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مجله ترویجی زعفران

دوره 01 - شماره 02-  پیایند 02 پائیز و زمستان 1397 

ارزیابي كارایي اختالط چند آفت كش جهت ضد عفوني پیاز زعفران به منظور كنترل 
Rhizoglyphus robini Claparede, 1869 (Acari: Acaridae(   كنه ی

حسن رحیمی1*

محقق بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی ،  )نگارنده مسئول(. 1
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چکیده

واژه های كلیدی: كنه  كش، قارچ  كش، باكتری  كش، پیاز، زعفران

****آدرس پست الکترونیکی نگارنده مسئول:

       كنه ی Rhizoglyphus robini از آفات مهم زعفران است. این كنه به پیاز زعفران حمله و ضمن تغذیه، باعث 
انتقال عوامل بیماریزای مولد پوسیدگی می شود. ضد عفوني بذر از اصول كشاورزي پایدار است كه با كمترین 
هزینه و كمترین آلودگي در محیط زیست، خسارت برخي از آفات از جمله خسارت این كنه را محدود مي سازد. 
به منظور انتخاب بهترین اختالط، یکسری سموم  كنه كش، قارچ  كش و باكتری  كش مخلوط شدند. این سموم 
شامل كنه  كش  های امایت و بایومایت هر یک به نسبت سه در هزار، قارچ  كش های رورال تی اس و تیوفانات 
متیل هر یک به نسبت یک و نیم در هزار و باكتری  كش های نوردوكس و مانکوزب-اكسی كلرور مس به ترتیب 
به نسبت یک و سه در هزار بودند. بعد از آزمایش سازگاری اختالط سموم، پیاز های زعفران به روش شناوری به 
مدت 15 دقیقه در دوره استراحت پیاز ها در تابستان 1394 ضد عفونی شدند. در ادامه 27 تركیب از اختالط سموم 
فوق به صورت آزمایش فاكتوریل در قالب طرح بلوک های كامل تصادفي در سه تکرار بررسی گردید. به منظور 
تعیین اثر كنه  كشی اختالط تركیبات فوق بر جمعیت كنه، در روزهای قبل و بعد از آزمایش تعداد كنه های زنده 
شمارش شدند. درصد تلفات كنه در روزهای بعد از آزمایش توسط فرمول هندرسون تیلتون بدست آمد. تجزیه 
آماری در محیط نرم افزار SAS و مقایسه میانگین ها بر اساس آزمون چند دامنه دانکن در سطح 0/05انجام گرفت. 
 نتایج نشان داد بهترین اختالط، تركیب كنه  كش بایومایت 3 در هزار + قارچ كش رورال تی اس 1/5 در هزار 

+ باكتری  كش نوردوكس 1 در هزار است. 
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مقدمه
  کنه ی  Rhizoglyphus robini Claparede, 1869 (Acari: Acaridae) یکی از آفات مهم محصوالت 
جمله  از  کشاورزی  محصوالت  از  برخی  به  اقتصادی  خسارت  ایجاد  باعث  که  انبارهاست  و  کشاورزی 
زعفران می شود )رحیمی و کمالی، 1372(. در صورت فراهم شدن شرایط زیستي برای این کنه، پیاز های 
زعفران را از محل زخم ها و گاهي قسمت هاي سالم آن مورد حمله قرار مي دهد، سپس ضمن تغذیه و 
ایجاد تونلي در پیاز در داخل تونل شروع به زاد و ولد کرده و حفره اي به رنگ سیاه در آن ایجاد مي شود. 
این حفره به تدریج گسترش یافته و عوامل گندزا به راحتي از محل زخم ها و حفرات نفوذ کرده و باعث 
تسریع در پوسیدگي پیاز ها مي گردد. بوته هایي که پیاز آن ها توسط این کنه ها مورد حمله قرار گرفته، 
داراي برگ هاي ظریف تر و کوتاه تر از بوته هاي سالم است. برگ های بوته هاي آلوده زودتر از معمول 
خزان مي نمایند )رحیمی و کمالی، 1372(. این کنه هم اکنون در کلیه مزارع زعفران استان های خراسان 
رضوی، جنوبی و شمالی انتشار دارد )رحیمی و همکاران، 1383(. فان و ژانگ )2003( به استناد گزارشات 
متعدد بیش از صد گونه گیاهی میزبان در دنیا برای این کنه گزارش نموده اند. رحیمی و اربابی )1383( با 
ضد عفوني خاك و پیاز زعفران نشان دادند ضد عفوني پیاز در کنترل جمعیت کنه مؤثرتر از ضد عفوني 
خاك است. برخی از محققین تایوانی کنه R. robini را یکي از آفات خطرناك گالیول معرفي و در کنترل 
آن ضد عفوني پیاز گالیول با سموم بروموپروپیالت، بنزوکسیمات، دي متون متیل و قرص فسفید آلومینیوم 
را توصیه نموده اند )ونگ و لین، 1986(. لیو )2017( گزارش داد که ضد عفونی پیاز گل های زینتی توسط 
گاز نیتریک اکسید 3 درصد به مدت 24 ساعت ضمن کنترل کامل کنه های جنس Rhizoglyphus  تاثیر 
سوء بر جوانه زنی پیاز گل ها نداشته است. رحیمی و همکاران )1392( جمعیت کنه R. robini در خاك 
بیرون آوردن پیاز های زعفران و پوشاندن سطح خاك توسط الیه نازك  آلوده را پس از  مزارع شدیداً 
مزرعه،  همان  در  زعفران  مجدد  کاشت  از  پس  و  کنترل  روز   30 مدت  به  تابستان  ابتدای  در  پالستیکی 
اعمال  بیان کردند که  الف(   1397( و همکاران  دادند. همچنین رحیمی  افزایش  را  زعفران  عملکرد گل 
آفتابدهي با پالستیک شفاف موجب کاهش 94 درصدی جمعیت کنه و افزایش 348/53 درصدی عملکرد 

زعفران گردید. 
هرون و همکاران )2003( طی آزمایشی نشان دادند میزان سمیت مخلوط دو آفت  کش فن پروکسی 
میت و پروپارژیت )به نسبت10:3( بر روی کنه تارتن دو نقطه ای )Tetranychus urticae( بیشتر از کاربرد 
هر کدام از آن ها به صورت جداگانه است. امروزه استفاده از مخلوط آفت  کش ها به منظور کنترل آفات 
هم  با  آفت  کش  دو  عمدتاً  منظور  بدین   .)1985 )کورتیس،  است  یافته  گسترش  گلخانه ای  محصوالت 
مخلوط می شوند، با این حال در مواردی نیز اختالط سه یا تعداد بیشتری آفت  کش نیز گزارش شده است 
کاهش  و  سم پاشی  دفعات  تعداد  کاهش  آفت  کش ها  اختالط  اولیه  مزیت   .)2007 همکاران،  و  )کلوید 
هزینه های مرتبط با آن است )بلکشو و همکاران، 1995(. همچنین مخلوط دو یا چند آفت  کش اثر بخشی 
بهتری نسبت به استفاده از هر کدام به صورت جداگانه دارد )واموك و کلوید، 2005(. با وجود سودمندی 
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این  قرار گیرند.  توجه  مورد  باید  است که  نیز همراه  با مشکالتی  این کار همواره  اختالط آفت  کش ها، 
لووین و همکاران، 2007(  )ون  ناسازگاری دو آفت  کش  )گیاه سوزی(،  به گیاه  مشکالت شامل آسیب 
تغذیه  بر  کنه عالوه  این  بیان شد  ابتدا  در  که  همان طور  )مارر، 1988(.  باشند  می  آنتاگونیستی  اثرات  و 
مستقیم از پیاز زعفران به طور غیر مستقیم در پخش و انتشار عوامل بیماریزا نقش داشته و موجب تسریع در 
پوسیدگی پیاز ها می گردند. به همین خاطر اختالط چند آفت  کش جهت افزایش دامنه کشندگی عوامل 

خسارت  زا مهم ترین هدف این تحقیق در شرایط آزمایشگاهی بوده است.
مواد و روش ها

    در سال 1394 جهت تعیین  کارایی اختالط چند آفت  کش به منظور انتخاب یک اختالط برتر در 
کنترل کنه ی R. robini و کاهش پوسیدگی های ثانوی پیاز های زعفران، آزمایشی به صورت فاکتوریل 
در قالب طرح بلوك های کامل تصادفی دو کنه کش، دو قارچ کش و دو باکتری کش که هر یک از این 
آفت کش ها طی آزمایشات جداگانه ای به منظور انتخاب بهترین ها جهت اختالط برای ضد عفونی پیاز 
زعفران معرفی شده بود انتخاب شدند )رحیمی و همکاران، 1397 ب(. هر یک از ترکیبات آزمایشی در 
سه تکرار در شرایط آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت. تیمارهاي آزمایش از اختالط کنه کش در سه 
سطح )آب معمولی، کنه  کش  امایت1 و کنه کش بایومایت2( هر یک به نسبت سه در هزار ، قارچ کش در 
سه سطح )آب معمولی، قارچ کش رورال تی اس3 و قارچ کش تیوفانات4( هر یک به نسبت یک و نیم در 
هزار و باکتری کش در سه سطح )آب معمولی، باکتری کش نوردوکس5 و باکتری کش مانکوزب-اکسی 
کلرور مس( به ترتیب به نسبت یک و سه در هزار پس از آزمایش سازگاری اختالط سموم، 27 ترکیب 
تیماری بدست آمد. به منظور برآورد جمعیت کنه در روز قبل و روزهای بعد از ضد عفونی از هر واحد 
آزمایشي 300 گرم پیاز به صورت تصادفي جدا و میانگین جمعیت کنه بر روي آن ها به وسیله تله برلز و 
استرئومیکروسکوپ بدست آمد. سپس باقیمانده پیاز های هر واحد آزمایشي با اختالطی از دزهاي تعریف 
شده به صورت شناور سازی به مدت 15 دقیقه ضدعفوني شدند. به منظور تعیین اثر ضربتي و همچنین دوام 
سموم در فواصل یک و دو هفته بعد از ضد عفوني، هر نوبت 300 گرم از هر واحد آزمایشي به صورت 
تصادفي انتخاب و جمعیت کنه ی آن شمارش و در خاتمه با استفاده از فرمول هندرسون تیلتون در نرم افزار 
اکسل درصد تلفات کنه در هر یک از تیمارها نسبت به شاهد محاسبه شد )هندرسون و تیلتون، 1955(. 
داده ها در نرم افزار Excel  ثبت و مرتب شدند و در محیط SAS )نسخه ی 9.1.3( از نظر آماری تحلیل شدند. 

مقایسه میانگین ها بر اساس آزمون چند دامنه دانکن در سطح 0/05 انجام شد. 

)EC 57% 1- امایت )پروپارژیت
 Citronellol (4%), Farnesol (1.6%), Nerolidol (4%),موثره مواد  از  مرکب  و  گیاهی  منشاء  با  جدید  کش  کنه   بایومایت:   -2

 Geraniol (4%) حاوی دو شبه فرمون فارناسول (Farnesol) و نرولیدول (Nerolidol) )اکبرزاده شوکت و اربابی، 1393(
3- رورال تی اس از دو قارچ  کش یکی حفاظتی )ایپرودیون 35%( و دیگری سیستمیک )کاربندازیم 17/5% ( تشکیل یافته است.

4- تیوفانات )توپسین-ام %70(
5- نوردوکس )اکسید مس83/9 %(
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نتایج
اثرات اصلی و متقابل ترکیبات مورد آزمایش بر درصد تلفات کنه در سطح آماری 1% معنی دار شد 

)جدول 1(.
 :R. robini الف( بررسی اثرات اصلی تركیبات مختلف بر درصد تلفات كنه

مقایسه میانگین اثرات اصلی اختالط ترکیب کنه  کش، قارچ  کش و باکتری  کش بر درصد تلفات 
کنه در زمان یک هفته بعد از ضد عفونی نشان داد بیشترین درصد تلفات مربوط به تیمار حاوی کنه  کش 
بایومایت 3 در هزار و کمترین درصد تلفات مربوط به تیمار بدون هر گونه کنه  کش است. همچنین در 
زمان دو هفته بعد از ضدعفونی، بیشترین درصد تلفات در تیمارهای حاوی کنه کش بایومایت 3 در هزار، 
قارچ کش رورال تی اس و باکتری کش نوردوکس یک در هزار و کمترین درصد تلفات در تیمار بدون 

هر گونه کنه کش است. )جدول 2(. 

 :R. robini  ب( بررسی اثرات متقابل در تیمارهای مختلف بر درصد تلفات كنه

متقابل  اثرات  تلفات كنه:  بر درصد  باكتری  كش ها  تایی اختالط كنه  كش ها و  متقابل دو  اثرات 

اختالط کنه  کش ها و باکتری  کش ها بر درصد تلفات کنه در زمان های یک هفته و دو هفته بعد از ضد 
عفونی نشان داد که بیشترین درصد تلفات کنه هنگامی که از کنه  کش بایومایت با هر کدام از باکتری  

کش ها استفاده شده است بدست آمد. )جدول 3(.
 اثرات متقابل دو تایی اختالط كنه  كش ها و قارچ  كش ها بر درصد تلفات كنه: اثرات متقابل اختالط 

کنه  کش ها و قارچ کش ها بر درصد تلفات کنه نشان داد، بیشترین درصد تلفات در یک هفته بعد از 
ضدعفونی در تیمارهای بایومایت 3 در هزار، بایومایت 3 در هزار*رورال تی اس 1/5 در هزار، بایومایت 
3 در هزار*تیوفانات 1/5 در هزار و اومایت 3 در هزار*تیوفانات 1/5 در هزار مشاهده شد. همچنین در دو 
هفته بعد از ضد عفونی، بیشترین درصد تلفات در تیمارهای بایومایت 3 در هزار، امایت 3 در هزار، تیوفانات 
1/5 در هزار، بایومایت 3 در هزار*رورال تی اس 1/5 در هزار، بایومایت 3 در هزار*تیوفانات 1/5 در هزار 

و اومایت 3 در هزار*تیوفانات 1/5 در هزار بدست آمد. )جدول 4(.
اثرات متقابل دو تایی اختالط باكتری  كش ها و قارچ  كش ها بر درصد تلفات كنه: اثرات متقابل 

هفته  یک  در  تلفات  درصد  بیشترین  کنه،  تلفات  درصد  بر  ها  کش  قارچ   و  ها  کش  باکتری   اختالط 
بعد از ضدعفونی در تیمارهای تیوفانات متیل 1/5 درهزار*نوردوکس 1 درهزار و تیوفانات متیل 1/5 در 
هزار*اکسی کلرور مس و مانکوزب 1/5 در هزار مشاهده گردید. همچنین در دو هفته بعد از ضد عفونی، 
بیشترین درصد تلفات در تیمارهای تیوفانات متیل 1/5 در هزار، تیوفانات متیل 1/5 در هزار*نوردوکس 1 
در هزار، تیوفانات متیل 1/5 در هزار*اکسی کلرور مس و مانکوزب 1/5 در هزار و رورال تی اس 1/5 در 

هزار*اکسی کلرور مس و مانکوزب 1/5 در هزار بدست آمد. )جدول 5(. 
اثرات متقابل سه تایی اختالط كنه كش ها، باكتری كش ها و قارچ كش ها بر درصد تلفات كنه: اثرات 
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متقابل اختالط کنه کش ها، باکتری کش ها و قارچ کش ها بر درصد تلفات کنه نشان داد در زمان یک 
هفته بعد از ضد عفونی بیشترین درصد تلفات مربوط به تیمارهای )کنه کش بایومایت و قارچ کش رورال 
تی اس( و )کنه کش بایومایت به تنهایی( به ترتیب با میانگین  93/38 و 90/37 در گروه اول و کمترین آن 
مربوط به تیمار باکتری کش نوردوکس به تنهایی با میانگین تلفات  16/68 در گروه آخر قرار می گیرند. 
پس از دو هفته از ضد عفونی پیاز های زعفران مقایسه میانگین اثرات متقابل ترکیبات کنه کش، قارچ کش 
بایومایت(،  به تیمارهای )کنه کش  بیشترین تلفات مربوط  و باکتری کش بر درصد تلفات کنه نشان داد 
)کنه کش بایومایت+ قارچ کش رورال تی اس( ، )کنه کش بایومایت+ باکتری کش نوردوکس(، )کنه 
کش اومایت+ قارچ کش تیوفانات متیل+ باکتری کش نوردوکس(،(، )کنه کش اومایت+ باکتری کش 
کش  )کنه  نوردوکس(،  کش  باکتری   + اس  تی  رورال  کش  قارچ  بیومایت+  کش  )کنه  نوردوکس(، 
 ،97/53  ،97/74 تلفات  میانگین  با  ترتیب  به  نوردوکس(  باکتری کش  تیوفانات+  قارچ کش  بایومایت+ 
کش  )باکتری  تیمار  به  مربوط  آن  ترین  کم  و  اول  گروه  در   ،94/81  ،95/30  ،  96/30  ،96/63  ،97/36
نوردوکس( با میانگین تلفات 41/12 % در گروه آخر قرار می گیرد )جدول 6(. بنا بر این در مجموع اختالط 
کنه کش بایومایت به نسبت سه در هزار + قارچ کش رورال تی اس به نسبت یک و نیم در هزار + باکتری 
کش نوردوکس به نسبت یک در هزار به دلیل قرار گرفتن در ترکیبات گروه اول و موثر در کنترل کنه و 
از طرفی کمترین میزان پوسیدگی های ثانوی پیازهای زعفران در تیمار اختالط این سه آفت کش مشاهده 

شد به عنوان تیمار برتر این آزمایش معرفی می گردد.

 1394در سال  R. robiniزعفران بر درصد تلفات کنه  هایپیازتجزیه واریانس اثر ضد عفونی  -1جدول 
درجه  منابع تغییرات

 آزادی
میانگین مربعات یک 

هفته بعد از ضد 
 عفونی

میانگین مربعات دو 
 هفته بعد از ضد عفونی

 2 21/23 41/9  (R) تکرار 
 2 **21/18340 **54/9266  (A) کش باکتری

 2 **45/1729 **16/2149 (B)کش  قارچ
 2 **49/209 **60/379  (C) کش کنه

 4 **74/1521 **48/2201 (A*B) کش قارچ *کش اثر متقابل باکتری
 4 **36/410 **04/155 (A*C) کش کنه*کش اثر متقابل باکتری

 4 **82/189 **57/354 (B*C) کش کنه*کش اثر متقابل قارچ
  کش کنه*کش قارچ*کش اثر متقابل باکتری

(A*B*C) 
8 **06/159 **05/796 

 52 75/7 05/6  (Error)خطای آزمایش 
 22/3 60/4 - ضریب تغییرات )%(

  دار هستند.و غیر معنی 05/0دار در سطح ، معنی01/0دار در سطح به ترتیب معنی nsو  *، **
  

ارزیابي کارایي اختالط چند آفت کش ....
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   R. robiniکش بر درصد تلفات کنه  کش و باکتری کش، قارچ ( مقایسه میانگین اثرات اصلی اختالط کنه2جدول 

یک هفته بعد از   تیمار
 ضد عفونی

دو هفته بعد از ضد  
 عفونی

 d57/33 d05/57 کش  گونه کنهتیمارهای بدون هر 
 bc39/62 b17/78 در هزار 3اومایت  کش تیمارهای حاوی کنه
 a59/85 a97/93 در هزار 3بایومایت  کش تیمارهای حاوی کنه

 bc31/60 bc96/72 کش تیمارهای بدون باکتری
 bc40/63 ab39/80 کش نوردوکس یک در هزار تیمارهای حاوی باکتری
 bc84/57 b84/75 در هزار 5/1کش اکسی کلرور مس و مانکوزب  تیمارهای حاوی باکتری
 c79/52 c06/67 کش  تیمارهای بدون قارچ
 b77/68 a83/84 کش رورال تی اس تیمارهای حاوی قارچ
 bc99/59 b31/77   کش تیوفانات متیل تیمارهای حاوی قارچ

 نظر آماری از غیر مشهتر  ( اختالف اعداد دارای حروفα=0.05اسهاس آزمون نند دامنه دانکن )ها( بر ها )ردیفمقایسهه میانگین
 .است دارمعنی

 
  

 
 

 1394در سال  کش بر درصد تلفات کنه کش و باکتری اختالط کنهاثرات متقابل مقایسه میانگین  -3جدول 
           

 کش کنه              
 کش باکتری

 دو هفته بعد از ضد عفونی ضد عفونییک هفته بعد از 
شاهد بدون 

 کش کنه
در  3اومایت 
 هزار

 بایومایت
 در هزار 3 

شاهد بدون 
 کش کنه

در  3اومایت 
 هزار

 بایومایت
 در هزار 3 

 g 10/28 dc 96/63 a 86/88 e 52/48 b 93/75 a 41/94 کش شاهد بدون باکتری
 fg83/34 bc 50/70 a 88/84 dc  62/62 ab 85/82 a 71/95 در هزار 1نوردوکس 

اکسی کلرور مس و مانکوزب 
 در هزار 5/1

fg78/37 ed 70/52 ab 05/83 dc 00/60 b 74/75 a 80/91 

 دارمعنی نظر آماری از غیر مشههتر  ( اختالف اعداد دارای حروفα=0.05ها بر اسههاس آزمون نند دامنه دانکن )مقایسههه میانگین
 .است

  

 1394در سال  کش بر درصد تلفات کنه کش و قارچ اختالط کنهاثرات متقابل مقایسه میانگین  -4جدول 
           

 کش کنه              
 کش  قارچ

 دو هفته بعد از ضد عفونی یک هفته بعد از ضد عفونی
شاهد بدون 

 کش کنه
در  3اومایت 
 هزار

 بایومایت
 در هزار 3 

شاهد بدون 
 کش کنه

در  3اومایت 
 هزار

 بایومایت
 در هزار 3 

 d 06/12 b 63/57 a 67/88 c 74/29 ab 59/76 a 84/94 کش  شاهد بدون قارچ
 c 27/42 bc 39/52 a 33/85 b 80/69 b 31/66 a 82/95 در هزار  5/1 تی اس رورال

 c 38/46 a 15/77 a 77/82 ab  61/71 a 62/91 a 26/91 در هزار 5/1تیوفانات 
 دارمعنی نظر آماری از غیر مشههتر  ( اختالف اعداد دارای حروفα=0.05ها بر اسههاس آزمون نند دامنه دانکن )مقایسههه میانگین

 .است
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1394در سال  کش بر درصد تلفات کنه کش و قارچ اختالط باکتریاثرات متقابل مقایسه میانگین  -5جدول   
           

 کش قارچ                      
 

 کش باکتری

 دو هفته بعد از ضد عفونی یک هفته بعد از ضد عفونی
 شاهد
بدون  

 قارنکش

تی  رورال
 اس
در  5/1 

 هزار

 تیوفانات متیل
 در 5/1 
 هزار 

 شاهد
بدون  

 قارنکش

تی  رورال
 اس
در  5/1 

 هزار

تیوفانات  
 متیل

 در هزار 5/1 

 d 75/50 b 53/64 b 63/65 e 98/57 c 35/75 a 54/85 کش باکتریشاهد بدون 
 cb  66/59 c 93/57 a 62/72 cb 32/78 c 03/76 a 83/86 در هزار 1نوردوکس 
در 5/1 مس و مانکوزب کلروراکسی
 هزار

d 95/47 c 52/57 ab 05/68 d 87/64 ab 55/80 ab 12/82 

 دارمعنی نظر آماری از غیر مشههتر  ( اختالف اعداد دارای حروفα=0.05نند دامنه دانکن )ها بر اسههاس آزمون مقایسههه میانگین
 .است

  کش بر درصد تلفات کنه کش و باکتری کش، قارچ اختالط کنهاثرات متقابل مقایسه میانگین  -6جدول   

 نظر آماری از غیر مشهتر  ( اختالف اعداد دارای حروفα=0.05ها( بر اسهاس آزمون نند دامنه دانکن )ها )سهتونمقایسهه میانگین
 .است دارمعنی
M0  ،آب مقطر:M1کش اومایت،    : کنهM2کش بایومایت،    : کنهF0  ،آب مقطر:F1کش رورال تی اس،    : قارچF2:  تیوفانات، کش    قارچ
B0 ،آب مقطر:B1کس، وکش نورد : باکتریB2کش مانکوزب و اکسی کلرور.  : اختالط باکتری 

 

  
 کد تیمار 

 میانگین درصد تلفات کنه 
شماره 
 تیمار

 عفونی دو هفته بعد از ضد عفونی یک هفته بعد از ضد

1 M0F0B0 k00/0 k00/0 
2 M0F0B1 i68/16 f12/41 
3 M0F0B2 ih48/19 ef08/48 
4 M0F1B0 ef68/45 c90/71 
5 M0F1B1 f42/42 bc17/77 
6 M0F1B2 fg69/38 d33/60 
7 M0F2B0 fg561/38 c66/73 
8 M0F2B1 ef37/45 cd57/69 
9 M0F2B2 de16/55 c58/71 
10 M1F0B0 d61/88 bc19/76 
11 M1F0B1 c52/73 a30/96 
12 M1F0B2 fg47/37 de28/57 
13 M1F1B0 e52/54 de79/56 
14 M1F1B1 e64/50 de60/55 
15 M1F1B2 e99/51 ab52/86 
16 M1F2B0 bc47/75 a81/94 
17 M1F2B1 ab33/87 a63/96 
18 M1F2B2 cd63/68 b40/83 
19 M2F0B0 a37/90 a74/97 
20 M2F0B1 ab76/88 a36/97 
21 M2F0B2 ab88/86 ab22/89 
22 M2F1B0 a38/93 a53/97 
23 M2F1B1 b71/80 a30/95 
24 M2F1B2 b88/81 ab79/94 
25 M2F2B0 b79/82 ab13/88 
26 M2F2B1 ab14/85 a28/94 
27 M2F2B2 b37/80 a37/91 

ارزیابي کارایي اختالط چند آفت کش ....
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بحث
با توجه به اطالعات بدست آمده از این پروژه در خصوص ضد عفونی پیاز های زعفران، اختالط برخی 
از آفت  کش های مورد آزمایش در کاهش جمعیت کنه مؤثر است. از آنجائیکه تحقیقاتی در خصوص 
ضد عفونی پیاز زعفران در دنیا انجام نگرفته و این موضوع برای زعفران اولین بار است که مطرح می شود، 
ناگزیر بایستی به تحقیقات مشابهی که روی گیاهان نزدیک به زعفران انجام گرفته استناد و مورد بحث قرار  
گیرد. به عنوان مثال )حسینی نیا و همکاران، 1392( شناورسازی پیاز های گالیول در محلول هایی از کنه  
 R. بر روی کنه پیاز Hypoaspis (Gaeolaelaps) aculeifer کش  و یا آب گرم و رها سازی کنه شکارگر
echinopus هر چند نتایج خوبی بدست آورده اند، ولی استفاده از آب گرم به دلیل اینکه برای کاشت هر 

هکتار زعفران به بیش از پنج تن پیاز سورت شده زعفران نیاز است، عماًل ضد عفونی به این روش در شرایط 
صحرایی مشکل و برای زارعین امکان پذیر نیست. بنا براین بایستی از روش هایی که عماًل در شرایط مزرعه 
امکان اجرایی شدن را دارد استفاده شود. لیندکوئیست )2011( برای ضد عفونی  پیاز گیاهان زینتي با کنه  
کش ارگانو کلره دیکوفول )کلتان( به صورت غوطه ور سازي به مدت 30 دقیقه توصیه نموده است در 
حالیکه رحیمی و اربابی )1383( ضد عفونی پیاز های زعفران به این روش را مناسب تشخیص ندادند. چون 
ضد عفونی پیاز ها به تنهایی با کنه کش پروپارژیت )امایت( به روش شناور سازی موجب کنترل جمعیت 
کنه شدند ولی بر عکس سطح سبز مزرعه کاهش یافته است. آن ها معتقدند این روش ضد عفونی با وجود 
کنترل کنه، ولی پیاز های زعفران به اسپور عوامل گندزای قارچی یا باکتریایی موجود در توده پیاز، تلقیح 
شده و موجبات پوسیدگی پیاز ها و در نهایت کاهش سطح سبز مزرعه را در بر داشته است به همین خاطر 
توصیه بر اختالط چند آفت کش برای ضد عفونی پیاز ها شده است. از طرفی سم دیکوفول منسوخ و از 
لیست سموم مجاز ایران خارج شده و بایستی کنه  کش های جدید مورد استفاده قرار گیرد. بنا بر این الزم 
است ترکیباتی در ضد عفونی پیاز ها مورد استفاده قرار  گیرد که طیف وسیعی در کنترل عوامل میکروبی، 
گندزا و کنه ها داشته باشد. به همین خاطر 27 ترکیب از اختالط آفت  کش های مختلف مورد سنجش قرار 
گرفت و مشخص شد برخی از اختالط ها در کنترل کنه و کاهش عوامل گندزا موثرتر واقع شدند. افزایش 
اثر بخشی با اختالط دو یا چند آفت کش توسط وارناك و کلوید به اثبات رسیده و اظهار می نمایند مخلوط 
دو یا چند آفت کش اثر بخشی بهتری نسبت به استفاده از هر کدام به صورت جداگانه دارد )وارموك و 
کلوید، 2005(. به دلیل خسارت عوامل مخربی نظیر قارچ ها، باکتری ها و این کنه به منظور تأثیر بیشتر بر 
روی عوامل خسارتزا، این مطالعه روی اختالط ترکیبات مختلف قارچ  کش، باکتری  کش با کنه  کش 
های بایومایت و پروپارژیت انجام گرفت. ولی در این آزمایش ناگزیر از آب به عنوان حالل آفت کش 
ها استفاده شد در حالیکه در موقع ضد عفونی پیاز ها، اضافه شدن رطوبت موجب ایجاد تنش در پیاز می 
شود که شایسته است از سموم تدخینی و ضد عفونی به صورت خشک انجام گیرد. با توجه به گزارش لیو 
)2017( مبنی بر کنترل کامل کنه های جنس Rhizoglyphus و عدم تأثیر سوء بر جوانه زنی پیاز گل ها در 
ضد عفونی پیاز گل های زینتی توسط گاز نیتریک اکسید 3 درصد به مدت 24 ساعت،  توصیه می شود 
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در تحقیقات آتی سموم تدخینی و یا گازهای سازگار با محیط زیست نظیر گاز  اوزون در ضد عفونی پیاز 
های زعفران مورد آزمایش قرار گیرد. 

توصیه ترویجی
با توجه به خسارت ملموس برخی آفات و بیماری های خسارتزا از مرحله کاشت تا سبز شدن زعفران 
فیزیولوژیک سیستم دفاعی آن  یا  استراحت حقیقی  پیازها در مرحله  قرار داشتن  به دلیل  در سال کاشت 
نسبت به مرحله رویشی در حداقل است، نیاز است پیازهای زعفران با ترکیبی از آفت  کش های رایج ضد 
عفونی گردند. بهترین ترکیب بدست آمده در این آزمایش که کمترین جمعیت کنه و همچنین کمترین 
میزان پوسیدگی را داشت، اختالطی از کنه کش بایومایت به نسبت سه در هزار + قارچ کش رورال تی 
اس به نسبت یک و نیم در هزار + باکتری کش نوردوکس به نسبت یک در هزار بودند. البته الزم به ذكر 
است از آنجائیکه زعفران از محصوالت صادراتی و ارزآور كشور است و وجود باقیمانده سموم در آن 

می تواند عوارض جبران ناپذیری بر صادرات آن داشته باشد توصیه ضد عفونی ممکن است باقیمانده 

سموم بخصوص سم قارچ كش رورال تی اس كه اصالتًا سیستمیک است را در محصول سال اول بالفاصله 

از كشت داشته باشد، به همین خاطر الزم است آزمایشات تکمیلی در سطوح وسیع به صورت تحقیقی- 

ترویجی و یا اجرایی انجام و سپس اقدام به ترویج آن صورت گیرد.

پیشنهادات
1- نیازهای تحقیقاتی شامل ارزیابي و مقایسه موثرترین سموم ضد عفونی کننده گازی یا سموم جدید 
و امنی که باقیمانده ای بر محصول نداشته باشد و همچنین ارزیابي و مقایسه موثرترین روش های ضد 

عفونی در کاهش خسارت عوامل مخرب پیاز زعفران در شرایط مزرعه ای پیشنهاد می گردد.
منابع مورد استفاده 

1- رحیمي، حسن و کریم، کمالی. 1372 . بررسي بیولوژي کنه R. robini در شرایط آزمایشگاهي بر روي 
بنه زعفران، پیاز خوراکي و غده سیب زمیني. مجله علمي کشاورزي. شماره 16: 64-53.

2- رحیمي، حسن؛ سعید، مودی و ابراهیم، یزدانی. 1383 . شناسایي و معرفي آفات حشره اي و دشمنان 
طبیعي آن ها در زراعت زعفران مناطق جنوبي استان خراسان. شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، 

صفحه 161.
3- رحیمي، حسن و مسعود اربابی. 1383. بررسي اثر ضد عفوني خاك و بذر در کنترل جمعیت کنه زعفران 

در مزارع زعفران خراسان.  شانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران، صفحه 287.
4- رحیمي، حسن؛ محمد، دادمند؛ احسان، ترابی؛ حسین، رحیمي؛ حسین، ترابی و مهدي، عراقي.1392 
کنه  جمعیت  و  عملکرد  بر  زعفران  مزارع  خاك  آفتاب دهی  مدت  و  دامي  کود  اثرات  بررسي   .

)Rhizoglyphus robini(. گیاه پزشکي )مجله علمي کشاورزي(. شماره 36 )2(: 13-1.
5- رحیمی، حسن؛ ترابی، احسان؛ عراقی، مهدی و روشناوندی، محمد. 1397 الف. بررسي اثر چند روش  
 Corcus sativus( و عملکرد کالله زعفران )Rhizoglyphus robini( فیزیکي و زراعي بر جمعیت کنه

L.(. نشریه زراعت و فناوری زعفران، شماره 6 )3(: 337-323.

ارزیابي کارایي اختالط چند آفت کش ....
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6- رحیمی، حسن؛ کریمی شهری، محمود و اسفندیار ظهورپرالک. 1397 ب. ارزیابي کارائي سموم در 
بنه زعفران در شرایط آزمایشگاهي و مزرعه اي.  بیماریهاي  ضد عفوني  و کنترل خسارت آفات و 

گزارش نهایی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی.
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