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  چکیده
با توجه به  .باشدددمی جهان در درختان میوه آفات ترینمخرب یکی از Ceratitis capitata Wiedemann ای،مدیترانه میوه مگس

سارت کمی و کیفی     سیع و خ شی  دامنه میزبانی و سعه  جهتاین آفت و از طرفی رویکرد پژوه  طیمح با سازگار کنترلی  یهاروش تو

گی مدنظر این تحقیق قرار گرفت. هدف از این تحقیق، بررسی و مقایسه کارایی کنترل   ، کنترل زیستی این آفت در مرحله شفیر  ست یز

و  Steinernema carpocapsae ،S. feltiaeهای ای با استفاده از نماتدهای بیمارگر حشرات گونه  مگس میوه مدیترانه زیستی شفیره  

Heterorhabditis bacteriophora لیتر الرو سن سوم نماتد در میلی   055و  555، 055، 25، 52های در غلظت(IJs/ml)  آب مقطر

ای شاهد  هاستریل، در شرایط آزمایشگاهی بود. آزمون به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. نمونه       

ستریل دریافت کردند. پتری  شگاهی به دمای    دیشفقط آب مقطر ا شرایط آزمای سبی      درجه  52±0ها در  سیوس، رطوبت ن  52±2سل

صد و دوره نوری   ساعت تاریکی به مدت        05در شت  شنایی و ه شان داد که نماتدهای بیمارگر     05ساعت رو شد. نتایج ن روز نگهداری 

ای را در شددرایط آزمایشددگاه دارا بکار رفته در این آزمایش، در مقایسدده با شدداهد، قابلیت کنترل جمعیت شددفیره مگس میوه مدیترانه 

 555ومیر شدددفیره افزوده شدددده اسدددت، به ویژه از غلظت بر میزان مرگ (p≤0.05)داری اند. با افزایش غلظت نماتد به طور معنیهبود

(IJs/ml به طوری که بیشترین تلفات ایجاد شده توسط نماتدهای ،)H. bacteriophora  ،S. carpocapsae و S. feltiae   به ترتیب

 ( بدست آمد. IJs/ml) 055در غلظت درصد  25/52و  40/55، 52/52

 

 .زیستی، کنترل شفیره، Steinernema ،Heterorhabditis، ایمگس میوه مدیترانه کلمات کلیدی:

 

 

 مقدمه. 1
 این منشا. باشدمی جهان در میوه آفات ترینمخرب یکی از Ceratitis capitata Wiedemann (Dip.: Tephritidae)ای مدیترانه میوه مگس

 یهاگونه گرید در مقایسه با ترسرد یهوا و آب تحملیی توانا ،گسترش جهانی لیدل بهای آفریقاست. مگس میوه مدیترانه بیابانیبخش نیمه گونه

به خود اختصاص داده است.  وهیم مگس یاقتصاد و مهم یهاگونه نیب اول را رتبه ،یزبانیم عیوس دامنه همچنین و یریگرمس وهیم یهامگس

 .است شده متمرکز یاترانهیمد میوه مگس مهار جمعیت یبرا ستیزطیمح با سازگارکنترلی  یهاروش توسعه بر هاتالش ر،یاخ یهاسال در

 راتحش مارگریب ینماتدها یشناسستیزاست.  اجرا حال در ایاسپان مرکبات یهاباغ در زیستی کنترل مختلف یهاروشامروزه در مورد این آفت 

(entomopathogenic nematodes: EPNs) جهت به عنوان گزینه مناسبی را های طبیعی از آنها در محیط خاک، این نماتدهاو وجود جمعیت 

می باشد که از  Heterorhabditidaeو  Steinernematidaeهای خاکزی مطرح کرده است. این نماتدها شامل اعضای خانواده مهار حشرات

 یاریسب ای برایکشنده به عنن عامل، خود یستهمز هاییباکتر به کمک هاشوند. این نماتدمؤثرترین عوامل کنترل زیستی حشرات محسوب می

ر دشوند. همچنین نماتدهای بیمارگر حشرات به دلیل داشتن کارایی و دامنه وسیع میزبانی و همچنین سهولت تکثیر محسوب میاز حشرات 



 

 

 

. با توجه به (Wright et al., 2005)اند شرایط مختلف صنعتی و آزمایشگاهی، به عنوان عواملی مناسب برای کنترل حشرات آفت محسوب شده

ای در مناطق مختلف ایران به ویژه استان مازندران، و همچنین بدلیل مزیت زیست مالحظه مگس میوه مدیترانهمیزان خسارت کمی و کیفی قابل

 Steinernemای هکش، هدف از این تحقیق بررسی اثر کنترلی نماتدهای بیمارگر حشرات گونهطی کنترل زیستی بر ترکیبات شیمیایی حشرهمحی

carpocapsae ،S. feltiae  وHeterorhabditis bacteriophora ای در مرحله شفیرگی در شرایط آزمایشگاه بر جمعیت مگس میوه مدیترانه

 قرار گرفت.

 

 هامواد و روش. 2

 

 برداری و پرورش آفت نمونه .2-1
برداری طی پاییز و زمستان در شرایط آزمایشگاه، نمونه C. capitataای، زیستی بر روی شفیره مگس میوه مدیترانهجهت انجام آزمون کنترل 

نارنگی آسیب دیده از آفت شناسایی شد و از درختان مرکبات واقع در شهرستان بهشهر انجام گرفت. برای این منظور درختان  0954سال 

که بخش  متر(سانتی 2×09×02) پالستیکی ظروفدر درون چند تایی به صورت چندهای آلوده میوه آوری گردید.های دارای آلودگی جمعمیوه

درصد  55س و رطوبت نسبی درجه سلسیو 95-52مش( پوشانده شده قرار داده شد. و در دمای  95توری با منافظ ریز )رویی آن با پارچه 

 روزانه و نمودهجدا را تبدیل به شفیره شده بودند بر روی ماسه افتاده و  در بازدیدهای روزانه از ظروف پرورش الرو، الروهایی کهنگهداری شد. 

 . شدقرار داده  ایظروف شیشهداخل در به صورت چندتایی 

 

 . تهیه مایه تلقیح نماتدهای بیمارگر2-2
های تجاری شرکت کوپرت از ایزوله H. bacteriophoraو  S. carpocapsea ،S. feltiaeهای اولیه نماتدهای بیمارگر حشرات گونهجمعیت 

(Koppert B.V.) خوار زنبور عسل، در هلند بودند. برای تکثیر نماتدهای مورد نظر از الروهای سن آخر پروانه مومGalleria melonella L.  و

 استفاده شد.  (White, 1927)روش تله وایت 

 

 سنجیزیست . آزمون2-3
مگس  شفیره 05متر که کف آنها با خاک استریل پوشانده شده بود انجام گرفت. تعداد های پالستیکی به قطر پنج سانتیدیشآزمایش در پتری

 S. feltiae ،S. carpocapsae ،H. bacteriophoraهای دیش روی خاک قرار داده شد. مایه تلقیح هر یک از گونهای در هر پتریمیوه مدیترانه

لیتر از غلظت مورد نظر اضافه شد. دیش یک میلیاستفاده گردید و به هر پتری IJs/ml 055و  555، 055، 25، 52های صفر )شاهد(، با غلظت

درجه سلسیوس  52±0پرورش به دمای وف درون اتاقک مقطر استفاده گردید. هر تیمار دارای سه تکرار بود. ظر لیتر آبدر تیمار شاهد یک میلی

ها مورد بازبینی قرار گرفت و تعداد خروج حشرات بالغ دیشدرصد نگهداری شد. در این آزمایش بصورت روزانه پتری 52±2و رطوبت نسبی 

شفیره در زیر استریومیکروسکپ تشریح گردید. روز مورد شمارش قرار گرفت. به منظور بررسی آلودگی نماتدی، اجساد  05ها( طی )تفریخ شفیره

 .(Zolfagharian et al., 2014)ها به صورت آزمون فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصادفی تجزیه گردید داده

 

 یج و بحثنتا. 3
بر درصد تفریخ شفیره مگس میوه  (P≤0.05)داری نتایج نشان داد، گونه نماتدهای بیمارگر، غلظت و برهمکنش آنها، از لحاظ آماری اثر معنی

های مورد ، مشاهده شد. روند میزان عدم تفریخ شفیره در غلظتIJ/ml 055ای داشته است. کمترین میزان تفریخ شفیره ها در غلظت مدیترانه

 (. 0 یابد )شکلآزمایش برای هر سه گونه نماتد نشان داد که با افزایش میزان غلظت، درصد تفریخ شفیره نیز کاهش می

 



 

 

 

 
 ای در تیمارهای مربوط به سه گونه نماتد بیمارگر حشراتدرصد تفریخ شفیره مگس میوه مدیترانه .1شکل 

 

ابد. یهای مورد آزمایش برای هر سه گونه نماتد نشان داد که با افزایش میزان غلظت، درصد تفریخ نیز کاهش میروند میزان تفریخ در غلظت

(. در برخی غلظت ها بین سه نماتد عملکرد 5بوده است )شکل  (P≤0.05)دار ای در تمامی غلظت ها معنیمدیترانهتفریخ شفیره مگس میوه 

 .Hعملکردی مشابه داشتند، ولی بطور کلی نماتد  H. bacteriophoraو  S. feltiaeدو گونه نماتد  IJ/ml 055غلظت مشابه بوده و در 

bacteriophora  (.9نتیجه میزان تلفات باالتری نسبت به دو گونه دیگر داشته است )شکل و در عملکرد بهتری 



 

 

 

 
 ای در تیمارهای مربوط به پنج سطح غلظت از نماتدهای بیمارگر حشراتدرصد تفریخ شفیره مگس میوه مدیترانه میانگین. 2شکل 

 

نماتدهای بیمارگر در باالترین غلظت نتایج نسبتاً یکسانی  توان استنباط کرد که استفاده از هر یک از سه گونهاز نتایج حاصل از آزمایش می

های مذکور گونه دیگر جایگزین آن شود )به ویژه دو توان پیشنهاد کرد که در صورت نبود یکی از گونهدربرخواهد داشت، با توجه به این امر می

ها بر اساس دو فاکتور نوع خروج حشرات کامل و تجزیه دادهبر اساس نتایج بدست آمده از (. S. carpocapsaeو H. bacteriophora گونه 

های درصد تلفات تجمیعی شفیره که با دو فاکتور نوع نماتد و دار بود اما در تجزیه دادهنماتد و غلظت آن، اثر نماتدها در سطح پنج درصد معنی

ای ههای مختلف، بیمارگری مربوط به باکتریمارگری استرینموطن نماتد، بیهای مورد آزمایش مشاهده نشد. غلظت نماتد، تفاوتی بین گونه

تواند در زهرآگینی نماتد بیمارگر مؤثر باشد باکتری نیز می-های نماتد، توانایی برهمکنش با حشره، نحوه پرورش و اثر متقابل نماتدجدایه

(Gaugler and Georgis, 1991). 



 

 

 

 
 های نماتد بیمارگر حشرات و پنجای در تیمارهای مربوط اثر متقابل گونهمیوه مدیترانهمقایسه میانگین درصد تفریخ شفیره مگس . 3شکل 

 سطح غلظت نماتدهای بیمارگر حشرات

 

رای کنترل تر بپایین هایتوان پیشنهاد کرد که از غلظتحشرات برای کشاورزان، می رگربا توجه به هزینه باالی استفاده از نماتدهای بیمااز طرفی 

 .Sنسبت به  H. bacteriophoraو همچنین سرعت آلوده سازی نماتد  های پایینای استفاده کنند که در غلظتگس میوه مدیترانهشفیره م

feltiae  وS. carpocapsae ه ها بتوان در کاربرد نماتد در غلظت پایین به منظور کاهش هزینهنتایج نسبتاً بهتری را به همراه داشت که می

ای بعدی های در اولویتهای پایین بهتر است برای کنترل شفیره مگس میوه مدیترانهاستفاده قرار گیرد و دو نماتد دیگر در غلظتکشاورز مورد 

زیستی آفات با استفاده از نماتدهای بیمارگر حشرات با نتایج دیگر محققین نتایج بدست آمده در تحقیق حاضر در زمینه کنترل  .قرارگیرد

(Minas et al., 2016؛Rohde et al., 2010  مطابقت دارد. به عنوان مثال، 0952،  آذرنیا؛ )Minas ( با آزمایش روی هشت 5505و همکاران )

به این نتیجه رسیدند که با افزایش غلظت  C. capitataای، مدیترانه های شن علیه مگس میوهگونه از نماتدهای بیمارگرحشرات در ستون

یابد. در آزمایش ما نیز با افزایش جمعیت نماتدها میزان تلفات افزایش یافت. در حالت کلی میر افزایش میونماتدهای بیمارگر میزان مرگ

 .Sبهترین عملکرد کنترلی و نماتد  H. bactriophoraتر نماتد هایی در عملکرد داشتند و در تحلیل دقیقهای مورد مطالعه تفاوتنماتد

carpocapsae تری بودند. به نسبت دو گونه دیگر دارای عملکرد ضعیف 

 

 گیری. نتیجه4
 .Hو  S. feltiae ،S. carpocapsaeای، در بین سددده گونه مدیترانهبیمارگر روی شدددفیره مگس میوه  در بین جمعیت اعمال شدددده از نماتد

bacteriphora با اثر کنترلی را در این آزمون از خود نشدان داد. بر اسداس نتایج بدسدت آمده.    الرو سدن سدوم نماتد بیشدترین     055، جمعیت

ست  افزایش جمعیت نمات شفیره کاهش یافت. نتایج آزمون زی شان داد که      د بیمارگر میزان تفریخ  شگاه ن شرایط آزمای  .H گونه دنماتسنجی در 

bactriophora ود.ترین اثر کنترلی بای از نظر میزان غلظت دارای بیشد دیگر بر روی شفیره مگس میوه مدیترانهونه نماتدر مقایسه با دو گ 



 

 

 

 . سپاسگزاری5 
 نویسندگان از دانشگاه شاهد برای حمایت مالی از این تحقیق تشکر و قدردانی می کنند.
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