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 Neomaskellia andropogonis Corbett  فصلي جمعيت سفيدبالك نيشكر، تغييرات

(Hom., Aleyrodidae) در جنوب خوزستان  

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

  

  

  چكيده

تان طغيان كرده است سفيد بالك نيشكر،   هاي اخير در مزارع نيشكر در خوزس يكي از آفاتي كه در سال

Neomaskellia andropogonis Corbettتغييرات فصلي جمعيت اين آفت در شرايط در اين مطالعه.  مي باشد 

 و صنعت امير كبير واقع در جنوب خوزستان  در كشت 69CP -1062روي رقم  1385-86مزرعه در دو سال متوالي 

 هكتاري نيشكر، قطعه اي به مساحت يك هكتار انتخاب شد و سپس اين مزرعه به 25ابتدا در يك مزرعه . بررسي شد

 ايستگاه به طور تصادفي 10در هر قسمت از . سه قسمت مساوي تقسيم شد و هر قسمت به عنوان يك تكرار بود

در هر . ادامه يافتنمونه برداري ها از اوايل مرداد شروع شد و به طور هفتگي تا اوايل آذر . نمونه برداري انجام شد

شمارش سفيدبالك هاي بالغ قبل از جدا كردن برگ ها و . جدا شد) هاي پنج تا نه برگ(ايستگاه پنج برگ يك گياه 

 و 1385(در هر دو سال آزمايش . شمارش تخم، پوره و شفيره و درصد پارازيتيسم شفيرگي در آزمايشگاه انجام شد

ادامه الغ از اوايل مرداد ماه به تدريج شروع به افزايش نمود و تا اوايل آذر جمعيت تخم، پوره، شفيره و حشره ب) 1386

 عدد در هر برگ به ترتيب در سال هاي 168±67/28 و 244±55/9(جمعيت تخم در اواخر مهر ماه به اوج خود . داشت

در اواخر آبان ماه و  جمعيت تخم 85در سال . از اين تاريخ به بعد جمعيت تخم به شدت كاهش يافت. رسيد) 86 و 85

و ) عدد پوره در هر برگ130±08/2( در اواخر مهر 85جمعيت پوره در سال .  اواسط آذر ماه به صفر رسيد86در سال 

 جمعيت پوره 86 و 85هاي  در سال. به اوج خود رسيد)  پوره در هر برگ103±98/60( در اواسط آبان ماه 86در سال 

 به ترتيب در 86 و 1385هاي  اوج جمعيت شفيره در سال. يل آذر ماه به صفر رسيدبه ترتيب در اواخر آبان ماه و اوا

. بود) عدد شفيره در هر برگ103±91/24(و در اوايل آذر ماه )  عدد شفيره در هر برگ130±70/21(اواسط آذر ماه 

 در اواخر مهر 1385ال بدين صورت كه اوج جمعيت در س. روند تغييرات جمعيت حشره بالغ نيز مشابه مراحل قبلي بود

).  عدد سفيدبالك بالغ در هر برگ21±54/8( در اواسط آبان ماه بود 1386 و در سال)  بالغ در هر برگ35±54/0(ماه 

 و صفر درصد 85 به ترتيب 1386 و 1385درصد پارازيتيسم در دو سال . جمعيت بالغين در اوايل آذر ماه به صفر رسيد

  . بود

   نيشكر و خوزستان، Neomaskellia andropogonis  جمعيت، تغييرات: واژه ها كليد

  

  مقدمه    

 Saccarum officinarumبا نام علمي نيشكر

L.   ان گياه از و1 از خانواده غالت،گياهي دائمي 

                                                 
1-Poaceae 

بيشترين سطح زير . شود گرمسيري محسوب مي
 ايران  غربيدر جنوبكشت اين گياه در خوزستان 

 120 بالغ بر وت ده كشت و صنعقالب  در  كهاست
نيشكر مورد حمله آفات ). 2(  مي باشدهزار هكتار

  گاه شهيد چمران، اهواز كارشناسي ارشد، گروه گياهپزشكي، دانشكده كشاورزي، دانش سابق  دانشجوي-1

  )shishehborpf@yahoo.com( دانشيار گروه گياهپزشكي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه شهيد چمران، اهوازبترتيب استاد و  -3 و 2

   استاديار گروه گياهپزشكي، دانشكده علوم كشاورزي، دانشگاه شاهد، تهران -4
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هاي  يكي از آفاتي كه در سال. زيادي قرار مي گيرد
اخير در مزارع نيشكر به حالت طغياني رسيده است 

 Neomaskelliaسفيد بالك نيشكر

andropogonis Corbettاين آفت .)3(  است 
 گياه عالوه بر مكيدن شيره گياهي كه باعث ضعف

 با توليد مقدار قابل توجهي عسلك در سطح  شود مي
دوده هاي  فعاليت قارچدر نهايت ها و  برگ

 باعث كاهش سطح فتوسنتز گياه مي) فوماژين(
 N. andropogonis نيشكر سفيدبالكجمعيت . شود

 شمال در  نيشكر فقط در واحدهايدر گذشته 
 اين حشره در به تازگي چشمگير بود اما خوزستان

زمان . )1 ( استواحدهاي جنوبي نيز طغيان كرده
اواخر  فعاليت اين حشره در مزارع نيشكر مصادف با

دوره رشد گياه و آغاز مرحله ذخيره قند در ساقه گياه 
 با توجه به نوع تغذيه حشره، اين آفت ،بنابراين. است
نهايت  درتواند روي فرايند ذخيره قند در ساقه و مي

 ).1(ستحصال اثر گذار باشد بر ميزان شكر قابل ا
بررسي ديناميسم جمعيت هر آفت به منظور شناخت 
عوامل موثر و كليدي در كنترل جمعيت آن از اصول 

كنون  تا. مديريت تلفيقي آفات محسوب مي شود
   فصلي جمعيت سفيد بالك نيشكرتغييرات

  N. andropogonis انجام نشده خوزستان در
 مطالعه تغييرات تحقيق به منظورلذا اين . است

 جنوبجمعيت سفيد بالك در مزارع نيشكر فصلي 
 . گرفتقرار  مورد بررسي خورستان

  

  مواد و روش ها

 فصلي جمعيت مراحل مختلف تغييرات -1

  سفيدبالك نيشكررشدي 

 فصلي جمعيت آفت در دو سال تغييراتبررسي 
  در يك1386 و 1385هاي  متوالي يعني سال

شت و صنعت امير كبير در ك  مزرعههكتار از يك
ابتدا در يك . واقع در جنوب خوزستان انجام شد

، ) 69CP -1062رقم(  هكتاري نيشكر25مزرعه 
قطعه اي به مساحت يك هكتار انتخاب گرديد و 

. سپس اين مزرعه به سه قسمت مساوي تقسيم شد
 به در هر قسمت به طور زيكزاك حركت كرده و

. برداري انجام شد ايستگاه نمونه 10 از طور تصادفي
 شديك گياه انتخاب به طور تصادفي در هر ايستگاه 

هاي پنج تا نه كه  برگ(و سپس پنج برگ از آن 
جدا شده و داخل )  آفت روي آنها فعاليت دارداغلب

كيسه پالستيكي قرار داده شد و به آزمايشگاه منتقل 
 تعداد سفيدبالك ،قبل از جدا كردن برگ ها. شد

 روي هر برگ شمارش و يادداشت هاي بالغ موجود
شمارش تعداد تخم، پوره و شفيره موجود روي . شد

ها در آزمايشگاه انجام شد و اعداد مربوطه ثبت  برگ
اوائل ( از شروع فعاليت آفت  هانمونه برداري. دندش

به طور ) اوائل آذر ماه(تا زمان برداشت ) مرداد ماه
 براي. د انجام ش براي دو سال متواليهفتگي

شمارش تخم ها ابتدا به كمك قلم مو و يا الكل 
و شد  جداموم هاي سطح برگ از روي تخم ها 

به دليل متراكم بودن . شدسپس اقدام به شمارش 
جمعيت پوره هاي سنين مختلف در زير برگ و باال 

 پورگي به  مختلفبودن حجم كار، شمارش مراحل
احل طور جداگانه امكان پذير نبود و لذا تمام اين مر

اين در  .شدندبه عنوان مرحله پورگي شمارش 
بررسي ميانگين تعداد تخم، پوره، شفيره و بالغ 

 مجوع در گياه در سه تكرار يعني 10مربوط به 
 هاي مختلف در دو سال هفته گياه در 30مربوط به 

  .متوالي بدست آمد

در اين بررسي همچنين تغييرات جمعيت مراحل 
 و رطوبت در منطقه مختلف آفت با تغييرات دما

  . مقايسه و ارتباط آنها به طور توصيفي بررسي شد
شفيره هاي جمعيت فصلي تغييرات  -2

   فيدبالك نيشكرسپارازيتوئيد شده 

هاي حاوي سنين آخر پورگي و شفيره ها  برگ
پس از شمارش در ظروف استوانه اي حاوي مقداري 
آب قرار داده شد تا رطوبت و تازگي برگ براي 

 بدين وسيله فرصت .ل يك هفته حفظ شودحداق
كافي براي خروج زنبورها از شفيره هاي پارازيته 
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در اين مرحله شفيره ها بر . شده فراهم مي شد
اساس محل سوراخ خروجي حشره بالغ به دو گروه 

گروه اول كه حشره بالغ سفيدبالك از . تقسيم شدند

 و شكافته شده بودند Tآنها خارج شده بود به شكل
نهايي كه حشره بالغ زنبور پارازيتوئيد از آنها خارج آ

شده بود سوراخ دايره اي شكلي در آنها ديده مي 
 بر اين اساس تعداد شفيره هاي پارازيته شده و .شد

پارازيته نشده بدست آمد و سپس با تقسيم تعداد 
شفيره هاي پارازيته شده برتعداد كل شفيره ها، 

  .دشميزان پارازيتيسم محاسبه 

  

  نتايج و بحث

 فصلي جمعيـت تخـم سـفيد بالـك          تغييرات -1

  نيشكر

تغييرات جمعيت تخم سفيد بالـك نيـشكر در دو       
 نشان داده   2 و   1 در نمودارهاي    1386 و 1385سال  

 جمعيت تخم اين حشره از 1385در سال . شده است
از . اوايل مرداد ماه به تدريج شروع به افزايش نمـود         

به سرعت افزايش يافت    اوايل مهر ماه جمعيت تخم      

عـدد در   244±55/9( و در اواخر مهرماه به اوج خود    
از اين تاريخ به بعد جمعيت تخم به        . رسيد) هر برگ 

شدت كاهش يافت و در اواسط آبان بـه تعـداد پـنج           
جمعيت تخم در اواخـر آبـان     . عدد در هر برگ رسيد    

جمعيـت تخـم    نيز   1386در سال    .ماه به صفر رسيد   
ر از اوايـل مـرداد مـاه شـروع بـه            سفيدبالك نيـشك  

. افزايش نمود و با نوساناتي به تدريج افزايش يافـت         

)  تخم در هر بـرگ     168±67/28( اوج جمعيت تخم  
بعد از اين تاريخ جمعيت     . در اواخر مهر ماه ديده شد     

تخم با نوساناتي كاهش يافت و در اواسط آذر ماه به           
  .صفر رسيد

بالك  فصلي جمعيت پوره سفيد تغييرات -2

  نيشكر 

تغييرات جمعيت پوره سفيد بالـك نيـشكر در دو          
 نشان داده 2 و 1 در نمودار هاي  1386 و   1385سال  

 جمعيـت پـوره از اوايـل        1385در سـال    . شده است 

مرداد ماه شروع به افزايش نمود و تا اواسط مهر ماه           
از اوايل مهـر مـاه جمعيـت        . با نوساناتي ادامه داشت   

ت و در اواخر مهر بـه اوج        پوره افزايش شديدي داش   

از اين . رسيد) عدد پوره در هر برگ130±08/2( خود
تاريخ به بعد جمعيت به شـدت كـاهش يافـت و در             

نيـز   1386در سـال     .اواخر آبان ماه به صـفر رسـيد       
جمعيت پوره از اوايل مرداد ماه شروع به رشد نمود و 

از اواســط . بــا نوســاناتي بــه تــدريج افــزايش يافــت
ه افزايش جمعيت پوره سريعتر شد امـا بـا          شهريور ما 

 اوج جمعيت پوره در ايـن سـال         .نوساناتي همراه بود  

در اواسط آبان مـاه     )  پوره در هر برگ    98/60±103(
بعد از ايـن تـاريخ جمعيـت پـوره كـاهش            . ديده شد 

   .يافت
 فـصلي جمعيـت شـفيره سـفيدبالك          تغييرات -3

 نيشكر

در دو  تغييرات جمعيت شفيره سفيد بالك نيشكر       
 نشان داده 2 و 1 در نمودارهاي   1386 و   1385سال  

 شفيره از اوايل مرداد مـاه       1385در سال   . شده است 
كم  تا اوايل مهر ماه      تغييرات جمعيت آن    شد و  ظاهر

 از اين تاريخ به بعد جمعيت شفيره به تـدريج    اما .بود
 افزايش يافت و در اواسط آذر ماه به اوج خود رسـيد           

در سـال  ). شـفيره در هـر بـرگ       عدد   70/21±130(
 ظهور شفيره ها مشابه سال قبـل بـود امـا از     ،  1386

اواسط شهريور ماه جمعيت شفيره افـزايش سـريعي         
اوج جمعيت شـفيره    . يافته و با نوساناتي ادامه داشت     

 شـفيره در هـر      103±91/24( در اوايل آذر ماه بـود     
با توجه به منحني تغييـرات جمعيـت شـفيره          ). برگ

ود كه زمـستان گـذراني سـفيدبالك        مشخص مي ش  
 منـابع بر اسـاس    . نيشكر به صورت شفيره مي باشد     

بـه  اغلـب  زمـستان را   N. anderopogonisگونـه  
 )1 ( و شفيره مي گذراند    3 و   2هاي سن     صورت پوره 

  . تحقيق استنكه خود تاييدي بر نتيجه اي
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  جمعيت مراحل مختلف رشدي سفيدبالك نيشكر، ) ±SD(ن  تغييرات فصلي ميانگي-1نمودار 

N. andropogonis 1385 در كشت وصنعت امير كبير در سال  

  

  

  

  
  

  بالك نيشكر،  جمعيت مراحل مختلف رشدي سفيد)  ±SD( تغييرات فصلي ميانگين-2نمودار 

N. andropogonis1386ل صنعت امير كبير در سا  در كشت و  
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 فـصلي جمعيـت بـالغين سـفيدبالك         تغييرات -4

  نيشكر
تغييرات جمعيت بـالغين سـفيد بالـك نيـشكر در دو            

 نشان داده 2 و 1هاي  در نمودار    1386 و 1385سال  
 اوايل مرداد مـاه آغـاز شـد و بـه تـدريج              .شده است 

اوج جمعيت بالغين در اواخر مهر مـاه        . افزايش يافت 

در سـال  ).  هـر بـرگ   بـالغ در 35±54/0(ديده شـد    
 نيز نوسانات جمعيـت بـالغين از اوايـل مـرداد        1386

شروع شد و با جمعيت بسيار كم تا اواسـط شـهريور            
از اين تاريخ به بعد جمعيت بـالغين        . ماه ادامه داشت  

كمي افزايش يافت و به پنج عدد بالغ در هـر بـرگ             
اوج جمعيت بالغين در اواسـط آبـان مـاه بـود            . رسيد

بعد از  ).  سفيدبالك بالغ در هر برگ      عدد 54/8±21(
اين تاريخ جمعيت بالغين كـاهش يافـت و در اوايـل       

 در بررسي ديناميسم جمعيـت    . آذر ماه به صفر رسيد    
. گونه حـشره نـري ديـده نـشد         سفيدبالك بالغ هيچ  

 كه توليـد مثـل ايـن گونـه     به نظر مي رسد     بنابراين  
  . به صورت بكرزائي ماده زايي باشداحتماال

 فــصلي جمعيــت مراحــل مختلــف يــراتتغي -5

 رشدي سفيدبالك نيشكر 

جمعيت مراحل مختلـف رشـدي       فصلي   تغييرات
 در  1386 و   1385سفيد بالـك نيـشكر در دو سـال          

ررسـي  ب. نـشان داده شـده اسـت    2و   1نمودار هاي   
ديناميسم فصلي جمعيـت مراحـل مختلـف رشـدي          

 در  بالك نيشكر در كشت و صنعت اميـر كبيـر          سفيد
 نشان مي دهد كه عوامل مختلفي باعث        1385سال  

مرگ و مير مراحل مختلف رشدي ايـن سـفيدبالك          
براي مثال در اواخر مهرماه اوج ظهور تخم   . مي شود 

در .  عدد تخم در هر بـرگ ديـده شـد    250حدود  در  
كه حداكثر تعداد پوره در هـر بـرگ در همـين         حالي

.  بـود   عدد پـوره در هـر بـرگ        120زمان تنها حدود    
 درصد مرگ و مير در اين مرحلـه         50بنابراين حدود   

 ترتيـب اوج جمعيـت      نبـه همـي   . اتفاق افتاده اسـت   
 عـدد   80شفيره در همين زمان بـا جمعيتـي حـدود           

شفيره در هر برگ بوده است كه باز هم نشان دهنده 

.  درصد مرگ و مير در مرحله پورگي است        40حدود  
بـا تعـدادي    جمعيت سفيدبالك بالغ در همين زمـان        

شـد كـه     حشره بالغ در هر برگ مـشاهده         25حدود  
 درصد مرگ و ميـر نيـز در         30نشان مي دهد حدود     

بررسـي ديناميـسم    . مرحله شـفيرگي رخ داده اسـت      
 نيـز   1386فصلي جمعيت اين سـفيدبالك در سـال         

يكي از عوامل . تقريباٌ روند مشابهي را نشان مي دهد
، N. andropogonis  اصـلي در كـاهش جمعيـت   

. حمله پارازيتوئيدها به سـنين مختلـف پـورگي بـود          
براي شناخت ساير عوامل موثر بر ميزان مرگ و مير      
مراحل مختلف سفيدبالك نياز بـه بررسـي بيـشتر و           

مطالعه منحنـي هـاي بدسـت     . عميق تري مي باشد   
آمده از تغييـرات انبـوهي مراحـل مختلـف آفـت در             

مـشخص  هاي شهريور تا آذر تا حـدودي        فاصله ماه 
مي كند كه  اين آفت احتماالً در منطقه حداقل سـه            

اوج ظهور حشرات بالغ در اواسـط       . نسل داشته باشد  
  .بودشهريور، اواسط مهر و اواسط آبان 

 مقايسه تغييرات جمعيت سفيدبالك نيـشكر بـا         -6

  تغييرات دما و رطوبت      

       جمعيـــت حـــشره  4 و 3نمودارهـــاي ابق طـــم
 از مرداد ماه شروع مي ) آفتلفمجموع مراحل مخت(

شود و در اواسط مهـر بـه اوج خـود مـي رسـد و در       
اوايل آذر با كاهش دما به تدريج فعاليت آفت متوقف 

نظر به اينكه در منطقه از مرداد به بعد بـه           . مي شود 
تدريج رطوبت افزايش مي يابد و سير نزولي دما آغاز 

 و هشـد  شرايط براي رشد و نمو آفت مناسب   شدمي  
به طوري كه   . جمعيت آن به تدريج افزايش مي يابد      

بهترين شرايط دمايي و رطوبتي براي حشره در مهر         
از اين زمان به بعـد كـاهش دمـا    . ماه اتفاق مي افتد  

شدت بيشتري يافته و لذا روند فعاليت حشره نزولـي          
د فعاليت اين حـشره   شطور كه ذكر     و همان  شدمي  

ره بـه صـورت سـنين        و حش  از ابتداي آذرماه متوقف   
مختلف پورگي و شفيره زمستانگذراني خـود را آغـاز          

ارتباط فعاليت حشره بـا رطوبـت و دمـا در           . مي كند 
بررسي هاي مزرعه اي نيز قابل مشاهده است زيـرا          
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 هاي شمالي مزرعه نسبت به قسمت      آفت در قسمت  
تر است  هاي جنوبي، كه دماي پايين تري دارد فعال

اي هيدروفلوم كـه رطوبـت   ه چنين در قسمت  و هم 

بيشتر است جمعيت بيشتري از سفيدبالك ديده مـي         
در منابع نيز بر اين موضوع تاكيد شده اسـت و          . شود

بالك ها در مزارع نيـشكر       سفيديكي از علل طغيان     
  

  
  ،الك دما و رطوبت با تغييرات جمعيت سفيدبميانگين مقايسه تغييرات -3نمودار 

 N. andropogonis )1385هاي مختلف سال   در ماه)شامل تخم، پوره، شفيره و بالغ  

  

  
  ، دما و رطوبت با تغييرات جمعيت سفيدبالك ميانگين مقايسه تغييرات-4دار نمو

 N. andropogonis )1386هاي مختلف سال   در ماه)شامل تخم، پوره، شفيره و بالغ

٠
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هـم  . )5(هند را آب ماندگي در اراضي ذكر مي كنند    
ــين ذكــر شــده اســت كــه  ــك هــاي  ســفيدچن  بال

Aleurolobus baredodensis  و N. bergi 
آب ماندگي، بارنـدگي     ،تحت شرايط كمبود نيتروژن   
و همـين طـور بـازروئي       سنگين، كود دهي نامناسب   

   .)9( نيشكر طغيان مي كند
در پنجـاب   A. barodensisفعاليت سفيدبالك 

 آذرماهو در گجارات هند از تيرماه تا        ) 7( در شهريور 
 كـه بـا نتـايج ايـن مطالعـه           )8(گزارش شده اسـت     

    . مشابهت دارد

 فصلي جمعيت شفيره هاي پارازيتـه       تغييرات -7

  شده سفيدبالك نيشكر

در بررسي دشمنان طبيعي سفيدبالك نيشكر، دو       
 Encarsia inaron (Walker)زنبـور پارازيتوئيـد   

(Hym., Aphelinidae)و Eretmocerus sp.  
 وضعيت پارازيتيسم در سـال      بررسي .دشجمع آوري   

  نشان مي دهد كه ميزان پارازيتيـسم در مهـر     1385
 بـود  درصـد    85 درصد و در اوائل آذر       30ماه بالغ بر    

  نـشان مـي دهـد كـه        بنابراين اين نتايج  ). 5نمودار  (
 كنترل آفت  توانايي   موجود در منطقه  پارازيتوئيدهاي  

 تقريبـاً   1386اما ميزان پارازيتيسم در سال      . را دارند 
 سـرماي بـي     احتماالٌعلل اين امر    يكي از   . بودصفر  

 كه به شدت جمعيت باشد 1385سابقه زمستان سال 
زنبورهاي زمستان گذران را تحت تـاثير قـرار داده و     

البتـه  . باعث مـرگ و ميـر شـديد آنهـا شـده اسـت             
 در رابطه بـا وضـعيت زنبـور در منطقـه            اطالعات ما 

بسيار ناچيز اسـت و لـزوم ادامـه مطالعـات در ايـن              
ــت  ــروري اس ــاط ض ــيالكوت در   در. ارتب ــه س منطق

پاكستان  كه محصوالت سم پاشي نمي شوند ميزان 
ــاي   ــيله زنبورهـ ــه وسـ  Azotusپارازيتيـــسم بـ

delniensis    و.Amitus sp    در آبـان مـاه حـدود  
 عدد نابـالغ در  A. barodensis 4/70 و تراكم% 22

 دي مـاه  در  % 71هر برگ بوده و حداكثر پارازيتيسم       
ــزان . گــزارش شــده اســت ــد مي ــين در تايلن همچن

ـ A. barodensisپارازيتيسم سـفيدبالك   وسـيله  ه  ب
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 در  Encarsiaزنبورهــاي پارازيتوئيـــد از جملـــه 
بـراي   درصد% 5/95و در آذرماه به % 1/29مردادماه  

 باعث از بين رفتن دشمنان A. barodensis كنترل
ه و در   شدويژه پارازيتوئيدهاي اين آفت     ه  طبيعي و ب  

. بالك نيـشكر شـده اسـت      دفينهايت باعث طغيان س   
بنابراين استفاده درست و منطقي از حشره كش ها و      
كمك به اسـتقرار مجـدد دشـمنان طبيعـي در ايـن             

داده ها نشان مي دهد      .)6 (مناطق توصيه شده است   
 به مراتـب بيـشتر از       1385كه جمعيت آفت در سال      

در بررسي علل چنين تفاوتي     .  بوده است  1386سال  
 85سال    بودن ميزان پارازيتيسم در    مي توان به باال   
طور كه ذكر شد  همان.  اشاره كرد86نسبت به سال 

 درصد بوده   85 ميزان پارازيتيسم بالغ بر      85در سال   
 هـيچ گونـه پارازيتيـسمي مـشاهده     86ولي در سال  

، ذخيـره   85بنابراين پارازيتيـسم بـاالي سـال        . نشد

زمستانه آفت را به شدت كـاهش داد كـه ايـن امـر              
اعث شد جمعيت اوليه آفـت در سـال بعـد كـاهش             ب

 يكي ديگر از علـل كـاهش جمعيـت          به عالوه . يابد
 سرماي كم سابقه زمستان احتماالً 86حشره در سال 

كه به شدت بر جمعيت آفت   بوده   در منطقه    85سال  
بنابراين مي  . و زنبور هاي پارازيتوئيد موثر بوده است      

ر مـستقيم   توان نتيجه گرفت كه جمعيت آفت به طو       
تحت تاثير دشمنان طبيعي و به طـور غيـر مـستقيم       

   .تحت تاثير شرايط آب و هوايي در منطقه است

  

  سپاسگزاري

نگارندگان از كليه همكاران در مركـز تحقيقـات         
نيشكر كه امكان اجراي اين تحقيق را فراهم نمودند      

  .نمايند تشكر و قدرداني مي
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