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Asteraceae تارتن كنه برای گياهی ميزبان تنوع بيشترین اشت.د را گياهیهای  كنه فعاليت دامنه بيشترین گياهی گونه 7 با 
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 semenovi Aculus بيان(، )تلخ juniperinus Trisetacus و شيراز( )سرو .sp Aceria گردید الحظهم اهميت حائز وحشی( )كاهوی. 

  نيستند. مؤثر تارتنهای  كنه كنترل برای شده آوری جمع شکارگرهای  كنه از یک هيچالبته 

 

  .رانیا خسارت،  ،ییدارو اهانيگ  ،یاهيگ یها  كنه :یدیكل های هواژ

 

 مقدمه
 و انسان یها یماريب درمان یبرا ییدارو اهانيگ از استفاده

 از گونه 9511در حدود  دارد. ایران در زیادی بسيار سابقه ،دام
 مطالعات و شده شناسایی كشور در تاكنون دارویی گياهان

 درباره جامعهای  بررسی و انجام آن گونه 511 درباره كاربردی
اثرهای  (.Sefidkon, 2017) است رسيدهپایان  به گونه 41

 خسارت كنترل برای یآلهای  كش آفت برخی بکارگيری سوء
 تعادل دنخور برهم باعث یاهيگ یها یماريب و آفات

 روی نوظهور آفتهای  كنه رخیب خسارت شیافزا و کیاكولوژ
  فعاليت از گزارش اولين است. شده دارویی گياهان

 قرمز تارتن  نهك به مربوط دارویی گياهان روی تارتنهای  كنه
 كهاست  (Tetranychus cinnabarinus (Boisd.)) یا گلخانه
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  (T. urticae Koch) تارتن كنه عنوان به حاضر حال در
 یختم یرو از و (Auger et al., 2013) شود می برده نام

(Hibiscus syriacus L.) تهران و یانزل بندر رامسر، از 
 .(Khalil-Manesh, 1972) است شده گزارش و آوری جمع

 زنبق برگ یرو تارتن كنه خسارتعالئم  و جمعيت 
(Baradaran et al., 2002) یانبار كنه و Rhizoglyphus 

robini و تهران از ینيزم بيس و موسير ،یخوراك ازيپ یرو 
 زای خسارت فعاليت همچنين و (Farahbakhsh, 1961) اصفهان

 یجنوب و یرضو خراسان یها استان از زعفران بنه روی كنه این
  (.Rahimi & Arbabi, 2006) است شده گزارش

های  كنه فون دربارهرا  كمی مطالعه ،داخلی منابع بررسی
 گياهانهای  كنه فون مطالعه دهد. می نشان دارویی گياهان
 جنس 98 از گونه 26 معرفی به منجر همدان منطقه در دارویی

 جمعيت بيشترین شد. گياهی مفيد و مضرهای  كنه خانواده 95 و
 Cichorium) كاسنی گياه در (T. urticae) تارتن كنه برای

intybus L.) های  كنه از گونه دو مؤثر فعاليت و شد گزارش
 Neoseiulus bicaudus) فيتوزئيده خانواده شکارگر

Wainstein وTyphlodromus (Anthoseius) iraniensis 

Daneshvar & Denmark) شد دیده تارتنهای  كنه كنترل در 
(Masoudian & Khanjani, 2013). های  كنه فون نتایج

 تهران ای گلخانه درون و اطراف در شده مطالعه هرزهای  علف
 نشان شوند می محسوب نيز دارویی گياهان جزء آنها اغلب كه
 درون و اطراف در را ميزبانی دامنه ترین وسيع تارتن كنهكه  داد

 ,Baradaran & Arbabi) است داشته تهران در ها گلخانه

2006a.) مطالعه بيشترینكه  دهد می نشان منابع دیگر بررسی 
 در ای مزرعه شرایط در دارویی گياهانهای  كنه فون درباره
 و جنس 86 به متعلق گياهی كنه گونه 237 و انجام هند كشور

 جنس 33 ،گونه 218 ،تعداد این از كه شد گزارش خانواده 98
 جنس 24 گونه، 53 تعداد و مضرهای  كنه به متعلق خانواده 3 و
های  كنه از گونه 97 بودند. شکارگرهای  كنه از خانواده 91 و

 فعاليت بيشترین وبودند  دارویی گياهان اصلی آفات جزء مضر
 ،Phytoseiidae) شکارگرهای  كنههای  خانواده برای

Cunaxidae، Stigmaeidae و Tydeidae) است شده اعالم 
(Gupta & Karmakar, 2011.) 

های  كنه خسارتعالئم  و جمعيت ،یا گونه تنوع فعاليت،
 در دارویی گياهان كيفيت و خواص رشد، روی كشاورزی مضر

 این در است. افزایش به رو ای گلخانه ویژه هب و ای مزرعه شرایط
 مهمترین و آنها طبيعی دشمنان و مضرهای  كنه فون مطالعه
 از برخی در دارویی گياهان روی شده ایجاد خسارتعالئم 
  شد. بررسی كشور مختلف مناطق

 

 ها مواد و روش

 و بهار در دارویی گياهان ازيپ جوانه و گل، شاخه، برگ،
 مركزی، تهران، های استان در بيشتر و بازهای  محيط در تابستان
 از برخی سطح در و اصفهان و گيالن بلوچستان، و سيستان
 به اصفهان و كرمان یزد، البرز، تهران، استانهایهای  گلخانه
 آزمایشگاه به و آوری جمع گياه رشد فصل طول در دفعات
 گونه هر روی مفيد و مضرهای  كنههای  نمونه سپس شد. منتقل
 .گردید آوری جمع یحیتشر کروسکوپيم توسط دارویی گياه

 ها كنه بدن محتویات نمودن شفاف برای  لوالكتوفن محلول از
 باال و (Prostigmata) استيگمایان پيش راسته زیر به متعلق
 نرمی بدن پشتی پوشش كه (Astigmata) ستيگمایانا بی گروه
 ها كنه بدن محتویات سازی شفاف برای تينسب عیما از و دارند
 شد. ستفادها (Mesostigmata) استيگمایان ميان راسته به متعلق

 ثابت اسالید تهيه برای (medium´Hoyer’s) ریهو  دهما زا
 و معتبر ییشناساهای  ديكل از و ها كنه ميکروسکوپی

 (Phase Contrast Microscope) نوری یتداخل کروسکوپيم
 خسارتعالئم  مهمترین .دش استفاده آنها تشخيص برای
 آنها طبيعی دشمنان و دارویی گياهان روی آفتهای  كنه

 .دگردی ارائه تصویری صورت هب
 

 جینتا
 مقاطع رد سال چهار مدت در دارویی گياه گونه 965 از
 گياهی گونه 78 از شد. برداری نمونه مختلف مکانی و زمانی
 یها  كنه خانواده 92 از گونه 49 از بيش ،خانواده 65 به متعلق
های  خانواده (.9 )جدول شدند شناخته ديمف و مضر

Asteraceae و Rosaceae گونه 3 و 7 تعداد با ترتيب به 
های  كنه فعاليت برای برگ پهن گياهان و ميزبانی دامنه بيشترین
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 داشتند ها برگ باریک به نسبت تری مناسب شرایط گياهی
 و خسارتعالئم  زا، خسارتهای  كنه مهمترین (.9 )جدول

 .است ذیل شرح به آنها ميزبانی دامنه
 

 Tetranychidae خانواده
های  كنه ميان در ميزبانی دامنه و خسارتعالئم  بيشترین

 Tetranychus urticae) ای دولکه تارتن كنه برای زا خسارت

Koch) (.9 )جدول شد ثبت دارویی گياهان گونه 54 روی بر 
 ،(.Vinca minor L) تلگرافی چپي برگ سبزینه از كنه این تغذیه

 و دیده سيبآ یها برگ شدن خشک ای، قهوه زرد،های  لکه
 برخی در شهریور لغایت خرداد یها ماه در را گياه رشد توقف

 چناران و شرقی آذربایجان در زنوز دماوند، كرج، سيبهای  باغ
عالئم  (.9 جدول ،2 )شکل گردید باعث رضوی خراسان در

 Trifolium) یوحش شبدر برگ سبزینه روی كنه این تغذیه

L. pretense) رنگ زرد سوزنیهای  لکه صورت هب ،(6 )شکل 
 گرم یها ماه در را دیده آسيب یها برگ ریزش ای قهوه و

 سمنان و مركزی استان در مناطق برخی و تهران در تابستان
Petrobia ) گندم یا قهوه كنه تغذیه (.9 )جدول داشت همراه به

latens Muller) برگ روی بهاراوایل  در (5 و 4 های )شکل 
 این از تارتن كنه تغذیهبعد  و (.Malva sylvestris L) پنيرك

 گذاشت برجای ای مشابهعالئم  شهریور لغایت خرداد از گياه
 مانند شکارگرهای  كنه محدود جمعيت فعاليت (.9 )جدول

 Phytoseiidae (Phytoseius sp.) ،Anystidaeهای  گونه

(Anystis baccarum (Linneaus)) ،Tydeidae (Tydeus 

sp.) و Trombidiidae (Allothrombium pulvinum 

Ewing) سبز شته جمعيت شکارگر عنوان بهویژه  هب (97 )شکل 
 اهميت حائز اراك و تهران مناطق برخی در پنيرك رنگ سياه و

 برگ سبزینه از ای دولکه تارتن كنه تغذیه (.9 )جدول بود
 خشک باعث مزرعه در (.Glycyrrhiza glabra L) بيان شيرین

 و ورامين ساوه، تهران، در (3 )شکل دیده آسيب یها برگ دنش
 از بعد تارتن كنه فعاليت اولين (.9 )جدول شد گرمسار
 روی دماوند، و كرج در سيب باغ خاك بستر در یگذران زمستان

 باعث (.Amaranthus retroflexus L) خروس تاج برگ
 متعلق شکارگرهای  كنه از برخی مستمر فعاليت برای دستيابی

 به استيگمایان ميان راسته و استيگمایان پيش راسته زیر به
  شود می تابستان و بهار گرم یها ماه در هنك این جمعيت
 یختم برگ نیریز سطح از كنه این تغذیهعالئم  (.9 )جدول

(Althaea officinalis L.) در گل تعداد و رشد كاهش باعث 
از  برخی در تابستان گرم یها ماه طی دیده آسيب ختمی بوته

 از كنه این تغذیه مئعال .(9 )جدول دشمالحظه  تهران مناطق
 صورت هب (.Impatiens sultanii L) حنا گل برگ سبزینه

 خزان ،شده تنيده تار انبوه با همراه رنگ، زرد سوزنیهای  لکه
 همراه به ورامين منطقه در دیده آسيب گياهان در را هنگام زود

 ونيفرف گل روی تارتن كنه خسارتعالئم  همين مشابه داشت.
 و بهار گرم یها ماه در (Euphorbia splendens) رسگيش ای

های  كنه خسارت (.9 )جدول شد مالحظه تهران در تابستان
 در (L. damascene Rosa) محمدی رز گل برگ روی تارتن

 كم های سال در بيشتر و بهار اواخر تا اواسط از  مزرعه شرایط
 ای گلخانه شرایط در و قمصر نياسر، مناطق در گرم و بارش

 (.7 )شکل گردید مشاهده گل برداشت دوره طی
 با مقایسه در گلخانه پایدار نسبتاً شرایط در تارتن كنه تغذیه

 و خودرو دارویی گياهان روی بيشتری شدت مزرعه شرایط
 برگ سبزینه از كنه این تعذیه هك طوری هب ،داشت شده كشت
 شدن یا قهوه و زرد ضمن (.Portulaca oleracea L) خرفه
 یها ماه در آنها اطراف در تار انبوه ،دیده آسيب جوان یها برگ

 .(9 جدول ،7 )شکل كرد ایجاد ورامين و تهران در مرداد و تير
 برگ روی آفت كنه این توسط شدیدتر حتی وعالئم  این مشابه
 گاویتا، مانند ،(.Fragoria sp) یفرنگ توت تجاری ارقام

 و هشتگرد مناطق در تابستان و بهار در سابرینا كاماروسا،
 (.8 و 9های  )شکل دگردی مالحظه ورامين

 
 Tenuipalpidae خانواده

 Tenuipalpus) انههار پاكوتههاه قرمههز  كنههه جمعيههت تغذیههه

punicae Prichard & Baker) بهرگ  زیهرین  سطح سبزینه از 
 باعههث (91 )شههکل ((.Punica granatum L انههار درخههت

 و هنگهام  زود زانخه  دیهده،  آسهيب ی هها  بهرگ  نشهد  یا قهوه
 ینبيشهتر  شد. انار  وهيم پوست در شکاف ایجاد و یخوردگ كتر
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 انهار ههای   باغ برخی در خشکسالی های سال در كنه این فعاليت
 تها  ردادخه  یهها  مهاه  طهی  یهزد  و كاشان ساوه، ،ورامين تهران،

 چهای  كوتهاه  پا قرمز كنه جمعيت تغذیه گردید. مالحظه شهریور
(Brevipalpus obovatus Donnadieu) یچها  برگ بزینهس از 
(Camellia sinensis (L.)) در ای لکههه صههورت هبهه اغلههب 

 بود طوالنی آنها فواصل و كم بسيار ها بارش ميزان كه یهای سال
عالئهم   بيشهترین  شد. مشاهده الهيجان چایهای  باغ برخی رد

 ميهوه  پوسهت  روی Brevipapus lewisi McGroge كنه تغذیه
 باعهث  (.Psidium guajava L) شهریفه  یها  اواوگه  گرمسهيری 

 در آنهها  مانهدن  نهارس  و كوچهک  ،ميهوه  پوسهته  ندش ای قهوه
 اسهتان  جنوب در طيس و كهير مناطق در آبانتا  مرداد یها ماه

 (.9 جدول) دگردی شاهدهم بلوچستان و سيستان
 

 Tarsonemidae خانواده

 Phytonemus pallidus) سيکالمن كنه خسارت و تغذیه

(Banks))، فرنگی توت تجاری ارقام مختلفهای  قسمت روی 
 حال در و جوان یها برگ بيشتر و گل طوقه،های  قسمت در

 كاهش كه شد مالحظه ای مزرعه و ای گلخانه شرایط در رویش
های  بوته كامل مرگ و ميوه تشکيل عدم رشد، توقف تا

  همراه بهرا  ساوجبالغ و هشتگرد منطقه در فرنگی توت
 پهن و زرد كنه تغذیه حاليکه در (.99 )شکل داشت

(Polyphagotarsonemus latus Banks) های  بوته روی
 ضخيم باعث كهنوج و جيرفت منطقه در ای گلخانه فرنگی توت
 دیده آسيب یها برگ شدن ای كاسه و سبزینه شدن تر تيره ،شدن

 .شد بهار تا زمستان اواخر از
 

 Eriophyidae خانواده

Shevtchenko,( semenovi Aculus  كنه تغذیهعالئم 

)Shamsutdinova and Marikovski برگ غذایی نابعم از 
 یابد می افزایش هبهار زیادهای  بارندگی تأثير تحت بيان تلخ گياه

های  بوته رشد كاهش باعث و شده ای لوله انتهاییی ها برگ و
 پزشکی گياه تحقيقات سسهؤم در بيان تلخ گياه دیده آسيب
 شد اراك و ساوه اطراف مناطق برخی و تهران( )شهر كشور

 كنه زیاد بسيار جمعيت (.9 جدول ،92 )شکل
 از آن تغذیه و Trisetacus juniperinus Castagnoaliاریوفيده

 (.Cupressus sempervirens L) رازيش سرو  برگ یها جوانه
 كامل شدن خشک تا رشد توقف باعث ای گلخانه شرایط در

 (.9 جدول ،96 )شکل شد ورامين منطقه در آلوده یها نهال
 كن( چاق )گاو وحشی كاهوی برگ از sp Aceria كنه تغذیه

(Lactuca serriola L.) و كوچک ،ها برگ نشد لوله باعث 
 تابستان گرم یها ماه طی دیده خسارت یها برگ شدن ای قهوه

 )شکل گردید كشور پزشکی گياه تحقيقات سسهؤم مجموعه در
  (.9 جدول ،94

 
 

  Acaridae خانواده

 Rhizoglyphus robini) انباری كنه گونه دو جمعيت

Fumouze and Robin, R. echinopus Robin and 

Fumozuze) های  هیال انيم در (95 )شکل سفيد رنگ به
تا  6 عمر با مزارع در (.Corcus sativus L) زعفران بنه یدرون

 در بيشتر آبياری تأثير تحت و تابستان و بهار در هسال 5
 كشت توسعه شد. مالحظه جنوبی و رضوی خراسان های استان

 این به آلودههای  بنه انتقال و كشور مناطق سایر در زعفران
 انباری كنه گونه دو این فعاليت دامنه گسترش سبب ،مناطق

 ريس پياز روی آنها خسارتعالئم  كه طوری هب .است شده
(Allium sativum L.) یخوراك ازيپ گلستان، همدان، گيالن، در 
(Allium cepa L.) فرنگی تره تبریز، در (Allium porrum L.) 

های  عرصه در (.Allium ascalonicum L) ريموس و لواسان در
 تابستان و بهار فصول طی بختياری محال چهار استان طبيعی

 (.9 )جدول شد مالحظه
 

 مفید و شکارگرهای  كنه

 ،Phytoseiidae های خانواده از شکارگرهای  كنه
Stigmaeidae ،Anystidae ،Tydeidae و Trombidiidae 

 (.9 )جدول شد آوری جمع متفاوت دارویی گياهان روی
 Allothrombiumگونه از الروی مرحله زیاد نسبتاً جمعيت

pulvinum Ewing مختلفهای  قسمت از تغذیه حال در 
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 ركيپن یها برگ نمونه در رنگ سياه و سبزهای  شته بدن
 برخی و تهران شمال در تيرماه لیاوا تا اردیبهشت طی

 بيشترین (.97 )شکل باشد می اهميت حائز كشور مناطق
 خانوادههای  كنه برای شکارگرهای  كنه ميان در فعاليت

Tydeidae یددرگ مشاهده دارویی گياه گونه 93 روی از 
 از (.Tydeus sp) خانواده این از یا گونه تغذیه (.9 )جدول

 رنگ زردهای  لکه (Oenothera biennis) یمغرب گل برگ
 .(93 )شکل كرد ایجاد كنه این بدن در

 

     
جمعیت مراحل مختلف و نر و ماده كنه  -1شکل 

 Tetranychus urticaeای ) تارتن دو لکه

Kochفرنگی  های رقم گاویتا توت ( روی برگ

 ای هشتگرد در شرایط گلخانه

های  ای شدن برگ عالئم تغذیه زرد و قهوه -2شکل 

ای  تارتن دو لکهپیچ تلگرافی توسط كنه 

(Tetranychus urticae Kochدر شرایط باغی ) 

ای  عالئم تغذیه و خسارت كنه تارتن دو لکه -3شکل 

های سوزنی روی برگ گیاه شبدر وحشی  صورت لکه به

 ای در شرایط مزرعه

 

 

     
 Petrobia latensای گندم ) كنه قهوه -4شکل 

Muller و جمعیت تخم در سطح زیرین برگ )

 پنیرک

ای  عالئم تغذیه كنه تارتن دو لکه -5شکل 

(Tetranychus urticae Kochروی برگ )  های گیاه

 ای پنیرک در شرایط مزرعه

ای  عالئم خسارت كنه تارتن دو لکه -6شکل 

(Tetranychus urticae Koch روی گیاه )

 بیان شیرین
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ای  عالئم خسارت كنه تارتن دو لکه -7شکل 

(Tetranychus urticae Kochروی برگ )  های

 ای گیاه خرفه در شرایط گلخانه

ای  عالئم تغذیه كنه تارتن دو لکه -8شکل 

(Tetranychus urticae Koch همراه با تنیده )

 ای فرنگی گلخانه شدن انبوه تار روی توت

ای  عالئم تغذیه كنه تارتن دو لکه -9شکل 

(Tetranychus urticae Koch روی ) رز

 ای گلخانه
 

 

     
جمعیت كنه تارتن دروغین  -11شکل 

Tenuienuipalpus punicae P & B  روی سطح

 زیرین برگ انار ملس شیرین

خسارت جمعیت كنه سیکالمن  -11شکل 

(Phytonemus pallidus روی رقم سابرینا توت )

 ای در هشتگرد فرنگی گلخانه

انتهایی های  ای شدن برگ عالئم لوله -12شکل 

 Aculusبیان توسط گونه  گیاه دارویی تلخ

semenovi (Shevt. Merik and Shams)  
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 Trisetacusعالئم خسارت كنه اریوفید  -13شکل 

juniperinus دهنده سرو شیراز  های برگ روی جوانه

(Cupressus sempervirensدر گلخانه ورامین ) 

 Aceriaعالئم خسارت كنه اریوفیده  -14شکل 

sp. ( روی كاهوی وحشیL. Lactuca serriola )

 در منطقه ورامین  در شرایط مزرعه

 Rhizoglyphusجمعیت كنه انباری ) -15شکل 

echinopusهای  ( با رنگ سفید در میان الیه

 (Corcus sativusدرونی بنه زعفران )

 

 

    
آوری  ( جمعTydeus spكنه بالغ ماده ) -16شکل 

برگ گیاه پنیرک در محوطه مؤسسه  شده از روی

 پزشکی كشور تحقیقات گیاه

الرو كنه پارازیتنگونا  -17شکل 

(Allothrombium pulvinum Ewing. در حال )

تغذیه روی شته برگ گیاه پنیرک در محوطه 

 پزشکی كشور مؤسسه تحقیقات گیاه

 Phytoseiulusكنه شکارگر  -18شکل 

persimilis A. H. مهمترین  به رنگ نارنجی و

 های تارتن در محیط گلخانه دشمن طبیعی كنه
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 1384 تا 1381 یها سال یط ییدارو اهانیگ یرو از شده آوری جمع یاهیگ یها  كنه فهرست -1 جدول

 زمان و محل

 آوری جمع
 یداروی گیاه خانواده یاهیگ كنه خانواده كنه یعلم نام

 یفارس و یعلم نام

 گیاه دارویی
 فیرد

 اروميه، سيبهای  باغ

 تابستان ،تهران
Tetranychus urticae Koch Tetranychidae Rosaceae 

Agrimonia eupatoria L. 

جگر یدوا  
9 

 Allothrombium pulvinum بهار تهران، شمال

Ewing. 
Trombididae Leguminosae 

Albizia julibreissin Durazz 

شمیابر درخت  
2 

 گلخانه، سيب، باغ

 تهران، شهری مناطق

 تابستان

Bryobia pratiosa Koch , 

Tetranychus urticae Koch 

Tarsonemus sp. 

Tetranychidae 

Tarsonemidae 
Malvaceae 

Alcea rosae L. 

یبر یختم  
6 

 ،بختياری چهارمحال

 تابستان
Rhizoglyphus robini 

Fumouze and Robin 
Acaridae Liliaceae 

Allium ascalonicum L. 
 4 موسير

 تبریز،

 تابستان

Aceria tulipae Keifer 

Rhizoglyphus robini 

Fumouze and Robin 

Eriophyidae 

Acaridae 
Liliaceae 

Allium cepa L. 

یخوراك ازيپ  5 

 لواسان،

 بهار
Rhizoglyphus robini 

Fumouze and Robin 
Acaridae Liliaceae 

Allium porrum L. 

یفرنگ هرت  3 

 همدان، گيالن،

 تابستان ،گلستان
Rhizoglyphus robini 

Fumouze and Robin 
Acaridae Liliaceae 

Allium sativum L. 
 سير

7 

 تهران،

 تابستان
Tetranychus urticae Koch Tetranychidae Malvaceae 

Althaea officinalis L. 

یختم  8 

 سيب و انگورهای  باغ

 تابستان ،بهار
Tetranychus urticae Koch 

 
Tetranychidae Amaranthaceae 

Amaranthus blitoides S. 

Watson 
گسترده خروس تاج  

7 

 و انگور باغ بيشتر

 و بهار ،كشور سيب

 تابستان

Tetranychus urticae Koch 

Tydeus sp. 

Tarsonemus sp. 

Tetranychidae 

Tydeidae 

Tarsonemidae 

Acaridae 

Amaranthaceae 
Amaranthus retroflexus L. 

یوحش خروس تاج  
91 

 Tetranychus urticae Koch Tetranychidae Apiaceae تابستان تهران، جنوب
Apium graveolens L. 

 99 كرفس

 سيب و انگور باغ

 ،تهران و اروميه

 تابستان و بهار

Tetranychus urticae Koch 

Breviopalpus obovatus 

Donnadien 

Eriophyes sp. 

Tydeus sp. 

Tarsonemus sp. 

Phytoseius sp. 

Tetranychidae 

Tenuipalpidae 

 

Eriophyidae 

Tydeidae 

Tarsonemidae 

Phytoseiidae 

Asteraceae 
Arctium lappa L. 

آدم بابا  
92 

 ساوه،

 تابستان
Tetranychus urticae Koch 

 
Tetranychidae Liliaceae 

Asparagus officinalis L. 
 96 مارچوبه
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 ... -1جدول ادامه 

 محل و زمان

 آوری جمع
 یداروی گیاهخانواده  خانواده كنه گیاهی نام علمی كنه

 نام علمی و فارسی

 گیاه دارویی
 ردیف

 سيب و انگور باغ

 ،تهران و اروميه

 تابستان و بهار

Tetranychus urticae Koch Tetranychidae Chenopodiaceae 
Atriplex hortensisi L. 

یكوه اسفناج  
94 

 كرج،

 تابستان
Tetranychus urticae Koch Tetranychidae Poaceae 

Avena sativa L D 

دوسر یجو  95 

 و ورامين گلخانه

 پایئزو  تابستان ،تهران

Tetranychus urticae Koch 

Rhizoglyphus robini 

Fumouze and Robin 

Agistemus sp. 

Tetranychidae, 

Acaridae, 

Stigmaeidae 

Berberidaceae 
Berberis vulgaris L. 

ینتیز زرشک  93 

 الهيجان،

 تابستان
Brevipalpus obovatus 

Donnadea 
Tenuipalpidae Theaceae 

Camellia sinensis 
 97 یچا

 ورامين، گلخانه

 تابستان
Tetranychus urticae Koch Tetranychidae Brassicaceae 

Capsella bursa pastoris 

(L.) 

شيكش سهيك  
98 

 Aceria zelkoviana Eriophyidae Solanaceae بهار تهران، گلخانه،
Capsicum annuum L. 

ینتیز فلفل  97 

 ورامين،

 تابستان
Tetranychus urticae Koch 

Pronematus sp. 
Tetranychidae 

Tydeidae 
Brassicaceae 

Cardaria draba (L.) Desv. 

یوحش یشاه  
21 

 و اروميه سيب، باغ

 ،تهران

 تابستان

Tetranychus urticae Koch 
Eriophyes sp. 

Erythraeus sp. 

Tetranychidae 

Eriophyidae 

Erythraeidae 

Asteraceae 
Centaurea behen L. 

ییطال گندم گل  29 

 سيب،و  انگورهای  باغ

 اروميه، كرج، تهران،

 تابستان

Tetranychus urticae Koch 
Tarsonemus sp. 

Tydeus sp. 

Phytoseius sp. 

Erythraeus sp. 

Tetranychidae 

Tarsonemidae 

Tydeidae 

Phytoseiidae 

Erythraeidae 

Chenopodiaceae 

Chenopodium album 

L.subsp.album 

تره سلمه -سلمک  
22 

 كرج، سيب، باغ

 تابستان
Tetranychus urticae Koch Tetranychidae Asteraceae 

Cichorium intybus L. 

 یوحش یكاسن
26 

  كرج، سيب، باغ

 تابستان
Tarsonemus sp 

Eriophyes sp. 

Tarsonemidae 

Eriophyidae 
Asteraceae 

Cirsium arvense (L.) 

Scop. 

 ییصحرا كنگر
24 

 كرج، سيب باغ

 تابستان ،اروميه

Tetranychus urticae Koch 

Phytoseius sp. 

Erythraeus sp. 

Tetranychidae 

Phytoseiidae 

Erythraeidae 

Convolvulaceae 
Convolvulus arvensis L. 

چکيپ  
25 

 ،سيبهای  باغ

 تابستان
T. urticae 

Tarsonemus sp. 

Tetranychidae 

Tarsonemidae 
Asteraceae 

Conyza bonariensis (L.) 

Cronq  
 بهارك ريپ

23 
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 محل و زمان

 آوری جمع
 یداروی گیاهخانواده  گیاهیخانواده كنه  نام علمی كنه

 نام علمی و فارسی

 گیاه دارویی
 ردیف

 زعفران، مزرعه

 رضوی، خراسان

 پایيز تا بهار جنوبی،

Rizoglyphus robini 

R. echinophus 
Acaridae Iridaceae 

Corcus sativus L. 

 27 زعفران

  اروميه، انگور، باغ

 تابستان
Tetranychus urticae Koch 

 
Tetranychidae Papilionaceae 

Coronilla varia L. 

یباغ ونجهی  28 

 ورامين، تهران،

 تابستان گلخانه،

Aegyptobia meyerae 

Khosrowshai and Arbabi 

Trisetacus juniperinus 

Nalepa 

Tenuipalpidae 

Eriophyidae 
Coniferae 

Cupressus sempervirens 

(Nal.) 

رازيش سرو  
27 

 تهران،

 تابستان
Tetranychus urticae Koch 

 
Tetranychidae Leguminoceae 

Cytisus canariensis (L.) 

یطاووس گل  61 

 ورامين،

 تابستان
Eutetranychus orientalis 

(Klein) Tetranychidae Solanaceae 
Datura stramarium L. 

 69 تاتوره

 انگور، و سيب باغ

 لواسان مراتع

 تابستان و بهار

Tetranychus turkestani 

(U.& N.) 

Tarsonemus sp. 

Tydeus sp. 

Eriophyes sp. 

Tetranychidae 

Tarsonemidae 

Tydeidae 

Eriophyidae 

Apiaceae 
Daucus carota L. 

 62 یوحش جیهو

 كرج، سيب، باغ

 تابستان دماوند،
Tetranychus urticae Koch Tetranychidae Brassicaceae 

Descurainia sophia (L.) 

Webb & Berth. ريخاكش  
66 

 تابستان سيب،های  باغ
Tetranychus urticae Koch 

Tarsonemus sp. 

Tydeus sp. 

Tetranychidae 

Tarsonemidae 

Tydeidae 

Poaceae 

Digitaria sangunialis (L.) 

Scop. 

 كالغ پنجه
64 

 انگور، و سيب باغ

 تابستان اروميه، تهران،
Tetranychus urticae Koch 

Tydeus sp. 
Tetranychidae 

Tydeidae 
Euphorbiaceae 

Euphorbia helioscopia L. 

 ونيفرف
65 

 البرز، و تهران

 ،كرمان و كردستان

 مختلف فصول گلخانه

Tetranychus urticae Koch. 

Phytonemus pallidus 

(Banks) 
Polyphagotarsonemus latus 

(Banks) 

Tetranychidae 

Tarsonemidae 
Rosaceae 

Fragaria vesca L. 

یفرنگ توت  63 

 تهران،

 تابستان
Tenuipalpus kamali 

Khosrowshai and Arbabi 
Tenunipalpidae Oleaceae 

Fraxinus excelisiur L. 

 67 گنجشک زبان

 تهران، سيب،های  باغ

 ،گرمسار ساوه،

 تابستان

Tetranychus urticae Koch 

Tydeus sp. 

Tarsonemus sp. 

Tetranychidae 

Tydeidae 

Tarsonemidae 

Papilionaceae 

Glycyrrhiza glabra L. 

var. glandulifera 

 انيب نیريش
68 
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 محل و زمان

 آوری جمع
 یداروی گیاهخانواده  خانواده كنه گیاهی نام علمی كنه

 نام علمی و فارسی

 گیاه دارویی
 ردیف

 Tetranychus urticae Koch Tetranychidae Araliaceae تابستان تهران، شمال
Hedera helix L 

)عشقه( تاليپاپ  67 

 Tetranychus urticae Koch Tetranychidae Asteraceae تابستان ورامين،
Helianthus annus L. 

 41 آفتابگردان

 ورامين

 تابستان
Tetranychus urticae Koch Tetranychidae Boraginaceae 

Heliotropium europaeum 

L. ییاروپا پرست آفتاب  49 

 تهران، سيب، باغ

 تابستان
Tetranychus urticae Koch 

Eriophyes sp. 

Tetranychidae 

Eriophyidae 

 

Hypericaceae 
Hypericum scabrum L. 

 42 قونیهوفار

 ورامين،

 تابستان
Tetranychus urticae Koch Tetranychidae Balsaminaceae 

Impatiens balsamina L. 
حنا گل  46 

 ورامين، گلخانه

 تابستان
Parasitus sp. 

Tetranychus urticae Koch 

Parasitidae 

Tetranychidae 
Iridaceae 

Iris germanica L. 

 44 زنبق

 سيب،های  باغ

 تابستان

Tetranychus urticae Koch 

Tenuipalpus sp. 

Tydeus sp. 

Tarsonemus sp. 

Aceria sp. 
Agistemus sp. 

Tetranychidae 

Tenuipalpidae 

Tydeidae 

Tarsonemidae 

Eriophyidae 

Stigmaeidae 

Asteraceae 
Lactuca serriola L. 

 كاهوك -كن چاق گاو
45 

 اراك، كرج، تهران،

 تابستان و بهار

Petrobia latents Muller 

Bryobia pratiosa Koch 

Tydeus sp. 

Anystis baccarum Linnaeus 

Tarsonemus sp 

Trombidium sp. 

Phytoseius sp 

Tetranychidae 

Tydeidae 

Tarsonemidae 

Anystidae 

Phytoseiidae 

Trombidiidae 

Malvaceae 
Malva sylvestris L. 

 ركيپن
43 

 گالبی سيب،های  باغ

 انگور و

 تابستان

Bryobia pratiosa Koch 

Tydeus sp. 

Tarsonemus sp. 

Aceria medicaginis (Keifer) 

Allotrombium sp. 

Tetranychidae 

Tydeidae 

Tarsonemidae 

Eriophyidae 

Trombididae 

Papilionaceae 
Medicago sativa L. 

 47 ونجهی

 ورامين،

 تابستان
Aculus sp. Eriophyidae Papilionaceae 

Melilotus officinalis (L.) 

Pall. زرد ونجهی 
48 

 ورامين،

 تابستان

Tarsonemus sp. 

Brevipalpus phoenicis 

(Geigkes) 

Tarsonemidae 

Tenuipalpidae 
Lamiaceae 

Mentha longifolia (L.) 

Hudson 

 دار برگمد پونه
47 

 ورامين،

 تابستان

Eutetranychus orientalis 

Klein, 

Brevipalpus phoenicis 

Tetranychidae, 

Tenuipalpidae 
Apocynaceae 

Nerium oleander L. 

 51 خرزهره

 تهران، شمال

 تابستان
Tydeus sp. Tydeidae, Onagraceae 

Oenothera biennis L. 
یمغرب گل  59 
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 محل و زمان

 آوری جمع
 یداروی گیاهخانواده  خانواده كنه گیاهی نام علمی كنه

 نام علمی و فارسی

 گیاه دارویی
 ردیف

 تهران، زیتون، باغ

 تابستان عليا، طارم
Brevipalpus olearius Sayed Tenuipalpidae Oleracea 

Olea eruopa L.  

تونیز   52 

ورامين، گلخانه، 

 تابستان

Tetranychus urticae Koch 

Brevipalpus sp. 

Aceria sp. 

Tetranychidae, 

Tenuipalpidae, 

Eriophyidae 

Geraniaceae 
Pelargonium sp. 

 56 گل عطری

 های سيب، باغ

 تابستان

Tetranychus urticae Koch 

Tenuipalpus parsi 

Khosrowshai and Arbabi 

Ageptobia persica. 

Khosrowshai and Arbabi 

Tydeus sp. 

Epitrimerus sp. 

Tarsonemus sp. 

Agistemus sp. 
Erythraeus sp. 

Tetranychidae 

Tenuipalpidae 

Tydeidae 

Eriophyidae 

Tarsonemidae 

Stigmaeidae 

Erythraeidae 

Plantaginaceae 
Plantago lanceolata L. 

 ای نيزه بارهنگ سر
54 

 های سيب، باغ

 تابستان
T. urticae 

Tarsonemus sp 

Tetranychidae 

Tarsonemidae 
Plantaginaceae 

Plantago major L. 

 بارهنگ كبير
55 

های سيب و  باغ

 گالبی، تابستان

Tetranychus urticae Koch 

Tydeus sp. 

Tarsonemus sp. 

Tetranychidae 

Tydeidae 

Tarsonemidae 

Polygonaceae 
Polygonum aviculare L. 

 53 بند علف هفت

های سيب و  باغ

 گالبی، تابستان
Tetranychus urticae Koch Tetranychidae Polygonaceae 

Polygonum lapathifolium 

L. subsp. lapathifolium 

 بيدی بند برگ هفت
57 

ورامين، تهران و 

 گلخانه
Tetranychus urticae Koch Tetranychidae Portulaceae 

Portulac oleracea L. 
 58 خرفه

تهران، ورامين، ساوه، 

كاشان، یزد، سوران 

 بلوچستان

 يزیپاو  تابستان

Tetranychus urticae Koch 

Tenuipalpus punicae P & B 

Aceria granat Canestrini & 

Massalongo, 1894 

Tyrophagus putrescentiae 

Fan & Zhang 

Allotrombium sp. 

Tetranychidae 

Tenuuipalpidae 
Tarsonemidae 

Eriophyidae 

Acaridae 

Trombidiidae 

Punicaeae 
Punica granatum L 

 57 انار

 Tetranychus sp. Tetranychidae Primulaceae گلخانه، محالت
Primula veris L. 

 31 پامچال

 Tetranychus urticae Koch Tetranychidae Rosaceae فضای سبز، تهران
Pyracantha coccinea 

Roemer 

 شيرخشت آتشين
39 

 ،قمصر، نياسر، گلخانه

 تابستان
Tetranychus urticae Koch Tetranychidae Rosaceae 

Rosa domascena Mill 

 32 گل سرخ

 شهر قائم

 تابستان
Cenopalpus pinosus 

(Donn.) 
Tenuipalpidae Rosaceae 

Rubus percicus Boiss. 

 36 تمشک
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 ... -1جدول ادامه 

 محل و زمان
 آوری جمع

 یداروی گیاهخانواده  خانواده كنه گیاهی نام علمی كنه
 نام علمی و فارسی

 گیاه دارویی
 ردیف

 سيب، و انگورهای  باغ
 تابستان

Tetranychus urticae Koch 
Phytoseius sp. 

Anystis sp. 

Tetranychidae 
Phytoseiidae 

Anystidae 
Polygonaceae 

Rumex asetosa L. 

 34 یباغ ترشک

 اروميه، انگور، باغ
 تابستان

Bryobia rubrioculus 
(Schueten) 

Eriophyes sp. 
Tetranychidae 
Eriophyidae 

Lamiaceae 
Salvia officinalis L. 

 35 ییدارو یگل میمر

 لواسان، گالبی، باغ
 نطنز،

 تابستان

Eriophyes sp. 
Tarsonemus sp. 

Tydeus sp. 
Phytoseius sp. 

Eriophyidae 
Tarsonemidae 

Tydeidae 
Phytoseiidae 

Rosaceae 
Sanguisorba minor Scop. 

 33 یروباه توت

 ،ورامين گلخانه،
 تابستان

Tetranychus urticae Koch Tetranychidae Brasicaceae 
Sinapis arvensis L. 

 37 یوحش خردل

 دماوند، كرج، سيب،
 تابستان

Tetranychus urticae Koch Tetranychidae Solanaceae 

Solanum Transcaucasicum 
Pojark 

 یزیتاجر
38 

 اراك تهران، سيب، باغ
 تابستان و بهار

Aculus semenovi 
(Shevt.Marik & Shams) 

Tetranychus urticae Koch 
Tydeus sp. 

Tarsonemus sp. 

Eriophyidae 
Tetranychidae 

Tydeidae 
Tarsonemidae. 

Papilionaceae 
Sophora alopecuroides L. 

 37 انيب تلخ

 كرج سيب، باغ
 تابستانو  بهار

Tetranychus sp. Tetranychidae Caprifoliaceae 

Symphoricarpos albus 
Black 

 ديسف دیمروار
71 

 سمنان، تهران، مزرعه،
 تابستان اراك،

Tetranychus urticae Koch 
 

Tetranychidae 
 

Papilionaceae Trifolium pretense L. 79 

 تابستان سيب،های  باغ

Tetranychus urticae Koch 
Tarsonemus sp. 

Tydeus sp. 
Anystis sp. 

Allothrombium pulvinum 
Ewing. 

Tetranychidae 
Tarsonemidae 

Tydeidae 
Anystidae 

Trombididae 

Asteraceae 

Tragopogon graminifolius 
DC. 

 شنگ
72 

 Tetranychus urticae Koch Tetranychidae Asteraceae تابستان سيب،های  باغ
Tragopogon longirostris 

Bisch. 

 دراز نوك شنگ
76 

 محالت تهران، گلخانه
 پایيزو  تابستان

Tetranychus urticae Koch 
Aceria sp. 

Tetranychidae Verbenaceae 
Verbena officinalis L. 

پسند شاه  74 

و  بهار ،سيبهای  باغ
 پایيز

Tetranychus urticae Koch 
Aceria sp. 

Tetranychidae, 
Eriophyidae 

Apocynaceae 
Vinca minor L. 

یتلگراف چيپ  75 

 و كهير گواوا، باغ
 طيس

 پایيزو  تابستان

Brevipalpus lewisi 
McGregor 

Tenuipalpidae Myrtaceae 
Psidium guajava L.     

 73 گواوا

 نطنز، لواسان، به، باغ
 پایيزو  تابستان

Cenopalpus bakeri 
Duzgunes 

Tenuipalpidae Maleae Cydonia oblonga Mill   77 به 
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 بحث
 روی زا خسارتهای  كنه فعاليت دامنه ترین گسترده

 گونه 56 از بيش روی بر و تارتن كنه برای دارویی گياهان
 گلخانه و مزرعه شرایط در تابستان و بهار طی دارویی گياه

 زای خسارتهای  كنه مطالعه (.9 )جدول رسيد ثبت به
  از گونه 99 كه داد نشان هند كلکته در دارویی گياهان

 تارتنهای  كنههای  گونه به متعلق زا، خسارت كنه گونه 97
 آبان تا ی مهر ها ماهبوده و بيشترین خسارت آنها در 

(Sept-Oct.در شرق كشور هند ایجاد )  شده است 
(Lahiri et al., 2005فقط فعاليت خسارت .)  زای كنه تارتن

( روی ميوه گواوا در مناطق B. lewisiدروغين لویسی )
ی مرداد لغایت آبان در ها ماهطيس طی  و هيرگرمسيری ك

 Arbabi etجنوب استان سيستان و بلوچستان مشاهده شد )

al., 2002 طی فصول بهار و  ها كنهخسارت عالئم ( و بيشتر
در بررسی دیگری در كلکته هند در  تابستان ایجاد گردید.

های گياهان  خانواده كنه 99جنس و  97گونه از  27ميان 
كمترین دامنه ميزبان گياهی برای  ،شده آوری عجمدارویی 

 Abelmoschus esculentusكنه تارتن از روی گياه باميه )

(L.)گونه برای شکارگرهای  كنهو بيشترین فعاليت  ( ذكر شد 
Amblyseius largoensis (Muma)  در ميان هشت گونه

(. Salma et al., 2017كنه فيتوزئيده گزارش شده است )
گياه دارویی تاتوره فقط كه بررسی نشان داد این نتایج 

( در منطقه E. orientalisحاوی جمعيت كنه شرقی مركبات )
در حاليکه با بررسی فون  ،(9ورامين بوده است )جدول 

گونه كنه معرفی شد  23های این گياه دارویی در تركيه  كنه
بيشترین دوره  بود. همچنينگونه آن شکارگر  95كه تعداد 
 در .زا از تيرماه تا شهریور بود های خسارت نهفعاليت ك

جمعيت  ،مهرماه همراه با افزایش چند برابری جمعيت آنها
 ,Cydnodromus californicusزیاد دو گونه كنه فتيوزئيده )

Typhlodromus (Anthoseius) reckiگيری ( بعد از اوج 
 & Kumrala) گزارش شده استهای تارتن  جمعيت كنه

Cobanoglu, 2015.) بيشترین جمعيت  مطالعه حاضر در
 وحشی كاهوی و بيان تلخ گياه روی فيتوزئيدههای  كنه

 كنه گونه 49 از بيش مطالعهاین  در (.9 )جدول شد مشاهده

 و (9 )جدولگردید  معرفی دارویی گياهان روی گياهی
 گونه 9511 از بيش تنوع به توجه با شود می بينی پيش

 ایران در آنها متفاوت بسيار اقليمی شرایط و دارویی گياهان
 گياهان روی از جدید و متنوعهای  گونه بيشتر برابر ها ده تا

 فون مطالعه دهه چندج نتای شود. آوری جمع كشور دارویی
 و گرمسيری مناطق در دارویی گياهانهای  كنه

 گونه 237 از بيش معرفی به منجر هند كشور گرمسيری نيمه
 كه شده گياهیهای  كنه از خانواده 98 و جنس 86 به متعلق
  و مضرهای  كنه از خانواده 3 و جنس 33 از گونه 218
 و شکارگرهای  كنه جزء خانواده 91 و جنس 24 گونه، 53

 گياهان اصلی آفات از مضرهای  كنه از گونه 97 تعداد
 ،Phytoseiidae خانواده شکارگرهای  كنه وبودند  دارویی

Cunaxidae، Stigmaeidae و Tydeidae جمعيت بيشترین 
این  نتایج (.Gupta & Karmakar, 2011) داشتند را تنوع و

 و مفيدهای  كنه تنوع كمترین و بيشترینكه  داد نشان بررسی
 در (.9 )جدول است برگ پهن دارویی گياهان روی شکارگر

های  كنه فون از شده گزارش نتایج مسئله، این يدأیت
 نيز تهران استان در گلخانه درون و اطراف هرزهای  علف
های  علف روی تارتن كنه به مربوط ميزبانی دامنه ترین وسيع

جنبه دارویی دارند اعالم شده است  هرز كه بعضاً
(Baradaran & Arbabi, 2006a.)  چهار  آوری جمعدر

فعاليت و  مشخص شد كههای گياهان دارویی  ساله فون كنه
مالحظه  روی گياهان دارویی مستمراً ها كنهخسارت عالئم 

شرایط اقليمی مانند گرمای زیاد و  تأثيرشود و تحت  نمی
 كوتاه چای   های كم مانند فعاليت كنه قرمز پا بارش

(B. obovatus)  چای شمال كشور های  باغدر
(Khosrowshahi & Arbabi, 1997 یا افزایش رطوبت )

قرار داشته است  A. semenoviخاك برای گونه 
(Baradaran & Arbabi, 2002خسارت برخی گونه .)  ها

روی جوانه و رشد گياه سرو شيراز  T. juniperinusمانند 
(Cupressus sempervirens L.بيشتر در شرایط پایدار ) 

 ,Baradaran & Arbabiكند ) می گلخانه اهميت پيدا

2006bسرو های ویروسی روی  تواند ناقل بيماری می ( و
مسئله افزایش رطوبت  (.Jeppson et al., 1975شيراز شود )
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ها یا دفعات آبياری بيشتر و پوسيدگی  خاك ناشی از بارش
های قارچی و باكتریایی در بنه زعفران  ایجاد شده از بيماری

شود  می زای انباری را باعث های خسارت تشدید فعاليت كنه
(Rahimi & Arbabi, 2006.) 

یک در كنترل  شده هيچ آوری جمعارگر های شک از كنه
 مؤثرهای تارتن  ویژه كنه ههای آفت ب جمعيت و خسارت كنه

در حاليکه در برخی منابع داخلی بدون انجام روش  .نبودند
های تارتن یا شکارگر  برداری از جمعيت كنه خاصی در نمونه

های آفت  های شکارگر در كنترل كنه بودن كنه مؤثربه 
 & Masoudianگياهان دارویی اشاره شده است )

Khanjani, 2013.) های  بيشترین پراكندگی در ميان كنه
 و مالحظه Tydeidae خانواده كنه برای مفيد و شکارگر

 برگ سبزینه از .Tydeus sp گونهكه  شد مشاهده بار اولين
 ،93 )شکل كند می تغذیه (Oenothera biennis)ی مغرب گل

های  گونه تغذیه به نيز علمی منابع در (.9 جدول
Orthotydeus californicus (Banks) و O. caudatus 

(Duges) خانواده به متعلق Tydeidae و برگ سبزینه از 
 Tomkins etاست ) شدهاشاره  نيوزلند كشور از خرمالو وهيم

al., 1997.) معلوم گردید جمعيت بسيار كمی  تحقيقاین  در
های شکارگر متعلق به زیر راسته پيش استيگمایان بر  از كنه

ی گرم و خشک تابستان ها ماهروی گياهان دارویی در 
( و یکی از دالیل مهم آن كاهش 9وجود دارد )جدول 

باشد كه در مورد فعاليت  می %51رطوبت محيط به كمتر از 
 Arbabiزارش شده است )گ Cunaxidae های خانواده گونه

& Singh, 2002 57(. نتایج این بررسی نشان داد بيش از% 
% 24های گياهی بوده و بيش از  گياهان دارویی ميزبان كنه

 (.9زا و شکارگر بودند )جدول  های خسارت آنها دارای كنه
روی  ها كنهزای  به اینکه بيشترین فعاليت خسارت با توجه

برای بنابراین  ،گياهان دارویی برای كنه تارتن مشاهده شد
های  توان از كنه می ای گلخانهكنترل بيولوژیک آن در شرایط 

 Neoseiulus و Phytoseiulus persimilisشکارگر 

californicus  شکل(( استفاده نمود )98Arbabi, 2007.) 
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Abstract 
    Wild and cultivated medicinal plants are facing the spread of some plant mites’ activity under 

greenhouse conditions in Iran. The study of mite fauna of medicinal plants in different regions 

of the country showed that out of 135 plant species collected, 78 species from 35 families were 

hosts of harmful and predatory mites. More than 41 harmful and beneficial plant mite species 

from 12 families were identified. The plant family Asteraceae with nine plant species had the 

highest range of plant mite activity. The highest plant host diversity was recorded for 

Tetranychus urticae and Tydeidae mites with 53 and 16 plant species, respectively. Most of the 

nutritional symptoms and damages of mites from reduction to the cessation of plant growth 

caused by T. urticae on Malva sylvestris, Alcea sp. Glycyrrhiza glabra and Solanum 

transcaucasicum outdoors and on Portulaca oleracea, Mentha sp. and Fragaria sp. under 

greenhouse conditions. Symptoms of damages of Brevipalpus obovatus (in tea gardens),  

B. lewisi (on shell of guava fruits), Aculus semenovi (on Sophora alopecuroides), Trisetacus 

juniperinus (on Cupressus sempervirens), and Aceria sp. (on Lactuca serriola) were considered 

important. None of the collected predatory mites were effective in controlling T. urticae mites. 

 

Keywords: Plant feeding mite, medicinal plants, damage, Iran. 

 


