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  چکیده
سن  علیه ها آن بررسی زهرآگینیاز خاک مناطق مختلف و  Beauveria bassiana های مختلف قارچ جدایهجداسازی  ،حاضر در پژوهش

 Ephestiaپره آرد  شب و Zophobas morio (Col.: Tenebrionidae) سوسک ،Eurygaster integriceps  (Hem.: Scutelleridae)گندم

kuehniella (Lep.: Pyralidae) جدایه قارچ 23های خاک مناطق کرج، ارومیه، ماکو و دزفول،  از نمونه .شد انجام B. bassiana  با استفاده

سن گندم  5سن  های پورهها آلوده شدند. بر اساس نتایج،  وری با این جدایه حشرات به روش غوطهاسازی و شناسایی شد. جدتله گالریا،  از

 نیبیشتر .نشد ی ثبتمرگ چیسوسک مقاوم بود و هسن آخر  که الرو یساس بودند درحالها ح هیپره آرد به تمام جداشب 4 سن هایو الرو

که در  مشاهده شد E. integricepsو  E .kuehniella زبانیهر دو م یدرصد مرگ رو 90با حدود  TZو  TV یها هیجدا لهیوس تلفات به

تا  10ایجاد آگینی کم ) های با زهر جدایه :شدند یبند میسه دسته تقس به ها زهرآگینی، جدایه بر اساسباالترین گروه زهرآگینی قرار گرفتند. 

 درصد 100 تا 68)ایجاد زیاد آگینی  های با زهر جدایه و مرگ(درصد  67تا  34 ایجاد) متوسطآگینی  های با زهر جدایه مرگ(،درصد  33

ها تشخیص داده شد. درصد این دو نوع تندش  های جدایه و دوطرفه برای کنیدی طرفه یکدو نوع تندش  PDAروی محیط کشت  .مرگ(

 . ثبت نشدداری  بین نوع تندش و زهرآگینی همبستگی معنیاما داری داشت  تفاوت معنیها  بین جدایه
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ABSTRACT 
In the present study, some isolates of Beauveria bassiana were isolated from different soil samples and their virulence 

was investigated against Sunn pest Eurygaster integriceps (Hem., Scutelleridae), flour moth, Ephestia kuehniella (Hym., 

Pyralidae), and king meal worm, Zophobas morio (Col., Tenebrionidae). Twenty-three isolates were isolated using 

Galleria-baiting method from collected soil samples in different regions; Karaj, Urmia, Mako and Dezful and were 

identified. The insect hosts were infected using dipping method. The results showed that the fifth nymphal instars of 

Sunn pest and fourth larval instars of flour moth were susceptible to all isolates of B. bassiana while last larval instars of 

the beetle were resistant and no mortality was observed. The most virulent isolates were TV and TZ with approximately 

90% mortality on E .kuehniella and E. integriceps. The isolates were categorized broadly into three classes: low virulent 

(0-33% mortality), medium virulent (34-67% mortality) and high virulent (68-100% mortality). On PDA medium, two 

distinct germination types of conidia were revealed including conidia with single and dual germ tubes. There were 

significant differences among isolates in their percentages of germination types but there was no significant correlation 

between virulence and conidial germination types here in our research. 
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 های تحقیق تازه

 Zophobas morio (Col.: Tenebrionidae)سوسک . 1

 Beauveria bassianaدر سن آخر الروی در برابر قارچ 

 مقاوم است.

طرفه و دوطرفه برای  های یک درصد تندش. 2

با هم  B. bassianaهای مختلف قارچ  های جدایه کنیدی

 متفاوت است.

ها و  داری بین نوع تندش کنیدی همبستگی معنی. 3

های سن  پره آرد و پوره زهرآگینی آنها روی الروهای شب

 گندم وجود نداشت.

 

 مقدمه

افزایش روز افزون استفاده از ترکیبات شیمیایی در 

 خطرات و ،های کشاورزی بومزیست کنترل آفات در

به دنبال داشته است که از آن  اثرات جانبی بسیاری را

توان به پدیده مقاومت، طغیان مجدد آفات،  جمله می

پیدایش آفات ثانویه، خطر بقایای سموم، اثر روی 

موجودات غیرهدف اشاره کرد. استفاده از عوامل کنترل 

ها،  ها، پارازیتوئیدها، نماتدها، قارچ بیولوژیک )شکارگر

 مدیریتمهم از  جزوان و ...( به عن ها ، ویروسها باکتری

 هایدر بین بیمارگر. مطرح است (IPM)تلفیقی آفات 

کنترل  ترین عوامل درها یکی از امیدبخشقارچ حشرات،

 ,Goettel et al. 1955یند )  آ آفات به شمار می

Greathead 1992 .) هزار گونه قارچ شناخته  100از بین

قارچ بیمارگر حشرات در  1000 تا 750حدود شده 

امروزه  (.Vega et al. 2012) جنس وجود دارد 100

های قارچی برای  از گونه رخیهای تجاری ب فرموالسیون

، ملخ و بالککنترل انواع آفات مانند شته، تریپس، سفید

 Faria and) شود در سراسر جهان استفاده می ها پروانه

Wraight 2007). 

دامنه  Bals.) Vuill.  )Beauveria bassianaارچق

 700بیش از  و روی ی داشتهزبانی وسیع و متنوعمی

سایر ها و  های گوناگون حشرات، کنه گونه از راسته

بین  ،وجود  این ، باکند ایجاد می  بندپایان بیماری 

های قارچی تخصص میزبانی قابل توجهی دیده  جدایه

 ,Inglis et al. 2001, Goettel et al. 2001شود ) می

Charnley 2003) های تجاری با  و برخی فرموالسیون

اند برای مثال  تخصص میزبانی به بازار عرضه شده

®
Ostrinil برای nubilalis Hubner Ostrinia  و

®
Boverin برای Say Leptinotarsa decemlineata 

(Riba et al. 1994)که ، درحالیNaturalis
روی بیشتر  ®

 (.Butt et al. 2001) مؤثر استهای حشرات  راسته

توسط محققان  Beauveriaمختلف قارچ  یها هیجدا

مختلف(  یها زبانیمختلف از منابع مختلف )خاک و م

 شیآفات مختلف آزما هیها عل آن ینیو زهرآگ یجداساز

 .Todorova et al. 1994, Vandenberg et al) شده است

1998, Talaei-Hassanloui et al. 2006, Santiago-. 

Alvarez et al. 2006, Ngumbi et al. 2011, Sanchez-. 

Pena et al. 2011 ). ها، جداسازی  در بیشتر پژوهش

سنجی روی یک گونه های قارچی با انجام زیست جدایه

 Wraightحشره یا حشرات یک راسته انجام شده است )

et al. 2010, Zare et al. 2014 این در حالی است که )

از  یا دامنه گسترده مختلف در یها هیاثر جدا یبررس

 نیا یکنترل لیاز پتانس یدرک بهتر تواند یم ها زبانیم

  عامل را سبب شود.

شروع روند بیمارگری با اتصال و تندش کنیدی در 

سطح کوتیکول میزبان همراه است، در مطالعات انجام 

های مورفولوژیک و شده ارتباط بین زهرآگینی و ویژگی

، ساختار سرعت تندش، اندازهچون  بیوشیمیایی کنیدی 

شیمیایی دیواره و ترشح آنزیمی مورد ارزیابی قرار گرفته 

 ,Diane et al. 2005 St. Leger et al. 1996است )

Altre et al. 1999, در این میان بررسی ارتباط بین )

های  نحوه تندش کنیدی )قطبیت تندش( در جدایه

ده است. مختلف قارچی و زهرآگینی کمتر مورد توجه بو

طالیی حسنلویی و همکاران در بررسی زهرآگینی 

، سه نوع تندش کنیدی را  B. bassianaهایجدایه

، دوطرفه و چند طرفه( از طریق طرفه یک )تندش

و نشان  مطالعات الکترون میکروسکوپی گزارش کردند

ین میزان تندش بیشترها  ترین جدایه زهرآگین دادند که

 . (Talaei-Hassanloui et al. 2007) را داشتند طرفه یک

های مختلف قارچی و انجام  جداسازی جدایه

های مختلف با در نظر گرفتن  سنجی روی میزبان زیست

تری از عملکرد گذار در زهرآگینی درک کاملتأثیرعوامل 

تحقیق حاضر به  این عوامل کنترلی فراهم خواهد کرد.

 B. bassiana های مختلف قارچ جدایهجداسازی منظور 

نحوه تندش  تأثیربررسی از خاک مناطق مختلف و 
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سن  سه میزبان علیه ها آن در زهرآگینیکنیدی 

 Puton (Hem.: Scutelleridae)  Eurygasterگندم

integriceps سوسک ،Zophobas morio Fabricius 

(Col.: Tenebrionidae) پره آرد شب وZeller  (Lep.: 

Pyralidae) Ephestia kuehniella انجام شد. 

 

 هامواد و روش
 B. bassiana های قارچ جداسازی جدایه

های مزارع و باغات  های مختلفی از خاک نمونه

مشکین دشت  و 5، تنکمان 5)ازبک  های کرج شهرستان

نمونه(  1)قره تپه  نمونه(، ماکو 4)نازلو  نمونه(، ارومیه 4

هر نمونه حاوی  .آوری شد نمونه( جمع 7و دزفول )زاویه 

متری زمین بود.  سانتی 20گرم خاک از عمق  میلی 500

از روش  B. bassianaهای قارچ  برای جداسازی جدایه

  .Lخوار، بزرگ مومپره  شب وسیله الروهای به تله خاکی

mellonella Galleria استفاده شد (Meyling and 

Eilenberg 2006) . گرم  میلی 100به این ترتیب که

الرو  5پالستیکی ریخته شد و خاک الک شده در ظروف 

خوار به آن اضافه شد برای  سن آخر شب پره موم

 10 مدت  ها به جلوگیری از تندش تار توسط الروها، آن

 درجه سلسیوس قرار گرفته بودند 56ثانیه در آب  15تا 

(Meyling and Eilenberg 2006 ظروف به انکوباتور با .)

نسبی درجه سلسیوس، رطوبت  25±1دمای شرایط 

 8ساعت روشنایی و  16درصد و دوره نوری  5±70

روز مورد بررسی  10به مدت  شد،ساعت تاریکی منتقل 

قرار گرفت و الروهای مرده بعد از ضدعفونی سطحی با 

% روی کاغذ صافی مرطوب قرار داده 2سدیم  هیپوکلریت

. بعد از کامل شدن رشد قارچ بر (Meyling 2007) شد

محیط های روی الرو بر روی  دیسطح بدن الروها، کنی

شد. کشت داده Potato Dextrose Agar (PDA ) کشت

برای برای هر منطقه از هر جدایه تک اسپور تهیه شد. 

اسالید کشت های قارچی از روش  شناسایی جدایه

 ها تهیه استفاده شد و اسالیدهای میکروسکوپی از نمونه

به  ها و از کلید شناسایی هامبر برای شناسایی جدایه

 .(Humber 2005)استفاده شد  Sensu latoصورت 

 

 پرورش حشرات 

ی مختلف شامل سن  راسته سهمتعلق به  سه حشره

در این تحقیق  پره آرد و سوسک زوفوباس ، شبگندم

سن گندم از مزارع گندم ورامین پرورش داده شدند. 

های پالستیکی با اندازه  آوری شد و در جعبه جمع

های گندم خیس شده  متر روی دانه سانتی 50×30×30

)رقم پیشتاز( در انکوباتور نگهداری شدند. برای 

ریزی نوارهای کاغذی چین خورده در ظروف آویزان  تخم

های پالستیکی ها به قفسهها، پورهشد. بعد از تفریخ تخم

های خیس شده های سبز شده گندم و دانهحاوی گلدان

برای پنج این حشره ن های سمنتقل شدند و از پوره

پره آرد از کلنی موجود در آزمایش استفاده شد. شب

پردیس کشاورزی و  آفات آزمایشگاه کنترل بیولوژیک

منابع طبیعی دانشگاه تهران تهیه و در ظروف پالستیکی 

 10دار سبوس هر کیلو آرد ازاءحاوی آرد و مخمر )به 

ین اگرم مخمر( پرورش داده شد. از الروهای سن چهار 

 ها استفاده شد. کلنی اولیه سوسک برای آزمایشحشره 

Z. morio  از مرکز فرآوری خوراک حیوانات خانگی تهیه

شد و در ظروف پالستیکی حاوی سبوس گندم و 

سیب زمینی در انکوباتور پرورش داده شد. از  های تکه

 این حشره آخر نسل جدید )سه ماهه(الروهای سن 

. شرایط نگهداری برای هر ها استفاده شد برای آزمایش

درجه سلسیوس و رطوبت  25±1سه گونه حشره، دمای 

ساعت  8ساعت روشنایی و  16دوره نوری  70±5نسبی 

 تاریکی بود.

 

 ها آزمون زهرآگینی نسبی جدایه

از الروها یا  های قارچی تعیین زهرآگینی جدایه برای

سن این حشرات استفاده شد. بر اساس های هم پوره

  های اولیه، سوسپانسیون قارچی با سه غلظت آزمایش

107، 106مشخص
لیتر کنیدی بر میلی 5×108و  5×

پره آرد و سوسک تهیه شد.  برای تیمار سن گندم، شب

 02/0) 80-آب مقطر استریل و تویین برای شاهد

وری به مدت  با روش غوطه آزمون. شداستفاده  (درصد

سیون قارچی انجام لیتر سوسپان میلی 20ده ثانیه در 

حشره  10تکرار و در هر تکرار  3گرفت. برای هر جدایه 

در نظر گرفته شد. ظروف حاوی حشرات )ظروف 

متر با درپوش توری و حاوی  سانتی 7×5×4پالستیکی 

شد، مرگ الروها طی ده منتقل  انکوباتوربه ماده غذایی( 

 بار دیگر تکرار شد. روز ثبت شد و کل آزمایش یک
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 وع تندش در محیط کشت بررسی ن

در تندشی برای بررسی نوع تندش و تعیین قطبیت 

 150 با PDAهای مختلف، تشتک پتری حاوی  جدایه

کنیدی بر  106میکرولیتر سوسپانسیون قارچی با غلظت 

کوبی شده و سپس تعدادی المل روی مایهلیتر  میلی

ساعت  20بعد از  قرار داده شدسطح محیط کشت 

ه شد و روی الم به همراه یک قطره ها برداشت المل

به این ترتیب اسالیدهای  گرفت.قرارکاتن بلو -الکتوفنل

 شدتشتک پتری تهیه  3میکروسکوپی برای هرجدایه از 

های تندش کرده از هر  عکس از کنیدی 100و حدود 

 ,.Dino-Lite Corp) لنز دیجیتال دینو  وسیله بهجدایه 

DinoCapture
®
, Taiwan) برابر 400 با بزرگنمایی 

 شد و نحوه تندش کنیدی ثبت شد.گرفته 

 

 تجزیه آماری

 تجزیهانجام شد.  تصادفی ها در قالب طرح کامالآزمایش

( SAS, 2002 ver. 9.1) افزارها با استفاده از نرمداده

 ها هیجدابندی  و گروه ها مقایسه میانگین ،صورت گرفت

م شد. برای تصحیح انجا F-LSDآزمون  با استفاده از

ومیر در تیمارها به خاطر تلفات شاهد از درصد مرگ

استفاده شد. برای بررسی   Schneider-Orelli’sفرمول 

ها در سه  میزان زهرآگینی و نحوه تندش کنیدی، جدایه

تا  10زهرآگینی کم )با  -A :دسته تقسیم بندی شدند

 67تا  34) زهرآگینی متوسط -B، (درصد تلفات 33

 درصد 100تا  68) ادیززهرآگینی  -Cو  (درصد تلفات

( و وجود Yip et al. 1992, Devi et al. 2009) (تلفات

همبستگی بین نوع تندش و زهرآگینی با ضریب 

 همبستگی پیرسون بررسی شد.

 

 نتایج و بحث
 هاجداسازی جدایه

 جدایه  23آوری شده،  نمونه خاک جمع 26از 

B. bassiana  (. دوره 1شناسایی شد )جدول جداسازی و

در راسته  حشرات های بیمارگرزندگی قارچ

Hypocreales  ی ساپروفیتشامل دو بخش پارازیتی و

ی را روی جسد میزبان یا در ساپروفیتاست که زندگی 

 ,Hajek and St. Leger 1994کنند )خاک طی می

Hajek and Shimazu 1996 قارچ حفظ  لیدلهب(. خاک

ترین محیط برای  ، مهمدیبنفش خورشفرااز اشعه 

شود های بیمارگر محسوب میپایداری قارچ

(Klingenand and Haukeland 2006 جداسازی با تله .)

مناسبی برای  های خاکی روش معمول وگالریا از نمونه

 .Sevim et alشود )های بیمارگر محسوب میقارچ

2010, Raja Rishi et al. 2013این  (. حساس بودن الرو

از  انجام شدنهای بیمارگر، آسان و ارزان حشره به قارچ

 Meyling) شودمزیت های این روش محسوب می

2007 .) 

های اولیه مشخص شد که بین سه  بر اساس آزمون

جدایة  23نسبت به میزبان مورد مطالعه، سن گندم 

. بر همین بود تر تر و الرو سوسک مقاوم حساسمختلف 

ها تمام جدایهایش انتخاب شد. های آزماساس غلظت

زا بودند پره آرد بیماریبرای پوره سن گندم و الرو شب

 ، الرو سوسک ورد استفادههای م که با غلظتدر حالی

Z. morio ها نداشت و مرگ هیچ حساسیتی به جدایه

(. مقایسه میانگین و 1مشخصی مشاهده نشد )جدول 

زهرآگینی در ها نشان داد که روند بندی جدایه گروه

 ,F22,46=42.09های مختلف روی پوره سن گندم )جدایه

P<0.0001پره آرد )( و الرو شبF22,46=47.8, 

P<0.0001ترین زهرآگینی  (. کم2( متفاوت است )جدول

و  TVهای ین زهرآگینی در جدایهبیشترو  DEدر جدایه 

TZ ها بر اساس درصد بندی جدایه مشاهده شد. دسته

ها زهرآگینی درصد جدایه 82ان داد که ایجاد مرگ نش

(. 2قرار گرفتند )جدول  Bمتوسطی داشتند و در گروه 

 جدایه مختلف از قارچ  29دوی و همکاران اثر 

B. bassiana  های گونه حشره مختلف از راسته 8روی

گونه،  2پوشان  بال گونه، سخت 4داران  پولک متفاوت )بال

ال و یک گونه زنبور( یک گونه جوربال، یک گونه ناجورب

ها قدرت همه جدایهو نشان دادند که  بررسی کردند

قرار  Aبندی در درجه ها آنبیمارگری داشتند اکثر 

 Chilo partellus میزبان برای دو جزهگرفتند. ب

Swinhoe (Lep.: Pyralidae)  وMaconellicoccus 

hirsutus Green (Hem.: Pseudococcidae)  بیشترکه 

زهرآگینی واقع شدند. این محققان  Bها در درجه  جدایه

های بررسی شده را فاقد ترجیح میزبانی دانسته و  جدایه

 کردند قارچ را به عنوان یک بیمارگر عمومی معرفی

(Devi et al. 2008). 
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 روی الروهای سن چهارم  B. bassianaهای مختلف خطای معیار( ایجاد شده توسط جدایه ±میانگین درصد مرگ ) .1 جدول
Ephestia kuehniella (Ek) های سن پنجم و پوره(Ei)  Eurygaster integriceps ( تندش یک ±و میانگین درصد )طرفه  خطای معیار

 Beauveria bassianaهای در جدایه  کنیدی
Table 1. Percentages (Mean±SE) of mortality on 4th larval instars of Ephestia kuehniella and 5th nymphal instars of 

Eurygaster integriceps caused by different isolates of Beauveria bassiana and percentages (Mean±SE) of unipolar 

conidial germination for Beauveria bassiana isolates 

 Locations Isolates 
Mortality (%)   

unipolar conidial germination 
(Ek) (Ei) 

Dezful- Zavieh- Cowpea farm1  DC1 35.06±1.26 47.00±2.31 95.20±1.9 
Dezful- Zavieh- Cowpea farm 2 DC2 33.22±2.16 48.00±1.00 93.30±1.5 

Dezful- Zavieh- Eggplant farm DE 22.70±1.39 32.5±1.71 92.90±1.7 
Dezful- Zavieh- Citrus groves DO 60.00±2.04 62.50±2.50 93.50±1.6 

Dezful- Zavieh- Turnip farm DT 41.93±2.16 49.67±1.33 92.50±0.45 

Dezful- Zavieh- Vineyard DV 36.87±2.82 64.17±1.54 97.70±0.9 
Dezful- Zavieh- Corn field DZ 37.12±1.36 55.00±1.29 95.70±2.2 

Karaj- Meshkin dasht- Apple Garden MA 54.00±1.83 64.17±2.01 84.60±2.7 

Mako- Gharetapeh- Wheat field MAW 57.80±2.06 63.00±1.91 96.10±1.8 
Karaj- Meshkin dasht- Cherry Garden MCH 43.15±0.91 65.00±1.83 85.50±0.6 

Karaj- Meshkin dasht- Organic farm MO 57.78±2.14 58.33±2.11 97.80±0.9 

Karaj- Meshkin dasht- Vineyard MV 46.57±2.62 62.50±1.12 88.40±1.7 
Karaj- Meshkin dasht- Corn field MZ 54.07±2.24 64.67±1.67 94.20±2.4 

Karaj- Uzbek - Cucumbers farm OC 37.03±1.25 59.17±2.39 98.20±0.7 

Karaj- Uzbek - Fruit garden OG 55.96±2.03 61.67±2.11 95.30±1.2 
Karaj- Uzbek - Corn field 1 OZ1 58.43±1.90 71.67±1.67 97.62±1.9 

Karaj- Uzbek - Corn field 2 OZ2 39.91±2.00 60.83±2.01 85.50±1.1 

Karaj- Tankaman- Bean farm  TB 52.39±2.31 61.67±2.11 100.0±0.0 
Karaj- Tankaman- Eggplant farm TE 50.70±1.82 60.00±1.83 72.24±2.3 

Karaj- Tankaman- Vineyard TV 89.15±2.39 86.00±1.53 95.50±0.5 

Karaj- Tankaman- Corn field TZ 75.27±2.00 89.17±2.71 91.90±1.9 
Urmia- Nazlo- Vegtable field  UN 45.74±1.84 66.67±1.61 85.50±1.2 

Urmia- Nazlo- Wheat field UW 65.12±2.10 65.83±2.01 91.70±1.0 

 
 های و پوره Ephestia kuehniellaبر اساس مرگ الروهای  Beauveria bassianaهای قارچ  بندی جدایه دسته .2جدول 

Eurygaster integriceps: A- ( تلفاتدرصد  33تا  10زهرآگینی کم) ،B- و  (درصد تلفات 67تا  34) زهرآگینی متوسطC- 

 (تلفات درصد 100تا  68) ادیززهرآگینی 

Table 2. Grouping of Beauveria bassiana isolates on the basis of caused mortalities on larvae of Ephestia kuehniella and 

nymphs of Eurygaster integriceps: A- Low virulence (0-33% mortality), B- Medium virulence (34-67% mortality) and 

C- High virulence (68-100% mortality) 
E. integriceps   E. kuehniella    

Isolates  Percentage of 

isolates 
No. of 

isolates Isolates  Percentage of 

isolates 
No. of 

isolates Group 

DE i 4.3 1 DC2 m 

DE n 8.6 2 A  

UN bc 
(MZ, MCH , TE) cd 
(DV, MA, TB) cde 
(DO, MV, MAW) 

cdef 

(OZ2, OG, UW) def 

OC efg 

TB fg 

DZ g 

(DT, DC2, DC1) h 

 

82.6 19 

UW c 
DO cd 
OZ1d 

(MAW, MO) de 

(OG ,MZ , MA) 
def 

TB efg 

TE fg 

MV gh 

(UN, MCH) ghi 

DT hijk 

OZ2 ijkl 
(OC, DZ) jklm 

DV klm 

DC1 lm 

82.6 19 B 

(TV,TZ) a 

OZ1c 13 3 TV a 

TZ b 8.6 2 C  

 باشد. می(F-LSD, P<0.05) دار در هر ستون  حروف متفاوت بیانگر تفاوت معنی

Different letters are indicating significant differences among isolates in each column (F-LSD, P<0.05). 
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در  B. bassiana قارچ ،طبق تحقیقات صحرایی

 ین پراکنش را داردبیشترهای سن گندم، زیستگاه

(Parker et al. 2003, Kazemi-Yazdi et al. 2011). 

های بیمارگر در های مختلف قارچبررسی پراکنش جدایه

)تله های زمستانگذران و خاک مناطق زمستانگذران سن

  گالریا( در استان ایالم نشان داده است که قارچ

B. bassiana  بیشترین پراکنش را داشته از هر دو منشأ

روی پوره سن  106ها با غلظت سنجی جدایه و در زیست

 (درصد 74)سه در شرایط آزمایشگاهی، بیشترین مرگ 

(. در Nouri-Aiin et al. 2014گزارش شده است )

های مختلف این قارچ مناسب جدایهآزمایشگاه نیز اثر 

 Trissi et al. 2012روی سن گندم گزارش شده است )

Talaei-Hassanloui and Kharazi-Pakdel 2002, .

Abdollahi et al. 2010,پوره سن  ویژه هبها ) ( پوره

 تر هستند دار به این قارچ حساس طوری معنی( بهپنجم

(Talaei-Hassanloui and Kharazi-Pakdel 2002, 

Haji Allahverdi Pour et al. 2008, Mohammadbeigi. 

and Port 2013 .) 

 108با غلظت  هیجدا 12ی شگاهیآزما طیدر شرا

 ونآزمE. kuehniella  الرو یرولیتر  کنیدی بر میلی

 Wakefield) داشتند رصدد 100مرگ  هیجدا 4که  هشد

et al. 2005).  بررسی اثر چهار جدایه ازB. bassiana  و

و یک جدایه  M. anisopliae دو جدایه از

روی الرو سن   Verticillium lecanii Zimmermanاز

 B. bassianaهای پره آرد نشان داد که جدایهآخر شب
 87ترین جدایه تلفاتی با مؤثربیشترین اثر را داشتند و 

 (.Draganova and Markova 2006درصد داشته است )

  B. bassianaاز قارچ  هیجدا 5 و همکاران اثر یفرج

الرو سن سوم  یرورا ( ای)جداشده از خاک با تله گالر

 88تا  17مرگ از  زانیمکه کردند  یبررس آرد پرهشب

 . (Faraji et al. 2013)درصد بود

 سنجی قارچ  تاکنون گزارشی در زمینه زیست

B. bassiana  رویZ. morio .از  بیان نشده است

 یحشره در کشورها نیا یش تجاررکه پروییجا آن

( Eilenberg et al. 2015)مورد توجه است  یمتعدد

 عفونی یها یماریب جادیکه قادر به ا یپرداختن به عوامل

 د.باش می تیاهم زیحا ،پرورش هستند یهایدر کلن

الرو این سوسک مقاومت باالیی به قارچ  ،طبق نتایج ما

B. bassiana که قارچ ود ایندارد. با وج B. bassiana 

دامنه میزبانی وسیعی دارد در مواردی عدم حساسیت به 

 Tenebrionidaeهای خانواده این قارچ در برخی از گونه

ها مانند مشاهده شده است. برای مثال برخی از گونه

 Tribolium castaneum های قرمز آرد شاملسوسک

Herbst (Col.: Tenebrionidae) و Chevrolet (Col.: 

Tenebrionidae) Ulomoides dermestoides  به این

 .Akbar et al. 2004, Pedrini et al) قارچ مقاوم هستند

 کیولوژیزیو ف کیمختلف مورفولوژ اتیخصوص(. 2010

، هر دو سوسک است لیها دخزبانیم تیدر حساس

دارای ترکیبات ترشحی دفاعی از غدد پیش قفسه سینه 

 اند و اثراتتند که حاوی مشتقات کینونیو شکمی هس

 )برای شکارگران( و ضد میکروبی دارند محرک، دافعه

(Lord 2009, Pedrini et al. 2010) .،ها کینون همچنین

در سختی کوتیکول و نیز در دفاع میکروبی در کوتیکول 

 .Suderman et al. 2006, Yezerski et al)شرکت دارند 

 قیتحق نیدر ا آزمون شده یها هیجدا تأثیرعدم . (2007

خاص در  یژگیوجود و دهنده نشانالرو سوسک  یرو

تواند نقش  یم نشدن آ  باشد که روشنیحشره م نیا

 لذا ،داشته باشد یمارگریتر روند بکامل تشریحدر  یمهم

  .شودیم شنهادیپ تکمیلیانجام مطالعات 

و دو طرفه در  طرفه یکدو نوع تندش مختلف، 

( که 1های مختلف مشاهده شد )شکلهای جدایهکنیدی

های مختلف متفاوت بود درصد تندش در جدایه

(F22,46=10.3, P<0.0001 جدایه 1( )جدول .)TB  

درصد( را داشت. طبق  100) طرفه یکین تندش بیشتر

ها و  نتایج، همبستگی بین قطبیت تندشی کنیدی

( و r=0.02, P=0.8ها روی سن گندم ) زهرآگینی آن

( مشاهده نشد. r= 0.07, P= 0.5پره آرد )روی الرو شب

طالیی حسنلویی و همکاران در بررسی زهرآگینی ده 

 .Plutella xylostella L علیه B. bassiana جدایه از

(Lep.: Plutellidae) و L. decemlineata  سه نوع تندش

، دوطرفه و چند طرفه( را مشاهده طرفه یک)تندش 

همبستگی مثبت بین خستین بار برای نکردند. آنها 

زهرآگینی و نوع تندش هم در تشتک پتری روی محیط 

و هم در اسکن الکترونی روی کوتیکول  SDAYکشت 

ترین  ی که زهرآگینطور بهگزارش کردند  را حشرات

 را داشتند. طرفه یکین میزان تندش بیشترها،  جدایه
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 Beauveria bassianaهای قارچ  طرفه )سمت پایین( و دوطرفه )سمت باال( کنیدی . دو نوع تندش یک1شکل 

Figure 1. Two kinds of conidial germinations, the unipolar germination (downward) and bipolar germination (upward) 

for Beauveria bassiana conidia 

 

ها با تندش یدینشان داد که کن ینورتاسکن الک

که یحال در کنندیم دیتر تولمیلوله تندش ضخ طرفه یک

 کولیدر کوت ینفوذها،  کنیدیدوطرفه  های تندشدر 

. از دیگر دالیل ارائه شده توسط آنها نشده استمشاهده 

طرفه،  تندش یکهای با  برای زهرآگینی بیشتر کنیدی

های مختلف تسهیل ورود به جلد  تجمیع و هدایت آنزیم

های  تندشی در تندش حشره میزبان به یک طرف لوله

که این میزان آنزیم در باشد در حالی می طرفه یک

  گردد های دوطرفه در دو طرف توزیع می تندش

(Talaei-Hassanloui et al. 2007). عوامل مختلفی مثل 

تواند در نوع تندش اثر  میهم ای و فیزیکی شرایط تغذیه

 .Brey et al. 1986, St. Leger et alداشته باشد )

فقط در شرایط تحقیق حاضر، (. به هر حال، 1994

 استممکن  و آزمایشگاهی روی محیط کشت انجام شد

در شرایط طبیعی در سطح کوتیکول حشره به دلیل 

گونه، داشتن خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مختص هر 

 نحوه تندش متفاوت باشد.

توانند های مختلف قارچی میطور کلی، جدایه به

های مختلف داشته باشند زهرآگینی متفاوتی روی میزبان

های کنترلی  گیری تواند در تصمیم که توجه به این مهم می

بسیار با اهمیت باشد. بررسی عوامل تأثیرگذار در 

روند بیمارگری زهرآگینی، از یک طرف در روشن شدن 

تواند به عنوان یک  مفید خواهد بود و از طرف دیگر می

های مؤثر محسوب شود. بر عامل کلیدی در انتخاب جدایه

اساس نتایج پژوهش حاضر، نوع یا قطبیت تندش کنیدی 

ها یا  به عنوان یک فاکتور کلیدی تک در گزینش جدایه

ادامه توجیه تفاوت زهرآگینی آنها محسوب نشده است و در 

های  سایر خصوصیات قارچ و میزبان از جمله بیان آنزیم

های  های قارچ و نوع یا مقادیر عصاره مختلف در جدایه

 گیرد. ها مورد بررسی قرار می کوتیکولی در میزبان
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