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 ، خوار نارونسوسک برگ الرو مقایسه کارایی نماتدهای انگل حشرات در کنترل

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

است که   MüllerXanthogaleruca luteola خوار نارون،سوسک برگباشد. مهمترین حشره آفت این درخت آفت می
نماتد سه گونه 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  سوسک الرو در کنترل بیولوژیک
درصد و دوره  65±5رطوبت نسبی  ،درجه سلسیوس 25±2 دمایها در آزمایش خوار نارون در شرایط آزمایشگاهی بود.برگ

-خوار زنبوری مومن آخر پروانههر سه گونه نماتد روی الرو س ساعت تاریکی صورت گرفت. 8ساعت روشنایی و  16نوری 
-استفاده از غلظت باسن سوم آفت  هایند. در طی این بررسی، واکنش الروپرورش یافت .Galleria mellonella Lعسل، 
، در داخل (IJs/ml)لیتر آب مقطر الرو سن سوم )مرحله آلوده کننده( در هر میلی 500و  400، 300، 200، 100 ،0های 
نتایج نشان  گونه نماتد انجام گرفت.لیتر سوسپانسیون از هرمیلی 1متری حاوی کاغذ صافی آغشته به نتیسا 9های دیشپتری

 .Hو  S. feltiae ،S. carpocapsaeداد که بیشترین درصد مرگ و میر الرو سن سوم آفت در تیمارهای نماتدهای 

bacteriophora  50قدار غلظت کشنده . مبوددرصد  63/37و  11/46، 69/50به ترتیب به میزان% (50LC)  نماتدهایS. 

feltiae ،S. carpocapsae  وH. bacteriophora  ،و 23/218، 59/167به ترتیب روی الرو سن سوم آفت 
66/338IJ/ml ی گونه ،در بین سه گونه نماتد مورد بررسیبنابراین  .شد محاسبهS. feltiae دارای بیشترین اثر کنترلی روی 

 است.خوار نارون سوسک برگالرو سن سوم 
 

خوار نارون، سوسک برگ ،Steinernema feltiae ،Steinernema carpocapsae، Heterorhabditis bacteriophora کلیدی: کلمات
 کنترل بیولوژیک
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 مقدمه .1
ین آفت اولیین ا. [5]شرقی آمریکا معرفی شد خوار نارون در اوایل قرن نوزدهم میالدی از اروپا به شمالسوسک برگ
 از یمنیاطق تیا اروپیا غرب از و بودهاروپا  یسوسک بوم نیا [3].توسط افشار در ایران گزارش شد  1945بار در سال 

 کیی حاضر حال درو  افتی راه ایو استرال کایبه شمال آمر یآفت به طور تصادف نیا. است افتهی گسترش انهیم یایآس
آفیت  نییا خسیارتعالئم  نیو آشکارتر نیاولشود. یمحسوب م کایآمر لشما از ییها بخش و ایاسترال در یجد آفت

 و کیرده یتور را آن برگ لیمزوف میاز پارانش هیسوسک برگخوار نارون با تغذ یالروهاست. ا هاشدن برگ یاستخوان
خیزان  شده و فیضع والروها خشک  هیذآورند. مناطق اطراف تغیشکل و رنگ استخوان در م به را درخت یعبارت به

کوچک به شکل نامنظم در سطح برگ  ییهابالغ سوراخ حشرات گرید یسو ازخواهد داشت.  یها را در پزودرس برگ
 .[4] کنندیم جادیا

خوار نارون با استفاده از سوسک برگالروهای ل و مشکالت کاربرد سموم شیمیایی، کنترل بیولوژیک ئبا توجه به مسا
 Heterorhabditisو  Steinernema carpocapsae ،S. feltiaeهییای نماتییدهای انگییل حشییرات گونییه

bacteriophora نظر این تحقیق قرار گرفتمد.  

 

 هامواد و روش .2

 برداری آفتنمونه
تهران  20های موجود در منطقه الروهای سن سوم نیز اواخر خردادماه از پائین تنه درختان آلوده نارون از فضای سبز و پارک

شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه بیماریآوری شدند و به آزمایشگاه نیز دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد جمع)شهر ری( و 
 منتقل شدند.شاهد 

  تهیه مایه تلقیح نماتد
های ترتیب با نامصورت فرموله شده بهبه S. feltiaeو  H. bacteriophora، S. carpocapsaeسه گونه نماتد 

Larvanem ،Capsanem  وEntonem  از شرکتKoppert B.V  ،هلند(Berkel en Rodenrijsته )یبرا .دیگرد هی 
 .شد استفادهخوار پروانه موماز الرو  قیتحق نیا در استفاده مورد یدهانمات ریتکث
الرو و  هیال کی. ابتدا ندفته شدگر قرارظرف جداگانه  درون درو  شدندجدا  یالروها از کلن خوارپروانه مومپرورش  یبرا

ادامه  هیعمل تا سه ال نیا. داده شدقرار مصنوعی  یاز غذاها هیال کیآن  یو رو شد داده قراردر کف ظرف  یفضوالت الرو
 یگذارتا تخم شدند منتقل داشت قرار اهیظرف جداگانه که داخل آن چند تکه موم س کی بهو حشرات کامل  رهیشف. داشت

 .[7] بود %50 نسبی و رطوبت وسیسلسدرجه  25 یدما پروانه موم خوارپرورش  یالزم برا یطیمح طیکنند. شرا
 لیاستر یمتریسانت 9 یپتر کی به خوارپروانه مومسن سوم  یعدد از الروها 10-5پاتوژن ابتدا  ینماتدها ریتکث جهت

-یلیم کی باًیقرت حجم به پاتوژن نماتد سوم سن یالروها یحاو ونیسوسپانس سپس .شد اضافه مرطوب یصاف کاغذ یدارا
روز قرار گرفته شد. پس از  5-4درجه سلسیوس به مدت  27پتری مذکور در انکوباتور به دمای . گردید اضافه یپتر به تریل

 لیتر آب مقطر قرار گرفته شد،میلی 5-3در درون یک پتری حاوی  ساعت شهیش کاین مدت الروهای مرده گالریا روی ی
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مناسب جهت نفوذ و  یدما (.1)شکل  شدند آب درون پتری شناوردر  ایخروج از بدن گالر و ریتکث از پس نماتدها کهیبطور
 .[7] بود وسیدرجه سلس 27-25 الروها در بیمارگر ینماتدها ریتکث

 
 (آلوده به نماتد روی تله وایت )اصلی Galleria melonella، خوارروهای پروانه مومال -1شکل

 

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

 های صفربا غلظت H. bacteriophoraو  S. feltiae ،S. carpocapsaeهای انجام گرفت. مایه تلقیح هر یک از گونه
لیتر از غلظت مورد نظر اضافه دیش یک میلیهر پتری استفاده گردید و به IJs/ml 500و  400، 300، 200، 100)شاهد(، 

لیتر آب مقطر استفاده گردید. سپس ده الرو سن آخر سوسک هر تیمار دارای سه تکرار بود. در تیمار شاهد یک میلی، شد
 65±5درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  25±1دیش اضافه شد و در درون دسیکاتور در دمای خوار نارون به هر پتریبرگ

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

مربوط به درصد مرگ و  یهاداده یآمار هیتجز رح کامالً تصادفی تجزیه شد.ر پایه طبها به صورت آزمایش فاکتوریل داده
درصد  5و به روش آزمون توکی در سطح  SASمقایسه میانگین تیمارها با استفاده از نرم افزار و  SASبا نرم افزار  آفت ریم

 اده شد.فاست Excelنرم افزار  ازنمودارها  ترسیمو جهت 

 
 )اصلی( Xanthogaleruca luteola، خوار نارونماتدهای خارج شده از الرو سوسک برگن  -2شکل
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 نتایج و بحث .3

نشان داد  خوار نارون تحت اثر نماتدهای مختلفمقایسه میانگین درصد مرگ و میر الروهای سوسک برگدست آمده نتایج به
 .Hو  S. carpocapsaeهای ده است. بعد از آن گونهد نظر بورگونه برتر برای کنترل آفت مو S. feltiaeکه نماتد 

bacteriophora  (.3قرار گرفتند )شکل 
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(. حروف α=05/0خوار نارون تحت تاثیر نماتدهای مختلف به روش توکی )مقایسه میانگین درصد مرگ و میر الروهای سوسک برگ -3شکل 

 .دار استمعنیمشابه نشان دهنده اختالف غیر
 

های همکنش غلظت نماتد و زمانخوار نارون تحت اثر برنتایج مقایسه میانگین درصد مرگ و میر الروهای سوسک برگ
مختلف تأثیر نشان داد که با افزایش غلظت هر سه گونه نماتد میزان تلفات و مرگ و میر الرو نسبت به شاهد افزایش یافت. 

خوار نارون با هر سه گونه نماتد، تلفات حشرات بالغ رض گذاری الروهای سوسک برگهمچنین با افزایش زمان در مع
گذاری آن بود. در معرضخوار نارون افزابش یافت. افزایش عملکرد بهترین تیمارها ناشی از اثر متقابل زمان در سوسک برگ

 400حاکی از آن بود که با غلظت درصد تلفات حاصل شد. نتایج  100ساعت تا  96طی مدت زمان IJs/ml  500غلظت 
IJs/ml  500درصد کشندگی در پی داشت که از این نظر با غلظت  95ساعت تا  96در مدت زمان  IJs/ml تقریباً برابر بود
 (. 4)شکل 

دهد میزان طور که نتایج این جدول نشان می. همانآورده شده است 1در جدول  50LC نتایج تجزیه پروبیت به منظور تعیین
50LC برای سه گونه نماتد S. feltiae ،S. carpocapsae  وH. bacteriophora  66/338و  23/218، 59/176به ترتیب 

 .S، نماتد 50LCو میر و میزان  با توجه به میزان کل مرگ (.1لیتر برای الرو سن سوم آفت بود )جدول الرو سن سوم در میلی

feltiae خوار نارون بودالرو سن سوم سوسک برگ به عنوان موثرترین گونه در کنترل. 
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تاثیر به مختلف های نماتد و زمانغلظت همکنش خوار نارون تحت اثر برمقایسه میانگین درصد مرگ و میر الروهای سوسک برگ -4شکل 
 دار است.دهنده عدم اختالف معنی(. حروف مشترک نشانα=05/0روش توکی )

 

 
 .Xanthogaleruca luteola خوارنارون،نماتدهای مطالعه شده بر روی الرو سوسک برگ (IJ/mlه، درجه سمیت )غلظت کشند- 1جدول 

 Parameter Estimate Goodness-of-Fit Test LC50 

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

H.b. - 53/3 ± 38/0  396/1 ± 156/0  3 1/27 n.s 72/299 - 52/391  66/338  

S.c. - 29/4 ± 38/0  836/1 ± 156/0  3 9/52 * 95/149 - 54/286  23/218  

S.f. - 3/2 ± 36/0  034/1 ± 15/0  3 0/55 n.s 39/130 - 85/199  59/167  

 تغییر ماهیت داده اند(. 10logبا استفاده از  X)کواریت های BX= عرض از مبدأ+(p)مدل پروبیت: پروبیت              

 

 بحث
زایی دو گونه نماتد انجام شد بیماری Osphranteria coerulescensبلند رزاسه، رو سوسک شاخکروی ال ی کهتحقیق طی

H. bacteriophora  وS. carpocapsae 2 50، 25، 10، 5های در غلظتIJ/cm .ترین مرگ و میر بیش بررسی گردید
 .Sاین تحقیق عملکرد بهتر گونه  بود. نتایج %5/97و به میزان   502IJ/cm در غلظت S. carpocapsae توسط گونه

carpocapsae  را نسبت به گونهH. bacteriophora  به  .مطابقت دارد نتایج یاد شده با نتایج آزمایش ما نیز .[2]نشان داد
 خوار ناروناثر کنترلی بیشتری را روی الرو سن سوم سوسک برگ S. carpocapsaeگونه  طوری که در آزمایش ما نیز

 .از خود نشان داد H. bacteriophoraنسبت به 

 Synanthedonپروانه زنبور مانندعلیه  H. bacteriophoraو نماتد  .Steinernema sp، نماتد در تحقیقی دیگر

mayopaeformis که نتایج این آزمایش نشان داد که آفت مذکور در مواجه با دو گونه نماتد مذکور  گرفتمورد بررسی قرار د
یکسان بود به صورتی که نماتد نیز این نتایج با آزمایش ما  .[1]شود کنترل می .Steinernema spوسط به میزان بیشتری ت
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S. feltiae  وS. carpocapsae  در آزمایش ما نیز در مقایسه باH. bacteriophora  سطح کشندگی بیشتری را روی الرو
 خوار نارون از خود نشان دادند.سن سوم سوسک برگ

 
 ت. پیشنهادا4

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

 ها، پارازیتوئیدها و ...(.تلفیق نماتدهای انگل حشرات با دیگر عوامل کنترل بیولوژیک مانند دشمنان طبیعی )پارازیت
 
 قدردانی . 5

دانشگاه شاهد در انجام این تحقیق کمال تشکر و قدردانی را مالی و تجهیزانی دانشکده کشاورزی   هایبدینوسیله از حمایت
 م.یدار
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