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 چکیده
های موجود در محدوديت با توجه به باشنند آفات گندم و جو می مهمتري  از Eurygaster integriceps Puton, 1881 ،گندمسنن  

عوامل مؤثر بیوکنترل برای  معرفی ،و اهمیت خسننارت سنن  گندم در ايراج و جهاج محیط زيسننتسننموم شننیمیايی در  کاربرد زمینه

 Steinernemaاز اي  رو مقايسه کارايی سه گونه مهم از نماتدهای بیمارگر حشرات شامل   ناپذير است   اجتناب اي  آفت امریمديريت 

carpocapsae ،S. feltiae  وHeterorhabditis bacteriophora  مدنظر اي  تحقیق قرار آزمايشگاه در شرايط  س  گندمبر جمعیت

ه مزارع گندم واقع در منطقه گذراج هجوم آورده بهای بالغ زمسنننتاج  جمعیت سننن  گندم مورد نیاز برای اي  تحقیق از سننن     گرفت  

سوم )مرحله آلوده         شد  یآورجمعاز اوايل فروردي   بود که حیدريهتربت س   سیوج الروهای  سپان سو   کننده( نماتدهای بیمارگرنمونه 
سط   ) شده تو شد شرکت کوپرت هلند(   فرموله  و زماج در معرض بودج  نماتدگونه شگاهی جهت تعیی  مؤثرتري   ارزيابی آزماي  تهیه 

س  گندم انجام گ  شگاهی  روی جمعیت  سوم هر نماتد       رفت  برای ارزيابی آزماي س   سیوج الرو  سپان    ديدگرتهیه با غلظت مشخص  سو

شد       صورت فاکتوريل بر پايه آزمايش به سه تکرار انجام  صادفی در  ستیکی    هر واحد آزمايش طرح کامالً ت  9شامل يک پتری ديش پال

صافی،  سانتی  س  بالغ و يک میلی لیتر از  دهمتری دارای کاغذ  شده برای هر  غلظت ،عدد  آفت  یروم  میزاج مرگبودنماتد  گونهمنظور 

بیشننتري  درصنند مرگ و میر آفت به ترتی  در   نتايج نشنناج داد که  شنندزنی نماتد تعیی  روز پس از مايه 6و  5، 4، 3، 2 ،1بعد از 

و میر آفت روند با افزايش زماج، میزاج درصننند مرگ  بدسنننت آمد  H. bacteriophoraو  S. carpocapsae ،S. feltiaeتیمارهای 

  افزايشی داشت

 

  ککنترل بیولوژي نماتدهای بیمارگر حشرات،، س  گندم کلمات کلیدی:

 

 

   . مقدمه1

و  (Hemiptera)متعلق به راسننته نیم بالپوشنناج   Eurygaster integriceps Puton, 1881با نام علمی  (sunn pest) گندمسنن  

سوب می گندم و جو  مزارع آفات مهمتري  از Scutelleridaeخانواده  گندم و جو در مراحل مختلف  بوته  اي  آفت با تغذيه از شود مح

سنن  گندم   گرددمی )خسننارت کی(ی(آرد خاصننیت نانوايی تقلیل )خسننارت کمی( و محصننول موج  کاهش عملکرد پورگی و بالغ، 

شره کامل       صورت ح ستاج را به  ست در دامنه کوه و درمنه گوج ای از جمله انواعگیاهاج بوتهزير در زم شکاف  ، درختاج ه تنهها، زير پو

های ها و افزايش نگرانیکشسرعت مقاومت حشرات به آفت  امروزه به داليلی چوج افزايش  کند می سپری زمی  و حتی در مزارع گندم 

شی از خطرات کاربرد آفت  ساج     کشنا سالمتی ان شیمیايی برای  شتری به کاهش کاربرد    و همچنی  محیط های  ست، نیاز هرچه بی زي

ساس می    صرف بی    (Maniania et al., 2008)شود  سموم اح شده در اثر م سخ به مقاومت ايجاد  شیمیايی،  کشرويه آفت  در پا های 

 Chandler et) است(اده از کنترل بیولوژيک از طريق ح(ظ دشمناج طبیعی و کاربرد عوامل بیوکنترل مدنظر محققی  قرار گرفته است 

al., 2005)   ،ای هدر بی  آنها زنبورهای پارازيتوئید تخم و مگس کهس  گندم دشمناج طبیعی فراوانی دارد در زمینه کنترل بیولوژيک

های اخیر است(اده از طی سال  برخوردارند ایقابل مالحظهکاهش جمعیت آفت از اهمیت میزاج کارايی در پارازيتوئید س  گندم از نظر 

برای کنترل بیولوژيک بسنننیاری از آفات در مناطق مختلف جهاج  (entomopathogenic nematodes)نماتدهای بیمارگر حشنننرات 

 Shapiro-Ilan)است که در برخی موارد نتايج قابل قبولی در سطح مزرعه و آزمايشگاه بدست آمده است       مدنظر محققی  قرار گرفته 
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and Cottrell, 2006)  شیمیايی در     کاربرد های موجود در زمینهمحدوديت با توجه به ست سموم  س      محیط زي سارت  و اهمیت خ

 از اي  رو مقايسه کارايی سه گونهناپذير است  اجتناب اي  آفت امریعوامل مؤثر بیوکنترل برای مديريت  گندم در ايراج و جهاج معرفی

بر  Heterorhabditis bacteriophoraو  Steinernema carpocapsae ،S. feltiaeمهم از نماتدهای بیمارگر حشنننرات شنننامل     

 گرفت   مدنظر اي  تحقیق قرارآزمايشگاه  جمعیت س  گندم در شرايط

 
 

 ها. مواد و روش2

 

 برداری آفتنمونه. 2-1

گذراج هجوم آورده به  های بالغ زمستاج در اوايل بهار، جمعیت س  گندم مورد نیاز برای اي  تحقیق از س   جهت نمونه برداری از آفت، 

   شد یآورواقع در منطقه تربت حیدريه جمع)رقم پیشگام( مزارع گندم 

 

 بیمارگرتهیه مایه تلقیح نماتدهای . 2-2

های تجاری شرکت  از ايزوله H. bacteriophoraو  S. carpocapsea ،S. feltiaeهای جمعیت اولیه نماتدهای بیمارگر حشرات گونه 

 Galleriaخوار زنبور عسل،  در هلند بودند  برای تکثیر نماتدهای مورد نظر از الروهای س  آخر پروانه موم  (.Koppert B.V)کوپرت 

melonella L.  و روش تله وايت(White, 1927)   است(اده شد 

 

 سنجیزیست . آزمون2-3

انجام گرفت  آزمايش به صورت فاکتوريل بر پايه طرح کامالً تصادفی در شرايط آزمايشگاه       س  بالغ سنجی بر روی  های زيست آزمايش

مستقر شد  فاکتورهای آزمايش  بالغ حشرهعدد  دهديش بود که در آج تعداد در سه تکرار انجام شد  هر واحد آزمايشی شامل يک پتری

شامل و فاکتور دوم  H. bacteriophoraو  S. carpocapsae ،S. feltiaeگونه نماتد در سه سطح بودند، فاکتور اول  فاکتورشامل دو 

میر به  وقرار گیرد تا درصنند مرگ نماتدهادر تماس با  سنن  بالغ)زماج مورد نیاز که بايد  (exposure time)های در معرض بودج زماج

انتخاب زماج ها در مورد   بوده اسنننت پس از تیمار آفت روز 6و  5، 4، 3، 2، 1 بیمارگر شنننش زماج   نماتد  دسنننت آيد( که در مورد   

سی آلودگی نماتدی، ا       ست  به منظور برر صل از کاربرد اي  عوامل بر ديگر آفات بوده ا ساس نتايج حا س نماتدهای بیمارگر بر ا اد آفت ج

  (Zolfagharian et al., 2014)زير بینوکولر تشريح شدند 

 

 

 یج و بحثنتا. 3

ومیر بر درصننند مرگ (P≤0.05)داری های مختلف از در معرض بودج نماتدهای بیمارگر مورد آزمايش، از لحاظ آماری اثر معنی        زماج 

های مختلف نماتد رفتار  بود  اي  نتیجه نشنناج داد که گونه (P<0.05)داری داشننت و برهمکنش نماتد و زماج نیز دارای اثر معنی آفت

یزاج های مختلف داشنننتند  به عبارتی افزايش مدت زماج تحت ترثیر بودج، مسنننتقل از نوع نماتد، باعی افزايش م           مشنننابهی در زماج 

شکل    آفتومیر مرگ شرات بر جمعیت آفات انجام گرفته      ( 3و  2، 1شد ) شابهی در مورد اثر کنترلی نماتدهای بیمارگر ح تحقیقات م

ست    Shapiro-Ilan et al., 2009; Ebrahimi et al., 2011; Nikdel et al., 2010; Zolfagharian et al., 2014; Azarnia)ا

et al., 2018)  ( نماتد 1394در تحقیق انجام گرفته توسنننط مدنی ،)S. carpocapsae  در مقايسنننه با نماتدهایS. feltiae  وH. 

bacteriophora     ش  پره آرد شتري  مرگ و میر الروهای  شتري  مرگ و میر آفت مورد     Ephestia kuhniellaبی شد  بی را موج  

آمد  نتايج تحقیق ما نیز لیتر بدست  الرو س  سوم نماتد در میلی   211و  125، 151های ساعت و به ترتی  در غلظت  22نظر در زماج 

در شرايط آزمايشگاه شده است  البته در بی       %111موج  مرگ و میر جمعیت س  گندم به میزاج   S. feltiaeنشاج داد که در نماتد  

ر  تر و غلظت کمتاز نظر میزاج کشننندگی، در مقايسننه با دو گونه ديگر در زماج کوتاه S. carpocapsaeنماتدهای مورد آزمايش، گونه 

موفق به بیشتري  میزاج مرگ و میر جمعیت س  گندم در شرايط آزمايشگاهی شد  اي  ويژگی به نحوه يافت  حشره میزباج، چگونگی       
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ن(وذ نماتد به دروج بدج میزباج و میزاج رابطه نماتد با باکتری همزيسننت و همچنی  ترکیبات توکسننینی آزاد شننده از باکتری در بدج 

ست     شره میزباج مرتبط ا شرات، گونه     ح سط نماتدهای بیمارگر ح در برخی تحقیقات انجام گرفته در زمینه کنترل بیولوژيک آفات تو

S. carpocapsae      در مقايسه با دو گونه مطرح ديگر، قابلیت کشندگی بیشتری روی آفت هدف داشته است(Zolfagharian et al., 

2014; Azarnia et al., 2018)  

 
 افراد بالغ س  گندم در تیمارهای مربوط به گونه نماتد بیمارگر حشراتومیر درصد مرگ .1شکل 

 

 
نماتدهای بیمارگر  بادرصد مرگ و میر افراد بالغ س  گندم در تیمارهای مربوط به شش سطح زماج در معرض بودج آفت . 2شکل 

 حشرات
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 ابدرصد مرگ و میر افراد بالغ س  گندم در اثر متقابل گونه نماتد بیمارگر حشرات و شش سطح زماج در معرض بودج آفت . 3شکل 

 نماتدهای بیمارگر حشرات

 

مورد  S. mayopaeformisعلیه آفت    H. bacteriophora نماتد  و  .Steinernema sp نماتد   (،1332، )پرويزیديگر در تحقیقی 

مذکور به میزاج بیشنننتری توسنننط  نماتدکه نتايج اي  آزمايش نشننناج داد که آفت مذکور در مواجه با دو گونه  گرفتندبررسنننی قرار 

Steinernema sp. نماتدشننود  اي  نتايج با آزمايش ما يکسنناج بود به صننورتی که   کنترل می S. carpocapsae  وS. feltiae   در

سه با  آزمايش ما نیز  شندگی ب    H. bacteriophoraدر مقاي شاج دادند    سطح ک شتری را از خود ن شندگی    ی در آزمايش ما نیز روند ک

شابه با آزمايش فوق بود و جنس   سبت به      .Steinernema spم شندگی باالتری را ن شاج   .Heterorhabditidae spسطح ک از خود ن

ناشنننی از توانايی  .Heterorhabditis spدر مقايسنننه با   .Steinernema sp رسننند که علت موفقیت جنسچنی  به نظر می  داد 

 تحقیق حاضننراز نتايج حاصننل از   (Kaya and Brown, 1986) در جسننتجوی میزباج باشنند .Steinenrnema spهای جنس نماتد

ز اي  اهای بیمارگر در باالتري  غلظت نتايج يکسانی در بر خواهد داشت،   نماتدتواج استنباط کرد که است(اده از هر يک از سه گونه    می

ست(اده از غلظ    صورتی که محدوديت ا سه گونه نماتد مذکور را جهت     ترو در  شد، هر يک از  شته با های باال در مورد نماتدها وجود ندا

   پیشنهاد کردکنترل جمعیت س  در مزرعه 

 

 

 گیری. نتیجه4

صد مرگ و میر   بیمارگر حشرات  نماتدهای  شتري  در  .S. carpocapsae ،S مربوط به نماتدهای به ترتی  در تیمارهای س  گندم بی

feltiae  وH. bacteriophora  و میر آفت روند افزايشی داشت، میزاج درصد مرگ در معرض بودج با افزايش زماج بدست آمد  

 

 

 سپاسگزاری .5 
 نويسندگاج از دانشگاه شاهد برای حمايت مالی از اي  تحقیق تشکر و قدردانی می کنند 
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