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 چکیده

عنوان یکی از مهمترین عوامل محدود کنندد  عمککدرد زعفدران در     بهRhizoglyphusrobini کنهدر میان آفات زعفران، 

های مرتبط با قارچ وانجام  استان خراسان رضوی از نواحی زعفران خیز از مزارع زعفران نمونه برداری.  شودایران قکمداد می

گونه قارچی . سازی شدندخالصجداسازی و سپس با کشت نوک هیف داخل بدن کنه های مرتبط در قارچنیز  و بنه زعفران

Fusarium oxysporum سدپس  های مربوط به بنه زعفران و همچنین کنه به عنوان گونه غالب شناسدایی شدد.  در نمونه 

 .شدد زاد ارزیدابی  قدارچ خداک   گونهاین ها به نفوذ و تشکیل ککنی کنه در ارتباط با آلودگی بنه شناسی، رفتار و تواناییزیست

بدر ایدن   به غیر از مرحکه تخم تاثیر گذار بدود.  کنه داری بر طول ککیه مراحل زیستی مذکور به صورت معنیآلودگی به قارچ 

  برآورد گردید. 50.5 ±0.00. و بر روی بنه های سالم  50.2± 0.0.اساس طول دور  الروی آفت در حالت آلودگی به قارچ 

و برای پور  سن آخدر نیدز بده ترتیدب      ..50±  0.0.و سالم   50.5 ± 0.20.های آلود  طول دور  پور  سن اول برای بنه

هدای  تر از بنههای آلود  کوتا گیری گردید. مرحکه پیش از بکوغ کنه نیز بر روی بنهانداز  50.2 ± .0.0.و  50.2 ± ...0.

روزانده کنده    زادآوریهمچنین ندر    (.های آلود  و سالمبه ترتیب بر روی بنه ..50  ± ...0.و  .00. ± ...0.سالم بود )

-ها به سدمت بنده  . همچنین واکنش جکب شدن کنهیافتداری افزایش زاد به صورت معنیتحت تاثیر آلودگی به قارچ خاک

ها نسبت به قطعات بنه آلود  به قارچ در مقایسه با سالم داری در رابطه با تمایل کنههای زعفران نشان دهند  اختالف معنی

سدریعتر و  هدا  های آلود  به قارچ نفوذ آنسازی کنه نشان داد که روی بنه( بود. نتایج آزمایش نفوذ و توانایی ککنی)غیرآلود 

بده  R.robiniاخسدارت کنده   بر اساس نتایج این مطالعده،  متعاقبا سرعت رشد جمعیت و تشکیل ککنی پایدار افزایش یافت. 

بندابراین در برنامده مددیریت     .داشدت سداپروفیت   به قارچها با آلودگی بنهعنوان گونه غالب مزارع زعفران ارتباط تنگاتنگی 
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های ساپروفیت ارزیابی و سپس با توجده  ها به قارچخسارت کنه را در ارتباط با آلودگی همزمان بنه بایستیتکفیقی این آفت، 

اقدام مدیریتی متناسب برمبنای مهار جمعیت کنه و قارچ به صدورت همزمدان    ،منشاء خسارت مساله اولیه یا ثانویه بودن به

توان خسدارت کنده را تدا حدد     های زعفران میهای ساپروفیت بر روی بنهبا مهار جمعیت قارچ به عبارت دیگر، گردد.اتخاذ 

  زیادی کاهش داد. 

 ، رشد جمعیتشناسیزاد، رفتار های خاکزعفران، کنه زعفران، قارچ:هاي كلیديواژه

 

 مقدمه

-بشمار میمحصول ارزشمند  نیکنند   ا دیتول نیبزرگتر به عنوانزعفران دنیا  دیدرصد کل تول ..از  شیبا بایران کشور ما 

سطح زیرکشت  شود.استان کشور کشت می .0، زعفران در 011.در سال  وزارت جهاد کشاورزی رسمی بر اساس آمار .آید

بود  که بیش  5.22..ی زعفران ایران در حدود استان خراسان به عنوان بزرگترین تولید کنند سه این محصول در مجموع 

 L sativus Crocus. زعفران با نام عکمی (. 2021et alAhmadi ,.) باشداز هر محصول کشاورزی در سطح کشور می

میانگین عمککرد زعفران ).9102Mohassel, -Rashed)است )Iridaceae) خانواد  زنبقیاناز تریپکوئید و گیاهی تک لپه

 5/0.تر و در حدود در مقایسه با برخی کشورهای اروپایی تولید کنند  این محصول به طور چشمگیری پایین ایراندر 

سطح زیر  و افزایش طی سالیان اخیر با توسعه(. Agricultural Statistics, 2018کیکوگرم در هکتار گزارش شد  است )

کیکوگرم در  2/..و از  بود روند نزولی  دارایکشت این محصول در اکثر مناطق کشور متاسفانه عمککرد در واحد سطح 

Hosseini, -Koocheki and Khajehرسید  است ) .01.کیوگرم در هکتار در سال  5/0.به  025.هکتار در سال 

مواد  نیتأمبه مدیریت زراعی و  ل مربوطئمساعالو  بر ، در واحد سطح این محصول ارزشمندافزایش عمککرد  برای (.2020

 یدیمحصول تول تیو کم تیفیک شیدر افزا یمؤثر شنقنیز آن  یهایماریب و آفاتمدیریت  ا ،یگ نیا ازیمورد ن ییغذا

 . ( ;2014et al AsadiNehvia and Yasmin, 2017; Rahimi, 2015 ,.) دارد



 

 

ترین آفات پیاز، غد  و یا کورم گیاهان مهم در زمر  و بود جازی ای همهنهگو Rhizoglyphus robini Claparede کنه

-از روی بنه 0.5. در سالبرای اولین باردر ایران این کنه  .) 2000et alDiaz ,.( رودشمار میه نیز بزینتی در سراسر دنیا 

 . به تدریج شیوع این کنه روی( ,1993Rahimi and Kamali) شدن و گناباد گزارش ئهای قاهای زعفران در شهرستان

بنه زعفران حمکه و  این کنه به .(Rahimi, 2015) پیدا کردنتشار ازعفران  شتامناطق ک اکثردر زعفران افزایش و  هایبنه

مختکفی بر  عوامکی .)Rahimi, 2015( دشومی آنر نتیجه کاهش گکدهی پوسیدگی و د ضمن تغذیه از اندوخته آن، باعث

آبیاری تابستانه مزارع، عمق کاشت و  توان بهباشند که از جمکه میشناسی و میزان خسارت این کنه تاثیر گذار میزیست

شناسی و نوع میزبان و شرایط دمایی نیز روی زیست همچنین .( 2008et alRahimi ,.) سن مزرعه زعفران اشار  نمود

فعالیت  ،به عبارت دیگر .( ;Hefel, 1990&FashingKamali, 1993i &Rahimباشند )وثر میم .robini Rفعالیت کنه 

تغییر  تحت تاثیر سه عامل دما، رطوبت و غذاتواند می ،زای دیگرکنه بنه زعفران همچون بسیاری از موجودات خسارت

. در ) 2000et alDiaz ,.( این کنه قادر است نوعی رژیم غذایی ساپروفیتی نیز از خود بروز دهدکه شایان ذکر است  .نماید

تواند چرخه زندگی زعفران با استفاد  از فقط یک برگه کاغذ صافی می بنه که کنه است مطالعات نشان داد همین ارتباط، 

های رشد کرد  روی کاغذ صافی و های قارچاحتماال با توجه به تغذیه کنه از میسیکیوم مسالهخودش را تکمیل کند که این 

همچنین نتایج برخی مطالعات دیگر نشان . (1993Fashing, &Wooddy) باشدپذیر میرژیم غذایی ساپروفیتی امکان

شایان ذکر است  .(2013et alZindel ,.) دهداین کنه مزارع آلود  به قارچ را بیشتر از مزارع سالم ترجیح می داد  است که

این عوامل قارچی قادرند . وجود دارندهای ساپروفیت به صورت بالقو  در داخل خاک مزارع زعفران عموما مجموعه قارچکه 

 ,Afzali) شوندایجاد پوسیدگی باعث و گاها به بنه زعفران نیز حمکه ومدت زمان طوالنی در داخل خاک بقاء پیدا کنند 

2004., 2018et alNajari; 4Saeedizadeh, 201;).  زاد با خسارتهای خاکمشخص شدن ارتباط این قارچبنابراین-

شناسی، مطالعات صورت گرفته روی زیسترغم عکی متاسفانه  .از اهمیت بسزایی برخوردار استزایی کنه بنه زعفران 

هنوز اطالعات ، (;  1993Kamali, andRahimi., 2008et alRahimi) زعفران های مبارز  با کنهخسارت و روش

به  زا بودن کنه در مزارع زعفران وجود ندارد.میزان خسارتشناسی و زیست رابطه با ها درروشنی در ارتباط با نقش این قارچ

 زادهای خاکها به قارچبا آلودگی همزمان بنه رسد آسیب وارد  به بنه زعفران ناشی از تغذیه کنه، ارتباط تنگاتنگینظر می

 برایهای مدیریتی متناسب تواند در زمینه اتخاذ روشها میافزایی آنمطالعه و بررسی اثرات هم بنابراینداشته باشد. 



 

 

 در مطالعه ،با این پیش زمینه ز اهمیت باشد.ئافزایش عمککرد زعفران در واحد سطح حا متعاقبا جکوگیری از خسارت و

 . بررسی شد  استاست  یا ثانویهت اولیه یک آفبا زعفران  در ارتباط R.robiniفرضیه که آیا اساسا کنه این حاضر

 هامواد و روش

 هاي زعفرانكنه از روي بنه مرتبط باقارچ هاي پرگنهجداسازي و شناسایی 

 خیز استان خراسان رضویاز نواحی زعفران زعفران، زاد مرتبط با بنه و کنههای خاکجهت جداسازی قارچ نمونه برداری

زعفران به روش  هایبنهها برای تهیه نمونه. گرفتانجام  (گناباد، قوچان، درگز، تربت حیدریه و تربت جامهای )شهرستان

گی آلودی مشکوک به هاپس بنهس .شداز داخل خاک خارج و داخل نایکون پالستیکی تیر  به آزمایشگا  منتقل  .خشک کن

روی محیط ابتدا  ها جدا وبنه روی حاشیه محل پوسیدگی توسط یک اسکالپل سترون قطعاتی ازو کنه تفکیک شد  و یقارچ

روی  ها با کشت نوک هیف یا تک اسپور کردنخالص سازی قارچساعت،  0.بعد از گذشت  ،ندداد  شدقرار  5آگار آبت کش

پتری حاوی  هایدر مرحکه بعد این تشتک .) 2005et alSmiley ,.( گرفتانجام  0زمینی دکستروز آگارمحیط کشت سیب

 د.نهای خالص شد  رشد نمایتا ککنی ندشد قرار داد درجه سکسیوس  52 با دمای روز در انکوباتور 2مدت ه ب قارچ مورد نظر،

مانند رنگ و نحو  رشد  های ماکروسکوپی)ویژگیی پرگنه شناختریختهای ها با توجه به ویژگییی جدایهی ابتدایشناسا

ی در سطح جنس یهای میکروسکوپی بر اساس ککیدهای شناسا( و ویژگیییهای هواپرگنه، وجود و یا عدم وجود مسیکیوم

ککیدهای  ر اساسو ب های قارچ مورد نظر اسالید میکروسکوپی تهیه،از پرگنههادر سطح گونهیی جدایه. برای شناساشدانجام 

; Schipper, 1984Summerell,  andLeslie  ;Samson, 2004 and Frisvadشناسایی صورت گرفت ) معتبر

2006.) 

های ها کشت و قارچقارچ که در مرحکه قبل قطعاتی از آنهای مرتبط با کنه، از روی هر بنه آلود  به شناسایی قارچبرای 

با سازی و شناسی سترون جداانداز  توسط یک سوزن حشر عدد کنه ماد  هم ..آلود  کنند  شناسایی شد  بود تعداد 

                                                           

 منظور از روش خشک کن خارج کردن پیاز از زمینی است که قبال آبیاری نشد  باشد و خاک مزرعه اصطالحا خشک باشد.. 
2Water Agar 
3Potato Dextrose Agar 



 

 

با استفاد  از سوزن  های ماد بدن این کنه داد  شد. در مرحکه بعد سطحیی شستشو هابدن این کنه %.هیپوککریت سدیم 

های کشت جکوگیری از رشد باکتری به هریک از محیطبرای  گردید.آگار منتقل  آب محیط کشت بهکامال له شد و سترون 

-سازی و تک اسپور کردن پرگنهخالصساعت  0.پس از گذشت  .شداضافه  استرپتومایسین آنتی بیوتیک امپیپی ..مقدار 

مشابه روش قبل  ،های مرتبط با کنهی دکستروز آگار انجام شد. برای شناسایی این قارچزمینمحیط کشت سیب بر روی ها

 .( ;Schipper, 1984Summerell, 2006 Leslie and; and Samson, 2004 Frisvad)  عمل گردید

 خالص مادري و پرورش كنهكلنی  تهیه

سدپس بدا تهیده اسدالید     جداسدازی و   زعفران روی بنهگیری کرد  که قبال از ککنی مادری با استفاد  از یک کنه ماد  جفت

یک عدد کنه ماد  جفت گیری  بادام زمینی. بدین منظور روی یک قطعه از گردیداندازی را  بود شناسایی شد میکروسکوپی 

هدای  حذف و تنها تخم میزبانساعت توسط یک قکم موی ظریف کنه مادر از روی  0.و پس از گذشت  قرار داد  شدکرد  

تغذیده و در شدرایط    زمینی بادامقطعاتی از توسط ها گذاشته شد  توسط آن نگهداری شد. افراد نر و ماد  حاصل از این تخم

تا )هفته  .به مدت ( درصد 2. ± ..و رطوبت نسبی  درجه سکسیوس 52 ±5کنترل شد  آزمایشگاهی و در تاریکی )دمای 

 .ندهای پرورشی تکثیر و نگهداری شددر داخل قفس (گذشت سه نسل

 شناسی و سرعت رشد جمعیت كنهتاثیر آلودگی بنه زعفران به قارچ بر زیست

 ± 5در تداریکی و در دمدای   وکنه ماد  بالغ از ککنی اولیه جداسازی عدد  .5ها، تعداد برای داشتن یک گرو  هم سن از کنه

هدای مدادر حدذف و فقدط     ساعت کنده  .5 گذشت پس از .درصد قرار گرفت 2. ± ..درجه سکسیوس و رطوبت نسبی  52

هدای زعفدران بده دو    بنه انجام آزمایش،برای  .ندشد نگهداری استفاد  در آزمایش برای هاهای گذاشته شد  توسط آنتخم

ودندد  تفکیک گردید. بدین منظور تعدادی بنه سالم زعفران که فاقد هرگونه آلدودگی قبکدی ب   گرو  آلود  به قارچ و غیر آلود 

تا رطوبدت آن کداهش    داد  شددقیقه وسپس بنه در معرض جریان هوا قرار  .5بمدت  %.عفونی با هیپوککریت سدیم )ضد

در محیط کشت قارچ دا پس از خالص سازی ، ابتغالب جداسازی شد  ها به قارچآلود  سازی این بنه برایشد.  یابد( انتخاب



 

 

 52 ± 5 روی شیکر در دمدای  روز چهارمدت ه و ب شد میکی لیتری قرار داد  .52های در فالسک .زمینی بروث مایع سیب

. سپس محکول سوسپانسیونی حاوی اسپور را از پارچده مکمدل عبدور و بدا     صورت پذیردتا تکثیر  گرفتقرار درجه سکسیوس 

غکطدت   هموسدیتومتر و بدا اسدتفاد  از    شدند دقیقه اسپورها رسوب داد  ..دور به مدت  ...2دستگا  سانترفیوژ استفاد  از 

. سپس روی بنه زعفران بدا سوسپانسدیون آمداد  شدد  بدا غکظدت       رساند  شداسپور در میکی لیتر  ...اسپور در آب مقطر به

 52 ± 5 ) دمدای  گرفتندد مدت یک هفته در دسیکاتور از قبل ضدعفونی شدد  قدرار   ه ها باین بنه مشخص اسپری انجام و

در هدر واحدد   . در مرحکه بعدد  نمایدو تولید میسیکیوم شد  بنه مستقر ( تا قارچ مورد آزمایش کامال در سطح کسیوسدرجه س

هدای ضددعفونی شدد  داخدل     بنده تعداد دیگری از نیز . در گرو  دوم قرار داد  شد گیری کرد ماد  جفت کنهیک  آزمایشی

گیری کرد  به هر یدک از واحددهای آزمایشدی    روز یک کنه ماد  جفت سهو بعد از گذشت گرفتند ظروف فاقد آلودگی قرار 

باقی  هاتوسط آن شد  تولیدهای تخم حذف و تنها یآزمایش هایماد  از واحد هایساعت کنه .5پس از گذشت  شد.اضافه 

 2 بده قطدر  های پتریمتر که در داخل تشتکسانتی .ای شکل به قطر واحد آزمایشی شامل حجر  استوانههر  .گذاشته شدند

بدرای  . ندد شد  بود ثابتها ای در داخل تشتکهای استوانهها توسط کاغذ صافی پوشاند  شد  و حجر که کف آنمتر سانتی

-برش وقرار داد   )آلود  به قارچ و یا غیر آلود ( ان مربوطههای زعفرهای نازکی از بنهبرشها در داخل هر حجر  تغذیه کنه

 .2سداعت مقددار    .5هدر  حفظ رطوبدت در واحددهای آزمایشدی    برای گردید. میتعویض یکبار ساعت  0.های مزبور هر 

زمان های هم سن، روزانه بررسی و تا تخمحاوی  واحدهای آزمایشی شد.ها چکاند  میحجر  در داخلمیکرولیتر آب مقطر 

طول دور  یک متوسط ها مشاهدات ثبت و بدین ترتیب های رشد یافته از این تخمگذاری حاصل از کنهمشاهد  اولین تخم

 .در نظر گرفته شدتکرار برای هر تیمار  ..گردید. در مجموع  ( محاسبهگذاری مجددو تخم بکوغتخم تا مرحکه نسل کنه )از 

سن از تخم هم عدد ..2تعداد کنه در هریک از تیمارها )آلود  به قارچ و یا غیر آلود (،  2زادآوریبررسی و مقایسه نر  برای 

ها تحت شرایط غذایی یکسان این تخمسپس و  شدجمع آوری گیری کرد  از جمعیت اولیه )مادری( های ماد  بالغ جفتکنه

عدد کنه نر و  ..5تعداد  ،بالغ شدن این افراد پس از یافتند. پرورش تا مرحکه بکوغ مربوطه بر روی قطعاتی از بنه زعفران

اطمینان برای منتقل شدند.  (مشابه آزمایش قبل)ای شکل استوانه هایحجر  به و (.:.انتخاب )نسبت جنسی  سنهمماد  

                                                           
4Potato Broth 
5Fecundity 



 

 

ها به این کنهل گردید. منتقحجر  هر موی سترون به تعداد دو عدد کنه نر و دو عدد کنه ماد  توسط قکم  گیریاز جفت

ساعت آب  .5هر  جکوگیری از دست رفتن آب بدنبرای روز قبل از شروع آزمایش از تغذیه محروم و طی این مدت  2مدت 

ارزیابی به این دلیل صورت گرفت که  ها از تغذیه قبل از شروع آزمایشمحرومیت کنه. گردیداضافه میها مقطر به حجر 

انتخاب و  انداز هم زعفران بنهعدد  .0تعداد در مرحکه بعد . آیدباروری کنه فراهم از تاثیر قارچ ساپروفیت بر نر   یتردقیق

 تفکیک و غیرآلود )آلود  سازی مشابه روش قبکی( دو گرو  آلود  به قارچ قبل ضدعفونی و سپس به های آزمایشمشابه 

متر که کف سانتی 2تک پتری به قطر شت هر بنه در داخل یک سپس .بنه غیرآلود ( 2.عدد بنه آلود  به قارچ و  2.) شدند

گیری کرد  ای یک کنه ماد  جفتهای استوانهاز داخل حجر آن با کاغذ صافی مرطوب پوشاند  شد  بود قرار داد  شد. 

های گذاشته شد  توسط تخم روی هر بنه )واحد آزمایش( منتقل گردید. گرسنه توسط یک قکم موی سترون برداشته شد  و

 سه هفتهگردید. این عمل به مدت توسط قکم مو از واحد آزمایشی حذف میسپس شمارش و بار روز یکسه هر ا هماد این 

میانگین تعداد تخم  (.and White, 1979Wyatt) یافت ( ادامهیک نسلطول دور  دو برابر )دور  تقریبی معادل با  متوالی

 هفته( محاسبه گردید.سه / روز / کنه ماد  طی دور  زمانی )

 هاي آلوده به قارچجلب شدن كنه به سمت بنه ونآزم

 2های آلود  به قارچ مورد نظر، قطعاتی از بنه آلود  و سدالم )بده قطدر    به سمت بنه R.robiniآزمون جکب شدن کنه  برای 

 ، با استفاد  از یک چاقوی ضدعفونی شد  برش داد بودند شد متر( که مطابق روش آزمایش قبل تفکیک و گرو  بندی میکی

با فواصل بود  که کف آن با کاغذ صافی مرطوب پوشاند  شد  متر(سانتی 2)به قطر  پتری هایتشتکو در چهار طرف  شد 

آلود  به قارچ و دو قطعده غیرآلدود  )شداهد(     بدین صورت که دو قطعه ،شدقرار داد   هااز یکدیگر و از مرکز تشتک مساوی

ای و دقیقده  ..در فواصدل زمدانی   عدد( در مرکز هر واحد آزمایشی رهاسازی و  ... سپس تعداد مشخصی کنه ماد  )ندبود

در ع در مجمو(. 2013et alOfek ,.های روی هریک از قطعات شمارش و ثبت شد )تعداد کنه متوالی ساعت .برای مدت 

 .شد انجامبرای هر تیمار تکرار   .5این آزمایش 

 هاي زعفرانسازي كنه روي بنهتوانایی نفوذ و كلنی ونآزم 



 

 

  %.بدا هیپوککریدت سددیم     هدا ابتدا بنهاز آلودگی  هاکردن آن عاریانتخاب و کامال سالم و هم وزن ، انداز تعدادی بنه هم 

به چهار گرو  تیماری شدامل  ها این بنهسپس  با جریان آب شستشو داد  شدند. دقیقه .5مدت ه بو سپس  شدند ضدعفونی

. بدرای  شدندکامال سالم )فاقد آلودگی(، صدمه دید  )صدمه مکانیکی(، آلود  به قارچ و صدمه دید  + آلود  به قارچ تفکیک 

متر( در میکی ..و طول  2 تقریبی تیز و ضدعفونی شد  شکاف کوچکی )به عمق یایجاد صدمه مکانیکی با استفاد  از چاقو

. سدپس در هدر گدرو     گرفدت قبکی صورت  هایآزمایشها به قارچ مورد نظر مشابه های سالم ایجاد شد. آلود  سازی بنهبنه

 اندداز  زعفدران هدم   عدد بنده  سه) ( بازای هر واحد آزمایشیکنه ماد  دوکنه نر +  سه عددعدد کنه بالغ ) پنج تعدادتیماری 

طی مدت آزمایش در فواصل زمانی روزانه مشداهدات شدامل تعدداد     شد.( رهاسازی مترسانتی 0به قطر  پتری داخل تشتک

 ومیکروسکوپ به دقت شمارش و ثبت گردیدد. ئبا استفاد  از استرها در هر واحد آزمایشی ککیه مراحل متحرک کنه روی بنه

 ..و رطوبت نسدبی  درجه سکسیوس  .5 ± 5های تیماری مختکف در شرایط دمایی آزمایش در گرو  مدت زمان ها طیبنه

 زمدانی تا تنها در برخی تیمارها، مشاهدات  زمان آزمایشمدت طی  .ندداخل انکوباتور در تاریکی نگهداری شد درصد 2. ±

 . یافتادامه و پس از آن خاتمه میشدند ها کامال تخریب میهای زعفران در اثر تغذیه کنهبنه که

 آماري هايتجزیه

جفت نشد   tها از آزمون مقایسه میانگینبرای ( صورت پذیرفت. .0.0.)نسخه  Rافزار آماری ها با استفاد  از نرمتجزیه داد 

پارامتریک و  قارچ از رویه غیرهای آلود  به های مربوط به آزمایش جکب شدن کنه به سمت بنه. در رابطه با داد شداستفاد  

 استفاد  شد.   Wilcoxonآزمون 

 نتایج

 های آلود  شامل،های جداسازی شد  از بنهقارچ 

Penicillium spp. ،Aspergillus niger Vantieghem،Rhizopus stolonifer (Ehrenb.) Vuillemin، 

Embelisia sp.،  Alternaria alternata (Fr.) Keissler , Fusarium oxysporum Schlecht  



 

 

. از آنجایی که مشاهد  شدند A.alternataو  R. Stoloniferاستثناء ه ها بهمین جنس و گونهها و در رابطه با بدن کنه

لذا در ادامه از همین گونه  ،غالب بود های مربوط به بنه زعفران و همچنین کنهدر نمونه F. oxysporum قارچی گونه

 .شدها در آزمایشات روی کنه بنه زعفران استفاد  سازی آلود برای قارچی 

جدول  در Rhizoglyphus robiniکنه  بر زیست شناسی (Fusarium oxysporumزاد )آلودگی به قارچ خاکتاثیرنتایج 

 نمایش داد  شد  است.  .

 مراحل مختلف زیستی كنه بنه زعفران طولبر  Fusarium oxysporum زادخاک به قارچ بنه زعفران تاثیر آلودگی -1جدول 

 خطاي معیار( ±)میانگین 

Table 1- Effect of saffron bulb infection to soil born fungi Fusarium oxysporum on the duration of different 

life stages of saffron bulb mite (mean ± standard error)  

 آزمون آماري
Test statistic 

 غیرآلوده)سالم( 

Healthy 
 آلوده به قارچ

Infected 
 زیستیمرحله 

Biological stage 
n.st = 0.4 

df = 77.99 
 تخم 0.087 ± 3.95 0.088 ± 4.00

Egg 
* 32.2t =  

df = 77.31   
 الرو 0.08 ± 2.45 0.088 ± 2.72

Larva 
***64.3t =  

df = 67.64    
 اولپوره سن  0.053 ± 2.12 0.08 ± 2.47

Protonymph 
**87.28t =  

df = 75.94 
 پوره سن آخر 0.067 ± 2.15 0.081 ± 2.45

Tritonymph 
***8.3t =  

df = 36.69 
 ریزيتخمقبل از  0.077 ± 1.36 0.114 ± 2.04

Pre-oviposition 
*P <0.05; **P <0.01; ***P <0.001 and n.s means non-significant difference between treatments. 

Each value in the table gives the mean ± SE of different biological stages. 

 

داری بر طول ککیه مراحل زیستی به شود، آلودگی به قارچ مذکور به صورت معنیطور که در این جدول مشاهد  میهمان

 تخم تاثیر گذاشته است.  غیر از مرحکه

 ,t = 10.79) یافتداری افزایش زاد به صورت معنیتحت تاثیر آلودگی به قارچ خاککنه  روزانه زادآوریهمچنین نر  

d.f.= 27.31, P<0.001 شکل()..) 



 

 

 

 زعفران /کنه ماد /روز( کنه بنهروزانه )تخم زادآورینر  زاد بر بنه زعفران به قارچ خاک تاثیر آلودگی -.شکل 

Figure 1- Effect of saffron bulb infection to soil born fungi on daily fecundity (egg/female/day) 

of saffron bulb mite 

 

نسبت به  هاتمایل کنهداری در رابطه با اختالف معنیهای زعفران نشان دهند  ها به سمت بنهواکنش جکب شدن کنه

چهار (. طی آزمایش و پس از گذشت W = 400, P < 0.001) سالم )غیرآلود ( بود در مقایسه باقطعات بنه آلود  به قارچ 

 بیشتری روی قطعات بنه آلود  نسبت به سالم در مقایسه با یک ساعت ابتدایی مشاهد  و ثبت شدبسیار ساعت  تعداد افراد 

 (. 5)شکل 
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و غیرآلود   Fusarium oxysporumبه سمت قطعات آلود  به قارچ  Rhizoglyphus robiniکنه  جکب شدن -5شکل 

 بنه زعفران )سالم(

Figure 2. Attraction of  Rhizoglyphus robini to Fusarium oxysporum infected and healthy saffron 

bulb sections 

 

آغاز و از هفته دوم های آلود  به قارچ رشد جمعیت کنه سازی کنه نشان داد که روی بنهنتایج آزمایش نفوذ و توانایی ککنی

ها عالو  بر آلودگی به قارچ دچار صدمه هفته جمعیت به شکل قابل توجهی افزایش یافت. زمانی که بنه سهپس از گذشت 

های روی بنه .با اندکی افزایش و سرعت رشد بیشتر بوداما مکانیکی نیز بودند روند رشد جمعیت مشابه تیمار آلود  به قارچ 

های آلود  به قارچ بمراتب های سالم بیشتر بود اما این نر  نسبت به بنهصدمه دید  نر  رشد جمعیت کنه نسبت به بنه

توان افزایش جمعیت و تشکیل ککنی نشان داد که  او متعاقب آلود  به قارچ ها به داخل بنه زعفرانتر بود. روند نفوذ کنهپایین

 آن های سوم الی پنجم به صورت نمایی جمعیتو طی هفتهبود  هفته کنه قادر به نفوذ به داخل بنه  دوپس از گذشت 

ها کامال توسط کنه تخریب و چندین ککنی در داخل یک پیاز آلود  بنه پنجم هفته پایانافزایش یافت به صورتی که پس از 

ها مشاهد  و شرایط د بالغ به صورت فعالی روی سطح بنههای سن آخر کنه و افراها پور قابل مشاهد  بود. در این بنه

هفته ابتدایی هیچ افزایش جمعیتی نداشتند. رشد پنج تقریبا طی ها های سالم کنهها کامال با ثبات بود. اما در بنهککنی
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ا طی سه هفته ه. این کنه  شددمشاهمنفی  یک روندابتدایی بسیار کند و حتی با ها طی دو هفته جمعیت روی این بنه

و  هفته چهارم طیو ککنی پایداری حتی  ندماندمیابتدایی قادر به نفوذ به داخل بنه زعفران نبود  و فقط در سطح بنه باقی 

ها نیز شروع به رشد نمود و از هفته ششم به بعد این رشد جمعیت این کنه از پایان هفته پنجم شکل نگرفت. پس پنجم

 های آلود  رسیدبه سطحی نزدیک به جمعیت کنه در پایان هفته پنجم روی بنه یان هفته هشتمپاو پس از  بود  قابل توجه

 (.0)شکل 

 

تغییرات جمعیت کنه بنه )همه مراحل زیستی متحرک( روی تیمارهای مختکف بنه زعفران )سالم، صدمه دید ،  -0شکل 

 آلود  به قارچ، صدمه دید  و آلود  به قارچ(

Figure 3. Population dynamics of bulb mites (All motile stages) on different saffron 

bulbtreatments (Healthy, Injured, Infected, Infected and Injured) 

 

 بحث

آن  زادآوریتر و نر  کوتا  R. robiniطول مراحل زیستی کنه های آلود  به قارچ که روی بنهنشان داد نتایج این مطالعه 

 زادآوریداد  شد  است که نر   نشان )Czajkowska, 1995(زاجکوسکا  ای توسطشود. در مطالعهنیز به مراتب بیشتر می

 .F( آلود  به قارچ Liliumپیازهای سوسن ) روی Rhizogluphus echinopus (Fumouze and Robin)کنه 
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oxysporum  .شناسی و افزایش نر  زاد بر زیستهای خاکتاثیر مثبت آلودگی به قارچبه شکل قابل توجهی افزایش یافت

 ; Kasuga and Honda 2006.,et al Ofekزی در چند پژوهش دیگر نیز گزارش شد  است )های خاککنه زادآوری

 هایکنهها توسط قارچ .تغذیه از میسکیوم توانایی و خواریپوسید  غذایی تواند ناشی از وجود رژیمامر اساسا میاین  .(2013

توانایی این کنه  (. 2012et al Nesvorna; ِ., 2000et alDiaz ,.( باشد R. robiniاین جنس از جمکه کنه  متعکق به

et alZindel ,.شود )ها مربوط میهای همزیست تولید کنند  کیتیناز در داخل بدن آنبه حضور باکتری میسکیومبرای هضم 

شد  زاد نیز در چند مورد مطالعه گزارش های خاکجکب شدن کنه به سمت ترکیبات الککی استخراج شد  از قارچ(. 2013

ترجیح  R.robiniبر اساس نتایج مطالعه حاضر نیز کنه  (.; Okabe and Amano, 1990., 2013et al Ofekاست )

مراحل مختکف روزانه و کاهش طول  زادآوریداد. افزایش نر  های زعفران آلود  به قارچ از خود نشان آشکاری به سمت بنه

 تواند دلیکی برای این ترجیح میزبانی باشد.زیستی این کنه خود می

های از روش رسد کاربرد برخیبه نظر میهای آلود  به قارچ، نسبت به بنه R. robiniکنه  رفتار ترجیح میزبانیبا توجه به 

 F. oxysporumقارچ   از جمکهگیاهی  عوامل بیمارگر بر عکیهکه  .دهیآفتاب و یاکمپوست  از استفاد غیرشیمیایی مانند 

(, 2006.et al Yogev) به کار بردن چنین به عبارت دیگر،  .نیز موثر باشند کنهاین   به نحوی بر عکیهشوند استفاد  می

کنندگی میزبان گیاهی را برای کنه کاهش در داخل خاک، جکب های ساپروفیت قارچ 0مایع تکقیح هایی با کم کردن روش

روی  و کود دامی دهی خاک، اثرات آفتاببنه زعفرانبر روی عوامل مدیریت غیرشیمیایی کنه   ایمطالعه در ااخیردهند. می

را در خاک کاهش تواند جمعیت کنه روز می .0دهی به مدت اند که آفتاببررسی و مشاهد  کرد  این کنه کاهش جمعیت

بر فکور میکروبی خاک از جمکه  دهی راآفتاب اثرات جانبی گاندنامبر البته .(Rahimi and Nateq Golestan, 2020)دهد 

ها در جکب شدن کنه به نقش قارچمبنی بر  به نتایج مطالعه حاضرتوجه  ، اما بااندداد ورد بررسی قرار نمزاد های خاکقارچ

  .رسدبه نظر میالزم به صورت همزمان و کنه  زادی خاکهادهی بر جمعیت قارچآفتابتاثیر بررسی  آلود ،های سمت بنه

                                                           
6 mycelium 
7 Solar Sterilization 
8 Inoculum 



 

 

متعاقبا رشد جمعیت و توانایی  اتفاق بیفتداین مطالعه نشان داد که هر چه نفوذ اولیه کنه به داخل بنه )پیاز( سریعتر نتایج 

به قارچ آلود  بود و یا اینکه  زعفران که بنهچنین شرایطی زمانی شایان ذکر است که یابد. نیز افزایش می آن سازیککنی

 مشابه این نتایج در برخی مطالعات دیگربود.  مشاهد ها نیز به صورت همزمان وجود داشت قابل صدمه مکانیکی روی بنه

مکانیکی در حین حمل و بروز صدمه  نیزای در مطالعات مزرعه(. Okabe and Amano, 1991نیز گزارش شد  است )

عنوان جدید جهت کاشت مجدد، از مهمترین عوامل افزایش جمعیت کنه در مزارع به زمین اصکی ها از زمین مادری نقل بنه

این به عنوان یکی دیگر از عوامل گسترش خسارت همچنین آبیاری تابستانه مزارع زعفران  (.7Rahimi 201شد  است )

عالو  بر نقش  رسدبه نظر می. (Hosseini, 2020-Rahimi 2017; Koocheki and Khajehآفت گزارش شد  است )

 متعاقبا و افزایش یافتههای ساپروفیت مایع تکقیح  قارچ در داخل خاک افزایش رطوبتبا مستقیم رطوبت در رشد و نمو کنه، 

 گردد.می فراهم های آلود زایی روی بنهخسارتنفوذ کنه و شرایط برای 

آلودگی ثانویه بنه زعفران  بروز های صورت گرفته روی این کنه به نقش کنه دراینکه در برخی از پژوهش عکیرغمبنابراین 

نتایج این مطالعه  اما ،( Hosseini, 2020-KhajehKoocheki and) شد  استاشار   های عامل ایجاد پوسیدگیبه قارچ

ابتدا به عبارت دیگر  دهد.را مورد هجوم قرار میبه عنوان یک آفت ثانویه بنه زعفران  احتماال کنهاین دهد که نشان می

 روی بنه سازیو ککنیافزایش جمعیت  کنه قادر به سپسو  هموار عامل قارچی را  را برای نفوذ کنهیک عامل ثانویه مانند 

 .باشدمی

 نتیجه گیري

زمانی کده آلدودگی   و کند می های زعفران حمکهبر اساس نتایج این پژوهش، آفت کنه بنه به عنوان یک عامل ثانویه به بنه

زایدی را  خسدارت رسیدن به مرحکه توانایی افزایش جمعیت و  به تنهاییکنه احتماال  ،زاد وجود نداشته باشدبنه به قارچ خاک

هدا بده   بایستی خسارت کنه را در ارتباط با آلودگی همزمان بنده بنابراین در برنامه مدیریت تکفیقی این آفت، نخواهد داشت. 

 اقدام مددیریتی متناسدب بدر    ،منشاء خسارت و سپس با توجه به مساله اولیه یا ثانویه بودن بررسی نمود زادخاکهای قارچ

  گردد.مبنای مهار جمعیت کنه و قارچ به صورت همزمان اتخاذ 
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On the Role of Saffron Bulb Infection to Soil Born Fungi on Biology, Behavior and Damage 

of Bulb Mite RhizoglyphusrobiniClaparede(Acari: Astigmata) 

Introduction 

Saffron is one the most expensive crops and like other agricultural products, attacked by pest 

such as bulb Mite Rhizoglyphus robini Claparede (Acari: Astigmata). The bulb mite is one of the 

most important soil pest attacking plants with bulbs, corms and also tubers. In Iran it has been 

reported by Rahimi and Kamali (1993) for the first time on saffron corms from Gonabad and 

Qaen cities. Also it has been recorded that the bulb mite feeding on soil born fungi (Diaz et al., 

2000; Nesvorna et al., 2012). On the other hand, there are many saprophytic fungi into the soil of 

saffron fields. Subsequently it may question whether the mite is primary or secondary pest on 

saffron corms. Despite many literatures on biology and ecology of Rhizoglyphus mites, there is 

not sufficient evidence on understanding the biology, behavior and colonization of R. robini 

regarding its damage to saffron corms when arriving after establishment of the soil born fungi.  

Materials and Methods 

For studying the role of soil born fungi on biology of the bulb mite, an even-aged cohort of eggs 

was obtained from the ovipositing mites of stock culture and then they were transferred to 

experimental units and kept individually until adult. These units checked daily and observations 

were recorded. For determining mite fecundity, thirty even-aged young ovipositing females were 

selected and separated in two groups to lay egg on saffron corms (15 with and 15 without the 

fungal infection). Each corm was placed in a Petri dish 50mm padded with wet filter paper and 



 

 

then one starved mated female was added and every 3 day (for 21 successive day) the eggs per 

dish were counted and then removed from experimental unit. The number of eggs/day/female 

was calculated accordingly. Attraction of bulb mite to the fungus were determined using saffron 

corm sections (5 mm diameter) where four sections (two with the fungal infection and two 

without) were placed in a 50 mm Petri dishes with equal distance from each other and from the 

center and then females of R. robini were introduced and after 4 hour the number of mite on each 

section were recorded. Population dynamics of the mite were evaluated using four types of 

saffron corms including: healthy, infected via the fungus, injured (by mechanical cutting) and 

infected and injured. Each experimental unit consists of 3 saffron corms (with the same size) into 

an 80 mm Petri dish and then five adult mites were added to each unit. For evaluating initial 

penetration and colonization of the mite in each treatment, continuous observations were made 

every day and the numbers of all motile stages of mites in each experimental unit were recorded 

using a stereomicroscope. Observations in each treatment were continued until the corms 

completely destructed by the feeding mites. 

Results and Discussion 

After culturing of sections of infected corms and mite body, the fungi, Penicillium spp., 

Aspergillus niger Vantieghem, Embelisia sp. and Fusarium oxysporum Schlecht were isolated 

and identified mutually in both samples. As the fungus F. oxysporum was the most abundant 

species, then it was used in the experiments. The fungus significantly affected the generation 

time (from egg stage to egg produced by adult) of the mite (Table. 1). Also mite fecundity was 

significantly higher on infested corms with the fungus than on non-infested ones (t = 10.79, d.f.= 

27.31, P<0.001)(Figure. 1). An obvious attraction of the females was observed toward fungal 

infected sections and significantly more mites were recorded on them than non-infected ones (W 

= 400, P<0.001)(Figure. 2).These findings are supported by some other studies (Czajkowska, 

1995; Kasuga and Honda 2006;Ofeket al.,2013). Higher fecundity and faster development when 

mites were fed on the fungus on the infected corms are probably due to availability of a special 

nutrient source (mycelium).The ability of the bulb mite to digest fungi has been attributed to 

chitinase-producing symbiotic bacteria (Zindelet al., 2013). Based on the evidence provided by 

this study and previous ones (Okabe and Amano, 1990; Ofeket al., 2013), the mite R. robini was 

attracted more to fungal infected corms, it might because of metabolites and alcoholic secretions 



 

 

of the fungi. These findings demonstrate the suitability of saffron corms infected with soil fungi 

for development and population increase of the Robine mite. 

The result on mite penetration and population dynamics on four types of treated corms indicated 

that the mite on infected corms penetrated within two weeks and thereafter population increased 

exponentially until the end of 5th week. In comparison on healthy corms and even injured ones 

the mite showed almost no increase during first three weeks and it was not able to penetrate and 

develop a stable colony on these corms. Also on infected and injured treatment similar 

population dynamics was observed as on infected ones (Figure. 3). These observations implying 

that the mite for penetrating into healthy corms encounters some difficulty and considerable time 

is needed to establish and colonized on such environment. Okabe and Amano (1991) has been 

found similar results and suggested that earlier penetrations of mites result in a faster population 

growth and colonization. 

Conclusions 

For many years the saffron bulb mite has been considered as a primary pest and historically 

control strategies has relied on the use of chemical miticides (for disinfection and etc.,) and some 

non-chemical methods. Subsequently the role of soil born fungi has receiving limited attention in 

this regards. According to the results of the present study, this acarine pest relies on the soil born 

fungi to penetrate and establish on the saffron corms. In other words, a close relationship exists 

between fungal infection and damage by R. robini on saffron bulbs. It suggest that for improving 

management strategies in regards of this pest, we should consider the role of saprophytic fungi as 

a main cause which provides condition for the bulb mite colonization and occurring damage. 

Further researches is proposed using appropriate methods to suppress soil born fungi and 

subsequent the bulb mite damage on saffron. 
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