنه ماده بارور قرار داده شد و روزانه يك            ديسك برگي 
گرفت و پس از گذاشتن        الي دو بار مورد بازديد قرار مي         

اولين تخم و ثبت زمان، كنه ماده از روي ديسك برگي                
حذف شده و بقيه مراحل زندگي شامل دوره الروي،                 
استراحت اول، پوره سن اول، استراحت دوم، پوره سن دوم،           

ل قبل از تخمگذاري، مدت تخمگذاري،      استراحت سوم، مراح  
روند تخمگذاري، خاتمه تخمگذاري، تعداد تخم و زمان             

 .شد مرگ كنه ثبت مي
، تعدادي از   (Thelytoky)زايي   به منظور بررسي ماده    

الروهاي تازه تفريخ شده را توسط قلم موهاي ظريف انتخاب          
كرده و هر الرو روي ديسك برگي جديد منتقل شد و در در             

 درجه سانتيگراد و رطوبت     ٥/٢٥±٢ انكوباتور با دماي     داخل
 ساعت روشنايي تمام مراحل       ١٢ درصد و     ٨٠±  ٥نسبي  

هاي حاصل از    زندگي مورد بررسي قرار گرفت و مجددا تخم       
 .    هاي ماده بالغ بصورت انفرادي مورد بررسي واقع شد كنه

به منظور بررسي تعداد نسل كنه قرمز در شرايط                
 درصد در روي ديسك     ٧٥±  ٥ رطوبت نسبي    آزمايشگاهي و 

 . برگي پرورش بطور متوالي صورت گرفت
 

 يج و بحث انت
 مراحل مختلف چرخه زيستي كنه قرمز چاي

 تخم 
 دقيقه تخم را با باز كردن يا        ٨ الي   ٣كنه ماده به مدت     

كند و سپس    هاي انتهاي بدن خود خارج مي       انبساط دريچه 
 سپري كرده و در بيشتر       كنه ماده مدتي را در اطراف تخم       

موارد به آن نزديك شده و توسط پاهاي جلويي خود روي             
كند و اين عمل چندين بار       ها را لمس يا ضربه وارد مي       تخم

 ساعت قبل از تفريخ تخم      ٤٨ الي   ٢٤حدود  .  گردد تكرار مي 
پرده بيروني جنين يك پوششي بخود گرفته كه بصورت             
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نين بوضوح مشخص   گردد و ج   اي سفيد رنگ ظاهر مي     هاله
تخم كنه قرمز بيضوي شكل كه در ابتدا برنگ قرمز          .  شود مي

نارنجي روشن و بتدريج تغيير رنگ داده و در موقع تفريخ              
بر اساس نتايج بدست آمده، دوره رشد           .  شود تر مي  تيره

 و  ١٢ درجه سانتيگراد حداقل      ٥/٢٠±  ٢جنين در دماي     
 ٥/٢٥±٢ي   روز، در دما    ٥/١٣ و بطور متوسط      ١٥حداكثر  

 و بطور متوسط    ١٢ و حداكثر    ٥/٨درجه سانتيگراد حداقل    
 و  ٦ درجه سانتيگراد، حداقل      ٥/٢٩±١ روز و در دماي       ١٠

جدول ( روز بطول انجاميد     ٧٤/٧ و بطور متوسط     ٩حداكثر  
 ).  ٢ و ١

   الرو 
 بصورت هاله    تخم،  ساعت بعد از ظهور     ٤٨ تا   ٢٤الرو  

د جنين ظاهر    سفيد در اطراف تخم عالئم تكميل رش           
الرو به كمك كليسرها پوسته تخم را سوراخ نموده         .  شود مي

 جفت پا   ٣الرو تازه خارج شده داراي      .  شود و از آن خارج مي    
مدت تغذيه  .  باشد و رنگ آن قبل از تغذيه قرمز نارنجي مي         

حداقل، حداكثر و   ( درجه به ترتيب     ٥/٢٩±١الرو در دماي    
 درجه به   ٥/٢٥±٢   روز، در دماي    ٢ و   ٥/٢،  ٥/١)  متوسط
 درجه  ٥/٢٠±٢ روز و در دماي          ٧٧/٢ و    ٤،  ٢ترتيب  
. انجامد  روز بطول مي   ٣٣/٤ و   ٨،  ٥/٣گراد به ترتيب     سانتي

در انتقال الروها براي اجراي مراحل مختلف آزمايش سعي           
گرديد كه الروها در حال حركت باشند كه بهترين زمان              

ورت باعث  گشت، در غير اينص    براي انتقال آنها محسوب مي     
الرو پس از   .  شد ها و در نيتجه مرگ آنها مي        قطع استايلت 

ي ثابت شده و از     تغذيه و كامل شدن مرحله رشدي، در محل       
سطح شكمي كامال به سطح برگ چسبيده و با جمع كردن            

سمت بدن به استراحت اول يا استراحت الروي               ب  پاها
(Nymphochrysalis)  جمع كردن پاها نشانه     .  پردازد مي

اما مدت استراحت مرحله اول بسته       .  الروي است ستراحت  ا
  درجه ٥/٢٩±١در دماي    .  به دماي محيط متفاوت بود       

 روز، در   ٣١/٢ روز و بطور متوسط      ٥/٣ تا   ٥/١ بين   سانتيگراد
 روز و متوسط    ٥/٣ تا   ٢ بين    سانتيگراد  درجه ٥/٢٥±٢دماي  
 تا ٥/٣ درجه سانتي گراد بين ٥/٢٠±٢ دماي روز و در ٤٧/٢
  .)٢ و ١جدول  ( روز بطول انجاميد٠٨/٤روز و متوسط  ٥
 هپور

 زندگي خود   دورهاين كنه داراي دو مرحله پورگي در          
 .باشد مي

 جفت پا و قدري بزرگتر از الرو        ٤ داراي   ،  ١پوره سن يك  
 و عرض آن به       ميكرون ٢١٠ تا   ٢٠٠به اندازه   و طول آن     

ها پاها نارنجي رنگ و در انت        .  رسد  مي  ميكرون ٩٠‐١١٠
روشن تر و در پشت بدن نقاط سياهرنگ بصورت پراكنده             

  دمايطول مدت تغذيه اين مرحله در          .  شود مشاهده مي 
حداقل، حداكثر و   ( و به ترتيب       سانتيگراد  درجه ٥/٢٩±١

  درجه ٥/٢٥±٢  دماي روز، در     ٧٦/١ و    ٥/٢،  ١)  متوسط
 ٥/٢٠±٢ دماي روز و در ٧٣/١ و ٢، ٥/١ به ترتيب سانتيگراد
. دي روز بطول انجام   ٧١/٢ و   ٣،  ٢نتيگراد به ترتيب    درجه سا 

  شده (Deutochrysalis)سپس وارد مرحله استراحت دوم      
 به روش فوق به        سانتيگراد  درجه ٥/٢٩±١  دمايكه در    
  سانتيگراد  درجه ٥/٢٥±٢  دماي روز و در     ١/٢ و   ٤،  ١ترتيب  

 درجه  ٥/٢٠±٢  دماي روز و در      ٢٣/٢ و   ٥/٢،  ٢به ترتيب   
 . روز طول كشيد٣٨/٣ و ٥/٤، ٥/٢ ترتيب سانتيگراد به

در اين مرحله پوره شباهت زيادي به         ،  ٢پوره سن دوم  
 بدن   و عرض  مرحله قبلي دارد و فقط اختالف آن در طول          

 و عرض    ميكرون ٢٦٠ تا   ٢٥٠حدود   طول آن    باشد كه  مي
هاي نر در اين       كنه.  رسد  مي  ميكرون ١٣٠‐١٤٠آن به    

 انتهاي بدن و نازكتر      مرحله تا حدودي بعلت باريك شدن      
شوند ولي    بودن ضخامت بدن آنها تشخيص داده مي             

. تشخيص بهتر و راحتتر آنها در مرحله بلوغ نمايان تر است           
  درجه  ٥/٢٩±١  دمايمدت تغذيه در اين مرحله در             

 و  ٥/٣،  ٥/١)  حداقل، حداكثر و متوسط   ( به ترتيب    سانتيگراد
، ٢به ترتيب      سانتيگراد  درجه ٥/٢٥±٢  دماي روز و در     ٤٥/٢
 درجه سانتيگراد به     ٥/٢٠±٢  دماي روز و در       ٢٣/٢ و    ٣

  دماي روز و اين مدت براي نرها در            ٨٣/٢ و   ٥،  ٢ترتيب  
 روز  ٢/٣ و   ٥/٣،  ٥/٢ درجه سانتيگراد به ترتيب        ٥/٢٥±٢

بطول انجاميد كه پس از اين وارد مرحله استراحت سوم              
(Teliochrysalis)            درجه  ٥/٢٩±١ شد كه در دماي  

 ٥/٢٥±٢  دماي روز و در      ٥/٢ و   ٤،  ٢ به ترتيب     تيگرادسان
 ٥/٢٠±٢  دماي روز و در      ١/٣ و    ٥/٥،  ٢   سانتيگراد درجه

حداكثر، حداقل و    .   روز بود   ٤ و    ٦،  ٣درجه سانتيگراد    
 ٥/٢٥±٢  دمايمتوسط دوره استراحت سوم در نرها در            

  بطول انجاميد  ز رو ٤ و   ٥/٤،  ٣درجه سانتيگراد به ترتيب      
 .      )٢ و ١جدول (

                                                                               
1. Protonymph    
2. Deutonymph    
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 بلوغ
 جفت پا بوده و رنگ       ٤بلوغ اين كنه داراي      در مرحله   

نارنجي يا روشن    مايل به    افراد ماده و نر در ابتدا قرمز            
ها بشكل   گذرد بويژه ماده   باشد و هرچه از عمر آنها مي         مي

ها بالفاصله بعد    ماده.  شوند مخمل قرمز تند ارغواني ظاهر مي     
مادگي الزم براي     از خروج از پوسته استراحت سوم، آ            

جفتگيري را داشته و با نرهايي كه قبال در محيط وجود               
نرها در انتهاي بدن كشيده      .  نمايند اند جفتگيري مي   داشته

ها  در صورتيكه ماده  .  ها هستند  تر و كم ضخامت تر از ماده       
تر و ضخامت      بويژه در موقع تخمگذاري مقداري پهن          

هاي ماده در    هطول بدن كن  .  بيشتري نسبت به نرها دارند     
  ميكرون١٦٠‐١٧٠ و عرض آنها  ميكرون٢٦٠ تا  ٢٥٠حدود  

‐١٦٦ و عرض آنها      ميكرون ٢٥٠نرها در حدود    طول افراد   و  
 .باشد  مي ميكرون١٥٦

 جفت گيري
هاي نر كه معموال به تعداد بسيار كم مشاهده                 كنه

هاي در حال استراحت        شوند در اطراف دئوتونمف        مي
(Teliochrysalis) برده و به اينطرف و آنطرف در             بسر 

پس از پوست اندازي سوم و خروج            .  باشند حركت مي  
هاي ماده را تعقيب     هاي نر تا مدتي كنه      هاي ماده، كنه   كنه

كرده و سپس جفت پاهاي جلويي خود را روي قسمت               
 باالتر از پاهاي چهارم     (Hysterosoma)  وزومارپشتي هيست 

 و دو سوم    (Gnathosoma)  كنه ماده قرار داده، گناتوزوما     
پس از  بدن را در زير بدن كنه ماده برده و از قسمت شيار               

 يعني بعد از پاهاي چهارم خود را شبيه          (Postpedal)پاها  
اي حدود   با زاويه (به دم عقرب به طرف عقب خم نموده            

و بدين شكل عمل جفتگيري صورت      )   درجه ١٦٠ الي   ١٥٠
قه بطول    دقي  ٩مدت زمان جفتگيري حدود         .  گيرد مي
هاي نر   رود بدليل كم بودن تعداد كنه      احتمال مي .  انجامد مي

از يكبار جفتگيري نكرده ولي         هاي ماده بيش    معموال كنه 
هاي ماده    هاي نر قادرند با تعداد بيشتري از كنه               كنه

 . جفتگيري نمايند
 تخمگذاري
) حداقل، حداكثر و متوسط   (هاي ماده بالغ به ترتيب       كنه

، ٢ و    درجه سانتيگراد    ٥/٢٩±١ز  در دماي      رو ٣٨/٢ و   ٣،  ٢
 ٦،  ٣ و    سانتيگراد  درجه ٥/٢٥±٢ روز  در دماي      ٣٧/٣ و   ٥/٧

 درجه سانتيگراد پس از خروج از       ٥/٢٠±٢ روز در دماي     ٤و  
مدت تخمريزي  .  نمايند مرحله استراحت سوم تخمريزي مي     

با توجه به دما و ميزان تغذيه كنه ماده متغير بوده، بطوريكه            
حداقل، ( به ترتيب       سانتيگراد  درجه ٥/٢٩±١اي  در دم 

 ٥/٢٥±٢ روز و در دماي      ١/٢٠ و   ٥٨،  ٣)  حداكثر و متوسط  
  روز و در دماي    ٩/٢٥ و   ٤١،  ١٠ به ترتيب     سانتيگراد درجه
 روز طول     ٨/٣٧ و     ٧٤،   ١٥ درجه سانتيگراد       ٥/٢٠±٢
 ٥/٢٩±١  دمايهاي گذاشته شده نيز در       تعداد تخم .  كشد مي

 عدد تخم و در      ٤٣ و   ٨٢،  ١٦ه ترتيب   درجه سانتيگراد ب  
هاي گذاشته   طول اين مدت حداكثر و متوسط تعداد تخم         

درصد تفريخ  .  باشد  مي ٣شده در شبانه روز به شرح جدول         
 و در دماي    ٢/٩٤   سانتيگراد  درجه ٥/٢٩±١تخم در دماي    

   درصد برآورد گرديد         ٦/٧٩گراد      درجه سانتي      ٢٠
 .)٢ و ١جدول (

  طول عمر كنه
افراد ماده بيشتر   )  از زمان الروي تا مرگ    (مر كنه   طول ع 

. باشد از افراد نر بوده و تابع دماي محيط و تغذيه مي                  
 به ترتيب     سانتيگراد  درجه ٥/٢٩±١بطوريكه در دماي      

 روز و در    ٨٦/٤٠ و   ٩٠،  ٥/١٦)  حداقل، حداكثر و متوسط   (
  و  ٧٨،  ٥/٢٧ به ترتيب       سانتيگراد  درجه ٥/٢٥±٢دماي  
 درجه سانتيگراد به ترتيب     ٥/٢٠±٢ر دماي    روز و د   ٠٦/٥٠
اين مدت براي   .   روز بطول انجاميد   ٧٥/٧٠ و   ٥/١٢٤،  ٥/٣٧

 درجه سانتيگراد در شرايط      ٥/٢٥±٢دماي  هاي نر در      كنه
  روز گرديد  ٥/٢٧ و   ٥/٣١ ،   ٥/٢٣مساعد و مطلوب به ترتيب      

 . )٢ و ١جدول (
توان به اين    اما در خصوص رابطه طول عمر و تخم مي          

پايين آمدن دما و در نتيجه       با  له مهم اشاره نمود كه       مسئ
افزايش طول عمر، كنه توانسته است متوسط تعداد تخم             
بيشتري را نسبت به دماهاي باالتر داشته باشد، و هرچه دما           

رود طول عمر كنه كاسته شده و در نتيجه تعداد             باالتر مي 
  و طول  ما منفي بين د   رابطهيابد و يك     تخم نيز كاهش مي   
 در تحقيق    ترينداد و چيوگاتو   .)١شكل    (عمر كنه وجود دارد   

خود نيز ثابت نمودند كه طول مراحل مختلف رشدي كنه            
شود و خصوصاً    قرمز با افزايش درجه حرارت كوتاه تر مي          

 باشد  دوره انكوباسيون بيشتر تحت تأثير درجه حرارت مي          
)١٣ .( 



 ۳۱۷ . .. چرخه زيستی کنه قرمز چای                   :   پور و همکاران           عباسی     

Thelytoky)(ماده زايي 
 

  در كنه قرمز
عه نشان دادكه تمامي الروهاي منتقل شده          اين مطال 

 درجه سانتيگراد    ٥/٢٥±٢روي ديسك برگي در دماي          
هاي  هاي ماده گرديد و پس از پرورش تخم           تبديل به كنه  
هاي  هاي فوق و طي مراحل قبلي، مجددا كنه         حاصل از كنه  

توليد مثل در كنه قرمز در صورت وجود         .  ماده ظاهر شدند  
 صورت  (Bisexual)ريق جنسي    هاي نر و ماده از ط         كنه
هاي نر و عدم     گيرد ولي بدليل پائين بودن جمعيت كنه        مي

هاي ماده در جفتگيري در بيشتر فصول و         موفقيت تمام كنه  

زايي هم   لزوم ادامه حيات كنه، توليد مثل به روش ماده            
با اين روش كنه قرمز بصورت بكرزايي            .  گردد انجام مي 

هاي  هاي ماده از تخم      هاختياري توليد مثل كرده و كن         
در اين ارتباط   .  آيند اند بوجود مي   هاپلوئيدي كه تلقيح نشده   

 B. obovatus و همكاران نيز ثابت نمودند كه كنه         پيجناکر
هاي هاپلوئيد و بطريق پارتنوژنز توليد مثل             توسط ماده 

كند و معتقدند كه اين نوع توليد مثل تاكنون در سلسله             مي
 ).١٠(ست جانوران ديده نشده ا

 
  ٥/٢٠±٢و  ٥/٢٩±١ در دماهاي B. obovatus   مراحل مختلف تكاملي كنه ماده قرمز چاي‐١جدول 

 . ساعت روشنايي در سطح زيرين برگ چاي١٢ درصد و ٨٠±٥نسبي  درجه سانتيگراد و رطوبت
 ٥/٢٩±oC١دماي  ٥/٢٠±oC٢دماي 

 حداقل حداكثر متوسط حداقل حداكثر متوسط
 روز

هر كنه در تعداد
 رشدي مرحله

 روز

تعداد كنه در هر
 مراحل رشدي رشدي مرحله

٥/١٣±٢٩/٠ 
٣٣/٤±٤٠/٠ 
٠٨/٤±١٥/٠ 
٧١/٢±١٤/٠ 
٣٨/٣±٢٠/٠ 
٨٣/٢±٢٧/٠ 
٠٤/٤±٣١/٠ 
٤±٣٤/٠ 
٨/٣٧±٧٨/٥ 
٥٨/٧±٩٠/٠ 
٨٧/٣٩±١٤/٢ 
٢٥/٨٤±٥٧/٧ 

١٥ 
٨ 
٥ 
٣ 
٥/٤ 
٥ 
٦ 
٦ 
٧٤ 
١٣ 
٥/٥٣ 
٥/١٣٩ 

١٢ 
٥/٣ 
٥/٣ 
٢ 
٥/٢ 
٢ 
٣ 
٣ 
١٥ 
٣ 
٥/٣٢ 
٥/٤٩ 

١٥ 
١٤ 
١٤ 
١٣ 
١٣ 
١٣ 
١٣ 
١٣ 
١٣ 
١٢ 
١٢ 
١٢ 

٧٤/٧±٢٨/٠ 
٢±١٠/٠ 
٣١/٢±١٧/٠ 
٧٦/١±١٤/٠ 
٠٧/٢±٢٤/٠ 
٤٥/٢±١٨/٠ 
٥/٢±١٧/٠ 
٣٨/٢±١١/٠ 
١/٢٠±٤١/٤ 
٩/٥±٤٨/٠ 
٢١/٢٤±٣٤/١ 
٦/٤٨±٩٩/٤ 

٩ 
٥/٢ 
٥/٣ 
٥/٢ 
٤ 
٥/٣ 
٤ 
٣ 
٥٨ 
٩ 
٣٣ 
٩٩ 

٦ 
٥/١ 
٥/١ 
١ 
١ 
٥/١ 
٢ 
٢ 
٣ 
٣ 
٥/١٧ 
٥/٢٢ 

۲۳ 
۲۲ 
۱۹ 
۱۸ 
۱۸ 
۱۷ 
۱۷ 
١٦ 
١٦ 
١٦ 
١٦ 
١٦ 

 دوره رشد جنين
 الرو

 استراحت اول
 پوره سن اول
 استراحت دوم
 پوره سن دوم
 استراحت سوم
 قبل از تخمريزي
 تخم ريزي

 بعد از تخمريزي
)از تخم تا تخم(نسل 
)از تخم تا مرگ(جمع 

 
 وبت نسبيدرجه سانتيگراد و رط ٥/٢٥±٢ در دماي B. obovatus مراحل مختلف تكاملي كنه ماده و نر قرمز چاي ‐٢جدول 

 . ساعت روشنايي در سطح زيرين برگ چاي١٢ درصد و ٨٠±٥
 ماده نر

 حداقل حداكثر متوسط حداقل حداكثر متوسط
 روز

 هر تعداد كنه در
 رشدي مرحله

 روز

هر تعداد كنه در
 مراحل رشدي رشدي مرحله

١١±٢٣/٠ 
٥/٢±١٥/٠ 
٣±١٥/٠ 
٢±١٥/٠ 
٢±٠ 
٣±١٥/٠ 
٤±١٤/٠ 
‐ 
‐ 
‐ 
‐ 
٥/٢٧±٩١/٠ 

٥/١٢ 
٣ 
٥/٣ 
٥/٢ 
٢ 
٥/٣ 
٥/٤ 
‐ 
‐ 
‐ 
‐ 
٥/٣١ 

١٠ 
٢ 
٥/٢ 
٥/١ 
٢ 
٥/٢ 
٣ 
‐ 
‐ 
‐ 
‐ 
٥/٢٣ 

٩ 
٩ 
٩ 
٩ 
٩ 
٩ 
٩ 
‐ 
‐ 
‐ 
‐ 
‐ 

١٠±٢٩/٠ 
٧٧/٢±١٨/٠ 
٤٧/٢±١٥/٠ 
٧٣/١±٠٦/٠ 
٢٣/٢±٠٦/٠ 
٢٣/٢±١٠/٠ 
١٣/٣±٢٧/٠ 
٣٧/٣±٤٥/٠ 
٩٣/٢٥±٤٤/٢ 
٢/٦±٤٢/٠ 
٩/٢٨±٣٥/١ 
٩٦/٨٨±٥٠/٤ 

١٢ 
٤ 
٥/٣ 
٢ 
٥/٢ 
٣ 
٥/٥ 
٥/٧ 
٤١ 
٩ 
٤١ 
٩٠ 

٥/٨ 
٢ 
٢ 
٥/١ 
٢ 
٢ 
٢ 
٢ 
١٠ 
٤ 
٢٣ 
٣٦ 

١٨ 
١٨ 
١٦ 
١٦ 
١٥ 
١٥ 
١٥ 
١٥ 
١٥ 
١٥ 
١٥ 
١٥ 

 دوره رشد جنين
 الرو

 استراحت اول
 پوره سن اول
 استراحت دوم
 پوره سن دوم
 استراحت سوم
 قبل از تخمريزي
 تخم ريزي

 بعد از تخمريزي
 )از تخم تا تخم(نسل 
 )از تخم تا مرگ(جمع 
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  و درجه سانتيگراد ٥/٢٠±٢ و ٥/٢٥±٢و  ٥/٢٩±١ در دماهاي B. obovatus تعداد تخم كنه ماده قرمز چاي ‐٣جدول 
 . ساعت روشنايي در سطح زيرين برگ چاي١٢ درصد و ٨٠±٥رطوبت نسبي 

 تعداد تخم
 حداقل حداكثر متوسط متوسط تخمگذاري روزانه

تعداد كنه 
 دما ماده

١٣/١±١٨/٠ 
٥٣/١±٤٣/٠ 
٢٢/١±٢٥/٠ 

٤٣±٩١/٥ 
٦/٣٨±٦٠/٣ 
٨٦/٢٢±٧١/٤ 

٨٢ 
٥٧ 
٥٨ 

١٦ 
١٧ 
٤ 

١٦ 
١٢ 
١٥ 

oC ٥/٢٠±٢ 
oC ٥/٢٥±٢ 
oC ٥/٢٩±١ 

 
 تحت دماهاي مختلف با استفاده از آزمون B. obovatusكنه ماده قرمز چاي مقايسه ميانگين مراحل مختلف رشدي  ‐٤جدول 

 .%)٥=سطح احتمال (اي دانكن  چند دامنه

بعد از تخم نسل
 ريزی

 تخم
 ريزی

قبل از تخم 
 ريزی

 استراحت
 سوم

 پوره
 سن دوم

 استراحت
 دوم

 پوره
سن اول

 استراحت
ره رشددو الرو اول

 تيمار جنين
a ۸۷/۳۹ a ۵۸/۷ a ۸/۳۷ a ۴ a ۰۴/۴ a ۸۳/۲ a ۳۸/۳ a ۷۱/۲ a ۰۸/۴ a ۳۳/۴ a۵/۱۳ oC٥/٢٠±٢

b ۹/۲۸ b ۲/۶ b ۹۳/۲۵ b ۳۷/۳ b ۱۳/۳ b ۲۳/۲ b ۲۳/۲ b ۷۳/۱ b ۴۷/۲ b ۷۷/۲ b ۱۰ oC٥/٢٥±٢
c ۲۱/۲۴ b ۹/۵ b ۱/۲۰ c ۳۸/۲ c ۵/۲ b ۴۵/۲ b ۰۷/۲ b ۷۶/۱ b ۳۱/۲ c ۲ c ۷۴/۷ oC٥/٢٩±١
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 مقايسه متوسط تعداد تخم و طول عمر كنه قرمز چاي ‐١شكل 

B. obovatus در دماهاي مختلف و رطوبت نسبي  
 . ساعت روشنايي در آزمايشگاه١٢ درصد و ٨٠±٥

 
 تأثير دماهاي مختلف بر روي مراحل مختلف رشدي 

 نشان داده شده است اختالف        ٤همانگونه كه جدول     
 سانتيگراد و دماي    ٥/٢٠±٢داري بين اثر دماي     بسيار معني   

 سانتيگراد بر روي مراحل مختلف رشدي كنه قرمز         ٥/٢٥±٢
چاي وجود دارد و افزايش دما باعث كاهش قابل مالحظه اي    

همچنين .  در طول مراحل مختلف رشدي كنه گرديده است        
±١ سانتيگراد و    ٥/٢٥±٢اختالف معني داري بين اثر دماي       

 بر روي مراحل استراحت اول، پوره سن            سانتيگراد ٥/٢٩
اول، استراحت دوم، پوره سن دوم، دوره تخمريزي و دوره             

ولي اثر افزايش دما بر       .  بعد از تخمريزي مشاهده نگرديد      
 ).     ٤جدول (روي ساير مراحل رشدي كنه معني دار مي باشد 

 تعداد نسل كنه قرمز
رين  نسل كامل توليد مي نمايد كه كوتاهت         ٩اين كنه   

 روز و طوالني ترين     ٢٠در مرداد ماه    )  نسل چهارم (دوره آن   
). ٥جدول  ( روز بوده است      ٦٣آن در نسل آخر و به مدت          

بطور كلي اين كنه مي تواند در سال هايي با زمستان هاي              
دماهاي پائين در فصل    .   نسل توليد نمايد   ٨ تا   ٦بسيار سرد   

غ، زمستان موجب محدود كردن تخمگذاري كنه هاي بال           
تلفات تخم، الروها و پروتونمف ها شده و پائين بودن رطوبت 
نسبي بعلت بادهاي گرم محلي در پائيز تخم ها بويژه الروها           

 .را از بين برده و تعداد نسل را كاهش مي دهد
 

 در دماي B. obovatus تعداد نسل كنه قرمز چاي ‐٥جدول 
هاي  درصد بر روي ديسك ٧٥±٥متوسط روزانه و رطوبت نسبي 

 .برگي  چاي
 مدت

 )روز(
دماي متوسط آزمايشگاه
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 دوم
 سوم
 چهارم
 پنجم
 ششم
 هفتم
 هشتم
 نهم

 ميانگين  روز١/٤٠± ٥
 



 ۳۱۹ . .. چرخه زيستی کنه قرمز چای                   :   پور و همکاران           عباسی     

 سپاسگزاري
 محقق و رئيس        E.A. Ueckermannاز دكتر      

آزمايشگاه كنه شناسي بخش بيوسيستماتيك عنكبوتيان         
Arachnida          انستيتو تحقيقات حفاظت گياهان آفريقاي  

 

وبي كه در شناسايي اين گونه، ما را ياري دادند تقدير و              جن
همچنين از مسوولين و كارشناسان      .  تشكر بعمل مي آوريم   

ارزشمند اداره كل خدمات چاي الهيجان بخاطر همكاري           
 .صميمانه اي كه مبذول فرمودند، سپاسگزاريم
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