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 مقدمه

 دوم مزارع غالتهاز آفات درجهاشته

و خسارتدر بعضي سال. باشندمي  ها جمعيت

)شته روسي گندم ويژهبه(ها برخي از گونه

و خسارت قابل توجهي به مزارع افزايش يافته

و جو وارد مي سازمان گزارش براساس. كنندگندم

 هايشيميايي با شته كنترلسطح،حفظ نباتات

هكتار بوده 17000حدود 1379غالت در سال

براي كنترل شته روسي طور عمدههباست كه 

).14( است انجام شده گندم

در)Diuraphis noxia(روسي گندم شته

م نشأ اصلي اين آفت را حدود ايران، منابع مختلف

و روسيه گزارش كرده -علت نام. اندتركستان
ري اين حشره اين است كه اولين بار در سالاذگ

روسيه گزارش شده ميالدي از جنوب 1900

هغير از حاشيبه(از سراسر ايران اين حشره. است

و منطق آوري شده جمع)مغانهشمالي كشور

در جنوب آفريقا 1978در سال همچنين. است

كه سبب خسارت و چند سالي است در قاره شد

و باعث خسارت اقتصادي  آمريكا گسترش يافته

هاي اخير خسارت در سال.)13و5( شده است

هاي فارس، همدان، اصفهان، اقتصادي آن از استان

و كرمان، مركزي، خراسان، تهران، يزد، سيستان

. رش شده استو لرستان گزا بلوچستان، كرمانشاه

اي طور غيرمنتظرهبه 1372-73 زراعي در سال

در در استان فارس جمعيت آن  1382-83سالو

و خسارت زيادي در استان خراسان افزايش يافته

.)15( آورده است وجودبه

هاير شتهيطرز خسارت شته روسي با سا

توان از نحوه خسارتيموگندم تفاوت دارد 

شنوجود شته مزبور  در اثر تغذيه،.اسايي نمودرا

ها نوارهاي روشن در جهت طولي برگ اين شته

ميا و برگ به طور طولييجاد و لوله شدهشود

آنشته هيي برگ تغذيها از سطح باالها در داخل

شديآلودگدر.كننديم گيهاي  كوتاهاهان جوانيد

زمو پنجه ماننديم مييها روي -حساس.افتندن
ايگن مرحله رشديتر ن شته زمانيياهي نسبت به

و برگها ظاهر نشدهاست كه هنوز خوشه هاي اند

م ا.شونديپرچمي ظاهر هان صورت برگيدر

شد لوله شده كهيطورهب استديو خسارت

ب اين حشره ضمن.روديمنيخوشه به كلي از

و مكيدن شيره تغذيه از قسمت عمقي بافت برگ

. آورداي درميلهلو ها را به صورتگياهي برگ

به داخل گياه سميهمراه بزاق خودبه درضمن

كند كه موجب كاهش ظرفيت فتوسنتز تزريق مي

ميو درنتيجه آسيب غشاي كلروپالست . شودها

دربااين شته كنترلبه همين دليل سموم تماسي،

شود ولي سموم عمل با مشكل مواجه مي

).5و1،3( سيستميك مؤثر هستند

از نظر پاشي مزارع گندم مشكالتيسم چون

بيا و از مفيجاد مقاومت آفات دين رفتن عوامل

زميهايبررسكند لذا ايجاد مي نه كنترليي در

ايز بن آفت با استفاده از قارچيستي مارگريهاي

قارچ موسكاردين سفيد.است انجام شدهحشرات 

)B. bassiana(به عنوان يك قارچ بيمارگر مهم

،6،7(ات مورد توجه قرار گرفته است بر عليه آف

در اين رابطه، اثر شش جدايه).16و12، 11

Beauveria bassiana بر روي شته روسي گندم

و مشاهده نمودند   SGBB601جدايه،بررسي
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و در ميلي اسپورLC50 105×57/0كمترين ليتر

).8(ها دارا بود را در بين جدايه LT50كمترين 

 B. bassianaو Lecanicillium lecanii بيمارگري

و  LC50و LT50بر روي شش شته غالت بررسي

اثر بيمارگري).9(براي هر كدام مشخص نمودند

B. bassiana (SGBB601) بر روي شته رازك

Phorodon humuli و كمترين  غلظتبررسي

را50كشندگي در اسپور37/1×105درصد

و كمترين ميلي 108 غلظت مربوط به LT50ليتر

هايي اثر جدايه).4(دست آوردندبه)1/1±1/3(

در B. bassianaاز روي پسيل معمولي پسته

و  و كمترين شرايط آزمايشگاهي انجام دادند

به50كشندگي غلظتبيشترين  درصد را مربوط

در اسپور91/3×102با DEBI008هاي جدايه

در اسپور63/3×104با DEBI007 ليتر،ميلي

و. ليتر مشخص نمودندميلي همچنين ببيشترين

در50كمترين زمان كشندگي ×107 غلظتدرصد

،DEBI008ليتر براي در ميلي اسپور5/2

DEBI007شد6/5و4/3ترتيب به روز تعيين

)2.(

باتوجه به خصوصيت شته روسي گندم، اثر

بر روي B. bassianaچند جدايه ايراني از قارچ 

و اين حشره بررس و بين آنها مقايسه ،LT50ي

LC50 شد .آنها مشخص

و روشها  مواد

 گياه پرورش

 جهت به منظور تأمين گياهان موردنياز

طور هفتگيبهحشرات شته روسي گندم، پرورش

 گياه گندم10-15گلدان حاوي50-60حدود 

در كشت گرديد رقم فالت اتاق حرارت شرايطو

س23±2 دماي شاملثابت  و انتيدرجه گراد

و دوره روشنا60±10رطوبت نسبي  يي درصد

از) روشنايي: تاريكي( 8:16 و بعد قرار داده شد

هايي از جنس بر روي آنها استوانه،يك هفته

PVC و سانتي هفتشفاف به قطر ارتفاعبه متر

، كه در دو طرف داراي پنجره توري متر سانتي 40

، اين يك هفتهبعد از گذشت.شد قرار دادهبودند،

ها مورد استفاده قرار شتهجهت انتقال گياهان

.گرفتند

 پرورش حشرات

 مـاه در اواخـر اسـفند براي پرورش حشرات

هـاي طي بازديد از مـزارع گنـدم گرمسـار نمونـه

و از طريق نحـوه خسـارت موردنظر بـا شناسـايي

و به آزمايشگاه منتقل جمع گياه گندم آوري گرديد

در زير استريوميكروسكوپ قـرار ها ابتداشته. شد

و بعد از  از شـته روسـي گنـدم جداسـازي گرفته

ــته ــاير ش ــا س ــوردنظر ه ــته م ــ، ش ــدمهب ــاه گن  گي

روز14اي كـه محصورشده توسط پوشش استوانه

و در اتـاق حـرارت منتقـل قبل كشت شـده بـود، 

.شد نگهداريثابت

و كشت جدايه هاجداسازي

بيمارگر هايچهار جدايه ايراني از قارچ

كلكسيون بخش از  B. bassianaحشرات

متحقيقات حشره سسهؤشناسي كشاورزي

.)1جدول( تحقيقات گياهپزشكي كشور تهيه شد
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 سنجي روي شته روسي گندماستفاده شده در آزمايشات زيست  B. bassianaهايجدايه-1جدول

Table1 - used isolates of B. bassiana in bioassay experiments on Russian wheat aphid 

 جدا شده

Matrix 

آوريمحل جمع  

Locality 

 جدايه

Isolate 

 خاك

Soil 

)فشند(كرج 

Karaj (Fashand) 

BEBI001 

 خاك

Soil 

)آتشگاه(كرج 

Karaj (Atashgah) 

BEBI002 

حشره سن گندم

Sunn pest 

)قره آقاچ(ورامين 

Varamin (Ghare-aghaj) 

BEBI010 

.Sphingonotus(شره ملخح sp(

locust (Sphinyonotus. sp) 

 گرمسار

Garmsar 

BEBI015 

ها از براي اثبات بيمارگري اين جدايه

 4Galleria mellonella-5 الروهاي سنين

عدد الرو10ترتيب كه تعداد بدين. استفاده گرديد

و نامشخص از  در سوسپانسيوني با غلظت زياد

ثانيه15-20به مدت B. bassianaهر جدايه 

 ور گرديد، سپس الروها در ظروف استوانه غوطه

PVCدر دار استريل حاوي پنبه مرطوب شفاف

از. قرار داده شد ساعت الروهاي مرده24بعد

و غذاي مصنوعي در اختيار الروها  حذف گرديد

و با در توري طي. دار پوشانده شدندگذاشته در

در شرايط استريل روز الروهاي آلوده شده14-7

بعد از ظهور بار قارچي روي بدن. جدا گرديد

شداسپورحشره،  .ها از سطح بدن الروها كشت

بهبراي كشت جدايه و دست آوردن كنيدي ها

 SDAها از محيطسازي شتهبه منظور آلوده

(Sabourded Dextrose Agar) و براي استفاده

  SDAها از محيطنگهداري طوالني مدت جدايه

شددرجه سانتي10در دماي1/10 .گراد استفاده

ها را توسط اسپورروز30الي20بعد از

و در  محلول لوپ از سطح محيط كشت برداشته

Tween 80 05/0درصد به صورت سوسپانسيون

و براي آلوده سازي حشرات موردنظر در آورده

.استفاده گرديد

 ماني جدايه آزمون زنده

مياندازه براي ماني اسپورهاي زان زندهگيري

ساعت قبل از آزمون24نظر هاي موردجدايه

ها در سنجي، سوسپانسيون رقيقي از جدايهزيست

و در روي تهيه  Tween 80درصد05/0محلول 

شد  Water Agarمحيط از. كشت 16-18بعد

ماني از طريق فرمول زير ساعت درصد زنده

نيزكه درصد جوانهدرصورتي. محاسبه گرديد

سنجي انجام درصد بود، آزمون زيست85بيش از

.گرفت
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a
(a b)
 

= × + 
 زني درصد جوانه100

bو داد اسپور جوانـه زده تعaدر اين رابطه،

.باشدمي تعداد اسپور جوانه نزده

 سنجي زيست

هــاي كشــنده جدايــه غلظــتبــراي محاســبه

بـه  Tween 80درصـد05/0مختلـف از محلـول 

ــد  ــتفاده ش ــل اس ــاده حام ــوان م ــپور. عن  هاياس

05/0هــاي مــورد آزمــايش درون محلــول جدايــه

به حالت معلق درآمـده سـپس  Tween 80درصد

ب دست آمـده را از سـرنگ اسـتريلهسوسپانسيون

محلـول. داراي پارچه ململ دو اليه عبور داده شد

ــه ــه حاصــل را در شيش ــاوي گلول ــاي ح ــايه  ه

چشيشه و براي ند دقيقه به شدت تكـان اي ريخته

.داده شد

و تهيـه تـراكم هـاي جهت شمارش اسـپورها

شـمار مختلف اسپور در واحد حجم از الم گلبول

(Improved Neubar)  شد پس از انجـام. استفاده

و تعيين  و غلظتآزمايشات مقدماتي هاي حـداقل

آزمـون) ليتـر ميلـيدر اسپور106و103(حداكثر 

.دسنجي انجام گرديزيست

سـنجي بـه روش اسـپري هاي زيستآزمايش

،103هـاي غلظـت(تكرار براي هر تيمارششدر 

محلـول(به همراه تيمـار شـاهد)106و104،105

براي هـر. انجام گرفت) Tween 80 درصد05/0

عدد حشره20-25تكرار به طور متوسط از تعداد 

بـدين. كامل شـته روسـي گنـدم اسـتفاده گرديـد 

اي گنـدم داراي شـته را در سـيني هـ منظور بوتـه 

و در زير استريوميكروسـكوپ  سفيدي ريخته شد

ـ  وسـيلههحشرات كامل باتوجه به عالئم مربوطه ب

ــم ــو قل ــد brush) (Camel-hair م ــدا گردي . ج

ــه داخــل هفــت پتــري ظــرف حشــرات كامــل ب

متري كه درون آن يك برگ گندم قـرار داده سانتي

از. يافـت شده بـود انتقـال  شـته اسـازيجدبعـد

ــدم، ــا روســي گن ــنج حشــرات ب ــي پ ازليميل ــر ت

اسـپري ثانيـه پـنج مدتهب سوسپانسيون موردنظر

و در اطاقك رشد با شرايط دمـايي  ،cْ1±23شد

و دوره روشـنايي60±10رطوبت نسبي  درصد

)D8:L16 (روز نگهــداري شــدند10بــه مــدت .

و و جدول مـرگ مرگ مير حشرات هر روز ثبت

تجو آنمير شدمعي .ها تهيه

 محاسبات آماري

افـزار هـاي كشـنده از نـرم براي تعيين غلظت

)1998-2000 (PriProbit ــراي و ب ــد ــتفاده ش اس

هـا در رسم خط رگرسيون باتوجه به پردازش داده

وارد شـد Excel افزارها در نرمافزار فوق، دادهنرم

-هـاي مختلـف از نـرم ايزوله LT50و براي تعيين 
و بــه منظــور مقايســه Curve Expert 1.3افـزار

ــه ــي جداي ــرمزهراگين ــا از ن ــزار ه  SAS(2001)اف

.استفاده شد

 نتايج

-حشرات كامل با غلظـت كردنپس از آلوده
و سپري شدن روز بـا اسـتفاده10هاي مورد نظر

و ميــر تجمعــي، مــدل رگرســيوني  از آمــار مــرگ

 درصـد50سپس غلظت كشندگي. انتخاب گرديد

)2(محاسبه شد كه در جدول درصد95در سطح

.ارائه شده است
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.B مختلف هايجدايههكشند غلظت-2جدول bassiana 

Table 2 - Log LC50 of different isolates of B. bassiana 
 

 نام جدايه

Isolate 

LC50 لگاريتم spore/mL 

و پايين در سطح %95حد باال

with 95% CLaLog LC50  spore/ml

LC 99 لگاريتم spore/mL 

و پايين در سطححد %95باال

with 95% CLaLog LC99  spore/ml 

)BEBI002( آتشگاه

Atashgah(BEBI002)
)5/9 –5/3 (5/6 )9/8 –7/4  (8/13 

)BEBI001( فشند

Fashand (BEBI001)
)6/6 –5/4  (5/9 )15/5 –10/2  (12/01 

)BEBI010( قره آقاچ

Ghare-aghaj (BEBI010) 
)7/6 –6/03 (6/4 )15/84 –7/82 (9/17 

)BEBI015( ملخ

Locust (BEBI015)
)6/5 –5/3 (5/7 )17/3 –10/6 (12/8 

a Confidence Limits 

كمتـرين،در ميان چهار جدايه مورد آزمايش

مربوط به جدايه آتشـگاه درصد50غلظت كشنده 

مقـدار بيشـترينو) ليتـر در ميلي اسپور4×105(

LC50 در اسـپور5/2×106(قـره آقـاچ در جدايه

و ملـخ مقـدار)ليترميلي و در دو جدايه فشند بود

LC50 ــه ــا ب ــر ب ــب براب 5×105و9/7×105 ترتي

.دست آمدبه ليتردر ميلي اسپور

با PriProbitها توسط جزيه تحليل دادهت

و رابطه آن با و پايين  تلفاتاستفاده از حد باال
1(NED) كشندگي- بيانگر ارتباط مستقيم غلظت

.)4و1،2،3هاي شكل( باشدمي

Normal Equivalent Deviate - 1  =انحـراف از حالـت

 تعادل در يك ترزيع نرمال

زمـان كشـندگي چهـار)3(با استفاده از جدول

جدايــه بــر روي حشــره در چهــار غلظــت مشــخص 

گرديد، كمتـرين زمـان كشـندگي مربـوط بـه جدايـه 

ــگاه  ــان106روز در غلظــت8/2آتش ــترين زم و بيش

م به جدايه روز در غلظـت5/9، لـخ كشندگي مربوط

.ليتر محاسبه گرديددر ميلي اسپور106

،103هـاي از محاسبه زمان كشـندگي در غلظـت

هـا صـرف نظـر براي برخي از گروه106و104،105

 درصـد50ها تا پايان آزمـايش زيرا اين گروه. گرديد

. حشرات تلف نشده بودند
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 B. bassianaهاي مختلف جدايههشندكزمان-3 جدول

Table 3  - LT50 of different isolates of B. bassiana 

%50زمان كشندگي

 برحسب روز

(Day) LT50

ضريب

) (rهمبستگي

 مدل رگرسيوني

Regression 

Model 

)هاگ(غلظت

Concentrations 

ليتربر ميلياسپور

 نام جدايه

Isolate 

3.54±2.8 0.994 

 لجستيك

Logistic Model 106

)BEBI002( آتشگاه

Atashgah (BEBI002) 

5.24±80.95 

 لجستيك

Logistic Model 106

)BEBI001(فشند

Fashand(BEBI001) 

5.16±9.50.954

 لجستيك

Logistic Model106

)BEBI015(ملخ

Locust (BEBI015)

B. bassiana ( DEBI002 )

-6
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-2

0
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6
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 (spore/ml) ���� �������

(N
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D
)�

��
��

Y = - 4.48 + 0.84X
 R2 = 0.93

 
)BEBI002( در جدايه آتشگاه تلفاتو غلظترابطه بين لگاريتم-1شكل

Fig. 1 . Concentration– mortality curve for isolate of Atashgah (BEBI002) 
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B. bassiana ( DEBIoo1 )

-6

-4

-2

0

2

4

6

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 (spore/ml) ���� �������

 ( N
E
D)
�
��
��

Y = - 2.22 + 0.38X
R2 = 0.98

 
و مير در جدايه غلظت رابطه بين لگاريتم-2شكل )BEBI001(فشندو مرگ

Fig. 2. Concentration – mortality curve for isolate of Fashand ( BEBI001) 

B. bassiana ( DEBI010 )

-6

-4

-2

0

2

4

6

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

 ( spore / ml )���� �������

 (N
E

D
)�

��
��

Y = - 4.9 +  0.75X
R2 = 0.97

 
و مير در جدايه لظتغرابطه بين لگاريتم-3شكل )BEBI010(قره آقاچو مرگ

Fig. 3. Concentration – mortality curve for isolate of Ghare-aghaj ( BEBI010) 
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B. bassiana ( DEBI015 )
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و مير در جدايه غلظترابطه بين لگاريتم-4شكل )BEBI015(ملخو مرگ

Fig. 4. Concentration – mortality curve for isolate of Locust ( BEBI015 ) 
 

درم و ميــر شــته روســي گنــدم يــزان مــرگ

ــت ــايغلظ ــك106و103،104،105 ه ــه تفكي ب

ــي  ــه در ط ــه10جداي ــس از روز نمون ــرداري پ ب

و ثبتآلودگي   Excelباتوجـه بـه نمـودار گرديد

و انتخـاب10وششتحليل روزهاي براي تجزيه

مقايسه ميانگين تلفات براساس آزمون دانكـن. شد

طرح كامالً تصادفي در سطح پنج درصـد در قالب

:بندي شدندبه شرح زير گروه SASافزار با نرم

ــم،105در غلظـــت ــهو در روز ششـ  جدايـ

DEBI002 ــه ــهو DEBI015، جدايــــ جدايــــ

DEBI001 در گــروهAــه در DEBI010و جداي

در روز دهــم، جدايــه105و در غلظــتBگــروه

DEBI002 ــه ــه DEBI015، جدايــــ و جدايــــ

DEBI010 در گروهAقاچ در گـروهآوجدايه قره

B5و4 هايجدول( قرار گرفتند(.

 در روز ششم آزمايش ليتراسپور در ميلي105در غلظت B. bassianaهاي مختلف مقايسه ميانگين تلفات جدايه-4جدول

Table 4 - Mean comparion of the mortality of different isolates of B. bassiana in Concentration 105
spore/mL, 6th day experiment 

Significantly different at 5% (Duncan test) 

 سطح ميانگين

Grouping 
 ميانگين تلفات

Mean of mortality 

 تعداد مشاهدات

Number of observations 

 نام جدايه
Isolate

A3.64 ±35.0 3
)BEBI002(آتشگاه

Atashgah(BEBI002)

A6.11 ±37.1 3
)BEBI015(ملخ

Locust (BEBI015)

A1.30±32.4 3
)BEBI001(فشند

Fashand(BEBI001)

B1.91±18.7 3
)BEBI010(قره آقاچ

Ghare-aghaj(BEBI010) 
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م آزمايشدر روز ده ليتراسپور در ميلي105در غلظت B. bassianaهاي مختلف مقايسه ميانگين تلفات جدايه-5جدول

Table 5 - Mean comparison of the mortality of different isolates of B. bassiana in Concentration 105
spore/mL, 10th day experiment 

 

 سطح ميانگين

Grouping 

 ميانگين تلفات

Mean of mortality 

 تعداد مشاهدات

Number of observations

 نام جدايه

Isolate

A1.23±45.1  3آتشگاه )BEBI002(

Atashgah(BEBI002)

A7.21±39.5  3ملخ)BEBI015(

Locust (BEBI015)

A2.65 ±39.4  3فشند)BEBI001(

Fashand(BEBI001)

B3.90 ±16.2  2قره آقاچ)BEBI010(

Ghare-aghaj(BEBI010)
Significantly different at 5% (Duncan test) 

نتايج آزمايش بيانگر زهراگيني بااليي جدايـه

و بين چهار جدايه در غلظتآتشگاه مي هاي باشد

.داري مشاهده نشدپايين اختالف معني

 بحث

ــه ــن مطالع ــين،در اي ــارگري ب ــدرت بيم  ق

روي حشــره B. bassianaهــاي مختلــف ايزولــه

و مشاهده شـد كـه  كامل شته روسي گندم بررسي

سـازي شـته بـا دامنـه قادر به آلـوده ها همه جدايه

 DEBI002هستند امـا جدايـه غلظت بسيار متغير

بيشترين زهراگيني را نسبت به ديگر جدايه نشـان

با LC50داد كه  ليتـر اسپور در ميلـي4×105برابر

برابر DEBI010 LC50 كه جدايه درحالي. داشت

 ليتر كمترين زهراگينيدر ميلي اسپور5/2×106با 

ب. دارا بودند و مير طـور مثبتـيهنرخ افزايش مرگ

و همچنين سـرعت  رابطه مستقيم با غلظت كنيدي

و مير رابطه مسـتقيمي  بـا شـدت زهراگينـي مرگ

در بررسي اثـر شـش. ها دارا بودبراي همه جدايه

بـر روي شـته روسـي گنـدم B. bassianaجدايه 

كمتـرين SGBB601مشاهده كردنـد كـه جدايـه 

LC50 )105×57/0و كمتـرين) ليتردر ميلي اسپور

LT50 )2±5/5ــت) روز ــر106درغلظ ــپور ب اس

ــي ــود ميل ــه ب ــين جداي ــه هم ــوط ب ــر مرب ).8( ليت

 B. bassianaو Lecanicillium lecanii بيمارگري

و LT50و شـد بر روي شش شته غالت بررسـي

LC50 براي هر كدام مشـخص نمودنـد كـه نتـايج

انشان ساسـي در حساسـيت بـه دو دهنده اختالف

و بيمارگري هر قارچ به گونـه  هـاي قارچ بيمارگر

تر باعث سريع B. bassianaباشد كه قارچ شته مي

و مير شته هـا شـته ها شد، البته در بـين شـته مرگ

و ها حساسروسي گندم نسبت به بقيه شته تر بود

LC50 گـزارش ليتـر در ميلي اسپور2/8×104 آن

ــل  ــه دلي ــه خــاطر شــرايط شــد، ك ــر را ب ــن ام اي

و نحوه فعاليت شته موردنظر مي  باشـد اكولوژيكي
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بر B. bassiana (SGBB601) بيمارگري اثر).9(

ــته رازك و Phorodon humuliروي ش ــي  بررس

ــرين ــتكمت ــندگي غلظ را50كش ــد ×105درص

و كمتـرين در ميلي اسپور37/1 مربـوط LT50ليتر

1/3±1/1ليتـر بـايدر ميلـ اسپور108 غلظتبه 

ب -باتوجه بـه نتـايج فـوق).4( دست آوردندهروز
هاي قارچ بيمارگر، بيمـارگري بـااليي الذكر جدايه

بدر ميزبان انـد نشـان دسـت آمـدهههايي كه از آن

هـاي جـدا شـد از هند به عبارت ديگر ايزولهدمي

هـاي ميزبان، بيمارگري بيشتري نسـبت بـه ايزولـه 

بـا ايـن. باشـند ميزبـان دارا مـي مشتق شده از غير

ــق ــايج تحقي ــه حاضــر، وجــود نت ــرخالف نظري  ب

ــوق ــه ف و جداي ــوده ــذكر ب ــارچ DEBI002ال  از ق

B. bassiana جدا شده از خاك زهراگيني بيشتري

البتــه برخــي. روي شــته روســي گنــدم نشــان داد

هـاي حاصـله از محققين بر اين باورند كه ايزولـه 

و خاك معموالً تـوجهي در حشـره مير قابل مرگ

با كنندايجاد مي بهداده كه دست آمـده از ايـن هاي

طبـق فرضـيه ارتبـاط.)8( خـواني دارد تحقيق هم

هايي كه بـا آنهـا سـابقه ها روي ميزبانجديد انگل

و انـد بـا قـدرت كنش نداشتهبرهم ارتباط طوالني

آنمي بيشتري عمل و قادرند ها را با سـهولت كنند

ــه دليــل عــدم تكامــل بيشــتري كنتــرل نم ــد، ب اين

هاي دفاعي ميزبان در مقابـل انگـل جديـد مكانيزم

رغم اين نظريه در اينجا بيمارگري كه علي باشدمي

.)10( مشاهده نشد DEBI015بااليي براي جدايه 

گري مربوط بـه بيشترين بيماري،در آزمايش فوق

همچنين نتـايج. باشدجدايه جدا شده از خاك مي

LT50 و بيانگر رابطه معكوس بين زمـان آزمـايش

بافزايش غلظت مي دسـت آمـدههباشد كه با نتايج

 البتـه).9و4،8( باشـد از اكثر محققين منطبق مي

روي شته B. bassiana )(BB286 فرمول تجارتي

و  LC50105×61/1روسي گنـدم آزمـايش شـده

و در ميلي اسپور هاي مختلـف در غلظتLT50ليتر

بـا).8( تعيـين نمودنـد) روزشش(106از جمله 

ــه  و)DEBI002( جدايــه آتشــگاه LT50 مقايس

SGBB601 ليتــر در ميلــي اســپور106در غلظــت

)DEBI002 8/2و ) روزSGBB601 5/5 روز

باتوجـه بـه اينكـه در بحـث).9( مشخص گرديد

راؤهاي بيمارگر زمان نقش مـ بيمارگري قارچ ثري

و از طرف ديگر هرچهبازي مي  LT50و LC50 كند

و كمتر باشد آن جدايه از نظر مبـارزه بيولـوژيكي

. باشـد همچنين از نظر اقتصادي حائز اهميـت مـي 

بـا)DEBI002(باتوجه به اينكـه جدايـه آتشـگاه

LC50 105×4ليتر در مـدت زمـان در ميلي اسپور

درصد جمعيت آفت را كنتـرل50تر توانسته كوتاه

و كند كه اين خود اميد جديدي  در راه توليد انبوه

و  گـامي در رسـيدن بـه فرموله كردن اين جدايـه

.باشداهداف كنترل بيولوژيك مي

و قدرداني  تشكر

پزشـكي سسه تحقيقات گياهؤموسيله از بدين

ب شناسـي خصوص بخش تحقيقات حشـرههكشور

ــت  ــت حماي ــه جه ــاورزي ب و كش ــالي ــاي م ه

 آزمايشگاهي در مراحل مختلف اجراي اين تحقيق

.گرددقدرداني مي



 1388، بهار1، شماره11دوره مجله كشاورزي،

126

References  

1 . Archer TL and Bynum ED (1992) Economic 

injury level for the Russian wheat aphid 

(Homoptera: Aphididae) on dryland winter 

wheat. J. Econ. Entomol. 85(3): 987-992. 

2 . Alizadeh A, Kharrazi Pakdel A, Talebi- Jahromi 

KH and Samih MA (2006) The effect of some 

Beauveria bassiana isolates on common 

pistachio psylla Agonoscena pistaciae. 

Proceedings of the 17th.Iranian Plant Protection 

Congress. page 6. 

3 . Basky Z and Jordan J (1997) Comparison of the 

development and fecundity of Russian wheat 

aphid (Homoptera: Aphididae) South Africa and 

Hungary. J. Econ. Entomol. 90(2): 623-627. 

4 . Dorschner KW, Feng M and Baird CR (1991) 

Virulence of an aphid derived isolate of 

Beauveria bassiana (Fungi: Hyphomycetes) to 

the hop aphid, Phorodon humuli (Homoptera: 

Aphididae). Environmental  Entomology 20: 

690-693. 

5 . Dolati L, Rassulian G, Esmaili M and Azmayesh 

Fard P (1995) Study of the biology and 

distribution of the Russian wheat aphid in 

Tehran province. Proceedings of the 12th Iranain 

Plant Protection Congress. 6 p. 

6 . Ferron P (1978) Biological control of insect pests 

by entomogenous fungi. Annu. Rev. Entomol. 

23: 409- 442. 

7 . Ferron P (1981) Pest control by the fungi 

Beauveria and Metarhizium. In: Burges HD, 

editor. Microbial control of pests and plant 

diseases 1970-80. London: Academic Press. Pp 

465- 482. 

8 . Feng MG and Johnson JB (1990) Relative 

virulence of six isolates of Beauveria bassiana 

on Diuraphis noxia (Homop: Aphididae). 

Environmental Entomology 19: 785-790. 

9 . Feng M, Johnson JB and Kish LP (1990) 

Virulence of Verticillium lecanii and an aphid-

derived isolate of Beauveria bassiana (Fungi: 

Hyphomycetes) for six species of cereal-

infesting aphids (Homoptera: Aphididae). 

Environmental Entomology 19: 815-820.  

10 . Ghazavi M, Kharazi- pakdel A, Ershad J and 

Bagheri E (2002) Efficacy of Iranain Isolates of 

Beauveria bassiana against Locusta migratoria 

(Orthoptera: Acrididae). Appl. Ent. Phtopath. 

69(2):143-125. 

11 . Hall RA (1981) The fungus Verticillium lecanii 

as a microbial insecticide against aphids and 

scales. In “Microbial Control of Pests and Plant 

Diseases 1970-80.” (H. D. Burges, Ed.), 

Academic Press, New York, Pp. 483-498. 

12 . Humber RA and Soper RS (1986) USDA-ARS 

collection of entomopathogenic fungal cultures: 

catalog of strains. USDA-ARS, Plant Protection 

Research Unit, Boyce Thompson Institute at 

Cornell University, Tower Road, Ithaca, N.Y. 



 1388، بهار1، شماره11دوره مجله كشاورزي،

127

13 . Majani TD and Rezwani A (1995) Surveys on 

the wheat aphids and their proportional densities 

in Gorgan region. Proceedings of the 12th.

Iranian Plant Protection Congress. 9 Pp. 

14 . Mashhadijafarloo M (2001) Antibiosis 

evaluation of different wheat varieties to the 

Russian wheat aphid Diuraphis noxia in field 

conditions in East Azarbidjan province. M.Sc. 

Thesis, 85 pp. Tabriz University, Iran.  

 

15 . Sajadi Naeeni M (2003) Brief pathogenic 

factors and pest control in wheat in farm years 

2001-02 & 2002-03. Plant protection 

organization.  

16 . Zimmermann G (1986) Insect pathogenic fungi 

as pest control agents. Fortschritte der Zoologie 

32: 217-231.



Journal of Agriculture, Vol. 11, No. 1, Spring 2009 

Efficacy of Iranian Isolate of Beauveria bassiana against Russian wheat aphid  

Diuraphis noxia (Mordvilko) (Homoptera:Aphididae) on the Laboratory 

conditions 

A. Mohammadipour *, A. Bagdadi **, M. Ghazavi ***, A. Mirkarimmi **** and N. Nikpour ***** 
 

Abstract 
 

In this study, the effects four Beauveria bassiana isolates, obtained from soil of Fashand, Atashgah & 

Ghare-agaj and one from a grass hopper Sphingonotus.sp on adults of adult Russian wheat aphid Diuraphis 

noxia was studied under laboratory conditions. 

After determination of the minimum & maximum concentrations, the adults Russian wheat aphid were 

treated with conidial concentrations of 1×103 to 1×10 6 spore/ml to calculate LC50 & LC90.

DEBI002 proved to have the lowest LC50 (4 ×105 spore/ml) whilst DEBI010 showed the highest LC50 (2.5×106

spore/ml). The lowest LT50 was obtained 2.8 days for DEBI002 at 1×10 6 spore/ml. In a completely randomized 

block design, the mortalities caused by the isolates on 6th & 10th days was as follows: 

At 1×10 5 spore/ml, on 6th days DEBI002(34.95% ± 3.64), DEBI015(37.1% ± 6.11) & DEBI001 (32.35% ± 1.3) 

were classified as level A & DEBI010 (18.74% ± 1.91) as level B. on 10th days, at 1×10 5 spore/ml 

DEBI002(45.1% ± 1.23), DEBI015(39.48% ± 7.21) & DEBI001(39.43% ± 2.65) were classified as level A & 

DEBI010 (16.23% ± 3.9) as level B (Duncans Muitple Range Test). 
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