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، و تنــوع  Leptinotarsa decemlineata (Say)، در پژوهش حاضر تراکم جمعیت سوســک کلــرادوي ســیب زمینــی چکیده:

زمینی در تناوب با ســه ردیــف (شامل سه ردیف سیب اسپرسزمینی و آن در سه نوع سیستم کشت نواري سیب شکارگرهاياي گونه

) بــه همــراه اســپرسزمینی در تناوب با ســه ردیــف و نه ردیف سیب اسپرسزمینی در تناوب با سه ردیف ، شش ردیف سیبپرساس
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در میــان . مشــاهده شــد اســپرسزمینیدر تنــاوب بــا ســه ردیــف یمار سه ردیــف ســیبها، الروها و حشرات بالغ سوسک کلرادو در ت

شــامل (ها و کفشــدوزك Chrysoperla carnea (Stephens)، بــالتوري ســبز هــاي هــواییشکارگرهاي سوسک کلــرادو روي انــدام

Hipodamia convergens Guernmenevelle ،Coccinella septempunctata (L.)  وHippodamia variegate 

(Goeze)(  .بــالتوري ســبز و کفشــدوزك تــراکمبیشترین درصد فراوانی نسبی را داشــتند) ها) در تیمــار ســه ردیــف ایــن شــکارگرها
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  فصل اول

 مقدمه و مروري بر تحقیقات گذشته
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  مقدمه -1-1

رویه بیکاربرد هاي وسیع و نیز کشتیتکبه دلیل  هاي کشاورزيدر اکوسیستم اي بندپایانتنوع گونه        

هاي جایگزین اي باید روشسموم شیمیایی کاهش یافته است. براي رهایی یافتن از مشکالت چنین پدیده

تنوع پوشش گیاهی و مدیریت سیستم کشت افزایش  هااین روشترین یکی از مهمتري را اتخاذ نمود. سالم

باشند. سازي اکوسیستم میاي از سادهالعادهکشتی نمونه فوقهاي تک). زراعت1970، 1دیلوچ( راعی استز

دلیل فراهم ساختن غذاي فراوان نسبت به آفات خاص و ها بسیار مولد و کارآمدند اما بهچه این سیستماگر

؛ 1961، 2(پیمنتال هستندتقاد اي مورد اندر نتیجه افزایش جمعیت آنها در منطقه و کاهش تنوع گونه

. این )2006، 6سیکر و همکارانآن؛ 2006، 5؛ شربر و همکاران1973، 4؛ رووت1970، 3وود و ويساووث

ثیر گذاشته، چراکه دشمنان طبیعی جهت أبر فراوانی و کارایی دشمنان طبیعی ت سازي سیستم کشتساده

سازي و هاي النهه و مکانده و شهد، پناهگاقبیل شکار/میزبان جایگزین، گر دسترسی به منابعی از

 ). 1982، 7لتیئري و لتئوورنائوآاند (ها وابستهزیستگاه افزایش تنوع پوشش گیاهیگذرانی به زمستان

اي دشمنان ) گزارش کردند که تنوع پوشش گیاهی باال باعث افزایش تنوع گونه2005ري و همکاران (ئآلتی

صورت اي بههاي مختلف گیاهی درون مزرعهی حاشیه مزرعه و تنوع گونهتنوع پوشش گیاه شود.طبیعی می

هاي مختلف افزایش تنوع راهاز  هاي مختلف مکانی و زمانیسیستم کشت مخلوط و یا چندکشتی با چیدمان

از  استفاده ).2004، 9، گئور و همکاران1973، 8(راروس باشدمیهاي کشت پوشش گیاهی در سیستم

اي گونهکشتی از قبیل کشت مخلوط یا کشت نواري در مورد گیاهانی که باعث افزایش تنوعهاي چندسیستم

                                                             
1- DeLoach 
2- Pimentel 
3- Southwood and Way 
4- Root 
5- Scherber et al. 
6- Unsicker et al. 
7- Altieri and Letourneau 
8- Raros 
9- Gurr et al. 
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یریت آفات هاي جدید مداي در سیستمطور فزایندهشوند، بهدشمنان طبیعی روي محصول مورد نظر می

کالت باشد و مشمیکه استفاده از این گیاهان از لحاظ اکولوژیکی روش سالمی  است، چراافزایش یافته

وود و ؛ ساووث7919، 10دهد (پرایسزیست را نیز کاهش میها در محیطکشماندن حشرهمربوط به باقی

هاي جایگزین براي تعدادي از گیاهان با فراهم کردن گرده، شهد و شکارها یا میزبان). 2000، 11هندرسون

سازي ز این گیاهان در متنوعتوان اشوند. بنابراین، میمی هاآندشمنان طبیعی باعث جلب و حمایت از 

هاي جایگزین براي دشمنان طبیعی هاي کاشت به منظور تامین گرده، شهد و شکارها یا میزبانسیستم

هاي کشت نواري دو یا چند محصول (کشت دو یا چند ). سیستم2005، آلتیئري و همکاراناستفاده کرد (

هاي ا چند محصول دیگر) به عنوان یکی از روشردیف از یک محصول در تناب با دو یا چند ردیف از یک ی

اي دشمنان طبیعی و بهبود هاي کشت براي کاهش جمعیت آفات، افزایش تنوع گونهسازي سیستممتنوع

  ).2009، آلتیئري و همکارانعملکرد محصول توسط محققین مختلف پیشنهاد شده است (

ها، شناخت چگونگی ارتباط و رد اکوسیستمبه اهمیت گیاهان و بندپایان در ساختار و کارک با توجه  

یت زي و امنخودکفایی محصوالت کشاور با توجه بهرسد. امروزه نظر میکنش این دو جزء ضروري بهبرهم

. یکی از است بسیار مورد توجه قرار گرفته )ICMبحث مدیریت تلفیقی محصول ( کنندگان،غذایی مصرف

ته و کاهش یاف وابستگی به سموم IPM) است. در چهارچوب IPMمدیریت تلفیقی آفات ( ICMاجزاي مهم 

باشد که می IPMهاي از گزینههاي کشت یکیکردن سیستمیابد. متنوععملکرد و سالمت محصول ارتقاء می

ت راکم جمعیه کاهش تهاي دشمنان طبیعی و در نتیجگونهبه افزایش تنوعهاي کشاورزي منجر در سیستم

  . )2009ري و همکاران، آلتیئ( شودآفات می

 Onobrychis ، و اسپرس،.Solanum tuberosum L زمینی،گیاهان مورد مطالعه در تحقیق حاضر سیب  

.Scopviciifolia اي از تیره بادمجانیان (زمینی محصولی غدهگیاه سیبباشند. ، میSolanaceaeباشد. ) می

و در حال باشند احتمال قوي بولیوي و پرو میو بههاي آند در آمریکاي جنوبی زمینی رشته کوهمنشأ سیب

گیاهی چندساله بوده  )Fabaceae( اسپرس از تیره  نخودگیاه  شود.حاضر در اکثر کشورهاي جهان کشت می

                                                             
10- Price  
11- Southwood and Henderson 
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طور وسیع کشت اي در ایران بهو داراي فرم رویشی ایستاده است که به عنوان کود سبز یا یک گیاه علوفه

   ).1388ی، شود (مجیدي و ارزانمی

ین اکشت ناطق مهم ماستان اردبیل از . باشدمی استان اردبیلیکی از محصوالت زراعی مهم در  زمینیسیب

ل آفات در زمینی جهت کنترامروزه در سطح وسیعی از مزارع سیب. آیدمحصول در کشور به شمار می

یست، ز محیط ناپذیري برجبران شود. این سموم اثرات مخرب وچندین نوبت از سموم شیمیایی استفاده می

ینی زمسیب کشت نواريهاي مختلف هدف از این تحقیق، بررسی اثر سیستم. انسان و دشمنان طبیعی دارند

در مقایسه  ناي دشمنان طبیعی آتنوع گونه زمینی ودر مزارع سیب L. decemlineataبر فراوانی  با اسپرس

 اي برايواند پایهتنتایج ارزشمند این مطالعه میباشد. دبیل میزمینی در منطقه ارکشتی سیببا سیستم تک

ر دامعه تحقیقات در زمینه کاهش مصرف سموم و ترویج کشاورزي سالم و ارگانیک در راستاي سالمت ج

ي مینهین در ززیستی بندپایان برپایه اصول اکولوژیکی باشد و همچن آینده و مبنایی براي تقویت تنوع

 ان ناچیزه در ایرها در این زمینکارهاي کاربردي ارائه دهد. بررسیهاي کشت در مزارع راهمدیریت سیستم

  رسند.نظر میدر ایران ضروري به بوده و این قبیل مطالعات جهت مدیریت پایدار مزرعه

  و آفت اصلی آن در منطقه اردبیل زمینیسیب گیاه اهمیت -1-2

حدود  1394هزار هکتار و در سال  186بیش از  1393ل زمینی در سادر ایران، سطح زیر کشت سیب

شور را پس هکتار مقام دوم ک 29000با سطح زیرکشت حدود  1393هزار هکتار بود. اردبیل در سال  160

نام، بی(کاهش یافته است  1394هکتار در سال  22000از استان همدان داشت که این میزان به حدود 

1394.(  

 يسوسک کلرادو در منطقه اردبیل هاآن ترینیکی از مهمکه  است یمت مهاآف يدارااین گیاه 

که  باشدمی  decemlineataLeptinotarsa (Coleoptera:Chrysomelidae) (Say)زمینی با نام علمی سیب

  ).1990، 12(هري کندسالیانه خسارت زیادي به این گیاه زراعی در سراسر جهان وارد می

                                                             
12   - Hare 
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     پایانبند بنديرده در زمینیسیب کلرادوي سوسک جایگاه -1-3

  ):2005،  13بندي بندپایان به شرح زیر است (تریپلهورن و جانسونجایگاه این آفت در رده

 Phylum: Arthropoda                                                                                     شاخه: بندپایان

 Class: Hexapoda                                                                                            پایانرده: شش

 Subclass: Pterygota                                                                           دار زیررده: حشرات بال

  Order: Coleoptera                                                                              پوشانبالراسته: سخت

  Family: Chrysomelidae                                                                                           خانواده:

  Subfamily: Chrysomelinae                                                                               زیرخانواده: 

 Genus: Leptinotarsa                                                                                               جنس: 

  Species: L. decemlineata (Say)                                                                                  گونه

  زمینیسیب کلرادوي مراحل مختلف زیستی سوسک شناسیشکل -1-4

شکل بیضی کشیده و در متر، بهمیلی 3متر، عرض بدن میلی 11تا  6طول حشره کامل این آفت به      

رنگ هاي سیاهي لکهگرده تعداد). در روي پیش1992، 14بالنکباشد (لیسطح پشتی برآمده و محدب می

به ها زرد مایلپوشصورت قرینه قرار دارد. بالتر از همه بوده و بهجفت لکه میانی بزرگوجود دارد که یک

شود. این حشره در مجموع، داراي ده نوار نوار تیره مشاهده می 5قرمز حنایی بوده و روي هر یک از آنها 

 زمینی تشخیص دادهسهولت از سایر فون حشرات سیبدي بهبودن این صفت کلیعلت دارا طولی است که به

ه کوچک باشد. سر حشرتر از بند قبلی میاي کوچکهاي آروارهبند انتهایی پالپ .)1384(خانجانی، شود می

مفصلی بوده و اولین مفصل  11ها شود. شاخکگرده پنهان میرنگ زرد نارنجی بوده و در زیر پیش و به

                                                             
13 - Triplehorn & Johnson 

14- Le blance 
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-همراه با لکه به قرمز و باشند. رنگ زیر بدن متمایلکل میش ها سیاه و لوبیایی. چشمدرشت استبزرگ و 

، ران پاي جلویی افراد نر ساده استجلویی حلقه شکمی سطح نیممیانی همحلقه شکمی هاي سیاه است. نیم

تر و با لغ ماده کمی حجیمباشد و حشرات باگرم میمیلی 150±50وزن حشره بالغ  ).1992، بالنک(لیاست 

- هستند (لی ماده از حشرات ترکشیده و ترکوچک اندکی نر وزن بیشتر از حشرات بالغ نر هستند. حشرات

  ). 1992بالنک، 

- تدریج بههباشد که در ابتدا زردرنگ بوده ولی بمتر میمیلی 45/1طول تقریبی شکل و بهتخم بیضی  

تایی) در سطح زیرین برگ و گاهی در  30تا  20اي (صورت دستهبهگذاري تخم .آیدرنگ نارنجی در می

شوند گذاري تفریخ میاز تخمروز پس 9تا  4به دماي محیط  ها بستهگیرد. تخمروي زمین صورت می

  ).2001، 15(کاپنیرا

است متر میلی 2تا  5/1تخم باشد. اندازه الروها در ابتداي خروج از سن الروي می 4این حشره داراي   

رنگ قرمز آجري الروها ابتدا به ).2001(کاپنیرا، رسند متر میمیلی 15تا  12از رشد کامل، به  که پس

ي هاجستگیاراي برآیند. هر یک از بندهاي بدن الرو درنگ زرد صورتی در میهستند و در مراحل انتهایی به

ین ر در سنسیاه دارد. عرض کپسول شکل بوده و هر طرف آن دو لکه سباشد. شکم بزرگ و قوسیمودار می

، کالنبیل(متر است میلی 36/2±16/0و  6/1±1/0، 03/1±59/0، 36/0±09/0ترتیب الروي به 4تا  1

سن  ین آفت،باشد. الروهاي ابه دماي محیط در سنین مختلف، متفاوت می مدت زمان الروي بسته ).1992

 ت نموده وکنند؛ سپس در سن دوم شروع به حرکمیاي و در کنار هم سپري صورت دستهیک الروي را به

ه در این کطوري؛ بهنمایندها تغذیه میهاي برگصورت نامنظم از لبهشوند و بهها پراکنده میدر روي بوته

  ).1992، کالنبیل(چهارم برگ را مورد تغذیه قرار دهد حالت هر الرو قادر است یک

به صورتی بوده و در داخل النه شفیرگی در  رنگ زرد متمایلبه متر ومیلی 11تا  8شفیره ها به طول   

شفیرگی را روي گیاه سپري شوند. این حشره معموًال مرحله پیشمتري خاك تشکیل میسانتی 2- 3عمق 

                                                             
15   - Capinera 
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حلقه  7طوري که در شفیره نر هاي نر و ماده این حشره قابل تفکیک از یکدیگر هستند، بهشفیره .نمایدمی

رنگی وسیله خطوط سیاهرفته بوده، ولی شفیره ماده در قسمت میانی، بهدر قسمت میانی فروشکمی کامل و 

نسل در سال بوده و حشرات  2کاري کشور داراي زمینیاین آفت در اکثر مناطق سیب. استتقسیم شده

  ).1365 ،نوري قنبالنی ؛ 1363کنند (کاظمی، گذرانی میکامل نسل دوم در خاك زمستان

  زمینی سیبسوسک کلرادوي راکنش پ -1-5

زمینی در نقاط مختلف جهان است که براي از مهمترین آفات سیبزمینی سیبسوسک کلرادوي        

، 17شد (جاسکوس آوريجمع 16میالدي در ایالت کلرادوي آمریکا توسط نوتالدر 1811بار در سال اولین

است.  روپا شده و در آنجا انتشار یافتهزمینی وارد اهاي سیبهمراه محموله 1877). این آفت در سال 1972

 است مال قوي موطن اصلی آن مکزیک بودهاحت شده، ولی بهبار از آمریکا گزارشاگرچه این حشره اولین

در ایالت کلرادوي  زمینیسال قبل که کشت سیب 150مریکا به خسارت آن در آ ).1972(جاسکوس، 

صورت یک آفت خطرناك درآمده زمینی بهبعد براي سیبد و از آن زمان بهگردمیشده بود بر آمریکا متداول

هواي معتدل و زمستان سرد است و در نواحی آمریکاي وطالب آب زمینیي سیبسوسک کلرادواست. 

شمالی و مرکزي، کانادا، اکثر کشورهاي اروپایی، روسیه و کشورهاي آسیاي میانه، تونس، الجزایر، لیبی، 

  ).  2014، 18ورنرشمال آفریقا انتشار دارد ( هند وچین، کره، 

در منطقه  1363بار کاظمی در بهار اي کشور بوده و اولیندر ایران این آفت ابتدا جزء آفات قرنطینه       

از گزارش رسمی کاظمی،  بود؛ بعد آنجا وارد شده قبل از این نیز بهاردبیل با آن برخورد نمود، اما احتماالً 

سال در این منطقه  10سایر مناطق کشور انجام گرفته و تقریبًا براي جلوگیري از انتشار آن به اقداماتی

سایر مناطق کشور سرایت پیدا کرد (کاظمی،  تدریج بهبعد به به 1370شد، ولی متأسفانه از سال محدود 

شد و همیشه خورد میبر صورت آفت قرنطینه). با این آفت در مناطق آلوده به1365؛ نوري قنبالنی، 1363

همراه به 1374در سال  داد؛ شود، که همین اتفاق نیز رويرفت که در تمام نقاط کشور مستقر بیم آن می

                                                             
16   - Nuthalder 

17   - Jacques 

18- Werner  
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همدان شد و در حال یعنی کاري کشور زمینیاز مناطق مهم سیبزمینی بذري وارد یکیهاي سیبمحموله

ان کردستان مدان و همچنین مزارع قروه در استهاي شهرستان بهار و حومه هکاريزمینیحاضر نیز در سیب

کاري زمینیدر حال حاضر در مناطق سیباین آفت ). 1384است (خانجانی،  نیز وارد و مستقر شده

) و خراسان شمالی (رحیمی و 1384)، همدان (خانجانی، 1382زاده و همکاران، آذربایجان شرقی (گلی

به توانایی  با توجه رود کهاحتمال می حال، هراست، به یدا کرده) نیز وارد شده و استقرار پ1379همکاران، 

  شود.کاري که وارد نشده نیز مستقر زمینیباالي پرواز این حشره، دیر یا زود در سایر مناطق سیب

    هاي کنترلروش -1-6

اظت از آوري دستی نمودند و سپس استفاده و حفکارشناسان در ابتدا جهت کنترل آفت، اقدام به جمع   

کش سبز پاریس جهت ، استفاده از حشره1872دشمنان طبیعی را در دستور کار قرار دادند.  در سال 

چند مصرف سموم آرسنیکی تا  ). هر2007، 1زمینی پیشنهاد شد (هیچنرکنترل سوسک کلرادوي سیب

سک کلرادوي هاي سونمشخص گردید بسیاري از استری 1912ادامه یافت، ولی در سال  1940اواخر دهه 

استفاده از  1950ي ). از اوایل دهه1981، 2کش مقاوم هستند (گاتیر و همکاراناین حشره زمینی بهسیب

DDT آن زمینی بهسوسک کلرادوي سیب 1950ي براي کنترل این آفت مرسوم گردید؛ ولی در اواسط دهه

کردند که این گزارش 3همکاران ن ووال 2007). در سال 1981همکاران، داد (گاتیر و هم مقاومت نشان

- کشدهد. لذا بروز مقاومت این آفت نسبت به اکثر حشرهمی هاي رایج مقاومت نشانکشثر حشرهاک آفت به

هاي از روش دنبال استفادهکه اکثر محققین بهاست  ها، باعث شدهکشمحیطی آفتزیست ها و نیز خطرات

). کنترل آفت از 2015، 4محیطی باشند (اسکات و همکارانتر کنترل این آفت با خطرات کمتر زیستسالم

هاي هرز اطراف مزارع، بکارگیري تناوب زراعی، رعایت فاصله با علف هدام بقایاي گیاهی آلوده، مبارزهطریق ان

هاي تلفیقی و باالخره زمینی و نیز محصوالت داراي آفات مشترك، بکارگیري روشمکانی بین مزارع سیب

 پذیرامکانشده در زمان مناسب  یدأیها با دز تها و ارگانوفسفاتهاي کارباماتکش از گروهرهمصرف چند حش

                                                             
1- Hitchner 
2 -  Gauthier et al.  

3- Whalon et al.  
4- Scott et al. 
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هاي ها، سوسکزكکفشدوبالتوري سبز، قبیل  عمومی از هايدهد که شکارگرمی است. مرور منابع نشان

هاي ر سیستمزمینی دها در کنترل سوسک کلرادوي سیبو عنکبوت ههاي شکارگر پنتاتومیدکارابید، سن

، 3؛ پات و همکاران1991، 2؛ کاپارت و همکاران1987، 1سزایی دارند (لوگان و همکارانکشاورزي نقش به

1997.(  

  گیاهان میزبان -1-7

 در زمینیکشت سیب شروع با کرد.می تغذیه وحشی زمینیسیب گیاه کلرادو از ایالت در حشره این  

 آفت صورتبه سپس و شد منتقل زمینی کشت شدهان سیبگیاه روي به هرز هايعلف از ایالت، این

 تیره به که است وحشی زمینیسیب آن اصلی و بومی به هرحال میزبان .)2007(هیچنر، آمد در زمینیسیب

دهد اما در زمینی را ترجیح میروید. این آفت سیبمی کویري مناطق در معموالً و دارد تعلق بادمجانیان

نماید و تاتوره نیز تغذیه می خروس، گزنهفرنگی، فلفل، توتون، تاجاز بادمجان، گوجه زمینیسیبصورت نبود 

  ).2009، 5؛ الیوخین1972جاسکوس،  ؛1989، 4ر و اوانایلودن(ز

  سوسک کلرادوو خسارت  زیست شناسی -1-8 

متري خاك یا در داخل انتیس 40تا  20صورت حشره کامل در عمق این آفت زمستان را به  

حسب جنس خاك و دماي محیط گذرانی برنماید. عمق زمستانزمینی در انبار سپري میهاي سیبولهمحم

تا  25هاي بسیار سرد که قشر رویی خاك یخ زده، در عمق طوري که در اردبیل و در زمستانمتغیر است؛ به

 40تا 5، در عمق لومیهاي با بافت شنی). در خاك1374برد (اردبیلی و کاظمی، سر میمتري بهسانتی 30

متري خاك سانتی 25تا  10درصد) در عمق  80ها (کند ولی اکثریت آنگذرانی میمتري زمستانسانتی

زاده و همکاران، شود (گلیگذران یافت میمتري حشره زمستانسانتی 40قرار دارند و کمتر در عمق 

شوند. این زمان رات از دیاپوز خارج میرسد حشگراد میدرجه سانتی 5/12). وقتی دماي محیط به 1382

و ظهور افراد باشد. سردي و بارانی بودن هوا، خروج در شرایط آب و هوایی اردبیل، اوایل اردیبهشت ماه می

                                                             
1- Logan et al. 
2- Cappaert et al. 
3- Patt et al. 
4- Zehnder and Evanylo  
5- Alyokhin 



10  

عالوه، بروز این شرایط باعث کاهش تعداد نسل حشره شده و فرصت اندازد. بهتأخیر می گذران را بهزمستان

رطوبت کم و دماي زیاد حساس بوده و از بین یابد. این حشره بهنیز کاهش میکافی براي تکمیل نسل دوم 

دهند. دوره هاي گیاهان میزبان قرار میهاي تخم خود را در سطح زیرین برگرود. حشرات ماده، دستهمی

داخل  روز (دوره شفیرگی در 5/18±5/6روز، دوره شفیرگی  22±6روز، دوره الروي  5/9±5/5جنینی 

گراد است درجه سانتی 5/10روز و آستانه حداقل حرارتی حشره  50تا  10خاك)، دوره رشد از تخم تا بالغ 

  ).1374(اردبیلی و کاظمی، 

درحال در مزرعه ها زمینیتدریجی بوده و موقعی که سیباز پناهگاه زمستانی ظهور حشرات کامل   

که در طوريدر مناطق مختلف ایران یکسان نیست، به گیرد. البته زمان آنزدن هستند صورت میجوانه

شده  کشتکرده و در مزارع تازههاي زمستانی را تركماه پناهگاهزمینی بجنورد در اواخر فروردینمزارع سیب

روز  45تا  40روز و نسل دوم  55تا  50شوند. طول دوره نسل اول این آفت در این منطقه مستقر می

درصد) دوره زندگی  55±5گراد و رطوبت نسبی درجه سانتی 25±2زمایشگاه (دماي باشد. در شرایط آمی

به  ماه شروعاردیبهشت 11ات ماده در ). حشر1379(رحیمی و همکاران،  تعیین شده استروز  5/37آفت 

روي برگ  درصد را 7زمینی و بادمجان و هاي خود را زیر برگ سیبدرصد تخم 7/92و  کنندمیریزي تخم

باشد. عدد می 79عدد و در آزمایشگاه حدود  87تا  3دهند. تعداد تخم در هر دسته تخم در طبیعت قرار می

کامل نسل دوم  گیرد. ظهور حشراتخرداد) صورت می 25( ماهظهور حشرات بالغ نسل اول دهه سوم خرداد

ات رسد. حشرحداکثر می به ماهمردادها تا دهه اول تیر) شروع شده و جمعیت آن 29ماه (از دهه سوم تیر

هاي تخماز  تفریخ شدهالروهاي  ویند نماریزي میبه تخم شروع ماهاواسط شهریور در دوم گاهاً نسل کامل

 ؛شوندناسب تلف میدلیل کمبود مواد غذایی و نبود میزبان مرسند، ولی بهاین نسل به الرو سن دوم هم می

). 4197، 1هارکورتلطیف و گذارد (تخم می 800تا  300اي خود هفته 5تا  4هر حشره ماده در یک دوره 

پذیرد که در این موقع ریزي این حشره در شرایط اردبیل در اوایل دهه سوم اردیبهشت صورت میاولین تخم

شوند. میانگین تراکم شفیره تبدیل می اندازي، بهبار پوستها پس از سهها خیلی جوان هستند. الروبوته

                                                             
1- Latheef and Harcout 
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عدد  68/11، 26/0، 83/1ترتیب تخم و الروهاي نسل اول به گذران، دستهیت حشرات کامل زمستانجمع

 2/8 و 83/0، 5/0ترتیب بر بوته و میانگین تعداد حشرات کامل نسل اول، دسته تخم و الروهاي نسل دوم به

که در منطقه رحالی). د).1374(اردبیلی و کاظمی، ؛ 1363است (کاظمی،  عدد بر بوته در اردبیل بوده

، 20/0ترتیب تخم و الروهاي نسل اول به گذران، دستهت حشرات کامل زمستانورزقان میانگین تراکم جمعی

تخم و الروهاي  نسل اول، دستهظاهر شده از تعداد حشرات کامل  عدد بر بوته و میانگین 68/9و  30/0

). در مجموع روند 1382زاده و همکاران، ت (گلیعدد بر بوته بوده اس 2/7و  58/0، 65/0ترتیب نسل دوم به

زاده و همکاران، است (گلی مزبور مشابه هم بودتغییرات جمعیت در طول سال زراعی در هر دو منطقه 

1382 .(  

عالوه این رسد. بهکیلومتر هم می 350این حشره قدرت پرواز خیلی باالیی داشته و شعاع پرواز آن تا   

هاي ترین روشاز مهم رسد غده آلوده یکینظر مید و بهکنده نیز انتقال پیدا میآفت با غده و خاك آلو

طور درصد و به 35تا  5زمینی در طول فعالیت نسل اول هاي سیبانتقال آن باشد. میزان آلودگی بوته

است. تعداد درصد برآورد شده 5/32طور متوسط درصد و به 50تا  15درصد و در نسل دوم  20متوسط 

این  براي مثال، دارد.نسل در سال لی در اکثر مناطق ایران دو نسل گزارش شده و 4تا  1نسل این آفت از 

زاده و نسل کامل (گلی 2)، در آذربایجان غربی و شرقی 1379نسل (رحیمی و همکاران،  2در خراسان آفت 

. سوسک کلرادو در دوره )1374(اردبیلی و کاظمی،  در سال داردنسل  2) و در اردبیل 1382همکاران، 

افتد و مکانیسم شروع و خاتمه شکل حشره بالغ درون خاك اتفاق می ندگی خود داراي دیاپوز است که بهز

). یکی از 2001، 1افتد (بلوم و فلیشرمدت اتفاق می صورت کوتاه و بلندونی بوده و بهآن تحت کنترل هورم

ها در پاییز و ديسمت حاشیه مزارع و تجمع در گو به لرادو، حرکت آن از داخل مزرعههاي سوسک کویژگی

  ).1981همکاران،  باشد (گاتیر ومیگذرانی از زمستان در نسل آخر قبل

کنند. در زمینی تغذیه میهاي سیباز برگ زمینیسوسک کلرادوي سیبمراحل مختلف الروي و حشره بالغ 

خواري ندارد. خسارت این گونه توان برگ این اندازه اي بهزمینی هیچ حشرهخوار سیبگبین حشرات بر

                                                             
1- Blom and Fleischer 
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زمینی را نابود کند. عمده خسارت هاي سیبتواند در مدت کوتاهی تمام بوتهاي است که میگونهحشره به

وسیله الروهاي سن درصد به 77وسیله الروها و بیشترین میزان تغذیه و خسارت یعنی حدود این آفت به

گذارد که از جاي میرنگی است که از خود بهفت همراه با دفع فضوالت سیاهشود. تغذیه آچهارم ایجاد می

 65/9و  40ترتیب عالیم بارز آلودگی آن است. الروها و حشرات بالغ این آفت در طول زندگی خود قادرند به

اقه باقی هاي مسن، فقط سدر اثر تغذیه این آفت از بوته ؛از برگ را مورد تغذیه قرار دهند مربعمترسانتی

به تراکم جمعیت حشره دارد؛  این آفت، بستگیزمینی در اثر آلودگی بهبه سیب ماند. میزان خسارت واردهمی

شده و فقط ساقه لخت و عاري از برگ هاي بوته خوردهاست تمامی برگ طوري که در تراکم شدید، ممکنبه

که رفت. در صورتی بین خواهددت تغذیه از درصد محصول بر اثر ش 50صورت حداقل باقی بماند که در این

همکاران،  گاتیر و( گیرندهاي نارس هم مورد تغذیه قرار میفرنگی باشد، میوهاگر میزبان بادمجان و یا گوجه

شود. دهی ایجاد میفرنگی در دو هفته آخر گلروي رشد گوجه . بیشترین تأثیر تغذیه برگی، بر)1981

لطیف و ( از برداشت تأثیر کمی روي کاهش بازده محصول داردي آخر قبلهاتغذیه برگی در طول هفته

 pseudomonasزمینی مانندهاي ویروسی و باکتریایی سیب. این آفت ناقل بیماري)1974هارکورت، 

solanacearum (Smith)  1363باشد (کاظمی، نیز می .(  

نمایند، مثالً سوسک هاي خاصی تغذیه میاي فقط از گونهبه اینکه برخی از نژادهاي منطقه با توجه  

زمینی تغذیه نماید و از سایر هاي سیبکلرادوي مستقر شده در منطقه همدان فقط قادر است از برگ

روند، بنابراین فقدان ناچار به دیاپوز می زمینی، حشرات کامل بهکند و با برداشت سیبها تغذیه نمیمیزبان

 حشرات). 1363(کاظمی،  باشدهمی در شروع زودهنگام دیاپوز آفت میمیزبان در منطقه عامل بسیار م

سازند. حداکثر می وارد زمینیسیب به را خسارت بیشترین آفت این اول نسل و الروهاي گذرانزمستان کامل

 زمینیسیب زمان این در که باشدمی اول نسل حشرات بالغ ظهور با مصادف زمینی سیب به وارده خسارت

 وارد زمینیسیب عملکرد بر را ثیرأت بیشترین دهیشکوفه مرحله در آفت حمله و است دهیکوفهش در حال

 زیاد گذاريتخم - 1است:  عامل سه ثیرأت تحت زمینیسیب مزارع در کلرادو سوسک زیاد سازد. خسارتمی

 و تحمل - 3، زمینیسیب بوته از تغذیهبه الروها و هاسوسک بسیار زیاد اشتهاي - 2ماده،  هايسوسک
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 کش. اگرحشره سموم برابر در خصوصاً نامساعد، جوي در شرایط زندگیبه الروها و هاسوسک مقاومت

 نیمی از شود، خورده هاجوانه و هاچهدرصد از برگ 50و  شود زیاد الروها و بالغ هايسوسک جمعیت

 و شده کم بسیار محصول عملکرد وندش کامالً خورده بوته هوایی هاياندام چنانچه و یابدمی محصول کاهش

  ).1990، ي(هر رودبوته از بین می یا

    زمینیدشمنان طبیعی سوسک کلرادوي سیباي تنوع گونه -1-9

 Podisusهاي شکارگر توان به سنزمینی نیز میترین دشمنان طبیعی موجود در مزارع سیباز مهم  

maculiventris Say  وPerillus bioculatus (Fabricius)هاي شکارگر ، سوسکLebia grandis Say  و

Coleomegilla maculata (DeGeer) عنکبوت ،Enoplognatha mediterranea Levy & Amitai ،

 و نیز Edovum puttleri Grissell، زنبور پارازیتوئید Chrysoperla carnea (Stephen)بالتوري سبز 

، Orgilusو  Myiopharus ،Bracon ،Apanteles ،Trichogramma ،Copidosomaجنس زنبورهاي 

زاي و همچنین قارچ بیماري .Steinernema spو  .Heterorhabditis sp. ،Hexamermis spنماتدهاي انگل 

Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill و باکتري Bacillus thuringiensis Berliner د (نوري اشاره کر

  ). 1377قنبالنی و همکاران، 

از هاي کشاورزي پایدار مانند استفاده دشمنان طبیعی از طریق استفاده از روش ايگونهزایش تنوع اف

، 1باشد (باچمییکی از اهداف مهم در مدیریت تلفیقی آفات کشتی هاي چندکشتی به جاي تکسیستم

شکارها باعث  متنوع با افزایش تنوع هاي کشت). تنوع پوشش گیاهی در سیستم1992، 2؛ ساندرسون1980

نشان داده که  خیرأهاي ). پیشرفت1983، 3لتییريآ( شودمیطبیعی آفات  دشمنان ايتنوع گونهافزایش 

). 1983، 5؛ الوتن1983، 4گیاه نیز وجود داشته باشد (کاریوا- طبیعی ممکن است تعامالت مستقیم دشمن

 باشدبندپایان میاي فراوانی و غناي گونه کنندهعنوان یکی از عوامل مهم تعیینبه هرحال تنوع گیاهان به

  ). 1973(رووت، 

                                                             
1- Bach 
2- Sanderson 
3   - Altieri 

4- Kareiva 
5- Lawton 
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خوار براي هاي گیاهی همراه گیاه میزبان اصلی ممکن است اثرات مستقیمی بر توانایی یک گیاهگونه

حشره  یابهاي میزباناست محركد. این گیاهان همراه ممکن نیافتن و استفاده از گیاه میزبانش داشته باش

ثیر قرار دهند و یا أسازي روي گیاه میزبان را تحت تطوري که کلنیکنند، به محو یا مستور خوار راگیاه

من و سی ).1973، 6که رفتار و جابجایی حشرات درون یک خردزیستگاه را تغییر دهند (تاهوانیان و رووتاین

- اي حشرات گیاهونهداري غناي گطور معنیاي گیاهان به) گزارش کردند که غناي گونه1998( 7همکاران

) نیز گزارش کردند که 1998( 8دهد. کریسپ و همکارانخوار، پارازیتوییدها و شکارگرها را افزایش می

اي بیشتري از حشرات هستند، چرا که مکان با تنوع برگیرنده تنوع گونههاي با تنوع گیاهی باالتر درمکان

کند. همچنین، این ها را براي حشرات ایجاد میهاي گیاهی بیشتر، گستره وسیعی از خردزیستگاهگونه

هاي با ساختار زیستگاهی پیچیده (که شامل اي حشرات در محیطپژوهشگران عنوان کردند که تنوع گونه

ري ئاي مثل علفزارها بیشتر است. طبق گزارش آلتیهاي سادههاي متنوع گیاهی باشد) نسبت به محیطگونه

خواران جر به کاهش جمعیت گیاهتولید محصوالت کشاورزي اغلب منهاي سازي سیستمتنوعم) 1999(

اي گیاهان ارتباط اي حشرات با غناي گونه) گزارش کردند که غناي گونه1999( 9گردد. ناپس و همکارانمی

هاي حاشیه مزارع ) گزارش کردند که افزایش تنوع گیاهان در زیستگاه2000( 10مثبتی دارد. فیفنر و لوکا

) گزارش کردند که فراوانی بندپایان، 2003شود. آستراکی و همکاران (تنوع بیشتر فون بندپایان میمنجر به 

 11بروز مطالعه نتایج .مثبتی دارد رابطه گیاهان ايگونه غناي با Hemipteraها و حشرات راسته عنکبوت

 ايتنوع گونه در بلمتقا هايکنشبرهم طریق از گیاهان ايگونه ترکیب که است این از حاکی )2003(

و  خوارگیاه حشره گونه چند شود، افزوده گیاهی تنوع که به بندپایان موثر است. به این صورت که هر گونه

                                                             
6   - Tahvanainen and Root 

7   - Siemann 

8   - Crisp 

9   - Knops et al. 

10   - Pfiffner and Luka 

11   - Brose  
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 این از حاکی ) نیز2006( 12و همکاران سیکرآن مطالعات شکارگر و پارازیتوئید را حمایت خواهد کرد. نتایج

   است. بیشتر کشتیزي تککشاور هايدر سیستم تخصصی خوارانگیاه که است

خواران و هاي چندکشتی بر تراکم جمعیت گیاهثیر سیستمأدر ایران تحقیقات انجام یافته در زمینه ت  

بر  یکشتچندهاي صورت پراکنده در مورد تاثیر سیستمدشمنان طبیعی آنها ناچیز بوده و تنها چند محقق به

اي در مزارع نیشکر جنوب اهواز ) طی مطالعه1388نژادیان (یماناند؛ سلتنوع بندپایان مطالعاتی را انجام داده

نواختی دشمنان طبیعی به طور بیان کرد که در مزارع نیشکر با کشت نواري یونجه شاخص تنوع و یک

فتحی و همکاران  .داري کاهش یافتطور معنی زده نیشکر بههاي آفتداري باالتر بوده و درصد ساقهمعنی

ارگرها و کاهش تراکم اي شکگونه کردند که کشت نواري گندم و یونجه باعث افزایش تنوع) گزارش 1392(

  شود.منطقه اردبیل میگندم در مزارع گندم  جمعیت تریپس

                                                             
12   - Unsicker et al.  
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  اهداف پژوهش - 1-10

اي دشمنان طبیعی زمینی و اسپرس در تنوع گونههاي کشت نواري سیبثیر سیستمأارزیابی ت .1

 زمینیسوسک کلرادوي سیب

هاي زمینی و اسپرس در درصد فراوانی نسبی گونههاي کشت نواري سیبثیر سیستمأرزیابی تا .2

 زمینیدشمنان طبیعی سوسک کلرادوي سیب

زمینی و اسپرس در تراکم جمعیت سوسک کلرادوي هاي کشت نواري سیبثیر سیستمأارزیابی ت .3

 زمینیسیب

رس در میزان خسارت وارده به محصول زمینی و اسپهاي کشت نواري سیبثیر سیستمأارزیابی ت .4

 زمینی سیب
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  :دومفصل 

  مواد و روش پژوهش
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    مزرعه آزمایشی و تیمارها -2-1

اردبیل (ارتفاع از سطح دریا  روستاي انزاب از توابع شهرمزرعه آزمایشی در یک در حاضر تحقیق        

  انجام شد.  1395در سال  )E'18o48 ؛ طول جغرافیاییN'19o38متر؛ عرض جغرافیایی  1332

اي زمینی، فراوانی و تنوع گونهسوسک کلرادوي سیب مراحل مختلف زیستیدر این پژوهش تراکم 

زمینی و نوع سیستم کشت نواري سیب سهدشمنان طبیعی آن و نیز خسارت وارده توسط این آفت در 

کشت نواري شش  - 2سه ردیف اسپرس،  در تناوب بازمینی سیبکشت نواري سه ردیف - 1شامل: ( اسپرس

در تناوب با سه زمینی سیبکشت نواري نه ردیف  - 3در تناوب با سه ردیف اسپرس و زمینی سیبردیف 

عالوه بر چهار تیمار همچنین  ).1- 3بررسی شد (شکل  زمینیسیبکشتی تک) به همراه سردیف اسپر

 confidor w/v 35%(کش ایمیداکلوپراید حشره زمینی سمپاشی شده باکشتی سیبنامبرده، یک مزرعه تک

SC( زمینی در چهار تیمار هاي سیبنیز به عنوان شاهد فقط به منظور تعیین درصد کاهش وزن تر غده

  آزمایشی در نظر گرفته شد.

، از موسسه تحقیقات .Onobrychis vicifolia Scopو بذر اسپرس  )Agria رقم(زمینی هاي سیبغده

یک مزرعه در زمینی و اسپرس بر اساس تیمارهاي آزمایشی نهال و بذر کرج تهیه شدند. سیب اصالح و تهیه

در قالب طرح بلوك کامل تصادفی با پنج بلوك  متر مربع 2000به مساحت تقریبی  )2-2شکل ( تحقیقاتی

زمینی هاي سیبغدهانجام شد. متري) انتیس 75هاي کاشت و به روش جوي و پشته (با فاصله بین ردیف

ها در روي هر یک از پشتهاسپرس بذرهاي  و متر از یکدیگرسانتی 20با فاصله در یک ردیف ها روي پشته

روز از  30به فاصله اسپرس زمینی و ت سیباشمتر از یکدیگر کشت شدند. کسانتی 5سه ردیف و با فاصله 

ماه) انجام شد. عملیات خر اردیبهشتزمینی در اواماه و کاشت سیبیکدیگر (کاشت شبدر در اواخر فروردین

زمینی و مطابق با عرف رایج در رفتن در سیب هاي هرز همزمان با مرحله به ساقهداشت شامل وجین علف
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بار صورت گرفت. الزم به روز یک منظم هفت هاياصلهبه ف مزرعهد. آبیاري شمنطقه به صورت دستی انجام 

 د.شها اجتناب کشمصرف حشرهاین مزارع آزمایشی از ذکر است که در 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

  الف

▓ ▓ ▓ ○ ○ ○ ▓ ▓ ▓ 
▓ ▓ ▓ ○ ○ ○ ▓ ▓ ▓ 
▓ ▓ ▓ ○ ○ ○ ▓ ▓ ▓ 
▓ ▓ ▓ ○ ○ ○ ▓ ▓ ▓ 
▓ ▓ ▓ ○ ○ ○ ▓ ▓ ▓ 
▓ ▓ ▓ ○ ○ ○ ▓ ▓ ▓ 
▓ ▓ ▓ ○ ○ ○ ▓ ▓ ▓ 
▓ ▓ ▓ ○ ○ ○ ▓ ▓ ▓ 
▓ ▓ ▓ ○ ○ ○ ▓ ▓ ▓ 
▓ ▓ ▓ ○ ○ ○ ▓ ▓ ▓ 

  ب

▓ ▓ ▓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▓ ▓ ▓ 
▓ ▓ ▓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▓ ▓ ▓ 
▓ ▓ ▓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▓ ▓ ▓ 
▓ ▓ ▓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▓ ▓ ▓ 
▓ ▓ ▓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▓ ▓ ▓ 
▓ ▓ ▓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▓ ▓ ▓ 
▓ ▓ ▓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▓ ▓ ▓ 
▓ ▓ ▓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▓ ▓ ▓ 
▓ ▓ ▓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▓ ▓ ▓ 
▓ ▓ ▓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▓ ▓ ▓ 

  ج

▓ ▓ ▓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▓ ▓ ▓ 
▓ ▓ ▓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▓ ▓ ▓ 
▓ ▓ ▓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▓ ▓ ▓ 
▓ ▓ ▓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▓ ▓ ▓ 
▓ ▓ ▓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▓ ▓ ▓ 
▓ ▓ ▓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▓ ▓ ▓ 
▓ ▓ ▓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▓ ▓ ▓ 
▓ ▓ ▓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▓ ▓ ▓ 
▓ ▓ ▓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▓ ▓ ▓ 
▓ ▓ ▓ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ▓ ▓ ▓ 

  د

در زمینی ) سه ردیف سیبب الف) تک کشتی سیب زمینی شامل زمینی با اسپرسکشت نواري سیبسه نوع شکل شماتیک  -1-2شکل 

سه ردیف  در تناوب بازمینی ) نه ردیف سیبدو  اسپرسسه ردیف  در تناوب بازمینی ) شش ردیف سیبج، اسپرسسه ردیف  تناوب با

  باشند.می رساسپدهنده گیاهان نشان  ▓زمینی ودهنده گیاهان سیبنشان ○ اسپرس
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  ي آزمایشی جهت کشت به روش جوي و پشتهسازي مزرعهآماده -2-2شکل 

  

  زمینیسوسک کلرادوي سیبمراحل مختلف زیستی تراکم  مطالعه -2-2

22، تعداد نمونه الزم با استفاده از فرمول حاضر در پژوهش )/(*)/96.1( xSDN دست آمد. در به

- میانگین داده xبرداري اولیه و هاي حاصل از نمونهانحراف معیار داده S تعداد نمونه مناسب، Nاین رابطه 

در  25/0نیز میزان خطاي قابل قبول در نمونه برداري بوده که مقدار آن  Dباشد. برداري اولیه میهاي نمونه

هاي آن، ها و دستهکم تخمترا). 2001، 13؛ هسو و همکاران2000وود و هندرسون، نظر گرفته شد (ساوث

-زمینی (به عنوان واحد نمونهسیببه ازاي یک بوته  زمینیسوسک کلرادوي سیبالروها و حشرات بالغ 

ها از مرحله رویشی گیاه بردارينمونهدر هر یک از چهار تیمار مورد آزمایش ارزیابی شد. برداري) 

ي رشدي روز یکبار تا مرحله هفتهاي هر ه فاصلهزمینی با چهار برگ (اوایل خردادماه) آغاز شد و بسیب

نوبت  14برداري زمینی (اواخر مردادماه) ادامه یافت. تعداد دفعات نمونههاي سیبزرد و خشک شدن برگ

، 8، 1هاي عصر در تاریخ 12صبح تا  10برداري بین ساعات زمینی بود. نمونهدر طول فصل رشدي سیب

انجام شد.  1395مرداد ماه سال  30و  23، 16، 9، 2تیرماه،  26و  19، 12، 5خرداد ماه،  29و  22، 15

 زمینی از هر کرت آزمایشی به طور تصادفی انتخاب شده و برداري تعداد پنج بوته سیبدر هر مرحله از نمونه

 

                                                             
13   - Hsu et al. 
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Abstract: In this study, the density of the Colorado potato beetle (CPB), Leptinotarsa 

decemlineata (Say), and species diversity of its predators were studied in three strip cropping 

systems (including three rows potato with three rows sainfoin, six rows potato with three rows 

sainfoin, and nine rows potato with three rows sainfoin) along with potato monoculture in 

Ardabil region during 2016. Among the tested treatments, the lowest densities of CPB eggs, 

larvae and adults were observed in three rows potato with three rows sainfoin teatment. Among 

the CPB predators on potato foliage, Chrysoperla carnea (Stephens) and Coccinellids (including 

Hipodamia convergens Guernmenevelle, Coccinella septempunctata (L.) and Hippodamia 

variegate (Goeze)) had the highest percentage of relative abundance. The abundance of these 

predators (C. carnea and coccinellids) in three rows potato with three rows sainfoin were 

significantly higher than on potato monoculture, but there was no significant difference was observed 

between three intercrops. Moreover, the highest value of Shannon diversity index (H’) for these 

predators was recorded in three rows potato with three rows sainfoin treatment. Moreover, 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 value of Shannon 

diversity index for terrestrial predators in each of three intercrops was significantly higher than in 

monoculture. The lowest value of Morisita-Horn index was recorded between three rows potato 

with three rows sainfoin and monoculture, and the highest value was found between three and six 

rows potato with three rows sainfoin. Moreover, the lowest and the highest percentage of fresh 

tubers weight loss was recorded in three rows potato with three rows sainfoin and potato 

monoculture, respectively. Therefore, it can be concluded that amongst the four cropping systems 

three rows potato with three rows sainfoin intercrop with increasing of CPB predator’s diversity and 

decreasing of CPB density could be useful in integrated management of CPB in potato fields. 
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