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 چکیده
. با توجه به نقش مهم این   است ای برخورداردر کنترل بیولوژیک آفات از اهمیت ویژه Heterorhabditisجنس نماتد انگل حشرات 

تعیی  دمنای بهیننه و برنتر     . هدف از انجام ای  تحقیقاستنیز امری ضروری آن داری بهینه از نگه ،وژیکی در کنترل آفاتبیول عامل
نماتند  این   . ه اسنت ی بودشرایط آزمایشگاه رد Heterorhabditis bacteriophora گونه نماتد انگل حشرات مناسب برای بقای

. در ای  مطالعه، در شرایط آزمایشگاه واکنش تکثیر شد .Galleria mellonella Lعرل، رخوار زنبوی مومروی الرو س  آخر پروانه
داری آب مقطنر اسنتریل، ماسنه    و برتر نگه سلریوسدرجه  05و  01، 15، 11، 5الرو س  سوم نماتد انگل حشرات به دماهای صفر، 

عندد الرو   111بنه تعنداد   لیتر سوسپانریون از نماتد میلی متری حاوی یکسانتی پنجهای دیشبادی استریل و پنبه استریل در پتری
 05با در نظر گرفت  دما، برتر و زمان نگهداری بیشنتری  بقنا نماتند در دمنای      مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد کهس  سوم 

 درجه سلریوس و در برتر آب مقطر در هفته اول آزمایش بود.
 

 داریبرتر نگه، کنترل بیولوژیک، Heterorhabditis bacteriophoraکلمات کلیدی : 
 
 . مقدمه1

. این   (Georgis et al., 1991) خطنر هرنتند  حشرات، برای بریاری از آفات مهلک و برای موجنودات ییرهندف، بنی   نماتدهای انگل
استفاده از نماتدها به ماسک یا  ، Bacillus thuringiensis خطری بدی  معناست که برخالف موادشیمیایی یا حتیی باال از بیدرجه

های زیرزمینی، مواد شیمیایی ی مواد، آلودگی آبی مجدد، باقیماندهو مرائلی مانند زمان استفاده تجهیزات ایمنی دیگر احتیاج ندارد
ها هرتند، اما و هفته های بیولوژیکی برای کشت  نیازمند روزهاییرمجاز و گردافشانی در استفاده از نماتدها مطرح نیرت. بیشتر کنترل

ساعت بکشند. در مطالعات میدانی، هیچ اثر سویی بر حشرات  24-02توانند حشرات را در طی نماتدها با باکتریهای همزیرت خود می
. نماتدها قابلیت تولید انبوه را دارند و  (Georgis et al., 1991; Akhurst and Smith, 2002)تمفید یا ییرهدف مشاهده نشده اس

های متنوع ) مدل کوله پشتی، فشاری، مه، الکترواستاتیک، پنکه پاشاز آنجایی که با تجهیزات شیمیایی کشاورزی استاندارد مانند سم
و هوایی ( سازگار است و به تجهیزات کاربردی خاصی احتیاج ندارد. از دیگر دالیلی که به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک منورد توجنه   

دامنه میزبانی وسیع، امکان پرورش در محیط های یذایی مصنوعی، امکان نگهداری در انبار بنا حفنخ خاصنیت آلنوده     قرار گرفته اند: 
 (Hazir et al., 2003). ، عدم مقاومت در میزبان و بی ضرر بودن احتمالی برای محیط استسازی
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یط دمایی برای حفخ بقای جمعینت نماتندهای انگنل    تری  شراتعیی  مناسب اهمیت ای  عوامل در کنترل بیولوژیک آفات،با توجه به 
در شرایط آزمایشگاه و تعیی  بهتری  نوع برتر جهت حفخ بقای نماتد منذکور از اهنداف تحقینق     H. bacteriophoraحشرات گونه 

 قرارگرفت.حاضر 

 ها. مواد وروش2

 تهیه مایه تلقیح نماتد

 (Koppertکوپرت هلندی شرکت به متعلق تجاری هایایزولهاز  Larvanem اری تج نامبا H. bacteriophora تلقیح اولیه نماتد مایه

الروهنای سن  اهنارم     .شند  تهیه گیاهپزشکی دانشگاه شاهد گروه نماتدشناسی آزمایشگاه از نماتدها ای  اولیه جمعیت .( استفاده شد
ل حشرات به کار رفته در آزمایشات منورد اسنتفاده   جهت تکثیر نماتدهای انگ (.Galleria melonella L)خوار زنبور عرل پروانه موم

 بود.

 رینزی تخم محل عنوان به سیاه موم حاوی پالستیکی ظروف در پروانه ای  کامل حشره و شفیره تعدادی خوارممو پروانه پرورش جهت
 همچننی   و مناسنب  تهوینه  جادای منظور به ایپاراه تور همراه به ضخیم کتانی پاراه یک از ظروف درب برت  برای .شدند دارینگه

 دمنای  شنرایط  بنا  GER SET 550 G ژرمینناتور  دسنتگاه  در خنوار موم پروانه پرورش ظروف .گردید استفاده الروها فرار از جلوگیری
 .شدند دارینگه تاریکی ساعت هشت و روشنایی ساعت 15 نوری دوره و درصد 55±5نربی رطوبت سلریوس، درجه 1±05

 بود شده داده قرار استریل صافی کایذ هاآن کف در که مترسانتی شش قطر با هاییدیشپتری از آزمایشگاه شرایط در تکثیر منظور به
 111 یلظنت  به نماتد سوسپانریون از لیترمیلی خوار به همراه یکیک عدد الرو س  آخر پروانه موم دیشپتری هر در .گردید استفاده
 05±1 دمنای  شرایط با ژرمیناتور در و شد داده قرار آب حاوی دسیکاتور درون در هادیشپتری .شد اضافه لیترمیلی در سوم س  الرو
 واینت  تلنه  به نماتدها توسط آلوده الروهای الشه شدند. سپس اریدنگه روز سه مدت به درصد 55±5 نربی رطوبت سلریوس، درجه

(White, 1927 )در و شند  مرنتقر  مقطنر  آب از ننازکی  الینه  محتنوی  مترییسانت نه دیش پتری درون در ساعت شیشه. شد منتقل 
 شندند  دارینگنه  تناریکی  شنرایط  و درصند  55±5 نرنبی  رطوبنت  سلریوس، درجه 05±1 دمای شرایط با ژرمیناتور داخل دسیکاتور

(Nguyen et al., 2006.) جداگاننه  هنای شدین  پتنری  در آن در یافتنه  تکثینر  نماتندهای  و خنارج  تلنه  از گالرینا  الرو هفته دو از بعد 
 شنش  دمنای  در اسنتریل  شده خرد اسفنج و مقطر آب مقداری حاوی فالکون ظروف در شده آوری جمع نماتدهای. گردید آوریجمع
 (.Zolfagharian et al., 2014) شد سازی ذخیره و دارینگه سنجیزیرت آزمون در استفاده جهت یخچال، داخل سلریوس درجه

 سنجیآزمون زیست

 شش قطر به پالستیکی هایدیش)پتری یکران ظروف به(  لیتر میلی یک در سوم س  الرو عدد 111) نماتد جمعیت از یکرانی تراکم
 شنمارش  دیشپتری هر در آزمایش صفت عنوان به نماتد زنده الرو تعداد. بود تکرار یک نماینده دیشپتری هر. شد منتقل متر(سانتی
، 11، 5سطح )صنفر،   شش در دما شامل شده اعمال محیطی شرایط آزمایش اول فاکتور. بود طحس سه شامل آزمایش فاکتورهای. شد
 جمعینت  دارینگه زمان و ماسه( و پنبه الیاف مقطر، )آب سطح سه در دارینگه برتر نوع دوم فاکتور ،(سلریوس درجه 05و  01، 15
 کنامالا  آمناری  طنرح  براسناس  و فاکتورینل  صنورت  به آزمایشات .بود هفته پنج مدت به زمانی سطح پنج در شده قید شرایط در نماتد

 زمنان  در پنالت  اسپیلت فاکتوریل صورت به ،9 نرخه SAS افزارنرم با واریانس تجزیه مرحله و آماری وآنالیزهای گرفت انجام تصادفی
 .شد انجام درصد 5 آماری سطح در کیتو آزمون روشبه و SAS افزارنرم از استفاده با تیمارها میانگی  بی  مقایره. گرفت انجام
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 گیری نتیجه. 3
، نشان داد بیشتری  میزان بقا نماتد در زمان برهمکنش برتر، دما و درصد بقا نماتد تحت اثراز مقایره میانگی  نتایج بدست آمده 
برتر ماسه بادی بدست آمد. در  و ºC11 و برتر آب مقطر بود. در هفته دوم بیشتری  درصد بقا نماتد در دمای ºC05 هفته اول دمای
و برتر پنبه بیشتری  درصد بقا نماتد را به خود اختصاص داد. در هفته اهارم آزمایش بیشتری  درصد بقا  ºC15 هفته سوم دمای
ب و برتر آ ºC01 و برتر آب مقطر بدست آمد. در آخری  هفته از آزمایش بیشتری  میزان بقا نماتد در دمای ºC15 نماتد در دمای

 (. 1مقطر بود )جدول 
 

 (α=50/5زمان به روش توکی ) برهمکنش بستر، دما و مقایسه میانگین درصد بقا نماتد تحت اثر -1جدول

 خطای معیار ±میانگین  دما زمان بستر خطای معیار ±میانگین  دما زمان بستر خطای معیار ±میانگین  دما زمان بستر

 e-aaa 76/1±60/64 5 1 پنبه b-am 39/1±64/11 5 1 آب مقطر
ماسه 
 بادی

1 5 74/61±67/5 c-aaa 

 
0 54/10±60/5 a-o 

 
0 11/63±07/1 c-ax 

 
0 17/63±36/5 b-aw 

 
15 6/19±56/1 a-x 

 
15 15±10/9 b-as 

 
15 6/63±00/9 b-as 

 
10 0/11±97/1 b-ak 

 
10 56/15±76/1 b-as 

 
10 54/17±30/5 b-ae 

 
75 3/16±1/1 a-r 

 
75 71/63±0/5 b-au 

 
75 61/65±16/7 o-aaa 

 
70 36/14±71/5 a-e 

 
70 16/63±19/1 b-as 

 
70 10±01/1 a-p 

7 5 00/61±13/5 c-az 7 5 47/61±09/1 c-ay 7 5 61/11±61/7 b-ah 

 
0 60/15±91/5 b-ap 

 
0 10/66±61/5 c-aaa 

 
0 76/61±46/5 c-aaa 

 
15 76/15±66/5 b-ar 

 
15 70/15±61/1 b-aq 

 
15 37/16±93/1 a-q 

 
10 06/11±67/1 b-ak 

 
10 79/11±54/1 b-an 

 
10 76/19±57/1 a-z 

 
75 76/69±90/5 i-aaa 

 
75 9/11±94/7 b-am 

 
75 97/17±51/1 b-ad 

 
70 96/61±50/1 c-aaa 

 
70 19/64±11/1 d-aaa 

 
70 50/66±50/6 c-aaa 

9 5 13/61±54/1 l-aaa 9 5 37/41±47/7 u-aaa 9 5 71/43±01/1 t-aaa 

 
0 94/64±16/1 e-aaa 

 
0 79/60±41/1 e-aaa 

 
0 69/66±7/1 f-aaa 

 
15 3/61±30/7 k-aaa 

 
15 36/69±64/1 g-aaa 

 
15 61/66±49/1 g-aaa 

 
10 06/64±54/7 e-aaa 

 
10 71/63±17/7 b-av 

 
10 07/46±74/1 x-aaa 

 
75 53/69±64/1 j-aaa 

 
75 90/67±76/5 k-aaa 

 
75 56/43±79/1 u-aaa 

 
70 69±51/7 j-aaa 

 
70 16/60±77/9 e-aaa 

 
70 04/00±57/1 ay-aaa 

6 5 01/40±13/1 ac-aaa 6 5 61/45±61/7 at-aaa 6 5 46/41±00/1 u-aaa 

 
0 99/61±60/1 n-aaa 

 
0 66/46±33/1 x-aaa 

 
0 99/61±31/1 n-aaa 

 
15 10/44±59/1 y-aaa 

 
15 0/65±07/1 o-aaa 

 
15 16/46±07/6 x-aaa 

 
10 54/67±16/7 k-aaa 

 
10 30/41±51/1 u-aaa 

 
10 47/44±97/9 aa-aaa 

 
75 66/41±13/1 u-aaa 

 
75 13/43±61/5 u-aaa 

 
75 67/46±91/9 x-aaa 

 
70 61/43±60/5 q-aaa 

 
70 37/65±41/1 n-aaa 

 
70 19/46±90/9 ag-aaa 
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0 5 66/45±66/1 av-aaa 0 5 03/45±61/7 au-aaa 0 5 77/46±6/1 ah-aaa 

 
0 63/41±44/7 u-aaa 

 
0 11/47±91/1 ao-aaa 

 
0 67/40±1/5 ac-aaa 

 
15 10/46±74/1 af-aaa 

 
15 1/40±66/5 ad-aaa 

 
15 14/44±33/1 ab-aaa 

 
10 31/47±09/5 al-aaa 

 
10 74/46±13/6 x-aaa 

 
10 49/44±41/7 z-aaa 

 
75 67/67±16/1 k-aaa 

 
75 40/41±9/4 u-aaa 

 
75 06/41±30/1 ar-aaa 

 
70 06/44±40/1 aa-aaa 

 
70 51/61±59/7 n-aaa 

 
70 16/46±76/1 ai-aaa 

 

 اریزسپاسگ. 4

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