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  چکیده

یکی از بیمارگرهاي قارچی حشرات است کـه بـه تـازگی تحقیقـاتی مبنـی بـر عملکـرد آن         Trichodermaharzianumقارچ      
هاي ایـن قـارچ ممکـن     میزان زیست پذیري کنیدي. در حال انجام است Chrotogonustrachypterusدرکنترل آفات به خصوص 

در ایـن بررسـی، اثـر    . شوند، تغییر کند هاي شیمیایی که براي حمایت از گیاهان استفاده می است در اثر عوامل محیطی و آفت کش
بر روي رشد میسلیوم و جوانـه زنـی اسـپور     Eucalyptus globulesو اکالیپتوس  Peganum harmalaهاي گیاهی اسپند  عصاره

و  lµl500/و  lµl250/هـاي گیـاهی شـامل غلظـت هـاي      فرموالسـیون مـورد اسـتفاده بـراي ایـن عصـاره      . این قـارچ بررسـی شـد   
/lµl1000نتایج نشان داد که اثر دو عصاره گیاهی اسپند و اکالیپتوس روي پارامتر هاي رشدي میسلیوم و درصد جوانـه زنـی   . بودند

P)در مقایسه با تیمارشاهد، در سطح  T.harzianumقارچ  ي  دهـد کـه عصـاره    نتایج این بررسی نشان مـی . معنی دار بود (0/01
  .درصد بازدارندگی در رشد میسلیوم و جوانه زنی اسپور قارچ هستند  40اسپند و اکالیپتوس داراي کمتر از 

  
  Trichoderma harzianumقارچ بیمارگر حشرات، سازگاري، عصاره گیاهی، : واژگان کلیدي

 
  مقدمه

هـا، تـدابیر    هاي متنوع هستند که در صنعت کشـاورزي بایـد بـراي مهـار آن     داراي بسیاري از آفات و بیماري محصوالت زراعی      
کننـد کـه باعـث     براي مهارت خسارت این گونه از آفات، گاهی گیاهان را چندین بار در سال زراعی سمپاشی می. خاصی را اندیشید

در طـی  (Samih etal.,2005).شـود   هاي محیط زیست می جاري آلودگیهاي  افزایش مصرف آفت کش ها و به طبع افزایش هزینه
هاي کم خطر در جهت کنترل آفـات شـده اسـت، زیـرا بـه علـت مصـرف         هاي اخیر تالش زیادي مبنی بر استفاده از آفت کش سال

ها  هاي آن جمعیت آفات و زیانهاي شیمیایی آفات به این گونه از ترکیبات مقاوم شده ودر نتیجه افزایش تراکم  ي آفت کش رویه بی
هاي گیاهی و کم خطر و همچنین به کارگیري  ضرورت بازنگري در کنترل شیمیاییدر جهت استفاده از آفت کش). 2( شود میباعث 
از موفقیـت  در بین عوامـل بیولوژیـک، تـاکنون بیمارگرهـاي قـارچی حشـرات       . هاي کنترل بیولوژیک بسیار حائز اهمیت است روش
هـاي   برخـی از گونـه   و Beauveria,Metarhizium, Paecilomycesهاي جنس  این عوامل، قارچاز بین . رخوردار هستنداي ب ویژه

هـا بـا آفـت     ها، سـازگاري آن  هاي کاربردي این قارچ یکی از جنبه.هاي قارچی هستند مهمترین گونهاز جمله  Trichodermaجنس 
هـاي گیـاهی یـا بـه      کـش  توان همراه آفـت  عوامل قارچی کنترل بیولوژیک را میهاي گیاهی است، این  ها به خصوص آفت کش کش

هاي گیاهی حامل طیفی از متابولیت ها هسـتند کـه باعـث روابـط متقابـل بـین        عصاره. تنهایی براي مبارزه با برخی آفات به کاربرد
 ) 8(یادي بر آفاتی مانند مگس میوه هلو ي گیاه اسپند تأثیر ز در این بررسی ثابت شدکه عصاره .)7( شوند حشره و گیاه می
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Bactrocera zonata   عصـاره اکـالیپتوس عـالوه بـر ایـن بـه عنـوان        .دهد درصد تخمریزي آن را کاهش می 30در حدود داشته و

 Sitophilus oryzae ،S. zeamais ،Callosobruchusکش براي بسیاري از حشرات به خصـوص آفـات انبـاري از جملـه      حشره
maculatus،Tribolium castaneum،T. confusum و Rhyzopertadominica، دهـد کـه ایـن عصـاره      و نتایج نشان مـی  بوده

 هـایی همچـون   کننـده پشـه   هاي آفات مـورد نظـر مـی شـودو هـم چنـین بـه عنـوان دور         درصدي در جمعیت 70باعث مرگ ومیر 
Culexpipiens و Aedesaegypti گرفته است که نتایج قابل قبـولی را ارائـه داده اسـت    مورد آزمایش و استفاده قرار.(Batish et 

al., 2008)هاي گیاهی سازگار  باشد و وارد کردن آفت کش ها به طور منفرد، در کنترل آفات ناکافی می با این وجود استفاده از قارچ
در این مقاله سعی شـده بـا کمـک     .)10و  9( در فرموالسیون قارچی، احتمال دارد که اثرات قارچ را روي حشرات آفت افزایش دهد

تخمین زد که در صورت سازگار بودن اسـتفاده  هاي گیاهی، میزان سازگاري قارچ بیمارگر حشرات را با این ترکیبات  گرفتن ازعصاره
  .توان از خطرات زیست محیطی کم نمود هاي گیاهی، می از این عصاره

  
  هامواد و روش

  :نظردر محیط کشت تهیه قارچ و کشت قارچ مورد
زایـی   از مرکز تحقیقات دانشگاه فردوسی مشهد تهیه شد و بـراي اثبـات بیمـاري   T.harzianumدر این پژوهش، جدایه قارچ         

به بیمارگر قارچی، بعد از مدت کوتاهی مشاهده شـد کـه ایـن قـارچ     Chrotogonus trachypterusقارچ، پس از آلودهکردن ملخ 
ي ملخ ظاهر شده بود براي کشت در  هایی که در سطح الشه بنابراین از کنیدي. بر آفت مورد نظر دارد قابل توجهیمرگ و میر اتاثر

  .استفاده شد SDAY و PDAمحیط هاي 
  :عصاره گیري از گیاهان

شتن اثر حشره کشـی  گیاهان مورد پژوهش در این ارزیابی، شامل اسپند و اکالیپتوس بودند، با توجه به مقاالت موجود گذشته، بر دا
 28±1گیاهان مورد نظر پس از جمع آوري با آب مقطرشستشو داده ودر دماي اتـاق بـا دمـاي حـدود     . این گیاهان تأکید شده است

به منظور . نگهداري شدند) گیري جهت عصاره(هاي نایلونی تیره  درجه سلسیوس دور از تابش نور خورشید خشک و سپس در کیسه
ي این گیاهان بـه   گرم از پودر آسیاب شده 50گیري،  به منظور عصاره. هاي گیاهی، از پنکه استفاده شد بافتتسریع در خشک شدن 

ساعت روي دستگاه اسـتارتر   24دور در دقیقه به مدت  350و با سرعت میلی لیتر حالل متانولی ترکیب شده  300طور جداگانه در 
شـده و درب آن بـا پوشـش آلومینیـوم پوشـانده شـده و درون       ي تیره ریختـه  ي تهیه شده درون ظرف شیشه ا عصاره.گیرد قرار می

  .)6( درجه سلسیوس نگهداري شد 4یخچال در دماي 
  گیاهان مورد استفاده در عصاره گیري: 1جدول 

  نوع عصاره گیاهی  اندام مورد استفاده  نام علمی گیاه  نام فارسی گیاه
  متانولی  بذر Peganum harmala  اسپند

  متانولی  برگ و ساقه  Eucalyptus globulus  اکالیپتوس
  

  بررسی برهمکنش قارچ و هریک از تیمارها
  : یمیسلیومهاي گیاهی در رشد  تأثیر عصاره

به روش اخـتالط   T.harzianumی قارچ میسلیومهاي استخراج شده از این گیاهان روي رشد  به منظور بررسی اثر سازگاري عصاره
گیـري رشـد رویشـی قـارچ روي محـیط کشـت حـاوي عصـاره، ابتـدا           براي این منظور با انـدازه . بررسی شد عصاره با محیط کشت

. تهیه گردیدمنبع  چندکشت داده شد و به این صورت  PDAدر چند پتري حاوي محیط کشت  Trichodermaharzianumقارچ
 میکرولیتر عصاره در لیتر محیط کشت در نظر گرفته شد و به فالسک  1000، 500، 250ظت هاي لبه همراه غPDAمحیط کشت 
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سـانتی   8هاي حاصل درون ظرف پتـري   محیط. اضافه و به هم زده شد تا امولسیون یکنواخت به وجود آیدPDAهاي حاوي محیط 

 بـه عنـوان  (رار هم بـدون عصـاره   تک 4تکرار و  4براي هر یک از غلظت ها . متري تقسیم و اجازه داده می شود تا محیط جامد گردد
 55±5تی گـراد و رطوبـت نسـبی    ندرجهسا 25±2پتري هاي مایه زنی شده در انکوباتور در دماي . ، در نظر گرفته شد)کشت شاهد

پس (هاي شاهد توسط قارچ به طور کامل اشغال شد  زمانی که سطح محیط کشت پتري. قرار داده شد 16:8درصد و دوره روشنایی 
بااسـتفاده از فرمـول آبـوت، درصـد     . تیمارهـا انجـام شـد   ی هـر یـک از   میسـلیوم اندازه گیري از قطرهاي رشـد  ) روز 21از گذشت 

  .ها تعیین گردید هاي مختلف عصاره بازدارندگی غلظت
IP=C-T/C × 100 

  که در این فرمول؛ 
C میانگین قطر هاله قارچی در تیمار شاهد  
T میانگین قطر هاله قارچ در تیمار مورد نظر  

  تأثیر عصاره در جوانه زنی اسپور
گـرم سـیب زمینـی را داخـل یـک لیتـر آب        200براي تهیـه ایـن محـیط،    . بررسی شد PDA درصد جوانه زنی روي محیط کشت

عبور داده تا عصاره سـیب زمینـی   ها به طور کامل لهیده شوند، سپس مخلوط را چندین بار از پارچه ململ  جوشانده تا سیب زمینی
پـس از سـرد   .کنـیم  گرم دکستروز به آن اضافه کرده و به حجم یک لیتر رسانده شـد و اتـوکالو مـی    20شفافی به دست آید، سپس 

میکرولیتـر اضـافه شـد و اثـر آن هـا روي قـارچ        1000، 500، 250هـاي   شدن محیط، به آنها عصاره اسپند و اکالیپتوس در غلظـت 
براي شـمارش اسـپورها و تعیـین غلظـت     . نگه داشته شد شاهدهاي کشت نیز بدون عصاره به عنوان  و تعدادي از محیطبررسی شد 

ي تیمارهـا بـا    ي میزان جوانه زنی اسپور قارچ در هریک از تیمارهاو مقایسه با محاسبه. سوسپانسیون از الم گلبول شمار استفاده شد
  .جوانه زنی قارچ مشخص شدهم به میزان بازدارندگی عصاره در 

  
  نتایج و بحث

میکرولیتـر   1000و  500، 250قارچ بیمارگر، شاهد، اسپند و اکالیپتوس در سـه غلظـت    میسلیومبراي پارامتر اثر عصاره روي رشد 
روي بـراي پـارامتر اثـر آفـت کـش و عصـاره       .عصاره و آفت کش در لیتر محیط کشت، کمترین اثر را روي رشد رویشی قارچ داشت

. ها اسپند و اکالیپتوس کمترین اثر را روي درصد جوانه زنی اسپور قـارچ داشـت   درصد جوانه زنی اسپور قارچ بیمارگر در این غلظت
 Trichodermaتوان فهمید که استفاده از عصاره اسپند و اکالیپتوس همراه با قـارچ بیمـارگر حشـرات     با نتیجه گیري کلی اثر می

harzianum کنترل آفات موفقیت آمیز باشد تواند در می. 
 

  در سه غلظت) سانتی متر مربع(مقایسه میانگین هاي مربوط به اثر دو عصاره گیاهی روي رشد میسلیوم رشد میسلیوم :2جدول 
  

  1000  500  250  نوع گیاه
  9/48  13/52  18/60  اسپند

  4/40  3/48  14/53  اکالیپتوس
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  اثر عصاره ها روي قارچ

میکرولیتر عصاره و آفت کش در لیتر محیط کشت روي میزان رشد مسلیوم  1000، 500، 250اثر دو عصاره گیاهی در غلظت هاي 
در . زیه و تحلیل شـدند تجSPSSتوسط نرم افزار آماري به نام Trichoderma harzianumو درصد جوانه زنی اسپور قارچ بیمارگر 

گیري نمود که ایـن   توان نتیجه هاي اسپند و اکالیپتوس کمترین اثر را روي رشد رویشی قارچ داشت، بنابراین می این مطالعه، عصاره
  .ر ایمن به کار بردارچ تأثیر منفی ندارند، بنابراین هر دو را می توان به طوقدو عصاره، روي رشد 

دهـد   نشان مـی Trichoderma harzianumهاي مورد نظر روي رشد قارچ بیمارگر  نتایج به دست آمده از بررسی سازگاري عصاره
و جوانه زنی اسپور قارچ داشته و سـازگاري خـوبی را    میسلیومکه عصاره اسپند و اکالیپتوس داراي درصد بازدارندگی کمی در رشد 

نبودن این ترکیبات در شرایط آزمایشگاهی به اثبات رسید، بی شک اثر آنها در شـرایط مزرعـه    با توجه به اینکه مضر .دهد نشان می
ها و همچنین بررسی منحصر آفـت کـش    مداوم و مکمل براي دیگر عصارههاي  با این وجود پژوهش. نیز باید مورد مطالعه قرار گیرد
هـا ضـروري اسـت تـا اثـرات آن روي عوامـل        قارچ مورد نظر در آزمایشگاه و همچنـین مزرعـه  ها با  ها و بررسی میزان سازگاري آن
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