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 چکیده

های کشت مخلوط افزایش تنوع گياهي در سامانهاستراتژی کليدی درکشاورزی پایدار است. یک کشت محصوالت متنوع، 

 Aphis fabae شبدر قرمز بر جمعيت –به منظور بررسي اثر کشت مخلوط چغندرقند تواند در مهار زیستي آفات مناسب باشد. مي

Aphis fabae Scopoli دشمنان طبيعي شامل ،Coccinella septempunctata Linnaeus، Hippodamia variegata 

Goeze ،Orius niger Wolf ،Linnaeus O. minutus  وChrysoperla carnea Stephens  صفات زراعيبرخي و 

تکرار انجام شد. تيمارهای آزمایشي شامل: تک کشتي چغندرقند  4تصادفي در  الًهای کامقالب طرح بلوکچغندرقند، آزمایشي در 

( دو ردیف چغندرقند و سه ردیف 2 ،( دو ردیف چغندرقند و چهار ردیف شبدر1هفت نوع سيستم کشت نواری شامل:  )شاهد( و

سه ردیف چغندرقند و دو ردیف ( 5 ،( دو ردیف چغندرقند و دو ردیف شبدر4 ،( یک ردیف چغندرقند و دو ردیف شبدر3 ،شبدر

بررسي نشان داد این نتایج  ( چهار ردیف چغندرقند و دو ردیف شبدر بودند.7و ( دو ردیف چغندرقند و یک ردیف شبدر 6 ،شبدر

باقال، دشمنان طبيعي و صفات زراعي شامل تيمارهای مختلف کشت مخلوط چغندرقند و شبدر قرمز روی جمعيت شته سياه اثر که 

ردیف  دوکه تيمار داد باشد. نتایج این تحقيق نشان دار مي% معني 1 احتمال عملکرد ریشه، عملکرد برگ و اندام هوایي در سطح

باشد و صفات در مزراع چغندرقند مفيد  A. fabaeتواند در مدیریت تلفيقي و مهار زیستي ردیف شبدر قرمز مي چهارچغندرقند و 

 .هددزراعي را بهبود 
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 مقدمه

ای حشرات آفت، در سراسر جهان به صورت گسترده

منجر به خسارت و کاهش عملکرد محصوالت کشاورزی 

ای را به های مالي و محيط زیستي عمدهشوند که هزینهمي

(. با توجه به توسعه سریع Jessica et al., 2020همراه دارد )

های کشاورزی مانند کشاورزی صنعتي، استفاده از نهاده

که  ها افزایش یافته استکشها و علفکشکودها، حشره

 Liدارد ) این امر به نوبه خود، تاثيرات منفي بر محيط زیست

2020., et alLi ; 2019., et al.)  از محصوالت استفاده

تواند برای حفظ و حمایت از محيط زیست مفيد متنوع مي

  (.  2005Acker, van Szumigalski and) باشد

 زراعي محصوالت توليد ميزان سوم رتبه در قند چغندر

 ميزان کل از درصدی 9/9 سهم و تن ميليون 5/6 توليد با آبي

 هایاستان ترتيببه و بوده آبي زراعي محصوالت توليد

 و کرمانشاه رضوی، خراسان خوزستان، غربي، آذربایجان

 قند چغندر گاندکنن توليد پنجم تا اول های رتبه در لرستان

 در کشور در شبدر توليد سطح ،همچنين. دارند قرار کشور

 ميزان و بوده هکتار 868/48 دیم و آبي هایکشت مجموع

 باشدمي تن 172/613 محصول این کل توليد

(2021-2020Anonymous, .) بسياری به چغندر سياه شته 

 ای،ریشه لبویي، ای،علوفه بذری، چغندرهای مانند گياهان از

 هرز هایعلف و توتون بادمجان، زميني، سيب نخود، باقال،

 شدن، پيچيده باعث گياهي شيره از تغذیه با و کرده حمله

. شودمي ميزبان گياه هایبرگ خشکيدن و پژمردگي

 يراز،مانند ش یرانا یآفت در تمام مناطق چغندرکار ،همچنين

-يماریکرج و همدان وجود داشته و ناقل ب يل،خراسان، اردب

 قند چغندر زردی و موزائيک ویروس مانند ویروسي های

 (.  ,1990Kheiri) شودمي

-روش از توانمي بيولوژیک عوامل تقویت و حفظ برای

 از استفاده و تناوب مخلوط، کشت جمله از مختلفي های

 et alCai,. 2010 ;) برد بهره محصوالت بين گلدار گياهان

2017; Meena  .,et al2011; Mader  al.,et Haaland 

2019 .,et al .)های مخلوط و محصوالت پوششي، کشت

های جایگزین برای کشاورزی متداول هستند که عالوه شيوه

افزایش تنوع زیستي و ظرفيت کربن آلي خاک  بر

(Daryanto et al., 2018)،  ثبات خاک، بهبود وضعيت

رطوبتي خاک )از طریق کاهش ميزان تبخير و تعرق(، کاهش 

)آنزیمي( خاک، تنظيم  فرسایش، افزایش فعاليت بيولوژیکي

ها از خاک، کاهش تراکم آفات، بيماری 2Noو  2Coانتشار 

 Piotrowska-Długoszهای هرز را به همراه دارد )و علف

and Wilczewski, 2012; Prosdocimi et al., 2016; 
Rücknagel et al., 2016; Borg et al., 2017; 

Muhammad et al., 2019; Fracchiolla et al., 

کشت مخلوط، کاشت دو یا چند گونه گياهي به طور (.2020

نقش مهمي در کشاورزی همزمان در یک مزرعه است و 

 ;Galezewski et al., 2020ند )کپایدار ایفا مي

Puzynska et al., 2021 کشت مخلوط با کاهش شست،)

 توليد و استفاده از آن مواد مغذی، و شوی مواد مغذی خاک

 ;Doltra and Olesen, 2013)دهد محصول را افزایش مي

Prosdocimi et al., 2016; Rücknagel et al., 2016; 

Daryanto et al., 2018 ،(. شرایط محيطي )از جمله خاک

آب و هوا( و عملکرد مدیریتي )تاریخ کاشت، حفاظت از 

های مخلوط هستند محصول( از عوامل کليدی در کشت

(2021., et alLuhmer .)  عنوان کشت مخلوط به

رویکردی در کشاورزی ارگانيک است که منجر به کاهش 

 et alMutisya ,.شود )مي هاکشنياز به استفاده از آفت

 به کشتي، تک سيستم با مقایسه در مخلوط کشت (.2016

 تغييرات به درپاسخ را محصول عملکرد ایمالحظه قابل طور

 ,Reiss and Drinkwater) دهدمي افزایش هوایي و آب

 برای نامساعد هوایي و آب شرایط در مثال، عنوان (. به2018

-مي رشد بهتر طور معمولبه همراه محصول گونه، یک رشد

 (. et al; Schulz 2020., et alCheruiyot ,.2020) کند

تواند به يستم تک کشتي، ميکشت مخلوط در مقایسه با س

غذایي و ری از منابع موجود مانند نور، آب، مواد طور مؤثرت

های هرز زمين استفاده کرده و منابع غذایي در دسترس علف

Klima ; 2018., et alFinley -Bybeeکاهش دهد ) را

2020., et al ،رسد به نظر مي(. با توجه به مطالب ذکر شده
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-که استفاده از سيستم کشت مخلوط روش مناسبي در بهره

جهت های زراعي و گامي موثر در برداری بهتر از زمين

 (.  ,2019Azimi and Vaezکاهش مصرف آب باشد )

افزایش تنوع در محصوالت کشاورزی، فراواني و این 

تواند دهد. این افزایش ميخسارت آفات را کاهش مي

های پایين به مدیریت حشرات آفت را که از طریق مکانيسم

Tooker پشتيباني کند ) ،بخشدباال و باال به پایين بهبود مي

2012and Frank, .) اندازهای یکنواخت کردن چشم

ها کشتيپوشش گياهي، تک تنوع کشاورزی از طریق کاهش

دهنده تهدید مداوم های کشاورزی نشانو افزایش زمين

(. et al Aguilar ,.2020جهاني برای تنوع زیستي است )

کشتي باعث مدیریت محصوالت زراعي به صورت تک

افزایش تنوع  شود.مي کاهش جمعيت حشرات مفيد

تواند راهي برای افزایش جمعيت شده ميمحصوالت کشت

باشد که باعث افزایش فعاليت  هاافشاندشمنان طبيعي و گرده

 et alKugbe ,.شود )ها ميو خدمات زیست محيطي آن

2020., et alAguilera ; 2018که در نهایت منجر به ) 

 et alRedlich ,.) شودها ميکشکاهش مصرف آفت

تواند به عنوان یکي از ابزارهای (. کشت مخلوط مي2018

مدیریت یک پارچه آفات گياهي در نظر گرفته شود 

(2020., et alTeruhiko Hata .)  افزایش کشاورزی با

مایي منجر به کاهش تنوع کشت همگن و استفاده از مواد شي

گياهان تيره (. در این ميان،  et alLi ,.2018) شودزیستي مي

ک کرده و باعث لگومينوز فعاليت ميکروبي را در خاک تحری

(.  et alRomaneckas ,.2020شوند )تجزیه مواد آلي مي

های زیست محيطي باعث افزایش شبدر نيز با افزایش فعاليت

شود تثبيت نيتروژن و افزایش جذب فسفر در خاک مي

(2019., et alWanic  ) های که در این فرایند قارچ

 et Deguchi) کنندمزیست ميکوریزا نقش مهمي ایفا ميه

2012., al) تواند جمعيت حشرات مفيد شبدر مي ،همچنين

  (. et alSmith ,.2014کند ) تقویترا در اواخر فصل 

) et alBickerton ,. بيکرتون و همکاران بررسي 

که کشت مخلوط فلفل با شوید و گشنيز با داد نشان  2012(

یش تنوع و سياه باعث کاهش حشرات آفت و افزاگندم 

 مخلوط کشت اثراتبررسي  شود. جمعيت دشمنان طبيعي مي

 که دهدنشان مي مو شته فيلوکسرا جمعيت بر تنباکو و انگور

ماده ها نسبت به کشت  باروری و پوره تخم، مير و مرگ

 گيرد ومي قرار تأثير تحت توجهي قابل طور خالص انگور به

 وضعيت در تنباکو با مداوم کشت شرایط در انگور درختان

کشت مخلوط لوبيا و  (. et alOmar ,.1994) هستند بهتری

 ،ذرت باعث کاهش جمعيت شته سياه چغندر شده و همچنين

 Ogenga– ) دهدافزایش ميدشمنان طبيعي آفت را 

Latigo, 1992 .)که کشت مخلوط داد ها نشان نتایج بررسي

 .Aلوبيا چشم بلبلي و سورگوم باعث کاهش شته 

craccivora شودمي (Hassan, 2009همچنين .)،  کشت

مخلوط چغندر قند با لوبيا و کلم نشان داد که جمعيت 

Empoasca spp. ،Aphis sp. نسبت به ها و سفيد بالک

 یابدمي کاهشبه طور قابل توجهي ي لوبيا تتم تک کشسسي

(El-Fakharany, 2012.) 

با توجه به اهميت کشت چغندرقند، کاهش استفاده از 

 ،سموم شيمایي در کنترل آفات و حمایت از دشمنان طبيعي

این تحقيق با هدف ارزیابي تراکم جمعيت شته سياه چغندرقند 

های مختلف کشت نواری و دشمنان طبيعي در سامانه

-ها بر عملکرد اندامچغندرقند و شبدر قرمز و تاثير این سامانه

 های هوایي و زميني صورت پذیرفت. 

 

 هامواد و روش

ای در مزرعه 1397-1398این تحقيق طي دو سال زراعي 

 ،شرقي درجه 51 جغرافيایي طول باکرج  واقع در ماهدشت

 سطح از متر 1321 ارتفاع ،درجه شمالي 35 جغرافيایي عرض

 انجام شد.  ميلي متر بارندگي ساليانه 397و با دریا 

 

 شرایط و فاکتورهای آزمایش
های کامال تصادفي در آزمایش در قالب طرح بلوک

کشتي ام شد. تيمارهای آزمایشي شامل تکتکرار انج چهار

)شاهد( و هفت نوع  رقم رسول( Beta vulgaris) چغندرقند

 چهارردیف چغندرقند و  دو( 1سيستم کشت نواری شامل: 

 دو( 2 ،رقم نسيم(  pretenseTrifolium) ردیف شبدر

ردیف یک ( 3 ،ردیف شبدرسه ردیف چغندرقند و 

 دوردیف چغندرقند و دو ( 4 ،ردیف شبدر دوچغندرقند و 
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( 6 ،سه ردیف چغندرقند و دو ردیف شبدر( 5 ،ردیف شبدر

ردیف  چهار( 7 ،ردیف شبدر یکردیف چغندرقند و دو 

کرت  32ردیف شبدر بودند. در مجموع  دوچغندرقند و 

بذرهای هر دو گياه (. 1جدول ) آزمایشي در نظر گرفته شد

چغندرقند و شبدر قرمز از موسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذر 

چغندرقند و موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر کرج 

تهيه بستر کاشت منظور به 1397 تهيه شدند. در اواخر تابستان

 ،کاشت شبدر پایيزهبرای . شدنسبت به شخم عميق اقدام 

سانتي متر  50سانتي متر و فاصله خطوط  2-3 شياری به عمق

در نظر گرفته شد. کاشت به طریق دستي و به صورت متراکم 

. در این شدجام کيلوگرم بذر در هکتار ان 25و بر مبنای 

مين نيتروژن مورد نياز تيمارها، کود اوره به آزمایش برای تأ

دو کيلو گرم در هکتار و به صورت سرک در  200 ميزان

مرحله کاشت و بعد از چين اول علوفه به کار برده شد. فسفر 

کيلو گرم در هکتار  150و  200ترتيب به ميزان و پتاسيم به

. در ادامه ندتامين و در هنگام کاشت به خاک اضافه شد

عمليات کشاورزی زمين در بهار، نسبت به اجرای شخم 

. هر کرت شامل شدکشي اقدام سک، تسطيح و خطسبک، دی

متر و فاصله بين  5تعداد مشخصي از خطوط کاشت به طول 

 20ها روی خط کاشت سانتي متر، فاصله بوته 50ها ردیف

بوته در متر مربع برای  10متر و تراکم در هر کرت سانتي

و  بود چغندرقند بود. زمان کاشت در اواسط اردیبهشت

های وجين علف برداشت در اواخر آبان ماه صورت پذیرفت.

های آزمایشي تا پایان کار هرز به صورت دستي در کرت

در . گرفتيمای صورت انجام شد. آبياری به صورت هفته

-کش و علفهای آزمایشي هيچ گونه حشرهدر کرت ،ضمن

 کشي استفاده نشد.

 

 بردارینمونه

های مختلف کشت مخلوط سامانهتأثير بررسي منظور به

چغندرقند و شبدر قرمز بر جمعيت آفت و دشمنان طبيعي 

و دشمنان طبيعي آن شامل  A. fabaeبرداری از شته نمونه

 .Coccinella septempunctata Lهای کفشدوزک

 Oriusهای ، سنکHippodamia variegata Goezeو

niger Wolf،L.  O. minutus  و بالتوریChrysoperla 

carnea Stephens های توسط کليدها نمونهو شد  انجام

 طور به بوته 10 کرت هر از. (2)جدول  ندشد شناسایي معتبر

 فعاليت شروع با. شد گذاریعالمت و انتخاب تصادفي

 در حشرات. شد برداری انجامنمونه یکبار هفته هر حشرات،

 و شمارش شدهگذاریعالمت گياهان هوایي هایاندام تمام

 .شد نتایج ثبت

 شرایط در تحقيق این مزرعه، شرایط با تطبيق برای

 به ایحشره هيچ دستي طور به و شد انجام طبيعي آلودگي

عملکرد  يينتع منظوربه .نشد اضافه سازیآلوده جهت تيمارها

 مترسانتي 50با صرف نظر کردن از  یيو هوا ينيزمیراندام ز

 بوته 10تعداد  ،يصورت تصادفهر کرت و به یيو انتها یيابتدا

شده از هر کرت برداشت  ياهان. گندشد انتخاب و برداشت

 به هادادهو  ینصورت جداگانه توزپس از شست و شو به

آزمایش .شد محاسبه ميزان عملکردشد و  داده تعميم هکتار

 4در  تصادفي کامالً هایبلوکطرح  در قالبدر هر دو سال 

شد. پس از انجام آزمون بارتلت و اطمينان از  تکرار انجام

ها به های آزمایش، دادهیکنواختي واریانس خطای سال

مورد  SAS 9.4افزار نرمکمک با صورت طرح کمباین 

مقایسه ميانگين ها  ،همچنينتجزیه و تحليل قرار گرفت. 

در این آناليز تکرارها  توسط آزمون توکي صورت پذیرفت.

عنوان متغير تصادفي و تيمار به عنوان متغير ثابت ها به و سال

 در نظر گرفته شد.
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دهنده نشان B ،نقشه طرح اجرا شده از هفت سامانه کشت مخلوط چغندر قند به همراه سامانه تک کشتي چغندر قند -1جدول 

 باشد.ميهای شبدر دهنده بوتهنشان Cهای چغندر قند و بوته

Table 1. Map of the implemented plan of seven sugar beet intercropping systems along with sugar beet 

monoculture system. B represents sugar beet plants and C represents clover plants. 

 

 و بحث نتایج

های انجام شده در طول مدت آزمایش و با نمونه برداری

سه راسته  از کهوری شدجمع  جمعيت زیادی از حشرات

Coleoptera، Hemiptera وNeuroptera جدول  بودند(

تيمارهای مختلف کشت اثر ها نشان داد که نتایج بررسي. (2

مخلوط چغندرقند و شبدر قرمز روی جمعيت شته سياه باقال 

(، بيشترین و کمترین 3 باشد )جدولمي دارمعني%  1در سطح 

به ترتيب در تيمار شاهد و  ،A. fabaeتعداد جمعيت شته 

 ميانگينردیف شبدر با  چهارردیف چغندرقند و  دوتيمار 

عدد )سال  75/22  ±528/2و )سال دوم(  75/256 ± 644/8

 مخلوط، سيستم کشت (. در4 )جدول شدمشاهده  اول(

گذار بر پویایي عامل مهم و تاثير هاميزبان فضایي پراکندگي

(. 2021and Piesik,  Piesikباشد )جمعيت حشرات مي

عوامل فيزیکي مانند حفاظت در برابر باد، ایجاد  ،همچنين

سایه و سرپناه، تغيير رنگ و عوامل بيولوژیکي مانند حضور 

های شيمایي از طریق سيستم دشمنان طبيعي و توليد محرک

کشت مخلوط ممکن است بر نوسانات جمعيت آفات 

، طکشت مخلو(.  ,1994Theunissen) تاثيرگذار باشند

جمعيت آفت را از محصول اصلي دور و فرصت خوبي را 

محصوالت کاشته شده و  کندبرای رشد محصول ایجاد مي

اغلب تعداد کمتری از آفات را در مقایسه با سيستم کشتي به 

Perez, -Shelton and Badenesکنند )خود جلب مي

کشت مخلوط ذرت و به طور مثال، سيستم  (.2006

و چغندرقند، در مقایسه با  لوبيا و چغندرقند وکلمچغندرقند، 

سيتم تک کشتي چغندرقند باعث کاهش قابل توجهي در 

ها و سفيد بالک .Empoasca spp. ،Aphis sppجمعيت 

در  Vill.  Pegomya mixtaها و الروهایو تعداد تخم شد

چغندرقند به همراه ذرت و کلم کاهش یافت کشت مخلوط 

(El-Fakharany et al., 2012 .)دار چند کشت گياه گل

تواند در کاهش ساله نظير یونجه در کنار مزرعه چغندرقند مي

جمعيت خرطوم بلند چغندرقند نقش مهمي داشته باشد که در 

 Abediشود )نهایت باعث کاهش درصد گياهان آلوده مي

et al., 2014 حشرات، گياهان ميزبان خود را به دليل .)

کشت مخلوط کمتر یي یا فيزیکي در بعضي ترکيبات شيما

در هنگام جست و جوی گياه  احتماالً ،چنينکنند. همپيدا مي

ميزبان، حشره به خاطر دفعات زیادتر برخورد با گياه غير 

کشت مخلوط تراکم  ،کند، بنابراینميزبان مزرعه را ترک مي

جمعيت آفات را به وسيله کاهش مهاجرت از خارج به داخل 

مزرعه یا افزایش مهاجرت از داخل به خارج مزرعه کاهش 

  دهد.مي

 
 

 

T1 T2            T3 T4 

C C B B C C  C B C C  C B C  C B B C 

C C B B C C C B C C C B C C B B C 

C C B B C C C B C C C B C C B B C 

C C B B C C C B C C C B C C B B C 

C C B B C C C B C C C B C C B B C 

  

T5 T6 T7 Control 

C B B B B C  C B B  C B B B B C  B B B B 

C B B B B C C B B C B B B B C B B B B 

C B B B B C C B B C B B B B C B B B B 

C B B B B C C B B C B B B B C B B B B 

C B B B B C C B B C B B B B C B B B B 
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 تعداد حشرات مشاهده شده در این آزمایش -2 جدول

Table 2. Number of insects observed in this test 
Year Treatment Aphis fabae 

(Aphididae) 

Coccinella 

septempunctata 
(Coccinellidae) 

Hipodamia 

variegate 
(Coccinellida) 

Chrysoperla  

carnea 

(Chrysopidae) 

Orius niger 
(Anthocoridae)   

Orius minutus 
(Anthocoridae) 

 

 

 

 

First  

 

 

C 945 12 6 5 5 2 

T1 91 114 89 69 51 38 

T2 191 105 80 65 44 32 

T3 312 90 74 54 33 24 

T4 464 71 56 39 25 21 

T5 622 44 26 25 14 11 

T6 639 31 15 14 10 7 

T7 804 22 16 7 8 3 

 

 

Second  

 

C 1027 20 14 13 6 4 

T1 106 122 97 79 50 29 

T2 285 111 88 73 46 25 

T3 453 93 74 66 39 22 

T4 598 77 59 50 32 18 

T5 724 55 50 37 26 12 

T6 834 46 40 30 20 8 

 

دهد که کشت مخلوط شبدر و ها نشان مينتایج بررسي

 Gyll. Hyperaیونجه خسارت سرخرطومي برگ یونجه 

postica دهد )را کاهش ميRoshandel and 

Noorbakhshian, 2016) برگ . الزم به ذکر است که

ای است که سبب جلوگيری از شبدر قرمز حاوی ماده

وجود  ،. همچنينشودتخمریزی سرخرطومي برگ یونجه مي

مواد بازدارنده باعث نامناسب بودن شبدر قرمز برای تغذیه 

شود مي  .Sitona hispidulus Fabسرخرطومي ریشه

(1992 .,Barrate and Byers .) کشت نواری کلزا و شبدر

شب پره پشت نيز باعث کاهش تراکم مراحل مختلف رشدی 

(.  ,a2017Fathi) شدو درصد گياهان آلوده الماسي 

های مختلف کشت مخلوط لوبيا سبز بررسي سامانه ،همچنين

 Thrips tabaciدهنده کاهش جمعيت و شبدر نشان

.Lindeman در کشت( های مخلوط استb2017Fathi,  .)

در کشت مخلوط تعداد کمتری از گياهان یک گونه مجاور 

گيرند. وجود گياه غير ميزبان در کنار یکدیگر قرار مي در

کشت مخلوط مانع فيزیکي به شمار رفته و در اغلب موارد 

کشت نواری گوجه  .آفت قادر به یافتن ميزبان خود نيست

جاليز در های مدیریت شته تواند در برنامهفرنگي و شبدر مي

 Kabiri Raeis Abad) مزارع گوجه فرنگي استفاده شود

et al., 2019.)  سيستم کشت نواری ذرت با شبدر نيز باعث

خوار اروپایي ذرت و کاهش خسارت کاهش تراکم کرم ساقه

های نتایج بررسي(. Fathi, 2017c)شود وارده به آن مي

دهنده کشت مخلوط لوبيا چشم بلبلي و سورگوم نيز نشان

 ,Hassanباشد )مي A. craccivoraکاهش جمعيت شته 

کشت مخلوط نخود دهد که نشان ميها نتایج بررسي (.2009

 دهدرا کاهش مي A. fabaeجمعيت فرنگي با ذرت 

(Ogenga-Latigo et al., 1992) کشت مخلوط گياهان .

تواند به صورت دورکنندگي یا ضد زراعي با گياهان معطر مي

  باعث کاهش جمعيت آفات شود.بودن تغذیه 
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شبدر و تک کشتي چغندرقند بر تغييرات جمعيت حشرات و صفات -تجزیه واریانس تاثير کشت مخلوط چغندرقند -3جدول 

 زراعي در چغندرقند
Table 3. Variance analysis of the effect of intercropping of sugar beet-clover and single cultivation of 

sugar beet on the changes of insect population and agronomic traits in sugar beet 

n.s: Non significant, **and* significantly different at P<0.01 and P<0.05, respectively 
 

دهد که کشت مخلوط نشان ميدر گلخانه ها نتایج بررسي

ن سير، پيازچه و پيازچه چيني توت فرنگي با گياها

 دهدماده را کاهش مي هایتخمگذاری و طول عمر کنه

(2020., et alTeruhiko Hata .) کشت پيازچه  ،همچنين

فت گي باعث کاهش جمعيت و آلودگي به آچيني با توت فرن

Neopamera bilobata Say. شودمي (Teruhiko 

Hata et al., 2018 واعظ(. نتایج بررسي عظيمي و 

(2016Azimi and Vaez, نشان مي ) تراکم دهد که

درصد آلودگي گياهان در  ،باقال و همچنين سياه شتهجمعيت 

کشتي آن است. یکي ت مخلوط با زیره سبز کمتر از تککش

تواند از دالیل کاهش آلودگي گياهان در کشت مخلوط مي

ت باشد و یا اینکه فيزیکي برای حرکت آفنع ایجاد ما احتماالً

ای خود بر عوامل خسارتزای ریشه با ترشحات ریشهگياه 

 در اصلي رویکرد (. et alMeena ,.2019گذار باشد )اثر

 هایروش از استفاده زیست، محيط بر مبتني آفات مدیریت

های در سيستم پيچيدگي و تنوع افزایش است که با مدیریتي

دارد مي نگه کنترل تحت را آفات جمعيت ،کشاورزی

(2004Altieri and Nicholls,  نتایج .) ما نشان داد بررسي 

 

که تيمارهای مختلف کشت مخلوط چغندرقند و شبدر قرمز 

%  1روی جمعيت دشمنان طبيعي شته سياه باقال در سطح 

همچنين، کمترین و بيشترین  .(3 )جدولباشد دار ميمعني

 ±707/0 به ترتيب با C. septempunctataتعداد جمعيت 

 .H)سال دوم(،  500/30± 707/1 )سال اول( و 000/3

variegate ،سال  25/24 ±701/0و  )سال اول( 5/1 ±5/0 با(

  ± 65/1 و )سال اول( 25/1 ± 47/0 با  C. carneaدوم(،

 و )سال اول( 25/1 ± 02/0 باO. niger )سال دوم(،  75/19

 5/0 ± 02/0 باO. minutus و  )سال دوم( 75/12  ± 848/1

)سال اول( حشره، در تيمارهای  5/9 ±645/0و  )سال اول(

ردیف شبدر قرمز بود  4ردیف چغندرقند و  2تيمار شاهد و 

 در را متعددی خدمات های کشت مخلوطسيستم(. 4 )جدول

 شيوع کاهش دهندکهمي ارائه کشاورزی های مختلفزمينه

 از مفيد حشرات از حمایت و زیستي تنوع آفات، افزایش

 رابطه .( ,2021Piesik and Piesikاست ) موارداین  جمله

 سطح سومين گرفتن نظر در بدون را آفت یک و گياه یک بين

بررسي کرد  تواننمي ،که دشمنان طبيعي هستند تغذیه

(1991Pimentel,  .) 

 

 

SOV DF Aphis fabae Coccinella 

septempunctata 

Hipodamia 

variegate 

Chrysoperla  

carnea 

Orius 

niger 
 

Orius minutus 
 

Root yield Leaf and 

aerial part 

yield 

Year 1 14190.76** 105.0625** 115.5625** 135.14** 27.56** 3.52n.s 5.58** 9.46* 

Block in year 6 1061.80** 54.1261** 46.9791** 34.8281** 17.187** 9.2864** 54.66** 196.83** 

Treatment 7 46217.33** 692.8366** 480.3839** 314.6941** 134.56** 66.32** 50.51** 16.78** 

Year*Treatm

ent 

7 206.37 ns 3.7092ns 10.31** 1.21n.s n.s 2.4910 2.230 n.s 1.05** 7.08** 

Error 42 185.7478 3.31135 3.193452 1.530506 2.223214 1.131696 0.313579 1.820976 

CV - 9.596783 11.16966 14.11969 12/19985 22.6130 26/0858 1.070678 3.816672 
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 اثرات متقابل سال در تيمارمقایسه ميانگين  -4جدول 
Table 4. Mean comparison of interaction effect of year on treatment 

Means with different letter in each column are significantly different at 5% level (Tukey test) 

 

 گرهاشکار فراواني و تنوع باشد، ترمتنوع هاکشت هرچه

  هاینتایج بررسي .شودمي بيشتر آفت هایپارازیتوئيد و

افزایش قابل های متنوع کشت، که سيستمداده نشان مختلف 

د نتوجهي را در جمعيت دشمنان طبيعي در پي دار

(., et al; Konar 2010Eskandari and Ghanbari, 

., 2010; Vaiyapuri and et alSuresh ; 2010

., 2012; et alBickerton  Amanullah, 2010;

Valizadegan, 2015; Anbalagan et al., 2016; 

2019aez, VAzimi and a;b; 2017Fathi,  .) در مورد

ها چگونگي رسيدن آفات به سطوح باالتر در تک کشت

 ,Rootهای مخلوط دو فرضيه توسط روت )نسبت به کشت

( فرضيه دشمنان طبيعي که استدالل 1( ارائه شده است. 1973

کند با افزایش فعاليت دشمنان طبيعي، تعداد آفات در مي

( فرضيه غلظت منابع 2یابد و تر کاهش ميهای متنوعسيستم

و  های متنوع گياهي، اثر منفيدارد وجود گونهکه بيان مي

مستقيم بر توانایي آفات در یافتن و استفاده از گياه ميزبان 

(که  ,1989Vandermeerفرضيه وندرمر ) ،دارد. همچنين

 تصریح است ( ,1973Root) روت منابع غلظت فرضيه معادل

 در را حشره یک چگونه توانایي دوم گياهي گونه که کندمي

 انجام طریق دو به کار این. کندمي مختل ميزبان به ثرمؤ حمله

در را  خود ميزبان گياه حشره اینکه احتمال ،اول: شودمي

 پس ،و دوم نکند فيزیکي( پيدا -نوعي سر درگمي )شيمایي

 که دارد وجود بيشتری احتمال ميزبان، گياه یافتن از

گياه ميزبان را به دليل برخوردهای مکرر با گياه ،حشره

  کند. غيرميزبان ترک

در ترکيب با هم، منجر  توانندمي عوامل ایناز نظر تئوری 

کارایي  ،نتيجه در شده و طبيعي دشمنان به بهبود شرایط برای

 (. et alAltieri ,.2009ها را افزایش دهند )و عملکرد آن

 تواندمي مخلوط با گياه اصليدر کشت  گلدار ترکيب گياهان

 و گياهان بين اکولوژیکي فرآیندهای و تنوع تغيير الگوهای

 و تغذیه تنظيم ویژهبه مختلف هایمکانيسم طریق از را آفات

. ( ,et al; Wan 2019Snyder,. 2019تغيير دهد ) رفتار

 برای را شهد وگرده گلدهي، طول در زراعي محصوالت

 با همچنين هاآن. کنندمي فراهم گرهاشکار و پارازیتوئيدها

محيطي  عدشرایط نامسا در برای دشمنان طبيعي سرپناهي ارائه

کنند. مي محافظت آنها از اصلي( محصول پاشيسم )در زمان

Year Treatment Aphis fabae 
(Number) 

Coccinella 

septempunctata 
(Number) 

Hipodamia 

variegate 
(Number) 

Chrysoperla  

carnea 

(Number) 

Orius niger 
(Number) 

Orius 

minutus 
(Number) 

Root yield 

(t/ha) 

Leaf and 

 aerial part

yield 
(t/ha) 

 

 

 

 

First 

Year 

 

 

 

 

 

C 236.25±15.897 b 3.000±0.707 h 1.50 ±0.5g 1.25±0.47 i 1.25±0.02h 0.5±0.028i 47.5±1.33 j 30.8 ±1.246h 

T1 22.75±2.528 i 26.332±1.247b 22.25±2.36 ab 17.25±1.4 bc 12.75±1.03a 9.5 ±0.645a 59.05±1.2b 42.55±1.071b 
T2 47.75±2.868h 26.2500±1.75b 20.00±2.16bc 16.25±0.63c 11.00±1.2ab 8.00 ±0.408ab 55.95±0.9d 38.35±0.76 cd 

T3 78.00±5.671g 22.500±1.5c 18.50±1.554c 13.50±1.5d 8.25 ±0.75cd 6.00±0.408cde 53.975±1.18e 36.42±0.66 de 

T4 116.00±5.744f 17.750±1.436de 14.00±1.224d 9.75±1.43 e 6.25±0.94 de 5.25±0.25 de 52.025±1.48f 35.15±0.91 ef 

T5 155.50±9.63 e 11.0000±1.471 f 6.5±0.866 f 6.25±1.03 g 3.50±0.86fg 2.75±0.048 gh 50.225±1.47g 33.37±1.28 fg 

T6 159.75±18.535  e 3.75 ±1.887 g 3.75±0.629 g 3.50 ±0.64h 2.5±0.645 fg 1.75±0.048ghi 49.1 ±1.293h 31.8 ±1.246gh 

T7 201.00±10.808 c 5.5000±0.866 gh 4.0±0.7071 fg 1.75±0.47hi 2.00±0.40gh 0.75±0.25 i 48.22±1.312ij 31.32±1.222h 

 

 

Second 

Year 

 

C 256.75±8.644 a 5.000±0.7071 h 3.50±0.288 g 3.25±0.63h 1.5±0.288 gh 1.00±0.408 i 47.675±1.143 j 29.37±0.865 i 

T1 40.0±3.535hi 30.500±1.707a 24.25±0.701a 19.75±1.65a 12.5±1.848a 7.25±1.108 bc 60.475±1.55a 46.57±1.822a 

T2 71.250±3.881g 27.750±2.358b 22.0±2.16ab 18.25±1.3ab 11.50±1.9b 6.25±1.04cd 57.575±1.40c 40.8±1.962 b 

T3 113.25±5.039 f 23.250±2.495c 18.5±2.32 d 16.5±1.25 bc 9.75±1.43 bc 5.50 ±1.258de 55.225±1.66d 38.4 ±1.934c 

T4 149.50±6.171 e 19.250±1.931 d 14.75±1.25 d 12.5 ±1.44d 8.00 ±0.91cd 4.50 ±1.258ef 50.075±1.36f 35.77±1.68 e 

T5 181.00±6.867 d 13.75±1.433 e 12.5 ±1.707de 9.25 ±1.84ef 6.50±0.5 de 3.00 ±0.708gf 50.4 ±1.289g 32.67±1.104gh 

T6 208.50±6.849 c 11.500±1.19f 10.00±0.91 e 7.50±1.19 fg 5.00±0.41ef 2.00±0.78 ghi 48.825±1.26 hi 31.52±1.124 gh 

T7 235.00±5.958 b 8.00±0.577 g 6.5±0.5 f 5.75±0.85 g 3.25±0.04fgh 1.25±0.25 hi 48.525±1.28hi 30.75±1.110 hi 
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 را مياني ميزبان یا متناوب عالوه بر آن کشت مخلوط غذای

 ,Amala; 1973Root کند )مي فراهم شکارچيان برای

2018Shivalingaswamy, and  .)ای با گياهان علوفه

باعث جلب  فراهم کردن شهد، گرده و شکارهای جایگزین

 و  sppOrius.و افزایش جمعيت دشمنان طبيعي مانند 

Coccinellidae دنشومي (2009., et alAltieri  به طور .)

توان عنوان داشت که افزایش تنوع زیستي در مي ،کلي

کشاورزی، افزایش تراکم دشمنان طبيعي و های اکوسيستم

ها و ثبات کشها، کاهش وابستگي به حشرهگرده افشان

 et ; Liu 2017., et alRoubinetعملکرد را در پي دارد )

., et al., 2018; Aguilera et al., 2018; Redlich al

حشرات  مهار زیستيکشت های مخلوط در نهایت  (.2020

 ,Amala and Shivalingaswamy) کنندرا تقویت مي

2018.)  

تيمارهای اثر ها نشان داد که نتایج بررسي ،همچنين

مختلف کشت مخلوط چغندرقند و شبدر قرمز روی صفات 

زراعي عملکرد ریشه، عملکرد برگ و اندام هوایي در سطح 

بيشترین عملکرد ریشه، (، 3 باشد )جدولدار ميعني% نيز م 1

ردیف  2هوایي به ترتيب در تيمار عملکرد برگ و اندام 

 475/60  ±55/1ردیف شبدر با ميانگين  4چغندرقند و 

 (.4تن در هکتار در سال دوم بود )جدول   57/46  ± 822/1و

 کشت مخلوط هایسيستم دهد که عملکردها نشان ميبررسي

 Reiss andاست ) بيشتر هاتک کشت به نسبت

, 2019; Drinkwater, 2018; Azimi and Vaez

., 2020; et al., 2020; Klima et alGałęzewski 

2020., et alSchulz ; 2020., et alLeszczyńska .) 

های مخلوط عالوه بر افزایش کمي عملکرد، کشت ،همچنين

 ,.Li et al)دهند کيفيت محصوالت را نيز افزایش مي

استفاده از شبدر سفيد در کشت مخلوط با  چنانچه (.2019

عملکرد خشخاش را کاهش نداده و با محدود بودن خشخاش 

 ،شود. همچنينوری ميرقابت بين دو گياه باعث افزایش بهره

ن خشخاش ژتواند برای تامين نيترواستفاده از شبدر سفيد مي

تواند کشت مخلوط مي(.Luhmer et al., 2021مفيد باشد )

با افزایش سالمت خاک، پایداری عملکرد را در پي داشته 

(. Ann Bybee-Finley and Ryan, 2018باشد )

کشت مخلوط شبدر ایراني با چغندرقند باعث  ،همچنين

ميزان نيتروژن خاک  ،خاک شده و در نتيجه  PHکاهش

 (.Romaneckas et al., 2020یابد )افزایش مي

 توانبا توجه به نتایج به دست آمده از تحقيق فوق مي

های روش موثرترینعنوان داشت که کنترل زراعي یکي از 

اد که داست. نتایج بررسي ما نيز نشان  گياهان مقابله با آفات

های شبدر در تيمارهای دارای شبدر قرمز با افزایش ردیف

 قرمز نسبت به چغندرقند، آفت شته سياه چغندرقند کاهش و

بيت مواد به دليل غال الًیابد که احتمادشمنان طبيعي افزایش مي

باشد که باعث فرار ترشح شده توسط شبدر قرمز مي

سردرگمي بویایي و بينایي آفت و جلب دشمنان طبيعي به 

ا این ب ،دليل توليد گرده، شهد و ميزبان بينابيني است. همچنين

ه دليل تواند بیابد که ميافزایش، عملکرد گياه نيز افزایش مي

که در  باشد کاهش جمعيت آفت فعاليت دشمنان طبيعي در

شود. نهایت باعث کاهش خسارت و تعداد گياهان آلوده مي

فزایش تواند در اشبدر قرمز با تثبيت نيتروژن نيز مي ،همچنين

تواند موضوعي برای عملکرد نقش مهمي ایفا کند که مي

 وتحقيقات آینده، در مورد استفاده کمتر از کود نيتروژن 

 هایکشت کننده نيتروژن درهان تثبيتجایگزیني آن با گيا

شود تا مخلوط باشد. عدم توليد گل در چغندرقند باعث مي

تشکيل و حفظ کلني دشمنان طبيعي در اطراف مزارع 

در کنار  شبدرکشت گياه چغندرقند با دشواری انجام شود. 

ای مين منبع گرده و شهد برتواند با تأمزرعه چغندرقند مي

گزین مين ميزبان جایتأ ،پارازیتوئيدها و همچنينگرها و شکار

ثر در حفظ و حمایت از دشمنان طبيعي شته سياه چغندرقند مو

ها شود. کشباعث کاهش مصرف حشره ،باشد و در نهایت

اره تواند در چرای بهعلوفه توليدی توسط شبدر قرمز نيز مي

ین ا نتایجها مورد استفاده قرار گيرد. و علوفه زمستانه دام

تواند در مدیریت تلفيقي آفت که در راستای تحقيق مي

 ثر واقع شود.مؤ ،شاورزی پایدار استک
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Abstract 

Cultivation of diverse crops is a strategy key in sustainable agriculture. Increasing plant diversity in 

intercropping systems can be suitable for biological control of pests. In order to investigate the effect of 

mixed cultivation of sugar beet and red clover on the population of Aphis fabae Scopoli, natural enemies 

including Coccinella septempunctata Linnaeus, Hippodamia variegata Goeze, Orius niger Wolf, O. 

minutus Linnaeus, and Chrysoperla carnea Stephens, and some agricultural traits of sugar beet, an 

experiment was conducted in the form of completely randomized block design in four replications. 

Experimental treatments included monoculture of sugar beet (control) and seven types of strip 

cultivation systems including: 1) two rows of sugar beet  and four rows of red clover, 2) two rows of 

sugar beet and three rows of red clover, 3) one row of sugar beet and two rows of red clover, 4) two 

rows of sugar beet and two rows of red clover 5) three rows of sugar beet and two rows of red clover, 

6) two rows of sugar beet and one row of red clover, 7) four rows of sugar beet and two rows of red 

clover. The results of this research showed that the different treatments of sugar beet and red clover 

intercropping on the aphid population, natural enemies, and agricultural traits including root yield, leaf 

yield, and shoot yield are significant at 1% probability level. The results of this research showed that the 

treatment of two rows of sugar beet and four rows of red clover can be useful in integrated pest 

management and biological control of A. fabae in sugar beet fields and improve agricultural traits. 
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