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  چکیده
آفات کلیدي نخود در ایران است که تاکنون از حشره کش هاي شیمیایی به  ، یکی ازHeliothis viriplaca ،پیله خوار نخود      

لوژیک این آفات، تاثیر فراورده داخلی بایولپ بر به منظور کنترل بیو. ترین روش درکنترل این آفت استفاده شده است عنوان عمومی
هاي کامل  در قالب طرح بلوك) کارباریل(کش متداول منطقه  در مقایسه با نمونه خارجی و حشره Bacillus thuringiensis اساس 

هاي آماري از یهبر اساس نتایج تجز .در این تحقیق مشخص شد حشره کش بیولوژیک. تکرار مورد بررسی قرار گرفت 4تصادفی در 
میانگین تیمارها در . بودمعنی دار % 1پاشی اختالف در بین تیمارها در سطح روز بعد از محلول 7و  3لحاظ تاثیر روي تلفات الروها در 

 C(و تیمار شاهد ) BC 77/11(ساخت ایران  .B.t، ) B 67/35(خارجی  .B.t،) A 06/96(در سه گروه کارباریل به ترتیب روز بعد  3
و تیمار ) BC 22/21(ساخت ایران  .B.t، ) B 23/53(خارجی  .B.t،) A 18/89(نیز در سه گروه کارباریل  بعدروز  7در  و ) 00/0

. دبومعنی دار % 1ها در سطح هاي سوراخ شده بوتهاختالف بین تاثیر تیمارها روي درصد کپسول. قرار گرفتند )C 00/0(شاهد 
 A(ایرانی  .B.t ،) A 186/2(خارجی  .B.t، ) A 516/2(شاهد : دو گروه به ترتیب زیر قرار گرفتند میانگین تاثیر تیمارها نیز در

گرم کمترین عملکرد را  75/703خارجی با  .B.tبیشترین و گرم   5/812تیمار کارباریل با  ).B 066/1(و تیمار کارباریل ) 047/2
  .مترمربع مشاهده نشد 9عملکرد محصول در  داشتند، اما اختالف معنی داري در بین تیمارها بر روي

  
  Heliothis viriplaca  ،Bacillus thuringiensis ، ، کنترل شیمیاییکنترل بیولوژیکپیله خوار نخود، : کلمات کلیدي

 
  مقدمه
 بودوم را دارا در بین حبوبات از نظر سطح زیر کشت در جهان مقام س Cicer arietinumنخود زراعی فائو  2001طبق آمار سال       

مناطق زیر % 96در ایران ). 5(ه بیشتر به صورت دیم کشت می شودهزار هکتار بوده ک 700سطح زیر کشت آن در ایران بیش از ). 10(
به عنوان گونه غالب مطرح و از اهمیت باالتري   H.viriplacaدر کشور ما گونه ). 1(کشت مورد هجوم پیله خوار نخود قرار دارند 

درصد محاسبه شده و در برخی سالهاي طغیانی در صورت  19-9میزان خسارت سالیانه آن در برخی مناطق در حدود . است برخوردار
در ). 2(درصد ذکر شده است به همین دلیل استفاده از سموم مختلف شیمیایی علیه آن اجتناب ناپذیر است  90تا  76عدم کنترل 

کشهاي میکروبی مورد مصرف  به عنوان نخستین حشره  Bacillus thuringiensisري میان عوامل بیولوژیک، نژادهاي مختلف باکت
   .)9(اند قرار گرفته

روز  9استفاده کرده و میانگین تلفات را  Heliothis را علیه الروهاي .B.tعدل دوست و همکارانش طی آزمایشی سه ترکیب تجاري 
سبب کنترل مناسب جمعیت  .B.tبیان کردند که دوبار استفاده از و همچنین ) 7(اعالم نمودند %89- 82بین پس از سمپاشی 

). 6(درصد افزایش عملکرد داشته است  32طوریکه تیمار آزمایشی نسبت به شاهد ه شود ب در مزارع نخود می Heliothisهاي  پروانه
در مزارع نخود استان  H.viriplacaساخت ایران را در مقایسه با نمونه خارجی روي  B.t.H توحیدي و جوانمقدم  در آزمایشی

 B.t.Hمشهدي جعفرلو نیز در آزمایش مشابهی میزان کار آیی ). 3(کرمانشاه بکار برده و میزان کارآیی آن را  بسیار کمتر اعالم نمودند 
نیز میزان در گزارش جوانمقدم و همکاران ). 8(ساخت ایران در کنترل آفت هلیوتیس را تقریبا نصف مشابه خارجی ذکر کرده است

در موسسه منابع طبیعی انگلستان استفاده از ویروس و باکتري   ).4(ساخت ایران کمتر از نمونه خارجی ذکر شده است B.t.Hکارآیی 
کولکارنی و همکاران در آزمایش دیگري میزان سمیت اسپورهاي خالص و ). 11(همه ساله در دست بررسی است  H.armigeraعلیه 
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% 10- 20مشخص شد که اسپورهاي این باکتري فقط  بررسی کردند و H.armigeraبر روي الروهاي سن دوم  را .B.tهاي کریستال
  ).12(نمایند تلفات ایجاد می% 100آورند در صورتیکه کریستال و یا مخلوط کریستال و اسپور تلفات بوجود می

  
  روش تحقیق  

تیمارهاي آزمایش شامل یک فرآورده بیولوژیک . تکرار انجام شد 4و  تیمار 4در قالب طرح بلوك هاي کامل تصادفی با آزمایش این 
B.t.  در هزار، حشره کش شیمیایی کارباریل  3) لبپودر وتا(با دز توصیه شده شرکت و یک ترکیب خارجی ) مایع، بایولپ(ساخت ایران

اد غالف هاي سوراخ و عملکرد محصول بررسی تاثیر تیمارهاي ذکر شده روي تلفات الروها، تعد. بود) بدون سمپاشی(و تیمار شاهد 
با توجه به نتایج مطالعات قبلی بهترین زمان . متر فاصله در نظر گرفته شد 4متر و بین کرت ها نیز  10در  5اندازه هر کرت . شد

پاشی ملیات محلولع. که همزمان با اوج ظهور الروهاي ریز آفت می باشد استگل در بوته هاي نخود % 50مبارزه، مصادف با تشکیل 
منظور تعیین   به. روز بعد از محلول پاشی انجام شد 7و  3پاشی و برداري یک روز قبل از محلول نمونه.   شدبه  هنگام غروب انجام 

سپس به وسیله . هاي آزمایشی نمونه برداري شد در کرت آندرصد تاثیر تیمارهاي مورد بررسی در کنترل آفت از جمعیت الروهاي 
-کپسولتشکیل شده در هر بوته و درصد  کپسولبه منظور محاسبه تعداد  .شپارد درصد تلفات حقیقی الروها بدست آمد-سان فرمول

هاي کپسولها و امکان اشتباه با کپسولبه منظور جلوگیري از شکافته شدن (هاي سوراخ شده یک هفته قبل از برداشت محصول
به منظور محاسبه عملکرد در  .هاي سالم و سوراخ شده محاسبه شدکپسولانتخاب و تعداد بوته  20از هر کرت به طور تصادفی ) سوراخ

ها و کوبیدن و   انتخاب شد و پس از برداشت بوته) متر مربع 9(متر 3*3زمان برداشت از هر کرت به طور تصادفی مساحتی به اندازه
، مقایسه   SPSS تجزیه واریانس نتایج حاصل با استفاده از نرم افزاردر نهایت پس از . شد  ها محاسبه پاك کردن مواد اضافی، وزن دانه

  .میانگین تیمارها  براساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس با استفاده از آزمون دانکن انجام شد
  

  و بحث نتایج
  :تلفات الروها - الف

 )2(و )1( هايجدولدر تجزیه آماري انجام گردید که ،  Arcsin   با فرمولتبدیل داده ها  پس از بدست آمدهداده هاي روي 
روز بعد از سمپاشی با هم تجزیه واریانس شدند و اثر  7و 3البته قبل از انجام این عمل ابتدا نتایج روزهاي .(باشدمنعکس می

  : .)ها بصورت جداگانه انجام شدبنديتیمار کامالً معنی دار شد و سپس تجزیه واریانس و گروه*زمان
  پاشیروز بعد از محلول 3تاثیر تیمارها روي تلفات الروها جدول تجزیه واریانس ) 1جدول 

  احتمال F      میانگین مربعات  درجه آزادي  منابع تغییر
  113/0  643/2  894/226  3  تکرار
  000/0  745/54  402/4699  3  تیمار

      842/85  9  اشتباه
        15  کل

% 1اختالف در بین تیمارها در سطح پاشی روز بعد از محلول 3تاثیر روي تلفات الروها در از لحاظ  فوق واریانس ر اساس جدول تجزیهب
گروه  سه، تیمارها در  ها جمعیت الروروي  که از لحاظ تاثیر داددانکن نیز نشان  با آزمونمقایسه میانگین تیمارها . معنی دار می باشد

     :گرفتندبشرح زیر قرار 
  ایرانی               شاهد .B.tخارجی            .B.tکارباریل           تیمارها                 

  A 06/96              B 67/25            BC77/11           C  00/0ها       میانگین
 

 
 
 



 

3 

 
  یپاشروز بعد از محلول 7جدول تجزیه واریانس تاثیر تیمارها روي تلفات الروها ) 2جدول 

  احتمال F  میانگین مربعات  درجه آزادي  منابع تغییر
    628/0  784/130  3  تکرار
  000/0  424/17  484/3627  3  تیمار

      187/208  9  اشتباه
        15  کل
  
معنی دار می % 1پاشی اختالف در بین تیمارها در سطح روز بعد از محلول 7از لحاظ تاثیر روي تلفات الروها در  )2 بر اساس جدول

دانکن نیز نشان داد که از لحاظ تاثیر روي جمعیت الرو ها ، تیمارها در سه گروه بشرح زیر قرار  با آزمونمقایسه میانگین تیمارها . اشدب
  : گرفتند

  ایرانی               شاهد .B.tخارجی            .B.tتیمارها           کارباریل           
  A 18/89             B23/53          BC 22/21             C  00/0میانگین ها      

  
  تعداد کپسول سوراخ شده - ب

، تجزیه آماري انجام گردید که جدول آن   پس از تبدیل داده با فرمول هاي سوراخ شده ، داده هاي درصد کپسول بر روي
  :بشرح ذیل میباشد

  هاي نخودي درصد خسارت به کپسولجدول تجزیه واریانس تاثیر تیمارها رو) 4جدول 
  احتمال F  میانگین مربعات  درجه آزادي  منابع تغییر

  3433/0  2659/1  221/0  3  تکرار
  0046/0  9216/8  556/1  3  تیمار

      174/0  9  اشتباه
        15  کل

معنی دار % 1ارها در سطح ها اختالف در بین تیمهاي سوراخ شده بوتهر اساس جدول تجزیه فوق از لحاظ تاثیر روي درصد کپسولب
  : مقایسه میانگین تیمارها به روش دانکن نیز نشان داد که از این لحاظ تیمارها در دو گروه بشرح زیر قرار گرفتند. باشدمی

  ایرانی         کارباریل   .B.tخارجی            .B.tتیمارها              شاهد             
  A 516/2            A 186/2              A 047/2            B 066/1میانگین ها      

  
  عملکرد محصول  -ج

هاي بدست آمده  تجزیه آماري به طریق بلوك کامل تصادفی انجام شد که بر روي دادهمحاسبه شد و هاي برداشت شده عملکرد بوته
  : جدول آن بشرح ذیل میباشد

  عملکرد محصولجدول تجزیه واریانس تاثیر تیمارها ) 3جدول 
  احتمال F  میانگین مربعات  درجه آزادي  منابع تغییر

  1081/0  7045/2  896/50509  3  تکرار
    5230/0  229/9768  3  تیمار

      563/18675  9  اشتباه
        15  کل

ارد ولیکن مقادیر ها وجود ند به همین دلیل امکان مقایسه میانگین. اساس اختالف معنی داري در بین تیمارها مشاهده نمی شوداین بر 
  .میانگین تیمارها جهت اطالع نوشته شده است

  خارجی .B.tایرانی               شاهد         .B.tتیمارها           کارباریل                 
  75/703          50/717               00/765                     50/812میانگین ها      

  



 

4 

  :نتیجه گیري
دهد که  میزان کارایی و سرعت تاثیر ترکیبات بیولوژیک بکار رفته روي تلفات الروها در مقایسه با ی نتایج بدست آمده نشان میبطورکل

هاي این موضوع در بررسی درصد کپسول.باشدباشد و نیاز به بررسی راهکارهایی جهت بهبود کارایی آنها میسموم شیمیایی کمتر می
طوالنی بودن زمان (مشخص است و به دلیل تاثیر با تاخیر ترکیبات بیولوژیک در مقایسه با سموم شیمیایی شده نیز به وضوح سوراخ 

اما در خصوص میزان عملکرد  .باشدها زیاد بوده و تقریبا با تیمار شاهد یکسان میمیزان خسارت به کپسول) مصرف تا مرگ الروها
ها جبران دهد که گیاه نخود قادر است خسارت وارد شده را با افزایش وزن و اندازه دانهها نشان میها عدم وجود اختالف بین تیماربوته

ها تقریباً یکسان باشد ولی در مجموع عملکرد بوتههاي خسارت دیده در برخی تیمارها بیشتر میکند به نحوي که هرچند در صد پیله
تراکم جمعیت و آلودگی به آفت در طی دو تا سه سال اخیر نسبت به به عمل آمده در منطقه میزان  بر اساس بررسی در مجموع .است

نتایج این  .کنندي از کشاورزان نسبت به سمپاشی علیه این آفت اقدام نمیدطوري که تعداه ب. سالهاي گذشته کاهش یافته است
ندارد و در صورت پایین بودن تراکم  داردهد که عملکرد در بین تیمارها از نظر آماري با شاهد اختالف معنیتحقیق نیز نشان می

تا ضمن کمک به حشرات مفید و دشمنان طبیعی این آفت ، بتوان تولید محصول . جمعیت آفت باید از انجام سمپاشی جلوگیري نمود
  . ادنخود را به صورت ارگانیک انجام د

  :منابع 
 3.ویج کشاورزيمرفولوژي نخود، انتشارات بخش تحقیقات،  آموزش و تر. 1368. بینایی، ت )1
  Nuclear polyhedrosis virusو ویروس  Bacillus thuringiensisبررسی تاثیر دو سوش باکتري . 1377. توحیدي، م )2

روي کرم پیله خوار نخود و مقایسه آن با سموم شیمیایی سوین و اکامت در مزارع دیم نازلوي ارومیه، پایان نامه کارشناسی ارشد 
 . ص 120ورزي دانشگاه ارومیه، حشره شناسی، دانشکده کشا

خوار نخود  ساخت ایران بر روي کرمهاي کپسول  Bt-Hبررسی تاثیر ماده بیولوژیک . 1381. و جوانمقدم، ه. توحیدي، م )3
Heliothis spp جلد . دانشگاه رازي کرمانشاه -خالصه مقاالت پانزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. در مزارع نخود دیم کرمانشاه

  92- 93حه صف. اول
ساخت ایران بر روي کرم   Bt-Hبررسی تاثیر ماده بیولوژیک .  1379. و مشهدي جعفرلو،م. ت.، توحیدي،م. ه جوانمقدم، )4

. کرج.خالصه مقاالت دومین همایش ملی استفاده از کود و سم در کشاورزي. در غرب کشور Heliothis sppخوار نخود  کپسول
  7-8صفحه 

  .سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، مرکز آمار ایران. 1381سالنامه آماري کشور،  )5
خالصه مقاالت .  Bacillus thuringiensisخوار نخود با  کنترل کرمهاي پیله. 1374. و ایزدبار، س. دوست، ح عدل )6

  .142صفحه . آموزشکده کشاورزي کرج- دوازدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران
کشهاي بیولوژیکی و گیاهی در مدیریت آفت پیله خوار  استفاده از حشره. 1377. سو ایزدبار، . ، دانیالی، م.دوست، ح عدل )7

دانشکده  -خالصه مقاالت سیزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران. Lepidoptera: Noctuidae (Heliothis viriplaca(نخود 
  .142صفحه . جلد اول. کشاورزي کرج

خوارنخود  در کنترل کرم کپسول  Bacillus thuringienisکي بیولوژی ارزیابی ماده.  1384. مشهدي جعفر لو، م )8
Heliothis viriplaca) .( 426-428. پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد. اولین همایش ملی حبوبات 

 Heliothisفرنگی  کشهاي بیولوژیکی در کنترل کرم گوجه تاثیر حشره. 1379. وکمالی، ك. س.، مصدق، م.مهاجري، م )9
armigera  .74صفحه . جلد اول. دانشگاه صنعتی اصفهان - چهاردهمین کنگره گیاهپزشکی ایران.  

10) Anonimous 2010. Chickpea Review. Available : 
http://test1.icrisat.org/ChickPea/Pedigree/Chickpeaintro.htm, accessed 21 February 2010. 

11)  Chakrabarti, S.K. Mandaokar, A.D., Kumara, and R.D. Shurma. 1998. Synergistic effect of  Cry lAc 
endotoxin of   Bacillus thuringiensis   on cotton bollworm, H.armigera curr. Sci, 75: 663-664 
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	OLE_LINK1
	OLE_LINK3
	OLE_LINK4
	 
	 
	 
	 
	جدول 1) جدول تجزیه واریانس تاثير تيمارها روي تلفات لاروها 3 روز بعد از محلول�پاشي




	ميانگين ها      A 06/96              B 67/25            BC77/11           C  00/0
	 
	 
	 
	جدول 2) جدول تجزیه واریانس تاثير تيمارها روي تلفات لاروها 7 روز بعد از محلول�پاشي
	تيمارها           كارباريل           B.t. خارجي           B.t. ايراني               شاهد





	ميانگين ها      A 18/89             B23/53          BC 22/21             C  00/0
	 
	 
	 
	جدول 4) جدول تجزیه واریانس تاثير تيمارها روي درصد خسارت به كپسول�هاي نخود
	تيمارها              شاهد             B.t. خارجي           B.t. ايراني         كارباريل





	ميانگين ها      A 516/2            A 186/2              A 047/2            B 066/1
	 
	 
	 
	جدول 3) جدول تجزیه واریانس تاثير تيمارها عملكرد محصول
	تيمارها           كارباريل                 B.t. ايراني               شاهد        B.t. خارجي





	ميانگين ها      50/812                     00/765               50/717          75/703


