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 کنه بنه زعفران

 :هقذهِ

یکی اس هحصَالتی است کِ کطت ( Saffron)سػفزاى 

سبلِ دارد ٍ ثب تَجِ ثِ چٌذ صذ آى در ایزاى قذهتی 

افشایص رٍس افشٍى سطح سیز کطت آى در ًقبط هختلف 

ضت ٍ جلَگیزی اکطَر، ًیبسهٌذ تَجِ ٍیژُ در ًحَُ ک

. اس گستزش ٍ خسبرت آفبت ٍ ثیوبری ّبی آى است

ت اس یکی اس آفبت هْن سػفزاى کِ ثب تَجِ ثِ گشارضب

اس طزیق پیبس گلْبی سیٌتی اس ارٍپب  80-70حذٍد دِّ 

، کٌِ ثٌِ سػفزاى ثب ًبم ػلوی ٍارد ایزاى گزدیذُ

Rhizoglyphus robini ایي کٌِ خبکشی در  .هی ثبضذ

تَسط رحیوی ٍکوبلی اس  13۷0   ایزاى اثتذا در سبل 

ى خزاسبى گشارش ئقب اس ًبحیِ گٌبثبد ٍ رٍی سػفزاى ٍ

آفت در خبک کلیِ هشارع سػفزاى جٌَة ایي . گزدیذ

هًَِ ثزداری ّبی خزاسبى اًتطبر داضتِ ٍ در توبم ى

 .ُ استآٍری گزدیذ اًجبم گزفتِ جوغ

هیلی هتز است ٍ کٌِ ثبلغ  9/0تب  6/0ثیي  کٌِثذى  طَل

پبّبی . دارد کزهیهزغی ضکل ٍ فزثِ ثِ رًگ  تخن یثذى

کِ است ای هبیل ثِ قزهش  ایي کٌِ کَتبُ ٍ ثِ رًگ قَُْ
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در هشارػی کِ سبثقِ کبضت سػفزاى هؼوَال  .تؼذاد سیبدی هَ ٍ خبر رٍی آًْب قزار گزفتِ است

ٍ یب اصَل صحیح کبضت رػبیت ًوی ضَد کٌِ سػفزاى ثیطتز ( سبل 5ثیص اس )طَالًی تز است 

قسوت ّبی سبلن هَرد حولِ  اس حتیّب ٍ  غبلجب اس هحل سخن، ثٌِ ّب را ایي کٌِ. ُ هی گزددهطبّذ

 قزار هی دّذ ٍ ضوي تغذیِ ٍ ایجبد تًَلی در داخل ثٌِ، ضزٍع ثِ ساد ٍ ٍلذ ٍ ایجبد حفزُ ّبیی در

ایي حفزُ ّب ثِ تذریج . کِ در ظبّز ثِ ضکل خبل ّبی سیبُ قبثل تطخیص ّستٌذ ثٌِ هی کٌذ

ثَتِ ّبیی . رچی ٍ تسزیغ ػول پَسیذگی ثٌِ ّب هی گزددگستزش یبفتِ ٍ ثبػج ٍرٍد ػَاهل قب

کِ ثٌِ آًْب تَسط کٌِ هَرد حولِ قزار گزفتِ است دارای ثزگ ّبی ظزیف ٍ کَتبّتز اس ثَتِ ّبی 

ثٌبثزایي ًطبًِ ی خسبرت  ٍ ایي گًَِ ثزگ ّب سٍدتز اس هؼوَل خشاى هی کٌٌذ سبلن هی ثبضٌذ ٍ

کٌِ در ضزایط هٌبست رضذ در ثْبر ٍ . هشرػِ هی ثبضذکلی ایي آفت پس اس چٌذ سبل تٌک ضذى 

خطکی خبک ٍ ، در تبثستبى ثِ دلیل گزهبی ضذیذ پبییش در سطح هشارع سػفزاى فؼبلیت هی کٌذ ٍ

 .در سهستبى ثِ دلیل سزهب ٍ ثزٍدت َّا جوؼیت کٌِ ّب کبّص هی یبثذ

ضْزستبى ایي  10ًوًَِ اس  40تؼذاد  ٍ تزاکن کٌِ سػفزاى در استبى اصفْبى جْت ثزرسی پزاکٌص

کبضبى، ًبئیي، اصفْبى، ضبّیي ضْز ٍ هیوِ، گلپبیگبى، هجبرکِ، تیزاى، ًجف آثبد، خَر ٍ ) استبى

ّز ًوًَِ ثِ صَرت جذاگبًِ داخل قیف ثِ آسهبیطگبُ اًتقبل ٍ  1395در تبثستبى  (ثیبثبًک ٍ ًطٌش

ًوًَِ آلَدُ ثِ کٌِ  12ی ضذُ تؼذاد اس هیبى کل ًوًَِ ّبی ثزرس. ثزلش ٍ سیز ًَر الهپ قزار گزفت

 :ثزرسی ّب ًطبى داد .ثَدًذ

جوؼیت کٌِ ( ًوًَِ ّبی هزطَة)در هشارػی کِ آثیبری تبثستبًِ در آًْب اًجبم ضذُ ثَد  .1

ثبال ثَد ٍ ّوچٌیي ثٌِ ّبیی کِ تَسط کٌِ ّب هَرد حولِ قزار گزفتِ ثَد اکخزا تَسط قبرچ 

 . ًیش آلَدُ ضذُ ثَدًذ...(  رایشٍکتًَیب، فَساریَم ٍ)ّبی خبکشی 

 .ٍجَد لکِ ّبی تیزُ رٍی ثٌِ سػفزاى ًطبى دٌّذُ فؼبلیت کٌِ رٍی آى ثَد .2
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ثیطتزی اس لحبظ کٌِ ٍ  سبل ثَد آلَدگی 5هشارػی کِ ػوز ثٌِ ّب در آًْب ثیص اس  .3

 .داضتٌذّبی خبکشی  ثیوبری

جوؼیت ثسیبر کن  ًوًَِ ّبیی کِ ثبفت خبک سجک تزی داضتٌذ اغلت ثذٍى آلَدگی ٍ یب ثب .4

 .کٌِ ّوزاُ ثَدًذ

: ٍجَد دارد احذاث ضذُ دٍ ًکتِ ثسیبر هْن در هَرد فؼبلیت کٌِ سػفزاى در هشارعثِ طَر کلی 

آثیبری ثٌبثزایي ثبیذ اس . تَجِ ثِ ثبفت خبکیکی آثیبری تبثستبًِ ٍ دیگزی ػوق کبضت کن ثب 

کوتز اس حذ هؼوَل در آًْب هشارػی کِ ػوق کبضت ٍ  در طَل تبثستبى جذا خَدداری گزددهشرػِ 

، ثِ طَری کِ ػوق کبضت ثِ ٍ کَد داهیثب افشٍدى خبک سراػی سجک  است، در طَل تبثستبى

ثب گذضت سهبى ٍ افشایص ػوز هشرػِ ػالٍُ ثز آى  .اصالح گزدد سبًتی هتز ثزسذ 1۵ثیص اس 

سیبُ ًبضی اس خسبرت کٌِ ًیش سػفزاى، هیبًگیي جوؼیت کٌِ رًٍذ صؼَدی ٍ درصذ خبل ّبی 

 (.1387رحیوی ٍ ّوکبراى، )افشایص هی یبثذ 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ثب تَجِ ثِ هطبّذات ٍ ثزرسی هٌبثغ هختلف ًکبت کلی سیز جْت کبّص خسبرت کٌِ ثٌِ سػفزاى 

 :پیطٌْبد هی گزدد

دقیقِ ثب قبرچ کص هٌبست هبًٌذ رٍرال تی اس  30الی  20ثٌِ ّب قجل اس کبضت ثِ هذت  .1

ٍ  سِ در ّشار ثِ ًسجت( تیبفبًبت هتیل )یب تَپسیي ام  (ایپزٍدیَى+ کبرثٌذاسین)

ثِ ( ارتَس)یب في پزٍکسی هیت ( ًئَرٍى)ّبی هٌبست هبًٌذ ثزٍهَپزٍپیالت  کص کٌِ

سًی ثٌِ ّب را  ثیطتزیي تبحیز کٌِ کطی ٍ کوتزیي تبحیز سَء ثز جَاًِ کِ سِ درّشار ًسجت

  (.1392فتحی ٍ ّوکبراى، )دارًذ ضذػفًَی گزدد 

یزٍى آٍردى ثٌِ ّبی سػفزاى اس خبک ثزای کبضت ةدر صَرت اهکبى ثب تَجِ ثِ ثبفت خبک  .2

دى ثٌِ اس آثیبری هشرػِ سػفزاى ثزای سَْلت در کي هجذد ثِ صَرت خطک اًجبم گیزد ٍ

 .ّب خَدداری ضَد

هَقغ  در .ثزای کبضت اًتخبة ضَد (ػالئن فؼبلیت کٌِ) فبقذ لکِ ّبی تیزُ ثٌِ ّبی سبلن ٍ .3

هشرػِ سػفزاى  هتزیردد تب در هذت سهبى کگثٌِ ثیطتزی در ٍاحذ سطح استفبدُ  ،کبضت

 .ثِ ثزداضت اقتصبدی ثزسذ ٍ کٌِ ّب ًیش فزصت کوتزی ثزای افشایص جوؼیت داضتِ ثبضٌذ

سبًتی  15-10در هٌبطق سزدسیز ٍ  سبًتی هتز 1۵-20ػوق کبضت ثستِ ثِ ثبفت خبک  .4

 .اًتخبة ضَد هتز در هٌبطق هؼتذل ٍ گزهسیز

ضبهل هخلَط خبک، کَد ٍ خبک سراػی سجک در طَل تبثستبى سبل یک ثبر  ّز دٍ .5

اس  .سبًتی هتز اضبفِ گزدد تب ػوق کبضت ّویطِ حبثت ثبقی ثوبًذ 1-2ثِ ارتفبع خبکستز 

 .خبک ثزداری هشارع سػفزاى ثزای کبضت هجذد آى خَدداری ضَد

ثبػج فؼبل ضَد ، سیزا آثیبری تبثستبًِ اس آثیبری هشارع سػفزاى در تبثستبى جذا پزّیش  .6

 .گزدد ش جوؼیت آًْب هیفشایا ضذى کٌِ ّب ٍ
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ػبری اس ثذر ػلف ّزس هَرد استفبدُ قزار گیزد، چَى ثِ تجزثِ  کَد داهی گبٍی پَسیذُ ٍ .7

 .حبثت ضذُ است کِ کَدّبی گَسفٌذی ٍ هزغی ثزای سراػت سػفزاى هٌبست ًوی ثبضٌذ

ثٌِ ّب ثزای کبضت فقط اس ّن جذا ضذُ ٍ اس پَست گیزی ٍ جذا کزدى تکوِ تِ ثٌِ  .8

 .ضَدخَدداری 

ثزای ایي  .اس اًتقبل ثٌِ ّبی سػفزاى هٌبطق آلَدُ ، ثِ سبیز هٌبطق جلَگیزی ثِ ػول آیذ .9

 .ّب جْت اطویٌبى اس سبلن ثَدى ثٌِ ّب کوک گزفت یٌیکهٌظَر هی تَاى اس کل

 کَدّبی اس کَد اٍرُ ثز ػالٍُ کبضت سػفزاى ثزای سهیي تسطیح ٍ سدى در هَقغ ضخن  .10

ًیش جْت استحکبم ٍ هقبٍهت گیبُ در ثزاثز کٌِ ٍ سبیز  پتبسین سَلفبت پتبسِ هبًٌذ

 .گزدد آفبت ٍ ثیوبری ّب استفبدُ

درجِ سبًتیگزاد ثزای  43ػٌَاى ضذُ است کِ قزار دادى ثٌِ ّب در آة در ثزخی اس هٌبثغ   .11

دقیقِ در اس ثیي ثزدى کٌِ ّب ٍ ضذػفًَی آى ّب هَحز است، اهب ایٌکِ تب چِ حذ  30هذت 

 (.2010رایوًَذ، )سًی ثٌِ ّب تبحیز هی گذارد ثزرسی ًگزدیذُ است  ثز قذرت جَاًِ

رخی هٌبثغ ًیش تبحیز ةدر هشارػی کِ ٌَّس کطت ًگزدیذُ اًذ ٍ سبثقِ فؼبلیت کٌِ دارًذ  .12

در هشارع ٍسبیز آفبت ٍثیوبری ّب آفتبثذّی در تبثستبى را ثز کبّص جوؼیت کٌِ ّب 

 .گزدد هختلف ػٌَاى ًوَدُ اًذ کِ هی تَاًذ اًجبم
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 :هٌبثغ 
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