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اقتصادي روي محصول رود و هر ساله موجب خسارت شمار میترین آفات مرکبات بهاز مهمPulvinaria aurantiبالشک مرکبات 
آوري و پس هاي مرکبات غرب مازندران و شرق گیالن جمعاز باغLecanicillium muscariumقارچ جدایه9شود. در این تحقیق می

ارچ تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. بیمارگري ق4تیمار و 10از شناسایی، کارآیی آنها روي بالشک مرکبات در قالب طرح کامالً تصادفی با 
قارچ بیمارگر روي هاي لیتر آب از هر جدایه روي بالشک مرکبات تعیین شد. درصد تلفات جدایهاسپور در میلی5×106پاشی با محلول

درصد تلفات تیمارها نشان داد دار دارند. مقایسه میانگینبالشک مرکبات محاسبه شد و نتایج نشان داد که تیمارها با یکدیگر اختالف معنی
کمترین درصد تلفات را روي بالشک 5و 2هاي دار با یکدیگر بیشترین درصد تلفات و جدایهبدون اختالف معنی9و 8، 7، 6ایهکه جد

روي بالشک مرکبات بیمارگر بوده و با توجه به درصد تلفات آن روي آفت، L. muscariumمرکبات ایجاد کردند. بنابراین قارچ
میکروبی موثر در کاهش جمعیت آن باشد. عنوان یک عامل تواند بهمی

Lecanicillium muscarium ،Pulvinaria، مرکبات، کنترل بیولوژیک:واژگاندیکل aurantii.
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ABSTRACT
Orange pulvinaria scale, Pulvinaria aurantii, is one of the most important pests on citrus in Iran. It
causes economic damage on the citrus products, annually. The present investigation was
conducted to identify different isolates of entomopathogenic fungus, Lecanicillium muscarium and
it's efficiency against P. aurantii. Nine isolates of L. muscariumwere collected from infected
orange pulvinaria scale in west of Mazandaran and east of Guilan provinces. For evaluation of
these isolates against P. aurantii, a suspension of 5×106 spore/ml was sprayed on it. In this regard,
a completely randomized design with 10 treatments and 4 replications were used. The mortality
percentage of each isolate on P. aurantii was calculated and the results showed that treatments had
significant differences with each other. Data analys is showed that isolates 6, 7, 8 and 9 caused the
highest mortality and the lowest mortality percentage was occurred by isolate 2 and 3. Thus, L.
muscariumis pathogenic on P. aurantii and according to high mortality, it can be Postulated an
effective microbial agent for  reducing pest population.
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هاي تحقیقتازه
Lecanicilliumقارچگريبیماراین بررسی،  muscarium

طوري که غلظت بالشک مرکبات نشان داد.بهرويرا 
درصد 67تا آن قادر است لیتر اسپور در میلی5×106

مکرربا توجه به استفاده روي آفت ایجاد نماید. تلفات 
جلوگیري از خسارت این آفت سموم شیمیایی در 

روي قارچبه درصد تلفات باالي نظرو کلیدي مرکبات
ثر در عنوان یک عامل موواند بهتمیL.muscariumآفت، 

بالشک در قالب برنامه مدیریت تلفیقیکاهش جمعیت 
.باشدآفت

قدمهم
هزار 290زیر کشت حدود سطحبارانیدر امرکبات

دیآیشمار مکشور بهیمحصول باغنیترهکتار از مهم
)Ahmadi et al. 2015(.

Ckll. (Hem.: Coccidae)مرکباتبالشک Pulvinaria

aurantii در سراسر مناطق شمالی ایران از گرگان تا
بربرگ و سرشاخه، عالوه این آفت .بندرانزلی انتشار دارد

دهد و هاي مرکبات را نیز مورد حمله قرار میمیوه
). گونه Esmaeili 1996(کندترشح میعسلک فراوانی

Lecanicillium lecaniiW. Gams & Zare

(Ascomycota, Hypocreales) تعداد محدودي از
هاي بیمارگر سپردارهاي نواحی گرمسیري را شامل قارچ
Gams andZareشودمی هاي کارآمد و جدایه.)(2002
تولید انبوه Lecanicilliumشدت بیمارگر متعلق به به

عنوان عامل کنترل بیولوژیک علیه بعضی از به،شده
Faria and(اندشدهگرفتهنظردرآفاتحشرات Wraight

رثیایک بررسی آزمایشگاهی نتایج خوبی ازتر د).2007
.Lقارچ lecaniiهايشپشکروي)(Hem.:

Pseudococcidae Migula Planococcus spp.دست هب
Gonzales)مد آ et al. گیري ناشی از . همه(1995

.Lقارچ lecanii دربین جمعیت بالشک مرکبات از
Keriokhin)شده استگرگان و مازندران گزارش  1947,

Davachi 1949).هاي قارچL. lecanii وHirsutella

sp.نقش هستند کهمرکبات بیمارگرهاي بالشک
بسزایی در تنظیم و کنترل جمعیت نسل دوم آفت 

.Lهايفعالیت قارچ.(Jafari and Mafi 2000)دارند

muscariumوL. aphanocladii از روي بالشک
Shabanian)مرکبات در مازندران و گیالن گزارش شد

et al. 2011).
حد سموم شیمیایی در با توجه به استفاده بیش از 

کنترل آفات و نیز نظر به ارزش اقتصادي مرکبات، 
ترین مهمعنوان یکی ازکنترل بیولوژیک آفات به

از پیش مورد توجه قرار گرفته هاي کنترل، بیش روش
.Lهاي مختلف قارچ جدایهلذا در این تحقیقاست،

muscariumروي هاآنآوري، شناسایی و کارآیی جمع
بالشک مرکبات مورد مطالعه قرارگرفت.

هامواد و روش
L.muscariumقارچهايجدایهشناساییوآوريجمع

هاي بـرگ و سرشـاخه ارقـام مختلـف مرکبـات      نمونه
آلوده به بالشک از غرب مازندران و شرق گیالن برداشت 

هاي پالستیکی به آزمایشگاه منتقل شد. و داخل کیسه
مشخصاتی شامل نـام میزبـان، محـل و    براي هر نمونه

توسـط  هـاي پارازیتـه   نمونـه ثبت شد. آوريتاریخ جمع
قارچ کـه داراي میسـلیوم سـفید رنـگ در سـطح بـدن       

درصـد  5/0با استفاده از محلول هیپوکلریت سدیم،بودند
ــا،ضــدعفونی ــس از شستشــو آب مقطــر ســترونب و پ

Potato Dextrose Agarکشــتگیــري در محــیطآب

(PDA) 1به انکوباتور با دماي سپسگرفتند.قرار25
ســازي عامــل خــالصشــدند.لســیوس منتقــلدرجــه س

و دشـ انجـام روش تک اسپور یا نوك ریسـه  بیمارگر، به
جهت تشخیص نهایی به ها جدایهپس از شناسایی اولیه، 

و ارسـال شـدند  موسسه تحقیقات گیاهپزشـکی کشـور   
رار گرفتند.مورد شناسایی ق

P. aurantiiهاي آلوده بهتهیه نهال

هاي لدانی یک ساله با استفاده از کیسههاي نارنج گنهال
دو تخم بالشک مرکبات در داخل گلخانه آلوده شدند. 

هاي سن یک و استقرار پورهسازيپس از آلودههفته 
هاي با آلودگی یکنواخت براي آزمایش ، نهالروي برگ

قرار گرفتند.مورد استفاده

هاي مختلف تهیه سوسپانسیون اسپور جدایه
L. muscariumقارچ

(به اي شیشهپتريدرظروف هاي مختلف قارچ جدایه
در کشت و PDAمحیط متر) حاويسانتی9قطر 
نگهداري روز 14مدت بهلسیوسسدرجه125دماي
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آب مقطر اسپور،تهیه سوسپانسیونبراي.شدند
به هر کدام از درصد2/0استریل 80و تویین استریل

پارچه با گذراندن آن از وندها افزوده شددیشپتري
ذرات اضافی و قطعات میسلیوم حذف توري استریل،
و شمارشسیتومتروبا استفاده از الم همشدند.اسپورها

تهیهاز هر جدایه لیتر اسپور در میلی5×106غلظت
بیشتر از PDAدر محیط کشت زنی اسپورهاجوانه. شد
.درصد بود90

L.muscariumقارچمختلفهايجدایهبیمارگريتعیین

ات با ـک مرکبـارچ روي بالشـاي قـههــجدایگريبیمار
5×106با غلظت L. muscariumجدایه 9استفاده از 

80تویینهمراه لیتر آب مقطر استریل بهاسپور در میلی
هاي سن هاي آلوده به پورهتعیین شد. نهال)درصد2/0(

-25از فاصله پاش دستی اول بالشک با استفاده از سم
هاي شاهد با پاشی شدند. نهالمحلولمتري سانتی15

پاشی محلول)درصد2/0(80آب مقطر استریل و تویین 
و C°4±23دمايها در گلخانه با نهالسپس شدند. 

رصد نگهداري شدند. د80-85رطوبت نسبی 
هفته پس از 2پاشی و ها قبل از محلولبردارينمونه

برگ از هر نهال انجام شد. تعداد 4با برداشتآن
. نددر زیر بینوکولر شمارش شدهاي زنده و مردهبالشک
روي روش باالپس از ضدعفونی بههاي مردهبالشک

پتري قرار داده داخل یک ظرف کاغذ صافی مرطوب 
تیمار قارچ اطمینان حاصل ها در اثر تا از مرگ آنشدند 

تکرار انجام شد.4شود. از هر تیمار 

تجزیه و تحلیل آماري
درصد تصادفی انجام شد. قالب طرح کامالآزمایش در 

تیلتون–هندرسون فرمولازآفت با استفادهومیر مرگ
با استفاده از هاتجزیه و تحلیل آماري داده. شدتصحیح 

استفاده از میانگین ها با انجام گرفت وSPSSافزار نرم
شدند.مقایسهLSDآزمون 

تایج و بحثن
L. muscariumهاي قارچ جدایهشناسایی

فشرده، کرم یا انسبتPDAقارچ در محیط کشتکلونی 
25در دماي روز10پس از نی وکلقطربود.رنگ زرد کم

با فیالیدها رسید.متر میلی15-25گراد به درجه سانتی
و هیف بر رويمیکرومتر 18- 30×1- 2اندازه 
با اندازه شکلايبیضوي تا کمی استوانهي هاکنیدي

تشکیل س فیالیدهاامیکرومتر در ر5/2- 6× 1- 5/1
Zare)کلید شناساییواساس مشخصات ظاهريبرشدند.

and Gams 2001) و با تایید موسسه تحقیقات
L.muscariumنظرموردکشور، قارچگیاهپزشکی

جدایه روي 9تشخیص داده شد.در مجموع تعداد 
آوري جمع1هاي مختلف مرکبات طبق جدول میزبان

شد. 

ارچــقفـمختلاي ـهجدایهاراییــن کــتعیی
L. muscarium رويP. aurantii

L. muscariumجدایه از قارچ بیمارگر 9درصد تلفات 

نتایج نشان داد که و روي بالشک مرکبات محاسبه شد
P,27>01/0(دار دارنداختالف معنییکدیگرتیمارها با 

درصد ). مقایسه میانگین1(جدول )df,15/3=F=8و
بدون 9و 8، 7، 6تلفات تیمارها نشان داد که جدایه

بیشترین درصد تلفاتو دار با یکدیگر اختالف معنی
روي بالشک را کمترین درصد تلفات 5و 2هاي جدایه

نتایج این بررسی، ).1(جدول ایجاد کردندمرکبات
را علیه بالشک روي L. muscariumقارچ گريبیمار
هاي مرکبات نشان داد. مطالعات متعددي نهال

حساسیت آفات مختلف از جمله بالشک مرکبات را به 
Lecanicilliumقارچ  spp. نشان داده است)Gonzales

et al.1995, Jafari and Mafi 2000, Shabanian et al.

همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که .)2011
هاي مختلف قارچ داراي پتانسیل متفاوتی در جدایه
طوري که دامنه درصد تلفات آفت بودند، بهگريبیمار

درصد متغیر بود. 67ا ت43ایجاد شده روي آفت از 
داراي بیشترین درصد 9و 8، 7، 6شماره هايجدایه

داراي کمترین درصد 5و2شمارههايتلفات و جدایه
دو جدایه از اي تاثیردر مطالعه. ندتلفات روي آفت بود

.Lقارچ Lecanii لیتر روي اسپور در میلی107با غلظت
راودگیدرصد آل70و 40،بالشک مرکبات در ساري

Mirabzadeh).گزارش کردند  et al. 2000)

کار گرفته شده با این ت قارچ بهظاگرچه گونه و غل
آزمایش متفاوت بود ولی درصد آلودگی ایجاد شده روي 

دو بار با . شتآفت در یک محدوده مشابهی قرار دا



...علیهLecanicillium muscariumهاي مختلف قارچ بررسی کارآیی جدایه: طاهريو آقاجان زاده260

اسپور در 10616با غلظت L. lecaniiاسپورپاشی قارچ 
Coccus viridisلیتر روي شپشکمیلی Green (Hem.:

Coccidae) ومیر آفت درصد مرگ1/73در هندوستان
,Jayaraj)گزارش شد 1989).

خطاي استاندارد) ±میانگین (و Pulvinaria aurantiiآوري شده از روي جمعL. muscariumهاي مختلف قارچجدایه-1جدول 
درصد تلفات آنها روي آفت

Table 1. Different isolates ofLecanicillium muscarium collected from Pulvinaria aurantii andMean (±SE)
mortality percentage of them on pest

Mortality (%)Place of collectionHost plantFungus IsolateNo.Isolate
53.13±4.13 bcTonekabon, Soleiman AbadCitrus sinensis var. ThompsonL. cf. muscarium1
44.13±7.86 cLangroud, LeilakohCitrus sinensis var. SiavarazL. muscarium2
52.82±2.81 bcLangroud, KomlehCitrus sinensis var. SiavarazL. muscarium3
51.88±2.99 bcRoudsar, Rahim AbadCitrus sinensis var. ThompsonL. cf. muscarium4
43.19±7.97 cRamsar, KatalomCitrus sinensis var. SiavarazL. muscarium5
67.31±1.66 aLangroud, LiseroudCitrus aurantifoliaL. cf. muscarium6

62.56±1.75 abKelachay, RezamahallehCitrus aurantifoliaL. cf. muscarium7
61.31±2.19 abAbbas Abad, SeydmahalleCitrus sinensis var. SiavarazL. muscarium8
58.56±4.70 abRamsar, LapasarCitrus aurantifoliaL. cf. muscarium9

)LSD ،05/0<P(آزموندار ندارند ها با حروف مشابه در ستون با هم تفاوت معنیمیانگین

با L. lecaniiجدایه از قارچ 3در بررسی دیگري تاثیر
لیتر روي بالشک مرکبات اسپور در میلی107غلظت 

درصد آلودگی را گزارش کردند 18و 43، 47بهترتیب 
(Aghajanzadeh et al. 2008)شدطور که مالحظه . همان

گونه قارچ در این دو تحقیق، موجب اختالف در تفاوت
درصد آلودگی آفت شده است. 

.Lقارچکهشودمیگیرينتیجهکلیطورهب Muscarium

بوده و با توجه به درصد بیمارگرروي بالشک مرکبات 
واند به تهاي مختلف آن روي آفت، میتلفات باالي جدایه

ثر در کاهش جمعیت آفت عنوان یک عامل میکروبی مو
باشد.
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