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چکیده
شبپرهی مینوز گوجهفرنگی ) Tuta absoluta (Meyrickیکی از آفات مهم گوجهفرنگی در ایران است .در این مطالعهه
بیماریزایی جدایههههای  Beauveria bassiana IRAN 1395Cو  Metarhizium anisopliae IRAN 1018Cو یه
فرموالسیون تجاری از باکتری  Bacillus thuringiensisروی الروهای سن دوم این آفهت مهورد بررسهی اهرار گرفهت.
آزمایشهای زیستسنجی با روش غوطهوری برگ در سوسپانسهیون اسهپور در دمهای  25 ± 1درجههی سهانتیگهراد و
رطوبت نسبی  70 ± 5درصد و دوره نوری  16: 8ساعت (روشنایی به تاریکی) تحت شرایط آزمایشگاهی صورت گرفهت.
نتایج نشان داد که اارچ  B. bassianaبه صورت مجزا و نیز در ترکیهب بها اهارچ  M. anisopliaeبهیش از  80درصهد
مرگ و میر در الروهای آفت پس از گذشت هفت روز از زمهان اعمها تیمهار را بوجهود آورد .کمتهرین میهزان  LT50بهه
ترتیب  35/84و  28/25ساعت در این دو تیمار مشاهده شد .باکتری  B. thuringiensisحدود  65درصد مرگ و میهر در
الروهای آفت پس از هفت روز ایجاد نمود که با مرگ و میر ایجاد شده توسط اارچ  B. bassianaاز نظر آمهاری تفهاوت
معنیداری نداشت .با این حا جدایه  IRAN 1018Cاارچ  M. anisopliaeبه طهور معنهیدار تهاییر کمتهری نسهبت بهه
جدایه  IRAN 1395Cاارچ  B. bassianaو باکتری  B. thuringiensisدر کنتر الروهای  T. absolutaنشان داد.
واژههای کلیدی :مینوز گوجهفرنگی .Metarhizium anisopliae Beauveria bassiana Bacillus thuringiensis

رفتار تغذیهای حشره (داالن زنی) فقهدان یه

مقدمه

آسهتانهی

شههبپههرهی مینههوز گوجهههفرنگههی Tuta absoluta

عمل و توانایی آنها در ایجاد نهادهای مقاوم بهه حشهره-

) (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidaeیکهی از مههم-

کش محهدود اسهت (سهیکویرا و همکهاران 2001 2000

ترین آفات گوجهفرنگی در بسیاری از نقها جههان از جملهه

لیتی و همکاران  .)2005بنابراین تلفی کنتر شیمیایی با

ایران میباشد که خسارت زیادی به گوجهفرنگهی در منهاط

دیگر روشهای کنتر (روشههای زراعهی بیولهوییکی و

مورد حمله وارد میکند (گرمین و همکاران  2009اپو 2010

بیوتکنولویی) ضروری میباشد .بعهووه کهاربرد مکهرر

دسنیوکس و همکاران  2010بنیعامری و چراغیهان .) 2011

حشرهکشهای شیمیایی میتواند به موجودات غیر ههد

این آفت به برگها گلها سااهها و به ویههه میهوههها حملهه

(دسنیوکس و همکاران  2007لندگرین و همکاران )2009

نموده و میتواند  80-100درصد کاهش عملکرد ایجاد نمایهد

و محیط زیست آسیب وارد نماید.

(اپو .)2005

اارچهای بیماریزای حشرات به عنوان عوامل زیسهتی بهه

در حا حاضر کنتر شهبپهرهی مینهوز در ایهران و

ویهه از دهه  1970موضو تحقیقات اابل تهوجهی بهوده-

کشورهای حوضهی مدیترانه عمهدتاً بهر اسهاح حشهره-

اند .حدود  750گونه اارچ از  56جنس بندپایان را آلهوده

کشهای شیمیایی است اگرچه کارایی آنها به دلیل نهو

می کنند که بر خو

دیگر عوامل میکروبی به علت نفهو

سهرابی و جمالی
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مستقیم از طری کوتیکو میزبان نیازی به بلعیده شهدن

باکتری چندین دهه است که علیه حشرات آفت بهه عنهوان

توسط حشرات برای ایجاد بیماری در آنها ندارنهد (رایهت

جایگزینی برای حشرهکش ههای شهیمیایی بهه کهار بهرده

و رموح  .)2002از جمله مهمترین این اارچها مهی تهوان

میشوند .بیشتر مطالعات صورت گرفته در زمینههی ایهر

به Metarhizium anisopliae (Metsch.) Sorokinin

 B. thuringiensisروی  T. absolutaدر منطقه منشها

و Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin

ایههن آفههت اجههرا شههدهانههد (جیسههتالین و همکههاران 2001

اشاره کرد که دارای شدت بیماریزایی باال و جوانهه زنهی

تئههودولز و همکههاران  2003نیههدمن و مههزا باسههو .)2006

و اسپورزایی سریع بوده و همین ویهگیها ایهن دو اهارچ

جیستالین و همکاران ( )2001در تحقیقی گزارش نمودنهد

را به عنوان عوامل بیوکنتر حشرات جالب توجه ساخته

کههه  Btkمههیتوانههد در همههه سههنین الروی T. absoluta

اسههت (الههدایری  .)2008در تحقیقههی بیمههاریزایی چنههدین

مرگ و میر ایجاد کند و استفاده از  Btkبرای ینوتیپهای

ایزولهه  M. anisopliaeو B. bassianaعلیهه تمهمههای

مقاوم گوجهفرنگی ایرات سینرییسهتی یها افزاینهده دارد.

شبپرهی مینوز گوجهفرنگی تحت شهرایط آزمایشهگاهی

بعووه تحقیقات انجام شده در شیلی بیماریزایی دو نههاد

با اسپری کهردن مسهتقیم سوسپانسهیون بها غلظهت 107

بهومی  B. thuringiensisرا روی  T. absolutaنشهان

کنیدی/میلیلیتر از هر ایزوله روی تممهها از طریه بهر

داده است و این دو نهاد حتی از نهاد جداسهازی شهده از

پاشش بررسی و معلهوم شهد کهه مهرگ و میهر و تولیهد

دیپل فرموله شده سمیتر بهودهانهد (نیهدمن و مهزا باسهو

کنیدی روی تممها به طور معنیدار بها ایزولههههای M.

.)2006

B. bassiana Qu-B911 anisopliae Qu-M558

هد

از این تحقی ارزیهابی حساسهیت الروههای T.

 B. bassiana Qu-B912و B. bassiana Qu-B928

 absolutaبهه  M. anisopliae B. thuringiensisو

بیشتر بود (مارتا رادریجز و همکاران  .)2006در مطالعه-

 B. bassianaو ایرات سینرییستی این عوامل میکروبهی

ی دیگههری اینههانلی و همکههاران ( )2012گههزارش نمودنههد

در کاربرد ترکیبی علیه آفت بوده است.

که  M. anisopliaeتهاییر خهوبی روی ههر دو مرحلههی
تمهههم و الرو سهههن او  T. absolutaدارد ولهههی

B.

مواد و روشها

 bassianaفقط روی مرحلهی تمم آفهت مهویر اسهت .در

پرورش گیاه میزبان و شبپره مینوز گوجههفرنگهی

مقابههل شههاالبی و همکههاران ( )2013بیمههاریزایی ایههن دو

T. absoluta
به منظهور تشهکیل یه کلنهی مناسهب از شهبپهرهی

اههارچ را روی مرحلههه تمههم و الروهههای T. absoluta
گزارش نمودند بطوریکه بیشترین درصد مهرگ و میهر را
روی الروهای سن او (نئونات) مشاهده کردند.
بهاکتری )Bacillus thuringiensis Berliner (Btk
نیز از جمله عوامهل بیمهارگر حشهرات اسهت کهه تهاکنون
موفقیههتهههای زیههادی در کنتههر آفههات پروانهههای سههمت
بالپوشههان و دوبههاالن بههرای آن گههزارش شههده اسههت
(فیتلسهون و همکهاران  1992شهنی

و همکههاران .)1998

اگرچهه  300گونهه متعله بهه  16راسهته از حشهرات بهه
عنوان حساح به  B. thuringiensisگهزارش شهدهانهد
(هوانگ و همکاران  )2004ولی تعداد مطالعهات در مهورد
کهارایی  B. thuringiensisروی  T. absolutaمحهدود
بههوده اسههت .فرموالسههیونهههای تجههاری بههر مبنههای ایههن

مینوز گوجهفرنگی جهت انجام آزمایشات ابتهدا پهرورش
بوته گوجه فرنگی به عنهوان گیهاه میزبهان بهرای حشهره
انجام شهد .بهذور گوجههفرنگهی (راهم سانسهید) ابتهدا در
خزانه درون سینی نشا در کوکوپیت کشت شدند .پهس از
جوانهزنی زمانی که ارتفا بوتهها به  18-20سانتیمتهر
رسید نشاها به گلدانهای پوستیکی حهاوی مملهوطی از
ورمیکمپوست خاک مزرعه و خاک برگ منتقهل شهده و
در اتاا رشد بها دورهی نهوری  16سهاعت روشهنایی و
هشهههت سهههاعت تهههاریکی در دمهههای  25 ± 1درجههههی
سانتیگراد نگهداری شدند.
حشههرات کامههل  T. absolutaدر اسههفند مههاه 1394
توسط تور حشرهگیری از مزار گوجه فرنگی آلهوده بهه
آفههت در شهرسههتان دشتسههتان وااههع در اسههتان بوشهههر
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کنترل بیولوژیک شب پره مینوز گوجه فرنگی...
جمعآوری شدند .شبپرههای مینوز در داخل افهسههای

کشور اسپانیا تهیه و غلظهت مزرعههای توصهیه شهده آن

آلومینیومی با ابعاد  120×60×60سانتی متر روی بوتهه-

برای کنتر الرو پروانهها معاد  1/5کیلوگرم در هکتار

هههای رشههد یافتههه گوجهههفرنگههی درون گلههدان رهاسههازی

در آزمایشات استفاده گردید.

شدند .دیوارهی این افسها بهه وسهیلهی تهوری بها مهش
 120پوشیده شده بود و سق

آنها نیز شیشهای بهود تها

عبور نور به راحتی صورت گیهرد .ایهن افهسهها در یه

ارزیابی اثر عوامل بیمارگر روی مرحلهی الروی آفت
برای زیستسنجی مرحلهی الروی شبپهرهی مینهوز

آزمایشگاه با شرایط دمایی  16-25درجهی سانتی گهراد

گوجهفرنگی  T. absolutaابتدا گلدانهای گوجههفرنگهی

و رطوبت  40-50درصهد نگههداری شهدند .طهو دورهی

جهت آلودهسازی به مدت  24ساعت در داخل افسههای

نوری در این افسها به صهورت  14سهاعت روشهنایی و

حاوی شب پرهی مینوز نگههداری شهدند .سهپس گیاههان

 10ساعت تاریکی بود .هر هفته گلدانهای حاوی گیاههان

مورد آزمایش در اتاا

رشد بها شهرایط دمهایی 25 ± 1

گوجه فرنگی به کلنی پرورش حشرات اضافه می شهد تها

درجهی سانتی گهراد و رطوبهت نسهبی  70 ± 5درصهد و

گیاهان شاداب و سالم برای تممریزی شبپرههای کامهل

دوره نوری  16: 8ساعت (تاریکی به روشنایی) تها زمهان

و تغذیه الروها همهواره در کلنهی موجهود باشهد .پهس از

تفریخ تممهها و رسهیدن الروهها بهه مرحلههی سهن دوم

کلنی اوی از حشره در شرایط آزمایشهگاهی

الروی بههرای تیمههار نگهههداری شههدند 7 .تیمههار عوامههل

تشکیل ی

از حشرات موجود برای انجام آزمایشهات اسهتفاده مهی-

بیمهارگر شهامل B. M. anisopliae B. bassiana

گردد.

B. B. bassiana+ M. anisopliae thuringiensis
M. anisopliae+ B. bassiana+ B. thuringiensis

تهیهی قارچها و باکتری بیمارگر حشرات
جدایههههههای  IRAN 1395Cاههارچ Beauveria
 bassianaو Metarhizium anisopliae IRAN

 thuringiensisو B. bassiana+ M. anisopliae+
 B. thuringiensisاستفاده شهدند .بهرای زیسهتسهنجی
روی مراحههل نابههالت آفههت از روش غوطهههوری بههرگ

1

 1018Cاز موسسههههی تحقیقهههات گیاهپزشهههکی کشهههور

استفاده شهد .ههر بهرگ جداگانهه بهه مهدت  20یانیهه در

دریافت گردیدند .اهارچهها در آزمایشهگاه بها اسهتفاده از

محلو سمی مورد نظر غوطهور شد .برگهای شهاهد در

محیط کشت جامد سیب زمینی-دکستروز-آگهار )(PDA

آب مقطههر اسههتریل بههه همههراه  0/02تههویین  80غوطهههور

به مدت  14-16روز در دمای  26درجهی سانتی گراد در

شدند .برگهای تیمار شده پس از یه

سهاعت خشهکانده

انکوباتور رشهد داده شهدند .کنیهدیههای تولیهد شهده در

شههدن در محههیط آزمایشههگاه بههه تههرو

محیط پس از افهزودن  15میلهی لیتهر آب مقطهر اسهتریل

درپوش تهویهدار با ابعاد  10 × 6 × 3سانتیمتر منتقهل و

حاوی تهویین  80بهه میهزان  0/02درصهد بها اسهتفاده از

بهه روی

اسکالپل استریل از روی محیط خراش داده شدند و برای
حذ

میسلیومهای اارچ سوسپانسیون اسپور از پارچه

پوسههتیکی بهها

الروهای سن دو مینوز با المموی بسهیارتری
بههرگههها انتقهها داده شههدند .تههرو
ارزیابی مرگ و میر درون اتااه

آزمههایش تهها زمههان

رشهد بها شهرایط کهر

ململ عبور داده شد .پس از شمارش اسپورها با اسهتفاده

شده در باال نگهداری شدند .برای جلوگیری از پهمردگهی

از الم گلبو شمار در سوسپانسیون پایه سوسپانسیون

برگها و حفظ رطوبت آنها در مدت آزمایش دمبهرگ آن

اسپور با غلظت میلیلیتر 3×107 /کنیدی تهیه شد.
در ایههن بررسههی فرموالسههیون تجههاری بههاکتری B.
 thuringiensisزیرگونه ( kurstakiتعداد اسپور سهلو
زنههده  )CFU( 3 × 109در هههر کیلههوگرم و  84درصههد

ها در پنبهه مرطهوب اهرار داده شهده و بها کیسهه فریهزر
اطرا

پنبه پوشیده شد تا از تبمیر آب جلهوگیری شهود.

 48ساعت پس از در معرض اراردادن الروهها بها بهرگ-
هههای تیمههار شههده تعههداد الروهههای مههرده شههمارش و

کایولین) به صورت پودر وتابهل سهاخت شهرکت مهوررا
- Leaf dipping

1

سهرابی و جمالی
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الروهای زنده مانده به برگهای سالم گوجهفرنگی منتقل

کشندگی ( )LT50مربو به هر حشرهکش روی مرحلههی

شدند .برای هر غلظت سمی و شاهد چهار تکرار (برگ) و

الروی مینههوز بههرگ گوجهههفرنگههی بهها اسههتفاده از روش

در هر تکرار  10-15عدد الرو آفهت در نظهر گرفتهه شهد.

پروبیت و با استفاده از نرم افزار  SASانجام شد.

مرگ و میر الروها تا هفت روز پس از تیمار بهه صهورت
روزانه بررسی و تعیین شد.

نتایج
نتایج حاصل از تجزیهه واریهانس بها طهر فاکتوریهل

تجزیه آماری داده ها

نشان داد که ایر دو فاکتور نو حشرهکش ( ;F = 74.25

دادههههای مربههو بههه درصههد مههرگ و میههر آفههت در

 )df = 6, 126; P < 0.0001و مهدت زمهان در معهرض

بر مبنهای تلفهات شهاهد بها اسهتفاده از

اراردههی ( )F = 45.04; df=5, 126; P < 0.0001ههر

تیمارهای ممتل

فرمو آبوت (آبوت  )1925تصحیح شدند .ابهل از انجهام

کدام به تنهایی روی درصهد مهرگ و میهر T. absoluta

تجزیه واریانس تست نرمالیته روی دادههها انجهام و در

معنیدار بود .بر اساح گروهبندی آزمون تهوکی از بهین

صورت نیاز تبدیل دادههها صهورت گرفهت .در ابتهدا یه

حشرهکشهای مورد آزمایش نیز اهارچ  B. bassianaو

تجزیه واریانس فاکتوریل در االب طهر کهامو تصهادفی

ترکیهههب دو اهههارچ  B. bassianaو M. anisopliae

برای بررسی تاییر دو فهاکتور نهو حشهرهکهش زیسهتی
(هفت سطح) و زمان (شش سهطح) روی درصهد مهرگ و
میر الرو با استفاده از نرم افزار  SASنسمه  9/1انجهام
شد .سپس ی تجزیهه واریهانس جداگانهه در االهب طهر
کاموً تصادفی نیز برای تعیین اختو
مرگ و میر در تیمارهای ممتل

بین میهانگینههای

حشرهکشی در هر بهازه

زمانی انجام شد و میانگینها بر اساح آزمون توکی در
سطح  5درصد گروهبندی شهدند .همننهین تعیهین زمهان

بیشهترین و اهارچ  M. anisopliaeکمتهرین تهاییر را بهر
الرو سن دو آفت داشتند (جدو  .)1همننهین بهر اسهاح
گروهبندی آزمون توکی بیشترین میهزان تلفهات آفهت در
مدت زمان  120ساعت پهس از در معهرض اراردههی ر
داد (جدو  .)2ایر متقابل دو عامل مدت زمان در معهرض
اراردهی و نو سم نیهز روی درصهد مهرگ و میهر آفهت
معنیدار بود (.)F = 2.97; df = 30, 126; P < 0.0001

جدول  -1میانگین درصد مرگ و میر الروهای سن دوم  *T. absolutaتوسط حشرهکشهای زیستی.
حشرهکش

میانگین درصد مرگ و میر

B. bassiana

78/55 a

M. anisopliae

13/00 d

B. thuringiensis

29/23 bc

B. bassiana+ M. anisopliae

71/76 a

B. bassiana+ B. thuringiensis

17/06 cd

M. anisopliae+ B. thuringiensis

20/07 cd

B. bassiana+ M. anisopliae+ B. thuringiensis

39/35 b

* میانگینهای با حروف مشابه در هر ستون در سطح پنج درصد با یکدیگر اختالف معنیدار ندارند.
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جدول  -2اثر زمان در معرض قرارگیری بر میانگین درصد مرگ و میر الروهای سن دوم .*T. absoluta
زمان (ساعت)

میانگین درصد مرگ و میر

48

19/36 c

72

23/64 bc

96

29/75 b

120

47/91 a

144

51/48 a

168

58/43 a

* میانگینهای با حروف مشابه در هر ستون در سطح پنج درصد با یکدیگر اختالف معنیدار ندارند.

 72 48و  96ساعت پس از کاربرد نشان داد که بیشترین
میزان مرگ و میر آفت ( 77/67-58/83درصد) مربو به
 B. bassianaو ترکیهب دو اهارچ  B. bassianaو M.
 anisopliaeبود ولهی در مهورد سهایر حشهرهکهشهها
کارایی روی الروهای مینوز در فواصهل زمهانی مهذکور
بسیار پایین بوده و میهانگین درصهد تهاییر کمتهر از 20
درصد بهود (جهدو  .)3بهر اسهاح نتهایج بدسهت آمهده
حشههرهکههشهههای M. +B. bassiana B. bassiana
B. bassiana+ M. anisopliae+ B. anisopliae
 thuringiensisو  B. thuringiensisبهههه ترتیهههب بههها
 75 83/33 88/78و  64/81درصههههد مههههرگ و میههههر
بیشترین تهاییر را روی الروههای شهب پهرهی مینهوز در
مدت زمان  168ساعت پس از کاربرد داشتند (جدو .)3

میانگین درصد مرگ و میر الروهای شب پهره مینهوز
در زمانهای ممتل در معرض ارارگیری پهس از تیمهار
در جدو  3نشان داده شده است .بر اساح نتایج بدست
آمده بین تیمارهای ممتل حشرهکشهی از نظهر درصهد
تلفات الروهای سن دو در مهدت زمهان  48سهاعت ( = F
 72 )24.91; df = 6, 21; P < 0.0001سهاعت ( = F
 96 )14.85; df = 6, 21; P < 0.0001سهاعت ( = F
 120 )26.18; df = 6, 21; P < 0.0001سهاعت ( = F
 144 )12.16; df = 6, 21; P < 0.0001سهاعت ( = F
 )27.20; df = 6, 21; P < 0.0001و  168ساعت ( = F
 )10.62; df = 6, 21; P < 0.0001پهس از کهاربرد
تفاوت معنیداری وجود دارد (جدو  .)3بررسی درصهد
مرگ و میر حشرهکشهها روی آفهت در فواصهل زمهانی

جدول  -3میانگین درصد تلفات  ±خطای معیار ایجاد شده در الروهای سن دوم  T. absolutaدر اثر حشرهکشهای مختلف در زمانهای
 144 ،120 ،96 ،72 ،48و  168ساعت پس از کاربرد*.
48

72

96

120

144

168

حشرهکش
B. bassiana

58/83Aa

73/97Aa

77/67Aa

85/11Aa

86/94Aa

88/78Aa

M. anisopliae

2/78Ab

6/47Ab

12/94Ab

14/81Ac

16/67Ac

24/08Ad

B. thuringiensis

1/67Bb

1/67Bb

1/67Bb

51/86Aab

53/94Ab

64/81Aabc

B. bassiana+ M. anisopliae

61/11Aa

61/11Aa

72/22Aa

69/44Aa

83/33Aa

83/33Aa

0Bb

5/55ABb

14/11ABb

25/22ABbc

25/22ABc

32/26Acd

8/33Bb

8/33Bb

18/53Bb

22/25Bbc

22/25Bc

40/75Abcd

2/78Bb

8/33Bb

11/11Bb

66/67Aa

72/22Aab

75/00Aab

B. bassiana+ B. thuringiensis
M. anisopliae+ B. thuringiensis

B. bassiana+ M. anisopliae+ B.
thuringiensis
*حروف التین بزرگ متفاوت در هر ردیف نشانگر تفاوت معنیدار بین زمانها در تیمار مربوطه و حروف التین کوچک متفاوت در هر ستون نشانگر
تفاوت معنیدار بین تیمارهای حشرهکش میباشد (.)P < 0/05
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بر اساح نتایج کمترین مقهدار  LT50محاسهبه شهده

 50درصد حشرات آفت در مورد این دو حشهرهکهش بهه

مربهههو بهههه  B. bassianaو M. +B. bassiana

طور معنیدار کمتر از سایر حشرهکهشههای بکهار بهرده

 anisopliaeبود که نشان میدهد زمان الزم برای کشتن

شده است (جدو .)4

جدول  -4مقادیر  LT50حشرهکشهای مختلف روی الروهای سن دوم .T. absoluta
حشرهکش

Slope ± SE

LT50
(ساعت)

حدود اطمینان  95درصد
حد پایین

حد باال

2

(X )df=4

P-alue

B. bassiana

1/74±0/43

35/84

14/03

51/19

0/39

0/98

M. anisopliae

2/83±0/99

294/78

204/65

1848

1/58

0/81

B. thuringiensis

3/87±0/67

139/19

125/68

159/74

4/36

0/36

1/34±0/56

28/25

0/12

51/6

0/97

0/91

3/72±1/03

209/00

169/45

379/68

3/84

0/43

243/82

180/66

758/78

B. bassiana+ M. anisopliae

B. bassiana+ B. thuringiensis
M. anisopliae+ B. thuringiensis
B. bassiana+ M. anisopliae+ B.
thuringiensis

2/41±0/76
7/41±1/06

بحث

120/20

109/84

130/32

2/40
7/54

0/66
0/11

متغیر بوده و ویهگی تمصیص میزبانی بین گونههای اارچ

بههر اسههاح نتههایج مطالعهههی حاضههر جدایههه IRAN
 1018Cاههارچ  M. anisopliaeتههاییر کمههی در کنتههر
الروهای  T. absolutaداشت به نحوی که پهس از گذشهت
هفت روز از زمهان در معهرض اراردههی فقهط  24درصهد

و حتی در میان جدایههای ی گونهه متفهاوت اسهت (پهل و
همکاران  .)2001در مطالعههی دیگهری کهارایی سهه عامهل
میکروبهههی شهههامل اهههارچههههای  B. bassianaو

M.

 anisopliaeو باکتری  B. thuringiensisدر کنتر شب-

مرگ و میر در الروهای آفت مشاهده شد (جدو  .)3با این

پرهی مینوز گوجه فرنگی  T. absolutaمورد بررسی ارار

حا بعضی از محققهین تهاییر خهوب ایهن اهارچ در کنتهر

گرفت که بر اساح نتایج این تحقیه آزمایشهگاهی اهارچ-

مراحل الروی و شفیرگی شبپرهی مینوز گوجههفرنگهی را

های  B. bassianaو  M. anisopliaeنسهبت بهه بهاکتری

گزارش نمودهاند (اینهانلی و همکهاران  2012کهانتریرح و

 B. thuringiensisدر کنتههر الروهههای T. absoluta

در نتهایج مهیتوانهد بهه دلیهل

مویرتر بوده و تاییر خهوبی علیهه ههر دو مرحلههی تمهم و

همکاران  .)2014این اخهتو

جدایهه از

الرو نئونات (الروهای تازه تفریخ شده) آفت نشان دادنهد و

مههی توانههد در تولیههد توکسههین و شههدت

بهاکتری  B. thuringiensisتهاییر متوسهطی روی مرحلهه

بیماریزایی متفاوت بوده و بنهابراین نتهایج ممتلفهی بدسهت

نئونههات و الروهههای سههن سههوم آفههت داشههت (شههاالبی و

آیههد (تههی الک و همکههاران  2004کنههان و همکههاران 2008

همکاران  .)2013با این حا حساسیت باالی الروههای T.

ماکاکا  .)2008سرعت از بین بردن حشره توسط اارچ نیهز

 absolutaبه توکسینهای  B. thuringiensisنیز گزارش

تفاوت در جدایه اارچی باشد .در وااع حتی یه
منههابع ممتلهه
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شده است (گنزالز کبریرا و همکهاران  .)2011در مطالعههی

به طور خوصه نتایج این مطالعه آزمایشگاهی نشان

حاضر باکتری  B. thuringiensisحدود  65درصد مهرگ

داد که اارچ  B. bassianaو باکتری B. thuringiensis

و میر در الروهای آفت پهس از هفهت روز ایجهاد نمهود کهه

اادرند به طور مویر  T. absolutaرا کنتر کنند .بنابراین

اگرچههه از مههرگ و میههر ایجههاد شههده توسههط اههارچ B.

طراحی برنامههای کنتر بر اساح این عوامل بیماریزا که

 bassianaکمتر بود ولی از نظر آماری تفاوت آنها معنی-

بطور موفقیت آمیز آفت را کنتر کرده و در عین حا

داری نبود (جدو  .)3با ایهن حها مقهدار  LT50بهرای B.

ایرات منفی ناچیزی روی موجودات غیر هد

 bassianaبههه طههور مشههمص پههایینتههر از بههاکتری B.

زیست دارند امکانپذیر است .بعووه تلفی این تکنولویی

 thuringiensisبود (جدو  .)4واتی اسپورهای اهارچ B.

با دیگر عوامل کنتر زیستی مانند سنهای شکارگر یا

 bassianaبا کوتیکو حشره تماح برارار می کننهد اهارچ

پارازیتوییدها میتواند استفاده از مواد شیمیایی را کاهش

از طری ه تماسههی بههه کوتیکههو نفههو ک هرده و بیمههاریزایی

داده و در نتیجه بقایای این مواد روی محصو را کاهش

اارچی عمدتا با ترشح آنزیمهای تجزیه کننهدهی کوتیکهو

داده و به تولید محصو سالمتر با کیفیت بهتر منجر شود.

آغههاز مههیشههود (رایههت و رمههوح  2002خههان و همکههاران

نتایج حاصله در این تحقی میتواند راهگشای توشهای

 )2012در حالیکههه بیمارگرهههای باکتریههایی از نههو تماسههی

بیشتر به سوی کاربرد عملی اارچها و باکتریهای

نیستند و باید توسط حشره میزبان بلعیده شهوند تها تهاییر

و محیط

بیماریزای بومی ایران به عنوان عوامل کنتر زیستی شب-
پرهی مینوز گوجهفرنگی باشد .لذا پیشنهاد میشود سایر

بگذارند (براوو و همکاران .)2007
اارچها و باکتریهای بیماریزای حشرات برای استفاده

ایزولههای اارچ و باکتری بیماریزای بومی نیز در وحله

در برنامه های مدیریت تلفیقی آفات ( (IPMبسیار مطلوب

او در شرایط آزمایشگاهی روی این آفت آزمایش شوند

هستند زیرا استفاده از آنها نسبتا ایمن بوده و دارای طی

و پس از انجام مطالعات تکمیلی در شرایط مزرعه به

فعالیت محدودتری نسبت به حشرهکشهای شیمیایی

صورت انبوه تولید شده و در االب مبارزه تلفیقی در کنار

هستند .موجودات زنده میکروسکوپی مانند اارچ B.
 bassianaاز طری رابطهی پویای خود با حشرات در
برنامه های  IPMپایدار میباشند .این موضو موجب
افزایش کارایی کنتر کاهش مقدار حشرهکش مورد نیاز و
به حداال رساندن خطرات ناشی از آلودگی های زیست
محیطی و ایجاد مقاومت به آفات میگردد .از طر

دیگر

این عوامل برای استفاده به عنوان حشرهکشهای زیستی
مناسب به نظر می رسند چرا که دارای دامنه میزبانی
نسبتا محدودتری بوده و بر تنو زیستی یا دشمنان طبیعی
ایر منفی ندارند (بات و همکاران  .)2001یکی دیگر از
مزایای مهم استفاده از بیمارگرهای حشرات در برنامههای
 IPMنسبت به آفتکشهای شیمیایی پتانسیل آنها برای

سموم شیمیایی علیه آفت بکار برده شوند .هر چند نمی-
توان این عوامل را کامو جایگزین سموم شیمیایی نمود
ولی میتوان تعداد دفعات سمپاشی را کم کرد یا
اسپورهای بیمارگر را مملو با سموم شیمیایی بکار برد.
همننین انجام مطالعات تکمیلی در مورد فرموله کردن و
بهبود روشهای کاربرد این عوامل زیستی مورد نیاز
است.
سپاسگزاری
نگارندگان از پارک علم و فناوری خلیج فارح (استان
بوشهر) به خاطر تامین اعتبار الزم جهت اجرای این تحقی
ادردانی مینمایند.
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Abstract
Tuta absoluta (Meyrick) is one of the most important pests of tomato crops in Iran. In this study,
the pathogenecity of the entomopathogenic fungi, Beauveria bassiana isolate Iran 1395C and
Metarhizium asisopliae isolate Iran 1018C and a commercial formulation of Bacillus thuringiensis
was evaluated against 2nd instar larvae of this pest. The experiments were performed by leaf dipping
bioassay method at 25 ± 1°C and 70 ± 5% R.H. under laboratory conditions. The results showed
that B. bassiana alone and in combination with M. anisopliae, caused more than 80% mortality in
T. absoluta larvae seven days after treatment. The lowest LT50, 35.84 and 28.25 h, was observed in
these two treatments, respectively. The mortality rate for B. thuringiensis was about 65%, seven
days after treatment. There was no significant difference between mortality caused by B.
tharingiensis and B. bassiana. However, M. asisopliae isolate Iran 1018C showed significantly
lower effect than B. bassiana Iran 1395C and B. thuringiensis against T. absoluta larvae.
Keywords: Tomato leafminer, Bacillus thuringiensis, Beauveria bassiana, Metarhizium asisopliae.

