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مقاله علمی -پژوهشی

بررسی اثر چند روش فيزيكی و زراعی بر جمعيت كنه ( )Rhizoglyphus robiniو عملكرد كلاله
زعفران ()Crocus sativus L.
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رحیمی ،ح ،.ترابی ،ا ،.رحیمی ،ح ،.عراقی ،م ،.و روشوناوندی ،م .6932 .بررسوی اثور چنود روش فیزیکوی و زراعوی بور جمعیوت کنوه
( )Rhizoglyphus robiniو عملکرد کلاله زعفران ( .)Crocus sativus L.زراعت و فناوری زعفران.979-992 :)9(6 ،
چکیده
در این آزمایش ،تأثیر آف ابدهی با پلاس یك شفا  ،زمان کاشت و اولین آبیاری پس از کاشوت بور جمعیوت کنوه (

Rhizoglyphus

 )robiniو عملکرد کلاله زعفران بهصورت کرتهای خردشده و در قالب طرح بلوكهای کامل تصادفی در سه تکرار طی سا های  6931تا
 6931در شهرس ان یناباد مورد ارزیابی قرار یرفت .فاک ورهای اصلی شامل آف ابدهی و عدم آف ابدهی خاك قبل از کاشت بودنود کوه در
کرتهای اصلی قرار یرف ند .هفت روش مدیریت زراعی شامل  -6کاشت زعفران در شهریور ماه بدون آبیاری پوس از کاشوت -7 ،کاشوت
زعفران در شهریور ماه همراه با آبیاری بلافاصله پس از کاشت -9 ،کاشت زعفران در خرداد ماه سا بعد بودون آبیواری پوس از کاشوت-1 ،
کاشت زعفران در خرداد ماه سا بعد همراه با آبیاری بلافاصله پس از کاشت -9 ،کاشت زعفران در خرداد ماه سا بعد و آبیاری آن در مرداد
ماه -6 ،کاشت زعفران در شهریور ماه سا بعد بدون آبیاری پس از کاشت و  -2کاشت زعفران در شهریور ماه سا بعود هموراه بوا آبیواری
بلافاصله پس از کاشت در کرتهای فرعی قرار یرف ند .ن ایج نشان داد آف ابدهی بهطورکلی و فارغ از بسو ه مودیریت اعموا شوده باعوث
کاهش جمعیت کنه و افزایش عملکرد کلاله زعفران شد .روش زراعی  1یعنی آبیاری بلافاصله پس از کاشت زعفران در خورداد موجوب شود
جمعیت کنه افزایش یابد و در ن یجه باعث کاهش عملکرد کلاله زعفران شد .درحالیکه روش ( 7کاشت در شهریور و آبیاری آن بلافاصله بعد
از کاشت) جمعیت کنه را کاهش و عملکرد را افزایش داد .عملکرد زعفوران در تواریخ کشوتهای خورداد (روشهوای  1 ،9و  )9نسوبت بوه
شهریور (روشهای  6 ،7 ،6و  )2بیش ر بود .کم رین جمعیت کنه و بیش رین عملکرد زعفران به تیمار آف ابدهی و روش زراعوی ( 9کاشوت
زعفران در خرداد سا بعد و بدون آبیاری بعد از کاشت) تعلق یرفت بهطوریکه در این تیمار نسبت به بدترین تیمار (بدون آف ابدهی ،روش
 ،)6جمعیت کنه را  31درصد کاهش و در ن یجه عملکرد زعفران را  918/99درصد افزایش داد.
کلمات کلیدی :آبیاری ،آف ابدهی ،پلاس یك شفا  ،تاریخ کاشت ،کنه.
 -6اس ادیار پژوهش ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و مناب طبیعی خراسان رضوی
 -7دانشجوی دک ری ،یروه ییاهپزشکی ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه تهران
 -9کارشناس ارشد ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و مناب طبیعی خراسان رضوی
 -1کارشناس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و مناب طبیعی خراسان رضوی
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مقدمه

در تیمار عدم انجام آبیاری حدود  %61بیش ر از انجام آبیاری پس

تحقیقات و تجربه نشان داده است که با یذشوت زموان و مسون

از کاشت بود .با این وجود واکنش ییاه به انجام آبیاری در تموام

شدن مزارع زعفران عملکرد زعفران کاهشیاف ه است .در برخی

فصو یکسان نبود ،بهطوری که در تاریخهوای کاشوت بهواره و

مناب عامل این کاهش ،افزایش جمعیت کنوه Rhizoglyphus

تابس انه بیش رین مقدار شاخص سطح سبز و عملکورد علوفوه در

) robini (Claparede, 1869) (Acari: Acaridaeدر خواك

تیمار عدم انجام آبیاری پس از کاشوت حاصول شود و در تواریخ

یزارش شدهاست ( .)Rahimi et al., 2008این کنه با نفوک بوه

کاشت پاییزه انجام آبیاری پوس از کاشوت باعوث افوزایش ایون

داخل بنههای زعفران از محل زخمها و یاهی قسمتهای سوالم

شاخصها یردیوده اسوت .در ایون ارتبواط کووچکی و همکواران

موجب خسارت به بنوههوا شوده و عملکورد زعفوران را کواهش

( )Koocheki et al., 2015در بررسی تاریخ کاشت و مودیریت

میدهد ( .)Rahimi & Kamali, 1993تحقیقات نشان دادهاند

آبیاری زعفران اظهار مینمایند در تاریخ کاشت بهاره ،بنوههوای

برخی روشهوای زارعوی ازجملوه آف وابدهوی و تواریخ آبیواری

زعفران در طی دوره خواب حقیقی در زمین مس قر شده و پس از

میتواند در کاهش جمعیت کنه و افزایش عملکرد زعفران نقوش

آن در طی دوره یل انگیوزی تابسو انه نیازهوای دموایی لوازم را

داشو ه باشوند ( .)Rahimi et al., 2013رحیموی و همکواران

دریافت میدارند ،ولی در تاریخ کاشت مهر ماه بنههای زعفوران

( )Rahimi et al., 2008در بررسی اثر عمق کاشوت و آبیواری

در حالیکه فعالیت درونی خود را آغواز نمووده و در حوا توأمین

تابس انه بر جمعیت این کنه و عملکرد یل زعفران نشوان دادنود

نیازهای دمایی لازم جهت یلدهی هس ند ان قوا داده مویشووند

عمق کاشت با توجه به فصل سا بر جمعیت کنه م فواوت ولوی

این موضوع نوعی تنش محیطی به شمار میآید که میتواند بور

آبیاری تابس انه باعث افوزایش جمعیوت کنوه و عواملی موؤثر در

تعداد و زمان شروع ،رشد و نیز سرعت رشد جوانوههوای مسوئو

کاهش سطح سوبز و عملکورد زعفوران شوده اسوت .کووچکی و

ایجاد بنههای دخ ری و در ن یجه بر وزن بنههای دخ ری زعفران

همکواران ( )Koocheki et al., 2016در بررسوی اثور تواریخ

اثوور یووذار باشوود .ملافیلووابی و شوووریده ( & Mollafilabi

کاشت و مدیریت آبیاری دریاف ند ،کاشت بنوههوای زعفوران در

 )Shoorideh, 2009کشت زود هنگام زعفران بلافاصله پس از

طو دوره اس راحت حقیقی ،عدم انجام آبیواری پوس از کاشوت،

خارج کردن بنهها از خاك و کشت آنها در خرداد ماه را موجوب

پرهیز از آبیاری تابس انه در او مرداد ماه موجوب شود ،م وسو

کاهش هزینهها و افزایش میزان تولید بیان نمودهاند و یا قبوادی

وزن بنههای دخ ری تولید شده بهعنوان مهمترین عامل اثریذار

و همکاران ( )Ghobadi et al., 2015تاریخ کشت خرداد ماه بر

بوور عملکوورد زعفووران افووزایش یابوود .کوووچکی و همکوواران

عملکرد کلاله و یلدهی زعفران را مثبت ارزیابی نمودهاند.

( )Koocheki et al., 2011در بررسی اثورات تواریخ کاشوت و

روشهای اس ریل کردن و آف ابدهی خاك باعث ایجاد تیییرات

آبیاری بهاره ،تابسو انه و پواییزه بوه هموراه اسو فاده از ییاهوان

فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی در خاك میشوند و موجب رشود

پوششی بر عملکرد علوفوه زعفوران مشوخص کردنود بیشو رین

به ر ییاهان میشوند .به همین جهت این روشهوا موورد توجوه

شاخص سطح سوبز و عملکورد علوفوه در تواریخ کاشوت بهواره

بسیاری از محققین قورار یرف وه اسوت ( Gerson & Smiley,

بهدست میآید .آنها در تحقیقاتشان نشان دادند عملکرد علوفوه

.)1990; Katan, 1992; Ono et al., 1993

رحیمی و همکارن ،بررسی اثر چند روش فیزیکی و زراعی بر جمعیت کنه...
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یرسووون و اسوومیلی ( )Gerson & Smiley, 1990روش

مواد و روشها

آف ابدهی با اس فاده از لایه پلاس یکی شفا را به منظور کاهش

برای انجام این تحقیوق ،در سوا  6931مزرعوهای در ایسو گاه

جمعیت کنه  R. robiniدر مزارع یلایو و سویر موورد مطالعوه

تحقیقات کشاورزی و مناب طبیعی شهرسو ان ینابواد بوا سوابقه

قرار داد و اظهار داش ند که پس از یذشت  61روز کنهها تا عمق

طولانی کاشت زعفران که در آن جمعیوت کنوه  R. robiniزیواد

 71سان یم ور و پوس از یذشوت  71روز کنوههوا توا عموق 91

بود (به طور م وس در هر  611یرم بنه زعفران بالغ بر  71عودد

سووان یم وور از بووین رف نوود .وی بوورای ضوودعفونی کاموول خوواك

کنه) ان خاب و آزمایش به صورت کرتهای خرد شوده در قالوب

آف ابدهی را برای مدت یك ماه توصویه کورد .انوو و همکواران

طرح بلوكهای کامل تصادفی در سه تکرار و سه سا اجرا شود.

( )Ono et al., 1993در یك تحقیق همین روش را علیوه کنوه

فاک ور اصلی شامل آف ابدهی با پلاسو یك شوفا در دو سوطح

 R. robiniدر مزارع پیاز خوراکی در ژاپن توصویه نموود .کاتوان

(بدون آف ابدهی و سی روز آف ابدهی) در کورتهوای اصولی و

( )Katan, 1992یزارش کرد که آف ابدهی خاك بوا پلاسو یك

فاک ور فرعی شامل  2بس ه مدیریت زراعی -6 :کاشوت زعفوران

شفا جمعیت عوامل بیماریزا را در خاك کاهش داد .موسوی و

در شهریور ماه بودون آبیواری پوس از کاشوت (-7 ،)6931/6/1

تیموری ( )Mousavi & Taymoory, 1992با پوشاندن خواك

کاشت زعفران در شهریور ماه همراه با آبیاری بلافاصوله پوس از

خشك توس ورقههای پلاس یك شفا در فصل یرما بوه مودت

کاشت ( -9 ،)6931/6/1کاشت زعفران در خرداد ماه سوا بعود

 71تووا  11روز نشووان دادنوود کووه جمعیووت نماتوودهای جوونس

بدون آبیاری پس از کاشت ( -1 ،)6936/9/1کاشت زعفوران در

 Pratylenchusدر تیمار چهل روز در بعضی از تکرارها به صفر

خرداد ماه سا بعد ( )6936/9/1همراه با آبیاری بلافاصله پس از

رسووید .احموودیان یووزدی ( )Ahmadian Yazdi, 2002اثوور

کاشت ( -9 ،)6936/9/69کاشت زعفران در خرداد ماه سا بعود

آف ابدهوی بور کواهش جمعیوت نماتودهای مولود غوده ریشوه

و آبیاری آن در مرداد مواه ( -6 ،)6936/9/1کاشوت زعفوران در

 Meloidogyne spp.در شرای یلخانه و مزرعه را بالغ بور 88

شهریور ماه سا بعد بدون آبیاری پس از کاشت ( )6936/6/67و

درصد ککر نمود .رحیموی و همکواران ()Rahimi et al., 2013

 -2کاشت زعفران در شهریور ماه سوا بعود هموراه بوا آبیواری

در بررسی اثرات کود داموی و مودت آف وابدهوی خواك موزارع

بلافاصله پس از کاشت ( )6936/6/67در کرتهای فرعی اعما

زعفران بر عملکرد و جمعیت کنه  R. robiniنشان دادنود تیموار

شدند.

آف ابدهی به مدت  91روز از نظر کاهش جمعیت کنه و افزایش

بنههای زعفران مزرعه کهنه پس از آبیاری در اواس خرداد مواه

عملکرد یل زعفران به رین تیمار بود .در عین حا با توجوه بوه

 6931از خاك خارج شدند و  71تن کود دامی پوسویده (یواوی)

بروز مشکلاتی اجرایی برای کاشت زعفران بلافاصله بعد از اتموام

در هر هک ار پخش و با خاك مخلوط شد .در او تیر مواه سوا

آف ابدهی در شهریور ،این سؤا مطرح است که تا چه زمان بعد

 6931پس از مرزبندی کرتهوای آزمایشوی بوا ابعواد  9×1م ور

از اتمام آف ابدهی اثر آن پایدار خواهد بود ،بنابراین این تحقیق،

مرب  ،به مودت  91روز روی تیمارهوای آف وابدهوی ،پلاسو یك

در تکمیل تحقیقات قبلی ،با هد بررسی تعیین مدت زمان لازم

شفا پهن شد .در هور واحود آزمایشوی شوش کیلوویرم بنوهی

از پایان آف ابدهی تا کاشت مجدد بورای حصوو بوه کم ورین

ان خاب شده (به نسبت  9تن بنه در هک ار) با فاصله  9سان یم ر

جمعیت کنه و بالاترین عملکرد زعفران و همچنین تعیوین نقوش

روی ردی هوا و  79سوان یم ور بوین ردیو هوا و در عموق 68

تاریخ کاشت و زمان آبیاری بر صفات مذکور انجام شد.

سان یم ر بهطور یکنواخت مطابق هفت بس ه مودیری ی فوو در
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کرتهای فرعی اعما شد و سوایر عملیوات زراعوی توا خاتموه

اطرا بنه قابول تشوخیص اسوت موورد انودازهییوری و تجزیوه

اجرای پروژه (آبیاریها ،رنده زدن ،کن ر عل های هرز و غیره)

وتحلیل قرار یرف ند.

انجام یرفت .آبیاریها

دادهها در نرمافزار  Excelثبت و مرتب شدند و در محی SAS

در کلیه تیمارها بهطور یکسان و هماهن

توس سیس م رولاین به صورت آبیاری بارانی شامل آبیاری قبول

(نسخهی  )3,6,9از نظر آماری تحلیل شدند و مقایسه میانگینها

از یل (او آبان ماه) ،آبیاری پس از یل (اواس آکر ماه) و یوك

بر اساس آزمون ( )LSDدر سطح اح ما پنج درصد انجام شد.

الی دو آبیاری در طو زمس ان (بهمن و اسفند) و آخرین آبیواری
در اواس فروردین ماه هر سا به طور یکسان در تموام تیمارهوا

نتایج و بحث

اعما شد.

بررسی اثرات تیمارها بر جمعیت کنته  ،R. robiniعملکترد

بعد از عملیات اخ لواط کوود و خواك توسو روتووتیلر و قبول از

کلالته زعفتران و درصتد آلتودگی ناشتی از تذییته کنته در

اجرای تیمارها ،نمونهبرداری توس اویر تا عمق  71سوان یم ری
خاك به منظور تخمین جمعیت کنه  R. robiniانجام یرفوت .از
سا دوم که کلیه تیمارها پیواده شودند در اوایول فوروردین مواه
جهت تخمین جمعیت کنه ،از هر واحد آزمایشی سه بوتوه کامول
زعفران با خاك اطرا آن توسو بیول برداشوت و درون کیسوه
نایلونی به آزمایشگاه من قل شدند .در آزمایشگاه حجم مشوخص
و یکنواخ ی از بنه زعفران ( 611یرم) به مدت  27ساعت به تلوه
خاك تولگرین برلز من قل یردید .سپس شمارش کنههوا توسو
اس ریومیکروسکوپ انجام و در جدو مربوطه ثبت یردید.
برداشت یل از اواس آبان لیایت اواس آکر ماه سا های ،6936
 6937و  6939بهصورت شمارش تعداد یل و وزن آن در تموامی
واحدهای آزمایشی انجام یرفوت و بوا توجوه بوه میوانگین وزن،
دادهها به کیلویرم (کلاله خشك) در هک وار تبودیل و در جوداو
مربوطه ثبت شدند.
برای تعیین درصد آلودیی ناشی از تیذیه کنه به بنههوا در سوا
آخر اجرای پروژه کلیه بنههای موجود در یك م ر مرب وس هر
کرت توس کوادری بوه ابعواد  6×6م ور مربو ان خواب و کلیوه
بنههای آن جم آوری و به سه یروه ،بنههوای درشوت (بالوای 8
یرم) ،م وس ( 8-9یرم) و ریز (زیر  9یرم) تقسیم شدند و پس
از مشخص شدن تعداد ،وزن و درصد آلودیی ناشی از تیذیه کنه
که به صورت لکههای تیره بر روی بنه بعد از جدا کردن پوشوا

بنههای زعفران

اخ لا بین میانگین جمعیت کنه و همچنین میزان عملکرد کلاله
زعفران در تیمارهای آف ابدهی و بدون آف وابدهوی ،بودون در
نظر یرف ن بس ه مدیری ی اعما شده در هر سوه سوا اجورای
آزمایش در سطح  1/16معنویدار شود (جودو  .)6بوهطوریکوه
میانگین جمعیت کنه در تیمارهای بدون آف ابدهی در سا هوای
او  ،دوم ،سوم و میانگین سه سواله بوه ترتیوب ،99/63 ،77/33
 721/78و  669/13عوودد کنووه در  611یوورم بنووه زعفووران بووود
درحالیکه در تیمارهای آف ابدهی این ارقام به ترتیب بوه ،9/11
 619/91 ،67/18و  11/76عدد کواهش یاف نود .بوه عبوارتی ،بوا
انجام آف ابدهی ،تعداد کنوه از میوانگین  669/13عودد کنوه در
 611یرم بنه زعفران  11/76عدد کواهش یافوت .یعنوی بوهطور
م وس  69/69درصد جمعیت کنه با انجام عملیات آف وابدهوی
کاهش یافت (جدو  .)9میانگین عملکرد زعفوران در تیمارهوای
بدون آف ابدهی در سا های او  ،دوم ،سوم و میانگین سهسواله
بهترتیب  6/39 ،7/62 ،1/66و  6/98کیلویرم در هک وار بوود در
حالیکه در تیمارهای آف ابدهی این مقادیر بهترتیوب بوه ،1/91
 9/19 ،9/29و  7/19کیلویرم در هک ار افزایش یافت .به عبوارت
دیگر با انجام آف وابدهوی ،عملکورد زعفوران از میوانگین 6/98
کیلویرم کلاله خشك در هک ار به  7/19کیلوویرم رسوید .یعنوی
بهطور م وس  96/3درصد در هک ار با انجام عملیات آف ابدهی
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افزایش عملکرد کلاله خشك زعفران حاصل شد (جدو  .)9این

آبیاری به ترتیب با میانگینهای  7/22و  7/21کیلوویورم کلالوه

کاهش جمعیت کنه و افزایش عملکرد زعفران با ن ایج تحقیقوات

خشك زعفران در هک ار و کم رین آن مربوط به تیمار ( ،)6تیمار

رحیمی و همکاران ( )Rahimi et al., 2013در خصوص سطوح

کاشت در شوهریور سوا او بودون آبیواری پوس از کاشوت بوا

سولاریزاسیون و کودی که تیمار برتر آن یعنی  91روز آف ابدهی

میانگین  6/19کیلویرم کلالوه خشوك زعفوران در هک وار بوود

با  71تن کود دامی به خاطر بیشو رین عملکورد یول زعفوران و

(جدو )7؛ بنابراین مقایسهی آبیواری یوا عودم آبیواری پوس از

کمترین جمعیت کنه مطابقت دارد .ضمناً کاهش جمعیت هموین

کاشت در این آزمایش نشان داد ،آبیاری بلافاصله پس از کاشوت

کنه  R. robiniتوس آف ابدهی مزارع یلوایو و سویر توسو

زعفران در خرداد ماه موجب افزایش جمعیت کنه (به دلیل ایجاد

یرسووون و اسوومیلی ( ،)Gerson & Smiley, 1990انووو و

شرای زیس ی ایدهآ برای این آفت) و کاهش عملکرد (به خاطر

همکاران ( )Ono et al., 1993در مزارع پیاز خووراکی یوزارش

آسیبی که آفت بر بنههای زعفران رسانده) شوده اسوت ،ولوی در

شده است .همچنین کاتان ( )Katan, 1992آف ابدهی مزارع را

کاشت شهریور ماه باعث کاهش جمعیت کنه (بوه خواطر خنوك

در کوواهش جمعیووت عواموول بیموواریزا ،موسوووی و تیموووری

شدن خاك) و افزایش عملکرد زعفران (به خواطر ایجواد شورای

( )Mousavi & Taymoory, 1992در کوواهش جمعیووت

ایدهآ در شروع فعالیت طبیعی زعفران) شده است .این ن ایج ،به

نماتوودهای جوونس  Pratylenchus spو احموودیان یووزدی

نحوی با ن ایج تحقیقات کووچکی و همکواران ( Koocheki et

( )Ahmadian Yazdi, 2002در کواهش جمعیوت نماتودهای

 )al., 2011که اظهار مینمایند عملکرد علوفه زعفران (یکوی از

مولد غده ریشه  Meloidogyne spp.مؤثر دانس هاند .محققینی

شاخصهای تعیینکننده عملکرد) در تیموار عودم انجوام آبیواری

چون ما ورومیکا و همکواران ()Mauromicale et al., 2010

حدود  61درصد بیش ر از انجام آبیاری پس از کاشت بود .با ایون

اس فاده از روش آف ابدهی قبل از کاشت را یك اقدام مودیری ی

وجود اظهار مینمایند واکنش ییواه بوه انجوام آبیواری در تموام

مفید و سازیار با محی زیست دانس ه است کوه باعوث افوزایش

فصو یکسان نبود ،بهنحویکه در تاریخ کاشت بهاره و تابس انه

عملکرد محصو شده اسوت .هموانطوور کوه جودو  6نشوان

بیش رین مقدار شاخص سطح سبز و عملکرد علوفوه زعفوران در

میدهد اخ لا بین بس ههای مدیریت زراعی در تمامی سا ها و

عدم انجام آبیاری پس از کاشت حاصل شد ،در حالیکه در تاریخ

همچنین اثرات م قابل آف ابدهی و بس ههوای مودیریت زراعوی

کاشت پاییزه افزایش این شاخصهوا بوا انجوام آبیواری پوس از

مورد اس فاده نیز در سطح  1/16معنیدار بوود .مقایسوه میوانگین

کاشت میسور یردیود .همچنوین ،در تحقیقوات مشوابهی توسو

سه سواله تعوداد کنوه و عملکورد کلالوه زعفوران در بسو ههوای

کوچکی و همکاران ( )Koocheki et al., 2016روی بررسوی

مدیری ی نشان داد که بیش رین جمعیت کنه مربوط به تیمار (،)6

خصوصیات بنههای دخ ری زعفران در پاسخ به تواریخ کاشوت و

تیمار کاشت زعفران در شهریور ماه سا او و بدون آبیواری بوا

مدیریت آبیاری دریاف ند ،کاشت بنههوای زعفوران در طوو دوره

میانگین  616/81عدد کنه و کم رین آن مربووط بوه تیموار (،)9

اس راحت حقیقی ،عدم انجوام آبیواری پوس از کاشوت ،پرهیوز از

تیمار کاشت در خرداد ماه و بدون آبیاری با میانگین  73/78عدد

آبیاری تابس انه در او مرداد ماه موجب شد ،م وس وزن بنههای

کنه در  611یرم بنه زعفران بود (جودو  .)7بیشو رین عملکورد

دخ ری تولید شده به عنوان مهمترین عامل اثریذار بر عملکورد

کلاله زعفران مربوط به تیمارهای ( 9و  )9تیمارهوای کاشوت در

زعفران افزایش یابد .ولی صادقی و همکاران ( Sadeghi et al.,

خرداد ماه و آبیاری در مرداد ماه و یا کاشت در خرداد ماه و بدون

 )2003آبیاری مزارع زعفران در مرداد ماه را موجب افوزایش 62
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الی  91درصدی عملکرد اعلام کردند .ن وایج تقریبواً مشوابهی در

 .)2015در تحقیقات تقریباً مشابهی بین مقایسه دو تاریخ کاشت

سا او آزمایشها توس رحیمی و همکاران ( Rahimi et al.,

خرداد و شهریور توس کوچکی و همکاران ( Koocheki et al.,

 )2008مشاهده شده ولی در سا های بعد از آزمایش ن یجوه بور

 )2011مشخص کردند ،بیش رین شاخص سطح سبز و عملکورد

عکس شده است .به نظر میرسد افزایش محصو مشاهده شده

علوفه زعفران در تاریخ کاشت بهاره به دسوت آموده کوه سوطح

به علت خنك شدن مزرعه و جبران کمبود رطوبت بنوه زعفوران

سبز و عملکرد علوفه شاخص تعیین کننوده در عملکورد زعفوران

باشد که توانس ه است اثورات مخورب خشوکی مفورط در دوران

اسوت .ملافیلوابی و شووریده ( Mollafilabi & Shoorideh,

خواب کاکب بنه زعفران در تابس ان را جبران نماید .ولی چنانچه

 )2009کاشت زود هنگام زعفران بلافاصله پس از خوارج کوردن

کشت و کار زعفوران

بنهها از خاك و کشوت آنهوا در خورداد مواه را موجوب کواهش

شود به مرور با توجه به شرای زیس ی مناسبی که برای عوامول

هزینهها و افزایش میزان تولیود بیوان نموودهانود و یوا قبوادی و

خسارتزا فراهم میشود ،پس از چند سا این عوامل خسوارت-

همکاران ( )Ghobadi et al., 2015تاریخ کشت خرداد ماه بور

زای خاکزی به مهمترین مشوکل ییواهپزشوکی موزارع زعفوران

عملکرد کلاله و یلدهی زعفران را مثبت ارزیابی نمودهاند .مقایسه

تبدیل خواهد شد .هر چند یزارشهای م عددی از خسوارت ایون

میانگین سه ساله اثرات م قابل آف ابدهی و بس ههای مودیری ی

عوامل در مناطقی که آبیاری تابس انه ترویج و توصیه یاف ه می-

بر تعداد کنه و عملکرد کلاله زعفران نشوان داد بیشو رین تعوداد

باشیم .بنابراین آبیاری در تابس ان با توجوه بوه افوزایش عوامول

کنه مربوط به تیمار ( ،)6تیمار بودون آف وابدهوی بوا کاشوت در

خسارتزا ،اهمیت ویژه آن در فصل تابسو ان ،بحوران جهوانی و

شهریور ماه سا او و بدون آبیاری بوا میوانگین  776/28عودد

ملی آب به هیچ عنوان توصیه نمییردد ،زیرا منجر بوه نوابودی

کنه و کم رین آن مربوط به تیموار ( ،)61تیموار آف وابدهوی بوا

تدریجی بنههای زعفران خواهد شد .همچنین ایون پوژوهش بوا

کاشت در خرداد ماه و بدون آبیاری با میانگین  67/66عدد کنوه

ن ایج تحقیقات مشابهی که در ارتباط با تأثیر تاریخ کاشت بر یل

در  611یرم بنه زعفران بوده است (جدو  .)9بیش رین میانگین

آوری زعفران انجام شده است ،مطابقوت دارد .بوه عنووان مثوا

عملکرد کلاله زعفران مربوط به تیمارهای ( 61و  )67یعنی تیمار

کوووچکی و همکوواران ( )Koocheki et al., 2015اظهووار

آف ابدهی با کاشت در خرداد ماه با آبیاری در مرداد ماه یا تیموار

مینمایند در تاریخ کاشت بهاره ،بنههوای زعفوران در طوی دوره

کاشت در خرداد ماه و بدون آبیاری پس از کاشت بوه ترتیوب بوا

خواب حقیقی در زمین مس قر شده و پس از آن در طی دوره یل

م وس عملکردهای  9/17و  9/19کیلویرم در هک ار و کم ورین

انگیزی تابس انه نیازهای دمایی لازم را دریافت میدارند ،ولوی در

میزان آن مربوط به تیمار ( ،)6تیمار بدون آف ابدهی با کاشت در

تاریخ کاشت مهر ماه بنههای زعفران در حالیکه فعالیت درونوی

شهریور ماه سا او و بدون آبیاری پس از کاشوت بوا میوانگین

خود را آغاز نموده و در حا تأمین نیازهای دموایی لوازم جهوت

 1/68کیلویرم در هک ار بود (جدو  .)9بنابراین کم رین جمعیت

یلدهی هس ند ان قا داده میشوند ایون موضووع نووعی تونش

کنه بنه زعفران در تیمار کاشت در خرداد ماه و بدون آبیاری پس

محیطی به شمار میآید که میتواند بر تعداد و زمان شروع ،رشد

از کاشت و بیش رین عملکرد زعفران ،در تیمار کاشوت در خورداد

و نیز سرعت رشد جوانههای مسئو ایجاد بنوههوای دخ وری و

ماه و آبیاری آن در مرداد ماه بود ،اما به دلیل اینکه آبیاری پوس

درن یجه بر وزن بنههای دخ ری زعفران اثر یذار باشد ( Pazoki

از کاشت (ح ی در مرداد ماه) موجب افزایش جمعیت کنه زعفران

et al., 2011; Koocheki et al., 2015; Ghobadi et al.,

یردید که قبلاً نیز توس رحیمی و همکواران ( Rahimi et al.,

این آبیاری توسعه یابد و بخشی از فرهن

رحیمی و همکارن ،بررسی اثر چند روش فیزیکی و زراعی بر جمعیت کنه...

202

 )2008یزارش شده است و از این مهمتر اهمیت صرفهجویی در

بس ههای مدیریت زراعی و همچنین اثرات م قابل آف ابدهوی و

مصر آب در تابس ان که یکی از مهمترین دغدغههوای کشوور

بس ههای مودیریت زراعوی در سوطح  1/16اخ لوا معنویداری

بوده و از طرفی تفاوت عملکرد تیمار کاشت در خورداد و آبیواری

مشاهده شود (جدو  .)1بین تیمار آف ابدهی و عدم آف ابدهی،

در مرداد ماه با تیمار کاشت در خرداد ماه و بدون آبیاری پوس از

از نظر درصد وزن بنه زعفران در اندازههوای درشوت ،م وسو و

کاشت زیاد نیست ،تیمار ( ،)61تیمار آف ابدهوی کوه کاشوت در

ریز و همچنین درصد تعداد بنههای ریوز اخ لوا معنویداری در

خرداد ماه و بعد از کاشت آبیاری انجام نگرف وه تیموار برتور ایون

سطح  1/16وجود داشت ولی این اثر بر درصود تعوداد بنوههوای

آزمایش ان خاب یردید .این افزایش عملکورد زعفوران در تواریخ

درشت و م وس معنیدار نبود (جدو  .)1بین بس ههای مدیریت

کاشت خورداد مواه توسو سوایر محققوین از جملوه کووچکی و

زراعی از نظر درصد وزن و درصد تعداد بنه (در هر سوه انودازهی

همکوواران ( ،)Koocheki et al., 2011ملافیلووابی و شوووریده

درشت ،م وس و ریز) اخ لا معنیداری در سوطح  1/16وجوود

( )Mollafilabi & Shoorideh, 2009و قبوادی و همکواران

داشت (جدو  .)1مقایسوه میوانگین درصود آلوودیی بنوههوا در

( )Ghobadi et al., 2015نیز مثبت ارزیابی شده است .در ایون

بس ههای مدیری ی نشان داد کم رین آلوودیی در کاشوت خورداد

آزمایش عملکرد زعفران در سا دوم بیش ر از سا سوم شود در

ماه و بدون آبیواری پوس از کاشوت بوا میوانگین  1/63درصود و

حالی که در شرای معمو عملکرد زعفران سوا سووم بایسو ی

بیش رین درصد آلودیی در تیمار کاشت شهریور مواه هموراه بوا

بیش ر از سا دوم باشد .جهت توجیه این روند لازم به ککر اسوت

آبیاری بلافاصله پس از کاشت با میوانگین آلوودیی  1/93درصود

که مهمترین فاک ور تعیینکننده در عملکرد زعفران مقدار نزولات

بود (جدو  .)9مقایسوه میوانگین اثورات م قابول آف وابدهوی و

جوی سا زراعی قبل آن است .که با مراجعه به آمار هواشناسوی

بس ههای مدیری ی بر لکههای سیاه ناشی از تیذیوه کنوه نشوان

میزان نزولات جوی سا هوای زراعوی  6936 ،6931و  6937در

داد ،کم رین آن مربوط به تیمار آف ابدهی با کاشت خرداد ماه و

منطقه مورد آزمایش به ترتیب  616/7 ،39/2و  23/2میلویم ور

بدون آبیاری با میانگین  1/73درصد و بیشو رین آن مربووط بوه

بوده است ( .)Anonymous, 2015bیعنی میزان نزولات موؤثر

تیمار بدون آف ابدهی با کاشت در شهریور ماه سا دوم هموراه

در تولید زعفران سا دوم بیش ر از میزان نزولات موؤثر در تولیود

با آبیاری بلافاصله پس از کاشت بوا میوانگین  6/81درصود بوود

زعفران سا سوم بوده است .به عبارتی سا سوم نسبت به سا

(جدو  .)6بنابراین با توجه به ن ایج جدو های  9و  6مویتووان

دوم کاهش  19/99درصدی نزولات جوی را داشوت .بوه هموین

اس نباط نمود کم رین درصد لکههای ناشی از تیذیه کنه مربووط

خاطر میانگین عملکرد زعفران طی این سه سوا در شهرسو ان

به تیمار آف ابدهی با کاشت در خرداد ماه و بدون آبیواری اسوت

ینابوواد بووه ترتیووب  1/1 ،1/9و  9/1کیلووویرم در هک ووار بوووده

(جدو  .)6همانیونه که پیشتر نیز اشاره شد ،کم ورین میوزان

Anonymous,

جمعیت کنه و بیش رین عملکرد کلاله زعفران م علوق بوه هموین

(

;2014

Anonymous,

;2013

 )Anonymous, 2015a; Anonymous, 2015bکه در کول
شهرس ان در بازه زمانی فو الذکر کاهش عملکورد  69درصودی
دیده شد.
در آخرین سا آزمایش بررسی لکههای سیاه ناشی از تیذیه کنه
از بنهها نشان داد بین تیموار آف وابدهوی و عودم آف وابدهوی،

تیمار بود که مجدداً بهعنوان تیمار برتر آزمایش تأکید مییردد.
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جدول  -5مقایسه میانگین تاثیر بستههای مدیریتی بر میانگین درصد بنههای زعفران آلوده به کنه  R. robiniو میانگین درصد وزن و تعداد بنههای
زعفران
Table 5- Mean comparison between the effects of management packages on the mean percentages of the infected saffron
corms to R. robini and mean percentages weight and quantities of saffron corms

درصد تعداد بنه در مترمربع

درصد وزن بنه در مترمربع

درصد آلودگی بنههای زعفران در یک مترمربع

The number of corms (%)/m2

Corm weight (%)/m2

Infected saffron corm (%)/m2
میانگین
>8 g
5-8 g
<5 g
Average
0.75
0.97
0.61
0.78
2.13
3.05
3.12
2.76
0.65
0.91
0.52
0.69
4.12
3.80
2.50
3.47
2.89
1.67
1.21
1.92
0.92
1.12
1.42
1.16
2.37
6.29
5.10
4.59
0.579
0.501
0.399
0.199

<5 g

5-8 g

>8 g

<5 g

5-8 g

>8 g

40.50
40.50
22.54
29.82
31.40
38.42
37.26
4.378

37.19
28.65
40.27
30.48
26.96
27.65
21.86
3.269

22.22
30.85
37.19
39.71
41.64
33.94
40.88
4.289

24.75
22.40
14.16
14.73
15.83
21.54
20.07
3.120

36.45
26.36
37.56
24.83
22.33
24.55
19.44
2.569

38.80
51.25
48.27
60.44
61.84
53.91
60.50
4.250

بستههای مدیریت زراعی
)(Managing packages
1
2
3
4
5
6
7
LSD

میانگینهای دارای حرو یکسان در هر س ون فاقد اخ لا معنیدار هس ندThe means followed by same letters in each column are not significantly different .
(LSD, P<0.05).

 -6کاشت زعفران در شهریورماه سا او و بدون آبیاری بعد از کاشت -7 .کاشت زعفران در شهریورماه سا او و بلافاصله آبیاری بعد از کاشت -9 .کاشت زعفران در خردادماه
سا بعد و بدون آبیاری بعد از کاشت -1 .کاشت زعفران در خردادماه سا بعد و بلافاصله آبیاری بعد از کاشت -9 .کاشت زعفران در خردادماه سا بعد و آبیاری آن در مردادماه.
 -6کاشت زعفران در شهریورماه سا دوم و بدون آبیاری بعد از کاشت -2 .کاشت زعفران در شهریورماه سا دوم و بلافاصله آبیاری بعد از کاشت.
1-Planting without irrigation in September, 2- Irrigation immediately after planting in September, 3- Planting without irrigation in
June, 4- Irrigation immediately after planting in June, 5- planting in June and irrigation in August, 6- planting without irrigation in
September of the next year, 7- Irrigation immediately after planting in September of the next year.

نتیجهگیری
با توجه به ن ایج بهدست آمده از این پروژه و اهدافی که برای اجرای آن پیشبینیشده بود به منظوور افوزایش عملکورد و درآمود زارعوین
زعفران کار ،پیشنهاد میشود کاشت زعفران در خرداد ماه انجام ییرد و تا حد امکان از کاشت زعفران در شوهریور مواه اج نواب شوود .در
کاشت خرداد ماه پس از کاشت آبیاری مزرعه تا مهر ماه انجام نشود .چنانچه به دلایلی امکان کاشت در خرداد مواه میسور نبوود و نوایزیر
کاشت در شهریور ماه انجام یرفت حداکثر یك هف ه پس از کاشت آبیاری انجام ییرد .در یکسری مطالعات میودانی و آزمایشوگاهی روی
مزارع زعفرانی که کاشت آن در ماههای یرم سا (تیر و مرداد) انجام یرف ه بود ،مشخص شد بنههای زعفران اینیونه مزارع نسوبت بوه
کاشت خرداد ماه و یا شهریور ماه از آلودیی بسیار بالاتری به عوامل مخرب ایجاد پوسیدیی بنه برخوردار است .لذا توصیه مییردد کشوت
زعفران در ماههای یرم سا (تیر و مرداد) انجام نگیرد (تجربیات شخصی نگارندیان) .آن دس ه از زارعینوی کوه بوه دلیول کشوت مکورر
زعفران ،زمین زراعی مناسبی برای کاشت جدید زعفران ندارند (زعفرانکاران شهرس انهایی که قدمت کاشت چندین ساله دارند) .در این
یونه مزارع جهت امکان قابلیت کشت مجدد توصیه مییردد بعد از برداشت بنههوای مزرعوه در خورداد مواه در اب ودای تابسو ان توسو
پلاس یكهای شفا به مدت یك ماه اقدام به آف ابدهی (سولاریزاسیون) و در خرداد ماه سا بعد ،کاشت مجدد زعفران انجام ییرد .ایون
روش می تواند جایگزین مناسبی نسبت به روش مرسوم و اش باهی که در برخی از مناطق اس ان م داو شده است باشد .در روش مرسوم
جهت امکان کشت مجدد خاك لایه رویی را تا عمق  91سان یم ری بر میدارند و سپس در خاك بکر لایه زیری که بدون مواد غوذایی و
عوامل مخرب است مجدداً اقدام به کشت زعفران میکنند.
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Abstract
In this research, the effects of solarization by transparent plastics, planting time and the first
irrigation after planting on the populations of saffron bulb mite (Rhizoglyphus robini) and yield
(Crocus sativus L.) were investigated. A split plot experiment was conducted based on
randomized complete block design with three replicates from 2011 to 2015 in Gonabad,
Khorasan Razavi province. Solarization and non-solarization factors were placed in the main
plots. Seven crop managing packages including 1- planting without irrigation in September, 2irrigation immediately after planting in September, 3- planting without irrigation in June, 4irrigation immediately after planting in June, 5- planting in June and irrigation in August, 6planting without irrigation in September of the next year, and 7- irrigation immediately after
planting in September of the next year were placed in sub-plots. The results showed that
regardless of management package, solarization suppressed the mite populations and increased
saffron yield. Package 4, Irrigation immediately after planting on June, increased the mite
populations and decreased saffron yields. However, package 2, irrigation on September, reduces
the mite populations and increases saffron yield. Planting Saffron in June (packages 3, 4, and 5)
resulted in more yield compared to Planting at September (packages 1, 2, 6, and 7). The lowest
reduction in the population of mites (94%) and the highest yield (77%) were achieved through
solarization and by implementing package 3, treatment and cultivation in June of the next year
with no irrigation after planting.
Keywords: Irrigation, Solarization, Transparence, Planting date, Mite
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