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 در مهار   Beauveria bassiana قارچ   یبوم  یها ه ی جدا یی کارا یاب یارز 

 Orosanga japonicaزنجرک مهاجم  

 4ی زرقان  میابراهو   2ی فرزانه کازران، 3آهنگران زدانفری *2ی معصومه زمان دهیس، 1قوام آباد ی غالم حانهیر

 

  ج ی آموزش و ترو   قات، ی ها و مراتع کشور، سازمان تحق جنگل   قات ی و حفاظت، موسسه تحق   ت ی حما   قات ی و محقق، بخش تحق   ی دانش آموخته دکتر  -1

   ران ی تهران، ا   ، ی کشاورز 

آموزش و    قات، ی ها و مراتع کشور، سازمان تحق جنگل   قات ی و حفاظت، موسسه تحق   ت ی حما   قات ی پژوهش، بخش تحق   ار ی استاد   : نویسنده مسوول *   -2

 ( ac.ir-mzamani@rifr)   ران ی تهران، ا   ، ی کشاورز   ج ی ترو 

  ن را ی کشور، چالوس، مازندران، ا   ی زداری ها، مراتع و آبخسازمان جنگل   یع یمنابع طب   ت ی کارشناس ارشد، دفتر حفاظت و حما  -3

باغ گ   ار ی استاد  -4 و مراتع کشور، سازمان تحق جنگل   قات ی نوشهر، موسسه تحق   یشناس   اهی پژوهش،  ترو  قات،ی ها  و   ،یکشاورز   جی آموزش 

 ران ی نوشهر، مازندران، ا 

10/11/1401تاریخ پذیرش:                                           17/70/1401تاریخ دریافت:   

 چکیده

 از ایران  شتاال  از 1389 ستال  در  که  استت  رکتیکپالئا  منطقه  در  چندخوار و   مهاجم  آفت  Orosanga japonicaزنجرک

 به  ترشت  زیاد سست ک و  شتیره ییاهیاز   تغذیه با  آفتاین  کامل  حشترات  و   هاپوره.  شتد آوریجاع  درختان مرکبات  روی

  دلیل  به آفت این  آمیزموفقیت مهار  مدیریتی،  مخت ف  هایشتیوه  س یرغم.  کنندمی  وارد  اقتصتادی  خستارت   مخت ف ییاهان

  مازندران،  استان  دراین آفت    پراکنش  مناطق  در  یردی  جنگل  طی  حاضر،  مطالعه  در.  است  دشوار  آن  سریع  تکثیر  و   رشد

بومی قارچ   یجدایه  دو   مولکولی، و   شتناستیریخت هایبررستی  از  پس.  شتدند مشتاهده  ،بودند  آلوده  قارچ  به  که الروهایی

 با رنگ کرم  تا  ستیید  هایپرینهدارای    هاجدایه این.  شتد شتناستایی  EPFs  ،)Beauveria bassianaبیااریر حشترات  

 .B  ییونه  معاول  رنگ و  اندازه  ،شتناستیریخت با  هاییدینیک و  زایشتی  ستاختارهای  پودری، ظاهر و   نامنظم  هایلبه

bassiana  یابیتوالیو    تکثیر  با قارچی   هایجدایه  شتناستایی.  بودند  nrITS  هایآغازیر  از  استتیاده با ITS1F  و ITS4 

درصتد   99-100، شتباهت  GenBank  داده  پایگاه  نوک ئوتیدی  هایتوالی با  ITS  هایتوالی  ایمقایسته  تح یل  .انجام شتد

 شترای   در  مذکور  آفتحشتره کامل   برابر  درقارچ بیااریر حشترات    یجدایه دو   کارایی  نشتان داد.را    B. bassiana با

کنیتدی    3/3×    610و  0/4×   610  ترتیت   به 2  یجدایه و  1  یجدایه 50LC مقتادیر. یرفت  قرار ارزیابی  مورد  آزمایشتتگتاهی

  کتامتلحشتترات    روی(  مستتتقیم پتاشتتشروش   7/4×    610و   4/5×   610 ترتیت  بته( و  برگ  وریغوطته روش  لیتر  در می ی

  درصتد 60  نستبی  رطوبت و   ست ستیو   یدرجه  25  دمای  در  تیاار،  از  ستاست 96 از  پس  آزمایشتگاهی  شترای   در  زنجرک

 و   O. japonicaمهتاجم  آفتت  مهتاردر    کتارآمتد  متدیریتت  بردراه  یتک  ایجتاد  برای  توانتدمی  ی این پژوهشهتایتافتته.  بود

  .باشد میید بومیکش قارچ ساخت
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 مقدمه 

  هایکوه   رشممته   شمممالی   های دامنه   در  هیرکانی  های جنگل 

اسمت.   واقع شمده  خزر  دریای   جنوبی  سمواحل   امتداد   البرز و در 

  شمممده   محسمممو   ی جهمان   طبیعی   میراث  بمه ننوان   هما این جنگمل 

 (Knapp, 2005 ) همای گونمه زیماد    زیسمممتی   تنوع   بما   ای منطقمه   و  

(.  Gutleb & Wieser, 2002)   اسمت  شممالی   کره نیم گیاهی در  

  درصمد   1/ 1  و   ایران  های جنگل  کل   از   درصمد   15 ها جنگل   این 

 Sagheb Talebi et)  دهند می   تشممکیل   را  کشممور  مسمماحت   از 

al., 2014  .) یم   از   بیش   بما قمدممت   هیرکمانی انبوه    همای جنگمل 

  توجه   قابل  ژنتیکی   بع ا من   باال، نسمبی    رطوبت   دارای  سما،،   میلیون 

  بنابراین   ، است   منحصر به فرد   های گونه   و   بومی   ی گونه   صدها   و 

 Tohidifar et)   اسمممت   حمازز اهمیمت   هما جنگمل این   از  حفماظمت 

al., 2016; Alavi et al., 2020 .)   به  سمیسمنگان  جنگلی   پارک  

  و   گیاهی   های گونه   از   بسممیاری  شممامل   ایران،  طبیعی   منابع   ننوان 

شممشماد   بومی   گیاه  فرد   به  منحصمر   ذخایر جزو    بوده و   جانوری 

 خمماورممیممانممه  و   ایمران   در   .Buxus hyrcana Pojarkهمیمرکممانمی 

 سبز  همیشه  درختان   از   یکی  شممشاد هیرکانی . شمود محسمو  می 

  های توده   ؛ باشممد   می  شممما، کشممور  هیرکانی  های جنگل بومی  

 شودمشاهده می   ها جنگل این   سراسر   در شمشاد    کمیا    خالص 

 (Hamzeh’ee et al., 2008; Asadi et al., 2011 .) 

Hemiptera: Melichar  Orosanga japonica)زنجرک  

Ricaniidae)   ی ممنمطمقممه   در   1  چمنممدخموار   و   ممهمماجمم   ی آفمتم  

  به   جدی   آسمی    و   داشمته  سمریع  گسمترش   که  اسمت  رکتی  پالئا 

 کلم،  ذرت،   چای،   کیوی،   انگور،   مانند   گیاهان   از  وسیعی   طیف 

 ;Demir, 2018; Oztemir, 2014)   زنمد می   انجیر   و   بمادمجمان 

Cebir, 2016; Akiner et al.,  ;Aksu, 2014 &Gokturk 

; Ismaylova, 202112019; Biryol et al., 202  آفممت  .)

  روسمممیمه   (، Fang, 1989)   تمایوان   کره،   ژاپن،   چین،   در   ممذکور 

 (Bobokhidze, 1982 &Avidzba   ،) ،گرجسمممتمان  اوکراین 

 (Demir, 2009  ،) ترکیه   (Arslangündoğdu ; Demir, 2009

2019Hızal,  & ) بم  ، ( ایمران Gjonov, 2011لماممارسمممتممان  ( و 

 (Mozaffarian, 2018 )   بمه   توجمه   بما .  اسمممت   شمممده   گسمممترده  

  جملمه   از   بماغی   درختمان   روی   بر   گونمه   این   جمعیمت   گسمممترش 

 
1- Polyphage 

2- Integrated Forest Management (IFM) 

  و   ( Mozaffarian, 2018)   ایران  شمما،   در   کیوی و   انگور   انجیر، 

حازز اهمیت    آفت   مهار  مجاور،  کشممورهای   در   آفت   وضممعیت 

این    et al. (2020) Karataş  بر اسممماس مطالعه اخیر   باشمممد. می 

کند و  می  گذرانی به صممورت تخم زمسممتان   در ترکیه  زنجرک 

آفت    ی . همچنین جمعیت باال باشمد پنج سمن پورگی می   دارای 

 مختلف  گیاهان  شمیره   مکیدن   ، جوان   های شماخه   و   ها سماقه   روی 

  جمدیمد، بمانم   همای شممماخمه  روی   کماممل حشمممره   گمذاری تخم  و 

 پوره   و   بالغ  مراحل  زیسمتی   مهار    شمود. می   ها سماقه   شمدن   خشم  

O. japonica    پارازیتوزید   های گونه   توسمم  (Tüfekli et al., 

Beauveria bassiana قارچ  زیسمتی های  فرموالسمیون   ، ( 2021

 (Balsamo) Vuillemin   (et al., 2020; Biryol et  Akiner

Erper et al., 2022; 1al., 202 ) ،   قمممارچMetarhizium 

Petch  mbrunneu   (1Biryol et al., 202 ) ،   باکتری Berliner 

Bacillus thuringiensis   (Göktürk, 2020 )  هماینصممماره  و  

 (   در   ( ,.Akiner et al., 202 Guney et al ;02020گمیمماهمی 

اگرچه برای      ، بررسمممی قرار گرفته اسمممت مورد  مطالعه   چندین 

همای هیرکمانی در جنگمل   رتر مؤث و  بومی    همای کش آفت   سممماخمت 

   . است   نیاز  مورد   بیشتری  مطالعات شما، کشور 

  یکپمارچمه   ممدیریمت   برد راه  کلیمدی   همای ویژگی   از   یکی 

  کمه  اسمممت  اکولوژیکی   پمایمدار  همای روش   بر   تمککیمد ،  2جنگمل 

  در  و   زیسمممتی  مهار  و   پیشمممگیرانه   اقدامات  اسممماس  بر   نمدتا  

  اختالالت   حممداقممل   بمما   پممایممدار   هممای روش   ابممداع   نهممایممت 

(.  Willoughby et al., 2004)   بماشمممد می   محیطی زیسمممت 

 مهار  در   توجهی  قابل   پتانسممیل  3حشممرات  بیمارگر   های قارچ 

 4مدیریت تلفیقی آفات   های برنامه  در  ویژه به   آفات  زیسممتی 

) انمم داده  نشممممان    مطممالعممات (.   Goettel, 1995 &Laceyد 

Beauveria bassiana قارچ که  اسممت  داده  نشممان   متعددی 

 (Hypocreales: Cordycipitaceae)    امیدبخش  نامل  ی  

  برخی  مهار   برای  زیسمتی   کش حشمره  ننوان   به  اسمتفاده  برای 

latinwo et al. Hicks, 2016; O)   باشمد می  جنگل  آفات  از 

Alfina & Haneda, 2022; et al., 2020 Kovač2018; )  .

  terapLepido  راسمممتمه ت  ا آفم   مهمار   در   موفقیمت   بما   این قمارچ 

Wang  ,Li ;2007& )  شممده اسممت  اسممتفاده چین  در   کاج 

3- Entomopathogenic fungi (EPF) 

4- Integrated Pest Management (IPM) 
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2014 ,Feng .)   شمالی   آمریکای  بومی   قارچ   این از  ی  ا ه جدای  

آزمون   در ، شممد   اسممتخراج   sp.  Choristoneuraالرو از که 

  بود   موثر   بسیار   ت آف این    مهار در   آزمایشگاهی   سنجی زیست 

 (Hicks, 2007 .)   مطمالعمه   بر اسمممماس نتمایج  Hicks et al. 

  مهار در    B. bassiana  قارچ   ی روغن فرموالسمممیون   ، (2016)

بمرگمخموار   Choristoneura  ، گمیمماهممان جمنمگملمی   آفممت 

(Clemens) fumiferana   شممده    پیشممنهاد  و نمل کرد   موثر

  یکپارچه   مدیریت   تحت این آفت  آینده  مدیریت  در اسمممت 

   . شود   گرفته   نظر   در   شمالی   آمریکای   در   آفات 
منمماطق   و  بوده   مهمماجم  آفتی  O. japonica  زنجرک از 

  گیاهان  و جدید  حا، گسمترش به مناطق در  همچنانپراکنش، 

با   میکروبی مهار  پتانسمیل  دانشدر نتیجه    ،اسمت  جدید میزبان

این   پایدار  مدیریت  به، بیمارگر حشمرات  هایقارچ اسمتفاده از

  O. japonica  زنجرک  الروهمای  .خواهمد کرد  کمم   آفمت
  Zamani et al. (2022)توس     B. bassiana  قارچ  به  آلوده 
  شمد. گزارشمازندران    اسمتان در  آفت  این پراکنش  مناطق در

 آفممت  این  مهممارجهممت    B. bassiana  از  کنون  تمما  ایران  در

 قارچ بومی یجدایهدو   حاضمر  تحقیقدر . اسمت  نشمده  اسمتفاده 

B. bassiana    از زنجرکO. japonica  و  مرگ  بمانم   کمه  

شد   جداسازی  ،شدمی  هیرکانی جنگل  در  این آفت  باالی میر

 توسمممعه در  مهم گام  ننوانو سمممپا تاثیر قارچ روی آفت به

 مورد ارزیابی قرار گرفت. زیستی هایکشآفت

 

 هامواد و روش 

  Orosanga japonicaزنجرک  پرورش و آوریجاع 

  ، 1400تیر ماه سمما،   اواخر   تا   اردیبهشممت ماه   از اواسمم  

از   O. japonicaزنجرک    هایی از حشممرات کامل جمعیت 

در   ، B. hyrcana  شممممشممماد جنگلی ی  آلوده های  چه ت درخ 

)شمکل    شمدند   آوری جمع مازندران    اسمتان سمیسمنگان،   جنگل 

  سترون داخل ظروف    در   رشد   در اتاق    . حشرات کامل ( 1

درجه   25± 1دمای در    توری  پالسمممتیکی مجهز به درپوش 

 
1- Sabouraud Dextrose Agar with yeast extract 

2- Proteose peptone 

3- Crystal violet 

4- Cycloheximide 

درصممد و دوره نوری   65± 10سمملسممیوس، رطوبت نسممبی 

 .  نگهداری شدند   ( سانت )روشنایی: تاریکی   12:12

 قارچی هایجدایه  شناسایی

 زنجرک  کامل  حشمرات  از   مسمتقیما    های قارچی جدایه 

O. japonica    همای شممممشمممماد جنگلی چمه ت درخ روی  B. 

hyrcana سمازی  جدا مازندران    اسمتان   سمیسمنگان،  جنگل  ، از

 در   و  شممده   سممترون   سممطحی   صممورت  به  حشممرات .  شممدند 

  انکوبمه   ، رشمممد   حما،   در   فعما،   میسممملیوم  ظهور   تما  انکوبماتور 

های  جدایه   میسمملیوم   (. Lacey & Brooks, 1979)   شممدند 

( و  Odds, 1992کشمت شمد )   SDYA1 محی    روی   ی قارچ 

  حاوی   انتخابی   های محی    ی   در   قارچی   های جدایه   سپا 

 گمرم   15  ،   2پمپمتمون   پمروتمئموس   گمرم   10  گملموکمز،   گمرم   40

 گممرم   0/ 25،  3ویممولممت   کممریسممممتمما،   گممرم   0/ 01  آگممار، 

و یم  لیتر آ   5کلرامفنیکمل   گرم   0/ 5،  4سمممیکلوهگزامیمد 

  (. Doberski & Tribe, 1980)   شممممدنممد   کشممممت مقطر  

  اسممپور   ت    جداسممازی  با   ها جدایه   از  خالص   های کشممت 

  Choi et al (1999) روش  به (  6مونوسمپوری    های کشمت ) 

  با اسمممتفاده از کلیدهای   ی قارچی ها جدایه . آمد  دسمممت  به 

به    ، ( Barnett & Hunter, 1998)   شمناسمی ریخت شمناسمایی 

 Olympus BX51  نمموری   مممیممکممروسمممممکممو    کممممم  

(Olympus, Japan)   400  بزرگنمایی باx   شمدند  شمناسمایی  

 (Humber, 1998 .)  جمدایمه   دو B. bassiana  مجمونمه   در  

  موسممسممه  گیاهی   شمممناسمممی بیماری   آزمایشمممگاه   های قارچ 

  بمه   شممممدنمد.   نگهمداری   ایران   مراتع   و   هما جنگمل   تحقیقمات 

روش مولکولی  با    یه دو جدا  ین ا   تر، دقیق   شممناسممایی  منظور 

 . شدند شناسایی  

 فی وژنتیکی آنالیز و مولکولی هایروش

  قمارچی  میسممملیوم   از   DNA برای مطمالعمات مولکولی، 

  در   سمملسممیوس  درجه   25 دمای   در  سممانت   96  مدت  به   که 

  SDB (Sabouraud's Dextrose Broth) کشمممت  محی  

  نصاره   درصد  0/ 5  و 8پپتون   درصد   0/ 5،  7گلوکز   درصد   2  )حاوی 

5- Chloramphenicol 

6- Monosporic cultures 

7- Glucose 

8- Peptone 
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به منظور اسمتخراج  .  شمد  اسمتخراج  بود،  شمده   کشمت( 1مخمر

DNA  از محلو، نمکی ،DNA  مطمابق روش  Safaie et al. 

  استفاده شد. (2005)

 internalنواحی    برای تکثیر   اسمممتفماده   مورد   آغمازگرهمای 

transcriber spacers I  ،internal transcriber spacers II    و

ribosomal 5.8S Rrna  شمممممممامممممل  ،ITS1 (5′-

TCCGTAGGTGAACCTGCGG-3′)    وITS4 (5′-

TCCTCCGCTTATTGATATGC-3′)   (  White etبممود 

al., 1990  .) پلیمراز   زنجیره   واکنش   اتمام   از   بعد   (PCR ) ،   جهت  

  نوار   اندازه   نیز   و   واکنش   بودن  آمیز موفقیت   از  اطمینان   حصممو، 

  2 ، بازی   کیلو   ی   اسمممتاندارد   نشمممانگر   با   مقمایسمممه  در   تکثیری 

  شده،  آمیزی رنگ   آگارز   ژ،   روی   PCR  محصو،   از   میکرولیتر 

)شمممرکمت پمارس توس(    DNA Green Viewer  نشمممانگر   بما 

 .گرفمت   قرار   آزمون   مورد   UV  نور   زیر   سمممپا   و   بمارگمذاری 

  ITS1 آغازگر   دو   از   ی    هر   از   مناس    مقدار   با  PCR  محصو، 

شمممرکمت   بمه  یمابی توالی   انجمام   و   سمممازی خمالص   جهمت  ، ITS4  و 

  حصمو،   برای   ادامه   در   . شمد  ارسما،   چین   ، ( BGI)   پکن  ژنومی  

  همای ژن  از   شمممده  یمابی توالی   ی قطعمه  بودن  صمممحی  از    اطمینمان 

  وجو جسممت  آزمون  ، NCBI  اطالناتی   پایگاه   در  موجود   مرتب  

  انجام   BLASTn   (https://blast.ncbi.nlm.nih.gov )  بالسمت 

  بر )  معتبر   و  مناسممم    های توالی وجو،  جسمممت   این   از   پا .  شمممد 

  به  مربوط   شمده  منتشمر   های مقاله   و   ها توالی   طو،   کیفیت،  اسماس 

 هممایدرخممت   تمرسمممیمم   و   فمیملموژنمتمیمکمی آنممالمیمز    بمرای (  همما تموالمی 

   . شدند   انتخا   فیلوژنتیکی 

 

 
کامل زنجرک    برخی  -1شکل   آلوده   شده  آوریجاع  Orosanga japonica Melicharاز حشرات    قارچ   به   از جنگل سیسنگان 

 Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin بیااریر حشرات
Figure 1. Some collected Orosanga japonica Melichar adults from Sisangan Forest Park, Mazandaran 

province infested with Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin  

 
 1- Yeast 
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  از   اسممتفاده با   FASTA فرمت   به  شممده  تبدیل   های توالی 

  ی شمممممده   تعریف   هممای فراسمممنجممه بمما    ClustalX  افزار نرم 

  از  پا .  شمممدنمد  سمممازی همردیف  ، افزار نرم  خود  فرض پیش 

  و  ویرایش   ها، توالی   انتهای  دو   اصمال    برای  سمازی همردیف 

  چشممی  روش  از  ها همردیف  در   موجود  مبهم   نواحی  حذف 

  MEGA 7 (Tamura et al., 2013)  افزار نرم  از   اسممتفاده با 

ی  فاصله  بر اساس مد،   اولیه   ی تیک فیلوژن   درخت .  شد   استفاده

  با   2ها پیوسممت همسممایه  روش و با   Nei -Tamura1  ژنتیکی 

  با نهمایی  درخت  و  م ی ترسممم  MEGA 7  افزار نرم  از  اسمممتفماده

  بممه   ، CorelDRAW version 2017  افزار نرم   از   اسمممتفمماده

  و  نهایی  شمناسمایی   انجام  از   بعد . شمد  ترسمیم  گرافیکی  صمورت 

  ، فیلوژنی  درخممت   روی   بر   همما جممدایممه   موقعیممت   ی مطممالعممه 

  NCBI  پممایممگمماه  بممه   آمممده  دسمممممت   بممه   هممای تمموالممی 

 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank  ) جممممهممممت  

 . گردید   ارسا،   مربوطه   شمار رس   دریافت   و   نموم   استفاده

  سنجیآزمون زیست برای اسپور سازیآماده

 روی  روز  14  مممدت  بممه  آمممده دسممممتبممه  هممایجممدایممه

 کشمت سملسمیوس درجه 24±1  دمای در  SDYA  کشمتمحی 

برداشمته    پتری  تشمت سمط   از قارچجدید  های  کنیدی.  شمدند

 05/0) 803تویین  به داخل آ  مقطر سمممترون حاوی    شمممد و

شمد   اضمافه  سمترونلیتری میلی 50های فالکون  به لوله  ،(درصمد

 4صمافی واتمن سمترون و سمپا سموسمپانسمیون حاصمل از کاغذ

شممار  گلبو،الم   از  اسمتفاده   با  هایدیکن  غلظتنبور داده شمد.  

  و  شممممد  تمعمیمیمن  نموری  ممیمکمروسممممکمو   زیمر  (نموبممازمر  )

 لیترمیلی در  کنیدی 1×  710 با غلظت  اولیه  هایسموسمپانسمیون

انمدازه (.  Ferron, 1978)  شممممدنمد  تهیمه گیری میزان جهمت 

 متریسمممانتی 9  پتریهای  تشمممت   مرکز  ،هااسمممپور مانیزنده 

  سموسمپانسمیون  از میکرولیتر 2  با SDYA  کشمت محی   حاوی

سمانت، سمه قسممت از  12بعد از گذشمت    شمد.  اسمپور تلقی 

کنیدی به صممورت   100پتری مشممخص و تعداد  های  تشممت 

 سمایر. گردیدزنی محاسمبه جوانه  و درصمدتصمادفی شممارش 

 610و    510  شممماممل  آزممایش  در  اسمممتفماده   مورد  همایغلظمت

  آمد. برای دسمت  به  اولیه سموسمپانسمیون از  لیترمیلی در  کنیدی

 
1- Tamura-Nei genetic 

2- Neighbor-joining 

  تویین همراه به    سمممترون  مقطر  آ  لیترمیلی  1 از  شممماهد تیمار

 . شد استفاده  (درصد 05/0) 80

 آزمایشگاهی شرای  در زاییآزمون بیااری

همای مقمدمماتی و تعیین دزهمای حمداقمل  انجمام آزممایش  بعمد از 

  و   1×   610، 1×   510لف کنیدی )شممامل  مخت  دز   سممه   و حداکثر، 
تویین  حاوی   سترون   مقطر   لیتر( در آ  کنیدی در میلی   1×   710

  حشمرات کامل  حسماسمیت درصمد تهیه شمد.  درصمد(   0/ 05)  80

  بمما روش   B. bassianaقممارچ    ی جممدایممه   دو هر    بممه زنجرک  

 ;Inanlı et al., 2012) مسمممتقیم  پماشمممش  و  برگ   وری غوطمه 

Guven et al., 2015 )   حشممرات.  شممد  بررسممی   آزمایشممگاه   در 

  بمه درصمممد(   0/ 05)   80تویین   حماوی   مقطر   آ    بما   شمممده   تیممار 

 درجه  25± 1دمای    در   آزمون   . شدند   در نظر گرفته   شاهد   ننوان 

  12:12درصمد و دوره نوری   65± 10سملسمیوس، رطوبت نسمبی  

 . شد   انجام رشد    اتاق   داخل سانت )روشنایی: تاریکی( 

برگ،   شمدن  ورغوطه  سمنجی به روشبرای آزمون زیسمت

 آوریجمع  برگ  با  B. hyrcana شممشماد جنگلی  هایشماخه

  متر یسانت 10به طو،    هاشاخه.  گرفت قرار استفاده  مورد  وشد  

 حاوی  سمموسممپانسممیون در  ثانیه 5  مدت  به برگ 5-7با تعداد  

 مدت  به  سمپا و  شمدند  ورغوطه 80تویین    محلو،  و  هاکنیدی

  برای.  شممممدنمد  نگهمداری  اتما   دممای  در  دقیقمه  20  تما  15

 مقطر آ   با که  پنبمه  تکمه شمممدن، ی  خشممم  از  جلوگیری

بمه ابعماد   ایشمممیشممممه  فوظر  کف  در  بود،  ده شمممم   مرطو 

 در برگ  با  هاییشماخه  شمد و داده  قرار سمانتی متر  5×10×16

 پمارچمه  بما  ظروف  این  همایدرپوش .شمممد  داده   قرار پنبمه  بماالی

 .گیرد  انجام  سمممهولت  به  تهویه نمل  تا  شمممده   پوشمممیده   توری

  برای( جمداگمانمه  طور  )بمه  زنجرک  کماممل  اتسمممپا حشمممر

  .شدند داده  قرار یاشیشه ظروف در آزمایش

  مسمتقیم، ابتدا  پاشمش سمنجی به روشبرای آزمون زیسمت

  فو ظر  کف  در  بود  شمممده   مرطو   مقطر  آ   بما  کمه  ایپنبمه

 داده  قرار متر_سمانتی 5×10×16به ابعاد  شمده   سمترون  ایشمیشمه

 از  تا گرفت قرار  پنبه  باالی در  هاشمماخه  با همراه   هابرگ.  شممد

لیتر از یم  میلی  .شمممود  جلوگیری  آنهما  شممممدن  خشمممم 

کنیدی( روی  مقدار همان هر غلظت )شامل سوسپانسیون

3- Tween® 80 

4- Watmann n. 01 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank
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به  لیتر(  میلی 10به حجم )دسمممتی  حشمممرات کامل با اسمممپری

متر پاشممیده شممد. هر بار قبل از اسممتفاده، سممانتی 15فاصممله  

  .شممدند  سممترون درصممد 95  الکل  با  هاآزمایش  بین هااسممپری

(  جداگانه   طور  به)  شمده  تیمار  زنجرک  کامل حشمرات سمپا

هردو جدایه قارچ در  .قرار گرفت  ایشمممیشمممه  ظروف داخل

سممنجی آزمایش زیسممت دزهای مختلف کنیدی به دو روش

  و  شمد اسمتفاده   حشمره کامل زنجرک 25  از تیمار هر  برایشمد.  

 1(CRD)  تصممادفی کامال  طر   قال  در تکرار  4 در آزمایش

به    روزانهبه صممورت  حشممرات کامل میر و مرگ.  شممد  انجام

 سمترون آ   با  الروهای مرده،. گردید  ثبتسمانت   144مدت  

 زمینی سممی   آگار دکسممتروز صممفحات  روی  شممدند،  شممسممته

(PDA  )25  ±  2  دممای  در  هفتمه  2  ممدت  بمه  و  گرفتنمد  قرار 

 در  آلودگی میزان.  شمدند  انکوبه تاریکی  در  سملسمیوس درجه

 .قرار گرفت بررسیمورد  آزمایش از پا هانمونه تمام

 هاتجزیه و تح یل داده

نتمایج بمه دسمممت آممده از تیممارهمای مختلف آزممایش بمه  

در قمالم  طر  کمامال تصمممادفی تجزیمه   SASکمم  نرم افزار  

هما بما آزمون واریمانا شممممده و سمممپا مقمایسممممه میمانگین

درصممد انجام گردید.  1ای دانکن در سممط  احتما،  چنددامنه

2همچنین برای محماسمممبمه  
50LC  ،390LC  و  همای قمارچجمدایمه  

افمزار    آنممالمیمز  از  450LT  ممقممادیمر  همممچمنمیمن نمرم   SPSSپمروبمیممت 

 استفاده شد.

 

 بحثنتایج و 

 های قارچی جدایه

زنمجمرک  از  قممارچمی  یجممدایممه  دو کممامممل    حشممممرات 

O. japonica  درخمتمچممه شممممشمممماد جمنمگملمیاز روی   هممای 

B. hyrcana،  ننوان    مازندران به اسمتان سمیسمنگان، جنگل  از

 شدند. شناسایی B. bassiana گونه

 501  طو،  بمه  قطعمه دو  فیلوژنتیکی  و مولکولی  آنمالیز برای

 .Bگونمه  1مربوط بمه جمدایمه    ITS  نماحیمه  از  (bp)  بماز  جفمت

bassiana  (  کد کلکسممیونبا  N1  شمممار رس  وOP482184  )

 
1- Complete randomized design 

2- Median Lethal Concentration  

3- Lethal Concentration for 90% mortality 

4- Median Lethal Time 

  و  N2  کمد کلکسمممیونبما  )   B. bassianaگونمه  2و جمدایمه  

  جویوجسمممت  .شمممدند  یابیتوالی(  OP482240 شممممماررس

BLAST  درصمممد  100 دارای  1 جمدایمهتوالی    کمه داد نشمممان  

)بمما     .bassianaB گونممه    از  جممدایممه  سممممه  بمما  5شمممبمماهممت

)KX858861  ،KT280276  ،ON386271شممممممماررس  )E 

value=0.0  )شمناسمایی دو جدایه  با  شمباهت  درصمد  80/99  و 

(  MK490863وMN122432   شمماربا رس)  گونه این  از  شمده 

(E value=0.0)  درصممممد  100  دارای  2  جمدایمهتوالی    .بود 

 شممممماررس)بما    B. bassianaگونمه  ای ازجمدایمه  بما  شمممبماهمت

MW113318  )شمناسمایی  سمه جدایه با  شمباهت  درصمد 80/99و 

،  ON386271  ،KT280276 شمممار)با رس  گونه  این از  شممده 

KX858861)  (E value=0.0)  درخت  .بود  ITS   یجدایه دو  

از زنجرک     B. bassianaگونممه شممممده   .Oجممداسممممازی 

 japonica (2  شمممکل  )و  6گروهیدرون  توالی 23  بر اسممماس  

 1جدایه  درخت،   این در.  شمد  ایجاد  7گروهیبرون  توالی ی 

ای از جدایه  با(  OP482184 شمماررس)با    B. bassianaگونه

 .O( که از زنجرک  MT350119 شممارگونه مذکور )با رس

japonica  جداسمازی شمده اسمت )  از کشمور ترکیهAkıner 

et al., 2020این  انضمممای  گرفمت. دیگر  قرار تبمار  یم   ( در 

و    MG345082 شممارهای این گونه )با رسسمایر جدایه  تبار،

MW113318گونمه  2جمدایمه    ( هسمممتنمد وB. bassiana     بما(

 اسممممت. آنمالیز  آنهما  خواهری  تبمار(  OP482240  شممممماررس

روش   بمه   B. bassianaهمای بومی گونمهجمدایمهفیلوژنتیکی  

  شممبیه در این مطالعه،  فیلوژنی داد  نشممان  هاپیوسممت همسممایه

و     Rehner et al. (2011)توسممم   ITS  درخمت  توپولوژی

 .است Bich et al. (2021)همچنین 

 آزمایشگاهی شرای  در آزمون بیااری زایی

قارچ    بومی   جدایه   دو   آزمایشگاهی   سنجی زیست   آزمون 

روی حشمممرات کماممل    B. bassiana  بیممارگر حشمممرات 

قمارچ    جمدایمه   دو   هر   کمه   داد   نشممممان   O. japonica  زنجرک 

زنجرک مذکور    حشممره کامل   کردن   آلوده  به  قادر  بیمارگر 

  قرار   معرض  در  زمان   افزایش  با   میر   و   مرگ   درصممد  بودند و 

5- Identity 
6- Ingroup 

7- Outgroup 



1401، زمستان  4، شماره45پزشکی )مجله نلمی کشاورزی( جلد گیاه  155 

  در   تلفمات   (. 3 شمممکمل )  یمافمت   افزایش   قمارچ  غلظمت  گرفتن و 

  الروهای   روی   قارچی  رشممد   و  بود  کم  بسممیار   شمماهد  گروه

  اختالف   ها داده تحلیل   و  تجزیه   . نشممد   مشمماهده  مرده  شمماهد 

قممارچمی جممدایممه   بمیمن   را   داری ممعمنمی  و  (  P<0.0001)   هممای 

  وری  در هر دو روش غوطمه (  P<0.0001)   قمارچ  همای غلظمت 

.  داد  ( نشمممان 2)جدو،    مسمممتقیم   پاشمممش  ( و 1)جدو،   برگ 

.  (P<0.0001)  بود   دار معنی   نیز   فماکتورهما   این  متقمابمل  اثرهمای 

 Erperدر مطالعه   میر   و  مرگ   - غلظت   سنجی آزمون زیست 

et al. (2022)  همای جمدایمه بین   را   داری معنی   آمماری   تفماوت  

B. bassiana   حشمممرات کامل   در برابر  شمممده آزمایش  O. 

japonica   داد  نشمممان  (P<0.05 )همای  . در این مطمالعمه جمدایمه

  زنجرک   حشمممرات کماممل   % 100  میر   و   مرگ  بمانم    قمارچی 

  شماهد  گروه در   میر  و  مرگ  که  حالی   در   شمدند،   روز   5طی 

 .  بود   % 10  از   کمتر 

 

 
  یجدایه دو    برای  ITS)of rDNA   Internal transcribed spacer    یناحیه   بر اسا بازسازی شده    یتیکفی وژن  درخت  -2شکل  

از زنجرک     Beauveria bassiana (Balsamo) Vuilleminایرانی  این دو    Orosanga japonica Melicharجداسازی شده 

  ارزش پشتیبان  ها.پیوست هاسایه روش و   Tamura-Neiفاص ه ژنتیکی مدلاسا   بر( است شده   داده  نشان پررنگ صورت به توالی 

 انجام شده است.  تکرار 1000 با  استرپ بوت
Figure 2. Phylogenetic tree inferred using the Internal transcribed spacer of rDNA (ITS) sequences of two 

Iranian isolates of Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin from Orosanga japonica Melichar (The 

sequences of the Iranian isolates of Beauveria bassiana are indicated in bold). The analysis was based on the 

neighbor-joining algorithm using the Tamura-Nei genetic distance model, with bootstrap support estimated 

from 1000 repetitions 
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حشرات کامل    روی  بر Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin واریانس تاثیر دو جدایه قارچ  تح یل   زموننتایج آ  -1جدول  

 آزمایشگاهی   تیاار در شرای  از پس ساست 144  ،برگ وریغوطه  به روش Orosanga japonica Melicharزنجرک 
Table 1. Analysis of variance results for Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin  isolates treatment effects 

on the adults of Orosanga japonica Melichar  using the leaf dipping method in 144 h post treatment under 

laboratory bioassays 

Source  df Sum of squares Mean 

square 

F value Pr>F 

Model 7 45054.37 6436.33 2860.60 <0.0001 

Error 32 72.00 2.25   

Corrected Total 39 45126.37 - - - 

Isolate 1 275.62 275.62 122.50 <0.0001 

Concentration 3 44651.87 14883.95 6615.09 <0.0001 

Isolate × Concentration 3 126.87 42.29 18.80 <0.0001 
Concentration: control, 105, 106 and 107 conidia ml-1 

 
حشرات کامل    روی  بر Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin واریانس تاثیر دو جدایه قارچ  تح یل   نتایج آزمون  -2جدول  

 آزمایشگاهی   تیاار در شرای   از پس ساست 144مستقیم،  پاشش به روش Orosanga japonica Melicharزنجرک 
Table 2. Analysis of variance results for Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin  isolates treatment effects 

on the adults of Orosanga japonica Melichar  using the direct spraying method in 144 h post treatment under 

laboratory bioassays 

Source  df Sum of squares Mean square F value Pr>F 

Model 7 51110.00 7301.42 3650.71 <0.0001 

Error 32 64.00 2.00   

Corrected Total 39 51174.00 - - - 

Isolates 1 122.50 122.50 61.25 <0.0001 

Concentration 3 50940.00 16980.00 8490.00 <0.0001 

Isolates × Concentration 3 47.50 15.83 7.92 0.0004 
Concentration: control, 105, 106 and 107 conidia ml-1 

 

بیممارگر    همای قمارچ   بماالی   همای پیشمممین نیز قمابلیمت پژوهش 

آن  ممموثممرتممریممن  و  قممارچ  حشممممرات  دو  و    B. bassianaهمما 

Metarhizium anisopliae   مؤثر   یم  جمایگزین   ننوان   بمه   را  

 ,.Vilas Boas et al)   اسمت  داده   نشمان   شمیمیایی آفات   مهار   برای 

et al., 1998; Lawrence & Khan 2002;  1996; Moino

Raheem et al., 2015-AbdelWakil & Ghazanfar, 2010;   .)

  همای قارچ   که  دهد می   نشمممان   های اخیر برخی مطمالعمات در سممما، 

  1های آفت  زنجرک  جمعیت   مهار   به   توانند بیمارگر حشمرات می 

کننمد    کمم    طبیعی   منماطق   و   کشممماورزی   همای بوم زیسمممت   در 

 (et al.,  Clifton Akiner et al., 2019;Wang et al., 2018; 

Erper et al., 2022Biryol et al., 2021;  2020; ) .   از جملمه

B. bassiana  سممویه  اسمماس   بر   شممده   کش تجاری قارچ   کاربرد 

GHA   زنمجمرک   روی   بمر Lycorma delicatula   جمممعمیممت 

(White)   پنسمممیلوانیما   شمممرقی  جنو   در   نمومی   پمارک  یم   در  

آمیز، شمامل مرگ نتایج موفقیت   Clifton et al. (2020) توسم  

 
 

روز در شمممرای     14 از  حشمممرات کماممل پا  درصمممد   43  و میر 

صمممحرایی بمه همراه داشمممت. در پژوهش دیگر، جمدایمه بومی  

انمبموه   بممه ممنمظمور   KTU B. bassiana- 24تمرکمیممه  و    تمولمیممد 

نلیمه زنجرک   مورد مطمالعمه قرار   O. japonicaفرموالسمممیون 

 ها پوره   درصد   97  از   بیش   میر   و   مرگ   گرفت. این جدایه موج  

 اثربخشمی   و   شمد  صمحرایی   شمرای    در   زنجرک   حشمرات کامل   و 

  در   اسپور   810  غلظت   مشابه در   تجاری  ترکیبات   به   نسبت   باالتری 

 (. Biryol et al., 2021داد )   نشان   تیمار   از   پا   روز   20  لیتر و میلی 
  به منجر  زیسمممت بوم  پایداری  و محیطی ایمنی مالحظات

نوامل مهار   بومی  هایجدایه از اسمتفاده  که شمودمی  نتیجه  این

 میکروبی  مهمار  برنماممه  زیسمممتی یم  آفمت در یم  منطقمه در

 حاضممر، مطالعه (. درLockwood, 1993)  اسممت  حازز اهمیت

در شممرای  آزمایشممگاهی  شممده  ارزیابی  قارچی  جدایه هر دو

 .O  حشمممرات کماممل زنجرک  بقمای  میزان  کماهش  بمانم 

japonica  (.4و  3شدند )شکل 

1- Planthoppers 
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Concentration: control, 105, 106 and 107 conidia ml-1 
Time: 24, 48,72, 96, 120 and 144 hours 

 

 Orosangaبر حشرات کامل    Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin  جدایه قارچدو    ومیردرصد مرگ  -3شکل  

japonica Melichar  درجه س سیو   میانگین  25دمای  ،برگ وریروش غوطه در± SE)   

Figure 3. Mortality percentage of Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin  isolates for the adults of 

Orosanga japonica Melichar in leaf dipping method at 25°C (Mean ± SE) 
 
 

 
Concentration: control, 105, 106 and 107 conidia ml-1  
Time: 24, 48,72, 96, 120 and 144 hours  

 
قارچدو  اثربخشی    -4شکل   کامل    Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin  جدایه  حشرات   Orosangaبر 

japonica Melichar  درجه س سیو   میانگین  25دمای  ،مستقیم پاششروش  در± SE)   

Figure 4. Efficacy of Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin  isolates for the adults of Orosanga 

japonica Melichar in direct spraying method at 25°C (Mean ± SE) 
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 .B  قمارچ  2و    1مسمممتقیم، جمدایمه    پماشمممشدر روش  

bassiana  ممیملمی  1×  710  غملمظممت  در   144  لمیمتمر،کمنمیممدی در 

 %89 و %93 میر  و  مرگ  بان   ترتی   به  تلقی ،  از  پا سانت

 در  برگ،  وریدر روش غوطمه  و  حشمممرات کماممل زنجرک

 %82  و  %90  میر  و  مرگ  بان   ترتی   به  زمان،  و  غلظت  همین

نتایج نشممان داد  (.4و   3  شممکل)  شممد حشممرات کامل زنجرک

 زاتربیماری  2نسبت به جدایه    B. bassiana  قارچ  1  جدایهکه  

  اسمممت برگ  وریتر از غوطهمسمممتقیم موثر  پاشمممشروش و  

  Akıner et al. (2019) با گزارش  نتایج این  .(4و   3)شمممکل  

بومیکممه   زنجرک  B. bassiana  دو جممدایممه   .O  را روی 

japonica  زمایشممگاهی در ترکیه جداسممازی و در شممرای  آ

نتایج آنها نشمان داد  ؛مورد بررسمی قرار دادند، مطابقت دارد

 از  پا  روز  9لیتر و  کنیمدی در میلی  1×  610  غلظمت  درکمه  

حشممرات کامل  %94-%96 میر و مرگ بان  1جدایه    تلقی ،

  شمممد.  آفت  %89-%93 میر و مرگ  بان  2و جدایه   زنجرک

  تواننمدمی  بمالقوه  طور  بمه  جمدایمه دو  اینهما،  نتمایج آن  بر اسممماس

 یم   ننوان  بمه  O. japonica  یکپمارچمه آفمت  ممدیریمت  برای

پیشمنهاد    همچنین  شموند، اسمتفاده  میکروبی زیسمتی مهار نامل

  زنبورهمای مماننمد  مفیمد حشمممرات بر  آنهما  سممممی  اثرات  کردنمد

 بومی قارچ  جدایه 14 پژوهشممی دیگر، در  شممود. تعیین  نسممل

B. bassiana  زاییو بیماریشمد   شمناسمایی  مولکولی به روش 

 در  ،O. japonica  زنجرک  حشمممرات کماممل  برابر  در  آنهما

  هاگرفت. نتایج آن قرار ارزیابی مورد آزمایشممگاهی  شممرای 

حشممرات بالغ    روی ایکشممنده   اثر  هاجدایه  همه که  داد  نشممان

  .داشمممتنمد   لیترمیلی در کنیمدی  1×810 غلظمت  در این زنجرک

که   آمد دسمت  به  Biryol et al. (2021)  توسم  مشمابهی  نتایج

  بمانم بمه ترتیم     B. bassiana KTU-24  نشمممان داد جمدایمه

  حشممرات بالغ  و  هاپوره   درصممد  88/94 و  33/92 میر  و مرگ

لیتر، میلی  در  نیمدیک   910  غلظمت  در  O. japonica  زنجرک

 که  اسمت داده   نشماندیگر  مطالعات  .شمد تیمار  از  پا روز 10

  تکثیر  کمترین دیگر  هایهجدای  و B. bassiana GHA  جدایه

 گرهمایشمممکمار  و پمارازیتوزیمدهما جملمه از  مفیمد حشمممرات بر را

 Zhu & Kim 2012; Herrick & Cloyd)  اندهداشمت نمومی

2017; Martínez-Barrera et al., 2019 ).  

 اتحشمممر نلیمه  قمارچی  همایجمدایمه  90LC  و  50LC  مقمادیر

 در تیمار  از پا  سمانت 96  حاضمر، مطالعه درکامل زنجرک  

 1جدایه    برای 50LC مقدار کمترین.  اسمت  شمده   ارازه 3  جدو،

لیتر( کنیمدی در میلی  3/3×   610) مسمممتقیمپماشمممش   روش در

 در 2جمدایمه   برای  مقمدار  بماالترین کمه  حمالی در  آممد،  دسمممتهبم 

غموطممه ممیملمی  4/5×    610)بمرگ    وریروش  لمیمتمر(  کمنمیممدی در 

 در  کنیمدی  610  غلظمت  درنتمایج نشمممان داد    آممد.  دسمممتبمه

پاشش   روش در  1جدایه    برای  50LT  مقدار  کمترین  لیتر،میلی

  پژوهش  نتمایج (.4  جمدو،) اسمممت  سمممانمت  32/84  ،مسمممتقیم

Akıner et al. (2019)    کنیدی 610  غلظت درنشممان داد که  

حشمممرات کماممل این در   50LTمقمدار    کمترین  لیتر،میلی  در

 روز 02/3 مسمتقیم،پاشمش   در روش ،1  جدایه  برای ،زنجرک

، کمه تقریبما مشممممابمه نتمایج روز بود  15/3  ،2  جمدایمه  برایو  

  باشد.پژوهش ما می

 
حشرات کامل زنجرک    روی  بر  Vuilleminbassiana Beauveria (Balsamo) جدایه قارچ  دو  90LC   و  50LC  مقادیر  -3جدول  

Orosanga japonica Melichar تیاار  از پس ساست 96مستقیم،  پاششبرگ و   وریغوطه  به دو روش 

Table 3. LC50 and LC90 values of two Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin isolates on the adults of 

Orosanga japonica Melichar using the leaf dipping method and the direct spraying method, at 96 h post-

treatment 
Fungi N X2 (df=2) P-value Intercept±S

E 

Slope±SE LC50 LC90 

Isolate 1-leaf dipping 100 75.366 0.000 -0.45±0.07 0.00±0.00 
4.0×106 

(2.9×106-5.4×106) 

1.5×107 

(1.2×107-2.0×107) 

Isolate 1-direct spraying 100 80.72 0.000 -0.41±0.07 0.00±0.00 
3.3×106 

(2.3×106-4.5×106) 

1.3×107 

(1.1×107-1.8×107) 

Isolate 2-leaf dipping 100 60.57 0.000 -0.59±0.08 0.00±0.00 
5.4×106 

(4.2×106-7.1×106) 

1.7×107 

(1.3×107-2.3×107) 

Isolate 2-direct spraying 100 65.16 0.000 -0.54±0.07 0.00±0.00 
4.7×106 

(3.5×106-6.1×106) 

1.5×107 

(1.2×107-2.0×107) 
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حشرات کامل زنجرک    روی  بر  Vuilleminbassiana Beauveria (Balsamo) جدایه قارچ  دو  90LT و  50LT  مقادیر  -4جدول  

Melichar japonica Orosanga می ی لیتر درکنیدی    610مستقیم، در غ ظت  پاششبرگ و   وری غوطه  به دو روش 

Table 4. LT50 and LT90 values of two Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin isolates on the adults of Orosanga 

japonica Melichar using the leaf dipping method and the direct spraying method, at 106 conidia ml-1 

Fungi N X2 (df=5) P-value Intercept±

SE 

Slope±SE LT50 (hours) LT90 (hours) 

Isolate 1-leaf dipping 
100 

11.89 0.000 -1.81±0.12 0.02±0.00 
91.62  

(86.09-97.45) 

156.47 

(146.34-169.31) 

Isolate 1-direct spraying 
100 

15.31 0.000 -1.65±0.12 0.02±0.00 
84.32 

(78.82-89.99) 

149.55 

(139.83-161.79) 

Isolate 2-leaf dipping 
100 

16.23 0.000 -1.97±0.13 0.01±0.00 
103.41 

(97.50-109.95) 

170.51 

(158.88-185.60) 

Isolate 2-direct spraying 
100 

16.64 0.000 -1.88±0.13 0.02±0.00 
93.98 

(88.49-99.80) 

157.74 

(147.63-170.58) 

 

 قمارچ  بومی  دو جمدایمه   از   اسمممتفماده   قمابلیمت   حماضمممر   مطمالعمه 

  B. bassiana    آفمت   زیسمممتی   مهمار   برای   را   1بمه ویژه جمدایمه 

  O. japonica    به طور  .  کند می   برجسممته   آفت در مناطق طایان

همای بومی این قمارچ در برنماممه  جمدایمه   کماربرد   افزایش   بما کلی  

 مصمممرف  زممان   در طو،   شممممایمد بتوان   کنتر، تلفیقی آفمات، 

  مطالعات.  داد   کاهش  زیادی   حد   تا   را  های شمیمیایی کش حشمره 

 B. bassiana بومی  همای جمدایمه  آیما  اینکمه  تعیین  برای  بیشمممتری 

  حشممرات بالغ   و  ها پوره  زیسممتی   مهار   برای   موفقیت   با   توانند می 

  گیرند،  قرار   اسممتفاده   مورد  در شممرای  صممحرایی   این زنجرک 

مطالعات آینده  شمود می   پیشمنهاد   این،   بر   نالوه .  اسمت   نیاز  مورد 

بومی حاصممل از این    ی دو جدایه   های فرموالسممیون روی روش 

و    ها کش حشممره   با   ترکی    در   ها این جدایه  اثربخشممی ،  پژوهش 

  در   مفید  های ارگانیسممم   روی   ها جدایه   این  جانبی   تاثیر همچنین  

  بتوان   تمما   انجممام شمممود   O. japonica  بممه آفممت   آلوده   منمماطق 

 . نمود   اتخاذ   را   مناسبی   راهبردهای 

 یزاری سپا 

 در یمافتمه انجمام  پروژه تحقیقماتی  نتمایج  از بخشمممی پژوهش نای

؛ بدینوسمیله  می باشمد  کشمور مراتع  و  جنگها  تحقیقات موسمسمه

مسممماندت ها و   از  را  قدردانی تشمممکر و کمما،  نویسمممنمدگان

اداره کل منابع طبیعی و    همچنین  و  موسمسمه مالی  های حمایت

بیدریغ  به سمب  همکاری نوشمهر  -آبخیزداری اسمتان مازندران

 دارند.در اجرای تحقیق و خالصانه 
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Abstract 
Background and objectives 

 Orosanga japonica (Hemiptera: Ricaniidae) is an invasive and polyphagous pest in the Palearctic region collected 

and reported from the northern part of Iran on citrus orchards in 2010. Nymphs and adults of the pest cause economic 

and critical damage to different plants by direct feeding and heavy deposits of honeydew on leaves. Despite various 

management practices, successful control of this pest has been difficult due to its rapid development and reproduction 

rate. Beauveria bassiana, an entomopathogenic fungus (EPF), has been extensively researched for its ability to 

manage a variety of insect pests and appears to be a potential alternative to conventional insecticides. 

Material and Methods 

 In the present study, in the course of a forest survey in the distribution areas of O. japonica in Mazandaran province, 

larvae were infected with some native isolates of fungal mycelia were observed. After morphological and molecular 

identification, two fungal-infected specimens were confirmed as B. bassiana. Fungal collections were characterized 

by amplifying and sequencing the ITS region of rDNA using primers ITS1 and ITS4. The susceptibility of adults of 

O. japonica to two EPFs isolates was evaluated using the leaf dipping method and the direct spraying method under 

laboratory conditions. Data were analyzed using Analysis of Variance (SAS, 2002) with insect mortality as the 

response variable. Means were separated at alpha=0.01 using Duncan´s test. The LC50 and LC90 values of EPFs and 

the mean lethal times of LT50 were estimated by Probit analysis using SPSS Statistics 17.0 

Results 

Two different fungal isolates presented white to cream colonies with irregular edges and powdery appearance, 

reproductive structures, and conidia with typical morphology, size, and color of B. bassiana species. The mean 

lethal concentration values (LC50) of isolate 1 and isolate 2 to were 4.00 × 106 and 3.3 × 106 conidia  ml-1 (leaf 

dipping method) and 5.4 × 106 and 4.7× 106 conidia  ml-1 (direct spraying method) on the adults of O. japonica 

respectively in the laboratory tests after 96 h post treatments, at 25°C and 60% relative humidity. The similarities 

of the ITS sequences of both two EPFs were 99-100% to those of B. bassiana in the GenBank database. 

Conclusion 

The natural pathogens of pests have long been known to play a significant role in the population dynamics of many 

important forest pests and provide assistance to manage pests and develop tools for management. Fungal diversity 

in the moist and temperate Hyrcanian forests can vary widely due to diverse ecological conditions. Generally, 

these findings could help establish an efficient management strategy for O. japonica as an invasive pest and the 

development of mycoinsecticide from an indigenous fungus. Future research could investigate the effect of other 

native EPF isolates and developing techniques in fungal formulation against O. japonica. 
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