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چکیده
.ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی گیاه میزبان میتواند برکشندگی عوامل کنترل میکروبی روی آفت هدف و دشمنان طبیعی آن تأثیرگذار باشد
 کنیدی در میلیلیتر با برج پاشش علیه کنههای ماده بالغ روی101  در غلظتB. bassiana  از قارچTV  کشندگی جدایه،در پژوهش حاضر
 شاهد نیز با همان شرایط بدون پاشش قارچ در نظر گرفته. خیار و توتفرنگی هرکدام در پنج تکرار مورد بررسی قرارگرفت،گوجهفرنگی
 کنیدی در میلیلیتر با پاشش روی مادههای بالغ و101  به قارچ بیمارگر با غلظتO. niger  حساسیت سن شکارگر، در مرحله بعدی.شد
. اجرای هر دو گروه از آزمونها برمبنای طرح کامالً تصادفی بود.پورههای سن پنجم هر کدام در پنج تکرار روی این سه گیاه تعیین شد
 به طوری که بیمارگری. تحت تأثیر سه گیاه دارای اختالف معنیدار استT. urticae نتایج آزمایش نشان داد که کاربرد قارچ روی کنه
. درصد میباشد11  درصد برای کنهها بیشتر از تلفات ایجادشده روی گوجهفرنگی با میانگین مرگ63 قارچ روی گیاه خیار با میانگین
 تجزیه واریانس دادهها. درصد) نسبت به دو گیاه دیگر به طور معنیداری کمتر بود10( میانگین درصد مرگومیر ایجادشده روی توتفرنگی
نشان داد که اثر همان سه گیاه میزبان بر میزان کشندگی قارچ روی افراد بالغ سن شکارگر و پورههای سن پنجم با هم اختالف معنیدار
 توانایی کشندگی خوبی روی جمعیت کنه داشته و نیز حصول نتیجه کنترلی مناسب، جدایه مورد استفاده، نتایج این پژوهش نشان داد.ندارند
. لزوماً به منزله اثربخشی آن عامل علیه همان گونه هدف روی گیاه دیگر نیست،قارچ علیه یک آفت روی یک گیاه میزبان
. دشمنان طبیعی، توتفرنگی، خیار، گوجهفرنگی، کنه تارتن دولکهای:کلیدواژگان
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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.
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مقدمه
کنه تارتن دولکهای،

Tetranychus urticae Koch

) (Acari : Tetranychidaeیکی از خسارتزاترین آفات
کشاورزی در سیستمهای زراعی ،باغی و بهویژه
گلخانهای میباشد که با تغذیه از برگها باعث نابودی
کلروفیل و کاهش سطح فعال فتوسنتزی گیاه میشود و
در خسارت شدید ریزش برگها را نیز بههمراه دارد
( .)Gorman et al. 2001مصرف آفتکشهای شیمیایی
عالوه بر خطرات زیست محیطی و اثرات غیر هدف ،به
طور معمول سبب مقاومت کنه شده ،از طرفی نگرانی
عمومی در باال رفتن بقایای آفتکشها در محصوالت را
افزایش میدهد ( .)Dagli and Tune 2001سنهای
خانواده  Anthocoridaeاز مهمترین عوامل کنترل
بیولوژیک آفات گلخانه میباشند که در تمام دنیا
بهشدت مورد توجه قرار دارند ( .)Madadi 1999سن
) Orius niger Wolff (Hem.:Anthocoridaeیک
شکارگر عمومی با قدرت باالی شکارگری میباشد که در
کنترل بیولوژیک آفات مختلف مورد توجه است
(Baniameri et al. 2006, Fathi and Nouri-
 .)Ganbalani 2010گونه بومی  O. nigerبا فراوانی باال
در مزارع یونجه و جالیز منطقه کرج وجود دارد
( .)Madadi 1999برای افزایش کارایی دشمنان طبیعی و
انجام یک کنترل موفق میتوان از تلفیق دو یا چند عامل
بیولوژیک استفاده کرد .قارچهای بیمارگر این قابلیت را
دارند که بهعنوان عامل بیولوژیک همراه با سنهای
شکارگر  Orius sp.برای کنترل تریپس پیاز مورد
استفاده قرار گیرند ،اما استفاده همزمان از عوامل
بیولوژیک ممکن است اثر افزایشی یا کاهشی در کنترل
آفت داشته باشد ( Maniania et al. 2008, Pourian et
Beauveria bassiana
 .)al. 2010قارچ بیمارگر
) (Ascomycota: Hypocrealesدر آزمایشگاه و مزرعه
روی تعداد زیادی از آفات مثل تریپسها ،سفیدبالکها،
کنهها و شتهها آزمایش شده است ( Legaspi et al.
 .)2000, Pourian et al. 2010نتایج موفقیتآمیز زیادی
برای کاربردی کردن قارچ  B. bassianaبه عنوان عامل
میکروبی در کنترل آفات وجود دارد ( Inglis et al.
 .)2001, Goettel et al. 2001, Charnley 2003پوشش
گیاهی یکی از عوامل اصلی مؤثر در زندگی تمام

گیاهخواران است .گیاهان به روشهای پیچیدهای با
گیاهخواران و دشمنان طبیعی آنها برهمکنش دارند
( .)Skirvin and Fenlon 2001دستکاری این
برهمکنشها ممکن است به کنترل بهتر آفت و کاهش
مصرف آفتکشها منجر شود (.)Agrawal 2000
ویژگیهای گیاهان ممکن است گیاهخواران ،دشمنان
طبیعی و برهمکنشهای بین آنها را با اثر مستقیم و یا
غیر مستقیم بر گیاهخواران ،دشمنان طبیعی و یا هر دو
تغییر دهند ( .)Price et al. 1980این ویژگیها ممکن
است شیمیایی ،فیزیکی و یا ترکیبی از هر دو باشد
) .)Price et al. 1980در زمینه گیاه میزبان روی
حساسیت سطوح تغذیهای تاکنون تحقیقاتی صورت
گرفته است ،با این حال نیاز است که اثرات گیاه به
عنوان یکی از اجزای اصلی در این گونه مطالعات سه
سطحی بیشتر بررسی شود (.)Cedola et al. 2001
بررسی اثر میزبان گیاهی بر حساسیت شته لوبیا چشم
بلبلی) Aphis craccivora Koch (Hem.:Aphididaeبه
قارچ بیمارگر حشرات  B. bassianaنشان داد که
شتههایی که از سه واریته مختلف لوبیا (لوبیای چیتی،
لوبیا قرمز و لوبیا چشم بلبلی) تغذیه کردند ،بیشترین
تأثیر مطلوب قارچ بیمارگر برای کنترل جمعیت شته
زمانی بهدست آمد که شتهها روی گیاه لوبیا چیتی
تغذیه کردند ( .)Ezzatabadipoor et al. 2015تحقیقات
 (1985) Ramoska and Toddنشان داد که سن
) Blissus leucopterus (Say) (Hem.: Lygaeidaeدر
صورت تغذیه از سورگوم و ذرت در مقایسه با زمانی که
از گندم و جو تغذیه میکند نسبت به قارچ B. bassiana
Costa and
حساسیت متفاوتی دارد .درمطالعات
 (1989) Gauglerمشاهده شد که گیاهان گوجهفرنگی و
Leptinotarsa
سیبزمینی اثری در حساسیت
) decemlineata (Say) (Col.: Chrysomelidaeبه قارچ
 B. bassianaندارد .بررسی اثر گیاه میزبان در بیمارگری
قارچ ) Paecilomyces fumosoroseus (Wiseروی پوره
Trialeurodes vaporariorum
سفیدبالک گلخانه
) (Westwood) (Hom.: Aleyrodidaeنشان داد که
قارچ بیمارگر روی گیاه خیار نسبت به گوجهفرنگی
دارای قدرت کشندگی مؤثرتری است ( Bolckmans et
 .)al. 1995همچنین در آزمایش دیگر مشخص شد که
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که پورههای  T. vaporariorumدر اثر تغذیه کردن از
خیار نسبت به گوجهفرنگی به قارچهای  B. bassianaو
 P. fumosoroseusحساستر شده بودند ( Poprawski et
 .)al. 2000بررسی اثر میزبانهای گیاهی مختلف شامل
خیار ،گوجهفرنگی ،طالبی ،فلفلسبز ،سیبزمینی،
بادنجان ،کلم ،پنبه و لوبیا را در حساسیت Bemisia
) tabaci (Hom.: Aleyrodidaeنسبت به قارچ
 B. bassianaنشان داد که روی میزبان خیار بیشترین
حساسیت را ایجاد کرده است ( Santiago-Alvarez et
 .)al. 2006, Olleka et al. 2009در مطالعه Seidy et al.
) (2010روی قدرت کشندگی جدایه  DEBI008از قارچ
 B. bassianaدر غلظت  018کنیدی بر میلیلیتر در
پاشش مستقیم برکنهتارتن دولکهای  T. urticaeروی
گیاه خیار باعث  47درصد مرگومیر شد .همچنین
همچنین بررسی  (2012) Seyed-Talebi et al.نشان داد
جدایه  EUT105از قارچ  B. bassianaدر غلظت 014
کنیدی بر میلیلیتر روی کنهتارتن دولکهای که از گیاه
خیار تغذیه کرده بودند  88درصد مرگومیر ایجاد کرد.
بر اساس تحقیقات  ،(2012) Arasteh et al.مرگ پوره
سن دوم سفیدبالک  B. tabaciناشی از یک جدایه ایرانی
از قارچ  B. bassianaپرورشیافته روی میزبانهای پنبه،
خیار و گوجهفرنگی متفاوت بود و بیشترین حساسیت
روی میزبان خیار ایجاد شده است .مطالعات Vidal et
 (1998) al.نشان دادند که گوجهفرنگی ،کلم و خیار
باعث تفاوت در حساسیت سفیدبالک B. argentifolii
) (Bellows and Perringبه P. fumosoroseous
نمیشود .در تحقیق دیگر مشاهده شد که گیاهان کلم
چینی ،کلزا و کلمگل هیچ تأثیری در حساسیت بید کلم
نسبت به دو قارچ  B. bassianaو Metarhizium
 anisopliaeایجاد نکردند ( Mohammadi-Tabar et al.
 .)2015بر اساس تحقیقات )2009) Gatarayiha et al.
کنه بالغ  T. urticaeحساسترین مرحله زیستی از کنه
تارتن به آلودگی قارچی است .از طرف دیگر مقایسه بین
مقادیر  LC50بهدستآمده نشان میدهد که کنهتارتن
روی میزبان خیار حساسیت بیشتری نسبت به آلودگی
قارچ داشته است .شرایط سنی گیاه میزبان نیز می تواند
روی گیاهخواران مؤثر باشد به طوری که در پژوهشی
مشاهده شد پویایی جمعیت کنه تارتن دولکهای به
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میزان زیادی تحت تأثیر شرایط گیاه میزبان (لوبیا) است
و همچنان که گیاه رو به زوال میرود ،نرخ رشد کنهها و
تخمهای گذاشتهشده آنها کاهش و نرخ مرگومیر
افزایش مییابد ( .)Nachman and Zemek 2002بروز
حساسیت در حشرات توسط قارچهای بیمارگر به میزان
کنیدیهای دریافت شده برمیگردد و تا زمانیکه تراکم
کنیدی زیر آستانه آلودگی میزبان باشد به دلیل
سازوکارهای مقاومتی حشره ،حساسیت و آلودهسازی
حشره میزبان صورت نمیگیرد (.)Hughes et al. 2004
پس از این که جدایه یا جدایههایی از قارچ های بیمارگر،
اثرات خوبی در کنترل آفت نشان دادند ،آزمایش بیخطر
بودن این جدایهها روی حشرات غیر هدف یا دشمنان
طبیعی ضروری به نظر میرسد ( Dunkel and Jaronski,
 .)2003بر اساس تحقیقات (1997) Sosa-Gomez et al.
Nezara viridula L.
که مشاهده کردند ،سن
) (Hem.: Pentatomidaeدر برابر آلودگی جدایههای
قارچ  B. bassianaخیلی مقاوم میباشند و به نظر
میرسد این مقاومت مربوط به وجود ترکیبات ضد
قارچی موجود در بخش مومی یا لیپیدی کوتیکول این
حشرات باشد .اطالعات کمی در مورد اثرات احتمالی
بیمارگرها بر سنهای شکارگر برای کاربرد ترکیبی آنها
در برنامههای کنترل بیولوژیک وجود دارد ( Pourian et
.al. 2010, Meyling et al. 2006, Van der Geest et al.
 .)2000این پژوهش با هدف ،بررسی اثر سه گیاه میزبان
خیار ،توت فرنگی و گوجه فرنگی بر کشندگی قارچ بیمارگر
 B. bassianaروی کنهتارتن دولکهای و سن شکارگر
 O. nigerانجام شد ،تا با شناخت برهمکنشهای موجود در
این سامانه ،امکان کاربرد قارچ بیمارگر و سن شکارگر به
صورت توام در برنامه کنترل بیولوژیک کنهتارتن دولکهای با
توجه به اثرگیاه میزبان مشخص شود.
مواد و روشها
پرورش گیاهان ،کنه و عوامل بیولوژیک

ابتدا گیاهان خیار رقم سوپر ( N3تولید شرکت
آمریکا) ،توتفرنگی رقم سلوا ) (Selvaو گوجهفرنگی رقم
کومودورو ) (Comodoroدرگلخانه پژوهشی بخش
حشرهشناسی کشاورزی گروه گیاهپزشکی دانشگاه تهران
داخل گلدانهای پالستیکی به قطر  04سانتیمتر و
HED
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ارتفاع  08سانتیمتر کاشته و نگهداری شدند .برای ایجاد
کلنی کنهتارتن دولکهای ابتدا این آفت از روی گیاهان
جالیز مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
(کرج) جمعآوری و شناسایی گونه  T. urticaeانجام
شد .سپس کلنی کنه  T. urticaeدر اتاقکهای رشد
بخش حشرهشناسی کشاورزی گروه گیاهپزشکی دانشگاه
تهران روی هر سه گیاه میزبان به صورت مجزا تشکیل
شد .در زمان انجام آزمایشها ،همسن سازی درکلنی
کنهها روی هر سه گیاه خیار ،توتفرنگی و گوجهفرنگی
صورت گرفت .جمعآوری سن شکارگر  O. nigerاز مزارع
ذرت ،با تکان دادن گل آذین گل نر در ظروف استوانهای
از جنس پلکسی گالس که قطر آن  4/8سانتیمتر و
ارتفاع آن تا درپوش  07سانتیمتر و ارتفاع آن با درپوش
 08سانتیمتر بود و در مزارع یونجه با تور زدن صورت
گرفت .محل جمعآوری سن شکارگر  ،O. nigerمزرعه
تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه
تهران واقع در جاده محمدشهرکرج بود .سنهای Orius
جمعآوریشده قبل از انتقال به آزمایشگاه ،به وسیله
آسپیراتور 0از سایر حشرات جداسازی شد .پس از انتقال
به آزمایشگاه با استفاده از ویژگیهای ریختشناسی گونه
 O. nigerاز سایر گونهها جداسازی شد ،کلنی انفرادی با
استفاده از حشرات ماده جفتگیری کرده ایجاد شد و در
نهایت با تشریح پارامر حشرات نر تشخیص نهایی صورت
گرفت ) .(Linnavuori and Hosseini 2000پرورش سن
شکارگر مشابه روش (1999) Van den Meiracker
داخل انکوباتور و در دمای  25 ±0درجه سلسیوس،
رطوبت نسبی  85 ±5درصد و دوره نوری به نسبت 08
ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی بود .از تخم
 Ephestia kuheniella Zellerو گرده گیاه ذرت به
عنوان تیمار غذایی برای تشکیل کلنی استفاده شد.
جدایه  TVاز قارچ  B. bassianaاز کلکسیون قارچهای
بیمارگر حشرات درگروه گیاهپزشکی دانشگاه تهران
انتخاب و روی محیط کشت Sabouraud Dextrose
) Agar (SDAدرون تشتکهای پتری پالستیکی (با قطر
 31میلیمتر) کشت داده و اطراف آنها با پارافیلم بسته
شد و سپس ظروف پتری به انکوباتور در دمای 25 ±0
درجه سلسیوس ،رطوبت نسبی  85±5درصد منتقل
1. Aspirator

شدند .بعد از گذشت  05تا  21روز اسپورزایی قارچ که
به طور کامل انجام شد ،در شرایط استریل زیر هود ،قارچ
از سطح کشت با اسکالپل جمعآوری و درون لوله فالکون
محتوی  21میلیلیتر آب مقطر استریل ریخته شد.
سپس مقدار سه گرم مهره شیشهای 2و یک میلیلیتر
 1/12 Tween80درصد اضافه و به مدت پنج دقیقه روی
ورتکس 3قرار داده شد .بعد از ورتکس ،حجم
سوسپانسیون فوق به  51میلیلیتر رسانده و دوباره دو
دقیقه ورتکس شد .سوسپانسیون حاصل ،از کاغذ صافی
(واتمن شماره یک) عبور داده شد .برای تعیین غلظت
کنیدیهای درون سوسپانسیون از الم گلبولشمار 7زیر
میکروسکوپ با بزرگنمایی  21Xاستفاده شد .بعد از
تعیین غلظت سوسپانسیون محلول پایه 5حاصل شد ،که
با رقیق کردن غلظتهای مورد نیاز تهیه شد.
زیست سنجی بررسی تأثیر گیاه میزبان بر حساسیت
کنهتارتن دولکهای  T. urticaeبه قارچ B. bassiana

این آزمایش به دو روش انجام شد ،ابتدا مقدار
0511میکرولیتر (0/5میلیلیتر) از سوسپانسیون قارچ
 B. bassianaبا استفاده از برج پاشش ،روی دیسکهای
برگی هر سه گیاه میزبان پاشیده شد و سپس رهاسازی
 21کنه تارتن دولکهای ماده کامل صورت گرفت و اثر
غیرمستقیم قارچ روی کنه مورد بررسی قرار گرفت.
هدف از پاشش غیر مستقیم بررسی توانایی پیشگیرانه
قارچ در کنترل آفت بود .در روش بعدی ابتدا21
کنهتارتن دولکهای ماده روی دیسکهای برگی هر سه
گیاه میزبان رهاسازی و سپس مقدار 0511میکرولیتر از
سوسپانسیون قارچ بهطور مستقیم با استفاده از برج
پاشش روی هر واحد دیسکهای برگی پاشیده شد و
تأثیر مستقیم قارچ روی کنهتارتن دولکهای ماده به مدت
 01روز ثبت شد .در هر دو مرحله ،پاشش قارچ با
استفاده از برج پاشش با فشار پنج پوند بر اینچ مربع
) (lb/in2که معادل  1/35کیلوگرم بر سانتیمتر مربع بود.
نازل برج پاشش به قطر  1/25میلیمتر و ارتفاع

2. Glass bead
3. Vortex
4. Hemocytometer (NEUBAUER IMPROVED,
)GERMANY
5. Stock soloution
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پاشش 81سانتیمتر بود .دراین پژوهش در مرحله
نخست ،آزمون مقدماتی با غلظت های  014 ،018 ،015و
 018کنیدی در میلیلیتر انجام شد و با توجه به نزدیکی
4
نتایج مقدماتی غلظت  01به  LC50قارچ B. bassiana
در جدایه بومی  ،TVبرای آزمایش اصلی غلظت 014
مورد استفاده قرار گرفت .برای شاهد 1/12 Tween80
درصد پاشش شد .برای بررسی کشندگی قارچ بیمارگر
 B. bassianaروی کنهتارتن دولکهای از طرح قفس
تاشیرو استفاده شد ( .)Tashiro 1967ابتدا یک شیشه
به ضخامت  8میلیمتر و به ابعاد  011×011میلیمتر
تهیه کرده و روی آن با پنبه آغشته به آب مقطر پوشانده
شد ،سپس برگ سه گیاه میزبان روی آنها قرار داده
شد .شیشه دوم به همان ابعاد شیشه قبلی که در وسط
آن سوراخی به قطر  35میلیمتر بود روی آن قرار داده
شد .پس از اضافه کردن کنهها روی برگ گیاه ،روی
سوراخ با توری ارگانزا  021مش پوشانده شد .برای
اینکه توری روی شیشه بچسبد و فرار شکار میسر نباشد،
شیشه سوم که دارای سوراخی به قطر  35میلیمتر بود،
روی آن قرار داده و سپس هر  3شیشه به وسیله گیرهای
مخصوص ،به هم فشرده شد .آزمایش در شرایط دمای
 25 ±0درجه سلسیوس ،رطوبت نسبی  85 ±5درصد و
دوره نوری به نسبت  08ساعت روشنایی و  8ساعت
تاریکی انجام شد .برای اثبات بیمارگری یا عدم
بیمارگری جدایه قارچ  B. bassianaابتدا کنههای مرده
جمع آوری و ضدعفونی شدند .کنههای مرده پس از
ضدعفونی شدن (به ترتیب با هیپوکلریت سدیم سه
درصد  2دقیقه ،اتانول  38درصد یک دقیقه و آب مقطر
سترون یک دقیقه) به صورت جداگانه درون تشتکهای
پتری شش سانتیمتری روی آگار یک درصد در شرایط
ژرمیناتور قرار داده شدند .پس از پنج روز (حداکثر)
سطح بدن کنهها با میسلیوم سفیدرنگ پوشیده شد که
با تهیه اسالید میکروسکوپی گونه قارچ بیمارگر تایید
شد.
بررسی اثر گیاه میزبان بر حساسیت سن شکارگر
 O. nigerبه قارچ B. bassiana

این آزمایش روی پوره سن پنج و حشرات کامل ماده
شکارگر شش روزه به دلیل نیاز غذایی باال و تماس
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تخمریز حشره ماده با سطح گیاه میزبان آلوده به
کنیدیهای قارچ بیمارگر که بیشتر در معرض آلودگی
قرار دارد انجام شد .هر کدام از تیمارها روی هر سه گیاه
میزبان بهصورت مجزا صورت گرفت .در این آزمایش اثر
مستقیم قارچ روی سن شکارگر با زیستسنجی انفرادی بر
پایه روش  (2003) Dunkel and Jaronskiبا تغییراتی
در ظرف پرورش و روش زیستسنجی انجام شد .واحد
زیستسنجی مشابه قفسهای تاشیرو و داخل هر واحد
زیستسنجی از برگ گیاه میزبان استفاده شد .پاشش
سوسپانسیون قارچ با استفاده از برج پاشش بود .تعداد
حشره برای هر دو مرحله رشدی  51عدد در نظر گرفته
شد .نگهداری نمونههای واحدهای زیستسنجی داخل
انکوباتور در شرایط دمای  25 ±0درجه سلسیوس،
رطوبت نسبی  85 ±5درصد ودوره نوری به نسبت 08
ساعت روشنایی و  8ساعت تاریکی بود .به مدت  01روز
میزان تلفات ،روزانه یادداشت شد .برای تغذیه سن
شکارگر از کنهی تارتن دولکهای ماده هر دو روز یکبار
استفاده شد .برای اثبات بیمارگری یا عدم بیمارگری
جدایه قارچ  B. bassianaابتدا سنهای مرده جمع آوری
و ضدعفونی شدند .سنهای مرده پس از ضدعفونی شدن
(به ترتیب با هیپوکلریت سدیم سه درصد ،دو دقیقه،
اتانول  38درصد یک دقیقه و آب مقطر سترون یک
دقیقه) به صورت جداگانه درون تشتکهای پتری شش
سانتیمتری روی آگار یک درصد در شرایط ژرمیناتور
قرار داده شدند .پس از پنج روز (حداکثر) سطح بدن
سنها با میسلیوم سفیدرنگ پوشیده شد که با تهیه
اسالید میکروسکوپی گونه قارچ بیمارگر تایید شد.
تجزیه و تحلیل دادهها

در این پژوهش اثر سه گیاه میزبان متفاوت خیار،
گوجهفرنگی و توتفرنگی بر میزان کشندگی جدایه
بومی  TVاز قارچ  B. bassianaروی کنهتارتن دولکهای
 T.urticaeو سن شکارگر  O. nigerمورد بررسی قرار
گرفت .طرح آماری برای انجام آزمایشات بر اساس طرح
فاکتوریل در قالب طرح کامالً تصادفی بود .از نرمافزار
].SYSTAT13 Version13 [Computer program
) (2000برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد .برای
محاسبه میانگین مرگومیر ابتدا با استفاده از فرمول

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

037

)1981

(Püntener,

formula

Schneider-Orelli's

با میانگین مرگ  83درصد برای کنهها بیشتر از تلفات
ایجادشده روی گوجهفرنگی با میانگین مرگ  54درصد
میباشد .میانگین درصد مرگ ایجاد شده روی توتفرنگی
( 51درصد) نسبت به دو گیاه دیگر به طور معنیداری
کمتر بود ( .)F-LSD test, P<0.0001در روش پاشش
سوسپانسیون قارچ بیمارگر روی برگ سه گیاه میزبان و
سپس رهاسازی کنهتارتن دولکهای (اثر غیرمستقیم قارچ
روی کنه) ،میانگین مرگ کنهها کمتر از هفت درصد
بوده و اختالف معنیداری بین تیمارهای گیاهی مشاهده
نشد ( .)F2,12= 4.50, P≥0.05تجزیه دادههای بررسی
مقایسهای اثر قارچ  B. bassianaبا دو روش مستقیم
(تعبیر به درمانی) و روش غیرمستقیم (تعبیر به
پیشگیرانه) روی هر سه گیاه ،نشان داد که این دو اثر
روی هر سه گیاه گوجهفرنگی ،خیار و توتفرنگی در
مقایسه دو به دو دارای اختالف معنیدار است (جدول.)0

مرگومیر اصالحشده محاسبه گردید و سپس برای
مقایسه میانگین مرگومیر تیمارها از آزمون F-LSD
استفاده شد و برای محاسبه  LT50نرمافزار Leora
 (1987) POLO-PCمورد استفاده قرار گرفت.
نتایج
تجزیه واریانس دادههای حاصل از بررسی تأثیر گیاه
میزبان بر حساسیت کنه تارتن دولکهای نسبت به جدایه
 TVاز قارچ بیمارگر  B. bassianaبا روش پاشش
مستقیم سوسپانسیون قارچ روی کنه ،نشان داد که
حساسیت کنه  T.urticaeبه قارچی B. bassianaروی
تیمارهای گیاهی اختالف معنیداری وجود دارد
) .(F2,12=17.55, P<0.0001مقایسه میانگین تیمارها با
آزمون  F-LSDمشخص کرد که این اثر روی گیاه خیار

جدول  .0میانگین ( )± SEمرگومیر کنه  Tetranychus urticaeماده کامل توسط قارچ  Beauveria bassianaروی دیسکهای برگی
سه گیاه گوجهفرنگی ،خیار و توتفرنگی به دو روش پاشش مستقیم و غیرمستقیم
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

<0.0001

8

25.605

<0.0001

8

24.370

<0.0001

8

23.887

)Mean (± SE
)56.9 (±1.44
)7.4 (±1.29
)62.5 (± 1.57
)7.2 (±1.63
)49.9 (± 1.49
)3.1 (±1.26

No. of Spray
I
II
I
II
I
II

Host plant
Tomato
Cucumber
Strawberry

 .Iپاشش قارچ بیمارگر روی دیسک برگی بعد از رهاسازی کنه تارتن دو لکهای ماده کامل (اثرمستقیم قارچ بر کنه تارتن دولکهای).
 .IIپاشش قارچ بیمارگر روی دیسک برگی قبل از رهاسازی کنه تارتن دو لکهای ماده کامل (اثرغیرمستقیم قارچ بر کنه تارتن دولکهای).
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).

محاسبه و مقایسه مقادیر مدت زمان الزم برای
کشندگی  51درصد ( (LT50قارچ بیمارگر B. bassiana
در پاشش مستقیم روی کنه تارتن دولکهای T. urticae
روی برگ سه گیاه میزبان نشان داد که این مقدار روی
جدول  .2مقادیر  LT50در پاشش مستقیم سوسپانسیون قارچ بیمارگر

گیاه خیار کمتر از دو گیاه گوجهفرنگی و توتفرنگی
است .مقدار  LT50روی دو گیاه گوجهفرنگی و خیار با
هم اختالف معنیدار نداشته ولی هر دو با مقدار آن روی
توتفرنگی اختالف معنیدار دارند (جدول .)2
 Beauveria bassianaروی کنهتارتن دولکهای Tetranychus urticae

روی برگ سه گیاه گوجهفرنگی ،خیار و توتفرنگی
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

14.31
15.59
25.60

4.83±0.42
5.47±0.42
5.20±0.41

43
43
43

)Confidence Intervals (95%
Lower
Upper
7.38
8.35
6.60
7.25
6.84
7.57

LT50

Host plant

7.8
6.9
7.2

Strawberry
Cucumber
Tomato
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در بررسی مقایسهای توانمندی نسبی (
 )potenciesقارچ بیمارگر  B. bassianaروی سه گیاه
میزبان به صورت دو به دو  ،نتایج حاصل از آنالیز دادهها
نشان دادکه توانمندی نسبی قارچ بیمارگر روی گیاه
گوجهفرنگی نسبت به گیاه توتفرنگی دارای اختالف
Relative

035

معنیدار در سطح  %35میباشد .همینطور توانمندی
نسبی قارچ بیمارگر روی گیاه خیار نسبت به گیاه
توتفرنگی دارای اختالف معنیدار در سطح  %33بود،
ولی در مقایسه توانمندی نسبی دو گیاه خیار و
گوجهفرنگی اختالف معنیداری مشاهده نشد (جدول.)3

جدول .3بررسی مقایسهای توانمندی نسبی ) ( Relative potenciesزهرآگینی قارچ  Beauveria bassianaبر کنه تارتن دولکهای
 Tetranychus urticaeروی برگ سه گیاه گوجهفرنگی ،خیار و توتفرنگی
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
*)1.11 (1.03-1.18
**)1.07 (1.01-1.14
0.97 (0.9-1.03) n.s

Slope
0.42±4.83
0.42±5.47
0.41±5.2

Host plant 2
Strawberry
Strawberry
Cucumber

Host plant 1
Tomato
Cucumber
Tomato

 :nsبدون اختالف معنیدار * ،و ** :دارای اختالف معنیدار با سطح اطمینان  35درصد و  33درصد.
ns: Not different statistically, *, **: Different statistically Confidence Intervals (%95) and (%99).

نتایج حاصل از بررسی اثر سه گیاه میزبان بر
حساسیت حشره کامل ماده و پوره سن پنجم سن
شکارگر  O. nigerبه جدایه  TVاز قارچ B. bassiana
تفاوت معنیداری روی سه گیاه گوجهفرنگی ،خیار و
توتفرنگی مشاهده نشد (.)F2,12= 3.6, P≥0.05
بحث
در راستای مطالعات مربوط به استفاده توام از عوامل
بیولوژیک و برخوردهای احتمالی این عوامل روی
یکدیگر ،اثر جدایه  TVاز قارچ  B. bassianaروی حشره
کامل شش روزه و پوره سن پنجم سن شکارگرO. niger
و کنه تارتن دولکهای  T. urticaeبررسی شد .پژوهش
اخیر نشان داد که جدایه بومی TVاز قارچ B. bassiana
بیمارگری باالیی روی جمعیت کنه تارتن دولکهای ایجاد
میکند .این جدایه در غلظت  014کنیدی بر میلیلیتر
در روش پاشش مستقیم کنیدی قارچ روی کنه دولکهای
روی سه گیاه گوجهفرنگی ،خیار و توتفرنگی بیش از
 51درصد مرگومیر را ایجاد میکند .اثر سه گیاه
مختلف روی درصد تلفات ناشی از کاربرد قارچ
 B. bassianaبا هم دارای اختالف معنیداری بود .و
بیشترین مرگومیر روی گیاه خیار ایجاد شدکه با
مطالعه  (2010) Seidy et al.روی قدرت کشندگی
جدایه  DEBI008از قارچ  B. bassianaدر غلظت 018
کنیدی بر میلیلیتر در پاشش مستقیم برکنه تارتن
دولکهای  T. urticaeروی گیاه خیار که باعث  47درصد

مرگومیر شد .همچنین با نتایج بررسی
 (2012) et al.که جدایه  EUT105از قارچ B. bassiana
در غلظت  014کنیدی بر میلیلیتر روی کنه تارتن
دولکهای که از گیاه خیار تغذیه کرده بودند  88درصد
مرگومیر ایجاد کرده بود ،مطابقت دارد .در پاشش
مستقیم قارچ بر کنه  T. urticaeروی سه گیاه
گوجهفرنگی ،خیار و توتفرنگی به ترتیب با میانگین
مرگ  55/3 ،73/5و  78/8درصد برای کنهها بیشتر از
تلفات ایجادشده در پاشش غیرمستقیم روی همان
گیاهان بود .نتایج بهدستآمده برای روش پاشش
غیرمستقیم روی کنه بیانگر آن بود که دریافت
کنیدیهای قارچ با حرکت و جابجایی کنهها روی
برگها یا صورت نگرفته یا این که مقادیر دریافتی در
حدی نبوده که باعث مرگ کنهها شود .پاشش قارچ
بیمارگر باید به صورت مستقیم بعد از مشاهده کنهها
صورت گیرد تا اثر کنترلی مطلوب و کارامد داشته
باشد،که با تحقیقات  (2004) Hughes et al.که بیان
نمودند ایجاد حساسیت در حشرات به وسیله قارچهای
بیمارگر به میزان کنیدیهای دریافت شده برمیگردد و
تا زمانی که تراکم کنیدیها زیر آستانه آلودگی میزبان
باشد به دلیل سازوکارهای مقاومتی حشره ،حساسیت و
آلودهسازی حشره میزبان صورت نمیگیرد ،مطابقت
دارد .در بین سه گیاه میزبان ،باالترین اثر کشندگی روی
گیاه خیار بود که با مطالعه (2009) Gatarayiha et al.
که کنه تارتن روی میزبان خیار حساسیت بیشتری
Seyed-Talebi
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نسبت به آلودگی قارچ داشته است ،مطابقت دارد .به
طور کلی آزمون آزمایشگاهی قارچ  B. bassianaروی
حشرات کامل ماده و پورههای سن پنجم شکارگر
 O. nigerبیانگر تحمل نسبی شکارگر به قارچ روی هر
سه گیاه گوجهفرنگی ،خیار و توتفرنگی بود و نتایج
بهدست آمده با هم اختالف معنیداری نداشت .طبق
نتایج حاصل هر دو مرحله زیستی شکارگر (سن شکارگر
بالغ و پوره سن پنجم) به یک میزان به قارچ حساسیت
نشان دادند و بین دو مرحله زیستی اختالف معنیداری
وجود نداشت .با مقایسه اثر کشندگی قارچ مورد نظر
روی سن شکارگر و کنه تارتن دولکهای این نتیجه
حاصل شد که سن شکارگر نسبت به جدایه قارچ
حساسیت خاصی نشان نمیدهد .سایر مطالعات انجام
شده در زمینه بررسی اثر قارچهای بیمارگر حشرات روی
سنهای شکارگر نیز بیانگر آلودگی کم یا عدم آلودگی
سنهای  Anthocoridaeبه قارچهای بیمارگر حشرات
است ( Meyling et al. 2006, Pourian et al. 2010a,
 .)Pourian et al. 2010bدر مجموع این نتیجه حاصل
شد که شکارگر  O. nigerنسبت به قارچ B. bassiana
دارای یک مقاومت نسبی میباشد و تقریباً در غلظتهای
باال ،تحت تأثیر قرار میگیرد .نتایج این پژوهش با
مطالعات برخی از محققین روی زیست سنجی تعدادی
از شکارگرهای خانواده  Anthocoridaeبا قارچهای
بیمارگر (در غلظتهای توصیهشده مزرعهای و در شرایط
آزمایشگاهی) که مشاهده نمودند این حشرات با کاربرد
قارچهای بیمارگر ،آلوده نشده و مقاومت نسبی نشان

میدهند ،مطابقت دارد (

Meyling and Pell 2006,

 .)Dunkel and Jaronski, 2003بر اساس تحقیقات
 (1997) Sosa-Gomez et al.که مشاهده کردند ،سن
) Nezara viridula L. (Hem.: Pentatomidaeدر برابر
آلودگی جدایههای قارچ  B. bassianaخیلی مقاوم
میباشند و این مقاومت به نظر میرسد مربوط به وجود
ترکیبات ضد قارچی موجود در بخش مومی یا لیپیدی
کوتیکول این حشرات باشد .چنین سازوکاری احتماالً در
سنهای خانواده  Anthocoridaeنیز وجود داشته باشد
که باعث کاهش اثر قارچ روی این شکارگرها شده است.
نتیجهگیر نهایی

جدایه مورد استفاده در این پژوهش ،توانایی کشندگی
خیلی خوبی روی جمعیت مورد استفاده از کنه تارتن
دولکهای داشت .این جدایه از قارچ بیمارگر B. bassiana
با دشمنان طبیعی به ویژه شکارگرها ،سازگار است که
این ویژگی نیز مطلوب بودن کاربرد قارچهای بیمارگر را
در راستای برنامه مدیریت تلفیقی کنه تارتن دو لکهای را
نشان میدهد.
سپاسگزاری
از آزمایشگاه کنترل بیولوژیک و بخش حشرهشناسی
کشاورزی گروه گیاهپزشکی دانشگاه تهران و آقای دکتر
خلیل طالبی استاد گروه گیاهپزشکی بهخاطر
حمایتهای آزمایشگاهی برای انجام این تحقیق ،تشکر و
قدردانی میگردد.
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