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 چکیده

از برگ، ساقه و میوه  با تغذیه نفرنگی است که الروهای آ  یکی از آفات مهم و اقتصادی گوجه فرنگی بید گوجه

 ایجاد زیست و همچنین محیط  درسموم شیمیایی  خطراتآورند. به دلیل توجهی به محصول وارد میخسارت قابل

درصد محصول  111در صورت طغیان قادر است تا که های جایگزین کنترل این آفت ، الزم است راهآفتاین  در مقاومت

گونه  از جمله نماتد بیمارگر حشرات کننده زیستی را از بین ببرد جستجو شود. در همین راستا، تاثیر عوامل کنترل

Steinernema feltiae  و باکتریB. thuringiensis فرنگی در شرایط گلدانی مورد روی سنین مختلف الرو بید گوجه

هر  در لیترمیلی 5/2لیتر آب و باکتری با غلظت میلیهر در  سومعدد الرو سن  1121نماتد با غلظت بررسی قرار گرفت. 

در از بین بردن آفت که هر دو عامل کنترل زیستی نقش موثر  نشان داد نتایجدر نظر گرفته شد. در هزار(  5/2) آب لیتر

فرنگی میانگین تلفات سنین مختلف الرو بید گوجه ، نشان داد که،نیز ی دو عامل با همهمقایس .فرنگی داشتندبید گوجه

بنابراین نماتد حدود دو  درصد در مقایسه با تیمار شاهد بوده است. 11درصد و تحت تاثیر باکتری  5/77تحت تاثیر نماتد 

 فرنگی نقش داشته است.برابر بیشتر از باکتری در میزان مرگ و میر آفت بید گوجه

 حشرات. پارازیت، نماتد بیولوژیک ، کنترلتوتا :های کلیدیواژه

 

mailto:elabootorabi@gmail.com
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 مقدمه

راسته  از 1فرنگیگوجهپره مینوز یا بید شب

ترین شود، یکی از مهمخوانده مینیز که توتا باالن پولک

. در ایران این آفت برای اولین بار استفرنگی آفات گوجه

استان کشور  21و پس از آن از از ارومیه  1981در سال 

البته این . (2111عامری و چراغیان، )بنی گزارش شد

کاری ایران وجود گوجه اکنون در اکثر مناطقآفت هم

واقع از یک آفت قرنطینه خارجی خطرناك به دارد و در

 کشور تبدیل شده استیک آفت با انتشار گسترده در 

ست که قدرت ا ایتوتا حشره. (1911صفوی، صفوی و )

نسل  12تا  11در سال تواند میمثل باالیی دارد و تولید

مراحل  ( که2111، 2کند )سانینو و اسپینوزاایجاد 

 وشفیره ، یالروسن  1تخم،  رشدی آن به ترتیب شامل

در ثر وًهای م(. یکی از روش1)شکل  استحشره کامل 

-کنترل این آفت، استفاده از روشی است که بتوان تولید

کنون در بسیاری از کشورها مثل آن را کنترل کرد که تا

 ،9رانجام شده و یا در حال انجام است ) بلوم و است

ای جهت کنترل آفت کنون مطالعهدر ایران، تا (. 2111

یا به  1فرنگی توسط نماتد بیمارگر حشراتبید گوجه

صورت نگرفته است و بررسی حاضر برای  EPN اصطالح

5توسط گونهاولین بار 
Steinernema feltiae

 
 

به مرحله    

 اجرا در آمده است.

                                                 
1
 Tuta absoluta Meyrick (Lep: Gelechiidae)                                                

2
 Saninno and Spinosa 

3
 Bloem and Esther 

4
 Entomopathogenic nematodes 

5
 Steinernema feltiae Filipjev 

ای هستند که با های لولهنماتدها از دسته کرم

شوند و در بیشتر نقاط کرهً زمین وجود دارند چشم دیده نمی

که در  هایی دارندی خود، باکتری(. نماتدها در روده2)شکل

شوند این ور میای جمع شده و وقتی به آفت حملهکیسه

-کنند و باعث مرگ آن میها را در بدن آفت رها میباکتری

 (.9شوند )شکل 

 

 بلوغتخم تا  از فرنگیمراحل زندگی بید گوجه -1شکل 

 6باکتری
B.t.K کش موفق در نیز که یک حشره

باعث ایجاد عفونت هدف در بدن آفت  ،کشاورزی است

( لذا، این دو عامل 1186، 7شود )هیرسونخونی می

ثری در از وًتوانند همراه با هم نقش مکننده میکنترل

 فرنگی داشته باشند.بین بردن آفت بید گوجه

                                                                          
 
6
 Bacillus thuringiensis var. Kurstaki 

7
 Heierson et al 

 

1 2 

3 4 
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 الرو نماتد بیمارگر حشرات -2شکل 

 

 رودهای در ابتدای محل تجمع باکتری در کیسه -9شکل 

 نماتد

  روش انجام آزمایش

ت به منظور بررسی نقش نماتد بیمارگر حشرا

S.feltiae یو باکتر B.t.K  کنترل آفت بید گوجه در-

 انجام شد: زیرمراحل  ،فرنگی

 

 تکثیر و پرورش نماتد

های خاك از مناطق آوری نمونهپس از جمع

ها که نخورده از جمله خاك مراتع و جنگلبکر و دست

ها بیشتر احتمال وجود نماتد بیمارگر حشرات در آن

درون به هر نمونه خاك گرم از  211است و انتقال 

-کرم شبعدد الرو سن آخر  11تعداد ، ایظروف شیشه

به عنوان  گالریا،یا به اصطالح  1خوار زنبور عسلپره موم

 25 ± 2دمای آزمایشگاه )شرایط در درون ظروف، تله 

ساعت  18گذاری شد. هاسازی و تلهر( درجه سلسیوس

، هایی که نماتد وجود داشتنمونه خاكدر پس از آن، 

و آلوده  ،وسیله نماتدهای درون خاكهگالریا بالروهای 

جهت استخراج و شناسایی نماتدهای شدند. تحرك بی

مخصوصی به گالریا به تله الروهای ی آلوده کننده، الشه

(. تله وایت 1127، 2انتقال یافت )وایت ،وایتنام تله 

دار پوشیده دیش( دربشامل ظروف آزمایشگاهی )پتری

آلوده الروهای از کاغذ صافی است که با انتقال الشه 

ساعت  72داشتن، پس از گالریا به آن و مرطوب نگه

گالریا حضور الروهای الروهای نماتد که درون بدن 

روی سطح داخلی  و همچنیندارند، در سطح بدن الشه 

آوری و تجمع یافته که با شستشو جمعدیش درب پتری

 شدندمنتقل درجه سلسیوس  8±2به یخچال با دمای 

الروهای سن سوم آلوده کننده نر و (. پس از انتقال 1)شکل

( و تهیه 1161،  9دگریسی نماتد به گلیسیرین خالص ) ماده

شناسی و  یخترها، با کمک مشخصات اسالید دائم از آن

                                                 
1
 Galleria mellonella Linnaeus 

2
 White 

3
 De Grisse 
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ها با استفاده از میکروسکپ نوری گونه   سنجی جمعیت یختر

الرو گالریا است،  ذکرالزم به مورد نظر شناسایی شد. 

ای کرم تا قهوهبه رنگ،  S. feltiaeی گونهنماتدبه آلوده 

در صورت آلودگی گالریا به سایر و روشن خواهد بود 

-گالریا به رنگی الشههای نماتد بیمارگر حشرات، گونه

 .های دیگر تظاهر خواهد کرد

 

 
الرو سن آخر پروانه موم خوار زنبور عسل ) گالریا(  -1شکل 

 آلوده به نماتد

  

 فرنگیپرورش آفت بید گوجه 

بید  آوری حشرات بالغ نر و مادهپس از جمع

از  گیریتور حشرهآسپیراتور و توسط فرنگی گوجه

تعدادی از فرنگی آلوده به بید، های کشت گوجهگلخانه

های فرنگی درون قفسگوجه سالم هایرا روی بوتهها آن

درجه  25±2دمای آزمایشگاه ) شرایط در توری

گیری و ده که پس از جفتسازی نمورها( سلسیوس

ها، امکان روی سطح برگی ماده ریزی حشرهتخم

اول تا سنین الروهای یابی به جمعیت مورد نیاز از دست

 (.  5)شکل  شدآفت فراهم چهارم 

 
 های توریفرنگی در قفسهپرورش بید گوجه -5شکل

 فرنگی توسط نماتد و باکتریسازی بید گوجهآلوده

فرنگی سازی آفت بید گوجهبه منظور آلوده

فرنگی و پس از کاشت بذر گوجهتوسط عوامل بیمارگر، 

از سنین  الرو عدد 91پرورش نشاء در گلدان، تعداد 

به ها روی سطح برگ (6)شکل فرنگیگوجهبید مختلف 

الروها  اینروز بعد  9تا  2کمک قلم مو رهاسازی شدند. 

 .(7ها داالن ایجاد کردند )شکل روی سطح برگ

پاشی نماتد به صورت دستی به تعداد محلول

لیتر آب که برای هر بوته الرو نماتد در هر میلی 1121

لیتر محلول حاوی نماتد در نظر میلی 15فرنگی، گوجه

 گرفته شد، صورت گرفت.

 
فرنگیبید گوجه الرو 1-1سنین  -6شکل   

 نماتد

 گالریا

ه وایتتل  
 تجمع نماتد روی درب پتری

گالریا الرو سن آخر  
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 فرنگی و تشکیل داالنرهاسازی الرو بید گوجه -7شکل 

 

که نماتدها به خشکی بسیار حساس از آنجا

ها و به منظور مرطوب نگه داشتن سطح برگهستند، 

-ممانعت از خشک شدن الرو نماتد، ضمن مرطوب نگه

داشتن فضای گلخانه، طی چهار نوبت با فاصله زمانی هر 

ها با برگ رویینو  زیرینبار، سطح شش ساعت یک

)  شد پاشیسازی شده حاوی نماتد، محلولمحلول آماده

ساعت، با مشاهده الروهای  72تا  18پس از  (،8شکل 

روی سطح برگ  فرنگیگوجهبید حرکت مرده و بی

برای اطمینان از آلوده ها را جدا کرده و آن ،(1)شکل

دار منتقل به ظروف درب الروهای نماتد، الشه به بودن

ساعت با مشاهده نماتدها در سطح  21و پس از  شده

  جداسازی نماتدها انجام شد.، هابدن الشه

 

 پاشیبه روش محلولها توسط نماتد آلوده سازی برگ -8شکل 

 

 

 نماتدتوسط   شدهآلوده فرنگیالرو بید گوجه  -1شکل 

فرنگی توسط گوجهسازی بید به منظور آلوده

 لیترمیلی 5/2با غلظت ها را ، سطح برگB.t.Kباکتری 

از  1ولنام تجاری بلتر) باکتریاز فرم تجاری  در لیتر

 91و  نمودهپاشی محلول( اسپانیا شرکت پروبلته کشور

 فرنگیگوجهبید دقیقه پس از آن، سنین مختلف الرو 

ها رهاسازی شدند. چهار روز بعد، روی سطح برگ

 الروهای بیمار در سطح برگ جداسازی و بررسی شدند.

 

 

                                                 
1
. Beltorol (Problete CO.)  

 

 فرنگیبید گوجه داالن
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 نتایج کاربردی

ساعت پس از  72تا  18مطالعه، در این 

فرنگی در اثر پاشی نماتد، اکثر الروهای بید گوجهمحلول

 (. 11آلودگی، بیمار شدند )شکل

 
فرنگی و خروج تجمع نماتد در سطح بدن بید گوجه -11شکل 

 الرو از الشه

نظر از تعداد معدودی الرو زنده باقی صرف

دسترس نماتد احتماال از مانده سالم در سطح برگ که 

اند و همچنین الروهایی که پس از رها سازی، دور بوده

از سطح برگ فرار کرده بودند و یا به شفیره تبدیل شده 

فرنگی ، کل میزان مرگ و میر بید گوجه(11شکلبودند )

های بیمار شده با در تمام سنین الروی آفت در گلدان

 درصد بود. 77، نماتد

 
فرنگی در تمام میانگین درصد مرگ و میر بید گوجه -11 شکل

 سنین الروی توسط نماتد و باکتری در مقایسه با شاهد

نماتد قادر به بیمار نمودن تخم، الرو سن اول و 

فرنگی نبود چون منفذ ورودی روی ی بید گوجهشفیره

سطح بدن یا نداشتند یا بسیار کوچک بود و نماتد قادر 

ها نبود. با افزایش سن الروها، داخل بدن آنبه ورود به 

ها نیز افزایش یافت و بیشترین سن میزان آلوده شدن آن

فرنگی که مورد هدف نماتد قرار گرفت، الروی بید گوجه

و  1/85چهارم بودند که به ترتیب  الروهای سنین سوم و

داودس و درصد مرگ و میر داشتند. طبق گزارش  6/75

فرنگی به ین باالتر الرو بید گوجه، سن1(2112) پیترز

دلیل داشتن جثه بزرگتر و منافذ طبیعی بزرگتر و قابل 

. گیرندی نماتد، بیشتر مورد هدف قرار میورود برا

گزارش نمودند که  2(2111) هالم و همکارانهمچنین 

چون در بدن الروهای بزرگتر، سوخت و ساز بیشتر 

است، لذا موادی که برای جلب توجه نماتد ترشح می 

 کنند، بیشتر است. 

کند و ت گوارشی عمل میبه صور .B.tباکتری 

در این بررسی، . شوددر بدن آفت می عفونت خونیباعث 

درصد  1/85در مقایسه با نماتد که قادر بود  .B.tباکتری 

درصد از  76توانست الروهای سن چهار را بیمار نماید، 

 67حدود از طرفی، این سن الروی را مهار نموده و 

که نماتد قادر به نفوذ آفت را اول سن از الروهای درصد 

بر این اساس بیمار نماید که نبود،  هابه داخل بدن آن

باکتری  9(2111) لین و همکارانگویستوطبق گزارش 

                                                 
1
 Dowds and Peters 

2
 Hallem et al 

3
 Guistolin et al 
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B.t.  قادر است آفت را حتی در مراحل اولیه زندگی و

 قبل از نفوذ به داخل بافت گیاه، مورد هدف قرار دهد.

فرنگی در هر پس از برآورد درصد تلفات الرو بید گوجه

یک از سنین الروی تحت تاثیر دو عامل کنترل زیستی، 

فرنگی آفت بید گوجهدر مجموع، میانگین درصد تلفات 

الروی تحت تاثیر نماتد و باکتری به سنین در تمام 

های در بوته. شددرصد تعیین  11و  5/77ترتیب 

پاشی نماتد و باکتری(، شاهد )بدون محلولفرنگی گوجه

مشاهده شد که ناشی از الروها درصد تلفات  12تنها 

 بود.شرایط محیطی 

اسااس نتاایج حاصال از ایان      ربه این ترتیب ب

خوار ماورد مطالعاه،   حشرهتحقیق مشخص شد که نماتد 

الروهای سنین سه و چهار آفت را که بیشترین خساارت  

-کنترل مای کنند؛ به خوبی ها وارد میرا به میوه و برگ

نیز الروهای سان اول   .B.tکتری نماید و از سوی دیگر با

گیااه و شاروع   هاای  قبل از ورود به داخال بافات  را آفت 

دهد، لاذا تلفیاق کااربرد ایان دو     خسارت هدف قرار می

 تواند بسیار موثر باشد. صورت توام، میترکیب به

 

 ترویجی هایتوصیه

دو عامل بیمارگر نماتد مکملی  تاثیر با توجه به

S. feltiae باکتری  و B. thurengiensis (B.t.)   روی

از سوی دیگر و فرنگی، سنین مختلف بید گوجهالروهای 

خطر بودن این ترکیبات برای محیط زیست، ایمن و بی

موجودات غیر هدف، انسان و منابع آب و خاك، کاربرد 

این دو ترکیب به صورت تلفیقی به کشاورزان و به ویژه 

استفاده از نماتد رو، . از اینشودداران توصیه میگلخانه

خوار فوق در ترکیبات تجاری موجود با تراکم حشره

لیتر آب عدد الرو سن سوم در هر میلی 1121جمعیت 

 5/2غلظت از ترکیب تجاری بلتیرول با  .B.tو باکتری 

قابل استفاده  در هزار( 5/2در هر لیتر آب ) لیترمیلی

 .است
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