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چکیده
بهمنظور ارزیابی کشت مخلوط افزایشی گياهان دارویی آویشن ،رزماری ،اسطوخودوس و نعناع فلفلی با دو رقم خربزه
(خاتونی و خاقانی) ،بر عملکرد و حشرات آفت با هدف کاهش استفاده از سموم شيميایی پژوهشی در سال زراعی  8566-8567در
قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با آرایش فاکتوریل در  5تکرار اجرا شد .عوامل آزمایش شامل دو رقم خربزه خاتونی و
خاقانی و کشت مخلوط  4گونه دارویی آویشن ( ،)Thymus vulgaris L.رزماری ( ،)Rosmarinus officinalis L.اسطوخودوس
( )Lavandula angustifolia Mill.و نعناع فلفلی ( )Mentha piperita L.بود که بهصورت کشت مخلوط افزایشی در بين بوتههای
خربزه کشت گردید .نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر رقم بر جمعيت سوسکهای سرخرطومی ،تعداد ميوه سالم و آسيبدیده و
وزن ميوه ،اثر کشت مخلوط بر جمعيت سرخرطومی ،سفيدبالک و کنه ،تعداد ميوه سالم و آسيبدیده و وزن ميوه و اثر متقابل دو عامل
بر جمعيت سرخرطومی و کنه و تعداد ميوه سالم و آسيبدیده در سطح احتمال  %3معنیدار بود .براساس نتایج آزمایش بيشترین تأثير
در کنترل جمعيت آفات در هر دو رقم تحت تأثير کنترل شيميایی بدست آمد .در بين تيمارهای کشت مخلوط ،بيشترین تأثير بر کاهش
جمعيت سرخرطومی در کشت مخلوط هر دو رقم با نعناع فلفلی حاصل شد .همچنين کشت مخلوط رقم خاتونی با نعناع فلفلی و
کشت مخلوط رقم خاقانی با نعناع فلفلی ،اسطوخودوس و رزماری تأثير مثبتی بر کاهش جمعيت کنه داشت .ولی کشت مخلوط هر دو
رقم با هر  4گونه گياه دارویی تأثيری در کنترل جمعيت سفيد بالک نداشت .براساس نتایج این پژوهش و با هدف ایجاد پایداری در
بومنظامهای زراعی در صورت تکرار نتایج ،کشت مخلوط تعدادی از گياهان دارویی مانند نعناع فلفلی میتواند برای کاهش جمعيت
برخی آفات مورد توجه قرار گيرد.
واژههای کلیدی:

خربزه ،اسطوخودوس ( ،)Lavandula angustifolia Mill.آویشن (،)Thymus vulgaris L.

رزماری ( ،)Rosmarinus officinalis L.سفيد بالک ،نعناع فلفلی (.)Mentha piperita L.

661

مقدمه
خربزه یکی از مهمترین گياهان جاليزی است که با
دارا بودن ژنوتيپ ها و ارقام بسيار متنوع دامنه گسترش
زیادی دارد و در بسياری از مناطق جاليزکاری ایران و
همچنين در مناطق مختلف جهان کشت و پرورش داده
می شود ( .)Kashi et al., 2010خربزه یکی از محصوالت
مهم صادراتی ایران در گذشته بود ،ولی در حال حاضر
به دليل پاره ای از مشکالت مربوط به باقيمانده سموم،
مسئله صادرات آن دچار مشکل شده است و حتی در
داخل کشور نيز توصيه هایی از سوی بسياری از
کارشناسان تغذیه و متخصصان علوم پزشکی مبنی بر منع
مصرف این محصول بيان شده است .از سال  8563به بعد
با افزایش جمعيت مگس خربزه در مزارع جاليزی به ویژه
خربزه به تدریج این حشره به صورت یکی از مهمترین
آفات خربزه محسوب شد .متأسفانه جاليزکاران به دليل
عدم شناخت کافی از بيولوژی این حشره و روش های
مبارزه با آن زمينه فراگير شدن و تشدید این آفت را
فراهم نموده اند (.)Sarailoo, 1998
ایجاد سویه های مقاوم آفات به آفت کشهای شيميایی،
از بين بردن حشرات مفيد و دشمنان طبيعی آفات ،ظهور
و شيوع آفت های جدید ،تأثير بر سایر موجودات زنده و
کسانی که در تماس مستقيم با آفت کشها هستند ،کاهش
تنوع زیستی و مصرف انرژی های مستقيم و غيرمستقيم در
توليد و مصرف آفت کشهای شيميایی ازجمله مهمترین
مشکالت زیست محيطی ناشی از وابستگی نظامهای
کشاورزی رایج به آفتکش های شيميایی می باشند.
با این حال مزارع سبزی و باغها ،به طور مداوم در معرض
خطر آفات و بيماری ها و علف های هرز مختلف قرار
دارند که مصرف آفت کش های شيميایی مختلف را در
نظام های کشاورزی رایج امری اجتناب ناپذیر می نماید
(.)Rafiei-Karahroodi et al., 2009
امروزه استفاده از نظام های زراعی مناسب به عنوان
یک راهکار مؤثر در افزایش پایداری و بهبود توليد
محصوالت زراعی و ایجاد امنيت غذایی در سطح جهان

اثر دو رقم خربزه و کشت مخلوط چهار ...

مورد توجه متخصصان قرار گرفته است .با ایجاد تنوع از
طریق کشت مخلوط نظام های زراعی به منابع درونی و
قابل تجدید خود وابستگی بيشتری پيدا می کنند و
پایداری آنها افزایش می یابد .چنين نظام هایی شرایط
بهينه ای را برای مدیریت آفات ،چرخش عناصر غذایی،
استفاده از منابع و افزایش عملکرد فراهم کرده ،در حاليکه
تنوع توليد را افزایش و مخاطرهپذیری نظام و وقوع
تلفات را کاهش می دهند .در بسياری از نقاط جهان کشت
مخلوط به دليل استفاده حداکثر از منابع محيطی ،کاهش
خطر توليد ،موازنه در تغذیه ،حاصلخيزی خاک و نيز
افزایش مقدار توليد در واحد سطح بر تک کشتی برتری
دارد ( .)Mazaheri, 1998از مهمترین فواید کشت
مخلوط افزایش توليد در واحد سطح نسبت به تککشتی
(Cao et al., 2015؛ ،)Barker & Dennett, 2013
استفاده بهتر از عوامل محيطی مانند نور ،آب و مواد
غذایی موجود در خاک (Banik et al., 2006؛ Ibrahim
 ،)et al., 2014بهبود حاصلخيزی و حفاظت خاک،
کاهش آفات ،بيماری ها ،علف های هرز ( Hamzeyei,
 )2012و کاهش خطر اقتصادی می باشد ( Ghanbari
.)Bonjar, 2000
کشت گياهان دارویی از دیرباز دارای جایگاه ویژهای در
نظامهای کشاورزی سنتی ایران بوده و از نظر ایجاد تنوع و
پایداری ،نقش مهمی ایفاء کرده است .از سویی ،عوارض
جانبی و ناخواسته در اثر مصرف داروهای شيميایی استفاده
از گياهان دارویی را مورد توجه قرار داده و تمایل به توليد
این گياهان و تقاضا برای محصوالت طبيعی در جهان بهویژه
در شرایط ارگانيک در حال گسترش است ( Omidbeigi,
 .)2009در بين گياهان دارویی ،گياه آویشن ،رزماری،
اسطوخودوس و نعناع فلفلی از گياهان دارویی و دارای
اسانس ارزشمندی هستند که عالوهبر ارزش اقتصادی خود
محصول ،بهدليل وجود ترکيبهای اسانس میتوانند بهعلت
عطر و بو بهعنوان دورکننده حشرات عمل کنند .همچنين این
گياهان میتوانند سبب کاهش برخی بيماریهای خاکزی
برای گياه خربزه شوند (.)Mahmoodi & Ghanbari, 2011
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کنترل آفات و بيماریهای گياهی یکی از چالشهای
مهم در کشاورزی بوده و ميزان بيماری هایی که به وسيله
قارچ ها در گياهان ایجاد می شود بسيار زیاد است .برخی
از گياهان ،توانایی توليد متابوليت های ثانویه ای مانند
آلکالوئيدها ،ترپنوئيدها ،استروئيدها و دیگر ترکيب های
آروماتيک را دارند که بر روی موجودات دیگر اثرهای
نامطلوب می گذارند ( .)Kumar et al., 2011پژوهش های
متعددی در زمينه نظام های چند کشتی که در آنها گياهان
دارویی بهعنوان گياه اصلی یا گياه همراه با کارکرد
اکولوژیک خاص در ترکيب کشت قرار گرفته اند ،وجود
دارد که طيف وسيعی از گياهان دارویی اعم از یک ساله،
چند ساله ،درختچهای و درختی را دربرمی گيرد ( Tabrizi
 .)& Koocheki, 2018ازجمله کشت مخلوط گل جعفری
( )Tagetes erecta L.و گوجه فرنگی ( Lycopersium
 ،)Koocheki et al., 2012( )esculentum Millerباقال
( )Vicia faba L.و نعناع فلفلی ()Mentha piperita L.
( ،)Amani Machiani et al., 2017زیره سبز
( )Cuminum cyminum L.و زعفران ( Crocus sativus
 )Khorramdel et al., 2016( )L.را می توان نام برد.
با توجه به معایب آفت کش های مصنوعی و گسترش
روزافزون آگاهیها در مورد مضرات کاربرد آنها یکی از
روش های جایگزین کنترل آفات استفاده از خواص
آفت کشی گياهان دارویی است ( Rafiei-Karahroodi et
 .)al., 2009بنابراین ،این پژوهش با هدف مطالعه اثر
کشت مخلوط  4گونه گياه دارویی در کاهش جمعيت
آفات دو رقم خربزه و افزایش پایداری در بوم نظام های
زراعی اجرا شد.

مواد و روشها
این پژوهش در سال زراعی  8566-67در شهرستان
بشرویه واقع در استان خراسان جنوبی با موقعيت
جغرافيایی ' 37° ،27طول شرقی ' 55° ،35عرض شمالی
و  118متر ارتفاع از سطح دریا انجام شد.
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آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در
 5تکرار و با آزمایش فاکتوریل انجام شد .عوامل آزمایش
شامل دو رقم خربزه خاقانی و خاتونی و کشت مخلوط  4گونه
گياه دارویی آویشن (،)Thymus vulgaris L.
رزماری ( ،)Rosmarinus officinalis L.اسطوخودوس
( )Lavandula angustifolia Mill.و نعناع فلفلی
( )Mentha piperita L.بود که به صورت کشت مخلوط
افزایشی در بين بوته های خربزه کشت گردید و کشت
خالص همراه با کنترل شيميایی بهعنوان شاهد بود .برای
انجام آزمایش ،در تاریخ  83فروردین ماه بذرهای دو رقم
خربزه خاتونی و خاقانی تهيه و در کرت هایی شامل
 3ردیف کشت با طول  3متر و با فاصله بين ردیف  5متر
کشت گردید .کشت به صورت کپهای ( 5بذر در هر کپه) و
با فاصله روی ردیف  68سانتی متر انجام شد .گونه های
گياهان دارویی نيز همزمان با کشت خربزه بين هر دو کپه
و با فاصله  83سانتی متر از یکدیگر ( 2بوته گياه دارویی
بين هر دو کپه) کشت شدند .بوته های خربزه در مرحله
 4-6برگی تنک و یک بوته در هر کپه باقی ماند.
از مرحله شروع گلدهی بر روی بوته های خربزه هر
هفته تعداد حشرات آفت (مگس جاليز ،کنه ،سفيد بالک و
سرخرطومی) در دو پالت یک متر مربعی و بر روی دو
ردیف ميانی به طور ثابت قرار گرفته بودند شمارش گردید
(بازه زمانی شمارش سرخرطومی از شروع گلدهی گياه تا
پایان فصل رشد ،آفت کنه از اواخر خرداد و آفت سفيد
بالک در مردادماه می باشد) .نحوه شمارش در مورد آفت
سرخرطومی بدین صورت بود که تعداد سرخرطومی در
زیر هر بوته شمارش و ميانگين آن به عنوان جمعيت
سرخرطومی در هر بوته لحاظ گردید .در مورد آفت سفيد
بالک شمارش پوره حشره آفت بر رو و پشت برگ های
بوته انتخابی انجام شد و برای شمارش آفت کنه تعداد
 3برگ از  5بوته که به طور تصادفی انتخاب شده بودند
به عنوان واحد نمونه انتخاب و پس از انتقال به کلينيک
گياه پزشکی و استفاده از دیجيتال ميکروسکوپ مدل
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( USBبزرگنمایی  )288xتعداد جمعيت حشره
شمارش و ميانگين آن به عنوان جمعيت کنه بر روی سطح
برگ در نظر گرفته شد .در مورد آفت مگس جاليز با
شمارش تعداد ميوه خسارت دیده در بوته ميزان خسارت
تعيين گردید و در پایان عملکرد ميوه بررسی شد .در
مورد تيمار کنترل شيميایی (کشت خالص) سم پاشی طبق
عرف منطقه از شروع گلدهی با فاصله هر  84روز انجام
شد .سموم مورد استفاده برای آفات مذکور شامل:
دیازینون و فوزالون به ميزان  8/3ليتر در هکتار برای
مبارزه با مگس جاليز و سرخرطومی ،سم آبرون 488CC
در هکتار برای مبارزه با سفيد بالک و کنه بود.
تجزیه وتحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری
 MSTAT-Cانجام شد .مقایسه ميانگينها به روش آزمون
چند دامنهای دانکن و در سطح احتمال  8/83انجام شد.

حشره در کشت مخلوط هر دو رقم همراه با نعناع فلفلی
مشاهده شد .در رقم خاقانی تفاوتی بين جمعيت
سرخرطومی در گياهان دارویی مشاهده نشد (جدول .)5
براساس این بررسی کمترین تعداد کنه در بوته نيز در
مبارزه شيميایی هر دو رقم دیده شد .کشت مخلوط هر دو
رقم خربزه و آویشن کمترین تأثير در کاهش جمعيت کنه
را داشت .بعد از کنترل شيميایی کشت مخلوط رقم
خاتونی با نعناع فلفلی و کشت مخلوط رقم خاقانی با
نعناع فلفی ،اسطوخودوس و رزماری تأثير مثبتی بر کنترل
کنه داشتند (جدول  .)5مقایسه ميانگين جمعيت سفيد
بالک تحت تأثير رقم و کشت مخلوط نشان داد که اثر
معنی داری بر کنترل سفيد بالک نداشته است و کمترین
تعداد سفيد بالک در کنترل شيميایی هر دو رقم مشاهده
شد (جدول .)5

نتایج

اثر کشت مخلوط و رقم بر تعداد میوه سالم و آسیب
دیده و عملکرد میوه
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر رقم و کشت
مخلوط بر تعداد ميوه سالم و آسيب دیده و عملکرد ميوه
در سطح احتمال  %8معنی دار بود (جدول  .)2اثر متقابل
رقم و کشت مخلوط بر تعداد ميوه آسيب دیده در سطح
احتمال  %8معنی دار بود و بر عملکرد ميوه تأثيری نداشت
(جدول  .)4بررسی مقایسه ميانگين صفات نشان داد که
کمترین تعداد ميوه آسيب دیده در رقم خاتونی در کشت
مخلوط با نعناع فلفلی مشاهده شد ولی در رقم خاقانی
تفاوت معنی داری بين گياهان دارویی در تعداد ميوه
آسيب دیده مشاهده نشد (در سطح احتمال  .)%3بيشترین
وزن ميوه در هر دو رقم در کشت مخلوط نعناع فلفلی
مشاهده شد و مشابه تيمار کنترل شيميایی (کشت خالص)
بود (جدول .)4

جمعیت حشرات آفت
تجزیه واریانس نشان داد که اثر رقم تنها بر جمعيت
سرخرطومی ،اثر کشت مخلوط بر جمعيت سرخرطومی،
سفيد بالک و کنه و اثر متقابل دو عامل (رقم و کشت
مخلوط) بر جمعيت سرخرطومی و کنه در سطح احتمال
 %8معنی دار بود (جدول  .)8بررسی ميانگين جمعيت
سرخرطومی تحت تأثير رقم نشان داد که کمترین تعداد
حشره در رقم خاقانی مشاهده شد و نشان می دهد که این
رقم نسبت به رقم خاتونی از مقاومت بيشتری در مقابل
سرخرطومی برخوردار است (شکل  .)8مطالعه اثر متقابل
رقم و گياه دارویی بر جمعيت حشرات آفت نشان داد که
کمترین تعداد سرخرطومی در هر دو رقم در کشت خالص
(کنترل شيميایی دیازینون  8/3ليتر در هکتار) مشاهده
شد .ولی در بين تيمارهای کشت مخلوط کمترین تعداد

678

دوماهنامه تحقيقات گياهان دارویی و معطر ایران ،جلد  ،53شماره 6

جدول  -1تجزیه واریانس اثر کشت مخلوط گیاهان دارویی رزماری ،اسطوخودوس ،آویشن ،نعناع فلفلی و دو رقم خربزه
بر روی آفات سفید بالك ،سرخرطومی و کنه (میانگین مربعات)
درجه

سرخرطومی

سفید بالك

کنه

آزادی

(تعداد در بوته)

(تعداد در بوته)

(تعداد در بوته)

بلوک

2

8/56 ns

8/86 ns

8/85 ns

رقم

8

** 1/82

5/88 ns

8/67 ns

کشت مخلوط

4

** 81/85

** 36/86

** 56/44

کشت مخلوط × رقم

4

** 3/47

5/42 ns

** 5/58

خطا

81

8/42

8/58

8/43

منابع تغییر

* و ** :بهترتيب معنیدار در سطح احتمال  %3و  %8و  :nsتفاوت معنیداری ندارد.

جدول  -2تجزیه واریانس اثر کشت مخلوط گیاهان دارویی رزماری ،اسطوخودوس ،آویشن ،نعناع فلفلی و دو رقم خربزه
بر روی وزن میوه ،تعداد میوه سالم و آسیب دیده (میانگین مربعات)
منابع تغییر

درجه آزادی

تعداد میوه سالم

تعداد میوه آسیب دیده

وزن میوه

بلوک

2

8/85 ns

8/87 ns

8/24 ns

رقم

8

** 8/66

** 8/55

** 8/884

کشت توأم

4

** 2/14

** 3/87

** 8/86

کشت توأم × رقم

4

* 8/37

** 8/63

8/23ns

خطا

1

8/82

8/813

8/25

* و ** :بهترتيب معنیدار در سطح احتمال  %3و  %8و  :nsتفاوت معنیداری ندارد.

جدول  -3اثر متقابل دو رقم خربزه با چهار گونه گیاه دارویی روی تعداد آفات مشاهده شده
رقم

خاتونی

خاقانی

سرخرطومی

سفید بالك

کنه

(تعداد در بوته)

(تعداد در برگ)

(تعداد در برگ)

کشت خالص

8/8d

8/55b

8/66ed

آویشن

7/55a

88a

7/55a

نعناع فلفلی

5c

88a

8/66dc

اسطوخودوس

4/55b

88a

5b

رزماری

4/55b

88a

2bc

کشت خالص

8/8d

8/55b

8/ 8 e

آویشن

5/55bc

88a

7a

نعناع فلفلی

5c

88a

8edc

اسطوخدوس

5/55bc

88 a

8edc

رزماری

5/55bc

88 a

8edc

تیمار

ميانگينهای دارای حروف مشابه در هر ستون فاقد اختالف معنیدار میباشند.
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جدول  -4اثر متقابل دو رقم خربزه و چهار گونه گیاه دارویی بر تعداد میوه سالم ،آسیب دیده و وزن میوه
رقم

خاتونی

خاقانی

تیمار

تعداد میوه سالم

تعداد میوه آسیب دیده

وزن میوه (کیلوگرم)

کشت خالص

5a

8/ 8c

4/26a

آویشن

8c

5a

5/88cb

نعناع فلفلی

2/55b

2b

4/26a

اسطوخودوس

8c

5a

2/68c

رزماری

8c

5a

2/46c

کشت خالص

2/55b

8/ 8c

4/ 3a

آویشن

8c

2b

5/77ab

نعناع فلفلی

8c

2b

4a

اسطوخدوس

8c

2b

5/88cb

رزماری

8c

2b

2/75c

ميانگينهای دارای حروف مشابه در هر ستون فاقد اختالف معنیدار میباشند.

a

4
3

b

2.5
2
1.5

جمعیت سر خرطومی

3.5

1
0.5
0
خاقانی

رقم

خاتونی

شکل  -1اثر رقم بر جمعیت سرخرطومی

بحث
استفاده از گياهان دارویی در کشت مخلوط میتواند
بهعنوان گياهان دورکننده حشرات تلقی شود که در این
شرایط جمعيت آفات در مزرعه بهطور معنیداری کاهش
مییابد ،در نتيجه ميزان خسارت وارده به گياه نيز کم
میشود ( .)Francis et al., 1983در یک بررسی انجام شده

در ارتباط با کشت مخلوط ذرت با لوبيا ،کشت مخلوط
باعث کاهش خسارت الرو شبپره زمستانی شد ( Francis
 .)et al., 1983همچنين  Singhو  )8667( Kothariطی
بررسی در ارتباط با کشت مخلوط خردل با رازیانه گزارش
کردند که در کشت مخلوط جمعيت شته ( Brevicoryne
 )brassicaeبهطور معنیداری کمتر از کشت خالص بود .در
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بررسی اکولوژیک الگوهای مختلف کشت مخلوط ردیفی
گاوزبان اروپایی و لوبيا مشخص شد که بيشترین جمعيت
شکارگرهای طبيعی در کشت مخلوط دو ردیف لوبيا و دو
ردیف گاوزبان و بيشترین جمعيت آفات در کشت خالص
لوبيا بدست آمد ( .)Koocheki et al., 2012همچنين نتایج
تحقيق دیگری نشان داد که جمعيت آفات در کشت مخلوط
بهدليل دشمنان طبيعی کاهش مییابد (.)Rao et al., 2012
 Wangو همکاران ( )2886نشان دادند که در کشت مخلوط
گندم و کلزا جمعيت شتهها بهطور معنیداری کاهش یافت.
آنان علت کاهش جمعيت شته را به افزایش جمعيت
شکارگرهای طبيعی و مقاومت گندم در برابر شتهها نسبت
دادند ،زیرا گندم ميزبان اصلی شتهها محسوب نمیشود و
شتهها در پيدا کردن ميزبان اصلی خود (کلزا) دچار
سردرگمی میشوند Rezae Chyaneh .و همکاران ()2884
نشان دادند که کشت مخلوط لوبيا و شوید موجب افزایش
جمعيت دشمنان طبيعی و کاهش جمعيت آفات در مقایسه با
کشت خالص شد .اتفاق نظر بر این است که تنوع گونهها در
سيستم کشت مخلوط بيشتر مشکالت ناشی از آفات را
کاهش میدهد که ممکن است بهدليل افزایش جمعيت
شکارگرها و پارازیتها ،سيستم منابع غذایی متعدد و کافی
در زمانهای متفاوت در طی فصل رشد برای دشمنان
طبيعی ،کاهش جمعيت یا تکثير آفات ،وجود مواد شيميایی
بازدارنده ،سردرگمی آفات در پيدا کردن ميزبان ،تغيير در
شرایط ميکروکليماتيکی کانوپی و حضور گياه غيرميزبان در
این سيستم باشد ( .)Bukovinszky et al., 2005همچنين
ترکيبهای آروماتيک بعضی گياهان بهویژه گياهان دارویی
میتواند رفتار حشرات را تغيير دهد .زیرا بعضی از این
ترکيبها جذبکننده و برخی دفعکننده حشرات هستند
(Hassanzadeh Ghourtepe & Salehzadeh, 2010؛
 .)Vandermeer et al., 2002کشت مخلوط از طریق
کاهش تراکم گياه ميزبان و علفهای هرز ،تغيير کيفيت
ميزبان از طریق تأثيرات متقابل گياه و افزایش جمعيت
دشمنان طبيعی میتواند سبب کاهش جمعيت آفات شود
(Fink & Karpenstein-Machan, 2002؛ Johnston et
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 .)al., 1979در همين راستا برخی محققان معتقدند که کشت
مخلوط با افزایش جمعيت دشمنان طبيعی موجب کاهش
جمعيت حشرات آفت میشود .دليل آن کاهش ،نوسان
جمعيت دشمنان طبيعی در کشت مخلوط به علت کاهش
تنوع گونههای شکارگر و گياه ميزبان و همچنين ایجاد
پناهگاهی برای شکار است (.)Bukovinszky et al., 2005
در کشت مخلوط شنبليله و گل داودی بيشترین تعداد آفات
در کشتهای خالص و بيشترین تعداد دشمنان طبيعی در
کشت مخلوط مشاهده شد ( & Vojodi Mehrabani
 .)Azimi, 2017همچنين گزارش شده است که کشت
مخلوط گياه لوبيا با گياه گاوزبان سبب کاهش جمعيت شته
و ملخ گردید ،در حاليکه جمعيت کفشدوزک هفت نقطهای و
زنبور تریکوگراما افزایش پيدا کرد .بهطوری که نتایج این
پژوهش دليل کاهش آفات را بهدليل افزایش جمعيت
شکارگرها دانسته است (Hooks .)Koocheki et al., 2001
و  )2885( Johnsonگزارش نمودند که ازجمله دالیل تغيير
جمعيت حشرات در الگوهای کشت مخلوط ،کاهش ساکن
شدن حشرات آفت و تداخل در تخمگذاری آنها میباشد.
 Gianoliو همکاران ( )2886با مقایسه فراوانی حشرات و
دشمنان طبيعی ذرت و لوبيا در شرایط مخلوط و خالص دو
گياه بيان کردند اگرچه فراوانی کل حشرات در بين تيمارهای
مختلف کشت مخلوط اختالف معنیداری نداشت ،ولی کشت
مخلوط باعث کاهش جمعيت آفات گردید.
بهطور کلی براساس نتایج این مطالعه که در یک پژوهش
یکساله حاصل شده است تفاوت ميانگين جمعيت آفات در
کنترل شيميایی در مقایسه با کشت مخلوط  4گونه گياه
دارویی و رقمهای خربزه مورد مطالعه از نظر آماری
معنیدار بود و نشان داد که کشت مخلوط این گونههای
گياهی در کنترل جمعيت آفات مهم خربزه به ميزان کنترل
شيميایی مؤثر نبوده است .اما کشت مخلوط برخی از گونهها
مانند نعناع فلفلی در کاهش جمعيت آفاتی مانند
سرخرطومی و کنه در هر دو رقم خربزه مؤثر بود .بنابراین
در صورتی که با تکرار آزمایش و یا در مطالعات مشابه
چنين نتایجی حاصل شود میتوان کشت مخلوط چنين
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Abstract
In order to evaluate the effects of medicinal plants (Thymus vulgaris L., Rosmarinus
officinalis L., Lavandula angustifolia Mill., Mentha piperita L.) with melon intercropping on
pests control and fruit yield in melon, and to reduce the use of chemical pesticides, a factorial
experiment was performed based on a completely block randomized design with three
replications in 2017. Experimental factors included two melon cultivars ("Khatoni" and
"Khaghani"), chemical control and four medicinal plant species (thyme, rosemary, lavender, and
peppermint) that were cultivated as additive intercropping among melon bushes. The ANOVA
results showed that the effects of cultivar on weevil (Acythopeus curviostris) population,
number of healthy and damaged fruit and fruit weight, the effects of intercropping on weevil,
whitefly and aphid population, number of healthy and damaged fruit and fruit weight, and the
interaction effects of two factors on weevil and aphid population and number of healthy and
damaged fruit were significant at 5% probability level. Based on the results of the experiment,
chemical control had the greatest effect on pest population control in both melon cultivars.
Among the intercropping treatments, peppermint had the greatest effect in reducing the weevil
population in both melon cultivars. Moreover, intercropping of "Khatoni" with peppermint and
"Khaghani" with peppermint, lavender, and rosemary had positive effects on reducing the aphid
population. However, intercropping of both melon cultivars with all four medicinal plant
species had no effect on whitefly population control. Based on the results of this study, and in
order to keep the sustainability of crop ecosystems, intercropping of melon with some medicinal
plants such as peppermint can be considered to reduce the population of some pests on melon.

Keywords: Melon, lavender (Lavandula angustifolia Mill.), thyme (Thymus vulgaris L.),
rosemary (Rosmarinus officinalis L.), pest, peppermint (Mentha piperita L.).

