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 چكيده

 قالدب  در نقداه،  شهرسدتان  در واقدع  غربدي  آذربایجان استان نور پیا  دانشگاه تحقیقاتي ۀمارع در 89-1388 زراعي سال در تحقیق این

 طمخلدو  کشدت  ،شویا صال  کشت لوبیا، صال  کشت شامل آزمایش تیمارهاي .شا اجرا تکرار سه با تصادفي کامل هاي بلوک طرح

 چهدار  ندواري  مخلدوط  کشت ،شویا ردی  چهار + لوبیا ردی  دو نواري مخلوط کشت (،شویا ردی  یک + لوبیا ردی  یک) ردیفي

 از آزمدایش  تیمارهاي بود. (لوبیا درصا 50 + شویا درصا 50) کاشت هاي ردی  روي طمخلو کشت و شویا ردی  دو + لوبیا ردی 

 در کیلدوگر   3593) لوبیدا  بیولدوژیکي  عملکدرد  و هکتدار(  در کیلوگر  1630) دانه عملکرد بیشترین شا. اعمال جایگایني روش طریق

 در کیلدوگر   870) بیولوژیکي عملکرد و هکتار( در کیلوگر  414) دانه عملکرد مقادیر کمترین و ردیفي مخلوط کشت تیمار از هکتار(

 340) دانده  عملکدرد  ترینیشد ب کده  داد نشدان  شدویا  گیداه  مورد در نتایج .آما دست به کاشت هاي ردی  روي مخلوط کشت از هکتار(

 153) دانده  عملکرد مقادیر کمترین و صال  کشت تیمار به هکتار( در کیلوگر  1926) شویا بیولوژیکي عملکرد و هکتار( در کیلوگر 

 شدویا  ردید   دو + لوبیا ردی  چهار نواري مخلوط کشت تیمار به (هکتار در کیلوگر  630) بیولوژیکي عملکرد و هکتار( در گر کیل

 نسدبت  مقداار  بیشترین .آما دست به تیمارها سایر از بیشتر ردیفي مخلوط کشت در اسان  عملکرد و اسان  درصا .داشت اصتصاص

 شدا.  حاصدل  کاشدت  هداي  ردی  روي مخلوط کشت از (8/0) آن مقاار کمترین و (9/1) ردیفي مخلوط کشت الگوي از زمین برابري

 کاشدت  هداي  ردید   روي طمخلدو  کشدت  در طبیعدي  شدکارگرهاي  جمعیت بیشترین و لوبیا صال  کشت در آفات جمعیت بیشترین

 .شا مشاهاه

 زمین. برابري نسبت دارویي، گیاه ،پایاار کشاورزي شانون، شاص  اسان ، ها: واژه كلید
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 مقدمه .1

 از مختلد   هداي  سیسدتم  در تولیاشاه محصوتت سالمت

 بدر  آنهدا  تدأثیر  و شدیمیایي  مواد و سمو  بقایاي وجود نظر

 بده  را ي ا ویدژه  توجهدات  زیسدت،  محدیط  و انسان سالمت

 معطو  تولیا امر در کاررفته هب هاي نهاده و تولیا هاي روش

 زراعدي  هداي  نظدا   در تغییدر  ایجاد ضرورت و است داشته

 اصدول  از گیدري بهره بنابراین، [.21] ناک مي توجیه را رایج

 گیاهددان ایددن تولیددا در مخلددوط کشددت ماننددا اکولوژیددک

 بیشتري تعااد یا دو کشت به مخلوط کشت است. ضروري

 قطعه یک در یکایگر با که شود مي گفته زراعي محصوتت

 از که نحوي به شونا، مي کشت زراعي سال یک در و زمین

 [.36 ،15] باشدنا  داشدته  متقابل اثر یکایگر با زراعي لحا 

 از برصددي دلیددل بدده دنیددا نقدداط از بسددیاري در سیسددتم ایدن 

 محیطدي،  مندابع  از مااکار ۀاستفاد ماننا آن نسبي هاي مایت

 کنتددرل در رقددابتي توانددایي افدداایش غددذایي، مددواد تبددادل

 بهبدود  آفدات،  و زا بیمداري  عوامدل  کداهش  هرز، هاي عل 

 جدا   از حاصدل  نیتروژن تثبیت طریق از صاک حاصلخیاي

 برصدي  نیدا  و محصدول  کیفیدت  و کمیدت  افاایش بقوتت،

 [.38 ،36 ،19] شود مي کشت دیگر امتیازات

 کشدت  ۀزمیند  در منتشرشداه  نتدایج  ربیشدت  حداودي  تا

 با بقوتت مخلوط ،شاه همراه عملکرد برتري با که مخلوط

 مخلدوط  کشدت  ۀمطالعد  در [.27] اسدت  بدوده  غیربقوتت

 ترینیشد ب کده  شدا  مشخ  لوبیا و ریحان ردیفي و نواري

 ولدي  ،آمدا  دسدت بده  صدال   کشدت  از لوبیا ۀدان عملکرد

 کشدت  و ردیفدي  مخلدوط  کشت بین دانه عملکرد اصتال 

 1زمدین  برابدري  نسدبت  ترینیشد ب .نبود دارامعن لوبیا صال 

 عملکرد همچنین، آما. دست به ردیفي کشت از نیا (36/1)

 چهدار  مخلدوط  کشدت  و صدال   کشت در ریحان اسان 

 ،بدود  تیمارها ۀهم از بیشتر لوبیا ردی  دو + ریحان ردی 

 معنداداري  اصدتال   تیمارهدا  بدین  اسان  درصا نظر از اما

                                                           
1. Land Equivalent Ratio 

 کشدت  در گرفتده  انجدا   تحقیقات نتایج [.10] نشا مشاهاه

 ردید   یدک  کشدت  در کده  داد نشان لوبیا و ذرت مخلوط

 یدک  + ذرت ردید   یدک  کشت و لوبیا ردی  دو + ذرت

 درصدا  51 و 61 ترتیدب  به ذرت ۀدان عملکرد لوبیا، ردی 

 ذرت مخلوط کشت زمینۀ در تحقیقات [.28] یافت افاایش

 داد نشدان  روبداهي د  ارزن با ذرت مخلوط کشت و باقال با

 بداتتري  زمدین  برابري نسبت مخلوط کشت تیمارهاي کلیۀ

 ۀدهندا نشدان  کده  داشتنا گیاه دو صال  کشت به نسبت را

 ،8] اسدت  صدال   کشدت  بده  نسبت مخلوط کشت مایت

30.] 

 تغییدر  مخلوط کشت سیستم در حشرات زناگي ۀچرص

 وجدود  دلیدل  بده  مخلدوط  شدرایط  در آفات جمعیت و یافته

 تغییدر  دتیل جمله از [.17] یابامي کاهش همراه هاي گونه

 ساکن کاهش مخلوط، کشت الگوهاي در حشرات جمعیت

 [.23] اسدت  آنهدا  تخمگدذاري  در تااصل و حشرات شان

 در لوبیدا  و ذرت مخلدوط  کشدت  در رهپد شدب  حملۀ میاان

 بررسدي  در [.20] اسدت  کمتدر  ذرت کشدتي تدک  با مقایسه

 جمعیدت  کده  شداه  گاارش صردل با رازیانه مخلوط کشت

 دیگري بررسي در [.31] یافت کاهش داريامعن طوربه شته

 ترتیدب  به برگخوار  سرصرطومي و برگخوار ۀزنجر جمعیت

 صدال   کشدت  از کمتر مخلوط کشت در درصا 45 و 26

 [.16] است هبود لوبیا و ذرت

 مورد در انتشاریافته نتایج و محاود اطالعات به باتوجه

 حاضدر،  پدژوهش  از هدا   ،شدویا  و لوبیدا  مخلوط کشت

 هداي  ویژگدي  لحا  به شویا و لوبیا مخلوط کشت ارزیابي

 گیاهدان  آفدات  جمعیدت  انبدوهي  و تندوع  ارزیابي و زراعي

 بود. آنها شکارگرهاي و مذکور

 

 ها روش و مواد .2

 تحقیقداتي  ۀمارعد  در 89-1388 زراعدي  سدال  در آزمایش

 شهرسدتان  در واقع غربي آذربایجان استان نور پیا  دانشگاه



 بررسی عملکرد زراعی و تنوع حشرات در الگوهای مختلف كشت مخلوط لوبیا و شوید
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  و 36 جغرافیایي عر  و 25 و 45  جغرافیایي طول با نقاه

 شدا.  اجدرا  آزاد هداي آب سدطح  از متدر  1307 ارتفاع و 57

 یدک  طدي  در سدالیانه  بارنداگي  و دما متوسط هاي میانگین

 323 و گدراد  سدانتي  ۀدرجد  40/12 ترتیدب  بده  ساله ده ۀدور

 شیمیایي و فیایکي صصوصیات .است شاه گاارش متر میلي

 است. شاه آورده 1 جاول در آزمایش محل صاک

 تکرار سه با تصادفي کامل هاي بلوک صورت به آزمایش

 کشدت  شامل آزمایش تیمارهاي .گرفت انجا  تیمار شش و

 ردیفدي  طمخلدو  کشدت  ،شویا صال  کشت لوبیا، صال 

 مخلدوط  کشدت  (،شدویا  ردید   یدک  + لوبیا ردی  یک)

 مخلوط کشت ،شویا ردی  چهار + لوبیا ردی  دو نواري

 کشددت و شددویا ردیدد  دو + لوبیددا ردیدد  چهددار نددواري

 50 + شدویا  درصدا  50) کاشدت  هاي ردی  روي طمخلو

 هدداي ردیدد  روي طمخلددو کشددت در بددود. (لوبیددا درصددا

 و متدر  سدانتي  1000 معدادل  شدویا  بوتدۀ  هر فضاي کاشت،

 بدود.  صدال   کشت در متر سانتي 400 لوبیا بوتۀ هر فضاي

 50 نسبت با ردی  روي مخلوط کشت ایجاد براي رو ازاین

 شویا بوتۀ هر حذ  ازاي به لوبیا درصا 50 + شویا درصا

 دیگدر  عبدارت  بده  یدا  لوبیا بوتۀ 5/2 کاشت ردی  روي در

 جدایگاین  لوبیدا  بوتدۀ  پنج شویا بوتۀ دو هر حذ  ازاي به

 اعمدال  جدایگایني  روش طریدق  از آزمایش تیمارهاي شا.

 بدذر  و ʼنقداه   محلدي  ۀتدود  از شویا استفاده مورد بذر .شا

 بود. ʼدرصشان  ۀایستاد رقم از لوبیا

 در گونده  دو هدر  بدراي  متر سانتي 40 ردی  بین فاصلۀ

 بدذور  و متر سانتي 25 فاصلۀ به شویا بذور .شا گرفته نظر

 4-2 عمدق  بدا  هدا  ردید   روي متر سانتي 10 فاصلۀ به لوبیا

 و جدوي  صورت به 1389 فروردین 30 تاریخ در متر،سانتي

 فاصدلۀ  بلدوک  یک در همچنین شانا. کشت همامان ،پشته

 متدر  پدنچ  بلدوک  دو بدین  ۀفاصل و متر چهار هم از ها کرت

 هداي  کرت حشرات جمعیت مطالعۀ در تا شا گرفته درنظر

 از قبدل  لوبیدا  بدذور  .باشدنا  نااشته تااصل هم روي مجاور

 .اشد  آغشدته  1لگومیندوزارو   ریاوبیدو   بداکتري  بدا  کاشت

 صدورت  بده  مرتدب  طدور  بده  هرز هاي عل  وجین عملیات

 شرایط برحسب آبیاري و گرفت انجا  لاو  هنگا  و دستي

 ۀطریقد  بده  بدار  یک هفته هر متوسط طور به و منطقه اقلیمي

 ،صداک  آزمدون  براسا  .گرفت انجا  پشته و جوي آبیاري

 از قبدل  تماماا کیلوگر  150 مقاار به تریپل سوپرفسفات کود

 عندوان  بده  هکتار در کیلوگر  50 مقاار به اوره کود و کاشت

 هکتدار  در کیلدوگر   150 مقاار به و لوبیا براي آغازین کود

 ساقه مرحلۀ و کاشت از قبل مرحله دو )در سرک صورت به

 بدودن  زیداد  علدت  هب شا. اضافه شویا هاي ردی  به رفتن(

 .نشا استفاده پتاسیم کود از جذب، قابل پتاسیم مقاار

 تندوع  و جمعیت انبوهي برآورد و آوريجمع منظور به

 و صدال   کشدت  مختلد   تیمارهاي در حشرات هاي گونه

 از پ  روز 45 رداريب نمونه ،شویا و لوبیا گونه دو مخلوط

 گیدري  حشدره  تدور  از اسدتفاده  با ها دانه رسیاگي تا کاشت

 و صداک(  سدطح  بداتي  بالداار  حشرات تنوع بررسي )براي

 تندوع  بررسدي  منظور ه)ب صاک در گودالي هاي تله دادن قرار

 صداک(  سدطح  بر پسنا سایه و متحرک و بال باون حشرات

 و  15 قطدر  بده  مصدر   باریک پالستیکي ظرو  شامل که

 جلدوگیري  منظور به شا. استفاده بودنا، متر سانتي 12 ارتفاع

 در هدا، مورچده  یدا  یکدایگر  توسط هانمونه شان صورده از

 هدا  تلده  شا. ریخته کارباریل کش حشره مقااري هاتله ک 

 برداشدت  زمدان  تدا  و بدار  یدک  روز ده هدر  نصدب،  از پ 

 از پ  هاتله در افتاده دا  به حشرات .شانا بازدیا محصول

 سدپ   شدانا.  جاا غیرها  هاينمونه و ایزا مواد حذ 

 و تفکیک هانمونه مربوطه، تیمار مشخصات و تاریخ قیا با

 و شددانا نگهددااري درصددا 70 الکددل در آنهددا از تعدداادي

 بده  معتبدر  مندابع  از اسدتفاده  بدا  هدا نمونه شناسایي منظور به

 .شانا منتقل آزمایشگاه

 طبدق  شدانون  شداص   از حشدرات  تندوع  تعیدین  براي

                                                           

1. Rhizobium leguminozarum   
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 :[21] اش استفاده 1 ۀمعادل

 (1)  H'=-Σni/N×Ln ni/N 

 كل تعداد :Nو ؛ام i ؛گون  اف اد تعداد :ni ط ،برا این در

 باشد، بيشت  'H عددي مقدار اندازه ه  .اس  اف اد

 اس . بيشت  اي گون  تنوع ةدهند نشان

 شوید و  وبيا گياه دو ه  ب اي رشد، فصل پایان در

 با بيو وژیکي عملک د و دان  عملک د ةمحاسب منظور ب 

 تعيين ب اي .شد استفاده ط ف ه  از حاشي  حذف ش ایط

 شوید، و  وبيا بذور دنك  جدا از پس بيو وژیکي، عملک د

 وزن ماندن ثاب  تا گ اد سانتي ةدرج 70 دماي در ها نمون 

 وزن بذور هم اه سپس و گ فتند ق ار آون درون خشك

 شدند.

 مقایس  در شوید و  وبيا مخلوط كش  ارزیابي ب اي

 )ب اسا  1زمين ب اب ي نسب  شاخ  از خا   كش  با

 :[36] دش استفاده 2 ةمعاد  اسا ب  دان ( عملک د

 (2)              
2

2

1

1

D

Y

B

Y
LER  

 هايگون  عملک د ت تي  ب   Y2و Y1 معاد  ، این در 

 عملک د نيی D2 و B1 و ؛مخلوط كش  در شوید و  وبيا

 اس . خا   كش  در شوید و  وبيا هاي گون 

 وسیلۀ به و آب با تقطیر روش به شویا اسان  استخراج

 ۀنموند  گدر   30 منظور، باین .گرفت انجا  کلونجر دستگاه

 مختصدر  شان آسیاب از پ  و اش وزن کرت هر از بذري

 سده  مات به کلونجر دستگاه داصل در آب لیتر میلي 300 در

 سدپ   .شدود  اسدتخراج  آن اسان  تا شا جوشاناه ساعت

 براسدا   اسدان   عملکدرد  و وزني روش به اسان  درصا

 بددراي ا.شدد محاسددبه اسددان  درصددا × داندده عملکددرد

 و SPSS 16 افاارنر  از آماه دست هب هاي داده وتحلیل تجایه

 در دانکدن  اي چنادامنده  آزمدون  براسا  ها میانگین ۀمقایس

 .گرفت انجا  درصا 5 احتمال سطح

                                                           

1. Land Equivalent Ratio 

 بحث و نتایج .3

 شوید بيولوژیكي و دانه عملكرد .1 .3

 بیولدوژیکي  عملکدرد  و دانده  عملکدرد  بدر  کشت الگوي اثر

 .(P≤01/0) بدود  دارامعند  درصدا  1 احتمال سطح در شویا

 تفداوت  آن صدال   کشدت  بدا  مخلدوط  کشدت  هايالگوي

 340) دانده  عملکدرد  رینیشتب که طوري به ،داشتنا داريامعن

 کیلدوگر   1926) بیولوژیکي عملکرد و هکتار( در کیلوگر 

 (.1 )شدکل  آمدا  دست هب صال  کشت تیمار از هکتار( در

 دانده  عملکدرد  بیشدترین  ،مخلدوط  کشدت  الگوهاي بین در

 1556) بیولددوژیکي عملکددرد و هکتددار( در کیلددوگر  227)

 و (1:1) ردیفددي مخلددوط کشددت از هکتددار( در کیلددوگر 

 و هکتدار(  در کیلدوگر   153) دانده  عملکرد مقادیر کمترین

 کشدت  از هکتدار(  در کیلدوگر   630) بیولدوژیکي  عملکرد

 حاصل شویا ردی  دو + لوبیا ردی  چهار نواري مخلوط

 در صدال   شدویا  تریشد ب تدراکم  به باتوجه (.1 )شکل اش

 بدین  در همچنین بود. طبیعي آن باتتر عملکرد سطح واحا

 بده  ردیفدي  کشدت  الگوي ،مخلوط کشت مختل  الگوهاي

 کشت الگوي در که رسا مي نظر به .بود زراعي گیاه دو سود

 بدراي  ناسدب م يپکدانو  آرایش دلیل به شایا ردیفي مخلوط

 اي گونده  درون رقابدت  رقدابتي  فشدار  کداهش  و ندور  جذب

 بدا  مقایسده  در شرایط، این در عملکرد افاایش به درنهایت

 اجدااي  اگدر  .[14] است شاه منجر مخلوط الگوهاي سایر

 آرایدش  انتخداب  صدورت  در مخلوط، کشت ۀدهنا تشکیل

 محیطدي  مندابع  از اسدتفاده  ۀنحو در مناسب تراکم و کاشت

 ادهاسدتف  مدؤثرتري  طدور  به منابع این از ،کننا عمل متفاوت

 افداایش  عملکدرد  حدالتي  چندین  در نتیجهدر و شا صواها

 .[38 ،35] یابا مي

 کده  دهدا  مي نشان تحقیقات سایر نتایج ،دیگر طر  از

 جملده  از ثانویده،  هداي  متابولیدت  سدنتا  مخلدوط  کشت در

 جدذب  امکدان  حالدت  ایدن  در و یابدا  مدي  افداایش  اسان 

 شاه تلقیح هاي گل تعااد و شاه زیادتر افشان گرده حشرات
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 از یکي شایا .شا صواها بیشتر دانه تولیا و یابا مي افاایش

 ردیفدي  کشدت  در شویا ۀدان عملکرد بودن بات دیگر دتیل

 تصدایق  در .[26 ،24] داد نسدبت  مسدئله  این به توان مي را

 کده  دادندا  نشدان  صدود  تحقیقدات  در محققان موضوع، این

 کشدت  سدمت  بده  دیفدي ر مخلدوط  کشدت  سمت از هرچه

 و اقتصددادي عملکددرد ،شددود داده سددوق نددواري مخلددوط

 بررسدي  در .[14 ،6] یابدا  مدي  کداهش  تاریج به بیولوژیکي

 که شا داده نشان گنا  و سفیا شبار نواري مخلوط کشت

 سدب  بده  مخلدوط  کشدت  در درصدا  25-10 گنا  عملکرد

 آب و رویشدي  ۀمرحل در نیتروژن و نور جذب براي رقابت

 ۀمطالعد  در .[35] یافدت  کداهش  دانده  شدان  پدر  ۀمرحل در

 کده  اش معلو  گنا  و پنبه نواري مخلوط کشت در دیگري

 طدور  بده  گونده  دو هدر  عملکدرد  نوارهدا  عدر   افاایش با

 مطابقدت  حاضر آزمایش ۀنتیج با که یافت کاهش داريمعنا

 .[39] دارد

 

 آزمایش این در شده هاستفاد خاک شیمیایی و فیزیکی خصوصیات .1 جدول

 پتاسیم

 جذب قابل
(ppm) 

 قابل فسفر

 جذب
(ppm) 

 درصد

 موادآلی

 نیتروژن

 كل

(%) 

 هدایت

 الکتریکی
EC × 10 

3 
(dS/m) 

 هتاسیدی
 رس

(%) 

 سیلت

(%) 

 شن

(%) 
 خاک بافت

 لومي 35 40 25 7/7 83/0 14/0 48/1 5/10 407

 

 
 شوید بیولوژیکی عملکرد و دانه عملکرد بر دشوی و لوبیا مخلوط كشت مختلف الگوهای اثر .1 شکل

A: شوید، خالص كشت B: (،لوبیا درصد 50 + شوید درصد 50) كاشت های ردیف روی طمخلو كشت C: ردیفی مخلوط كشت 
 چهار نواری مخلوط كشت :E شوید، ردیف چهار + لوبیا ردیف دو نواری مخلوط كشت :D شوید(، ردیف یک + لوبیا ردیف )یک

 شوید ردیف دو + لوبیا ردیف
 (.ناارنا درصا 5 احتمال سطح در داريامعن اصتال  مشترک حرو  داراي هاي میانگین)
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 مخلدوط  کشت مختل  الگوهاي اکولوژیک بررسي در

 بیشدترین  کده  شدا  مشخ  لوبیا و اروپایي گاوزبان ردیفي

 از اروپدایي  گاوزبدان  بیولدوژیکي  عملکدرد  و دانده  عملکرد

 ید  در چهدار  الگوي از آنها مقاار کمترین و صال  کشت

 پدژوهش  نتدایج  [.12] آمدا  دسدت  به (4:4) گاوزبان و لوبیا

 لوبیدا  با اي دانه ارزن مخلوط کشت در که داد نشان دیگري

 از بیشدتر  صدال   کشدت  در ارزن ۀدان عملکرد ،بلبلي چشم

 مشدابهي  ۀنتیجد  به نیا دیگري محققان [.11] است مخلوط

 [.8] یافتنا دست

 

 اسانس عملكرد و درصد .2 .3

 مختلد   تیمارهداي  ثیرأتد  تحدت  اسان  عملکرد و درصا

 بیشدترین  که طوري به (،P≤01/0) گرفتنا قرار کشت الگوي

 ردیفدي  مخلوط کشت تیمار از درصا( 1/3) اسان  درصا

 صدال   کشدت  تیمار از درصا( 13/2) آن مقاار کمترین و

 مخلدوط  کشدت  الگوهاي سایر داد نشان نتایج .شا حاصل

 چهدار  + لوبیدا  ردید   دو ندواري  مخلدوط  کشت جا به نیا

 شدویا  اسدان   درصدا  معندادار  افاایش سبب شویا ردی 

 (.2 شکل) شانا صال  کشت تیمار به نسبت

 مربدوط  اسدان   عملکرد باتترین ها میانگین ۀمقایس در

 هکتار در کیلوگر  50/8 میانگین با ردیفي مخلوط کشت به

 + لوبیدا  ردی  چهار نواري مخلوط کشت در آن کمترین و

 بدود  هکتدار  در کیلدوگر   37/3 میانگین با شویا ردی  دو

 و داندده عملکددرد از ینددايابر اسددان  عملکددرد (.2 )شددکل

 عملکدرد  بدودن  زیداد  بندابراین  .اسدت  دانده  اسدان   درصا

 عملکدرد  بودن زیاد دلیل به ردیفي مخلوط کشت در اسان 

 .است تیمار این در اسان  درصا و دانه

 

  

 شوید اسانس عملکرد و اسانس درصد بر شوید و لوبیا مخلوط كشت مختلف الگوهای اثر .2 شکل

A: شویا، صال  کشت B: (،لوبیا درصا 50 + شویا درصا 50) کاشت هاي ردی  روي طمخلو کشت C: یک ردیفي مخلوط کشت( 

 ردی  چهار نواري مخلوط کشت :E شویا، ردی  چهار + لوبیا ردی  دو نواري مخلوط کشت :D شویا(، ردی  یک + لوبیا ردی 

 شویا ردی  دو + لوبیا
 (.ناارنا درصا 5 احتمال سطح در داريامعن اصتال  مشترک حرو  داراي هاي میانگین)
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 گیاهي ۀثانوی هاي متابولیت از جائي ها اسان  که ازآنجا

 ۀاولید  هداي  متابولیدت  قداار م به شات به آنها قاارم و هستنا

 (غیدره  و هدا  کلروفیدل  هدا،  پروتئین ها،تراکربوهیا) گیاهي

 گیداهي  فتوسدنتا  افداایش  سبب که عاملي هر ،دارد بستگي

 ها  اسان  جمله از گیاهي ۀثانوی هاي متابولیت توانا مي دشو

 بدا  هدا  لگدو   مخلدوط  کشدت  در [.24،32] دهدا  افاایش را

 نیتروژن جذب سر بر گونه دو بین رقابتي فشار ها، لگو غیر

 صدود  نیداز  مورد نیتروژن بیشتر ها لگو  زیرا ،یابا مي کاهش

 مجداور  گونۀ و آورد مي فراهم بیولوژیکي تثبیت طریق از را

 نتیجده  در کندا. مدي  اسدتفاده  صاک معاني نیتروژن از بیشتر

 و افداایش  نیتدروژن  مانندا  غدذایي  عناصدر  مصدر   کارایي

 .[38] یابدا مدي  بهبدود  گیداهي  فتوسدنتا  و رشدا  آن دنبال به

 میداان  بدر  ثرؤمد  غدذایي  عناصدر  از یکي نیتروژن که ازآنجا

 گیاهان اسان  قاارم درنتیجه و فتوستاي هاي آنایم فعالیت

 ،گدردد  نیتدروژن  جدذب  افاایش سبب که عاملي هر ،است

 ا.ش صواها منجر گیاه اسان  افاایش به درنهایت

 مشدخ   هارب همیشه و بابونه مخلوط کشت بررسي در

 50:50 از کمتر هاي نسبت در اسان  قاارم ترینیشب که شا

 و ندواري  مخلدوط  کشدت  ۀمطالع با [.2] است شاه حاصل

 عملکدرد  بیشدترین  کده  اشد  مشداهاه  لوبیا و ریحان ردیفي

 نظدر  از امدا  آمدا.  دسدت  به صال  کشت از ریحان اسان 

 نشدا  مشاهاه داريمعنا اصتال  تیمارها بین اسان  درصا

 و عملکدرد  بدر  نعناع و سویا مخلوط کشت بررسي با [.10]

 و کمي عملکرد که است شاه گاارش نعناع اسان  کیفیت

 بدود  صدال   کشدت  از تریشب مخلوط کشت در نعناع کیفي

 شدمعااني  مخلدوط  کشدت  در [29] دیگري محققان [.26]

 افاایش با نعناع اسان  عملکرد که نادریافت نعناع و عطري

 کاهش داريمعنا طور به مترسانتي 120 به 60 از نوار عر 

 ثیرأتد  تحدت  عطدري  شدمعااني  اسدان   عملکرد اما ،یافت

 مخلدوط  کشدت  در گاارشي بنابه .نگرفت قرار نوار عر 

 بدا  مخلوط کشت در اسان  تولیا ،نعناع و بلبلي چشم لوبیا

 کده  موقعي اما نااد، نشان را داريمعنا تفاوت صال  کشت

 دلیدل  بده  شدا،  اضدافه  سبا کود مخلوط کشت تیمارهاي به

 عنصدر  ایدن  بده  نعنداع  دسترسدي  و نیتروژن غلظت فاایشا

 یافدت  افداایش  داريمعنا طور به نعناع اسان  قاارم غذایي

 اسان  درصا ایراني، شبار با مرزه مخلوط کشت در [.32]

 مخلدوط  کشدت  تیمارهداي  و صال  کشت تیمار بین مرزه

 در اسدان   عملکدرد  امدا  ندااد،  نشدان  را داريمعنا اصتال 

 تیمارهداي  از بیشدتر  داريامعند  طدور  به صال  کشت تیمار

 بدا  نیدا  محققان سایر نتایج [.3] آما دست هب مخلوط کشت

 .[7] دارد مطابقت حاضر آزمایش نتایج

 

 لوبيا بيولوژیكي و دانه عملكرد .3 .3

 الگدوي  اثدر  کده  داد نشدان  واریان  ۀتجای از حاصل نتایج

 سدطح  در لوبیا بیولوژیکي عملکرد و دانه عملکرد بر کشت

 عملکدرد  بیشدترین  .(P≤01/0) بود دارامعن درصا 1 احتمال

 بیولددوژیکي عملکددرد و هکتددار( در کیلددوگر  1630) داندده

 و ردیفي مخلوط کشت تیمار به هکتار( در کیلوگر  3593)

 و هکتدار(  در کیلدوگر   414) دانده  عملکرد مقادیر کمترین

 کشت به هکتار( در کیلوگر  870) لوبیا بیولوژیکي عملکرد

 50 + شدویا  درصدا  50) کاشدت  هاي ردی  روي طمخلو

 مخلدوط  کشدت  (.3 )شدکل  داشت اصتصاص (لوبیا درصا

 دو  ۀرتب داراي شویا ردی  دو + لوبیا ردی  چهار نواري

 ادهد  مدي  نشان که بود سطح واحا در عملکرد تولیا نظر از

 در موضددوع تددرین اصددلي ردیدد  تعددااد نددواري کشددت در

 تعدااد  بده  باتوجده  و بدود  سدطح  واحا در عملکرد افاایش

 ردید   چهدار  ندواري  مخلدوط  کشت در لوبیا تریشب ردی 

 آن بداتتر  عملکدرد  سطح واحا در شویا ردی  دو + لوبیا

 تیمدار  بین معناداري اصتال  آماري نظر از البته بود. طبیعي

 صال  کشت با شویا ردی  دو + لوبیا ردی  چهار نواري

 (.3 )شکل نشا مشاهاه

 رقابددت افدداایش شددایا صددال  کشددت تیمددار در
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 سدبب  متعاد آفات فراوان حضور طرفي، از و اي گونه درون

 تیمدار  در امدا  ا.شد  صدال   کشت در لوبیا عملکرد کاهش

 و تکمیددل تددأثیرات دلیددل بدده ردیفددي مخلددوط کشددت

 مصدر   و جدذب  افداایش  هدا،  گونده  بهتدر  کنناگي تسهیل

 کده  طبیعدي  شکارگرهاي افاایش همچنین منابع فیایولوژیکي

 نسدبت  را بداتتري  عملکرد ا،ش آفات جمعیت کاهش سبب

 کانوپي یا بر  یک [.38 ،36 ،14] کرد تولیا تیمارها سایر به

 تواندا  نمدي  صدال   کشدت  در مطلدوب  هداي  تراکم در حتي

 در واقدع  در [.36] کندا  اسدتفاده  موجدود  نور از کامل طور به

 فتوسنتاي تشعشع از مقادیري همواره کشتي تک هاي زراعت

 [.5] شدود  مدي  تلد   کانوپي در صالي فضاهاي وجود دلیل به

 پوشدش  دلیدل  بده  مخلدوط  هداي  زراعت در تلفات این مقاار

 جدذب  میداان  نتیجده  در و یابدا  مي کاهش صاک سطح بیشتر

 مسدئله  همدین  شود. مي بیشتر کشتي تک نسبت به کل تشعشع

 [.40] دها افاایش را عملکرد توانا مي تنهایي به

 شدرایط  ردیفدي  مخلدوط  کشدت  آرایش رسا مي نظر به

 منابع و شرایط  به دستیابي در لوبیا هاي بوته براي را مطلوبي

 در نیدا  لوبیا عملکرد بودن پایین .است دهکر فراهم محیطي

 تدوان  مي را کاشت هاي ردی  روي بر مخلوط کشت تیمار

 هاي ردی  روي لوبیا با شویا اي گونه نبی رقابت افاایش به

 کداهش  سبب که داد نسبت زیستي فضاي کاهش و کاشت

 آن دنبدال  بده  و شداه  لوبیدا  فتوسدنتا  و رشدا  و ندور  جذب

 مدورد  گیاهدان  بندابراین  .اسدت  داده کداهش  را آن عملکرد

 کشت مناسب الگوي براسا  اگر مخلوط کشت در استفاده

 نتدایج  [.36]  یابدا  مدي  کداهش  عملکدرد   نشدونا،  انتخاب

 عملکرد که داد نشان نخود و کنجا مخلوط کشت آزمایش

 ردیفدي  کشدت  در گونده  دو هدر  بیولوژیکي عملکرد و دانه

 به را آن علت محققان بود. کاشت هاي روش سایر از باتتر

 مندابع  از گیاهدان  ۀبهیند  ۀاسدتفاد  و تر مناسب فضایي آرایش

 نتدایج  محققان [.1] انا داده نسبت کشت نوع این در طبیعي

 کشدت  در لوبیدا  ۀداند  عملکدرد  افداایش  بر مبني را مشابهي

 [.10] انا کرده گاارش ردیفي مخلوط
 

 
 لوبیا بیولوژیکی عملکرد و دانه عملکرد بر شوید و لوبیا مخلوط كشت مختلف الگوهای اثر .3 شکل

A: لوبیا، صال  کشت B: (،لوبیا درصا 50 + شویا درصا 50) کاشت هاي ردی  روي طمخلو کشت C: ردیفي مخلوط کشت  

 چهار نواري مخلوط کشت :E شویا، ردی  چهار + لوبیا ردی  دو نواري مخلوط کشت :D ،شویا( ردی  یک + لوبیا ردی  )یک

 شویا ردی  دو + لوبیا ردی 
 (.ناارنا درصا 5 احتمال سطح در داريامعن اصتال  مشترک حرو  داراي هاي میانگین) 
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 جزئي زمين برابری نسبت .4 .3

 الگوهداي  بدین  شدویا  و لوبیدا  جائدي  زمدین  برابري نسبت

 لوبیا جائي زمین برابري نسبت که داد نشان کشت مختل 

 لوبیدا  جائدي  LER ینیشدتر ب بدود.  تریشد ب شدویا  به نسبت

 و ردیفدي  مخلدوط  کشت تیمار از (82/0) شویا و (08/1)

 از (5/0) شدویا  و (3/0) لوبیدا  جائي  LER مقاار کمترین

 + لوبیدا  درصدا  50) کاشت هاي ردی  روي طمخلو کشت

 اینکده  بده  باتوجده  .(4)شکل آما دست به شویا( درصا 50

 عملکدرد  از ردیفدي  مخلدوط  کشدت  تیمدار  در گونه دو هر

 بده  بودندا  توانسته سبب همین به ،بودنا برصوردار بیشتري

LER برسنا. بات LER تریشب تیمارها تمامي در لوبیا جائي 

 مخلوط کشت از لوبیا گرفت نتیجه توان مي که بود شویا از

 کشدت  بررسدي  در .اسدت  کدرده  دریافت مثبت اثر شویا با

 جائدي LER  کده  شدا  مشدخ   نخود و سبا ۀزیر مخلوط

 و کنجا مخلوط کشت در [.9] بود نخود از تریشب سبا ۀزیر

 کشدت  مختلد   تیمارهداي  در کده  شدا  هداد نشان شاهاانه

 از و بدوده  کنجدا  از یشدتر ب شداهاانه  جائي LER مخلوط،

 در [.13] بدود  پذیرفتده  مثبدت  اثدر  کنجدا  با مخلوط کشت

  مقاار که شا مشخ  گاوزبان و لوبیا نواري مخلوط کشت

 عدر   افداایش  بدا  گونه دو هر جائي زمین برابري نسبت

 [.12] یافت کاهش اي گونه برون رقابت دلیل به نوار

 

 كل زمين برابری نسبت .5 .3

 تیمدار  جا به مخلوط تیمارهاي تمامي در که داد نشان نتایج

 + شویا درصا 50) کاشت هاي ردی  روي طمخلو کشت

 یدک  از بیشتر (LER) زمین برابري نسبت ،(لوبیا درصا 50

 کشدت  در اقتصدادي  عملکدرد  برتدري  از نشدان  این که بود

 داشدت.  آنهدا  صدال   کشدت  به نسبت تیمارها آن مخلوط

 ردیفي مخلوط کشت الگوي از LER (9/1) مقاار بیشترین

 کشدت  درصاي 90 زراعي سودمناي بیانگر که شا حاصل

 نسبت محصول دو این صال  هاي کشت به نسبت مخلوط

 از اسدتفاده  بیشدتر  کارایي دها مي نشان که است یکایگر به

 LER مقداار  کمترین .است مخلوط کشت سیستم در زمین

 درصا 50) کاشت هاي ردی  روي طمخلو کشت از (8/0)

 کداهش  درصا 20 که آما دست به (لوبیا درصا 50 + شویا

 تیمار این در بنابراین، داد. نشان صال  تیمارهاي به نسبت

 داشت. برتري مخلوط کشت به نسبت صال  کشت

 
 جزئی زمین برابری نسبت بر شوید و لوبیا مخلوط كشت مختلف الگوهای اثر .4 شکل

A: (لوبیا درصا 50 + شویا درصا 50) کاشت هاي ردی  روي طمخلو کشت، B: ردی  یک + لوبیا ردی  )یک ردیفي مخلوط کشت 
 شویا ردی  دو + لوبیا ردی  چهار نواري مخلوط کشت :D شویا، ردی  چهار + لوبیا ردی  دو نواري مخلوط کشت :C ،شویا(

 (.ناارنا درصا 5 احتمال سطح در داريامعن اصتال  مشترک حرو  داراي هاي میانگین)
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 كل زمین برابری نسبت بر شوید و لوبیا مخلوط كشت مختلف الگوهای اثر .5 شکل

A: (لوبیا درصا 50 + شویا درصا 50) کاشت هاي ردی  روي طمخلو کشت، B: ردی  یک + لوبیا ردی  )یک ردیفي مخلوط کشت 

 شویا ردی  دو + لوبیا ردی  چهار نواري مخلوط کشت :D شویا، ردی  چهار + لوبیا ردی  دو نواري مخلوط کشت :C ،شویا(

 (.ناارنا درصا 5 احتمال سطح در داريامعن اصتال  مشترک حرو  داراي هاي میانگین)
 

 ردید   چهدار  ندواري  مخلدوط  کشدت  در LER  مقاار

 مخلدوط  کشدت  از تریشد ب (41/1) شدویا  ردی  دو + لوبیا

 اما ،بود (23/1) شویا ردی  چهار + لوبیا ردی  دو نواري

 وجدود  تیمدار  دو ایدن  بین داريمعنا اصتال  آماري نظر از

 کشدت  LER مقدادیر  حاضر، بررسي در .(5 )شکل نااشت

 کشدت  از تریشد ب و ردیفدي  کشدت  از کمتدر  نواري مخلوط

 50 + لوبیدا  درصدا  50) کاشدت  هداي  ردی  روي طمخلو

 هداي  ردید   روي طمخلدو  کشدت  در بدود.  شویا( درصا

 و اي گوندده بددین رقابددت اثددر شددان زیدداد دلیددل بدده کاشددت

 ایدن  در LER کداهش  سدبب  گونده  دو شایا اي گونه درون

 کده  شدا  مشاهاه آزمایش این در ي،کل حالت در ا.ش تیمار

 سدود  به کل در عوامل این ردیفي مخلوط کشت الگوي در

 کده  است سودمنا زماني مخلوط کشت بود. زراعي گیاه دو

 باشدا.  کشدتي  تدک  محصول از بیشتر مخلوط، ۀدان عملکرد

 بده  توان مي را مخلوط کشت از آماه دست به عملکرد اضافه

 اصتالفدات  گونده،  دو توسدط  موجدود  منابع از بهتر ۀاستفاد

 جدذب  و تثبیدت  آنهدا،  بدین  فیایولوژیکي و مورفولوژیکي

 و رشا کاهش و گونه دو بین رقابتي فشار کاهش نیتروژن،

 افداایش  موجدب  کده  داد نسبت هرز هاي عل  ۀتود زیست

 در .[38 ،36 ،22] شونا مي (LER) زمین از استفاده کارایي

 تمدا   در  LERمقداار  ،باقال و ذرت مخلوط کشت بررسي

 ۀدهندا  نشان که آما دست به یک از تریشب مخلوط تیمارهاي

 اسدت  صدال   کشدت  بدا  مقایسه در مخلوط کشت برتري

 یجانتد  نیدا  شدنبلیله  و سدبا  ۀزیدر  مخلدوط  کشت در .[30]

 لوبیدا  ردیفي مخلوط کشت .[7] است شاه گاارش مشابهي

 شددا، زمددین برابددري نسددبت افدداایش سددبب گاوزبددان بددا

 2:2 ندوار  عدر   در (55/1) مقداار  ترینیشد ب کده  طوري به

 که داد نشان زمین برابري نسبت ارزیابي .[12] شا مشاهاه

 کشدت  بدر  لوبیدا  و ریحدان  مخلدوط  کشت تیمارهاي بیشتر

 بیشدترین  ردیفدي  مخلدوط  کشت و دارد برتري آنها صال 

 .[10] داد اصتصاص صود به را (43/1) زمین برابري نسبت

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

A B C D

كل
ن 

زمي
ي 

اب 
 ب 

 
سب

ن
 

 ا گوي كش 

b 
b 

a 

c 



 بررسی عملکرد زراعی و تنوع حشرات در الگوهای مختلف كشت مخلوط لوبیا و شوید

 

 1393تابستان   2 شماره  16دوره 
363 

 نسابي  تراكم بر شوید و لوبيا مخلوط كشت اثر .6 .3

 حشرات تنوع و

 الگوهداي  در حشره گونه یازده آماه، دست به ۀنتیج براسا 

 )جداول  شدا  مشاهاه شویا و لوبیا مخلوط کشت مختل 

 سدبا  ۀشدت  شدامل  آور زیان حشرات هاي گونه ترین مهم .(4

 سدن  ،4صدوار  گدرده  سوسدک  ،3پ تدری  ،2جدالیا  ۀشت ،1هلو

 پدنج  ،مدذکور  برآفات عالوه بود. 6سفیا مگ  و 5بذرصوار

 بددا ارتبدداط در (طبیعددي هايشددکارگر) مفیددا ۀحشددر گوندده

 شدامل  کده  اشد  شناسدایي  و آوري جمدع  آور زیان حشرات

 ،9سدیرفیا  مگد   ،8اينقطههفت کفشاوزک ،7سبا بالتوري
 .(4 )جاول نابود 11شکارگر سوسک و 10پارازیتوئیا زنبور

  وبيا خا   كش  از (87/0) شانون شاخ  مت ینك

 هاي ردیف روي طمخلو كش  از آن مقدار بيشت ین و

 ب  (92/0) شوید( درصد 50 +  وبيا درصد 50) كاش 

 آماري نظ  از (.6 )شکل آمد دس   ب كاش  ردیف روي

 با مخلوط كش  مختلف ا گوهاي بين معناداري اختالف

 نشد. مشاهده شانون شاخ  نظ  از شوید خا   كش 

 ط یق از شوید حضور ،مخلوط كش  در ك  رسد مي نظ  ب 

 افیای  سب  طبيعي دشمنان و افشان گ ده حش ات جذب

 نيی طبيعي شکارگ هاي افیای  و شده حش ات تنوع

 .اس  شده آفات سای  و شت  جمعي  كاه  موج 

 تدراکم  ۀدامند  بیشدترین  کشت مختل  الگوهاي بین در

 حشدرات  بین در درصا( 41/32 -78/4) سبا ۀشت را نسبي

 و داد اصتصداص  صدود  بده  لوبیدا  صال  کشت در آور زیان

 بدالتوري  طبیعدي  شدکارگر  براي نسبي تراکم ۀدامن بیشترین

                                                           
1. Myzuspersicae sulzer 

2. Aphis gossypii 

3. Thrips tabaci 

4. Oxythyrea cinctella 

5. Nysius cymoides 

6. Trialeurodes vaporarium   

7. Chrysoperla carnea 

8. Coccinella septempunctata 

9. Paragus compeditus 

10. Trichogramma sp. 

11. Carabus sp. 

 روي طمخلو کشت الگوي در درصا( 75/23 -60/5) سبا

 آزمدایش  در .(4 )جداول  شدا  مشداهاه  کاشت هاي ردی 

 دشدمنان  جمعیدت  افداایش  موجدب  مخلدوط  کشت حاضر

 صدال   کشت با مقایسه در آفات جمعیت کاهش و طبیعي

  شا.

 سیسدتم  در هدا  گونه تنوع که است این بر  عمومي توافق

 کداهش  را آفدات  از ناشدي  مشدکالت  بیشتر مخلوط کشت

 شدکارگرها  جمعیت افاایش دلیل به است ممکن که دها مي

 در کددافي و متعدداد غددذایي منددابع سیسددتم هددا، پارازیددت و

 طبیعدي،  دشمنان براي رشا فصل طي در متفاوت هاي زمان

 شددیمیایي مددواد وجددود آفددات، تکثیددر یددا جعیددت کدداهش

 در تغییدر  میابدان،  کردن پیاا در آفات سردرگمي بازدارناه،

 در غیرمیابان گیاه حضور و کانوپي میکروکلیماتیکي شرایط

 بعضدي  آروماتیدک  ترکیبدات  همچندین  باشدا.  سیسدتم  این

 حشدرات  رفتار توانا مي دارویي گیاهان صصوص به گیاهان

 و کننداه  جدذب  ترکیبات این از بعضي چراکه دها. تغییر را

 کشددت [.36 ،17 ،4] هسددتنا حشددرات ۀکننددا دفددع برصددي

 هرز، هاي عل  و میابان گیاه تراکم کاهش طریق از مخلوط

 و گیداه -گیداه  متقابدل  تأثیرات طریق از میابان کیفیت تغییر

 کداهش  سدبب  تواندا  مدي  طبیعدي  دشمنان جمعیت افاایش

 برصددي راسددتا همددین در [.25 ،18] شددود آفددات جمعیددت

 جمعیدت  افداایش  بدا  مخلدوط  کشدت  که معتقانا محققان

 آفدت  شدرات ح جمعیدت  کداهش  موجدب  طبیعدي  دشمنان

 دشمنان جمعیت نوسان کاهش آن دلیل .(4 )جاول شود مي

 هداي  گونده  تندوع  کداهش  علت به مخلوط کشت در طبیعي

 بدراي  پناهگداهي  ایجداد  همچندین  و میابان گیاه و شکارگر

 بدا  رازیانده  مخلدوط  کشدت  اثر بررسي با [.17] است شکار

 شدته  جمعیدت  مخلدوط  کشدت  در کده  شاه گاارش صردل

 در [.31] بددود صددال  کشددت از کمتددر داريمعنددا طددور بدده

 ردیفدي  مخلدوط  کشت مختل  الگوهاي اکولوژیک بررسي

 جمعیدت  بیشترین که شا مشخ  لوبیا و اروپایي گاوزبان
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 دو + لوبیدا  ردید   دو مخلدوط  کشت در طبیعي شکارگرهاي

 صدال   کشدت  در آفدات  جمعیت بیشترین و گاوزبان ردی 

 داد نشان دیگري تحقیق نتایج همچنین [.12] آما دست به لوبیا

 طبیعدي  دشدمنان  دلیدل  به مخلوط کشت در آفات جمعیت که

 دارد. مطابقت حاضر آزمایش نتیجۀ با که [34] یابا مي کاهش

 داد نشان کلاا و گنا  مخلوط کشت در يدیگر آزمایش نتایج

 طور به مخلوط کشت در ها شته صصوص به آفات جمعیت که

 به را ها شته جمعیت کاهش علت آنان یافت. کاهش معناداري

 برابر در گنا  مقاومت و طبیعي شکارگرهاي جمعیت افاایش

 محسدوب  هدا  شته اصلي میابان گنا  زیرا دادنا، نسبت ها شته

 دچار )کلاا( صود اصلي میابان کردن یااپ در ها شته و شودنمي

 [.37] شونا مي سردرگمي

 مخلدوط  کشدت  که است ذکر شایان حاضر، بررسي در

 افشدان  گدرده  و مفیدا  حشدرات  جدذب  سبب شویا و لوبیا

 در آنهدا  حضدور  کده  شدا  نیدا  1عسدل  زنبدور  صصدوص  به

 شدویا  که آنجازا .دارد زیادي اهمیت زراعي هاي اکوسیستم

 حشدرات  بده  بذر تولیا براي و است شانفا دگرگرده يگیاه

 زنبورهدداي فعالیددت صددورت در ،دارد نیدداز فشددانا گددرده

 هداي  متابولیدت  سدنتا  دلیدل  بده  شدویا  ماارع در افشان گرده

 جددذب امکدان  بدا  اسدت  ممکدن  اسدان   جملده  از ثانویده، 

 شداه،  تلقدیح  هداي  گل تعااد افاایش و افشان گرده حشرات

 .دوش بیشتر نیا دانه تولیا

 

 
 1حشرات جمعیت شانون شاخص بر شوید و لوبیا مخلوط كشت مختلف الگوهای اثر .6 شکل

A: لوبیا صال  کشت، B: شویا صال  کشت، C: (،لوبیا درصا 50 + شویا درصا 50) کاشت هاي ردی  روي طمخلو کشت D: کشت 

 مخلوط کشت :Fشویا، ردی  چهار + لوبیا ردی  دو نواري مخلوط کشت :E ،شویا( ردی  یک + لوبیا ردی  )یک ردیفي مخلوط

  شویا ردی  دو + لوبیا ردی  چهار نواري
 (.ناارنا درصا 5 احتمال سطح در داريامعن اصتال  مشترک حرو  داراي هاي میانگین)

                                                           
1. Apis melliferaL 
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 شوید و لوبیا مخلوط كشت مختلف الگوهای در حشرات های گونه نسبی تراكم .4 جدول

 كشت مختلف الگوهای  

 های گونه

 حشرات
 تیره

 كشت

 خالص

 لوبیا

 كشت

 خالص

 شوید

 طمخلو كشت

 های ردیف روی

 كاشت

 كشت

 مخلوط

 یک ردیفی

 یک به

 مخلوط كشت

 ردیف دو نواری

 چهار با لوبیا

 شوید ردیف

 مخلوط كشت

 ردیف چهار نواری

 ردیف دو با لوبیا

 شوید

 Aphididae 41/32 98/11 94/7 78/4 53/6 34/9 سبا ۀشت

 Aphididae 90/24 79/10 30/3 43/8 88/4 47/8 جالیا ۀشت

 Thripidae 88/15 23/4 31/3 3 54/2 89/5 پ تری

 سوسک

 صوار گرده
Scarabaeidae 09/8 23/4 56/2 47/3 71/1 14/3 

 Lygaeidae - 21/10 26/2 50/1 59/2 14/3 بذرصوار سن

 Aleyrodidae 32/5 - 80/1 49/2 71/1 14/3 سفیا مگ 

 Chrysopidae 60/5 23/17 75/23 27/25 80/21 48/18 سبا بالتوري

 کفشاوزک

 اي نقطه هفت
Coccinellidae 80/7 30/14 43/16 94/20 40/11 90/15 

 مگ 

 سیرفیا
Syrphidae - 34/11 27/6 7 38/12 52/5 

 زنبور

 پارازیتوئیا
Trichogrammatidae - 86/7 49/18 64/13 98/20 58/20 

 سوسک

 شکارگر
Carabidae - 83/7 89/13 48/9 48/13 40/6 

 

 گيری نتيجه .4

 شدویا  و لوبیدا  عملکدرد  کده  داد نشدان  حاضر آزمایش نتایج

 تغییدر  بدا  .گرفدت  قدرار  کشدت  مختل  الگوهاي تأثیر تحت

 ندواري  مخلوط کشت سمت به ردیفي مخلوط کشت الگوي

 ونده، گ دو کننداگي  تکمیدل  و تسدهیل  تأثیرات کاهش دلیل به

 تحقیدق  طدي  .یافدت  کداهش  LER و گونده  دو هدر  عملکرد

 کشدت  بده  نسدبت  مخلدوط  کشدت  در شدویا  اسان  حاضر

 جذب بیشتري مفیا حشرات طرفي از .یافت افاایش صال 

 از و شدویا  اسان  داد نشان که شانا مخلوط تشک سیستم

 مفیا حشرات جذب در توانا مي اي گونه تنوع افاایش طرفي

 عملکدرد  در صدود  عامدل  ایدن  که باشا داشته ثرتريؤم نقش

 طریدق  از مخلدوط  کشت همچنین .نیست ثیرأت بي گیاه نهایي

 شا. آفات جمعیت کاهش سبب طبیعي شکارگرهاي افاایش

 از یکدي  مخلدوط  کشدت  کده  گرفدت  نتیجه توان مي بنابراین

 بدا  مطلدوب  عملکدرد  بده  دسترسي براي مناسب راهکارهاي

 کده  است صارجي هاي نهاده مصر  باون یا مصر  حااقل

 زراعدي  هداي  سیستم وابستگي عا  یا کاهش به بلنامات در

 شود. مي منجر آنها شیمیایي هاي نهاده به
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