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 چکیده
های کنترل شود. اعمال روشتریپس پیاز یکی از آفات مهم مزارع پیاز در سراسر جهان است که باعث کاهش میزان تولید گیاهان می

زیست و مقاومت حشرات میایی به همراه عوامل بیولوژیک به منظور جلوگیری از آلودگی محیطجایگزین و کاهش غلظت سموم شی
و  Beauveria bassianaزایی قارچ بیماری فلونیکامید و تیوسیکالم،های کشبر همین اساس، ارزیابی سمیت حشره ضروری است.

این فاکتورهای زیستی قارچ بیمارگر اهداف این تحقیق بودند. تریپس پیاز و ها روی پوره سن دوم کشکارایی اختالط قارچ با حشره
حشرات گروه شاهد با آب مقطر تیمار شدند.  تصادفی در چهار تکرار و در شرایط آزمایشگاه انجام شد. به صورت طرح کامالًمطالعه 

گرم در میلی 3/4گرم در لیتر، میلی 3/2 ترتیببه B.bassianaقارچ فلونیکامید، تیوسیکالم و برای  LC50نتایج نشان داد که مقادیر 
ها، میزان تلفات ها و قارچ بیمارگر و نیز با افزایش زمان کاربرد آنکشلیتر بود. با افزایش غلظت حشرهکنیدی در میلی 4/5×117لیتر و 

ر گازکش ساهحشران عنوبهو شت اندرچ بیمارگر شد میسلیومی قاو رنی زنهاجوی روی تأثیرفلونیکامید هیچ تریپس پیاز افزایش یافت. 
کنیدی در  6×117های مورد مطالعه نشان داد که بیمارگر مورد مطالعه در غلظت کشانتخاب شد. نتایج اختالط قارچ بیمارگر با حشره

توان مخلوط ، مییناربنابگرم در لیتر، بهترین ترکیب برای مقابله با تریپس پیاز است. میلی 2/1غلظت فلونیکامید در همراه  لیتر بهمیلی
تریپس پیاز مدیریت تلفیقی ی برنامههاای در پس از مطالعات مزرعهشیمیایی ی کشهاهحشرای بران یک روش جایگزین عنوبهفوق را 

 توصیه کرد.

 کش، کنیدی، قارچ بیمارگر، کنترل بیولوژیک، میسلیوم.حشره :کلیدی هایهواژ
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ABSTRACT 
Onion thrips is one of the most important pests of onion fields around the world, which reduces plant 
production. It is necessary to apply alternative strategies and reduce the concentration of chemical 
insecticides along with biological agents in order to prevent environmental pollution and insect resistance. 
Therefore, the objectives of this study were to evaluate the toxicity of Flonicamid and Thiocyclam, the 
virulence of entomopathogenic fungus Beauveria bassiana, and the efficiency of mixing fungus with 
insecticides on the 2nd instars of onion thrips and the biological factors of the pathogenic fungus. This 
study was performed as a completely randomized design with four replications under laboratory 
conditions. Insects in the control group were treated with distilled water. The results showed that LC50 
values for Flonicamid, Thiocyclam and B. bassiana were 2.3 mgL-1, 4.3 mgL-1, and 5.4×107 spores mL-1, 
respectively. With increasing the concentration of insecticides and pathogenic fungus and also with 
increasing their application time, the mortality rate of onion thrips increased. Flonicamid had no effect on 
the germination and mycelium growth of the pathogenic fungus and was selected as a compatible 
insecticide. The results of mixing the pathogenic fungus with the studied insecticides showed that the 
studied pathogen at the concentration of 6×107 spore mL-1 along with Flonicamid at the concentration of 
1.2 mgL-1 is the best combination to deal with onion thrips. Therefore, the above mixture can be 
recommended as an alternative for chemical insecticides after field studies in integrated management 
programs of onion thrips. 
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 مقدمه

 Thrips tabaci Lindemanتریپس پیاز 

(Thysanoptera: Thripidae) یک آفت چندخوار مهم ،

در محصوالت زراعی، سبزیجات و گیاهان زینتی است 

های سبز و که الرو و حشره بالغ آن با تغذیه از برگ

کاهش میزان فتوسنتز، خسارات زیادی در سراسر 

کنند از وارد میفرنگی و پیجهان به گیاهانی مثل تره

(Kachot et al., 2021 این آفت باعث کاهش .)

های گیاهی مثل  بازارپسندی پیاز شده و ناقل ویروس

 (.Gulzar et al., 2021باشد )ویروس لکه زرد نیز می

ترین روش مبارزه با استفاده از سموم شیمیایی اصلی

نیاز به راهکارهای رو، تریپس پیاز است. از این

منظور کاهش خطر برای مدیریت آن به غیرشیمیایی

 ,.Gulzar et alباشد )ایجاد مقاومت، بسیار مهم می

2021; Iglesias et al., 2021ها کش(. کاربرد حشره

ویژه تریپس پیاز دلیل اثرات فوری در کنترل آفات بهبه

روشی رایج در تولید محصوالت کشاورزی است 

(Iglesias et al., 2021با این .)انداز ، چشمحال

ای که برای حفاظت گیاهان و سالمت امیدوارکننده

-ها پیشکش عمومی جامعه در نتیجه معرفی حشره

کننده دلیل افزایش نگرانبینی شده بود، اکنون به

های زیست محیط و اثرات  مقاومت حشرات، آلودگی

ای جدی تبدیل بر موجودات غیرهدف، به مسئله مضر

(. در مواجهه با این Dannon et al., 2020شده است )

های مدیریت تلفیقی برای  چالش، استفاده از برنامه

ای جذاب و محافظت گیاهان در برابر آفات گزینه

زیست است. در این راستا، استفاده از سازگار با محیط

دشمنان طبیعی حشرات یک راهکار جایگزین مفید 

 (.Dannon et al., 2020; Gulzar et al., 2021است )

های بیمارگر حشرات عوامل بیولوژیکی هستند که قارچ

توانند در کنترل آفات مورد استفاده قرار گیرند می

(Sain et al., 2019; Dannon et al., 2020 قارچ .)

 .Beauveria bassiana (Bals.) Vuillبیمارگر 

(Cordycipitaceae: Hypocreales)  یکی از مؤثرترین

های متنوع آن برای حمله است که جدایه این عوامل

ها در  اند. کاربرد آنبه حشرات مختلفی شناسایی شده

عنوان یک روش  های شیمیایی بهکشمقایسه با حشره

ضرر زیست که برای سالمتی انسان بیمحافظ محیط

ها و مقاومت کشبوده و باعث کاهش مصرف حشره

 Dannonشود، در نظر گرفته شده است )حشرات می

et al., 2020اند که قارچ  (. مطالعات نشان دادهB. 

bassiana عنوان عاملی امیدوارکننده برای استفاده به

ویژه کش زیستی در کنترل حشرات مختلف بهحشره

بالپوشان  باالن، جورباالن و سختداران، نیمپولکبال

 .B(. برای مثال، قارچ Dannon et al., 2020است )

bassiana یار مؤثر بود و باعث علیه تریپس پیاز بس

 Gulzarدرصدی تریپس روی گیاه پیاز شد ) 04تلفات 

et al., 2021.) های کشجهت کنترل حشرات از حشره

توانند موجودات میشود که گوناگونی استفاده می

حال، احتمال تعامل غیرهدف را نیز از بین ببرند؛ با این

ها زیاد است کشهای بیمارگر و حشرهبین قارچ

(Kachot et al., 2021اثرات مهارکنندگی حشره .)-

های بیمارگر زنی و رشد میسلیوم قارچها بر جوانهکش

های  های مختلف قارچ¬ها و جدایهاغلب بین گونه

باشد؛ در مقابل، کاربرد بیمارگر حشرات متفاوت می

های ناسازگار ممکن است رشد و تکثیر کشحشره

بر مدیریت تلفیقی زا را مهار کرده و عوامل بیماری

(. Sain et al., 2019آفات تأثیر منفی داشته باشد )

های بیمارگر برای ها و قارچکشترکیب سازگار حشره

افزایی صورت همافزایش کارایی کنترل ممکن است به

تر سموم و  های کمعمل نموده و باعث مصرف غلظت

شود. این امر در حالی است که حفظ دشمنان طبیعی 

محیطی و ایجاد   تواند آلودگی زیست ضوع میاین مو

 ,.Sain et alدهد )مقاومت در حشرات را کاهش 

2019; Kachot et al., 2021منظور توسعه  (. لذا، به

های قارچی توان ژنوتیپ های مدیریتی آفات می برنامه

های خاص را شناسایی نموده و کشسازگار با حشره

 (.Sain et al., 2019مورد استفاده قرار داد )

های کشدر تحقیقی مشخص شد که کاربرد حشره

تیوسیکالم و آسفات به طور قابل توجهی تریپس پیاز 

 Aguilar Carpio etرا در محصول پیاز کنترل کرد )

al., 2017 .)های فلونیکامید، کشدر مطالعه حشره

پیراد برای کنترل تریپس غربی گل اسپینتورام و تلفن

(Pergandeccidentalis Frankliniella o مشخص )
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در کاهش کش حشرهمؤثرترین شد که فلونیکامید 

(. کاربرد Bilbo et al., 2020جمعیت تریپس بود )

های فلونیکامید و اسپینوساد به صورت کشحشره

پاشی بر گیاه ماش که میزبان انواع تریپس مثل محلول

( Scirtothrips dorsalisتریپس پیاز و تریپس فلفل )

بخش تریپس را باشد، توانست کنترل رضایتمی

(. Kansagara et al., 2018دنبال داشته باشد ) به

کش گزارش شده است که استفاده از حشرهچنین،  هم

درصدی  01تا  04منجر به ایجاد تلفات  فلونیکامید

 ,.Radosevich et alشود )میتریپس غربی گل 

 .Bمارگر (. محققان با بررسی تأثیر دو قارچ بی2020

bassiana  وMetarhizium anisopliae  بر جمعیت

تریپس پیاز در ارقام مختلف گیاه پیاز به این نتیجه 

تواند به طور قابل می B. bassianaرسیدند که قارچ 

توجهی جمعیت تریپس را کاهش داده و مدیریت 

چنین،  پایدارتری را برای تریپس پیاز ارائه دهد. هم

اثر  B. bassianaه قارچ بیمارگر ها بیان کردند ک آن

سمی باالیی را در برابر تولید نتاج تریپس پیاز در 

 M. anisopliaeشرایط مزرعه نسبت به قارچ بیمارگر 

 .Bاستفاده از قارچ بیمارگر  (.Ain et al., 2021داشت )

bassiana  به طور قابل توجهی تریپس پیاز را در

(. Gulzar et al., 2021شرایط آزمایشگاه کنترل کرد )

مشخص شده است که آلودگی تریپس غربی گل 

با  B. bassianaقارچ بیمارگر  BbYT12توسط جدایه 

لیتر، منجر به کنیدی بر میلی 148استفاده از غلظت 

درصد مرگ و میر در حشرات بالغ شده است  08/81

(Zhang et al., 2021.) سنجی چند جدایه قارچ زیست

B. bassiana آزمایشگاه نشان داد که دو  در شرایط

تأثیر زیادی بر کنترل  JEF-341و  JEF-350جدایه 

 (.Li et al., 2021جمعیت تریپس خربزه داشتند )

گزارش شده است که کاربرد نصف دوز فلونیکامید 

-Bbو  Bb-409 ،Bb-4543 ،Ij-102های  ¬رشد جدایه

را در مقایسه با تیمار  B. bassianaقارچ بیمارگر  4565

(. اثرات Sain et al., 2019دهد ) هد افزایش میشا

 .Bکش فلونیکامید با قارچ بیمارگر افزایشی حشره

bassiana ها با  در کنترل حشرات و سازگاری آن

 Sain etیکدیگر در برخی مطالعات گزارش شده است )

al., 2019; Hiremath et al., 2020; Wari et al., 

ریپس پیاز در ایران و با توجه به خسارت زیاد ت (.2020

به ، مقاومت تریپس کاهش میزان تولید پیاز در کشور

-های مورد استفاده و ضرورت کاربرد روشکشحشره

پژوهش حاضر  های تلفیقی برای کنترل این آفت مهم،

روی تریپس  B. bassianaزایی قارچ به بررسی بیماری

پیاز در شرایط آزمایشگاه، تعیین احتمال سازگاری 

و بررسی میزان  B. bassianaها و قارچ کشحشره

زمان با سموم  کارایی این بیمارگر در کاربرد هم

 پرداخته است.

 

 هامواد و روش

 آوری و پرورش تریپس پیازجمع

های خیار آلوده در مزارع اطراف تریپس پیاز از بوته

آوری شده و جهت بررسی به شهرستان زابل جمع

کده کشاورزی دانشگاه شناسی دانشحشره آزمایشگاه

منتقل شد. برای پرورش تریپس پیاز، ابتدا  زابل

عنوان دمبرگ دو برگ اولیه گیاه لوبیای معمولی به

میزبان )سه هفته بعد کاشت( داخل ظروف پالستیکی 

های بالغ لیتر آب قرار داده شد. تریپسمیلی 74حاوی 

ها قرار گرفتند. یک روز در میان ساعت روی برگ 70

ها پر از آب شدند. ظروف پرورش در انکوباتور با ظرف

 04±3درجه سلسیوس، رطوبت نسبی  73±1دمای 

ساعت تاریکی قرار  8ساعت روشنایی و  10درصد، 

 شدند.داده 
 

روی محیط کشت و تهیه مایه  B.bassianaکشت 

 تلقیح

که از شفیره ی  B. bassiana IRAN 441Cی جدایه

اوان )بلوچستان( جدا سرخرطومی حنایی خرما در سر

شناسی کلکسیون بخش تحقیقات حشره شده است از

کشاورزی مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور تهیه 

شد. برای کشت این جدایه، پس از آلوده کردن الرو 

( به Galleria mellonellaخوار بزرگ )پره مومشب

هایی که در سطح الشه الرو ظاهر قارچ، از کنیدی

در محیط کشت سابورد دکستروز شدند، برای کشت 

( SDA+Yدرصد عصاره مخمر ) 1آگار همراه با 

روز، سطح  10تا  14استفاده شد. پس از گذشت 

محیط کشت توسط تیغ آزمایشگاهی استریل خراش 
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هایی با درب فلزی ریخته شد.  داده شده و در شیشه

سوسپانسیون حاصل از دوالیه پارچه ململ عبور داده 

سلیوم از آن جدا گردد. برای جدا شد تا قطعات می

ها از یکدیگر و عدم تشکیل زنجیر یا توده شدن کنیدی

ها، سوسپانسیون را درون لوله در هنگام شمارش آن

ای ریخته و برای چند دقیقه به های شیشهحاوی مهره

)به غلظت  84شدت تکان داده شد. مقداری توئین 

ن کنیدی لیتر از سوسپانسیومیلی 14درصد( به  43/4

ها افزوده شد. غلظت سوسپانسیون با شمارش کنیدی

شمار تعیین شد. برای تهیه سایر توسط الم گلبول

 های مورد نیاز از رابطه زیر استفاده گردید:غلظت

 
C1.V1 = C2.V2 

 

ترتیب برابر با غلظت به V1و  C1در رابطه فوق 

-به V2و  C2باشند و مورد نیاز و حجم مورد نیاز می

تیب برابر با غلظت محاسبه شده و حجم مورد نیاز از تر

 غلظت محاسبه شده هستند.

های  مانی کنیدیای که میزان زنده از محلول پایه

زیست تعیین شده بود، در آن به وسیله آزمایش قابلیت

ها استفاده گردید. به عبارت دیگر، پس از آزمایش

توان با مشاهده عالیم تندش گذشت یک روز می

جاد لوله تندش( در زیر میکروسکوپ نوری این )ای

درصد  83شاخص را تعیین کرد )تندش بیش از 

ها(. بدین منظور، ابتدا روز قبل از انجام کنیدی

لیتر سوسپانسیون با غلظت میلی 1آزمایش، مقدار 

لیتر، از سوسپانسیون مورد نظر در کنیدی بر میلی 147

 84ئین درصد تو 43/4شرایط سترون درون محلول 

حالت تعلیق درآمد و توسط ورتکس به خوبی به

 SDA+Yها روی محیط مخلوط شد. سپس، کنیدی

 73کشت شده و ظروف پتری در انکوباتور با دمای 

 70درجه سلسیوس نگهداری شدند. پس از گذشت 

 144ها با شمارش زنی کنیدی ساعت، درصد جوانه

عدد کنیدی از هر محیط کشت در زیر میکروسکوپ 

هایی که ( مورد ارزیابی قرار گرفت. کنیدیx 40نوری )

تر بود، به  ها از قطرشان بیش طول لوله تندش آن

های جوانه زده شمارش شدند. درصد عنوان کنیدی

 83ها به صورت زیر محاسبه شد )زنی کنیدیجوانه

ها در روز بعد درصد( و پس از اصالح غلظت

فوق تا زمان  ها استفاده شد. سوسپانسیون درآزمایش

درجه سلسیوس نگهداری  0انجام آزمایش، در دمای 

 شد.

های شمارش شده / تعداد )تعداد کنیدی×  144

 هازنی کنیدیزده( = درصد جوانههای جوانهکنیدی
 

 ها های آنکش و تهیه غلظتسموم حشره

 WG) ®های فلونیکامید با نام تجاری تپکیکشحشره

 ISK (Ishihara( تولید شده توسط شرکت 50%

Sangyo Kaisha, Japan و تیوسیکالم با نام تجاری )

 Arysta life( محصول شرکت SP 50%) ®اویسکت

Science   ژاپن( برای انجام پژوهش حاضر انتخاب و(

-گرم بر لیتر از هر یک از حشرهمیلی 7444غلظت 

ها(، به عنوان کشها )غلظت توصیه شده حشرهکش

های ابتدا یکسری آزمایشغلظت پایه آماده شد. 

های کمینه مقدماتی، به منظور به دست آوردن غلظت

ها روی تریپس گندم، کشو بیشینه هر کدام از حشره

سازی مکرر انجام شد. سپس، بر اساس به روش رقیق

درصد  73تر از  نتایج به دست آمده، غلظتی که بیش

 ترین غلظت و غلظتیتلفات ایجاد کرد، به عنوان پایین

درصد تلفات ایجاد کرد به عنوان  73که حدود 

باالترین غلظت مؤثر به همراه چهار غلظت بین این دو 

های نهایی با شش غلظت منظور گردید و آزمایش

گرم بر میلی 1444، 144، 14، 3، 3/4، 43/4غلظت )

ی مؤثره برای هر کدام از لیتر(، بر مبنای میزان ماده

 شاهد انجام گرفت. ها، به همراه تیمارکشحشره
 

و سموم  B. bassianaارزیابی اثر قارچ بیمارگر 

 کش روی تریپس پیازحشره

سنجی تریپس، پنج غلظت جدایه قارچ و برای زیست

های پتری نیز یک شاهد در نظر گرفته شد و از تشتک

 3/1متر  با الیه نازک آگار  سانتی 0پالستیکی به قطر 

های مقدماتی، زمایشدرصد  استفاده شد. ابتدا در آ

درصد(  73و  73ی غلظت کشندگی )بیشینه و کمینه

، تعیین شد. در ادامه، سه LC50قارچ جهت تعیین 

ی غلظت کشندگی غلظت در محدوده بیشینه و کمینه

-های نهایی با غلظتانتخاب شدند و در نهایت آزمایش
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لیتر کنیدی بر میلی 147و  140، 143، 140، 145های 

های ثانیه در غلظت 3های برگ خیار دیسک انجام شد.

-ور شدند. پس از خشک شدن دیسکآزمایشی غوطه

عدد پوره  14های برگ خیار در مجاورت هوا، تعداد 

سن دوم تریپس توسط آسپیراتور از کلنی موجود در 

های پتری شرایط آزمایشگاهی جدا شده و به تشتک

 حاوی دیسک برگی آغشته به محلول کنیدی منتقل

ها با نوار پارافیلم مسدود شدند. اطراف دهانه تشتک

درجه سلسیوس،  73±1شد و در انکوباتور با دمای 

ساعت  8ساعت روشنایی و  10درصد،  04±3رطوبت 

روزه  7ی ها روزانه در دورهتاریکی قرار گرفتند. تشتک

های مرده )در مرگ و مورد بازدید قرار گرفتند و پوره

ها حرکتی ندارند( از سایر ، پورهمیر ناشی از بیماری

ها جدا شدند و به مدت یک هفته روی کاغذ پوره

-سانتی 0صافی سترون و مرطوب درون تشتک پتری 

متری در انکوباتور به روش ذکر شده نگهداری شدند. 

با مشاهده متالشی شدن و تشکیل پوشش میسلیومی 

در سطح پوره توسط استریومیکروسکوپ، مرگ آنها 

در تیمار شاهد به  ز آلودگی به قارچ تلقی شد.ناشی ا

جای سوسپانسیون قارچی، از آب مقطر سترون حاوی 

 Martinدرصد استفاده شد ) 43/4با غلظت  84توئین 

et al., 2003.) 

 

-ها بر رشد میسلیومی و جوانهکشتأثیر حشره

  B. bassianaزای قارچ  های بیماریزنی کنیدی

د تشتک پتری حاوی محیط در چن B. bassianaابتدا 

های محیط کشت کشت شد. فالسک SDAYکشت 

SDAY  پس از اتوکالو، در شرایط اتاق قرار گرفته تا

درجه سلسیوس برسد. به روش  03±3ها به  دمای آن

های نصف ها با محیط کشت، غلظتکشاختالط حشره

( و دو برابر MC(، میانگین )MC 0.5میانگین )

ها اضافه ها به این فالسککش( حشرهMC 2میانگین )

های شد. غلظت میانگین از میانگین ریاضی غلظت

ها به دست آمد. سپس در کششده حشرهتوصیه

لیتر از سوسپانسیون حاصل میلی 74شرایط سترون، 

ها( به هر تشتک کش)فاز مایع محیط کشت با حشره

پتری اضافه و پس از انعقاد، آزمایش تعیین درصد 

تندش یافته انجام شد. به طوریکه ابتدا از های کنیدی

حاشیه در حال رشد یک پرگنه هفت روزه قارچ که در 

نگهداری شده بود، یک  سلسیوسدرجه  73دمای 

متر از محیط میلی 5متری با ارتفاع میلی 3حلقه 

صورت وارونه در مرکز همراه قارچ برداشته و بهکشت به

کشت با تنهایی )شاهد( و محیط محیط کشت به

گذاشته شد. ظروف پتری در انکوباتور با  هاکش حشره

 17ساعت روشنایی و  17، سلسیوسدرجه  73دمای 

ها بعد از  ساعت تاریکی قرار داده شدند. خط رشد آن

کش از چهار نقطه از حلقه قارچی و سه روز توسط خط

گیری شد. از میانگین حاصل روز اندازه 13مدت به

 Irigaray)آماری استفاده گردید  برای انجام محاسبات

et al., 2003.هر یک از تیمارها چهار تکرار داشتند .) 

ها با محیط کشت برای کشروش اختالط حشره

ها استفاده شد. شاهد، زنی کنیدیومتعیین درصد جوانه

کش بود. برای شمارش محیط کشت بدون حشره

 متر از تشتک پتریمیلی 14ای با قطر کنیدی، دایره

 14بریده و داخل شیشه کوچک ریخته شد. سپس، 

)به غلظت  84لیتر آب مقطر سترون حاوی توئین میلی

درصد( به آن اضافه گردید و برای جداسازی  43/4

دقیقه ورتکس شد. غلظت  3زنجیره کنیدیی 

پس از سوسپانسیون توسط الم نئوبار تعیین گردید. 

برابر،  04ساعت، در زیر میکروسکوپ با بزرگنمایی  70

هایی کنیدیوم شمارش شد. کنیدیوم 144تا  34تعداد 

ها از نصف طول کنیدیوم  که طول لوله تندش آن

 ,.Irigaray et al)زده محسوب شدند تر بود، جوانه بیش

2003.) 

برای محاسبه درصد مهار رشد رویشی میسلیوم 

قارچ در تیمارهای مختلف، از فرمول زیر استفاده شد 

رشد  Cرصد بازدارندگی از رشد رویشی، د Iکه در آن 

رشد رویشی  Tمتر و رویشی کلنی در شاهد به سانتی

 ,Vincentباشد )متر میکلنی در تیمارها به سانتی

1947:) 
 

I = [(C-T) / C] × 100 

 

های جوانه نزده در مقایسه با شاهد درصد کنیدی

ساعت و با استفاده از فرمول زیر محاسبه  70پس از 
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مقدار تصحیح شده رشد  Tکه در این رابطه، گردید 

به ترتیب برابر  SPو  VGرویشی و زایشی قارچ است و 

با درصد رشد رویشی و درصد کنیدیزایی در مقایسه 

 (.Irigaray et al., 2003باشند )با شاهد می

 
T = (20 (VG) + 80 (SP)) / 100 

 

ها و قارچ کشارزیابی کاربرد توأم حشره

B.bassiana ر میزان مرگ و میر تریپس پیازب 

-این آزمایش، بر اساس آزمون ارزیابی سازگاری حشره

، صورت گرفت. بر این B. bassianaها با قارچ کش

، B. bassianaکش سازگار با قارچ اساس، حشره

سنجی مخلوط های زیستانتخاب گردید و آزمایش

کش، انجام شد. برای انجام این جدایه قارچ با حشره

لیتر از سوسپانسیون حاصل از سه ایش، یک میلیآزم

و دو  LC50کـه شـامل  B. bassianaغلظت از قارچ 

کش حشره LC15بود، با غلظت  LC50غلظت کمتر از 

در نظر گرفته شد. بدین منظور، سوسپانسیون حاصل 

و دو  B. bassiana (LC50از سه غلظت کنیدی قارچ 

 0 × 147و  3/3 × 147با مقدار  LC50تر از  غلظت کم

کش در لوله حشره LC15لیتر( با مقدار کنیدی در میلی

با غلظت  84آزمایش مخلـوط شد. تیمار شاهد تویین 

درصد و بدون اضافه نمودن کنیدی قارچ بود. در  43/4

ورسازی برگ استفاده  این بررسی نیز از روش غوطه

پوره سن دوم تریپس استفاده  14شد. برای هر تیمار 

روز ثبت و درصد  14ها روزانه و به مدت فات آنشد. تل

 ,Trisyono and Whalonتلفات تجمعی محاسبه شد )

(. در صورت مشاهده تلفات در تیمار شاهد، 1999

میزان تلفات مشاهده شده با استفاده از فرمول ابوت 

 (.Abbott, 1925اصالح گردید )

 

 هاتجزیه و تحلیل داده

رکشنده با تجزیه های کشنده و زیمقادیر غلظت

محاسبه شدند.  10نسخه  SPSSافزار پروبیت در نرم

تجزیه و تحلیل آماری توسط آنالیز واریانس یک طرفه 

ای دانکن در ها با آزمون چند دامنهو مقایسه میانگین

 10نسخه  SPSSافزار  درصد با نرم 3سطح احتمال 

ا ه ها، نرمال بودن آن از تجزیه داده انجام گردید. قبل

( مورد P < 0.05اسمیرنوف )-توسط آزمون کولموگروف

 Excelبررسی قرار گرفت. نمودارها توسط نرم افزار 

 ترسیم شدند. 2010
 

 نتایج

ها و قارچ بیمارگر کشارزیابی اثر حشره

B.bassiana بر تریپس پیاز 

های کشبر اساس نتایج تجزیه واریانس، حشره

وره سن دوم تریپس فلونیکامید و تیوسیکالم بر تلفات پ

( >41/4P)داری ساعت تأثیر معنی 77تا  70در مدت 

های مختلف قارچ چنین، بین غلظت داشتند. هم

داری بیمارگر برای مقابله با این آفت اختالف معنی

(41/4P< ) وجود داشت و میزان تلفات ثبت شده در

ترین تلفات  های مختلف، متفاوت بود. بیشغلظت

گرم در لیتر فلونیکامید بود و یلیم 5تریپس در غلظت 

تر از آن تأثیری در میزان تلفات نداشت  افزایش بیش

 14ترین تلفات تریپس در غلظت  (. بیشa1)شکل 

گرم در لیتر تیوسیکالم بود و با افزایش غلظت، میلی

 70میزان تلفات افزایش یافت. حداکثر کشندگی در 

بق (. طb1بعد مصرف تیوسیکالم بود )شکل  ساعت

برای فلونیکامید و  LC50نتایج پروبیت، مقدار 

گرم در لیتر بود میلی 5/0و  5/7ترتیب تیوسیکالم به

 0/3×147برای قارچ بیمارگر  LC50(. میزان 1)جدول 

درصد تلفات در آفت  34لیتر بود که کنیدی بر میلی

-(. با توجه به اینکه زمان زیست1ایجاد کرد )جدول 

بود، حداقل میزان تلفات سنجی هفت شبانه روز 

کنیدی در  5×147ساعت با غلظت  08تریپس پس از 

درصد( در  77ترین تلفات ) لیتر قارچ بود و بیشمیلی

-کنیدی در میلی 0×147ساعت در غلظت  100زمان 

 (. 7لیتر حاصل شد )جدول 
 

 ها بر قارچ بیمارگرکشاثرات حشره

ن و دو نتایج کاربرد سه غلظت )میانگین، نصف میانگی

بر فاکتورهای  برابر میانگین توصیه شده( فلونیکامید

زنی، رشد میسیلیوم و زیستی قارچ بیمارگر )جوانه

 تعداد کنیدی( نشان داد که اثر منفی و نقش کشندگی 
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زنی و رشد میسیلیوم کم بود و بین بر جوانهفلونیکامید 

درصد  3داری در سطح های آن اختالف معنیغلظت

که تعداد کنیدی با مصرف ؛ درحالیمشاهده نشد

درصد کاهش یافت و بین  34بیش از فلونیکامید 

کش نیز های مختلف مورد مطالعه این حشرهغلظت

(. 5داری مشاهده گردید )جدول اختالف معنی

زنی، رشد میسیلیوم و تعداد ترین میزان جوانه کم

بود فلونیکامید  LC50کنیدی مربوط به تیمار دو برابر 

(. نتایج کاربرد سه غلظت تیوسیکالم نشان 5ول )جد

کش  داد که بازدارندگی رشد میسیلیوم قارچ در حشره

طوری که باال بود بهفلونیکامید به  تیوسیکالم نسبت

زنی حداقل غلظت تیوسیکالم باعث کاهش جوانه

درصد( و تولید  57درصد(، رشد میسیلیوم ) 0/53)

لظت تیوسیکالم، درصد( شد. با افزایش غ 03کنیدی )

ای افزایش یافت و میزان بازدارندگی با شیب فزاینده

زنی، رشد میسیلیوم و تولید کنیدی  ترین جوانه کم

مربوط به غلظت دو برابر میانگین تیوسیکالم بود 

(. میزان کاهش فاکتورهای زیستی در 5)جدول 

به هم دارای اختالف  های تیوسیکالم نسبتغلظت

درصد بود که بیانگر این است  3داری در سطح معنی

که در تعیین غلظت مناسب تیوسیکالم برای کاربرد 

 تری کرد. توأم باید دقت بیش

های کشتلفات در پوره سن دوم تریپس پیاز به حشره-سنجی برای پاسخ غلظتهای زیست. تجزیه پروبیت داده1جدول 

 .Beauveria bassianaقارچ بیمارگر فلونیکامید و تیوسیکالم و 

Table 1. Probit analysis and LC50 values of Flunicamide and Thiocyclam and Beauveria bassiana on 2nd 

instar of Thrips tabaci. 

y-intercept Slope±SE P 
2 

df = 1 

LC50  
(mg L-1) 

(spore mL-1) 

 
Number of 

insects 
Treatments 

0.04 0.17±0.06 0.99 2.79 2.3  280 Flonicamid    

0.01 0.24±0.02 0.99 3.87 4.3  280 Thiocyclam   

-2.59 0.46±0.35 0.99 1.30 5.4×107  240 Beauveria bassiana 
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(. b( و تیوسیکالم )aهای فلونیکامید )کشهای مختلف حشره. میزان تلفات پوره سن دوم تریپس پیاز تحت تأثیر غلظت1شکل 

 داری با یکدیگر دارند.درصد اختالف معنی 3های با حروف غیرمشابه طبق آزمون دانکن در سطح میانگین

Figure 1. Mean comparison of mortality rate of 2nd instar of Thrips tabaci affected by the different 

concentrations of Flonicamid (a) and Thiocyclam (b). Means with dissimilar letters are significantly 

different (Duncan, P<0.05). 

 
 .Beauveria bassiana. میانگین درصد تلفات در پوره سن دوم تریپس پیاز تحت تأثیر قارچ 7جدول 

Table 2. Mean mortality rate in the 2nd instar of onion thrips affected by Beauveria bassiana. 

7 (144 h) 4 (96 h) 2 (48 h) Concentrations (spore mL-1) / Time 

35b 28b 20.5c 3×107 

37b 35b 30b 4×107 

38b 36b 32b 5×107 

77a 75a 64a 6×107 

76a 74a 65a 7×107 

 داری با یکدیگر دارند.درصد اختالف معنی 3در هر ردیف، اعداد با حروف غیرمشابه طبق آزمون دانکن در سطح 

In each row, means with dissimilar letters are significantly different (Duncan, P<0.05). 

 
کش و قارچ بیمارگر بر ارزیابی اثرات توأم حشره

 تریپس پیاز

و  100، 00، 08بی در چهار بازه زمانی این ارزیا

ساعت انجام شد. طبق نتایج تجزیه واریانس،  704

های میزان تلفات تریپس در تمامی تیمارها در بازه

دار بود و زمانی مختلف در سطح یک درصد معنی

های انتخابی کارایی باالیی برای مشخص شد که غلظت

ت تریپس ترین تلفا مدیریت تلفیقی تریپس دارند. بیش

لیتر کنیدی در میلی 3/3×147در تیمار تلفیقی 

B.bassiana  غلظت +LC15 ترین  تیوسیکالم بود و کم

کنیدی در  3/3×147مقدار مربوط به کاربرد توأم 

فلونیکامید بود )شکل  LC15لیتر قارچ + غلظت میلی

به  08(. در تیمارهای مختلف با افزایش زمان از 7

تریپس افزایش یافت. در  ساعت، میزان تلفات 704

 100، 00های زمانی  همه تیمارها، میزان تلفات در بازه

درصد  3ساعت در سطح  08ساعت نسبت به  704و 

 (.7دار بود )شکل معنی
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 .Beauveria bassianaتیوسیکالم بر فاکتورهای زیستی قارچ بیمارگر فلونیکامید و های کش. تأثیر حشره5جدول 

Table 3. The effect of Flonicamid and Thiocyclam on the biological factors of Beauveria bassiana 

 
Conce
ntrations 

Germinati
on rate (%) 

Germination 
reduction (%) 

Mycelium 
rate (mm) 

Mycelium 
reduction (%) 

Number 
of conidia* 

Spore 
reduction (%) 

F
lo

n
ic

am
id

 

0.5MC 75 20.1a 41 24.1c 1.5 53.1c 

0.5MC 76 20.0a 40 25.9c 1.4 56.3cb 

0.5MC 79 20.8a 40 25.9c 1.3 59.4b 

0.5MC 77 21.9a 42 22.2c 1.6 50.0c 

1MC 69 27.4a 38 29.6c 1.2 62.5ab 

1MC 70 26.3a 38 29.6c 1.1 65.6a 

1MC 69 27.4a 36 33.3b 1 68.8a 

1MC 68 25.4a 39 27.8c 1.2 62.5ab 

2MC 68 28.4a 35 35.2ab 1 68.8a 

2MC 66 26.9a 34 37.0a 1 68.8a 

2MC 69 27.4a 30 44.4a 1.1 65.6a 

2MC 69 27.2a 32 40.7a 0.9 71.9a 

T
h
io

cy
cl

am
 

0.5MC 61 35.8c 32 40.7c 1 68.8b 

0.5MC 60 36.8c 33 38.9c 1.1 65.6bc 

0.5MC 58 38.9c 35 35.2c 1 68.8b 

0.5MC 60 36.8c 34 37.0c 1.2 62.5c 

1MC 48 49.5b 28 48.1cb 1 68.8b 

1MC 45 52.6a 29 46.3c 0.7 78.1a 

1MC 47 50.5ab 26 51.9b 0.8 75.0ab 

1MC 49 48.4b 25 53.7ab 0.9 71.9b 

2MC 42 55.8a 26 51.9b 0.7 78.1a 

2MC 40 57.9a 24 55.6ab 0.7 78.1a 

2MC 43 54.7a 23 57.4a 0.6 81.3a 

2MC 44 53.7a 20 63.0a 0.7 78.1a 

C
o

n
tr

o
l

 

 
95 0.0 54 0.0 3.2 0.0 

 

SEM 27 3.92 11.3 3.24 1.41 3.74 

 لیترکنیدی بر میلی 147× تعداد  *

 داری با یکدیگر دارند. درصد اختالف معنی 3های با حروف غیرمشابه طبق آزمون دانکن در سطح در هر ستون، میانگین

* Number × 107 conidia  ml-1 
In each column, means with dissimilar letters are significantly different (Duncan, P<0.05).  

 

جز تیمار اول، تمامی تیمارها که به با توجه به این

از قابلیت باالیی جهت مقابله با تریپس برخوردار بودند، 

بر فاکتورهای زیستی  بنابراین اثر تیمارهای تلفیقی

قارچ بررسی شد تا بهترین تیمار با حداقل بازدارندگی 

رشد قارچ، انتخاب شود. با در نظر گرفتن فاکتورهای 

زنی، رشد ترین درصد کاهش در جوانه زیستی و کم

کنیدی  0×147میسلیوم و تولید کنیدی، تیمار تلفیقی 

گرم  میلی B.bassiana +7/1لیتر قارچ بیمارگر در میلی

در لیتر فلونیکامید بهترین ترکیب برای مقابله با 

های تلفیقی تیوسیکالم (. ترکیب0تریپس بود )جدول 
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تری  هرچند در برخی تیمارها تأثیر کشندگی بیش

به تیمارهای حاوی فلونیکامید روی تریپس نسبت

تر  دلیل اثرات منفی بیش(، ولی به7داشتند )شکل 

کش فلونیکامید ر، حشرهقارچ بیمارگتیوسیکالم بر 

منظور استفاده تلفیقی با  به تیوسیکالم بهنسبت 

بیمارگر مورد مطالعه میزان کارایی باالتری داشت 

 (.0)جدول 

 

 
 Beauveriaکش و قارچ بیمارگر . میانگین میزان تلفات سن دوم تریپس پیاز تحت تأثیر تیمارهای تلفیقی مختلف حشره7شکل 

bassiana  درصد اختالف  3های با حروف غیرمشابه طبق آزمون دانکن در سطح میانگین ساعت. 704و  100، 00، 08بعد از

کنیدی بر  B :147×0لیتر فلونیکامید، میلی B. bassiana +7/1لیتر کنیدی بر میلی A :147×3/3داری با یکدیگر دارند. معنی

لیتر میلی B. bassiana +7/1لیتر کنیدی بر میلی C :147×3/0لیتر فلونیکامید، میلی B. bassiana +7/1لیتر میلی

 .Bلیتر کنیدی بر میلی E :147×0لیتر تیوسیکالم، میلی B. bassiana +8/7لیتر کنیدی بر میلی D :147×3/3فلونیکامید، 

bassiana +8/7 لیتر تیوسیکالم، میلیF :147×3/0 لیتر کنیدی بر میلیB. bassiana +8/7 یوسیکالم.لیتر تمیلی 
Figure 2. Mean  mortality rate in 2nd instar of Thrips tabaci affected by the different integrated treatments 

of insecticides and Beauveria bassiana after 48, 96, 144, and 240 h. Means with dissimilar letters are 

significantly different from each other according to Duncan test at 5% level. A: 5.5×107 spore mL-1 

B.bassiana +1.2 mL Flonicamid , B: 6×107 spore mL-1 B.bassiana+1.2 mL Flonicamid , C: 6.5×107 spore 

mL-1 B.bassiana +1.2 mL Flonicamid , D: 5.5×107 spore mL-1 B.bassiana +2.8 mL Thiocyclam , E: 6×107 

spore mL-1 B.bassiana +2.8 mL Thiocyclam , F: 6.5×107 spore mL-1 B.bassiana +2.8 mL Thiocyclam . 

 
 Beauveria bassiana. تأثیر تیمارهای تلفیقی بر فاکتورهای زیستی قارچ بیمارگر 0جدول 

Table 4. Effect of integrated treatments on the biological factors of Beauveria bassiana 

Integrated treatments 
Germination 

rate (%) 

Germination 

reduction (%) 

Mycelium 

rate (mm) 

Mycelium 

reduction (%) 

Number of 

spore* 

Spore 

reduction 

(%) 

1
.2

 m
L

 

F
lo

n
ic

am
id

 5.5×107 spore mL-1 

B.bassiana 
58b 34 38c 27 4.2c 24 

6×107 spore mL-1 

B.bassiana 
59b 33 41b 22 5b 10 

6.5×107 spore mL-1 

B.bassiana 
56c 36 39bc 25 4.8b 13 

2
.8

 m
L

 

T
h

io
cy

cl
am

 5.5×107 spore mL-1 

B.bassiana 
58b 34 40b 24 4.3c 22 

6×107 spore mL-1 

B.bassiana 
54d 38 39bc 25 4.4c 20 

6.5×107 spore mL-1 

B.bassiana 
58b 34 38c 27 4.1d 26 

Control 87a 
 

52a 
 

5.5a 
 

SEM 1.37 4 1.21 3 0.29 8 

 لیترکنیدی بر میلی 147× تعداد  *

* Number × 107 conidia  ml-1 
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 بحث
در تحقیق حاضر، رویکردی دوجانبه )شیمیایی، 

بیولوژیک و شیمیایی+بیولوژیک( برای تعیین راهکار 

گرفت. نتایج مدیریت تریپس پیاز مورد بررسی قرار 

نشان داد که کاربرد جداگانه سموم فلونیکامید و 

و نیز افزایش  B.bassianaتیوسیکالم و قارچ بیمارگر 

شود و ها باعث افزایش تلفات تریپس می غلظت آن

-باشد. سازگاری حشرهفلونیکامید با قارچ سازگار می

های بیمارگر جهت کنترل تلفیقی آفات ها با قارچکش

یپس پیاز و کاهش مصرف سموم شیمیایی به ویژه تر

باشد. محققان گزارش کردند که بسیار حائز اهمیت می

کش فلونیکامید باعث افزایش تلفات تریپس حشره

شود غربی گل، تریپس پیاز و تریپس فلفل می

(Kansagara et al., 2018; Bilbo et al., 2020; 

Radosevich et al., 2020های  (. بر اساس یافته

های اسپینوساد و کلرفناپیر بر کشارش شده، حشرهگز

اساس درصد مرگ و میر حشرات بالغ تریپس غربی 

-گل نسبت به فلونیکامید مؤثرتر بودند و هر سه حشره

کش تأثیر قابل توجهی بر کنترل این آفت در برابر 

چنین افزایش غلظت فلونیکامید تا  شاهد داشتند. هم

گ و میر حشرات بالغ لیتر موجب افزایش مرمیلی 14

(. Radosevich et al., 2020تریپس غربی گل شد )

تعداد حشرات بالغ تریپس غربی گل با استفاده از 

روز بعد از کاربرد کاهش  7و  5کش فلونیکامید حشره

(. نتایج مطالعه حاضر مبنی Bilbo et al., 2020یافت )

بر تأثیر فلونیکامید در کنترل تریپس پیاز مطابق با 

چنین، نتایج این مطالعه  تایج مطالعات فوق بود. همن

پتانسیل باالیی را برای کنترل مؤثر تریپس پیاز توسط 

کش تیوسیکالم به ویژه در شرایط آزمایشگاه حشره

نشان داد که با نتایج مطالعه دیگر محققان در یک 

(. فلونیکامید Aguilar Carpio et al., 2017راستا بود )

غذیه انتخابی است که به وسیله یک مسدودکننده ت

مهار مسیر بلع، باعث گرسنگی حشره و در نهایت 

 (.Radosevich et al., 2020شود )مرگ آن می

های بیمارگر مشخص شده است که در بین قارچ

نتایج بهتری در کاهش  B. bassianaمختلف، قارچ 

(. Boopathi et al., 2011جمعیت تریپس پیاز دارد )

کاهش جمعیت الرو تریپس پیاز با حداکثر درصد 

 .Bدرصد در گیاهان پیاز اسپری شده با قارچ  07/80

bassiana  لیتر پس کنیدی بر میلی 1×  1411با غلظت

 Ain etروز در مقایسه با شاهد مشاهده شد ) 14از 

al., 2021 گزارش شده است که .)B.bassiana  بر

ر شرایط تریپس پیاز تأثیر منفی دارد و تلفات آن را د

 Gulzar etدهد )ای افزایش میآزمایشگاهی و مزرعه

al., 2021 محققان بیان کردند که قارچ .)B. bassiana 

درصدی تریپس پیاز پس از  80تا  30باعث کاهش 

 .B(. کاربرد Ansari et al., 2008شود )روز می 11

bassiana ( در کنترل تریپس پیازAin et al., 2021; 

Gulzar et al., 2021( تریپس غربی گل ،)Zhang et 

al., 2021( و تریپس خربزه )Li et al., 2021 بسیار )

، BbYT12های  مختلف )¬مؤثر بود. با کاربرد جدایه

BbYT13  وBbYT14 قارچ )B. bassiana  و نیز با

ساعت از کاربرد این قارچ،  100تا  70گذشت زمان از 

افت میزان مرگ و میر تریپس غربی گل افزایش ی

(Zhang et al., 2021 با افزایش غلظت کنیدی قارچ .)

B. bassiana  جدایهJEF-350  کنیدی بر  148تا

لیتر، درصد مرگ و میر تریپس خربزه افزایش میلی

(. گزارش شده است که استفاده Li et al., 2021یافت )

برای کنترل جمعیت تریپس پیاز  B. bassianaاز قارچ 

های شیمیایی را کاهش کش تواند کاربرد حشره می

های مقاوم تریپس  دهد و در نتیجه از ایجاد نسل

 Manianiaجلوگیری نموده و یا آن را به تأخیر اندازد )

et al., 2003; Ain et al., 2021 نتایج مطالعه حاضر .)

روی تریپس پیاز  B. bassianaمبنی بر تأثیر قارچ 

است  مشخص شده مطابق با نتایج مطالعات فوق بود.

های بیمارگر به که در طول چسبندگی قارچ

شود کوتیکول تریپس، موسیالژ متراکمی ترشح می اپی

تواند تر قارچ، می که عالوه بر تقویت چسبندگی بیش

های تخریب ای برای انتقال آنزیمبه عنوان وسیله

چنین، بیان  کننده کوتیکول حشره نیز عمل کند. هم

که در هدف  B. bassiana، در قارچ Pr1ژن پروتئاز، 

قرار دادن کوتیکول میزبان نقش دارد، با عملکرد آن 

به عنوان یک آنزیم تجزیه کننده کوتیکول سازگار بود 

(Zhang et al., 2021.) 
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ها ظرفیت تأثیرگذاری بر مراحل کشحشره

های بیمارگر حشرات را دارا مختلف رشد قارچ

مختلف   های¬باشند. لذا، بررسی سازگاری جدایه می

ها برای کشاین گروه از عوامل بیولوژیک با حشره

های مدیریت تلفیقی آفات بسیار استفاده در برنامه

(. سازگاری Sain et al., 2019باشد ) ضروری می

تر  و اثرات کاهشی کم B. bassianaفلونیکامید با قارچ 

کش بر کلونی این قارچ گزارش شده است این حشره

(Vineet and Divender, 2019 فلونیکامید با .)07/50 

 .Bدرصد، مهار رشد نسبتاً متوسطی را در قارچ 

bassiana کش کربوسولفان )با در مقایسه با حشره

 ,.Patel et alدرصد بازدارندگی رشد( ایجاد کرد ) 144

 B. bassiana(. باالترین غلظت کنیدی در قارچ 2020

-رههای نصف و کامل حشبا غلظت Bb-6097جدایه 

(. نتایج Sain et al., 2019کش فلونیکامید ثبت شد )

تحقیق حاضر درباره تأثیر فلونیکامید بر فاکتورهای 

ها با  و سازگاری بین آن B.bassianaزیستی قارچ 

 ,.Sain et alنتایج دیگر محققان مطابقت داشت )

2019; Vineet and Divender, 2019 طبق نظر این .)

سموم شیمیایی فاکتورهای  محققان، با افزایش غلظت

 ;Sain et al., 2019زیستی قارچ بیمارگر کاهش یافت )

Vineet and Divender, 2019 در این پژوهش، قارچ .)

های مختلف ها، درجهکشپس از مواجهه با حشره

که فلونیکامید در مانی را نشان داد، به طوریزنده

ترین تأثیر را بر  کم MCو  MC دوم های یکغلظت

زنی و رشد میسلیوم قارچ بیمارگر داشت و جوانه

که تیوسیکالم در هر سه غلظت سازگار بود، در حالی

های پایین اثرات منفی بر فاکتورهای حتی در غلظت

زیستی داشت. در این زمینه مشخص شده است که 

کش فلونیکامید در نصف دوز در مقایسه با حشره

فنوفوس، با قارچ سموم ایمیداکلوپراید، فیپرونیل و پرو

B.bassiana سازگار می ( باشدSain et al., 2019 .)

به اسپیروتترامات،  کش فلونیکامید نسبتکاربرد حشره

 Vineet andنسبتاً سازگار بود ) B. bassianaبا 

Divender, 2019زنی در (. اهمیت میزان جوانه

های بیمارگر از این ها با قارچکشسازگاری حشره

د که اولین مرحله برای ایجاد آلودگی باشجهت می

زنی کنیدیوم و نفوذ آن به بافت بدن توسط قارچ، جوانه

(. برخی از Dannon et al., 2020حشره میزبان است )

سازگار نیستند  B.bassianaها با قارچ کشحشره

(Sain et al., 2019 که با نتیجه این تحقیق درباره )

 اشت.عدم سازگاری تیوسیکالم مطابقت د

های کشهای زیرکشنده حشرهترکیب غلظت

تواند باعث افزایش های بیمارگر میشیمیایی و قارچ

(. Halder et al., 2021اثرات منفی بر حشرات شود )

لیتر از کنیدی در میلی 0×147در این مطالعه، تلفیق 

گرم در لیتر میلی B.bassiana+7/1 قارچ بیمارگر 

نزدیک به کاربرد انفرادی  فلونیکامید توانسته تلفاتی

کش ایجاد کند. محققان زیادی کاربرد موفق حشره

فلونیکامید و دیگر  با B.bassianaتیمارهای تلفیقی 

اند و بیان کردند که ها را گزارش کردهکشحشره

B.bassiana تواند در کنترل ها میکشحشره با

 .Bافزایی داشته باشد. کاربرد توأم حشرات اثر هم

bassiana فلونیکامید در کاهش جمعیت شته خردل  با

(. کاربرد مخلوط Patel et al., 2021) بسیار مؤثر بود

پراید در نیمی از  کش نئونیکوتینوئیدی استامیحشره

ترین  در کم B.bassianaهمراه دوز توصیه شده آن به

درصد جمعیت شته سبز هلو  34زمان موجب مرگ 

شرایط آزمایشگاهی،  (. درHalder et al., 2021شد )

-میلی 1کش دیمتوات با غلظت تیمار تلفیقی حشره

گرم در لیتر( از  3/7همراه نصف دوز )لیتر در لیتر به

B.bassiana  درصدی تریپس پیاز پس  03باعث تلفات

(. نتایج مطالعه Kachot et al., 2021روز شد ) 3از 

 حاضر با نتایج مطالعات فوق مطابقت داشت. 

های مقاومت در حشرات نسبت به نیسمبیشتر مکا

-ها خصوصاً مونوسموم شیمیایی از طریق القای آنزیم

ترانسفرازها و استرازها ایجاد -S-اکسیژنازها، گلوتاتیون

توانند با سرکوب های بیمارگر میشوند. قارچمی

های آنزیمی، درجه باالیی از حساسیت به فعالیت

نموده و نیز ها را در حشرات هدف ایجاد کشحشره

 Halder etها کنند )ها را مستعد عفونت سایر قارچ آن

al., 2021.) 

های کشو حشره B.bassianaقارچ در مجموع، 

و باالتر  LC50های در غلظتفلونیکامید و تیوسیکالم 
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های در غلظتفلونیکامید تریپس پیاز را کنترل کردند. 

ر بود. پایین روی قارچ اثر بازدارندگی نداشت و سازگا

افزایش تیوسیکالم بازدارندگی قارچ با افزایش غلظت 

لیتر قارچ کنیدی در میلی 0×147تیمار تلفیقی یافت. 

گرم در لیتر میلی B. bassiana+7/1 بیمارگر 

فلونیکامید بهترین ترکیب برای مقابله با تریپس بود. 

تواند در کنترل با قارچ بیمارگر می هاکشحشرهکاربرد 

توان با افزایش از کمک شایانی کند. میتریپس پی

کاربرد این قارچ و گسترش تنوع آن، به مرور زمان 

را تا حد زیادی کاهش داد. برای  هاکشحشرهمصرف 

های این مطالعه و توصیه آن برای تر یافته تأیید بیش

ای درباره شود تحقیقات مزرعهمزارع، پیشنهاد می

انجام شود تا ها شکاثربخشی قارچ در ترکیب با حشره

 بردهای مناسبی را اتخاذ نمود.بتوان راه

 

 سپاسگزاری

نویسندگان از معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه زابل 

-IR-UOZ-GRبه خاطر حمایت مالی این مطالعه )

نمایند. پژوهش حاضر ( تشکر و قدردانی می0821

نامه دوره کارشناسی ارشد نگارنده اول بخشی از پایان

 باشد.شناسی کشاورزی میه حشرهدر رشت

 

 تعارض منافع

 گونه تعارض منافع توسط نویسندگان وجود ندارد. هیچ
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