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 خالصه
 ترین آفات درختان زینتی در ایران و جهان مییکی از مهم Paranthrene diaphanaپره زنبور مانند، شب

های اخیر ترین آفات چوبخوار بوده و با طیف میزبانی صنوبر و بید، در سالباشد. الرو این حشره از مهم
نون در ایران وارد کرده است. هدف از انجام این تحقیق توجهی خصوصاً به درختان بید مجخسارت قابل

در کنترل  Steinernema feltiaeنماتود و  Beauveria bassianaبررسی اثر تلفیقی و مقایسه کارآیی قارچ 
آوری آفت طی پاییز و برداری برای جمعمانند در شرایط آزمایشگاهی بود. نمونهپره زنبوربیولوژیک شب
های آلوده درختان بید مجنون واقع در شهر تهران و محوطه دانشگاه از شاخه 1314زمستان سال 

( تهیه شده و روی الروهای سن Koppertتجاری نماتود از شرکت کوپرت ) شاهد انجام گرفت. ایزوله
پزشکی تکثیر شد. ایزوله قارچ از گروه گیاه (.Galleria melonella L)خوار زنبور عسل آخر پروانه موم

کشت شد.  SDAY (sabouraud dextrose agar yeast)دانشکده کشاورزی کرج تهیه شده و روی محیط 
درصد با  52±2درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  22±1در ابتدا واکنش الروهای سن آخر آفت در دمای 

-ر هر میلیالرو سن سوم )مرحله آلوده کننده( نماتود د 000، 400، 200، 100، 20، 0های استفاده از غلظت
-متری حاوی کاغذ صافی آغشته به یک میلیسانتی 1های دیش( در داخل پتریIJs/mlلیتر آب مقطر )

لیتر محلول مایه تلقیح پروپاگول در میلی 710، 510، 210، 410، 310های لیتر سوسپانسیون نماتود و غلظت
-. نتایج نشان داد که حداکثر مرگقارچ بیمارگر در شرایط مشابه بطور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت

و  IJs/ml 000به ترتیب در غلظت های  B. bassianaو قارچ  S. feltiaeومیر ایجاد شده آفت توسط نماتود 
از نماتود و  IJs/ml 000بوده است. در بررسی اثر تلفیقی عوامل بیوکنترل، غلظت  propagule/ml 710و 

زمان هفت روز پیاپی مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش بر از قارچ طی مدت  propagule/ml 710غلظت 
پایه طرح کامالً تصادفی با چهار تیمار )شاهد، نماتود، قارچ و قارچ+نماتود( و سه تکرار تحت شرایط 
آزمایشگاهی فوق مورد ارزیابی قرار گرفت. برهمکنش نماتود و قارچ در شرایط آزمایشگاهی موجب 

ومیر ارچ شد. تجزیه واریانس نشان داد، برهمکنش قارچ و نماتود در مرگبهبود عملکرد بیوکنترلی ق
داشته است. به عبارت دیگر  (P<0.01)داری الروهای آفت و همچنین بر زمان در معرض بودن اثر معنی

پره ومیر الرو بر شبترکیب دو عامل بیوکنترل با گذشت زمان موجب کاهش زمان تاثیر بر میزان مرگ
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شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که تیمار نماتود، قارچ و قارچ+نماتود به ترتیب پس  زنبورمانند
توآم بنابراین استفاده اند. درصد تلفات الرو آفت را در پی داشته 100زنی از دو، هفت و چهار روز از مایه

ها، داشته جداگانه آن از نماتود و قارچ مورد نظر عملکرد بهتری در کنترل آفت، در مقایسه با استفاده
 است.

 کنترل بیولوژیک ،Steinernema feltiae ،Beauveria bassianaپره زنبورمانند، شب کلمات کلیدی:
 

 مقدمه

ترین آفات انواع از مهم Paranthrene diaphana Dalla Torre & Strand (Lep.: Sesiidae)پره زنبورمانند، شب
ترین حشرات چوبخوار بوده و های این جنس از مهم. الرو گونه(1)شکل  رودار میمختلف درختان مثمر و غیرمثمر به شم

[. پراکندگی این 8] باشددارای طیف گسترده میزبانی شامل کاج، بلوط، صنوبر، توسکا، چنار، بید، گیالس، هلو و زردآلو می
مورد نظر گونه جمعیت  یپراکندگ. وجود و [4شود ]گونه شامل شرق دریای مدیترانه شده و از بالکان و آناتولی شروع می

ن یا گارواِت و همکاران،طبق نظر  .مورد بررسی قرار گرفته استران یجان و ایه، آذربایه، ترکی، مقدونیدر صربستان، بوسن
های اخیر در منطقه تهران نیز [. این آفت در سال11] ردیست قرمز قرار گیدر لباید خطرناک بوده و  حشره جزو آفات

های انجام گرفته دهنده توسعه منطقه پراکنش این آفت در کشور است. طبق بررسیاهده شده است که این امر نشانمش
شدن درختان زا منجر به خشکآفت مذکور مستقیماً باعث خشکیدگی درخت شده و با تأمین بستر حمله عوامل بیماری

-آید. برای کنترل این آفت روشاطق جنگلی به شمار میشود، از این رو تهدیدی جدی برای درختان فضای سبز و منمی
های فیزیکی، کنترل شیمیایی و کنترل بیولوژیک در راستای کاهش خسارت های فرمونی، روشهای مختلفی از جمله تله

 [.9است ] آن مورد استفاده قرار گرفته

 
 )اصلی( P. diaphanaپره زنبورمانند حشره بالغ شب -1شکل 

 
های ناشی از خطرات کاربرد ها و افزایش نگرانیکشدالیلی چون افزایش سرعت مقاومت حشرات به آفتامروزه به 

زیست، نیاز هرچه بیشتری به کاهش کاربرد سموم احساس و همچنین محیط های شیمیایی برای سالمتی انسانکشآفت
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های شیمیایی، استفاده از کنترل بیولوژیک از کشرویه آفت. در پاسخ به مقاومت ایجاد شده در اثر مصرف بی[11]شود می
 [.5]طریق حفظ دشمنان طبیعی و کاربرد عوامل بیوکنترل مدنظر محققین قرار گرفته است 

 ها خانوادهباشند که از میان آن( میEPNsنماتودهای بیمارگر حشرات )از عوامل کنترل طبیعی 
Steinernematidae این نماتودها ضمن  [.2و18شوند ]کنترل زیستی حشرات محسوب می از مؤثرترین و مفیدترین عوامل

ها را از طریق مهندسی ژنتیک دستکاری نمود توان آنضرر هستند. همچنین میزیست بیکنترل حشرات، نسبت به محیط
    هادر میکروارگانیسمها قابل انتقال و بیان های تولیدی آنها را تغییر داد. برخی از زهرآبهزایی و پایداری آنو بیماری

زیست فاقد اثرات منفی ها و محیطداران، گیاهان، میکروارگانیسمنماتودهای بیمارگر حشرات نسبت به مهره .[2باشند ]می
ها در شرایط غیرزنده وجود دارد. این کنند. از طرفی امکان تولید انبوه آنمحیطی ایجاد نمیهای زیستباشند و آلودگیمی

باشند. عالوه بر این، قادر ساعت اول بعد از آلودگی می 48ها اغلب در قادر به جستجوی میزبان و کشتن سریع آننماتودها 
های شیمیایی و قابل استفاده با تجهیزات پخش استاندارد برای سموم کشبه چرخش دوباره در محیط بوده و سازگار با آفت

 [.11باشند ]نیز می
بیمارگر  ، قارچهاهای بیمارگر حشرات اشاره کرد که از میان آنتوان به قارچژیک میاز دیگر عوامل کنترل بیولو

 111با داشتن پراکندگی وسیع و طیف میزبانی گسترده )بیش از   .Beauveria bassiana (Bals.-Criv.) Vuill حشرات،
. این قارچ با داشتن [11]شود وب میترین عوامل زیستی در کنترل آفات محسگونه میزبان( به عنوان یکی از امید بخش

هایی چون سادگی در تولید انبوه، سهولت فرموالسیون و نگهداری، ایجاد تلفات قابل قبول در آفات و سازگاری با ویژگی
 . [12]کنترل تلفیقی آفات برخوردار شده است  هدف، از جایگاه مناسبی در برنامه دشمنان طبیعی و سایر موجودات غیر

ها و همچنین تمایل برای استفاده از سموم شیمیایی با کشمداوم آفت به اثرات مخرب ناشی از استفاده با توجه
    گردد. امروزه کاربرد تر، ضرورت استفاده توأم از عوامل کنترل بیولوژیک هر چه بیشتر مشخص میهای پایینغلظت

  ها کشتی تلفیقی آفات منجر به استفاده هر چه کمتر از آفتهای مدیریزا و نماتودهای انگل در برنامههای بیماریقارچ
ترین رساند، که از مهمگردد. همین امر اهمیت انجام تحقیقات برای یافتن راهکاری مناسب در کنترل حشرات را میمی

 باشد.ها میکشمزایای آن، کاهش مصرف سموم شیمیایی و در نتیجه کاهش احتمال بروز مقاومت در حشرات به آفت
 

 هامواد و روش
 هاالف( جمع آوری نمونه

برداری طی در سطح آزمایشگاه، نمونه P. diaphanaزنبورمانند  پرهجهت انجام آزمون بیوکنترل الروهای شب
واقع در شهر تهران و محوطه دانشگاه شاهد انجام گرفت. برای این  مجنون از درختان بید 1194پاییز و زمستان سال 

های آلوده دارای آثار خسارت آفت با استفاده از قیچی باغبانی از تان بید آسیب دیده شناسایی شد. شاخهمنظور درخ
)شکل  شودای از تراشه چوب مشاهده میپنبهای چوبآوری گردید. در محل نفوذ و فعالیت الرو حشره تودهدرختان جمع

2). 
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 ای )اصلی(پنبهنند، دارای خسارت چوبپره زنبورماتنه درخت بید آلوده به الرو شب -2شکل 

 
 پره زنبورمانند در محیط آزمایشگاه )اصلی(های آلوده به شبشاخه -3شکل 

 
  1194(. در بهمن 1داری گردید )شکل های آلوده در درون ظروف سطلی تا زمان شروع آزمایش نگهشاخه

(. 4 آوری گردید )شکلها جمعآفت از درون شاخه آوری شده به کمک قیچی باغبانی باز شد و الروهایجمعهای شاخه
 (.6و  5سنجی مورد استفاده قرار گرفت )شکل الروهای سن آخر برای انجام آزمایشات زیست
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 پره زنبورمانند )اصلی(های باز شده جهت استخراج الرو شبشاخه -4شکل 

 
 در شاخه درخت بید )اصلی( پره زنبورمانندداالن الروی ناشی از تغذیه الرو شب -2شکل 

 
 پره زنبورمانند درون شاخه درخت بید )اصلی(الرو سن آخر شب -5شکل 

 
 پرورش و تکثیر نماتود انگل ب(

پزشکی از آزمایشگاه نماتودشناسی گروه گیاه S. feltiaeهای جمعیت اولیه نماتودهای بیمارگر حشرات گونه
( در هلند Koppertهای تجاری تهیه شده از شرکت کوپرت )بوط به ایزولهدانشگاه شاهد تهیه گردید. جمعیت مذکور مر

استفاده  (.Galleria melonella L)خوار زنبور عسل بوده است. برای تکثیر نماتود مورد نظر از الروهای سن آخر پروانه موم
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هیه شد. شفیره و حشرات کامل این شناسی دانشگاه شاهد تخوار از آزمایشگاه حشره(. جمعیت اولیه پروانه موم1شد )شکل 
داری شدند. به منظور ایجاد تهویه مناسب و همچنین جلوگیری از پروانه در ظروف پالستیکی حاوی غذای مصنوعی نگه

ای برای بستن درب ظروف استفاده گردید. ظروف پرورش در فرار الروها از یک پارچه کتانی ضخیم به همراه تور پارچه
ساعت روشنایی و هشت  16نوری  درصد و دوره 65±5درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 25±1ط دمای ژرمیناتور با شرای

 داری شد.ساعت تاریکی در طول زمان انجام آزمایشات نگه

 
 خوار درون موم سیاه زنبور عسل )اصلی(الرو پروانه موم -7شکل 

 
خوار استفاده شد. به این منظور در محیط مومبرای تکثیر نماتود مورد نظر در این تحقیق از الرو سن آخر پروانه 

-عدد الرو سن آخر پروانه موم 11متر دارای کاغذ صافی استفاده شد. تعداد سانتی 9هایی با قطر دیشآزمایشگاه از پتری
لیتر یالرو سن سوم در میل 511لیتر از سوسپانسیون از نماتود به غلظت دیش قرار گرفت. میزان یک میلیخوار در هر پتری

درصد  65±5درجه سلسیوس، رطوبت نسبی  25±1ها در ژرمیناتور با شرایط دمای دیشدیش اضافه شد. پتریبه هر پتری
ها بازبینی شده و در صورت ایجاد آلودگی نماتودی، دیشساعت پتری 24(. پس از 8داری شد )شکل و شرایط تاریکی نگه

 25±1( منتقل شده و در ژرمیناتور با شرایط دمای White, 1927وایت ) هالروهای آلوده پس از جداسازی روی تل الشه
 یونغلظت سوسپانس یینتع یبرا(. 9داری شدند )شکل درصد و شرایط تاریکی نگه 65±5درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 

 شمارش شد. 41× ییبه بزرگنما ینوکولرب یرز دیشیدر پتر یهپا یوناز سوسپانس لیتریلیم یکالرو سن سوم نماتود، 

   
 خوار به نماتود، جهت تکثیر نماتود )اصلی(سازی الرو پروانه مومآلوده -0شکل 



 

 

 
www.AFPIconf.ir         7 

 
 خوار آلوده به نماتود روی تله وایت )اصلی(الروهای پروانه موم -1شکل 

 

 پ( پرورش قارچ بیمارگر
اه تهران تهیه شد. برای تهیه پزشکی دانشکده کشاورزی کرج دانشگاز گروه گیاه B. bassianaنمونه کلنی قارچ 

کشت گردید. برای تهیه این  SDAYمتری حاوی محیط سانتی 9دیش مایه تلقیح ابتدا قارچ مورد نظر در پنج عدد پتری
مخمر با مقداری آب مقطر به حجم نهایی یک لیتر  گرم عصاره 11به همراه  SDAگرم پودر  65محیط در یک ارلن مقدار 
 درجه 121±1تمسفر و دمای آ 5/1دقیقه در فشار  15در دستگاه اتوکالو به مدت تهیه شده  رسانده شد. سپس محیط

 متری منتقل گردید. در مرحلهسانتی 9های دیشکشت در شرایط استریل زیر هود به پتریاستریل شد. محیط سلسیوس
-، در پتری(Galleria melonella)ر عسل خوار زنبو، جداسازی شده از روی پروانه مومTVجدایه   B. bassianaبعد قارچ

های حاوی قارچ دیشبرای رشد و اسپورزایی قارچ، پتریکشت، تحت شرایط استریل، منتقل شد. های حاوی محیطدیش
 هشت ساعت روشنایی و 16نوری  درصد و دوره 65±5رطوبت نسبی سلسیوس و درجه  25±1دمای  هب ژرمیناتوردرون 

 (. 11روز قرار گرفت )شکل  21-14به مدت  ساعت تاریکی

 
 )اصلی( SDAY کشتدر محیط  B. bassianaرشد قارچ  -10شکل 

 



 

 

 
www.AFPIconf.ir         8 

گیری کلنی، برای تهیه سوسپانسیون مایه تلقیح قارچ در شرایط استریل زیر هود، به پتری حاوی پس از شکل
ای سرکج و مالش آن به سطح به کلنی هلیتر آب مقطر استریل اضافه شد. با استفاده از میله شیشمیلی 15-11کلنی قارچ 

ای منتقل شد و به سوسپانسیون حاصل به فالکن دارای چند مهره شیشه. [19]سوسپانسیون پایه از زادمایه قارچ تهیه شد 
دقیقه روی دستگاه ورتکس همگن گردید. نهایتاً سوسپانسیون پایه از کاغذ صافی واتمن شماره یک عبور داده  11مدت 
 انجام گرفت. CFU (Colony Forming Unit)های مورد نیاز جهت انجام آزمایش با روش غلظتتهیه شد. 

 پره زنبورمانند در شرایط آزمایشگاهیاثر تلفیقی نماتود و قارچ بیمارگر بر الرو سن آخر شب بررسی ج(
شگاهی با استفاده از پره زنبورمانند در شرایط آزمایاثر تلفیقی نماتود و قارچ بیمارگر بر الرو سن آخر شب

و  IJs/ml 811در غلظت  eS. feltiaمؤثرترین غلظت نماتود و مؤثرترین غلظت قارچی انجام شد. بر این اساس نماتود 
برای اثر تلفیقی نماتود و قارچ بیمارگر بر آفت مورد نظر انتخاب  B. bassianaلیتر از قارچ پروپاگول در میلی 111غلظت 

شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در غالب طرح کامالً تصادفی در شرایط آزمایشگاه در سه تکرار انجام شد. هر واحد 
. (11شکل ) پره زنبورمانند مستقر شددیش بود که در آن تعداد پنج عدد الرو سن آخر شبآزمایشی شامل یک پتری

های مورد نظر قارچ و لیتر از غلظتتیمارها شامل شاهد )بدون بیمارگر(، نماتود، قارچ، نماتود+ قارچ بوده است. یک میلی
لیتر آب مقطر اضافه گردید. درب به تیمار شاهد تنها یک میلیاغذ صافی اضافه گردید. دیش دارای کنماتود به هر پتری

-درصد نگه 65±5درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  25±1شد و در داخل ژرمیناتور در دمای دیش با پارافیلم مسدود پتری
جهت تعیین میزان  ساعت میزان الروهای مرده 24ه زمانی با فاصل . در این آزمایش در هفت بازه(12)شکل  داری شد

 ومیر ثبت شد.مرگ

       
   پره دیش حاوی الرو سن آخر شبپتری -12شکل       پره زنبورمانند           پنج الرو سن آخر شب -11شکل 

 زنبورمانند آلوده شده با نماتود و قارچ )اصلی(    دیش )اصلی(                                           درون پتری

 

 نتایج و بحث

 در شرایط آزمایشگاه پره زنبورمانندآخر شبومیر الرو سنبررسی تلفیق نماتود و قارچ بیمارگر بر میزان مرگ
داری زا، از لحاظ آماری اثر معنیتجزیه واریانس نشان داد، برهمکنش میان قارچ بیمارگر و نماتود بیماری

(P<0.01) پره زنبورمانند داشت و برهمکنش تیمار و زمان نیز در سطح یک ومیر الروهای سن آخر شببر درصد مرگ
(. به عبارتی تلفیق دو عامل بیوکنترل در گذر زمان باعث افزایش 1)جدول  داری بوددارای اثر معنی (P<0.01)درصد 
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پره زنبورمانند شده و زمان رسیدن به نتیجه مطلوب و کنترل آفت را کاهش ومیر الرو سن آخر شبسرعت در روند مرگ
 (.1داده است )جدول 

 B. bassianaتیمار با قارچ  تحت اثرپره زنبورمانند مرده آخر شبتجزیه واریانس درصد الروهای سن -1 جدول
 و زمان تاثیر S. feltiaeو نماتود 

 Fمقادیر  میانگین مربعات درجه آزادی منابع تغییرات
 11/116** 15/19219 2 تیمار
 81/91** 85/5161 6 زمان

 11/11** 64/1111 12 زمان ×تیمار 
  14/51 42 خطا

    18/11ضریب تغییرات )%(= 
 دار هستندو غیر معنی %5دار در سطح ، معنی%1دار در سطح ه ترتیب معنیب nsو  *، **

 
 IJ/ml 811با غلظت  S. feltiaeزای دهد که تیمار نماتود بیماریتایج بدست آمده در تیمارهای مختلف نشان مین

پروپاگول در  111غلظت  با B. bassianaزای ومیر به همراه داشت. تیمار قارچ بیماریمرگ %111ساعت میزان  48پس از 
پره زنبورمانند درپی داشت. تیمار برهمکنش قارچ آخر شبتلفات الرو سن %111لیتر پس از گذشت هفت روز میزان میلی

پره زنبورمانند رسید )شکل آخر شبومیر برای الرو سن مرگ %111زا در طی مدت چهار روز به میزان و نماتود بیماری
 در مقایسه با تیمار شاهد صورت گرفت. (. تمامی تلفات حاصل11

 
تیمار با نماتود و قارچ و  تحت اثرمرده  پره زنبورمانندمقایسه میانگین درصد الروهای سن آخر شب -13شکل 

 (α=02/0زمان تاثیر در شرایط آزمایشگاهی به روش دانکن )

 
زای حشرات به صورت انگل و قارچ بیماریشود که استفاده از نماتود از نتایج حاصل از آزمایش چنین استنباط می

دهد. افزایش مدت زمان تاثیر نماتود در توأمان باعث تسریع در اثر بیوکنترلی قارچ شده و مدت زمان تاثیر را کاهش می
با این حال تواند ناشی از رقابت ایجاد شده بین دوعامل بیوکنترل در اشغال هموسل حشره باشد. کنشی میتیمار برهم

 (.11ب دو عامل باعث بهبود عملکرد شده و نتایج مثبتی را به دنبال دارد )شکل ترکی
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های نتایج ما با نتایج دیگر محققین در زمینه بیوکنترل آفات با استفاده از نماتودهای انگل حشرات و قارچ
با  P. diaphanaنبورمانند  پره ززا مطابقت داشت. با این حال این اولین تحقیق صورت گرفته در زمینه کنترل شببیماری

 باشد.زای حشرات به صورت توأمان میاستفاده از نماتود و قارچ بیماری

زایی پتانسیل بیماری S. feltiaeسنجی در شرایط آزمایشگاهی نشان داد که نماتود جنس نتایج آزمون زیست
باشد. نتایج این تحقیق نشان داد حساسیت الرو میرا دارا  P. diaphanaپره زنبورمانند چوبخوار، باالیی در کنترل الرو شب

بستگی به غلظت و مدت زمان قرارگرفتن در معرض نماتودهای انگل حشرات  P. diaphanaپره زنبورمانند چوبخوار، شب
تواند به علت استراتژی قابلیت جستجوگری و همچنین سمیت این می S. feltiaeدارد. در این مقاله اثر مناسب نماتود 

ریشه و به طور  ها در درون چوب، پوست، تنه،پره زنبورمانند در تمامی جنسجایی که الرو شب[. از آن16ماتود باشد ]ن
توانند با قابلیت جستجو خود را به میزبان رسانده و وارد بدن آن شوند کلی دور از دسترس قرار دارد، این نماتودها می

تواند به راحتی وارد داالن الروی شود و خود را به اینچی می 11/1تا  12/1مناسب  به دلیل اندازه S. feltiae[. نماتود 14]
تواند یکی از چندین دلیل کافی برای استفاده از این نماتود در کنترل آفت رسانده و آن را کنترل نماید، این عامل می

 [.15باشد ] Sesiidaeهای خانواده پروانه

 M. anisopliaeصورت گرفت قارچ  D. saccharalis (L. Pyralidae)شکر خوار نیدر تحقیقی که برروی ساقه

LPP45  ومیر و جدایه مرگ %111روز میزان  1طی مدتM. anisopliae LPP39  روز ایجاد  9تلفات در طی  %61میزان
تلفات کامل را به  تریدر طی مدت زمان کوتاه H. bacteriophora JPM4کردند اما هر دو جدایه در ترکیب با نماتود انگل 

 %111ظرف مدت چهار روز میزان  LPP39در طی مدت شش روز و جدایه  LPP45همراه داشتند به نحوی که جدایه 
 %111در طی پنج روز  B. bassianaدر ترکیب با قارچ  S. feltiae[. در آزمایش ما نیز نماتود 1تلفات ایجاد کردند ]

ترین کاهش زمان کنترل آفت از مهمزا بود. تفاده تنها از قارچ بیماریکشندگی ایجاد نمود که کمتر از میزان اس
تر و در تواند باشد، کاهش زمان کنترل به معنای کنترل سریعزا میدستاوردهای ترکیب نماتود انگل حشرات و قارچ بیماری

ش سرعت تأثیر را نسبت به استفاده زا و نماتود، افزایباشد. در آزمایش ما ترکیب قارچ بیمارینتیجه خسارت کمتر آفت می
منفرد از عامل قارچی، در پی داشت که این دستاورد باعث افزایش عملکرد عوامل بیوکنترل در واحد زمان خواهد شد. 

 شود.ضمن اینکه ترکیب دو عامل باعث گستردگی تاثیر و عملکرد بیشتر در تعداد تلفات می
 .Hا نتایج آزمایش ما رقم خورد. در این تحقیق دو نماتود در تحقیقی دیگر صورت گرفت نتایجی مطابق ب

megidis  وS. glaseri  در کنترلH. philanthus در حالت ترکیب با قارچ M. anisopliae  مورد بررسی قرار گرفت که در
شد به طوری که  زا باعث اختالل در عملکرد هر دو گونه نماتود بیمارگرشرایط آزمایشگاهی ترکیب نماتود با قارچ بیماری

در صورت استفاده همزمان از قارچ و نماتود میزان تکثیر نماتود در بدن الرو با کاهش روبرو شد و با افزایش غلظت قارچی 
زا باعث تاثیر منفی بر عملکرد نماتود شد . در آزمایش ما نیز ترکیب نماتود با قارچ بیماری[1]این اختالل بیشتر نمایان شد 

رسد که شرایط مزرعه به دلیل محدودیت کمتر در زمینه فضا و ومیر را افزایش داد. چنین به نظر میو مدت زمان مرگ
زا باشد چون با افزایش دیش در استفاده توام از نماتود و قارچ بیماریتر از شرایط آزمایشگاهی و پتریمحیط عمل، مناسب

دیش میزان رقابت بیش از یابد. اما در پترینترل افزایش میفضا میزان رقابت کمتر شده و سطح عملکرد هر دو عامل بیوک
شود استفاده دهد. به طور کل پیشنهاد میحد معمول بروز خواهد داشت و عملکرد را بیش حالت عادی تحت تاثیر قرار می

استفاده از نماتود  زا با فاصله زمانی نسبت به استفاده از نماتود بیمارگر صورت گیرد و چند روز قبل ازاز قارچ بیماری
پراکنش قارچ انجام شود تا میزان تاثیر منفی دوعامل بیوکنترل به حداقل رسیده و تاثیر سینرژیستی دوعامل بروز پیدا 

 کند.
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 .Eدر کنترل  B. brongniartiiطی تحقیقی  تاثیر نماتودهای انگل حشرات به تنهایی و در ترکیب با قارچ بیمارگر 

rufipes  وE. orientalis (Coleoptera: Scarabaeidae)  و نتایج آن نشان داد که میزان [ 6]مورد بررسی قرار گرفت
بود  %61بود که در مقایسه با عملکرد منفرد قارچ که حدود  %91زا بیش از کشندگی قارچ در ترکیب با نماتود بیماری

زا سرعت عمل باالتری را از کیب با نماتود بیماریافزایش قابل توجهی را نشان داد. در آزمایش ما نیز قارچ بیمارگر در تر
 تری آفت را کنترل نمود.خود نشان داد و در طی مدت زمان کوتاه
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