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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 شرایط آزمایشگاهی بود .آزمون به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی با سه تکرار
انجام گرفت .نمونههای شدداهد فقط آب مق ر اسددتریل دریافت کردند .پتریدیشها در شددرایط آزمایشددگاهی به دمای  52±1درجه
سل سیوس ،رطوبت ن سبی  52±2در صد و دوره نوری  15ساعت رو شنایی و ه شت ساعت تاریکی به مدت  11روز نگهداری شد .نتایج
نشان داد که نماتدهای بیمارگر بکار رفته در این آزمایش ،در مقایسه با شاهد ،قابلیت کنترل جمعیت شفیره مگس میوه مدیترانهای را
در شددرایط آزمایشددگاه دارا بودهاند .با افزایش زمان در معرض بودن نماتد به طور معنیداری ) (P≤0.05از میزان ظهور حشددره کامل
مگس میوه مدیترانهای کاسته شده است ب وری که این میزان در روز نهم پس از مایه زنی نماتد ،متوقف شده است.
کلمات کلیدی :مگس میوه مدیترانهای ،Heterorhabditis ،Steinernema ،شفیره ،کنترل زیستی.

 .1مقدمه
مگس میوه مدیترانهای Ceratitis capitata Wiedemann )Dip.: Tephritidae( ،یکی از مخربترین آفات میوه در جهان میباشد.
من شا این گونه بخش نیمهبیابانی آفریقا ست .مگس میوه مدیترانهای به دلیل گ سترش 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 اخت صاص داده ا ست ( .)Thomas et al., 2001عالوه بر کاربرد سموم شیمیایی ،ا سپری طعمه م سموم نیز یکی از روش
های متداول برای کنترل این آفت ا ست .این روش اغلب در زمان نزدیک به بردا شت مح صول به کار گرفته می شود که رعایت دوره
ایمنی قبل از بردا شت مح صول را د شوار می سازد .عالوه بر این ،این روش چندان کارآمد نی ست چرا که با وجود تعداد زیاد روشهای
اسددپری طعمه ،خسددارت آفت در باغهای هلو میتواند به بیش از  ۵2درصددد از تولید میوه برسددد ( .)Hafsi et al., 2016به دلیل
محدودیتهای سختگیرانه در استفاده از حشرهکشهای شیمیایی و افزایش تقاضا برای غذای سالم در سراسر جهان ،روشهای جدید
سازگار با محیط زیست برای کنترل مگس میوه مدیترانهای به وجود آمده است ( .)Navarro-Llopis et al., 2011از دشمنان طبیعی
از جمله انگلوارهها و عوامل بیماریزا میباشد .انگلوارهها میتوانند از طریق تخمگذاری موجب پارازیته شدن تخمهای مگس و الروهای
داخل میوه شوند .اما احتمال آلوده شدن الروهای درون میوه توسط عوامل بیماریزا اندک است .در طول مدت زمانی که الروها میوه را
ترک کرده و وارد خاک می شوند ،پتانسیل بروز عفونت با عوامل بیماریزای حشرات از جمله قارچها و نماتدها در الروها افزایش مییابد
( . )Bazman et al., 2008با توجه به میزان خسددارت کمی و کیفی قابلمالحظه مگس میوه مدیترانهای در مناطق مختلف ایران به
ویژه ا ستان مازندران ،و همچنین بدلیل مزیت زی ست محی ی کنترل زی ستی بر ترکیبات شیمیایی ح شرهکش ،هدف از این تحقیق
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بررسدددی اکر کنترلی ن ما تد های بی مارگر حشدددرات گو نه های  S. feltiae ، Steinernem 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
زم ستان سال  1۵31از درختان مرکبات واقع در شهر ستان به شهر انجام گرفت .برای این منظور درختان نارنگی آ سیب دیده از آفت
شددناسددایی شددد و میوههای دارای آلودگی جمعآوری گردید .میوههای آلوده به صددورت چندتایی در درون چند ظروف پالسددتیکی
( 2×1۵×12سانتیمتر) که بخش رویی آن با پارچه توری با منافظ ریز ( ۵1مش) پوشانده شده قرار داده شد .و در دمای  ۵1-52درجه
سل سیوس و رطوبت ن سبی  01در صد نگهداری شد .در بازدیدهای روزانه از ظروف پرورش الرو ،الروهایی که بر روی ما سه 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 عسلGalleria ،
 melonella L.و روش تله وایت ) (White, 1927استفاده شد.
 .3-2آزمون زیستسنجی
آزمایش در پتریدیشهای پالسدتیکی به ق ر پنج سدانتیمتر که کف آنها با خاک اسدتریل پوشدانده شدده بود انجام گرفت .تعداد 11
شدددفیره مگس میوه مدیترا نهای در هر پتری دیش روی خاک قرار داده شدددد .ما یه تلقیر هر یک از گو نه های S. ،S. feltiae
 H. bacteriophora ،carpocapsaeبا م شخص ا ستفاده گردید .در تیمار شاهد یک میلیلیتر آب مق ر ا ستفاده گردید .هر تیمار
دارای سه تکرار بود .ظروف درون اتاقک پرورش به دمای  52±1درجه سل سیوس و رطوبت ن سبی  52±2در صد نگهداری شد .در این
آزمایش زمان در معرض بودن نماتد و آفت شددامل  3 ،1 ،0 ،5 ،2 ،4 ،۵ ،5 ،1و 11روز پس از تیمار آفت با نماتد در نظر گرفته شددد.
بصددورت روزانه پتریدیش ها مورد بازبینی قرار گرفت و تعداد خروج حشددرات بال( (تفریش شددفیرهها) طی  11روز مورد شددمارش قرار
گرفت .به منظور بررسی آلودگی نماتدی ،اجساد شفیره در زیر استریومیکروسکپ تشریر گردید .دادهها به صورت آزمون فاکتوریل بر
پایه طرح کامالً تصادفی تجزیه گردید ).(Zolfagharian et al., 2014

 .3نتایج و بحث
تجزیه واریانس دادهها نشدددان داد ،زمان های مختلف از در معرض بودن نماتدهای بیمارگر مورد آزمایش ،از لحاظ آماری اکر معنیداری
) (P≤0.05بر در صد تفریش شفیره مگس میوه مدیترانهای دا شت .این نتیجه ن شان داد که گونههای مختلف نماتد رفتار م شابهی در
زمان های مختلف داشتند .به عبارتی افزایش مدت زمان تحت تأکیر بودن ،مستقل از نوع نماتد ،باعث کاهش میزان تفریش شفیره مگس
میوه مدیترانهای شد (شکل  .)1نتایج بدست آمده در بازههای زمانی نشان داد که طی روز سوم از شروع آزمایش میزان تفریش شفیره
در سه گونه نماتد  S. carpocapsae ، S. feltiaeو  H. bacteriophoraبه ترتیب  1/۵۵ ،11/11و  2درصد بود .پس از گذ شت 11
روز نماتد  S. carpocapsae ، S. feltiaeو  H. bacteriophoraبه ترتیب  21/22 ،24/44و  4۵/11درصددد تفریش شددفیره داشددتند
(شکل 5و .)۵
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شکل  .1درصد تفریش شفیره مگس میوه مدیترانهای در تیمارهای مربوط به سه گونه نماتد بیمارگر حشرات

شکل  .2درصد تفریش شفیره مگس میوه مدیترانه ای در تیمارهای مربوط به ده س ر زمان در معرض بودن آفت و نماتدهای بیمارگر
حشرات

۵

شکل  .3اکر متقابل نماتدهای بیمارگر حشرات و زمان در معرض بودن نماتدهای بیمارگر حشرات و شفیره مگس میوه مدیترانهای بر
میزان تفریش شفیره آفت
نتایج بدسددت آمده در تحقیق حاضددر در زمینه کنترل زیسددتی آفات با اسددتفاده از نماتدهای بیمارگر حشددرات با نتایج دیگر محققین
(Minas et al., 2016؛ Rohde et al., 2010؛ آذرنیا 1۵32 ،؛ ر ضایی و همکاران )1۵35 ،م ابقت دارد .روهد و همکاران (Rohde
) et al., 2010طی یک تحقیق جدایههایی که بی شترین بیماریزایی را ن سبت به الرو و شفیره مگس میوه مدیترانهای C. capitata
دا شتند را برای م العه غلظت انتخاب کردند .در مرحله شفیرگی ،جدایههای  Heterorhabditis sp. ،S. feltiaeو  S. glaseriبا
میزان مرگومیر بین  ۵2تا  44در صد بهترین بودند .نماتدهای  S. carpocapsae ،H. bacteriphoraو  S. feltiaeدر آزمایش ما
نیز عملکرد م شابهی در کنترل شفیره مگس میوه مدیترانه ای دا شتند و میزان تفریش به طور میانگین برای هر یک به ترتیب ،51/32
 52/25و  53/05درصد و تلفات تجمیعی برای هریک به ترتیب  ۵۵/11 ،41/51و  ۵5/00درصد بدست آمد .آذرنیا ( )1۵32در تحقیق
کنترل زیسدددتی الروهای سدددن آخر شدددبپره زنبورمانند چوبخوار Paranthrene diaphana ،به وسدددیله سددده گونه از نماتدهای
بیمارگر ح شرات در شرایط آزمای شگاهی مورد برر سی قرار دادند .نتایج بد ست آمده از آزمایش آنها ن شان داد با افزایش س ر جمعیت
نماتد و مدت زمان در معرض بودن میزان تلفات آفت افزایش یافت .در حالت کلی نماتد های مورد م العه تفاوت هایی در عملکرد
داشددتند و در تحلیل دقیقتر نماتد  H. bactriophoraبهترین عملکرد کنترلی و نماتد  S. carpocapsaeبه نسددبت دو گونه دیگر
دارای عملکرد ضعیفتری بودند .از نتایج حا صل از تحقیق حا ضر میتوان ا ستنباط کرد که ا ستفاده از هر یک از سه گونه نماتدهای
بیمارگر در باالترین غلظت نتایج یک سانی در بر خواهد دا شت ،از این رو در صورتی که محدودیت ا ستفاده از غلظتهای باال در مورد
نماتدها وجود نداشته باشد ،هر یک از سه گونه نماتد مذکور را میتوان جهت کنترل جمعیت مگس میوه مدیترانهای در باغات پیشنهاد
کرد .البته با توجه به هزینه باالی اسددتفاده از نماتدهای بیماریزای حشددرات برای کشدداورزان ،میتوان پیشددنهاد کرد که از غلظتهای
متوسط به همراه دیگر روش ها بصورت تلفیقی برای کنترل مگس میوه مدیترانهای استفاده کنند.

 .4نتیجهگیری
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 قابلیت کنترل جمعیت شدددفیره مگس میوه، در مقایسددده با شددداهد،H. bacteriophora نماتدهای بیمارگر حشدددرات به ویژه گونه
( از میزان ظهورP≤0.05)  به طور معنیداری، با افزایش زمان در معرض بودن نماتد.مدیترانهای را در شددرایط آزمایشددگاه دارا بودهاند
. متوقف شده است،حشره کامل مگس میوه مدیترانهای کاسته شده است ب وری که این میزان در روز نهم پس از مایه زنی نماتد

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