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 Introduction: Entomopathogenic fungi are the biocontrol agents which naturally keep the 

insect population in balance and can be used as microbial insecticides. 

Materials & Methods: In the present study, some isolates of entomopathogenic fungi were 

isolated from different soil samples and their virulence was investigated against flour moth, 

Anagasta kuehniella Zeller (Lep: Pyralidae). Five isolates M. anisopliae from Twenty isolates 

were isolated, using soil-baiting method from collected soil samples in different gardens East 

Azarbaijan were identified. The flour moth, A. kuehniella were infected using dipping method 

with isolates were performed at 5 concentrations, in 3 replications and with 12 of flour moth. 

Results: The results showed that the instars of fourth larval instars of flour moth were 

susceptible to all isolates of M. anisopliae. The most virulent isolates were MTA with 

approximately 90% mortality on A. kuehniella. The most virulent isolates were MTA with 

0.42×106 conidia/ml LC50 on A. kuehniella while the least virulent isolate were MTV 4.3×109 

conidia/ml LC50 on A. kuehniella.  

Conclusion: Comparison of means and grouping of isolates showed that there was a significant 

difference between M. anisopliae isolates and the effectiveness of different concentrations. 
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 مقاله پژوهشی  

 

 

 

 

استخراج شده از   Metarhizium anisopliaeمختلف قارچ یهاهیجدا ینیزهراگ یبررس

 (Anagasta kuehniella)د آرد یب یرو یشرقجانیخاک باغات مختلف آذربا
 

 
 
 

 

  1اللهی، سویل نعمت2، رضا خاكور*1، منيژه جمشيدي كلجاهی1محدثه مقسم
 

 

  تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایرانپزشکی، واحد گروه گیاه  1

 رانپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایگروه گیاه  2
 

 چکیده  کلمات کلیدی
 د آردیب

 یکروبیکنترل م
 یجداساز
 ینیزهراگ

Metarhizium anisopliae 
 

ت را در سطح تعادل ت حشرایجمع یعیصورت طبد که بهک هستنیولوژیگر حشرات ازجمله عوامل کنترل بیماریب یهاقارچ :مقدمه 

 رند.یگیمورد استفاده قرار م یکروبیم یهاکشعنوان حشرهدارند و بهینگاه م

 یجداساز یشرقجانیآذربا حشرات، از خاک باغات مناطق مختلف مارگریب یهامختلف قارچ یهاهیق، جداین تحقیدر ا ها:مواد و روش

 شده، یآوراک جمعمختلف خ نمونه 20شد. از  یبررس Anagasta kuehniella (Lep.:Pyralidae)د آرد یه بیعل هاآن ییزایماریو ب

و  یجداساز A. kuehniellaد آرد یبا الرو ب یگذاربا استفاده از روش طعمه ،Metarhizium anisopliaeمارگر یه قارچ بیجدا 5

الرو  عدد 12کرار و با ت 3غلظت، در  5ها در هیبا جدا یورسازروش غوطهبه سن چهارم، یالروها یسنجستیشد و سپس ز ییشناسا

 د.د آرد انجام شیب

وسیله جدایه رین مرگ و میر بهتبیشها حساس بودند. هید آرد به همه جدایسن چهارم ب ینشان داد که الروها یسنجستیج زینتا نتایج:

MTA  درصد روی میزبان بید آرد 90با حدود niellakueh .A هیجداگرفتند.  بوده است که در باالترین گروه زهرآگینی قرار TAM  با

ثبت  50LC نیترشیو ب اشتهها دهیر جدایرا نسبت به سا ینین زهرآگیترشیلیتر، بکنیدی بر میلی 42/0×610با مقدار  50LC نیترکم

 ت. ها داشته اسهیر جدایه سابرا نسبت  ینین زهراگیترد، که کملیتر بوکنیدی بر میلی 3/4×910، با مقدار MTVه یجدا شده مربوط به

 یداریمختلف تفاوت معن یهاغلظت یها و اثربخشهین جدایها نشان داد که بهیجدا یبندن و گروهیانگیسه میمقا گیری:بحث و نتیجه

 وجود دارد.
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 قدمهم
 ملعا کی حشرات مارگریب یهاقارچ کمکبه کیولوژیب کنترل       

(. حشرات 1) شودیم محسوب آفات تیجمع تراکم کاهش در مهم اریبس

عنوان ها بهت آنیل داده و فعالیجانوران را تشک یهاگونه %67 باًیتقر

م به یسبب خسارت مستق یه از محصوالت کشاورزیخوار و تغذاهیگ

ا از راه انتقال هم آنیرمستقین خسارت غیچنشود، همیمحصول م

 در(. 2شود )یو یا کاهش عملکرد محصول وارد م یاهیگ یهاروسیو

 ن انواعیتردبخشیاز ام یکی هاقارچ ک،یولوژیب کنترل عوامل نیب

مارگر یب یهاقارچ هستند. برخوردار یاژهیو تیاهم از و بوده مارگرهایب

چنین به محیط زیست ر بوده و همخطپستانداران کم یحشرات برا

کول وارد بدن حشرات شده و یها از کوتزند. اسپور آننیز آسیب نمی

شود. بعد یها ممرگ آن کرده و باعث ومیسلید میها تولهمولنف آن در

داخل بدن به سمت خارج الشه حرکت  یهاومیسلیمرگ حشرات م

مارگر حشرات یب یها(. قارچ3) پوشانندیم بدن را از خارج سطح و کرده

عنوان کنند و بهیت حشرات را کنترل میجمع یعیصورت طببه

 یهاسمیکروارگانیاز م روند. استفادهیکار مبه یکروبیم یهاکشحشره

(. 4شود )یده مینام یکروبیزا در جهت کنترل آفات کنترل میماریب

(  Zygomycota)در Entomophthoraها اغلب متعلق به رده ن قارچیا

دلیل و به (2) باشند( میDeuteromycota )در Hyphomycetا رده ی و

خطر بودن برای انسان و دام، انتشار آسان، مقاومت پرورش آسان، بی

مع در مواد در برابر شرایط نامساعد محیط و نداشتن خاصیت تج

بوده و  های مدیریت تلفیقی آفات دارای اهمیت باالغذایی در برنامه

(. 5، 1است ) اندرکاران امر بودهتوجه کارشناسان و دست همواره مورد

اند، که باعث بیماری و های زیادی شناسایی شدهدر این راستا قارچ

ها نشان داده است که در (. بررسی6شوند )حتی مرگ حشرات می

گونه  1000تا  750هزار گونه قارچ شناخته شده حدود  100ن یب

) :Ascomycota(. قارچ 7در حشرات را دارند ) یماریجاد بیا ییتوانا

Clavicipitaceae) anisopliae  Metarhiziumگونه 200 از بیش با 

ن یتر. از مهم(10 ، 9، 8) هستند خاکزی هاتر آنبیش که میزبان

 یمختلف تجار یهاونیفرموالس صورتکه به گر استیماریب یهاقارچ

کار و جنگل به یا، گلخانهی، باغیاهان زراعیت گکنترل آفا یبرا

اثرات  M. anisopliaeمارگر یب. قارچ(13، 12، 11) شوندیگرفته م

 محققان دهندیم نشان حشرات مختلف یهاراسته یرو متعدد یکشندگ

 مختلف استفاده یهاراسته حشرات با مبارزه یبرا به دفعات عامل نیا از

محصوالت  برداشت از مرحله در آفات شیمیایی کنترل .(15، 14) اندکرده

ی در ترکم یهای زیادی بوده و کارائبا ماندگاری باال دارای محدویت

محصوالت ارگانیک  مورد تولید ویژه درامر به دارد این مقایسه با مزرعه

دارای اهمیت  نوزادان حساس مانند های سنیرده استفاده برای یا مورد

 یهاهیدهد که جدایم متعدد نشان (. مطالعات17، 16) است تریبیش

M. anisopliae در برابر برخی آفات  یکروبیاز عوامل بالقوه کنترل م

ه آفات یعل Metarhiziumقارچ  ییزایماریو ب (18) هستند یانبار

 از گندم کهییجاآن . از(19) ق شده استیطور گسترده تحقبه یانبار

 آن دیگسترش تول و است کشور ییخودکفا جهت در همم محصوالت

 تواندیآفات م حضور دارد انبارها در درازمدت یدارنگه به ازین

 کارخانجات هایآلودگی ترینمهم باشد. کشور اقتصاد یبرا یدیتهد

 صورتبه هاآن خسارت که باشندمی انباری آفات گندم، لوهاییس و آرد

 یک آفات در محصوالت انباریولوژی(. کنترل ب20) است فییک و کمی

حل  یبرا یعنوان راهکارمارگر حشرات بهیب یهابا استفاده از قارچ

، 21)شود یمحسوب م ییایمیش یهاکشع آفتیمسئله کاربرد وس

از آفات  یکی A. kuehniellaآرد  دیب پرهشب ،یانبار آفات انیم .(22

 دارد که انتشار ایدن سراسر است و در یغالت انبار یو همگان یجد

 غالت یهادانه و آرد خصوصبه یانبار محصوالت یرو یادیز خسارت

. الروهای این آفت در درجه اول غالت آرد (24، 23) کندیم جادیا

ها که آرد و سبوس، غذای اصلی آنطوریدهند بهشده را ترجیح می

های قارچ یطورکل. به(25) هستند و در اغلب انبارهای ایران هستند

M. anisopliae  و B. bassianaیاهشبپره یکروبیم کنترل برای 

Plodia interpunctella HB.  وA. kuehniella انبارداری طیشرا در 

مختلف  یهاهیجدا یجداساز (.26) است استفاده شده تیموفق با غالت

 یو بررسA. kuehniella  زبانیم یرو یسنجستیو انجام ز یقارچ

رگذار در یل تاثعوام ید آرد و بررسیب یک آن بر رویولوژیکنترل ب

فراهم  ین عوامل کنترلیاز عملکرد ا یترها درک کاملآن ینیزهرآگ

مختلف قارچ  یهاهیجدا یمنظور جداسازق بهیتحق نیکرد. در ا خواهد

مارگر استخراج یب یهاقارچ یزان کشندگین مییتع با هدف مارگریب

 .دیگرد یمختلف بررس یهاها در غلظتهیو اثر متقابل همه جدا شده

 

 هامواد و روش

 یمختلف یهانمونه :M. anisopliae قارچ یهاهیجدا یجداساز       

نمونه  هر شد. یآورجمع یشرقجانیآذربا مختلف باغات، مناطق خاک از

ر سطح یاز ز یمتریسانت 20عمق گرم خاک بهیلیم 500مقدار به

و الک  شگاه انتقال داده شدیها به آزمانمونه و سپس یآورن جمعیزم

از  M. anisopliaeمختلف قارچ  یهاهیجدا یجداساز یشدند. برا

(. 27استفاده شد ) .kuehniella Aد آرد یبا الرو ب یگذارروش طعمه

بار مصرف خاک داخل ظروف یک گرمیلیم 100 مقدار که صورتنیبد

 4سن  یابتدا الروها دآرد اضافه شد. دریالرو ب 5خته شد و سپس یر

شد تا قدرت  داده قرار هیثان 15مدت گراد بهیدرجه سانت 56داخل آب 

 25±1 ی(. سپس داخل انکوباتور با دما27برود ) نیدنشان از بیتار تن
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ساعت  16و  یکیساعت تار 8درصد و  65±5وس و رطوبت یسلس

قرار گرفت.  یروز مورد بررس 10دت مقرار داده شد و به ییروشنا

 یسطح یاثبات مرگ در اثر قارچ، بعد از ضدعفون یمرده برا یالروها

مرطوب انتقال داده شده و  یکاغذ صاف یرو %2م یت سدیپوکلریبا ه

 65±5وس و رطوبت یسلس 25±2 ییط دمایدر انکوباتور با شرا سپس

( و 82ه شد )قرار داد ییساعت روشنا 16و  یکیساعت تار 8درصد و 

 روز مورد بررسی قرار گرفت. 14مدت به

 اسپور دیتول شیافزا برای: SDAکشت  طیمح یقارچ رو کشت       

 Sabroud Dextrose Agar+Yeast extract (SDAY)کشت  طیمح از

 =pH) 6/5دی )یاس طیشرا بودن دارا با کشت طین محیشد. ا استفاده

ترتیب (. بدین29د )ینمایری میجلوگ تیساپروف هایباکتری شدر از

 یرو یهاومیلیسیبدن الروها، م یبعد از کامل شدن رشد قارچ رو

 Sabroud Dextrose Agar+Yeastط کشتیمح یبدن الرو را بر رو

extract (SDAY) ، ه نار کشت دادیر هود المیط سترون در زیدر شرا

 65±5وس و رطوبت یدرجه سلس 25±2 یشد و در انکوباتور با دما

 یدارمدت دو هفته نگهساعت به 8:16 یکی:تارییو دوره روشنا درصد

ذکر است با بررسی ند، الزم بهینما ییزایدیطور کامل کنشدند تا به

 میکرومورفولوژیکی و ماکرو هایویژگی براساس آمده دستبه هایجدایه

د استفاده شد یاز روش کشت اسال یقارچ یهاهیجدا ییاشناس یبرا

هامبر  یید شناسایو از کل هیها تهاز نمونه یکروسکوپیم یدهایو اسال

 سطح گونه تا و شد استفاده Sensu lato صورتبه هاهیجدا ییشناسا یبرا

 گرفت. صورت صمتخص افراد توسط قارچ گونه تایید و (30) شناسایی

خم تگرم  8د آرد مقدار یه الرو بیته یبرا: پرورش حشرات       

زه از روکیتخم(  50000د آرد حدود ید آرد )هر گرم تخم بیپروانه ب

خ یلب همراه با قا ییک جعبه کائوچویه و در یوم گرگان تهیانسکتار

 یعیطبو منابع یکشاورز قاتیتحق مرکز کیولوژیب شگاه کنترلیبه آزما

اخل دمنظور تدارک بستر پرورش، افت. بهیانتقال  یشرقجانیآذربا

ر آرد متیسانت 5متر به ارتفاع یسانت 40×30×10دو تشتک با ابعاد 

سطح آرد و  یخته و سپس بر رویر 1به  4گندم و سبوس به نسبت 

 ک ورقی یگرم تخم که بر رو 4ها مقدار سبوس هر کدام از تشتک

ده ینپوشا یمشک پارچه ها باتشتک یرو شد. گذاشته ،بود افتهی کاغذ قرار

د. یدگر یدارگراد نگهیدرجه سانت 25 یدر دما بستر پرورش نیشد. ا

 اه باخ شده و در روز بعد ورق کاغذ همریها پس از سه روز تفرتخم

خته یردور  ینشده احتمال خیتفر یهاتخم و تخم ماندهیباق یهاپوسته

و  دهیظاهر گرد 4روز بعد الرو سن  16 یهشگایط آزمایشد. در شرا

 شیابا استفاده از الک مناسب الروها از آرد جدا کرده و در آزم

 یاازهین یزتر برایر یگرفتند. الروها مورد استفاده قرار یسنجستیز

 شدند. یدارط نگهیتحت همان شرا یبعد

 ندارداستا هایروش از قیتحق نیا در :قارچ مایهکردن زاد آماده       

. برای این (33، 32، 31) شد استفاده یقارچ مارگریب عوامل آزمون

 ییروز از کشت قارچ، که اسپورزا 20تا  14منظور بعد از گذشت 

ر هود، سطح کشت یل زیاسترط یکامل انجام شد. در شرا طورقارچ به

ل یآب مقطر استر یسیس 100ل، تراش داده و به آن یاستر غیرا با ت

سپس  .دیدرصد اضافه گرد 02/0، 80نیتوئ محلول یسیس 5 همراهبه

 یقه رویدق 20مدت اسپورها، به یکنواخت شدن منظور پراکندهبه

 ازیجداس جهتحاصله  کر قرار داده شد. در ادامه سوسپانسیونیش

عبور داده و  1واتمن شماره  یوم از کاغذ صافیلیسیهیف و م قطعات

تومتر یها، شمارش اسپور توسط الم هموسیدیکن ن غلظتییتع جهت

ق یون حاصله با رقین غلظت سوسپانسییانجام شد. بعد از تع یآلمان

های مادری غلظت از تر،یلیلیم بر یدیکن 810تا  410 یهاغلظت کردن،

 (. 34جم مشخصی از آب مقطر استریل تهیه شدند )با افزودن ح

د آرد با یچهارم ب سن یالروها یسازآلوده: یورغوطه مرحله       

 یورروش غوطهبه 810تا  410 یهابا غلظت یدیون کنیسوسپانس

 یغلظت به همراه شاهد )آب مقطر دارا 5ه یهر جدا یانجام شد. برا

ه و یجدا 5ش با یه و استفاده شد. آزمایدرصد( ته 02/0، 80ن یئتو

الرو سن چهارم انجام  12تکرار و در هر تکرار شامل  3ه در یهر جدا

در معرض  یورسازروش غوطهه بهیثان 10مدت گرفت. الروها به

شدن به کاغذ  و خشک یریمنظور آبگها قرار گرفته و سپس بهغلظت

د. در ادامه الروها همراه با غذا )یک قاشق یل منتقل گردیاستر یصاف

 5×4×3به ابعاد  ی( به ظروف1به  4آرد و سبوس به نسبت  یخوریچا

ان یافتن هوا داخل ظرف، یمنظور جرد )بهیمتر، منتقل گردیسانت

داخل انکوباتور جاد شد( و سپس بهیدرپوش ظرف ا یبر رو یمنافذ

همه  یروز برا 10 یال 3 ر بعد ازیم زان مرگ ویانتقال داده شد. م

 بار دیگر تکرار شد.(. کل آزمایش یک35د )یها ثبت گردغلظت

ه یهر جدا یبرا یآمار لیه و تحلیتجز: یل آماریه و تحلیتجز       

ش در قالب یمختلف با استفاده از آزما یهاطور جداگانه، در غلظتبه

استاندارد  ین و خطایانگیصورت گرفت. درصد م یفتصاد طرح کامالً

 SAS, 2003افزارها با استفاده از نرمداده و تجزیه Excelافزار با نرم

ver. 9.2)یهاها، دادهمنظور تعیین اثربخشی جدایه( انجام شد. به 

مارها ین تیتفاوت ب یانس جهت بررسیه واریر بعد از تجزیمرگ و م

(05/0P<از آزمون ،)F-LSD  مارها استفاده ین تیانگیسه میمقا یبرا

 یهان غلظتییتع یبرا Polo_Plusافزار ن از نرمیچنشده است. هم

ذکر است د. الزم بهیمختلف استفاده گرد یهاهیجدا 50LCکشنده 

خاطر تلفات شاهد از برای تصحیح درصد مرگ و میر در تیمارها به

 استفاده شد.  Schneider-Orelli’sفرمول 
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 نتایج
 17 شده، یآورنمونه خاک جمع 20از : هاهیجدا یجداساز      

ه یجدا 5شد، که  ییو شناسا یمارگر مختلف، جداسازیه قارچ بیجدا

ها هیتمام جدا .در این مقاله آورده شد  M. anisopliaeمارگریقارچ ب

ط یمح یرو anisopliae.M زا بودند. قارچ یمارید آرد بیالرو ب یبرا

با سطح  یکلون ی، دارا Sabroud Dextrose Agar (SDA)کشت

فورها یدیکن ن آن کرم رنگ بود.یریز ره و سطحیت سبز عموماً برجسته،

 یارهیصورت زنجای هستند که بهو استوانه دهیکش هایکنید و منشعب

 یدین کنیترجوان کهیطوربه شوند.یم لیه تشکیال هیو ال فشرده همبه

طور به کرومتر، معموالًیم 15 یبیطول تقردارند به ر قراریقاعده زنج در

.(1شکل تجمع یافته بودند )شکل  یمنشور یهافیدر رد یریزنج

   

 

  

رو بدن  یقارچ یهایدیج( رشد کن SDAط کشت یمح یها روهیجدا یب( کلون  Metarhizium anisopliaeاز قارچ یکروسکوپیآ( عکس م :1شکل 

 ره(یالرو )سبز ت
   

 یزان اثرگذارین میترشین بییتع منظوربه :هاهیجدا ینیزهرآگ       

ه مشخص شد یاول یهادآرد، براساس آزمونیالرو ب تلفات یه رویجدا

مختلف  یهاقارچ یهاهیجدا همهدآرد بهیالرو ب مطالعه، مورد زبانیم که

ودند زا بیماریدآرد بیالرو ب یها براهیحساس بوده است و تمام جدا

 (. 1)جدول 

 

 چهارم سن الروهای روی Metarhizium anisopliaeمختلف،  هایجدایه توسط شده ایجاد) معیار خطای ±) مرگ و میر درصد میانگین :1جدول 

(AK) kuehniella Anagasta 810تا  410های در غلظت 

درصد  90با حدود   MTAهیله جدایوسبه ینین زهرآگیترشیب       

 30با حدود  MTVه یله جدایوسبه ینین زهراگیترر و کمیم مرگ و

 یبنددسته شد. مشاهده A. Kuehniella زبانیم یر رویو م مرگ درصد

ها هیدرصد جدا 60جاد مرگ نشان داد که یها براساس درصد اهیجدا

 سهی(. مقا2 )جدول گرفتند قرار B گروه در و داشتند یمتوسط ینیزهرآگ

ها، هیجدا در ینیزهرآگ روند که داد نشان هاهیجدا یبندگروه و نیانگیم

MTA (001/0=p 17/4؛=df 36/66؛=f جدایه ،) MTB(005/0=p ؛

17/4=df 58/13؛=f جدایه ،)MTE (001/0=p 17/4؛=df 5/35؛=f ،)

؛ MTV (001/0=p جدایه و (f=8/37 ؛df=17/4 ؛001/0=p) MTF جدایه

17/4=df 8/22؛=fدآرد متفاوت و یالرو ب یرد مطالعه رو(، قارچ مو

 دار است. معنی

 نتایج تجزیه پروبیت نشان داد که جدایه: یزایقدرت بیماری       

MTA 50 ترین میزانکم باLC لیتر، بر میلی کنیدی 42/0×610مقدار به

 50LCمیزان  ترینبیش با MTV جدایه و ترین زهرآگینی را داشتندبیش

ترین میزان زهراگینی را لیتر، کمکنیدی بر میلی 3/4×910مقدار به

سمیت مربوط  ترینبیش سمیت، تعیین منظوربه (.3 )جدول است داشته

است که  MTVترین سمیت مربوط به جدایه و کم MTA جدایه به

 (.3 است )جدول MTVه یتر از جدایبار سم MTA ،9/10199 جدایه
 

    (A. kuehniella) مرگ و میر  

 یآورجمع محل هاهیجدا کد 104 105 106 107 108

0± 67/41  7/2 ± 56/30  8/4 ±25 7/2 ± 22/22  87/2 ± 11/11  MTB السیباغ گ، قوانیدره ل، یشرقجانیآذربا 

7/2 ± 89/63  7/2 ± 44/44  7/4 ± 8/33  7/2 ± 22/22  7/2 ± 89/13  MTE بیباغ س ،پوشانخلعت، یشرقجانیآذربا 

7/2 ± 11/86  7/2 ± 22/72  7/4 ± 33/58  7/2 ± 89/38  7/2 ± 22/22  MTA بیباغ س ،قوانیدره ل، یشرقجانیآذربا 

56/5 ± 89/63  7/2 ± 78/52  7/2 ± 89/38  0±25 7/2 ± 89/13  MTF بیباغ س ،باسمنج، یشرقجانیآذربا 

0± 33/33  7/2 ± 78/27  7/2 ± 22/22  7/2 ± 89/13  0± 33/8  MTV وهیباغ م ،فتح آباد، یشرقجانیآذربا 
       

آ

ل

a 

 ج ب
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 ( Anagasta kuehniellaبید آرد ) یمرگ الروها براساس  Metarhizium anisopliaeقارچ هایجدایه بندیدسته :2 جدول

 -Aتلفات(، درصد 33 تا 10 (کم زهرآگینی -B تلفات(  درصد 67تا  34) متوسط زهرآگینی-C تلفات( درصد 100تا  68زیاد ) زهرآگینی 

 باشدمی>F-LSD, P) 05/0ن )ستو هر در دارمعنی تفاوت بیانگر متفاوت حروف             
 

چهارم  سن الروهای روی هاسنجی آنزیست Metarhizium anisopliae مختلف قارچ هایجدایه Ralative potencies و 50LC تعیین حدود :3جدول 

 Anagasta kuehniella (AK)بید آرد 

Ralative potencies بیش یآزاد درجه مجذور مربعات  (±SE) 
50LC لیتر(دی بر میلیی)کن 

 %95 نانیاطم حدود
 هاهیجدا کد

7/2499 25/2 13 074/0±22/0 910×2/1 

(910×4/2-910×7/0) 

MTB 

73/35 26/2 13 07/0±35/0 710×5/1 

(710×3/14-710×9/3) 

MTE 

1 04/2 13 07/0±45/0 610×42/0 

(610×1/13-610×1/0) 

MTA 

33/18 01/2 13 07/0±36/0 610×7/7 

(610×3/13-610×2/3) 

MTF 

9/10199 34/1 13 07/0±23/0 910×3/4 

(910×2/7-910×8/2) 

MTV 

 

Toxicity ratio of isolates to MTA isolates, which had the highest toxicity  
 

 

ها نشان داد که در هیجدا یبندن و گروهیانگیسه میج مقاینتا       

 یداریطور معنون اسپور بهیسوسپانس ش غلطتیها با افزاهیهمه جدا

 یهاهیجدا در ینیزهرآگ روند یعبارتافت. بهیش یالروها افزا ریو م مرگ

دار است دآرد متفاوت و معنییالرو ب یمختلف قارچ مورد مطالعه رو

 (.2)شکل 

 
های مختلف توسط جدایه Anagasta kuehniella (AK)معیار( روی الرو سن چهارم بید آرد  خطای ±میانگین درصد مرگ و میر ) :2 شکل

Metarhizium anisopliae  غلظت مختلف 5با 
  دباشمی>F-LSD, P) 05/0ن )ستو هر در دارمعنی تفاوت بیانگر متفاوت حروف

  A. kuehniella  

 تبهر هیتعداد جدا ه(یدرصد )از کل جدا هاهیجدا ینیزهرآگ

MTVe 20 1 A 

MTBd 

MTEbc 

MTFb 

60 3 B 

MTAa 20 1 C 
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 بحث
مارگر یه قارچ بیجدا 17شده،  یآورنمونه خاک جمع 20از        

 مارگریه قارچ بیجدا 5شد، که  ییو شناسا یمختلف، جداساز
Metarhizium anisopliae .د آرد به یالرو ب در این مقاله آورده شد

با  یها حساس بود. با توجه به نتایج این تحقیق جداسازهیهمه جدا
 یهاقارچ یبرا یمناسب روش یاحشره له طعمهیوسبه یخاک روش تله

که به و همکاران Asensio یهاافتهیشود که با یمارگر محسوب میب
توان یمارگر، میب یهاقارچ یاستاندارد برا یروش جداساز عنوان یک

سپس  و یجداساز یعیستگاه طبیاز خاک و ز یبردارق نمونهیاز طر
خاک ن یچن. هم(36) مطابقت دارد ها را خالص و مشاهده نمودآن
 ید مرکز اصلیل حفظ قارچ در مقابل اشعه ماوراءبنفش خورشیدلبه

را  ن امر خاکیا(. 37مارگر حشرات است )یب یهااستقرار و رشد قارچ
 یقارچ یمارگرهایوکنترل حشرات با بیب یمساعد براط یبه یک مح

بیمارگر حشرات مانند  یهااز قارچ یادیکند. تعداد زیل میتبد
Paecilomyces  وMetarhizium آمد  دستهب خاک هاینمونه از تربیش

از رشد حشره  ید در مرحله مناسبیمارگر حشرات بایاز قارچ ب (.38)
ت حاصل شود نتایج تحقیقات نشان استفاده گردد تا کنترل موثر آف

چسبیدن  حشرات در قارچی بیماری به آلودگی نیاز آغازکه پیش دهدمی
و جوانه زدن اسپور قارچ در سطح کوتیکول جلد حشرات حساس 

اندازی طبیعی پوست حشره و اواخر بدن بزرگ جهت(. لذا به39است )
ری به بدن الرو سن چهام نسبت به الروهای تاست که اسپور بیش

(. بر این اساس، با توجه به طول دوره سن 40سنین پایین بچسبد )
تازه تفریخ شده برای مطالعه استفاده گردید  الروی، از الروهای چهارم

آن  یبر روM. anisopliae مختلف قارچ  یهاهیو تاثیر هر یک از جدا
 نیترکم با MTA هیجدا و شد محاسبه %50 کشنده یهاغلظت و یبررس

50LC  ینین زهرآگیترشیلیتر، بکنیدی بر میلی 42/0×610با مقدار 
ثبت شده مربوط  50LC نیترشیو بها داشته هیر جدایرا نسبت به سا

 ، با مقدارMTV هیجدا به
ن یترکم که لیتر بودمیلی کنیدی بر 3/4×910

نتایج این تحقیق با  ها داشته است.هیر جدایرا نسبت به سا ینیگزهرا
 کاربرد از حاصل هایداده مورد در ،نو همکارا Mirshekaretهای یافته

 M. anisopliae قارچ از هیجدا کی Beauveria bassiana قارچ از هیجدا دو
 M. anisopliae قارچ اسپورهای بر یمبتن کیولوژیب فرآورده کی همراهبه

var. acridum تجاری  نام باGreen Muscle هایملخ ژه کنترلیو 

 Chrotogonus trachypterus Blanchardملخ  روی کوتاه شاخک
 و حشرات در M. anisopliaeقارچ  هیجدا به مربوط 50LCن یترکم

 فرآورده به مربوط 50LC نیترشیب .(41) بود حشره بر اسپور 187 معادل

بوده، مطابقت دارد.  حشره بر اسپور 20حشرات، معادل  روی کیولوژیب
سو است، که گزارش هم Markova و Draganova طور با نتایجنیهم

 B. bassianaهایکردند الرو سن آخر بید آرد به آلودگی توسط قارچ
باشد. می حساس Verticillium lecanii Zimmerman و M. anisopliae و

زبان یکول میرخنه در کوت یها برامیآنز تیفعال زانیو م یکیژنت تفاوت

که ییجا. از آن(18) شودیقارچ م یاهیر متفاوت جدایمنجر به تاث
م پروتئاز یآنز ˓دهندیل میکول را تشکیکوت از یمهم بیترک هانیپروتئ

در  کند. لذا تفاوتیفا میند رخنه در جلد ایرا در فرا ینقش اصل
ل تفاوت در یدلک قارچ ممکن است بهی یهاهیجدا یساززان آلودهیم

(. مطالعات 42) باشد هیجدا آن در کولیکوت کننده هیتجز یهامیآنز مقدار
دارای قدرت  M. anisopliae هایاکثر جدایه کرد محققین اثبات سایر

دی است بر مطالعه اخیر که بیمارگری باالیی هستند و این تایی
ها تا حد نشان داد که جدایه M. anisopliaeجدایه از قارچ  5ارزیابی 

 یبا جداساز 2012ایجاد بیماری بودند. در سال  مطلوبی قادر به
 یها روآن یکنندگذرت اثر کنترل حشرات از مزارع بیمارگر یهاقارچ

Tribolium confusum، Sitophilus zeamais وRhyzopertha dominica 
های بیمارگر قارچ انیدر م داد که آمده نشان دستبهج یشد. نتا یبررس

 Paecilomyces یهاجنس از شده ترشح یهانیآفالتوکس شده یجداساز
 یآفات مورد بررس یرا رو ین اثرکشندگیترشیب Metarhizium و

ه، ترکیه، ازبکستان، یسور ایران، در که هاییبررسی (. نتایج5)داشتند 
های بیمارگر سن منظور یافتن قارچقزاقستان، قرقیزستان و روسیه به

زایی بیماری  M. anisopliaeگندم انجام شده، نشان داد که جدایه
 Fengو  Shanدیگر  در تحقیقی (.43باالیی را روی سن گندم داشت )

 Myzusشته سبز هلو  یرو M. anisopliaeه از قارچ یجدا 16ر یتأث

persicae (Sulzer) درصد  100تا  67ه موجب یجدا 10داد که  نشان
در این مطالعه نیز مانند نتایج سایر  .(44) آفت شدند تیدر جمع مرگ

محققین با افزایش غلظت سوسپانسیون کنیدی میزان مرگ و میر 
زیاد و شرط  کرد غلظت گزارش ،kupperکه یافت چنان حشره افزایش

تماس اسپور به بدن حشره از عوامل موفقیت در بیماریزایی قارچی 
زیرا با افزایش تراکم کنیدی شانس تماس بدن  (45) آیدشمار میبه

(. نتایج این بررسی با نتایج سایر 40) ابدیحشره با کنیدی افزایش می
غلظت  ها با افزایشجدایه تمامی در که سو است، هم(47، 46) محققین

 قارچ 3 یمارگریب اثر یبررس یافت. مرگ و میر افزایش داریمعنی طوربه

Paecilomyces fumosoroseus (n32) ،Verticillium (= Lecanicillium) 

lecanii (V16)،M. anisopliae (L6) (M440)  کامل علیه حشرات 

 افزایش با هاشته مرگ که مشاهده گردید شد، بررسی کلم مومی شته

تحقیق حاضر  در (.48) کندمی پیدا افزایش تماس زمان و اسپور غلظت
درصد مرگ و میر در  90با حدود  MTAهای شد که جدایه مشخص

 روش از قیتحق این الرو بید آرد شدند. الزم به ذکر است که در
در این روش احتمال برخورد اسپورها  .استفاده شده است یورغوطه

یابد که با با سطح بدن حشره نسبت به روش پاششی افزایش می
 B. bassiana ر جدایه از قارچزایی چهابیماری ،Kivanنتایج تحقیق 

 حشرات وری رویغوطه روشبه را M. anisopliae قارچ از جدایه و یک
 غلظت . در(49) داد قرار بررسی مورد گندم سن کامل

 در کنیدی 610

 قارچ هایجدایه گندم توسط سن میر و مرگ میزان لیترمیلی
 B. bassiana40  روز نشان داده شد، در  8درصد، بعد از  5/82تا

 موثرترین ریم و درصد مرگ 100با  anisoplaie .Mکه قارچ یحال
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چنین میزان رطوبت نسبی در شد، مطابقت دارد. هم شناخته قارچ
 تواند در تأثیردرصد بوده است که می 65±5های انجام شده آزمایش

طوبت تأثیر مهمی گذاری قارچ روی میزبان نقش داشته باشد. زیرا ر
ز نشان ین، Hall(. 50دارد ) قارچ اینوکلوم فعالیت میزان و بر شروع

. (51) ها برای رشد و اسپورزایی نیاز به رطوبت دارندقارچ که همه داد
Vu لشام حشرات بیمارگر هایقارچ زاییمارییب ،همکاران و 

Lecanicillium lecanii،Paecilomyces  ،Beauveria bassiana ،
Metarhizium anisopliae شته سبز هلو  یرا روMyzus persicae 

 درجه 25 دمای در که داد نشان بررسی این . نتایج(52) بررسی کردند
شده،  تتس بیمارگر هایقارچ میان %75نسبی  رطوبت و گرادسانتی

، Talaei.Hassanlouieeدادند. نشان M. persicae شته در را زاییبیماری
 B. bassianaحساسیت تخم سن گندم به قارچ  میزان بررسی در

. (53) نمود معرفی تاثیرگذار عنوان عواملبه را محیط نسبی رطوبت
 یدآرد با تله خاکیالرو ب یقارچ یدگپژوهش حاضر، آلو نتایج براساس

، Talaei. Hassanlouiee یکه در بررسید. در صورتیروز طول کش 14
وسیله الرو گالریا با تله خاکی به B. bassianaقارچ  یجداساز

(Galleria mellonella) 10 جه الروی. در نت(53) دیطول انجامروز به 
ن امر یل ایاز دال یکیتراست که ا مقاومیبید آرد نسبت به الرو گالر

سه با ید آرد در مقایتر الرو بتر و سطح کمتواند به جثه کوچکیم
تر در زمان کوتاه یقارچ یبا اسپورها یآلودگ که سبب ا باشدیگالر الرو

 24در  ،یسنجستیق، پس از زیتحق نیگردد. براساس مشاهدات ایم
این واقعیت  دهندهنشان که شودنمی مرگ و میری مشاهده ولیها ساعت

ساعت برای تندش و  72تا  48مدت زمانی حدود است که قارچ به
از بدن  یج قسمتیتدرنفوذ در کوتیکول حشره نیاز دارد. پس از آن به

 یروی الروها و قارچ تلفات عالئم کند.یشدن میاالرو شروع به قهوه
رنگ  یاقهوه با سفت و سخت شدن بدن الرو و یهاول مراحل بودن در

های دلیل مصرف باالی آفتکشامروزه به .بود رویت شدن الرو قابل
های خاک پاتوژن علیه کشاورزی مزارع در هاقارچکش ویژهو به شیمیایی

های قارچ جمله از خاک های میکروبیگونه تعداد کاهش یا بذرزاد، امکان
بیمارگری  قدرت ارزیابی با رابطه در تحقیقات. ددار وجود حشرات بیمارگر

اهمیت باالیی در  مختلف، روی آفات های جدا شدهو زهرآگینی جدایه
های اساس، جدایه این باشد. بردارا می آفات بیولوژیک کنترل هایبرنامه

های مختلف روی زهرآگینی متفاوتی در غلظت توانندقارچ می مختلف
تواند در تصمیم باشند. توجه به این مهم می داشته مختلف هایمیزبان
بررسی زهرآگینی،  طورکلیباشد. بهبسیار با اهمیت  کنترلی هایگیری

از یک طرف در روشن شدن میزان بیمارگری مفید خواهد بود و از 
های عنوان یک عامل کلیدی در انتخاب جدایهتواند بهطرف دیگر می

های جدایه توان ازحاضر، می هشپژو نتایج براساس مؤثر محسوب شود.
 مورد مطالعه در کنترل تلفیقی آفت مذکور استفاده کرد.
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