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چکیده
 و ارقام مختلف گندم روی ویژگیهای زیستی شتة روسی گندمDEBI008  جدایةBeauveria bassiana اثر کاربرد همزمان قارچ بیمارگر
8  ساعت روشنایی و16  دوره نوری، درصد85  رطوبت نسبی، درجه سلسیوس25±1  در شرایط آزمایشگاهی (دمایDiuraphis noxia
 هر کدام حاوی یک پوره سن اول آماده، واحد آزمایشی از هر رقم گندم30  تعداد، بدینمنظور.ساعت تاریکی) مورد مطالعه قرار گرفت
 تعداد پورههای تولید شده توسط هر. روی هر رقم بهدست آمدندLC10  این پورهها از افراد کامل تیمارشده با قارچ بیمارگر با غلظت.شد
TWOSEX-MSChart  داده ها بر اساس جدول زندگی دوجنسی و نرمافزار رایانهای.شتة تیمار شده تا زمان مرگ بهطور روزانه ثبت شد

 قارچ متعلق به رقم ارگ بود؛ اما اثر معنیدار بر فراسنجههای جدول زندگی نتاجLC10  کمترین مقدار، در تحقیق حاضر.تهیه وآنالیز شد
 بین شاهد و تیمارها روی سه رقم مورد مطالعه، طول دورة پورگی نتاج به استثنای سن اول، همچنین.شته روی ارقام مختلف گندم نداشت
 تنها رقم الوند باعث طوالنیتر شدن مرحلة حشره کامل حاصل از شته های تیمار شده با قارچ در مقایسه با دو رقم.اختالف معنیدار نداشت
. نشاندهندة اثر رقم گندم بر بیمارگری مستقیم قارچ روی شته روسی بود، نتایج.ارگ و پیشتاز شد
. مرحله رشدی، شته، رقم، جدول زندگی:کلیدواژگان

Effect of simultaneous use of the entomopathogenic fungus, Beauveria bassiana
(Ascomycota, Hypocreales) and different cultivars of wheat on the Russian wheat
aphid, Diuraphis noxia (Hem.: Aphididae)
Maryam Rashki1* and MozhdehEsmaeilbeygi2
1. Assistant Professor, Department of Biodiversity, Institute of Science and High Technology and Environmental Sciences, Graduate
University of Advanced Technology, Kerman, Iran
2. M.Sc. Staff of Laboratory, Department of Ecology, Institute of Science and High Technology and Environmental Sciences, Graduate
University of Advanced Technology, Kerman, Iran
(Received: Apr. 14, 2016 - Accepted: Dec. 20, 2016)

ABSTRACT
The effect of simultaneous use of entomopathogenic fungus, Beauveria bassiana and different cultivars of wheat was
investigated on Russian wheat aphid (RWA), Diuraphis noxia under laboratory conditions (25 ± 1 °C, 85 % RH and a
photoperiod of 16L: 8D). Thirty experimental units of each cultivar were prepared and each replicate was consisted of
one first nymphal instar. The nymphs were produced by the adults infected with LC 10 of the fungus on each cultivar. The
number of nymphs produced by each treated aphid was daily recorded until death. The data were prepared and analyzed
according to the two-sex life table using TWOSEX-MSChart software. In the current research, the lowest value of LC10
of the DEBI008 isolate was belonging to the Arg cultivar; however, there was no significant variation among different
wheat cultivars on the RWA offspring. Also, the duration of nymphal instar, with exception of the first nymphal instar,
had no significant difference between the control and fungal treatments. Only the Alvand cultivar caused to prolong the
adult longevity gained from fungus-infected aphids as compared to the Arg and Pishtaz cultivars. The results showed that
the wheat cultivars influenced direct pathogenicity of the fungus on the RWA.
Keywords: Aphid, cultivar, development time, life table.
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تازههای تحقیق
مطالعات کمی درخصوص اثر ویژگیهای گیاه میزبان
روی برهمکنش میان حشرات و قارچهای بیمارگر وجود
دارد .نتایج حاصل از اثر مستقیم قارچ B. bassiana
جدایة  DEBI008روی مرگ و میر شتة روسی گندم
نشان داد تعامل میان شته روسی گندم و قارچ بیمارگر
میتواند تا حدودی تحت تاثیر میزبان گیاهی تغییر کند.
تفاوت در ترکیبات شیمیایی و ساختار ارقام مختلف
میتوانند حساسیت شته روسی گندم را به آلودگی به
قارچ بیمارگر تغییر دهند .بهعبارت دیگر ،رقم ارگ بر
بیمارگری مستقیم قارچ  B. bassianaروی شته روسی
گندم اثر دارد و به همراه رقم پیشتاز تنها بر طول دورة
رشدی شتة کامل (حاصل از نتاج شتة روسی گندم) اثر
معنیدار داشت و باعث کاهش آن شد .بر اساس نتایج
بهدست آمده از تجزیه پروبیت تلفات شته Diuraphis
 noxiaتیمار شده با قارچ  B. bassianaروی ارقام
مختلف گندم ،کارایی قارچ بیمارگر روی رقم ارگ بیشتر
از دو رقم دیگر است که این مسأله میتواند برنامههای
مدیریت تلفیقی شته روسی گندم را ارتقا بخشد.
مقدمه
گندم از قدیمیترین گیاهان زراعی است که در نقاط
مختلف دنیا به منظور تولید دانه برای تهیة نان ،تغذیه
حیوانات و مصارف صنعتی کشت میشود .این گیاه بهعنوان
غذای اصلی نیمی از جمعیت دنیا از اهمیت بسیار زیادی
برخوردار است به همین دلیل یك گیاه استراتژیك تلقی
میشود .این گیاه از نظر سطح زیر کشت و تولید ساالنه،
مقام اول را بین هشت غله اصلی دارا میباشد ( Kelman
 .)and Qualset 1991, Bhattarai and Hess 1993شتهها
بهعنوان آفات مهم کشاورزی ،عالوه بر تغذیه مستقیم از
گیاه با انتقال عوامل بیماریزای گیاهی باعث ایجاد خسارت
زیادی میشوند .ده گونه شته روی گندمهای کشت شده
در ایران گزارش شده است که شته روسی گندم
).Diuraphis noxia (Mordvilko) (Hem.: Aphididae
یکی از آنهاست ) .(Ahmadi and Sarafrazi 1993این شته
از آفات مهم گندم و جو و بومی نواحی جنوب شوروی
سابق ،ایران ،افغانستان و کشورهای واقع در حوزة مدیترانه
میباشد (.)Tran et al. 1997

توسعة مقاومت به حشرهکشهای شیمیایی و اثرات
زیانآور مربوط به آنها روی سالمت انسان و محیط
زیست ،محرکی قوی برای توسعة عوامل کنترل میکروبی
فراهم کرده است .مجموعة گوناگونی از
میکروارگانیسمها ،بهطور رایج بهعنوان عوامل کنترل
حشرات شامل ویروسها ،باکتریها ،پروتوزوآ و قارچها
استفاده میشوند ( .)Ingliset al. 2001یکی از
عمومیترین قارچهای بیمارگر حشرات ،گونة Beauveria
).bassiana (Ascomycota, Hypocreales) (Bals.
 Vuill.اولین قارچ بیماریزای شناخته شده در حشرات
میباشد و به نام عامل بیماری موسکاردین سفید معرفی
شده است ( .)Leathers and Subhash 1993این قارچ
دارای دامنه میزبانی گسترده میباشد و روی بیش از
 700گونه از راستههای گوناگون حشرات ،کنهها و
بندپایان دیگر بیماری ایجاد میکند ( Inglis et al.
.)2001
روابط میان حشرات گیاهخوار و دشمنان طبیعی
غالباً تحت تأثیر میزبانهای گیاهی قرار میگیرند ( Price
 .)et al. 1980بهطورمثال ،گیاهان مقاوم باعث افزایش
حساسیت )Spodoptera frugiperda (J.E. Smith
) (Lepidoptera: Noctuidaeبه ویروس پلی هدر ()NPV
شدند (.)Hamm and Wiseman 1986
با این وجود ،مطالعات کمی درخصوص اثر
ویژگیهای گیاه میزبان روی برهمکنش میان حشرات و
قارچهای بیمارگر وجود دارد ( Poprawski and Jones
 )2000و بیشتر مطالعات روی نقش گیاه میزبان در
روابط میان حشرات با پارازیتوییدها و شکارگرها بوده
است ( .)Kennedy 2003, Ode 2006این پژوهش با
هدف بررسی برهمکنش قارچ بیمارگر B. bassiana
جدایة  DEBI008و شته روسی گندم روی سه رقم
گندم ارگ ،الوند و پیشتاز انجام شد تا میزان کارایی
جدایة مذکور تحت تأثیر غیرمستقیم ارقام مختلف گندم
با توجه به غلظت زیرکشندة قارچ و فراسنجههای جدول
زندگی شته روسی مشخص شود .به عبارت دیگر اثر
مستقیم جدایة فوق روی شته روسی با تعیین غلظت
زیرکشندگی آن و همچنین بهطور غیر مستقیم روی
فراسنجههای جدول زندگی نتاج شته روی سه رقم
گندم محاسبه شد.
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بذر سه رقم گندم الوند ،پیشتاز و ارگ از مرکز تحقیقات
کشاورزی کرمان تهیه و داخل گلدان های پالستیکی به
قطر  15سانتیمتر و ارتفاع  12سانتیمتر حاوی
مخلوطی ازکود دامی :ماسه :خاک گلخانه به نسبت
 1:1:2کشت شدند و در گلخانه با دمای  25±1درجه
سلسیوس و دوره نوری  16ساعت روشنایی و  8ساعت
تاریکی و رطوبت نسبی  60±5درصد قرار گرفت.

استفاده از معادلة  C1V1  C2V2سایر غلظتهای مورد نظر
یعنی 1×107 ،1×106 ،1×105 ،1×104 ،و 1×108
کنیدی در میلی لیتر در تویین  )%0/02( 80تهیه شد و
از محلول  %0/02تویین  80نیز بهعنوان شاهد استفاده و
از هر غلظت سه تکرار فراهم شد .در هر تکرار  15شته
استفاده شد .روزانه طی 10روز پس از پاشش قارچ روی
شتهها ،مرگ آنها در اثر قارچ ثبت و تایید شد .با
استفاده از نرمافزار  POLO-PC 2002غلظت  LC10روی
هر رقم بهدست آمد.

تهیه نوارهای برگی

بررسی فراسنجههای جدول زندگی شته روسی گندم

برای این منظور ،از ظروف پتری با قطر  58میلیلیتر
استفاده شد .به منظور تهویه ،درب پتریها به قطر 3
سانتیمتر سوراخ و با توری مناسب پوشانده شدند .محلول
آب-آگار  2درصد داخل هر ظرف پتری ریخته شد و پس از
نیمه جامد شدن این محلول 6 ،نوار از برگهای  14روزة
گندم روی محیط قرار داده شد .این مجموعه بهعنوان یك
واحد آزمایشگاهی مورد استفاده قرار گرفت.

تحت تأثیر قارچ  B. bassianaو ارقام مختلف گندم

مواد و روشها
گیاه میزبان

پرورش شته روسی گندم

شته روسی گندم  D. noxiaاز مزارع گندم اطراف
بردسیر کرمان جمعآوری شد و برای پرورش ،روی
برگهای گندم با طول عمر دو هفته قرار گرفتند.
گلدانهای گندم آلوده به شته از هر سه رقم به اتاقك
رشد با دمای  25±1درجه سلسیوس ،رطوبت نسبی
 60±5درصد ،دوره نوری  16ساعت روشنایی و  8ساعت
تاریکی منتقل شدند تا جمعیت شتهها افزایش یابد .در
تمامی آزمایشها از پورههای سن سوم شته استفاده شد.
به منظور همسن سازی شتهها ،تعدادی افراد کامل ماده
به مدت  12ساعت پورهزایی کردند سپس مادهها حذف
و پورههای سن سوم مورد استفاده قرار گرفتند.
تعیین غلظت  LC10از قارچ بیمارگر B. bassiana

پس از عبور قارچ  B. bassianaجدایة  DEBI008از شته
روسی گندم ،روی محیط کشت حاوی Sabouraud
) dextrose agar (SDAبه عالوة مخمر کشت شد تا
کنیدیزایی انجام شود .تراکم کنیدی در واحد حجم با
استفاده از گلبول شمار و فرمول  5x×104محاسبه و با

برای انجام این آزمایش تعداد  30واحد آزمایشی از هر
رقم گندم آماده شد که هر کدام حاوی یك پوره سن
اول بود .این پورهها از افراد کامل یك روزه و تیمار شده
با قارچ بیمارگر با غلظت  LC10به روش اسپری از فاصله
 40سانتیمتری به صورت عمود به ظرف بهدست آمدند.
شاهد شامل شتههای تیمار شده با تویین )%0/02( 80
بود .پس از پیچیدن پارافیلم دور درب ظروف پتری ،این
ظروف در ژرمیناتور با دمای  25±1درجه سلسیوس،
رطوبت نسبی  85درصد ،دوره نوری  16ساعت روشنایی
و  8ساعت تاریکی منتقل شدند .تعداد پورههای تولید
شده توسط هر شته تا زمان مرگ بهطور روزانه ثبت شد.
تجزیه و تحلیل دادهها

دادههای مربوط به طول دورة مراحل مختلف زندگی
شته با استفاده از نرمافزار  SASتجزیه و تحلیل شدند و
مقایسه میانگینها با استفاده از روش توکی در سطح
پنج درصد صورت گرفت .فراسنجههای جدول زندگی بر
اساس جدول زندگی دوجنسی ( )Chi and Liu 1985و
نرمافزار رایانهای )Chi 2015( TWOSEX-MSChart
تجزیه و محاسبه شد .مقایسة میان ارقام مختلف گندم
با آزمون بوتستراپ انجام شد (.)Akkopru et al. 2015
فراسنجههای جمعیت شامل نرخ بقا ( )lxو باروری ()mx
ویژة سن ،نرخ خالص تولیدمثل ( ،)R0نرخ ذاتی افزایش
جمعیت ( ،)rmنرخ متناهی افزایش جمعیت ( ،)λمیانگین
زمان یك نسل ( )Tو نرخ ناخالص تولیدمثل ()GRR
هستند که به شرح زیر محاسبه میشوند:
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نتایج و بحث
غلظت  LC10قارچ  B. bassianaجدایة  DEBI008علیه
شته روسی گندم روی ارقام ارگ ،الوند و پیشتاز به
ترتیب  3/7×102 ،9/0×10و  1/4 ×103کنیدی در
میلیلیتر بهدست آمد (جدول  .)1فنگ و جانسون نشان
دادند که این جدایه دارای کارایی باالیی بوده و با غلظت
کم و در مدت کوتاه باعث مرگومیر شته روسی گندم
شده است ( .)Feng and Johnson 1990در تحقیق
حاضر ،کمترین مقدار  LC10در قارچ  B. bassianaجدایة
 DEBI008متعلق به رقم ارگ بود که نشاندهندة تفاوت
اثر مستقیم قارچ بر شته روی سه رقم گندم است.
کیفیت گیاه میزبان در برهمکنش بین قارچ بیمارگر و
حشرات می تواند اثرگذار باشد ( Hare and Andreadis
.1983, Tanada and Kaya 1993, Poprawski and Jones
 .)2000از آنجا که کاهش رشد و تولید مثل حشرات به
دلیل کیفیت پایین گیاه میتواند حساسیت آنها را به
بیماریها افزایش دهد ( Cory and Hoover 2006,
 ،)Shikano et al. 2010ممکن است در مورد رقم ارگ به
دلیل کیفیت پایین از نظر تغذیهای برای شته روسی ،قارچ
بیمارگر تأثیر کشندگی بیشتری داشته است .از طرفی
وجود مواد شیمیایی نیز میتواند باعث کاهش کارایی
بیمارگرها شوند ،بهطور مثال برخی ترکیبات ضد قارچی در
مواد مترشحه از برگ یا رایحههای برگی ممکن است با
تماس مستقیم با کنیدیهای قارچ بیمارگر حشرات ،از
جوانهزنی یا فرایند آلودگی آن جلوگیری کند ( Brown et
.al. 1995, Vega et al. 1997, Lacey and Mercadier
 .)1998; Inyang et al. 1999در رقم پیشتاز کشندگی
پایین قارچ ممکن است بهدلیل وجود همین مواد شیمیایی
باشد که این موارد نیاز به بررسی دارد.

در تحقیقات دیگر نیز نشان داده شد که کارایی قارچ
Frankliniella
 B. bassianaجدایة  GHAعلیه
).occidentalis (Pergande) (Thysanoptera: Thripidae
روی گیاه )Impatiens walleriana (Balsaminaceae
 (Hook) F.نسبت به گیاه لوبیا ضعیف بود ( Ugine et
 .)al. 2005, Ugine et al. 2006فرضیة دیگری وجود
دارد مبنی بر اینکه حساسیت متفاوت حشرات روی
گیاهان میزبان مختلف ،نتیجة مقادیر متفاوت کنیدی
برداشت شده توسط حشره است؛ بهطوریکه،
تریپسهایی که در معرض شاخ و برگ لوبیای آلوده به
قارچ  B. bassianaقرارگرفتند %75 ،کنیدی بیشتری
نسبت تریپسهای روی شاخ و برگ I. walleriana
برداشت کردند (.)Ugine et al. 2007
بنابراین ،گیاه میزبان میتواند روی برهمکنش
حشرات گیاهخوار و بیمارگرها تأثیر بگذارد .حتی
واریتههای گیاه میزبان نیز میتواند اثرات قابل توجهی
در این برهمکنش داشته باشند .تفاوتهای درون گونهای
و برون گونهای در ساختار و ترکیبات شیمیایی گیاه
میتواند حساسیت حشرات را به آلودگی به بیمارگرها
تغییر دهد و همچنین میتواند روی تکثیر و پایداری
بیمارگر در محیط اثر بگذارد ( Cory and Hoover
 .)2006مطالعات در مورد گیاهان و قارچهای بیمارگر بر
بهبود کنترل حشرات آفت از طریق کاهش شایستگی
( )fitnessحشرات تاکید دارد ،بدین معنی که گیاهان
میتوانند بهطور غیرمستقیم بر برهمکنش حشره  -بیمارگر
تأثیر داشته باشند ( .)Cory and Hoover 2006در تحقیقی
دیگر نشانداده شد که گیاه میزبان بر مرگومیر شتة
نخودفرنگی Acyrthosiphon pisum (Harris) (Hemiptera:
) Aphididaeآلوده به قارچ Pandora neoaphidis
(Zygomycetes: .(Remaudière & Hennebert) Humber
) Entomophthoralesمؤثر است (.)Duetting et al. 2003
اثر غلظت  LC10قارچ  B. bassianaبر طول دورة
رشد و نمو پورگی ،طول عمر افراد کامل شتة روسی
گندم (نتاج شتههای تیمار شده) روی ارقام مختلف
گندم در جدول  2نشان داده شده است .طول دورة پوره
سن اول شتة روسی گندم در سه رقم مورد مطالعه بین
تیمارهای شاهد (تویین  )80و تیمارها روی سه رقم
ارگ ،الوند و پیشتاز اختالف معنیداری نداشت
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( .)P<0/05تفاوت معنیدار در طول دورة پوره سن دوم
روی رقم ارگ بین شاهد با تیمار قارچی مشاهده نشد
( .)P<0/05درحالیکه ،در رقم الوند و رقم پیشتاز بین
شاهد با پورههای سن دوم در تیمارهای قارچی تفاوت
معنیدار وجود داشت (141 ،P=0/0001و،df=5
 )F=6/41که نشاندهندة اثر قارچ روی پوره سن دوم
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شته در روی رقم الوند و پیشتاز بود .در مورد طول دورة
پورههای سن سوم شته روسی گندم ،تیمارهای شاهد
(تویین  )80روی ارقام مختلف با یکدیگر تفاوت معنیدار
نداشتند ( .)P<0/05اما با تیمارهای قارچی روی رقم
ارگ و رقم الوند تفاوت معنیدار دیده شد (،P=0/0002
122و.)F=5/27, df=5

جدول  .1نتایج تجزیه پروبیت تلفات شته  Diuraphis noxiaتیمار شده با قارچ  Beauveria bassianaروی ارقام مختلف گندم
Table 1. Results of the probit analysis for Diuraphis noxia treated with Beauveria bassiana on different wheat cultivars
Cultivars
n
LC10 (CI) conidia/ml
Slope±SE
b±SE
χ2
HF
9.0×10
Arg
225
0.67±0.14
-2.59±0.75
2.80
0.93
)(4.0×10-1–9.1×102
3.7×102
Alvand
225
0.82±0.16
-3.37±0.80
2.06
0.69
)(1.0×101–2.0×103
1.4×103
Pishtaz
225
1.55±0.39
-6.14±1.70
0.03
0.01
)(8.0×101–3.9×103
 :nتعداد شتههای تیمار شده؛  :bعرض از مبدأ؛  :CIفاصله اطمینان (احتمال )%95؛  :HFفاکتور ناهمگونی.
n: number of treated nymphs; b: intercept; CI: confidence intervals (95% probability); HF: heterogeneity factor.

جدول  .2طول دورههای مختلف زندگی (میانگین±خطای استاندارد)  Diuraphis noxiaتحت تأثیر قارچ bassiana (Ba) Beauveria

) (LC10روی ارقام مختلف گندم
)Table 2. Duration of different life stages (Mean±SE) of Diuraphis noxia affected with Beauveria bassiana (Ba) (LC10
Life stage
Nymph III
Nymph IV

Adult

Nymph I- IV

Nymph II

Nymph I

7.37±0.34a

6.90±0.23a

1.95±0.09a

1.54±0.10a

1.55±0.09abc

1.66±0.10a

4.80±0.36b

4.90±0.23b

1.10±0.10b

1.00±0.00c

1.16±0.09cd

1.60±0.13a

6.61±0.29a

6.77±0.19a

1.72±0.11a

1.62±0.11a

1.61±0.10ab

1.77±0.08a

7.21±0.35a

4.86±0.14b

1.07±0.07b

1.16±0.09bc

1.15±0.08d

1.44±0.12a

7.16±0.45a

6.79±0.15a

1.68±0.11a

1.54±0.10ab

1.70±0.09a

1.73±0.82a

4.54±0.48b

5.39±0.18b

1.00±0.00b

1.26±0.10abc

1.27±0.10bcd

1.80±0.82da

Treatment
Tween 80
)(Control
Ba
Tween 80
)(Control
Ba
Tween 80
)(Control
Ba

Cultivar
Arg
Alvand
Pishtaz

میانگینها با حروف مشابه در هر ستون اختالف معنیدار ندارند (آزمون توکی.)P< 0/05 ،

Means followed by the same letter in the same column are not significantly different (Tukey’s test, P < 0.05).

پورههای سن چهارم شته روسی گندم در شاهد با
تیمارها تفاوت معنیدار داشت ( 92, P=0/0001و df=5
 .)F=17/77,همچنین نتایج بهدست آمده از طول عمر
پوره سن یك تا پوره سن چهارم نشان داد که در هر سه
رقم شاهد با تیمارها تفاوت معنیداری داشت
( 92, P=0/0001و  .)F=25/16, df=5نتایج نشان داد
قارچ و رقم گیاه اثر معنیداری بر طول دورة رشد و نمو
پورة سن یك نداشتند .اما اثر این دو عامل بر طول
دوران رشد افراد کامل بهطور معنیدار مشهود بود .کل
دوران رشد و نمو پورگی نتاج شته روسی گندم (سن
اول تا چهارم) در تیمار با قارچ بیمارگر با تیمار شاهد
اختالف معنی دار داشت .این مسأله در مورد هر سه رقم
گندم صادق بود .طول عمر افراد کامل شته روسی گندم
بین شاهد و تیمار شده روی ارقام ارگ و پیشتاز تفاوت

معنیدار داشت ( 92, P=0/0001و  ،)F=9/26, df=5اما
این تفاوت با رقم الوند مشاهده نشد ( .)P<0/05کمترین
طول عمر افراد کامل شته در تیمار قارچی روی رقم
ارگ و پیشتاز و بیشترین آن روی رقم الوند مشاهده شد.
در تحقیقی دیگر ،میزبان گیاهی نه تنها بر
فراسنجههای جدول زندگی Homalodis cavitripennis
) (Germar) (Hem.: Cicadellidaeتأثیر داشت بلکه بر
طول دورة مراحل رشدی پورگی نیز مؤثر بود بهنحوی که
باعث طوالنی شدن آن روی گیاه شمشاد معمولی و کوتاه
شدن آن روی گیاه آفتابگردان شد (.)Chen et al. 2010
دلیل آن میتواند بخاطر غلظت عناصر غذایی
مانند نیتروژن باشد؛ بهطوریکه ،طول دورة پورگی در
سفیدبالك گلخانهای Trialeurodes vaporariorum
) (Hem.: Aleyrodidaeبا افزایش غلظت نیتروژن در دو
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( Park et

رقم مختلف گوجه فرنگی گیالسی کاهش یافت
.)al. 2009
نتایج مربوط به فراسنجههای جدول زندگی نتاج شتة
روسی گندم تحت تأثیر قارچ بیمارگر و رقم گندم
(جدول )3نشان داد این دو عامل تأثیری بر فراسنجههای
جدول زندگی شامل  λ ،R0 ،rmو  Tنداشتند؛ بهعبارت دیگر،
رقم گندم اثر غیر مستقیم بر بیمارگری قارچ B. Bassiana
جدایة  DEBI008روی نتاج شته روسی گندم نداشت .بر
اساس این نتایج ،برخالف نتایج بهدست آمده توسط چن و
همکاران ( ،)Chen et al. 2010میزبان گیاهی بر
فراسنجههای جدول زندگی و طول دورة نابالغ شته روسی
گندم مؤثر نبوده است .نتایج مشابهی نشان داده است که
میزبانهای گیاهی مختلف تأثیری بر تعامل میان
)Bemisia afer (Priesner & Hosny
سفیدبالك
) (Hemiptera: Aleyrodidaeو دو قارچ بیمارگر
.Paecilomyces fumosoroseus Wize (Ascomycota,
) Hypocrealesو & Lecanicillium lecanii (Zimm.) Zare
) Gams (Ascomycota, Hypocrealesنداشت ( Ethel
 .)2007همچنین ،نتایج مشابهی در مورد اثر یکسان دو نوع
رقم میزبان گیاهی روی حساسیت Mythimna unipuncta
) (Haworth) (Lep.: Noctuidaeنسبت به ویروس بیمارگر
( )NPVحشرات بهدست آمد (.)Keathley et al. 2012
بر خالف نتایج بهدست آمده در این تحقیق در
خصوص اثر غلظت زیرکشندگی قارچهای بیمارگر
حشرات روی حشرة میزبان ،تحقیق دیگر نشان داد که

غلظت زیرکشندگی ( )LC10قارچ بیمارگر
جدایة  1×102( EUT116کنیدی در میلیلیتر) بر
فراسنجههای جدول زندگی نتاج زنبور Aphidius
).matricariae Haliday (Hym.: Braconidae
پارازیتویید شتة سبز هلو مؤثر بود و باعث کاهش مقادیر
 rmو  λو افزایش مقدار  Tشد ولی روی مقدار  R0تأثیری
نداشت ( .)Rashki et al. 2009همچنین ،شتة Aphis
) craccivora Koch (Hem.: Aphididaeبا غلظتهای
زیرکشندة ( )LC10قارچ بیمارگر  B. bassianaجدایة
 DEBI008شامل  4/3×104 ،7×104و  8×104به ترتیب
روی لوبیا چیتی ،لوبیا قرمز و لوبیا چشم بلبلی تیمار و
سپس فراسنجههای جدول زندگی شته محاسبه شد و
نتایج نشان داد در شتههای تیمار شده با قارچ ،مقادیر
 T ،rmو  λدر نتاج آنها بین لوبیا چیتی و لوبیا چشم
بلبلی بهطور معنیدار متفاوت بود ( Ezzatabadipoor et
 .)al. 2015با اینحال ،اختالف معنیدار در مقادیر R0
میان ارقام مختلف گیاهی وجود نداشت و تیمار قارچی
بهطور معنیدار باعث کاهش باروری ،طول عمر حشره
کامل و طول زندگی نتاج شته با تغذیه روی هر کدام از
واریتههای گیاهی شد .بیشترین تأثیر جدایة قارچ روی
شتة لوبیا چشم بلبلی زمانی بهدست آمد که شتهها روی
گیاه لوبیا چیتی تغذیه کردند .عالوه بر اثر غیر مستقیم
این جدایه روی نتاج شتة لوبیا چشم بلبلی ،غلظت
زیرکشندگی جدایة مذکور بهطور مستقیم بر مرگومیر
شته اثر داشت (.)Ezzatabadipoor et al. 2015
B. bassiana

جدول  .3فراسنجههای جدول زندگی (میانگین  ±خطای استاندارد)  Diuraphis noxiaتحت تأثیر قارچ

)Beauveria bassiana (Ba

) (LC10روی ارقام مختلف گندم
Table 3. Life table parameters (Mean ± SE) of Diuraphis noxia influenced with Beauveria bassiana (Ba) (LC10) on
different wheat cultivars
Parameter
T

λ

R0

rm

8.952 ± 0.991a

1.114 ± 0.076a

3.130 ± 1.575a

0.105 ± 0.072a

8.955 ± 0.988a

1.114 ± 0.076a

3.130 ± 1.566a

0.105 ± 0.072a

8.628 ± 0.344a

1.226 ± 0.036a

5.966 ±1.477a

0.203 ± 0.029a

8.628± 0.341a

1.226 ± 0.036a

5.969 ±1.481a

0.203 ± 0.029a

8.031 ± 0.280a

1.200 ± 0.054a

4.597 ± 1.594a

0.181 ± 0.046a

8.032 ± 0.283a

1.120 ±0.055a

4.588 ±1.595a

0.181 ± 0.046a

Treatment
Tween-80
)(Control
Ba
Tween-80
)(Control
Ba
Tween-80
)(Control
Ba

Cultivar
Arg

Alvand

Pishtaz

میانگینها با حروف مشابه در هر ستون اختالف معنیدار ندارند ( ،rm .)P< 0/05نرخ ذاتی افزایش جمعیت؛  ،R0نرخ خالص تولیدمثل؛  ،λنرخ متناهی افزایش
جمعیت؛  ،Tمدت زمان یك نسل.
Means followed by different letter in the same column are significantly different (Tukey’s test, P < 0.05). rm, intrinsic rate of increase, R0, net reproductive
rate, λ, finite rate of increase, T, mean generation time.
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تعداد شتههای زنده مانده در زمان  )lx( xو تعداد نتاج
تولید شده به ازای هر ماده در هر روز ( )mxتحت تأثیر
غلظت زیرکشندگی قارچ بیمارگر قارچ  B. Bassianaجدایة
 DEBI008و تویین 80-بهعنوان شاهد روی سه رقم گندم
ارگ ،الوند و پیشتاز بهترتیب در شکلهای  1و  2نشان داده
شده است .نوسانات  lxتقریباً بین ارقام مختلف گندم در
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شاهد و در تیمار قارچی مشابه بود .اما در تیمار شاهد روی
رقم ارگ ،شتة روسی گندم بقای بیشتری نسبت به دو رقم
دیگر داشت .تیمار شتة روسی گندم با قارچ بیمارگر باعث
کاهش  lxروی هر سه رقم شد .نوسانات  mxشته در تیمار
قارچی روی سه رقم در بازه روز چهار تا  16تقریباً روی هر
سه رقم مشابه است.
1

LC10
Control

0.8

0.6

lx
0.4

0.2

0
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

2
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6

0

)(a

Day

1
LC10
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0.8

0.6

lx
0.4

0.2

0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32
Day

)(b
1

LC10
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0.8

0.6
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0.4

0.2

0
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

Day

6

4

2

0

)(c

شکل  .1نرخ بقا ( )lxشتة  Diuraphis noxiaتحت تأثیر غلظت زیرکشندگی ( )LC10قارچ  Beauveria bassianaدر مقایسه با شاهد
(تویین  )80روی ارقام  )aارگ؛  )bالوند؛  )cپیشتاز.
Figure 1. Survival rate (lx) of Diuraphis noxia influenced by sub-lethal concentration (LC10) of Beauveria bassiana
compared to control (Tween 80) on a) Arg, b) Alvand, c) Pishtaz cultivars.
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شکل  .2تعداد مادة تولید شده به ازای هر ماده در روز ( )mxتوسط شتة  Diuraphis noxiaتحت تأثیر غلظت زیرکشندگی ()LC10
قارچ  Beauveria bassianaدر مقایسه با شاهد (تویین )80-روی ارقام  )aارگ؛  )bالوند؛  )cپیشتاز.
Figure 2. Number of females produced per female per day (mx) of Diuraphis noxia influenced by sub-lethal concentration
(LC10) of Beauveria bassiana compared to control (Tween 80) on a) Arg, b) Alvand, c) Pishtaz cultivars

نتایج حاصل از اثر مستقیم قارچ  B. bassianaجدایة
 DEBI008روی مرگومیر شتة روسی گندم نشان داد
تعامل میان شته روسی گندم و قارچ بیمارگر میتواند تا
حدودی تحت تأثیر میزبان گیاهی تغییر کند .تفاوت در
ترکیبات شیمیایی و ساختار ارقام مختلف میتوانند
حساسیت شته روسی گندم را به آلودگی به قارچ

بیمارگر تغییر دهند .بهعبارت دیگر ،رقم ارگ بر
بیمارگری مستقیم قارچ  B. bassianaروی شته روسی
گندم اثر دارد و به همراه رقم پیشتاز تنها بر طول دورة
رشدی شتة کامل (حاصل از نتاج شتة روسی گندم) اثر
معنیدار داشت و باعث کاهش آن شد .بر اساس نتایج
بهدست آمده از تجزیه پروبیت تلفات شته Diuraphis
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سپاسگزاری
این پژوهش با حمایت مالی دانشگاه تحصیالت تکمیلی
1/2839 صنعتی و فناوری پیشرفته و به شماره طرح
.انجام شد

 روی ارقامB. bassiana  تیمار شده با قارچnoxia
 کارایی قارچ بیمارگر روی رقم ارگ بیشتر،مختلف گندم
از دو رقم دیگر است که این مسأله میتواند برنامههای
.مدیریت تلفیقی شته روسی گندم را ارتقا بخشد
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