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چکیده
 مهمترین آفت برگخوار گیاه،Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col.: Chrysomelidae) ،سوسک کلرادوی سیبزمینی
 الروها و حشرات کامل، در این پژوهش تنوع گونهای و فراوانی شکارگرهای خاکزی و تراکم تخمها.سیبزمینی در ایران است
 متری از یونجهزار (در کشتزار سیبزمینی20  و15 ،10 ،5 سوسک کلرادوی سیبزمینی در ردیفهای سیبزمینی واقع در فاصلههای
 در، در این تحقیق. بررسی شد1394  و1393 مجاور یونجهزار) به همراه شاهد (کشتزار سیبزمینی تنها) در منطقة اردبیل در دو سال
کشتزار سیبزمینی شاهد هشت گونه شکارگر خاکزی و در کشتزار سیبزمینی مجاور یونجهزار چهارده گونه شکارگر خاکزی با
 فراوانی بیشتریCarabidae استفاده از تلههای گودالی گردآوری و شناسایی شدند که در بین آنها عنکبوتها و سوسکهای خانوادة
 متری از20  و15 ،10 ،5 ) برای شکارگرهای خاکزی در هر یک از ردیفهای سیبزمینی واقع درH’(  شاخص تنوع شانون.داشتند
 فراوانی، در هر دو سال.یونجهزار (در کشتزار سیبزمینی مجاور یونجهزار) بهطور معنیداری بیشتر از کشتزار سیبزمینی شاهد بود
 در. با افزایش فاصلة ردیفهای سیبزمینی از یونجهزار بهطور معنیداری کاهش یافتCarabidae عنکبوتها و سوسکهای خانوادة
 الروها و حشرات کامل سوسک کلرادوی سیبزمینی با افزایش فاصلة ردیفهای سیبزمینی از یونجهزار افزایش، تراکم تخمها،مقابل
10  میتوان به کشاورزان توصیه کرد که از کشت نواری سیبزمینی و یونجه (با عرض نوارهای سیبزمینی بیشینه تا، بنابراین.یافت
.متر) در برنامههای مدیریت تلفیقی سوسک کلرادوی سیبزمینی استفاده کنند
. یونجهزار، فراوانی گونه، شکارگرها، سوسک کلرادوی سیبزمینی، تنوع گونهای:واژههای کلیدی
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ABSTRACT
The Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say) (Col.: Chrysomelidae) is the most important
phytophagous pest of potato in Iran. In this research, the diversity and abundance of terrestrial predators, and density
of Colorado potato beetle eggs, larvae and adults were studied in potato rows located at 5, 10, 15, and 20 m from the
alfalfa field (in the potato field adjacent to the alfalfa field) along with the control (the sole potato field) in Ardabil
region during 2014 and 2015. Eight terrestrial predator species in the control potato field and fourteen terrestrial
predator species in the potato field adjacent to the alfalfa field were collected using pitfall trap and identified,
amongst which spiders and carabid beetles had more relative abundance. The Shannon diversity index (H’) for
terrestrial predators in the potato rows located at 5, 10, 15, and 20 m from the alfalfa field (in the potato field adjacent
to the alfalfa field) was significantly higher than in the control potato field. During two years, the abundance of
spiders and Carabid beetles decreased with increasing distance of the potato rows from the alfalfa field. Moreover,
the density of Colorado potato beetle eggs, larvae and adults increased with increasing distance of the potato rows
from the alfalfa field. Therefore, use of the strip cropping of potato and alfalfa (with 10 m of the potato strips width)
could be recommended to the farmers in the integrated management of Colorado potato beetle.
Keywords: Alfalfa field, Colorado potato beetle, predators, species abundance, species diversity.
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مقدمه
سیبزمینی ( )Solanum tuberosum L.گیاهی
یکساله از خانوادة بادنجانیان ( )Solanacaeاست و
یکی از گیاهان زراعی مهم در جهان است .در ایران،
سطح زیر کشت سیبزمینی در سال  1393به بیش از
 186000هکتار افزایش یافت که اردبیل با سهم 13/5
درصد سطح زیر کشت (در حدود  2900هکتار) و
 15/8درصد تولید (در حدود  83100تن) مقام دوم
کشور را پس از استان همدان داشت ( Anonymous,
 .)2014یونجه ( )Medicago sativa L.یک گیاه
چندساله از خانوادة نیامداران ،Fabaceae ،است که
بهعنوان کود سبز یا یک گیاه علوفهای در جهان بهطور
گستردهای کشت میشود ( Undersander et al.,
.)2011
سوسک کلرادوی سیبزمینی ( Leptinotarsa
 )decemlineata Sayمهمترین آفت گیاه سیبزمینی
در ایران است .میزبان اصلی این سوسک سیبزمینی
است ،ولی میتواند روی دیگر گیاهان تیرة بادنجانیان
مانند گوجهفرنگی ،بادنجان ،فلفل و برخی از علفهای
هرز از خانوادة سوالناسه نیز آسیب بزند .سوسک
کلرادوی سیبزمینی در کشور ایران جزو آفات
قرنطینهای بوده و نخستین بار از استان اردبیل در
سال  1363گزارش شد و پسازآن ،پراکنش این آفت
در بیشتر نقاط ایران توسط محققان مختلف گزارش
شد ( & Nouri-Ganbalani, 1986 & 1989; Kazemi
 .)Ardabili, 1999آسیب اصلی این سوسک مربوط به
تغذیة الروها و حشرات کامل از برگهای گیاهان
میزبان بوده که باعث کاهش سطح نورساخت
(فتوسنتز)کنندة گیاه و درنتیجه کاهش عملکرد
محصول میشود .در شرایط آب و هوایی اردبیل
حشرات کامل زمستانگذران از اوایل اردیبهشتماه
هنگامیکه دمای هوا به حدود  12درجة سلسیوس
رسید ،از خاک خارج میشوند .در این هنگام گیاهان
سیبزمینی در اوایل رشد بوده و حشرات کامل پس از
تغذیه از آنها جفتگیری کرده و سپس تخمهای خود
را بهصورت دستهای در سطح زیرین برگها در اواخر
اردیبهشتماه قرار میدهند .این آفت در اردبیل
بهطورمعمول دو نسل در سال دارد هرچند که در

برخی سالها نسل سوم این سوسک نیز مشاهده شده
است .میزان آسیب و زیان این آفت روی گیاهان
میزبان به عاملهای مختلفی مانند تراکم آفت ،شرایط
آبوهوا ،رقمهای مختلف گیاه میزبان و نوع نظام
کشت وابسته است ( & Nouri-Ganbalani, 1986
.)1989; Kazemi & Ardabili, 1999
استفاده از حشرهکشها روشی رایج برای کنترل
سوسک کلرادوی سیبزمینی است ،ولی به دلیل
کاربرد بیرویة انواع چندی از آفتکشها ،امکان بروز
مقاومت به حشرهکشها به دلیل باروری باال و طول
دورة نسلی کوتاه این آفت وجود دارد (Mota-
;.Sanchez et al., 2006; Malekmohammadi, 2014
)Scott et al., 2015؛ لذا توصیه میشود که از
روشهای سالم و سازگار با محیطزیست در برنامههای
مدیریت تلفیقی این آفت استفاده شود .یکی از اصول
اساسی در کنترل آفات ،حفظ و حمایت از دشمنان
طبیعی بهمنظور افزایش تنوع گونهای آنها روی
گیاهان میزبان است .افزایش تنوع پوشش گیاهی در
نظامهای کشت منجر به افزایش تنوع گونهای دشمنان
طبیعی و در نتیجه کاهش تراکم جمعیت آفات
میشود .زیرا ،این نوع نظامهای کشت دسترسی
دشمنان طبیعی به منابعی مانند شکار جایگزین،
گرده ،شهد و پناهگاههای تابستانی و زمستانی را
آسانتر میکند ( Barker & Sorenson, 2003; Altieri
 .)et al., 2005 & 2009راههای مختلفی برای افزایش
تنوع پوشش گیاهی در نظامهای کشت وجود دارد که
از آنجمله میتوان به تنوع پوشش گیاهی حاشیة
مزرعهای و تنوع گونههای مختلف گیاهی درون
مزرعهای بهصورت نظام کشت مخلوط و یا چندکشتی
با چیدمانهای مختلف مکانی و زمانی اشاره کرد
( & Altieri, 1999; Gurr et al., 2004; Altieri
 .)Nicholls, 2008در این تحقیق فرض بر آن است که
کشت سیبزمینی مجاور یونجهزار بر تنوع و فراوانی
شکارگرهای خاکزی و تراکم سوسک کلرادوی
سیبزمینی تأثیر دارد ،لذا این تحقیق با هدف ارزیابی
تأثیر کشت سیبزمینی مجاور یونجهزار بر تنوع گونهای و
فراوانی شکارگرهای خاکزی و تراکم سوسک کلرادوی
سیبزمینی انجام شد .نتایج ناشی از این تحقیق میتواند
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در برنامههای مدیریت تلفیقی سوسک کلرادوی
سیبزمینی در کشتزارهای سیبزمینی سودمند باشد.
مواد و روشها
این آزمایش در دشت اردبیل (با طول جغرافیایی 48
درجه و  17دقیقة شرقی؛ عرض جغرافیایی  38درجه
و  15دقیقة شمالی و ارتفاع  1332متر از سطح دریا و
با میانگین میزان بارندگی ساالنه بیش از 300
میلیمتر) در سالهای  1393و  1394انجام شد و
تنوع گونهای و فراوانی شکارگرهای خاکزی و تراکم
سوسک کلرادوی سیبزمینی در ردیفهای
سیبزمینی واقع در فاصلههای  15 ،10 ،5و  20متری
از یونجهزار (در کشتزار سیبزمینی مجاور یونجهزار)
به همراه شاهد (کشتزار سیبزمینی تنها) بررسی شد.
دو کشتزار آزمایشی یادشده (هرکدام به مساحت
تقریبی  500مترمربع با  50متر عرض و  10متر
طول) بهموازات یکدیگر و بافاصلة  20متر از یکدیگر
قرار داشتند .الزم به یادآوری است که اطراف
کشتزارهای آزمایشی زمینهای خالی با پوشش
علفهای هرز بود و به فاصلة  3متر از حاشیههای
کشتزارهای آزمایشی بهمنظور کاهش اثر حاشیهای
نمونهبرداری انجام نشد .غدههای بذری سیبزمینی
(رقم  )Agriaاز مؤسسة تحقیقات اصالح و تهیة نهال و
بذر کرج تهیه شدند .در هر دو سال ،کاشت
سیبزمینی در دو کشتزار تحقیقاتی بهطور همزمان و
به روش جوی و پشته (بافاصلة بین ردیفهای کاشت
 75سانتیمتری) انجام شد .غدههای سیبزمینی روی
هر یک از پشتهها در یک ردیف و بافاصلة 20
سانتیمتر از یکدیگر کشت شدند (.)Rogers, 2013
مزرعة یونجة رقم همدانی از سه سال پیش کشت شده
و آماده بود (بر پایة اطالعات صاحب مزرعه) .عملیات
داشت شامل وجین علفهای هرز همزمان با مرحلة
ساقهدهی در سیبزمینی (اوایل خردادماه) و برابر با
عرف رایج در منطقه بهصورت دستی انجام شد .آبیاری
کشتزارها به روش جوی و پشته به فاصلههای منظم
ده روز یکبار صورت گرفت .الزم به یادآوری است که
برداشت یونجه در مرحلة ریزش گلبرگها دو بار در
طول آزمایش (اولی در اواخر تیرماه و دومی در اواسط
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شهریورماه) انجام شد .در این کشتزارهای آزمایشی از
کاربرد حشرهکشها پرهیز شد.
تنوع و فراوانی شکارگرهای خاکزی سوسک
کلرادوی سیبزمینی با استفاده از تلههای گودالی
(قوطی پالستیکی به قطر  15و عمق  20سانتیمتر)
بررسی و شناسایی شد .این تلهها طوری درون خاک
مستقر شدند که لبة باالیی آنها همسطح خاک باشد.
تلهها تا یکسوم با محلول آبنمک ( 50گرم نمک در
لیتر) برای جلوگیری از رشد باکتری به همراه چند
قطره مایع شوینده (برای کاهش کشش سطحی آب)
پر شدند .شمار چهار عدد تلة گودالی در هر یک از
ردیفهای سیبزمینی واقع در  15 ،10 ،5و  20متری
از یونجهزار (در کشتزار سیبزمینی مجاور یونجهزار) و
نیز شمار چهار تله در کشتزار سیبزمینی تنها در
قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی مستقر شد .بازدید
و بررسی تلهها از مرحلة رویش گیاهان سیبزمینی با
چهار برگ (اواخر اردیبهشتماه) آغاز شد و به
فاصلههای هر ده روز یکبار تا مرحلة رشدی زرد و
خشک شدن برگهای سیبزمینی (اواخر مردادماه)
ادامه یافت .شمار بارهای بازدید و بررسی تلهها ده
نوبت در طول فصل رشدی ( 31اردیبهشتماه،10 ،
 20و  30خردادماه و  19 ،9و  29تیرماه و  18 ،8و
 28مردادماه) بود .در هر نوبت بازدید ،شمار
شکارگرهای به دام افتاده در تلههای گودالی شمارش و
یادداشت شد .الزم به یادآوری است که حشرات به دام
افتاده در هر تله در هر نوبت بازدید بهطور جداگانه
درون ظرفهای شیشهای حاوی الکل اتیلیک 75
درصد و دارای برچسب حاوی نام مزرعه ،تاریخ
نمونهبرداری و مرحلة رشدی گیاه برای شناسایی و
شمارش به آزمایشگاه منتقل شدند .گونههای شکارگر
بر پایة کلیدهای شناسایی معتبر زیر
استریومیکروسکوپ و یا میکروسکوپ توسط نگارندگان
شناسایی شدند ( ;Lindroth, 1974; Trautner, 1988
 .)Howell & Jenkins, 2004پس از شناسایی
گونههای شکارگر خاکزی ،شمار و فراوانی هر یک از
آنها در هر تله گودالی شمارش و یادداشت شدند .از
دادههای بهدستآمده در تعیین شاخص تنوع شانون
(’ )Hدر هر یک از پنج تیمار (شامل دادههای
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بهدستآمده از چهار فاصلة مختلف ردیفهای
سیبزمینی از یونجهزار به همراه کشتزار سیبزمینی
شاهد) مورد بررسی استفاده شد .این شاخص بر پایة
رابطة زیر محاسبه شد ( ;Shannon & Weaver, 1949
:)Magurran, 2004
H’= -∑ pi ln pi

در این رابطه ’ Hشاخص تنوع شانون و  piنسبت
افرادی است که درگونة  iام ( )ni / Nوجود دارند.
میزان این شاخص به شمار و فراوانی هر یک از
گونههای شکارگر بستگی دارد.
همچنین ،همزمان با بررسی تنوع و فراوانی
شکارگرهای خاکزی ،تراکم تخمها ،الروها و حشرات
کامل سوسک کلرادوی سیبزمینی به ازای یک بوته
سیبزمینی در هر یک از پنج تیمار مورد آزمایش نیز
ارزیابی شد .در این آزمایشها ،واحد نمونهبرداری یک
بوته سیبزمینی (بهمنظور برآورد درستتر از جمعیت
آفت و بر پایة تجربیات پیشین) انتخاب شد (Nouri-
 .)Ganbalani, 1989نمونهبرداریها از مرحلة رویش
گیاهان سیبزمینی با چهار برگ (اواخر اردیبهشتماه)
آغاز شد و به فاصلههای هر ده روز یکبار تا مرحلة
رشدی زرد و خشک شدن برگهای سیبزمینی (اواخر
مردادماه) ادامه یافت ( .)Nouri-Ganbalani, 1989شمار
بارهای نمونهبرداری ده نوبت در طول فصل رشدی بود.
در هر مرحله از نمونهبرداری ،شمار چهار بوته
سیبزمینی در هر تیمار در قالب طرح بلوک کامل
تصادفی انتخاب شدند و شمار تخمها ،الروها و حشرات
کامل سوسک کلرادو به ازای یک بوته سیبزمینی
شمارش و یادداشت شدند .از دادههای بهدستآمده در
مقایسة تراکم تخمها ،الروها و حشرات کامل سوسک
کلرادو در پنج تیمار مورد آزمایش استفاده شد.
تجزیة آماری دادهها

شاخص تنوع شانون برای شکارگرهای خاکزی
گردآوریشده در هر تله در هر یک از پنج تیمار مورد
بررسی با استفاده از نرمافزار EstimateS Win 8.20
محاسبه شد ( .)Colwell, 2006آنگاه دادههای
بهدستآمده در هر یک از سالهای  1393و 1394
بهطور جداگانه در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی

با چهار تکرار تجزیة واریانس شده و در صورت وجود
اختالف بین میانگین دادهها از آزمون  SNKدر سطح
احتمال  5درصد برای مقایسة آنها استفاده شد
( .)SAS, 2005افزون بر آن ،به دلیل غیریکنواختی
واریانس دادههای فراوانی کل هر یک از گروههای
شکارگر غالب (عنکبوتها و سوسکهای شکارگر
 )Carabidaeبه ازای یک تله و نیز دادههای تراکم
مراحل مختلف زیستی سوسک کلرادو به ازای یک
بوته سیبزمینی ،پیش از تجزیة واریانس از تبدیل
داده ) Log(Xاستفاده شد .سپس ،دادههای فراوانی
کل هر یک از گروههای شکارگر غالب به ازای یک تله
و نیز دادههای تراکم مراحل مختلف زیستی سوسک
کلرادو به ازای یک بوته سیبزمینی در هر یک از
سالهای  1393و  1394بهطور جداگانه در قالب طرح
بلوکهای کامل تصادفی (با پنج تیمار و چهار تکرار)
تجزیة واریانس شدند و در نهایت اختالف بین میانگین
دادهها با استفاده از آزمون  SNKدر سطح احتمال 5
درصد مقایسه شدند (.)SAS, 2005
نتایج
تنوع گونهای شکارگرهای خاکزی

در این تحقیق در کشتزار سیبزمینی تنها ،یک گونه
 ،Opilionesسه گونه عنکبوت و چهار گونه سوسک
شکارگر  Carabidaeو در کشتزار سیبزمینی مجاور
یونجهزار ،یک گونه  ،Opilionesچهار گونه عنکبوت و نه
گونه سوسک شکارگر  Carabidaeبا استفاده از تلههای
گودالی گردآوری و شناسایی شد که نام علمی آنها در
جدول  1ارائه شده است .مقادیر شاخص تنوع شانون
برای شکارگرهای خاکزی در ردیفهای سیبزمینی واقع
در  15 ،10 ،5و  20متری از یونجهزار (در کشتزار
سیبزمینی مجاور یونجهزار) و در کشتزار سیبزمینی
تنها در دو سال  1393و  1394در جدول  2ارائه شده
است .در هر دو سال ،میزان شاخص تنوع شانون برای
شکارگرهای خاکزی در ردیفهای سیبزمینی واقع در
 15 ،10 ،5و  20متری از یونجهزار بهطور معنیداری
بیشتر از کشتزار سیبزمینی تنها بود (،P=0/004
 df= 4 ,12 ،F= 6/84در سال  1393و ،P= 0/007
 df= 4 ,12 ،F=6/08در سال 1394؛ جدول .)2
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 در کشتزار سیبزمینی شاهد و کشتزارLeptinotarsa decemlineata  شکارگرهای خاکزی مراحل رشدی مختلف.1 جدول
1394  و1393 سیبزمینی مجاور یونجهزار در سالهای
Table 1. Terrestrial predators of Leptinotarsa decemlineata different life stages in the control potato field and the
potato field adjacent to the alfalfa field during 2014 and 2015
Life stages of the
Colorado potato
beetle

Terrestrial predators
Opiliones
Phalangiidae
Phalangium opilio (Linnaeus, 1758)
Araneae
Lycosidae
Pardosa agrestis (Westring, 1861)
Therididae
Enoplognatha mediterranea Levy & Amitai,1981
Thomisidae
Xysticus cristatus (Clerck, 1757)
Misumena vatia (Clerck, 1757)
Coleoptera
Carabidae
Calosoma pumicatus LaPouge
Myriochila melancholica (Fabricius)
Harpalus rufipes (De Geer)
Broscus cephalotes (L.)
Scarites planus (Bonelli)
Pterostichus caspius (Menetries)
Poecilus cupreus (L.)
Acinopus laevigatus Menetries
Amara fusgenua Hieke

Potato field
(Control)
2014
2015

The potato field adjacent
to the alfalfa field
2014
2015

larvae

*

*

*

*

larvae

*

*

*

*

larvae

*

*

*

*

larvae
larvae

*

*

*
*

*
*

Immature stages
Immature stages
Immature stages
Immature stages
Immature stages
Immature stages
Immature stages
Immature stages
Immature stages

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*
*
*
*

* indicates the presence of species

 به ازای یک تلهLeptinotarsa decemlineata ) برای شکارگرهای خاکزیH'( ) شاخص تنوع شانون± SE(  میانگین.2 جدول
گودالی در کشتزار سیبزمینی شاهد و در ردیفهای سیبزمینی واقع در فاصلههای مختلف از یونجهزار (در کشتزار سیبزمینی
1394  و1393 مجاور یونجهزار) در سالهای
Table 2. Means (± SE) of Shannon diversity index (H΄) for terrestrial predators of Leptinotarsa decemlineata per a
pitfall trap in the control potato field and in the potato rows located at different distances from the alfalfa field (in the
potato field adjacent to the alfalfa field) during 2014 and 2015
Treatments
Potato field (Control)
The potato field adjacent to the alfalfa field

Distance of the potato rows
from the alfalfa field (m)
5
10
15
20

Shannon diversity index (H΄) per pitfall ± SE
2014
2015
1.03 ± 0.06 b*
0.98 ± 0.04 b
1.42 ± 0.03 a
1.35 ± 0.07 a
1.39 ± 0.03 a
1.28 ± 0.09 a
1.34 ± 0.05 a
1.25 ± 0.05 a
1.30 ± 0.10 a
1.19 ± 0.09 a

* Means followed by different letters within each column are significantly different (SNK test; P ≤ 0.05).

کمترین فراوانی عنکبوتها در کشتزار سیبزمینی
تنها مشاهده شد؛ در کشتزار سیبزمینی مجاور
 فراوانی عنکبوتها در تلههای،1393 یونجهزار در سال
گودالی مستقرشده در ردیفهای سیبزمینی بافاصلة
 متری از یونجهزار بهطور معنیداری بیشتر از10  و5
تلههای گودالی مستقرشده در ردیفهای سیبزمینی
 متری از یونجهزار بود و در سال20  و15 با فاصلة
 فراوانی عنکبوتها در تلههای گودالی،1394
،10 ،5 مستقرشده در ردیفهای سیبزمینی بافاصلة
 متر از یونجهزار به ترتیب کاهش یافت20  و15

فراوانی کل شکارگرهای غالب

 عنکبوتها و سوسکهای،در هر دو سال مورد آزمایش
 فراوانی باالیی را در تلههایCarabidae شکارگر
 فراوانی کل آنها بین پنج تیمار، لذا.گودالی داشتند
 نتایج.مورد بررسی با تجزیة آماری مقایسه شدند
بهدستآمده از تجزیة واریانس نشان داد که فراوانی
عنکبوتها بین پنج تیمار مورد بررسی بهطور
،F=15/92 ،P<0/001( معنیداری متفاوت بود
،F=12/41 ،P<0/001  و1393  در سالdf=4,12
، در هر دو سال.)3 ؛ جدول1394  در سالdf=4,12
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(جدول  .)3همچنین ،اختالف فراوانی سوسکهای
شکارگر  Carabidaeبین پنج تیمار مورد آزمایش در
سال  )df= 4 ,12 ،F= 37/31 ،P< 0/001( 1393و
در سال )df=4 ,12 ،F= 43/02 ،P< 0/001( 1394
معنیدار بود (جدول  .)4کمترین فراوانی سوسکهای
شکارگر  Carabidaeدر هر دو سال مورد بررسی در
کشتزار سیبزمینی تنها مشاهده شد؛ در کشتزار
سیبزمینی مجاور یونجهزار ،فراوانی سوسکهای

شکارگر  Carabidaeدر سال  1393در تلههای گودالی
مستقرشده در ردیفهای سیبزمینی بافاصلة ،10 ،5
 15و  20متری از یونجهزار به ترتیب کاهش یافت و
در سال  ،1394فراوانی این شکارگرها تلههای گودالی
مستقرشده در ردیفهای سیبزمینی بافاصلة  5و 10
متری از یونجهزار بهطور معنیداری بیشتر از تلههای
گودالی مستقرشده در ردیفهای سیبزمینی بافاصلة
 15و  20متری از یونجهزار بود (جدول .)4

جدول  .3میانگین ( )± SEفراوانی کل عنکبوتهای شکارگر  Leptinotarsa decemlineataبه ازای یک تله گودالی در کشتزار
سیبزمینی شاهد و در ردیفهای سیبزمینی واقع در فاصلههای مختلف از یونجهزار (در کشتزار سیبزمینی مجاور یونجهزار) در
سالهای  1393و 1394
Table 3. Means (± SE) of total abundance of spiders per a pitfall trap in the control potato field and in the potato rows
located at different distances from the alfalfa field (in the potato field adjacent to the alfalfa field) during 2014 and 2015
Total abundance of spiders per pitfall trap
2014
2015
*18.5 ± 1.5 c
20.1 ± 3.1 d
41.6 ± 2.6 a
45.3 ± 2.6 a
38.7 ± 2.1 a
41.4 ± 3.4 ab
32.2 ± 2.4 b
35.6 ± 2.3 bc
29.3 ± 2.2 b
32.7 ± 2.7 c

Distance of the potato rows
)from the alfalfa field (m
5
10
15
20

Treatments
)Potato field (Control
The potato field adjacent to the alfalfa field

* Means followed by different letters within each column are significantly different (SNK test; P ≤ 0.05).

جدول  .4میانگین ( )± SEفراوانی کل سوسکهای  Carabidaeبه ازای یک تله گودالی در کشتزار سیبزمینی شاهد و در ردیفهای
سیبزمینی واقع در فاصلههای مختلف از یونجهزار (در کشتزار سیبزمینی مجاور یونجهزار) در سالهای  1393و 1394
Table 4. Means (± SE) of total abundance of Carabidae per a pitfall trap in the control potato field and in the potato rows
located at different distances from the alfalfa field (in the potato field adjacent to the alfalfa field) during 2014 and 2015
Total abundance of Carabidae per pitfall trap
2014
2015
*21.4 ± 2.2 c
17.4 ± 1.2 c
71.9 ± 4.1 a
65.6 ± 3.2 a
69.6 ± 3.3 ab
59.8 ± 3.3 a
64.4 ± 4.4 ab
51.9 ± 2.4 b
59.4 ± 3.3 b
48.4 ± 2.3 b

Distance of the potato rows
)from the alfalfa field (m
5
10
15
20

Treatments
)Potato field (Control
The potato field adjacent to the alfalfa field

* Means followed by different letters within each column are significantly different (SNK test; P ≤ 0.05).

تراکم سوسک کلرادوی سیبزمینی

نتایج بهدستآمده از تجزیة واریانس نشان داد که در
هر دو سال مورد بررسی ،تراکم تخمهای سوسک
کلرادوی سیبزمینی بین پنج تیمار مورد بررسی
اختالف معنیداری داشت (،F=8/54 ،P=0/002
 df=4,12در سال  1393و ،F=7/92 ،P=0/002
 df=4,12در سال 1394؛ جدول  .)5بهطوریکه در
سال  ،1393بیشترین تراکم تخمها در کشتزار
سیبزمینی تنها مشاهده شد و در کشتزار سیبزمینی
مجاور یونجهزار تراکم تخمها روی گیاهان واقع در
ردیف سیبزمینی بافاصلة  5متر از یونجهزار بهطور

معنیداری کمتر از گیاهان واقع در ردیفهای
سیبزمینی بافاصلة  15و  20متری از یونجهزار بود،
ولی در مقایسه با گیاهان واقع در ردیف سیبزمینی
بافاصلة  10متری از یونجهزار اختالف معنیداری
نداشت (جدول  .)5در سال  ،1394بیشترین تراکم
تخمها در کشتزار سیبزمینی تنها مشاهده شد و در
کشتزار سیبزمینی مجاور یونجهزار تراکم تخمها روی
گیاهان واقع در ردیفهای سیبزمینی بافاصلة  5و 10
متر از یونجهزار در یک گروه آماری ( )cو کمتر از
گیاهان واقع در ردیفهای سیبزمینی بافاصلة  15و
 20متری از یونجهزار بود (جدول .)5
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20  و15 گیاهان واقع در ردیفهای سیبزمینی بافاصلة
 ولی در مقایسه با گیاهان واقع در،متری از یونجهزار بود
 متری از یونجهزار اختالف10 ردیف سیبزمینی بافاصلة
 در کشتزار سیبزمینی، همچنین.معنیداری نداشت
 تراکم الروها روی گیاهان1394 مجاور یونجهزار در سال
 متری از10  و5 واقع در ردیفهای سیبزمینی بافاصلة
یونجهزار بهطور معنیداری کمتر از گیاهان واقع در
 متری از20  و15 ردیفهای سیبزمینی بافاصلة
.)6 یونجهزار بود (جدول

 تراکم الروهای سوسک کلرادو بین پنج،همچنین
تیمار مورد بررسی در هر دو سال مورد آزمایش بهطور
df= 4,12 ،F= 7/58 ،P= 0/003( معنیداری متفاوت بود
 درdf= 4,12 ،F= 6/97 ،P= 0/004  و1393 در سال
 بیشترین تراکم، در هر دو سال.)6 ؛ جدول1394 سال
 در.الروها در کشتزار سیبزمینی تنها مشاهده شد
،1393 کشتزار سیبزمینی مجاور یونجهزار در سال
تراکم الروها روی گیاهان واقع در ردیف سیبزمینی
 متر از یونجهزار بهطور معنیداری کمتر از5 بافاصلة

 به ازای یک گیاه در مزرعة شاهد و در ردیفهایLeptinotarsa decemlineata ) تراکم تخمهای± SE(  میانگین.5 جدول
1394  و1393 سیبزمینی واقع در فاصلههای مختلف از یونجهزار (در کشتزار سیبزمینی مجاور یونجهزار) در سالهای
Table 5. Means (± SE) of density of Leptinotarsa decemlineata eggs per plant in the control potato field and in the
potato rows located at different distances from the alfalfa field (in the potato field adjacent to the alfalfa field) during
2014 and 2015
Treatments
Potato field (Control)
The potato field adjacent to the alfalfa field

Distance of the potato rows
from the alfalfa field (m)
5
10
15
20

Density of eggs per ± SE
2014
2015
8.24 ± 0.41 a*
7.35 ± 0.27 a
5.14 ± 0.28 c
4.78 ± 0.24 c
5.81 ± 0.39 bc
5.14 ± 0.31 c
6.57 ± 0.45 b
6.02 ± 0.29 b
6.89 ± 0.31 b
6.22 ± 037 b

* Means followed by different letters within each column are significantly different (SNK test; P ≤ 0.05).

 به ازای یک گیاه در کشتزار شاهد و در ردیفهایLeptinotarsa decemlineata ) تراکم الروهای± SE(  میانگین.6 جدول
1394  و1393 سیبزمینی واقع در فاصلههای مختلف از یونجهزار (در کشتزار سیبزمینی مجاور یونجهزار) در سالهای
Table 6. Means (± SE) of density of Leptinotarsa decemlineata larvae per plant in the control potato field and in the
potato rows located at different distances from the alfalfa field (in the potato field adjacent to the alfalfa field) during
2014 and 2015
Treatments
Potato field (Control)
The potato field adjacent to the alfalfa field

Distance of the potato rows
from the alfalfa field (m)
5
10
15
20

Density of larvae per ± SE
2014
2015
3.57 ± 0.26 a*
3.31 ± 0.37 a
1.18 ± 0.12 d
1.07 ± 0.34 c
1.61 ± 0.19 cd
1.33 ± 0.14 c
2.01 ± 0.25 bc
2.09 ± 0.31 b
2.23 ± 0.11 b
2.32 ± 0.25 b

* Means followed by different letters within each column are significantly different (SNK test; P ≤ 0.05).

 به ازای یک گیاه در کشتزار شاهد و در ردیفهایLeptinotarsa decemlineata ) تراکم حشرات کامل± SE(  میانگین.7 جدول
1394  و1393 سیبزمینی واقع در فاصلههای مختلف از یونجهزار (در کشتزار سیبزمینی مجاور یونجهزار) در سالهای
Table 7. Means (± SE) of density of Leptinotarsa decemlineata adults per plant in the control potato field and in the
potato rows located at different distances from the alfalfa field (in the potato field adjacent to the alfalfa field) during
2014 and 2015
Treatments
Potato field (Control)
The potato field adjacent to the alfalfa field

Distance of the potato rows
from the alfalfa field (m)
5
10
15
20

Density of adults per ± SE
2014
2015
1.62 ± 0.08 a*
1.14 ± 0.10 a
0.60 ± 0.08 c
0.71 ± 0.08 b
0.67 ± 0.03 bc
0.79 ± 0.09 b
0.87 ± 0.05 b
0.85 ± 0.05 b
0.90 ± 0.10 b
0.87 ± 0.07 b

* Means followed by different letters within each column are significantly different (SNK test; P ≤ 0.05).

 و1393  در سالdf= 4 ,12 ،F= 5/68 ،P= 0/008(
؛1394  در سالdf= 4 ,12 ،F= 6/18 ،P= 0/006

تراکم حشرات کامل سوسک کلرادو بین پنج تیمار
مورد آزمایش بهطور معنیداری متفاوت بود
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جدول  .)7در سال  ،1393بیشترین تراکم حشرات کامل
در کشتزار سیبزمینی تنها مشاهده شد و در کشتزار
سیبزمینی مجاور یونجهزار تراکم حشرات کامل روی
گیاهان واقع در ردیف سیبزمینی بافاصلة  5متر از
یونجهزار بهطور معنیداری کمتر از گیاهان واقع در
ردیفهای سیبزمینی بافاصلة  15و  20متری از
یونجهزار بود ،ولی در مقایسه با گیاهان واقع در ردیف
سیبزمینی بافاصلة  10متری از یونجهزار اختالف
معنیداری نداشت (جدول  .)7در سال  ،1394در کشتزار
سیبزمینی مجاور یونجهزار تراکم حشرات کامل روی
گیاهان واقع در ردیفهای سیبزمینی بافاصلة ،10 ،5
 15و  20متری از یونجهزار در یک گروه آماری ( )bقرار
داشت و نسبت به کشتزار سیبزمینی شاهد اختالف
معنیداری داشت (جدول.)7
بحث
در این تحقیق ،شکارگرهای خاکزی سوسک کلرادوی
سیبزمینی در کشتزار سیبزمینی شاهد شامل یک
گونه  ،Opilionesسه گونه عنکبوت و چهار گونه
سوسک شکارگر از خانوادة  Carabidaeو در کشتزار
سیبزمینی مجاور یونجهزار شامل یک گونه
 ،Opilionesچهار گونه عنکبوت و نه گونه سوسک
شکارگر از خانوادة  Carabidaeبودند که در بین آنها
عنکبوتها و سوسکهای  Carabidaeفراوانی بیشتری
داشتند .عنکبوتها و سوسکهای خانوادة Carabidae
بهعنوان شکارگرهای خاکزی سوسک کلرادوی
سیبزمینی توسط محققان مختلف گزارش شدهاند
( & Heimpel & Hough-Goldstein, 1992; Hilbeck
.Kennedy, 1996; Hilbeck et al., 1997; Koss et
 .)al., 2005; Greenstone et al., 2010افزون بر آن،
نتایج این تحقیق نشان داد که میزان شاخص تنوع
شانون (' )Hبرای شکارگرهای خاکزی در کشتزار
سیبزمینی مجاور یونجهزار در ردیفهای سیبزمینی
واقع در  15 ،10 ،5و  20متری از یونجهزار بهطور
معنیداری بیشتر از کشتزار سیبزمینی شاهد بود،
ولی اختالف در میزان این شاخص در ردیفهای
سیبزمینی واقع در  15 ،10 ،5و  20متری از
یونجهزار معنیدار نبود .میزان باالی شاخص تنوع

شانون در کشتزار سیبزمینی مجاور یونجهزار هم با
غنای گونهای بیشتر و هم با فراوانی همگنتر
شکارگرهای خاکزی این آفت در ارتباط است زیرا
هرچقدر شمار گونه و فراوانی همگنتر گونهها در هر
زیستگاه افزایش یابد ،میزان شاخص تنوع گونهای
شانون افزایش خواهد یافت ( ;Disney, 1999
.)Magurran, 2004
در این پژوهش مشخص شد که پنج تیمار مورد
بررسی در فراوانی شکارگرهای غالب (عنکبوتها و
سوسکهای  )Carabidaeو تراکم سوسک کلرادوی
سیبزمینی تأثیر معنیداری داشتند .بهطوریکه،
کمترین فراوانی شکارگرهای خاکزی (عنکبوتها و
سوسکهای  )Carabidaeدر کشتزار سیبزمینی
شاهد مشاهده شد و در کشتزار سیبزمینی مجاور
یونجهزار با افزایش فاصلة ردیفهای سیبزمینی از
یونجهزار ،فراوانی این شکارگرها بهطور معنیداری
کاهش یافت .در مقابل ،بیشترین تراکم تخمها ،الروها
و حشرات کامل سوسک کلرادوی سیبزمینی در
کشتزار سیبزمینی شاهد ثبت شد و در کشتزار
سیبزمینی مجاور یونجهزار با افزایش فاصلة
ردیفهای سیبزمینی از یونجهزار ،تراکم تخمها،
الروها و حشرات کامل این آفت بهطور معنیداری
افزایش یافت .بنابراین ،میتوان احتمال داد آنچه
موجب کاهش تراکم سوسک کلرادوی سیبزمینی در
کشتزار سیبزمینی مجاور یونجهزار (بهویژه در
ردیفهای سیبزمینی نزدیک به یونجهزار) میتواند
افزایش تنوع و فراوانی شکارگرهای خاکزی در این
مزرعه باشد .در این تحقیق ،باال بودن فراوانی
شکارگرهای خاکزی و پایین بودن تراکم سوسک
کلرادوی سیبزمینی در کشتزار سیبزمینی مجاور
یونجهزار (بهویژه در ردیفهای سیبزمینی نزدیک به
یونجهزار) نشان داد که شکارگرهای خاکزی کارایی
باالیی در کنترل این آفت در این تیمار دارند .در
مقابل ،پایین بودن فراوانی شکارگرهای خاکزی و باال
بودن تراکم سوسک کلرادوی سیبزمینی در کشتزار
سیبزمینی شاهد نشان میدهد که جلب شوندگی و
کارایی شکارگرهای خاکزی در این نوع تیمار کشت
کمتر بود .دلیل فراوانی کمتر شکارگرهای خاکزی در
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کشتزار سیبزمینی شاهد میتواند با کمبود شکارهای
جایگزین و پناهگاه برای شکارگرهای خاکزی در
ارتباط باشد ( .)Price, 1997افزون بر آن ،نتایج این
تحقیق نشان داد که در کشتزار سیبزمینی مجاور
یونجهزار با افزایش فاصلة ردیفهای سیبزمینی (15
تا  20متر) از یونجهزار ،تنوع و فراوانی شکارگرهای
خاکزی کاهش یافت ،و در مقابل تراکم سوسک
کلرادوی سیبزمینی افزایش یافت .بنابراین ،توصیه
میشود از نظام کشت نواری سیبزمینی و یونجه در
برنامههای مدیریت تلفیقی سوسک کلرادو استفاده
شود و در این نظام کشت باید دقت شود که عرض
نوارهای سیبزمینی بیشتر از  10متر نباشد .چراکه،
در کشتزار سیبزمینی مجاور یونجهزار بهویژه در
ردیفهای سیبزمینی واقع در فاصلة تا  10متری از
یونجهزار ،از یکسو ،افزایش تنوع و فراوانی
شکارگرهای خاکزی باعث کاهش تراکم سوسک
کلرادوی سیبزمینی میشود و از سوی دیگر تداخل
مواد فرار مترشحه از گیاهان سیبزمینی و یونجه
باعث گمراه شدن سوسک کلرادوی سیبزمینی در
جلب و تخمگذاری روی گیاهان سیبزمینی میشود
( .)Altieri et al., 2009البته ،این موضوع برای اثبات
نیاز به بررسیهای بیشتر دارد .امروزه یکی از
هدفهای مهم در بخش کشاورزی پایدار ،افزایش تنوع
گونهای دشمنان طبیعی از راه افزایش تنوع پوشش
گیاهی مانند استفاده از نظامهای چند کشتی بهجای
تککشتی است .چراکه ،افزایش تنوع پوشش گیاهی از
یکسو منابع گردة گل ،شهد ،شکارهای جایگزین و
پناهگاه فراوان برای دشمنان طبیعی تأمین میکنند و
از سوی دیگر تداخل مواد فرار مترشحه توسط چند
نوع پوشش گیاهی موجب کاهش کارایی کشف آفات

میشود (
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Altieri et al., 2005 & 2009; Cai et al.,

 .)2010; Deborah et al., 2011تأثیر چند کشتی در
حفظ و حمایت از شکارگرها و انگلواره (پارازیتویید)ها
و کاهش تراکم آفات توسط محققان مختلف گزارش
شده است ( & Patt et al., 1997; Bickerton
 .)Hamilton, 2012برای مثال(1997) Patt et al. ،
گزارش کردند که درصد بقاء و فراوانی سوسک
کلرادوی سیبزمینی در کشت مخلوط بادنجان با
گیاهان شوید ،Anethum graveolens L. ،و یا گشنیز،
 ،Coriandrum sativum L.به دلیل افزایش فراوانی
شکارگرها کاهش یافت (1992) Roder et al. .گزارش
کردند که کشت مخلوط سیبزمینی با ذرت و لوبیا
باعث کاهش تراکم جمعیت سوسک کلرادوی
سیبزمینی شد (1984) Panasiuk .گزارش کرد،
کشت نواری سیبزمینی با گیاه Tanacetum vulgare
) (L.باعث کاهش حدود  60درصدی جمعیت سوسک
کلرادوی سیبزمینی شدSoleyman-Nezhadiyan .
) (2009گزارش کرد ،در نیشکرکاریهای جنوب اهواز
با کشت یونجه در حاشیة نیشکرکاریها ،شاخص تنوع
دشمنان طبیعی ساقهخوارهای نیشکر بهطور
معنیداری افزایش یافت و درصد ساقههای آلوده به
ساقهخوارها نیز بهطور معنیداری کاهش یافت.
در مجموع ،نتایج این تحقیق نشان داد ،نزدیکی
ردیفهای سیبزمینی به یونجهزار تا  10متر در
افزایش تنوع و فراوانی شکارگرهای خاکزی و کاهش
تراکم سوسک کلرادوی سیبزمینی نقش مهمی دارد،
لذا میتوان به کشاورزان توصیه کرد که از کشت نواری
سیبزمینی و یونجه (با عرض نوارهای سیبزمینی
بیشینه تا  10متر) در برنامههای مدیریت تلفیقی
سوسک کلرادوی سیبزمینی استفاده کنند.
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