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ABSTRACT 

In the present study, the potential of natural ingredients such as extract of pug, carrot pulp, permeate and fish 

waste were investigated to produce blastospores of two fungi Beauveria bassiana and Metarhizium anisopliae. 

SDB and PDB culture media were considered as control. In the case of absence of the initial pH for culture 

media, the highest production of blastospores was recorded in SDB medium and permeate extract for B. 

bassiana and M. anisopliae respectively, in three days. In the second case, with the same initial pH (5.6) for 

culture media, the maximum production of blastospores was observed in the extract of fish waste (3 × 107 

blastospore /ml medium) and in the carrot pulp extract (6 × 106 blastospore /ml medium) for B. bassiana and 

M. anisopliae respectively. In the next step, wheat bran and permeate (4% and 8%) extracts were added to 

selected medium fish waste and carrot pulp. Addition of extract of permeate (8%) had the greatest effect on 

increasing blastospor production. In the last step, mixed different salts were added and reduced blastospore 

production in fungus B. bassiana while increased in M. anisopliae compared to the control medium. Finally, 

two optimum media were introduced for the production of two entomopathogenic fungi.  
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های دو قارچ بيمارگر طبيعی مايع برای توليد بالستوسپور بررسی پتانسيل استفاده از چند محيط کشت

 Beauveria bassianaو    Metarhizium anisopliaeحشرات

 4مارک گوتل و 3یچگن انيفرامرز خدائ ،* 2يیحسنلو يیطال رضا ، 1ديرش هيمرض
 دانشگاه یعیطب منابع و یکشاورز سیپرد ،یکشاورز یمهندس و علوم دانشکده ،یاهپزشکیگروه گ یدکتر یدانشجو. ۱

 ، کرج، ایران.تهران

، کرج، تهران هدانشگا یعیطب منابع و یکشاورز سیپرد ،یکشاورز یمهندس و علوم دانشکده ،یاهپزشکیگ گروه استاد .۲

 ایران.

، تهران نشگاهدا یعیطب منابع و یکشاورز سیپرد ،یکشاورز یفناور و یمهندس دانشکده ،ییغذا عیصنا گروه استاد .۳

 کرج، ایران.

 استاد پژوهش مرکز تحقیقات لتبریج، آلبرتا، کانادا .۴

 (۱۳97 /۱۲ /۴اریخ تصویب: ت -۱۳97 /۱۱ /۲۱اریخ بازنگری: ت -۱۳97 /۱0 /۲6)تاریخ دریافت:  

  دهيچک

 یبرا یماه عاتیضا و ریپن آب ج،یهو تفاله ب،یس تفاله یهاعصاره شامل یعیطب مواد عملکرد لیپتانس ضر،حا پژوهش در 

 طیمح. گرفت قرار یبررس مورد  Metarhizium anisopliaeو Beauveria bassianaقارچ  دو یاهبالستوسپور ولیدت

 ها،شتک طیمح هیاول pH نبودن کسانی حالت در. شد گرفته نظر در یا سهیمقا ماریت عنوان به  PDBو SDB یهاکشت

ب آعصاره  طیدر مح  M. anisopliaeقارچ یو برا  SDB طیمح در  B. bassianaقارچ یبرا بالستوسپور دیتول نیشتریب

 تولید بیشترین ها،کشت طیمح یبرا( 6/۵) کسانی هیاول pH. در حالت دوم با دیدر مدت سه روز مشاهده گرد ریپن

 .Mی( و براطیمح لیترمیلیبالستوسپور بر  ۳×7۱0) یماه عاتیضا عصاره طیمح در B. bassiana  قارچ یبرا بالستوسپور

 anisopliae سبوس یهاارهعص ،یبعد گام در. بود (طیمح لیترمیلیبالستوسپور بر  6×6۱0) جیعصاره تفاله هو طیدر مح 

 %۸ ریره آب پناضافه شد. افزودن عصا جیو تفاله هو یماه عاتیمنتخب ضا یهاکشت طیبه مح (%۸و  %۴) ریپن آب و گندم

 دیتول کاهش ببس و مختلف اضافه شد یهادر گام آخر، مخلوط نمک .بالستوسپور را داشت دیتول شیدر افزا ریتأث نیشتریب

. در دیگردکشت شاهد  طیبا مح سهیدر مقا  M. anisopliaeبالستوسپور در شیافزا و  B. bassianaقارچ در بالستوسپور

  شد. یحشرات معرف مارگریدو قارچ ب دیتول یبرا نهیکشت به طیدو مح تینها

 ضایعات ماهی، تفاله هویج، تفاله سیب، آب پنیر، عملکرد :یديکل هایهواژ
 

 * مقدمه
 شیافزاسبب  ییایمیهای شکشاز آفت هیرو یو ب فراواناستفاده 

انسان شده است. به عالوه  یو سالمت یطیمح ستیمخاطرات ز

 علت به هیمقاومت آفات، ظهور آفات ثانو لیاز قب یگریمشکالت د

 ریموجودات غ یسوء بر رو ات، اثریعیطب دشمنان رفتن نیب از

 ماندهیباق وجود و (ا)خاک، آب، هو ستیز طیمح یآلودگ هدف،

باعث شده است.  زیرا ن یکشاورز محصوالت در ییایمیمواد ش

 مارگریب یهاقارچ جمله از ک،یولوژیاستفاده از عوامل کنترل ب

 است ستیز طیمناسب و سازگار با مح یراهکارهااز  یکی حشرات

.(Singh et al., 2017) داشتن با حشرات مارگریب ایهقارچ 

 نفوذ قدرت مناسب، مارگرییب شدت لیقب از ییهایژگیو

 انسان برای خطر یب حال نیع در و عیوس یزبانیم فیط ،یکولیکوت

                                                                                                                                                                                                 
 rtalaei@ut.ac.irنویسنده مسئول:  *

 ییتوانا و زبانیم تیجمع در رییگ همه ییتوانا ،یاهل جانوران و

 دارند ایژهیو گاهیجا مختلف، ییغذا هایطیمح روی رشد

(Kamp, & Bidochka, 2002)  ها ارزان همچنین تولید انبوه آن

باشد و در سطح آسان می های بیمارگرقارچسازی و ذخیره

 باشندگسترده ای از درجه حرارت و رطوبت موثر می

 .(Sujatha et al., 2016)نیااسپورهای زهرآگین  دیتول یبرا 

که ارزان و مناسب  یو صنعت یکشاورز عاتیضا ازتوان می هاقارچ

 عیما ایکشت جامد  طیبه عنوان مح باشندیو در دسترس م

 هنوز ،تاکنون یمختلف جهان مطالعات رغمی. علنمود استفاده

 عیانبوه و تسر دیها و تولقارچ اییهتغذ یازهایدر مورد ن قیتحق

؛ ۱۳۸9)بناموالیی و همکاران، ها ضرورت دارد آن یساز یتجاردر 

Prasad, & Pal, 2014.یراب(. ۱۳96حسنلویی، غم و طالیی؛ بی 
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 تیفی، بلکه ککمیت اسپورهاکشت، نه تنها  طیمحسازی بهینه

 شوندیکه خشک م یهنگام هاآن دوام ،یمانند تحمل خشک آنها

در نظر گرفته  دیبا زین کیولوژیها در کنترل ببودن آن مؤثرو 

 کشت ع،یما ریتخم مختلف روش سه . (Jackson, 1997)شود

 برای جامد-عیما ییاهمرحل دو ریتخم و جامد ریتخم ای یسطح

 استفاده در. شود یم گرفته کار به حشرات مارگریب هایقارچ دیتول

 بالستوسپورها عیما طیمح در و ییهوا یهایدیکن جامد، طیمح از

 یی، همهوا یهایدیکن به نسبت بالستوسپورها. شوندیم حاصل

هم هستند و  برخوردار آفات هیعل یشتریبمهار زیستی  ییتوانا از

 یاقتصاد تیکه مز آیندمیبه دست  تریکوتاهمدت زمان  در

 دیتول که است داده نشان مطالعات. شودیمحسوب م یمهم

کشت  طیمح در Paecilomyces fumosoroseusبالستوسپور 

 Bemisiaو مرگ  یمارگریدر ب یدینسبت به کن عیما

argentifolii  استبوده موثرتر.(Lacey et al.,1999)  از استفاده 

و  یکشاورز محصوالت عاتیضا مانند متیق ارزان یعیطب مواد

 دیتول نمودن یاقتصاد یهاروش از یکی تواندیم ییغذا عیصنا

حاضر به منظور  قیباشد. لذا تحق حشرات مارگریب یهاقارچ

 دیتول زانیم بر عیما یعیطب کشت طیمح چند لیپتانس تعیین

 Metarhiziumو  Beauveria bassianaبالستوسپور دو قارچ 

anisopliae  .انجام شده است 

 هاروش و مواد

 یقارچ هایهيجدا کشت

 و  Beauveria bassiana TVهای هیجدا از قیتحق نیا در

Metarhizium anisopliae CS1 ساقه الرو و خاک از بیترت به که 

 روهگ کیولوژیب کنترل شگاهیآزما در و شده جدا برنج خوار

 تهران دانشگاه یعیطب منابع و کشاورزی سیپرد یاهپزشکیگ

 طیمح یرو  B. bassiana. قارچ دیگرد استفاده باشد،یم موجود

 .Mو قارچ  Sabouraud’s Dextrose Agar (SDA)کشت 

anisopliae  کشت  طیمح یروPotato Dextrose Agar (PDA)  

 و شد کشت (متر یلیم 90 قطر )با یکیپالست یپتر ظروف درون

 درجه ۲۵±۱ یدما در و شد بسته لمیپاراف با هاآن اطراف

 ساعت ۱6 ینور دوره و درصد 6۵±۵ ینسب رطوبت وس،یسلس

 تا شدند نگهداری روز ۱۴ مدت به یکیتار ساعت ۸ و ییروشنا

 طیقارچ از سطح مح ،یی. بعد از اسپورزاشود انجام کامل ییاسپورزا

 استریل مقطر آب حاوی فالکون لوله داخل و یکشت جمع آور

 شماره واتمن (صافی کاغذ از حاصله سوسپانسیون .شد ریخته

 غلظت شمار، گلبول الم از استفاده با و شد داده عبور (کی

 ،یبعد یهاکشت یبرا .گردید تعیین سوسپانسیون در هاکنیدی

 .دیاستفاده گرد زبانیاز قارچ عبور داده شده از حشره م

 بالستوسپور ديتول یبرا هيپا یعيطب کشت طيمح هيته

 Bena-Molaeiشرو از عیما یعیطب یهاکشت طیمح هیته یبرا

et al  (2011) عیو صنا یکشاورز عاتیضا یمبنا بر یراتییتغ با 

 ۵0 شگاهیبالستوسپورها در آزما هیته ی. برادیاستفاده گرد ییغذا

 افتی)در ریپودر آب پن، جی، پودر تفاله هوبیگرم از پودر تفاله س

 افتی)در یماه عاتیپودر ضاو  (،زیتبر قوانیل یرسازیاز شرکت پن

دانشگاه  یکشاورز سیپرد یمزرعه پژوهش یعلوم دام ستگاهیاز ا

آب  تریل کیدر  ساندنیساعت خ ۲۴استفاده و پس از  تهران(

ها استفاده عبور داده و از عصاره آن هیمقطر از پارچه ململ دو ال

ها تفاله، هارای تهیه تفاله هویج و سیب، پس از آبگیری آنب شد.

در داخل ظروف مناسب قرار گرفته و در برابر نور خورشید به مدت 

دو روز خشک شدند. آب پنیر تهیه شده از کارخانه نیز در برابر 

ها از پودر این مواد آفتاب خشک شد. پس از آسیاب نمودن آن

   ردید.برای تهیه محیط کشت استفاده گ

 یمارهایبه عنوان ت PDB و SDB یهاکشت طیاز مح 

و  B. bassianaبالستوسپور قارچ  دیتول یبرا بیبه ترت ایمقایسه

M. anisopliae  ۲۵0. در داخل هر ارلن دیگرداستفاده 

 رییو بدون تغ ختهیکشت ر طیمح لیترمیلی ۱00 ،لیتریمیلی

درجه  ۱۲۱ها، در اتوکالو )دما کشت طیمح هیاول pHدادن 

شد. پس  لیاستر (دقیقه ۱۵ مدت اتمسفر به کیفشار  وس،یسلس

حاصل  یهایدیاز کن لیترمیلی کیها، کشت طیاز سرد شدن مح

 لیترمیلیدر  یدیکن ۱×7۱0 کشت جامد با غلظت یهاطیاز مح

 شیکر درون هاارلن .دیگردزنی  هیما یولوژیکروبیداخل هود م

 با( شرکت آرین تجهیز آزما ISF1- X Climo – shaker) انکوباتور

 یبرا وسیسلس درجه ۲۵ یدما در  دقیقه در دور ۱۸0 سرعت

 سوم روز در. شدند داده قرار روز سه مدت به بالستوسپور دیتول

 الم از استفاده با و شد داده عبور ململ پارچه از ها عصاره

. گردید تعیین سوسپانسیون در بالستوسپورها غلظت شمار،گلبول

 کسانی KOHو  HCL باها کشت طیمح هیاول pH گر،ید یآزمون در

مراحل ذکر شده در  یمطلوب قارچ( و پس از ط pH، 6/۵)شد 

 تعیین سوسپانسیون در غلظت بالستوسپورها سوم روز درباال، 

 .گردید

 عيما کشت یهاطيمح به هانمک و  يیغذا یهامکمل افزودن

 هيپا

 دیتول که هیپا یهاکشت طیمح به قیتحق از قسمت نیا در

و  یدراتیربوهک منابع از ییهامکمل داشتند یشتریب بالستوسپور

 طیبه عنوان مح یماه عاتی. عصاره ضادیاضافه گرد یتروژنین

به  جیو عصاره تفاله هو B. bassianaقارچ  یکشت منتخب برا

مواد  با M. anisopliaeقارچ  یکشت منتخب برا طیعنوان مح
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و عصاره سبوس گندم هر کدام در  ریمکمل شامل عصاره آب پن

ها در مخلوط و نقش آن مساویدرصد، به نسبت  ۸و ۴دو سطح 

که  یمرحله هنگام نی. پس از ادیگرد یبالستوسپور بررس دیتول

 دیتول یبرا هیکشت پا طینوع مکمل مناسب همراه با مح

 هایمخلوط نمک ازها ، به آنقارچ مشخص شد هر بالستوسپور

KCL ،3KNO ،4MgSO ،2CaCl 4 وPO2KH ۱/0 و اضافه موالر 

 .دیگرد یابیارز بالستوسپور دیتول زانیم مجدداً

 کشت یهاطيمح نهيآم یدهاياس تعيين و يیايميش هيتجز

 ،یماده خشک، خاکستر، چرب ریمقاد ،ییایمیش هیمنظور تجز به

 یماه عاتیضا ج،یتفاله هو یهاطیخام مح افیخام و ال نیپروتئ

 هیتوص یها( طبق روشنهیبه هایکشت طی)مح ریو آب پن

درصد ماده  یریگاندازه ی. برادیگرد نییتع AOAC  (1990)شده

 یدر دماآلمان(  GALLENKAMPدار )شرکت فنآون خشک از 

خاکستر با  گیریاندازهاستفاده شد.  وسیدرجه سلس ۱0۵

صورت  وسیدرجه سلس 600 یسوزاندن نمونه در کوره با دما

بود  یعناصر خاص نییگرفت. هدف از خاکستر نمودن نمونه، تع

 نییتع یجذب اتم ایکه در مراحل بعد توسط اسپکتروفتومتر 

به دست آمد.  یماده خشک، ماده آل و. از تفاوت خاکستر دیگرد

گیر عصارهدر دستگاه  یرات یهانمونه با حالل گیریعصاره

انجام  (Soxtec System  HT 1043 Extraction Unit))سوکسله(

خام با  نیپروتئ گیریاندازهمشخص شد.  یدرصد چرب و رفتگ

 یط (Kjeltec Auto 1030 Analyzer)ل استفاده از دستگاه کجلدا

 افیال گیریاندازهصورت گرفت.  ونیتراسیو ت ریمراحل هضم، تقط

 نییتع)شرکت گل پونه صفاهان(  خام با استفاده از دستگاه آنکوم

نمونه ها از دستگاه  نهیآم یدهایاس نیی. به منظور تعدیگرد

HPLC مدل(S-2600   شرکتKNUER   )شد استفادهآلمان . 

 هاداده ليتحل و هيتجز

 تکرار سه در کدام هر و یتصادف طرح کامالً قالب در هاشیآزما

 از هاداده یآمار لیتحل و واریانس تجزیه یبرا. دگرفتن انجام

دار بودن  یصورت معن در واستفاده شد  .SAS Ver. 9 افزارنرم

انجام  Tukey-HSD آزمون با ها نیانگیم سهیمقا انس،یوار هیتجز

 شد. استیودنت استفاده -tبرای مقایسات دو تایی از آزمون  .گرفت

 و بحث  جينتا
 یبرا یرشد یهاطیمح نینشان داد که ب هاداده انسیوار هیتجز

بالستوسپور، اختالف  دیتول رحشرات از نظ مارگریهر دو قارچ ب

B. bassiana،, 153.53=4,10F یبرا)وجود دارد  داریمعنی

0.001<pی؛ برا M. anisopliae،0.001, P<15.61=4,10F) سهیمقا 

نبودن  کسانیحالت  در B. bassiana TV هیجدا یبرا هانیانگیم

pH گروه  یرا در پنج سطح آمار مارهایت ،هاکشت طیمح هیاول

های طبیعی در بین محیطکه  (Tukey, P<0.05)نمود  یبند

 با آب پنیر طیمح به عنوان استاندارد(، SDB غیر از)یعنی 

با  بیو تفاله س لیترمیلیبالستوسپور بر  9/۱×7۱0 نیانگیم

و  نیشتریب بیبه ترت لیترمیلیبالستوسپور بر  7/۱×6۱0 نیانگیم

 .M یجدایهدر  (.۱ )جدول داشتند رابالستوسپور  دیتول نیکمتر

1CSanisopliae  ،بالستوسپور  ۸/۵×6۱0دیتول نیانگیم با ریپن آب

بالستوسپور را داشت.  دیتول نیشتریکشت، ب طیمح لیترمیلیبر 

 عددی نیانگیبا م بیس تفالهبوده و سطح  کی در مارهایت یهیبق
 داشت را دیتول زانیم نیکمتر ،لیترمیلیبالستوسپور بر  ۳/۵×۵۱0

 زین هاطیمح یبرا کسانی هیاول  pHبامرحله دوم  در(. ۱ )جدول

 B. bassianaی)برا دیثبت گرد مارهایت نیب داریمعنیاختالف 

، 0.001, P<22.02=4,10F یو برا M. anisopliae،, 243.97=4,10F

P<0.001 .)حالت مشخص کرد  نیدر ا مارهایت نیانگیم سهیمقا

 ۳×7۱0 نیانگیم با یماه عاتیضا B. bassianaقارچ  یکه برا

در  داشت.بالستوسپور را  دیتول نیشتریب لیتر میلیبالستوسپور بر 

 مربوط بالستوسپور دیتول نیشتریب ،M. anisopliae CS1 یهیجدا

 لیترمیلیبالستوسپور بر  6×6۱0دیتول نیانگیم با جیهو تفاله به

 دیتول نیشتریب جیبعد از تفاله هو ریکشت، بود و آب پن طیمح

در  توسپوربالس دیاز نظر تول مارهایت یهیبالستوسپور را داشت. بق

 ۲/۴×۵۱0 دیتول نیانگیم با بیس تفاله وسطح قرار گرفتند  کی

 دیتول زانیم نیکشت، کمتر طیمح لیترمیلیبالستوسپور بر 

 (. ۱ستوسپور را داشت )جدولبال

های ها شامل عصارهدر گام سوم که تاثیر افزودن مکمل

سبوس گندم و آب پنیر هر کدام در دو سطح چهار و هشت درصد 

بهینه مورد  های کشتبر میزان تولید بالستوسپور در محیط

ارزیابی قرار گرفتند، نتایج حاصل از تجزیه واریانس اختالف 

بین تیمارها برای هر دو قارچ بیمارگر حشرات نشان داری را معنی

 .M یبرا و B. bassiana ،F4,10=10.65 P<0.001 داد )برای

anisopliae،F4,10=60.62, P<0.001  .) مقایسه میانگین تیمارها

بیشترین تأثیر را  %۸مشخص کرد که برای هر دو قارچ، آب پنیر 

محیط پایه  B. bassiana یبرادر افزایش تولید بالستوسپور دارد. 

 ۵×7۱0با میانگین تولید  %۸ماهی حاوی آب پنیر  ضایعات

لیتر، بیشترین تولید بالستوسپور را به خود بالستوسپور بر میلی

 .Mیبرا بالستوسپور دیتول زانیم نیشتریب. اختصاص داد

anisopliae  به %۸ پنیر با آب همراه تفاله هویج غذایی محیط در 

و ۱های )شکللیتر محیط بود بالستوسپور بر میلی ۵/۵×6۱0میزان

۲). 

های مربوط به اثر دادهنتایج حاصل از تجزیه واریانس 

   اختالفهای کشت بهینه، ها بر عملکرد محیطمخلوط نمک
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 در کساني ريغ هياول  pHو (۶/5) هياول pH با مختلف یهاکشت طيمح در(طيمح ليترميلی بر )بالستوسپوربالستوسپور ديتول خطای معيار( ±) نيانگيم .1 جدول

  .M. anisopliae CS1 و  B. bassiana TV هایقارچ

SE ± لیترمیلیبالستوسپور/  نیانگیم  
M. anisopliae CS1 

SE ± لیترمیلیبالستوسپور/  نیانگیم  
B. bassiana TV 

 

 

pH   6/۵ هیاول  pH کسانی ریغ هیاول   pH   6/۵ هیاول  pH کسانی ریغ هیاول   کشت طيمح 

 

- -  ۲/۱×۱07 ± ۱/9×۱06 b  ۲/۵×۱07 ± ۱/۱×۱06 a شاهد()SDB 

۵/۲×۱0۵ ± ۵/9×۱0۴  c  ۱/۳×۱06 ± ۱/9×۱0۴  b - - شاهد()PDB 

6×۱06 ± ۳/۳×۱0۵  a ۱/۵×۱06 ± ۸/7×۱0۴  b  ۱/۳×۱07 ± ۲/۱×۱06 c  ۱/۱×۱07 ± 6/9×۱0۵  c جیهو تفاله 

۴/۲×۱0۵ ± ۲/۲×۱0۴  c ۵/۳×۱0۵ ± ۱/9×۱0۴  b  ۱/۳۵×۱07 ± ۵/9×۱0۵ c  ۱/7×۱06 ± ۱/6×۱0۵  d بیس تفاله 

۳/۸×۱06 ± ۱×۱0۵  b ۵/۸×۱06 ۱±/۲×۱06 a ۱/۲×۱07 ± 9/9×۱0۵  c  ۱/9×۱07 ± ۵×۱0۵  b ریپن آب 

۵/7×۱0۵ ± 6/9×۱0۴ c 6/9 ×۱0۵ ± ۴×۱0۴  b  ۳×۱07 ± ۱/9×۱06 a  ۱/۱۸×۱07 ± 6/۲×۱0۵  c یماه عاتیضا 

 .,P<0.05) (Tukey-HSD باشدیم ستون هر در مارهايت نيب دار یمعن وجوداختالف نشانگر متفاوت کوچک حروف* 

 

 

 
 یهامکمل مختلف سطوحبا افزودن  همراه (یماه عاتي)ضا نهيبهکشت  طيمح در )±SE)( طيمح ليترميلی بر )بالستوسپور بالستوسپور ديتول نيانگي. م1شکل

   B. bassiana TV رچقا در يیغذا
 

داری را بین تیمار و شاهد برای هر دو قارچ بیمارگر معنی

 .t=7.75, df=2.12,  P<0.001 ,Bحشرات نشان داد )برای

bassiana یو براM. anisopliae ،t=6.29, df=2.29, P<0.001 

در محیط کشت  B. bassianaمشخص شد که برای قارچ  (.

ها میانگین و نمک %۸ضایعات ماهی به همراه آب پنیر 

لیتر محیط بود که افزودن بالستوسپور بر میلی 7/9×6۱0تولید

باعث کاهش تولید شده  B. bassianaنمک برای تولید قارچ 

 در M. anisopliae(. میزان بالستوسپور برای ۲است )جدول 

 ها به میزانو نمک %۸ پنیر با آب همراه تفاله هویج غذایی محیط
لیتر محیط بود که در مقایسه با بالستوسپور بر میلی ۲×6۱0

)شاهد( تولید  %۸ پنیر با آب همراه تفاله هویج محیط غذایی

 (.۲داد )جدول بیشتری نشان 

های نتايج تجزيه شيميايی و تعيين اسيدهای آمينه محيط

 یماه عاتيو ضا ريآب پن ج،يتفاله هوکشت پايه 

نتایج تجزیه شیمیایی نشان داد که محیط کشت ضایعات ماهی 

حاوی بیشترین و تفاله هویج  دارای کمترین مقادیر ماده خشک 

و چربی هستند. میزان پروتئین در محیط کشت آب پنیر 

بود و ضایعات ماهی بعد از آب پنیر بیشترین پروتئین  ۴۲/7۲%

مس، روی و  (. بیشترین مقدار منگنز، آهن،۳را داشت )جدول 

کلسیم نیز در ضایعات ماهی ثبت شد. بیشترین مقادیر نیتروژن 

و کربن نیز برای محیط کشت آب پنیر ثبت گردید. بیشترین 

( بود و ضایعات %6۸/۳۸نسبت کربن به نیتروژن در تفاله هویج )

ماهی بعد از تفاله هویج، بیشترین نسبت کربن به نیتروژن را 
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های یدهای آمینه محیط کشت(. مقادیر اس۳داشت )جدول 

 د،یاس کیآسپارت ،بهینه نشان داد که اسیدهای آمینه گلوتامین

در محیط کشت آب پنیر،  نیزیلو  نیلوس ن،یونیمت ن،یترئون

 (.۴بیشتر از دو محیط کشت بهینه دیگر است )جدول 

 بر تولید میزان داد که نشان حاضر تحقیق از حاصل نتایج

 مکمل و نمک میزان و نوع و محیط کشت قارچ، نوع حسب

نوع   و رشدی محیط نوع به با توجه به عبارتی متفاوت است

بلی قبود که در مطالعات  متفاوت بالستوسپور تولید میزان قارچ،

 سامانه فیزیکی وغذایی  شرایط و کشت هم موثر بودن محیط

اده شده قارچ نشان د زهرآگینی و ثبات نوع، بر تعداد، انبوه تولید

 است
.(Ibrahim et al., 1993; Feng et al., 1994; Fargues et al., 

2002; Kassa et al., 2008)   محیط کشتی که حاوی غلظت

سپور نیتروژن پایین و غلظت کربن باال باشد برای تولید بالستو

 عناصری  (Ottati-de-Lima  et al., 2014) باشدمناسب می

 ی مثلهایمیکروالمنت وگرد وگ م،یزیمن م،یفسفر، پتاس چون

 خصوصبB های ویتامین و یرو منگنز، مس، آهن، م،یکلس

های بیمارگر قارچ برای ضروری غذاییمواد  ،نیامیت و نیوتیب

 هامسیکروارگانیم .(Fransisco et al., 2006) دحشرات هستن

 نیدیمیریپ ،نیپور نهیآم یدهایاز اس یقابل توجه ریمقادقادرند 

باشد، دریافت ها میآن رشدی در مواد ضروررا که  ها نیتامیو و

 رشد آن دنبال به و تندش برای (Li & Holdom,1995).کنند 

 ترکیب بهترین .است ضروری آمینه اسید حضور سه قارچ،

 ,Smith & Grula). است  والین یا لوسین و آالنین آالنین، فنیل

1981)  
 های کشتمحیط pHنتایج تحقیق ما نشان داد که وقتی 

طبیعی یکسان نباشد، آب پنیر بیشترین مقدار تولید 

 M. anisopliae و  B. bassianaبالستوسپور برای هر دو قارچ 

 نهیآم یدهایاس زانیم کهنیتوجه به ا بانماید. را ارائه می

 نیزیلو  نیلوس ن،یونیمت ن،یترئون د،یاس کیآسپارت ن،یگلوتام

و تفاله  یماه عاتیضا یهاکشت طیاز مح شتریب ریدر آب پن

 یبرا نهیآم یدهایاس نیوجود ا(. ۴)جدول  می باشد جیهو

موثر  M. anisopliae و B. bassiana یهاقارچ ییاسپورزا

به احتمال زیاد، مقادیر مناسب این اسیدهای آمینه،  و باشدمی

را تحت تاثیر قرار داده است که از این نظر با بالستوسپور  دیتول

  Rayati et al. (2001)و   Smith & Grula (1981) نتایج

 .دارد مطابقت

 C/Nنسبت که  یکشت طیمحطبق تحقیقات انجام شده، 

توجه به  با، باشدیمناسب م بالستوسپور دیتول یبرا یی داردباال

، دارد ییباال C/Nنسبت  جیکشت تفاله هو طیمحکه  نیا

نسبتاً متوسط  یمس و روکلسیم، منگنز،  زانیم نیمچنه

در نظر  کسانیها کشت طیمح pH یوقت(، ۳)جدول  باشدیم

را  M. anisopliaeبالستوسپور  دیمقدار تول نیشتریگرفته شد، ب

 Rayatiو  Ottati-de-Lima et al. (2014)جینتا نشان داد، که با

et al. (2001)   بیشترین تولید بالستوسپور قارچدارد مطابقت . 

B. bassiana ی می باشد که در این ماه عاتیکشت ضا طیمحدر

مقدار  نیشتریب محیط، در مقایسه با دو محیط کشت دیگر،

(. ۳رد )جدول و منگنز وجود دا یرو مس،  هن،آ م،یعناصر کلس

این  نشان داده که وجود   Fransisco et al. (2006)پژوهش 

موثر می  B. bassiana عناصر برای تولید بالستوسپور قارچ 

 د.باش

 به مختلف یهامکمل فزودنتحقیق ثابت شد که ا نیادر 

 دیتول شیافزا موجب موارد شتریب در ییغذا یهاطیمح

 از ییغذا مواد نیب تعادل شود، با این حالمی بالستوسپور

  آب طیمح مجموع در عوامل نیا. است برخوردار یخاص تیاهم
 

 

 افزودن( همراه با جي)تفاله هو نهيکشت به طيمح در )±SE)( طيمح ليترميلی بر )بالستوسپور بالستوسپور ديتول نيانگيم .2شکل

  M. anisopliae CS1 قارچ در يیغذا یهامکمل مختلف سطوح 
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 یهانمک افزودن با همراه (%8ريپن آب+  یماه عاتي)ضا نهيبه کشت طيمح در )±SE)( طيمح ليترميلی بر )بالستوسپور بالستوسپور ديتول نيانگيم .2 جدول

 M. anisopliae CS1 قارچ  در مختلف یهانمک افزودنبا همراه (%8ريپن آب+  جيهو)تفاله نهيبه کشت طيمح درو  B. bassiana TV رچاق در مختلف

 محيط کشت

 

SE ± لیترمیانگین بالستوسپور/ میلی 
B. bassiana TV 

SE ± لیترمیانگین بالستوسپور/ میلی 

M. anisopliae CS1 
 - a6۱0×۴/۸ ± 7۱0×۸/۴  )شاهد(%۸ ریپن آب + یماه عاتیضا

 - b ۱06×۴/±۱ ۱06×9/7 + مخلوط نمک %۸ریپن آب+ یماه عاتیضا

 b ۴۱0×۸/۴ ± ۵۱0×۲/۸  - )شاهد( %۸آب پنیر +  جیهو تفاله

 a ۱0۵×۸/±۱ ۱06×۲ - + + مخلوط نمک %۸پنیر+ آب  جیهو تفاله

 ,P<0.05) .( Tukey-HSD باشدیدر ستون م مارهايت نيدار ب یکوچک متفاوت نشانگر وجود اختالف معن حروف   *

 
 یماه عاتيو ضا ريآب پن ج،يتفاله هو های کشت پايه شاملمحيط يیايميش هيتجز جينتا -3جدول 

نسبت 

کربن به   

 نیتروژن

 %

 کربن

%  % نیتروژن

 کلسیم

 روی

ppm 

 مس

ppm 

 آهن

ppm 

 منگنز

ppm 

 %

الیاف 

 خام

%  % پروتئین خام

 چربی

 %

 خاکستر

% ماده 

 خشک

محیط  

 کشت

 جیهو تفاله 9/۸9 7/6 9۵/0 ۵۸/۸ ۸۵/9 ۴۸/۱۴ ۸۱/۲۳ 7۱/۲ 9/۳0 ۳۳/0 ۳7/۱ ۵۳ 6۸/۳۸

 ریپن آب 9/90 ۱۵/۲ 7۵/۲ ۴۲/7۲ ...... ۱۵/۵ 0۸/۳۱ ۳۴/۲ 07/۱۲ ۳/0 ۵۸/۱۱ ۸/۵۵ ۸۱/۴

 عاتیضا ۵/9۱ ۲۵/۱6 7۵/۱۵ ۸9/۵۲ ...... ۱۲/۱۵ ۴69 ۴۳/۳ ۱9/9۳ 66/۳ ۴6/۸ 7/۴7 6۳/۵

 یماه

 

 یماه عاتيضا و ريپن آب ج،يهو تفاله نهيبه یهاکشت طيمح نهيآم یدهايسمقادير )درصد( ا -4جدول   

 

 کرده لیتبد قارچ ییاسپورزا و رشد یبرا یمناسب طیمح به را ریپن

 نشان ریپن آب در موجود مواد بیترک (Kim et al., 2010). است

 بوده و یغن اریبس یدروکربنیماده از نظر منبع ه نیکه ا دهدیم

می باشد  قارچ ازیمورد ن یهاالمنت کرویها و مماکرومولکولدارای 

 دیو تول یرشد یهاطیمح ییغذا یرهیذخ شیموجب افزاکه 

 حاضر، قیتحق در  (Kamyab, 2001).شودیم یقارچ یهایدیکن

 یمعرف بالستوسپور دیتول یبرا مکمل نیبهتر عنوان به ریپن آب

 .Bena- molaei et alو  Kassa et al. (2008) جینتا با که دیگرد

 .دارد مطابقت  (2009)

از سولفات  ستفادها  Thomas et al. (1987)نتایجبر اساس 

 عملکرد قارچ شیسبب افزا ومیآمون تراتیو ن ومیزیمن

 B. bassiana  با نتایج حاصل از این تحقیق  کهیحال در دیگرد

مغایرت دارد. در تحقیقی دیگر اضافه نمودن کلرید کلسیم به 

 M. anisopliaeمحیط کشت مالس سبب افزایش عملکرد قارچ 

در حالی   (Balakrishnan et al., 2010)گردید  B. bassianaو 

ها در این پژوهش مصرف کلرید کلسیم به همراه سایر نمک که

و افزایش  B. bassianaموجب کاهش تولید بالستوسپور قارچ  

شده است. طبق نظر  M. anisopliaeتولید بالستوسپور قارچ 

(2011) Bena- molaei et al.  یدر برخ دیتول زانیبودن م نییپا 

به هم  ،ییاز نظر مواد غذا طیبه علت ضعف مح تواندیم هاطیمح

 رییتغ تروژن،یو نسبت کربن به ن ییعناصر غذا نیخوردن تعادل ب

pH رشد قارچ باشد یکشت برا طینامناسب بودن مح تاً یو نها. 

 Powel (1995)  Shelton et,همچنین کاهش عملکرد طبق نتایج

al. (1998)   وAsgari et al. (2009)  ممکن است به دلیل کاهش

pH های ثانویه قارچی باشد که در محیط کشت و تولید متابولیت

 آید.  های غذایی به وجود میاثر فعالیت قارچ در محیط

 دیتول یبرا یماه عاتیضا قیتحق نیا جیبا توجه به نتا

بالستوسپور  دیتول یبرا جیو تفاله هو B. bassianaبالستوسپور 

M. anisopliae عملکرد بر عالوه حال، نیا با باشد،یمناسب م 

( ینی)زهرآگ یفیک اتیخصوص ها؛ طیمح بالستوسپور دیتول

 یمهم اریمع هم کشت طیمح هر از شده دیتول یبالستوسپورها

 هاقارچ انبوه دیتول یبرا مناسب کشت طیمح یینها یمعرف در

 .باشدیم

 نیزیل % نیلوس % نیآالن لیفن % نیزولوسیا % نیونیمت % نیترئون % دیاس کیآسپارت % نیگلوتام % کشت  طیمح

 ۱۲/0 ۱۴/0 ....... ..... ۱۴/0 ۱۳/0 0۱/0 0۱/0 جیهو تفاله

 ۳۵/0 ۲۵/۱ ۴۸/0 ۲۸/0 9۲/0 6۸/۱ ۵۴/0 ۳9/0 ریپن آب

 ....... ....... ....... ....... ۲/0 7۸/0 ۱9/0 ۳6/0 یماه عاتیضا
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 یريگجهينت
 یهاقارچ دیتول یبرا  یکشاورزو پساب صنایع غذایی و  عاتیضا

برگشت  تیقابل یارزان و دارا یهاکشت طیحشرات، مح مارگریب

 نیسودمندند، با ا یتجار دیکه در تول باشندیم ستیز طیبه مح

 یو ارزان برا یعیطب یهاکشت طیپژوهش از مح نیهدف در ا

حشرات استفاده شد. با توجه  مارگریب یهابالستوسپور قارچ دیتول

 طیمح هیاول pHنبودن  کسانی حالتبه دست آمده، در  جیبه نتا

 .Bقارچ یبرا بالستوسپور دیتول نیشتریب، ی طبیعیهاکشت

bassiana  و M. anisopliae  دارای  ریعصاره آب پن طیمح در(

 د،یاس کیآسپارت ن،یگلوتام نهیآم یدهایاس زانیمبیشترین 

در مدت سه روز مشاهده ( نیزیلو  نیلوس ن،یونیمت ن،یترئون

 مطلوب قارچ( pH، 6/۵) کسانی هیاول pH با دوم حالت در. دیگرد

)دارای  یماه عاتیکشت عصاره ضا طیها، محکشت طیمح یبرا

 یبرا( و منگنز یرو مس،  هن،آ م،یمقدار عناصر کلس نیشتریب

زیاد  C/Nنسبت ) دارای  جیعصاره تفاله هو و  B. bassianaقارچ

 .Mقارچ یبرا( یمس و روکلسیم، منگنز،  قادیر نسبتاً متوسطمو 

anisopliae  به  یدیبالستوسپور تول زانیباال بودن م لیدل به

شدند.  یدو قارچ معرف نیا دیتول یبرا هیپا یهاکشت طیعنوان مح

 ییایمیش و ییغذا یهامکمل مثبت اثر از یحاک هاشیآزما جینتا

 در مارگرحشراتیب قارچ دو هر یبالستوسپورها دیتول شیافزا بر

 رییتأث لیدل به %۸ ریپن آب ها،مکمل انیم از. بود موارد شتریب

 همه در آن افزودن و داشت بالستوسپور دیتول شیافزا در که

 یمکمل عنوان به دیگرد بالستوسپور دیتول شیافزا موجب هاطیمح

 یمعرف قارچ دو نیا دیتول یبرا کشت، هایطیمح برای مناسب

 به( موالر ۱/0) مختلف یهانمک مخلوط آخر، مرحله در و. دیگرد

اضافه شد و سبب  %۸ ریپن آب+  یماه عاتیضا کشت طیمح

افزودن  یشد ول  B. bassianaبالستوسپور در قارچ  دیکاهش تول

 شیسبب افزا %۸ ری+ آب پن جیکشت تقاله هو طیها به محنمک

کشت  طیبا مح سهیمقا در  M. anisopliaeبالستوسپور در قارچ

دو قارچ  دیتول یبرا نهیکشت به طیدو مح تی. در نهادیشاهد گرد

 شد.  یحشرات معرف مارگریب
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