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  چکیده
 Sorghum) زمینی بر فون موجودات مفید مزرعه، از سه گیاه پوششی سورگومبه منظور بررسی تاثیر کشت ارگانیک سیب     

bicolor) ،  شبدرایرانی(Trifolium resupinatum) و شنبلیله )Trigonella foenum-graecum(  ،به عنوان گیاه پوششی
اي، در قالب طرح بلوك کامال تصادفی در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزي دانشگاه بدین منظور آزمایشی مزرعه. استفاده شد

داري زمینی، به طور معنیسیب-ورگومس تیمار که نتایج این پژوهش نشان داد. انجام گرفت 1391شیراز، در بهار و تابستان سال 
و  Mononchus aquaticusو نماتدهاي شکارگر  Anelosimus eximiusاي، عنکبوت بیشترین جمعیت کفشدوزك هفت نقطه

Clarkus papillatus  را نسبت به دو تیمار شاهد وجین شده و وجین نشده، دارا بوده و پس از آن بیشترین جمعیت مربوط به
درصد نشان  1داري را در سطح مینی بود که این تیمارها با هم اختالف معنیسیب ز- زمینی و شبدرایرانیسیب- دو تیمار شنبلیله

توان از این گیاهان با توجه به نتایج آزمایش مبنی بر تحت تاثیر قرار گرفتن جمعیت نماتدهاي شکارگر و حشرات مفید، می. دادند
زیستی و کنترل بیولوژیک آفات، در گیاه  پوششی به منظور افزایش جمعیت حشرات و نماتدهاي مفید که باعث افزایش تنوع

  .  شوند بهره جستزمینی میزراعی سیب
  

  بندپایان مفید وزمینی، سورگوم، شبدرایرانی، شنبلیله سیب: واژگان کلیدي      
  

  مقدمه
ر زیستی، به به کنترل بیولوژیک یا مها. باشندزاي محصوالت کشاورزي میهاي گیاهخوار یکی از عوامل مهم خسارتحشرات و کنه     

اند زیتوئید و شکارگر حشرات گیاهخواربرخی از حشرات، پارا. شودگفته می) آفت(آور کارگیري عوامل زنده مفید علیه موجود زنده زیان
-هاي کشاورزي میهاي گیاهخوار باعث کاهش جمعیت آنها شده و در مواقعی سبب تعادل در اکوسیستمکه با تغذیه از حشرات و کنه

 90بیش از ). 2( توانایی برخی از نماتدها به تغذیه از سایر نماتدها نیز همواره نظر نماتدشناسان را به خود جلب نموده است. )1( شوند
در نتیجه، استفاده از نماتدهاي  ).14و12( کنندهاي حشرات آفت، قسمتی از چرخه زندگی خود را در خاك سپري میدرصد گونه

  . کننده است خوار در خاك امیدوارحشره
 .)18( ها افزایش داده استکشها و علفها را در جهت کاهش مصرف آفتکشهاي اخیر، دانش کشاورزي پایدار، تالشدر سال

از جمله این راهکارها، . هاي هرز ارایه شده استهاي غیر شیمیایی کنترل آفات و علفي روشراهکارهاي متعددي به منظور توسعه
 الت آللوپاتیک با خاصیت هاي مختلف کشت مخلوط، کشت محصواز قبیل تناوب زراعی، استفاده از سیستم فرایندهاي اکولوژیک

هاي مدیریت اکولوژیک ها، در قالب سیستماست که امروزه این رهیافتعلفهاي هرز  ياستفاده از ارقام زراعی خفه کننده آللوپاتی و
 ).16(اند آفات قرار گرفته

  
  هامواد و روش

اجرا  1391در بهار و تابستان سال  زي دانشگاه شیراز واقع در باجگاه،طرح پژوهشی در ایستگاه تحقیقاتی زراعی دانشکده کشاور این
شاهد بدون : تیمارهاي آزمایش عبارت بودند از. تکرار، انجام گرفت 4تیمار و  5هاي کامل تصادفی با آزمایش به صورت طرح بلوك. شد

 میزان بذر . زمینیهد وجین شده، گیاهان پوششی سورگوم، شبدر ایرانی و شنبلیله کشت شده همراه سیبهاي هرز، شاوجین علف
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هاي بذري غده .کیلوگرم در هکتار بود 30شنبلیله کیلوگرم در هکتار و  35کیلوگرم در هکتار، سورگوم  10مصرفی براي  شبدر ایرانی 

  . هاي قارچی ضدعفونی شدندعلیه کلیه بیماريزمینی قبل از کشت با مانکوزب دو در هزار سیب
هاي شاهد از شمارش مستقیم حشرات بر روي به منظور نمونه برداري از فون حشرات مفید و جمعیت آنان در گیاهان پوششی و کرت

ها صورت گرفت و در ها و الروهاي آنها و شمارش حشرات، شفیرهها استفاده شد و این کار با زیر و رو کردن برگگیاهان و خاك کرت
شکارگران . تشخیص داده شدند ،)4و  3، 13، 10، 5( آزمایشگاه با استفاده از بینوکولر و میکروسکوپ و با توجه به کلیدهاي موجود

به منظور . ها، به منظور شناسایی جنس و گونه، به مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی تهران ارسال گردیدندموجود در کرت
گرم  500متري و هر نمونه به میزان سانتی 30ها از عمق زمینی در کرتهاي سیبها از اطراف ریشهبرداري از نماتدها، نمونهنمونه

  . هاي پالستیکی به طور جداگانه نگهداري شدنددرجه سانتیگراد و داخل کیسه 5آوري و قبل از ارسال، در یخچال با دماي خاك، جمع
، افزوده شد و به صورت )روي پشته و داخل جوي(کمپوست به هر کرت  کیلوگرم کود ورمی 3ودن خاك، به علت سخت و نامرغوب ب

و بر این اساس نتایج انجام  SAS افزارها با نرمآنالیز آماري داده شد و در انتهاسانتیمتري با خاك مخلوط  10-15سطحی تا عمق 
 .پژوهش گزارش شدند

  
  نتیجه و بحث

  (Coccinella septempunctata) ايقطههفت ن کفشدوزك - 1
درصد به خود  94اي، بیشترین جمعیت را با فراوانی بیش از هاي موجود کفشدوزك هفت نقطهپس از نمونه برداري از کفشدوزك

محققین مطابقت دارد، زیرا این  )11(هاي دیگر محققین این با نتیجه بدست آمده از پژوهش. اختصاص داده و گونه غالب شناخته شد
اي و درختی سانتیمتر را نسبت به گیاهان درختچه 50اند که این گونه کفشدوزك، گیاهان علفی با ارتفاع کمتر از چنین اثبات کرده

جمعیت این گونه کفشدوزك، بستگی به درجه حرارت محیط داشته و با افزایش درجه حرارت در فصل تابستان، . دهدترجیح می
روز یکبار صورت گرفته و تعداد حشرات کامل،  15ها در مزرعه، هر داده برداري از کفشدوزك. )15( یابدمیجمعیت این گونه افزایش 

ها با در نظر گرفتن برداري ثبت گردیده و آنالیز دادههاي کفشدوزك موجود در مزرعه، شمارش، در جداول نمونهالرو و شفیره از گونه
این  بیشترین میزان. دار نبوددار بوده ولی اثر متقابل آنها معنییمار و زمان هر دو معنیاثر ت). 1جدول (فاکتور زمان صورت گرفت 

درصد افزایش نسبت به تیمار شاهد وجین شده، پس از  100زمینی با بیش از مربوط به تیمار گیاه پوششی سورگوم و سیب کفشدوزك
درصدي در تعداد کفشدوزك  100ه این دو نیز باعث افزایش بیش از آن به ترتیب مربوط به تیمارهاي شنبلیله و شبدر ایرانی بود ک

  . اي نسبت به شاهد وجین شده گردیدندهفت نقطه
  
  

 زمینیگیري در کشت سیبهاي مختلف اندازهاي در زمانتجزیه واریانس جمعیت کفشدوزك هفت نقطه: 1جدول 
  منابع تغییر  درجه آزادي  میانگین مربعات

45.69 ns  بلوک  ٣  
  تیمار ۴ ** 1893.27
  زمان  ٣ ** 427.03
32.96 ns زمان×تیمار ١٢  

  خطا ۶٠ ۶١/٣١
  ضریب تغییرات  - ٩/٢١
  ضریب تبیین  - ٩٣/٠

  داردرصد و غیر معنی 5و  1دار در سطح احتمال  به ترتیب معنی nsو * ، **
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  eximius Anelosimus عنکبوت -2

اثر تیمارهاي اعمال گردیده بر جمعیت ، eximius Anelosimus بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون تجزیه واریانس جمعیت عنکبوت
بیشترین جمعیت، مربوط به تیمار گیاه ). 2جدول (دار بود درصد معنی 1برداري گردید، در سطح این عنکبوت که در پایان فصل نمونه

در اینجا نیز کلیه  .نشان داد) هاي هرزوجین شده و بدون وجین علف(داري را با تیمارهاي شاهد تالف معنیپوششی سورگوم بود که اخ
بیشترین جمعیت این عنکبوت مربوط به تیمار . درصدي گردیدند 100تیمارها نسبت به شاهد وجین شده، باعث افزایش بیش از 

زمینی و شاهد بدون سیب - زمینی، شنبلیلهسیب -ه تیمارهاي شبدر ایرانیزمینی بود و پس از آن به ترتیب مربوط بسیب -سورگوم
  .  هاي هرز بودوجین علف

باشند و سیستم چند کشتی با جذب حشرات بیشتر ها میها، از شکارچیان متداول و فراوان در اگرواکوسیستمبه طور کلی عنکبوت
گیاهان پوششی با پوششی که بر سطح  ).6و  17( گرددکشتی میباعث افزایش جمعیت این دشمنان طبیعی نسبت به سیستم تک 

درصد در مزارع چاي  1گونه عنکبوت نسبت به تک کشتی چاي در سطح  8دار جمعیت کنند باعث افزایش معنیزمین ایجاد می
  .)7( گردیدند

  نماتدهاي شکارگر - 3
داري را در هاي اعمال شده بر روي هر دو نماتد اختالف معنیتجزیه واریانس مربوط به جمعیت نماتدهاي شکارگر نشان داد که تیمار

  ).     2جدول (باشند درصد دارا می 1سطح احتمال 
داري را با سایر مربوط به تیمار گیاه پوششی سورگوم بود که اختالف معنی، Mononchus aquaticus  بیشترین جمعیت نماتد

نیز بیشترین جمعیت را در تیمار گیاه پوششی سورگوم داشت که داراي  Clarkus papillatus نماتد). 1شکل (تیمارها نشان داد 
  ).2شکل (بود ) وجین شده و بدون وجین(داري با هر دو تیمار شاهد اختالف معنی

 .)8(گردندگراس به عنوان گیاه پوششی، باعث افزایش جمعیت نماتدهاي مفید خاك میدهد که خردل و سودانتحقیقات نشان می
   .)9(دهد میرا افزایش  بسیاريجمعیت نماتدهاي شکارگر  رود،بکار  زمینی،زمانیکه به عنوان گیاه پوششی در سیب ، نیزرگومسو
  

 زمینیدر کشت سیب و نماتدهاي شکارگر   Anelosimus eximius تجزیه واریانس جمعیت عنکبوت: 2جدول 
   میانگین مربعات 

Clarkus papillatus   Mononchus aquaticus   Anelosimus eximius   منابع تغییر درجه آزادي  
 تیمار ۴ ** 250.7 ** 33425.6 ** 1488.93
10.587 ns 1025.0ns  7.867 ns بلوك  ٣ 

 خطا ١٢ ٠٣٣/٢٢ ٩/١١۴٢  ٩٩/١٨
 ضریب تغییرات  - ١٣/۵ ٨٧/١٠ ٩/٨

 ضریب تبیین  - ٠/٩۶  ٩١/٠ ٠/٩۶
  داردرصد و غیر معنی 5و  1حتمال  دار در سطح ابه ترتیب معنی nsو * ، **
  

 
  گیري کلینتیجه

 زمینی به منظور دار استفاده از گیاهان پوششی سورگوم، شبدر ایرانی و شنبلیله در مزارع سیبنتایج بدست آمده، حاکی از تاثیر معنی

با توجه . باشدمی زمینینیک سیبتیمار شاهد وجین شده و وجین نشده در کشت ارگاافزایش جمعیت شکارگران مفید، نسبت به دو 
هاي اخیر، پاسخ مثبت بدست آمده هاي هرز در دههبه تاکید فراوان بر کاهش مصرف سموم شیمیایی و کنترل اکولوژیک آفات و علف

سموم تواند نویدبخش امکان استفاده از این گیاهان پوششی به منظور جلب شکارگران مفید و کاهش استفاده از از این پژوهش، می
  . شودزمینی و لذا حداکثر حمایت و حفاظت از شکارگران مفید کشاورزي در کشت سیب
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