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Tetranychusاي، دولکهتارتن فرنگی با گشنیز در کنترل کنه نواري توتتاثیر کشت

urticae (Acari: Tetranychidae)

1*سید علی اصغر فتحی

پزشکی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایرانگروه گیاه-1

)1398/4/9:تاریخ پذیرش20/1/1398:تاریخ دریافت(

چکیده
از گیاه علفی یکساله آروماتیکی شود،نگاشته میCoکه در بررسی حاضر  به اختصار ،LCoriandrum sativum.گشنیز، گیاه 

نگاشته Sکه به اختصار DuchesneFragaria ananassa، فرنگیتوتو گشنیز در این مطالعه، کشت نواري است. Apiaceaeتیره 
Tetranychus urticaeاي،دولکهتارتن کنه در کنترل) یفهاي رد(نسبت5S:2Coو 2S:2Coالگوي دو ، در شودمی Koch ،

کشتی اي را در مقایسه با تکدولکهتارتنکنههاي تخمتراکمفرنگی توتو گشنیز هاي نواريکشتنتایج نشان داد که بررسی شد. 
هاي نواري، به خصوص اي در کشتهمچنین، تراکم مراحل متحرك کنه تارتن دولکهدند. داري کاهش دافرنگی به طور معنیتوت

2S:2Coزمین (يعالوه بر آن، نسبت برابربود. فرنگی توتکشتی داري کمتر از تکبه طور معنیLER که براي ارزیابی برتري) (
) 1397در سال 430/1و 1396در سال 413/1(2S:2Coویژه هاي نواري، به شود) در کشتهاي نواري استفاده میعملکرد کشت

تارتن کنه کاهش جمعیت با تواند گشنیز میفرنگی با دهد که کشت نواري توتدست آمد. این نتایج نشان میه بیشتر از عدد یک ب
اي سودمند باشد.کنه دولکهتلفیقی هاي مدیریت در برنامه،و افزایش عملکرد محصوالتايدولکه

گیاهان آروماتیکی، فرنگی، کشاورزي پایدارتوت، تنوع زیستیکشت نواري، :هاي کلیديواژه

fathi@uma.ac.ir: نویسنده مسئول*
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مقدمه
Fragaria ananassaفرنگی، توت Duchesne، از

ي نهدامساله است که با داشتن گیاهی یک،Rosaceaeتیره 
شودکشت میایران هاي مختلف سازگاري گسترده در اقلیم

)2012et al.,Ameri( .،گشنیزCoriandrum sativum

.L،تیره ازApiaceae که در تمامنوعی سبزي معطر است
این گیاه با ترشح مواد فرار شود. هاي ایران کشت میاستان

همی هاي آروماتیکی در دور کردن آفات نقش مداراي حلقه
. )Diederichsen,1996(دارد

در ایران و جهان کنه فرنگیتوتترین آفات یکی از مهم
Tetranychusاي،دولکهتارتن  urticae Koch .این است

با  تغذیه مستقیم از شیره طیف میزبانی وسیعی دارد و کنه 
- سلولی و تخریب کلروپالست باعث کاهش سطح فتوسنتز

شود و کمیت محصول میکننده گیاه و کاهش کیفیت
)Easterbrook et al., 2001; Hata et al., ). براي 2016

روي محصوالت مختلف اغلب از کنهاین کنترل خسارت
شود. کاربرد مکرر این ترکیبات ها استفاده میکشکنه

کنه هاي جمعیتمشکالت متعددي همچون گسترش مقاومت 
ی، از بین رفتن ها، آلودگی محیطکشاي به کنهدولکهتارتن 

دشمنان طبیعی آفات و همچنین به خطر افتادن سالمت مصرف 
Gormanکنندگان را به دنبال دارد ( et al., 2002; Kim et

al., ها در کشکه مقاومت این کنه به کنهاز آنجا).2006
کارهاي سالم نظیر حال گسترش است، لذا استفاده از راه

حفاظت و حمایت از افزایش تنوع پوشش گیاهی به منظور
,Ismanدشمنان طبیعی براي مدیریت این کنه ضروري است (

;2016et al.,Hata;2010,at al.Sertkaya;2006
Elhalawany and Dewidar, ). دشمنان طبیعی2017

-Phytoseiidae)Garciaهاي شکارگر کنهمختلف نظیر 

Mari and González-Zamora, 1999; Barber et al.,
2003; Cakmak et al., 2009; Hajizadeh et al.,

,Fathi(هاي شکارگرسن،)2009 2009 and 2014( ،
Selhorst(هاي شکارگرتریپس et al., 1991;

2015,et al.Farazmand(هابالتوريها و، کفشدوزك)

2009,et al.Biddinger (نقش بسیار کنترل این کنه در
روش مفیدي ،رخی محصوالتکشت نواري ب. موثري دارند

,Ismanدر کاهش تراکم آفات ( 2006; Hata et al.,

ها افشان)، افزایش کارایی دشمنان طبیعی و گرده2016
)Isman, 2006; Letourneau et al., ) و افزایش 2011

,Vandermeerعملکرد محصوالت ( 1989; Tajmiri et

al., هم است کشت نواري نوعی از کشت درباشد. ) می2017
مختلف گیاهی در دو یا چند ردیف مجاور که دو یا چند گونه

قبلی نشان دادند که هايپژوهشبرخی شوند. هم کشت می
کشت نواري برخی محصوالت با تعدادي از گیاهان آرماتیکی 

خاصیت به دلیلنظیر گشنیز، سیر، نعنا، رازیانه و زیره سیاه 
هاي این گیاهان اسانساي دورکنندگی و یا بازدارندگی تغذیه

,Ismanباعث کاهش تراکم برخی آفات شدند ( 2006;

Allam, 2011; Amro et al., 2013; Abou-Shanab et
al., 2014; Rezayi et al., 2015; Valizadegan,

2015; Hata et al., ,Allamاالم (). به عنوان مثال،2016

اي ولکهدتارتن گزارش کرد که میانگین تعداد کنه )2011
روي گیاه لوبیا قرمز در سیستم کشت مخلوط نعنا، رازیانه و 
زیره سیاه با لوبیا قرمز کاهش یافت. همچنین، در تحقیق 

- دیگري مشخص شد که کشت نواري گیاه گشنیز با گوجه

Aphis gossypiiفرنگی باعث کاهش جمعیت شته جالیز، 

Gloverفرنگی شد (اي در گیاه گوجهو کنه دولکهAbou-

Shanab et al., Amroامرو و همکاران ().2014 et al.,

گزارش کردند که کشت مخلوط بامیه و گل جامائیکا )2013
هاتا و اي شد.دولکهتارتنباعث کاهش جمعیت کنه

Hataهمکاران ( et al., گزارش کردند که کشت )2016
هاي توت فرنگی یک راهکار مناسب گیاه سیر بین ردیف

زادگان ولیکنه در مزارع توت فرنگی است.این براي کنترل
)Valizadegan, گزارش کرد که کشت نواري )2015

هاي مختلف باعث کاهش جمعیت گشنیز با باقال در نسبت
اي دشمنان طبیعی شد. آفات مختلف باقال و افزایش تنوع گونه

قبلی گزارش کردند که کشت نواري هايپژوهشبرخی 
ها، هان گلدار نظیر گیاهان تیره لگومت با گیامحصوالبرخی 
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تامین شهد، گرده و به دلیلذرت، کلزا و آفتابگردان
براي دشمنان طبیعی و توسط این گیاهان شکارهاي جایگزین 

در آفاتکاهش تراکم در نتیجه افزایش کارایی آنها باعث 
,Isman(شدندمزارع  2006; Letourneau et al., 2011;

Tajmiri et al., میري و همکاران تاج،به عنوان مثال). 2017
)Tajmiri et al., کشت نواري که ندگزارش کرد) 2017

پره پشت الماسی و کلزا با یونجه باعث کاهش تراکم شب
همچنین، در تحقیق نان طبیعی شد. مافزایش تنوع و کارایی دش

وبادمجان با ذرتدیگري مشخص شد که کشت نواري 
خوار بادمجان و اکم کرم میوهعث کاهش ترباسورگوم

Degri(ی دشمنان طبیعی شد یافزایش کارا et al., 2014 .(
آروماتیکی در تحقیق حاضر فرض بر این است که گیاه

هاي آروماتیکی و سایر ترکیبات اسانسگشنیز با ترشح 
کنه اي یا بازدارندگی تغذیهباعث دورکنندگی ایی یشیم

مجاورت این شته شده در کامیزبان اي روي گیاهان دولکه
، تحقیق حاضر با هدف مطالعه تاثیر بنابراینگیاهان شود. 

تارتن گشنیز بر تراکم کنه بافرنگیتوتنواريهاي کشت
در منطقه اردبیل انجام عملکرد محصوالتو میزان ايدولکه

- تواند در انتخاب مناسبشد. نتایج حاصل از تحقیق حاضر می

در ايدولکهتارتن ریت تلفیقی کنه ترین سیستم کشت در مدی
فرنگی مفید باشد.توتمزارع

هامواد و روش
آزمایشمکان 

دشت در 1395و 1394هاي در سالپژوهش حاضر 
38متر؛ عرض جغرافیایی 1332(ارتفاع از سطح دریا لیاردب

17درجه و 48و طول جغرافیایی یقه شمالیدق15درجه و 
متر) یلیم9/303انه یمتوسط سالیرندگزان بایمو ، یقه شرقیدق

انجام شد. 
هاي کشتسیستم

) 1(هاي کشت مورد مطالعه در تحقیق حاضر شاملسیستم
فرنگی در تناوب با دو ردیف کشت نواري دو ردیف توت

فرنگی ردیف توتپنج) کشت نواري 2(و)2S:2Co(گشنیز
-تک)3(به همراه )5S:2Co(در تناوب با دو ردیف گشنیز

. بودندکشتی گشنیز ) تک4و (فرنگی کشتی توت
قالب هزار متر مربع در دو به مساحت زمینیآزمایش در 

تکرار انجام شد. هر چهارهاي کامل تصادفی با طرح بلوك
تیمار سهشامل یکی از ) متر6×10(با ابعادکرت آزمایشی 

دهیک فاصله هاي آزمایشی د آزمایش بود. بین کرترمو
. به عنوان حاشیه در نظر گرفته شدنشده به صورت کشتمتري

موسسه تحقیقات از گشنیز هاي فرنگی و بذرنشاهاي توت
در هر دو سال، .ندتهیه شداصالح و تهیه نهال و بذر کرج 

بر اساس تیمارهاي گشنیز هاي فرنگی و بذرنشاهاي توت
هاي به روش جوي و پشته (با فاصله بین ردیفآزمایشی 

- فاصله نشاهاي توتمتري) کشت شدند. سانتی30کاشت

بذور گشنیز متر بود. سانتی10فرنگی از یکدیگر روي هر پشته 
کشت شدند. در ها روي پشتهدر هر متر مربع بوته70با تراکم 

طور گشنیز بههاي بذرفرنگی و هر تیمار، کاشت نشاهاي توت
داشت شامل ماه انجام شد. عملیاتهمزمان در اوایل فروردین

هاي هرز همزمان با رشد گیاهان در مزرعه و وجین علف
صورت دستی و در چند نوبت مطابق با عرف رایج در منطقه به

بار انجام شد. آبیاري مزارع به فواصل منظم هر سه روز یک
صورت گرفت. 

ها و مراحل تراکم تخمگیري به منظور تعیین نمونه
ايمتحرك کنه دولکه

به صورت هفتگی طی ها برداريها، نمونهایشدر این آزم
- هر تاریخ نمونهدر فرنگی انجام شدند.فصل رشدي توت

به طور از هر کرت آزمایشی فرنگی توتبوته یکبرداري 
ها تراکم مراحل زیستی تخم، بوتهدر هر .شدتصادفی انتخاب 

متر مربع از اي در یک سانتیو مراحل متحرك کنه دولکه
با فرنگی تانی، میانی و انتهایی یک بوته توتهاي تحبرگ

شمارش و یادداشت شدند. از 20×ن دستیبیاستفاده از ذره
مراحل متحرك ها و کم تخمدر تعیین ترا،هاي حاصلداده
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در فرنگی هاي توتمتر مربع از برگیک سانتیبه ازاي کنه 
. دشاستفاده فرنگی توتنوع سیستم کشت سههر یک از 

هاي نواريدر کشتعملکردسودمنديتعیین
-فرنگی، برداشت میوهبراي تعیین عملکرد محصول توت

ه مابار از اواسط اردیبهشتفرنگی هر دو روز یکهاي توت
راتیک کوادآغاز و تا اویل تیرماه ادامه یافت. در هر کرت 

گیاهان داخلو شد به صورت تصادفی انتخاب یک متر مربعی
.ندشدگذارينواري به دور ساقه عالمتبا بستنکوادرات

دارهاي نشانبرداري فقط از بوتهبرداشت در هر نوبت نمونه
برچسبدارايهاي هاي چیده شده در پاکت. میوهشدانجام 

نتقلمگاه برداري به آزمایشنام تیمار، نام بلوك و تاریخ نمونه
س حسابا استفاده از ترازويهاشدند. در آزمایشگاه میوه

ن . سپس، میانگین وزندوزن شدگرم01/0دیجیتالی با دقت 
در هر کرت متر مربعهاي چیده شده به ازاي یک کل میوه

,Shokeava(محاسبه شد 2008(.
گیري اندازهعملکرد بذرهاي گشنیز نیز مشابه گیاه قبلی 

ها این گیاه زمانی انجام شد که رنگ دانهبذرهايبرداشت. شد
خشک نشده بودند. گیاهان داخل به طور کاملها سبز و دانه

یک کوادرات یک متر مربعی از سطح خاك بریده شدند و با 
- نام تیمار، نام بلوك و تاریخ نمونهبرچسب حاوي اطالعات 

72برداري به آزمایشگاه منتقل شدند و در سایه به مدت 
) خشک لسیوسسدرجه 25ساعت در دماي اتاق (حدود 

ها به ازاي یک متر مربع با استفاده از نهشدند. سپس، وزن دا
Telci(گرم تعیین شد01/0ترازوي حساس دیجیتال با دقت 

et al., =LERنسبت برابري زمین (از . )2006 land

equivalency ratio( براي سنجش سودمندي عملکرد در
رمول این شاخص با استفاده از فشد. استفادههاي نواري کشت

,Willey and Osiru(شدزیر تعیین  1972:(
LER = Yis/Yms + Yico /Ymco

Yis وYmsکشتی ی در تکگفرنترتیب عملکرد توتبه
ترتیب بهYmcoوYicoهاي نواري هستند؛ کشتهر یک از و 

هاي نواري هر یک از کشتکشتی و عملکرد گشنیز در تک

دهنده تر از عدد یک نشانبزرگLER. مقادیر باشندمی
کشتی هر یک از هاي نواري در مقایسه با تکي کشتسودمند

,Willey and Osiruباشد (محصوالت می 1972;

Vandermeer, 1989(.
هادادهتجزیه آماري 

ها انجام شدآزمون نرمال بودن داده،قبل از تجزیه آماري
)IBM SPSS Corp., یکنواخت کردن به منظور . )2016

مراحل متحرك کنه و هاتراکم تخمهاي دادهواریانس
تراکم هاي . دادهشداستفاده Log(x)تبدیل دادهاز ايدولکه

و 1396در دو سالايمراحل متحرك کنه دولکهها و تخم
هاي کامل طرح بلوكبه طور جداگانه در قالب 1397

شدند. تجزیه آماري ) چهار تکرارتیمار و سه(با تصادفی
استفاده از آزمون توکی در ها با بین میانگین دادهاختالف

IBMسطح احتمال پنج درصد مقایسه شدند ( SPSS Corp.,

2016.(

ج ینتا
ايدولکهتارتن مراحل متحرك کنه و هاتراکم تخم

فرنگی با گشنیز هاي نواري توتکشتر پژوهش حاضر،د
ي در کاهش دارمعنیفرنگی تاثیرکشتی توتدر مقایسه با تک

در. )1(شکل داشتندمراحل متحرك کنه ها وتخمفراوانی 
هاي نواري کشتها در تراکم تخم، 1397و 1396سالهر دو
کشتی تکاز کمترداري به طور معنیفرنگی با گشنیز توت
در سال =001/0P< ،48/82F= ،6,2df(بودفرنگی توت

در .)1397در سال =001/0P< ،71/74F= ،6,2dfو 1396
طور به2S:2Coنواري کشتدرها کم تخمترا،1396سال 
اختالف 1397، ولی در سال بود5S:2Coي کمتر از دارمعنی

در عالوه بر آن، ). 1شکل(دار نبودبین دو کشت نواري معنی
- دولکهتارتن دو سال مورد مطالعه تراکم مراحل متحرك کنه 

فرنگیکشتی توتتکبا نواري در مقایسههايکشتاي در 
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هاي ربع از برگمتر مبه ازاي یک سانتیTetranychus urticaeو مراحل متحرك ها) تراکم تخممعیارخطاي ±(میانگین -1شکل
هاي داراي میله.1397و 1396دو سال در فرنگیکشتی توتتک) وCo) با گشنیز (Sفرنگی (هاي نواري توتفرنگی در کشتتوت

P(دار دارند ، تفاوت معنیحروف نامشابه در هر سال ≤0.05(
Figure 1. Mean (± SE) density of eggs and mobile forms of Tetranychus urticae per cm2 on leaves of

strawberry in intercrops of strawberry (S) with coriander (Co) and monoculture of strawberry in 2017 and
2018. Bars followed by different letters in each year are significantly different (P≤0.05)
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,001/0P< ،72/103F= ،6(داري کمتر بود به طور معنی
2df= 001/0و 1396درسالP< ،23/118F= ،6,2df= در

در هر دو سال مورد مطالعه. همچنین،)1؛ شکل 1397سال 
به 2S:2Coاي در تیمار تراکم مراحل متحرك کنه دولکه

.)1بود (شکل 5S:2Coداري کمتر از طور معنی
هاي نواري از لحاظ عملکرد سودمندي کشت

هاي فرنگی و گشنیز در کشتدر تحقیق حاضر عملکرد توت
ه دکشتی هر یک از محصوالت نامبرنواري نسبت به تک

ر ). محاسبه مقدا1را نشان داد (جدول داريمعنیایش افز
هاي ) در هر یک از کشتLERشاخص نسبت برابري زمین (

ه فرنگی و گشنیز نشان داد ککشتی توتنواري نسبت به تک
هاي نواري بیشتر از عدد یک بود در همه کشتLERشاخص 
هاي نواري در کشتLER). بیشترین مقدار شاخص 1(جدول 

2S:2Co)413/1 و 1396هاي ترتیب براي سالبه430/1و
.)1) مشاهده شد (جدول 1397

بحث
- ش حاضر مشخص شد که کشت نواري توتدر پژوه

اي روي دولکهتارتنفرنگی با گشنیز در کاهش جمعیت کنه
رنگی نقش موثري داشت. کاهش جمعیتفهاي توتبرگ

محصول با هاي نواري دو یا چنداي در کشتدولکهتارتنکنه
قبلی گزارش پژوهشگرانهاي ردیفی متفاوت توسط نسبت

,Allamشده است ( 2011; Amro et al., 2013; Abou-

Shanab et al., 2014; Valizadegan, 2015; Hata et
al., ). از سوي دیگر در تحقیق حاضر مشخص شد که 2016

هاي هاي گشنیز به تعداد ردیفبا افزایش نسبت تعداد ردیف
اي دولکهتارتن تراکم کنه ،)2S:2Coفرنگی (در تیمار وتت

فرنگی کاهش بیشتري را نشان داد. یکی هاي توتروي برگ
هاي نواري اي در کشتاز دالیل کاهش تراکم کنه دولکه

-تواند مطابق یافتهفرنگی با گیاهان آروماتیکی گشنیز میتوت

ترکیبات هاي آروماتیکی و سایر هاي قبلی با ترشح اسانس
شیمیایی توسط گیاه آروماتیکی گشنیز در ارتباط باشد که 

شوند اي آفات میگی تغذیهدباعث دورکنندگی یا بازدارن
)Kawka, 2004; Song et al., 2010; Khedr and El-

Kawas, 2013; Elhalawany and Dewidar, 2017.(
هاي نواري مورد مطالعه، هر چقدر نسبت تعداد در کشت

فرنگی بیشتر شود هاي توتهاي گشنیز به تعداد ردیفردیف
)2S:2Co آروماتیکی و سایرهاياسانس)، به احتمال

ترکیبات شیمیایی مترشحه از سوي گیاه آروماتیکی گشنیز در
فرنگی غالبیتفضاي مزرعه نسبت به مواد فرار مترشحه از توت

در دو هاي نواري کشتی و کشتتکهاي سیستم) در LERبرابري زمین () و نسبت Coگشنیز (و)Sفرنگی (عملکرد توت-1جدول 
1397و 1396سال 

Table 1. Yield of strawberry (S) and coriander (Co) and land equivalent ratio (LER) in monocultures and
intercropping systems in 2017 and 2018

Cropping

systems

Crop Yield (gr/m2) Relative yield (gr/m2) LER

2017 2018 2017 2018 2017 2018

S S 162.4 ± 15.4 C 154.6 ± 11.7 C 162.4 ± 15.4 A 154.6 ± 11.7 A - -

Co Co 170.2 ± 9.1 b 162.3 ± 8.6 b 170.2 ± 9.1 a 162.3 ± 8.6 a - -

2S:2Co S 249.8 ± 13.7 A 251.9 ± 17.4 A 124.9 ± 7.7 B 126.0 ± 9.6 B 1.413 1.430

Co 219.3 ± 16.2 a 199.6 ± 15.3 a 109.7 ± 13.1 b 99.8 ± 13.4 b

5S:2Co S 206.4 ± 10.8 B 207.3 ± 9.8 B 146.5 ± 11.2 AB 147.2 ± 8.3 A 1.242 1.311

Co 199.1 ± 8.2 a 201.1 ± 12.4 a 57.7 ± 4.6 c 58.3 ± 7.2 c

Different capital letters represente significant difference in strawberry yields at the tested cropping systems.
Different lowercase letters represente significant difference in coriander yields at the tested cropping systems (P
≤0.05).
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اي در ه کاهش بیشتر تراکم کنه دولکهخواهند یافت و منجر ب
قبلی هايبررسیدرهاي کشت خواهند شد. این سیستم

هاي آروماتیکی گشنیز با وجود گزارش شده است که اسانس
شوند، ولی اي میدولکهتارتن اینکه باعث کاهش جمعیت کنه 

داري نداشتند در کاهش جمعیت شکارگرهاي آن تاثیر معنی
)Elhalawany and Dewidar, ). امروزه یکی از 2017

هاي مدیریت تلفیقی محصوالت زراعی و اجزاي مهم در برنامه
هاي استفاده از گیاهان معطر (داراي حلقه،)ICMباغی (

هاي نواري آروماتیکی) به عنوان دورکننده حشرات در کشت
باشد کاهش جمعیت آفات میبه منظورهمراه با گیاه اصلی 

)at al.,Sertkaya;2008et al.,Lopez;2006,Isman

Elhalawany and;2011et al.,Isman;2010
Dewidar, 2017.(

فرنگی با توتهاي نواريکشتیکی دیگر از مزایاي 
گشنیز فرنگی وتوتتافزایش عملکرد محصوال،گشنیز

هاي. سودمندي کشتبودها کشتی هر یک از آننسبت به تک
هر کدام از محصوالت بر اساس کشتی نواري نسبت به تک

شود؛ افزایش ) محاسبه میLERشاخص نسبت برابري زمین (
یا سه دهد که دو مقدار این شاخص از عدد یک نشان می

هاي مختلف ردیفی در نسبتدر کنار یکدیگر ی کهمحصول
کشتی هر کدام از رشد خوبی نسبت به تکشوند، کشت می

در مزرعه رخ نداده تها داشتند و رقابتی بین محصوالآن
Meadاست ( and Willey, ،). در تحقیق حاضر1980

نواري مورد آزمایش بیشتر از هايدر کشتLERشاخص 
هاي دهد سودمندي سیستمدست آمد که نشان میه عدد یک ب

گشنیز فرنگی وتوتکشتی کشت نواري در مقایسه با تک

بیشترین هاي کشت نواريبیشتر است. همچنین، در بین سیستم
1396به ترتیب در سال 430/1و LER)413/1مقدار شاخص 

:2Sنواري ) در کشت1397و  2Coدست آمد که نشان ه ب
:2Sکشت نواريدهدمی 2Co سودمندي بیشتري نسبت به

,Valizadeganزادگان (یولهاي کشت داشت.بقیه سیستم

درصد 25نیز گزارش کرد که سودمندي کشت نواري )2015
درصد باقال به دلیل افزایش مقدار نسبت برابري 75گشنیز با 

هاي نواري و نیز ) بیشتر از سایر کشت=58/1LERزمین (
. عالوه بر آن، بودبرده کشتی هر یک از محصوالت نامتک

هاي افزایش سودمندي عملکرد محصوالت در سیستم
ها در خصوص برخی از گیاهان کشتیچندکشتی نسبت به تک

Bostanianهاي قبلی نیز به اثبات رسیده است (رسیدر بر et

al., 2003; Degri and Samaila, 2014 .(
شت نواري گیري کرد که کتوان نتیجهموع میدر مج

2S:2Coدر نسبت ردیفیبه خصوصفرنگی با گشنیز توت

، افزایش تنوع ايدولکهتارتن کنه جمعیتکاهش عثبا
یش سودمندي عملکرد اي شکارگرها و نیز افزاگونه

فرنگی با توتشود. بنابراین، کشت نواري میتمحصوال
ن تارتهاي مدیریت تلفیقی کنه در برنامهتواندمیگشنیز 

هاي کاهش آلودگیبا هدف افزایش سودمندي و ايدولکه
.شودزیست محیطی توصیه 

سپاسگزاري
ري و بدین وسیله از دانشگاه محقق اردبیلی به خاطر همکا

.دشومیتقدیر و تشکر مایت مالی از تحقیق حاضر ح
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Abstract
Coriander, Coriandrum sativum L. abbreviated here as Co, belongs to Apiaceae which is an aromatic

herbaceous annual plant. In this study, intercropping coriander with strawberry, Fragaria ananassa
Duchesne abbreviated as S, in the two patterns 2S: 2Co and 5S: 2Co (row ratios) were assessed for
controlling the two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch, compared to strawberry. The results
indicated that intercropping coriander and strawberry reduced the density of T. urticae eggs compared
with strawberry monocropping. Furthermore, the densities of mobile forms of T. urticae were
significantly lower in intercropping systems, especially 2S: 2Co compared with strawberry
monocropping. Moreover, the land equivalent ratio (LER), which is used to assess the yield benefit in
intercropping systems, was greater than 1 in intercrops, especially 2S: 2Co (1.413 in 2017 and 1.430 in
2018). These results indicated that intercropping strawberry with coriander could be beneficial in
integrated management of T. urticae by reducing two-spotted spider mite densities and increasing the
crop yields.
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