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 يپرهروي مراحل الروي شبحنا پودر  اختالط با در Bacillus thuringiensis var. kurstakiباکتري  تأثیر
 Tuta absoluta (Meyrick)فرنگی مینوز گوجه

 
 4زهرا هاشمی طسوجی و 3صفرعلیزاده، محمدحسن *2آرمیده، شهرام 1عذرا هاشمی طسوجی
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  دانشگاه ارومیه ، دانشکده کشاورزي استاد گروه گیاهپزشکی،- 3

 30/01/94تاریخ پذیرش:     11/09/93  تاریخ دریافت:

  چکیده
خسارت که است فرنگی یکی از آفات مهم گوجه Tuta absoluta (Meyrick) فرنگیي مینوز گوجهپرهشب

استفاده از عوامل  ،محیطی هاي زیستي سموم و آسیبماندهباقی اتکند. با توجه به خطرمیوارد  شدیدي به آن
حنا به عنوان پودر  باشد. در این تحقیق ازمی توجهورد م Bacillus thuringiensis باکتري ویژه به کنترل بیولوژیک

آزمایشات به روش غوطه ور سازي برگ گوجه فرنگی در ي گیاهی افزایش دهنده اثر استفاده گردید. یک ماده
به طور جداگانه هاي باکتري و حنا  حاصل از تاثیر غلظت 25LCو  50LC هاي تهیه شده انجام شد. سپس، مقادیرمحلول
 50LC هاي اثرات تیمار باکتري و حنا توأمبه منظور بررسی اثر تعیین شد.  ساعت 72و  48، 24طی  نین الرويروي س

باکتري و تیمار شاهد در قالب طرح کامالً تصادفی و در محیط برگ  25LCحنا و  25LCحنا و مخلوط  50LCباکتري، 
 تأثیرن الروي اختالط باکتري و حنا در مقایسه با ها نشان داد در هر سه س. نتایج بررسیمورد بررسی قرار گرفت

، حنا 50LCکه میانگین درصد تلفات الرو سن یک با مقادیر طوريداشته است. به سینرژیستیجداگانه باکتري و حنا اثر 
50 LC 25و مخلوط باکتريLC  25حنا وLC و  30، 33/23)، (%50و  67/26، 20ترتیب (به ساعت 72و  48، 24در  باکتري

 33/33، 67/26) و(%60و  30، 33/23)، (67/56و  67/26، 20)، در سن دوم الروي (%67/66و  33/33، 67/26) و (33/63%
 درصد) %33/63و  33/33، 67/26) و (%60و  30، 33/23)، (%67/56و  33/23، 20) و در سن سوم الروي (%33/63و 
 .شدافزایش تلفات در سنین مختلف الروي حنا باعث  و ريباکت توأممطالعه اخیر نشان داد کاربرد دست آمد. به

 در بهتر استمحیطی   با عوامل قابل قبول زیست ویژه بههاي دیگر کنترلی  تلفیق عوامل بیولوژیک با روشبنابراین، 
  . استفاده قرار گیرد دمورمدیریت تلفیقی آفات  برنامه
  فرنگیي مینوز گوجهپره ، شبنرژیستیسی، حنا، اثر Bacillus thuringiensis: هاهواژکلید 

  
  مقدمه

 Lycopersicun esculentumفرنگیگوجه

Miller، ،گیاهی علفی و یکساله از تیره بادمجانیان
Solanaceae، این گیاه بومی امریکاي جنوبی بوده است .

و یکی از محصوالت اقتصادي مهم در بسیاري از کشورها 

یکی از آفات مهم و  .)2007، 1و همکاران (بالدین دشبا می
 Tuta absolutaفرنگی مینوز گوجه ،نو ظهور این گیاه

(Meyrick) در چند  ).1390 (صفوي و صفوي، است
فرنگی به یک آفت گوجهمینوز  يپرهشبسال اخیر 

 گوجه فرنگی هاي گیاهبه کلیه قسمتو مخرب تبدیل شده 
                                                             
1  - Baldin et al. 
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ي هااین آفت به تمام مراحل رشدي بوته ؛حمله می کند
سنین الروي  زند و در تمامگوجه فرنگی خسارت می

احتمال خسارت به سبب تغذیه این حشره وجود دارد. 
ها و هاي نازك، گلهاي انتهایی، برگچهجوانه ،الروها

 همچنین، .دهندهاي سبز را براي تغذیه ترجیح میمیوه
کنند و مسیر تغذیه تغذیه میها برگالروها از بافت مزوفیل 

فضوالت سیاه  و آیدهاي نامنظم در میبه صورت لکهها آن
داالن ها قابل مشاهده است. این لکه ها ممکن  الروها درون

ممکن است  نکروزه شوند. همچنین الروها است بعداً
ظهور  حضبه منیز ها میوه .در ساقه ایجاد نمایند هاییتونل

گیرند. ها در معرض هجوم این آفت قرار میروي بوته
از این آفت درون میوه، ممکن است محل  هاي ناشیداالن

فساد و  ورود عوامل بیماري زاي ثانویه باشد، که موجب
درصد  100تا  60حدود  این آفت شود.پوسیدگی میوه می

و  کابررا-گنزالز( ردباز بین میرا  گوجه فرنگی محصول
. خسارت این آفت به طور مستقیم )2011، 1همکاران

- فیت فتوسنتزي و میزان تولید گوجهمربوط به کاهش ظر

هاست. عالوه بر این زیان فرنگی در مزارع باز و گلخانه
هاي آلوده در اقتصادي ناشی از عدم بازارپسندي میوه

بندي، شرایطی که امکان فرآوري پس از برداشت (بسته
نقل) وجود داشته باشد از اهمیت  و سازي و حملذخیره

  زیادي برخوردار است. 
ثانویه  يهاغیرمستقیم آفت نیز از راه آلودگی خسارت

ها ها و میوهها بر روي بافتاست که در اثر گسترش پاتوژن
هاي نهایت وجود آفت درون میوه آید. دربه وجود می

فرنگی همراه با مقاومت آن به دماهاي پایین، باعث گوجه
فرنگی به کشورهاي اختالل شدید در صادرات گوجه

 .)2011، 2و همکاران (گارزیا شودفت میغیرآلوده به آ
هاي گیاهی مختلف، توانایی آفت در زندگی بر روي گونه

                                                             
1- Gonzalez-Cabrera et al.,  
2- Garzia et al., 

- مناطقی که بهفقدان حشرات مفید کنترل کننده آن در 

- و حضور دائم حشرات کامل و تخماند تازگی آلوده شده

هاي آن و همچنین تداوم آلودگی به دلیل اختالف در 
 ينیز مدت متفاوت چرخه ها وسرعت نشو و نماي الرو

ها بر هاي موجود در مزارع باز و گلخانهزندگی بین جمعیت
اما برخی از رفتارهاي افزاید. مشکالت کنترل آفت می

گردد.  خاص حشره موجب تسهیل در کنترل آن می
الروهاي این آفت مدتی را به صورت سرگردان، خارج از 

ها  در انکنند که در این زمهاي گیاهی سپري میبافت
شوند. ها و دشمنان طبیعی واقع میکشمعرض آفت

و قبل از حفر داالن  ها پس از تفریخ تخمالروتعدادي از 
در طول دوران . همچنین برندبه صورت سرگردان به سر می

که الروها به دلیل کافی نبودن مواد غذایی (به رشد هنگامی
فت علت تراکم باالي جمعیت یا خشک شدن یا فساد با

گیاهی) از داالن اولیه به هدف حفر داالنی دیگر خارج 
یابی به شوند و زمانی که الروهاي کامل براي دستمی

مکانی مناسب جهت تبدیل شدن به شفیره از داالن خارج 
، 3سانینو و اسپینوزا(توان بر آنها اثر گذاشت میشوند می

 . در بسیاري از کشورهایی که این آفت وجود دارد،)2010
هاي کنترل بیولوژیکی آفت در حال بررسی و تحقیق روش
در جوامع گوناگون  .)2010، 4و همکاران کسوندیز( است

- شدیدي به استفاده از مواد غذایی عاري از پس میل بشري

دارد  نتیک وجودتشیمیایی س و سموم هاي ترکیباتمانده
ها به سوي دستیابی به این گرایش سبب شده تا پژوهش که

(ساید و  خطر سوق داده شودکش کمات حشرهترکیب
از سموم شیمیایی در بی رویه استفاده  .)2000،  5همکاران

در برابر سموم و  ها آنکنترل آفات، سبب افزایش مقاومت 
سوء بر سالمتی انسان  تأثیرآلودگی محیط زیست شده و 

                                                             
3- Sannino & Spinosa 
4- Desneux et al., 
5- Sayed et al., 
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در چنین ). 2009،  1 (بانداري و همکاران خواهد داشت
هاي کنترلی ایمن، مناسب و یافتن روش شرایطی نیاز به

از جمله  .هاي اقتصادي ضروري استپذیر از جنبهتوجیه
هاي کشاستفاده از حشرهبا کنترل آفات  ها،روشاین 

  .)2009، 2مالدنوا و شتروا( باشدمیکروبی و سنتز شده می
کشی میکروبی است ، حشرهB. thuringiensisباکتري 

غشاهاي  شودگوارشی حشره میکه وقتی وارد دستگاه 
خدیر ( کندقسمت میانی مجراي هاضمه را متالشی می

ترین . در حال حاضر این باکتري مهم)2013، 3وهمکاران
از جمله پاتوژنی است که براي کنترل بیولوژیکی آفات 

هاي گیرد و فرموالسیونمورد استفاده قرار میبالپولکداران 
ژیک جهان را به خود هاي بیولوکش% مصرف حشره92آن 

پودر ). 1383دهد (قاسمی کهریز و همکاران، اختصاص می
شود که بومی هاي گیاه حنا حاصل میحناي طبیعی از برگ
از  Lawsonia alba Linnaeusایران و با نام علمی 

ي رنگی است. برگ حنا داراي ماده Lythraceaeي تیره
). 1365چی، هباشد (آینها میالوسون و مواد چربی و تانن
ي گیاهی بسیار ارزان قیمت و پودر حنا به عنوان یک ماده

تواند به دلیل داشتن مقدار زیادي از انواع قابل دسترس می
 .B تالط با باکتريدر صورت اخو ها تانن

thuringiensis زیرا  .باعث بروز حالت سینرژیسم شود
هاي پوششی توانند در سلولهاي موجود در آن میتانن

- هاي ریزي ایجاد نماید و سبب ي میانی حشرات زخمروده

ي میانی رشد هاي باکتري که در درون رودهشوند که اسپور
ي عمومی شده و با تري وارد حفرهاند به مقدار فراوانکرده

 شوندافزایش عفونت عمومی، باعث افزایش تلفات الرو 
  .)1382نامور و همکاران، (

                                                             
1- Bhandari et al., 
2- Mladenova & Shtereva 
3- Khadir et al. 

اختالط حنا با باکتري  تأثیر یابیبه منظور ارز این تحقیق
B. thuringiensis مینوز  يپرهشبسنین الروي  روي

  .شدام جانفرنگی گوجه
  

  هامواد و روش
  گهداري حشراتپرورش و ن ينحوه

از مزارع  ،T. absolutaفرنگی مینوز گوجهکلنی 
جهت آوري گردید. نگی اطراف ارومیه جمعفرگوجه يآلوده

 Super (رقمهاي روي بوته حشرات کامل ،آفت تکثیر انبوه

strain B (تیکی هاي پالسگلداندر  هفرنگی کشت شدگوجه
 کشاورزي دانشکده مزرعه تحقیقاتی در همچنین ،در گلخانه

ه شدند. به منظور تقال دادانفرنگی روي گوجه ،دانشگاه ارومیه
ها به بذرگلدان کشت شد.  15هر هفته اجراي آزمایشات 

هایی ت در آب خیسانده شده و سپس در گلدانساع24مدت 
در شرایط  در گلخانه مترسانتی 13و ارتفاع  15با قطر دهانه 

ساعت  16درجه سلسیوس و دوره نوري  25±2دمایی 
 60±10ساعت تاریکی و رطوبت نسبی  8روشنایی و 

-با استفاده از اندازهرشد یافته  يهاالروکشت شدند. درصد

 گردیدز سنین دیگر تفکیک گیري عرض کپسول سر ا
هایی که با روي گلدانو  )1983، 4و همکاران ون(کالتاگی

 منتقلو داراي تعداد زیادي برگ رشد یافته  طلق پوشانده شده
  . شدند

 پودر حنا باکتري وسنجی با زیستآزمایشات 
 B. thuringiensis var. kurstaki strainباکتري

PB54 کشور 5مورسیا تشرک ساخت وتابل پودر صورت به 
سنجی، حناي مورد استفاده در زیست پودر .گردید تهیه اسپانیا

 400الک ( از بعدکه  بودپودر حناي معمولی موجود در بازار 
-به دلیل ماهیت حشره کار رفت. هب مش) در زیست سنجی

باشند، می مؤثرکه از طریق گوارشی  هر دو عامل کشی
فرنگی در رگ گوجهور کردن ببه روش غوطهسنجی زیست

                                                             
4- Caltagrone et al. 
5- Murcia 
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جهت ارزیابی و . )1382، معینی نقده( سمی انجام گرفت محلول
 تأثیر، آزمایشات مقدماتی شامل باکتري و حنا LC50تخمین 

به همراه تیمار  و نیز پودر حنا بیولوژیک عاملپنج غلظت از 
 )%80- 20( حداکثرحداقل و هاي یین غلظتشاهد به منظور تع

بعد از تعیین  .دوم و سوم انجام گرفتالروهاي سنین اول،  روي
بیشترین مرگ و میر را ایجاد کرده کمترین و هایی که غلظت

 بودند سه غلظت دیگر به روش لگاریتمی محاسبه گردید
 وهاي مختلف تهیه ). غلظت1353قی و پورمیرزا، ا(مراداسح
هاي سمی فرنگی در محلولهاي گوجهو برگ ندشدورتکس 

ها درسطح منظور پخش یکنواخت محلولور شدند. به غوطه
که داراي خاصیت  201توئیناز  درصد 1به مقدار  ها،برگ
- پس از آلوده. نندگی و چسبندگی است، استفاده شدکپخش

در تیمار  .ها در دماي آزمایشگاه خشک گردیدبرگ ،سازي
د. پس از تبخیر شاستفاده  20توئینشاهد از آب مقطر به همراه 

با استفاده از  3و  2، 1الروهاي سن  عدد 10 ،هاگآب از سطح بر
به منظور  .ها قرار گرفتندروي برگ به طور جداگانهقلم موي نرم 

ها با توري مسدود ، درب آنهاپتري دیشتبادل هواي درون 
شمارش شد.  ساعت 72و  48، 24ها پس از گردید. تلفات الرو

گردید.  ثبتها آن مو به سربا زدن ضربه توسط قلم مرده يالروها
 در صورت عدمالرو زنده و  ،در صورت تحركبه این نحو که 

در این  شدند.تغییر رنگ بدن، مرده محسوب  واکنش به ضربه و
  تحقیق براي هر تیمار سه تکرار در نظر گرفته شد.

  باکتري و پودر حنا تواماثرات 
با  حنا پودر این آزمایش به منظور بررسی خاصیت اختالط

باکتري و  تأثیربه منظور باال بردن  بر مرگ و میر الروها ريباکت
طراحی شد. بدین منظور بعد از  آن يمادهکاهش میزان مصرف 

به روش غوطه ور باکتري و حنا  LC50و  LC25تعیین مقادیر 
مورد بررسی قرار  ها آن توأماثرات سازي برگ در محلول، 

 LC50و  LC25ر امقد ترکیب بر اساس دو گرفت. مقادیر هر
هاي هر کدام به ا با ترازوي دیجیتالی توزین و محلولنباکتري و ح

                                                             
1- Tween20 

فرنگی به هاي گوجهتهیه و برگ 20توئین همراه یک درصد 
ها بعد از خشک شدن برگ ند.ور کردن آغشته شدروش غوطه

، LC50 (He)، حناLC50 (Bt) شامل تیمار باکتريهر تیمار  در
و تیمار  LC25 (Bt) + LC25 (He) ترکیب باکتري با حنا

مو قلم با استفاده از روعدد ال 10و در هر تکرار شاهد در سه تکرار 
پتري ب در و قرار گرفتند هاپتري دیشدرون  يهابرگ روي
پس از  يالروهر سه سن  تلفات با توري مسدود گردید. هادیش

  د.ششمارش  پس از تیمارساعت  72و  48، 24
  هاتجزیه و تحلیل داده

- دادهباکتري و حنا  LC50و LC25 محاسبه مقادیر به منظور

افزار هاي حاصل از مرگ و میر الروهاي سنین مختلف در نرم
SPSS, 19 ارزیابی در همچنین گردید. 2پروبیت يتجزیه 

مرگ و میر ناشی از  باکتري با حنا پودر اختالط خاصیت
 Arcsinا به روش هتیمارهاي مختلف بعد از تبدیل داده

 4توکیبه روش  هاو مقایسه میانگین 3یک طرفه تجزیه واریانس
ها نیز درصد انجام گرفت. براي رسم نمودار 95 در سطح اطمینان

  .دشاستفاده  Excel-2010افزار از نرم
 

  نتایج
 ینروي سن و حناباکتري  LC50و  LC25محاسبه مقادیر 

  فرنگیي مینوز گوجهپرهشبالروي مختلف 
 و حنا باکتري تأثیربه دست آمده حاصل از  LC50مقادیر 
که با  دادفرنگی نشان ي مینوز گوجهپرههاي شبروي الرو

و میزان  باکتري و حنا کاهش یافت LC50گذشت زمان میزان 
. همچنین سن اول الروي بیشترین گردیدکشندگی نیز بیشتر 

حنا در درجه بعدي نسبت به باکتري و حساسیت کشندگی را 
با افزایش سن الروي از میزان حساسیت کشندگی  و نشان داد

  . )1(جدول  شدکاسته

                                                             
2- Probit 
3- One way ANOVA 
4- Tukey 
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(تعداد  فرنگیي مینوز گوجهپرهي شبالرومختلف   سنین رويو پودر حنا باکتري هاي مختلف غلظت تأثیر LC50و  LC25. مقادیر 1جدول 

  )3، درجه آزادي= 180الرو در هر آزمایش=
  

  ن الرويس  ماده آزمایشی 
 زمان

  ساعت)(
± SEشیب خط Chi-

square  
   )هاي کشندگی (پی پی امغلظت  

LC25  LC50 حد پایین - حد باال  

  
  باکتري

  
  

  اول
24  637/0±737/2  395/0  469/1216  561/2145  058/3695 -626/1675  
48  545/0±756/1  453/0  440/985  561/1804  736/8473 -372/1643  
72  530/0±039/2  462/0  961/795  149/1705  154/3013 -404/1315  

  دوم
24  783/0±490/4  035/2  289/1557  809/2200  743/2524 -443/1962  
48  710/0±585/3  229/1  202/1368  978/2109  477/2492 -301/1834  
72  680/0±364/3  276/0  726/1184  779/1879  607/2197 -451/1601  

  سوم
24  994/0±899/5  860/2  161/2083  564/2710  839/3008 -363/2483  
48  897/0±256/4  025/0  574/1914  651/2757  208/3229 -491/2456  
72  854/0±992/3  747/0  941/1526  188/2253  877/2886 -755/2210  

  
 حنا
  
  

  اول
24  853/0±501/3  689/3  179/1558  131/2428  665/3386 -554/2072  
48  817/0±429/3  954/3  341/1392  912/2189  951/2851 -121/1891  
72  795/0±292/3  202/4  329/1287  366/2063  997/2629 -809/1779  

  دوم
24  429/1±649/6  726/2  937/2610  881/3297  191/3807 -347/3040  
48  375/1±520/6  003/4  368/2491  479/3161  801/3581 -689/2923  
72  317/1±923/5  456/2  833/2347  705/3051  276/3457 -251/2809  

  سوم
24  114/1±568/4  126/2  286/4028  474/5659  364/7215 -790/5028  
48  091/1±920/4  375/3  875/3769  278/5169  380/6079 -067/4672  
72  067/1±659/4  120/3  933/3622  179/5056  860/5953 -583/4552  

  
  

 يالرو سنین حنا روي و باکتري توأماثر 
  گی فرني مینوز گوجهپرهشب

هاي مربوط به تلفات سن نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده
در  وحنا باکتري مخلوط فرنگی در اثرگوجه مینوز يپرهشب اول

 ,P=667/30F 3,11= ( ،48 )001/0 ,001/0(  24هاي زمان

P=667/30F 3,11=  ( ساعت  72و)001/0, P=75/15F 3,11=  (
 از نظر کشندگی اتیمارهدرصد بین  95 اطمینان با که نشان داد

محاسبه  Fها، . در مورد اثر غلظتشتداري وجود دااختالف معنی
در هر سه  درصد، 95جدول در سطح احتمال آماري  Fشده از 

(احتمال) کوچکتر از  Pتر بوده و بزرگ ساعت 48 و 48 ،24زمان 
  .)1 (شکل بود 05/0

الرو فات هاي مربوط به تلنتایج حاصل از تجزیه واریانس داده
 فرنگی در اثر مخلوط باکتري وحناي مینوز گوجهپرهدوم شبسن 

24 )001/0, P=75/15F 3,11=( ،48 )001/0, P=50/40F 

پس از  )  =P=93/17F 3,11 ,001/0( ساعت 72و )  =3,11
درصد بین تیمارها اختالف  95 که با اطمینان آزمایش نشان داد

محاسبه شده از  Fها، لظت. در مورد اثر غشتمعنی داري وجود دا
F  بوده و تر درصد، بزرگ 95جدول در سطح احتمال آماريP 

   .)2 شکل( دبو 05/0(احتمال) کوچکتر از 
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هاي مربوط به تلفات نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده
فرنگی در اثر مخلوط ي مینوز گوجهپرهسوم شب سن

 P=75/15F ,001/0( 24 هايدر زمان باکتري، وحنا

3,11=( ،48 )001/0, P=50/40F 3,11=  ( ساعت 72و 
)001/0, P=93/17F 3,11= (  ساعت پس از آزمایش نشان

درصد بین تیمارها اختالف معنی داري  95 که با اطمینان داد
 Fمحاسبه شده از  Fها، . در مورد اثر غلظتداشتوجود 

تر بوده و درصد، بزرگ 95جدول در سطح احتمال آماري 
P 3 شکل( بود 05/0مال) کوچکتر از (احت(.  
 بندي میانگین تیمارهاگروه 

تیمار  دادتیمارها نشان درصد تلفات بندي میانگین گروه
 تک تأثیرنسبت به مخلوط دو عامل در هر سه سن الروي 

  ).3تا  1هاي(شکل شتدا سینرژیستیتک تیمارها، اثر 
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روي الرو  هاي مورد بررسیتیمارهاي مختلف در هر یک از زمانمقایسه میانگین درصد مرگ ومیر حاصل از . نمودار 1شکل

حروف مشابه در نمودار در سطح احتمال آماري آزمون توکی و ا(مقایسه میانگین ب فرنگیي مینوز گوجهپرهسن یک شب
  ل: کنترC: باکتري، Bt: حنا، He ).اختالف معنی داري ندارند 05/0
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روي الرو سن دو هاي مورد بررسی تیمارهاي مختلف در هر یک از زمان. نمودار مقایسه میانگین درصد مرگ و میر حاصل از 2شکل 
معنی اختالف  05/0(مقایسه میانگین باآزمون توکی و حروف مشابه در نمودار در سطح احتمال آماري  فرنگیي مینوز گوجهپرهشب

  : کنترلC: باکتري، Bt: حنا، Heداري ندارند). 
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روي الرو سن هاي مورد بررسی تیمارهاي مختلف در هر یک از زمان. نمودار مقایسه میانگین درصد مرگ و میر حاصل از 3شکل 

اختالف  05/0مشابه در نمودار در سطح احتمال آماري  (مقایسه میانگین باآزمون توکی و حروففرنگی ي مینوز گوجهپرهسه شب
  : کنترلC: باکتري، Bt: حنا، Heمعنی داري ندارند). 

  
  بحث

دست آمده از تحقیق حاضر، ه براساس نتایج ب
ي مینوز پرهالرو سن یک شب رويتلفات  بیشترین

 72بعد از ، B. thuringiensisفرنگی در برابر گوجه
میزان تلفات با گذشت  ج نشان داد. نتایساعت ایجاد شد

، در 1998در سال  1همکارانو  وژائ زمان افزایش یافت.
و  منگو  HübnerHelicoverpa armigera  روي

 2003در سال  3و همکاران وو، 2003در سال  2همکاران
 .Bباکتري  .Pieris brasicae L بید کلم روي

thuringiensis را به صورت آزمایشگاهی و صحرایی 
جمعیت  باکتريکه  دادنشان  هاآن نتایج وبه کار بردند 
 .داد معنی داري کاهش طوربه اول آفت را  الروهاي سن

روي  B. thuringiensisباکتري تاثیر بررسی  همچنین در
الروهاي سن اول  T. absoluta مختلفن نیالروهاي س

 کابررا- (گنزالزند دیگر داشت ننیحساسیت باالتري نسبت به س

                                                             
1. Zhao et al., 
2. Meng et al.,  
3. Wu et al., 

در ارزیابی میزان حساسیت سنین ). 2011، مکارانو ه
توسط  ي مینوز گوجه فرنگی به باکتريپرهمختلف شب

ترکیب این سن اول الروي نسبت به دیگر محققین نیز، 
بر  .)2000،  4و همکاران راسل( بودبیولوژیک حساس تر 

اساس نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر، بیشترین تلفات 
ي مینوز گوجه فرنگی در برابر شب پره روي الرو سن یک

B. thuringiensis  ساعت ایجاد شده است  72بعد از
 .نتایج نشان داد میزان تلفات با گذشت زمان افزایش یافت

هاي خود به این ) نیز در بررسی2011( 5موال و همکاران 
فرنگی ي مینوز گوجهپرهالرو سن اول شب نتیجه رسیدند که

که دبوبسیارحساس  B. thuringiensisنسبت به باکتري 
با نتایج بررسی حاضر مطابقت نشان می دهد. شولر و 

 .Bاظهار داشتند سمیت باکتري  2004در سال  6همکاران 
thuringiensis در روي(Say)   در روي الروهاي سن

با گذشت زمان  Leptinotarsa decemlineata سوم

                                                             
4- Rausell et al., 
5- Molla et al., 
6- Schuler et al., 
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ا گذشت زمان، با که این روند افزایش تلفات ب فتافزایش یا
و  تابشناكتحقیقات  .نتایج تحقیق حاضر مطابقت دارد

کرم  الروهاي سن دوم در روي 2002در سال  1همکاران
 Pectinophora gossypiell (Saunders)سرخ پنبه 

 .Bمیزان تلفات با افزایش غلظتنشان دادند که 

thuringiensis یابد که نتایج تحقیق حاضر با افزایش می
  پژوهشگران مذکور مطابقت دارد. نتایج 

هاي سازگار با کشبا توجه به نتایج محققین، حشره
محیط زیست با منشاء بیولوژیکی و گیاهی به علت کارایی 

باال براي  داران آفت و ایمنی نسبتاًپولکروي بالزیاد 
توانند جایگزین سموم پستانداران و دشمنان طبیعی می

گیري صحیح در اختالط با هم و کارشیمیایی گردند و با به
موجب  B. thuringiensisدر مدیریت تلفیقی با باکتري 

  .)1980، 2و همکاران (برنایس تاثیر شوندافزایش 
هاي مختلف مورد آزمایش بر نتایج حاصل از تاثیر تیمار

-ي مینوز گوجهپرههاي سنین اول تا سوم شبروي الرو

از اختالط باکتري و میر حاصل فرنگی نشان داد که مرگ 
B. thuringiensis  و پودر حنا بیشتر از تلفات حاصل از

د. نتایج بررسی تاثیر ترکیب وبها به تنهایی تاثیر هر یک از آن
هاي سن و پودر حنا روي الرو B. thuringiensisباکتري

 Pieris brassicaeي بزرگ کلم ي سفیدهسوم پروانه

L.  ل از اختالط و میر حاصنشان داد درصد مرگLC25 

بیشتر از  B. thuringiensisباکتري  LC25پودر حنا و 
 باکتري به تنهایی LC50پودر حنا و  LC50تلفات حاصل از 

حنا به دلیل داشتن مقدار زیادي  پودر). 1391، (صالحید وب
 .Bها سبب بروز حالت افزایشی در اختالط با باکترياز تانن

thuringiensis هاي موجود در پودر ننشود، زیرا تامی
هاي هاي ریزي در سلولتوانند باعث بروز زخمحنا می

-ي میانی حشرات شوند. این وضعیت سبب میاپیتلیوم روده

                                                             
1- Tabashnik et al., 
2- Bernays et al. 

هاي رشد کرده درون معده به مقدار بیشتري شود که اسپور
ها را در اثر شده و تلفات الروبدن ي عمومی وارد حفره

، و همکاران نامور( ي عفونت عمومی افزایش دهدپدیده
هاي باکتري و پودر حنا که به تنهایی . همچنین تیمار)1382

ند، بودداري اند با یکدیگر داراي اختالف معنیاعمال شده
تواند به این دلیل باشد که پودر حنا به تنهایی این نتیجه می

ها داشته است تاثیر بسیار ناچیزي در کشندگی الرو
 1383و همکاران در سال  ریزهکه قاسمی ).1391(صالحی، 

تحت  B. thuringiensis پودر حنا و باکتري توأمتاثیر 
هاي سن سوم روي الرورا  3سی.اف.جاکپاد بعنوان 

نتایج حاصله بررسی کردند زمینی سوسک کلرادوي سیب
نامور و ي اثر تشدیدکنندگی پودر حنا بود. دهندهنشان

چه بیشتر در جهت افزایش هر 1382همکاران در سال 
کنندگی اثر تشدید، B. thuringiensisکارایی باکتري 

 .Bپودر حنا را در اختالط با  وترکیب شیمیایی کاربراندوم 

thuringiensis هاي سن سوم به طور جداگانه روي الرو
مورد بررسی  Spodoptera exigua Hubnerآفت 

ي اثر دهندهنتایج حاصل از این تحقیق نشانقرار دادند. 
-ها بود. بههاي فوق در مرگ و میر الروي مخلوطزایندهف

 18ساعت، از  24ها  پس از گذشت که تلفات الروطوري
درصد در  5/82ام باکتري، به پیپی 1000درصد در تیمار 

درصد در اثر  90اثر مخلوط باکتري با کاربراندوم و 
 .Bمخلوط کاربراندوم به اضافه پودر حنا و باکتري 

thuringiensis .ي از طرفی دوره افزایش پیدا کرد
کمون باکتري در حالت مخلوط با پودر حنا و کاربراندوم 
به کمترین مقدار خود یعنی کمتر از سه روز کاهش پیدا 

  کرد.
 .Bبا توجه به گران قیمت بودن باکتري  ،بنابراین

thuringiensis توان این هاي تجاري آن میو فرآورده
خطر نظیر را همراه ترکیبات امن و بیترکیبات بیولوژیک 

                                                             
3- Jacpat. B. F.C 
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موجب افزایش تاثیر و  وبه کار برد حنا و سایر ترکیبات 
 .دیگردها آن کاهش در میزان مصرف

  گیري نتیجه
مانده ها همیشه خطر باقیکشکاربرد مکرر حشره

-توان بر روي گوجهسموم را به همراه دارد. بنابراین می

هاي کشاز حشره خوري دارد،فرنگی که مصرف تازه
کنندگان دارد، براي مصرفکمتري خطر  بیولوژیک که

استفاده کرد. اما این ترکیبات سمیت اولیه پایینی داشته و 

توان انتظار داشت که کنترل سریع صورت بگیرد. به نمی
 .Bیی نظیرهاکشحشره افزایش اثر براي منظورهمین 

thuringiensis، اي کنندهدیدرا با مواد تش ها آنتوان می
بی ضرر براي محیط و  داخل وتولید  که ارزان ومانند حنا 

باعث افزایش اثر کشندگی و  وگیاهان است مخلوط نمود 
  نیز کاهش مقدار سم مصرفی شد.

  

  

  منابع

  .ص 1187. انتشارات دانشگاه تهران. مفردات پزشکی و گیاهان دارویی ایران. 1365  .چی، يآینه .1

هاي ردیابی و شناسی، روششناسی، زیستفرنگی (شکلپره مینوز گوجه. شب1390ي، س. م. صفوي، س. ا. و صفو .2
  ص. 96مدیریت). انتشارات خروش تهران. چاپ اول، 

علیه  Bacillus thuringiensisبررسی اثرات متقابل چند عامل با منشا طبیعی در اختالط با باکتري  .1391. صالحی، ف .3
 دانشگاه کشاورزي، يدانشکده. شناسیحشره ارشد کارشناسی نامه پایان). Pieris brassicae L.( ي بزرگ کلمسفیده

  .ص 101 ،19 ش. مراغه

روي  B. thuringiensis var. kurstaki تاثیر باکتري. 1383. ا. و پورمیرزا، ع. ح. قاسمی کهریزه، ا، صفرعلیزاده، م .4
و نقش سینرژیست حنا درافزایش  Leptinotarsa decemlineataزمینی سنین مختلف الروي سوسک کلرادوي سیب

 .539-547): 3( 34 ،علوم کشاورزي ایرانمجله . کارایی آن

در  Plodia interpunctellaپره هندي  بررسی مقاومت سنین مختلف الرو شب .1353 . ا.ع ،و پورمیرزا .، جقیامراد اسح .5
 .34-25) : 1( 2انجمن حشره شناسان ایران،  . نامهBacillus thuringiensisبرابر حشره کش میکروبی 

 Meyrick) ( (Lep., Gelechiidae)فرنگی   ي مینوز گوجه بررسی حساسیت مراحل مختلف شب پره .1382. ، امعینی نقده .6

Tuta absoluta کشاورزي، يدانشکده. شناسیحشره ارشد کارشناسی نامه ان. پایشیمیایی و بیورشنال کش به چند حشره 

  .ص 116دانشگاه رازي. 

. بررسی اثر سیزژیستی کاربراندوم و مخلوط پودر حنا و کاربراندوم با 1382. . اع ،پورمیرزا و م . ح.، صفرعلیزاده ،، پنامور .7
B.t روي الروهاي سن سوم برگخوار چغندر قند .Spodoptera exigua Hubner  .  مجله علمی پژوهشی علوم

 .62 – 53 :)1( 9، کشاورزي 
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