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مبنظور ایمنی زیستی و کاهش اثرات مسوم 
شیمیایی برای اولین بـار در ایـران   

ــتفاده  ــارچ از اسـ ــیلیوم قـ لکانیسـ
برای و عصاره آبی آنغوزه موسکاریوم 

کنرتل بیولوژیک تعدادی از افات کلیدی 
زیـادی بـه حمصـوالت     که ساالنه خسارات

 KB512 سویه.صورت گرفت وارد می کنند،
ــارچ  ــیلیوم موق ــکاریوملکانیس از  س

ــدا و    ــتان ج ــومی اس ــای ب ــه ه ایزول
تستهای آلوده سازی، با  و شناسایی شد

مهـم  فـات  آ بر روی دو اسپری مستقیم
مگـس   و افیس فابا  شته اقاقیا دنیا

 .صــورت گرفــت مبیزیــا تاباســی ســفید
بـا اسـتفاده از    تستهای آلوده سازی

کنیدی بر میلی لیرت اجنام  ١×١٠٨تلقیح 
تـوین   درصد ٠١/٠با  کنرتل منونه  شد و

بعـد از  . در آب مقطر، اسپری شـد   80
اسپری کردن پلیتها در انکوباتور با 

    و درجـه سـانتی گـراد     ٢۵ ± ١دما 
قـرار داده   RH بـت نسـبی   ورط   درصد80

تست شده هـر روز بـرای    اتحشر .شدند
ردیابی رشد قارچ بروی آا بررسی می 

درصـد مـرگ    ، روز ۵و٧و٩شوند بعـد از  
 . گــزارش شــد ١×١٠٨ومیــر بــا غلظــت 

نتایج نشان دادند که کنرتل بیولوژیکی 
 .افات هدف به خوبی صورت گرفت

، مگـس  بیولوژیـک  کـنرتل  :کلمات کلیدی

، عصــاره آبــی  سـفید،  شــته اقاقیـا  

 .بیماریزا حشرات چآنغوزه، قار

 

 

The effect of the  enthomopathogenic fungi  
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Abstract: 

For environmental safety and reduce the effect of 

pesticide, for the first report we used the  

enthomopathogenic fungi  Lecanicillium 

muscarium and Ferula assafoetida extract for 

Biological control of key  pest that have wide 

damages to our crops.  We isolate the pathogenic  

strain KB512 of  enthomopathogenic fungi  

Lecanicillium muscarium   from the soil and 

recognized. The pathogencity test was carried out 

with direct insect spray. Bioassay with 

concentration 1×108 conidi / ml were tested and 

the control were spraied by 0/01٪tween80 in 

distilled water after spraying the pest. Plat were 

placed in the incubator  with temperature of 25±1c 

and 80٪RH. Tested pest were monitoring every 

day for checking  the  growth of the fungi ,after 

9,7,5 days the percentage of  mortality  in 

treatment with ( 1×108 conidi/ml) concentration 

was reported. The result shown that biological 

control can control our aim pests effectvely and 

stongly. 

Keyword: Aphis fabae- Bemisia tabaci- 
Biological control -  Enthomopathogenic fungi  - 
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 :مقدمه

استفاده بی رویه 
وناآگاهانه از آفتکش ها با 
اصول اکولوژیکی مغایرت 
داشته ومی تواند منشاء 
مشکالت عدیده ای از قبیل 

 افات ایجاد نژاد های مقاوم
جه ات در، شیوع آف مسوم به

مطلوب روی دوم ، اثرات نا
 مانند موجودات غیر هدف

، باقیمانده هاپارازیتوئید
مسوم در حمصوالت کشاورزی 
ومسمومیت مستقیم برای مصرف 

کنرتل  از طرفی .دباشکننده 
بیولوژیکی به عنوان برنامه 

حفظ حمیط زیست برای  که ای
 .مطرح می شود ،مند استسود

 باقی مانده زیرا در این روش
ت مضر شیمیایی که اثرا مسوم

ان و سایر انسسالمت روی 
 موجودات زنده داشته باشد

یک کنرتل  .دیده منی شود
بیولوژیکی موفق کنرتل وسیع و 
پایدار آفات را با هزینه 

 )بسیار مناسب فراهم می کند
Amrine et al. 1993)  . تا کنون

ترکیب بیولوژیک در جهان  ۴٣
، قارچکش درصد ۶٨ حشره کش (

 ٢وعلف کش  درصد ٣٠ومنادتکش 
 )به ثبت رسیده است)  درصد

Butt& Jackson.2001).  که در میان
ایران سهم کمی در استفاده 

یکی ژاز افتکشهای بیولو
به در این حتقیق  . دارد

قارچ بیماریزا  رتاثیبررسی 
حشرات لکانیسیلیوم 

شده از  جدا   موسکاریوم
 درایزوله های بومی استان 

فات کلیدی آکنرتل تعدادی از 
کرمان که شامل شته استان 

ید می فمگس س و اقاقیا
 .شد رداختهپباشد،

  لکانیسیلیوم موسکاریوم
بیماریزا  یکی از قارچهای

انتوموپاتوژن است  حشرات یا
که در مهه جا موجود می باشد 
و می توان آنرا به طور 
گسرتده از حشرات خمتلف و از 

 .(Barson.1976) کرد جدا  خاک
ن جنس گونه های خمتلف ای

توان باالی  دارای
اسپورزایی و بیماریزایی 
در دامنه گسرتده رطوبت 

دامنه حرارتی وسیع  و نسبی
 درجه سانتیگراد ٢- ٣۶

 et al.2007 Kopeهستند بطوریکه 
ارش می مناید که گونه گز

های خمتلف این جنس در 
 ١٢رطوبت نسبی کمرت از 

درصد در شرایط آزمایشگاهی 
 اسپورزایی و بیماریزایی

 .دارند
 

et al.2005)  ( Andrew در
خود به این نتیجه حتقیقات

رسیدند که گونه های این 
 ۵٣- ۵/٩٨جنس در دامنه 

درصد رطوبت نسبی بیماریزا 
با توجه به  .می باشند

نیمه عمر کنیدیهای این 
که در آب مقطر اسرتیل  ،جنس
در  درجه سانتیگراد ٢و 

روز می  ١١٠- ١۶٠ حمدوده
درجه  - ١٧ دما و در باشد

روز  ۶٠- ١٢٠سانتیگراد 
گونه های این جنس را  ،است

از مهمرتین پاتوژای حشرات 
 قارچهای انتوموپاتوژن یا 

می شناسند و از دیر باز 
بیماریزایی آا بر روی 

نیز گونه های خمتلف حشرات 
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 .Cuthbertson et al گزارش شده است
 ١٩١٠-١٩۴١در ساهلای  ).(.2010

گونه ها  از این گزارشاتی
 شپشکها، روی شته ها،

تریپسها و مگس سفید عنوان 
شده است و از کنرتل شته ها و 

خرب درصد  ١٠٠شپشکها مبیزان 
  ).CAPINERA. 2008(داده اند

تستهای آلوده سازی، با 
اسپری مستقیم حشره  با 

 ١×١٠٨استفاده از تلقیح 
کنیدی بر میلی لیرت اجنام شد 

 رصدد  80توین  ٠١/٠وکنرتل با 
. نددر آب مقطر، اسپری شد

بعد از اسپری کردن پلیتها 
 ٢۵±  ١در انکوباتور با دما 
رطوبت  ودرجه سانتیگراد 

قرار داده  درصد ٨٠نسبی
حشرات تست شده هر روز .شدند

ابی رشد قارچ بروی برای ردی
، ٩بعد از  و نددآا بررسی ش

درصد مرگ ومیر با   روز ۵،٧
-%٣۶به ترتیب ١×١٠٨غلظت 

  برای شته اقاقیا%١٧/٢۶-٢۵%
-٢٨/ ٧٩درصد-%۶۶/۴٠و 

 بودبرای مگس سفید درصد٢۴
قیق از عصاره مهچنین در این حت

هتیه شده برای  آبی آنغوز
اولین بار  بر روی این افات 
تست شد که در مورد شته 

-%٠۶/٢٧-%٩۶/۴٠  اقاقیا
و  برای مگس  درصد۶٢/١٨

-%۶٨/٣۵-%٩/٣٨سفید
این عصاره .بوددرصد٠٢/٣٢

عالوه بر افت کش بودن به علت 
بوی خاصی که دارد بعنوان 
دافع خوبی برای حشرات مضر 
دیگر نیز می باشد که به 

 .حفاظت حمصوالت ما کمک می کند
در اینجا به بررسی تعدادی 
از عوامل موثر دربازیافت 

و هبینه و تولید انبوه قارچ 
و  تاثیرات جانبی مروری بر

.  پردازیممی ایمنی ان 
 مهچنین پیشنهاداتی در جهت

مقیاس صنعتی  باتولید انبوه 
 شدهارائه و تولید جتاری آن 

 .است
 :مواد و روشها

 یونسروشهای هتیه سوسپان -١
لکانیسیلیوم  قارچ

 :موسکاریوم
تک اسپور کردن  ١-١

 :قارچ یاایزوله ه

الروهای منتقل شده به 
آزمایشگاه و نگهداری 

درجه ٢٠شده در دمای 
سانتیگراد پس از ظهور 
بار قارچی و بررسی منونه 
های حاوی بار قارچی 

 ، توسط اسرتیو میکروسکپ
با استفاده از سوزای 
کشت اسرتیل و یک قطره آب 

را  سوزن  ، مقطر اسرتیل
به کنیدیوفورها نزدیک 

و کنیدی ها توسط  کرده
 قطره آب به حمیط کشت

سلکتیو مدیا 
  (LSM)لکانیسیلیوم یا

منتقل شد و در سطح )١٠(
حمیط پخش 

. گردید 
پس از 

نگهداری 
حمیط کشت 
در دمای 

درجه سانتیگراد با  ٢٣
تک  ، بررسی میکروسکپی

کنیدی های جوانه زده به 
سابرو دکسرتوز  حمیط کشت
منتقل شد  (SDA) اگار یا 

و پس از انکوباسیون در 
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درجه سانتیگراد  ٢٣دمای 
 ۵روز در دمای  ١۴مبدت 

گراد نگهداری درجه سانتی
 .شدند

 
 
 
 

  فیالید قارچ - ١شکل
لکانیسیلیوم موسکاریوم 

 SDAبر روی حمیط
 
 
 
 

 

٢- شکل 
لکانیسیلیوم  قارچ کنیدی 

   SDAموسکاریوم بر روی حمیط

 هتیه سوسپانسیون٢-١       
 :یقارچ

از کشت ایزوله ها بر  بعد
پرگنه  SDA روی حمیط کشت

روز نگهداری  ١٠قارچ پس از 
درجه سانتیگراد  ٢۵در دمای 

کلنی . سانتیمرت رسید ٢۵به 
 پنبهقارچ بدست آمده سفید، 

ای و سطح زیرین آن کرم رنگ 
. تا زرد کمرنگ بود

فیالیدها مستقیما روی ریسه 
ها یا انشعابات ثانویه آا 

اندازه . تشکیل می شد
-۵/١فیالیدها بطور متوسط 

میکرومرت اندازه  ٢٠-٣۶×٣/١
کنیدی ها . )١شکل( گیری شد

در انتهای فیالیدها و در 
سرهای دروغین تشکیل می شد 

-٧/١و اندازه آا  

میکرومرت تعیین  ۴/۶-۴×٢/١
  .گردید

درجه  ٢١-٢٧درجه حرارت هبینه 
ونگهداری در سانتیگراد 

درجه  ٢٣تاریکی در دمای 
امکان  روز ٢٠سانتیگراد مبدت 

با  ..(Qui et al. 2004 )پذیر است
میلی لیرتآب  ۵اضافه منودن 

مقطر اسرتیل به پرتی دیشهای 
کشت داده شده و پخش آن در 
سطح پرتی و هبم زدن سطح پرگنه 
قارچ توسط میله شیشه ای در 
شرایط اسرتیل و با استفاده 
از حملول 

و  درصد٨٠توئیندرصد٠/٠۵
تنظیم رقت کنیدی سوسپانسیون 

  )با استفاده از مهوسیتومرت(
کنیدی در میلی لیرت  ١×١٠٧

جهت اطمینان از .هتیه گردید
زنده بودن و قدرت جوانه زنی 

میلیمیرت از  ۵/٠کنیدی ها 
سوسپانسیون هتیه شده بر روی 

جمددا و  پخش شد SDAحمیط کشت 
جوانه زدن کنیدی ها با 

 ٢شکل(میکروسکپ بررسی گردید
(. 

بیماریزایی پس مبنظور اثبات  
، از هتیه سوسپانسیون اسپور

مگس سفید را و شته  الروهای
ثانیه در  ١٠به مدت 

سوسپانسیون اسپور هتیه شده 
غوطه ور و پس از حذف 
سوسپانسیون اضافی، الروها در 
ظروف اسرتیل حاوی پنبه مرطوب 

درجه سانتیگراد  ٢۵در دمای 
با بررسی . نگهداری شدند

پس از روزانه الروهای مرده 
  H2O2 درصد٣٠ضدعفونی با حملول 

دقیقه و سه بار شستشو  ٣مبدت 
با آب مقطر اسرتیل ، در 
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پرتیهای اسرتیل حاوی کاغذ 
صافی و پنبه مرطوب قرار 
داده شدند و این پرتیها در 

درجه سانتیگراد و  ٢٣دمای 
در تاریکی نگهداری شده و 
بار قارچی حاصله از حلاظ 
 خصوصیات تاکسونومی مورد

 بررسی قرار گرفت

 تاثیر سوسپانسیون کنیدی -٢
 لکانیسیلیوم موسکاریوم قارچ

 : بر روی آفت مگس سفید
 :.به طریق  لیف کیچ

اپنی  را به گلداای ختمی ژ
 اب قفسه های الومینیومی

که با   ۶٠×٨٠×۶٠ابعاد  
، منتقل بودندتوری حمصور شده 

پس از اطمینان از  .گردیدند
. گلداا، سالمت و عدم آلودگی

بر روی هر برگ پرتی دیش 
سانتی مرتی  که  ٩پالستیکی 

جهت تعبیه هوا بروی درب آن 
حمفظه ای دایره ای شکل به 

سانتی مرت در  ٢×٢ابعاد 
آوردیم و جبای ان توری مشبک 

 ٨٠با سوراخهایی به سایز 
میکرومرت از جنس نایلون 
پوشانده و بوسیله چسب 
 .سیلیکونی مهر وموم گردید

تما باید چند روز از هتیه ح(
پرتی دیشهای  بگذرد و بعد 
آزاد سازی حشره  اجنام شود 
تا بوی چسب باعث کشنت حشره 

 ).نگردد

مجعیتی مگس سفید از مرکز 
کرمان حتقیقات گیاه پزشکی 

و بر اساس مشخصات  گرفته شد
 تاکسونومیکی نوع گونه

و مورد تائید قرار  شناسایی
، مبیزیا تاباسی بود که گرفت

مجعیت مگس سفید پرورش داده 

عدد از آا را که از ٢٠ وشد 
عدم آلودگی اطمینان حاصل 
شده را  با اسپیالتور  بر 
روی برگ ختمی در شرایط 

درجه  ٢۵±١دما (آزمایشگاهی
ساعت  ٨و نسبت   سانتیگراد
 )ساعت  روشنایی١۶تاریکی و

 Thungrabeab )(رها سازی کردیم
&, Tongma S. 2007.  سپس هر برگ

حاوی  پلیت با  سوسپانسیون 
 های هتیه شده از کنیدی قارچ 
 لکانیسیلیوم موسکاریوم
 وبطوریکه ذکر شد، اسپری 

روز ٩-٧-۵نتایج بعد از 
 .بررسی شدند

در کف : به روش بیواسی
 ١هرپرتی برای حفظ رطوبت 

میلی لیرت از حملول گلیسرین و 
آب مقطر اسرتیل  با نسبت 

با پیپت پاستور  ۵٠:۵٠
افزوده و روی ان کاغذ صافی 

برای (اسرتیل شده در اتوکالو 
قرار داده شد ) حفظ رطوبت

،سپس دو برگ ختمی بعنوان 
منبع تغذیه به پلیت ها 

ز آنکه افزوده ، پس ا
پلیتهای بصورت ذکر شده هتیه 

عدد مگس سفید با  ٢٠شدند ،
اسپیالتور  از روی برگ ختمی 
جدا سازی کرده و در شرایط 

درجه  ٢۵±١ازمایشگاهی دما 
ساعت  ٨سانتی گراد  و نسبت  

ساعت  روشنایی ١۶تاریکی و 
در پلیتها رها سازی کردیم ، 

هر کدام از پلیت ها را با  
هتیه شده از سوسپانسیون های 

لکانیسیلیوم  قارچکنیدی 
بطوریکه ذکر شد،  موسکاریوم

در مهه تستها دو .اسپری شدند
پرتی بعنوان شاهد قرار داده 
شد که فقط آب مقطر اسرتیل 
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 درصد٨٠تویین   ١/٠حاوی 
تایج بعد از پاشیده شد و ن

 .روز بررسی شدند٩-٧-۵

تاثیر سوسپانسیون کنیدی  -٣
 موسکاریوملکانیسیلیوم  قارچ 

 :  اقاقیا شته آفت بر روی
لوده آبرگ درختان اقاقیا 

وری آمجع افیس فابا به شته
شده از سطح شهر را به 

با قلم  ،زمایشگاه آوردهآ
از سطح پشت برگ  ٠٠موی

اقاقیاجدا کرده وبه پرتی 
سانتی مرتی که کف ٩دیشهای 

ا کاغذ صافی قرار داده آ
برای  .منتقل می کنیم شده،

داشنت رطوبت مورد نیازچند 
 ب مقطر اسرتیل افزوده،آقطره 

 قارچسپس از سوسپانسیون 
با  لکانیسیلیوم موسکاریوم

اسپری کرده و  ١×١٠٨غلظت 
روز ٩-٧-۵نتایج بعد از 

 )٣شکل( .بررسی شدند

 

تست های  اولیه -٣شکل 
بیواسی و بیماریزایی درشته 

 اقاقیا

 :هتیه عصاره آبی آنغوزه-۴

ابتدا صمغ انغوزه را با 
استفاده از هاون به پودر 
تبدیل كردمي و به مقادیر 
بسیار كم شروع به حل كردن 

 میلي گرم ١٠مقدار  پودر در 
در مراحل اولیه .آب كردمي 

ساخت حملول با افزودن گرم 

هاي خمتلفي از صمغ انغوزه به 
میلي گرم  آب متوجه شدمي  ١٠

كه صمغ انغوزه به راحيت در 
حل مني شود و مهواره   آب

مقداري نا خالصي خواهد داشت 
و به دلیل اینكه بعد از آب 
الكل بیشرتین حاللیت را دارد 
تصمیم گرفتیم كه از آب و 
الكل به نسبت یك به یك 

میلي گرم آب ۵(استفاده كنیم 
و با ) میلي گرم الكل ۵و 

افزودن گرم هاي خمتلف از 
میلي  ١٠پودر صمغ انغوزه به

خملوط آب والكل به گرم   
میلي گرم ۵(نسبت یك به یك 

با ) میلي گرم الكل ۵آب و 
 ٣/٢،  ١٠/١اندازه هاي 

و با افزودن ... و  ٢/۵۴،
میلي گرم در هر مرحله   ١/٠

 ٣٧/٣متوجه شدمي كه مقدار 
گرم پودر در این مقدار حالل 

میلي  ۵ب و میلي گرم  آ ۵(
لذا . حل مي شود) گرم الكل 

براي آزمایشات  از مهني حملول
اسپری عصاره . استفاده كردمي

آبی آنغوزه بر روی افات 
مورد نظر صورت گرفت و نتایج 
پس  از بررسی در 

  .گزارش شد ٩،٧،۵روزهای

توانایی بقا ارزیابی    -۵
  : اسپور

اسپور هتیه شده را درلوله 
دور  3000های سانرتیفیوژ با 

و دو مرتبه در دقیقه ریخته 
اسرتیل شستشو با آب مقطر 

با افزودن آب مقطر،  داده  و
را  کنیدی برمیلی لیرت ١٠۵غلظت
منونه در دماهای  . شد  هتیه 

و  ٢٧، ٢٠،  ۴،  - ٢٠،  -٧٠
درجه سانتیگراد قرار   ٣٧
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یات نسبی ح. ندداده شد
با  اسپورها برای چندین ماه
 100قرار دادن آا به میزان 

آگار با YPGمیکرو لیرتدر حمیط 
ضعیف ختمین زده می پایه 

که نتایج مورد بررسی شود
 .قرار گرفتند

)(Gam,&.Zare.2001 

 ارزیابی بقای کنیدی  -۶

  برای ارزیابی بقا کنیدی
 ٣/٠که شامل استوک حملول  از

وآب  درصد یدید پروپیدیوم
حجم /نسبت وزن (مقطراسرتیل 

 کرداستفاده می توان  ،بود)
از  برای استفاده سریع،اما 

درصد   ٢/١استوک شامل حملول 
یدیدپروپیدیوم حل شده در آب 

 )(مقطر اسرتیل بکار برده شد
Uma et al 2001 . ۵٠٠کنیدیها در 

بافر فسفات سدیم  میکرولیرت
درصد موالر با  ٠١/٠
)PH=7(تویین  ٠١/٠حاوی

غلظت  درصد حل شدند تا٨٠
با الم  مشارش(کنیدی معلق

کنیدی بر  ١٠٧به )  نئوبار
 .میلی لیرت برای هر تست رسید
 ٧ بعد از خملوط کردن کامل

میکرو لیرت از کنیدی معلق با 
م یکسان از  استوک حج

روی الم   ،یدیدپروپیدیوم
قرار داده شد و یک المل روی 

کنیدیها با   .شد آن گذاشته
رنگ یدیدپروپیدیوم در یک 

هر . اتاق تیره آماده شدند
تاریک که منونه به یک حمفظه  

حاوی میکروسکوپ با نور 
هر .فلورسنتی بود، منتقل شد 

کنیدی تیمار شده معلق در 
 400xزیر میکروسکوپ فلورسنتی 

کنیدی  ١٠٠٠حداقل  .دیده شد

مربع انتخاب شده  ۴در 
مشاهده شد، کنیدی ها با 
درخشش فلورسنتی قرمز، غیره 
زنده هستند وآایی که تیره 
 رنگ با هاله قرمز هستند،

درصد  زنده . زنده می با شند
ماندن، با تقسیم  تعداد 
کنیدی زنده  بر تعداد  مهه 

حماسبه  ١٠٠کنیدی ها ضرب در 
می توان صحت آن را .می شود 

از (با یک نشانگر فلورسنتی 
رنگهای حیاتی هم می توان 
برای نشان دادن حیات کنیدی 

میکروسکوپ  و )استفاده کرد 
 صفحه مشارش گر فلورسنتی و
با میکروسکوپ  .تائید کرد

فلورسنتی می توان به سرعت و 
درصد کنیدیهای زنده را  دقیق

 ٢٠"  تقریبا. حماسبه کرد
ه برای هر ایزوله زمان دقیق
در صورتیکه در  ،است نیاز

چندین  صفحه مشارش گرروش  
روز برای جداسازی کنیدیهای 
زنده زمان الزم است و به علت 
آسیبی که به غشا سلول وارد 

کنیدیها متورم دیده می شود، 
می شوند و سلوهلای غیر زنده 
مشابه سلوهلای زنده بنظر می 

ایزوله از  5عصاره  .آیند
قارچ لکانیسیلیوم کنیدیهای 
بر این  آفات  موسکاریوم

بدینوسیله  .دکلیدی  اسپری ش
بطور غیر مستقیم در جماورت 
کنیدیها قرار داده شدند 

روز  ۵وبقای آا بعد از 
برای بررسی وجود . بررسی شد

قارچ ، حشره مرده را روی 
جامد تیمار شده با  حمیط
 ٠٠٠۵/٠دودیم و درصد۵۵

درجه  ٣٢±٢ترتاسیکلین دردمای 
قرار داده  تا  سانتیگراد

زمانیکه قارچ از داخل بدن 
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شره خارج شود که تائیدی بر ح
                             .بیماریزایی می باشد

 :اتصاالت لکتینی  -٧

میکرولیرت از سوسپانسیون  ٢٠
اسپور بر میلی لیرت روی  ١٠٨

دقیقه  ۵الم قرار داده و 
برروی الم باقی مباند تا به 

اسپور با دو  .آن متصل شد 
و  قطره استون منجمد فیکس شد

اسپورهای اضافی  که به الم 
میلی  1نچسبیده اند، با 

. لیرتآب  مقطرشسته شدند
اسپورهای چسبیده با آب مقطر 

. ثانیه آبکشی شدند ٣٠برای 
میلی لیرتحملول لکتین  ۴٠ و با
/ میکرو گرم پروتئین  ٢٠٠( 

دقیقه  ٣برای ) میلی لیرت منک
 . تیمار شدند

  :نتایج

که  یکی از افات مهم استان
در فارسی مگس سفید یا عسلک 

 ۵٠٧در دنیا از روي  است که
 ٧۴میزبان گیاهي كه به 

خانواده تعلق دارند گزارش 
بیشرتین تعداد . گردیده است

میزباا به ترتیب در 
، Leguminoseaeخانوادة 

Compositae ،Malvaceae ،
Solanaceae ،Euphorbiaceae  قرار

در بني گیاهان زراعي، . دارد
ه، گوجه فرنگي، كنجد، پنب

كنف، آفتابگردان امهیت بیشرتي 
دارد در اکثرنقاط کشور 
انتشار دارد و خمصوصا در 
گلخانه ها درپشت برگهای عده 
زیادی از گیاهان زینتی 

 شاه پسند و ،مانند گل کاغذی
بعضی گیاهان زراعی فعالیت 

در این حتقیق ما  .دارد

توانستیم در تیمار با 
قارچ سوسپانسیون اسپور

بیماریزا حشرات لکانیسیلیوم 
در روز م از   موسکاریوم

نظر مشاهده میانگین درصد 
درصد را  66/40با   تلفات

  شته اقاقیا .گزارش دهیم
از آفات مهم و درجه اول نیز 

 گیاهان صنعتی ، زینتی ،
باغبانی ، سبزیکاری ، جنگلی 
و غیره بوده و از امهیت 
اقتصادی زیادی برخوردار 

شته با خرطوم خود . میباشند
از شیره گیاهی تغذیه می 

عالوه بر تغذیه از  کنند ،
شیره گیاهی در انتقال 
 بیماریهای ویروسی نقش مهمی

عده ای از شته . ایفا می کنند
ها باعث پیچیدگی برگ و یا 

گردیده و  تغییر شکل شاخه ها
 برخی بر روی قسمتهای گیاهان

میزبان تشکیل گاهلای 
ما در  .را می دهند گوناگونی

 این حتقیق استفاده از
 قارچهای انتوموپاتوژن

را  لکانیسیلیوم موسکاریوم
که ایزوله بومی وسازگار با 

در مهه جا  شرایط حمیطی است و
موجود می باشد و می توان 
آنرا به طور گسرتده از حشرات 

را  .جدا کرد خاکخمتلف و از 
بعنوان یک عامل کنرتل 

ی کنیم یک بررسی مژبیولو
چون عالوه بر مصون ماندن .

خاک و آب از استفاده مسوم،از 
مزایای این قارچ دوام 

. وتکثیر آن در خاک است
خنستین گزارش از جدا سازی 

 لکانیسیلیوم موسکاریوم قارچ
از الرو زنبورساقه خوار گل 
حممدی  و جدا سازی این 
قارچ از الرو سوسک چوخبوار 
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 گل حممدی از ایران می باشد
بر اساس نتایج و مقایسات 
اماری بین درصد تلفات حاصل 
 از اسپری سوسپانسیون اسپور

روی  لکانیسیلیوم موسکاریوم
در روز های پنجم   اقاقیا شته

و هفتم و م پس از اسپور 
 > 1٠/٠(براساس آزمون پاشی  

P;  x2 ( تفاوت معنی داری  در
بین . دیده شددرصد٩٩سطح 

ز زماای پنجم و هفتم رو
تفاوت معنی داری وجود 
ندارد، اما از نظر مشاهده 
ای میزان درصد تلفات روز 
هفتم  با میانگین تلفات 

باالتر از  عدد الرو١۵)درصد٢۵(
) درصد٢۶/١٧(روز پنجم 

اما  درصد تلفات  بود،الرو١٠
روز م   اختالف  معنی داری 

با روزهای پنجم درصد٩٩در حد 
و هفتم داشته ومیانگین  

 ٢١ )درصد ٣۶(درصد تلفات 
بر اساس . بدست آمد عدد الرو 

نتایج و مقایسات اماری بین 
درصد تلفات حاصل از اسپری  
سوسپانسیون ابی انغوزه در 

-هفتم-تیمارهای زمانی پنجم
م اختالف معنی داری در سطح 

و بیشرتین تلفات در درصد٩٩
 م با میانگین تیمار روز

عدد الرو  ١٢)درصد٩۶/۴٠(تلفات
 .دیده شد

در تیمار روز هفتم مشخص شد 
که درصد تلفات تیمار با  با 

و در )درصد٠۶/٢٧ (میانگین
تیمار روز پنجم مشخص شد که 
درصد تلفات تیمار با 

 درصد ۶٢/١٨سوسپانسیون اسپور
 .را نشان می دهد 

 با مگس سفید در تیمار
در   ریوملکانیسیلیوم موسکا

روزهای خمتلف تیمار روزهای 
پنجم،هفتم،م اختالف معنی 

درصد وجود  ٩٩داری در سطح 
بین زماای روز پنجم . دارد

و هفتم تفاوت معنی داری 
اما از نظر .وجود ندارد

مشاهده ای تیمار روزهفتم با 
 ٧٩/٢٨ (میانگین تلفات

بیشرت عدد الرو  ٩)درصد
اما بین تیمار روزهای .است

هفتم و پنجم اختالف معنی 
در تیمار .داری وجود ندارد

 (روز م با میانگین تلفات
بیشرت عدد الرو ١٢ )درصد ۶۶/۴٠

از نظر مشاهده ای بین .است
 ٩٩روزهای پنجم و م در سطح

درصد اختالف معنی داری وجود 
دارد که در روز م بیشرت 

مگس در تیمار پنجم روزه .است
لکانیسیلیوم باسفید 

تفاوت معنی داری  سکاریوممو
ولی از نظر .وجود ندارد

مشاهده ای میانگین درصد 
تلفات در تیمار با 

سوسپانسیون اسپور  
با لکانیسیلیوم موسکاریوم 

در .درصد قرار دارد  ٢۴
تیمار هفتم میانگین درصد 
تلفات با سوسپانسیون اسپور 
 لکانیسیلیوم موسکاریوم

لکانیسیلیوم موسکاریوم 
در .د قرار دارد  درصد ٧٩/٢٨

لکانیسیلیوم تیمار روز م 
از نظر مشاهده ای موسکاریوم 

میانگین درصد تلفات در 
تیمار با سوسپانسیون اسپور  

 (بالکانیسیلیوم موسکاریوم 
قرار عدد الرو  ١٢ )درصد 66/40

سوسپانسیون  در تیمار .دارد
در روزهای خمتلف  ابی انغوزه
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تیمار پنجم،هفتم،م اختالف 
درصد   ٩٩معنی داری در سطح 

از نظر مشاهده . وجود دارد
ای تیمار هفت روزه با 

 68/35(میانگین تلفات 
. بیشرت استعدد الرو  ١١)درصد

بین تیمارزماای روز پنجم و 
هفتم تفاوت معنی داری وجود 

در تیمار نه روزه با .ندارد
 0/38د تلفات میانگین درص

از نظر .درصد بیشرت است
مشاهده ای بین تیمار زمانی  

 ٩٩پنجم و م روزه در سطح 
درصد اختالف معنی داری وجود 
دارد که در روز م بیشرت 

 .است

در تیمار پنج روزه با 
 ولکانیسیلیوم موسکاریوم 

سوسپانسیون ابی انغوزه 
تفاوت معنی داری وجود 

ای  ولی از نظر مشاهده.ندارد

در میانگین درصد تلفات 
تیمارباسوسپانسیون ابی 

 ١٠)درصد ٠٢/٣٢ (باانغوزه 
 از تیمار با بیشرت عدد الرو

 سوسپانسیون اسپور
با  لکانیسیلیوم موسکاریوم

 .درصد قرار دارد  ٢۴

 در تیمار هفت روزه بین
لکانیسیلیوم  تیمار با
وسوسپانسیون ابی موسکاریوم 

تفاوت معنی داری و انغوزه 
ولی از نظر  .جود ندارد

مشاهده ای میانگین درصد 
ر تیمارباسوسپانسیون تلفات د

 ٣۵/(۶٨با  ابی انغوزه
بیشرت از عدد الرو  ١١)درصد

تیمار با سوسپانسیون اسپور  
با  لکانیسیلیوم موسکاریوم

قرار  عدد الرو ٩)درصد ٧٩/٢٨(
 .دارد 

در تیمار روز م بین 
لکانیسیلیوم موسکاریوم 
وسوسپانسیون ابی انغوزه 
تفاوت معنی داری و جود 

ولی از نظر مشاهده ای .ندارد
میانگین درصد تلفات در 

تیمار با سوسپانسیون اسپور  
   لکانیسیلیوم موسکاریوم

 عدد الرو ١٢)درصد ۶6/40 (با
بیشرت از میانگین درصد تلفات 
در تیمارباسوسپانسیون ابی 

  ١١)درصد 90/38(باانغوزه 

 .رو قرار داردعدد ال

میزان  تاثیرسوسپانسیون  بررسی -1جدول
 one-way توسط روش اماریسفید برمگس 

ANOVAسطح  معنی داری وبررسی(LSD Test, P  

< 0.05)   

 
 

نشانگر تاثیر باال  نتایج
قارچ و عصاره انغوزه بر 

 .روی افات هدف است

 :حبث 

در طی دو سال بررسی .
جدایه از  ١٨۴تعداد 

 3 day 5 day 7 day 

 

Tween-80 

1×104 

1×105  

1×106  

1×107  

1×108 

 

96.67± 3.33 

93.32 ± 4.08  

89.99 ± 3.97  

83.331±2.23  

79.99 ± 1.08  

76.66 ± 2.79  

 

90.00± 3.97 

 86.66±2.72  

 73.33± 1.26  

66.66 ± 3.33  

66.66 ± 2.79  

66.66 ± 3.26  

 

73.331±4.02  

73.331±3.64  

69.99 ± 2.78  

63.33 ± 3.23  

63.33 ± 3.33 

 60.00± 4.26  
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قارچهای خمتلف شناسایی 
از   درصد٢٨/٢٢گردید که 

این جدایه ها متعلق به 
لکانیسیلیوم موسکاریوم قارچ 
 H. cfشده از زنبور جدا 

trimaculata ،  ٢١/١۵از    درصد
این جدایه ها متعلق به قارچ 

جدا لکانیسیلیوم موسکاریوم 
  A. cf aurichalerusشده از سوسک  

از این جدایه درصد۶٧/١۴. است
 ها متعلق به قارچ

جدا شده  اکرومونیوم کیلنس
 .است H. cf trimaculataاز زنبور 

از این جدایه ها  درصد٣٢/١٠
اکرومونیوم متعلق به قارچ 

جدا شده از سوسک   اجیپتیکام
A. cf aurichalerus  است .

ن جدایه ها از ای درصد٢٠/۶۵
قارچ  گونه های متعلق به

جدا شده از کالدوسپوریوم 
. است Hftrimaculata   زنبور

از این جدایه ها  درصد٢٣/٩
 قارچگونه های متعلق به 
جدا شده از  کالدوسپوریوم

است    A. cf aurichalerusسوسک
از این جدایه ها  درصد۶٠/٧و

   Alternaria spمتعلق به قارچ 
 A. cfجدا شده از سوسک  

aurichalerus   در . می باشد
جمموع جدایه های قارچ 

با لکانیسیلیوم موسکاریوم 
بیشرتین  درصد۵/٣٧فراوانی 

تکرار را در این مطالعات 
 .)Fatiha et al. 2008( .داشته است

)٢٠٠۶et al. Kope, ( بیماریزایی
گونه های این جنس را بر روی 

     و  منایندکنه ها گزارش می 
گونه های خمتلف  جنس 

را بعنوان کنرتل  لکانیسیلیوم
بیولوژیک سوسکها کننده 

 (و. گزارش می مناید

٢٠٠۵Andrew ,et al. ( گونه
را لکانیسیلیوم موسکاریوم 

زارش گ Pissodes strobi از روی 
می مناید و برای کنرتل مگس 

به .برده است بکارسفید  
مهین علت ما نیز از ایسن 
سویه استفاده کردیم که 
نتایج بسیار خوبی را هم 
علیه این افات مهم و 
کلیدی  که ساالنه خسارات 
بسیاری به حمصوالت در استان 

 .وارد می کند بدست اوردیم
ما توانستیم  درصد تلفات 
روز م را که با اختالف  

با درصد٩٩معنی داری در حد 
روزهای پنجم و هفتم داشته و 

 (صد تلفاتبا میانگین  در
را گزارش عدد الرو  ٢١)درصد٣۶

 ١٩٩۶(حتقیقات توسط .کنیم
Greathead,( نشان داد که  عالرغم

دامنه گسرتده میزبانی 
لکانیسیلیوم موسکاریوم 

را بروی  کمرتین اثر
. اورگانیسمهای غیر هدف دارد

حتقیقات اجنام شده بروی 
کشتزارها نشان می دهد هیچ 
نشانه ای از تاثیرات منفی 
بر مهره داران ، زنبور عسل 
،حشرات مفید ، کرم خاکی و 

ما نیز  .گیاهان موجود نیست 
احتمال اثرات جانبی ان را 
بر روی کفشدوزک و بالتوری 

بودن  اجنام دادیم و بی خطر
آن را برای موجودات غیر هدف 

برای هتیه .گزارش کردیم
فورموالسیون یک قارچ 

در نظر  بیماریزای حشرات
گرفنت مواردی است که قارچ 

را در حالت  بیماریزای حشرات
دهند، که یکی  می هبینه قرار

از اا زمان مورد نیاز برای 



 ۵۴       ١٣٩٢هبار،چهارم، مشاره اولجمله علمی پژوهشی زیست شناسی جانوری جتربی، سال 

 

 

 

قرار گرفنت اجزا قارچ برویی 
ست  کاربرد اا حشره و تکنیک

مورد نیاز زمان  تعیین .
به  توجهبابرای کنرتل  آفت 

 حشره آفت ی که تعداد روز
در معرض قار چ قرار  باید

در نظر توجه به با  ید وریگب
سایر عوامل موثر نظیر گرفنت 
در نور خورشید  -باران –باد 

نکته . دومی ش نظر گرفته 
 مهمی که باید توجه شود،
خبصوص اگر قارچ  بیماریزای 

شرات درطی فصول مرطوب بکار ح
برده شوند ضروری است که یک 
ماده سورفکتانت به آن اضافه 
 شود تادراثر باران شسته

ما  ). Butt & Jackson.2001 (نشود
ارزیابی بقای  نیز با بررسی

توانایی و  ارزیابی  کنیدی 
 اتصاالت لکتینی وبقا اسپور

ارزیابی  دنبالبدر این حتقیق 
 پارامرتهای تکاملی و

بیماریزایی در روند تولید 
برای  هتیه فرموالسیون با 
ارزیابی  توانایی بقا اسپور 

معیار  ۵که باید  پرداختیم
مهم در هتیه سویه ای که هبرتین 
عملکرد را در طی پروسه 
تولید دارد در نظر گرفته 

 :شود

 ٢قدرت بیماریزایی باال  -١
در حمیط قدرت تولید باال  –

پایداری  - ٣مایع یا جامد  
پایداری  -  ۴  ژنتیکی باال

فیزیولوژیکی باال در هنگام 
سازگاری باال با  -۵نگهداری  

. اجزا کمکی در فرموالسیون
پس توصیه ما این است که در .

حمصوالت گلخانه ای که مصرف سم 
مشکالتی برای سالمت انساا 
ایجاد می کند،از این قارچ 

مهراه مسوم بی خطر به IPMدر 
استفاده شود و با توجه به 
مزایا وکارایی باال این قارچ 
امید است که در آینده گامی 
بسوی  استفاده بیشرت از 
حمصوالت بیولوژیک  و تولید 

 برداریم انبوه آن

 :سپاسگزاری

استاد  با تقدیر و تشکر از
راهنما جناب اقا دکرت خانیکی 
و مشاور حمرتم جناب اقا مهندس 

در زمینه این که امینایی 
حتقیق ما را از 
 راهنماییهایشان هبرمند کردند

 کرمان ،مرکز حتقیقات کشاورزی
 و دانشگاه پیام نور واحدکرج

که در پیشربد این هدف ایت 
را داشته ومساعدت  مهکاری 

 اند
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