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 چکیده

در منظور ايمنی زيستی و کاهش اثرات سموم شیمیايی برای اولین بار ه ب

برای  آبی انغوزهلکانیسیلیوم موسکاريوم و عصاره قارچ ايران استفاده از 

کلیدی که ساالنه خسارات زيادی به  آفاتکنترل بیولوژيک تعدادی از 

لکانیسیلیوم قارچ  KB512 سويه .کنند، صورت گرفت محصوالت وارد می

ی ها تست و های بومی استان جدا و شناسايی شد از ايزولهموسکاريوم 

افیس  مهم دنیا شته اقاقیا آفات بر روی دو سازی، با اسپری مستقیم آلوده

با  ی آلوده سازیها تست .صورت گرفتبمیزيا تاباسی  فابا و مگس سفید

 کنترل بانمونه  انجام شد ولیتر  کنیدی بر میلی 0×018تلقیح  استفاده از

 ها پلیتبعد از اسپری کردن . در آب مقطر، اسپری شد 81توين درصد 10/1

بت نسبی ورط درصد 81 ودرجه سانتی گراد  15±0در انکوباتور با دما 

RH تست شده هر روز برای رديابی رشد قارچ  اتحشر. قرار داده شدند

درصد مرگ ومیر با  روز، 5 و 7 و 3ند بعد از شو میبروی آنها بررسی 

 آفاتنتايج نشان دادند که کنترل بیولوژيکی .  گزارش شد 0×018غلظت 

 .هدف به خوبی صورت گرفت

 
آبی عصاره  ،شته اقاقیا مگس سفید، ،کنترل بیولوژيک :کلیدیهای واژه

 بیماريزا حشرات چ، قارانغوزه
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Abstract 
For environmental safety and reduce the effect of pesticide, for  

first time 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 sprayed by 

0/01٪tween 80 in distilled water after spraying the pest. Plats 

were placed in the incubator with temperature of 25±1°C 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 effectively and strongly. 

 

Keyword: Aphis fabae, Bemisia tabaci, Biological control, 

Enthomopathogenic fungi, Ferula assafoetida, Lecanicillium 

muscarium 

 

 

 
  



 2931بهار ، ولا، شماره دومسال شناسی جانوری تجربی، علمی ـ پژوهشی زیستمجله   1

 مقدمه
ها با اصول اکولوژیکی  ناآگاهانه از آفتکش رویه و استفاده بی

ای از قبیل  تواند منشاء مشکالت عدیده می مغایرت داشته و
 ،درجه دوم آفاتشیوع  ،سموم به آفات ایجاد نژادهای مقاوم

، هاپارازیتوئید مانند اثرات نامطلوب روی موجودات غیرهدف
مسمومیت مستقیم  باقیمانده سموم در محصوالت کشاورزی و

کنترل بیولوژیکی به عنوان از طرفی  .دکننده باش برای مصرف
مطرح  ،حفظ محیط زیست سودمند استبرای  که ای برنامه

شیمیایی که  سموم باقی مانده زیرا در این روش .شود می
انسان و سایر موجودات زنده داشته سالمت اثرات مضر روی 

یک کنترل بیولوژیکی موفق کنترل وسیع  .دشو میدیده ن باشد
 کند مناسب فراهم میرا با هزینه بسیار  آفاتو پایدار 

(Amrine et al. 1993) . ترکیب بیولوژیک در  39کنون تا
 درصد 93کش دنمات ، قارچکش ودرصد 88 حشره کش)جهان 

 Butt and) رسیده استبه ثبت ( درصد 1کش  علف و

Jackson, 2001).  سهم کمی در استفاده که در میان ایران
 تأثیربه بررسی در این تحقیق  .یکی داردژهای بیولو فتکشآاز 

شده از  جدا حشرات لکانیسیلیوم موسکاریوم بیماریزاقارچ 
کلیدی  آفاتکنترل تعدادی از  درهای بومی استان  ایزوله

 د،باش میید فمگس س و کرمان که شامل شته اقاقیااستان 
 .شد رداختهپ

بیماریزا حشرات  یها قارچیکی از  لکانیسیلیوم موسکاریوم
توان  د و میباش میانتوموپاتوژن است که در همه جا موجود  یا

 کرد جدا خاکآنرا به طور گسترده از حشرات مختلف و از 
(Barson, 1976) .ی مختلف این جنس دارای توان ها گونه

باالی اسپورزایی و بیماریزایی در دامنه گسترده رطوبت نسبی 
هستند  گراد سانتیدرجه  1-98و دامنه حرارتی وسیع 

که  نماید میگزارش  Kope et al. (2007)که  طوری هب
 21رطوبت نسبی کمتر از  مختلف این جنس دری ها گونه

 .شرایط آزمایشگاهی اسپورزایی و بیماریزایی دارنددرصد در 

Andrew et al. (2005) خود به این  تحقیقات در
 59-5/38ی این جنس در دامنه ها گونهنتیجه رسیدند که 

 با توجه به نیمه عمر. ندباش می بیماریزادرصد رطوبت نسبی 
درجه  1های این جنس، که در آب مقطر استریل و  کنیدی
 -21د و در دما باش میروز  223-283در محدوده  گراد سانتی
 ی این جنس را ازها گونهروز است،  83-213 گراد سانتیدرجه 

 ی انتوموپاتوژنها قارچ ی حشرات یاها ژنمهمترین پاتو
ی ها گونهشناسند و از دیر باز بیماریزایی آنها بر روی  می

 Cuthbertson et)مختلف حشرات نیز گزارش شده است

al., 2010) .از این هایی  گزارش 2323-2332های  در سال

ها و مگس سفید  ، تریپسها شپشک، ها شتهروی  ها گونه
 233میزان ه ب ها شپشکو  ها شتهعنوان شده است و از کنترل 

ی ها تست (.CAPINERA, 2008) اند درصد خبر داده
 2×238با استفاده از تلقیح  سازی، با اسپری مستقیم حشره آلوده

 درصد 83 توین 32/3کنترل با  لیتر انجام شد و بر میلی کنیدی
در  ها پلیتبعد از اسپری کردن . نددر آب مقطر، اسپری شد

 83رطوبت نسبی و گراد سانتیدرجه  15±2انکوباتور با دما 

حشرات تست شده هر روز برای ردیابی  .قرار داده شدند درصد
درصد  روز 5 ،1، 3بعد از  و نددرشد قارچ بروی آنها بررسی ش

 %18/21 - %15 - %98 به ترتیب 2×238ومیر با غلظت  مرگ
برای  درصد 13-13/18 درصد -%88/33و  برای شته اقاقیا

همچنین در این تحقیق از عصاره آبی آنغوز  بودمگس سفید 
تست شد که در  آفاتبر روی این  تهیه شده برای اولین بار

برای  درصد و81/28 - %38/11 - %38/33 مورد شته اقاقیا
این  .بود درصد 31/91 - %88/95 - %3/98 مگس سفید

فتکش بودن به علت بوی خاصی که دارد آعصاره عالوه بر 
د که باش میدافع خوبی برای حشرات مضر دیگر نیز  عنوان به

 .کند به حفاظت محصوالت ما کمک می

بازیافت  در مؤثردر اینجا به بررسی تعدادی از عوامل 
و ایمنی  ات جانبیتأثیر و مروری برو تولید انبوه قارچ  بهینه

 باتولید انبوه  همچنین پیشنهاداتی در جهت. پردازیم مین آ
 .است شدهارائه مقیاس صنعتی و تولید تجاری آن 

 
 هامواد و روش

لکانیسیلیوم  یون قارچسهای تهیه سوسپانروش

 موسکاریوم

 قارچ یاتک اسپور کردن ایزوله ه

الروهای منتقل شده به آزمایشگاه و نگهداری شده در دمای 
پس از ظهور بار قارچی و بررسی  گراد سانتیدرجه 13

با  ،های حاوی بار قارچی توسط استریو میکروسکپ نمونه
های کشت استریل و یک قطره آب مقطر  استفاده از سوزن

ها  و کنیدی کردهبه کنیدیوفورها نزدیک را  سوزن ،استریل
 سلکتیو مدیا لکانیسیلیوم یا قطره آب به محیط کشت توسط

(LSM) (Kope et al. 2007)  منتقل شد و در سطح
پس از نگهداری محیط کشت در دمای . محیط پخش گردید

های  تک کنیدی ،با بررسی میکروسکپی گراد سانتیدرجه  19
 (SDA) سابرو دکستروز اگار یا جوانه زده به محیط کشت

 گراد سانتیدرجه  19انکوباسیون در دمای  منتقل شد و پس از
 نگهداری  گراد سانتیدرجه  5روز در دمای  23 به مدت

 .شدند



 9 ... و قارچ لکانیسیلیوم موسکاریوم در آبی انغوزهعصاره  تأثیربررسی  :زمانی 

 یتهیه سوسپانسیون قارچ

پرگنه  SDA از کشت ایزوله ها بر روی محیط کشت بعد
 گراد سانتیدرجه  15روز نگهداری در دمای  23قارچ پس از 

ای  مده سفید، پنبهآ به دستکلنی قارچ . متر رسید سانتی 15به 
فیالیدها . رنگ تا زرد کمرنگ بود سطح زیرین آن کرمو 

. شد ها یا انشعابات ثانویه آنها تشکیل می مستقیما روی ریسه
میکرومتر  13-98×9/2-5/2طور متوسط  هاندازه فیالیدها ب

ها در انتهای فیالیدها و در  کنیدی. (2 شکل)گیری شد  اندازه
 3-3/8×1/2-1/2 شد و اندازه آنها سرهای دروغین تشکیل می

  .میکرومتر تعیین گردید
 

 
 لکانیسیلیوم موسکاریوم  فیالید قارچ .1 شکل

 SDAبر روی محیط 
 

ونگهداری در  گراد سانتیدرجه  12-11درجه حرارت بهینه 
 روز 13مدت ه ب گراد سانتیدرجه  19تاریکی در دمای 

 5با اضافه نمودن  .(Qui et al., 2004) پذیر است امکان
های کشت داده شده  دیش آب مقطر استریل به پتری لیتر میلی

هم زدن سطح پرگنه قارچ ه و پخش آن در سطح پتری و ب
ای در شرایط استریل و با استفاده از محلول  توسط میله شیشه

و تنظیم رقت کنیدی  درصد 83 توئین درصد 35/3
کنیدی در  2×231 (با استفاده از هموسیتومتر)سوسپانسیون 

جهت اطمینان از زنده بودن و قدرت .لیتر تهیه گردید میلی
متر از سوسپانسیون تهیه شده بر  میلی 5/3ها  زنی کنیدی جوانه

جوانه زدن  مجدداًو  پخش شد SDAروی محیط کشت 
 (.1شکل ) ها با میکروسکپ بررسی گردید کنیدی

 

 
 کنیدی قارچ لکانیسیلیوم موسکاریوم  .2شکل 

 SDA بر روی محیط
 
یی پس از تهیه سوسپانسیون بیماریزامنظور اثبات ه ب

ثانیه در  23مگس سفید را به مدت  و اسپور، الروهای شته
ور و پس از حذف  سوسپانسیون اسپور تهیه شده غوطه

سوسپانسیون اضافی، الروها در ظروف استریل حاوی پنبه 
با . ندنگهداری شد گراد سانتیدرجه  15مرطوب در دمای 

 93بررسی روزانه الروهای مرده پس از ضدعفونی با محلول 
دقیقه و سه بار شستشو با آب مقطر  9 به مدت H2O2درصد 
ی استریل حاوی کاغذ صافی و پنبه ها پتریدر  ،استریل

درجه  19در دمای  ها پتریمرطوب قرار داده شدند و این 
حاصله از  و در تاریکی نگهداری شده و بار قارچی گراد سانتی

 .لحاظ خصوصیات تاکسونومی مورد بررسی قرار گرفت
 
لکانیسیلیوم  سوسپانسیون کنیدی قارچ تأثیر

  بر روی آفت مگس سفیدموسکاریوم 

های  را به قفسه های ختمی ژاپنی گلدان :لیف کیچ به طریق
، بودندکه با توری محصور شده  83×83×83 ابعاد االومینیومی ب

از اطمینان از سالمت و عدم آلودگی پس . گردیدندمنتقل 
 3دیش پالستیکی  بر روی هر برگ پتری، ها گلدان
ای  که جهت تعبیه هوا بروی درب آن محفظه متری سانتی
ن آجای ه متر در آوردیم و ب سانتی 1×1ای شکل به ابعاد  دایره

میکرومتر از جنس  83هایی به سایز  توری مشبک با سوراخ
. موم گردید له چسب سیلیکونی مهر ونایلون پوشانده و بوسی

بگذرد و بعد  های دیش باید چند روز از تهیه پتری حتماً)
انجام شود تا بوی چسب باعث کشتن حشره  آزادسازی حشره

 (.نگردد
جمعیتی مگس سفید از مرکز تحقیقات گیاه پزشکی 

و بر اساس مشخصات تاکسونومیکی نوع  کرمان گرفته شد
، بمیزیا تاباسی بود که و مورد تائید قرار گرفت شناسایی گونه

عدد از آنها را که  13 جمعیت مگس سفید پرورش داده شد و
بر روی  با اسپیالتور از عدم آلودگی اطمینان حاصل شده را
درجه  15±2دما ) برگ ختمی در شرایط آزمایشگاهی

 (روشنایی ساعت 28 ساعت تاریکی و 8 و نسبت گراد سانتی
 ,Thungrabeab and Tongma) رهاسازی کردیم

های تهیه  سوسپانسیون پلیت با سپس هر برگ حاوی. (2007
که ذکر  طوریه ب لکانیسیلیوم موسکاریوم شده از کنیدی قارچ

 .روز بررسی شدند 3-1-5نتایج بعد از  وشد، اسپری 
 2در کف هرپتری برای حفظ رطوبت : به روش بیواسی

با نسبت  گلیسرین و آب مقطر استریل لیتر از محلول میلی
ن کاغذ صافی استریل آبا پیپت پاستور افزوده و روی  53:53

سپس دو ،قرار داده شد( برای حفظ رطوبت)شده در اتوکالو 
پس از آنکه  ،ها افزوده منبع تغذیه به پلیت عنوان بهبرگ ختمی 

عدد مگس سفید  13،صورت ذکر شده تهیه شدنده ی بها پلیت
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از روی برگ ختمی جداسازی کرده و در شرایط  اسپیالتوربا 
ساعت  8 و نسبت گراد درجه سانتی 15±2زمایشگاهی دما آ

هر  ،رهاسازی کردیم ها پلیتروشنایی در  ساعت 28تاریکی و 
های تهیه شده از کنیدی  سوسپانسیون ها را با کدام از پلیت

سپری که ذکر شد، ا طوری هب لکانیسیلیوم موسکاریوم قارچ
شاهد قرار داده شد  عنوان بهدو پتری  ها تستدر همه  .شدند

پاشیده  درصد 83تویین  2/3که فقط آب مقطر استریل حاوی 
 .روز بررسی شدند 3-1-5شد و نتایج بعد از 

 
لکانیسیلیوم  قارچ سوسپانسیون کنیدی تأثیر

 اقاقیا شته آفت بر روی موسکاریوم

وری شده از آ جمع افیس فابا لوده به شتهآبرگ درختان اقاقیا 
از سطح  33 موی با قلم ،زمایشگاه آوردهآسطح شهر را به 

متری  سانتی 3های  دیش جدا کرده وبه پتری پشت برگ اقاقیا
برای  .کنیم منتقل می نها کاغذ صافی قرار داده شده،آکه کف 

 ب مقطر استریل افزوده،آداشتن رطوبت مورد نیازچند قطره 
با غلظت  لکانیسیلیوم موسکاریوم یون قارچسپس از سوسپانس

 روز بررسی شدند 3-1-5اسپری کرده و نتایج بعد از  2×238
 .(9شکل)

 

 
 شته اقاقیا اولیه بیواسی و بیماریزایی در یها تست .3شکل 

 
 آبی انغوزهتهیه عصاره 

ابتدا صمغ انغوزه را با استفاده از هاون به پودر تبدیل کردیم و 
 23مقدار  بسیار کم شروع به حل کردن پودر دربه مقادیر 

افزودن  در مراحل اولیه ساخت محلول با. گرم آب کردیم میلی
آب متوجه  گرم میلی 23های مختلفی از صمغ انغوزه به  گرم

شود و همواره  حل نمی شدیم که صمغ انغوزه به راحتی در آب
مقداری نا خالصی خواهد داشت و به دلیل اینکه بعد از آب 
الکل بیشترین حاللیت را دارد تصمیم گرفتیم که از آب و 

 5گرم آب و  میلی 5)الکل به نسبت یک به یک استفاده کنیم 
های مختلف از پودر صمغ و با افزودن گرم( گرم الکل میلی

الکل به نسبت یک به یک  مخلوط آب و گرم میلی 23انغوزه به
 ،9/1 ،23/2های  با اندازه( الکل گرم میلی 5آب و  گرم میلی 5)

متوجه  در هر مرحله گرم میلی 2/3 و با افزودن... و  53/1

 5)گرم پودر در این مقدار حالل  91/9شدیم که مقدار 
لذا از همین . شود حل می( الکل گرم میلی 5آب و  گرم میلی

آبی اسپری عصاره . ات استفاده کردیممحلول برای آزمایش
 از مورد نظر صورت گرفت و نتایج پس آفاتبر روی  انغوزه

  .گزارش شد 5 ،1 ،3 بررسی در روزهای
 

 توانایی بقا اسپور ارزیابی

دور در  9333های سانتریفیوژ با  لوله اسپور تهیه شده را در
با  و و دو مرتبه با آب مقطر استریل شستشو دادهدقیقه ریخته 

. شد را تهیه لیتر میلی کنیدی بر 235 افزودن آب مقطر، غلظت
درجه  91و  11، 13 ،3 ،- 13 ،-13 نمونه در دماهای

حیات نسبی اسپورها برای چندین . ندقرار داده شد گراد سانتی
 YPGدر محیط  میکرولیتر 233 با قرار دادن آنها به میزان ماه

بررسی که نتایج مورد  دشو میآگار با پایه ضعیف تخمین زده 
 .(Gam and Zare, 2001) قرار گرفتند

 
 ارزیابی بقای کنیدی 

 9/3 از محلول استوک که شامل برای ارزیابی بقا کنیدی
 (حجم /نسبت وزن)استریل  آب مقطر و درصد یدید پروپیدیوم

 محلولاز  برای استفاده سریع،اما  کرداستفاده توان  می ،بود
پروپیدیوم حل شده در آب  یدید درصد 1/2استوک شامل 
. (Uma et al., 2001) کار برده شده مقطر استریل ب

درصد  32/3بافر فسفات سدیم  میکرولیتر 533ها در  کنیدی
 درصد حل شدند تا 83تویین  32/3 حاوی (PH=7)موالر با 

کنیدی بر  231به ( با الم نئوبار شمارش) غلظت کنیدی معلق
 1 بعد از مخلوط کردن کامل .رسیدلیتر برای هر تست  میلی

استوک  میکرولیتر از کنیدی معلق با حجم یکسان از
قرار داده شد و یک المل روی آن  روی الم یدیدپروپیدیوم،

پروپیدیوم در یک اتاق تیره  رنگ یدید ها با کنیدی .شد گذاشته
تاریک که حاوی  هر نمونه به یک محفظه. آماده شدند

هر کنیدی تیمار . سنتی بود، منتقل شدمیکروسکوپ با نور فلور
. دیده شد X333شده معلق در زیر میکروسکوپ فلورسنتی 

مربع انتخاب شده مشاهده شد،  3کنیدی در  2333حداقل 
ها با درخشش فلورسنتی قرمز، غیرزنده هستند وآنهایی  کنیدی

زنده  درصد. باشند که تیره رنگ با هاله قرمز هستند، زنده می
ها  همه کنیدی بر تعداد تعداد کنیدی زنده تقسیمماندن، با 
صحت آن را با یک می توان  .دشو میمحاسبه  233ضرب در 

های حیاتی هم می توان برای نشان  از رنگ)نشانگر فلورسنتی 
 میکروسکوپ فلورسنتی و و (دادن حیات کنیدی استفاده کرد

با میکروسکوپ فلورسنتی  .تائید کرد گر صفحه شمارش
های زنده را محاسبه  کنیدی درصد به سرعت و دقیق توان می
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در  دقیقه برای هر ایزوله زمان نیاز است، 13 تقریباً. کرد
چندین روز برای  گر صفحه شمارش که در روش صورتی

های زنده زمان الزم است و به علت آسیبی  جداسازی کنیدی
ند شو میها متورم دیده  کنیدید، شو میکه به غشا سلول وارد 

. آیند نظر میه های زنده ب های غیر زنده مشابه سلول سلولو 
قارچ لکانیسیلیوم موسکاریوم بر های  ایزوله از کنیدی 5عصاره 

طور غیرمستقیم در ه بدینوسیله ب. اسپری شد کلیدی آفات این
روز  5بقای آنها بعد از  ها قرار داده شدند و مجاورت کنیدی

حشره مرده را روی  ،برای بررسی وجود قارچ. بررسی شد
 3335/3دودیم و  درصد 55جامد تیمار شده با  محیط

 تا زمانی قرار داده گراد سانتیدرجه  91±1تتراسیکلین دردمای 
که قارچ از داخل بدن حشره خارج شود که تائیدی بر 

 .دباش میبیماریزایی 
 

 اتصاالت لکتینی

وی الم لیتر ر اسپور بر میلی 238میکرولیتر از سوسپانسیون  13
روی الم باقی بماند تا به آن متصل  دقیقه بر 5قرار داده و 

و اسپورهای  اسپور با دو قطره استون منجمد فیکس شد. شد
شسته  مقطر آب لیتر میلی 2که به الم نچسبیده اند، با  اضافی
ثانیه آبکشی  93اسپورهای چسبیده با آب مقطر برای . شدند
میکروگرم  133)لکتین محلول  لیتر میلی 33و با . شدند

 . دقیقه تیمار شدند 9برای ( لیتر نمک میلی/ پروتئین
 

 نتایج
که در فارسی مگس سفید یا عسلک  مهم استان آفاتیکی از 
خانواده  13میزبان گیاهی که به  531در دنیا از روی  است که

ها به  میزبانبیشترین تعداد . تعلق دارند گزارش گردیده است
، Leguminoseae ،Compositaeترتیب در خانوادة 

Malvaceae ،Solanaceae ،Euphorbiaceae  قرار
فرنگی، کنجد، کنف،  در بین گیاهان زراعی، پنبه، گوجه. دارد

نقاط کشور انتشار دارد  اکثر آفتابگردان اهمیت بیشتری دارد در
های عده زیادی از  ها درپشت برگ در گلخانه و مخصوصاً

بعضی گیاهان  پسند و شاه ،گیاهان زینتی مانند گل کاغذی
در این تحقیق ما توانستیم در تیمار با . زراعی فعالیت دارد

حشرات لکانیسیلیوم  بیماریزاسوسپانسیون اسپورقارچ 
 در روز نهم از نظر مشاهده میانگین درصد تلفات موسکاریوم

مهم و  آفات ازنیز  شته اقاقیا .درصد را گزارش دهیم 88/33 با
 ،کاری سبزی ،باغبانی ،زینتی ،درجه اول گیاهان صنعتی

جنگلی و غیره بوده و از اهمیت اقتصادی زیادی برخوردار 
 ،کنند شته با خرطوم خود از شیره گیاهی تغذیه می. باشند می

های ویروسی  عالوه بر تغذیه از شیره گیاهی در انتقال بیماری

باعث پیچیدگی  ها شتهاز  ای عده. کنند ایفا می نقش مهمی
گردیده و برخی بر روی  ها برگ و یا تغییر شکل شاخه

میزبان تشکیل گالهای گوناگونی را  های گیاهان قسمت
 ی انتوموپاتوژنها قارچ ما در این تحقیق استفاده از. دهند می

سازگار با شرایط  بومی و لکانیسیلیوم موسکاریوم را که ایزوله
را  توان آن د و میباش میجا موجود  در همه محیطی است و

را  ،جدا کرد خاکطور گسترده از حشرات مختلف و از  به
چون  .کنیم یک عامل کنترل بیولوژیک بررسی می عنوان به

از مزایای  استفاده سموم،عالوه بر مصون ماندن خاک و آب از 
نخستین گزارش از . تکثیر آن در خاک است این قارچ دوام و
خوار  ساقه لکانیسیلیوم موسکاریوم از الرو زنبورجداسازی قارچ 

و جدا سازی این قارچ از الرو سوسک چوبخوار  گل محمدی
بر اساس نتایج و مقایسات  .دباش میگل محمدی از ایران 

ماری بین درصد تلفات حاصل از اسپری سوسپانسیون اسپور آ
در روزهای پنجم و  لکانیسیلیوم موسکاریوم روی شته اقاقیا

؛ >P 32/3)اساس آزمون  بر م و نهم پس از اسپور پاشیهفت
x2) بین . دیده شد درصد 33در سطح  داری تفاوت معنی

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

 18/21)عدد الرو باالتر از روز پنجم 25 (درصد 15)تلفات 
 اختالف درصد تلفات روز نهم اما بود، الرو 23( درصد
با روزهای پنجم و هفتم داشته  درصد 33داری در حد  معنی

. آمد به دستعدد الرو  12( درصد 98)درصد تلفات  ومیانگین
ماری بین درصد تلفات حاصل از آبر اساس نتایج و مقایسات 

 - مانی پنجمدر تیمارهای ز آبی انغوزهسوسپانسیون  اسپری
 و بیشترین درصد 33داری در سطح  نهم اختالف معنی - هفتم

 21 (درصد 38/33) تلفات در تیمار روز نهم با میانگین تلفات
 .عدد الرو دیده شد

 در تیمار روز هفتم مشخص شد که درصد تلفات تیمار با
و در تیمار روز پنجم مشخص شد  (درصد 38/11)  با میانگین

را  درصد 81/28 تیمار با سوسپانسیون اسپورکه درصد تلفات 
 .دهد نشان می

در  لکانیسیلیوم موسکاریوم با مگس سفید در تیمار
نهم اختالف  هفتم، روزهای مختلف تیمار روزهای پنجم،

های روز  بین زمان. درصد وجود دارد 33داری در سطح  معنی
اما از نظر  .داری وجود ندارد پنجم و هفتم تفاوت معنی

 3 (درصد 13/18) ای تیمار روزهفتم با میانگین تلفات دهمشاه
اما بین تیمار روزهای هفتم و پنجم  .عدد الرو بیشتر است

در تیمار روز نهم با میانگین  .داری وجود ندارد اختالف معنی
از نظر  .عدد الرو بیشتر است 21( درصد 88/33) تلفات

درصد  33 ای بین روزهای پنجم و نهم در سطح مشاهده
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در  .داری وجود دارد که در روز نهم بیشتر است اختالف معنی
تفاوت  لکانیسیلیوم موسکاریومبامگس سفید تیمار پنجم روزه 

ای میانگین درصد  ولی از نظر مشاهده .داری وجود ندارد معنی
لکانیسیلیوم موسکاریوم  تلفات در تیمار با سوسپانسیون اسپور

تیمار هفتم میانگین درصد تلفات با در . درصد قرار دارد 13با 
لکانیسیلیوم سوسپانسیون اسپور لکانیسیلیوم موسکاریوم 

در تیمار روز نهم  .درصد قرار دارد 13/18موسکاریوم 
ای میانگین درصد  از نظر مشاهدهلکانیسیلیوم موسکاریوم 

لکانیسیلیوم موسکاریوم  تلفات در تیمار با سوسپانسیون اسپور
 در تیمار .عدد الرو قرار دارد 21( درصد 88/33) با

 هفتم، در روزهای مختلف تیمار پنجم، آبی انغوزه سوسپانسیون
از نظر . درصد وجود دارد 33داری در سطح  نهم اختالف معنی

 22 (درصد 88/95)روزه با میانگین تلفات  1ای تیمار  مشاهده
های روز پنجم و هفتم  زمان بین تیمار. الرو بیشتر است عدد

در تیمار نه روزه با میانگین  .داری وجود ندارد تفاوت معنی
ای بین  از نظر مشاهده .درصد بیشتر است 3/98 درصد تلفات
درصد اختالف  33پنجم و نهم روزه در سطح  تیمار زمانی

 .داری وجود دارد که در روز نهم بیشتر است معنی

 و لکانیسیلیوم موسکاریومدر تیمار پنج روزه با 
ولی از  .داری وجود ندارد تفاوت معنی آبی انغوزهیون سوسپانس

سوسپانسیون  با ای میانگین درصد تلفات در تیمار نظر مشاهده
عدد الرو بیشتر از تیمار با  23 (درصد 31/91) با آبی انغوزه

درصد قرار  13با  لکانیسیلیوم موسکاریوم سوسپانسیون اسپور
 .دارد

کانیسیلیوم موسکاریوم لدر تیمار هفت روزه بین تیمار با 
ولی . ی و جود ندارددار معنیتفاوت  آبی انغوزهوسوسپانسیون 

 با ای میانگین درصد تلفات در تیمار از نظر مشاهده
عدد الرو بیشتر  22 (درصد 88/95)با  آبی انغوزهسوسپانسیون 

با  لکانیسیلیوم موسکاریوم از تیمار با سوسپانسیون اسپور
 .الرو قرار داردعدد  3 (درصد 13/18)

 ولکانیسیلیوم موسکاریوم در تیمار روز نهم بین 
ولی از  .ندارد ی وجوددار معنیتفاوت  آبی انغوزهسوسپانسیون 
ای میانگین درصد تلفات در تیمار با سوسپانسیون  نظر مشاهده

عدد الرو  21 (درصد 88/33) با لکانیسیلیوم موسکاریوم اسپور
آبی سوسپانسیون  با ت در تیماربیشتر از میانگین درصد تلفا

 .عدد الرو قرار دارد 22 (درصد 33/98) با انغوزه
 

 داریمعنی سطح و بررسی one-way ANOVA سوسپانسیون بر مگس سفید توسط روش آماری تأثیر بررسی میزان .1جدول 
(LSD Test, P< 0.05) 

 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  

 
 آفاتباال قارچ و عصاره انغوزه بر روی  تأثیرنتایج نشانگر 

 .هدف است
 

 بحث 
ی مختلف ها قارچجدایه از  283در طی دو سال بررسی تعداد 

ها متعلق به  از این جدایه درصد 18/11شناسایی گردید که 
 جدا شده از زنبورلکانیسیلیوم موسکاریوم قارچ 

H. cf trimaculata، 12/25 متعلق  ها جدایهاز این  درصد
 از سوسکجدا شده لکانیسیلیوم موسکاریوم به قارچ 

A. cf aurichalerus ها جدایهاز این  درصد 81/23. است 
 متعلق به قارچ اکرومونیوم کیلنس جدا شده از زنبور

H. cf trimaculata ها جدایهدرصد از این  91/23. است 
 متعلق به قارچ اکرومونیوم اجیپتیکام جدا شده از سوسک

A. cf aurichalerus ها جدایهدرصد از این  85/13. است 

کالدوسپوریوم جدا شده از قارچ  یها گونه متعلق به
 ها جدایهدرصد از این  19/3. است Hftrimaculata زنبور

 سوسکی قارچ کالدوسپوریوم جدا شده از ها گونهمتعلق به 
A. cf aurichalerus ها جدایهدرصد از این 83/1است و 

 جدا شده از سوسک .Alternaria spمتعلق به قارچ 
A. cf aurichalerus ی قارچ ها جدایهدر مجموع . دباش می
 درصد بیشترین تکرار 5/91با فراوانی لکانیسیلیوم موسکاریوم 

 .(Fatiha et al., 2008) را در این مطالعات داشته است
Kope et al. (2006) ی این جنس را بر ها گونهیی بیماریزا

جنس  ی مختلفها گونه نمایند و گزارش می ها کنهروی 
ها  کننده بیولوژیک سوسک کنترل عنوان بهرا  لکانیسیلیوم

گونه  Andrew et al. (2005) و. نماید میگزارش 
 Pissodes strobi را از رویلکانیسیلیوم موسکاریوم 

 .کار برده استه ب و برای کنترل مگس سفید نماید میزارش گ
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به همین علت ما نیز از این سویه استفاده کردیم که نتایج 
که ساالنه  مهم و کلیدی آفاتبسیار خوبی را هم علیه این 

 به دستکند  خسارات بسیاری به محصوالت در استان وارد می
 درصد تلفات روز نهم را که با اختالف ما توانستیم. وردیمآ

هفتم داشته و با روزهای پنجم و  درصد 33در حد  یدار معنی
عدد الرو را گزارش  12 (درصد98) درصد تلفات با میانگین

 نشان داد که Greathead (1996) تحقیقات توسط .کنیم
لکانیسیلیوم موسکاریوم رغم دامنه گسترده میزبانی  یعل

تحقیقات . های غیرهدف دارد را بروی اورگانیسم کمترین اثر
ای از  چ نشانهدهد هی انجام شده بروی کشتزارها نشان می

کرم  ،حشرات مفید ،زنبور عسل ،داران ات منفی بر مهرهتأثیر
ما نیز احتمال اثرات جانبی ان . خاکی و گیاهان موجود نیست

 خطر بودن را بر روی کفشدوزک و بالتوری انجام دادیم و بی
برای تهیه  .آن را برای موجودات غیرهدف گزارش کردیم

در نظر گرفتن  حشرات یبیماریزافورموالسیون یک قارچ 
را در حالت بهینه  ی حشراتبیماریزامواردی است که قارچ 

نها زمان مورد نیاز برای قرار گرفتن آدهند، که یکی از  می قرار
زمان  تعیین .ستنهاآکاربرد  اجزا قارچ بروی حشره و تکنیک

حشره  ی کهبه تعداد روز توجهباآفت  مورد نیاز برای کنترل
در نظر توجه به  با ید وریگبقارچ قرار  در معرض باید آفت

نور خورشید در نظر  و باران، بادنظیر  مؤثرسایر عوامل گرفتن 
بخصوص اگر  نکته مهمی که باید توجه شود،. دشو می گرفته
کار برده ه ی حشرات درطی فصول مرطوب ببیماریزا قارچ

شوند ضروری است که یک ماده سورفکتانت به آن اضافه 

 ,Butt and Jackson) نشود اثر باران شسته در شود تا

 ارزیابی وارزیابی بقای کنیدی  ما نیز با بررسی. (2001
 دنباله بدر این تحقیق  اتصاالت لکتینی و توانایی بقا اسپور

 یی در روند تولید برایبیماریزا ارزیابی پارامترهای تکاملی و
که باید  تیمپرداختوانایی بقا اسپور  تهیه فرموالسیون با ارزیابی

ای که بهترین عملکرد را در طی  معیار مهم در تهیه سویه 5
 :پروسه تولید دارد در نظر گرفته شود

قدرت تولید باال در محیط ( 1 ؛قدرت بیماریزایی باال( 2
پایداری فیزیولوژیکی  (3؛ پایداری ژنتیکی باال( 9؛ مایع یا جامد

سازگاری باال با اجزا کمکی در  (5 ؛باال در هنگام نگهداری
  .فرموالسیون

ای که  پس توصیه ما این است که در محصوالت گلخانه
از  کند، ها ایجاد می مصرف سم مشکالتی برای سالمت انسان

استفاده شود و با  خطر به همراه سموم بی IPMاین قارچ در 
کارایی باال این قارچ امید است که در آینده  توجه به مزایا و

و تولید  بیولوژیکاستفاده بیشتر از محصوالت  امی بسویگ
 .برداریم انبوه آن
 

 سپاسگزاری
دکتر خانیکی و مشاور محترم  یقاآاز استاد راهنما جناب 

مهندس امینایی که در زمینه این تحقیق ما را از  یقاآجناب 
مرکز تحقیقات کشاورزی و  مند کردند ههایشان بهر راهنمایی

که در پیشبرد این هدف  کرج پیام نور واحد کرمان و دانشگاه
 .گردد ، قدردانی میاند مساعدت را داشته و نهایت همکاری
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