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   چکیده
بـه  . زراعی موجود در روي کره زمین است انگرانبهاترین گیاهاز  زعفران

 ،گیاهی است که واحد خرید و فروش آن به جاي تن و کیلـو  همین خاطر 
بنـه  بـه نـام    پیازهاي تو پرتوسط  تکثیر زعفران منحصراً. مثقال و گرم است

هـاي آن   که گیاهی است یکساله ولی بنه به رغم این .متداول است) کورم(
لذا این خصوصـیت موجـب ایجـاد    . ماند براي چند سال در مزرعه باقی می

این نوشتار در  .گردد ي مخرب می حمله یکسري عوامل زنده فرصت براي
شناسـی کنـه بنـه زعفـران      شناسی و زیسـت  ضمن تشریح مشخصات ریخت

Rhizoglyphus robini بـراي   يبه صـورت کـاربرد   راهکارهاي کنترل آن
شـده  ارائه  (IPM)در قالب مدیریت تلفیقی آفات کشاورزان و کارشناسان 

  .است
  : کلیدي  هاي واژه

  Rhizoglyphus robini پیاز، کنه ،یقیتلف تیریمد ،زعفران
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 مقدمه
اي ترین آفات گیاهان غدهاز مهم وجازي همه ايگونه R. robiniکنه      
روي ایران از این کنه را براي اولین بار از ) 1372(رحیمی و کمالی . است

هم اکنون . هاي گناباد و قاین گزارش نموده استزعفران در شهرستان
گردد انتشار دارد هایی که زعفران کشت میاین کنه در کلیه شهرستان

بدنی فربه به رنگ سفید کدر ولی  کنهاین ). 1380رحیمی و همکاران، (
اي مایل به قرمز پاها کوتاه و سخت به رنگ قهوه. کم تحرك و تنبل است

فعال  تمام مدت سال). چپسمت  1شکل (با تعداد زیادي مو و خار است 
  .و قادر است چندین نسل تولید نماید

 
  و خسارت آن روي بنه زعفران  R. robiniکنه ) 1شکل
  :نحوه خسارت

هاي سالم ها و گاهی قسمتبنه زعفران را غالباً از محل زخم این کنه    
شروع به  آندهد، سپس ضمن تغذیه و ایجاد تونلی در مورد حمله قرار می
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 1شکل . (گرددمی هاآنو باعث تسریع در پوسیدگی زاد و ولد کرده 
   ).راستسمت 

  دستورالعمل
براي پیشگیري و مهار این کنه در مزارعی که قرار است احداث کنیم 

  :هاي مدیریتی به شرح ذیل انجام پذیردتلفیقی از روش گرددتوصیه می
زمین زعفران باید حاصلخیز و تقریباً غنی از مواد غذایی و در عین حال  -1

  .برخوردار باشدبه منظور تهویه مناسب  سبکینسبتاً از بافت 
و عاري از بذر ) گاوي(قبل از کاشت الزم است کود دامی پوسیده  -2

 . هرز مورد استفاده قرار گیرد هايعلف

ابتداي در  باره کافی است دوبراي احیا مزرعه زعفران جهت کشت  -3
 30توسط پالستیک شفاف به مدت ها از خاك تابستان بعد از خروج بنه

و در شهریور و یا خرداد ماه سال بعد اقدام به کشت روز آفتابدهی انجام 
   .مجدد زعفران گردد

ها از خاك، به  هایی براي کاشت انتخاب گردد که بیرون آوردن آن بنه -4
  .استگرفته صورت خشک انجام 

هاي تیره  هاي سالم و فاقد لکهبنهدر مبداء است  الزمها  قبل از انتقال بنه -5
 . دنانتخاب شو
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هاي  وسیله کیسهه بشده سورت  يها در موقع حمل از مبداء تا مقصد بنه -6
سریع به مقصد منتقل و بالفاصله و بسته بندي  ،هاي مناسب توري یا جعبه
  . کاشته شوند

هاي زعفران به منظور کاهش انتقال کنه با صدور ساماندهی انتقال بنه -7
هاي ذیربط هاي جهاد کشاورزي شهرستانگواهی سالمت توسط مدیریت

 . انجام گیرد

 25 ها با فاصله بین ردیف) تسبیحی(کاري  کاشت به صورت ردیف -8
از نور و  هاي زعفرانبوتهباشد تا متر سانتی 5ها  و روي ردیف مترسانتی

  .فضاي مناسب بیشتري برخوردار شوند
سانتیمتر  20تا 18در موقع کاشت، عمق کاشت بسته به بافت خاك  -9

  .انتخاب شود
تا  )تن 6تا  5(شود در موقع کاشت بنه بیشتري در واحد سطح استفاده  -10

 ی برايها فرصت تري مزرعه به برداشت اقتصادي برسد و کنه در زمان کوتاه
  . دنداشته باشنمعیت افزایش ج

افزایش عملکرد و کاهش  زعفران به منظور بهترین موقع کاشت -11
بر کاشت بسیاري ضمن اینکه محققین  .خسارت کنه خرداد ماه است
  .دارندروز  تاکید  45ها به مدت زعفران پس از خزان کامل برگ

و آبیاري  بعد از کاشت آبیاري انجام نگیردبالفاصله به هیچ عنوان  -12
  .پس از کاشت به زمان متداول اولین آبیاري منطقه در پاییز موکول گردد
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هاي بعد از کاشت بر اساس تجزیه خاك و  تغذیه زعفران در سال -13
پاشی با کودهاي کامل در به صورت محلول برگ و نیاز غذایی زعفران

  .انجام گیرد بهمن و اسفند
 شکارگرهاي مفیدي فعالیت دارند، از جمله تمامی مزارع زعفران در -14

که در کنترل طبیعی کنه بنه زعفران نقش اساسی  هیپوآسپیسکنه شکارگر 
  .همراه با آب آبیاري جداً پرهیز شود کاربرد سموم بنابراین از  .دارد

 که قبالً احداث شده معموالً بخاطرگیر این کنه در مزارعی  فعالیت چشم
سنگینی  ها به کنه،آلودگی اولیه بنه :فنی نظیرعدم رعایت یکسري نکات 

بنابر این به منظور . شودخاك و انجام آبیاري در تابستان دیده میبافت 
  .گردد توصیه میدر این گونه مزارع کاهش خسارت کنه 

این از آبیاري مزارع زعفران در طول تابستان خودداري شود زیرا با  -1
ي زندگی کنه به طور مصنوعی  کنندهترین فاکتور محدود  آبیاري مهم

  .دنگرد هاي زعفران میفراهم و نهایتاً موجب اضمحالل و پوسیدگی بنه
هاي سنگین به دلیل حفظ بیشتر رطوبت شرایط زیستی بهتري  خاك -3

اجراي هاي سنگین با  بنابراین برنامه اصالح خاك .کند براي کنه فراهم می
تا محیط زندگی کنه نامناسب و محیط اقداماتی نظیر افزودن ماسه به خاك 

عملیات اصالحی باید در ابتداي پاییز . پرورش زعفران مناسب گردد
  .انجام گیردمتداول همزمان با اولین آبیاري 
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ها تحت  ت بنهبه شداست  مزارعی که عمق کاشت کمتر از حد معمول -4
قرار  تاثیر گرما، کاهش شدید رطوبت در تابستان و سرمازدگی در زمستان

 افزودن خاك زراعی سبکبا . شودگرفته و شرایط فعالیت کنه فراهم می
این مشکل  متر برسد سانتی 15عمق کاشت به بیش از  تاتابستان اواخر در 

  . قابل حل است
مزارع با استفاده از  گونه  این در مزارعی که آلوده به کنه شده تقویت -5

هاي بهمن و  ماههاي هوایی در  پاشی اندام کودهاي کامل به صورت محلول
   .در بر داشته است ينتیجه مفید ،تحت نظارت کارشناس تغذیه اسفند

هاي پاییز و زمستان که مصادف با  با توجه به زمان فعالیت زعفران در ما -6
تواند تمام نیاز  د ولی نمیده بارندگی است و نیاز آبی آن را کاهش می
ها از نظم مناسبی براي تامین  آبی زعفران را مرتفع کند و غالباً این بارندگی

خصوص اولین ه بنابر این آبیاري زعفران ب. آب زعفران بر خوردار نیستند
 )آب بعد از گل یا زاج آب(و دومین آبیاري ) آب قبل از گل( آبیاري

  . ی به طور مصنوعی انجام گیردبسیار حیاتی است و حتماً بایست
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Abstract 
 

Saffron is one of the most valuable crops in the world. For this 
reason, in business management its unit is mesqal1 or grams 
rather than tons or kilograms. Saffron is reproduced 
exclusively by corms. Although it is an annual plant, corms 
remain for several years in the field. It is the feature to be 
attacked by destructive biotic factors. This article is about the 
characteristics of the morphology and biology of bulb mite 
(Rhizoglyphus robini) and treatments by integrated pest 
management (IPM) for farmers and experts. 
 
Key words: Saffron, Integrated management, Bulb mite, 
Rhizoglyphus robini 

 
 
 

                                                           
1- Unit of weight nearly equal to 5 grammes 
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