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 چکیده

در سه نسبت ( C) شبدرو  (T) فرنگیگوجهو کشت نواری  فرنگیگوجهکشتی ات تکپژوهش حاضر اثردر 

 شبدرو دو ردیف  فرنگیگوجهردیف  دو ،(1T:2C) شبدرردیف  دوو  فرنگیگوجهدیف ر یک: شاملنی یجایگز

(2T:2C)  شبدرردیف  دوو  فرنگیگوجهردیف  سهو (3T:2C )تراکم شته جالیز  در Aphis gossypii Glover روی

 5931و  5931سال  در دوآزمایشی  مزرعهدر هر دو محصول و نیز عمکلرد تنوع دشمنان طبیعی آن  ،فرنگیگوجهگیاه 

داری به طور معنی فرنگیگوجهکشتی در تک های بالغو شته هاپورهتراکم  ،در هر دو سال مورد مطالعه. شدبررسی 

سیستم کشت نواری در  های بالغشتهها و پورهتراکم مترین ک ،واریهای ندر بین کشت .بودهای نواری بیشتر از کشت

1T:2C شته جالیز از مزرعه  فرنگی آلوده بهگیاهان گوجهاز روی  گونه شکارگر 59در تحقیق حاضر . مشاهده شد

 Coccinella septempunctata L.، Episyrphus هایگونه ،شکارگرهادر بین . آوری و شناسایی شدآزمایشی جمع

balteatus DeGeer  و Chrysoperlla carnea (Stephens)  داشتنددر هر دو سال مورد مطالعه فراوانی بیشتری را. 

 هر سه سیستم کشتهای شکارگر در گونهترکیب برای  (´J)پیلو و نیز شاخص یکنواختی   (´H)شاخص تنوع شانون

های درصد شتهکشت نواری  همچنین، در هر سه سیستم. دبو فرنگیگوجهکشتی باالتر از تکداری به طور معنینواری 

و  5931در سال  LER، (82/5 ،باالترین نسبت برابری زمین. داری بیشتر بودبه طور معنیکشتی نسبت به تک پارازیته

با  فرنگیگوجهکشت نواری هر سه الگوی  ،بنابراین. مشاهده شد 1T:2Cدر سیستم کشت نواری ( 5931در سال  93/5

 .شوند توصیه فرنگیگوجه در مزارعشته جالیز های مدیریت توانند در برنامهمی 1T:2Cبه خصوص  بدرش

 

 عملکردیدها، ئپارازیتو، شکارگرها، Aphis gossypiiکشت نواری، تنوع زیستی،  :ها هژاکلیدو

 

 مقدمه

یکیاز.Solanum lycopersicum L ،فرنگیگوجه

یرادراستکهنقشمهمانتیرهبادنجانیگیاهانمهمترین

 و انستغذیه میسالمتی ایفا  Nankishore and)کندان

Farrell, 2016) موردحمله،یدطیفصلرش. اینگیاه

میوه کرم جمله از مختلفی فرنگی،گوجهخوارآفات

Helicoverpa armigera (Hübner)،تارتنکنه

،یزجالوشتهTetranychus urticae Koch،ایدونقطه

Aphis gossypii Glover،یکیشتهجالیز.گیردقرارمی
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کهطیفصلاستدرایرانفرنگیگوجهآفاتازمهمترین

بهگیاهانمیزبانمختلفرشدیدرمرحلهرویشیوزایشی

 ,Khanjani, 2005; Sharma and Joshi)زندخسارتمی

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

جالیزشته بااغلب از کنترلهاکشحشرهاستفاده
برایکنترلشتهجالیزهاکشحشرهرویهکاربردبی.شودمی

دلیل به باالبارورینرخ کوتاه نسلی دوره طول باعثو
،اندهاشدهکشهایمقاومشتهنسبتبهحشرهجمعیتبروز

چنانچه این حشرهشتهمقاومت چندین ازبه قبیلکش

پایربیف یندرین، استتروئیدها شده گزارش سایپرمترین و
(Slosser et al., 2001.)،بادرنظرگرفتناینمشکالت

 یافتن دنبال به روشپژوهشگران مناسبجایگزینهای

 کنترل هستندهاشتهبرای داده. نشان کهمطالعات اند
کفشدوزک جمله از متعددی طبیعی هایدشمنان

بالتوری،هایشکارگر،سنشکارگر،مگسسیرفیده وها

 جالیزدارندپارازیتوییدها کنترلشته کهنقشموثریدر
بهکاهشجمعیتاینآفتهستنددرشرایطمناسبقادر

(Kaplan and Eubank, 2002 .) ازبنابراین، یکی

زیستیروش کنترل ازهاشتههای حمایت و حفاظت
 Khan)استهاآندشمنانطبیعیبهمنظورافزایشکارایی

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

مطالعاتقبلینشانداده(.2017 هایکشتسیستماندکه
چندمحصولنواری یا الگوهایمختلفدو درمزرعهدر
کاراییمی افزایش نیز و آفات تراکم کاهش در توانند

 Landis et al., 2000; Maes)دشمنانطبیعیموثرباشند

and Dyck, 2005; Jankowska, 2007; 

Macfadyen et al., 2009).همراهگیاهانگلدارکاشت

درمزرعهبافراهمآوردنمنابعغذاییازبامحصولاصلی
جا شکار و شهد گرده، وجمله شکارگرها برای یگزین

 Landis)شوندمیهاآنکاراییافزایشدهاباعثپارازیتویی

et al., 2000; Duchene et al., 2017 .) درهمچنین،
نوارینیزیدیگراتتحقیق کشت که است شده گزارش

گشنیز،شوید،نعناعمحصولاصلیباگیاهانآروماتیکینظیر

اصلی محصول روی آفات تراکم کاهش باعث غیره و
 ;Patt et al., 1997; Turkar et al., 2000)شوندمی

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

جمعیتسوسککلرادوبرایمثال،گزارششدهاستکه
شویدوگشنیزکشتنواریزمینیدرسیب دربادمجانبا

 ,.Patt et al)کاهشیافتکشتیبادمجانتکمقایسهبا

1997) تحقیقدیگر. کلمبوسیلهنرخ،در پارازیتیسمشته
 پارازیتوئید Diaeretiella rapae (MacIntosh)زنبور

 در نواری کشت بهار همیشه گل با سفید ازکلم باالتر

گزارششدهاستکههمچنین،.بودکلمسفیدکشتیتک
تهجمعیتش درAcyrthosiphon pisum Harrisنخود

کشتینسبتبهتکباگندموجونخودفرنگینواریکشت

.(Seidenglanz et al., 2011)نخودفرنگیکمتربود
بهگیاهشبدرفرضبرآناستکهضردرپژوهشحا

 خاک باروری افزایش در کلیدی نقش فراینددلیل طی

خاکبااستفادهازارتثبیتبیولوژیکینیتروژن،بهبودساخت

لبدشمنانطبیعیازطریقتولید،جعمیقایسیستمریشه

گل خاصیتدورکنندگیحشراتبا و فراوان ترشحهای

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

2017)، همراه گیاه عنوان درمیبه موثری نقش تواند

 جالیز شته سیستمکنترل در نواریهای باکشت

تاثیرباهدفپژوهشحاضر،لذا.داشتهباشدرنگیفگوجه

گوجهنواریمختلفکشتهایسیستم درشبدرفرنگیبا

جالیز جمعیتشته طبیکنترل دشمنان تنوع در، و آن عی

آزمایش در محصول دو هر ایهایمزرعهنهایتعملکرد

.انجامشد9318و9311طیدوسال



 هامواد و روش

 محل اجرای آزمایش، تیمارها و طرح آزمایشی

آزمایشیآزمایش مزرعه یک در مساحت،ها 3/0به

7º13ʹ92ʺباعرضجغرافیایی)واقعدرمنطقهبهشهرهکتار،

جغرافیاییطشرقیو 29º38ʹ31ʺول متر48شمالیو
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 سالیانه بارندگی متوسط و دریا سطح از 7/883ارتفاع

مترمیلی فصلزراعیطی( 9311دو .انجامشدند9318و

تک شامل آزمایشی تیمارهای T)فرنگیگوجهکشتی و(

(T: C)شبدربافرنگیگوجهسهنوعسیستمکشتنواری

نگیفرگوجهردیفیکشامل  :1T)شبدرردیفدوبا

2C)شبدربادوردیففرنگیگوجه،دوردیف(2T: 2C)

 ردیففرنگیگوجهردیفسهو دو (3T: 2C)شبدربا

بودند آن. بر آزمایش،عالوه این در کشتیتکتیمارها

 محصولشبدر دو هر برایارزیابیسودمندیعملکرد نیز

دردومحصولکشتیهرهاینوارینسبتبهتکدرکشت

شد گرفته .نظر شبدرگوجهبذرهای و موسسهفرنگی از

شدند تهیه کرج بذر و نهال تهیه و اصالح .تحقیقات

ماههرسالآزمایشیدرفروردین درفرنگیگوجهبذرهای

91تا90هابهکهارتفاعنشاخزانهکشتشدندوپسازآن

رسیدسانتی ،متر دوماهاردیبهشتاوایلدر بهسالهر

یافتندکرت انتقال اصلی مزرعه در آزمایشی های مزرعه.

درآزمایشیبهصورتجویوپشتهآمادهوبهچهاربلوک

بلوک طرح تصادفیقالب کامل شدهای تقسیم . هردر

برایهریکازتیمارهاییمتر1×90کرتبلوکپنج

آزمایشیانتخابشد متریاطرافهرکرت. فاصلهچهار

هابدونکشتباقیبرداریعنوانحاشیهبرایانجامنمونهبه

ماند . دوفرنگیگوجهنشاهای صورت به پشته هر روی

 فاصله با بینسانتی30ردیفه فاصله و یکدیگر از متر

کشتشدند71ردیف سانتیمتر . طورشبدربذرهای به

 تراکم با پشته هر روی مربع920همزمان متر در بوته

شدند کشت . هفتگیآبیاری صورت به .شدانجام

بهصورتدورهعلف هایهرز یک91ایهر مرتبهروز

 .وجینشدند

 و دشمنان طبیعی آن   شته جالیزتراکم 

بردارینمونه طی گوجهها رشدی طورفصل به فرنگی

 هفتگی شدانجام نوبتنمونه. هر در تعداد چهاربرداری

تصادفیانتخابوبادرهرکرتبهطورفرنگیگوجهبوته

ازذره هایبالغوشتههاپورهتعداد20xبیندستیاستفاده

 آفت این شکارگرهای همچنین و برگجالیز هایدر

شمارششدند بوته هر باالیی و وسطی پایینی، بر. عالوه

آن نمونه، تعدادی واز جالیز برایاندشمنشته طبیعی

درآزمایشگاهبااستفادهوشناساییبهآزمایشگاهمنتقلشدند

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

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

Arandaz and Monserrat, 1995.) ادامه، برایدر

گونه تنوع تیمارها،مقایسه بین شکارگرها اساسای بر

وعتنشاخصهایشکارگرهایتعدادوفراوانیگونهداده

با(´J)شاخصیکنواختیپیلوو(9)یرابطهبا('H)شانون

:(Magurran, 2004)محاسبهشدند(4)یرابطه

ln
s

1i

-  
p

H
i

p
i






 (9)  

رابطه این در :H' و شانون افرادpiشاخصتنوع نسبت

 .باشدمی(ni/N)امبهکلافرادiدرگونه

J´ = H΄/ ln S                                        (4)  

 اینرابطه پیلوJ´در شاخصیکنواختی ،H'شاخص

.باشدتعدادگونهدرنمونهمیSتنوعشانونو

همچنین، طول آزمایشدر پوره،هااین وهاتعداد

هایدرنمونه(هبودندومیاییشدکهم)هایبالغپارازیتهشته

 ارشوثبتشدشمانتخابشده هایگونهبرایشناسایی.

هاتاییازپوره10،نمونهتعیینگونهغالبونیزپارازیتویید

شته درهایو و منتقل آزمایشگاه به شده مومیایی بالغ

 دمایی نسبیدرجه41±9شرایط رطوبت سلسیوس، ی

نوری1±81 دوره و تاریکی)98:8درصد روشنایی: در(

 اطاقکرشد زمان نگهیپارازیتوظهورتا .داریشدندیدها

پارازیتوگونه،سپس شدهیدیهای زیرظاهر

ازویژگیاستریومیکروسکوپ استفاده هایمرفولوژیکیبا

(.Tobias, 1995)شناساییشدند
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کشت نواری عملکرد تعیین سودمندی 

  شبدرو  فرنگی گوجه

8و9311تیر98کهازفرنگیگوجهطیفصلبرداشت

 یکآغاز9318تیر یکشد، طورمترمربعقطعه به ی

 بوتهتصادفی انتخابو کرتآزمایشی هر داخلهادر ی

قطعه این نوار بستن با اصلی ساقه دور شدندنشانبه .دار

میوه گوجهسپس رسیده یکهای روز سه هر بارفرنگی

دقتچیدهشدندو ازترازویدیجیتالیبا استفاده 09/0با

وزن(Sartorius Inc., Edgewood, NY, USA)گرم

هاباذکرنامکرتووزنمیوهدرهرنوبتبرداشت،.شدند

یادداشتشدند تیمار شدهسپسوزنکلمیوه. هایچیده

ازاییکطیفصلبرداشت مربعبه متر هر در به)تیمار

.تعیینشد(فرنگیعنوانعملکردگوجه

هارمرتبهطیچگیاهشبدرهادراینآزمایشهمچنین،

رشد برداشتشدیفصل مرتبه. هر ،در بهیکمترمربع

 تصادفی انتخابوطور تیمار هر به کرتمربوط هر در

بوته از شدبریدهسطحخاکها نام ذکر با و کرتوند

درآزمایشگاه.بهآزمایشگاهمنتقلشدنددرونپاکتتیمار

رجهد10داخلپاکتدرونآوندردمایشبدرهایبوته

مدتسانتیگر به سپسساعت74اد و وزنخشکشدند

بوته شبدرهاخشک ی متر هر ازای به عنوان)مربع به

.ردآزمایشتعیینشدنددرتیمارهایمو(عملکردشبدر

 هاتجزیه آماری داده

داده واریانس تجزیه از غیرقبل حذف منظور به ها،

هایبالغهشتوهاهایتراکمپورهیکنواختیواریانسداده

داده تبدیل Log(x)از شداستفاده بههایداده. مربوط

چهارنرخپارازیتیسمنیزوهایبالغشتهوهاتراکمپوره با

 و بلوکچهارتیمار طرح قالب در کاملتکرار های

بااستفادهاز9318و9311هایدرهریکازسالتصادفی

واریانسANOVAآزمون شدندتجزیه باهاگینمیانو

 درصد پنج احتمال سطح در توکی شدندآزمون مقایسه

(SAS, 2005.)شاخصیکنواختیوتنوعشانونشاخص

شتهجالیزدرهرتیماربهطورهایشکارگرجامعهبرایپیلو

 نرمجداگانه از استفاده SDRافزاربا مقایسهمحاسبه و

صولهایمربوطبهعملکردهردومحهمچنین،داده.ندشد

فرنگیگوجه شبدرو طور طرحبه قالب در جداگانه

بلوک چهار با تصادفی کامل واریانستکرارهای تجزیه

میانگین اختالفبین و شدند آزمون با سطحها در توکی

 (.SAS, 2005)نداحتمالپنجدرصدمقایسهشد

بافرنگیگوجهنواریسودمندیکشتتعیینبهمنظور

،ازهریکازمحصوالتنامبردهکشتینسبتبهتکشبدر

(Land Equivalent Ratio)نسبتبرابریزمینشاخص

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

درفرنگیگوجهبهترتیبعملکردYTوYTiدراینمعادله

ترتیبعملکYCوYCiکشتیوکشتنواریوتک ردبه

باشندکشتیمیدرکشتنواریوتکشبدر درصورتی.

این معنی به یکباشد، از بزرگتر نسبتبرابریزمین که

تکهایکشتاستکهسیستم با کشتینواریدرمقایسه

هریکازمحصوالتسودمندیبیشتریدارد،ولیاگراین

هاینسبتکمترازیکباشدبهاینمعنیاستکهسیستم

کشتیهریکازمحصوالتاریدرمقایسهباتککشتنو

(.Mead and Willey, 1980)سودمندیندارد



 نتایج

 شته جالیزتراکم جمعیت 
سیستم تاثیر بررسی نوارینتایج کشت های

هایوشتههاپورهرویتراکمجمعیتشبدروفرنگیگوجه

درهر.ارایهشدهاست9درجدولبهازاییکبرگبالغ

سا مطالعهدو مورد ،ل پورهتراکم تکها کشتیدر

موردمطالعهباالترازسهسیستمکشتنواریفرنگیگوجه

هایکشتنواریتراکمدربینسیستم،9311درسال.بود
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داریکمترازبهطورمعنی1T:2Cدرسیستمکشتهاپوره

 کشت معنیبود3T:2Cسیستم اختالف ولی بین، داری

1T:2C2وT:2C009/0)شاهدهنشدمP=3و1=32/94 ؛F؛

 .(9جدول سال پوره9318در تراکم تیمارهای، در ها

1T:2C2وT:2C3داریکمترازبهطورمعنیT:2Cبود

(004/0P=3و1=02/94 ؛F 9جدول؛ هایبالغشتهتراکم(.

پوره تراکم مشابه ها نواریگوجهکشتدر های بافرنگی

معنی طور به داریکشبدر از فرنگیکشتیگوجهتکمتر

بود . سال 9311در هایبالغشتهتراکم، تیمار 1T:2Cدر

معنیبه طور از کمتر ؛=002/0P)بود3T:2Cداری

3Fو1=14/8 .) سال تراکمشته9318در تیمارهایبالغ، در

1T:2C2داریکمترازبهطورمعنیT:2C3وT:2Cبود

(009/0P≤3و1=27/98 ؛F.)

 ای شکارگرهاگونه تنوع

 تعداد تحقیق این مزرعه93در از شکارگر گونه

9شکل)آوریوشناساییشدآزمایشیجمع دو(. درهر

گونه سال،  ،Coccinella septempunctata (L.)های

Episyrphus balteatus DeGeer وChrysoperla 

carnea Stephensسایر به نسبت را بیشتری فراوانی

شکگونه داشتندهای جالیز شته ارگر آن،. بر عالوه

گونه Orius niger Wolffهای ،Aphidoletes 

aphidimyza RondaniوHippodamia variegata 

Goezeبافراوانینسبیمتوسطدرمزرعهآزمایشیمشاهده

 9شکل)شدند گونه(. مطابقسایر جالیز شته هایشکارگر

.ایشیداشتندفراوانیکمتریرادرمزرعهآزم9شکل

گونه تنوعتنوع شاخص اساس بر طبیعی دشمنان ای

 'H)شانون در( جالیز شته شکارگرهای جامعه برای

معنیسیستم طور به نواری کشت ازهای بیشتر داری

گوجهتک کشتی بود در3Fو1=93/1 ؛=002/0P)فرنگی

؛جدول9318درسال3Fو1=99/94 ؛=004/0Pو9311سال

4 همچنین،(. پیلو یکنواختی 'J)شاخص ترکیب( برای

کشتگونه در نیز جالیز شته شکارگر نواریهایهای

کشتیداریبیشترازتکفرنگیباشبدربهطورمعنیگوجه

و9311درسال3Fو1=81/7 ؛=007/0P)فرنگیبودگوجه

001/0P=3و1=21/8 ؛F4؛جدول9318درسال.)

 
 

فرنگی و کشتی گوجهدر هر برگ در تک Aphis gossypiiهای شته ها و بالغتراکم پوره( تانداردخطای اس±)میانگین  -5جدول

 5931و  5931در دو سال ( T:C)فرنگی با شبدر های نواری گوجهکشت
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 

Cropping systems  
Density of nymphs per leaf 

 
Density of adults per leaf 

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; 

df=3,9; P=0.001 

F=12.04; 

df=3,9; P=0.002 
 

F=8.92;  
df=3,9;P=0.004 

F=16.47; 

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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روی گیاهان  از آوری شدهجمع Aphis gossypiiدرصد فراوانی نسبی شکارگرهای ( خطای استاندارد ±)میانگین  -5شکل 

 (5931-5931)در مزرعه آزمایشی واقع در منطقه بهشهر  فرنگیگوجه
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) 

 Aphisبرای شکارگرهای( 'J)و شاخص یکنواختی پیلو   ('H)تنوع شانون شاخص ( خطای استاندارد±)میانگین  -8جدول 

gossypii فرنگی با شبدر های نواری گوجهفرنگی و کشتکشتی گوجهتک در(T:C ) 5931و  5931در دو سال 
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 

Cropping systems  
Shannon diversity index (H´)  Pielou’s evenness index (J') 

2016 2017  2016 2017 

Sole tomato  
1.74 ± 0.12 b 

(S=10) 

1.90 ± 0.11 b 

(S=11) 
 0.75 ± 0.04 b 0.79 ± 0.04 b 

1T: 2C  
2.39 ± 0.14 a 

(S=13) 

2.55 ± 0.13 a 

(S=13) 
 0.93 ± 0.05 a 0.99 ± 0.07 a 

2T: 2C  
2.23 ± 0.17 a 

(S=13) 

2.51 ± 0.18 a 

(S=13) 
 0.87 ± 0.04 a 0.98 ± 0.06 a 

3T: 2C  
2.22 ± 0.11 a 

(S=13) 

2.32 ± 0.13 a 

(S=13) 
 0.87 ± 0.03 a 0.90 ± 0.04 a 

  
F=9.13; df=3,9; 

P=0.004 
F=12.11; 

df=3,9; P=0.002 
 

F=7.89; df=3,9; 

P=0.007 

F=8.49; df=3,9; 

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

 پورهتحقیقدر شتهحاضر، و گونهها توسطدو بالغ های

 پارازیتویید وAphidius colemani Viereckزنبور

Lysiphlebus fabarum (Marshall)پارازیته

شدند باA. colemani زنبورپارازیتویید.  .Lدرمقایسه

fabarumفراوانیبیشتریرادرهردوسالموردمطالعه

آزمایشیداشتد مزرعه 4شکل)ر نرخپارازیتیسمشته(.

فرنگیباشبدردرمقایسههاینواریگوجهجالیزدرکشت





تک گوجهبا معنیکشتی طور به بودفرنگی بیشتر .داری

نرخپارازیتیسمشته9311عالوهبرآن،درسال درتیمار،

1T: 2Cطور معنیبه از بیشتر بود3T: 2Cداری

(009/0P≤3و1=48/27 ؛F جدول 3؛ .) سال ،9318در

تیمارهایدرصدشته در 1T: 2Cهایپارازیته   :2Tو

2C3داریبیشترازبهطورمعنیT: 2C009/0)بودP≤؛ 

(.3جدول؛3Fو1=97/34

 



گیاهان  روی Aphis gossypiiهای پارازیتویید درصد فراوانی نسبی گونه (خطای استاندارد ±)میانگین  -8شکل 

 5931و  5931در مزرعه آزمایشی واقع در منطقه بهشهر در سال  فرنگی گوجه

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 
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 در فرنگیگوجه برگ در هر Aphis gossypii شته نرخ پارازیتیسم ( خطای استاندارد±)ن میانگی -9جدول 

 5931و  5931در دو سال ( T:C)فرنگی با شبدر های نواری گوجهفرنگی و کشت کشتی گوجه تک

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 

Cropping systems 
Parasitism rate per leaf 

2016 2017 

Sole tomato 11.6 ± 1.4 c 17.4 ± 2.1 c 

   

1T: 2C 32.9 ± 4.1 a 38.2 ± 4.3 a 

   

2T: 2C 26.5 ± 3.2 ab 37.6 ± 3.8 a 

   

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) 
 

کشت نواری عملکرد تعیین سودمندی 

 فرنگی و شبدر   گوجه

 درفرنگیگوجهعملکرددرهردوسالموردمطالعه،

نواریایهسیستم معنیکشت طور ازبه بیشتر داری

گوجهتک بودکشتی )فرنگی 2جدول آن،(. بر عالوه

 گوجهبیشترین فرنگیعملکرد سال 9311در در9318و

1T:2Cتیمار شد در3Fو1=93/82 ؛≥009/0P)مشاهده

 9311سال 3Fو1=18/19 ؛≥009/0Pو سال ؛9318در

 2جدول بین(. شبدر مقابلعملکرد هایکشتسیستمدر

نشانندادکشتیشبدراختالفمعنینواریوتک داریرا

(017/0P=3و1=82/3 ؛F سال 9311در  ؛=911/0Pو

3Fو1=91/4 سال 9318در ؛ 2جدول مجموع،(. در

گوجه نواری کشت لحاظسودمندی از شبدر و فرنگی

عملکردهردومحصولدرسهالگویکشتنوارینسبت

دامازمحصوالتطیهردوسالموردکشتیهرکبهتک

هاینواریدرکشتLERمطالعهباالتربودچراکه،مقادیر

(.2جدول)ترازازعددیکبودندبزرگ

بحث

کنندهگردهوتامین کاشتگیاهانگلداربهعنوانمنبع

شهدبرایدشمنانطبیعییکیازاجزایمهمدرحفاظتو

می طبیعی دشمنان از باشحمایت  ,.Landis et al)د

2000 پوره(. تراکم داد نشان حاضر تحقیق ونتایج ها

سیستمشته در جالیز بالغ طورهای به نواری کشت های

تکمعنی از کمتر گوجهداری بودکشتی کمترین.فرنگی

درفرنگیگوجهانبالغرویگیاههایشتهوهاتراکمپوره

حتمالیکاهشیکیازدالیلا.مشاهدهشد1T:2Cتیمار

کشت در شته تراکم گوجههای شبدرنواری با فرنگی

تواندباترشحترکیباتدورکنندهازسویگیاهغیرمیزبانمی

غیرمیزباندرانتاثیردورکنندگیگیاه.شبدردرارتباطباشد

کشتنواریباگیاهاصلینسبتبهآفاتدرمطالعاتقبلی

 Lasker et al., 2004; Meena)نیزگزارششدهاست

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

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

مثال، کشتبرای استکه باگزارششده خردل نواری

شته جمعیت کاهش به منجر جو و  Lipaphisگندم

erysimi Kaltenbach Lasker et al., 2004)شد در(.

تحقیقدیگریاثراتکشتنواریکلمبایونجه،سیر،خردل،

وگلهمیشه خردلفرنگیگوجهبهار  .Lرویجمعیتشته

erysimiبررسیشدوگزارششدکهکشتنواریکلمبا

هایسیستمترازبقیهیونجهوسیردرکاهشجمعیتشتهموثر

ادرکمترینتاثیررکلمباخردلنواریکشتکشتبودندو

(.Meena and Lal, 2004)داشتشتهکاهشجمعیت
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کشتی و تکهای سیستمدر ( LER)فرنگی و شبدر و نسبت برابری زمین عملکرد گوجه( خطای استاندارد ±)میانگین  -4جدول 

 5931و  5931در دو سال کشت نواری 
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 

systems 

Tomato yield (kg/m2) 
 

Clover yield (kg/m2) 
 

LER 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Sole 

crop 
2.13 ± 0.09 c 2.28 ± 0.07 c  0.31 ± 0.03 ns 0.31 ± 0.04 ns  1 1 

         

1T: 2C 2.92 ± 0.13 a 3.14 ± 0.15 a  0.38 ± 0.06 ns 0.39 ± 0.03 ns  1.28 1.30 

         

2T: 2C 2.41 ± 0.11 b 2.55 ± 0.12 b  0.35 ± 0.05 ns 0.36 ± 0.03 ns  1.13 1.14 

         

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; 

P≤0.001 

F=91.58; df=3,9; 

P≤0.001 
 

F=3.64; df=3,9; 

P=0.057 

F=2.19; df=3,9; 

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) 
 

استکهکشتنواریگ گزارششده لوبیاهمچنین، با ندم

 گندم، سبز شته جمعیت کاهش (Fabricius)باعث

Sitobion avenaeوافزایشجمعیتدشمنانطبیعینسبت

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

سیستم در شبدر نواری کاهشکشت در نواری کشت های

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

floralis (Fall.)(Björkman et al., 2007  Thripsو(

tabaci Lindeman(Fathi, 2017)گزارششدهاست.

پوره احتمالیکاهشتراکم دالیل از دیگر ویکی ها

فرنگیوهاینواریگوجههایبالغشتهجالیزدرکشتشته

می حفاظتوحمایتدشمنانطبیعیتوسطشبدر تواندبا

شب گلدار ارتباطباشدگیاه در در طبیعی. دشمنان چراکه،

درکشتتنوعگونه باایبیشتریرا هاینواریدرمقایسه

فرنگیداشتندکشتیگوجهتک کشت. سویدیگر هایاز

گونه فراوانی توزیع شدن یکنواخت باعث هاینواری

دشمنانطبیعیشدند عبارتدیگرکشت. هاینواریبابه

هایشکارگرباعثشدندگونهحفاظتوحمایتازسایر

کهمقدارشاخصیکنواختیپیلوبرایجامعهشکارگرهادر

تککشت با مقایسه در نواری گوجههای فرنگیکشتی

یابد افزایش داده. نشان قبلی سیستممطالعات که هایاند

هاباعثافزایشفراوانیکشتیچندکشتیدرمقایسهباتک

می طبیعی دشمنان  ;Jankowska, 2007)شوند

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

2011 ) . مثال عنوان کشتهگزارششدبه در استکه

 قندنواری چغندر با یونجهیونجه گیاه گ، تولید هایلبا

فراوان باعثافزایشفراوانی پارازیتوئید  Braconزنبور

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

تواندبهوجودگردهمی،حتیدرغیابشکاریمواردبرخ

زنده شکارگرها برخی کمانی محدودی مدت مکبرای

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

تواندباعثکاهشهمخواریدرمیانمراحلنابالغگلدارمی

 پارازیتوییدهابرخی و  ,.Frank et al)شودشکارگرها

محصوالتباگیاهانگلدارازبرخیاریکشتنو(.2010

مناسببرایطیفوسیعیاز ایجادزیستگاه جملهشبدربا

ش در طبیعیکه افزایشردشمنان به قادر ایطتککشتی

باعثافزایشجمعیتوکاراییعواملجمعیتخودنیستند،

 میبیوکنترل  Theunissen, 1994; Duchene et)شود

al., 2017.)حاض بررسی سیستمدر در نیز کشتر های
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بهگوجهنواری شبدر با نسبتخصوصهنگامیفرنگی که

تنوعافزایشیافت،فرنگیگوجهبهشبدرهایکشتردیف

.افزایشیافتهایشتهجالیزوفراوانیشکارگر
گونه تحقیقحاضر C. septempunctataهایدر ،E. 

balteatus شکارگرهایغالبC. carneaو عنوان شتهبه

 گیاه روی بودندفرنگیگوجهجالیز  .Cکفشدوزک.

septempunctataوالروهایE. balteatusوC. carnea

بهعنوانمهمترینشکارگرهایشتهجالیزتوسطمحققینقبلی

(.Chaudhary and Singh, 2012)اندنیزگزارششده

 ،دیگرسویاز بررسی این در زنبورگونهدو
هاییدیپارازیتو L. fabarumو A. colemaniپارازیتویید

فصلاصلی طیدو جالیز مطالعهزراعیشته .بودندمورد
 گزارشکردهمطالعاتقبلینیز ایناندکه دو زنبورگونه
 Nazari)نقشموثریداشتندشتهجالیزدرپارازیتهکردن

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

2017; Mohammadi et al., 2019). ازسویدیگر،در
کشت در جالیز شته پارازیتیسم نرخ حاضر هایتحقیق

معنی ازتکنواریبهطور فرنگیکشتیگوجهداریبیشتر
هاینواریهایپارازیتهدرکشتباالبودندرصدشته.بود
تواندباکشتگیاهفرنگیمیکشتیگوجهمقایسهباتکدر

کنندهاینواریبهعنوانمنبعجلبهگلدارشبدردرکشت
هادرارتباطپارازیتوییدهاونیزتامینشهدوگردهبرایآن

گیاهانتعدادیازکنندگیدرمطالعاتقبلینیزجلب.باشد

هاگزارشافزایشکاراییآننیزپارازیتوییدهاونسبتبهگلدار
است  ,.Turkar et al. 2000; Tajmiri et al)شده

2017; Midega et al., 2018.)
عملکردگوجه فرنگیدردرهردوسالموردمطالعه،

سیستمتکهاینواریکشت از فرنگیکشتیگوجهباالتر

هایکشتنوارینسبتبرایبررسیسودمندیسیستم.بود

تک کشتیبه زمین برابری نسبت شاخص از (LER)ها

می شوداستفاده ا. شاخصبیشتر این مقدار چه یکهر ز

گونه رقابتبین وجود عدم دهنده نشان هایکشتباشد

سیستماست در Mead and Willey, 1980)شده در(.

سیستمکشت سه هر اینشاخصدر میزان بررسیحاضر

دهنده نشان که آمد دست یکبه عدد از باالتر نواری

باالتر بهسیستمسودمندی نسبت نواری کشت های

گوجهتک بودکشتی فرنگی . عملکرد درسودمندی

دهدکهگونهگیاهیزمانیرخمینواریهایکشتسیستم

موردنیازبرایگونهونیزفضایکافیموادمغذی،همراه

ورقابتبیندوگونهدهددردسترسقراررادیگرگیاهی

یابد کاهش نور و غذایی منابع سر بر گیاهی

(Vandermeer, 1989 می(. موارد این جمله بهاز توان

 تثبیت نیتروژن ببیولوژیکی گیاهان لگومینوزتیرهوسیله

 کرداشاره . حاضر، بررسی در شبدرگیاه طریق رابطهاز

باکتری تثبیتریزوبیومدرسطحریشهوهایهمزیستیبـا

بهترموجبنیتروژن هرچه رشد درفرنگیگوجهگیاهان

آزمایشی مزرعه نتیجه در و عملکردشد افزایش باعث

 شدفرنگیگوجهمحصول برخی. عملکرد افزایش

کشت در درمحصوالت لگومینوز گیاهان با نواری های

تک با آنمقایسه اثباتکشتی به نیز قبلی مطالعات در ها

 Duchene et al., 2017; Kabiri Raeis)رسیدهاست

Abad et al., 2019; Fathi, 2019). 

 

 گیرینتیجه

سیستم نواری کشت فرنگیهگوجهای سهشبدرو در

1T:2Cالگوی ،2T:2C و ،3T:2C1هخصوصبT:2Cبا

کاهشتراکمجمعیتشتهجالیز،افزایشکاراییدشمنانطبیعی

گوجه عملکرد بهبود نیز و برنامهفرنگی در استفاده هایبرای

.شودفرنگیتوصیهمیمدیریتشتهجالیزدرمزارعگوجه

سپاسگزاری
دا از بدینوسیله اردبیلی محقق علومنشگاه دانشگاه و

 ساری طبیعی منابع و کشاورزی فراهم منظور وردنآبه

.شودامکاناتانجامتحقیقتشکروقدردانیمی
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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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