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چکیده
به منظور ايمنی زيستی و کاهش اثرات سموم شیمیايی برای اولین بار در
ايران استفاده از قارچ لکانیسیلیوم موسکاريوم و عصاره آبی انغوزه برای

for Biological control of key pest that have wide damages to

کنترل بیولوژيک تعدادی از آفات کلیدی که ساالنه خسارات زيادی به

our crops. We isolate the pathogenic strain KB512 of

 قارچ لکانیسیلیومKB512  سويه. صورت گرفت،محصوالت وارد میکنند

enthomopathogenic fungi Lecanicillium muscarium from

موسکاريوم از ايزولههای بومی استان جدا و شناسايی شد و تستهای

the soil and recognized. The pathogencity test was carried out

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

with direct insect spray. Bioassay with concentration 1×10

 تستهای آلوده سازی با.فابا و مگس سفید بمیزيا تاباسی صورت گرفت

conidi / ml were tested and the control were sprayed by

 کنیدی بر میلیلیتر انجام شد و نمونه کنترل با0×018 استفاده از تلقیح

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

 بعد از اسپری کردن پلیتها. اسپری شد، در آب مقطر81 درصد توين1/10

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

 درصد رطوبت نسبی81  درجه سانتی گراد و15±0 در انکوباتور با دما

80٪RH. Tested pest were monitoring every day for checking

 حشرات تست شده هر روز برای رديابی رشد قارچ. قرار داده شدندRH

the growth of the fungi, after 9, 7, 5 days the percentage of

 درصد مرگ ومیر با، روز5  و7  و3 بروی آنها بررسی میشوند بعد از

8

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.

 نتايج نشان دادند که کنترل بیولوژيکی آفات.  گزارش شد0×018 غلظت
.هدف به خوبی صورت گرفت
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مقدمه
استفاده بیرویه و ناآگاهانه از آفتکشها با اصول اکولوژیکی
مغایرت داشته و میتواند منشاء مشکالت عدیدهای از قبیل
ایجاد نژادهای مقاوم آفات به سموم ،شیوع آفات درجه دوم،
اثرات نامطلوب روی موجودات غیرهدف مانند پارازیتوئیدها،
باقیمانده سموم در محصوالت کشاورزی و مسمومیت مستقیم
برای مصرفکننده باشد .از طرفی کنترل بیولوژیکی به عنوان
برنامهای که برای حفظ محیط زیست سودمند است ،مطرح
میشود .زیرا در این روش باقی مانده سموم شیمیایی که
اثرات مضر روی سالمت انسان و سایر موجودات زنده داشته
باشد دیده نمیشود .یک کنترل بیولوژیکی موفق کنترل وسیع
و پایدار آفات را با هزینه بسیار مناسب فراهم میکند
) .(Amrine et al. 1993تا کنون  39ترکیب بیولوژیک در
جهان (حشره کش  88درصد ،قارچکش و نماتدکش  93درصد
و علفکش  1درصد) به ثبت رسیده است (Butt and
) .Jackson, 2001که در میان ایران سهم کمی در استفاده
از آفتکشهای بیولوژیکی دارد .در این تحقیق به بررسی تأثیر
قارچ بیماریزا حشرات لکانیسیلیوم موسکاریوم جدا شده از
ایزولههای بومی استان در کنترل تعدادی از آفات کلیدی
استان کرمان که شامل شته اقاقیا و مگس سفید میباشد،
پرداخته شد.
لکانیسیلیوم موسکاریوم یکی از قارچهای بیماریزا حشرات
یا انتوموپاتوژن است که در همه جا موجود میباشد و میتوان
آنرا به طور گسترده از حشرات مختلف و از خاک جدا کرد
) .(Barson, 1976گونههای مختلف این جنس دارای توان
باالی اسپورزایی و بیماریزایی در دامنه گسترده رطوبت نسبی
و دامنه حرارتی وسیع  1-98درجه سانتیگراد هستند
بهطوریکه  (2007) Kope et al.گزارش مینماید که
گونههای مختلف این جنس در رطوبت نسبی کمتر از 21
درصد در شرایط آزمایشگاهی اسپورزایی و بیماریزایی دارند.
 (2005) Andrew et al.در تحقیقات خود به این
نتیجه رسیدند که گونههای این جنس در دامنه 59-38/5
درصد رطوبت نسبی بیماریزا میباشند .با توجه به نیمه عمر
کنیدیهای این جنس ،که در آب مقطر استریل و  1درجه
سانتیگراد در محدوده  223-283روز میباشد و در دما -21
درجه سانتیگراد  83-213روز است ،گونههای این جنس را از
مهمترین پاتوژنهای حشرات یا قارچهای انتوموپاتوژن
میشناسند و از دیر باز بیماریزایی آنها بر روی گونههای
مختلف حشرات نیز گزارش شده است (Cuthbertson et
) .al., 2010در سالهای  2323-2332گزارشهایی از این

گونهها روی شتهها ،شپشکها ،تریپسها و مگس سفید
عنوان شده است و از کنترل شتهها و شپشکها به میزان 233
درصد خبر دادهاند ( .)CAPINERA, 2008تستهای
آلودهسازی ،با اسپری مستقیم حشره با استفاده از تلقیح 2×238
کنیدی بر میلیلیتر انجام شد و کنترل با  3/32توین  83درصد
در آب مقطر ،اسپری شدند .بعد از اسپری کردن پلیتها در
انکوباتور با دما  15±2درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی83
درصد قرار داده شدند .حشرات تست شده هر روز برای ردیابی
رشد قارچ بروی آنها بررسی شدند و بعد از  5 ،1 ،3روز درصد
مرگومیر با غلظت  2×238به ترتیب %21/18 - %15 - %98
برای شته اقاقیا و  -%33/88درصد  13-18/13درصد برای
مگس سفید بود همچنین در این تحقیق از عصاره آبی آنغوز
تهیه شده برای اولین بار بر روی این آفات تست شد که در
مورد شته اقاقیا 28/81 - %11/38 - %33/38درصد و برای
مگس سفید  91/31 - %95/88 - %98/3درصد بود .این
عصاره عالوه بر آفتکش بودن به علت بوی خاصی که دارد
بهعنوان دافع خوبی برای حشرات مضر دیگر نیز میباشد که
به حفاظت محصوالت ما کمک میکند.
در اینجا به بررسی تعدادی از عوامل مؤثر در بازیافت
بهینه و تولید انبوه قارچ و مروری بر تأثیرات جانبی و ایمنی
آن میپردازیم .همچنین پیشنهاداتی در جهت تولید انبوه با
مقیاس صنعتی و تولید تجاری آن ارائه شده است.
مواد و روشها
روشهای تهیه سوسپانسیون قارچ لکانیسیلیوم
موسکاریوم
تک اسپور کردن ایزوله های قارچ

الروهای منتقل شده به آزمایشگاه و نگهداری شده در دمای
13درجه سانتیگراد پس از ظهور بار قارچی و بررسی
نمونههای حاوی بار قارچی توسط استریو میکروسکپ ،با
استفاده از سوزنهای کشت استریل و یک قطره آب مقطر
استریل ،سوزن را به کنیدیوفورها نزدیک کرده و کنیدیها
توسط قطره آب به محیط کشت سلکتیو مدیا لکانیسیلیوم یا
) (Kope et al. 2007) (LSMمنتقل شد و در سطح
محیط پخش گردید .پس از نگهداری محیط کشت در دمای
 19درجه سانتیگراد با بررسی میکروسکپی ،تک کنیدیهای
جوانه زده به محیط کشت سابرو دکستروز اگار یا )(SDA
منتقل شد و پس از انکوباسیون در دمای  19درجه سانتیگراد
به مدت  23روز در دمای  5درجه سانتیگراد نگهداری
شدند.

زمانی :بررسی تأثیر عصاره آبی انغوزه و قارچ لکانیسیلیوم موسکاریوم در ...

تهیه سوسپانسیون قارچی

بعد از کشت ایزوله ها بر روی محیط کشت  SDAپرگنه
قارچ پس از  23روز نگهداری در دمای  15درجه سانتیگراد
به  15سانتیمتر رسید .کلنی قارچ به دست آمده سفید ،پنبهای
و سطح زیرین آن کرمرنگ تا زرد کمرنگ بود .فیالیدها
مستقیما روی ریسهها یا انشعابات ثانویه آنها تشکیل میشد.
اندازه فیالیدها بهطور متوسط  13-98×2/9-2/5میکرومتر
اندازهگیری شد (شکل  .)2کنیدیها در انتهای فیالیدها و در
سرهای دروغین تشکیل میشد و اندازه آنها 3-8/3×2/1-2/1
میکرومتر تعیین گردید.
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اسپور ،الروهای شته و مگس سفید را به مدت  23ثانیه در
سوسپانسیون اسپور تهیه شده غوطهور و پس از حذف
سوسپانسیون اضافی ،الروها در ظروف استریل حاوی پنبه
مرطوب در دمای  15درجه سانتیگراد نگهداری شدند .با
بررسی روزانه الروهای مرده پس از ضدعفونی با محلول 93
درصد  H2O2به مدت  9دقیقه و سه بار شستشو با آب مقطر
استریل ،در پتریهای استریل حاوی کاغذ صافی و پنبه
مرطوب قرار داده شدند و این پتریها در دمای  19درجه
سانتیگراد و در تاریکی نگهداری شده و بار قارچی حاصله از
لحاظ خصوصیات تاکسونومی مورد بررسی قرار گرفت.
تأثیر

سوسپانسیون

کنیدی

قارچ

لکانیسیلیوم

موسکاریوم بر روی آفت مگس سفید

شکل  .1فیالید قارچ لکانیسیلیوم موسکاریوم
بر روی محیط SDA

درجه حرارت بهینه  12-11درجه سانتیگراد ونگهداری در
تاریکی در دمای  19درجه سانتیگراد به مدت  13روز
امکانپذیر است ) .(Qui et al., 2004با اضافه نمودن 5
میلیلیتر آب مقطر استریل به پتریدیشهای کشت داده شده
و پخش آن در سطح پتری و به هم زدن سطح پرگنه قارچ
توسط میله شیشهای در شرایط استریل و با استفاده از محلول
 3/35درصد توئین  83درصد و تنظیم رقت کنیدی
سوسپانسیون (با استفاده از هموسیتومتر)  2×231کنیدی در
میلیلیتر تهیه گردید.جهت اطمینان از زنده بودن و قدرت
جوانهزنی کنیدیها  3/5میلیمتر از سوسپانسیون تهیه شده بر
روی محیط کشت  SDAپخش شد و مجدداً جوانه زدن
کنیدیها با میکروسکپ بررسی گردید (شکل .)1

شکل  .2کنیدی قارچ لکانیسیلیوم موسکاریوم
بر روی محیط SDA

به منظور اثبات بیماریزایی پس از تهیه سوسپانسیون

به طریق لیف کیچ :گلدانهای ختمی ژاپنی را به قفسههای
الومینیومی با ابعاد  83×83×83که با توری محصور شده بودند،
منتقل گردیدند .پس از اطمینان از سالمت و عدم آلودگی
گلدانها ،بر روی هر برگ پتریدیش پالستیکی 3
سانتیمتری که جهت تعبیه هوا بروی درب آن محفظهای
دایرهای شکل به ابعاد  1×1سانتیمتر در آوردیم و به جای آن
توری مشبک با سوراخهایی به سایز  83میکرومتر از جنس
نایلون پوشانده و بوسیله چسب سیلیکونی مهر و موم گردید.
(حتماً باید چند روز از تهیه پتریدیشهای بگذرد و بعد
آزادسازی حشره انجام شود تا بوی چسب باعث کشتن حشره
نگردد).
جمعیتی مگس سفید از مرکز تحقیقات گیاه پزشکی
کرمان گرفته شد و بر اساس مشخصات تاکسونومیکی نوع
گونه شناسایی و مورد تائید قرار گرفت که بمیزیا تاباسی بود،
جمعیت مگس سفید پرورش داده شد و  13عدد از آنها را که
از عدم آلودگی اطمینان حاصل شده را با اسپیالتور بر روی
برگ ختمی در شرایط آزمایشگاهی (دما  15±2درجه
سانتیگراد و نسبت  8ساعت تاریکی و  28ساعت روشنایی)
رهاسازی کردیم (Thungrabeab and Tongma,
) .2007سپس هر برگ حاوی پلیت با سوسپانسیونهای تهیه
شده از کنیدی قارچ لکانیسیلیوم موسکاریوم به طوری که ذکر
شد ،اسپری و نتایج بعد از  3-1-5روز بررسی شدند.
به روش بیواسی :در کف هرپتری برای حفظ رطوبت 2
میلیلیتر از محلول گلیسرین و آب مقطر استریل با نسبت
 53:53با پیپت پاستور افزوده و روی آن کاغذ صافی استریل
شده در اتوکالو (برای حفظ رطوبت) قرار داده شد،سپس دو
برگ ختمی بهعنوان منبع تغذیه به پلیتها افزوده ،پس از آنکه
پلیتهای به صورت ذکر شده تهیه شدند 13،عدد مگس سفید
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با اسپیالتور از روی برگ ختمی جداسازی کرده و در شرایط
آزمایشگاهی دما  15±2درجه سانتیگراد و نسبت  8ساعت
تاریکی و  28ساعت روشنایی در پلیتها رهاسازی کردیم ،هر
کدام از پلیتها را با سوسپانسیونهای تهیه شده از کنیدی
قارچ لکانیسیلیوم موسکاریوم بهطوریکه ذکر شد ،اسپری
شدند .در همه تستها دو پتری بهعنوان شاهد قرار داده شد
که فقط آب مقطر استریل حاوی  3/2تویین  83درصد پاشیده
شد و نتایج بعد از  3-1-5روز بررسی شدند.
تأثیر

سوسپانسیون

کنیدی

قارچ

لکانیسیلیوم

موسکاریوم بر روی آفت شته اقاقیا

برگ درختان اقاقیا آلوده به شته افیس فابا جمعآوری شده از
سطح شهر را به آزمایشگاه آورده ،با قلمموی  33از سطح
پشت برگ اقاقیا جدا کرده وبه پتریدیشهای  3سانتیمتری
که کف آنها کاغذ صافی قرار داده شده ،منتقل میکنیم .برای
داشتن رطوبت مورد نیازچند قطره آب مقطر استریل افزوده،
سپس از سوسپانسیون قارچ لکانیسیلیوم موسکاریوم با غلظت
 2×238اسپری کرده و نتایج بعد از  3-1-5روز بررسی شدند
(شکل.)9

شکل  .3تستهای اولیه بیواسی و بیماریزایی در شته اقاقیا
تهیه عصاره آبی انغوزه

ابتدا صمغ انغوزه را با استفاده از هاون به پودر تبدیل کردیم و
به مقادیر بسیار کم شروع به حل کردن پودر در مقدار 23
میلیگرم آب کردیم .در مراحل اولیه ساخت محلول با افزودن
گرمهای مختلفی از صمغ انغوزه به  23میلیگرم آب متوجه
شدیم که صمغ انغوزه به راحتی در آب حل نمیشود و همواره
مقداری نا خالصی خواهد داشت و به دلیل اینکه بعد از آب
الکل بیشترین حاللیت را دارد تصمیم گرفتیم که از آب و
الکل به نسبت یک به یک استفاده کنیم ( 5میلیگرم آب و 5
میلیگرم الکل) و با افزودن گرمهای مختلف از پودر صمغ
انغوزه به 23میلیگرم مخلوط آب و الکل به نسبت یک به یک
( 5میلیگرم آب و  5میلیگرم الکل) با اندازههای ،1/9 ،2/23
 1/53و  ...و با افزودن  3/2میلیگرم در هر مرحله متوجه

شدیم که مقدار  9/91گرم پودر در این مقدار حالل (5
میلیگرم آب و  5میلیگرم الکل) حل میشود .لذا از همین
محلول برای آزمایشات استفاده کردیم .اسپری عصاره آبی
انغوزه بر روی آفات مورد نظر صورت گرفت و نتایج پس از
بررسی در روزهای  5 ،1 ،3گزارش شد.
ارزیابی توانایی بقا اسپور

اسپور تهیه شده را در لولههای سانتریفیوژ با  9333دور در
دقیقه ریخته و دو مرتبه با آب مقطر استریل شستشو داده و با
افزودن آب مقطر ،غلظت  235کنیدی بر میلیلیتر را تهیه شد.
نمونه در دماهای  11 ،13 ،3 ،- 13 ،-13و  91درجه
سانتیگراد قرار داده شدند .حیات نسبی اسپورها برای چندین
ماه با قرار دادن آنها به میزان  233میکرولیتر در محیط YPG
آگار با پایه ضعیف تخمین زده میشود که نتایج مورد بررسی
قرار گرفتند ).(Gam and Zare, 2001
ارزیابی بقای کنیدی

برای ارزیابی بقا کنیدی از محلول استوک که شامل 3/9
درصد یدید پروپیدیوم و آب مقطر استریل (نسبت وزن /حجم)
بود ،میتوان استفاده کرد اما برای استفاده سریع ،از محلول
استوک شامل  2/1درصد یدید پروپیدیوم حل شده در آب
مقطر استریل به کار برده شد ).(Uma et al., 2001
کنیدیها در  533میکرولیتر بافر فسفات سدیم  3/32درصد
موالر با ( )PH=7حاوی  3/32تویین  83درصد حل شدند تا
غلظت کنیدی معلق (شمارش با الم نئوبار) به  231کنیدی بر
میلیلیتر برای هر تست رسید .بعد از مخلوط کردن کامل 1
میکرولیتر از کنیدی معلق با حجم یکسان از استوک
یدیدپروپیدیوم ،روی الم قرار داده شد و یک المل روی آن
گذاشته شد .کنیدیها با رنگ یدید پروپیدیوم در یک اتاق تیره
آماده شدند .هر نمونه به یک محفظه تاریک که حاوی
میکروسکوپ با نور فلورسنتی بود ،منتقل شد .هر کنیدی تیمار
شده معلق در زیر میکروسکوپ فلورسنتی  333Xدیده شد.
حداقل  2333کنیدی در  3مربع انتخاب شده مشاهده شد،
کنیدیها با درخشش فلورسنتی قرمز ،غیرزنده هستند وآنهایی
که تیره رنگ با هاله قرمز هستند ،زنده میباشند .درصد زنده
ماندن ،با تقسیم تعداد کنیدی زنده بر تعداد همه کنیدیها
ضرب در  233محاسبه میشود .می توان صحت آن را با یک
نشانگر فلورسنتی (از رنگهای حیاتی هم می توان برای نشان
دادن حیات کنیدی استفاده کرد) و میکروسکوپ فلورسنتی و
صفحه شمارشگر تائید کرد .با میکروسکوپ فلورسنتی
میتوان به سرعت و دقیق درصد کنیدیهای زنده را محاسبه
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کرد .تقریباً  13دقیقه برای هر ایزوله زمان نیاز است ،در
صورتی که در روش صفحه شمارشگر چندین روز برای
جداسازی کنیدیهای زنده زمان الزم است و به علت آسیبی
که به غشا سلول وارد میشود ،کنیدیها متورم دیده میشوند
و سلولهای غیر زنده مشابه سلولهای زنده به نظر میآیند.
عصاره  5ایزوله از کنیدیهای قارچ لکانیسیلیوم موسکاریوم بر
این آفات کلیدی اسپری شد .بدینوسیله به طور غیرمستقیم در
مجاورت کنیدیها قرار داده شدند و بقای آنها بعد از  5روز
بررسی شد .برای بررسی وجود قارچ ،حشره مرده را روی
محیط جامد تیمار شده با  55درصد دودیم و 3/3335
تتراسیکلین دردمای  91±1درجه سانتیگراد قرار داده تا زمانی
که قارچ از داخل بدن حشره خارج شود که تائیدی بر
بیماریزایی میباشد.
اتصاالت لکتینی
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 13میکرولیتر از سوسپانسیون  23اسپور بر میلیلیتر روی الم
قرار داده و  5دقیقه بر روی الم باقی بماند تا به آن متصل
شد .اسپور با دو قطره استون منجمد فیکس شد و اسپورهای
اضافی که به الم نچسبیده اند ،با  2میلیلیتر آب مقطر شسته
شدند .اسپورهای چسبیده با آب مقطر برای  93ثانیه آبکشی
شدند .و با  33میلیلیتر محلول لکتین ( 133میکروگرم
پروتئین /میلیلیتر نمک) برای  9دقیقه تیمار شدند.
نتایج
یکی از آفات مهم استان که در فارسی مگس سفید یا عسلک
است که در دنیا از روی  531میزبان گیاهی که به  13خانواده
تعلق دارند گزارش گردیده است .بیشترین تعداد میزبانها به
ترتیب در خانوادة ،Compositae ،Leguminoseae
 Euphorbiaceae ،Solanaceae ،Malvaceaeقرار
دارد .در بین گیاهان زراعی ،پنبه ،گوجهفرنگی ،کنجد ،کنف،
آفتابگردان اهمیت بیشتری دارد در اکثر نقاط کشور انتشار دارد
و مخصوصاً در گلخانهها درپشت برگهای عده زیادی از
گیاهان زینتی مانند گل کاغذی ،شاهپسند و بعضی گیاهان
زراعی فعالیت دارد .در این تحقیق ما توانستیم در تیمار با
سوسپانسیون اسپورقارچ بیماریزا حشرات لکانیسیلیوم
موسکاریوم در روز نهم از نظر مشاهده میانگین درصد تلفات
با  33/88درصد را گزارش دهیم .شته اقاقیا نیز از آفات مهم و
درجه اول گیاهان صنعتی ،زینتی ،باغبانی ،سبزیکاری،
جنگلی و غیره بوده و از اهمیت اقتصادی زیادی برخوردار
میباشند .شته با خرطوم خود از شیره گیاهی تغذیه میکنند،
عالوه بر تغذیه از شیره گیاهی در انتقال بیماریهای ویروسی
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نقش مهمی ایفا میکنند .عدهای از شتهها باعث پیچیدگی
برگ و یا تغییر شکل شاخهها گردیده و برخی بر روی
قسمتهای گیاهان میزبان تشکیل گالهای گوناگونی را
میدهند .ما در این تحقیق استفاده از قارچهای انتوموپاتوژن
لکانیسیلیوم موسکاریوم را که ایزوله بومی و سازگار با شرایط
محیطی است و در همهجا موجود میباشد و میتوان آن را
بهطور گسترده از حشرات مختلف و از خاک جدا کرد ،را
بهعنوان یک عامل کنترل بیولوژیک بررسی میکنیم .چون
عالوه بر مصون ماندن خاک و آب از استفاده سموم ،از مزایای
این قارچ دوام و تکثیر آن در خاک است .نخستین گزارش از
جداسازی قارچ لکانیسیلیوم موسکاریوم از الرو زنبور ساقهخوار
گل محمدی و جدا سازی این قارچ از الرو سوسک چوبخوار
گل محمدی از ایران میباشد .بر اساس نتایج و مقایسات
آماری بین درصد تلفات حاصل از اسپری سوسپانسیون اسپور
لکانیسیلیوم موسکاریوم روی شته اقاقیا در روزهای پنجم و
هفتم و نهم پس از اسپور پاشی بر اساس آزمون (P< 3/32؛
 )x2تفاوت معنیداری در سطح  33درصد دیده شد .بین
زمانهای پنجم و هفتم روز تفاوت معنیداری وجود ندارد ،اما
از نظر مشاهدهای میزان درصد تلفات روز هفتم با میانگین
تلفات ( 15درصد) 25عدد الرو باالتر از روز پنجم (21/18
درصد)  23الرو بود ،اما درصد تلفات روز نهم اختالف
معنیداری در حد  33درصد با روزهای پنجم و هفتم داشته
ومیانگین درصد تلفات ( 98درصد)  12عدد الرو به دست آمد.
بر اساس نتایج و مقایسات آماری بین درصد تلفات حاصل از
اسپری سوسپانسیون آبی انغوزه در تیمارهای زمانی پنجم -
هفتم  -نهم اختالف معنیداری در سطح  33درصد و بیشترین
تلفات در تیمار روز نهم با میانگین تلفات ( 33/38درصد) 21
عدد الرو دیده شد.
در تیمار روز هفتم مشخص شد که درصد تلفات تیمار با
با میانگین (  11/38درصد) و در تیمار روز پنجم مشخص شد
که درصد تلفات تیمار با سوسپانسیون اسپور  28/81درصد را
نشان میدهد.
در تیمار مگس سفید با لکانیسیلیوم موسکاریوم در
روزهای مختلف تیمار روزهای پنجم ،هفتم ،نهم اختالف
معنیداری در سطح  33درصد وجود دارد .بین زمانهای روز
پنجم و هفتم تفاوت معنیداری وجود ندارد .اما از نظر
مشاهدهای تیمار روزهفتم با میانگین تلفات ( 18/13درصد) 3
عدد الرو بیشتر است .اما بین تیمار روزهای هفتم و پنجم
اختالف معنیداری وجود ندارد .در تیمار روز نهم با میانگین
تلفات ( 33/88درصد)  21عدد الرو بیشتر است .از نظر
مشاهدهای بین روزهای پنجم و نهم در سطح  33درصد
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اختالف معنیداری وجود دارد که در روز نهم بیشتر است .در
تیمار پنجم روزه مگس سفید بالکانیسیلیوم موسکاریوم تفاوت
معنیداری وجود ندارد .ولی از نظر مشاهدهای میانگین درصد
تلفات در تیمار با سوسپانسیون اسپور لکانیسیلیوم موسکاریوم
با  13درصد قرار دارد .در تیمار هفتم میانگین درصد تلفات با
سوسپانسیون اسپور لکانیسیلیوم موسکاریوم لکانیسیلیوم
موسکاریوم  18/13درصد قرار دارد .در تیمار روز نهم
لکانیسیلیوم موسکاریوم از نظر مشاهدهای میانگین درصد
تلفات در تیمار با سوسپانسیون اسپور لکانیسیلیوم موسکاریوم
با ( 33/88درصد)  21عدد الرو قرار دارد .در تیمار
سوسپانسیون آبی انغوزه در روزهای مختلف تیمار پنجم ،هفتم،
نهم اختالف معنیداری در سطح  33درصد وجود دارد .از نظر
مشاهدهای تیمار  1روزه با میانگین تلفات ( 95/88درصد) 22
عدد الرو بیشتر است .بین تیمار زمانهای روز پنجم و هفتم
تفاوت معنیداری وجود ندارد .در تیمار نه روزه با میانگین
درصد تلفات  98/3درصد بیشتر است .از نظر مشاهدهای بین
تیمار زمانی پنجم و نهم روزه در سطح  33درصد اختالف
معنیداری وجود دارد که در روز نهم بیشتر است.

در تیمار پنج روزه با لکانیسیلیوم موسکاریوم و
سوسپانسیون آبی انغوزه تفاوت معنیداری وجود ندارد .ولی از
نظر مشاهدهای میانگین درصد تلفات در تیمار با سوسپانسیون
آبی انغوزه با ( 91/31درصد)  23عدد الرو بیشتر از تیمار با
سوسپانسیون اسپور لکانیسیلیوم موسکاریوم با  13درصد قرار
دارد.
در تیمار هفت روزه بین تیمار با لکانیسیلیوم موسکاریوم
وسوسپانسیون آبی انغوزه تفاوت معنیداری و جود ندارد .ولی
از نظر مشاهدهای میانگین درصد تلفات در تیمار با
سوسپانسیون آبی انغوزه با ( 95/88درصد)  22عدد الرو بیشتر
از تیمار با سوسپانسیون اسپور لکانیسیلیوم موسکاریوم با
( 18/13درصد)  3عدد الرو قرار دارد.
در تیمار روز نهم بین لکانیسیلیوم موسکاریوم و
سوسپانسیون آبی انغوزه تفاوت معنیداری وجود ندارد .ولی از
نظر مشاهدهای میانگین درصد تلفات در تیمار با سوسپانسیون
اسپور لکانیسیلیوم موسکاریوم با ( 33/88درصد)  21عدد الرو
بیشتر از میانگین درصد تلفات در تیمار با سوسپانسیون آبی
انغوزه با ( 98/33درصد)  22عدد الرو قرار دارد.

جدول  .1بررسی میزان تأثیر سوسپانسیون بر مگس سفید توسط روش آماری  one-way ANOVAو بررسی سطح معنیداری
)(LSD Test, P< 0.05
7 day
73.331±4.02
73.331±3.64
69.99 ± 2.78
63.33 ± 3.23
63.33 ± 3.33
00± 4.26 . 60

5 day
90.00± 3.97
86.66±2.72
73.33± 1.26
66.66 ± 3.33
66.66 ± 2.79
66.66 ± 3.26

نتایج نشانگر تأثیر باال قارچ و عصاره انغوزه بر روی آفات
هدف است.
بحث
در طی دو سال بررسی تعداد  283جدایه از قارچهای مختلف
شناسایی گردید که  11/18درصد از این جدایهها متعلق به
قارچ لکانیسیلیوم موسکاریوم جدا شده از زنبور
 25/12 ،H. cf trimaculataدرصد از این جدایهها متعلق
به قارچ لکانیسیلیوم موسکاریوم جدا شده از سوسک
 A. cf aurichalerusاست 23/81 .درصد از این جدایهها
متعلق به قارچ اکرومونیوم کیلنس جدا شده از زنبور
 H. cf trimaculataاست 23/91 .درصد از این جدایهها
متعلق به قارچ اکرومونیوم اجیپتیکام جدا شده از سوسک
 A. cf aurichalerusاست 13/85 .درصد از این جدایهها

3 day
96.67± 3.33
93.32 ± 4.08
89.99 ± 3.97
83.331±2.23
79.99 ± 1.08
76.66 ± 2.79

Tween-80
1×104
1×105
1×106
1×107
1×108

متعلق به گونه ها ی قارچ کالدوسپوریوم جدا شده از
زنبور  Hftrimaculataاست 3/19 .درصد از این جدایهها
متعلق به گونههای قارچ کالدوسپوریوم جدا شده از سوسک
 A. cf aurichalerusاست و1/83درصد از این جدایهها
متعلق به قارچ  Alternaria sp.جدا شده از سوسک
 A. cf aurichalerusمیباشد .در مجموع جدایههای قارچ
لکانیسیلیوم موسکاریوم با فراوانی  91/5درصد بیشترین تکرار
را در این مطالعات داشته است ).(Fatiha et al., 2008
 (2006) Kope et al.بیماریزایی گونههای این جنس را بر
روی کنهها گزارش مینمایند و گونههای مختلف جنس
لکانیسیلیوم را بهعنوان کنترلکننده بیولوژیک سوسکها
گزارش مینماید .و  (2005) Andrew et al.گونه
لکانیسیلیوم موسکاریوم را از روی Pissodes strobi
گزارش مینماید و برای کنترل مگس سفید به کار برده است.
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به همین علت ما نیز از این سویه استفاده کردیم که نتایج
بسیار خوبی را هم علیه این آفات مهم و کلیدی که ساالنه
خسارات بسیاری به محصوالت در استان وارد میکند به دست
آوردیم .ما توانستیم درصد تلفات روز نهم را که با اختالف
معنیداری در حد  33درصد با روزهای پنجم و هفتم داشته و
با میانگین درصد تلفات (98درصد)  12عدد الرو را گزارش
کنیم .تحقیقات توسط  (1996) Greatheadنشان داد که
علیرغم دامنه گسترده میزبانی لکانیسیلیوم موسکاریوم
کمترین اثر را بروی اورگانیسمهای غیرهدف دارد .تحقیقات
انجام شده بروی کشتزارها نشان میدهد هیچ نشانهای از
تأثیرات منفی بر مهرهداران ،زنبور عسل ،حشرات مفید ،کرم
خاکی و گیاهان موجود نیست .ما نیز احتمال اثرات جانبی ان
را بر روی کفشدوزک و بالتوری انجام دادیم و بیخطر بودن
آن را برای موجودات غیرهدف گزارش کردیم .برای تهیه
فورموالسیون یک قارچ بیماریزای حشرات در نظر گرفتن
مواردی است که قارچ بیماریزای حشرات را در حالت بهینه
قرار میدهند ،که یکی از آنها زمان مورد نیاز برای قرار گرفتن
اجزا قارچ بروی حشره و تکنیک کاربرد آنهاست .تعیین زمان
مورد نیاز برای کنترل آفت باتوجه به تعداد روزی که حشره
آفت باید در معرض قارچ قرار بگیرید و با توجه به در نظر
گرفتن سایر عوامل مؤثر نظیر باد ،باران و نور خورشید در نظر
گرفته میشود .نکته مهمی که باید توجه شود ،بخصوص اگر
قارچ بیماریزای حشرات درطی فصول مرطوب به کار برده
شوند ضروری است که یک ماده سورفکتانت به آن اضافه
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شود تا در اثر باران شسته نشود (Butt and Jackson,

) .2001ما نیز با بررسی ارزیابی بقای کنیدی و ارزیابی
توانایی بقا اسپور و اتصاالت لکتینی در این تحقیق به دنبال
ارزیابی پارامترهای تکاملی و بیماریزایی در روند تولید برای
تهیه فرموالسیون با ارزیابی توانایی بقا اسپور پرداختیم که باید
 5معیار مهم در تهیه سویهای که بهترین عملکرد را در طی
پروسه تولید دارد در نظر گرفته شود:
 )2قدرت بیماریزایی باال؛  )1قدرت تولید باال در محیط
مایع یا جامد؛  )9پایداری ژنتیکی باال؛  )3پایداری فیزیولوژیکی
باال در هنگام نگهداری؛  )5سازگاری باال با اجزا کمکی در
فرموالسیون.
پس توصیه ما این است که در محصوالت گلخانهای که
مصرف سم مشکالتی برای سالمت انسانها ایجاد میکند ،از
این قارچ در  IPMبه همراه سموم بیخطر استفاده شود و با
توجه به مزایا و کارایی باال این قارچ امید است که در آینده
گامی بسوی استفاده بیشتر از محصوالت بیولوژیک و تولید
انبوه آن برداریم.
سپاسگزاری
از استاد راهنما جناب آقای دکتر خانیکی و مشاور محترم
جناب آقای مهندس امینایی که در زمینه این تحقیق ما را از
راهنماییهایشان بهرهمند کردند و مرکز تحقیقات کشاورزی
کرمان و دانشگاه پیام نور واحد کرج که در پیشبرد این هدف
نهایت همکاری و مساعدت را داشتهاند ،قدردانی میگردد.
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