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 چکيده

منظلور ها، اين مطالعه بلهپسندي آنرو برتري محصولات ارگانيک در بازا( .Crocus sativus L)با توجه به صادراتي بودن گياه زعفران 

شلود، در هاي شيميايي در کنترل کنه زعفران که از آفات مهلم زعفلران محسلوب مليکششيميايي و مقايسه با کنههاي غيربررسي رو 

هلاي پارژيت، اسانسهاي بروموپروپيلات و پروکشدر اين تحقي  اثر کنه .انجام شد 7939حيدريه در سال پگوهشکده زعفران دانشگاه تربت

( سلاعت 11 و 48 و 14 و 71 و 6 و 9)کلش زمان مختلو مجاورت با کنه 6دز و  4رزماري و صمغ آنغوزه بر مراحل زيستي کنه زعفران در 

 69±9سلاعت، رطوبلت  76:8بصورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي در چهار تکرار بررسي شد. شرايط آزمايشگاهي بلا دوره نلوري 

ها نشان داد اثرات تيمارهاي آزمايش بلر ميلزان ملرگ و ميلر گراد تعيين گرديد. نتايج آناليز واريانس دادهدرجه سانتي 11±1د و دماي درص

کش بروموپروپيلات بيشترين تلفات را داشته که با افزايش زمان همچنين کنه .دار بودتخم، لارو و کنه بالغ در سطح احتمال يک درصد معني

داري افزايش يافت. همچنين بيشترين درصد تخم تفري  نشده مربوط به اسانس رزماري بود که با آنغلوزه طور معنييزان تلفات بهو غلظت م

داري در هاي بالغ بود که با يکديگر اختلاف معنليداري نداشت. درصد مرگ و مير لاروها نيز بيشتر از کنهکش پروپارژيت اختلاف معنيو کنه

کلش را روي تخم اين آفلت داشلته اسلت و کنله تأثيردرصد داشتند. در اين تحقي  مشخص شد که صمغ آنغوزه بيشترين  9سطح احتمال 

را روي تخلم  تلأثيراند. و صمغ آنغوزه بيشلترين ترتيب بيشترين مرگ و مير را روي لارو و کنه بالغ ايجاد کردهپروپارژيت و بروموپروپيلات به

 اند.ترتيب بيشترين مرگ و مير را روي لارو و کنه بالغ ايجاد کردهپروپارژيت و بروموپروپيلات به کشاين آفت داشته است و کنه
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 مقدمه

از خللانواده زنبقيللان  (.Crocus sativus L) زعفللران

(Iridasae) شلور اسلت و يکي از محصلولات مهلم اقتصلادي ک

(Koocheki, 2013.)  قسمت مورد استفاده ايلن گيلاه، انتهلاي

خامه و کلاله سه شاخه است که به نام زعفلران مشلهور اسلت و 

انتشلار جغرافيلايي  باشلد.داراي بوي معطر با طعم کمي تلل  مي

حيدريله، زعفران در ايران بيشلتر در خراسلان، شلهرهاي تربلت

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

 .(Anonymous, 2014)باشد هند و افغانستان مي

 هدلللتوليدکنن يهارولللکش ينلللب در انيرا ينکها دجوو با

 توليد انميز و يرکشتز سطح نظر از را نخست ممقا انرلللللعفز

 متوسط با مقايسه در آن دعملکر ميانگين يلللللللو، دارد ساليانه

 ,.Kumar et alشلد )ميبا کندا لمحصو ينا جهاني دعملکر

ترين عوامل کاهش عملکرد کملي و کيفلي ايلن از مهم (.2009

کله باشلند ( ميBulb miteهاي زعفران )محصول در ايران کنه

کنله ملذکور کنند و خسارت بسيار زيادي به پياز زعفران وارد مي

توانند علاوه بر زعفران به تمام گياهاني که داراي غده هستند مي

ترين آفات در مزارع کشت تجلاري د کنند و جز  رايجخسارت وار

شوند. کنه محسوب مياي و پيازي اي، غدهانواع محصولات ريشه

ي آفات مهم پيازهاي خوراکي، پيازهاي زعفران، در زمرهزعفران 

چنلين گياهلان زميني در مزارع و انبار و هلمي سيب، غدهموسير

 ,Diaz) باشدو لاله مي دار مثل نرگس، گلايول، سنبلزينتي پياز

1998). 

 وارد مسلتقيمغيلر و مسلتقيم طري  دو به آفت اين خسارت

 خلود کليسرهاي از استفاده با هاکنه مستقيم خسارت در. شودمي

. کننلدمي تغذيه بافتي محتويات از و کرده پاره را پياز سالم بافت

 بيشلتر مستقيم خسارت از آن اهميت که غيرمستقيم خسارت در

  مانند ساپروفيتي و پارازيت هايقار  کنه، يتغذيه محل از است

Fuzarium sp.و . Aspergillus sp تلدريج بله و کلرده نفلوذ 

 بافلت رفلتن از بين نهايت در و شدن سياه و پوسيدگي به منجر

 تشلديد را حاللت اين زعفران، آبياري پياز مورد در شود.مي آلوده

شلد  خواهلد پوسليدگي و ها قار ترسريع رشد باعث زيرا کندمي

(Diaz, 1998)هايي که براي کنترل اين آفت کش. از جمله کنه

-باشد، که يلک کنلهکش بروموپروپيلات ميشود کنهاستفاده مي

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

هاي مقاوم به ترکيبات کلره و فسفره نيز با دوام است و روي کنه

کشللي مناسللب دارد کشللي و تخللمر اسللت و خاصلليت کنللهمللؤث

(Rajabi, 2001). اي( اين سم اثلر اوليله بسليار شلديد )ضلربه

بللرد هللا را از بللين ملليدرصللد کنلله 4/33 - 9/84داشللته و 

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

(Claparède) Rhizoglyphus robbini  را يکللي از آفللات

ول کشلور تلايوان معرفلي کلرده و در کنتلرل آن خطرناک گللاي

ضدعفوني پياز با سموم بروموپروپيلات، بنزوکسليلات، دي متلون 

 متيل و قر  فسفيد آلومينيوم را توصيه نمودند.

باشد هاي مؤثر عليه اين آفت پروپارژيت ميکشاز ديگر کنه

کش بر تمامي مراحلل که از گروه سولفيت استرها است. اين کنه

داشته و اثر آن تماسلي و دراز ملدت اسلت.  تأثيرکنه ها رشدي 

-کار مليکش عليه کنه عمومي نباتات و درختان ميوه بهاين کنه

کند هاي مقاوم به سموم فسفره را کنترل ميرود و همچنين کنه

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

باشلد اري و آنغلوزه مليکشي گياهان رزملنسبتا  بالاي آفت تأثير

(Lee, 1980). هاي گيلاه ماده اصلي موجود در برگ و سرشاخه

دهد. ترکيبات عمده موجلود در رزماري را روغن فرار تشکيل مي

 4و کلامفر9، بورنيلل اسلتات1، سينئول7اين اسانس شامل بورنئول

ميلر اسلماعيلي و همکلاران  نتلايج .(Zargari, 1996) مي باشد
                                                                                           
7- Borneol 

1- cineole 

9- bornyl acetate 

4- Campher 
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(Miresmailli et al., 2006 نشان داد کله اسلانس رزملاري  )

اي کش در کنترل کنه تار تلن دو لکلهعنوان يک کنهتواند بهمي

(Tetranychus urticae Kochاستفاده شلود. همچنلين ) در 

 پلرهشلب للاروي آخر سن و کامل حشرات رفتاري بررسي پاس 

اسلانس  78( بله Plodia interpunctella Huebnerهندي )

شکل معلوم شد که اسلانس  Yسنج و در دستگاه بوگياهي مختل

 را اثلر دورکننلدگي ترينبيش آخر سن لارو شويد و رزماري روي

 (. Shafiei Alavijeh et al., 2013) اندداشته

حاوي تعدادي ترپن و مواد محلول در چربي اسلت نيز آنغوزه 

 71انلد. همچنلين حلاوي طور کامل شناسايي نشلدهکه هنوز به

 باشددرصد صمغ مي 19درصد رزين و حدود  69انس، درصد اس

(Martinez et al., 2011.) تحقيقي که توسلط سرنوشلت و  در

 حساسليت ( انجلام شلد،Sarnevesht et al., 2012همکاران )

 و آنغلوزه الکللي عصلاره به پسته معمولي پسيل 9 سن هايپوره

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

 سلميت 9 سلن هلاي پلوره بلراي و اسلت مؤثرتر پرايد استامي

اي تغذيله ضد و اثر دورکنندگي پگوهش ديگري در .دارد بيشتري

  (Amitermes vilis Silvestri)موريانله آنغوزه بر صمغ عصاره

گراد و رطوبلت درجه سانتي 19±7در شرايط کنترل شده )دماي 

و گلزار  گرديلد آنغلوزه درصد ( بررسي شلده  81تا  11نسبي 

اي در دوره آزمايشلي بلوده هدورکنندگي و ضد تغذيل تأثيرداراي 

 (.Ronasian et al., 2012است )

ترين آفت ملزارع زعفلران با توجه به اينکه کنه زعفران مهم

کلش بروموپروپيللات و همزملان دو کنله  تلأثيربوده و تلاکنون 

روي مراحلل  پروپارژيت و دو اسانس گياهي در يک تحقيل  بلر

لارو و کنه بالغ زعفلران بررسلي نشلده اسلت، از طرفلي کلاربرد 

هاي گياهي در توليد زعفران ارگانيک حائز اهميت فراواني عصاره

 دعملکر به منظلور دسلتيابي بله حلداکثر  لتحقي نليباشد، امي

هلاي کلشف کنلهمصر کاهش باممکن همگلام  يلکيف و کمي

يلاهي در کنتلرل کنله زعفلران شيميايي و استفاده از ترکيبات گ

ميلزان کشلندگي  بلراي ايلن منظلور طراحي و اجرا شده اسلت.

کللش بروموپروپيلللات و ، کنللهآنغللوزهاسللانس رزمللاري، صللمغ 

بر مراحل لارو و کنه بالغ زعفران و همچنين بهتلرين  پروپارژيت

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

 ند، مورد بررسي و مقايسه قرار گرفت.کزعفران ايجاد مي

 

 هامواد و روش

هلاي بروپروپيللات، پروپارژيلت، کلشدر اين تحقي  اثر کنه

اسانس رزماري و صمغ آنغوزه بر مراحل زيستي کنه زعفلران در 

و  14و  71و  6و  9کش )زمان مختلو مجاورت با کنه 6و  دز 4

ملا  تصلادفي ساعت( بصورت فاکتوريل در قالب طرح کا 11و  48

حيدريله در در چهار تکرار در پگوهشکده زعفران دانشلگاه تربلت

مورد بررسي قلرار گرفلت. پيازهلاي آللوده بله کنله  7939سال 

آوري شلده و در حيدريه جملعزعفران از مزارع منطقه آبرود تربت

-ميللي 31)که در پتري ديش هايي به قطر PDA محيط کشت 

ه شده بود( قرار داده شدند. سپس متر ريختميلي 79متر و ارتفاع 

هلا داخلل دسليکاتوري )کله قسلمت عدد از پتري ديش 9تعداد 

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

هلا تر کنهکار براي تأمين رطوبت و رشد و نمو و توليد مثل سريع

 11±1بلاتور و در دملاي انجام گرديد(. دسليکاتورها داخلل انکلو

بعد از رسليدن  .قرار داده شدند 69±9گراد و رطوبت درجه سانتي

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

شدند تا جمعيت در محيط جديد منتقل  PDA هاي محتويديش

 (. Talebie Jahromi, 2007جديد افزايش يابد )

اي در گيري شيشهبا دستگاه اسانستهيه اسانس رزماري نيز 

هر مرتبله مقلدار درجه سلسيوس صورت گرفت و در  711دماي 

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

صورت تلدخيني و . در اين تحقي  از صمغ گياه آنغوزه بهداده شد

 بر حسب گرم بر ليتر هوا استفاده شد.

کش بروموپروپيلات مربوط به شرکت شيميايي مشلکفام کنه
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نيز مربوط به  کش پروپارژيتدرصد و کنه 19ارس با امولسيون ف

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

انجام هر تستي بر روي حشرات، در هر مرحلله للازم اسلت کله 

ها بايد تعداد سن کردن تخمسازي صورت گيرد، براي همسنهم

هلاي هاي محتوي کنهديشهاي بالغ را از پتري عدد از کنه 711

که علاري از کنله  PDAبالغ جداکرده و به پتري ديش محتوي 

هاي گذاشته شلده توسلط ساعت تخم14است انتقال داد. بعد از 

منظلور انجلام آزمايشلات هاي هم سن هستند که بهها، تخمکنه

 گيرند.هاي اصلي مورد استفاده قرار ميپيش تست و يا تست

اروهاي هم سن بايلد تخلم هلاي هلم دست آوردن لبراي به

داري کرد و بعد دو سن را در ارفي جداگانه داخل انکيو باتور نگه

باشند. براي به سن مييا سه روز لاروهاي بيرون آمده از تخم هم

سن در پتلري هاي همسن نيز تخمهاي بالغ همدست آوردن کنه

روز  شوند و بعد از شش يلا هفلتديش جداگانه اي قرار داده مي

-)بسته به شرايط انجام کار( اين تخم ها به کنه بالغ تبديل ملي

 79و ارتفلاع  31هايي به قطلر شوند. اين آزمايش در پتري ديش

 متر انجام شد.ميلي

هلا در حلين ها براي ديدن بهتلر آندليل سفيد بودن تخمبه

هاي نخي مشکي و مربعي شکل بلا ابعلاد انجام آزمايش از پارچه

شلوند و يلک ده شد که کو پتري ديش قرارداده ملياستفا 7×7

هلا بله راحتلي روي قطره آب روي پارچه ريخته مي شود تا تخم

سلن روي پارچله هاي هلمپارچه بچسبند، سپس ده عدد از تخم

 71الرف هرکلدام  9شوند و به هملين صلورت در قرار داده مي

عدد تخم به کمک لوپ قرار گذاشته مي شلوند و دزهلاي ملورد 

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

شوند و درب پتري ديش را بسلته و دور آن پلارافيلم کشليده مي

شلود و قرار داده مي 11±1شود و داخل انکيوباتور و در دماي مي

ي پيش تست مشاهده  شد )زيرا تخم کنله ساعت نتيجه 48بعد 

تفري  مي شود و  تخمي ساعت  48زعفران در حالت عادي  بعد 

 ساعت تفري  نشود(. 48مرده تلقي شد که بعد 

ها به وسليله کاغلذ هايي که کو آنديشها در پتريآزمايش

 8/1-7صافي آغشته به حجم مشخصلي از تيمارهلاي مختللو )

ميلي ليتر( پوشيده شده بود انجام شدند. براي هر مرحله زيسلتي 

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

هلاي زعفلران گيري ميزان مرگ و مير کنههاي مربوط به اندازه

 SASافزارتخم، لارو و بالغ با استفاده از نرم مرحله رشدي در سه

هلا بلا اسلتفاده از تجزيه و تحليل شدند. مقايسله ميلانگين  9.1

درصد انجام شد و بلراي رسلم  9آزمون دانکن در سطح احتمال 

 استفاده گرديد. EXCEL (2007)افزار رها از نرمنمودا

 

 نتايج و بحث

هللا نشللان داد اثللرات تيمارهللاي نتللايج آنللاليز واريللانس داده

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

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

طالعله نشلان داد تيمار مورد م 4بررسي ميانگين مرگ و مير 

را روي  تأثيرکش بروموپروپيلات بيشترين که در بين تيمارها کنه

درصد بلود  9/61مرگ و مير لارو کنه زعفران داشته و تلفات آن 

درصلد تلفلات  4/41مربوط به رزماري بلود کله  تأثيرو کمترين 

کش پروپارژيت و صمغ آنغوزه در يلک چنين کنهايجاد کرد و هم

داري باهم نداشتند درصد اختلاف معني 9ر سطح رتبه هستند و د

را بلر افلزايش  تلأثير(. از طرفي صمغ آنغوزه بيشلترين 7)شکل 

هلا کلشتلفات تخم کنه زعفران داشته است کله بلا سلاير کنله

درصد نشان داد. اما اختلاف سلاير  9داري در سطح اختلاف معني

در  (.1شلکل دار نبود )ها با يکديگر از لحاظ آماري معنيکشکنه

( Peyravi et al., 2010تحقيقي که توسط پيروي و همکلاران )

-ميلي غلظت سه با آنغوزه از انجام شد، مشخص شد که استفاده

 از شلده سلياه هلايتخلم درصد روي را اثر بيشترين ليتر بر ليتر

 Spectrobates ceratoniae Zellerانلار   گلوگلاه کلرم تخم

 است. داشته
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 اي مورد استفاده در تيمارهاي مورد  بررسی در سه مرحله رشدي کنه زعفرانهغلظت -1جدول 

Table 1- Available doses in treatments on tree development step of Rhizoglyphus robini 
Treatment    تيمار 

 مرحله رشدي

Development step 
 بروموپروپيلات

Bromopropilate  
)1-(µl.l air 

 پروپارژيت
Propargite  

)1-(µl.l air 

 آنغوزه
Stinking assa 

)1-(µl.l air 

 رزماري
Rosmary  

)1-(µl.l air  
4.5 2.63 0.031 210.52 

 تخم
Egg 

5.97 4.21 0.063 264.31 
7.88 6.63 0.115 332.84 

10.52 10.52 0.242 421.05 
0.52 0.26 0.021 21.05 

 لارو

Larvae 
1.05 0.59 0.3 33.26 
2.09 1.35 0.042 52.73 
4.21 3.15 0.063 84.21 
5.26 0.52 0.031 21.05 

 بالغ

Adult 
6.6 1.05 0.042 31.78 

8.32 2.41 0.052 48.1 
10.52 5.26 0.084 73.68 

 

در تحقيقي مشابه که روي کنه قرمز اروپايي انجام شد تلفات 

،  17/87قلدار ترتيب به مو بروموپروپيلات به کش پروپارژيتکنه

درصد بود در حالي که ترکيب سلموم ملذکور بلا فرملون  78/81

درصلد( و  11/88باعث افزايش درصد تلفات توسط پروپارژيلت )

درصد( شد. همچنين در تحقي  ديگلري  16/89بروموپروپيلات )

سموم به ثبت رسيده در يک دهه اخير در کشور عليله کنله  تأثير

هلاي بروموپروپيللات و هگلزي کلشتار تن لوبيا نشان داد کنله

هاي تار تن در ملزارع تيازوکس، مؤثرترين تيمارها در کنترل کنه

(. در اين تحقي  نيلز بلا Arbabi, 2001)لوبياي لردگان هستند 

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

کش بروموپروپيللات بيشلترين ملرگ و ميلر را در کنله شود کنه

 يجاد کرد. زعفران ا

 

 هاي مختلفکش و زمانانواع کنه تأثيرتجزيه واريانس ميزان تلفات لارو و تخم کنه زعفران تحت  -2جدول 
Table 2- Analysis of variance on death of larva and egg of Rhizoglyphu robini under different acaricide and time 

 اتمنابع تغيير
Source of variation 

 درجه آزادي
df 

 لارو
Larva  

 تخم
Egg  

 کشکنه

Acaricide 
3 25.03 ** 3.53**  

 زمان

Time 
5 191.91 ** 335.11**  

 کش در زمانکنه
Acaricide *time 

15 4.31 ** 1.75**  

 اشتباه آزمايشي
Experiment error 

72 0.59 ** 0.54**  

 ضريب تغييرات
Coefficient variation (%)  

 15.13  15.1  

 ** معني دار در سطح احتمال يک درصد.

** Significant at the 1% probability level. 
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 کش بر درصد مرگ و مير لارو کنه زعفراناثر نوع کنه -1شکل 

Figure1- Effect of acaricide in larvae and egg mortality percent of Rhizoglyphus robini. 
 

 
 کش بر درصد تخم تفريخ نشده کنه زعفراننهاثر انواع ک -2شکل 

Figure 2- Effect of different acaricides on percent of eggs failed to hatch of Rhizoglyphus robini. 
 

 
 اثر ترکيبات مورد آزمايش روي کنه بالغ زعفران -3شکل 

Figure 3- Effect of different acaricide on in adult of Rhizoglyphus robini. 
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هلا در تيملار ( نشان داد کنه7ها )جدول تجزيه واريانس داده

انلد ساعت در معلرض تيملار بلوده  11يعني زماني که  6زماني 

درصد( را داشلتند و کمتلرين  9/36بيشترين درصد مرگ و مير )

سلاعت  9ها فقط درصد مرگ و مير مربوط به زماني بود که کنه

 9کش به ملدت د. در واقع مجاورت با کنهاندر معرض تيمار بوده

درصلد  6/71هلا بله ميلزان ساعت باعث شد تا مرگ و مير کنه

کش، باعث شد تلا ملرگ و باشد و افزايش زمان مجاورت با کنه

( و 9داري يابلد )شلکل مير لاروها با گذشت زمان افزايش معنلي

-زمان مورد مطالعه از نظر ميزان مرگ و مير اختلاف معني 6اين 

-نشان مي 4داري در سطح پنج درصد با يکديگر داشتند. شکل 

 71هلا تلا کشها با کنهدهد با افزايش مدت زمان مجاورت تخم

کله داري بر ميزان تلفات نداشته است در حاليمعني تأثيرساعت 

سلاعت ميلزان تلفلات  48و  14ساعت به  71با افزايش زمان از 

ن داده اسلت. از طلرف داري نشلاها به شدت افزايش معنيتخم

هلا کلشها در مجاورت کنلهديگر مدت زمان نگهداري تخم کنه

ها تحت داري نداشته و تمامي تخممعني تأثيرساعت  48بيش از 

 کش قدرت تفري  خود را از دست خواهند داد. تيمارهاي کنه تأثير

-تيمارها و مدت زمان مجاورت با اين کنله نمودار رگرسيون

ملورد  کلشبا افزايش زمان مجاورت با کنلهدهد کش نشان مي

بررسي در اين تحقي ، افزايش مرگ و مير روند يکسلاني نلدارد، 

را بلر  تلأثيرساعت کمترين  14به عبارت ديگر رزماري در زمان 

 11کله پلس از مرگ و مير کنه زعفران داشلته اسلت در حلالي

اين ساعت، اختلاف معني داري با ساير تيمارهاي مورد مطالعه در 

-توان بر اساس يافته(، بنابرين مي6آزمايش نداشته است )شکل 

 تلأثيرهاي اين تحقي  دريافلت کله حلداقل زملان للازم بلراي 

-باشد. اختلاف تيمارهاي کنهساعت مي 48ها کشحداکثري کنه

دار سلاعت از لحلاظ آملاري معنلي 6هاي کمتر از کش در زمان

 نبود. 

 

 
 ها بر درصد مرگ و مير لارو و کنه بالغ زعفرانکشکنه اثر زمان مجاورت با -4شکل 

Figure 4- Effect of using time in larvae and adult mortality percent of Rhizoglyphus robini. 
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 ها بر درصد تخم تفريخ نشده کنه زعفرانکشاثر زمان مجاورت با کنه -9شکل 

Figure 5- Effect of using time in eggs failed to hatch percent of Rhizoglyphus robini. 
 

 
 کش بر درصد مرگ و مير کنه زعفرانرزماري و مدت زمان مجاورت با اين کنه نمودار رگرسيون  -9شکل 

Figure 6- Regression graph of Stinking assa and using time in mortality percent of Rhizoglyphus robini. 
 

 
 کش بر درصد مرگ و مير کنه زعفرانآنغوزه و مدت زمان مجاورت با اين کنه نمودار رگرسيون  -7شکل 

Figure 7- Regression graph of Stinking assa and using time in mortality percent of Rhizoglyphus robini. 
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 بر درصد مرگ و مير کنه زعفران کشنمودار رگرسيون پروپارژيت و مدت زمان مجاورت با اين کنه  -8شکل 

Figure 8- Regression graph of Propargite and using time in mortality percent of Rhizoglyphus robini. 
 

 
 کش بر درصد مرگ و مير کنه زعفراننمودار رگرسيون بروموپروپيلات و مدت زمان مجاورت با اين کنه  -5شکل 

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 نلوع 

تيمار مشخص شد که بيشترين ملرگ و ميلر مربلوط بله صلمغ 

سلاعت در معلرض ايلن  36آنغوزه و در زماني است که کنه هلا 

درصد  19/38نگين مرگ و مير در اين شرايط اند و مياتيمار بوده

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

ساعت در معلرض ايلن تيملار  9ها تنها در زماني رخ داد که کنه

 9داري با شاهد در سلطح بوده اند که در اين حالت اختلاف معني

ر نتيجه گرفت توان اين طودرصد وجود ندارد که از اين يافته مي

که ميزان مرگ و مير تيمار آنغوزه بيشتر از سه تيمار ديگلر تلابع 

 (.1باشد )شکل زمان  مي

 

 گيرينتيجه

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

رزملاري، آنغلوزه،  تلأثيرشود که مرگ و مير کنه زعفران تحلت 

ميان کنه کلش بروموپروپيلات و پروپارژيت قرار گرفت و در اين 

بيشتري روي مرگ و مير للارو و کنله بلالغ  تأثيربروموپروپيلات 

داشته است ولي صمغ آنغوزه نيز مرگ و مير نسلبتا  باللايي را در 

بين اين دو مرحله از زندگي آفت ملذکور ايجلاد کلرد، همچنلين 

را روي  تأثيراسانس رزماري و بعد از آن صمغ آنغوزه نيز بالاترين 

خوبي کله ايلن  تأثيراند، بنابراين با توجه به داشتهتخم اين آفت 

دو ترکيب گياهي بر روي کنه زعفران داشتند، به منظور کلاهش 

ها و توليد محصول سالم براي افزايش صادرات مصرف کنه کش
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شود ملواد ملؤثره ايلن گياهلان پسندي بالاتر، پيشنهاد ميو بازار

يني و تماسلي استخراج و در شرايط مزرعه نيز بله صلورت تلدخ

توجله بله ايلن کله  عليه کنه زعفران استفاده شوند. همچنين با

مرحله لاروي کنه زعفران بيشلترين حساسليت را بله تيمارهلاي 

شود که با آگاهي از چرخله مورد بررسي داشته است پيشنهاد مي

هاي گيلاهي کشزندگي کنه زعفران در مزرعه سعي شود از کنه

توجه  ه کنه زعفران بهره گرفته و باو شيميايي در اين مرحله علي

هلا و کشبه اين که هرچه لارو کنه زعفران بيشتر در معرض کنه

هاي گياهي قرار گيرند درصد مرگ و مير شلان بيشلتر يا اسانس

روز( اسلانس  9است بايد نسبت به ماندگاري بيشتر )حلداکثر تلا 

جله ها روي پياز زعفران اقلدام نملود تلا نتيکشگياهي و يا کنه

 بهتري حاصل شود.
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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.  
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