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چکیده
کرم ساقهخوار اروپايی ذرت Ostrinia nubilalis Hübner ،يکی از مهمترين آفات ذرت است .در اين تحقیق تاثیر تککشتی
ذرت ( ،)Cتککشتی اسپرس ( )Sو کشت نواری ذرت و اسپرس در چهار نسبت رديفی 2C:6S ،2C:4S ،2C: 2S :و
 2C:8Sبر تراکم کرم ساقه خوار اروپايی ذرت ،تنوع و فراوانی دشمنان طبیعی آن و عملکرد هر دو محصول در مزرعه
آزمايشی طی دو سال زراعی  9212و  9211بررسی شد .نتايج تحقیق حاضر نشان داد که در کشتهای نواری ذرت و اسپرس
به خصوص در نسبتهای  2C:6Sو  2C:8Sدر مقايسه با تککشتی ذرت تراکم تخمها و الروهای آفت کاهش معنیداری
يافت .شاخص تنوع شانون (´ )Hبرای ترکیب گونهای شکارگرها در کشتهای نواری به طور معنیداری باالتر از تککشتی
ذرت بود .عالوه بر آن ،درصد تخمها و الروهای پارازيته شده در کشتهای نواری به خصوص  2C:6Sو  2C:8Sبه طور
معنیداری بیشتر از تککشتی ذرت بود .همچنین ،درصد گیاهان آلوده در کشتهای نواری  2C:6Sو  2C:8Sبه طور
معنیداری کمتر از بقیه تیمارهای مورد مطالعه بود .از سوی ديگر ،مقادير باالی شاخص برابری زمین ( )LERدر کشتهای
نواری  9/91( 2C:6Sدر سال  9212و  9/92در سال  )9211و  9/97( 2C:8Sدر سال  9212و  9/91در سال  )9211مشاهده
شد .بنابراين میتوان جمعبندی کرد که کشتهای نواری  2C:6Sو  2C:8Sبرای استفاده در برنامة مديريت تلفیقی کرم
ساقهخوار اروپايی ذرت در مزارع مفید هستند.
واژههای کلیدی :جمعیت آفت ،دشمنان طبیعی ،عملکرد ،غنای گونهای ،فراوانی گونهای
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Abstract
The European corn borer, Ostrinia nubilalis Hübner, is one of the most important pests of corn. In this
study, the influences of corn monoculture (C), sainfoin monoculture (S) and strip-intercropping of corn
with sainfoin in the four row ratios: 2C:2S, 2C:4S, 2C:6S and 2C:8S were evaluated on the population
density of the European corn borer, diversity and abundance of its natural enemies and yield of both
crops in an experimental field during 2016 and 2017. Our results indicated that the densities of eggs
and larvae of this pest decreased significantly in the intercrops especially in 2C:6S and 2C:8S compared
with corn monoculture. The Shannon diversity index (H´) for predators in the intercrops was signifi-
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cantly greater than that in the corn monoculture. Moreover, the percentage of parasitized eggs and larvae were higher in the intercrops, especially in 2C:6S and 2C:8S, compared with the corn monoculture.
Furthermore, the percentage of infested plants was also lower in 2C:6S and 2C:8S compared to the
other treatments. On the other hand, high values of land equivalent ratio were found in 2C:6S (1.16 in
2016 and 1.15 in 2017) and 2C:8S (1.17 in 2016 and 1.16 in 2017). Therefore, it could be concluded
that 2C:6S and 2C:8S intercrops are useful in integrated management of the European corn borer in the
field.
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مقدمه
کرم ساقهخوار اروپايی ذرت  ،Ostrinia nubilalis Hübnerيکی از مهمترين آفات محصول ذرت،

Zea mays

 L.در جهان است و هر ساله خسارت اقتصادی به اين محصول وارد میسازد ( Hudon & LeRoux, 1986; Leahy

 .)& Andow, 1994; Fadamiro & Baker, 1998; Spangler & Calvin, 2000الروهای سنین پايین اين آفت پس
از تغذيه از برگها ،وارد ساقه و بالل شده و ضمن تغذيه داالنهايی در آنها ايجاد میکنند که اين داالنها استقامت
ساقهها در نگهداری وزن بوتهها را کاهش داده و باعث شکننده شدن آنها میشوند .همچنین ،الروهای اين آفت
عالوه برساقه به بالل نیز خسارت میزنند ( .)Spangler & Calvin, 2000مراحل نابالغ کرم ساقهخوار اروپايی
ذرت توسط دشمنان طبیعی متعددی مورد حمله قرار میگیرند .دستههای تخم و الروهای نئونات سرگردان اين
شبپره آسیب پذيرتر بوده و جلبکننده بسیاری از شکارگرها از جمله بالتوریها ،سنهای شکارگر ،کفشدوزکها
و زنبورهای پارازيتويید هستند که در مواردی تلفات باالی  10درصد را موجب میشوند

( ;Baker et al., 1949

 .)Andow, 1990; Phoofolo & Obryicki, 1997; Musser & Shelton, 2003برای کنترل اين آفت اغلب از
حشرهکشهای شیمیايی استفاده میشود .استفاده بیش از حد از حشرهکشهای مصنوعی باعث خسارت به محیط
زيست ،گسترش مقاومت در آفات ،باقیماندهی آفتکشها در محصول و از بین رفتن موجودات غیر هدف و
مفید میشود ( .)Nault & Kennedy, 1996افزايش مکانیزاسیون کشاورزی و همچنین کاربرد حشرهکشها و
کودهای شیمیايی باعث تغییر بافت فیزيکی خاک ،کاهش حاصلخیزی خاک ،کاهش تنوع پوشش گیاهی و افزايش
تراکم جمعیت آفات شده است ( .)Altieri et al., 2009بنابراين ،يافتن جايگزينهای مناسب برای سموم شیمايی
به منظور کنترل اين آفت ضروری به نظر میرسد .کشتهای نواری دو يا چند محصول راهکارهای مناسبی برای
کاهش جمعیت آفات هستند ( Quarles & Grossman, 2002; Bickerton & Hamilton, 2012; Degri & Samaila,

 .)2014; Fathi, 2017در کشتهای نواری دو يا چند گونه گیاهی در نسبتهای مختلف جايگزينی در مجاورت
هم کشت میشوند .کشتهای نواری از طريق بهبود مديريت منابع ،کنترل علفهای هرز ،آفات و بیماریها باعث
افزايش عملکرد محصول نسبت به تککشتیها میشوند ( .)Vander Meer, 1989; Altieri et al., 2009انتخاب
نوع محصول در کشتهای نواری اهمیت بااليی دارد .برای مثال ،بررسیهای قبلی گزارش کردهاند که کشتهای
نواری محصول اصلی با گیاهان گلدار به عنوان منبع تامینکننده شهد ،گرده و شکارهای جايگزين و در نتیجه
جلب ،حفاظت و حمايت بیشتر از شکارگرها و پارازيتويیدها سبب کاهش تراکم جمعیت آفات میشوند
( .)Soleyman-Nezhadiyan, 2009; Altieri et al., 2009ازسوی ديگر ،در تحقیقات قبلی گزارش شده است که
کشتهای نواری محصول اصلی با گیاهان تیره لگومینوز از يک سو به دلیل قابلیت آنها در تثبیت بیولوژيکی
نیتروژن هوا در خاک و در نتیجه افزايش حاصلخیزی و بهبود بافت خاک و از سوی ديگر با تولید گلهای فراوان
و جلب و حمايت از شکارگرها و پارازيتويیدها باعث کاهش جمعیت آفات و افزايش عملکرد محصوالت
میشوند ( .)Altieri et al., 2009; Fathi, 2017; Stagnari et al., 2017اهمیت کشتهای نواری دو يا چند محصول
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( ;Chabi -Olaye et al., 2005

 .)Bickerton & Hamilton, 2012; Degri & Samaila, 2014برای مثال ،گزارش شده است که تعداد تخمهای
گذاشته شده دو شبپره  Sesamia calamistis Hampsonو  Busseola fusca Fullerروی گیاهان ذرت در کشت
نواری ذرت با گیاهان سويا ،لوبیا و کاساوا بسیار پايینتر از تککشتی ذرت بود (.)Chabi-Olaye et al., 2005
همچنین ،Bickerton & Hamilton (2012) ،اثرات کشت نواری شويد  ،Anethum graveolens L.گشنیز
 Coriandrum sativum L.و گندم سیاه Fagopyrum esculentum Moench ،با فلفل دلمهای را در میزان شکارگری
تخمهای  O. nubilalisبررسی کردند و نشان دادند نرخ شکارگری کفشدوزک Coleomegilla maculate DeGeer

و سن شکارگر  Orius insidiosusدر سیستمهای کشت نواری باالتر از تککشتی فلفل دلمهای است .اين محققین
پیشنهاد کردند که کنترل طبیعی کرم ساقهخوار اروپايی ذرت میتواند با کاشت گیاهان گلدار بهبود يابد .عالوه بر
آن ) ،Degri & Samaila (2014اثرات کشت نواری گوجهفرنگی با ذرت را در تراکم جمعیت کرم میوهخوار
گوجهفرنگی ) Helicoverpa armigera (Hubnerبررسی کردند و گزارش کردند که جمعیت الروهای اين آفت
در کشت نواری اين دو محصول به طور معنیداری کمتر از تککشتی گوجهفرنگی بود .آنها گزارش کردند که
سودمندی کشت نواری اين دو محصول نسبت به تککشتی آنها بیشتر میباشد .در تحقیق حاضر فرض بر آن
است که گیاه اسپرس Onobrychis viciifolia Scop ،با قابلیت تثبیت نیتروژن هوا در خاک و در نتیجه افزايش
حاصلخیزی خاک ،تولید گلهای فراوان به عنوان منبع غذايی مکمل برای دشمنان طبیعی و تولید علوفه باکیفیت
و قابل رقابت با يونجه پتانسیل بااليی به عنوان گیاه همراه در کشت نواری با ذرت دارد (.)Stagnari et al., 2017
بر اين اساس ،تحقیق حاضر با هدف مطالعه تاثیر کشت نواری ذرت و اسپرس با نسبتهای مختلف جايگزينی
روی جمعیت کرم ساقه خوار اروپايی ذرت ،تنوع گونهای دشمنان طبیعی آن و عملکرد هر دو محصول انجام شد

مواد و روشها
محل آزمايش ،تیمارها و طرح آزمايشي
آزمايشها در يک مزرعه آزمايشی واقع در دانشگاه شهید باکری میاندوآب (با عرض جغرافیايیʺ41º 4ʹ90
شرقی و طول جغرافیايیʺ  27º9ʹ 21شمالی و  9210متر ارتفاع از سطح دريا) طی دو فصل زراعی  9212و 9211
انجام شدند .تیمارهای آزمايشی شامل تککشتی ذرت ( ،)Cتککشتی اسپرس ( )Sو کشتهای نواری ذرت و
اسپرس در چهار نسبت رديفی شامل :دو رديف ذرت و دو رديف اسپرس ( ،)2C: 2Sدو رديف ذرت و چهار
رديف اسپرس ( ،)2C: 4Sدو رديف ذرت و شش رديف اسپرس ( )2C: 6Sو دو رديف ذرت و هشت رديف
اسپرس ( )2C: 8Sبودند .آزمايشها در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شدند .اندازه هر
کرت  4×90متر بود .فاصله چهارمتری اطراف هر کرت به عنوان حاشیه بدون کشت باقی ماند .بذرهای ذرت
(رقم  )120و اسپرس (رقم  )Perlyاز موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج تهیه شدند .بذور ذرت در
اواخر فروردين ماه هر سال آزمايشی روی پشتههايی با فاصله  900سانتیمتر از هم و با فاصله  40سانتیمتر از
يکديگر روی هر پشته کشت شدند .بذرهای اسپرس به طور همزمان روی پشتههايی با فاصله  20سانتیمتر از هم
با تراکم  920گیاه در مترمربع کاشته شدند .آبیاری به صورت غرقابی هر هفته يکبار انجام شد .علفهای هرز طی
فصل رشدی به صورت دستی وجین شدند.
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تراکم تخمها و الروهای کرم ساقهخوار اروپايي ذرت و تنوع گونهای شکارگرهای آن
نمونهبرداریها از زمان مشاهده تخمهای کرم ساقهخوار اروپايی ذرت روی گیاهان ذرت ( 32ارديبهشت
 9212و  3خرداد  )9211آغاز و به فاصله زمانی هر  90روز يک بار تا زمان برداشت محصول ادامه داشت .در
اين تحقیق يک بوته ذرت به عنوان واحد نمونهبرداری انتخاب شد .تعداد نمونه الزم با استفاده از رابطة ()9
محاسبه گرديد (.)Southwood and Henderson, 2000

N  (1.96 S ) /(Dx )2

()9

در اين رابطه N ،تعداد نمونه مناسب S ،انحراف معیار دادههای حاصل از نمونهبرداری اولیه  x ،میانگین
دادههای نمونهبرداری اولیه و  Dسطح دقت آزمايش بوده که مقدار آن  0/32در نظر گرفته شد .در هر نوبت
نمونهبرداری تعداد چهار بوته در هر کرت به طور تصادفی انتخاب شدند .در هر بوته ذرت تعداد تخمها و
الروهای سرگردان آفت روی شاخ و برگ گیاهان ذرت و نیز تعداد گونههای شکارگر به ازای يک گیاه با استفاده
از ذرهبین دستی  20Xبررسی و ثبت شدند .سپس کل بوته ذرت از محل طوقه جدا شد و در کیسههای نايلونی
مخصوص حاوی نام تیمار ،نام بلوک ،تاريخ نمونهبرداری و مرحله رشدی گیاه به آزمايشگاه منتقل شدند .در
آزمايشگاه پس از برش دادن ساقه و باللها ،تعداد الروهای موجود در آنها شمارش و يادداشت شد .الزم به ذکر
است که میانگین تعداد تخمها و الروهای کرم ساقه خوار اروپايی ذرت و نیز فراوانی گونههای شکارگر غالب به
ازای هر کرت آزمايشی در تجزيه واريانس دادهها استفاده شدند .همچنین ،برای شناسايی صحیح گونههای شکارگر
تعدادی از حشرات کامل و مراحل نابالغ آنها درون قفسهای لیوانی با درپوش توری گذاشته شدند و با برچسب
حاوی نام تیمار ،نام بلوک ،تاريخ نمونهبرداری و مرحله رشدی گیاه به آزمايشگاه منتقل شدند .مراحل نابالغ
شکارگرها در دمای اطاق تا زمان تکمیل نشوونما و تبديل آنها به حشرات کامل روی برگهای آلوده به تخمها
و الروهای سنین پايین آفت نگهداری شدند .روزانه برگهای آلوده به تخمها و الروهای سنین پايین کرم ساقهخوار
اروپايی ذرت برای تغذيه در اختیار شکارگرهای درون لیوانها قرار میگرفت .حشرات کامل گونههای شکارگر
با استفاده از ويژگیهای ريختشناسی زير استريومیکروسکوپ شناسايی شدند ( Baker et al., 1949; Bei-Bienko

 .)et al., 1967; Gordon, 1985در ادامه ،بر اساس دادههای تعداد و فراوانی گونههای شکارگر ،فراوانی نسبی
گونهها ،شاخص تنوع شانون (' )Hبا رابطهی ( ،)3شاخص يکنواختی شانون ( )Eبا رابطهی ( )2و شاخص شباهت
تنوع گونهای موريسیتا-هورن ( )CMHبا رابطه ( )4محاسبه شدند (:)Magurran, 2004
s

i

p ln p
i

H  -
i 1

()3

در اين رابطه H' :شاخص تنوع شانون و  piنسبت افراد درگونه  iام به کل افراد ( )ni/Nمیباشد.
E = H΄/ ln S

()2

در اين رابطه  Eشاخص يکنواختی شانون H' ،شاخص تنوع شانون و  Sتعداد گونه در نمونه میباشد.

d a  d b   N a  N b 

s

 2 ai  bi 
i 1

MH

C

()4

در اين رابطه Na :تعداد کل افراد در سامانهی  Nb ،aتعداد کل افراد در سامانهی  ai ،bتعداد افرادگونه  iام در
سامانه  bi ،aتعداد افراد گونه  iام در سامانه  da = ∑ ai2/Na2 ،bو  db = ∑bi2/Nb2میباشد.

نرخ پارازيتیسم
برای تعیین درصد تخمها و الروهای پارازيته شده کرم ساقهخوار اروپايی ذرت روی گیاهان آلوده ذرت ،در
نمونههای برداشته شده در آزمايشهای باال (چهار بوته در هر کرت) برگهای دارای تخمها و الروهای سرگردان
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و نیز ساقه و باللهای آلوده به الروها از گیاهان آلوده بريده شدند و به صورت جداگانه درون قفس لیوانی با
درپوش توری در دمای اتاق در آزمايشگاه تا زمان خروج پارازيتويیدها نگهداری شدند .درصد تخمهای پارازيته
شده بر اساس تیره شدن رنگ تخمها و نیز وجود سوراخ خروجی حشرات کامل زنبور و درصد الروهای پارازيته
شده بر اساس تیره رنگ شدن و مرگ الروها در نتیجه خروج حشرات کامل پارازيتويیدها تعیین شدند .دادههای
درصد تخمها و الروهای پارازيته شده در هر کرت در تجزيه واريانس و مقايسه میانگین تیمارها استفاده شدند.
همچنین ،پارازيتويیدهای جمعآوری شده از تخمها و الروهای کرم ساقه خوار اروپايی ذرت زير
استريومیکروسکوپ و يا میکروسکوپ بر اساس ويژگیهای ريختشناسی قسمتهای مختلف بدن شناسايی
شدند ( .)Baker et al., 1949; Tobias, 1995سپس تعداد هر گونه پارازيتويید در هر نمونه شمارش و يادداشت
شد .از دادههای حاصل در تعیین درصد فراوانی نسبی هر کدام از گونههای پارازيتويید تخم و الرو استفاده شد.
درصد گیاهان آلوده و عملکرد کشتهای نواری
برای تعیین درصد گیاهان آلوده و عملکرد ذرت در پايان فصل رشدی و زمان برداشت محصول ذرت (با
درصد رطوبت  94درصد دانهها) ابتدا در هر کرت يک کوادرات يک مترمربعی به طور تصادفی با حذف اثر
حاشیهای  20سانتیمتری و نبود بوته ذرت قطع شده طی آزمايشهای باال انتخاب شد و بوتههای ذرت داخل
آنها از محل طوقه بريده شدند و داخل کیسههای نايلونی با برچسب حاوی نام تیمار ،نام بلوک و تاريخ نمونه-
برداری به آزمايشگاه منتقل شدند .در آزمايشگاه گیاهان سالم و آلوده به کرم ساقه خوار اروپايی ذرت جدا شدند.
تعداد گیاهان آلوده نسبت به تعداد کل گیاهان نمونهبرداری شده در هر کرت برای تعیین درصد گیاهان آلوده به
آفت استفاده شد .در ادامه ،باللهای گیاهان ذرت نمونهبرداری شده از هر کوادرات يک مترمربعی در هر کرت
آزمايشی داخل آون در دمای  10درجه سانتیگراد به مدت  48ساعت خشک شدند .سپس دانههای سالم ذرت از
بالل جداسازی شده و با استفاده از ترازوی حساس ديجیتالی با دقت 0/009

گرم ( Sartorius Inc., Edgewood,

 )NY, USAوزن شدند .سپس ،عملکرد محصول بر اساس دادههای عملکرد ذرت به ازای يک کوادرات يک
مترمربعی در هر کرت آزمايشی تعیین شد.
همچنین ،به منطور تعیین عملکرد اسپرس در هر تیمار آزمايشی در زمانهای برداشت علوفه اسپرس (در چهار
نوبت طی اواخر خرداد ،تیر ،مرداد و شهريورماه همزمان با مرحله گلدهی کامل اسپرس) در هر کرت  20سانتیمتر
از ابتدا و انتهای رديفها به عنوان حاشیه در نظر گرفته شد و سپس يک کوادرات يک مترمربعی به صورت
تصادفی در هر کرت انداخته شد .گیاهان اسپرس داخل کوادرات از محل طوقه بريده شدند و داخل کیسههای
نايلونی با برچسب حاوی نام تیمار ،نام بلوک و تاريخ نمونهبرداری به آزمايشگاه منتقل شدند .در آزمايشگاه بوتهها
در آون با دمای  10درجه سانتیگراد به مدت  48ساعت خشک شدند و سپس با استفاده از ترازوی حساس
ديجیتالی با دقت  0/009گرم وزن شدند .به اين صورت عملکرد علوفه خشک اسپرس به ازای يک کوادرات يک
مترمربعی در هر کرت آزمايشی تعیین شد.
در ادامه ،از شاخص نسبت برابری زمین ( )Land Equivalent Ratioبرای تعیین سودمندی کشت نواری ذرت و
اسپرس نسبت به تککشتی آنها مطابق رابطهی ( )2استفاده شد (:)Mead & Willey, 1980
)LER= (YCi/YC) + ( YSi/YS

()2

در اين معادله  YCiو  YCبه ترتیب عملکرد ذرت در کشت نواری و تککشتی و  YSiو  YSبه ترتیب عملکرد
اسپرس در کشت نواری و تککشتی میباشند .در صورتیکه LER ،بزرگتر از يک باشد ،به معنی اين است که
کشت نواری دو محصول در مقايسه با تککشتی هر يک از آنها سودمندی بیشتری دارد ،ولی اگر اين نسبت
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کمتر از يک باشد به اين معنی است که کشت نواری دو محصول در مقايسه با تککشتی هر يک از آنها سودمندی
ندارد (.)Mead & Willey, 1980
تجزيه آماری دادهها
در تجزيه آماری دادهها از تبديل داده ) Log (xبرای دادههای تراکم تخمها و الروهای کرم ساقهخوار اروپايی
ذرت و از تبديل داده ) Arcsin (xبرای دادههای درصد تخمها و الروهای پارازيته شده و نیز درصد گیاهان آلوده
به منظور حذف غیر يکنواختی واريانس دادهها (بر اساس نتايج حاصل از آزمون  )Kolmogorov–Smirnovاستفاده
شد .سپس دادهها در هر سال به طور جداگانه در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی (با پنج تیمار و چهار تکرار)
تجزيه واريانس شدند .از آزمون توکی برای مقايسه میانگین دادهها استفاده شد ( .)SAS, 2005شاخص تنوع شانون
برای ترکیب گونهای شکارگرهای کرم ساقهخوار اروپايی ذرت در هر کرت مربوط به هر تیمار به طور جداگانه
با استفاده از نرمافزار  Excelمحاسبه شد و سپس دادههای شاخص تنوع شانون در قالب طرح بلوکهای کامل
تصادفی (با پنج تیمار و چهار بلوک) تجزيه واريانس شدند .اختالفات معنیدار بین میانگینها با استفاده از آزمون
توکی در سطح احتمال پنج درصد مقايسه شدند ( .)SAS, 2005همچنین دادههای مربوط به عملکرد هر دو
محصول ذرت و اسپرس به طور جداگانه در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی (با پنج تیمار و چهار بلوک) در
هر سال تجزيه واريانس شدند و اختالف بین میانگینها با استفاده از آزمون توکی در سطح احتمال  2درصد
مقايسه شدند (.)SAS, 2005

نتايج
تراکم تخمها و الروهای کرم ساقهخوار اروپايي ذرت
میانگین تراکم تخمها و الروهای کرم ساقهخوار اروپايی ذرت در سیستمهای مختلف کشت در جدول  9ارايه
شده است .در هر دو سال تراکم تخمها در تککشتی ذرت به طور معنیداری باالتر از کشتهای نواری ذرت و
اسپرس بود ( F4,12 = 203.81, P < 0.001در سال  9212و  F4,12 = 455.92, P < 0.001در سال  ،)9211در سال
 ،9212تراکم تخمها در کشتهای نواری  2C:6Sو 2C:8Sبه طور معنیداری کمتر از  2C:2Sو  2C:4Sبود ،در
سال  ،9211کمترين فراوانی تخمها در  2C:6Sمشاهده شد و در  2C:4Sو  2C:8Sدر مقايسه با  2C:2Sتعداد
تخمهای گذاشته شده کمتر بود (جدول  .)9بیشترين تراکم الروهای اين آفت ( 2/8عدد در سال  9212و  4/2در
سال  )9211در سیستم تککشتی ذرت مشاهده شد .در سال  9212و  9211تراکم الروها در کشتهای نواری
 2C:6Sو 2C:8Sبه طور معنیداری کمتر از  2C:2Sو  2C:4Sبود ( F4,12 = 509.38, P < 0.001در سال  9212و
 F4,12 = 367.78, P < 0.001در سال .)9211
تنوع گونهای شکارگرها
در اين تحقیق  4گونه شکارگر مراحل نابالغ کرم ساقهخوار اروپايی ذرت در تککشتی ذرت 1 ،گونه شکارگر
در  2C:2Sو  2C:4Sو  7گونه شکارگر در کشتهای نواری  2C:6Sو  2C:8Sجمعآوری و شناسايی شدند (جدول
 .)3در تککشتی ذرت 4 ،گونه شکارگر مشاهده شد که گونههای ) Hippodamia variegata (Goezeو
) Chrysoperla carnea (Stephansفراوانی نسبی باالتری نسبت به ساير شکارگرها داشتند .در کشتهای نواری
ذرت و اسپرس با افزايش تعداد رديفهای اسپرس ،تعداد گونههای شکارگر افزايش يافت و فراوانی نسبی آنها
همگنتر شد .طوريکه تعداد گونههای شکارگر زياد و با فراوانی نسبی يکنواختتر در کشتهای نواری
و  2C:8Sمشاهده شد (جدول .)3

2C:6S
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جدول  -1میانگین ( ±خطای استاندارد) تعداد تخمها و الروهای کرم ساقهخوار اروپايی ذرت به ازای يک گیاه
در تککشتی ذرت و کشتهای نواری ذرت و اسپرس در دو سال زراعی  9212و 9211
Table 1. Mean (±SE) density of eggs and larvae of O. nubilalis per plant of corn in corn monoculture
and strip-intercropping of corn-sainfoin in 2016 and 2017
No. eggs/plant
No. larvae/plant
Cropping systems
2016
2017
2016
2017
a
a
a
Corn monoculture
10.1 ± 0.8
9.3 ± 1.0
5.8 ± 0.6
4.3 ± 0.5 a
2.2 ± 0.3 b

3.2 ± 0.5 b

8.2 ± 0.8 b

9.0 ± 0.6 b

Intercrop 2C:2S

2.0 ± 0.3 b

2.4 ± 0.3 c

6.0 ± 0.4 c

7.4 ± 0.5 c

Intercrop 2C:4S

0.9 ± 0.1 c

1.1 ± 0.3 d

4.9 ± 0.6 d

5.8 ± 0.6 d

Intercrop 2C:6S

1.1 ± 0.2 c

d

c

d

Intercrop 2C:8S

1.5 ± 0.2

5.1 ± 0.3

6.1 ± 0.4

Means with the dissimilar letters in each column are significantly different (Tukey’s test, P ≤ 0.05).

جدول  -2درصد فراوانی نسبی شکارگرهای مراحل نابالغ کرم ساقهخوار اروپايی ذرت در تککشتی ذرت و
سیستمهای مختلف کشت نواری ذرت و اسپرس در دو سال زراعی  9212و 9211
Table 2. Percentage of relative abundance of predators of O. nubilalis immatures in corn monoculture
and strip-intercropping of corn-sainfoin in 2016 and 2017
Intercrop
2C:8S
2016 2017
14.7
14.1
15.8
16.6
12.6
12.6
15.8
17.7
13.7
11.8
9.5
8.3
17.9
18.9

Intercrop
2C:6S
2016
2017
14.4
13.5
14.4
15.1
13.6
12.7
15.2
16.6
13.5
12.7
12.7
11.9
16.2
17.5

Intercrop
2C:4S
2016
2017
18.6
18.4
13.9
14.3
9.4
8.1
20.9
22.4
11.6
10.2
25.6
26.6

Intercrop
2C:2S
2016
2017
15.6
13.6
18.8
18.2
6.2
4.5
21.9
22.7
12.5
9.1
25.0
31.9

Corn
monoculture
2016 2017
12.5
13.3
18.7
20.0
25.1
26.7
43.7
40.0

Predators
Orius niger
Nabis punctatus
Nabis pseudoferus
Chrysoperla carnea
Hippodamia convergens
Hippodamia variegata
Coccinella septempunctata

نتايج تنوع گونهای آلفا برای ترکیب شکارگرهای کرم ساقهخوار اروپايی ذرت با استفاده از شاخص تنوع
شانون در هر دو سال مورد مطالعه نشان داد که مقدار اين شاخص در کشتهای نواری ذرت و اسپرس به طور
معنیداری بیشتر از تککشتی ذرت بود و در بین کشتهای نواری مقدار ´ Hدر  2C:6Sو  2C:8Sدر مقايسه با
 2C:2Sو  2C:4Sبیشتر بود ( F4,12= 18.21, P < 0.001در سال  9212و  F4,12=16.52, P < 0.001در سال 9211؛
جدول  .)2عالوه بر آن ،در سال  9212گونههای شکارگر در کشتهای نواری  2C:6S ، 2C:4Sو  2C:8Sدر
مقايسه با تککشتی ذرت از شاخص يکنواختی ( )Eباالتری برخوردار بودند ( ،)F4,12= 9.21, P = 0.002ولی
اختالف شاخص  Eبین کشتهای نواری معنیدار نبود (جدول )2؛ در سال  ،9211شاخص يکنواختی گونههای
شکارگر در  2C:6Sو  2C:8Sبه طور معنیداری بیشتر از تککشتی ذرت و  2C:2Sبود (،)F4,12=10.92, P = 0.003
ولی اختالف بین  2C:6S ، 2C:4Sو  2C:8Sمعنیدار نبود (جدول .)2
نتايج تنوع گونهای بتا برای شکارگرهای کرم ساقهخوار اروپايی ذرت بین سیستمهای کشت مورد مطالعه با
استفاده از شاخص شباهت موريسیتا-هورن نشان داد که در هر دو سال مورد مطالعه باالترين میزان شاخص
شباهت تنوع گونهای موريسیتا -هورن ( CMH= 0.98در سال  9212و  CMH= 0.99در سال  )9211بین دو سیستم
کشت نواری  2C:6Sو  2C:8Sمشاهده شد .در حالیکه ،کمترين میزان اين شاخص ) CMH= 0.68در سال  9212و
 CMH= 0.72در سال  )9211بین تککشتی ذرت و کشت نواری  2C:6Sمشاهده شد (جدول .)4
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جدول  -3میانگین ( ±خطای استاندارد) شاخص تنوع و يکنواختی شانون برای ترکیب گونههای شکارگر کرم
ساقهخوار اروپايی ذرت در تککشتی ذرت و کشتهای نواری ذرت و اسپرس در دو سال زراعی  9212و 9211
Table 3. Mean (±SE) Shannon diversity indices (H') for predators of O. nubilalis in corn monoculture
and strip-intercropping of corn-sainfoin in 2016 and 2017
)´Shannon diversity index (H
)Shannon evanescence index (E
Cropping systems
2016
2017
2016
2017
Corn monoculture
1.28 ± 0.06 c
1.30 ± 0.06 c
0.92 ± 0.02 b
0.94 ± 0.02 b
0.92 ± 0.02 b

0.95 ± 0.01 ab

1.64 ± 0.04 b

1.71 ± 0.04 b

Intercrop 2C:2S

0.95 ± 0.02 ab

0.97 ± 0.01 a

1.71 ± 0.02 b

1.73 ± 0.02 b

Intercrop 2C:4S

0.99 ± 0.02 a

a

a

a

1.94 ± 0.04

Intercrop 2C:6S

0.98 ± 0.02 a

0.99 ± 0.02 a

1.92 ± 0.01 a

Intercrop 2C:8S

0.99 ± 0.02

1.93 ± 0.03

1.91 ± 0.01 a

Means with the dissimilar letters in each column are significantly different (Tukey’s test, P ≤ 0.05).

جدول  -4مقادير شاخص شباهت موريسیتا-هورن ( )CMHبرای ترکیب گونههای شکارگر کرم ساقهخوار اروپايی
ذرت بین سیستمهای کشت مورد مطالعه در دو سال زراعی  9212و 9211
Table 4. The value of Morisita-Horn index for predators of O. nubilalis in corn monoculture and stripintercropping of corn-sainfoin in 2016 and 2017
Intercrop
2C:8S
2016 2017

Intercrop
2C:6S
2016 2017

Intercrop
2C:4S
2016 2017

Intercrop
2C:2S
2016 2017

Corn
monoculture
2016 2017

0.78

0.73

0.72

0.68

0.80

0.77

0.81

0.80

-

-

0.90

0.93

0.88

0.89

0.97

0.96

-

-

-

-

0.94

0.93

0.90

0.90

-

-

-

-

-

-

0.99

0.98

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Cropping
systems
Corn
monoculture
Intercrop
2C:2S
Intercrop
2C:4S
Intercrop
2C:6S
Intercrop
2C:8S

نرخ پارازيتیسم
در اين تحقیق زنبورهای ،Simpiesis viridula (Thomson) ،Bracon hebetor Say

Diadegma

) majale (Gravenhorstو مگس  Lydella thompsoni Hertingبه عنوان پارازيتويید الروها و زنبور
 Trichogramma brassicae Bezdenkoبه عنوان پارازيتويید تخمهای کرم ساقهخوار اروپايی ذرت از سیستمهای
کاشت مورد مطالعه جمعآوری و شناسايی شدند .هر چهار گونه پارازيتويید الرو در کشتهای نواری ، 2C: 4S
 2C: 6Sو 2C: 8Sبا فراوانی نسبی تقريبا يکنواخت مشاهده شدند ،ولی در تککشتی ذرت و کشت نواری

2C:

 2Sاز يک سو گونه  S. viridulaمشاهده نشد و از سوی ديگر گونههای  B. hebetorو  L. thompsoniنسبت به
 D. majaleفراوانی نسبی باالتری داشتند (جدول .)2
درصد تخمها و الروهای پارازيته شده کرم ساقهخوار اروپايی ذرت در جدول  1ارايه شده است .در هر دو
سال ،در کشتهای نواری ذرت و اسپرس در مقايسه با تککشتی ذرت درصد بیشتری از تخمهای کرم ساقهخوار
اروپايی ذرت پارازيته شدند و در بین کشتهای نواری با افزايش تعداد رديفهای اسپرس در کشتهای نواری
 2C: 6Sتا  2C: 8Sدرصد تخمهای پارازيته شده بهطور معنیداری افزايش يافت ( F4,12= 829.66, P < 0.001در
سال  9212و  F4,12= 479.06, P < 0.001در سال 9211؛ جدول  .)1نتايج بدستآمده در خصوص درصد الروهای
پارازيته شده در سیستمهای کشت مورد مطالعه مشابه نتايج گزارش شده برای درصد تخمهای پارازيته شده در
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؛ جدول9211  در سالF4,12= 275.76, P < 0.001  و9212  در سالF4,12= 1594.14, P < 0.001( هر دو سال بود
.)1
 درصد فراوانی نسبی پارازيتويیدهای الرو کرم ساقهخوار اروپايی ذرت در تککشتی ذرت و کشتهای-5 جدول
9211  و9212 نواری ذرت و اسپرس در دو سال زراعی
Table 5. Percentage of relative abundance of larval parasitoids of O. nubilalis in corn monoculture and
strip-intercropping of corn-sainfoin in 2016 and 2017
Corn
Intercrop
Intercrop
Intercrop
Intercrop
monoculture
2C: 2S
2C: 4S
2C: 6S
2C: 8S
Larval parasitoids
2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Bracon hebetor
35.4
32.0
33.1
33.0
25.6
26.9
26.1
25.5
26.9
26.1
Simpiesis viridula
21.4
21.2
24.3
23.6
21.7
20.5
Diadegma majale
14.4
19.1
21.4
25.0
19.6
20.3
22.5
22.7
22.2
22.8
Lydella thomp50.2
48.9
45.5
42.0
33.4
31.6
27.1
28.2
29.2
30.6
soni

 درصد تخمها و الروهای پارازيته شده کرم ساقهخوار اروپايی ذرت در تککشتی ذرت و کشتهای-6 جدول
9211  و9212 نواری ذرت و اسپرس در دو سال زراعی
Table 6. The percentage of parasitized eggs and larvae of O. nubilalis in corn monoculture and stripintercropping of corn-sainfoin in 2016 and 2017
The percentage of parasitized
The percentage of parasitized larvaeb
a
eggs per plant
per plant
Cropping systems
2016
2017
2016
2017
Corn monoculture
4.3 ± 0.2 d
3.9 ± 0.4e
8.4 ± 0.5 e
9.9 ± 1.1 c
Intercrop 2C: 2S
10.3 ± 0.5 c
13.1 ± 0.6d
14.5 ± 0.3 c
13.1 ± 0.9 c
b
c
b
Intercrop 2C: 4S
22.2 ± 0.8
20.7 ± 0.4
34.2 ± 0.7
33.8 ± 0.2 b
Intercrop 2C: 6S
42.6 ± 0.2 a
45.6 ± 0.6a
59.5 ± 0.4 a
60.5 ± 1. 4 a
Intercrop 2C: 8S
40.8 ± 0.5 a
41.1 ± 0.8b
55.3 ± 0.5 a
57.7 ± 0.9 a
Means with the dissimilar letters in each column are significantly different (Tukey’s test, P ≤ 0.05).
a
The percentage of parasitized eggs per plant is a cumulative measure for the entire cropping season by a egg parasitoid Trichogramma brassicae.
b
The percentage of parasitized larvae per plant is a cumulative measure for the entire cropping season by larval
parasitoid species that are presented in Table 5 .

درصد گیاهان آلوده
 در هر دو سال درصد گیاهان آلوده به کرم ساقهخوار اروپايی ذرت در تککشتی ذرت به،در تحقیق حاضر
 درصد9212 طور معنیداری بیشتر از کشتهای نواری ذرت و اسپرس بود؛ در بین کشتهای نواری در سال
؛ جدولF4,12= 787.2, P < 0.001(  بود2C: 4S  و2C: 2S  به طور معنیداری کمتر از2C: 8S  و2C: 6S آلودگی در
 بود و آلودگی گیاهان2C: 6S  درصد) مربوط به کشت نواری91/1(  کمترين درصد آلودگی،9211 ))؛ در سال7
؛ جدولF4,12= 669.5, P < 0.001(  بود2C: 4S  و2C: 2S  به طور معنیداری کمتر از2C: 8S ذرت به اين آفت در
. )7
عملکرد کشتهای نواری
 ارايه شده8 عملکرد ذرت و اسپرس در تککشتیهای اين دو محصول و کشتهای نواری آنها در جدول
 در هر دو سال مورد مطالعه عملکرد ذرت در کشتهای نواری به طور معنیداری بیشتر از تککشتی ذرت.است
 ولی اختالفات،)9211  در سالF4,12= 2028.76, P < 0.001  و9212  در سالF4,12= 9070.04, P < 0.001( بود
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در بین کشتهای نواری معنیدار نبودند (جدول  .)8در هر دو سال مورد مطالعه ،عملکرد اسپرس در کشت نواری
 2C: 2Sبه طور معنیداری کمتر از تککشتی اسپرس بود ( F4,12= 104.47, P < 0.001در سال  9212و

=F4,12

 96.54, P < 0.001در سال  ،)9211ولی اختالفات در بین  ،2C: 6S ،2C: 4Sو  2C: 8Sو تککشتی اسپرس
معنیدار نبود (جدول  .)8شاخص نسبت برابری زمین ( )LERدر کشتهای نواری بیشتر از يک بدست آمد؛ در
بین کشتهای نواری مقدار شاخص  LERدر  2C: 6Sو  2C: 8Sنسبت به  2C: 2Sو  2C: 4Sبیشتر بود (جدول
 )8که نشاندهنده سودمندی بیشتر کشتهای نواری  2C: 6Sو  2C: 8Sدر مقايسه با  2C: 2Sو  2C: 4Sمیباشد.
جدول  -7درصد گیاهان آلوده به کرم ساقهخوار اروپايی ذرت در تککشتی ذرت و کشتهای نواری ذرت و
اسپرس در دو سال زراعی  9212و 9211
Table 7. Percentage of O. nubilalis infested corn plants in corn monoculture and strip-intercropping of
corn-sainfoin in 2016 and 2017
% Infested plants
Cropping systems
2016
2017
Corn monoculture
59.2 ± 0.4 a
55.9 ± 0.5 a
2S Intercrop 2C:
49.3 ± 0.5 b
46.7 ± 0.5 b
4S Intercrop 2C:
40.8 ± 0.6 c
39.6 ± 0.3 c
d
6S Intercrop 2C:
18.7 ± 0.4
16.9 ± 0.3 e
8S Intercrop 2C:
20.2 ± 02 d
20.9 ± 0.6 d
Means with the dissimilar letters in each column are significantly different (Tukey’s test, P ≤ 0.05).

جدول  -8عملکرد ذرت و اسپرس و نرخ برابری زمین ( )LERدر کشتهای نواری ذرت و اسپرس و تک-
کشتیهای آنها در دو سال  9212و 9211
Table 8. Yield of corn and sainfoin and land equivalent ratio in strip-intercropping of corn and sainfoin
and monoculture of them in 2016 and 2017
Land equivalent
)Corn yield (kg/m2
)Sainfoin yield (kg/m2
Cropping
)ratio (LER
systems
2016
2017
2016
2017
2016
2017
0.58 ± 0.03 b
0.60 ± 0.04 b
0.44 ± 0.03 a
0.45 ± 0.02 a
Monocultures
1
1
0.72 ± 0.06 a
0.75 ± 0.06 a
0.37 ± 0.02 b
0.36 ± 0.02 b
Intercrop 2C:2S
1.04
1.02
0.77 ± 0.07 a
0.81 ± 0.06 a
0.41 ± 0.02 ab
0.43 ± 0.04 ab
Intercrop 2C:4S
1.06
1.09
0.87 ± 0.08 a
0.89 ± 0.09 a
0.46 ± 0.04 a
0.47 ± 0.05 a
Intercrop 2C:6S
1.16
1.15
0.85 ± 0.07 a
0.88 ± 0.07 a
0.48 ± 0.03 a
0.49 ± 0.04 a
Intercrop 2C:8S
1.17
1.16
Means with the dissimilar letters in each column are significantly different (Tukey’s test, P ≤ 0.05).

بحث
در تحقیق حاضر ،مشخص شد که نوع سیستم کشت (کشتهای نواری ذرت و اسپرس و تککشتی ذرت) در
تراکم جمعیت کرم ساقهخوار اروپايی ذرت موثر است .بر اين اساس ،باالترين تراکم جمعیت کرم ساقهخوار
اروپايی ذرت در تککشتی ذرت و پايینترين تراکم آن در کشتهای نواری ذرت و اسپرس مشاهده شد .در بین
کشتهای نواری ،تراکم جمعیت اين شبپره در کشتهای نواری  2C:6Sو  2C:8Sدر پايینترين گروه آماری
قرار داشت .کاهش جمعیت کرم ساقهخوار اروپايی ذرت در کشتهای نواری ذرت و اسپرس میتواند با تداخل
مواد فرار مترشحه توسط دو محصول و در نتیجه اختالل در میزبانيابی و استقرار آفت قابل توجیه باشد .چراکه،
حشرات برای پیدا کردن میزبان خود اغلب از ترکیبات فرار مترشحه از گیاه مورد نظر استفاده

میکنند ( Harmon

 .)& Andow, 2004; Harwood et al., 2007در تککشتی ذرت به دلیل اينکه ترکیبات فرار مترشحه فقط از گیاهان
ذرت در فضا پخش میشود ،لذا يافتن میزبان در تککشتی ذرت اغلب راحتتر از چندکشتیها است .بر اين
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اساس ،در کشتهای نواری با افزايش نسبت جايگزينی کاشت به نفع اسپرس در تیمارهای  2C: 6Sو

2C: 8S

کرم ساقهخوار اروپايی ذرت مقادير کمتری از مواد فرار مترشحه از گیاه ذرت را در فضا دريافت میکند و در
نتیجه میزبانيابی و کلنیسازی اين آفت در اين سیستمهای کشت کاهش میيابد .از سوی ديگر ،گیاهان غیر میزبان
میتوانند از طريق ايجاد موانع فیزيکی مانع جابهجايی و گسترش آفت در سیستمهای کشت نواری شده و موجب
کاهش تراکم آفت شوند ( .)Tillman et al., 2015برای مثال ،گزارش شده است که حشرات کامل ماده کرم
شاخدار گوجهفرنگی هنگامیکه به تودهای از پوشش گیاهی نزديک میشود ،آن را با پای جلويی خود محک
میزند که احتماالً اين کار را با هدف دريافت يک ماده شیمیايی راهنما از گیاه میزبان انجام میدهد .اگر آن گیاه
يک بوته گوجهفرنگی باشد ،در اينصورت حشره به سرعت يک تخم گذاشته و پس از آن در حدود  90تا 30
سانتیمتر باالتر از گیاه پرواز میکند و دوباره با گیاه روبرو شده و طی همان مکانیسم اشاره شده در قبل پس از
تشخیص میزبان تخم ديگری روی گیاه میزبان میگذارد .حشره کامل ماده اين عمل را پنج تا  90بار تکرار میکند؛
ولی زمانیکه رديفهای گوجهفرنگی توسط رديفهای لوبیا احاطه شدند ،کرم شاخدار گوجهفرنگی قبل از آنکه
با برگهای گوجهفرنگی مواجه شود با برگهای لوبیا برخورد میکند و در نتیجه بدون اينکه تخمی بگذارد به
سرعت به موقعیت پرواز و خروج از توده گیاهی تغییر رفتار میدهد (.)Smith & McSorley, 2000
پايه و اساس کنترل بیولوژيکی حفاظتی ،افزايش تنوع پوشش گیاهی در سیستمهای کاشت به منظور حفظ و
نگهداری اجتماع دشمنان طبیعی و افزايش کارايی آنها است ( .)Quarles & Grossman, 2002بنابراين ،يکی ديگر
از داليل احتمالی کاهش تراکم جمعیت کرم ساقهخوار اروپايی ذرت در سیستمهای کشت نواری ذرت و اسپرس
به خصوص  2C: 6Sو  2C: 8Sمیتواند با افزايش کارايی دشمنان طبیعی در ارتباط باشد .چراکه ،سیستمهای
کشت مخلوط با فراهم آوردن گرده ،شهد ،پناهگاه و مکانهای النهسازی و جفتگیری مناسب برای شکارگرها و
پارازيتويیدها باعث افزايش کارايی و فراوانی آنها میشوند ( .)Rabb et al., 1976; Altieri et al., 2009تنوع
گونهای شکارگرها در سیستمهای مختلف کشت با استفاده از شاخصهای مختلف از جمله شاخص تنوع شانون
(´ )Hمحاسبه میشود ( .)Magurran, 2004در بررسی حاضر مقدار شاخص تنوع ´ Hبرای گونههای شکارگر کرم
ساقهخوار اروپايی ذرت در هر چهار سیستم کشت نواری ذرت و اسپرس باالتر از تککشتی ذرت بود .افزايش
تنوع گونهای شکارگرها در کشتهای نواری هم با افزايش تعداد گونههای شکارگر و هم با همگنتر بودن فراوانی
نسبی آنها در کشتهای نواری ذرت و اسپرس به خصوص  2C: 6Sو  2C: 8Sدر ارتباط بود (جدول  .)3اين
نتايج با يافتههای محققین قبلی مبنی بر افزايش تنوع گونهای شکارگرها در سیستمهای چندکشتی نسبت به
تککشتیها مطابقت دارد

( Obrycki et al., 1989; Rajput & Daware; 2002; Kavitha et al., 2003; Munyuli

 .)et al., 2007; Fathi, 2016; Fathi, 2018برای مثال ،گزارش شده است که کشتهای نواری ذرت با شبدر و نیز
ذرت با آفتابگردان در مقايسه با تککشتی ذرت در کاهش جمعیت کرم ساقهخوار اروپايی ذرت و افزايش تنوع
گونهای شکارگرهای آن نقش موثری داشتند ( .)Fathi, 2016; Fathi, 2018عالوه بر آن ،در تحقیق حاضر مشخص
شد که درصد باالتری از تخمها و الروهای کرم ساقهخوار اروپايی ذرت در کشتهای نواری ذرت و اسپرس به
خصوص  2C: 6Sو  2C: 8Sپارازيته شدند که در بین گونههای پارازيتوئید ،مگس  L. thompsoniو زنبورهای

B.

 hebetorو  T. brassicaeبیشترين درصد فراوانی را در هر يک از سیستمهای کشت مورد مطالعه داشتند .محققین
قبلی نیز زنبورهای  Trichogrammaرا به عنوان پارازيتويیدهای مهم تخمها و زنبور  B. hebetorو مگس
 thompsoniرا به عنوان پارازيتويیدهای مهم الروهای کرم ساقهخوار اروپايی ذرت گزارش کردهاند

L.

( Baker et

 .)al., 1949; Andow, 1990; Musser & Shelton, 2003مطالعات قبلی نشان داده است که بسیاری از شکارگرها
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و پارازيتويیدها قدرت پراکندگی و جابهجايی بااليی دارند و در صورت کاهش جمعیت آفت روی محصول اصلی
قادرند با جابهجايی روی گیاهانی که با محصول اصلی به صورت مخلوط کشت شدهاند ،جمعیت خود را حفظ
کرده و با افزايش جمعیت شکار در گیاه اصلی ،دو مرتبه روی اين گیاهان مستقر شوند

( Harmon & Andow

 .)2004; Harwood et al., 2007در تحقیق حاضر مقدار شاخص شباهت گونهای موريسیتا-هورن بین سیستمهای
تککشتی ذرت با هر يک از سیستمهای کشت نواری ذرت و اسپرس ( )CMH ≤ 0.81کمتر از مقدار اين شاخص
بین چهار تیمار کشت نواری ذرت و اسپرس ( )CMH ≥ 0.88بود .مقدار شاخص شباهت موريسیتا-هورن بین صفر
تا يک متغیر است .هر چه مقدار عددی اين شاخص به عدد يک نزديکتر باشد نشان دهنده شباهت ترکیب گونهای
دشمنان طبیعی بین سیستمهای کشت است (.)Magurran, 2004
برتری کشت نواری دو يا چند محصول نسبت به تککشتی هر کدام از محصوالت ،تنها در صورت کاهش
رقابت بین دو يا چند محصول و نیز استفاده موثرتر از منابع موجود نسبت به کشتهای جداگانه رخ میدهد
( .)Vander Meer, 1989مزيت کشتهای نواری بر اساس شاخص نسبت برابری زمین ( )LERمشخص میشود.
هر چقدر مقدار  LERاز عدد يک بزرگتر باشد ،نشان میدهد که دو محصول در کنار يکديگر رشد خوبی نسبت
به تککشتی هر کدام از آنها داشتند و رقابتی بین دو محصول در مزرعه رخ نداده است

( Mead & Willey,

 .)1980در تحقیق حاضر مقدار  LERدر هر چهار سیستم کشت نواری مورد آزمايش بیشتر از عدد يک بهدست
آمد که نشان میدهد سودمندی سیستمهای کشت نواری در مقايسه با تککشتی ذرت و اسپرس بیشتر است.
همچنین ،در بین کشتهای نواری ،تیمارهای  2C: 6Sو  2C: 8Sبه ترتیب با  91و  97درصد در سال  9212و 92
و  91درصد در سال  9211عملکرد بیشتری نسبت به تککشتی ذرت و اسپرس داشتند .درصورتیکه ،کشتهای
نواری  2C: 2Sو  2C: 4Sبه ترتیب  4و  1درصد در سال  9212و  3و  1درصد در سال  9211باعث افزايش
سودمندی عملکرد محصوالت نسبت به تککشتی آنها شدند .باالتر بودن شاخص سودمندی در سیستمهای
مختلف کشت نواری دو محصول نسبت به تککشتی هر يک از آنها در بررسیهای قبلی نیز به اثبات رسیده
است ( .)Sarker et al., 2007; Stagnari et al., 2017افزايش سودمندی کشتهای نواری  2C: 6Sو  2C: 8Sبا
افزايش عملکرد ذرت در اين تیمارها نسبت به تککشتی ذرت در ارتباط بود (جدول  .)1در اين تیمارها عملکرد
اسپرس نقشی در افزايش سودمندی نداشت .بدين معنی که عملکرد اسپرس بین کشتهای نواری  2C: 6Sو

2C:

 8Sو تک کشتی اسپرس اختالف معنیداری نداشت (جدول  .)1باالتر بودن عملکرد ذرت در کشتهای نواری
 2C: 6Sو  2C: 8Sبه احتمال میتواند با اثر مکملی گیاه اسپرس در تثبیت بیولوژيکی نیتروژن هوا در خاک و
بهبود حاصلخیزی و بافت خاک و به طبع آن کاهش تقاضا برای نهادههای خارجی در ارتباط باشد .در تحقیقات
قبلی نیز ثابت شده است که هنگامیکه لگومها همراه با ساير محصوالت به صورت مخلوط کشت میشوند با
تثبیت نیتروژن هوا در خاک میتوانند باعث افزايش عملکرد محصول همراه در کشت مخلوط شوند

( Stagnari

.)et al., 2017
در مجموع بر اساس يافتههای اين تحقیق میتوان نتیجهگیری کرد که کشت نواری ذرت و اسپرس بهخصوص
در نسبتهای  2C: 6Sو  2C: 8Sباعث کاهش تراکم جمعیت کرم ساقهخوار اروپايی ذرت و افزايش عملکرد
ذرت شد .لذا کشتهای نواری  2C: 6Sو  2C: 8Sمیتوانند به عنوان ابزاری برای کنترل کرم ساقهخوار اروپايی
ذرت در برنامه مديريت تلفیقی اين آفت در مزارع ذرت مطرح باشد.
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سپاسگزاری
بدين وسیله از دانشگاه محقق اردبیلی و مجتمع آموزش عالی شهید باکری میاندوآب جهت فراهم نمودن امکانات
.انجام تحقیق تشکر و قدردانی میگردد
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