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 چکیده
ای برخوردارند. با توجه به نقش در کنترل بیولوژیک آفات از اهمیت ویژه  Steinernemaحشرات جنس بیمارگرنماتدهای 
. هدف از استامری ضروری در شرایط آزمایشگاه داری بهینه از این عوامل نگه ،عوامل بیولوژیکی در کنترل آفات مهم این

 .S و Steinernema feltiae هایگونه نماتدهای انگل حشرات تعیین دمای بهینه و بستر مناسب برای بقای انجام این تحقیق

carpocapsae هر  عیت اولیه نماتدها از ایزوله تجاری شرکت کوپرت هلند بوده است.جم. ه استی بودشرایط آزمایشگاه در
. در تکثیر شد .Galleria mellonella Lعسل، خوار زنبوری مومروی الرو سن آخر پروانهبه طور جداگانه سه گونه نماتد 

و  01، 15، 11، 5فر، دماهای ص درالرو سن سوم نماتدهای انگل حشرات  میزان درصد بقای جمعیت، آزمون آزمایشگاهی
های شش دیشپتریمحیط آب مقطر، ماسه بادی و پنبه در  شامل دارینگه های استریلبستر و در سلسیوسدرجه   05

مورد بررسی قرار گرفت. عدد الرو سن سوم  111به تعداد لیتر سوسپانسیون از هر گونه نماتد متری حاوی یک میلیسانتی
 بقایی دیگر دارای نسبت به گونه S. carpocapsaeگونه  داری،گرفتن دما، بستر و زمان نگهبا در نظر  نتایج نشان داد که

در نماتد  ºC11داری نماتدها نشان داد بیشترین بقا در هفته اول در دمای . اثر متقابل دما، بستر و زمان نگهاستبیشتری 
S. feltiae  نماتد گونه  یکسان یشگاهیآزما یطشرا در، بطور کلی. بدست آمد (%55/58)و در بستر پنبه استریلS. 

carpocapsae یبا گونه یسهدر مقا یشتریب یاز بقاS. feltiae  .برخوردار بوده است  
 

 بیولوژیک کنترل مانی،زنده توانایی حشرات، بیمارگر نماتدهایکلمات کلیدی: 
 
 مقدمه .1

 آنهاا  باا  مبارزه رو این از شوند می محسوب غذا مصرف در نانسا اصلی رقیب گیاهی، آفات گروه مهمترین عنوان به حشرات
 عاوار   کاه  غیرشایمیایی  هاای  روش از اساتفاده  بار  تأکیاد  باا  آفاات  تلفیقای  مادیریت  .است برخوردار ایویژه اهمیت از

 وژیاک بیول مبارزه شده، توصیه هایروش بین در. رسدمی نظر به ضروری و منطقی دارند، همراه به را کمتری محیطیزیست
 و باکتریاایی  قااریی،  ویروسای،  عوامال  شاامل  بیولوژیک کنترل در استفاده مورد عوامل .است برخوردار بیشتری اهمیت از

 انگال  نماتادهای (. van Emden, 1989)  اناد شده بندیتقسیم نماتدها و بندپایان ها،اییاخته تک گروه سه به خود جانوری
 تاأخیر  پاروازی،  فعالیات  و عمر طول باروری، کاهش نازایی، مانند باری زیان اثرات به منجر میزبان حشرات روی بر حشرات

 فعالیات  بارای  رسای  هاای خاا   .شاود مای  ساری   میر و مرگ موارد برخی در و هاکروموزم تقسیم در نظمیبی یا رشد در
 Kaya and) اسات  شاده  عنوان رسی هایخا  در اکسیژن کمبود آن اصلی دلیل که نبوده مطلوب حشرات انگل نماتدهای
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Gaugler,1993 .)ساازی ذخیاره  و تولیادمثل  رشادونمو،  میزباان،  مارگ  زماان  زایی،بیماری قابلیت بر است توانسته نیز دما 
 (.Hazir et al., 2001) باشد مؤثر حشرات انگل نماتدهای

 جمعیات  بقاای  حفا   بارای  دماایی  شارایط  تارین مناساب  تعیین آفات، بیولوژیک کنترل در عوامل این اهمیت به توجه با
 بساتر  نوع بهترین تعیین و آزمایشگاه شرایط در S. carpocapsaeو Steinernema feltiae هایگونه حشرات انگل نماتدهای
 .قرارگرفت حاضر تحقیق اهداف از مذکور نماتدهای بقای حف  جهت

 ها. مواد وروش2
 تهیه مایه تلقیح نماتد

از  Entonemو  Capsanem تجااری  هاای ترتیاب باا ناام   باه  S. feltiae و S. carpocapsae هاای یاه نماتاد گوناه   اول جمعیت
گیاهپزشاکی   گاروه  نماتدشناسای  آزمایشاگاه  از و شد انتخاب(  (Koppertکوپرت هلندی شرکت به متعلق تجاری هایایزوله

ذکور مانی ایان نماتادها در شارایط آزمایشاگاه ابتادا مایاه تلقایه نماتادهای ما         جهت بررسی زنده. شد تهیه دانشگاه شاهد
تکثیر گردید.  (.Galleria melonella L)خوار زنبور عسل سن یهارم پروانه موم)جمعیت فراوان از الرو سن سوم( روی الرو 

الرو از کلنی جدا شد  تعدادی خوارممو پروانه پرورش جهت بدین منظور پروانه موم خوار در شرایط آزمایشگاه پرورش یافت.
شاده و   ا غذای مصنوعی قرار داده شد. الروها پس از طای دوره الروی تبادیل باه شافیره    و درون ظروف پالستیکی همراه ب

 جهات  ضاخیم  کتاانی  پاریاه  یاک  از ظروف درب بستن برای .منتقل گردید سیاه موم حاوی پالستیکی ها به ظروفشفیره
 درجاه  05±1 دماای  خاوار شارایط پارورش پرواناه ماوم     .شاد  اساتفاده  الروهاا  فرار از جلوگیری و نیز مناسب تهویه ایجاد

 است. تاریکی ساعت هشت و روشنایی ساعت 15 نوری دوره و درصد 55±5نسبی رطوبت سلسیوس،
یاک   .شد داده قرار استریل صافی کاغذ مترسانتی شش قطر با هاییدیشکف پتری در آزمایشگاه شرایط در تکثیر منظور به

 الرو 111 غلظت به نماتد سوسپانسیون از لیترمیلی ر داده شد. سپس یکخوار در هر پتری قراعدد الرو سن آخر پروانه موم
 دماای  شارایط  باا  ژرمینااتور  در سااعت  25-02 مادت  به هادیشپتری .شد اضافه دیشپتری هر در لیترمیلی در سوم سن
شیشاه   باه  نماتادها  توساط  آلاوده  الروهای الشه شد. سپس اریدنگه درصد 55±5 نسبی رطوبت سلسیوس، درجه 1±05

 مقطار  آب از ناازکی  الیاه  محتاوی  متریسانتی نه دیش پتری درون در ساعت شیشه. شد منتقل ساعتی دارای کاغذ صافی
 Nguyen)شدند دارینگه تاریکی شرایط سلسیوس و درجه 05±1 دمای شرایط با انکوباتور داخل دسیکاتور در و شد مستقر

et al., 2006). گردید آوریجم  جداگانه هایدیشپتری در آن در یافته تکثیر نماتدهای. 
 سنجیآزمون زیست

 پالساتیکی  هاای دیش)پتری یکسان ظروف به(  لیتر میلی یک در سوم سن الرو عدد 111) نماتد جمعیت از یکسانی تراکم
 صافت  عناوان  ههر گوناه با   نماتد زنده الرو تعداد. بود تکرار یک نماینده دیشپتری هر. شد منتقل متر(سانتی شش قطر به

 اعماال  محیطی شرایط آزمایش اول فاکتور. بود سطه سه شامل آزمایش فاکتورهای. شد شمارش دیشپتری هر در آزمایش
 ساطه  ساه  در دارینگه بستر نوع دوم فاکتور ،(سلسیوس درجه 05و  01، 15، 11، 5سطه )صفر،  شش در دما شامل شده
 هفتاه  پانج  مدت به زمانی سطه پنج در شده قید شرایط در نماتد جمعیت اریدنگه زمان و ماسه( و پنبه الیاف مقطر، )آب
 تجزیاه  مرحلاه  و آمااری  وآنالیزهاای  گرفات  انجاام  تصادفی کامالً آماری طرح براساس و فاکتوریل صورت به آزمایشات .بود

 باا  تیمارهاا  میانگین بین ایسهمق. گرفت انجام زمان در پالت اسپیلت فاکتوریل صورت به ،9 نسخه SAS افزارنرم با واریانس
 .شد انجام درصد 5 آماری سطه در توکی آزمون روشبه و SAS افزارنرم از استفاده

 گیری. نتیجه3
بقا بدست آماد.   بیشترین (%55/58)در بستر پنبه استریل  S. feltiaeنماتد  ºC11در هفته اول در دمای  ،ایج بدست آمده نشان دادنت

در  S. carpocapsaeبود. نماتد  S. carpocapsaeدر نماتد  (%25/58)در بستر آب مقطر  ºC15بقا در دمای در هفته دوم بیشترین 
هفته یهارم بیشترین بقا د. بیشترین درصد بقای نماتد را در هفته سوم به خود اخصاص دا (%59/55)در بستر ماسه بادی  ºC11دمای 
 .Sنشاان داد. در آخارین هفتاه بیشاترین بقاا در نماتاد        (%92/89)در بستر ماسه بادی  ºC15در دمای  S. carpocapsaeنماتد  را

carpocapsae  در دمایºC5  (0و جدول 1)جدول  بدست آمد (%5/82)در بستر آب مقطر . 
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حت اثر برهمکنش بساتر، دماا و زماان باه روش تاوکی      تSteinernema carpocapsae مقایسه میانگین درصد بقا نماتد  -1جدول 
(15/1=α) 

نوع  معیار خطای ±میانگین  دما زمان بسترنوع نماتد
نماتد

 معیار خطای ±میانگین  دما زمان بستر
S.c 21/51 1 1 آب مقطر ± 52/0  b-ap S.c 25/59 1 2 پنبه ± 35/1  p-aaa 

   5 98/85 ± 51/1  e-aaa    5 50/83 ± 81/1  g-aaa 
   11  30/52 ± 51/1  a-u    11 55/80 ± 01/1  k-aaa 
   15 85/50 ± 55/1  b-ac    15 55/85 ± 53/0  e-aaa 
   01 02/51 ± 59/1  b-ar    01 90/80 ± 12/5  j-aaa 
   05 59/55 ± 8/1  a-g    05 39/83 ± 1/0  i-aaa 
  0 1 55/55 ± 90/1  a-o   5 1 31/58 ± 55/1  ax-aaa 
   5 39/53 ± 83/1  a-z    5 33/58 ± 00/1  x-aaa 
   11 10/82 ± 30/3  g-aaa    11 15/50 ± 50/0  ap-aaa 
   15 25/58 ± 80/1  ab    15 00/81 ± 05/1  p-aaa 
   01 91/55 ± 15/0  a-m    01 90/59 ± 03/0  p-aaa 
   05 55/53 ± 88/1  a-y    05 15/55 ± 12/0  ad-aaa 
  3 1 15/85 ± 15/5  e-aaa  32/55 1 1 ماسه بادی ± 58/0  a-l 
   5 5/88 ± 95/0  c-aaa    5 99/51 ± 21/1  b-af 
   11 33/89 ± 25/1  b-at    11 88/55 ± 39/1  a-j 
   15 28/85 ± 55/1  c-aaa    15 29/55 ± 93/1  a-k 
   01 90/50 ± 15/0  a-aa    01 13/55 ± 95/1  a-o 
   05 53/82 ± 52/0  f-aaa    05 15/82 ± 55/1  g-aaa 
  2 1 5/59 ± 25/1  p-aaa   0 1 53/85 ± 13/3  d-aaa 
   5 51/83 ± 05/1  h-aaa    5 51± 23/1  b-as 
   11 25/81 ± 52/3  o-aaa    11 15/51 ± 39/1  b-ao 
   15 51/85 ± 15/1  e-aaa    15 31/52 ± 51/1  a-u 
   01 0/88 ± 59/3  c-aaa    01 05/51 ± 02/1  b-am 
   05 82/55 ± 50/1  u-aaa    05 53/85 ± 25/1  e-aaa 
  5 1 11/59 ± 22/1  aw-aaa   3 1 11/85 ± 55/1  c-aaa 
   5 5/82 ± 8/3  f-aaa    5 21/85 ± 55/0  c-aaa 
   11 02/59 ± 58/1  s-aaa    11 59/55 ± 58/0  a-k 
   15 15/55 ± 51/1  x-aaa    15 58/51 ± 15/1  b-ai 
   01 58/55 ± 11/0  aa-aaa    01 90/80 ± 2/1  k-aaa 
   05 5/55 ± 52/1  ac-aaa    05 18/81 ± 99/1  n-aaa 
15/51 1 1 پنبه  ± 53/3  b-ap   2 1 00/55 ± 99/3  w-aaa 
   5 0/88 ± 59/1  c-aaa    5 52/83 ± 15/3  g-aaa 
   11 22/52 ± 88/1  a-t    11 82/59 ± 92/1  p-aaa 
   15 55/51 ± 55/1  b-ag    15 92/80 ± 55/2  j-aaa 
   01 55/85 ± 55/0  c-az    01 83/50 ± 11/5  an-aaa 
   05 50/89 ± 52/1  b-as    05 85/50 ± 15/0  am-aaa 
  0 1 28/85 ± 53/8  e-aaa   5 1 15/55 ± 35/0  ad-aaa 
   5 5/59 ± 03/13  aw-aaa    5 15/55 ± 85/0  ac-aaa 
   11 19/51 ± 12/3  b-ar    11 20/50 ± 59/1  an-aaa 
   15 58/89 ± 18/1  b-as    15 12/55 ± 18/1  ad-aaa 
   01 85/55 ± 20/3  a-i    01 55/58 ± 50/1  x-aaa 
   05 39/50 ± 25/1  b-ac    05 13/51 ± 59/1  as-aaa 
  3 1 29/81 ± 39/3  m-aaa      
   5 0/85 ± 58/0  e-aaa      
   11 23/85 ± 00/1  e-aaa      
   15 09/83 ± 13/3  i-aaa      
   01 10/83 ± 29/0  j-aaa      
   05 19/85 ± 92/0  e-aaa      
          
   5 50/83 ± 81/1  g-aaa      
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تحات اثار بارهمکنش بساتر، دماا و زماان باه روش تاوکی          Steinernema feltiae مقایسه میانگین درصد بقاا نماتاد   -2جدول 
(15/1=α) 

نوع  معیار خطای ±میانگین  دما زمان بسترنوع نماتد
نماتد

 معیار خطای ±میانگین  دما زمان بستر
S.f 92/55 1 1 مقطر آب ± 5/0  a-f S.f 15/55 1 2 پنبه ± 53/1  ae-aaa 

   5 35/55 ± 55/1  a-l    5 83/83 ± 01/0  g-aaa 
   11 2/58 ± 12/1  abc    11 20/80 ± 03/3  k-aaa 
   15 31/85 ± 51/1  c-aaa    15 50/55 ± 51/5  y-aaa 
   01 58/55 ± 53/1  a-n    01 52/50 ± 19/1  an-aaa 
   05 03/50 ± 2/0  b-ad    05 55/52 ± 21/3  af-aaa 
  0 1 00/51 ± 13/1  b-ao   5 1 35/55 ± 25/3  az-aaa 
   5 55/50 ± 53/1  a-ab    5 38/59 ± 15/2  aw-aaa 
   11 52/50 ± 31/1  a-ab    11 11/59 ± 85/1  u-aaa 
   15 59/53 ± 9/1  a-x    15 25/55 ± 85/0  v-aaa 
   01 01/58 ± 15/1  a-d    01 51/51 ± 39/0  aq-aaa 
   05 22/53 ± 50/1  a-y    05 53/52 ± 31/1  af-aaa 
  3 1 59/88 ± 20/1  c-aaa  89/53 1 1 ماسه بادی ± 51/0  a-w 
   5 59/85 ± 21/1  e-aaa    5 15/52 ± 25/1  a-w 
   11 55/85 ± 99/1  e-aaa    11 5/55 ± 25/0  a-h 
   15 09/88 ± 55/1  c-aaa    15 28/51 ± 95/1  b-al 
   01 50/85 ± 0/1  e-aaa    01 02/52 ± 85/1  a-v 
   05 19/85 ± 53/3  c-aaa    05 2/51 ± 39/0  b-aq 
  2 1 52/55 ± 10/1  aa-aaa   0 1 85/85 ± 93/1  e-aaa 
   5 39/81 ± 1/3  n-aaa    5 18/82 ± 31/0  g-aaa 
   11 53/83 ± 22/1  g-aaa    11 19/53 ± 50/1  a-z 
   15 1/55 ± 99/1  x-aaa    15 88/53 ± 59/1  a-x 
   01 88/81 ± 55/1  n-aaa    01 35/80 ± 58/1  k-aaa 
   05 12/55 ± 95/1  x-aaa    05 99/85 ± 11/0  e-aaa 
  5 1 15/53 ± 2/1  aaa   3 1 08/81 ± 11/3  o-aaa 
   5 99/53 ± 05/0  aj-aaa    5 59/85 ± 55/1  d-aaa 
   11 55/59 ± 59/1  p-aaa    11 29/52 ± 32/0  a-s 
   15 05/83 ± 12/3  j-aaa    15 80/85 ± 92/0  c-ax 
   01 82/58 ± 02/1  x-aaa    01 15/81 ± 51/1  n-aaa 
   05 23/58 ± 55/3  x-aaa    05 08/83 ± 51/1  i-aaa 
15/50 1 1 پنبه  ± 59/0  b-ad   2 1 8/81 ± 21/0  o-aaa 
   5 55/53 ± 9/1  a-x    5 50/85 ± 10/1  e-aaa 
   11 55/58 ± 12/1  a    11 35/59 ± 25/8  r-aaa 
   15 13/51 ± 2/1  b-ar    15 59/53 ± 05/13  ak-aaa 
   01 5/51 ± 95/1  b-aj    01 52/53 ± 29/5  ak-aaa 
   05 30/89 ± 50/1  b-au    05 55/25 ± 31/5  aaa 
  0 1 58/85 ± 58/1  e-aaa   5 1 85/51 ± 58/1  at-aaa 
   5 9/81 ± 89/0  k-aaa    5 50/83 ± 50/1  g-aaa 
   11 03/85 ± 95/1  e-aaa    11 15/59 ± 38/0  u-aaa 
   15 35/85 ± 55/1  e-aaa    15 15/80 ± 55/1  k-aaa 
   01 55/85 ± 55/1  c-aaa    01 9/55 ± 01/1  ax-aaa 
   05 31/50 ± 38/1  b-ad    05 89/58 ± 29/3  ax-aaa 
  3 1 19/80 ± 50/1  k-aaa      
   5 05/85 ± 59/1  e-aaa      
   11 09/83 ± 90/1  i-aaa       
   15 98/85 ± 29/1  c-aaa       
   01 92/81 ± 13/0  k-aaa       
   05 22/89 ± 50/1  b-at       
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 اریزسپاسگ . 4
 دارم.  را قدردانی و تشکر کمال تحقیق این انجام در شاهد دانشگاه های حمایت از بدینوسیله
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