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روغنهای گیاهی و میسان کشندگی آنها روی موریانه
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چکیذٌ
در ایه تحقیق ،فزمًالعیًن َایی بٍ فًرت امًلغیًن اس ريغه َاا ییااَی ملف اا ؽاامت بففااب،زدان ،ررت ،رسماار ،
سیفًن ،کىجد ي یزدي حاي کىید َا َ Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokinمزاٌ با فزمًالعیًن ؽاَد
تُیٍ یزدید .جًاوٍسوی کىید َا قارچی در تمام فزمًالعیًن َا ارسیابی ؽد .بز اعاط وفاای حافات فزمًالعایًنَاا
ؽاَد ي ريغه سیفًن باالتزیه میاو،یه جًاوٍسوی کىیاد را وؾاان دادواد در حاالی کاٍ کا تازیه میااو،یه جًاواٍسوای در
فزمًالعیًن ريغه کىجد مؾاَدٌ ؽد َ .چىیه چُار غ ظت  106 ،107 ،108ي  105کىید در می یلیفز اس فزمًالعیًنَاا
مذکًر در جمؼیت مًریاوٍ ) Microcerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidaeمًرد بزرعی قزار یزففىد .با
تًجٍ بٍ عزػت سیاد مزگ ي میز در عٍ غ ظت ايل ،تىُا غ ظت  105کىید در می یلیفز اس فزمًالعایًنَاا مؼیاار مقایغاٍ
قزار دادٌ ؽد .وفای وؾان دَىدٌ باالتزیه میاو،یه درفد مزگ ي میز ( )%91/25در فزمًالعیًن ريغه کىجد ي پاییهتازیه
میاو،یه درفد مزگ ي میز ( )%58/33در فزمًالعیًن ؽاَد بًد .ک تزیه مقدار 2/38( LT50ريس) در فزمًالعایًن ريغاه
کىجد ي بیؾفزیه مقدار بن ( 15/9ريس) در فزمًالعیًن ؽااَد محاعا ٍ ؽاد .کا تازیه  LC50محاعا ٍ ؽادٌ (1/7  104
کىید در می یلیفز) ویش مزبًط بٍ فزمًالعیًن ريغه کىجد بًد.
ياصٌَبی کلیذی :امًلغیًن ،جًاوٍسوی ،غ ظت ،مزگ ي میز.
مقذمٍ
مًریاوٍ َا بٍ ع ب ؽدت خغاراتی کٍ بٍ لًاسم چًبی
ي ع ًلش در عاخفمان َا ي محیط سیغت يارد میبيرود
بٍ ػىًان یزيَی اس بفاات جاد در عزتاعاز جُاان باٍ
ؽمار میبیىاد (کاالیىی ي یازیظ  ،2000دی اا ي َماااران
 .)2010اس جم اٍ مًریاواٍ Microcerotermes diversus

 Silvestriکااٍ اس یاازيٌ مًریاوااٍَااا سیزسمیىاای اعاات ي
کىفزل بن بٍ ع ب حًسٌ يعیغ جغفجًیز غذایی ي ویش

ایجاد اجفماػات ثاوًیاٍ در دیًارَاا ،عاقا امااکه ي تىاٍ
درخفااان پیدیااادٌ اعااات (ح یاااب پاااًر  .)1373ایزچاااٍ
ريػَاااا کىفااازل ؽااایمیایی اس جم اااٍ تیماااار خاااا ،
طؼمٍ یذار ي یزدپاؽی راٌ کارَا ػمدٌ بازا مادیزیت
مًریاوااٍَااا سیزسمیىاای بااًدٌ ي مااًاوؼی باازا دفااغ
مًریاوٍ َا ایجاد می کىد (بالعک  )2003يلی وقاط ضاؼا
مزبًط بٍ اعففادٌ اس مًاد ؽیمیایی ي بفتکاؼ َاا جُات
مدیزیت مًریاوٍَا سیزسمیىای در  50عاال اخیاز ػامات
محز

در ارسیابی ريػ َا کىفزل بیًلًصیک بًدٌ اعت
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(عاااً ي َماااااران  ،1997کاااالیىی ي یااازیظ  .)2000در

بااًدن ي اماااان پزاکىاادٌ ؽاادن بااٍ يعاای ٍ اعاالز َااا

دعاافزط بااًدن بغاایار اس دادٌَااا بسمایؾاا،اَی در

َیدريلیک دارود ،با ایه حال افشایؼ تأثیز ي بلاًدٌعااس

مًرد تأثیزیذار ػًامت قارچی ػ یاٍ یًواٍَاا ملف اا

باالتز فزمًالعیًنَا ريغىی بٍ عا ب چغا ىدیی بُفاز

مًریاوٍ ،بٍ کارییز ایه ػًامت کىفزل کىىدٌ بیًلًصیک را

کىید َا بٍ کًتیااًل ي ویاش حفا ات بُفاز کىیاد َاا در

بااٍ فااًرت تىااايبی وغا ت بااٍ تزکی ااات ؽاایمیایی وًیااد

مقایغٍ با فزمًالعیًن َاا باز پایاٍ بر در بغایار اس

میدَد (کزاتمًاوا ي مادای  ،2005حغایه ي َماااران

مطالؼات اث ات ؽدٌ اعت (ایًدلً ي فالاه  ،1983پزییز ي

 .)2011قارچ )Metarhizium anisopliae (Metschnikoff

َمااران  ،1988بفمه ي َمااران  ،1993پزییز ي َماااران

 Sorokinیای اس مؤثزتزیه ػًامت بیمار سا در مًریاوٍَا

 ،1995جىایىش ي تًمااط  ،1996بافمه  .)1997باٍ ػااليٌ

مؼزفی ؽدٌ کٍ بٍ ع ب بیمار سایی اغ ب جدایٍَا ایاه

فزمًالعیًن َا ريغىی اماان کاربزد در حج ک را ویش

قارچ ،قاب یت تًلید او ًٌ ي ویش امااان فزمًلاٍ کازدن ایاه

فزاَ میکىىد (پزییز ي َمااران  .)1988اوًاع ريغاهَاا

ػامت بٍ فًرت حؾزٌ کؼ قارچی کىفزل سیغفی پایاایی

ییاَی ي مؼدوی میتًاوىد در فزمًالعیًنَا بٍ کار ريواد

را در مدیزیت م ارسٌ باا مًریاواٍ َاا فازاَ کازدٌ اعات

يلی اس ایه میان ريغه َاا ییااَی مشایاایی چاًن ػادم

(َاوت  ،1982می ىز ي اعافل ش  .)2000ایزچاٍ کىیاد َاا

ایجااد خاًردیی در يعاایت مح ااًلپاؽای ،قیمات وغا فا

ػًاماات قااارچی ماایتًاوىااد فزمًلااٍ ؽااًود يلاای بزخاای

ارسانتز ي دعفزعی راحتتز را دارا َغفىد (باقز سواًس

فزمًالعیًن َا بقاا کىیاد را تحات تاأثیز قازار دادٌ ي

 .)1375جُاات اعااففادٌ اس ػًاماات قااارچی بیمااار سا بااٍ

مدت سمان مجاس کًتاٌ و ٍ،دار را مًجب مایؽاًود .باا

ػىًان یک ريیازد در مدیزیت م ارسٌ با مًریاواٍ در ایاه

تًجٍ بٍ اَمیت بلاًدٌ عااس ي ماوادیار مایاٍ ت قای

تحقیق میشان تأثیز ي عااسیار فزمًالعایًن َاا تُیاٍ

قارچی در محیط ،ارسیابی عاسیار اجشا فزمًالعیًن با

ؽدٌ با ريغه َا ییاَی ملف ا بز بقا کىید َا قارچ

کىید َا ضزير اعت (دائًعت ي َمااران  ،1983ماًر

 M. anisopliaeجدایاٍ  DEMI-001ماًرد بزرعای قازار

ي پزییز  ،1993مًر ي َماااران  .)1993در حاال حاضاز،

یزفت ي قدرت کؾىدیی ایه فزمًالعایًن َاا در جمؼیات

پًدرَااا قاباات خاایظ ؽاادن 1حاااي کىیااد بیؾاافز

مًریاواٍ  M. diversusدر ؽازایط بسمایؾا،اَی مقایغاٍ

فزبيردٌ َا بیًلًصیاک را تؾاایت مای دَىاد يلای اس بن

یزدید.

جایی کٍ اؽؼٍ ماايرا باىفؼ خًرؽاید ،دماا ،رطًبات ي
قاب یت پلؼ ؽدن ري عط اس ػًامت محديد کىىادٌ در
کاربزد حؾزٌکاؼَاا قاارچی اعات اعاففادٌ اس عاایز
ػًامت فزمًلٍ کىىدٌ جُات تًعاؼٍ حؾازٌکاؼَاایی باا
فزمًالعاایًن مىاعااب باازا بُاازٌباازدار مااؤثز اس ایااه
ػًامت ویاس باٍ تحقیاق دارد (اعافاتزس ي َماااران ،1993
بزجیش  ،1998پًالر ي َمااران  .)2005فزمًالعیًن َاا
ببی مشایایی اس جم ٍ ػدم عمیت ،دعفزعی راحات ،ارسان
1

Wettable Powders

مًاد ي ريشَب
مىبع مًریبوٍ
مًریاوٍ  M. diversusکٍ یک یًواٍ مُا ي ملازر اس
یزيٌ مًریاوٍَا سیزسمیىی در اعافان خًسعافان اعات
جُت اوجام مطالؼات بسمایؾا،اَی ماًرد اعاففادٌ قازار
یزفت .جمؼیت ایه مًریاوٍ بٍ يعی ٍ ػم یات ت ٍیذار باا
چًر راػ در سمیهَا بلاًدٌ باٍ ایاه بفات جماغبير
یزدیااد ي بااٍ بسمایؾاا،اٌ اوفقااال دادٌ ؽااد .مًریاوااٍَااا
جمغبير ؽدٌ در پفز َاا پالعافیای درردار حااي
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قببلیت سوذٌ مبوی کىیذیَبی ...

کاغذ فافی ياتمه ؽمارٌ یک 1مزطاًر در اواًبااتًر باا

ؽاادٌ ي در اواًباااتًر در ؽاازایط دمااایی  282درجااٍ

ؽزایط دمایی  282درجٍ ع غیًط ي رطًبات وغا ی

ع غیًط ي رطًبت وغ ی  805درفد وٍ،دار ؽادود.

 805درفد وٍ،دار ؽدود .مًریاوٍَاا فؼاال اس ط قاٍ

با مؾاَدٌ رؽد میغی یًمی قارچ در عط بیزيوی اجغاد

2

مًریاوٍَا اقدام بٍ اوفقال بوُا ري محایط کؾات SDAY

کااااریز اوفلاااار ؽااادود ي در سیغاااتعاااىجیَاااا

یزدید .ایه محیطَا بازا رؽاد ي اعالًرسایای قاارچ باٍ

مًرد اعففادٌ قزار یزففىد (چزاغی ي َمااران .)2012

ماادت  14ريس در اواًباااتًر بااا َمااان ؽاازایط دمااایی ي

جذایٍی قبرچ
در بزرعیَا بسمایؾ،اَی اس کىید َاا قاارچ M.

 anisopliaeجدایااااٍ عاااازايان ( )DEMI-001کااااٍ اس

رطًبفی وٍ،دار ؽدود (تالًر .)2005
تُیٍی کىیذیَبی قبرچ

عزخزطًمی حىایی خزما ( Rhynchophorus ferrugneus

سیزکؾتَایی اس قارچ فؼاال رؽاد یاففاٍ ري محایط

 )Olivierجمغ بير ؽدٌ ي در ک اغیًن بلاؼ تحقیقاات

 SDAYتُیاااٍ ؽاااد ي باااٍ مااادت  14ريس در اواًبااااتًر

حؾزٌ ؽىاعی کؾايرس مؤعغٍ تحقیقات ییااٌپشؽاای

و،ااٍدار یزدیااد .پااظ اس تامیاات ديرٌ رؽااد قااارچ،

کؾًر يجًد دارد ،اعففادٌ یزدید.

کىید َا با تزاػ عطحی بٍ يعی ٍ یک کاارد باٍ درين
پفز َاا پالعافیای باٍ قطاز  9عااوفی مفاز اوفقاال دادٌ

تُیٍی قبرچ فعبل
بٍ مىظًر دعاتیاابی باٍ قاارچ فؼاال اس لحاای تًلیاد
کىید َایی با درفد جًاوٍسوی باال ،اقدام بٍ ػ اًر قاارچ
اس بدن میشبان مغفؼد یزدیاد .مًریاواٍ  M. diversusکاٍ
یااک میشبااان مىاعااب باازا قااارچ  M. anisopliaeاعاات
(چزاغی ي َمااران  )2012جُات فؼاالعااس ایاه قاارچ
مًرد اعففادٌ قزار یزفت .بزا بلًدٌعااس مًریاواٍ باٍ
قارچ ،مًریاوٍَا مىفقت ؽدٌ بٍ ؽزایط بسمایؾا،اَی در

ؽدود .جُات خؾاک کازدن کىیاد َاا ي کااَؼ محفاً
رطًبفی تا عط ک تز اس پى درفاد ،پفاز َاا حااي
کىید بٍ مدت َؾت ريس درين زف محفً عای یااصل
قزار یزففىد .علظ کىید َا خؾک ؽدٌ بٍ يعای ٍ الاک
بسمایؾ،اَی  200مؼ اعفلزاج ؽدود (پًالر ي َماااران
.)2005
تُیٍی فزمًالسیًن

ؽزایط عفزين ري عاط تاًدٌ َاا قاارچی قادیمی ي

یک یزم اس کىید َا اعفلزاج ؽدٌ در 100می یلیفاز

رؽد یاففٍ ري عط محیط غذایی ،SDAY3قزار یزففىد.

بر مقطز عفزين حاي تًئیه  480با غ ظات  0/1درفاد

پظ اس  24عاػت ،اجغاد مًریاوٍَا بلًدٌ باٍ قاارچ باٍ

ریلفٍ ؽاد ي عًعلاوغایًوی اس کىیاد َاا قاارچ تُیاٍ

مادت عاٍ ثاویاٍ بااا َیلًک زیات  0/5درفاد باٍ فااًرت

یزدید .غ ظت عًعلاوغیًن بٍ يعی ٍ الم ی ًلؽامار

5

عطحی عفزين ؽدٌ ي علظ در دي مزح ٍ باا بر مقطاز

تؼییه یزدید .بز اعاط غ ظت محاع ٍ ؽدٌ تؼداد کىیاد

عاافزين ؽغفؾااً دادٌ ؽاادود .پااظ اس عاافزين ومااًدن

در یک یزم 5/6  1010 ،کىید ارسیابی ؽاد (دائًعات ي

عااطحی ،مًریاوااٍَااا در پفااز َااا پالعاافیای درردار

َمااران .)1983

حاي کاغذ فافی ياتمه ؽمارٌ یاک مزطاًر قازار دادٌ

فزمًالعیًن بز پایٍ ريغه بٍ فًرت یک امًلغایًن
اس ريغه َا ییااَی ملف اا ؽاامت ريغاه بففااب،زدان،

1

Whatman No.1
Bioassay
3
Sabouraud Dextrose Agar+Yeast Extract
2

4

Tween 80
5
Haemocytometer
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ررت ،رسمار  ،سیفًن ،یزدي ي کىجاد تُیاٍ یزدیاد .بادیه

یزدید .بزا دعت یاابی باٍ ایاه َادف در َاز َففاٍ ،یاک

مىظًر اجاشا دي فااس بر ي ريغاه باٍ وغا ت  1:1باا َا

می یلیفاز اس فزمًالعایًن پایاٍ باا غ ظات  108کىیاد در

تزکیب ؽدود .بزا تُیٍ  200می یلیفاز فزمًالعایًن باا

می ی لیفز اس َز فزمًالعیًن بٍ يعی ٍ بر باٍ حجا 100

غ ظت  108کىیاد در می ای لیفاز ،ابفادا باز اعااط تؼاداد

می یلیفز رعاودٌ ؽد تا غ ظت  106کىید در می یلیفاز باٍ

کىید َا محاع ٍ ؽدٌ در یک یزم  ،مقدار السم اس پًدر

دعت بید .جُت دعتیابی بٍ غ ظت ماًرد وظاز اس رابطاٍ

کىید بزا دعتیابی بٍ ایه غ ظت يسن ؽد ي علظ باٍ

یک اعففادٌ یزدید:

درين فاس ريغىی کٍ محفاً  47/5درفاد ريغاه ي 2/5

[]1

درفد تًئیه  80بًد ،مؼزفی یزدید .پاظ اس ایاه مزح اٍ،

C1V1= C2V2

در ایه رابطٍ  C1ي  C2بٍ تزتیب بیانیز غ ظت ايلیاٍ ي

فاس ببی بٍ فاس ريغه اضافٍ ؽد ي فزمًالعایًن حافات

غ ظت مًرد وظز اعتV1 ،ي  V2ویش بٍ تزتیب بیانیز حج

جُت َم،هعاس بٍ مدت پى دقیقٍ بٍ يعای ٍ دعاف،اٌ

ايلیٍ ي حج وُایی مًرد وظز اعت.

ؽیاز مل اًط یزدیاد .فزمًالعایًن ؽااَد ویاش باا يارد

علظ  0/5می ی لیفز اس غ ظت  106کىید در می یلیفاز

کزدن َمیه مقدار اس کىید بٍ بر مقطاز عافزين حااي

اس َااز فزمًالعاایًن بااٍ فااًرت یاىًاخاات ري عااط

تاااًئیه  80تُیاااٍ ؽاااد .فزمًالعااایًنَاااا حافااات اس

محیط  SDAYدر پفز َایی بٍ قطز  9عااوفیمفاز پلاؼ

ريغه َا ییاَی ملف ا در دما یلدال (چُار درجٍ

یزدید .بزا َز فزمًالعیًن چُار تازار در وظاز یزففاٍ

ع غیًط) وٍ،دار ؽدود (باتا .)2003

ؽااد .محاایطَااا ت قاای ؽاادٌ بااٍ ماادت  24عاااػت در
اواًباتًر با ؽازایط دماایی  282درجاٍ ع غایًط ي

ارسیببی بقبی کىیذی در فزمًالسیًنَبی مختلف:
بااازا ارسیاااابی بقاااا کىیاااد َاااا قاااارچ در
فزمًالعیًنَا عاخفٍ ؽدٌ باا اعاففادٌ اس ريغاهَاا
ییاَی ملف ا درفد جًاوٍ سوی کىیاد در فزمًالعایًن
بٍ ػىًان مؼیار عاىجؼ قازار یزفات (باتاا  .)2003بادیه
مىظااًر در فًافاات َفف،اای بااٍ ماادت َفاات َففااٍ درفااد
جًاوٍسوی کىید َا قاارچ در فزمًالعایًنَاا محاعا ٍ
[]2

رطًبت وغ ی  805درفد قازار دادٌ ؽادود .پاظ اس 24
عاػت ،وغ ت کىیاد َاا جًاواٍ سدٌ ي جًاواٍ واشدٌ باا
ؽااامارػ  100کىیاااد اس َاااز تاااازار باااٍ يعااای ٍ
میازيعاًپ با بشرگ ومایی  40محاعا ٍ ؽاد (پاًالر ي
َمااااران  ،2005ام ااًري ي َمااااران  )2009ي درفااد
جًاوٍسوی کىید بٍ يعی ٍ رابطٍ  2محاع ٍ یزدید:

(  100تؼداد کت کىید َا ؽمارػ ؽدٌ/تؼداد کت کىید َا جًاوٍسدٌ)  درفد جًاوٍسوی کىید
غ ظت َا ملف ا اس فزمًالعیًن َاَ ،ز مًریاواٍ کااریز

سیستسىجی فزمًالسیًنَب ريی جمعیت مًریبوٍ
فزمًالعیًنَا ملف اا اس قاارچ  M. anisopliaeدر
چُار غ ظت  106 ،107 ،108ي  105کىید در می یلیفز تُیٍ
ؽدود ي در ؽزایط بسمایؾا،اَی ػ یاٍ مًریاواٍَاا

M.

 diversusمااًرد عااىجؼ قاازار یزففىااد .در ایااه مطالؼااٍ
بسمایؾ،اَی بزا َز غ ظت چُار تاازار در وظاز یزففاٍ
ؽد ي  30ػدد مًریاوٍ کاریز تیمارؽدٌ بازا َاز تاازار
مًرد بزرعای قازار یزفات .بازا تیماار مًریاواٍَاا باا

بٍ مدت پى ثاویٍ در َز غ ظت اس فزمًالعیًن فازي بازدٌ
ؽد .در تیمار ؽاَد ویش مًریاوٍ َا در بر مقطاز عافزين
حاي تًئیه  80با غ ظت  0/1درفد کٍ فاقد کىیاد َاا
قارچ بًد ،فزي بزدٌ ؽدود .مًریاوٍَا تیمار ؽادٌ درين
پفز َا پالعفیای درردار حاي کاغاذ فاافی ياتماه
مزطًر مىفقات ؽادود ي در اواًبااتًر باا ؽازایط دماایی
 28 2درجٍ ع غیًط ي رطًبت وغ ی  805درفاد
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وٍ،دار ؽدود .مزگ ي میز مًریاوٍَا بٍ فًرت ريساواٍ

مدت سمان و،اٍدار ویاش باز درفاد جًاواٍسوای کىیاد

بٍ مدت  14ريس ث ت یزدید.

مؼىیدار بًد ( .)df=36 ،F=3.70 ،P0.01ایه وفای وؾان

محبسببت آمبری
تجشیٍ ي تح یت دادٌَا با اعاففادٌ اس وازمافاشار SAS

 9.2اوجام ؽد .دادٌ َاا مزباًط باٍ درفاد جًاواٍسوای
کىید پظ اس ت دیت ل،اریفمی دادٌ َا با تًجٍ بٍ تاأثیز دي
فاکفًر اف ی در وفای بٍ دعت بمدٌ ،یؼىی فزمًالعایًن

داد کااٍ َ ا وااًع فزمًالعاایًن ي َ ا طااًل ماادت سمااان
وٍ،دار میتًاوىد درفد جًاواٍسوای کىیاد َاا را تحات
تأثیز قزار دَىد چىان چٍ مقایغٍ میاو،یه تیمارَا با ريػ
 LSDبیاو،ز باالتزیه میاو،یه درفد تىدػ محاع ٍ ؽادٌ
در تیمااار ؽاااَد ي تیمااار حاااي ريغااه سیفااًن بااًد ي
ک ا تاازیه میاااو،یه محاع ا ٍ ؽاادٌ ویااش در ريغااه کىجااد

با َفت تیمار ي سمان رخیزٌعاس در َفت َففٍ در قالاب

مؾاَدٌ یزدید (جديل  .)1بز اعاط مؼادالت مزباًط باٍ

طزح کامال تقادفی در بسمایؾات فاکفًریت بوالیش ؽادود.

ومًدار َا تغییزات درفد جًاوٍسوی کىید َا قارچ در

َمدىیه دادٌ َا مزبًط بٍ مازگ ي میاز مًریاواٍَاا باٍ

فزمًالعیًن َاا ملف اا در طاًل ديرٌ و،اٍدار ویاش،

ع ب يجًد دي ػامات ماؤثز در ريواد مازگ يمیاز یؼىای

بیؾفزیه یزادیان کاَؼ درفد جًاواٍسوای کاٍ بیاانیاز

فزمًالعیًن ي غ ظت ماًرد بسماایؼ باٍ فاًرت طازح

عزػت کاَؼ بقا کىید اعت ،در فزمًالعایًن ريغاه

کامال تقادفی در بسمایؾات چىد ػام ی فاکفًریات ماًرد

کىجد مؾاَدٌ یزدید (ؽات .)1

بزرعی قزار یزففىاد LC50 .ي  LT50مزباًط باٍ دادٌَاا

تأثیز فزمًالسیًنَب در مزگ ي میز مًریبوٍ

مزگ ي میز بٍ يعی ٍ بوالیش پزيبیات تًعاط وازمافاشار

وفاای تجشیاٍ ياریااوظ ي مقایغاٍ میااو،یه دادٌَاا

 SAS 9.2تؼییه یزدید .ک یٍ ػم یات تجشیٍ ياریاوظ باٍ

مزبًط بٍ مزگ ي میز مًریاوٍَا در اثز فزمًالعیًنَا

ريػ  ANOVAي مقایغٍ میاو،یه دادٌَا بٍ ريػ LSD

ملف ا باا چُاار غ ظات ماًرد بسماایؼ وؾاان داد بایه

اوجام یزفت .ومًدارَا بٍ يعای ٍ وازمافاشار Excel 2010

تیمارَا کٍ در ياقغ فزمًالعیًن َاا ملف اا َغافىد اس

رع یزدید.

لحای اثز کؾىدیی ري مًریاواٍ َاا اخافالف مؼىایدار

وتبیج

يجًد دارد ( .)df=6 ،F=30.76 ،P0.01تأثیز غ ظاتَاا

تأثیز فزمًالسیًنَب بز درصذ جًاوٍسوی
پظ اس ت دیت ل،ااریفمی دادٌ َاا مزباًط باٍ درفاد
جًاوٍسوی کىید ي تجشیاٍ ي تح یات در وازم افاشار، SAS
وفای حافت اس تجشیٍ ياریاوظ ي مقایغٍ میاو،یه دادٌَا
وؾان دادود کٍ اخفالفَاا مؼىایدار اس لحاای درفاد
جًاوٍسوی کىید بایه فزمًالعایًنَاا ملف اا يجاًد
دارد ( َ .)df=6 ،F=26.09 ،P0.01ا چىاایه تااأثیز ماادت
سمان وٍ،دار فزمًالعیًن بز درفد جًاوٍسوای کىیاد
دارا اخفالف َا مؼىی دار باًد (،F=318.107 ،P0.01
 .)df=6تأثیز مفقابات دي فااکفًر افا ی ،فزمًالعایًن در

ملف ااا ویااش در ماازگ ي میااز مؼىاایدار بااًد (،P0.01
 .)df=3 ،F=461.47مؼىیدار باًدن اخافالفَاا مازگ ي
میز در اثز رابطٍ مفقابت فزمًالعیًن ي غ ظات ویاش باز
اعاط وفاای اث اات یزدیاد (.)df=18 ،F=20.31 ،P0.01
مقایغٍ میااو،یه باٍ ريػ  LSDوؾاان داد کاٍ بااالتزیه
میاو،یه درفاد مازگ ي میاز محاعا ٍ ؽادٌ مزباًط باٍ
ريغه کىجد ي ک تزیه بن مزبًط بٍ ؽاَد بًد .بٍ ػ ارت
دی،ز فزمًالعیًن ريغه کىجد بیؾفزیه تأثیز را در مزگ
ي میز مًریاوٍ َا داؽفٍ در حالی کٍ ؽاَد دارا ک تازیه
اثز بًدٌ اعت (جديل .)2
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جذيل  -1میاوگیه جًاوٍزوی کىیذیَای  M. anisopliaeدر فرمًالسیًنَای تُیٍ شذٌ از ريغهَای گیاَی مختلف.
فرمًالسیًن
شاَذ
زیتًن

میاوگیه جًاوٍزوی کىیذی*
54/95a
ab

52/48

آفتابگردان

48/97 b c

رزماری

47/86c

ررت

40/73d

گردي

38/90d

کىجذ

35/48 e

* فرمًالسیًنَا با حريف یکسان در آزمًن مقایسٍ میاوگیه درصذ جًاوٍزوی در یک گريٌ قرار گرفتٍاوذ.

شکل  -1تغییر درصذ جًاوٍزوی کىیذی در فرمًالسیًنَای ريغهَای گیاَی مختلف ي شاَذ.
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جذيل -2میاوگیه مرگ ي میر مًریاوٍ  M.diversusدر اثر فرمًالسیًنَای حاصل از ريغهَای گیاَی مختلف.
*

فرمًالسیًن میاوگیه درصذ مرگ ي میر
کىجذ

91/25 a

زیتًن

90/21 a

گردي

77/29 b

ررت

76/25 b

رزماری

b

75/83

آفتابگردان

b

75/42

شاَذ

c

58/33

* فرمًالسیًنَا با حريف یکسان در آزمًن مقایسٍ میاوگیه مرگ ي میرَا در یک گريٌ قرار داروذ.

بز اعاط مزگ ي میزَا ث ات ؽادٌ ،مقاادیز  LC50ي

تًعط بغیار اس محققان اوجام ؽدٌ مؾلـ ؽدٌ اعت

 LT50باازا فزمًالعاایًنَااا ملف ااا محاع ا ٍ یزدیااد

کٍ ريغه َا درجٍ تأثیز ایه ػًامات قاارچی را افاشایؼ

(جدايل  .)4 ،3با تًجٍ باٍ مازگ ي میاز وغا فا عازیغ در

دادٌاود (بفمه ي َمااران  ،1993پزییاز ي َماااران ،1988

غ ظتَا باال ،مقدار  LT50تىُا در غ ظات  105کىیاد در

باتا  ،2003پًالر ي َمااران  .)2005مطالؼٍ حاضز ویش کٍ

می یلیفز یشارػ ؽد .با مقایغٍ مقاادیز مزباًط باٍ LT50

بٍ مىظًر بزرعی فزمًالعیًنَا ملف ا تُیاٍ ؽادٌ اس

ک تزیه مقدار مزبًط بٍ ایه بمارٌ در ريغه کىجاد (2/38

ريغااهَااا ییاااَی بااز بقااا کىیااد َااا قااارچ M.

ريس) ي بیؾاافزیه مقاادار بن در تیمااار ؽاااَد ( 15/9ريس)

 anisopliaeي ارسیااابی تااأثیز ایااه فزمًالعاایًنَااا در

مؾاَدٌ ؽد .در میان فزمًالعیًن َا حاي ريغه ویاش

جمؼیت مًریاوٍ اوجاام ؽاد ،وؾاان داد کاٍ فزمًالعایًن

بیؾفزیه مقدار  LT50مزباًط باٍ ريغاه رسماار (7/35
ريس) باااااًد .وفاااااای حافااااات اس محاعااااا ٍ LC50

فزمًالعیًنَا ملف ا ،بیاو،ز ک تازیه مقادار  LC50در
ريغه کىجد ي بیؾفزیه مقدار بن در تیمار ؽاَد باًد .در
میان فزمًالعیًن َا

ريغىی ویش بیؾافزیه مقادار LC50

در ريغه بففاب،زدان مؾاَدٌ ؽد.
بحث
با تًجٍ باٍ اَمیات ريس افاشين باٍ کاارییز ػًامات
قااااارچی بیمااااار سا حؾاااازات ،لااااشيم تًعااااؼٍ
فزمًالعاایًنَااا مىاعااب کااٍ مىجااز بااٍ حفاا بقااا
کىید َا قارچ ي افشایؼ بیمار سایای در جمؼیات بفات
می ؽًد ضزير بٍ وظز می رعد .بز اعاط مطالؼاتی کٍ

ريغه َاا ییااَی ملف اا اثازات مففاايتی را باز بقاا
کىیااد َااا ي بیمااار سایاای در جمؼیاات مًریاوااٍ اػمااال
میکىىد .اػمال اثزات مففايت ريغهَا بز بقاا کىیاد باا
مؾاَدٌ باالتزیه میاو،یه جًاواٍ سوای در فزمًالعایًن
ريغه سیفًن ي پاییهتزیه میاو،یه در فزمًالعیًن ريغه
کىجد با تحقیقات مؾابٍ در ارت ااط باا قاارچ Beauveria

 bassiana (Balsamo) Vuilleminي یااشارػ باااالتزیه
جًاوااٍسواای کىیااد َااا جدایااٍَااایی اس ایااه قااارچ در
ريغااهَااا عااًیا ي پااارافیه ي ػاادم جًاوااٍسواای در
ريغه َا ررت ي خزما (مغ ي َماااران  )2004ي ویاش
فزاَ ؽدن باالتزیه ي پاییهتزیه جًاوٍسوای کىیاد َاا
ایه قارچ بٍ تزتیب در فزمًالعایًن َاا ريغاه کىجاد ي
ريغه سیفًن (لطفی مال ي افاار  )2012مطابقت دارد.

دست بزجه ي َمکبران
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جذيل -3مقادیر ( LC50میلی لیتر /کىیذی) مربًط بٍ تأثیر فرمًالسیًنَای مختلف ريی مًریاوٍ .M. diversus
فرمًالسیًن

LC50

حذپاییه()%95

حذباال ()%95

شیب خط

خطای استاوذارد

)²(df

آفتابگردان

3/0 105

2/4 105

3/7 105

2/16

0/19

(10/49)14

گردي

2/3 105

1/9 105

2/9 105

3/36

0/32

(10/57)14

کىجذ

4

1/7 10

3

1/7 10

4

3/2 10

0/72

رزماری

5

2/7 10

5

2/2 10

5

3/3 10

3/77

زیتًن

4

5/7 10

4

3/1 10

4

8/3 10

1/49

ررت

5

2/6 10

5

2/2 10

5

شاَذ

1/5 106

1/1 106

0/12
0/34
0/24

(18/55)14
(4/14)14
(15/93)14

3/2 10

3/40

0/30

(5/23)14

1/9 106

1/62

0/13

(21/00 )14

جذيل -4مقادیر متغیرَای مختلف حاصل از تجسیٍ زمان کشىذگی فرمًالسیًنَای تُیٍ شذٌ از ريغهَای گیاَی مختلف در جمعیت مًریاوٍ

.M. diversus
فرمًالسیًن

غلظت (میلی لیتر/اسپًر)

)ريز( LT50

شیب خط

²

درجٍ آزادی

خطای استاوذارد

آفتابگردان

105

5/08

4/19

33/39

12

0/30

گردي

105

6/45

3/39

12/95

12

0/16

کىجذ

5

10

2/38

رزماری

5

10

زیتًن

5

10

ررت

5

شاَذ

7/35
2/52

5/53
4/59
4/14

5/16
7/99
21/06

6
12
6

0/33
0/21
0/43

10

6/83

4/07

32/84

12

0/30

105

15/90

3/09

4/07

12

0/25

وًع ي مقدار اعیدَاا چازر مًجاًد در ريغاهَاا

کىىااادٌ ي امًلغااایًن کىىااادٌ تاااًئیه  80باااًد کاااٍ در

ییاَی مففايت بًدٌ ي ایه تفايت مىجز باٍ بازيس خاًاؿ

سیغتعىجیَا بسمایؾ،اَی بٍ مىظًر تغُیت در ایجاد

ملف فی بزا بوُاا مای یازدد (لطیفیاان  .)1391مؾالـ

عًعلاوغیًن اس کىید َا بر یزیش اعففادٌ ؽدٌ اعات

ؽدٌ اعت کٍ بزخی اس اعید َا چزر بازا جًاواٍسوای

(پزییااز ي َمااااران  ،1988الواادا ي َمااااران  .)2001در

باسدارودٌ بًدود در حالی کاٍ بزخای دی،از جًاواٍسوای را

مًرد عًعلًامًلغیًن َا ،امًلغیًن کىىادٌَاا (کاٍ مای

افشایؼ دادود (باروش ي مًر  .)1997اس ایه ري ایه احفماال

تًاوىااد عااًرفاکفاوت باؽااىد) ػًاماات مغاافؼد تؾااایت

يجااًد دارد کااٍ ريغااهَااا ملف ااا بااا داؽاافه مقااادیز

امًلغیًن َا ريغه در بر َغفىد ،بدیه يعی ٍ سمیىٍ را

مففايت اس اوًاع اعید َا چزر اثزات مففايتی را بز بقا

باازا پزاکىاادیی جااش فؼااال در عًعلاوغاایًن فاازاَ

کىید اػمال کزدٌ باؽىد .اس طزف دی،ز ،یاک ػامات مُا

می کىىد (فی د ي دعافغیب  .)1996عاًرفاکفاوت َاا غیاز

کٍ در تُیٍ ایه فزمًالعیًنَا اعاففادٌ ؽاد ماادٌ خایظ

یًوی اس جم ٍ تًئیه  80مؼمًلتزیه واًع اس ػًامات فؼاال
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عاااط َغااافىد .ط یؼااات غیاااز یاااًوی بوُاااا اغ اااب در

امًلغیًن کىىدٌ بز بقا کىیاد کا باًدٌ يلای در ػایه

فزمًالعیًن َا بٍ ع ب ػدم ياکىؼپاذیز باا یاًنَاا

حال ایاه امااان يجاًد دارد کاٍ کااَؼ چؾام،یز بقاا

مًجًد در بر (َ چًن ک غی  ،مىیشی یا یاًن فزیاک) ي

کىید در بزخی ريغه َا واؽی اس ياکىؼ اعیدَا چزر

عاسػپذیز ؽیمیایی ؽان با دی،ز مًاد ؽایمیایی ،مفیاد

ريغه با امًلغیًن کىىدٌ بًدٌ ي اثزات واعاسیار بز بقا

اعت (فی د ي دعفغیب  .)1996ایه تزکی ات بٍ ع ب يجًد

اػمال کزدٌ اعت .ػ ی رغا بااالتز باًدن میااو،یه بقاا

یزيٌ اپًکغاید دارا خافایت برديعافی ،ي باا يجاًد

کىیااد َااا قااارچ در فزمًالعاایًن ؽاااَد ،ارسیااابی

سوجیااز خطاای الا اای یااا اعااید چاازر دارا خافاایت

بسمایؾاا،اَی فزمًالعاایًنَااا ملف ااا در جمؼیاات

چزبیديعفی َغفىد .اس بنجایی کٍ ایه ماًاد غیاز یاًوی

مًریاوٍ وؾان داد کٍ فزمًالعیًنَا حاي ريغهَاا

بیؾفز اس مًاد یًوی در مایؼات ريغىی حات مایؽاًود اس

ییاَی ػم اازد بیؾافز وغا ت باٍ فزمًالعایًن ؽااَد

ایه ري بیؾفز مًرد اعاففادٌ قازار مای ییزواد (رخؾااوی

داؽفٍ ي مىجز بٍ مزگ ي میز بااالتز در جمؼیات مًریاواٍ

.)1381

 M. diversusؽدود .وفای بٍ دعت بمدٌ در ایه تحقیق باا

بلااًط ي َمااااران ( )2002ا ُااار داؽاافىد کااٍ َمااٍ

بغیار اس تحقیقات اوجام ؽدٌ در ارت اط با درجاٍ تاأثیز

ريغه َا کمای قابات امًلغایًن َا چاًن تاًئیه ، 80

فزمًالعیًنَا ريغىی ػ یٍ بفات ملف ا مطابقات دارد.

ایاازال 1ي فزمًالعاایًنَااا بااز پایااٍ ريغااه پااظ اس 48

در ارسیااااابی بسمایؾاااا،اَی ري م اااا فااااحزایی

عاػت وٍ،دار با کىیاد َاا عااسیار بًدواد .اس ایاه ري

( ،)Schistocerca gregaria Forskalفزمًالعیًنَایی اس

بیان داؽفىد کٍ ريغهَا کمای قابت امًلغیًن میتًاوىد

کىیااد َااا

بزا فزمًلٍ کزدن کىید َا  M. anisopliaeبدين اثاز

 Rozsypalدر ريغه پى ٍ داوٍ ػم ازد باالیی را وغا ت باٍ

وامط ًر دائمی اعففادٌ ؽًود َ .چىایه در بزرعایَاا

عًعلاوغیًنَا بز پایٍ بر وؾان دادود کٍ بٍ يیاضٌ در

اوجااااام ؽاااادٌ تًعاا اط پااااًالر ي َمااااااران (،)2005

رطًبتَا پاییه چؾم،یز بًد (بفمه ي َماااران .)1993

فزمًالعاایًن  10درفااد ريغااه کمااای قاباات امًلغاایًن

عااطًح ماازگ ي میااز عاافیدبالکَااا

Metarhizium flavoviride Gams and

Bemisia tabaci

وارییات جًاواٍسوای ضاؼیفی را در قاارچ M. anisopliae

 Gennadiusي کىااٍ تااارػىا ًتی قزمااش ( Tetranychus

مًجب ؽد در حالی کٍ َمیه قارچ تىدػ وغ فا بااالیی را

 )cinnabarinus Boisduvalسماوی کٍ کىید َا قارچ در

در ريغه وارییت ایجاد کزد .ایه محققیه دلیت احفمالی ایه

یک امًلغیًن ياريوٍ فزمًلٍ ؽدود باٍ طاًر مؼىای دار

امز را ياکىؼ بیه اعیدَا چزر ريغه وارییت ي تزیفًن

وغ ت بٍ کاربزد بن َا در یک عًعلاوغیًن عادٌ بااالتز

ایاظ  2100مطزح کزدود .در بزرعیَا اوجاام ؽادٌ در

بًد (باتا  َ .)2003چىیه مؾلـ ؽدٌ اعت کاٍ ػًامات

ایه تحقیق ویش کىید َا قاارچ  M. anisopliaeبااالتزیه

فزمًلٍ کىىدٌ بز پایٍ ريغه بزا  M. anisopliaeمیاو،یه

میاو،یه درفد جًاوٍ سوی را در فزمًالعایًن ؽااَد کاٍ

بقا مفًعط 3را در کىٍ حیاًاوی Boophilus microplus

محفً بر ي تًئیه  80بًد حف کزدود در حاالی کاٍ در

 Canestriniوغ ت بٍ بر باا عاًرفاکفاوت عاادٌ کااَؼ

فزمًالعیًن َا حاي ريغه ایه میاو،یه پاییهتاز باًد.

میدَىاد (پاًالر ي َماااران  .)2005اخافالف در ػم اازد

بىابزایه میتًان چىایه اعافى اط کازد کاٍ اثاز واعااسیار

کىیاااد َاااا فزمًلاااٍ ؽااادٌ در ريغاااه وغااا ت باااٍ
عًعلاوغیًن عادٌ اس کىید بٍ حف رطًبات در ؽاات

1

Agral
Triton-X100

2

3

Average Survival Time
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فزمًلٍ ؽدٌ قارچ مزبًط بًدٌ بٍ طاًر کاٍ امًلغایًن

عزیغ مًریاوٍ َا خقًفا در فزمًالعایًن َاا حااي

تُیٍ ؽدٌ اس قارچ بر بساد کافی را بزا کىید َاا فازاَ

ريغه یزدید ي با کاَؼ غ ظت  LT50افشایؼ یافت.

کزدٌ در وفیجٍ کىید َا جًاوٍ سدٌ ي بٍ داخت بافت وفاًر

بزبیىد ک ی حافت اس ایه تحقیق وؾان مایدَاد اس بن

میکىىد (باتا  .)2003چغ یدن بُفز کىید َا باٍ کًتیااًل

جایی کٍ بٍ کارییز کىید َا قارچ  M. anisopliaeدر

ي پلؼ بُفز بوُا در محتَا باا رطًبات بااال َا چاًن

یک فزمًالعیًن ريغىی میتًاود وفای مط ًرتاز را در

غؾاَا بیه بىد اس دی،ز ػًامت افشایؼ دَىدٌ ػم ازد در

کىفزل مًریاوٍ فزاَ عاسد ،لذا با تًجٍ بٍ اثزات مففاايت

فزمًالعااایًنَاااا باااز پایاااٍ ريغاااه وغااا ت باااٍ

فزمًالعیًن َاا حااي ريغاه باز بقاا کىیاد  ،بایاد

فزمًالعیًن َا بز پایٍ بر مطزح ؽادٌ اعات( .بافمه ي

فزمًالعیًوی کٍ عاسیار بیؾفز با کىید َا داؽفٍ بٍ

َماااران  ،1993پزییاز ي َماااران  .)1995یاای دی،از اس

مىظًر تحقیقات یغفزدٌ در مقیاط يعیغ اوفلاار وماًد.

وفااای مُ ا ي قاباات بح ا در ایااه تحقیااق تااأثیز مففااايت

در ایه تحقیق ،کىجد ػ ی رغ تأثیز بیؾفز در مزگ ي میز

ريغهَا بٍ کار بزدٌ ؽدٌ ي غ ظتَا ملف ا در ريود

مًریاوٍ ػامت فزمًلاٍ کىىادٌ مىاعا ی بازا حفا بقاا

مزگ ي میز مًریاوٍ َا بًد ،باٍ طاًر کاٍ ريغاه کىجاد

کىید َا قارچ  M. anisopliaeدر قالب فزمًالعیًن باٍ

بیؾفزیه تأثیز را در مزگ ي میز مًریاوٍَاا اػماال کازد.

کار یزففٍ ؽدٌ و اًد .اس بن جاایی کاٍ باز اعااط وفاای

لطیفیااان ( )1391ویااش در بزرعاای اثااز فزمًالعاایًنَااا

ريغه سیفًن ویش مازگ ي میاز بااالیی را در جمؼیات ایاه

قارچ  B. bassianaبا ريغهَا ییاَی ملف اا در جُات

بفت مًجب یزدید ي تأثیز بُفز ویش در بقا کىید َاا

کىفزل ؽلؾاٍ دوداواٍدار ( Oryzaephilus surinamensis

قارچ داؽت میتًان بن را بٍ ػىًان یای اس ػًامت فزمًلٍ

 )Linnaeusريغه کىجاد را باٍ ػىاًان ماؤثزتزیه ريغاه

کىىدٌ مىاعب بزا ایه قاارچ مؼزفای کازد .باا ایاه حاال

بزا تُیٍ فزمًالعیًن پیؾىُاد کزد .ي بزتز اثاز ایاه

تحقیقات بیؾفز بزا بزرعی ػ ت تأثیز وامط ًر بزخی اس

ريغه را مزبًط باٍ اثاز عیىزصیغافی بن داوغافٍ اعات.

ريغهَا ي عایز ػًامت فزمًلٍ کىىدٌ ضزير اعت.

فاکفًر تأثیز یذار دی،ز در ريود مازگ ي میاز مًریاواٍَاا
غ ظت بٍ کار یزففاٍ ؽادٌ در فزمًالعایًنَاا ملف اا
بًد .بٍ طًر کٍ غ ظتَا باال باػ مزگ ي میز بغایار

سپبطگشاری
اس مؼايوت محفزم پضيَؾی داوؾ،اٌ ؽُید چمزان
اًَاس بٍ خاطز فزاَ بيردن بلؾی اس امااوات مالی ي
اجزایی ایه تحقیق تؾاز ي قدرداوی مییزدد.

مىببع
باقز سوًس الا .1375 ،بفات ي فزبيردٌَا او ار ي ريػ َا م ارسٌ با بوُا :ج د ايل ،علت بالپًؽان سیانبير
محقًالت او ار ي فىؼفی .مزکش وؾز علُز.
ح یب پًر ر .1373 ،بزرعی فًن ،سیغتؽىاعی ي اَمیت اقفقاد

مًریاوٍَا

خًسعفان .پایانوامٍ کارؽىاعی

ارؽد حؾزٌؽىاعی کؾايرس  ،داوؾادٌ کؾايرس داوؾ،اٌ ؽُید چمزان اًَاس.
رخؾاوی الا .1381 ،افًل ع ؽىاعی کؾايرس (بفتکؼَا) .چاپ ديم ،اوفؾارات فزَى جامغ.
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ییاَی ملف ا ي تزکیب

 با ريغهَاBeauveria bassiana قارچ

 بزرعی فزمًالعیًنَا.1391 ،لطیفیان م

ٍ در ؽزایط تغذیOryzaephilus surinamensis ؽیمیایی بوُا بز قدرت کؾىدیی بن در جمؼیت ؽلؾٍ دوداوٍدار
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Abstract
In this study formulations were prepared by emulsion of different vegetable oils (sunflower corn
rosemary olive sesame and walnut) of Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin conidia.
Control formulation was also prepared and germination of fungal conidia in all formulations was
assessed. Results showed that control and olive oil formulations had the highest average conidial
germination while the sesame oil formulation had the lowest germination. Effect of four
concentrations (108 107 106 and 105 conidia/ml) of these formulations were applied against
populations of Microcerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae) termites. Due to high
mortality rate in the first three concentrations the treatment with 105 conidia/ml was used in
comparisons. The highest mean percent termite mortality (91.25%) was obtained with the sesame oil
formulation and the lowest (58.33%) with control formulation. The lowest LT50 (2.38 days)
occurred with the sesame oil formulation while the control formulation had the greatest LT50 (15.9
days). The lowest calculated LC50 (1.7  104 conidia/ml) was also for sesame oil formulation.
Keywords: Concentration Emulsion Germination Mortality.

