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انگــور بــا بیــش از  7/4میلیــون هکتــار ســطح زیــر کشــت،
یکــی از محصوالتــی اســت کــه در سراســر دنیــا بیشــترین
کشــت و کار را بــه خــود اختصــاص داده اســت .امــا ماننــد هــر
محصــول دیگــری ،همــواره در معــرض تهدیــد آفــات و بیماریهــا
بــوده و همیــن منجــر بــه اســتفاده از ســموم شــیمیایی فراوانــی
شــده اســت .از بیــن آفــات ،کــرم خوشــه خــوار انگــور بــا نــام
علمــی  Lobesia botranaو از بیــن عوامــل بیمــاریزا ،قــارچ
لیگنینوالیتیــک  Eutypella microthecaاز مهمتریــن
عوامــل تهدیــد کننــده اقتصــادی انگــور در سراســر جهــان بــه
شــمار میآینــد.
 L. botranaبیشــتر در مناطقــی از جملــه جنــوب اروپــا
(فرانســه ،اســپانیا ،ایتالیــا و جزایــر مدیترانــهای) و آمریــکای
جنوبــی ،نظیــر آرژانتیــن و شــیلی اهمیــت اقتصــادی دارد.
الروهــای آن قــادر بــه تغذیــه از جوانههــای گل و میــوه هســتند.
قارچهــای لیگنینوالیتیــک ،نظیــر گونههــای E. microtheca،
 Phaeomoniella chlamydosporaو گونههــای جنــس
 Phaeoacremoniumموجــب بــروز بیماریهــای تنــه مــو بــا
عالئمــی نظیــر نکــروز ،تغییــر رنــگ چــوب ،آلودگیهــای آونــدی
و پوســیدگی میشــوند .خســارت اقتصــادی ناشــی از ایــن عوامــل
بیــش از  1/5میلیــارد دالر در ســال تخمیــن زده شــده اســت.
بــرای کنتــرل ایــن دو عامــل خســارتزا ،معمــوال ترکیبــات
شــیمیایی اســتفاده میشــوند .البتــه بــرای کنتــرل L. botrana
راهــکار اختــال در جفتگیــری نیــز در تاکســتانها بــه کار گرفتــه
میشــود .امــا بــا وجــود اســتفاده از ترکیبــات شــیمیایی ایــن آفــت
ن بــار زیســت
همچنــان طغیــان میکنــد و بــا توجــه بــه آثــار زیــا 

محیطــی کــه ایــن ترکیبــات روی تنــوع زیســتی دارنــد ،بــه شــدت
مــورد انتقــاد هســتند .البتــه هنــوز روش قطعــی و موثــر ،اقتصادی
و ســازگار بــا محیــط زیســت بــرای کنتــرل ایــن عوامــل خســارتزا
ارائــه نشــده اســت امــا بــا جایگزیــن کــردن عوامــل کنتــرل
بیولوژیــک مثــل قارچهــای بیمارگــر حشــرات میتوانیــم بــه
کنتــرل آفــات ،در عیــن دوســتی بــا محیط زیســت امیدوار باشــیم.
 EPFهــا قارچهایــی هســتند کــه بــرای گیاهــان ضــرری
ندارنــد بلکــه بــرای کنتــرل بیولوژیــک بندپایــان آفــت محصــوالت
کشــاورزی ،بــه ویــژه حشــرات اســتفاده میشــوند .ایــن قارچهــا
طیــف وســیعی از گونههــای قارچــی را از دیــد مورفولوژیکــی،
فیلوژنتیکــی و اکولوژیکــی شــامل میشــوند .اگــر چــه  EPFهــا
بــه طــور ویــژه بــرای کنتــرل حشــرات آفــت در اکوسیســتمهای
طبیعــی و مصنوعــی شــناخته شــده اســت ،امــا مطالعــات اخیــر
بــه تازگــی نشــان دادهانــد کــه برخــی از آنهــا اثــرات مهــاری در
رشــد برخــی از عوامــل بیمــاریزای قارچــی نیــز دارنــد .بنابرایــن
بــا گســتردهتر شــدن مطالعــات ،بــه اســتفاده از ایــن دســته EPF
هــا بــرای کنتــرل همزمــان چنــد عامــل خســارتزا در برنامــه
مدیریــت تلفیقــی آفــات ( )IPMمیتــوان بســیار امیــدوار بــود.
در ایــن پژوهــش ،اثــر ســه اســترین یکــی از گونههــای EPF
بــه نــام  Metarhizium anisopliaeبــه طــور همزمــان روی
شــب پــره  L. botranaدر شــرایط آزمایشــگاهی و مزرعــه ،و
قــارچ  E. microthecaدر شــرایط آزمایشــگاهی بررســی شــده
اســت .یافتههــای ایــن پژوهــش بــه عنــوان پایــه اســتفاده از
 EPFبــه عنــوان عامــل بیوکنتــرل دوگانــه در تاکســتانها بــرای
کنتــرل همزمــان آفــات و بیماریهــا ارائــه میشــود.
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استرینهای EPF

نمونههای Lobesia botrana
اثــرات اســترینهای  M. anisopliaeروی الرو ســن پنجــم،
شــفیره و حشــرات کامــل شــب پــره  L. botranaمشــاهده شــد.
الروهــای تــازه از تخــم بیــرون آمــده از یکــی از کلنیهای پرورشــی
در شــهر مندوســا واقــع در آرژانتیــن جمــع آوری شــدند .از آنجایی
کــه مشــاهدات قبلــی حاکــی از آن بودنــد کــه بــا بــاال رفتــن ســن
الروهــا ،اثــرات بیمارگــری قــارچ روی آنهــا بیشــتر میشــود،
الروهــای ســن پنجــم -ســن آخــر -بــرای آزمایــش انتخاب شــدند.
الروهــا بــا جیــره مصنوعــی کــه در طــول رشــد بــه طــور آزاد
فراهــم شــد تغذیــه شــدند .الروهــا در یــک اتاقــک رشــد بــا دوره
نــوری  16ســاعته ،در دمــای  25±5درجــه سلســیوس و رطوبــت
نســبی  30درصــد الــی  50درصــد نگهــداری شــدند.

نمونههای Eutypella microtheca
نمونههــای قــارچ بیمارگــر گیاهــی  E. microthecaاز یکــی
از تاکســتانهای اســتان ســن خــوآن آرژانتیــن جمــع آوری شــدند.
چهــارده گیــاه کــه عالئــم بیمــاری یوتیپیــوز -شــامل برگهــای
کوچــک و رنــگ پریــده ،ســاقههایی بــا فواصــل میــان گرهــی
کوتــاه و ســخت ،شــاخههای کوتولــه ،چــوب قهــوهای تیــره و
گــوهای ســخت -از تاکســتان انتخــاب شــدند .گیاهــان آلــوده
ریشــه کــن شــدند و بافتهــای آلــوده جــدا و بــه آزمایشــگاه
منتقــل شــدند 2 .تــا  5نمونــه فرعــی نیــز از بافتهــای چوبــی
آلــوده جداســازی شــد .بــه منظــور حــذف میکروارگانیســمهای
غیــر انگلــی (غیــر هــدف) ســطح هــر نمونــه بــه مــدت  30ثانیــه
بــا اتانــول 2 ،دقیقــه بــا محلــول  3/5درصــد ســدیم هیپوکلریــت
و در آخــر دوبــاره  30ثانیــه بــا اتانــول  70درصــد اســتریل شــد.
ســپس نمونههــای فرعــی در پتریهــای حــاوی محیــط کشــت
آگار عصــاره مالــت ( )MEAو ظــروف حــاوی آگار گلوکــز
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اســترینهای  M. anisopliaeاز خــاک تاکســتانهای واقــع
در ســن خــوآن آرژانتیــن تهیــه شــدند .جداســازی اســترینها از
نمونههــای خــاک بــا کمــک الروهــای کــرم آرد ،بــا نــام علمــی
 Tenebrio molitorبــه عنــوان طعمــه صــورت گرفــت .پــس از
آزمایشهــای اولیــه مهارکننــده روی  ،L. botranaســه اســترین
 CEP589 ،CEP413و  CEP591بــرای انجــام آزمایــش
اصلــی انتخــاب و ابتــدا از لحــاظ مورفولوژیکــی و ســپس ژنتیکــی
شناســایی شــدند .اســترینها دارای کنیدیهــای اســتوانهای بــه
طــول  9-5میکرومتــر ،بــه رنــگ ســبز زیتونــی بودنــد.

ســیب زمینــی ( )PGAکشــت داده شــدند .بــه منظــور جلوگیــری
از آلودگــی باکتریایــی و مخمــری ،بــه هــر دو محیــط کشــت 100
میلــی گــرم در میلــی لیتــر استرپتومایســین ســولفات 50 ،میلــی
گــرم در میلــی لیتــر کلرتتراســایکلین هیــدروژن کلریــد 5 ، ،میلــی
گــرم در میلــی لیتــر دی کلــران اضافــه شــد .ظــروف بالفاصلــه در
تاریکــی در یــک اتاقــک رشــد در دمــای  25درجــه سلســیوس
قــرار گرفتنــد و در طــی  4هفتــه بــه طــور روزانــه بررســی شــدند
تــا میســلیومهای جدیــد مشــاهده شــدند .ســپس بــه منظــور
اســتخراج اســترین خالــص قــارچ ،جداســازیهای پــی در پــی
صــورت گرفــت .شناســایی قــارچ بیمارگــر گیاهــی ابتــدا بر اســاس
ویژگیهــای مورفولوژیکــی و ســپس روشهــای مولکولــی صــورت
گرفت.بدیــن منظــور DNA ،ژنــوم قــارچ از میســلیوم در حــال
رشــد روی محیــط کشــت مایــع پپتــون مالــت ( )MPطــی 21
روز بــا کمــک کیــت میکروبــی  DNeasy UltraCleanکشــور
آلمــان ،طبــق پروتــکل ســازنده اســتخراج شــد .ســپس DNA
اســتخراج شــده خالــص ســازی شــد و ناحیــه رونویســی شــده
داخلــی  DNAریبوزومــی ( ITS2 ،ITS1و  )5/8 Sبــا PCR
هماننــد ســازی گردیــد .محصــوالت  PCRبــه منظــور خالــص
ســازی و تعییــن توالــی بــه کــره جنوبــی ارســال شــد.
در نهایــت ،اســترین  CC58به عنوان قــارچ E. microtheca
شــناخته شــد و در یــک مجموعــه کلکســیون قــارچ شناســی واقــع
در آرژانتیــن ،اســتان چوبــوت نگهداری شــد.

اثر  EPFروی  L. botranaدر
آزمایشگاه
ارزیابــی اثــر بیماریزایــی  EPFروی حشــرات در شــرایط
طبیعــی و آزمایشــگاهی ،میتوانــد بــا تکنیکهــای کاربــردی
مختلــف ،نظیــر فروبــردن حشــرات در سوسپانســیون اســپور،
میکــرو اپلیکیشــن موضعــی و یــا اســپری کــردن مســتقیم
فرموالســیونهای  EPFروی حشــرات یــا گیاهــان انجــام شــود.
در ایــن آزمایــش ،بیماریزایــی  M. anisopliaeروی مراحــل
مختلــف رشــدی شــب پرههــا ،بــا روش میکــرو اپلیکیشــن
موضعــی -کــه از ســطح باالتــری از دقــت و ســطح اطمینــان
برخــوردار بــوده و بــرای مقایســه حساســیت مراحــل مختلــف
رشــدی بــه  EPFبهتــر اســت -صــورت گرفــت.
بــرای انجــام آزمایــش در شــرایط آزمایشــگاهی 240 ،الرو
ســن پنجــم ( 240 ،)L5شــفیره ( )PPو  240حشــره کامــل ()Ad
شــب پــره  L. botranaمــورد مشــاهده قــرار گرفتنــد و ســه
اســترین انتخــاب شــده  EPFبــا روش میکــرو اپلیکیشــن موضعــی
روی آنهــا بــه کار رفــت تــا میــزان مــرگ و میــر مشــاهده و ثبــت
شــود EPF .روی شــفیرههای بــدون پیلــه اعمــال شــد.
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آزمایش شامل چهار گروه بود:
 )1حشرات تیمار شده با استرین CEP413
 )2حشرات تیمار شده با استرین CEP589
 )3حشرات تیمار شده با استرین CEP591
 )4تیمــار شــاهد (حشــرات تیمــار شــده بــا محلــول فاقــد هــر
گونــه اســترین )EPF
حشــرات هــر گــروه بــه صــورت موضعــی بــا یــک قطــره 1
میکــرو لیتــری از اســترین مربــوط بــه گــروه خــود تیمــار شــدند.
گــروه تیمــار شــاهد نیــز بــا  1میکــرو لیتــر آب مقطــر تیمــار
شــد .میــزان مــرگ و میــر بــا اســتفاده از زیــر مجموع ـهای از 20
فــرد در هــر تکــرار انــدازه گیــری شــد .پــس از اعمــال قارچهــا،
همــه الروهــای ســن پنجــم ،شــفیرهها و حشــرات کامــل شــب
پــره  L. botranaبــا دقــت بــه پتریهــای اســتریل  90میلــی
متــری پوشــانده شــده توســط کاغــذ صافــی اســتریل منتقــل
شــدند .بالفاصلــه ظــروف پتــری در اتاقکهــای رشــد در دمــای
 27درجــه سلســیوس انکوبــه شــدند .بــا توجــه بــه رقابــت شــدید
الروهــا بــرای غــذا ،یــک رژیــم غذایــی مصنوعــی بــه صــورت آزاد
در طــول آزمایــش در اختیــار الروهــا قــرار گرفــت .حشــرات کامــل
بــا دقــت بالفاصلــه پــس از اتمــام مرحلــه شــفیرگی تلقیــح شــدند
و بــه ســینیهای پالســتیکی  20در  10در  15ســانتی متــری
منتقــل شــدند .حشــرات کامــل در طــول آزمایــش بــا محلــول
آســکوربیک اســید  5درصــد بــا اســتفاده از ســرنگ پالســتیکی
تغذیــه شــدند .از آنجایــی کــه مــرگ و میــر در دورههــای طوالنــی
مــدت نمیتوانــد معــرف شــرایط مزرعــه باشــد ،نــرخ مــرگ و میــر
الروهــای ســن پنجــم ،شــفیرهها و حشــرات کامــل L. botrana
تــا روز هفتــم آزمایــش انــدازه گیــری شــد .شــب پرههــای
کشــته شــده بــه دقــت از پتریهــا خــارج شــدند تــا از انتقــال
افــق جلوگیــری شــود .بــرای جلوگیــری از فــرار حشــرات کامــل
ازســینی ،کشــته شــدهها تــا پایــان آزمایــش خــارج نشــدند .بــرای
بــه دســت آوردن میــزان مــرگ و میــر تصحیــح شــده ( )CMاز
معادلــه ابــوت اســتفاده شــد.

اثر  EPFروی  L. botranaدر مزرعه
بــر اســاس مــرگ و میــر تصحیــح شــده ( )CMکــه در
آزمایشــگاه مشــاهده شــد ،یکــی از اســترینهای M. anisopliae
بــه نــام  CEP591بــرای آزمایشهــای مزرع ـهای انتخــاب شــد.
آزمایــش در طــول یــک ســال -از ســپتامبر  2018تــا مــارس
 -2019در فصلهــای مختلــف تکــرار شــد .فصــل اول :در بهــار،
وقتــی درختــان رشــد کافــی داشــتند و گل آذینهــای آنهــا
بــه خوبــی نمایــان شــده بــود .فصــل دوم :در اوایــل تابســتان،
وقتــی خوشــهها هنــوز توســعه نیافتــه بودنــد .فصــل ســوم :در
اواخرتابســتان ،کــه ابتــدای رســیدگی انگورهــا بــود .آزمایشهــا
در یکــی از مــزارع آزمایشــی واقــع در ســن خــوآن آرژانتیــن ،کــه
از ســال  2011در آن کشــت انگــور صــورت گرفتــه بــود ،انجــام

شــد .آزمایــش در مســاحت حــدود  4/63هکتــار صــورت پذیرفــت.
از  45روز قبــل از آزمایــش یــا در طــول آزمایــش ،هیــچ گونــه
آفتکــش شــیمیایی یــا بیولوژیکــی بــه تاکهــا اضافــه نشــد .بــرای
جلوگیــری از شــفیره شــدن ،در آزمایــش از الروهــای تــازه از تخــم
بیــرون آمــده ســن ســوم ( )L3و چهــارم ( )L4شــب پــره اســتفاده
شــد .آزمایــش شــامل  2تیمــار بــود EPF :مثبــت و  EPFمنفــی؛
و هــر تیمــار  6تکــرار داشــت .از تکنیــک میکــرو اپلیکیشــن
اســتفاده شــد و در تیمــار  EPFمثبــت ،روی  20الرو بــه طــور
موضعــی  1میکــرو لیتــر قطــره اســترین  CEP591اعمــال شــد.
روی تیمــار دوم ،یعنــی تیمــار شــاهد 1 ،میکرولیتــر آب مقطــر
اســتریل اعمــال شــد .ســپس الروهــا بــه مزرعــه آزمایشــی بــرده
شــدند و بــا دقــت بــه تعــداد  20الرو بــه ازای هــر خوشــه ،روی
خوشــهها قــرار گرفتنــد .خوشــههای انگــور بالفاصلــه بــا تــوری
پارچـهای بــه قطــر منفــذ  500در  500میکرومتر پوشــانده شــدند.
ســپس از بــاالی هــر تــوری بــه محــور راشــیس خوش ـهها یــک
نــوار پارچــهای متصــل شــد تــا هــر واحــد آزمایشــی محصــور
شــود .بدیــن ترتیــب ،یــک سیســتم بســته بــه وجــود آمــد تــا از
ورود و خــروج حشــرات بــه واحدهــای آزمایشــی جلوگیــری شــود.
هــر تیمــار از ســایر تیمارهــا حداقــل  20متــر فاصلــه داشــت.
بعــداز  7روز ،خوشـهها بــه دقــت از درخــت جــدا شــدند و ظــروف
پالســتیکی دربســته بــه آزمایشــگاه منتقــل شــدند تــا مــرگ و
میــر الروهــا مشــخص شــود .دمــای محیــط و رطوبــت نســبی در
طــول هــر ســه فصــل ،از یــک ایســتگاه هواشناســی خــودکار بــه
دســت آمــد.

ارزیابی رشد E. microtheca
مــا میــزان مهــاری ســه اســترین ،CEP589 ،CEP413
و  CEP591را بــر روی رشــد اســترین  CC58قــارچ E.
 microthecaبررســی کردیــم .اســترین  CC58در ایــن
مطالعــه مــورد اســتفاده قــرار گرفــت ،زیــرا فراوانتریــن اســترین
بیمــاریزای گیاهــی موثــر بــر تاکهــای مــورد مطالعــه بــود.

شماره پنجم ،بهار 1401

 .1کنترل بیولوژیک  L. botranaدر
آزمایشگاه
تمامــی اســترینهای  M. anisopliaeبــه کار رفتــه در ایــن
آزمایــش ،قــادر بــه آلــوده ســازی تمامــی مراحــل رشــدی کــرم
خوشــه خــوار انگــور ،از قبیــل الرو ســن پنجــم ( ،)L5شــفیره
( )Ppو حشــرات کامــل ( )Adبودنــد (تصویــر  -1الــف تــا ج بــه
ترتیــب) .هیــچ تفــاوت معنــی داری بیــن اثــر  EPFروی L5
( F=0/22و  )P= 0/8097و  F=0/12( Adو  )P=0/8905مشــاهده
نشــد .امــا در مــورد اثــر روی مرحلــه  ،Ppتفاوتهــا معنــی دار
بودنــد ( F=33/25و  .)P=0/0006اثــر اســترین 99/9( CEP591
درصــد) روی کنتــرل مرحلــه  Ppبیشــتر از اســترین CEP589
( 81/6درصــد) و  79/98( CEP413درصــد) بــود (تصویــر  .)2در
کل ،مــرگ و میــر گــروه تیمــار شــاهد در همــه مــوارد کمتــر از
 15درصــد بــود.
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اســترینهای  ،CEP589 ،CEP413و  CEP591بــا CC58
در ظــروف پتــری جداگانــه حــاوی محیــط کشــت آگار گلوکــز
ســیب زمینــی ( )PGAکشــت داده شــدند .بــرای رســیدن بــه این
هــدف ،یــک دیســک میســلیوم  5میلیمتــری ،کــه از لبههــای
یــک کشــت  10روزه  CC58بــه دســت آمــده بــود ،در مرکــز
ظــرف حــاوی  20میلیلیتــر  PGAقــرار داده شــد .بالفاصلــه،
چهــار دیســک از یــک اســترین ( EPFاز کشــتهای  10روزه)
بــا قطــری مشــابه بــا اســترین  CC58در چهــار محــل تقریبــاً
 3ســانتیمتر از مرکــز ظــرف پتــری قــرار داده شــد .ظــروف
پتــری بــرای جلوگیــری از ریــزش کنیدیهــا بــر روی محیــط
آگار وارونــه شــدند و ســپس در تاریکــی در دمــای  28±2درجــه
سلســیوس انکوبــه شــدند .رشــد کلنــی  E. microthecaهــر
 96ســاعت در دو محــور عمــود بــر هــم ،در طــول  20روز بعــد
زیــر استریومیکروســکوپ بــا اســتفاده از کولیــس دیجیتــال انــدازه
گیــری شــد .کنتــرل بــا اندازهگیــری رشــد شــعاعی اســترین E.
 microthecaکــه در حــال رشــد جداگانــه (دیســکهای آگار
بــدون  )EPFروی ظــروف پتــری جداگانــه (نشــان دهنــده رشــد
بالقــوه اســترین  )E. microthecaتعییــن شــد .درصــد بــازداری
رشــد ( )GIبــا فرمــول زیــر محاســبه شــد:
GI (%)=((A-B)/A)×100
کــه در آن  Aنشــان دهنــده رشــد شــعاعی (میلــی متــر) تیمــار
شــاهد و  Bنشــان دهنــده رشــد شــعاعی (میلــی متــر) پاتــوژن
تحــت تاثیــر  EPFاســت .ســه پلیــت تکــراری بــرای هــر ترکیــب
اســترین بیمــاریزای گیاهــی و  EPFو بــرای تیمــار شــاهد تهیــه
شــد.

نتایج

الف

آنالیزهای آماری
اثــر اســترینهای  CEP589 ،CEP413و CEP591
روی نــرخ مــرگ و میــر الروهــای ســن پنجــم ( ،)L5شــفیرهها
( )Ppو حشــرات کامــل ( )Adشــب پــره  L. botranaدر
آزمایشــگاه بــا اســتفاده از تحلیــل واریانــس یــک طرفــه (عامــل
مســتقل :اســترین  ،EPFمتغیــر پاســخ :مــرگ و میــر تصحیــح
شــده ( ))CMآنالیــز شــد .اثــر اســترین  CEP591روی شــب
پــره در مزرعــه نیــز بــا اســتفاده از تحلیــل واریانــس یــک طرفــه
(عامــل مســتقل :فصــل ســال ،متغیــر پاســخ :مــرگ و میــر
تصحیــح شــده ( )CMآنالیــز شــد .اثــرات آنتاگونیســتی EPF
روی رشــد قــارچ  E. microthecaنیــز بــا تحلیــل واریانــس
یــک طرفــه (عامــل مســتقل :اســترینهای  ،EPFمتغیــر پاســخ:
درصــد مهــار رشــد پاتــوژن) تحلیــل شــد .آزمــون  LSDفیشــر
بــرای تجزیــه و تحلیــل تفاوتهــای هــر تیمــار انجــام شــد.

ج
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تصویــر  -1اثــر  EPFروی  .Lobesia botranaاثــر بخشــی
آلودگــی اســترینهای  Metarhizium anisopliaeروی الرو
(الــف) ،شــفیره (ب) و حشــره کامــل (ج) قابــل مشــاهده اســت.

مرگ و میر تصحیح شده ()%
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تصویــر  -2درصــد مــرگ و میــر تصحیــح
شــده الرو ،شــفیره و حشــره کامــل Lobesia
 botranaتحــت تاثیــر ســه اســترین
،Metarhizium anisopliae (CEP413
 CEP589و  .)CEP591میانگیــن درصــدی
( SD ±انحــراف معیــار) افــراد آلــوده شــده در
ســه تکــرار نشــان داده شــده اســت .حــروف
متفــاوت نشــان دهنــده تفــاوت معنــی دار
بیــن تیمارهــا در هــر مرحلــه رشــدی L.
 botranaاســت ( LSDفیشــر؛ .)P>0/05

استرینهای EPF

 .2کنترل بیولوژیک  L. botranaدر
مزرعه

 .3اثرات بازدارندگی  EPFروی رشد E.
microtheca

در شــرایط مزرعــه ،الرو کــرم خوشــه خــوار انگــور در تمــام
فصــول یــاد شــده بــه  EPFحســاس بودنــد .بــا ایــن حــال،
مــرگ و میــر آنهــا بــه طــور معنــا داری تحــت تاثیــر فصــل بــود
( F=6/92و  .)P=0/0074بــه طــور کلــی ،الروهــا در ابتــدای بهــار
( 91درصــد) و ابتــدای تابســتان ( 81/5درصــد) نســبت بــه اواخــر
تابســتان ،حساســیت بیشــتری بــه اســترین  CEP591داشــتند
(جــدول  .)1در انتهــای تابســتان ،درصــد مــرگ و میــر تصحیــح
شــده بــه طــور محسوســی بــه  64/9درصــد کاهــش یافــت .مــرگ
و میــر الروهــای گــروه شــاهد در طــول فصــول نســبتا ثابــت بــود
( F=1/11و  )P=0/3551کــه  5درصــد گــرد شــدهاند.

رشــد  E. microthecaبــه طــور معنــا داری بــا اثــر
بازدارندگــی  EPFمواجــه شــد ( F=151/49و  .)P>0/0001در
رشــد قارچهــای تیمــار شــده بــا اســترین CEP589 ،CEP413
و  CEP591کاهــش معنــا داری نســبت بــه تیمار شــاهد مشــاهده
شــد (تصویــر  .)3در انتهــای آزمایــش بعــد از  480ســاعت ،درصــد
بازدارندگــی اســترین  )12/24±%65/2( CEP413بــه طــور
معنــاداری بیشــتر از  )10/11±%55/07( CEP591و CEP589
( )9/12±%50/27بــود ( F=7/8و .)P=0/0013

20
مهار رشد )%( E. microtheca

زمان

تصویــر  -3درصــد مهــار رشــد قــارچ
Eutypella
گیاهــی
بیمــاریزای
 microthecaتحــت تاثیــر Metarhizium
،CEP413
(اســترین
anisopliae
 CEP589و  )CEP591در طــی  20روز.
کنتــرل شــامل پالکهــای آگار بــدون اســپور
قارچــی بــود .درصــد میانگیــن ( SD ±انحراف
معیــار) نشــان دهنــده ســه تکــرار اســت.
تفــاوت بیــن تیمارهــا در هــر بــازه زمانــی
معنــی دار اســت ( LSDفیشــر؛ .)P>0/05
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بحث

اســترینهای  M. anisopliaeدر کنتــرل دو عامــل
خســارتزای انگــور در شــرایط طبیعــی و آزمایشــگاهی بســیار
موثــر بودنــد .اســترینهای  EPFموجــب مــرگ و میــر بــاالی
تمــام مراحــل رشــدی کــرم خوشــه خــوار انگــور و مهــار رشــد
قــارچ بیمارگــر گیاهــی  E. microthecaشــدند .بــه طــور کلــی،
ســه اســترین  M. anisopliaeدر کنتــرل کــرم خوشــه خــوار
انگــور در مراحــل الرو ســن پنجــم ،شــفیره و حشــره کامــل
بســیار موثــر بودنــد .میانگیــن مــرگ و میــر تصحیــح شــده در
مــورد الروهــای تیمــار شــده بــا  EPFبیــش از درصــد بــود ،در
حالیکــه ایــن عــدد در مــورد شــفیره و حشــره کامــل بیــش از 85
درصــد بــود .بــا ایــن حــال ،مــرگ و میــر تصحیــح شــده بــرای
شــفیرههای تیمــار شــده بــا اســترین  CEP591بــه طــور معنــا
داری بیشــتر از دو اســترین دیگــر بــود و تقریبــا موجــب مــرگ
صــد درصــدی شــفیرهها شــد .ایــن نتیجــه زمانــی اهمیــت پیــدا
میکنــد کــه مــا میدانیــم مرحلــه شــفیرگی در گونههــای
بــال پولــک داران ،ســخت بالپوشــان و سوســریها نســبت
بــه بقیــه مراحــل رشــدی مقاومــت باالتــری بــه عفونتهــای
قارچــی دارد .مطابــق نتایــج بــه دســت آمــده ،در پژوهشهــای
قبلــی نیــز تاثیــر  EPFدر مراحــل نابالــغ رشــدی کــرم خوشــه
خــوار انگــور ،از قبیــل الرو و شــفیره بررســی شــده بــود .بــه طــور
مشــابه ،پژوهــش اخیــر نشــان داد دو قــارچ  Metarhiziumو
 Beauveriaکــه از خــاک تاکســتانهای آرژانتیــن جداســازی
شــده بودنــد ،علیــه الرو ســن پنجــم کــرم خوشــه خــوار انگــور در
شــرایط آزمایشــگاهی موثــر هســتند .عــاوه بــر آن ،پژوهشهــای
انجــام شــده نشــان میدهــد کــه  Metarhiziumیــک جنــس
 EPFموفــق در کنتــرل بیولوژیــک برخــی از بــال پولــک داران
آفــت از قبیــل  Spodoptera frugiperda، S. lituraو Tuta
 absolutaو  Plutella xylostellaمیباشــد و ایــن نشــان
میدهــد کــه اســترینهای ایــن جنــس ،ایــن توانایــی را دارنــد
کــه بــه عنــوان آفتکــش زیســتی علیــه چندیــن گونــه آفــت بــال
پولکــی اســتفاده شــود.
پژوهشهــای قبلــی در زمینــه تاثیــر اســترینهای  EPFروی

کنتــرل  ،L. botranaبــه طــور ویــژه روی یــک مرحلــه رشــدی
خــاص در چرخــه زندگــی ایــن حشــره تمرکــز کــرده بودنــد .در
ایــن پژوهــش ،ایــن تاثیــر روی تمامــی مراحــل مختلــف رشــدی،
از قبیــل الرو ،شــفیره و حشــره کامــل  L. botranaدر شــرایط
آزمایشــگاهی بررســی شــد .نتایــج ایــن پژوهــش ،بــا ســایر
پژوهشهایــی کــه نقــش اســترینهای  EPFرا بــه عنــوان یــک
روش کارآمــد در کنتــرل تمــام مرحــل رشــدی حشــرات آفــت
نظیــر Dermanyssus gallinae، Tetranychus urticae،
 Megalurothrips sjostedtiو  S. lituraبررســی کردهانــد،
تطابــق دارد .تفــاوت در اثــر بخشــی  EPFبیــن مرحلــه الروی و
شــفیرگی  L. botranaممکــن اســت بــا دوره پوســت انــدازی
بیــن دو مرحلــه مرتبــط باشــد .در مرحلــه الروی ،برخــاف مرحلــه
شــفیرگی ،ممکــن اســت فواصــل زمانــی بیــن پوســت اندازیهــای
متوالــی کوتاهتــر باشــد کــه ایــن عامــل مهمــی در مقاومــت حشــره
بــه عفونــت قارچــی گــزارش شــده اســت.
در مزرعــه ،اســترین  CEP591در مــرگ و میــر الروهــای
 L. botranaدر طــول فصــول موثــر نشــان داده شــد .بــا ایــن
حــال ،اثــر  CEP591در کنتــرل  L. botranaبــه فصــل ســال
بســتگی داشــت .در انتهــای تابســتان CEP591 ،بیماریزایــی
کمتــری روی  L. botranaداشــت و موجــب شــد مــرگ و میــر
حــدود  64درصــد باشــد کــه نســبت بــه دو فصــل دیگــر ،کــه
مــرگ و میــر الروهــا در دامنــه  81درصــد تــا  91درصــد متغیــر
بــود ،کمتــر باشــد .نتایــج ایــن پژوهــش بــا پژوهشهــای قبلــی،
کــه حاکــی از آن بودنــد کــه در مقایســه بــا شــرایط آزمایشــگاهی،
رونــد تاثیــر کنتــرل بیولوژیــک  EPFروی حشــرات آفــت در
شــرایط مزرعــه ،یــک ســیر نزولــی دارد .بــرای مثــال ،رودریگــز و
همکارانــش مشــاهده کردنــد کــه دز  M. anisopliaeکــه بــرای
کشــتن پنجــاه درصــد کنههــای  Varroa destructorالزم
بــود ،در شــرایط آزمایشــگاهی بــه طــرز قابــل توجهــی نســبت
بــه دز الزم در شــرایط طبیعــی مزرعــه کمتــر بــود .مشــاهدات
مشــابهی توســط آلتیمیــرا و همکارانــش صــورت گرفــت کــه از
 Beauveria pseudobassianaبــرای کنتــرل L. botrana
در شــرایط آزمایشــگاهی و طبیعــی اســتفاده شــده بــود .ایــن تنوع
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جــدول  -1مــرگ و میــر تصحیــح شــده ( SD ±انحــراف معیــار) بــرای الروهــای  L3و  L4شــب پــره  Lobesia botranaتحــت تاثیــر
( Metarhizium anisopliaeاســترین  )CEP591در شــرایط مزرعــه .تمامــی آزمایشهــا در شــرایط طبیعــی یــک تاکســتان در ســن
خــوآن آرژانتیــن صــورت گرفتنــد .آزمایــش از ابتــدای بهــار ( )S1شــروع شــد و تــا ابتــدای تابســتان ( )S2و انتهــای تابســتان ( ،)S3کــه
دوره کامــل رشــدی انگــور اســت ،انجــام گرفــت .حــرف  aو  bتفــاوت معنــا داری را بیــن فصــول نشــان میدهــد ( LSDفیشــر.)P>0/05 ،
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در اثــر بخشــی  EPFدر شــرایط طبیعــی و آزمایشــگاهی ممکــن
اســت بــا عوامــل غیــر زیســتی از جملــه دمــا ،رطوبــت نســبی و
تابــش فرابنفــش کــه بــر برخــی از فرایندهــای فیزیولوژیکــی نظیــر
کنیدیزایــی تاثیــر میگذارنــد ،در ارتبــاط باشــد.
نتایــج حاکــی از آن اســت کــه ســه اســترین M. anisopliae
در مهــار رشــد  E. microthecaدر طــول  20روز در دمــای 28
درجــه سلســیوس در تاریکــی تاثیــر داشــتند .هــر ســه اســترین به
طــور معنــا داری رشــد قــارچ را تــا بیــش از  50درصد مهــار کردند.
اســترین  CEP413نســبت بــه دو اســترین دیگــر ،در مهــار رشــد
و تکثیــر  E. microthecaتاثیــر بیشــتری داشــت .گونههــای
مختلــف  EPFمانند Beauveria bassiana، Metarhizium
 brunneum، M. anisopliae، Lecanicillium lecaniiو
 Isaria javanicaبــه عنــوان گزینههــای مناســب بــرای کنتــرل
قارچهــای بیمــاریزای گیاهــی ماننــد Rhizoctonia solani،
 Pythium myriotylum، Sphaerotheca fuligineaو
 Botrytis cinereaشــناخته شــدهاند .بــا ایــن حــال ،طبــق
گزارشهــای تهیــه شــده ،ایــن اولیــن بــاری اســت کــه اثــر
آنتاگونیســتی قــارچ  M. anisopliaeروی E. microtheca
بررســی میشــود و مطالعــات نشــان میدهــد کــه اســترینهای
 M. anisopliaeمیتواننــد گزینههــای مناســبی بــرای کنتــرل
بیولوژیــک یکــی از مهمتریــن بیمارگرهــای انگــور بــه کار رونــد.
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ایــن پژوهش نشــان داد کــه ســه اســترین M. anisopliae
در آلودگــی و کشــتن مراحــل مختلــف رشــدی شــب پــره
 L. botranaدر شــرایط طبیعــی و آزمایشــگاهی تاثیــر بــه
س ـزایی داشــتند .عــاوه بــر آن ،همیــن ســه اســترین قــادر
بودنــد در شــرایط آزمایشــگاهی ،رشــد قــارچ بیمــاریزای
گیاهــی  E. microthecaرا مهــار کننــد .نتایــج حاکــی از
آن بــود کــه اســترینهای  M. anisopliaeمیتواننــد در

برنامههــای مدیریــت تلفیقــی آفــات ( )IPMبــه منظــور
تزای انگــور در تاکســتانها مــورد
کنتــرل عوامــل خســار 
اســتفاده قـرار بگیرنــد .بــا ایــن حــال ،تحقیقــات بیشــتری
در زمینــه بهبــود و حفــظ اثــر بخشــی  EPFدر شــرایط
طبیعــی ،بــه ویــژه در شـرایط مختلــف محیطــی الزم اســت.
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