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 در شرایط آزمایشگاه و مزرعهSpodoptera cilium Guenee
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چکیده
 یکی از آفات چمن در فضای سبز مناطق جنوبی ایرانSpodoptera cilium (Guenee 1852) پروانه برگخوار چمن با نام علمی
Beauveria bassiana  این تحقیق به منظور بررسی کارآیی دو سویه ایرانی قارچ.و بسیاری از کشورهای جهان است
. در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه صورت گرفتS. cilium  روی الروهایIRAN441C  وIRAN440C ( شاملBals.)Vuill

 تاریکی روی برگ چمن: ساعت روشنایی۱0:0  درصد و تناوب نوری06±۲  رطوبت نسبی، درجه سلسیوس۲۲±۱الروها در دمای

 با دو روش غوطهوری الروها و آغشتهسازی برگ، اثر غلظتهای مختلف دو سویه قارچ بر الرو های سن دوم و چهارم.پرورش یافتند
. افزایش مییابد، درصد تلفات با افزایش غلظت اسپور، نتایج نشان داد که در هر دو سن الروی.چمن با سوسپانسیون اسپور انجام شد
۲×۱60  درصد) در غلظت۲۱/۱(  بیشترین درصد تلفات تجمعی، در هر دو روش،بر اساس میزان تلفات ایجاد شده در دو مرحله
 درصد۲6  با افزایش غلظت سوسپانسیون کاهش معنیداری در مدت زمان الزم برای از بین بردن.اسپور در میلیلیتر مشاهده شد
 اسپور در میلیلیتر۲×۱60  در غلظتB. bassiana  قارچIRAN440C  نتایج ما نشان داد که سویه.جمعیت الروها مشاهده شد

- این سویه می، بنابراین.موثرترین سویه از لحاظ زهرآگینی و ایجاد درصد تلفات باال در جمعیت الروهای برگخوار چمن شناخته شد

.تواند در برنامههای کنترلی کرم برگخوار چمن در فضای سبز شهری مورد استفاده قرار بگیرد
.Spodoptera cilium ، بیماری زایی، بیماری قارچی، بیمارگر حشرات، کنترل بیولوژیکی:واژههای کلیدی
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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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مقدمه
پروانه برگخوار چمن )Spodoptera cilium (Guerine

) (Lepidoptera: Noctuidaeیکی از آفات زراعی
گیاهان دانهای تیره غالت است ( Heinrichs and
.)Barrion, 2004; Kravchenko and et al. 2008
الروها پلیفاژ هستند ( )Fibiger and Hacker, 2007و
در تراکم باال ،خصوصا در اواخر تابستان و اوایل پاییز از
برگها تغذیه میکنند به گونهایی که در مدت زمان
کوتاهی منطقه کامالً بیبرگ میشود .الروها شبها
تغذیه میکنند و در طول روز در زیر بقایا یا سنگها و
کلوخههای خاک مخفی میشوند ( Demirezer,
 .)2006شبپرهها عمدتا در مناطق مرتفع پرواز
میکنند و به نور و شکر جلب میشوند ( Fibiger and
 .)Hacker, 2007اطالعات زیستشناسی این گونه
بسیار محدود است و به خوبی مورد مطالعه قرار
نگرفته است ( .)Baris Gulcua et al. 2014حشره
 Spodoptera ciliumدر حوضه مدیترانه در شمال
آفریقا تا قسمتهای زیادی از اروپا ،ایران و آسیا ،یافت
میشود .در ترکیه از آدانا و ناحیه اورفا گزارش شده
است ( Demirezer, 2006; Unlu and Kornosor,
 .)2003; Mekhlif, 2007این آفت در ایران اولین بار
توسط  )2016( Shahriari Nejad et alاز استان کرمان
گزارش شده است .این گونه در گرمترین نواحی
اروپایی یافت میشود .پراکنش این آفت در نواحی
گرمسیری آفریقا ،آسیا (ایران ،افغانستان و هند) و
اروپا میباشد (.)Fibiger and Hacker, 2007
به دلیل بروز مقاومت سریع آفات به حشرهکشها،
به کارگیری انواع روشهای مدیریت تلفیقی از جمله
کنترل بیولوژیکی با استفاده از عوامل میکروبی توصیه
شده است (.)Baskar and Ignacimuthu, 2012
نماتدهای بیمارگر حشرات ،به عنوان عوامل کنترل
بیولوژیکی آفات متحرک مانند بسیاری از گونههای
 Spodopteraکه در نزدیکی سطح خاک حظور دارند،
از پتانسیل باالیی در کنترل این آفت برخوردار هستند
( .)Hazir, et al. 2003عالوه بر این ،استفاده از
قارچهای بیمارگر حشرات در کنترل بسیاری از آفات،
توصیه شده است .اسپورهای بیماریزای این قارچها

قادر به رشد و جوانهزنی در همولنف حشره بوده و
منجر به آلودگی میشوند ( .)Abood et al. 2010عامل
کنترل بیولوژیکی )Beauveria bassiana (Bals.
Vuillقارچی است که به طور طبیعی در خاک رشد
میکند ( )Klingen et al. 2002و روی طیف وسیعی
از آفات حشرهای دارای توانایی بیمارگری میباشد
( .)Tanada and Kaya, 1993این قارچ یک عامل
زیست محیطی بیخطر برای انسان و یا حداقل تهدید
را دارد و به طور کلی برای موجودات غیر هدف بیضرر
است ( .)Zimmermann, 2007فرموالسیونهای این
قارچ ،به عنوان یک حشرهکش بیولوژیکی برای کنترل
تعدادی از آفات از قبیل سفیدبالکها ،تریپسها،
شتهها و شپشکهای آرد آلود مورد استفاده قرار
میگیرد ( ،Kitching et al. 1999همچنین استفاده از
این قارچ در کنترل ساس ( )Barbarin et al. 2012و
پشههای ناقل ماالریا تحت بررسی قرار گرفته است
( .)Donald and McNeil, 2005قارچ B. bassiana
دامنه وسیعی از حشرات را آلوده میکند .این قارچ از
گذشته تا کنون علیه دامنه وسیعی از آفات در نقاط
مختلف جهان استفاده شده است از جمله سرخرطومی
سیبزمینی (Pierce, Premnotrypes latithorax
 )1914در پرو ،کرم ساقهخوار سیبزمینی
( )Hypothenemus hampei Ferrari , 1867درکلمبیا،
سوسک کلرادو ( Leptinotarsa decemlineata
 )Say,1824در اروپا ،سرخرطومی غوزه پنبه
) (Anthonomus grandia Germar, 1817و
سفیدبالک پنبه ()Bemisia tabaci Gennadius, 1889
در ایاالت متحده آمریکا ،گونههای سن گندم
 Eurygaster SPPدر خاورمیانه ،بید کلم (Plutella
) xylostella Linnaeus, 1758در مالزی ،سوسک
چوبخوار کاج (Monochamus alternates Hope,
) 1842در ژاپن ،کرم کاج ( Dendrolimus punctatus
 )Walker, 1855و کرم ساقه خوار اروپایی ذرت
) )Ostrinia nublailis Hubner, 1796در چین
استفاده شده است ( .)Asadpour et al. 2010مطالعات
نشان دادهاند که بیمارگری سویههای  B. bassianaبا
تولید متابولیتهای سمی داخل بدن ،آنزیمهای
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تخریب کننده کوتیکول و آنزیمهای آنتیاکسیدانی و
گسترش فعال قارچ در داخل میزبان که منجر به
گرسنگی فیزیولوژیکی میزبان میشود ،مرتبط است

سویه با دو روش فوق بر درصد تلفات الروی و درصد
شفیره شدن بررسی شده است.

(Quesada-Moraga andVey, 2003; Zimmermann,
).2007; Ortiz-Urquiza et al. 2010, 2015

مواد و روشها

در بررسیهای پیشین ،در بین عوامل بیمارگر حشرات،
قارچها به عنوان کارآمدترین و موثرترین عامل
میکروبی روی حشرات شناخته شدهاند ( Mantzoukas
Wraight et al. (2010) .)and Eliopoulos 2020
زهرآگینی  04سویه مختلف  B. bassianaرا علیه آفات
Plutella xylostella
مختلف پروانهای شامل
)،Ostrinia nubilalis (Hübner) ،(Linnaeus
Spodoptera
)،Helicoverpa zea (Boddie
) frugiperda (J.E. Smithو Spodoptera exigua
) (Hübnerبررسی کردند.
توانایی بیمارگری سویههای مختلف  B. bassianaروی
شبپرههای مختلف از جنس  Spodopteraشامل کرم
برگخوار پنبه )et al. 2010; ( Spodoptera litura (F.
Wibawanti and Herminanto, 2010; Kaur et al.
2011; Moorthi et al. 2011; Petlamul and
Prasertsan 2012; Indriyanti et al. 2017; Ismail et
 ،)Malarvannan al. 2017کرم برگخوار مصری پنبه
)Sánchez-( Spodoptera littoralis (Boisduval
 ،)Rodríguez et al. 2018کرم برگخوار چغندرقند S.

،)Wraight et al. 2010; El Husseini, 2019( exigua
و کرم برگخوار پاییزه Wraight et al. ( S. frugiperda
Ngangambe

;2010

;and Mwatawala 2020
 )Ramanujam et al. 2020مورد بررسی قرار گرفته

است که نتایج آنها حاکی از قدرت بیماریزایی زیاد آن
میباشد .با وجود این ،مطالعه کارآیی و کارآمدی قارچ
 B. bassianaعلیه آفت  S. ciliumو عملکرد کنترلی
این آفت توسط قارچهای بیمارگر تا کنون مورد بررسی
قرار نگرفته است .در این بررسی ،دو سویه از این قارچ
روی الرو برگخوار چمن با دو روش غوطهوری الرو در
سوسپانیون اسپور و آغشتهسازی برگ چمن با
سوسپانیون اسپور ،مورد ارزیابی قرار گرفته است.
فعالیت زیستی دو سویه به ویژه در غلظتهای کشنده
روی الرو سنین دوم و چهارم برگخوار چمن در شرایط
گلخانه و شرایط صحرایی و ارزیابی زهرآگینی این دو

ﭘرورش آزمایشگاهی ﭘروانﻪ ﺑرگﺨﻮار چمن
جمعیت کرم برگخوار چمن از فضای سبز آلوده به این
آفت جمع آوری و بعد از ظهور حشرات کامل ،به
آزمایشگاه سیستماتیک دانشگاه شهید چمران اهواز
تحویل داده شد با بررسی خصوصیات ریختشناسی و
استفاده از ژنیتالیای آفت ،توسط دکتر مهدی
اسفندیاری تا حد گونه شناسایی شد ( Brown and
 .)Dewhurst 1975الروهای جمعآوری شده در
دمای 52±0درجه سلسیوس ،رطوبت نسبی 11±2
درصد و تناوب نوری  01ساعت روشنایی و هشت
ساعت تاریکی روی برگ چمن اسپورت (Lolium ٪42
،Lolium perenne Bokser ٪02 ،perenne Ultra
Poa
٪01 ،Festuca rubra Reverent ٪01
 )pratensisپرورش یافت .برای پرورش الروها از
ظروف پالستیکی از جنس پلیپروپیلن به ابعاد
 01×50/2×0۱/2سانتیمتر استفاده شد روی این
ظرف با پارچه ململ پوشانده شد .در هر ظرف 011
عدد الرو نگهداری شد .برگهای چمن نیز هر 50
ساعت تعویض شد و برای ایجاد تهویه الزم هر 50
ساعت این پوشش برداشتهشده و هوادهی انجام گرفت.
برای نگهداری و تخمگیری از حشرات کامل ،از ظروف
استوانه ای پالستیکی از جنس پلیپروپیلن به قطر
چهار سانتیمتر و ارتفاع پانزده سانتیمتر استفاده شد.
برای تغذیه شبپرهها از محلول آب و عسل به غلظت
 %51استفاده شد و در ظروف پرورش ،کاغذهای نواری
برای تخمگیری گذاشته شد .کاغذ حاوی دسته تخم
گذاشته شده توسط شبپره ماده بوسیله قیچی جدا
شد و تا زمان خروج الرو در پتریدیش به قطر نه
سانتیمتر نگهداری شد.
تهیﻪ و کشت قارچ ﺑیمارگر حشرات
دو سویه از قارچ  IRAN440C( B. bassianaو
 )IRAN441Cاز مجموعه کشتهای زنده قارچی در
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موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور ( )IRANتهیه
شد .ریختشناسی کلی این جدایهها روی محیط
غذایی سیبزمینی -دکستروز  -آگار ( )PDAبا شرح
سویه تایپ این گونه انطباق داشت ( Vuillemin
 .)1912پرگنه سویه  ،IRAN440Cبا منشا اصفهان ،در
ابتدا سفید و پس از گذشت زمان و اسپورزایی به رنگ
زرد کمرنگ دیده شد .پرگنه سویه  ،IRAN441Cبا
منشا سراوان ،در ابتدا سفید و به تدریج با اسپورزایی
صورتیرنگ شد .این سویهها روی  PDAتجدید کشت
و برای اسپورزایی در انکوباتور در دمای  51درجه
سلسیوس و دوره نوری  1 : 01ساعت (روشنایی:
تاریکی) نگهداری شدند ،بعد از  02روز ،این کشتها
جهت تهیه سوسپانسیون اسپور استفاده شد.
تهیﻪ سﻮسپانسیﻮن قارچ
تهیه سوسپانسیون قارچ بر اساس روش ( Dhawan

 )and Joshi 2017انجام شد .به این ترتیب که مقدار
 01میلیلیتر محلول  1%/0تویین 11درون ظروف
پتری حاوی کشتهای  02روزه قارچ ریخته شده و
اسپورها با استفاده از قلم مو سترون به آرامی از سطح
پرگنه وارد فاز مایع شدند .سوسپانسیون حاصله از
ظروف پتری به داخل لولههای آزمایش سترون
جمعآوری و به مدت چند دقیقه با استفاده از ویبراتور
تکان داده شدند (سوسپانسیون پایه) .بخشی از
سوسپانسیون پایه با روش ترقیق متوالی 0رقیق شد و
غلظتها با استفاده از الم گلبول شمار ( )Neubauerبر
اساس تعداد اسپور در هر میلیلیتر تعیین شد .در این
روش ،پس از تهیه اسالید میکروسکوپی از
سوسپانسیون رقیقشده روی الم گلبولشمار ،تعداد
اسپور در چهار مربع کوچک گوشهها و وسط
( 511×511میکرومتر) واقع شده در مربع بزرگ میانی
( 0×0میلیمتر ) شمارش شد و بر اساس فرمول ذیل
تعداد اسپور در میلیلیتر بدست آمد:
تعداد اسپور در میلیلیتر = تعداد اسپور شمارش شده × × 2
 × 010عکس نسبت ترقیق

برای تهیه غلظتهای مورد لستفاده در آزمایش از
1 Serial dilution

سوسپانسیون پایه نیز از فرمول  C1V1=C2V2استفاده
شد .در روش غوطهوری الرو در سوسپانسیون و
آغشتهسازی چمن با سوسپانسیون تهیه شده از سه
غلظت  011 ،2×012و  2×011اسپور در میلیلیتر
جهت بررسی میزان تلفات الرو سن دوم و چهارم در
شرایط آزمایشگاهی استفاده شد .در آزمایش مزرعه
ایی از سه غلظت 1×011 ،011 ،2×011اسپور در میلی-
لیتر استفاده شد.
اثر قارچ  Beauveria bassianaروی الروهای
 Spodoptera ciliumﺑﻪ روش غﻮطﻪوری الروها در
شرایط آزمایشگاهی
آزمایشها بر اساس روش ) El Husseini (2019با
کمی تغییر انجام شد .ابتدا الروهای سن دوم و چهارم،
که همزمان از تخم تفریخ شده بودند ،به مدت ده ثانیه
در هر یک از غلظتهای سوسپانسیون اسپور (،2×012
 011و  2×011اسپور در میلیلیتر) دو سویه قارچی به
صورت جداگانه غوطهور گشتند .الروها پس از
غوطهوری با کمک قلم مو به آرامی در داخل ظروف
یکبار مصرف پالستیکی به ابعاد  00×۱ ×4سانتی متر
که حاوی برگهای چمن بودند ،قرار گرفتند .اطراف
ظروف حاوی سوراخهای ریزی است که با سوزن تعبیه
شد تا عمل تهویه به سهولت انجام گیرد .ظروف حاوی
برگ و الرو پس از برچسب زنی در ژرمینتاتور قرار
گرفتند ژرمیناتور در دمای  52±0درجه سلسیوس،
رطوبت نسبی  11±2درصد ،با دوره نوری 1 : 01
ساعت (روشنایی :تاریکی) تنظیم شد .هر تیمار در سه
تکرار و هر تکرار  02الرو استفاده شد .همچنین ،در
تیمار شاهد مایع غوطهوری آب مقطر حاوی 1%/0
تویین 11بود .در هر تیمار ،نسبت تلفات الروهای سن
دو و چهار با مقایسه تعداد الروهای مرده با تعداد کل
الروهایی که در ابتدا در هر تکرار بکار رفته شد،
محاسبه گردید .همچنین ،سایر دادههای مربوط به
تاثیر قارچ بیمارگر شامل دادههای مربوط به میانگین
درصد تلفات الرو سن دوم و چهارم ،و میانگین درصد
شفیره شدن نیز محاسبه شدند.
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اثر قارچ  Beauveria bassianaروی الروهای

تعیین درصد خسارت از روش سراج )(Seraj, 2011

 Spodoptera ciliumﺑﻪ روش آغشتﻪسازی ﺑرگ ﺑﻪ

استفاده شد و برای این منظور نسبت مساحت خسارت
دیده به مساحت کل کرت محاسبه شد .لکههای کچلی
و فاقد چمن در هر کرت به صورت دایره ،مربع یا
مستطیل در نظر گرفته شد و مساحت این لکهها در
همه کرتها در روزهای ذکر شده اندازهگیری شد.
سپس ،به مساحت کل ( 0/2متر مربع) نسبت گرفته
شد و به صورت درصدی از کل گزارش شد.

سﻮسپانسیﻮن اسپﻮر در شرایط آزمایشگاهی
آزمایش بررسی اثر قارچ  B. bassianaروی الروهای S.
 ciliumبه روش آغشتهسازی برگ به روش ( Zibaee

 )et al. 2013, Ismail et al. 2017با کمی تغییر انجام
شد .در این روش برگهای چمن در سوسپانیون قارچ
در غلظتهای تهیه شده فوق به مدت ده ثانیه فرو
برده و برگهای تیمار شده در مجاورت هوا خشک شده
و بر روی دستمال کاغذی مرطوب از قبل تعبیه شده
در داخل ظروف یکبار مصرف پالستیکی به ابعاد ×4
 00×۱سانتیمتر قرار گرفتند .سپس الروهای سن دو و
چهار الروی روی چمنهای تیمار شده با غلظتهای
متفاوت قارچی رها سازی شدند ،هر تیمار در سه تکرار
و هر تکرار  02الرو استفاده شد .تلفات الروها تا تبدیل
شدن تمامی آنها به شفیره و سایر شاخصهای
ارزیابی آزمایش همانند روش غوطهوری ثبت شد.
اثر قارچ  Beauveria bassianaروی الروهای
 Spodoptera ciliumدر شرایط مزرعﻪ
آزمایش مزرعهای در خرداد ماه سال  04۱1در فضای
سبز شهری دوگنبدان ،استان کهگیلویه و بویراحمد
اجرا شد .در این آزمایش ،از هر سویه قارچی سه
غلظت 1×011 ،011 ،2×011اسپور در میلیلیتر
استفاده شد .آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامال
تصادفی انجام شد .برای هر غلظت از هر سویه۱ ،
کرت با اندازه  0/2 × 0متر در چمن فضای سبز توسط
پایههای چوبی رنگ شده ،عالمت گذاری و کرت بندی
شد .سپس سمپاش پشتی تلمبهای ،کالیبره شد و
مشخص شد برای هر تیمار  0/2لیتر سوسپانسیون
اسپور برای پاشش کرتها مورد نیاز است .برای تیمار
شاهد از  0/2لیتر آب مقطر حاوی  1%/0تویین11
استفاده شد .قبل از پاشش سوسپانسیون و پس از
اینکه کرتهای هر تیمار مشخص شدند ،ابتدا درصد
خسارت در هر کرت یادداشت شد و بعد از پاشش،
نمونه برداری از سطح خسارتدیده کرتها،2 ،4 ،0 ،
 ،04 ،۱و  01روز پس از محلولپاشی صورت گرفت.

تجزیﻪ و تحلیل دادهها
در صورت وجود تلفات در تیمار شاهد ،اصالح دادهها
با فرمول آبوت صورت گرفت (ابوت )0۱52 ،5نرمال
بودن دادهها توسط آزمون  Shapiro-Wilkمورد
بررسی قرار گرفت .دادههایی که توزیع نرمال نداشتند،
با تغییر شکل دادهها به  Arcsinدارای توزیع نرمال
جهت ورود به تجزیه و تحلیل آماری شدند .تجزیه
واریانس دادهها در آزمایشگاه فاکتوریل با طرح پایه
کامالً تصادفی و بررسیهای مزرعهای در قالب آزمایش
فاکتوریل با پایه بلوکهای کامل تصادفی با استفاده از
نرم افزار  SPSS16انجام شد .مقایسه میانگین با
استفاده از آزمون توکی (HSD-test) 4در سطح
احتمال آماری  2درصد انجام شد ).)SPSS, 2007
نتایج
اثر قارچ  Beauveria bassianaروی الروهای
 Spodoptera ciliumدر شرایط آزمایشگاهی
نتایج حاصل از تجریه واریانس دادههای مربوط به
تلفات الروهای سن دوم و چهارم  S. ciliumبا
غلظتهای مختلف از هر سویه نشان داد که بین
درصد تلفات الروها در غلظتهای مختلف از هر سویه
اختالف معنیدار وجود دارد (جدول 0و  .)5این نتایج
نشان داد که سویه  IRAN440Cدر غلظت 2×011
اسپور در میلیلیتر بیشترین درصد تلفات (20/0
درصد) و سویه  IRAN441Cدر غلظت  2×012اسپور
در میلیلیتر ،کمترین درصد تلفات را در جمعیت

2 Abbott
3 Tukey
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الروهای سن دو و چهار به دو روش غوطهوری الروها و
آغشتگی برگها به سوسپانسیون اسپور ،ایجاد کرد.
سویه  IRAN440Cدر غلظت  2×011اسپور در میلی-
لیتر 00/0 ،تا  20/0درصد تلفات الروهای سن دو و
چهار الروی  S. ciliumرا ایجاد کرد.
نتایج نشان میدهد که کرم برگخوار چمن با هر
دو روش غوطهوری الروها و آغشتگی برگها با
سوسپانیون قارچ ،تحت تاثیر غلظتهای مختلف قارچ
بیمارگر قرار گرفته و تلفات الروی داشته است اما در
روش غوطه وری درصد تلفات الروی باالتر است برای
مثال ،سویه  IRAN440Cدر غلظت  2 ×011ا اسپور
در میلیلیتر روی الرو سن دو ،در روش غوطهوری
الروها  00/0درصد و در روش آغشتگی برگها 41/1
درصد تلفات داشت؛ سویه  IRAN441Cدر غلظت
 2×011اسپور در میلیلیتر روی الرو سن چهارم ،در
روش غوطهوری الروها  41/1درصد و در روش
آغشتگی برگها  55/5درصد تلفات داشت؛ سویه
 IRAN440Cدر غلظت  2×011اسپور در میلیلیتر ،در
هر دو روش غوطهوری الروها و آغشتگی برگها به
میزان یکسانی 20/0 ،درصد تلفات در سن چهار الروی
داشتند و سویه  IRAN441Cدر غلظت  2×011اسپور
در میلیلیتر روی الرو سن چهار ،در روش غوطهوری
الروها  05/5درصد و در روش آغشتگی برگها 00/0
درصد تلفات داشت .میزان تلفات در الرو سن دو و
چهار ،در سویه  IRAN440Cباالتر از ایزوله
 IRAN441Cاست.
اثر قارچ  Beauveria bassianaﺑر درصد شفیره
شدن الروهای  Spodoptera ciliumدر شرایط
آزمایشگاهی
نتایج حاصل از تجریه واریانس دادههای مربوط به
درصد شفیره شدن الروهای سن دوم و چهارم S.
 ciliumتیمار شده با غلظتهای مختلف سوسپانسیون
اسپور از هر سویه نشان داد که بین درصد شفیره
شدن الروها در غلظتهای مختلف از هر سویه اختالف
معنیدار وجود دارد (جدول 4و  .)0نتایج نشان داد که
در هر دو روش غوطهوری الروهای سن دوم و غوطه-

وری برگ ،بیشترین درصد تبدیل شدن الرو به شفیره
در غلظت  2×012اسپور در میلیلیتر سویههای
 IRAN440Cو  01 ،IRAN441Cروز پس از تیمار
مشاهده شد که با تیمار شاهد تفاوت معنی داری
نداشت (جدول  .)4در صورتیکه در الرو سن چهارم،
در روش غوطهوری الرو غلظت  2×012اسپور در
میلیلیتر سویه  1 ،IRAN441Cروز پس از تیمار و در
روش غوطهوری برگ غلظت  2×012اسپور در میلی-
لیتر سویههای  IRAN440Cو  ،IRAN441Cبیشترین
درصد ظهور شفیره گزارش شد و با تیمار شاهد تفاوت
معنی داری نداشتند.
اثر قارچ  Beauveria bassianaدر کاهش خسارت
 Spodoptera ciliumدر شرایط مزرعﻪ
نتایج نشان داد بین غلظتهای مختلف اسپور از نظر
آماری اختالف وجود دارد .در زمان یک روز پس از
محلولپاشی تفاوت معنیداری بین تیمارها مشاهده
شد ( .)F6,56= 28.01, P<0.001در مدت زمان  4روز
( )F6,56= 25.0, P<0.001و  2روز ( F6,56= 21.0,
 )P<0.001پس از محلول پاشی نیز تفاوت معنیداری
بین تیمارها مشاهده شد و سویههای قارچ هنوز
تاثیری در کاهش خسارت کرم برکخوار چمن نسبت
به تیمار شاهد نداشتند .با گذشت زمان و در  ۱روز
پس از محلولپاشی کاهش خسارت در برخی کرتها
مشاهده شد ،بهطوریکه غلظت  1×011اسپور در
میلیلیتر سویه  IRAN441Cبه طور معنیداری بیشتر
از سایر تیمارها باعث کاهش درصد خسارت شد
( .)F6,56= 46.0, P<0.001درصد خسارت در این تیمار،
 04روز پس از محلولپاشی به  00/5درصد رسید
( F6,56= 28.01,
(.)F6,56= 114.0, P<0.001
 .)P<0.001با گذشت زمان ،و  01روز پس از محلول
پاشی درصد خسارت به طور معنیداری در غلظت
 1×011اسپور در میلیلیتر سویه  IRAN441Cبه 0/0
درصد و در غلظت  011اسپور در میلیلیتر سویه
 IRAN441Cبه  ۱/1درصد رسید .هر چند در سایر
تیمارها نیز درصد خسارت روند کاهش نشان داد
(( .)F6,56= 218.0, P<0.001شکل .)0
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ﺑحث
آزمایش حاضر نشان داد که درصد تلفات الروهای
تیمار شده با قارچ  B. bassianaبا افزایش غلظت و
مدت زمان تیمار به طور معنی داری افزایش نشان داد.
( Safavi et al. (2009اثر غلظتهای ،011 ،012 ،010
 ،011و  011اسپور در میلیلیتر از قارچ  B. bassianaرا
علیه الرو سن سوم  O. nubilalisبه روش غوطهوری
الرو مورد مطالعه قرار دادند .ایشان بیان کردند درصد
تلفات الرو با افزایش غلظت افزایش یافت .سویه BEH
بیشترین تلفات ( 21/11درصد) را روی الروها ایجاد
کرد ،در صورتیکه در بیشترین غلظت مورد استفاده
سایر سویههای مورد آزمایش شامل 24/04( DEBI007
درصد) ،و  05/11( EVIN Iدرصد) ،تلفات الروها به
طور معنی داری کاهش یافت .پس از آنها سویههای
 ،DEBI002 ،EVIN IIو  DEBI008زهرآگینی بسیار
کمتری روی الروهای  O. nubilalisداشتند.
در یک مطالعه ( Wibawanti and Herminanto,
 ،)2010قدرت بیمارزیزایی قارچ  B. bassianaبرای
کنترل  S. lituraروی سویا و موثرترین غلظت قارچ
برای کنترل آن بررسی شود .نتیجه این تحقیق نشان
داد که قارچ  B. bassianaقدرت کنترل این آفت روی
سویا را دارد .باالترین غلظت مورد استفاده (05 gL-1
مایه قارچی) باعث کاهش  21/11درصد الرو سن
چهارم شد .همچنین اذعان شدکه این قارچ میتواند
طول دوره رشدی الروها را طوالنیتر کند
( .)Wibawanti and Herminanto, 2010مطالعات
حاضر با نتایج این پژوهشها مطابقت دارد و غلظت × 5
 106از هر دو سویه مورد نیاز است تا به طور معنیداری
باعث کنترل الروهای سن دوم و چهارم کرم برگخوار
شوند .نتایج تحقیقات ) Malarvannan et al. (2010در
ارزیابی آزمایشگاهی کارآیی قارچ  B. bassianaدر
کنترل  S. lituraنشان داد که در تیمار قارچ با
باالترین غلظت ( 0/5×011اسپور در میلیلیتر) ،طول
دوره رشدی الرو ،وزن الرو ،و درصد شفیرههای
نشکیل شده کاهش یافت .همچنین نتایج نشان داد که
در این غلظت 12 ،درصد شفیرهها از بین رفته و تنها
 52درصد جمعیت شفیرهها به حشره بالغ تبدیل
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شدند .مشاهدات صورت گرفته در طول این پژوهش
نشان داد که یک دوره زمانی  4-0روزه تا شروع تلفات
الروی ناشی از قارچ بیماریزا  B. bassianaوجود
دارد ،همچنین ) Malarvannan et al. (2010تاخیر
زمانی سه تا هفت روزه را تا شروع تلفات در جمعیت
الروهای  S. lituraتیمار شده با  B. bassianaمشاهده
کردند ( Wraight et al. .)Malarvannan et al. 2010
) (2010در بررسی زهرآگینی  04سویه مختلف B.
 bassianaبیان کردند که گونه S. frugiperda
حساسیت کمتری به همه سویههای قارچ بیماریزا B.
 bassianaنشان داد و حساسیت گونه  S. exiguaاز
همه گونههای حشرات بیشتر بود .بنابراین ،حساسیت
گونههای مختلف جنس  Spodopteraنسبت به B.
 bassianaمیتواند متفاوت باشد.
با توجه به نتایج مطالعه حاضر ،کارایی هر دو سویه
 B. bassianaروی هر دو سن الروی  S. ciliumدر
روش غوطهوری الرو بیشتر از غوطهوری برگ بود.
) Zibaee et al. (2013زهرآگینی  B. bassianaرا به
دو روش غوطهوری الرو و برگ علیه الرو برگخوار شب
پره سفید درختان )Hyphantria cunea (Drury
بررسی کردند .ایشان بیان کردند که با افزایش غلظت،
درصد تلفات الرو افزایش نشان داد و بیشترین تلفات
( 11درصد) در غلظت  011اسپور در میلیلیتر و روش
غوطهوری الرو گزارش شد .در مطالعات حاضر نیز،
درصد تلفات الروهای  S. ciliumدر روش غوطهوری
الرو به طور معنیداری بیشتر از غوطهوری برگ بود.
در پژوهش دیگری Ismail et al. (2017) ،زهرآگینی
قارچ بیماریزا  B. bassianaرا به تنهایی (غلظت 011
×  0/4اسپور در میلیلیتر) و در تلفیق با حشرهکش-
های شیمیایی اماکتین بنزوات ،فلوبندیامید و کلران
ترانیلیبرول با به دو روش غوطهوری الرو و برگ در
کنترل الروهای سن دوم و چهارم  S. lituraمورد
بررسی قرار دادند .تلفیق  B. bassianaبا حشرهکش
کلران ترانیلی برول کنترل بیشتری نسبت به کاربرد
قارچ به تنهایی داشت و بیشترین تلفات را ایجاد کرد.
روش غوطهوری الرو کارایی بیشتری در کنترل S.
 lituraنسبت به غوطهوری برگ داشت.
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در مطالعه ) ،Indriyanti et al. (2017اثرات
غلظتهای مختلف  B. bassianaدر تلفات الرو S.
 lituraبررسی شد .نتایج نشان داد که کاربرد B.
 bassianaبا غلظت هشت گرم مایه قارچی در 011
میلیلیتر در ایجاد تلفات الرو  S. lituraاز غلظتهای
دیگر موثرتر است .در یک مطالعه دیگر El Husseini
) ،(2019اثر یک سویه از قارچ  B. bassianaدر برابر
الروهای برگخوار چغندر S. exigua ،بررسی شد .در
این بررسی ،تلفات با افزایش غلظت اسپورها افزایش
یافت و الروهای سن سوم نسبت به الروهای سن
چهارم حساسیت بیشتری به اسپور B. bassiana
نشان دادند .همچنین این قارچ در غلظت 1×011
اسپور در میلیلیتر باعث  20/2 -11درصد تلفات
جمعیت الروی شد ( .)El Husseini, 2019اسپری
پاشی مستقیم محلول سوسپانسیون B. bassiana
روی الروهای سن دوم و سوم  P. xylostellaباعث
افزایش چسبندگی اسپورها به سطح بدن حشرات و
افزایش زهرآگینی آن میشود .در صورتیکه درصد
تلفات الروها در روش غوطهوری برگ نسبت به روش
اسپری روی الرو به طور معنیداری کمتر گزارش شد
( .)Shehzad et al. 2021بنابراین ،در مطالعه حاضر
تلفات بیشتر الروها در روش غوطهوری الرو نسبت به
روش آغشتهسازی برگ میتواند به دلیل مکانیسم
عمل قارچهای بیمارگر حشرات و چسبندگی بیشتر
اسپورها به سطح بدن حشرات باشد.
نتایج ما نشان داد که سویه  IRAN441Cقارچ B.
 bassianaبه طور چشمگیری با گذشت زمان باعث
کاهش خسارت کرم برگخوار چمن شدRamanujam ( .
 et al. (2020کارایی سویههای مختلف ،B. bassiana
 Metarhizium anisopliaeو  Metarhizium rileyiرا
برای کنترل و کاهش خسارت  S. frugiperdaدر

مزرعه ذرت مورد بررسی قرار دادند .نتایج ایشان نشان
داد که سویههای  Ma-35و  Bb-45در سال  5101به
ترتیب باعث  11و  1۱درصد کاهش خسارت و  22و
 15درصد افزایش عملکرد ذرت در شرایط مزرعهای
شدند .هیچ گونه سابقه تحقیقاتی پیرامون بررسی
کارآیی سویههای ایرانی  B. bassianaبر روی کرم
برگخوار چمن موجود نمیباشد و در تحقیق حاضر این
سویهها برای نخستین بار بر روی آفت مذکور مورد
آزمایش قرار گرفت .نتایج نشان داد که سویه
 B.bassiana IRAN440Cموثرترین سویه از لحاظ
زهرآگینی و ایجاد درصد تلفات باال در جمعیت
الروهای برگخوار چمن در مقایسه با سویه
 IRAN441Cداشته است.
نتیجهگیری کلی
سویههای مورد استفاده در این پژوهش توانایی
کشندگی خیلی خوبی روی جمعیت مورد استفاده از
کرم برگخوار چمن داشتند .این سویهها از قارچ
بیمارگر  B. bassianaبا شرایط چمن سازگار هستند
و به دلیل اینکه این آفت در سطح رویی خاک و درون
ریزومهای چمن قرار دارد شرایط رطوبتی مناسبی
برای قارچ بیمارگر فراهم میگردد که این ویژگی نیز
میتواند مطلوب بودن کاربرد قارچهای بیمارگر را در
راستای برنامه مدیریت تلفیقی کرم برگخوار چمن را
نشان میدهد .هر چند مطالعات بیشتری روی کارایی
سایر قارچهای بیمارگر در کنترل کرم برگخوار چمن،
 S. ciliumبرای تایید این موضوع نیاز است.
سپاسگزاری
نویسندگان از دانشگاه شهید چمران اهواز به دلیل
حمایت از این پژوهش کمال تقدیر را دارد.
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