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  دانشگاه زنجاندانشکده کشاورزي،  ،گروه گیاهپزشکی ،استادیار .2
  ، تبریزآذربایجان شرقیاستان  تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی رکزم پژوهش، استادیار .3

  
  چکیده

و  Steinernemaجنس  دو به که هستندیک حشرات ژ مهمترین عوامل کنترل بیولو جزو steinernematidنماتدهاي      
Neosteinernema  از خانوادهSteinernematidae ژیک حشرات مطالعه    در کنترل بیولو به دلیل اهمیت این نماتدها .تعلق دارند

نمونه خاك در طی  428 در این راستا تعداد .ام شددر مراتع سهند استان آذربایجان شرقی انج ها به منظور بررسی پراکنش آن حاضر
 Galleria mellonellaهاي خاکی با الروهاي سنین آخر  گذاري نمونه سپس طعمه آوري شد و جمع 1390هاي خرداد تا آذر سال  ماه

نمونه خاك  3تعداد  ،الکترونی هاي ریخت شناختی و ریخت سنجی با استفاده از میکروسکوب نوري و بررسی بعد از .گردیدانجام 
 .S. bicornutum ،S هاي بعنوان گونه جنساین هاي  جدایهو  دتشخیص داده ش Steinernemaداراي آلودگی به نماتد %) 7/0(

feltiae  وS. carpocapsae شناسایی شدند.  
  

  مراتع سهند ، S. carpocapsaeو  Steinernema bicornutum ،S. feltiae :هاي کلیدي واژه
  

  مقدمه
اعضاي این دو جنس که . می باشند Heterorhabditisو  Steinernemaهاي  جنس متعلق به) EPNs(نماتدهاي بیمارگر حشرات     

و  Xenorhabdusهاي همزیست  باکتري و حاوي Heterorhabditidaeو  Steinernematidaeهاي  متعلق به خانوادهبه ترتیب 
Photorhabdus ،و عوامل ارزشمند زیستی با بوده همه جازي  این نماتدها. باشند شنده حشرات میهاي اجباري و ک انگل هستند

ها و  گونه بوده وها به عنوان عوامل کنترل زیستی آفات مختلف بسیار باال  قابلیت آن. دهستنکاربري گسترده علیه حشرات زیان آور 
هاي جنس  در حال حاضر گونه ).8( دهند در شرایط خاص نشان می بر علیه آفاتهاي متفاوتی را  کارایی ،هاي مختلف جدایه

Steinernema این نماتدها قادرند به صورت انتخابی بر روي . دترین نماتدهاي مورد استفاده در تحقیقات مبارزه بیولوژیک هستن مهم
- 24( مرگ نسبتا سریع. بدون اینکه اثر سویی بر پستانداران یا گیاهان داشته باشند ،بسیاري از حشرات و برخی بند پایان تاثیر بگذارند

یولوژیک و و دامنه وسیع میزبانی این نماتدها از علل استفاده از این موجودات زنده به عنوان عوامل مبارزه ب) ساعت پس از آلودگی 48
به عنوان نماتدهاي  Steinernemaهاي زیادي از جنس  نون گونهتاک. آید ها در سطح کوچک به شمار می همچنین تولید تجاري آن

  .)1( باشد ي ناشناخته نیز موجود می زاي حشرات گزارش شده است و تعداد بسیار زیادي گونه بیماري
هاي  اکوسیستمهاي بومی  با توجه به اهمیت روزافزون نماتدهاي بیمارگر حشرات و فقدان اطالعات کافی و مناسب در مورد گونه     

 Steinernematidaeهاي نماتدهاي بیمارگر حشرات خانواده  ها و جدایه گونهو پراکنش این مطالعه با هدف شناسایی  ،مختلف در ایران
در منطقه مورد مطالعه هاي این خانواده  گونه وضعیتشرقی تا در حد امکان برآورد صحیحی از  موجود در مراتع سهند استان آذربایجان

  .شود حاصل
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  ها مواد و روش

به طوري که در هر نقطـه بـا کنـدن    . نمونه خاك برداشته شد 100تقسیم شد و از هر ناحیه حدود ابتدا مراتع سهند به چهار ناحیه      
هاي پالسـتیکی   کیلوگرم برداشته و در کیسه 5/1تا  1اي به اندازه  متر، نمونه سانتی 30تا  15ه یا کلنگ به عمق زمین با استفاده از بیلچ

  .گردید آوري نمونه خاك از مراتع سهند جمع 428در طول مدت بررسی در مجموع . قرار داده شدند
وجود  از نظر )2(گذاري با الرو سن آخر پروانه موم خوار بزرگ  طعمههاي خاك بعد از انتقال به آزمایشگاه با استفاده از روش  نمونه     

و منتقل  تله وایت داخلیک درصد الروهاي مرده در محلول رینگر به طوري که الشه . شدندي بیمارگر حشرات بررسی نماتدها
  .نماتدهاي بیمارگر از آنها استخراج شدند

دیده رگاسالیدهاي میکروسکوپی با روش حلقه پارافین تهیه هر جدایه از افراد نر و ماده بالغ نسل اول و دوم و الروهاي آلوده کننده      
بـا توجـه بـه     .پ نوري انجام گرفتها با استفاده از اسالیدهاي تهیه شده در زیر میکروسک جدایهسنجی  شناختی و ریخت ریختمطالعه  و

پ الکترونـی  وشـناختی، تصـاویر میکروسـک    پ نوري، براي تکمیل مطالعات ریختوعدم امکان مشاهده برخی از صفات الزم در میکروسک
 LEO پ الکترونـی وسن سوم با استفاده از میکروسـک زاي  عفونت اول، نرهاي نسل دوم و الروهايسل هاي ن براي ماده SEMیا روبشی 

1430 VP  تهیه گردید.   
  

  نتایج 
ت شناسی و هاي ریخ بر اساس ویژگی. بودند Steinernemaجنس  داراي%) 7/0(خاك نمونه  3 ،آوري شده نمونه جمع 428از      

   .بودند S. carpocapsaeو  S. bicornutum ،S. feltiae يها متعلق به گونه Steinernemaهاي جنس  ریخت سنجی ایزوله
  :S. bicornutum مشخصات گونه

 ؛اي ها خمیده، به رنگ زرد قهوه اسپیکول ؛مشخص نا روي بدنهاي  حلقه ؛J حرف بدن بعد از کشته شدن به شکل :نرهاي نسل اول     
 -جنسی بصورت ردیفی در وضعیت شکمی شش جفت پاپیلداراي  تناسلی - قسمت جلویی روزنه دفعی ؛گوبرناکولوم دوکی شکل

فاقد  ؛تناسلی، سه جفت در قسمت عقبی گوبرناکولوم و سه جفت دیگر در انتهاي دم -جانبی و یک پاپیل منفرد قبل از روزنه دفعی
  .تر شایع IIنوع  ،دو نوع اسپیکول ؛ دارايموکرون

داراي دم بلندتر و با یک  ؛IIنوع  از ،ها زرد روشن اسپیکول ؛تر تر و باریک مري کوتاه ؛تر از نسل اول بدن باریک :نسل دومنرهاي      
  . موکرون کوچک

حلقه بیرونی ؛ یل لبیپپا هر شش لب منتهی به یک؛ با بدنآفست اتصال  و بدون سر گرد ؛کوتیکول صاف :هاي نسل اول ماده     
داراي دو  ؛منفذ ترشحی تقریباً در وسط مري ؛مري سیلندري شکل ؛دهان کوتاه و عریض؛ تر از سر سري کمی عقب داراي شش پاپیل

  .فرج بدون برجستگی ؛لوله جنسی
تر  دم مخروطی یا نسبتاً کوتاه، بلندتر و باریک ؛ها برجسته لب ؛شکل Cبدن  ؛هاي نسل اول تر از ماده کوتاه :هاي نسل دوم ماده     

  .موکروناغلب داراي  ؛هاي نسل اول نسبت به ماده
سطوح جانبی ؛ چهار پاپیل سرير؛ داراي شاخ مانند بر روي س زائدهداراي  ؛هاي مشخص کوتیکول با حلقه :الروهاي آلوده کننده     

الرو مرحله سوم . کمتري هستند داراي وضوح هاي کناري در مقایسه با بقیه بدن داراي نه شیار طولی و هشت برجستگی که برجستگی
ترشحی -روزنه دفعی. گردد، محصور است گاهی مانع از رویت اندام شاخی میدرون پوسته الروي سن دوم که وجود این پوسته  عموماًً

  .حلقه زده است مريبه دور  انتهایی ؛ حلقه عصبی در قسمت جلویی حبابدر قسمت میانی فاصله سر تا حباب انتهایی مري
  :S. feltiaeگونه  مشخصات

انتهاي  ؛اسپیکول کمی خمیده ؛بیضه داراي برگشتگی ؛ها ناحیه جلویی شبیه ماده ؛کوتیکول صاف، فاقد خطوط جانبیداراي  :نرها     
جفت پاپیل و یک پاپیل پیش  11داراي  ؛از دید شکمی انتهاي گوبرناکولوم تیز و در ابتدا داراي یک گردن باریک ؛اندام نرینه صاف

ترشحی، دو جفت کنار مخرجی، یک جفت جانبی، دو جفت - مخرجی جنسی بزرگ که به صورت پنج جفت شکمی در جلوي روزنه دفعی
  .دم نوك تیز داراي موکرون طویل؛ دمروي  شکمی تقریباً انتهایی و یک جفت تقریباً پشتی



 

٣ 
 

  
داراي چهار  ؛ي لبی گرد یا تخت با شش لب، هر کدام داراي یک پاپیل در انتها ناحیه ؛فاقد خطوط جانبیو کوتیکول صاف  :ها ماده     

 ؛حباب انتهایی گالبی شکل ،Steinernemaهاي  شبیه دیگر گونه ،مري در مقایسه با طول بدن کوتاه ؛آمفیدها نامشخص ؛پاپیل سري
هاي فرج با اپیپتیگماي  لبه ؛یک جفت لوله جنسی با برگشتگی انتهایی ؛منفذ ترشحی هم سطح حباب میانی یا کمی جلوتر از آن

هاي  هاي نسل اول نوك تیز و داراي موکرون و در ماده دم در ماده ؛لبه عقبی مخرج معموالً متورم ،مخرج مشخص ؛زده و کوچک بیرون
  .سل دوم گرد و داراي موکرونن

کوتیکول ؛ از قاعده مري به طرف انتهاي جلویی و از ناحیه مخرج به سمت انتهاي دم باریک ؛اي بدن استوانه :الرو آلوده کننده     
تا  25مري طویل و باریک که در حدود ؛ سطوح جانبی داراي هشت برجستگی و نه شیار طولی ؛مشخص نسبتاًداراي خطوط حلقوي 

حلقه عصبی  ؛به حباب انتهایی منتهی وتر  به طور مشخص در محل حلقه عصبی باریک و کند درصد عرض بدن را اشغال می 33
  .دم مخروطی با انتهاي نوك تیز ؛مخرج مشخص ؛مشخص

  :S. carpocapsae گونه مشخصات
سر اندام نرینه  ؛یک جفت اندام نرینه داراي خمیدگی متوسط ؛داراي یک بیضه با برگشتگی انتهایی؛ سر تخت تا حدي گرد: نرها     

  .داراي ولوم؛ تر از طول آن و داراي برآمدگی در ناحیه شکمی عریض
قسمت جلویی  ؛داراي شش پاپیل لبی و چهار پاپیل سري و سر تخت تا حدي گرد ،کوتیکول صاف؛ اندازه بدن متغیر :ها ماده     
به لوله ثانویه مري و متصل مري در پشت دهان تا حدي متورم متصل به حباب میانی و تا حدودي طویل که در ادامه   ي ي اولیه لوله

منفذ ترشحی معموالً در ؛ درست در قسمت جلویی حباب انتهایی حلقه عصبیتوسط لوله ثانویه مري ؛ احاطه شدن حباب انتهایی
؛ و در انتها داراي برگشتگی یافتهي جنسی که به طرفین بدن ادامه  اي دو لولهدار ؛سطوح جانبی نامشخص ؛قسمت جلویی حلقه عصبی

هاي دوم و بعدي  نسل؛ دم تا حدودي مخروطی یا گنبدي شکل بدون خار کوچک انتهاي دم ؛فرج به صورت یک شکاف عرضی برآمده
  .تر هاي نسل اول ولی کوچک شبیه ماده

 ؛مري و روده تحلیل رفته ؛دهان و مخرج بسته؛ ل و باریک به تدریج به طرف سر و دم تیزاي شک بدن استوانه :الرو آلوده کننده     
  ).1شکل ( سطوح جانبی در قسمت وسط بدن داراي شش برجستگی مشخص

  
  
  

  
  

  Steinernema carpocapsa خطوط جانبی در بدن الرو آلوده کننده نماتد گونه –1شکل 
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  هاي استخراج شده در هر محل برداري و گونههاي نمونه  مشخصات محل - 1جدول 
  

  بحث
هاي  ها یا جدایه با شناسایی و جداسازي گونهتا  کنند میمحققین تالش  امروزه ،ي بیمارگر حشراتنماتدهابا توجه به مزایاي کاربرد      

هایی به  در ایران نیز تالش. به کار گیرند ر را علیه آفات بومی آن منطقهثي مو ، بهترین جدایه از گونههر منطقهنماتدها در این بومی 
 .S. carpocapsae ،S. bicornutum ،Sهاي  است و تاکنون گونه گرفتهمنظور جداسازي و شناسایی این عوامل از طبیعت صورت 

glaseri ،S. kraussei،  و گونه جدیدS. arasbaranense  خانواده ازSteinernematidae  اند شده مناطق مختلف ایران گزارشاز 
)5, 11, 9, 7, 10.(  

از لهستان، مکزیک، فرانسه، روسیه، سوئد، کانادا، ایاالت متحده، آرژانتین، استرالیا، ایتالیا و آلمان گزارش  S. carpocapsaگونه 
 .Sگونه  .)10 ,5(هاي ارسباران گزارش شده است  در ایران نیز تاکنون این گونه از تهران، آذربایجان شرقی و جنگل ).4 ,12(شده است 

bicornutum نکته دیگر در این تحقیق درصد  ).10 ,5(هاي ارسباران گزارش شده است  تاکنون در ایران از آذربایجان شرقی و جنگل
هاي انجام شده در ایران و کشورهاي  در منطقه مورد نظر است که با بررسی%) 8/2(هاي حاوي نماتدهاي بیمارگر حشرات  نمونه خاك

هاي  اكاي نرخ سه درصد استخراج نماتدهاي بیمارگر را از نمونه خ در مطالعه) 2010( نیکدل و همکاران. منطقه تقریباً مشابه است
اما بر اساس نتایج انتشار یافته  ،گرچه بطور کلی مطالعه کمی در منطقه خاورمیانه انجام گرفته. هاي ارسباران بیان کردند مراتع و جنگل

بر خالف موارد ذکر شده، در برخی از ). 14(گزارش شده است %) 37/2(و سوریه %) 2(، ترکیه %)9/0(این میزان در کشورهاي اردن 
) 3(و شمال اسپانیا  )15(هاي پرتقال  بازیابی نماتدهاي بیمارگر حشرات از نمونه خاك% 7/6اروپایی درصدهاي باالتري نظیر کشورهاي 

در عین حال نکته ). 13(گزارش گردیده است % 9/3در کشور پرتقال عدد  مجمع الجزایر آزور در بررسی دیگري از. ذکر شده است
به هر . هاي زراعی و باغی است بوم هاي جنگلی و مرتعی نسبت به زیست این نماتدها در عرصهها، تنوع وسیع  مشترك اغلب بررسی

ها در هر  رسد درصد استخراج نماتدهاي بیمارگر حشرات تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله الگوي خاص پراکنش آن ترتیب به نظر می
برداري در  مونهیزبان؛ تراکم جمعیت نماتد در هر نمونه خاك؛ نشرایط آب و هوایی و تنوع حشرات م ساس پوشش گیاهی،منطقه بر ا

  .برداري و یا شرایط حشره مورد استفاده بعنوان طعمه متغیر خواهد بود روش نمونه هاي متفاوت؛ زمان
بنابراین . باشند ها غالب و تعداد دیگري نادر می از طرف دیگر بایستی به این نکته توجه داشت که در هر منطقه تعدادي از گونه     

هاي استفاده شده، اظهار نظر در مورد وجود یا عدم وجود یک گونه در یک ناحیه دشوار است، زیرا امکان   بدون در نظر گرفتن تکنیک
  .)6(ها خواهد بود  برداري هاي مختلف این نماتدها وابسته به تکرار نمونه دارد گونه مورد نظر بسیار نادر باشد و یافتن گونه

  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  

  ردیف  محل نمونه برداري  موقعیت جغرافیایی محل  ارتفاع محل  ایزوله  گونه
Steinernema bicornatum  215 2054 N374668 E462425 1  )بعداز لیقوان(خون  اسپره  
Steinernema capocapsa  B1 1748 N373440 E465022 2 هشترود  
Steinernema feltiae  B4 1899 N375302 E464358 3  هشترود  
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