
 

 

 

 

 Steinernema carpocapsae  ٍ Heterorhabditis bacteriophoraتاثير ًواتذّاي بيوارگرحشرات 
 در شرايط صحرايي Curculio glandium(Col., Curculionidae)  بلَط خَار هيَُرٍي سرخرطَهي 
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 خالصِ

دسختاٖ آفات ٟٔٓ اص  Curculio glandium Marsham ،تّٛط خٛاس ٔيٜٛسشخشطٛٔي 

ذ وٝ تا تغزيٝ اص ٔيٜٛ ايٗ دسختاٖ تاػث اختالَ تاض ٞاي اغّة ٘ماط د٘يا ٚ ايشاٖ ٔي خٍُٙ تّٛط دس

ٌٛ٘ٝ اص ٕ٘اتذٞاي  دٚ تٝايٗ آفت حساسيت السٚٞاي سٗ آخش ضٛد.  ٞا ٔي تىثيش ٚ صاد آٚسي آٖ دس

 Steinernemaضأُ  ٞاي ٔٙطمٝ اسسثاساٖ خٍُٙ آٚسي ضذٜ اص تيٕاسٌش حطشات خٕغتٛٔي 

carpocapsae IRAZ9  ٚHeterorhabditis bacteriophora IRAZ5  صحشايي ٔٙطمٝ دس ضشايط

( ٘سثت تٝ ٌٛ٘ٝ S. carpocapsaeاَٚ ) ٘طاٖ داد وٝ تاثيش ٌٛ٘ٝآصٔايص  ٘تايح تشسسي ٌشديذ. ٔزوٛس

 دٚ ٌٛ٘ٝٔيش ايداد ضذٜ  تٛسط  ٔشي ٚٔيضاٖ .  تيطتش استالسٚٞاي آفت ( دس H. bacteriophoraدْٚ )

 .Sٞاي ٔٛسد استفادٜ ٘يض ٌٛ٘ٝ  يه اص غّظت دس ٞشٚ  ٔحاسثٝ ٌشديذ%  45.65% ٚ  66.75تٝ تشتية 

carpocapsae تٛا٘ذ تؼٙٛاٖ  تاثيش تيطتشي دس ٔشي ٚ ٔيش السٚٞا ٘طاٖ داد. تٙاتشايٗ ٌٛ٘ٝ ٔزوٛس ٔي

ٞا ٘طاٖ  تدضيٝ سٌشسيٖٛ دادٜ تّٛط ٔؼشفي ٌشدد. خٛاس ٔيٜٛوا٘ذيذ ٔٙاسثي دس وٙتشَ صيستي آفت 

سٛسپا٘سيٖٛ ٔٛسد استفادٜ دس ٞش دٚ ٌٛ٘ٝ ٕ٘اتذ  داد وٝ استثاط ٔستميٕي تيٗ افضايص غّظت

 1258ٚ  1584تٝ تشتية  S. arpocapsae  ٚH. bacteriophora دٚ ٌٛ٘ٝ LC50ٚخٛد داسد. ٔيضاٖ 

IJs/ml .تذست آٔذ 

 

اسصياتي ،حطشات تيٕاسٌشٕ٘اتذٞاي  ،Curculio glandium،خٛاس تّٛط سشخشطٛٔي ٔيٜٛ: کلوات کليذي

 صحشايي

 

 

 هقذهِ 

يىي اص آفات ٟٔٓ Marsham 1802Curculio glandium (Col ., Curculionidae)تّٛط, خٛاس ٔيٜٛٔي سشخشطٛ

تاضذوٝ تا تغزيٝ اص ٔحتٛيات داخّي تزس دس طيپٙح ٔشحّٝ السٚي خساست  ٔيٞاي اسسثاساٖ  دس خٍُٙتّٛط دسختاٖ خٛاس ٔيٜٛ

س صادآٚسي ايٗ دسختاٖ ٔطىالت صيادي سا ايداد ٚاسد ٔي ساصد ٚ دٚ ٘يض دسختاٖ فٙذٚق لاتُ تٛخٟي تٝ دسختاٖ تّٛط 

ٞاي   دس خٍُٙسشخشطٛٔي ايٗ . ]2]استٞاي غشتي ٚ خٙٛب غشب وطٛس ٌضاسش ضذٜ  وٙذ. ايٗ آفت دس ايشاٖ اص استاٖ ٔي

تشاساس ٔطاِؼات ا٘داْ ٌشفتٝ دس  .]1]داسدفؼاِيت petraeaQuercusٚ Q. macranteraٚي دٌٚٛ٘ٝ تّٛطساسسثاساٖ 
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 10تّٛط تٝ صٛست السٚسٗ آخش )سٗ پٙدٓ( دس داخُ خان اطشاف دسختاٖ تّٛط ٚ دس ػٕك خٛاس ٔيٜٛطٛٔي , سشخشٔٙطمٝ

ٞاي  ٞاي خٛد سا دس داخُ ٔيٜٛ وٙذ. حطشات وأُ دس اٚاسط تٟاس ظاٞش ضذٜ ٚ تخٓ سا٘تي ٔتشي صٔستاٖ ٌزسا٘ي ٔي 35تا 

ٞا دس پاييض  ياتذ ٚ ٕٞضٔاٖ تا سيضش ٔيٜٛ ٟٔش ٔاٜ ادأٝ ٔيذ. تغزيٝ السٚٞا اص تيشٔاٜ تا ٙدٞ تاصٜ دسختاٖ ٔيضتاٖ لشاس ٔي

ٔا٘ٙذ. تذيٗ  ٞاي آِٛدٜ تٝ آفت خاسج ضذٜ ٚتا تٟاس ساَ تؼذ دس داخُ خان تالي ٔي السٚٞاي سٗ آخش سشخشطٛٔي اص ٔيٜٛ

ٞاي ضيٕيايي  وص تا تٛخٝ تٝ ٔحذٚديت واستشد حطشٜ .]1]وٙذ  اسسثاساٖ يه ٘سُ دس ساَ ايداد ٔي دستشتية ايٗ حطشٜ 

ٞاي ٔٙاتغ طثيؼي الصْ است اص ػٙاصش ٚػٛأُ وٙتشَ صيستي آفت تخصٛظ اص ػٛأُ تٛٔي ٘ظيش ٕ٘اتذٞاي  دس ػشصٝ

 استفادٜ ضٛد.دس وٙتشَ آفت تيٕاسٌش حطشات 

 

 ّا هَاد ٍ رٍ ش

٘ذ. السٚٞاي خٟت ا٘داْ آصٔايص ا٘تخاب ضذ S.carpocapsae  ٚH. bacteriophoraدٌٚٛ٘ٝ اص ٕ٘اتذٞاي اٍُ٘ ضأُ 

تشاي تٝ دست آٚسدٖ   ٚ ٍٟ٘ذاسي ضذ٘ذ ºC8دٔاي دس يافتٝ، تىثيش ]8]ٚٚدسيًٙ ٚ وايا ٕ٘اتذٞا تشاساس سٚش تيٕاسٌش

السٚٞاي سٗ آخش استفادٜ ٌشديذ.]4]لّيضس ٚ ِٛيساص سٚش سليك وشدٖ ٔتٛاِي  ،ٕ٘اتذٞا ٔٛسد استفادٜ اصٞاي  غّظت

آٚسي  ٞاي اسسثاساٖ خٕغ دس خٍُٙ Quercuspetraeaآِٛدٜ تٝ آفت تّٛط ٌٛ٘ٝ ٞاي خٛاس تّٛط ٘يض اص ٔيٜٛ سشخشطٛٔي ٔيٜٛ

 سٚص دس داخُ خان ٔشطٛب ٍٟ٘ذاسي ضذ٘ذ تا السٚٞاي تيٕاس ٚ غيش طثيؼي حزف ضٛ٘ذ. 15ٌشديذٜ ٚ تٕذت 

 ىصٔتش( تا وف داساي صٞ سا٘تي 30ػٕك ٝ ٔتش ٚ ت سا٘تي 50×70اتؼاد ٝ ٞاي پالستيىي )ت ٞاي آصٔايطي خؼثٝ وشت

ٞا  خؼثٝٞش يه اص . ٘ذتاج پٛضص دسختاٖ تّٛط چيذٜ ضذ ا٘ذاص دس سايٝ خٟت خشٚج آب تٛد وٝ دس لاِة طشح وأال تصادفي

ٞا ٞٓ تشاص تا سطح  دس داخُ خان لشاس دادٜ ضذ٘ذ وٝ سطح تااليي آٖ تا خان ٔشطٛب ٔحُ استمشاس خٛد پش ضذٜ ٚ تصٛستي

 تٛد. صٔيٗ

تا  IJs/ml 3000ٚ  1500، 750صفش )ضاٞذ(، ٞاي  غّظتٕ٘اتذ دس ٝ دٚ ٌٛ٘اص سٛسپا٘سيٖٛ تٟيٝ ضذٜ 

السٚ سٗ پٙدٓ  40سپس . تىشاس( 12تيٕاس تا  8) ذپاضيذٜ ضذٕ٘شتٛطٝ ٞاي وشتسطح خان دس ،ٔيّي ِيتش 80حدٓ 

خان  دس داخُتا خٛد السٚٞا تتذسيح  لشاس دادٜ ضذ ٞا وشتيه اص ٞش سطح خان دس  C. glandiumسشخشطٛٔي 

. سٝ سٚص تؼذ اص ٌشديذٔيّي ِيتش آب ٔمطش استفادٜ  80ٞاي ضاٞذ تٝ خاي سٛسپا٘سيٖٛ ٕ٘اتذ اص  وشتدس ٘ذ.تخض

ٚ تذِيُ  تشسسي ٌشديذٞا  چٟاس تّٛن اص وشتٟا تصٛست تصادفي ا٘تخاب ٚ تؼذاد السٚٞاي ٔشدٜ ٚ ص٘ذٜ دس آٖ آصٔايص

ف ضذ٘ذ. سپس دس سٚصٞاي ضطٓ ٚ ٟ٘ٓ ٘يض ، آٟ٘ا اص پشٚسٝ آصٔايص حزٞاي تشسسي ضذٜ تٟٓ سيختٗ ٔحتٛيات وشت

تدضيٝ آٔاسي  تٟٕاٖ تشتية چٟاس تّٛن ا٘تخاب ٚ ٔيضاٖ ٔشي ٚ ٔيش السٚٞادس صٔاٟ٘اي روش ضذٜ ثثت ٌشديذ.

ٚ تٟيٝ ٕ٘ٛداسٞا ٚ خطٛط  ]SPSS 13.0 [7افضاس  تا ٘شْ LC50ٚ ٔحاسثٝ ٔشي ٚ ٔيشٞاي ٔشتٛط تٝ دسصذ  دادٜ

ا٘داْ ٌشفت. الصْ تٝ روش است دس ٔٛاسد ٚخٛد تّفات دس ضاٞذ اص فشَٔٛ آتٛت Excel سٌشسيٖٛ ٔشتٛطٝ تا ٘شْ افضاس 

 .دس تيٕاسٞا استفادٜ ضذ ٔشي ٚ ٔيشتشاي اصالح دسصذ ]3]

 

 ٍ بحثًتايج 

%  تٝ S. carpocapsae ,78% ٚ تٛسط  H. bacteriophora ,7/72حاصّٝ حذاوثش ٔشي ٚ ٔيش تٛسط تش اساس ٘تايح 

صائي  تٝ ايٗ تشتية تيٕاسيحاصُ ٌشديذ   IJs/ml 3000دست آٔذ وٝ  ايٗ ٔيضاٖ ٔشي ٚ ٔيش دس ٞش دٚ ٌٛ٘ٝ دس غّظت 

تٛدٜ ٚ  ٔشي ٚ H. bacteriophora خٛاس تّٛط تيص اص ٌٛ٘ٝ دس السٚ سٗ پٙدٓ سشخشطٛٔي ٔيٜٛ S. carpocapsaeٕ٘اتذ 

تدضيٝ سٌشسيٖٛ  ٍِاسيتٓ غّظت ٚ پشٚتيت تؼذاد السٚٞاي ٔشدٜ ٘يض (. 1)ضىُ ٞا ايداد وشد  دستٕاْ غّظتسا ٔيش تيطتشي 

تا افضايص غّظت دس ٞش دٚ ٌٛ٘ٝ ٘طاٖ دادوٝ ساتطٝ ٔثثت ٚ ٔؼٙي داسي تيٗ  غّظت ٚ ٔشي ٚ ٔيش السٚٞا ٚخٛد داضتٝ ٚ 

Rضشية تثييٗ ) ٕ٘اتذ تّفات السٚٞا افضايص يافت
  H. bacteriophora( خط سٌشسيٖٛ غّظت تا ٔشي ٚ ٔيش دسٌٛ٘ٝ  2



 

 

 

تٛدوٝ ٔؤيذ سٚ٘ذ صؼٛدي ٔيضاٖ  ٔشي ٚ ٔيش دس السٚٞا  تا افضايص   831/0تشاتش تا S. carpocapsaeٚدس ٌٛ٘ٝ  8817/0

 (.2تاضذ )ضىُ   غّظت ٕ٘اتذ ٔي

وٕتش اص ٌٛ٘ٝ  H. bacteriophoraدس ٌٛ٘ٝ  LC50وٝ دٚ ٌٛ٘ٝ ٘طاٖ داد  LC50ٞا ٚ ٔحاسثٝ  تدضيٝ پشٚتيت دادٜ

S. carpocapsae ٜتّٛط غّظت خيّي پاييٗ يا سٛسپا٘سيٖٛ سليمي اص ٕ٘اتذ  خٛاس ٔيٜٛدس وٙتشَ آفت سشخشطٛٔي  ٚتٛد

H. bacteriophora  ٗافشاد ٔٛسد تيٕاس ٘سثت تٝ ٕ٘اتذ 50تشاي وطت %S. carpocapsae .ٔماديش الصْ استLC50  ٚد

 ٌٝ٘ٛH.bacteriophoraٚS. carpocapsae  1584ٚ  1258تٝ تشتية IJs/ml  .ٔحاسثٝ ٌشديذ 

تا تٛخٝ تٝ لذست ٘فٛر تيطتشآٖ تذِيُ ا٘ذاصٜ خيّي وٛچه  S. carpocapsaeصايي تاال دس ٌٛ٘ٝ  تيٕاسي

السٚٞاي آِٛدٜ وٙٙذٜ ٚ سِٟٛت ٚسٚد تٝ تذٖ ٔيضتاٖ اص طشيك ٔٙافز طثيؼي تذٖ لاتُ تٛخيٝ است. اٌشچٝ ٘ٛع 

تاضذ. اص طشفي دس  داس٘ذ، دس ايٗ صٔيٙٝ دخيُ ٔي وطي ٔتفاٚتي تاوتشي ٕٞضيست ٕ٘اتذ ٘يض وٝ لذست حطشٜ

ٞا ٘تايح ٔتفاٚتي سا ٘طاٖ دادٜ است وٝ تياٍ٘ش تاثيش ػٛأُ ديٍش اص  تشخي اص ٔطاِؼات ديٍش، ٔمايسٝ ٕٞيٗ ٌٛ٘ٝ

تاضذ. تشاي ٔثاَ  خّٕٝ ٘ٛع ٔيضتاٖ، ضشايط آب ٚ ٞٛايي، ٔشحّٝ ص٘ذٌي ٔيضتاٖ ٚ ضشايط تِٛيذ ٚ واستشد ٕ٘اتذ ٔي

تش سٚي السٚٞاي  S. carpocapsaeٚS. feltiaeٚ دٚ Heterorhabditisٌٝ٘ٛٞاي  اِؼٝ تاثيش ٌٛ٘ٝدس ٔط

تا ايداد Heterorhabditisٞاي  اي دس آٔشيىا، ٌٛ٘ٝ دس ضشايط ٌّخا٘ٝ Otiorhynchussulcatusسشخشطٛٔي

 . ]5]ا٘ذ  دس دٚصٞاي ٔطاتٝ تٛدSteinernemaٜٞاي  % ٔشي ٚ ٔيش ٔؤثشتش اص96ٌٝ٘ٛ

 

 گيريِ ًتيج

 .Sايٗ ٔمذاس تشاي ٌٛ٘ٝ% ٚ  H. bacteriophora، 7/72ٕ٘اتذٌٛ٘ٝ  ٛسطايدتذ ضذٜ تٔشي ٚ ٔيش  تذست آٔذٜ٘تايح  طثك

carpocapsae، 78 %3000دس ٞش دٚ ٌٛ٘ٝ دس غّظت  ٔماديشوٝ ايٗ  تٛد IJs/ml  ٕ٘اتذ تٝ ايٗ تشتية  .حاصُ ٌشديذS. 

carpocapsaeتدضيٝ سٌشسيٖٛ  استذٜ سثة ضخٛاس تّٛط  سٗ پٙدٓ سشخشطٛٔي ٔيٜٛدس السٚ تيطتشي سا صائي  تيٕاسي .

تٛد. ساتطٝ ٔثثت ٚ ٔؼٙي داسي تيٗ  غّظت ٚ ٔشي ٚ ٔيش السٚٞا  حاوي اصٍِاسيتٓ غّظت ٚ پشٚتيت تؼذاد السٚٞاي ٔشدٜ ٘يض 

تٝ آٖ، تٝ دِيُ داضتٗ لذست وطٙذٌي تيطتش دس حطشٜ ٚ يا حساسيت تيطتش حطشٜ S. carpocapsaeٌٛ٘ٝ ِزا 

تش ػّيٝ ٚ واستشد ٞاي صحشائي  تشسسيادأٝ خٟت ( H. bacteriophora تش )٘سثت تٝ ٌٛ٘ٝ  ػٙٛاٖ ٌٛ٘ٝ ٔٙاسة تٝ

ٚ ايٙىٝ تٟٙا ٔشحّٝ سٗ  فتتا تٛخٝ تٝ ضشايط ص٘ذٌي آ . اص طشفيضٛد آفت سشخشطٛٔي ٔيٜٛ تّٛط پيطٟٙاد ٔي

تٟتش است تش٘أٝ وٙتشَ آٖ دس  اتذٞاي تيٕاسٌشٕ٘دس صٛست استفادٜ اص  ،پٙدٓ آٖ دس داخُ خان تسش ٔي تشد

سٗ آخش )پٙدٓ( السٚي ا٘داْ ٌيشد. صيشا سٙيٗ لثّي السٚٞاي آٖ دس داخُ ٔيٜٛ )دس سٚي دسخت( لشاس داس٘ذ ٚ 

 واستشد ٕ٘اتذٞا دس ا٘ذاْ ٞاي ٞٛايي ٘سثت تٝ واستشد آٖ دس خان داساي ٔطىالت صيادي است. 
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 .Hّاي هختلف ًواتذّاي  خَار بلَط تح  تأثير غلظ رطَهي هيَُهيساى هرگ ٍ هيرالرٍّاي سي آخر سرخ -1شكل 

bacteriophora (Hb)  ٍS. carpocapsae (Sc) .در رٍزّاي سَم، ششن ٍ ًْن بعذ از تيوار 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 .Hدٍ گًَِ ًواتذ ّاي  تح  تأثير غلظ   C. glandium. تجسيِ  رٍبي  تغييرات هيساى هرگ ٍ هير الرٍّاي  2شكل 

bacteriophora (Hb)  ٍ S. carpocapsae (Sc) .در رٍزّاي سَم، ششن ٍ ًْن بعذ از تيوار 


