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خوار پیله کرم کنترل در ،Bacillus thuringiensis میکروبی کشدو حشره کاراییارزیابی 

  .Helicoverpa sppنخود 
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 :چکیده

آفات عمومی و  ،غرب و شمال غربهاي استان از جمله ،کشت نخودمناطق اکثر  در از عمده مشکالت تولید نخود

استان کرمانشاه و  دوهاي کامل تصادفی در این پروژه در قالب طرح بلوك .است خوار نخود پیلهکرم  هماننداختصاصی آن 

ر یک دیک در هزار، بایولپ پی دو در هزار، روي آگرو   تیمارها شامل، لوفنورون .شدتیمار در سه تکرار اجرا  1لرستان با 

اثر تیمارهاي  .گرم در هکتار بود 199و  199، 9999 دزهند با سه  بیوتک .Bacillus thuringiensis Ber ، حشره کشهزار

. دتعیین ش پاشیاز محلول پسروز  1و  9انی خوار نخود در فواصل زم پیلهمورد بررسی در کنترل جمعیت الروهاي کرم 

به هاي نخود محاسپیلههاي خسارت دیده ثبت و بر اساس آن درصد خسارت پیلهدر فواصل زمانی یاد شده تعداد چنین مه

 .Bر هاي مبتنی بکشحشرهو داشتند دار با هم تفاوت معنیدر کارایی و درصد خسارت تیمارها که  . نتایج نشان دادشد

thuringiensis  ر داز خود نشان دادند. بایولپ خوار نخود پس از هفت روز کنترل پیله در از لحاظ آماري يکارایی مؤثر

پیله خوار نخود را کنترل درصد  99/19و  59/11 هند بیوتک Btدرصد و  21/69و  19/16لرستان و کرمانشاه به ترتیب استان 

اري با داز لحاظ آماري تفاوت معنیپس از هفت روز هاي بیولوژیک کشآفتدرصد کارایی در استان کرمانشاه  کردند.

 9999)ک هند بیوتبیولوژیک کش ژیک بایولپ در مقایسه با آفتلوکش بیوآفتچنین هم. نداشت روي آگروکش آفت

ه، بر اساس نتایج بدست آمد. داري نداشتتفاوت معنی ،از لحاظ کارایی و درصد خسارت ،پس از هفت روزتار( گرم در هک

هاي کشآفتاستفاده از که با  خواهد بود %19هاي نخود حدود درصد خسارت غالف ،آفت )شاهد(در صورت عدم کنترل 

 کاهش یابد. %99به کمتر از تواند میبیولوژیک 

  Bacillus thuringiensis ،کنترل بیولوژیک،خوار نخود پیلهکرم نخود،  :کلیدیهای واژه

                                                           
  :رسول مرزبان مسئول مکاتبات ،r.marzban@areeo.ac.ir 
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 :مقدمه

 %29با داشتن ( L. Cicer arietinum) نخود زراعی

تواند نقش مهمی در تامین بخشی از پروتئین گیاهی می

غذاي مورد نیاز انسان داشته باشد. این گیاه در کلیه 

هایی از آسیا و شمال آفریقا اي، بخشکشورهاي مدیترانه

در بین حبوبات ( 2999)فائو  گزارششود و طبق کشت می

ت کشت در جهان مقام سوم را دارا اس راز نظر سطح زی

(FAO, 2019.)  آفات مختلف محصول نخود، کرم از میان

 Helicoverpa (Lepidoptera: Noctuidae)خوارپیله

sppترین آفت گزارش شده ترین و مخربجدي ، به عنوان

تا  99طور متوسط به این آفت .(Kahrarian, 2012) است

ن ایکه  کندهاي نخود آسیب وارد میپیلهدرصد به  19

 99تا  69هاي مساعد به ممکن است در محیطخسارت 

درصد  65تا  99به عنوان مثال  .افزایش یابد نیز درصد

 Yadava)کاهش عملکرد در نخود در هند ثبت شده است 

and Lal, 1997) درصد آسیب  99. در شمال پاکستان، تا

در مزارع محافظت نشده نخود    H. armigeraناشی از پیله

آستانه  (.Ahmad et al., 2001گزارش شده است )

خوار نخود یک الرو در هر متر طول ردیف  پیلهاقتصادي 

 Zahid et al. 2008; ICRISAT).گزارش شده است

  H. armigeraدر سرتاسر جهان، خسارت ناشی از   (1992

هاي روغنی، سبزیجات، غالت و در پنبه، حبوبات، دانه

اي هکشغیره بیش از دو میلیارد دالر است و هزینه حشره

این آفت ساالنه بیش از یک مورد استفاده براي کنترل 

 (Da Silva et al., 2020)شودمیلیارد دالر تخمین زده می

  H. armigera (Hübner)هاي مختلف، در میان گونه .

خواران اصلی در  پیله  H. punctigera (Wallengren)و

طور گسترده در آسیا، به H. armigera نخود هستند.

 ,EPPO)آفریقا، منطقه مدیترانه و اقیانوسیه پراکنده است 

به مناطق محدود   H. punctigera ، در حالی که(2006

 جنوبی استرالیا است. 

ستان    صوالت مهم در تناوب با گندم در ا هاي نخود از مح

سطح زیر کشت نخود   غرب و شمال غرب کشور است و    

ست  599در ایران حدود  شت     .هزار هکتار ا سطح زیر ک

ند  نخود  نده   به عنوان بزرگ  در کشوووور ه یدکن  ترین تول

ه و اسوووترالیا ب حدود هشوووت میلیون هکتار و در پاکسوووتان

ون میلی حدود یک  عنوان دومین تولید کننده، در هر کدام    

 ,Blandino and Travieso) اسووتگزارش شووده هکتار 

له  (.2021 ن محصوووول در ترین آفت ای نخود مهم خوارپی

 %91در ایران  اسوووت. تمام مناطق کشوووت نخود در جهان

  خوار نخود قرار دارندپیله مورد هجوم  ،کشوووتمناطق زیر 

(Kahrarian, 2012 .) هايکشآفتاسووتفادگ گسووترده از 

ر ناپذیري بشیمیایی در کشاورزي موجب خسارات جبران   

زیسووت  سوووالمت انسوووان، سوووایر موجودات زنده و محیط

کنترل بیولوژیک روش جایگزینی اسووت که در . شووودمی

کاهش کاربرد ترکیبات شووویمیایی در کشووواورزي نقش      

ندگ      . مهمی دارد مل میکروبی کنترل کن فاده از عوا اسوووت

یان کمتري روي      که ز فات  نر اثر  محیطآ زیسووووت و دام

د تا حدودي   ن توانتري دارند، می محدود و اختصووواصوووی  

صرف آفت  شو  کشموجب کاهش م شیمیایی  ر د. دنهاي 

باکتري       ندگ میکروبی،  مل کنترل کن یان عوا  Bacillus م

thuringiensis Ber.      صرف و سهولت تولید و م به علت 

صی بر آفات و هم   صا ستی ب دامنر اثر اخت اال چنین ایمنی زی

 و کارایی مؤثر، در سوووطح جهانی جایگاه ویاه اي دارد      

(.(Saberi et al., 2020 هاي بیولوژیک   سوووهم فرآورده

هاي میکروبی کنترل نسوووبت به سوووایر فرآورده  Btحاوي

درصوود بود که  99بیش از میالدي  نودبیولوژیک در دهر 

حال       مل میکروبی این میزان در  با گسوووترش سووووایر عوا

 Global) درصد رسیده است    19الی  19حاضر، به حدود  

Industry Analysts Inc. GIA, 2015.)    در موسسه منابع

 .Hه از ویروس و باکتري علیه اسوووتفاد ،طبیعی انگلسوووتان

armigera   در آزمایشووی با که در دسووت بررسووی اسووت

  اسوووتفوواده از ترکیووب تجوواري دیالوول جمعیووت الروهوواي
 ,.Jayaraj et alکنترل کردند ) %19را تا حدود  هلیوتیس

چنین در شوورایط آزمایشووگاهی تاثیر ترکیبات  (. هم1989
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لف         ت خ م مورد          روي الروهوواي Btتجوواري  یس  ت یو ل ه

نتایج نشوووان داد ترکیبات تجاري آزمایش قرار گرفت که 

سید و دیالل در الروهاي هلیوتیس   صد تلفات   999تور در

کولکارنی و آمونکار . (Odak et al., 1982کردند )ایجاد 

 Btدر آزمایش دیگري میزان تاثیر اسالور و کریستال هاي   

سووون دوم را جدا از هم و در ترکیب با هم روي الروهاي 

H. armigera   بررسووی و گزارش کردند که اسووالورهاي

باکتري فقط   ب    %99-29این  فات  ند، در  وجود میهتل آور

 %999که کریستال و یا مخلوط کریستال و اسالور    صورتی 

(. Kulkarni and Amonkar, 1988تلفات ایجاد کردند )

 .H علیووه   Btهوواي مختلف      در یووک آزمووایش واریتووه   

armigera  مورد اسووتفاده قرار گرفت. نتایج نشووان داد که

و  B.t. kurstaki HD-1هاي اسووتفاده شووده  در بین واریته

یه این آفت   بیش B.t. kenyaeیک نااد از   ترین اثر را عل

هاي  و سووومیت واریته   mg/ml-= 4050(LC 50داشوووتند ) 

aizawai  وwuhanesis واریته  کهمتوسووط بوده، در حالی

isthuringins B.t. 50 =ترین سوومیت را داشووت ) کمLC

2100-(11000mg/ml      یتووه طرفی وار   canadensisو از 
تاثیر بود )     بدون  با  (  mg/ml-= 2200050LC 44000تقری

(Mohamed et al., 1983.) 

عدل دوست و همکاران طی آزمایشی سه ترکیب تجاري 

Bt هاي باکتوسالئین، کاتاالس و دلفین را علیه به نام

 9استفاده کرده و میانگین تلفات را  Heliothisالروهاي 

درصد تعیین و  69و  62، 66روز پس از تیمار به ترتیب 

سبب کنترل جمعیت  Btبیان کردند که دوبار استفاده از 

طوري که تیمار شود بهدر مزارع نخود میخوار پیله

درصد افزایش عملکرد داشته  92آزمایشی نسبت به شاهد 

در  مهاجري و همکاران. (Adldust et al., 1998)است

 را علیه Btمزارع گوجه فرنگی چهار ترکیب تجاري 

 H. armigera نتایج نشان داد . مورد استفاده قرار دادند

بین  طور میانگینپاشی بهمیانگین تلفات پس از محلول

چنین نشان داد که درصد بود. این نتایج هم 9/69تا  19/19

 دارند Btه تري نسبت بحساسیت بیشتر آفت سنین پائین

(Mohajeri et al., 2000.) مقدم در  توحیدي و جوان

تولید داخل را در مقایسه با نمونه خارجی  BtHآزمایشی 

رده کار بدر مزارع نخود استان کرمانشاه بهخوار  پیله روي

 Tohidi and)یی آن را بسیار کم اعالم نمودنداو میزان کار

Javanmoghadam, 2002)  مشهدي جعفرلو نیز در .

ساخت داخل در  BtHآزمایش مشابهی میزان کارایی 

کنترل هلیوتیس را تقریبا نصف مشابه خارجی ذکر کرده 

-در گزارش جوان. (Mashhadi Jafarlu, 2005)است 

تر از نمونه کم BtHمقدم و همکاران نیز میزان کارایی 

 ,.Javanmoghadam et alخارجی ذکر شده است )

هاي کرمانشاه، اي در استانآزمون مزرعه در. (2000

کردستان و لرستان مشاهده کردند که بایولپ )شرکت 

ست و خوار نخود ابایوران( تولید داخل قادر به کنترل پیله

 هاي شیمیاییکشدر مواردي عملکردي یکسان با آفت

. در (Marzban and Ranjbar, 2012) است داشته

براي کنترل  Btکش بیولوژیک آفت پاکستان استفاده از

خوار نخود مؤثر بوده و آن را جایگزینی مناسب براي پیله

 ,.Ahmed et alشیمیایی اعالم کردند ) هايکشفتآ

2012.) 

 

 :هامواد و روش

  :های میکروبیکشحشره

 برپایهکش میکروبی این پاوهش دو حشرهدر 

 B. thuringiensis که  مورد استفاده قرار گرفتند

 ببرچس بر اساس میکروبی کشمشخصات هر دو آفت

 متعلق بهپی بایولپ . به شرح زیر است (Label)آنها 

ون موالسیبا فر( بایوران)گرا زیست فناوري طبیعتشرکت 

 .Bاسالور و کریستال  ماده مؤثر %5پودر وتابل حاوي 

thuringiensis kurstaki  با تعداد واحد کلنی ساز )اسالور

 699گرم در  9999با مقدار توصیه  CFU/g 999زنده( 

 با فرموالسیون پودر بیوتک هنداست. لیتر آب  9999تا

 اسالور و کریستال مؤثرماده وتابل حاوي 
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 B. thuringiensis kurstaki  سروتایپH.3a,3b  با مقدار

بایولپ  لیتر آب. 159تا  599گرم در  9999 تا 159توصیه 

روي  بیوتک هندقبال روي کرم قوزه پنبه ) در ایران( و  پی

Helicoverpa اند. )در هند( به ثبت رسیده 

رایط در شهای میکروبی کشحشرهکنترل کیفی 

 :آزمایشگاه

 لفمخت هايتلفات حاصل از تست زیست سنجی غلظت

 x5 شاملو بایولپ  بیوتک هند میکروبی هايکشحشره

که دلتا  x99 ،x25 ،x59مصرفی در مزرعه(،  دزبرابر  5)

سن دو  يروي الروها بود، ها حذف شدهاندوتوکسین آن

H. armigera  دشبررسی مطابق روش مرزبان و تاجبخش 

(Marzban and Tajbakhsh, 2003.) چنین آلودگی هم

 و مقدار اسالور زنده فرآورده، هابه سایر میکروارگانیسم

 محاسبه شد.گرم در  مذکور هاي

 

 :عهدر مزرهای میکروبی کشحشرهارزیابی کارایی 

 بیولوژیک هايکشحشره جهت ارزیابی

B. thuringiensis خوار نخود در ، براي کنترل کرم پیله

تیمار  1با اي آزمون مزرعه و لرستان کرمانشاه هاياستان

ا کامل تصادفی اجر هايدر سه تکرار در قالب طرح بلوك

 %5(، لوفنورون )تیمارتیمارها شامل، شاهد )بدون  شد.

,EC ;®Flagu) 1/9 % ؛®دو در هزار، روي آگرو )ماترین 

SL, ) بایولپ پیکش میکروبی و دو حشرهدر هزار، یک 

و  199، 9999بیوتک هند با سه دز و یک در هزاربا دز 

 59متر ) 99 در 5اندازه هر کرت  .بودگرم در هکتار  199

 . دشمتر فاصله در نظر گرفته  1مترمربع( و بین کرت ها نیز 

انجام  گلدهی بوته هاي نخود %59در زمان  ها تیمار کرت

 برداري با حذف نمونه. (Kahrarian, 2012)شد

بوته نخود از هر کرت  99انتخاب با اي هاي حاشیهردیف

از  پسیک روز قبل و سه و هفت روز  صورت تصادفیهب

ده در فواصل تعداد الروهاي زن .انجام شد پاشیمحلول

جاد و درصد تاثیر هر تیمار در ای بینی شده ثبتزمانی پیش

خوار نخود با استفاده پیلهمیر روي الروهاي کرم  مرگ و

در فواصل زمانی  شد. محاسبهتیلتون -هندرسون فرمولاز 

بوته نخود از بخش میانی هر  99برداري از یاد شده با نمونه

کرت )طبق روشی که براي الروها شرح داده شد( تعداد 

بوته  99هاي موجود روي پیلههاي خسارت دیده از کل پیله

ثبت و بر اساس آن  نیز هاي آزمایشیدر هر یک از کرت

هاي نخود براي هر کرت محاسبه پیلهدرصد خسارت روي 

ها براي تعیین جزیه واریانس دادهت ،در مرحله بعد شد.

درصد تغییرات جمعیت الروها )به عنوان معیاري از 

از سوي دیگر . شد انجام سی(کارایی تیمارهاي مورد برر

هاي خسارت دیده در هر یک از پیلهدرصد  محاسبهبا 

ر هر بلوك در کرت شاهد د با توجه بههاي تیمار کرت

ین تعی پاشیمحلولپس از روز  هفتو  سهفواصل زمانی 

دست آمده از هدر نهایت تجزیه واریانس نتایج ب .شد

درصد تغییرات جمعیت الروها در هر کرت آزمایشی و 

ها با استفاده از نرم  پیلهطور درصد میزان خسارت  همین

بندي تیمارها با استفاده از آزمون انجام و گروه SPSS افزار

بندي نتایج از جمع پسو در نهایت  انجام شد دانکن

ان و میزدر کنترل آفت بیولوژیک تیمارهاي کارایی 

  د.ش هاي نخود ارائهپیلهخسارت آفت روي 

 

 نتایج:

رایط در شهای میکروبی کشحشرهکنترل کیفی 

 :آزمایشگاه

 مختلف هايسنجی غلظتاز تست زیستنتایج حاصل 

ید کننده عدم وجود یتامیکروبی  هايکشحشره

بر اساس ماده هاي مذکور فرآوردهبتااگزوتوکسین در 

چنین آلودگی به سایر همبود.  B. thuringiensis موثر

و مقدار اسالور  ها مشاهده نشد،در آنها میکروارگانیسم

×  999ترتیب هاي بیوتک هند و بایولپ بهکشآفتزنده 

 که با به برچسب گرم بود اسالور در  1/5×  999و  1/1

 ها مطابقت داشت. کشآفت
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 :عهدر مزرهای میکروبی کشحشرهارزیابی کارایی 

انجام اسووتان لرسووتان و کرمانشوواه   نخودرع امز در ونآزم

ایی تیمارها بررسووی درصوود کار  لرسووتاناسووتان در  .شوود

ساس تعداد الروها  شا   ي زبرا شی ن  ننده در هرکرت آزمای

شی، محلولروز بعد از  سه و هفت داد که تیمارها در  ا ب پا

مقایسه درصد . (9)جدول  دارند دارمعنیاختالف یکدیگر

ها    کارایی   مار فت روز تی به غیر از   پس از ه نشووووان داد 

تار   199و  199 هاي دز تک گرم در هک کمترین  با   بیو

 اراییاز لحوواظ کووي بیولوژیووک بقیووه تیمووارهوواکووارایی، 

با  اختالف معنی کدیگر داري  کارایی         ی نه  ند و دام ندار

در اسوووتان   (.9)جدول   اسوووت درصووود 19-15بین  ها آن

بررسووی درصوود کارایی تیمارها نشووان داد که    کرمانشوواه

مارها در سوووه و هفت روز        یکدیگر با   کاربرد از  پستی

بر اساس آزمون چند ( و 2دار دارند )جدول اختالف معنی

در هفت روز   .گروه قرار گرفتند  سوووهدر  اي دانکندامنه 

تیمارها در سوووه گروه قرار گرفتند که روي      ،پس از تیمار 

لپ پی و     ،آگرو تک بایو ند   بیو گرم در  9999 دزبا  ه

 یوتکبترین کارایی و  با بیش  آماري  هکتار در یک گروه  

ب   199و  199با دز  هند   یب در گروه  ه گرم در هکتار  ترت

 دوم و سوم قرار گرفتند.

در سوه و هفت روز   خسوارت درصود  در اسوتان کرمانشواه   

شی پس از  شان داد تیمارها با   ،محلول پا فاوت ت یکدیگرن

ساس آزمون چند دامنه  .دار دارندمعنی دانکن روي اي بر ا

گرم در هکتار  9999 دزبا یوتک هند  وبایولپ پی آگرو، 

قرار گرفتند.  در یک گروه آماري   ترین خسوووارت با کم 

سارت در گروه آماري  تریشاهد با بیش  رار قجداگانه ن خ

شکل   گرفت صد         .(9) ساس در ستان نیز بر ا ستان لر در ا

سه و هفت روز پس از    پیله سوراخ در  شی محلولهاي   ،پا

ساس آز  دار دارند.تفاوت معنییکدیگرتیمارها با  مون بر ا

، شوواهد با آماربردارياي دانکن در هر دو نوبت چند دامنه

با کم بیش کدام در   ترین و لوفنورون  ترین خسوووارت هر 

اي قرار گرفتند. در هفت روز پس   گروه آماري جداگانه     

 9999 با دزهند  بیوتکبایولپ پی و  ،یمار روي آگرواز ت

ترین خسوووارت گرم در هکتار در یک گروه آماري با کم

. در (2)شووکل  بعد از گروه آماري لوفنورون قرار گرفتند

با   یهاي میکروب کشآفت توان نتیجه گرفت که    کل می 

به کارایی موثر،     ی     دزبا حداکثر   توجه  براي  هقابل توصووو

.هستندخوار نخود کنترل پیله

 

ان است در نخود هاي کرت محلول پاشی از پسمختلف در روزهاي پیله خوار نخود ها علیه میانگین درصد کارایی تیمار -9جدول 

 .لرستان

Table 1. Average efficiency of treatments against chickpea pod borer on different days after treatment of 

chickpea plots in Lorestan province. 

Efficiency percentage of treatments on different days 

after application 
 

Treatments 
7 3 
84.45 ± 2.17 a 75.47 ± 6.55 a* Lofenuron (2000ml/ha)  
79.77 ± 2.98 a  59.57 ± 3.51 ab Roy Agro (1000ml/ha) 
68.97 ± 2.03 bc 49.07 ± 1.90 bc Biolep P (1000ml/ha) 
74.59 ± 2.53 ab  39.00 ± 3.90 c Bt Biotech India (1000 g / ha) 
61.18 ± 4.82 cd 38.24 ± 9.68 c Bt Biotech India (600 g / ha) 
52.41 ± 0.12 d 33.52 ± 6.92 c Bt Biotech India (400 g / ha) 
6 6 df 
55.39 37.46 F 
≤0.000 ≤0.000 P 

 .دهندمی نشان درصد 95/9 سطح در را دارمعنی اختالف متفاوت حروف
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 استان در نخود هايکرت پاشیمحلول از پس مختلف در روزهاي خوار نخودپیلهها علیه میانگین درصد کارایی تیمار -2جدول 

 .کرمانشاه

Table 2. Average efficiency of treatments against chickpea pod borer on different days after treatment of 

chickpea plots in Kermanshah province. 

Efficiency percentage of treatments on different days 

after application 
 

Treatments 
7 3 

81.66 ±1.17 a  69.92 ±  5.19 a* Roy Agro (1000ml/ha) 
81.27 ± 1.32 a 49.29 ± 4.86 b Biolep P (1000ml/ha) 
79.99 ± 0.95 a  32.95 ± 1.37 c Bt Biotech India (1000 g / ha) 
60.65 ± 1.01 b 37.57 ± 6.24 bc Bt Biotech India (600 g / ha) 
50.10 ± 0.44 c 32.26 ± 2.87 c Bt Biotech India (400 g / ha) 
5 5 df 
116.07 57.89 F 
≤0.000 ≤0.000 P 

 دهند.درصد نشان می 95/9دار را در سطح حروف متفاوت اختالف معنی

 

 
 .در استان کرمانشاه محلول پاشیدر سه و هفت روز بعد از کرت هاي نخود در پیله خوار خسارتدرصد  -9شکل 

Fig 1. Percentage of Helicoverpa spp. damage to chickpea plots in three and seven days after treatment in 

Kermanshah province. 
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 .لرستاندر استان  در سه و هفت روز بعد از محلول پاشیکرت هاي نخود در پیله خوار خسارتدرصد  -2شکل 

Fig 2. Percentage of Helicoverpa spp. damage to chickpea plots in three and seven days after treatment in 

Lorestan province. 
 

 بحث:

ها نشان داده است که کرم که بررسیبا توجه به این

 در روي نخود یک نسل خوار نخود در ایران دارايپیله

 توان به موفقیت در (، میKahrarian, 2012است )

. بیولوژیک این آفت امید بیشتري داشت هاي کنترلبرنامه
 Btهاي بیولوژیک کشدر این تحقیق مشخص شد حشره

هند و بایولپ پی در مناطق مختلف از نظر کارایی  بیوتک

هاي شیمیایی اثرات قابل قبولی کشدر مقایسه با حشره

. به نحوي که در استان رند( در کنترل آفت دا19%-69%)

هاي کشداري بین این آفتفاوت معنیلرستان ت

کش روي آگرو مشاهده نشد )جدول بیولوژیک و حشره

دوست و همکاران، مهاجري و  عدل (.2ل و شک 9

به نتایج مشابهی  مرزبان و همکاران چنینهمهمکاران و 

 Adldust and دارد مطابقتاند که با این نتایج رسیده

Izadyar, 1995) Mohajeri et al., 2000; (Marzban et 

al., 2012;( در پاکستان احمد و همکاران .Ahmed et 

al., 2012کش بیولوژیک ( استفاده از آفتBt  را براي

خوار نخود مؤثر دانسته و آن را جایگزینی کنترل پیله

ا توجه بشیمیایی اعالم کردند.  هايکشآفتمناسب براي 

ها و برگکه الروهاي جوان )سن یک و دو( از به این

 هپیلندرت وارد ه کنند و بهاي نرم نخود تغذیه میشاخه

 Reedشوند )نخود می پیلهشوند و در سنین آخر وارد می

and Pawar, 1982 بنابراین الروهاي سن پایین که به .)Bt 

هاي میکروبی مبتنی بر کشآفت ترند در معرضحساس

مواد  ازقرار دارند. اگر بتوان  Btهاي حشرات و ویروس

هاي کشبه عنوان مواد کمکی در آفت UVمحافظ 

 توان به موفقیت صد در صديمیکروبی استفاده کرد می

ی با هاي میکروبکشآفت ها مطمئن شد. البته ترکیبآن

 موفقیت د نتواهاي ارگانیک نیز میکشحشره

 هاي میکروبی را افزایش و مصرف کشآفت

 کاهش دهد.شیمیایی خطرناك را  هايکشآفت

 مدیریتداد که  برخی از محققین نشان نتایج پاوهش

 هايکشو آفتهاي فرمونی متشکل از تلهتلفیقی 

خوار هپیلخسارت کاهش  دررا  کاراییبهترین میکروبی 

کیبی تر. داشته استنشان داد و باالترین عملکرد را  نخود

هاي هرز و ایندوکساکارب در علف از عملیات مدیریت
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ر موثرترین بوده و منج پیلهکاهش جمعیت الرو و آلودگی 

در  Bt کش میکروبیآفت به حداکثر عملکرد دانه شد.

هاي هرز نیز جمعیت الرو را علفترکیب با مدیریت 

طور قابل توجهی کنترل کرد، اما نسبت به تیمارهاي فوق به

 تریکوگراما،زنبور  سازيرهاتر بود. پایین

Trichogramma chilonis Ishii  را کنترل  خوار نخودپیله

یاه هاي سطح گتواند به خاطر کرك، که دلیل آن مینکرد

نخود باشد که مانعی براي فعالیت برخی از زنبورهاي 

 ;Mahmudunnabi et al., 2014)پارازیتوئید است 

Anilkumar et al., 2011) . 

 توان براي مدیریت جمعیتهاي میکروبی را میکشحشره

گی به ها وابستاستفاده کرد و استفاده از آننخود  خوارپیله

 کشورهايدر . دهدشیمیایی را کاهش می هايکشحشره

 نی برهاي میکروبی مبتکشتوسعه یافته، استفاده از حشره

B. thuringiensis   یک جایگزین سازگار با محیط زیست

 Ahmed)  هاي شیمیایی خطرناك استکشبراي حشره

et al., 2012). کارایی Bt  توان با ترکیب مقادیر را می

-و حشره هاها، ادجوانتمناسبی از اسیدها، نمک ها، روغن

 Karel and) هاي شیمیایی افزایش دادکش

Schoonhoven, 1986; Khalique and Ahmed, 2001 

 بابه ترتیب  DiPel ES و  DiPel 2Xاز استفاده. (2003 &

 مزارعلیتر در هکتار در مراحل اولیه آلودگی  5/9و  1/9

ول نوبت محل( با حداقل دو پایین ینالرو سنبه )آلودگی 

روزه منجر به افزایش عملکرد نخود شد  1در فواصل  پاشی

(Ahmed and Khalique, 2012 .)استفاده از  

، BioBitنام تجاري  ، باBt  هاي مبتنی برکشحشره

Delfinو ، DiPel همراه با NPV  هلیوتیس خسارتحداقل 

. (Anonymous, 1997) در پی داشترا  در مزارع نخود

هاي کاربرد اگر آگاهی کشاورزان در مورد زمان و روش

Bt هاي مبتنی برکشحشره، یابد اارتق Bt توانند به عنوان می

نتایج نشان می  .عمل کننددر مزارع نخود   IPM ابزار موثر

 .Bبایولپ پی و  هاي میکروبیکشدهد که حشره

thuringiensis گرم در هکتار  9999به میزانهند  بیوتک

. اما الزم است اندبراي کنترل پیله خوار نخود مناسب

اي انجام گیرد که جمعیت غالب پیله در مرحله پاشیمحلول

چنین ود در مرحله الرو سن یک یا دو باشد، همخوار نخ

 درظهر  از بعد Btکش بیولوژیک حشرهشود توصیه می

د.نوشکار برده بهشرایط بدون وزش باد تند و بارندگی 
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Abstract: 

   One of the main problems in the production of chickpeas in most of the provinces where chickpea is 

cultivated including west and north-west provinces is the general and specific pests, including chickpea pod 

borer, Helicoverpa armigera. This project was conducted in a randomized complete block design in 

Kermanshah and Lorestan provinces with seven treatments in three replications. Treatments included, 

Lofenuron 2 l/1000 l , Roy Agro 1 l/1000 l , Biolep P 1 l/1000 l , insecticide Bacillus thuringiensis Ber, 

(Biotech Indian)  with three doses of 1000, 600 and 400 grams per hectare. The efficacy of the insecticides 

was investigated 3 and 7 days after the treatment, and the number of damaged pods was recorded at the 

mentioned time intervals, and the percentage of damage of the pods was calculated. The results showed 

that the treatments were significantly different in efficacy and the percentage of damage and B. 

thuringiensis-based insecticides were statistically effective (75 to 81%) in controlling chickpea pod borer 

after seven days.  Biolep P biological pesticide showed 68.79 and 81.27% and Bt (Biotech India) 74.59 and 

79.99% efficacy in Lorestan and Kermanshah provinces respectively. There was no significant difference 

in efficacy percentage between the biological pesticides and Roy Agro pesticide. The biopesticide Biolep 

showed no significant difference in terms of efficacy and damage percentage in comparison with the 

Biotech India biopesticide. The results show that if the pest is not controlled (control), the percentage of 

damage on chickpea pods is about 40%, but with the use of biological pesticides, this damage could be 

reduced to less than 10%.  
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