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  چکیده
 Steinernema feltiae Filipjevهاي رایج ي بومی از هر یک از گونهي ترجیح دمایی یک جدایهمنظور تعیین دامنه     به 

-هاي شهر تبریز و اطراف آن جداسازي و شناسایی گردیده که از خاكPoinar  Heterorhabditis bacteriophoraو

گراد روي الرو سن آخر ي سانتی درجه30±1 و 24±2، 15±1، 4±1ها در چهار رژیم دمایی ي زندگی آنه، چرخندبود
Galleria mellonella Linnaeus ي زندگی چرخه.  روز بررسی گردید و آزمایش دو بار تکرار شد13 به مدتH. 

bacteriophora  م و در روز دوازدهم تکمیل و الروهاي گراد به ترتیب در روز دهي سانتی درجه24±2 و 30±1در
ي ي آزمایش تنها افراد مادهتا آخرین روز دورهگراد ي سانتیدرجه 15±1در دماي . کننده ظاهر گشتندآلوده

گراد، مرگ و میر ي سانتی درجه4±1در . ي زیستی نماتد تکمیل نشدهرمافرودیت نسل اول مشاهده گردیدند و چرخه
-رغم آلودهعلیگراد ي سانتیدرجه 30±1 ، درS. feltiaeدر مورد . شده مشاهده نگردیدرات تیمارناشی از نماتد در حش

گراد ي سانتیدرجه 24±2در دماي . ي زندگی تکمیل نگردیدشدن حشرات به نماتد، تنها نتاج نسل اول ظهور کرد و چرخه
-  آلودهG. mellonellaمرگ و میر الروهاي . ندکننده ظاهر شدي زندگی تکمیل و الروهاي آلودهدر روز هشتم چرخه

به وقوع گراد ي سانتیدرجه 24±2 با یک روز تاخیر نسبت به گرادي سانتیدرجه 15±1در دماي   S. feltiaeشده با 
گراد ي سانتیدرجه 4±1در . کننده نیز در روز دوازدهم صورت پذیرفتتکمیل چرخه و خروج الروهاي آلوده. پیوست

نتایج این بررسی نشان داد که دماي مطلوب براي . میر حشرات در اثر آلودگی به این نماتد مشاهده نگردیدمرگ و 
اي ها در برابر آفات حشره و در کاربرد آنتر است  پایینH. bacteriophora نسبت به  S. feltiaeفعالیت و سازگاري 

 . گردنددماهاي ترجیحی هر دو نماتد براي کارآیی بهتر باید لحاظ
  

 ،Heterorhabditis bacteriophoraي زندگی، دما، کنترل زیستی، نماتدهاي بیمارگر حشرات،  چرخه:هاي کلیديواژه
Steinernema feltiae  
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Abstract 

     To determination of thermal preferance range, the life cycle of an endemic isolate of each 

common entomopathogenic nematode species in Iran, Steinernema feltiae Filipjev and 

Heterorhabditis bacteriophora Poinar was studied, separately. One isolate of each species collected 

from Tabriz and its suburb soils, were evaluated under four temprature  levels viz 4±1, 15±1, 24±2 

and 30±1°C on Galleria mellonella L. last instar larvae for 13 days. The experiment was carried out 

twice, for each isolate. The life cycle of H. bacteriophora was completed at 30±1 and 24±2 °C and 

IJs were appeared in 10th and 12th days post infection, respectively. At 15±1°C up to end of the 

experiment, only first generation (hermaphrodite females) of the species was appeared and after 312 

hours, its life cycle was not completed. At 4±1°C, after 13 days (312 hours post infection) larval 

mortality due to nematode infectivity was not observed. For S. feltiae at 30±1°C despite insect 

infectivity, just first generation offsprings were emerged and second generation was not appeared. 

At 24±2°C the life cycle was completed and IJs observed in 8th day. At 15±1°C, mortality of G. 

mellonella larvae was occurred with one day delay compared to 24±2°C. The life cycle was 

completed and IJs appeared in 12th day. At 4±1°C, insect’s mortality due to nematode infection was 

not observed. Results of this study showed that the preference temperature for S. feltiae activity is 

lower than H. bacteriophora and the thermal preference ranges should be considered as they are 

used for biological control of insect pests.  
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  مقدمه

هاي      نماتدهاي بیمارگر حشرات متعلق به  خانواده
Heterorhabditidae و Steinernematidae از 

مؤثرترین و مفیدترین عوامل کنترل زیستی حشرات 
 و آدامز و نگاین 2000رچسیگل و رچسیگل (باشند می

 این نماتدها ضمن کنترل حشرات، نسبت به ).2002
ها را توان آنچنین میضرر هستند، هممحیط زیست بی

-ري  نموده و بیماريکااز طریق مهندسی ژنتیک دست
هاي ها را تغییر داد، برخی از زهرابهزایی و پایداري آن

ها ها قابل انتقال و بیان در میکروارگانیسمتولیدي آن
باشد و به عنوان عامل کنترل زیستی اشباعی یا می

). 2002آدامز و نگاین ( تقویتی قابل استفاده هستند 
داران، گیاهان، نماتدهاي بیمارگر حشرات نسبت به مهره

ها و محیط زیست ایمن بوده و امکان میکروارگانیسم
این . ها در شرایط غیر زنده وجود داردتولید انبوه آن

نماتدها قادر به جستجوي میزبان و کشتن سریع آن 
 عالوه. باشندمی)  ساعت اول بعد از آلودگی48اغلب در (

در محیط بوده و    این، قادر به چرخش دوبارهبر
هاي شیمیایی و قابل استفاده با کشسازگار با آفت

باشند تجهیزات پخش استاندارد براي سموم نیز می
ي نماتدهاي بیمارگر حشرات از سده). 1993کایا (

 به صورت 1930ي اند اما از دهههفدهم شناخته شده
جدي به عنوان عوامل کنترل زیستی حشرات مورد 

  ).1995اسمارت (اند توجه قرار گرفته
 Galleria mellonellaخوار بزرگ، ي مومپره     شب

یک میزبان کامالً حساس براي نماتدهاي 
steinernematid  وheterorhabditidباشد که به  می

دلیل پرورش آسان و در دسترس بودن، به عنوان 
-میزبان آزمایشگاهی این نماتدها مورد استفاده قرار می

ترین دما یکی از مهم. )1988وودرینگ و کایا (گیرد 
زایی، زمان مرگ میزبان، عواملی است که بیماري

نشوونما، تولیدمثل و ذخیره سازي نماتدهاي بیمارگر 
هزیر و همکاران (حشرات را تحت تاثیر قرار می دهد 

مطالعات متعددي در مورد تاثیر دماهاي مختلف ). 2001
بر روي نماتدهاي بیمارگر حشرات در نقاط مختلف 

، 1991کونگ و همکاران ( ان صورت پذیرفته استجه
با این  ،)2001 و هزیر و همکاران 1997براون و گاگلر 

هاي بومی ایران انجام اي روي جدایهوجود چنین مطالعه
هاي بومی نماتدهاي براي استفاده از جدایه. است نگرفته

بیمارگر حشرات به عنوان عوامل کنترل زیستی، تعیین 
ها در ي کارآمد آناین عوامل به استفادهترجیح دمایی 

هاي مدیریت آفات منطقه در مقایسه با عوامل غیر برنامه
با . بومی به دلیل سازگاري بیشتر، ضروري خواهد بود

هاي غرب ایران گونهي شمالتوجه به این که در منطقه
H.  bacteriophora و feltiae S.هاي  در بین گونه

شده، فراوانی آوريات جمعنماتدهاي بیمارگر حشر
، در این )2009عیوضیان و همکاران (بیشتري دارد 

تحقیق بعد از جداسازي و شناسایی یک جدایه از هر یک 
از این دو گونه، حدود دماي مناسب براي نشو و نماي 

  . ها تعیین گردیدآن
  

  هامواد و روش
 اطراف آن تبریز و هاي چندین ناحیه در     از خاك

پوشان، بناب و سکو، سردرود، باسمنج، خلعتشامل ا
آوردن احتمالی نماتدهاي دست به به منظورگوگان 

متري  سانتی20-30 نمونه از عمق 30بیمارگر حشرات، 
استخراج نماتدهاي بیمارگر . آوري گردیدخاك جمع

گذاري خاك با الروهاي سن آخر حشرات به روش تله
G. mellonella)  صورت  )1988وودرینگ و کایا

سنجی براي شناختی و ریختاز صفات ریخت. گرفت
شناسایی نماتدهاي جداسازي شده استفاده گردید 

در ). 2007 و نگاین و همکاران 2002آدامز و نگاین (
 براي Steinernemaي متعلق به جنس مورد جدایه

نگاین (اطمینان از صحت شناسایی، از روش دگرآمیزي 
ي به این منظور، جدایه. شداستفاده ) 1990و اسمارت 

 از آزمایشگاه بیوکنترل S. feltiaeي شدهشناخته
ي بومی تالقی داده دانشگاه ملی ایرلند تهیه و با جدایه

  . شد
براي تعیین دماي بهینه جهت رشد و تکثیر         

ي زندگی یک نماتدهاي بومی جدا شده از منطقه، چرخه
، 15±1، 4±1اییجدایه از هر گونه در چهار رژیم دم

بدین . گراد بررسی گردیدي سانتی درجه30±1 و 2±24
با ( خوار ي مومپرههاي سن آخر شبمنظور الرو
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اي به در داخل پتري شیشه) گرم میلی200میانگین وزن 
 که کف و درپوش آن با کاغذ صافی مترقطر نه سانتی
Whatman®در ه بودي چهار پوشانده شد شماره ،

کننده به ازاي هر حشره قرار  آلودهرو ال50معرض 
لیتر آب مقطر به کف پتري نماتدها در دو میلی. گرفت
 گردید که این حجم آب براي مرطوب نمودن کاغذ اضافه

 از چنین،هم. ي کف پتري کافی بودکننده صافی مفروش
لیتر آب مقطر براي مرطوب نمودن کاغذ صافی دو میلی
.  پتري استفاده شدي داخل درپوشکنندهمفروش

هر پتري حاوي    پتري و  شامل پنج تکرارهاي آزمایش
 بود و آزمایش دوبار براي هر G. mellonella الرو12

 در روز 12آزمایش  يدوره. گونه نماتد تکرار گردید
 تیمارها ،نظر گرفته شد و براي اطمینان از تثبیت نتیجه

 یک روز اضافی دیگر نگهداري شده و مورد بررسی
 ساعت پس از آلوده سازي حشرات با 48. قرار گرفتند

بار چهار  ساعت یک24ي نماتد، هر کنندهالروهاي آلوده
به صورت تصادفی از هر  خواري مومپرهشبالرو 

نماتدهاي حاصل . تیمار دمایی انتخاب و تشریح گردید
از تشریح حشره تثبیت گردیده و اسالیدهاي دائمی از 

در نهایت، دماي . ها تهیه شدی آنمراحل مختلف زیست
ها و ترجیحی و زمان وقوع مراحل مختلف زیستی آن

هاي اول و دوم براي هر گونه نماتد زمان تکمیل نسل
  .تعیین و مشخص گردید

  
  نتایج و بحث

-هاي ریختشناختی و داده     با توجه به صفات ریخت
 سنجی و براساس کلیدهاي شناسایی موجود از جمله

هاي و توصیف گونه) 2002( و نگاین آدامز
Steinernema و Heterorhabditis ) و همکاران نگاین

 که از Steinernemaي متعلق به جنس  جدایه،)2007
هاي خاك سردرود جداسازي شده بود، به عنوان نمونه
 Heterorhabditisي جنس و جدایه  S. feltiaeيگونه

ده بود، به هاي خاك گوگان به دست آمکه از نمونه
گیري جفت. شناسایی گردید H. bacteriophoraعنوان 

ي  نتاج در آزمایش دگرآمیزي جدایهتولیدنماتدها و 
ي و یک نماتد از جدایه  S. feltiae ي گونهایرلندي 

 .Sي نماتد مورد بررسی، مؤید صحت شناسایی گونه
feltiae  این آزمون به دلیل هرمافرودیت ). 1شکل (بود

 نیاز Heterorhabditisي جنس هانسل اول گونهبودن 
ه کاي دارد اما به دلیل این  پیشرفتهفناوريبه امکانات و 

 و داراي  خیلی متداول بودهH. bacteriophoraي گونه
سنجی براي شناختی و ریختصفات مشخص ریخت

باشد، نیازي به انجام آزمایش دگرآمیزي شناسایی می
  .در مورد آن نبود

  روي H. bacteriophoraنماتد ي زندگی رخه     چ
G. mellonella  گراد ي سانتی درجه24±2 و 30±1 در

 ) ساعت پس از آلوده سازي240(در روز دهم  به ترتیب
 ) بعد از آلوده سازي  ساعت288(و در روز دوازدهم 

ي مقاوم ظاهر گشتند کنندهل و الروهاي آلودهیتکم
 تا آخرین گرادي سانتیهدرج 15±1 در دماي). 1جدول (

ي هرمافرودیت ي آزمایش تنها افراد مادهروز دوره
ي ساعت دوره 312نسل اول مشاهده گردیدند و تا مدت 

 4±1در . ي زیستی نماتد ادامه نیافتآزمایش، چرخه
میر و روز، مرگ13 بعد از گذشت گرادي سانتیدرجه

د، به دینگرشده مشاهده ناشی از نماتد در حشرات تیمار
سازي حشره و رشد و این معنی که نماتد قادر به آلوده

   24±2 و 30±1در هر دو دماي . تکثیر در آن نبود
 48  مرگ و میر الروهاي حشراتگرادي سانتیدرجه

سازي به وقوع پیوست و نتاج ساعت پس از آلوده
-ي سانتیدرجه 30±1حاصل از افراد هرمافرودیت در 

  24±2و در  سازي آلودهارم پس از  در روز چهگراد
ظاهر سازي آلوده پنجم پس از  روزگرادي سانتیدرجه
ظهور افراد بالغ نسل دوم که شامل افراد نر و  .شدند

 روز پنجم و در ،گرادي سانتیدرجه  30±1ماده بود در 
- روز ششم بعد از آلودهگراد،ي سانتیدرجه 2±24

 گرادي سانتیدرجه 15± 1در .  صورت پذیرفتسازي 
ومیر تعداد کمی از الروهاي حشره در روز سوم مرگ

به وقوع پیوست ولی مرگ بیشترین تعداد الروها روز 
  .سازي حاصل گردیدچهارم پس از آلوده
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  ،S. feltiaeي در آزمون دگرآمیزي براي تأیید شناسایی گونه G. mellonellaي همولنف  قطره-1 شکل

 :aي دیگر، ي جدایه نماتدهاي نر یک جدایه و مادهb : هانماتدهاي بالغ و نتاج حاصل از آن  
 
  

- ي سانتی درجه30±1 در،  S. feltiaeمورد در           
 ومیرمرگحشرات به نماتد و  رغم آلوده شدن علی گراد
، تنها نتاج نسل اول  ساعت48ها در طی  آن درصد100

در دماي  .ي زندگی ادامه نیافتچرخهتولید گردید و 
  ساعت  48  حشرات ومیرمرگ گرادي سانتیدرجه 2±24

روز هشتم   در پس  از  انجام  آزمایش  اتفاق  افتاد  و
تکمیل ي زندگی چرخه) سازي ساعت پس از آلوده192(

 ومیرمرگ .کننده ظاهر گردیدندي آلودهو الروهاي مرحله
ي درجه 15±1 در دماي  G. mellonellaهاي الرو

ي درجه 24±2 با یک روز تأخیر نسبت به گرادسانتی
چنین ظهور نتاج نسل هم.  به وقوع پیوستگرادسانتی

جدول (اول و افراد بالغ نسل دوم با تأخیر صورت گرفت 
ي مقاوم کنندهالروهاي آلودهتکمیل چرخه و خروج ). 2

) سازيه ساعت بعد از آلود288(در روز دوازدهم 
 مرگ و میر گرادي سانتیدرجه 4±1در . صورت پذیرفت

حشرات در اثر آلودگی به نماتد مشاهده نگردید، هرچند 
  .نماتدها به داخل بدن الروها نفوذ کرده بودند

و بیان  H. bacteriophoraدر توصیف ) 1975( پوینار 
 G. mellonellaشناسی این گونه، مرگ الروهاي زیست

ساعت پس  48دگی به این نماتد را در عرض در اثر آلو

 ظهور نتاج افراد چنین،هم. نموده است از آلودگی گزارش
هرمافرودیت نسل اول سه تا چهار روز پس از آلودگی و 

ي نسل دوم پنج تا شش روز پس ظهور افراد نر و ماده
نتایج ارائه شده توسط وي . از آلودگی بیان شده است

 و 30±1ي حاضر در دماي طالعهمشابه نتایج حاصل از م
در بررسی انجام . باشد میگرادي سانتیدرجه 2±24

 به دماي مورد استفاده  ) 1975(شده توسط پوینار 
  .استاي نشده اشاره

 ظهور S. feltiaeدر توصیف  )1980(ووتس 
دو و نیم روز پس از ي نسل اول را افراد بالغ نر و ماده

 افراد را حدود پنج روز عنوان آلودگی میزبان و عمر این
ي کرده است که مؤید نتایج حاصل از بررسی چرخه

 در گرادي سانتیدرجه 24±2زندگی این نماتد در 
  .باشدآزمایش ما می
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  ي آزمایش بررسی دماي ترجیحی ساعت دوره312 در طی H. bacteriophoraمراحل زیستی نماتد وضعیت  -1جدول
  گرادي سانتی درجه24±2 و 30± 1دماي در دو 

  
 
 
  
         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تأثیر دما و رطوبت ) 1991(کونگ و همکاران 
مورد  S. glaseriو  S. carpocapsaeخاك را روي 

دار دما ، بیانگر تأثیر معنیهانتایج آن. مطالعه قرار دادند
. زایی نماتدهاي مورد بررسی بودروي بقاء و بیماري

 در S. carpocapsaeزایی که بقاء و بیماري طوريبه
بیشتر از ) گرادي سانتیدرجه 5 -25(دماهاي پایین 

بود ولی برعکس آن، ) دگراي سانتی درجه35(دماي باال 
S. glaseri ي  درجه15 -35( در دماهاي باالتر  

زایی بیشتري نسبت به دماي بقاء و بیماري) گرادسانتی
نشان داد که این نتایج ) گرادي سانتی درجه15(پایین 

  همانند نتایج حاصل از بررسی ما، بیانگر تفاوت 
شرات هاي مختلف نماتدهاي بیمارگر حهاي گونهپاسخ

  .باشدنسبت به دما می

 ،15، 25تأثیر چهار دماي ) 1997(براون و گاگلر        
   را روي ظهور و بقاي گرادي سانتیدرجه 5 و 10

  ،H. bacteriophora ،S. carpocapsae هايگونه
S. glaseri و  S. feltiae مورد مطالعه قرار دادند .

هاي دار ظهور الرونتایج این بررسی، کاهش معنی
 در دماهاي  پایین را H. bacteriophoraکننده آلوده

 گرادي سانتیدرجه 15 و 10 که درنشان  داد، طوري
این نتایج . هیچ نماتدي از الشه حشرات خارج نگردید

در  . باشدمنطبق با نتایج حاصل از تحقیق حاضر می
-  الروهاي  آلودهگرادي سانتیدرجه 15 و 10دماهاي 

- بیشتري نسبت به گونههاي از الشهS. feltiaeکننده 
هاي دیگر خارج شدند که این نتیجه نیز مؤید سازگاري 

ي تر که در مطالعهبیشتر این گونه با دماهاي پایین
  .باشدحاضر نیز مشهود است، می

C°1±30  
    ساعت                       
  مراحل زیستی

  
24  

  
48  

  
72  

  
96  

  
120  

  
144  

  
168  

  
192  

  
216  

  
240  

  
264  

  
288  

  
312  

                            الرو سن سوم و چهارم
                            افراد هرمافرودیت نسل اول 
                            مراحل الروي نتاج نسل اول

                            ي نسل دومنر و ماده
                            الروهاي سن یک و سن دو 

                            کنندهالرو آلوده
C ° 2 ±24  

                           ساعت
  مراحل زیستی

  
24  

  
48  

  
72  

  
96  

  
120  

  
144  

  
168  

  
192  

  
216  

  
240  

  
264  

  
288  

  
312  

                            الرو سن سوم و چهارم
                            ت نسل اولافراد هرمافرودی

                            مراحل الروي نتاج نسل اول
                            ي نسل دومنر و ماده

                            الروهاي سن یک و سن دو
                            کنندهالرو آلوده
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  ي آزمایش بررسی دماي ترجیحی  ساعت دوره312 در طی S. feltiaeمراحل زیستی نماتد وضعیت  -2جدول
 گرادي سانتی درجه 15±1 و 24±2دماي در دو 

 
C ° 2 ±24  

                            ساعت
  مراحل زیستی

  
24  

  
48  

  
72  

  
96  

  
120  

  
144  

  
168  

  
192  

  
216  

  
240  

  
264  

  
288  

  
312  

                            الرو سن سوم و چهارم
                            نر و ماده نسل اول 

                            مراحل الروي نتاج نسل اول
                            نر و ماده نسل دوم

                            الروهاي سن یک و سن دو
                            کنندهالرو آلوده

C ° 1 ±15  
                             ساعت

  مراحل زیستی
  

24  
  

48  
  

72  
  

96  
  

120  
  

144  
  

168  
  

192  
  

216  
  

240  
  

264  
  

288  
  

312  
                            الرو سن سوم و چهارم

                            نر و ماده نسل اول 
                            مراحل الروي نتاج نسل اول

                              نر و ماده نسل دوم
                            الروهاي سن یک و سن دو

                            کنندهالرو آلوده
  
  

ي ونماي پنج جدایهنشو) 2001(    هزیر و همکاران      
، 20، 15، 10، 8 ،5 در دماهاي را S. feltiaeجغرافیایی 

.  مورد بررسی قرار دادندگرادي سانتیدرجه 28و  25
 گرادي سانتیدرجه 25تا   8ها دماي در تمام جدایه

پره   الروهاي سن آخر شب درصد100 ومیرمرگاعث ب
ها در این دماها نشوونما خوار گردید و تمام جدایهموم

 گرادي سانتیدرجه 28در . نموده و نتاج تولید کردند
 میزبان، تولید نتاج  درصد100 ومیرمرگرغم علی

ي زمان مرگ میزبان و نیز تکمیل چرخه. صورت نگرفت
زندگی نماتدها نیز تحت تأثیر دماهاي مختلف قرار 

ها با نتایج به گرفت، بنابراین نتایج ارائه شده توسط آن
  ،15±1، 4±1آزمایش در دماهاي این دست آمده در 

  . خوانی دارد همگرادي سانتیدرجه 30±1  و2±24

ي      نتایج بررسی دماي ترجیحی در طول چرخه
ي نماتد انگل حشرات در این مطالعه و زیستی دو گونه

ها با تحقیقاتی که پیش از این در مناطق ي آنمقایسه
ها هاي جغرافیایی همین گونهمختلف جهان روي جمعیت

 است، مبین این دو جنس انجام شدههاي دیگر یا گونه
 با دماي نسبتاً  S. feltiaeترجیح و سازگاري باالتر 

 با دماي نسبتاً باالتر می H. bacteriophoraتر و پایین
   گرادي سانتیدرجه 15±1چرا  که در دماي . باشد
 S. feltiae ي زیستی تر شدن چرخهرغم طوالنیعلی

فاق افتاد، اما در همین دما کننده اتظهور الروهاي آلوده
H. bacteriophoraي نشوونما و حتی  قادر به ادامه

تولید نتاج نسل اول که حاصل از افراد هرمافرودیت 
 گرادي سانتیدرجه 30±1برعکس، در . باشند، نبودمی

 نماتدي خارج S. feltiae ي آلوده به ز هیچ الشها
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  يي الروهارغم آلودگی اولیهنگردید و علی
G. mellonella و ظهور نتاج نسل اول در برخی از 

ي زندگی نماتد ادامه نیافت و با تشریح ها، چرخهالشه
ي آزمایش، هاي تیمار شده در طی دورهالروهاي حشره

در همین . نماتدهاي مرده در داخل الشه مشاهده گردید
 بدون هیچ گونه مشکلی به H. bacteriophoraدما 

کننده از تمامی ه و الروهاي آلودهنشوونما ادامه داد
بروك . ي مربوط به این تیمار دمایی خارج شدندهاالشه

 زایینشان دادند که بیماري) 2005(و همکاران 
H. bacteriophora ي درجه 25تر از در دماهاي پایین

 H. marelatusکه  ، درحالییابدکاهش می گرادسانتی
- این امر نشان می. شدباتر سازگار میبا دماهاي پایین

هاي مختلف، بلکه هاي جنستنها در بین گونه دهد که نه
هاي یک جنس نیز دماي مطلوب براي تولید در بین گونه

بنابراین در استفاده . باشدزایی متفاوت میمثل و بیماري
ها براي کنترل حشرات هدف، این ترجیح دمایی از آن

هاي ، جدایهاز آنگذشته . حتماً باید مورد تاکید باشد
 هايپاسخجغرافیایی مختلف یک گونه نیز نسبت به دما 

 بنابراین به. )2001 هزیر و همکاران( متفاوتی دارند
هاي مختلف در برابر دما، لحاظ رفتارهاي متفاوت جدایه

. شناسایی گونه الزم بوده، ولی کافی نخواهد بود
 وسیع مورد يباید قبل از استفاده ايبنابراین، هر جدایه

با توجه به تاثیر . بررسی خصوصیات زیستی قرار گیرد

زایی یابی و بیماريخیلی مهم دما در نشوونما، میزبان
هاي مختلف نماتدهاي انگل حشرات، در نتایج گونه

است مطالعات متعددي روي این مساله تاکید زیادي شده
، النگ 1999، گوگ و همکاران 1998راتناسینگ و هاگ (

، ماهار و 2003ر و فوزي فها، کپن2000کاران و هم
 و لیسی و 2005، بروك و همکاران 2004 همکاران
  ).2006همکاران 

      در حالت کلی، با تعیین ترجیح دمایی دو گونه نماتد
S. feltiae  و H. bacteriophora و با توجه به بومی 

عیوضیان و همکاران (ها در منطقه نآتر بودن رایج و
هاي مدیریت آفات رود که در برنامه انتظار می،)2009

، این دو گونه در مقایسه با ها در مناطق پراکنش نماتد
 شاید تري داشته وعوامل غیر بومی، سازگاري بیش

هاي ، هر چند محققین دیگري نیز گونهکارآمدتر باشند
 اما ،)2001 میلر و باربرچک( بومی را موثرتر می دانند

از طرف دیگر، در مورد .  صادق نیستاین ادعا همیشه
باید سازگاري دمایی کاربرد این عوامل کنترل زیستی، 

شناسی زیستي نماتد مورد استفاده با جدایه یا گونه
ها ي حساس و فعال آنحشره یا حشرات هدف و مرحله

زمانی نشان که ترجیح دمایی خاص خود را دارند، هم
 و این اال حاصل گردددهند تا کنترل دقیق و با کارآیی ب

ضرورت توسط محققان دیگر نیز مورد تاکید قرار 
  .)2003ر و فوزي هافکپن(است گرفته
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