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تاریخدریافت18/94/02:تاریخپذیرش11/09/43:

چکیده
در پژوهش حاضر اثرات تککشتی گوجهفرنگی و کشت نواری گوجهفرنگی ( )Tو شبدر ( )Cدر سه نسبت
جایگزینی شامل :یک ردیف گوجهفرنگی و دو ردیف شبدر ( ،)1T:2Cدو ردیف گوجهفرنگی و دو ردیف شبدر
( )2T:2Cو سه ردیف گوجهفرنگی و دو ردیف شبدر ( )3T:2Cدر تراکم شته جالیز  Aphis gossypii Gloverروی
گیاه گوجهفرنگی ،تنوع دشمنان طبیعی آن و نیز عمکلرد هر دو محصول در مزرعه آزمایشی در دو سال  5931و 5931
بررسی شد .در هر دو سال مورد مطالعه ،تراکم پورهها و شتههای بالغ در تککشتی گوجهفرنگی به طور معنیداری
بیشتر از کشتهای نواری بود .در بین کشتهای نواری ،کمترین تراکم پورهها و شتههای بالغ در سیستم کشت نواری
 1T:2Cمشاهده شد .در تحقیق حاضر  59گونه شکارگر از روی گیاهان گوجهفرنگی آلوده به شته جالیز از مزرعه
آزمایشی جمعآوری و شناسایی شد .در بین شکارگرها ،گونههای Episyrphus ،Coccinella septempunctata L.
 balteatus DeGeerو ) Chrysoperlla carnea (Stephensفراوانی بیشتری را در هر دو سال مورد مطالعه داشتند.
شاخص تنوع شانون )´ (Hو نیز شاخص یکنواختی پیلو (´ )Jبرای ترکیب گونههای شکارگر در هر سه سیستم کشت
نواری به طور معنیداری باالتر از تککشتی گوجهفرنگی بود .همچنین ،در هر سه سیستم کشت نواری درصد شتههای
پارازیته نسبت به تککشتی به طور معنیداری بیشتر بود .باالترین نسبت برابری زمین 5/82( ،LER ،در سال  5931و
 5/93در سال  )5931در سیستم کشت نواری  1T:2Cمشاهده شد .بنابراین ،هر سه الگوی کشت نواری گوجهفرنگی با
شبدر به خصوص  1T:2Cمیتوانند در برنامههای مدیریت شته جالیز در مزارع گوجهفرنگی توصیه شوند.

کلیدواژهها :کشت نواری ،تنوع زیستی ،Aphis gossypii ،شکارگرها ،پارازیتوئیدها ،عملکرد

مقدمه
گوجهفرنگی Solanum lycopersicum L. ،یکیاز

آفات مختلفی از جمله کرم میوهخوار گوجهفرنگی،

مهمترینگیاهانتیرهبادنجانیاناستکهنقشمهمیرادر

) ،Helicoverpa armigera (Hübnerکنه تارتن

تغذیه و سالمتی انسان ایفا میکند ( Nankishore and

دونقطهای Tetranychus urticae Koch ،وشته جالیز،


.)Farrell, 2016طیفصلرشدی ،اینگیاهموردحمله

 ،Aphis gossypii Gloverقرارمیگیرد.شتهجالیزیکی
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ازمهمترینآفاتگوجهفرنگیدرایراناستکهطیفصل

و غیره باعث کاهش تراکم آفات روی محصول اصلی

رشدیدرمرحلهرویشیوزایشیبهگیاهانمیزبانمختلف

میشوند ( ;Patt et al., 1997; Turkar et al., 2000


خسارتمیزند( Khanjani, 2005; Sharma and Joshi,

.)Sujayanand et al., 2016; Stratton et al, 2019

.)2010; Fernandes et al., 2012; Sarwar et al., 2014

برایمثال،گزارششدهاستکهجمعیتسوسککلرادو

شته جالیز اغلب با استفاده از حشرهکشها کنترل

سیبزمینیدرکشتنواریبادمجانباشویدوگشنیزدر

میشود.کاربردبیرویهحشرهکشهابرایکنترلشتهجالیز

به دلیل نرخ باروری باال و طول دوره نسلی کوتاه باعث
بروزجمعیتهایمقاومشتهنسبتبهحشرهکشهاشدهاند،
چنانچه مقاومت این شته به چندین حشرهکش از قبیل
بیفندرین ،پایریتروئیدها و سایپرمترین گزارش شده است
(.)Slosser et al., 2001بادرنظرگرفتناینمشکالت،
پژوهشگران به دنبال یافتن روشهای جایگزین مناسب
برای کنترل شتهها هستند .مطالعات نشان دادهاند که
دشمنان طبیعی متعددی از جمله کفشدوزکهای
شکارگر،مگسسیرفیده،سنهایشکارگر ،بالتوریهاو

تککشتیبادمجانکاهشیافت( Patt et al.,
مقایسهبا  

 .)1997در تحقیق دیگر ،نرخ پارازیتیسم شته کلم بوسیله
زنبور پارازیتوئید )Diaeretiella rapae (MacIntosh
در کشت نواری کلم سفید با گل همیشه بهار باالتر از
تککشتیکلمسفیدبود .همچنین،گزارششدهاستکه

جمعیتشته نخود Acyrthosiphon pisum Harrisدر
نسبتبهتککشتی

کشتنوارینخودفرنگیباگندموجو
نخودفرنگیکمتربود(.)Seidenglanz et al., 2011
درپژوهشحاضر فرضبرآناستکهگیاهشبدر به
دلیل نقش کلیدی در افزایش باروری خاک طی فرایند

پارازیتوییدها  نقش موثریدر کنترل شته جالیزدارند که

تثبیتبیولوژیکینیتروژن،بهبودساختارخاکبااستفادهاز

درشرایطمناسبقادر بهکاهشجمعیتاینآفتهستند

سیستمریشهایعمیق،جلبدشمنانطبیعیازطریقتولید

( .)Kaplan and Eubank, 2002بنابراین ،یکی از

گلهای فراوان و خاصیت دورکنندگی حشرات با ترشح

روشهای کنترل زیستی شتهها حفاظت و حمایت از

ترکیباتفنولی( Janda et al., 2009; Duchene et al.,

دشمنانطبیعیبهمنظورافزایشکاراییآنهااست( Khan

 ،)2017به عنوان گیاه همراه میتواند نقش موثری در

et al., 2009; Letourneau et al., 2011; Fathi,

کنترل شته جالیز در سیستمهای کشت نواری با

 .)2017مطالعات قبلی نشان دادهاند که سیستمهای کشت

گوجهفرنگیداشتهباشد .لذا ،پژوهشحاضر باهدف تاثیر


نواری دویاچندمحصولدرالگوهایمختلف درمزرعه

سیستمهای مختلفکشت نواری گوجهفرنگیباشبدر در

میتوانند در کاهش تراکم آفات و نیز افزایش کارایی

کنترل جمعیت شته جالیز ،تنوع دشمنان طبیعی آن و در

دشمنانطبیعیموثرباشند( Landis et al., 2000; Maes
;2007

Jankowska,

;2005

Dyck,

and

.)Macfadyen et al., 2009کاشتگیاهانگلدارهمراه
بامحصولاصلیدرمزرعهبافراهمآوردنمنابعغذاییاز
جمله گرده ،شهد و شکار جایگزین برای شکارگرها و
پارازیتوییدهاباعثافزایشکاراییآنهامیشوند( Landis

 .)et al., 2000; Duchene et al., 2017همچنین ،در
تحقیقات دیگری نیز گزارش شده است که کشت نواری
محصولاصلیباگیاهانآروماتیکینظیرگشنیز،شوید،نعناع

نهایت عملکرد هر دو محصول در آزمایشهای مزرعهای
طیدوسال9311و9318انجامشد.

مواد و روشها
محل اجرای آزمایش ،تیمارها و طرح آزمایشی
آزمایشها در یک مزرعه آزمایشی ،به مساحت 0/3
هکتار،واقعدرمنطقهبهشهر(باعرضجغرافیاییʺ13º7ʹ92
شرقی و طول جغرافیاییʺ  38 º 29ʹ 31شمالی و  48متر

81

اهپزشکی(مجلهعلمیکشاورزی)،جلد24شماره،2زمستان9318
گی 

ارتفاع از سطح دریا و متوسط بارندگی سالیانه 883/7

بوتهگوجهفرنگی درهرکرتبهطورتصادفیانتخابوبا

میلیمتر)طی دو فصل زراعی  9311و  9318انجامشدند.

استفادهازذرهبیندستی 20xتعداد پورهها وشتههایبالغ

تیمارهای آزمایشی شامل تککشتی گوجهفرنگی ( )Tو

جالیز و همچنین شکارگرهای این آفت در برگهای

سهنوعسیستمکشتنواریگوجهفرنگی باشبدر ()T: C

پایینی ،وسطی و باالیی هر بوته شمارش شدند .عالوه بر

شامل یک ردیف گوجهفرنگی با دو ردیف شبدر ( 1T:

آن ،تعدادی نمونه از شته جالیز و دشمنان طبیعی برای

،)2Cدوردیفگوجهفرنگیبادوردیفشبدر()2T: 2C

شناساییبهآزمایشگاهمنتقلشدندودرآزمایشگاهبااستفاده

و سه ردیف گوجهفرنگی با دو ردیف شبدر ()3T: 2C

از منابع معتبر شناسایی شدند ( Bei -Bienko et al.,

بودند .عالوه بر آن ،در این آزمایشها تیمار تککشتی

1967; Kelton, 1978; Gordon, 1985; Diaz-

شبدر نیز برای ارزیابی سودمندیعملکرد هر دو محصول

 .)Arandaz and Monserrat, 1995در ادامه ،برای

درکشتهاینوارینسبتبهتککشتیهردومحصولدر

مقایسه تنوع گونهای شکارگرها بین تیمارها ،بر اساس

نظر گرفته شد .بذرهای گوجهفرنگی و شبدر از موسسه

شاخص تنوع

دادههایتعدادوفراوانیگونههایشکارگر 


تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج تهیه شدند.

رابطهی()9وشاخصیکنواختیپیلو(´)Jبا
شانون(')Hبا 

بذرهایگوجهفرنگی در فروردینماههرسالآزمایشیدر

رابطهی()4محاسبهشدند(:)Magurran, 2004

s

H  -

خزانهکشتشدندوپسازآنکهارتفاعنشاهابه90تا91
()9
i 1
سانتیمتر رسید ،در اوایل اردیبهشت ماه هر دو سال به
در این رابطه H' :شاخص تنوع شانون و  piنسبت افراد
کرتهای آزمایشی در مزرعه اصلی انتقال یافتند .مزرعه

 p ln p
i

آزمایشیبهصورتجویوپشتهآمادهوبهچهاربلوکدر
قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی تقسیم شد .در هر
بلوکپنجکرت   1 × 90متری برایهریکازتیمارهای
آزمایشیانتخابشد.فاصلهچهارمتریاطرافهرکرت

i

درگونهiامبهکلافراد()ni/Nمیباشد .
()4

J´ = H΄/ ln S

در این رابطه ´ Jشاخص یکنواختی پیلو H' ،شاخص
تنوعشانونوSتعدادگونهدرنمونهمیباشد.

بهعنوانحاشیهبرایانجامنمونهبرداریهابدونکشتباقی

همچنین ،در طول این آزمایشها ،تعداد پورهها و

ماند .نشاهای گوجهفرنگی روی هر پشته به صورت دو

شتههایبالغپارازیته(کهمومیاییشدهبودند)درنمونههای


ردیفه با فاصله  30سانتیمتر از یکدیگر و فاصله بین

انتخابشدهشمارش وثبت شد.برای شناسایی گونههای

ردیف  71سانتیمتر کشت شدند .بذرهای شبدر به طور

پارازیتوییدونیزتعیینگونهغالب،نمونه10تاییازپورهها

همزمان روی هر پشته با تراکم   920بوته در متر مربع

و شتههای بالغ مومیایی شده به آزمایشگاه منتقل و در

کشت شدند .آبیاری به صورت هفتگی انجام شد.

شرایط دمایی  41±9درجهی سلسیوس ،رطوبت نسبی

علف هایهرزبه صورت دورهای هر  91روز یک مرتبه

 81±1درصد و دوره نوری ( 98:8تاریکی :روشنایی) در

وجینشدند.

اطاقک رشد تا زمان ظهور پارازیتوییدها نگهداری شدند.

تراکم شته جالیز و دشمنان طبیعی آن

سپس ،گونههای پارازیتویید ظاهر شده زیر

نمونهبرداریها طی فصل رشدی گوجهفرنگی به طور

استریومیکروسکوپبااستفادهازویژگیهایمرفولوژیکی

هفتگی انجام شد .در هر نوبت نمونهبرداری تعداد چهار

شناساییشدند(.)Tobias, 1995
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تعیین

سودمندی

عملکرد

کشت

نواری

گوجهفرنگی و شبدر

شاخص تنوعشانون وشاخصیکنواختی

( .)SAS, 2005
پیلوبرایجامعهشکارگرهایشتهجالیزدرهرتیماربهطور

طیفصلبرداشتگوجهفرنگیکهاز98تیر9311و8

جداگانه با استفاده از نرمافزار  SDRمحاسبه و مقایسه

تیر  9318آغاز شد ،یک قطعه یک مترمربعی به طور

شدند.همچنین،دادههایمربوطبهعملکردهردومحصول

تصادفی در هر کرت آزمایشی انتخاب و بوتههای داخل

گوجهفرنگی و شبدر به طور جداگانه در قالب طرح

این قطعه با بستن نوار به دور ساقه اصلی نشاندار شدند.

بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار تجزیه واریانس


سپس میوههای رسیده گوجهفرنگی هر سه روز یکبار

شدند و اختالف بین میانگینها با آزمون توکی در سطح

چیدهشدندو بااستفادهازترازویدیجیتالیبادقت0/09

احتمالپنجدرصدمقایسهشدند(.)SAS, 2005

گرم()Sartorius Inc., Edgewood, NY, USAوزن

بهمنظورتعیین سودمندیکشتنواریگوجهفرنگی با

شدند.درهرنوبتبرداشت،وزنمیوههاباذکرنامکرتو

شبدر نسبتبهتککشتی هریکازمحصوالتنامبرده،از

تیماریادداشتشدند.سپسوزنکلمیوههایچیدهشده

شاخص نسبتبرابریزمین()Land Equivalent Ratio

طی فصل برداشت به ازای یک متر مربع در هر تیمار (به

استفادهشد(:)Mead and Willey, 1980
)LER= (YTi/YT)+( YCi/YC

عنوانعملکردگوجهفرنگی)تعیینشد.
همچنین،دراینآزمایشهاگیاهشبدرچهارمرتبهطی

دراینمعادله YTiو YTبهترتیبعملکردگوجهفرنگی در

فصل رشدی برداشت شد .در هر مرتبه ،یک مترمربع به

کشتنواریوتککشتیو YCiو YCبهترتیبعملکرد

طور تصادفی در هر کرت مربوط به هر تیمار انتخاب و

شبدر در کشت نواری وتککشتی میباشند .در صورتی

بوتهها از سطح خاک بریده شدند و با ذکر نام کرت و

که نسبت برابری زمین بزرگتر از یک باشد ،به معنی این

تیماردرونپاکتبهآزمایشگاهمنتقلشدند.درآزمایشگاه

استکهسیستمهایکشت نواریدرمقایسهباتککشتی

بوتههایشبدر داخلپاکتدرونآوندردمای 10درجه

هریکازمحصوالتسودمندیبیشتریدارد،ولیاگراین

سانتیگراد به مدت  74ساعت خشک شدند و سپس وزن

نسبتکمترازیکباشدبهاینمعنیاستکهسیستمهای

خشک بوتههای شبدر به ازای هر متر مربع (به عنوان

کشتنواریدرمقایسهباتککشتیهریکازمحصوالت

عملکردشبدر)درتیمارهایموردآزمایشتعیینشدند.

سودمندیندارد(.)Mead and Willey, 1980

تجزیه آماری دادهها



قبل از تجزیه واریانس دادهها ،به منظور حذف غیر
یکنواختی واریانس دادههای تراکم پورهها و شتههای بالغ

نتایج
تراکم جمعیت شته جالیز

از تبدیل داده ) Log(xاستفاده شد .دادههای مربوط به

نتایج بررسی تاثیر سیستمهای کشت نواری

تراکمپورهها وشتههایبالغ ونیزنرخپارازیتیسمباچهار

گوجهفرنگیوشبدررویتراکمجمعیتپورههاوشتههای


تیمار و چهار تکرار در قالب طرح بلوکهای کامل

بالغ بهازاییکبرگدرجدول 9ارایهشدهاست.درهر

تصادفی درهریکازسالهای 9311و 9318بااستفادهاز

دو سال مورد مطالعه ،تراکم پورهها در تککشتی

آزمون  ANOVAتجزیه واریانس شدند و میانگینها با

گوجهفرنگی باالترازسهسیستمکشتنواریموردمطالعه


آزمون توکی در سطح احتمال پنج درصد مقایسه شدند

بود.درسال،9311دربینسیستمهایکشتنواریتراکم
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پورههادرسیستمکشت1T:2Cبهطورمعنیداریکمتراز

 carnea Stephensفراوانی بیشتری را نسبت به سایر

سیستم کشت  3T:2Cبود ،ولی اختالف معنیداری بین

گونههای شکارگر شته جالیز داشتند .عالوه بر آن،

1T:2Cو2T:2Cمشاهدهنشد(P=0/009؛ 1=94/32وF3؛

گونههای Aphidoletes  ،Orius niger Wolff


جدول  .)9در سال  ،9318تراکم پورهها در تیمارهای

 aphidimyza Rondaniو Hippodamia variegata

 1T:2Cو 2T:2Cبهطورمعنیداریکمتراز 3T:2Cبود

 Goezeبافراوانینسبیمتوسطدرمزرعهآزمایشیمشاهده

( P=0/004؛ 1=94/02وF3؛جدول.)9تراکمشتههایبالغ

شدند (شکل  .)9سایر گونههای شکارگر شته جالیز مطابق

مشابه تراکم پورهها در کشتهای نواری گوجهفرنگی با

شکل9فراوانیکمتریرادرمزرعهآزمایشیداشتند.

شبدر به طور معنیداری کمتر از تککشتی گوجهفرنگی

تنوع گونهای دشمنان طبیعی بر اساس شاخص تنوع

بود .در سال  ،9311تراکم شتههای بالغ در تیمار1T:2C

شانون (' )Hبرای جامعه شکارگرهای شته جالیز در

بهطور معنیداری کمتر از  3T:2Cبود (P=0/002؛

سیستمهای کشت نواری به طور معنیداری بیشتر از


1=8/14و .)F3در سال  ،9318تراکم شتههای بالغ در تیمار

تککشتی گوجهفرنگی بود ( P=0/002؛ 1=1/93و F3در


 1T:2Cبهطورمعنیداریکمتراز 2T:2Cو 3T:2Cبود

سال9311وP=0/004؛ 1=94/99وF3درسال9318؛جدول

(P≤0/009؛ 1=98/27و.)F3

 .)4همچنین ،شاخص یکنواختی پیلو (' )Jبرای ترکیب

تنوع گونهای شکارگرها

گونههای شکارگر شته جالیز نیز در کشتهای نواری


در این تحقیق تعداد  93گونه شکارگر از مزرعه

گوجهفرنگیباشبدربهطورمعنیداریبیشترازتککشتی

آزمایشی جمعآوری وشناسایی شد (شکل  .)9درهر دو

گوجهفرنگیبود( P=0/007؛ 1=7/81و F3درسال 9311و

سال ،گونههای  )،Coccinella septempunctata (L.

P=0/001؛ 1=8/21وF3درسال9318؛جدول.)4

 Episyrphus balteatus DeGeerو Chrysoperla

جدول -5میانگین (±خطای استاندارد) تراکم پورهها و بالغهای شته  Aphis gossypiiدر هر برگ در تککشتی گوجهفرنگی و
کشتهای نواری گوجهفرنگی با شبدر ( )T:Cدر دو سال  5931و 5931
Table 1. Mean (± SE) densities of nymphs and adults of Aphis gossypii per leaf in sole tomato and
intercropping systems of tomato and clover (T:C) in 2016 and 2017
Density of nymphs per leaf
Density of adults per leaf
Cropping systems
2016
2017
2016
2017
Sole tomato
14.59 ± 0.76 a
13.59 ± 0.78 a
11.21 ± 0.77 a
10.84 ± 0.64 a
1T:2C
7.50 ± 0.95 c
6.78 ± 0.82 c
4.34 ± 1.16 c
3.60 ± 0.73 c
2T:2C
9.82 ± 1.22 bc
7.49 ± 1.22 c
6.61 ± 1.24 bc
6.47 ± 1.00 b
3T:2C
12.73 ± 0.39 b
11.65 ± 0.19 b
8.27 ± 0.53 b
6.92 ± 0.65 b
;F=12.34
;F=12.04
;F=8.92
;F=16.47
df=3,9; P=0.001 df=3,9; P=0.002
df=3,9;P=0.004 df=3,9; P≤0.001
≥ Means with the same letter in a column are not significantly different when compared by Tukey's HSD test (P
)0.05
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 جمعآوری شده از روی گیاهانAphis gossypii  خطای استاندارد) درصد فراوانی نسبی شکارگرهای±(  میانگین-5 شکل
)5931-5931( گوجهفرنگی در مزرعه آزمایشی واقع در منطقه بهشهر
Figure 1. Mean (± SE) relative abundance (%) of the collected predators of Aphis gossypii on tomato
plants in the experimental field in Behshahr region (2016-2017)

Aphis ) برای شکارگرهایJ'( ( و شاخص یکنواختی پیلوH') خطای استاندارد) شاخص تنوع شانون±(  میانگین-8 جدول
5931  و5931 ) در دو سالT:C(  در تککشتی گوجهفرنگی و کشتهای نواری گوجهفرنگی با شبدرgossypii
Table 2. Mean (±SE) Shannon diversity index (H') and Pielou’s evenness index (J') for predators of
Aphis gossypii in sole tomato and intercropping systems of tomato and clover (T:C) in 2016 and 2017
Shannon diversity index (H´)
Pielou’s evenness index (J')
Cropping systems
2016
2017
2016
2017
1.74 ± 0.12 b
1.90 ± 0.11 b
Sole tomato
0.75 ± 0.04 b
0.79 ± 0.04 b
(S=10)
(S=11)
2.39 ± 0.14 a
2.55 ± 0.13 a
1T: 2C
0.93 ± 0.05 a
0.99 ± 0.07 a
(S=13)
(S=13)
2.23 ± 0.17 a
2.51 ± 0.18 a
2T: 2C
0.87 ± 0.04 a
0.98 ± 0.06 a
(S=13)
(S=13)
2.22 ± 0.11 a
2.32 ± 0.13 a
3T: 2C
0.87 ± 0.03 a
0.90 ± 0.04 a
(S=13)
(S=13)
F=9.13; df=3,9;
F=12.11;
F=7.89; df=3,9;
F=8.49; df=3,9;
P=0.004
df=3,9; P=0.002
P=0.007
P=0.005
Means with the same letter in a column are not significantly different when compared by Tukey's HSD test (P ≥
0.05)
S, is species richness
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نرخ پارازیتیسم



در تحقیق حاضر ،پورهها و شتههای بالغ توسط دو گونه

با تککشتی گوجهفرنگی به طور معنیداری بیشتر بود.

زنبور پارازیتویید  Aphidius colemani Viereckو

عالوهبرآن،درسال،9311نرخپارازیتیسمشته درتیمار

) Lysiphlebus fabarum (Marshallپارازیته

 1T: 2Cبه طورمعنیداری بیشتر از  3T: 2Cبود

شدند.زنبورپارازیتویید A. colemaniدرمقایسهبا L.

(P≤0/009؛ 1=27/48وF3؛ جدول  .)3در سال ،9318

 fabarumفراوانیبیشتریرادرهردوسالموردمطالعه

درصد شتههای پارازیته در تیمارهای  1T: 2Cو   2T:

در مزرعه آزمایشی داشت (شکل  .)4نرخپارازیتیسم شته

 2Cبهطورمعنیداریبیشتراز 3T: 2Cبود(P≤0/009؛

جالیزدرکشتهاینواریگوجهفرنگیباشبدردرمقایسه

1=34/97وF3؛جدول.)3



Relative abundance percentage


شکل  -8میانگین ( ±خطای استاندارد) درصد فراوانی نسبی گونههای پارازیتویید  Aphis gossypiiروی گیاهان
گوجهفرنگی در مزرعه آزمایشی واقع در منطقه بهشهر در سال  5931و 5931
Figure 2. Mean (± SE) relative abundance (%) of parasitoid species of Aphis gossypii on tomato
plants in the experimental field in Behshahr region in 2016 and 2017

کبیریرئیسآبادوهمکاران:تاثیرکشتنواریگوجهفرنگیوشبدردرکنترلشتهجالیز...
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جدول  -9میانگین (±خطای استاندارد) نرخ پارازیتیسم شته  Aphis gossypiiدر هر برگ گوجهفرنگی در
تککشتی گوجهفرنگی و کشتهای نواری گوجهفرنگی با شبدر ( )T:Cدر دو سال  5931و 5931
Table 3. Mean (±SE) parasitism rate of Aphis gossypii per leaf in sole tomato and
intercropping systems of tomato and clover (T:C) in 2016 and 2017
Parasitism rate per leaf
Cropping systems
2016
2017
Sole tomato
11.6 ± 1.4 c
17.4 ± 2.1 c
38.2 ± 4.3 a

32.9 ± 4.1 a

1T: 2C

37.6 ± 3.8 a

26.5 ± 3.2 ab

2T: 2C
3T: 2C

24.9 ± 2.6 b
26.2 ± 2.1 b
F=47.26; df=3,9; P≤0.001
F=32.17; df=3,9; P≤0.001
Means with the same letter in a column are not significantly different when compared by
)Tukey's HSD test (P ≥ 0.05

تعیین

سودمندی

عملکرد

کشت

نواری

گوجهفرنگی و شبدر

 .)2000نتایج تحقیق حاضر نشان داد تراکم پورهها و
شتههای بالغ جالیز در سیستمهای کشت نواری به طور


درهردوسالموردمطالعه،عملکردگوجهفرنگی در

معنیداری کمتر از تککشتی گوجهفرنگی بود .کمترین
تراکمپورهها وشتههایبالغرویگیاهان گوجهفرنگی در

تککشتی گوجهفرنگی بود (جدول  .)2عالوه بر آن،


تیمار 1T:2Cمشاهدهشد .یکیازدالیلاحتمالیکاهش

بیشترین عملکرد گوجهفرنگی در سال  9311و  9318در

تراکم شته در کشتهای نواری گوجهفرنگی با شبدر

تیمار  1T:2Cمشاهده شد (P≤0/009؛ 1=82/93و F3در

میتواندباترشحترکیباتدورکنندهازسویگیاهغیرمیزبان


سال  9311و P≤0/009؛ 1=19/18و F3در سال 9318؛

شبدردرارتباطباشد.تاثیردورکنندگیگیاهانغیرمیزباندر

جدول  .)2در مقابل عملکرد شبدر بین سیستمهای کشت

کشتنواریباگیاهاصلینسبتبهآفاتدرمطالعاتقبلی

نواریوتککشتیشبدراختالفمعنیداریرانشاننداد

نیزگزارششدهاست( Lasker et al., 2004; Meena

(P=0/017؛ 1=3/82و F3در سال  9311و P=0/911؛

and Lal, 2004; Khan et al., 2009; Xie et al.,

1=4/91و F3در سال 9318؛ جدول  .)2در مجموع،

.)2012; Midega et al., 2018; Stratton et al., 2019

سودمندی کشت نواری گوجهفرنگی و شبدر از لحاظ

برای مثال ،گزارش شده است که کشت نواری خردل با

سیستمهای کشت نواری به طور معنیداری بیشتر از

عملکردهردومحصولدرسهالگویکشتنوارینسبت
بهتککشتیهرکدامازمحصوالتطیهردوسالمورد
مطالعهباالتربودچراکه،مقادیر LERدرکشتهاینواری
بزرگترازازعددیکبودند(جدول.)2
بحث

گندم و جو منجر به کاهش جمعیت شته Lipaphis

 erysimi Kaltenbachشد ( .)Lasker et al., 2004در
تحقیقدیگریاثراتکشتنواریکلمبایونجه،سیر،خردل،
گل همیشهبهار و گوجهفرنگی روی جمعیت شته خردل L.

 erysimiبررسیشدوگزارششدکهکشتنواریکلمبا

تامینکنندهگردهو

کاشتگیاهانگلداربهعنوانمنبع

یونجهوسیردرکاهشجمعیتشتهموثرترازبقیهسیستمهای

شهدبرایدشمنانطبیعییکیازاجزایمهمدرحفاظتو

کشتبودندوکشتنواریکلمباخردلکمترینتاثیررادر

حمایت از دشمنان طبیعی میباشد ( Landis et al.,

کاهشجمعیتشتهداشت(.)Meena and Lal, 2004
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جدول  -4میانگین ( ±خطای استاندارد) عملکرد گوجهفرنگی و شبدر و نسبت برابری زمین ( )LERدر سیستمهای تککشتی و
کشت نواری در دو سال  5931و 5931
Table 4. Mean (± SE) yields of tomato and clover and land equivalent ratio (LER) in sole crop and
intercropping systems in 2016 and 2017
Cropping
)Tomato yield (kg/m2
)Clover yield (kg/m2
LER
systems
2016
2017
2016
2017
2016 2017
Sole
2.13 ± 0.09 c
2.28 ± 0.07 c
0.31 ± 0.03 ns
0.31 ± 0.04 ns
1
1
crop
1.30

1.28

0.39 ± 0.03 ns

0.38 ± 0.06 ns

3.14 ± 0.15 a

2.92 ± 0.13 a

1T: 2C

1.14

1.13

0.36 ± 0.03 ns

0.35 ± 0.05 ns

2.55 ± 0.12 b

2.41 ± 0.11 b

2T: 2C
3T: 2C

2.39 ± 0.08 b
2.52 ± 0.09 b
0.33 ± 0.04 ns
0.34 ± 0.03 ns
1.08
1.09
;F=64.13; df=3,9
;F=91.58; df=3,9
;F=3.64; df=3,9
;F=2.19; df=3,9
P≤0.001
P≤0.001
P=0.057
P=0.159
≥ Means with the same letter in a column are not significantly different when compared by Tukey's HSD test (P
)0.05

همچنین،گزارششدهاستکهکشتنواریگندمبالوبیا

افزایش یابد .مطالعات قبلی نشان دادهاند که سیستمهای

باعث کاهش جمعیت شته سبز گندم(Fabricius) ،

چندکشتیدرمقایسهباتککشتیهاباعثافزایشفراوانی

Sitobion avenaeوافزایشجمعیتدشمنانطبیعینسبت

دشمنان طبیعی میشوند ( ;Jankowska, 2007

بهتککشتیگندمشد(.)Xie et al., 2012بهعالوه،تاثیر

Seidenglanz et al., 2011; Letourneau et al.,

کشت نواری شبدر در سیستمهای کشت نواری در کاهش

 .)2011به عنوان مثال گزارش شده است که در کشت

جمعیتDelia ،)Dixon et al., 2004(Delia radicum L.

نواری یونجه با چغندر قند ،گیاه یونجه با تولید گلهای

) )Björkman et al., 2007( floralis (Fall.و Thrips

فراوان باعث افزایش فراوانی زنبور پارازیتوئید  Bracon

)Fathi, 2017(tabaci Lindemanگزارششدهاست.

 intercessor Neesشد ( .)Abedi et al., 2014در

یکی دیگر از دالیل احتمالی کاهش تراکم پورهها و

برخیمواردحتیدرغیابشکار ،وجودگردهمیتواندبه

شتههایبالغشتهجالیزدرکشتهاینواریگوجهفرنگیو

زندهمانی برخی شکارگرها برای مدت محدودی کمک

شبدر میتواندبا حفاظت و حمایت دشمنانطبیعی توسط

کند ( .)Duchene et al., 2017از طرفی وجود گیاهان

گیاه گلدار شبدر در ارتباط باشد .چراکه ،دشمنان طبیعی

گلدارمیتواندباعثکاهشهمخواریدرمیانمراحلنابالغ

تنوعگونهایبیشتریرادرکشتهاینواریدرمقایسهبا

برخی شکارگرها و پارازیتوییدها شود ( Frank et al.,

تککشتی گوجهفرنگی داشتند .از سوی دیگر کشتهای

 .)2010کشتنواریبرخیمحصوالتباگیاهانگلداراز

نواری باعث یکنواخت شدن توزیع فراوانی گونههای

جملهشبدرباایجادزیستگاهمناسببرایطیفوسیعیاز

دشمنان طبیعی شدند.به عبارت دیگر کشتهای نواری با

دشمنان طبیعی که در شرایط تک کشتی قادر به افزایش

حفاظتوحمایتازسایر گونههایشکارگرباعثشدند

جمعیتخودنیستند،باعثافزایشجمعیتوکاراییعوامل

کهمقدارشاخصیکنواختیپیلوبرایجامعهشکارگرهادر

بیوکنترل میشود ( Theunissen, 1994; Duchene et

کشتهای نواری در مقایسه با تککشتی گوجهفرنگی

 .)al., 2017در بررسی حاضر نیز در سیستمهای کشت
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نواری گوجهفرنگی با شبدر بهخصوص هنگامی که نسبت

شده در سیستم است ( .)Mead and Willey, 1980در

ردیفهایکشتشبدر بهگوجهفرنگی افزایشیافت،تنوع

بررسی حاضر میزان این شاخص در هر سه سیستم کشت

وفراوانیشکارگرهایشتهجالیزافزایشیافت.
در تحقیق حاضر گونههای E.  ،C. septempunctata

نواری باالتر از عدد یک به دست آمد که نشان دهنده
سودمندی باالتر سیستمهای کشت نواری نسبت به

 balteatusو  C. carneaبه عنوان شکارگرهای غالب شته

تککشتی گوجهفرنگی بود .سودمندی عملکرد در


جالیز روی گیاه گوجهفرنگی بودند .کفشدوزک C.

سیستمهایکشتنواریزمانیرخمیدهدکهگونهگیاهی


septempunctataوالروهایE. balteatusو C. carnea

همراه ،موادمغذیونیزفضایکافیموردنیازبرایگونه

بهعنوانمهمترینشکارگرهایشتهجالیزتوسطمحققینقبلی

گیاهیدیگررادردسترسقراردهد ورقابتبیندوگونه

نیزگزارششدهاند(.)Chaudhary and Singh, 2012

گیاهی بر سر منابع غذایی و نور کاهش یابد

از سوی دیگر ،در این بررسی دو گونه زنبور

( .)Vandermeer, 1989از جمله این موارد میتوان به

پارازیتویید A. colemaniو L. fabarumپارازیتوییدهای

تثبیت بیولوژیکی نیتروژن بوسیله گیاهان تیره لگومینوز

اصلی شته جالیز طی دو فصل زراعی مورد مطالعه بودند.

اشاره کرد .در بررسی حاضر ،گیاه شبدر از طریق رابطه

مطالعات قبلی نیز گزارش کردهاند که این دوگونه زنبور

همزیستیبـاباکتریهایریزوبیومدرسطحریشهوتثبیت

درپارازیتهکردنشتهجالیزنقشموثریداشتند ( Nazari

نیتروژن موجب رشد هرچه بهتر گیاهان گوجهفرنگی در

et al., 2012; Barahoei et al., 2013; Almasi et al.,

 .)2017; Mohammadi et al., 2019ازسویدیگر،در
تحقیق حاضر نرخ پارازیتیسم شته جالیز در کشتهای
نواریبهطورمعنیداریبیشترازتککشتیگوجهفرنگی
بود.باالبودندرصدشتههایپارازیتهدرکشتهاینواری
فرنگیمیتواندباکشتگیاه

درمقایسهباتککشتیگوجه
گلدارشبدردرکشتهاینواریبهعنوانمنبعجلبکننده
پارازیتوییدهاونیزتامینشهدوگردهبرایآنهادرارتباط
باشد.درمطالعاتقبلینیزجلبکنندگیتعدادیازگیاهان
گلدارنسبتبهپارازیتوییدهاونیزافزایشکاراییآنهاگزارش
شده است ( Turkar et al. 2000; Tajmiri et al.,

.)2017; Midega et al., 2018
درهردوسالموردمطالعه،عملکردگوجهفرنگیدر
کشتهای نواری باالتر از سیستم تککشتی گوجهفرنگی
بود.برایبررسیسودمندیسیستمهایکشتنوارینسبت

مزرعه آزمایشی شد و در نتیجه باعث افزایش عملکرد
محصول گوجهفرنگی شد .افزایش عملکرد برخی
محصوالت در کشتهای نواری با گیاهان لگومینوز در
مقایسه با تککشتی آنها در مطالعات قبلی نیز به اثبات
رسیدهاست ( Duchene et al., 2017; Kabiri Raeis

.)Abad et al., 2019; Fathi, 2019
نتیجهگیری
سیستمهای کشت نواری گوجهفرنگی و شبدر در سه
الگوی  ،2T:2C ،1T:2Cو  3T:2Cبه خصوص  1T:2Cبا
کاهشتراکمجمعیتشتهجالیز،افزایشکاراییدشمنانطبیعی
و نیز بهبود عملکرد گوجهفرنگی برای استفاده در برنامههای
مدیریتشتهجالیزدرمزارعگوجهفرنگیتوصیهمیشود.
سپاسگزاری

به تککشتیها از شاخص نسبت برابری زمین ()LER

بدینوسیله از دانشگاه محقق اردبیلی و دانشگاه علوم

استفاده میشود .هر چه مقدار این شاخص بیشتر از یک

کشاورزی و منابع طبیعی ساری به منظور فراهم آوردن

باشد نشان دهنده عدم وجود رقابت بین گونههای کشت

امکاناتانجامتحقیقتشکروقدردانیمیشود.
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Abstract
Background and Objectives
The melon aphid, Aphis gossypii Glover, is one of the most important pests of tomato in
Iran. This aphid causes severe damage on tomato crop in northern Iran.
Materials and Methods
Present study was conducted in an experimental field, 0.3 h, in Behshahr region in
Mazandaran province based on a randomized completely block design. In this study, the
effectiveness of intercropping tomato (T) with clover (C) in the three combinations: (1)
one row of tomato with two rows of clover (1T:2C), (2) two rows of tomato with two
rows of clover (2T:2C), and (3) three rows of tomato with two rows of clover (3T:2C)
along with sole tomato were assessed on the densities of melon aphid, Aphis gossypii
Glover, diversity of its natural enemies and yield of both crops in 2016 and 2017.
Results
The density of nymphs and adults of A. gossypii were significantly higher in sole tomato
compared with intercrops. Among intercrops, the lowest density of nymphs and adults of
A. gossypii were observed in 1T:2C intercrop. In present study, 13 predator species were
collected and identified on aphid-infested plants of tomato in the experimental field.
Among the predators, Coccinella septempunctata L., Chrysoperla carnea (Stephens) and
Episyrphus balteatus DeGeer had more abundance in the two studied years. The Shannon
diversity index (H´) and the Pielou’s evenness index (J´) for composition of predator species
were significantly higher in intercrops compared with sole tomato crop. Moreover, more
nymphs and adults of A. gossypii were parasitized in all intercrops compared with sole
tomato crop in 2016 and 2017. The highest value of land equivalent ratio was found in 1T:
2C (LER = 1.28 in 2016 and 1.30 in 2017) among intercrops in the two cropping seasons.
Discussion
All the three intercropping patterns of tomato with clover including 1T:2C, 2T:2C and
3T:2C, especially 1T:2C could be recommended in management programs of the melon
aphid in tomato fields.
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