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  Neomaskellia andropogoni (Hom., Aleyrodidae) ارزيابي خسارت كيفي سفيد بالك

  در مزارع نيشكر خوزستان

١عليرضا عسكريان زاده
*  
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  چكيده

 در طول فعاليت خود به شدت از شيره گياهي تغذيه نموده و عسلك فراواني N. andropogonisسفيدبالك نيشكر 

 و تعيين همبستگي ميزان آلودگي به اين مطالعه به منظور بررسي خسارت كيفي اين آفت در مزارع نيشكر. كند توليد مي

.  در اين آزمايش تعداد برگ آلوده به آفت به عنوان شاخص آلودگي در نظرگرفته شده است. آفت و كاهش شكر انجام شد

در اين آزمايش رقم . هاي خرد شده با طرح پايه بلوك هاي كامل تصادفي در پنج تكرار انجام شد اين طرح در قالب كرت

.  در سطوح مختلف آلودگي به سفيدبالك مورد مقايسه قرار گرفتندCP69-1062, CP57-614, SP70-1143هاي تجاري 

. براي اجراي آزمايش در زمان برداشت محصول، ساقه ها بر اساس تعداد برگ آلوده به آفت در هفت گروه قرار گرفتند

حل مختلف سفيدبالك به طور معني داري صفات تجزيه و تحليل آماري داده ها نشان داد كه آلودگي برگهاي نيشكر به مرا

كيفي نيشكر را تحت تاثير قرار مي دهد و درصد بريكس، پل، درصد خلوص شربت و درصد استحصال شكر به طور معني 

كه يك برگ آلوده دارند تفاوتي با نمونه بدون  بر اساس نتايج ميزان صفات كيفي در تيمارهايي. داري كاهش يافته است

 زمانيكه ميزان آلودگي از مرز چهار برگ به خصوصارد اما با افزايش تعداد برگ آلوده تفاوت معني دار مي شود آلودگي ند

آلوده بيشتر شود كاهش كيفيت شربت مشهود است به طوري كه تيمارهايي كه ميزان آلودگي آنها پنج برگ آلوده است 

همچنين مشخص شد كه ميزان .   درصد كاهش يافته است2/11 و 5/1، 3/10، 2/9 به ترتيب فاكنورهاي مذكور ميزان 

 SP70-1143 و  CP57-614خسارت سفيدبالك در ارقام مختلف متفاوت است و از جهت ميزان خسارت دو رقم زود رس 

 در گروه ديگر با خسارت كمتر قرار CP69-1062در يك گروه بود و خسارت بيشتري را نشان مي دهند ولي رقم ديررس  

  .  بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه از لحاظ خسارت كيفي، رقم هاي زودرس  به آفت حساس تر مي باشد.مي گيرد

 

  ، برگ آلوده، شكر، ارقام نيشكر، خسارت كيفيNeomaskellia andropogonis: كليد واژه ها

  

  مقدمه        
ها يكي از آفات مهم نيشكر در جهان  سفيدبالك

 تاريخ دقيق ظهور در مورد. )6( محسوب مي شوند
فعاليت سفيد بالك در نيشكر در كشور اطالع دقيقي 
وجود ندارد اما احتماالً از بدو كشت نيشكر در ايران 
كه با تاسيس كشت و صنعت هفت تپه در شمال 

آغاز شده است اين )  سال قبل50حدود (خوزستان 
آفت همراه با قلمه هاي وارداتي به كشور منتقل شده 

ها به دليل فعاليت جنس   اين سالاست كه در طول

Bemisia در منطقه اين آفت به اين جنس نسبت 
 عسكريان زاده 1383در سال داده مي شد تا اينكه 

نمونه هايي از اين آفت را از واحد هاي نيشكري در 
جنس و گونه نمود و جنوب خوزستان جمع آوري 

دكتر شهاب منظري تحت عنوان  اين آفت توسط
  :  ديدزير شناسايي گر

- Neomaskellia andropogonis Corbett 

(Hom.: Aleyrodidae: Aleyrodinae) 
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راي اولين بار در باين جنس و گونه سفيدبالك 
  ).3(  گرديدثبت گزارش و ايران

 مزارع نيشكر در تمام واحدهاي درها  سفيدبالك
شمال و جنوب خوزستان ديده شده است و فعاليت 

غاز و تا اوايل آذرماه ادامه آنها معموال از شهريورماه آ
در طول اين مدت به شدت از شيره گياهي . دارد

. )1( دنكن د و عسلك فراواني توليد ميننماي تغذيه مي
  زمان فعاليت اين حشره در مزارع نيشكر مصادف با

اواخر دوره رشد گياه و آغاز مرحله ذخيره قند در ساقه 
تغذيه حشره، بنابراين با توجه به نوع . باشد  مي1گياه

تواند روي فرآيند ذخيره قند در ساقه و  اين آفت مي
 نهايتاَ بر ميزان شكر قابل استحصال اثر گذار باشد

بر حسب نوع واريته متفاوت نيشكر تاريخ برداشت 
شود كه درجه  اصوال برداشت زماني انجام مي. است

 درصد رسيده باشد 85خلوص شربت در ساقه حدود  
 رسيدن به سه  تاريخ را بر اساسلذا  ارقام نيشكر

ي مي دس گروهبنرگروه زودرس، ميان رس و دير
شروع شده و  برداشت نيشكر معموال از آبان ماه .كنند

 در خارج از كشور به ).2(تا فروردين ماه ادامه دارد 
ويژه در هند در رابطه با خسارت سفيدبالك ها روي 

ون نيشكر مطالعاتي شده است اما در ايران تا كن
 اين .هيچگونه مطالعه اي در اين زمينه نشده است

مطالعه به منظور بررسي خسارت كيفي اين آفت در 
مزارع نيشكر انجام شد تا براساس نتايج آن در 

  .صورت نياز جهت كنترل آفت اقدام شود
 

  مواد و روش ها

كشت و صنعت امير  در نمونه برداري اين طرح
 و در غرب اهواز كيلومتري جنوب 45 كبير، واقع در

انجام  رودخانه كارون و شرق جاده اهواز به خرمشهر
هاي آزمايشگاهي در مركز تحقيقات  شد و بررسي

نيشكر واقع در مجاورت ايستگاه پمپاژ آب كشت و 
 هكتاري 25مزارع نيشكر . صنعت اميركبير انجام شد

                                                 
1- ripening 

 متر 250 متر طول و 1000بوده و در قطعات 
م هيدروفلوم آبياري عرض طراحي شده و با سيست

  . مي گردد
سفيد بالك نيشكر در زير برگ نيشكر فعاليت 

 سوم انتهائي برگ مي كند و معموالً در قسمت يك
در اين آزمايش تعداد برگ آلوده به . ديده مي شوند

آفت به عنوان شاخص آلودگي در نظرگرفته شده 
هاي خرد شده با  اين طرح در قالب كرت. است

رقم . اي كامل تصادفي انجام شدطرح پايه بلوك ه
-CP69-1062, CP57)  نيشكرهاي آزمايشي

614, SP70-1143)  به عنوان كرتهاي بزرگ و
 و باالتر برگ 6، 5، 4، 3، 2، 1، 0(ميزان آلودگي 

به عنوان كرتهاي خرد شده در ) آلوده به سفيدبالك
در انتخاب نمونه هاي . پنج تكرار در نظر گرفته شد

يد برگهايي كه آلودگي آنها  در يك آلوده سعي گرد
سوم انتهايي كامل است انتخاب شود و وضعيت 
. آلودگي براي تمام نمونه ها تقريباً يكسان باشد

براي اجراي آزمايش در زمان برداشت محصول، در 
يك مزرعه آلوده به سفيد بالك ابتدا يك قسمت 
( مشخص از مزرعه به طور كامل برداشت گرديد 

سپس ساقه ها بر اساس تعداد ). قه سا200حدود 
هر . برگ آلوده به آفت در هفت گروه قرار گرفتند

 ساقه بود كه پس از انتقال به 20گروه شامل 
آزمايشگاه نسبت به استحصال شربت به كمك 
آسياب اقدام شد و بعد با استفاده از دستگاههاي 

كيفي نمونه ها  صفات 3رفراكتومتر و 2پالريمتر
پارامتر هاي كيفي و كمي به شرح . شداندازه گرفته 

 زير از روي شربت استحصالي مطابق با استاندارد
  :گيري شد اندازه) 5(

درصد عصاره يا شربت
 پس از اين كه: 4

گير  ها به كمك دستگاه آسياب عصاره قه عصاره سا

                                                 
2- Polarimeter 

3- Refractometer 

4- Juice percentage  
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ها  استخراج شد، توزين شده و با توجه به وزن ساقه
  .درصد شربت استحصالي محاسبه گرديد

بريكس
درصد ذرات محلول قندي و غير قندي : 1

براي . گويند موجود در عصاره را بريكس مي
گيري بريكس چند قطره از عصاره اوليه را روي  اندازه

 شركت سوما رفراكتومتردستگاه  صفحه
 ريخته و مقدار بريكس روي  BT00108مدل

  . شود صفحه ديجيتالي دستگاه قرائت 

پل
ول قندي موجود در پل به درصد ذرات محل: 2

گيري پل از دستگاه  براي اندازه. شود عصاره گفته مي
. استفاده شد PE00038 مدل 3پالريمتر شركت سوما

ليتر از عصاره را برداشته و   ميلي100براي اين منظور 
به منظور رسوب دادن ( گرم استات سرب خالص 2

به آن اضافه كرده و محلول از كاغذ ) ها ناخالصي
عصاره صاف شده را درون . ر داده شودصافي، عبو

لوله دستگاه پالريمتر ريخته و پس از ثابت شدن 
  .شود صفحه ديجيتالي ميزان پل قرائت 

درصد خلوص شربت
درصد خلوص از تقسيم :  4

 حاصل 100درصد پل بر عدد بريكس ضرب در 
  .        شود مي

به كمك مقادير پل، بريكس و درصد خلوص 
 مثل درصد شكر قابل استحصالشربت، فاكتورهايي 

)(R.S 
  ).5(  محاسبه مي گردد5

%Pol = Pol Factor × Read Pol 

 

%Pty = 
Brix

POL%
× 100 

 QR = 
Pol

tyFactorPuri

%
 

Yield = 
eQualityRat

100
 

R.S = Yield × 0.84 

                                                 
1- Brix 

2- Pol 

3- SUMA 

4- %Pty 

5- Refined sugar 

Read Pol = ميزان پل قرائت شده از
  .  دستگاه

Pol Factor=ريب پل ض    
Quality Rate =درجه كيفيت .  

Yield =عملكرد محصول  

  

  : تجزيه و تحليل آماري

   تجزيه SASداده ها به كمك نرم افزار آماري
طور كه ذكر شد اين  همان. )10 (گرديدو تحليل 

آزمايش در سه رقم تجاري و در پنج تكرار در مزارع 
-CP57 ارقام . كشت و صنعت امير كبير اجرا شد

 زود رس بوده و لذا نمونه SP70-1143 و 614
گيري ها با شروع برداشت در اوائل آبان ماه انجام 

 در آذرماه  نمونه گيري CP69-1062شد ولي رقم 
  . شد
  

  نتايج و بحث 

 درج 3 و 2، 1نتايج تجزيه داده ها در جداول 
هاي   آلودگي برگيكمطابق جدول . شده است

به طور معني نيشكر به مراحل مختلف سفيدبالك 
داري صفات كيفي نيشكر را تحت تاثير قرار مي 

البته در بين صفات اندازه گيري شده مقدار . دهد
شربت استحصالي در بين نمونه هاي آلوده به آفت 

به عبارت . تفاوتي با نمونه هاي بدون آلودگي ندارد
ديگر ميزان وزني شربت تحت تاثير خسارت 

ا درصد بريكس، پل، ام. سفيدبالك قرار نگرفته است
درصد خلوص شربت و درصد استحصال شكر به 

براي تعيين . طور معني داري كاهش يافته است
دقيق آستانه خسارت، ميانگين تيمارهاي مختلف 

، )LSDبه كمك آزمون ( آلودگي نسبت به شاهد
بر اساس نتايج اين آزمون . مورد مقايسه قرار گرفت

ه يك برگ ميزان صفات كيفي در تيمارهايي  ك
آلوده دارند تفاوتي با نمونه بدون آلودگي ندارد اما با 
  افزايش تعداد برگ آلوده تفاوت معني دار مي شود 
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  LSDبا )  هاي خرد شده كرت( تجزيه داده ها و مقايسه ميانگين تيمارها - 1جدول 

استحصال 

(%)شكر   

خلوص 

(%)شربت  
(%)پل  (%)بريكس  (%)شربت   

تعداد برگ 

 آلوده
 ارقام

33/11 A 24/90 A 98/17 A 54/19 A 89/31 A 0 

19/11 A 14/90 AB 77/17 AB 34/19 AB 62/32 A 1 

86/10 B 53/89 ABC 31/17 BC 96/18 BC 25/32 A 2 

76/10 B 68/89 AB 15/17 CD 73/18 CD 95/31 A 3 

54/10 B 45/89 BC 83/16 D 41/18 D 25/33 A 4 

06/10 C 87/88 CD 12/16 E 74/17 E 10/32 A 5 

79/9 C 64/88 D 72/15 E 33/17 E 92/32 A 6>  

CP69-1062 

CP57-614 

SP70-1143 

49 /19 ** 33/19 ** 97/18 ** 74/12 ** 67 /444 ** F(2, 104) اثر رقم 

88/22 ** 17/5 ** 56 /25 ** 18/30 ** 91/0  F(6, 104) اثر آلودگي 

87/0  87/0  86/0  89/0  65/1  F(12, 104) اثر متقابل 

28/4  13/1  73/3  08/3  48/6  C.V  

80/0  68/0  81/0  87/0  93/0  R2  

   معني دار است%در سطح يك   **

  
  
  

  با آزمون دانكن)  هاي بزرگ كرت( تجزيه داده ها و مقايسه ميانگين تيمارهاي اصلي - 2جدول 

استحصال 

(%)شكر   

خلوص 

(%) شربت  
(%)پل  (%) بريكس  (%) شربت   ارقام 

 

04/11 A 30/90 A 51/17 A 24/18 C 08/41 A CP69-1062 

49/10 B 79/88 C 82/16 B 93/18 A 44/28 B CP57-614 

42/10 B 44/89 B 62/16 B 59/18 B 76/27 B SP70-1143 

 

       

49/19 ** 33/19 ** 97/18 ** 74/12 ** 67/444 ** F(2, 104) اثر رقم 

88/22 ** 17/5 ** 56 /25 ** 18/30 ** 91/0  F(6, 104) اثر آلودگي 

87/0  87/0  86/0  89/0  65/1  F(12, 104) اثر متقابل 

28/4  13/1  73/3  08/3  48/6  C.V  

80/0  68/0  81/0  87/0  93/0  R2  

   معني دار است%در سطح يك   **
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  LSD صفات كيفي به تفكيك رقم و تيمار و مقايسه ميانگين باآزمون -3جدول 

(%)شكر  
خلوص 

(%)شربت   
(%)پل  (%)بريكس   (%)شربت   رقم تيمار 

70/11 A 13/91 A 45/18 A 12/19 A 73/40 AB شاهد 

63/11 A 04/91 AB 34/18 A 05/19 AB 27/41 AB ا 

37/11 AB 54/90 ABC 01/18 AB 76/18 AB 95/38 B 2 

03/11 BC 29/90 BC 49/17 BC 22/18 BC 34/39 AB 3 

76/10 C 71/89 CD 14/17 C 92/17 C 12/42 AB 4 

69/10 CD 93/89 CD 00/17 CD 74/17 C 86/41 AB 5 

11/10 D 45/89 D 15/16 D 89/16 D 29/43 A 6>  

15 /15 ** 56 /9 ** 39/14 ** 36/14 ** 07/2  F 

83/0  82/0  82/0  94/0  63/0  R
2 

96/2  51/0  76/2  60/2  83/5  CV 

CP69-1062 

27/11 A 05/90 A 91/17 A 89/19 A 88/27 A شاهد 

99/10 AB 28/89 AB 56/17 AB 66/19 AB 62/28 A 1 

53/10 BC 46/88 AB 94/16 BC 14/19 AB 95/29 A 2 

43/10 BCD 55/88 AB 77/16 BC 94/18 BCD 80/27 A 3 

47/10 BC 02/89 AB 77/16 BC 84/18 BCD 59/29 A 4 

01/10 CD 30/88 AB 11/16 CD 25/18 DE 60/27 A 5 

71/9 D 85/87 B 69/15 E 85/17 E 66/27 A 6>  

31/8 ** 21/2  87/9 ** 67/12 ** 42/1  F 

82/0  58/0  85/0  89/0  55/0  R
2 

94/3  23/1  24/3  39/2  29/6  CV 

CP57-614 

02/11 A 55/89 A 58/17 A 62/19 A 05/27 A شاهد 

97/10 A 11/90 A 42/17 A 32/19 A 97/27 A 1 

66/10 A 59/89 A 00/17 A 98/18 A 86/27 A 2 

83/10 A 21/90 A 19/17 A 05/19 A 72/28 A 3 

40/10 AB 63/89 A 58/16 AB 49/18 AB 05/28 A 4 

50/9 B 38/88 A 26/15 B 22/17 B 86/26 A 5 

54/9 B 63/88 A 32/15 B 27/17 B 80/27 A 6>  

02/6 ** 43/1  90 /6 ** 40/8 ** 47/0  F 

71/0  59/0  73/0  74/0  48/0  R
2 

65/5  45/1  93/4  01/4  40/7  CV 

SP70-1143 

   معني دار است%در سطح يك          **

  
كه ميزان آلودگي از مرز چهار   زمانيبه خصوص

برگ آلوده بيشتر شود كاهش كيفيت شربت مشهود 
به طوري كه تيمارهايي كه ميزان آلودگي آنها . است
 برگ آلوده است ميزان بريكس، پل، درصد پنج

خلوص شربت و درصد استحصال شكر به ترتيب 
.   درصد كاهش يافته است2/11 و 5/1، 3/10، 2/9

به عبارت ساده تر در صورتيكه ميزان آلودگي برگ 
 عدد بگذرد و با توجه به ميانگين تعداد برگ 5ها از 
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 عدد است وقتي پنج برگ 10سبز روي هر ساقه كه 
 درصد است 50آلوده باشد يعني ميزان آلودگي حدود 
 درصد شكر 11و در اين حد از آلودگي آفت، بيش از 

اين نتيجه با نتايج . استحصالي كاهش مي يابد
هاي  تحقيقات ساير محققين كه روي سفيدبالك

 .نيشكر در هند انجام شده است همخواني دارد
 30-40خسارت سفيدبالك روي نيشكر در هند 

  ).  11( د گزارش شده استدرص
همچنين در بررسي تاثير نوع رقم در ميزان 

  ميزان 3 و 2خسارت سفيدبالك، مطابق با جداول 
خسارت كيفي سفيدبالك در ارقام مورد بررسي 
متفاوت است و بر اساس آزمون دانكن از جهت 

 و  CP57-614ميزان خسارت، دو رقم زود رس 

SP70-1143ارت بيشتري  در يك گروه بوده و خس

 CP69-1062 را نشان مي دهند ولي رقم ديررس 
.  در گروه ديگر با خسارت كمتر قرار مي گيرد

بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه رقم هاي زودرس  
البته اين نتيجه كامالً . به آفت حساس تر مي باشد

منطقي و توجيه پذير است زيرا زمان رسيدگي ني در 
ف با زمان اوج فعاليت آفت ارقام زودرس دقيقاً مصاد

در حالي كه زمان رسيدگي رقم هاي ميان رس . است
و ديررس مصادف با كاهش دما در منطقه بوده و 
 .جمعيت و فعاليت آفت به شدت كاهش يافته است

حساسيت واريته ها و ژنوتيپهاي نيشكر رابطه با در 
 Aleurolobus barodensisنسبت به سفيدبالك 
 انجام شده است كه اكثر آنها بر بررسي هاي متعددي

اساس وجود تعداد  پوره يا شفيره حشره در هر برگ 
مثالً در يك مطالعه رقم . مقايسه شده اند

 با COPT84212 و  CO1148. SEl917/98هاي
و  COS96258هاي كمترين درجه حساسيت و رقم 

SE1126/92بيشترين حساسيت را نسبت به سفيد  
 نشان داده اند Aleurolobus barodensisبالك 

 و CO7527در يك گزارش ديگر رقم هاي ). 7(
CO86043 مقاوم ترين و رقم هاي CON84138 

 ترين ارقام نسبت به سفيد  حساسCO85246 و
  ).9( گزارش شده اند A. barodensis  بالك

مكانيزم خسارت گزارش هايي در مورد 
با آلودگي در مزارع . سفيدبالك در نيشكر وجود دارد

 سطح نيتروژن برگ ها پايين تر، وزن خشك شديد
با آلودگي برگ و ميزان ساكاروز هم كمتر از مزارع 

كاهش در وزن خشك نيتروژن و ساكاروز .  استكم
با اين حال، احتماال رشد  . دارد% 1-40دامنه اي از 

 قارچ دوده هم به اين خسارت كمك نموده است
ه سفيد هاي نيشكر ب در آلودگي شديد برگ). 11(

بالك، رشد گياه به تاخير مي افتد و توليد شكر به 
در بين ). 4( شدت تحت تاثير قرار مي گيرد

سفيدبالك هايي كه در دنيا به نيشكر حمله مي 
Aleurolobus barodensisكنند دو گونه 

و  
Neomaskellia bergii

در . فروانتر هستند 
   بالك سفيدآلودگي هاي سنگين به 

A. barodensis، كل  و %40 تا 30 ميزان ساكاروز
عالوه بر . كاهش مي يابد% 25 تا 20مواد جامد 

   اين قارچ فوماژين كه روي عسلك
  A. barodensis توسعه مي يابد فتوسنتز را كند 

مي كند و همچنين باعث نامناسب شدن گياه 
 ).11( ميزبان يا برگ ها براي مصرف دام مي شود

لك روي نيشكر در بيشنر مطالعات خسارت سفيدبا
كشور هند و پاكستان انجام شده است كه به نتايج 

در دنيا در  آن اشاره گرديد اما پراكنش اين آفت
 از  N. bergii اخيراً  گونه مثالًحال توسعه است 

 گزارش شده است ميزبان جديدروي يك استراليا 

)8( .  
در اين بررسي به خسارت كيفي سفيد بالك 

 به اينكه رشد كمي ني معموالٌ پرداخته شد اما نظر
در قسمتي از دوره فعاليت اين آفت همچنان ادامه 
دارد بنابراين خسارت كمي اين آفت نيز نبايد از نظر 

گذشته از آن، بر اساس منابع . دور داشته شود
ها و  روي برگ) فوماژين(موجود وجود قارچ دوده 

قسمت هاي مختلف گياه كه حاصل از فعاليت اين 
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ست، گياه را به سرما و برودت هوا حساس آفت ا
كه . نموده و خسارت سرمازدگي را تشديد مي كند

با توجه به نتايج بدست . جاي بررسي و مطالعه دارد
آمده از اين تحقيق كه نشان دهنده ميزان قابل توجه 
خسارت اين آفت روي نيشكر است و نظر به طغيان 

اي هاي اخيردر كشت و صنعت ه اين آفت در سال

جديدالتاسيس نيشكري در جنوب خوزستان، مطالعه 
  .بيشتر روي اين آفت ضروري به نظر مي رسد
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