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   Neomaskellia andropogonis Corbett  سفيد بالك نيشكرزيست شناسي

(Hom: Aleyrodidae) روي چهار رقم نيشكر در شرايط آزمايشگاه  

4  و عليرضا عسكريان زاده3، ابراهيم سليمان نژاديان2، پرويز شيشه بر1مهرنوش مينائي مقدم
 

  

  

  چكيده

 در مزارع نيشكر .Neomaskellia andropogonis Corbettهاي اخير خسارت سفيدبالك نيشكر  در سال

 اين آفت روي چند رقم تجاري در پژوهش زيست شناسيدر اين . استان خوزستان افزايش چشمگيري يافته است

در اين آزمايش دوره رشد پيش از بلوغ، طول عمر و ميزان تخم ريزي سفيدبالك . شرايط آزمايشگاهي بررسي شد

 در NCO-310 و69CP ،614-57CP ،103-48CP-1062هاي ارقام قفس برگي روي برگنيشكر با استفاده از 

متوسط . شد بررسي 12:12تاريكي: و دوره نوري% 60-70 درجه سانتي گراد، رطوبت نسبي27±1دماياتاقك رشد با 

 64/26، 27/27، 06/28، 09/24طول دوره رشد پيش از بلوغ سفيدبالك نيشكر روي ارقام مذكور به ترتيب برابر با 

، 6متوسط طول عمر سفيدبالك هاي ماده روي اين ارقام به ترتيب برابر با .  ماده توليد شدسفيد بالكروز بود و تنها 

 عدد تخم به 38/39 و 10/41، 80/58، 80/61هر سفيدبالك ماده به طور متوسط .  روز بود60/4 و 15/4، 49/8

 ،اساس نتايج اين تحقيق بر.  گذاشتNCO-310 و 69CP ،614-57CP ،103 -48CP-1062ترتيب روي ارقام 

 مي توان با بررسي وبود  از دو رقم ديگر كمتر NCO-310 و 48CP-103 ارقام  روي سفيد بالكپارامترهاي زيستي 

 . نموداستفادهكنترل تلفيقي از اين دو رقم در چهار چوب هاي صحرايي بيشتر 

  

  ، بيولوژي، واريته، مقاومتNeomaskellia andropogonisنيشكر، : كليد واژه ها

 

  مقدمه

گياهي    .Saccarum officinarum L،نيشكر
 بوده و گياهي گرمسيري 1دائمي و از خانواده غالت

كشت و صنعت نيشكر ايران در . شود محسوب مي
 هزار هكتار 12 در سطح 1338هفت تپه در سال 

هاي   و به دنبال آن كشت و صنعتشدتاسيس 
پنج هزار (آب  و ميان) هكتارر  هزا20(كارون 
شــروع به فعاليت نمودند و در اقدامي ) هكـــتار
تر عمليات اجرايي شركت توسعه نيشكر و  گسترده

 و در اراضي به 1370صنايع جانبي از اواخر سال 

                                                 
1  - Poaceae 

نيشكر مورد . )4(  هكتار آغاز شد84000وسعت 
يكي از آفاتي . )3( حمله آفات زيادي قرار مي گيرد

هاي اخير در مزارع نيشكر به حالت  سالكه در 
 ،طغياني رسيده است سفيد بالك نيشكر

Neomaskellia andropogonis Corbettاست  
يره گياهي كه اين آفت عالوه بر مكيدن ش. )5(

 با توليد مقدار قابل توجهي شود باعث ضعف گياه مي
 نهايت فعاليت قارچ در ها و عسلك در سطح برگ

باعث كاهش سطح فتوسنتز ) فوماژين (دودههاي 
روي بوته هاي  ، نيشكر بالك سفيد. دشون گياه مي
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 شمال و كارينيشكر در تمام واحدهاي نيشكر
 جمعيت در گذشته. نوب خوزستان ديده شده استج

 اما ،اين آفت فقط در واحدهاي شمالي چشمگير بود
 اين حشره در واحدهاي جنوبي نيز طغيان به تازگي

 از اواخر مرداد  عمده آفت معموالًفعاليت. كرده است
 نيشكر سفيد بالك. آغاز و تا اوايل آذرماه ادامه دارد

در طول اين مدت به شدت از شيره گياهي تغذيه 
زمان . كند نمايد و عسلك فراواني توليد مي مي

 اواخر  فعاليت اين حشره در مزارع نيشكر مصادف با
ساقه گياه دوره رشد گياه و آغاز مرحله ذخيره قند در 

 با توجه به نوع تغذيه حشره، اين آفت ،بنابراين. است
  نهايت درايند ذخيره قند در ساقه وتواند روي فر مي

 .)2( بر ميزان شكر قابل استحصال اثر گذار باشد
برداشت گياه نيشكر از اوايل آبان ماه مقارن با 
كاهش دما و باال رفتن درصد قند گياه شروع و 

متوسط .  فروردين ماه ادامه مي يابدحداكثر تا اواسط
 تن در هكتار 100عملكرد نيشكر در خوزستان حدود 

از هر تن ساقه نيشكر برداشت شده در شرايط . است
 320 كيلوگرم شكرخام، 100خوزستان حدود 
 40 كيلوگرم مالس و 4/38كيلوگرم باگاس، 

اصلي ترين . گيلوگرم گل صافي بدست مي آيد
شود شكر   استحصال ميمحصولي كه از نيشكر

مقدار شكر استحصال شده براي هر رقم با . است
اما . باشد شرايط جغرافيائي و اقليمي متفاوت مي

 درصد براي هر تن ني متفاوت 12 تا 10معموال بين 
 تن شكر 12 تا 9از هر هكتار به طور متوسط . است

   :)4( بدست مي آيد
رع نظر به اينكه تاكنون جمعيت اين آفت در مزا

نيشكر در كشور قابل توجه نبوده است مطالعات 
 اما طغيان ،كمي روي آن صورت گرفته است

هاي اخير به ويژه در  جمعيت آن خصوصاٌ در سال
جنوب خوزستان مطالعه جدي آين آفت در زمينه 

. مي طلبدرا ور برنامه كنترل آن ظهاي مختلف به من
آفت در شرايط  زيست شناسي ،پژوهشدر اين 

 CP 57-614  رايج نيشكررقم 4شگاهي روي آزماي

، 103 -48  CP ،1062-69 CP 310 و- NCO  كه به
زودرس، ميان رس، ميان رس و دير رس ترتيب 
   .مورد بررسي قرار گرفت )4( هستند

  

  مواد و روش ها

سفيد بررسي نوع توليد مثل و نسبت جنسي در 

   نيشكربالك

 ناسيزيست شنظر به اينكه تاكنون در رابطه با 
اين آفت مطالعه دقيقي صورت نگرفته بود در ابتداي 
امر سعي شد افراد نر و ماده شناسايي و توصيف 
شوند و سپس نسبت جنسي در جمعيت هاي مختلف 

  . مشخص شود
 مدت زمان مراحل مختلف زندگي پيش تعيين

  از بلوغ

،   CP 48 -103 ،ارقامابتدا قلمه هاي نيشكر 

614-57 CP ،1062-69 CP 310 و- NCO  در
 سانتي متر حاوي دو 20 به قطر و ارتفاع  هايگلدان

 كشت حجم خاك مزرعه و يك حجم خاك برگ
 4 تا 3وقتي كه بوته هاي نيشكر به مرحله . شدند

برگي رسيدند يك عدد ظرف پالستيكي شفاف به 
متر روي هر   سانتي30 و ارتفاع 20قطر دهانه 

د حشره بالغ  عد40 تا30گلدان گذاشته شد و تعداد 
كه از مزارع مربوط به ارقام ذكر شده در  (سفيد بالك

 ظرف  هرداخل) باال به تفكيك جمع آوري شده بود
 24بعد از .  تا مستقر شده و تخمگذاري كنندشدرها 

 حذف شدند و ،ساعت حشرات بالغ از روي بوته
تاقك بالك در ا سپس گلدان هاي حاوي تخم سفيد

 60رطوبت ، گراد سانتي درجه 27±1دماي با  رشد
 12:  ساعت تاريكي12 درصد و دوره نوري 70تا 

هاي  تقريباً معادل طول روز در ماه(ساعت روشنايي 
در اين . داده شدندقرار ) شهريور و مهر در منطقه

مرحله طول مدت دوره رشد قبل از بلوغ يعني طول 
 و 3، 2، 1شامل پوره سن (مرحله تخم و پورگي 

 براي اين منظور روزانه تخم. شدبررسي ) شفيرگي
. شدها را مشاهده كرده و زمان خروج پوره ها ثبت 
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به اين ترتيب متوسط طول دوره جنيني در يك 
 با توجه به اينكه پهنك برگ. دسته تخم بدست آمد

هاي بوته هاي نيشكر موجود در گلدان باريك بود 
امكان استفاده از قفس هاي برگي جهت جلوگيري 

نبود و همچنين اين برگها ممكن گي بالغين از پراكند
 خشك گاهيبعد از مدتي به دليل شرايط آزمايشگاه 

كه پوره ها به مرحله شفيرگي   لذا زمانيشدندمي 
 و در يك شدهمي رسيدند، برگ حاوي شفيره قطع 

قرار داده مي  سانتي متر 18 بزرگ با قطر پتري
. شودشدند تا از پراكنده شدن حشرات بالغ جلوگيري 

 ثبت مي روزانهبه طور  حشرات بالغ سپس ظهور
در اين آزمايش براي هر واريته شش تكرار در . شد

نظر گرفته شد و در بيشتر موارد هر تكرار براي چهار 
  . واريته به طور همزمان انجام شد

 نيشكر سفيد بالكطول عمر و ميزان تخمريزي 

  ماده

لغ با توجه به اين كه تعيين طول عمر حشره با
نياز به بررسي زنده ماني حشره به طور روزانه داشت 
امكان انجام اين آزمايش روي گلدان به دليل 
 پناهگاه هاي متعدد داخل خاك و اطراف طوقه بوته

 جستجوي حشره بالغ داخل گلدان با خطا همراه و
ها  همچنين به دليل باريك بودن پهنك برگ. بود

 لذا در ،ر نشدهاي برگي ميس امكان استفاده از قفس
اين مرحله حشرات بالغ بدست آمده از مرحله قبل به 
منظور تعيين طول عمر حشره بالغ و ميزان 

ارتفاع استوانه (اي  تخمريزي آن در ظروف استوانه
ظرف ارتفاع  ي سانتي متر كه تا چند سانتي متر30

مقداري آب ريخته و برگ بريده نيشكر داخل 
ي كه قاعده برگ داخل استوانه قرار داده شد به طور

در اين روش هر ظرف استوانه .  مستقر شدند)آب بود
 بالغ بود سفيد بالك 5اي حاوي يك برگ نيشكر و 

و برگ موجود در ظرف به طور روزانه مشاهده و 
اين بررسي تا زمان . شدمرگ حشرات بالغ ثبت 

مرگ تمام حشرات بالغ داخل ظرف ادامه داشت و 
 گذاشته شده در هر برگ اي هدر آخر تعداد كل تخم

عمر طول  و بدين ترتيب ميانگين شدشمارش نيز 
حشرات بالغ و ميانگين تخمريزي هر حشره ماده در 

در اين آزمايش براي هر رقم . شدهر تكرار محاسبه 
داده هاي بدست آمده به كمك .  تكرار انجام شد6

تجزيه واريانس ) 9(SPSS   و)SAS )12نرم افزار 
  .شد

   بحثنتايج و

بررسي نوع توليد مثل و نسبت جنسي در سفيد 

  بالك نيشكر

در  از آنجا كه افراد نر در سفيد بالك ها معموالً
 هستند 1انتهاي بدن خود داراي يك جفت كالسپر

 از اين ويژگي جهت تفكيك جنس هاي نر و )7(
 سفيد 5000در اين بررسي بيش از . ماده استفاده شد

سكوپ مورد مطالعه دقيق بالك بوسيله استريو ميكرو
حتي .  نبودندانبرككدام داراي  قرار گرفت كه هيچ

در بررسي حشرات آزمايشي و نتاج حاصله هيچ 
اما در . حشره نري ديده نشد و همگي ماده بودند

 داراي سفيد بالكنمونه  2طول دو سال مطالعه 
 به طور اتفاقي در نمونه هاي جمع آوري شده انبرك

بنابراين مي توان نتيجه . شداز مزرعه مشاهده 
گرفت كه اين حشره بكرزاي ماده زا بوده و به ندرت 

  . افراد نر در جمعيت مشاهده مي شود
 ها به صورت سفيد بالكبيشتر ، بر اساس منابع

  با اين حال.بكرزايي نرزايي توليد مثل مي نمايند
به   Paraleyrodes myricaeگونه به نام يك

يي توليد مثل مي كند و صورت بكرزايي ماده زا
. آن كالً از ماده ها تشكيل شده است جمعيت

 Trialeurodesتحقيقات نشان داده شده است كه 

vaporariorum Westwood  نژاد است، 2داراي 
يك نژاد آمريكايي كه داراي بكرزايي نرزايي است و 

 .)7( يك نژاد انگليسي كه بكرزايي ماده زايي دارد
كه در منطقه ) Bemisia tabaci (بالك پنبه سفيد

جنسي مي 2 خوزستان فعال است داراي توليد مثل

                                                 
1 - Claspers 
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 Aleurolobus barodensis  در گونه ).6( باشد
 و در گونه. نشده است هبكرزايي مشاهد

Neomaskellia bergii نيز حشره نر و ماده وجود 
دارد و بالفاصله بعد از جفت گيري تخم ريزي انجام 

ع به وجود يك جفت كالسپر در مناب ).14(مي شود 
 N. andropogonis در انتهاي بدن نرها در گونه 

 فراواني افراد نر و  وجود و اما به)8( اشاره شده است
  .روش توليد مثل رايج در جمعيت اشاره نشده است

تعيين طول دوره مراحل مختلف زندگي پيش 

 نيشكر در شرايط سفيد بالكاز بلوغ 

  آزمايشگاهي

درج شده  1ه داده ها در جدول نتايج و تجزي
 ANOVA  روشتجزيه و تحليل داده ها به. است

 طول  مورد بررسي از نظررقم 4 بين نشان داد كه
نداشت وجود  معني داري تفاوتجنيني حشره دوره 

) شامل دوره پورگي و شفيرگي(ولي دوره پورگي 
 واريته مورد آزمايش اختالف معني داري 4روي 
قايسه ميانگين دوره پورگي در م 01/0p< (0 (داشت

 با آزمون دانكن نشان داد كه طول دوره رقم 4
 CP 69-1062  نيشكر روي رقم سفيد بالكپورگي 

 بوده و در يگ گروه قرار گرفت ارقامتر از بقيه  كوتاه
رقم ديگر با دوره پورگي طوالني تر، در گروه  3و 

دوره بنابراين از نظر طول . ديگري قرار گرفتند
حساستر از بقيه ارقام  CP 69-1062 پورگي رقم 

نتايج تجزيه داده هاي مربوط به كل . استديگر 
جدول (بود دوره پيش از بلوغ نيز مشابه دوره پورگي 

بر اساس اين نتايج طول دوره پيش از بلوغ ). 1
در شرايط آزمايشگاهي در رقم هاي ) تخم و پورگي(

  .  بودتغير م روز28 تا 24مورد بررسي بين 
يك مطالعه كه در زمينه بررسي دوره رشد پيش         

 CP 69-  روي رقــمN. andropogonis از بلــوغ
نيشكر و در شرايط آزمايـشگاهي انجـام شـد           1062

 و  25/6±46/0نشان داد كه طول دوره رشـد تخـم          
) شامل دوره پـورگي و شـفيرگي      ( طول دوره پورگي  

وج طول دوره تخم تـا خـر      ). 1(  روز بود  17 82/0±

 بـين    N. bergii(Signoret)حشره بـالغ در گونـه  
ــا 19 ــه 22 ت  A. barodensis  روز و در گون

(Maskell) دوره رشدي از تخم تا خروج حشره بالغ 
  ). 14(گزارش شده است  روز 45 تا 27بين 

 بالغ مـاده و ميـزان       سفيد بالك تعيين طول عمر    

  تخمريزي آن در شرايط آزمايشگاه

 رقم 4شرات ماده روي  طول عمر حميانگين
سفيد طول عمر . شده استئه ارا 2نيشكر در جدول 

روز  49/8  تا 15/4 از  رقم آزمايشي4 در  مادهبالك
 نشان داد كه  داده هاتجزيه و تحليل آماري. بود

 مورد رقم 4طول عمر حشرات بالغ ماده روي 

مقايسه . هستند تفاوت معني دار  دارايبررسي

 دانكن نشان داد كه طول عمر ميانگين ها با آزمون
 3طوالني تر از  CP 57-614 حشره بالغ در رقم

رقم ديگر است و از اين نظر اين رقم متفاوت با رقم 
  البته طول عمر حشره بالغ . هاي ديگر است

   رقم2 نيز بيشتر از CP 69 - 1062 روي رقم
 103- 48CP 310  و- NCO است ولي آزمون 

  .  گروه قرار داده استرقم را در يگ 3دانكن هر 
 ماده روي چهار سفيد بالكميانگين ميزان تخم 
. نشان داده شده است 2رقم نيشكر در جدول 

 ماده روي ارقام سفيد بالكميانگين ميزان تخم 
  عدد38/39-80/61مختلف نيشكر دامنه ايي بين 

مقايسه ميانگين ميزان تخمريزي حشره . تخم داشت
   رويسفيد بالك كه اين روي چهار واريته نشان داد

ميزان  CP 57-614  و 69CP-1062 دو رقم
تخمريزي بيشتري داشته و اين دو رقم در يك گروه 
قرار مي گيرند ولي ميزان تخمريزي در دو رقم ديگر 

    بر اساس اين نتايج مي توان چنين . كمتر است
   و 69CP-1062  رقم2استنباط كرد كه در 

614-57 CP بالغ بيشتر بود و لذا  طول عمر حشره
به .  رقم هم بيشتر بود2ميزان تخمريزي در اين 

   رقم2عبارت ديگر ميزان تخمريزي كمتر در 
 103-48CP  310 و-NCO  احتماالً به دليل ،

  عمر حشره بالغ بوده كه فرصت كافي  بودن تر كوتاه
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 N. andropogonis،  نيشكرسفيد بالك مقايسه ميانگين طول دوره مراحل پيش از بلوغ -1جدول

 درصد و 70 تا 60 درجه سانتي گراد، رطوبت نسبي 27±1 تكرار در دماي 6روي چهار رقم نيشكر در 

  ساعت 12:12تاريكي: دوره نوري، روشنائي

  كل طول دوره قبل از بلوغ  دوره پورگي) ±SE(ميانگين  دوره جنيني) ±SE(ميانگين  رقم

1062 -69 CP   
 دامنه

47/1±16/6  

8-5  

a71/0±93/17  

5/20-15  

a 03/1±09/24  

50/26-20  

614-57 CP  

  دامنه

51/0±66/7  

8-7  

b41/0±40/20  

22-19  

b 52/0±06/28  

30-26  

103-48 CP  

  دامنه

03/1±66/6  

8-5  

b34/0±61/20  

8/21-70/19  

b 63/0±27/27  

80/28-25  

310- NCO  

 دامنه

66/0±91/6  

8-6  

b48/0±73/19  

22-19  

b 34/0±64/26  

28-90/25  

F ns378/2  **738/5  **359/6  

df 3 3 3 

P 100/0  005/0  003/0  

  )P > 50/0(هر ستون با حروف متفاوت داراي اختالف معني دار هستند هاي ميانگين

.

  

 روي N. andropogonis نيشكر، سفيد بالك مقايسه ميانگين طول عمر و ميزان تخمريزي -2جدول

 درصد و دوره 70 تا 60ه سانتي گراد و رطوبت نسبي  درج27±1تكرار در دماي  6چهار رقم نيشكر در 

   ساعت12:12تاريكي: نوري، روشنائي

  ميزان تخمريزي) ±SE(ميانگين  طول عمر ماده ) ±SE( ميانگين  رقم

1062 -69 CP   
 دامنه

a66/0±00/6  

)74/7-3(  

a61/2±80/61  

)71-55(  

614-57 CP  

  دامنه

b78/0±49/8  

)20/12-7(  

a96/9±80/58  

)100-29(  

103-48 CP  

  دامنه

a35/0±15/4  

)5-3(  

b36/2±10/41  

)50-35(  

310- NCO  

 دامنه

a62/0±60/4  

)7-20/2(  

b20/3±38/39 

)51-28(  

F 
**712/9  **462/4  

df 3 3 

P 000/0  015/0  

  )P > 50/0(  هر ستون با حروف متفاوت داراي اختالف معني دار هستند هايميانگين
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جود در تخمدان خود براي تخليه كامل تخم هاي مو
 از جهت طول عمر حشره ،بنابراين. را نداشته است

  وCP 69-1062  رقم2و ميزان تخمريزي بالغ 
614-57 CP رقم ديگر نسبت به 2تر از   حساس 

 بنابراين با توجه به. نيشكر مي باشند سفيد بالك
 رقم مورد 4آمده از اين تحقيق  به دستنتايج 

 سفيد بالكساسيت به ميزان حمطالعه را از جهت 
  :نيشكر به ترتيب زير مي توان نشان داد

CP 1062-69 > CP 614-57 >NCO 310 -  

 CP = 103-48  
 سال 2بر اساس مشاهدات مزرعه اي در طول 

بيشترين  بررسي از نظر ميزان آلودگي به آفت
و بعد از آن در رقم  CP 69-1062آلودگي روي رقم 

614-57 CP رقم 2ت روي ديده شد و فعاليت آف 
ديگر به مراتب كمتر بود كه خود تاييدي بر نتايج 
بدست آمده از اين تحقيق در شرايط آزمايشگاهي 

نتايج حاصل از مطالعه و مطابقت نسبي است 
  .آزمايشگاهي را با شرايط طبيعي نشان مي دهد

هاي   و ژنوتيپارقامدر رابطه با حساسيت 
 A. barodensis سفيد بالكنيشكر نسبت به 

بررسي هاي متعددي انجام شده است كه اكثر آنها 
بر اساس وجود تعداد پوره يا شفيره حشره در هر 

 مثالً در يك مطالعه رقم هاي. برگ مقايسه شده اند
1184 CO، 98-1917 E 84212 و  COPT با 

 COS  96258 كمترين درجه حساسيت و رقم هاي
سفيد بيشترين حساسيت نسبت به E  92/1126 و
در يك ). 10( تعيين شده اند A. barodensis كبال

 CO 86043  وCO 7527 گزارش ديگر رقم هاي
  وCON 84138 مقاوم ترين و رقم هاي

85246CO سفيد ترين ارقام نسبت به   حساس
در . )11( اندگزارش شده A. barodensis  بالك

 واريته نيشكر نسبت به 50يك مطالعه ديگر بيش از 
  غربال شده است و اگرچه هيچكسفيد بالاين گونه 

كدام از آنها عاري از آلودگي نبودند ولي براساس 

 ، -41CO-R تعداد حشره روي برگ واريته هاي

85010 CO، 86006 CO، 87023 CO، 87021 CO و 

8147 CO تشخيص داده شده ها  مقاومترين واريته
  ).13( اند

نتايج اين بررسي با مطالعات انجام شده توسط 
حققين در رابطه با طول عمر و ميزان ساير م

 هاي فعال روي نيشكر سفيد بالكتخمريزي ساير 
براساس نتايج اين تحقيق ميزان . خواني دارد هم

 در ارقام مختلف از N. andropogonis  تخمريزي
 4 عدد متغير است و طول عمر حشره بالغ 61 تا 39
  روي گونه در يك مطالعه كه .  روز بود9تا 

N. andropogonis شرايط دماي شب و روز و در 

 و انتي گراد درجه س30±1  و25± 1 :به ترتيب
 :تاريكي، دوره نوري،  درصد60  نسبيرطوبت

 CP 69-1062روي رقم  ساعت 16:8 ،روشنايي
ماده  هر حشره كه  استشده نشان داده شدهانجام 

 عدد و 1/50در طول عمر خود به طور متوسط 
 طول عمر وگذارد  مي عدد تخم 100حداكثر تا 
 بوده است روز 4/7 به طور متوسط  نيزحشره بالغ

 يك حشره ماده در A. barodensis در گونه ). 1(
 عدد تخم و در مجموع 20 تا 15يك رديف حدود 

 عدد تخم مي گذارد و طول عمر بالغين بين يك 52
طول  N. bergii   در گونه و روز بوده است2تا 

وده و در يك دسته  سه روز بدوره تخمريزي
 عدد تخم و يا بيشتر وجود داشته 150 تا 100تخم
  .)14( است

 
  سپاسگزاري

بدين وسيله از حمايت هاي مالي معاونت 
. پژوهشي دانشگاه شهيد چمران تشكر مي گردد

قيقات نيشكر كه همچنين از كليه پرسنل مركز تح
امكان اجراي اين پژوهش را فراهم نمودند 

  .  سپاسگزاري مي گردد
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