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، تنوع  Tetranychus urticae یا دولکهتارتن  ۀبا سویا در تراکم کن بادنجانکشت نواری  ریتأث

 دشمنان طبیعی آن و عملکرد محصول یا گونه
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 چکیده
با چهار ردیف  بادنجانکشت نواری شامل دو ردیف  سامانۀ( و سه S( و سویا )E) بادنجان یکشت تک یها سامانه ریتأثدر این پژوهش 

 ۀ( روی تراکم کن4E: 2Sبا دو ردیف سویا ) بادنجان( و چهار ردیف 2E: 2Sبا دو ردیف سویا ) بادنجان(، دو ردیف 2E: 4S) سویا

آزمایشی در قالب  ۀ، تنوع و فراوانی شکارگرهای آن و عملکرد هر دو محصول در مزرعTetranychus urticae Koch، یا هکدولتارتن 

و  بادنجانروی گیاه  T. urticae و مراحل متحرک ها تخم، تراکم پژوهشموردی شد. در هر دو سال کامل تصادفی بررس یها بلوکطرح 

(. عالوه بر >51/5Pکمتر بود ) یدار یمعن طور بهسویا  یکشت تکو  بادنجان یکشت تککشت نواری در مقایسه با  سامانۀسویا در هر سه 

 یدار یمعن طور بهروی گیاه سویا  T. urticaeو مراحل متحرک  ها تخماکم و کشت نواری تر یکشت تک یها سامانهآن، در هر یک از 

کشت نواری  یها سامانهدر  بادنجانروی گیاه  T. urticaeشکارگر  یها گونه( برای 'Hبود. شاخص تنوع شانون ) بادنجانبیشتر از گیاه 

کشت  سامانۀسویا و  یکشت تکین شاخص روی گیاه سویا در بیشتر بود، ولی مقدار ا یدار یمعن طور به بادنجان یکشت تکدر مقایسه با 

در  پژوهش مورد( در هر یک از دو سال LER(. مقادیر نسبت برابری زمین )>51/5Pبود ) 4E: 2Sو  2E: 2Sبیشتر از  2E: 4Sنواری 

 2E: 4Sکشت نواری  سامانۀد که کر یریگ جهینت توان یمبنابراین، ؛ کشت بود یها سامانهباالتر از سایر  2E: 4Sکشت نواری  سامانۀ

 .استو سویا  بادنجاندر مزارع  T. urticaeمدیریت تلفیقی  یها برنامهکشت برای استفاده در  سامانۀ نیتر مناسب
 

 .، شاخص تنوع شانون، شکارگرها، نسبت برابری زمینیا مزرعهآزمایش  ی کلیدی:ها واژه
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ABSTRACT 
In this research, the influence of eggplant monoculture (E), soybean monoculture (S), and three intercropping systems 
including two rows of eggplant with four rows of soybean (2E: 4S), two rows of eggplant with two rows of soybean 
(2E: 2S) and four rows of eggplant with two rows of soybean (4E: 2S) were studied on population densities of 
Tetranychus urticae Koch, diversity and abundance of its predators, and yield of both crops in an experimental field 
based on a randomized block design with four blocks during two cropping seasons (2016 - 2017). In both years, the 
densities of T. urticae eggs and mobile forms on eggplant and soybean were significantly lower in the three intercrops 
compared to monoculture systems (P < 0.05). Moreover, the densities of T. urticae eggs and mobile forms were 
significantly higher on the soybean than the eggplant in each monoculture and intercrop system. The Shannon’s 
diversity indexes (H') for T. urticae predators on eggplants were significantly higher in the three intercrops compared 
to the monoculture. Furthermore, the values of this index were greater in soybean monoculture and 2E: 4S intercrop 
than 2E: 2S and 4E: 2S systems (P < 0.05). Values of the land equivalent ratio (LER) were higher in 2E: 4S relative 
to other intercrop systems in both years. Therefore, it could be concluded that 2E: 4S intercrop is the most suitable 
cropping system for using in integrated management of T. urticae in eggplant and soybean fields. 
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 مقدمه

 یها یسبزیکی از  .Solanum melongena L، بادنجان

 Glycine max (.L)و سویا،  Solanaceae ةمهم تیر

. این هستند Fabaceae ةیکی از بقوالت مهم تیر

. یکی از شوند یممتداول در ایران کشت  طور بهگیاهان 

و سویا در ایران و  بادنجانآفات محصول  نیتر مهم

 Koch Tetranychus ،یا لکهدوتارتن  ۀهان کنج

urticae ( استBostanian et al., 2003کن .)تارتن  ۀ

طیف میزبانی وسیعی دارد. این کنه با تغذیه  یا دولکه

سلولی و تخریب کلروپالست باعث  ةمستقیم از شیر

گیاه و کاهش کیفیت و  ةفتوسنتزکنندکاهش سطح 

 (.Gorman et al., 2002) شود یمکمیت محصول 

ی روی ا دولکهبرای کنترل خسارت کنۀ تارتن 

 شود یماستفاده  ها کش کنهمحصوالت مختلف اغلب از 

(Kim et al., 2006 کاربرد مکرر این ترکیبات مشکالت .)

ی ا دولکهمتعددی همچون گسترش مقاومت کنۀ تارتن 

، آلودگی محیطی، از بین رفتن دشمنان ها کش کنهبه 

نین به خطر افتادن سالمت طبیعی آفات و همچ

(. Kim et al., 2001را به دنبال دارد ) کنندگان مصرف

در حال  ها کش کنهمقاومت این کنه به  که ییازآنجا

ی سالم نظیر کارها راهگسترش است، بنابراین استفاده از 

حفاظت و حمایت  منظور بهافزایش تنوع پوشش گیاهی 

روری است از دشمنان طبیعی برای مدیریت این کنه ض

(Gerson & Weintraub, 2007پژوهش .)  های زیادی در

حفاظت و حمایت از  منظور بهمناطق مختلف جهان 

دشمنان طبیعی برای کنترل این کنه انجام شده است 

(Rhodes & Liburd, 2006; De Souza-Pimentel et 

al., 2016 ازمنابع غذایی  نیتأماز طریق  دار گل(. گیاهان 

شهد و شکار جایگزین، باعث حفظ و حمایت گرده،  جمله

کردن این . اضافهشوند یماز جمعیت دشمنان طبیعی 

کارایی  تواند یمی کشت ها سامانهقبیل گیاهان به 

دشمنان طبیعی را افزایش و جمعیت آفات را کاهش دهد 

 شودو درنتیجه خسارت کمتری به محصوالت وارد 

(Letourneau et al., 2011.)  نوعی از کشت کشت نواری

مختلف گیاهی در دو یا  گونهدرهم است که دو یا چند 

متناوب و در فواصل  صورت بهچند ردیف مجاور هم 

کاشت در  . این سامانۀشوند یممشخص از هم کشت 

کاهش جمعیت آفات  منظور بهبسیاری از مناطق جهان 

(Ma et al., 2007; Konar et al., 2010 اصالح بافت ،)

 اک در برابر فرسایش بادی و آبیخاک و حفاظت خ

(Bucur et al., 2007 استفاده )ریتأث. شود یم 

چندکشتی در تراکم جمعیت آفات مختلف  یها سامانه

پیشین بررسی شده است.  های پژوهشدر 

گزارش کردند که  Rezayi et al. (2015) مثال عنوان به

باعث  یفرنگ گوجهوجود گیاه تاتوره در مجاورت گیاه 

، Myzus persicae (Sulzer) ۀمعیت شتکاهش ج

و کرم میوه  Thrips tabaci Lindemanتریپس پیاز 

شد.  Helicoverpa armigera (Hübner) یفرنگ گوجه

در پژوهش دیگر گزارش شد که کشت یونجه در 

حاشیه مزارع نیشکر باعث افزایش تنوع دشمنان 

نیشکر و کاهش درصد آلودگی  یخوارها ساقهطبیعی 

 ,Soleymannejadianشد ) خوارها ساقهبه  ها ساقه

2009 .)Allam (2011)  گزارش کرد که میانگین تعداد

 سامانۀروی گیاه لوبیا قرمز در  یا دولکهتارتن  ۀکن

کشت مخلوط نعنا، رازیانه و زیره سیاه با لوبیا قرمز 

نیز  Hata et al. (2016)کاهش یافت. همچنین، 

 یاه فیردن گزارش کردند که کشت گیاه سیر بی

 ۀراهکار بسیار مناسبی برای کنترل کن یفرنگ توت

 .است یفرنگ توتدر مزارع  یا دولکهتارتن 

در پژوهش حاضر فرض بر این است که گیاه سویا 

تارتن در مقایسه  ۀبیشتر نسبت به کن یکنندگ جلببا 

( Van den Boom et al., 2003) بادنجانبا گیاه 

عمل کرده و بیشتر گیاه تله  عنوان به طرف کیاز

تارتن را به خود جلب کند و از طرف  ۀجمعیت کن

تارتن برای  ۀدیگر با فراهم کردن جمعیت مناسب کن

شکارگرهای آن و نیز تحمل باال نسبت به خسارت کنه 

باعث تقویت دشمنان طبیعی شود. همچنین، این گیاه 

قابلیت تثبیت نیتروژن در خاک را داشته و باعث 

زی خاک و نیز اصالح بافت خاک افزایش حاصلخی

بنابراین، پژوهش ؛ (Salvagiotti et al., 2008) شود یم

کشت نواری  یها سامانه ریتأث بررسیحاضر با هدف 

تارتن  ۀو سویا روی جمعیت کن بادنجانمختلف 

دشمنان طبیعی آن و عملکرد  یا گونه، تنوع یا دولکه

هر دو محصول انجام شد. نتایج حاصل از پژوهش 

کشت  سامانۀ نیتر مناسبدر انتخاب  تواند یماضر ح

 تارتن مفید باشد. ۀدر مدیریت تلفیقی کن
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 ها روش و مواد
 کاشت یها سامانهو  ها شیآزمامحل اجرای 

در یک مزرعۀ آزمایشی به مساحت تقریبی  ها شیآزما

هکتار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی بهشهر )با  1/5

 ی و طول جغرافیاییشرق º09 2ʹ 11ʺ عرض جغرافیایی

ʺ93 ʹ11 º93  متر ارتفاع از سطح دریا و  71شمالی و

( طی دو فصل متر یلیم 2/319متوسط بارندگی سالیانه 

انجام شد. تیمارهای آزمایشی  1933و  1930زراعی 

( و سه Sی سویا )کشت تک(، Eی بادنجان )کشت تکشامل 

 نوع سامانۀ کشت نواری بادنجان با سویا شامل دو ردیف

(، دو ردیف بادنجان 2E: 4Sبادنجان با چهار ردیف سویا )

( و چهار ردیف بادنجان با دو 2E: 2Sبا دو ردیف سویا )

در قالب طرح  ها شیآزما( بودند. 4E: 2Sردیف سویا )

ی ها کرتدر ی کامل تصادفی با چهار بلوک ها بلوک

آزمایشی به طول پنج و عرض چهار متر برای هر تیمار 

 عنوان به کرت. فاصله چهار متری اطراف هر انجام شدند

بدون کشت باقی ماند.  ها یبردار نمونهحاشیه برای انجام 

 25یی با فاصله ها پشتهبرای شروع کاشت ابتدا جوی و 

ی از یکدیگر در مزرعه ایجاد شد. بذرهای متر یسانت

بادنجان )رقم جویبار مازندران( و سویا )رقم ویلیامز( از 

اصالح و تهیه نهال و بذر کرج تهیه  موسسۀ تحقیقات

 هرسال ماه نیفروردشدند. بذرهای بادنجان در اواسط 

آزمایشی در خزانه واقع در ایستگاه تحقیقات کشاورزی 

تا  15به  نشاءهاارتفاع  که آنبهشهر کشت شدند و پس از 

ی ها کرتبه  بهشتیاردمتر رسید در اوایل  سانتی 10

ال یافتند. نشاهای بادنجان آزمایشی در مزرعه اصلی انتق

از  متر یسانت 95روی هر پشته در دو ردیف با فاصله 

بوته در هر ردیف(. الزم  17یکدیگر کشت شدند )تعداد 

 ماه بهشتیاردبه یادآوری است که بذرهای سویا در اوایل 

در سه ردیف  پشتهبا نشاکاری بادنجان روی هر  زمان هم

 10ته شدند )تراکم از هم کاش متر یسانت 10با فاصله 

(. آبیاری با توجه به دمای هوا و همچنین مترمربعبوته در 

ی هرز ها علفانجام شد.  بار کنیاز آبی گیاهان هر هفته ی

 دستی وجین شدند. صورت بهطی فصل رشد 

 

تارتن  ۀو مراحل متحرک کن ها تخمتعیین تراکم 

 روی هر دو محصول ایدولکه

کنه روی گیاهان  ةهداز زمان مشا ها یبردار نمونه

و دوازدهم تیر  1930و سویا در اول تیر  بادنجان

تا زمان رسیدن و  بار کیآغاز و هر ده روز  1933

برداشت محصوالت ادامه یافت. در این پژوهش یک 

پژوهش  موردمربع از برگ هر دو گیاه میزبان  متر یسانت

 ها یبردار نمونهی انتخاب شد. بردار نمونهواحد  عنوان به

انجام شدند. در هر نوبت  17تا  3طی ساعات 

ی تعداد چهار بوته از هر یک از دو گیاه بردار نمونه

تصادفی انتخاب شد  صورت بهبادنجان و سویا در هر کرت 

و از چهار جهت جغرافیایی قسمت میانی هر گیاه یک 

برگ از هر کرت آزمایشی( انتخاب  13 درمجموعبرگ )

ل متحرک کنۀ تارتن در واحد و مراح ها تخمشد و تعداد 

مربع از هر دو سطح فوقانی و تحتانی برگ  متر یسانتیک 

شمارش و ثبت شد.  x75 دستی نیب ذرهبا استفاده از 

و  ها تخمی تراکم ها دادهالزم به ذکر است که میانگین 

ازای هر کرت آزمایشی در تجزیه  مراحل متحرک کنه به

 استفاده شد. ها دادهواریانس 

 

تارتن  ۀی تنوع زیستی دشمنان طبیعی کنبررس

 ایدولکه

قبلی، تعداد چهار بوته از  یها شیآزمابا  زمان هم

و سویا در هر کرت  بادنجانهرکدام از گیاهان 

 یها گونهتصادفی انتخاب و تعداد  صورت بهآزمایشی 

روی هر گیاه با استفاده از یک  شده مشاهدهشکارگر 

داشت شد. الزم به شمارش و یاد x75 یدست نیب ذره

و  ها پورهذکر است که تعدادی از حشرات کامل، 

با درپوش  یوانیل یها قفس ونشکارگر در الروهای

نام ، تیماربرچسب حاوی نام و با  گذاشته شدند یتور

 و مرحله رشدی گیاه یبردار نمونهتاریخ گیاه میزبان، 

 و الروهای ها پورهبه آزمایشگاه منتقل شدند. 

نما و و  ل نشویتا زمان تکمدمای اتاق  ها درشکارگر

شدند.  یبه حشرات کامل شکارگر نگهدار ها آنل یتبد

 ۀمراحل مختلف زیستی کنآلوده به  یها برگروزانه 

 ها وانیلی درون شکارگرهادر اختیار ه یتغذ یبراتارتن 

 یها گونهبالغ  یها کنهو . حشرات کامل گرفت یمقرار 

 معتبر زیر یادهیشکارگر با استفاده از کل

استریومیکروسکوپ و یا میکروسکوپ شناسایی شدند 

(Bei-Bienko et al., 1967; Chant & McMurtry, 

تعداد و فراوانی  یها دادهسپس، بر اساس . (2007
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 معادلۀ)( 'Hتنوع شانون ) شاخص ،شکارگر یها گونه

شد  آزمایشی محاسبه تیمار پنج ک ازیدر هر ( 1

(Magurran, 2004:) 

(1) ppH ii
ln-  

 نسبت piشاخص تنوع شانون و  'H معادلهن یدر ا

 .هستند( ni/N) به کل افراد ام i در گونه افراد

در ادامه، با تعیین درصد فراوانی نسبی هر یک از 

شکارگر و مشخص شدن شکارگرهای غالب  یها گونه

غالب شکارگر بین  یها گونهتارتن، تراکم جمعیت  ۀکن

 ی آزمایشی طی دو سال مقایسه شدند.تیمارها

 

 ازلحاظو سویا  بادنجانتعیین سودمندی کشت نواری 

 عملکرد هر دو محصول

 طور به بادنجان یها وهیمدر این پژوهش، برداشت 

هفتگی از اواخر تیرماه آغاز و تا اویل مهرماه ادامه 

در  بادنجانیافت. به این صورت که در فصل برداشت 

تصادفی انتخاب و با  صورت به هر کرت چهار بوته

شدند. برداشت  دار نشان ها آنبستن نواری به دور ساقه 

 دار نشان یها بوتهفقط از  یبردار نمونهدر هر نوبت 

با  یها پاکتشده در چیده یها وهیمانجام گرفت. 

برچسب حاوی نام تیمار، نام بلوک و تاریخ 

ایشگاه به آزمایشگاه منتقل شدند. در آزم یبردار نمونه

جداگانه با استفاده از ترازوی حساس  صورت به ها وهیم

 ,.Sartorius Incگرم ) 51/5دیجیتالی با دقت 

Edgewood, NY, USA وزن شدند. سپس میانگین )

چیده شده به ازای یک گیاه در هر  یها وهیموزن کل 

در هکتار )با احتساب  بادنجانکرت و عملکرد محصول 

 محاسبه شد. (مترمربعتراکم بوته در 

تعیین عملکرد سویا در زمان برداشت  منظور به

تصادفی  صورت بهمحصول تعداد چهار بوته از هر کرت 

داخل پاکت به  ها بوتهانتخاب شد و پس از برش، 

سویا  یها بوتهآزمایشگاه منتقل شدند. در آزمایشگاه 

 سلسیوس ۀدرج 35داخل پاکت درون آون در دمای 

رساندن رطوبت نسبی  نظورم بهساعت ) 11به مدت 

درصد(، خشک شدند و سپس تعداد  11به زیر  ها دانه

به ازای یک گیاه تعیین  ها دانهدانه در هر گیاه و وزن 

، با احتساب تراکم گیاه سویا در ازآن پسشدند. 

 عملکرد سویا در هکتار محاسبه شد. مترمربع

نواری بادنجان و سودمندی کشت  تعیینمنظور  به

، از ی هر یک از محصوالت نامبردهکشت ت به تکنسب سویا

( Land Equivalent Ratioنسبت برابری زمین ) شاخص

 (:Mead & Willey, 1980( استفاده شد )7)معادلۀ 

(7)                              LER= (YEi/YE)+( YSi/YS) 

 بادنجانبه ترتیب عملکرد  YEو  YEiدر این معادله 

به ترتیب  YSو  YSiو  یشتک تکدر کشت نواری و 

. هستند یکشت تکعملکرد سویا در کشت نواری و 

از یک باشد،  تر بزرگنسبت برابری زمین  که یدرصورت

نواری در  کشت یها سامانهبه معنی این است که 

هر یک از محصوالت سودمندی  یکشت تکمقایسه با 

بیشتری دارد، ولی اگر این نسبت کمتر از یک باشد به 

کشت نواری در مقایسه  یها سامانهی است که این معن

هر یک از محصوالت سودمندی ندارد  یکشت تکبا 

(Mead & Willey, 1980.) 

 

 ها داده یه آماریتجز

حذف  منظور به، ها دادهقبل از تجزیه واریانس 

و مراحل  ها تخمتراکم  یها دادهواریانس  یکنواختیریغ

استفاده  Log(x) از تبدیل داده تارتن ۀکنمتحرک 

و مراحل  ها تخمتراکم  مربوط به یها دادهگردید. 

 یها سامانهروی دو محصول در  تارتن ۀکنمتحرک 

 1933و  1930 یها سالدر هر یک از کشت مختلف 

کامل تصادفی  یها بلوکدر قالب طرح جداگانه  طور به

ن یانگین میاختالفات ب و سپس شدندتجزیه واریانس 

در سطح احتمال پنج  یزمون توکبا استفاده از آ ها داده

شاخص تنوع  (.SAS ver. 2005درصد مقایسه شدند )

در هر کرت  تارتن ۀکن شکارگر یها گونهبرای  شانون

با استفاده از جداگانه  طور بهمربوط به هر تیمار 

 یها دادهمحاسبه شد و سپس  Excel 2003 افزار نرم

ها غالب شکارگر یها گونهتراکم شاخص تنوع شانون و 

جداگانه در قالب طرح  طور بهروی هر محصول 

کامل تصادفی با چهار بلوک تجزیه واریانس  یها بلوک

با استفاده از آزمون  ها نیانگیمشدند و اختالف بین 

ند در سطح احتمال پنج درصد مقایسه شد یتوک

(SAS ver. 2005 ،همچنین .)مربوط به  یها داده

جداگانه  طور به و سویا بادنجانعملکرد هر دو محصول 

کامل تصادفی با چهار بلوک  یها بلوکدر قالب طرح 
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با  ها نیانگیمتجزیه واریانس شدند و اختالف بین 

در سطح احتمال پنج درصد  یتوکاستفاده از آزمون 

 (.SAS ver. 2005ند )مقایسه شد

 

 نتایج

 ایدولکهتارتن  ۀتراکم جمعیت کن

کم در پژوهش حاضر مشخص شد که بیشترین ترا

در  یا دولکهتارتن  ۀو مراحل متحرک کن ها تخم

تراکم  که یدرحالسویا مشاهده شد؛  یکشت تک سامانۀ

و مراحل متحرک کنه روی این محصول در  ها تخم

را نشان  یدار یمعنکشت نواری کاهش  یها سامانه

همچنین نتایج پژوهش  .(7و  1 هایجدولدادند )

احل متحرک و مر ها تخمحاضر نشان داد که تراکم 

کشت نواری در  یها سامانهدر  بادنجانکنه روی گیاه 

را  یدار یمعناین محصول کاهش  یکشت تکمقایسه با 

در تمام  ،نایعالوه بر  .(7و  1ول اداشت )جد

تراکم  ها یکشت تککشت نواری و نیز  یها سامانه

 طور بهو مراحل متحرک کنه روی گیاه سویا  ها تخم

 ؛=551/5Pبود ) بادنجانیاه بیشتر از گ یدار یمعن

 ؛=551/5Pو  1930در سال  2Fو71=3/01115

و  ها تخمبرای  1933در سال  2Fو71=7/35552

551/5P=2و71=1/15731 ؛F  و  1930در سال

551/5P=2و71=1/99133 ؛F  برای  1933در سال

 (.7و  1 هایجدولمراحل متحرک؛ 

 
ی سویا و بادنجان در ها برگمربع از  متر یسانتبه ازای یک  T. urticaeی ها تخمخطای استاندارد( تراکم ±. میانگین )1جدول 

 1933و  1930کشت نواری در دو سال ی و کشت تکی ها سامانه
Table 1. Means (± SE) densities of T. urticae eggs per cm2 of soybean and eggplant leaves in monocultures and 

intercropping systems in 2016 and 2017 

Cropping systems Crops 
Density of eggs per cm2 

2016 2017 

Monoculture 
Soybean 7.13±1.26 a 6.74±1.23 a 

Eggplant 4.27±0.63 b 3.56±0.54 c 

    

Intercrop: 2E:4S 
Soybean 5.56±1.13 b 5.03±1.04 b 

Eggplant 1.87±0.40 c 1.59±0.32 e 

    

Intercrop: 2E:2S 
Soybean 5.31±1.07 b 4.73±0.99 b 

Eggplant 2.25±0.42 c 1.92±0.36 de 

    

Intercrop: 4E:2S 
Soybean 4.75±1.01 b 4.40±0.99 b 

Eggplant 2.32±0.45 c 2.17±0.40 d 

 .(P ≥ 50/5) دارند یداریمعن تفاوت ،هستند همراه مختلف حروف با که ستون هر در نیانگیم ریمقاد
Mean values in each column followed by different letters are significantly different (P ≤ 0.05). 

 

ی سویا و بادنجان ها برگمربع از  متر یسانتای یک به از T. urticaeخطای استاندارد( تراکم مراحل متحرک ±. میانگین )7جدول 

 1933و  1930کشت نواری در دو سال ی و کشت تکی ها سامانهدر 
Table 2. Mean (± SE) densities of mobile forms of T. urticae per cm2 of soybean and eggplant leaves in monocultures 

and intercropping systems in 2016 and 2017 

Cropping systems Crops 
Density of mobile forms per cm2 

2016 2017 

Monoculture 
Soybean 6.14±1.11 a 5.30±1.04 a 

Eggplant 3.46±0.53 c 2.89±0.47 b 

    

Intercrop: 2E:4S 
Soybean 4.77±1.03 b 3.92±0.87 b 

Eggplant 1.25±0.26 d 1.08±0.22 c 

    

Intercrop: 2E:2S 
Soybean 4.52±0.96 b 3.67±0.83 b 

Eggplant 1.56±0.30 d 1.24±0.25 c 

    

Intercrop: 4E:2S 
Soybean 4.08±0.93 bc 3.30±0.80 b 

Eggplant 1.74±0.32 d 1.63±0.30 c 

 .(P ≥ 50/5) دارند یداریمعن تفاوت ،هستند همراه مختلف حروف با که ستون هر در نیانگیم ریمقاد
Mean values in each column followed by different letters are significantly different (P ≤ 0.05). 
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 یا دولکهتارتن  ۀشکارگرهای کن زیستی تنوع

ونۀ شکارگر از پنج نوع سامانۀ گ 75در این پژوهش تعداد 

ی و شناسایی شدند )جدول آور جمعپژوهش موردکشت 

ی ها کنه(. در هر دو سال بین شکارگرهای کنۀ تارتن، 9

و  0/91)با درصد فراوانی نسبی  Phytoseiidaeشکارگر 

ی شکارگر ها سندر دو سال متوالی(،  درصد 1/19

Anthocoridae  3/70و  2/71)با درصد فراوانی نسبی 

 Chrysoperlla carneaدرصد در دو سال متوالی( و 

(Stephen)  درصد  1/13و  0/71)با درصد فراوانی نسبی

شاخص  در دو سال متوالی( بیشترین فراوانی را داشتند.

ارتن روی گیاه تنوع شانون برای شکارگرهای کنۀ ت

ی دار یمعن طور بهی کشت نواری ها سامانهبادنجان در 

 9Fو3=13/15 ؛=559/5Pی بادنجان بود )کشت تکبیشتر از 

در سال  9Fو3=19/17 ؛=551/5Pو  1930در سال 

(. در مقابل، شاخص تنوع شانون برای شکارگرهای 1933

ی سویا و کشت تککنۀ تارتن روی گیاه سویا در 

ی بیشتر دار یمعن طور به 2E: 4Sشت نواری ی کها سامانه

 ؛=557/5Pبود ) 4E: 2Sاز سامانۀ کشت نواری 

 9Fو3=32/10 ؛>551/5Pو  1930در سال  9Fو3=11/17

 (.1؛ جدول 1933در سال 
 

 در منطقهۀ بهشهر مزرعۀ آزمایشی از شده یآور جمعی ا دولکه. شکارگرهای کنۀ تارتن 9جدول 
Table 3. Predators of the two-spotted spider mite collected from the experimental field in Behshahr region 

Order Family Species 

Mesostigmata Phytoseiidae 

Phytoseiulus persimilis (Athias- Henirot) 

Transeius caspiansis (Denmark and Daneshvar) 

Neoseiulus californicus (McGregor) 

Amblyseius swirskii Athias-Henriot 

Typhlodromus caspiensis (L.) 

Euseius amissibilis Meshkov 
   

Trombidiformes Trombidiidae Allotrombium pulvinum Ewing 

   

Coleoptera Coccinellidae 
Stethorus punctillum Wiese 

Stethorus gilvifrons Mulsant 

   

Hemiptera 

Miridae 

Macrolophus caliginosus Wagner 

Macrolophus rubi Woodroffe 

Deraeocoris lutescens Schilling 

  

Anthocoridae 
Orius minutus (L.) 

Orius niger (Wolff) 

  

Geocoridae Geocoris punctipes (Say) 

  

Nabidae 
Nabis pseudoferus Remane 

Nabis punctatus Costa 
   

Thysanoptera Tripidae Scolothrips longicornis Priesner 

   
Neuroptera Chrysopidae Chrysoperla carnea (Stephen) 

   

Diptera Cecidomidae Feltiella acarisuga (Vallot) 

 
به ازای یک گیاه سویا و  T. urticaeخطای استاندارد( شاخص تنوع شانون برای ترکیب شکارگرهای  ±. میانگین )1جدول 

 1933و  1930ی و کشت نواری در دو سال کشت تکی ها سامانهبادنجان در 

Table 4. Mean (± SE) of Shannon’s diversity indexes (H') for complex of T. urticae predators per plant of soybean 

and eggplant in monocultures and intercropping systems in 2016 and 2017 

Cropping systems 

Shannon’s diversity index (H') 

Soybean  Eggplant 

2016 2017  2016 2017 

Monoculture 2.99±0.04 a 2.97±0.03 a  2.12±0.02 d 2.04±0.02 c 

Intercrop 2E: 4S 2.92±0.04 ab 2.94±0.02 ab  2.88±0.01 a 2.90±0.004 a 

Intercrop 2E: 2S 2.86±0.01 b 2.85±0.02 b  2.77±0.01 b 2.80±0.03 a 

Intercrop 4E: 2S 2.42±0.04 c 2.44±0.02 c  2.37±0.02 c 2.41±0.02 b 

 .(P ≥ 50/5) دارند یداریمعن تفاوت ،هستند همراه مختلف حروف با که ستون هر در نیانگیم ریمقاد
Mean values in each column followed by different letters are significantly different (P ≤ 0.05). 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Phytoseiidae
https://en.wikipedia.org/wiki/Phytoseiidae
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwie05fnwu_UAhXCXRoKHehjCBQQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fentnemdept.ufl.edu%2Fcreatures%2Fbeneficial%2FNeoseiulus_californicus.htm&usg=AFQjCNG8Ub9YPZapmp_IJpXKZ2GhNtwSSQ
http://www.gbif.org/species/543
http://www.gbif.org/species/3252789
https://en.wikipedia.org/wiki/Neuroptera
https://en.wikipedia.org/wiki/Chrysopidae
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ی )شامل ا لکهتراکم شکارگرهای غالب کنۀ تارتن دو

ی شکارگر ها سن، Phytosseidae ی شکارگرها کنه

Anthocoridae  و بالتوری سبز( روی گیاهان بادنجان و

. در هر اند شده ارائه 3و  0های ترتیب در جدولسویا به

ی شکارگر ها کنهپژوهش، تراکم مورددو سال 

Phytosseidae (559/5P=9و3=19/3 ؛F  و  1930در سال

557/5P=9و3=91/11 ؛F  ی ها سن(، 1933در سال

در  9Fو3=11/13 ؛=Anthocoridae (551/5Pشکارگر 

( و 1933در سال  9Fو3=32/10؛ =551/5Pو  1930سال 

و  1930در سال  9Fو3=73/2 ؛=551/5Pبالتوری سبز )

511/5P= 9و3=77/3؛F  ی ها برگ( روی 1933در سال

 2E: 4S خصوص بهی کشت نواری ها سامانهبادنجان در 

ی بادنجان بود )جدول کشت کتی بیشتر از دار یمعن طور به

 Phytosseidaeی شکارگر ها کنه(. در مقابل، تراکم 0

(551/5P=9و3=31/191 ؛F  551/5و  1930در سالP=؛ 

ی شکارگر ها سن(، 1933در سال  9Fو3=73/391

Anthocoridae (551/5P=9و3=90/17 ؛F  1930در سال 

( و بالتوری 1933در سال  9Fو3=51/02 ؛=551/5Pو 

و  1930در سال  9Fو3=11/90 ؛=551/5Pسبز )

551/5P=9و3=92/10 ؛F  ی ها برگ( روی 1933در سال

ی بیشتر از دار یمعن طور بهی سویا کشت تکسویا در 

ی کشت نواری بود و با کاهش نسبت تعداد ها سامانه

ی سویا به بادنجان تراکم شکارگرها روی گیاهان ها فیرد

 (.3سویا کاهش یافت )جدول 

 
ی کشت تک ۀسامانبه ازای یک گیاه بادنجان در  T. urticaeخطای استاندارد( تراکم شکارگرهای غالب  ±میانگین ). 0جدول 

 1933و  1930بادنجان و کشت نواری بادنجان و سویا در دو سال 

Table 5. Mean (± SE) densities of dominant predators of T. urticae per plant of eggplant in eggplant monoculture and 

intercropping of eggplant with soybean in 2016 and 2017 

Cropping systems 

Density of Phytosseidae 

mobile form per plant  

Density of Anthocoridae 

mobile form per plant  

Density of Chrysoperla carnea 

larvae per plant 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Eggplant monoculture 0.75±0.06 c 1.12±0.12 c  0.22±0.02 b 0.17±0.02 b  0.12±0.02 c 0.10±0.04 c 
Intercrop: 2E:4S 2.63±0.14 a 3.32±0.28 a  0.85±0.07 a 0.82±0.06 a  0.47±0.05 a 0.50±0.04 a 

Intercrop: 2E:2S 2.17±0.13 b 2.52±0.21 b  0.62±0.04 a 0.71±0.05 a  0.35±0.05 ab 0.42±0.02 ab 
Intercrop: 4E:2S 1.82±0.11 b 2.18±0.15 b  0.57±0.07 a 0.62±0.04 a  0.29±0.02 b 0.34±0.04 b 

 .(P ≥ 50/5) دارند یداریمعن تفاوت ،هستند همراه مختلف حروف با که ستون هر در نیانگیم ریمقاد
Mean values in each column followed by different letters are significantly different (P ≤ 0.05). 

 
ی سویا و کشت تک ۀسامانبه ازای یک گیاه سویا در  T. urticaeخطای استاندارد( تراکم شکارگرهای غالب  ±. میانگین )3جدول 

 1933و  1930کشت نواری بادنجان و سویا در دو سال 

Table 6. Mean (± SE) densities of dominant predators of T. urticae per plant of soybean in soybean monoculture and 

intercropping of eggplant with soybean in 2016 and 2017 

Cropping systems 

Density of Phytosseidae mobile 

form per plant  

Density of Anthocoridae 

mobile form per plant  

Density of Chrysoperla 

carnea larvae per plant 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 

Soybean monoculture 4.17±0.23 a 3.92±0.19 a  1.15±0.09 a 1.22±0.08 a  0.9±0.08 a 1.04±0.09 a 

Intercrop: 2E: 4S 3.64±0.31 ab 3.57±0.26 a  0.95±0.08 a 1.08±0.09 b  0.82±0.07 a 0.95±0.08 a 

Intercrop: 2E: 2S 3.15±0.17 b 2.93±0.14 b  0.75±0.04 b 0.87±0.07 c  0.62±0.04 b 0.72±0.06 b 
Intercrop: 4E: 2S 2.65±0.17 c 2.77±0.19 b  0.62±0.02 b 0.71±0.04 d  0.55±0.04 b 0.63±0.04 b 

 .(P ≥ 50/5) دارند یدارینمع تفاوت ،هستند همراه مختلف حروف با که ستون هر در نیانگیم ریمقاد
Mean values in each column followed by different letters are significantly different (P ≤ 0.05). 

 

 ازلحاظو سویا  بادنجانسودمندی کشت نواری 

 عملکرد هر دو محصول

 بادنجان یها وهیمکه تعداد  ندنتایج آزمایش نشان داد

 یها سامانهدر  بادنجانیک گیاه به ازای  ها وهیمو وزن 

 بادنجان یکشت تککشت نواری مورد آزمایش بیشتر از 

کشت نواری بیشترین  یها سامانهبودند و در بین 

به ازای یک گیاه  ها وهیمو وزن  بادنجان یها وهیمتعداد 

مشاهده شد  2E:4Sکشت نواری  سامانۀدر 

(551/5P=9و3=00/3 ؛F  559/5و  1930در سالP=؛ 

 یها وهیمبرای تعداد  1933در سال  9Fو3=17/15

و  1930در سال  9Fو3=2/7111 ؛=551/5Pو  بادنجان

551/5P=9و3=1/1555 ؛F  برای وزن 1933در سال

 (.2؛ جدول ها وهیم

در خصوص گیاه سویا، بیشترین تعداد بذرها به 
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عدد به ترتیب در دو  19/25و  53/31ازای یک گیاه )

رین وزن بذرها به ازای ( و بیشت1933 و 1930سال 

 1930گرم به ترتیب در سال  11/2و  31/3یک گیاه )

مشاهده شد  4E: 2Sکشت نواری  سامانۀ( در 1933و 

تیمارها تعداد بذرها به ازای یک  سایر(؛ در 1)جدول 

سویا  یکشت تکگیاه و وزن بذرها به ازای یک گیاه در 

 کشت نواری یها سامانهکمتر از  یدار یمعن طور به

2E:4S  2وE: 2S ( 551/5بودP<9و3=1/31 ؛F  در سال

برای  1933در سال  9Fو3=7/21 ؛>551/5Pو  1930

و  1930در سال  9Fو3=99/1 ؛=553/5Pتعداد بذرها و 

551/5P=9و3=12/2 ؛F  برای وزن  1933در سال

 (.1بذرها؛ جدول 

( برای دو LERشاخص نسبت برابری زمین )

کشت نواری  یها انهسامو سویا در  بادنجانمحصول 

بیشتر از عدد یک بود و باالترین مقدار پژوهش مورد

و  2E: 4S (73/1کشت نواری  سامانۀاین شاخص در 

( 1933و  1930 یها سالبرای  بیبه ترت 71/1

 (.3مشاهده شد )جدول 

 
 1933و  1930زراعی ی بادنجان و کشت نواری بادنجان و سویا در دو سال کشت تک. اجزای عملکرد بادنجان در 2جدول 

Table 7. Yield components of eggplant in the monoculture of eggplant and intercropping of eggplant with soybean in 

2016 and 2017 
Treatments 

Number of fruits per plant 
  

Weight of fruits per plant (g) 

2016 2017 2016 2017 

Eggplant monoculture 10.43±0.49 b 10.68±0.06 b   603.55±0.77 d 613.41±1.28 d 

Intercrop 2E: 4S 12.12±0.16 a 12.43±0.31 a   779.35±0.59 a 802.99±2.89 a 

Intercrop 2E:2S 11.87±0.16 a 12.12±0.12 a   754.92±0.31 b 772.25±1.42 b 

Intercrop 4E: 2S 11.31±0.06 ab 11.93±0.11 a   737.33±1.93 c 757.31±1.11 c 

 .(P ≥ 50/5) دارند یداریمعن تفاوت ،هستند همراه مختلف حروف با که ستون هر در نیانگیم ریمقاد
Mean values in each column followed by different letters are significantly different (P ≤ 0.05). 

 
 1933و  1930در دو سال  ی سویا و کشت نواری بادنجان و سویاکشت تک. اجزای عملکرد سویا در 1جدول 

Table 8. Yield components of soybean in the monoculture of soybean and intercropping of eggplant with soybean in 

2016 and 2017 
Treatments 

Number of seeds per plant 
  

Weight of seeds per plant (g) 

2016 2017 2016 2017 

Soybean monoculture 57.62±0.26 c 56.87±0.16 c   5.59±0.19 b 5.81±0.41 b 

Intercrop 2E: 4S 66.37±0.33 b 67.31±0.73 b   6.68±0.42 ab 6.80±0.13 a 

Intercrop 2E: 2S 67.43±0.42 ab 69.37±0.31 ab   6.83±0.09 a 7.04±0.04 a 

Intercrop 4E: 2S 68.06±0.27 a 70.43±0.47 a   6.98±0.27 a 7.14±0.05 a 

 .(P ≥ 50/5) دارند یداریمعن تفاوت ،هستند همراه مختلف حروف با که ستون هر در نیانگیم ریمقاد
Mean values in each column followed by different letters are significantly different (P ≤ 0.05). 

 
 1933و  1930ی و کشت نواری در دو سال کشت تک یها سامانه( در LER. عملکرد سویا و بادنجان و نسبت برابری زمین )3جدول 

Table 9. Yield of soybean and eggplant and land equivalent ratio (LER) in monocultures and intercropping systems in 

2016 and 2017 

Cropping systems Crop 
Yield (t/ha)  Relative yield (t/ha)  LER 

2106 2017 2016 2017 2016 2017 

Monoculture 
Soybean 2.23 2.25  2.23 2.25  

1 1 

Eggplant 24.15 25.67  24.15 25.67  

Intercrop: 2E: 4S 
Soybean 2.65 2.68  1.77 1.78  

1.26 1.24 

Eggplant 34.17 35.08  11.39 11.69  

Intercrop: 2E: 2S 
Soybean 2.73 2.75  1.36 1.37  

1.20 1.19 

Eggplant 28.60 29.96  14.30 14.98  

Intercrop: 4E: 2S 
Soybean 2.79 2.80  0.93 0.93  

1.14 1.14 

Eggplant 26.49 28.11  17.66 18.74  

 .(P ≥ 50/5) دارند یداریمعن تفاوت ،هستند همراه مختلف حروف با که ستون هر در نیانگیم ریمقاد
Mean values in each column followed by different letters are significantly different (P ≤ 0.05). 

 

 بحث

در کاهش  تواند یمتنوع پوشش گیاهی در یک مزرعه 

افزایش پایداری و بازدهی تراکم جمعیت آفات، 

(. نتایج Ratnadass et al., 2012باشد ) مؤثرمحصول 

و  بادنجانپژوهش حاضر نشان داد که کشت نواری 

و مراحل  ها تخمسویا نقش مهمی در کاهش تراکم 
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 .دارد بادنجانروی گیاه  یا دولکهتارتن  ۀمتحرک کن

 ۀباعث افزایش تراکم کن بادنجان یکشت تکدر مقابل 

. در بین تیمارهای کشت نواری، تراکم شود یمتن تار

 یها برگتارتن روی  ۀو مراحل متحرک کن ها تخم

 نیتر نییپادر  2E: 4Sکشت نواری  سامانۀدر  بادنجان

 ۀگروه آماری قرار داشت. دلیل این امر طبق فرضی

با کاشت نسبت  تواند یم( Root, 1973غلظت منبع )

 یها فیردبه تعداد  سویا نسبت یها فیردبیشتر تعداد 

( بادنجاندرصد  99/99درصد سویا و  32/33) بادنجان

سویا  یها فیردبا افزایش تعداد  چراکهمرتبط باشد. 

مترشحه از گیاهان سویا نسبت به       فر ارغلظت مواد 

خواهد شد. از سوی دیگر  تر غالب بادنجانگیاهان 

و سویا نشان دادند که  بادنجان یکشت تک یها داده

 ۀبیشتری نسبت به کن یشوندگ جلبن سویا گیاها

تارتن روی  ۀتارتن دارند. این دو عامل سبب شد کن

گیاهان سویا بیشتر مستقر شود و روی گیاهان 

جمعیت کمتری داشته باشد. از سوی دیگر  بادنجان

(، با Root, 1973دشمنان طبیعی ) ۀمطابق فرضی

تارتن روی گیاهان  ۀفراهم شدن جمعیت بیشتر کن

از شکارگرها  یتر متنوع یها گونها برای شکارگرها، سوی

کشت جلب و مستقر خواهند شد و با  سامانۀبه این 

تارتن باعث کاهش تراکم کنه در این  ۀتغذیه از کن

 سامانۀ، در این جهیدرنتکشت خواهند شد.  سامانۀ

 بادنجانتارتن روی گیاهان  ۀکشت، جمعیت کن

ی گیاهان سویا داشت و رو را یا مالحظه قابلکاهش 

)به دلیل تحمل باالی این گیاه نسبت به خسارت کنه( 

 2E: 2Sکشت نواری  سامانۀبود. در  یپوش چشم قابل

 05درصد سویا و  05نسبت کاشت دو محصول برابر )

غلظت منبع  ۀ( بوده و مطابق فرضیبادنجاندرصد 

برابر     با یتقرمترشحه از دو محصول       فر ارنسبت مواد 

تارتن جلب شوندگی بیشتری  ۀکن چون یولبود. 

 بادنجاننسبت به گیاهان سویا در مقایسه با گیاهان 

تارتن  ۀداشت، بنابراین این دو عامل سبب شد که کن

بیشتر روی گیاهان سویا مستقر شده و جمعیت 

داشته باشد. به دنبال آن  بادنجانکمتری روی گیاهان 

 نیمتأگیاهان سویا با  ،دشمنان طبیعی ۀمطابق فرضی

کافی )شکار، گرده و شهد( برای  یا هیتغذمنبع 

از  یتر متنوع یها گونهشکارگرها باعث جلب و استقرار 

عوامل  جهیدرنتخواهند شد.  سامانهشکارگرها به این 

تارتن  ۀجمعیت کن 2E: 2Sکشت  سامانۀنامبرده، در 

کاهش یافت و روی گیاهان سویا  بادنجانروی گیاهان 

نیازی  یپاش سمبود و به  تحمل لقابدر سطح متوسط و 

سویا نسبت  یها فیردنداشت. با کاهش نسبت تعداد 

درصد  32/33درصد سویا و  99/99) بادنجانبه 

کاهش  جهیدرنتو  4E: 2Sکاشت  سامانۀ( در بادنجان

مترشحه گیاهان سویا نسبت به       فر ارنسبت مواد 

تارتن روی گیاهان  ۀجمعیت کن سو کیاز  بادنجان

و  2E: 4Sکشت نواری  سامانۀدر مقایسه با دو  بادنجان

2E: 2S  افزایش یافت و از سوی دیگر تنوع شکارگرها

      فر ارچراکه شکارگرها با استفاده از مواد  ؛کاهش یافت

مترشحه از گیاهانی که مورد حمله آفات قرار 

 شوند یم، به گیاهان میزبان جلب و مستقر رندیگ یم

(Vet & Dicke, 1992; Dicke & Sabelis, 1988 .)

ترکیبات شیمیایی گیاه سویا متیل  نیتر مهمیکی از 

 ,.Cai et alاست )( Methyl salicylate) سالیسیالت

گیاه سویا توسط آفاتی  که یهنگام(. این ترکیب 2015

، از گیاه ردیگ یمتارتن مورد حمله قرار  ۀنظیر کن

( و باعث Van Den Boom et al., 2004منتشر شده )

به سمت این گیاه  P. persimilisشکارگر  ۀنکجلب 

 De Boer & Dicke, 2004; Van Den) شود یم

Boom et al., 2004 حاضر نیز در هر سه  پژوهش(. در

 Phytoseiidaeشکارگر  یها کنهکشت نواری،  سامانۀ

فراوانی نسبی باالیی داشتند.  P. persimilis خصوص به

همچنین این ترکیب در جلب دشمنان طبیعی دیگری 

 Anthocoris nemoralis (F.)،Say یها سنچون 

Geocoris pallens، (White) O. tristicolor، 

O. insidiosus Sayکفشدوزک شکارگر ، Coccinella 

septempunctata L. و بالتوری سبز C. carnea ثرمؤ 

 ;Dicke & Sabelis, 1998; Drukker et al., 2000است )

James, 2003; Zhu & Park, 2005.)  نتایج پژوهش

 یها فیردکه کاشت نواری  نددهد یمحاضر نشان 

 05باالتر از  یها نسبتدر  خصوص به بادنجانسویا با 

در جلب شوندگی  بادنجاندرصد سویا نسبت به 

 ۀاکم جمعیت کنطبع آن کاهش ترشکارگرها و به

تارتن روی هر دو محصول نقش بسزایی دارد. عالوه بر 

عوامل نامبرده ممکن است عوامل مختلف دیگری نیز 

https://en.wikipedia.org/wiki/Phytoseiidae
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نظیر موانع فیزیکی، مخفی شدن از دید حشره و 

کیفیت گیاه میزبان در وجود اختالف در تراکم آفات 

باشند  مؤثرنواری  یها کشتمختلف  یها سامانهدر 

(Hooks & Johnson, 2003; Finch & Collier, 

2000 .)Hata et al. (2016 نیز گزارش کردند که )

باعث  یفرنگ توت یها فیردکشت نواری گیاه سیر بین 

 یفرنگ توتدر مزارع  یا دولکهتارتن  ۀکنترل کن

یکی از  گران پژوهش(. این Hata et al., 2016) شود یم

نواری  یها کشتتارتن در  ۀدالیل کاهش جمعیت کن

ی ها حلقهدارای       فر اری با سیر را به ترشح مواد فرنگ توت

آروماتیکی توسط گیاهان سیر نسبت دادند. در بررسی 

حاضر یکی از دالیل کاهش جمعیت کنۀ تارتن در 

با ترشح باالی متیل  تواند یمی نواری ها کشت

تغذیه بیشتر  جهیدرنتسالیسیالت توسط گیاهان سویا 

گیاه حساس( و جلب  عنوان هبکنۀ تارتن از این گیاه )

 Dicke & Sabelis, 1998; Drukker etبیشتر شکارگرها )

al., 2000; James, 2003; Zhu & Park, 2005)  به

در  بادنجان یکشت تکنواری نسبت به  یها کشت

گزارش کرد که  Valizadegan (2015)ارتباط باشد. 

ردیفی  یها نسبتکشت نواری گشنیز با باقال در 

اعث کاهش جمعیت آفات مختلف باقال و مختلف ب

دشمنان طبیعی شد. این  یا گونهافزایش تنوع 

دلیل اصلی کاهش جمعت آفات باقال را  گر پژوهش

کشت  یها سامانهتراکم باالتر دشمنان طبیعی در این 

عنوان کردند که با نتایج  ها یکشت تکنسبت به 

حاضر در ارتباط با افزایش تراکم جمعیت  پژوهش

کشت نواری مطابقت  یها سامانهان طبیعی در دشمن

در بررسی دیگر مشخص شد که کشت نواری  دارد.

به  بادنجانو گشنیز باعث کاهش آلودگی  بادنجان

(Leucinodes orbonalis (Guenée  و کاهش مصرف

 & Satpathyتوسط کشاورزان شد ) ها کش آفت

Mishra, 2011 دلیل این امر را به  گران پژوهش(. این

آروماتیکی در مواد  یها حلقهجود ترکیبات دارای و

 مترشحه از سوی گیاهان گشنیز نسبت دادند.      فر ار

در دو  بادنجان یکشت تکدر پژوهش حاضر، در 

شانون  یا گونهسال زراعی مورد آزمایش شاخص تنوع 

کشت نواری بود.  یها سامانهکمتر از  یدار یمعن طور به

نون به دو عامل تعداد با توجه به اینکه شاخص تنوع شا

بستگی دارد، بنابراین  ها آناز  هرکدامو فراوانی  ها گونه

و  بادنجاندلیل باال بودن این شاخص در کشت نواری 

شکارگر و  یها گونهبا تعداد بیشتر  تواند یمسویا 

 یها سامانهدر  ها آنبودن فراوانی نسبی  تر همگن

(. Magurran, 2004کشت نواری در ارتباط باشد )

 Sujayanandپژوهش حاضر با نتایج پژوهش  یها افتهی

et al. (2015)  مبنی بر اینکه کشت نواری گشنیز با

باعث افزایش شاخص تنوع شانون برای  بادنجان

قبلی نشان  های پژوهششکارگرها شد، مطابقت دارد. 

چندکشتی در مقایسه با  یها سامانهکه  اند داده

نی دشمنان طبیعی باعث افزایش فراوا ها یکشت تک

و  ها یبالتور، ها کفشدوزکشکارگر،  یها سننظیر 

 & Bickerton) شوند یم سیرفیده یها مگس

Hamilton, 2012.)  در پژوهش حاضر جمعیت

 شکارگر یها سن، Phytosseidaeشکارگر  یها کنه

Anthocoridae  شکارگر غالب  عنوان بهو بالتوری سبز

کشت  یها سامانهر د بادنجانتارتن روی گیاهان  ۀکن

بود.  بادنجان یکشت تکبیشتر از  مراتب بهنواری 

شکارگر  یها سنو  Phytosseidaeشکارگر  یها کنه

Orius ۀعوامل مهار زیستی کن نیتر مهم عنوان به 

 اند شدهقبلی گزارش  گران پژوهشتارتن توسط 

(Easterbrook et al., 2001; Barber et al., 2003.) 

ان تله در کشت مخلوط با گیاه استفاده از گیاه

آفات و کاهش جمعیت آن روی  جلباصلی با هدف 

مهار زیستی  یها برنامهگیاه اصلی یکی از اجزا مهم در 

(. Landis et al., 2000; Griffiths et al., 2008است )

تارتن  ۀدر پژوهش حاضر گیاه سویا با جلب بیشتر کن

ه تله در کشت گیا عنوان به بادنجاندر مقایسه با گیاه 

نواری استفاده شد. گیاه سویا عالوه بر فراهم کردن 

برای شکارگرها،  یا دولکهتارتن  ۀجمعیت مناسب کن

گرده و شهد نیز برای شکارگرهای کنه باعث  نیتأمبا 

شد و باعث شد که  ها آنجلب، حفاظت و حمایت از 

کشت نواری جمعیت خود را  یها سامانهشکارگرها در 

 مؤثرتر یا دولکهتارتن  ۀو در کنترل کن افزایش دهند

 جهیدرنتباشند. افزایش فراوانی جمعیت شکارگرها 

 یها پژوهشو نیز گیاهان تله در  دار گلحضور گیاهان 

 ,.Carrillo et alقبلی نیز به اثبات رسیده است )

2010; Zaho et al., 2016.) 
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در پژوهش بررسی موردکشت نواری  یها سامانه

 یا دولکهتارتن  ۀش تراکم جمعیت کنحاضر ضمن کاه

و افزایش جمعیت دشمنان طبیعی باعث افزایش 

هر یک از  یکشت تکعملکرد هر دو محصول نسبت به 

عملکرد هر دو محصول در  که یطور به ؛نیز شدند ها آن

 2E: 4S خصوص بهکشت نواری  سامانۀهر دو سال در 

هر دو محصول نامبرده بود.  یکشت تکبیشتر از 

کشت نواری نسبت به  یها سامانهمندی سود

از محصوالت بر اساس شاخص  کدام هر یکشت تک

افزایش  .شود یم( محاسبه LERنسبت برابری زمین )

که دو  دهد یممقدار این شاخص از عدد یک نشان 

محصول در کنار یکدیگر رشد خوبی نسبت به 

داشتند و رقابتی بین دو  ها آناز  هرکدام یکشت تک

 ,Mead & Willeyمزرعه رخ نداده است )محصول در 

رابطه حاضر، گیاه سویا از طریق  پژوهش(. در 1980

ریزوبیوم در سطح ریشه،  یها یباکترهمزیستی با 

از این  ادیز احتمال بهتوانایی تثبیت نیتروژن را داشته و 

گیاهان بادنجان در مزرعه  ازیموردننیتروژن  طریق

فزایش عملکرد محصول کرده و باعث ا نیتأمآزمایشی را 

بادنجان شده است. از سوی دیگر گیاهان سویا با داشتن 

ی عمیق در اصالح بافت خاک نیز نقش بسیار ها شهیر

در پژوهش حاضر  (.Misiko et al., 2008)ی دارند مؤثر

در هر سه سامانۀ کشت نواری مورد  LERشاخص 

 دهد یمدست آمد که نشان  بهآزمایش بیشتر از عدد یک 

ی کشت نواری در مقایسه با ها سامانهمندی سود

ی بادنجان و سویا بیشتر است. همچنین در بین کشت تک

 LERی کشت نواری بیشترین مقدار شاخص ها سامانه

( در 1933و  1930ترتیب در سال  به 71/1و  73/1)

 دهد یمدست آمد که نشان به 2E:4Sسامانۀ کشت نواری 

شتری نسبت به این سامانۀ کشت نواری سودمندی بی

 Valizadeganی کشت نواری داشت. ها سامانهبقیه 

 70نیز گزارش کرد که سودمندی کشت نواری  (2015)

درصد باقال به دلیل افزایش مقدار  20درصد گشنیز با 

ی ها کشت( بیشتر از سایر 01/1نسبت برابری زمین )

ی هر یک از محصوالت نامبرده است. کشت تکنواری و نیز 

عملکرد  ازلحاظآن، افزایش سودمندی عالوه بر 

ی چندکشتی نسبت به ها سامانهمحصوالت در 

ی ها نسبتدر خصوص برخی از گیاهان با  ها یکشت تک

ی قبلی ها یبررسخاص دو محصول نسبت به یکدیگر در 

 ,Hunady & Hochmanنیز به اثبات رسیده است )

2014; Degri & Samaila, 2014.) 

 

 یریگ جهینت

کرد که کاشت نواری  یریگ جهینت توان یم درمجموع

با  2E: 4Sکشت نواری  خصوص به بادنجانسویا با 

و تراکم  یا گونهتارتن، افزایش تنوع  ۀکاهش تراکم کن

شکارگرها و نیز افزایش سودمندی عملکرد دو محصول 

و نیز  ها کش کنهباعث کاهش وابستگی به استفاده از 

، کشت نواری این بنابراین؛ شود یمکودهای نیتروژنه 

برای  2E: 4Sکشت نواری  خصوص بهدو محصول 

تارتن  ۀمدیریت تلفیقی کن یها برنامهاستفاده در 

کاهش با هدف افزایش سودمندی و  یا دولکه

 .شود یمتوصیه  یطیمح ستیز یها یآلودگ
 

 یسپاسگزار

خاطر معاونت پژوهشی دانشگاه محقق اردبیلی بهاز 

ژوهش حاضر و ایستگاه همکاری و حمایت مالی از پ

 نیتأمخاطر تحقیقات کشاورزی منطقه بهشهر به

و تشکر  ،مزرعه آزمایشی و امکانات آزمایشگاهی

 .گردد یمقدردانی 
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