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چکيده
با توجه به صادراتي بودن گياه زعفران ( )Crocus sativus L.و برتري محصوالت ارگانيک در بازارپسندي آنها ،اين مطالعه بهمنظوور
بررسي رو هاي غيرشيميايي و مقايسه با کنهکشهاي شيميايي در کنترل کنه زعفران که از آفات مهوم زعفوران محسووب مويشوود ،در
پگوهشکده زعفران دانشگاه تربتحيدريه در سال  7939انجام شد .در اين تحقي اثر کنهکشهاي بروموپروپيالت و پروپارژيت ،اسانسهاي
رزماري و صمغ آنغوزه بر مراحل زيستي کنه زعفران در  4دز و  6زمان مختلو مجاورت با کنهکوش ( 9و  6و  71و  14و  48و  11سواعت)
بصورت فاکتوريل در قالب طرح کامال تصادفي در چهار تکرار بررسي شد .شرايط آزمايشگاهي با دوره نووري  76:8سواعت ،رطوبوت 69±9
درصد و دماي  11±1درجه سانتيگراد تعيين گرديد .نتايج آناليز واريانس دادهها نشان داد اثرات تيمارهاي آزمايش بور ميوزان مورگ و ميور
تخم ،الرو و کنه بالغ در سطح احتمال يک درصد معنيدار بود .همچنين کنهکش بروموپروپيالت بيشترين تلفات را داشوته کوه بوا افوزايش
زمان و غلظت ميزان تلفات بهطور معنيداري افزايش يافت .همچنين بيشترين درصد تخم تفري نشده مربوط به اسانس رزماري بود که بوا
آنغوزه و کنهکش پروپارژيت اختالف معنيداري نداشت .درصد مرگ و مير الروها نيز بيشتر از کنههاي بالغ بود که با يکديگر اختالف معني-
داري در سطح احتمال  9درصد داشتند .در اين تحقي مشخص شد که صمغ آنغوزه بيشترين تأثير را روي تخم اين آفت داشته است و کنه-
کش پروپارژيت و بروموپروپيالت بهترتيب بيشترين مرگ و مير را روي الرو و کنه بالغ ايجاد کردهاند .و صمغ آنغوزه بيشترين توأثير را روي
تخم اين آفت داشته است و کنهکش پروپارژيت و بروموپروپيالت بهترتيب بيشترين مرگ و مير را روي الرو و کنه بالغ ايجاد کردهاند.
کلمات کليدي :اسانس رزماري ،صمغ آنغوزه ،بروموپروپيالت ،پروپارژيت.

 -7دانشآموخته کارشناسي ارشد دانشگاه علم و فرهنگ شعبه کاشمر
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مقدمه

Fuzarium sp.و  Aspergillus sp.نفووذ کورده و بوه تودريج

زعفووران ( )Crocus sativus L.از خووانواده زنبقيووان

منجر به پوسيدگي و سياه شدن و در نهايت از بين رفوتن بافوت

( )Iridasaeو يکي از محصوالت مهوم اقتصوادي کشوور اسوت

آلوده ميشود .در مورد پياز زعفران ،آبياري اين حالوت را تشوديد

( .)Koocheki, 2013قسمت مورد استفاده ايون گيواه ،انتهواي

ميکند زيرا باعث رشد سريعتر قار ها و پوسويدگي خواهود شود

خامه و کالله سه شاخه است که به نام زعفران مشوهور اسوت و

( .)Diaz, 1998از جمله کنهکشهايي که براي کنترل اين آفت

داراي بوي معطر با طعم کمي تل مويباشود .انتشوار جغرافيوايي

استفاده ميشود کنهکش بروموپروپيالت ميباشد ،که يک کنوه-

زعفران در ايران بيشوتر در خراسوان ،شوهرهاي تربوتحيدريوه،

کش کلره و غير سيستميک با اثر تماسي و تدخيني بوده و نسبتا

قائنات ،فردوس و بيرجند و در جهان در اسپانيا ،يونان ،موراکش،

با دوام است و روي کنههاي مقاوم به ترکيبات کلره و فسفره نيز

هند و افغانستان ميباشد (.)Anonymous, 2014

مووؤثر اسووت و خاصوويت کنووهکشووي و تخوومکشووي مناسووب دارد

با وجود اينکه ايران در بوووين کشوووورهاي توليدکننوووده

( .)Rajabi, 2001اين سم اثور اوليوه بسويار شوديد (ضوربهاي)

زعفوووووران مقام نخست را از نظر سطح زيرکشت و ميزان توليد

داشووته و  33/4 - 84/9درصوود کنووههووا را از بووين موويبوورد

ساليانه دارد ،ولووووووي ميانگين عملکرد آن در مقايسه با متوسط

( .)Khanjani, 2005ونگ و لين ( )Wang & Lin, 2000کنه

عملکرد جهاني اين محصول اندک ميباشود ( Kumar et al.,

( Rhizoglyphus robbini )Claparèdeرا يکووي از آفووات

 .)2009از مهمترين عوامل کاهش عملکرد کموي و کيفوي ايون

خطرناک گاليول کشوور توايوان معرفوي کورده و در کنتورل آن

محصول در ايران کنههاي زعفران ( )Bulb miteميباشوند کوه

ضدعفوني پياز با سموم بروموپروپيالت ،بنزوکسيالت ،دي متوون

خسارت بسيار زيادي به پياز زعفران وارد ميکنند و کنوه موذکور

متيل و قر

فسفيد آلومينيوم را توصيه نمودند.

عالوه بر زعفران به تمام گياهاني که داراي غده هستند ميتوانند

از ديگر کنهکشهاي مؤثر عليه اين آفت پروپارژيت ميباشد

خسارت وارد کنند و جز رايجترين آفات در مزارع کشت تجواري

که از گروه سولفيت استرها است .اين کنهکش بر تمامي مراحول

انواع محصوالت ريشهاي ،غدهاي و پيازي محسووب مويشووند.

رشدي کنه ها تأثير داشته و اثر آن تماسوي و دراز مودت اسوت.

کنه زعفران در زمرهي آفات مهوم پيازهواي خووراکي ،پيازهواي

اين کنهکش عليه کنه عمومي نباتات و درختان ميوه بهکار موي-

زعفران ،موسير ،غدهي سيبزميني در مزارع و انبار و هومچنوين

رود و همچنين کنههاي مقاوم به سموم فسفره را کنترل ميکند

گياهان زينتي پيازدار مثل نرگس ،گاليول ،سنبل و الله ميباشد

( .)Khanjani, 2005همچنين نتايج بعضي از تحقيقات حاکي از

(.)Diaz, 1998

تأثير نسبتا باالي آفتکشي گياهان رزمواري و آنغووزه مويباشود

خسارت اين آفت به دو طري مسوتقيم و غيورمسوتقيم وارد

( .)Lee, 1980ماده اصلي موجود در برگ و سرشاخههاي گيواه

ميشود .در خسارت مستقيم کنهها با استفاده از کليسرهاي خوود

رزماري را روغن فرار تشکيل ميدهد .ترکيبات عمده موجوود در

بافت سالم پياز را پاره کرده و از محتويات بافتي تغذيه ميکننود.
در خسارت غيرمستقيم که اهميت آن از خسارت مستقيم بيشوتر
است از محل تغذيهي کنه ،قار هاي پارازيت و ساپروفيتي مانند
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اين اسانس شامل بورنئول  ،سينئول  ،بورنيول اسوتات و کوامفر

4

1- Borneol
2- cineole
3- bornyl acetate
4- Campher
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مي باشد ( .)Zargari, 1996نتوايج ميور اسوماعيلي و همکواران

شيميايي و استفاده از ترکيبات گيواهي در کنتورل کنوه زعفوران

( )Miresmailli et al., 2006نشان داد کوه اسوانس رزمواري

طراحي و اجرا شده اسوت .بوراي ايون منظوور ميوزان کشوندگي

ميتواند بهعنوان يک کنهکش در کنترل کنه تار تون دو لکوهاي

اسووانس رزموواري ،صوومغ آنغوووزه ،کنووهکووش بروموووپروپيالت و

( )Tetranychus urticae Kochاستفاده شوود .همچنوين در

پروپارژيت بر مراحل الرو و کنه بالغ زعفران و همچنين بهتورين

بررسي پاس رفتاري حشرات کامل و سن آخر الروي شوبپوره

زمان و غلظتي از هر تيمار که بيشترين مرگ و مير را روي کنوه

هندي ( )Plodia interpunctella Huebnerبوه  78اسوانس

زعفران ايجاد ميکند ،مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت.

گياهي مختلو در دستگاه بوسنج  Yشکل معلوم شد که اسوانس
شويد و رزماري روي الرو سن آخر بيشترين اثر دورکننودگي را

مواد و روشها
در اين تحقي اثر کنهکشهواي بروپوروپيالت ،پروپارژيوت،

داشتهاند (.)Shafiei Alavijeh et al., 2013
آنغوزه نيز حاوي تعدادي ترپن و مواد محلول در چربي اسوت

اسانس رزماري و صمغ آنغوزه بر مراحل زيستي کنه زعفوران در

که هنوز بهطور کامل شناسايي نشودهانود .همچنوين حواوي 71

 4دز و  6زمان مختلو مجاورت با کنهکش ( 9و  6و  71و  14و

درصد اسانس 69 ،درصد رزين و حدود  19درصد صمغ ميباشد

 48و  11ساعت) بصورت فاکتوريل در قالب طرح کامال تصادفي

( .)Martinez et al., 2011در تحقيقي که توسوط سرنوشوت و

در چهار تکرار در پگوهشکده زعفران دانشوگاه تربوتحيدريوه در

همکاران ( )Sarnevesht et al., 2012انجوام شود ،حساسويت

سال  7939مورد بررسي قورار گرفوت .پيازهواي آلووده بوه کنوه

پورههاي سن  9پسيل معمولي پسته به عصواره الکلوي آنغووزه و

زعفران از مزارع منطقه آبرود تربتحيدريه جموعآوري شوده و در

استامي پرايد بررسي شد و نتايج نشان داد که آنغوزه در مقايسه با

محيط کشت PDA

(که در پتري ديش هايي به قطر  31ميلوي-

استامي پرايد مؤثرتر اسوت و بوراي پووره هواي سون  9سوميت

متر و ارتفاع  79ميليمتر ريخته شده بود) قرار داده شدند .سپس

بيشتري دارد .در پگوهش ديگري اثر دورکنندگي و ضد تغذيوهاي

تعداد  9عدد از پتري ديشهوا داخول دسويکاتوري (کوه قسومت

عصاره صمغ آنغوزه بر موريانوه )(Amitermes vilis Silvestri

تحتاني آن از آب مقطر پر شده است) گذاشته قرار داده شد (ايون

در شرايط کنترل شده (دماي  19±7درجه سانتيگراد و رطوبوت

کار براي تأمين رطوبت و رشد و نمو و توليد مثل سريعتر کنههوا

گرديود آنغووزه

انجام گرديد) .دسويکاتورها داخول انکووبواتور و در دمواي 11±1

داراي تأثير دورکنندگي و ضد تغذيوهاي در دوره آزمايشوي بووده

درجه سانتيگراد و رطوبت  69±9قرار داده شدند .بعد از رسويدن

است (.)Ronasian et al., 2012

جمعيت به حد مطلوب حدود  711عدد از کنه هاي بالغ به پتوري

نسبي  11تا  81درصد ) بررسي شوده و گوزار

با توجه به اينکه کنه زعفران مهمترين آفت موزارع زعفوران
بوده و تاکنون توأثير همزموان دو کنوهکوش برومووپروپيالت و

ديشهاي محتوي  PDAجديد منتقل شدند تا جمعيت در محيط
جديد افزايش يابد (.)Talebie Jahromi, 2007

پروپارژيت و دو اسانس گياهي در يک تحقيو بور روي مراحول

تهيه اسانس رزماري نيز با دستگاه اسانسگيري شيشهاي در

الرو و کنه بالغ زعفران بررسوي نشوده اسوت ،از طرفوي کواربرد

دماي  711درجه سلسيوس صورت گرفت و در هر مرتبوه مقودار

عصارههاي گياهي در توليد زعفران ارگانيک حائز اهميت فراواني

 711گرم از برگ هاي رزماري به مدت  9ساعت در دستگاه قرار

ميباشد ،ايون تحقيو به منظوور دسوتيابي بوه حوداکثر عملکرد

داده شد .در اين تحقي از صمغ گياه آنغوزه بهصورت تودخيني و

کمي و کيفوي ممکن همگوام با کاهش مصرف کنوهکوشهواي

بر حسب گرم بر ليتر هوا استفاده شد.
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کنهکش بروموپروپيالت مربوط به شرکت شيميايي مشوکفام
فارس با امولسيون  19درصد و کنهکش پروپارژيت نيز مربوط به

زعفران در حالت عادي بعد  48ساعت تفري مي شود و تخمي
مرده تلقي شد که بعد  48ساعت تفري نشود).

شرکت توليد پاک سم ايرانيان با امولسيون  91درصد بود .بوراي

آزمايشها در پتريديشهايي که کو آنها به وسويله کاغوذ

انجام هر تستي بر روي حشرات ،در هور مرحلوه الزم اسوت کوه

صافي آغشته به حجم مشخصوي از تيمارهواي مختلوو (1/8-7

همسنسازي صورت گيرد ،براي همسن کردن تخمها بايد تعداد

ميلي ليتر) پوشيده شده بود انجام شدند .براي هر مرحله زيسوتي

 711عدد از کنههاي بالغ را از پتري ديشهاي محتوي کنههواي

در هر پتري ده عدد کنه (تخم ،الرو و بالغ) رهاسازي شود .داده-

بالغ جداکرده و به پتري ديش محتوي  PDAکه عواري از کنوه

هاي مربوط به اندازهگيري ميزان مرگ و مير کنههواي زعفوران

است انتقال داد .بعد از 14ساعت تخمهاي گذاشته شوده توسوط

در سه مرحله رشدي تخم ،الرو و بالغ با استفاده از نرمافزار SAS

کنهها ،تخمهاي هم سن هستند که بهمنظوور انجوام آزمايشوات

 9.1تجزيه و تحليل شدند .مقايسوه ميوانگينهوا بوا اسوتفاده از

پيش تست و يا تستهاي اصلي مورد استفاده قرار ميگيرند.

آزمون دانکن در سطح احتمال  9درصد انجام شد و بوراي رسوم

براي بهدست آوردن الروهاي هم سن بايد تخوم هواي هوم

نمودارها از نرمافزار ) EXCEL (2007استفاده گرديد.

سن را در ارفي جداگانه داخل انکيو باتور نگهداري کرد و بعد دو
يا سه روز الروهاي بيرون آمده از تخم همسن ميباشوند .بوراي

نتايج و بحث

به دست آوردن کنههاي بالغ همسن نيز تخومهواي هومسون در

نتووايج آنوواليز واريووانس دادههووا نشووان داد اثوورات تيمارهوواي

پتري ديش جداگانه اي قرار داده ميشوند و بعد از شش يا هفت

آزمايش بر ميزان مرگ و مير کنه زعفران در هر دو حالت الرو و

روز (بسته به شرايط انجام کار) اين تخم ها به کنه بوالغ تبوديل

تخم در سطح احتمال يک درصد معني دار بود (جدول.)7

ميشوند .اين آزمايش در پتري ديشهايي به قطور  31و ارتفواع
 79ميليمتر انجام شد.

بررسي ميانگين مرگ و مير  4تيمار مورد مطالعوه نشوان داد
که در بين تيمارها کنهکوش برومووپروپيالت بيشوترين توأثير را

بهدليل سفيد بودن تخمها براي ديدن بهتور آنهوا در حوين

روي مرگ و ميور الرو کنوه زعفوران داشوته و تلفوات آن 61/9

انجام آزمايش از پارچههاي نخي مشکي و مربعي شکل بوا ابعواد

درصد بود و کمترين تأثير مربوط به رزماري بود که  41/4درصد

 7×7استفاده شد که کو پتري ديش قرارداده مويشووند و يوک

تلفات ايجاد کرد و همچنين کنهکش پروپارژيت و صومغ آنغووزه

قطره آب روي پارچه ريخته مي شود تا تخمهوا بوه راحتوي روي

در يک رتبه هستند و در سطح  9درصد اختالف معنيداري باهم

پارچه بچسبند ،سپس ده عدد از تخمهاي هومسون روي پارچوه

نداشتند (شکل  .)7از طرفي صمغ آنغووزه بيشوترين توأثير را بور

قرار داده ميشوند و به هموين صوورت در  9اورف هرکودام 71

افزايش تلفات تخم کنه زعفران داشته است کوه بوا سواير کنوه-

عدد تخم به کمک لوپ قرار گذاشته مي شووند و دزهواي موورد

کشها اخوتالف معنويداري در سوطح  9درصود نشوان داد .اموا

نظر را (از دز کمتر به بيشتر) به کمک سمپلر روي تخمها ريخته

اختالف ساير کنهکشها با يکديگر از لحاظ آماري معنيدار نبوود

ميشوند و درب پتري ديش را بسوته و دور آن پوارافيلم کشويده

(شکل  .)1در تحقيقي که توسط پيروي و همکواران ( Peyravi

ميشود و داخل انکيوباتور و در دماي  11±1قرار داده ميشوود و

 )et al., 2010انجام شد ،مشخص شد که استفاده از آنغووزه بوا

بعد  48ساعت نتيجهي پيش تست مشاهده شد (زيرا تخم کنوه

غلظت سه ميليليتر بر ليتر بيشترين اثر را روي درصد تخمهواي
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 ceratoniae Zellerداشته است.

Spectrobates

جدول  -1غلظتهاي مورد استفاده در تيمارهاي مورد بررسي در سه مرحله رشدي کنه زعفران
Table 1- Available doses in treatments on tree development step of Rhizoglyphus robini
 Treatmentتيمار

بروموپروپيالت

پروپارژيت

آنغوزه

رزماري

Bromopropilate
)(µl.l air-1
4.5
5.97
7.88
10.52
0.52
1.05
2.09
4.21
5.26
6.6
8.32
10.52

Propargite
)(µl.l air-1
2.63
4.21
6.63
10.52
0.26
0.59
1.35
3.15
0.52
1.05
2.41
5.26

Stinking assa
)(µl.l air-1
0.031
0.063
0.115
0.242
0.021
0.3
0.042
0.063
0.031
0.042
0.052
0.084

Rosmary
)(µl.l air-1
210.52
264.31
332.84
421.05
21.05
33.26
52.73
84.21
21.05
31.78
48.1
73.68

مرحله رشدي
Development step

تخم
Egg

الرو
Larvae

بالغ
Adult

در تحقيقي مشابه که روي کنه قرمز اروپايي انجام شد تلفات

تار تن لوبيا نشان داد کنهکوشهواي برومووپروپيالت و هگوزي

کنهکش پروپارژيت و بروموپروپيالت بهترتيب به مقودار ، 87/17

تيازوکس ،مؤثرترين تيمارها در کنترل کنههاي تار تن در موزارع

 81/78درصد بود در حالي که ترکيب سوموم موذکور بوا فرموون

لوبياي لردگان هستند ( .)Arbabi, 2001در اين تحقي نيوز بوا

باعث افزايش درصد تلفات توسط پروپارژيوت ( 88/11درصود) و

توجه به نتايج به دست آمده همانطور که در شکل  7ديده مي-

بروموپروپيالت ( 89/16درصد) شد .همچنين در تحقي ديگوري

شود کنهکش بروموپروپيالت بيشوترين مورگ و ميور را در کنوه

تأثير سموم به ثبت رسيده در يک دهه اخير در کشور عليوه کنوه

زعفران ايجاد کرد.

جدول  -2تجزيه واريانس ميزان تلفات الرو و تخم کنه زعفران تحت تأثير انواع کنهکش و زمانهاي مختلف
Table 2- Analysis of variance on death of larva and egg of Rhizoglyphu robini under different acaricide and time

تخم

الرو

درجه آزادي

منابع تغييرات

Egg

Larva

df

Source of variation

**3.53

** 25.03

3

کنهکش

**335.11

** 191.91

5

**1.75

** 4.31

15

**0.54

** 0.59

72

15.1

15.13

Acaricide

زمان
Time

کنهکش در زمان
Acaricide *time

اشتباه آزمايشي
Experiment error

ضريب تغييرات
)Coefficient variation (%

** معني دار در سطح احتمال يک درصد.
** Significant at the 1% probability level.
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 اثر نوع کنهکش بر درصد مرگ و مير الرو کنه زعفران-1 شکل
Figure1- Effect of acaricide in larvae and egg mortality percent of Rhizoglyphus robini.

 اثر انواع کنهکش بر درصد تخم تفريخ نشده کنه زعفران-2 شکل
Figure 2- Effect of different acaricides on percent of eggs failed to hatch of Rhizoglyphus robini.

 اثر ترکيبات مورد آزمايش روي کنه بالغ زعفران-3 شکل
Figure 3- Effect of different acaricide on in adult of Rhizoglyphus robini.

392

بررسي کنهکشي ترکيبات گياهي و شيميایي بر کنه زعفران

394

تجزيه واريانس دادهها (جدول  )7نشان داد کنههوا در تيموار

کشها بيش از  48سواعت توأثير معنويداري نداشوته و تموامي

زماني  6يعني زماني که  11ساعت در معورض تيموار بوودهانود

تخمها تحت تأثير تيمارهاي کنهکوش قودرت تفوري خوود را از

بيشترين درصد مرگ و مير ( 36/9درصد) را داشوتند و کمتورين

دست خواهند داد.

درصد مرگ و مير مربوط به زماني بود که کنهها فقط  9سواعت

نمودار رگرسيون تيمارها و مدت زمان مجاورت با اين کنوه-

در معرض تيمار بودهاند .در واقع مجاورت با کنهکش به مودت 9

کش نشان ميدهد با افزايش زمان مجاورت با کنوهکوش موورد

ساعت باعث شد تا مرگ و مير کنههوا بوه ميوزان  71/6درصود

بررسي در اين تحقي  ،افزايش مرگ و مير روند يکسواني نودارد،

باشد و افزايش زمان مجاورت با کنهکش ،باعث شد توا مورگ و

به عبارت ديگر رزماري در زمان  14ساعت کمترين توأثير را بور

مير الروها با گذشت زمان افزايش معنيداري يابود (شوکل  )9و

مرگ و مير کنه زعفران داشوته اسوت در حواليکوه پوس از 11

اين  6زمان مورد مطالعه از نظور ميوزان مورگ و ميور اخوتالف

ساعت ،اختالف معني داري با ساير تيمارهواي موورد مطالعوه در

معنيداري در سطح پنج درصد با يکديگر داشتند .شکل  4نشوان

اين آزمايش نداشته است (شکل  ،)6بنابرين ميتوان بور اسواس

ميدهد با افزايش مدت زمان مجاورت تخمها با کنهکوشهوا توا

يافتههاي اين تحقي دريافت که حداقل زمان الزم بوراي توأثير

 71ساعت تأثير معنويداري بور ميوزان تلفوات نداشوته اسوت در

حداکثري کنهکشها  48سواعت مويباشود .اخوتالف تيمارهواي

حاليکه با افزايش زمان از  71ساعت به  14و  48ساعت ميوزان

کنهکش در زمانهاي کمتر از  6ساعت از لحاظ آماري معنويدار

تلفات تخمها به شدت افزايش معنويداري نشوان داده اسوت .از

نبود.

طرف ديگر مدت زمان نگهداري تخم کنهها در مجواورت کنوه-

شکل  -4اثر زمان مجاورت با کنهکشها بر درصد مرگ و مير الرو و کنه بالغ زعفران
Figure 4- Effect of using time in larvae and adult mortality percent of Rhizoglyphus robini.

7931  زمستان،4  شماره،6  جلد،نشریه زراعت و فناوری زعفران

 اثر زمان مجاورت با کنهکشها بر درصد تخم تفريخ نشده کنه زعفران-9 شکل
Figure 5- Effect of using time in eggs failed to hatch percent of Rhizoglyphus robini.

 نمودار رگرسيون رزماري و مدت زمان مجاورت با اين کنهکش بر درصد مرگ و مير کنه زعفران-9 شکل
Figure 6- Regression graph of Stinking assa and using time in mortality percent of Rhizoglyphus robini.

 نمودار رگرسيون آنغوزه و مدت زمان مجاورت با اين کنهکش بر درصد مرگ و مير کنه زعفران-7 شکل
Figure 7- Regression graph of Stinking assa and using time in mortality percent of Rhizoglyphus robini.

393

بررسي کنهکشي ترکيبات گياهي و شيميایي بر کنه زعفران

393

شکل  -8نمودار رگرسيون پروپارژيت و مدت زمان مجاورت با اين کنهکش بر درصد مرگ و مير کنه زعفران
Figure 8- Regression graph of Propargite and using time in mortality percent of Rhizoglyphus robini.

شکل  -5نمودار رگرسيون بروموپروپيالت و مدت زمان مجاورت با اين کنهکش بر درصد مرگ و مير کنه زعفران
Figure 9- Regression graph of Bromopropilate and using time in mortality percent of Rhizoglyphus robini.

همچنين در اين تحقي با بررسي هر دو فاکتور زمان و نووع

نتيجهگيري

تيمار مشخص شد که بيشترين مورگ و ميور مربووط بوه صومغ

از مجموعه نتايج به دست آمده در اين تحقي مشخص مي-

آنغوزه و در زماني است که کنه هوا  36سواعت در معورض ايون

شود که مرگ و مير کنه زعفران تحوت توأثير رزمواري ،آنغووزه،

تيمار بودهاند و ميانگين مرگ و مير در اين شرايط  38/19درصد

بروموپروپيالت و پروپارژيت قرار گرفت و در اين ميان کنه کوش

محاسبه شد .همچنين کمترين مرگ و مير نيز مربوط به آنغوزه و

بروموپروپيالت تأثير بيشتري روي مرگ و مير الرو و کنوه بوالغ

در زماني رخ داد که کنهها تنها  9ساعت در معورض ايون تيموار

داشته است ولي صمغ آنغوزه نيز مرگ و مير نسوبتا بوااليي را در

بوده اند که در اين حالت اختالف معنيداري با شاهد در سطح 9

بين اين دو مرحله از زندگي آفت موذکور ايجواد کورد ،همچنوين

درصد وجود ندارد که از اين يافته ميتوان اين طور نتيجه گرفت

اسانس رزماري و بعد از آن صمغ آنغووزه نيوز بواالترين توأثير را

که ميزان مرگ و مير تيمار آنغوزه بيشتر از سه تيمار ديگور توابع

روي تخم اين آفت داشتهاند ،بنابراين با توجه به تأثير خوبي کوه

زمان ميباشد (شکل .)1

اين دو ترکيب گياهي بر روي کنه زعفوران داشوتند ،بوه منظوور
کاهش مصرف کنه کشها و توليد محصول سالم براي افوزايش
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 روز) اسوانس9 است بايد نسبت به ماندگاري بيشتر (حوداکثر توا

 پيشنهاد ميشود موواد موؤثره ايون،صادرات و بازارپسندي باالتر

گياهي و يا کنهکشها روي پياز زعفران اقودام نموود توا نتيجوه

گياهان استخراج و در شرايط مزرعه نيوز بوه صوورت تودخيني و

.بهتري حاصل شود

 همچنين با توجه به ايون.تماسي عليه کنه زعفران استفاده شوند
که مرحله الروي کنه زعفران بيشترين حساسيت را به تيمارهاي

سپاسگزاري

مورد بررسي داشته است پيشنهاد ميشود که با آگاهي از چرخوه

اين تحقي با حمايت مالي و معنوي دانشگاه علم و فرهنوگ

زندگي کنه زعفران در مزرعه سعي شود از کنهکشهاي گيواهي

شعبه کاشمر و پگوهشکده زعفران دانشگاه تربت حيدريوه انجوام

و شيميايي در اين مرحله عليه کنه زعفران بهره گرفته و با توجه

 بدينوسيله از تمام افرادي که در اجراي ايون تحقيو،شده است

به اين که هرچه الرو کنه زعفران بيشتر در معرض کنهکشها و

.ياري نمودهاند سپاسگزاري ميگردد

يا اسانسهاي گياهي قرار گيرند درصد مرگ و مير شوان بيشوتر
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Abstract
According to the export of saffron (Crocus sativus.L) and superiority of organic products in the
market, this study was performed in order to assess natural methods in control of saffron mite
which is a major pest of saffron in the saffron research center of Torbat University. In this research,
the effect of Bromopropylate and Propargite acaricides and Rosemary essential oil and Stinking
assa resin have been studied on the development steps of Rhizoglyphus robbini in four doses and
six different times of presence of acaricide (3, 6, 12, 24, 48, 72 hours) in the factorial on complete
randomized design and four replications. The laboratory condition was determined at photoperiod
16:8, humidity 65 ± 5 percentages and temperature 27 ± 2°C. Analysis of results of data variance
showed that the effects of treatments on mortality of egg, larvae and mature mites were significant
at the 1 percentage probability level. Also, Bromopropylate has maximum mortality percent among
larvae and mature saffron mite. Also, in this experiment increasing time and concentration
significantly increase the mortality of larvae’s. In addition, the maximum percent of eggs failed to
hatch related to Rosemary essential oil that does not have any significant difference with Stinking
assa resin and Propargite. Also, larvae mortality percent was more than mature mite that had
significant differences at 5% probability level. In this study, it was found that Stinking assa resin
has the greatest impact on the egg. Moreover, Propargite and Bromopropilate have created the
highest mortality on the larvae and adults respectively.
Keywords: Rosemary essential oil, Stinking assa resin, Bromopropilate, Prooargite
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