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 چکیده

در جهان است. کشت  گلرنگیکی از آفات مهم  Acanthiophilus helianthi Rossi (Dip.: Tephritidae) با نام علمی گلرنگمگس 
، بنابراین اثر الگوهای مختلف کشت مخلوط گلرنگ و نخود )کشت خالص استی مناسب برای کنترل این آفت ها روشمخلوط یکی از 

( و Iدر دو حالت بین ) هرکدامنخود درصد  42و  22ی افزایشی ها یسرو  1:3و  3:1، 1:1، 2:2، 4:4ی جایگزینی با الگوهای ها یسرگلرنگ، 
ی گلرنگ( بر تراکم و خسارت آفت در شرایط مزرعه در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه ها فیرد( IIاطراف )

های خسارت  صشاخ یکی از عنوان بهها  حشرات بالغ مگس گلرنگ، درصد آلودگی کاپیتول عالوه بر تراکم جمعیتکردستان بررسی شد. 
ی تحت تأثیر الگوهای مختلف کشت قرار دار یمعن طور بهنتایج نشان داد تراکم جمعیت حشرات بالغ مگس گلرنگ  مورد ارزیابی واقع شد.

 یک گلرنگ، ردیف سه) 3:1و  (نخود ردیف سه گلرنگ، ردیف )یک 1:3کمترین جمعیت مگس گلرنگ در الگوهای کشت  که یطور بهگرفت، 
درصد  نیانگیممشاهده شد. بررسی میزان آلودگی به مگس گلرنگ نشان داد که  22±3 و 33/18±6/2ه ترتیب با میانگین ب( نخود ردیف

در مقایسه با سایر  3/8±1/1 و 1/6±5/2به ترتیب با میانگین  3:1و  1:3های آلوده به ازای یک بوته نیز، در الگوهای کشت مخلوط  کاپیتول
، موردمطالعه، در بین ده الگوی کشت 3:1و  1:3این نتایج مشخص کرد الگوهای کشت ی را دارا بود. دار یعنمالگوهای مورد آزمایش کاهش 

 را دارا هستند. گلرنگی مدیریت تلفیقی این آفت در مزارع ها برنامهبا کمترین تراکم آفت و نرخ آلودگی پتانسیل الزم جهت استفاده در 
 

 .گس گلرنگ، نخودکشت مخلوط، گلرنگ، م ی کلیدی:ها واژه
 
 

Evaluation of the population density and infestation rate of safflower fly, 
Acanthiophilus helianthi (Dip.: Tephritidae) in intercropping patterns of chickpea 

and safflower 
 

Faride Salari1, Shiva Khalesro2, Gholamreza Heidari3 and Hamed Ghobari4* 
1, 2, 3. Former M.Sc. Student of Agroecology, Assistant Professor and Associate Professor, Department of Agronomy and Plant 

Breeding, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Iran 
4. Assistant Professor, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Iran 

(Received: Nov. 18, 2018 - Accepted: Mar. 11, 2019) 
 

ABSTRACT 
Safflower fly, Acanthiophilus helianthi Rossi (Diptera: Tephritidae), is one of the important pests of safflower in the world. 
The intercropping pattern can be one of the suitable and safe methods to control the pest. Therefore, the influence of 
different intercropping patterns of chickpea and safflower (sole cropping of safflower, replacement series consisted of 4:4, 
2:2, 1:1, 3:1, 1:3, and additive series consisted of 20 and 40% chickpea in two situations: between and around of safflower 
rows) on the population density and infestation rate of this pest was studied in a randomized complete block design at the 
research field of Kurdistan University. Results showed that different intercropping patterns affected the population density 
of the pest significantly. The population density of the pest in all intercropping patterns of chickpea and safflower except 
20% I pattern was lower than the sole cropping of safflower. 1:3 and 3:1 intercropping patterns resulted in the lowest 
average population density of the pest among other cropping patterns (18.33 ± 0.6 and 220 ± 3, respectively). Studying the 
infestation rate of the pest also showed that the mean density percentages of the infested capitula per plant were significantly 
different among the cropping patterns, and 1:3 and 3:1 intercropping patterns had the lowest mean densities of the 
infestation rate (6.1 ± 1.1 and 8.3 ± 0.5%, respectively). According to the results, 1:3 and 3:1 intercropping patterns showed 
a high potential for using in the integrated management of safflower fly among the other studied patterns. 
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 مقدمه

از  ساله کیگیاهی  .Carthamus tinctorius Lگلرنگ 

زراعی،  یها جنبهکه از  است Asteraceae ةخانواد

این  یها گلصنعتی و دارویی دارای اهمیت است. از 

که  گردد یمبه نام کارتامین استخراج  یا مادهگیاه 

طبیعی در  یها رنگیک منبع ارزشمند از  عنوان به

. هدف (Zargari, 2014)دارد صنایع مختلف کاربرد 

 ۀداناصلی در زراعت گلرنگ استخراج روغن موجود در 

نظر به اهمیت زیاد اسیدهای چرب  چراکهآن است؛ 

روغن، روغن گلرنگ با  یا هیتغذدر کیفیت  راشباعیغ

 موردتوجه اعراشبیغاسید چرب درصد  15بیش از 

. از امتیازهای (Mirnezami Ziabari, 1995) است

بودن، سازگاری و  ارزشمند این گیاه در ایران، بومی

 (Zeinali, 1999) استدیم  صورت بهامکان زراعت آن 

نیاز ایران به درصد  10حالی است که حدود  و این در

دانه یا روغن خام از طریق  صورت بهی روغنی، ها دانه

ی فرآوری روغن، ها کارخانهو در  شود یمواردات تأمین 

 ,.Amjadi et al) گردد یمتبدیل به روغن خوراکی 

، شده فراموشگلرنگ در بین گیاهان  قرار گرفتن. (2012

ۀ آن توسط عواملی دانبه دلیل محدود شدن عملکرد 

ی عدم طورکل بهی هرز و ها علف، ها یماریبمانند آفات، 

ۀ زراعت این گیاه بوده است نیدرزماطالعات کافی 

(Zeinali, 1999)گس گلرنگ . مAcanthiophilus 

helianthi Rossi (Dip.: Tephritidae)  یکی از آفات

ی و میزان خسارت آن رو استمهم این گیاه در ایران 

گزارش شده درصد  05ارقام مختلف گلرنگ تا حدود 

از این آفت الروهای . (Saeidi et al., 2011)است 

و عملکرد و درصد  کنند یمگلرنگ تغذیه  یها دانه

ی . برا(Pasary, 2010) دهند یمروغن دانه را کاهش 

از  طورمعمول بهر مزارع گلرنگ، کنترل خسارت آفات د

شود، اما سالمت  های شیمیایی استفاده می کش حشره

 های کش آفتوجود بقایای  ازنظر دشدهیتولمحصوالت 

ها بر سالمت انسان و  شیمیایی و تأثیر آن

های  ها و نهاده ای را به روش ، توجه ویژهستیز طیمح

طلبد و ضرورت ایجاد تغییر  در امر تولید می کاررفته به

 Sabzalian)کند  های زراعی رایج را توجیه می در نظام

et al., 2010) .ی ها روش، استفاده از گرید عبارت به

کنترل ایمن و سازگار با شرایط کشت گیاه گلرنگ، 

ی کنترل زراعی، جهت کنترل آفت ها روشمخصوصاً 

در قالب یک برنامه مدیریت تلفیقی ضروری  موردنظر

 یها سامانهزراعی مناسب،  یها نظامیکی از  .است

افی که با الهام از طبیعت و با اهد استکشت مخلوط 

زراعی،  های بوم زیستنظیر ایجاد تعادل اکولوژیک در 

بهتر از منابع، افزایش کمی و کیفی عملکرد،  ةاستفاد

 ثبات عملکرد در شرایط نامطلوب محیطی، تأمین مواد

و کاهش مصرف  ستیز طیمحکردن  غذایی بدون آلوده

حفظ کیفیت محصول  شرط بهشیمیایی  یها کش آفت

به . (Fernandez-Aparicio et al., 2007) شود یماجرا 

اثبات رسیده است که تغییر در آرایش فضایی گیاه 

 تواند یممیزبان و یا افزایش فراوانی گیاهان غیرمیزبان 

 ,Smith & Liburd)شود  خوار اهیگموجب مهار آفات 

ۀ اثر کشت مخلوط بر کاهش خسارت نیدرزم. (2015

مثال  طور به. ی متعددی وجود داردها مثالآفات، 

ۀ شیرین از طریق افزایش قدومکشت مخلوط کاهو با 

یک  عنوان به Syrphidaeة خانوادی گل ها مگسجذب 

در کاهو  ها شته موجب کاهش جمعیتدشمن طبیعی، 

 سامانۀ ۀسیمقادر  .(Bugg et al., 2008)گردید 

 نیز و نخود بهار شهیهمبا کشت مخلوط  یکشت تک

و  بهار شهیهمحداکثر جمعیت آفات در کشت خالص 

ت در حداکثر جمعیت شکارگرها و حداقل جمعیت آفا

 ,Valizadegan)سامانۀ کشت مخلوط مشاهده شد 

2015b) ،فراوانی آفات کلم در . در پژوهشی دیگر

کشت مخلوط با سیر و پیاز خوراکی نسبت به حالت 

 Katsaruware and)پیدا کرد ی کاهش کشت کت

Dubiwa, 2014) .نیز با پیاز ینیزم بیس کشت مخلوط 

به مگس سفید  ینیزم بیسآلودگی  یتوجه قابل طور به

 ینیزم بیس یکشت تکنسبت به حالت  را سبز ۀشتو 

کشت نخود بین . (Sharaby et al., 2015) دادکاهش 

زایش جمعیت و غنای دشمنان گندم با اف یها فیرد

 Zhou et) شدطبیعی منجر به کاهش جمعیت آفات 

al., 2009) در کشت مخلوط گاوزبان اروپایی و لوبیا، ؛

بیشترین جمعیت آفات در کشت خالص لوبیا مشاهده 

کشت بررسی  در. (Koocheki et al., 2012)شد 

بیشترین جمعیت آفات در کشت  ،مخلوط لوبیا و شوید

 (Rezaei Chiyaneh et al., 2014)خالص لوبیا گزارش 

در کشت مخلوط گشنیز و باقال بیشترین جمعیت و 
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آفات در کشت خالص باقال مشاهده شد 

(Valizadegan, 2015a). بر اساس نتایج  یعنی

که آفات گیاهی در حالتی  بیان کرد توان یم ها پژوهش

در ترکیب با گیاه یا گیاهانی  که گیاه میزبان

غیرمیزبان کشت شود، فراوانی کمتری خواهند داشت 

(Sholes, 2008) کشت مخلوط از طریق کاهش تراکم .

گیاه میزبان، تغییر کیفیت میزبان از طریق اثرات 

متقابل گیاهان بر همدیگر و افزایش جمعیت دشمنان 

تواند  شود و می طبیعی باعث کاهش آفات گیاهی می

یک روش حفاظتی در کاهش جمعیت آفات  عنوان به

ها  کش یگزینی برای آفتدر مزارع توصیه شود و جا

زندگی  ۀچرخهمچنین . (Sharaby et al., 2015)باشد 

کند و  کشت مخلوط تغییر پیدا می سامانۀحشرات در 

جمعیت آفات در شرایط مخلوط، به دلیل وجود 

 ,.Bukovinszky et al)یابد  های همراه کاهش می گونه

محصولی باعث کاهش تنوع زیستی  تک سامانۀ. (2005

افزایش حشرات نامطلوب را  تیدرنهاحشرات شده و 

تنوع  .(Srinivasa Raoa et al., 2012)گردد  موجب می

کشت مخلوط، بیشتر مشکالت ناشی  سامانۀها در  گونه

است به دلیل دهد که ممکن  از آفات را کاهش می

ها، وجود منابع  و پارازیت شکارگرهاافزایش جمعیت 

غذایی متعدد و کافی برای دشمنان طبیعی، وجود 

 کردن دایپمواد شیمیایی بازدارنده، سردرگمی آفت در 

کانوپی و حضور  خرداقلیمی میزبان، تغییر در شرایط

 & Smith)باشد  سامانهدر این  زبانیرمیغگیاه 

Liburd, 2015).  در  تواند یمیکی از گیاهانی که

گیاه همراه مورد  عنوان بهی کشت مخلوط ها سامانه

 Cicerنخود )توجه قرار گیرد، گیاه نخود است. 

arietinum L.) ةخانوادگیاهان زراعی  هازجمل 

لگومینوز است که قدمت کشت آن به پنج هزار سال 

. این گیاه سرشار از پروتئین، گردد یبرمپیش از میالد 

 ةریجنشاسته، انواع ویتامین و مواد معدنی بوده و در 

 Parsa)غذایی انسان از اهمیت زیادی برخوردار است 

& Bagheri, 2013).  یک گیاه  عنوان بهگیاه نخود

با کاهش مصرف کودهای ازته به  طرف کیازلگوم، 

های  بوم علت تثبیت ازت در خاک، به ثبات زیست

و از طرف  (Jensen et al., 2011)زراعی کمک کرده 

شایع  شدت بهدیگر، در ایران یکی از محصوالت زراعی 

و با توجه به آشنایی کشاورزان با  استکشت  ازنظر

گیاه همراه مناسبی در  تواند یمة کشت و کار آن نحو

ة کشت، نحوی کشت مخلوطِ سازگار با ها سامانه

مخصوصاً در کشت مخلوط با گیاه گلرنگ باشد و 

ت مهم مگس گلرنگ را موجبات کاهش خسارت آف

 فراهم نماید.

فرض بر این است که تراکم  پژوهش،در این 

تحت تأثیر  ،جمعیت مگس گلرنگ و خسارت آن

 ،الگوهای مختلف کشت مخلوط گلرنگ و نخود

متفاوت باشد. با این وصف، هدف از این  تواند یم

از شرایط کشت  یریگ بهره بررسی و ارزیابی آزمایش

جهت تولید مطلوب و نخود، گیاهان گلرنگ  مخلوط

شیمیایی  یها نهادهگیاه گلرنگ با حداقل مصرف 

بر  ها آنجلوگیری از اثرات سوء ناشی از  منظور به

با آن، کاهش  زمان همو  ستیز طیمحسالمت انسان و 

 .خسارت آفت مهم مگس گلرنگ است

 

 ها روشمواد و 

 ۀمزرعدر  1311-10این پژوهش در سال زراعی 

کیلومتری  10شگاه کردستان، واقع در تحقیقاتی دان

درجه  10شرق شهرستان سنندج، با طول جغرافیایی 

 11درجه و  30شرقی و عرض جغرافیایی  ۀقیدق 18و 

دریا اجرا متر از سطح  1810شمالی و ارتفاع  ۀقیدق

کامل تصادفی با  یها بلوکآزمایش در قالب طرح شد. 

 رد موتکرار اجرا شد. تیمارهای  3تیمار و  15

  ازجملهآزمایش شامل الگوهای مختلف کشت 

، کشت مخلوط جایگزینی با رنگکشت خالص گل

)سه ردیف  3:1، 1:1، 2:2، 1:1کاشت  یها شیآرا

 )یک ردیف  1:3 گلرنگ، یک ردیف نخود( و

  و کشت مخلوط افزایشی گلرنگ، سه ردیف نخود(

 25)درصد  I25نخود با دو آرایش کاشت درصد  25

 II25گلرنگ( و  یها فیردر بینابین نخود ددرصد 

ی خارجی ها کنارهنخود در درصد  25)درصد 

و همچنین کشت مخلوط افزایشی  گلرنگ( یها فیرد

 15درصد ) I 15نخود با دو آرایش کاشت درصد  15

 II15گلرنگ( و  یها فیرددر بینابین درصد نخود 

گلرنگ(  یها فیردنخود در اطراف درصد  15)درصد 

 .(1 )شکل بودند
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ی کاشت گیاه گلرنگ ها فیردة دهند نشان رنگ ینارنجی ها ستارهی کشت مخلوط افزایشی گلرنگ و نخود. ها یسرۀ نقش. 1شکل 

 25و  15ۀ کاشت منزل بهبه ترتیب  I and 40% I %20ی کاشت گیاه نخود هستند. ها فیردة دهند نشان سبزرنگند. نقاط هست

و  15ۀ کاشت منزل بهبه ترتیب  II and 40% II %20ند. هستی کاشت گیاه گلرنگ ها فیردبین  درصد ردیف کاشت گیاه نخود در

 ند.هستی کاشت گیاه گلرنگ ها فیرددرصد ردیف کاشت گیاه نخود در اطراف  25

Figure 1. Schematic overview of additive series intercropping of safflower and chickpea. Yellow labels reperesent 

safflower rows. Green labels represent chickpea rows. 20% I and 40% I are 20% and 40% chicpea among safflower 

rows, respectively. 20% II and 40% II are 20% and 40% chicpea around safflower rows, respectively. 

 

تیپ دسی، رقم  بذر گلرنگ از رقم سینا و بذر نخود از

پیروز بود که هر دو از ارقام دیم بوده و به ترتیب از مرکز 

تحقیقات دیم استان کرمانشاه و مرکز تحقیقات کشاورزی 

ۀ بین فاصلو منابع طبیعی استان کردستان تهیه شدند. 

و  30روی ردیف، به ترتیب  ها بوتهۀ بین فاصلو  ها فیرد

نخود در اسفند  بودند و بذرخای گلرنگ و متر یسانت 15

ۀ فاصلکشت شدند. در هر بلوک  زمان هم صورت به 1311

 در نظرمتر  0 ها بلوکۀ بین فاصلمتر و  1از هم  ها کرت

ی مختلف کشت بر تعداد ها شیآراگرفته شدند تا در اثر 

ی مجاور باهم تداخلی ها کرتدر  شده جذبحشرات 

ی هرز در طول فصل ها علفایجاد نشود. عملیات وجین 

 منظور بهدستی و بنا به ضرورت انجام شد.  صورت بهشد ر

عدم دخالت در فراوانی و تنوع حشرات، در زمان 

ة رشد گیاهان، از مصرف دوری زمین و در طول ساز آماده

در تیمارها اجتناب گردید.  کش علفو  کش حشره هرگونه

عملیات تنک نیز جهت دستیابی به تراکم مطلوب در 

 Khorramdel et)گی انجام شد ۀ چهار تا شش برمرحل

al., 2016). برداری از مگس گلرنگ در طی شش  نمونه

ی استاندارد انجام شد، ریحشره گهفته و با استفاده از تور 

ی از بردار نمونه، جهت بار کروز ی 0هر  که یطور به

حشرات کامل اقدام شد و در سطح پوشش گیاهی 

یکنواخت تورزنی انجام  صورت بهالگوهای مختلف کشت 

دام  ی بهها نمونهی، بردار نمونهشد. در طی هر مرحله از 

مجزا درون  صورت بهگیری،  افتاده توسط تور حشره

ید تاریخ های پالستیکی قرار داده شدند و با ق ظرف

ة تکرار، به شماری، نوع الگوی کشت و بردار نمونه

ة کشاورزی دانشکدآزمایشگاه بیوسیستماتیک حشرات 

 دانشگاه کردستان منتقل و شمارش شدند.

مگس گلرنگ، درصد آلودگی  عالوه بر تراکم جمعیت

ارزیابی های خسارت  شاخص یکی از عنوان بهها  کاپیتول

ۀ مرحلآزمایشی در  ۀمزرعشد به این صورت که در 

های سالم و  ها، تعداد کاپیتول رشدی رسیدگی کاپیتول

آلوده به ازای یک بوته )با انتخاب تصادفی پنج بوته از هر 

بررسی در سه موردالگوی کشت  15کرت( در هر یک از 

ی حاصل در ها دادهتکرار شمارش و یادداشت شدند و از 

گیاه استفاده  های آلوده به ازای یک تعیین درصد کاپیتول

ی کامل تصادفی ها بلوکدر قالب طرح  ها دادهشد. سپس 

(RCBD )ها دادهیۀ آماری تجزیۀ آماری شدند. برای تجز 
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از  ها نیانگیمۀ سیمقا، برای SAS Version 9 افزار نرماز 

 Excel افزار نرمو برای رسم نمودارها از  LSDآزمون 

 استفاده شد.

 

 نتایج
تلف کشت مخلوط گلرنگ و الگوهای مخاثر  ۀسیمقا

 A. helianthi بر تراکم جمعیت نخود

که الگوهای مختلف  داد نشان ها داده وتحلیل تجزیه

در ی دار یمعنگیاهان گلرنگ و نخود اثر کشت مخلوط 

دارند درصد  1در سطح احتمال فراوانی مگس گلرنگ 

(5551/5P< ،50/112=F ،18,1=df). ۀسیمقا 

ات بالغ آفت راوانی حشرنشان داد که ف ها نیانگیم

الگوی  جز بهدر تمامی الگوهای کشت مخلوط  موردنظر

I 25  کمتر از کشت خالص بود. بیشترین تراکم درصد

با میانگین درصد  I 25حشره نیز در الگوی کشت 

در الگوهای کشت خالص  ازآن پسو  0/1±33/11

 یها نیانگیمترتیب با  به 1:1گلرنگ و کشت مخلوط 

و کمترین آن در الگوی کشت  15±1و  1±33/15

)یک ردیف گلرنگ، سه ردیف نخود( با میانگین  1:3

 (.2مشاهده شد )شکل  1/5±33/18

گیاه گلرنگ در  یها بوتهسی میزان آلودگی در ربر

 موردمطالعهالگوهای مختلف کشت 

ی حاصل از بررسی ها دادهنتایج حاصل از تجزیه واریانس 

گلرنگ به مگس گلرنگ  میزان آلودگی کاپیتول های گیاه

، >5551/5Pنشان دادند که تعداد کل کاپیتول در بوته )

03/38=F ،18, 1=dfازای های آلوده به (، تعداد کاپیتول

( و درصد 5551/5P< ،30/121=F ،18, 1=dfیک بوته )

، 5551/5P< ،50/112=Fهای آلوده در بوته ) کاپیتول

18, 1=df اختالف  موردمطالعهالگوی کشت  15( در بین

. در بین الگوهای کشت مورد دادندی نشان دار یمعن

آزمایش، بیشترین تعداد کاپیتول در بوته در الگوهای 

ی ها نیانگیمبه ترتیب با  1:3درصد و  I 15کشت 

 که یدرصورتمشاهده شد،  8/11±0/5و  2/2±1/21

تعداد کاپیتول آلوده به ازای یک بوته در الگوهای کشت 

؛ کاپیتول کمترین بود 2/1±2/5گین با میان 3:1و  1:3

های آلوده در بوته در الگوهای  بنابراین درصد کاپیتول

 یها نیانگیمدرصد به ترتیب با  I 15و  3:1، 1:3کشت 
درصد، در مقایسه با  1/1±1/1و  1/1±3/8، 0/5±1/1

ی دار یمعن طور بهسایر الگوهای کشت مورد آزمایش 

 (.1جدول کمتر بود )

 

 
 گلرنگردیف  چهار: 1:1 گلرنگی گیاه کشت تک: آرایش 1:5 گلرنگجذب مگس  در مخلوط کشت اثر الگوهای میانگین مقایسۀ .2 شکل

 سه: 3:1ردیف گیاه نخود،  کو ی گلرنگردیف گیاه  ک: ی1:1ردیف گیاه نخود،  دوو  گلرنگردیف گیاه  دو: 2:2ردیف گیاه نخود،  چهارو 
درصد ردیف کاشت  25: کاشت I 20%ردیف گیاه نخود،  سهو  گلرنگردیف گیاه  ک: ی3:1ردیف گیاه نخود،  کو ی گلرنگگیاه ردیف 

 40% گلرنگی کاشت گیاه ها فیرددرصد ردیف کاشت گیاه نخود در اطراف  II: 25 %20 گلرنگی کاشت گیاه ها فیردگیاه نخود در بین 

I 40: گلرنگی کاشت گیاه ها فیردود در بین درصد ردیف کاشت گیاه نخ 15: کاشت% II 15  درصد ردیف کاشت گیاه نخود در اطراف
 گلرنگی کاشت گیاه ها فیرد

Figure 2. Means comparison of intercropping patterns effects on the population density of A. helianthi. 1:0- monoculture of 
Safflower, 4:4: 4 rows of safflower and 4 rows of chickpea, 2:2: 2 rows of safflower and 2 rows of chickpea, 1:1: 1 row of 

safflower and 1 row of chickpea, 3:1: 3 rows of safflower and 1 row of chickpea, 1:3: 1 row of safflower and 3 rows of 
chickpea, 20%I- 20% chickpea among safflower rows, 20%II- 20% chickpea around safflower rows, 40%I- 40% chickpea 

between safflower rows, 40%II- 40% chickpea around safflower rows. 
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 ها در الگوهای مختلف کشت مخلوط گلرنگ و نخود شاخص خسارت درصد آلودگی کاپیتول . مقایسۀ میانگین1 دولج

Table 1. Means comparison of damage index capitol pollution rate in different intercropping patterns of safflowerand 

chickpea 
Intercropping  

Patterns 

Total Capitol 

per Plant 
Number of infected capitols 

per plant 

Percentageof infected capitols 

per plant 

1:0 16.8c 2.6b 15.5c 

4:4 14.6d 1.6d 11d 
2:2 17c 1.8cd 10.6d 

1:1 13.1de 2.6b 19.9b 
3:1 14.1d 1.2e 8.3e 
1:3 19.8b 1.2e 6.1f 

20%I 11.4e 3.2a 28.1a 

20%II 14.2d 1.8cd 12.7cd 
40%I 24.1a 2.4c 9.9d 

40%II 16.4c 1.8cd 11d 

 در سطح پنج درصد هستند. ها نیانگیم دار یمعنة عدم اختالف آماری دهند نشانحروف مشترک 
Means with similar letters are not significantly different at 5% level. 

 

 بحث

زراعت گلرنگ تحت کشت حاضر نشان داد که  پژوهش

مخلوط با گیاه نخود، بر رشد جمعیت و میزان خسارت 

ۀ نتایج بررسی سیمقااست.  اثرگذارمگس گلرنگ ة وارد

ة کامل به روش تورزنی و بررسی حشرتراکم جمعیت 

که در هر دو  دنده یمهای آلوده نشان  میزان کاپیتول

در  3:1و  1:3الگوهای کشت روش، میزان خسارت در 

مقایسه با سایر الگوهای موردآزمایش کاهش 

ر دو روش ، هگرید عبارت بهداشته است.  یدار یمعن

ارزیابی یکسانی را مبنی بر پایین بودن میزان خسارت 

 نشان دادند. 3:1و  1:3در الگوهای  موردنظرآفت 

 درصد نیز I 25از طرف دیگر، الگوی کشت 

های آلوده به ازای یک بوته و  بیشترین میزان کاپیتول

باالترین تراکم مگس گلرنگ را دارا بود. این روند 

ی آلودگحشرات کامل و درصد ارتباط بین تراکم 

ی سایر پژوهشگران ها افتهدر ی توان یمها را  کاپیتول

مثال افزایش آلودگی  طور بهنیز مشاهده کرد. 

 ,.Al-Ali et al) 2/03تا  0/2های گلرنگ از  کاپیتول

تا  8/21و  (Keyhanian, 2008) 33تا  15، (1977

با افزایش  متناسب ،(Fathi et al., 2015)درصد  1/13

تراکم جمعیت مگس گلرنگ مشاهده شده است. 

تأثیر "نیز در پژوهشی با عنوان  یدیگرپژوهشگران 

کشت مخلوط شبدر قرمز و یونجه بر تراکم جمعیت و 

دریافتند که  "میزان آلودگی سرخرطومی برگ یونجه

شدت خسارت آفت سرخرطومی در تیمارهایی که 

شبدر قرمز در مخلوط با یونجه کشت  صدرد 15-25

بین تراکم جمعیت آفت  ۀرابطو  استشده است، کمتر 

 Roshandel and)و درصد خسارت آن مستقیم است 

Noorbakhshian, 2016). 
کم جمعیت مگس گلرنگ و میزان اتفاوت در تر

 بررسی،موردالگوی کشت  15خسارت وارده در بین 

امکان استقرار  تغییر در میزان ناشی از تواند یماحتماالً 

و  (Hooks & Johnson, 2003حشرات آفت باشد )

هایی مانند حضور  عامل ریتأثخود این عامل نیز تحت 

و ایجاد اختالل  سامانهمیزبان در این  گیاه غیر

 (،وجود مواد شیمیایی بازدارنده)شیمیایی توسط آن 

ر پوشش ناشی از تغیی خرد اقلیمیتغییر در شرایط 

 ۀواسط بهکنترل آفت یا  وبوم زراعی  گیاهی زیست

ناشی از افزایش تنوع  افزایش جمعیت دشمنان طبیعی

 .استبوم مربوطه  گیاهی زیست

جمعیت آفات در الگوهای  تغییراز دیگر دالیل 

ایجاد اختالل بصری و یا بویایی در  کشت مخلوط،

و همچنین ایجاد منابع غذایی جایگزین حشرات آفت 

توسط گیاهان  آفت مذکور برای دشمنان طبیعی

. (Ning et al., 2017) است شده کشت غیرمیزبان

دلیل بعضی  میزبان خود را بهگیاهان  حشرات

ترکیبات شیمیایی و یا فیزیکی در کشت مخلوط کمتر 

گیاه  یوجو جستهمچنین هنگام  ،کنند یمپیدا 

علت دفعات زیاد برخورد با گیاه  بهحشرات میزبان، 

 شوند یمغیرمیزبان، مجبور به ترک مزرعه 

(Roshandel & Noorbakhshian, 2016) .الزم به ذکر 

میزبان در کشت مخلوط، حضور گیاهان غیراست که 

عاملی برای ایجاد موانع فیزیکی، شیمیایی و رفتاری 

و کشت مخلوط با  شدهبرای تهاجم آفات قلمداد 
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سبب کاهش  ،افزایش جمعیت دشمنان طبیعی

 .(Valizadegan, 2015b) گردد یمجمعیت آفات 

تر در پژوهش حاضر، مالحظه  با نگاهی ریزبینانه

شدن تأثیر مثبت کشت  که عالوه بر مشخص شود یم

مخلوط بر کاهش فراوانی مگس گلرنگ، فراوانی این 

ی کشت گیاه ها فیردحشره در تیماری که تعداد 

غیرمیزبان )نخود( بیشتر از گلرنگ است )یک ردیف 

گلرنگ+ سه ردیف نخود( بسیار کمتر است. در پژوهشی 

بررسی خسارت آفات تحت تأثیر »دیگر نیز با عنوان 

، «ی کشت ذرت و لوبیاها فیردتلف ی مخها نسبت

 .Agrotis sp. (Lepبر  دریافتند که شدت آفت کرم طوقه

:Noctuidae)  ی کشت ذرت ها فیرددر تیماری که تعداد

بیشتر از لوبیاست )سه ردیف ذرت+ یک ردیف لوبیا(، 

. در پژوهشی (Sasanfar & Sadeqhi, 2016)کمتر است 

بررسی اکولوژیک الگوهای مختلف کشت »دیگر با عنوان 

، تراکم و خسارت «مخلوط ردیفی گاوزبان اروپایی و لوبیا

آن عملکرد گاوزبان و لوبیا، تحت تأثیر  تبع بهحشرات و 

 Koocheki et)الگوهای مختلف کشت ردیفی قرار گرفت 

al., 2012). 

بین  وانفعاالت فعل هند کده یمها نشان  پژوهش

 بوم زیستگیاهان، آفات هدف و دشمنان طبیعی در 

در تعیین  رو نیازاکشت مخلوط بسیار پیچیده است. 

مانند اندازه، شکل های فیزیکی از کشت مخلوط ) طرح

(، بایستی مواردی مانند اندازه، الگوهای رفتاری، غیرهو 

و همچنین ت جستجو و وسعت رژیم غذایی حشره حال

 مدنظررا  زبانیرمیغیت )خواص شیمیایی( گیاه کیف

مؤثر تغذیه و توزیع آفات  براین موارد  زیرا ،قرار داد

و در صورت انتخاب صحیح الگوی کشت، موجب  بوده

 Joyce and)گردند  یکاهش فراوانی و خسارت آفات م

William, 2013). 
 

 گیری نتیجه

کشت مخلوط گلرنگ با نخود بر اساس پژوهش حاضر، 

با کاهش تراکم  3:1و  1:3الگوهای کشت  خصوص به

؛ همراه بودمگس گلرنگ و خسارت ناشی از آن 

بنابراین این الگوهای کشت سازگار، در تلفیق با سایر 

در کاهش خسارت آفت  تواند یممدیریتی  یها روش

بتوان  شایدمزارع گلرنگ مفید باشد. مگس گلرنگ در 

راهکاری برای افزایش  عنوان بهاین پژوهش را  ۀجینت

عملکرد با حداقل مصرف و یا حتی بدون مصرف 

های  کش های خارجی از قبیل حشره نهادهتعدادی از 

و کنترل مگس گلرنگ در بلندمدت  منظور بهشیمیایی 

همچنین کاهش مصرف کودهای شیمیایی بر مبنای 

عنصری ضروری و  عنوان بهنیتروژن  زیستیثبیت ت

قرار داد تا با کاهش یا عدم  مدنظررشد  ةمحدودکنند

شیمیایی،  یها نهادهزراعی به  یها سامانهوابستگی 

امکان تولید محصولی سالم را فراهم کرده و گامی 

 تحقق اهداف کشاورزی پایدار برداشت. یسو به
 

 سپاسگزاری

 ۀآموخت دانشاهیمی، از آقای مهندس سعید ابر

دانشگاه  ی کشاورزیشناس حشرهکارشناسی ارشد 

حاضر کمک شایانی در انجام پژوهش که  کردستان

 .گردد یمتشکر و قدردانی نمودند، 
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