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 علمي پژوهشي

های غلظتبه Aphis gossypii (Hem.: Aphididae)های جمعیتی شته جالیز پاسخ

 Beauveria bassiana (Asc.: Hypocreales)قارچ بیمارگر  کشندهزیر
 

 و مجتبی قانع جهرمی*امین صدارتیان جهرمی، سختزینب نجفی سی
 کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران پزشکي، دانشکدهگروه گياه

 

 (1399/9/8 :تاریخ پذیرش  1/7/1399 :تاریخ دریافت)

 

 چکیده

قارچ  (conidia/ml 25461=  30and LC 3702=  20, LC255=  10LCهای زیرکشنده )غلظتثيرأتدر پژوهش حاضر، 

در شرایط  ،Aphis gossypii Gloverشته جاليز، زیستي  هایویژگيبر  Beauveria bassiana Bals. (Vuill.) بيمارگر

ساعت روشنایي با استفاده از روش  16درصد و دوره نوری  65±5درجه سلسيوس، رطوبت نسبي  25±1آزمایشگاهي با دمای 

های غلظتاگرچه دست آمده، مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس نتایج به رشدی مرحله-تجزیه جدول زندگي دو جنسي ویژه سن

داری افزایش صورت معنيبهميزان باروری  ،با افزایش غلظتنداشتند، اما های بالغ طول عمر شتهداری بر اثرات معنيمورد مطالعه 

ترین طول دوره رشد و نمو کمهای مورد مطالعه قرار گرفتند.ها نيز تحت تأثير غلظتعالوه بر افراد تيمار شده، نتاج آن یافت.

ریزی کل ترین طول دوره قبل از تخمعالوه بر این، کمروز(.  36/4مشاهده شد ) 30LCمراحل نابالغ در غلظت زیرکشنده 

(TPOP نيز در این تيمار )های مورد مطالعه با افزایش غلظتنيز مرگ و مير مراحل نابالغ شته جاليز روز(.  60/4) دست آمدبه

تيمارهای مختلف مورد مطالعه درصد(.  24/24ثبت شد ) 30LCترین درصد مرگ و مير در غلظت زیرکشنده افزایش یافت و بيش

. نتایج حاصل از پژوهش شته جاليز داشتند( λ)افزایش جمعيت متناهي نرخ ( و r) افزایش جمعيت ذاتي نرخداری بر اثرات معني

مورد استفاده قرار مختلف های مدیریتي آفات رگر حشرات در برنامههای بيمامنظور افزایش ميزان کارایي قارچتواند بهميحاضر 

 گيرد. 

 

 های زیرکشنده، مدیریت تلفيقي، مهار زیستيپارامترهای رشد جمعيت، غلظتبيمارگرهای حشرات، کلیدی:  هایواژه
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 مقدمه

همانند سایر های خيار توليد محصول در مزارع و گلخانه

محدود  عوامل متعددیهای کشاورزی، توسط بومزیست

ها توان به شتهها ميترین آنشده است که از جمله مهم

 Aphisشته جاليز، . (Rahsepar et al., 2016اشاره نمود )

gossypii Gloverجازی و چندخوار ای همه، گونه

گرمسيری، گرمسيری و معتدل باشد که در مناطق نيمهمي

(. چرخه Razmjou et al., 2011کره زمين وجود دارد )

های سنين مرحله رشدی )پوره 5زندگي این آفت دارای 

باشد و افزایش جمعيت آن بر اول تا چهارم و شته بالغ( مي

این  (.Xia et al.,1999) بکرزایي افراد ماده استوار است

گونه ميزبان گياهي پتانسيل  220گونه با دارا بودن حدود 

قابل توجهي در حفظ جمعيت خود در شرایط مختلف 

(. شته جاليز با استفاده از Patil, 2013) باشددارا مي محيطي

مکنده خود بافت گياه ميزبان را  -قطعات دهاني زننده 

سوراخ کرده و با تغذیه از شيره گياهي موجود در آوند 

خسارت مستقيم  ،در نهایت شده و ضعف آن موجبآبکش 

دنبال خواهد داشت این آفت خشکيدگي کامل گياه را به

(Blackman and Eastop, 2000; Takalloozadeh, 

(. عالوه بر این، شته جاليز از توانایي قابل توجهي در 2010

باشد و های ویروسي گياهي برخوردار ميانتقال بيماری

( از Cucumber Mosaic Virusویروس موزایيک خيار )

باشد که از گياهي مي زایبيماریعوامل ترین جمله مهم

 Pinto et) شودبه گياه خيار منتقل مي طریق تغذیه این آفت

al., 2008) . 
مهار زیستي که در حقيقت استفاده از دشمنان طبيعي 

های رقيب ، جمعيت)شکارگرها، پارازیتوئيدها و بيمارگرها(

و منظور کاهش جمعيت آفات به آنتاگونيستموجودات و 

باشد، از جمله راهکارهایي است که ميهای گياهي بيماری

منظور کاهش اثرات سوء ناشي از در کشاورزی نوین به

شيميایي در کانون توجه قرار  هایآفتکشرویه مصرف بي

بيمارگرهای  توانایياست. در این ميان، استفاده از  گرفته

 دها وها، نماتها، ویروسها، قارچحشرات )باکتری

منظور کاهش جمعيت آفات سلولي( بهموجودات تک

اخير به شدت  هایسالخوار موضوعي است که در گياه

مورد توجه پژوهشگران مختلف قرار گرفته و حجم قابل 

را به خود اختصاص داده است  هاپژوهشتوجهي از 

(Islam and Omar, 2012 .) 

 .Beauveria bassiana Balsقارچ بيمارگر 

(Vuill.) با  های بيمارگر حشراتقارچترین همیکي از م

باشد که تاکنون فعاليت دامنه ميزباني گسترده مي

 های مختلف حشرات نظيرزایي آن از راستهبيماری

 گزارش شده است باالنبالپوشان، بالپولکداران و نيمسخت

(Hajek, 2004 .)ي از های مختلفجدایهکه توجه به اینبا

استفاده از  توانمي، وجود دارنددر طبيعت این بيمارگر 

عنوان یکي از عوامل مهم مهار زیستي در به ها راآن

 Vanهای مدیریتي آفات کشاورزی مد نظر قرار داد )برنامه

et el., 2007.) های متعددی در ارتباط با تاکنون پژوهش

روی پارامترهای  B. bassianaارزیابي تأثير قارچ بيمارگر 

از آن جمله که زیستي حشرات آفت انجام شده است 

مگس ميوه های صورت گرفته روی توان به بررسيمي

کنه (، Quesada-Moraga et al., 2006ای )مدیترانه

(، شته Seyed-Talebi et al., 2012ای )دولکه تارتن

 ,.Rashki and Shirvani, 2013; Lopez et alجاليز )

اشاره  (Zhang et al., 2015)گل تریپس غربي و ( 2014

 . نمود

های متعددی در ارتباط با که پژوهشآن با وجود

در کاهش  B. bassianaقارچ بيمارگر  توانایيارزیابي 

جمعيت آفات مختلف صورت پذیرفته است، اما مرور منابع 

صورت گرفته  هایپژوهشموجود حاکي از آن است که 

روی بيمارگر در خصوص ارزیابي اثرات زیرکشندگي این 

باشد. این امر در حالي است که شته جاليز بسيار اندک مي

، توجه به اثرات این عامل بيولوژیکدر بررسي کارایي 

 مربوط به هایبررسيبه اندازه انجام  گاهزیرکشندگي نيز 

باشد. بر همين اساس، در اثرات کشندگي حائز اهميت مي

 .Bپژوهش حاضر اثرات زیرکشندگي قارچ بيمارگر 

bassiana عنوان های زیستي شته جاليز بهروی ویژگي

ها و مزارع خيار کشور یکي از آفات مهم و کليدی گلخانه
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-نسل متوالي و با استفاده از جدول زندگي ویژه سن دودر 

 مورد مطالعه قرار گرفت. مرحله رشدی 

 

 هااد و روشمو

 پرورش گیاه میزبان

های مورد تأیيد خيار رقم امپراطور از فروشگاه بذرهای

سازمان حفظ نباتات استان کهگيلویه و بویراحمد تهيه و بعد 

های نسبتهای پالستيکي که با دار شدن در گلداناز جوانه

خاک معمولي، کود حيواني پوسيده و ماسه پر مساوی از 

های مذکور در شرایط شدند.گلدانشده بودند، کاشته 

 65±5سلسيوس، رطوبت نسبي  درجه 25±5گلخانه با دمای 

های توری با و شرایط روشنایي طبيعي درون قفسدرصد 

متر نگهداری شدند. کاشت گياهان  5/1×6/0×6/0ابعاد 

های آزمایشگاهي صورت هفتگي و تا پایان بررسيجدید به

صورت وددهي گياهان بهادامه یافت. عمليات آبياری و ک

فظ نباتات های کارشناسان سازمان حمنظم و براساس توصيه

احمد صورت پذیرفت. عالوه بر این، استان کهگيلویه و بویر

کشي در طول مراحل انجام آزمایش گونه آفتاز هيچ

 استفاده نشد.

 تشکیل کلنی شته جالیز

منظور تشکيل کلني شته جاليز در شرایط گلخانه، به

هایي از مراحل مختلف زندگي این آفت از روی نمونه

شهر  اطراف هایهای اصلي آن در مزارع و گلخانهميزبان

آوری شده و به آزمایشگاه گروه گياهپزشکي یاسوج جمع

های مذکور ابتدا به دقت دانشگاه یاسوج منتقل شدند. نمونه

شده و پس از حذف  بررسيزیر استریوميکروسکوپ 

ه شده و افراد های پارازیتته )شکارگرها، نمونهعوامل ناخواس

ها ( به شرایط گلخانه منتقل شدند. این نمونهآلوده به بيمارگر

ابعاد )های توری پس از انتقال به گلخانه، دورن قفس

 8-6 ی خيار در مرحلههاکه حاوی بوته (متر 5/1×6/0×6/0

ها قرار گرفتند و مراحل مختلف زیستي آن برگي بودند،

ها در انجام روی این گياهان سپری شد. از این نمونه

های آزمایشگاهي استفاده شد. الزم به ذکر است که بررسي

مدت ها حداقل بهقبل از استفاده در آزمایشکلني مذکور 

. عالوه بر این، در نگهداری شدسه نسل در شرایط گلخانه 

 هایي از مناطق اوليهمراحل انجام آزمایش نمونهطول 

 و به کلني موجود اضافه شدند.آوری جمعبرداری نمونه

 بیمارگر مورد مطالعه

 .Bقارچ بيمارگر  MZدر پژوهش حاضر از جدایه 

bassiana  که توسط تله گالریا از مزارع ذرت شهرستان

، استفاده شد. ایزوله آوری شده بودمشکين دشت جمع

بيمارگر حشرات آزمایشگاه های مذکور در کلکسيون قارچ

کنترل بيولوژیک گروه گياهپزشکي دانشگاه تهران 

شود. در پرورش ایزوله مورد مطالعه از محيط نگهداری مي

 به همراه مخمر ساخت شرکت مرک آلمان SDAYکشت 

(Sabouraud Dextrose Agar + Yeast)  .استفاده شد

دقيقه در  15مدت سازی ابتدا بهمحيط کشت پس از آماده

سلسيوس در دستگاه اتوکالو ضدعفوني  درجه 121دمای 

 8قطر  با ظروف پتریدرون و شده و سپس زیر هود 

ساعت، قطعاتي از ميسيليوم  24. پس از متر ریخته شدسانتي

های استریل از کشت اصلي ایزوله مورد مطالعه توسط سوزن

 ظروف پتریجدا شده )زیر هود و در شرایط استریل( و به 

صورت به ظروف پتریحاوی محيط کشت منتقل شدند. 

يوس درجه سلس 25دستگاه انکوباتور با دمای  درون وارونه

و تا زمان اسپورزایي  قرار گرفتهو در شرایط تاریکي کامل 

روز( در این شرایط نگهداری شدند. اسپورهای  14)

ها مورد تهيه شده در این مرحله در انجام بررسيغيرجنسي 

 استفاده قرار گرفتند.

 زاهای بیماریتهیه سوسپانسیون اسپور

زای قارچ های بيماریمنظور تهيه سوسپانسيون اسپوربه

B. bassiana، استریل  ابتدا سطح محيط کشت با لوپ

های درون لوله اده شده و اسپورهای برداشت شدهخراش د

 20ليتر( ریخته شدند. به هر لوله ميلي 50پالستيکي )حجم 

 80سي توئين سي 1ليتر آب مقطر استریل به همراه ميلي

 ،سپس .اضافه شدای مهره شيشهدانه  10-5درصد( و  02/0)

. قرار گرفتدقيقه روی شيکر  15مدت مخلوط حاصل به

منظور حذف قطعات محيط پس از گذشت این مدت، به

، سوسپانسيون ایهای شيشهقارچ و مهره ميسيليوم ،کشت

عبور داده  1اسپور تهيه شده از کاغذ صافي واتمن شماره 

ون تهيه شده توسط ميکروليتر از سوسپانسي 100شد. مقدار 

https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=Sabouraud+Dextrose+Agar&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjfy66hsufYAhXS16QKHQqIBs8QkeECCCIoAA&biw=1320&bih=722
https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=Sabouraud+Dextrose+Agar&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjfy66hsufYAhXS16QKHQqIBs8QkeECCCIoAA&biw=1320&bih=722
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ليتر از سمپلر برداشته شده و غلظت اسپور در هر ميلي

 ،سوسپانسيون با استفاده از الم گلبول شمار تعيين شد. سپس

در سوسپانسيون غلظت اسپور منظور تهيه غلظت مادری، به

کاهش  810به سترون تهيه شده با استفاده از آب دوبار تقطير 

 . (Fazeli-Dinan et al., 2016) داده شد

 آزمایش زیست سنجی 
، 310، 210های سنجي از غلظتدر انجام آزمایش زیست

مارگر بياز ليتر اسپور در ميلي 810و  710، 610، 510، 410

همراه به دوبار تقطير سترونآب  مورد مطالعه استفاده شد.

قرار استفاده مورد عنوان شاهد درصد( به 02/0) 80توئين 

عاری  های خيارهای برگي از برگدیسک. در ابتدا گرفت

های مذکور از هرگونه آلودگي تهيه شد. در تهيه دیسک

متر برش داده سانتي 8به قطر  یادایرهها به صورت برگ

 8با قطر  پتریظروف یک الیه پنبه در کف  ،شدند. سپس

های . برگشداشباع مقطر متر قرار داده شده و با آب سانتي

ها رو به باال باشد روی پشت آن کهطوریبرش داده شده به

الیه پنبه مرطوب قرار گرفتند. با استفاده از قلم موی ظریف 

ساعت  24بال با طول عمر حداکثر بالغ بيماده شته  20تعداد 

از کلني موجود در شرایط گلخانه انتخاب شده و روی هر 

های مختلف تهيه شده دیسک برگي انتقال داده شد. غلظت

سوسپانسيون اسپور قارچ با استفاده از اسپری دستي روی از 

های برگي پاشيده شدند. های قرار گرفته در دیسکشته

ساعت بسته شد و اطراف  24ها به مدت درب پتری ،سپس

ی زني اسپورهاجوانه برایها با هدف تأمين رطوبت الزم آن

ساعت،  24با نوار پارافيلم مسدود شد. پس از  زابيماری

دار که های سوراخهای برگي با دربب دیسکدر

 ،های ارگانزا پوشانده شده بودها با توریهای آنسوراخ

تکرار انجام  6تعویض شد. آزمایش در هر غلظت با حداقل 

روز در  14های مورد مطالعه به مدت پذیرفت. دیسک

درجه سلسيوس، رطوبت  25±2دستگاه ژرميناتور )دمای 

ساعت روشنایي(  16نوری  درصد و دوره 65±5نسبي 

نگهداری شدند و تعداد افراد مرده در طول این مدت ثبت 

که مرگ افراد در اثر منظور حصول اطمينان از این. بهشد

فعاليت بيمارگر مورد مطالعه صورت گرفته است، افراد مرده 

و روی  پتریظروف در هر تکرار به صورت جداگانه درون 

قرار گرفته و تشکيل توده ميسيليومي روی بدن کاغذ صافي 

قرار گرفت. در پایان، نتایج به  مورد بررسي دقتها بهآن

افزار آماری و نرم Probit آزموندست آمده با استفاده از 

SAS  .مورد بررسي قرار گرفتند 

 .Bقارچ بیمارگر  گیبررسی اثرات زیرکشند

bassiana جالیز روی شته 

های این مرحله درون ژرميناتور با دمای بررسي تمام

 درصد و دوره 65±5درجه سلسيوس، رطوبت نسبي  25±2

 و روی دو نسل متوالي شته جاليز ساعت روشنایي 16نوری 

 .انجام شدهای بالغ و نتاج( )ماده

 های بالغ ارزیابی اثرات زیرکشندگی روی ماده

، 10LCهای زیرکشنده در انجام این بررسي از غلظت

20LC  30وLC  قارچ بيمارگرB. bassiana  شداستفاده .

درصد(  02/0)  80به همراه توئين  سترون ريقطدوبار تآب 

شته  100عنوان شاهد در نظر گرفته شد. در هر غلظت نيز به

ساعت مورد مطالعه  24بال با طول عمر حداکثر بالغ بيماده 

زیرکشنده های مختلف که غلظتقرار گرفت. پس از آن

روی افراد مورد مطالعه پاشيده شدند، هر فرد با استفاده از 

متر( سانتي 6قلم موی ظریف به دیسک برگي جداگانه )قطر 

انتقال داده شد. افراد مذکور به صورت روزانه مورد بازدید 

ها زایي آنقرار گرفته و عالوه بر ثبت طول عمر، ميزان پوره

 B. bassianaبيمارگر  . اثرات زیرکشندگيشدنيز ثبت 

با استفاده ها آنزایي و پورههای بالغ ماده عمر شتهروی طول 

 One-Wayطرفه )از آزمون آناليز واریانس یک

ANOVAافزار آماری ( و نرمSAS  مورد ارزیابي قرار

 ،هادار بين ميانگينگرفت. در صورت مشاهده اختالف معني

منظور درصد به 05/0در سطح احتمال  SNKاز آزمون 

 ها استفاده شد.بندی ميانگينگروه

های ارزیابی اثرات زیرکشندگی روی نتاج ماده

 بالغ تیمار شده

از افراد بالغ تيمار شده در هر  زایي،در روز سوم پوره

پوره سن یک با طول عمر  80صورت تصادفي تعداد تيمار به

صورت جداگانه هر فرد بهساعت انتخاب شده و  12حداکثر 

برگي قرار گرفت. افراد مذکور  درون یک دیسک
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صورت روزانه مورد بازدید قرار گرفته و طول مراحل به

ثبت شد. ها آنمختلف رشدی به همراه ميزان مرگ و مير 

زایي پس از بلوغ، عالوه بر طول مرحله بالغ، ميزان پوره

دست نتایج به ليلتجزیه و تحروزانه هر فرد نيز ثبت شد. در 

جدول زندگي دو جنسي ویژه  نظریهاز  ،آمده در این مرحله

محاسبه . (Chi, 1988) استفاده شد رشدیمرحله -سن

مقادیر کاذب پارامترهای مختلف زیستي شته جاليز با 

( و در نظر Bootstrapاسترپ )استفاده از تکنيک بوت

آماری برداری انجام شد. مقایسه نمونه 100000گرفتن 

دست آمده نيز با استفاده از آزمون مقادیر کاذب به

( و در سطح Paired-bootstrapاسترپ جفت شده )بوت

تجزیه و  تمام .درصد صورت پذیرفت 05/0احتمال 

  TWOSEXبا استفاده از نرم افزار  این مرحلههای تحليل

MSChart ( صورت پذیرفت(Chi, 2016. 

 

 نتایج و بحث

 سنجیآزمون زیست

 .Bسنجي قارچ بيمارگر نتایج حاصل از آزمون زیست

bassiana  نشان  1روی حشرات بالغ شته جاليز در جدول

داده شده است. بر اساس نتایج حاصل از پژوهش حاضر، 

بيمارگر مورد مطالعه نسبت به حشرات ماده  50LCمقدار 

ليتر محاسبه شد. عالوه اسپور/ميلي 2/6 ×510 بالغ شته جاليز

بر این، پایين بودن ميزان عددی آماره مربع کای محاسبه 

 محاسبه شده Pهمراه باال بودن مقدار به( 26/2)شده 

های ، حاکي از برازش مناسب مدل پروبيت با داده(812/0)

 باشد. دست آمده در پژوهش حاضر ميبه

 

 B. bassianaقارچ بیمارگر  اثرات زیرکشندگی

 های بالغمادهروی طول عمر و باروری 

 .Bقارچ بيمارگر های زیرکشندهاثرات غلظت 1شکل 

bassiana های بالغ روی طول عمر و ميزان باروری شته

گونه که در این شکل نيز دهد. همانتيمار شده را نشان مي

های مشخص است، ميزان باروری افراد تيمار شده با غلظت

مار شاهد داری با تيتفاوت معني 20LCو  10LCزیرکشنده 

ميزان باروری کل ثبت شده  30LCنداشت، اما در غلظت 

بيش از سایر تيمارهای مورد مطالعه بود. باال بودن ميزان 

تواند به دليل باروری افراد در این تيمار به احتمال فراوان مي

العمل افراد زنده مانده به غلظت باالتر قارچ بيمارگر عکس

خسارت وارده به جمعيت باشد که به نوعي درجهت جبران 

برآمده و سعي دارند با افزایش ميزان توليدمثل قدرت 

جمعيت را برای تحمل شرایط نامساعد حفظ نمایند. با این 

های وجود، طول عمر افراد تيمار شده تحت تأثير غلظت

 مختلف مورد استفاده قرار نگرفت.

 

 
 

 Aphis gossypiiعليه حشرات بالغ شته جاليز  Beauveria bassianaقارچ بيمارگر زهرآگيني  -1جدول 

Table 1. Toxicity of Beauveriabassiana on the adult of Aphis gossypii 
Sublethal concentrations(Conidia/ml) 

(Fiducial limits) 
LC50 No.* Slope 

χ 2  

(df) 
P 

LC10 LC20 LC30      

2.5 × 102 

(8×101-6.5×102) 

3.7 × 103 

(1.5×103-7.5×103) 

2.5 × 104 

(1.3×104-4.6×104) 

6.2 × 105 

(3.5×105-1.1× 106) 
1220 7.07 

2.26 

 (5) 
0.81 

* Number of subject 
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 ,.Seyed-Talebi et al)سيدطالبي و همکاران 

قارچ ای با که تيمار کنه تارتن دولکه کردندبيان  (2012

طول عمر افراد بالغ نر و ماده را  B. bassianaبيمارگر 

دهد. این امر در حالي است که تحت تأثير خود قرار مي

ای تحت تأثير تيمارهای ميزان باروری کنه تارتن دولکه

های حاصل مختلف این بيمارگر قرار نگرفته و مشابه با یافته

پس از تيمار با قارچ ميزان باروری  ،از پژوهش حاضر

الزم به ذکر است که کاهش نيافت.  B. bassianaبيمارگر 

به دليل دارا تواند ها ميو کنهها جمعيت شته این ویژگي در

همراه توليدمثلي باال در این گروه از آفات بهبودن قدرت 

 کائور و همکاران.ها باشددر شتهزایي زندهدارا بودن توانایي 

)2011 ,et al.Kaur ( 47/1×510های اثرات غلظت ،
ليتر این بيمارگر را روی اسپور/ميلي 03/2×810و  03/4×610

 Spodoptera liutralisپره طول عمر و باروری شب

Fabricius  ه ک نشان دادندقرار داده و  بررسيمورد

داری طول صورت معنيتيمارهای مختلف مورد مطالعه به

عمر و باروری این آفت را تحت تأثير قرار داده و با افزایش 

مورد مطالعه از مقادیر پارامترهای مذکور کاسته  غلظت

 ,Kim) کيم د. در بررسي صورت گرفته توسطشومي

Lecanicillium قارچ  410و  810های غلظت 2007(

attenuatum Zare & Gams ی سن هاطول عمر پوره

داری کاهش دادند. صورت معنياول و سوم شته جاليز را به

 Ekesi and) اکسي و مانيانا در پژوهشي مشابه توسط

Maniania, 2000) طول عمر تریپس ،

Megalurothrips sjostedti (Trybom) و شته Aphis 

crassivora Koch  با افزایش غلظت بيمارگرهایB. 

bassiana  وMetharhizium anisopliae Metsch. 
 .Bهای بيمارگر قارچ ،چنينکاهش پيدا کرد. هم

bassiana  وLecanicillium lecanii (Zimm.) طور به

روسي  قابل توجهي کاهش ميزان باروری شته کاهو و شته

 ,Fournier and Brodeurدنبال داشتند )گندم را به

 ژانگ و همکاران (. در پژوهش صورت گرفته توسط2000

(Zhang et al., 2015)  نيز استفاده از قارچ بيمارگرB. 

bassiana تریپس  ریزیپتانسيل تخم کاهش طول عمر و
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* Different letters indicate significant difference (P< 0.05). 

خطای معيار(   ±روی طول عمر بالغ و ميزان باروری )ميانگين  Beauveria bassianaاثرات زیرکشندگي قارچ بيمارگر  -1شکل 

 Aphis gossypiiشته 

Figure 1. Sublethal effects of Beauveria bassiana on adult longevity and fecundity (mean ± SE) of Aphis 

gossypii 
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های یافته. داشت دنبالرا به F. occidentalisغربي گل 

های پژوهش اغلبدست آمده در مغایر با نتایج به ،حاضر

تواند پس از شته جاليز ميفوق بوده و مؤید آن است که 

 B. bassianaهای زیرکشنده بيمارگر غلظتمواجهه با 
مناسبي در راستای جبران خسارت وارده به العمل عکس

مواجهه پس از نيز نتایج مشابهي جمعيت از خود نشان دهد. 

 .Mقارچ بيمارگر  های زیرکشندهغلظت بااین آفت 

anisopliae سفيدی توسط عليزاده گل(Alizadeh-

Gelsefidi, 2017) چه که در آن .شده است گزارش

گر آن بيان بسيار قابل توجه بوده و  ،جا بدان اشاره شداین

های مقاوم توسعه جمعيتکه در طوالني مدت امکان است 

های شته جاليز نسبت به بيمارگرهای مورد استفاده در برنامه

بر همين اساس، انجام  وجود دارد.این آفت مدیریتي 

تغييرات فيزیولوژیک های تکميلي در خصوص بررسي

های زیرکشنده با غلظتصورت گرفته در افرادی که 

شوند، بسيار ضروری های بيمارگر حشرات مواجه ميقارچ

 باشد.مي

 

 B. bassianaاثرات زیرکشندگی قارچ بیمارگر 

های روی پارامترهای زیستی نتاج حاصل از ماده

 تیمار شده

 های مختلف رشدی و باروریطول دوره

 .Bاثرات زیرکشندگي قارچ بيمارگر  2جدول 

bassiana های مختلف رشدی نتاج حاصل از بر طول دوره

ترین طول دهد. بيشهای بالغ تيمار شده را نشان ميشته

 غلظتدر ( 1TPOP)این آفت زایي کل قبل از پورهدوره 

روز( مشاهده  5تيمار شاهد )روز( و  17/5) 10LCزیرکشنده 

 30LCدر تيمار طول این دوره زیستي نيز ترین کم شد.

ه رشدی مراحل رکاهش طول دو. روز( 60/4) محاسبه شد

تری به شود که افراد در مدت زمان کوتاهسبب مي نابالغ

                                                           
1. Total pre-oviposition period  

توليدمثل خود را آغاز نمایند. این مرحله بلوغ رسيده و 

یکي از دالیل افزایش مقادیر محاسبه شده تواند مسأله مي

( در غلظت r) شته جاليز نرخ ذاتي افزایش جمعيت

از طرفي، باید به این (. 4باشد )جدول  30LCزیرکشنده 

مسأله نيز توجه نمود که کاهش طول دوره رشد و نمو 

تواند اثرات نامطلوبي بر رشد و ميیک آفت مراحل نابالغ 

در شرایط طبيعي داشته  آندهای ينمو مراحل نابالغ پارازیتوئ

 (. Erb et al., 2001; Sedaratian et al., 2013باشد )

 (Kim, 2007)های صورت گرفته توسط کيم بررسي

حاکي از آن است که طول این دوره رشدی در شته جاليز 

کي گيرد. زقرار نمي L. lecaniiتحت تأثير قارچ بيمارگر 

(Zaki, 1998)  گزارش کرد که طول دوره پورگي شتهA. 

carassivora  با افزایش غلظت قارچB. bassiana 
های حاصل از سو با یافتههم کاهش پيدا کرد که این مسأله

 ,.Zhang et al)باشد. ژانگ و همکاران پژوهش حاضر مي

قارچ بيمارگر  های زیرکشندهنشان دادند که غلظت (2015

B. bassiana  طول دوره رشد و نمو مراحل نابالغ تریپس

در نتایج  دهند. تفاوتغربي گل را تحت تأثير خود قرار نمي

شگران مختلف عالوه بر تفاوت در گزارش شده توسط پژوه

 ،آفت مورد مطالعه شرایط انجام آزمایش، گياه ميزان و

های بيمارگر مورد دليل متفاوت بودن جدایهتواند بهمي

عالوه بر این، اطالعات ارائه شده در جدول  مطالعه نيز باشد.

زایي نتاج شته جاليز نيز در دهد که ميزان پورهنشان مي 2

بيش از سایر تيمارهای مورد مطالعه  30LCغلظت زیرکشنده 

پوره( که به نوعي مؤید توانایي این حشره در  08/67است )

زایي پس از مواجهه با شرایط نامطلوب افزایش ميزان پوره

 باشد.مي
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های تيمار شده با غلظت Aphis gossypiiخطای معيار( نتاج شته جاليز  ±های مختلف رشدی )ميانگين طول دوره -2جدول 

 Beauveria bassianaزیرکشنده قارچ بيمارگر 

Table 2. Duration of different life stages (mean ± SE) in offsprings of Aphis gossypii treated by 

sublethal concentrations of Beauveria bassiana 

 

Treatments 

 Different life stages  

Pre-adult 

(day) 

APOP 

(day) 

TPOP 

(day) 

Longevity 

(day) 

Fecundity 

(egg) 

Control 4.69 ± 0.13ab 0.31 ± 0.08a 5.00 ± 0.13ab 14.80 ±1.12a 48.84 ± 4.09b 

LC10 4.89 ± 0.16a 0.28 ± 0.08a 5.17 ± 0.14a 15.23 ± 0.85a 49.71 ± 3.75b 

LC20 4.47 ± 0.09bc 0.20 ± 0.06a 4.67 ± 0.09bc 14.25 ± 1.19a 55.68 ± 3.58b 

LC30 4.36 ± 0.10c 0.24 ± 0.08a 4.60 ± 0.09c 15.70 ± 1.66a 67.08 ± 3.54a 
* Different letters in a same column indicate significant difference (Paired bootstrap test, P< 0.05). 

 های مختلف رشدیمرگ و میر دوره

ز شته جالينتاج پيش از بلوغ ميزان مرگ و مير مراحل 

قارچ  30LCو  10LC ،20LC های زیرکشندهدر اثر غلظت

ده نشان دا 3يمار شاهد در جدول و ت B. bassianaبيمارگر 

 شانه شده در این جدول نگونه که اطالعات ارائت. هماناس

ترین درصد مرگ و مير مراحل نابالغ در بيش ،دهدمي

ترین آن در تيمار شاهد درصد( و کم 24/24) 30LCغلظت 

 درصد( ثبت شد. 85/5)

 .Bهای بيمارگر در پژوهشي دیگر، اثرات قارچ

bassiana  وM. anisopliae  روی مرگ و مير مگس

مورد  Ceratitis capitata Wiedemannميوه مدیترانه 

 .Bمشخص شد قارچ بيمارگر  ومطالعه قرار گرفت 

bassiana  ليتر سبب افزایش اسپور/ميلي 910در غلظت

درصد شده است.  70/65تا  مرگ و مير مگس مدیترانه

 910در غلظت  M. anisopliaeچنين، قارچ بيمارگر هم

درصدی در جمعيت  73/80ليتر مرگ و مير اسپور/ميلي

(. Khlaywi et al., 2014ایجاد کرد ) مگس ميوه مدیترانه

باالبودن ميزان مرگ و مير مراحل نابالغ شته جاليز پس از 

سبب  B. bassianaقارچ بيمارگر  30LC تيمار با غلظت

تری از جمعيت به مرحله بلوغ برسند. شود که درصد کممي

اند بخش از طرفي، افرادی که به مرحله بلوغ رسيده

د را برای مبارزه با بيمارگر مهاجم تری از انرژی خوبيش

تواند عامل محرکي اند. این مسأله ميمورد استفاده قرار داده

ها را وادار کندکه در های بالغ قلمداد شده و آنبرای ماده

های جهت رفع خسارت وارده به جمعيت، تعداد پوره

تری توليد نمایند. البته جهت بررسي این فرضيه انجام بيش

 باشد.تر مورد نياز ميبيش هایآزمون

 

خطای ±  )ميانگينمراحل نابالغ مرگ و مير روی  Beauveria bassianaقارچ بيمارگر  های زیرکشندهاثرات غلظت -3جدول 

 Aphis gossypiiنتاج شته جاليز ( معيار
Table 3. Sublethal effects of Beauveria bassiana on pre-adult mortality (mean ± SE) in offsprings of 

Aphis gossypii 

 Different treatments 

Control LC10 LC20 LC30 

Mortality (%) 5.88 ± 0.04b 9.67 ± 0.05ab 15.00 ± 0.05ab 24.24 ± 0.07a 
* Different letters indicate significant differences (Paired bootstrap test, P< 0.05). 
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 و باروری مانیزندهنرخ 

روی نرخ  B. bassianaاثرات زیرکشندگي بيمارگر 

های نتاج حاصل از شته مرحله رشدی-ویژه سن مانيزنده

گونه داده شده است. هماننشان  2ماده تيمار شده در شکل 

ترین نرخ این منحني نشان داده شده است، بيش که در

های بالغ در تيمار شاهد در هنگام ظهور شته مانيزنده

های سو با یافتهاین مسأله همدرصد(.  88مشاهده شد )

ميزان مرگ و مير مراحل مختلف رشدی حاصل از بررسي 

 (. 3باشد )جدول این آفت مي
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ترین مقدار این پارامتر نيز در غلظت زیرکشنده کم

30LC ( منحني نرخ  76محاسبه شد .)ویژه  مانيزندهدرصد

ه شده در منحني ارائ ساده شدهکه در حقيقت فرم  (xlسني )

نشان داده شده است.  3باشد، در شکل مي 2شکل 

های شود، منحنيگونه که در این شکل مشاهده ميهمان

ویژه سني این آفت در تيمارهای مختلف مورد  مانيزنده

نوع سوم  مانيزندههای مطالعه شباهت بسيار زیادی به منحني

رشد مير در سنين انتهایي  ترین ميزان مرگ وکه در آن بيش

ویژه سني،  مانيزندهند. عالوه بر نرخ رشود، دامشاهده مي

این آفت را  مرحله رشدی-منحني باروری ویژه سن 3شکل 

قارچ محرک  دهد. در این نمودار نيز اثرنيز نشان مي

توليدمثلي این آفت مشاهده  کارایيبيمارگر مورد مطالعه بر 

 زایي روزانه در غلظتپوره ترین ميزانشود و بيشمي

پوره در روز  52/9شود )مشاهده مي 30LCزیرکشنده 

 ششم(. 
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Figure 2. Sublethal effects of Beauveria bassiana on age-stage survival rate (sxj) of offspring from 

treated Aphis gossypii 
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 امید به زندگی

که  رشدیمرحله  -های اميد به زندگي ویژه سن منحني

و مرحله رشدی  xبيانگر مدت زماني است که افراد در سن 

j  ده شده است. نمایش دا 4اميد است زنده بمانند، در شکل

ترین ميزان ه شده در این نمودار، بيشبر اساس اطالعات ارائ

صل از افراد ماده در نتاج حادر زمان ظهور اميد به زندگي 

مشاهده شد  30LCهای تيمار شده با غلظت زیرکشنده ماده

که افراد نابالغ در این تيمار باتوجه به اینروز(.  92/15)

در نتيجه پس از تری را متحمل شدند، مرگ و مير بيش

که در حقيقت مرحله حساس رشدی عبور از این مرحله 

اميد به رود، ميزان شمار ميزندگي افراد در این تيمار به

 فزایش یافته و به باالترین ميزانا در افراد زنده مانده زندگي

همين در ميان تيمارهای مختلف مورد مطالعه رسيده است. 

پس از عبور در این تيمار  هاکه شته مسأله باعث شده است

ام  34تا روز از مرحله حساس زندگي خود و رسيدن به بلوغ 

ترین طول دوره زندگي در ميان که بيش ندمانبزنده 

افزایش طول عمر باشد. مورد مطالعه ميمختلف تيمارهای 

زایي در اختيار تری را جهت پورهافراد بالغ فرصت بيش

برای تواند دليل دیگری دهد و این مسأله ميها قرار ميآن

 ثبت باالترین ميزان باروری در این تيمار باشد. 
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Figure 3. Sublethal effects of Beauveria bassiana on age-specific survival rate (lx) and age-stage 

fecundity (fxj) of offspring from treated Aphis gossypii 
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 ارزش تولید مثلی

 مرحله رشدی-ش توليد مثلي ویژه سننمودارهای ارز

باشند، در که بيانگر نقش افراد در توليد جمعيت آینده مي

گونه که در این نمودار نمایش داده شده است. همان 5شکل 

مشارکت را در توليد ترین شود، افراد ماده بيشمشاهده مي

باشند. مقدار عددی این پارامتر برای جمعيت آینده دارا مي

( برابر با نرخ متناهي 01vهای سن اول یک روزه )پوره

(. عالوه بر 4و جدول  5باشد )شکل افزایش جمعيت مي

زایي به این، ميزان این مشارکت در زمان رسيدن به اوج پوره

ترین مقدار با این وجود، بيشرسد. مقدار خود مي ترینبيش

عددی محاسبه شده برای این پارامتر در تيمار زیرکشنده 

30LC .محاسبه شد 

 

 پارامترهای رشد جمعیت

های زیستي ترین آمارهپارامترهای رشد جمعيت که مهم

های تيمار شده با نمایند، برای شتهیک حشره را ارائه مي

 B. bassianaهای مختلف زیرکشنده قارچ بيمارگر غلظت
گونه که در این جدول اند. هماننشان داده شده 4در جدول 

  خالص توليد مثل شود، مقادیر محاسبه شده نرخمشاهده مي

(0R)  این آفت در تيمارهای مختلف مورد مطالعه از نظر

 این  داری با یکدیگر نداشتند. مغایر بانيآماری اختالف مع

 Rashki and)، راشکي و شيرواني های این بررسيیافته

Shirvani, 2013)  گزارش نمودند که با افزایش غلظت

 نرخ خالص توليد مثل شته B. bassianaقارچ بيمارگر 

های یابد. تفاوت ژنتيکي در جمعيتجاليز کاهش مي

های قارچي مورد بررسي و ایزولهمختلف مورد مطالعه، 

توان به عنوان چنين ميزبان گياهي مورد استفاده را ميهم

 برخي از دالیل احتمالي بروز چنين اختالفاتي عنوان نمود.
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Figure 4. Sublethal effects of Beauveria bassiana on age-stage life expectancy (exj) of offspring in Aphis 

gossypii 
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Table 4. Sublethal effects of Beauveria bassiana on population parameters (mean ± SE) of offspring in 

Aphis gossypii 

T 

(day) 

λ 

)1-day( 

r 

)1-day( 
0R 

(offspring/individual) 

GRR 

(offspring/individual) 

Treatments 

ab8.50±0.14 ab1.568±0.017 ab0.450±0.011 a45.97±4.27 ab63.16±2.45 Control 
a8.75±0.17 b1.544±0.029 b0.434±0.013 a44.90±4.24 b55.76±2.94 10LC 
bc8.18±0.13 a1.602±0.019 a0.471±0.012 a47.32±4.30 a68.13±2.70 20LC 
c8.07±0.11 a1.626±0.027 a0.486±0.017 a50.81±5.66 a3.72 70.40± 30LC 

* Different letters in a same column indicate significant differences (Paired bootstrap test, P< 0.05). 

نتاج  )xjv(رشدی مرحله -سن روی ارزش توليدمثلي ویژه bassiana Beauveriaبيمارگر قارچ اثرات زیرکشندگي  - 5شکل 

 Aphis gossypiiشته 
Figure 5. Sublethal effects of Beauveria bassiana on age-stage reproductive value (vxj) of offspring 

in Aphis gossypii 
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افزایش  ن پارامترهای رشد جمعيت، نرخ ذاتيدر ميا

باشد که عوامل متعددی ترین پارامتر ميمهم( r)جمعيت 

 مانيزندهنظير طول دوره رشد و نمو مراحل نابالغ، نرخ 

مراحل نابالغ، پتانسيل توليدمثلي و .... تعيين کننده مقادیر 

، 4باشند. بر اساس نتایج ارائه شده در جدول عددی آن مي

اثرات  B. bassianaهای مختلف قارچ بيمارگر غلظت

گونه که در همانداشتند. بر این پارامتر جمعيتي  داریعنيم

مباحث پيشين بدان اشاره شد، اگرچه ميزان مرگ و مير 

با افزایش غلظت بيمارگر مورد مطالعه افزایش مراحل نابالغ 

یافت، اما حشرات زنده مانده با افزایش ميزان توليدمثل 

جبران خوبي بهاند خسارت وارده به جمعيت را توانسته

غلظت عددی این پارامتر در  رمقدا ،بر همين اساس ایند.نم

. بودتيمارهای مورد مطالعه تر از سایر بيش 30LCزیرکشنده 

 Isaria fumosoroseaدار قارچ بيمارگر اثرات معني

Wize  روی نرخ ذاتي افزایش جمعيت سفيد بالک پنبه و

 پره پشت الماسي در پژوهش صورت گرفته توسطشب

مورد تأیيد  (Huang et al., 2010) و همکاران هوآهنگ

 و شيروانيراشکي قرار گرفت. در پژوهشي دیگر، 

(Rashki and Shirvani, 2013)  کاهش نرخ ذاتي

افزایش جمعيت شته جاليز را پس از تيمار با قارچ بيمارگر 

B. bassiana  ای که باید بدان توجه نکته .کردندگزارش

در  ذکر شده، هایپژوهشبرخالف نمود آن است که 

افراد پژوهش حاضر محاسبه پارامترهای جمعيتي در نتاج 

تيمار شده صورت پذیرفته است و بدون تردید این مسأله 

 مشاهده چنين اختالفاتي خواهد داشت.سزایي در تأثير به

پس ی جمعيتي شته جاليز رامترهاپادر پژوهش حاضر، 

 .Bهای زیرکشنده قارچ بيمارگر از مواجهه با غلظت

bassiana  روی گياه خيار مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج

دست آمده نشان داد که تماس شته جاليز با مقادیر پایين به

بيمارگر مورد مطالعه نه تنها سبب اختالل در روند رشد 

تاحدی قادر افراد تيمار شده جمعيت آن نخواهد شد، بلکه 

این باشند. رد شده به جمعيت نيز ميبه جبران خسارت وا

بيمارگر  هایکه در استفاده از قارچاست مسأله موضوعي 

باید به دقت مورد های مدیریتي آفات حشرات در برنامه

دست آمده در نتایج به ،توجه قرار گيرد. بدون تردید

پژوهش حاضر کمک شایاني به استفاده پایدار از این 

مدیریتي آفات مختلف کشاورزی های بيمارگر در برنامه

 خواهد نمود.

 

 سپاسگزاری
های صورت گرفته در پژوهش حاضر بخشي از بررسي

باشد که با نامه کارشناسي ارشد نویسنده اول ميپایان

حمایت مالي دانشگاه یاسوج صورت پذیرفته و نویسندگان 

 دارند.بدینوسيله مراتب قدرداني خود را اعالم مي
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Abstract 

In the present study, sublethal effects (LC10 = 255, LC20 = 3702 and LC30 = 25461 conidia/ml) of 

entomopathogenic fungus, Beauveria bassiana Bals. (Vuill.) on the biological attributes of Cotton 

aphid, Aphis gossypii Glover, was evaluated under laboratory conditions (25 ± 1 °C, relative humidity 

of 65 ± 5% and a light period of 16 h.). Data analysis was performed using the Age-stage two sex life 

table theory. Based on the results obtained, although sublethal concentrations had no significant 

effects on the female longevity, but their effects on the fecundity of treated individuals was 

significant. In addition to the treated individuals, we also present data supporting that the sublethal 

effects could carry over to their offspring. The lowest recorded value for pre-adult development of A. 

gossypii was observed at LC30 (4.36 day). Furthermore, the lowest value for duration of total pre-

ovipositional period (TPOP) was also recorded at this sublethal concentration (4.60 day). The highest 

mortality of immature stages was recorded at LC30 (24.24 %). Different treatments had significant 

effects on the intrinsic (r) and finite (λ) rates of increase. The results obtained could be helpful for 

increasing efficiency of entomopathogenic fungi in management programs of different pests.  

 

Key words: Entomopathogens, Population parameter, Sublethal concentration, Integrated 

management, Biological control 
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