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چکیده
در مطالعه . استضروريها بیولوژیک تجاري، تولید انبوه آنکنترل عنوان عامل هبي بیمارگر حشراتهابراي استفاده از قارچ

مالس %5به همراه مایع TKIکشتیطمحشامل هاي مایعمحیطبا استفاده از Beauveria bassianaاي از قارچ تکثیر جدایهحاضر
، (P)زمینی و محیط عصاره سیب(MYM)یتامین ویعصاره مخمر و مولت، قندمالس چغندريحاویعمایطمح،(TKI)قندچغندر

اسپورهايمانی همچنین میزان زنده. شدبررسی (PM)% 5زمینی و مالس و عصاره سیب(PCh)% 8زمینی و آب پنیر عصاره سیب
هاي مختلف، بسترهاي بدست آمده از در نهایت بیمارگري اسپور. ماه ارزیابی شدهنُاتاق و یخچال به مدت دو دمايتولید شده در 

و به صورت TKIبیشترین میزان تولید اسپور در محیط .در آزمایشگاه و گلخانه ارزیابی شدندبالک گلخانه هاي سفیدروي پوره
بالستوسپور در 37/2×108با PChبالستوسپور در محیط بیشترین میزان). لیترکنیدي در میلی87/3×108(ور بود هاي غوطهکنیدي

40/86میر را با وبیشترین درصد مرگPChسنجی آزمایشگاهی، بالستوسپورهاي حاصل از محیط در زیست. دست آمده لیتر بمیلی
اي سنجی گلخانهیستدر ز. ومیر مشاهده شددرصد مرگ03/74با TKIدرصد تلفات نشان دادند و کمترین میزان تلفات در محیط 

سنجی ماه نگهداري اسپورها در یخچال، در زیستنُهپس از . درصد مرگ ومیر مشاهده شد50تا 43میزان تلفات بین 
هاي درصد تلفات در پوره30تا P ،25و بالستوسپورهاي حاصل از محیط TKIور حاصل از محیط هاي غوطهآزمایشگاهی، کنیدي

با توجه به نتایج، بالستوسپور تولید . هاي مورد آزمایش مشاهده نشدلی در شرایط گلخانه، تلفاتی در پورهو. سفیدبالک ایجاد کردند
.شوندبراي تولید این جدایه قارچی معرفی میزمینیعصاره سیبشده در محیط 

حشراتارچ بیمارگر، محیط مایع، کنترل زیستی، قBeauveria bassiana،Trialeurodes vaporariorum: هاي کلیديواژه

مقدمه
عنوان هاي بیمارگر حشرات بهبراي استفاده از قارچ

عامل کنترل بیولوژیک، نیاز به بررسی روي بسترهاي مناسب 
یکی از . باشدها میکشت براي تولید و تکثیر این قارچ

در . هاي تولید، تکثیر قارچ در بسترهاي مایع استروش
ور، هاي غوطهاز کنیديمحیط کشت مایع انواع مختلفی 

توان مشاهده کرد که نسبت بالستوسپور و میسلیوم را می
ها در محیط کشت مایع به نسبت کربن و نیتروژن و منبع آن
Thomas(ها بستگی دارد آن et al., 1987 .( در یک محیط

96پس از گذشت ،)TKI broth(مایع با ترکیبات مشخص 
آید حیط بدست میدر مورهاي غوطهساعت فقط کنیدي

هاي هوایی که از لحاظ خصوصیات بیوشیمایی با کنیدي
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Thomas)اندکی متفاوت است  et al., 1987; Lohse et

al., 2015) .تر با تغییر منابع کربن میهاي پیچیدهدر محیط-
اضافه کردن پنج درصد . توان بالستوسپور بدست آورد

افزایش اسپور منجر بهTKI brothقند به محیط مالس چغندر
- ور است میهاي غوطهکل که حاوي بالستوسپور و کنیدي

حاوي (قند اضافه کردن پنج درصد مالس چغندربا . گردد
، مقدار اسپور کل TKI brothطمحیبه)درصد ساکاروز50

که از برابر افزایش یافت در مقایسه با زمانی11در محیط به 
Lohse(ساکاروز پنج درصد استفاده شد  et al., 2014 .(

هاي کشت مایع مختلف را به منظور محققین مختلف محیط
تر با بازده بالستوسپور بیشتر، یابی به یک محیط ارزاندست

تحمل باال به خشکی و ماندگاري بیشتر مورد آزمایش 
در این زمینه بازده بالستوسپور، تحمل به . اندقرارداده

رچی ازخشکی، ماندگاري و بیمارگري دو گونه قا
Beauveria bassiana (Bals.) Vuil وIsaria

fumosorosea Wize (=Paecilomyces fumosoroseus)
دانه در دو محیط فرمانتاسیون مایع حاوي کازئین و آرد پنبه

هر دو گونه . عنوان منبع نیتروژن مورد بررسی قرار گرفتبه
دانه بازده بالستوسپور قارچی در محیط حاوي آرد پنبه

هاي یشتري را در ظرف سه روز نشان دادند بالستوسپورب
خشک شده در معرض هوا با رطوبت کمتر از سه درصد، 

همچنین . مانی را نشان دادنددرصد زنده86تا 61
میر بیشتري را در وهاي خشک شده مرگبالستوسپور

هاي هاي هوایی روي پورههاي پایین به نسبت کنیديغلظت
Mascarin(ند سفیدبالک نشان داد et al., 2014 .( با بررسی

برنج، گندم،شلتوكهايچند محیط مایع شامل عصاره
قند روي میزان تولید چغندرمالسوزمینیسیبارزن،

گزارش شد که در بین محیط B. bassianaکنیدي قارچ 
زمینی باالترین و عصاره ارزن هاي مایع، عصاره سیبکشت
الستوسپور قارچ را داشته است ترین میزان تولید بپایین

)Askary et al., 2009.(
بالستوسپور در فرایند فرمانتاسیون مایع به سرعت تولید 

مانی و بقا آن تحت فرایند کم شدن آب و شود ولی زندهمی
. یابدهمینطور در محیط خارج از فریزر کاهش می

Mascarin et al. (2016) دو روش خشک کردن

ردن بوسیله جریان هوا یا خشک خشک ک(بالستوسپور 
هاي و همینطور روش) Spray–dryerکردن به صورت 

بندي و دماي نگهداري را مورد مطالعه قرار مختلف بسته
ها در هر دو روش خشک کردن مانی بالستوسپورزنده. دادند

ها کمتر از پنج درصد بود باالي که محتواي آبی آنهنگامی
ي بسته بندي شده در خالء هابالستوسپور. درصد بود80

درجه سلسیوس نگهداري شدند چهارکه در دماي هنگامی
28که در دماي مانی بیشتري داشتند به نسبت زمانیزنده

درجه سلسیوس نگهداري شدند طوریکه ماندگاري 
-همچنین بالستوسپور. ماه تغییري نکردنُهبالستوسپورها تا 

شتري را روي میر بیوهاي خشک شده در معرض هوا مرگ
در گزارش دیگري با . هاي سفیدبالک نشان دادندپوره

هاي باالي گلوکز روي تولید بررسی تاثیر اکسیژن و غلظت
.Bبالستوسپور در دو جدایه از قارچ  bassiana در محیط

ها و فلزات کمیاب به هاي پایه، ویتامینمایع حاوي نمک
سطح اکسیژن به کهدانه، نشان دادند هنگامیهمراه آرد پنبه

اندازه کافی باشد غلظت باالي گلوکز به تولید بیشتر 
در این .(Mascarin et al. 2015)انجامد بالستوسپور می

هاي تولید شده در محیط حاوي باالي پژوهش بالستوسپور
گرم گلوکز در لیتر محیط مایع، بیمارگري بیشتري را 140

.بالک نشان دادندهاي سفیدروي پوره
کشاورزي امروز با توجه به کاهش نزوالت آسمانی در 

اي با فراهم کردن هناهاي گلخدر چند سال اخیر کشت
اي در پیشبرد فرآیندهاي شرایط مصنوعی تولید، اهمیت ویژه

مشکالت عمده و ت ااز آفیکی.توسعه کشاورزي دارند
ها، جات در گلخانهتولید محصوالت جالیزي، زینتی و صیفی

Trialeurodes vaporariorumگلخانهسفید بالک 

(Westwood)ها حشراتی کوچک متعلق سفیدبالک. است
-، باالSternorrhynchaراسته، زیرHemipteraبه راسته

باشند میAleyrodidaeو خانوادهAleyrodoideaخانواده
شوندکه روي بسیاري از گیاهان زراعی و زینتی دیده می

(Martin et al., 2000).یــن آفــت بــا داشتن قطعات ا
،شــیره گیاهــی میزبــانو مکیدنمکنده –دهانی زننده

هــا شــده و بــا ترشــح ســبب ضعیــف شــدن بوتــه
شــود عســلک نیــز باعــث جلــب گــرد و خــاك مــی
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هــاى ســاپروفیت در روى عســلک ترشــح شــده قارچکه
پسندي و کاهش هش کیفیت و بازارباعث کا، رشــد کــرده

عالوه بر ایــن آفــت . شودعملکرد محصوالت گیاهی می
اســتنیززا گیاهــیامــل بیمــاريوعناقــلتغذیه مستقیم، 

در صــورت عــدم کنتــرل ایــن حشــره امــکان دارد که
,Byrne & Bellows(خشــک شــوندگیاهــان کامــالً

اضر، براي کنترل این آفت در درجه اول در حال ح). 1991
شود که با توجه هاي شیمیایی معمول استفاده میکشاز آفت

بالک به این مقاوم شدن سریع سفیدتعداد نسل زیاد آفتبه
Li(گزارش شده استهاآفتکش et al., 2000; Bi &

Tosccano, 2007; Gorman et al., 2007 .( با توجه به
و نیز مخاطرات اي متداول همقاومت به آفتکش

شیمیایی، تحقیق و هايآفتکشمحیطی استفاده از زیست
هاي کنترل جایگزین و مناسب از لحاظ روشروي توسعه 

بالک با با توجه به اینکه سفید.الزامی استزیست محیطی 
مکنده با فرو بردن قطعات –استفاده از قطعات دهانی زننده

از شیره نباتات تغذیه ،دهانی خود به بافت آوندي گیاه
هاي بیمارگر کند براي کنترل این آفت، استفاده از قارچمی

حائز اهمیت کنند که از طریق تماسی عمل میحشرات
. است

.Bدر تحقیق حاضر تولید انبوه جدایه اي از قارچ

bassianaبا . هاي مایع مورد مطالعه قرار گرفتروي محیط
ارجی فراوان در خصوص توجه به وجود منابع داخلی و خ

هاي کاربرد بسترهاي آلی مایع مختلف در تولید انبوه قارچ
بیمارگر حشرات، در تحقیق حاضر تالش شد تا با بررسی 

هاي مایع که بهترین عملکرد را نتایج سایر محققین، محیط
با توجه به گستردگی نتایج و تنوع . اند انتخاب شودداشته
ز غذایی قارچ بر اساس گونه و ها و نظر به اینکه نیاقارچ

یطمحمایع شامل سترهاي کشت جدایه قارچ متفاوت است ب
، )TKI(مالس چغندر قند%5به همراه TKI Brothکشت 

یعصاره مخمر و مولت، مالس چغندر قنديحاویعمایطمح
، )P(زمینی و محیط ساده عصاره سیب) MYM(یتامین و

و محیط حاوي )PCh% (8زمینی و آب پنیر عصاره سیب
همچنین . انتخاب شد) PM% (5زمینی و مالس عصاره سیب

مانی فرآورده قارچی پس از برداشت میزان پایداري و زنده

در دماي (از روي بسترهاي مختلف در دو دماي مختلف 
در نهایت . ماه ارزیابی گردیدنُهبه مدت ) اتاق و در یخچال

هاي بسترهاي بدست آمده از میزان بیمارگري اسپور
بالک گلخانه مورد ارزیابی هاي سفیدمختلف، روي پوره

.قرار گرفت

هامواد و روش
جدایه قارچی

B. bassianaاي از قارچ جدایهدر این پژوهش از 

(Code: A1–1) که در تحقیقات اخیر بهترین عملکرد را
استفاده شده بالک گلخانه نشان داده بودهاي سفیدروي پوره

Javar(است  et al., قبل از جدایه قارچی مورد نظر ). 2019
Potato Dextroseیط کشتدر محاستفاده در آزمایشات، 

Agar (PDA)درجه 25يو در انکوباتور با دماهکشت شد
.شدينگهداریکیروز در تار12–14به مدت یوسسلس

تولید انبوه این جدایه قارچی به صورت تخمیر در محیط 
.از شیکر انکوباتور انجام شدمایع با استفاده

گلخانهیدبالکسفیکلنیجادا
، T. vaporariorumگلخانهیدبالککامل سفحشرات

پرورش و . شدآوريهشتگرد جمعفرنگیاز گلخانه گوجه
در گلخانه یبارلیتتوتون رقم وايآن رویکلنیجادا
دوره ودرصد60±5یرطوبت نسبسلسیوس،درجه5±25(

.صورت گرفت) یعیروشنایی طب

فرمانتاسیون مایع
TKIکشت یطمحهاي مایع مورد بررسی شامل محیط

Broth قندمالس چغندر%5به همراه)TKI()Thomas et

al., 1987; Lohse et al., 2014( ،مالس يحاویعمایطمح
بر اساس )MYM(یتامین ویعصاره مخمر و مولت، قندچغندر

ساده عصاره ، محیطLatifian & Rad (2019(هاي یافته
و ) PCh% (8زمینی و آب پنیر ، عصاره سیب)P(زمینی سیب

). PM(بود % 5محیط حاوي عصاره سیب زمینی و مالس 
Thomasروشبر اساسTKIمحیط  et al.(1987) تهیه

10هاي پایه مورد استفاده شامل به این صورت که نمکشد 
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-میلیMgSO4 ،50گرم KH2PO4 ،2گرم KNO3 ،5گرم 
-میلیFeCl3.6H2O ،5/2گرم میلیCaCl2.2H2O ،12گرم 

، Co(NO3)2.6H2Oگرم میلیMnSO4.H2O ،25/0گرم 
گرم میلیNa2MoO4.2H2O ،5/2گرم میلی2/0

ZnSO4.7H2O ،5/0گرم میلیCuSO4.5H2O در یک لیتر ،
مطابق با و در اتوکالو سترون شدند و آب مقطر حل شده

Lohseيهایافته et al. - ، مالس چغندرقند نیز به(2014)
ها اضافه عنوان منبع کربن به صورت جداگانه سترون و به آن

قند، عصاره مخمر و مولتی محیط حاوي مالس چغندر. شد
به . تهیه شدLatifian & Rad (2019)ویتامین طبق روش 

و در لیتر از مالس را در یک لیتر آب میلی40این ترتیب که 
گرم از عصاره مخمر را در یک لیتر میلی100یگر ظرف د

لیتر از آن به بستر پایه میلی30آب مقطر مخلوط کرده و 
شربت (در انتها به این بستر مولتی ویتامین . مالس اضافه شد

در هزار اضافه ششبا غلظت ) داروپخش،مولتی ویتامین
-گرم سیب200زمینی، محیط عصاره سیبیهتهيبرا. شد

پوست گرفته شده را در یک لیتر آب مقطر جوشانده زمینی
و پس از پخت، عصاره آن گرفته شد و حجم آن به یک 

مالس و %8یرآب پنیط جداگانهمحبه این . لیتر رسانده شد
یترلیلیم250به مقدار هاکلیه محیط. اضافه شد% 5چغندر 

و با دو یختهرلیتريیلیم500ارلن يهادر داخل فالسک
پنبه متر که توسط چوبیلیم10به قطر قارچی کیسد

تهیه شد روزه قارچ 14کن استریل از حاشیه پرگنه سوراخ
–HYSC–SL)انکوباتور یکرشدند و در داخل شکوبییهما

300RF–South Korea)و دور یوسدرجه سلس25يدمادر
. ندقرار گرفتزبه مدت پنج روrpm150یچرخش

عبور داده یهاز پارچه ململ سه البدست آمده، یونسوسپانس
وشدیقآب مقطر رقلیتریلیمنُهاز آن در لیتریلیمیکو 

با استفاده از الم لیتریلیدر هر مبالستوسپورهاغلظت 
.شدزده ینتخمیتومترهموس

ايهناسنجی در شرایط آزمایشگاهی و گلخزیست
قبل،هايیشکه در آزماییاز بسترهایشآزمایندر ا

-یستدر ز. را داشتند، استفاده شدیشتريبیدي کنیدتول

Oresteمطابق روشیشگاهیآزماسنجی et al. (2016)

و انجام یدبالکسن سفهمیتجمعینمأتيبرا. انجام شد
24لوبیا سبز به مدت یچهار برگيهاناگلدسنجی،یستز

قرار گرفته، پس یدبالکساعت در داخل کلنی پرورش سف
وشدهخارجکلنیازها ناحشرات بالغ، گلديیزاز تخمر

يبا سپر. از هر گونه آلودگی قرار گرفتندعاريقفسدر
سن سوم، يهاشدن دوره انکوباسیون تخم و ظهور اکثر پوره

. تهیه شدمتریلیم30یبیاز برگ به قطر تقريدوایر
یونسن سوم با سوسپانسهايپورهيحاوگیبرهايیسکد

با استفاده از لیتریلیدر هر میديکن107ت با غلظیقارچ
مدت يبراهایسکشد و سپس دياسپریدستپاشمحلول
قرار یجذب رطوبت اضافيبرایکاغذ صافيرویقهپنج دق

انتقال %2آب آگار يحاويبه ظروف پتریتاگرفته و نها
درجه26±5ییدمایطانکوباتور با شراداخلداده شدند و 

روشناییساعت16ودرصد60±5ینسبرطوبت سلسیوس،
مدت هشت روز يروزانه برایرمومرگمیزان. قرار گرفتند

یدر قالب طرح کامالً تصادفهایشآزما. و ثبت شدیبررس
.شاهد انجام شدیمارتیکو در پنج تکرار همراه با 

یطگلخانه تحت شرایطدر شراسنجییستانجام زبراي
دمايدرصد،60±5یت نسبکنترل شده با رطوبیطیمح

در یابذر لوبیعی،نور طبدارايوسلسیوسدرجه5±25
یدنکاشته شده و پس از رسمتریسانت30به قطر ییهاناگلد
24مدتبهها ناگلدی،برگبه مرحله چندیالوبيهابوته

سلسیوس،درجه25±5دما (داخل کلنی پرورش درساعت
قرار ) روشناییتساع16ودرصد60±5نسبیرطوبت

حشرات بالغ در سطح یزيساعت و تخمر48گرفته، پس از 
درگلخانهدروخارجکلنیازها ناگلدلوبیا،برگ یپشت

با . از هر گونه آلودگی قرار داده شدندعاريقفسداخل
هايتخم و ظهور اکثر پورهکوباسیونشدن دوره انيسپر

در هر یديکن107غلظت یبا اسپورپاشیشسن سوم، آزما
منتخب در پنج تکرار یقارچهايیوناز سوسپانسلیتریلیم
قبلهاتعداد پوره. انجام شد) یابرگ لوبیکهرتکرار شامل (

مشخص شده، با استفاده از يهابرگيروآزمایشانجاماز
ی،هفت روز پس از اسپورپاش. شدندارششمینبذره

مرده یدبالکداد سفمنتقل و تعیشگاهبه آزمایبرگيهانمونه
هايپوره. شمارش شدیکروسکوپاسترئومیرو زنده ز
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هايپورهیارنگ داده و ییرخشک شده و تغیدبالکسف
هايپورهعنوانبهیدرنگسفیقارچیسلیومشده با میدهپوش

.مرده در نظر گرفته شد

مانی اسپورهاي رشد بررسی روند پایداري و زنده
مختلفهاي غذاییکرده در محیط

ها براي تهیه بالستوسپور و خشک کردن و نگهداري آن
Lohseاز روش et al. به این صورت . استفاده شد(2014)

که سوسپانسیون حاوي بالستوسپور قارچ در محیط مایع پس 
دقیقه سانتریفیوژ 10از عبور از پارچه ململ سه الیه، به مدت 

.ریفیوژ شدندو سپس دو بار با آب مقطر استریل شسته و سانت

هاي سترون در زیر هود استریل قرار در داخل پتريها نمونه
این توده قارچی در . گرفتند تا در معرض هوا خشک شوند

و هم در دماي یخچال ) سلسیوسدرجه25±5(دماي محیط 
سه ماه ماه نگهداري و هرنُهبه مدت ) درجه سلسیوس4(

Colony)تعدا واحدهاي تشکیل دهنده پرگنهبار یک

Forming Unit=CFU)در . ها بررسی شدمانی آنو زنده
يهاسپورها بر پورهبالستوینیزهرآگیشماه آزمانُهیانپا

-یستداده شده در قسمت زیحمطابق روش توضیدبالکسف

.انجام شدياهناو گلخیشگاهیآزمایطدر شرایسنج

تجزیه آماري
در ولید اسپورتیانگینمیسهمقاتجزیه و تحلیل آماري و 

. انجام گرفتSPSSبا استفاده از نرم افزار بسترهاي مختلف 
و در پنج تکرار یدر قالب طرح کامال تصادفسنجییستز

)ANOVA(یانسواریهاز تجزسنجییستدر ز. انجام شد
بر یدبالکسفهايپورهیرمومرگدرصداستفاده شده، 

رصد تلفات دیانگینمیسهو مقاتصحیحاساس فرمول ابوت 
در سطح احتمال پنج درصد یآفات با استفاده از آزمون توک

رسم نمودارها با استفاده از . انجام گرفتSPSSبا نرم افزار 
.نرم افزار اکسل صورت گرفت

نتایج
ور یا بالستوسپور تولید هاي غوطهمیزان کنیدي
هاي مایعشده در محیط

تولید شده در ور یا بالستوسپور هاي غوطهمیزان کنیدي
%5به همراه TKI Brothکشت یطمحهاي مایع شامل محیط

مالس يحاویعمایطمح، )TKI(مالس چغندرقند
و ) MYM(یتامین ویعصاره مخمر و مولت، چغندرقند

زمینی ، عصاره سیب)P(زمینی هاي ساده عصاره سیبمحیط
زمینی و و محیط حاوي عصاره سیب) PCh% (8و آب پنیر 

نتایج. نشان داده شده است1در شکل ) PM(%5مالس 
هاي که بین میزان تولید کنیديدادنشانواریانستجزیه
هاي مایع مختلف اختالف ور یا بالستوسپور در محیطغوطه
,df=4(داري وجود دارد معنی F=105.481, P < 0.00(.

ها با استفاده از آزمون توکی، تیمارها را در مقایسه میانگین
در محیط .(P< 0.05)بندي نمود سطح آماري گروهچهار 
TKIور هاي غوطهاسپور مشاهده شده به صورت کنیدي

)Submerged conidia ( بود که بیشترین میزان تولید اسپور
کنیدي در میلی87/3×108(نیز در این محیط مشاهده شد 

هاي بررسی شده اسپور تولید شده به در سایر محیط). لیتر
بیشترین میزان بالستوسپور . توسپور مشاهده شدصورت بالس
لیتر و بالستوسپور در میلی37/2×108با PChدر محیط 

با میانگین MYMو P ،PMهاي سپس به ترتیب در محیط
لیتر بالستوسپور در میلی62/5×107و 37/9×107، 2/1×108

)1شکل (بدست آمد 
ي مایع هابا توجه به نتایج میزان تولید اسپور در محیط

هاي ، اسپورهاي بدست آمده از محیط)1شکل (مختلف 
TKI،PCh وPمانی و سنجی و زندهبراي انجام زیست

مشاهده شد که محیط. پایداري آن مورد استفاده قرار گرفت
عالوه بر بازده کم در ) MYMو PM(هاي حاوي مالس 

تولید بالستوسپور، در فرایند جداسازي بالستوسپور از محیط 
و خشک شدن نیز، حالت چسبندگی در بالستوسپورها ایجاد 

ها استفاده ها از این محیطکنند بنابراین در ادامه بررسیمی
.نشد

ايهنادر شرایط آزمایشگاهی و گلخهاسنجیزیست
سنجی آزمایشگاهی نشان داد همۀ تیمارها نتایج زیست

70(هاي سفیدبالک گلخانه درصد بیمارگري باالیی در پوره
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که . ایجاد کردند) ≤درصد
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هاي برداشت شده داري بین میزان تاثیر اسپوراختالف معنی
هاي سفیدبالک گلخانه از روي بسترهاي مختلف روي پوره

,df=2(وجود دارد F=3.70, P بالستوسپورهاي ). 0.05 ≥
40/86میر را با وبیشترین درصد مرگPChحاصل از محیط 

درصد تلفات نشان دادند و کمترین میزان تلفات در محیط 
TKI ومیر مشاهده شددرصد مرگ03/74با.

هاي اي در میزان تلفات پورهسنجی گلخانهدر زیست
سنجی آزمایشگاهی در سفیدبالک در مقایسه با نتایج زیست
نتایج . اي مشاهده شدتمامی تیمارها کاهش قابل مالحظه

نشان داد که ايگلخانهسنجی نس زیستتجزیه واریا
هاي برداشت شده داري بین میزان تاثیر اسپوراختالف معنی

هاي سفیدبالک گلخانه از روي بسترهاي مختلف روي پوره
,df=2(وجود ندارد  F=1.83, P میزان تلفات بین و ) 0.05 <

).2شکل (میر مشاهده شد ودرصد مرگ50تا 43

مانی اسپورهاي رشد و زندهبررسی روند پایداري 
هاي مایع مختلفکرده در محیط

بالستوسپورهاي تولید شده در مانینتایج بررسی زنده
زمینی زمینی و محیط عصاره سیبهاي عصاره سیبمحیط

ور تولید شده هاي غوطهبه همراه آب پنیر و همینطور کنیدي
، در بدو برداشت از محیط و خشک کردن و TKIدر محیط 

ماه پس از نگهداري در دماي یخچال 9و 6، 3نطور همی
در . نشان داده شده است) 4شکل (و دماي محیط ) 3شکل (

شرایط نگهداري در یخچال کلیه اسپورهاي بدست آمده تا 
. مانی را نشان دادنددرصد زنده80سه ماه بیشتر از 

مانی اسپورها با شیب کند سیر نزولی پس از سه ماه زنده
مانی، در شترین شیب کاهش در زندهبی. داشت

زمینی بالستوسپورهاي بدست آمده از محیط عصاره سیب
ماه نُهکه پس از طوريحاوي آب پنیر مشاهده شد به

نگهداري در یخچال حدود ده درصد از بالستوسپورها زنده 
. بودند

زمینی بیشترین ثبات در بالستوسپورهاي عصاره سیب
درصد 80ماه نیز بیشتر از نُهو پس از مانی را نشان دادندزنده

ور در پایان هاي غوطهمانی کنیديزنده. اسپورها زنده بودند
درصد کاهش پیدا 50ماه نگهداري در یخچال به حدود نُه

.کرد
، شیب )4شکل (در شرایط نگهداري در دماي محیط 

. ها نزولی بودي محیطمانی اسپورها در همهتغییرات در زنده
که پس از سه ماه نگهداري در دماي محیط، طوریبه

مانی بالستوسپورهاي حاصل از محیط عصاره زنده
50درصد و سایر اسپورها به حدود 8/63زمینی به سیب

ماه نگهداري در دماي محیط نُهپس از . درصد کاهش یافت
.اسپورها زنده نبودندهیچ یک از 

اهاي پس از نه مسنجی آزمایشگاهی و گلخانهزیست
که پس از نگهداري اسپورها در دماي به دلیل این

-محیط هیچ یک از اسپورها زنده نبودند در انجام زیست
ها از اسپورهاي نگهداري شده در دماي یخچال سنجی

هاي سنجی آزمایشگاهی، کنیديدر زیست. استفاده شد
و بالستوسپورهاي حاصل از TKIور حاصل از محیط غوطه

ماه نگهداري در یخچال، نُهزمینی پس از محیط عصاره سیب
هاي سفیدبالک درصد تلفات در پوره30تا 25به ترتیب 

بالستوسپورهاي حاصل از عصاره ). 5شکل (ایجاد کردند 
ها زمینی حاوي آب پنیر قادر به آلوده ساختن پورهسیب

با مقایسه درصد تلفات اسپورهاي مختلف در بدو . نبودند
شود که زهرآگینی ماه مشاهده مینُهت تولید و پس از گذش

سنجی در زیست. اي داشته استها کاهش قابل مالحظهآن
.هاي مورد آزمایش مشاهده نشداي تلفاتی در پورهگلخانه
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ور و در سایر هاي غوطهکنیديTKIط در محی. در بسترهاي مایع مختلفBeauveria bassianaمیزان تولید اسپور قارچ –1شکل 
). P< 0.05: Tukey HSD(دار بین تیمارها است اختالف معنیحروف متفاوت بیانگر وجود. ها بالستوسپور شمارش شدمحیط

Figure 1. Spore production of Beauveria bassiana in different liquid media. In TKI medium, the submerged
conidia and in other studied media, the blastospores were counted. Different letters indicate a significant
difference between treatments (P< 0.05: Tukey HSD).

Trialeurodesپوره سن سوم سفیدبالک گلخانهمیر ومیانگین درصد مرگ–2شکل  vaporariorumپس از آلودگی با کنیدي -
سنجی بدست آمده از بسترهاي مایع مختلف در زیستPCh (Beauveria bassianaو P(و بالستوسپورهاي ) TKI(ور هاي غوطه

).P< 0.05: Tukey HSD(دار بین تیمارها است اختالف معنیحروف متفاوت بیانگر وجود. ايآزمایشگاهی و گلخانه
Figure 2. Mean percent mortality of greenhouse whitefly nymphs Trialeurodes vaporariorum, when infected
with submerged conidia (TKI) and blastospores (P and PCh) of Beauveria bassiana obtained from different
liquid media in laboratory and greenhouse bioassays. Different letters indicate a significant difference between
treatments (P< 0.05: Tukey HSD).
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)درجه سلسیوسچهار(نگهداري در دماي یخچال ماهنُهمختلف طی 

Figure 3. Survival percentage (cfu/ml) of submerged conidia (TKI) and blastospores (P and PCh) produced in
different liquid media during 9 months of storage at refrigerator (4 °C)
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)درجه سلسیوس25±5(ماه نگهداري در دماي محیط نُهمختلف طی 

Figure 4. Survival percentage (cfu/ml) of submerged conidia (TKI) and blastospores (P and PCh) produced in
different liquid media during 9 months of storage at room temperature (25±5 °C)
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ور هاي غوطهکنیديبا Trialeurodes vaporariorumسنجی آزمایشگاهی پوره سن سوم سفیدبالک گلخانهزیست–5شکل 
)TKI ( و بالستوسپورهاي)P وPCh( جدایه قارچیBeauveria bassiana تولید شده روي بسترهاي مایع مختلف بالفاصله پس از

دار بین تیمارها است حروف متفاوت بیانگر وجود اختالف معنی. ها خطاي استاندارد میانگین هستندمیله.ماه پس از تولیدنُهتولید و 
(P< 0.05: Tukey HSD) .

Figure 5. Laboratory bioassay of third nymphs of greenhouse whitefly Trialeurodes vaporariorum with
submerged conidia (TKI) and blastospores (P and PCh) of Beauveria bassiana obtained from different liquid
media immediately and nine months after production. The bars are the standard error. Different letters indicate a
significant difference between treatments (P< 0.05: Tukey HSD).

بحث
تواند سه نوع کنیدي در میB. bassianaقارچ 

کنیدي هوایی، بالستوسپور و : هاي کشت تولید کندمحیط
Submerged conidia ((Hegedus(ور هاي غوطهکنیدي et

al. شود هایی تولید میهاي هوایی از میسلیومکنیدي. (1992
که روي مواد جامد یا نیمه جامد رشد کرده باشند 

)MacLeod,1954.( بالستوسپور)Bidochka, 1987 ( و
Thomas(ور هاي غوطهکنیدي et al., 1987; Rombach

. شوندهاي کشت مایع تولید میدر محیط) 1988
سلولی با دیواره ضخیم بالستوسپورها اجسام هیفی تک 

باشند و تنها در هاي هوایی میهستند که بزرگتر از کنیدي
هاي کنیدي. شوندداخل همولنف حشره زنده تولید می

هاي هوایی ولی در ور از لحاظ ظاهري شبیه کنیديغوطه
همینطور باشندهاي هوایی میاندازه کمی بزرگتر از کنیدي

کنیدي با هم متفاوت از نظر خصوصیات بیوشیمیایی سطح
Thomas)هستند  et al., 1987) .هاي بالستوسپور در محیط

ور در هاي غوطهرشد غنی از مواد غذایی و کنیدي

شوند هاي رشد با محدودیت در مواد غذایی دیده میمحیط
)Holder & Keyhani, 2005 .(مین کننده کربن و أمنابع ت

ور هاي غوطهنیتروژن در محیط کشت در تولید کنیدي
Thomas(ثیرگذارند أت et al., 1987 .(هاي تولید کنیدي

گزارش شده است TKI Brothور در محیط غوطه
(Thomas et al., 1987; Lohse et al., 2014) . در پژوهش

مالس چغندرقند % 5به همراه TKIانجام گرفته نیز در محیط 
یر ور مشاهده شد درحالیکه در ساهاي غوطهتنها کنیدي

هاي مایع بررسی شده، بالستوسپور وجود داشت محیط
میزان غلظت بالستوسپور در محیط عصاره ). 1شکل (

زمینی حاوي آب پنیر بیشتر از محیط عصاره سیب
تاثیر مثبت افزودن آب پنیر در . زمینی فاقد آب پنیر بودسیب

میزان تولید بالستوسپور در منابع مختلف اشاره شده است 
)Rashid et al., 2019; Kassa et al., 2008 .(از آب پنیر

يبوده و دارایغناریبسیدروکربنینظر منبع ه
باشد یقارچ مازیمورد نيهاالمنتکرویها و مماکرومولکول
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قارچ ییرشد و اسپورزايبرایمناسبطیبه محآن را که 
يهاطیمحییغذاةریذخشیموجب افزاوکرده لیتبد

,Kamyab)شودیمیقارچيهايدیکندیو توليرشد

2001).
در تحقیق حاضر، بیشترین میزان تولید اسپور در محیط 

TKI که اسپور ) لیترکنیدي در میلی87/3×108(بدست آمد
در تحقیقات . ور بودهاي غوطهتولید شده به صورت کنیدي

Thomas(گذشته  et al., 1987(ور هاي غوطه، میزان کنیدي
لیتر گزارش کنیدي در میلی5×108را TKI Brothدر محیط 

عنوان منبع کربن استفاده در این محیط از گلوکز به. اندکرده
Lohse. شده است et al. 33/1×109توانستند میزان (2014)

TkIلیتر محیط را در یک میلیB. bassianaکنیدي کل 

Brothهاي غوطه کنیدي کل شامل کنیدي. بدست آورند
مالس % 5در این محیط از . ور بوده استور و بالستوسپ

هاي بررسی در سایر محیط. چغندر قند استفاده شده است
شده در تحقیق حاضر، اسپور تولید شده به صورت 

بیشترین میزان بالستوسپور در . بالستوسپور مشاهده شد
لیتر بدست بالستوسپور در میلی37/2×108با PChمحیط 

Askary. آمد et al. باالترین میزان تولید ، (2009)
زمینی را در محیط عصاره سیبB. bassianaبالستوسپور 

. لیتر گزارش دادندلگاریتم اسپور در میلی109/8با میانگین 
Rashid et al.(2019) بیشترین تولید بالستوسپور براي قارچ

B. bassiana 3×107را در محیط عصاره ضایعات ماهی با
محیط بدست آورد که با اضافه لیتربالستوسپور در میلی

آب پنیر به این محیط میزان تولید بالستوسپور به % 8کردن 
. لیتر محیط رسیدبالستوسپور در میلی5×107

شود که بالستوسپور و مشخص می1با مشاهده شکل 
ور تولید شده در محیط مایع بر روي هاي غوطهکنیدي

ر شرایط د. هاي سفیدبالک قدرت بیمارگري دارندپوره
آزمایشگاهی، بالستوسپورها بیمارگري بیشتري را روي 

ور نشان هاي غوطههاي سفیدبالک نسبت به کنیديپوره
داري بین دادند هر چند در شرایط گلخانه اختالف معنی

هاي مایع وجود بیمارگري اسپورهاي تولید شده در محیط
Hegedusهاي بررسی. نداشت et al. (1991)دهد نشان می

هاي که سطح بیرونی بالستوسپور نسبت به کنیدي

گریز است که این مسئله به چسبیدن ورکمتر آبغوطه
بنابراین میزان . کننداسپورها به کوتیکول حشره کمک می

. هاي غوطه ور استها کمی بیشتر از کنیديبیمارگري آن
Javarدر تحقیق اخیر  et al.(2022) ،هاي هوایی کنیدي
بسترهاي جامد شامل سبوس برنج، سبوس تولید شده روي 

80سنجی آزمایشگاهی، بین در زیستذرت و سبوس گندم 
هاي سفیدبالک گلخانه درصد تلفات را روي پوره87تا 

کنیدي تولید شده اي، سنجی گلخانهنشان دادند اما در زیست
روي سبوس برنج، سبوس ذرت و سبوس گندم به ترتیب 

درصد مرگ و میر را 49±91/2و 54/2±52، 87/1±56
با نتایج تحقیقات 1با مقایسه داده هاي شکل . ایجاد کردند

Javar(اخیر  et al., 2022 (شود که بالستوسپور مشخص می
هاي هوایی تولید شده در محیط مایع تقریبا به اندازه کنیدي

هاي سفیدبالک تولید شده در محیط جامد، بر روي پوره
مطالعات ست که ان در حالیای. قدرت بیمارگري دارند

Lacey et al.(1999)، بالستوسپورنشان داده است کهP.

fumosoroseusهاي یدينسبت به کنمایعکشتیطدر مح
Bemisiaگو مریمارگريدر بهوایی argentifolii

(Bellows & Perring)ثرتر بوده استؤم.
تخمیر مایع بیشتر بالستوسپور هاي نهاییفرآورده

قدرت انتشار و هاي هوایی اشد که نسبت به کنیديبمی
مانی بیمارگري باالتر یا برابر دارند ولی میزان پایداري و زنده

بر تر استها بخصوص در شرایط خشک و گرم پایینآن
Mascarinهاي اساس یافته et al. (2016)مانی ، زنده

بالستوسپورهاي خشک شده در معرض هوا پس از 
درجه سلسیوس به خوبی 4ماه در دماي 9نگهداري به مدت
در این مطالعه ). مانیدرصد زنده80باالي (حفظ شده است 

درجه سلسیوس 28هنگامیکه بالستوسپورها در دماي 
درصد 50هفته تا 12ها پس از مانی آننگهداري شدند زنده
. درصد رسید10هفته به کمتر از 40کاهش و پس از 

نیز موئد همین مطلب است که هاي تحقیق حاضر یافته
نسبت به ) درجه سلسیوس4(تر نگهداري در دماي پایین

مانی بالستوسپورها و دماهاي باالتر در پایداري و زنده
ور تاثیر مثبت دارد و نگهداري در دماي هاي غوطهکنیدي
پس از گذشت سه ماه ) درجه سلسیوس25±5(محیط 
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در تحقیقق . دهدمانی اسپورها را به شدت کاهش میزنده
هاي کنیدي(دیگري مشخص شده است که انواع اسپورها 

درجه 37در دماي ) ورهوایی، بالستوسپور و کنیدي غوطه
دهند مانی خودشان را از دست میسلسیوس، به سرعت زنده

)Hegedus et al., 1992 .( در تحقیق حاضر، با توجه به
ر تولید شده قدرت بیمارگري و زنده مانی بیشتر بالستوسپو

زمینی، این محیط براي تولید در محیط عصاره سیب
بالستوسپور به منظور کنترل سفیدبالک گلخانه توصیه 

طیحاصل از محيبالستوسپورها، 3در شکل . گرددمی
شتریبخچال،یدر يماه نگهدارنُهپس از ینیزمبیعصاره س

، ولی میزان زهرآگینی آن داشتندیماندرصد زنده80از 
هاي سفیدبالک گلخانه در شرایط آزمایشگاهی و روي پوره

ستیدر زاي کاهش قابل توجه یافته است و گلخانه
چیهايگلخانهدرصد و در 30فقط یشگاهیآزمايهایسنج
مدت رسد نگهداري طوالنیبه نظر می. نکردندجادیایتلفات

ها در بالستوسپور و همینطور شرایط محیطی انجام آزمایش
درت تندش قارچ روي کوتیکول حشره و بیمارگري قارچ ق

با توجه به مزایاي تولید و ). 5شکل (تاثیر گذاشته است 
نیاز به زمان کمتر براي تکثیر قارچ در محیط مایع از جمله 

هاي ساپروفیت و نیاز به هزینه تکثیر، کنترل بهتر آلودگی
رل با وجود فرمانتورهاي قابل کنتکمتر در تولید صنعتی

هاي نهایی تخمیر صنعتی، بنابراین براي استفاده از فرآورده
ور بایستیهاي غوطهمایع چه بالستوسپور و چه کنیدي

ها در مقابل خشک هاي خاصی براي مقاوم کردن آنروش
.  کار برده بشدن 

سپاسگزاري
مؤسسهتحقیقاتیپروژهیکازقسمتیحاضرمطالعه

این ازوسیلهبدین. ر استکشوپزشکیگیاهتحقیقات
،ین پژوهش را فراهم کردموسسه که امکانات اجراي ا
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Abstract

In order to use entomopathogenic fungi as a commercial biological agent, their mass production is required. In
the present study, the fermentation of one isolate of Beauveria bassiana was investigated using liquid culture
media including TKI Broth culture medium with 5% of sugar beet molasses (TKI), liquid medium containing
sugar beet molasses, yeast extract and multivitamin (MYM) and potato extract (P), potato extract plus 8% whey
(PCh) and potato extract plus 5% molasses (PM). Moreover, the viability of the spores produced at two
temperatures (room and refrigerator) was evaluated for nine months. Finally, the pathogenicity of spores
obtained from different media was investigated on greenhouse whitefly nymphs under the laboratory and
greenhouse conditions. In TKI Medium, the submerged conidia were produced showing the highest amount of
conidia production (3.87×108 conidia/ml). The highest amount of blastospores was obtained in PCh medium
with 2.37×108 blastospores/ml. In laboratory bioassay, blastospores of PCh medium showed the highest
mortality rate (86.40%) on greenhouse whitefly nymphs and the lowest mortality rate were observed in
submerged conidia from TKI medium with 74.03% mortality. In greenhouse bioassay, the mortality rate was
between 43% and 50%. After nine months of storage at refrigerator, submerged conidia from TKI Broth and
blastospores from P medium caused 25–30% mortality in whitefly nymphs in laboratory condition. No mortality
was observed in greenhouse condition. According to the results, blastospores obtained from potato extract are
introduced as a suitable liquid medium for mass production of this fungal isolate.

Keywords: Beauveria bassiana, Trialeurodes vaporariorum, liquid media, biological control, insect pathogenic
fungus


