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   بر تنوع بندپايان و خسارت ساقهثير آنأ و تكاشت يونجه در مجاور نيشكر

  خواران نيشكر

  1ابراهيم سليمان نژاديان

  

  

  چكيده

 و سطح آلودگي به ساقه  در زمينه رابطه افزايش تنوع پوشش گياهي با تنوع بندپايان1377-1380هاي  طي سال

 ، واقع در واحد امير كبير در جنوب اهواز˝يشكر و صنايع جانبين  در مزارع نيشكر شركت توسعه كشتخواران نيشكر

 متر 8 - 10 متري نيشكرنوارهائي از يونجه به عرض 250× 1000هاي   در امتداد عرض كرت.مطالعاتي انجام گرديد

تنوع و ها به كمك تله هاي ماليز و تله هاي زميني ماهيانه يكبار جمع آوري و شاخص   اين كرتبند پايان. كشت گرديد

در نظر  كرت با حاشيه يونجه و چهار كرت با حاشيه بدون پوشش گياهي 3-4 .يكنواختي شانون براي آنها محاسبه شد

  از مرز در و چهار متريدو متري وتله هاي زميني به شكل طشت هاي پالستيكي در 3 فاصلهتله هاي ماليز در. گرفته شد

 ي در صد  ساقه هاي آلوده به ساقه خوارهادر هر نمونه برداري .شدند نصب با و بدون نوار يونجهداخل مزرعه نيشكر

Sesamia cretica وS. nonaroides هاي حاوي يونجه   در كرت نتايج نشان داد.تعيين شد نيز در دو نوع تيمار

  .داشتشاخص تنوع و يكنواختي بطور معني داري باالتر و درصد ساقه هاي آلوده نيز بطور معني داري كاهش 

  

   نيشكر، تنوع زيستي، يونجه، نيشكرساقه خوار: واژه هاكليد 

  

  مقدمه

 4000اين كه از قدمت كشاورزي حدود  وجود با
  زيست بوم،سال مي گذرد ولي بامقياس تكاملي

هاي  مهاي كشاورزي جوان بوده و نسبت به سيست
 در ).21، 11،19(طبيعي داراي ثبات كمتري هستند 

كشت هاي تك  ،رزيهاي كشاو ميان زيست بوم
دشمنان طبيعي و در اي  ه و وسيع زيستگاه1كاشت

نتيجه گونه هاي بومي عوامل كنترل كننده را بيشتر 
التون در دهه  ).34،25 15،16،18(كاهش مي دهند 

 اين ، بدون پشتوانه آزمايشي،1960و 1950هاي 
فرضيه را بيان داشت كه اجتماعات متنوع تر داراي 

بعدها توسط اين فرضيه . )35( ثبات بيشتري هستند
 عده اي از محققين مورد آزمايش و تائيد قرار گرفت

)8 ،22 ،31.(   
                                                 
1- Monoculture  

از طرف ديگر فراواني و تنوع شكارگرها و 
پوشش  پارازيتوئيدها در داخل مزارع رابطه نزديكي با

در  همين جهته  و ب)7( داشتهگياهي محيط اطراف 
متر از  تراكم آفات كاغلب محصولي،كشاورزي چند 

 دو .)33و26(اي تك محصولي است كشاورزي ه
" منبعتمركز" و "دشمنان طبيعي"فرضيه 

2
از  

در . )35( ددالئل كاهش جمعيت آفات مي باشن
فرضيه اول اجتماعات متنوع گياهي شرايط مناسبي 
براي دشمنان طبيعي بوجود مي آورند و در فرضيه 

ي دوم اجتماعات گياهي متنوع رايحه هاي متنوع تر
 كه در مقايسه با سيستم تك مي كندايجاد 

محصولي كه داراي رايحه زياد از يك محصول است 
  .آفات را كمتر به خود جلب مي نمايند

                                                 
2- Resource concentration 
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و  ها براي اندازه گيري تنوع گونه اي از مدل
هاي  مدل .استفاده مي شود شاخص ها متفاوتي

و  لگاريتم نرمال سري لگاريتمي، سري هندسي،
اي ارتباط بين تعداد گونه ها و مدل مك آرتور بر

فراواني افراد در هر گونه مورد استفاده قرار مي 
ممكن است داده هاي بدست آمده از تنوع در . گيرند

ها برازش  يك اكوسيستم با هيچكدام از مدل
مين جهت از روش ساده تر يعني از  هبه. نشوند

اين . )29 ،17( شاخص هاي تنوع استفاده مي شود
 آنها نيز بر اساس غناي گونه اي و شاخص ها كه

هاي  فراواني افراد در هر گونه مي باشند در سال
. اخير بطور وسيعي مورد استفاده قرار گرفته اند

 2ها را غير پارامتريك  اين شاخص)29(1ساوت وود
ها مي  از انواع اين شاخص. نامگذاري نموده است

ه اشار  سيمسون و آواالن، بريلوئينتوان به شانون،
شاخص شانون يكي از شاخص هاي . )17، 12( نمود

است كه با فرمول  معروف غير پارامتريك

ii ppH ln∑−=′در اين .  محاسبه مي شود
فرمول

ip نسبت افرادي است كه در گونه i ام 
)Nni ها داراي  جمعيت شاخص. دن وجود دار)/

همين جهت آنها را از ه  نرمال بوده و بپخش فراواني
 طريق آمار پارامتريك مي توان مقايسه نمود

 را  شانونشاخص يكنواختي .)17به مراجعه شود(

 مي توان از فرمول
S

H
E

ln

′
  E كه در آن=

H، يكنواختي  تعداد گونه Sشاخص تنوع شانون و  ′
  .ت آورددر نمونه مي باشد بدس

نظريه رابطه تنوع گونه اي و طغيان آفات يك 
نظريه كلي است و براي افزايش هرگونه گياهي به 

در هر منطقه  هاي وسيع و تك كاشت زيست بوم
  از.  و بررسي دارد نياز به آزمايشجغرافيائي

 Sesamiaنيشكرخوارهاي آنجائي كه ساقه  

nonagroides)  ٍ و(S. creticaاز آفات مهم اين  

                                                 
1- Southwood 
2- non-parametric  

 اجراي  هدف ازباشند، گياه در استان خوزستان مي
تحقيق امكان باال بردن ميزان تنوع گونه اي از  ناي

 تاثيريشكر و مطالعه طريق كشت يونجه در مزارع ن
 بر روي خسارت ساقه خوارهاي نيشكر افزايش تنوع

  .مي باشد
  ها مواد و روش

 در 1380 تا تير ماه 1377اين تحقيق از اسفند 
ت توسعه نيشكر و صنايع جانبي واحد محل شرك

.  كيلومتري جنوب اهواز انجام شد35امير كبير در 
 كرت هايبا توجه به اينكه نيشكر در اين مركز در 

يونجه در امتداد ،  متر كشت مي شود250×1000
درسال اول .  كشت گرديد) متر250( ها عرض كرت

 يونجه كه توسط شركت قبال كشت كرت هاياز 
  هاي آلودهدر صد ساقه  وشدستفاده شده بود ا

 به )وجود يك سوراخ الروي يا بيشتر در ساقه ها(
با حاشيه يونجه و  مزارع نيشكردر ،  خوارهاساقه
 كرت هايدر سال بعد  . يونجه مقايسه شدبدون

جديد به اين آزمايش اختصاص داده شد و از ابتداي 
مبادرت به كشت گياه ) مزرعه پلنت( كشت نيشكر

تجزيه و تحليل و ارائه داده ها در دو . گرديد هيونج
)  چهار تكرارچهار مزرعه مشابه يا در  كدامهر( محل

  .طور جداگانه انجام گرفته ب
خيمه تله يك براي اندازه گيري شاخص تنوع از 

تله . استفاده شد در هر تكرار4 زميني دو تله و3اي
پارچه تور . ساخته شد) 32( 5 به روش تاونخيمه اي

 سانتي مترعدد سوراخ در 100ورد استفاده داراي م
 متري 3-5محل برپائي اين تله ها در . مربع بود

براي . داخل مزرعه نيشكر در يك جاي ثابت بود
سهولت نصب تله ها، ساقه هاي نيشكر در محل 

براي كشتن حشرات تله . بودند نصب بريده شده
 بجاي الكل يا آب مخلوط با فرمالين و خيمه اي

، زيرا در الكل  از سيانور و گچ استفاده شد،ينده هاشو

                                                 
3  - Malaise trap 

4- Pitfall trap  

5- Town 
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 پولك داران  به خصوص بالجداسازي گونه ها
 48 تا 24مدت  ماه به تله ها هر. ممكن نبود

ظروف سيانور . ه شدندتساعت نصب و سپس برداش
مدت زمان .  شدند تعويض پس از هر بار استفادهنيز

 -1 باعث مي گرديد تا بر پائي تله ها بيشتر
اثركشندگي سم سيانور از بين رفته و كارائي تله ها 

 تعدادي از نمونه ها غيرقابل -2 و پائين بيايد
نمونه هاي جمع آوري . شمارش و شناسائي بشوند

شده تا زمان تفكيك و شمارش در داخل ظروف 
  .سيانور در آزمايشگاه در داخل هود نگهداري شدند

ه ترتيب ب (  متري از مرز4و 2 دو تله زميني در
 در داخل مزرعه نيشكر )تله هاي بيروني و داخلي

 نصبو خاكزي  براي گرفتن حشرات زمين زي

 عمقهاي پالستيكي به رنگ سفيد به  تشت. گرديد
 در داخل زمين طوري سانتي متر 40 و قطر 5/14

 كه لبه تشت با زمين اطراف در يك ندنصب گرديد
 نيشكر به علت رشد زياد بوته هاي. سطح قرار گيرد

 داخل و عمق بيشتره و تراكم ني ها معموال حركت ب
 جهت به نصب تله به همين و  استمزرعه مشكل

تله .  اكتفا گرديدفاصلههاي زميني در همين دو 
 نصب و خيمه ايهاي زميني همزمان با تله هاي 

براي جمع آوري حشراتي كه در تله . برداشته شدند
ي بايگون از اسپر هاي زميني گرفتار مي شدند

بدون (ها در ظروف خالي  اين نمونه. استفاده شد
  .جمع آوري و به آزمايشگاه منتقل شدند) الكل

گونه هاي مختلف در تله هاي خيمه اي و 
 دو  يك يا و از هر گونهندزميني تفكيك گرديد

 در جعبه  علمينمونه بدون تشخيص و نامگذاري
. دنيا الكل نگهداري و فقط كد گذاري شد كلكسيون

شاخص هاي تنوع و يكنواختي به كمك برنامه 
Excell و مقايسه ميانگين ها با برنامه Excellو  

Statisticaداده هاي درصد آلودگي . انجام گرفت 
 در .ند شد و سپس مقايسه به آركسينوس تبديلابتدا

با تبديل و بدون  (دو حالت كه در هر صورتي

 داده داري مشاهده گرديد از  تفاوت معني)تبديل
 .هاي اصلي براي رسم گراف ها استفاده شد

 :نمونه برداري از ساقه هاي نيشكر

بستگي به درصد ( عدد ساقه 50-10تعداد 
بطور تصادفي  )  تائي15  پيش نمونه در يكآلودگي

وجود سوراخ ( انتخاب و آلودگي آنها به ساقه خوارها
تعداد . يادداشت شد) الروي در ثلث باالئي ساقه

22راساس فرمول نمونه ب /)( DpqtN  هر بار در =
در اين فرمول . )29(  محاسبه شدپيش نمونه گيري

t مربوط به جدول t مقدار ،96/1برابر % 95 در سطح 
pو q به ترتيب درصد آلودگي و درصد ساقه هاي 

در (  دقت نمونه برداريD و پيش نمونهسالم در 
 به  رشد گياه در مراحل اوليه. باشدمي  )%15 اينجا

قلب مردگي بوته درصد جاي درصد آلودگي ساقه ها 
  .شدها در نظر گرفته 

  نتايج

  نتايج سال اول -1 

  مقايسه در صد آلودگي -1-1 

 روند تغييرات ميانگين در صد آلودگي 1شكل در
 تا 1377ساقه هاي نيشكر به ساقه خوارها از اسفند 

ان  با و بدون يونجه نشكرت هاي در 1378آبان 
اين روند از ابتداي نمونه برداري تا  .داده شده است

بوده ولي در كليه نمونه  صعودي) آبان ماه(انتها 
 با يونجه كمتر از كرت هايها آلودگي در  برداري

اين ). 1شكل ( بي يونجه بود كرت هايآلودگي در 
موضوع با مقايسه آماري ميانگين در صد آلودگي 

مورد  ري ها در سال اولساقه ها در كليه نمونه بردا
 ، t، 8=df،  005/0=p =-8/3(تائيد قرار گرفت 

05/0=α( ) كه در اين سال  طوريه ب) 2شكل
 31 با يونجه كرت هايدرصد ساقه هاي آلوده در 

 7/29(  بدون يونجه بودكرت هايدر صد كمتر از 
 با كرت هاي در 4/20يونجه و   بدونكرت هاي در

  ).يونجه
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در  با و بدون يونجه كرت هايوند تغييرات درصد آلودگي ساقه هاي نيشكر به ساقه خوارها در ر-1شكل 

  1379-80و  1377-78 هاي سال
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   تا آبان 1377مقايسه ميانگين هاي درصد آلودگي ساقه هاي نيشكر به ساقه خوارها از اسفند-2شكل 

ها نشان   خطاي معيار بر روي ستون .)شكل ب( 1380 تا فروردين1379 و از فروردين )شكل الف(1378

  .مي باشد%5 حروف متفاوت در هر شكل نشان دهنده تفاوت معني دار در سطح .داده شده است

78-77  

80-79  

a a 

 الف

 ب

b 

a b 
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مقايسه شاخص هاي تنوع و يكنواختي در  -1-2

  تله هاي خيمه اي

كرت  روند تغييرات شاخص تنوع در 3در شكل 
ال اول  نيشكر يونجه دار و بدون يونجه در سهاي

شاخص هاي تنوع در هر دو . نشان داده شده است
تيمار ابتدا روند افزايشي و سپس با پائين آمدن درجه 

با وجود اين مشاهده مي . حرات كاهش يافته اند
 نمونه برداري در سال اول شاخص هاي 9شود طي 

 بدون كرت هايتنوع كرت هاي با يونجه باال تر از 
ري ميانگين هاي اين مقايسه آما. يونجه بوده است
 تفاوت معني  برداري  بار نمونه9دو تيمار طي  
و  t ،8=df=05/6(نشان داد % 5داري در سطح 

0003/0=p.(  
شاخص يكنواختي در شروع نمونه برداري، زماني 

 سانتيمتر بود 50كه طول ساقه هاي نيشكر حدود 
 رسيد كه در مقايسه 95/0 با يونجه به كرت هايدر 

  بدون يونجهكرت هايواختي در با شاخص يكن
بعدا اين روند . حداكثر اختالف را نشان داد) 65/0(

شاخص  كاهش پيدا كرد بطوري كه در تير ماه دو
سپس مجددا در همه نمونه . يكنواختي يكسان شدند

برداري هاي بعدي تا آبان ماه شاحص مزبور در 
بطور كلي  ).4شكل ( با يونجه بيشتر بود  كرت هاي

بين ميانگين % 5تالف معني داري در سطح نيز اخ
 با و بدون يونجه كرت هايهاي شاخص يكنواختي 

، t ،8=df=5/3( بار نمونه برداري مشاهده شد 9در 
0007/0=p.(  

  مقايسه تله هاي زميني -1-3

 شاخص هاي تنوع و يكنواختي در 1در جدول 
و داخلي )  متري از حاشيه2فاصله (تله هاي بيروني 

بطور جداگانه در دو نوع ) متري از حاشيه 4فاصله (
كرت نيشكر مقايسه و پارامترهاي آماري آنها ارائه 

كرت در هر دو تله شاخص تنوع در . گرديده است
شاخص . معني داري بيشتر بود  با يونجه بطورهاي

يكنواختي در تله هاي بيروني در دو نوع كرت با و 
ند در بدون يونجه نيز فرق معني داري با هم داشت

حالي كه تله هاي زميني داخلي از نظر آماري 
 نشان مي دهد كه تنوع و 2جدول  .متفاوت نبودند

يكنواختي در تله هاي بيروني و داخلي مستقر در 
  .كرت هاي بدون يونجه تفاوت آماري ندارند
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 ه هاي خيمه اي در تل با و بدون يونجهكرت هاي مقايسه روند تغييرات شاخص تنوع شانون در -3شكل 

  1378 تا آبان 1377از اسفند 

  



 ...كاشت يونجه در مجاور نيشكر و تأثير آن: سليمان نژاديان

 

 

6

0/60

0/80

1/00

77
ند 

سف
ا

ت
يبهس

رد
ا

تير

ور
هري

ش بان
آ

E
تي

اخ
نو

يك
ص 

اخ
ش

بدون يونجه
با يونجه

  
   در تله هاي  با و بدون يونجهكرت هاي مقايسه روند تغييرات شاخص يكنواختي شانون در -4شكل 

  1378 تا آبان 1377 از اسفند خيمه اي

  

  نتايج سال هاي دوم و سوم -2

  مقايسه در صد آلودگي ساقه ها -2-1

آلودگي ساقه هاي روند افزايشي تغييرات در صد 
نيشكر با و بدون يونجه در سال دوم نمونه برداري 

 1در شكل ) 1380تا فروردين  1379از فروردين (
تمام نمونه برداري ها  در. داده شده استنشان 

 بدون كرت هايدرصد ساقه هاي خسارت ديده در 
) 3/30( با يونجه كرت هايبيشتر از ) 8/42( يونجه

 بار نمونه برداري نيز 13اي مقايسه ميانگين ه. بود
، α، 12=df =05/0( داد فرق معني داري را نشان

7/5-=t(نيشكر بدون  كرت هايكه در  طوريه  ب
 در صد آلودگي ساقه ها طي  ميانگينحاشيه يونجه

 كرتاز   در صد بيشتر29تمام نمونه برداري ها 
  :حاشيه يونجه بود با هاي

( 29100
42/8

30/342/8
=×

− ) 

ايسه شاخص هاي تنوع و يكنواختي در مق -2-2

  )سال دوم و سوم(تله هاي خيمه اي 

  نيشكركرت هايمقايسه ضريب تنوع شانون در 
  معني داري را نشان دادفرقبا و بدون يونجه نيز 

)92/2=t ،12 =df 01/0 و =p .( هرچند شاخص
  يكنواختي در دو نوع تيمار فرقي با هم نداشتند

   ).3جدول(

  

  

 تله هاي زميني بيروني و همچنين تله هاي داخلي در شاخص هاي تنوع و يكنواختي مقايسه -1جدول 

  )سال اول نمونه برداري(1378 تا آبان 1377كرت هاي يونجه دار و بي يونجه از اسفند 
  

  پارامتر تنوع  فاكتورهاي آماري  تله هاي زميني داخلي  فاكتورهاي آماري  تله هاي زميني بيروني

  t p  بي يونجه  بايونجه  t p   يونجهبي  بايونجه

  02/0  97/3  53/0  54/1  03/0  37/3  09/1  63/1  شاخص تنوع

  4/0  93/0  59/0  74/0  04/0  8/2  75/0  /904  ي يكنواختشاخص

  
  

  

' 
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 تله هاي بيروني و داخلي در كرت هاي نيشكر بدون شاخص هاي تنوع و يكنواختيمقايسه  -2جدول 

  در مزارع نيشكر واحد اميركبير) سال اول(1378 تا آبان 1377يونجه از اسفند 

  

  

 نيشكر با و كرت هاي  تله هاي خيمه اي در در شانونمقايسه شاخص هاي تنوع و يكنواختي-3جدول 

  1380 تا فروردين 1379 هر ماه نمونه برداري از فروردين درهار تكرارچبدون يونجه در 

  تاريخ  شاخص يكنواختي     شانونشاخص تنوع

  بدون يونجه  با يونجه    بدون يونجه  با يونجه  

  49/2  84/0    15/2  37/2  1379فروردين 

  70/0  80/0    19/2  83/2  ارديبهشت

  83/0  81/0    65/2  73/2  خرداد

  82/0  83/0    30/2  67/2  تير

  71/0  85/0    90/1  13/2  مرداد

  85/0  68/0    28/2  40/2  شهريور

  87/0  69/0    5/2  5/2  مهر

  82/0  77/0    82/2  90/2  آبان

  67/0  74/0    57/1  13/2  آذر

  40/0  29/0    93/0  1  دي

  74/0  63/0    80/1  18/2  بهمن

  86/0  82/0    37/2  49/2  اسفند

  63/0  80    92/1  03/3  فروردين

  87/0  73/0    13/2  41/2  ميانگين

t 2/92      90/1-    

df 12      12    

p 01/0*      3/0    

SE 14/0  14/0    20/0  24/0  

   معني دار05/0در سطح *                   

  

 

   تله هاي زميني-2-3

مقايسه آماري شاخص هاي تنـوع و يكنـواختي         
و ) متـري حاشـيه    4عمـق   ( هاي زميني داخلـي   تله  

 6 تا 4 هاي در جدول)  متري حاشيه2عمق (بيروني 

 در تلـه   تنوع شاخص   ميانگين. نشان داده شده است   
  با يونجه بيـشتر بـود      كرت هاي اي زميني بيروني    ه
)65/2=t ،02/0=p ،10=df( ) در تلـــه ).4جـــدول 

  هاي زميني داخلي نيز ميانگين شاخص تنـوع بطـور        

  پارامتر تنوع  SD±ميانگين

  تله بيروني  تله داخلي

tمحاسبه شده    df p  

  H'  39/0±719/0  41/0±909/0  19/1  23  24/0شاخص تنوع

  E'  28/0±660/0  16/0±830/0  94/1  25  06/0شاخص يكنواختي
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 با و بدون كرت هاي مقايسه شاخص تنوع و يكنواختي در تله هاي زميني بيروني و داخلي -4 جدول

   نمونه برداري و سوم دوم هاييونجه در سال

  پارامتر تنوع   آماريپارامترهاي  تله هاي زميني داخلي   آماريپارامترهاي  تله هاي زميني بيروني

  t  p  df  بي يونجه  بايونجه t  p  df  بي يونجه  بايونجه

  H'  39/0±40/1  36/0±20/1  65/2  02/0  10  30/0±36/1  38/0±90/1  5/2  03/0  9شاخص تنوع

  E'  07/0±91/0  07/0±86/0  88/1  09/0  10  08/0±89/0  07/0±93/0  57/1-  15/0  9تيخشاخص يكنوا

  

  و سوم با حاشيه يونجه در سال دومكرت هاي مقايسه تله هاي زميني بيروني و داخلي در -5 جدول

  نمونه برداري

  ارامتر تنوعپ  SD±ميانگين

  تله بيروني  تله داخلي

tمحاسبه شده    df  р  

  47/0  10  75/0  47/1±4/0  39/1±29/0  شاخص تنوع

  27/0  10  -17/1  91/0±07/0  88/0±07/0  شاخص يكنواختي

 

  

در سال دوم ه يونجه  نيشكر بدون حاشيكرت هاي مقايسه تله هاي زميني بيروني و داخلي در -6 جدول

  نمونه برداري

  شاخص ها  SD±             ميانگين

  تله بيروني  تله داخلي

tمحاسبه شده    df  مقدار р  

  79/0  9  75/0  15/1±4/0  12/1±4/0  شاخص تنوع

  005/0  9  6/3  85/0±07/0  93/0±07/0  شاخص يكنواختي

 

 

 شـاخص يكنـواختي     ميانگين. معني داري بيشتر بود   
 كـرت هـاي   و بيرونـي در   داخلي  زميني در تله هاي  

). 4جـدول  ( يونجه دار و بي يونجـه فرقـي نداشـتند     
بيرونـي و   ميانگين شاخص تنوع و يكنواختي در تله        

 نيز فرق   يونجه دار  نيشكر   كرت هاي داخلي واقع در    
اي هـ  وقتـي تلـه  ). 5جـدول  ( معني داري نداشـتند 

 نيـشكر بـدون   كـرت هـاي   زميني داخلي و بيرونـي      
ونجه با هم مقايسه گرديدند، شاخص هـاي        حاشيه ي 

در حـالي كـه شـاخص هـاي          تنوع فرقـي نداشـتند    
يكنواختي در تله هاي داخلي بطـور معنـي داري در           

جـدول  ( بيشتر از تله هاي بيروني بودنـد      % 95سطح  
6(.  

  بحث

افزودن گياه يونجه در سيستم نيشكر چه در 
و  در سال اول نمونه برداري) راتون( گياهان بازرو

سال دوم و سوم، در )پلنت (چه در گياهان جديد
 كاهش داري معني  بطوررا درصد ساقه هاي آلوده

 در صد از ساقه هاي 29و  31 كاهش متوسط. داد
 دوم وسوم  هاي در سال اول و سال به ترتيبآلوده

معيت نمونه برداري نشان از تاثير گياه يونجه روي ج
 كاهش با توجه به. ساقه خوارها ي نيشكر دارد

خسارت و معني دار بودن اختالف دو نوع تيمار مي 
 اندازه .توان به نقش مثبت گياه يونجه اشاره نمود

گيري شاخص تنوع در دو نوع كرت با و بدون 
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يونجه نشان داد كه افزودن گياه يونجه به سيستم 
وسيع و تك كاشت نيشكر مي تواند تنوع زيستي 

از تحقيقات متنوع در بسياري . بندپايان را باال ببرد
 بيولوژيك مبارزهسازي كه براي كمك به كارائي 

انجام گرفته ازكشت گياهان لگوم استفاده شده 
 اين گياهان در زراعت نيشكر كاربرداگرچه از . است

هائي  موجود نمي باشد ولي لگومتاكنون گزارشي 
  و قرمزL.  Trifolium repens   شبدر سفيدنظير

T. Pratense L.الكي، شبدر T. incarnatum 

L. و ماش كركي Vicia villosa Roth در برنامه 
هاي مبارزه بيولوژيك مورد استفاده قرار گرفته اند 

كشت گياهان غير زراعي نيز در كنار . )30، 27(
گياهان زراعي مرسوم است و در بسياري از موارد 
 منجر به كاهش خسارت به گياه اصلي شده است

ت بعضي از گياهان معرفي ممكن اس هرچند ).10(
شده جهت متنوع سازي كشت با گياه اصلي ناسازگار 

 يا اينكه افزودن يك )14( با آن رقابت كنند باشند و
گياه دشمنان طبيعي را جلب ولي تاثيري روي 

يا جمعيت آفت را  ،)13( جمعيت آفت نداشته باشد
كشت گياه يونجه در  با اين حال .)28 ،15( زياد كند

گونه تداخل و مزاحمتي براي گياه  شكر هيچكنار ني
، تنوع زيستي را باال برده و خسارت را نيشكر نداشته

خود يك گياه   يونجهعالوه براين. كاهش داده است
در خوزستان ) بغدادي( زراعي است و رقم انتخابي

 بار و عملكردي معادل 10-8مي تواند با برداشت 
رد  تن علوفه خشك مو17 تن علوفه تر و 70

  ).4( استفاده قرار گيرد
يكي از دشمنان طبيعي ساقه خوارهاي نيشكر در 

 خوزستان زنبور پارازيتوئيد تخم با نام

Platytelenomus hylas Nixon (Scelionidae) 
 موسسه تحقيقات نيشكر اخيراً ).6، 3، 2( مي باشد

مبادرت به تكثير و رهاسازي اين زنبور بر عليه تخم 
). 1( نموده است Sesamia ساقه خوارهاي جنس

گرچه زيست شناسي اين زنبور در شرايط مزرعه 
ش ردر پرو) 3(مطالعه نشده است ولي رنجبر اقدم 

اشاره مي كند كه قبل از ذخيره سازي  اين زنبور
 روز با 2-3 آنها را به مدت بايد زنبورها در يخچال

 ويتامين  وغذاي مصنوعي شامل عسل، مخمر،
صورت عمر آنها كوتاه مي   اينتغذيه نمود در غير

بنا براين تامين غذاي اين پارازيتوئيد پس از . شود
رهاسازي در تداوم و كارآئي مبارزه بيولوژيك اهميت 

از آنجائي كه هدف از متنوع سازي سيستم  .دارد
عبارت ديگر ه كشت، حفاظت از دشمنان طبيعي و ب

  لذا مي توان،)35(ت  از مبارزه بيولوژيك اسحمايت
معرفي حداقل يك گياه گلدار چند ساله نظير  با

 عسلك نمايد به چنين هدفي ويونجه كه توليد شهد 
توانستند با كشت  )20( 1و همكاران اور. دست يافت

  در Lolium multiflorum Lambert گياه
  زنبور پارازيتوئيد مزرعه ذرت دانه اي بقاء

Trichogramma brassicae Bezdenko   را
   .هندفزايش دا

چند  هر. مشخص نيستP. hylas  شعاع پرواز
 مشاهده مذكوربا رها سازي زنبور) 3( رنجبر اقدم

 7هاي ميزبان در فاصله  تخم% 93نمود كه حدود 
 در كرت. متري محل رها سازي پارازيته شده بودند

جابجائي اين محل آزمايش،  هكتاري 25 هاي
 )5(منصور   صيادچند  هر.مطالعه نشده است رزنبو
 در .hylas P زيستگاه يابي زمستانه مطالعات در

 ماده كشت و صنعت كارون زنبورهاي مزارع نيشكر
 با توجه به .را در مزرعه يونجه مشاهده نموده است

اينكه در شرايط رشد كامل بوته هاي نيشكر، نمونه 
در اين   متر30برداري ازساقه ها در عمق بيش از 

د خسارت در عمق قطعات بزرگ ممكن نشد لذا رون
اين مزارع نياز به بررسي دارد تا خسارت در فواصل 
مختلف از نوار يونجه بطرف داخل مزرعه اندازه 

  .گيري شود
در بيشتر مطالعاتي كه در زمينه دستكاري 

هاي گياهي انجام گرفته است تعداد  زيستگاه

                                                 
1- Orr et al.  
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 و بندرت  )9( دشمنان طبيعي و يا تعداد حشره آفت
 تيمارهاي شاهد و دستكاري  در)15( شاخص تنوع

  بودن شاخص ترباال. شده مقايسه شده است
 مي تواند  يونجه  كناردر مزارع نيشكر  ('H)تنوع

 تثبيت  روند رو به سريع تر بودننشان دهنده
ند چهر . يونجه باشد- اكوسيستم نيشكرشوندگي

 ها با گذشت زمان به ثبات مي رسند اكوسيستم
والني تر بتوان از اين  ط زمانشايد در مدت .)23(

متنوع سازي نتايج تثبيت كنندگي بهتري بدست 
 در تله هاي (E) شاخص يكنواختي شانون .آورد

كرت خيمه اي و همچنين در تله هاي زميني در 
 تفاوت معني داري و بدون يونجه  يونجه دارهاي

اين عدم تفاوت در شاخص يكنواختي تله . نداشتند
 به دليل نارس  مي تواند نيزها ي خيمه اي و زميني

. باشدبودن هر دو اكوسيستم يونجه و نيشكر 
وني جديدي فارغ محيطهاي مورد آزمايش از دگرگ

، شخم و آبشوئي از جمله شده اند كه زهكشي
اين سوزاندن ساقه ها و برداشت   عالوه بر.آنهاست

اي اگروسيستم نيشكر را بهم زده  هآنها تكامل گونه
  . بردبين مي و يا آنرا از

كرت مقايسه تله هاي زميني بيروني و داخلي در 
 نيشكر بدون يونجه نشان داد كه در دو تله هاي

اين موضوع شايد . تنوع گونه اي فرقي با هم ندارند
اين حقيقت را روشن مي سازد كه حركت گونه ها از 
. داخل به بيرون و يا از بيرون بداخل يكسان است

 فقر دهنده نشان عدم تفاوت دو زيستگاه احتماال
بخصوص . گونه اي در اگرواكوسيستم نيشكر است

منطقه بتازگي زير كشت  هاي بكر اينكه زمين
دوم نمونه برداري در محل .  بودندنيشكر قرار گرفته

ها بعد از عمليات   كه زمين)سال دوم و سوم(
كشاورزي بتازگي آبشوئي شده بودند اين فقر گونه 

كه نمونه برداري از  محل سال اولاي بيشتر از  
. گرفت بچشم مي خورد  رو انجام نيشكرهاي باز

 كرت هايوقتي تله هاي زميني بيروني و داخلي در 
نيشكر با يونجه با هم مقايسه گرديد تله هاي 

نزديك به مزرعه يونجه تنوع بيشتري از خود نشان 
 دهندهافزايش تنوع در تله هاي بيروني نشان .  دادند

گونه ها در زيستگاه يونجه كه محيط فعاليت بيشتر 
مناسب تري براي نگهداري گونه ها نسبت به كرت 

   . بوده استنيشكر مي باشد
هم اكنون جهت تسهيل در حمل و نقل، نيشكر 

اين . قبل از برداشت در مزرعه سوزانده مي شود
عمل سبب آلودگي محيط زيست و دگرگوني بيشتر 

 ديگر از طرف. اگرواكسيستم نيشكر مي شود
سوزاندن نيشكر بخصوص در روزهائي كه آتش با 
باد بطرف يونجه شعله ور مي شود بر روي 

در صورتيكه . اگرواكوسيستم يونجه تاثير منفي دارد
كرت مشكل برداشت بطريق سبز حل شود مي توان 

تا   يونجه را در جهات مختلف كشت نمودهاي
 نيشكر در معرض كرت هايسطوح بيشتري از 

زيرا ديده شده  .شمنان طبيعي قرار گيرندفعاليت د
 داشته ي عنكبوتها با جهت  پرچين ها بستگكه تنوع

  . )36( است
ابتداي راه خود علم مديريت زيستگاه هنوز در 

 انتشارات اين علم از نيمه اول قرن. مي باشد

اين تحقيقات و % 80بيستم آغاز شده ولي نزديك به 
بطور . )14( اندشده  منتشر 1990از  انتشارات بعد

يقين در آينده مديريت زيستگاه و عوامل  بيولوژيك 
ده خود را در در هم ادغام شده و اثرات افزاين

 ظاهر (IPM)  قي با آفاتمديريت مبارزه تلفي
  .تخواهند ساخ

  سپاسگزاري

بدينوسيله از مساعدت هاي بي دريغ مركز 
از . توسعه نيشكر و صنايع وابسته تشكر مي شود

اونت پژوهشي دانشگاه شهيد چمران و حوزه مع
از سازمان پژوهشهاي علمي كشور براي  همچنين

جا دارد تا . قدرداني مي گردد اين طرح تامين هزينه
از مرحوم عبدالمجيد نگراوي تكنيسين گروه 
گياهپزشكي كه در كليه نمونه برداري ها صميمانه 

  . به اينجانب كمك كردند ياد شود
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