نشریه ترویجی زعفران

دوره  - 01شماره  -01پیایند  01بهار 1397

کنه بنه زعفران و توصیه های کاربردی به منظور کاهش خسارت
حسن رحيمی
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1 .1استادیار پژوهش ،آدرس پستی :مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي ( ،نگارنده مسئول)

تاریخ دریافت 1396/10/18 :تاریخ پذیرش1397/04/09 :
صفحه  09تا 15

چکیده

تكثير زعفران منحصراً توسط پيازهاي تو ُپر به نام بنه انجام می شود .به رغم یکساله بودن زعفران ا ّما بنههاي آن
براي چند سال در مزرعه باقي ميماند .اين خصوصيت موجب ايجاد فرصت براي حمله برخی عوامل زنده مخرب
از جمله کنه ( Rhizoglyphus robini Claparede, 1869 (Acari: Acaridaeميگردد .در اين مطالعه ضمن
تشريح مشخصات ريختشناسي و زيستشناسي کنه به اختصار راه كارهاي فنی تهیه بنه های زعفران به منظور
محدود کردن خسارت این آفت به صورت کاربردی براي کشاورزان ،مروجین و کارشناسان بخش کشاورزی در
قالب مديريت تلفيقي آفات ( )IPMارائه شده است .راه کارهای فنی تهیه بنه زعفران شامل :استفاده از بنههاي
خشك كن ،جداسازی و انتخاب بنههاي سالم ،حمل و نقل ،ضد عفوني بنه ها ،صدور گواهی سالمت ،کوتاه کردن
زمان برداشت بنه از زمین قبلی تا کاشت در زمین جدید ،خلوص بنه های زعفران ،آبياري و بارندگی تابستانه و
بافت خاك بوده که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.

واژه های کلیدی :ضد عفونی،كنه پيازRhizoglyphus robini،

آدرس پست الکترونیکی نگارنده مسئولh.rahimi@areeo.ac.ir :
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مقدمه

و زاوه ،شهرستانهاي با شدت آلودگي متوسط

یکی از مهمترین آفات

شامل :كاشمر ،بردسكن ،محوالت ،خليل آباد

زراعی در سراسر دنيا می باشد .رحيمي و كمالي

خفیف شامل :مشهد ،تربت جام ،فريمان ،نيشابور

کنه

()robini .R

و رشتخوار و شهرستانهاي با شدت آلودگي

پياز ،ریزوم ،غده ،بنه (كورم) گياهان زينتي و

و سبزوار می باشند (رحيمي .)1393 ،استفاده از

( )1372اين كنه را براي اولين بار از ايران روي

آبیاری تابستانه در سال های اخیر در برخی از

بنه ی زعفران در شهرستان هاي گناباد و قاين

شهرستان ها موجب ایجاد آلودگی شدیدتری

استان خراسان گزارش نمودند .در اثر حمله کنه

شده است .به طوریکه هم اكنون بيشترين

به بنه و تغذيه از اندوخته آن ،عوامل بيماري زا
خصوصاً قارچها و باکتریهای مولد پوسیدگی

آلودگي در شهرستانهاي تربت حيدريه ،زاوه،

و پوسيدگي های بنه موجب تنک شدن و

شده است.

نصرآباد ،تربت جام ،نیشابور و چناران مشاهده

و لهیدگی به بنه منتقل می شود .این لهیدگی

ريختشناسيوزيستشناسيکنهبنهزعفران:

كوتاه شدن عمر مفيد مزارع زعفران ميشود

(رحيمي و كمالي .)1372 ،انتشار اين آفت غالباً

جثه این کنه میکروسکوپی بوده و به طول

از مناطق آلوده به ساير مناطق انجام می شود.

رنگ آن ها سفيد كدر و بسیار كم تحرك و

کمتر از یک میلی متر با بدنی فربه می باشد.

به وسيله بنه های آلوده به کنه در موقع كاشت

تنبل هستند .پاهاي اين كنه كوتاه و سخت به

هم اكنون اين كنه در كليه شهرستان هايي كه

رنگ قهوه اي مايل به قرمز با تعداد زيادي مو

زعفران كشت مي گردد انتشار دارد (رحيمي و
همكاران .)1380 ،اصوالً ضدعفوني بذر از مهم

و خار بر روي آن ها است (شكل .)1زیست

شناسی اين آفت در شرايط آزمايشگاهي

ترین اقدامات در كشاورزي پايدار است كه با

حرارت  25±1سانتي گراد ،تاریکی مطلق،

كمترين هزينه و كمترين آلودگي در محيط

رطوبت نسبي اشباع در داخل قفس هاي پرورش

زيست ،خسارت برخي از عوامل خسارت زا را

محدود ميسازد.

بر روي برش هاي نازكي از بنه زعفران ،پیاز
خوراکی و غده سیب زمینی مورد بررسي قرار

پراكنشكنه:

مناطق پراكنش كنه زعفران در استان

گرفت که به ترتیب طول دوره زندگی یک

زعفران كشت می گردد می باشد و انتظار می

سیب زمینی  15/12 ،13/75و  17/57روز طول

نسل آن روی بنه زعفران ،پیاز خوراکی و غده

خراسان رضوي شامل کلیه شهرستانهايي كه

کشید (رحيمي و كمالي ( .)1372کوتاه شدن

رود در تمامی استان های کشور انتشار داشته

طول دوره زندگی در رژیم غذایی تغذیه از بنه

باشد .مناطق پراكنش این کنه بر حسب شدت

زعفران نسبت به رژیم های غذایی تغذیه از پیاز

آلودگي در خراسان رضوی به شرح ذیل

خوراکی و غده سیب زمینی حکایت از مغذی

است .شهرستانهاي با شدت آلودگي بیشتر

بودن بنه زعفران دارد .اين كنه در تمام مدت

شامل :گناباد ،بجستان ،خواف ،تربت حيدريه
10

کنه بنه زعفران و توصیه های کاربردی به ....

شکل )1کنه R. robini

سال فعال بوده و قادر است چندين نسل توليد

اطراف بنهي زعفران (با اعمال آبياري تابستانه)

در طول حیاتش می گذارد .شرايط مناسب

فراهم و به همراه دو فاكتور ديگر غذا (بنهي

موجب می شود تا اين عامل به طور مصنوعی

نمايد ،ضمن اینکه هر کنه ماده بالغ بر  500تخم

زعفران) و دما مثلث فعاليت كنه تشكيل و

رشد و نمو در مزارع زعفران آلوده در پاییز و

خسارتزايي آن حادث شود .مزارع زعفراني كه

بهار بخاطر وجود رطوبت و دماي مناسب بیشتر

به هر دليلي در تابستان (دوره استراحت زعفران)

فراهم مي گردد و به همین خاطر در اين دو

آبياري گردند شرايط رشد و نمو آفت مناسب
گرديده و سريعاً جمعيت كنه باال رفته و خسارت

فصل آفت از جمعيت قابل مالحظهاي برخوردار
است .در ماه هاي تابستان به دليل گرما و خشكي

زایی آن مشهود می گردد (رحيمي و همكاران،

خاك و در ماه هاي زمستان به دليل برودت هوا

.)1387

جمعيت آن كاهش چشمگیری مي يابد .البته
در سال های اخیر به دلیل عدم وجود زمستان
سرد فعالیت آن در طول زمستان با جمعیت زیاد

نحوهخسارت:

در صورت فراهم شدن شرايط زيستي كه
قب ً
ال اشاره شد آفت ،بنه زعفران را غالباً از محل

مشاهده شده است .فعاليت اين كنه همچون ساير

زخم ها و گاهي قسمت هاي سالم مورد حمله

عوامل مخرب بر سه اصل رطوبت ،دما و غذا

قرار مي دهد ،سپس ضمن تغذيه و ايجاد تونلي

استوار است .در صورت مساعد نبودن هر يك

در بنه در داخل تونل شروع به زاد و ولد كرده

از اين سه عامل ،كنه نميتواند فعاليت كند .در

و حفره اي به رنگ سياه در بنه ايجاد مي كند.

شرايط معمول در تابستان از اين سه فاكتور ،فقط

اين حفره به تدريج گسترش يافته و عواملی

رطوبت در اطراف بنه زعفران وجود ندارد ،به

مانند انواع قارچها و باکتری های ساپروفیت

همين سبب مهمترين عامل در محدود كردن

به راحتي از محل زخم ها و حفرات به داخل

زندگي كنه محسوب ميشود .ايجاد رطوبت در
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بنه نفوذ كرده و باعث تسريع در پوسيدگي بنه

داخل خاك ،مزرعه آبياري شده جدا ً خودداري

و کمالی ( )1372عوارض فعالیت این کنه را به

سهولت در کندن بنه ها اقدام به آبیاری و سپس

شود .چون مشاهده شده برخی از زارعین برای

ها مي گردد (شکل ،2سمت راست) .رحیمی

بنه ها را از خاک خارج می نمایند و این اقدام از

صورت باریک تر و کوتاه تر شدن برگ های

نظر اقتصادی به نفع فروشنده است ولی اینگونه

بوته های زعفران آلوده نسبت به بوته هاي سالم

بنه ها به خاطر وجود رطوبت موجب فعال شدن

و همچنین خزان زودتر از معمول بوته های

عوامل مخرب شده و خسارت پنهان بسیار

آلوده اعالم نموده اند (شکل ،2سمت چپ).

همچنین مشاهده شده است در بوتههاي شديدا ً

شدیدی وارد می سازند .همچنین در موقع خريد

گلبرگها ،ريز شدن و پيچيدگي كالله بوجود

ای که قرار است بنه های آن جهت کاشت از

بررسی شود که آیا در سالهاي گذشته مزرعه

آلوده نواقصي در گل نظير كم رنگ شدن

زمین خارج شوند آبياري تابستانه انجام گرفته

ميآيد .بنابراين خسارت كلي اين آفت پس از

یا نه که در صورت اعمال آبیاری تابستانه بهتر

چند سال ،تنك شدن مزرعه و کاهش محصول

است از خريد بنه های این گونه مزارع پرهيز

می باشد( .رحيمي و همكاران.)1387 ،

توصیه های کاربردی قبل از کاشت زعفران

شود.

 -1استفاده از بنههاي خشك كن :دقت شود

كاشت :قبل از انتقال بنهها شايسته است در مبداء

آوردن آنها از داخل خاك ،به صورت خشك

چون وجود لكههاي پوسيده ويا حفرههاي سياه

به منظور کاهش خسارت

 -2جداسازی و انتخاب بنههاي سالم براي

بنه هاي سالم و فاقد لكههاي تيره انتخاب شود.

بنههايي براي كاشت انتخاب گردد كه بيرون

در بنه نشان دهنده آلودگي بنه به كنه و قارچ

(خشككن) انجام گرفته باشد (رحيمي.)1396 ،

است.

از خريد بنههايي كه براي سهولت در كندن از

شکل )2راست (پوسیدگی ناشی از فعالیت کنه) ،چپ (مقایسه بوته سالم و آلوده)
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 -3حمل و نقل بنهها :در موقع حمل بنهها

 -5صدور گواهی سالمت :جهت تایید بنه

كيسههاي توري شكل يا جعبههاي مناسب،

نقاط مختلف مزرعه مورد نظر یا محموله بنه

ها برای فروش الزم است واحدهای ذیربط از

از مبداء تا مقصد بنههاي جدا شده بوسيله

زعفران به صورت تصادفی نمونه برداشته و

بسته بندي و بالفاصله به مقصد و زمین اصلی

پس از حذف پوشال اطراف بنه در صورتی که

منتقل و بالفاصله كاشته شوند .الزم است مراجع

بیش از  %5بنه ها دارای لکه های سیاه محتوی

قانوني ضمن تاييد گواهي سالمت از انتقال بنه

خسارت کنه و قارچ بودند غیر قابل فروش و

هاي آلوده و همچنين انتقال فلهاي بنهها به ساير

کاشت اعالم گردد و از صدور گواهی سالمت

مناطق جلوگيري به عمل آورند.

خودداری شود.

 -4ضد عفوني بنه :از آنجائي كه ضد عفوني

اندامهاي تكثير جزو اصول كشاورزي پايدار

 -6کوتاه نمودن زمان خروج بنه از زمین

مادری تا کاشت مجدد :تاکید می گردد که از

است الزم است بنه ها قبل از كاشت با ترکیب

برداشت بنه تا کاشت در زمین جدید و حتی با

مناسبی که طیف وسیعی از عوامل مخرب را

شرایط بسته بندی و نگهداری مطلوب در حداقل

کنترل کند ضد عفوني گردند .ضد عفوني بنه

زمان ممکن باشد و از طوالنی شدن این زمان
اکیدا ً خودداری شود .برای این منظور با اطالع

ها بایستی به روش اسپري پاشی باشد و از شناور
كردن بنهها در محلول سمي جدا ً خودداري شود

رسانی به کشاورزان ،خرید بنه زعفران به طور

(رحیمی و اربابی .)1384 ،چون شناور سازی

مستقیم و با نظارت خریدار و کارشناس منطقه

پس از مدتی غلظت سموم کاهش یافته و اثرات

از زمین اصلی صورت گیرد تا زمان برداشت
و انتقال به زمین جدید که قب ً
ال آماده کاشت

آن کم و حتی ممکن است در تلقیح به عوامل
مخرب ایفای نقش کند .طی تحقیق به عمل

شده است به حداقل ممکن کاهش یابد و

آمده بهترین ترکیب موثر از اختالط کنه کش

عوامل خسارت زا فرصتی برای تکثیر و افزایش

بيومايت ( )SC24 ,Biomiteبه نسبت سه در هزار

خسارت پیدا نکنند .در این خصوص خریدار و

 +قارچ کش ایپرودیون+کاربندازیم (رورال تی
اس )WP 52.5%به نسبت یک و نیم در هزار +

باکتری کش

یا کارشناس الزم است مواردی از قبیل بافت

خاک ،سابقه آبیاری تابستانه و وجود بارندگی

نوردکس(NORDOX COBRE

به نسبت یک و نیم در هزار به صورت

های موسمی تابستانه را مد نظر قرار دهد چون

(رحیمی و همکاران  .)1396در صورت عدم

کنه از فعالیت و خسارت بیشتری برخوردار

)WG 75

در خاک های سنگین و با سابقه آبیاری تابستانه،

اسپری پاشی بنه ها قبل از کاشت بدست آمد

خواهد بود.

دسترسی به کنه کش بیومایت از کنه کش فن

 -7خلوص بنه های زعفران :موقع تفكيك

پیروکسی مایت (ارتوس ) SC5%یا پروپارژيت

بنههاي زعفران قبل از كاشت دقت شود بنه نوعي

(اومايت  )57%ECبه همان نسبت می توان

زنبق هم خانواده زعفران با نام علمی (Gynandris

استفاده نمود.
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مراجعه شود.

 )sisyrinchiumوجود نداشته باشد .چون بنه های
این علف هرز سمج بسیار شبیه بنه های زعفران
می باشد و تفکیک آن مشکل است .به منظور
اطمینان از خلوص ،شایسته است در زمستان سال

قبل از مزرعه مادری بازدید و چنانچه آلودگی
شدید به این علف هرز داشت از خرید بنه های
آن زمین خودداری شود یا اینکه با آموزش موقع

جداسازی بنه های زعفران ،بنه های این علف
هرز تفکیک و منهدم گردند.

 -8آبياري و بارندگی تابستانه :تهیه بنه

زعفران از مزارعی که سابقه آبیاری تابستانه

دارند یا در تابستان بارندگی موسمی دارند
نظیر برخی از شهرستان های خراسان شمالی با
وسواس بیشتری انجام گیرد .در این گونه مزارع

به دلیل فراهم بودن شرایط زیستی مطلوب برای

فعالیت عوامل مخرب در تمام سال ،جمعیت کنه
و سایر عوامل زیان آور بیشتر است (رحيمي و
همکاران.)1387 ،

 -9بافت خاك :خاكهاي سنگين به دليل

حفظ بيشتر رطوبت شرايط زيستي بهتري براي
كنه و سایر عوامل مخرب فراهم ميكند .بنابراين
توصيه ميگردد تهیه بنه زعفران از همچنین
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