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کنه بنه زعفران و توصیه های کاربردی به منظور کاهش خسارت 

حسن رحيمی1

استادیار پژوهش، بخش تحقيقات گياه پزشکی مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي ،  )نگارنده مسئول(. 1
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چکیده

Rhizoglyphus robini،واژه های کلیدی: ضد عفونی،کنه پیاز

h.rahimi@areeo.ac.irآدرس پست الکترونيکی نگارنده مسئول:

تکثیر زعفران منحصراً توسط پیازهاي تو ُپر به نام بنه  انجام می شود. به رغم یکساله بودن زعفران اّما بنه هاي آن 
براي چند سال در مزرعه باقي مي ماند. این خصوصیت موجب ایجاد فرصت براي حمله برخی عوامل زنده  مخرب 
این مطالعه ضمن  از جمله کنه )Rhizoglyphus robini Claparede, 1869 (Acari: Acaridae  مي گردد. در 
به منظور  بنه های زعفران  تهیه  به اختصار راه کارهاي فنی  تشریح مشخصات ریخت شناسي و زیست شناسي کنه 
محدود کردن خسارت این آفت به صورت کاربردی براي کشاورزان، مروجین و کارشناسان بخش کشاورزی در 
قالب مدیریت تلفیقي آفات )IPM) ارائه شده است.  راه کارهای فنی تهیه بنه زعفران شامل: استفاده از بنه هاي 
خشك کن، جداسازی و انتخاب بنه هاي 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، آبیاري و بارندگی تابستانه و 

بافت خاك بوده که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد.
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مقدمه
كنه )robini .R( یکی از مهم ترین آفات پياز، ریزوم، غده، بنه )كورم( گياهان زینتي و زراعی در سراسر 
دنيا می باشد. رحيمي و كمالي )1372( این كنه را براي اولين بار از ایران روي بنه ی زعفران در شهرستان 
هاي گناباد و قاین استان خراسان گزارش نمودند. در اثر حمله كنه به بنه و تغذیه از اندوخته آن، عوامل 
بيماري زا خصوصاً قارچ ها و باكتری های مولد پوسيدگی و لهيدگی به بنه منتقل می شود. این لهيدگی و 
پوسيدگي های بنه موجب تنک شدن و كوتاه شدن عمر مفيد مزارع زعفران مي شود )رحيمي و كمالي، 
1372(. انتشار این آفت غالباً به وسيله بنه های آلوده به كنه در موقع كاشت از مناطق آلوده به سایر مناطق 
انجام می شود. هم اكنون این كنه در كليه شهرستان هایي كه زعفران كشت مي گردد انتشار دارد )رحيمي 
و همکاران، 1380(. اصوالً ضدعفوني بذر از مهم ترین اقدامات در كشاورزي پایدار است كه با كم ترین 

هزینه و كم ترین آلودگي در محيط زیست، خسارت برخي از عوامل خسارت زا را محدود مي سازد.
پراکنش کنه:

مناطق پراكنش كنه زعفران در استان خراسان رضوي شامل كليه شهرستان هایي كه زعفران كشت می 
گردد می باشد و انتظار می رود در تمامی استان های كشور انتشار داشته باشد. مناطق پراكنش این كنه بر 
حسب شدت آلودگي در خراسان رضوی به شرح ذیل است. شهرستان هاي با شدت آلودگي بيشتر شامل: 
كاشمر،  شامل:  متوسط  آلودگي  شدت  با  شهرستان هاي  زاوه،  و  حيدریه  تربت  خواف،  بجستان،  گناباد، 
بردسکن، محوالت، خليل آباد و رشتخوار و شهرستان هاي با شدت آلودگي خفيف شامل: مشهد، تربت 
جام، فریمان، نيشابور و سبزوار می باشند )رحيمي، 1393(. استفاده از آبياری تابستانه در سال های اخير در 
برخی از شهرستان ها موجب ایجاد آلودگی شدیدتری شده است. به طوریکه هم اكنون بيشترین آلودگي 

در شهرستان هاي تربت حيدریه، زاوه، نصرآباد، تربت جام، نيشابور و چناران مشاهده شده است. 
ریخت شناسي و زیست شناسي کنه بنه زعفران:

جثه این كنه ميکروسکوپی بوده و به طول كمتر از یک ميلی متر با بدنی فربه می باشد. رنگ آن ها 
سفيد كدر و بسيار كم تحرك و تنبل هستند. پاهاي این كنه كوتاه و سخت به رنگ قهوه اي مایل به قرمز 
با تعداد زیادي مو و خار بر روي آن ها است )شکل1(. زیست شناسی این آفت در شرایط  آزمایشگاهي 
حرارت 1±25 سانتي گراد، تاریکی مطلق، رطوبت نسبي اشباع در داخل قفس هاي پرورش بر روي برش 
هاي نازكي از بنه زعفران، پياز خوراكی و غده سيب زمينی مورد بررسي قرار گرفت كه به ترتيب طول دوره 
زندگی یک نسل آن روی بنه زعفران، پياز خوراكی و غده سيب زمينی 13/75، 15/12 و 17/57 روز طول 
كشيد )رحيمي و كمالي )1372(. كوتاه شدن طول دوره زندگی در رژیم غذایی تغذیه از بنه زعفران نسبت 
به رژیم های غذایی تغذیه از پياز خوراكی و غده سيب زمينی حکایت از مغذی بودن بنه زعفران دارد. این 
كنه در تمام مدت سال فعال بوده و قادر است چندین نسل توليد نماید، ضمن اینکه هر كنه ماده بالغ بر 500 
تخم در طول حياتش می گذارد. شرایط مناسب رشد و نمو در مزارع زعفران آلوده در پایيز و بهار بخاطر 
وجود رطوبت و دماي مناسب بيشتر فراهم مي گردد و به همين خاطر در این دو فصل آفت از جمعيت 

كنه بنه زعفران و توصيه های كاربردی به ....
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قابل مالحظه اي برخوردار است. در ماه هاي تابستان به دليل گرما و خشکي خاك و در ماه هاي زمستان به 
دليل برودت هوا جمعيت آن كاهش چشمگيری مي یابد. البته در سال های اخير به دليل عدم وجود زمستان 
سرد فعاليت آن در طول زمستان با جمعيت زیاد مشاهده شده است. فعاليت این كنه همچون سایر عوامل 
مخرب بر سه اصل رطوبت، دما و غذا استوار است. در صورت مساعد نبودن هر یک از این سه عامل، كنه 
نمي تواند فعاليت كند. در شرایط معمول در تابستان از این سه فاكتور، فقط رطوبت در اطراف بنه زعفران 
وجود ندارد، به همين سبب مهم ترین عامل در محدود كردن زندگي كنه محسوب مي شود. ایجاد رطوبت 
در اطراف بنه ي زعفران )با اعمال آبياري تابستانه( موجب می شود تا این عامل به طور مصنوعی فراهم و به 
همراه دو فاكتور دیگر غذا )بنه ي زعفران( و دما مثلث فعاليت كنه تشکيل و خسارتزایي آن حادث  شود. 
مزارع زعفراني كه به هر دليلي در تابستان )دوره استراحت زعفران( آبياري گردند شرایط رشد و نمو آفت 
مناسب گردیده و سریعاً جمعيت كنه باال رفته و خسارت زایی آن مشهود می گردد )رحيمي و همکاران، 

 .)1387
نحوه خسارت:

در صورت فراهم شدن شرایط زیستي كه قباًل اشاره شد آفت، بنه زعفران را غالباً از محل زخم ها و 
گاهي قسمت هاي سالم مورد حمله قرار مي دهد، سپس ضمن تغذیه و ایجاد تونلي در بنه در داخل تونل 
شروع به زاد و ولد كرده و حفره اي به رنگ سياه در بنه ایجاد مي كند. این حفره به تدریج گسترش یافته 
و عواملی مانند انواع قارچ ها و باكتری های ساپروفيت به راحتي از محل زخم ها و حفرات به داخل بنه 
نفوذ كرده و باعث تسریع در پوسيدگي بنه ها مي گردد )شکل2، سمت راست(. رحيمی و كمالی )1372( 
عوارض فعاليت این كنه را به صورت باریک تر و كوتاه تر شدن برگ های بوته های زعفران آلوده نسبت 
به بوته هاي سالم و همچنين خزان زودتر از معمول بوته های آلوده اعالم نموده اند )شکل2، سمت چپ(. 
همچنين مشاهده شده است در بوته هاي شدیداً آلوده نواقصي در گل نظير كم رنگ شدن گلبرگ ها، ریز 

 
 R. robini( کنه 1شکل
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شدن و پيچيدگي كالله بوجود مي آید. بنابراین خسارت كلي این آفت پس از چند سال، تنک شدن مزرعه 
و كاهش محصول می باشد. )رحيمي و همکاران، 1387(.

توصيه های كاربردی قبل از كاشت زعفران به منظور  كاهش خسارت 
1- استفاده از بنه هاي خشك کن: دقت شود بنه هایي براي كاشت انتخاب گردد كه بيرون آوردن آن ها 

از داخل خاك، به صورت خشک )خشک كن( انجام گرفته باشد )رحيمي، 1396(. از خرید بنه هایي كه 
براي سهولت در كندن از داخل خاك، مزرعه آبياري شده جداً خودداري شود. چون مشاهده شده برخی 
از زارعين برای سهولت در كندن بنه ها اقدام به آبياری و سپس بنه ها را از خاك خارج می نمایند و این 
اقدام از نظر اقتصادی به نفع فروشنده است ولی اینگونه بنه ها به خاطر وجود رطوبت موجب فعال شدن 
عوامل مخرب شده و خسارت پنهان بسيار شدیدی وارد می سازند. همچنين در موقع خرید بررسی شود 
كه آیا در سال هاي گذشته مزرعه ای كه قرار است بنه های آن جهت كاشت از زمين خارج شوند آبياري 
تابستانه انجام  گرفته یا نه كه در صورت اعمال آبياری تابستانه بهتر است از خرید بنه های این گونه مزارع 

پرهيز شود.
2- جداسازی و انتخاب بنه هاي سالم براي کاشت: قبل از انتقال بنه ها شایسته است در مبداء بنه هاي 

سالم و فاقد لکه هاي تيره انتخاب شود. چون وجود لکه هاي پوسيده ویا حفره هاي سياه در بنه نشان دهنده 
آلودگي بنه به كنه و قارچ است.

3- حمل و نقل بنه ها: در موقع حمل بنه ها از مبداء تا مقصد بنه هاي جدا شده بوسيله كيسه هاي توري 

شکل  یا جعبه هاي مناسب، بسته بندي و بالفاصله به مقصد و زمين اصلی منتقل و بالفاصله كاشته شوند. الزم 
است مراجع قانوني ضمن تایيد گواهي سالمت از انتقال بنه هاي آلوده و همچنين انتقال فله اي بنه ها به سایر 

مناطق جلوگيري به عمل آورند.
4- ضد عفوني بنه: از آنجائي كه ضد عفوني اندام هاي تکثير جزو اصول كشاورزي پایدار است الزم است 

 
 )مقایسه بوته سالم و آلوده(راست )پوسیدگی ناشی از فعالیت کنه(، چپ ( 2شکل
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بنه ها قبل از كاشت با تركيب مناسبی كه طيف وسيعی از عوامل مخرب را كنترل كند ضد عفوني گردند. 
ضد عفوني بنه ها بایستی به روش اسپري پاشی باشد و از شناور كردن بنه ها در محلول سمي جداً خودداري 
شود )رحيمی و اربابی، 1384(. چون شناور سازی پس از مدتی غلظت سموم كاهش یافته و اثرات آن كم و 
حتی ممکن است در تلقيح به عوامل مخرب ایفای نقش كند. طی تحقيق به عمل آمده بهترین تركيب موثر 
از اختالط كنه كش بيومایت )SC24 ,Biomite( به نسبت سه در هزار + قارچ كش ایپرودیون+كاربندازیم 
 NORDOX COBRE(به نسبت یک و نيم در هزار + باكتری كش نوردكس )WP 52.5%رورال تی اس(
WG 75(  به نسبت یک و نيم در هزار به صورت اسپری پاشی بنه ها قبل از كاشت بدست آمد )رحيمی و 

همکاران 1396(. در صورت عدم دسترسی به كنه كش بيومایت از كنه كش فن پيروكسی مایت )ارتوس
SC5% ( یا پروپارژیت )اومایت EC%57( به همان نسبت می توان استفاده نمود.

5- صدور گواهی سالمت: جهت تایيد بنه ها برای فروش الزم است واحدهای ذیربط از نقاط مختلف 

مزرعه مورد نظر یا محموله بنه زعفران به صورت تصادفی نمونه برداشته و پس از حذف پوشال اطراف بنه 
در صورتی كه بيش از 5% بنه ها دارای لکه های سياه محتوی خسارت كنه و قارچ بودند غير قابل فروش و 

كاشت اعالم گردد و از صدور گواهی سالمت خودداری شود.
6- کوتاه نمودن زمان خروج بنه از زمین مادری تا کاشت مجدد: تاكيد می گردد كه از برداشت بنه 

تا كاشت در زمين جدید و حتی با شرایط بسته بندی و نگهداری مطلوب در حداقل زمان ممکن باشد و 
از طوالنی شدن این زمان اكيداً خودداری شود. برای این منظور با اطالع رسانی به كشاورزان، خرید بنه 
زعفران به طور مستقيم و با نظارت خریدار و كارشناس منطقه از زمين اصلی صورت گيرد تا زمان برداشت 
و انتقال به زمين جدید كه قباًل آماده كاشت شده است به حداقل ممکن كاهش  یابد و عوامل خسارت زا 
فرصتی برای تکثير و افزایش خسارت پيدا نکنند. در این خصوص خریدار و یا كارشناس الزم است مواردی 
از قبيل بافت خاك، سابقه آبياری تابستانه و وجود بارندگی های موسمی تابستانه را مد نظر قرار دهد چون 

در خاك های سنگين و با سابقه آبياری تابستانه، كنه از فعاليت و خسارت بيشتری برخوردار خواهد بود. 
7- خلوص بنه های زعفران: موقع تفکيک بنه هاي زعفران قبل از كاشت دقت شود بنه نوعي زنبق هم 

خانواده زعفران با نام علمی )sisyrinchium Gynandris( وجود نداشته باشد. چون بنه های این علف هرز 
سمج بسيار شبيه بنه های زعفران می باشد و تفکيک آن مشکل است. به منظور اطمينان 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 زمين خودداری شود یا اینکه با آموزش موقع جداسازی بنه های زعفران، بنه های این علف هرز 

تفکيک و منهدم گردند.
8- آبیاري و بارندگی تابستانه: تهيه بنه زعفران از مزارعی كه سابقه آبياری تابستانه دارند یا در تابستان 

بارندگی موسمی دارند نظير برخی از شهرستان های خراسان شمالی با وسواس بيشتری انجام گيرد. در این 
گونه مزارع به دليل فراهم بودن شرایط زیستی مطلوب برای فعاليت عوامل مخرب در تمام سال، جمعيت 

كنه و سایر عوامل زیان آور بيشتر است )رحيمي و همکاران، 1387(.
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9- بافت خاك: خاك هاي سنگين به دليل حفظ بيشتر رطوبت شرایط زیستي بهتري براي كنه و سایر 

دقت  با  هایی  خاك  همچنين  از  زعفران  بنه  تهيه  مي گردد  توصيه  بنابراین  مي كند.  فراهم  مخرب  عوامل 
بيشتری انجام شود )رحيمي، 1396(.

10- عملیات گیاه پزشکی بعد از کاشت بنه های زعفران: جهت اطالعات بيشتر در خصوص عمليات 

  )robini Rhizoglyphus(گياه پزشکی بعد از كاشت بنه های زعفران به دستورالعمل اجرایی »کنه  بنه زعفران
 pdf.zaferan/2017/09/uploads/content-wp/ir.iripp.web//:http و مدیریت تلفیقي آن« به آدرس اینترنتی

مراجعه شود.
منابع:

پرحيمي، حسن و كریم، كمالی. 1372 . بررسي بيولوژي كنه robini .R در شرایط آزمایشگاهي . 1
بر روي پياز زعفران. مجله علمي كشاورزي، 16: 64-53.

رحيمي، حسن؛ سعيد، مودي و براهيم، یزداني 1380 . شناسایي آفات حشره اي و دشمنان طبيعي . 2
و  آفات  تحقيقات  نهایي بخش  استان خراسان. گزارش  مناطق جنوبي  زعفران  زراعت  در  ها  آن 

بيماري هاي گياهي خراسان، ایران.
رحيمي، حسن و مسعود اربابی. 1383. بررسي اثر ضد عفوني خاك و بذر در كنترل جمعيت كنه . 3

بيماریهاي گياهي خراسان،  نهایي بخش تحقيقات آفات و  زعفران در شهرستان گناباد.  گزارش 
ایران، 23 صفحه.

رحيمي، حسن؛ علی، مختاریان؛ محمد، بازوبندی؛ حسين، رحيمی؛ مجيد، كيانی و محمد بهداد. . 4
1387. بررسي اثرات عمق كاشت و آبياري تابستانه بر جمعيت كنه robini .R در گناباد. مجله 

آفات و بيماری های گياهی، جلد 76 )1(: 12-1.
رحيمي، حسن. 1393. بررسي مطالعه در باره شناسایي و كارائي فراوان ترین كنه شکارگر بومي كنه . 5

پياز زعفران robini .R در شرایط آزمایشگاهي و مزرعه اي. گزارش نهایي بخش تحقيقات آفات 
و بيماري هاي گياهي استان خراسان رضوي، ایران، 25 صفحه.

ارزیابي كارائي سموم در . 6  . رحيمي، حسن؛ كریمی محمودرضا و اسفندیار ظهورپرالک.1396 
ضد عفوني و كنترل خسارت آفات و بيماریهاي بنه زعفران در شرایط آزمایشگاهي و مزرعه اي. 

گزارش نهایي بخش تحقيقات آفات و بيماري هاي گياهي خراسان، ایران، 80 صفحه.
رحيمي، حسن.1396.كنه  بنه زعفران)robini .R)  و مدیریت تلفيقي آن. دستورالعمل اجرایی . 7

موسسه تحقيقات گياه پزشکی كشور. 13 صفحه.


