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 دهیچک
عوامل مؤثر بیووکنرر  بورای مودیریت     معرفی ،محیط زیستسموم شیمیایی در  کاربرد های موجود در زمینهمحدودیت با توجه به

از این رو مقایسه کارایی سه گونوه مموا از   ناپذیر است. اجرناب امری Eurygaster integriceps Puton, 1881 ،گندمسن 
بر  Heterorhabditis bacteriophoraو  Steinernema carpocapsae ،S. feltiaeنماتدهای بیمارگر حشرات شامل 

از سوسپانسیون الرو  غلظتبرای ارزیابی آزمایشگاهی شش  مدنظر این تحقیق قرار گرفت.آزمایشگاه در شرایط  سن گندمجمعیت 
 .S. carpocapsae ،Sمیر آفت به ترتیب در تیمارهای وبیشررین درصد مرگ نرایج نشان داد که. گردیدسن سوم هر نماتد تمیه 

feltiae  وH. bacteriophora .بدست آمد 

 

 ککنترل بیولوژی نماتدهای بیمارگر حشرات،، سن گندم :کلیدی کلمات

 

 

  و هدف . مقدمه1

مرعلوق بوه راسوره نویا بااپوشوان       Eurygaster integriceps Puton, 1881بوا نوام علموی     (sunn pest) گنودم سون  
(Hemiptera)  و خانوادهScutelleridae گندم  بوته. این آفت با تغذیه از شودمحسوب میگندم و جو  مزارع آفات مممررین از

)خسوارت  آرد خاصویت نوانوایی   تقلیول  )خسوارت کمویو و   محصو  موجب کاهش عملكرد پورگی و بااغ، و جو در مراحل مخرلف 
های مخرلف شیمیایی و غیرشیمیایی برای کنرر  سن گندم بكار رفره اسوت. بوا ایون حوا      از دیرباز تاکنون روش .گرددمی کیفیو

 جموان خیوز  ثرترین روش کنرر  سن گندم در ایران و دیگر کشوورهای سون  ؤاسرفاده از سموم شیمیایی در حا  حاضر به عنوان م
هوای  روشهوای زراعوی و بیواوکیوس اسوت.     . مممررین راهكارهای غیرشیمیایی برای کنرر  سن گندم شامل روشعمومیت دارد

کوش جلووگیری کنود و    های جدی سن گندم بدون نیاز به کاربرد آفوت تواند از طغیانشامل مجموعه اقداماتی است که میزراعی 
وجوین  ، کشوت ارقوام زودر ،   هنگوام برداشوت زود توان به کشت زودهنگوام،  ها می. از جمله این روشنقش پیشگیری دارند غااباً
در زمینوه کنرور     .[1] اشاره کورد  و بمبود شرایط مزرعه برای رشد بمینه گندم محصوالتی غیر از غالت باتناوب ، های هرزعلف

های پارازیروئید سون گنودم از   در بین آنما زنبورهای پارازیروئید تخا و مگس کهسن گندم دشمنان طبیعی فراوانی دارد بیواوکیس، 
های اخیر اسرفاده از نماتدهای بیموارگر  طی سا . برخوردارند ایقابل مالحظهکاهش جمعیت آفت از اهمیت میزان کارایی در نظر 



 

برای کنرر  بیواوکیس بسویاری از آفوات در منواطق مخرلوف جموان مودنظر        (entomopathogenic nematodes)حشرات 
 بوا توجوه بوه    .[5] قبوای در سطح مزرعه و آزمایشگاه بدست آموده اسوت   محققین قرار گرفره است که در برخی موارد نرایج قابل

 و اهمیت خسارت سون گنودم در ایوران و جموان معرفوی      محیط زیستسموم شیمیایی در  کاربرد های موجود در زمینهمحدودیت
از این رو مقایسوه کوارایی سوه گونوه مموا از نماتودهای       ناپذیر است. اجرناب این آفت امریعوامل مؤثر بیوکنرر  برای مدیریت 

بر جمعیوت   Heterorhabditis bacteriophoraو  Steinernema carpocapsae ،S. feltiaeبیمارگر حشرات شامل 
 گلخانه مدنظر این تحقیق قرار گرفت.  آزمایشگاه و سن گندم در شرایط

 
 

 تئوری و پیشینه تحقیق. 2
اسرفاده از سموم با این حا  های مخرلف شیمیایی و غیرشیمیایی برای کنرر  سن گندم بكار رفره است. از دیرباز تاکنون روش 

. عمومیت دارد جمانخیز ثرترین روش کنرر  سن گندم در ایران و دیگر کشورهای سنؤشیمیایی در حا  حاضر به عنوان م
شامل های زراعی روشی زراعی و بیواوکیس است. هامممررین راهكارهای غیرشیمیایی برای کنرر  سن گندم شامل روش

نقش  کش جلوگیری کند و غااباًهای جدی سن گندم بدون نیاز به کاربرد آفتتواند از طغیانمجموعه اقداماتی است که می
، های هرزوجین علف، کشت ارقام زودر ، هنگامبرداشت زودتوان به کشت زودهنگام، ها می. از جمله این روشپیشگیری دارند

  .[1] اشاره کرد و بمبود شرایط مزرعه برای رشد بمینه گندم محصوالتی غیر از غالت باتناوب 
های کشهای ناشی از خطرات کاربرد آفتها و افزایش نگرانیکشامروزه به دالیلی چون افزایش سرعت مقاومت حشرات به آفت

در پاسخ به . شودزیست، نیاز هرچه بیشرری به کاهش کاربرد سموم احسا  میهمچنین محیط و شیمیایی برای سالمری انسان
های شیمیایی، اسرفاده از کنرر  بیواوکیس از طریق حفظ دشمنان طبیعی و کشرویه آفتمقاومت ایجاد شده در اثر مصرف بی

  .[4] گرفره استکاربرد عوامل بیوکنرر  مدنظر محققین قرار 

های در بین آنما زنبورهای پارازیروئید تخا و مگس کهسن گندم دشمنان طبیعی فراوانی دارد در زمینه کنرر  بیواوکیس، 
های اخیر طی سا . برخوردارند ایقابل مالحظهکاهش جمعیت آفت از اهمیت میزان کارایی در پارازیروئید سن گندم از نظر 

برای کنرر  بیواوکیس بسیاری از آفات در مناطق  (entomopathogenic nematodes)اسرفاده از نماتدهای بیمارگر حشرات 
 مخرلف جمان مدنظر محققین قرار گرفره است که در برخی موارد نرایج قابل قبوای در سطح مزرعه و آزمایشگاه بدست آمده است

[5].  
 
 

  هامواد و روش. 3

 برداری آفتنمونه. 3-1

گوذران هجووم   های بوااغ زمسوران  در اوایل بمار، جمعیت سن گندم مورد نیاز برای این تحقیق از سنجمت نمونه برداری از آفت، 
  .شد یآورواقع در منطقه تربت حیدریه جمع)رقا پیشگامو آورده به مزارع گندم 

 تهیه مایه تلقیح نماتدهای بیمارگر. 3-2

 



 

هوای  از ایزواوه  H. bacteriophoraو  S. carpocapsea ،S. feltiaeهوای  گونوه جمعیت اوایه نماتدهای بیمارگر حشورات  
خووار  در هلند بودند. برای تكثیر نماتدهای مورد نظر از الروهای سن آخر پروانه مووم  (.Koppert B.V)تجاری شرکت کوپرت 

 اسرفاده شد.  [6] و روش تله وایت .Galleria melonella Lزنبور عسل، 

 سنجیستزی . آزمون3-3
انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکروریل بر پایه طرح کامالً تصوادفی  زمسران گذران  سن بااغسنجی بر روی های زیستآزمایش

مسورقر   سن بااغعدد  دهدیش بود که در آن تعداد در شرایط آزمایشگاه در سه تكرار انجام شد. هر واحد آزمایشی شامل یس پرری
 .Steinernema carpocapsae ،Sگونوه نماتود در سوه سوطح     بودند، فواکرور او    فاکرورشد. فاکرورهای آزمایش شامل دو 

feltiae  وHeterorhabditis bacteriophora  05، )شواهدو در شوش سوطح صفر   نماتدجمعیت الرو بیمارگر و فاکرور دوم ،
ها در مورد انرخاب غلظتبه طور روزانه تا یس هفره شمارش گردید. مرده . میزان آفت بوده است IJs/ml 055و  055، 055، 055
 . به منظور بررسی آاودگی نماتودی، اجسواد  بیمارگر بر اسا  نرایج حاصل از کاربرد این عوامل بر دیگر آفات بوده استهای نماتد
  .[7] زیر بینوکوار تشریح شدند آفت

 

 

  نتایج و بحث .4
 ومیر آفتبر درصد مرگ (P≤0.05)داری های مخرلف از نماتدهای بیمارگر مورد آزمایش، از احاظ آماری اثر معنیو غلظت گونه
نرایج بدست آمده نشان داد که در غلظت . شد آفتومیر ، مسرقل از نوع نماتد، باعث افزایش میزان مرگ. افزایش غلظتداشت
0055 (IJ های مورد آزمایش ومیر در غلظتو. روند میزان مرگ0-3کنرر  شد )شكل جمعیت آفتد باالیی از ایررو، درصدر میلی

در  آفتیابد. در مورد هر سه نماتد تلفات برای هر سه گونه نماتد نشان داد که با کاهش میزان غلظت، درصد تلفات نیز کاهش می
 و.0)شكلکرده بود ومیر را ایجاد بیشررین میزان مرگ S. carpocapsaeبوده و نماتد  (P≤0.05)دار ها معنیتمامی غلظت

 
 میر افراد بالغ سن گندم در تیمارهای مربوط به گونه نماتد بیمارگر حشراتودرصد مرگ .1شکل 



 

 
 از نماتدهای بیمارگر حشرات های مختلفغلظتمیر افراد بالغ سن گندم در ودرصد مرگ. 2شکل 

 

اثر طی تحقیقی  .[2,5,7] جمعیت آفات انجام گرفره است بیمارگر حشرات بر نماتدهای مورد اثر کنررایتحقیقات مشابمی در 
نرایج این تحقیق  کهمورد بررسی قرار گرفت  Paranthrene tabaniformisآفت  بر جمعیت S. feltiae نماتدبیوکنررای 

 تحقیق ما نیزنرایج . [3] شده استکنرر   نماتددر شرایط آزمایشگاهی توسط این  %0/79حاکی از آن بود که آفت فوق به میزان 
. اابره در استدر شرایط آزمایشگاه شده  %055به میزان گندم موجب مرگ و میر جمعیت سن  S. feltiae نماتدکه در  نشان داد

تر و ه با دو گونه دیگر در زمان کوتاهاز نظر میزان کشندگی، در مقایس S. carpocapsaeبین نماتدهای مورد آزمایش، گونه 
این ویژگی به نحوه یافرن حشره میر جمعیت سن گندم در شرایط آزمایشگاهی شد. ومرر موفق به بیشررین میزان مرگک غلظت

میزبان، چگونگی نفوذ نماتد به درون بدن میزبان و میزان رابطه نماتد با باکرری همزیست و همچنین ترکیبات توکسینی آزاد شده 
از باکرری در بدن حشره میزبان مرتبط است. در برخی تحقیقات انجام گرفره در زمینه کنرر  بیواوکیس آفات توسط نماتدهای 

در مقایسه با دو گونه مطرح دیگر، قابلیت کشندگی بیشرری روی آفت هدف داشره  S. carpocapsaeبیمارگر حشرات، گونه 
های بیمارگر در نماتدتوان اسرنباط کرد که اسرفاده از هر یس از سه گونه می تحقیق حاضراز نرایج حاصل از  .[2,7] است

های باال در مورد نماتدها تاز این رو در صورتی که محدودیت اسرفاده از غلظباالترین غلظت نرایج یكسانی در بر خواهد داشت، 
 .پیشنماد کردوجود نداشره باشد، هر یس از سه گونه نماتد مذکور را جمت کنرر  جمعیت سن در مزرعه 

 
 

 گیرینتیجه .5

بدست  H. bacteriophoraو  S. carpocapsae ،S. feltiaeبه ترتیب در تیمارهای  سن گندممیر وبیشررین درصد مرگ
 .میر آفت روند افزایشی داشتومیزان درصد مرگبا افزایش غلظت  آمد.
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