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  رك کارشناسی ارشد نامه براي دریافت مد پایان

  شناسی کشاورزي ي حشره در رشته

  

  :عنوان

دشمنان طبیعی سوسک اي زمینی و شبدر در تنوع گونههاي کشت نواري سیبثیر سیستمأت

  و میزان خسارت   Leptinotarsa decemlineata Say، زمینی وي سیبکلراد 

  این آفت

  

  

  : راهنما استاد

  فتحی اصغر علی سید دکتر

  

  : مشاور اساتید

  امیرکالیی دکتر مریم بزرگ - زاده  دکتر علی گلی

  

  : پژوهشگر

  وحید دهقانی کرگان

 

1396 – تابستان  
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  وحید : نام                               دهقانی کرگان                                                 : نام خانوادگی

وي کلراد دشمنان طبیعی سوسک اي زمینی و شبدر در تنوع گونههاي کشت نواري سیبثیر سیستمأت: نامه عنوان پایان

  و میزان خسارت این آفت  Leptinotarsa decemlineata Say، زمینی سیب

  دکتر سید علی اصغر فتحی  :اساتید راهنما

  مریم بزرگ امیرکالئی دکتر زاده ودکتر علی گلی: د مشاوریتاسا

 اردبیلی محقق :دانشگاهشناسی کشاورزي                     حشره: رشته              کارشناسی ارشد  :تحصیلی مقطع

 54  :تعدادصفحه         20/06/1396   :التحصیلی فارغ تاریخ  کشاورزي و منابع طبیعی          :دانشکده

 زمینـی در ایـران  یکی از آفـات مهـم سـیب    ، Leptinotarsa decemlineata (Say) ،سوسک کلرادوي سیب زمینی :چکیده

نـواري   اي دشمنان طبیعی آن در چهـار نـوع سیسـتم کشـت    ، فراوانی و تنوع گونهاین آفتاین پژوهش تراکم جمعیت در . باشد می

 -زمینـی  شش ردیف سـیب ) 3سه ردیف شبدر،  -زمینی سه ردیف سیب) 2مینی، زکشتی سیبتک) 1: زمینی و شبدر شاملسیب

کمتـرین تـراکم   .دشـ بررسـی   1395 سال زراعی منطقه اردبیل در در سه ردیف شبدر  -زمینینه ردیف سیب) 4سه ردیف شبدر و 

سـه ردیـف    -زمینـی  ردیف سـیب نواري سه  کشت در سیستم) ، الروها، حشرات بالغهاي آنو دسته هاتخم(کلرادو جمعیت سوسک 

آفـت روي  ایـن  فعـال  در میـان دشـمنان طبیعـی    . مشاهده شدزمینی سیبکشتی  ها در در سیستم تکشبدر و بیشترین تراکم آن

 Hipodamia convergensشـامل  هـا  و کفشـدوزك  Chrysoperla carnea (Stephens)سـبز   هـوایی گیـاه، بـالتوري    هاي اندام

Guernmenevelle ،Coccinella septempunctata (L.)  وHippodamia variegata (Goeze)  بیشــترین درصــد فراوانــی

سـه ردیـف    -زمینـی   به ترتیب در تیمارهاي سه ردیف سیب) ها بالتوري سبز و کفشدوزك(فراوانی این شکارگرها . نسبی را داشتند

کشت سـیب زمینـی بـه صـورت     شبدر و تک سه ردیف -زمینی  سه ردیف شبدر و نه ردیف سیب -زمینی  شبدر، شش ردیف سیب

در  هـوایی گیـاه،   هـاي هـاي شـکارگر فعـال روي انـدام    بـراي گونـه  ) 'H(شاخص تنـوع شـانون    بیشترین مقدار .نزولی کاهش یافت

خـتالف  ا .زمینـی بـه دسـت آمـد    کشـتی سـیب   سه ردیف شبدر و کمترین آن در سیستم تک - زمینی نواري سه ردیف سیب کشت

در تحقیق حاضر، شکارگرهاي خـاکزي  . براي این شکارگرها بین تیمارها مشاهده نشد) E(اخص یکنواختی شانون داري بین ش معنی

آوري  هاي گودالی جمـع  با استفاده از تله Carabidaeشکارگر هاي ها و سوسک، عنکبوتOpilionesسوسک کلرادو شامل یک گونه 

هاي کشت  براي شکارگرهاي خاکزي در سیستم) E(خص یکنواختی شانون و شا) 'H(مقادیر شاخص تنوع شانون  .و شناسایی شدند

شـاخص  بـر اسـاس    .دست آمـد داري بیشتر به به طور معنیزمینی سیبکشتی  ه با سیستم تکزمینی با شبدر در مقایسنواري سیب

 ردیـف  سه -زمینی یبردیف سسه   کشتدشمنان طبیعی بین سیستم ي هاگونهترکیب  کمترین شباهت، هورن -شباهت موریسیتا

ردیـف  نـواري سـه    کشـت هـاي  این شاخص نیز بین سیستم بیشترین شباهت. مشاهده شدزمینی سیستم تک کشتی سیب وشبدر 

درصد کاهش وزن در این تحقیق، . دست آمدبهردیف شبدر  سه - زمینی سیب ردیف شش یستمسو  شبدر ردیف سه - زمینی سیب

در بـین   کمتـر بـود و  داري  کشـتی بـه طـور معنـی     اي چندکشتی در مقایسه بـا سیسـتم تـک   ه زمینی در سیستم هاي سیب تر غده

نتـایج ایـن   بـر اسـاس    .دست آمـد شبدر به ردیف سه - زمینی سیبسه ردیف کمترین مقدار آن در الگوي  چند کشتی هاي سیستم

 - زمینـی  سیستم سه ردیف سیبوص در خصبه(زمینی  هاي سیب که کشت نواري شبدر بین ردیفگیري کرد توان نتیجهمی تحقیق

  .داردزمینی نقش مهمی  ها و کاهش تراکم سوسک کلرادوي سیب افزایش تنوع شکارگرها و فراوانی آندر ) شبدر ردیف سه

  شبدر ،زمینیسیب، سوسک کلرادو، دشمنان طبیعی، نیادرصد فراو، ايتنوع گونه :هاکلید واژه
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 در شـان  ینسـب  یانفراو درصد و ینیزم بیس اهانیگ يرو Leptinotarsa decemlineata  يشکارگرها - 3-3 جدول

  .Error! Bookmark not defined  .............................................   شبدر و ینیزم بیس کشت ستمیس نوع چهار

گونه يبرا) E( شانون یکنواختی شاخص و) 'H( شانون تنوع شاخص مقدار) استاندارد يخطا ±(  نیانگیم -4-3 جدول

 !Errorشبدر و ینیزم بیس کشت ستمیس چهار در اهیگ ییهوا اندام يرو Leptinotarsa decemlineata شکارگر يها
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  .Error! Bookmark not defined  ............................................. ................................   شبدر – ینیبزمیس

 کشـت  تمسـ یس نـوع  چهـار  در Chrysoperla carnea يالروها یفراوان) استاندارد يخطا ±( نیانگیم - 7-3 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ............ ................................ ................................   شبدر -  ینیزم بیس
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decemlineata شبدر و ینیزم بیس کشت ستمیس چهار در  ...........................  Error! Bookmark not defined.  
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  مقدمه و مروري بر تحقیقات گذشته - 1

  مقدمه  - 1- 1

، موجب و دشمنان طبیعی یگزینجا هاي یزبانمبردن از بین با ي بیش از حد سموم شیمیایی  استفاده

 کشتی باعث سیستم تکو استفاده از ترویج همچنین، . شود اي بندپایان در اکوسیستم می کاهش تنوع گونه

هاي  هاي اخیر تحقیقات با هدف یافتن روش لذا در سال. شده است یعیطباي دشمنان  ونهتنوع گکاهش 

دست آمده در مدیریت هکنترلی جایگزین سالم براي محیط زیست افزایش یافته است تا بتوان از اطالعات ب

کنترل آفات هاي کنونی براي  روش). 1977، 1لوك و همکاران(کرد استفاده  تر اهانهآگ )IPM( تلفیقی آفات

هاي کشاورزي بستگی  هاي اکوسیستم شامل ادغام چند روش در قالب برنامه تلفیقی آفات بوده که به ویژگی

). 1958، 2التون(ها تنوع پوشش گیاهی و مدیریت سیستم کشت زراعی است  ترین آن یکی از مهم. دارد

گذارد، چرا که دشمنان طبیعی بثیر أتتواند بر فراوانی و کارایی دشمنان طبیعی  سازي سیستم کشت می ساده

سازي و  هاي النه ، گرده و شهد، پناهگاه و مکانمیزبان/جهت دسترسی به منابعی از قبیل شکار

به این محققان ). 1982، 3ري و لتئوورنائولتیآ(باشند میها وابسته  ی زیستگاهگذرانی به پیچیدگ زمستان

ري لتیآ( شود اي دشمنان طبیعی می باعث افزایش تنوع گونه که افزایش تنوع پوشش گیاهی اندنتیجه رسیده

هاي کشت وجود دارد که از آن  هاي مختلفی براي افزایش تنوع گیاهی در سیستم راه). 2005، 4و همکاران

ه اي ب هاي مختلف گیاهی درون مزرعه توان به تنوع پوشش گیاهی حاشیه مزرعه و تنوع گونه جمله می

                                                             
1   - Luck et al. 

2- Elton 

3-Altieri and Letourneau 

4  - Altieri et al. 
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ري و لتیآ(انی اشاره کرد هاي مختلف مکانی و زم کشتی با چیدمانو یا چند مخلوط صورت سیستم کشت

  ).2008، 1نیکالس

نواري در مورد گیاهانی که باعث افزایش ت مخلوط یا کش هاي چندکشتی از قبیل کشت ز سیستماستفاده ا

هاي جدید  اي در سیستم فزاینده طور شوند، به محصول مورد نظر می اي دشمنان طبیعی روي تنوع گونه

باشد و  مدیریت آفات افزایش یافته است، چرا که استفاده از این گیاهان از لحاظ اکولوژیکی روش سالمی می

با ). 1997، 2پرایس(دهد  ها در محیط زیست را نیز کاهش می کش ماندن حشره مشکالت مربوط به باقی

وحش، بررسی تنوع  منابع حیاتي کشاورزي و لزوم حفظ تنوع زیستی و مدیریت  پیشرفت علم در زمینه

ها  ک اکوسیستمهاي مختلف تنوع به منظور توصیف و مقایسه وضعیت اکولوژی زیستی با استفاده از شاخص

ها  اي یا تعداد گونه اگرچه غناي گونه. در مدیریت کشاورزي مورد توجه قرار گرفته است گیري براي تصمیم

اي مقایسه دو یا چند جامعه در یک زمان یا یک جامعه در ها، اطالعات مفیدي را بر سري از نمونه در یک

، اما در شرایطی که دو جامعه داراي تعداد مساوي گونه )1997پرایس، (کند  میه ئهاي مختلف ارا زمان

اي معیار  غناي گونه ،عبارت دیگر به. گیري شود ها نیز باید اندازه باشند، فراوانی نسبی یا یکنواختی توزیع گونه

شناسان هم رو بوماز این .شود ب نمیاز لحاظ تنوع زیستی و پایداري محسوها امعهمقایسه جبراي کاملی 

؛ 1999، 3دیسنی( گیرندمی نظرگیري تنوع زیستی در ها را در اندازهتعداد گونه و هم فراوانی نسبی آن

  ).2004، 4مگوران

 تنظیم جمعیت حشرات به ویژه حشراتاز دیرباز تنوع رویشی گیاهان مختلف به عنوان عامل مهمی در 

با توجه به اهمیت گیاهان و بندپایان در ساختار و کارکرد  ).1999، 5ريلتیآ(است خوار شناخته شده  گیاه

  .رسدها، شناخت چگونگی ارتباط و برهمکنش این دو جزء مهم، ضروري به نظر میاکوسیستم

                                                             
1  - Altieri and nichollas 

2   - price 

3   - Disney 
4   - Magurran 
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 15یستاده به ارتفاع هاي علفی ا داري بوته، aelanaeSoاز تیره   Ltuberosum  Solanum. زمینی، گیاه سیب

ترین  این محصول یکی از مهم). 1375پور،  خواجه(ماهه است  6تا  3 ي رشد متر با طول دوره سانتی 60تا 

ي  از نظر حجم تولید، پس از گندم، برنج و ذرت در رتبه که باشد سر جهان میتامحصوالت زراعی در سر

محصول در این سوم  یکی تقریبطور و به شود یکشت مکشور جهان  140در زمینی سیب. چهارم قرار دارد

  ).2015، 1فائو( شود کشورهاي آسیایی تولید می

، زمینی سیب يتوان به سوسک کلرادو که از آن جمله می است یت مهماآف يدارا زمینی سیب گیاه

(Say) (Coleoptera:Chrysomelidae) decemlineataLeptinotarsa   د که سالیانه خسارت کراشاره

غربی  نواحی جنوب این آفت اءمنش). 1990، 2هیر( کند زیادي به این گیاه زراعی در سراسر جهان وارد می

ي آمریکا در تمام اروپا به جزء جزایر بریتانیا  هم اکنون این آفت عالوه بر قاره). 1363، کاظمی( آمریکا است

سراسر اروپا و و گسترش محدوده انتشار جغرافیایی این آفت در است  و کشورهاي اسکاندیناوي پراکنده شده

طور کامل نابود  زمینی را به هاي سیب تواند برگ یي این آفت م شدهنهاي کنترل  جمعیت. داردادامه  یاآس

این آفت  .)1990، هیر؛ 1368نوري قنبالنی، (داري در عملکرد محصول شوند  کرده و باعث کاهش معنی

زمینی دشت اردبیل  از مزارع سیب 1363ایران جزء آفات قرنطینه بوده ولی براي اولین بار در سال در  قبالً

زمینی در پس از آن این آفت در سراسر مناطق کشت سیب ).1365نوري قنبالنی، (د شآوري و گزارش  جمع

با توجه به بحث ) ICM(امروزه بحث مدیریت تلفیقی محصول . ایران به عنوان یک آفت کلیدي انتشار یافت

یکی از . کنندگان بسیار مورد توجه قرار گرفته است خودکفایی محصوالت کشاورزي و امنیت غذایی مصرف

وابستگی به سموم کشاورزي به  IPMارچوب در چ. است) IPM(مدیریت تلفیقی آفات  ICMاجزاي مهم 

هاي کشت یکی از  ن سیستمکرد متنوع. یابد شدت کاهش یافته و عملکرد و سالمت محصول ارتقاء می

هاي دشمنان طبیعی و در  هاي کشاورزي منجر به افزایش تنوع گونه باشد که در سیستم می IPMکارهاي  راه

زمینی ثیر کشت سیبأبنابراین، تحقیق حاضر با هدف ارزیابی ت. شود نتیجه کاهش تراکم جمعیت آفات می

                                                             
1   - FAO (Food And Agriculture Organization Of The United Nations 

2  - Hare 
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طور به. اي شکارگرهاي آن طراحی شد تنوع گونه زمینی و ک کلرادوي سیبهمراه با شبدر بر تراکم سوس

  :کلی اهداف این تحقیق عبارتند از

 جمعیت بر تراکم مختلف هاي ترکیبدر  و شبدرزمینی  نواري سیبهاي کشت  سیستم ارزیابی تأثیر -1

 یزمین سوسک کلرادوي سیب

ن طبیعی سوسک اي دشمنا زمینی و شبدر بر تنوع گونه هاي کشت نواري سیب ارزیابی تأثیر سیستم -2

 زمینی کلرادوي سیب

هاي دشمنان  زمینی و شبدر بر درصد فراوانی نسبی گونه هاي کشت نواري سیب ثیر سیستمأت -3

 زمینی طبیعی سوسک کلرادوي سیب

زمینی و شبدر بر میزان خسارت وارده به محصول  هاي کشت نواري سیب ارزیابی اثر سیستم -4

  زمینی سیب

  زمینی سیب لیدتو میزان و کشت زیر سطح -2- 1

میلیون تن تولید و سهم  9/95چین با ، 2015در سال   FAOاساس آخرین آمار جهانی ارائه شده توسط بر

کشورهاي هند و . باشد زمینی می ترین تولیدکننده سیبدرصدي از کل تولید جهان بزرگ 5/25

ایران نیز . باشند ه برتر بعدي میدو تولید کنندزمینی،  میلیون تن سیب2/30و  3/45ترتیب با تولید  به روسیه

بزرگ این  هاي درصدي از تولید جهانی در جایگاه سیزدهم تولیدکننده 5/1میلیون تن تولید و سهم  6/5ا ب

  . )2015فائو، ( قرار دارد محصول

حدود  1394ر سال دو هزار هکتار  186بیش از  1393زمینی در سال در ایران، سطح زیر کشت سیب

مقام دوم کشور را پس از  هکتار 29000حدود کشت با سطح زیر 1393در سال اردبیل . بودر هزار هکتا 160

نام، بی( ه استیافتکاهش  1394در سال هکتار  22000به حدود استان همدان داشت که این میزان 

1394.(  
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  پایانبند بنديرده در زمینیسیب کلرادوي سوسک جایگاه -3- 1

   :ه شده استیبه شرح زیر ارا) 2005(، 1دي توسط تریپلهورن و جانسونبن جایگاه این آفت در رده

Phylum: Arthropoda  

Class: Hexapoda 

Subclass: Pterygota 

Order: Coleoptera  

Family: Chrysomelidae 

Subfamily: Chrysomelinae 

Tribe: Doryphorini 

Genus: Leptinotarsa 

Species: L. decemlineata (Say)  

 

  زمینی سیب کلرادوي سوسک اهمیت و تاریخچه -4- 1

روي  1824در سـال   3یسـ تومـاس  و سـپس توسـط    1811در سال  2وتالدراولین بار توسط ن ،این حشره

این حشره تا سـال  ). 1972، 4جاسکوس(شد گزارش  Solanum rosteratum (dunal)نوعی تاجریزي به نام 

زمینی در مناطق کلرادو  ولی در آن زمان به مزارع سیب ،دزمینی شناخته نشده بو به عنوان آفت سیب 1865

در  7زمینی در شـهر اماهـا   هاي سیب سال حمله کرد و باعث از بین رفتن بوته 5به مدت  6در آیوا 5و نبراسکا

هاي شـرقی   از ایالت 1874سپس این حشره به طرف شرق آمریکا انتشار یافت و در سال . ایالت نبراسکا شد

مریکا است، آ يزمینی ایالت کلرادو سوسک کلرادوي سیب خاستگاهشد که  ابتدا تصور می. دشمریکا گزارش آ

                                                             
1- Triplehorn and Johnson 

2   - notalder 

3   - Thomas Say 

4  - Jasques 

5  - Nebraska 

6   - Iowa 

7  - Omaha 
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بـر ضـرورت کنتـرل ایـن      )1866( 1والش. باشد فت بومی مکزیک میآولی تحقیقات بعدي نشان داد که این 

الـت  هر ساله با یک کاهش شدید محصـول در ای  که در صورت عدم مدیریت ما تأکید کرد و اظهار کرد آفت

 يهـا سال از آن زمان هنوز استفاده از روش150در حال حاضر با گذشت  .شد یمرو خواه روبه یپیسیسیم

  .)2007، 2هیچنر(رسد نظر میي بهفت ضرورآ ینا یریتمد يمناسب برا

  ایران در زمینی سیب کلرادوي سوسک گسترش -5- 1

باشد که ساالنه خسارت زیادي وارد  ن میالعاده مخرب در ایرا زمینی از آفات فوق سوسک کلرادوي سیب

، کاظمی( دشمشاهده  1363زمینی اردبیل در سال  این آفت براي نخستین بار در مزارع سیب. کند می

از پس . زمینی اردبیل استقرار یافت به بعد به عنوان یک آفت کلیدي در مزارع سیبزمان از آن و ) 1363

اي براي جلوگیري از انتشار آن به سایر مناطق  قدامات قرنطینها ،گزارش رسمی این آفت از استان اردبیل

طوري که  به. تدریج به سایر نقاط کشور انتشار یافت به بعد به 1372از سال  سفانهأکشور انجام گرفت، ولی مت

در  1374و در سال  در منطقه شمال غرب کشور 1372در سال  ،در منطقه آستارا 1368در سال این آفت 

  ).1384خانجانی، ( ان گزارش شداستان همد

  سوسک کلرادو یشناس ریخت - 6- 1

 3و عـرض   11تـا   6بـه طـول    ،بیضـی شـکل  داراي بـدنی   زمینـی  ي سیبي کامل سوسک کلرادو حشره

 شناسی افتراقـی بـه سـهولت قابـل تشـخیص اسـت       هاي ریخت این حشره براساس ویژگی. باشد متر می میلی

ها زرد متمایل بـه قرمـز    پوش بال. هاي سیاه رنگ وجود دارد دادي لکهگرده تع روي پیش). 1992، 3النکیبل(

نوار طـولی   10این حشره در مجموع داراي . شود نوار تیره مشاهده می 5ها  حنایی بوده و روي هر یک از آن

. باشد بندي می 11ها از نوع چماقی و  شاخک. شود فته میگ L. decemlineatusاست و به همین دلیل به آن 

ي عقبـی   شود که در نرها حاشیه ي انتهایی شکمی استفاده می هاي حلقه ت تشخیص نر و ماده از ویژگیهج

هاي این حشره بیضی شـکل و بـه رنـگ نـارنجی      تخم). 1992، کالنیبل( این حلقه به داخل فرورفتگی دارد

                                                             
1   - Walsh 

2  - Hitchner 

3   - Le Blance 



    ٨ 

). 2001، 1کـاپنیرا (شـود   اي در سطح زیرین برگ انجـام مـی   گذاري به صورت دسته مایل به زرد بوده و تخم

کنـد   ها نزدیک به زمان تفـریخ بـه نـارنجی تنـد تغییـر مـی       متر و رنگ آن میلی 45/1ها  اندازه متوسط تخم

  ).1363کاظمی، (

الروها به رنگ صورتی متمایل به قرمز بوده و . سن الروي استچهار زمینی داراي  سوسک کلرادوي سیب

جهت تشخیص سن  .استرنگ سر سیاه کپسول . دنباش هاي سیاه رنگ روي شکم می ردیف لکهدو داراي 

پسول سر در ک. شود گرده استفاده می الروها از عرض کپسول سر و میزان رشد لکه سیاه رنگ روي پیش

همچنین ). 2001کاپنیرا، ( باشد متر می میلی 5/2و  67/1، 09/1، 65/0ترتیب  به 4تا  1الروهاي سن 

، کالنیبل( متر گزارش شده است میلی 8و  5، 3، 5/1ترتیب  به 4ا ت 1طول بدن الروهاي سنین  میانگین

1992 .(  

  آفت شناسیزیست - 7- 1

) سن الروي، شفیره و حشره کاملچهار تخم، (ي زیستی  مرحله هفتي زندگی این حشره شامل  دوره

 تخم، الرو،زیستی این آفت را شامل  هفت مرحله) 1974( 2و هارکوت یفلطاما ). 1992بالنک، یل(باشد  می

گذران و حشرات کامل بهاره گزارش  شفیره، شفیره، حشرات کامل تابستانی، حشرات کامل زمستان پیش

ي سوالناسه تغذیه  هاي متعلق به تیره زمینی آفتی چندخوار بوده و از گونه سوسک کلرادوي سیب. کردند

هاي  وسکس. ندشو یر مگذران درون خاك بوده و حشرات کامل در بهار ظاه سوسک زمستان. کند می

 کنندشروع به فعالیت میمی در مزارع  اي شرقی اواخر آوریل و یا اواسط ماهگذران در ویرجینی زمستان

ماه  اواخر فروردین ،گذران ي خراسان شمالی حشرات کامل زمستان در ایران در منطقه). 1989، 3زندر(

هاي زمستانی خود خارج  ماه از پناهگاه ردیبهشتاواخر ا ،ي اردبیل و در منطقه) 1379رحیمی و همکاران، (

طوري که در  س خاك و دماي محیط متغیر است؛ بهجن بر حسبعمق پناهگاه زمستانی در خاك . ندشو می

متري مشاهده  سانتی 30تا  45هاي بسیار سرد که قشر رویی خاك یخ زده، در عمق  اردبیل در زمستان

                                                             
1  - Capinera 

2- Latheef and Harcout 

3- Zehnder 
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 45تا  5لومی، در عمق  - هایی با بافت شنی در خاكحشرات  این. )1374اردبیلی و کاظمی، (شود  می

متري و درصد  سانتی 25تا  10در عمق ) درصد 80( ها نآبیشتر کنند؛  گذرانی می متري زمستان سانتی

). 1382گلی زاده و همکاران، (کنند  یگذرانی م متري خاك زمستان سانتی 40ها در عمق  کمتري از آن

ووس (یابند  هاي خود را می کردن میزبان        ناهگاه با راه رفتن و در مواردي با پروازهاي خارج شده از پ سوسک

گذران در حاشیه مزارعی که درختان جنگلی فراوانی دارند  هاي کلرادوي زمستان سوسک). 1990، 1و فیروو

). 1994، 2رانوبر و همکا(باشد  ها در آن مناطق نیز کمتر می میر آن و بیشتر یافت شده و میزان مرگ

زمینی از  گیري کلنی جمعیت آن در ابتداي فصل زراعی در مزارع سیب ریزي سوسک کلرادو و شکل تخم

از دیدگاه ). 1990، هیر؛ 1981، 3گاتیر و همکاران(شود  ها شروع و سپس به داخل مزرعه کشیده می حاشیه

هاي مناسب کنترل جمعیت سوسک کلرادو به درك عمیق بیولوژي سوسک کلرادو  اکولوژیک، طراحی روش

در شمال ). 1990، هیر(زمینی و دینامیسم جمعیت آن در هر منطقه وابسته است  در طی فصل رشد سیب

کشت ) .Triticum spp( ندمیا گ ).Zea mays L( زمینی، ذرت ا در حاشیه مزارع سیبینیفرشرقی کال

 زمینی به تناوب زراعی و نیز عوامل اقلیمی وابسته است ع سیبات سوسک کلرادو در مزیجمع. شود می

  ).1984، 4الشومب و همکاران(

در هاي خود را  تخمزمینی تغذیه کرده و سپس  هاي سیب روز از برگ 10تا  5هاي سوسک کلرادو  ماده

انتخاب گیاه ). 2001کاپینرا، ( دهند زمینی قرار می ر سطح پایین برگ سیبتایی از د 60تا  20هاي  دسته

ها  تخم). 1958، 5وایلد( شود گذار تعیین می ي تخم هاي ماده ي سوسک وسیله همیزبان توسط سوسک کلرادو ب

ار اي و در کن الروهاي سن یک به صورت دستهو  )1981گاتیر و همکاران، (تقریبا یک هفته بعد تفریخ شده 

خانجانی، ( شوند ها پراکنده می الروهاي سن دوم روي بوته .کنند تغذیه میها  از برگگذاشته شده  يها تخم

الروهاي سن  .)2001کاپنیرا، (باشد میهفته  3ي نشو و نماي الروي این آفت حدود  طول دوره ).1384

                                                             
1- Voss and Ferro 

2   - Weber et al. 

3  - Gauthier et al. 

4- Lashomb et al. 

5- Wilde 
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 3تا  2نه شفیرگی در عمق در داخل ال ها شفیره .شود اي در خاك به شفیره تبدیل می چهارم در حفره

 شود یم یجادا یدهفته ظاهر شده و نسل جد 2تا  1حشرات کامل بعد از  .شوند متري خاك تشکیل می سانتی

در هر دو مرحله الروي و حشرات کامل از شاخ و برگ  زمینی سیب يسوسک کلرادو. )1363کاظمی، (

این حشره در . کند نسل در سال تولید میهار چتا یک این آفت بسته به منطقه . کند زمینی تغذیه می سیب

شرقی یک نسل و در کشورهاي مرکزي و جنوبی اروپا دو نسل کامل و یک  نتاریايآو  اروپا کشورهاي شمالی

نسل در چهار نسل در سال و در جنوب یونان سه این حشره در ترکیه . کند تولید میدر سال نسل ناقص 

طی مطالعات خود در اردبیل گزارش ) 1365(همچنین نوري قنبالنی ). 1974ف و هارکوت، لطی( سال دارد

در شهرستان سوسک کلرادو ي زندگی  طول دوره. نسل در سال دارد 2ي اردبیل  کرد که این آفت در منطقه

رحیمی و همکاران، ( روز در نسل دوم گزارش شده است 45تا  40روز در نسل اول و  55تا  50بجنورد 

1379 .(  

  آفت تخسار - 8- 1

 باشد جهان می سرتادر سر زمینی سیب ياز آفات جد یکی ینیزمیبسبرگخوار کلرادو یا سوسک سوسک 

ن خسارت وارد  تغذیه کرده و به آ این گیاهکامل از شاخ و برگ  ي ي الروي و حشره که در هر دو مرحله

. زمینی را از بین ببرد بي سی تواند در مدت کوتاهی کل بوتهخسارت این حشره می). 1990، یره( کند می

تغذیه آفت همراه با دفع فضوالت . شود بیشترین خسارت این آفت توسط الروهاي سن چهارم ایجاد می

د و الروهاي سن دوم، نکن درصد از کل برگ را مصرف می 3الروهاي سن اول آن در حدود . رنگ است سیاه

تغذیه  میزان). 2001کاپنیرا، ( دهند ه قرار میدرصد برگ را مورد تغذی 77و  15، 5ترتیب  هارم بهسوم و چ

روزانه طور میانگین  که الروها بهمربع بوده؛ در صورتی متر سانتی 10تا  7حشرات کامل  توسطي برگ  روزانه

عدم کنترل  صورتدر ). 2001، کاپنیرا( قرار می دهندتغدیه را مورد از برگ مربع  متر سانتی 45تا  35بین 

 ).1990، هیر( یابدیها کاهش م و تولید غدهدیده شدت خسارت بهزمینی  هاي سیب رگباین آفت،  یتجمع

 Pseudomonas solanacearum (Smith)زمینی مانند  هاي ویروسی و باکتریایی سیب این آفت ناقل بیماري

زیاد  گذاري زمینی تحت تأثیر تخم خسارت زیاد سوسک کلرادو در مزارع سیب). 1363کاظمی، (باشد  نیز می
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زمینی و همچنین تحمل و  ها و الروها در تغذیه از بوته سیب هاي ماده، اشتهاي بسیار زیاد سوسک سوسک

تحقیقات انجام . باشدمی کش حشره سمومدر برابر  خصوصبه نامساعدها در شرایط جوي مقاومت باالي آن

دوام طوالنی مدت  دهد که بین عملکرد محصول و نشان می زمینی روي عملکرد محصول سیبشده 

  ). 1966، 1بریمنر و تاها( همبستگی مثبت وجود دارد زمینی سیب هاي برگ

  زمینیسیب کلرادوي سوسک کنترل هايروش -9- 1

شود که  زیرا تناوب باعث می ؛باشد هاي مرسوم کنترل زراعی این آفت می تناوب زراعی یکی از روش

فقدان گیاه میزبان  اي زمستانی، در شروع فصل زراعی باه شده از پناهگاه گذران خارج هاي زمستان سوسک

زمینی با رعایت تناوب زراعی  رع سیباجمعیت سوسک کلرادو در مز ).1990 یرو،س و فوو( مواجه شوند

موفقیت تناوب زراعی ). 1998، 2س و استرتیاسپ( باشد زمینی بدون رعایت تناوب می کمتر از مزراع سیب

چاودار و سایر  ،کشت گندم. یت فاصله مزارع از مرکز اولیه آفت بستگی دارددر کنترل این آفت، به رعا

. دهد درصد جمعیت این آفت را کاهش می 8/98زمینی تا  گیاهان غیرمیزبان در تناوب با گیاه سیب

 بود ثر خواهدمؤ آفت اینبراي کنترل  زمینی همچنین استفاده از گیاهان تله در حاشیه مزارع سیب

این نقش تله در به دام انداختن الروهاي  Setaria veriticillata (L.)موشی،  علف هرز دم). 1384خانجانی، (

گذران  شود اکثر افراد زمستان زمینی باعث می ر هنگام سیبیکشت د). 1379رحیمی و همکاران، ( آفت دارد

در نتیجه تراکم ظاهر شدن، براي پیدا کردن غذا به مزارع دیگر مهاجرت کرده و پس از سوسک کلرادو 

روش گرچه ). 1984، 3رایت( کاهش یابد ،ي دیرکاشت جمعیت حشرات کامل و نتاج حاصل از آن در مزرعه

تر از سطح  ولی براي رساندن سطح جمعیت به پایین ،دارد یزراعی سطح جمعیت آفت را پایین نگه مکنترل 

  .فت استفاده کردآهاي کنترل  زیان اقتصادي باید از سایر روش

الروهاي . باشدمیثر مؤزمینی سیب سوسک کلرادويالروهاي سنین اول و دوم  رويترل شیمیایی کن

کش را در مراحل  حشره دبنابراین بایو  گیرند ثیر سموم شیمیایی قرار میأکمتر تحت ت تر این آفتسنین باال

                                                             
1- Bremner and Taha 

2  - Speese and Sterrett 

3   - Wraight 
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نر نسبت به حشرات ده ماحشرات  ،صورت گرفته براساس تحقیقات. استفاده کردکنترل مؤثر براي آفت اولیه 

در بدن حشره ماده بیشتر در برابر سموم شیمیایی دارند که دلیل آن وجود بافت چربی بیشتري مقاومت 

سوسک  ).1384خانجانی، ( ي مستقیمی دارد باشد که با تحمل حشره در مقابل سموم شیمیایی رابطه می

هاي  هاي شکارگر خانواده توان به سن یآن جمله م زباشد که ا کلرادو داراي دشمنان طبیعی متعددي می

Pentatomidae ،Reduviidae ،Miridae، هاي خانواده  کفشدوزكCoccinellidae واده نهاي خا و سوسک

Carabidae  هايسن). 1992، 1بیور و چووین(کرد اشارهPerillus bioculatus (Fabricius) (Hom.: 

Pentatomidae)  وPodisus maculiventris (Say) (Hom.: Pentatomidae)  در کنترل این آفت اثر قابل

 دهند فت را کاهش میآی از تراکم یها با تغذیه از تخم و الروهاي سن اول درصد باال این سن. توجهی دارند

با تغذیه از  Lebia grandis (Hentz) (Col.: Carabidae)همچنین حشرات کامل ). 1992بیور و چووین، (

هاي  از گونه). 1993، 2هوگ و همکاران( دشو امل سبب کاهش جمعیت این آفت میکي  تخم، الرو و حشره

د که کراشاره  Edowum puttleri Grissel (Hym.: Eulaphidae)توان به زنبور  ید این آفت مییپارازیتو

  ).1987الشومب و همکاران، (شود  هاي سوسک کلرادو روي گیاه می ی از تخمیباعث از بین رفتن درصد باال

ها به دلیل هزینه  نآولی هزینه پرورش انبوه  ،ثر هستندؤعوامل بیوکنترل در کنترل این آفت بسیار م

به همین دلیل پژوهشگران معتقدند با تهیه . باشد پرورش گیاه میزبان براي سوسک کلرادو بسیار باال می

 نب براي پرورش دشمناغذایی مصنوعی مناس ي غذایی مناسب براي پرورش سوسک کلرادو یا جیره ي جیره

  ).2001، 3جلمن و همکاران( توان هزینه پرورش انبوه دشمنان طبیعی را کاهش داد طبیعی این آفت می

 Beauvariaقارچ بیمارگر  شامل اردبیل دردشمنان طبیعی این آفت ، ت انجام شدهبراساس تحقیقا

bassiana (Bals.) ، کنه انگلLinobia sp. (Acari: Hemisarcoptidae) ، عنکبوت پادرازPhalangium sp. 

ppilions: Phalangiidae)O( ، سن شکارگر: ) (Hom.Schaeffer-Herrich( nocoris punctiventrisyRh

                                                             
1  - Biover and chauvin 

2  - Hough et al. 

3  - Gelman et al. 



    ١٣ 

Reduviidae)  بالتوري سبز و همچنین: Chrysopidae)r.(Neu )Stephens( Chrysoperla carnea 

  ).1377نوري قنبالنی و همکاران، (باشد  می

در شهرستان بجنورد ) 1379(توسط رحیمی و همکاران هاي بالتوري از تخم سوسک کلرادو تغذیه الرو

براي کنترل الروهاي سوسک  san diegovar.  Bacillus thuringiensis باکتري .رش شده استانیز گز

 در کنترل Btباالیی در افزایش کارایی  ینرژیستیکافئین و پودرحنا خاصیت س. شودکلرادو استفاده می

در همچنین ترکیبات معدنی  ).1382و همکاران،  یزهکهر یقاسم(د ناین آفت دار ین پایینسن هايالرو

ثري نقش مؤ ،کنترل الرو سن سوم این آفت رد kurstakivar.  Bacillus thuringiensis افزایش کارایی

هاي منیزیم نیز در  نمکداراي بیشترین فعالیت تشدیدکنندگی بوده و  بوریک یداس ها،دارند که در میان آن

  ).1381، جوي(هاي بعدي قرار داشتند  هاي کلسیم در رتبه قایسه با نمکم

  گیاهی پوشش تنوع اثر در حشرات اي گونه تنوع ارتباط - 10- 1

هـاي  زیسـتی از طریـق اسـتفاده از روش   امروزه یکی از اهداف مهم در بخش کشـاورزي، افـزایش تنـوع     

آلتیـري و همکـاران،   (باشـد  کشتی میهاي چندکشتی به جاي تکاز سیستماده کشاورزي پایدار مانند استف

عمـده   هیدو فرضبر  گسترشدر حال  هینظر نیا). 2012، 2؛ یائو و همکاران2011، 1؛ دبورا و همکاران2005

بـا افـزایش تنـوع    متنـوع   کشـت  يهـا سـتم یسدر تنوع پوشش گیاهی : فرضیه تنوع شکار) الف: (دارد دیتأک

نشـان   ریـ اخ يهاشرفتیپالزم به ذکر است . آفات خواهد شد طبیعی دشمنانا باعث افزایش کارایی شکاره

 عوامل از یکی عنوان به گیاهی، تنوع و دارد وجود نیز گیاه- طبیعیدشمن مستقیم هايبرهمکنش کهند اداده

) ب( .اسـت  شـده  شـناخته  بـاالتر  غذایی سطوح در موجودات سایر ايگونه غناي و فراوانی کنندهتعیین مهم

 يبـرا  خواراهیگ کی ییتوانابر  یمیهمراه ممکن است اثرات مستق یاهیگ يهاگونه :ییغذابعامن تنوع هیفرض

حشـره   یابهاي میزبانمحركاست  ممکن همراه اهانیگ نیا داشته باشد؛ شزبانیم اهیو استفاده از گ یافتن

 همـراه  اهـان یگ نیـ ا ایـ و  را کاهش دهنـد  زبانیم اهیگروي  يسازکلنیکه  يطوربه کنند،را محو  خواراهیگ

اثـرات   نیـ هـر کـدام از ا  . دنـ ده رییـ تغرفتار و جابجایی حشرات درون یک خردزیستگاه را  ايماهرانهطور  به

                                                             
1  - Deborah et al. 
2  - Yao et al. 
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 اهیـ گ رويحشـرات آفـت   منجر به کـاهش جمعیـت   و  دادهرا کاهش  خواراهیگسازي حشرات هاي کلنی نرخ

افزایش تنوع ). 2011؛ دبورا و همکاران، 2005؛ آلتیري و همکاران، 1992 ،1همکاران رادر و(شود  می زبانیم

دشـمنان   بـراي را نیـز   متنـوعی  هـاي زیسـتگاه ، حشـرات  مورد نیاز غذاییدمواتأمین  برعالوهپوشش گیاهی 

ن عنـوا  بـه  حشـرات . دهـد مـی  افـزایش را  حشـرات  ايگونه تنوعدر نتیجه  وکند می فراهمطبیعی حشرات 

منجـر بـه    یگیـاه  تنـوع  افزایش. هستند گیاهان متکی تودهزیست به اول مرحله در کنندهمصرف موجودات

غــذایی و  بیشــتر منــابع شــود و ایــن وضــعیت از طریــق تنــوعمــی افــزایش پیچیــدگی ســاختاري گیاهــان

؛ 1997پـرایس،  ( دشـو ها مـی تنوع بیشتري از آن ها باعث حمایت از تعداد زیادي از بندپایان و خردزیستگاه

تقویـت دشـمنان طبیعـی از    ). 2006، 4؛ راو و همکـاران 2004، 3؛ تیوز و همکاران1998، 2دنیس و همکاران

هاي کشت از طریق کاهش فراوانی آفت و  ایجاد تنوع در سیستم. باشد هاي پایدار براي کنترل آفات می شیوه

آلتیـري و  (هـاي کشـاورزي دارد    کوسیسـتم بهبود تنوع دشمنان طبیعی و عملکرد محصول تأثیر مثبتی در ا

خـوار  یک اکوسیستم در تنظیم جمعیت حشـرات گیـاه   يبرا مناسب یاهیانتخاب تنوع گ ).2009همکاران، 

مکـان  امـا در  باشد  دیمکان مف کیتواند در یم ستمیساکو یکخاص در گیاهی تنوع  .باشدمی تعیین کننده

مخلـوط ذرت و پنبـه    کشت ایفرنیو کال ایدر تانزانده است که گزارش شعنوان مثال، ه ب. نباشد دیگر مطلوب

کشـت   ستمیس نیا پرو در ولی، دهدمی شیرا افزا Heliothis virescens (Fabricius)خسارت وارده توسط 

توانـد  یخـاص مـ  گیـاهی  تنوع  ،نیهمچن). 2011دبورا و همکاران، (شود باعث کاهش جمعیت این آفت می

سـایر آفـات شـود     ممکن است باعث افـزایش جمعیـت  که  یحال در ،کند مینظتخاص را آفت یک  تیجمع

تنوع گیاهان بـه عنـوان   . )2009و  2005؛ آلتیري و همکاران، 1997، 6؛ پت و همکاران1984، 5پاناسوئیک(

اي سایر موجودات در سطوح غذایی باالتر شناخته شده  کننده فراوانی و غناي گونه یکی از عوامل مهم تعیین

اي  شـود کـه تنـوع گونـه     در واقع افزایش تنوع پوشش گیاهی سبب مـی ). 2008، 7جوشی و همکاران( است

                                                             

1   - Roder et al. 

2  - Dennis et al. 

3  - Tews et al. 

4  - Rowe et al. 

5  - Panasiuk 

6  - Patt et al. 

7  - Joshi et al. 
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روي تنـوع  ) 2003( 1بروزمطالعات ). 2009آلتیري و همکاران، (دشمنان طبیعی در آن منطقه افزایش یابد 

کنش  سبب برهم ي گیاهی به تنوع زیستی در یک منطقه هاي گیاهی نشان داد که افزوده شدن هر گونه گونه

خـوار یـا    شود که این تنـوع باعـث حمایـت از چنـد گونـه حشـره گیـاه        اي بندپایان می متقابل در تنوع گونه

هاي مختلفی وجـود   هاي کشت براي افزایش تنوع پوشش گیاهی راه در سیستم. شود پارازیتویید می/شکارگر

نوع پوشش گیـاهی در حاشـیه مـزارع بـه     اي و حتی ت هاي کشت درون مزرعه توان به تنوع گونهدارد که می

آلتیـري و  (هاي کشت مخلوط یا چندکشتی با آرایش مختلـف مکـانی و زمـانی اشـاره کـرد       صورت سیستم

. باشـد  سازي محصول می کارهاي متنوع کشت نواري یکی از راه). 2004، 2؛ گئور و همکاران2008نیکوالس، 

هاي تناوبی در یک یا بیش از یک ردیـف کشـت    ردیفتواند به صورت میدر کشت نواري، چند نوع محصول 

ر جنوب اهواز گـزارش  با مطالعه در مزارع نیشک) 1388(نژاد  سلیمان). 2009، 3مالزیوکس و همکاران(شوند 

داري  طـور معنـی   همراه با کشت نواري یونجه، شاخص تنوع و یکنواختی دشمنان طبیعـی بـه   کرد در مزارع

طـور کلـی اسـتفاده از     بـه  .استداري کاهش یافته  طور معنی زده نیشکر به آفت هاي باالتر بوده و درصد ساقه

اي دشمنان طبیعی  هاي چندکشتی از قبیل کشت نواري و کشت مخلوط که سبب افزایش تنوع گونه سیستم

چرا که عالوه بر کاهش مشـکالت  . شوند، در مدیریت آفات در حال افزایش است روي محصول مورد نظر می

  ).2000، 4وود و هندرسون ؛ ساوث1997پرایس، (باشد  ي سموم، روش سالمی می مانده باقی مربوط به

                                                             
1  - Brose 

2  - Gurr et al. 

3  - Malezieux et al. 

4- Southwood and Handerson 
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  فصل دوم

  ها مواد و روش
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 مواد و روش تحقیق -2

  آزمایشی  سازي مزرعه مکان و تیمارهاي آزمایشی و آماده -2-1

؛ طول N19o38'جغرافیایی عرض با ( هیرشهر  روستاي کرگان از توابع این تحقیق در مزرعه آزمایشی در

در این پژوهش . شد انجام 1395زراعی سال در ) رمت 1332ارتفاع از سطح دریا و  E18o48'جغرافیایی 

خسارت وارده  یزناي دشمنان طبیعی آن و زمینی، فراوانی و تنوع گونهتراکم جمعیت سوسک کلرادوي سیب

) 2، زمینیسیبکشتی تک) 1: شاملو شبدر  زمینیسیب ينوار سیستم کشتاین آفت در چهار نوع  توسط

در زمینی سیبکشت نواري شش ردیف ) 3در تناوب با سه ردیف شبدر، زمینی سیبکشت نواري سه ردیف 

 دش مطالعهدر تناوب با سه ردیف شبدر زمینی سیبکشت نواري نه ردیف ) 4تناوب با سه ردیف شبدر و 

زمینی سمپاشی کشتی سیبچهار تیمار نامبرده، یک مزرعه تکالزم به ذکر است که عالوه بر ). 1-2شکل (

نیز به عنوان شاهد فقط به منظور تعیین  )Confidor w/v 35% SC(کش ایمیداکلوپراید شده با حشره

  .زمینی در چهار تیمار آزمایشی در نظر گرفته شدهاي سیبدرصد کاهش وزن تر غده

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

  الف
☼ ☼ ☼ ● ● ● ☼ ☼ ☼ ● ● ● ☼ ☼ ☼ 

☼ ☼ ☼ ● ● ● ☼ ☼ ☼ ● ● ● ☼ ☼ ☼ 

☼ ☼ ☼ ● ● ● ☼ ☼ ☼ ● ● ● ☼ ☼ ☼ 

☼ ☼ ☼ ● ● ● ☼ ☼ ☼ ● ● ● ☼ ☼ ☼ 

☼ ☼ ☼ ● ● ● ☼ ☼ ☼ ● ● ● ☼ ☼ ☼ 

☼ ☼ ☼ ● ● ● ☼ ☼ ☼ ● ● ● ☼ ☼ ☼ 

☼ ☼ ☼ ● ● ● ☼ ☼ ☼ ● ● ● ☼ ☼ ☼ 

☼ ☼ ☼ ● ● ● ☼ ☼ ☼ ● ● ● ☼ ☼ ☼ 

☼ ☼ ☼ ● ● ● ☼ ☼ ☼ ● ● ● ☼ ☼ ☼ 

☼ ☼ ☼ ● ● ● ☼ ☼ ☼ ● ● ● ☼ ☼ ☼ 

  ب
☼ ☼ ☼ ● ● ● ● ● ● ☼ ☼ ☼ ● ● ● ● ● ● ☼ ☼ ☼ 

☼ ☼ ☼ ● ● ● ● ● ● ☼ ☼ ☼ ● ● ● ● ● ● ☼ ☼ ☼ 

☼ ☼ ☼ ● ● ● ● ● ● ☼ ☼ ☼ ● ● ● ● ● ● ☼ ☼ ☼ 

☼ ☼ ☼ ● ● ● ● ● ● ☼ ☼ ☼ ● ● ● ● ● ● ☼ ☼ ☼ 

☼ ☼ ☼ ● ● ● ● ● ● ☼ ☼ ☼ ● ● ● ● ● ● ☼ ☼ ☼ 

☼ ☼ ☼ ● ● ● ● ● ● ☼ ☼ ☼ ● ● ● ● ● ● ☼ ☼ ☼ 

☼ ☼ ☼ ● ● ● ● ● ● ☼ ☼ ☼ ● ● ● ● ● ● ☼ ☼ ☼ 

☼ ☼ ☼ ● ● ● ● ● ● ☼ ☼ ☼ ● ● ● ● ● ● ☼ ☼ ☼ 

☼ ☼ ☼ ● ● ● ● ● ● ☼ ☼ ☼ ● ● ● ● ● ● ☼ ☼ ☼ 

☼ ☼ ☼ ● ● ● ● ● ● ☼ ☼ ☼ ● ● ● ● ● ● ☼ ☼ ☼ 

  ج

☼ ☼ ☼ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ☼ ☼ ☼ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ☼ ☼ ☼ 
☼ ☼ ☼ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ☼ ☼ ☼ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ☼ ☼ ☼ 
☼ ☼ ☼ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ☼ ☼ ☼ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ☼ ☼ ☼ 
☼ ☼ ☼ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ☼ ☼ ☼ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ☼ ☼ ☼ 
☼ ☼ ☼ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ☼ ☼ ☼ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ☼ ☼ ☼ 
☼ ☼ ☼ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ☼ ☼ ☼ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ☼ ☼ ☼ 
☼ ☼ ☼ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ☼ ☼ ☼ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ☼ ☼ ☼ 
☼ ☼ ☼ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ☼ ☼ ☼ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ☼ ☼ ☼ 
☼ ☼ ☼ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ☼ ☼ ☼ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ☼ ☼ ☼ 
☼ ☼ ☼ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ☼ ☼ ☼ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ☼ ☼ ☼ 

  د

) جسه ردیف شبدر،  -زمینی سه ردیف سیب) بی، زمینکشتی سیبتک) تیمار آزمایشی شامل الفچهار شکل شماتیک  -1- 2شکل 

- نشان ☼زمینی و دهنده گیاهان سیبنشان ● سه ردیف شبدر - زمینی نه ردیف سیب) دسه ردیف شبدر و  -زمینی شش ردیف سیب

  .باشنددهنده گیاهان شبدر می



    ١٨ 

از موسسه  ، L supinatumreTrifolium.و بذر شبدر ایرانی،  )Agria رقم( ینیزمیبس يهاغده 

زمینی و شبدر بر اساس تیمارهاي آزمایشی کاشت سیب. تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج تهیه شدند

در قالب طرح بلوك کامل تصادفی  متر مربع 2000به مساحت تقریبی  )2- 2(شکل  تحقیقاتییک مزرعه در 

هاي غده. انجام شد) متريانتیس 75هاي کاشت با فاصله بین ردیف(و به روش جوي و پشته با پنج بلوك 

بذرهاي شبدر روي هر یک از  و متر از یکدیگرسانتی 20با فاصله در یک ردیف ها زمینی روي پشتهسیب

زمینی و شبدر به فاصله ت سیباشک. متر از یکدیگر کشت شدندسانتی 5ها در سه ردیف و با فاصله پشته

انجام ) ماه زمینی در اواخر اردیبهشتماه و کاشت سیبردینکاشت شبدر در اواخر فرو(روز از یکدیگر  30

زمینی و مطابق با رفتن در سیب هاي هرز همزمان با مرحله به ساقهعملیات داشت شامل وجین علف. شد

بار صورت  روز یک منظم هفت هاياصلهبه ف مزرعهآبیاري . دشعرف رایج در منطقه به صورت دستی انجام 

ها در  دهی تمام بوته اولین چین شبدر قبل از کامل شدن گلعملیات برداشت است که  الزم به ذکر. گرفت

ردیف کناري و  برداشت دو الزم به ذکر است که .انجام شد اهماه و دومین چین در اوسط مردادم اوایل تیر

این در . شیمدار در مزرعه داشته با شد تا در طول فصل شبدر گل انجام روزه 15شبدر با فاصله ردیف میانی 

  .دشها اجتناب کشمزارع آزمایشی از مصرف حشره

  
  )اصل( ي آزمایشی جهت کشت به روش جوي و پشته سازي مزرعه آماده -2- 2شکل 

  

  زمینی راکم سوسک کلرادوي سیبتارزیابی  - 2-2

وي کلراد تراکم سوسکو  انتخاب شد يبردارنمونه واحد عنوان به زمینییبس بوتهیک  پژوهش، این در

مورد  یمارت چهاربه ازاي یک بوته در هر یک از ) حشرات بالغ و ، الروهاآن هايو دسته اهتخم(زمینی  سیب

22تعداد نمونه الزم با استفاده از فرمول . دشارزیابی  یشآزما )/(*)/96.1( xSDN در این . دست آمدبه



    ١٩ 

هاي میانگین داده xبرداري اولیه و نمونه هاي حاصل ازمعیار داده انحراف Sتعداد نمونه مناسب،  Nرابطه 

در نظر  25/0بوده که مقدار آن  يدارقابل قبول در نمونه بر يخطا میزان نیز D. باشد برداري اولیه مینمونه

 ها از مرحله رویشی گیاه نمونه برداري). 2001، 1؛ هسو و همکاران2000وود و هندرسون،  وثسا( گرفته شد

ي رشدي  تا مرحله یکبارروز  هفتهر هاي هصلاآغاز شد و به ف) اوایل خردادماه(زمینی با چهار برگ  سیب

نوبت در  14برداري  تعداد دفعات نمونه. ادامه یافت) اواخر مردادماه(زمینی  هاي سیب زرد و خشک شدن برگ

 22، 15، 8، 1هاي  عصر در تاریخ 2تا  صبح 10ساعات  ینب يبردار نمونه. زمینی بود طول فصل رشدي سیب

در هر مرحله  .شد انجام 1395مرداد ماه سال  30و  23، 16، 9، 2تیرماه،  26و  19، 12، 5خرداد ماه،  29و 

شده و تعداد  انتخاب طور تصادفی از هر کرت آزمایشی بهزمینی  بوته سیب پنجبرداري تعداد  از نمونه

به ) 5-2شکل (و حشرات بالغ سوسک کلرادو  )4-2شکل ( ، الروها)3- 2شکل ( ها تخم، تعداد تخم يها دسته

  .زمینی شمارش شدند ازاي یک بوته سیب

  

  )اصل( هاي سوسک کلرادو تخم -3- 2شکل 

  

  

  )اصل( الروهاي سوسک کلرادو -4- 2شکل 

                                                             
1  - Hsu et al. 
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  )اصل( کلرادوي کامل سوسک  حشره -5- 2شکل 

  

  زمینی ی سوسک کلرادوي سیباي و فراوانی دشمنان طبیع ارزیابی تنوع گونه - 2-3

  زمینی هاي هوایی سیب شکارگرهاي فعال روي اندامو فراوانی اي  تنوع گونه - 1- 2-3

زمینی در هر  هاي مشاهده شده به ازاي یک بوته سیبگر، شکاردر آزمایش قبلی هاي انجام شده در بررسی

براي اطمینان از . )13- 2تا  6-2 هاي شکل( شمارش شدند x20بین دستی  یک از تیمارها با استفاده از ذره

ي زمینی با قلم مو جداسازهاي سیبهاي دشمنان طبیعی موجود روي بوتهها، نمونهشناسایی صحیح گونه

حاوي نام درصد و داراي برچسب  75اتیلیک  الکل يحاو يهایشهشهاي پالستیکی و یا کیسهشده و داخل 

 دشمنان يها نمونه. نددشگیاه به آزمایشگاه منتقل  برداري و مرحله رشدي سیستم کشت، تاریخ نمونه

هاي  شان در قفس ي زندگی جهت کامل شدن دوره دي رشدي خود را کامل نکرده بودن دوره که هنوز طبیعی

براساس کلیدهاي شناسایی  اهگونهسپس . وري تحت شرایط دماي اتاق نگهداري شدندتلیوانی با درپوش 

؛ 1967، 1بینکو و همکاران بی( شناسایی شدند یکروسکوپم یاو  یکروسکوپیوماسترمعتبر با استفاده از 

تعداد کل هر گونه دشمن هاي  از داده .)2004، 4؛ هوول و جنکینس1988، 3؛ ترائتنر1985، 2گوردون

اي نیز تنوع گونهتعیین درصد فراوانی نسبی هر یک از دشمنان طبیعی و  در طبیعی در طول فصل رشدي

  .دش استفاده هاآن

                                                             
1   - Bei-Bienko et al. 

2   - Gordon 

3   - Trautner et al. 

4   - Howell and Jenkins 
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  )اصل( Phalangium opilioعنکبوت  –7- 2شکل     )اصل( اي کفشدوزك هفت نقطه - 6- 2شکل 

  

    
  )اصل( Geocoris punctipesسن  - 9-2شکل               )اصل( Podisus maculiventrisسن   -8- 2شکل 

  

    
  )اصل( التوري سبزالرو ب –11- 2شکل                     )اصل( .Pardosa sp عنکبوت -10- 2شکل 

  

    
  )اصل( Nabis punctatus سن –13-2شکل               )اصل(  .Lebia sp سوسک -12- 2شکل 
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Abstract: The Colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata (Say) is one of the most 

important pests of potato in Iran. In this research, the population density of L. decemlineata, the 

relative abundance and species diversity of natural enemies of this pest were studied in four types 

of strip cropping systems: a) 3 rows potato-3 rows clover, b) 6 rows potato-3 rows clover c) 9 

rows potato-3 rows clover, and d) sole cropping of potato in Ardabil region during 2017. The 

population density of L. decemlineata (egg clusters, eggs, larvae and adults) was lowest in 

cropping system of 3 rows potato-3 rows clover and highest in the sole cropping of potato. 

Chrysoperla carnea (Stephens) and species of Coccinellids including Hipodamia convergens 

Guernmenevelle, Coccinella septempunctata (L.) and Hippodamia variegata (Goeze) had the 

highest percentage of relative abundance among the active natural enemies of this pest on aerial 

parts of plant. The abundance of these predators (C. carnea and coccinellids) in four cropping 

systems tested showed a pattern of descending order: 3 rows potato-3 rows clover, 6 rows potato-

3 rows clover, 9 rows potato-3 rows clover and sole cropping of potato. The Shannon diversity 

index (H’) for active predators of this pest on aerial parts of plant was highest in 3 rows potato-3 

rows clover and lowest in sole cropping of potato. No significant differences were found between 

the Shannon evenescens indices (E) of these predator species among treatments. In this research, 

terrestrial predator species of L. decemlineata including one species Opiliones, spiders and 

carabid beetles were collected using pitfall trap and identified. The values of Shannon diversity 

and evenescens indices of terrestrial predators in strip cropping systems of potato with clover 

were significantly more than sole cropping of potato. Based on Morisita-Horn index, the lowest 

species similarity values of natural enemies were observed between systems of 3 rows potato-3 

rows clover and the sole cropping of potato. Also, the highest ones were obtained between strip 

cropping systems of 3 rows potato-3 rows clover and 6 rows potato-3 rows clover. The 

percentage of fresh tubers weight loss was significantly lower in strip cropping systems of potato 

and clover compared with the sole cropping of potato. Also among multiple cropping systems, 

the lowest percentage of fresh tubers weight loss was obtained in pattern of 3 rows potato-3 rows 

clover. Based on the results of this research, it can be concluded that strip cropping of potato with 

clover (especially 3 rows potato-3 rows clover) has an important role in increasing of abundance 

and diversity of predators and decreasing of L. decemlineata density. 

Keywords: species diversity, relative abundance, natural enemies, colorado potato beetle, potato, 
clover 
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