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چکیده
ترین آفات مکنده نوظهور درختان توت فضاي سبز شهر یکی از مهمAleuroclava jasmini sensu latoسفیدبالک توت، 

ها و آثار سوء کاربرد آنها بر محیط زیست، انگیزه قوي براي استفاده از کشمقاومت حشرات نسبت به آفت. تهران است
روي B. bassianaرانی در پژوهش حاضر بیمارگري چهار جدایه ای. فراهم کرده استBeauveria bassianaبیمارگرهایی مانند 

25±1دما (هاي توت درون ظروف پتري و در شرایط آزمایشگاهی در پنج غلظت روي برگA. jasminis senso latoهاي پوره
میانگین درصد مرگ و میر توسط آزمون . مورد ارزیابی قرار گرفت) 16:8و دوره نوري 5%±60درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 

نتایج حاصل از . آنالیز شدSPSSبا استفاده از نرم افزار LT50و LC50و مقادیر %95در سطح اعتماد آنالیز واریانس یک طرفه
به IRAN1395و PTCC5197جدایه دومربوط بهLC50کمترین B. bassianaهايدر بین جدایهآزمون پروبیت نشان داد که 

نتایج . لیتر بودکنیدي در میلی9/9×105به میزان IRAN1228به جدایه مربوط مقدار و بیشترین یترلیلیدر مکنیدي3/1×105میزان 
لذا . یابدکاهش میLT50لیتر، مقدار کنیدي در میلی107هاي مختلف نشان داد که با افزایش غلظت تا در جدایهLT50حاصل از 

زا بوده و بیماريA. jasmini sensu latoک هاي سفیدبالروي پورهB. bassianaهاي مورد مطالعهتوان نتیجه گرفت که جدایهمی
. پتانسیل کاربرد علیه این آفت را داشتند

Aleuroclava، سفیدبالک Beauveria bassiana، بیماریزایی، قارچ بیمارگر حشرات: هاي کلیديواژه jasmini sensu lato

مقدمه
Aleuroclavaسفیدبالک توت  jasmini sensu lato

Takahashi (Hemiptera: Aleyrodidae) یکی از چند
گونه سفیدبالک شایع روي درختان توت در شهر تهران 
است که بیشترین تراکم و فراوانی را طی چند سال اخیر به 

Manzari(خود اختصاص داده است  et al., 2017; 2018 .(
Aleuroclavaگونه بسیار نزدیک به آن، سفید بالک یاس 

jasminiمرکبات استانهاي ترین آفات باغاتیکی از مهم
، که تاکنون )Rasekh, 2010(خوزستان و بوشهر است 

یکی از . بیشترین تحقیقات به این گونه معطوف شده است
عوامل بیماریزاي قابل استفاده بر علیه سفیدبالک یاس، قارچ 

Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillminاست .
به طور اختصاصی در خصوص میزان تاکنون تحقیقی

روي سفیدبالک توت انجام B. bassianaقارچ یمارگري ب
نشده و عمده تحقیقات با توجه به دامنه میزبانی گسترده این 

طی بررسی ظفر و . گونه روي سایر حشرات ثبت شده است
روي سفیدبالک B. bassianaهمکاران بر روي تأثیر قارچ

Bemisia tabaci، 107بیشترین میزان مرگ میر با غلظت

درصد و بر روي پوره 3/65لیتر، بر روي تخم دي بر میلیکنی
Zafar(درصد گزارش شد 82/88 et al., ملکان و ). 2016

را روي سفیدبالک B. bassianaهمکاران کارایی قارچ 
تا 103با غلظت Trialeurodes vaporariorumگلخانه، 
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کنیدي بر میلی لیتر مورد سنجش قرار دادند که حدود 106
در صد پوره هاي بالغ سفید بالک با استفاده از قارچ 13/87

B. bassiana از بین رفتند)Malekan et al., ضمن ). 2015
بر روي جمعیت B. bassianaبررسی تأثیر پنج جدایه از 

هاي مشخص شد که کاربرد جدایهB. tabaciسفید بالک 
کنیدي در 107روز با غلظت 8طی B. bassianaقارچ
Mascarin(ها شد پوره% 86تا 71، سبب مرگ لیترمیلی et

al., و عصاره B. bassianaبررسی تأثیر قارچ ). 2013
نشان داد که بیشترین B. tabaciچریش بر روي سفید بالک 

درصد مربوط به استفاده 3/92درصد مرگ و میر به میزان 
عصاره چریش بود %1کنیدي و 108زمان قارچ با غلظت هم

)Touhidul Islam et al., 2011(.
از یک سو با توجه به خالء موجود در ارتباط با بررسی 

هاي مختلف مدیریتی بر روي میزان اثرگذاري روش
سفیدبالک یاس و از سوي دیگر، با توجه به کاربرد مکرر 
انواع سموم در کنترل سفیدبالک یاس و بروز پدیده مقاومت 

ین گونه بر روي در این آفت و همچنین شیوع ناگهانی ا
درختان توت و زیتون در سطح استان تهران به خصوص شهر 
تهران سعی بر این است که بتوان با تکیه بر کنترل 

وLC50(بیولوژیک، میزان کارایی و قدرت کشندگی
LT50(شدههاي غربالجدایهB. bassiana نسبت به

. بررسی شودA. jasmini sensu latoسفیدبالک

ها مواد و روش
A. jasminiسفیدبالک براي پرورش و نگهداري کلنی

sensu lato دوساله با ) رقم مانزالیا(اصله نهال زیتون 10از
. متر درون قفس توري استفاده شدسانتی70ارتفاع تقریبی 

ازآسپیراتوروسیلۀماده بهونربالغجفت سفیدبالک10
شهر تهران واقع در سطحسفیدبالکبهآلودهدرختان توت

به منظور اجراي . ها رهاسازي شدندو روي نهالآوريجمع
ایرانی B. bassianaسنجی سه جدایه هاي زیستآزمایش

موجود در کلکسیون بخش تحقیقات رستنیها مؤسسـه 
–IRAN1228Cبا کدهاي (پزشکی کشـور تحقیقات گیاه

جدا –Ommatissus lybicus ،IRAN1395Cجدا شده از 
جدا شده از –IRAN440Cو Zeuzera pyrinaشده از 

هاي علمی صنعتی و یک جدایه از سازمان پژوهش) خاك
Coccinellaجدا شده از–PTCC5197با کد (ایران 

septempunctata ( انتخاب شد و روي محیط(SDA) کشت
ها، مانی کنیديگیري مـیزان زندهسپس براي اندازه. شدند

به این منظور، . انجام گرفت)viability(مانی آزمون زنده
هاي مورد لیتر از اسپور هر یک از جدایهابتدا یک میلی

ستروندرون محلول آب مقطر سترونآزمایش در شرایط 
درصد به حالت سوسپانسیون 1/0با غلظت 80حاوي توئین 

این . پخش شدWAgدر آمده و سپس روي محیط کشت 
نجام گرفت آزمون در چهار تکرار براي هر جدایه ا

)Ondiaka et al., 2008 .(
سنجی از روش پاششی هاي زیستبراي انجام آزمایش

-مانی، غلظتزنده% 85هاي با حداقل از جدایه. استفاده شد

کنیدي 107و 106، 105، 104، 103ي زهادهاي مورد نظر با
لیتر تهیه شدند؛ لذا آزمایش در پنج سطح از چهار در میلی

اي هر سطح در سه تکرار به همراه تیمار جدایه قارچ و بر
) بدون استفاده از قارچ بیمارگرسترونآب مقطر (شاهد 

براي تهیه سوسپانسیون از محلول آب مقطر . انجام گرفت
درصد به عنوان ماده 80Tween1/0همراه با رونست

ها، براي پس از جداسازي میسلیوم. سورفکتانت استفاده شد
عییـن غلظت سوسپانسیون از الم گلبول شمارش اسپورها و ت

پس از تعـیین غلظت سوسپانسیون اولیه، . شمار استفاده شد
بـا استفاده از ) کنیدي در میلی لیتر107تـا 103(زها سـري د
2211فـرمول  vcvc  1(تهیـه شدc = غلظت به دست

غلظت مورد = 2cآمده توسط شمارش با الم گلبول شمار،
م نهایی مورد نظر حج= 2vحجم موجود و = 1vنظر، 
پوره سن دوم سفیدبالک استفاده 10در هر تکرار، از ). است

پتري به میزان ظرفها، در هرسازي پورهبراي آلوده. شد
ها با لیتر از سوسپانسیون هر غلظت روي پورهمیلیکی

در تیمار . پاشیده شدمتر سانتی15اسپري دستی از فاصله 
همراه با سترونآب مقطر تریلیلیمها فقط با یکشاهد پوره

80Tweenآزمایشی در دماي پتريظروف . تیمار شدند
درصد و دوره 60±5درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 1±25

. ساعت روشنایی در شبانه روز نگهداري شدند16نوري 
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روز 10هاي مرده به صورت روزانه به مدت ثبت تعداد پوره
. انجام شد

بالک تحت تأثیر درصد مرگ میر پوره هاي سفید
هاي زهاي مختلف جدایهدB. bassiana ثبت و محاسبه شد

و با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون فاکتوریل 
با %95در قالب طرح کامالً تصادفی در سطح اعتماد 

به این SPSS 22از نرم افزار آماري . یکدیگر مقایسه شدند
تفاده از آزمون مقایسه نتایج حاصل با اس. منظور استفاده شد

روش LC50به منظور تعیین . میانگین دانکن دسته بندي شدند
بکار SPSS 22با استفاده از نرم افزار آماري Probitآنالیز 

از رگرسیون مرگ و میر در طول زمان به منظور . گرفته شد
) Abbott, 1925(از فرمول ابوت . استفاده شدLT50محاسبه 

ان مرگ و میر تیمارها در مقایسه با تیمار به منظور اصالح میز
. شاهد استفاده شد

نتایج و بحث
با توجه به نتایج مشاهده شده مرگ و میر ناشی از تیمار 

از B. bassianaهاي مختلف هاي توت با جدایهسفیدبالک
سومین روز پس از تیمار آغاز و تا روز هفتم ادامه داشت و 

در شرایط آزمایشی گونه مرگ و میري پس از آن هیچ
. مشاهده نشد

نشان داد که در بین لیفاکتورنتایج حاصل از آزمون 
هاي مختلف از نظر میانگین درصد مرگ و میر کل جدایه

پس از هفت A. jasmini sensu latoهاي سفیدبالک پوره
، =355/12P(دار وجود داشت روز تیمار اختالف معنی

12=df 01/0وF<.( مشخص شد که در هر در همین راستا
هاي مختلف از نظر درصد کل جدایه نیز میان غلظت

، =418/99P(دار وجود داشت ومیر اختالف معنیمرگ
12=df 01/0وF<.( نتایج حاصل از بررسی درصد مرگ و

نشان داده شده 1هاي مختلف در جدول میر حاصل از جدایه
ظر هاي متوالی از نبین غلظتIRAN1228در جدایه . است

، =50/92P(دار وجود داشتدرصد کشندگی اختالف معنی
10=df 01/0وF<.(

به دست IRAN1395نتایج مشابه در ارتباط با جدایه 
به صورتی که مشاهده گردید درصد مرگ و میر . آمد

هاي مختلف اختالف حاصل از این جدایه در غلظت
در). >01/0Fو 667/48P= ،10=df(داد دار نشان معنی

هاي متوالی از نیز میان غلظتIRAN440رتباط با جدایه ا
دار مشاهده شد نظر درصد مرگ و میر افراد اختالف معنی

)992/39P= ،10=df 01/0وF<.(
میانگین درصد مرگ و میر در غلظتهایی مورد استفاده 

نیز داراي اختالف معنی دار بود PTCC5197در جدایه 
)667/48P= ،10=df 01/0وF<.(هاي ملکان نتایج بررسی

و B. bassianaوL. muscariumقارچگونهدودر ارزیابی
نشان داد که T. vaporariorumدر مبارزه با سفیدبالک 

در B. bassianaدرصد مرگ و میر ایجاد شده توسط قارچ
درصد و سن پورگی سوم و 8/63سنین پورگی اول و دوم، 

در سنین L. muscariumدرصد و در قارچ7/71چهارم، 
درصد و سن پورگی سه و چهار، 49/62پورگی یک و دو، 

درصد بود که با نتایج حاصل از این تحقیق مطابقت 13/87
).Malekan, 2009(دارد 

.Aمقایسه میانگین درصد مرگ و میر سفیدبالک هاي

jasmini sensu latoهاي یکسان از جدایه هاي در غلظت
. ایج متفاوتی براي هر غلظت بودمورد بررسی نشان دهنده نت

کنیدي در میلی لیتر آنالیز 103به صورتی که در غلظت 
هاي مختلف واریانس درصد مرگ و میر بین جدایه

، =222/1P(دار بود دهنده عدم وجود اختالف معنینشان
8=df 363/0وF<( و در دسته بندي آزمون دانکن هر چهار

نیز 104در غلظت . جدایه در یک گروه طبقه بندي شدند
اختالف معنی داري در میزان مرگ و میر ناشی از چهار 

در ).>163/0Fو 222/2P= ،8=df(جدایه مشاهده نشد 
، میانگین درصد مرگ و میر حاصل از 106غلظت 

، =333/11P(دار نشان دادمختلف اختالف معنیهايجدایه
8=df 003/0وF<.( نیز بین 107همچنین در غلظت

هاي هاي مورد بررسی از نظر درصد مرگ و میر پورهیهجدا
دار اختالف معنیA. jasmini sensu latoسفید بالک 

).1جدول (؛)>001/0Fو 333/17P= ،8=df(مشاهده شد
و LC50نتایج حاصل از آزمون پروبیت براي محاسبه 

LT50 نتایج حاصل از آزمون . ارائه شده است2در جدول
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B. bassianaدر بین چهار جدایه که پروبیت نشان داد

دومربوط به) LC50(درصد 50کمترین غلظت کشندگی 
3/1×105به میزان IRAN1395و PTCC5197جدایه 
بهIRAN440لیتر و پس از آن جدایه در میلیکنیدي

لیتر بود و بیشترین غلظت کنیدي در میلی2/6×105
,IRAN1228مربوط به جدایه ) LC50(درصد 50کشندگی 

جدول (لیتر محاسبه شد کنیدي در میلی9/9×105با میزان 
2.(

حاصل از Aleuroclava jasmini sensu lato(Mean ± SE)بالک هاي سفیدمیانگین درصد مرگ و میر پوره–1جدول 
هاي مختلف ه مقایسه غلظتنتایج حاصل از آزمون دانکن مربوط ب(هاي مورد آزمون در غلظتBeauveria bassianaهاي جدایه

).هر جدایه است
Table 1. Mean of mortality percentage of jasmine whitefly nymphs (Mean ±SE) by different isolates of
Beauveria bassiana in varied concentrations.

Concentration (conidia mL–1)Isolate
107106105104103

83.33±3.33 e63.33±3.33 d50 c33.3±3.33 b20 aIRAN1228
66.67±3.33 e50 d40 c30 b19.66±5.48 aIRAN440

70 d63.33±3.33 d50 c36.67±3.33 b26.67±3.33 aIRAN1395
60 d46.67±3.33 c40 c26.67±3.33 b13.34±3.33 aPTTC5197

.Aleuroclava jasmini sensu latoرويBeauveria bassianaهاي سبه شده براي جدایهمحاLT50و LC50مقدار –2جدول 
Table 2. The LC50 and LT50 for studied isolates of Beauveria bassiana on Aleuroclava jasmini sensu lato.

Isolate LC50 (conidia mL–1) R2 LC50 LT50 (day) R2 LT50

IRAN1228 9.9 × 105 0.953 5.129 0.992
IRAN1395 1.3 × 105 0.95 5.15 0.982
IRAN440 6.2 × 105 0.939 5.675 0.963
PTTC5197 1.3 × 105 0.908 5.593 0.951

را بر B. bassianaقارچ LC50عسکري و همکاران 
LT50لیتر وکنیدي بر میلی4/4×105برابر با B. tabaciروي 

لیتر کنیدي بر میلی108و 106،107هاي را براي غلظت
Askary)روز گزارش کردند9/3و 5/5، 2/7ترتیببه et

al., 2014).Zafar et al. بیشترین میزان مرگ و میر (2016)
B. tabaci لیتر کنیدي بر میلی107را با غلظتB. bassiana ،

گزارش % 82/88و بر روي پوره % 3/65بر روي تخم 
، را بر روي جمعیت B. bassianaاز جدایه5تأثیر . کردند

کنیدي 107روز با غلظت 8در طی B. tabaciسفیدبالک 
ها گردید پوره% 71لیتر، به ترتیب سبب مرگ در میلی

)Mascarin et al., B.bassianaبررسی تأثیر قارچ ). 2013

هاي با غلظتB. tabaciو عصاره چریش روي سفیدبالک 
لیتر نشان داد که بیشترین درصد یکنیدي بر میل108تا 106

درصد مربوط به استفاده همزمان 3/92مرگ و میر به میزان 

عصاره چریش بود%1کنیدي و 108قارچ با غلظت 
(Touhidul Islam et al., .2011)

در IRAN1228بنا بر نتایج به دست آمده جدایه 
باالترین غلظت بهترین میزان تلفات را به همراه داشت؛ 

باالتري LC50چه این جدایه در مقایسه با سه جدایه دیگر گر
و IRAN1359را نشان داد و در مقایسه دو جدایه 

PTTC5197 علیرغمLC50هاي باالتر یکسان، در غلظت
طور نتیجه گرفت توان اینمی. رفتار متفاوتی را نشان دادند

نسبتاً باالتر در مقایسه LC50علیرغم IRAN1228که جدایه 
LC50هاي باالتر از سه جدایه بومی دیگر، اما در غلظتبا

A. jasmini sensuعملکرد بهتري را در تلفات جمعیت 

latoدر این تحقیق . نشان دادLC50 مربوط به جدایه
IRAN1228تر از پایینLC50هايمربوط به جدایهB.

bassianaدر تحقیقMalekan (2009)تفاوت در . بود
تفاوت فیزیولوژیکی و اندازه بدن حشره ضخامت کوتیکول،
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وتفاوت در قدرت بیمارگري باالي قارچ براي حشره هدف 
ها باشند توانند از علل بروز این تفاوتبستگی می

)Thungrabeab and Tongma, 2007 .(
نتایج حاصل از این تحقیق با تحقیقات مشابه بر روي 

ه و در نتیجه ها مشابهت داشتسفیدبالکویژه سایر حشرات به
جمعیت سفیدبالک %50توان بهترین زمان براي کاهش می

A. jasmini sensu lato بر اثرB. bassiana 5–6را بین
نتایج این تحقیق بر بیمارگر . روز پس از تیمار در نظر گرفت

هاي سفیدبالک هاي مورد مطالعه براي پورهبودن تمام جدایه
ح مختلفی از یاس داللت داشت؛ در عین حال، سطو

د چنین شمشاهده B. bassianaهاي کشندگی در بین جدایه
بر روي B. Bassianaهاي تفاوتی در بین جدایه

Quesada–Moragaها توسط سفیدبالک et al. (2006) ،
Ekesi et al. (2005) وAskari et al. نیز گزارش (2014)

.شده است
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Abstract

Mulberry whitefly Aleuroclava jasmini sensu lato Takahashi 1932 as a sap feeder insect is one of the most
serious pest in mulberry trees in Tehran province, Iran since 2016. The population of the species has increased
due to lack of natural enemies in the new area. In this paper, virulence of four Iranian isolates of B. bassiana on
second nymphal stage of A. jasmini sensu lato in five concentrations through spraying under laboratory
conditions were investigated. The number of dead nymphs was recorded daily to 10 days. Mean mortality
percentages were analyzed by AVONA under 95% of confidence level in SPSS. LC50 and LT50 were calculated
by SAS. The final results from Probit test showed that the lowest LC50 produced by to two isolates, PTCC5197
and IRAN1359 as 1.3 × 105 conidia ml–1 indicated higher pathogenicity against A. jasmini sensu lato. The
highest LC50 belonged to IRAN1228 with the value of 9.9 × 105 conidia ml–1. LT50 results showed that by
increasing the isolates concentration, mean lethal time decreases. It can be concluded that the studied isolates
had high level of pathogenicity on A. jasmini sensu lato nymphs and it can be applied through IPM programs,
indeed their environmentally safety would be so valuable.
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