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روي   Vuillemin Beauveria bassiana)( (Fungi: Ascomycota)  قارچ تاثير چند جدايه ايراني

 شرايط آزمايشگاهي در Diuraphis noxia (Hom.: Aphididae)  گندمشته روسي 

  4و نجمه نيك پور 3مهران غزوي ، 2احمد بغدادي ،*1علي محمدي پور
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 چكيده

قره  آتشگاه، از خاك مناطق فشند،Beauveria bassiana (Vuillemin ( قارچ در اين بررسي چهار جدايه

در شرايط آزمايشگاهي  Diuraphis noxia  (Mordvilko)آقاچ و حشره ملخ روي حشره كامل شته روسي گندم

در  اسپور 103،104،105،106هاي غلظتاين چهار جدايه با  هاي حداقل و حداكثر غلظتپس از تعيين  .شد بررسي

 50كشندهغلظت ترين  كم .محاسبه گرديد درصد 90و 50كشنده  غلظت براي هر حشره آزمايش و ميلي ليتر،

مربوط  ،در ميلي ليتر  اسپور 5/2×106آنبيشترين  و DEBI002 به جدايهدر ميلي ليتر مربوط اسپور  4×105،درصد

 در DEBI002مرگ و مير محاسبه شده مربوط به جدايه  درصد 50كمترين زمان  .بود DEBI010به جدايه 

بين چهار جدايه روي شته روسي  ANOVA واريانس نتايج تجزيه .روز بود 8/2 در ميلي ليتر، اسپور 106 غلظت

در ميلي  اسپور 105 غلظتدر . صورت محاسبه شد اينبه   10و 6تصادفي در دو روز  "قالب طرح كامال گندم در

جدايه  و)   11/6 ± 1/37%( DEBI015، جدايه %)DEBI002 )64 /3± 95/34جدايه  ليتر و در روز ششم،

DEBI001 )3/1± 35/32 (%در گروهA   ،جدايه  وDEBI010 )91/1 ± 74 /18 (% در گروهB  105 غلظتو در 

 و %)21/7 ± 48/39( DEBI015، جدايه %)DEBI002 )23/1 ± 1/45 جدايه  در ميلي ليتر در روز دهم، اسپور

  .قرار گرفتند Bدر گروه %) 9/3 ± 23/16( DEBI010جدايه  و  Aدر گروه%) DEBI001 )65/2 ± 43/39جدايه 

  

  Beauveria bassiana، LT50،   LC50  ، اسپور ،شته روسي گندم :واژه ها  يدكل

 
  مقدمه

در . مي باشنداز آفات درجة دوم مزارع غالت  ها شته

برخي از گونه ها  بعضي سال ها جمعيت و خسارت

افزايش يافته و خسارت قابل  )شته روسي گندم بويژه(

 براساس. توجهي به مزارع گندم و جو وارد مي كنند

شته شيميايي با  كنترلنباتات سطح  سازمان حفظ گزارش

 17000حدود در كل كشور  1379غالت در سال  هاي

براي كنترل شته روسي  بطور عمدههكتار بوده است كه 

  ).1380مشهدي جعفرلو،( است انجام شده گندم

 (Mordvilko) روسي گندم شتهمنشاء اصلي 

Diuraphis noxia حدود ايران،  در منابع مختلف

اري ذعلت نام گ. شده استتركستان و روسيه گزارش 

ميالدي  1900اين حشره اين است كه اولين بار در سال 

مشهدي ( روسيه گزارش شده است از جنوب

در جنوب آفريقا  1978در سال اين شته . )1380جعفرلو،

قاره آمريكا  به شد و چند سالي است كه سبب خسارت

 است يافته و باعث خسارت اقتصادي شده گسترش

 .)1374و رضواني، و مجني تقي 1373رسوليان و دولتي،(

به غير از حاشية شمالي كشور (از سراسر ايران  اين آفت
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هاي اخير  در سال و جمع آوري شده است )و منطقة مغان

خسارت اقتصادي آن از استان هاي فارس، همدان، 

خراسان، تهران، يزد، سيستان  اصفهان، كرمان، مركزي،

 ستو لرسـتـان گزارش شده ا بلوچـسـتان، كرمانـشـاه و

جمعيت اين  1372-73در سال . )1380مشهدي جعفرلو،(

درسال  و به طور غير منـتـظره اي در استان فارسشته 

افزايش يافته و خسارت  در استان خراسان 1382 -1383

   .)1381سجادي، ( زيادي به وجودآورده است

ر شته هاي گندم يطرز خسارت شته روسي با سا

ارت وجود شته مزبور توان از نحوه خس يم وتفاوت دارد 

در نوارهاي روشن  در اثر تغذيه اين شته .را شناسايي نمود

شود و برگ به طور  يجاد مياها  جهت طولي برگ

ي يو شته ها در داخل آن ها از سطح باال لوله شدهطولي 

اهان يد گيهاي شد يدرآلودگ .كنند يه ميبرگ تغذ

حساس  .ن مي افتنديو پنجه ها روي زم مانده كوتاهجوان 

ن شته زماني است كه ياهي نسبت به اين مرحله رشد گيتر

هنوز خوشه ها ظاهر نشده اند و برگ هاي پرچم ظاهر 

و خسارت  لوله شدهن صورت برگ ها يدر ا .شوند يم

 .رودي م نيكه خوشه به كلي از ب يطوره ب استد يشد

قسمت عمقي بافت برگ و  اين حشره ضمن تغذيه از

گ ها را به صورت لوله اي در مي مكيدن شيره گياهي بر

به داخل گياه  سميهمراه بزاق خود  به اين شته. آورد

 تزريق مي كند كه موجب كاهش ظرفيت فتوسنتز و در

به همين . غشاي كلروپالست ها مي شودبه نتيجه آسيب 

سموم تماسي، در عمل با مشكل  بااين شته  كنترلدليل 

 هستند ولي سموم سيستميك مؤثر. مواجه مي شود

باسكي و  199 ،1آرچر و بينوم ، 1373 رسوليان و دولتي،(

  .)1997، 2جوردن

از  مشكالتيسبب بروز سمپاشي مزارع گندم  چون

مي  دين رفتن عوامل مفيآفت و از بدر جاد مقاومت يانظر 

ن يا بيولوژيكنه كنترل يي در زميها يبررسلذا  شود

 انجام شدهمارگر حشرات يآفت با استفاده از قارچ هاي ب

                                                 
1- Archer &  Bynum 
2- Baskyand Jordan 

 Beauveria ( قارچ موسكاردين سفيد .است

bassiana (Vuillemin  به عنوان يك قارچ بيمارگر

، 3فرون( گرفته است توجه قرار مهم بر عليه آفات مورد

، 5؛ زيمرمان1986، 4؛ هامبر و سوپر1981؛ فرون ، 1978

1986 .(  

 اثر چند جدايه ايراني ازبررسي تحقيق  هدف از اين

تعيين و  شته روسي گندمبر روي  B. bassiana  قارچ

LT50،  LC50  بوده استآنها.    

  

  مواد و روش ها

  گياه پرورش 

شته  جهت پرورش نياز به منظور تامين گياهان مورد

گلدان حاوي  60-50به طور هفتگي حدود روسي گندم، 

 شرايط و در كشت گرديد رقم فالت گياه گندم 10-15

23±ي دما شاملاتاق حرارت ثابت  درجه  2

 نوريدرصد و دوره  60±10رطوبت نسبي  ،گراد  سانتي

قرار داده شد و بعد از يك ) روشنايي: تاريكي( 16: 8

 پي وي سيهايي از جنس  هفته بر روي آنها استوانه

، كه متر سانتي 40ارتفاع  به متر و سانتي 7به قطر  1شفاف

 . شد قرار دادهبودند،  ي در دو طرف داراي پنجره تور

شته ها جهت انتقال  ، اين گياهانبعد از گذشت يك هفته

  .مورد استفاده قرار گرفتند

   پرورش حشرات

طي بازديد  ماه در اواخر اسفندپرورش حشرات  براي

از طريق  هاي مورد نظر از مزارع گندم گرمسار نمونه

جمع آوري  با گياه گندم شناسايي و نحوه خسارت

شته ها ابتدا در زير . و به آزمايشگاه منتقل شد گرديد

شته  جداسازياستريوميكروسكوپ قرار گرفته و بعد از 

گياه  ررويب، شته مورد نظر ها از ساير شته روسي گندم

روز  14محصورشده توسط پوشش استوانه اي كه  گندم

و در اتاق حرارت ثابت  منتقلقبل كشت شده بود، 

  . شد نگهداري

                                                 
3  - Ferron 
4  - Humber & Soper 
5  - Zimmermann 
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  كشت جدايه هاجداسازي و 

 .Bقارچ هاي بيمارگر حشرات  ايراني جدايه چهار

bassiana   از 1 در جدولبا مشخصات مندرج 

شناسي كشاورزي  كلكسيون بخش تحقيقات حشره

  .تهيه شدموسسه تحقيقات گياهپزشكي كشور 

  

استفاده   B. bassianaجدايه هاي -1جدول

شده در آزمايشات زيست سنجي روي شته 

  D. noxia  روسي گندم

                    جدا شدهجدايه          محل جمع آوري             

BEBI001             اكخ                 )فشند(كرج  

     BEBI002      خاك              )آتشگاه(كرج        

BEBI010           حشره سن گندم          )قره آقاچ(ورامين  

BEBI015           حشره ملخ                        گرمسار 

(Sphingonotus. Sp.)                                                          

  

 ينسنهاي جدايه ها از الرواين براي اثبات بيمارگري 

4، 5  L.  Galleria mellonellaاستفاده گرديد. 

اين حشره را  4سن رو العدد  10بدين ترتيب كه تعداد 

 و نامشخص از هر جدايه زياد در سوسپانسيوني با غلظت

B. bassiana  ثانيه غوطه ور گرديد 20-15به مدت، 

 شفاف 1پي وي سي يااستوانه  در ظروفسپس الروها 

بعد از . دار استريل حاوي پنبه مرطوب قرار داده شد بدر

ساعت الروهاي مرده حذف گرديد و غذاي  24

 و با ي زنده مانده قرار داده شدعي در اختيار الروهامصنو

روز الروهاي  14 -7در طي  .نددر توري دار پوشانده شد

بعد از ظهور  .گرديدآلوده شده در شرايط استريل جدا 

سطح بدن الروها  ها از اسپور بدن حشره، بار قارچي روي

  .شدكشت 

به كنيدي  ها و به دست آوردنبراي كشت جدايه 

 استفاده و  2SDA از محيط شته هاآلوده سازي منظور 

    SDAبراي نگه داري طوالني مدت جدايه ها از محيط

بعد از  .درجه سانتي گراد استفاده شد10در دماي 1/10

                                                 
1  -  PVC 
2  -  Sabourded Dextrose Agar 

از سطح محيط توسط لوپ  را ها اسپورروز  30الي  20

به  380تويين  درصد  05/0 محلول درو كشت برداشته 

و براي آلوده سازي شد ه در آورد صورت سوسپانسيون

    .مورد نظر استفاده گرديد شته ها

   آزمون زنده ماني جدايه

اندازه گيري ميزان زنده ماني اسپورهاي جدايه  براي

 ،ساعت قبل از آزمون زيست سنجي 24هاي مورد نظر 

 درصد  05/0سوسپانسيون رقيقي از جدايه ها در محلول 

بعد  .شدكشت  4آگار و در روي محيط تهيه  380تويين 

صد زنده ماني از طريق فرمول زير ساعت در 16-18از 

در صورتي كه درصد جوانه زني بيش از  .محاسبه گرديد

  . گرفتآزمون زيست سنجي انجام  ،بود درصد 85

   
a

(a b)

 
= × + 

  زني درصد جوانه 100

  

a = تعداد اسپور جوانه زده  

b = تعداد اسپور جوانه نزده       

  

   زيست سنجي

كشنده جدايه هاي مختلف از  غلظتبراي محاسبه 

به عنوان ماده حامل  80تويين  درصد  05/0محلول 

هاي جدايه هاي مورد آزمايش درون  اسپور .استفاده شد

و به حالت معلق در آمده  80تويين  درصد  05/0محلول 

سرنگ استريل داراي از بدست آمده سپس سوسپانسيون 

محلول حاصل در  .اليه عبور داده شدپارچه ململ دو 

و براي شد شيشه هاي حاوي گلوله هاي شيشه اي ريخته 

  .چند دقيقه به شدت تكان داده شد

جهت شمارش اسپورها و تهيه تراكم هاي مختلف 

 .استفاده شد 5ر در واحد حجم از الم گلبول شماراسپو

هاي  غلظتن يپس از انجام آزمايشات مقدماتي و تعي

                                                 
3  -  Tween 80 
4- Water Agar 
5- Improved Neubar 
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آزمون ) ليتر ليدرمي اسپور 106، 103(حداكثر حداقل و 

  . زيست سنجي انجام گرديد

 6در  اسپريزيست سنجي به روش هاي  آزمايش

هاي  غلظت(تيمار  يك از چهار هر تكرار براي

 05/0محلول ( به همراه تيمار شاهد) 103،104،105،106

براي هر تكرار به طور  .انجام گرفت ) 80تويين  درصد

شته روسي  عدد حشره كامل 25-20اد تعد از متوسط

بدين منظور بوته هاي گندم داراي  .گرديد استفاده گندم

شته در سيني سفيدي ريخته شد و در زير 

وسيله ب متحرككامل  شته هاياستريوميكروسكوپ 

 ظرف كامل به داخل شته هايسپس . جدا گرديد مو قلم

متري كه درون آن يك برگ گندم قرار  سانتي 7 پتري

شته روسي  جداسازيبعد از . يافتده شده بود انتقال دا

 تر از سوسپانسيون مورد نظرلي ميلي 5 با شته ها گندم،

در اطاقك رشد با شرايط  و شد اسپري ثانيه 5بمدت 

و دوره  درصد 60± 10 رطوبت نسبي ،c ْ1±23 دمايي

روز نگه  10به مدت  )روشنايي: تاريكي( )16:  8(نوري

ز بعد از ثبت تعداد مرگ و مير در و هر رو ندداري شد

در اختيار شته ها قرار داده  يصورت نياز برگ جديد

 هر روز ثبت و جدول مرگ و شته هامير  مرگ و .شد

 .شدمير تجمعي آن ها تهيه 

  

  محاسبات آماري

-1998(براي تعيين غلظت هاي كشنده از نرم افزار 

2000 (PriProbit  استفاده شد و براي رسم خط

ن با توجه به پردازش داده ها در نرم افزار فوق، رگرسيو

وارد شد و براي تعيين   Excelداده ها در نرم افزار

LT50   ايزوله هاي مختلف از نرم افزارCurve 

Expert 1.3  و به منظور مقايسه زهراگيني جدايه ها از

  .استفاده شد SAS(2001)نرم افزار 

  

  و بحثنتايج 

كامـل بـا غلظـت هـاي      شته هاي كردنپس از آلوده 

ــارچ مــورد نظــر ــا  10و ســپري شــدن  اســپورهاي ق روز ب

استفاده از آمـار مـرگ و ميـر تجمعـي، مـدل رگرسـيوني       

در  درصـد  50سـپس غلظـت كشـندگي    . انتخاب گرديـد 

ارائه شـده   2 -محاسبه شد كه در جدول درصد 95سطح 

  .است

جدايه مورد آزمايش كمترين غلظت  4در ميان 

  4×105(وط به جدايه آتشگاه مرب درصد 50كشنده 

 در جدايه LC50بيشترين مقدار  و) در ميلي ليتر اسپور

بود و در دو  )در ميلي ليتر اسپور 5/2×106(قره آقاچ 

 105 به ترتيب برابر با  LC50جدايه فشند و ملخ مقدار  

  .بدست آمد در ميلي ليتر اسپور  5×105و  9/7×

  

 
 

  

  

 بر روي حشرات كامل شته روسي  B. bassianaمختلف  هاي  جدايه هكشندهاي  غلظت -2جدول 

   D. noxia گندم  

  

 LC50 spore/mL لگاريتم   نام جدايه

  حد باالوپايين

  %95در سطح 

 LC 99 spore/mL لگاريتم 

  باالوپايين حد

 %95در سطح 

  BEBI002(  )9/5 – 3/5  (6/5  )8/9 –4/7  (13/8 ( آتشگاه

  BEBI001(  )6/6 –4/5   (9/5  )5/15 –2/10(01/12 ( فشند

  BEBI010( )6/7 – 03/6  (4/6  )84/15 –82/7   (17/9 ( قره آقاچ

  BEBI015(  )5/6–3/5   (7/5  )3/17 – 6/10 (8/12 ( ملخ
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با استفاده از  PriProbitجزيه تحليل داده ها توسط ت

 (NED) 1 تلفاتحد باال و پايين و رابطه آن با 

-بيانگر ارتباط مستقيم غلظت )1،2،3،4نمودارهاي 

  .باشد كشندگي مي
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جدايه  اسپور غلظترابطه بين لگاريتم  - 1شكل 

و   B. bassiana   قارچ )BEBI002 ( آتشگاه

  D. noxia   گندم شته روسي تلفات
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جدايه اسپور  غلظترابطه بين لگاريتم  - 2شكل 

شته  تلفاتو  BEBI001(  B. bassiana (فشند 

     D. noxia  م  روسي گند
  

                                                 
١ Normal Equivalent Deviate -   انحراف از حالت تعادل

 در يك ترزيع نرمال
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جدايه  اسپورغلظت رابطه بين لگاريتم  - 3شكل 

و   B. bassiana قارچ) BEBI010 (قره آقاچ 

       D. noxia   شته روسي گندم   تلفات
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    
جدايه اسپور غلظت رابطه بين لگاريتم  - 4شكل 

 تلفاتو  B. bassiana  قارچ) BEBI015 (ملخ 

   D. noxia   شته روسي گندم

  

جدايه بر  4زمان كشندگي  3با استفاده از جدول 

غلظت مشخص گرديد، كمترين زمان  4روي حشره در 

روز در غلظت  8/2كشندگي مربوط به جدايه آتشگاه 

و بيشترين زمان كشندگي مربوط  در ميلي ليتر اسپور 106

در ميلي  اسپور 106روز در غلظت  5/9، به جدايه ملخ

از محاسبه زمان كشندگي در غلظت  .ليتر محاسبه گرديد

براي برخي از گروه ها صرف  106و 103،104،105هاي 

 50اين گروه ها تا پايان آزمايش در زيرا . نظر گرديد

  . تلف نشده بودند شته ها درصد
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ميزان مرگ و مير شته روسي گندم در غلظت 

روز  10به تفكيك جدايه در طي  106و 103،104،105هاي

با توجه به  گرديد و ثبتاز آلودگي  نمونه برداري پس

 10و  6تحليل روزهاي  براي تجزيه و  Excelنمودار 

مقايسه ميانگين تلفات براساس آزمون دانكن . انتخاب شد

درصد با نرم  5تصادفي در سطح  "در قالب طرح كامال

  :به شرح زير گروه بندي شدند SASافزار 

، DEBI002جدايه و در روز ششم، 105 غلظت در

  Aدر گروه  DEBI001جدايه  و  DEBI015جدايه 

 B )df = 3, R2در گروه  DEBI010، و جدايه 

=0.7, P = 0.02, C.V = 9.8   ( 105و در غلظت  

 DEBI015، جدايه DEBI002در روز دهم، جدايه 

جدايه قره آقاچ   و  Aدر گروه  DEBI010و جدايه 

 = df = 3, R2 =0.77,) P قرار گرفتند Bدر گروه 

0.006, C.V = 11.8( ) 5 و 4جدول(.   

 
 D. noxia  شته روسي گندم بر روي  B. bassiana  جدايه هاي مختلف هشندكزمان  - 3جدول

 
 

  B. bassianaتوسط جدايه هاي مختلف    D. noxiaشته روسي گندم  مقايسه ميانگين تلفات  - 4جدول 

  در روز ششم آزمايش اسپور در ميلي ليتر 105در غلظت 

  

 
 

  

 
 

 مي باشد%  5حروف غير مشابه بيانگر اختالف معني دار در سطح 

. 
 

  B. bassianaتوسط جدايه هاي مختلف  D. noxiaشته روسي گندم   مقايسه ميانگين تلفات  - 5جدول 

  در روز دهم آزمايش اسپور در ميلي ليتر 105در غلظت 

 
 

 
 
 
 
 

 مي باشد%  5حروف غير مشابه بيانگر اختالف معني دار در سطح 

 
 

% 50زمان كشندگي

  برحسب روز

ضريب 

  همبستگي

 )هاگ(غلظت مدل رگرسيوني

 بر ميلي ليتر  اسپور

 نام جدايه

 BEBI002  106 لجستيك  994/0  8/2 ± 54/3

  BEBI001  106 لجستيك  95/0   8 ± 24/5

  BEBI015 106  لجستيك  954/0  5/9 ± 16/5

  نام جدايه  تعداد مشاهدات ميانگين تلفات  سطح ميانگين

A 64/3 ± 95/34   3  BEBI002  

A 11/6 ± 1/37  3  BEBI015  

A 3/1 ± 35/32  3  BEBI001  

B 91/1 ± 74/18   2 BEBI010  

  نام جدايه  تعداد مشاهدات ميانگين تلفات  سطح ميانگين

A 23/1±1/45   3  BEBI002  

A 21/7±48/39  3  BEBI015  

A 65/2 ±43/39  3  BEBI001  

B 9/3 ±23/16   2 BEBI010  
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 زهراگيني بااليي جدايه آتشگاه نتايج آزمايش بيانگر

)DEBI002(  جدايه در غلظت هاي  4مي باشد و بين

  .پايين اختالف معني داري مشاهده نشد

در اين مطالعه قدرت بيمارگري بين ايزوله هاي 

شته روسي روي حشره كامل  B. bassianaمختلف 

جدايه ها قادر به مشاهده شد كه همه  وبررسي  گندم

هستند اما  آلوده سازي شته با دامنه غلظت بسيار متغيير

را نسبت به ديگر  زهراگينيبيشترين  DEBI002 جدايه

ميلي  در اسپور  4×105 برابر با LC50جدايه نشان داد كه 

 LC50 با DEBI010  كه جدايه در حالي. داشت ليتر

ي كمترين زهراگين ميلي ليتر در اسپور  5/2×106

نرخ افزايش مرگ و مير بطور مثبتي رابطه  .بود برخوردار

مستقيم با غلظت كنيدي و همچنين سرعت مرگ و مير 

رابطه مستقيمي با شدت زهراگيني براي همه جدايه ها 

 .Bجدايه  6 اثر) 1990( 1فنگ و جانسون  .دارا بود

bassiana  بر روي شته روسي گندم انجام دادند و

كمترين    SGBB601ايه مشاهده كردند كه جد

LC50    )105× 57/0 و همچنين ) در ميلي ليتر اسپور

 106مربوط به همين جدايه درغلظت  LT50كمترين 

 2و همكارانفنگ   .بودروز  5/5 ±2اسپور بر ميلي ليتر با 

 .B و Lecanicillium lecanii بيمارگري) 1990(

bassiana  شته غالت بررسي نمودندگونه  6بر روي .

ان دهنده اختالف اساسي در حساسيت گونه هاي تايج نشن

به دو قارچ بيمارگر و بيمارگري هر قارچ به شته غالت 

 .Bقارچ در تمام موارد  .گونه هاي شته مي باشد

bassiana  نسبت به L. lecanii  سريعتر باعث مرگ

شته روسي گندم  ،و مير شته ها شد، البته در بين شته ها

 ×104 آن  LC50ها حساس تر بود و نسبت به بقيه شته 

 . بود در ميلي ليتر اسپور 2/8

بر روي  L. lecanii به  قارچ LC50در حالي كه  

گزارش   در ميلي ليتر اسپور 1/4 ×105همين شته برابر 

به خاطر شرايط اكولوژيكي تواند كه دليل اين امر را  .شد

                                                 
1  -  Feng & Johnson 
2 - Feng et al. 

فنگ و همكاران، (شد با و نحوه فعاليت شته مورد نظر

1990.(   

 B.bassiana  (BB286)فرمول تجارتي همچنين

 × LC50  105گندم آزمايش شده و روي شته روسي 

در غلظت هاي مختلف  LT50در ميلي ليتر و  اسپور 61/1

 ).1981فرون، ( تعيين نمودند)  روز 6( 106از جمله 

 .Bبيمارگري اثر) 1991( 3و همكاران ردورشن

bassiana (SGBB601)  رازك بر روي شته

Phorodon humuli(Schrank) كمترين  بررسي و

در ميلي  اسپور 37/1×105درصد را  50كشندگي  غلظت

در  اسپور 108  غلظتمربوط به    LT50كمترين  ليتر و

با توجه به  .دست آوردنده روز ب 1/3± 1/1با  ميلي ليتر

ايزوله هاي جدا شد از ميزبان، نتايج فوق الذكر 

ت به ايزوله هاي مشتق شده از غير بيمارگري بيشتري نسب

نتايج بدست آمده در صورتي كه . ميزبان دارا مي باشند

از اين تحقيق بر خالف نظريه فوق الذكر بوده و جدايه 

DEBI002  از قارچ B. bassiana  جدا شده از

. خاك زهراگيني بيشتري روي شته روسي گندم نشان داد

يزوله هاي حاصله البته برخي محققين بر اين باورند كه ا

مرگ ومير قابل توجهي در حشره  "از خاك معموال

كه با داده هاي  )1990فنگ و جانسون، ( كنند ايجاد مي

طبق فرضيه . به دست آمده از اين تحقيق هم خواني دارد

ارتباط جديد انگل ها روي ميزبان هايي كه با آنها سابقه 

يشتري ارتباط طوالني وبرهم كنش نداشته اند با قدرت ب

كنند و قادرند آن ها را با سهولت بيشتري كنترل  عمل مي

به دليل عدم تكامل مكانيزم هاي دفاعي ميزبان در  ،نمايند

) 1380غزوي و همكاران، ( مقابل انگل جديد مي باشد

كه عليرغم اين نظريه در اينجا بيمارگري بااليي براي 

در آزمايش فوق . مشاهده نشد DEBI015جدايه 

بيماري گري مربوط به جدايه جدا شده از خاك  بيشترين

  .باشد مي

بيانگر رابطه معكوس بين زمان  LT50همچنين نتايج  

مي باشد كه با نتايج بدست  غلظتآزمايش و افزايش 

                                                 
3  - Dorschner et al. 
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و  ردورشن( منطبق مي باشداكثر محققين  آمده از

؛ فنگ و 1990؛ فنگ و جانسون، 1991همكاران، 

اينكه در بحث بيمارگري  با توجه به . )1990همكاران، 

قارچ هاي بيمارگر زمان نقش موثري را بازي مي كند و 

با كمتر باشد  LT50و  LC50از طرف ديگر هر چه 

مبارزه بيولوژيكي و آن جدايه از نظر LT50 مقايسه 

با توجه به . همچنين از نظر اقتصادي حائز اهميت مي باشد

 LC50  105× 4با  )DEBI002(اينكه جدايه آتشگاه 

 50در ميلي ليتر در مدت زمان كوتاهتر توانسته  اسپور

اميد خود كه اين درصد جمعيت آفت را كنترل كند 

 ه وجديدي در راه توليد انبوه  و فرموله  كردن اين جداي

  .يك مي باشدژبيولوگامي در رسيدن به اهداف كنترل 

  

  سپاس گزاري

نويسندگان از موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور 

وص بخش تحقيقات حشره شناسي كشاورزي به بخص

جهت حمايت هاي مالي و آزمايشگاهي در مراحل 

  .مختلف اجراي اين تحقيق تشكر مي نمايند
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