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فصل اول

و هدفمقدمه



٢

و هدفمقدمه- ۱

Brassica napusکلزا با نام علمي  L.) از تيره چليپائيانBrassicacaeبهوساله بوده )، گياهي زراعي و يك -

- ٩٤. در سال زراعي شودکشت مي

اردبيل با و استانداده شده بودهزار هکتار از سطح زمين٨٧حدود ١٣٩٣

مورد حمله). محصول کلزا Anonymous, 2015(دارا بودهکتار مقام دوم کشور را ۱۳۰۰۰حدود در کشت کلزا 

Plutella xylostellaالماسي پره پشتشباز جملهآفات مختلف  (L.) (Lepidoptera: Plutellidae)قرار مي-

Sarfraz(گيرد  et al., 2006; Kahuthia-Gathu et al., 2008; Fathi et al., 2011 and 2012(. خسارت

ها و کاهش سطح فتوسنتزکننده گياه باعث کاهش عملکرد اين شب

Sarfrazشود (گياه مي et al., 2005; Kahuthia-Gathu et al., 2008.( ها روشي کشاستفاده از حشرههرچند

استفاده از به دليل عوارض نامطلوب متعدد روش کنترل شيميايي، است ولي الماسيپره پشتشب

;Talekar and Shelton, 1993(نظر قرار گيردروش Shi et al.,

2004(.

متنوع

Altieriگونه et al., 2009;

Garratt et al., 2011جنسDiadegma ،CotesiaوOomyzus و

ها به عنوان عوامل کنترل بيولژيک اين آفت توسط ها و کفشدوزک

Talekar and Shelton, 1993; Liuمحققين مختلف گزارش شده است ( et al., 2000; Shi et al., 2004;

Sarfraz et al., 2005; Sow et al., 2013

توان از اين گياهان در متنوعشوند. بنابراين، ميميهاآن

سيستم



٣

)Colley and Luna, 2000; Altieri et al., 2009سيستم .(

-چند رديف از يک محصول در تناب با دو يا چند رديف از يک يا چند محصول ديگر) به عنوان يکي از روش

ش جمعيت آفات، افزايش تنوع گونهکاه

Fujitaتوسط محققين مختلف پيشنهاد شده است ( et al., 1992; Zhang and Li, 2003; Altieri et al.,

پره پشتشب2009

Talekarتوسط محققين متعدد گزارش شده است (مختلف ن et al., 1986; Åsman et al., 2001; Ogol

and Makatiani, 2007; Asare-Bediako et al., 2010 .(

پره شبشناسايي دشمنان طبيعي، (ب) الماسيپره پشتشبتحقيق حاضر با اهداف (الف) ارزيابي تراکم جمعيت 

، (د) تعيين پرهشبها، (ج) محاسبه تنوع گونهن درصد فراواني نسبي هر يک از آنو تعييالماسيپشت

پره، و (ه) ارزيابي ميزان کاهش عملکرد محصول کلزا در سيستمها، الروها و شفيرهدرصد تخم

تواند در انتخاب سيستم صل از تحقيق حاضر مي

و افزايش تنوع گونهالماسيپره پشتشبکشت مناسب کلزا با هدف کاهش جمعيت 

در مزارع کلزا مفيد باشد.الماسيپره پشتشبمديريت تلفيقي 



۴

فصل دوم

هامواد و روش



۵

هاوشمواد و ر- ۲

مکان آزمايش -۱- ۲

۱۵درجه و ۳۸متر؛ عرض جغرافيايي ۱۳۳۲در اردبيل (ارتفاع از سطح دريا ۱۳۹۵و ۱۳۹۴پژوهش حاضر در سال

متر) انجام ميلي۹/۳۰۳دقيقه شرقي، و ميزان بارندگي متوسط ساليانه ۱۷درجه و ۴۸دقيقه شمالي و طول جغرافيايي 

شد.

سيستم-۲- ۲

Hyola 308 ( شبدر ايراني، و بذر.LresupinatumTrifolium (رقم اقليد فارس) از ،

سيستمتهيه شدند. موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذر کرج 

,Cl) (2Ca: 2Cl, 4Ca: 2Clا دو رديف شبدر () در تناوب بCa(کشت

and 6Ca: 2Clکش شده با حشرهکشتي کلزا بودند. همچنين، يک تيمار شاهد شامل تک) و تک

منظور تعيين ميزان کاهش عملکرد محصول در هر ليتر) صرفا به۱۰۰ليتر بر ميلي۷۵کلرپايريفوس (با دز توصيه شده 

به مساحت سه هزار متر مربع در قالب طرح زمينيسيستم کشت مورد مطالعه استفاده گرديد. آزمايش در يک از چهار 

) شامل يکي از پنج تيمار مورد m۱۰ ×۶بلوک

در . به عنوان حاشيه در نظر گرفته شدشت نشده يک آزمايش بود. بين کرت

گياه در هر متر مربع و ۶۰ها با تراکم سانتي۶۰رديف

گياه در هر متر مربع کشت شدند. در هر تيمار، کاشت ۱۲۰ها در تراکم بذره

ماه انجام شد. عمليات داشت شامل وجين علفطور همزمان در اواسط فروردينو شبدر به



۶

صورت دستي رويش کلزا و مطابق با عرف رايج در منطقه به

شد. 

الماسي و درصد گياهان آلودهپره پشتشبتراکم تخم، الرو و شفيرهنمونه-٣- ٢

الماسي تا پره پشتها از مرحله رويش برگها، نمونهدر اين آزمايش

در اين انجام شدند. به صورت هفتگي رنگ شده بودند) ها تيرهدرصد دانه٦٠رسيدگي و برداشت کلزا (که بيش از مرحله 

تعداد چهار بوته کلزا از هر کرت آزمايشي هر تاريخ نمونهتحقيق واحد نمونه

بين با استفاده از ذرهالماسي پره پشتشبها، الروها و شفيرهدر هر نمونه، تعداد تخمشده وبه طور تصادفي انتخاب 

- پره پشتشبها، الروها و شفيرهشمارش و يادداشت شدند. از دادهx٢٠دستي 

نوع سيستم کشت استفاده گرديد. الزم به در هر يک از چهار گياهان آلوده به آفت 

ها در چهار نمونه مربوط به هر کرت به عنوان ها، الروها و شفيرهها ميانگين تراکم تخمدر اين آزمايش

ها با چهار تيمار و چهار تکرار آناليز شدند.يک تکرار در نظر گرفته شد. بنابراين، اين آزمايش

ها، درصد فراواني نسبي و شاخص تنوع گونهپره پشت الماسيشبشکارگرتعيين -٤- ٢

پره پشت ها از مرحله رويش برگها نيز نمونهدر اين آزمايش

ز ارزيابي، تعداد چهار بوته . در هر مرحله ارسيدگي و برداشت کلزا ادامه يافتالماسي آغاز شد و به طور هفتگي تا مرحله 

بين در بررسي نمونهدر هر کرت آزمايشي بررسي شدند. 

نمونهشمارش شدند. x٢٠دستي 

نشوونما و تبديل آن

پره پشتبرگ

Bei-Bienkoدند (حشرات کامل گونه et al., 1969;

Gordon, 1985; Brooks and Barnard, 1990.از داده). تعداد هر گونه شکارگر در هر نمونه يادداشت گرديد -
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) و نيز Hشاخص تنوع شانون (ها، 

)CMHهورن (- موريسيتاشاخص شباهت تنوع گونه

) ۱شماره (در هر يک از چهار سيستم کشت استفاده شد. اين شاخص بر اساس فرمول الماسي پره پشتشب

;Shannon and Weaver, 1949(محاسبه شد  Magurran, 2004(:

ppH ii
ln-)۱(

) وجود دارند.ni/Nام (piiشاخص تنوع شانون و Hدر اين رابطه 

بين چهار الماسي پره پشتشب- شاخص شباهت موريسيتا

محاسبه شد )٢شماره (هورن بر اساس فرمول -شاخص شباهت موريسيتانوع سيستم کشت استفاده شد.

)Magurran, 2004:(

  ))(/()(2 NNddbaC babaii iMH
)٢(

تعداد A ،biام در گياه iتعداد افرادگونه B ،aiتعداد کل افراد در گياه A ،Nbتعداد کل افراد در گياه Naر اين رابطه د

B ،daياه ام در گiافراد گونه  = ∑ ai
2/Na

dbو 2 = ∑bi
2/Nb

هورن بين صفر تا - باشند. شاخص شباهت موريسيتامي2

يک متغير است.

الماسيپره پشتشبپارازيته شدهها، الروها و شفيرهتخمدرصد تعيين -۵- ۲

جداگانه (با ذکر نام سيستم کشت به طورآلوده کلزا ها، الروها و شفيرهتخمها، در اين آزمايش

و در اتاقک رشد شدهو تاريخ نمونه

ساعت تاريکي تا ۱۰ساعت روشنايي و ۵۰۱۴±۵درجه سلسيوس، رطوبت نسبي ۱±۲۵

ها، درصد تخمزمان ظهور حشرات کام

ها در چهار ها، الروها و شفيرهميانگين درصد پارازيتيسم تخمظهور پارازيتوييدها مرده بودند) در هر نمونه تعيين شدند. 

ها با چهار تيمار و چهار تکرار آناليز نمونه مربوط به هر کرت به عنوان يک تکرار در نظر گرفته شد. بنابراين، اين آزمايش



٨

شناسي قسمتگيها، الروها و شفيرهدر ادامه، گونهشدند. 

به منظور تعيين گونه غالب زنبور ). سپس، Tobias, 1995مختلف بدن و اندام

تعداد هر يک از گونهپره پارازيتوييد هر يک از مراحل زيستي نابالغ اين شب

درصد فراواني نسبي هر گونه زنبور هر  نمونه شمارش و يادداشت گرديد. از دادهمراحل نابالغ در

استفاده شد.در هر يک از چهار نوع سيستم کشتپارايتوييد 

درصد کاهش عملکرد محصول کلزا-٦- ٢

رنگ شده بودند) تعداد چهار بوته هها تيردرصد دانه٦٠رسيدگي و برداشت کلزا (که بيش از در تحقيق حاضر، در مرحله 

کشتي کلزا سمپاشي شده) به طور کشت مورد مطالعه و نيز کرتکلزا از هر کرت مربوط به چهار سيستم

از محل طوقه بريده شدند و به آزمايشگاه در دانشگاه محقق اردبيلي منتقل شدند. اين گياهان در شده و تصادفي انتخاب 

ساعت درون آون خشک شدند. سپس دانه٧٢گراد به مدت ه سانتيدرج٦٠

,Sartorius Inc., Edgewood, NYگرم (٠٠١/٠

USAآزمايشي با فرمول زير ) وزن شدند. ميانگين درصد کاهش وزن خشک دانه

محاسبه گرديد:

١٠٠×Wc/)Wc -Wtدرصد کاهش وزن خشک دانه = (

وزن خشک Wcوزن خشک دانهWtدر اين فرمول 

ها در هر يک از چهار سيستم د کاهش وزن خشک دانهسپس درصباشند. دانه

کشت مورد مطالعه در قالب طرح بلوک

هاداده-٧- ٢

ها، تراکم تخمهاLog(x)تبديل دادهها انجام شد و از 

به پارازيته شده ها، الروها و شفيرهتخمarcsin (x)الروها و شفيره



٩

- تخمدرصد ها، الروها و شفيرهتراکم تخمها استفاده گرديد. دادهيکنواخت کردن واريانس دادهمنظور 

به طور جداگانه در قالب طرح پايه بلوک١٣٩٥و ١٣٩٤در دو سالپارازيته شده هها، الروها و شفير

ها با استفاده از آزمون توکي در شدند. اختالفات بين ميانگين دادهتصادفي (با چهار تيمار و چهار تکرار) 

-تنوع شانون و شاخص شباهت موريسيتاشاخصهمچنين، ).SAS, 2005سطح احتمال پنج درصد مقايسه شدند (

محاسبه شدند. Excelافزار پره در هر يک از چهار سيستم کشت با استفاده از نرم

طرح بلوکبه طور جداگانه در قالب ١٣٩٥و ١٣٩٤شاخص تنوع شانون در دو سال

اختالفات بين ).SAS, 2005ها استفاده گرديد (چهار تکرار 

).SAS, 2005ها با استفاده از آزمون توکي در سطح احتمال پنج درصد مقايسه شدند (ميانگين داده
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فصل سوم

نتايج
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نتايج - ٣

پره پشت الماسي و درصد گياهان آلودهشبشفيرهها، الروها وتراکم تخم-١- ٣

معنيچهار سيستم کشت مورد مطالعه اختالف بين پره پشتتراکم تخم

در هر دو . )۱۳۹۵در سال =۰۰۱/۰P< ،۰۷/۱۱۲F= ،۹,۳dfو ۱۳۹۴درسال =۰۰۱/۰P< ،۵۶/۱۳۱F= ،۹,۳df(داد

ها بين سه تيمار کشت کشتي کلزا مشاهده گرديد، ولي تراکم تخمها به طور معنيتراکم تخمشترين سال، بي

اختالف معنيچهار سيستم کشت مورد مطالعه بين الروها ). تراکم۱

در هر ). ۱۳۹۵در سال =۰۰۱/۰P< ،۶۴/۸۶F= ،۹,۳dfو۱۳۹۴در سال =۰۰۱/۰P< ،۲۷/۹۶F= ،۹,۳dfرا داشت (

تراکم الروها به طور معنيدو سال، بيشترين 

و 2Ca: 2Clبود، ولي اختالف در تراکم الروها بين 6Ca: 2Clبه طور معني2Ca: 2Clتراکم الروها در 

4Ca: 2Clبيشترين ها در هر دو سال نشان داد که ۱دار نبود (جدول معني

به طور معني2Ca: 2Clها در کشتي کلزا مشاهده گرديد؛ تراکم شفيرهها به طور معنيتراکم شفيره

) قرار c(پايين 4Ca: 2Clو 2Ca: 2Clها در بود، ولي تراکم شفيره6Ca: 2Clکمتر از 

؛ جدول ۱۳۹۵در سال =۰۰۱/۰P< ،۹۵/۳۴F= ،۹,۳dfو ۱۳۹۴در سال =۰۰۱/۰P< ،۰۷/۴۶F= ،۹,۳dfداشتند (

۱.(

لزا در چهار نوع سيستم کشت کPlutella xylostellaها، الروها و شفيره) تراکم تخم±SEميانگين (-١جدول 

و شبدر

سيستم
۱۳۹۴۱۳۹۵۱۳۹۴۱۳۹۵۱۳۹۴۱۳۹۵

3/4کشتي کلزاتک ± 4/0 a6/4 ± 5/0 a3/3 ± 2/0 a7/3 ± 4/0 a4/1 ± 2/0 a6/1 ± 2/0 a
2Ca: 2Cl2/1 ± 2/0 b1/1 ± 2/0 b8/0 ± 1/0 c7/0 ± 1/0 c5/0 ± 1/0 c4/0 ± 1/0 c
4Ca: 2Cl4/1 ± 2/0 b2/1 ± 2/0 b9/0 ± 1/0 bc8/0 ± 1/0 bc6/0 ± 1/0 bc5/0 ± 1/0 bc
6Ca: 2Cl7/1 ± 3/0 b5/1 ± 2/0 b2/1 ± 1/0 b1/1 ± 1/0 b0/1 ± 1/0 b8/0 ± 1/0 b

Pدار در سطح احتمال دهنده اختالف معنیابه در هر ستون نشانحروف نامش باشند.با استفاده از آزمون توکی می0.05 ≥
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کشتي کلزا به طور معنيدر هر دو سال مورد مطالعه در سيستم تکالماسي پره پشتشببه درصد گياهان آلوده 

الماسيپره پشتشببه درصد گياهان آلوده ه

=۰۰۱/۰P< ،۵۴/۲۳F= ،۹,۳df(بود 6Ca: 2Clبه طور معني4Ca: 2Clو 2Ca: 2Clدر 

).۱؛ شکل ۰۰۱/۰P< ،۲۷/۱۹F= ،۹,۳df=۱۳۹۵و ۱۳۹۴

وده
ن آل

اها
 گي

صد
در

چهار نوع سيستم کشت کلزا و شبدر در Plutella xylostellaياهان آلوده به ) درصد گSE±ميانگين (-۱شکل 

ها، درصد فراواني نسبي و شاخص تنوع گونهالماسيپره پشتشب-۲- ۳

و درصد فراواني نسبي آنها در هر يک از چهار سيستم کشت مورد مطالعه در منطقه الماسيپره پشتشب

Orius nigerاست. گونهارايه شده٢ردبيل در جدول ا (Wolff) ،Chrysoperla carnea

(Stephens) وHippodamia convergens Guérin-Ménevilleتر و گونهبا درصد فراواني بيشNabis

pseudoferus Remane وNabis punctatus A. Costa ،Coccinella septempunctata (L.) و
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Hippodamia variegata (Goeze) با درصد فراواني نسبي کمتر در هر چهار سيستم کشت مورد مطالعه مشاهده

بين الماسيپره پشتشبيب گونهHاختالف در مقادير شاخص تنوع شانون ().۲(جدول شدند 

، =۰۰۲/۰Pو ۰۰۳/۰P= ،۷۵/۹F= ،۹,۳df=۱۳۹۴دار بود (چهار سيستم کشت مورد مطالعه معني

۰۲/۱۱F= ،۹,۳df=۱۳۹۵ در هر سه تيمار کشت در هر دو سال، مقدار شاخص تنوع شانون ). ٣جدول ؛

کشتي کلزا بوداز تک

).۳(جدول نشد 

در چهار نوع ها درصد فراواني نسبي آنPlutella xylostella-٢جدول 

سيستم کشت کلزا و شبدر در منطقه اردبيل

زاکشتي کلتکشکارگرها
2Ca: 2Cl4Ca: 2Cl6Ca: 2Cl

۱۳۹۴۱۳۹۵۱۳۹۴۱۳۹۵۱۳۹۴۱۳۹۵۱۳۹۴۱۳۹۵
Hemiptera

Anthochoridae

Orius niger (Wolff, 1811)6/289/274/218/205/221/233/248/23

Nabidae

Nabis pseudoferus Remane, 19492/50/53/117/106/91/102/99/8

Nabis punctatus A. Costa 18471/38/37/99/94/86/86/81/8

Neuroptera

Chrysopidae

Chrysoperla carnea (Stephens, 1836)9/272/287/181/198/199/188/194/20

Coleoptera

Coccinelidae

Hippodamia convergens Guérin-Méneville, 18426/208/198/163/174/186/172/186/17

Coccinella septempunctata (Linnaeus, 1758)2/72/73/108/100/114/107/92/10

Hippodamia variegata (Goeze, 1777)4/71/88/114/113/103/112/100/11
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در HPlutella xylostellaتنوع شانون (شاخصمقادير ) ±SEميانگين (- ۳جدول 

چهار نوع سيستم کشت کلزا و شبدر

)Hشاخص تنوع شانون (سيستم
۱۳۹۴۱۳۹۵

76/1کشتي کلزاتک ± 02/0 b83/1 ± 03/0 b
2Ca: 2Cl98/1 ± 03/0 a02/2 ± 03/0 a
4Ca: 2Cl97/1 ± 04/0 a96/1 ± 04/0 a
6Ca: 2Cl92/1 ± 03/0 a94/1 ± 03/0 a

Pدار در سطح احتمال دهنده اختالف معنیحروف نامشابه در هر ستون نشان باشند.با استفاده از آزمون توکی می0.05 ≥

در Plutella xylostellaشکارگرترکيب گونه) بين CMHهورن (-مقادير شاخص شباهت موريسيتا-٤جدول 

چهار نوع سيستم کشت کلزا و شبدر

کشتي کلزاتکسيستمسال

2Ca: 2Cl4Ca: 2Cl6Ca: 2Cl

----کشتي کلزاتک۱۳۹۴

2Ca: 2Cl863/0---

4Ca: 2Cl884/0993/0--

6Ca: 2Cl897/0974/0986/0-

----کشتي کلزاتک۱۳۹۵

2Ca: 2Cl837/0---

4Ca: 2Cl852/0984/0--

6Ca: 2Cl861/0958/0973/0-

-- همچنين، در تحقيق حاضر مشخص گرديد که مقدار شاخص شباهت تنوع گونه

در سال CMH≥۸۹۷/۰بين تکالماسيتپره پششبشکارگر 

در CMH≤۹۷۴/۰) پايين۱۳۹۵در سال CMH≥۸۶۱/۰و ۱۳۹۴

).۴) بود (جدول ۱۳۹۵در سال CMH≤۹۵۸/۰و ۱۳۹۴سال 
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الماسيپره پشتشبپارازيته شده يرهها، الروها و شفتخمدرصد -٣- ٣

Trichogramma brassicaeتوسط يک گونه زنبور پارازيتوييد تخم الماسيپره پشتشبدر تحقيق حاضر تخم

Bezdenko .در درصد تخمپارازيته شدند

و کمترين آن 2Ca: 2Clدردرصد تخمکشتي کلزا بوتک

، =۰۰۵/۰Pدار نبود (معني4Ca: 2Clو 2Ca: 2Clمشاهده شد، ولي اختالف در بين دو تيمار 6Ca: 2Clدر 

۶۹/۸F= ،۹,۳df= ۰۰۷/۰و ۱۳۹۴درسالP= ،۸۱/۷F= ،۹,۳df= پره پشت).۵: جدول ۱۳۹۵درسال -

Gravenhorst(Diadegma majale ،Diadegma(گونه زنبور پارازيتوييد الرو شامل الماسي توسط شش 

(Hellen)semiclausum ،)Gravenhorst(dromus collarisDia ،)Haliday(Cotesia vestalis ،

Bracon hebetor Say وOomyzus sokolowski (Kurdjumov)

.Dدرصد فراواني نسبي باال و گونهO. sokolowskiو D. majale ،C. vestalisه

semiclausum ،D. collaris وB. hebetor کمترين درصد ٦درصد فراواني نسبي پاييني را داشتند (جدول .(

درصد کشتي کلزا مشاهده گرديد؛ به طور معني

در بود، ولي 6Ca: 2Clبه طور معني2Ca: 2Clدر 

2Ca: 2Cl 4وCa: 2Cl باالتر)a) ۰۰۱/۰) قرار داشتندP< ،۴۲/۲۳F= ،۹,۳df=

). همچنين، در تحقيق حاضر شفيره۵: جدول ۱۳۹۵درسال =۰۰۱/۰P< ،۹۳/۱۸F= ،۹,۳dfو ۱۳۹۴درسال 

پارازيته شدند. درصد شفيرهO. sokolowskiشفيره - توسط يک گونه زنبور پارازيتوييد الروالماسيپره پشتشب

ين اختالف در بين سه کشتي کلزا بود، ولي ا

=۰۰۶/۰P= ،۲۴/۸F= ،۹,۳dfو ۱۳۹۴درسال =۰۰۳/۰P= ،۳۱/۱۰F= ،۹,۳dfدار نبود (

).۵: جدول ۱۳۹۵درسال 
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در چهار نوع Plutella xylostellaها، الروها و شفيرهدرصد تخم) ±SEميانگين (-۵جدول 

شبدرسيستم کشت کلزا و

تعداد تخمسيستم
گياهگياه

تعداد شفيره
يک گياه

۱۳۹۴۱۳۹۵۱۳۹۴۱۳۹۵۱۳۹۴۱۳۹۵
1/6کشتي کلزاتک ± 5/0 c9/4 ± 4/0 c7/34 ± 4/3 c4/38 ± 0/3 c4/6 ± 8/0 b6/5 ± 5/0 b

2Ca: 2Cl4/17 ± 5/1 a9/15 ± 7/1 a1/76 ± 1/5 a5/70 ± 3/5 a9/17 ± 6/1 a1/17 ± 6/1 a

4Ca: 2Cl4/15 ± 4/1 ab2/13 ± 5/1 ab2/68 ± 9/3 ab7/63 ± 2/4 ab3/16 ± 5/1 a9/15 ± 4/1 a

6Ca: 2Cl7/12 ± 1/1 b9/10 ± 4/1 b7/59 ± 3/4 b6/57 ± 2/3 b4/15 ± 3/1 a1/14 ± 7/1 a

Pدار در سطح احتمال دهنده اختالف معنیحروف نامشابه در هر ستون نشان باشند.با استفاده از آزمون توکی می0.05 ≥

.اندپارازیته شدهTrichogramma brassicaeزنبور ها توسطباشد و تخمشدهتخمدرصد1

.اندپارازیته شده۶شدهدرصد2

.اندپارازیته شدهOomyzus sokolowskiها توسط زنبور باشد و شفيرهشدهشفيرهدرصد۳

در چهار نوع Plutella xylostella-٦جدول 

سيستم کشت کلزا و شبدر در منطقه اردبيل

کشت نوارکشتي کلزاتک
2Ca: 2Cl4Ca: 2Cl6Ca: 2Cl

۱۳۹۴۱۳۹۵۱۳۹۴۱۳۹۵۱۳۹۴۱۳۹۵۱۳۹۴۱۳۹۵
Hymenoptera

Ichneumonidae

Diadegma majale (Gravenhorst, 1829)4/369/378/264/282/306/291/327/31
Diadegma semiclausum (Hellen, 1949)5/66/46/121/131/134/126/102/11
Diadromus collaris (Gravenhorst, 1829)6/79/61/69/50/64/5

Braconidae

Cotesia vestalis (Haliday, 1834)6/307/287/227/206/207/221/226/21
Bracon hebetor Say, 18367/82/92/138/121/121/116/100/11

Eulophidae

Oomyzus sokolowski (Kurdjumov, 1978)8/176/191/171/189/173/186/181/19
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حصول کلزادرصد کاهش عملکرد م-۴- ۳

کشتي درصد کاهش وزن خشک دانه

- به طور معني4Ca: 2Clو 2Ca: 2Clها در 

6Ca: 2Cl) ۰۰۱/۰بودP< ،۳۷/۶۲F= ،۹,۳df= ۰۰۱/۰و ۱۳۹۴درسالP< ،۶۲/۴۸F= ،۹,۳df=

).۲: شکل ۱۳۹۵درسال 

چهار نوع نظام کشت کلزا و شبدر) درصد کاهش وزن خشک  دانهSE±ميانگين (-۲شکل 
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فصل چهارم 

بحث
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حثب- ٤

اين آفت در هر به درصد گياهان آلوده الماسي و پره پشتها، الروها و شفيرهدر تحقيق حاضر، تراکم تخم

در پايين4Ca: 2Clو 2Ca: 2Clدر درصد گياهان آلوده ها و نيز شفيره

در کاهش تراکم آفت 4Ca: 2Clو 2Ca: 2Clنشان مي

درصد و نيز پرهها، الروها، شفيرهتراکم تخم

تواند با تداخل مواد شيميايي فرار مترشحه توسط کشتي کلزا ميگياهان آلوده 

:2Ca). در تيمار Price, 1997الماسي در ارتباط باشد (پره پشتکلزا و شبدر و در نتيجه کاهش کارايي کشف شب

2Clنسبت تداخل مواد شيميايي فرار م

4Ca: 2Cl 6وCa: 2Clها با نتايج مواد شيميايي فرار مترشحه توسط کلزا غالبيت خواهد يافت. اين يافته

مبني بر اينکه تراکم آفات با طيف ميزباني محدود در سيستم)Andow, 1991اندو (

Asare-Bediakoبدياکو و همکاران (- محصول کاهش خواهد يافت، مطابقت دارد.آسار et al., 2010 گزارش کردند (

کش الماسي به اندازه سمپاشي با حشرهپره پشتفرنگي و يا فلفل در کاهش تراکم شب

)Ogol and Makatiani, 2007اني (اوقول و ماکاتيکلرپايرفوس موثر است.

الماسي شد. نتايج مشابه توسط  تالکار و پره پشتکشتي کلم باعث کاهش تراکم شبفرنگي در مقايسه با تکگوجه

Talekarهمکاران ( et al., فرنگي نيز پره پشت) مبني بر کاهش تراکم شب1986

گزارش شده است. 

-پره پشتشبنتايج تحقيق حاضر نشان داد که سيستم

الماسي در هر سه پره پشتHکه، شاخص تنوع شانون (بهالماسي تاثير معني

تر بودن فراواني نسبي گونهکشتي کلزا بود. اين نتيجه با همگني
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تنوع گونه

;Disney, 1999(شود ها در هر زيستگاه محاسبه ميفراواني هر يک از گونه Magurran, در اين تحقيق، ). 2004

- مقدار شاخص شباهت موريسيتا

۸۹۷/۰≤CMH ۸۶۱/۰و ۱۳۹۴در سال≤CMH تر از مقدار اين شاخص بين سه تيمار ) پايين۱۳۹۵در سال

۹۷۴/۰≥CMH۹۵۸/۰و ۱۳۹۴ر سال د≥CMH بود. مقدار شاخص شباهت موريسيتا۱۳۹۵در سال ( -

- تر ميهورن از عدد صفر به عدد يک نزديک- هورن بين صفر تا يک متغير است و 

,Magurranبيشتر است (دهد که شباهت ترکيب گونهشود، نشان مي

.Hو O. niger ،C. carneaگونهالماسي پره پشتشبدر بين شکارگردر اين تحقيق، ). 2004

convergens تحقيقات قبلي سندربااليي را داشتند.درصد فراواني نسبيOrius

Chrysoperlaالماسي پره پشتشب، گونه

Talekar and Shelton, 1993; Liuاند (گزارش شده et al., 2000; Capinera, 2001; Shi et al., 2004;

Sarfraz et al., 2005 الماسي به نامپره پشتشب). در اين تحقيق، سه گونه زنبور پارازيتوييد الروD. majale ،

C. vestalisوO. sokolowski گزارش شده است که نيز در هر دو سال فراواني بااليي را داشتند. در مطالعات قبلي

به عنوان گونهOomyzusوDiadegma ،Cotesiaگونه

Talekar and Shelton, 1993; Liuباشند (الماسي ميپره پشت et al., 2000; Shi et al.,

2004; Sarfraz et al., 2005; Sow et al., 2013 .(

الماسي پره پشتها، الروها و شفيرهدرصد تخماز نظر در پژوهش حاضر مشخص گرديد که 

ها، الروها و شفيرهتخمدرصد که، . بهوجود داردمعنيتفاوتچهار سيستم کشت مورد مطالعه بين 

توان احتمال داد کشتي کلزا بودند. بنابراين، ميپارازيته شده 

ها، الروها و شفيرهدرصد تخمکه افزايش 

:4Caو 2Ca: 2Clشده است. اين نتايج نشان ميتيمارها 

2Clها، الروها و شفيرهتخمشوندگي و کارايي بااليي در کنترل کشتي کلزا گونه) در مقايسه با تک -
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) در 4Ca: 2Clو 2Ca: 2Clدارند. بنابراين، هر سه نوع سيسالماسي پره پشت

الماسي جهت استفاده در برنامهپره پشتها، الروها و شفيرهافزايش درصد تخم

و ها، الروها درصد تخمشوند. داليل احتمالي باال بودن کشاورزان توصيه ميمديريت تلفيقي اين آفت در مزارع کلزا به 

تواند با کاشت کشتي کلزا ميشفيره

شبدر به عنوان گياه تامين کننده شهد و گرده (با توليد گل

پره پشتشبکه درصد پارازيتيسم مراحل نابالغ اند ارتباط باشد. مطالعات قبلي نشان داده

Sheltonمتفات است ( et al., 2002; Liu and Jiang, 2003; Wold-Burkness et al., 2005 ولي ،(

ي انجام الماسپره پشتتاکنون مطالعه

نشده است. 

همچنين، در اين تحقيق درصد کاهش عملکرد محصول کلزا در تک

2Ca: 2Cl 4وCa: 2Cl 2کمتر ازCa: 2Cl

الماسي در پره پشتکه خسارت وارده توسط شببلي مبني بر اينبود. اين نتايج با يافته6Ca: 2Clو 

Ogol and Makatiani, 2007; Asare-Bediakoيابد، مطابقت دارد (سيستم et

al., 2010 -) بدياکو و همکارانAsare-Bediako et al., 2010

پره پشتفرنگي و يا فلفل به طور معنيز، گوجهکلم با پيا

نيز گزارش کردند که کاهش عملکرد محصول )Ogol and Makatiani, 2007اوقول و ماکاتياني (همچنين،کردند.

فرنگي بود.کشتي کلم به طور معنيکلم در تک

نتيجه- ۵

با کاهش تراکم 4Ca: 2Clو 2Ca: 2Clنتيجه گرفتتوان بر اساس نتايج تحقيق حاضر مي

ها، الروها و شفيرهالماسي، افزايش تنوع گونهپره پشتشبمراحل نابالغ 
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الماسي در پره پشتتواند در برنامهاهش عملکرد محصول کلزا مي

مزارع کلزا استفاده شود. 
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Effect of strip cropping systems of spring canola and clover on diversity of

natural enemies and damage by Plutella xylostella

Seyed Ali Asghar Fathi

Abstract

The diamondback moth, Plutella xylostella (L.), is an important pest of canola in Iran. In this

study, the effect of four treatments including strip-intercropping of two, four and six rows of

canola with two rows of clover (2Ca: 2Cl, 4Ca: 2Cl, and 6Ca: 2Cl) and canola monoculture were

studied on the population density of P. xylostella, species diversity of its predators, parasitism on

eggs, larvae and pupae, and associated yield of canola under the field conditions in Ardabil

region during 2015 and 2016. The eggs, larvae and pupae density of moth were significantly

higher in monoculture than in intercrops. Moreover, the density of larvae and pupae was lower in

2Ca: 2Cl than in 6Ca: 2Cl. Shannon diversity index (H') for predators species composition of

moth was higher in intercrops than in monoculture. The values of Morisita–Horn index (CMH) for

predators species composition of moth between canola monoculture and each of the three

intercrops (CMH ≤ 0.897) were lower in comparision with the values of this index among the

three intercrops (CMH ≥ 0.957). The percent parasitism for eggs, larvae and pupae was

significantly higher in intercrops than in monoculture. Moreover, the percent parasitism for eggs

and larvae was higher in 2Ca: 2Cl than in 6Ca: 2Cl. The dry seed weight loss was also lower in

2Ca: 2Cl and 4Ca: 2Cl in comparision with other two treatments. Thsese results indicated that

intercropping 2Ca: 2Cl and 4Ca: 2C could be useful in integrated management of P. xylostella in

canola fields.
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