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چکیده
مگس میوه مدیترانهای Ceratitis capitata Wiedemann ،یکی از مخربترین آفات درختان میوه در جهان میباشددد .با توجه به
دامنه میزبانی و سیع و خ سارت کمی و کیفی این آفت و از طرفی رویکرد پژوه شی جهت تو سعه روشهای کنترلی سازگار با محیط
زی ست ،کنترل زیستی این آفت در مرحله شفیرگی مدنظر این تحقیق قرار گرفت .هدف از این تحقیق ،بررسی و مقایسه کارایی کنترل
زیستی شفیره مگس میوه مدیترانهای با استفاده از نماتدهای بیمارگر حشرات گونههای  S. feltiae ،Steinernema carpocapsaeو
 Heterorhabditis bacteriophoraدر غلظتهای  555 ،055 ،25 ،52و  055الرو سن سوم نماتد در میلیلیتر ( )IJs/mlآب مقطر
ال تصادفی با سه تکرار انجام گرفت .نمونههای شاهد
استریل ،در شرایط آزمایشگاهی بود .آزمون به صورت فاکتوریل در قالب طرح کام ً
فقط آب مقطر ا ستریل دریافت کردند .پتریدیشها در شرایط آزمای شگاهی به دمای  52±0درجه سل سیوس ،رطوبت ن سبی 52±2
در صد و دوره نوری  05ساعت رو شنایی و ه شت ساعت تاریکی به مدت  05روز نگهداری شد .نتایج ن شان داد که نماتدهای بیمارگر
بکار رفته در این آزمایش ،در مقایسدده با شدداهد ،قابلیت کنترل جمعیت شددفیره مگس میوه مدیترانهای را در شددرایط آزمایشددگاه دارا
بودهاند .با افزایش غلظت نماتد به طور معنیداری ) (p≤0.05بر میزان مرگومیر شدددفیره افزوده شدددده اسدددت ،به ویژه از غلظت 555
( ،)IJs/mlبه طوری که بیشترین تلفات ایجاد شده توسط نماتدهای  S. carpocapsae ، H. bacteriophoraو  S. feltiaeبه ترتیب
 55/40 ،52/52و  52/25درصد در غلظت  )IJs/ml( 055بدست آمد.
کلمات کلیدی :مگس میوه مدیترانهای ،Heterorhabditis ،Steinernema ،شفیره ،کنترل زیستی.

 .1مقدمه
مگس میوه مدیترانهای ) Ceratitis capitata Wiedemann (Dip.: Tephritidaeیکی از مخربترین آفات میوه در جهان میباشد .منشا این
گونه بخش نیمهبیابانی آفریقاست .مگس میوه مدیترانهای به دلیل گسترش جهانی ،توانایی تحمل آب و هوای سردتر در مقایسه با دیگر گونههای
مگسهای میوه گرمسیری و همچنین دامنه وسیع میزبانی ،رتبه اول را بین گونههای مهم و اقتصادی مگس میوه به خود اختصاص داده است.
در سالهای اخیر ،تالشها بر توسعه روشهای کنترلی سازگار با محیطزیست برای مهار جمعیت مگس میوه مدیترانهای متمرکز شده است.
امروزه در مورد این آفت روشهای مختلف کنترل زیستی در باغهای مرکبات اسپانیا در حال اجرا است .زیستشناسی نماتدهای بیمارگر حشرات
) (entomopathogenic nematodes: EPNsو وجود جمعیتهای طبیعی از آنها در محیط خاک ،این نماتدها را به عنوان گزینه مناسبی جهت
مهار حشرات خاکزی مطرح کرده است .این نماتدها شامل اعضای خانوادههای  Steinernematidaeو  Heterorhabditidaeمی باشد که از
مؤثرترین عوامل کنترل زیستی حشرات محسوب میشوند .این نماتدها به کمک باکتریهای همزیست خود ،به عنن عامل کشندهای برای بسیاری
از حشرات محسوب می شوند .همچنین نماتدهای بیمارگر حشرات به دلیل داشتن کارایی و دامنه وسیع میزبانی و همچنین سهولت تکثیر در

شرایط مختلف صنعتی و آزمایشگاهی ،به عنوان عواملی مناسب برای کنترل حشرات آفت محسوب شدهاند ) .(Wright et al., 2005با توجه به
میزان خسارت کمی و کیفی قابلمالحظه مگس میوه مدیترانه ای در مناطق مختلف ایران به ویژه استان مازندران ،و همچنین بدلیل مزیت زیست
محیطی کنترل زیستی بر ترکیبات شیمیایی حشرهکش ،هدف از این تحقیق بررسی اثر کنترلی نماتدهای بیمارگر حشرات گونههای Steinernem
 S. feltiae ،carpocapsaeو  Heterorhabditis bacteriophoraبر جمعیت مگس میوه مدیترانهای در مرحله شفیرگی در شرایط آزمایشگاه
قرار گرفت.

 .2مواد و روشها
 .1-2نمونهبرداری و پرورش آفت
جهت انجام آزمون کنترل زیستی بر روی شفیره مگس میوه مدیترانهای C. capitata ،در شرایط آزمایشگاه ،نمونهبرداری طی پاییز و زمستان
سال  0954از درختان مرکبات واقع در شهرستان بهشهر انجام گرفت .برای این منظور درختان نارنگی آسیب دیده از آفت شناسایی شد و
میوههای دارای آلودگی جمعآوری گردید .میوههای آلوده به صورت چندتایی در درون چند ظروف پالستیکی ( 2×09×02سانتیمتر) که بخش
رویی آن با پارچه توری با منافظ ریز ( 95مش) پوشانده شده قرار داده شد .و در دمای  95-52درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  55درصد
نگهداری شد .در بازدیدهای روزانه از ظروف پرورش الرو ،الروهایی که بر روی ماسه افتاده و تبدیل به شفیره شده بودند را جدا نموده و روزانه
به صورت چندتایی در داخل ظروف شیشهای قرار داده شد.

 .2-2تهیه مایه تلقیح نماتدهای بیمارگر
جمعیت اولیه نماتدهای بیمارگر حشرات گونههای  S. feltiae ،S. carpocapseaو  H. bacteriophoraاز ایزولههای تجاری شرکت کوپرت
) (Koppert B.V.در هلند بودند .برای تکثیر نماتدهای مورد نظر از الروهای سن آخر پروانه مومخوار زنبور عسل Galleria melonella L. ،و
روش تله وایت ) (White, 1927استفاده شد.

 .3-2آزمون زیستسنجی
آزمایش در پتریدیشهای پالستیکی به قطر پنج سانتی متر که کف آنها با خاک استریل پوشانده شده بود انجام گرفت .تعداد  05شفیره مگس
میوه مدیترانهای در هر پتریدیش روی خاک قرار داده شد .مایه تلقیح هر یک از گونههای H. bacteriophora ،S. carpocapsae ،S. feltiae
با غلظتهای صفر (شاهد) 555 ،055 ،25 ،52 ،و  IJs/ml 055استفاده گردید و به هر پتریدیش یک میلیلیتر از غلظت مورد نظر اضافه شد.
در تیمار شاهد یک میلیلیتر آب مقطر استفاده گردید .هر تیمار دارای سه تکرار بود .ظروف درون اتاقک پرورش به دمای  52±0درجه سلسیوس
و رطوبت نسبی  52±2درصد نگهداری شد .در این آزمایش بصورت روزانه پتریدیشها مورد بازبینی قرار گرفت و تعداد خروج حشرات بالغ
(تفریخ شفیرهها) طی  05روز مورد شمارش قرار گرفت .به منظور بررسی آلودگی نماتدی ،اجساد شفیره در زیر استریومیکروسکپ تشریح گردید.
دادهها به صورت آزمون فاکتوریل بر پایه طرح کامالً تصادفی تجزیه گردید ).(Zolfagharian et al., 2014

 .3نتایج و بحث
نتایج نشان داد ،گونه نماتدهای بیمارگر ،غلظت و برهمکنش آنها ،از لحاظ آماری اثر معنیداری ) (P≤0.05بر درصد تفریخ شفیره مگس میوه
مدیترانهای داشته است .کمترین میزان تفریخ شفیره ها در غلظت  ،055 IJ/mlمشاهده شد .روند میزان عدم تفریخ شفیره در غلظتهای مورد
آزمایش برای هر سه گونه نماتد نشان داد که با افزایش میزان غلظت ،درصد تفریخ شفیره نیز کاهش مییابد (شکل .)0

شکل  .1درصد تفریخ شفیره مگس میوه مدیترانهای در تیمارهای مربوط به سه گونه نماتد بیمارگر حشرات
روند میزان تفریخ در غلظت های مورد آزمایش برای هر سه گونه نماتد نشان داد که با افزایش میزان غلظت ،درصد تفریخ نیز کاهش مییابد.
تفریخ شفیره مگس میوه مدیترانهای در تمامی غلظت ها معنیدار ) (P≤0.05بوده است (شکل  .)5در برخی غلظت ها بین سه نماتد عملکرد
مشابه بوده و در غلظت  055 IJ/mlدو گونه نماتد  S. feltiaeو  H. bacteriophoraعملکردی مشابه داشتند ،ولی بطور کلی نماتد H.
 bacteriophoraعملکرد بهتری و در نتیجه میزان تلفات باالتری نسبت به دو گونه دیگر داشته است (شکل .)9

شکل  .2میانگین درصد تفریخ شفیره مگس میوه مدیترانه ای در تیمارهای مربوط به پنج سطح غلظت از نماتدهای بیمارگر حشرات
از نتایج حاصل از آزمایش میتوان استنباط کرد که استفاده از هر یک از سه گونه نماتدهای بیمارگر در باالترین غلظت نتایج نسبتاً یکسانی
دربرخواهد داشت ،با توجه به این امر میتوان پیشنهاد کرد که در صورت نبود یکی از گونههای مذکور گونه دیگر جایگزین آن شود (به ویژه دو
گونه  H. bacteriophoraو  .)S. carpocapsaeبر اساس نتایج بدست آمده از خروج حشرات کامل و تجزیه دادهها بر اساس دو فاکتور نوع
نماتد و غلظت آن ،اثر نماتدها در سطح پنج درصد معنیدار بود اما در تجزیه دادههای درصد تلفات تجمیعی شفیره که با دو فاکتور نوع نماتد و
غلظت نماتد ،تفاوتی بین گونههای مورد آزمایش مشاهده نشد .موطن نماتد ،بیمارگری استرینهای مختلف ،بیمارگری مربوط به باکتریهای
جدایه های نماتد ،توانایی برهمکنش با حشره ،نحوه پرورش و اثر متقابل نماتد-باکتری نیز میتواند در زهرآگینی نماتد بیمارگر مؤثر باشد
).(Gaugler and Georgis, 1991

شکل  .3مقایسه میانگین درصد تفریخ شفیره مگس میوه مدیترانهای در تیمارهای مربوط اثر متقابل گونههای نماتد بیمارگر حشرات و پنج
سطح غلظت نماتدهای بیمارگر حشرات
از طرفی با توجه به هزینه باالی استفاده از نماتدهای بیمارگر حشرات برای کشاورزان ،میتوان پیشنهاد کرد که از غلظتهای پایینتر برای کنترل
شفیره مگس میوه مدیترانهای استفاده کنند که در غلظتهای پایین و همچنین سرعت آلوده سازی نماتد  H. bacteriophoraنسبت به S.
 feltiaeو  S. carpocapsaeنتایج نسبتاً بهتری را به همراه داشت که میتوان در کاربرد نماتد در غلظت پایین به منظور کاهش هزینهها به
کشاورز مورد استفاده قرار گیرد و دو نماتد دیگر در غلظتهای پایین بهتر است برای کنترل شفیره مگس میوه مدیترانهای در اولویتهای بعدی
قرارگیرد .نتایج بدست آمده در تحقیق حاضر در زمینه کنترل زیستی آفات با استفاده از نماتدهای بیمارگر حشرات با نتایج دیگر محققین
(Minas et al., 2016؛ Rohde et al., 2010؛ آذرنیا  )0952 ،مطابقت دارد .به عنوان مثال Minas ،و همکاران ( )5505با آزمایش روی هشت
گونه از نماتدهای بیمارگرحشرات در ستونهای شن علیه مگس میوه مدیترانهای C. capitata ،به این نتیجه رسیدند که با افزایش غلظت
نماتدهای بیمارگر میزان مرگومیر افزایش می یابد .در آزمایش ما نیز با افزایش جمعیت نماتدها میزان تلفات افزایش یافت .در حالت کلی
نماتدهای مورد مطالعه تفاوتهایی در عملکرد داشتند و در تحلیل دقیقتر نماتد  H. bactriophoraبهترین عملکرد کنترلی و نماتد S.
 carpocapsaeبه نسبت دو گونه دیگر دارای عملکرد ضعیفتری بودند.

 .4نتیجهگیری
در بین جمعیت اعمال شدددده از نماتد بیمارگر روی شدددفیره مگس میوه مدیترانهای ،در بین سددده گونه  S. carpocapsae ،S. feltiaeو H.

 ،bacteriphoraجمعیت  055الرو سدن سدوم نماتد بیشدترین اثر کنترلی را در این آزمون از خود نشدان داد .بر اسداس نتایج بدسدت آمده .با
افزایش جمعیت نمات د بیمارگر میزان تفریخ شفیره کاهش یافت .نتایج آزمون زی ست سنجی در شرایط آزمای شگاه ن شان داد که نماتد گونه H.
 bactriophoraدر مقایسه با دو گونه نماتد دیگر بر روی شفیره مگس میوه مدیترانهای از نظر میزان غلظت دارای بیشترین اثر کنترلی بود.

 سپاسگزاری.5
.نویسندگان از دانشگاه شاهد برای حمایت مالی از این تحقیق تشکر و قدردانی می کنند
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