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 چکیده
یکی از آفات چمن در فضای سبز مناطق جنوبی ایران  Spodoptera cilium (Guenee 1852)  با نام علمی پروانه برگخوار چمن

 Beauveria bassianaور بررسی کارآیی دو سویه ایرانی قارچ. این تحقیق به منظو بسیاری از کشورهای جهان است

(Bals.)Vuill    شاملIRAN440C  وIRAN441C  روی الروهایS. cilium صورت گرفت.   در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه
 چمن روی برگ ساعت روشنایی: تاریکی ۱0:0 تناوب نوری درصد و 06±۲ نسبی ، رطوبتسلسیوس درجه ۲۲±۱الروها در دمای

سازی برگ  وری الروها و آغشته های مختلف دو سویه قارچ بر الرو های سن دوم و چهارم، با دو روش غوطه یافتند. اثر غلظتپرورش 
یابد.  می افزایش ،غلظت اسپور شیبا افزا تلفاتدرصد  ،سن الروینشان داد که در هر دو چمن با سوسپانسیون اسپور انجام شد. نتایج 

 ۲×۱60درصد( در غلظت  ۱/۲۱ترین درصد تلفات تجمعی )شیب در دو مرحله، در هر دو روش،شده  جادیا تلفات زانیم بر اساس
درصد  ۲6داری در مدت زمان الزم برای از بین بردن  با افزایش غلظت سوسپانسیون کاهش معنی. مشاهده شد ترلیمیلیدر  اسپور

 ترلیمیلیدر  اسپور ۲×۱60در غلظت  B. bassianaقارچ   IRAN440Cه جمعیت الروها مشاهده شد. نتایج ما نشان داد که سوی
-موثرترین سویه از لحاظ زهرآگینی و ایجاد درصد تلفات باال در جمعیت الروهای برگخوار چمن شناخته شد. بنابراین، این سویه می

 بگیرد.  در فضای سبز شهری مورد استفاده قرار برگخوار چمنهای کنترلی کرم تواند در برنامه
 

 .Spodoptera cilium کنترل بیولوژیکی، بیمارگر حشرات، بیماری قارچی، بیماری زایی، :کلیدی هایهواژ
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ABSTRACT 
Spodoptera cilium (Guenee 1852) is one of the grass pests in green space in the southern regions of Iran 
and many countries around the world. This study was conducted to evaluate the effectiveness of the two 
Iranian isolates of Beauveria bassiana (Bals.)Vuill including IRAN440C and IRAN441C on S. cilium 
larvae under laboratory and field conditions. The larvae were reared at 25±10 C, a relative humidity of 
60±5%, and a 16:8 h (L:D) photoperiod on grass leaves. The effect of different concentrations of two 
fungal isolates on second and third larval instars was performed by two methods of larval dipping and 
grass leaf immersion with spore suspension. The results showed that in both larval instars, the percentage 
of mortality increased with increasing spore concentration. Based on the mortality rate for both stages, in 
both methods, the highest percentage of cumulative mortality (51.1%) was observed at a concentration of 
5×106 spores of fungi per mL. As the concentration of the suspension increased, a significant decrease in 
the time required to mortality 50% of the larval population was observed. Our results indicated that the 
IRAN440C strain of B. bassiana at 5×106 spores of fungi per mL concentration was the most effective 
strain in terms of toxicity and high mortality in the population of S. cilium. Therefore, this strain can be 
used in control programs of grasslawn armyworm in urban green space.  
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 همقدم

 Spodoptera cilium (Guerine) پروانه برگخوار چمن

(Lepidoptera: Noctuidae)  یکی از آفات زراعی

 Heinrichs and)ای تیره غالت است  گیاهان دانه

Barrion, 2004; Kravchenko and et al. 2008). 

( و Fibiger and Hacker, 2007فاژ هستند ) پلی هاالرو

اخر تابستان و اوایل پاییز از در تراکم باال، خصوصا در او

در مدت زمان  ایی که گونه  کنند به ها تغذیه می برگ

ها  الروها شب .شود می  برگ  کوتاهی منطقه کامالً بی

 و ها کنند و در طول روز در زیر بقایا یا سنگ تغذیه می

 ,Demirezer)د شون های خاک مخفی می کلوخه

پرواز  ها عمدتا در مناطق مرتفع پره شب .(2006

 Fibiger andشوند )کنند و به نور و شکر جلب می می

Hacker, 2007شناسی این گونه  (. اطالعات زیست

بسیار محدود است و به خوبی مورد مطالعه قرار 

حشره  .(Baris Gulcua et al. 2014نگرفته است )

Spodoptera cilium در شمال  ترانهیحوضه مد در

، یافت ایآسایران و ، اروپااز  یادیز یها تا قسمت قایآفر

فا گزارش شده وراناحیه  از آدانا و  هی. در ترکشود می

 ,Demirezer, 2006; Unlu and Kornosor) است

2003; Mekhlif, 2007) این آفت در ایران اولین بار .

از استان کرمان  Shahriari Nejad et al (2016)توسط 

ی ترین نواح این گونه در گرم گزارش شده است.

شود. پراکنش این آفت در نواحی  اروپایی یافت می

گرمسیری آفریقا، آسیا )ایران، افغانستان و هند( و 

  (. Fibiger and Hacker, 2007) باشد اروپا می

ها،  کش به دلیل بروز مقاومت سریع آفات به حشره

های مدیریت تلفیقی از جمله  به کارگیری انواع روش

ه از عوامل میکروبی توصیه کنترل بیولوژیکی با استفاد

. (Baskar and Ignacimuthu, 2012) شده است

نماتدهای بیمارگر حشرات، به عنوان عوامل کنترل 

های  بیولوژیکی آفات متحرک مانند بسیاری از گونه

Spodoptera  ،که در نزدیکی سطح خاک حظور دارند

از پتانسیل باالیی در کنترل این آفت برخوردار هستند 

(Hazir, et al. 2003).  عالوه بر این، استفاده از

های بیمارگر حشرات در کنترل بسیاری از آفات،  قارچ

ها  زای این قارچ توصیه شده است. اسپورهای بیماری

زنی در همولنف حشره بوده و  قادر به رشد و جوانه

. عامل (Abood et al. 2010)شوند  منجر به آلودگی می

 Beauveria bassiana (Bals.) کنترل بیولوژیکی 

Vuillدر خاک رشد  یعیاست که به طور طب یقارچ

روی طیف وسیعی  ( وKlingen et al. 2002) کند یم

باشد بیمارگری می ای دارای تواناییاز آفات حشره

(Tanada and Kaya, 1993) این قارچ یک عامل .

خطر برای انسان و یا حداقل تهدید  زیست محیطی بی

ضرر  ر کلی برای موجودات غیر هدف بیرا دارد و به طو

های این  فرموالسیون(. Zimmermann, 2007)است 

کنترل  یبرا یکیولوژیکش ب حشره کیبه عنوان  قارچ،

ها،  ها، تریپس سفیدبالک لیاز آفات از قب یعدادت

مورد استفاده قرار های آرد آلود  ها و شپشک شته

فاده از استهمچنین  ،Kitching et al. 1999) ردیگ یم

و  ( et al.Barbarin 2012) ساسدر کنترل  این قارچ

است  قرار گرفته ماالریا تحت بررسی ناقلهای  پشه

(Donald and McNeil, 2005.) قارچ B. bassiana 

کند. این قارچ از  دامنه وسیعی از حشرات را آلوده می

گذشته تا کنون علیه دامنه وسیعی از آفات در نقاط 

فاده شده است از جمله سرخرطومی مختلف جهان است

   ,Premnotrypes latithoraxPierce)زمینی  سیب

زمینی  سیبر خوا در پرو، کرم ساقه (1914

(Hypothenemus hampei Ferrari , 1867 ) ،درکلمبیا

 Leptinotarsa decemlineata)سوسک کلرادو 

Say,1824)  در اروپا، سرخرطومی غوزه پنبه

(Anthonomus grandia Germar, 1817)   و

( Bemisia tabaci Gennadius, 1889)سفیدبالک پنبه 

گندم  های سن در ایاالت متحده آمریکا، گونه

Eurygaster SPP  در خاورمیانه، بید کلم(Plutella 

xylostella Linnaeus, 1758)  در مالزی، سوسک

 ,Monochamus alternates Hope)چوبخوار کاج 

 Dendrolimus punctatus)در ژاپن، کرم کاج  (1842

Walker, 1855)  و کرم ساقه خوار اروپایی ذرت

Ostrinia nublailis Hubner, 1796)) ر چین د

مطالعات  (.Asadpour et al. 2010)استفاده شده است 

با  B. bassiana یها سویه بیمارگریاند که  نشان داده

 یها میداخل بدن، آنز یسم یها تیمتابول دیتول

https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Premnotrypes_latithorax&action=edit&redlink=1
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و  یدانیاکس یآنت های آنزیم و کوتیکول کننده بیتخر

که منجر به  زبانیدر داخل م قارچ فعال گسترش

مرتبط است  ،شود یم زبانیم یکیولوژیزیف یگرسنگ
(Quesada-Moraga andVey, 2003; Zimmermann, 

2007; Ortiz-Urquiza et al. 2010, 2015) . 

حشرات،  مارگریعوامل ب نیدر ب ن،یشیپ یها یدر بررس

عامل  نیو موثرتر نیها به عنوان کارآمدتر قارچ

 Mantzoukas) اند شناخته شده حشرات یرو یکروبیم

and Eliopoulos 2020 .)Wraight et al. (2010) 

علیه آفات  را B. bassianaسویه مختلف  04زهرآگینی 

 Plutella xylostellaای شامل مختلف پروانه

(Linnaeus) ،Ostrinia nubilalis (Hübner) ،

Helicoverpa zea (Boddie) ،Spodoptera 

frugiperda (J.E. Smith) و Spodoptera exigua 

(Hübner) .بررسی کردند 

روی  B. bassianaهای مختلف توانایی بیمارگری سویه

 شامل کرم Spodopteraهای مختلف از جنس پرهشب

 ;Spodoptera litura (F.) (et al. 2010برگخوار پنبه 

Wibawanti and Herminanto, 2010; Kaur et al. 

2011; Moorthi et al. 2011; Petlamul and 

Prasertsan 2012; Indriyanti et al. 2017; Ismail et 

al. 2017 Malarvannan،) پنبه برگخوار مصری کرم 

Spodoptera littoralis (Boisduval)  (Sánchez-

Rodríguez et al. 2018،) قند چغندر کرم برگخوارS. 

exigua  (Wraight et al. 2010; El Husseini, 2019 ،)

 .S. frugiperda  (Wraight et alو کرم برگخوار پاییزه

2010; Ngangambe and Mwatawala 2020; 

Ramanujam et al. 2020 مورد بررسی قرار گرفته )

ها حاکی از قدرت بیماریزایی زیاد آن است که نتایج آن

 ی قارچو کارآمد ییکارآ همطالع ن،یبا وجود ا باشد.می

B. bassiana آفت  هیعلS. cilium  ی عملکرد کنترلو

تا کنون مورد بررسی  مارگریب یها سط قارچتو این آفت

قارچ  سویه از این دو ،یبررس نی. در ااست  قرار نگرفته

ری الرو در  وی الرو برگخوار چمن با دو روش غوطهرو

سازی برگ چمن با  سوسپانیون اسپور و آغشته

قرار گرفته است.   یابیمورد ارز سوسپانیون اسپور،

کشنده  یها در غلظت ژهیبه و دو سویه یستیز تیفعال

 طیدر شرا الرو سنین دوم و چهارم برگخوار چمن یرو

دو  نیا ینیزهرآگ یابیارزشرایط صحرایی و گلخانه و 

سویه با دو روش فوق بر درصد تلفات الروی و درصد 

 است. شفیره شدن بررسی شده

 
 ها مواد و روش

   چمن اربرگخو نهواپرآزمایشگاهی  ورشپر

از فضای سبز آلوده به این  منکرم برگخوار چ جمعیت

آفت جمع آوری و بعد از ظهور حشرات کامل، به 

آزمایشگاه سیستماتیک دانشگاه شهید چمران اهواز 

شناسی و  تحویل داده شد با بررسی خصوصیات ریخت

استفاده از ژنیتالیای آفت، توسط دکتر مهدی 

 Brown and)اسفندیاری تا حد گونه شناسایی شد 

Dewhurst 1975) .آوری شده در  الروهای جمع

 11±2 نسبی ، رطوبتسلسیوس درجه 52±0دمای

 هشت ساعت روشنایی و 01 تناوب نوری درصد و

 Lolium ٪42)اسپورت  چمن ساعت تاریکی روی برگ

perenne Ultra ،02٪ Lolium perenne Bokser ،

01٪ Festuca rubra Reverent ،01٪ Poa 

pratensis )  رورش الروها از . برای پیافتپرورش

به ابعاد  پروپیلنپلی جنس ازظروف پالستیکی 

روی این  شدمتر استفاده  سانتی 01×2/50×2/0۱

 011. در هر ظرف پوشانده شدظرف با پارچه ململ 

 50نیز هر  چمنهای  . برگشدعدد الرو نگهداری 

 50و برای ایجاد تهویه الزم هر شد ساعت تعویض 

 گرفت.و هوادهی انجام شده  ساعت این پوشش برداشته

 از ظروف ،گیری از حشرات کاملبرای نگهداری و تخم

به قطر  پروپیلنپلی جنس ازپالستیکی استوانه ای 

. شد استفاده متر پانزده سانتیو ارتفاع  متر چهار سانتی

ها از محلول آب و عسل به غلظت  پره برای تغذیه شب

واری شد و در ظروف پرورش، کاغذهای ن % استفاده 51

دسته تخم حاوی . کاغذ برای تخمگیری گذاشته شد

پره ماده بوسیله قیچی جدا  گذاشته شده توسط شب

 نهبه قطر  دیشپتریدر  و تا زمان خروج الرو شد

 شد.نگهداری متر  سانتی

 
  تهیه و کشت قارچ بیمارگر حشرات

و  B. bassiana (IRAN440C دو سویه از قارچ 

IRAN441C)  های زنده قارچی در  مجموعه کشت از
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تهیه ( IRAN) پزشکی کشور موسسه تحقیقات گیاه

ها روی محیط  شناسی کلی این جدایه شد. ریخت

با شرح  (PDA)آگار  -دکستروز  -زمینی غذایی سیب

 Vuilleminسویه تایپ این گونه انطباق داشت )

، با منشا اصفهان، در IRAN440C(. پرگنه سویه 1912

ذشت زمان و اسپورزایی به رنگ ابتدا سفید و پس از گ

، با IRAN441Cرنگ دیده شد. پرگنه سویه  زرد کم

منشا سراوان، در ابتدا سفید و به تدریج با اسپورزایی 

تجدید کشت  PDAها روی  رنگ شد. این سویه صورتی

درجه  51و برای اسپورزایی در انکوباتور در دمای 

ساعت )روشنایی:  1:  01سلسیوس و دوره نوری 

ها  روز، این کشت 02ریکی( نگهداری شدند، بعد از تا

 جهت تهیه سوسپانسیون اسپور استفاده شد. 
 

  تهیه سوسپانسیون قارچ

 Dhawan)تهیه سوسپانسیون قارچ بر اساس روش 

and Joshi 2017)  مقدار انجام شد. به این ترتیب که

ون ظروف در 11تویین %0/1محلول  لیتر میلی 01

 ریخته شده وروزه قارچ  02 های کشت پتری حاوی

از سطح به آرامی  سترون مو قلم اسپورها با استفاده از

پرگنه وارد فاز مایع شدند. سوسپانسیون حاصله از 

های آزمایش سترون  ظروف پتری به داخل لوله

آوری و به مدت چند دقیقه با استفاده از ویبراتور  جمع

بخشی از  تکان داده شدند )سوسپانسیون پایه(.

رقیق شد و  0روش ترقیق متوالیپایه با  سوسپانسیون

بر  (Neubauerشمار ) گلبول المها با استفاده از  غلظت

در این شد.  تعیینلیتر  در هر میلی اسپوراساس تعداد 

روش، پس از تهیه اسالید میکروسکوپی از 

شمار، تعداد  شده روی الم گلبول سوسپانسیون رقیق

ها و وسط  وشهاسپور در چهار مربع کوچک گ

میکرومتر( واقع شده در مربع بزرگ میانی  511×511)

متر ( شمارش شد و بر اساس فرمول ذیل  میلی 0×0)

 لیتر بدست آمد: تعداد اسپور در میلی
 × 2 ×لیتر = تعداد اسپور شمارش شده  تعداد اسپور در میلی

 عکس نسبت ترقیق × 010

از ش آزمایلستفاده در های مورد  برای تهیه غلظت

                                                                               
1 Serial dilution 

استفاده  C1V1=C2V2از فرمول نیز سوسپانسیون پایه 

وری الرو در سوسپانسیون و  شد. در روش غوطه

سازی چمن با سوسپانسیون تهیه شده از سه   آغشته

 ترلیمیلیدر  اسپور  2×011و  011، 2×012غلظت 

جهت بررسی میزان تلفات الرو سن دوم و چهارم در 

در آزمایش مزرعه شرایط آزمایشگاهی استفاده شد. 

-میلیدر  اسپور 1×011، 011، 2×011ایی از سه غلظت

 استفاده شد. ترلی

 

روی الروهای  Beauveria bassianaاثر قارچ 

Spodoptera cilium وری الروها در  به روش غوطه

 شرایط آزمایشگاهی

با  El Husseini (2019)ها بر اساس روش آزمایش

ای سن دوم و چهارم، کمی تغییر انجام شد. ابتدا الروه

که همزمان از تخم تفریخ شده بودند، به مدت ده ثانیه 

، 2×012های سوسپانسیون اسپور ) در هر یک از غلظت

( دو سویه قارچی به ترلیمیلیدر  اسپور 2×011و  011

الروها پس از  ور گشتند. صورت جداگانه غوطه

در داخل ظروف وری با کمک قلم مو به آرامی  غوطه

سانتی متر  00×۱ ×4پالستیکی به ابعاد  مصرفیکبار 

های چمن بودند، قرار گرفتند. اطراف  که حاوی برگ

سوزن تعبیه است که با  های ریزی ظروف حاوی سوراخ

ظروف حاوی د. تا عمل تهویه به سهولت انجام گیر شد

در ژرمینتاتور قرار زنی  از برچسب سپ و الرو برگ

سلسیوس، درجه  52±0دمای  گرفتند ژرمیناتور در

 1:  01نوری  دوره با درصد، 11±2نسبی رطوبت 

در سه  هر تیمارتنظیم شد. ساعت )روشنایی: تاریکی( 

. همچنین، در الرو استفاده شد 02و هر تکرار تکرار 

 %0/1حاوی وری آب مقطر  تیمار شاهد مایع غوطه

الروهای سن  بود. در هر تیمار، نسبت تلفات 11تویین

با تعداد کل  الروهای مردهقایسه تعداد با م دو و چهار

 هر تکرار بکار رفته شد،که در ابتدا در  الروهایی

به  طهای مربو محاسبه گردید. همچنین، سایر داده

میانگین به  طهای مربو تاثیر قارچ بیمارگر شامل داده

میانگین درصد  و ،لفات الرو سن دوم و چهارمدرصد ت

 .یز محاسبه شدندشفیره شدن ن
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روی الروهای  Beauveria bassianaر قارچ اث

Spodoptera cilium سازی برگ به  به روش آغشته

 در شرایط آزمایشگاهی سوسپانسیون اسپور

 .S الروهای روی B. bassiana قارچ آزمایش بررسی اثر

cilium به روش  برگ سازی آغشته روش به(Zibaee 

et al. 2013, Ismail et al. 2017) یر انجام با کمی تغی

های چمن در سوسپانیون قارچ  شد. در این روش برگ

های تهیه شده فوق به مدت ده ثانیه فرو  در غلظت

برگهای تیمار شده در مجاورت هوا خشک شده برده و 

مرطوب از قبل تعبیه شده دستمال کاغذی و بر روی 

 ×4ستیکی به ابعاد الدر داخل ظروف یکبار مصرف پ

سپس الروهای سن دو و  .رفتندمتر قرار گ سانتی 00×۱

های  های تیمار شده با غلظت چهار الروی روی چمن

هر تیمار در سه تکرار  متفاوت قارچی رها سازی شدند،

الروها تا تبدیل  تلفات .الرو استفاده شد 02و هر تکرار 

های  ها به شفیره و سایر شاخص شدن تمامی آن

 .وری ثبت شد روش غوطه ارزیابی آزمایش همانند

 

روی الروهای  Beauveria bassianaاثر قارچ 

Spodoptera cilium در شرایط مزرعه 

در فضای  04۱1ای در خرداد ماه سال آزمایش مزرعه

بویراحمد  و کهگیلویه سبز شهری دوگنبدان، استان

اجرا شد. در این آزمایش، از هر سویه قارچی سه 

 ترلیمیلیدر  اسپور 1×011، 011، 2×011غلظت

های کامال  اده شد. آزمایش در قالب طرح بلوکاستف

 ۱تصادفی انجام  شد. برای هر غلظت از هر سویه، 

متر در چمن فضای سبز توسط  2/0 × 0کرت با اندازه 

های چوبی رنگ شده، عالمت گذاری و کرت بندی  پایه

ای، کالیبره شد و  شد. سپس سمپاش پشتی تلمبه

پانسیون لیتر سوس 2/0مشخص شد برای هر تیمار 

ها مورد نیاز است. برای تیمار  اسپور برای پاشش کرت

 11تویین %0/1لیتر آب مقطر حاوی  2/0شاهد از 

استفاده شد. قبل از پاشش سوسپانسیون و پس از 

های هر تیمار مشخص شدند، ابتدا درصد  اینکه کرت

خسارت در هر کرت یادداشت شد و بعد از پاشش، 

، 2، 4، 0ها،  دیده کرتنمونه برداری از سطح خسارت

پاشی صورت گرفت.  روز پس از محلول 01، و 04، ۱

 (Seraj, 2011)تعیین درصد خسارت از روش سراج 

استفاده شد و برای این منظور نسبت مساحت خسارت 

های کچلی دیده به مساحت کل کرت محاسبه شد. لکه

و فاقد  چمن در هر کرت به صورت دایره، مربع یا 

ها در ظر گرفته شد  و مساحت این لکهمستطیل در ن

گیری شد. ها در روزهای ذکر شده اندازههمه کرت

متر مربع( نسبت گرفته  2/0سپس، به مساحت کل )

 شد و به صورت درصدی از کل گزارش شد.

 

 ها داده تجزیه و تحلیل

ها  در صورت وجود تلفات در تیمار شاهد، اصالح داده

نرمال ( 0۱52، 5بوتبا فرمول آبوت صورت  گرفت )ا

مورد  Shapiro-Wilkها توسط آزمون بودن داده

هایی که توزیع نرمال نداشتند،  دادهبررسی قرار گرفت. 

دارای توزیع نرمال  Arcsin ها بهتغییر شکل داده با

تجزیه  جهت ورود به تجزیه و تحلیل آماری شدند.

ا طرح پایه آزمایشگاه فاکتوریل ب در ها واریانس داده

 قالب آزمایشای در  های مزرعهبررسیو  کامالً تصادفی

با استفاده از  های کامل تصادفی فاکتوریل با پایه بلوک

انجام شد. مقایسه میانگین با  SPSS16نرم افزار 

4استفاده از آزمون توکی
 (HSD-test)   در سطح

 (.(SPSS, 2007 درصد انجام شد 2احتمال آماری 
 

 نتایج

روی الروهای  Beauveria bassianaرچ اثر قا

Spodoptera cilium در شرایط آزمایشگاهی 

های مربوط به  نتایج حاصل از تجریه واریانس داده

با  S. ciliumتلفات الروهای سن دوم و چهارم 

های مختلف از هر سویه نشان داد که بین  غلظت

های مختلف از هر سویه  درصد تلفات الروها در غلظت

(. این نتایج 5و  0دار وجود دارد )جدول معنیاختالف 

 2×011در غلظت  IRAN440Cنشان داد که سویه 

 0/20بیشترین درصد تلفات ) ترلیمیلیدر  اسپور

 اسپور 2×012در غلظت  IRAN441Cدرصد( و سویه 

، کمترین درصد تلفات را در جمعیت ترلیمیلیدر 

                                                                               
2 Abbott 
3 Tukey 
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ها و وری الرو الروهای سن دو و چهار به دو روش غوطه

ها به سوسپانسیون اسپور، ایجاد کرد.  آغشتگی برگ

-میلیدر  اسپور 2×011در غلظت  IRAN440Cسویه 

درصد تلفات الروهای سن دو و  0/20تا  0/00، ترلی

 ایجاد کرد.  را S. ciliumچهار الروی 

با هر  کرم برگخوار چمنکه  دهد ینشان م جینتا

با  ها وری الروها و آغشتگی برگ دو روش غوطه

مختلف قارچ  یها غلظت ریتحت تاث سوسپانیون قارچ،

اما در  است و تلفات الروی داشته قرار گرفته مارگریب

روش غوطه وری درصد تلفات الروی باالتر است برای 

 ا اسپور 2× 011در غلظت  IRAN440Cمثال، سویه 

وری  روی الرو سن دو، در روش غوطه ترلیمیلیدر 

 1/41ها  روش آغشتگی برگدرصد و در  0/00الروها 

در غلظت  IRAN441Cدرصد تلفات داشت؛ سویه 

روی الرو سن چهارم، در  ترلیمیلیدر  اسپور 2×011

درصد و در روش  1/41وری الروها   روش غوطه

سویه  درصد تلفات داشت؛ 5/55ها  آغشتگی برگ

IRAN440C  در ترلیمیلیدر  اسپور 2×011در غلظت ،

ها به  روها و آغشتگی برگوری ال هر دو روش غوطه

درصد تلفات در سن چهار الروی  0/20میزان یکسانی، 

 اسپور 2×011در غلظت  IRAN441Cداشتند و سویه 

وری  روی الرو سن چهار، در روش غوطه ترلیمیلیدر 

 0/00ها  درصد و در روش آغشتگی برگ 5/05الروها 

درصد تلفات داشت. میزان تلفات در الرو سن دو و 

باالتر از ایزوله  IRAN440C، در سویه چهار

IRAN441C .است 

 

بر درصد شفیره  Beauveria bassianaاثر قارچ 

در شرایط  Spodoptera ciliumشدن الروهای 

 آزمایشگاهی

های مربوط به  نتایج حاصل از تجریه واریانس داده

 .Sدرصد شفیره شدن الروهای سن دوم و چهارم 

cilium ای مختلف سوسپانسیون ه با غلظت تیمار شده

اسپور از هر سویه نشان داد که بین درصد شفیره 

های مختلف از هر سویه اختالف  شدن الروها در غلظت

نتایج نشان داد که  (.0و  4دار وجود دارد )جدول معنی

-وری الروهای سن دوم و غوطهدر هر دو روش غوطه

وری برگ، بیشترین درصد تبدیل شدن الرو به شفیره 

های سویه ترلیمیلیدر  اسپور 2×012ظت در غل

IRAN440C  وIRAN441C ،01  روز پس از تیمار

مشاهده شد که با تیمار شاهد تفاوت معنی داری 

که در الرو سن چهارم، (. در صورتی4نداشت )جدول 

در  اسپور 2×012وری الرو غلظت در روش غوطه

روز پس از تیمار و در  IRAN441C ،1سویه  ترلیمیلی

-میلیدر  اسپور 2×012وری برگ غلظت وش غوطهر

، بیشترین IRAN441Cو  IRAN440Cهای سویه ترلی

درصد ظهور شفیره گزارش شد و با تیمار شاهد تفاوت 

 معنی داری نداشتند.    

 

در کاهش خسارت  Beauveria bassianaاثر قارچ 

Spodoptera cilium   در شرایط مزرعه 

های مختلف اسپور از نظر  نتایج نشان داد بین غلظت

آماری اختالف وجود دارد. در زمان یک روز پس از 

داری بین تیمارها مشاهده پاشی تفاوت معنیمحلول

روز  4(. در مدت زمان F6,56= 28.01, P<0.001شد )

(F6,56= 25.0, P<0.001 و )روز ) 2F6,56= 21.0, 

P<0.001داری یز تفاوت معنی( پس از محلول پاشی ن

های قارچ هنوز بین تیمارها مشاهده شد و سویه

تاثیری در کاهش خسارت کرم برکخوار چمن نسبت 

روز  ۱به تیمار شاهد نداشتند. با گذشت زمان و در 

ها پاشی کاهش خسارت در برخی کرتپس از محلول

در  اسپور 1×011که غلظت طوریمشاهده شد، به

داری بیشتر به طور معنی IRAN441Cسویه  ترلیمیلی

از سایر تیمارها باعث کاهش درصد خسارت شد 

(F6,56= 46.0, P<0.001 ،درصد خسارت در این تیمار .)

درصد رسید  5/00پاشی به روز پس از محلول 04

(F6,56= 114.0, P<0.001(  .)F6,56= 28.01, 

P<0.001 روز پس از محلول 01(. با گذشت زمان، و

داری در غلظت ارت به طور معنیپاشی درصد خس

 0/0به  IRAN441Cسویه  ترلیمیلیدر  اسپور 1×011

سویه  ترلیمیلیدر  سپورا 011درصد و در غلظت 

IRAN441C  درصد رسید. هر چند در سایر  1/۱به

تیمارها نیز درصد خسارت روند کاهش نشان داد 

(F6,56= 218.0, P<0.001 0(. )شکل .) 
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 بحث

درصد تلفات الروهای  کهن داد آزمایش حاضر نشا

با افزایش غلظت و  B. bassianaتیمار شده با قارچ 

مدت زمان تیمار به طور معنی داری افزایش نشان داد. 

(Safavi et al. (2009 011، 012، 010های اثر غلظت ،

را  B. bassianaلیتر از قارچ اسپور در میلی 011، و 011

وری به روش غوطه O. nubilalis علیه الرو سن سوم

بیان کردند درصد الرو مورد مطالعه قرار دادند. ایشان 

 BEHتلفات الرو با افزایش غلظت افزایش یافت. سویه 

را روی الروها ایجاد درصد(  11/21)بیشترین تلفات 

 در بیشترین غلظت مورد استفاده کهکرد، در صورتی

 DEBI007 (04/24های مورد آزمایش شامل سایر سویه

تلفات الروها به  ،درصدEVIN I (11/05 ) و ،صد(در

 های ها سویهطور معنی داری کاهش یافت. پس از آن

EVIN II ،DEBI002 و ،DEBI008  بسیار زهرآگینی

 داشتند.  O. nubilalisالروهای  ی رویترکم

 ,Wibawanti and Herminanto)در یک مطالعه 

 یبرا B. bassianaقارچ  زایی بیمارزی قدرت، (2010

غلظت قارچ  نیموثرتر و ایسوی رو  S. lituraکنترل

نشان  قیتحق این جهینتبررسی شود. کنترل آن  یبرا

این آفت روی  قدرت کنترل B. bassiana قارچ داد که

 gL-1 05مورد استفاده ) غلظت نی. باالترسویا را دارد

سن  درصد الرو 11/21باعث کاهش  ی(قارچمایه 

تواند  یقارچ م نن شدکه ایهمچنین اذعا. شد چهارم

 کند تریالروها را طوالن طول دوره رشدی

(Wibawanti and Herminanto, 2010.)  مطالعات

 × 5ها مطابقت دارد و غلظت حاضر با نتایج این پژوهش

داری از هر دو سویه مورد نیاز است تا به طور معنی 106

باعث کنترل الروهای سن دوم و چهارم کرم برگخوار 

در  et al. (2010)  Malarvannanنتایج تحقیقات  د.شون

در  B. bassiana ارزیابی آزمایشگاهی کارآیی قارچ 

نشان داد که در تیمار قارچ با  S. lituraکنترل 

(، طول ترلیمیلیدر  اسپور 5/0×011باالترین غلظت )

های  دوره رشدی الرو، وزن الرو، و درصد شفیره

ن نتایج نشان داد که نشکیل شده کاهش یافت. همچنی

ها از بین رفته و تنها  درصد شفیره 12در این غلظت، 

بالغ تبدیل   ها به حشره درصد جمعیت شفیره 52

مشاهدات صورت گرفته در طول این پژوهش  .شدند

روزه تا شروع تلفات  4-0نشان داد که یک دوره زمانی 

وجود  B. bassianaزا  بیماری  الروی ناشی از قارچ

تاخیر  et al. (2010)  Malarvannanهمچنین دارد، 

زمانی سه تا هفت روزه را تا شروع تلفات در جمعیت 

مشاهده  B. bassianaتیمار شده با  S. lituraالروهای 

 .Wraight et al (.et al. 2010  Malarvannan)کردند 

 .Bسویه مختلف  04در بررسی زهرآگینی  (2010)

bassiana  بیان کردند که گونهS. frugiperda 

 .Bزا  بیماری  های قارچحساسیت کمتری به همه سویه

bassiana  نشان داد و حساسیت گونهS. exigua   از

های حشرات بیشتر بود. بنابراین، حساسیت همه گونه

 .Bنسبت به  Spodopteraهای مختلف جنس گونه

bassiana تواند متفاوت باشد.می 

کارایی هر دو سویه  با توجه به نتایج مطالعه حاضر،

B. bassiana  روی هر دو سن الرویS. cilium  در

وری برگ بود. وری الرو بیشتر از غوطهروش غوطه

Zibaee et al. (2013)  زهرآگینیB. bassiana  را به

وری الرو و برگ علیه الرو برگخوار شب دو روش غوطه

 Hyphantria cunea (Drury)درختان  پره سفید

. ایشان بیان کردند که با افزایش غلظت، بررسی کردند

درصد تلفات الرو افزایش نشان داد و بیشترین تلفات 

و روش  ترلیمیلیدر  اسپور 011درصد( در غلظت  11)

وری الرو گزارش شد. در مطالعات حاضر نیز، غوطه

وری در روش غوطه S. ciliumدرصد تلفات الروهای 

وری برگ بود. طهداری بیشتر از غوالرو به طور معنی

زهرآگینی  Ismail et al. (2017)در پژوهش دیگری، 

 011 را به تنهایی )غلظت B. bassianaزا  بیماری  قارچ

-کشلیتر( و در تلفیق با حشرهاسپور در میلی 4/0 ×

 های شیمیایی اماکتین بنزوات، فلوبندیامید و کلران

ر وری الرو و برگ دبرول با به دو روش غوطهترانیلی

مورد  S. lituraکنترل الروهای سن دوم و چهارم 

کش با حشره B. bassianaبررسی قرار دادند. تلفیق 

برول کنترل بیشتری نسبت به کاربرد  ترانیلی کلران

قارچ به تنهایی داشت و بیشترین تلفات را ایجاد کرد. 

 .Sوری الرو کارایی بیشتری در کنترل  روش غوطه

litura ری برگ داشت. ونسبت به غوطه 
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، اثرات Indriyanti et al. (2017)در مطالعه 

 .S در تلفات الرو B. bassianaهای مختلف  غلظت

litura  بررسی شد. نتایج نشان داد که کاربردB. 

bassiana  011با غلظت هشت گرم مایه قارچی در 

های  از غلظت S. lituraلیتر در ایجاد تلفات الرو  میلی

 El Husseiniدر یک مطالعه دیگر  .دیگر موثرتر است

در برابر  B. bassianaقارچ  ، اثر یک سویه از(2019)

بررسی شد. در   S. exigua ،چغندر الروهای برگخوار

 شیافزا ها اسپورغلظت  شیبا افزا این بررسی، تلفات

های سن نسبت به الرو سوم های سنالرو و افتی

  B. bassianaاسپور به  یشتریب تیحساس چهارم

 1×011 همچنین این قارچ در غلظت نشان دادند.

 تلفات صددر 2/20 -11 باعث تریل یلیم در اسپور

اسپری (.El Husseini, 2019)شد  یالرو تیجمع

  B. bassianaپاشی مستقیم محلول سوسپانسیون 

باعث  P. xylostellaروی الروهای سن دوم و سوم 

و افزایش چسبندگی اسپورها به سطح بدن حشرات 

که درصد شود. در صورتیافزایش زهرآگینی آن می

وری برگ نسبت به روش تلفات الروها در روش غوطه

داری کمتر گزارش شد اسپری روی الرو به طور معنی

(Shehzad et al. 2021) بنابراین، در مطالعه حاضر .

 وری الرو نسبت بهتلفات بیشتر الروها در روش غوطه

تواند به دلیل مکانیسم برگ می سازی آغشته روش

های بیمارگر حشرات و چسبندگی بیشتر عمل قارچ

 اسپورها به سطح بدن حشرات باشد.

 .Bقارچ  IRAN441Cنتایج ما نشان داد که سویه 

bassiana  به طور چشمگیری با گذشت زمان باعث

 Ramanujam)کاهش خسارت کرم برگخوار چمن شد. 

et al. (2020 ف های مختلکارایی سویهB. bassiana ،

Metarhizium anisopliae  وMetarhizium rileyi   را

در  S. frugiperdaبرای کنترل و کاهش خسارت 

مزرعه ذرت مورد بررسی قرار دادند. نتایج ایشان نشان 

به  5101در سال  Bb-45و  Ma-35های داد که سویه

و  22درصد کاهش خسارت و  1۱و  11ترتیب باعث 

ای عملکرد ذرت در شرایط مزرعهدرصد افزایش  15

شدند. هیچ گونه سابقه تحقیقاتی پیرامون بررسی 

بر روی کرم   B. bassianaهای ایرانی   کارآیی سویه

باشد و در تحقیق حاضر این  برگخوار چمن موجود نمی

ها برای نخستین بار بر روی آفت مذکور مورد  سویه

آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که سویه 

IRAN440C B.bassiana   موثرترین سویه از لحاظ

زهرآگینی و ایجاد درصد تلفات باال در جمعیت 

الروهای برگخوار چمن در مقایسه با سویه 

IRAN441C  .داشته است 
 

 کلی یریگجهینت
 ییپژوهش توانا نیمورد استفاده در ا های  سویه

مورد استفاده از  تیجمع یرو یخوب یلیخ یکشندگ

از قارچ  هاسویه نی. اندداشت ار چمنکرم برگخو

 هستندسازگار  با شرایط چمن B. bassiana  مارگریب

و به دلیل اینکه این آفت در سطح رویی خاک و درون 

های چمن قرار دارد شرایط رطوبتی مناسبی  ریزوم

 زین یژگیو نیکه اگردد  برای قارچ بیمارگر فراهم می

را در  مارگریب یها مطلوب بودن کاربرد قارچ تواندمی

را  کرم برگخوار چمن یقیتلف تیریبرنامه مد یراستا

. هر چند مطالعات بیشتری روی کارایی دهد ینشان م

در کنترل کرم برگخوار چمن،  یمارگرب یهاقارچسایر 

S. cilium .برای تایید این موضوع نیاز است 
 

 سپاسگزاری

نویسندگان از دانشگاه شهید چمران اهواز به دلیل 

 مایت از این پژوهش کمال تقدیر را دارد.ح
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