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 چکیده
 .شدبا گذارتأثیر آن طبیعی دشمنان و هدف آفت روی میکروبی کنترل عوامل برکشندگی تواندمی میزبان گیاه شیمیایی و فیزیکی های ویژگی

 روی بالغ ماده هایکنه علیه پاشش برج با لیترمیلی در کنیدی 101 غلظت در B. bassiana قارچ از TV جدایه کشندگی حاضر، پژوهش در
 گرفته نظر در قارچ پاشش بدون شرایط همان با نیز شاهد .قرارگرفت بررسی مورد تکرار پنج در هرکدام فرنگیتوت و خیار فرنگی،گوجه

 و بالغ های ماده روی پاشش با لیترمیلی در کنیدی 101 غلظت با بیمارگر قارچ به O. niger شکارگر سن حساسیت بعدی، لهمرح در .شد
 .بود تصادفی کامالً طرح برمبنای هاآزمون از گروه دو هر اجرای .شد تعیین گیاه سه این روی تکرار پنج در کدام هر پنجم سن های پوره
 بیمارگری که طوری به .است دار معنی اختالف دارای گیاه سه تأثیر تحت T. urticae کنه روی قارچ کاربرد که داد نشان آزمایش نتایج
 .باشدمی درصد 11 مرگ میانگین با فرنگیگوجه روی ایجادشده تلفات از تر بیش هاکنه برای درصد 63 میانگین با خیار گیاه روی قارچ

 هاداده واریانس تجزیه .بود کمتر داریمعنی طور به دیگر گیاه دو به نسبت (درصد 10) فرنگی توت روی ایجادشده ومیرمرگ درصد میانگین
 دار معنی اختالف هم با پنجم سن هایپوره و شکارگر سن بالغ افراد روی قارچ کشندگی میزان بر میزبان گیاه سه همان اثر که داد نشان

 مناسب کنترلی نتیجه حصول نیز و داشته کنه جمعیت روی خوبی کشندگی توانایی استفاده، دمور جدایه داد، نشان پژوهش این نتایج .ندارند
   .نیست دیگر گیاه روی هدف گونه همان علیه عامل آن اثربخشی منزله به لزوماً میزبان، گیاه یک روی آفت یک علیه قارچ

 
 طبیعی. مناندش فرنگی،توت خیار، فرنگی،گوجه ای،دولکه تارتن کنه :واژگانکلید
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ABSTRACT 

As the host plants based on their physical and chemical characteristics can affect virulence of microbial control agents on 

the target pest and its natural enemies, therefore in the current study, the virulence of Beauveria bassiana TV isolate at 

concentration 107 conidia/ml was evaluated against T. urticae female adults, on three different host plants; tomato, 

cucumber and strawberry. Spray tower method with five replications was used in this research. In control, the spider 

mites were not treated by B. bassiana. Afterward, the sensitivity of fifth instar nymphs and six-day olds adult females of 

predatory bug, O. niger was investigated to the fungus at concentration of 107 conidia/ml on these three host plants with 

five replications. The experiments were conducted in a completely randomized design. Variance analysis revealed that 

the effect of this isolate was different statistically against T. urticae on three plants. Mean comparisons using F-LSD 

demonstrated that the highest mortality of mites with 63% was observed on cucumber compared to tomato and 

strawberry which were 57% and 50%, respectively. Based on the results, these three host plants did not affect the 

virulence of isolate TV on O. niger female adults and nymphs. Our findings showed, isolate TV is highly toxic to spider 

mite population tested in laboratory. Also, obtaining a good control result for a biological agent against a particular pest 

on a specific host plant, does not necessarily mean that the agent is effective on the same target pest but different host 

plant.  

 

Keywords: cucumber, natural enemies, strawberry, tomato, two-spotted spider mite. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 0335، پاییز و زمستان 2، شمارۀ 5های گیاهی، دورۀ  کنترل بیولوژیک آفات و بیماری 031

 

 

 

 

 مقدمه

 Tetranychus urticae Koch ای، لکه دو تارتن کنه

(Acari : Tetranychidae) آفات زاترینخسارت از یکی 

 ویژهبه و باغی زراعی، هایسیستم در کشاورزی

 نابودی باعث هابرگ از تغذیه با هک باشدمی ای گلخانه

 و شودمی گیاه فتوسنتزی فعال سطح کاهش و کلروفیل

 دارد همراهبه نیز را هابرگ ریزش شدید خسارت در

(Gorman et al. 2001 .)شیمیایی های کش آفت مصرف 

 به هدف، غیر اثرات و محیطی زیست خطرات بر عالوه

 نگرانی طرفی از ،دهش کنه مقاومت سبب معمول طور

 را محصوالت در ها کش آفت بقایای رفتن باال در عمومی

 های سن .(Dagli and Tune 2001) دهد می افزایش

 کنترل عوامل ترین مهم از Anthocoridae خانواده

 دنیا تمام در که باشندمی گلخانه آفات بیولوژیک

 سن .(Madadi 1999) دارند قرار توجه مورد شدت به

Orius niger Wolff (Hem.:Anthocoridae) یک 

 در که باشدمی شکارگری باالی قدرت اب عمومی شکارگر

 است توجه مورد مختلف آفات بیولوژیک کنترل

(Baniameri et al. 2006, Fathi and Nouri-

Ganbalani 2010). بومی گونه O. niger باال فراوانی با 

 دارد وجود کرج منطقه جالیز و یونجه مزارع در

(Madadi 1999.) و طبیعی دشمنان ییاکار افزایش برای 

 عامل چند یا دو تلفیق از توانمی موفق کنترل یک انجام

 را قابلیت این بیمارگر یهاقارچ کرد. استفاده بیولوژیک

 هایسن با همراه بیولوژیک عامل عنوانبه که دارند

 مورد پیاز تریپس کنترل برای .Orius sp شکارگر

 عوامل از زمان هم استفاده اما گیرند، قرار استفاده

 کنترل در کاهشی یا افزایشی اثر است ممکن بیولوژیک

 Maniania et al. 2008, Pourian et) باشد داشته آفت

al. 2010). بیمارگر قارچ Beauveria bassiana 

(Ascomycota: Hypocreales) مزرعه و آزمایشگاه در 

 ها،سفیدبالک ها،تریپس مثل آفات از زیادی تعداد روی

 .Legaspi et al ) است  شده آزمایش هاشته و هاکنه

2000, Pourian et al. 2010). زیادی آمیزموفقیت ایجنت 

 عامل عنوان به B. bassiana  قارچ کردن کاربردی برای

 .Inglis et al) دارد وجود آفات کنترل در میکروبی

2001, Goettel et al. 2001, Charnley 2003.) پوشش 

 تمام زندگی در ثرؤم اصلی عوامل از یکی گیاهی

 اب ای پیچیده های روش به گیاهان است. خواران گیاه

 دارند کنش برهم ها آن طبیعی دشمنان و خواران گیاه

(Skirvin and Fenlon 2001.) این دستکاری 

 کاهش و آفت بهتر کنترل به است ممکن هانشک برهم

 .(Agrawal 2000) شود منجر هاکش آفت مصرف

 دشمنان خواران، گیاه است ممکن گیاهان های ویژگی

 یا و مستقیم اثر اب را ها آن بین هایکنش برهم و طبیعی

 دو هر یا و طبیعی دشمنان خواران، گیاه بر مستقیم غیر

 ممکن ها ویژگی این (.Price et al. 1980) دهند تغییر

 باشد دو هر از ترکیبی یا و فیزیکی شیمیایی، است

Price et al. 1980).) روی میزبان گیاه زمینه در 

 صورت تحقیقاتی تاکنون ایتغذیه سطوح حساسیت

 به گیاه اثرات  که است نیاز حال این با است، تهگرف

 سه مطالعات گونه این در اصلی اجزای از یکی عنوان

 (.Cedola et al. 2001) شود بررسی بیشتر سطحی

 چشم لوبیا شته حساسیت بر گیاهی میزبان اثر بررسی

 به Aphis craccivora Koch (Hem.:Aphididae)بلبلی

 که داد نشان B. bassiana حشرات بیمارگر قارچ

 چیتی، )لوبیای لوبیا مختلف واریته سه از که ییها شته

 بیشترین ،کردند تغذیه بلبلی( چشم لوبیا و قرمز لوبیا

 شته جمعیت کنترل برای بیمارگر قارچ مطلوب تأثیر

 چیتی لوبیا گیاه روی هاشته که آمد دستبه زمانی

 قیقاتتح .(Ezzatabadipoor et al. 2015) کردند تغذیه

Ramoska and Todd (1985) سن که داد نشان 

Blissus leucopterus (Say) (Hem.: Lygaeidae) در 

 که زمانی با مقایسه در ذرت و سورگوم از تغذیه صورت

 B. bassiana قارچ به نسبت کند می تغذیه جو و گندم از
 Costa and مطالعاتدر .دارد متفاوتی حساسیت

Gaugler (1989) و فرنگی گوجه یاهانگ که دش مشاهده 

 Leptinotarsa حساسیت در اثری زمینی سیب

decemlineata (Say) (Col.: Chrysomelidae) قارچ به 

B. bassiana .بیمارگری در میزبان گیاه اثر بررسی ندارد 

 پوره روی Paecilomyces fumosoroseus (Wise) قارچ

 Trialeurodes vaporariorum گلخانه سفیدبالک

(Westwood) (Hom.: Aleyrodidae) که داد نشان 

 فرنگیگوجه به نسبت خیار گیاه روی بیمارگر قارچ

 Bolckmans et) است تریمؤثر کشندگی قدرت دارای

al. 1995). که شد مشخص دیگر آزمایش در همچنین 



 030 ... روی Beauveria bassiana قارچ کشندگی بر میزبان گیاه تأثیر و همکاران: کوثری 

 از کردن تغذیه اثر در T. vaporariorum های پوره که

 و B. bassiana های قارچ به فرنگیگوجه به نسبت خیار

P. fumosoroseus دندبو هشد تر حساس (Poprawski et 

al. 2000.) شامل مختلف گیاهی های میزبان اثر بررسی 

 زمینی، سیب سبز، فلفل طالبی، فرنگی، گوجه خیار،

 Bemisia  حساسیت در را لوبیا و پنبه کلم، جان،نباد

tabaci (Hom.: Aleyrodidae) قارچ به نسبت 

B. bassiana بیشترین خیار میزبان روی که داد نشان 

 Santiago-Alvarez et) است کرده ایجاد   را حساسیت

al. 2006, Olleka et al. 2009 .)مطالعه در Seidy et al. 

 قارچ از DEBI008 جدایه کشندگی قدرت روی (2010)

B. bassiana در لیتر میلی بر کنیدی 018 غلظت در 

 روی T. urticae ایدولکه تنتارکنهبر مستقیم پاشش

 همچنین شد. ومیرمرگ درصد 47 باعث خیار گیاه

 داد نشان Seyed-Talebi et al. (2012) بررسی همچنین

 014 غلظت در B. bassiana قارچ از EUT105 جدایه

 گیاه از که ایدولکه تارتنکنه روی لیترمیلی بر کنیدی

 کرد. ایجاد ومیر  مرگ درصد 88 بودند کرده تغذیه خیار

 پوره مرگ ،Arasteh et al. (2012) تحقیقات اساس بر

 ایرانی  جدایه یک از ناشی B. tabaci سفیدبالک مدو سن

 پنبه، های میزبان روی یافتهپرورش B. bassiana قارچ از

 حساسیت بیشترین و بود متفاوت فرنگیگوجه و خیار

 Vidal et  مطالعات .است شده ایجاد   خیار میزبان روی

al. (1998) خیار و کلم فرنگی، گوجه که دادند نشان 

 B. argentifolii  سفیدبالک حساسیت در تفاوت باعث

(Bellows and Perring) به P. fumosoroseous 

 کلم گیاهان که شد مشاهده دیگر تحقیق در شود. نمی

 کلم بید حساسیت در یتأثیر هیچ  گل کلم و کلزا چینی،

 Metarhizium و B. bassiana قارچ دو هب نسبت

anisopliae  نکردند ایجاد (Mohammadi-Tabar et al. 

 ((Gatarayiha et al. 2009 تحقیقات اساس بر .(2015

 کنه از زیستی مرحله ترینساسح T. urticae بالغ کنه

 بین مقایسه دیگر طرف از است. قارچی آلودگی به تارتن

 تارتنکنه که دهدمی نشان آمدهدستبه LC50 مقادیر

 آلودگی به نسبت بیشتری حساسیت خیار میزبان روی

 تواند می نیز میزبان گیاه سنی شرایط .است داشته قارچ

 پژوهشی در که طوری به باشدمؤثر  خواران گیاه روی

 به ایدولکه تارتن کنه جمعیت پویایی شد مشاهده

 است )لوبیا( میزبان گیاه شرایط تأثیر تحت زیادی میزان

 و هاکنه رشد نرخ رود،می زوال به رو گیاه که همچنان و

 ومیرمرگ نرخ و کاهش آنها شدهگذاشته هایتخم

 بروز  (.Nachman and Zemek 2002) یابدمی افزایش

 میزان به بیمارگر هایقارچ توسط حشرات در حساسیت

 تراکم کهزمانی تا و گرددبرمی شده دریافت هایکنیدی

 دلیل به باشد میزبان آلودگی آستانه زیر کنیدی

 سازی آلوده و حساسیت حشره، مقاومتی هایسازوکار

  .(Hughes et al. 2004) گیرد نمی صورت میزبان حشره

 بیمارگر، های قارچ از هاییجدایه یا جدایه که این از پس

 خطر بی آزمایش دادند، نشان آفت کنترل در خوبی اثرات

 دشمنان یا هدف رغی حشرات روی هاجدایه این بودن

 ,Dunkel and Jaronski) رسدمی نظر به ضروری طبیعی

 Sosa-Gomez et al. (1997) تحقیقات اساس بر .(2003

  .Nezara viridula L سن کردند، مشاهده که

(Hem.: Pentatomidae) هایجدایه آلودگی برابر در 

 نظر به و باشندمی مقاوم خیلی B. bassiana قارچ

 ضد ترکیبات وجود به مربوط مقاومت این رسد می

 این کوتیکول لیپیدی یا مومی بخش در موجود قارچی

 احتمالی اثرات مورد در کمی اطالعات .باشد حشرات

 آنها ترکیبی کاربرد برای شکارگر های سن بر بیمارگرها

 Pourian et) دارد وجود بیولوژیک کنترل هایبرنامه در

al. 2010, Meyling et al. 2006, Van der Geest et al.. 

 میزبان گیاه سه اثر بررسی ،هدف با پژوهش این .(2000

 بیمارگر قارچ کشندگی بر فرنگی گوجه و فرنگی توت خیار،

B. bassiana شکارگر سن و ای دولکه تارتنکنه روی  

O. niger در موجود های کنش برهم شناخت با تا شد، انجام 

 به شکارگر سن و بیمارگر قارچ کاربرد امکان سامانه، این

 با ای دولکه تارتنکنه بیولوژیک کنترل برنامه در توام صورت

 شود. مشخص میزبان اثرگیاه به توجه

 

  هاروش و مواد
  بیولوژیک عوامل و کنه ان،گیاه پرورش

 HED شرکت )تولید N3 سوپر رقم خیار گیاهان ابتدا

 رقم نگیفر گوجه و (Selva) سلوا رقم فرنگیتوت آمریکا(،

 بخش پژوهشی درگلخانه (Comodoro) کومودورو

 تهران دانشگاه پزشکی گیاه گروه کشاورزی شناسی حشره

 و مترسانتی 04 قطر  به پالستیکی هایگلدان داخل
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 ایجاد برای شدند. نگهداری و کاشته مترسانتی 08 ارتفاع

 گیاهان روی از آفت این ابتدا ایدولکه تارتنکنه کلنی

 طبیعی منابع و کشاورزی پردیس تحقیقاتی زرعهم جالیز

 انجام T. urticae  گونه شناسایی  و آوریجمع )کرج(

 رشد های اتاقک در T. urticae  کنه کلنی سپس شد.

 دانشگاه پزشکی گیاه گروه کشاورزی شناسی حشره بخش

 تشکیل مجزا صورت به میزبان گیاه سه هر روی تهران

 درکلنی سازی سن هم ها، آزمایش انجام زمان در .شد

 فرنگیگوجه و فرنگیتوت ،خیار گیاه سه هر ویر هاکنه

 مزارع از O. niger شکارگر سن آوریجمع گرفت. صورت

 ای استوانه ظروف در نر گل آذین گل دادن تکان با ذرت،

 و  مترسانتی 8/4 آن قطر که گالس پلکسی جنس از

 درپوش با آن عارتفا و مترسانتی 07 درپوش تا آن ارتفاع

 صورت زدن تور با یونجه مزارع در و بود مترسانتی 08

 مزرعه ،O. niger شکارگر سن آوریجمع محل گرفت.

 دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پردیس تحقیقاتی

 Orius هایسن .بود محمدشهرکرج جاده در واقع تهران

 وسیله به آزمایشگاه، به انتقال از قبل شدهآوریجمع

 انتقال از پس شد. سازیجدا حشرات سایر از 0راتورآسپی

 گونه شناسیریخت های ویژگی از استفاده با آزمایشگاه به

O. niger با انفرادی لنیک ،شد سازیجدا هاگونه سایر از 

 در و شد ایجاد کرده گیری جفت ماده حشرات از استفاده

 صورت نهایی تشخیص نر حشرات پارامر تشریح با نهایت

 سن پرورش .(Linnavuori and Hosseini 2000) گرفت

 Van den Meiracker (1999) روش مشابه شکارگر

 سلسیوس، درجه 25 ±0 دمای در و انکوباتور داخل

 08 نسبت به نوری دوره و درصد 85 ±5 نسبی رطوبت

 تخم از بود. تاریکی ساعت 8 و روشنایی ساعت

Ephestia kuheniella Zeller  به ذرت گیاه گرده و 

 شد. استفاده کلنی تشکیل برای غذایی تیمار عنوان

 های قارچ کلکسیون از B. bassiana  قارچ از TV هجدای

 تهران دانشگاه پزشکی گیاه درگروه حشرات بیمارگر

 Sabouraud Dextrose کشت محیط روی و انتخاب

Agar (SDA) قطر )با پالستیکی پتری های تشتک وندر 

 بسته پارافیلم با آنها اطراف و داده کشت متر( میلی 31

 25 ±0 دمای در انکوباتور به پتری ظروف سپس و شد

 منتقل درصد 85±5 نسبی رطوبت سلسیوس، درجه

                                                                                  
1. Aspirator 

 که قارچ اسپورزایی روز 21 تا 05 گذشت از بعد .شدند

 قارچ ،هود زیر استریل شرایط در شد، انجام کامل طور به

 فالکون لوله درون و آوری جمع اسکالپل با کشت سطح از

 شد. ریخته استریل مقطر آب لیترمیلی 21 محتوی

 لیتر میلی یک و  2ایشیشه مهره گرم سه مقدار  سپس

Tween80 12/1 روی دقیقه پنج مدت به و اضافه درصد 

 حجم ورتکس، از بعد شد. داده قرار 3ورتکس

 دو دوباره و رسانده لیتر میلی 51 به فوق سوسپانسیون

 صافی کاغذ از ،حاصل سوسپانسیون د.ش ورتکس دقیقه

 غلظت تعیین برای .شد داده عبور یک( شماره واتمن)

 زیر 7شمارگلبول الم از سوسپانسیون درون یها کنیدی

 از بعد شد. استفاده X21 یبزرگنمای با میکروسکوپ

 که شد، حاصل 5پایه محلول سوسپانسیون غلظت تعیین

 شد. تهیه نیاز مورد ی ها غلظت کردن رقیق با

 

 حساسیت بر میزبان گیاه تأثیر بررسی سنجی زیست

 B. bassiana قارچ به T. urticae ای دولکه تارتنکنه

 مقدار اابتد شد، انجام روش دو به آزمایش این

 قارچ سوسپانسیون از لیتر(میلی5/0) میکرولیتر0511
B. bassiana های دیسک روی پاشش، برج از استفاده با 

 رهاسازی سپس و شد یدهپاش یزبانم گیاه سه هر برگی

 اثر و گرفت صورت کامل ماده ای دولکه تارتن کنه 21

 .گرفت قرار بررسی مورد کنه روی قارچ غیرمستقیم

 گیرانهپیش توانایی بررسی مستقیم غیر پاشش از هدف

 21ابتدا بعدی روش در بود. آفت کنترل در قارچ

 سه هر برگی های دیسک روی ماده ای دولکه تارتن کنه

 از میکرولیتر0511 مقدار سپس و رهاسازی میزبان گیاه

 برج از استفاده با مستقیم طوربه قارچ سوسپانسیون

 و شد پاشیده برگی های دیسک واحد هر روی پاشش

 مدت به ماده ایدولکه تارتنکنه روی قارچ مستقیم تأثیر

 با قارچ پاشش مرحله، دو هر در .شد ثبت روز 01

 مربع اینچ بر پوند پنج فشار با پاشش جبر از استفاده

(lb/in
2
 بود. مربع مترسانتی بر کیلوگرم 35/1 معادل که (

 ارتفاع و مترمیلی 25/1 قطر به پاشش برج نازل

                                                                                  
2. Glass bead  
3. Vortex 
4. Hemocytometer  (NEUBAUER IMPROVED,  

    GERMANY) 
5. Stock soloution 



 033 ... روی Beauveria bassiana قارچ کشندگی بر میزبان گیاه تأثیر و همکاران: کوثری 

 مرحله در پژوهش دراین بود. مترسانتی 81پاشش

 و 014 ،018 ،015 های غلظت با مقدماتی آزمون نخست،

 نزدیکی به توجه با و دش انجام لیترمیلی در کنیدی 018

 B. bassiana  قارچ  LC50 به 014 غلظت مقدماتی نتایج

 014 غلظت اصلی آزمایش برای ،TV بومی جدایه در

 Tween80 12/1 شاهد برای گرفت. قرار استفاده مورد

  بیمارگر قارچ کشندگی بررسی برای شد. پاشش درصد

B. bassiana قفس طرح از ای دولکه تارتنکنه روی 

 شیشه  یک ابتدا (.Tashiro 1967) شد استفاده اشیروت

 متر میلی 011×011 ابعاد به و مترمیلی 8 ضخامت  به
 پوشانده مقطر آب به آغشته پنبه با آن روی و کرده تهیه

 داده قرار آنها روی میزبان گیاه  سه برگ سپس شد،

 وسط در که قبلی شیشه ابعاد همان به دوم شیشه شد.

 داده قرار آن روی بود مترمیلی 35 قطر  به سوراخی آن

 روی گیاه، برگ روی هاکنه کردن اضافه  از پس شد.

 برای شد. پوشانده مش 021 ارگانزا توری با  سوراخ

 نباشد، میسر شکار فرار و بچسبد شیشه روی توری اینکه

 بود، مترمیلی 35 قطر به سوراخی دارای که سوم شیشه

 ایگیره وسیله به شیشه 3 ره سپس و داده قرار آن روی

 دمای شرایط در آزمایش شد. فشرده هم به مخصوص،

 و درصد 85 ±5 نسبی رطوبت سلسیوس، درجه 25 0±

 ساعت 8 و روشنایی ساعت 08 نسبت به نوری دوره

 عدم یا بیمارگری اثبات برای شد. انجام تاریکی

 مرده هایکنه ابتدا B. bassiana قارچ جدایه بیمارگری

 از پس مرده هایکنه شدند. ضدعفونی و آوری جمع

 سه سدیم هیپوکلریت با ترتیب )به شدن ضدعفونی

 مقطر آب و دقیقه یک درصد 38 اتانول دقیقه، 2 درصد

 هایتشتک درون جداگانه صورت به دقیقه( یک سترون

 شرایط در درصد یک آگار روی متریسانتی شش پتری

 )حداکثر( روز جپن از پس شدند. داده قرار ژرمیناتور

 که شد پوشیده سفیدرنگ میسلیوم با هاکنه بدن سطح

 تایید بیمارگر قارچ گونه میکروسکوپی اسالید تهیه با

 شد.

 

 شکارگر سن حساسیت بر میزبان گیاه اثر بررسی

O. niger قارچ به B. bassiana   

 ماده کامل حشرات و پنج سن پوره روی آزمایش این

 تماس و باال غذایی نیاز لدلی به روزه شش شکارگر

 به آلوده میزبان گیاه سطح با ماده حشره تخمریز

 آلودگی معرض در بیشتر که بیمارگر قارچ هایکنیدی

 گیاه سه هر روی تیمارها  از کدام هر شد. انجام دارد قرار

 اثر آزمایش این در گرفت. صورت مجزا صورتبه میزبان

 بر انفرادی نجیس زیست با شکارگر سن روی قارچ مستقیم

 تغییراتی با  Dunkel and Jaronski (2003) روش پایه

 واحد .شد انجام سنجی زیست روش و پرورش ظرف در

 واحد هر داخل و تاشیرو های قفس مشابه سنجی زیست

 پاشش شد. استفاده میزبان گیاه برگ از سنجی زیست

 تعداد .بود پاشش برج از استفاده با قارچ سوسپانسیون

 گرفته نظر در عدد 51 رشدی مرحله دو هر رایب حشره

 داخل سنجی زیست واحدهای های نمونه نگهداری شد.

 سلسیوس، درجه 25 ±0 دمای شرایط در انکوباتور

 08 نسبت به نوری دورهو درصد 85 ±5 نسبی رطوبت

 روز 01 مدت به بود. تاریکی ساعت 8 و روشنایی ساعت

 سن تغذیه ایبر شد. یادداشت روزانه تلفات، میزان

 بار یک روز دو هر ماده ایدولکه تارتن یکنه از شکارگر

 بیمارگری عدم یا بیمارگری اثبات برای شد. استفاده

 آوری جمع مرده هایسن ابتدا B. bassiana قارچ جدایه

 شدن ضدعفونی از پس مرده هایسن شدند. ضدعفونی و

 دقیقه، دو درصد، سه سدیم هیپوکلریت با ترتیب )به

 یک سترون مقطر آب و دقیقه یک درصد 38 اتانول

 شش پتری هایتشتک درون جداگانه صورت به دقیقه(

 ژرمیناتور شرایط در درصد یک آگار روی متری سانتی

 بدن سطح )حداکثر( روز پنج از پس شدند. داده قرار

 تهیه با که شد پوشیده سفیدرنگ میسلیوم با هاسن

 شد. تایید بیمارگر قارچ گونه میکروسکوپی اسالید

 

 هاداده تحلیل و تجزیه

 خیار، متفاوت میزبان گیاه سه اثر پژوهش این در

 جدایه کشندگی میزان بر فرنگیتوت و فرنگی گوجه

 ایدولکه تارتنکنه روی B. bassiana  قارچ از TV بومی

T.urticae شکارگر سن و O. niger قرار بررسی مورد 

 طرح اساس بر آزمایشات انجام برای آماری طرح گرفت.

 افزارنرم از بود. تصادفی کامالً طرح قالب در فاکتوریل

SYSTAT13 Version13 [Computer program]. 

 برای شد. استفاده ها داده تحلیل و تجزیه برای (2000)

 فرمول از استفاده با اابتد ومیرمرگ میانگین محاسبه
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Schneider-Orelli's formula (Püntener, 1981) 
 برای سپس و گردید محاسبه شدهاصالح میرو مرگ

 F-LSD آزمون از تیمارها ومیررگم میانگین مقایسه

 Leora افزارنرم  LT50 محاسبه برای و شد استفاده

(1987) POLO-PC  گرفت قرار استفاده مورد. 

 
  نتایج

 گیاه تأثیر بررسی از حاصل یهاداده واریانس تجزیه 

 جدایه به نسبت یا دولکه تارتن نهک حساسیت بر میزبان

TV بیمارگر قارچ از B. bassiana پاشش روش با 

 که داد نشان ،کنه روی قارچ سوسپانسیون مستقیم

 رویB. bassiana یقارچ به T.urticae کنه حساسیت

 دارد وجود یدار معنی اختالف یگیاه تیمارهای

(F2,12=17.55, P<0.0001). با تیمارها میانگین مقایسه 

 خیار گیاه روی اثر این که کرد مشخص F-LSD آزمون

 

 تلفات از تر بیش هاکنه برای درصد 83 مرگ میانگین با

 درصد 54 مرگ میانگین با فرنگیگوجه روی شدهایجاد

 فرنگی توت روی شده ایجاد مرگ درصد میانگین باشد.می

 داریمعنی طور به دیگر گیاه دو به نسبت درصد( 51)

 پاشش روش در (.F-LSD test, P<0.0001) بود کمتر

 و میزبان گیاه سه برگ روی بیمارگر قارچ سوسپانسیون

 قارچ غیرمستقیم )اثر ایدولکه تارتنکنه رهاسازی سپس

 درصد هفت از کمتر ها کنه مرگ میانگین کنه(، روی

 مشاهده گیاهی تیمارهای بین داریمعنی اختالف و بوده

 بررسی یهاداده تجزیه (.F2,12= 4.50, P≥0.05) نشد

 مستقیم روش دو با B. bassiana  قارچ اثر ایمقایسه

 به )تعبیر غیرمستقیم روش و درمانی( به )تعبیر

 ثرا دو این که داد نشان گیاه، سه هر روی پیشگیرانه(

 در فرنگیتوت و یارخ ،فرنگیگوجه گیاه سه هر روی

 (.0)جدول تاس دار معنی اختالف دارای دو به دو مقایسه

 برگی های دیسک روی Beauveria bassiana قارچ توسط کامل ماده Tetranychus urticae کنه ومیرمرگ( ± SE) میانگین .0 جدول

 غیرمستقیم و مستقیم پاشش روش دو به  فرنگی توت و خیار ،فرنگیگوجه گیاه سه
Table 1. Mean mortality (±SE) of Tetranychus urticae female adults direct and indirect praying with Beauveria bassiana 

on three different host plants (tomato, cucumber and strawberry) 

p-value df t Mean (± SE) No. of Spray Host plant 

<0.0001 8 25.605 
56.9 (±1.44) I 

Tomato 
7.4 (±1.29) II 

<0.0001 8 24.370 
62.5 (± 1.57) I 

Cucumber 
7.2 (±1.63) II 

<0.0001 8 23.887 
49.9 (± 1.49) I 

Strawberry 
3.1 (±1.26) II 

I. (.ای دولکه تارتن کنه بر قارچ )اثرمستقیم کامل ماده ایلکه دو تارتن کنه رهاسازی از بعد برگی دیسک روی بیمارگر قارچ پاشش 

II .(.ای دولکه تارتن کنه بر قارچ )اثرغیرمستقیم کامل ماده ایلکه دو تارتن کنه رهاسازی از قبل برگی دیسک روی بیمارگر قارچ پاشش 
I. Spraying of fungus on leaf disk after mite release (direct effect on spider mite). 

II. Spraying of fungus on leaf disk before mite release (in-direct effect on spider mite). 

 

 برای الزم زمان مدت مقادیر مقایسه و محاسبه

 B. bassiana  بیمارگر قارچ LT50)) درصد 51 کشندگی

 T. urticae ای دولکه تارتن کنه روی مستقیم پاشش رد

 روی مقدار این که داد نشان میزبان گیاه سه برگ روی

 فرنگی توت و فرنگیگوجه گیاه دو از کمتر خیار گیاه

 با خیار و فرنگیگوجه گیاه دو روی LT50 مقدار است.

 روی آن مقدار با دو هر ولی نداشته دارمعنی اختالف هم

 (.2 )جدول دارند دار معنی اختالف فرنگی توت

 
  Tetranychus urticae ای دولکه تارتنکنه روی  Beauveria bassiana  بیمارگر قارچ سوسپانسیون مستقیم پاشش در LT50 مقادیر. 2 جدول

 فرنگی توت و خیار ،فرنگیگوجه گیاه سه برگ روی
Table 2. The LT50 values of direct spraying with Beauveria bassiana for female adult stage of Tetranychus urticae on 

three different host plants (tomato, cucumber and strawberry) 

Chi-square Slope df 
Confidence Intervals (95%) 

LT50 Host plant 
Upper  Lower  

14.31 4.83±0.42 43 8.35     7.38 7.8 Strawberry 

15.59 5.47±0.42 43 7.25      6.60 6.9 Cucumber 

25.60 5.20±0.41 43 7.57     6.84 7.2 Tomato 
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 Relative) نسبی توانمندی ای مقایسه بررسی در

potencies )بیمارگر قارچ B. bassiana گیاه سه روی 

 هاداده آنالیز از حاصل نتایج ، دو به دو صورت به میزبان

 گیاه روی بیمارگر قارچ نسبی توانمندی کهداد نشان

 اختالف دارای فرنگی توت گیاه به نسبت فرنگیگوجه

 توانمندی طورهمین باشد.می %35 سطح در دارمعنی

 گیاه به نسبت خیار گیاه روی بیمارگر قارچ نسبی

 بود، %33 سطح در دارمعنی اختالف دارای فرنگی توت

 و خیار گیاه دو نسبی توانمندی مقایسه در ولی

   (.3)جدول نشد مشاهده داریمعنی اختالف فرنگی گوجه

 
ای  تارتن دولکهبر کنه   Beauveria bassianaزهرآگینی قارچ   (Relative potencies )ای توانمندی نسبی  . بررسی مقایسه3جدول

Tetranychus urticae فرنگی توتو  خیار، فرنگیگوجه روی برگ سه گیاه 
Table 3. Comparison of relative potencies for the virulence values of entomopathogenic fungus, Beauveria bassiana 

against the adult stage of Tetranychus urticae on three different host plants (tomato, cucumber and strawberry) 
Relative potencies Slope Host plant 2  Host plant 1 
1.11 (1.03-1.18)* 0.42±4.83 Strawberry Tomato 

1.07 (1.01-1.14)** 0.42±5.47 Strawberry Cucumber 

0.97 (0.9-1.03) n.s 0.41±5.2 Cucumber Tomato 
ns درصد. 33 و درصد 35با سطح اطمینان دار  معنی،  * و **: دارای اختالف دار اختالف معنی: بدون 

ns: Not different statistically, *, **: Different statistically Confidence Intervals (%95) and (%99). 

 

 بر میزبان گیاه سه اثر بررسی از حاصل نتایج

 سن پنجم سن پوره و ماده کامل حشره حساسیت

  B. bassiana قارچ از TV جدایه به O. niger شکارگر

 و خیار فرنگی،جهوگ گیاه سه روی داری معنی تفاوت

 (.F2,12= 3.6, P≥0.05) نشد مشاهده فرنگیتوت

 

 بحث

 عوامل از توام  استفاده به مربوط مطالعات راستای در

 روی عوامل این احتمالی برخوردهای و بیولوژیک

 حشره روی B. bassiana قارچ از TV جدایه اثر یکدیگر،

  O. nigerشکارگر سن پنجم سن پوره و روزه شش کامل

 پژوهش شد. بررسی T. urticae  ایدولکه تارتن کنه و

 B. bassiana قارچ از TVبومی جدایه که داد نشان اخیر

 ایجاد ای دولکه تارتن کنه جمعیت روی باالیی بیمارگری

 لیترمیلی بر کنیدی 014 غلظت در جدایه این .کندمی

 ای دولکه کنه روی قارچ کنیدی مستقیم پاشش روش در

 از بیش فرنگیتوت و خیار فرنگی،گوجه اهگی سه روی

 گیاه سه اثر کند. می ایجاد را میرومرگ درصد 51

 قارچ کاربرد از ناشی تلفات درصد روی مختلف

B. bassiana و بود. داریمعنی اختالف دارای هم با 

 با کهشد ایجاد خیار گیاه روی میرومرگ بیشترین

 کشندگی قدرت روی Seidy et al. (2010) مطالعه

 018 غلظت در B. bassiana قارچ از DEBI008 جدایه

 تارتن کنهبر مستقیم پاشش در لیتر میلی بر کنیدی

 درصد 47 باعث که خیار گیاه روی T. urticae  ایدولکه

 Seyed-Talebi بررسی نتایج با همچنین شد. ومیرمرگ

et al. (2012) جدایه که EUT105 قارچ از B. bassiana 

 تارتن کنه روی لیترمیلی بر کنیدی 014 غلظت در

 درصد 88 بودند کرده تغذیه خیار گیاه از که ایدولکه

 پاشش در دارد. مطابقت بود، کرده ایجاد ومیر  مرگ

 گیاه سه روی T. urticae کنه بر قارچ مستقیم

 میانگین با ترتیب به فرنگیتوت و خیار فرنگی، گوجه

 از تر بیش هاکنه ایبر درصد 8/78 و 3/55 ،5/73 مرگ

 همان روی غیرمستقیم پاشش در ایجادشده تلفات

 پاشش روش برای آمدهدستبه نتایج بود. هانگیا

 دریافت که بود آن بیانگر کنه روی غیرمستقیم

 روی ها کنه جابجایی و حرکت با قارچ های کنیدی

 در دریافتی مقادیر که این یا نگرفته صورت یا ها برگ

 قارچ پاشش شود. ها کنه مرگ اعثب که نبوده حدی

 ها کنه  مشاهده از بعد مستقیم صورت به باید بیمارگر

 داشته مداکار و مطلوب کنترلی اثر تا گیرد صورت

 بیان که Hughes et al. (2004) تحقیقات با که،باشد

 هایقارچ وسیله به حشرات در حساسیت ایجاد نمودند

 و گرددبرمی هشد دریافت هایکنیدی میزان به بیمارگر

 میزبان آلودگی آستانه زیر هاکنیدی تراکم که زمانی تا

 و حساسیت حشره، مقاومتی های سازوکار دلیل به باشد

 مطابقت ،گیردنمی صورت میزبان حشره سازی آلوده

 روی کشندگی اثر باالترین میزبان، گیاه سه بین در د.دار

 Gatarayiha et al. (2009)  مطالعه با که بود خیار گیاه

 بیشتری حساسیت خیار میزبان روی تارتن کنه که
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 به .دارد مطابقت ،است داشته قارچ آلودگی به نسبت

 روی B. bassiana  قارچ آزمایشگاهی آزمون کلی طور

 شکارگر پنجم سن هایپوره و ماده کامل حشرات

O. niger هر روی قارچ به شکارگر نسبی تحمل بیانگر 

 نتایج و بود فرنگیتوت و خیار فرنگی،گوجه گیاه سه

 طبق نداشت. داری معنی اختالف هم با آمده دست به

 شکارگر )سن شکارگر زیستی  مرحله دو هر حاصل نتایج

 حساسیت قارچ به میزان یک به پنجم( سن پوره و بالغ

 داری معنی اختالف زیستی مرحله دو بین و دادند نشان

 نظر مورد چقار کشندگی اثر مقایسه با نداشت. وجود

 نتیجه این ای دولکه تارتن کنه و شکارگر سن روی

 قارچ جدایه به نسبت شکارگر سن که شد حاصل

 انجام مطالعات سایر .دهد نمی نشان خاصی حساسیت

 روی حشرات بیمارگر های قارچ اثر بررسی  زمینه در شده

 آلودگی عدم یا کم آلودگی بیانگر نیز شکارگر های سن

 حشرات بیمارگر هایقارچ به Anthocoridae های سن

 ,Meyling et al. 2006, Pourian et al. 2010a) است

Pourian et al. 2010b.) حاصل نتیجه این مجموع در 

 B. bassiana قارچ به نسبت O. niger شکارگر که شد

 هایغلظت در تقریباً و باشدمی نسبی مقاومت یک دارای

 با پژوهش این ایجنت گیرد.می قرار تأثیر تحت باال،

 تعدادی سنجی زیست روی محققین از برخی مطالعات

 هایقارچ با Anthocoridae خانواده شکارگرهای از

 شرایط در و ایمزرعه شدهتوصیه هایغلظت )در بیمارگر

 کاربرد با حشرات این نمودند مشاهده که آزمایشگاهی(

 نشان نسبی مقاومت و نشده آلوده بیمارگر، هایقارچ

 ,Meyling and Pell 2006) دارد مطابقت ،دهندیم

Dunkel and Jaronski, 2003.) تحقیقات اساس بر 

Sosa-Gomez et al. (1997) سن کردند، مشاهده که 

Nezara viridula L. (Hem.: Pentatomidae) برابر در 

 مقاوم خیلی B. bassiana قارچ هایجدایه آلودگی

 وجود به مربوط رسدمی نظر به مقاومت این و باشند می

 لیپیدی یا مومی بخش در موجود قارچی ضد ترکیبات

 در احتماالً سازوکاری چنین .باشد حشرات این کوتیکول

 باشد داشته وجود نیز Anthocoridae خانواده های سن

 .است شده شکارگرها این روی قارچ اثر کاهش باعث که
 

 نهایی گیرنتیجه

 کشندگی توانایی ،ژوهشپ این در استفاده مورد جدایه

 تارتن کنه از استفاده مورد جمعیت روی خوبی خیلی

 B. bassiana بیمارگر قارچ از جدایه این داشت. ای دولکه

 که است سازگار شکارگرها، ویژه به طبیعی دشمنان با

 را بیمارگر هایقارچ کاربرد بودن مطلوب نیز ویژگی این

 را ایلکه دو ارتنت کنه تلفیقی مدیریت برنامه راستای در

  دهد.می نشان

 

 سپاسگزاری

 شناسی حشره بخش و بیولوژیک کنترل آزمایشگاه از

 دکتر آقای و تهران دانشگاه پزشکیگیاه گروه کشاورزی

 خاطربه پزشکی گیاه گروه استاد طالبی خلیل

 تحقیق، تشکر و  این انجام برای آزمایشگاهی های حمایت

 .گرددمی قدردانی
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