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خوار نارون،  مقایسه کارایی نماتدهای انگل حشرات در کنترل حشره بالغ سوسک برگ

Xanthogaleruca luteola Muller (Col.: Chrysomelidae) در شرایط آزمایشگاه 
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  دهیچک
گونه حشره  80شود و در معرض بیش از ه میدار است که در بسیاری از نواحی شهری ایران استفاددرخت نارون درختی سایه

است که    MüllerXanthogaleruca luteola خوار نارون،سوسک برگترین حشره آفت این درخت باشد. مهمآفت می
نماتدهای یی آبررسی و مقایسه کار تحقیقهدف از انجام این کند. ها در مرحله الرو و بالغ تغذیه میروی برگ

Heterorhabditis bacteriophora ،Steinernema carpocapsae و S. feltiae خوار در کنترل بیولوژیک سوسک برگ
 65±5رطوبت نسبی  ،درجه سلسیوس 2±25 دمایها در آزمایش های مختلف در شرایط آزمایشگاهی بود.غلظتنارون در 

ی اتد روی الرو سن آخر پروانههر سه گونه نم ساعت تاریکی صورت گرفت. 8ساعت روشنایی و  16درصد و دوره نوری 
استفاده از  باپرورش یافتند. در طی این بررسی، واکنش حشره بالغ آفت  .Galleria mellonella Lعسل، خوار زنبورموم

، در (IJs/ml)لیتر آب مقطر الرو سن سوم )مرحله آلوده کننده( در هر میلی 500و  400، 300، 200، 100 ،0های غلظت
مورد بررسی قرار گونه نماتد لیتر سوسپانسیون از هرمیلی 1متری حاوی کاغذ صافی آغشته به سانتی 9های دیشداخل پتری

 .S. feltiae ،Sدر تیمارهای نماتدهای  حشره بالغ آفت نتایج نشان داد که بیشترین درصد مرگ و میر گرفت.

carpocapsae  وH. bacteriophora  50مقدار غلظت کشنده بود. درصد  00/60و  53/56، 24/76به ترتیب به میزان% 
(50LC)  نماتدهایS. feltiae ،S. carpocapsae  وH. bacteriophora  و  09/204، 73/6 به ترتیبروی حشره بالغ آفت

29/70 IJ/ml  .در بین سه گونه نماتد مورد بررسی گونه ی بنابراین بدست آمدS. feltiae  کنترلی رویبیودارای بیشترین اثر 
 است. خوار نارونسوسک برگحشره بالغ 

  
نارون،  خوارسوسک برگ ،Steinernema feltiae ،Steinernema carpocapsae، Heterorhabditis bacteriophora کلیدی: کلمات
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 مقدمه. 1
به کالیفرنیا  1920ی نجام در دههبه شرق آمریکا معرفی شد و سرا 1830ی به طور ناخواسته در دههخوار نارون سوسک برگ

با توجه به اهمیت نارون در  .[2] گزارش شد 1324در سال توسط افشار  در ایران نیز نخستین بار .[3] در غرب آمریکا رسید
در  شود.شهرها به لحاظ تأمین فضای سبز و پاکسازی هوای آلوده شهری لزوم نگهداری از این درختان ارزشمند مشخص می

خوار نارون است. تغدیه الرو و حشرات بالغ از های زینتی در سراسر ایران سوسک برگیکی از آفات جدی نارون رحال حاض
تواند مشکالت اقتصادی را سبب شود. تغدیه بالغین باعث ایجاد دهد و میبرگ ها زیبایی درختان را تحت تأثیر قرار می

های مکرر ممکن است باعث کاهش قدرت درخت شده و حساسیت شود. آسیبهای نامنظم روی سطح برگ نارون میسوراخ
تر مانند سوسک کوچک پوستخوار نارون اروپایی که مسئول گسترش بیماری مرگ هلندی نارون است، را به آفات جدی

 .[1]دهد ها ر ا کاهش میها، سایه درختان را در تابستان و ارزش زیبایی نارونافزایش دهد. همچنین از بین رفتن برگ
های طبیعی انواع نارون و با توجه به اهمیت سوسک برگخوار نارون در فضای سبز شهری و نیز خسارت این آفت به جنگل

مطالعه کارایی نماتدهای انگل حشرات در کنترل سوسک همچنین وجود اثرات نامطلوب زیست محیطی در اثر کاربرد سموم، 
 ین تحقیق قرار گرفت.مدنظر ادر شرایط آزمایشگاه  خوار نارونبرگ

 
 هامواد و روش. 2

 برداری آفتنمونه
درجه سلسیوس( تا  17ماه همزمان با افزایش دمای محیط )دمای خوار نارون از اواسط فروردینبرگ سوسکحشرات بالغ 

طور اه شاهد بهتهران )شهر ری( و نیز دانشکده کشاورزی دانشگ 20های موجود در منطقه واخر تیرماه از فضای سبز و پارکا
 شناسی منتقل شدند.آوری شدند و به آزمایشگاه بیماریتصادفی از تنه و شاخ و برگ درختان نارون جمع

 تهیه مایه تلقیح نماتد
و  H. bacteriophora، S. carpocapsae بیمارگر ی( نماتدهازبانیسن سوم )مرحله آلوده کننده م یالروهاسوسپانسیون  

S. feltiae جهت  پزشکی دانشگاه شاهد موجود بود.شناسی گروه گیاهدر آزمایشگاه بیماری از شرکت کوپرت هلند( )تهیه شده
 یالروها یپاتوژن را رو ینماتدها تیجمع بودمورد نظر الزم  یها شینماتدها به منظور انجام آزمااین  حیتلق هیماتهیه 

 شد. داده پرورش پروانه موم خوار ینظور در ابتدا الروهام نیداد. به ا شی( افزاGaleria melonellaخوار )پروانه موم
 یزیرتخم بستر عنوانهب اهیس موم یحاو ایی استوانهکیپالست ظروف درو حشرات کامل  رهیشفخوار برای پرورش پروانه موم

 منظوربه شدند.منتقل  تریل کیشفاف باحجم  یکیپالست ظروف به و ضیتعو روز دو هر اهیس موم یهاتکه. شدند یدارنگه
. دیبستن درب ظروف استفاده گرد یبراتوری و کش  پارچه از الروها فرار از یریجلوگ نیهمچن و مناسب هیتهو جادیا

 8و  ییساعت روشنا 16 یو دوره نور درصد 65±5 ینسب رطوبت و وسیدرجه سلس 25±1 یدما در پرورش این حشره
 .[8]صورت گرفت  GER SET 550 Gدرون دستگاه ژرمیناتور  یکیساعت تار

بود استفاده  شده پهن ی استریلصاف کاغذ آنها کف که متریسانت 9 قطرهب ییهادیشیاز پتر بیمارگر ینماتدها ریتکث جهت
لیتر از سوسپانسیون هر ، سپس به هر پتری یک میلیشد داده قرارخوار پروانه مومعدد الرو سن آخر  10 یهر پتر در .دیگرد

 لیتر اضافه شد.الرو سن سوم در میلی 100جداگانه به غلظت طور نماتد به
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توسط نماتدها به روی آلوده  یالشه الروها و در صورت ایجاد آلودگی نماتدی، شده ینیبازب هایپتر ساعت 48تا  24 از پس
های دیشخوار در پتریشیشه ساعت دارای کاغذ صافی مرطوب منتقل شدند. شیشه ساعت حامل الروهای پروانه موم

تدریج از روز نماتدهای تکثیر یافته به 10الی  7داری شدند. بعد از نگهدرجه سلسیوس  25±2دربسته در انکوباتور به دمای 
آوری شده به درون های مربوطه استخراج گردید. سوسپانسیون نماتد جمعدیشخوار خارج شده و از پتریبدن الرو پروانه موم

لیتر آب مقطر در دمای شش درجه سلسیوس داخل میلی 1-2خرد شده استریل ریخته همراه با لوله فالکون حاوی اسفنج 
 .[8] سازی گردیدداری و ذخیرهیخچال نگه

 آزمون زیست سنجی 
متر که کف آنها با کاغذ صافی )واتمن شماره یک( پوشانده شده بود سانتی 9های پالستیکی به قطر دیشآزمایش در پتری

های با غلظت H. bacteriophoraو  S. feltiae ،S. carpocapsaeهای مایه تلقیح هر یک از گونهانجام گرفت. 
لیتر از غلظت مورد نظر اضافه دیش یک میلیاستفاده گردید و به هر پتری IJs/ml 500و  400، 300، 200، 100صفر)شاهد(، 

-لیتر آب مقطر استفاده گردید. سپس ده حشره بالغ سوسک برگهر تیمار دارای سه تکرار بود. در تیمار شاهد یک میلی ،شد
درصد  65±5درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  25±1دیش اضافه شد و در درون دسیکاتور در دمای خوار نارون به هر پتری

ا بررسی و میر الروهوساعت مرگ 112و  96، 80، 64، 48، 32، 16زمانی صفر،  داری شد. در این آزمایش در هشت بازهنگه
ها به (. داده1. به منظور بررسی آلودگی نماتدی، اجساد زیر بینوکولر تشریح شدند )شکل[6]تعداد افراد مرده شمارش شد 

با  آفت ریمربوط به درصد مرگ و م یداده ها یآمار هیتجز صورت آزمایش فاکتوریل در پایه طرح کامالً تصادفی تجزیه شد.
 .گرفتانجام  Excelها با نرم افزار نمودار هیتهو  SASنرم افزار 

 
 
 
 
 
 
 

 
 خوار نارون )اصلی(سوسک برگ بدن حشره بالغنماتد خارج شده از الروهای   -1شکل 

 
 نتایج و بحث. 3

 S. feltiaeنشان داد که گونه ی  از مقایسه میانگین درصد مرگ و میر حشره بالغ تحت اثر سه نوع نماتد، دست آمدهنتایج به
-خوار نارون دارای بیشترین اثر کنترلی است. بعد از آن گونههسوسک برگ غبا دو گونه نماتد دیگر، روی حشره بال در مقایسه

 (.2قرار گرفتند )شکل  S. carpocapsae و H. bacteriophoraهای 
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(. حروف مشترک α=05/0اثر سه نوع نماتد به روش توکی ) مقایسه میانگین مرگ و میر حشره بالغ سوسک برگخوار نارون تحت  -2شکل 
 دار است.دهنده عدم اختالف معنینشان

 
ههای خوار نارون تحت اثر بر همکنش غلظت نماتد و زمهاننتایج مقایسه میانگین درصد مرگ و میر حشره بالغ سوسک برگ

لفات و مهرگ و میهر حشهرات بهالغ نسهبت بهه شهاهد مختلف تأثیر نشان داد که با افزایش غلظت هر سه گونه نماتد میزان ت
خوار نارون با هر سه گونهه نماتهد، تلفهات گذاری حشرات بالغ سوسک برگافزایش یافت. همچنین با افزایش زمان در معرض

 (. 3ش یافت )شکل یخوار نارون افزاحشرات بالغ سوسک یرگ
 

 
تاثیر به مختلف های نماتد و زمانغلظت خوار نارون تحت اثر برهمکنش برگمقایسه میانگین درصد مرگ و میر حشره بالغ سوسک  -3شکل 

 .دار استدهنده عدم اختالف معنی(. حروف مشترک نشانα=05/0روش توکی )
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دهد طور که نتایج این جدول نشان میهمانآورده شده است.  1در جدول  50LCنتایج تجزیه پروبیت به منظور تعیین 
 09/204، 73/6به ترتیب  H. bacteriophoraو  S. feltiae ،S. carpocapsaeگونه نماتد  برای سه 50LCمیزان 

و میر و میزان  (. با توجه به میزان کل مرگ1لیتر برای حشره بالغ آفت بود )جدول الرو سن سوم در میلی 29/70و 
50LC نماتد ،S. feltiae خوار نارون بودرگبه عنوان موثرترین گونه در کنترل حشره بالغ سوسک ب. 

 
 Xanthogalerucaخوارنارون، ( نماتدهای مطالعه شده بر روی حشره بالغ سوسک برگIJ/mlدرجه سمیت )غلظت کشنده،   -1جدول 

luteola. 

 

 

 
 
 
 بحث. 4

 Leptinotarsa ،زای حشرات برای کنترل سوسک کلرادو سیب زمینیجهت بررسی کارایی نماتدهای بیماری

decemlineata  آزمایشاتی با دو نماتدSteinernema sp.  وHeterorhabditis sp.  نتایج نشان داد که با دز شدانجام .
1602Ig/cm  7[ الروهای آفت کنترل گردید %90و  %75/83به ترتیب[. 

 یمرگ هلند یماریل مهم بکه ناق Scolytus scolytus خوارسوسک پوست کنترل یبرا .carpocapsae S کاربرد نهیزم در
 S. scolytusو حشره بالغ  رهیشدند که الرو، شف متوجهاین محققین . [4] صورت گرفته است یادیز یهانارون است، تالش

 یهادر چوب یصحرائ شاتیدارد. در آزما تیحساس یشگاهیآزما طیدر شرا .carpocapsae Sنماتد  DD-136 نیبه استر
 .[5]تعداد حشرات کشته شده توسط نماتد باال بوده است  یردایطور معنشده، به ماریت

 پیشنهادات

 بررسی اثر بیوکنترلی نماتدهای انگل حشرات روی سوسک برگخوار نارون در شرایط مزرعه.
 کاربرد تلفیقی سه گونه نماتد انگل حشرات جهت کنترل آفت.

 ها.های طبیعی آنگاهاهبررسی اثر بیوکنترلی نماتدهای انگل حشرات بر افراد بالغ در پن
 

  قدردانی

 بدینوسیله از حمایت های دانشگاه شاهد در انجام این تحقیق کمال تشکر و قدردانی را دارم.
 
 
 

 Parameter Estimate Goodness-of-Fit Test LC50 

 Intercept± SE Slope (B) ± SE نماتد
 درجه
 χ2 Lower- Upper LC50 آزادی

H.b. - 49/1 ± 37/0  8/0 ± 15/0  3 1/39 ns 73/31 - 85/103  29/70  

S.c. - 02/5 ± 39/0  17/2 ± 16/0  3 12/8 * 24/136 - 06/267  09/204  

S.f. - 38/0 ± 39/0  46/0 ± 16/0  3 32/1 ns 0- 23/30  73/6  
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