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  1395شهریور ماه  9 تا 6
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 ودومین کنگره گیاهپزشکی ایرانریزی تخصصی بیستکمیته علمی و برنامه 

 
 

 

  مسئئلوتیت تئئلت علمئئی و نگارشئئی م اتئئ 

 باشد.خالته مقاالت بر عهده نویسندگان می 
 

 

 دکتر خلیل طاتبی ازی پاکدلدکتر عزیز خر دکتر جعفر ارشاد

 دکتر سیدحسین گلدانساز دکتر احمد خیری اته ایزدپناهدکتر کرامت

 دکتر ملمد جوان نیکخواه دکتر ملمدعلی باغستانی اته رحیمیاندکتر حشمت

 مهدی قائمیان مهندس دکتر جعفرملقق نیشابوری مهندس یلیی اب اتی

 دکتر احمد عاشوری دکتر ملمد تاتلی دکتر ابراهیم ابراهیمی

 دکتر سیدملسن تقوی زاده اتفهانیدکتر جواد کریم دکتر علیرضا تبوری

 دکتر ملمدرضا رضاپناه دکتر ابراهیم گیالسیان دکتر شهاب منظری

 دکتر ملمدرضا آتف نبیدکتر بهرام شریف اته اکبرپورمهندس کرامت

 باندکتر رسول مرز دکتر اکبر آهنگران دکتر زهرا تنهامعافی

 بخش دکتر مسعود شمس دکتر رضا طالیی حسنلویی دکتر میرجلیل حجازی

 دکتر آرش زیبایی دکتر اکبر دیزجی مهندس پرویز شیمی

 پوردکتر شهزاد ایرانی دکتر حسین اتلهیاری دکتر مسعود احمدزاده

 دکتر جاماس  نوذری اته امینیاندکتر حشمت دکتر علی عامری سیاهویی

 مهندس ملسن عصار دکتر اکبر کارگر بیده کالنتر هرمزیمهندس فرزاد 

 مهندس هادی قربانزاد اته شریفیدکتر روح دکتر وحید حسینی نوه
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 پیشگفتار
 

نه حفظ کمی و کیفی ملصوالت کشاورزی برای نیروی انسانی متخصص و کارآمد گیاهپزشکی ایران همواره در زمی

است. برخورداری از دانش روز جهانی و تجربه در  جمعیت رو به فزونی کشور عزیزمان تالش قابل تقدیری داشته

های هرز، پارامترهای ها و راهبردها برای مدیریت آفات، عوامل بیماریزای گیاهی و علفکارگیری روشبه

های گیاهپزشکی از حدود نیم قرن پیش، شکان کشور با برگزاری کنگرهپزرو جامعه گیاهاین ای هستند. ازکنندهتعیین

ها، فراهم و تقویت نموده است. ضمن وری این مدیریتهای جدید و افزایش بهرهبستر مناسبی را برای تبادل یافته

دانشگاه تهران،  ازبینم که سپاس از ات اف بیکران آفریدگار هستی برای توفیق عنایت، شایسته و بایسته می

ویژه بازارگان کاال، سبز حامیان ماتی کنگره بهو  علوم گیاهپزشکیهای گانه، اتلادیه انجمنششهای علمی انجمن

پزشکی ودومین کنگره گیاهبیست" میراث علمی کهها و فضای سبز شهرداری کرج ملصول داتیس و سازمان پارک

، برگزار کردنددر پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران  1395یور ماه شهر 9تا  6در روزهای را  "ایران

حضور استادان، پژوهشگران، مجریان، کشاورزان، مدیران مختلف به یقین . مرات  قدردانی خود را اعالم نمایم

و علوم های مختلف گیاهپزشکی نظران و دانشجویان از تخصصهای خصوتی، تاح های دوتتی و شرکتسازمان

های از ویژگی. ای پربار در مصادیق علمی، اجتماعی و فرهنگی آن باشیموابسته، باعث شد که شاهد برگزاری کنگره

های مختلف ها و گرایشها، زیرمجموعهمشارکت توام و یکپارچه عمل کردن بخشبه بارز این کنگره می توان 

به اهمیت گیاهپزشکی در سالمت جامعه و ویژه ر، توجه کشوگیاهپزشکی گیاهپزشکی در بلث پیرامون مسائل مختلف 

ها در کشور، بیان شفاف وضعیت قرن ینه گیاهی و کشبلث جامع در مسائل مربوط به کارایی آفت ملیط زیست،

، های ممکن در اجراحلزای نوظهور در کشور، بیان مشکالت گیاهپزشکی و گیاهپزشکان کشور و راهعوامل خسارت

های بعدی و پیگیری راهگشا بودن در کنگرهو تبادل نظرات ها لثه امید است با استمرار این گونه بک اشاره نمود

فکری و همراهی ارزشمند رئیس، معاونین و مدیران بر این باورم که همپیشنهادها، پیشرفت قابل توجهی حاتل آید. 

ه، تاثیر بسزایی داشت، از این منظر تقاضا در پربارتر شدن کنگرهای مختلف سازمان حفظ نباتات کشور بخشملترم 

رئیس ملترم های ارزشمند کمک و هادانم از حمایتالزم میهای سازمان کنگره را پذیرا باشند. که بهترین سپاس دارم

رئیس ملترم پردیس اته رحیمیان، دبیر ملترم اجرایی کنگره آقای دکتر جاماس  نوذری، کنگره آقای دکتر حشمت

گروه گیاهپزشکی  هیات علمی و اداری منابع طبیعی آقای دکتر سیدحسین گلدانساز، اعضای ملترمکشاورزی و 

مسلول ملترم نیکخواه، ویژه مدیران قبلی و فعلی آقایان دکتر حسین اتلهیاری و دکتر ملمد جواندانشگاه تهران به

 ،مهندس هادی قربانزاد یآقا ماهه کنگرههمراهان تالشگر چندین کمیته ارزیابی پوسترها آقای دکتر اکبر دیزجی و 

همچنین از زحمات  نهایت سپاس خود را داشته باشم. مهندس علیرضا ساعی دهقانخانم مهندس شیوا حراجی و آقای 

ها خانمآقایان مهندس مجتبی اسمعیلی، مهندس ملمد شریفیان، مهندس عادل پردل و مهندس امید اتقیا و فراوان 

مهندس وحیده  مویی و شهربانوندس زهرا ترکمن، مهندس ساجده سرتک، مهندس مهندس کبری فتوحی، مه

 کنم.تنظیم خالته مقاالت کنگره تمیمانه سپاسگزاری می مربوط به در پیشبرد امور فرمجیدی

  رضا طالیی حسنلویی                                  

 هدبیر علمی کنگر                                  
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 626پورحسینی، تیال 

 650، 634پورسرتیپ، الدن 

 227راضیه  ،پورسعید

 205، 183، 182علیرضا  ،پورتفر

 703پورطاهری، اتهام 

 404، 279تیال  ،ورقربانپ

 693، 531پورقلی، زهرا 

 133 ملمدجواد، پورمقدم

 784پورمهر، ملمد تادق 

 733پورمیرزا، علی اتغر 

 583، 567پهلوان یلی، مریم 

 818، 744، 546پیرایش فر، فاطمه

 175مهدی  ،پیرنیا

 419پیروزنیا، امیررضا 

 264مرجان  ،پیکانی

 425پیونیک، آگاتا 

 ت

 355، 307، 35 دسعی، تابعین

 468تاج میری، پژمان 

، 215، 171، 141، 132 ملمدعلی، تاجیک قنبری

216 ،340 ،373 

 837، 672تازرونی، زهرا 

 479تبادکانی، سید ملمد 

 628تبریزیان، مهرداد 

 495تجدد، تادق 

 53رضا ، تلویلداری

 421پور، شیرین ترابی

 758ترابی، احسان 

 537ترابی، سیاوش 

 337، 231 ملمد ،ترابی

 48فرزانه ، ترکیان

 737، 536نیا، بهرام تفقدی

 766تقدسی، ملمدوتی 

 742، 741تقدیر، مجید 

، 82، 79، 78، 75، 74، 72، 71 سید ملسن، تقوی

85 ،92 ،93 ،98 ،105 ،291 

 497تقی پور گل، طاهره 

 750تقی زاده، رؤیا 

 458تکلوزاده، حاجی ملمد 

 688، 361، 253تنها معافی، زهرا 

 334عباس  ،تنهائیان

 112، 62، 61 رضا، توانایی سراب

 401، 400توبه، احمد 

 445، 443توزنده جانی، مونا 

 8، 7 سوسن، توکلی

 422توکلی، غالمرضا 

 469، 466توکلی، مجید 

  214سیده گلستانه ، تیموری سندسی



 ح
 

 163پرسا  ،تیموری

 ث

 379ملمدتادق  ،ثابت

 ج

 10 هنگامهی، جام

 827، 823، 797، 406جبله، عیسی 

 374 جبار ،جعفربای

 387، 386، 6، 5 بهروز، جعفرپور

 667، 520جعفرتو، ملمد 

 814، 683جعفری جاهد، مهدیه  

 430جعفری گدنه، زهرا 

 830، 825، 703جعفری ندوشن، علی 

 537جعفری یزنی، سمانه 

 220آرزو ، جعفری

 389، 144 حسین، جعفری

 629جعفری، شهریار 

 825ش جعفری، کیانو

 57، 56، 21 مجید، جعفری

 771 مینا، جعفری

 835، 749، 653جالتی سندی، جالل 

 254، 251پریسا  ،جالتی نس 

 625جالتی، ملمدامین 

 446جالتیان، مهدی 

 247، 240ساالر  ،جماتی

 457، 200، 173، 160، 153تمد ، جماتی

 302، 300، 169عبداتلسین  ،زوارهجماتی

  681، 636، 586، 527جمشیدنیا، ارسالن 

 119 اتهام، جمشیدی

 794جمشیدی، آرزو 

 296سلیمان  ،جمشیدی

 819، 817جوادی خدری، سعید  

 671جوادی، بهناز 

 137 ناهید، جوادی

 640جوان نژاد، رضا 

، 182، 170، 164، 147، 142 ملمد، جوان نیک خواه

183 ،196 ،197 ،203 ،219 ،220 

 222، 221نجمه  ،جوانبخت اول

 431روف، توشکو جوبومی

 791، 755جوکار، ملمود 

 512، 474جوهرچی، امید 

 287ملسن  ،جهانشاهی

 535جهانگیری، منصور 

 چ

، 365، 323، 309، 261، 246اته حبی  ،گانیچاره

371 

 818چاوشی، سید حامد 

 628، 499چراغی، امیر 

 276فیروزه  ،چمن دوستی



 ط
 

 554، 553چمنی، اسماعیل 

 32فرزانه ، چوپانی

 649، سمیرا ردوتیچها

 ح

 703حاتمی، بیژن 

 617حاجتمند، فهیمه 

 627حاجی اتلهوردی پور، هانا 

  514حاجی علیزاده، زهرا 

 449حاجی علیلو بناب، سمیرا 

، 507، 496، 474، 460، 436حاجی قنبر، حمیدرضا 

508 ،684 

 282ملمد  ،حاجیان شهری

 156رامین  ،حاجیان فر

 195شکرا...  ،وندحاجی

 669هاشمی، شکوفه حاجی

 451حامد، احسان 

 650، 634، 450، 440حبی  پور، بهزاد 

 225سمیرا سادات  ،زاده کوزکنانیحبی 

 361جعفر  ،حبیبی اتل

 391، 95حبیبی، حکیمه 

 391حبیبی، حمیده 

 324رقیه  ،حبیبی

 477حبیبی، شیما 

 247فاطمه  ،حبیبی

 152آزاده  ،حبیبی

 779حجازی، میرجلیل 

 489، 488نی نژاد، کریم حداد ایرا

 541حدادیان،  ملبوبه 

 372، 118، 116، 96 بهروز، حریقی

 431حسامی، شهرام 

 831، 704، 696، 661پور، مهدی حسن

 187یونسی ، حسن

، 697، 696، 661،  554، 553پور، مهدی حسن

704 ،831 

 742، 741ساجدی، رضا حسن

 16 افشین، حسنی مهربان

 274اتمیرا  ،حسنی

 833، مظهر حسین

 691زاده، عبداتهادی حسین

 555حسینی قراتری، علی 

 821، 808حسینی نوه، وحید 

 819، 817حسینی نیا، اتغر 

 94، 40، 39 احمد، حسینی

 40، 39 ثمین، حسینی

 278، 277خدیجه  ،حسینی

 708، 615، 418، 282رضا  ،حسینی

 705حسینی، سیدعلی 

 263سیده عاطفه  ،حسینی



 ي
 

 17 عظیمه ،حسینی

 613، 572، 532حسینی، مجتبی 

 537حسینی، مجید 

 30 اکبر، حسینی پور

  263، 1  سیده عاطفه، حسینی

 827، 823پژوه، مهدی حشمت

  584حشمتی، عاطفه 

 670حق شناس، علیرضا 

 677، 655، 618، 614، 608، 521حقانی، مص فی 

 180مجید  ،حقوقی

 687، 630حقی گلباغی، فاطمه 

 124 زین ، حقی

 571ت، زیبا حکم

 368، 88، 87، 74، 71، 43 اتهحبی ، حمزه زرقانی

 379شیوا  ،حمزه

 7 ناهید، حمزه

 206جمشید  ،حیاتی

 791، 656حیدرزاده، آرزو 

 ، 30، 15، 12، 11 جهانگیر، حیدرنژاد

 668، 655، 608، 582، 175حیدری ، نسرین 

 449، 427حیدری تتیباری، مینو 

 830، 778، 776حیدری، احمد 

 270، 266، 265، 260اتغر  ،حیدری

 254، 251رامین  ،حیدری

  824، 815حیدری، سعید 

 605، 601حیدری، سمیرا 

 271فریبا  ،حیدری

 646حیدری، منیژه 

 668، 655، 608، 582، 175نسرین  ،حیدری

 558حیدریان، احمد 

  170 زین  ،حیدریان

 خ

 517، 513خادم تفدرخانی، حمید 

، 463، 456،462، 455، 451،452خاقانی نیا، تمد 

466 ،469 ،475 ،478 

 67 رضا، خاک ور

 317مهسا  ،خاکساری

 518خاتصی، طلعت 

، 612، 509، 498، 493، 486، 485خانجانی، ملمد 

714 ،817 ،819 

 ، 509، 498، 486، 485خانجانی، معصومه 

 712خانی، عباس 

 282حسین  ،خباز جلفایی

 82، 4 معین، خجسته پشتیری

، 184، 181، 168، 133، 129، سید اکبر خداپرست

214 ،615 

 108 مهشید، خدادادی زاده مهابادی

، 274، 84، 73، 69، 68، 65 غالمرضا، خداکرمیان

303 ،312 

 528  خدایاری، سمیرا



 ك
 

 746، 95، 94، 91خدایگان، پژمان 

 729خردمند، کتایون 

 721، 720خرمی، فرشته 

 705خروت، آسترید 

 207 ،166پریسا  ،خزائلی

 293 اتهه ،خسروانجم

 256آرزو  ،خسروزاده

 653خسروی، رویا 

 769خسروی، مریم 

  570، 375، 316، 180 وحید ،خسروی

 73، 65مریم ، خشکدامن

 397حسن خصوتی، امیر

 288، 80مریم  ،خضری

 319اقدس  ،خ ی 

 349فاطمه  ،خلقتی بنا

 749، 708خلقی اشکلک، تیال 

 240علی  ،خلقی

، 646، 645، 515، 511، 418سالن خلیلی مقدم، ار

829 

 55 مریم، خلیلی

 671، 610، 609، 417، 416خواجه علی، جهانگیر 

 727مهدی خوبدل، 

 28 ندا، خ یخوش

 379، 333مریم  ،نامیخوش

 735خوشه بست، زهرا 

 477، 458خیراندیش، ملمد 

 346معصومه  ،خیرگو

 252، 248احمد  ،خیری

 761، 759خیرخواه، ملمد 

 د

 19 نجمه، دستاندا

 786دانای طوس، امیرحسین 

 348غالملسین  ،داوری نژاد

 341 مهدی ،داوری

 2 زهره، داوودی

 482دایر، ملمد سعید 

 420دبیری، فرخ 

 782درانیان، داود 

 380، 319، 229، 208احمد  ،درخشان

 120درخشان، اتمیرا 

 534، 532درسویی، ریلانه 

 555درویش مجنی، تقی 

 310، 161،185 فی مص ،نیادرویش

 811زاده، نازنین دریانی

 326، 161فاطمه  ،دریکوند

 310نوراته  ،دریکوند

 756دسترنج، مهدی 

 173آزاده  ،دالوری

 383 ژیال ،دتخواه



 ل
 

 381، 269 سیدعلیرضا ،دتیلی

 824، 815، 726، 725کناری،  تیال دوستدار کل

 348خیزران  ،دوتت آبادی

 392دهقان بنادکی، معصومه 

 337الته  ،قانده

 795دهقانپور، اتهام 

 109 ملمود، دهقانی اشکذری

 684دهقانی،  سمیرا 

 323زهرا  ،دهقانیان

 673دهمرده، عاطفه 

 449دیتریش، کریستین 

 50، 46، 37، 31، 8، 7 اکبر، دیزجی

 242نفیسه  ،دیوساالر

 138 سید سجاد، ذبیلی

 382، 359امیر  ،ذواتفقاری

 ر

 420رادی، احسان 

 770، 603ی، ابواتفضل رازین

 777، 574، 550راسخ، آرش 

 566، 559راشکی، مریم 

 369، 362، 198، 21 حسینعلی، رامشینی

 459ربیعه، ملمد مهدی 

 20 سمیرا، ربیعی

 660ربیعی، عادل 

 444رج  پور، علی 

 3 حمید، رجبی معماری

 299، 285، 283اباذر  ،رجبی

 644رجبی، سیمین 

 295 سیدهیرش ،رحمان

 535انی، حسن رحم

 742، 741رحمانی، حسین 

 740، 739، 718، 687، 630رحمانی، شیما 

 755رحمانی، فاطمه   

 410، 409رحمانی، مرضیه 

 368، 209سید حسن  ،رحمتی

 268پریسا  ،رحیمی تمندگانی

 578، 577رحیمی کلده ، سمیه 

 457رحیمی، ع ااته 

 799 وحید ،رحیمی

، 113، 111، 103 ،102، 60، 31 حشمت اته، رحیمیان

114 ،117 ،215 ،315 ،373 

 541، 481، 480، 436رخشانی، احسان 

 358، 318، 295، 275، 54، 38 فرشاد، رخشنده رو

، 696، 692، 683، 661، 554، 553رزمجو، جبرائیل 

697 

 806رستگار، فرنوش 

 165افشین  ،رستمی

 719رستمی، فاطمه 

 33 مهسا، رستمی



 م
 

  204، 167 عبداترحمان ،اقدم رشید

 767رشیدی، فاطمه 

 429خواه، فاطمه رشیدی

 51 سجاد، رشیدی منفرد

 155، 146، 126 یونس، رضایی دانش

 275، 166 سعید ،رضایی

 706، 476رضایی، فرهاد 

 512رضایی، فریبا 

 828، 625، 623رضایی، مهران 

 385نصیبه  ،رضایی

 365 رسول ،رضائی

 351رقیه  ،رضائی

 810رضائی، زهره 

 275، 230، 207سعید  ،یرضائ

 641، 640رضائی، مریم 

 211سید ملمد  ،رضوی

 385، 308، 157سیداسماعیل  ،رضوی

 265ملمد  ،رضوی

 381، 269 سیاوش ،پناهرعیت

 831، 688رفیعی دستجردی، هوشنگ 

 658رفیعی کرهرودی، زهرا 

 195حسین  ،رفیعی میانکوشکی

 827، 823، 229، 208ملمدرضا  ،رمضانی مقدم

 707ضانی ملکرودی، ملمد رم

 180احمد  ،رمضانی

 719، 561، 533رمضانی، تیال 

 628، 580، حسین رنجئبر اقدم

 748، 747، 715، 525رنجبر، سمیه 

 433رنجنوش، بهاره 

 560روان، بهناز 

 104 عباسعلی، روانلو

 459روحانی، آژین 

 350، 289، 237، 211حمید  ،روحانی

 354، 352ملمودرضا  ،روزبان

 398وزخش، ملمد ر

 292، 234علی  ،روشن بخش قنبری

 300پرتو ، روشندل

 171مژگان  ،روغنیان

 500رومی، وحید 

 712، 711رون، سل ان 

 422رونق، حامد 

 280وحید  ،رهجو

 346، 324، 287، 193، 145 کامرانا، رهنم

 551ریاحی، اتهام 

 158ملمود  ،ریاحی

  194، 192فریبا  ،رئوفی

 ز

 464، 448مهدی زارع خورمیزی، 



 ن
 

 379بهاره  ،زارع

 615، 376، 230، 168 رسول ،زارع

 570، 375تیال  ،زارع

 75، 74، 71 تادق، زارعی

 457زارعی، تیال 

 538زارعیان، مژگان 

 408زاتی کاکش، پیام 

 308، 157ملمدرضا  ،زاهدی

 257ابراهیم  ،زاهدی اتل

 694، 605، 601، 571زاهدی گلپایگانی ، آزاده  

 419ملمدرضا  زرگران،

 318، 231، 225وحید  ،نیازرین

 97، 6، 5ملمد ، زکی عقل

 677زمانپور، مص فی 

 260، 207، 166، 156، 138 رضاحمید، زادهزمانی

 794، 541، 521زمانی، عباسعلی 

 821زمانی، مریم 

 435زمانی، نرجس 

 230حمیدرضا  ،زادهزمانی

 389زند، ندا 

 719، 561، 533، 527زندی سوهانی، نوشین 

 224سیما  ،زنگنه

 783، 591، 563زهدی، هادی 

 366جواد  ،زیار پایین رودپشتی

 799، 749، 643زیبایی، آرش 

 826، 801، 796زیبایی، آیدین 

 478، 462زیگرز، تلو 

 475، 456زیگلر، یواخیم 

 597، 442زیناتی، ستار 

 385ابراهیم  ،زینلی

 س

 415سادات حسینی، فرناز 

 524، 523ن ساسان فر، ایما

 540ساالری، اتهام 

 351، 347، 342، 2، 1   خدیجهی، ساالر

 224، 175ملمد  ،ساالری

 552، 549ساتک ابراهیمی، حمیده 

 257 ریس پنا ،سانتیاگو

 83، 70 عادته، سبلانی پور

 671سبزعلیان، ملمدرضا 

 444سپهوند، زهرا 

 407سجادی فرد، ملسن 

 17 سید افشین ،سجادی

 224مریم  ،سجادی

 821سجادیان، سیده مینو 

 42، 38 یلدا، سنجسخن

 23 نعمت، سخندان بشیر

 652، 622، 444، 428سراج، علی اتغر 



 س
 

 270ابواتفضل  ،سرپله

 212مهدی ر، پوسرچشمه

 326تدیقه  ،سرتک

 91 معصومه، نیاسروش

 423سری، سایه 

 648سعادت، درنا 

 408سعودی، جمال 

 604سعیدی زاده، آیت اته 

 432بهناز سعیدی، 

 663، 662، 645، 515سعیدی، زریر 

 173شیما  ،سعیدی

 358، 295 اته آیت ،زاده سعیدی

 745سعیدی، فاطمه 

 651، 439سقایی، نازیال 

 318فاطمه  ،چیسکه

 322جمشید  ،سل انی

 320، 159مسعود  ،آبادینجفسل انی

 150، 149 فاطمه، نژادسلمانی

 721، 720زاده، اثمر سلیمان

 211اعظم ، ی دیزیچهسلیمان

 24 ریلانه، سلیمانی

 772سلیمی، پگاه 

 240مهدی  ،سلیمی

 335، 180حسین  ،سماواتیان

  783،695امین سمیع، ملمد

 3 زین ، فردسنجابی

 398سورانی، فرانگیز 

 685، 676، 672باف، ملمود سوف

 663، 662سهرابی، فریبا 

 212ملبوبه ، سهرابی

 560سهیلی فرد، پگاه 

 404، 279بیتا  ،قدمسهیلی م

 478، 475، 462، 456، 411سیدی تاحباری، فرناز 

 803، 802زاده، تغری  سیدی

 827، 823، 797سیرجانی، ملمد 

 560اتهی، فاطمه سیف

 164اتهه  ،اتلهیسیف

 753سیفی، رضا 

 298سونیا  ،سیفی

 504سینایی، سمیرا 

 338 فاطمه اتسادات ،سیدین

 ش

 ، 200تیال  ،شادمانی

 697، 629، 626، 530می، جهانشیر شاکر

 8، 7 نیایش، شاه ملمدی

 700، 644شاهرخی، شهرام 

 138سید ابواتلسن ، شاهزاده فاضلی

 93، 92، 85 سجاد، شاهوردی



 ع
 

 289، 237مجید  ،شاهی

 560شاهینی، آرزو 

 435، 415، 414مهر، معصومه شایان

 302فاطمه  ،شبانی

 154مهدی  ،شتاب بوشهری

 592لمد شجاع اتدینی،  م

 800شجاعی، امین 

 782، 562، 454شجاعی، ملمود 

، 367، 362، 311، 293، 198، 144 عباس، شرزه ای

369 

 560شرف، مص فی 

 526شریعتی، عبداته 

 401، 400، 396، 395شریفی زیوه، پرویز 

 369، 362آزاده  ،شریفی

 399، 298، 290روح اته  ،شریفی

 230کسری  ،شریفی

 185کوثر  ،شریفی

 273، 272ملسن  ،فیشری

 801شریفیان، ایمان 

 801، 796شریفیان، ملمد 

 164، 137 بهرام، شریف نبی

 737، 536شعبانی نژاد، علیرضا 

 365 بهرخ ،شعبانی

 520شفقی، فاطمه 

 522شفیعی، مونا 

 591 ارسالن،  شکرچیان

 242، 241ابراهیم  ،شکوهی

 712، 711شکویی، عباس 

، 101، 61، 60، 56، 51، 16، 10 مسعود، شمس بخش

112 ،272 ،273 

 418شمسی، ملسن 

 412شمسی، مرتضی 

 15، 12، 11 مرضیه، شمشیری

 691شوروئی، ماریه 

 710، 592، ملبت  شهابی نژاد

 357 حدیث ،شهبازی

 36، 35 راحله، شهبازی

 377سمیرا  ،شهبازی

 281کمال  ،شهبازی

 334فرج اته  ،شهریاری احمدی

 337، 270داریوش  ،شهریاری

 284، 64 فاطمه، شهریاری

 520شهسواری، رضا 

 296 سیده مریم ،شهیدی

 287مائده  ،شهیری طبرستانی

 336، 187مهیار  ،شیخ االسالمی

 359، 217 ،3 فاطمه، شیخ

 157نوشین  ،االسالمیشیخ



 ف
 

 217نسیم ، کتوتینظریشیخ

 770، 754شیخی گرجان، عزیز 

 3 فاطمه، شیخی

 388، 325کوثر  ،شیرازی

 822، 820، 503، داود شیردل

 344، 81 اکبر، شیرزاد

 198امین  ،شیرعلی

 566، 559شیروانی، اتغر 

 743، 280ملمدرضا  ،شیری

 638، 576شیشه بر ، پرویز 

 ص

، 804، 790، 787، 771، 722، 716تابر، موسی 
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 509، 498تابرفر، فاطمه  

 673، 94 روح اهلل، تابری ریسه

 101 اسماعیل، تابری

 376مهین  ،تابری

 735، 734تاح  زاده، نجمه 

 354، 352، 293نوازاته  ،تاحبانی

 77، 66 مسعود، تاحبی

 322، 299سعید  ،تادق زاده حمایتی

 689، 575تادقی ، امین  

 834تادقی سرخه دیزجی، بهزاد 

 314، 313حمید  ،تادقی گرمارودی

 543، 542، 504، 427تادقی نامقی، حسین 

 95، 94 اتهه، تادقی

 524، 523دقی، حسین تا

 729، 681، 311رضا  ،تادقی

 380سمیه  ،تادقی

 669، 454، 445، 443ابراهیم  تادقی، سید

 36 تیال، تادقی

 431تادقی، مریم 

 335مجید  ،زادهتادقی

 597، 454، 445، 443تادقی ، سید ابراهیم 

 205، 165، 147 حسین، تارمی

 648، 417، 416تاتلی جوزانی، غالمرضا 

 506سربیژن، علیرضا  تاتلی

 154هاجر  ،تاتلی کهریز سنگی

 105 اتهام، تاتلی

 364، 109، 108، 105، 88، 87، 84 ملمد، تاتلی

 308، 157سیدجواد  ،تانعی

 136، 135، 9 فاطمه، تباحی

 809تباحی، قدرت اته 

 549تباغ نیا، ناتر 

 384، 264سید کاظم  ،تباغ

 54 سیمین، تباغیان

 508، 507تبلی، ملمد 

 694، 571، 511، 492، 487تبوری،  علیرضا  



 ص
 

 374حسین  ،تبوری

 664، 643، 621تلراگرد، احد 

 810، 805، 803تلرائیان، حمیده 

، 618، 614، 608، 582تدارتیان جهرمی ، امین 

655 ،668 ،677 ،802 ،805 ،810 

 783تداقت باف، روشنک 

 546تداقت فر، عزت اته 

 29 سعید، تداقت

 580، 562تدیقی، الدن 

 34 نسیم، تدیقیان

، 744، 633، 632، 546تراف معیری، حمیدرضا 

772 ،813 ،818 

 138 ملمد رضا، تعودی

 291علی  ،تفایی فراهانی

 187 داریوش ،تفایی

 377، 349، 273، 272، 126، 60، 16 ناتر، تفایی

 677نیا، منور تفایی

 131، 130 بنفشه، تفایی فراهانی

 336، 187داریوش  ،تفایی

 186ناتر  ،تفایی 

 303فهیمه  ،تفدرپور

 755، 505تفر علیزاده، ملمد حسن 

 333شاهد  ،تفر

 755، 505تفرعلیزاده، ملمدحسن 

 790، 787، 744، 546، 503تفوی، سیدعلی 

 332، 331تفرعلی  ،تفوی

 35 فضل اته، تفی خانی

 689، 575تلواتی، سمیه 

 763 اتهام، تنعتگر

 410 ،409تیاد منصور، عبداترضا 

 110، 107، 97 مجید، تیامپور

 ض

 783، 593ضرابی، مهدی 

 561، 533ضرغامی، سارا 

 682، 680ضیاءاتدینی، مهدی 

 216، 215حکیمه ، ضیایی جویباری

 777، 730،634، 650، 550ضیایی، معصومه 

 695ضیائی مدبونی، ملمدعلی 

 ط

 461طات ، فاطمه 

 821، 808، 800، 758، 714طاتبی جهرمی، خلیل 

، 467، 462، 460، 456، 436طاتبی، علی اتغر 

475،478 ،581 ،624 ،671 ،676  

 569طاوسی اجود، فائزه   

 3 کوروش، طاهرخانی

، 305، 304، 294، 158، 122، 121، 59 پریسا، طاهری

343 ،386 ،387 

 698طاهری، فهیمه 

 560طرفی تاموتی، ابراهیم



 ق
 

 223، 177ملمدرضا  ،طرهانی

، 334، 305، 304، 104، 77، 66، 59 سعید، طریقی

343 ،386 ،387 

 833، 788، 664، 621، 338رضا  ،طالیی حسنلویی

 374، 186فاختک  ،طلیعی

 824، 815، 738طورانی، امیرحسین 

 574طوسی ، مهدی  

 355اته امین  ،طهماسبی

 ظ

 320، 268، 176، 159دوستمراد  ،ظفری

 282اسفندیار  ،ظهور

 ع

 348بهرام  ،عابدی

 814، 799، 784، 683، زهرا عابدی

 29 شکوفه، عابدی

 784عابدی، علی اکبر 

 797، 406  عابدینی، رضا

 578، 577عاشوری، احمد 

 732، 731عاشوری، شبنم 

 14، 13 عفت، زادهعاتم

 470عاتی پناه، هلن 

 751، 538عاتیچی، ملمود 

 267عمران  ،عاتیشاه

 481، 480عامری سیاهویی، علی 

 830 زاده، مرضیهعامی

 713عباداتلهی، عسگر 

 73، 65 علی اکبر، عبادی

 394، 393عباس پور، مجید 

، 764، 709، 707، 674عباسی مژدهی، ملمدرضا 

789 ،793 

 516عباسی، حامد 

، 631، 607، 604، 598، 544پور، حبی   عباسی

724 ،738 ،815 ،824 

 793، 789، 709، 707عباسی مژدهی، ملمدرضا 

  201، 127، 125 واشی ،عبداتلهی اقدم

 285، 283ملمد  ،عبداتلهیان نوقابی

 814، 688عبداتملکی، آرمان 

 372، 96 جعفر، عبداته زاده

 201، 127، 125شیوا ، عبداتهی اقدم

 751عبداتهی، ملسن 

 371، 323، 246ملمد  ،عبداتهی

 467عبدتی، پریسا 

 681عبدتی، تبا 

 81 فاطمه، عبدتی

 737، 717، 536، 445، 443عجم حسنی، مریم 

 311، 179مرتضی  ،عرب سلمانی

 819عربی، امیر 

 316رحمان  ،عرفانی

 521عزیزخانی، ابراهیم 



 ر
 

 769عزیزی، ماتک 

 225رضا  ،نژادعزیزی

 830عسکری سریزدی، قاسم 

، 568، 550، 481، 480عسکری سیاهویی، مجید 

777 

 556عسکری، ملمدعلی 

 738، 724،  604،631، 544عسکریان زاده، علیرضا 

 571عسکریه یزدی، سپیده 

 326 اکرم ،عسگری

 377حامد  ،عسگری

 833عسگری، ساسان 

 590، 588عسگری، شهریار 

 284، 64 اتهام، عشق پور

 751 عشقی، سعید

 776عصادی، ملمد جواد  

 35 ملمد حسن، عصاره

 730، 620، 564ع اپور، مریم 

 666، 611ع اران، ملمدرضا 

 808ع اریان فر، مرضیه 

 740، 739، 718، 665، 548یمی، سوتماز عظ

 86، 63 ملمد، عظیمی

 560عالقمند، فاطمه 

  728علمشاهی، طاهره 

 101 سید مهدی، علوی

 172، 163سید وحید  ،علوی

 259فرزاد  ،علی رمجی

 446علی نیا، فرامرز 

 623علیپور،  علیرضا 

 339، 155نسیم  ،علیجانی

 219، 203امین  ،علیدادی

 351، 347، 342، 330، 195رضا حمید ،علیزاده

 555اتدین علیزاده، شمس

 503علیزاده، تدیقه 

 746زاده، علی علی

 197، 196علیرضا ، علیزاده

 371مرضیه  ،کرمیعلی

 392علیمرادی، جعفر 

 30 فرشته، علیپور

 651عمادی، تیال 

 570عمرانی، ملسن 

 129 ملمد، عموپور

 90، 89 آمنه، عنابستانی

 834ی عنایتی، احمدعل

 753، 292مهدی  ،عیاری

 360، 286، 28، 25، 23، 22 امید، عینی گندمانی

 795، 649عیوضیان کاری، ناتر 

 غ

 663، 662غارتی، بهمن 



 ش
 

 689، 575، 492غباری ، حامد 

 627غزوی، مهران 

 602، 599غفاری، سپیده 

 73، 65 ریلانه، غالمعلی زاده

 675غالمی مقدم، سمانه 

 597لانه ، ریغالمی قوام آباد

 527غنیان، منصور 

 699غیبی، مهدی 

 ف

 732، 731فاتلی، سهیال 

 538، 309، 261احسان  ،فاطمی

 200اکرم  ،فاطمی

 427فاورت، کلین 

، 585، 581، 579، 551، 460، یعقوب پورفتلی

587 ،611 ،624 ،666 ،676 ،672 ،685 ،765 ،828   

 831، 468فتلی، سید علی اتغر 

 728فتوحی، کبری 

 322، 285، 283کیوان  ،توحیف

، 177، 174، 142، 127، 125 بردیخلیل، فرفتوحی

196 ،197 ،201 ،223 ،227 

 705فتوک کیایی، سیده معصومه 

 401، 400، 396، 395فخاری، رسول 

 631فخری، نجمه 

  521فرار، ناتر 

 581، آزاده فرازمند

، 760، 699، 648، 628، 406فرازمنئد، حسین 

763 ،797 ،823 ،827 

 829، 687فراهانی، سعید 

 467فراهانی، سمیرا 

 52، 49، 44 فریده، فرح بخش

 446فرح پور حقانی، آتوسا 

 638فرحی، سارا 

 199، 162، 86، 63 رضا، فرخی نژاد

 704، 681، 652، 622، 530، 529فرخی، شهرام 

 439فرزانه، فروغ اتسادات 

 342، 70، 46 ملسن، فرزانه

 732، 731، 472، 471ا فرشباف پورآباد، رض

 537فرضی، مهدی 

 345، 190درنا  ،فرقانی

 460فرهاد، افروز 

 605، 601، 535فرهادی، رویا 

 228همایون  ،فرهمند

 762، 520 سید وحید، فرهنگی

 805فریبرزی، اتهام 

 519فرید، سهیل 

 617فریدون پور، ملمد 

 322پرویز  ،فصاحت

 778فصیلی، ملمد تقی 

 98، 82 ،78 امل، عربفضلی



 ت
 

 398، 390، 329فرناز  ،فکرت

 504فکرت، تیدا 

 344، 297، 81 وحید، فالح زاده ممقانی

 464، 448، 431فالح زاده، مجید 

 122، 121، 91 ماهرخ، فالحتی رستگار

 658نژاد مجرد، ندا فالح

 258امین  ،فالحی

 450، 440فالمرزی، شهرام 

 172فائزه  ،فلکی

 315سمن  ،فیروزیان بندپی

 99 ندا، تیادیان فیض

 297جرج  ،فیلیکس

 ق

 246، 245، 244رضا  ،قادری

 385فرشید  ،فرقادری

 191، 189سعید  ،قاسمی اسفهالن

 414قاسمی چراتی، مهدیه 

 736قاسمی کهریزه، اکبر 

 340شهرام  ،قاسمی میر

 228راحیل  ،قاسمی

 202سعید  ،قاسمی

 537، 377 سلیمان ،قاسمی

 156ناهید  ،قاسمی

 761، 759وحید قاسمی، 

 366، 363، 336، 284، 80، 64 ابواتقاسم، قاسمی

، 655، 614، 608، 582، 371قانع جهرمی، مجتبی 

668 ،677 ،802 ،805 ،810 

 623قائم مقامی، احسان 

 50 مرضیه، قباخلو

 214، 129 معصومه، قبادنژاد

 358نرگس  ،قبادی

 489، 488قبلعلی وند، سعیده 

 393قدسی، مسعود 

 366فاطمه  ،قدمنان

 576قدمی ، تلبت 

 793، 532قدمیاری، ملمد 

 413قدیرزاده، تیال 

 729قدیم مالتو، مریم 

 451قراجه داغی، یاسر 

 472، 471قراتی، بابک 

 35، 34، 33، 27، 26، 24، 9، 4 ابوذر، قربانی

 75، 72 احمدرضا، قربانی

 652، 622قربانی، روشنک 

 330، 118، 116 سامان، قربانی

 175مرتضی  ،قربانی

 804، 552، 549، 492خانی، غالملسین قره

 390قالوند، فتانه 

 570قلندری، ملدثه 



 ث
 

 723مرتضی  خانی، قلیچ

 21 سمیه، زاده روشنققلی

 376حمید رضا  ،قمی

 793، 789، 709، 707، 674قنادآموز،  سعید 

 126 زهرا، قنبری

، 262، 210، 183، 182، 155، 146قوستا، یوبرت 

339 ،356 ،656 

 ک

 698کاپن هوفر، آتبرت 

 90 آندرآ، کارا

 682، 680کارآموزیان، فرناز 

 259اکبر  ،کارگر بیده

 468، 463، 455، 452، 452کازرانی، فرزانه 

 472کاسبی، ناتر 

 387، 386کاظم  ،کاسفی

 23 زهرا، کاشیها

 258، 255، 252، 250، 248ابراهیم  ،کاظمی

 518، 510کاظمی، شهروز 

 679مه کاظمی، فاط

 736، 667، 432کاظمی، ملمدحسین 

 290نسرین  ،کاظمی

 779کاظمی، فاطمه 

 301، 148، 141، 140 همایون، کاظمی

  184 ملمد ،زاده چکوسریکاظم

 316امید  ،کاظمی نیا

 763 فاطمه، کافی فراشاه

 321، 305، 304مژده  ،کاکوئی نژاد

 813، 772، 752 اورنگ، کاوسی

 515کبیری، حمیرضا 

 726، 725ی رئیس آباد، مهدی کبیر

 262مهرویه  ،کتابچی

 442کجباف واال، غالمرضا 

 576، 444کچِیلی ، فرحان 

، 395، 282، 281، 279حسین  ،کربالیی خیاوی

396 ،404 

 342مریم  ،کرد

 587، 585کرمی ، آمنه 

  232، 219سعدی  ،کرمی

 265ملمدرضا  ،نژادکرمی

 441پور، یونس کریم

 806، 660، 545، 442نی، جواد کریم زاده اتفها

 786کریم زاده، فرناز 

 97 مرضیه، کریم زاده

 679زاده، رقیه کریم

 218منصور ، کریمی جشنی

 749، 643کریمی مالطی، آزاده 

 382 اتهه ،کریمی

 724کریمی، جابر 



 خ
 

، 698، 602، 599، 572، 534، 532کریمی، جواد 

701 

 736کریمی، سروش 

 204کیوان ، کریمی

 779اده، رقیه زکریم

 807، 798کزازی، مجید 

 282کاووس  ،کشاورز

 765، 579کشکوتی ، مرضیه 

 37 سیامک، کالنتری

 451کلود، ژان 

 760، 707، 563کلیایی، رئوف 

 728کماتی دهقان، مهدیه 

 698کماتی، شکوفه 

 496کماتی، کریم 

 15، 12، 11 مهدی، کماتی

 526، 411تالح اتدین  ،کمانگر

 337 سمیه ،کنگرتو

 664، 621اتغر کوثری، علی

 232، 219مژگان  ،کوثری

 233، 28، 25، 23، 22 داود، کوتیوند

 37 مینا، کوهی حبیبی

 639کهتری، کاظم 

 426، 425کهراریان، مرتضی 

 457کهریزی، دانیال 

 786کهزادی، ساناز 

 207، 166 هادی ،کیادتیری

 231زین   ،کیخسروی

 674، 762، 654کیهانیان، علی اکبر 

 581کریمی، مریم 

 760، 563کلیائی، رئوف 

 گ

 37 فرناندو، گارسیا آرنال

 117، 113 اتنا، گارسیا واتدس

  253 فلورین ،گراندتر

 659گرجی، زهرا 

 251بهروز  ،گل حسن

 763، 756، 648، 555گل ملمدی، غالمرضا 

، 647، 678، 572، 556، 544گلدانساز، سیدحسین 

705 ،788 

 658گلدسته، شیال 

 343، 59 مرتضی، ملمدیلگ

 225علیرضا  ،نراقیگل

 704زاده، علی گلی

 114، 111 آرام، گنجه

 798 گنجی، نوشین

 724گودرزوند چگینی، سمیرا 

 392گودرزی، سارا 

 117، 113 مارگاریتا، گومیال



 ذ
 

، 475، 462، 456، 453، 424گیالسیان، ابراهیم 

478 

 ل

 782الریجانی، کامبیز 

 117، 113 جرج، التوکات

 171 آزاد ،الوا

 473، 465تشکری، ملمدرضا 

 690، 502، 495، 491اتلهی، پریسا ت ف

، 421، 419، 413، 412، 411زاده، حسین ت فعلی

422 ،432 ،441 

 18 مائده پور،ت فی

 410، 409ت فی ماوی، فرید 

 673ت یفی، ملیله 

 176سلر  ،تیالیی

 م

 463، 455، 452مارک، پاتت 

 768، 589شعبانعلی مافی پاشاکالیی، 

 490ماگوسکی، ا 

 489، 488ماگوفسکی، ویشیج 

 285، 283تمد  ،مبصر

 243، 76 مهیار، مبصری

 556متشرع زاده، بابک 

 697، 554، 553نیا، تیال  متقی

 494متوسل آرانی، سوده 

 356عترت  ،مجتوی

 793، 789، 709، 674مجی  حق قدم، زهرا 

 446مجیدی شیل سر، فرزاد 

 52، 49، 44 نرگس ،مجیدیان

 665مجیدیانی، سیما 

 710ملبت، نسیم 

 615ملبوب، حمیده 

 825ملجوب، سید مهدی 

، 742، 741، 723، 600، 568ملرمی پور، سعید 

753 ،757 ،773 ،774 ،775 ،792 ،811 ،828 ،

832 

 560ملسنی، تیال  

 454ملمد بیگی، فاطمه 

 335، 273، 272بهرام  ،ملمد سل انی

 598ظم ملمدپور ، کا

 785ملمدزاده، مژگان 

 359مرتضی  ،ملمدشفیع

 809ملمدنژاد، مجید 

 583، 567ملمدی انایی، ملسن 

 ، 715، 525، 519ملمدی پور، علی 

 378، 178ملمد  ،ملمدی پور

 618، 405ملمدی خرم آبادی، عباس 

 437ملمدی شریف، ملمود 

 293مهرنوش  ،ملمدی فر



 ض
 

 774، 757ملمدی گیسور، وحید 

 328، 327آمنه  ،ملمدی

 802ملمدی، حجت اهلل  

 151 حمید، ملمدی

 795، 693ملمدی، داود 

 447ملمدی، رحمان 

 560ملمدی، شیما 

 610، 609ملمدی، معصومه 

 39 موسی، ملمدی

 701ملمدیانی، مهرداد 

 763، 715، 525، 519ملمدی پور، علی 

  184حمید  ،ملمدی

 70 اسماعیل، ملمودی

، 320، 305، 304، 299 ،159سید باقر  ،ملمودی

321 ،333 

 319هادی  ،ملمودی

 733ملمودیان، مهدی 

 458ملی آبادی، مریم 

 379 زهرا ،مختارزاده

 422مختاری، عزیزاهلل 

 754مختاریان، علیرضا 

 30 ملمد، مداحیان

 642، 584، 569مددی، حسین 

 376سید علی ملمد  ،مدرس ثانوی

 326عارف  ،مرادپور

، 229، 222، 221، 208جتبی م ،مرادزاده اسکندری

350 ،380 

 3 ناهید، مرادی

 496مرتضوی، سیدعبداتعظیم 

 580مرتضئوی، سیده عاطفه 

 799، 697، 696، 661مردانی طالیی، مژگان 

 90، 89 کریستینا، مرزاکی

 613، 449، 427مروج، غالملسین 

 53، 52، 49، 48، 44 امیر، مساح

، 131، 130، 124، 123 رضا، زاده قلمفرسامستوفی

149 ،150 ،213 ،277 ،278 ،327 ،328 

 421مسعودی راد، سهیال 

 374حوریه  ،مسعودی

 407مسلم نژاد، خدیجه 

 708، 181، 123مسیگل، حسین 

 347 سمیرا ،مشایخی

 8، 7 غالملسین، مصاحبی

 460، 450، 440مصدق، ملمد سعید 

 465مص فوی، ملمدرضا 

 637، 635مص فی زاده، نرگس 

 340م اعظ ،م لبی

 249تیال  ،م یعیان

 691معاتی امیری، رضا 

 399معرف زاده، ناهید 

 541، 99معرفت، علیرضا 



 غ
 

 766، 730معروف، عارف 

 689، 713پور ، مص فی معروف

 30، 15، 12، 11، 2 حسین، معصومی

 792معصومی، مریم 

 93، 85، 45، 43 ملمود، معصومی

 382اتدین سراج ،معظمی

 643معلم، زهره 

 572، زهرا معماری

 675، 521معینی نقده، ناتر 

 57، 56 احمد، معینی

 136، 135، 75، 72، 71 حمزه، مفاخری

 461، 433، 430مفیدی نیستانک، ملسن 
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 265منصور  ،منتظری
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 47 سیده فاطمه، موسوی مهر

 480موسوی، سید ابراهیم 
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 656موسوی، مهدیه 
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 482موسی کاظمی، سید حسن 
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 437موئیلویک، جان 

 642مهدوی، طیبه اتسادات 

 17 عبداترحیم ،مهدوی
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 771، 767مهدوی، وحید 
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 340، 317، 316، 132 تفرعلی، مهدیان
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742 ،765 ،811 ،833 

 544مهرآذین، رضا 

 206، 199، 162، 86، 63، 3 مهدی، هرابی کوشکیم

 335، 220 رحیم ،مهرابی
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 3 حسین، ملله مؤذن رضا
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 505میرفخرایی، شهرام 
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 262 ت فعلی ،ناتری
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 375علیرضا  ،نبی پور

 139 اعظم، نجفی کهکی

 265حسین  ،نجفی

 389، 144 شمس اته، نجفی
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 109 تیال، اننظر پوری

 628نظری تابک، سوسن 

 273، 272فهیمه  ،نظری

 610، 609، 558نعمت اتلهی ، ملمدرضا 
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 239اتمیرا  ،نوروزی

 379پیمان  ،نوروزی

، 780، 767، 697، 696، 661نوری قنبالنی، قدیر 

781 ،814 ،831 

 31 سلر، نوری
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 437رضا زاده، علیهادی
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های خراسان شمالی و بررسی مولکولی بخشی از ژن پروتئین پوششی ویروس موزاییک خطی گندم در استان

 گلستان

 
 2و سیده عاطفه حسینی  1خدیجه ساالری

 

               گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت                                    .1
  .گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند .2

Khadijeh.salari@ujiroft.ac.ir 
 

و خانواده   Tritimovirusاز اعضاي جنس Wheat streak mosaic virus( WSMVويروس موزاييک خطي گندم )
Potyviridae باشد. اين اي خمش پذير ميهاي آن رشتهبوده و پيکره ايباشد. ژنوم ويروس از نوع ار ان اي مثبت و تک رشتهمي
گردد. به منظور ( منتقل ميAceria tosichellaهاي اريوفيده )هاي آلوده کننده غالت است که توسط کنهترين ويروسويروس از مهم

لي و گلستان طي اسفند و فروردين ماه هاي خراسان شمانمونه گندم و جو از مزارع استان 86شناسايي و بررسي پراکنش اين ويروس تعداد 
ها داراي عالئم زردي، موزاييک خطي، کوتولگي و در برخي گياهان نکروز شديد بودند. ار ان اي اين جمع آوري شد. اين نمونه94-1393

با نرم  WSMVF1/R1تغيير يافته استخراج شد. به منظور تکثير بخشي از ژن پوشش پروتئيني، آغازگرهاي  CTABها با روش نمونه
( مورد استفاده قرار گرفت. در RT-PCRاي پليمراز با نسخه برداري معکوس )طراحي و در واکنش زنجيره Vector NTI 11افزار 

نمونه گندم و دو نمونه جو، تکثير شد و پنج نمونه شامل سه نمونه جدا شده از  12جفت باز در  430اي به طول قطعه RT-PCRواکنش 
ه جدا شده از جو بر اساس منطقه جغرافيايي نمونه برداري شده، تعيين توالي شد. ترادف نوکلئوتيدي قطعه بدست آمده با گندم و دو نمون

 مقايسه قطعه مورد نظر باموجود در بانک ژن بود.  WSMVهاي بدست آمده، با توالي استفاده از نرم افزار بالست بيانگر تشابه توالي
 98-100درصدي در سطح نوکلئوتيدي و 95-99ز ساير نقاط دنيا انجام شد. نتايج حاصل ميزان مشابهت ا WSMVاز جدايه هاي  يدتعدا

درصدي در  89-100درصدي در سطح نوکلئوتيدي و 79-96درصدي در سطح آمينواسيدي را بين جدايه هاي ايراني و ميزان مشابهت 
هاي مورد مطالعه، درخت شان داد. به منظور بررسي رابطه فيلوژنتيکي جدايهسطح آمينواسيدي را بين جدايه هاي ايراني و جدايه هاي دنيا ن

هاي اين ويروس بر اساس ترادف نوکلئوتيدي بخشي از ها نشان داد که جدايهبررسي ترسيم شد. MEGA6فيلوژنتيکي توسط نرم افزار 
مربوط به  I قرار گرفتند. گروه IIهاي دنيا در گروه جدايه هاي ايراني در مقايسه باتقسيم شدند. جدايه IIIو  I ،IIسه گروه  ، بهCPژن 

هاي ايراني، مربوط به هايي از اروپا بود. نزديکترين جدايه به جدايهشامل جدايه IIIهايي از آمريکا، ترکيه، کانادا و استراليا و گروه جدايه
( با AF285170ود و دورترين جدايه مربوط به مکزيک )درصد ب 96با ميزان شباهت  (AF057533کشور آمريکا و به شماره دسترسي )

هاي آن، درصد بود. تحقيق بيشتر جهت تعيين ميزان پراکنش اين ويروس در ساير نقاط کشور، شناسايي ديگر ميزبان 79 ميزان شباهت
 باشد.تعيين توالي کامل پوشش پروتئيني و مطالعه بيشتر ساختار ژنوم اين ويروس الزم مي

 

 : غالت، واکنش زنجيره اي پليمراز، ويروس موزائيک خطي گندم.کلیدی هایواژه
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 بر روی گیاه زینتی پروانش در ایران  ویروس موزائیک خیاراولین گزارش از وقوع 
 

 2و زهره داوودی 2، حسین معصومی1خدیجه ساالری

 

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت-1
 کده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمانگروه گیاهپزشکی، دانش-2

Khadijeh.salari@ujiroft.ac.ir 
 

، بيمارگر Bromoviridae، خانواده Cucumovirusگونه تيپ جنس  Cucumber mosaic virus (CMV)خيار موزاييک ويروس
شود. دامنه ميزباني اين ويروس بيش از ها به روش ناپايا منتقل ميي و زينتي مي باشد که توسط شتهمهم بسياري از محصوالت باغي، زراع

گياه علفي گلدار با نام roseus Catharanthusهاست، پروانش ايها و دو لپهايخانواده از تک لپه 100گونه گياهي در بيش از  1200
هاي آن در فصل بهار و تابستان ظاهر مي شوند و به عنوان است که گل Apocynaceae اياناز خانواده خرزهره Periwinkleانگليسي 

عالئم  1395گيرد. در بهار سال گل فصلي و در صورت مساعد بودن شرايط اقليمي به عنوان گياه گلدار چند ساله مورد استفاده قرار مي
هاي سبز شهرستان جيرفت مشاهده شد، وانش زينتي در يکي از فضاهاي پرموزائيک و تاولي شديد روي برگها و همچنين کوتولگي بوته

هاي برگي توسط بافر فسفات سديم عصاره گيري و بر روي چندين گياه آزمون مناسب همچون ارقام مختلف توتون، تاتوره از خانواده نمونه
Solanaceae  و گياه سلمه تره از خانوادهChenopodiaceae هاي موزائيک سيستميک شت چند روز، نشانهمايه زني شدند. پس از گذ

هاي موضعي کلروز و نکروز روي گياه سلمه تره و لکه cv. samsun Nicotiana tobacumدر توتون رقم سامسون 
Chenopodium amaranticolor  ،ار.ان.اي اين نمونه ها با استفاده ايجاد گرديد. با توجه به عالئم ايجاد شده بر روي گياهان آزمون

استخراج شدند. به منظور تکثير ژن  High Pure Viral Nucleic Acid Kit (Roche Biochemical, Germany)ز کيت ا
جفت باز را تکثير و پس از آن  920در واکنش زنجيره اي پليمراز معکوس قطعه اي به طول  CMVF1/R1پروتئين پوششي، آغازگرهاي 

زينتي پروانش نسبت دست آمده با استفاده از نرم افزار بالست بيانگر اثبات آلودگي گياه تعيين توالي گرديد. ترادف نوکلئوتيدي قطعه ب
جفت باز و مقايسه قطعه مورد نظر با تعدادي از  657ژن پروتئين پوششي به ميزان مي باشد. پس از مجزا نمودن طول کامل  CMVبه

در درصدي  95-100در سطح نوکلئوتيدي و درصدي 80-99شابهت از ساير نقاط دنيا انجام شد. نتايج حاصل ميزان م CMVجدايه هاي
 CPهاي اين ويروس بر اساس ترادف نوکلئوتيدي ژن سطح آمينواسيدي را نشان داد. به عالوه، بررسي فيلوژنتيکي نشان داد که که جدايه

 IAدر گروه  CMVهاي ايراني قبليثر جدايهمي باشد. اک IBو  IAنيز داراي دو زير گروه  Iتقسيم گرديده که گروه  IIو  Iبه دو گروه 
هاي خوزستان و خراسان گزارش شده از گوجه فرنگي در استان CMVهاي قرار گرفتند و جدايه پروانش مربوط به اين مطالعه با جدايه

گيرند. لذا با قرار مي IBهاي فلفل سياه از کشور مالزي همگي در زير گروه ي پروانش از کره جنوبي و جدايههارضوي و همچنين جدايه
اي، تحقيق بيشتر جهت تعيين ميزان پراکنش اين هاي زينتي و گياهان گلخانهو افزايش کاشت گل CMVتوجه به آلودگي گياه پروانش با 

 .باشدميويروس در ساير نقاط کشور بر روي اين ميزبان، شناسايي ديگر ميزبان هاي آن و مطالعه بيشتر ساختار ژنوم اين ويروس الزم 
 

 گياهان زينتي، واکنش زنجيره اي پليمراز، ويروس موزائيک خيار. واژه های کلیدی:
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 ردیابی و پراکنش ویروس موزائیک نواری نیشکر در اراضی نیشکر استان خوزستان
 

 ، 4ه شیخی، فاطم4محله ، حسین مؤذن رضا4، کوروش طاهرخانی3، مهدی مهرابی کوشکی2، حمید رجبی معماری1ناهید مرادی

 1فردزینب سنجابیو  4ندا نصیرپور

 

 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران ، اهواز. .1

 استادیا گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران ، اهواز. .2

 ه کشاورزی دانشگاه شهید چمران ، اهواز.استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکد.3

 .مرکز تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان، اهواز.4
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کند. يکي از گياهان قندي مهم است که بخش اصلي شکر مصرفي مردم جهان را تأمين مي (.Saccharum officinarum Lنيشکر )
هاي ويروسي نيشکر هستند. ويروس موزائيک نواري نيشکر، ترين بيماريترين و گستردهده موزائيک يکي از مخربهاي ايجاد کننويروس

ي موزائيک در هاي ايجاد کنندهاست و عالئم آن مختلط با ساير ويروس Potyviridaeدر خانواده  Poacevirusاي از جنس جديد گونه
است. با توجه به راهبردي بودن زراعت نيشکر در استان خوزستان و نامشخص بودن  رگومويروس موزائيک نيشکر و ويروس موزائيک سو

و بررسي ويروس موزائيک نواري نيشکر وضعيت آلودگي به اين ويروس در اراضي استان اين تحقيق جهت رديابي و تعيين پراکنش 
هاي حاوي عالئم از برگ، 1393-1394در سال زراعي  زي شد.ريهاي شناخته شده برنامههاي بومي استان با ساير استرينفيلوژني جدايه

کل از بافت برگ با استفاده از روش تغيير يافته و بهينه شده مبتني بر آر ان آ آوري و بر روي يخ به آزمايشگاه منتقل شدند. مزارع جمع
ليمراز با استفاده از جفت پرايمر اختصاصي رفت اي پبرداري معکوس و واکنش زنجيرهمصرف فنل کلروفرم و بافر تنس استخراج شد. نسخه

کيلو باز انجام شد. بر  570اي به طول پروتئين براي تکثير قطعه NIbطراحي شده از توالي پروتئين پوششي و  SCSMV-F/Rو برگشت 
ي شده مربوط به شش کشت و نمونه بررس 90و با در نظر گرفتن تکثير ناحيه هدف، از اي پليمراز واکنش زنجيرهاساس آناليز محصوالت 

قطعات تکثيري با استفاده از روش رسوب با اتانول تشخيص داده شد. موزائيک نواري نيشکر نمونه آلوده به ويروس  16صنعت نيشکر، 
 مربوط به سه کشت و صنعت هاي بدست آمده ويراستاري و مونتاژ شدند. توالي شش نمونهتوالييابي شدند. سازي و سپس تواليخالص

و  KR868693 ،KU297228،KU323638  ،KU297229 ،KR920050هاي دسترسي نيشکر در بانک ژن ذخيره و تحت شماره
KU297230  .ها؛ جستجوي پس از ويراستاري تواليقرار گرفتندBLASTn هاي مورد مطالعه با جدايه شباهت توالي ميزانررسي براي ب

هاي هاي موجود در بانک ژن نشان درصد شباهت با ساير استرين 90ها بيش از س آن جدايههاي مرجع انجام گرفت و بر اساتوالي استرين
درصد شباهت باالترين شباهت را با استريني از پاکستان و  96و  97به ترتيب با   SCSMV-39و  SCSMV-3هاي دادند. جدايه

شباهت را با استريني از چين نشان دادند. درصد شباهت باالترين  93با  SCSMV-36و  SCSMV-33 ،SCSMV-34هاي جدايه
درخت فيلوژنتيکي بر اساس  درصد شباهت باالترين شباهت را با استريني از پاکستان نشان داد. 96با  SCSMV-37همچنين جدايه 
هايي د و استرينهاي بومي يک کالهايي از پاکستان و هند به همراه جدايهنمايي بيشينه ترسيم و مشخص شد که استرينالگوريتم درست

هايي از پاکستان و نمايي بيشينه نشان داد که استريناز هند، چين، اندونزي، ژاپن و تايلند در يک کالد متفاوت قرار گرفتند. آناليز درست
 اند. منشأ گرفتههاي اين ويروس از مناطق مختلف چين، اندونزي و تايلند هاي ايران از جمعيتهند به همراه جدايه

 

 .پروتئين، پروتئين پوششي NIb،ويروس موزائيک سورگوم،  Poacevirus: های کلیدیهواژ
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 فرنگی درسازی و بیان ژن پروتئین حرکتی جدایه ایرانی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجههمسانه
 Escherichia coli 

 
 2نیاسید علی اکبر بهجت و  1، ابوذر قربانی1معین خجسته پشتیری

 

 شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیرازری بیماریدانشجوی دکت.1

 شناسی گیاهی ،  دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیرازدانشیار، مرکز تحقیقات ویروس.2
 moeinkhojaste91@ut.ac.ir 

 

زاترين (، از خسارتTomato yellow leaf curl virus, TYLCV-[Ab]فرنگي )جدايـه ايرانـي ويروس پيچيدگي برگ زرد گوجه 
و خانواده   Begomovirusتک حلقوي عضو جنس  DNAبا ژنوم  TYLCVشود. فرنگي در ايران محسوب ميهاي گوجهويروس

Geminiviridae  ژنوم ويروس  .باشدميTYLCV-[Ab]  داراي دو چارچوب خوانش باز شاملV1  وV2  روي رشته ويروسي و
در حرکت ويروس در گياه نقش  V2باشد. چارچوب خوانش باز روي رشته مکمل مي C4و  C1 ،C2 ،C3امل، چهار چارچوب خوانش باز ش

مراز  اي پليدر واکنش زنجيره TYLCV-[Ab]از گياهان آلوده، ژن پروتئين حرکتي  DNAدر تحقيق حاضر، پس از استخراج  دارد.
(PCRتوسط آغازگرهاي اختصاصي حاوي محل ) هاي برشيBamHI  وHindIII  آغازگرهاي ويروسي و مکمل  5´به ترتيب در انتهاي

جفت بـاز بود که پس از جداسازي و خالص سازي از  350مـورد انتظار به اندازه حـدود  DNAتکثيـر يک قطعـه  PCRتکثير شد. نتيجه 
(، جهت تکثير به باکتري pTZ57TYLCV-V2سازي شد. پالسميد نوترکيب حاصل )همسانه pTZ57R/Tژل در ناقـل  پالسميدي 

Escherishia coli  سويهDH5α ( انتقال داده شد. صحت همسانه نوترکيب حاصلpTZ57TYLCV-V2 ) از طريق تعيين ترادف
جفت باز تعيين شد که با ترادف  V2 ،351کره جنوبي مورد تاييد قرار گرفت. اندازه دقيق ژن  Macrogenژن وارد شده توسط شرکت 

درصدي نشان داد. ژن مربوطه پس از هضم آنزيمي  99/99شباهت  TYLCV-[Ab] ويروس (V2)ژن پروتئين حرکتي قطعه مورد نظر 
انتقـال يافت. پالسميد نوترکيب  pET28 بازيابي و به ناقل بيان pTZTYLCV-V2از  HindIIIو  BamHIهاي برشي با آنزيم

وارد گرديـد و بـه مـدت  BL21 (DE3)ي سويـه E. coliبا روش شوک حرارتي به باکتري  (pET28TYLCV-V2)بدست آمده 
بيوتيک کانامايسين کشت داده شد. آنتي μg/ml 25بيوتيک آمپيسيليــن و آنتـي μg/ml 100جامـد حـاوي  LBيک شب در محيـط 

DNA  پالسميدهاي نوترکيبpET28TYLCV-V2  پس از کشت مجدد باکتري در محيطLB ي مورد مايع استخراج و وجود قطعه
با استفاده از آغازگرهـاي اختصاصـي مورد تأئيد قرار گرفت. در نهايت بيان پروتئيـن  PCRنظر در آن توسط هضم آنزيمي و انجام 

ها و ساعات مختلف پس از القا بـرداري از پـروتئين در غلظتالقا گرديد. نمونه IPTGهاي مختلف ( با استفـاده از غلظتV2حرکتـي )
در آزمون الکتروفورز پروتئين با استفاده از ژل  pET28TYLCV-V2هاي پروتئيني باکتري ترانسفورم شده با بررسي نمونهانجام شد. 

موالر از ميلي 1ساعت از زمان القاء با غلظت  3اکريل آميد و سديم دودسيل سولفات نشان داد که پروتئين مورد نظر پس از گذشت پلي
تطابق  V2کيلودالتون که با وزن تخمين زده شده براي محصول ژن  12قوي با وزن مولکولي حدود  با تشکيل يک باند IPTGترکيب 

در سيستم باکتريايـي  TYLCV-[Ab]ها قابل تفکيک است. نتيجه اين تحقيق نشان داد که پروتئيـن حرکتـي داشت، از بقيه پروتئين
و TYLCVهاي بومي بادي، شناسايي جدايهژن و نهايتاً توليد آنتيد انبـوه آنتـيتواند بـراي توليـشود. پـروتئين بيـان شده مـيبيان مـي

 ميزبان مورد استفاده قرار گيرد. -مطالعات برهمکنش ويروس
 

 .E. coliکتري با ،TYLCV-[Ab]پروتئيـن حرکتـي ، فرنگيويروس پيچيدگي برگ زرد گوجه :های کلیدیواژه
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  های مرکباتویروئید زاییماریزا و اثبات بیساخت سازه عفونت
 

 2محسن مهرورو  2، بهروز جعفرپور*2، محمد زکی عقل1لیال ابراهیمی مقدم

 

 شناسی گیاهی ، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم کشاورزی، گروه گیاه پزشکی.دانشجوی دکتری بیماری1
 روه گیاه پزشکی. عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم کشاورزی، گ2 

 zakiaghl@um.ac.ir 
 

، ويروئيد Pospiviroidازجنس (Citrus exocortis viroid, CEVd) تاکنون شش ويروئيد شامل ويروئيد اگزوکورتيس مرکبات 
 Citrus bark، ويروئيد ترک خوردگي پوست مرکبات ) Hostuviroidاز جنس  (Hop stunt viroid, HSVd)کوتولگي رازک 

cracking viroid, CBCVd از جنس )Cocadviroid( ويروئيد تاخوردگي برگ مرکبات ،Citrus bent leaf viroid, 

CBLVdويروئيد کوتولگي مرکبات ،)(Citrus dwarfing viroid, CDVd)  ( و ويروئيد پنج مرکباتCitrus viroid V, CVdV )
مرکبات بصورت آلودگي مخلوط ديده  ها به طور طبيعي دروئيداين وير .اندشده شناسايي مرکبات هايدر گونه Apscaviroidازجنس 

 هستند. Citrusهاي مرکبات محدود به گونه هاي که داراي دامنه ميزباني وسيعي هستند، ساير ويروئيد HSVdو  CEVdشوند. بجز مي

انجام شد.  زاييساخته و آزمون بيماري هاي مرکباتزا از ويروئيدبه منظور مطالعه برهمکنش ويروئيد با گياه ميزبان همسانه عفونت
استات پتاسيم انجام شد. در واکنش -SDS( به روش Moro blood orangeاستخراج اسيد نوکلئيک از نهال پرتقال خوني مورو )

هاي ئيد( با استفاده از آغازگرهاي اختصاصي هر ويروئيد طول کامل ژنوم ويروPCR-RTبرداري معکوس )مراز با نسخهاي پليرهزنجي
CEVd ،HSVd ،CBCVd ،CDVd و CBLVd  شد و ويروئيد پنج مرکبات از اسپانيا دريافت گرديد. محصول همانند سازيPCR 
-با استفاده از آنزيمسازي و توالي يابي شد. همسانه coli Escherichiaباکتري  XL Goldالحاق و در سويه  pTZ57R/Tدر حامل

ويروس  s35تحت کنترل پيشبر  pBin62SKخارج شده و در حامل دوتايي  pTZ57Rناقل  هاي برشي، ژنوم کامل ويروئيدها از
 Agrobacteriumهاي باکتري شده به روش ذوب و يخ به سلولالحاق شدند. سازه هاي نوترکيب ساخته )CaMV(کلم موزائيک گل

tumifesiance  سويهC5850 وGV1301  .وش زايي به ربيماري آزمونانتقال داده شدندAgroinoculation  در گياهان
( انجام شد. سه هفته بعد از مايه زني طول کامل trifoliata Poncirus( و نارنج سه برگ )lycopersicum Solanumفرنگي )گوجه

زگرهاي با استفاده از آغا PCR-RTآزمونهاي جديد گياهان مايه زني شده  با اسيد نوکلئيک استخراج شده از برگژنوم هر ويروئيد از 
ي هاشش هفته عالئم ريزبرگي، پيسک و روخمشي توسط ويروئيد پس از گذشتو تعيين ترادف شد.  همانند سازياختصاصي هر ويروئيد 

CVdV  وCBCVd عاليم پيسک توسط ويروئيد ،CDVd  و عاليم روخمشي و بدشکلي پيچيدگي توسط ويروئيدهايCEVd ،
HSVd  وCBLVd رديابي ويروئيد در ي ظاهر شدند ليکن در روي پونسيروس عالئمي مشاهده نشد. هاي جوان گوجه فرنگدر برگ

همسانه عفونت زاي . گوجه فرنگي و پونسيروس است زايي سازه ساخته شده در گياهانعفونتبرگهاي جديد گياهان مايه زني شده بيانگر 
CEVd  وHSVd عفونت زاي ويروئيدهاي  تر ساخته شده است ولي اين اولين گزارش از ساخت همسانهپيشCBCVd ،CDVd ،

CBLVd وCVdV  است. سازه عفونت زاي ساخته شده مي تواند در مطالعه بيولوژي و برهمکنش ويروئيدهاي مرکبات با يکديگر يا با
 .ميزبان مورد استفاده قرار گيرد

 

 .، همسانهمرکباتاگزوکورتيس،  ،ويروئيد :های کلیدیواژه
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 های مرکباتعلفی ویروئیدهای شناسایی میزبان
 

 2محسن مهرور و 2، بهروز جعفرپور*2، محمد زکی عقل1لیال ابراهیمی مقدم

 

 پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهدشناسی گیاهی، گروه گیاهدانشجوی دکتری بیماری.1

 پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهدگروه گیاه .2

  zakiaghl@um.ac.ir 
 

زا در مرکبات در چهار هاي بيماريويروئيد .ويروئيدها کوچکترين بيمارگرهاي شناخته شده هستند که توانايي  رمزگرداني هيچ ژني را ندارند
، Pospiviroid( از جنس CEVdت )گيرند. اين عوامل شامل ويروئيد اگزوکورتيس مرکباقرار مي Pospiviroidaeجنس از خانواده 

( از جنس CBCVdخوردگي پوست مرکبات )، ويروئيد ترکHostuviroid( از جنس HSVdويروئيد کوتولگي رازک )
Cocadviroid چهار ويروئيد از جنس  وApscaviroid شامل ( ويروئيد تاخوردگي برگ مرکباتCBLVd ويروئيد کوتولگي ،)

، CEVdهاي ( هستند. در طبيعت ويروئيدCVdVI-os( و ويروئيد شش مرکبات )CVdVکبات )، ويروئيد پنج مر (CDVd)مرکبات

HSVd  وCBCVd  عالوه بر مرکبات در گياهان علفي نيز قادر به ايجاد آلودگي هستند. اين در حالي است که دامنه ميزباني طبيعي و
است. در اين تحقيق به منظور شناسايي  محدود به مرکبات CVdVIو  CBLVd ،CDVd ،CVdVآزمايشگاهي ويروئيدهاي 

بررسي  CVdVو  CEVd ،HSVd ،CBLVd ،CBCVd ،CDVdميزبانهاي علفي احتمالي، دامنه ميزباني آزمايشگاهي ويروئيدهاي 
 Solanumفرنگي )به گياهان گوجه Agroinoculationروش زاي ويروئيدهاي مذکور بههاي عفونتشده است. به اين منظور همسانه

opersicumlyc)( خيار ،Cucumis sativus( توتون ،)Turkish. vartabacum Nicotiana )زميني )، سيبSolanum 

tuberosum)اطلسي ، (Petunia hybrida( لوبيا ،)vulgaris Phaseolus( فلفل ،)annuum Capsicum)( خربزه ، Cucumis

melo( هندوانه ،)Citrullus lanatusو ) ( جينوراtiacaauran Gynuraمايه )هاي جوان و زني، از برگزني شد. سه هفته پس از مايه
RT-) برداري معکوسمراز با نسخهاي پليرهواکنش زنجياستخراج شده و  استات پتاسيم-SDSروش نوکلئيک بهها، اسيدي بوتهتلقيح نشده

PCR )زني ين توالي شد. انتقال مکانيکي ويروئيد از گياهان مايهبا استفاده از آغازگرهاي اختصاصي هر ويروئيد انجام و محصول واکنش تعي
و تعيين ترادف همانندسازي  PCR-RTموالر با اسيديته هفت انجام شد. نتايج  01/0شده به گياهان سالم با استفاده از بافر فسفات پتاسيم 

CEVd ،HSVd، CBCVd  وCVdV لي بود که زني شده را تاييد کردند. اين درحادرکليه گياهان مايهCBLVd زميني و در سيب
فرنگي عالئم ريزبرگي، بدشکلي برگ و هاي گوجهدر بوته ،CVdVزني در فلفل رديابي نشدند. شش هفته پس از مايه CDVdفلفل و 

 فرنگي ريزبرگي، پيسک، بدشکلي برگ و روخمشي و دردر گوجه CBCVdزميني بدشکلي برگ مشاهده شد. ويروئيد روخمشي و در سيب
برگي و فرنگي روخمشي، ريزدر خيار و خربزه عالئم بدشکلي برگ و در گوجه HSVdلوبيا کشيدگي پهنک  برگ ايجاد کرد. ويروئيد 

پريدگي گلبرگ و در جينورا بدشکلي باعث بروز عالئم روخمشي، در اطلسي رنگ فرنگيدر گوجه CEVdپيسک را ايجاد نمود. ويروئيد 
فرنگي و خربزه بدشکلي و پيسک را در گوجه CDVdفرنگي و جينورا و ئم خفيف روخمشي در گوجهعال CBLVdبرگ شد. ويروئيد 

در  CDVdو  CVdV ،CBLVdشامل  sApscaviroidزايي ويروئيدهايي از جنس ايجاد کرد. در اين مطالعه براي اولين بار بيماري
، CEVdهاي جديد آزمايشگاهي براي ويروئيدهاي عنوان ميزبانبهشود. همچنين خربزه، هندوانه و لوبيا هاي علفي گزارش ميميزبان

HSVd  وCBCVd هاي جديد آزمايشگاهي براي ويروئيدهاي عنوان ميزبانبهزميني، اطلسي و جينورا شوند. فلفل، سيبمعرفي مي
CBCVd  وHSVd زايي ويروئيدها وکار  بيماريازشناسي و شناسايي سهاي زيستتوانند در بررسيها ميشناسايي شدند. اين ميزبان

 مورد استفاده قرار گيرند.
 

 .دامنه ميزباني ،ميزبان علفي، sApscaviroidجنس ، ويروئيد :های کلیدیواژه

  

mailto:zakiaghl@um.ac.ir
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ویروس موزاییک خیار روی   IIو Iبا جدایه های زیرگروه ( (Nicotiana rusticaتاثیر مایه زنی دوگانه گیاه توتون 

 نسبی هر جدایه   فراوانی ردیابی و غلظت

 
 نیایش شاه محمدی و جی، غالمحسین مصاحبی، ناهید حمزه، اکبر دیزسوسن توکلی

 
 گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

 TAVAKOLI_S@UT.AC.IR 

 
در قالب  Nicotiana rustica( در گياه SII-و  CMV-SIويروس موزاييک خيار ) IIو  Iبرهمکنش دو جدايه متعلق به زيرگروه هاي 

)دو تيمار مايه زني انفرادي با هر جدايه، يک تيمار مايه زني دوگانه همزمان، دو تيمار مايه زني دوگانه  طرح کامال تصادفي در شش تيمار
ي شد. پس از انجام االيزاي کمي بوته براي هر تيمار بررس 20ساعت و تيمار شاهد مايه زني با بافر( با  24ترتيبي به فاصله زماني 

(quantitative TAS-ELISA)  18، 10، 5با استفاده از آنتي بادي تک همسانه اي اختصاصي هر زيرگروه ويروس در بازه هاي زماني ،
ي مختلف در تيمارها )405OD( ، فراواني رديابي )نرخ آلودگي( و غلظت نسبي هر جدايه )براساس dpi)  روز پس از مايه زني 28و  25

 SII-در تيمارهاي مايه زني انفرادي و دوگانه و غلظت نسبي جدايه  SI-مورد تحليل آماري قرار گرفت. براساس نتايج، غلظت نسبي جدايه 
روند نزولي داشت، اما غلظت نسبي  dpi18 تا پنج برابر افزايش و بعد از  dpi18 تا  5فقط در تيمار مايه زني انفرادي در فاصله زماني 

در تيمار مايه  SI-، غلظت نسبي dpi 18افزايش يافت. در  dpi 28تا  5در تيمارهاي مايه زني دوگانه با شيب ماليمي از  SII-دايه ج
بود، اما  ( و با اختالف معني داري بيش از ديگر تيمارهاي مايه زني دوگانهSII-بعد  SI-) مشابه تيمار مايه زني دوگانه ترتيبي زني انفرادي

در اين زمان در تيمار مايه زني انفرادي به طور معني داري بيش از تيمارهاي مايه زني دوگانه بود. تحليل داده ها نشان  SII-بي غلظت نس
( روي غلظت نسبي هر دو جدايه تاثير معني داري داشته ولي اثر p <01/0( و بازه زماني بررسي )p<05/0داد که تيمار )نحوه مايه زني، 

بين تيمارهاي مايه زني انفرادي و  SI-، نرخ آلودگي به dpi 18دو فاکتور مشاهده نشد. تحليل آماري نشان داد که در متقابل بين اين 
در تيمار مايه زني انفرادي به طور معني داري بيش از تيمارهاي مايه زني دوگانه  SII-دوگانه تفاوت معني داري نداشت اما نرخ آلودگي به 

و  5/82)به ترتيب  SII-برابر نرخ آلودگي به  SI 5/3-( بود. در مجموع تيمارها، ميانگين نرخ آلودگي به SII-عد ب SI-همزمان و ترتيبي )
 dpi 18آلودگي مخلوط در تيمارهاي مايه زني دوگانه رديابي نشد. در  dpi 10و  5، 3درصد( محاسبه شد. در بازه هاي زماني  5/23

درصد( بود. نسبت  10رخ آلودگي مخلوط در تيمارهاي مختلف مايه زني دوگانه معادل هم )حدود بيشترين آلودگي مخلوط رديابي شد که ن
( در اغلب موارد کمتر از يک بود. در مجموع، کاهش نرخ آلودگي و غلظت D/Sغلظت هر جدايه در بوته هاي دوگانه آلوده به تک آلوده )
با تيمارهاي مايه زني انفرادي نشان از اثر بازدارندگي دو زيرگروه روي يکديگر نسبي هر جدايه در تيمارهاي مايه زني دوگانه در مقايسه 

   است. 
 

 .غلظت نسبي، نرخ آلودگي اثر بازدارندگي، :های کلیدیواژه
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ویروس موزاییک خیار روی کارایی انتقال هر جدایه تو سط  IIو  Iهای تاثیر آلودگی انفرادی و دوگانه زیر گروه
Aphis gossypii   

 
 نیایش شاه محمدی و ، اکبر دیزجی، غالمحسین مصاحبیسوسن توکلی

 

 .گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
Tavakoli_s@ ut.acir  

 

تحقيق،  شود. در اينهاي گياهي محسوب مييکي از مهمترين ويروس (Cucumber mosaic virus, CMV)ويروس موزائيک خيار 
به جدايه )ها( توسط شته  Nicotiana rusticaويروس از گياه منبع تک و دوگانه آلوده  IIو  Iکارايي انتقال دو جدايه متعلق به زيرگروه 

Aphis gossypii ها از گياه آهار به دست آمده و پس از خالص سازي بيولوژيکي روي توتون تکثير شدند. مورد بررسي قرار گرفت. جدايه
آلوده به هر جدايه، يک تيمار با گياه منبع دوگانه آلوده ن آزمايش در قالب طرح کامال تصادفي با شش تيمار )دو تيمار با گياه منبع تکاي

ساعت و تيمار شاهد با  24زني متوالي ترتيبي با فاصله زماني زني همزمان، دو تيمار با گياه منبع دوگانه آلوده حاصل از مايهحاصل از مايه
انجام گرفت.  و با آزمون دانکنSAS 9.1 با استفاده از نرم افزارها انجام و تحليل داده گياه منبع سالم( در سه تکرار پنج تايي از هر تيمار

پس از يک زني هر بوته کدو استفاده شد. پس از تهيه کلني خالص شته از تک پوره بر روي بوته خيار، شش پوره سن سوم براي مايه
هاي زني گياهان با شتهساعت بود. دو هفته پس از مايه 8دقيقه و  5گرسنگي، دوره دسترسي گيرش و دهش ويروس به ترتيب  ساعت دوره

و با استفاده از  (TAS-ELISA)هاي کدو به هر جدايه با آزمون سه طرفه االيزا تغذيه شده روي منابع تک و دوگانه آلوده، آلودگي بوته
نسبت تعداد گياهان آلوده به تعداد ، Tانتقال ) ، نرخOD)405(اختصاصي زيرگروه بررسي و غلظت نسبي ويروس همسانه اي آنتي بادي تک

در منبع  I-Sاساس نتايج، غلظت نسبي جدايه بر هر جدايه محاسبه شد. براي (1-= 1*P)-(IT/1) انتقال ( و کاراييزني شدهگياهان مايه
بين تيمارهاي مختلف  S-IIزني از منبع دوگانه آلوده ترتيبي بود، اما غلظت نسبي جدايه تيمارهاي مايهداري بيشتر از آلوده به طور معنيتک

داري بين نرخ انتقال هر جدايه از منابع تک و دوگانه آلوده مشاهده نشد. دو شاخص بدست آمده داري نداشت. اختالف معنياختالف معني
( بوده ولي بيشتر از مقادير بدست آمده براي تيمارهاي 1/0و  % 40از منابع تک آلوده برابر هم )ها پس از تغذيه شته براي هر يک از جدايه

از منبع  S-IIبا منبع دوگانه آلوده بود که بيشترين و کمترين مقدار نرخ و کارايي انتقال در بين تيمارهاي دوگانه آلوده به ترتيب براي جدايه 
( تعيين گرديدعليرغم کارايي يکسان اين شته در %0منبع دوگانه آلوده ترتيبي ) S-Iو براي جدايه  (08/0و  %3/33دوگانه آلوده همزمان )

پس از تغذيه شته از منبع دوگانه آلوده به  CMV-SIIهاي نرخ و کارايي انتقال جدايه ها از منابع تک آلوده، ميانگين شاخصانتقال جدايه
  CMV-II( بوددر مجموع اين گونه شته13/0و  66/6%) CMV-SIغيرمعني دار( مقادير محاسبه شد که بيشتر از ) 46/0و  %20ترتيب 

 ندارد. CMVدار( انتقال ميدهد و آلودگي مخلوط تاثير معني داري روي کارايي انتقال دو زيرگروه )غير معني CMV-Iرا بيشتر از 
 

 انتقال. اثر متقابل، منبع تک و دوگانه آلوده، نرخ و کارآيي: های کلیدیواژه
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 Escherichiaفرنگی در   جدایه ایرانی ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه C4سازی و بیان ژن پروتئین همسانه

coli     با استفاده از ناقل بیانpET28 

 
 2نیاسید علی اکبر بهجت و  2، ابوذر قربانی1فاطمه صباحی

 

 ، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیرازپزشکیبخش گیاه.1
 تحقیقات ویروس شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز مرکز.2

fsabahi2007@gmail.com 
 

فرنگي در نواحي گرمسيري و زاي گوجههاي بيماريترين ويروس( يکي از مخربTYLCVفرنگي )ويروس پيچيدگي برگ زرد گوجه
ها، ت که در ايران نيز شايع است. عالئم بيماري ناشي از اين ويروس شامل زردي، پيچيدگي  و کوچک شدن برگگرمسيري جهان اسنيمه

بخشي جنس اي تک الي حلقوي، يکي از اعضاي تکانها و کوتولگي گياه است. اين ويروس با ژنوم ديکوتاه شدن فاصله بين برگ
Begomovirus ي و تيره  Geminiviridaeچارچوب خوانش باشد. ميC4 ي پروتئين ي مکمل ژنوم ويروس، کدکنندهروي رشتهC4  

اي کل از گياهان آلوده ان(، ديTYLCV [Ab]فرنگي )جدايه ايراني ويروس پيچيدگي برگ زرد گوجه C4منظور تکثير ژن است. به
به ترتيب در انتهاي  HindIIIو  BamHIهاي برشي ( حاوي محلTYLCV [Ab]استخراج  و همراه با يک جفت آغازگر اختصاصي )

اي مورد انتظار به ان، تکثير يک قطعه ديPCR( استفاده شد. نتيجه PCRاي پليمراز )آغازگرهاي ويروسي و مکمل در واکنش زنجيره 5´
کيب حاصل سازي شد. پالسميد نوترهمسانه pTZ57R/Tسازي، در ناقل پس از خالص  PCRجفت باز بود. محصول 290اندازه تقريبي 

(pTZTYLCV-C4به سويه ،)  DH5α باکتريEscherishia coli  مدت يک شب در انتقال داده شد. پس از کشت باکتري به
 C4 استخراج و صحت همسانه هاي صحيح با واکنش هضم آنزيمي و تعيين ترادف ژن  pTZTYLCV-C4اي ان، ديC37̊ دماي 

( را با ژن  %99وارد شده بيشترين شباهت ) C4جفت باز تعيين شد. ترادف ژن  C4 ،296ق ژن اندازه دقي .تائيد شد وارد شده به پالسميد
C4  ويروسTYLCV [Ab]هاي برشي داشت. ژن مربوطه پس از هضم آنزيمي با آنزيمBamHI  وHindIII  ازpTZTYLCV-

C4  بازيابي و به ناقل بيانpET28 ( وارد شد. پالسميد نوترکيب حاصل pETTYLCV-C4) هاي باکتري به سلول E. coli  سويه
DE3 مدت يک شب بر روي محيط  منتقل گرديد و بهLB  جامد حاوي μg/ml100  آمپيسيلين وμg/ml25  .کانامايسين کشت داده شد

هاي رشد يمنظور اطمينان از ورود قطعه مورد نظر به ناقل بيان، واکنش هضم آنزيمي پس از خالص سازي دي ان اي پالسميد از کلن. به
 ، پالسميد نوترکيب C4منظور بيان ژن و به pETTYLCV-C4يافته صورت پذيرفت. پس از اطمينان از صحت سازه  

pETTYLCV-C4 هاي باکتري مجدداً  با استفاده از روش شوک حرارتي به سلول E. coli سويهDE3 هاي منتقل گرديد. سلول
کشت  C4جهت القاي بيان ژن  IPTGموالر ميلي 1در محيط کشت حاوي  C37̊ ساعت در دماي  3باکتري تراريخت شده به مدت 

کيلو دالتون  10، يک باند قوي پروتئين با وزن مولکولي SDSآميد حاوي آکريلشدند. بررسي بيان پروتئين از طريق الکتروفورز در ژل پلي
در سيستم باکتريايي انجام C4 بدين ترتيب بيان ژن  تطابق داشت. C4را مشخص نمود که با وزن تخمين زده شده براي محصول ژن 

خصوص مطالعات فرنگي مي تواند کمک فراواني به تکميل تحقيقات مولکولي بهويروس پيچيدگي برگ زرد گوجهC4  شد. بيان ژن 
سرم يان شده و توليد آنتيسازي پروتئين بنمايد. بعالوه امکان استخراج و خالص ميزبان و شناسايي عمل اين پروتئين-برهمکنش ويروس

 نوترکيب بر عليه آن وجود دارد.
 

 .نوترکيب، تعيين ترادف ، هضم آنزيمي پالسميد: های کلیدیواژه
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 شناسایی ویروس های رایج میخک در گلخانه های محالت 

 
 2و حسین بیات 1، مسعود شمس بخش1هنگامه جامی

 اری شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانبه ترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد و دانشیار بیم.1

 ایران ، محالت ، محقق مرکز ملی تحقیقات گل وگیاهان زینتی.2

 

 .است Caryophyllaceaeو از خانواده  Dianthus( از مهم ترين گونه هاي جنس Dianthus caryophyllusگياه ميخک )
گل ميخک در کنار  گونه در ايران وجود دارد. 50دنيا معرفي شده است که از اين ميان در حدود  در کل  Dianthusگونه  300بيش از 

گل هاي مريم، شب بو و رز جزو چهار گل اصلي شاخه بريده صادراتي ايران است و عالوه بر داشتن گل هاي زيبا، اين گياه داراي خواص 
هکتار سطح  46هکتار است که شهرستان محالت با حدود  5/50ان تقريبا حدود دارويي زيادي نيز مي باشد. سطح زير کشت ميخک در اير

شود. اين بررسي به دليل اهميت اين گياه و همچنين مشاهده زير کشت به عنوان مهم ترين مرکز توليد ميخک در کشور محسوب مي
حالت و به منظور شناسايي بيماري هاي ويروسي هاي ويروسي در گلخانه هاي تحت کشت اين گياه در شهرستان معاليم ناشي از بيماري

هاي اين هاي گياه ميخک مشکوک به آلودگي ويروسي از گلخانه، در سه نوبت، نمونه1395و  1394هاي اين گياه انجام شد. طي سال
کل  RNA بودند. استخراج  ها داراي عالئمي نظير کلروز، موزائيک برگي و بدشکلي در ناحيه ساقه و برگآوري شد. نمونهشهرستان جمع

سيناژن، بر اساس دستورالعمل شرکت توليد کننده کيت و همچنين به منظور رديابي  RNX-Plus ها با استفاده از کيت استخراجاز نمونه
کل استخراجي با کمک آغازگر  RNAانجام شد. از   CTABکل به روش  DNAاستخراج   DNAويروس هايي با ژنوم 

Random hexamer رشته DNA هاي مهم گزارش مکمل ساخته شد و محصول مورد نظر با استفاده از آغازگرهاي اختصاصي گونه
 Carnationاستخراجي از نمونه ها نيز با استفاده از آغازگرهاي اختصاصي براي ويروس  DNAشده از ميخک رديابي شدند. همچنين 

etched ring virus اي پليمراز به همراه کنترل مثبت و کنترل منفي در ژل آگاروز يک رهتکثير شدند. در نهايت محصول واکنش زنجي
 Carnation mottleپيسک ميخک  ويروسنمونه ها به شش ويروس:  %60درصد الکتروفورز شد. نتايج اين پژوهش نشان داد که 

virus ،ويروس نقطه نکروتيک ميخک Carnation necrotic fleck virus  ويروس خراشک حلقوي ميخک،Carnation 

etched ring virus  ويروس پيسک رگبرگ ميخک ،Carnation vein mottle virus   ويروس نهفتگي ميخک،
Carnation latent virus  و ويروس موزاييک خيارCucumber mosaic virus زني گياهان سلمه د. همچنين مايهآلوده بودن

با عصاره گياهان داراي عاليم منجر به انتقال آلودگي و سبب بروز  C. quinoaو  Chenopodium amaranticolorتره محک 
 عالئمي چون موزاييک خفيف و لکه هاي نکروز و کلروز گرديد. با توجه به اين موضوع که کنترل بيماري هاي ويروسي بسيار دشوار است

 و امکان گسترش اين ويروس ها در گلخانه ها وجود دارد در نتيجه نيازمند برنامه ريزي دقيق براي مديريت آن ها مي باشد.
 

 .CLVآلودگي ويروسي، مولکولي، : های کلیدیواژه

  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjmzpCrkv3MAhXMvBoKHecuCnMQFggtMAI&url=http%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2Fdashboard%3Fq%3D%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B3%2B%25D9%2586%25D9%2582%25D8%25B7%25D9%2587%2B%25D9%2586%25DA%25A9%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AA%25DB%258C%25DA%25A9%2B%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25AE%25DA%25A9&usg=AFQjCNEkEEj3BFCE7goN9-G2eVGJneJdBA&sig2=tOStzdFTHPsAC1OV_GO6wA&bvm=bv.123325700,d.d2s
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwjmzpCrkv3MAhXMvBoKHecuCnMQFggtMAI&url=http%3A%2F%2Fganj.irandoc.ac.ir%2Fdashboard%3Fq%3D%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B3%2B%25D9%2586%25D9%2582%25D8%25B7%25D9%2587%2B%25D9%2586%25DA%25A9%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25AA%25DB%258C%25DA%25A9%2B%25D9%2585%25DB%258C%25D8%25AE%25DA%25A9&usg=AFQjCNEkEEj3BFCE7goN9-G2eVGJneJdBA&sig2=tOStzdFTHPsAC1OV_GO6wA&bvm=bv.123325700,d.d2s
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 جداسازی یک تِرنکِرتوویروس جدید از زنجرک های ناقل در استان کرمان

 
  مرضیه شمشیریحسین معصومی و مهدی کمالی، جهانگیر حیدرنژاد، 

 

 بخش گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

mehdikamali59@yahoo.com 
 

است و اعضاي آن  Geminiviridaeهاي هفتگانه عضو خانواده با سازمان ژنومي منحصربفرد، يکي از جنس Turncurtovirusجنس 
هاي عامل پيچيدگي شوند. ويروس( به روش پايا وگردشي منتقل ميCicadellidae) Circulifer haematocepsتوسط زنجرک 

ن برگ شلغم در طبيعت، گياهاني مثل شلغم، ترب، چغندرقند، چغندرلبويي، کاهو، بادنجان، اسفناج و ريحان را آلوده مي کنند و از اين گياها
ا از بدن حشره ناقل نيز مورد بررسي قرار گرفت. به منظور انجام اين هجداسازي شده اند. در اين تحقيق، امکان جدا سازي اين ويروس

منظور رديابي کرمان( و ظفرآباد )استان فارس( انجام شد. به ها از مناطق ارزوئيه، جيرفت و سيرجان )استانتحقيق، جمع آوري زنجرک
ع جمع آوري گرديد و سپس بر اساس خصوصيات ويروس در بدن حشرات جمع آوري شده از استان کرمان، ابتدا زنجرک ها از مزار

انجام شد.  CTABاِ با روش اِنهاي جدا شده، استخراج دياز بقيه جدا گرديد. از زنجرک C. haematocepsمورفولوژيک، زنجرک هاي 
در ادامه با استفاده از  آوري شده از استان فارس، استخراج به صورت انبوه و بدون توجه به جنس و گونه انجام شد.در مورد حشرات جمع

ايِ استخراج شده، از روش کمکي براي تکثير موفق اِنعلت غلظت کم ويروس در ديي غلتان، ژنوم ويروس تکثير گردد ولي بهروش دايره
اِي اِنوجود در دياِ، مولکول هاي حلقوي مسيمنظور تغليظ مقدار ژنوم ويروس، با استفاده ازکيت آرژنوم ويروس استفاده شد. بنابراين، به
-عنوان دياِ بهسيآر براي ادامه تکثير ژنوم استفاده گرديد. براي اين کار، با استفاده از محصول آرسياستخراج شده تکثير شد و سپس از پي

 Platinum® Pfxاِن اِ پليمراز با صحت سنتز باال و کيت دي Pfx(، آنزيم TCTV-O-F, Rاِي الگو، آغازگرهاي انتها به انتهاي )اِن

DNA Polymeraseآر تکثير شد. براي همسانه سازي، از پالسميد خطي سي، طول کامل ژنوم ويروس در آزمون پيpJET1.2  با
طبق دستورالعمل شرکت سازنده استفاده شد. در مورد حشرات جمع آوري شده  CloneJET PCR Cloning Kitانتهاي صاف و کيت 

اِي استخراج شده از يک اِنصورت گرفت. از دي C. haematocepsهاي مرتبط به ويروس تنها در نمونه از استان کرمان، تکثير قطعه
جدايه متفاوت شامل يک جدايه از سيرجان، يک جدايه از جيرفت و نه جدايه از ارزوئيه  11حشره(، در مجموع  200تا  100توده انبوه )حدود 

دوي توالي بههاي جمع آوري شده از استان فارس، تعيين توالي گرديد. با مقايسه دواز زنجرکتعيين ترادف شدند. همچنين، دو جدايه نيز 
مقايسه(، مشخص شد که اعضاي اين جنس  1711ها )جدايه موجود از ترنکِرتوويروس 46جدايه جديد با  13نوکلئوتيدي طول کامل ژنوم 
 Turnipاز گونه  Cو  Bهاي استان فارس همراه با دو نژاد اين تحقيق، جدايه باشند. براساس نتايج حاصل ازداراي تنوع بسيار زيادي مي

curly top virus عنوان يک گونه جديد از جنس طبقه بندي شدند و جدايه هاي استان کرمان بهTurncurtovirus  نسبت به دو گونه
 قبلي معرفي مي گردند.

 

 Circuliferدي اِن اِ پلي مراز، تکثير به روش دايره غلطان،  ترنکرتوويروس، جميني ويروس، آنزيم های کلیدی:واژه

haematoceps. 
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 ردیابی ویروس پیچیدگی برگ شلغم از علف هرز تاتوره در استان فارس

 
  مرضیه شمشیریمهدی کمالی، جهانگیر حیدرنژاد، حسین معصومی و 

 

 بخش گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

mehdikamali59@yahoo.com 
 

است  Geminiviridaeو خانواده  Turncurtovirus(، از جنس Turnip curly top virus, TCTVويروس پيچيدگي برگ شلغم )
از مزارع شلغم استان فارس شناسايي گرديد. عالئم بيماري در مزارع شلغم شامل پيچيدگي حاشيه برگ  1389و براي نخستين بار در سال 

شاخ، تاجريزي، ترب وحشي و هرز باميه سهباشد. در گذشته آلودگي طبيعي چهار گونه علفضخيم و شکننده شدن برگ ها مي به باال،
هاي آر به اين ويروس اثبات شده است. جهت شناسايي ميزبانسيدادند، با استفاده از واکنش پيخاکشير که عالئم خاصي هم نشان نمي

مجاور مزارع شلغم با عالئم پيچيدگي برگ و زردي   (.Datura stramonium L)هرز تاتوره وحشي ويروس، تالش شد از علف 
-جاي استفاده از ديهاي مرسوم تکثير ژنوم ويروس، بهاي انجام گيرد. با توجه به عدم موفقيت روشانخفيف نمونه برداري و استخراج دي

ر شده به روش دايره غلطان با کمک آنزيم في دي اِن اِ پلي مراز، به عنوان ، از محصول تکثيCTABاي استخراج شده از گياه به روش ان
 Pfxرشته الگو در واکنش پي سي آر براي تکثير ژنوم ويروس استفاده شد. در اين واکنش، از آنزيم داراي خاصيت تصحيح کنندگي )

DNA polymeraseاند که داراي يک ناحيه زگرها به گونه اي طراحي شدهاين آغا استفاده شد. ( و جفت آغازگر اختصاصي انتها به انتها
اي حفاظت شده از ژنوم ويروس را ، قابليت اتصال در ناحيه TCTV هايجدايه زياد تنوع وجود با و بوده ꞌ5همپوشان با يکديگر در انتهاي 

-قطعه حدود سه کيلو جفت بازي محصول پيکنند. براي همسانه سازي آر، طول کامل ژنوم ويروس را تکثير ميسيدارند و در واکنش پي

باشد استفاده شد. اين که خطي است و داراي انتهاي صاف مي pJET1.2آر تکثير شده با آنزيم با صحت سنتز باال، از پالسميد سي
در نهايت، و مراحل کار طبق دستورالعمل شرکت سازنده انجام شد.  CloneJET PCR Cloning Kitسازي با استفاده از کيت همسانه

سازي و مقايسه ترادف پالسميد نوترکيب حاصل براي تعيين ترادف به شرکت ماکروژن کره جنوبي ارسال گرديد. نتايج همرديف
هاي متعلق به اين جنس در بانک جهاني ژن نشان داد که جدايه بدست آمده از علف توالي موجود از ويروس 45نوکلئوتيدي اين جدايه با 

 1/73هاي مربوط به اين جنس در بانک جهاني ژن ازگيرد و ميزان تشابه آن با ساير جدايهقرار مي TCTVاز گونه  Cروه هرز تاتوره در گ
کيفيت مطلوبي ندارد، روش معمول تکثير  PCRهرز براي آزمون  اِ استخراج شده از علفاِنباشد. با توجه به اينکه، ديمتغير مي % 2/99تا 

آر داراي حساسيت باالئي بوده سيروش دايره غلتان و پيثير دايره غلتان، موفقيت آميز نبود. بنابراين تلفيق تکثير بهژنوم ويروس با کيت تک
هاي هرز در از علف TCTVو روش مناسبي براي رديابي است. با اطالعات موجود، اين نخستين رديابي و تعيين توالي طول کامل ژنوم 

 باشد.ايران مي

 

 .دي اِن اِ پلي مراز، تکثير به روش دايره غلطان 29ترنکرتوويروس، جميني ويروس، آنزيم في  دی:های کلیواژه
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 ( و بارگیری دارو توسط آنJCSMVتورم قابل برگشت در پیکره ویروس موزائیک نوارسبزرد قیاق )

 
 2، فاطمه احمدی1اله ایزدپناه، کرامت1زادهعفت عالم

 

 ایران، شیراز،   گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز مرکز تحقیقات ویروس شناسی .1

 دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز،  شیراز،  ایران .2
ealemzadeh@shirazu.ac.ir 

 

ها بخاطر اند. اين پيکرهشان تکامل يافتهمحتوي ژنتيکي هاي گياهي بطور طبيعي با هدف آلودگي سلول ميزبانشان و رهاسازيويروس
توانند بعنوان اند و ميتقارن باالي ساختارشان بعنوان يکي از نانوذرات بسيار پيشرفته توليد شده توسط طبيعت مورد توجه قرار گرفته

کپسوله کردن ترکيبات مختلف مکانيسم تورم هاي هاي مختلف به کار برده شوند. يکي از راههايي براي کپسوله کردن مولکولمحفظه
باشد. در مقاله حاضر به بررسي اين مکانيسم و بارگيري داروي اچ ميهاي فلزي و پيهاي ويروسي از طريق تغيير غلظت يونپيکره

، يک ميلي گرم از ويروس ايم. به اين منظورهاي ويروس موزائيک نوارسبزرد قياق پرداختهدکسوروبيسين و نفوذ آن در حفره داخلي پيکره
= 5/5موالر و  0/  1و بافر کنترل حاوي تريس  pH=5/8ميلي موالر با  EDTA 50موالر و  0/ 1خالص شده در بافر تورم حاوي تريس 

pH  يوم ها در سطح پيکره ويروس اتيدساعت نگهداري شد. براي تائيد مکانيسم تورم و باز شدن حفره 2گراد و به مدت درجه سانتي 4در
درصد در بافر حاوي 1ها در ژل آگاروز ليتر اضافه شد. نمونهميکروگرم برميلي 5/0برومايد در طي مدت زمان نگهداري با غلظت نهايي 

هاي پروتئيني ويروس با رنگ آميزي با الکتروفورز شدند. رديابي پيکره pH=5/8ميلي موالر در  5ميلي موالر و تريس  38گليسين 
م شد. به منظور بررسي امکان استفاده از ويروس موزائيک نوارسبزرد قياق به عنوان نانوذرات رهاساز دارو، آزمون ورود کوماسي بلو انجا

هاي ايجاد شده مولکول به ازاي هر پيکره متورم انجام گرفت. بعد از ورود دارو حفره 3300هاي دکسوروبيسين در غلظت مولي مولکول
هاي آميکون هاي دو ظرفيتي بسته شدند. دکسوروبيسين اضافي از طريق ستوني اچ و افزايش کاتيونروي سطح پيکره از طريق کاهش پ

(MWCO 10kDa حذف شد. بارگيري دارو از طريق الکتروفورز در ژل آگاروز و ميزان دکسوروبيسين بارگيري شده توسط اندازه گيري )
ها داراي ماهيتي طبيعي وم برومايد نشان داد که در محيط اسيدي پيکرهتعيين شد. نتايج حاصل از آزمون اتيدي nm 485در طول موج 

کند و منجر به تورم پيکره و ايجاد حفره بر روي هاي فلزي ماهيت ساختاري پيکره تغيير ميباشند اما با افزايش پي اچ و کاهش يونمي
مشاهده  UVهاي ويروس حاوي اتيديوم برومايد زير نور ه پيکرهها باعث نفوذ اتيديوم برومايد شده و در نتيجشود. ايجاد حفرهسطح آن مي

قابل مشاهده بود.  UVهاي ويروس حامل دکسوروبيسين زير نور شود. اين نتايج توسط آزمون دکسوروبيسين نيز تاييد شد و تنها پيکرهمي
ر شده در هر دو آزمون اتيديوم برومايد و آميزي ژل آگاروز با کوماسي بلو نشان داد که هر دو نمونه کنترل و تيماهمچنين رنگ

هاي دارو بارگيري شده در هر کپسيد ويروس در باشند. عالوه بر اين مقدار مولکولهاي پروتئيني ويروس ميدکسوروبيسين داراي پيکره
اد که هر نانوذره ويروس قادر به آزمون دکسوروبيسين با استفاده از منحني استاندارد ترسيم شده از دکسوروبيسين محاسبه شد. نتايج نشان د

 باشد.  مولکول دارو در هر پيکره مي 195بارگيري تعداد 

 

 هاي دو ظرفيتي، نانوذره ويروس.دکسوروبيسين، کاتيون های کلیدی:واژه
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  in vivoدر شرایط  (JCSMV-VLPs)های توخالی موزائیک نوار سبزرد قیاق تولید پیکره

 
 2، فاطمه احمدی1له ایزدپناها، کرامت1زادهعفت عالم

 

 ، شیراز، ایران   : مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز1

 : دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز،  ایران2
ealemzadeh@shirazu.ac.ir 

 

اند. باشند که به منظور مونتاژ با کارايي باال در مدت زمان کم تکامل يافتههاي پروتئيني متشکل از صدها زيرواحد ميحفظهها مويروس
باشند. امروزه استفاده از شوند فاقد نوکلئيک اسيد و غيرعفوني ميهاي شبه ويروس شناخته ميهاي خالي ويروس که بعنوان پيکرهمحفظه

هاي شبه ويروس موزائيک نوار باشد. پژوهش حاضر بر اساس توليد پيکرهويروس در علم پزشکي در حال گسترش ميهاي شبه اين پيکره
باشد. به منظور انجام آزمايش، از نمونه هاي آلوده مي Aureusvirusو جنس  Tombusviridae( متعلق به تيره VLPsسبزرد قياق )

اي پليمراز با استفاده آغازگرهاي اختصاصي پروتئين پوششي و واکنش زنجيره cDNAز ا ويروس استخراج شد و سپس سنتبه ويروس آران
و پس از  pTZ57R/Tسازي ژن مربوط به پروتئين پوششي در وکتور صورت گرفت. همسانه SacIو  BamHIهاي برشي دارنده سايت

فريز به باکتري -وليد شده به روش ذوبانجام شد. سپس سازه ژني ت pBI121تاييد از طريق تعيين ترادف در وکتور بيان 
Agrobacterium rhizogenes هاي واکنش هضم آنزيمي منتقل شد. پس از تاييد سازه منتقل شده به باکتري با استفاده از آزمون

ق باکتري حاوي هاي باکتري دارنده سازه و تعيين ترادف، تزرياي پليمراز از کلني، واکنش زنجيرهSacIو  BamHIهاي برشي توسط آنزيم
به مدت سه روز و تا  MSهاي توتون به محيط ( انجام گرفت. برگNicotiana tabacum cv. Turkishهاي توتون )سازه به برگ

 50داراي مارکرهاي انتخابي کانامايسين MSها به محيط ها نگه داشته شدند. سپس برگهاي باکتريايي اطراف برگزمان ظهور کلني
هاي مويين توليد شد. هر ريشه مويين به تنهايي بريده روز ريشه 35ليتر منتقل و بعد از گرم بر ميليميلي 30ليتر و مروپنم گرم بر ميليميلي

مايع منتقل شد و پس از رشد به مدت يک ماه مورد بررسي قرار گرفت. ايجاد ريشه مويين و حضور ژن پروتئين  MSشد و به محيط 
و پروتئين پوششي و بيان  rolBاي پليمراز به ترتيب با استفاده از آغازگرهاي اختصاصي واکنش زنجيرهها در آزمون پوششي در ريشه

( مونتاژ شده با استفاده از VLPsهاي شبه ويروس )پروتئين پوششي با استفاده ار آزمون االيزا مورد بررسي و آناليز قرار گرفت. پيکره
ها بدون ژنوم با استفاده از ميکروسکوپ لص سازي گرديد و نهايتا تاييد مونتاژ پيکرهبه مدت دو ساعت خا rpm 28000سانتريفوژ در

هاي باشد و ريشهحامل ژن پروتئين پوششي ويروس مي pBI121الکتروني انجام گرفت. نتايج حاصل از تحقيق نشان داد که وکتور بيان 
به آساني به شکل کند که س موزائيک نوار سبزرد قياق را توليد ميمويين توليد شده در توتون سطح بااليي از پروتئين نوترکيب ويرو

ها از لحاظ ظاهري کامال آمده از الکترون ميکروسکوپي نشان داد که اين پيکرهگردد. عکس هاي بدستهاي شبه ويروس مونتاژ ميپيکره
 باشد.هاي توليد شده از طريق آلودگي ميشبيه ويريون

  
 هاي مويين، الکترون ميکروسکوپي.بيان، ريشه وکتور های کلیدی:واژه
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 جداسازی یک بگوموویروس با ژنوم نوترکیب از علف هرز عروسک پشت پرده در جیرفت
 

 ، مهدی کمالی و نجمه پور امینی، جهانگیر حیدرنژاد، حسین معصومیمرضیه شمشیری

 
 بخش گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

Marzieh.shamshiri.110@gmail.com 

 

و  Begomovirusمتعلق به جنس ( Tomato yellow leaf curl virus, TYLCVويروس پيچيدگي برگ زرد گوجه فرنگي )
از جمله جنوب و جنوب  بسياري از مناطق ايران وهاي گوجه فرنگي در سرتاسر دنيا ترين ويروسيکي از مهم Geminiviridaeي خانواده
)استان  منطقه جيرفت در از مزارع گوجه فرنگي اين ويروس در طبيعت، هايبه منظور رديابي ساير ميزبان 1394ز سال ا .است شرقي

علف هرز عروسک پشت پرده اي داراي عالئم، هونهکرمان( بازديد شد و نمونه برداري در فصول مختلف سال انجام گرفت. در ميان نم
(Physalis divaricata نام انگليسي Ground cherry)، علف هرز گل يک ساعتي (Hibiscus trionum  نام انگليسيflower-

of-an-hour)  علف هرزو ( خالل دندانAmmi majus L.  نام انگليسيBishops Weedهمگي با عالئم ) دن و پيچيدگي فنجاني ش
 CTABروش هاي گياهي به از نمونه کل اِياِنديابتدا  .ندشد جمع آوريضخيم شدن رگبرگ  يا زردي برگ وها به سمت باال، برگ

استفاده شد که منجر به تکثير  181v/Bc دي ژنره هايآغازگر به همراه PCRاز آزمون  سپس براي تشخيص ويروس،گرديد.  استخراج
عروسک پشت ايه ، ژنوم مربوط به جدTYLCVاز ميان سه علف هرز آلوده به  .جفت بازي براي هر سه جدايه فوق گرديد 550يک قطعه 

 با استفاده از آنزيمهاي خطي حاصل، پليمر ( تکثير شد.RCAغلطان ) پليمراز، به روش دايره اِاِندي 29با استفاده از آنزيم في ( G4) پرده
وق و همسانه سازي گرديد. نتايج حاصل از تعيين ترادف طول کامل ژنوم جدايه ف و بريده شده ويروس واحد ژنومبه طول ، PstI برشي

اي از جدايهبا  %9/94 به ميزان اين جدايه( نشان داد که GenBankموجود در بانک جهاني ژن ) TYLCVهاي مقايسه آن با ساير گونه
که در ( HE819239)رس شمار  (Tomato leaf curl Oman virus, ToLCOMV) پيچيدگي برگ گوجه فرنگي عماني ويروس

هاي از ساير جدايه G4بر اساس اين نتايج، جدايه  .مشابهت داردر عمان گزارش شده است اي از کشوهاي اخير بطور گستردهسال
TYLCV با جدايه ايراني  %3/85اي که بيشترين شباهت را به ميزان به گونهباشد. اند متفاوت ميکه قبال از ايران گزارش شده

TYLCV-Ker[IR:Ho33:06]  با رس شمارGU076442 تان هرمزگان گزارش شده است. آناليز نوترکيبي با دارد، که قبال از اس
 Tomato leafبعنوان والد اصلي و  ToLCOMVاز يک فرآيند نوترکيبي بين  G4جدايه نشان داد که  RDP4استفاده از نرم افزار 

curl Barka virus ( بعنوان والد دومminor بوجود آمده و يک قطعه )146تا نوکلئوتيد شماره  10جفت بازي )از نوکلئوتيد شماره  136 
دهد که مناطق کشاورزي جنوب شرقي ايران با ( بين دو جدايه مبادله شده است. نتايج حاصل از اين بررسي نشان ميG4مربوط به جدايه 

ت. هاي مختلف فراهم نموده اسهاي مختلف، شرايط مطلوبي را براي ايجاد نوترکيبي بين بگوموويروسآب و هواي گرم و کشت ميزبان
-زا با هدف اثبات بيماريزايي اين جدايه در ميزبان اوليه يعني عروسک پشت پرده و گوجه فرنگي در دست بررسي ميي عفونتساخت سازه

 .باشد

  اِ پلي مراز، نوترکيبي.اِندي 29گوجه فرنگي، جميني ويروس، تکثير به روش دايره غلطان، في  های کلیدی:واژه
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 (.Rudbeckia sp) روی گل کوکب کوهیCapsicum chlororsis virusوقوع 

 
 1،ناصر صفایی3، افشین حسنی مهربان1، مسعود شمس بخش2و1حسین بیات

 

 تهران، دانشگاه تربیت مدرس،  دانشکده کشاورزی، گروه بیماری شناسی گیاهی -1

 محالت، پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی ایران -2
3- National Plant Protection Organization, National Reference Centre, Wageningen, TheNetherlands 

bayat_new@ yahoo.com 
 
(يکي از مهم ترين عوامل بيماريزا روي انواع گياهان زراعي، زينتي و صيفي Bunyaviridae)از خانواده  Tospovirusعضاي جنس ا

انواع گياهان زراعي و زينتي در استان مرکزي، در تابستان سال  هاي مختلف اين جنس رويباشند. به منظور رديابي گونهجات مي
هاي حلقوي کلروتيک از کلکسيون پژوهشکده ملي گل و گياهان زينتي ( با عاليم لکه.Rudbeckia sp،گياهان کوکب کوهي)1393

س پژمردگي لکه اي گوجه با استفاده از آنتي بادي چند همسانه اي ويرو DAS-ELISAشهرستان محالت جمع آوري شدند. آزمون 
(، Impatiens necrotic spot virus, INSV(،ويروس لکه نکروتيک گل حنا) Tomato spotted wilt virus, TSWV فرنگي)

 ,Tomato yellow ring virus(، ويروس حلقه زرد گوجه فرنگي)Iris yellow spot virus, IYSVويروس لکه زرد زنبق)

TYRV ادام زميني( و ويروس نکروز جوانه ب  (Groundeanut bud necrosis virus, GBNV  .روي اين گياهان انجام گرفت )
درصد سولفيت سديم بر روي  1/0به همراه  pH 1/7سپس يکي از گياهان آلوده انتخاب شد و عصاره آن با استفاده از بافر فسفات با 

يک نشان داد که گياهان کوکب کوهي مشکوک به آلودگي، با مايه زني شد. نتايج آزمون سرولوژ Nicotiana benthamianaگياهان 
واکنش مثبت نشان دادند. با توجه به نتايج آزمون سرولوژيک، تعلق ويروس به گروه سرولوژيکي وابسته به ويروس  GBNVآنتي بادي 

کل از يکي از   RNAتاييد شد. Tospovirus( جنس Watermelom silver mottle virus,WSMoVپيسک نقره اي هندوانه)
با استفاده از آغازگرهاي عمومي مربوط به  گروه سرولوژيک آسيايي انجام شد.  RT-PCRآلوده استخراج و  N. benthamianaگياهان 

، تکثير شد. قطعه تکثير شده همسانه سازي و تعيين توالي شد. bp360نشان داد که قطعه مورد انتظار به اندازه  RT-PCRنتايج آزمون 
شباهت به ترتيب در سطح اسيد  %91-99و  %88-97با استفاده از توالي به دست آمده نشان داد که جدايه مذکور  BLASTزمون نتايج آ

( داشت. با استفاده از  Capsicum chlorosis virus, CaCVنوکلييک و آمينو اسيدي با جدايه هاي مختلف ويروس کلروز فلفل) 
موجود در بانک ژن اقدام به طراحي  دو جفت آغازگر اختصاصي براي تکثير ژن هاي  CaCVجدايه هاي مختلف Sتوالي هاي قطعه 

با استفاده از آغازگرهاي اختصاصي و تکثير قطعات مورد نظر، اين  RT-PCRجدايه مذکور شد. پس از انجام  NSs( و Nنوکلئوکپسيد)
 Clastal Wهاي آمينو اسيدي به دست آمده با استفاده از قطعات همسانه سازي و تعيين توالي شدند. همرديف سازي چندگانه توالي 

ترسيم شدند. نتايح نشان داد MEGA6 در برنامه   Neighbor joiningصورت گرفت و درختواره هاي فيلوژنتيکي با استفاده از روش 
ويروس مذکور از  Gloxinia HT-1با جدايه  NSsو   Nکه جدايه کوکب کوهي بيشترين قرابت را در سطح آمينو اسيدي ژن هاي 

اياالت متحده آمريکا دارد. مطالعه روي قابليت انتقال جدايه  ويروس با استفاده از جمعيت هاي تريپس جمع آوري شده از گياهان کوکب 
 کوهي آلوده در حال انجام است.

 

 .رديابي، فيلوژني،  گياهان زينتي توسپوويروس، : های کلیدیواژه
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و ویروس  (PVY)زمینی سیب وای ویروس به نسبت های نر عقیم هواخشک اصالح شدههیبرید واکنش ارزیابی

 (CMV)موزاییک خیار 
 

 ، سجادی سید افشین، مهدوی عبدالرحیمحسینی عظیمه

 

 محققین مرکز تحقیقات و آموزش توتون تیرتاش

 azime145@yahoo.com 
 

ها به دليل تاثير بر کيفيت و کميت محصول، از اهميت باشند. ويروسحساس مي ري توتون به بيماريهاي ويروسياغلب رقمهاي تجا
باشد، زيرا همواره به هاي محققان اصالح نباتات مياي يکي از دغدغهخاصي برخوردار هستند. از طرفي توليد و معرفي ارقام به صورت دوره

العمل گياهان به اين تغييرات، ممکن است عملکرد و کيفيت ارقام تحت ها و آفات و عکسوفور بيماريعلت تغيير در شرايط آب و هوايي، 
تاثير قرار گيرد، لذا داشتن ارقام جايگزين همواره مفيد خواهد بود. لذا در اين تحقيق چهار هيبريد نر عقيم هوا خشک اصالح شده شامل 

HB1 ،HB4 ،HB19 ،HBT8  تحقيقات و آموزش تيرتاش توليد شدند، همراه با هيبريد نر عقيم وارداتي  که توسط محققين مرکز
HP4105  مرکز تحقيقات و آموزش تيرتاش از نظر آلودگي طبيعي به ويروسهاي واي  دو سال در مزرعه  طي 21و رقم تجاري بارلي

بوته  20ارها )ارقام( در سه تکرار و هر تکرار شامل ( مورد ارزيابي قرار گرفتند. هر يک از تيمCMV( و موزاييک خيار )PVYزميني )سيب
و نشاکاري در اواخر  1393ها اسفند ها طبيعي بوده و آلودگي مصنوعي انجام نشد. بذرپاشي در خزانهاست. آلودگي رقم در يک رديف بوده

ي عاليم ظاهري موجود و قابل مشاهده بر اي، اساس کار بر مبنا)متداول منطقه( انجام شد. در اين آزمايش مزرعه 1394ارديبهشت ماه 
زميني روي گياه توتون که از دو نوع نکروتيک و موزاييک هستند سيبها بر اساس عاليم مرتبط با ويروس وايها بود. ارزيابيروي بوته

موزاييک خيار به طور  طبق روش سازمان کرستا در سه مرحله انجام شدند. همچنين ارزيابي نسبت به ويروس موزاييک توتون و ويروس
هايي که در چند مرحله صورت گرفتند، عاليم مشابه ويروس واي چشمي براساس عاليم مشاهده شده صورت گرفت. براساس ارزيابي

هاي مورد بررسي مشاهده گرديد. در بيشتر موارد عاليم از تيپ موزاييک )روشني رگبرگ، رگبرگ نواري، نقوش زميني در اغلب رقمسيب
زميني )نکروز رگبرگ اصلي و فرعي، نقوش عاليم نکروتيک ويروس واي سيب HB4( فقط در رقم 1393يک( بودند. در سال اول )کلروت

( عاليم مشابه ويروس واي 1394زميني را نشان نداد اما در سال دوم )آلودگي ويروس واي سيب HBT8نکروتيک( ديده شد و رقم 
نواري، نقوش رگبرگ، رگبرگي مشاهده گرديد که در بيشتر موارد عاليم از تيپ موزاييک )روشنيهاي مورد بررسزميني در کليه رقمسيب

زميني )نکروز رگبرگ اصلي و فرعي، نقوش نکروتيک( عاليم نکروتيک ويروس واي سيب HB1و  HBT8کلروتيک( بودند. در ارقام 
ويروس موزاييک خيار )موزاييک تاولي، نقش برگ بلوطي، بدشکلي( ديده شد. همچنين در هر دو سال در کليه ارقام مورد بررسي عاليم 

اند. عاليم مشابه ويروس موزاييک توتون نيز جز مشاهده گرديد. هيچ يک از ارقام مورد بررسي نسبت به آلودگي اين ويروس مقاوم نبوده
ا به صورت چشمي براساس عاليم مشاهده شده و ههاي مورد بررسي ديده شد. الزم به ذکر است ارزيابيدر ساير رقم Burley 21 رقم

 بدون آلودگي مصنوعي در شرايط مزرعه انجام شده است.

 

 العمل.زميني، ويروس موزاييک خيار، عکستوتون، هيبريد، ويروس واي سيب: های کلیدیواژه
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جدید در مزارع  شناسایی و تعیین ویژگی های مولکولی ویروس کوتولگی بافت مرده ی باقال، یک نانوویروس

 حبوبات ایران

 
 مائده لطفی پور، کرامت اله ایزد پناه ، سید علی اکبر بهجت نیا

 

 مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

behjatni@shirazu.ac.ir 

 

مهم حبوبات در افريقا، اسپانيا و بسياري از هاي عامل زردي و کوتولگي حبوبات از جمله نانوويروس ها به عنوان بيمارگر هاي ويروس
 (FBNYV)کشورهاي آسيايي منجمله ايران معرفي شده اند.  مهمترين ويروس خسارت زاي اين گروه ويروس زردي بافت مرده ي باقال 

 FBNYVيا و باقال به است. اين ويروس داراي دامنه ميزباني وسيع است. در ايران آلوده بودن محصوالتي مانند نخود فرنگي، عدس، لوب
بعنوان مخرب ترين و فراوان ترين ويروس   (FBNSV)گزارش شده است. اخيرا نانوويروس ديگري بنام کوتولگي بافت مرده ي باقال

ژنوم  مي باشد. FBNYVاين ويروس داراي دامنه ميزباني محدود تري نسبت به  باقال از کشور هاي اتيوپي و مراکش گزارش شده است.
 ،DNA-R ،DNA-S ،DNA-C ،DNA-M ،DNA-N ،DNAU1قطعه دي ان اي تک الي حلقوي شامل  8يروس از هر دو و

DNAU2  وDNAU4  ،تشکيل شده است. به منظور رديابي مولکولي اين ويروس ها در ايران، از مزارع باقال و لوبيا که عالئم زردي
فارس و خوزستان نمونه برداري شد. در مورد نمونه هاي انتخابي کوتولگي و پيچيدگي برگ نشان مي دادند به ترتيب در استان هاي 

مراحل استخراج دي ان اي، تکثير ژنوم با آغازگرهاي نانوويروس ها و بدنبال آن همسانه سازي و تعيين ترادف انجام شد. چهار قطعه ي 
)کد کننده يک  DNA-U1حرکتي(، )کد کننده پروتئين  DNA-M)کد کننده پروتئين اصلي همانندسازي(،   DNA-Rژنوم شامل 

)کد کننده يک پروتئين با عمل نامشخص( تکثير و تعيين ترادف شدند. نتايج تعيين ترادف نشان  DNA-U2پروتئين با عمل نامشخص( و 
قطعات مي باشد. اين اولين گزارش از وقوع اين ويروس در ايران مي باشد. مقايسه ترادف ژنوم  FBNSVداد که اين قطعات مربوط به 

DNA-R ،DNA-M ،DNA-U1  وDNA-U2  با  قطعات مشابه جدايه هايFBNSV  و نانوويروس هاي موجود در بانک ژن نشان
در ايران بيشترين شباهت را با جدايه هاي اين ويروس از کشور آذربايجان دارند. نتايج حاصل  FBNSVهاي باقال و لوبياي  داد که جدايه

 Subterranean cloverدر مقايسه با   Milk vetch dwarf virusو  FBNYVبه  FBNSVد کهاز مطالعات تبارزايي نشان دا

stunt virus (SCSV)    .نزديک تر مي باشدSCSV  يک گروه مجزا تشکيل داده و کمترين شباهت را با ديگر نانوويروس ها نشان
نشان داد در  FBNYVبيشترين نزديکي را با  DNA-U2 ،FBNSV و  DNA-Rمي دهد. در دندروگرام هاي رسم شده براي قطعات 

و ويروس برگ  Milk vetch dwarf virusبه ترتيب به  DNA-U1 ،FBNSVو  DNA-Mحالي که در دندروگرام هاي قطعات 
از کشورهاي آذربايجان، اتيوپي، مراکش و ايران يک گروه  FBNSVنزديک تر بود. در تمام موارد جدايه هاي   (FBYLV) زرد باقال

دو گونه مجزا از نانوويروس ها باشند. مطالعات تکميلي در  FBNYVو  FBNSVرا تشکيل دادند. بنظر مي رسد  FBNYVجزا از م
 در جريان است. FBNSVمورد 

 

 .لوبيا، ويروس زردي بافت مرده ي باقال حبوبات،: های کلیدیواژه
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 Spiroplasma citriمیزبانان علفی جدید 

 
 ت االه ایزد پناه کرام و نجمه دادستان

 

 بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز ، شیراز، ایران

 dadsetan09@gmail.com 
 

citri Spiroplasma بورن ي ميزباني نسبتاً وسيع در ميان درختان و گياهان علفي است. بيماري استايک بيمارگر مهم با دامنه
(Stubbornيا ريزبرگي مرکبات که توسط اين بيمارگر به وجود مي )مي هاي بسيار مهم و اقتصادي مرکبات در دنياآيد يکي از بيماري-

در مجموع عالوه بر  .عالوه بر مرکبات بسياري از گياهان زراعي ، درختان ميوه و علف هاي هرز را نيز آلوده مي کند S. citri  باشد.
اند. اين بيمارگر  معرفي شده S. citriي گياهي به عنوان ميزبان هاي طبيعي و آزمايشگاهي خانواده 28گونه و واريته در  84مرکبات 

(، زردي و Daucus carota subsp. sativusو برگ بنفش در هويج ) Sesamum indicum)سبب بيماري زردي در کنجد )
د. شناسايي و حذف منابع آلودگي در جهت مديريت صحيح اين بيماري حائز گرد( ميtinctorius)  Carthamusگلرنگپژمردگي 

اي و يا عاليم ناشي از ديگر هاي تغذيهتوانند با کمبوداهميت است. تشخيص صحيح بيماري استابورن بسيار مشکل است زيرا عالئم مي
داشته باشند. همچنين اين پاتوژن به  ات شباهتدر مرکب Huanglongbingزاي محدود به آوند آبکشي مانند بيماري عوامل بيماري

ها با مشکالتي مانند در برخي از ميزبان S. citriکند. رديابي طور معمول در غلظت کم و به طور غير يکنواخت در مرکبات توزيع پيدا مي
در  S. citriر مورد وجود هاي  منتشر شده د( روبروست. بيشتر گزارشPCRو واکنش زنجيره اي پلي مراز ) ELISAعدم هماهنگي 

آلوده به  ELISAبوده است. در بسياري از موارد، گياهاني که در آزمون  ELISAميزبان هاي مختلف بر مبناي عالئم و سپس آزمون 
S. citri اند. بنابراين رديابي مولکولي اند، در آزمون پي سي آر مثبت ارزيابي نشدهتشخيص داده شدهS. citri ي رسد. ضروري به نظر م

مورد بررسي قرار گرفتند. گياهان زير در اين آزمون  ELISAدر آزمون  S.citriدر اين مطالعه تعدادي از گياهان علفي جهت آلودگي به 
Plantago (، بارهنگ کبير )perennis Bellis(، مينا چمني )album Chenopodiumمثبت ارزيابي شدند: سلمه تره )

major( قاصدک ،)icinaleoff Taraxacum( بنفشه ،). spViola( پونه ،)pulegium Mentha( خرفه ،) Portulaca

oleracea( آهار ،)Zinnia elegans( شب بو ،)Mathiola incana) ( و کاهو وحشيLactuca scariola). اين گياهان  از
، به روش S. Citri  (NESF/NESR)جديداستخراج گرديد و با به کارگيري يک جفت آغازگر  CTABاِي کل به روش اِن دي 

مثبت ارزيابي شدند  S.citriبو، آهار و کاهو وحشي از لحاظ آلودگي به آر بررسي شد. از بين گياهان مزبور بنفشه ، مينا چمني، شبسيپي
، اما کنترل منفي فاقد ها بود. باند مزبور همواره در کنترل مثبت وجود داشتدر آن  S.citri گر وجودنوکلئوتيدي نمايان 352و توليد قطعه 

يت آن بود. اين آزمون چندين بار تکرار شد و نتايج مشابه به دست آمد. رديابي با استفاده از اغازگرهاي گزارش شده براي اين بيمارگر موفق
 دامه دارد.هاي مولکولي ادر ساير گياهان با استفاده از روش S.citriهاي بيشتر در مورد وجود يا عدم وجود آميز نبود. بررسي

 

 .اسپيروپالسما، رديابي مولکولي، پي سي آر های کلیدی:واژه
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( در باکتری Iran ,maize mosaic virus, IMMV)ویروس ایرانی موزاییک ذرت  3بیان ژن فسفوپروتئین و 

Eschericha coli 
 

 و فرزانه آرام  سمیرا ربیعی، دکتر علیرضا افشاری فر

 

 زی کشاورزی، دانشگاه شیراگیاهی، دانشکدهمرکز تحقیقات ویروس شناسی 

srabiee@ymail.com 
 

Iran maize mosaic virus, IMMV متعلق به خانواده( ي رابدوويريدهRhabdoviridae که به گياهان غالتي مانند برنج و )
است. عاليم ناشي از اين بيماري به صورت خطوط ظريف زرد رنگ است که به طور  زند و اولين بار از ايران گزارش شدهذرت خسارت مي

 Unkanodesو  Laodelphax striatellusشود و از طريق زنجرک هايي با نام هاي ها، مشاهده ميموازي با هم در سطح برگ

tanasijevici شود. براساس رابدوويروس هاي توالي يابي شده ژنوم منتقل ميIMMV دار( اي پنج ژن در حد فاصل بين پيش برl و )
از نقش دو  IMMVاست. در  t ′5_)گليکوپروتئين(  G)ماتريکس(،  M)فسفوپروتئين(،  P)نوکلئوکپسيد(، l_ N 3′ ( شامل :tتريلر )

زي و بيان ژن هاي باشد. بمنظور همسانه سا( قرار دارند، اطالعي در دست نميNو  P)ميان  Xکه در موقعيت  3ژن فسفو پروتئين و ژن 
P  ويروس  3وIMMV  پس از استخراج آر ان اي کل از گياهان ذرت آلوده به ويروسIMMV  و سنتزcDNA  هر دو ژنP  با 3 و

براي ژن  GAGCTCو  P ،GGATCCبراي ژن  AAGCTTوGAATTC آغازگر هاي اختصاصي حاوي محل هاي برشي 
( تکثير شدند. پس از خالص 3جفت بازي براي ژن  830و قطعه  Pجفت بازي براي  813محصوالت مورد انتظار )قطعه  PCRدر  3

بازيابي و به ناقل  pET-28aشد. اين قطعات پس از هضم آنزيمي از ناقل همسانه سازي  pET-28aسازي، اين قطعات در پالسميد 
منتقل شدند و سلول هاي  DE3سويه ي  E coliهاي نوترکيب به سلول هاي باکتري انتقال يافتند. سپس پالسميد pQE30بيان 

جه ي سانتي گراد جهت القاي بيان در 37در دماي  IPTGميکروليتر  500ساعت در محيط کشت حاوي  3باکتري تراريخت شده به مدت 
ژن مورد نظر کشت گرديدند. پروتئين کل استخراج و بررسي بيان پروتئين هاي مورد مطالعه از طريق الکتروفورز در ژل پلي اکريل آميد 

آزمون لکه گذاري  بود. 3و  Pکيلو دالتون بترتيب براي ژن هاي  70و  36هاي هاي پروتئيني با اندازه، بيانگر وجود باندSDSحاوي 
وسترن بالت صحت بيان دو پروتئين توليد شده را تاييد نمود. خاموشي ژن يکي از مکانيسم هاي دفاعي گياه در برابر هجوم پاتوژن ها 

 اند. با توجه به اين که درهاي مختلف نشان داده شدههاي سرکوبگري در ويروسهايي با نقشهاي متعدد پروتئينباشد. در پژوهشمي
فسفو پروتئين را نيز  IMMV( در سرکوبگري خاموشي اثبات شده است، مي توان در pتعدادي از رابدو ويروس ها نقش فسفوپروتئين )

بعنوان يک کانديد براي سرکوبگري خاموشي ژن در نظر گرفت. با بيان اين پروتئين ها در اين پژوهش، مقدمه اي براي انجام آزمايشات 
 ش اين دو پروتئين فراهم گرديد. بعدي جهت مشخص شدن نق

 

 .و سرکوبگري خاموشي ژن Iran ,maize mosaic virus, IMMV ،SDS-PAGEهمسانه سازي، بيان، : های کلیدیواژه
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 های ایرانی ویروس موزاییک خیار در مزراع طالبی ورامینتنوع ژنتیکی جدایه
 

 3رامشینی و حسینعلی 2جعفری ، مجید1نژاد زرقانی، شاهین نوری1زاده روشنقسمیه قلی

 

 های گیاهی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهرانگروه حشره شناسی و بیماری.1
 گروه گیاهپزشکی، مجتمع آموزش عالی سراوان.2

 زراعت و اصالح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران.  گروه .3

sh_nourinejhad@ut.ac.ir 
 

 ,Cucumber mosaic virusويروس موزاييک خيار  ي ورامين واقع در جنوب تهران يکي از مراکز توليد خربزه و طالبي است.منطقه

CMV))  عضو تيپ جنسCucumovirus  ي خانوادهازBromoviridae هاي اين است. ويريونهاي مهم کدوييان يکي از ويروس
اين ويروس توسط شته و به شيوه ناپايا انتفال پبدا ي تک ال با قطبيت مثبت تشکيل RNAم آن از سه قطعه ويروس ايزومتريک و ژنو

کند و همچنين توسط انتقال مکانيکي به گياهان محک قابل انتقال است. براي بررسي تنوع ژنتيکي اين ويروس در مزارع طالبي مناطق مي
با عاليم مشکوک به آلودگي ويروسي شامل موزاييک، پيسک،  1394و  1393 هايطي سال ي برگينمونه 132ورامين، پيشوا و پاکدشت، 

 Double توسط آزمون سرولوژيکي CMV( به 69/44ها )نمونه  از کل نمونه 59آوري شد. آلودگي بدشکلي برگ و کوتولگي گياه جمع

Antibody Sandwich (DAS)-Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) هاي اختصاصي با آنتي بادي
CMV هاي اليزا مثبت رديابي شد. از نمونهRNA3جفت باز از ار ان اس شماره  870ي به طول ي کل استخراج و براي تکثير قطعه 

 با استفاده از آغازگرهاي اختصاصي  مورد استفاده قرار گرفت. براي تعيين RT-PCRي ژنومي پروتئين پوششي طي ويروس حاوي ناحيه
هضم شدند. محصول تکثير شده با  MspI (HpaII)با استفاده از آنزيم  RT-PCRهاي جمع آوري شده، محصوالت هاي جدايهزيرگروه

ي توليد قطعات به اندازه CMVهاي جدايه Iدر اعضاي زير گروه  MspIطي برش با استفاده از  CMVCPrو  CMVCPfآغازگرهاي 
کنند. در اين مطالعه نيز طي الکتروفورز مي  393و  bp 559ي توليد قطعات به اندازه IIوه و زير گر جفت باز 559و   393 حدود

جفت باز را کردند. بر  335و  537هاي هاي مورد بررسي، توليد دو قطعه به طولمربوط به تمامي نمونه RT-PCR-RFLPمحصوالت 
ي که بر اساس فاصله مکاني در چهار جدايه CPقرار گرفتند. ژن  Iهاي جمع آوري شده در اين مطالعه در زيرگروه اين اساس، جدايه

سازي شد. پالسميدهاي همسانه Escherichia coliمتصل و در ميزبان  pTG19-Tسازي انتخاب شده بودند به حامل همسانه
در موقعيت ياد  MspIبرشي آنزيم  هاو جايگاه CMVنوترکيب انتخاب و تعيين توالي شدند. نتايج تعيين توالي تکثير بخش مورد نظر از 

-هاي از قبل تعيين توالي شدهي از ساير کشورها مقايسه شدند. جدايهي مورد بررسي در اين تحقيق  با تواليشده را تاييد کرد.  چهار جدايه

ها يزان تشابه اين جدايهاسيدي با يکديگر تشابه داشتند. مدر سطح امينه %100در سطح اسيدهاي نوکلئيک و  %99-100هاي مورد بررسي 
اسيدي بود. نتايج درصد در سطح اسيدهاي نوکلئيک و آمينه %93-100و  %98-100هاي از قبل تعيين شده از ايران به ترتيب با جدايه

د که هستن IAدر مزارع طالبي ورامين متعلق به زير گروه  CMVهاي را تاييد نمود و معلوم شد جدايه RT-PCR-RFLPفيلوژني، نتايج 
خبر داده بود که  Iي کدوئيان توسط زيرگروه زايي شديد هستند. گزارشات قبلي از آلوده شدن محصوالت خانوادههايي با بيماريجزو جدايه

 اين مطالعه شاهدي ديگري بر آن است.

 

 .سازي، تجزيه و تحليل فيلوژنيکي، همسانهRT-PCR، اليزا، CMV: های کلیدیواژه
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 فرنگی قند در گوجهمایکوریزایی بر تجمع ویروس پیچیدگی بوته چغندرتاثیر همزیستی 
 

 داود کولیوند  امید عینی گندمانی و سعیده ابراهیمی،

 

 دانشگاه زنجان. دانشکده کشاورزی.  گروه گیاهپزشکی
Ebrahimisaedeh@yahoo.com  

 
از جنس  اي حلقوياني دي(، يک ويروس تک رشتهBeet curly top Iran virusقند )دگي بوته چغندرويروس ايراني پيچي

باشد که توسط زنجرک فرنگي ميکننده بيماري پيچيدگي بوته در گوجه ( يکي از عوامل ايجادBecurtovirus) بکورتوويروس
Circulifer haematoceps وسيعي دارد. اين ويروس عاليمي همچون پيچيدگي و فنجاني  شود و دامنه ميزباني به نسبتمنتقل مي

  هايتوسط پاتوژنآلوده شدن فرنگي عالوه بر گوجه.کندکوتولگي بوته را در ميزبان خود ايجاد مي ها، تورم رگبرگ، زردي وشدن برگ

 هاي ايجاد کند. قارچ(arbuscular mycorrhizal) هاي آربوسکوالر مايکوريزا تواند رابطه ي همزيستي با قارچويروسي مختلف مي

AM  فسفر، نيتروژن و ساير  "کنند. اين قارچ عمدتاي همزيستي برقرار ميدرصد گياهان رابطه 80باشند که با هاي اجباري ميبيوتروف
ها با ابل بين اين ميکروارگانيسمشود، با اين حال اثر متقي گياهان ميکند و باعث افزايش رشد و بهبود تغذيهمواد معدني گياه را تامين مي

و ويروس  Glomus mosseaباشد.  دراين پژوهش روابط ميان قارچ مايکوريزايي هاي گياهي نامشخص و درحال بررسي ميويروس
 Early) ( و ارلي اربناSuper Chiefفرنگي سوپرچيف )فرنگي بررسي گرديد. دو رقم گياه گوجهي چغندرقند در گياه گوجهپيچيدگي بوته 

Urbana) اي رشد داده شدند و در زمان نشاکاري با قارچ شرايط گلخانه درG. mosseae  اينوکوله گرديدند، پس از استقرار قارچ در
(، گياهان آلوده به Cچهار تيمار شامل گياهان شاهد ) توسط روش اگرواينوکوليشن به تيمارها تلقيح شد. BCTIV ريشه گياهان،

BCTIV (V گياهان ،)( مايکوريزاييM و گياهان مايکوريزايي آلوده به )BCTIV (MV بودند. پس از چهار هفته گياهان برداشت شده )
هاي گياهان به منظور تعيين درصد کلونيزه بررسي شدند. عاليم ويروسي ثبت شدند و با استفاده از شاخص شدت بيماري برآورد و ريشه
مورد آزمون قرار گرفت. وزن تر و خشک  Real-time PCRراج شد و ميزان ويروس توسط هاي برگي استخکل از بافتاي انديشدند. 

کلونيزه شده بودند.  G. mosseaeي گياهان توسط درصد ريشه 85الي  50گيري شد و سپس آناليز گرديد. بر اساس نتايج تيمارها اندازه
باشد ي اين ميمشاهده نشد، اين موضوع نشان دهنده Mو  MVاي ي گياهان در تيمارهتفاوت معني داري در ميزان کلونيزه شدن ريشه

که ويروس بر روي ميزان مايکوريزايي شدن گياهان تاثيري ندارد. همچنين وزن تر و خشک تيمارها در هر دو ارقام تفاوت معني داري را 
-Real. نتايج کدام از ارقام مشاهده نشدهيچدر  MVنسبت به گياهان  Vعاليم ويروسي گياهان داري در تفاوت معني .نشان ندادند

Time PCR اي ويروسي در تيمارهاي اننشان داد که سطح ديMV  در مقايسه با تيمارهايV افزايش داشته است. به ارلي اربنا  در رقم
يه بيماري تاثير فرنگي در مراحل اولدر ميزبان حساس گوجه BCTIVويروس تکثير توان گفت که همزيستي مايکوريزا بر طور کلي مي

 مثبت دارد. 

 

 .جميني ويروس، گلوموس، مايکوريزيشن واژه های کلیدی:
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های ویروس لکه حلقوی بافت مرده هسته داران از به منظور شناسایی جدایه IC-RT- PCR استفاده از روش 

 غرب و شمال غرب ایران

 
 1ینی و امید ع2 ، نعمت سخندان بشیر 1، داود کولیوند2و1زهرا کاشیها

 

 دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی گروه گیاهپزشکی-1
 دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی -2 

Mahnaz.kashiha@yahoo.com 
 

هاي بزرگ توليد هاي مناطق معتدله  هستند و شمال غرب ايران يکي از قطبگروه مهمي از ميوهسرخيان گل دار متعلق به  تيرهميوه هسته
دار مهمترين عوامل کاهش کيفيت محصول، ريزش زود هنگام و ايجاد زوال و هاي درختان ميوه هستهويروس .باشددار  ميهاي هستهميوه

( از خانواده Prunus necrotic ringspot virus: PNRSVداران )مرگ سريع درختان هستند. ويروس لکه حلقوي بافت مرده هسته
Bromoviridae  و جنسIlarvirus 103زاي اين درختان در سراسر جهان و ايران است. دراين پژوهش از ويروس هاي مهم خسارت 

هاي هاي بافت مرده، کلروز و موزائيک هستند که از برخي مناطق استاننمونه مشکوک داراي عالئمي از جمله جوشهاي ارغواني، لکه
استفاده شد. بدين  IC-RT-PCRهاي مشکوک از آزمون رخي از نمونهآذربايجان شرقي و زنجان جمع آوري گرديد. براي شناسايي ب

رقيق شده ويروس )شرکت بايوربا، سوييس( در  ميکروليتر از آنتي بادي اختصاصي 100به ميزان  IC-RT-PCRترتيب، در واکنش 
ها سه شد. سپس ميکروتيوبدرجه سلسيوس نگهداري  37ساعت در انکوباتور در دماي  4ريخته شد و به مدت  PCRهاي ميکروتيوب

ها به مدت ميکروليتر از عصاره گياهي  در هر ميکروتيوب ريخته شد و پس از نگهداري ميکروتيوب 100مرتبه با بافر شستشو شسته شدند. 
تر ميکرولي 5/12ها در حجم نهايي در درون ميکروتيوب  RT-PCRدرجه سلسيوس، به روش قبلي شسته شد. واکنش 4شبانه  در دماي 

 5/6و  cDNAميکروليتر از کيت سنتز  5/2پيکو مول( از هر آغازگر،  5ميکروليتر ) 5/0ميکروليتر آب مقطر استريل و  5/2شامل 
-PNRSVCP)آغازگر معکوس( و  PNRSVCP-Rهاي انجام شد. از آغازگرهاي اختصاصي به نام PCR Master Mixميکروليتر از 

F  جفت باز استفاده شد. از بين نمونه 675اي در حدود ژني پروتئين پوششي ويروس براي تکثير قطعه)آغازگر مستقيم( مربوط به چارچوب-

سازي همرديفنمونه به منظور تعيين توالي به شرکت بيونير کره جنوبي ارسال شدند.  11نمونه تائيد و  26آوري شده آلودگي هاي جمع
انجام گرفت و درخت  GenBankهاي مرتبط موجود در ا ساير تواليب CLASTAL-Wتوالي بدست آمده با استفاده از برنامه 

هاي ايراني که از ها با جدايهنتايج نشان داد اين جدايه رسم گرديد. Neighbor-joiningو با روش  MEGA 6فيلوژنتيکي توسط برنامه 
هستند. نتايج اين پژوهش بيانگر آلودگي  PV96-IIگيرند و همه آنها متعلق به زير گروه اند در يک خوشه قرار ميميزبان رز جدا شده

 باشد.مي PNRSVدار در برخي از مناطق غرب و شمالغرب ايران به هاي مختلف درختان ميوه هستهگونه
 

 .PNRSV، تعيين ترادف، پروتئين پوششي،  IC-RT-PCR: های کلیدیواژه
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 هاویروسیی جمینیزابالقوه عوامل ترانویسی گیاه میزبان در بیماری هاینقش
 

 2و سید علی اکبر بهجت نیا 2، کرامت اله ایزدپناه2، ابوذر قربانی1ریحانه سلیمانی

 

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان.1

 شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیرازمرکز تحقیقات ویروس.2

 

ها با سرعت زيادي به يکي از مهمترين بيمارگرهاي گياهي در مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري جهان تبديل ويروس جمينيامروزه 
، DNAها بعنوان يک سيستم مدل بسيار عالي براي مطالعه همانندسازي زا، اين ويروسعالوه بر اهميت به عنوان عوامل بيماري اند.شده

ي غلتان و از ها در هسته سلول گياه ميزبان به روش دايرهويروسهمانندسازي جميني. اندن معرفي شدهترانويسي و بيان ژن در گياها
ال صورت اي تکان( در يک روش شبيه به باکتريوفاژهاي داراي ديdsDNA intermediateاي دوالي حدواسط )انطريق توليد دي

هاي خود استفاده براي بيان کارآمد پروتئين (overlapping genes)پوشان ي همهاها از ترانويسي دو جهته و ژنويروساين گيرد. مي
تواند منجر به شناسايي عوامل مختلف که در اين ها در جميني ويروس ها ميمطالعه همانند سازي ويررسي و بيان ترانوشتکنند. مي

ه ژنوم، بسياري از عناصر افزايش دهنده ترانويسي در ناحيه هاي ها به منظور حداقل کردن اندازفرايندها دخيل هستند شود. در اين ويروس
-ها  قرار گرفته اند. آناليز پروموتور ژنپروموتوري در ناحيه هاي کد شونده و غير کد شونده ژنوم و يا حتي نواحي داراي همپوشاني ترانوشت

، ويروس  (BCTV, Curtovirus)بوته چغندر قند ويروس پيچيدگي Sهاي تيپ، فلفل، خفيف و هاي رشته ويروسي و مکمل  استرين
(، ويروس HrCTV, Curtovirus(، ويروس پيچيدگي  بوته ترب کوهي )SpSCTV, Curtovirusپيچيدگي شديد بوته اسفناج )

ويروس ، (BCTIV,Becurtovirusويروس ايراني پيچيدگي بوته چغندر قند ) ، (PeYDV, Curtovirusکوتولگي زرد فلفل )
با  Geminividae( از خانواده  ,MastrevirusWDV)و ويروس کوتولگي گندم (  ,TurncurtovirusTCTVبوته شلغم )پيچيدگي 

تب صورت گرفت. نتايج نشان دهنده اين موضوع است ( و نرم افزار مينيwww.genomatix.deي ژنوماتيکس )استفاده از پايگاه داده
جايگاه  47با  BCTVهاي مورد مطالعه مي باشد. داراي دامنه ميزباني وسيع تري نسبت به ساير ويروس BCTVويروس  Sه استرين ک

جايگاه عوامل ترانويسي کمترين تعداد جايگاه اتصال عوامل ترانويسي را در  26با  PeYDVاتصال براي عوامل ترانويسي بيشترين و 
ها مورد مطالعه، رشته مکمل بيشترين تعداد عوامل ترانويسي را نسبت به رشته خود دارند. در تمام ويروسپروموتورهاي ويروسي و مکمل 

ها دارد، که نشان در پايگاه داده ها بيشترين فراواني را در اين گروه از ويروس P.V-P$FAM267ويروسي دارد. عامل ترانويسي با کد  
ها داراي دامنه ميزباني باشد. با توجه به اينکه اين گروه از ويروسها ميندسازي جميني ويروسدهنده اهميت اين عوامل ترانويسي در همان

رسد، هر چند در اين مطالعه ارتباط معني داري بين وسعت دامنه متفاوتي هستند بنابراين وجود تنوع در عوامل ترانويسي بديهي به نظر مي
الذکر مشاهده نشد. مطالعات بيشتر در مورد عوامل ترانويسي جميني ويروس ها هاي فوقروسترانويسي جميني وي ميزباني و فراواني عوامل

هاي درگير در همانند سازي آنها و روشن شدن مکانيزم همانند سازي دي ان ا در سلول هاي گياهان مي تواند منجر به شناسائي پروتئين
 ميزبان گردد.

 

 .ها، ژنوماتيکسجميني ويروس پايگاه دادها، ترانويسي،: های کلیدیواژه
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مراز ویروس پژمردگی سازی، بررسی فیلوژنتیکی و نوترکیبی ژن کامل نوکلئوکپسید و بخشی از ژن پلیهمسانه

 ای گوجه فرنگی لکه

 
 داود کولیوند و امید عینی  مهسا آبادخواه،

 

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
 Mahsa.abadkhah69@yahoo.com 

 
( از جنس توسپوويروس و خانواده )بنياويريده( Tomato spotted wilt virus (TSWV)فرنگي )اي گوجهويروس پژمردگي لکه

Bunyaviridae ويروس ايزومتريک و ژنومش شود. پيکره اين فرنگي دنيا و ايران مياست که سبب خسارت زيادي در  مزارع گوجه
هاي نمايد که قطبيت منفي دارد و دو قطعه ديگر بناممراز را رمز ميژن پلي Lاي است، قطعه بزرگتر بنام رشتهاي تکمتشکل از سه آران

M  وS ( هستند که حالت دو قطبيAmbisense دارند. ژن رمز کننده نوکلئوکپسيد روي قطعه )S ه، به منظور وجود دارد. در اين مطالع
به صورت انتخابي از گياهان  92-93برداري در سال زراعي کاري استان زنجان، نمونههاي آلوده کننده مزارع گوجهرديابي توسپوويروس

 RNX PLUSاي آوري شده توسط کيت استخراج آرانهاي برگي جمعاي کل از بافتداراي عالئم مشکوک به ويروس انجام شد. آران
 ها )آر با استفاده از يک جفت آغازگر عمومي جنس توسپوويروسسي، آزمون پيcDNAاي مکمل انپس از ساخت دي انجام گرفت،

gl3637 آغازگر رفت( و(gl4435c  براي رديابي جنس توسپوويروس و جفت آغازگر اختصاصي ))آغازگر برگشت(TSWV F 
مربوط به  bp 819انجام شد. نتايج نشان داد قطعه  TSWVوکپسيد )آغازگر برگشت( براي تکثير ژن نوکلئ TSWV R)آغازگررفت( و 

نمونه گياهي تکثير يافت.  13مرتبط با ژن نوکلئوکپسيد در  bp 777ها و قطعه توسپوويروس Lقطعه  (RdRp)مراز بخشي از  ژن پلي
الحاق  pTG19-T (Vivantis)سازي نهبرخي از قطعات تکثير شده )ژن پلي مراز و نوکلئوکپسيد( بصورت انتخابي در پالسميد همسا

هاي ترانسفورم و پس از رشد شبانه، کلون DH5αسويه  Escherichia coliهاي مستعد گرديدند. پالسميدهاي نوترکيب به باکتري
 AccuPrep Nano-Plus)سفيد براي بررسي قرار گرفتن قطعه درون پالسميد انتخاب شدند. استخراج پالسميد با استفاده از کيت 

Plasmid Mini; Bioneer Company) هاي رشد يافته در محيط مايع از کلونيLB  انجام گرفت. پس از بررسي صحت درج قطعه
، پالسميدهاي نوترکيب براي تعيين ترادف نوکلئوتيدي به شرکت بايونير کره جنوبي ارسال شدند. سپس توالي هر pTG19درون پالسميد 

هاي پلي مراز و وجود در بانک ژن مقايسه شدند که نتايج نشان داد قطعات تکثير يافته متعلق به ژنهاي مقطعه بدست آمده با توالي
با ساير  Clustal Wسازي توالي بدست آمده با استفاده از برنامه فرنگي مي باشند. همرديفاي گوجهنوکلئوکپسيد ويروس پژمردگي لکه

و با روش  MEGA 6فيلوژنتيکي مناطق ژنومي مورد نظر توسط برنامه  هاي موجود در بانک ژن انجام گرفت و درختتوالي
Neighbor-joining هاي ايراني رديابي شده به جدايه مراز، جدايهرسم گرديد. در آناليز درخت فيلوژنتيک، براساس ژن پليTSWV 
هاي هاي ايراني و ديگر جدايهنوکلئوکپسيد جدايهگيرند. شباهت بين ژندر يک گروه قرار مياين ويروس  TOS-6نزديک بوده و با جدايه 

هاي ايراني به ، و نزديکي ايزوله %99-98ها هاي ايراني و ديگر ايزولههاي اسيدآمينه بين ايزولهو شباهت توالي %99-96گزارش شده 
ايي شدند. آناليز نوترکيبي شواهدي شناس RDP 4در برنامه  Maxchiاز ترکيه را نشان داد. رخدادهاي نوترکيبي با روش  SC-13ايزوله 

 دهد. از دنيا را نشان مي (TOS101/TSWV-1423/3906)هاي گزارش شده هاي با ساير جدايهاز نوترکيبي ژن نوکلئوکپسيد ايزوله
 

 .اي پلي مرازاستان زنجان، پالسميد نوترکيب، توسپوويروس، واکنش زنجيره های کلیدی:واژه
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 یه لرستان ویروس موزاییک انجیر و وقوع کلستروویروس های همراه با آنبررسی فیلوژنتیکی جدا
 

  2و فرشته مهدی نیا1علیرضا افشاری فر1، کرامت اله ایزدپناه1ابوذر قربانی

 

 مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران  .1
 اناداره حفظ نباتات، جهاد کشاورزی استان لرستان، ایر .2

 

بيماري موزئيک انجير در درختان انجير سبب اختالل و توليد عالئم بسيار متنوعي مي شود. در مطالعات قبلي تعدادي از ويروس هاي رشته 
ويروس در درختان انجير آلوده به بيماري موزائيک انجير شناسايي و  15اي و ايزومتريک را در درختان آلوده مشاهده کرده اند. تا بحال 

، Closterovirus ،Ampelovirusتوالي کامل يا به صورت ناقص صورت گرفته است که در جنس هاي مختلف ويروسي شامل  تعيين
Trichovirus ،Emaravirus ،Emaravirus ،Alphacryptovirus  وMarafivirus  .مي باشند-Fig leaf mottle

3)-1 and FLMaV-(FLMaV3  and1  associated virus واده در اعضاي خانClosteroviridae  نيز در درختان آلوده به
عالئم موزائيک در  درختان انجير استان لرستان  مشاهده شده و نمونه برداري از  1394بيماري موزائيک انجير شناسايي شده اند.  در سال 

آر ان اي کل گياه با استفاده از برگ درختان داراي عالئم جهت مطالعات تکميلي به مرکز تحقيقات ويروس شناسي گياهي صورت گرفت. 
هاي استخراج و سنتز دي ان اي مکمل و آزمون پي سي آر با استفاده از جفت پرايمر  (Dena Zist Asia)کيت شرکت دنا زيست 

ن کشت شده در استان لرستان از رقم بومي آن منطقه بوده و درختااختصاصي صورت گرفت. تحقيقات نشان داد که اکثر درختان انجير 
هاي جوان مشاهده مي شود. در اوايل فصل که دما پايين جوان نيز از قلمه هاي همين درختان گرفته شده است. عالئم هر ساله در شاخه

است عالئم به صورت کامال آشکار مشاهده مي شود اما با افزايش دما در ماه هاي فصل تابستان عالئم به مرور کمتر مي گردند. بيش از 
 Fig mosaic virus اي انجير استان لرستان داراي عالئم بيماري مي باشند. نتايج رديابي مولکولي نشان داد که هدرصد باغ 90

(FMV) ،1-FLMaV  3و-FLMaV  در همه نمونه هاي مورد بررسي رديابي شدند در حالي کهFig cryptic virus ،Fig mild 

1-associated virus-mottle ،2-ted virusassocia-Fig leaf mottle ،Fig latent virus ،1 -sFig badnaviru وFig 

associated virus-fleck از ژن  4و  3، 1هاي مورد بررسي رديابي نشده اند. براي بررسي بيشتر سه قطعه ژنومي در هيچکدام از نمونه
 KT732024, segment)ثبت در بانک ژن جفت باز تعيين توالي و پس از 218و  304، 302هاي  ويروس موزائيک انجير به اندازه هاي 

1; KT732025, segment 3 and KT732026, segment 4)  آناليز فيلوژني صورت گرفت. جدايه لرستان ويروس موزائيک انجير
ه از اين ويروس حفاظت شدگي بيشتر را نشان مي دهد و هم 1تشابه زيادي با ساير جدايه هاي ثبت شده در بانک ژن نشان داد. قطعه 

جدايه هاي در يک خوشه از درخت فيلوژني قرار گرفتند. در بررسي هاي فيلوژني با استفاده از قطعه سوم جدايه لرستان با جدايه صربستان 
آناليز هاي فيلوژني در قطعه چهارم نيز نشان داد که جدايه لرستان با جدايه صربستان  .و ژاپن در يک خوشه از درخت فيلوژني قرار گرفت

 گروه خواهري قرار مي گيرند. در يک 

 

 .هاويروس موزائيک انجير، درخت انجير، فيلوژني موزائيک انجير، کلستروويروس: های کلیدیواژه
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 مطالعه عالئم بیماری موزائیک انجیر در گلخانه مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی، ایران 

 
 و علیرضا افشاری فر1، کرامت اله ایزدپناه 1ابوذر قربانی

 

 مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران .1

 

( Aceria ficusبيماري موزئيک انجير اغلب همراه با عالئم بسيار متنوعي در اين درختان است. اين بيماري با استفاده از پيوندک و کنه )
ممکن است به سبب آلودگي مخلوط چندين ويروس باشد.بسياري از اين  يابد. تنوع در عالئم اين بيماريبه صورت نيمه پايا انتقال مي

، Emaravirus ،Marafivirusهاي از جنس هاي مي باشند. عالوه بر آن ويروس Closteroviridaeها از خانواده ويروس
Badnavirus ،Alphacryptovirus و ،Trichovirus  از خانوادهTymoviridae اند. يک رديابي شدهدر درختان مبتال به موزائ

بيشترين آلودگي مربوط به اماراويروس موزائيک انجير است. عالئم تنوع همراه با بيماري موزائيک انجير شامل موزائيک، رگبرگ نوري، 
هند ها عالئم نشان مي دها است. در مواردي تعدادي از برگها، بدشکلي و لکه زردي در ميوه و سبزردي برگلکه حلقوي، بدشکلي برگ 

هاي داراي عالئم و بدون ها حتي روي همان شاخه بدون عالئم هستند. به منظور تعيين محتويات ويروسي برگدر حالي که بقيه برگ
اي برگ بدون عالئم از همان نهال ها به روش واکنش زنجيره 5برگ داراي عالئم و  5عالئم آزمايشي در سطح گلخانه انجام گرفت. تعداد 

استخراج و سنتز دي ان اي   (Dena Zist Asia)آر ان اي کل گياه با استفاده از کيت شرکت دنا زيست ررسي قرار گرفت. پليمراز مورد ب
هاي اختصاصي مکمل با استفاده از پرايمر هاي معکوس هر کدام از ويروس ها صورت گرفت. آزمون پي سي آر با استفاده از جفت پرايمر

درصد الکتروفورز گرديد و اندازه قطعات تکثيري با  5/1محصول پي سي آر در ژل اتيديوم برومايد ها صورت گرفت. تعدادي از ويروس
Fig mosaic virus ،-Fig mild mottle (FMV, Emaravirus)استفاده از مارکر دي ان اي مقايسه گرديد. در اين مطالعه 

1, Closteroviridae)-(FMMaV 1 associated virus  1و, -(FLMaV 1 associated virus-eFig leaf mottl

Closteroviridae) هاي فاقد عالئم رديابي شدند. هم در برگ هاي داراي عالئم و هم در برگassociated -Fig leaf mottle

3, Closteroviridae)-(FLMaV3  virus  و(FFaV, Tymoviridae) associated virus-Fig fleck هاي فقط در برگ
هاي داراي عالئم رديابي شد. اين نتايج يک بار در برگ هاي بدون عالئم و دوبار در برگ FLMaV-2بي شده اند. داراي عالئم رديا

نشان دهنده اين است که چندين ويروس به صورت آلودگي مخلوط سبب ايجاد بيماري موزائيک انجير مي شوند و همچنين نکته قابل 
در برگ هاي داراي عالئم رديابي  FFaVو  FLMaV-3ک شاخه نيز متفاوت است. ها حتي در يتوجه اينست که پراکنش اين ويروس

شده اند که مي تواند نشان دهنده نقش اين دو ويروس در افزايش عالئم اين بيماري باشد. بنابراين به منظور مديريت اين بيماري نياز به 
 رديابي ويروس هاي که سبب اين آلودگي مي شوند مي باشد. 

 

 .رديابي مولکولي، آلودگي مخلوط، نهال انجير: کلیدیهای واژه
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 در درختان انجیر از منطقه طارم استان زنجان Fig mosaic virus) (وقوع ویروس موزاییک انجیر

 
 ، مهسا آبادخواه، داود کولیوند وامید عینیندا خوش خطی

 

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان 
E-mail: nkhoshkhati@gmail.com 

        

شود. استان زنجان و منطقه طارم يکي از محصوالت مهم اقتصادي است که در برخي از نقاط ايران کشت مي (Figus carcia) انجير
شايع در درختان انجير در ايران مي باشد که  هاييکي از بيماري باشد. بيماري موزاييک انجير يکي از مناطق مهم کشت انجير مي

است که به آساني توسط پيوند و کنه Fig mosaic virus (FMV))گسترش جهاني دارد. عامل اين بيماري ويروس موزاييک انجير 
ار متنوع است و ممکن از شود اما توسط بذر غير قابل انتقال است. عالئم اين بيماري بسي( منتقل ميAceria ficus)هاي خانواده اريوفيده 

هاي حلقوي، تغيير شکل برگ و نهايتاً زوال در درختان ديده درختي به درخت ديگر متفاوت باشد، عالئم معموالً از موزاييک خفيف، لکه
در باشند. اي منفي مياي تک رشتههاي اين جنس داراي چهار آرانباشد. ويروسمي Emaravirus متعلق به جنس  FMVشود.  مي

نمونه که داراي عالئم کلروز،  30تحقيق حاضر با توجه به مشاهده عالئم گسترده موزاييک در درختان انجير در منطقه طارم، تعداد 
هاي مشکوک به بيماري به از برگ درختان انجير جمع آوري شدند. نمونه 1395و بهار  1394موزاييک و بد شکلي برگ بودند در تابستان 

هاي جمع آوري شده روي گياهان محک مانند توتون با استفاده از بافر فسفات مايه زني شدند. ل داده شدند. مقداري از نمونهآزمايشگاه انتقا
( )سيناکلون: تهران( انجام شد. پس از بررسي RNX-PLUSاي )اي کل از گياهان با استفاده از کيت استخراج آرانسپس استخراج آران

cDNA (Hyper Script )( توسط کيت سنتز cDNAاي مکمل )انو بهينه سازي ميزان و کيفيت آن دي اي استخراج شدهکيفيت آران
هاي مشکوک جمع آوري )ويوانتيس: مالزي( با استفاده از آغازگر معکوس ساخته شد. به منظور شناسايي ويروس موزاييک انجير از نمونه

اي )آغازگر معکوس( استفاده شد. آغازگرهاي مذکور قطعه E5-aر مستقيم( و )آغازگ E5-sهاي شده، از يک جفت آغازگر اختصاصي بنام
 Polymerase Chainآر )سينمايد. آزمون پياي شماره يک ويروس موزاييک انجير تکثير ميجفت بار از آران 300به طول

Reaction (PCR) آر انجام شد. پس سيهينه سازي شرايط پيميکروليتر با ب 5/12(  با استفاده از جفت آغازگرهاي اشاره شده در حجم
اي مربوط به بخشي از  آران bp 300، نتايج نشان داد قطعه مورد انتظار در حدود   %5/1آر در ژل آگارز سياز الکتروفورز محصوالت پي

هاي سالم فاقد ر حالي که در نمونههاي داراي عالئم  موزاييک، بدشکلي و کلروز تکثير يافته است دآر در نمونهسيشماره يک در آزمون پي
آوري شده از استان زنجان به ويروس هاي جمععالئم چنين باندي مشاهده نشد.  بدين ترتيب، نتايج نشان دهنده آلوده بودن نمونه

ابي شده در حال هاي رديي مورد نظر  و بررسي جايگاه فيلوژنتيکي جدايهموزاييک انجير است. آزمايشات بعدي براي تعيين توالي قطعه
 انجام است. 

 

 .انجير، ويروس موزاييک انجير، آزمون پي سي آر، زنجان: های کلیدیواژه
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 ( از گزنه در ایرانCMVاولین گزارش از ویروس موزائیک خیار )

 
 ، شکوفه عابدی و سعید صداقتفائزه السادات ابطحی

 

 ،38156-8-8349هان داروئی و معطر، کدپستی دانشگاه اراک، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه گیا
 faeze.abtahi@gmail.com 

 

ترين عالئم در باشند. موزائيک و زردي از شايعهاي ويروسي از جمله عوامل مهم کاهش کمي و کيفي محصوالت کشاورزي ميآلودگي
( يک گياه دارويي محسوب شده و تقريباً در سراسر Urticaceae( متعلق به تيره گزنه )Urtica dioiciaگياهان آلوده است. گياه گزنه )

( در همه جاي Cucumber mosaic virus, CMVشود. ويروس موزائيک خيار )ايران بويژه در مازندران و گيالن بطور خودرو ديده مي
يا  1300باشد. تاکنون بيش از محصوالت مختلف زراعي، باغي و سبزيجات ميهاي آلوده کننده ترين ويروسدنيا يافت شده و از مهم

گردد، از اين هاي اين ويروس اضافه مياند و هر ساله به ميزبانتيره گياهي به عنوان ميزبان اين ويروس شناخته شده 100گونه از  1200
اهميت زيادي برخوردار است. به منظور بررسي وضعيت  در بررسي اپيدميولوژي ويروس از CMVهاي هاي جدايهروتعيين زير گروه

از شهرستان تنکابن جمع آوري  1394نمونه داراي عالئم موزائيک، زردي و بدشکلي در پائيز  30هاي ويروسي گياه گزنه تعداد آلودگي
ررسي وجود يا عدم وجود آلودگي ( جهت بDAS-ELISAهاي جمع آوري شده با استفاده از آزمون ساندويچ دو طرفه اليزا )گرديد. نمونه

هاي جمع آوري شده آلمان مورد ارزيابي قرار گرفتند. از بين نمونه DSMZ، تهيه شده در CMVاي به ويروس با آنتي بادي چند همسانه
سازي بيولوژيکي آلودگي پنج نمونه به ويروس موزائيک خيار تاييد و يک جدايه براي بررسي بيشتر انتخاب شد. جدايه مذکور پس از خالص 

تر ( تکثير شد. جهت رديابي دقيقCapsicum annuum( و فلفل )Cucumis sativus(، خيار )Phaseolus vulgarisروي لوبيا )
جدايه انتخاب شده با استفاده از کيت تجاري  total-RNAاستفاده شد. براي اين منظور  RT-PCRويروس در نمونه آلوده از آزمون 

نوکلئوتيد،  520اي به اندازه با استفاده از آغازگر اختصاصي، قطعه RT-PCR( استخراج و طي آزمون RNX-plusشرکت سينا ژن )
 ,pGEM-T Easy Vector (Promegaمربوط به چارچوب ژني پروتئين پوششي ويروس تکثير شد. قطعه تکثير شده در پالسميد 

USA) هاي مستعد همسانه سازي و سپس ترانسفورماسيون سلولEscherichia coli سويهDH5α   .با حامل تهيه شده انجام گرديد
-جهت حصول اطمينان از قرار گرفتن قطعه مورد نظر درون حامل، تجزيه تحليل پالسميد نوترکيب خالص سازي شده با استفاده از آنزيم

نشان داد که جدايه  GenBankر دBLASTn نتايج اوليه حاصل از جستجوي  هاي برشي انجام و توالي قطعه تکثيري تعيين گرديد.
-به همراه ساير توالي CMVتوالي نوکلئوتيدي جدايه ايراني مشابهت داشته است.  CMV هاي با ساير جدايه %90مورد مطالعه بيش از 

درخت فيلوژنتيکي هم رديف سازي شده و سپس درخت فيلوژنتيکي ترسيم شد.  MEGA6با نرم افزار  GenBankهاي موجود در 
براساس اطالعات موجود، اين اولين گزارش از وقوع  باشد.اين ويروس مي IBشده نشان داد جدايه مورد مطالعه متعلق به زير گروه  ترسيم

CMV .از گزنه در ايران است 

 

 ، االيزا، تعيين ترادف، همسانه سازي.CMV های کلیدی:واژه
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 بر اساس ترادف نوکلئوتیدی ژن پروتئین پوششی نجههای ایرانی ویروس موزائیک یوتعیین جایگاه تکاملی جدایه

 
 2و محمد مداحیان 2اکبر حسینی پور2، جهانگیر حیدر نژاد،2، حسین معصومی1فرشته علیپور

 

 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان -1
 ه شهید باهنر کرمانبخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگا -2

Alipour_fereshteh@yahoo.com 
 

باشد. هاي گياهي از نظر دامنه ميزباني و اهميت اقتصادي در ايران و جهان ميترين ويروسيکي از مهم (AMV)ويروس موزائيک يونجه 
نمونه گياهي )يونجه  1000، تعداد 1394تا  1392استان کشور طي سالهاي  12مزارع يونجه  ، ازAMVبه منظور بررسي و تعيين پراکنش 

( بر اساس Indirect ELISAها، از روش االيزاي غير مستقيم )هاي هرز( داراي عالئم جمع آوري شد. جهت بررسي آلودگي نمونهو علف
هاي هاي يونجه و علفاي استفاده شد. بر اين اساس نمونهد همسانههاي چنباديبا استفاده از آنتي Clark and Adams (1977)روش 

جدايه که براساس  22ها تعداد درصد واکنش مثبت نشان دادند. از بين نمونه 9و  42/36به ترتيب  AMVهرز جمع آوري شده نسبت به 
ها نشان دادند جهت بررسي تنوع ژنتيکي ژن پروتئين يهبرداري و عالئم بر روي گياهان ميزبان بيشترين اختالف را با ساير جدامناطق نمونه

تکثير و سپس تعيين ترادف  RT-PCRجفت باز( به روش  780( انتخاب شدند. بر اين اساس، ژن پروتئين پوششي ويروس )CPپوششي )
درخت فيلوژنتيکي  MEGA 6سازي و با استفاده از نرم افزار هاي موجود در بانک جهاني ژن همرديفهاي حاصله با ترادفشد. ترادف

 II( قرار گرفتند. گروه IIو  Iهاي موجود در بانک جهاني ژن در دو گروه فيلوژنتيکي )هاي ايراني و جدايهجدايهرسم گرديد. بر اين اساس، 
و  Kh.Ah.A ،Si.Ni.A ،Ke.Ma.Aي ايراني )تنها شامل چهار جدايه IIAتقسيم گرديد که زير گروه  IIBو  IIAبه دو زير گروه 

Kh.Be.A و زير گروه )IIB  هاي گزارش شده از مناطق هاي ايراني و جدايهجدايه از نقاط مختلف دنيا بود. ساير جدايه 10نيز شامل
 390بندي شدند. عالوه بر اين، نتايج حاصل از رسم درخت فيلوژنتيکي بر اساس ناحيه طبقه Iمختلف دنيا از جمله اروپا و اسيا در گروه 

به  IIقرار گرفتند که گروه  IIو  Iهاي بررسي شده نيز در دو گروه فيلوژنتيکي تيدي مياني ژن پروتئين پوششي نشان داد که جدايهنوکلئو
 Si.Ni.Aو  Ke.Ma.A ،Kh.Be.A  ،Kh.Ah.Aي ايراني ،تقسيم گرديد. بر اين اساس به جز چهار جدايه IIBو  IIAدو زير گروه 
رسد قرار گرفتند. به نظر مي Iهاي گزارش شده از دنيا در گروه رش شده در اين تحقيق به همراه تعدادي جدايههاي ايراني گزاتمامي جدايه
بر اين باشد. هاي ايراني ميفوق الذکر است يک زير گروه جديد و منحصر به جدايه ي ايرانيکه تنها شامل چهار جدايه IIAکه زير گروه 

مي خاور نزديک و آسياي مرکزي است و اين ويروس نيز داراي تنوع ميزباني وسيعي در اين مناطق اساس، از آنجائيکه گياه يونجه بو
 از تنوع ژنتيکي نسبتا باالئي در ايران برخوردار باشد. AMVتوان نتيجه گرفت قدمت ميزباني سبب گرديده که باشد، بنابراين ميمي
 

 .درخت فيلوژنتيکي، ونجهويروس موزائيک ي، ژن پروتئين پوششي :های کلیدیواژه
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در چند استان  (Citrus vein enation virus, CVEV)بررسی مقدماتی پراکنش ویروس رگبرگ توته ای مرکبات 

 مرکبات خیز کشور و تعیین زمان مناسب ردیابی ویروس  
 

 2اله رحیمیان، حشمت1، اکبر دیزجی1سحر نوری

 

 طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه گیاهپزشکی، گروه 2تهران،  دانشگاه یعی،طب منابع و کشاورزی پردیس گیاهپزشکی، گروه 1

 ساری

Snouri@ut.ac.ir 
 

 گزارش شده است. عالئم اين بيماري به صورت توته اي شدن رگبرگها 1953اي مرکبات اولين بار از کاليفرنيا در سال بيماري رگبرگ توته
در پشت برگ و گال هاي چوبي در تنه ي برخي از درختان مرکبات استان هاي مرکبات خيز ايران نيز مشاهده مي گردد. اخيرا ويروس 

عالئم دار در  (Citrus aurantium)از يک درخت نارنج  (Citrus vein enation virus, CVEV)رگبرگ توته اي مرکبات 
از شاخه هاي جوان  1395و  1394ر تعيين حضور و پراکنش اين ويروس در بهار سال هاي شهرستان ساري گزارش شده است. به منظو

نمونه جمع آوري گرديد. به منظور رديابي ويروس،  5و  7،  40درختان نارنج عالئم دار استان هاي مازندران، فارس و گلستان به ترتيب 
RNA راج و با آزمون کل با استفاده از کيت بيازول از پوست جوان شاخه ها استخRT-PCR  با استفاده از جفت آغازگر اختصاصي

درصد ميزان آلودگي مي باشد.  78ويروس، مورد ارزيابي قرار گرفتند. بر اساس نتايج، بيشترين ميزان آلودگي متعلق به استان مازندران با 
مازندران بيشترين ميزان آلودگي مربوط به  درصد مي باشد. در استان 28درصد و استان فارس  40ميزان آلودگي در استان گلستان 

شهرستان هاي رامسر و ساري و کمترين ميزان آلودگي متعلق به شهرستان آمل مي باشد. براي تعيين زمان مناسب رديابي ويروس رگبرگ 
اري انجام و امکان از يک درخت آلوده نارنج درشهرستان ساري به صورت ماهانه نمونه برد 1392-1394توته اي مرکبات، طي سالهاي 

مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج حاکي نشان داد که اين ويروس تنها در دو بازه زماني مشخص از سال،  RT-PCRرديابي ويروس با آزمون 
رنج شهرستان از اواخر فروردين تا اوايل تير ماه و از اواسط شهريور تا اوايل مهرماه  قابل رديابي است.  همچنين در اين تحقيق، درختان نا

محرز شده بود از نظر وجود نشانه ي ديگر همراه  RT-PCRساري با گال هاي چوبي فراوان در تنه که آلودگي شان به ويروس با آزمون 
با بيماري در زمان هاي مختلف از سال بررسي گرديد. مشاهدات نشان داد که برآمدگي هاي کوچک در ناحيه رگبرگ در سطح زيرين برگ 

شدن رگبرگها( و فرورفتگي هايي در همان محل در سطح رويي برگ هاي جوان از اواسط اسفند ماه تا اواخر فروردين ماه بر روي )توته اي 
برگ هاي جوان و پا جوش ها ديده مي شود. با توجه به بررسي هاي به عمل آمده  مشخص شد که در زمان هايي که نشانه هاي تورم در 

ده مي شود معموال ويروس قابل رديابي نبوده و رابطه مستقيمي بين غلظت ويروس و ايجاد برآمدگي در رگبرگ هاي سطح زيرين برگ دي
 ناحيه رگبرگ ها در سطح زيرين برگ هاي جوان، وجود ندارد. 

 

 .RT-PCRنارنج، گال چوبي، : های کلیدیواژه
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 ( از سیر در ایران SYSVاولین گزارش از ویروس نوار زرد موسیر )

 
 فرزانه چوپانی  و السادات ابطحی فائزه

 

 ،38156-8-8349دانشگاه اراک، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه گیاهان داروئی و معطر، کدپستی 
 faeze.abtahi@gmail.com 

 

، آليسين C،A ،B6 ،B2 ،B1يبات مختلف از جمله ويتامين هاي ( از جمله گياهان دارويي است که داراي ترکAllium sativumسير )
(Allysine)( آجوئن ،(Ajoeneکنند و تنها راه باشد. اکثر ارقام سير عقيم بوده و بذر توليد نمي، ترکيبات سولفور و آنتي اکسيدان ها مي

ها را تسهيل و در ها در مواد گياهي شده، انتشار آنها است. روش تکثير غير جنسي در سير منجر به تجمع ويروستکثير استفاده از سوخ
نمونه داراي عالئم  30هاي ويروسي گياه سير تعداد شود. به منظور بررسي وضعيت آلودگيطي کشت و کار موجب کاهش محصول مي

ه از آزمون ساندويچ دو طرفه هاي جمع آوري شده با استفاداز شهرستان تنکابن جمع آوري گرديد. نمونه 1394موزائيک و زردي در پائيز 
اي ويروس موزائيک هاي چند همسانه( جهت بررسي وجود يا عدم وجود آلودگي به ويروس با آنتي باديDAS-ELISAاليزا )
(، ويروس Tomato mosaic virus, ToMV(، ويروس موزائيک گوجه فرنگي )Cucumber mosaic virus, CMVخيار)

 ,Tomato spotted wilt virusاي گوجه فرنگي )(، ويروس پژمردگي لکهTobacco mosaic virus, TMVموزائيک توتون )

TSWV( ويروس موزائيک آرابيس ،)Arabis mosaic virus, ArMVاي توتون )(، ويروس رگهTobacco streak virus, 

TSVاي توتون )(، ويروس جغجغهTobacco rattle virus, TRV( ويروس لکه حلقوي توتون ،)Tobacco ringspot 

virus,TRSV( ويروس لکه حلقوي گوجه فرنگي ،)Tomato ringspot virus, ToRSV و آنتي بادي جنس پوتي ويروس )
(Potyvirus تهيه شده از ،)DSMZ هاي جمع آوري شده آلودگي هفت نمونه به پوتي آلمان مورد ارزيابي قرار گرفتند. از بين نمونه

استفاده شد.  RT-PCRتر ويروس در نمونه آلوده از آزمون بررسي بيشتر انتخاب شد. جهت رديابي دقيقويروس تاييد و يک جدايه براي 
-RT( استخراج و طي آزمون RNX-plusجدايه انتخاب شده با استفاده از کيت تجاري شرکت سينا ژن ) total-RNAبراي اين منظور 

PCR به بخشي از چارچوب ژني پروتئين پوششي ويروس با استفاده از آغازگرهاي نوکلئوتيد، مربوط  680، قسمتي از ژنوم ويروس به طول
WCIEN/Oligo -dT  تکثير شد. قطعه تکثير شده درون پالسميدpGEM-T Easy Vector (Promega, USA)  همسانه سازي

رفتن قطعه مورد نظر منتقل گرديد. جهت حصول اطمينان از قرار گ  DH5αسويه Escherichia coliهاي مستعد و سپس به سلول
 هاي برشي انجام و توالي قطعه تکثيري تعيين گرديد.درون حامل، تجزيه تحليل پالسميد نوترکيب خالص سازي شده با استفاده از آنزيم

 حاکي از بيشترين يکساني BLASTnبا نرم افزار   GenBankهاي مرتبط در مقايسه توالي نوکلئوتيدي قطعه مورد نظر با ساير توالي
 ,Shallot yellow stripe virus) هاي ويروس نوار زرد موسير ( توالي آن با چارچوب ژني پروتئين پوششي ساير جدايه88-86%)%

SYSV)  .توالي نوکلئوتيدي جدايه ايراني بودTo-SYSV هاي موجود در به همراه ساير تواليGenBank  با نرم افزارMEGA6  هم
اي از ايراني با جدايه To-SYSVدرخت فيلوژنتيکي ترسيم شده نشان داد جدايه ژنتيکي ترسيم شد. رديف سازي شده و سپس درخت فيلو

براساس اطالعات موجود، اين  ( در يک زير گروه قرار گرفتند.Welsh onionاز ميزبان پيازچه ) NC007433کشور چين با رس شمار 
 در ايران است. SYSVاولين گزارش از وقوع 

 

 ، االيزا، تعيين ترادف، همسانه سازي.SYSV :های کلیدیواژه
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پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی در  کننده رونویسی جدایه ایرانی ویروس پروتئین فعال ژن بیان و سازی همسانه

 Escherichia coliباکتری 
 

 3نیاسید علی اکبر بهجت و2، ابوذر قربانی1مهسا رستمی

 

 کده کشاورزی، دانشگاه شیراز . دانشجوی دکتری، بخش گیاهپزشکی، دانش1

 . دانشجوی دکتری، بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز2
 ، مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز. دانشیار3

Mahsarostami127@gmail.com 
 

زا در ( يکي از مهمترين عوامل بيماريTomato yellow leaf curly virusويروس پيچيدگي برگ زرد گوجه فرنگي)جدايه ايراني 
است که هر ساله خسارت زيادي را به اين محصول وارد  TYLCVيک سويه شديد از  TYLCV-[Ab] .مزارع گوجه فرنگي ايران است

  C2باشد. چارچوب خوانشچارچوب خوانش مي  6اي حلقوي است که داراي هاي تک رشتانمي کند. ژنوم اين ويروس يک مولکول دي
فعالسازي  مهمي در نقش ( است کهTranscriptional activator protein, TrAPي پروتئين فعال کننده رونويسي )کننده کد

با استفاده از يک جفت آغازگر  C2 پروتئين ژن توليد کننده اين پژوهش هاي خوانش باز رشته ويروسي دارد. دررونويسي چارچوب
آغازگرهاي ويروسي و مکمل بود، در واکنش  5'به ترتيب در انتهاي  HindIII و   BamHIهاياختصاصي که حاوي جايگاه برشي آنزيم

 QIAquick PCR Purification Kitجفت باز به وسيله  400با اندازه حدوداً  PCRتکثير شد. محصول  (PCR)اي پلي مراز زنجيره

(Qiagen, Germany) خالص سازي و در ناقلpTZ57R/T  شد سازي همسانه .( پالسميد نوترکيب حاصلpTZTYLCV-C2 ،)
-pTZTYLCVاي ان، ديC37̊ مدت يک شب در دماي انتقال داده شد. پس از کشت باکتري به  E. coliباکتري  DH5α  به سويه

C2 م آنزيمي و تعيين ترادف ژن هاي صحيح با واکنش هضاستخراج و صحت همسانه C2 اندازه دقيق  .تائيد شد وارد شده به پالسميد
بود. ژن مربوطه پس از  C2 TYLCV-[Ab] %99با ترادف ژن وارد شده  C2ترادف ژن ميزان تشابه جفت باز تعيين شد.  C2 ،404ژن 

وارد شد. پالسميد  pET23aه ناقل بيان بازيابي و ب pTZTYLCV-C2از  HindIIIو  BamHIهاي برشي هضم آنزيمي با آنزيم
مدت يک شب روي  منتقل گرديد و بهBL21  (DE3)سويه  E. coli هاي باکتري ( به سلولpETTYLCV-C2 نوترکيب حاصل )

ميکروگرم/ ميلي ليتر کانامايسين کشت داده شد. صحت سازه   25ميکروگرم/ ميلي ليتر آمپيسيلين و  100جامد حاوي  LBمحيط 
pETTYLCV-C2 هاي رشد يافته صورت پذيرفت. سازه اي پالسميد از کلنيانبا واکنش هضم آنزيمي پس از خالص سازي دي 

pETTYLCV-C2 هاي باکتري مجدداً با استفاده از روش شوک حرارتي به سلول E. coli  سويهDE3  و بيان منتقل گرديدTrAP  با
تطابق  TrAPکيلودالتون که با وزن تخمين زده شده  19شکيل يک باند قوي در جايگاه با ت TrAP بيان  القا گرديد. IPTG استفاده از

 37، دماي IPTGميلي موالر  75/0به اثبات رسيد. بيشترين ميزان توليد پروتئين با غلظت SDS-PAGE 12%داشت در ژل الکتروفورز 
مي تواند براي تهيه ي آنتي بادي با خلوص باال به  E. coliبيان شده در  TrAPساعت پس از القا مشاهده شد.  3درجه سانتيگراد و 

 پروتئين هاي ساير با آن احتمالي برهمکنش منظور انجام مطالعات اپيدميولوژيکي، عملکرد ژن مربوطه از جمله نقش سرکوبگري آن و

مديريت بيماري  در آن از تئين مي توانپرو سرکوبگري اين  نقش شدن روشن مورد استفاده قرار گيرد. با پروتئين هاي ميزبان و بيمارگر
  .کرد استفاده اين بيمارگر ناشي از

 

 .Transcriptional activator proteinپالسميد نوترکيب، ، شوک حرارتي،  هاي برشي،: آنزيمواژه های کلیدی
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-رگ زرد گوجه( جدایه ایرانی ویروس پیچیدگی بRepسازی و بیان ژن پروتئین همراه با همانند سازی )همسانه

 Escherichia coliفرنگی در باکتری 
 

 3نیاسید علی اکبر بهجت و2، ابوذر قربانی1نسیم صدیقیان

 

 دانشجوی دکتری، بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز . 1

 . دانشجوی دکتری،  بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز2
 یروس شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، مرکز تحقیقات و. دانشیار3

n.sedighian@shirazu.ac.ir 
 

گرمسيري جهان فرنگي در نواحي گرمسيري و نيمههاي ويروسي مزارع گوجهترين بيماريبيماري پيچيدگي برگ زرد گوجه فرنگي از مهم
متعلق به جنس  TYLCV( است. TYLCVعامل اين بيماري ويروس پيچيدگي برگ زرد گوجه فرنگي ) .و ايران است

Begomovirus   از خانوادهGeminiviridae  باشد. اين ويروس توسط سفيدبالک ميBemesia tabaci به طريق پايا انتقال مي-

بخشي تک TYLCV-[Ab]در ايران است. ژنوم يک سويه شديد با خسارت زياد  TYLCV (TYLCV-[Ab])يابد. جدايه ايراني 
 Replication associated)) ، پروتئين همراه با همانندسازيC1باشد. چارچوب خوانش باز است و داراي شش چارچوب خوانش باز مي

protein, Rep  کند. کد مي کيلودالتون را 41با وزن مولکوليRep  يک پروتئين چندعملي(multifunctional)  وجود آن براي است و
بوسيله يک جفت آغازگر اختصاصي  C1 TYLCV-[Ab]همانندسازي ويروس در سلول ميزبان ضروري است. در مطالعه حاضر ژن 

-آغازگرهاي ويروسي و مکمل بودند در واکنش زنجيره 5'در انتهاي  HindIII و   BamHIهاي برشي ويروس که به ترتيب حاوي آنزيم

 QIAquick PCR Purificationجفت باز( پس از خالص سازي با استفاده از کيت  1070)PCR حصول مراز تکثير شد. م اي پلي

Kit در ناقل ، pTZ57R/T سازي گرديد تا پالسميد نوترکيب همسانه(pTZTYLCV-C1)  حاصل شود. جهت تأييد صحت وجود ژن
 HindIII و   BamHIزيم هاي محدود کننده توسط آن restriction enzyme analysis، آزمون pTZTYLCV-C1مورد نظر در 

درصد تعيين  TYLCV-[Ab] ،99جدايه  C1ترادف گرديد. ميزان تشابه آن با ترادف ژن  وارد شده به ناقل تعيين C1انجام شد و ژن 
رکيب حاصل انتقال يافت. ترانسفورماسيون پالسميد نوت  pET23a بازيابي و به ناقل بيان  pTZTYLCV-C1شد. ژن مورد نظر از 
pETTYLCV-C1   به باکتريEscherichia coli سويه DE3  به روش شوک حرارتي انجام شد. آزمونrestriction enzyme 

analysis هاي نوترکيب مجدداً جهت تأييد صحت همسانهpETTYLCV-C1  انجام شد. باکتري حاويpETTYLCV-C1  در
با استفاده از  Repليتر( کشت داده شد و بيان ميکروگرم/ميلي 25ر( و کاناميسين )ليتميکروگرم/ميلي 100حاوي آمپيسيلين ) LBمحيط 
IPTG  القا گرديد. کشت غير القا شده نيز در همين شرايط ولي بدونIPTG   به عنوان کنترل رشد داده شد. پروتئين سلول باکتري

ديم دودسيل سولفات بررسي شد. يک باند قوي پروتئين با وزن اکريل آميد و ساستخراج و در آزمون الکتروفورز با استفاده از ژل پلي
ترين ميزان توليد پروتئين با غلظت تطابق داشت در ژل مشاهده شد. بيش Repکيلودالتون که با وزن تخمين زده شده  41مولکولي حدود 

ويروس  C1يجه اين تحقيق نشان داد ژن ساعت پس از القا مشاهده شد. نت 3گراد و درجه سانتي 37در دماي  IPTGموالر ميلي 75/0
توان در مطالعات اپيدميولوژيکي، مطالعه عملکرد پيچيدگي برگ زرد گوجه فرنگي در سيستم باکتريايي قابل بيان است. از اين پروتئين مي

 فاده نمود.هاي ويروس و ميزبان استها با ساير پروتئينکنش آنو برهم هاي اين پروتئينمربوطه و شناسايي نقش ژن
 

 . Begomovirusهاي برشي، تعيين ترادف، ناقل بيان، آنزيمهای کلیدی: واژه
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 Escherichia coli بیان ژن پروتئین پوششی یک جدایه ایرانی ویروس پیچیدگی برگ سیب زمینی در

 
 و1، راحله شهبازی2، سعید تابعین1خانیصفیاله ، فضل2اله ایزدپناه، کرامت1حسن عصاره، محمد2نیا، سید علی اکبر بهجت1مسعود نادرپور

 2ابوذر قربانی

 

 موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، کرج  .1
 مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز  .2

m.naderpour@spcri.ir 

 
هاي باديلوژيکي مبتني بر االيزا با تکيه بر آنتيهاي سروزا، استفاده از روشهاي بيماريهاي تشخيص ويروسترين روشيکي از مهم

روش ها با روش هاي سنتي طاقت فرسا و تامين آنها از منابع خارجي هزينه بر و مشکل است. از جملهبادياختصاصي است. تهيه اين آنتي
شده است، بيان پروتئين مورد نظر  هاي اختصاصي که با پيشرفت تکنولوژي دي ان آ نوترکيب حاصلباديهاي جايگزين براي تهيه آنتي

و تزريق آن به حيوان خونگرم است. به منظور تهيه آنتي بادي نوترکيب عليه  Escherichia coliدر برخي از باکتري ها از جمله باکتري  
م حضور آن که از نظر اقتصادي از مهمترين ويروس هاي سيب زميني بوده و حضور يا عد (PLRV)ويروس پيچيدگي برگ سيب زميني 

در اکثر طبقات بذري اين محصول حائز اهميت است، ابتدا جدايه هاي اين ويروس از مزارع توليد بذر سيب زميني در استان هاي اردبيل، 
همدان و آذربايجان شرقي جمع آوري شد. آلودگي نمونه ها به ويروس با آزمون هاي االيزا و استفاده از آنتي بادي هاي اختصاصي ويروس 

نوکلئوتيدي ناحيه  627نوکلئوتيدي حاوي قطعه  1067ديا، آمريکا( تاييد شد. دو جفت آغاز گر اختصاصي يونيورسال براي تکثير قطعه )اگ
از ژنومي مربوط به پروتئين پوششي ويروس بر اساس توالي هاي ثبت شده آن از نقاط مختلف دنيا از جمله آسيا، اروپا و کانادا و با استفاده 

طراحي شد. قطعه مورد نظر از تعداد شش، چهار و يک جدايه به ترتيب از استان هاي  Primer3و  ClustalWهاي آنالين نرم افزار
از همدان، اردبيل و آذربايجان شرقي تکثير و توالي يابي شد. پس از مقايسه توالي هاي بدست آمده، توالي غالب در بين جدايه ها )جدايه اي 

-pTG-PLRV))شرکت سيناکلون( همسانه سازي شد. صحت همسانه نوترکيب حاصل  pTG-19Tدر ناقل استان اردبيل( انتخاب و 

CP)  از طريق تعيين ترادف ژن وارد شده مورد تاييد قرار گرفت. براي بيان توالي مذکور از ناقل بيانpET28  داراي دنباله هيستيدين در
به  KpnIو  HindIIIسازي ابتدا با آغازگرهاي اختصاصي داراي سايت هاي برشي استفاده شد. قطعه مورد نظر در ناقل همسانه  '5ناحيه 

آغازگرهاي فوروارد و مکمل تکثير و سپس با همين آنزيم ها هضم شد. قطعه هضم شده در ناقل بيان هضم شده با  '5ترتيب در انتهاي 
تري منتقل گرديد. در نهايت بيان پروتئين پوششي با به باک (pET-PLRV-CP)اين آنزيم ها وارد شد. پالسميد نوترکيب بدست آمده 

انجام شد. آزمون لکه  Ni-NTAدر باکتري القا شد. استخراج پروتئين پوششي بيان شده با استفاده از رزين  IPTGاستفاده از ترکيب 
حکايت  PLRVتئين پوششي  ويروس کيلودالتوني مربوط به پرو 24از بيان باند حدود  anti-Hisگذاري وسترن با استفاده از آنتي بادي 

در طبقات مختلف بذري  PLRVداشت. پروتئين بيان شده مي تواند براي توليد انبوه آنتي ژن و نهايتا توليد آنتي بادي نوترکيب، شناسايي 
 ميزبان مورد استفاده قرار گيرد.-سيب زميني و مطالعات برهمکنش ويروس

 

 .زميني، بيان ژن، پروتئين پوششي ويروس پيچيدگي برگ سيب: های کلیدیواژه
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ردیابی تعدادی از ویروس های شایع دانه داران و هسته داران در باغات دانه دار استان های آذربایجان غربی و 

 خراسان رضوی

 
 لیال صادقی و ، راحله شهبازیمسعود نادرپور

 
 ج کشاورزی،  کرج موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، سازمان تحقیقات، آموزش و تروی

m.naderpour@spcri.ir 

 
استفاده از مواد تکثيري سالم، اصيل و داراي گواهي از ارگان حاکميتي سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي )موسسه تحقيقات ثبت 

زمينه عدم وجود منابع تکثيري  ها در اينو گواهي بذر و نهال( تنها راه موفقيت در زراعت و باغداري صنعتي است. يکي از مهمترين چالش
سالم و اصيل رسمي در کشور است. اين مهم با حمايت هاي مادي و فني وزارت متبوع و موسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال و نيز 

کن در حال هاي ممبرخي ديگر از موسسات تحقيقاتي در کشور حداقل براي تعدادي از محصوالت پا گرفته است. يکي از مهمترين راه حل
حاضر، غربال باغات مدرن و اصيل از نظر بيماري هاي گياهي مندرج در استانداردهاي ملي براي معرفي باغات سالم تر به توليدکنندگان 

هاي باغ سيب و گالبي در استان 14در   91-94نهال براي تهيه مواد تکثيري است. به همين منظور  پژوهشي در فاصله سال هاي 
نمونه با عالئم لکه هاي سبزرد، بافت مرده و موزائيک يا فاقد عالئم بيماري از  141بي و خراسان رضوي انجام شد. تعداد آذربايجان غر

درجه سلسيوس قرار گرفتند. تمام نمونه  -70/-20باغات مذکور جمع آوري شد. نمونه ها ابتدا در ازت مايع فرآوري شده و سپس در فريزر 
 Arabis mosaic virus موزائيک اربيس، Apple mosaic virus (ApMV)وس هاي موزائيک سيب ها از نظر آلودگي به وير

(ArMV) ،لکه سبزرد سيب Apple chlorotic leafspot virus (ACLSV) ،پيچيدگي برگ گيالس Cherry leafroll virus 

(CLRV) ،ساقه آبله اي سيب Apple stem pitting virus ،ساقه شياري سيب Apple stem grooving virus ، لکه حلقوي بافت
، Prune dwarf virus کوتولگي هسته داران، Plum pox virus آبله آلو، Prunus necrotic ringspot virusمرده هسته داران 

با آنتي بادي  Tomato ringspot virus (ToRSV)و لکه حلقوي گوجه فرنگي  Tobacco ringspot virus لکه حلقوي توتون
با آزمون االيزا بررسي  BIOREBA (Switzerland)و  AGDIA (The USA)تصاصي خريداري شده از شرکت هاي هاي اخ

نمونه گالبي به تعدادي از ويروس هاي فوق باستثناي ويروس  50نمونه سيب و  36شدند. نتايج بررسي هاي سرولوژيکي آلودگي تعداد 
ToRSV يابي شده با روش هاي مولکولي مبتني بر را نشان داد. به منظور تاييد آلودگي هاي ردRT-PCR ،total RNA  از تمام نمونه

با استفاده از پرايمر آغازگر  cDNAاستخراج شد. سنتز  GeneAll (South Korea)شرکت  RNAها با استفاده از کيت استخراج 
گزارش شده توسط ساير محققين يا طراحي تصادفي انجام و تکثير قطعات ژنومي مربوط به ويروس هاي فوق با آغازگرهاي اختصاصي 

، ApMVنمونه را به ترتيب به ويروس هاي   5و  1، 1، 5، 17، 2شده در اين پژوهش انجام شد. نتايج بررسي هاي مولکولي آلودگي تعداد 

ArMV ،ACLSV ،CLRV ،ASPV وASGV با اين تاييد نمود. آلودگي ساير نمونه هاي مشکوک به آلودگي در آزمون هاي االيزا ،
 که در آزمون هاي سرولوژيکي رديابي نشده بود،  در يک نمونه تاييد شد.  ToRSVروش تاييد نشده و بعالوه آلودگي به ويروس 

 

 .گواهي سالمت، ويروس، دانه داران: های کلیدیواژه
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 ر ایراندر مناطق عمده کشت زعفران د (.Crocus sativus L)ویروس آلوده کننده زعفران پراکنش پوتی
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طي بازديد هاي بعمـل آمـده از مـزارع زعفـران گياهي از خانواده زنبقيان با خواص دارويي متعدد است.  (.Crocus sativus L)زعفران 

نمونـه  790، در مجموع تعداد 1394تا  1390ن شرقي و خراسان جنوبي و رضوي در سال هاي هاي تهران، اصفهان، فارس، آذربايجااستان
نمونه هاي برگي )جمع آوري شده از مزارع و نيز حاصل از کشت و رشد  برداري شد.نمونه بنه گياهي به صورت تصادفي نمونه 100برگي و 

هاي گزارش شـده قبلـي از بادي گونه اختصاصي ويروسويروس و آنتيجنس پوتيبادي عمومي بنه ها( با آزمون االيزا و با استفاده از آنتي
اي گوجه ، ويروس پژمردگي بوته(TRV)جغک توتون ، ويروس جغ(CMV)ويروس موزائيک خيار مانند  .Crocus sppساير نقاط دنيا از 

ويروس واکنش بادي عمومي جنس پوتيا آنتينمونه فقط ب 890از  641بررسي شد که  (TNV)و ويروس نکروز توتون  (TSWV)فرنگي 
ويـروس هاي آلوده به پوتيکننده زعفران، تمام نمونهويروس آلودهمثبت نشان دادند. در آزمون هاي سرولوژيکي بعدي براي تشخيص پوتي

روس موزاييـک معمـولي لوبيـا ، از جمله وي.Crocus sppبادي گونه اختصاصي چند ويروس گزارش شده قبلي از ساير نقاط دنيا از با آنتي
(BCMV) ويروس موزاييک زرد لوبيا ،(BYMV) ويروس موزاييک شلغم ،(TuMV)  ويروس خراشک توتون و(TEV) چند پـوتي و

و ويـروس موزاييـک هندوانـه  (SMV)، ويروس موزاييک سويا (BCMNV)ويروس موزاييک معمولي نکروز لوبيا ويروس ديگر شامل 
(WMV) بادي گونه اختصاصي ويـروس موزاييـک ويروس با آنتيگرفتند. براساس نتايج، تمام نمونه هاي آلوده به پوتي مورد بررسي قرار

معمولي لوبيا واکنش مثبت نشان دادند. اين نتايج حاکي از آلودگي گسترده گياه زعفران توسط اين ويروس است. پس از استخراج پـروتئين 
، تـوده مولکـولي BCMVرز پروتئين در ژل پلي اکريل آميد و و آزمون وسترن بالت با آنتـي بـادي کل از بافت برگي بوته آلوده، الکتروفو

کيلودالتون تخمين زده شـد. متعاقبـاً آر ان ا کـل از گياهـان آلـوده اسـتخراج و  34/36( ويروس آلوده کننده زعفران CPپروتئين پوششي )
بـاز جفـت 1637اي به طول ويروس انجام و قطعههاي عمومي مربوط به جنس پوتياي پليمراز معکوس با استفاده از آغازگرواکنش زنجيره

( از ژنـوم پـوتيHC-Proو  CIبازي )متناظر با بخشي از نـواحي جفت 700و همچنين دو قطعه  NIbو بخشي از  UTR  ،CP'3شامل 
وتيدي قطعات بدسـت آمـده، ناحيـه کدکننـده پـروتئين سازي و تعيين ترادف نوکلئکننده زعفران تکثير گرديد. پس از همسانهويروس آلوده
و  Ceratobium mosaic virus (CerMV)کننـده زعفـران بيشـترين يکسـاني تـوالي نوکلئوتيـدي بـا ويـروس آلـودهپوششي پوتي

Telosma mosaic virus (TeMV) (74  و ترجمه آمينواسـيدي بـا )درصدBCMNV (8/78  .نشـان داد )همرديـف سـازي درصـد
، MEGA6افزار ها بر اساس توالي ناحيه ژني پروتئين پوششي با استفاده از نرمويروسه و تحليل تبارزايي اين ويروس با ساير پوتيچندگان
انجام شد. در درخت تبـارزايي، ايـن  general time-reversible (GTR+G+I)و مدل  Maximum Likelihood (ML)روش 

ويروس قرار گرفت. براساس نتايج اين تحقيق، ويروس آلوده کننده زعفـران ي لوبيا جنس پوتيويروس در زيرگروه ويروس موزاييک معمول
معيارهاي مولکولي تعيين حدود و ثغـور گونـه دارد اما بر اساس  BCMVمتعلق به جنس پوتي ويروس بوده و رابطه سرولوژيکي بااليي با 

درصدي توالي نوکلئوتيدي و ترجمـه آمينواسـيدي(، ايـن  82و  76ني کمتر از يکسا) CPتوالي ناحيه ژني برپايه  Potyviridaeدر خانواده 
ويـروس مسـتلزم لذا تعيين جايگاه تاکسونوميکي اين پـوتيويروس مي باشد. پوتي سقوي به عنوان گونه مجزايي از جن ويروس به احتمال

 باشد.مطالعات بيشتر، خصوصاً تعيين توالي کل ژنوم آن مي

 

اي پليمراز ويروس، ويروس موزاييک معمولي لوبيا، االيزا، واکنش زنجيره، پوتي(.Crocus sativus L)زعفران  :های کلیدیواژه

 معکوس. 
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ها از اي از ويروس در دنيــا و ايـــران مي باشند. مجموعه  (.Cicer arietinum L)هاي شــايــع در مــزارع نخـــودزردي از نشانه
ويـــروس کــوتــولــگي بــافت عــارضه زردي نـخـــود دخــالت دارنــد. هاي گياهي در بـــروز هاي مختلف ويروسها و جنستيره
يکي از مهمترين عوامل ويــروسي همراه با عارضه زردي در   (Faba bean necrotic yellows virus, FBNYV) ي باقالمرده

دي. ان. اي تک ال حـــلقـــوي  قطعه 8از  FBNYVشود. ژنوم مزارع نــخـــود مي باشد که منجر به کاهش شــديــد عملکرد مي
(single component circular single stranded DNA)  تشکيل شده که اندازه هر کدام از قطعات ژنوم آن حدود يک کيلو جفت

بندي مي شوند. نانومتر بسته 20تا  18با اندازه  (isometric)باز مي باشد. هر کدام از قطعات ژنوم بطور جداگانه در ويريون چند وجهي 
و غير تکثيري  (persistent)ها بطريق پايا هاي مختلف شتهي باقال تــوسط برخي از گـــونهويـــروس کوتــولگي بــافت مرده

(non-propagative)  از برخي مزارع نخود در  94اتتقال مي يابد. به منظور رديابي و تعيين برخي خصوصيات مولکولي، در سال زراعي
هاي زردي، کوتولگــي و بــدشکلي جمع آوري شد. به هاي برگ نخــود با نشانهاي لـــرستان و کرمانشاه بــازديــد و نمــونــههاستان

مورد  (Tissue blot immunoassay, TBIA)آوري شده از طريق آزمون سرولوژيکي هاي جمعمنظور رديابي اوليه ويروس، نمونه
هاي داراي واکنش مثبت و از نمونه (GF-1vivantis) با استفاده از کيت  (Total DNA)ي.ان.اي کل بررسي قرار گرفتند. استخراج د

( و با استفاده از دو جفت آغازگر PCR) اي پليمرازانجام و از طريق واکنش زنجيره (TBIA)هاي داراي واکنش منفي تعدادي از نمونه
( مورد بررسي قرار  Sو  R)به ترتيب قطعات  FBNYVين پوششي ويروس ها و همچنين ژن پروتئاختصاصي مربوط به نانوويروس

تر، دي. ان. اي ( تکثير گرديد. به منظور بررسي دقيق1kbاي در حـــدود يک کيلو جفت باز )ي مورد انتــظــار با انـــدازهگرفتند و قطعه
(DNA) هاي آلـــوده به نمونهFBNYV  29با استفاده از آنـــزيـــم DNA Polymeraseϕ  به روش دايــــره
که داراي يک جايگاه برشي براي  Aat IIازدياد و سپس با آنزيم برشي   (Rolling circle amplification, RCA)غلطــان

، پس از هضم آنزيمي ، به طول واحد RCAپليمرهاي خطي به دست آمده از روش .نانوويروس ها مي باشد، مورد هضم آنزيمي قرار گرفت
( را در ژل آگاروز يک درصد تشکيل دادند. همرديف سازي نوکلئوتيدي 1kbاي حدود يک کيلو جفت باز )وم بريده شده و قطعاتي با اندازهژن

با جدايه آذربايجان ويروس  FBNYVهاي ثبت شده در بانک ژن، نشانگر شباهت زياد جدايه ايراني توالي قطعات ازديادي با ساير توالي
FBNYV ي مختلف در حال انجام ميهاها از استانانه سازي و تعيين تـوالي ساير قطعات ژنومي جدايه مذکور و ساير جدايهبود. همس

 باشد. 

 

 .ي باقالويروس کوتولگي بــافت مرده زردي، حبوبات، نخود،: های کلیدیواژه
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 (Beet mosaic virus, BtMV) قندرچغندزاییک موجدایه ایرانی ویروس  P1بررسی امکان نوترکیبی در ناحیه 
 

 ثمین حسینی و ، احمد حسینیموسی محمدی

 

 دانشگاه ولی عصر)عج( رفنسجان
 

ترين منابع توليد قند در دنيا بوده و يکي از اصلي Chenopodiaceaeهاي خانواده ترين گونه( از مهمL.  Beta vulgarisچغندرقند )
ل ين محصوابه دي را يارت زسي خساويرهاي و، بيماريهادنماتها و ها، باکترين قارچچو مختلفزاي ريمل بيمااعودر بين  رود.بشمار مي

 ,Beet mosaic virusقند )رچغندزاييک موويروس  شود.هاي زيادي آلوده ميچغندرقند در سراسر جهان توسط ويروس کنند.وارد مي

BtMV) رش وقوع در ايران باوجود گزاباشد. ها ميترين اين ويروساز شايعBtMV هاي مختلف، ژنوم اين از مزارع چغندرقند استان
به علت عملکردهاي مختلف آن از اهميت زيادي  P1طور دقيق موردمطالعه قرار نگرفته است. پروتئين کد شده توسط ناحيه ويروس به

ها شناخته مي شود. ويروسن بخش پوتيبراي ويروس برخوردار است. همچنين اين ناحيه از نظر توالي و طول قطعه به عنوان متغيرتري
استعداد بااليي براي وقوع نوترکيبي داشته باشد. با اين وجود تاکنون توالي هاي اندکي از اين  P1هايي سبب شده است تا چنين ويژگي
يبي را نشان هاي موجود هيچ شواهدي از نوترکگزارش شده است. همچنين بررسي هاي انجام گرفته برروي توالي BtMVبخش براي 

از اين ويروس  P1، قطعه BtMVنمي دهد. با توجه به اين موضوع در مطالعه حاضر براي بررسي امکان وجود نوترکيبي در جدايه ايراني 
 Nicotianaعصر تهيه و براي تکثير بر روي چغندرقند و مورد مطالعه قرار گرفت. جدايه موردنظر از کلکسيون دانشگاه ولي

benthamiana زني شده، حضور ويروس توسط کيت االيزا شرکت زني گرديد. پس از ظهور عالئم در گياهان مايههمايBioreba  تائيد
به روش  BtMVو حضور  )ايران( تهيه TopazGeneکل شرکت  RNAگرديد. در قدم بعد، ژنوم ويروسي با استفاده از کيت استخراج 

توسط  P1ارزيابي گرديد. دو جفت آغازگر براي توالي يابي ناحيه  CPاصي ناحيه ، توسط پرايمرهاي اختصcDNAمولکولي پس از تهيه 
موجود در  Primer Blastتوسط نرم افزار  BtMVهاي مختلف شد و اختصاصيت آن براي جدايهطراحي  Vector NTIافزار نرم

NCBI شوند که باز مي 619و  744هاي طعه به طولبررسي گرديد. اين دو جفت آغازگر در واکنش زنجيره پلي مراز باعث تکثير دو ق
 P1ي )کره جنوبي( توالي يابي گرديد. محدوده ناحيه Macrogenها با يکديگر همپوشاني دارد. قطعات تکثيرشده توسط شرکت توالي آن

باشد. به دليل باز مي 939 هادر جدايه ايراني همانند ديگر جدايه P1( تعيين شد. طول قطعه NC_005304.1با استفاده از توالي مرجع )
از دقت خوبي برخوردار نيست.  P1اي براي پروتئين گونههاي تبارشناسي درونهاي اين ويروس، بررسيمحدوديت در تعداد جدايه

وسط چهار دهد. اين نوترکيبي تشواهدي از نوترکيبي را در جدايه ايراني نشان مي RDP4افزار شده توسط نرمهاي انجاموجود بررسيبااين
دهنده وجود بخشي از ژنوم جدايه مغولستان در تائيد گرديد. نتايج حاصله نشان SiScanو  RDP ،Bootscan ،MaxChiالگوريتم 

دهد، به همين علت، نتايج حاضر هاي مختلف در يک ميزبان رخ ميباشد. پديده نوترکيبي در صورت حضور مشترک جدايهجدايه ايراني مي
 نمايد.أ مشترکي را براي دو جدايه ايران و مغولستان مطرح مياحتمال وجود منش

 

 .، نوترکيبيP1، قندرچغندزاييک موويروس : های کلیدیواژه
  



 بیستودومین کنگره گیاهپزشکی ایران - 6 تا 9 شهریور 1395- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

 

40 
 

40 

 ویروس جدا شده از گیاه شوکران در استان کرمانهای مولکولی پوتیبررسی برخی از ویژگی

 
 2ثمین السادات حسینی فرهنگیو  2، احمد حسینی*1سعیده نوری

 

 شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر)عج( رفسنجاندانشجوی کارشناسی ارشد بیماری -1
 استادیار بیماری شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر)عج( رفسنجان-2

 s.zoha995@gmail.com 
 

اي بلند که در مراتع ، گياهي است علفي، دو ساله، با ساقهApiaceaeي از خانواده Conium maculatum Lگياه شوکران با نام علمي 
باشد که اکثراً سمي هستند. اين گياه به دليل داراي چندين گونه مي  Coniumکند. جنس ها و مزارع رشد ميها، حاشيه جاده، جنگل

گياهان تيره چتريان  .رويدهاي گلستان و همدان ميشيميايي خاص جزء گياهان دارويي در ايران در جنوب کشور و استان داشتن ترکيبات
ها ويروسباشد. پوتيويروس ميها هستند که هفت ويروس آلوده کننده اين تيره متعلق به جنس پوتيتحت تاُثير بسياري از ويروس

ها طيف هاي ويروسي را موجب مي شوند. اين ويروسترين بيماريترين و اقتصاديباشند و مهمي ميهاي گياهبزرگترين گروه از ويروس
باشد. در ها، بذر و دانه گرده ميها توسط شتهکنند و انتقال آناي را در سراسر جهان آلوده ميوسيعي از گياهان تک لپه اي و دولپه

هاي گياهان دارويي در مزارع و مراتع شهرستان بردسير استان کرمان طي سه مرحله در سال هاي انجام شده بر روي تعدادي ازبردارينمونه
ي عامل بيماري را هاي اوليه با آزمون اليزا رابطه، گياهان شوکران با عاليم موزاييک و رگبرگ نواري زرد مشاهده گرديدند. بررسي95و  94

با  ACP-ELISAهاي داراي عاليم، از آزمون ها در برگويروسشناسايي پوتيها نشان داد. در اين آزمون، براي با پوتي ويروس
طبق دستورالعمل کالرک و آدامز آلمان بر DSMZ( تهيه شده از مؤسسه AS-0573ها )ويروسسرم عمومي پوتيگيري از آنتيبهره

مکمل DNA دار شرکت دنازيست ايران استخراج و ناستفاده شد. براي شناسايي دقيق عامل بيماري آر.ان.اي کل با استفاده از کيت ستو
(cDNA)  از رويRNA  گيري از آغازگر استخراج شده با بهرهOligodT آغازگرهاي دژنره  ساخته شد. سپس با استفاده از

Sprimer/OligodT نواحي انتهايي ي جفت باز در بر گيرنده 1600اي به طول قطعهNIb ،CP  3و´-UTR  يت کيفژنوم تکثير و
ي مورد بررسي با ساير بررسي گرديد. توالي نوکلئوتيديناحيه تکثير شده جدايه %1قطعات تکثير شده حاصل از واکنش بر روي ژل آگارز 

مقايسه شد. نتيجه اين مقايسه نشان داد جدايه مورد بررسي  BLASTافزار با استفاده از نرم NCBIهاي موجود در بانک ژن توالي
دارند. در عين حال ميزان  Lettuce mosaic virusو  Turnip mosaic virusها مانند ويروسبا برخي پوتي بيشترين شباهت را

رود. مطابق با معيارهاي تفکيک فراتر نمي ٪72هاي ياد شده از شباهت توالي نوکلئوتيدي ناحيه تعيين ترادف شده با نواحي متناظر در گونه
ي تواند به عنوان يک گونه، ويروس جدا شده از گياه شوکران مي(ICTV)ها المللي تاکسونومي ويروسها ارائه شده توسط کميته بين گونه

 تر ويروس عامل بيماري در حال انجام است.هاي بيشتر براي شناسايي دقيقويروس معرفي شود. پژوهشمجزا در جنس پوتي
 

 .نآر. ان. اي کل ، اليزا،  پوتي ويروس، شوکرا های کلیدی:واژه
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 ویروس برگ بادبزنی مو HP2Aهمسانه سازی و تنوع ژنتیکی ژن 
 

 2و سید محسن نساج حسینی 1، حشمت اله امینیان1، شاهین نوری نژاد زرقانی1مرضیه انتشاری

 

 های گیاهی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران، تهران، ایرانگروه حشره شناسی و بیماری.1

 .شاورزی، جهاد دانشگاهی واحد استان گیالن، رشت، ایرانهای نوین کگروه توسعه فن آوری.2
sh_nourinejhad@ut.ac.ir 

 
است. اين  Secoviridaeاز خانواده  Nepovirusمتعلق به جنس  (Grapevine fanleaf virus, GFLV)ويروس برگ بادبزني مو 

 Xiphinemaکند و توسط نماتد انگل خارجيشود، بروز ميکشت مي.Vitis spp))سراسر جهان که انگور هاي نپوويروس در تاکستان

index يابد. ژنوم آن از دو مولکول انتقال ميRNA  خود  5'خطي تک ال با قطبيت مثبت تشکيل شده است که در انتهايVPg  و نيز در
کند. پروتئين رمزگرداني ميي ژنومي يک پليRNAهاي. هر يک از مولکولباشندي آدنوزيني ميخود داراي يک دنباله 3'انتهاي 

RNA2 پروتئين پليP2 هاي کند که به پروتئينرا رمز ميHP2Aشود. پروتئين ، حرکتي و پوششي هضم ميHP2A  در همانند سازي
RNA2 هاي ايراني هاي حرکتي و پوششي جدايهنقش دارد. تنوع ژنتيکي ژنGFLV هاي ناطق ايران به خصوص استاندر برخي م

بسيار کم است. اين پژوهش، به منظور تعيين تنوع ژنتيکي و  HP2Aاند، اما اين اطالعات در مورد ژنشمال غرب مورد بررسي قرار گرفته
چيني و زيرهم Clustal Wافزار  با استفاده از نرم GenBankهاي موجود در بانک اطالعاتي نخست، توالي HP2Aهمسانه سازي ژن 

هاي طراحي شدند. نمونه Primer3افزار  ي توسط نرمچندين جفت آغازگر دژنره HP2Aهاي ابتدايي و انتهايي ژن سپس بر اساس بخش
آوري هاي آذربايجان شرقي، زنجان و قزوين جمعاز استان 1393-94هاي برگي انگور با عاليم موزاييک زرد و رگبرگ نواري طي سال

ي کل استخراج شده با جفت اليگونوکلئوتيدهاي طراحي شده در RNAنانو گرم از  100ها استخراج شد. حدود ني کل آRNAشدند و 
از ژل استخراج و به   RT-PCRاستفاده شدند. محصوالت (RT-PCR)برداري معکوس  اي پليمراز با نسخهواکنش زنجيره

انتقال يافت  Escherchia coliسميدهاي نوترکيب به باکتري است، الحاق شدند. پال A/Tسازي که يک حامل همسانه pTG19حامل
يابي شدند. نتايج نشان داد هاي مورد نظر انتخاب و توالي اي، همسانهو پس از کشت در محيط کشت جامد داراي آنتي بيوتيک و مواد زمينه

ير نمايد بسيار مشکل است و قادر نيستند اين هاي گزارش شده تکثرا در تمامي جدايه HP2Aطراحي يک جفت آغازگر که به تنهايي ژن 
براي طراحي پرايمر استفاده  HP2Aها تکثير دهند. بنابراين نواحي حفاظت شده موجود در دو طرف ناحيه ژنوميژن را در تمامي جدايه

وفقيت آميز سبب شدند. به همراه نواحي اطراف آن را به صورت م HP2Aشدند. در نهايت دو جفت آغازگر شناسايي شدند که تکثير ژن 
از نظر اندازه و توالي بسيار متنوع است. درخت فيلوژنتيک ترسيم شده  HP2Aاطالعات حاصل از تعيين توالي نشان داد که ناحيه ژنومي 

ز گزارش شده از دنيا به همراه دو جدايه تعيين توالي شده ا GFLVي جدايه 111در سطح اسيدهاي نوکلئيک، تمامي  HP2Aبراساس ژن
نوکلئوتيد بود، اما  798تا  765ها از نايران و شش جدايه تعيين توالي شده در اين مطالعه را به شش گروه تقسيم کرد که طيف اندازه آ

منطقه  HP2Aشدند. در حاليکه انتهاي آميني پروتئين ها براساس آناليزهاي فيلوژنتيکي در سطح اسيدهاي آمينه به هشت گروه تقسيم آن
باعث  HP2Aها منطقه مرکزي و انتهاي کربوکسيل محافظت شده بودند. احتماالً تنوع در ابتداي ژن تنوعي بود، در بيشتر جدايهبسيار م

 شود.عدم اتصال آغازگرها به آن مي
 

 .انگور، طراحي آغازگر، نپوويروس، فيلوژني: های کلیدیواژه
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های لرستان و نخود در مزارع نخود استانتشخیص و تعیین خصوصیات مولکولی ویروس کوتولگی سبزرد 

 کرمانشاه

 
 1، کاوه بنانج1و2یلدا سخن سنج

 

 ایران.-پزشکی کشور، تهرانبخش تحقیقات ویروس های گیاهی، موسسه تحقیقات گیاه-1

 ایران-نگروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی، تهرا-2
y.sokhansanj@yahoo.com 

 
در دنيــا و ايران مي باشد. ويروس کوتولگي سبزرد نخود  (.Cicer arietinum L)هاي شايع در مزارع نخودعارضه زردي يکي از نشانه

Chickpea chlorotic dwarf virus(CpCDV, genus Mastrevirus, family Geminiviridae) هاي يکي از ويروس
ها، کــوتــولــگي هاي متنوع از قبيل زردي و قـرمــزي لــبــه بــرگعـــارضه زردي نخــود مي بــاشد و نشــانــههمراه با 
از نــوع دي.ان.اي تـک ال حــلــقــوي و  CpCDVژنـــوم ها و کــاهش ميــزان بــذر را در نخـــود بــاعــث مي شود. بــوتــه

کيلوجفت باز مي باشد. بر اساس  2.8تا  2.6و با اندازه  (single component circular single stranded DNA)ايتک قطعه
هاي ايراني در دنيا شناسايي شده است. به منظور تعيين وضعيت جدايه CpCDVاسترين ويروس  12تاکنون نتايج بدست آمده، 

CpCDV وجرد، نورآباد، الشتر، خرم آباد، فيروزآباد و رازان( و کرمــانشاه هاي لرستان )براز برخي مزارع نخود در استان 94، در سال زراعي
هاي زردي و کوتولگي نمونه نخــود با نشانه 140تعداد   ")درود فرامان، روانسر، کنگاور، هرسين، سرارود، کرند و اسالم آباد( بازديد و جمعا

 (Tissue blot immunoassay, TBIA)ــون ســرولوژيکي هاي جمع آوري شده از طـــريق آزمـجمع آوري گرديد. آلودگي نمونه
نمونه جمع آوري شده و همچنين وجود آلودگي در هر دو  52نشانگر آلودگي تعداد  TBIAمورد بررسي قرار گرفت. نتايج بدست آمده از 

با کل  DNAنه( بود. استـــخراج نمو 34هاي جمع آوري شده از استـان کرمانشاه)استان بود. بيشترين ميزان آلودگي مربوط به نمونه
انجام  TBIAهاي داراي واکنش منفي در آزمونهاي داراي واکنش مثبت و تعدادي از نمونهاز نمونه (GF-1vivantis) استفاده از کيت 

نيز  CpCDV( و با استفاده از جفت آغازگر اختصاصي مربوط به پروتئين پوششي ويروس PCR) اي پليمرازو از طريق واکنش زنجيره

بود و نتايج  ( (950bpجفت باز  950اي در حدود ي مورد انتظار با اندازهمورد بررسي قرار گرفتند. نتايج بدست آمده نشانگر تکثير قطعه
 CpCDVهاي آلوده به نمونه (DNA)، دي. ان. اي  CpCDVتائيد گرديد. به منظور تکثير ژنوم ويروس  TBIAبدست آمده از آزمون 

تکثير و   (Rolling circle amplification, RCA) به روش دايره غلطان )DNA Polymerase)ф 29ه از آنـــزيم با استفاد
، پس از هضم آنزيمي به طول واحد RCAپليمرهاي خطي به دست آمده از  .مورد هضم آنزيمي قرار گرفت  XhoIسپس با آنزيم برشي

 (+pBluescript ks)کيلو جفت باز در ژل آگاروز يک درصد مشاهده و در ناقل  5/2اي در حدود ژنوم بريده شده و قطعاتي با اندازه
هاي ثبت شده در بانک سازي و سپس تعيين توالي گرديد. همرديف سازي نوکلئوتيدي توالي ژنوم کامل جدايه ايراني با ساير تواليهمسانه

در جريان   CpCDVهاي طالعات تکميلي در مورد ساير استرين بود. م CpCDVويروس  ”A“ژن، نشانگر شباهت زياد با توالي استرين 
 است.

 

 .زردي، حبوبات، نخود، ويروس کوتولگي سبزرد نخود: های کلیدیواژه
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 و موزائیک جنوبی مرغ  های موزائیک کوتولگی ذرتتاثیر دمای باال بر شدت بیماری ناشی از ویروس

 

 1 اله حمزه زرقانیحبیب و2 ود معصومی، محم 1، کرامت اله ایزدپناه1 یاسر بی نیاز
 

 بیماری شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز .به ترتیب  دانشجوی سابق کارشناسی ارشد،  استاد و دانشیار1

 . استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس و مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی دانشگاه شیراز2

y.binyaz@yahoo.com 
 

و موزائيک کوتولگي ذرت   (Bermuda grass southern mosaic virus, BgSMV)هاي موزائيک جنوبي مرغ  ويروسپوتي
(Maize dwarf mosaic virus, MDMV ) با هم اختالف هاي سرولوژيکي و مولکولي، به لحاظ پراکنش جغرافيايي با وجود  شباهت

در اين تحقيق تاثير تغيير دما بر روي شدت بيماري  .دارند. اين اختالف مي تواند ناشي از سازگاري دو ويروس نسبت به دماي محيط باشد
ي عصاره گياهي آلوده وسيله(  بهEleusine  compressaمورد بررسي قرار گرفت. گياهان رشدي ) MDMVو   BgSMVناشي از  

ها به روش مکانيکي  مايه زني شدند. بررسي با استفاده از آزمايش فاکتوريل و در قالب طرح کامالً تصادفي با دو م از ويروسحاوي هر کدا
زني( و شش تکرار بود. و بافر مايه BgSMV ،MDMVدرجه سانتيگراد( و اينوکلوم در سه سطح ) 35و  30، 25فاکتور دما در سه سطح )

زني ام پس از مايههاي فيزيکي شامل ارتفاع گياه از سطح خاک و وزن گياه در پايان روز سيو شاخصشدت بيماري، دوره نهفتگي 
ام بعد از مايه زني به طور روزانه ثبت شد  و سطح اندازگيري شد. شدت بيماري براساس پيشرفت عالئم روي برگ از روز هفتم تا روز سي

هاي شدت بيماري محاسبه گرديد. نتايج نشان داد شدت بيماري ناشي از از داده با استفاده AUDPCزير منحني پيشرفت بيماري يا 
درجه  35هاي رشد گياه در دماي ويروس موزائيک جنوبي مرغ با افزايش دما روند صعودي دارد و اثر اين ويروس در کاهش شاخص

درجه سانتيگراد، در مقايسه با  35در دماي  BgSMVه با زني شددرجه سانتيگراد است. گياهان مايه 25و  30سانتيگراد بيشتر از دماهاي 
و  BgSMVهاي رشدي گياه داشتند. شدت بيماري هر دو ويروس  اختالف معني داري از لحاظ کاهش شاخص   MDMVبافر و 

MDMV  35به  25ايش دما  از ها ديده نشد. نتايج همچنين نشان داد با افزبا باال رفتن دما افزايش يافت و اختالف معني داري بين آن 
درجه سانتيگراد طول دوره نهفتگي و درصد گياهان آلوده در هر دو ويروس به ترتيب کاهش و افزايش يافته است. شايد بتوان گفت 

BgSMV تر( حساس است  و به همين دليل در مناطق معتدل و خنک ديده نشده است درجه و پايين 25تر )مثال نسبت به دماهاي پايين
عالوه بر رشدي که يکي از ميزبانان  BgSMVکند.  زايي تغيير بارزي نميبا کاهش دما از لحاظ شدت بيماري  MDMVالي که در ح

رسد که محدوديت کنوني دامنه ميزباني اين لذا به نظر مي .تواند ذرت و سورگوم را نيز آلوده سازدطبيعي آن در مناطق جنوبي است مي
حساس بودن آن به دماهاي پايين و از طرف ديگر غير متداول بودن کشت گياهاني مانند ذرت و سورگوم در ويروس از يک طرف به دليل 

باشد. با توسعه کشت اين قبيل گياهان در مناطق جنوبي کشور  و يا افزايش دماي محيط به دليل گرمايش زمين در نقاط ديگر، منطقه مي
 پيدا کند.ممکن است اين ويروس در آينده اهميت اقتصادي 

 

 .ها، دما، ذرت و سورگومويروستيپو واژه های کلیدی:
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 های آلوده کننده گیاهان زینتی در استان های اصفهان و مرکزیردیابی توسپوویروس

 
 ، نرگس مجیدیان و امیر مساحفریده فرح بخش

 

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
farideh.farahbakhsh63@gmail.com 

 
گياهان زينتي از منابع مهم اشتغال زايي و توسعه اقتصادي در کشور به شمار مي روند. بيماري هاي ويروسي از جمله عوامل خسارت زا در  

سبب خسارت شديد در گياهـان  Bunyaviridaeانواده از خ (Tospovirusتوليد اين محصوالت مي باشند. اعضاي جنس توسپوويروس)
، 1393-94هاي در سال هستند. Sو   M،Lهاي شوند.اعضاي اين ويروس ها داراي آر.ان.اي سه قطعه اي به ناممي زينتي، زراعي و باغي

اطلسي، تاج خروس، سيکالمن، رعنا زيبا،  هاي متعدد از گياهان  آنتوريوم، پيچ امين الدوله، عرعر، شمعداني، ختمي زينتي،طي نمونه برداري
يوکا، جعفري و آلسترومريا با عالئمي از قبيل حلقه هاي کلروتيک و نکروتيک به ترتيب از استان هاي اصفهان و مرکزي )محالت( جمع 

استفاده از آزمون زنجيره اي  کلرايد استخراج شد. سپس نمونه ها باهاي جمع آوري شده آر. ان. ا. کل به روش ليتيومآوري شدند. از نمونه
( به کمک جفت آغازگرهاي اختصاصي مربوط به ژن نوکلئوکپسيد ويروس پژمردگي لکه اي RT-PCRپليمراز نسخه برداري معکوس )

(، ويروس لکه مرده Tomato yellow ring virus(، ويروس حلقه زرد گوجه فرنگي)Tomato spotted wilt virusگوجه فرنگي )
باند حاصل از تکثير ( بررسي شدند. Iris yellow spot virus( و ويروس لکه زرد زنبق )Impatiens necrotic spot virusگل حنا )

در محصوالت پي سي آر نمونه هاي آنتوريوم، ختمي زينتي و آلسترومريا، در ژل TYRV نوکلئوتيدهاي ژن آن ناحيه با پرايمر اختصاصي 
 جفت بازي ايجاد شد. با ندهاي  880در ناحيه  TSWVپيچ امين الدوله و عرعر با پرايمر اختصاصي  جفت بازي و در 825آگارز در ناحيه 

، شباهت NCBIدر سايت  BLASTجنوبي ارسال شدند. آناليز توالي ها با نرم افزار  تکثير شده جهت تعيين توالي به شرکت ماکروژن کره
و پيچ امين الدوله و عرعر را با توالي هاي  TYRVوم، ختمي زينتي و آلسترومريا را با بسيار باالي ويروس هاي آلوده کننده گياهان آنتوري

با شماره TY-PF12 ( با جدايه  %96موجود در بانک ژن را نشان داد. آنتوريوم بيشترين درصد تشابه ) TSWVمربوط به 
تشابه با  %98، آلسترومريا DQ788693 با شماره دسترسي TYRV-CI تشابه با جدايه  %91، ختمي زينتي  DQ419916دسترسي

با شماره  Tos-101تشابه با جدايه  %97تشابه و عرعر  %87، پيچ امين الدوله  JF750338با شماره دسترسي  TY-PK28جدايه 
بر روي آنتوريوم در ايران و نيز  TYRVداشت. براساس اطالعات موجود، اين نخستين گزارش از وقوع ويروس  KT899947دسترسي 

 بر روي پيچ امين الدوله و عرعر از استان اصفهان است.  TSWVختمي زينتي از استان مرکزي و آلسترومريا از استان اصفهان و نيز 
 

 .گوجه فرنگي، همولوژيآناليز مولکولي، ويروس پژمردگي لکه اي گوجه فرنگي، ويروس حلقه زرد : های کلیدیواژه
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 ائیک جنوبی مرغ و موقعیت تاکسونومیکی آنتجزیه و تحلیل ژنوم کامل ویروس موز
 

 1کرامت اله ایزدپناه و2، محمود معصومی1یاسر بی نیاز

 

 و استاد بیماری شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز . به ترتیب دانشجوی سابق کارشناسی ارشد1

 یقات ویروس شناسی گیاهی دانشگاه شیراز. استادیار پژوهش، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس و مرکز تحق2
 y.binyaz@yahoo.com 

 

همانند ديگر پوتي BgSMVباشد. هاي مرغ در جنوب ايران ميترين ويروساز گسترده (BgSMV) ويروس موزائيک جنوبي مرغ 
ترجمه مي شود. به منظور بررسي  PIPOکه به يک پلي پروتئين و پروتئين ي تک الي مثبت است آر ان اها داراي يک ژنوم ويروس

هاي زيرگروه ويروس موزائيک نيشکر، ( و ساير جدايهMDMVبا ويروس موزائيک کوتولگي ذرت ) BgSMVارتباط تکاملي و تبارزايي 
  mRNA captureس با استفاده از کيت  ويرو يآر ان ا ژنوم کامل اين ويروس تعيين ترادف و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. 

((Roche, Germany  هاي جوان گياه آلوده به از برگBgSMV  استخراج گرديد. سپس براي تکثير ژنوم کامل ويروس ابتدا از
رحله دوم با ها در واکنش زنجيره اي پليمراز استفاده شد و قطعات کوتاه حاصل از آن توالي يابي شد. در مويروسآغازگرهاي عمومي پوتي

هاي حاصل از ترادفهاي تکثير شده از ژنوم، پرايمرهاي اختصاصي طراحي و بدين ترتيب تعيين ترادف انجام پذيرفت. استفاده از قسمت
و برنامه   NCBIپايگاه اطالعاتي  GenBankهاي مختلف ژنوم در واکنش زنجيره اي پليمراز، با اطالعات موجود در تکثير بخش
BLASTهاي ها در ژنوم تعيين گرديد. پس از تجميع قطعات و حذف قسمتآنه و صحت قطعات تعيين ترادف شده و موقعيت ، مقايس

به منظور انجام تجزيه و تحليل، ژنوم کامل بدست آمد.   BgSMVژنوم، ترادف کامل DNAMANهم پوشان با استفاده از نرم افزار 
BgSMV  جدايه از  8و هاي غالت  ويروسجدايه از پوتي 22باMDMV رديف سازي شد. ترادف ژنوم کامل موجود در بانک ژن هم

نوکلئوتيد است. به  Poly A ،9589بجز دنباله  BgSMVدر بانک ژن ثبت شده است. طول ژنوم   KU372146ويروس با رس شمار 
در موقعيت  UGAدون پايان ،کدون آغاز ترجمه پلي پروتئين است. کCGCAAUGGC( در زمينه  142-140) AUGاحتمال زياد 

آمينواسيد را  3071نوکلئوتيد است که پلي پروتئيني با  9216قرار گرفته است.  بنابراين چارچوب خوانش شامل    9353-9355نوکلئوتيد 
يروس مانند ي وآر ان اقرار دارد نيز کد مي شود. ترکيب بازهاي  P3ي کد کننده پروتئين که در ناحيه PIPOکند. عالوه بر آن کد مي

باشد. شباهت درصد يوراسيل مي 17/26درصد گوانين و  88/20درصد سيتوزين،  60/18درصد آدنين،  34/ 35ها شامل ساير پوتي ويروس
BgSMV هاي با جدايهMDMV  درصد بود. با توجه به  1/92درصد و در سطح آمينو اسيد  6/85به طور ميانگين در سطح نوکلئيک اسيد

( مشخص شده است. و از ICTVالمللي تاکسونومي ويروس )تعيين حدود گونه بر اساس ترادف ژنوم که توسط کميته بين معيارهاي فعلي
درصد در سطح آمينواسيدي براي پوتي 82درصد در سطح نوکلئيک اسيد و  77آنجايي که هر دو شاخص بيشتر از معيار تعيين شده 

باشد. اما با توجه به خصوصيات بيولوژيک مختلف مانند آلودگي ضعيف قياق  MDMVهاي تواند از جدايهمي BgSMVباشد ها ميويروس
، مي توان هر دو ويروس را Rhopalosiphum maidis، پراکنش جغرافيايي متفاوت، و انتقال ويروس بوسيله شته ناقل BgSMVبه 

 هاي نزديک به هم دانست.گونه
 

 .يروس موزائيک کوتولگي ذرتها، وويروسايران، پوتي واژه های کلیدی:
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 و بیوشیمیایی های شاخص روی (AMV) یونجه موزاییک و (CMV) خیار موزاییک های ویروس به آلودگی تاثیر

 (Ocimum basilicum) ریحان  رشدی
 

 ²فرزانه محسن ، ¹دیزجی اکبر ، ¹زاده اروج احد

  کرج  ان،تهر دانشگاه طبیعی، منابع و کشاورزی گیاهپزشکی،پردیس گروه  .1
 ایران تهران، بهشتی، شهید دانشگاه کشاورزی، گروه  .2

O.ahad2013@yahoo.com 
 

 هاي برهمکنش ي نتيجه عاليم اين شوند. مي ميزبان در سيستميک و يا موضعي عاليم بروز باعث ويروسي هاي آلودگي اغلب

 آلودگي تاثير مطالعه اين در باشد. مي ميزبان فتوسنتز و سلولي تنفس متابوليتي، تعادل در اختالل ميزبان، ويروس بيوشيميايي و متابوليکي

 ,Alfalfa mosaic virus) يونجه موزاييک ويروس و (Cucumber mosaic virus, CMV) خيار موزاييک ويروس - به ريحان

AMV) هاي شاخص و کل( پروتئين و فنولي ترکيبات کل، کلروفيل نامحلول، و ولمحل هاي بيوشيميايي )قند هاي شاخص برخي روي 

 کامال طرح قالب در تحقيق اين شد.  بررسي ريحان گياه کل( تر و خشک وزن و محصول رشد سرعت برگ، سطح )شاخص رشدي

 تيمار سالم( و گياه ي عصاره با زني خطا )مايه تيمار و ، AMV با زني مايه تيمار ، CMV با زني مايه تيمار( چهار تيمار در تصادفي

 خالص هاي جدايه با ريحان هاي ته بو زني مايه از پس شد.  انجام اي گلخانه شرايط در تايي 30 تکرار سه با  ))زني مايه شاهد )بدون

CMV و AMV ، روش با زني مايه از پس هفته دو گياهان آلودگي DAS-ELISA آزمون ايجنت اساس بر  گرفت. قرار بررسي مورد 

 همزمان بطور ديگر تيمار دو از بوته 60 و زني مايه از بعد ماه يک تکرار( هر از آلوده بوته 20 (ويروس هر به آلوده بوته 60 االيزا،

 مدت به گراد سانتي درجه 72 دماي در ها بوته تر، وزن گيري اندازه و بوته هر ششم گره برگ سطح شاخص تعيين از پس شد. برداشت

 بر بيوشيميايي هاي شاخص کمي گيري اندازه و شده خرد جداگانه بصورت تکرار هر به مربوط خشک هاي بوته .شدند خشک تساع 48

 به گرديد. آلودگي آماري تحليل و تجزيه  SPSS 16.0 افزار نرم توسط ها داده سپس گرفت. انجام استاندارد هاي دستورالعمل اساس

CMV حالي در شد خيار موزاييک ويروس به آلوده هاي بوته در ها برگ افتادن و بدشکلي وزاييک،م شديد، رشدي کم باعث ريحان در 

 بوته با مقايسه در ها، داده آناليز اساس بر .شد نمايان يونجه موزاييک ويروس به آلوده هاي بوته در خفيف موزائيک و زردي عالئم که

 (P ≤ 0.05) داري معني با اختالف AMVو  CMV به آلوده هاي وتهب تر وزن و برگ سطح کل، کلروفيل غلظت شاهد، تيمار هاي
 معني کاهش و افزايش ترتيب به  AMVو  CMV به آلوده هاي بوته نامحلول هاي قند يافت. غلظت افزايش فنولي ترکيبات و کاهش

 سرعت در (P ≤ 0.05) دار نيکاهش مع باعث خيار موزاييک ويروس با فقط ريحان هاي بوته داد. آلودگي نشان (P ≤ 0.05) داري

 .نبود دار معني ها بين تيمار کل پروتئين و محلول هاي قند گرديد. تغييرات شاهد تيمار به نسبت کل خشک وزن و محصول رشد
 

 .شديد رشدي کم فنولي، ترکيبات دار، معني اثرات: های کلیدیواژه
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 وهمسانه سازی و تعیین توالی پروتئناز ویروس برگ بادبزنی م

 
 2تیری وتزل و1انحشمت اله امینی، 1شاهین نوری نژاد زرقانی ،1سیده فاطمه موسوی مهر

 

 ،  ایران.های گیاهی پردیس ابوریحان، دانشگاه تهرانگروه حشره شناسی و بیماری 1
 .مرکز توسعه روستایی و مشاوره آموزش باغبانی ایالت راین، نوشتاد، آلمان 2

sh_nourinejhad@ ut.ac.ir  وfmosavi@ut.ac.ir 

 

ي تک ال با RNAها از دو مولکول همانند ساير نپوويروس (Grapevine fanleaf virus, GFLV)بادبزني مو ژنوم ويروس برگ
کنند که توسط پروتئين رمز ميهاي ژنومي يک پليRNAتشکيل شده است که هر کدام از  RNA 2و  RNA 1هاي قطبيت مثبت بنام
را  GFLVکه پروتئاز  PRO1Dشود. ژن سازي هضم ميي همانندهاي بالغ مورد نياز براي چرخهوس به پروتئينآنزيم پروتئاز وير

بسيار کم و يا وجود ندارد. هدف از  GFLVهاي ايراني ها بويژه جدايهکند. اطالعات در مورد اين پروتئين در مورد نپوويروسرمزگرداني مي
يابي آن است.  براي اين و توالي GFLVهاي ايراني در جدايهPRO1Dتکثير و همسانه سازي ژن  اين تحقيق، طراحي آغازگرهايي براي

هاي آن نسبت به ساير مناطق زيادتر است شرقي که اطالعات در مورد جدايه هاي منطقه شيرامين واقع در استان آذربايجانمنظور از جدايه
آلودگي آنها  DAS-ELISAهاي منطقه مذکور جمع آوري و با استفاده از اکستاناز ت GFLVهاي برگي حاوي عاليم استفاده شد. نمونه

 Clustl Wاز پايگاه اطالعاتي کسب و پس از زيرهمچيني با نرم فزار  GFLV RNA1هاي گزارش شده بررسي شد.  توالي GFLVبه 
کل استخراج و با استفاده از آغازگرهاي طراحي شده ي RNAهاي آلوده، آغازگرهاي دژنره طراحي شدند. از نمونه Peimer3با استفاده از 

از ژل استخراج و به  PCR -RTمورد استفاده قرار گرفتند. محصوالت PRO1Dبرداري معکوس براي بررسي تکثير ژن طي واکنش نسخه
و  Arabis mosaic virusيابي شدند. اندازه اين ژن در الحاق و پالسميدهاي نوترکيب پس از انتخاب، توالي  pTG19-Tحامل

GFLV 657  نوکلئوتيد از آن بطور موفقيت آميز با استفاده از آغازگرهاي طراحي شده تکثير شد.  620نوکلئوتيد است که در اين تحقيق
سازي شده، ساير آغازگرهاي طراحي شده قادرنبودند تا اين ژن را بطور کامل تکثير کنند. نتايج حاصل از تعيين توالي محصوالت همسانه

هاي و با جدايه %1/91-3/99سازي شده را تاييد کردند. ميزان تشابه اين ژن در بين جدايه هاي تعيين توالي شده درستي ژن همسانه
-99در سطح اسيدهاي نوکلئيک و به همان ترتيب  %69-80حدود  ArMVهاي و با جدايه %76-82گزارش شده از ساير کشورها 

هاي اين دو ويروس محافظت شده سيدهاي آمينه است. بخش مرکزي اين ژن در اغلب جدايهدر سطح ا %75-79و  90-84%، 7/92%
ها و نحوه عملکرد اين پروتئين شناخته هاي ضروري براي عملکرد اين پروتئين است. از آنجا که هنوز موتيفاست که احتماال حاوي موتيف

درصد  93دانست. آناليزهاي فيلوژني انجام شده بر اساس تقريبا ها را در عملکرد پروتئين توان تاثير اين جهشنشده است نمي
 GFLVو  Grapevine deformation virusهاي اي جداگانه و در کنار جدايههاي ايراني در زير شاخهنشان داد که جدايهPRO1Dژن

 است.  سازي کامل آن در حال انجام قرار گرفتند. مطالعات بيشتر براي بررسي نقش اين ژن و همسانه
 

 .، فيلوژني، موتيفPRO1D، ژن GFLV: های کلیدیواژه
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و ویروس لکه  Cymbidium mosaic virus (CymMV)تشخیص و تنوع ژنتیکی ویروس موزاییک سیمبیدیوم 

 در ارکیده Odontoglossum ringspot virus (ORSV)حلقوی ادونتوگالسوم، 
 

 و امیر مساح فرزانه ترکیان

 

 دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان گروه گیاه پزشکی،
 f.torkian@ag.iut.ac.ir 

 
گل آذين با شکوه، تنوع گسترده رنگ و ها به واسطه ظاهر زيبا، هاي شاخه بريده و محصوالت گلداني ارکيدهدر سرتاسر جهان گل

نمايند، ويروس موزاييک هايي که صنعت پرورش ارکيده را تهديد مياند. در بين ويروسپيدا کرده شهرت زيادي ماندگاري طوالني مدت،
 Odontoglossum ringspot virus، ويروس لکه حلقوي ادونتوگالسوم، Cymbidium mosaic virus (CymMV)سيمبيديوم 

(ORSV) ويروس لکه حلقوي سيمبيديوم ،Cymbidium ringspot virus (CymRSV) ويروس لکه ريز ارکيده ،Orchid fleck 

virus (OFV)  و ويروس موزاييک دندروبيومDendrobium mosaic virus (DeMV)  از اهميت بيشتري برخودار هستند. با توجه
هاي ارکيده  هاي پرورش ارکيده ايران صورت نگرفته است، به منظور رديابي ويروسبه اينکه تا کنون گزارشي از اين ويروس ها از گلخانه

نمونه با عالئم ويروسي شامل موزاييک و نواحي رنگ پريده به همراه  190هاي اصفهان و تهران تعداد از گلخانه هاي اين گل در استان
و جفت آغازگرهاي اختصاصي  RT-PCRاِي کل، با استفاده از تکنيک اِن.نمونه هاي بدون عاليم جمع آوري شدند. پس از استخراج آر.

فقط در واکنش هايي که از آغازگر هاي  RT-PCRهاي جمع آوري شده گرديد. در روش به رديابي ويروس هاي فوق در نمونه اقدام
باندي تکثير  هيچگونهاستفاده شد، باندهاي مورد نظر تکثير گرديدند و در ساير واکنش ها  ORSVو  CymMVهاي اختصاصي ويروس

نشان دهنده شباهت باالي آن ها با توالي  BLASTشده، بررسي توالي ها با استفاده از نرم افزار  نشد. پس از توالي يابي باند هاي تکثير
هاي موجود در بانک ژن بود. به جهت مقايسه توالي ژن پروتيين پوششي جدايه هاي ايراني ويروس ORSVو  CymMVهاي ويروس

CymMV  وORSV منظور تکثير ژن تمام طول پروتيين پوششي اين ويروس ها هاي موجود در بانک ژن، آغازگرهايي به با جدايه
 pJET1.2/blunt، به صورت مستقيم يا پس از همسانه سازي در پالسميد RT-PCRطراحي شدند. قطعات مورد نظر تکثير شده در 

با استفاده از  ORSVو  CymMVهاي ايراني ويروس هاي تعيين توالي شدند. همرديف سازي توالي نوکلئوتيدي پوشش پروتييني جدايه

 2/88هايي موجود در بانک ژن نشان دهنده يکنواختي بيش از با جدايه Neighbor joiningبه روش  DNAMAN 4.0 نرم افزار
و  CymMVهاي بود. با توجه به باال بودن ميزان آلودگي مخلوط به ويروس ORSVو  CymMVدرصد به ترتيب در  9/96درصد و 
ORSV آوري شده، به منظور شناسايي همزمان اين دو ويروس واکنش  در نمونه هاي جمعduplex RT-PCR  ،با بهينه سازي شرايط

 CymMVبا موفقيت انجام شد. پس از تاييد حضور اين دو ويروس آزمون انتقال مکانيکي صورت گرفت. به همين منظور گياهان محک 
باشند کشت شدند و پس از گذشت چهار مي Nicotiana tabacum cv. Xanthiو  Datura stramoniumکه به ترتيب  ORSVو 

تاييد گرديد. با توجه به اطالعات موجود، اين اولين گزارش از وجود  RT-PCRهفته از انتقال ويروس، مثبت بودن آلودگي توسط واکنش 
 باشد.در ايران مي ORSVو  CymMVويروس هاي 

 

 .ORSVو  CymMVده، يارک: های کلیدیواژه
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سه مولکولی ویروس حلقه زرد گوجه فرنگی بر روی گیاهان آلسترومریا از استان های اصفهان و چهار محال و مقای

 بختیاری

 
 فریده فرح بخش امیر مساح و ،نرگس مجیدیان

 

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
farideh.farahbakhsh63@gmail.com 

 

که به علت تنوع زياد در رنگ گل و عمر   Alstromeriaceae( گياهي است تک لپه از خانواده .Alstroemeria sppآلسترومريا )
، TYRVگياه زينتي مهم شاخه بريده در جهان محسوب مي گردد. ويروس حلقه زرد گوجه فرنگي ) 10گلداني طوالني، به عنوان يکي از 

شود ي يوراسياي ميانه ايران محسوب ميوس جديد و نوظهور در منطقه( يک توسپوويرBunyaviridaeي ، خانوادهTospovirusجنس 
و  M ،Lهاي شود. ژنوم اين ويروس داراي سه قطعه آر.ان.اي به نامو سبب خسارت شديدي بر روي گياهان زينتي از جمله آلسترومريا مي

S هاي گزارش گرديد. اين ويروس داراي دو استرين به نام 1388باشند. آلودگي گياهان آلسترومريا  به اين ويروس اولين بار در سال مي
TYRV-t  وTYRV-s باشد. براساس اطالعات موجود، استرين به ترتيب بر روي گوجه فرنگي و سويا ميTYRV-t  گياهان آلسترومريا
نکروتيک و رگه هاي نکروتيک شبه  نمونه هاي آلسترومريا با عالئمي از قبيل لکه هاي گرد 1394کند. در اين مطالعه در سال را آلوده مي

ويروسي در برگ و گلبرگ مشابه به ويروس حلقه زرد گوجه فرنگي از گلخانه هاي استان هاي چهار محال و بختياري  و اصفهان جمع 
مايه   Nicotiana glutinosaو  Nicotiana benthamianaآوري گرديد. نمونه هاي آلوده بر روي گياهان محک مناسب از قبيل 

روز  عالئمي از قبيل موزائيک  20زني و از لحاظ بيولوژيکي آلودگي به ويروس در آنها مشخص گرديد.  با مايه زني مکانيکي پس از 
ها ظاهر شد پس از استخراج آر.ان.اي از برگ هاي گياهان آلوده آلسترومريا به روش ليتيم سيستميک، زردي و تغيير شکل برگ ها در آن

نويسي معکوس با استفاده از آغازگرهاي اختصاصي صورت گرفت. سپس ژن نوکلئوکپسيد در آنها تکثير و پس از خالص کلرايد، واکنش ترا
سازي محصوالت واکنش زنجيره اي پليمراز، براي تعيين ترادف به شرکت ماکروژن کره جنوبي ارسال گرديدند. آناليز توالي ها با نرم افزار 

BLAST  در سايتNCBI  .نتيجه تعيين ترادف، تکثير باند مورد نظر مربوط به پروتئين پوششي ويروس را تاييد کرد.  صورت گرفت
انجام شد. با رسم درخت تبارزايي بر پايه پروتئين نوکلئوکپسيد مشخص  DNAMAN 4.0سپس آناليز فيلوژنتيکي با استفاده از نرم افزار 

ته و در يک گروه خواهري قرار مي گيرند. جدايه چهار محال و بختياري در شدکه جدايه اصفهان با جدايه مشهد بيشترين شباهت را داش
اي جدا از جدايه شاخه اي جداگانه و نزديک به جدايه اصفهان واقع شد. جدايه هاي آلسترومريا از محالت و گوجه فرنگي از فارس در شاخه

هاي ايران قرار گرفت. همچنين مشخص شد که جدايه از جدايهاي بسيار دورتر مشهد قرار گرفتند. جدايه گوجه فرنگي لهستان در شاخه
قرار گرفتند. براساس اطالعات  TYRV-t( در گروه استرين 6/99-100هاي اصفهان و چهار محال و بختياري با درصد تشابه بسيار باال )

چهار محال و بختياري و مقايسه مولکولي  موجود، اين اولين گزارش از رديابي  ويروس حلقه زرد گوجه فرنگي  از استان هاي اصفهان و 
 باشد. جدايه هاي آن ها مي

 

 .TYRV-tآناليز فيلوژنتيکي، شاخه، : های کلیدیواژه
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 در سیترنج (CEVd)ویروئید اگزوکورتیس مرکبات  in vitroدر شرایط ساخته شده عفونت زایی رونوشت 

 
 2و احد یامچی 1، اکبردیزجی1مرضیه قباخلو

 

 هپزشکی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرجگروه گیا-1
 ن.گرگا گروه اصالح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده تولیدات گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی -2 

Ghobakhloo@ut.ac.ir 
 

پوشش پروتئيني  ژني و چارچوب و فاقدحلقوي تک ال به عنوان کوچکترين عوامل بيمارگر گياهي بوده آر. ان. اي. ويروئيدها با ماهيت 
بنابراين بررسي تغييرات در سطح رونويسي زايي ويروئيدها به وضوح مشخص نيست. . به رغم مطالعات زياد تاکنون سازوکار بيماريهستند
تواند قدمي بزرگ در هاي گياه ميزبان که ناشي از تعامل بين ويروئيد و ميزبان است ميز رونويسي و ترجمه محصوالت ژنها، پس ااز ژن

متعلق به جنس  Citrus exocortis viroid, CEVdجهت شناخت سازوکار اين بيمارگرها باشد. عامل بيماري اگزوکورتيس مرکبات، 
Pospiviroid  و خانوادهPospiviroidae بصورت يک جمعيت مرکب شامل مجموعهويروئيد اگزوکورتيس مرکبات، هميشه  باشد.مي

توان آن را توصيف نمود. لذا به منظور ارزيابي تعامل هاي متنوع از لحاظ ژنتيکي است که بصورت يک مدل شبه گونه مياي از واريانت
باشد. مصنوعي ميزبان توسط يک واريانت خالص از بيمارگر الزامي مي بيمارگر و گياه ميزبان در پاتوسيستم اگزوکورتيس مرکبات، آلودگي
بر پايه  (Citrus sinensis (L.) Osb. Cv. Thomson navel)در اين پژوهش يک جدايه بدست آمده از پرتقال تامسون ناول 

ساري انتخاب شد. پس از استخراج در استان مازندران، شهرستان  (Poncirus trifoliata (L.) Raf. × C. sinensis (L.))سيترنج 
تکثير و مورد بررسي ، دي. ان. اي. مکمل کامل جدايه ويروئيد RT-PCRآر. ان. اي. کل و با استفاده از آغازگرهاي اختصاصي در واکنش 
کامل دي.  ئوتيديبه منظور ساخت رشته آر. ان. اي. ويروئيدي، توالي نوکلپس از همسانه سازي، تعيين ترادف نوکلئوتيدي انجام گرفت. 

آر.  T7سنتز شد. در ابتداي توالي يک پروموتر  pBHAدر پالسميد  EcoRIدر داخل تنها سايت برشي آنزيم ان. اي. مکمل ويروئيد در 
 T7تعبيه شد. پس از خطي شدن پالسميد، با استفاده از آنزيم  SmaIان. اي. پليمراز و  در انتهاي توالي ويروئيدي يک سايت برشي آنزيم 

هاي حذف شد. نهال DNaseهاي آر. ان. اي. ويروئيدي رونويسي و دي. ان. اي. هاي باقي مانده توسط آنزيم آر. ان. اي. پليمراز مولکول
زني شدند و در شش ماهه سيترنج عاري از ويروئيد بوسيله خراش دادن پوست ساقه با تيغ آغشته به ويروئيد ساخته شده در مرحله قبل، مايه

کنترل شده گلخانه نگهداري شدند. چهار هفته پس از آلوده سازي، از گياهان نمونه برداري صورت گرفت. رديابي ويروئيد با استفاده شرايط 
و آغازگرهاي اختصاصي انجام گرفت و براي اطمينان بيشتر توالي يابي صورت گرفت. بر اساس نتايج، توالي  RT-PCRاز تکنيک 

 in vitroاي )برداري درون شيشهيکسان با توالي جدايه اصلي بود. در مجموع، تکنيک نسخهنوکلئوتيدي محصول پي سي آر 

Transcriptionها بسيار کارآمد است.ها براي بدست آوردن يک جمعيت خالص و عفونت زا از آن( در ساخت ويروئيد 

 

 .مازندران، سيترنج، ويروئيد اگزوکورتيس مرکبات :های کلیدیواژه
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 قندد و ویدروس پیچیددگی بدرگ چغنددر های ویروسی در ویروس RNAومیکرمحاسباتی  بینی پیش

 قند ایرانی پیچیدگی برگ چغندر
 

 3جبرئیل پغه و 3، سجاد رشیدی منفرد 2، مسعود شمس بخش1مسعود اکبری مطلق 
 

 دانش آموخته کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس .1

 بیماری شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس دانشیار .2
به ترتیب عضو هئیت علمی  و دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه اصالح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه  .3

 تربیت مدرس
 masoud.akbari@modares.ac.ir 

 

گياهان همواره توسط عوامل مختلف )ويروس، باکتري، قارچ، فايتوپالسما( مورد حمله قرار مي گيرند. که در بين اين آلودگي هاي، آلودگي 
عوامل ويروسي يکي از مهم ترين تهديدها به شمار مي رود  و هر ساله سبب خسارت  هاي ميليون دالري به محصوالت   هاي ناشي از

هاي زيادي هستند که نقش حياتي را در نمو سلول و بافت بازي مي کنند. تا  RNAگياهان و حيوانات داراي ميکرو کشاورزي مي شوند. 
نوکلئوتيد، تک رشته و   25-19ها داراي طول RNAدر موجودات تک ياخته گزارش نشده است. ميکرو   RNAبه امروز هيچ نوع ميکرو 

 RNAکه نقش حياتي را در تنظيم بيان ژن پس از رونويسي به وسيله هدف قرار دادن  غير کد کننده درون زا هستند RNAهاي  مولکول
کنند رونويسي مي RNAهاي موجودات مختلف از  جانوران و گياهان تا ويروس ها ميکرو  هاي پيام بر يا سرکوب ترجمه ايفا مي کنند. ژن

هستند که داراي مزاياي هم  RNAگياهان ميزبان، کد کننده ميکرو  )ژن کد کننده دارند(. مطالعات اخير نشان داده که هم ويروس و هم
براي ميزبان  و هم براي ويروس مي باشد و اين وابسته به فعل و انفعاالت اختصاصي بين اين عوامل مي باشد. در ويروس پيچيدگي برگ 

وجود دارند و هر ساله خسارات فراواني به  ( هر دو در ايرانBCTIVقند ) ( و ويروس ايراني پيچيدگي برگ چغندرBCTVقند ) چغندر
هستند. در اين مطالعه   RNAتر در شناسايي ميکرو  چغندرقند وارد مي کنند. روش هاي محاسباتي ابزاري  قدرتمند، بهتر و قابل دسترس

ي شد.. در ابتداي بررس  RNAبا استفاده از روش هاي محاساتي به منظور امکان حضور ميکرو   BCTIVو  BCTVتوالي ويروسهاي  
و  BCTVتوالي که قابليت تشکيل ساختارهاي بلقوه شبه سنجاق سري داشتند از ژنوم  57تعداد   Vmirپژوهش با استفاده از نرم افزار  

BCTIV   انتخاب شدند. برنامهMirPred  کانديدا را به عنوان ساختار هاي سنجاق سري واقعي پيش ساز ميکرو  10تعدادRNA  تاييد
( و ديگر پارامتر ها تعداد سه کانديدا حذف گرديد. در نهايت نرم افزار هاي تحت وب  MFEو با سنجش حداقل انرژي آزاد شده )کرد 

MatureBayes  وMaturpred    ميکرو  12تعدادRNA   کانديدا پيش ساز ميکرو  6بالغ ازRNA  از ژنومBCTV  وBCTIV  را
هاي جديد در RNA ان دهنده مسير جديدي در زمينه تحقيقات، به منظور کشف نقش اين ميکرو ها نش مورد تاييد قرار داد. اين يافته

اولين  RNAها مي باشد. پيش بيني آزمايشگاهي ميکرو  هاي کنترلي جديد ضد اين ويروس بيماري زايي ويروس ها و همچنين پيشبرد راه
ها انجام  RNAه منظور شناسايي هدف و اناليز عملکرد اين ميکرو مي باشد و بهتر است مطالعات ديگر ب RNAگام در مطالعه ميکرو 

 گردد تا ديد جامعي از نقش بيولوژيکي آنها داشته باشيم.
 

 .، بيماري زاييVmir ،MirPredچغندر، محاسباتي،  : های کلیدیواژه
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های در استان Solanaceaeردیابی و تعیین تنوع ژنتیکی توسپوویروس های آلوده کننده سبزیجات خانواده 

 اصفهان و چهار محال و بختیاری 

 
 ، امیر مساح، مسعود بهار و فریده فرح بخشنرگس مجیدیان

 

 اصفهانگروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی 
majidi.narges@ymail.com 

 
ادي از محصوالت مهم کشاورزي از جمله سيب زميني، گوجه فرنگي و فلفل تحت تاثير عوامل تعد Solanaceaeدرگياهان خانواده 

از آن جمله اند. گونه هاي متعدد  ) Tospovirus ) Bunyaviridaeگيرند، که ويروس هاي جنس بيماري زاي ويروسي زيادي قرار مي
سازند که از مهمترين آنها مي توان به ويروس پژمردگي وارد مياين جنس ويروسي خسارت زيادي را به محصوالت زراعي، باغي و زينتي 

 Impatiens necrotic spot)ي گل حنا ، ويروس لکه مرده(Tomato spotted wilt virus, TSWV)اي گوجه فرنگي لکه

virus, INSV)  و ويروس حلقه زرد   گوجه فرنگي(Tomato yellow ring virus, TYRV) .رديابي اين  به منظور اشاره نمود
نمونه از گياهان گوجه فرنگي، سيب  277، تعداد 1393-1394هاي هاي اصفهان و چهار محال و بختياري طي سالدر استانويروس ها 

هاي جمع آوري شده آر. ان. ا. کل آوري شدند. از نمونهجمعپژمردگي و کوتولگي  حلقه هاي کلروتيک و نکروتيک،زميني و فلفل با عاليم 
 اي گوجه فرنگي،پژمردگي لکهبا استفاده از آغازگر هاي اختصاصي ويروس هاي   RT-PCRکلرايد استخراج و آزمون ليتيوم به روش

تعدادي از نمونه ها باندهاي مورد نظر را تکثير  RT-PCRآزمون . در انجام شدويروس حلقه زرد گوجه فرنگي و ويروس لکه مرده گل حنا 
نمونه از گوجه  TSWV ،21هاي مربوط به زميني باندنمونه از فلفل، گوجه فرنگي و سيب 10مورد بررسي نمونه  277کردند. از مجموع 

قطعات تکثير شده در  در هيچکدام از نمونه ها تکثير نشد. INSVرا تکثير گرديد. باند مربوط به  TYRVفرنگي باندهاي مربوط به 
جنوبي ارسال شدند.  دهاي نوترکيب جهت تعيين توالي به شرکت ماکروژن کرههمسانه سازي گرديد. پالسمي pJET1.2/bluntپالسميد 

تکثير  BLASTانجام شد. نتايج حاصل از  NCBIموجود در سايت  BLASTها با استفاده از نرم افزار ها، آناليز دادهپس از دريافت توالي
هاي ايراني آمينواسيدي ژن نوکلئوکپسيد، جدايه واليرا تاييد کرد. در همرديف سازي چندتايي ت TYRVو  TSWVژن نوکلئوکپسيد 

ميزان يکنواختي به ترتيب  ،DNAMAN 4.0با استفاده از نرم افزار  هاي موجود در بانک ژنبا جدايه TYRV و TSWVويروس هاي
-Tosي با جدايه ( را%2/99-6/99بيشترين درصد يکنواختي ) TSWVهاي ايراني نشان دادند. جدايه %1/90-100و %9/96-6/99از 

 ( نشان دادند.AJ296600)آفريقاي جنوبي ي ( با جدايه%1/96-5/96( و کمترين درصد يکنواختي را )KT899947از ايران ) 101

( و کمترين HQ154130از ايران ) TYRV-tرا با جدايه ي  (%100بيشترين درصد يکنواختي ) TYRVهمچنين جدايه هاي ايراني 
 ( از لهستان نشان دادند. KR139958) TK6( و KR139961) BK3 (KR139964 ،)TK9ي ا با جدايه( ر%90درصد يکنواختي )

 

 .چهار محال و بختياري، صفهان، ا Solanaceae ،توسپوويروس ،تنوع ژنتيکي :های کلیدیواژه
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 ختیاریهای اصفهان و چهار محال و بتشخیص و تعیین تنوع ژنتیکی ویروس موزاییک آلسترومریا در استان
 

 امیر مساح و رضا تحویلداری

 

 ی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهانگروه گیاهپزشکی، دانشکده
 R_Tahvildari@yahoo.com 

 
ي آلسترومرياسه ( و خانوادهLilialesمتعلق به راسته ي سوسن ها ) لپه ( گياهي تک.Alstroemeria sppآلسترومريا )

(Alstromeriaceمي )شود. خسارت  گياه زينتي مهم شاخه بريده در ايران و جهان محسوب مي 10به عنوان يکي از  باشد. اين گياه
ويروس ها در گياهان زينتي به علت ماهيت محصول و کاهش بازار پسندي آن چشمگيرتر است. آلودگي آلسترومريا به ويروس ها به 

لي گل، کوتولگي گياه و در مواردي عدم توليد گل نمود مي نمايد. هاي گسترده، موزاييک، بدشکاشکال مختلف از جمله ايجاد لکه برگي
ويروس هايي که منجر به عاليم موزاييکي برروي گياه آلسترومريا مي شوند؛ از جمله عواملي مي باشند که منجر به کاهش بازارپسندي و 

ي برروي گياه آلسترومريا در استان هاي اصفهان افت محصول توليدي مي شوند. در اين تحقيق تالش براي شناسايي عامل عاليم موزاييک
هايي که داراي عاليم موزاييک، زردي و نمونه 1394و  1393هاي و چهار محال و بختياري صورت گرفت. براي اين منظور، طي سال

کل، از آغازگر هاي عمومي و آوري شدند. پس از استخراج آر. ان. ا. ها جمعهاي اين استان فروشي  بدشکلي بودند؛ از گلخانه ها و گل
 Alstroemeria mosaic virus (AlsMV) ،Alstroemeria virus Xهاي آلوده کننده آلسترومريا شامل اختصاصي ويروس 

(AlsVX) ،Cucumber mosaic virus (CMV) ،Freesia mosaic virus (FreMV) ،Youcai mosaic virus 

(YoMV) ،Broad bean wilt virus-2 (BBWV2) وPepper huasteco  yellow  vein virus (PHYVV)  درRT-

PCR  استفاده شد. باند هاي مورد نظر تکثير شده به صورت مستقيم  يا پس از همسانه سازي در ناقلpJET1.2/blunt  جهت تعيين
 RT-PCRاند هاي تکثير شده در نشان داد ب BLASTافزار ها با نرم ترادف به شرکت ماکروژن کره جنوبي ارسال شدند. مقايسه توالي 

فقط مربوط به ويروس موزاييک آلسترومريا مي باشند. به منظور بررسي تنوع ژنتيکي ويروس موزاييک آلسترومريا، ژن کامل پروتيين 
 شده در نرمهايي از اين ويروس که بر اساس تيپ عاليم و منطقه جمع آوري شده بودند، با استفاده از آغازگر هاي طراحي  پوششي جدايه

هاي ايراني ويروس موزاييک  سازي توالي نوکلئوتيدي جدايهسازي و تعيين توالي شدند. همرديف ، همسانه تکثير  FastPCR 6.5افزار 
انجام شد. نتايج  Neighbor joiningبه روش  DNAMAN 4.0افزار هاي موجود در بانک ژن با استفاده از نرم آلسترومريا با جدايه 

 (DQ295032)، چين تايپه  (AB158522)هاي ژاپني درصد با جدايه  98سازي نشان دهنده وجود شباهت بيش از از همرديف حاصل 

ويروس موزاييک آلسترومريا موجود در بانک ژن بود. براساس اطالعات ما اين اولين گزارش از وجود ويروس   (FJ618527)و نيوزلندي  
 شود ويروس موزاييک آلسترومريا مهمترين عامل بيماري اين گياه در سرتاسر جهان باشد.ي باشد. تصور ميموزاييک آلسترومريا در  ايران م

 

 .سازي ، همرديف سازيهمسانه پروتيين پوششي، تيپ عاليم، : های کلیدیواژه
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 های البرز و قزوینهای استانای آلوده کننده انگور در تاکستانپراکندگی نپوویروس ه
 

 2و تافیک البینو 1، فرشاد رخشنده رو 1باغیان سیمین ص

 

بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،  واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی، تهران. صندوق پستی:  گروه. 1
  147789385کدپستی:  – 14515 -775

 .70010(، ایتالیا، کدپستی BAانستیتوکشاورزی مدیترانه، والنزو ). 2 

 samin.vic@gmail.com 
 

 3'ها بر مبناي توالي ژنتيکي پروتئين پوششي که در انتهاي Nepovirusست. اVitaceae از خانواده  Vitis viniferaدرختچه انگور 
انجام و تعداد  94مونه برداري ها در فصول بهار و تابستان سال تقسيم مي شوند. در اين تحقيق، ن  Cو  A،Bزير گروه  3ژنوم قرار دارد به 

نمونه از استان البرز( از برگ انگورهاي داراي عالئم مشکوک  و بدون عالئم به صورت  158نمونه از استان قزوين و  230نمونه) 388
 250نمونه جمع آوري شده تعداد  388. از تصادفي از تاکستان هاي واقع در شهرهاي مختلف استان هاي البرز و قزوين جمع آوري شد

نمونه بر اساس اولويت شدت عالئم با استفاده از آزمون سرولوژيک االيزاي مستقيم و آنتي سرم پلي کلونال اختصاصي براي حضور 
واکنش مثبت با آنتي سرم  نمونه در استان البرز داراي 51نمونه در استان قزوين و تعداد  32نپوويروس ها مورد بررسي قرار گرفت که تعداد 

پلي کلونال اختصاصي نپوويروس ها بودند. جدايه هاي داراي واکنش مثبت در آزمون االيزا  تا دو هفته بعد از مايه کوبي مکانيکي بر روي 
ر تاکستان گياهان محک علفي تحت شرايط گلخانه اي عاليم اختصاصي نپوويروس ها را ايجاد نمودند. نتايج نشان داد نپوويروس ها د

پراکنده شده اند. جهت رديابي نپوويروس ها در نمونه هاي آلوده   %14و  %32هاي استان هاي البرز و قزوين بترتيب با درصدهاي آلودگي 
 20نمونه هاي برگ انگور آلوده وتعداد  RT-PCR  ،total-RNAاستفاده شد. براي بررسي هاي مولکولي و انجام آزمون    RT-PCRاز 

زير ومي )و پرايمرهاي عم PCRاستخراج شد.  با استفاده از  LiClگياه هاي محک آلوده داراي عالئم با استفاده از بافر حاوي  عدد از 
 جفت 255( قطعه اي از طول ناقص منطقه ژنتيکي عمومي مسئول بيان پروتئين پوششي نپوويروس ها به طول  Cو  Bو  Aگروه هاي 

 Cو Bتکثير شد. در هيچکدام از نمونه ها قطعه مورد انتظار از ژنوم نپوويروس هاي واقع در زيرگروه هاي  Aنمونه براي زير گروه  6در باز 
تکثير نشد. با توجه به استفاده از پرايمر هاي عمومي براي شناسايي سه زيرگروه نپوويروس ها شناسايي گونه هاي اختصاصي در اين بخش 

يم نقش زمينه اي و موزاييک خفيف و رگبرگ روشني عمومي ترين عاليم همراه با آلودگي از تحقيق امکان پذير نبود.. همچنين عال
بيشتر در تاکستان هاي البرز و قزوين پراکنده شده اند و زير  Aنپوويروس ها شناخته شد. همچنين مشخص شد نپوويروس هاي زير گروه 

در نمونه هاي اين تحقيق رديابي نشدند، بنظر  Cو  Bنکه زير گروه هاي در اين دو استان پراکنده نيستند. با توجه باي Cو  Bگروه هاي 
در انگور کاري هاي مورد بررسي پراکنده شده باشند به اين مفهوم که  Aمي رسد که در مجموع به ميزان کمتري در مقايسه با زير گروه 

 واهد بود.احتمال نوترکيبي بين زيرگروه و حضور گونه هاي جديد و بسيار متنوع پايين خ
 

 .نپوويروس، بيماري، البرز، قزوين: های کلیدیواژه
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 های ورامینتنوع ژنتیکی ویروس پیچیدگی زرد برگ گوجه فرنگی در گلخانه

 
 2تیری وتزل و1امینیانحشمت اله ، 1و شاهین نوری نژاد زرقانی1مریم خلیلی

 

 .،  ایرانه تهرانهای گیاهی پردیس ابوریحان، دانشگاگروه حشره شناسی و بیماری 1
 .مرکز توسعه روستایی و مشاوره آموزش باغبانی ایالت راین، نوشتاد، آلمان 2

sh_nourinejhad@ut.ac.ir 
 

عامل محدود  هاي دوقلو،( از گروه ويروسTomato yellow leaf curl virus, TYLCVفرنگي )ويروس پيچيدگي برگ زرد گوجه
هاي شهرستان ورامين در جنوب تهران فرنگي در سرتاسر جهان از جمله گلخانهاز نواحي کشت گوجهفرنگي در بسياري ي توليد گوجهکننده

 Bemisia بالک، سفيدTYLCVهم برسد. ناقل طبيعي %100باشد. ميزان خسارت ناشي از اين ويروس شديد بوده و ممکن است به مي

tabaci است. بيوتيپB تري نسبت به ساير اي مهاجمي ميزباني وسيعتر و عادت تغذيهنهاين سفيدبالک داراي گسترش جهاني، دام
هايي ها يا واريانتهاي ورامين سبب خسارات فراواني شده است. به منظور بررسي جدايهدر گلخانه TYLCVها است. وقوع اپيدمي بيوتيپ

هاي ورامين، پيشوا، پاکدشت و از گلخانه هاي برگي گياه گوجه فرنگيکه عامل اين اپيدمي در حال وقوع است، نمونه TYLCVاز 
ي نازک با پيچيدگي به سمت باال هاي رنگ پريدهها، برگهايي با عالئم کوتولگي، ريزشدن برگها از بوتهفيلستون جمع آوري شدند. برگ

ها( جمع رگول مانند شدن برگها )ويها و پيچيدگي و کوچکي برگتر شدن ميانگرهي کوتاهو ظاهر قاشقي شکل، بوته انبوهي در نتيجه
با استفاده از آغازگرهاي اختصاصي تکثير شد.  TYLCVها استخراج شد و ژن پروتئين پوششي کل از اين نمونه DNAآوري شدند. 
انتقال  Escherichia coli( متصل و به درون باکتري T/A)حامل همانندسازي  pTG19-Tبه حامل همانندسازي  PCRمحصوالت 
آبي( انتخاب و تعيين توالي شدند. هر نوکلئوتيد حداقل دو بار توالي -ي سفيد )در سيستم غربال سفيدپرگنه 2-3از هر نمونه،  داده شدند.

-در اين بررسي مشاهده شد. رخداد حذف هاي تعيين توالي شدهدرصدي در سطح نوکلئوتيدي و اسيد آمينه بين جدايه 99يابي شد. تشابه 
گزارش شده بود  924و  925ي مابين نوکلئوتيدهاي شماره X15656 که قبال در جدايه "TATTT"نوکلئوتيد  5ي به اندازه اضافه

ي ورامين مشاهده نشد. هاي تعيين توالي شدهباشد(، در بين جدايهمي JQ928346ي ي بيرجند با رس شمارهگذاري براساس جدايه)شماره
ي تعيين توالي شده وجود شباهت داشت. در ناحيه %96هاي تعيين توالي شده در اين پژوهش موجود در مقايسه با جدايه X15656 جدايه

ها با انجام شد که اين دادهنوکلئوتيدي مي 406و  261هاي با اندازه رديابي شد که باعث ايجاد دو قطعه BamHIجايگاه برشي آنزيم 
هاي ديگر نقاط هاي ايران و نيز با ساير جدايهي ورامين با ساير جدايههااثبات شد. تشابه جدايه PCRواکنش برش آنزيمي محصوالت 

هاي ورامين بود که در درخت شباهت در سطح نوکلئوتيدي، نزديکترين جدايه به جدايه %99ي بيرجند با بود. جدايه %6/95-99جهان 
( نيز JQ928346ي ي بيرجند با رس شمارهجدايه در 324-989فيلوژنيکي ترسيم شده بر اساس ناحيه پروتئين پوششي )نوکلئوتيدهاي 

 %1ي تفاوت ي مجزا قرار گرفتند. از سويي ديگر مشاهدهي بيرجند در يک شاخههاي تعيين توالي شده در اين پژوهش و جدايهجدايه
رغم استفاده از نيز علي DNA هايي با ژنومتواند موجب تقويت اين نظريه باشد که ويروسمي هاي يک بوته،( درون همسانه%99)تشابه 

 دارند. quasi-speciesميزبان، ماهيت  DNAسيستم تصحيح خطاي 
 

 .اسپيشيز، گلخانهآر، کواسيسيجيميني ويروس، پي: های کلیدیواژه
  



 بیستودومین کنگره گیاهپزشکی ایران - 6 تا 9 شهریور 1395- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

 

56 
 

56 

 (TuMV)ویروس موزاییک شلغم علیه  سه سازهطراحی، ساخت و مقایسه کارایی 
 

 2یاحمد معین و1بخش، مسعود شمس1مجید جعفری
 

 دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده کشاورزی ،شناسی گیاهیگروه بیماری  -1

  دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده کشاورزی نولوژی،گروه اصالح نباتات و بیوتک -2 
Majafari59@yahoo.com 

 

این ویروس بیشترین است.  Potyviridaeو خانواده  Potyvirusجنس هاي مهم از يکي از ويروس (TuMV)ويروس موزاييک شلغم 

از  Brassicaceaeهای هرز مختلفی از خانواده دارد و از میزبانها و علف Potyvirusدامنه میزبانی را در بین گونه های جنس 

شود. پراکنش وسیع آن میایران گزارش شده است. این ویروس توسط شته ها در مزرعه انتشار می یابد که این امر باعث 
هاي مؤثر ها به عنوان يکي از روشاستفاده از مکانيسم خاموشي آر ان آ به منظور کاهش خسارت حاصل از آلودگي گياهان به ويروس

رسي به شود. هدف از انجام اين پژوهش، دستاهميت دارد. گياه با استفاده از مکانيسم خاموشي آر ان آ باعث اختالل در تکثير ويروس مي
( در گياه ميزبان است. پس از انجام مطالعات TuMVيک سازه مؤثر جهت کاهش شدت بيماري حاصل از ويروس موزاييک شلغم )

، به عنوان کانديداي هدف مورد استفاده در ساخت TuMVگونه  CPنوکلئوتيدي حفاظت شده از ژن  130بيوانفورماتيکي از يک ترادف 
( استفاده شد. توالي سنتز شده مورد نظر در حامل Hairpinسنس )و سنس/آنتي (Antisense)نس س، آني(Sense)هاي سنس سازه

pFGC5941 سازي شد ودر باکتري سنس همسانهبه صورت سه سازه مستقل حاوي قطعه در جهات سنس، آنتي سنس و سنس/آنتي
Esherichia coli   سويهDH5α  تکثير شد. استخراج پالسميدها از باکتريE. coli   انجام شد و با روش شوک الکتريکي به باکتري

Agrobacterium tumefaciens   سويهLBA4404 هاي حاوي حامل نوترکيب با روش منتقل شد. اگروباکتريوم
Agroinfilteration  به برگ گياهان توتونNicotiana bentamiana ها در گياه فراهم شود. تزريق شدند تا امکان بيان موقت سازه

زني شد و سپس عاليم بيماري و روند هاي توتون مايهبه روش انتقال مکانيکي به برگ TuMVش روز پس از تزريق باکتري، جدايه ش
توسعه آن در مقايسه با شاهد )گياه تزريق شده با اگروباکتريوم داراي حامل فاقد قطعه وارد شده( بررسي شد. توسعه عاليم نشان داد که 

باشد بطوريکه زمان ظهور عاليم در گياهان يکسان نمي TuMVزني سنس در برابر مايهسنس و سنس/آنتي، آنتيکارايي سه سازه سنس
-هاي آنتيزمان با گياهان داراي حامل مشاهده شد و باعث مرگ کامل گياه شدند اما عاليم در گياهان حاوي سازهداراي سازه سنس هم

و گياهان سبز باقي  و پنج روزه و همچنين با شدت عاليم کمتر نسبت به شاهد ظاهر شد سنس به ترتيب با تأخير دوسنس و سنس/آنتي
تواند به عنوان يک سازه القا کننده آر ان آي سرسنجاقي در توليد سنس ميماندند. نتايج اين پژوهش نشان داد که اين سازه سنس/آنتي

انتخابي شامل يک ناحيه حفاظت شده از اين ژن در  CPآنجاييکه توالي ژن  مورد استفاده قرار گيرد. از TuMVگياهان تراريخته مقاوم به 
TuMV هاي مختلف اين ويروس کارايي مؤثري داشته باشداست به طور احتمالي بتواند در برابر جدايه. 

 

 .سنسسنس/آنتي ، سازهسنسآنتيسازه سازه سنس، ، ويروس موزاييک شلغم :های کلیدیواژه
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با استفاده از  (.Brassica napus L)در کلزای تراریخته  (TuMV)ه ویروس موزاییک شلغم افزایش مقاومت ب

 (hp RNA)سری سازه آر ان آی سنجاق
 

 2، احمد معینی1بخش، مسعود شمس1مجید جعفری
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های ویروسی متعددی مورد حمله بیماریاست که  دنیامهمترین محصول دانه روغنی کشت شده در  (Brassica napus)کلزا 

 ،TuMV)) مختلف در ایران نشان داده است که ویروس موزاییک شلغمبررسی های  شود.و عملکرد آن کاسته می گرفتهقرار 

 Potyvirusاین ویروس بیشترین دامنه میزبانی را در بین گونه های جنس  است.کلزا در ایران آلوده کننده شایع ترین ویروس 

يکي از ارقام تجاري حساس به  RGS003تاکنون در کشور رقم تجاري مقاوم به اين ويروس شناسايي نشده است. کلزاي رقم . دارد

TuMV باشد. گياهان با هاي گياهي استفاده از مقاومت برانگيخته از بيمارگر ميهاي کنترل ويروسشناخته شده است. يکي از روش
 سري سنجاق هايآر ان آالقا کننده  سازههاي گياهي شوند. توانند باعث اختالل در تکثير ويروساستفاده از مکانيسم خاموشي آر ان آ مي

(hairpin RNA, hp RNA)  زايش فباعث ا آر ان آخاموشي  يسممکان ويروس بر پايهان آي  از طريق هدف قرار دادن آرويروسي
در برابر ويروس  RGS003سازي و افرايش مقاومت کلزاي بهاره رقم شود. در اين پژوهش امکان تراريختمقاومت گياه به ويروس مي

آر ان القاکننده خاموشي  (hp)بررسي شد. پس از طراحي يک سازه سرسنجاقي  RNA Silencingستفاده از مکانيسم موزاييک شلغم با ا
 pFGC5941سازي آن در حامل ويروس موزاييک شلغم، همسانه CPژن  جفت بازي( 130) با استفاده از ترادف نوکلئوتيدي کوچک آ

انتقال انتخاب شد.  NCBIجدايه اين ويروس از بانک ژني  60از  CPرديف سازي ژن جفت بازي با استفاده از هم 130توالي  انجام شد.
و با روش انتقال به برگ کوتيلدوني به کلزاي رقم  Agrobacterium tumefascienseسازي شده با استفاده از باکتري حامل همسانه

RGS003 زايي به خاک منتقل يي، توليد شاخساره، رشد ساقه و ريشه. گياهان پس از انتقال به محيطهاي القاي نوساقه، باززاانجام شد
کش باستا به انتقالي و همچنين آزمون مقاومت به علف دي ان آيبراي رديابي توالي  PCRبا استفاده از  هتأييد گياهان تراريختشدند. 

روز پس  10-3زردي و بافت مردگي  کش شاملعاليم حساسيت به علف کش انجام شد.منظور بررسي دريافت صفت مقاومت به اين علف
ليتر در گياهان غيرتراريخت ظاهر شد؛ در حاليکه در گياهان تراريخته چنين عاليمي مشاهده گرم بر ميليميلي 1/0از تيمار باستا با غلظت 

شدت عاليم بيماري نيز با  بررسي شد. همچنين TuMVزني ميزان غلظت ويروس با استفاده از آزمون االيزا ، پانزده روز پس از مايهنشد. 
عاليم نشان دهنده شدت ظهور عاليم و همچنين کاهش در روزه  12-5نمره دهي تعيين شد. نتايج نشان داد تأخير  استفاده از سيستم

است. کاهش  در اين گياه TuMVبيماري حاصل از آلودگي  عاليم نتيجه کاهشو در کلزادر  hp RNAکننده کارايي مناسب سازه القا
 االيزا نيز تأييد شد.   آزمون توسط با کاهش شدت عاليم، غلظت ويروس در گياهان تراريخته

 

 .سريسازه آر ان آي سنجاق، کلزا، ويروس موزاييک شلغم :های کلیدیواژه
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 ناقل بیان مبتنی بر بتاستالیت پچیدگی برگ پنبه مولتان )پاکستان(
 

 نیاسید علی اکبر بهجت

 

 وس شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیرازمرکز تحقیقات ویر

behjatni@shirazu.ac.ir akbar_behjatnia@hotmail.com,  
 

است که يک عامل  βC1اراي يک چارچوب ژني منحصربفرد بنام د CLCuMB)بتاستاليت همراه با ويروس پچيدگي برگ پنبه مولتان )
پوشي وابسته به يک ويروس کمکي است و قادر به ان اي براي همانندسازي در گياه و کپسيد تعيين کننده بيماريزايي است. اين دي

(،  جدايه (TLCV-Auفرنگي  ويروس هاي متنوع منجمله جدايه استراليايي ويروس پيچيدگي برگ گوجههمانندسازي در حضور جميني
 (BCTV-Svr)و يک سويه شديد ويروس پيچيدگي بوته چغندرقند  (TYLCV-[Ab])فرنگي  ايراني ويروس پيچيدگي برگ زرد گوجه

ژن که در آنها قطعاتي از يک ترانس CLCuMB زاي نوترکيب هاي عفونتزني گياهان مختلف با سازهدر گياهان ميزبان است. مايه
(transgene geneيا يک ژن ) ( داخليendogenous gene جايگزين )βC1 هاي همولوگ در گياهان منجر به خاموشي ژن شده بود

تواند بعنوان يک ناقل القاء کننده خاموشي ژن در گونه هاي وسيعي از گياهان که مي CLCuMBزني شده گرديد و نشان داد که مايه
ها، مبتني بر فعال شدن ژن ويروسي شود. يک استراتژي نوين مقاومت بر عليه جمينيهاي کمکي هستند معرفويروس ميزبان جميني

بوسيله پروتئين همراه با همانندسازي ويروس کمکي، طراحي گرديد. يک سري سازه هاي  CLCuMBکشنده بارنيز وارد شده به 
را احاطه  CLCUMBبصورت دو قسمتي،  که در آنها نسخه هاي موتانت تکراري ژن کشنده بارنيز  CLCuMB/barnaseنوترکيب

قابليت همانندسازي داشتند.  TLCV-Auبا کمک  Nicotiana benthamianaنموده بودند، تهيه شد. اين سازه ها در نوارهاي برگي 
تون حاوي يک بخش تکراري بهينه از ژن دست نخورده بارنيز، براي انتقال دائم به گياهان تو CLCuMB/barnaseيک سازه نوترکيب 

(Nicotiana tabacum بکار رفت. حدود يک سوم از گياهان تراژن توليدي حاوي اين سازه بطور کامل در مقابل آلودگي با ) TLCV-

Au ويروسهايي که همانند سازي مقاومت نشان دادند. از اين سيستم مي توان بصورت بالقوه در ايجاد مقاومت بر عليه جميني
CLCUMB گياهي پشتيباني مي کنند بهره جست. براي بررسي اينکه  هاي مختلفرا در گونهCLCuMB تواند بعنوان يک ناقل  مي

و دو  ،human Bcl-2 cDNAجفت بازي از  720هائي که در آنها به ترتيب يک قطعه بيان ژن هاي حيواني در گياهان عمل کند، سازه
جفت باز  1500و اندازه   p24جفت باز مربوط به پروتئين  692اندازه بترتيب با  (HIV)قطعه از ژنوم ويروس ايجاد کننده بيماري ايدز 

ها در حضور بتاستاليت شدند، ساخته شدند. نشان داده شد که اين سازه βC1ويروس، جايگزين چارچوب ژني  gagمربوط به پروتئين 
هاي قابل همانند سازي دي ان ا هاي نوترکيب رمويروس هاي کمکي قادر به همانند سازي مي باشند. آناليز گياهان مايه زني شده حاوي ف

CLCuMB/Bcl-2   وCLCuMB/p24   با روش هاي سرولوژيکي و پي سي آر در زمان واقعي نشان دهنده بيان ژن هايBcl-2   و
HIV-p24  در سطوح باالئي در گياهان مايه زني شده بود. اين سيستم بيان مبتني برCLCuMB و انساني  امکان بيان ژن هاي حيواني

 هاي انسان( را در گياهان ارائه مي دهد.هاي مرتبط به بيماريسرمو توليد انبوه پروتئينهاي نوترکيب )بخصوص آنتي
 

 .بتاستاليت، پچيدگي برگ پنبه، پاکستانهای کلیدی: واژه
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 Xanthomonas citri subsp. Citri زایی باکتریبررسی فاکتورهای موثر بر بقا و بیماری
 

 1و پریسا طاهری 2محمدی، مرتضی گل1، سعید طریقی1*ین میرزایی نجفقلیحس

 
 پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهدگروه گیاه.1
 موسسه تحقیقات مرکبات کشور، رامسر .2
 Mirzaeih89@gmail.com 

 
هاي مرکبات در ترين بيماري، يکي از مخرب Xanthomonas citri subsp. citriبيماري شانکر باکتريايي مرکبات ناشي از باکتري 

هاي نکروتيک در ميوه، برگ و ساقه کند و سبب ايجاد زخمها گياه را آلوده ميها و زخمشود. اين باکتري از طريق روزنهجهان محسوب مي
 44تعداد  1393تابستان سال طي نمونه برداري در فصول بهار و  گردد.شود، که نهايتا سبب کاهش کيفيت و کميت اين محصول ميمي

هاي مذکور هاي فارس، کرمان، لرستان، ايالم و هرمزگان جداسازي گرديدند. به منظور شناسايي جدايهجدايه از درختان ليمو ترش در استان
هوازي بودن، رشد روي و بي هاي گرم، اکسيداز، کاتاالز، توليد رنگدانه زانتامونادين، هوازيهاي بيوشيميايي و فنوتيپي شامل آزموناز آزمون

، توليد هيدروژن سولفيد از سيستئين، توليد لوان، واکنش فوق حساسيت روي توتون و شمعداني استفاده شد. همچنين YDCکشت محيط
 ʹXACR (5و  XACF (5ʹ-CGTCGCAATACGATTGGAAC-3ʹ)ها، پرايمر اختصاصي به منظور تشخيص مولکولي جدايه

-CGGAGGCATTGTCGAAGGAA-3ʹ)  طراحي شده براساس ژنhrpW  مورد استفاده قرار گرفت. سپس فاکتورهاي موثر در
ها عامل شانکر مرکبات شامل تشکيل بيوفيلم، توليد پلي ساکاريد خارج سلولي زانتان، حرکت اسوارمينگ، ايجاد بقا و بيماري زايي جدايه

همه جدايه ها گرم منفي، هوازي  پراکسيد مورد بررسي قرار گرفت. هاي بريده ليموترش و حساسيت نسبت به هيدروژنبيماري روي برگ
شد روي اجباري، اکسيداز منفي، کاتاالز مثبت، قادر به توليد رنگدانه زانتامونادين، لوان مثبت، قادر به توليد سولفيد هيدروژن از سيستئين، ر

هاي عامل همچنين به منظور شناسايي دقيق جدايهحساسيت روي توتون و شمعدوني بودند. ، ايجاد واکنش فوقYDCکشت محيط
جفت  561هاي عامل بيماري قطعه استفاده شد. همه جدايه hrpWطراحي شده بر اساس ژن  XACRو  XACFهاي بيماري، از آغازگر

وت بود. در اين مطالعه گيري شده، متفاهاي عامل شانکر در فاکتورهاي اندازهآر تکثير نمودند. واکنش جدايهسيبازي را در واکنش پي
 FDXCC4مشاهده شد، همچنين کمترين مقدار به جدايه  IIXCC2و  KVXCC1هاي بيشترين مقدار تحرک اسوارمينگ در جدايه

ها نشان دادند. در به ترتيب بيشترين و کمترين مقدار توليد زانتان را در بين جدايه IIXCC3و  KVXCC1هاي اختصاص يافت. جدايه
و  FDXCC1هاي بود و کمترين مقدار در جدايه KVXCC1و  IIXCC6هاي ل بيوفيلم، بيشترين مقدار مربوط به جدايهفاکتور تشکي

KVXCC3 هاي مشاهده گرديد. جدايهFKXCC3 ،LPXCC4  وFLXCC2  بيشترين مقاومت نسبت به هيدروژن پراکسيد را دارا
بيشترين  IIXCC6و  KVXCC1هاي ان دادند. در نهايت جدايهکمترين مقاومت را نش KKXCC4و  LPXCC2هاي بودند و جدايه
زايي را ايجاد کردند. در اين مطالعه همبستگي مثبتي بين تشکيل بيوفيلم، توليد زانتان و حرکت اسوارمينگ با شدت بيماريمقدار بيماري
 جدايه برتر در اين پژوهش معرفي شد. به عنوان KVXCC1هاي عامل شانکر مرکبات مشاهده گرديد. همچنين جدايه زايي در جدايه

 

 .فاکتورهاي بيماري زايي، شانکر باکتريايي مرکبات، آغازگر اختصاصي و تشکيل بيوفيلم: های کلیدیواژه
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 های همراه با درختان بلوط آلوده شمال ایرانشناسایی و تعیین خصوصیات باکتری

 
 1ناصر صفایی و 1بخش، مسعود شمس2، حشمت اله رحیمیان1میثم بخشی گنجه

 

 گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس. تهران، ایران-1
 بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری. ساری، ایران -2 

meysam.bakhshi@modares.ac.ir  

 
هاي اکولوژيک و حياتي  ب با جوامعِ طبيعيِ آن در تعامل اند. با اين وجود نقشهاي جنگلي اغل عوامل بيماريزاي درختان و ساير رستني

توانند سبب مرگ و مير،  آنها براحتي قابل تشخيص نيست. به عنوان عواملِ مخرب در نواحي ويژه توليد الوار، عوامل بيماريزاي جنگلي مي
(، جنسي گياهي با بيش از Quercusبلوط ) .يِ جوامع گياهي باشندکاهش سازگاري هر يک از گياهان جنگل، يا موثر بر ترکيبِ ساختار

توصيف گشته  "ايِ پديده زوال و مرگ درختان در مناطق وسيعوقوع دوره "به عنوان چهارصد گونه بوده و گسترش جهاني دارد. زوال بلوط
وعه متنوعي از عوامل بيماريزاي باکتريايي )از قبيل و ترکيبي از عوامل زنده و غيرزنده همچون تغييرات آب و هوايي )از جمله خشکي( مجم

( و Phytophthora, Daldina, Biscogniuxia(، قارچي )Brenneria, Rahnella, Lonsdalea, Gibbseillaجنس هاي 
يک به عنوان ون هيچهاي مکاني و زماني، تاکنتوان زمينه ساز بروز آن دانست. به دليل تنوع اثرات اين عوامل در مقياسآفات گياهي را مي

اکوسيستم اي را برهاي گياهي اثرات عمدهاند. طي قرن گذشته، تعدادي از بيماريعامل اصلي بروز عارضه زوال بلوط در نظر گرفته نشده
ي شمالي و هاي کالسيک اين امر، بيماري باليت شاه بلوط در امريکا. از جمله مثالاندهاي جنگلي در سرتاسر جهان ازخود برجاي گذاشته

 Cryphonectaria (Endothia)باليت و خشکيدگي درختان اکاليپتوس در غرب استراليا است که به ترتيب توسط بيمارگرهاي قارچي 

parasitica  وPhytophthora cinamommi تحقيقات اخير شواهدي مبني بر بروز اپيدمي جديد در درختان بلوط  آيند.به وجود مي
جدايه باکتريايي از درختان داراي عالئم شانکر و تراوش شيرابه از تنه جمع آوري 60دارد. به همين منظور تعداد هاي شمال ايران جنگل

(، تعيين rep-PCRهاي بيماريزايي، بيوشيميايي و فيزيولوژيک، الکتروفورز پروتئين، انگشت نگاري ژنتيکي )گشته و پس از انجام آزمون
 ,gyrB, infB, atpD( و تعيين توالي چندين جايگاه ژني )چهار ژن خانه داري: 16S rRNA) ريبوزومي RNAتوالي زيرواحد کوچک 

recAهاي جنس بيمارگر گياهي(، کمپلکسي از گونه Brenneria ( شاملB. goodwinii, B. roseae subsp. roseae, 

B.roseae subsp. americana, B. nigrifluens, Brenneria sp..رسي پروفايل متاژنوميکس بر ( شناسايي گشتند
(Metagenomicsجوامع ميکروبي امکان مقايسه فراواني کمي و کيفي ميکروب )هاي مخلوط در ميان ها را از نمونهها و متابوليسم آن

ه هاي يک محيط بهدف اصلي متاژنوميکس بدست آوردن توالي هاي ژنوم تمامي ميکروارگانيسم .هاي حيات فراهم آورده استهمه شاخه
توجه به با اي در سطح ژنومي و روابط همزيستي ميان اجزاء جامعه ميکروبي است. منظور فهم نقش تک تک آنها، بررسي تنوع گونه

نمايد. طبيعت متفاوت عامل )عوامل( بيماري زوال درختان بلوط ايران، شناسايي جوامع ميکروبي همراه با درختان آلوده ، الزم و ضروري مي
حاضر، مقايسه ترکيب تاکسونوميک ميکروبيوم فيلوسفر درختان بلوط آلوده و سالم به منظور تعيين جامعه غالب ميکروبي  لذا هدف تحقيق

 موثر در پديده زوال درختان بلوط است.

 

 .، ميکروبيوم، متاژنوميکس، ايران16S rRNA ،MLSAزوال بلوط، : های کلیدیواژه
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 دانه از ایرانبا بیماری کتابی شدن زرشک بیاولین گزارش از همراهی یک فیتوپالسما 
 

 3مسعود اکبری مطلق ،2بخشسعود شمسم، 1رضا توانایی سراب

 

 گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهرانشناسیگروه بیماری -3و 2،1
 alitavana110@yahoo.com 

 
اي باشد. اين گياه درختچه( يکي از محصوالت اقتصادي مهم در استان خراسان جنوبي ايران ميBerberis vulgaris) دانهزرشک بي

هاي قاين باشد و شهرستانخاردار به ارتفاع يک تا سه متر با شاخه هاي شکننده است. اين استان مقام اول توليد زرشک در کشور را دارا مي
باشند. فيتوپالسماها هرساله خسارت فراواني به محصوالت کشاورزي ت زرشک در استان خراسان جنوبي ميو بيرجند از مناطق عمده کش

، 1393ماه سال در خرداد هاي فيتوپالسمايي در باغات زرشک اين استان مشاهده شده است.هاي اخير عاليم بيماريکنند. در سالوارد مي
السمايي از جمله کتابي شدن ساقه و ريزبرگي و نيز گياهان فاقد عاليم در باغات زرشک هاي زرشک داراي عاليم بيماري فيتوپاز درخت

برداري انجام شد. براي تاييد همراهي فيتوپالسما با گياهان داراي عاليم، دي ان اي کل از بافت تازه رگبرگ و زير پوست اين منطقه نمونه
اي پليمراز معمولي و آشيانه اي انجام شد. يافته استخراج و سپس واکنش زنجيرهتغيير  CTABگياهان داراي عالئم و فاقد عالئم با روش 

بازي مورد انتظار، از گياهان زرشک داراي عالئم کتابي شدن و جفت  1800( قطعه P1/P7با استفاده از آغازگرهاي عمومي فيتوپالسماها )
ير شد. اين قطعه در هيچکدام از گياهان فاقد عالئم که به عنوان ريزبرگي و فيتوپالسماي جاروک ليموترش به عنوان کنترل مثبت، تکث
بازي دي ان اي به عنوان الگو براي انجام واکنش جفت  1800کنترل منفي درنظر گرفته شده بودند، تکثير نشد. قطعه تکثير شده 

جفت  1244قطعه  R16F2n/R16R2از آغازگرهاي  اي پليمراز دوم با استفادهاي پليمراز اشيانه اي استفاده شد. در واکنش زنجيرهزنجيره
يابي شد. توالي بدست آمده و تواليهمسانه سازي  pTG/19-Tبازي در وکتور جفت  1244تکثير شد. قطعه  16S rDNAبازي از ناحيه 
زرشک  نشان داد که فيتوپالسماي 16S rDNAبا قطعه  Blast. جستجو با (KT879852) رس شمارثبت شد NCBI در بانک ژني

( مجازي با RFLPدارد . آناليز چند شکلي طولي قطعات برشي )( 16SrІІدانه بيشترين شباهت را با اعضاي گروه جاروک بادام زميني )بي
مجازي بدست آمده براي  RFLPمقايسه الگوي برشي و قطعه توالي يابي شده انجام شد.  iPhyClassifierافزار استفاده از نرم

و 16SrІІدانه با الگوي برشي ساير فيتوپالسماهاي گزارش شده، اين فيتوپالسما را به عنوان يک عضو از گروه بيفيتوپالسماي زرشک 
 باشد.شدن زرشک بي دانه ميمعرفي نمود. اين اولين گزارش از همراهي يک فيتوپالسما با بيماري کتابي C زيرگروه

 

 .، پي سي آر دو مرحله ايشدن، دي ان ايخراسان جنوبي، کتابي: های کلیدیواژه
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 جالیز از ایران شدن و جارویی شدن گلاولین گزارش از همراهی یک فیتوپالسما با کتابی

 
 3مسعود اکبری مطلق ،2بخشسعود شمسم، 1رضا توانایی سراب

 

 گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهرانشناسیگروه بیماری -3و 2،1
 alitavana110@yahoo.com 

 

هاي هرز مهم و مشکل ساز است که باعث کاهش عملکرد بسياري از گياهان ( يکي از علف.Orobanche sppگياه انگلي گل جاليز )
.گل جاليز گياهي انگل اجباري است و باشدسانتي متر مي 40تا  15مي شود. اين گياه داراي ساقه گوشتي و فلس دار بوده و ارتفاع آن بين 

هاي فيتوپالسمايي از عوامل مهم کاهش دهنده محصوالت گياهي در  کند. آلودگي تمام مواد مورد نياز خود را از گياه ميزبان تامين مي
ساقه و جارويي شدن  هاي فيتوپالسمايي مانند کتابي شدنعالئم شبيه به بيماري 1394سراسر جهان شناخته شده اند. در تابستان سال 

فرنگي اطراف شهر کرج مشاهده شد. بعد از شناسايي مزارع آلوده، از گياهان گل جاليز داراي عالئم و نيز جاليز مزارع گوجهروي گياهان گل
اي پليمراز زنجيرهگياهان فاقد عالئم نمونه برداري انجام شد. براي رديابي فيتوپالسما در گياهان گل جاليز داراي عالئم از آزمون واکنش 

(PCR)  استفاده شد. دي ان اي کل از پوست ساقه گياه داراي عالئم و گياه فاقد عالئم به روشCTAB  .تغيير يافته استخراج گرديد
 PCRاوليه به عنوان الگو براي انجام  PCRاستفاده شد. محصول  (P1/P7)اوليه از آغازگرهاي عمومي فيتوپالسماها  PCRبراي انجام 

 16S rRNAجفت بازي از ژن  1250قطعه حدود  R16F2n/R16R2nبا استفاده از آغازگرهاي  nested-PCRاستفاده شد. در  دوم
در پنج نمونه از گياهان گل جاليز داراي عالئم کتابي شدن وجارويي شدن و در نمونه هاي ليموترش داراي عالئم جاروک)کنترل مثبت(، 

جفت بازي تکثير شده درون حامل  1250ز دو نمونه گياه گل جاليز فاقد عالئم تکثير نشد. قطعه کدام اتکثير شد. اين قطعه در هيچ
pTG/19-T  همسانه سازي شده و سپس توالي يابي شد. جستجو با برنامه بالست با استفاده از قطعه تعيين توالي شده نشان داد که قطعه

باشد تا با مي i PhyClassifierآمده از قطعه مورد نظر درحال بررسي با نرم افزار باشد. توالي بدست تکثير شده متعلق به فيتوپالسما مي
مجازي گروه و زير گروه فيتوپالسماي همراه با گياهان داراي عالمت تعيين گردد. در هرصورت آناليزهاي فيلوژني نشان داد  RFLPانجام 

در اين تحقيق نشان هاي گزارش شده از روي گوجه فرنگي شباهت ندارد. که فيتوپالسماي همراه با گل جاليز به هيچکدام از فيتوپالسما
باشد. داده شده است که بروز عاليم کتابي شدن و جارويي شدن در گياه گل جاليز با همراهي فيتوپالسما در گياهان داراي عاليم همراه مي

 .باشدجاليز از ايران مياين اولين گزارش از همراهي يک فيتوپالسما با گل

 

 .اي، همسانه سازيشدن، پي سي آر دو مرحلهجاليز، کتابيگل: های کلیدیواژه
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 ردیابی بیماری فیتوپالسمایی جاروک یونجه در استان خوزستان

 
 3و مهدی مهرابی کوشکی 2، رضا فرخی نژاد*1محمد عظیمی

 

 شاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی ، گروه گیاهپزشکی، دانشکده ک .1

 استاد بیماری شناسی گیاهی ، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز.2

 استادیار بیماری شناسی گیاهی ، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز.3

Azimi.ac.ir@gmail.com 
 

اعضاي اين گروه متعلق به  بسيار کوچک، فاقد ديواره سلولي، محدود به آوند آبکش و بيمارگر گياهان هستند. هايفيتوپالسماها پروکاريوت
در سراسر دنيا خسارت وارد کرده و  (Medicago sativa) ي گياهي ازجمله يونجهگونه 700باشند و به بيش از ها مي رده موليکوت

باشد. با توجه به نامشخص بودن وضعيت آلودگي ت يونجه در ايران حدود دو ميليون هکتار مياهميت اقتصادي زيادي دارند. سطح زير کش
مزارع يونجه استان خوزستان به بيمارگر هاي فيتوپالسمايي، اين تحقيق جهت رديابي و تشخيص بيمارگرهاي فيتوپالسمايي يونجه 

هاي ناشي از فيتوپالسماها از قبيل ريزبرگي شديد، زردي و کوتولگي و ، عالئمي شبيه بيماري1394و  1393هاي طي سال ريزي شد.برنامه
منظور شناسايي عامل احتمالي، از مزارع يونجه ها )جاروک( در مزارع يونجه در استان خوزستان مشاهده گرديد. بهمتراکم شدن برگ

هاي مجزا به آوري و در کيسهمونه بدون عالئم جمعبازديد و شش نمونه گياهي داراي عالئم مذکور و سه ن آباد، آبادان و حميديهصفي
استخراج شد. جهت  CTABکل با روش مبتني بر  DNAآزمايشگاه منتقل شدند. از رگبرگ مياني نمونه هاي داراي عالئم و فاقد عالئم 

و  P1/P7آغازگر هاي ( با استفاده از جفت nested-PCRاي )مراز آشيانهاي پليرديابي عوامل فيتوپالسمايي، واکنش زنجيره
R16F2n/R16R2 1200اي با اندازه تقريبي انجام شد. بعد از الکتروفورز محصوالت تکثيري، فقط در شش نمونه داراي عالئم، قطعه 

سازي و سپس توالي يابي شدند. دو ترادف نوکلئوتيدي بعد از خالص nested-PCRجفت باز تکثير شد. محصوالت به دست آمده از 
ثبت شدند. جستجوي با برنامه بالست  KX088463و  KX354935مونتاژ، در بانک جهاني ترادف ها تحت رس شمار هاي و  ويرايش

هاي نمايه شده در بانک ژن انجام شد. هاي مربوط به جدايههاي موردمطالعه با تواليجدايهبراي بررسي ميزان شباهت ترادف نوکلئوتيدي 
Candidatus Phytoplasma aurantifolia' (Acc. No. LT558784 ،)'مانند 16SrII از گروه با فيتوپالسماهايي هر شش توالي

فيلودي کنجد  (،Acc. No. KP027532)فرنگي ، جوانه درشتي گوجه(Acc. No. KT943970)فيتوپالسما هاي جارک يونجه 
(Acc. No. KT265706) فيلودي باقال ،(Acc. No. KP869129) فيلودي آفتابگردان ،(Acc. No. KT005455)  و تعداد ديگري

هاي تکثيري ( ترادفVirtual RFLPدرصدي نشان دادند. بررسي الگوي برشي حاصل از هضم مجازي) 99از اعضاي اين گروه شباهت 
 16SrII-Dنشان داد که فيتوپالسماي عامل جاروک يونجه در خوزستان متعلق به زيرگروه  16S rDNAو آناليز فيلوژنتيکي مبتني بر 

(Acc. No. Y10097)  مي باشد. جاروک يونجه در استان هاي بوشهر، فارس و يزد نيز گزارش و همگي اعضاي گروه جاروک بادام
بودند. براساس اطالعات موجود، اين ، اولين گزارش از بروز جاروک يونجه در استان  ( peanut witches broom,16SrII) زميني

 باشد.خوزستان مي

 

 .فيتوپالسما، پي سي آر، آر اف ال پي مجازي، آناليز فيلوژنتيکي: لیدیهای کواژه
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 زمینی در استان اردبیلهای عامل پوسیدگی نرم سیبشناسایی و بررسی تنوع ژنتیکی پکتوباکتریوم

 
  2و ابوالقاسم قاسمی1، فاطمه شهریاری1الهام عشق پور

 

 نگروه بیماری شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجا.1
  مرکز تحقیقات گیاهپزشکی تهران .2 

 eshgpour.elham91@yahoo.com 
 

نرم از ترين محصوالت کشاورزي در ايران است و استان اردبيل از نظر ميزان توليد رتبه دوم را داراست. پوسيدگيزميني يکي از مهمسيب
کند و عملکرد آن را کاهش ميني در مزرعه و انبار وارد ميززميني است که خسارت شديد به محصول سيبهاي مهم باکتريايي سيببيماري

باشد اما در ايران ميPectobacterium carotovorum subsp. carotovorumدهد. متداولترين عامل اين بيماري باکتري مي
-اکتريايي سيبنيز به عنوان عامل پوسيدگي نرم ب Pectobacterium wasabiae و Pectobacterium atrosepticumهاي گونه

زميني گزارش شده اند. شناسايي و بررسي تنوع ژنتيکي در جمعيت عوامل بيماريزا از اهميت زيادي در تاکسونومي، اپيدميولوژي و مديريت 
ي زميني و انبارهاي مهم نگهداري غدد بذري در سطح استان اردبيل )اردبيل، نمين و نير( طاز مزارع سيب در اين بررسي برخوردار است.

برداري انجام شد. زميني با عاليم پوسيدگي نرم به همراه خاک اطراف آنها نمونههاي سيبفصول بهار و تابستان بازديد و از ساقه و غده
جداسازي شد و به همراه شش جدايه  Eosin methylene blueو agar Nutrientهاي کشتروي محيطجدايه پکتوليتيکي  33سپس 

مورد بررسي قرار  Dickeya dianthicolaو  Pectobacterium atrosepticum ،P. carotovorumهايهاستاندارد متعلق به گون
درجه  37زميني و رشد در هاي سيبهوازي اختياري، توليد پوسيدگي نرم در ورقهگرفت. بر اساس خصوصيات فنوتيپي شامل گرم منفي، بي

ين دهيدروالز، هيدروليز نشاسته و حساسيت به اريترومايسين، عدم توليد لوان و اندول، هاي فسفاتاز، آرژنگراد، واکنش منفي به آزمونسانتي
بيوز، رافينوز، آرابينوز، ترهالوز، مانيتول و مايواينوزيتول و عدم استفاده از آلفا متيل گلوکوزيد، آرابيتول، توليد اسيد از قندهاي الکتوز، ملي

ها با استفاده از آغازگرشناسايي شد. شناسايي مولکولي جدايه Pectobacterium carotovorumسوربيتول و مالونات به عنوان گونه 
) اختصاصي  Y1/Y2(، P. wasabiaeو  P. carotovorumهاي )اختصاصي گونه ExpccF/ExpccRهاي اختصاصي گونه شامل 

 .P)اختصاصي گونه  Eca1F/Eca2Rو( Dickeya و P. betavasculorumبه جزء  .Pectobacterium sppهاي گونه

atrosepticumهاي فنوتيپي تاييد شد. با جفت آغازگرهاي ( نتايج حاصل از آزمونY1/Y2  وExpccF/ExpccR در تمام استرين-

جفت  550و  434قطعات مورد انتظار به ترتيب  P. carotovorumهاي استاندارد متعلق به گونه هاي جداسازي شده و همچنين استرين
جفت بازي در اين گونه  690اي که قادر به تکثير قطعه Eca1F/2Rاز آغازگر  P. atrosepticumشد. براي رديابي دقيق گونه باز تکثير 

هاي استاندارد متعلق به اين گونه باند مورد نظر تکثير گرديد و در تمام باشد، استفاده گرديد. با توجه به نتايج حاصله فقط در جدايهمي
 BOX-AIRبا آغازگر  rep-PCRهاي منتخب به روش مولکولي رسي باندي مالحظه نشد. تنوع ژنتيکي در جدايههاي مورد برجدايه

ها در دو گروه اصلي و جدايهNTSYSافزار توسط نرم و UPGMAها به روش اي دادهمورد بررسي قرار گرفت. بر اساس تجزيه خوشه
هاي هر گروه و منطقه جغرافيايي هاي مختلف بود ولي بين جدايهيکي در بين جدايهتنوع ژنت دهندهچهار زير گروه قرار گرفتند که نشان

 ها ارتباطي وجود نداشت.جدايه

 

 .Pectobacterium carotovorum  ،rep-PCR، هاي اختصاصي گونهآغازگر های کلیدی:واژه
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از بذور برنج استان گیالن بر  جدا شده Pantoea ananatisویژگی های فنوتیپی و انگشت نگاری ژنتیکی باکتری 

  PCR-RFLPاساس 

 
 2مریم خشکدامن و2، علی اکبر عبادی1، غالمرضا خداکرمیان1ریحانه غالمعلی زاده

 

موسسه تحقیقات برنج کشور  -2دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی،  -1
R_gholamalizadeh@yahoo.com 

 
در دنيا ساالنه ميزان زيادي از کودهاي شيميايي در کشاورزي مورد استفاده قرار مي گيرند که بسياري از آنها داراي محصوالت جانبي سمي 

اه مي تواند بوده و به دليل مصرف طوالني مدت سبب آلودگي محيط زيست مي شوند. استفاده از باکتري هاي تقويت کننده رشد گي
يکي از باکتري هاي رايج همراه با گياه مي باشد که  Pantoea ananatisجايگزين نسبي خوبي براي کودهاي شيميايي باشد. باکتري 

 ،1394به عملکرد القاي رشدي آن در منابع مختلف اشاره شده است. جهت شناسايي باکتري فوق از شاليزارهاي استان گيالن در تابستان 
ج عاري از عالئم آلودگي جمع آوري گرديد و بالفاصله به آزمايشگاه بخش گياهپزشکي موسسه تحقيقات برنج کشور در استان بذور برن

گيالن انتقال داده شد. باکتري هاي قابل کشت همراه بذور به روش هاي اپيفيت و اندوفيت جداسازي و يک لوپ از سوسپانسيون هر نمونه 
ساعت بر اساس مطالعات ظاهري، کلني هاي باکتري که از  48تا  24کشت داده شد. پس از  Nutient Agar (N.A)در محيط کشت 

بودند جداسازي و خالص سازي گرديدند.  Pantoea ananatisنظر شکل و رنگ داراي مشخصاتي نزديک به مشخصات کلني باکتري 
تاالز، اکسيداز، سيترات و آزمون توليد ايندول و توليد اسيد از پس از انجام آزمون هاي بيوشيميايي اوليه شامل تست گرم، آزمون هاي کا

 Tru Iو  Hinf Iدي. ان. اي ريبوزومي آنـها تکثير و با استفاده از آنـزيم هـاي برشي  S 16ساکاروز، مانيتول، سوربيتول و مالتوز ناحيه 
با ضريب تشابـه دايـس براي  NTSYS ver2م افزار چند شکلي طـولي قطـعات اين ناحـيه در باکتـري هـاي مورد آزمـون توسـط نر

مـورد بررسـي قرار گرفت. بر اساس نتايـج حاصل از برش آنـزيمي، چـند نماينده از بين  UPGMAتعيين تشابـه ايـزوله ها و روش 
در مرکز ملي داده هاي زيست  باکتري هاي مورد مطالعه انتخاب و ناحيه تکثير شده در آنها توالي يابي گرديد. توالي هاي به دست آمده

فناوري، بالست و مورد شناسايي قرار گرفته و ثبت گرديدند. بر اساس نتايج به دست آمده از بالست در بانک ژن، هر يک از ايزوله هاي 

3pB3, L3, OpB1, JpB1nB3G  16که به عنوان نماينده جهت توالي يابي ناحيه S به ترتيب  دي. ان. اي ريبوزومي انتخاب شده بودند
داشتند. نتايج نشان داد که باکتري فوق هم  Pantoea ananatisبيشترين تشابه را به باکتري  95و % %98، %98، %96با ميزان تشابه 

به صورت اندوفيت و هم به صورت اپيفيت يکي از رايج ترين باکتري هاي همراه بذر در نمونه هاي جمع آوري شده از مناطق مختلف 
، ايزوله هاي مورد بررسي را به دو گروه %92در سطح  S 16مي باشد. انگشت نگاري ژنوميکي حاصل از برش آنزيمي ناحيه استان گيالن 

مورد مطالعه از بذور برنج در استان گيالن تنوع چنداني  Pantoea ananatisکلي تقسيم نمود که نشان دهنده آن است که ايزوله هاي 
 نداشتند.

 

 .ري هاي تقويت کننده رشد گياه، اندوفيت، اپي فيتباکت: های کلیدیواژه
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بر  Pseudomonas aeruginosaتولیدی باکتری  Pseudomonas quinolone signalبررسی اثر سیگنال 

 در شرایط گلخانه Pseudomonas viridiflava و Pseudomonas syringaeخصوصیات بیماریزایی دو باکتری

 
 1حسین میرزایی و1سعود صاحبی، م2، سعید طریقی 1مهدی اخالقی

 

 دانشجوی دکتری، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد-1

 دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد -2
 
 M.akhlaghi66@yahoo.com 

 

بهترين مطالعات در زمينه حد نصاب احساس صورت  Pseudomonas aeruginosaخصوص گونه  ، بهPseudomonasدر جنس 
باشد، اما در برخي از مرتبط مي rhlو  lasيعني  (AHLالکتون ) پذيرفته است. مکانيسمِ سيگنالي به دو ژن تنظيم کننده آسيل هموسرين

هاي دخيل وجود دارد که با کنترل بيان ژن Pseudomonas quinolone signal (PQS)اعضاي اين جنس، سيگنال ديگري به نام 
ها کند. وجود اين سيگنال در برخي از گونهها و فاکتورهاي بيماريزايي، نقشي مهمي را در باکتري ايفا ميالکتون در سنتز آسيل هموسرين

هاي بيوسنتز کننده وجود ژن Pseudomonasهاي جنس به اثبات رسيده است. در برخي ديگر از گونه Pseudomonas putidaمانند
PQS  اثبات شده است، اما سيگنال فوق رديابي نشده است. با توجه به اهميت نقشPQS  ،در تنظيم تعداد زيادي از فاکتورهاي بيماريزايي
ت مطالعاتي در اين زمينه و عدم وجود اطالعاتي در مورد نحوه تاثير پذيري آنها از ساير ترکيبات شيميايي مشابه، الزم اس AHLتوليد 

به عنوان يک سيگنال، با تاثير منفي بر رفتارهاي پرسلولي  PQSصورت پذيرد. در اين پژوهش سعي شد که شواهدي از تاثير 
Pseudomonas syringae  وPseudomonas viridiflava  مورد بررسي قرار بگيرد. مطابق تحقيقات گذشته در

آورد. گردد و همچنين در جذب آهن اختالالتي را به وجود ميعث کاهش توليد بيوفيلم و تحرک ميبا PQSسيگنال ،  P.putidaباکتري
شده است و اين نشان دهنده آن است که  P.putidaهاي باعث تغييراتي در نسخه برداري تعدادي از ژن PQSهمچنين اضافه نمودن 

)از سطح باغات درختان  P.syringaeهاي ش پس از تهيه جدايههاي سيگنال داده شده است. در اين پژوهپاسخ خاصي به مولکول
اي انجام گرديد، از سه هاي مختلف بيوشيميايي، فيزيولوژيکي و تغذيهآزمون P. viridiflavaرضوي( و جدايه دار استان خراسانهسته

 1/0از مخلوط  PQSبه منظور استخراج در ادامه زايي و تشکيل دهنده هسته يخ استفاده شد. جدايه با خصوصيات بارز بيماريزايي، توکسين
به همراه جدايه LBدر محيط کشت  PQSبه منظور بررسي بيوفيلم از پنج غلظت مختلف  گيري شد.اسيد استيک در اتيل استات بهره

( Nicotiana tabacumروزه توتون ) 60خصوصيات بيماريزايي از گياهان براي بررسي ساعت استفاده شد.  72مذکور در مدت زمان 
هاي توتون براي تزريق به برگ PQSهاي مورد آزمايش به همراه پنج غلظت استفاده به عمل آمد. از غلظت بيماريزاي جدايه xanthiرقم

هاي استفاده شده تغييري در رفتارهاي پرسلولي ساعت، نتايج نشان داد که در هيچ يک از غلظت 72استفاده شد. بعد از گذشت 
P.syringae هاي شود اما تاثير منفي جزئي، در بيماريزايي جدايهيجاد نمياP.syringae  به وجود خواهد آمد. نتايج در مورد باکتريP. 

viridiflava  نيز هيچ گونه تغييري در رفتارهاي پرسلولي و بيماريزايي را نشان نداد. به طور کلي سيگنالPQS  ممکن است به وسيله
هاي مورد به عنوان يک سالح شيميايي، بر ضد رقباي خود به کار گرفته شود ولي جدايه Pseudomonasهاي جنس برخي از باکتري

 برند.هايي براي عدم تاثير پذيري از اين سالح بهره مي( به دليل شرايط طبيعي از مکانيسمP. viridiflava و P.syringaeبررسي )
 

 .PQS ،Pseudomonasرفتارهاي پرسلولي، ، بيماريزايي: های کلیدیواژه
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در استان آذربایجان  Xanthomonas arboricola pv. juglandisردیابی باکتری عامل بالیت باکتریایی گردو 

 و بررسی بیماریزایی جدایه ها بر روی چند رقم گردو در شرایط گلخانه شرقی

 
 2رضا خاک ور  و 1شفیقه اسکندری 

 

 دانشجوی دکتری دانشگاه تبریز.1 

 ر دانشگاه تبریزاستادیا.2

shafigheeskandary@gmail.com 

 
باليت باکتريايي گردو يکي از بيماري هاي مهم گردو مي باشد که هرساله باعث کاهش توليد گردو در غرب، مرکز و شمال ايران مي شود. 

( استان هاي مرکزي و 1356( قزوين )اماني، 1347وکاري از جمله شمال کشور )اسفندياري، در ايران، اين بيماري از مناطق مختلف گرد
( جمع آوري و گزارش شده است. به نظر مي رسد در اغلب 1383( و استان آذربايجان شرقي )محمدي پور، 1381شمالي )گل محمدي، 

هاي ها و ميوهها، جوانهها، گلتواند برگعامل اين بيماري مي .مناطق گردوکاري کشور، اين بيماري با پراکنش متفاوت وجود داشته باشد
به تمام قسمتهاي گياه، از قبيل برگها، سنبله نر )شاتون  Xanthomonas arboricola pv. juglandisباکتري  .گردو را آلوده کند

اي بهاري براي توسعه بيماري در استان آذربايجان ها(، اندامهاي گل ماده، ميوه ها و سرشاخه ها حمله مي کند. هواي مرطوب و بارندگي ه
با شرقي بسيار مناسب بوده و در اين مرحله، آلودگي باعث مرگ و ريزش ميوه ها، چروکيدگي، سياه شدن مغز و خسارت سنگين مي شود. 

اسکو، آذرشهر، خدآفرين، کليبر،  از باغات مختلف گردوي استان )اهر، هوراند، 1394توجه به اهميت اين بيماري در بهار و تابستان سال 
ه جلفا، گوگان، ايلخچي، مراغه و عجبشير( بازديد به عمل آمده و از برگها و ميوه هاي داراي عاليم باليت و لکه هاي قهوه اي تيره با هال

کلوني هاي ساعت  48-72انجام گرفت. پس از  NSAو  NAزرد نمونه برداري انجام شد. جداسازي عامل بيماري روي محيط کشت 
حاصله در محيط کشت، لعابدار و کرمي متمايل به زرد مشاهده گرديد. کلني هاي زرد رنگ گرم منفي، ميله اي شکل، هوازي، کاتاالز 
 مثبت، اکسيداز منفي، اوره آز و لوان و سيترات مثبت بودند. داراي توانايي توليد گاز سولفيد هيدروژن از سيستئين و هيدروليز نشاسته و

درصد رشد کردند اما در نمک طعام  3درجه را داشته و در نمک طعام  35فاده از گلوکز و فروکتوز بودند. جدايه ها قابليت رشد در دماي است
براساس خصوصيات مرفولوژيکي، تست هاي بيوشيميايي مرسوم، تست بيماريزايي و با استفاده از واکنش  .درصد قادر به رشد نبودند 4

 Xanthomonas arboricolaاين جدايه ها بعنوان  (X1, X2, Xarb F, R)با آغازگرهاي اختصاصي  (PCR)ز زنجيره اي پليمرا

pv. juglandis  رقم از نهالهاي گردو )خوشه  4جدايه شناسايي شده، روي  12شناسايي شدند. جهت بررسي بيماريزاترين جدايه از بين
غوطه ورسازي برگها با باکتري استفاده گرديد که با بررسي عاليم مشاهده شده رقم  اي، پکان، چندلر، کاغذي( در شرايط گلخانه از روش

 .Xanthomonas arboricola pvپکان حساسترين رقم از ميان جدايه هاي مورد آزمايش و رقم خوشه اي مقاومترين رقم به باکتري 

juglandis  .مشخص شد 

 

 .آذربايجان شرقي ، باليت، استانXajارقام گردو،   :های کلیدیواژه
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 های اندوفیت برگ چغندرقند در مناطق مهم چغندرکاری غرب کشورترکیب باکتری

 
  2و غالم خداکرمیان 1میالد آئینی

 

 هپزشکی دانشگاه بوعلی سینا همداندانشجوی دکتری بیماری شناسی گیاهی، گروه گیا.1
 استاد گروه گیاهپزشکی دانشگاه بوعلی سینا همدان..2

miladaeini@gmail.com 

 
-کنند و عالئم بيماري آشکاري را در ميزبان ايجاد نميشود که در داخل گياهان زندگي ميهايي گفته ميهاي اندوفيت به باکتريباکتري

ها جدا يزبانها که به فراواني از متواند ميزبان يک و يا چندگونه باکتريايي باشد. تعدادي از اين باکتريکنند. در شرايط طبيعي هر گياه مي
هاي ساکن و اندوفيت برگ معرفي شوند. اخيراً، محققين تحقيقات خود را روي عنوان باکتريتوانند بهشوند و جمعيت غالبي دارند ميمي

منطقه  12، از 1393اند. در طول فصل زراعي سال ها در بيوتکنولوژي، متمرکز کردههاي اندوفيت به دليل توانايي بالقوه اين باکتريباکتري
طور تصادفي با حرکت در گياه شاداب و قوي به 23هاي هوايي تعداد هاي اندامآمده و نمونهعملمهم چغندرکاري غرب کشور بازديد به

درصد ضدعفوني و سپس در محلول فسفات  70ها با اتانول ها به آزمايشگاه، ابتدا برگقطرهاي مزرعه گردآوري شد. پس از انتقال نمونه
گرم در ليتر عصاره  3ها در محيط کشت آگار مغذي داراي دقيقه قطراتي از سوسپانسيون نمونه 60تا  30د له شدند. پس از گذشت درص 10

هاي باکتريايي، برحسب شکل ظاهري و رنگ کلني از هر گراد قرار داده شدند. پس از رشد کلنيدرجه سانتي 25مخمر کشت و در دماي 
استرين باکتريايي به اين روش  85کلني انتخاب و روي محيط کشت مزبور خالص شدند. درمجموع  3تا  2اد نمونه در هر پتري ديش تعد

هاي محلول سلولي استخراج و به روش ناپيوسته الملي الکتروفورز هاي باکتريايي ابتدا پروتئينجداسازي شد. براي انتخاب نماينده استرين
-درصد کل الکتروتيپ 23ها )تئيني به اين روش شناسايي شد. تعداد سه عدد از اين الکتروتيپالکتروتيپ مختلف پرو 13شدند. درمجموع، 

ها تا حد هاي فنوتيپي آنشناسي ويژگيهاي استاندارد باکتريها( وقوع بااليي داشته و يک نماينده از هر الکتروتيپ انتخاب و با روش
با استفاده از  PCRهاي هر يک از سه گروه با روش آزمون نماينده 16S rRNAهاي کد کننده شناسايي گونه بررسي شد. همچنين ژن

افزار بالست آناليز و مقايسه با نرم NCBIهاي موجود در سايت سازي و پس از توالي يابي، با بانک داده فراوان rD1و  fD1آغازگرهاي 
 Stenotrophomonas و Acinetobacter calcoaceticus ،Pseudomonas aeruginosaهاي عنوان گونهشدند و به

maltophilia هاي ها تا سطح جنس با استفاده از روشتري داشته و ويژگي فنوتيپي آنها وقوع پايينشناسايي شدند. ساير الکتروتيپ
 و Streptomyces sp،sp Acetobacterهاي جنس عنوانها به ترتيب بهشناسي بررسي شد و اين الکتروتيپاستاندارد باکتري

Agrobacterium sp هاي محلول سلول دهد که الکتروفورز پروتئينطورکلي نتايج اين تحقيق نشان ميشناسايي شدند. به
هاي مختلف باکتريايي است. همچنين اين بندي جمعيتهاي مناسب و کارآمد در جهت مطالعه و گروهاز روش (SDS-PAGE)باکتريايي

 کاري غرب کشور است.قند در مناطق عمده چغندراندوفيت برگ چغندرهاي اولين گزارش از وجود باکتري

 

 .Stenotrophomonas maltophiliaالکتروتيپ، ، Acinetobacter calcoaceticus: های کلیدیواژه
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 فیت برگ چغندرقند در مناطق مهم چغندرکاری غرب کشورهای اپیترکیب باکتری

 
 2و غالم خداکرمیان 1میالد آئینی

 

 پزشکی دانشگاه بوعلی سینا همدانشجوی دکتری بیماری شناسی گیاهی، گروه گیاهدان -1

 استاد گروه گیاهپزشکی دانشگاه بوعلی سینا همدان. -2

miladaeini@gmail.com 

 

و آپوپالست  ها، در سطح اپيدرم برگند. اين باکتريکنشود که در سطح گياه زندگي ميهايي گفته ميفيت به باکتريهاي اپيباکتري
هاي مختلف گياهي در شرايط طبيعي، گونه شوند.ها گياهي يافت نميها و يا بافتهاي مزوفيل وجود دارند، اما در داخل سلولسلول

را تحت شرايط تنش به کار گرفته و اين  فيتهاي اپيدهند. گياهان باکتريفيت را در خود جاي ميهاي اپيهاي متفاوتي از باکتريجمعيت
زاي گياهي، قبل از ايجاد بيماري هاي بيماريکنند. همچنين، اکثر باکتريها نقش مهمي در دفاع گياهان و ساير انواع تنش ايفا ميباکتري

فيت برگ گياه چغندرقند، در پيهاي اکنند. جهت تعيين باکتريفيت، سطح برگ را کلنيزه ميهاي اپيعنوان باکتريدر سطح گياهان به
 12گياه شاداب و قوي چغندرقند از  23آمده و تعداد عملاز مناطق مهم چغندرکاري غرب کشور بازديد به 1393طول فصل زراعي سال 

درقند فيت قطعاتي از سطح برگ چغنهاي اپيصورت تصادفي و با حرکت در قطرهاي مزرعه انتخاب شد. جهت جداسازي باکتريمنطقه به
دقيقه سوسپانسيون حاوي باکتري را در محيط آگار  45الي  30ژالتين قرار داده و پس از گذشت زمان  %1در محلول آب استريل حاوي 

هاي باکتريايي برحسب گراد قرار داده شد. پس از رشد کلنيدرجه سانتي 25گرم در ليتر عصاره مخمر کشت و در دماي  3مغذي داراي 
کلني انتخاب و روي محيط کشت مزبور خالص شدند. درمجموع  3تا  2کلني از هر نمونه در هر پتري ديش تعداد  شکل ظاهري و رنگ

هاي محلول هاي باکتريايي ابتدا پروتئينجدايه باکتري از سطح برگ گياه چغندرقند جداسازي گرديد. براي انتخاب نماينده استرين 70تعداد 
الکتروتيپ مختلف پروتئيني به اين روش شناسايي شد. تعداد دو  17الملي الکتروفورز شدند. درمجموع،  سلولي استخراج و به روش ناپيوسته

هاي استاندارد ها( وقوع بااليي داشته و يک نماينده از هر الکتروتيپ انتخاب و با روشدرصد کل الکتروتيپ 11ها )عدد از اين الکتروتيپ
هاي هر يک از نماينده 16S rRNAهاي کد کننده تا حد شناسايي گونه بررسي شد. همچنين ژن هاهاي فنوتيپي آنشناسي ويژگيباکتري

هاي موجود در سايت سازي و پس از توالي يابي، با بانک داده فراوان rD1و  fD1با استفاده از آغازگرهاي  PCRسه گروه با روش آزمون 
NCBI هايعنوان گونهاسترين به ترتيب به 17و  35فراواني افزار بالست آناليز و مقايسه شدند و با با نرم Bacillus simplex  و

Stenotrophomonas maltophilia ها تا سطح جنس تري داشته و ويژگي فنوتيپي آنها وقوع پايينشناسايي شدند. ساير الکتروتيپ
 spهاي جنس عنواناسترين به ترتيب به 4و  6، 8با فراواني  هاشناسي بررسي شد و اين الکتروتيپهاي استاندارد باکتريبا استفاده از روش
Streptomyces ،sp Enterobacter  وsp Aeromonas فيت برگ هاي اپياين اولين گزارش از وجود باکتري .شدند شناسايي

 کاري غرب کشور است.قند در مناطق عمده چغندرچغندر

 

 .Bacillus simplexالکتروفورز، پروتئين،  های کلیدی:واژه
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 در دنیا و ایران AHLsگزارش جدید از جنس های باکتریایی تجزیه کننده 

 
 4محسن فرزانه و3، اسماعیل محمودی2، کیوان بهبودی2و1عادله سبحانی پور

 

 .گروه گیاهپزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد دامغان، دامغان1
 انشگاه تهران، کرجکشاورزی، دعلوم و مهندسی . گروه گیاهپزشکی دانشکده 2 
 . گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان، اصفهان3 
 .. پژوهشکده گیاهان و مواد دارویی، دانشگاه شهید بهشتی، اوین، تهران4 
 asobhanipour@gmail.com 

 

 (AHLs) الکتون هموسرين اسيل مانند رسان پيام کوچک هايمولکول توليد با همراه سلولي ارتباط نيسممکا (QS)حد نصاب حسگري 
-طيف وسيعي از اعمال سلولي و فيزيولوژيک از جمله تشکيل و فعال سازي بسياري از آنزيم QSهاست. سيستم هاي جمعيت باکتري در

 سيستم از هامنفي از جمله پکتوباکتريوم گرم هايباکتري از بسياري کنند.نظيم ميهاي حيواني و گياهي را تهاي تجزيه کننده در پاتوژن

QS هاي بر سيگنال مبتنيAHLs به منتهي سيستم اين در اختالل هرگونه و جويندمي بهره فاکتورهاي بيماريزايي ليد تو براي تنظيم 

کنند و در را به ترکيبات غيرفعال هيدروليز مي AHLsهايي هستند که نگردد. برخي از موجودات نيز داراي ژاين فاکتورها مي توليد توقف
 در کننده اميدوار حلي راه عنوان به QSکردن سيستم خاموش پديده رو اين شود. ازنتيجه سيستم هاي کروم سنسينگ مختل و متوقف مي

ز محصوالت غذايي اصلي در ايران است. پوسيدگي نرم شود. سيب زميني امي گرفته نظر در باکتريايي هايبيماري برخي بيولوژيک کنترل
در اين  ايجاد مي شود يک بيماري جدي روي سيب زميني در تمام دنياست. Pectobacterium carotovorumباکتريايي که توسط 

 QSد استفاده در سيستم هاي سيگنال مورشود و مولکولهاي دخيل در بيماريزايي با همين مکانيسم تنظيم ميباکتري بيان تعدادي از ژن
در خاک و ريزوسفر سيب  C6-HSLهاي غير فعال کننده سيگنال هستند. در اين تحقيق تنوع باکتري C6-HSLاين باکتري از نوع 

 Chromobacteriumگزارشگر مختلف  از دو استرين استفاده با و مرحله زميني بررسي شد. توانايي تجزيه کنندگي جدايه ها در دو

violaceum CV026  توليد رنگدانه بنفش وايوالسئين( و(Escherchia coli pSB401 بررسي شد که )جدايه 66 )نورافشاني 

در  16srDNAهاي بيوشيميايي و بررسي توالي جدايه بر اساس تست 31ها را نشان دادند. از بين آن AHLکنندگي  تجزيه توانايي
 ,Bacillus, Acinetobacter, Chryseobacterium, Stenotrophomonas, Pseudomonas, Escherichiaهاي جنس

Achromobacter, Brevibacterium, Enterobacter  وBrevundimonas ها قادر به تجزيه هر قرار گرفتند. همه اين جنس
کنندگي کروم  هاي انتخابي در بررسي توان خاموشبودند. جدايه P. carotovorumمصنوعي و طبيعي توليد شده توسط  AHLدو نوع 

در  QSهاي مداخله گر سنسينگ به طرز چشمگيري لهيدگي غده سب زميني ناشي از اين پاتوژن را کاهش دادند. اين نتايج تنوع باکتري
 هاي باکتريايي طبيعي را ثابتها با استفاده از جدايهدر کنترل پاتوژن QSهاي سيگنال ريزوسفر را نشان داد و کارايي هدف گيري مولکول

در  QSهاي سيگنال گيري مولکولدر ريزوسفر را نشان داد و کارايي هدف QSهاي مداخله گر کرد. همچنين اين نتايج تنوع باکتري
 Brevibacteriumو  Escherchiaهاي هاي باکتريايي طبيعي را ثابت کرد. طبق اطالعات ما جنسها با استفاده از جدايهکنترل پاتوژن

از  AHLsبراي اولين بار به عنوان تجزيه کننده  Achromobacterو  Acinetobacterو  Enterobacterو  Brevundimonasو 
 شوند. در دنيا گزارش مي Achromobacter و Brevibacteriumهاي ايران و جنس

 

 .، کنترل بيولوژيک، سيب زمينيQS های کلیدی:واژه
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های هرز در شرایط روی گیاهان زراعی و علف Xanthomonas arboricola pv. pruni فیتیتعیین میزان بقای اپی

 گلخانه
 

 اسداغی و حمزه مفاخری ابراهیم ،، حبیب اهلل حمزه زرقانییصادق زارعی، سید محسن تقو

 

 بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز ، شیراز، ایران
 sadegh.zarei66@gmail.com 

 

دار هاي درختان ميوه هستهمهمترين بيمارياز  يکي Xanthomonas arboricola pv pruni (Xap)ل شانکر و لکه باکتريايي با عام

هاي هرز باغي شامل فيتي باکتري، تعدادي از مهمترين علفهاي هرز و گياهان زراعي در بقاي اپيباشد. به منظور بررسي نقش علفمي
، تاج(Medicago sativa) ، يونجه(Solanum nigrum)ريزي سياه -، تاجSolanum alatum)ريزي قرمز )تاج

و ( Convolvulus arvensis)، پيچک (Brassica napus)، کلزا (Avena sativa)، يوالف (Amaranthus) retroflexusخروس
، (Zea mays)، ذرت (Solanum lycopersicumو نيز گياهان زراعي از جمله گوجه فرنگي )( Chenopodium album)سلمه تره 

 ، بادمجان(Capsicum annum)، فلفل (Phaseolus vulgaris، لوبيا )(Triticum aestivum)، گندم (Beta vulgaris)چغندر 
(Solanum melongena) و آفتابگردان(Helianthus annuus)  در شرايط گلخانه کشت شدند. سوسپانسيوني از باکتريXapجدايه 

ICMP 17186  هاي هوايي گياهان اسپري شد. جهت تعيين بقاي باکتري روي گياهان ليتر به قسمت -سلول در ميلي 510با غلظت
هاي مربوط به هر گياه سوسپانسيوني ها نمونه برداري شد. از نمونهزني از آنروز بعد از مايه 20و  15، 10، 5، 2مختلف، در فواصل زماني 

به صورت يکنواخت پخش گرديد.  YPGAيتر از آن روي محيط کشت ميکرول 10تهيه شد و  10-4و  10-3، 10-2، 10-1هاي در رقت
هاي رشد يافته روي هر يک از داري شدند. شمارش تعداد کلنيروز نگه 3-4درجه سلسيوس به مدت  27ها در اتاقک رشد در دماي تشتک
تعداد سلول بر گرم بافت گياهي محاسبه هاي گياهي بر حسب ها با دستگاه کلني شمار انجام شد. جمعيت نهايي باکتري روي بافتتشتک

داري هاي مختلف گياهي از نظر توانايي نگهها استفاده شد. گونهگرديد. لگاريتم پايه ده براي انجام تجزيه و تحليل آماري و مقايسه ميانگين
، يونجه، سلمک ،ريزي سياه -تاج ،ريزي قرمز -تاج، روز گندم 20فيتي باکتري به سه گروه قابل تقسيم بودند. پس از گذشت جمعيت اپي

، 17/2، 19/2، 30/2، 32/2، 34/2، 36/2، 36/2، 58/2، 59/2، 62/2فلفل به ترتيب با  وخروس  -ذرت، بادمجان، تاج ،پيچک، لوبيا، يوالف
وجه فرنگي و آفتابگردان چغندر، گفيتي بودند. اپي)لگاريتم تعداد سلول باکتري در گرم بافت گياهي( داراي بيشترين جمعيت  11/2و  14/2

نتايج اين  در حد پايين و غير قابل رديابي بود. حامل کمترين جمعيت باکتري بودند. جمعيت باکتري روي کلزا 04/1و  14/1، 75/1به ترتيب با 
ادمجان، تاج خروس و دهد که گياهان گندم، تاج ريزي قرمز، تاج ريزي سياه، يونجه، سلمک، پيچک، لوبيا، يوالف، ذرت، بمطالعه نشان مي

فيتي باکتري نقش ايفا گيري و بقاي اپينموده و در همهدر طبيعت عمل توانند به عنوان يکي از منابع مهم ذخيره کننده باکتري فلفل مي
وده و در شرايط فيتي و نيز ثانوي باکتري عمل نمتوانند به عنوان ميزبان اپيهاي هرز مزارع و گياهان زراعي ميکنند. به اين ترتيب علف

فيتي رسد که توجه به توانايي بقاي اپيبنابراين، به نظر ميدار گردند. گيري و افزايش آلودگي در درختان هستهمساعد محيطي موجب همه
 تواند در مديريت و کنترل اين بيمارگر سودمند باشد. داران ميباکتري عامل شانکر و لکه برگي هسته

 

 .دارانفيتي، هستهو لکه باکتريايي، بقاي اپيشانکر  های کلیدی:واژه
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های جدا شده از باغات انگور استان vitis Agrobacterium تعیین نوع اوپین های تولید شده توسط جدایه های

 فارس و کردستان
 

 1و احمدرضا قربانی 1، سید محسن تقوی 1حمزه مفاخری
 پزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز.بخش گیاه.1
 hamzehmafakheri@yahoo.com 

 
هاي باکتريايي در طيف وسيعي از گياهان در دنيا مي ترين بيمارييکي از مهم Agrobacteriumهاي باکتري گال طوقه ناشي از گونه

گونه هاي  ها و درختان يافت شده است.هاي هرز، درختچهگونه مختلف گياهان از جمله بسياري علف 600باشد. اين بيماري در بيش از 
Agrobacterium مي شوند که باکتري از آنها به عنوان منبع  در گياهان ميزبان باعث توليد ترکيبات شبه آمينو اسيدي به نام اوپين

ند. اها مانند ويتوپين، اکتوپين،نوپالين ،اگروپين و مانوپين شناسايي شدهنيتروژن و کربن استفاده مي کند. تا کنون انوع مختلفي از اوپين
ر اعتقاد بر اين است که هر استرين باکتري توانايي سنتز و متابوليسم فقط يک نوع اوپين را دارد. اطالعات در مورد نوع اوپين توليدشده د

هاي هاي مديريت مفيد باشد. بنابراين ، هدف از اين مطالعه تعيين و شناسايي اوپينيک مکان جغرافيايي خاص، ممکن است براي برنامه
هاي داراي عالئم نمونه 1392هاي بهار و تابستان از دو استان در جنوب و غرب ايران بود. طي فصل A. vitisهاي د شده توسط جدايهتولي

دقيقه در  5نمونه گياهي زير آب شير شسته شده و به مدت  آوري شدند.هاي فارس و کردستان جمعهاي انگور استانگال طوقه از باغ
کشت نيمه درصد درصد ضدعفوني و در نهايت سه بار با آب مقطر شسته شدند. سوسپانسيون باکتري بر روي محيط ./.5هيپوکلريدسديم 

درجه سانتيگراد نگه داري شدند. پس از ظهور پرگنه تيپيک )مرکز قرمز مات و حاشيه  27تا  25کشت داده و در دماي  RSاختصاصي 
ها بر روي گياهان زايي جدايهآزمون بيماري .بيوشيميايي آنها مورد بررسي قرار گرفتهاي فنوتيپي و در محيط کشت ويژگي هاي  سفيد(
( صورت گرفت. اصول  Helianthus annuus( و آفتابگردان )Lycopersicon esculentum cv. Sunseed 6189فرنگي)گوجه

جهت  virD2A/virD2Cمولکولي، آغازگر  کخ انجام گرفت و باکتري از گياهان مايه زني شده مجددا جداسازي شد. براي تشخيص
به  PGF/PGR و VCF/ VCRهاي اختصاصي شناسايي بيمارگر در حد جنس مورد استفاده قرار گرفت. عالوه بر اين جفت آغازگر

هاي سنتز اوپين در بين جدايهژن مورد استفاده قرار گرفتند. تشخيص A. vitisو  A. tumefaciensهاي ترتيب جهت تشخيص گونه
 .Aهاي درصد از جدايه 9/57انجام شد. نتايج نشان داد که  VisFF1/ R2و  VisF/VisRبا استفاده از جفت آغازگرهاي  A.vitisهاي 

vitis  ها قادر به تکثير درصد از نمونه 8/15درصد از آنها اکتوپين و نوپالين توليد مي کنند ، در حالي که  3/26ويتوپين توليد مي کنند و
جدا شده از شمال ايران A.vitisهاي نظر نبودند و اوپين آنها شناسايي نشد. مطالعات قبلي نشان داده بود که اوپين غالب جدايه قطعه مورد

قزوين فقط  در استانهاي تهران و A. vitisهاي ويتوپين مي باشد و اکتوپين و نوپالين به مراتب کمتر توليد مي شوند. از طرف ديگر جدايه
 پالين توليد کردند. در نتيجه مي توان گفت که توليد اوپين در نتيجه تعامل پيچيده بين ميزبان و باکتري مي باشد و نوع آن بهاکتوپين و نو

 استرين باکتري ،گونه و رقم گياه ميزبان ارتباط دارد.

 

 .گال طوقه، ويژگي هاي فنوتيپي و بيوشيميايي های کلیدی:واژه
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 عنوان محرک جوانه زنی بذر و رشد گیاه برنج به  Pantoea ananatisباکتری 

 
 2مریم خشکدامنو 2، علی اکبر عبادی1، غالمرضا خداکرمیان1ریحانه غالمعلی زاده

 

موسسه تحقیقات برنج کشور  -2دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی.1
R_gholamalizadeh@yahoo.com 

 
روي برخي از ميزبانهاي گياهي اشاره شده است. در اين  Pantoea ananatisدر منابع مختلف به اثرات تقويت کنندگي رشد باکتري 

در آزمون تحقيق، توانايي القاي رشدي باکتري فوق روي افزايش جوانه زني بذور برنج، رشد و عملکرد گياه برنج مورد ارزيابي قرار گرفت. 
 Pantoeaجوانه زني بذر، بذور برنج )رقم هاشمي( پس از ضد عفوني سطحي با سوسپانسيون به دست آمده از ايزوله هاي باکتري 

)1, JpB3pB3, L1nB3(G ananatis  روز صفات مختلفي در آنها  6جدا شده از مزارع برنج استان گيالن مايه زني گرديدند و در مدت
، سرعت جوانه زني، طول ريشه چه، طول ساقه چه، وزن تر و خشک ريشه چه و ساقه چه و قدرت بذر در مقايسه با شامل درصد جوانه زني

 نمونه شاهد مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت بررسي اثر ايزوله هاي فوق روي رشد و عملکرد گياه برنج نيز در آزموني ديگر، نشاء هاي برنج
تکرار  6د با سوسپانسيون ايزوله هاي مورد آزمون مايه زني شده و در گلدانهاي حاوي خاک استريل در که از بذور استريل تهيه شده بودن

کاشته شدند. در مرحله پنجه زني نيمي از تکرارها به همراه نمونه شاهد جهت بررسي صفات طول ريشه، طول ساقه و وزن تر و خشک 
اه شاهد مربوطه جهت مطالعه ساير صفات شامل تعداد خوشه، وزن تر و خشک ريشه و ساقه جمع آوري شدند و ما بقي تکرارها به همر

 خوشه، وزن هزاردانه و تعداد دانه هاي پر تا پايان مرحله رسيدگي دانه ها نگهداري شدند. در ادامه مطالعات پس از آزمون هاي جوانه زني
ردن فسفات و توليد اکسين نيز مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس بذر و آزمون گلداني عملکرد، توانايي ايزوله هاي باکتري فوق در حل ک

نتايج به دست آمده از آزمون جوانه زني بذر، ايزوله هاي مورد مطالعه در برخي صفات داراي اثر افزايشي و در برخي ديگر در مقايسه با 
سي اثر افزايشي هر سه ايزوله را در مقايسه با شاهد نشان شاهد بي تاثير بودند. نتايج حاصل از مرحله اول آزمون گلداني در صفات مورد برر

برخي از داد اما در نتايج حاصل از مرحله دوم آزمون گلداني يا آزمون عملکرد، ايزوله ها اثرات مشابهي را نشان ندادند و يکي از ايزوله ها در 
عملکرد برنج در نتايج حاصل از حل کردن فسفات و توليد اکسين  صفات بي تاثير بود. اين تفاوت از تاثير ايزوله ها در جوانه زني و افزايش

 نيز ديده شد بدين ترتيب که تنها يک ايزوله قادر به حل کردن فسفات بود و با وجود توانايي در توليد اکسين در تمامي ايزوله ها مقادير
در  Pantoea ananatisنايي القاي رشدي باکتري متفاوتي اکسين توليد گرديد. در مجموع مي توان نتيجه گرفت که با توجه به توا

  ميزبان برنج، در صورت کاربرد اين باکتري به عنوان يک باکتري محرک رشد به تفاوت عملکرد ايزوله هاي مختلف آن نيز توجه شود.

 

 .IAAافزايش رشد، آزمون حل فسفات، آزمون توليد  های کلیدی:واژه
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 های هرز و گیاهان زراعی در شرایط گلخانهروی علف Xanthomonas citri subsp. citri تعیین دینامیک جمعیت

 
 صادق زارعی، سید محسن تقوی، حبیب اهلل حمزه زرقانی و ابراهیم اسداغی

 
 بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز ، شیراز، ایران
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باشد. هاي مهم مرکبات در دنيا مييکي از بيماري Xanthomonas citri subsp. citri(Xcc)شانکر باکتريايي مرکبات با عامل 
فيتي افزايش داده و براي مدت توانند روي گياهان مختلف غير از ميزبان اصلي، جمعيت خود را به صورت اپيزا ميهاي بيماريباکتري

ريزي  -تاجهاي هرز شامل بر روي علف Xccو ميزان تکثير باکتري طوالني بقا يابند. اين تحقيق با هدف تعيين ديناميک جمعيت 
 Amaranthusخروس  -، تاج(Medicago sativa)، يونجه (Solanum nigrum) ريزي سياه -، تاجSolanum) (alatumقرمز

retroflexus)) يوالف ،(Avena sativa) کلزا ،(Brassica napus) پيچک ،(Convolvulus arvensis )رهو سلمه ت 
(Chenopodium album)  و نيز گياهان زراعي شامل( گوجه فرنگيSolanum lycopersicum) ذرت ،(Zea mays) چغندر ،
(Beta vulgaris) گندم ،(Triticum aestivum)( لوبيا ،Phaseolus vulgaris) فلفل ،(Capsicum annum)بادمجان ، 
(Solanum melongena)  و آفتابگردان(Helianthus annuus)  در شرايط گلخانه انجام شد. پس از کشت باکتري روي محيط کشت

YDC سلول در هر ميلي ليتر تهيه شد، و روي گياهان که از نظر شرايط سني يکسان بودند در محيط  510، سوسپانسيوني از آن با غلظت
نمونه برداري انجام شد و سوسپانسيوني از هر نمونه ها زني از آنروز بعد از مايه 20و  15، 10، 5، 2گلخانه اسپري شد. در فواصل زماني 

گرديد و با وارد کردن  Xccهاي روز اقدام به شمارش کلوني 3-4کشت داده شد. بعد از گذشت  YPGAگياهي تهيه و روي محيط 
يه وتحليل آماري و مقايسه لگاريتم پايه ده براي انجام تجزضرايب مختلف رقت، تعداد باکتري در هر گرم از بافت تازه گياهي مشخص شد. 

بعد از  فيتي باکتري به سه گروه قابل تقسيم بودند.داري جمعيت اپيهاي مختلف گياهي از نظر توانايي نگهها استفاده شد. گونهميانگين
لگاريتم تعداد سلول ) 26/2و  32/2، 46/2، 49/2، 55/2به ترتيب با لوبيا و  تاج ريزي سياه، يونجه ،تاج ريزي قرمز، گندمروز  20گذشت 

داري کرده و در نتيجه باکتري نيز قادر به تکثير زياد روي اين ( جمعيت بااليي از باکتري را روي خود نگهباکتري در گرم بافت گياهي
، 80/1، 93/1، 94/1، 96/1به ترتيب با گوجه فرنگي و تاج خروس، فلفل، بادمجان، ذرت، سلمک، چغندر  ،يوالف ،باشد. پيچکگياهان مي

تواند به ميزان زياد بر روي اين گياهان تکثير پيدا داراي کمترين جمعيت باکتري بوده و باکتري نيز نمي 04/1و  11/1، 34/1، 44/1، 69/1
قرمز، رسد که گياهان گندم، تاج ريزي در حد پايين و غير قابل رديابي بود. بنابراين به نظر ميآفتابگردان و کلزا کند. جمعيت باکتري روي 

هاي علف باشند. به اين ترتيب حذف اين گونه Xccفيتي مناسبي براي رشد و تکثير باکتري هاي اپيتاج ريزي سياه، يونجه و لوبيا ميزبان
اي فيتي و کنترل بيماري شانکر باکتريايي مرکبات از اهميت ويژههرز و زراعي به عنوان منبع مهم اينوکولوم جهت کاهش جمعيت اپي

 باشد.ار ميبرخورد

 

 .مرکبات، شانکر باکتريايي، ديناميک جمعيت های کلیدی:واژه
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( در استان Agrobacteriium tumefaciensی ژنومی عامل گال طوقه چغندرقند)مطالعه فیلوژنیک و تعیین گونه

 فارس

 
 و صادق زارعی ، سید محسن تقوی، احمدرضا قربانی، ابراهیم اسداغیحمزه مفاخری

 

 پزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیرازبخش گیاه
 hamzehmafakheri@yahoo.com 

 
عالئم شديد و گسترده بدشکلي و گال طوقه در مزارع چغندرقند شهرستان اقليد در استان فارس مشاهده گرديد. طي  1392در پاييز سال 

براي جداسازي و شناسايي عامل بيماري به آزمايشگاه  آوري وهاي ميداني، گياهان داراي عالئم گال طوقه و تغيير شکل غده جمعبررسي
درصد ضدعفوني و در نهايت سه بار  5/0دقيقه در هيپوکلريت سديم  2هاي چغندرقند زير آب شير شسته شده و به مدت غده منقل شدند.

 1Aکشت نيمه اختصاصي محيط هاي آلوده در آب مقطرسترون رويبا آب مقطر سترون شسته شدند. سوسپانسيون حاصل از لهانيدن بافت
در محيط کشت، خصوصيات  اي براق و برجستههاي قهوهداري شدند. پس از ظهور پرگنهگراد نگهدرجه سانتي 27تا  25کشت و در دماي 

نجام شد. هاي چغندرقند )رقم سانتا( اها روي گياهچهزايي جدايهآزمون بيماري فنوتيپي و بيوشيميايي آنها مورد بررسي قرار گرفت.
-( ، گوجهHelianthus annuusها روي گياهان زراعي و زينتي معمول منطقه از جمله آفتابگردان)همچنين، دامنه ميزباني جدايه

 Rosa( ، رز زينتي)Kalanchoe blossfeldiana) ( ، کاالنکوئهLycopersicon esculentum cv. Sunseed 6189فرنگي)

hybrida cv. Attrachtaهرز( و علف (شيرتيغيSonchus asperبه عنوان علف ،)اي و هرز رايج مزارع چغندرقند، در شرايط گلخانه
جهت  virD2A/virD2C( در شرايط آزمايشگاهي انجام شد. براي تشخيص مولکولي، آغازگرهاي .Daucus carotaقطعات هويج )

به ترتيب  PGF/PGRو  VCF/VCRهاي اختصاصي آغازگر شناسايي بيمارگر در حد جنس مورد استفاده قرار گرفت. عالوه بر اين جفت
مورد استفاده قرار گرفتند. همچنين، عيار قند گياهان آلوده و  A.vitisو  Agrobacteriium tumefaciensهاي جهت تشخيص گونه

انجام گرفت و توالي هاي به  gyrBها براساس تعيين توالي ژن حفاظت شده گيري و با هم مقايسه شد. مطالعه فيلوژني جدايهسالم اندازه
هاي بيوشيميايي و مولکولي، عامل بر اساس نتايج آزمون .( مقايسه شد NCBIهاي موجود در ژن بانک )هاي جدايهدست آمده با توالي

گياهي مورد  هايهاي باکتري گال جانبي روي گونهزايي، تمام جدايهدر آزمون بيماري شناسايي شد. A. tumefaciens بيماري به عنوان
درصدي عيارقند در چغندرقندهاي  3ها جداسازي شد. تجزيه و تحليل عيار قند، کاهش آزمايش ايجاد کردند و عامل بيماري دوباره از گال

توالي آلوده را در مقايسه با چغندرقند سالم نشان داد، که منجر به کاهش قيمت چغندرقند مي شود. تجزيه و تحليل فيلوژنتيک با استفاده از 
 .و در دو گونه ژنومي مختلف قرار دارند 1جدا شده از چغندرقند متعلق به بيوار  A. tumefaciensهاي نشان داد که جدايه gyrBژن 

( قرار گرفتد. هيچ شباهت G3) 3در گونه ژنوميSB7 و SB4هاي ( و جدايهG7)7در گونه ژنومي  SB3 و SB1، SB2جدايه هاي 
در ايران، پيش از اين، هيچ آگروباکتريوم جدا شده از فيکوس، هلو، گل رز، و چغندر قند در ايران پيدا نشد.  فيلوژنتيک بين جدايه هاي

انجام نشده بود. به نظر مي رسد تجزيه و تحليل فيلوژنتيک بر  Agrobacteriumهاي هاي ژنومي جدايهاي براي تعيين گونهمطالعه
 ونه ژنومي جدايه هاي اگروباکتريوم مي تواند مفيد باشد.براي بررسي تنوع و تعيين گ gyrB اساس ژن

 

 .gyrBگال طوقه، چغندرقند، عيارقند، ژن  های کلیدی:واژه
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 Xiphinemaای از همزیست اجباری گونه، .Candidatus Xiphinematobacter spاولین گزارش باکتری 

americanum-group از ایران 

 
 3اهیم پورجمابر و 2، مجید پدرام1مهیار مبصری

 

 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.1

 استادیار و استاد گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران .3و  2

mahyar.mobasseri@gmail.com 
 

طور هاي خارجي ريشه گياهان بوده و به انگل، از Longidoridae متعلق به خانواده، Xiphinema americanum-groupهاي نماتد
آسيب به طيف وسيعي از  هاي ريشه باعثهاي اين گروه با تغذيه مستقيم از سلولگونه خنجري معروف هستند. نماتدهاي عمومي به

هاي منحصر کنند. از ويژگيهاي ثانويه نيز به محصوالت وارد ميآسيبها، نپوويروسانتقال ها با شده و برخي گونه محصوالت کشاورزي
تر بدن، شکل مخروطي دم، داشتن توان به اندازه کوچکها، مي Xiphinemaهاي به فرد اعضاي اين گروه در مقايسه با ساير گونه

 اين گروه از نماتدها متعلق به جنسهاي همزيست اجباري در داخل بدن و چند صفت ديگر اشاره کرد. باکتري همزيست باکتري

Xiphinematobacter Candidatus پپتيدوگليکان  هاي باکتريايي، از جنسساير همزيست بوده و ديواره آن در مقايسه با ديواره
زيست شناسي ها در ها و تاثير آناين باکتري عملکرد اطالعات زيادي در موردها، نبوده و با توجه به غير ممکن بودن کشت آن معمول
متعلق به زيرگروه اجباري داخل سلولي و همزيست گرم منفي، ، اي شکلميله باکتري Xiphinematobacter در دسترس نيست. ميزبان

تليوم روده و پس از بلوغ در هاي اپيهاي اين جنس باکتريايي در دوران قبل از بلوغ در سلولاست. گونه Verrucomicrobiaاز شاخه  2
متعلق به گروه  Xiphinemaباشند. در اين مطالعه، تعداد شش جمعيت از نماتدهاي جنس هاي ماده ساکن مياتدتخمدان نم

americanum  .هاي ايزولهکه نماينده چهار گونه مستقل از هم بودند، از نظر داشتن همزيست اجباري داخلي مورد بررسي قرار گرفتند
و UNIF- UNIRکل قرار گرفتند. از آغازگرهاي عمومي  DNAاستخراج  ي، موردانتخاب شده پس از شست و شو و ضدعفوني سطح

پس از  DNAهاي و رديابي باکتريايي همزيست اجباري استفاده شد. توالي 16S rDNAناحيه  جهت تکثير 360F -920Rاختصاصي
از گونه  .Candidatus Xiphinematobacter spمورد آزمون جستجوي بالست قرار گرفتند و باکتري  NCBIمونتاژ، در پايگاه 

Xiphinema americanum-group sp. جمع( آوري شده از شهرستان آمل رديابي شد که مقدار يکساني تواليidentity معادل )92 
را نشان داد. در  NCBI( موجود در پايگاه Candidatus Xiphinematobacterهاي همان جنس باکتريايي )درصد با توالي 95تا 

هايي از کشورهاي چين، برزيل، اسلواکي و استراليا با احتمال (، اين ايزوله يک کالد خواهري با ايزولهBayesبارشناسي بيس )درخت ت
هاي اين رسد گونههاي اجباري وجود دارد، به نظر ميبر اساس مطالعاتي که تاکنون در مورد اين همزيستتشکيل داد.  81/0پسين 

تنها يک گونه منحصر به  X. americanum-groupاني هستند و به عبارت ديگر، هرگونه از نماتدهاي ها داراي تخصص ميزبهمزيست
 باشند.را دارا مي Candidatus Xiphinematobacterهاي خود از باکتري

 

 روش آناليز تبارشناسي بيس، نماتد خنجري.، Verrucomicrobiaهاي باکتري  های کلیدی:واژه
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 در ایران Phalaenopsis amabilisهای بیماریزای ی باکتریجداسازی و شناسای

 
 1، حسین میرزایی1، مهدی اخالقی1، سعید طریقی2، سوما نریمانی1مسعود صاحبی

 

 ه کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهدگروه گیاهپزشکی، دانشکد-1

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان-2
m.mashad@yahoo.com 

 
يا  Orchidaceaeروند. اُرکيدها از خانواده ترين گياهان به شمار ميترين و جذابامروزه در تمام دنيا از پر فروش ن جنس اُرکيدهگياها
اين خانواده،  و گران قيمت هاي جذابهاي وحشي آن در نواحي گرمسير ايران وجود دارند. يکي از جنسها هستند و برخي از گونهثعلب

شود. در شرايط طبيعي اين گياهان بيشتر اي پرورش داده ميست که در ايران تحت شرايط گلخانها( phalaenopsisنوپسيس )اُرکيده فاال
کنند. به دليل ي گياهي، توليد اين گياهان را با چالش مواجه ميبه رطوبت و نور ماليم نياز دارند. عوامل متعددي از جمله عوامل بيماريزا

هاي بيماريزا قابل توجه خواهد بود. اين هاي پرورش گياهان زينتي، خسارت باکتريه دما و رطوبت مناسب در گلخانهشرايط مطلوب از جمل
شوند و خسارت اقتصادي زيادي را سبب کاهش کمي و کيفي محصوالت مي عوامل بيماريزا با ايجاد عالئم مختلف در طوقه، ساقه و برگ

هاي زينتي مناطق پيرامون تهران از جمله پاکدشت، عالئمي به از گلخانه 1394گرفته در زمستان  کنند. طي بازديدهاي انجامايجاد مي
هايي از ساقه که نزديک به زمين بود، مشاهده گرديد. پس از انتقال هاي آبسوخته تيره رنگ همراه با هاله زرد در برگ و قسمتصورت لکه

هاي ب و محيط نيمه انتخابي ائوزين متيلن بلو انجام شد. جدايه-محيط آگار غذايي، کينگ ها به آزمايشگاه، جداسازي اوليه، بر روينمونه
هاي سيب ها شامل گرم، کاتاالز، اکسيداز، تحرک، ، لهانيدن ورقههاي بيوشيميايي و فيزيولوژي تشخيصي باکتريباکتريايي توسط آزمون

ها ز ژالتين، استفاده از قندهاي گلوکز و رافينوز شناسايي شدند. برخي جدايه، هيدروليKBزميني، توليد رنگدانه فلورسنت رو محيط کشت 
هاي مذکور گرم منفي، هوازي اجباري، اکسيداز ب را از خود نشان دادند. جدايه-توانايي توليد رنگدانه فلورسنت بر روي محيط کشت کينگ

 Pseudomonasحرک را از خود نشان دادند، اين جدايه ها به عنوان هاي سيب زميني و تو کاتاالز مثبت بودند و توانايي لهانيدن ورقه

sp. ها متحرک، ميليمتر را ايجاد نمودند، اين جدايه 4تا  2هاي کِرم رنگ با حاشيه صاف به اندازه ها کُلنيتشخيص داده شدند. ساير جدايه
ها به لحاظ توليد اسيد از ز منفي تشخيص داده شدند. اين جدايههوازي اختياري، کاتاالز مثبت و اکسيداداراي تاژک محيطي، گرم منفي، بي

 carotovorumهاي سيب زميني به عنوان گونه ترکيبات کربنه رافينوز و گلوکز، داشتن آنزيم ژالتيناز، لهانيدن ورقه

Pectobacterium وش تزريق و محلول پاشي براي تشخيص داده شدند. براي انجام تست بيماريزايي، مايه زني در شرايط گلخانه با دو ر
هاي آبسوخته بر روي برگبه گياهان اُرکيده انجام شد. عالئم بيماري به صورت ايجاد لکه CFU/ml 810×1هاي باکتري در رقت جدايه

آزمايشات فوق  ها مجددا از آنها جدا سازي شد. نتايجروز ظاهر گرديد. همچنين پس از بروز عالئم، باکتري 20هاي مايه زني شده بعد از 
ها يک تهديد جدي است و اتخاذ اقدامات مناسب براي کنترل و جلوگيري از گسترش ها در گلخانهنشان داد که حضور اين باکتري

 بيمارگرها ضروري است.

 

 .Pectobacterium ،Pseudomonasارکيده،  های کلیدی:واژه
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، عامل بیماری Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciensمعرفی واریانت جدید قرمز رنگ باکتری 

 پژمردگی باکتریایی لوبیا در ایران

 
 ابراهیم اسداغی و ، سید محسن تقویعربامل فضلی

 

 بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز
 mtaghavi@shirazu.ac.ir 

 
کنند، شناخته هاي متنوعي که توليد ميدانهي رنگوسيلهمعموالً به Microbacteriaceaeهاي گرم مثبت متعلق به خانواده باکتري 

زا است، و بر همين اساس هاي گياهي بيماريکه در برخي از گونه Curtobacterium flaccumfaciensها اند. يکي از اين گونهشده
هاي رنگي شامل زرد، نارنجي، ي وسيعي از واريانته است. بسياري از اين پاتووارها توانايي توليد محدودهبه چندين پاتووار تقسيم شد

که  است Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens(Cff)تر باکتري ارغواني و صورتي را دارند از همه مهم
شود. تاکنون اين پاتووار هاي مختلف تقسيم مياساس نوع رنگ پرگنه به واريانتبر  شود وبيمارگر گياه لوبيا در سراسر جهان محسوب مي

تازگي در ايران ظاهر شده و باعث کاهش داراي چهار نوع واريانت زرد، نارنجي، ارغواني و صورتي در سراسر جهان است. اين بيمارگر به
ي آسيا است که اين بيماري در آن يافت شده است. در ها کشور در قارهعملکرد و کيفيت لوبيا در مناطق لوبيا کاري گرديده است. ايران تن

و واريانت نارنجي از بذور لوبيا معمولي  2013بلبلي )رقم خوي( از شمال غرب ايران در سال  گزاش هاي قبلي، واريانت زرد از لوبيا چشم
در اين پژوهش، واريانت جديد با رنگ قرمز جدا شده گزارش شد. در ايران  Cffاز  2014)ارقام دانشکده و دهقان( از استان مرکزي در سال 

، بدنبال گزارش 2014براي اين منظور، در سال گردد. از بذور لوبيا سفيد واقع در بانک بذر ايستگاه تحقيقاتي شهرستان خمين معرفي مي
دهقان( ارسال شده توسط بانک بذر ايستگاه تحقيقاتي  رقم )دانشکده و 2مبني بر آلودگي مزارع لوبيا شهرستان خمين به اين بيماري، بذور 

شود، براي بررسي حضور بيمارگر مورد بررسي قرار گرفت . بذورآلوده، توسط شهرستان خمين که در شهرستان مذکور بسيار کشت مي
هاي سپس پرگنه کشت داده شد، YPGAاسکالپل سترون له شد، با آب مقطر سترون سوسپانسيون تهيه گرديد و روي محيط کشت 

و از آغازگر  PCRها انجام شد و براي تائيد نهايي از روش هاي بيوشيميايي روي جدايهشد. آزمونمنتقل  YDCخالص به محيط کشت 
استفاده شد. بعد ازخالص سازي، سه نوع پرگنه باکتري گرم مثبت )زرد، نارنجي و قرمز( ظاهر شد.  CffFOR2/CffREV4اختصاصي 
توسط  bp306آز منفي بودند. تکثير قطعه نبودند و پکتيناز و اوره TTCرشد کردند، قادر به رشد روي محيط کشت  C37°ا در هتمام جدايه

 Curtobacteriumها به باکتري هاي مورد مطالعه، تعلق اين جدايهجفت آغازگر مذکور به صورت اختصاصي در جدايه

flaccumfaciens ي لوبيا سفيد )ارقام دانشکده و هايي با رنگ قرمز از بذور آلودهواريانت ذکرشده، پرگنه 2ر را تائيد کرد. درواقع عالوه ب
شده جديد بود و به عنوان پنجمين واريانت هاي گفته اين رنگ در بين رنگ واريانت .دهقان( شهرستان خمين، استان مرکزي پديدار شد

در ايران  Cffاز تنوع باالي عنوان واريانت جديد از اين پاتووار نشان واريانت قرمز به بيمارگر براي اولين بار در جهان معرفي شد. جداسازي 
 تر در اين زمينه است.دارد که مستلزم تحقيقات بيش

 

 رنگدانه، پاتووار، اکتينوميست. های کلیدی:واژه
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وع ژنتیکی آنها با استفاده از تعیین نوع پاتوتیپ سویه های ایرانی باکتری مولد شانکر آسیایی مرکبات و بررسی تن

 RAPDو  rep-PCRروش های انگشت نگاری ژنومی 

 
 2و سید محسن تقوی 1فاطمه یوسفی کوپایی

 

 دانشگاه شهرکرد ،دانشکده کشاورزی .1
  دانشگاه شیراز ،دانشکده کشاورزی ،بخش گیاه پزشکی .2

F_yousefi2005@yahoo.com 
 

هاي فارس، کرمان، هرمزگان و سيستان و بلوچستان از درختان اي جنوبي شامل استانهاز مناطق مختلف کشت مرکبات در استان
هاي مختلف شامل برگ، شاخه و ميوه نمونه برداري شد. همچنين از تعدادي ميوه ليموترش وارد شده از ليموترش داراي عالئم شانکر بافت

ند، در اين مطالعه استفاده شد. باکتري عامل بيماري جداسازي و خالصکشور تايلند موجود در بازار شيراز که عالئم شانکر نشان مي داد
هاي فنوتيپي معمول باکتري شناسي و ها بر اساس آزمونسازي شد. آزمون اثبات بيماريزايي جدايه ها روي گياه ليموترش انجام شد. جدايه

به عنوان  Xac01/Xac02جفت بازي با جفت آغازگر  581و تکثير قطعه  J-pth1/J-pth2جفت بازي با جفت آغازگر  197تکثير قطعه 
(Xcc) Xanthomonas citri subsp. citri ها روي يازده گونه و رقم مرکبات شامل ليموترش يا شناسايي شدند. دامنه ميزباني جدايه

فروت و پوملو رقم کينو و گالبي(، گريپمکزيکن اليم، ليموليسبون، ليموشيرين، نارنج، پرتقال )ارقام والنسيا، ناول و توسرخ( و نارنگي )دو 
ها و نيز ها فقط روي ليموترش عالئم شاخص شانکر ايجاد کردند. با توجه به دامنه ميزباني محدود جدايهمورد بررسي قرار گرفت. جدايه

جدايه باکتري جهت  110شناخته شدند. در نهايت  *Aها به عنوان پاتوتيپ ، جدايهXac01/Xac02ها با جفت آغازگر رديابي جدايه
با  rep-PCRمورد بررسي قرار گرفت. آزمون  RAPDو  rep-PCRبررسي تنوع ژنتيکي انتخاب شد. تنوع ژنتيکي جدايه ها با دو روش 

 RAPD (randomو آزمون  BOXA1R( و REP1R/REP2I) ERIC (ERIC1R/ERIC2 ،)REPاستفاده از آغازگرهاي 

amplified polymorphic DNAنوکلئوتيدي انجام گرفت. يک سويه  10فاده از هشت آغازگر تصادفي ( با استXcc  تيپA  و يک
افزار هاي حاصل با استفاده از نرمها استفاده شدند. آناليز دادهنيز جهت مقايسه در اين آزمون Pseudomonas tolaasiiسويه از 

GelComparII 6.6.8 با يکديگر مقايسه شد. وجود يک مارکر خاص با کد يک و عدم ها انجام گرفت. ابتدا نقوش الکتروفورزي جدايه
وجود آن با کد صفر تعريف شد. الزم به ذکر است در اين مرحله فقط باندهاي تکرارپذير امتيازدهي شد. فاصله يا شباهت ژنتيکي بين 

و براي بررسي فاصله واقعي ميان ( انجام Hierachical Techniqueاي براساس روش مراتبي )ها محاسبه شد و تجزيه خوشهجدايه
و ضريب تشابه  Unweighted Pair-Group Method using Arithemtic Average (UPGMA)کالسترها از روش 

Jaccard  ًهاي ايراني و نيز متفاوت درصدي جدايه 81استفاده شد. نتايج دو روش تقريبا با يکديگر مطابقت داشت و بيانگر تشابه تقريبا
هاي تايلند شباهت بيشتري به هاي ايران در مقايسه با جدايهها بود. جدايههاي سيستان و بلوچستان از جدايه هاي ساير استانبودن جدايه 
هاي استان هاي سه استان کرمان، فارس و هرمزگان جدايهها در سه گروه اصلي شامل جدايهدرصد( داشتند. جدايه72)  Aسويه تيپ 

 هاي تايلند قرار گرفتند.هسيستان و بلوچستان و جداي

 

 .citrisubsp.  Xanthomonas citri  ،*Aتنوع ژنتيکي، ليمو ترش،  واژه های کلیدی:
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 شناسایی عامل بیماری گال زیتون در باغی در استان گلستان و امحا آن
 

 3و اکبر آهنگران 2، ابولقاسم قاسمی1مریم خضری

 

 اه ارومیهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگگروه گیاه.1
 پزشکی کشورموسسه تحقیقات گیاه .2
 دفتر قرنطینه گیاهی، سازمان حفظ نباتات .3

 m.khezri@urmia.ac.ir 
 

وص ها و به خصشود که از طريق زخمايجاد مي Pseudomonas savastanoi pv. savastanoiبيماري گال زيتون توسط باکتري 
هاي گياهي توسط باکتري ها در اين بيماري به دليل توليد هورمونگردد. ايجاد گالهاي روي برگ و محل هرس باعث آلودگي ميزخم

اي وجود دارد و دليل آن شود. گال زيتون عمدتا در کشورهاي مديترانهها در اطراف محل آلودگي ميبوده که باعث افزايش تکثير سلول
باشد. اگر چه ارزيابي خسارت بيماري مشکل است اما گال زيتون ط آب و هوايي براي گسترش بيماري در اين مناطق ميمساعد بودن شراي

هاي تعدادي از درختان هايي روي تنه و شاخه، گال1394شود. در بهار سال هاي زيتون شناخته ميترين بيماريبه عنوان يکي از مهم
اي رنگ و داراي سطحي صاف ها کروي شکل، سبز کمرنگ تا قهوهتان گلستان مشاهده گرديد. گالزيتون چهار ساله در يک باغي در اس

هاي حاوي گال به آزمايشگاه، بافت بودند. عالئم مشاهده شده با عالئم ناشي از باکتري عامل گال زيتون تطابق داشت. پس از انتقال نمونه
ب اي از آب مقطر سترون سوسپانسيون شد، سپس روي محيط کينگو در قطره هاي نازکي بريده شدها به صورت برشگال روي شاخه

ب جداسازي گرديد. کليه هاي باکتري گرم منفي، هوازي و قادر به توليد رنگيزه فلورسنت در محيط کينگها، جدايهمخطط گرديد. از نمونه
هاي سيبي اکسيداز، لهانيدن ورقههاکردند اما در آزمون هاي توتون واکنش فوق حساسيت ايجادها لوان مثبت بودند و در برگجدايه

، %3هاي فنوتيپي تکميلي از قبيل هيدروليز نشاسته، هيدروليز سيستئين، تحمل نمک دهيدروالز منفي بودند. در آزمونزميني و آرژنين
هاي کاتاالز، احيا نيترات، جدايه ها منفي و در آزمون و توليد مواد احيا کننده از سوکروز کليه 80هيدروليز کازئين، ژالتين، آسکولين، تويين 

ها به عنوان تنها منبع کربن و ازت ها در استفاده از برخي قندها و اسيدآمينهاورآز، تيروزيناز و پروتئاز مثبت بودند. همچنين توانايي جدايه
و هفته عالئم اوليه گال شروع و تا يک ماه بعد کامل گرديد. هاي زيتون، بعد از دها به سرشاخهمورد ارزيابي قرار گرفت. در تزريق جدايه

تعيين توالي شدند. بر اساس آزمونداري آر ان اي پليمراز زيرواحد بتا در دستگاه ترموسايکلر تکثير و خانهزا بر اساس ژنهاي بيماريجدايه
هاي هاي زيتون باکتريزايي و توليد گال روي سرشاخهاريحساسيت توتون، بيمهاي بيوشيميايي و فيزيولوژيکي انجام گرفته، آزمون فوق

زايي در خرزهره و نيز تشابه بيش از شناسايي شد و با توجه به عدم بيماري Pseudomonas savastanoiعامل بيماري متعلق به گونه 
، به اين پاتووار NCBIاطالعاتي در پايگاه  P. savastanoi pv. savastanoiهاي ثبت شده پاتووار با توالي rpoBدرصدي ژن  99

تعلق داشت. در اطراف باغ مذکور تا فاصله بيش از يک کيلومتري هيچ درخت يا باغ زيتوني وجود نداشت و با توجه به اينکه عامل بيماري 
ور کامل انجام کني بيماري به طباشد، طبق ضوابط قرنطينه و بهداشت گياهي، عمليات ريشهفوق در فهرست قرنطينه خارجي ايران مي

 .گرديد

 

 .گلستان، ريشه کني، Pseudomonas savastanoi pv. savastanoi، گال زيتون های کلیدی:واژه
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 های باکتری با قدرت تشکیل بیوفیلم باالمقایسه چند روش مختلف تست تشکیل بیوفیلم جهت تشخیص جدایه

 
 3، اکبر شیرزاد2وحید فالح زاده ممقانی، 1فاطمه عبدلی

 

 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه گیاهپزشکی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران -1

 استادیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران -2

 دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران-3
fallahzadeh@azaruniv.edu 

 

بهبود هرچه بيشتر هاي بيولوژيک توسعه يافته است. کشهاي شيميايي استفاده از آفتکشامروزه به منظور کاهش خسارات ناشي ازآفت
ها مير رفته در آنهاي به کاهاي بيوکنترلي ميکروارگانيسمهاي بيولوژيک منوط به تحقيقات گسترده بر روي مکانيسمکشکارآيي آفت

ها هاي مهم که تاثير زيادي در عملکرد و کارآيي عوامل بيوکنترل باکتريايي دارد، قابليت تشکيل بيوفيلم توسط آنباشد. يکي از فاکتور
اي ر زمينههاي متنوع باکتري به صورت چسبيده به يکديگر و يا به سطح زنده و غير زنده دهايي متشکل از يک گونه يا گونهجمعيتاست. 
هاي اطراف بيوتيکتشکيل بيوفيلم بازده کلونيزاسيون و نيز غلظت موضعي آنتي شوند.هاي خارج سلولي بيوفيلم ناميده ميساکاريداز پلي
ن مختلف بررسي تشکيل بيوفيلم، ابتدا از ناحيه ريزوسفر گياها در اين مطالعه به منظور مقايسه چند روشدهد. ها را افزايش ميريشه

جدايه  214برداري شده و با روش سري رقت هاي آذربايجان شرقي و غربي نمونهمختلف زراعي و غيرزارعي از نواحي مختلف استان
آميزي با کريستال ويوله و روش تشکيل غشاء ها با استفاده از روش رنگباکتري جداسازي شد. توانايي تشکيل بيوفيلم در هريک از جدايه

مورد ارزيابي قرار گرفت. در  MSNgpو  LBMG ،MSNgدر سه محيط کشت مختلف  (pellicle formation method)نازک 
دهند و رنگ کريستال هايي با توانايي تشکيل بيوفيلم باال در ديواره چاهک بيوفيلم تشکيل ميآميزي با کريستال ويوله جدايهروش رنگ

جدايه  51جدايه،  214ل کردن در محلول اسيد اسيتيک ارزيابي کرد. در اين روش از توان آنرا با حگيرند که بعدا ميويوله را به خود مي
ها يا قدرت تشکيل بيوفيلم پاييني داشتند و يا قادر به تشکيل آن نبودند. در روش توانايي تشکيل بيوفيلم بااليي نشان دادند و ساير جدايه

، منگنز و گليسرول به LBMGا نشان دهنده آن بود که در محيط کشت هتشکيل غشاء نازک در سه محيط کشت مختلف، عملکرد جدايه
، MSNgکنند و هدف از اضافه کردن پکتين نيز به محيط کشت حداقل عنوان سيگنالي جهت فعال شدن مسير تشکيل بيوفيلم عمل مي

وفيلم بوده است. نتايج به دست آمده نشان داد ساکاريدها در گياهان در القاي تشکيل بيبررسي نقش پکتين به عنوان يکي از فراوانترين پلي
آميزي با کريستال ويوله از توانايي تشکيل غشاء نازک خوبي نيز در دو محيط هايي با قدرت تشکيل بيوفيلم باال در روش رنگکه جدايه

پکتين در محيط کشت  ساکاريدو قادر به تشکيل غشاءهاي بسيار قوي در حضور پلي برخوردار بوده MSNgpو  MSNgکشت حداقل 
MSNgp ها عملکردشان در محيط کشت غني بودند، اما بيشتر جدايهLBMG آميزي با با دو محيط کشت ديگر و همچنين با روش رنگ

آميزي با کريستال ويوله همراه باشد که روش رنگکريستال ويوله مطابقت چنداني نشان نداد. نتايج به دست آمده بطور کلي بيانگر آن مي
هايي با توانايي تشکيل روشي قابل اطمينان براي تشخيص جدايه MSNgpو  MSNgا توانايي تشکيل غشاء نازک در دو محيط کشت ب

 باشد.بيوفيلم قوي مي
 

 .بيوکنترل، بيوفيلم، غشاء نازک، جدايه باکتري های کلیدی:واژه
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 از گیاه یونجه در ایران Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciensاولین گزارش از جدایه بیماریزای 

 
 ابراهیم اسداغی و ، سید محسن تقوی، امل فضلی عربمعین خجسته پشتیری

 

 بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
moeinkhojaste91@ut.ac.ir 

 
به عنوان يکي از بيمارگرهاي مهم لوبيا عامل پژمردگي لوبيا،  Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciensباکتري 

يابد و به صورت عالئم اين باکتري روي لوبيا به صورت زردي بين رگبرگي و پژمردگي بروز مي شود.در جهان و ايران شناخته مي
فتابگردان نيز گزارش هايي از اين باکتري از ساير گياهان غيرميزبان نظير ذرت، گندم، يونجه و آکند. جدايهسيستميک در گياه حرکت مي

از مناطق جنوبي استان فارس )فيروزآباد( تعدادي  1395اند. طي بازديدهاي انجام گرفته در بهار شده است که روي گياه لوبيا بيماريزا بوده
 هاي زرد رنگ، گرد و محدب جداسازي شد.کلوني YPGAها روي محيط نمونه يونجه جمع آوري گرديد و از کشت عصاره بافت آن

 .C. flaccumfaciens pvي پاتووار به رنگ زرد و بسيار روان بودند که مشخصه YDCهاي اين باکتري روي محيط کلوني

flaccumfaciens زايي روي لوبيا عالئم ها گرم مثبت، کاتاالز مثبت، هوازي اجباري و پکتيناز منفي بودند. در آزمون بيمارياست. جدايه
و تعيين  Cffها از آغازگر اختصاصي رگبرگي و پژمردگي بروز پيدا کرد. به منظور شناسايي دقيق جدايه مشخص بيماري شامل زردي بين

 DNAکشت و  YDCساعت روي محيط اختصاصي  48هاي مورد بررسي به مدت استفاده شد. براي اين منظور جدايه gyrBتوالي ژن 
انجام  CffFOR2/CffREV4با استفاده از جفت آغازگر اختصاصي  ژنومي DNAها به روش جوشاندن استخراج شد. تکثير ژنومي آن

هاي ابتـدايي جفت بـاز بـود. بـا تـوجه به آزمـون 306مـورد انتظـار به انـدازه حـدود  DNAتکثيـر يک قطعـه  PCRگرفت. نتيجه 
اي وبيـا و نتـايج حـاصل از واکنش زنجيـرهها روي لزا بـودن ايـن جدايـههاي خالص شده و همچنيـن بيماريبيـوشيميايي روي جدايه

تشخيص داده شد. براي اطمينان از صحت نتايج حاصل،  C. flaccumfaciens pv. flaccumfaciensمراز، باکتـري مـذکور پلـي
بي ارسال کره جنو Bioneerتکثير و براي تعيين ترادف نوکلئوتيدي به شرکت  gyrBژنومي توسط پرايمر اختصاصـي ژن  DNAمحتواي 

درصدي را با  99شباهت  NCBIهاي بانک اطالعاتي ها با دادههاي مورد بررسي و بالست آنگرديد. نتايج حاصل از تعيين ترادف نمونه
( KU739093شمار )با رس P990(، KU739087شمار )با رس C. f. pv. flaccumfaciens Tom50هاي استاندارد ايراني جدايه

( نشان دادند. با توجه به نتايج حاصل از اين تحقيق، اين اولين گزارش از وجود باکتري بيماريزاي KU739088شمار )با رس 10egو 
Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens باشد. بر اساس تحقيقات گذشته به روي گياه يونجـه در ايـران مـي

فرنگي، فلفل، بادنجان، آفتابگـردان و گنـدم به صـورت اپـيي مانند يـونجه، گوجههايرسد که اين باکتري عمومـا روي ميزبـاننظر مي
کند که از ديدگاه ماني و بقاي خود براي سال آينده استفاده ميکند و باکتـري از گياهان غيرميزبان به منظور زندهفيت رشد مـي

 اپيدميولوژيکي و مديريت بيماري بسيار حائز اهميت است. 
 

 .Curtobacterium flaccumfaciens pv. Flaccumfaciensباکتري ، پژمردگي لوبيا، يونجه ای کلیدی:هواژه
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 در آنتاگونیست های باکتریایی hacBو آسیالز  qsdAو  aiiAردیابی ژن های الکتوناز 
 

 3آیسان آذریوند و 3، مریم ونایی2کیوان بهبودی، 1عادله سبحانی پور

 

 اه آزاد اسالمی واحد دامغانگروه گیاهپزشکی، دانشگ.1
 . گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی کرج، دانشگاه2 
 . . پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ، تهران3 

 asobhanipour@gmail.com 

 
روي توسعه مواد جايگزين با ترکيبات شيميايي مصنوعي متمرکز شده  هاهاي بعضي از محققين مديريت آفات جهت کنترل بيماريتالش

 Pectobacteriumهاست. بيماري باکتريايي ساق سياه سيب زميني با عامل است. کنترل بيولوژيک يکي از اين جايگزين

atrosepticum زايي اين يسم بيماريهاي محدود کننده کشت اين محصول در دنياست. اصلي ترين مکانيکي از مهم ترين بيماري
اسيل هموسرين الکتون -هاي پکتوليتيک است. اين باکتري بيان فاکتورهاي کليدي بيماريزايي خود را توسط انپاتوژن ترشح آنزيم

(AHL)  و سيستم حدنصاب احساس(QS) هاي غيرفعال کننده دو گروه اصلي از آنزيمکند. تنظيم ميAHLs اند: شناسايي شده
AHL-هاي ا که حلقه الکتون را در مولکولالکتونازهAHLs کنند و هيدروليز ميAHL- آسيالزها )آميدازها( که هموسرين الکتون و

شود. به منظور يافتن الکتونازها و آسيالزها مي QSها منجر به خاموشي فرايندهاي تحت تنظيم کنند. فعاليت اين آنزيماسيدچرب آزاد مي
و با استفاده از  CV026توسط بايوسنسور  QSها در خاموش کردن سيستم يشه که قبال توانايي آناز شصت و يک جدايه باکتري فرار

C6-HSL ها انجام و با آزمون ايِ از اين جدايهانمصنوعي و طبيعي ثابت شده بود، استفاده شد. استخراج ديPCR  با استفاده از
 PCRرديابي شدند.. قطعات قابل انتظار تکثيرشده در آزمون  hacBزي و آسيال qsdAو  aiiAهاي الکتونازي پرايمرهاي اختصاصي ژن

ها در هاي متناظر آنافزار بالست با ساير تواليهاي نوکلئوتيدي با استفاده از نرميابي و ويرايش شدند. مقايسه تواليها توالياز اين جدايه
درصد(  92. نتايج نشان داد که شباهت بااليي )باالي(/http://www.ncbi.nlm.nih.gov)بانک( انجام شد ها )ژنبانک جهاني ترادف

 27در  aiiAها وجود دارد. ژن هاي مرجع اين ژنهاي مورد آزمايش با استريندر جدايه hacBو  aiiA ،qsdAهاي هاي ژنميان توالي
در يک جدايه  qsdAوجود داشت. ژن  .Enterobacter spو  .Acinetobacter spاز جمله  شش جدايه گرم منفي جدايه گرم مثبت و

ها در رديابي شد. وجود اين ژن Brevundimonasنيز فقط در يک جدايه گرم منفي از جنس  hacBوجود داشت. ژن  .Bacillus spاز 
شود ها توسط ژني کد ميدر اين جدايه NAHLه فعاليت تجزيه کنند ثابت مي کند کاختالل ايجاد مي QSاي که در هاي فراريشهباکتري

هاي سيگنال را تغيير داده ها ساختار مولکولکنند. اين آنزيمهايي است که الکتوناز يا آسيالز را کد ميژن که توالي آن بسيار شبيه به توالي
ها هيچ نشان داد که در برخي جدايه HPLCنتايج روش کنند. جلوگيري مي LuxRکننده رونويسي يعني ها به تنظيمو از اتصال آن

توانايي غير ها بود. کنندگي اين آنزيمها و توانايي باالي تجزيهرديابي نشد که نشانگر تجزيه کامل آن توسط آنتاگونيست AHLميزاني از 
هاي پاتوژن و کاهش خسارت تريزايي بسياري از باکممکن است در کنترل بيماري AHLs (quorum quenching, QQ)فعال کردن 

 زميني موثر باشد. ساق سياه سيب
 

 .QS ،AHL ،Pectobacterium atrosepticum های کلیدی:واژه
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های بیولوژیکی و مولکولی فیتوپالسماهای همراه با بیماری جاروک یونجه در مناطق گسترش بیماری بررسی ویژگی

 در ایران

 

 4و آسوآنتا برتاچینی 3، محمد صالحی1، غالم خداکرمیان2و  1سید علیرضا اسمعیل زاده حسینی

 

 گروه گیاه پزشکی دانشگاه بوعلی سینا همدان، همدان، ایران-1
بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  -2 

 کشاورزی، یزد، ایران
گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  بخش تحقیقات-3

 کشاورزی، زرقان، ایران.
 آزمایشگاه بیماری شناسی گیاهی، بخش علوم کشاورزی دانشگاه بولونیا ایتالیا  -4 

saesmailzadeh@iripp.ir 

 
براساس  1394تا  1392هاي ي يونجه در ايران است. مناطق گسترش بيماري در ايران طي سالهاجاروک يونجه يکي از مهمترين بيماري

اي پليمراز تعيين شد. پس از تعيين مزارع آلوده و هاي زنجيرهاي و واکنشعاليم مشخص بيماري، آزمايش االيزا با آنتي بادي چند همسانه
هاي همراه با بيماري جاروک يونجه در مناطق مختلف ايران لکولي، فيتوپالسماها براساس خصوصيات بيولوژيکي و موگيري از آننمونه

تشخيص داده شد. فيتوپالسماي همراه با بيماري جاروک يونجه با استفاده از سس از يونجه به پروانش انتقال يافت و عاليم مرتبط با 
هاي ه گياه پروانش منتقل و در اين گياه تکثير و نگهداري شد. نمونهفيتوپالسما ديده شد. فيتوپالسماي عامل بيماري با استفاده از پيوند ب

اي پليمراز مستقيم با استفاده از جفت آغازگر يونجه داراي عاليم جاروک و پروانش هاي مايه زني شده در گلخانه در آزمون واکنش زنجيره
P1/P7 اي و واکنش زنجيرهاي پليمراز دومرحله اي با استفاده از جفت آغازگرهP1/P7  در مرحله ي اول و آغازگرهاي

R16mR2/R16mF2  وR16F2n/R16R2  در مرحله دوم واکنش مثبت نشان دادند. با استفاده از آغازگرهاي باال به ترتيب قطعات با
( RFLP) ت برشيهاي چند شکلي طولي قطعاهاي فيتوپالسماها با آزمونجفت باز تکثير شد. نمونه 1200و  1400، 1800هاي تقريبي اندازه

و ترادف ناحيه تکثيري اين جفت  R16F2n/R16R2با جفت آغازگر  ايدو مرحله PCRحقيقي و مجازي با استفاده از ترادف محصول 
مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج نشان داد که فيتوپالسماي همراه با جاروک  16S)جفت باز از ژن آر ان اي ريبوزومي  1250آغازگر )حدود 

هاي وابسته به گروه تعلق دارند. استرين 16SrXII و 16SrI، 16SrII ،16SrVIريبوزومي شامل  RNAدر ايران به چهار گروه يونجه 
16SrI هاي هاي شناخته شده نبودند. زيرگروهفقط در استان آذربايجان غربي ديده شدند که متعلق به زيرگروهC  وD  16از گروهSrII  در

بلوچستان، کرمان، اصفهان، همدان، خوزستان، خراسان رضوي و جنوبي، فارس و بوشهر رديابي شدند. دو استرين  هاي يزد، سيستان واستان
جفت باز از نواحي  1200فيتوپالسماي همراه با جاروک يونجه از مناطق جويم در استان فارس و چاهگير ابرکوه در استان يزد بر اساس توالي 

قرار گرفتند. اين دو استرين براساس عاليم انتقال در گياهان  16SrIIاز گروه  Cدر زير گروه  23Sو  16Sي بين ژني و ناحيه 16Sژن 
 Aاز زير گروه  16SrVIمحک و انتقال با ناقل با هم متفاوت و از نظر ارتباط سرولوژيکي قابل تفکيک بودند. يک استرين که وابسته به گروه 

هاي آذربايجان شرقي و زنجان و همچنين چاهگير ابرکوه در استان يزد مشاهده شد. استرينتانکاري بين اسي يونجهبود فقط در دو منطقه
هاي آذربايجان شرقي، کردستان، لرستان، چهار محال و بختياري، همدان، ياسوج، فارس و کرمانشاه هاي فيتوپالسماي گردآوري شده از استان

و  16SrXII-Aالسماي غالب گردآوري شده از مناطق غربي کشور وابسته به زير گروه بودند. فيتوپ Aزير گروه  16SrXIIوابسته به گروه 
 بودند.  16SrII-Dفيتوپالسماي غالب مناطق مرکزي و شرقي وابسته به زير گروه 

 

 .ريبوزومي، آناليز فيلوژنتيکي RNAهاي ، االيزا، گروهPCR ،RFLP های کلیدی:واژه
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 ( از استان زنجانStolburنی سیب زمینی )اولین گزارش از بیماری سر ارغوا

 
 سید محسن تقوی، علیرضا افشاریفر، محمود معصومی و علی اکبر بهجت نیا ،سجاد شاهوردی

 

 shsajad88@gmail.com، بخش گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

 
ها هستند که بوسيله آوند آبکشي از شاخه موليکوت فيتوپالسماها بيمارگرهاي گياهي بدون ديواره سلولي، غير قابل کشت، محدود به

ها به لحاظ اقتصادي مهم هستند، از جمله سيب هايي در صدها گونه گياهي، که بسياري از آنها با بيماريشوند. آنحشرات منتقل مي
ايي است که به طور جدي سيب زميني يک بيماري فيتوپالسم سر ارغوانيبيماري  همراه هستند. (.Solanum tuberosum L) زميني

هاي فعلي حاکي از رخداد بيماري گياهي مرتبط با فيتوپالسماي دهد. دادهعملکرد و کيفيت غده سيب زميني را تحت تاثير قرار مي
'Candidatus (Ca.) Phytoplasma solani'  16از گروهSrXII  در سيب زميني به عنوان يک محصول غذايي مهم و کاالي

اي و مولکولي براي شناسايي عامل اين بيماري درگياهان سيب زميني داراي عاليم در استان هاي مزرعهاست. از دادهصادراتي ايران 
از مزارع سيب زميني استان زنجان، عالئم سر ارغواني سيب زميني مشاهده شد. بارزترين  1394در بازديدهاي سال  زنجان استفاده شد.

هاي انتهايي گياه، پيچيدگي برگ به سمت باال، کوتولگي ها، ارغواني شدن اندامي ميانگرهاهش فاصلهعالئم عبارت بودند از ريز برگي، ک
گياهان سيب زميني داراي عاليم و بدون عاليم دي. ان. اي کل  هاي هوايي. به منظور شناسايي عامل بيماري از برگگياه و تشکيل غده

اي پلي مراز دنازيست آسيا استخراج شد. شناسايي اوليه بيماري با روش واکنش زنجيره شرکت 1شماره  DNAبا استفاده از کيت استخراج 
گياه سيب  5( انجام شد. Lee et al. 1998) R16F2n/R16R2اي و آغازگرهاي آشيانه P1/P7با استفاده از آغازگرهاي عمومي 

نمونه  5نمونه از  5در  'Candidatus (Ca.) Phytoplasma solani'زميني بدون عاليم به عنوان شاهد در نظر گرفته شد حضور 
ها در نمونه سالم نشان هاي داراي عالئم و فقدان آنجفت باز از نمونه 1200گياهان داراي عاليم تعيين شد. تکثير قطعه با اندازه تقريبي 

قيم تعيين ترادف شد. جستجوي اي به صورت مستدو مرحله PCRدهنده آلودگي گياهان مورد بررسي به فيتوپالسما بود. محصول 
BLAST بدست آمده عامل سر ارغواني سيب زميني در زنجان بيشترين شباهت را با  نشان داد که ترادفCandidatus 

Phytoplasma solani (Stolbur Group که متعلق به گروه )16srRNAXII باشد. اين اولين گزارش از بيماري سر است دارا مي
نجان است. وجود فيتوپالسماي سيب زميني به طور کلي در زنجان معمول نيست ، نتايج ما نشان دهنده تشخيص اوليه ارغواني در استان ز

از روي عاليم از قبل مشاهده شده در سيب زميني است. فراواني بوته هاي آلوده و توزيع اين بيماري در استان زنجان  stolburفيتوپالسما 
در زنجان يک يافته مهم با پتانسيل عواقب گسترده، نياز به تحقيقات بيشتر براي  stolburيني وجود بيماري سيب زم مشخص نيست.

 .تعيين گياهان منبع ايناکولوم و جمعيت حشره ناقل با هدف ابداع و اجراي راهبرد کنترلي موثر است

 

 . '16sr RNA XII،'Candidatus Phytoplasma solani،  ايدو مرحله PCRتعيين ترادف،  های کلیدی:واژه
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 خروس در استان خوزستانهمراهی یک فیتوپالسما با بیماری کتابی شدن گیاه تاج

 
 ، رضا فرخی نژاد و مهدی مهرابی کوشکیمحمد عظیمی

 

به ترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد، استاد و استادیار بیماری شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید  
 ران اهوازچم

 Azimi.ac.ir@gmail.com 
 

باشند که محدود به آوند آبکش بوده و به هاي بسيار کوچک، فاقد ديواره سلولي و متعلق به رده موليکوت ها ميفيتوپالسماها پروکاريوت 
شهري، بخصوص در  گياهان زينتي نقش بسزايي در زيباسازي فضاي کند.ي گياهي در سراسر دنيا خسارت وارد ميگونه 700بيش از 

هاي جنوب و جنوب غرب کشور دارند. با توجه به نامشخص بودن وضعيت آلودگي گياهان زينتي استان خوزستان به بيمارگر استان
طــي  طرح و اجرا شد. (Celosia cristata)خروس فيتوپالسمايي، اين تحقيق جهت رديابي و بيمارگرهاي فيتوپالسمايي در گياه تاج

خروس در فضاي سبز مناطق مختلف هاي تاجهاي فـــيتوپالسمايي روي بعضي بوتهعــالئمي شبـيه بيماري 1395و  1394هاي سال
ها و کتابي شدن ساقه خروس شامل تراکم و ريزبرگي شديد برگهاي مختلف تاجشده روي بوتهشهرستان اهواز ديده شد. عالئم مشاهده

هاي مجزا به آزمايشگاه منتقل شدند. جهت رديابي عوامل فيتوپالسمايي، صورت جداگانه در کيسهههاي داراي عالئم و سالم ببود. نمونه
 DNAليتري، با ازت مايع پودر شـدند. ميلي 50هاي انجمادي در لوله هاي برگي جداسازي و بعد از فرآيند خشکرگبرگ مياني از نمونه

( PCRمراز)اي پلياستخراج شد. جهت رديابي عوامل فيتوپالسمايي، واکنش زنجيره CTABهاي پودر شده با روش مبتني بر کل از نمونه
انجام شد. بعد از الکتروفورز محصوالت تکثيري،  R16F2n/R16R2و  P1/P7اي با استفاده از دو جفت آغازگر معمولي و آشيانه

سازي آشيانه اي از روي ژل آگارز خالص PCRيد. محصول جفت باز مشاهده گرد 1200اندازه تقريبي هاي داراي عالئم، باندي بهدرنمونه
دسترسي  و مونتاژ، در پايگاه اطالعات ژنوم با شماره هاي نوکلئوتيدي بعد از ويرايشو سپس توالي يابي شدند. يکي از ترادف

KX088458  در بانک ژن ثبت گرديد. جستجويBLASTn  هاي موردمطالعه با جدايهبراي بررسي ميزان شباهت ترادف نوکلئوتيدي
 هاي موردمطالعه با فيتوپالسماهاي گروهمربوط به همه جدايه هاي نمايه شده در بانک ژن انجام شد. تواليهاي مربوط به جدايهتوالي

16SrII بهاربيشترين شباهت را داشتند و ميزان شباهت نوکلئوتيدي آن با فيتوپالسما هاي فيلودي گل هميشه (Acc. No.: 

KU297202،)  يک جدايه ازCandidatus Phytoplasma aurantifolia (Acc. No.: LT558766) غنچه درشتي ،
 :.Acc. No)، فيلودي باقال (Acc. No.: KT005455)فيـــلودي گل آفتــابگــردان  (،Acc. No.: KP027532)فرنگي گوجه

KP869129)  دادند. بررسي الگوي برشي حاصل از هضم مجازي  درصدي نشان 99و تعداد ديگري از اعضاي اين گروه شباهت
خروس را به گروه جاروک تعلق عامل کتابي شدن و ريزبرگي گياه تاج 16S rDNAهاي تکثيري و آناليز فيلوژنتيکي مبتني بر ترادف
س اطالعات تائيد کرد. بر اسا 16SrII-D (Acc. No. Y10097) و زيرگروه peanut witches broom, 16SrII))زميني بادام

 باشد.خروس در استان خوزستان ميموجود، مطالعه حاضر اولين گزارش از بروز بيماري فيتوپالسمايي روي گياه زينتي تاج

 

 .مجازي، آناليز فيلوژنتيکي PCR ،RFLP های کلیدی:واژه
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 یدر درختان لیموترش در طی دوره نهان بیمار Candidatus Phytoplasma aurantifoliaردیابی 

 
  2و محمد صالحی 1اله حمزه زرقانی، حبیب1اله ایزدپناه، کرامت1محسن امیری مزرائی

 

 بخش گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز -1

 بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس-2

Mohsen_mazra@yahoo.com 
 

هاي يکي از مهمترين تهديدات باغ Candidatus Phytoplasma aurantifoliaامل بيماري فيتوپالسمايي جاروک ليموترش با ع
ليموترش و ساير مرکبات حساس در کشورهاي ايران، عمان و امارات است. اين بيماري باعث کاهش محصول درختان آلوده و در نهايت 

وجود آمدن حالت جارويي روي گياه است که ناشي از بهم گردد. از عالئم اصلي اين بيماري به ها در زمان کوتاهي مينابودي کامل آن
-هاي تک همسانههاي سرولوژيکي با آنتي باديخوردن تعادل هورموني است. براي رديابي عامل بيماري از الکترون ميکروسکوپي، آزمايش

يص سريع و دقيق عامل بيماري در شود. در مديريت بيماري تشخهاي مبتني بر پي سي آر استفاده مياي، دي ان اي نشان دار و روش
هاي مختلف نهالباشد. به همين منظور در اين پژوهش ميزان جمعيت فيتوپالسما در قسمتطي دوره نهان بيماري بسيار حائز اهميت مي

سي آر کمي مورد  ستان ميناب با آزمون پيهاي شهرهاي آلوده شده در گلخانه و نيز روند تغييرات جمعيت در درختان بدون عالئم در باغ
هاي بررسي قرار گرفت. در گلخانه به وسيله پيوند جانبي تعداد پنج اصله نهال سالم ليموترش مايه زني شد. ده ماه بعد از پيوند در همه نهال

عالئم ي جانبي نسبت به محل پيوند فاقد مورد آزمايش روي شاخه پيوند زده شده عالئم جارويي شديدي ظاهر گشت در حالي که شاخه
-هاي بدون عالئم در موقعيتها از روي شاخه پيوند زده شده، ساقه و برگي جاروکو ساقه هاهايي از برگنمونه ظاهري بود. در اين زمان

هاي باال، وسط و پايين شاخه جانبي و نيز از پوست در ناحيه طوقه و نقاط مختلف ريشه گرفته شد. در طبيعت نيز نمونه برداري از هشت 
هاي گرفته شده، آزمون پي سي آر کمي ت بدون عالئم در سه ماه اسفند، مرداد و آذر صورت گرفت. بعد از استخراج دي ان اي نمونهدرخ

انجام  16S rRNAجفت بازي از ناحيه  115اي با آغازگرهايي مبتني بر قطعه Master Mix Taqmanبه روش مطلق و با استفاده از 
ها بيشترين ميزان جمعيت فيتوپالسما حضور دارد. در طوقه و نقاط مختلف ريشه نيز هاي جاروکو برگ ساقهشد. نتايج نشان داد که در 

هاي عالئم دار، طوقه و هاي هوايي بدون عالئم جمعيت فيتوپالسما بسيار کمتر از شاخهجمعيت بااليي از بيمارگر وجود داشت. در قسمت
هاي طبيعت هاي بااليي ديده شد. بر اساس نتايج نمونهجمعيت فيتوپالسما در ساقه و سپس برگ ها بيشترينريشه بود. از ميان اين قسمت

هاي مرداد بود و نمونه آلودگي شش اصله از درختان مورد آزمايش تاييد شد. در اين درختان بيشترين جمعيت فيتوپالسما مربوط به نمونه
شود براي رديابي بيمارگر در درختان بدون . بر اساس نتايج پژوهش حاضر پيشنهاد ميهاي آذر و اسفند تفاوت چنداني با يکديگر نداشتند.

هاي جوان انتهايي استفاده گردد. بهترين فصل هاي ليموترش از پوست سبز ساقه همراه با رگبرگ برگعالئم از پوست طوقه و در نهال
 ها تابستان است.نموده سازي باغ

 

 .پي سي آر کمي، نموده سازي، جاروکفيتوپالسما،  های کلیدی:واژه
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 های لیموترش بعد از مایه زنی با پیونددر نهال Candidatus Phytoplasma aurantifoliaمسیر حرکت 

 
 1اله حمزه زرقانیو حبیب 2، محمد صالحی1اله ایزدپناه، کرامت1محسن امیری مزرائی

 

 بخش گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز .1

 ش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارسبخ.2

Mohsen_mazra@yahoo.com 
 

ها هستند که باعث بيماري در فيتوپالسماها بيمارگرهاي گياهي بدون ديواره سلولي، با اندازه ژنوم کوچک و غير قابل کشت از رده ماليکوت
کنند. بيماري فيتوپالسمايي جاروک ليموترش با عامل ها در آوندهاي آبکشي تجمع ميشوند. در گياهان بيمار آني گياهي ميصدها گونه

Candidatus Phytoplasma aurantifolia باشد. اين بيماري سبب مهمترين بيماري درختان ليموترش در نواحي جنوب ايران مي
لوچستان و کرمان شده است و براي فارس نيز تهديدي جدي هاي هرمزگان، سيستان و بهاي ليموترش در استانتخريب تعداد زيادي از باغ

گياه و در مواردي جهت  -شود. دانستن مسير حرکت فيتوپالسماها در ميزبان گياهي براي درک برهمکنش فيتوپالسما محسوب مي
هاي ليموترش اقدام به مديريت بيماري ضروري است. به همين منظور براي تعيين مسير حرکت فيتوپالسماي جاروک ليموترش در نهال

مايه زني سه اصله نهال سالم ليموترش به وسيله پيوند جانبي در گلخانه شد. اين پژوهش در قالب طرح کامال تصادفي به صورت تکرار در 
عت، يک سا 12هاي هاي انتهايي راس شاخه در زمانهاي پايين و باالي محل پيوند و برگهايي از ريشه، برگنمونهزمان انجام گرفت. 

هاي گرفته شده، آزمون پي سي آر کمي به روش مطلق و با استفاده روز و سه روز بعد از پيوند گرفته شد. بعد از استخراج دي ان اي نمونه
انجام شد. بر اساس نتايج،  16S rRNAجفت بازي از ناحيه  115اي با آغازگرهايي مبتني بر قطعه Master Mix Taqmanاز 

ها و ساعت بعد از پيوند در يکي از گياهان در تمام موقعيت 24هاي ساعت بعد از پيوند رديابي نشد، اما در نمونه12هاي ونهفيتوپالسما در نم
ها بيمارگر رديابي شد. در در هر سه گياه مورد آزمايش و در تمام موقعيت در يکي ديگر فقط در ريشه رديابي گشت. در سه روز بعد از پيوند

ماه بعد از گذشت پيوند هم عالئم جاروئي  10 هاي انتهايي ساقه بود.ي ريشه و سپس برگين جمعيت مربوط به نمونهاين زمان بيشتر
شديدي در شاخه پيوند زده شده ظاهر گشت در حالي که در شاخه جانبي عالئمي ديده نشد. آزمايش تعيين غلظت هم نشان داد که تعداد 

هاي ليموترش بعد از ورود به دهد که فيتوپالسما در نهالتر است. نتايج پژوهش حاضر نشان ميي جانبي خيلي کمفيتوپالسما در شاخه
باشد. از آنجائيکه هاي انتهايي ميي آوندي داراي حرکت رو به پائين در جهت ريشه و نيز حرکت رو به باال در جهت برگساقه همراه شيره

هاي انتهايي است، اين ي آوندي در گياه به سمت ريشه و برگبيشترين مقدار شيره محل پيوند در وسط ساقه بود و در مرحله رويشي هم
رسد. ظهور عالئم در شاخه پيوند زده شده و فقدان آن در شاخه جانبي نيز تاييد کننده حرکت رو به باالي بيمارگر موضوع طبيعي به نظر مي

 .هاي جانبي هم بايد بررسي شودميک در شاخهسيست از محل پيوند در گياه است. البته امکان القاي مقاومت

 

 .فيتوپالسما، پي سي آر کمي، جاروک، جمعيت های کلیدی:واژه
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 گرهای فیتوپالسمای جاروک لیموترش در گیاه آلوده شناسایی عمل

 
 2کریستینا مرزاکی و1، کرامت اله ایزدپناه2، سابرینا پالمانو1،2آمنه عنابستانی

 

 .شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران مرکز تحقیقات ویروس.1

 موسسه گیاهپزشکی، شورای تحقیقات ملی، تورین، ایتالیا .2
 Aanabestani@gmail.com 

 
وامل مهم خسارت در باغ هاي ليمو ترش در يکي از ع Candidatus phytoplasma aurantifoliaبيماري جاروک ليموترش ناشي از 

پيش از اين جاروک ليمو ترش از کشورهاي عمان و امارات متحده عربي گزارش شده و در اين کشور ها نيز  باشد.مناطق جنوبي ايران مي
هاي دخيل ميزبان و پروتئينباعث نابودي باغ هاي ليمو ترش شده است. اطالعات چنداني در رابطه با نحوه برهمکنش اين بيمارگر با گياه 

گرهاي آن ، يابي نشده است به منظور رديابي عملباشد. از آنجا که ژنوم فيتوپالسماي جاروک ليموترش تواليدر اين امر در دسترس نمي
موجود در ژنوم اين گر هاي عملواکاوي شد. پروتئين SignalP version 3افزار ژنوم فيتوپالسماي جاروک بادام زميني با استفاده از نرم
اِ از بافت گياه آلوده ليموترش انها پرايمرهاي مورد نياز طراحي شدند. استخراج ديفيتوپالسما شناسايي شده و بر اساس توالي اين پروتئين

ير شدند که گر با استفاده از اين روش تکثعمل 8مراز به کار رفت. به طور کلي اي پليانجام شد و در واکنش زنجيره CTABبه روش 
گر باشد. توالي عملدرصد مي 100تا  50گرهاي موجود در ژنوم فيتوپالسماي جاروک بادام زميني، درصد مشابهت توالي آنها با عمل

SAP11 ( بوده و با توجه به شناسايي اين عمل %100در هر دو فيتوپالسما يکسان )هاي ديگر به نظر گر در فيتوپالسماهاي گروهشباهت
گر عمومي در بسياري از فيتوپالسماها داراي نقش مهمي در برهمکنش با گياه ميزبان باشد. از طرف ديگر با که به عنوان يک عملرسد مي

هاي گر نقشرسد که اين دو عملموجود در ژنوم دو فيتوپالسما به نظر مي Eff99و  Eff64گر هاي دو عملتوجه به شباهت کم همولوگ
گرها در گياه آلوده اين عمل گياه ميزبان مربوط به هر فيتوپالسما داشته باشند. به منظور بررسي وجود ترانوشت تري در آلودگياختصاصي

اِي ان( ديReverse transcriptaseاِ از گياه آلوده صورت گرفته و با استفاده از آنزيم ترانسکريپتاز معکوس )ليموترش، استخراج آران
مراز اي پليگر در آزمون واکنش زنجيرهگر با استفاده از پرايمر اختصاصي آن عملوشت مربوط به هر عملمکمل سنتز گرديد. وجود تران

گر در گياه آلوده ليموترش قابل رديابي بود که نشاندهنده عدم بيان و يا عمل 5گر شناسايي شده تنها ترانوشت عمل 8بررسي شد. از بين 
مستقيم  PCRدر  WBDLEff99و  WBDLEff64گر عمل 2باشد. ترانوشت ليموترش مي بيان بسيار پايين سه ژن ديگر در گياه

گر دهد دو عملباشد که نشان مياي قابل رديابي ميدو مرحله PCRگرها در قابل رديابي بوده در صورتي که ترانوشت ساير عمل
WBDLEff64  وWBDLEff99 ها در ها و استفاده از آنايي بيشتر اين پروتئينشوند. شناسدر گياه آلوده در سطوح باالتري بيان مي

 تواند يکي از راهکارهاي مفيد در مقابله با اين بيمارگر باشد.جهت ايجاد مقاومت مي

 

   .بيماري جاروک ليموترش گر، عمل ،فيتوپالسما های کلیدی:واژه

  

mailto:Aanabestani@gmail.com
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جاروک لیموترش در گیاه از ژنوم فیتوپالسمای  WBDLEff64گر تعیین محل استقرار داخل سلولی عمل

Nicotiana benthamiana با روش بیان گذرا 

 
 2کریستینا مرزاکی و1، آندرآ کارا، مارتا والینو، کرامت اله ایزدپناه2، مارتینا مورانو، سابرینا پالمانو1،2آمنه عنابستانی

 

 ران. مرکز تحقیقات ویروس شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ای -1
 موسسه گیاهپزشکی، شورای تحقیقات ملی، تورین، ایتالیا -2

Aanabestani@gmail.com 
 

هاي مهم بيمارگري در کنند. از عاملهاي بيمارگر گياهي از راهبردهاي اختصاصي جهت ايجاد بيماري در ميزبان خود استفاده ميباکتري
گر از ژنوم فيتوپالسماي جاروک ليموترش شناسايي و توالي گر اشاره کرد. در مطالعات قبل چندين عملهاي عملتوان به پروتئينميها آن

، از ژنوم فيتوپالسماي جاروک ليموترش در گياه توتون و شناسايي WBDLEff64گرها، اند. به منظور بيان يکي از اين عمليابي شده
ساخته شد بدين  Gatewayگر از روش بيان گذرا استفاده گرديد. سازه مورد نظر با استفاده از فناوري ولي اين عملمحل استقرار داخل سل

در دو انتهاي پرايمر طراحي شدند و اين ژن با  attB2و  attB1داراي دو توالي  WBDLEff64صورت که پرايمرهاي اختصاصي ژن 
 PEGبا استفاده از  PCR( محصول entry cloneشد. به منظور ساخت همسانه ورودي ) مراز تکثيراي پلياستفاده از واکنش زنجيره

قرار گرفت. قطعه تکثير شده در دو انتها  pDNOR207( با پالسميد دهندهBP recombinationخالص شده و در واکنش نوترکيبي )
يابي تاييد شده صحت توالي ژن مورد نظر با استفاده از تواليشود. هاي خاصي بوده که منجر به نوترکيبي با پالسميد دهنده ميداراي توالي

گرديد. اين پالسميد  pB7WG2-GFP( وارد پالسميد مقصد LR recombinationسپس اين ژن طي يک واکنش نوترکيبي ديگر )
گردد. ل مشخص ميدر سلو WBDLEff64بوده و با بيان اين سازه محل استقرار پروتئين  Green fluorescent proteinداراي ژن 
منتقل شد. سازه مورد  Agrobacterium tumefasciensاز باکتري  GV3101زني گياهان توتون، سازه مورد نظر به سويه جهت مايه

ساعت بيان پروتئين مورد نظر با  72زني شده و پس از گذشت برگي مايه 4به گياهان توتون در مرحله  Agroinfiltrationنظر با روش 
در مقايسه با گياهان بيان کننده  GFP-WBDLEff64از ميکروسکوپ هم کانون بررسي گرديد. گياهان بيان کننده سازه استفاده 
در سلول بيشتر در ارتباط با  WBDLEff64ها نشان دادند. بيان پروتئين به تنهايي، بيان بااليي را در سطح سلول GFPپروتئين 
باشد. استقرار بيشتر اين پروتئين بر سمي و همچنين در ارتباط با غشاي هسته و غشاي سلول ميهاي غشادار از جمله شبکه آندوپالاندامک

روي غشاي هسته نسبت به داخل هسته و همچنين بر روي غشاي شبکه آندوپالسمي در اطراف هسته نشاندهنده عملکرد اين پروتئين در 
اخت بيان شده بود. به طور کلي ميهاي سلول به طور يکنوتمام قسمت به تنهايي در GFPباشد. در صورتي که پروتئين اين نواحي مي

در سيتوپالسم سلول بوده و تجمع کمتر آن در هسته اين نتيجه را تاييد مي  WBDLEff64توان نتيجه گرفت که محل عملکرد پروتئين 
توان از اين اطالعات در راستاي مقابله با است که مي ها نياز به مطالعات بيشتريکند. به منظور تعيين عملکرد اين پروتئين در اين مکان

 فيتوپالسماي جاروک ليموترش استفاده کرد.

 

 .گرها، جاروک ليموترش، فيتوپالسماميکروسکوپ هم کانون، عمل های کلیدی:واژه
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 در استان خراسان رضوی گردو Xanthomonas بررسی فنوتیپی، مولکولی و بیماریزایی جدایه های

 
  1و ماهرخ فالحتی رستگار2، پژمان خدایگان1، ساره بقایی راوری1ه سروش نیامعصوم

 
 گروه گیاهپزشکی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد ، -1
 گروه گیاهپزشکی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر )ع( رفسنجان-2

msroshnia88@yahoo.com 
 

ري در جهان است. ميوه و چوب اين گياه در صنعت ارزش فوق العاده اي دارد. يکي گردو از گونه هاي مهم درختان سخت چوب و خشکبا
 .Xanthomonas arboricola pvاز مهمترين عوامل کاهش کميت و کيفيت گردو، بيمارگرهاي باکتريايي و از جمله باکتري 

juglandis مناطق کشت گردو ايجاد مي نمايد. در  مي باشد که در صورت وجود شرايط مناسب توسعه بيماري، خسارت شديدي را در
توسط اسفندياري از شمال کشور و در سالهاي بعد به طور وسيع از  1327ايران بيماري سوختگي باکتريايي گردو، اولين بار در سال 
هاي تيره لکهها  اي در برگها، لکهعالئم بيماري شامل لکه هاي نکروزه زوايهاستانهاي شمالي، مرکزي و غربي کشور گزارش شده است. 

فرورفته در ميوه که بتدريج به مغز گردو سرايت مي کند و شانکر در بخش هاي انتهايي شاخه مي باشد. با توجه به اهميت بيماري در 
 گردوکاريهاي استان خراسان رضوي، مطالعه حاضر با هدف جداسازي باکتري عامل بيماري و تاييد فنوتيپي، مولکولي و بيماريزايي جدايه

از باغات گردو، نمونه هايي داراي عالئم از مناطق  1393سال بازديدهاي بعمل آمده در  هاي زانتوموناس گردو انجام گرفته است. در
( انجام گرفت. سنجش بيماريزايي YDCکربنات کلسيم )-دکستروز-مختلف جمع آوري گرديدند. جداسازي روي محيط عصاره مخمر

گردو و مايه زني سوسپانسيون باکتري به بخش مزوکارپ بافت انجام پذيرفت. آزمونهاي بيوشيمايي،  جدايه ها بر روي ميوه هاي نارس
فيزيولوژيکي و بررسي رنگدانه زانتومونادين طبق روشهاي متعارف انجام گرديد. تاييد مولکولي جدايه ها با استفاده از واکنش زنجيره اي 

پذيرفت. از کشت نمونه هاي داراي عاليم لکه برگي و سياه شدگي ميوه روي محيط  پليمراز به کمک آغازگرهاي اختصاصي گونه صورت
YDC روز مورد ارزيابي قرارگرفت  10 -15، کلني هاي زرد رنگ، لعاب دار و محدب به دست آمد. نتايج تست بيماري زايي بعد از گذشت

هاي بيماريزا مورد عالئم خاصي مشاهده نگرديد. جدايهر استريل و در محل تلقيح به صورت نواحي نکروزه مشاهده گرديد. در تيمار آب مقط
از اسيد آمينه سيستئين و استفاده از سلوبيوز S2Hبررسي در آزمون هاي فنوتيپي، گرم منفي، کاتاالز مثبت مي باشند. همچنين قادر به توليد 

مثبت است و  %5توليد لوان و رشد محيط حاوي نمک طعام هستند. واکنش تمام جدايه ها به آزمونهاي هيدروليز آسکولين، ذوب ژالتين، 
قابليت رشد نداشتند. ارزيابي رنگدانه زانتومونادين براي جدايه ها حاکي از حداکثر جذب در  % 0.1نيز در محيط داراي تترازوليوم کلرايد 

جفت بازي را نمودند که نشان  402توليد باند نانومتر را دارد. جدايه هاي مورد مطالعه همچنين با آغازگرهاي اختصاصي  450طول موج 
دهنده تاييد مولکولي جدايه ها در سطح گونه است. با توجه به سنجش آزمونهاي بيوشيميايي و فيزيولوژيک، بيماريزا بودن جدايه ها در 

 Xanthomonasاختصاصي، جدايه هاي بدست آمده از گردو هاي خراسان رضوي به عنوان  PCRشرايط آمايشگاهي و آزمون 

arboricola pv. juglandis .شناسايي مي شوند 

 

 .Xanthomonas arboricola pv. Juglandisگردو، سوختگي باکتريايي،  های کلیدی: واژه
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 نسترن در ایران با بیماری جاروک 16SrXIIاولین گزارش از همراهی یک فیتوپالسما از گروه 

 
 ن تقوی و سید علی اکبر بهجت نیا، علیرضا افشاریفر، سید محسسجاد شاهوردی

 

 بخشگیاهپزشکیدانشکدهکشاورزیدانشگاهشیراز
 shsajad88@gmail.com 

 
( گونه اي مرکب و پيچيده از رز وحشي مي باشد. گونه هاي بسياري از آن بصورت خودرو در جنگل هاي شمال، Rosa caninaنسترن )

در بازديدهايي  شوند.ها کاشته ميادي از گونه ها نيز به عنوان گياهان زينتي در باغمنطقه ارسباران و نواحي استپي خزر يافت مي شود. تعد
در بعضي درختچه هاي نسترن عالئمي شامل کاهش فاصله ميانگره ها، زنجان انجام گرفت  استاناز فضاي سبز  1394که در سال 

منظور اثبات حظور فيتوپالسماي همراه با بيماري در ده شد. بهها مشاهها و خشکيدگي شاخهي برگجارويي شدن شاخه ها، ريز برگي، زرد
 نمونه برگ 6مياني استخراج دي. ان. اي کل از بافت رگبرگ درختچه هاي نسترني که عاليم بيماري را بطور طبيعي نشان مي دادند،

شرکت دنازيست آسيا انجام شد. عالوه  1اره ميلي گرم بافت( با استفاده از کيت استخراج دي ان اي شم 100درختچه هاي داراي عاليم )
بر گياهان آلوده نسترن، گياه سالم نسترن، به عنوان کنتزل منفي، و گياه پروانش آلوده شده به بيماري جاروک ليموترش به عنوان کنترل 

 P1/P7ه از جفت آغازگرهاي با استفاد (nested PCR)اي پلي مراز دو مرحله اي مثبت در نظر گرفته شدند. در آزمون واکنش زنجيره
جفت  1250)دور دوم( از تمامي نمونه هاي داراي عاليم و نمونه کنترل مثبت، قطعاتي به اندازه تقريبي  R16F2n/R16R2)دور اول( و 

 1000تيديسپس ترادف نوکلئوباز از اپرون ناحيه ريبوزومي تکثير شد در حالي که در نمونه هاي بدون عالئم، هيج قطعه اي تکثير نشد. 
جستجو با نرم افزار جفت بازي( تعيين گرديد.  1200دو مرحله اي )باحذف نواحي ابتدايي و انتهايي ازقطعه  PCRجفت باز ازمحصول 

BLAST در پايگاه NCBI آر. ان. اي. هاي دي. ان. اي. بدست آمده بيشترين شباهت را با و بررسي فيلوژنتيکي نشان داد که ترادف
دارا مي باشد. فيتوپالسماهاي طبقه solani Candidatus Phytoplasma( 16SrXIIمربوط به) توپالسماهايفي16Sريبوزومي 

شوند. منتقل مي Cixiidaeهايي از خانواده  کنند و توسط زنجرک، طيف گسترده اي از گياهان را آلوده مي 16SrXIIبندي شده درگروه 
 Ca. Phytoplasma‘داراي چندين گونه، شامل  16SrXIIروه و خواص بيولوژيکي، گ16Sr RNAبراساس توالي ژن 

australiense’ ،‘Ca. Phytoplasma japonicum’  و‘Ca. Phytoplasma fragariae’ هاي جدا شده باشد. ساير استرينمي
 Vitisانگور ) در bois noirاز گياهان علفي و وحشي، گياهان چوبي و عامل بيماري فيتوپالسما هاي جدا شدهبه  16SrXIIگروه 

vinifera L.16هاي انجام شده تا کنون فيتوپالسمايي از گروه ( مرتبط هستند. بر اساس بررسيSrXII  از گياه نسترن در دنيا گزارش
 نشده است و اين اولين گزارش از وقوع اين بيماري است. 

 

 .16sr XII ،Roza caninaاي، دو مرحله PCRتعيين ترادف،  واژه های کلیدی:
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 های همدان و قزوینشناسایی و طبقه بندی فیتوپالسمای همراه با بیماری غنچه درشت گوجه فرنگی از استان

 
 محمود معصومی، علی اکبر بهجت نیا و فرشاد همتی سید محسن تقوی، علیرضا افشاریفر، ،سجاد شاهوردی

 

 بخشگیاهپزشکیدانشکدهکشاورزیدانشگاهشیراز
 shsajad88@gmail.com 

 
ترين محصوالت سبزي در ايران است که عالوه بر مصارف داخلي، از نظر يکي از مهم (.Lycopersicon esculentumL)فرنگيگوجه 

هاي مختلفي است. غنچه درشت يکي مي باشد. با اين حال توليد مطلوب اين محصول تحت تاثير آفات و بيماري صادرات نيز داراي اهميت
هاي از مزارع گوجه فرنگي استان 1394جه فرنگي درنقاط مختلف جهان است. در بازديدهاي سال هاي مهم و اقتصادي گواز بيماري

هاي سبز متورمي که بيش از اندازه ها، جوانههمدان و قزوين بطور نسبتا وسيعي عالئم بيماري شامل ضخيم شدن و راست ايستادن شاخه
وفيلودي مشاهده شد.  هااسبرگ هاي بزرگ و به هم چسبيده ، سبزشدن گلبرگبزرگ شده و ميوه اي توليد نکرده، گل هاي غير عادي با ک

هاي مختلف )مربوط به دو استان( گوجه فرنگي آلوده به گوجه فرنگي از طريق پيوند و از گوجه فرنگي به انتقال عامل بيماري از جدايه
روز بعد از پيوند، عالئم بيماري غنچه درشت همانند  40تا  30پروانش به وسيله سس انجام شد. در گياهان مايه زني شده با پيوند، حدود 

هاي آلوده در مزرعه ظاهر شد. به منظور اثبات همراهي فيتوپالسما با بيماري در گياهان گوجه فرنگي که بطور طبيعي و يا در گلخانه بوته
ي پلي مراز مستقيم با استفاده از جفت آغازگر عمومي اآلوده شده بودند، از رگبرگ برگ دي. ان. اي کل استخراج شد. در آزمون زنجيره

P1/P7 اي با استفاده از جفت آغازگرهاي عمومي و پي سي آر دو مرحلهP1/P7  دور اول( و(R16F2n/R16R2 )در تمامي  ( دور دوم
تکثير شد در حالي که  يه ريبوزوميجفت باز، از اپرون ناح 1200و  1800نمونه هاي داراي عاليم، قطعاتي به ترتيب با اندازه هاي تقريبي 

با نرم افزار  اي به صورت مستقيم تعيين ترادف شد. جستجودو مرحله PCRدر نمونه هاي سالم چنين قطعاتي تکثير نگرديد. محصول 
BLAST  نشان داد که فيتوپالسماي همراه با جدايه غنچه درشتي گوجه فرنگي در همدان بيشترين شباهت را باCandidatus 

Phytoplasma solani (Stolbur Groupاحتماال ،)  16متعلق به گروهSrRNA XII و عامل غنچه درشتي گوجه فرنگي در قزوين
 16SrRNA VI (Clover proliferation، احتماالمتعلق به گروه Candidatus Phytoplasma trifoliiبيشترين شباهت را با

groupکي تيگوجه فرنگي در دنيا داراي تنوع ژننشان داده است که فيتوپالسماي جدا شده از  هاي انجام شدهباشند. پژوهش( را دارا مي
گوجه  غنچه درشت قرار مي گيرند. در ايران فيتوپالسماي همراه با 16SrI, II, III, V, VI, IX, XIIهايبسيار بااليي بوده و در گروه

( و جاروک بادام زميني 16SrXI()Jamshidi et al., 2014وتر )(، گروه جاروک نخود کب16SrVIفرنگي در گروهاي افژولش شبدر )
(Salehi et al., 2015) باشد.و قزوين مي در استان هاي همدان غنچه درشتي اند. اين اولين گزارش از وجود بيماريبندي شدهطبقه 

 

 .، تنوع ژنتيکي16SrXII،16SrVIتعيين ترادف،  واژه های کلیدی:
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 های همراه با بیماری شانکر پوستی درختان گردو در استان کرمانیپی و ژنوتیپی باکتریهای فنوتبررسی ویژگی

 
 2. روح اهلل صابری ریسه3، احمد حسینی 2، پژمان خدایگان 1 الهه صادقی

 

 عصر )عج( رفسنجانشناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیارشد بیماریدانشجوی کارشناسی.1

 عصر )عج( رفسنجانشناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیدانشیار بیماری.2
 شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر )عج( رفسنجانیار بیماریاستاد.3
 sadeghi.e93@gmail.com 

 
استان کرمان مقام اول سطح زير کشت گردو را در کند. مياقتصاد ايران ايفا  گردو از درختان بسيار ارزشمندي است که نقش مهمي در

هاي درختان بالغ و جوان زا در پوست تنه و شاخههاي خسارتترين بيماريشانکر پوستي گردو از مهمکشور به خود اختصاص داده است. 
شود که در کوچک کروي، نامنظم در ناحيه کورتکس ايجاد مينواحي نکروزه و نقاط صورت باشد. عالئم اين بيماري ابتدا بهگردو مي

گذراني کرده و هاي عفوني درختان زمستانها و بافتگردد. عامل بيماري در شانکرصورت وجود رطوبت کافي و هواي گرم مشاهده مي
هاي مشکوک به بيماري از آوري نمونهعجم 1394در بهار و تابستان  کند.ها به خارج راه پيدا ميهمراه شيرابه مترشحه از محل شانکر

( EMBها، روي محيط کشت ائوزين متيلن بلو )هاي بدست آمده از نمونهباکتريدرختان گردوي مناطق مختلف استان کرمان انجام شد. 
مچنين براي بررسي هاي مرفولوژيکي، فيزيولوژيکي و بيوشيميايي انجام شد. هها، آزمونبه منظور شناسايي اوليه باکتري. خالص شدند

( استفاده گرديد. PCRها استخراج شد و براي انجام واکنش زنجيره اي پليمراز )اي ژنومي تمام آنانها ابتدا ديهاي ژنوتيپي جدايهويژگي
جفت ها دخالت دارد با استفاده از ، که در سيستم ترشحي نوع سوم اين باکتريhrcCجفت باز از ژن  255اي به طول تقريبي قطعه
ي سبز متاليک بر روي محيط هاي فنوتيپي از قبيل، توليد رنگدانهها در ويژگيتکثير شد. تمامي جدايه C3و  F1گرهاي اختصاصي آغاز

در غشا سلولي، يکسان بودند.  Cهوازي و حضور سيتوکروم اکسيداز بلو، توانايي رشد در هر دو شرايط هوازي و بيمتيلن کشت ائوزين 
هاي ساير مناطق استان بودند. در اين هاي فنوتيپي بسيار شبيه، اما متفاوت از جدايهآوري شده از هر منطقه از لحاظ ويژگيجمعهاي جدايه

ها که با استفاده از جفت آوري شده را به دو گروه تقسيم کرد. گروهي از جدايههاي جمعهاي فنوتيپي و ژنوتيپي، جدايهتحقيق نتايج آزمون
 Brenneriaها تکثير پيدا کرد به عنوان گونه در ژنوم آن hrcCجفت بازي مربوط به ژن  255ي اختصاصي، قطعه گرهايآغاز

nigrifluens هاي همراه با اين باکتري در نظر گرفته شدند. ها تکثير نيافت به عنوان جدايههايي که اين قطعه در ژنوم آنو جدايه
 B. nigrifluensهاي فنوتيپي نيز بسيار شبيه به استرين مرجع ان تکثير يافته بود، از لحاظ ويژگيشهايي که ژن مورد نظر در ژنومجدايه

باشد ترين راه ممکن براي شناخت باکتري مورد نظر مياي پليمراز کوتاههاي فنوتيپي افتراقي و واکنش زنجيرهرسد آزمونبودند. به نظر مي
زايي و شدت هاي همراه و بررسي توان بيماريري را دارند. بررسي و شناخت دقيق جدايهموقع بيماو کارايي الزم براي تشخيص به

ها در دست بررسي هاي ساير استانهاي جدا شده از استان کرمان با جدايهها و همچنين بررسي تنوع ژنتيکي جدايهزايي جدايهبيماري
 باشد.مي
 

 .ر، شانکر سطحيهاي بيمارگاستان کرمان، برنريا واژه های کلیدی:
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 به عنوان تهدید جدید برای درختان گردو استان البرز Brennerian nigrifluens باکتری
 

   2پژمان خدایگان و 1، حکیمه حبیبی1الهه صادقی

 

 عصر )عج( رفسنجانشناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولیارشد بیماریدانشجوی کارشناسی-1

 شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر )عج( رفسنجانار بیماریدانشی-2

sadeghi.e93@gmail.com 
 

شود. بيماري ترين درختان آجيلي و با ارزش از لحاظ چوب مرغوب شناخته ميدر ايران گردوي ايراني يا گردوي سياه به عنوان يکي از مهم
هاي اخير بيماري شانکر پوستي گردو در ايران شيوع پيدا کند. در سالهاي درختان بالغ و جوان حمله ميو شاخهشانکر پوستي گردو به تنه 

کند. با اينکه درخت کرده است. اين بيماري در شرايط محيطي مناسب )دما و رطوبت( به عنوان يک عامل جدي، درختان گردو را تهديد مي
، از مناطق مختلف استان البرز، از 1392ا اين بيماري تاکنون از اين استان گزارش نشده بود. در تابستان باشد، امگردو بومي استان البرز مي

هاي روي تنه و بافت مردگي اي تا سياه رنگ از شکافي قهوهها و تنه درختان داراي عالئم شانکر پوستي همراه با تراوش شيرابهشاخه
( خالص سازي EMBها، روي محيط کشت ائوزين متيلن بلو )هاي بدست آمده از نمونهکتريپوست داخلي، نمونه برداري انجام شد. با

هوازي را داشتند براي بررسي و اي که در واکنش گرم و اکسيداز پاسخ منفي و قابليت رشد در هر دو محيط هوازي و بيشدند. ده جدايه
زني هاي گردوي يک ساله و سپس مايهده، با ايجاد زخم روي شاخههاي انتخاب شزايي جدايهتوصيفات بيشتر انتخاب شدند. بيماري

ها انجام شد. همچنين آب مقطر سترون بعنوان شاهد ليتر، روي اين زخمسلول بر ميلي 910ها با غلظت سوسپانسيون هر يک از باکتري
اي پليمراز با استفاده از جفت ش زنجيرهها استخراج شد و واکنژنومي جدايه DNAهاي ژنوتيپي، استفاده شد. براي بررسي ويژگي

ها استفاده شد و براي شناسايي ملکولي جدايه recAFو  recARانجام شد. عالوه بر اين از آغازگرهاي  C3و  F1گرهاي اختصاصي آغاز
هاي گردو مجددا از لزا روي نهاهاي بيمارياستفاده شد. تمامي جدايه rep-PCRها، از روش همچنين جهت بررسي تنوع ژنتيکي جدايه

هاي ذکر شده انجام و نتايج ها، تکثير قطعات با استفاده از آغازگرژنومي اين جدايه DNAهاي آلوده جداسازي شدند. پس از استخراج بافت
هاي ها، لکههاي گردو با سوسپانسيون باکتريکوبي نهالهاي اوليه )اصلي( بررسي شد. يک ماه پس از مايهتوالي يابي با نتايج جدايه

کوبي شده با آب ها مشاهده شد. هيچ يک از عالئم ذکر شده در گياهان مايهنکروتيک روي پوست و خطوط تيره در قسمت چوبي شاخه
به عنوان عامل شانکر پوستي گردو  Brnneria nigrifluensمشاهده نشد. در اين بررسي با توجه به نتايج فنوتيپي و ژنوتيپي، باکتري 

مشاهده  rep-PCRها با کمک نشانگرهاي اي در بررسي الگوي اثر انگشت ژنومي جدايهد. همچنين تنوع ژنتيکي قابل مالحظهشناخته ش
هاي گردو در مناطق مختلف مي باشد. در اين تحقيق براي اولين بار شانکر نشد. اين عدم تنوع احتماال بخاطر کشت ارقام يکسان نهال

 تان البرز گزارش شد.سطحي بر روي درختان گردوي اس
 

 .استان البرز، گردوي سياه، شانکر سطحي گردو، تنوع ژنتيکي های کلیدی:واژه
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ای در استان ای قارچ تکمهعامل بیماری لکه قهوه Pseudomonas tolaasiiسازی و شناسایی باکتری جدا

 کردستان
 

 3، جعفر عبداله زاده2، بهروز حریقی 1محمد علی اصالنی

 

 سنندج  ی کارشناسی ارشد، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان،دانشجو .1

 دانشیار گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج.2

 دانشیار گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج.3
Aslanimohammadali@yahoo.com 

 
باال از مهمترين محصوالت باغباني بوده و اهميت تجاري قابل  ايبه دليل ارزش تغذيه Agaricus bisporus)اي )قارچ تکمه

وجود دارد.  اي است و در بيشتر مناطق پرورش قارچ دنيااي باکتريايي يک بيماري بسيار مخرب براي قارچ تکمهاي دارد. لکه قهوهمالحظه
هاي پوسيده که حالت لزج و چسبناکي دارد را نشان اي و کالهکاي، سوختگي قهوههاي کوچک قهوهبيمار عالئمي بصورت لکه قارچ
هاي اي در استان کردستان )سنندج و دهگالن( از قارچهاي پرورش قارچ تکمهضمن بازديد از سالن 1394دهند. در تابستان سال مي

هاي مجزا با ذکر نام محل و اي نمونه برداري صورت گرفت و نمونه ها پس از قرار گرفتن در کيسهعالئم بيماري لکه قهوه مشکوک داراي
تاريخ جمع آوري جهت انجام مراحل بعدي به آزمايشگاه منتقل شدند. بافت آلوده پس از شستشو با آب مقطر داخل محلول هيپوکلريت 

هاي مشکوک به بيماري نگهداري و سپس توسط آب مقطر سترون در دو مرحله شستشو انجام شد قارچ ثانيه 30سديم نيم درصد به مدت 
ميلي ليتر آب مقطر سترون به قطعات کوچک خرد گرديد. قطراتي از سوسپانسيون حاصله بر روي محيط کشت  2-3اي در لکه قهوه

King B agar  جه سانتي گراد نگهداري گرديد. کلني هاي رشد يافته باکتري در 26 -28روز در درجه حرارت  4تا  3کشت و به مدت
هاي استاندارد باکتري شناسي مورد شناسايي قرار گرفت. جدايه ها عامل بيماري سپس جدا سازي و خالص سازي گرديد و براساس آزمون

و واکنش منفي در آزمون گرم، توليد لوان،  ينازهاي اکسيداز، آرژنين دي هيدروالز، هيدروليز ژالتين و ليسيتداراي واکنش مثبت در آزمون
به  DNAقطعه  16S rDNAو آغازگرهاي اختصاصي ژن  PCRهمچنين با استفاده از روش بودند.  احياي نيترات و دي نيتريفيکاسيون

و با استفاده از برنامه جفت باز تکثير و تعيين توالي گرديد. توالي نوکلئوتيدي بدست آمده در صورت لزوم تصحيح  1500اندازه تقريبي 
Blast n  با ساير سويه هاي استاندارد موجود درNCBI  16مقايسه گرديد. نتايج نشان داد که درتوالي نوکلئوتيدي ژنS rDNA  نمونه

ن ميکروليتر از سوسپانسيو 10زايي آزمون بيماريبود. براي انجام  Pseudomonas tolaasiiشباهت با  %99هاي مورد مطالعه داراي 
اي در شرايط سترون تزريق سلول بر ميلي ليتر به قطعات بريده و ضد عفوني شده کالهک قارچ تکمه 610باکتري بيمارگر با غلظت تقريبي 

اي هاي قهوهدرجه سانتي گراد عالئمي بصورت لکه 26 – 28ساعت نگهداري کالهک ها در دماي  24زا پس از گرديد. سويه هاي بيماري
 گردد.ايجاد کردند. اين بيماري براي اولين بار از استان کردستان گزارش مي روي کالهک ها فرو رفته و لزج

 

 .Pseudomonas tolaasii ،Agaricus bisporusاي باکتريايي، اي سفيد، لکه قهوهقارچ دکمه های کلیدی:واژه
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 در ایران مطالعه سبب شناسی بیماری زردی و زوال اقاقیا

 
 1، محسن مهرور2، مجید صیامپور1، محمد زکی عقل1مرضیه کریم زاده

 

 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران.1
 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.2
 zakiaghl@ferdowsi.um.ac.ir 

 

در بيشتر درختان  1393و  1392هاي هاي مشهد و شيراز در طي تابستان سالهاي فضاي سبز شهردر بازديدهاي انجام شده از بوستان 
( Black locust yellows; BLYعامل بيماري ) ها و کوتولگي درختان مشاهده شد.اقاقيا عالئم زردي، ريز برگي، جارويي شدن شاخه

ماه بعد در  12ي سس به گياهان پروانش سالم منتقل شد. هاي سالم و به وسيلهتفاده از پيوند به درختچههاي آلوده با اساز شاخه
ها و هاي مايه زني شده عالئم زردي، کوتاه شدن ميانگرههاي اقاقياي پيوند زده شده عالئم زردي و ريز برگي مشاهده شد. پروانشدرختچه

 CTABهاي اقاقيا و پروانش داراي عالئم با استفاده از روش استاندارد ز رگبرگ مياني برگفيلودي را نشان دادند. دي ان اي کل ا
استخراج شد. همچنين دي ان اي کل از برگ گياهان سالم نيز به عنوان کنترل منفي استفاده شد. نوکلئيک اسيد استخراج شده به عنوان 

ي اول با استفاده از آغازگرهاي اي در مرحلهاي پلي مراز آشيانه. در واکنش زنجيرهاي استفاده شداي پلي مراز آشيانهالگو در واکنش زنجيره
P1/P7  و در دور دوم از جفت آغازگرR16mF2/R16mR1 اي پلي مراز از درختان اقاقياي فضاي سبز و استفاده شد. در واکنش زنجيره
قطعه تکثير شده تعيين ترادف شد. از گياهان اقاقياي بدون عاليم و جفت بازي تکثير و  1348هاي مايه زني شده در گلخانه قطعه پروانش

جفت بازي از  1250کوتاه شده و قطعه  R16F2n/R16R2پروانش سالم قطعه اي تکثير نشد. ترادف حاصله تا سايت اتصال آغازگرهاي 
بيانگر شباهت بيش از  BLASTشد. نتيجه آناليز  NCBIموجود در سايت  blastnآن استخراج شد. ترادف بدست آمده بوسيله الگوريتم 

 Candidatus Phytoplasma phoeniciumفيتوپالسماهاي نزديک به  16Sژن آر اي اي ريبوزومي  درصدي ترادف حاصله با 99
زردي هاي شيراز و مشهد عامل جدايه)گروه فيتوپالسماي جاروئي نخود کبوتر( دارد.  16Sr group IXيا استرين مرجع متعلق به گروه 
درصد شباهت داشتند. بررسي الگوي الکتروفورزي مجازي آر  100و  2/99اين فيتوپالسما به ترتيب  16Sاقاقيا با ژن آر اي اي ريبوزومي 

-iphyclassifier (http://plantpathology.ba.ars.usda.gov/cgiدر تارنماي  BLYاي اي ريبوزومي فيتوپالسماي 

bin/resource/iphyclassifier.cgi انجام شد. الگوي الکتروفورزي هضم آنزيمي آر اي اي ريبوزومي فيتوپالسماي )BLY  منطبق با
نتايج حاصل بيانگر آن است که  بود. 16SrIX-Cمتعلق به زير گروه  Picris echioides yellowsنقش حاصل از فيتوپالسماي 

BLY  16متعلق به زير گروهSrIX-C .هضم آنزيمي قطعه تکثير شده با چندين آنزيم  از گروه فيتوپالسماي جاروئي نخود کبوتر است
-16SrRNAفيتوپالسما متعلق به زير گروه نتايج بدست آمده بيانگر آن است که يک محدود نيز نتايج هضم آنزيمي مجازي را تائيد کرد. 

IX .در بروز عاليم بيماري زردي اقاقيا در ايران نقش دارد 

 .اياي پلي مراز آشيانه، واکنش زنجيرهفيتوپالسمااقاقيا، ايران، زردي و زوال،  های کلیدی:واژه
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 در ایران  Xanthomonas perforansبرگی باکتریایی گوجه فرنگی ناشی از اولین گزارش از وقوع لکه

 
 ، سید محسن تقوی، امل فضلی عرب اسداغیابراهیم 

 

 بخش گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 eosdaghi@shirazu.ac.ir 

 
رون در استان فارس ( شهرستان کاز6189هاي گياهان گوجه فرنگي )رقم سانسيد برگي و بافت مردگي در برگ، عالئم لکه1394در بهار 

شد. از گياهان داراي هاي گياهان آلوده نيز مشاهده ميهاي نارس و رسيده و کاسبرگهاي تيره و منفرد در روي ميوهمشاهده گرديد. لکه
دعفوني عالئم نمونه برداري شده و نمونه ها جهت جداسازي و شناسايي عامل بيماري به آزمايشگاه منتقل شدند. بافتهاي آلوده پس از ض

درصد، سه بار توسط آب مقطر استريل شسته شدند. قطعاتي از بافتها در مقداري آب مقطر استريل  5/0سطحي توسط هيپوکلريد سديم 
درجه  25-27روز نگهداري در دماي  3-4کشت داده شد. پس از  YPGAخرد شده و از سوسپانسيون حاصل بر روي محيط کشت 

سته و شفاف بر روي محيط کشت ظاهر شدند. آزمونهاي بيوشيميايي معمول در باکتري شناسي آنجام سلسيوس، پرگنه هاي زرد رنگ، برج
شد و نتايج نشان داد جدايه هاي به دست آمده گرم منفي، زرد رنگ، لوان مثبت، اکسيداز منفي و کاتاالز مثبت و در روي محيط کشت 

YDC ي بيوشيميايي جدايه ها داراي پرگنه هاي زرد لعابي بودند. بر اساس آزمونهاXanthomonas sp.  شناسايي شدند و اين شناسايي
( X-ITS-R2و  X-ITS-F3j  ،X-ITS-F3k  ،X-ITS-F3c  ،X-ITS-F3dبا استفاده از آغازگرهاي اختصاصي جنس زانتوموناس )

زانتوموناس بيماريزا در روي گوجه فرنگي  نوکلئوتيدي در همه جدايه ها تائيد گرديد. جدايه هاي استاندارد گونه هاي 254و تکثير قطعه 
 ICMP)و X. gardneri (ICMP 16689)و X. vesicatoria (ICMP 63)و X. euvesicatoria (ICMP 109)شامل 

16690) X. perforans  به عنوان کنترل مثبت در تمامي آزمونها استفاده گرديد. براي شناسايي دقيق جدايه ها از آغازگرهايBs-

XeF/Bs-XeR  براي گونهX. euvesicatoria  ،Bs-XvF/Bs-XvR  گونهX. vesicatoria  ،Bs-XgF/Bs-XgR  گونهX. 

gardneri  وBs-XpF/Bs-XpR  گونهX. perforans  استفاده شد ولي هيچ کدام از آغازگرهاي فوق هيچ قطعه اي را در جدايه ها
در جدايه هاي استاندارد تکثير کردند. مطالعه فايلوژنتيک جدايه ها با استفاده از تکثير نکردند. از طرفي تمامي آغازگرها قطعه مورد انتظار را 

مي باشند. آزمون بيماريزايي جدايه  X. perforansنشان داد جدايه هاي گوجه فرنگي متعلق به گونه  hrpBو  gyrBتعيين توالي ژنهاي 
جان در شرايط گلخانه انجام شد و نتايج اين آزمون نشان داد جدايه ها ها بر روي گياهان گوجه فرنگي، فلفل دلمه اي ، فلفل تند و بادن
روز از مايه زني، عالئم لکه برگي و بافت مردگي با حاشيه زرد رنگ در  15فقط بر روي گياه گوجه فرنگي بيماريزا مي باشند. بعد از گذشت 

اين اولين گزارش از وقوع بيماري لکه برگي باکتريايي گوجه برگهاي مايه زني شده گوجه فرنگي مشاهده گرديد. بنابر اطالعات موجود،
 باشد. در ايران مي X. perforansفرنگي ناشي از گونه 

 

 .، فارس Solanum lycopersicumلکه برگي باکتريايي،  های کلیدی:واژه
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 غرب ایرانهای مرتبط با شانکر درختان صنوبر در برخی مناطق غرب و شمالشناسایی باکتری
 

 علیرضا معرفتو  ندا فیض صیادیان

 

 گروه گیاهپزشکی، دانشگاه رازی، کرمانشاه
 marefat@ razi.ac.ir 

 
غرب و غرب درختي با رشد سريع و ارتفاع زياد است که به ويژه در شمال (Salicaceae)از تيره بيد  .Populus sppصنوبر با نام علمي 

جمله توليد چوب و در فضاي سبز اهميت زيادي دارد. طي سال هاي اخير يک بيماري با  کشور کاشته مي شود و از جنبه هاي مختلف از
عاليم شانکر، پوسيدگي و خشکيدگي قسمتهاي هوايي و در نهايت مرگ گياه اين درختان را با خطر جدي روبرو کرده است. هدف از اين 

هايي از هاي پوست و شاخه و بخشاز از قسمت 94و  93ر بهار سال هاي مرتبط با اين بيماري بود. بدين منظور دتحقيق شناسايي باکتري
برداري انجام شد. پس از انتقال غرب و غرب ) زنجان، تبريز و کرمانشاه( نمونهتنه درختان داراي عالئم بيماري در برخي مناطق شمال

هر نمونه در آب مقطر و کشت روي محيط کشت آگار  ها به آزمايشگاه، جداسازي باکتريها به روش معمول خيساندن قطعات خرد شدهنمونه
زايي انجام شد. همچنين، هاي فيزيولوژيکي و بيوشيميايي مختلف و آزمون بيمارغذايي انجام شد. براي شناسايي باکتريهاي جدا شده، آزمون

ها در زايي جدايهم شد. بيماريانجا هابراي کمک در شناسايي باکتري 1492Fو  17Rبا دو آغازگر  16S rRNAتعيين توالي قطعه 
که بيشترين کشت را در اين مناطق دارد، در گلدان در شرايط گلخانه اي مورد بررسي قرار  Populus nigraهاي صنوبر گونه نهال

ا داخل آوندهاي برگ و داخل جوانه و همچنين ب cfu/ml 710از سوسپانسيون باکتري با غلظت  l100µگرفت. اين آزمون با تزريق 
روز و عاليم نکروز شاخه ها در محل تزريق و  10تا  7برشهاي عرضي در پوست انجام شد. عاليم لکه برگي با حاشيه آبسوخته پس از 

هفته مشاهده گرديد. از قسمتهاي داراي عاليم باکتري مورد نظر مجددا جداسازي و با باکتري اوليه مقايسه  4تا  3اطراف آن پس از 
زاي جدا شده در دو گروه قرار گرفتند. گروه هاي بيماريهاي فيزيولوژيکي و بيوشيميايي انجام شده، باکتريج آزمونگرديد. براساس نتاي

گزارش شده به عنوان عامل شانکر صنوبر در جهان، به  X. populiتعلق داشتند، اما خصوصيات آنها با  Xanthomonasاول به جنس 
نشان داد. گروه دوم براساس  X. campestrisنماينده اين گروه بيشترين شباهت را با  16S rRNAطور کامل مطابقت نداشت. توالي 

مطابقت داشت. اين باکتري به عنوان عامل  populi Microbacteriumکامال با  16S rRNAها و نيز تعيين توالي قطعه نتايج آزمون
 باشد.زايي اين باکتري روي صنوبر در ايران ميزارش از بيماريشانکر صنوبر در برخي از مناطق چين گزارش شده است و اين اولين گ

 

 .16S rRNAتوالي ، توليد چوب، شانکر درختان صنوبر های کلیدی:واژه
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 ، یک باکتری پروبیوتیک گیاهی جدید از ریزوسفر گندمPseudomonas koreensis NB2معرفی 

 
 2مسعود احمدزاده و 1نگار باقری

 

 های گیاهی، گروه گیاهپزشکی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشگاه تهرانرل بیولوژیک بیماریدانشجوی دکتری کنت-1
های پروبیوتیک گیاهی، گروه گیاهپزشکی دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران، استاد کنترل بیولوژیک و باکتری -2

Negar_bagheri@ut.ac.ir 
 

و خانواده  Pseudomonadalesراسته  ،Gammaproteobacteriaمتعلق به  Pseudomonas koreensisباکتري 
Pseudomonadaceae هاي باکتري در محيط غذايي، حلقوي و سفيد مايل به زرد بوده و بعد از دو روز حالت موکوئيدي باشد. کلنيمي

از  هابرداريطي نمونهکند. مي King Bو اکسيداز مثبت است و توليد رنگدانه فلورسنت روي محيط  اين باکتري کاتاالزکند. پيدا مي
هاي سودوموناس از شهرستان زابل )واقع در استان سيستان و بلوچستان، داراي مختصات اي بيوکنترلي از باکتريريزوسفر گندم جدايه

منظور شناسايي مولکولي، پس از کشت دقيقه طول شرقي( بدست آمد. به 39ه و درج 61درجه و دو دقيقه عرض شمالي و  31جغرافيايي 
با استفاده از  اي پليمرازدر واکنش زنجيره 16S rDNAناحيه ژنوميانجام و  CTABبه روش  DNA، استخراج LBباکتري روي محيط 
منظور تعيين توالي به به 16S rDNAتوالي پس از الکتروفورز قطعات حاصل از گرديد.  ( تکثير1492Rو  27F) آغازگرهاي عمومي

و توالي  اصالح BioEditافزار توسط نرم نمونه کره جنوبي ارسال گرديد. پس از دريافت نتيجه توالي نوکلئوتيدي، Bioneerشرکت 
درصد  54/98ا احتمال که اين جدايه ب هاي موجود مقايسه شد. نتايج نشان دادبا توالي EzTaxonو  NCBIهاي آمده در پايگاهدستبه

در  KX353756و شماره دسترسي  P. koreensis NB2باشد. سپس اين جدايه با نام استرين مي P. koreensisمتعلق به گونه 
هاي پروتئاز در آزمايشگاه مورد بررسي قرار گرفت؛ از جمله توليد آنزيم NB2بانک ژن ثبت شد. برخي از خصوصيات بيوکنترلي جدايه 

هاي ( و متابوليت80(، ليپاز )کشت خطي باکتري روي محيط برمبناي هيدروليز توئين Skim milkاي باکتري بر روي محيط )کشت نقطه
نانومتر( و تشکيل بيوفيلم.  535گيري جذب نوري در آگار(، سيانيد هيدروژن، اکسين )معرف سالکوفسکي و اندازه CASسيدورفور )روش 

کند. توليد سيانيد هيدروژن با تغيير رنگ کاغذ آغشته به معرف هاي ليپاز و پروتئاز را توليد ميآنزيم به خوبي NB2نتايج نشان داد که 
آگار با ايجاد هاله نارنجي رنگ در اطراف  CASاي مشاهده گرديد. توليد سيدروفور توسط اين جدايه در محيط اسيدپيکريک از زرد به قهوه

به  NB2تشکيل گرديد. توليد اکسين در  1/0نانومتر به ميزان  492گيري جذب نوري در ايه با اندازهبيوفيلم نيز در اين جد کلني ثابت شد.
 Culvulariaو  Pythium ultimumهاي گرم در ليتر برآورد شد. توانايي بازداري از رشد ميسيليومي و کنترل قارچميلي 12ميزان 

lunata ايي تثبيت نيتروژن روي محيط به روش کشت متقابل اثبات شد. اين جدايه توانNFB  و استفاده از ماليک اسيد را دارد؛ و در
کند. اين نتايج اثباتي براي سازگاري باکتري در منطقه گرم و خشک شهرستان زابل و همچنين درجه سيلسيوس رشد مي 37و  4دماي 

هاي صادفي و در چهار تکرار انجام شد. مطالعات و بررسيها در قالب طرح کامال تافزايش رشد گياه گندم در اين منطقه است. همه آزمايش
 بيشتر در حال انجام است.

 

 .بيوکنترل، پروتئاز، تثبيت نيتروژن، سيدروفور، ليپاز های کلیدی:واژه
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 در ایرانPinus eldarica) اولین گزارش از همراهی یک فایتوپالسما با جاروک کاج )
 

 1و اسماعیل صابری1د شمس بخش، مسعو2، سید مهدی علوی1عطیه بهاری

 

 ایران،  -شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهرانگروه بیماری.1
 ایران -پژوهشکده بیوتکنولوژی گیاهی، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک، تهران.2

Atiyehbahari@gmail.com 
 

رود. اين تان جنگلي براي اهداف مختلف در جنگل داري به شمار ميهاي مهم درختان درخيکي از گونه (Pinus eldarica)کاج تهران 
شرايط مختلف آب و هوايي، از اهميت  الرشد بودن، زيبايي شکل، مقاومت زياد در مقابل آلودگي هوا و تحملگونه به لحاظ سبز بودن، سريع

با عاليم غير معمول مشابه عالئم ناشي از  مشکوک به آلودگي کاج تهران درختان 1394-1393 هايدر سال.زيادي برخوردار است
توان جارويي شدن، سرخشگيدگي يک طرفه درخت و مي ترين عاليم آنهاي فايتوپالسمايي در استان تهران مشاهده شد. از مهمبيماري

ه درخت عاليم دار و دو هاي عاليم دار از چهار اصليک گرم رگبرگ از شاخه کل از DNAها را نام برد. استخراج افزولش غيرعادي شاخه
انجام شد. حضور فايتوپالسما با استفاده از واکنش  CTABاصله درخت بدون عاليم )به عنوان شاهد منفي( با استفاده از روش تغيير يافته 

يش )مرحله دوم( مورد آزما R16F2⁄R16R2)مرحله اول( و P1⁄P7با جفت آغازگرهاي  (nested PCR)ايمراز آشيانهاي پليزنجيره
جفت باز( در مرحله دوم از  1246مرحله اول بعنوان الگو براي مرحله دوم استفاده شد. قطعه مورد انتظار ) PCRقرار گفت و محصول 

 از R16F2⁄R16R2 )آغازگر PCRگياهان عاليم دار تکثير شد ولي در گياهان بدون عاليم )شاهد منفي( باندي مشاهده نشد. محصول 

تحليل و  همسانه سازي و سپس توالي يابي شدند. pTZ57R/T (Fermentas, Vilnius,Lithuania) دو اصله درخت( در حامل
بيشترين شباهت )% ( KX290314نشان داد که فايتوپالسماي همراه با کاج تهران )رس شمار NCBIدر پايگاه داده Blastتجزيه 

 16SrIIارد و اين جدايه يک جدايه خويشاوند با گروه( دCandidatus Phytoplasma aurantifolia)16SrII( را با گروه 5/97
مجازي  RFLPنيز اين نتايج را تاييد کرد. الگوي  MEGA (version 6.0)است. تجزيه و تحليل فيلوژنتيکي با نرم افزار 

16SrDNA محدودگر کليدي براي شناسايي فايتوپالسما آنزيم 17باAluI, BamHI, BfaI, BstUI, DraI, EcoRI, HaeIII, 

HhaI, HinfI, HpaI, HpaII, KpnI, Sau3AI, MseI, RsaI, SspI وTaqI  با استفاده از نرم افزارiPhyClassifier نشان داد
متفاوت است. همچنين اين جدايه بيشترين شباهت را با 16S rII گزارش شده از گروه هايکه عامل همراه فايتوپالسما با تمام زيرگروه

است که اين امر نشان دهنده اين  97/0، که کمتر از 86/0ضريب تشابه  AJ293216))رس شمار  روه دوگ C جدايه مرجع زيرگروه
 .Pباشد. اين اولين گزارش از همراهي يک فايتوپالسما با ميزبان 16SrIIتواند زيرگروه جديدي در گروه است، که اين جدايه مي

eldarica ها اني عامل بيماري فايتوپالسمايي و گسترش روز افزون اين قبيل بيماري)کاج تهران( است. با توجه به دامنه وسيع ميزب
 شود.مطالعات بيشتر در زمينه کنترل بيماري توصيه مي

 

 . CTAB، روشRFLP، ،16SrDNAالگوي های کلیدی:واژه
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 جداسازی و شناسایی باکتری عامل یا همراه گره ریشه درختان انگور فرنگی در شمال ایران

 
 اصغر آذری سقرلو و اهلل رحیمیان، حشمتل بساونداسماعی 

 
 ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری پزشکیگروه گیاه 

esmailbasavand@gmail.com 

 
و بومي ايران بوده و در نواحي شمال ايران از ارتفاعات البرز و مازندران رشد  Ribiaceace( گياهي از تيره .Rhibes spانگور فرنگي )

توانند نيتروژن هوا را در زايي شده و ميگره (Rhizobiaهاي ريزوبيومي )توسط گونه Rhibesهاي جنس هاي گونهکند. ريشهمي
هاي انگور فرنگي در چند هاي مظنوني روي ريشههاي طبيعي خود که معموالً از نظر نيتروژن فقير هستند، جذب )تثبيت( کنند. گرهزيستگاه

نمونه برداري از ريشه و خاک درختان انگور هاي ايجاد کننده گره، هده گرديد. به منظور جداسازي و شناسايي ريزوبيوممنطقه مازندران مشا
ها در يک هاي جوان زير شير آب شسته شدند. قطعاتي از گرهصورت گرفت. گره 1394در سال  فرنگي در مناطق غربي استان مازندران

دقيقه در دماي اتاق نگهداري شدند. قطراتي از  30تا  15تريل به کمک تيغ خرد و به مدت تشتک پتري حاوي مقداري آب مقطر اس
 YMA (Yeast mannitol( و NASسوکروز ) %1هاي کشت آگار غذايي حاوي سوسپانسيون توسط يک لوپ استريل روي محيط

agarها روي محيط کشت آگار کلونيروز تک 3تا  2درجه سلسيوس نگهداري شد. پس از  28تا  25ها در دماي ( مخطط شده و تشتک
اي شکل، گرم ها ميلههاي بعدي انتخاب شدند. اين جدايههاي جدا شده براي بررسي( مخطط شدند و کلونيNASغذايي حاوي سوکروز )

آز بوده وس، توليد لوان و اورهدرجه سلسي 35ها قادر به رشد در دماي منفي، هوازي اجباري، اکسيداز مثبت، کاتاالز منفي بودند. همه ايزوله
هاي توليد رنگ فلورسانت، تيروزيناز، توليد اندول و هيدروليز اسکولين و و کازئين، ژالتين و نشاسته را هيدروليز کردند. نتيجه آزمون

نمک  %2ط آگار غذايي حاوي ها قادر به احياي نيترات به نيتريت بوده و روي محيها منفي بود. همچنين همه ايزولهدر همه ايزوله 80توئين
گلوکز، -هاي بررسي شده قادر به استفاده از ديها متوقف شد. جدايهنمک طعام رشد آن %6و  %4هاي طعام رشد نمودند اما در غلظت

پرولين و -، الگلوتامين-فروکتوز، فومارات، سوکسينات، ال-بيوز، ديآرابينوز، ملي-زايلوز، مالتوز، الکتوز، سوکروز، ال-گاالکتوز، دي-دي
و  -سرين، ال-سوربيتول، رافينوز، ال-ها توانايي مصرف سلوبيوز، سوربوز، ديوالين به عنوان تنها منبع کربن بودند ولي تمامي جدايه-ال

در يک جدايه نماينده تکثير و توالي Fd1/Rd1با استفاده از آغازگرهاي عمومي  16S rDNAاشتند. بخشي از ناحيهتارتارت را ند-دي
نشان  (GenBankبانک )هاي موجود در ژنبا توالي 16S rDNAيابي گرديد. مقايسه توالي قطعه هزار و چهارصد نوکلئوتيدي از ناحيه

هاي فنوتيپي و توالي دارد. بر پايه تشابه ويژگي Neorhizobium galageaeهاي گونه داد که جدايه نماينده تشابه صد درصدي با جدايه
هاي ريشه انگور رسد گونه همراه با گره، به نظر ميN. galageaeباکتري جدا شده از انگور فرنگي با  16S rDNAزقطعه بررسي شده ا

 شود.باشد. اين گونه براي اولين بار از انگور فرنگي در ايران گزارش مي N. galageaeفرنگي در شمال ايران 

 

 .16S rDNAناحيه، انگور فرنگي های کلیدی:واژه
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 های ریشه ی توسکا در مازندراناز گره Rhizobiumی و شناسایی باکتری جداساز

 
 3زاداله باباییولی و2اله رحیمیان، حشمت1راحله اصغری

 

 ،دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.1
  عضویت هیأت علمی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری .2
 هیأت علمی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری عضویت .3 
 r.asghari@sanru.ac.ir 

 
باشد. هاي فقير ميي مناسبي براي افزايش نيتروژن در خاکهاي تثبيت کننده ازت به دليل توليد نيتروژن زياد، جبران کنندهاستفاده از گونه

که داراي رشد سريعي بوده و در اصالح و افزايش  هاي تثبيت کننده ي ازت استيکي از گونه ( Alnus subcordata ) اي ييالقيتوسک
هاي شمال به گونه توسکاي ييالقي اختصاص کاري در جنگلذخيره مواد غذايي خاک بسيار موثر است. بر اساس آمار بيشترين سطح جنگل

باشد. معلوم شده که هاي تيپ آلنوس مرجاني شکل با انشعابات دو شاخه است که محل تثبيت ازت خاک ميگرهي توسکا داراي دارد. ريشه
دهند. براي ريزوسفر تشکيل گرهک در توسکا را افزايش مي pHي القاي پيچش تار کشنده و يا احتماال بهبود هاي همراه به وسيلهباکتري

هاي ساري ي درخت توسکاي ييالقي از جنگلي ريشههااز گره 1393شه در تابستان سال هاي ريهاي همراه گرهکشناسايي باکتري
ها به آزمايشگاه منتقل و پس از شست و شو و ضدعفوني سطحي چند مرتبه با آب مقطر استريل شسته شد. پوسته برداري شد. نمونهنمونه

دقيقه در دماي اتاق  30مدت ستريل به کمک تيغ خرد و نمونه بهيک پتري حاوي مقداري آب مقطر ا ها جدا شده و دري بيروني گره
 ,yeast extract manitol agar)آگار  _مانيتول _نگهداري شد. قطراتي از سوسپانسيون توسط يک لوپ استريل روي محيط مخمر

YEM ) هاي باکتري با کشت تک يدرجه سلسيوس نگهداري شد. پس از ظهور و خالص سازي کلن 28تا  25ها در دماي کشت و تشتک
هاي محدب سفيد رنگ ها داراي کلنيجدايه ها تعيين گرديد.ي تک، خصوصيات مورفولوژيکي و بيوشيميايي جدايهو جداسازي دوباره کلني

يي توليد اندول، استوئين، ها قادر به توليد لوان بودند ولي تواناها اکسيداز و کاتاالز مثبت بودند. جدايههاي گرم منفي بودند. جدايهو ياخته
و  80درصد متوقف شد و تويين  2ها روي محيط آگار غذايي حاوي نمک مواد احيا کننده از ساکارز و توليد گاز از گلوکز را نداشتند. رشد آن

الکتروفورزي پروتئينبر اساس خصوصيات فنوتيپي و مقايسه نقوش  ژالتين را هيدروليز نکردند و همگي تيروزيناز و لسيتيناز منفي بودند.
زشکي دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي ساري، پموجود در بخش گياه Rhizobiumي جنس ها با يک جدايههاي سلولي جدايه

ريبوزومي  16Sها توالي نوکلئوتيدي ژن تر جدايهمنظور شناسايي دقيقبه مشخص گرديد. Rhizobiumها با جنس شباهت باالي جدايه
تکثير و توالي نوکلئوتيدي آن توسط شرکت ماکروژن  PCRبا  (fd1, rd1)با به کارگيري يک جفت آغازگر يونيورسال يک جدايه

(Macrogen )16ي جنوبي تعيين گرديد. مقايسه توالي ناحيه کرهS هاي موجود در ژن بانک، مشخص ساخت که جدايه نماينده با توالي
از گره ريشه ي  Rhizobiumاي دارد. اين اولين گزارش از جداسازي گونه Rhizobiumنس هاي ج( را با گونه%98باالترين شباهت )

  توسکاي ييالقي در ايران است.

 

 .ريبوزومي 16Sتثبيت نيتروژن، باکتري همراه، ژن  واژه های کلیدی:
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ر زرد از مولد پوسیدگی نرم صب pectobacterium carotovorum subsp. Carotovorum اولین گزارش باکتری

 ایران

 
 1 سعید طریقیو  2 عباسعلی روانلو، 1نجفقلیحسین میرزایی ، 1حبیب نوجوان چیچکلوی منصور

 

 بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد. 1

 بخش گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی. 2

 Ha.nojavan.plantpath@gmail.com 
 

ي بشر بوده است. اين گياه و استفاده ترين گياهان دارويي است که از روزگاران قديم تا به امروز مورد توجه پزشکانبرزرد يکي از قديميص
گياهي علفي، هميشه سبز، چندساله با برگهاي ضخيم،  Aloeaceaeيا  liliaceaeي از تيره Aloe veraبومي مناطق آفريقا با نام علمي 

شناسي آن را در مقابل باکتريهاي مولد پوسيدگي که مهمترين بيماريهاي صبر زرد به دار است که همين ويژگيهاي ريختگوشتي و آب
، Pectobacterium  ،Dickeyaطور کلي در چهار جنسه سازد. باکتريهاي مولد پوسيدگي نرم بآيند، مستعد ميحساب مي

Burkholderia  وPseudomonas ها معرف خوبي براي ي گاما و بتاپروتئوباکترياسه هستند. پکتوباکتريومدو رده گيرند که ازقرار مي
هاي لياز، پکتات لياز، ليپاز، پروتئاز و سلوالزها در پوسيدگي دخيل هستند. پوسيدگيهاي پکتينآنزيم باکتريهاي مولد پوسيدگي نرم هستند.
ها ابتدا آب سوخته و نامنظم بوده و به سرعت توسعه لکه  شوند.شناخته ميي گياهي از بافت آلوده نرم با اضمحالل بافت و نشت شيره

برداري در گيرند. در طي نمونهها حالت نرم به خود مييابند. سپس طي چند روز به تمامي سطح برگ گسترش يافته و وسط اين لکهمي
 با الکل  ها به آزمايشگاه منتقل وم مشاهده گرديد. نمونهئالي کشاورزي، گياه صبر زرد مشکوک به اين عي دانشکدهاز گلخانه 1394سال 

استفاده شد. پس از جداسازي و خالص  EMBو  NAتجاري ضدعفوني سطحي شدند. به منظور جداسازي عامل بيماري، از محيط کشت 
هاي سيبگراد، لهانيدن ورقهجه سانتيدر 37، کاتاالز، اکسيداز، رشد در O/Fها، آزمونهاي بيوشيميايي و فيزيولوژيکي گرم، سازي جدايه

هوازي اختياري، کاتاالز هاي باکتريايي گرم منفي، بيزميني، توليد اسيد از گاالکتوز، گلوکز و ساکارز انجام شد. مشخص شد که جدايه
-درجه سانتي 37ابليت رشد در دماي زميني، توليد اسيد از گاالکتوز، گلوکز و ساکارز، قهاي سيبمثبت، اکسيداز منفي، قادر به لهانيدن ورقه

هاي بيوشيميايي و فيزيولوژيکي عامل بيماري به هاي سبز متاليک توليد نمودند. با انجام آزمونپرگنه  EMBگراد و روي محيط کشت 

به گياه  CFU/g  801  -710 جنس پکتوباکتريوم نسبت داده شد. براي اثبات بيماريزايي باکتري، سوسپانسيوني از سلولهاي تازه به غلظت

به منظور تشخيص نهايي عامل  م بيماري به صورت آبسوخته و نرم شدگي ظاهر گرديد.ئزني شد و پس از يک هفته عالصبر زرد مايه
مراز با استفاده از آغازگر اي پليژنومي به روش جوشاندن به مدت ده دقيقه استخراج شد و با تکنيک واکنش زنجيره DNAبيماري، 

 EXPCCR و EXPCCF (GAACTTCGCACCGCCGACCTTCTA)اختصاصي 

(GCCGTAATTGCCTACCTGCTTAAG)  جفت بازي به عنوان  550با توليد قطعهpectobacterium carotovorum 

subsp. carotovorum .شناسايي گرديد 

 

 ، پکتين لياز.مرازاي پليواکنش زنجيرهصبرزرد، آبسوخته،  های کلیدی:واژه
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 چاه گیر ابرکوه در استان یزد منطقه با زردی تاک در 16rXIIالسما از گروه همراهی یک فیتوپ

 
 و سیدعلیرضا اسماعیل زاده حسینی 1، سید محسن تقوی 1، کرامت اله ایزدپناه2، محمد صالحی1الهام صالحی 

 

 بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز-1
 سمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فار -2
 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد -3 

 salehi_e@yahoo.com  

 

هاي  زردي فيتوپالسمايي يکي از بيماري هاي مهم و اقتصادي انگور در نقاط مختلف جهان است. تاکنون فيتوپالسماهايي متعلق به گروه 
همراه با زردي تاک گزارش  16SrXXIIIو  16SrI ،16SrIII ،16SrV ،16SrVII  ،16SrXIIمل اي ريبوزومي مختلف شا ان آر

از منطقه چاه گير ابرکوه در استان يزد در يک رقم انگور قرمز عالئم ضخيم شدن ، لوله شدن و قرمز ي 1393اند. در بازديد هاي سال  شده
ج تاک داراي عاليم بيماري قلمه تهيه و در گلدان کاشته شد. يک سال بعد خزان شدن، سرخشکيدگي و زوال مشاهده گرديد. از پن ,برگ 

( عامل زردي از پنج تاک جوان حاصل از کشت قلمه به پنج پروانش سالم حاصل از .Cuscuta campestris Yankبا استفاده از سس )
سمايي شامل زردي، ريزبرگي، کاهش فاصله ميانگره، هاي فيتوپال زني شده، عالئم بيماري هاي مايه کشت بذر انتقال داده شد. در پروانش

اي کل استخراج شده از پنج تاک داراي عاليم در طبيعت و پنج  ان هاي دي گل سبزي و برگساني ظاهر شد. رديابي فيتوپالسما در نمونه
اي با جفت مرحله آر دو سي و پي P1/P7آر مستقيم با جفت آغازگر  سي هاي پي زني شده با سس با استفاده از آزمون بوته پروانش مايه

 1800در دور دوم انجام شد. در پي سي آر مستقيم قطعات مورد انتظار ) تقرييا  R16mF2/R16mR1در دور اول و P1/P7آغازگرهاي 
بازي از ژن ار جفت  1400اي ريبوزومي( در پروانش هاي مايه زني شده ودر پي سي آر دو مرحله اي قطعات تقريبا  ان جفت باز از اپرون آر

در نمونه هاي تاک هاي داراي عالئم در طبيعت و پروانش هاي مايه زني شده تکثير شد. تحت همين شرايط در  16Sان اي زيبوزومي 
آر دو مرحله اي پنج نمونه تاک داراي عالئم و پنج نمونه  سي تاک ها و پروانش هاي فاقد عالئم چنين قطعاتي تکثير نشد. محصول پي

بود. ناحيه  %100ايه زني شده به طور مستقيم تعيين ترادف شدند. ميزان همولوژي تمامي ترادف هاي به دست با يکديگر پروانش م
يکي از نمونه هاي تاک براي آناليزهاي مولکولي مورد استفاده قرار گرفت. جستجو با برنامه  R16F2n/R16R2تکثيري جفت آغازگر 

 16SrXII (Candidatusه با زردي تاک در منطقه چاه گير متعلق به گروه ار ان اي ريبوزومي بالست نشان داد که فيتوپالسماي همرا

Phytoplasma solani(مي باشد. چند شکلي طولي قطعات برش )RFLP مجازي نشان داد که فيتوپالسماي زردي انگور چاه گير به )
 16SrXII-Aو نزديکتر به زير گروه  16SrXIIتوپالسما را با گروه تعلق دارد. آناليز فيلوژنتيکي اين في 16SrXIIدر گروه  Aزير گروه 

با آن  16SrXII-Aطبقه بندي کرد. اين اولين گزارش از وجود بيماري زردي انگور در استان يزد و همراهي يک فيتوپالسما از زير گروه 
انگور فيتوپالسما هايي از اين زير گروه گزارش  مي باشد. پيشتر در استان هاي فارس، لرستان و خراسان رضوي همراه با بيماري زردي

 شده اند.
 

 .استان يزد ،زردي تاک ،فيتوپالسما های کلیدی:واژه

  

mailto:salehi_e@yahoo.com
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 Bacillus subtilis UTB96سازی تولید سورفکتین توسط باکتری بهینه

 
 3حمیده افشارمنش و 2، مسعود احمدزاده1نسبملیحه وحیدی

 

 ری شناسی گیاهی دانشگاه تهران دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیما-1

 شناسی گیاهی دانشگاه تهراناستاد بخش بیماری -2
 عضو هیئت علمی پژوهشکده کشاورزی هسته ای کرج-3

Malihe.vahidinasab@gmail.com 
 

از فعاليت پپتيد  هاي مرحله به مرحله و پيچيدهطي واکنشاي هستند که ها ترکيبات مهم ثانويهليپوپپتيدهاي حلقوي يا بيوسورفکتانت
توجه کشش سطحي، جايگزين پذيري و پتانسيل کاهش قابلتخريبعلت سميت پايين، زيستبهشوند. سنتتازهاي غيرريبوزومي حاصل مي

به دليل خواص ويژه آنها کاربرد وسيعي در صنعت، پزشکي، داروسازي  شوند.مي هاي سنتتيک شيميايي محسوبمناسبي براي سورفکتانت
اي ساختار ليپوپپتيدها )طول زنجيرة اسيدچرب و توالي اسيدآمينهخصوص کنترل بيولوژيک آفات و بيماريها در کشاورزي دارند. و به 

ترين ليپوپپتيدحلقوي است که توسط باکتري شدهسورفکتين قدرتمندترين و شناخته. سيکلوپپتيد( در نحوه عمل و نقش آنها موثر است
Bacillus subtilis رو است. مهمترين مشکل پيشاش، بسيار مورد توجه قرار گرفتهشود و به علت خواص سورفکتانتي فوق العادهيتوليدم

منظور افزايش توليد ليپوپپتيدهاي حلقوي انتخاب يک توليدکننده است. لذا به براي استفاده از اين ترکيبات، توليد کم آنها توسط باکتري
 Bacillus subtilisتصادي و مهيا نمودن بهترين شرايط محيطي توليد، اهميت زيادي دارد. جدايه محيط کشت مناسب و نيز با صرفه اق

UTB96 داد که اين باکتري در توليد ها نشانها دارد. تست ليپاز، نفت و هيدروليز هيدروکربناي در توليد بيوسورفکتانتتوانايي بالقوه
شد به طوري که منبع کربن در هر دو محيط مالس ن پژوهش، دو محيط کشت متفاوت تهيهها توانمندي قابل توجهي دارد در ايليپوپپتيد

، rpm180زني، در شرايط پس از مايه 72و  48، 24در ساعات  HPLCدرصد در نظرگرفته شد و ميزان توليد سورفکتين با استفاده از  10
اوت آمونيوم نيترات و شربت خيسانده ذرت و غلظت مناسب از درجه سلسيوس و در حضور دو منبع نيتروژن متف 37و  25در دو دماي 

 37داد که بيشترين ميزان توليد سورفکتين مربوط به دماي نشان HPLCعناصر فلزي موثر مانند منگنز و آهن محاسبه شد. نتايج حاصل از
سولفات  uM 4سولفات منگنز و  mM 01/0 ساعته و با منبع نيتروژن آمونيوم نيترات و غلظت 48درجه سلسيوس، طول دوره انکوباسيون 

آهن مي باشد. سپس ميزان کشش سطحي جدايه مورد نظر در تيمارهاي مختلف ارزيابي شد و جدايه مورد نظر توانست بيشترين کاهش را 
آب را از  که اين تيمار توانست کشش سطحيطوريساعته داشته باشد. به 24و طول انکوباسيون  37روي مقدار کشش سطحي در دماي 

mN/m 72  بهmN/m 30 نتايج اين پژوهش نشان داد که جدايه دهد. کاهشBacillus subtilis UTB96 اي در توليد توان بالقوه
داري بر افزايش ميزان توليد سورفکتين سازي محيط کشت و عوامل محيطي تاثير قابل معنيليپوپپتيد حلقوي سورفکتين دارد و نيز بهينه

 توان براي کاربردهاي صنعتي و توليد تجاري سورفکتين پيشنهاد کرد.جدايه را مي دارد. لذا اين

 

 .، ليپوپپتيدهاي حلقوي، کشش سطحيبيوسورفکتانت واژه های کلیدی:
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 با بیماری ریزبرگی نارون 16SrII اولین گزارش از همراهی یک فیتوپالسما از گروه

 
 2مجیدصیامپورو  1افشاریفر علیرضا، 1فرشادهمتی

 

 بخش گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز.1
 بخش گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد .2

 Farshad446@yahoo.com 
 

هاي هوا، تعديل شرايط جوي و زيبا سازي محيط از اهميت گياهان موجود در پارک ها و فضاي سبز شهري به دليل جذب و کاهش آالينده
هاي گياهي موجود در فضاي سبز شهري ايران و استان فارس است. با يکي از مهمترين پوشش (.Ulmus sp) نارونزيادي برخوردارند. 

هاي مختلفي قرار مي گيرد. فيتوپالسماها از جمله عوامل بيماري زاي مهم اين حال رشد مطلوب اين درخت تحت تاثير آفات و بيماري
هاي گياهي پارک ها و فضاي سبز وجود دارد. در بازديدي که در ورد اين عوامل در پوششگياهي هستند با اين وجود اطالعات کمي در م

هاي فيتوپالسمايي شامل ريز برگي، زردي از فضاي سبز استان فارس صورت گرفت، بطور نسبتا وسيعي برخي از عاليم بيماري 1395سال 
 Elm small leaf diseaseبيماري ريز برگي نارون هاي درختان مشاهده شد که ها روي پاجوشها و خشکيدگي شاخهبرگ

(ESLD)اي کل براساس روش انناميده شد. به منظور اثبات حضور فيتوپالسماي همراه با بيماري در نارون داراي عاليم بيماري، دي
CTAB اي پلي مراز مستقيم با استفاده از جفت آغازگر عمومياستخراج شد. در آزمون واکنش زنجيره P1/P7  و پي سي آر دو مرحله اي

هاي داراي عاليم، قطعاتي به ترتيب با )دور دوم( در تمامي نمونه R16F2n/R16R2)دور اول( وP1/P7 با استفاده از جفت آغازگرهاي
م تکثير نشد. هاي بدون عاليجفت باز، از اپرون ناحيه ريبوزومي تکثير شد. در حالي که هيج قطعه اي در نمونه 1200و  1800اندازه تقريبي 

در آناليز هاي  16Sجفت بازي از ژن ار ان اي ريبوزومي 1000اي به صورت مستقيم تعيين ترادف شد و قطعه دو مرحلهپي سي آر محصول 
و بررسي فيلوژنتيکي نشان داد که فيتوپالسماي همراه با  NCBIدر پايگاه  BLASTبعدي مورد استفاده قرار گرفت. جستجو با نرم افزار

دارد و بنابراين به  16SrIIري ريزبرگي نارون در استان فارس بيشترين شباهت را با فيتوپالسماهاي مربوط به گروه بيما
 16Sهاي نوکلئوتيدي نشان داد که ترادف قسمتي از ژن مربوط است. مقايسه Candidatus Phytoplasma aurantifoliaگروه

rRNA  مذکور از فيتوپالسماي فيتوپالسماي ريز برگي نارون با ترادف ژن) Ca. P. aurantifolia شماره دستيابي(U15442  تنها
 در فيتوپالسماي ريزبرگي نارون با ژن همتاي خود در فيتوپالسماي 16S rRNAدرصد تشابه دارد. اين در حالي است که ژن  2/98

papaya yellow crinkle با شماره دستيابي((Y100097  16متعلق به گروهSrII ،100  درصد مشابه بود. آناليزهاي فيلوژنتيکي انجام
گي شده نيز نتايج مربوط به تشابه نوکلئوتيدي را تاييد کرد. بنابراين نتايج اين مطالعه نشان داد که فيتوپالسماي همراه با بيماري ريزبر

بيشتر از (Ca. P. australasia)قبلي بوده و شباهت آن به فيتوپالسماي چروکيدگي زرد پاپايا با نام  16SrIIنارون متعلق به گروه 
( مي باشد. بر اساس اطالعات موجود، اين اولين گزارش از Ca. P. aurantifoliaشباهت آن به فيتوپالسماي جاروک ليموترش )

 .باشدهمراه با عاليم ريز برگي و زردي نارون در دنيا مي 16SrIIهمراهي يک فيتوپالسماي گروه 
 

 .فيتوپالسما، زردي برگ، ريز برگي نارون، واژه های کلیدی:
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 وقوع بیماری گل سبز کنجد در استان اصفهان، ایران
 

 2و محمد صالحی 1سید مهدی میرچناری، 1سید علیرضا اسمعیل زاده حسینی، 1مهشید خدادادی زاده مهابادی

 

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  خش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد،ب .1
 کشاورزی، یزد، ایران

بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج .2
 کشاورزی، زرقان، ایران

 saesmailzadeh@iripp.ir 

 
براي تعيين  94-93جد در نواحي مختلف ايران کاشت و گل سبز يکي از مهمترين بيماري هاي آن محسوب مي شود. در طي سالهاي کن

مزرعه به طور تصادفي در هر منطقه انتخاب و نمونه برداري در  5وقوع آلودگي گل سبز کنجد در اردستان، زواره و مهاباد )استان اصفهان( 
شد. گياهان آلوده و سالم بر اساس عاليم مشخص بيماري و واکنش هاي زنجيره اي پليمراز مستقيم و آشيانه اي  متري انجام 1کادرهاي 

گرم بافت رگبرگ مياني گياهان آلوده استخراج و آزمون واکنش زنجيره اي پليمراز مستقيم و آشيانه اي  1تفکيک شدند. دي ان اي کل از 
انجام شد. واکنش هاي زنجيره اي پليمراز براي  R16F2n/R16R2و  P1/P7، R16mF2/R16mR2با استفاده از جفت آغازگر هاي 

براي  C55°براي واسرشتگي، دو دقيقه در دماي  C94°سيکل با شرايط زير انجام شد: يک دقيقه )دو دقيقه براي سيکل اول( در دماي  35
براي مرحله ي گسترش آغازگر. يک نمونه کنترل منفي عاري از  C72°دقيقه براي سيکل آخر( در دماي  10اتصال آغازگرها و سه دقيقه )

کيلو جفت باز از قطعه ي دي ان  2/1دي ان اي در مخلوط واکنش در آزمون هاي پي سي آر استفاده شد. چند شکلي طولي قطعات برشي )
انجام و مقايسه ي  HinfIو AluI ،HaeIII، MseI ،RsaI ( از محصول پي سي آر آشيانه اي با استفاده از آنزيم هاي16Sاي ريبوزومي 

الگوي نقوش حاصله براي تشخيص گروه فيتوپالسما هاي شناخته شده مورد استفاده واقع شد. بر اساس نتايج وقوع آلودگي مزارع کنجد به 
ن عاليم بيماري شامل بيماري فيلودي در تمام مناطق مورد نمونه برداري رويت و آلودگي کامل مزارع در اردستان مشاهده شد. مهمتري

به سبزايي، برگساني، زردي و عقيمي گل بود. واکنش هاي زنجيره اي پليمراز مستقيم و آشيانه اي با استفاده از جفت آغازگر هاي ذکر شده 
کرد. نقوش  جفت باز از ژن آر ان اي ريبوزومي را تکثير 1200و  1400، 1800ترتيب قطعاتي از دي. ان. اي ريبوزومي با اندازه تقريبي 

و جمع آوري شده با آنزيم هاي ذکر شده يکسان استرين هاي جفت باز از محصول پي سي آر آشيانه اي  1200حاصل از هضم آنزيمي 
اي يک نمونه از کنجد داراي عاليم در محصول پي سي آر دو مرحلهبودند.  16SrII)فيتوپالسماهاي گروه جاروک بادام زميني ) متعلق به

در بانک جهاني ترادف ها  KU297203تحت رس شمار  16Sجفت باز از ژن آر ان اي ريبوزومي  1248ن ترادف شد و ترادف مهاباد تعيي
درصد  5/97بيشتر از  16SrIIقرار داده شد. جستجو با برنامه بالست نشان داد که ميزان تشابه نوکلئوتيدي اين فيتوپالسما با اعضاي گروه 

ولي قطعات برشي مجازي محصول پي سي آر آشيانه اي نشان داد که فيتوپالسماي همراه با فيلودي کنجد مي باشد. مقايسه چند شکلي ط
 در گروه جاروک بادام زميني مي باشد.  Dاصفهان متعلق به زير گروه 

 

 .آر اف ل پي، پي سي آر، گروه دو آر ان اي ريبوزومي واژه های کلیدی:
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 در استان همدان، ایران  (Taraxacum officinale) جاروک گل قاصدکوقوع بیماری 
 

 4و محمد صالحی 3، محمود دهقانی اشکذری2سید علیرضا اسمعیل زاده حسینی، 1لیال نظر پوریان

 

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد اشکذر، اشکذر، یزد، ایران.1
منابع طبیعی استان یزد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و  .2

 کشاورزی، یزد، ایران

 گروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اشکذر، اشکذر، یزد، ایران .3

بخش تحقیقات گیاه پزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  .4
 ورزی، زرقان، ایرانکشا

 saesmailzadeh@iripp.ir 
 

ها، ي گياهي شامل بسياري از گياهان مهم اقتصادي، سبزيجات، ميوهفيتوپالسماها به عنوان عوامل همراه با بيماري در بيش از هزار گونه
برگساني، عقيمي گل، افژولش جوانه هاي  اند. بارزترين عاليم ناشي از اين بيماري ها، گل سبز،هاي هرز گزارش شدهگياهان زينتي و علف

در حاشيه ي مزارع  94-93هاي ها و کوتولگي مي باشد. طي سالجانبي منجر به جاروک، افزايش يا کاهش غيرطبيعي طول ميان گره
سمايي مشاهده گرديد. براي اثبات فيتوپال (Taraxacum officinaleيونجه در همدان عاليم جاروک و کوتولگي روي گل قاصدک )

اي کل استخراج و آزمون ان( از رگبرگ مياني بوته هاي عاليم دار و سالم دي1998بودن بيماري با استفاده از روش ژانگ و همکاران )
و  P1/P7 ،R16mF2/R16mR2واکنش هاي زنجيره اي پليمراز مستقيم و آشيانه اي با استفاده از جفت آغازگر هاي عمومي 

R16F2n/R16R2 جفت باز را تکثير مي کنند انجام  1200و  1400، 1800اي ريبوزومي با اندازه تقريبي انقطعاتي از دي که به ترتيب
با استفاده از آنزيم R16F2n/R16R2محصول پي سي آر آشيانه اي آغازگرهاي ( RFLP)شد. همچنين چند شکلي طولي قطعات برشي 

نمونه ي عاليم دار گل قاصدک  14بررسي شد. بر اساس نتايج در  Taq1و  AluI ،HaeIII ،HhaI ،HpaII ،MseI ،RsaIهاي برشي 
در پي سي آر مستقيم و آشيانه اي قطعات مورد انتظار از اپرون دي ان اي ريبوزومي تکثير شد. تحت همين شرايط در گياهان سالم چنين 

ونه هاي گل قاصدک با عاليم جارويي با استفاده قطعاتي تکثير نشد. نقوش هضم آنزيمي محصول پي سي آر آشيانه اي حاصل از تمام نم
از آنزيم هاي ذکر شده با يکديگر يکسان بود. در مجموع بر اساس عاليم بيماري، واکنش مثبت در پي سي آر مستقيم و آشيانه اي، بيماري 

 (16SrXII)ر گروه استولبار جاروک گل قاصدک در استان همدان ماهيت فيتوپالسمايي دارد و بر اساس نقوش حاصل از هضم آنزيمي د
باشد. فيتوپالسما هاي متعلق به گروه هاي مولکولي ديگر و تعيين زير گروه اين فيتوپالسما در دست بررسي ميقرار گرفت. تعيين ويژگي

ان، ياسوج، فارس و استولبار همراه با بيماري جاروک يونجه از استان هاي آذربايجان شرقي، کردستان، لرستان، چهار محال و بختياري، همد
اند و ممکن است اين فيتوپالسما ها به عنوان منبع آلودگي بيماري جاروک گل قاصدک نقش داشته باشند. اين اولين کرمانشاه گزارش شده

 گزارش از وقوع جاروک و کوتولگي فيتوپالسمايي گل قاصدک در کشور مي باشد. 

 

 ، فيتوپالسما.همداناستان  ،جاروک گل قاصدکبيماري  واژه های کلیدی:
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 فرنگیمعرفی گیاه پنیرک به عنوان میزبان آزمایشگاهی فیتوپالسمای عامل تورم جوانه گوجه

 
 2مجید صیامپور و1، علیرضا افشاریفر1فرشاد همتی

 

 بخش گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد -2;بخش گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز  -1 

Farshad446@yahoo.com 

 
 Lycopersicum) فرنگيهاي مهم گوجهيکي از بيماري (Big bud) بيماري فيتوپالسمايي غنچه درشت يا تورم جوانه

esculentum) هايي مثل فارس، خراسان شمالي، آذربايجان غربي، باشد. در ايران تاکنون از استاندر ايران و ساير نقاط جهان مي
فرنگي متنوع بوده و بر بوشهر، لرستان و زنجان گزارش شده است. فيتوپالسماهاي عامل تورم جوانه گوجه کردستان، اصفهان، اردبيل،

يکي  (Malva sylvestris) اند. گياه پنيرکبندي شدهدر چند گروه فيتوپالسمايي مختلف طبقه 16Sاساس آناليز ژن آر.ان.اي. ريبوزومي
باشد. هدف اين مطالعه تعيين توانايي فيتوپالسماي عامل تورم فرنگي ميگوجهع از جمله مزارع هاي هرز در اکثر مزارترين علفاز فراوان

باشد. در طي فرنگي در آلوده سازي گياه پنيرک و در نتيجه اهميت احتمالي اين گياه به عنوان منبع انتشار اين فيتوپالسما ميجوانه گوجه
فرنگي عالئم بيماري بصورت ضخيم ي استان قزوين صورت گرفت، در مزارع آلوده گوجهفرنگاز مزارع گوجه 1394بازديدي که در سال 

ها در قسمت زيرين برگ، کاهش فاصله ميانگره، ضخيم شدن ساقه وگل سبزي ها، ارغواني شدن رگبرگشدن و رنگ پريدگي برگ
رنگي بيماري انتقال داده شد. پس از مرحله رشد، گياهان فهاي جوان گوجهمشاهده شد. با تهيه پيوندک از گياهان آلوده و پيوند به بوته

ها و گل سبزي را نشان دادند. با قرار دادن پل بيولوژيکي سس )رشد شده از ها، رنگ پريدگي برگعالئم مشابه مثل کاهش فاصله ميانگره
ه مدت زمان استقرار سس( عالئمي شامل رنگ هفت 4هفته پس از استقرار کامل سس ) 3فرنگي آلوده و گياهان پنيرک،بذر( بين گياه گوجه

هاي ها، ريزبرگي و گل سبزي در گياه پنيرک مشاهده گرديد. جهت تعيين آلودگي، استخراج دي.اِن.اِي ژنومي از رگبرگپريدگي برگ
هاي با استفاده از آزمونفرنگي آلوده )به عنوان منبع آلودگي( و پنيرک آلوده شده و نيز از گياهان سالم انجام شد. سپس گياهان گوجه

PCRاي پليمراز( مستقيم با جفت آغازگرهاي)واکنش زنجيرهP1/P7 و PCRاي با جفت آغازگرهايدو مرحله P1/P7 )و)دور اول 

R16F2n/R16R2 و  1800هاي داراي عاليم قطعات مورد انتظار )ها به فيتوپالسما بررسي شد. در کليه نمونه)دور دوم( آلودگي نمونه
جفت باز( از دي.ان.اي ريبوزومي تکثير شد. در شرايط مشابه هيچ محصول دي.ان.اي در نمونه گياهان سالم و آب سترون تکثير  1250

جفت بازي(  1250اي )باحذف نواحي ابتدايي و انتهايي ازقطعه دو مرحله PCR جفت باز از محصول 1100نشد. سپس ترادف نوکلئوتيدي
 100فرنگي و پنيرک آلوده تشابه تيدي نشان داد که قطعات فيتوپالسمايي تکثير شده از گياهان گوجهتعيين گرديد. مقايسات نوکلئو

 16S اي ريبوزومي.ان.( را با آر%98درصدي دارند. آناليز بالست نشان داد که قطعه دي.ان.اي مذکور بيشترين شباهت ) بيش از 

دهد که فيتوپالسماي دارد. نتيجه اين بررسي نشان مي 'Candidatus Phytoplasma aurantifolia' فيتوپالسماهاي مربوط به
 .Ca) )فيتوپالسماهاي مربوط به 16SrII فرنگي بيشترين شباهت را با فيتوپالسماهاي گروههمراه بيماري تورم جوانه گوجه

Phytoplasma aurantifolia کور است. از اين رو نقش احتمالي داشته و گياه پنيرک جزء دامنه ميزباني آزمايشگاهي فيتوپالسماي مذ
 .فرنگي در طبيعت شايان بررسي استعلف هرز پنيرک در بقاء، پايداري و شيوع فيتوپالسماي همراه با بيماري تورم جوانه گوجه

 

 .فيتوپالسما، تورم جوانه، پنيرک واژه های کلیدی:
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 در استان مازندران Agrobacterium tumefaciensساقه شمشاد طالیی ناشی از  وقوع سرطان طوقه و

 
 زاداله باباییولی و اله رحیمیان، حشمتآرام گنجه

 

 گروه گیاهپزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 Aramganjeh@gmail.com 

 
ي هاي هميشه سبز خانوادهيکي از درختچه Euonymus japonicus با نام علمي( Golden euonymus) طاليي شمشاد

Celastraceae  هاي اخير هاي سبز در سالدر ايران کاشت آن در فضا .رسدمتر نيز مي 4و بومي ژاپن بوده که ارتفاع آن در طبيعت به
هاي داراي عالئم هاي زينتي در استان مازندران، نهالهاي پرورش نهالمتداول گشته است. در بازديدهاي انجام شده در برخي از گلخانه

ها هاي جوان پس از جداسازي از طوقه و ساقه، زير آب شير شسته شدند. قطعاتي از گالگالبرداري شد. هده و از آنها نمونهگال طوقه مشا
دقيقه در دماي اتاق نگهداري شدند. قطراتي از  30مدت ها بهيک پتري حاوي مقداري آب مقطر استريل به کمک تيغ خُرد و نمونه در

کربنات کلسيم  5٪( حاوي PDAزميني دکستروز آگار )و سيب D1Mهاي کشت تريل روي محيط سوسپانسيون توسط يک لوپ اس
هاي شبيه به اگروباکتريوم انتخاب روز تک کلني 3تا  2درجه سلسيوس نگهداري شدند. پس از  28تا  25ها در دماي مخطط شده و تشتک

زايي ( مخطط شدند. بيماريnutrient agar+sucrose, NAS) آگار غذايي حاوي سوکرز سازي بيشتر، روي محيط کشتو براي خالص
کاتاالز و اکسيداز مثبت،  ها گرم منفي،فرنگي و تشکيل گال پس از چهار هفته اثبات شد. جدايهگوجه ها روي ساقهزني آنها با مايهجدايه

بوده  80آز و هيدروليز توئين سيوس، توليد لوان، اورهدرجه سل 35°، رشد در دماي  2٪ها قادر به تحمل نمک متحرک و هوازي بودند. جدايه
ها قادر به توليد کتوالکتوز و ولي توانايي توليد رنگ فلورسنت، احياي نيترات، توليد اندول، هيدروليز ژالتين و نشاسته را نداشتند. جدايه

فرکتوز، سوربيتول، سلوبيوز، گليسرول، زايليتول، الکتوز،  آرابيتول، دولسيتول،پليکل از فريک آمونيوم سيترات بودند. همگي از ملزيتوز، ال
تارتارت، مالونات و -عنوان منبع کربن استفاده کردند ولي توانايي مصرف اريترول، والين، بتاآالنين، تايروزين، التارتارات بهالکتات و دي

 .Aهاي مورد بررسي بيشترين شباهت را به تايج فوق، جدايهمنفي بود. بر پايه ن هاسيترات را نداشتند. توليد لسيتيناز در تمامي جدايه

tumefaciens  داشتند. با انجام آزمونPCR  ژنvirD2  با استفاده از جفت آغازگرvirD2A/virD2C ها تکثير گرديد. همه در جدايه
يک جدايه در  16Sنوکلئوتيدي ژن ريبوزمي ها توالي تر جدايهمنظور شناسايي دقيقبهرا داشتند.  bp 224ها توانايي تکثير قطعه جدايه

هاي موجود در ژن بانک، مشخص نمود که با توالي 16S، تکثير و توالي نوکلئوتيدي آن تعيين گرديد. مقايسه توالي ناحيه PCRآزمون 
و طوقه شمشاد طاليي در  اين اولين گزارش از وقوع گال ساقه دارد. A.tumefaciens( را با جدايه 99٪جدايه نماينده باالترين شباهت )

  به عنوان عامل آن است. A.tumefaciensايران و شناسايي گونه 
 

 .Agrobacterium tumefaciens ،Gulden euonymus  ،D1M ،virD2A/virD2C ،16S rRNA واژه های کلیدی:

  



 بیستودومین کنگره گیاهپزشکی ایران - 6 تا 9 شهریور 1395- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

 

112 
 

112 

 از ایران (Berberis thunbergii)اولین گزارش از همراهی یک فیتوپالسما با کتابی شدن ساقه زرشک زینتی
 

 3 رضا توانایی سراب و 2، مسعود شمس بخش1 مسعود اکبری مطلق

 

 دانش آموخته کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس-1
 بیماری شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس دانشیار -2

 گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرسدانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی -3
 masoud.akbari@modares.ac.ir 

 

باشد. مهمگونه از گياهان چندساله، درختچه و درختان کوچک مي 700جنس و حدود  14( شامل Berberidaceaeتيرة گياه زرشک )
باشد. مي يا مصارف خوراکي و دارويي زينتي، جمله از متنوع گونه با مصارف 500با بيش از  Berbrisن خانواده ترين و بزرگترين جنس اي

هاي  ( يا زرشک ژاپني در اکثر مناطق دنيا از جمله آمريکا، قاره اروپا و شرق آفريقا، بخش Berbris thumbergiiگياه زرشک زينتي )
ها به ميزان بااليي کشت مي شود. در طي  شود. در ايران نيز اکثر فضاي سبز شهري مانند بوستان اي از آسيا و استراليا کشت مي گسترده

هاي زرشک  و ريزيرگي از درختچه  از فيتوپالسماها شامل کتابي شدن ساقههاي ناشي  چند سال گذشته عاليمي شبيه به عاليم بيماري
است. هدف از شده يجان شرقي، اصفهان، خراسان شمالي و خراسان رضوي گزارش هاي مختلف کشور از جمله تهران، آذربا زينتي استان 

زينتي در سه  هاي زرشک انجام تحقيق حاضر رديابي عامل عاليم شبه فيتوپالسمايي و بررسي تنوع ژنتيکي فيتوپالسماي همراه درختچه
هاي ياد شده نمونه برداري انجام شد و راي عاليم در استاناستان خراسان رضوي، آذربايجان شرقي و تهران بود. از اينرو از درختان دا

اي آلودگي آنها به فيتوپالسما مورد بررسي قرار گرفت. براي رديابي فيتوپالسما در گياهان داراي عالئم، ابتدا دي ان اي کل از گياهان دار
تغيير يافته، استخراج  CTABن کنترل منفي( به روش )رگبرگ هاي مياني، پوست ساقه يا دم برگ( و گياهان فاقد عاليم )به عنوا عالئم

با جفت آغازگرهاي  nested-PCRو  P1/P7شد. سپس با استفاده از آزمون پي سي آر اشيانه اي با جفت آغازگر اختصاصي فيتوپالسماها 
P1/P7  وR16F2n/R16R2n 1200انتظار به اندازه حدود هاي دي ان اي به فيتوپالسما بررسي شد. تکثير قطعه مورد  ، آلودگي نمونه 

هاي فاقد عاليم تاييد کننده حضور اي در نمونههاي داراي عاليم و عدم تکثير چنين قطعه در نمونه 16S rRNAجفت باز از ژن 
دند. همسانه سازي و سپس توالي يابي ش pTG/19-Tهاي داراي عالئم بود. قطعات تکثير يافته درون وکتوري نمونهفيتوپالسما در همه

 17مجازي ناشي از  RFLPو الگوي برش آنزيمي  16S rRNAژن همسانه سازي شده تجزيه و تحليل نتايج حاصل از توالي يابي قطعه 
اي براي يک گروه جديد آنزيم برشي نشان داد که ممکن است فيتوپالسماي همراه با کتابي شدن زرشک زينتي به عنوان نماينده

هاي بيشتر براي اثبات اين فرضيه ضروري است. همچنين نتايج حاصل از اين ديهي است که انجام بررسيشود. بفيتوپالسمايي محسوب 
 بررسي نشان داد که در بين جدايه هاي مختلف فيتوپالسماي همراه زرشک در ايران تنوع ژنتيکي قابل توجهي وجود دارد.

 

 .، مجازيNested-PCR، RFLPزرشک، فيتوپالسما، کتابي شدن،  واژه های کلیدی:

  

mailto:masoud.akbari@modares.ac.ir
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 ، بیمارگر جدید بیماری بالست مرکبات در ایران Pseudomonas orientalisخصوصیات مختلف باکتری 
 

 3و جرج اللوکات3، النا گارسیا والدس3، مارگاریتا گومیال3اله رحیمیان، حشمت2، آنتونی بوسکت*1فرید بیکی

 

 تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان-1
 ، مایورکا، اسپانیاDe les Illes Balearsمیکروبیولوژی دانشگاه  -گروه بیولوژِی-2

 گروه گیاهپزشکی دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران-3
 mail.combeiki@g.F 

 

هاي شمالي کشور هاي آلوده به بيماري بالست مرکبات از استانو سرشاخه هاي سودوموناس از برگ، جدابه1386-87هاي در بين سال
نگاري ترادف چندين جايگاه ژني، انگشتآوري شدند. به منظور بررسي خصوصيبات فنوتيپي، تعيين)گيالن، مازندران و گلستان( جمع

انتخاب شدند. به  Pseudomonas orientalisجدايه و با نام  16جدايه، گروه يک با  126هاي فيلوژنتيکي، از بين ررسيژنتيکي و ب
هاي نکروز بر زايي براساس گسترش لکهزايي از سه رقم آلمو، واشنگتن ناول و نارنج استفاده شد. شدت بيماريمنظور ارزيابي توان بيماري

بوده  %81و  %94، 94هاي اين گروه به ترتيب بر روي سه گونه مورد آزمايش، %زايي جدايهه شد. درصد بيماريمتر مربع محاسبحسب ميلي
 ,+ ,(±) ,- ,+] LOPATزايي متوسطي را بر روي اين ارقام داشتند. نتايج آزمون بيوشيميايي ها، شدت بيماريو در مقايسه با ساير گروه

باشند. توانايي توليد دارا مي P. viridiflavaيا  P. syringaeروه الگويي متفاوت در مقابسه با هاي اين گدهد که جدايهنشان مي [+
هاي مربوط به توانائي استفاده از منابع کربني و ازتي، با استفاده از ساير آزمونرا دارند.  King Bرنگدانه فلورسانت بر روي محيط غذايي 

افزار انجام شد. با استفاده از نرم (Biolog GN2 Microplate)نيز ميکروپليت بيولوگ و  (API 20 NE)هاي بيوشيميائي اپي کيت
MVSP 3.2  دندروگرام خصوصيات فنوتيپي بر پايه ضريب تشابه ساده ،(Simple Matching Coefficient) ها و اساس رابطه آن

هاي اين ، جدايه98%ها، در سطح تشابه ساس اين ويژگيترسيم گرديد، بر ا (UPGMA)وزن هاي حسابي بيبندي ميانگينبرپابه خوشه
ساکاريدهاي خارج سلولي از روش کروماتوگرافي مايع با عملکرد باال، استفاده خوشه مجزا قرار گرفتند. براي بررسي ترکيب پلي 4گروه در 

ها بني بوده، کشت داده شد. نتايج بررسيها بر روي تشتک غذايي حاوي سوکروزي که به عنوان تنها منابع کرشد، بدين منظور باکتري
هاي اين گروه با يکديگر متفاوت بوده ولي ساکاريدهاي خارج سلولي در جدايهنشان داد که ترکيب و نسبت مونوساکاريدها در پلي

اريد آن، لوان يا فروکتان ساکمنوساکاريد فروکتوز در مقايسه با رامنوز و گلوگز از فراواني بيشتري برخوردار است، از اين رو به هموپلي
 rpoDهاي ها بر اساس ترادف استنتاجي نواحي نيمه حفاظت شده ژنومي، با ژنتوان گفت. بررسي ارتباط فيلوژنتيکي جدايهمي

اين  دهدنوکلئوتيد( نشان مي 2818ها ) نوکلئوتيد( و نيز ترادف ترکيبي آن 805) gyrBنوکلئوتيد(، و 1296) 16S rDNAنوکلئوتيد(، 717)
و در حد  P. orientalisها قرار بگيرد، البته با بيشترين درصد شباهت نسبت به باکتري تواند در موقعيتي مجزا از ساير گروهگروه مي

هاي کدکننده در ساخت و خروج که ژن syrDو  syrBهاي اي پليمراز، وجود ژن. با کمک روش واکنش رنجيره %9/96-%97
هاي مورد بررسي اين گروه بر پايه انگشت تنوع جدايههاي اين گروه تشخيص داده نشد. بر عهده دارند، در بين جدايهنوناپتيدها را ليپودپسي

، 80ترتيب در سطح شباهت ها بهدو نشان داد که جدايههاي آنو نيز تلفيق داده ERIC-PCR و BOX-PCR نگاري ژنتيکي حاصل از
 . گيرندقرار ميگروه مجزا  6و  4، 4درصد، در  97و  90
 

 .سودوموناس، فنوتيپ، ژنوتيپ، فيلوژني واژه های کلیدی:
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 در خزانه تولید نهال مرکبات  Agrobacterium tumefaciensوقوع سرطان طوقه و ساقه ناشی از 

 
 اله رحیمیان و حشمت آرام گنجه

 

 گروه گیاهپزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 
 Aramganjeh@gmail.com 

 
 Citrus) از جمله پرتقالي اخير در مازندران مورد توجه قرار گرفته و ارقام متعددي تکثير و کشت ارقام گواهي شده و مطلوب در دو دهه

sinensis( نارنگي ،)C. paradise) کوات و انواع ارقام هيبريد شامل اليم(C. aurantifolia × Fortunella japonica تانجلو ،)

(C. reticulate × C. paradisi( و تانگور )C. reticulate × C. sinensisکه از اروپا وارد ) ؛ در مازندران و چند استان ديگر کشت و
پرتقال ناولينا و نارنگي هاي توليد نهال مرکبات ساري بازديد؛ که طي آن در محل پايه و پيوند از گلخانه 1394تکثير داده شدند. در سال 

برداري ها نمونهرشدي )گال( مشاهده و از آنبيش (Poncivus trifoliate × C. sinensisسيترنج کاريزو )و دو پايه از هيبريد  اوکيتسوي
هاي گالحاوي آب مقطر استريل شستشو و  يک پتري در زير آب کامال شسته و قطعاتي از آن درها گالها به آزمايشگاه منتقل شد. و نمونه

 ي يک لوپوسيلهقطراتي از سوسپانسيون به .داري شدنددقيقه در دماي اتاق نگه 30قطره آب مقطر استريل خرد و به مدت شسته شده در چند 
هاي مشابه کلنيروز تک  3تا  2داري شد. پس از درجه سلسيوس نگه 28تا  25ها در دماي مخطط و تشتک D1M استريل روي محيط

هاي سازي بيشتر روي محيط کشتانتخاب و براي خالصهاي گرد، محدب با رنگ سبز متاليک( )کلني D1Mاگروباکتريوم از روي محيط 
D1M و آگار غذايي حاوي سوکروز (nutrient agar+sucrose, NAS )ها روي محيط کشت مخطط شدند. کلنيNAS  ،سفيد

و رشد  %2ها قادر به تحمل نمک هوازي بودند. جدايه کاتاالز و اکسيداز مثبت، متحرک و ها گرم منفي،جدايه محدب، گرد و مخاطي بودند.
، احياي نيترات، King's Bمثبت ولي در توليد رنگ فلورسنت روي محيط کشت  80آز و هيدروليز توئين سلسيوس، اوره درجه 35در دماي 

و  (Daucus carota) هاي هويجديسکباعث تشکيل کالوس در  هاي نمايندهجدايه توليد اندول، هيدروليز ژالتين و نشاسته منفي بودند.
 bp224ي هاي سيترنج سه ماهه بودند. قطعهپايه متر پس از هشت هفته بر رويي دو ميليهاي کُند رشد به اندازههمچنين تشکيل گال

تفاده از اين جفت ها توانايي تکثير اين قطعه با اسکه جدايه Agrobacterium tumefaciensهاي گالزاي براي رديابي جدايه virDژن 
 بودند. virD2A/virD2Cآغازگر 

 

 . Citrus sinensis ، D1M،Daucus carota ، virD2A/virD2C اگروباکتريوم، واژه های کلیدی:
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 با استفاده از جهش زایی هدفمند Bacillus subtilis UTB1شناسایی آنزیم تجزیه کننده آفالتوکسین در 

 
 2دهمسعود احمدزا و 1حمیده افشارمنش

 

 پژوهشکده کشاورزی هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، کرج، ایران -1

 گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج ، ایران-2
hafsharmanesh@nrcam.org 

 
بررسي شده هاي باکتريايي و قارچي برخي ايزوله ها توسطزدايي بيولوژيکي مواد غذايي و علوفه آلوده به آفالتوکسينهاي اخير سمدر سال
باشند که در اکثر موارد تجزيه آنزيمي صورت سمي يا باسميت کمتر ميها به ترکيبات غيربرخي باکتريها قادر به تجزيه آفالتوکسيناست. 

ان قابل توجهي تجزيه کند، استفاده که قادر است آفالتوکسين را به ميز Bacillus subtilis UTB1گيرد. در اين مطالعه از سويه مي
با استفاده از روش زايي هدفمند  ، جهشB. subtilis UTB1هاي موثر در تجزيه آفالتوکسين در گرديد. به منظور پي بردن به آنزيم

Fusion PCR  با هدف تخريب ژنbacC يکي از از بيوسنتز آنزيم باسياليسين اکسيدورداکتاز )يک آنزيم همولوگ با  انجام شد تا
-سومين ژن در مسير بيوسنتز آنتي bacC. ژن ( ممانعت کندMycobacterium smegmatisکننده آفالتوکسين در هاي تجزيهآنزيم

 B. subtilis به سويه Fusion PCRبه منظور انتقال محصول . باشدهاي باسيلوس ميبيوتيک دي پپتيدي باسياليسين در برخي گونه 

UTB1 درون باکتري ، ابتدا قطعه مزبورE. coli DHα5  کلون شده و سپس به درون سويهUTB1 B. subtilis  به روش
يافته  هاي رشدو کاهش توليد آفالتوکسين درکلوني bacCبه منظور اطمينان از تخريب ژن پروتوپالست الکتروپوريشين منتقل گرديد. 

و توالي PCRو فنوتيپي آزمايش شدند. بررسي ملکولي شامل آناليز  ها از نظر ملکوليبيوتيک کانامايسين، کلونيروي محيط حاوي آنتي
بيوتيک کانامايسين جايگزين ژن هدف هاي حاصل بود که مشخص کرد ژن مقاومت به آنتييابي قطعه تکثير يافته در ترانسفورمانت

(bacCشده و به اين ترتيب اين ژن تخريب گرديده است، در نتيجه محصول پروتئيني آن يعن )ي آنزيم باسياليسين اکسيدورداکتاز نمي-

آفالتوکسين  هاي فاقد سلولي آنهاعصارهبه  ، B. subtilis UTB1با سويه bacCهاي يافتهتواند توليد شود. براي مقايسه فنوتيپي جهش
نتايج نشان داد که . مقدار آفالتوکسين سنجش شد درجه سلسيوس 37نگهداري در دماي ساعت  72اضافه شده و بعد از  B1 استاندارد

( در مقايسه با سويه وحشي p≤0.01داري )افزايش معني bacCيافته هاي فاقد سلولي سه جهشمقدار آفالتوکسين باقيمانده در عصاره
UTB1 شود که آنزيم باسياليسين اکسيدوردکتاز، نقش موثري در تجزيه آفالتوکسين دارد چرا که يافته است. بدين ترتيب مشخص مي

ها نيز با با يافتههاي اين ژن در مقايسه با سويه مادري به مقدار زيادي کاهش يافته است. بين جهشيافتهآفالتوکسين در جهش تجزيه
( مشاهده p≤0.01داري ))فاقد عصاره خارج سلولي باکتري( از لحاظ کاهش ميزان آفالتوکسين محيط کشت مايع اختالف معني شاهد

هايي باشد که در تجزيه تواند يکي از آنزيمکند که آنزيم باسياليسين اکسيدوردکتاز ميي اين تحقيق پيشنهاد ميهاشود. بنابراين يافتهمي
 نقش دارد. UTB1 B. subtilisآفالتوکسين در سويه 

 

 .Aspergillusباسياليسين اکسيدوردکتاز، جهش يافته،  واژه های کلیدی:
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 حرک رشد گیاه از درختان گردوی استان کرمانشاههای اندوفیت مجداسازی و شناسایی باکتری
 

 2بهروز حریقی و 1سامان قربانی

 

 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان،سنندج -1

 دانشیار گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج -2
samanghorbani555@gmail.com 

 
( از لحاظ اکولوژيکي، دارويي، ارزش غذايي و اقتصادي در ايران و جهان اهميت بسيار بااليي دارد. گردوي .Juglans spگردو ) درخت

شود شناسايي باکتريهاي اندوفيت محرک رشد گياه امروزه مورد توجه بسياري از شناخته مي .Juglans regia Lايراني با نام علمي 
ضمن بازديد از باغات گردو در مناطق مختلف استان کرمانشاه از ريشه، ساقه و  1394ست. در بهار و تابستان سال محققان دنيا قرار گرفته ا

برگ درختان سالم نمونه برداري صورت گرفت و نمونه ها به آزمايشگاه بيماري شناسي گياهي منتقل شدند. بافت آلوده پس از ضد عفوني 
 King B agarن به قطعات کوچک خرد گرديد. از سوسپانسيون حاصله بر روي محيط کشت ميلي ليتر آب مقطر سترو 2-3سطحي در 

درجه سانتي گراد نگهداري گرديد. کلني هاي رشد يافته سپس جدا سازي و خالص سازي شدند  26 -28روز در دماي  15کشت و به مدت 
 16Sو آغازگرهاي اختصاصي ژن  PCRد. با استفاده از روش هاي استاندارد باکتري شناسي مورد شناسايي قرار گرفتنو براساس آزمون

rDNA  سه قطعهDNA  هاي جفت باز آلي از سه کلني مختلف تکثير و تعيين توالي گرديد. توالي 1500به اندازه تقريبي هر کدام
مقايسه  NCBIستاندارد موجود در با ساير سويه هاي ا Blast nنوکلئوتيدي به دست آمده در صورت لزوم تصحيح و با استفاده از برنامه 

هاي اکسيداز، هاي کاتاالز و توليد پروتئاز و داراي واکنش منفي در آزمونداراي واکنش مثبت در آزمون RR3گرديد. جدايه اول با کد 
شباهت با  %99ي نمونه مورد مطالعه دارا 16S rDNAبيوتيک و ليپاز بود. بر اساس توالي نوکلئوتيدي ژن فلورسنت، گرم، توليد آنتي

Bacillus simplex  ليتر جيبرلين، توانايي تثبيت ازت ميکروگرم بر ميلي 15ليتر اکسين، ميکروگرم بر ميلي 9بود. اين جدايه توانايي توليد
از، آنتي هاي اکسيداز، کاتاالز، توليد پروتئمثبت در آزمون داراي واکنش RB1و قابليت حل کردن فسفات را داشت. جدايه دوم با کد 

نمونه مورد مطالعه  16S rDNAهاي فلورسنت و گرم بود. بر اساس توالي نوکلئوتيدي ژن بيوتيک و ليپاز و داراي واکنش منفي در آزمون
 13ليتر اکسين، ميکروگرم بر ميلي 65اين جدايه توانايي توليد بود.  Pseudomonas frederiksbergensisشباهت با  %98داراي 

داراي واکنش مثبت در  KS1جدايه سوم با کد ليتر جيبرلين، توانايي تثبيت ازت و قابليت حل کردن فسفات را داشت. ميليميکروگرم بر 
هاي گرم، توليد آنتي بيوتيک و هاي اکسيداز، کاتاالز، فلورسنت، توليد پروتئاز و توليد سيانيد هيدروژن و داراي واکنش منفي در آزمونآزمون

 Pseudomonasشباهت با  %99نمونه مورد مطالعه داراي  16S rDNAبر اساس توالي نوکلئوتيدي ژن  توليد ليپاز بود.

brassicacearum  .ليتر جيبرلين و قابليت حل ميکروگرم بر ميلي 7/15ليتر اکسين، ميکروگرم بر ميلي 64اين جدايه توانايي توليد بود
 کردن فسفات را داشت.

 

 .گردو، جيبرلين، اکسيناندوفيت،  واژه های کلیدی:
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 دستاوردهای اخیر در موقعیت تاکسونومیکی عوامل بیماری بالست مرکبات
 

 3و جرج اللوکات3، النا گارسیا والدس3، مارگاریتا گومیال3اله رحیمیان، حشمت2، آنتونی بوسکت*1فرید بیکی

 

 و ترویج کشاورزی، تهران، ایرانعضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات آموزش -1
 ، مایورکا، اسپانیاDe les Illes Balearsمیکروبیولوژی دانشگاه  -گروه بیولوژِی-2

 گروه گیاهپزشکی دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران-3

 F.beiki@gmail.com 

 
هاي گياهي يک يا چند ساله زا در طيف وسيعي از گونهترين عوامل بيمارييکي از مهم (.Pseudomonas spp)ري سودوموناس باکت

ها ترين و مهمترين گروه اکولوژيکي در بين باکتريباشد. اعضاء اين جنس شامل متنوعنظير سبزيجات، درختان ميوه و گياهان زينتي مي
درصد از  60باشد که حدود هاي شمالي ميهاي مرکبات در استانبالست مرکبات يکي از مهمترين بيماريگردند. بيماري محسوب مي

و  P. syringaeهاي پيشين نشان داده، عامل اين بيماري دو گونه خود اختصاص داده است. بررسيسطح زير کشت مرکبات کشور را به
P. viridiflava  .ها، هاي عامل يا همراه بيماري و نيز بررسي تنوع فنوتيپي و ژنوتيپي آنونهبه منظور بررسي پراکنش گمي باشند

از درختان آلوده  1387-89هايهاي گيالن و گلستان در طي سالهاي بيمارگر از مناطق مختلف استان مازندران و مناطقي از استانجدايه
هاي فنوتيپي، ژنتيکي هاي تاکسونوميکي پلي فازي نظير بررسيسيجدايه به منظور برر 126زايي، . بعد از آزمون بيماريآوري شدندجمع

نظير تعيين توالي چندين جايگاه ژني و فيلوژنتيکي انتخاب شدند. براي بررسي خصوصيات بيوشيميايي و توانايي استفاده از منابع کربني و 
استفاده شد. نتايج  (Biolog GN2 Microplate)و نيز ميکروپليت بيولوگ  (API 20 NE)هاي بيوشيميائي اپي ازتي، از کيت

 .Pو  P. syringaeهاي ها، متمايز از گونهتعداد زيادي از جدايه LOPATاي دهد که از آزمون تغذيهتاکسونومي پلي فازي نشان مي

viridiflava هاي هاي فيلوژنتيکي بر اساس ترادف ترکيبي از ژنهستند. البته بررسيrpoD ،16S rDNA  وgyrB يز پراکنش ن
دهد بيماري بالست مرکبات در کند. در مجموع، نتايج کلي نشان ميهاي مختلف فنوتيپي و فيلوژنتيکي را تاييد ميها را در گروهجدايه
 توان درشود. تعدادي از اين جدايه ها را ميهاي مربوط به جنس سودوموناس ايجاد مياي متنوع از جدايههاي شمالي توسط مجموعهاستان

 و P. lurida  ،P. monteilii ،P. moraviensis ،P. orientalis  ،P. simiae  ،P. syringaeسطوح گونه درنظر گرفت نظير: 
P. viridiflavaبه غير از دو گونه . P. syringae و P. viridiflava ها نيز به عنوان عوامل بيماري زايي ساير گونه، گزارش بيماري

 ي گردد.بالست در مرکبات، ذکر م
 

 .سودوموناس، بيمارگر جديد، گياه، ايران واژه های کلیدی:

  

mailto:F.beiki@gmail.com


 بیستودومین کنگره گیاهپزشکی ایران - 6 تا 9 شهریور 1395- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

 

118 
 

118 

 های اندوفیت بازدارنده رشد از درختان گردو در استان کرمانشاهجداسازی و شناسایی باکتری
 

 2بهروز حریقی و  1سامان قربانی

 

 نندج دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان،س-1

 دانشیار گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج -2
samanghorbani555@gmail.com 

 
( از لحاظ اکولوژيکي، دارويي، ارزش غذايي و اقتصادي در ايران و جهان اهميت بسيار بااليي دارد. گردوي .Juglans spدرخت گردو )

ضمن بازديد از باغات گردو در مناطق مختلف استان کرمانشاه از  1394شود. در سال شناخته مي .Juglans regia Lايراني با نام علمي 
هاي ريشه، ساقه و برگ درختان سالم نمونه برداري صورت گرفت و نمونه ها به آزمايشگاه بيماري شناسي گياهي منتقل شدند. بافت

ون به قطعات کوچک خرد شدند. از سوسپانسيون حاصله بر روي محيط ميلي ليتر آب مقطر ستر 2-3گياهي پس از ضد عفوني سطحي در 
گراد نگهداري گرديد. کلني هاي رشد يافته سپس جدا درجه سانتي 26 -28روز در دماي  15کشت و به مدت  King B agarکشت 

و  PCRبا استفاده از روش  هاي استاندارد باکتري شناسي مورد شناسايي قرار گرفت.سازي و خالص سازي شدند و براساس آزمون
جفت باز آلي از سه کلني مختلف تکثير و  1500به اندازه تقريبي هر کدام  DNAسه قطعه  16S rDNAآغازگرهاي اختصاصي ژن 

دارد با ساير سويه هاي استان Blast nهاي نوکلئوتيدي بدست آمده در صورت لزوم تصحيح و با استفاده از برنامه تعيين توالي گرديد. توالي
-هاي کاتاالز، گرم و توليد ليپاز و داراي واکنش منفي در آزمونداراي واکنش مثبت در آزمون RR4مقايسه شد. جدايه  NCBIموجود در 

شباهت با  %99نمونه مورد مطالعه داراي  16S rDNAهاي اکسيداز، فلورسنت و توليد پروتئاز بود. بر اساس توالي نوکلئوتيدي ژن 
Streptomyces pratensis  بود. اين جدايه توانايي ايجاد هاله بازدارنده و توليد آنتي بيوتيک بر روي محيط کشت حاوي کلني باکتري

ميکروگرم بر  3/15ليتر اکسين و ميکروگرم بر ميلي 3را دارد. اين جدايه همچنين توانايي توليد  Pseudomonas syringaeهمستيز 
هاي اکسيداز، کاتاالز و گرم و داراي واکنش منفي در مثبت در آزمون داراي واکنشNR2وم با کد جدايه د ليتر جيبرلين را دارد.ميلي

شباهت  %99نمونه مورد مطالعه داراي  16S rDNAهاي فلورسنت، توليد پروتئاز و توليد ليپاز بود. بر اساس توالي نوکلئوتيدي ژن آزمون
جاد هاله بازدارنده و توليد آنتي بيوتيک بر روي محيط کشت حاوي کلني باکتري اين جدايه توانايي اي بود. Roseomonas roseaبا 

جدايه ليتر جيبرلين را دارد. ميکروگرم بر ميلي 1/15را دارد. اين جدايه همچنين توانايي توليد ،  Pseudomonas syringaeهمستيز 
هاي اکسيداز، فلورسنت، گرم و ئاز و داراي واکنش منفي در آزمونهاي کاتاالز و توليد پروتداراي واکنش مثبت در آزمون KS4سوم با کد 

 بود. Arthrobacter oryzaeشباهت با  %99نمونه مورد مطالعه داراي  16S rDNAبر اساس توالي نوکلئوتيدي ژن توليد ليپاز بود. 
 Pseudomonasکلني باکتري همستيز اين جدايه توانايي ايجاد هاله بازدارنده و توليد آنتي بيوتيک بر روي محيط کشت حاوي 

syringae  ليتر اکسين را دارد.ميکروگرم بر ميلي 5/2را دارد. اين جدايه همچنين توانايي توليد 

 

 . Pseudomonas syringaeاندوفيت، گردو، آنتي بيوتيک،  واژه های کلیدی:
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 بهار در استان خراسان رضویمیشهبا فیلودی گل ه 16SrVIاولین گزارش از همراهی یک فیتوپالسما از گروه 

 
 و الهام جمشیدی مهناز آشنائی

 

 m.ashnayi64@gmail.comگروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد 

 
مي باشد. اين گياه بومي جنوب  Asteraceaeاز خانواده  .Calendula officinalis L( با نام علمي  pot marigoldبهار )گل هميشه

هاي متعدد دارويي، بهار به عنوان يک گياه علفي زينتي داراي کاربردشود. هميشهوپا بوده و در نواحي با آب و هواي گرم در دنيا کشت ميار
-هاي در حال رشد تجاري در ايران و جهان محسوب مياي و آرايشي است. از آنجا که توليد و پرورش گياهان زينتي يکي از بخشتغذيه

هاي انجام شده در سال باشد. در بازديدبهار حائز اهميت ميکننده اين گياهان از جمله گل هميشهاسايي فيتوپالسماهاي آلودهشود، لذا شن
-برگي، زردي، برگي شدن اجزاي گل، رشد جوانههاي زينتي استان خراسان رضوي، عاليمي نظير ريزهاي گلاز فضاي سبزو گلخانه 1394

بهار هاي گل هميشههاي داخل گل و عقيمي، جارويي شدن و توقف رشد در برخي از بوتهها، رشد جوانهن گلبرگهاي جانبي ساقه، سبز شد
هاي مياني پنج گياه داراي عاليم و دو استفاده شد. از رگبرگ PCRبهار از آزمون  هاي هميشهمشاهده شد. براي رديابي فيتوپالسما در گل

( استخراج واز نظر آلودگي به فيتوپالسما در واکنش 1998به روش ژانگ و همکاران ) CTABاستفاده از اي کل با انگياه بدون عاليم دي
)دور دوم( بررسي شدند.  R16F2n/R16R2اي )دور اول( وآغازگرهاي آشيانهP1/P7اي پلي مراز با استفاده از آغازگرهاي عمومي زنجيره

انجام شد. محصوالت تکثيري به صورت  secAfor1/secArew3اده از جفت آغازگربا استف secAهمچنين براي تاييد نتايج، تکثير ژن
هاي فيتوپالسمايي مشابه موجود در بانک يابي شده به همراه ديگر توالي هاي تواليدوطرفه خوانش و توالي يابي شدند. آناليز فيلوژني ژن

-آشيانه PCRمجازي محصول (RFLP) طولي قطعات حاصل از هضمشکلي انجام شد ودر نهايت چند Mega5افزار ژن با استفاده از نرم

و  P1/P7 ،R16F2n/R16R2اي انجام گرفت. در تمام نمونه هاي داراي عاليم به ترتيب براي جفت آغازگرهاي 
secAfor1/secArew3 ونه جفت باز تکثير شدند. تحت همين شرايط هيچ قطعه اي در نم 840و  1250، 1800، قطعاتي به طول تقريبي

اي حاصل از گياهان بدون عاليم )کنترل منفي( تکثير نشد. جست و جو با برنامه بالست با استفاده از اين ترادف ها نشان داد انهاي دي
از گروه  (Clover proliferation group)درصد با فيتوپالسماي افژولش شبدر  98بهار بيشترين شباهت را به ميزان که فيلودي هميشه

بهار در اين نشان داد که فيلودي هميشه iPhyClassifierمجازي نيز با استفاده از  RFLPداشت. الگوي  16SrVIريبوزوميآر ان اي 
-با فيلودي هميشه 16SrIIباشد. پيشتر در ايران همراهي يک فيتوپالسما از گروه مي Aو زيرگروه 16SrVIاستان متعلق به گروه 

 باشد.بهار از ايران ميبا فيلودي گل هميشه16SrVIاز همراهي يک فيتوپالسما از گروه  بهارگزارش شده است. اين اولين گزارش

 

 .PCR ،Calendula officinalis،16SrVIواژه های کلیدی:
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 باغات هسته دار خراسان رضوی  Xanthomonas arboricola pv. pruni و بررسی تنوع ژنتیکی مولکولی ردیابی
 

 مقدم مهدیخانیو عصمت  یراور یبقای، ساره  المیرا درخشان

 

  گروه گیاهپزشکی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
Elmira.derakhshan@gmail.com 

 

لکه برگي در درختان هسته دار مي باشد. اين بيماري اولين بار  در  عامل   Xanthomonas arboricola pv. pruni( Xapباکتري)
شمال آمريکا شناسايي شد و در حال حاضر از تمام قاره ها گزارش شده است. در ايران نيز در سال  از روي آلوي ژاپني از 1903 سال 
، براي اولين بار، اين بيماري از درختان هسته دار استان گيالن گزارش گرديد. به علت وجود خسارت چشمگير اقتصادي اين بيماري 2004

توسط سازمان حفظ نباتات اتحاديه اروپا معرفي شده است. با توجه به شيوع عالئم  به عنوان يک عامل قرنطينه اي Xapدر صورت شيوع،  
 Psuedomonas syringae عالوه بر باکتري Xapدر باغات هسته دار استان خراسان رضوي و احتمال وجود و شانکر   لکه برگي

pv. syringae (Pss)،   شهرستان هاي مشهد، چناران،  رگي درختان هسته داراز بافتهاي داراي عاليم شانکر و لکه ب 93در بهار سال
جداسازي و خالص سازي طبق روشهاي متعارف انجام گرفت. آزمون بيماريزايي بر روي قوچان، نيشابور و فريمان نمونه برداري شد. 

اختصاصي شناسايي  PCRاز  انجام گرفت.  جدايه ها با استفاده 710برگهاي جوان ميزبان و با مايه زني سوسپانسيون باکتري با غلظت 
و   rep-PCRواکنش  مورد مطالعه در مقايسه با جدايه استاندارد با استفاده از Xapشدند و تفاوت هاي احتمالي ژنتيکي بين جدايه هاي 

ه يزکشت نمونه هاي داراي عالئم، جداپس ا .شد ارزيابي REP2-Iو  BOXA1R ،ERIC1R ،ERIC2 ،REP1R-Iآغازگرهاي 
در آزمون بيماريزايي بعد از يک هفته، لکه هاي  انتخاب شدند. YDCني هاي زرد، گرد، مخاطي و گنبدي شکل در محيط هايي با کل

، جهت  جوشاندنجدايه ها با استفاده از  يDNA پس از استخراج ابسوخته در نقاط مايه زني مشاهده گرديد که بتدريج نکروز شدند. 
 ايناستفاده گرديد.  XapY17وار، از واکنش زنجيره اي پلي مراز بر مبناي آغازگرهاي اختصاصي شناسايي مولکولي جدايه ها در سطح پتو

در باکتري   ABCجفت بازي حفاظت شده شامل توالي اختصاصي مربوط به ناحيه کدکننده پروتئين ناقل  943 قطعهيک  اغازگرجفت 
Xap   را تکثير مي کنند. بنابراين پس از بکارگيري آغازگرهايXapY17 ، شناسايي جدايه ها در سطح پتووار به صورت مولکولي تاييد

و بر مبناي  قرار مي دهندتکثير گونه هاي باکتريايي مختلف را هدف ژنوم در ي تکراري DNA ، توالي  rep-PCRي آغازگرهاگرديد. 
، تنوع ژنتيکي اندکي درون جدايه ه هاي مولکوليبر اساس داد الگوي اثر انگشت ايجاد شده، گروهبندي جدايه ها را امکان پذير مي سازند.

هاي اين باکتري بدست آمد. محدوديت جغرافيايي در نمونه برداري را مي توان دليلي بر وجود تنوع ژنتيکي پايين در جدايه هاي مورد 
امل بروز  بيماري شانکر نيز ع  Xapي ، باکترPssعالوه بر  بيان نمودبررسي دانست. با توجه به نتايج بدست آمده از اين مطالعه، مي توان 

دو باکتري مذکور در همزمان و بکارگيري استراتژي هاي مختلف جهت کنترل  استو لکه برگي  باغات هسته دار استان خراسان رضوي 
 .مي باشداستان حائز اهميت  اين باغات هسته دار

 

 ..Xanthomonas arboricola pv. pruni ،يوه هسته دار، خراسان رضويدرختان م: یدیکل هایهواژ
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عامل بالیت سنبله   Fusariumهایها توسط جدایههای تولید کننده مایکوتوکسین و تولید تریکوتسینردیابی ژن

 گندم

 

 نیما خالدی، پریسا طاهری و ماهرخ فالحتی رستگار
 

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 khaledi.nima@stu.um.ac.ir 

 

يکي از مهمترين و مخربترين بيماري غالت دانه ريز در سراسر  (Fusarium Head Blight, FHB)باليت فوزاريومي سنبله گندم 
ايجاد مي شود. اين  F. culmorumو  F. graminearumويژه گونه هاي  بهFusarium هاي مختلفي از جهان است که توسط گونه

گردد. شناخته شده ترين ها ميمي شود، بلکه موجب آلودگي محصول به انواع مايکوتوکسينبيماري نه تنها سبب کاهش محصول 
( مي باشند که تهديدي NIV( و نيوالنول )DONهاي اين قارچ ها از گروه تريکوتسين ها هستند و شامل داکسي نيوالنول )مايکوتوکسين

هاي توليد شده مي روند. معموالً رديابي و شناسايي انواع مايکوتوکسين جدي براي سالمت انسان، حيوانات، طيور و امنيت غذايي به شمار
هاي باشد. استفاده از روشهاي پيچيده سرولوژيکي و کروماتوگرافي ميمشکل، زمان بر و هزينه بردار بوده و نيازمند استفاده از روش

ي توليد کننده مايکوتوکسين مشخص کند. در اين تحقيق به تواند اطالعات مفيدي را در مورد رديابي ژن هامي DNAمولکولي مبتني بر 
 .F. graminearum  ،F. proliferatum  ،Fاز گونه هاي  جدايه 38منظور بررسي توانايي توليد يا عدم توليد مايکوتوکسين توسط 

subglutinans  وF. culmorum هاي اختصاصي ژن آغازگرگلستان، ايران، از  جمع آوري شده از مزارع مختلف گندم در استانTri5 
(Trichothecene 5 gene) براي  هاي توکسين زا از آغازگرهاي متفاوتي کهاستفاده شد. سپس جهت رديابي ژن هاي تريکوتسين جدايه

طراحي شده اند، استفاده  Tri13و  Tri3 ،Tri5-Tri6 intergenic  ،Tri7 ،Tri12ژن هاي دخيل در بيوسنتز تريکوتسين شامل 
در محيط کشت   AcDON-15و   AcDON-3از جمله  DONو مشتقات استيله شده   NIV ،DONيد. همچنين، ميزان توليد گرد

و تجزيه و تحليل  Tri5مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج حاصل از استفاده از آغازگرهاي اختصاصي ژن  GC-MSبرنج با روش 
از جدايه ها به  %4/18، %1/42، %21، %5/60نتايج ما نشان داد که   کسين زا هستند.ها تودر صد جدايه 9/78مايکوتوسين ها نشان داد که 

بودند. همچنين، سطح توليد تريکوتسين ها در محدوده  ADON-15و  NIV ،DON ،ADON-3ترتيب داراي ژن هاي متعلق به 
1230-437 1-μg.kg  برايNIV 1 269-1248، محدوده-μg.kg  برايDON 1 178-1183، محدوده-μg.kg  برايAcDON-3 

NIV ،-3 مي باشد. اين تحقيق اولين گزارش مربوط به حضور ژن هاي  AcDON-15براي    μg.kg-1 253-1155و محدوده 

AcDON  15و-AcDON هاي و  توليد همزمان آنها توسط برخي از جدايهF. graminearum  وF. proliferatum  .مي باشد 

 

 .عامل باليت سنبله گندم ، Fusariumهايجدايه، تريکوتسين ،مايکوتوکسين واژه های کلیدی:
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  Fusarium graminearumارزیابی فعالیت فنیل آالنین آمونیالیاز و لیپوکسیژناز در برهمکنش ارقام گندم و 

 

 نیما خالدی، پریسا طاهری و ماهرخ فالحتی رستگار

 
 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 khaledi.nima@stu.um.ac.ir 

 

اي براي مقابله با اين يافته پيچيدههاي تکاملهاي مختلف زيستي و غير زيستي قرار دارند و از استراتژيگياهان همواره در معرض تنش
هاي مختلف دفاعي نقشها و متابوليت هايي با سازي مسيرهاي انتقال سيگنال و توليد پروتئينتهديدات از جمله شناسايي بيمارگر، فعال

هاي گياهي اسيد ساليسيليک هورمون اي از مسيرهاي سيگنالي شاملکنند. دفاع گياهان عليه بيمارگرها توسط شبکه پيچيدهاستفاده مي
(SA( جاسمونيک اسيد ،)JA( و اتيلن )ETکه نقش حياتي در درک استرس و انتقال پيام دارند ) سازي مسيرهاي شود. فعالتنظيم مي

و  SAسيگنال دفاعي با توجه به شيوه زندگي بيمارگر، براي اطمينان از پاسخ دفاعي مناسب و مؤثر با تداخل مثبت يا منفي بين مسيرهاي 
JA / ET تنظيم مي( شود. فنيل آالنين آمونياليازPAL آنزيم کليدي مسير فنيل پروپانوئيد در گياهان است که نقش مهمي در بيوسنتز )

نقش محوري در سنتز ترکيبات فنلي در پاسخ به تنش هاي مختلف  PALي، فالونوئيدها و ليگنين دارد. تغييرات در فعاليت ترکيبات فنول
و مشتقات آن، موجب تنظيم بيوسنتز  JA( ممکن از طريق توليد مولکول هاي سيگنالي از جمله LOXايفا مي کند. ليپواکسيژناز )

 LOXو  PALي و فرايندهاي دفاعي گياه نقش دارند. در اين تحقيق، ميزان فعاليت آنزيم هاي جاسمونيک اسيد مي شود که در فيزيولوژ
در گياهچه ها و خوشه هاي ارقام حساس )فالت( و نسبتا مقاوم )گاسکوژن( در زمان  F. graminearumدخيل در مقاومت پايه گندم به 

فنيل آالنين به اسيد ترانس سيناميک در  -Lکننده عنوان تبديلبه PALهاي مختلف بعد از مايه زني مورد بررسي قرار گرفت. فعاليت 
شده ناشي نانومتر در اثر ترکيب ديان هاي تشکيل 234بر پايه افزايش جذب در  LOXنانومتر تعيين شد. همچنين، فعاليت  290موج طول

و  PALايج نشان داد که باالترين سطح فعاليت آنزيمهاي از اکسيداسيون لينولئيک اسيد در حضور آنزيم ليپوکسيژناز اندازه گيري شد. نت
LOX  48در رقم گاسکوژن مشاهده شد. در ( ساعت پس از مايه زنيhpi باالترين ميزان سطح فعاليت هاي ،)PAL  وLOX  در

با تاخير در مقايسه گياهچه رقم گاسکوژن در مقايسه با رقم فالت مشاهده شد. فعاليت آنزيم ها در رقم فالت، تا حدي پايين تر و 
در  PALميزان فعاليت  F. graminearumبه باالترين سطح فعاليتش رسيد. پس از مايه زني با  hpi 96گاسکوژن افزايش يافت و در 

تا مرحله شيري افزايش و پس از آن در مراحل مختلف رشد کاهش يافت.  LOXخوشه ها در مرحله گلدهي افزايش داشت ولي فعاليت  
به عنوان نشانگرهاي عمده مسيرهاي فنيل پروپانوئيد و اکتادکانوئيد در واکنشهاي دفاعي  LOXو  PALآنزيم هاي  ن داد که نتايج نشا

 نقش دارند. F. graminearumگياه گندم  عليه  

 

 .Fusarium graminearum ،ارقام گندم، ليپوکسيژناز ،فنيل آالنين آمونيالياز واژه های کلیدی:
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 Phytophthora taxon banihashemiana یبانی بالقوهی میزدامنه
 

 زاده قلمفرساو رضا مستوفی حسین مسیگل
 

 پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیرازبخش گیاه
 rmostofi@shirazu.ac.ir 

 

استان فارس  هاي کُناراز نهالستان 1392ي تکاملي است که در سال يک گونه Phytophthora taxon banihashemianaي آرايه
زايي و ي کُنار است. هيچ اطالعات دقيقي در مورد بيماريدر ايران جدا گرديد. اين بيمارگر اُاُميستي عامل ايجاد پوسيدگي ريشه و طوقه

ي عصارهليتر ميلي 60هاي مقاوم به حرارت در پالستيکزايي هاي بيماريي ميزباني اين آرايه وجود ندارد. به منظور انجام آزموندامنه
گراد و فشار يک اتمسفر سترون شد. ده بلوک پنج ي سانتيدرجه 121کوليت به مدت بيست دقيقه در گرم ورمي 200شاهدانه به همراه 

گراد و در تاريکي ي سانتيدرجه 25هاي پالستيکي به مدت چهار هفته در متري از کشت بيمارگر به درون پالستيک منتقل شد. کيسهميلي
( سترون قرار داده شد. پس از سه 2:  1هاي يک کيلوگرمي حاوي مخلوط خاک بکر و ماسه )ساله در گلدانشد. بذور هر گياه يک  قرارداده

ساعت غرقاب شد. بذرهاي کاماًل  24ها بالفاصله به مدت ي بيمارگر صورت گرفت و گلدانليتر از مايهميلي 20زني با استفاده از هفته، مايه
گراد قرار گرفت. سپس سه بذر ي سانتيهاي حاوي ماسه سترون مرطوب به مدت دو ماه در چهار درجهچندساله نيز در کيسهسالم گياهان 

زني ( کاشته شد. در مورد برخي از گياهان چندساله نيز تکثير از طريق قلمه1:2هايي حاوي پنج کيلوگرم مخلوط خاک بکر و ماسه )در گلدان
-هاي ذکر شده پاي طوقه نهالليتر از مايه بيمارگر جدايهميلي 50ها با استفاده از پارافين جامد مذاب، کش گلدانهانجام شد. پس از بستن ز

ساعت براي اطمينان از حضور بيمارگر در گلدان و  24غرقاب شد. پس از  24ها بالفاصله به مدت هاي يک تا دو ساله ريخته شد و گلدان
آب گلدان به تري قرار داده شد تا بدين شکل زهها داخل سطل بزرگها، برخي از آنبردن پارافين زير گلدان تشکيل زئوسپور بعد از از بين

ي کوچک برگ آب به داخل سطل، گلدان را از داخل آن برداشته و چند تکهسطل منتقل شود. بعد از گذشت چند ساعت از جريان زه
قارچ منتقل و از حضور شبه CMA-PARPکشت ساعت به محيط 24از گذشت مرکبات به عنوان طعمه به سطل اضافه شد و بعد 

درصد ضدغفوني شدند. يک قطعه  70ها شسته و با استفاده از اتانول ها و ريشهمتري، ميوهسانتي 20الي  15هاي اطمينان حاصل شد. شاخه
ي محيط کشت حاوي قارچ مورد نظر اضافه شد هفت روزهها بريده شده و به جاي آن يک ديسک ها و ميوهمتري از شاخهميلي 10حلقوي 

اي، ساله و چندساله فلفل دلمههاي احتمالي جلوگيري شود. از گياهان يکو سپس با استفاده از پارافيلم و چسب مسدود شد تا از آلودگي
ها سيب، زردآلو، ليمو، بادنجان، گالبي و ه، از ميوهکلم، نخود، کُنار، شبدر، خيار، شاهي، ليموشيرين، عدس، خربزه، آفتابگردان، مرزه و هندوان

کشت گنجشک، انجير، انار، چنار و گردو به اين آرايه آلوده شدند. بيمارگر با استفاده از محيطهاي بريده بادام، سيب، زباننارنگي و از شاخه
CMA-PARP هاي آلوده مجدداً جداسازي و شناسايي شد.از اندام 

 

 .زاييي ميزباني، بيمارياُاُميست، دامنه: کلیدی هایواژه
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 ی پستهاز فراریشه  Pythiumهایجداسازی و شناسایی گونه

 
 زاده قلمفرسارضا مستوفی و زینب حقی

 

 پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیرازبخش گیاه
 rmostofi@shirazu.ac.ir  

 
هاي پيتيوم در اين جنس شناخته شده است. گونه گونه 200بيش از  توصيف شد و اکنون 1858جنس پيتيوم توسط پرينگشيم در سال 

ها به عنوان رست زندگي کنند، درحالي که برخي از آنتوانند به صورت پودهها ميقارچاي در سراسر جهان دارند. اکثر اين شبهانتشار گسترده
شناسايي مناسب و  شوند.اقتصادي مهم در سراسر دنيا ميهاي گسترده به محصوالت کنند و موجب خسارتبيمارگرهاي گياهي عمل مي

ها از اهميت زيادي برخوردار است. در حال حاضر شناسي و تکاملي بين گونههاي انگل اين جنس در درک روابط زيستتشخيص گونه

هدف اين مطالعه . هستندسنجي استوار شناختي و ريختشناختي، زيستکليدهاي شناسايي اين جنس عمدتاً بر اساس خصوصيات ريخت

 1394از درختان پسته، در سال  Pythiumهاي به منظور جداسازي و شناسايي گونه .ي درختان پسته استشناسايي فلور پيتيومي فراريشه

ش ها به روبرداري انجام گرفت. جدايهکاري کرمان، رفسنجان و يزد به صورت تصادفي نمونههاي پسته در مناطق پستهاز خاک باغ
سازي به روش نوک ريسه انجام شد و جداسازي شدند. خالص CMA-PARPگذاري با برگ مرکبات و با استفاده از محيط کشت طعمه

 CMA ،CAها شامل ها روي انواع محيط کشتمنتقل گرديد. الگو و سرعت رشد هر يک از جدايه CMAها به محيط کشت نوک ريسه
هاي سطح اُاُگونيوم، مقدار فضايي که اُاُسپور در شناسي اسپورانژيوم، تزئينتيوم بر اساس ريختهاي پيبررسي شد. تشخيص گونه PDAو 

ي قطر ريسه و خصوصيات فيزيولوژيک اُاُگونيوم اشغال کرده است، خاستگاه و حالت اتصال آنتريدي با آُاُگونيوم، تشکيل آماس ريسه، اندازه
درجه( روي محيط کشت  5درجه سلسيوس )با فواصل  40تا  5ه در دماهاي مختلف از شناسي پرگنه و ميزان رشد روزانشامل ريخت

CMA ي پيتيوم شامل و با استفاده از کليدهاي موجود صورت گرفت. در اين بررسي شش آرايهP. aphanidermatum ،P. 

deliense ،P. hydnosporum ،Pythium group HS ،P. perplexum  وP. scleroteichum ي يي گرديد. گونهشناساP. 

scleroteichum هاي پيتيوم قادر به پارازيت تر گونهي پسته جديد بودند. بيشها براي فلور فراريشهبراي فلور پيتيومي ايران و ساير گونه
هاي نيز به گونهها حساسيت برخي درختان ميوه را شوند. بررسيميري ميهاي زيادي موجب بوتهکردن بذر و گياهچه هستند و در خانواده

روي درختان  Pythium group Fو  P. catenulatum ،P. torulosumهاي زايي گونهکه بيماريدهند. به طوريپيتيوم نشان مي
ي اوليه نيز بيمارگرهاي قوي روي ريشه P. intermediumو  P. sylvaticum ،P. ultimumهاي ميوه گزارش شده است. گونه

شود. با اين ها ميها و مرگ دانهالهاي پيتيوم موجب خشکيدگي ساقه، برگآيند. و در گردو نيز آلودگي با گونهميهاي سيب به شمار نهال
هاي به دست آمده روي بذر و نهال زايي جدايههاي پيتيوم از درختان پسته مطرح نشده و بيماريزايي گونهحال تاکنون گزارشي از بيماري

 پسته در دست بررسي است.
 

 .شناختي، فلور پيتيومي: اُُُاُميکوتا، شناسايي ريختهای کلیدیاژهو
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در  (Prunus avium) و گیالس( Prunus cerasus)شناسایی برخی قارچ های اندوفیت مشترک در درختان آلبالو 

 ایران

 
 و خلیل بردی فتوحی فرشیوا عبدالهی اقدم 

 

ردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج. گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پ
abdollahi_aghdam@yahoo.com  

 
اندوفيت ها طيف وسيعي از قارچ هاي بيمارگر گياهي و ساپروفيت را شامل مي شوند که دوره ي نهفتگي طوالني قبل از ظهور عالئم 

دارند که براي برقراري رابطه ي همزيستي ضروري است. با وجود اينکه تخمين زده مي شود اندوفيت ها درتمام گونه هاي خارجي بيماري 
ا گياهي وجود دارند، تعداد کمي از گياهان در ارتباط با بيولوژي قارچ هاي اندوفيت به طور کامل مورد مطالعه قرار گرفته اند. اندوفيت ه

ي جديد مورد استفاده در پزشکي، کشاورزي و صنعت هستند. در علم پزشکي مشکل اصلي در ارتباط با داروهايي منبع اصلي ترکيبات طبيع
ميان که منشاء طبيعي دارند، توليد مقدار کم آنها مي باشد. از اين رو گرايش به سمت توليد ترکيبات با ارزش از ميکروارگانيسم ها و در اين 

منظور شناسايي برخي قارچ هاي اندوفيت درختان آلبالو و گيالس، نمونه برداري در طي فصل پاييز سال  بهقارچ هاي اندوفيت، مي باشد. 
، از شاخه ها و برگ هاي سالم درختان واقع در استان هاي البرز، آذربايجان 1394و  1393و فصول پاييز، بهار و تابستان سال هاي  1392

، قزوين و کرمان انجام گرفت. پس از انتقال کردستانهان، تهران، زنجان، خراسان جنوبي، غربي، آذربايجان شرقي، اردبيل، ايالم، اصف
دقيقه زير جريان آب شير شستشو داده شدند. سپس نمونه هاي گياهي  10نمونه هاي گياهي به آزمايشگاه، ابتدا نمونه هاي گياهي به مدت 
درصد و به دنبال آن به مدت يک  70حاصل به مدت يک دقيقه در اتانول به قطعاتي بريده شدند و به منظور ضد عفوني سطحي، قطعات 

درصد قرار داده شدند. قطعات گياهي در نهايت با آب  70ثانيه در اتانول  30درصد و دوباره به مدت  5/0دقيقه در محلول هيپوکلريت سديم 
روز  14ر دو درصد منتقل شدند و به مدت هفت الي آگا -مقطر استريل شستشو داده شدند. سپس قطعات گياهي به روي محيط کشت آب

درجه سلسيوس و شرايط تاريکي مداوم نگهداري شدند. خالص سازي جدايه هاي بدست آمده به روش نوک  25درون انکوباتور با دماي 
انجام گرفت. بر اين هيف صورت گرفت. شناسايي جدايه هاي قارچي بر اساس خصوصيات مورفولوژيکي و با استفاده از توصيفات معتبر 

، Acremonium sordidulum ،Ampelomyces sp. ،Aureobasidium namibiaeهاي قارچي مختلفي شامل؛  آرايهاساس، 
Cyclothyrium sp. ،Coniothyrium aleuritis ،Cytospora chrysosperma ،C. leucostoma  ،

Paraconiothyrium variabile ،Sarocladium strictum  وScytalidium dimidiatum  به عنوان قارچ هاي اندوفيت از
و  Acremonium sordidulum ،Aureobasidium namibiaeدرختان آلبالو و گيالس در ايران شناسايي شدند. آرايه هاي 

Paraconiothyrium variabile  گونه هاي براي فلور قارچي ايران جديد بوده و براي نخستين بار معرفي مي گردند. همچنين تمامي
 شناسايي شده در اين تحقيق  براي نخستين بار به عنوان قارچ اندوفيت از درختان آلبالو و گيالس در دنيا گزارش مي شوند.

  

 .آرايه، همزيستي، تنوع زيستي: واژه های کلیدی
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استفاده از در استان آذربایجان غربی با   Trichoderma  harzianumقارچ   هایارزیابی تنوع ژنتیکی جدایه

 rep-PCRنشانگر مولکولی 

 
 2، ناصر صفایی1، یونس رضایی دانش1زهرا قنبری

 

 گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه-1
 گروه بیماری شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس-2

 

 هاي مکان که مي تواند در  است، Trichoderma جنس  هاي گونه ترين فراوان يکي از Trichoderma harzianumگونه 

بسار مهم  آن ژنتيکي ساختار درک انسان، در زندگي Trichoderma از گونه اين تأثير و اهميت متنوعي رشد کند با توجه به اکولوژيکي
در پژوهش  دشوار است به وسيله ي ويژگي هاي مورفولوژيکي بسيار T.harzianumمي باشد. با توجه به اينکه شناسايي تنوع درون گونه 

هاي مولکولي متفاوتي براي بررسي تنوع ژنتيکي درون گونه استفاده شده است. استفاده از نشانگرهاي مولکولي دي هاي مختلف از روش
ان اي روش سريع و دقيقي در مطالعات تنوع ژنتيکي براي به دست آوردن بينشي در مورد ساختار پيچيده جمعيت هاي گونه هاي 

توانند براي توليد محصوالت تجاري و منافع دهند و ميهاي تريکودرما سطوح بااليي از تنوع ژنتيکي را نشان ميجدايهمي باشد. رما تريکود
-غالب تريکودرما و در صورت باال بودن ميزان تنوع ژنتيکي مي ، همچنين با تعيين تنوع ژنتيکي گونهاکولوژيک مورد استفاده قرار بگيرند

هايي با قابليت آنتاگونيستي باال استفاده کرد. با توجه به اينکه در ريزوسفر آفتابگردان در شمال ن شاخص جهت انتخاب جدايهتوان از اي
رسي تنوع اي مبني بر تعيين تنوع ژنتيکي اين گونه صورت نپذيرفته است در اين مطالعه براي براستان آذربايجان غربي تاکنون مطالعه

جدايه از  قارچ  77  استفاده شد. تنوع ژنتيکي  Rep-PCR(Repetitive element-base) انگر مولکولياز نش درون گونه اي،
T.harzianum مـؤثر در کنترل بيولوژيک که با استفاده از ژنTef1 ريزوسفر آفتابگردان در شمال استان آذربايجان توالي يابي شده و از 

مذکور مورد ارزيابي قرار گرفت.  با به کارگيري سه آغازگر از اين نشانگر، الگوي باندي دي  جدا شده ، با استفاده از نشانگر مولکوليغربي 
 %98لوکوس )جايگاه ژني( توليد کنند که چندشکلي حاصل از آن ها  80ان اي جدايه ها بدست آمد. اين آغازگرها در مجموع توانستند 

  NTSYSبه و قرابت ژنتيکي آنها با استفاده از تجزيه خوشه اي با نرم افزار برآورد شد. بر اين اساس تنوع ژنتيکي بين جدايه ها محاس
( را نسبت به ديگر آغازگرها MIبيشترين مقدار شاخص نشانگري ) ERIC1Rتعيين گرديد. در بين آغازگرهاي به کار برده شده آغازگر 

درصد پنج  42جدايه ها از يکديگر مي باشد. در سطح تشابه نشان دهنده کارايي بهتر و قدرت تمايز اين آغازگر در تفکيک نشان داد که 
هاي سوم و ها را شامل شدند. گروهدرصد  و گروه چهارم سه درصد جدايه 83درصد ،گروه دوم  10گروه اول  گروه ژنتيکي مشاهده شد.

دي شدند.  همچنين به جز چند مورد، گروه دسته بن 30ها در درصد جدايه 64پنجم هر يک تنها شامل يک جدايه بودند. در سطح تشابه 
اين تحقيق نشان داد که  نتايج کلي ارتباط مشخصي وجود نداشت. از آغازگرهابين پراکنش جغرافيايي جدايه ها و الگوهاي باندي حاصل 

 مي باشد. T.harzianumابزاري قوي براي تعيين تنوع ژنتيکي درون گونه  rep-PCRنشانگر 

 

 .، آفتابگردانrep-PCR، تنوع ژنتيکي، T.harzianum: واژه های کلیدی
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 در ایران (Prunus cerasus)تنوع قارچ های اندوفیت درختان آلبالو 

 

 و خلیل بردی فتوحی فرشیوا عبدالهی اقدم 
 

گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج. 
abdollahi_aghdam@yahoo.com  

 

اندوفيت ها ميکروارگانيسم هايي هستند که حداقل قسمتي از چرخه زندگي خود را درون بافت گياهي بدون ايجاد عالئم بيماري قابل 
ياهي در زمين وجود دارد و هر گياه مي تواند ميزبان گونه گ 300،000مشاهده اي، زندگي مي کنند. تحقيقات نشان داده است که نزديک به 

يک و يا تعداد بيشتري قارچ اندوفيت باشد. در جستجو براي منابع جديدي از عوامل درماني، ثابت شده است که قارچ هاي اندوفيت 
ديد با فعاليت هاي بيولوژيکي را دارا جداسازي شده از گياهان عالي پتانسل بسيار زيادي براي توليد طيف وسيعي از متابوليت هاي ثانويه ج

اين ميکروارگانيسم ها منبع اصلي ترکيبات جديد مورد استفاده در پزشکي، کشاورزي و صنعت هستند. اندوفيت ها نقش مهمي در هستند. 
يي برخي از قارچ هاي شوند. به منظور شناساهاي زنده و غير زنده محيطي ميحفاظت گياهان دارند و باعث افزايش تحمل گياهان به تنش

 1393و فصول پاييز، بهار و تابستان سال هاي  1392، نمونه برداري در طي فصل پاييز سال (Prunus cerasus)اندوفيت درختان آلبالو 
ان، چهار ، از شاخه ها و برگ هاي سالم درختان واقع در استان هاي البرز، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، اصفهان، تهران، زنج1394و 

دقيقه  10محال و بختياري، کرمان و همدان انجام گرفت. پس از انتقال نمونه هاي گياهي به آزمايشگاه، ابتدا نمونه هاي گياهي به مدت 
زير جريان آب شير شستشو داده شدند. سپس نمونه هاي گياهي به قطعاتي بريده شدند و به منظور ضد عفوني سطحي، قطعات حاصل به 

درصد قرار داده شدند و دوباره به  5/0درصد و به دنبال آن به مدت يک دقيقه در محلول هيپوکلريت سديم  70يقه در اتانول مدت يک دق
درصد ضد عفوني شده و در نهايت با آب مقطر استريل شستشو داده شدند. سپس قطعات گياهي به روي محيط  70ثانيه در اتانول  30مدت 

درجه سلسيوس و شرايط تاريکي مداوم  25روز درون انکوباتور با دماي  14شدند و به مدت هفت الي آگار دو درصد منتقل -کشت آب
نگهداري شدند. خالص سازي جدايه هاي قارچي بدست آمده به روش نوک هيف صورت گرفت. شناسايي جدايه هاي قارچي بر اساس 

 Acremoniumبر اين اساس، گونه هاي قارچي شامل؛ خصوصيات ريخت شناختي و با استفاده از توصيفات معتبر انجام شد. 

charticola ،A. larvarum ،Alternaria rosae ،Aspergillus nidulans ،Botryosphaeria dothidea ،
Cladosporium tenuissimum ،Lecanicillium muscarium ،Dendrothyrium variisporum  وRhizoctonia 

solani يت از درختان آلبالو در ايران شناسايي شدند. آرايه هاي به عنوان قارچ هاي اندوفAcremonium charticola ،Alternaria 

rosae  وDendrothyrium variisporum  براي فلور قارچي ايران جديد بوده و براي نخستين بار معرفي مي گردند. همچنين تمامي
 ان قارچ اندوفيت از درختان آلبالو در دنيا گزارش مي شوند.هاي شناسايي شده در اين تحقيق براي نخستين بار به عنوگونه

 

 .: تنوع زيستي، فعاليت بيولوژيکي، متابوليت هاي ثانويهواژه های کلیدی
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 های اکتومیکوریز بلوط جنگل ارسبارانقارچ

 
 محمدرضا آصف

 

 رویج کشاورزی،  تهران.بخش تحقیقات رستنیها، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ت
 

ها ارتباط ها هستند که با سيستم ريشه برخي از درختان و درختچهاي از قارچدسته  (ectomycorrhizal fungi)هاي اکتوميکوريزچقار
ارتباط  هاي جنگلي وابستگي شديدي به برقراري اينهمزيستي از نوع ميکوريزايي برقرار مي کنند. در اين ميان اغلب درختان و پوشش

هاي ارسباران واقع هاي ضعيف، بدون برقراري ارتباط ميکوريزايي امکان پذير نيست. جنگلداشته و ادامه حيات و رشد آنها بويژه در خاک
در شمال استان آذربايجان شرقي از مشخصات منحصر به فرد اکولوژيکي، جغرافيايي، زيستي، اقليمي و پوشش جنگلي برخوردار بوده و به 

شناخته شده اند. با توجه به اينکه بخش اعظم  (biosphere preserve)کره ن يکي از مناطق حفاظت شده و يکي از ذخاير زيستعنوا
، باشدمي  Quercus petraea subsp. Ibericaو   Quercus macrantheraپوشش جنگلي ارسباران متعلق به دو گونه بلوط

ن دو گونه بلوط، از اهميت خاصي برخوردار است. بر اين اساس تحقيق حاضر به منظور مطالعه هاي اکتوميکوريز مرتبط با ايمطالعه قارچ
هاي اکتوميکوريز مرتبط با آوري و شناسايي قارچهاي اکتوميکوريز اين دو گونه در منطقه، طرح ريزي و اجرا گرديد. به منظور جمعقارچ

مادي، در هر مورد با مشاهده اندام بارده قارچي در کنار درختان بلوط، امکان وجود بلوط، با انجام نمونه برداري از منطقه طي ساليان مت
هاي نزديک به قارچ، وضعيت ارتباط و اتصال ارتباط ميکوريزايي بررسي گرديد. بدين منظور با حذف پوشش خاک بين اندام بارده و ريشه

هاي ريشه مشکوک به ارتباط ميکوريزايي ها بررسي گرديد. نمونهريشهها و هر گونه تغيير وضعيت ظاهري پوشش ميسليومي قارچ با ريشه
هاي قارچي نيز پس از ثبت مشخصات ضروري و تهيه عکس از هاي پاکتي قرار داده شده و به آزمايشگاه منتقل گرديدند. نمونهدرون کيسه

ها پس از طي ه آزمايشگاه منتقل گرديدند. نمونهخصوصيات مورفولوژيکي، بمنظور انجام مراحل خشک و فريز کردن، شناسايي و کشت ب
هاي ماکروسکوپي و ميکروسکوپي قرار گرفته و با استفاده از منابع مختلف و معتبر سازي به منظور شناسايي، مورد بررسيمراحل آماده

ي ارسباران شناسايي و معرفي مي هاي آگاريک اکتوميکوريز مرتبط با بلوط در جنگل هاگونه از قارچ 22شناسايي شدند. در اين تحقيق 
 از پراکنش جغرافيايي  Russulaاز تنوع تاکسونوميکي و گونه هاي جنس  Cortinarius شود. در ميان قارچ هاي شناسايي شده، جنس

 .Amanita phalloides A. rubescens var. rubescens, A هاي شناسايي شده شاملتري در منطقه برخوردار است. آرايهوسيع

vaginata, A. verna, Boletus edulis, Boletus erythropus, B. pulverulentus, Cortinarius fluryi, C. 

paracephalixus, C. pseudonapus, C. sublubricus, C. subvalidus, C. vespertinus, H. crustuliniforme, 

Lactarius volemus Paxillus involutus, Russula cyanoxantha, R. delica, R. emetica, R. lilacea, R. 

sororia  و Suillus granulatus  هستند. 

 
 .: ارتباط همزيستي، مناطق حفاظت شده، ميکوريزواژه های کلیدی
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 پور )بازیدیومیست( در غرب استان گیالنهای پلیشناسایی قارچ

 
 1سید اکبر خداپرستو  2، معصومه قبادنژاد1محمد عموپور

 
 تگروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیالن، رش.1
 های علمی و صنعتی ایرانفناوری، سازمان پژوهشپژوهشکده زیست.2

mohammadamoopour@ymail.com 
 

محکم و  باشند که بازيديوکارپ در آنها معموالً داراي بافت( ميBasidiomycotaهاي شاخه بازيديومايکوتا )اي از قارچپورها دستهپلي
ساله يا چندساله دارند که از مانند يکهاي طاقچهتر اعضاي اين گروه بازيديوکارپباشد. بيشبخش بارور آن عموماً به صورت منفذدار مي

نها، از ها در اکولوژي جنگل و لزوم بررسي دقيق تنوع آکند. به دليل اهميت اين قارچها متمايز ميلحاظ مورفولوژيکي آنها را از ساير قارچ
گونه شناسايي شد که در ادامه  37برداري صورت گرفت. بر اساس نتايج اوليه تعداد هاي مناطق مختلف غرب استان گيالن نمونهجنگل

کل، بر روي خاک نزديک ريشه درختان مرده، خرفه  Abortiporus biennisشود: گونه هاي يافت شده ذکر مياسامي برخي از گونه
روي تنه درخت،  Bjerkandera adusta گونه   -روي شاخه مرده درخت، نورماس، شفت Antrodiella  fragransگونه  -شفت

  Coriolopsis gallica گونه  -روي چوب مرده لرگ، پارک جنگلي گيسوم، تالش Bjerkandera fumosa گونه  -سر، رشتسلکي
گونه  -سر، رشتروي چوب مرده بلوط، سلکي Ganoderma australeگونه   -نشين، شاندرمنروي چوب مرده صنوبر، شيخ
Gloeophyllum trabeum گونه  -، رشت2روي چوب مرده بلوط، پارک جنگلي سراوان Gloeoporus dichrous  روي چوب مرده

 Inonotus گونه  -سر، رشتروي چوب مرده بلوط، سلکي  Hapalopilus nidulans گونه  -نشين، شاندرمنبلوط، شيخ

cuticularis  گونه  -، رشت2روي درخت زنده بلوط، پارک جنگلي سراوان Lenzites betulina   ،روي چوب مرده راش، خرمکش
روي چوب   Phellinus contiguus گونه  -روي ريشه درخت مرده آزاد، چناررودخان، شفت  Meripilus giganteus گونه  -شفت

 گونه  -، رشت1روي درخت مرده، پارک جنگلي سراوان  Phellinus ferruginosus گونه  -، رشت2مرده بلوط، پارک جنگلي سراوان

Phellinus punctatus  گونه    -روي چوب مرده اقاقيا، رشت Phellinus torulosus  روي چوب مرده بلوط، پارک جنگلي
 Phylloporia گونه -، رشت1روي چوب مرده گالبي، پارک جنگلي سراوان Phellinus tuberculosusگونه   -، رشت2سراوان

ribis  گونه   -، رشت2روي چوب مرده درخت، پارک جنگلي سراوان Polyporus tuberaster   ،روي بستر نامشخص، خرارود
روي چوب   Perenniporia fraxinea گونه  -، رشت2روي چوب مرده، پارک جنگلي سراوان Polyporus udus گونه   -سياهکل

  Schizopora radula گونه   -روي چوب مرده، چناررودخان، شفت  Schizopora flavipora گونه  -کل، شفتمرده توسکا، خرفه
گونه   -روي چوب مرده صنوبر، دانشگاه گيالن، رشت Trametes gibbosaگونه  -، رشت2روي درخت زنده بلوط، پارک جنگلي سراوان

Trametes hirsuta گونه  -روي چوب مرده راش، خرمکش، شفتTrametes versicolor  روي چوب مرده انجيلي، پارک جنگلي
روي چوب  Tyromyces kmetiiکل، شفت و گونه روي چوب مرده توسکا، خرفه Trichaptum biformeگونه  -، رشت1سراوان

 ،Coriolopsis gallica ،Hapalopilus nidulans  ،Inonotus cuticularisهاي گونه به نام ششمرده ازگيل، خرمکش، شفت. 
Phellinus punctatus ، Polyporus tuberaster وPhylloporia ribis  گردند. سه براي اولين بار از استان گيالن معرفي مي

 باشند.نيز براي مايکوتاي ايران جديد مي  Tyromyces kmetiiو  Antrodiella  fragrans ، Polyporus udus گونه

 

 .بنديرده : بازيديومايکوتا، تنوع،کلیدی هایواژه
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همراه با پوسیدگی ریشه چغندرقند در  Phytophthora pseudocryptogea × P. sansomeanaبررسی خصوصیات 

 استان فارس

 
  2و ترینا برجس 2، جایلز هاردی1زاده قلمفرسا، رضا مستوفی1بنفشه صفایی فراهانی

 

 پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیرازبخش گیاه.1
 ت و مدیریت فیتوفتورا، دانشگاه مرداک استرالیامرکز مطالعا .2

rmostofi@shirazu.ac.ir   

 
هايي مشاهده شد که به ، جدايه Phytophthora cryptogeaي مرکب هاي موجود در گونههنگام مطالعه روابط فيلوژنتيکي بين گونه

پزشکي دانشگاه شيراز تعلق ي بخش گياهي به مجموعههااي به دورگ بودن مشکوک بودند. جدايههاي هستهعلت چندشکلي شديد در ژن
ي ها، سه ناحيهي دورگ بودن جدايهي چغندرقند در استان فارس جداسازي شده بودند. به منظور آزمودن فرضيههاي آلودهداشتند و از ريشه

ي ميتوکندريايي )زير واحد يک ( و دوناحيه90 اِس(، بتاتوبولين و پروتئين شوک حرارتيتيي داخلي )آيي ترانويسي شدهاي )فاصلههسته
هاي سازي شد. واکاوياي بتاتوبولين همسانهسنجي و ژن تک نسخهاِچ دهيدروژناز( تواليدياِيسيتوکروم سي اکسيداز و زيرواحد يک اِن

در توليد اين  P. sansomeanaو   .pseudocryptogea Pي ها را تأييد کرد و نشان داد که دو گونهفيلوژنتيکي ماهيت دورگ جدايه
ها نام والد مادري پيش از ، کد ملبورن( در دورگICNها و گياهان )ها، قارچگذاري جلبکالمللي ناماند. مطابق کد بينها نقش داشتهدورگ

است. در تمام   P. pseudocryptogea × P. sansomeanaها گيرد. بنابراين نام پيشنهادي براي اين دورگنام والد پدري قرار مي
-مرغي تا گالبيتخم بيضي، پستانک، هاي مايع به فراواني توليد شد. اسپورانژيوم پايدار، انتهايي، بدونکشتها اسپورانژيوم در محيطجدايه

 33/1ها از يهي آن در جداو دامنه 4/1ميکرومتر بود. ميانگين نسبت طول به عرض اسپورانژيوم  6/45±8/3×  9/31±2/4شکل با ميانگين 
هاي آميزشي، گر هر يک تيپهاي آزمونها عقيم بوده، در کشت خالص يا پس از جفت شدن با جدايهميکرومتر بود. تمام جدايه 49/1تا 

احتماالً  اي فيتوفتورا گزارش شده،گونه اُاُسپور يا ساختار توليدمثلي توليد نکردند. اين موضوع که پيش از اين در چندين دورگ بين گونههيچ
-هاي مايع و جامد کالميدوسپور مشاهده نشد. الگوي رشد پرگنه روي محيطکشتيک از محيطناشي از ناسازگاري ميوزي است. در هيچ

-يک CMAکشت سرخي و روي محيطبه شکل گل HSAو  CA ،MEAهاي کشتداوودي، روي محيطبه شکل گل PDAکشت 

ي سلسيوس بود. اگرچه درجه 35و  25، 3به ترتيب  CMAکشت ي رشد روي محيطبيشينه نواخت مشاهده شد. دماي کمينه، بهينه و
ها ها براي تشخيص قابل اعتماد دورگهاي والدي مشاهده شد، اين تفاوتهاي دورگ و گونهشناختي بين جدايههاي ريختبرخي تفاوت

هاي ها الزم است. در جنس فيتوفتورا، اغلب دورگبراي شناسايي آن اي ژنومي و ميتوکندرياييانکافي نبوده، استفاده از نشانگرهاي دي
گاه مشترکي را هاي دگربوم و خويشاوندي هستند که دوباره به هم رسيده و زيستاند، نتاج گونهکنون توصيف شدهاي طبيعي که تاگونهبين

-هاي کشاورزي هستند؛ بنابراين ميزبانرگرهاي مهمي در زمينهاي بررسي شده در اين مطالعه بيماهاي والدي دورگاند. گونهاشغال کرده

اي فيتوفتورا، توارث دووالدي گونههاي بيناي باشند. در دورگگونهتوانند محلي براي دورگ شدن بينها، مثل سويا، ميهاي مشترک آن
ي تر براي مقايسهيک از والدين شود. مطالعات بيشي ميزباني در مقايسه با هرتر شدن دامنهتواند سبب افزايش تهاجم و وسيعها ميژن

 ها در حال انجام است. هاي توصيف شده در اين مطالعه با والدينشان روي تعدادي از ميزبانتهاجم دورگ

 

 .شناسي، فيلوژني چندژنياي، ريختگونهشدن بين: اُاُميکوتا، دورگهای کلیدیواژه
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 ی فیتوفتورای ناشناختهشدن طبیعی دو گونهحاصل از دورگ بررسی خصوصیات بیمارگر گیاهی جدیدی

 
  2و ترینا برجس 2، جایلز هاردی1زاده قلمفرسا، رضا مستوفی1بنفشه صفایی فراهانی

 

 پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیرازبخش گیاه.1
 مرکز مطالعات و مدیریت فیتوفتورا، دانشگاه مرداک استرالیا.2  

bsafaie@shirazu.ac.ir 

 
ي شدند به دو گونهبندي ميطبقه Phytophthora cryptogeaهايي که پيش از اين به عنوان مطالعات اخير نشان داده است جدايه

تعلق دارند. به منظور بررسي موقعيت فيلوژنتيکي تعدادي  P. pseudocryptogeaو  P. cryptogea sensu strictoي توصيف شده
-تيي داخلي )آيي ترانويسي شدهاي )فاصلهي هستهشناسايي شده بودند، چهار ناحيه P. cryptogeaعنوان  جدايه که پيش از اين به

( و coxIي ميتوکندريايي )زير واحد يک سيتوکروم سي اکسيداز )و اليسيتين( و دوناحيه 90اِس(، بتاتوبولين، پروتئين شوک حرارتي  
ي دانشگاه شيراز و دانشگاه مرداک تعلق ها به مجموعه(( مورد بررسي قرار گرفت. جدايهNADHIاِچ دهيدروژناز )دياِيزيرواحد يک اِن

 Rosmarinus(، رزماري ).Solanum lycopersicum Lفرنگي )(، گوجه.Choisya ternata Lداشته، از پرتقال مکزيکي )

officinalis L.ها، چندشکلي با الگويي مشابه در ي شده بودند. در تمام جدايه( و خاک در استراليا، انگلستان، فرانسه و ايتاليا جداساز
 coxIهاي هاي ميتوکندريايي فاقد چندشکلي بودند و هر جدايه حاوي تنها يک آلل از ژناي مشاهده شد در حالي که ژنهاي هستهتوالي

هايي هستند هاي مورد بررسي دورگد که جدايهاي نشان داوالدي ميتوکندريايي  و دووالدي هستهبود. اين الگوي توارث تک NADHIو 
 هاي والدي، ژن تکها و يافتن گونهاند. به منظور تأييد ماهيت دورگ جدايهي فيتوفتورا به وجود آمدهکه از توليدمثل جنسي دو گونه

ر هشت فيتوفتورا تعلق داشته، خويشاوند سنجي شد و دو آلل از آن به دست آمد. هر دو آلل به تباسازي و توالياي بتاتوبولين همسانهنسخه
P. cryptogea هاي فيلوژنتيکي نشان داد که ي فيتوفتورا نداشتند. واکاويهاي توصيف شدهيک از گونهبودند؛ اما شباهت کاملي با هيچ

نشان داده است که دورگ شدن اي در تبار هشت فيتوفتورا هستند. مطالعات اخير هاي ناشناختهها گونهوالدين مادري و پدري اين جدايه
هاي ناشناخته ها گونهها يکي از والدين يا هردوي آنهاي فيتوفتورا است، اما در برخي دورگاي فرايندي طبيعي در تکامل گونهبين گونه

هاي کشتشکل در محيطمرغي تا گالبيتخم بيضي، پستانک، هاي پايدار، انتهايي، بدونها اسپورانژيومهستند. در اين مطالعه تمام جدايه
 70×  40تا  9/33×  8/16ها از ي آن در جدايهميکرومتر و دامنه 7/48±2/7×  2/29±5/4ها  ي آنمايع توليد کردند که ميانگين اندازه

 ي پرساز با ميانگين اندازه هاي پيراماده و اُاُسپورهاي ناپرساز تا نسبتاًهاي کروي، آنتريديومميکرومتر بود. سيستم آميزشي دگرتال با اُاُگونيوم
گونه اُاُسپور يا ساختار توليدمثلي توليد نکردند. دماي کمينه، بهينه و ها عقيم بوده و هيچميکرومتر بود. با اين حال برخي جدايه 8/2±2/32

کشت روي محيط گيري شد. الگوي رشد پرگنهي سلسيوس اندازهدرجه 35و  25، 3به ترتيب  CMAکشت ي رشد روي محيطبيشينه
CMA هاي کشتنواخت، و روي محيطيکPDA  ،CA ،MEA  وHSA يک از سرخي بود. در هيچداوودي تا گلنواخت، گليک
ها قادر به زني، تمام جدايهزايي پنج تا هفت روز پس از مايههاي مورد بررسي کالميدوسپور مشاهده نشد. در آزمون بيماريکشتمحيط

-زايي و دامنهزميني بودند. مطالعات بيشتر براي توصيف رسمي اين دورگ جديد و بررسي بيماريهاي سيبي در غدهايجاد پوسيدگي صورت

 ها در حال انجام است.ي ميزباني جدايه

 

 .شناسيهاي چند ژني، دورگ طبيعي، ريخت: اُاُميکوتا، دودمانهای کلیدیواژه
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 روی چند گیاه در استان مازندران Phomopsisچ های قارشناسایی مورفولوژیکی و مولکولی گونه

 
 محمدعلی تاجیک قنبریولی اهلل بابایی زاد، ، ، صفرعلی مهدیانسورنا باوند سوادکوهی

 
 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری    

safaralim@gmail.com     
 

قارچهاي ناقص بيماريزاي گياهي است که گونه هاي آن در نقاط مختلف دنيا ميزبان هاي متعددي از جمله  Phomopsisشبه جنس 
آنها  همچون انگور، سويا، اقاقيا، ختمي، گاوپنبه و چندين گياه ديگر دارند. فوموپسيس توليد اندام باردهي به نام پيکنيديوم مي کند که اغلب

(، Alcea roseaلفا و تيپ بتا در داخل آن توليد مي شوند. در اين بررسي از گياهان ختمي )تقريبا کروي شکل بوده و کنيديوم هاي تيپ آ
( Robinia pseudoacacia var. umbraculifera( و اقاقيا )Phanera purpurea(، بهيمه )Abutilon theophrastiگاوپنبه )

احل جداسازي و خالص سازي انجام شد و خصوصيات نمونه برداري شد. پس از کشت نمونه ها، مر Phomopsisمشکوک به آلودگي 
آنها  DNAريخت شناسي جدايه هاي به دست آمده مورد بررسي قرار گرفت. از بين جدايه ها پنج جدايه به عنوان نماينده انتخاب و 

ي موجود در ژن بانک به دست آمده تکثير و توالي يابي شد. توالي نمونه ها با توالي ها rDNAاز  TEFو  ITSاستخراج شد. نواحي 
(NCBI) ها ها به دو روش اتصال همسايهمقايسه شد و درخت فيلوژني جدايه(Neighbor Joining)  و ماگزيمم اليکلي هود

(Maximum Likelihood)  توالي جدايه هاي . نتيجه نشان داد رسم گرديد 1000با درجه اعتبار سنجيP1  ،از ختميP2   از گاوپنبه و
P4  باالترين شباهت را با گونه از اقاقياPhomopsis malvacearum نشان دادند. توالي جدايه P3  از بهيمه بيشترين شباهت را با

Phomopsis loropetali   نشان داد و توالي جدايهP5   از اقاقيا بيشترين شباهت را با گونهPhomopsis theicola  .داشت
هاي رشد داده شده روي مشخصات مورفولوژيکي جدايهيي شده با هم تطابق داشتند. مشخصات ريخت شناسي و مولکولي گونه هاي شناسا

، 85×  256هاي اقاقيا روز در جدايه 16نشان داد که ميانگين ابعاد پيکنيدهاي توليد شده بعد از  PDAو  CDA ،CMAسه محيط کشت 
هاي مورد مطالعه شباهت بااليي صات ريخت شناسي جدايهميکرومتر بود. مشخ 47×  193و بهيمه  69×  230، ختمي 68×  230گاوپنبه 

نشان دادند و اين شباهت با نتيجه بررسي مولکولي مطابقت داشت. در آزمايشات مولکولي طول قطعه تکثير  Phomopsisبه شبه جنس 
شانگر جرم مولکولي روي ژل جفت باز )در مقايسه با ن 580نزديک به  ITS5و  ITS4جفت باز و ناحيه  370نزديک به  TEFشده ناحيه 

جدايه ها و برخي از توالي هاي موجود در ژن بانک ترسيم شد و مشخصات  ITSآگارز( تخمين زده شد. درخت فيلوژني از توالي ناحيه 
عاليم  وند.اين گونه ها از ايران براي اولين بار گزارش مي شمولکولي گونه هاي تعيين شده با نتيجه بررسي مورفولوژيکي مطابقت داشت. 

 اي تا پژمردگي شاخ و برگ مشاهده شد. هاي قهوه روي ميزبان هاي مورد مطالعه به صورت متفاوت از لکه Phomopsisبيماري ناشي از 
 

 .Phomopsis malvacearum  ،Phomopsis loropetali  ،Phomopsis theicola های کلیدی:واژه
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 کوبیوتای ایرانبرای می Roselliniaهای جدید از جنس گزارش
 

 و سیداکبر خداپرست  محمدجواد پورمقدم

 

 پزشکی دانشکده علوم کشاوزری دانشگاه گیالنگروه گیاه
  Javad.pormoghadam@yahoo.com  

 

هاي تير تا مهر قاط مختلف جنگلي اين استان در طي ماهبرداري از ندر استان گيالن نمونه Roselliniaهاي به منظور شناسايي گونه
ي درختان آلوده حاوي استروماي قارچ به آزمايشگاه انتقال داده شدند. در هايي از شاخه، پوست و تنهصورت پذيرفت. بخش 1393
يوم، آسک، آسکوسپور، انتواستروما هاي ماکروسکوپي و ميکروسکوپي خصوصيات قارچ ارزيابي شد. به منظور مشاهده و ارزيابي پريتسبررسي

ي راسي آسک و شناسي آسکوسپور، حلقهو اکتواستروما چندين برش از استروماهاي قارچ تهيه گرديد. براي شناسايي قارچ ريخت
 استفاده شد. WA 2%اسپور کردن در محيط کشت ها از روش تکسازي ايزولهپذيري آن در محلول ملزر بررسي شد. براي خالصرنگ
 12ساعت روشنايي و  12درجه سانتيگراد تحت شرايط  20کشت داده شدند و در انکوباتور با دماي  MA 2%ها در محيط کشت نمونه

 Buxus) روي درخت شمشاد،  R. buxi شامل Roselliniaتاريکي قرار گرفتند. بر طبق نتايج، دو گونه از جنس  ساعت

sempervirens و )R. corticium  روي درخت ( ،تمشکRubus sp. شناسايي شدند. در گونه )R. buxi  استروما به شکل
اي و ميکرومتر، انتواستروما قهوه 110-132ميکرومتر بوده، اکتواستروما به ضخامت  1000-1500×  1000-1400کروي و به ابعاد نيمه

اي تيره تا سياه روي ميزبان ر دارند. سينماتا به رنگ قهوهميکرومتر جدا از ديواره استروما قرا 825-1000×  770-1100ها به ابعاد پريتسيوم
شود. سابيکلوم به رنگ سياه، توسعه يافته روي بستر، به طور کامل بخش پايين استروما را احاطه کرده و پايدار است. حلقه نوک تشکيل مي

باشد. آسکوسپورها ميکرومتر مي 5/4-6ي آن ميکرومتر و عرض بخش باال 4-5/4ميکرومتر، عرض بخش پايين آن  5-6 به ارتفاع آسک
 .Rگيري شدند. در گونه ميکرومتر اندازه 20-35×  6-8اي تيره با شکاف تندشي مستقيم و به ابعاد بيضوي شکل با انتهاي باريک، قهوه

corticium 77-110به ضخامت  ميکرومتر بوده، اکتواستروما 768-1500×  1000-1400کروي و به ابعاد استروما به شکل نيمه 
ميکرومتر جدا از ديواره استروما قرار دارند. در اين گونه  715-1000×  770-1000ها به ابعاد ميکرومتر، انتواستروما مشاهده نشد و پريتسيوم
ا را احاطه کرده و اي روشن تا تيره، توسعه يافته روي بستر، به طور کامل بخش پايين استرومسينماتا مشاهده نشد. سابيکلوم به رنگ قهوه

ميکرومتر  7-8ميکرومتر و عرض بخش باالي آن  6-5/6ميکرومتر، عرض بخش پايين آن  9-13 به ارتفاع پايدار است. حلقه نوک آسک
اي تيره با شکاف تندشي مستقيم، داراي صفحه لزج که به طور کامل آن را مرغي، قهوهباشد. آسکوسپورها بيضوي نامتقارن تا تخممي
گيري ميکرومتر اندازه 20-35×  6-8کروي در يکي از دو طرف آن و به ابعاد طه کرده است، همچنين داراي زائده سلولي به شکل نيمهاحا

 شوند.هاي فوق براي اولين بار از ايران گزارش ميشدند. براساس منابع موجود، آرايه

 

 .Rosellinia ،Xylariaceaeزيستي، ميکوبيوتا، تاکسونومي، تنوع های کلیدی:واژه
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 در ایران Plectosphaerella cucumerinaفرنگی و خیار ناشی از اولین گزارش از زوال گوجه

 
 و ضیاالدین بنی هاشمی  مریم میرطالبی

 

 بخش گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 mmirtalebi @shirazu.ac.ir 

 
برداري انجام شد و گياهاني با عالئم زوال و يار کفترک و منطقه باجگاه استان فارس نمونهفرنگي و خ، از مزارع گوجه1394در تابستان 

ها با آب شسته شدند. و به مدت دو دقيقه در محلول ها و طوقهمرگ به آزمايشگاه منتقل شدند. به منظور جداسازي عامل بيماري ابتدا ريشه
سترون شستشو و روي کاغذ صافي سترون خشک شدند . سپس ريشه و طوقه به درصد گندزدايي و با آب مقطر  5/0هيپوکلريت سديم 

ي عصاره :PDAآگار ) -دکستروز -زمينيهاي پتري حاوي محيط کشت سيبمتري تقسيم و اين قطعات روي تشتکميلي 2-3قطعات 
درجه  25مدت يک هفته در دماي  هاي پتري بهگرم آگار و آب مقطر تا حجم يک ليتر( کشت شدند. تشتک 15زميني، گرم سيب 360

اسپور کردن خالص شدند. جدايه ها بر اساس خصوصيات هاي به دست آمده به روش تکسلسيوس نگهداري و  قبل از شناسايي جدايه
ها رويشي به هم تخت، لزج و صاف، نارنجي يا صورتي، ميسيليوم PDAهاي قارچ روي محيط کشت شناسي شناسايي شدند. پرگنهريخت

هاي هوايي اغلب غايب و يا پراکنده بودند و کنيديوفورها روشن، منفرد، داراي ديواره نازک بدون انتخاب يا به ندرت شرده و ميسيليومف
زا فياليديک، منفرد و صاف، فياليدها بدون ديواره عرضي، به ندرت داراي يک ديواره نزديک پايه و داراي انشعابات نامنظم: سلول کنيدي

شدند شفاف، بيضوي شکل که بتدريج در دو انتها ها در سرهاي لزج به صورت مجتمع تشکيل مينتهاب منشعب. کنيديومگاهي در ا
شناسي و ميکرومتر بود. براساس خصوصيات ريخت 29/8-4-4ها ي کنيديومدار بودند. اندازهشوند و فاقد ديواره و يا ديوارهتر ميباريک

 Plectosphaerellaهاي بدست آمده ( جدايهITSي داخلي )ي ترانويسي شدهي فاصلهي ناحيهسنجي تواليمولکولي بر پايه

cucumerina (Lindf.) W. Gams فرنگي، فلفل، هندوانه و طالبي تشخيص داده شد. آزمون بيماريزايي با استفاده از گياهان گوجه
زني ليتر براي مايهاسپور در ميلي 610هاي تک اسپور با غلظت ي جدايههاانجام شد. براي اين منظور از روش فرو بردن ريشه در کنيديوم

-25زني شده در شرايط گلخانه و در دماي کواليت استفاده گرديد. گياهان مايههاي ده روزه ارقام مختلف کشت داده شده در ورميگياهچه
زني شده عالئمي مانند درصد گياهان مايه 70زني، از مايهگراد تا ظهور عاليم نگهداري شدند. سه تا چهار هفته پس درجه سانتي 30

 .Pهاي مويين و کوتاه شدن طول ساقه از خود نشان دادند. گياهان شاهد عالئم نداشتند و پژمردگي ، پوسيدگي ريشه و کم شدن ريشه

cucumerina فرنگي ناشي از وجهي گياهان آلوده مجدداًجداسازي شد. اين اولين گزارش از زوال خيار و گاز ريشهP. cucumerina  از
 .Pي به عنوان يک بيمارگر نوظهور، بيشتر در دنيا گزارش شده است. انتشار گسترده P. cucumerinaهاي اخير ايران است. در سال

cucumerina است که بايد ي ميزباني وسيع آن و توانايي بقا به صورت پوده زيستي تهديدي براي توليد محصوالت کشاورزي ، دامنه
 مورد توجه قرار گيرد.

 

 .، آزمون بيماريزاييITSي : خصوصيات ريخت شناسي، ناحيههای کلیدیواژه
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 ی رز در ایرانبه عنوان عامل بیماری سرخشکیدگی شاخه Acremonium sclerotigenumاولین گزارش از قارچ 

 
 خری، ضیاالدین بنی هاشمی، فاطمه صباحی و حمزه مفامریم میرطالبی

  

 بخش گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 mmirtalebi @shirazu.ac.ir 

 
و  1393هاي هاي استان فارس مشاهده شده است. در سالخانههاي اخيردر تعدادي از گل)ورد( در سال ي رزبيماري سرخشکيدگي شاخه

هاي برداري انجام شد. جدايهاي شدن و سرخشکيدگي بودند، نمو نه، قهوهخانه که داراي عاليم زرديي رزهايي در داخل گلاز شاخه 1394
گرم  360ي : عصارهPDAآگار اسيدي ) -دکستروز -زمينيي سالم و آلوده روي محيط کشت سيبقارچي که از کشت حدفاصل ناحيه

اي يا کرکدار و يا داراي پوششي ها پنبهد: پرگنهگرم آگار و آب مقطر تا حجم يک ليتر( جدا شدند داراي مشخصات زير بودن 15زميني، سيب
زايي روي محيط کشت، فراوان و اغلب از نوع پلکتونماتوژنوس، فياليدها اغلب روي رنگ تا سفيد، کنيديوماز موهاي نرم و صورتي کم

ها در سرهاي شکيل کنيديوم، ت ميکرومتر( 55-25مانند، بيشتر ساده و به ندرت منشعب، تا حدي طويل )هاي ميسليومي طنابرشته
شکل، اغلب داراي تقارن هموپالز، شونده به سمت نوک، گاهي تا حدي دوکياي يا باريکها استوانهکنيديومي در انتهاي فياليدها و کنيديوم

کنده روي ي گزنه به صورت پراها روي ساقهميکرومتر، تشکيل سختينه 2/15/5-2/4-7/1رنگ تا شفاف و داراي ديواره صاف، بي
 50-15ي صاف و به ابعاد ي يکسان، کروي، داراي ديوارههاي چندوجهي با اندازهاي از سلولها در واقع مجموعهها، سختينهميسليوم

( نشان داد ITSي داخلي )ي ترانويسي شدهي فاصلهسنجي ناحيهشناسي و تواليميکرومتر و فاقد کالميدوسپور. بررسي خصوصيات ريخت
متيل نونانول ليتر تريميلي 5/0داراي  PDAهاي پتري حاوي تشتک هستند. Acremonium. sclerotigenumها متعلق به هکه جداي
آوري و در ساعت جمع 24هاي داراي بيماري سرخشکيدگي قرار داده شدند و بعد از عنوان اسپورگير در گلخانه(  بهPDA-TMNدر ليتر )
 .Aو پس از گذشت هفت روز بررسي شدند. آزمون بيماريزايي با استفاده از سه جدايه  ي سلسيوس نگهداريدرجه 25دماي 

sclerotigenum دست آمده از اسپورگير روي نه رقم گل رز )ي بههاي آلوده و دو جدايهجدا شده از شاخهRed One, Otopia, 

Tinto, Avalanche, Attracta, Fiesta, Samurai, Dolce Vita, Shirazها روي دو ي بين جوانهجام گرفت و در فاصله( ان
ي حاوي قارچ در اين ناحيه قرار داده شد و کشت ده روزهشاخه از هر گياه با استفاده از يک چاقوي سترون شکافي ايجاد و يک بلوک محيط

زني هر پنج جدايه روي نه رقم، عاليم شده با پارافيلم براي جلوگيري از خشک شدن پوشانده شد. چهار هفته پس از مايهزنيي مايهناحيه
 .Aهاي آلوده جداسازي شد. در اين مطالعه از شاخه A. sclerotigenumاي بافت مرده ايجاد کردند و هاي قهوهبيماري شامل زخم

sclerotigenum که ينبراي اولين بار در ايران و دنيا به عنوان عامل بيماري سرخشکيدگي رز معرفي مي شود. با توجه به اA. 

sclerotigenum ي مقاوم به شرايط ناسازگار مي کند که باعث بقاي قارچ شود و توليد سختينهعنوان يک بيمارگر خاکزاد شناخته ميبه
ين تواند به عنوان يک قارچ هوازاد مورد توجه قرار گيرد و بنابراشود، بررسي اسپورگير در اين مطالعه نشان داد که اين قارچ ميدر خاک مي

 هاي هرس توسط اسپورهاي هوازاد اين قارچ قابل اغماض نيست. هاي روي شاخه مانند زخماحتمال آلودگي زخم

 

 هاي هوازاد، اسپورگير.هاي رز، کنيديومخانه: گلکلیدی هایواژه
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 های تولید گل استان فارسخانهی بیماری سرخشکیدگی و شانکر رز در گلمطالعه

 
 1و ضیاالدین بنی هاشمی   1مریم میرطالبی ،1مفاخری،حمزه 1فاطمه صباحی

 

 شیرازبخش گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه .1
 fsabahi2007@gmail.com 

 
تنش  شايع است. عالئم اين بيماري باشد. اين بيماري  معموال در گياهان تحت هاي رز ميشانکر ساقه وسرخشکيدگي از مهمترين بيماري

باشد، اين لکه ها سپس دور تا دورساقه را گرفته و اي در محل هرس و پيشروي آن به سمت پايين ساقه ميهاي زرد يا قهوهبصورت لکه
زيکي ديگر هاي ناشي از هرس يا هر نوع آسيب فيشود. بيماري سرخشکيدگي رز از طريق زخمدر نهايت موجب خشکيدگي کل بوته  مي

هاي خانهاز گل 1393-1394هاي منظور بررسي بيماري شانکر و سرخشکيدگي گل رز، طي سالبه ساقه رزهاي جوان ايجاد مي شود. به
-هاي خشک شده اطراف گلها و شاخهچنين بوتههاي داراي عالئم بيماري و همهاي شيراز و نورآباد بازديد و از شاخهگل رز در شهرستان

متري تقسيم شدند سپس با هيپوکلريت ميلي 3-5وشو با آب به قطعات هاي آلوده پس از شستبرداري صورت گرفت. بافتمونهخانه، ن
آگار کشت شدند.  -دکستروز -زمينيضدعفوني سطحي و پس از  شستشو با آب مقطر سترون، بر روي محيط کشت سيب  %5/0سديم 

سازي هاي خالص سازي شدند. شناسايي قارچه، با دو روش نوک ريسه و تک اسپور خالص هاي جداسازي شده از گياهان آلودسپس قارچ
صورت گرفت. در نتيجه، چندين  ITS4و  ITS1با استفاده از آغازگرهاي  ITSيابي ناحيه هاي مرفولوژيکي و تواليشده، براساس ويژگي
منظور انجام آزمون شناسايي شد. به Pestalotia funereaو  Botrytis cinerea ،Conyothirium fuckeliiجدايه قارچي شامل 

درصد ضدعفوني و سپس با قيچي سترون قطع شدند. سپس  70هاي رز ابتدا با الکل اتيليک زايي قارچ هاي جدا شده ، ساقهبيماري
حيه قطع شده قرار داده و برداشته و برروي نا PDAروزه قارچ  بر روي محيط کشت  5هاي آگار حاوي ميسليوم تازه  ازکشت ديسک

گراد نگهداري درجه سانتي 25خانه  در دماي شده در شرايط کنترل شده گلزنيزني شده با پارافيلم پوشانده شد. گياهان مايهقسمت مايه
قادر به ايجاد عالئم زايي نشان داد که هر سه گونه قارچ زني عالئم بررسي شدند. نتايج حاصل از آزمون بيماريروز بعد از مايه 14شدند. 

باشند. در مقابل گياهان شاهد هيچ گونه عالئمي را نشان ندادند. به خانه ميزني شده در شرايط گلشانکر و سرخشکيدگي در گياهان مايه
-به نظر ميهاي آلوده، جداسازي و شناسايي گرديد. براساس نتايج اين مطالعه منظور رعايت اصول کخ مجدداً قارچ عامل بيماري از شاخه

باشد. بنابراين انهدام هاي رز ميترين منابع آلودگي براي انتشار عوامل بيماري در گلخانهرسد که بقاياي گياهي حاصل از هرس يکي از مهم
صيه منظور مديريت اين بيماري، توکارهايي است که بهخانه، يکي از راهخانه و رعايت بهداشت گلهاي آلوده موجود در گلو حذف شاخه

 .Bو  C. fuckelii  ،P. funerealشود. اين اولين گزارش از وقوع بيماري شانکر و سرخشکيدگي گل رز توسط عوامل قارچي مي

cinerea باشد.در استان فارس مي 
 

 .، بهداشت گلخانه، هرسITS: ناحيه  کلیدی هایواژه
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Phytopythium  litorale م در ایرانعامل بیماری پوسیدگی ریشه و طوقه بادا 

 
 بهرام شریف نبیناهید جوادی و  

 
 ، 8415683111گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان 

 sharifna@cc.iut.ac.ir 
 

-باغ کاهش عملکرد و بوده کم بسيار جهان رهايسايرکشو با مقايسه کشور در در ( .Prunus amygdalus L) بادام  عملکرد متوسط

شود. از طرفي هايي است که منجر به بروز عالئمي چون ضعف، زوال و در نهايت خشکيدگي درخت ميبيماري از ناشي حدي تا بادام هاي
عوامل پوسيدگي طوقه و ريشه ترين عامل زوال و مرگ درختان بادام در استان اصفهان عوامل بيماريزاي خاکزاد است که در بين آنها مهم

هاي بادام استان اصفهان از خاک، جدايه از ااوميست هاي عامل پوسيدگي ريشه و طوقه از باغ 13در اين پژوهش  اي دارند.اهميت ويژه
رگنه پهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت. هاي جداشده روي محيط کشتطوقه و ريشه جداسازي شدند. خصوصيات مرفولوژيک بيمارگر

گيري شد. آماس ريسه اندازه مترميلي 3/13داراي الگويي پراکنده و به شکل گل داوودي بود. رشد متوسط روزانه  PCAروي محيط کشت 
ها تخم مرغي در قاعده گرد و معموالً با يک پاپيل انتهايي ميکرومتر تشکيل شد. اسپورانژيوم 8/28به صورت گرد و انتهايي و به قطر 

ميکرومتر بود.  7/18ااگونيوم کروي با ميانگين اندازه  .گيري شدندميکرومتر اندازه 5/28×7/26ها شدند. اسپورانژيوم مشخص تشکيل
هاي تندش ها پس از بالغ شدن به طور مستقيم تندش کرده که در اين صورت لوله يا لولهاسپورانژيوم. اي شکل بودآنتريديوم بلند و استوانه

کردند. زئوسپورها به بيرون از شد. اما در اکثر اوقات بصورت غيرمستقيم و بعبارت ديگر با توليد زئوسپور تندش مي ها خارجاز جدار آن
-يابند و در داخل وزيکول قرار گرفته و با پاره شدن غشا زئوسپورها آزاد شدند. پس از آزادسازي زئوسپورها، اسپورانژيوماسپورانژيوم راه مي

درجه سلسيوس و بيشينه دماي  30درجه سلسيوس، دماي بهينه  2دماي کمينه براي اين قارچ . تشکيل مي شوندهاي جديد با افژولش 
با جفت آغازگرهاي  DNAها ، تکثير ژنومي اين جدايه DNAپس از استخراج  درجه سلسيوس اندازه گيري شد. 35رشد 

Ph2(F)/ITS4 روز سبب بروز عالئم پوسيدگي روي  21ها پس از شان داد تمامي جدايهزايي انجام شده نانجام گرديد. نتايج اثبات بيماري
-هاي مورفولوژيکي، مولکولي و بيماريزايي نشان داد که عامل پوسيدگي طوقه و ريشه بادام در باغهاي بريده بادام شدند. نتايج بررسيشاخه

هاي بادام از باغ Phytopythiumلين گزارش از جداسازي باشد.  اين اومي  Phytopythium litorale هاي استان اصفهان شبه قارچ
ساپروفيت هاي آب و خاک در محيط هاي مختلف مي باشند، هر چند که گونه هاي بيماريزاي  Phytopythiumاست. بيشتر گونه هاي 

 .Ppشه و ساقه بگونيا و عامل پوسيدگي ري Pp. helicoidesعامل گياهچه ميري و پوسيدگي ميوه کدو و  Pp. litoraleگياهي مانند 

vexans  عامل پوسيدگي ريشه نيز گزارش شده اند. بادام به عنوان  ميزبان جديد برايPp. litorale   معرفي مي گردد. اين شبه قارچ
 از ميانه گزارش شده است. .Juncus sppقبال از ايران فقط از ريزوسفر گياه 

 

 .Phytopythium، بادام ،بيماري پوسيدگي ريشه و طوقه: کلیدی هایواژه
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 است؟  Fusariumجنسمتعلق به  Fusarium solaniمی گوید: آیا هنوز  GCPSRابزار 

 
، سید ابوالحسن 5و  1، محمد علی آموزگار  4و  1، محمد رضا صعودی 1، سید سجاد ذبیحی 3، حمید رضا زمانی زاده 2و  1مسلم پاپی زاده 

 6و  1شاهزاده فاضلی 

 

 گانیسمها، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، جهاد دانشگاهی، تهران، ایرانبانک میکروار.1

 مرکز تحقیقات میکروبیولوژی، انستیتو پاستور ایران، تهران، ایران.2

 بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسالمی، شاخه علوم و تحقیقات، تهران، ایران.3

 صنعتی، بخش زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه الزهراء )س(، تهران، ایران آزمایشگاه ملی میکروبیولوژی.4

آزمایشگاه اکستریموفیل، بخش میکروبیولوژی، دانشکده زیست شناسی و مرکز عالی فیلوژنی موجودات زنده، دانشکده علوم، دانشگاه .5
 تهران، تهران، ایران

 یه و فناوری های نو در بیولوژی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایرانبخش بیولوژی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پا.6

 
برخورد مي کنند با مشکل افزايش گونه ها مواجه هستند که شناسايي مورفولوژيک آنها مشکل  Fusariumگياهپزشکان زيادي که با 

به علت همپوشاني صفات  Fusariumگونه هاي زيرا صفات مورفولوژيک کارآمد براي تفريق  است و در مواقعي نيز غيرممکن مي باشد.
رخ مي دهد. اين جنس شامل قاچهايي  Fusariumرو به کاهش هستند. شايد به همين علت باشد که تغييرات تاکسونوميک در جنس 

 Fusarium solani (Nectriaاست که در کشاورزي، پزشکي، صنايع غذايي و دارويي اهميت دارند. قارچهايي که به نام 

haematococca) (FSSC)  شناخته مي شوند، گونه هاي متنوعي هستند. اين قارچها بيمارگرهاي گياهي مهمي مي باشند و اعضاي آن
ممکن است خاکزاد باشند ولي طيف وسيعي از بيماري هاي قارچي از جمله پوسيدگي ميوه، ساقه و ريشه و طوقه، پوکي ريشه، مرگ 

ر دامنه اي گسترده از محصوالت و گياهان جنگلي را شامل مي شوند. سيب زميني، نخود فرنگي، لوبيا ناگهاني و عالئم بيماري ديگري را د
مي باشند. برخي از سويه  F. solaniو برخي از اعضاي خانواده کدوئيان از جمله خربزه، خيار و کدوحلوايي از جمله مهمترين ميزبان هاي 

جدا شده  F. solaniسويه  38براي  ITSانسان شوند. در اين  پژوهش، ناحيه ژنومي شايد موجب عفونتهاي کشنده در  F. solaniهاي 
و ارتباط آنها با  F. solaniفيلوژني گونه هاي  GCPSRاز مارچوبه، برنج و موز در ايران، تکثير و توالي يابي شد. سپس با استفاده از ابزار 

Neocosmospra ين تطابق جفت جفت و تطابق توالي در مجموعه توالي هاي همتراز شده از بررسي گرديد. از اين رو، با محاسبه ميانگ
انجام گرفت و کارکرد هر ناحيه ژنومي در تعيين حدود گونه مورد بررسي قرار  FSSC، تعيين هويت RPB-2و  ITS ،EF-1αنواحي 

، با تعريف گسترده خود، مورد مطالعه Fusariumانجام گرفت، نشان داد زماني که جنس  ITSگرفت. مطالعات فيلوژنتيکي که روي توالي 
 Fusarium lichenicolaبه نام هاي  FSSCدر نظر گرفت. سويه هايي از  FSSCقرار مي گيرد، مي توان يک کالد پايه اي براي 

(IBRC-M 30096 ،)Fusarium keratoplasticum (IBRC-MM 1222 و )Fusarium solani f. sp. pisi (IBRC-M 

تشکيل مي دهند. همچنين، مطالعات فيلوژنتيک انجام شده بر روي  Fusariumودمان پايه اي نسبت به ديگر گونه هاي ( يک د30171
، Fusariumدر تفکيک گونه هاي  ITSرا تائيد مي کند. ولي، برخالف ناتواني ناحيه  ITSنتايج بدست آمده از ناحيه  FSSCسويه هاي 

تفکيک  پذيري کمتري را در  RPB-2و  EF-1αنشان مي دهد. در مقايسه، نواحي  FSSC اين ناحيه تفکيک پذيري باالتري را در
، در تعريف بسيار پهن خود، مطالعه Fusariumنشان دادند. به همين علت است که وقتي فيلوژني جنس  FSSCو  Fusariumجنس 

که  2015ين نتايج با مطالعات المبورد در سال به صورت يک کالد پايه اي نسبت به بقيه گونه ها قرار مي گيرد. ا FSSCمي شود 
Neocosmospra  را مطابق با بسياري از گونه هايFSSC .معرفي کرد، مطابقت دارد 

 

 .Fusarium solani species complex, Neocosmospora ،GCPSR: فيلوژني، کلیدی هایواژه
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 ناریایی گیاه دارویی عروسک پشت پرده شناسایی قارچ آلترناریا به عنوان عامل بیماری لکه برگی آلتر

 
 اعظم نجفی کهکی

 

 تهران 13، آموزش و مشاوره فضای سبز منطقه تحقیقاتمرکز 
 a.najafi.agri@gmail.com 

 
( گياهي از تيره بادنجانيان مي باشد و به دليل خواص درماني قسمتهاي مختلف گياه )ميوه،  Physalis alkekengiعروسک پشت پرده )

يشه( در درمان بيماري هاي  نقرس و يرقان، کليه و مثانه و همچنين برونشيت و تنگي نفس مورد استفاده قرار مي گيرد. اين گياه برگ، ر
و اسيدهاي مختلف و امالح مي باشد. در تابستان   Cداراي مواد مؤثر ساپونين، رزين، رامنوزيد، پکتين، موسيالژ، فيتوالسين و ويتامين 

هاي انجام شده از مزرعه گياهان دارويي بوستان جنگلي سرخه حصار از برگهايي پاييني گياه عروسک پشت پرده که طي بازديد  1394
عالئم لکه برگي و لکه قهوه اي را نشان ميدادند نمونه برداري صورت پذيرفت. به منظور شناسايي عوامل بيماريزا، قطعات برگي داراي 

ضدعفوني  %10ت يک در يک سانتي متري بريده شده و پس از شستشو با محلول هيپوکلريت سديمعالئم با قسمتي از برگ سالم به قطعا
سطحي انجام شد و پس از  سه بار شستشو با آب مقطر استريل اجازه داده شد تا قطعات برگ به طور کامل در زير هود المينارفلو بر روي 

آگار کشت داده شدند و به مدت يک هفته در انکوباتور با  -حيط آبکاغذ صافي خشک گردند. سپس قطعات برگ در ظروف کشت حاوي م
 (PDA)نگهداري شدند. پس از آن قارچها ريسه دار شده به محيط غذايي عصاره سيب زميني با آگار و قند درجه سانتي گراد 25دماي 

ردن و نوک ريسه در محيط غذايي عصاره انتقال داده شدند تا اسپور دهي انجام شود. تهيه کشت خالص قارچ ها به روش تک اسپور ک
سيب زميني با آگار و قند صورت پذيرفت. پس از بررسي هاي انجام شده نمونه از نظر مورفولوژيکي و با توجه به کليد شناسايي قارچ ها، 

ي تيره رنگ با بندهاي ( شناخته شد. از مشخصات بارز اين جنس توليد زنجيري از اسپورهاAlternariaقارچ مورد نظر جنس آلترناريا )
عرضي و طولي مي باشد. براي اثبات بيماريزايي اين جدايه در روي ميزبان آزمون بيماريزايي بر اساس اصول کخ انجام گرفت. بدين منظور 
 برگهاي جوان گياه عروسک پشت پرده فاقد هر گونه آلودگي جمع آوري شد و در ظرف هاي کشت حاوي آب آگار قرار داده شد و قرص

روزه قارچ جدايه آلترنارياي مورد نظر ، بر روي برگهاي گياه انتقال يافت و براي شاهد نيز از  7ميليمتر از کشت  6هاي ميسيليومي به قطر 
محيط غذايي عصاره سيب زميني با آگار و قند فاقد جدايه قارچ استفاده گرديده شد. بعد از يک هفته گياهان مورد بررسي قرار گرفتند و 

 روز از مايه زني قابل مشاهده بود. 8تا  7م بافت مردگي بعد از عالئ

 

 .: عروسک پشت پرده، لکه برگي، آلترنارياواژه های کلیدی
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 در ایران Stenocarpella maydis جویی بیماری پوسیدگی خوشه، ساقه و مرگ گیاهچه ذرت با عاملپی

 
  و  همایون کاظمی حسن مومنی

 

 ی کشور، تهران، ایران.موسسه تحقیقات گیاهپزشک
 hmomeni5@gmail.com  

 
 خيز دنيا است.هاي شايع برخي مناطق ذرتاز جمله بيماري Stenocarpella maydis پوسيدگي خوشه، ساقه و مرگ گياهچه با عامل

از اين کشورها از جمله آرژانتين و هاي اخير با توجه به واردات بذر از کشورهاي توليد کننده و با توجه به شيوع اين بيماري در برخي در سال
هاي بذري مشکوک در کشورمان، با وجود گزارشي از وجود عامل بيماري روي نمونه برزيل، توجه به اين بيماري بيش از پيش شده است.

کاري کشور رتهاي مشکوک به بيماري از مناطق مختلف ذاين بيماري اکنون جزو ليست قرنطينه خارجي کشور است. در اين بررسي نمونه
هاي قارچي روي آوري و به آزمايشگاه منتقل شد. جداسازي و شناسايي جدايههاي مازندران، اردبيل، خوزستان و فارس جمعشامل استان
هاي انجام شده نشان داد در مناطق نمونه برداري که قسمت انجام شد. بررسي و کاغذ صافي مرطوب PDA ،CLAهاي محيط کشت

جدايه قارچ  80وجود ندارد. جمعا  Stenocarpella maydisگيرد، خوشبختانه عامل قارچي کاري کشور را در بر ميذرتمهمي از مناطق 
 59هاي مختلف قارچ فوزاريوم بودند. آوري شدند که عمدتا متعلق به گونههاي مختلف جمعهاي مشکوک به آلودگي از  استاناز نمونه

جدايه  12 داد. هاي به دست آمده را تشکيل مياز کل جدايه %74بود که تقريبا  Fusarium verticillioidesجدايه قارچ متعلق به گونه
شد. اين گونه هاي به دست آمده در اين تحقيق را شامل ميدرصد کل جدايه %15بود که   F. proliferatumقارچ متعلق به گونه 

هاي ميکروکنيديوم نسبت به گونه هايي قرار داشتند. البته طول اين زنجيرهنجيرههاي فراوان چماقي شکل توليد کرد که در زميکروکنيديوم
F. verticillioides تر بود.گونه بسيار کوتاهF. subglutinans  هاي به دست آمده در اين درصد کل جدايه % 6جدايه تقريباشامل  5با

  فياليد بود. گونهها و وجود کنيديوفورهاي پليود زنجيره ميکروکنيديومعدم وج F. verticillioidesبررسي بود. تفاوت اصلي اين گونه با 
F. graminearum هاي انجام شده چهار جدايه از اين گونه باشد و در جداسازيعامل اصلي بيماري فوزاريومي سنبله گندم در کشور مي

هاي مزارع ذرت عاليم شبيه بيماري شد. هر چند در بررسيها را شامل ميکل جدايه %5هاي ذرت به دست آمد که تقريبا قارچي از نمونه
در بسياري از موارد مشاهده و گزارش گرديد ولي به دليل تشابه عاليم بيماري با بسياري از   S. maydis پوسيدگي خوشه ذرت با عامل

است. انجام  S. maydisارچي غير از رسد در اغلب موارد عامل بيماري قهاي فوزاريومي و کمپلکس بودن عاليم به نظر ميپوسيدگي
جويي عامل بيماري تا حدي نگراني ما را از نظر حضور بيماري در کشور مرتفع کرد. بايد تمهيدات الزم جهت چنين پايشي در خصوص پي

التين که جزو مناطق  اي انجام تا از ورورد بيماري به خصوص از کشورهاي آمريکايممانعت از ورود عامل بيماري در قالب قوانين قرنطينه
شود ورود بذر ذرت از کشورهاي آلوده همچون برزيل و آرژانتين با نظارت و دقت آلوده به بيماري هستند، جلوگيري به عمل آيد. توصيه مي

 بيشتري )حتي در مواردي که براي مصرف دام وارد مي گردد( صورت گيرد.

 

 .بذر : بيمارگر ، قرنطينه، واژه های کلیدی
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 ی اهمیت بیماری پوسیدگی جیبرالیی بالل ذرت در شمال و شمالغرب ایرانبررس
 

 2، و حسین براری1،  حسن مومنی1همایون کاظمی

 

 کشور، تهران، ایران. موسسه تحقیقات گیاهپزشکی .1

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، مازندران، ایران. .2
homayoonkazemi@yahoo.com 

 
يکي ديگر  هاي زراعي مهمي از جمله گندم و جو دارد.، ميزبانschwabe  Fusarium graminearumوزاريومي،قارچ عامل بيماري ف

شود، ذرت است که بيمارگر، بيماري هاي مهم که در برخي مناطق کشورمان از جمله دشت مغان پس از گندم کشت مياز اين ميزبان
هاي بيماريزايي موجود اين قارچ در کشور و اطالع از اين کند. آگاهي از گروهاد ميپوسيدگي جيبراليي بالل را در اين محصول زراعي ايج

تواند از نظر مديريت تناوب در کنند، ميآوري شده از هر محصول چه ميزان بيماريزايي در محصول ديگر ايجاد ميهاي جمعکه جدايه
هاي مشترک هاي گياهي که در منطقه به دليل وجود ميزبانات بيماريبنابراين آگاهي از خطر کاري بسيار مهم باشد.مناطق گندم و ذرت

در اين تحقيق ابتدا از سه استان گلستان،  تواند لطمات زيادي به توليد بذر ذرت منطقه وارد کند، بسيار ضروري است. با اين هدف،مي
 .F هاي مشکوک به آلودگي به قارچشوند، نمونهمازندران و اردبيل که دو محصول ذرت و گندم بصورت متناوب و پشت سر هم کشت مي

graminearum  آوري و به آزمايشگاه منتقل شدند. جداسازي قارچ روي محيط کشت از هر دو گياه گندم و ذرت، جمعPDA  و نيز
بيشتر از محيط  هايهاي قارچي شناسايي شدند. يراي بررسيسازي، جدايهکاغذ صافي مرطوب )روش بالتر( انجام شد و پس از خالص

حاصل و شناسايي شد. براي اثبات  Gibberella zeaeاستفاده شد و پس از طي مراحلي، فرم جنسي قارچ يعني   CLAکشت 
و نيز سوسپانسيون کاه گندم انجام شد. براي بررسي تنوع بيماريزايي  MBBبيماريزايي، توليد انبوه کنيدي قارچ با استفاده از محيط 

هاي انجام شده نشان زني با خالل آلوده به قارچ در شرايط گلخانه استفاده شد. نتايج بررسيذرت، از روش مايه B73ن ها روي اليجدايه
عالوه بر مزارع گندم، در مزارع ذرت مناطق مورد بررسي نيز وجود داشته و بيماريزا است. بررسي تنوع  F. graminearumداد گونه 

ها ، جدايه%5ها بر اساس آزمون دانکن در سطح شان داد که اين تنوع زياد بوده، بنحوي که مقايسه ميانگينبيمارگر ن جدايه 124بيماريزايي 
و  32، 44، 48، 47، 47، 53، 47، 55، 54، 58، 58، 56، 52، 50، 36گروه تقسيم کرد که به ترتيب شامل  16را از نظرشدت بيماريزايي به 

هاي مازندران و اردبيل بودند. به با بيشترين شدت بيماريزايي به ترتيب متعلق به استان Fg 26/8و  Fg 1/1هاي جدايه بودند. جدايه 10
هاي مازندران و گروه با شاهد، متعلق به  استانهاي همآوري شده است، ساير جدايهکه از استان اردبيل جمع Fg 27/2استثناي جدايه 

  ماريزا بودند. ذرت روي گندم بي جدايه 15گلستان بودند. تمام 

 

   Fusarium graminearum: گروههاي بيماريزايي، تنوع، واژه های کلیدی
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 از میزبان های جدید گیاهی Phoma pinodella و Phoma exigua گزارش گونه های

 
 ، خلیل بردی فتوحی فر و محمد جوان نیک خواهالهام امیردهی

 

 رزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرجگروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم و مهندسی کشاو
 e_amirdehi@ut.ac.ir 

 
عالوه بر گونه هاي ساپروفيت بي خطر، گونه هاي بيمارگر فراواني نيز دارد که سبب خسارت در محصوالت با  .Phoma Saccجنس 

رنطينه اي محسوب مي گردند. در نمونه برداري از اهميت اقتصادي مي گردند. همچنين برخي از گونه هاي اين جنس جزو گونه هاي ق
 و گياه (Paliurus spina-christi)استان مازندران، نمونه هاي برگ واجد عالئم لکه برگي از درختچه هاي سياه تلو 

دند. جمع آوري ش 1394و  1393به ترتيب از شهرستان هاي پل سفيد و بابل درسال هاي  (Trigonella foenum-graeum)شنبليله 
انجام گرديد و نمونه ها به تشتک پتري حاوي کاغذ صافي مرطوب و  %90ضدعفوني سطحي برگ ها با استفاده از پنبه آغشته به الکل 

آگار انجام گرديد. جهت شناسايي گونه هاي قارچي  -استريل انتقال داده شدند. خالص سازي به روش تک کنيدي در محيط کشت آب
عمل شد. بر اين اساس از   (Boerema et al., 2004)ناسي طبق توصيف شناسايي بوئرما و همکارانبراساس ويژگي هاي ريخت ش

جهت شناسايي استفاده گرديد. شناسايي مولکولي جدايه ها نيز با استفاده از تکثير  (OMA)آگار  -و آرد يوالف MEAمحيط هاي کشت 
و  Phoma exiguaژن اکتين انجام شد. در نتيجه دو گونه  و همچنين ITS4و   ITS1به کمک آغازگر هاي ITSنواحي ژنومي

Phoma pinodella قطر پرگنه قارچ در محيط هاي کشت . شناسايي شدندOMA  وMEA  ساعت  13پس از هفت روز در شرايط
 .Pو  P. exiguaسانتي متر به ترتيب براي دو گونه  5/4-5/5و  6-7درجه سلسيوس  22ساعت تاريکي و دماي  11روشنايي و 

pinodella  بدست آمد. پيکنيدها در مورد هر دو گونه در محيط کشتOMA  به اشکال کروي تا نيمه کروي يا نامنظم واجد روزنه و
 .Pگاهاً به صورت فرورفته در محيط کشت تشکيل مي شدند. کنيدي ها در شکل و ابعاد بسيار متنوع بودند و غالباً کنيدي ها در گونه 

exigua ميکرومتر واجد  5/8×5/3فاف، بيضوي تا کشيده و بدون ديواره عرضي يا واجد يک تا دو ديواره عرضي به ابعاد بيرنگ و ش
 7×  5/1کنيدي هاي تخم مرغي تا بيضوي گاهاً واجد يک ديواره عرضي به ابعاد  P. pinodellaقطرات چربي بودند و در مورد گونه 
پورها در هر دو گونه تک سلولي، مياني يا انتهايي، منفرد و يا به صورت زنجيري و به کالميدوس .همراه با قطرات چربي مشاهده شدند

و اکتين جدايه حاصل از درختچه سياه تلو با ساير توالي هاي موجود در  ITSميکرومتر بودند. مقايسه توالي نوکلئوتيدي نواحي  10-20ابعاد
Q-bank% ،100  شباهت با ساير جدايه هاي گونهP. exigua  را نشان داد و در مورد گونهP. pinodella  نيز ميزان شباهت با ساير

 Phomaاين اولين گزارش از قارچ  .را نشان داد P. pinodellaشباهت با ساير جدايه هاي گونه  Q-bank% ،100توالي هاي موجود در 

exigua  از ميزبان سياه تلو و گونهPhoma pinodella  مي باشد.از گياه شنبليله در ايران 

 

 .و اکتين ITS: لکه برگي، کالميدوسپور، واژه های کلیدی
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 از مزارع باقال در شهرستان طارم Fusarium avenaceumهای قارچ بررسی تنوع ژنتیکی جدایه

 
 و رقیه همتینغمه افشاری 

 

 زنجان. گیاهپزشکی، گروه کشاورزی، دانشکده زنجان، دانشگاه
 Afshari.naghmeh@znu.ac.ir 

 
 قارچ. باشد( يکي از منابع غذايي مهم در جهان از جمله ايران ميLeguminosaeلگومينوز ) خانواده از( .Vicia faba Lباقال )

Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc.  :تلئومورف((Gibberella avenacea  آب و در و است  فوزاريوم جنس هاي مهميکي از گونه

اينوکولوم اين قارچ در  .و غالت است حبوباتخصوص در بهکشاورزي  هايها و محيطدر جنگل زابيماري هايگونه ترينجزء مهم، هواي معتدل

اين قارچ بعد از آلودگي باعث ايجاد عالئم در . بقاياي محصول و در خاک باقي مانده و ممکن است به سوختگي گياهچه و پوسيدگي طوقه منجر شود

همتي و هاي چوبي ساقه مي شود که ممکن است عالئم به همان ناحيه محدود شود يا منجر به توقف رشد گردد. ندطوقه به علت اختالل در عملکرد آو
-سازي و گزارش کردند و بيماريرا جدا F. avenaceum زنجان استان طارم باقال در شهرستان مزارع ( براي اولين بار از1393) محرابي

هاي خسارت قابل توجه اين بيمارگر منجر به محدود شدن کشت باقال در منطقه طارم در سالودند. زايي آن را بر روي اين ميزبان اثبات نم
(، از مزارع باقال در شهرستان 1394هاي اين بيمارگر، طي فروردين و ارديبهشت ماه )جدايه منظور مطالعه تنوع ژنتيکياخير گرديده است. به

سازي و اهان داراي عالئم پژمردگي و بوته ميري به آزمايشگاه منتقل شدند. پس از خالصبرداري انتخابي به عمل آمد و گيطارم نمونه
ژنومي بر اساس روش ليو و  DNA استخراج به دست آمد. F. avenaceumجدايه از قارچ  30هاي قارچي، تعداد جداسازي جدايه

اسپکتروفتومتر بررسي شد. دو  از استفاده با شده راجاستخ DNA کيفيت و کميت سپس ( بااندکي تغييرات انجام شد و2000همکاران )
هاي پلي ها براي توليد باند( بر اساس توانايي آن381-380, N-379, N-N) ISSR( و سه آغازگر 77, UBC1P) RAPDآغازگر 

ها استفاده جدايه ي( براي همهPCRاي پلي مراز انتخاب شده و در )مورفيک و مشخص از بين چندين آغازگر در طول واکنش زنجيره
 هاداده تحليل و گرديد. تجزيه آميزي رنگ برومايد اتيديوم وتوسط رنگ تفکيک درصد 5/1 آگارز ژل روي تکثير از حاصل شدند. محصول

بر اساس ضريب تشابه جاکارد تشکيل  UPGMAانجام شد و دندروگرام با استفاده از روش  NTSYSpc-2.02e افزار نرم از استفاده با
درصد در  75اساس ضريب تشابه بر هابندي، جدايهبود. با توجه به نتايج حاصل از خوشه 98/0تا  41/0ها از ضريب تشابه بين جدايهشد. 

عضوي قرار گرفتند که نشان دهنده  23ها در يک گروه اي بودند.، اغلب جدايهها سه گروه تک جدايهپنج گروه قرار گرفتند که در بين آن
 .F اي قابل انتظار است. فاز تلئومورفکم مي باشد. با توجه به نادر بودن توليد مثل جنسي اين قارچ چنين نتيجهتنوع ژنتيکي 

avenaceum  بندي شدند. مطالعات دودمان کلوني گروه 28ها در درصد جدايه 98تنها دو بار در جهان گزارش شده است. در ضريب تشابه
 ها الزم است. زايي بر روي باقال و ديگر ميزبانررسي توليد مثل جنسي و تنوع بيماريمنظور بها بهبيشتري بر روي جدايه

 

 پژمردگي، حبوبات، دودمان کلوني، فوزاريوم. های کلیدی:واژه

  



 بیستودومین کنگره گیاهپزشکی ایران - 6 تا 9 شهریور 1395- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

 

144 
 

144 

 بررسی مزرعه ای بیماری زنگ سیر در منطقه طارم
 

 2و حشمت اله امینیان2، عباس شرزه ای1، حسین جعفری2و1شمس اله نجفی 

 

  ز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان    مرک -1

 های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران گروه حشره شناسی و بیماری -2
shnajafi@ut.ac.ir 

 
مهمترين مناطق هکتار سطح زير کشت سير و توليد بيش از يک پنجم سير توليدي کشور، از  2000شهرستان طارم استان زنجان با حدود 

باشد. محصول سير در شهرستان طارم به عنوان يک محصول زمستانه، در محدوده زماني مهر ماه تا آبان ماه هر کشت سير در ايران مي
شود. بيماري زنگ سير که توسط قارچ شود و در نيمه دوم ارديبهشت ماه تا نيمه اول خرداد ماه سال آتي برداشت ميسال زراعي کشت مي

Puccinia allii باشد که کنترل و مديريت آن، همه ساله هزينه قابل آيد، مهمترين بيماري مزارع سير در منطقه ميبه وجود مي
( انجام شد، از مزارع سير مناطق 1393تا  1389هاي سال )طي سال 5سازد. در اين مطالعه که به مدت اي را به کشاورزان وارد ميمالحظه

بازديد به عمل آمد و زمان ظهور اولين عالئم زنگ سير، زمان تشکيل اولين يوردينيوسپورها و تليوسپورها، ميزان مختلف شهرستان طارم 
گسترش بيماري، درصد آلودگي، سطح خسارت نهايي و ميزان کاهش عملکرد يادداشت برداري شد. براي اين منظور در چندين منطقه 

ها اجتناب شد. در طول ها در آن کرتميان مزارع سير انتخاب شد و از استفاده قارچکش هايي تصادفي درمختلف در شهرستان طارم، کرت
هاي انتخاب شده مراجعه شده و هر هفته عالئم بروز سورهاي قارچ و گسترش بيماري و درصد آلودگي فصول زمستان و بهار به کرت

بي برداشت و توزين شد و براي تعيين درصد خسارت با ميانگين هاي انتخابوته از کرت 100يادداشت برداري و در انتهاي فصل تعداد 
ها مقايسه گرديد. نتايج اين تحقيق، مشخص نمود که اولين سورهاي يوردينيوسپوري زنگ سير در هاي تيمار شده با قارچکشعملکرد کرت

شود. هاي يوردينيوسپوري ظاهر ميور اولين جوششود و اولين تليوسپورها نيز دو هفته بعد از ظهنيمه اول فروردين ماه هر سال ظاهر مي
کند و با کمک يوردينيوسپورها به عنوان هاي پلي سيکل تبعيت ميشروع و گسترش آلودگي به طور کامل از الگوي رشد تصاعدي بيماري

نيز برسد و عملکرد نهايي  %80 به بيش از %1تواند در عرض دو ماه از ها ميها، سطح آلودگي بوتهاينوکلوم ثانويه و در غياب قارچکش
يابد. در راستاي تعيين همبستگي ميان درصد خسارت بيماري با متغيرهاي آب و هوايي کاهش  %50محصول نيز ممکن است تا بيش از 

خص گرديد که هاي آب و هوايي چهار ايستگاه هواشناسي منطقه، مش)ميانگين رطوبت نسبي، ميانگين دما و ميزان بارش( با استفاده از داده
افتد، اما درصد خسارت بيماري تنها با درصد ميانگين دمايي هايي با بارندگي بيشتر اتفاق ميهرچند بيشترين درصد خسارت در سال

همبستگي مستقيمي دارد. نتايج اين مطالعه مشخص نمود که با توجه به گسترش بيماري در اواخر فصل رشد، زود کاشتي سيرها )کشت در 
 باشد. اي براي مديريت اين بيماري ميمهرماه هر سال( براي تسهيل برداشت زود هنگام محصول، روش قابل توصيه نيمه اول

 

 .، طارم Puccinia allii: زنگ سير، واژه های کلیدی
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 ( در استان گیالنCamellia sinensisبه عنوان اندوفیت از  برگ چای )  Lentinus tigrinusاولین گزارش قارچ
 

 2، کامران رهنما1ه لیال اکبری کیارودسید

 

 گاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگاندانشکده تولیدات گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانش -2و  1
 

ها ارگانيسم هايي هستند که در قسمتي از زندگي خود داخل اندام هاي گياه زندگي مي کنند بدون اينکه به ميزبان خود خسارت اندوفيت
از باغ چايي به (Camellia sinensis) رسي يک ايزوله اندوفيت از برگ هاي سالم، يکساله و بدون عالئم گياه چاي بزنند در اين بر
، =E 5/0495201و =N 5/370734سال واقع در شهرستان سياهکل از توابع استان گيالن با مختصات جغرافيايي  70قدمت بيش از 

هاي يکساله چاي جمع آوري گرديد و قسمت مياني آنها به موازات رگبرگ اصلي برگ جداسازي گرديد.  به منظور جداسازي اين ايزوله
( به مدت نيم ساعت در 2013برش داده شد و سپس به منظور ضدعفوني سطحي،  نمونه هاي تهيه شده طبق روش وانپينگ و همکاران )

ير شستشو داده شده و به مدت دو ساعت در ظرف داخل آب محتوي مايع ظرفشويي )دترجنت( قرار داده شدند و پس از آن با آب ش
ور گرديده و پس از سه بار شستشو با آب مقطر استريل به ثانيه غوطه 30درصد به مدت  75محتوي آب شير قرار گرفتند بعد در اتانول 

ريل شستشو داده شده سپس با درصد قرار داده شدند و پس از آن پنج بار با آب مقطر است 5/1مدت سه دقيقه در محلول هيپوکلريت سديم 
درجه سانتي گراد  25کشت گرديدند آنگاه ظروف کشت داده شده در دماي PDAکاغذ صافي استريل آب گيري  و بعد روي محيط کشت 

نگهداري گرديدند. زمانيکه ميسليوم هر ايزوله کل پتري را پر نمود مطالعات مورفولوژيکي که شامل تعيين خصوصيات ماکروسکوپي و 
با اندکي تغيير جداسازي گرديد بدين منظور  CTABژنومي قارچ مورد بررسي با استفاده از روش  DNAکروسکوپي بود صورت گرفت. مي

کشت گرديدند سپس ميسليوم آن از سطح ظروف پتري جمع آوري گرديد و پس از  PDAايزوله جداسازي شده در ظروف پتري محتوي 
 ITS1وITS4 (TCCTCCGCTTATTGATATGC)يمر استخراج ژنوم با استفاده از جفت پرا

(TCCGTAGGTGAACCTGCGG)منطقه ،ITS   گونه قارچي درPCR  تکثير گرديد و پس از تعيين توالي محصولPCR 
مورد ارزيابي و شناسايي قرار گرفت. بر اساس خصوصيات مورفولوژيکي اين ايزوله توليد ميسليوم سفيد  BLASTتوالي مشخص شده در 

نمود که به تدريج پس از گذشت پانزده روز از قسمت خارجي پرگنه به رنگ قهوه اي روشن در آمد و از PDAمحيط کشت فشرده روي 
  ITSآن ساقه اي مانند ساقه ماکروبازيديوميست ها توليد گرديد. در ارزيابي ميکروسکوپي ما قوس اتصال را ديديم براساس ارزيابي منطقه  

 NCBIآن در بانک ژن شماره دسترسي  شناسايي گرديد و Lentinus tigrinusبعنوان  %100شباهت ه با دي.ان.اي ريبوزومي اين ايزول
 .باشدعنوان اندوفيت روي گياه چاي ميبه  Lentinus tigrinusبود. اين اولين گزارش از وجود قارچ  KC797150.1نيز 
 

 .Lentinus tigrinus: قارچ اندوفيت، گياه چاي، واژه های کلیدی
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 های اطراف دریاچه ارومیههای هیفومیست در خاکمطالعه تنوع زیستی قارچ

 
 و یونس رضایی دانش ، یوبرت قوستامهرداد منافی شبستری

 

 گروه بیماری شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه.
 manafi_mehrdad@yahoo.com 

 
هاي هايي از همه گروههاي ميکوريز و انگلها، همزيستزيند که شامل پودهدهها جز بزرگي از فلور ميکروبي خاک را تشکيل ميقارچ

هاي خاک به طور عمده به دليل اهميتي که در کشاورزي، صنعت، محيط زيست و پزشکي دارند، مورد توجه باشند. قارچاصلي قارچي مي
ها را جنسي آنهاي غيرو نيز فرم هوم کلي، آسکوميکوتا، بازيديوميکوتاها مانند زيگوميکوتا در مفهاي اصلي قارچاند. تمامي گروهقرار گرفته

اي اهميت بيشتري دارند. درياچه ها به دليل پراکنش وسيع جغرافيايي و تنوع گونهسازي نمود. در اين بين، هيفوميستتوان از خاک جدامي
هاي طبيعي )فرانرمال( محيطي را نشان تا شرايط خارج از محدودهاي از شرايط طبيعي )نرمال( اروميه از جمله مناطقي است که محدوده

هاي نمکي در نواحي اطراف دهد. به دليل تغييرات اقليمي رخ داده در منطقه و کاهش سطح آب درياچه و به تبع آن تشکيل ريزگردمي
اي رخ دهد، لذا شناسايي و حفاظت از ييرات عمدههاي آتي در جمعيت موجودات زنده ساکن در اين منطقه تغرود در سالدرياچه انتظار مي

 24هاي هيفوميست در خاک نواحي اطراف درياچه اروميه، اين تنوع زيستي داراي اهميت زيادي است. به منظور مطالعه تنوع زيستي قارچ
هاي خاک با استفاده از روش آوري گرديد. کشت نمونهجمع 1393متري خاک در تابستان و پاييز سال سانتي 10-15نمونه خاک از عمق 

-پپتون-و گلوکز آگار-آگار، عصاره مالت-دکستروز-زمينيهاي کشت عصاره سيبهاي پتري حاوي محيطپخش ذرات خاک در تشتک
 و يا برداشتن نوک ريسه هاي تک هاگ کردنجدايه قارچي جداسازي و با روش 450صورت گرفت. در مجموع تعداد  آگار-عصاره مخمر

شناسي انجام گرفت. نتايج حاصل از اين شناختي و با استفاده از منابع معتبر قارچها بر اساس صفات ريختي شدند. شناسايي قارچسازخالص
جنس شناسايي شد.  12گونه قارچي متعلق به  31هاي خاک اين منطقه وجود دارد. تعداد مطالعه نشان داد که تنوع قابل توجهي در قارچ

 .Acremonium larvarum، Acrostalagmus luteoalbus، Alternaria arborescens، Aده شامل هاي شناسايي شگونه

atra، A. chartarum، A. consortialis،A. chlamydospora ، A. chlamydosporigena، A. infectoria، A. 

malorum، A. mouchacca، A. tenuissima، A. phragmospora، Aspergillus calidoustus، A. fumigatus، A. 

persii، A. leporis، A. niger،A. stellatus ، Bipolaris spicifera، Boothiella tetraspora، Chaetomium 

globosum ،Chaetomium sp. 1، Chaetomium sp. 2، Cladosporium cladosporioides، C. herbarum، 
Curvularia inaequalis، Metarhizium anisopliae، Paraconiothyrium africanum، Trichoderma 

harzianum و T. longibrachiatum  بودند. چهارده گونه شاملAlternaria arborescense، A. chartarum، A. 

infectoria، A. mouchacca، A. tenuissima،A. phragmospora، Aspergillus calidoustus ،A. fumigatus، A. 

stellatus، Boothiella tetraspora، Chaetomium globosum ،Cladosporium herbarum، Curvularia 

inaequalis و Paraconiothyrium africanum  گونه شامل  3براي مايکوفلور خاک در ايران جديد بوده وAlternaria 

arborescens، A. infectoria و Paraconiothyrium africanum شوند. داسازي و گزارش ميبراي اولين بار از خاک در دنيا ج
 Cladosporiumهاي و کمترين فراواني مربوط به گونه Alternaria chlamydosporaبيشترين فراواني مربوط به گونه 

herbarum و Curvularia inaequalis بود. 

 

 .هاي خاک، فلور قارچي، ورکاپ، تاکسونوميقارچ های کلیدی:واژه
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 های شمالی کشور، طوقه، ساقه و غالف برنج در استانهای فوزاریوم همراه ریشهگونه
 

     1و امید اتقیا 2،  فریدون پاداشت1، حسین صارمی1، محمد جوان نیکخواه1حنانه ورداسبی

 

  کرج، ایران گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، -1
 قیقات برنج کشور، رشت، گیالن، ایرانموسسه تح  -2

hannane.vardasbi@gmail.com 
 

ترين گياهاني است که در جهان کشت ، يکي از قديمي(Poaceae)از خانواده غالت  .Oryza sativa Lگياه برنج زراعي، با نام علمي 
درصد برنج دنيا در قاره  90شود و حدود مي کشور جهان کشت 110برنج به عنوان يکي از محصوالت عمده غذايي، در بيش از  شود.مي

از زمين هاي زير کشت برنج در ايران، به  %75گردد. بيشترين نقش را پس از گندم، برنج در تغذيه مردم ايران دارد. حدود آسيا توليد مي
ترين يکي از مهم (bakanae or foot rot disease)استان هاي گيالن، مازندران و گلستان تعلق دارند. بيماري پوسيدگي طوقه برنج  

باشد و در کشور ايران نيز شيوع زيادي دارد. اين هاي اين محصول در مناطق برنج کاري سراسر دنيا مخصوصاً مشرق زمين ميبيماري
گسترده اي از نمونه برداري  1394و  1393هاي هاي آلوده کننده برنج در آسيا است. در طي تابستان سالترين بيماريبيماري از قديمي

طوقه، ساقه و غالف گياهان برنج داراي عالئم بيماري و همچنين ريشه گياهان برنج با عالئمي همچون ضعف و يا تغيير رنگ در اندام 
 هاي پتري حاوي محيطها به تشتکپس از ضدعفوني سطحي، نمونه هوايي در مزارع استان هاي گيالن، مازندران و گلستان انجام گرديد.

جدايه از استان مازندران، 102منتقل گرديدند. صد و نود هفت ايزوله فوزاريوم بدست آمده شامل  C°25و دماي   PPAاختصاصي کشت 
سازي گرديد. جهت شناسايي ريخت جداسازي و خالص Fusariumجدايه از استان گلستان از قارچ جنس  52جدايه از استان گيالن و  43

صفات ماکروسکوپي مانند رنگ، نحوه رشد و سرعت رشد شعاعي پرگنه قارچ بر روي محيط کشت غذايي  هاي فوزاريوم ازشناختي جدايه
PDA  پس از يک يا دو هفته نگهداري در دمايC°25  در تاريکي و صفات ميکروسکوپي نظير وجود يا عدم وجود ميکروکنيديوم و شکل

در  SNAکاذب و نوع فياليد پس از يک هفته رشد بر روي محيط کشت  ها به صورت زنجيره يا سرهايها و همچنين نحوه توليد آنآن
روز نگهداري روي  10-14. اندازه و شکل ماکروکنيديوم و وجود يا عدم وجود اسپوردوکيوم پس از C° 22-20شرايط تاريکي و دماي

ور تاًييد شناسايي ريخت شناختي، از ساعت، استفاده گرديد. به منظ 12تحت نور فلئورسنت با تناوب  C°20در دماي  CLAمحيط کشت 
هاي هاي ريخت شناختي و دادهاستفاده گرديد. در نهايت بعد از تلفيق ويژگي TEFها و تعيين توالي ناحيه ژني آغازگرهاي اختصاصي گونه

 .F. fujikuroi،F. verticillioides ، F. globosum  ،F. incarnatum ،F. oxysporum ،Fشامل  مولکولي، هفت گونه

solani و F. andiyazi ،گونه  هاي شمالي ايران شناسايي گرديد.طوقه، ساقه و غالف برنج در استان از ريشهF. fujikuroi ، گونه

 روي ميزبان برنج در ايران گزارش مي گردد.از  F. andiyazi  اين مطالعه، گونه در. باشدهاي شمالي ميغالب در استان

 

 .TE ناحيه ژني -پوسيدگي ريشه و طوقه برنج  -برنج  - فوزاريوم های کلیدی:واژه
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 و فرم جنسی آن از ذرت در منطقه دشت مغان Fusarium graminearumگزارش قارچ 
 

  و حسن مومنی همایون کاظمی

 

 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران، ایران. 

homayoonkazemi@yahoo.com 
 

باشد. طي يکي از عوامل اصلي بيماري پوسيدگي خوشه ذرت در سراسر دنيا مي Schwabe  Fusarium graminearumقارچ
هايي است. هر چند گزارش F. verticillioidesهاي صورت گرفته در سنوات گذشته عامل اصلي اين بيماري در کشورمان قارچ بررسي

جويي وجود دارد، ولي تاکنون بررسي دقيق و وسيعي از پي از اين قارچ به عنوان عامل بيماري از مناطقي چون قزوين، مازندران و گيالن
به عنوان عامل بالقوه بيماري در بسياري از مناطق مهم کشت ذرت در کشور انجام نشده است. در ضمن توليد  F. graminearumگونه 

هاي آلوده ذرت از مناطق مختلف باللشود. در اين تحقيق هاي ذرت براي نخستين بار در اين گزارش ارايه ميفرم جنسي قارچ در جدايه
ترين مناطق شيوع بيماري اسکب آوري و در آزمايشگاه و گلخانه مورد بررسي قرار گرفت. اين منطقه يکي از مهمکشور از جمله مغان جمع

ز نظر بحث تناوب زراعي تواند اهاي اين قارچ به عنوان بيمارگر در ذرت ميباشد و وجود جدايهنيز مي F. graminearumگندم با عامل 
به  PDAهاي هفت روزه قارچ در محيط ها نشان داد که پرگنهو مسايل مرتبط با کشاورزي حفاظتي بسيار حايز اهميت باشد. نتايج بررسي

با  هاي، فاقد ميکروکنيديوم ولي داراي ماکروکنيديومCLAهاي اندک پرتقالي رنگ روي محيط رنگ قرمز جگري هستند. اسپورودوخيوم
هاي سياه اي مشخص و سلول انتهايي مخروطي بودند. پريتسيومديواره مشخص، مستقيم تا کمي خميده )قايقي شکل(، داراي سلول پايه

رنگ قارچ حاوي آسک و آسکوسپور بودند. آسکوسپورهاي قارچ بي رنگ، قدري خميده با انتهاي گرد و عمدتا سه ديواره عرضي داشتند. 
المللي کامال مطابقت داشت. براي اثبات در کليدهاي معتبر بين F. graminearumات ارايه شده براي قارچ اين مشخصات با مشخص

ليتر آب کنيديوم در هر ميلي 610هاي قارچ با غلظت زني سوسپانسيون کنيديومبيماريزايي قارچ توصيف شده فوق، بر اساس اصول کخ، مايه
زني شد. گياهان هاي قارچ مايهليتر از سوسپانسيون کنيديومميلي جام شد. روي هر بالل سهذرت ان SC 704مقطر استريل روي هيبريد 

زني شده جهت حفظ هاي مايهزني شدند. باللها در نوک بالل مايهها با تزريق سوسپانسيون کنيديومذرت دو هفته پس از ظهور سيلک
ساعت  16گراد و تناوب نوري درجه سانتي 22در شرايط معمول گلخانه )دماي روز  پوشانده شده و گياهان  5رطوبت با پالستيک به مدت 

زني عاليم ظاهري بيماري شامل تغيير رنگ بذور و ايجاد يک پوشش ساعت تاريکي( نگهداري شدند. دو هفته پس از مايه 8روشنايي و 
ها به آزمايشگاه و کشت اين بذور در پس از انتقال اين باللزني شده، مشاهده گرديد. هاي مايهسفيد مايل به صورتي روي بذور آلوده بالل

 F. graminearumقارچ  هاي آلوده جداسازي شد. اين اولين گزارش از جداسازي، قارچ عامل بيماري مجددا از بافتPDAمحيط کشت 
 باشد. ( از ذرت در منطقه مغان مي.Gibberella zeae Schweinو فرم جنسي آن )

 

 . Gibberella zeaeپوسيدگي خوشه، جدايه،  ی:های کلیدواژه
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Phytophthora pseudocryptogea ی برنج عامل ازپاافتادگی گیاهچه 

 
 زاده قلمفرسا و رضا مستوفی نژادفاطمه سلمانی

 

  پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیرازبخش گیاه
pegahsalmani90@gmail.com 

 
ها و شاليزارهاي برنج نقاط مختلف استان فارس هاي خزانهراههها، بقاياي گياهي و آبک، گياهچهاز خا 1394تا  1392هاي در طي سال

آباد، دشت، زينکهنه، رامجرد، زرقان، زرينبرم، دهآباد، دشتآباد، حسينآباد، حاجيجمشيد، جهانآباد، بکيان، تخت)ارسنجان، اسماعيل
-برداري انجام شد. جدايهجان( نمونهرجب و هشتينو، کامفيروز، کوشکک، مرودشت، نقشقلعه زآباد،آباد، فيروسرميدان، سيدان، سيوند، فتوح

هاي ها بر اساس ويژگيشناختي گونههاي خاک با برگ مرکبات به دست آمدند. شناسايي ريختگذاريِ نمونههاي اُاُميستي، به روش طعمه
-هاي مختلف و آزمونکشتشناسي پرگنه روي محيطشد در دماهاي مختلف، ريختهاي جنسي و غيرجنسي، سرعت رشناسيِ اندامريخت

ها، اِي ريبوزومي جدايهاِناِس( ديتيي داخلي )آيشدهي ترانويسيفاصلهدست آمده بر اساس هاي بهزايي انجام شد. جدايههاي بيماري
ي ها متعلق به گونههاي فيلوژنتيکي نشان داد که اين جدايهاکاويها واکاوي فيلوژنتيکي شدند. وسنجي و با روش پيوست همسايهتوالي

( از ايران و نيز Solanum melongenaاست. اين گونه به تازگي از بادمجان ) Phytophthora pseudocryptogeaاُاُميستي جديد 
ستراليا جداسازي و به عنوان ( از اXanthorrhoea perissiiو  Banksia cirsioides ،Isopogon buxifoliusچند درختچه )

-نواخت، روي محيطآگار يک-ي ذرتکشت عصارهتوصيف شده است. الگوي رشد پرگنه روي محيط P. cryptogeaي خواهري آرايه

آگار -زمينيي سيبکشت عصارهسرخي و روي محيطآگار گل-ي شاهدانهآگار و عصاره-ي مخمرآگار، عصاره-ي هويجهاي عصارهکشت
 27در  38ميکرومتر )ميانگين  29در  41مرغي تا بيضي به ابعاد داوودي بود. اسپورانژيوم از نوع انتهايي، بدون پستانک، تخمگل صورتبه

)عقيم( دگرتال  هاي مورد بررسي به استثناي دو جدايهها داراي افژولش داخلي و خارجي بودند. تمامي جدايهي جدايهميکرومتر( بود. همه
-هاي بارور آنتريديوم پيراماده، اُاُگونيوم کروي و اغلب انتهايي و اُاُسپور از نوع ناپرساز بود. تيپ آميزشي تمامي جدايهمامي جدايهبودند. در ت

ميکرومتر(،   37ميکرومتر )ميانگين  43تا  27ميکرومتر(، قطر اُاُسپور  35ميکرومتر )ميانگين  40تا  29قطر اُاُگونيوم  .بود A1هاي بارور 
هاي اين گونه داراي ميکرومتر( بود. تمامي جدايه 13ميکرومتر )ميانگين  15تا  11ميکرومتر، ابعاد آنتريديوم  2ي اُاُسپور خامت ديوارهض

اِي اِني داخلي ديي ترانويسي شدهي فاصلهسنجي ناحيهي سلسيوس بودند. تواليدرجه 35و بيشينه  20، بهينه 5دماي رشدي کمينه 
هاي اِس گونهتيي آياز درخت فيلوژنتيکي مبتني بر ناحيه 8باز بود. اين گونه در تبار جفت 846نشان داد که اين ناحيه داراي ريبوزومي 

هاي درصد بود. همچنين ساير جدايه 84اِستراپ ميزان اطمينان از پديدآمدن اين تبار برابر با فيتوفتورا قرار گرفت. بر اساس آزمون بوت
 Phytophthora cryptogeaن گونه نيز با آغازگرهاي اختصاصي زيرواحد يک ژن سيتوکروم اکسيداز سي مربوط به گروه مربوط به اي

sensu lato بازي جفت 415ي سازي يک قطعهها با فزونمورد بررسي قرار گرفتند. اين آغازگرها قادر به شناسايي تمامي اين جدايه
ها همچنين ي آن بودند. جدايهو طوقه کردن بافت ريشهدر به ايجاد ازپاافتادگي بعد از سبزشدن و کلنيزههاي اين گونه قابودند. تمامي جدايه

هاي فيتوفتورا است. اين نخستين گزارش جهاني گونه 8زميني کردند که يکي از مشخصات اعضاي تبار ايجاد پوسيدگي صورتي روي سيب
 هاي کشاورزي، پس از توصيف اوليه آن است.بومين گونه در زيستاين گونه از برنج و نخستين گزارش از وجود ا

 

 .: اُاُميکوتا، پوسيدگي ريشه، فيلوژنيهای کلیدیواژه
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 جداشده از شالیزارهای استان فارس   Phytopythiumو  Pythiumهایگونه
 

 زاده قلمفرسا و رضا مستوفینژاد فاطمه سلمانی
 

 دانشگاه شیرازپزشکی دانشکده کشاورزی بخش گیاه
 pegahsalmani90@gmail.com 

 

ي برنج از خاک و طوقه و ريشه 1394تا  1392هاي هاي برنج استان فارس، در طي سالبه منظور تعيين فلور اُاُميستي شاليزارها و خزانه
کهنه، رامجرد، زرقان، برم، دهآباد، دشتآباد، حسينآباد، حاجيجمشيد، جهانآباد، بکيان، تختنقاط مختلف استان فارس )ارسنجان، اسماعيل

-جان( نمونهرجب و هشتينو، کامفيروز، کوشکک، مرودشت، نقشآباد، فيروزآباد، قلعهآباد، سرميدان، سيدان، سيوند، فتوحدشت، زينزرين

ي پزشکي دانشکدهه بخش گياهدست آمده پس از انتقال به آزمايشگاي بههاي طوقه و ريشهبرداري به روش تصادفي انجام شد. نمونه
، قرار داده CMA-PARPها،انتخابي اُاُميستکشت نيمهوشو زير جريان آب، خشک شده و روي محيطکشاورزي دانشگاه شيراز و شست

 کشت ها روي محيطهاي خاک با برگ مرکبات و سپس قرار دادن اين برگگذاريِ نمونههاي اُآُميستي، به روش طعمهشدند. ساير جدايه

CMA-PARP ي آگار )عصاره-ي ذرتکشت عصارهها به محيطريسهريسه انجام شد و نوکسازي به روش نوکبه دست آمدند. خالص
هاي غيرجنسي ي سترون به منظور توليد انداممقطر تا حجم يک ليتر( حاوي شاهدانهگرم آگار و آب 16گرم ذرت خردشده،  40

بار زير مقطر سترون و زير نور فلورسان منتقل و هر هشت ساعت يکساعت به آب 24ها پس از ه)اسپورانژيوم( منتقل شد. شاهدان
گرم شاهدانه،  60ي آگار )عصاره-ي شاهدانهکشت عصارههاي جنسي نيز با استفاده از محيطميکروسکوپ نوري بررسي شدند. توليد اندام

آگار -ي ذرتکشت عصارههاي حاوي محيطشده به لولههاي خالصجام شد. جدايهمقطر تا حجم يک ليتر( در تاريکي انگرم آگار و آب 16
-ها با استفاده از کليدهاي شناسايي موجود و نيز ساير مقالهشناسي جدايهداري شدند. شناسايي ريختي سلسيوس نگهدرجه 15منتقل و در 

هاي جنسي و غيرجنسي )نوع اسپورانژيوم، شناسيِ اندامهاي ريختها بر اساس ويژگيشناختي گونههاي معتبر انجام شد. شناسايي ريخت
ي درجه 40شکل و تزئينات سطح اُاُگونيوم، نوع اتصال آنتريديوم به اُاُگونيوم و نوع اُاُسپور(، سرعت رشد در دماهاي مختلف )از پنج تا 

يي )بررسي ازپاافتادگي قبل از سبزشدن و بعد از زاهاي بيماريهاي مختلف و آزمونکشتشناسي پرگنه روي محيطسلسيوس(، ريخت
اِي اِناِس( ديتيي داخلي )آيي ترانويسي شدهفاصلههاي شناسايي شده بر اساس سبزشدن و نيز پوسيدگي بذور( انجام شد. گونه

ي پيتيوم گونه 14اي به دست آمده هها واکاوي فيلوژنتيکي شدند. بر اساس دادهسنجي و با روش پيوست همسايهها، تواليريبوزومي جدايه
 .Pythium aphanidermatum،*Py. catenulatum ،Py. coloratum،*Py. debaryanum،Py†ي فيتوپيتيوم شاملگونه 3و 

dissotocum ،Py. hydnosporum ،Py. inflatum ،†Py. kashmirense ،Py. nunn ،*Py. oopapillum،Py. 
*plurisporium ،*Py. porphyrae ،Py. pyrilobum  و*†oryzae-Py. rhizo  به همراه*Phytopythium litorale ،
*Phpy. ostracodes  وPhpy. sterilum هاي با عالمت چليپا زا بودند و گونههاي ستاره دار بر روي برنج بيماريشناسايي شد )گونه

 .Py. oopapillum ،Py. plurisporium ،Py. porphyrae ،Pyهاي هاي غالب خزانه و شاليزارهاي برنج بودند(. گونهگونه

rhizo-oryzae  وPhpy. sterilum هاي زايي گونهبراي فلور اُاُميستي ايران جديد بودند. همچنين اين نخستين گزارش از بيماريPy. 

oopapillum ،Py. plurisporium ،Py. porphyrae ،Phpy. litorale  وPhpy. ostracodes  است.روي برنج در دنيا 

 

 .: اُاُميکوتا، پيتياسه، شناسايي، فيلوژنيهای کلیدیواژه
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همراه با زردی و  .Botryosphaeriaceae sppو  Phaeoacremonium parasiticumاولین گزارش از 

 در ایران Pistacia khinjuk Stocksسرخشکیدگی 
 

 صالح پناهندهحمید محمدی و 

 

 ه شهید باهنر کرمانبخش گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگا
 saleh.panahandeh@yahoo.com 

 
( در منطقه جيرفت )استان کرمان( ديده شد. Pistacia khinjukيک زردي و سرخشکيدگي بر روي درختان کسور ) 1394در بهار سال 

نمونه برداري از شاخه  در بررسي برش هاي عرضي از شاخه هاي درختان بيمار اشکال مختلفي از تغيير رنگ بافت چوب مشاهده گرديد.
هاي درختان داراي نشانه هاي بيماري )يک تا چهار شاخه از هر درخت( صورت گرفت. قطعاتي از چوب و از مرز بين ناحيه آلوده و سالم 

ضدعفوني و با آب استريل شستشو داده شدند. قطعات سترون شده بر روي  %5/1جدا و به مدت دو دقيقه در محلول هيپوکلريت سديم 
( قرار داده شدند. تشتک هاي PDASميلي گرم بر ليتر از استرپتومايسين ) 100( داراي PDAآگار )-محيط کشت عصاره سيب زميني

منتقل شدند. براي  PDAو تاريکي نگهداري شدند و پرگنه هاي رشد کرده قبل از شناسايي به محيط کشت جديد  C 25°پتري در دماي 
اسپور به روش تک اسپور کردن و جدايه هاي بدون اسپور نيز به روش نوک ريسه خالص شدند. شناسايي مطالعات بعدي جدايه هاي داراي 

انجام شد. جدايه هاي  PDAاوليه جدايه هاي به دست آمده بر اساس ويژگي هاي ظاهري پرگنه، رنگ پرگنه و رشد بر روي محيط کشت 
Phaeoacremonium سکوپي شامل بافت پرگنه، رنگ و توليد رنگدانه بر روي محيط هاي بر اساس ويژگي هاي ماکروسکوپي و ميکرو

(، شکل کنيديوفور، اندازه و شکل کنيديوم، نوع و شکل فياليد و OAآگار ) -( و عصاره يوالفMEAآگار ) -، عصاره مالتPDAکشت 
آگار -اسپور به محيط کشت آب براي توليد Botryosphaeriaceaeهمچنن اندازه زگيل بر روي ريسه شناسايي شدند. جدايه هاي 

(WA داراي برگهاي دو بار اتوکالو شده کاج منتقل و در شرايط نوري )ساعته قرار گرفتند. اين جدايه ها بر اساس پرگنه و ويژگي هاي  12
کنيديوم )اندازه، شکل، رنگ و وجود يا عدم وجود ديواره عرضي و ساختار ديواره( شناسايي شدند. براي جدايه هاي 

Phaeoacremonium  5'جفت باز از انتهاي  600در حدود ( ژن بتاتوبولينBT توسط آغازگرهاي )T1  وBt2b  تکثير و تعيين ترادف
 ITS1توسط آغازگرهاي  ITSنيز به روش مولکولي و تکثير و تعيين ترادف ناحيه  Botryosphaeriaceaeگرديد. شناسايي جدايه هاي 

مورد تاييد قرار گرفت. از نمونه هاي جمع  EF1-986Rو  EF1-728Fه کارگيري آغازگرهاي با ب EF1-αو بخشي از ژن  ITS4و 
جدايه بيشترين فراواني را  15با  Diplodia seriataجدايه قارچي به دست آمد. گونه  68آوري شده با نشانه هاي تغيير رنگ بافت چوب 

 Neoscytalidium hyalinum)نه جدايه(،  .Fusarium sppيه(، جدا 12) .Alternaria sppدر بين جدايه ها داشت و جدايه هاي 
 .Trichoderma spp)پنج جدايه(،  Phaeoacremonium parasiticum) هر کدام با هشت جدايه(،  .Pacecilomyces spو 

و جدايه( در )هر کدام با د Lsiodiplodia theomromaeو  .Chaetomium sp)سه جدايه(،  .Lasiodiplodia sp)چهار جدايه( ،
 Pistaciaبر روي .Botryosphaeriaceae sppو  P. parasiticumرتبه هاي بعدي قرار گرفتند. اين مطالعه اولين گزارش از 

khinjuk .در دنيا مي باشد 
 

 .β-tubulin gene ،EF1-α بيمارگرهاي شاخه و تنه، های کلیدی:واژه
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 ، در نتیجه اهلی سازی میزبانPolystigma amygdalinum، تکامل بیمارگری عامل بیماری لکه آجری برگ بادام

 
 هاشمیو ضیاءالدین بنی آزاده حبیبی

 

 پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز.بخش گیاه
 habibi.azadeh@gmail.com 

 
ترل در آوردن عوامل ايجاد هاي کشاورزي از اهميت زيادي برخوردار است و به تحت کندرک نحوه ظهور بيمارگرهاي گياهي در اکوسيستم

هاي مهم ، از بيماريPolystigma amygdalinumکند. بيماري لکه آجري برگ بادام ناشي از هاي گياهي کمک ميکننده بيماري
بوم و خويشاوندان وحشي آن هميشه در کنار يکديگر به صورت هم Prunus dulcisبادام در خاورميانه است. در ايران، بادام اهلي 

(sympatricرشد کرده )هاي اند. در اين پژوهش براي بررسي بيمارگري جدايهP. amygdalinum  جدا شده از بادام اهليP. dulcis ،
هاي سازي ميزبان، آزموندر اثر اهلي P. amygdalinum، و نيز تغييرات بيمارگري Amygdalus leiocarpaروي گياه بادام کوهي 

آسکوسپور در  1× 610درجه سلسيوس با سوسپانسيون اسپور به غلظت  20ها در شرايط گلخانه و در دماي نيززني انجام شد. مايهدگر مايه
جدا شده از بادام اهلي توانستند گياهان بادام کوهي را در شرايط گلخانه آلوده  P. amygdalinumهاي ليتر صورت گرفت. جدايههر ميلي

تر است. روز( طوالني 30روز تعيين شد که نسبت به بادام اهلي ) 40هي در شرايط گلخانه کنند. دوره کمون اين بيماري روي بادام کو
هاي داراي عاليم در فواصل منظم براي بررسي روند نمو بيماري روي بادام کوهي با استفاده از ميکروتوم انجمادي مورد بررسي قرار برگ

زير اپيدرم برگ بادام کوهي پس از ده هفته در شرايط گلخانه تشکيل شدند.  هاي فالسکي شکل درها به صورت اندامگرفتند. پيکنيديوم
( 7/7 ±) 4/83هاي بادام اهلي ( % بود، در حالي که وقوع بيماري روي برگ1/4 ±) 14/13هاي بادام کوهي ميزان وقوع بيماري روي برگ

( host trackingبادام اهلي از طريق روند تعقيب ميزبان ) روي P. amygdalinumتوان گفت بود. با توجه به نتايج به دست آمده مي %
باشد اما با کارآيي بسيار تکامل يافته است زيرا اين بيمارگر هنوز قادر به ايجاد بيماري روي ميزبان وحشي اجدادي خود )بادام کوهي( مي

هاي بسيار تخصص سيستم کشاورزي موجب ايجاد جمعيتکمتر. نتايج اين بررسي نشان داد که انتقال از بادام کوهي به بادام اهلي در اکو
نشده است که اين احتماالً به دليل خويشاوندي نزديک بادام کوهي و بادام اهلي و نيز وجود جريان ژني  P. amygdalinumي يافته

هاي ما کنند است. يافتهرشد ميهاي موجود روي بادام اهلي و بادام کوهي که در نواحي کشت بادام در نزديکي يکديگر دائمي بين جمعيت
 .Aبراي  P. amygdalinumهاي کشاورزي و طبيعي اهميت دارد. احتمال اينکه در ارزيابي خطر ظهور بيمارگرها در اکوسيستم

leiocarpa د کنند تهديدي باشد وجوبوم در کنار يکديگر رشد ميهاي بادام کوهي که در بسياري از نواحي به صورت همو ساير گونه
شان هاي وحشي اجداديتر بيمارگرها روي ميزبانهاي مهاجميعني بازگشت سويه "اثر بومرنگ"ي دارد. بنابراين بايد احتمال وقوع پديده
هاي هاي گياهي که در حال اهلي سازي هستند، خطر تعقيب ميزبان از سوي بيمارگر به سمت گونهدر نظر گرفته شود. همچنين در گونه

 د از سوي دولت و مؤسسات کشاورزي جدي گرفته شود. اهلي شده باي

 

 .زبان، بادام کوهي، تعقيب ميزبانياهلي کردن مي های کلیدی:واژه
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  ایران در هلندی رز گل ساقه شانکر عامل Coniothyrium fuckelii وجود از گزارش اولین

 

 صمد جمالی

 

 بخش گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی، کرمانشاه
 jamali454@yahoo.com 

 

ها و روها، ايوان ها، صخرهشود. گل سرخ در حصارها، پيادهها کاشت ميگل سرخ يکي از محبوبترين گياهان در سراسر دنياست که قرن
قرار گرفتند  هاي کرمانشاه مورد بازديدگلخانه 1395شود. در بهار سال هاي بريده به عنوان گياه زينتي استفاده ميهمچنين به صورت شاخه

ها و طوقه گل رز با عاليم زوال ها، شاخهو از گياهان گل سرخ داراي عاليم شانکر نمونه برداري صورت گرفت. در اين بازديد سرشاخه
جمع آوري و به آزمايشگاه منتقل شدند. پس از شستشو و گندزدايي سطحي، قطعات روي محيط کشت سيب زميني دکستروز آگار تيمار 

سانتيگراد به مدت هفت روز نگهداري شدند. جداسازي و  25قسمت در ميليون( کشت داده شدند و در دماي  25رامفنيکل )غلظت شده با کل
هاي باردهي و به روش تک اسپور هاي موجود در درون اندامهاي همراه شانکر، با استفاده از توده کنيديومهاي خالص از قارچتهيه کشت

آلوده و داراي شانکر قارچي جدا شد که با توجه به بررسي هاي صورت گرفته روي خصوصيات ريخت هاي صورت گرفت. از قسمت
تشخيص داده شد. پرگنه اين بيمارگر پس از سه روز روي محيط کشت سيب زميني  Coniothyrium fuckeliiشناختي گونه قارچي 

اي، کروي تا ها تک حفرهها صاف، پيکنيديومنگ تا تيره، سطح ريسهاي کم رها به رنگ قهوهدکستروز آگار، خاکستري تا سياه بود. ريسه
×  57/2( 97/2-1/2اي روشن و به ابعاد )نيمه کروي و داراي روزنه بودند. پيکنيديوسپورها گرد تا بيضوي شکل، تک سلولي، برنگ قهوه

هاي جدا ها استخراج و نواحي يگانه  توالينومي ايزولهاي ژانميکرومتر بودند. براي تاييد تشخيص مورفولوژيکي، دي 71/3( 96/2-24/4)
 ITS4و  ITS1اي ريبوزومي جدايه هاي مذکور با استفاده از آغازگرهاي اناس دي 8/5و ژن  2، 1ي داخلي ي نسخه برداري شدهکننده

يابي اين ناحيه و ذخيره آن در بانک ژن ليدر واکنش زنجيره اي پلي مراز تکثير و قطعات تکثير يافته، تعيين توالي گرديدند. پس از توا
هاي موجود در بانک ژن به کمک ابزار ها با توالي(، نسبت به ارزيابي همولوژي توالي جدايهKX264329-KX264328)شماره دسترسي 

بانک ژن درجه هاي ما با ديگر جدايه هاي موجود در جدايه BLASTاقدام گرديد. با استفاده از ابزار جستجوي  BLASTnجستجوي 
(. در آناليز فيلوژنتيکي به روش ماکسيمم پارسيموني و الحاق مجاور نيز %98و تشابه  E-value=0.0بسيار باالي همولوژي نشان دادند )

گونه و  هاي معتبر از اين گونه در يک گروه با ضريب پايداري باال قرار گرفتند. اين اولين گزارش از وجود اينهاي ما با ديگر جدايهجدايه
هاي سند در بخش گياهپزشکي دانشکده کشاورزي دانشگاه رازي نگهداري شدند. بيماريزايي اين جدايه ها ميزبان آن در ايران است. نمونه

 در شرايط گلخانه در دست بررسي است. 
 

 .ايران، Coniothyrium fuckeliiشانکر ساقه گل رز،  های کلیدی:واژه
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 گندم استان خوزستان مزارع سیستی غالت از ماتدهاین همراه با بررسی قارچهای

 
 ، مهدی شتاب بوشهری و هاجر صالحی کهریز سنگیعلیرضا احمدی

 

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ایران
alirahmadi2000@gmail.com  

 
 توليد غالت در کشور در سال هاي اخير جايگاه دوم توليد را دارد. نماتدهاي سيستي غالت )گونه هاياستان خوزستان از نظر 

Heterodera avenae   وH. filipjevi درصد از  38( از مهمترين نماتدهاي خسارتزاي گندم و جو در جهان مي باشند که اخيراً در
خم و الرو در يکصد گرم خاک مشاهده شده اند.  قارچ هاي متنوعي در خاک ت 280مزارع گندم و جو استان خوزستان با متوسط جمعيت 

تخمها و سيست هاي نماتدها را مورد حمله قرار مي هند در راستاي توجه به دشمنان طبيعي نماتدها بررسي هايي درخصوص شناسايي 

نمونه خاک و ريشه از  76، 1393-95 به همين منظور در طي سال هاي .عوامل قارچي انگل نماتدهاي سيستي غالت صورت گرفت
مزارع گندم استان خوزستان و از شهرستانهاي انديمشک، اهواز، ايذه، باغملک، بستان، بهبهان، خرمشهر، دزفول، رامشير، رامهرمز، 

ازي شده و پس از سوسنگرد، شوش، شوشتر، و گتوند نمونه برداري گرديد. در آزمايشگاه سيست هاي نماتد با استفاده از روش فنويک جداس
پي پي ام و شستشو با آب مقطر سترون در زير هود سترون بر روي  100درصد و جنتومايسين  1ضد عفوني سطحي با هيپو کلرور سديم 

مدت  پتري هاي کشت داده شده به`درصد حاوي آنتي بيوتيک کشت داده شدند.  7/1و آرد ذرت آگار   درصد 5/1محيط کشتهاي آب آگار 
درجه سانتيگراد نگهداري شدند. سپس جدايه هاي قارچي به دست آمده خالص سازي و مورد  25روز در انکوباتور با دماي  هفت تا ده

جدايه قارچي خالص سازي شده از  87بررسي هاي ماکروسکوپي و ميکروسکوپي قرار گرفتند. نتايج بدست آمده نشان داد که در ميان
درصد و کمترين آن به جنس  46با  Fusariumي جدايه هاي قارچي مربوط به جنس سيست و تخم نماتد ها، بيشترين فراوان

Spadicoides  هاي قارچي ديگر شامل فراواني جنس درصد مرتبط بود. 3/2باPaecilimyces ،Penicillium ،Alternaria ،

Ulocladium، Chaetomium ،Macrophomina  وLecanicillium  5/3و  4/3، 6/4، 8/5، 7، 2/9، 24/17به ترتيب به ميزان 

 ,F.solani, F.oxysporum, F.dimerum F.chlamydosporumدرصد بود. تعدادي از گونه هاي شناسايي شده شامل 

F.bemiforme, F.nygamai, F.equiseti, A.alternata, .C.globosum, U.atrum, U.chartarum , L.fungicola, 

P.expansum, P.victoria , M.phaseoli و S.atra  بودند که تعدادي از آنها براي اولين بار از اين گروه از نماتدها در کشور گزارش
 مي شوند.

 

 .خوزستان، قارچ، نماتدهاي سيستي غالتواژه های کلیدی: 
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 های اندوفیت درختان سیب در استان آذربایجان غربیتنوع زیستی قارچ

 
 دانش، یوبرت قوستا، یونس رضایینسیم علیجانی

 
 پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیهگروه گیاه

 N.aljm1387_17@yahoo.com 

 
هاي داخلي گياهان را کلنيزه نموده و تمام يا بخشي از اند که بافتها توصيف شدههاي اندوفيت به عنوان گروهي از ميکروارگانيسمقارچ

هاي اندوفيت از آسيب يا بيماري مشهودي در گياه ميزبان ايجاد نمايند. قارچ کنند، بدون اينکهچرخه زندگي خود را در اين مکان سپري مي
هاي اندوفيت درختان سيب شناختي و زيستي اهميت دارند. به منظور شناسايي قارچهاي مختلف دارويي، کشاورزي، اکولوژيکي، بومجنبه

(Malus domestica Borchدر شهرستان ) ،برداري از شاخه، برگ  نمونه 93طي تابستان و زمستان سال هاي اروميه، نقده و مياندوآب
 %75ها به ترتيب با استفاده از اتانول ها انجام گرفت. ضدعفوني سطحي نمونهو پوست درختان سالم سيب در باغات مختلف اين شهرستان

سه بار شستشو با آب مقطر سترون انجام  دقيقه و سپس 1به مدت  %75دقيقه و اتانول  3به مدت  %2دقيقه، هيپوکلريت سديم  2به مدت 
درجه  25هفته در انکوباتور با دماي  4هاي پتري حاوي محيط کشت سيب زميني دکستروز آگار کشت و به مدت ها در تشتکگرفت. نمونه

سازي سه خالصها، جداسازي و به روش تک هاگ و برداشتن نوک ريي نمونههاي رشد يافته از حاشيهسلسيوس نگهداري شدند. قارچ
هاي ها از شاخهجدايه %28/34هاي مختلف برگ، ها از بخشجدايه %14/37ي مختلف قارچي به دست آمد. جدايه 350شدند. در مجموع 

گونه  26هاي ريخت شناختي، ها نيز از پوست درختان سيب جداسازي گرديد. بر اساس مطالعه ويژگيجدايه %57/28ساله و دوساله و يک
 .Alternaria alternata ،A. arborescens ،A هاي شناسايي شده شاملجنس مختلف شناسايي شدند. گونه 12تعلق به قارچي م

consortialis ،A. destruens ،A. dumosa ،A. infectoria ،A. malorum ،A. senesionicola ،A. tenuissima ،A. 

turkisafria ،Arthrinium arundinis ،A. saccharicola ،Aspergillus fumigatus، A. niger، A. persii ،
Chaetomium elatum ،Ch. globosum ،Cytospora chrysosperma ،Dicyma ampullifera ،Doratomyces 

microsporus ،Paraconiothyrium africanum ،Periconia sp. ،Stemphylium vesicarium ،Trichoderma 

harzianum ،T. longibrachiatum و Trichothecium roseum هاي شناسايي شده جنس بودند. در بين قارچDicyma و 
Cephalotrichum گونه شامل  3 وAlternaria senecionicola ،Dicyma ampullifera  وDoratomyces 

microspores اي فلور قارچي سيب در هاي شناسايي شده برگونه از قارچ 22هاي جديدي براي فلور قارچي ايران هستند. تعداد  آرايه
ها براي بقيه گونه A. tenuissimaو  Alternaria alternata، A. infectoriaهاي باشند. همچنين به غير از گونهايران جديد مي

 Alternariaهاي هاي شناسايي شده، گونهدر ميان گونهشوند. هاي اندوفيت از درختان سيب در دنيا گزارش مياولين بار به عنوان قارچ

tenuissima  وA. infectoria هاي بيشترين فراواني و گونهAspergillus fumigatus ،Chaetomium elatum ،Ch. 

Globosum ،Dicyma ampullifera ،Doratomyces microsporus ،Paraconiothyrium africanum  و
Trichothecium roseum هاي اندوفيت برگ، شاخه قيق اولين مطالعه روي قارچخود اختصاص دادند. اين تحترين فراواني را به کم

 باشد.و نيز پوست از درختان سيب در ايران و دنيا مي
 

 .هاي درون همزيست: تاکسونومي، آسکومايکوتا، هيفوميست، قارچهای کلیدیواژه
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ن در مناطق مختلف های عامل بیماری پژمردگی قارچی فوزاریومی و ورتیسلیومی بادنجاشناسایی و ارزیابی جدایه

 کشور

 
 3زاده، حمیدرضا زمانی2، رامین حاجیان فر1، نسرین نوروزی راد1، ژاله منصوری1ناهید قاسمی

 

 دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران-1
 استادیار و عضو هیات علمی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر-2 
 استاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران-3 

 

باشند. گياه هاي شايع در بسياري از گياهان با دامنه ميزباني وسيع ميترين بيماريپژمردگي آوندي فوزاريومي و ورتيسيليومي از مهم
ن تحقيق به منظور شناسايي و ارزيابي مقاومت الين هاي بادنجان از جمله ميزبان هاي حساس به اين دو بيماري مهم مي باشد. در اي

اصالحي مختلف بادنجان نسبت به بيماري پژمردگي آوندي فوزاريومي و ورتيسيليومي، ابتدا عوامل مهم و شايع بيمارگر قارچي عامل 
سي قرار گرفت. در طول فصل پژمردگي در مناطق مختلف کشت محصول در کشور و ميزان خساتزايي آنها در توده هاي حساس مورد برر

زراعي نمونه ها از  مناطق بادنجان کاري مهم در کشور شامل دزفول، ميناب، اراک، ساوه، اصفهان، شاهرود، قائم شهر، سنندج و کرج جمع 
راي ب  PDA, WAآوري گرديد. نمونه هاي تهيه شده به آزمايشگاه منتقل گرديد. در آزمايشگاه، عامل بيماري از محيط هاي کشت

به ترتيب براي شناسايي گونه هاي قارچي فوزاريوم و ورتيسيليوم استفاده  ZDBو CLA ، SNAجداسازي و خالص سازي و محيط هاي 
جدايه قارچي ورتيسيليوم جداسازي و مورد بررسي مورفولوژيکي و تاکسونوميکي  10جدايه قارچي فوزاريوم و  30گرديد. در مجموع  تعداد

 ,F.oxysporum F.solaniاصله نشان داد که عوامل بيماري فوزاريومي پژمردگي بادنجان به يکي از گونه هاي قرار گرفت. نتايج ح

F.chlamydosporum, F. sambucinum  و عامل ورتيسليومي به گونهVerticillium dahliae   .در بين جدايه  تعلق داشتند
(  جدايه باالتر از ساير گونه ها بود. 15با تعداد )  F. oxysporumلق به گونه هاي قارچي فوزاريوم، فراواني نسبي جدايه هاي قارچي متع

و با استفاده از سوسپانسيون اسپور قارچ  Root dip آزمون بيماريزايي جدايه هاي قارچي نماينده از مناطق و گونه هاي مختلف به روش
ر در ميلي ليتر انجام گرفت. يک هفته پس از انجام مايه زني نتايج پيشرفت اسپو 107و  106فوزاريوم و ورتيسيليوم به ترتيب به  ميزان 

روز با استفاده از سيستم  5بيماري روي گياهچه ها بررسي و يادداشت برداري شد. يادداشت برداري ها به مدت يک ماه در فواصل زماني 
 (VDI)و تغيير رنگ آوندي  (LSI)ي عاليم برگيبراي قارچ فوزاريوم و سيستم نمره دهي براساس شاخص ها  AUDPCدهي نمره

براي قارچ ورتيسيليوم انجام شد. نتايج حاصل از ارزيابي ويروالنس جدايه هاي عامل بيماري نشان داد که جدايه هاي قارچي فوزاريومي 
ر دو توده محلي ورامين ( در هKR1-BS( جدا شده از مناطق کرج و ميناب ) F. oxysporum, F. solaniمتعلق به گونه هاي قارچي)

 .V( نسبت به سايرين از بيماريزايي باالتري برخوردار بودند. همچنين جدايه قارچي 17.5و  15به ميزان ) AUDPCو دزفول با ميانگين 

dahliae ( از منطقه5و  6با شاخص عاليم برگي و تغيير رنگ آوندي به ترتيب به ميزان ) ود هاي دزفول و شاهردر توده آبادصفي
 ترين خسازتزايي را داشتند. بيش

 

 بادنجان، پژمردگي آوندي، فوزاريوم، ورتيسليوم، الين اصالحي، بيماريزايي. های کلیدی:واژه
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 های پنبه و عالئم پژمردگی ورتیسیلیومیدر برگ  .Verticillium dahliae Klebارتباط بین جمعیت
 

 2االسالمیو نوشین شیخ 1نعی، سیدجواد صا1، سیداسماعیل رضوی1محمدرضا زاهدی

 

 پزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانگروه گیاه.1
 موسسه تحقیقات پنبه کشور.2 

zahedireza40@gmail.com 

 
هاي پنبه در ترين بيماريشود از مهميجاد ميا .Verticillium dahiae Klebزي پژمردگي ورتيسيليومي پنبه که توسط قارچ خاک

رقم پنبه )شامل ارمغان، بختگان،   12باشد. در اين مطالعه ارتباط بين ميزان جمعيت بيمارگر در پهنک و دمبرگ مناطق کاشت آن مي
= ريزش برگ( 5عاليم و =بدون 0( و ميزان عالئم برگي )T3و  NNC ،T2، ساحل، سپيد، شيرپان، کاشمر، گلستان، ورامين، 1تاشکند 

 و در زميني که تکرار  4در يک طرح بلوک کامل تصادفي با اين مطالعه در ايستگاه تحقيقاني کارکنده )گرگان( مورد بررسي قرار گرفت. 
مورد  هايانجام شد. در اين بررسي برگ 1394ازاي گرم خاک( در سال ميکرواسکلروت به 5/37 ± 08/3طور طبيعي آلوده بوده است )به

هموژنيزه کردن ها پس از گراد( به آزمايشگاه منقل شدند. نمونهي سانتيدرجه 9/11ي رشدي گياه )دماي پايه روز درجه 800نظر پس از 
هاي آن در سطح محيط کشت پکتات آگار ي ململ چهار اليه گذرانده شدند، سپس رقتليتر آب مقطر استريل از پارچهميلي 50بافت در 

گراد شمارش شدند و تراکم ي سانتيدرجه 25روز قرار گرفتن ظروف کشت در دماي  10پس از   V. dahliaeهايرگنهپ پخش شد.
 دست آمده با استفاده از هاي بهتجزيه و تحليل دادهتر محاسبه گرديد.  داخلي قارچ بر اساس تعداد واحد زنده بيمارگر به ازاي گرم بافت

باشد. منطقه برگ مي× . نتايج نشان داد که شدت عالئم تابعي از تعداد اسپور داخلي بيمارگرصورت گرفت Matlab 7.14.0.739افزار نرم
داري در ارقام حساس بيشتر از ارقام به طور معني V. dahliaeهاي مختلف شاخص بيماري و جمعيت داخلي بيمارگر در رابطه با جدايه

بيني جمعيت فاوت بين ارقام به بافت پهنک برگ با عالئم کامل زردي مربوط بود. قابليت پيش(. البته تp<0.01دست آمد )متحمل و مقاوم به
تابع انتقال  ي عصبي پيشخور بابيني جمعيت داخلي بيمارگر، شبکهي عصبي نشان داد که جهت پيشتوسط شبکه V. dahliaeداخلي 

دست آمده همراه با آموزش شامل يادگيري پس از انتشار از خطاي بهغيرخطي سيگموئيدي قابل استفاده است. در اين رابطه، الگوريتم 
دهم تعداد ها و در حدود يکي مخفي نيز در ارتباط با تعداد وزنها در اليهسازي انتخاب گرديد و تعداد نروننيوتني جهت بهينهروش شبه

ي تصادفي براي تعيين ارزش عددي اوليه 20ي کمينه، قهگيري اشتباه به منطمنظور جلوگيري از جهتالگوهاي يادگيري تعيين شد. به
ي افزايش خطا در نظر گرفته شد تا از يادگيري اضافه ممانعت گردد. در اين ها مدنظر قرار گرفت. توقف مراحل يادگيري در مرحلهوزن

بيني ( قادر به پيش0124/0ين خطا )بار با کمتر 700ي عصبي پيشخور با نه نرون مخفي انتخاب گرديد. اين شبکه پس از حالت شبکه
 جمعيت داخلي توليدي بوده است. 

 

 .: جمعيت داخلي، شاخص بيماري، تحمل ارقامهای کلیدیواژه
  

mailto:zahedireza40@gmail.com
mailto:zahedireza40@gmail.com


 بیستودومین کنگره گیاهپزشکی ایران - 6 تا 9 شهریور 1395- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

 

158 
 

158 

های گلستان و مازندران و بررسی بیماریزایی آنها در های قارچ آلترناریا در درختان پرتقال استانشناسایی گونه

 ارقام پرتقال

 
 3و مجتبی ممرآبادی 2ا طاهری، پریس1محمود ریاحی

 

 دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی -1
 دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد -2 
 استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد -3 

 
 ها ناشي از گونهباشند. اين بيماري هاي مهم درختان مرکبات مي ميوه از بيماري  اي آلترناريايي و پوسيدگي سياه پس از برداشتلکه قهوه 

توانند خسارت هاي گلستان و مازندران ميهستند که به دليل شرايط آب و هوايي مساعد استان   Alternariaهاي بيماريزاي قارچ 
هاي بيماريزاي اين قارچ و . هدف از انجام اين تحقيق شناخت گونه هاي مرکبات انبار شده وارد کننداقتصادي به درختان حساس و ميوه 

هاي اين  هاي مشکوک به بيماري آلترناريايي از باغ معرفي ارقام مقاوم به اين بيماري در درختان پرتقال مي باشد. به همين منظور نمونه
( و سيب زميني PDAهاي سيب زميني دکستروز آگار )يطآوري شدند و در آزمايشگاه، بعد از ضد عفوني سطحي، در محدو استان جمع 

هاي  ها با توجه به ويژگيها جدا سازي و با روش تک اسپور، خالص شدند.  گونه ( کشت داده شدند. سپس اين قارچ PCAهويج آگار )
تعداد کنيدي در هر زنجيره،  ريخت شناسي نظير: اندازه کنيدي، شکل کنيدي، وضعيت نوک کنيدي، وجود يا عدم وجود زنجيره کنيدي،

اي بودن وجود يا عدم وجود انشعاب در زنجيره، فراواني انشعاب در زنجيره، ويژگي هاي سطح کنيدي، طول کنيديوفور ثانويه و اوليه، دسته
اي شناسايي شده ه، طبق کليد مورفولوژيکي گونه هاي آلترناريا، شناسايي شدند. گونهPCAها و قطر پرگنه در محيط يا نبودن کنيدي

هاي تامسون ناول،  رقم پرتقال به نام 4بودند. براي ارزيابي بيماريزايي جدايه ها، از    A. citriو  A. alternata، A. dumosaشامل 
ليتر ر در ميلياسپو 510يافا شيرين، خوني سانگين و پرتقال والنسيا استفاده شد. آزمون بيماريزايي با استفاده از سوسپانسيون اسپور با غلظت 

ها توسط سوزن استريل خراش داده شدند تا ميزان شدت ها و ميوهبر روي برگ، نهال و ميوه انجام گرفت. قبل از مايه زني، برخي برگ
گونه  3هاي سالم بررسي شود. نتايج نشان داد که ارقام تامسون، يافا و والنسيا به اين هاي آسيب ديده در مقايسه با بافتبيماري در بافت

هاي نام  دهند. اما رقم سانگين در سه آزمون برگ، ميوه و نهال نسبتاً مقاوم بوده و گونهحساس هستند و عالئم شديدي از خود نشان مي
 برده شده نتوانستند در رقم سانگين رشد کنند و گسترش يابند.

 

 .Alternaria spp  ن، شناسايي مورفولوژيکي، ارقام پرتقال، گلستان و مازندرا واژه های کلیدی:
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 هاو بیماریزائی جدایه Macrophomina phaseolinaبررسی ارتباط بین وجود آنزیم اندوگلوکاناز در قارچ 
 

 5و مجید هاشمی 4، سید باقر محمودی3آبادینجف، مسعود سلطانی2، دوستمراد ظفری1پریسا همتی

 

 کرجح و تهیه نهال و بذر .کارشناس آزمایشگاه بیوتکنولوژی موسسه تحقیقات اصال1

  .هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان2
  .اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج3
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ساکاريدها هاي سلولزتشکيل شده است که به صورت ماتريکسي از پليهاي گياهي از ميکروفيبريلديواره سلولي احاطه کننده سلول

-هاي گياه ميترين موانع بر سر راه نفوذ و گسترش پاتوژن به درون سلولهمدهي شده است.از آنجا که ديواره سلولي از اولين و مسازمان

هاي مورد نياز براي تجزيه ديواره هاي واجد توانايي کلنيزه و آلوده نمودن گياهان، بايستي داراي قابليت توليد آنزيمباشد، ميکروارگانيسم
ها به عنوان  منابع هاي سلولي توسط بعضي از ميکروارگانيسمها بر ديوارهسلولي باشند. از سوي ديگر محصوالت حاصل از تاثير اين آنزيم

هاي تجزيه کننده ديواره سلولي در گياهان هستند که بر اساس نحوه گيرد. سلوالزها گروه مهمي از آنزيمغذايي مورد استفاده قرار مي
هاي گيرند. بيشتر قارچقرار مي ß-glucosidasesزها وهاي اگزوگلوکاناهاي اندوگلوکانازها، آنزيمفعاليت در سه دسته آنزيم

Botryosphaeriales هاي متعددي از باشند. گونههاي گياهي هستند که واجد قدرت کلنيزه کردن طيف وسيعي از گياهان مياندوفيت
اري زايي مهم و مخربي بر هاي مهم گياهي هستند که اثرات بيمپاتوژن Macrophomina phaseolinaهاي اين راسته از قبيل قارچ

که از گياهان دانه روغني آلوده و از مناطق  M. phaseolinaجدايه از قارچ  32هاي خود ايجاد مي نمايند.در اين تحقيق، روي ميزبان
قرار گرفتند.توالي مورد بررسي 2و  1هاي اندوگلوکانازعمده کشت سويا، آفتابگردان و کنجد در ايران جداسازي شده بودند، از نظر وجود آنزيم

، آغازگرها بر اساس نواحي متفاوت بين PCR( گرفته شد.براي انجام NCBIاز بانک ژن جهاني ) 2و  1هاي اندوگلوکانازرمز کننده آنزيم
 طراحي شدند.توالي جفت آغازگرهاي طراحي شده عبارت است از:   2و  1هاي رمز کننده دو نوع اندوگلوکانازتوالي

  غازگر روبه جلوآ آغازگر برگشتي
'3-ACG TTC CAT CAA GAT GTT G-'5 AGT GCA AAA GGA AGA GAA -'5

'3-GC 
1Egl 

ACG CCG CCG CAG AGC CAT TAT -'5
'3-C 

'3-AAC GAC CAG TTC GTC TCG-'5 
2Egl 

از نواحي کمتر حفاظت شده هاي مختلف رمز کننده اندوگلوکانازي، طراحي آغازگرها رديفي چند گانه بين ژنهمچنين بر اساس نتايج هم
از نظر دماي اتصال آغازگر به رشته الگو تعيين گرديد  PCRکاهش يابد. شرايط بهينه  PCRانجام شد تا احتمال تکثير غير اختصاصي در 

-فراورده درجه سانتي گراد تعيين شد. 2Egl 56گراد و براي درجه سانتي 52،دماي اتصال 1Eglبه طوري که براي جفت آغازگر مربوط به 

آشکار سازي شدند.انطباق کاملي بين نتايج حاصل از  UVبر روي ژل يک درصد آگارز بارگيري شده و توسط اشعه PCRهاي حاصل از 
هاو نقش اي و الگوي نواربندي الکتروفورزي مشاهده نگرديد. با توجه به فعاليت سلوالزي اين آنزيمها در شرايط گلخانهبيماريزائي جدايه

هاي عمومي در اين پاتوژن بوده و احتماال هاجزء آنزيمتجزيه ديواره سلولي گياهان، شايد بتوان نتيجه گرفت که اين دسته آنزيم آنها در
 شود.ها توليد ميتوسط تمامي جدايه

 

 .، پرايمر2و  1پوسيدگي ذغالي، سلوالز، اندوگلوکاناز  های کلیدی:واژه
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 مل قارچی زوال درختان بلوط در استان کرمانشاهشناسایی مورفولوژیکی و مولکولی عوا

 
 1و صمد جمالی 1محمدصابر نسب

 
 .بخش گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

 Msabernasab9913@gmail.com  
 

هاي ترين نقشهاي بلوط ايران وجود دارد. از مهمهاست در جنگلهاي مهم است که سالسرخشکيدگي درختان بلوط از جمله بيماري
هاي زاگرس اين است که در برخورد با ريزگردهايي که از کشورهاي همسايه وارد اين آب و خاک مي شوند همچون يک سد دفاعي جنگل

هاي بلوط در حفظ و نگه داري با توجه به اهميت جنگل عمل کرده و مي کوشند تا ساکنان خود را از گزند اين ريزگردها در امان نگه دارند.
ز اين سرمايه ملي کوشا باشيم و عواملي را که موجب نابودي و خشکيدگي درختان بلوط مي شود را شناسايي کرد و در پي راهکاري ا

مناسب براي حل اين مشکل عظيم بود. در ميان عوامل خشکيدگي بلوط، قارچ ها از اهميت بااليي برخوردارند زيرا به سرعت تکثير شده و 
شوند و نيز فرصت طلب بوده که اگر درخت مورد تنش هاي محيطي قرار گرفته و دچار ضعف فيزيولوژيک  در محيط اطراف پخش مي

درخت داراي  100هاي  آلوده سرخشکيدگي درختان بلوط، شاخه شناسايي عوامل باشد به شدت درخت را بيمار خواهند کرد.  به منظور
لوط شهرستان اسالم آبادغرب و گيالنغرب جمع آوري و به آزمايشگاه منتقل عالئم زوال و سر خشکيدگي در طي يک سال از جنگل هاي ب

 -زمينيتجاري ده درصد روي محيط کشت سيبهاي آلوده پس از ضدعفوني سطحي با هيپوکلريت سديم شدند. قطعات کوچکي از بافت
هاي سالم بريده يک ساله بلوط و همچنين روي شاخه هازايي جدايهآگار قرار گرفتند. پس از اثبات بيماري -آگار و عصاره مالت -دکستروز

ها بيماريجدايه بيماري زا از درختان بلوط که داراي عاليم سرخشکيدگي بودند جداسازي شد. که اين جدايه 19هاي يک ساله بلوط، نهال
پنج جدايه و  با Biscogniauxia mediterraneaبا ده جدايه،  Paecilomyces variotiiزا شامل سه گونه قارچي 

novaehollandiae   Neoscytalidium .،قارچ   با چهار جدايه  بودP. variotii هاي ريخت شناختي شناسايي شد بر اساس ويژگي
) با استفاده از  ITS-rDNAي از طريق تعيين ترادف نوکلئوتيدي ناحيه  N. novaehollandiae و B. mediterraneaدو قارچ و 

و  Penicillium, Aspergillus, Cunninghamellaهاي زيادي از جدايه ( شناسايي شدند.ITS4و  ITS1جفت آغازگرهاي 
Trichoderma زا نبودند.کدام بيماريهاي  بريده  هيچزايي روي شاخههاي بيمار بودند که در تست بيماريدر اکثر موارد همراه با بلوط 
هاي آوندي که داراي رنگ  در اکثر موارد از بافت N. novaehollandiaeو  P. variotii B. mediterranea,زاي قارچ هاي بيماري

هاي زاگرس به از جنگل 1392ابوالفتحي  در سال  توسط منصوره مير B. mediterraneaاي و سياه بودند جداسازي شدند. قارچ  قهوه
تا کنون از روي  N. novaehollandiaeو  P. variotiiعنوان عامل اصلي خشکيدگي درختان بلوط  گزارش  گرديد. ولي قارچ هاي 

 اند. بلوط در ايران گزارش نشده

 

 Neoscytalidium  و Paecilomyces variotii، Biscogniauxia mediterranea بلوط، های کلیدی:واژه

novaehollandiae. 
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 Aspergillus parasiticusها توسط قارچ فاکتورهای محیطی تاثیرگذار روی تولید آفالتوکسین

 
 3، فاطمه دریکوند2نیا، مصطفی درویش1سید مسلم موسویان

 

 کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، ایران. .1

 پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، ایران.دانشیار، گروه گیاه .2

 ، دانشگاه لرستان، ایران.کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی .3

Moslem.moosavian@gmail.com 
 

اين قارچ از طريق رشد و توليد  باشد.آفالتوکسين ميتوليدکننده هاي از جمله قارچ Aspergillus parasiticus Spear قارچ
شود. اي مياي قابل مالحظههاي اقتصادي و تغذيه آفالتوکسين روي مواد غذايي و محصوالت کشاورزي باعث بوجود آمدن ضرر و زيان

هاي محيطي هاست به ميزان زيادي تحت تأثير عوامل و تنشها جزئي از آنآفالتوکسين ها کههاي ثانويه توسط قارچتوليد متابوليت
 .Aروي توليد آفالتوکسين در قارچ  pHباشد. لذا تحقيق حاضر با هدف بررسي تأثير عوامل محيطي از قبيل دما، رطوبت و مي

parasiticus هاي آب )جدا شده از بسترهاي خوراک مرغداري( بر بستر ذرت اجرا شد. بدين منظور ابتدا قارچ موردنظر روي محيط کشت
شد. سپس روي بستر ذرت به مدت هفت روز کشت و در طي اين مدت تحت سازي به روش تک اسپور کردن خالص PDAآگار و –

هاي توليدي قارچ توسط طرح کامالً تصادفي و در چهار تکرار قرار گرفت. سپس آفالتوکسين در قالب pHتيمارهاي دمايي، رطوبت و 
هاي استونيتريل و متانول و موادي از قبيل رزين کاتيوني و آلومينيا کربن در ستون تصفيه بورتي استخراج و خالص شدند و در دماي حالل

ميزان کمي و کيفي آفالتوکسين  HPLCو  TLCآگار، -محيط کشت نارگيل درجه سلسيوس نگهداري شدند. با استفاده از سه روش -20
 UVآگار و در زير نور -توليدي توسط اين قارچ سنجيده شد. نتايج اين پژوهش مشخص کرد پرگنه اين قارچ روي محيط کشت نارگيل

باشد. نتايج اوليه سنجش آفالتوکسين وکسين ميدهنده توانايي اين قارچ در توليد آفالتخاصيت توليد فلورسانس دارد که اين خاصيت نشان
و  1Bکند و آفالتوکسين را توليد مي 2Gو  1B ،2B ،1Gچهار نوع آفالتوکسين  A. parasiticusنشان داد قارچ  HPLCتوسط دستگاه 

2G هاي رصد از کل آفالتوکسيند 60وسيله اين قارچ بود. همچنين بيش از به ترتيب بيشترين و کمترين ميزان آفالتوکسين توليد شده به
دماي  A. parasiticusبود. درنهايت مشخص شد بهترين شرايط محيطي براي توليد آفالتوکسين توسط قارچ  1Bتوليدي مربوط به نوع 

ميکروگرم  06/2، 03/2، 14/2طور ميانگين در هر شرايط به ترتيب است که به  pH= 6 درصد بذر ذرت و 27درجه سلسيوس، رطوبت  28
درصد بذر ذرت  15هاي خشک و زير درجه سلسيوس و رطوبت 31و باالي  18ليتر آفالتوکسين توليد شد. همچنين دماهاي زير در ميلي

داري تا سطح يک درصد باعث کاهش توليد آفالتوکسين در اين قارچ شد. بنابراين در نتيجه اجراي اين تحقيق و با مشخص طور معنيبه
توليد آفالتوکسين اين قارچ را به حداقل رساند و از توان ميمحيطي روي توليد توليد آفالتوکسين توسط اين قارچ،  شدن ميزان تاثير شرايط

 صدمات و خسارات آن روي محصوالت و مواد غذايي بخصوص مواد انباري تا حدود زيادي جلوگيري و پيشگيري به عمل آورد.
 

 .ها، مايکوتوکسينآسپرژيلوس، ذرت، سالمت غذايي های کلیدی:واژه
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 ایران از اکالیپتوس درختان سرشاخه مرگ با Neodidymelliopsis xanthina قارچ از همراهی گزارش اولین
 

 کوشکی مهرابی مهدی و نژاد فرخی رضا ،احمدپور اکرم سیده

 
 شهید دانشگاه نشکده کشاورزی،دا گیاهپزشکی، گروه گیاهی، شناسی بیماری استادیار و استاد ارشد، کارشناسی دانشجوی ترتیب به

 اهواز چمران
Sa_ahmadpoor@yahoo.com 

 
 کشور بومي درخت شود. اينمي کاشته سردسير هاياقليم جز به ايران مناطق اغلب در که است Myrtaceae تيره از درختي اکاليپتوس

 کاشته است، فراهم آن براي مناسبي محيط که ايران جنوبي مناطق در اغلب گذرد.مي ايران به آن ورود از نقر نيم از بيش و استراليا بوده

 زوال عالئم خوزستان، استان مختلف مناطق از آمده عمل به بازديدهاي طي ،1394و  1393 هايسال در اين مطالعه در طول شود.مي

هم و عرضي مقطع در چوب بافت رنگ تغيير شانکر، سرخشکيدگي، برگ، ريزش گي،پژمرد چون زردي،هم اکاليپتوس درختان در شديد
 شهرستان از آلوده هايشاخه عالئم، اين همراه بيمارگرهاي شناسايي منظور به گرديد. تنه مشاهده و هاشاخه پوست شدن ورقه ورقه چنين

 حاشيه از مترسانتي 1 -0.5 اندازه به چوب قطعات احتمالي، ايبيمارگره جداسازي جهت .شدند منتقل آزمايشگاه به و آوريجمع انديمشک

 مقطر آب با شستشو بار 3 و دقيقه 2 مدت به %2 سديم هيپوکلريت از استفاده سطحي با ضدعفوني از بعد و تهيه سالم و آلوده بافت بين

 سپس شدند. ( کشتPDAآگار ) زدکسترو -زمينيسيب غذايي روي محيط سترون صافي کاغذ بوسيله شدن خشک از پس و سترون

 آن از شدند. پس نگهداري روز 5 مدت به مطلق تاريکي شرايط و در منتقل گرادسانتي درجه 28 دماي با کشت اتاقک به کشت ظروف

 نگهداري فوق شرايط در روز 5 مدت به شده سازيهاي خالصنمونه آن سپس سازي گرديدند.خالص اسپور تک روش به حاصله هايقارچ

 در و جداPDA  محيط  در قارچ هايپرگنه حاشيه از متريميلي 5 هايقطعه آمده، دست به هايجدايه شناسائي مولکولي جهت شدند.

 مطلق تاريکي گراد،سانتي درجه 28 دماي در نگهداري از پس روز هفت گرديد. زني مايه (PDB) دکستروز -زمينيسيب مايع کشت محيط

 شده پودر و انجمادي - خشک هايميسيليوم از DNA آن از پس گرديد. صاف يافته، رشد ي ميسيليوميودهت دادن، تکان با همراه و

 شد. قطعات انجام D2 و ITS ، D1 نواحي تکثير جهت  NL4 و ITS1 آغازگرهاي با جفت مرازپلي ايزنجيره شد. واکنش استخراج

 و KX139015) شدند ذخيره ژن بانک در و مونتاژ ويراستاري، هاتوالي .يابي گرديدندتوالي سپس و سازيخالص تکثيري

KX139024.) گونه مرجع هاياسترين با مطالعه هاي موردجدايه به مربوط توالي که داد نشان بالست جستجوي 

Neodidymelliopsis xanthina استرين جمله ازN. xanthina CBS 383.68 (GU238157.1) آناليز دارد. درصدي 99 تشابه 

 هاآن تعلق بيشينه، نمائيدرست الگوريتم استفاده از با تيپ هاياسترين به مربوط هايتوالي با مطالعه اين در حاصله هايجدايه فيلوژنتيکي

 دنيا چنينهم و ايران در روي اکاليپتوس N. xanthina وقوع از گزارش اولين اين موجود، اطالعات اساس بر کرد. تاييد گونه اين به را

 .باشدمي
 

 .ITS1 ،NL4اکاليپتوس،  ،Neodidymelliopsis xanthina های کلیدی:واژه
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 شناسایی عامل عارضه خشکیدگی  شاخه و زوال درختان میوه هسته دار )برگ نقره ای( در شرق مازندران

 
 2پرسا تیموریو  1سید وحید علوی

 

منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و .1
 کشاورزی، ساری، ایران 

 . آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری های گیاهی اتحادیه باغداران مازندران، ساری، ایران2

 p_teymuri@yahoo.com 

 
زدارنده توليد محصول در استان مازندران طي خشکيدگي شاخه و زوال درختان ميوه هسته دار ) هلو و شليل( يکي از مهمترين عوامل با

سال هاي اخير بوده است.  اين عارضه موجب خشکيدگي سرشاخه ها شده و به تدريج در شاخه هاي اصلي گسترش مي يابد. بافت هاي 
ال تدريجي شده و در زير پوست تنه قهوه اي، برگها نقره اي رنگ گرديده   ريزش مي نمايند. به طور کلي در اين بيماري درخت دچار زو

از باغ هاي درختان ميوه هسته دار قسمت هاي شرقي استان  1393و  1392طي دو تا سه سال از بين مي رود. در طي تابستان سال هاي
( ( واجد عالئم sun gold( ( و هلوي رقم سان گلدspring crestمازندران بازديد به عمل آمد و از درختان شليل رقم اسپرينگ کرست

درصد هيپوکلريت سديم  0.5نقره اي و سر خشکيدگي نمونه برداري انجام و پس از شستشو و ضد عفوني سطحي، با محلول برگ 
(  کشت شدند. جدايه هاي قارچي به دست آمده، خالص سازي و بر PDAآگار)-دکستروز-ضدعفوني شده و در محيط غذايي سيب زميني

شناسايي شدند. آزمون بيماريزايي بر روي ده نهال گلداني دو ساله از هر  Trametes versicolorاساس خصوصيات مورفولوژيک، قارچ 
(  در گلخانه انجام شد . بدين ترتيب که در بيست sun gold(  و هلوي سان گلد)spring crestيک از ارقام شليل اسپرينگ کرست)

ميلي متري ازحاشيه  4با تيغ سترون ايحاد و بلوک هاي  سانتي متري از  سطح پوست تنه اصلي، خراشي به طول سه تا چهار ميلي متر
در اين محل قرار داده شد و روي آن با پنبه مرطوب سترون  PDAپرگنه سه روزه هر يک از جدايه هاي قارچي روي محيط کشت 

مايه کوبي شد. نهال ها در  پوشانده و با پارافيلم بسته شد. شد. سه نهال از هر رقم نيز با بلوکي از محيط کشت استريل به همين روش
درصد( نگهداري و  پس از بيست روز بررسي و نمونه برداري و  70تا  65تا سي درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي  25گلخانه ) دماي 

کشت بافت تلقيح شده هر يک از نهال ها صورت گرفت. خالص سازي ژنوم جدايه هاي مورد نظر انجام شد و جهت رديابي عوامل 
پس از تعيين توالي و  PCRصورت گرفت. محصول نهايي  LACو  ITS1   ،ITS4هاي يزاي جداسازي شده، تکثير با آغازگربيمار

مقايسه و شباهت جدايه هاي مورد  BLAST( توسط نرم افزار NCBI) Gen Bankهمرديف سازي، با توالي هاي موجود در بانک ژن  
درصد مشخص گرديد. در سال هاي گذشته اين عارضه بر اساس عالئم ظاهري به  95 در سطح  Trametes versicolorنظر با قارچ  

 عوامل بيماري زاي فيتوپالسمايي يا ويروسي نسبت داده شده بود.

 

 Trametes versicolor ، شرق مازندران، PCRبرگ نقره اي، سرخشکيدگي، زوال، درختان ميوه هسته دار،  واژه های کلیدی:
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 در ایران Rhynchosporium communeی جدید برای گونه هامعرفی میزبان
 

 2و محمد جوان نیکخواه 1، بهرام شریف نبی1اللهیالهه سیف

 

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان-1
 گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران -2 
 seifollahi@ag.iut.ac.ire. 

 
عامل بيماري   Rhynchosporium communeگونه .باشدهاي مهم خسارت زاي جو ميبيماري اسکالد يا کچلي جو يکي از بيماري

، .Hordeum sppهاي ديگر شامل در دنيا اين گونه از روي جو، و ميزبانروي جو و تعدادي از علف هاي هرز خانواده گرامينه است. 
Bromus diandrus  وLolium multiflorum .تاکنون در ايران اين قارچ تنها از روي جو گزارش شده است.  جداسازي شده است

شناسي گياهي حائز هاي هرز حاشيه مزارع در بيماريروي علف  Rhynchosporiumهاي ديگر قارچبررسي وجود اين گونه و يا گونه
از مزارع جو استانهاي خوزستان، ايالم و گلستان گياهاني از خانواده گرامينه که  1394و  1393ال باشد. به اين منظور، در بهار ساهميت مي

آگار قرار داده -هاي گياهي روي محيط آبداراي عالئم لکه برگي و اسکالد بودند، جمع آوري گرديد. پس از ضد عفوني سطحي، بافت
هاي قارچي به روش تک کنيدي خالص روز نگهداري شدند. جدايه 14دت درجه سلسيوس در شرايط تاريکي به م 16شدند و در دماي 

است. شناسايي  Rhynchosporiumسازي گرديد. پس از بررسي ميکروسکوپي مشخص شد که عامل آلودگي متعلق به جنس 
 DNAنه هاي قارچي، مورفولوژيکي گونه براساس شکل کنيديوم و اندازه طول و عرض کنيدي صورت گرفت. به منظور شناسايي دقيق گو

ها با توالي هاي مشابه در ، توالي يابي انجام شد. ترادفITS5و  ITS4با آغازگرهاي  ITSها استخراج و پس از تکثير ناحيه ژنومي جدايه
 CLC sequencerهاي مشابه در بانک ژن با نرم افزار هاي حاصل با تواليبانک ژن مقايسه شدند. سپس، همرديف سازي ترادف

version7.5  هاي گياهي خانواده گرامينه نيز صورت گرفت. به منظور شناسايي دقيق گونهDNA  ژنومي آنها استخراج گرديد و براي
، matK390F ،matK1326Rبه ترتيب با استفاده از جفت آغازگرهاي  rbcLو  matKآنها، لوکوس هاي  DNA barcodingانجام 

rbcLF  وrbcLR هاي به دست آمده . شناسايي مورفولوژيکي و مولکولي عامل اسکالد نشان داد که همه جدايهتکثير و توالي يابي شدند
هستند. شناسايي مولکولي گياهان خانواده گرامينه  Rhynchosporium communeي از علف هاي هرز گرامينه متعلق به گونه

و  Hordeum vulgar subsp. spontaneum ،Hordeum murinum subsp. glaucumمشخص کرد که ميزبان ها، گياهان 
Lolium multiflorum  هستند. قارچR. commune  براي اولين بار در ايران از اين ميزبان ها جداسازي شده است. نتايج نشان داد که

-ساختار ژنتيکي جمعيتتوانند به صورت پناهگاه و يا ميزبان ثانويه عامل اسکالد جو در ايران عمل کنند. هاي هرز خانواده گرامينه ميعلف

هاي ميزبان هاي ثانويه تغيير يابد. با جداسازي عامل اسکالد جو از تواند با جريان ژنتيکي از جدايهدر مزارع جو مي  R. communeهاي
در نظر گرفت تا هاي هرز حاشيه مزارع جو در ايران، بايد اين ميزبان ها را در غربالگري گياهان جو از نظر مقاومت به بيماري اسکالد علف

 هاي اصالحي تا سر حد مطلوبي حفظ شود. کارايي برنامه
 

 .اسکالد، جو، گرامينه، توالي يابي های کلیدی:واژه
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 های گلستان و مازندرانهای فوزاریوم همراه گیاه سویا در استانمطالعه گونه

 
 2و افشین رستمی 1، حسین صارمی1سعید احمدی

 

 کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج  گروه گیاهپزشکی، پردیس -1
 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان -2

saeed.ahmadi70@ut.ac.ir 
 

ر نقاط مختلف جهان براي تهيه روغن و باشد که دلگومينه بوده و بومي آسيا مي خانواده ( ازGlycine max (L.) Merrlگياه سويا )
يکي از ده محصول برتري  گيرد. سوياشود و به طور گسترده در توليد مواد غذايي انسان و حيوانات مورد استفاده قرار ميکشت مي پروتئين

باشد. سطح ميليون تن مي 276ميليون هکتار( و ميزان توليد دانه آن ساالنه بيش از  111گردد )بيش از است که در سطح جهان کشت مي
باشد. فوزاريوم باشد که عمده کشت آن در شمال کشور ميهزار تن مي 186هکتار و ميزان توليد آن  76000زير کشت سويا در ايران 

هاي مهم باشد. بيماري پوسيدگي ريشه سويا از بيماريزي بوده و قادر به ايجاد بيماري بر روي طيف وسيعي از گياهان ميجاقارچي همه
هاي متعددي از فوزاريوم از جمله برآورد شده است. گونه %64هاي وقوع اپيدمي تا باشد و خسارت آن در سالسويا در جهان مي

F.solani ،F.oxysporum ،F.semitectum هاي ريشه سويا در ايران جدا شده است. بيماري مرگ ناگهاني و .... همراه با پوسيدگي
هاي مهم در سويا بوده که پراکنش جهاني داشته و در تمام نقاط باشد، از ديگر بيماريمي F.virguliformeآن که عامل  (SDS)سويا 

هاي مازندران و برداري از مزارع سويا در استانهاي فوزاريوم، نمونهسويا کاري، گزارش شده است. به منظور جداسازي و شناسايي گونه
هاي هوايي( پس از شست و شوي سطحي در هاي داراي عاليم )ريشه و اندامجام پذيرفت. اندامان 1394گلستان در تيرماه و مهرماه 

کشت گرديد و  Pepton PCNB Agarدرصد هيپوکلريت سديم ضدعفوني شده و به روش نش و اسنايدر روي محيط کشت  1محلول 
آگار انجام -دکستروز-آگار و سيب زميني-ي کشت آبهاها به روش تک اسپور و نوک ريسه روي محيطبه دنبال آن خالص سازي جدايه

 26و دماي nUV درجه/ فلورسنت و  22آگار )تناوب تاريکي و دماي-هاي کشت برگ ميخکها روي محيطشد. براي شناسايي، جدايه
 25ساعته و دماي  12آگار )تناوب تاريکي/فلورسنت -دکستروز-درجه( و سيب زميني 25)تاريکي و دماي  SNAساعته(،  12درجه بصورت 

ها با خصوصيات مرفولوژيکي و استفاده از کليدهاي شناسايي معتبر شناسايي گرديدند. روز نگهداري شدند. جدايه 14درجه( به مدت 
هاي هاي فيلوژنتيکي انجام شد. آزمون( و رسم درختTEFهمچنين در سطح مولکولي، شناسايي به کمک تکثير ژن فاکتور ترجمه )

هاي سورگوم تلقيح شده با قارچ مورد نظر در حال در شرايط گلخانه و با روش آلوده کردن خاک قبل از کاشت به وسيله دانهبيماريزايي 
، F.acutatum  ،F.oxysporum  ،F.commune ،F.bullatum ،F.proliferatumهاي باشد. در نهايت گونهانجام مي

F.fujikuroi ،F. verticillioides ،F.tupience ،F.andiyazi ،F.nygamai ،F.semitectum ،F.equiseti ،
F.incarnatum ،F.redolens ،F.compactum ،F.longipes ،F.hostae ،F.subglutinans ،F.solani ،F.thapsinum  و

F.graminearum  .شناسايي شدندF.tupience گزارش باشد و براي دومين بار از دنيا يک آرايه جديد براي مايکوفلور ايران مي
در سطح  F.hostaeو  F.andiyazi  ،F.acutatum ،F.bullatum ،F.tupience F.nygamai ،F.longipesهاي شود. گونهمي

 F.commune ،F.incarnatum  ،F.fujikuroi  ،F.redolens ،F.compactum ،F.thapsinum ،F.graminearumدنيا و 
 شوند. ي سويا گزارش ميدر ايران براي اولين بار از رو F.subglutinansو 

 

 .فوزاريوم، سويا، ، بيماريزايي های کلیدی:واژه
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بیماری  عامل Calonectria pseudonaviculata هایزایی جدایهپراکنش، شناسایی اختصاصی و تنوع بیماری

 های هیرکانیبالیت شمشاد در جنگل
 

 3، هادی کیادلیری1ا زمانی زاده، حمیدرض2، منصوره میرابوالفتحی1، سعید رضایی1پریسا خزائلی

 

 گروه بیماری شناسی گیاهی، تهران، ایران-انشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم وتحقیقات تهران.د1
 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران، ایران.2
 گروه جنگلداری، تهران، ایران-دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران .3 

 

ر شيوع وسيع بيماري سوختگي و ريزش ناگهاني تمامي برگهاي درختان شمشاد و متعاقب آن خشکيدگي کامل آنها، با هاي اخيدر سال
هاي شمال کشور را در معرض نابودي قرار داده هکتار از جنگل 40000، سطحي معادل Calonectria pseudonaviculataعامل 

ها و درختان داراي عالئم بيماري از مناطق مختلف جنگل، از نهال1393سال  است. به منظور بررسي چگونگي پراکنش اين بيماري طي
هاي متفاوت از برداري شد. اين نمونه برداري به نحوي انجام شد که نه تنها جهات مختلف جغرافيايي که ارتفاعهاي شمال کشور نمونه

سنگان، سر، سيبرداري در استان مازندران شامل ليرهمونههاي اقليمي متنوع را پوشش دهد، مناطق مورد نسطح دريا، شيب و موقعيت
چلندر، توسکاتوک، کهنه سرا، نکا، شاهبند، سرخکال، افراچال، سوادکوه، چاي باغ، وچات، قائمشهر، آمل و بهشهر استان گيالن شامل 

هاي ساقه و برگ داراي شرقي( بود. نمونه آستارا، گيسوم، کالت، رودسر، بيجارکنار و سياهکل و در استان گلستان شامل بندرگز )ليوان
 potatoدرصد، روي محيط کشت سيب زميني دکستروز آگار  5عالئم بيماري، پس از ضدعفوني سطحي توسط هيپوکلريت سديم 

dextrose agar) )هاي قارچي بر اساس هاي قارچ به روش نوک ريسه انجام شد. شناسايي جدايهکشت شده و خالص سازي از پرگنه
شناسايي آنها با روش مولکولي تاييد شد.   ITS311FوITS4 شناختي انجام شد. سپس با استفاده از آغازگر اختصاصيهاي ريختيژگيو

برداري، ويژگيهاي جدايه بر اساس وسعت منطقه نمونه 35جهت بررسي تنوع بيماريزايي در جمعيت جدايه هاي اين قارچ در گلخانه تعداد 
برداري، ارتفاع از سطح دريا، تنوع در شکل الگوي رويشي و رنگ پرگنه انتخاب گرديد و روي نهال سه ساله شمشاد جغرافيايي محل نمونه

. از تمام مناطق ذکر شده قارچ عامل بيماري جداسازي و با کاربرد آغازگر اختصاصي تاييد شد، که بيانگر وسعت پراکنش جنگلي بررسي شد
رنگ پرگنه قارچ در محيط هاي اين گونه به شرح: کننده جدايهشناختي تفکيکهاي ريختبود. ويژگيه، شدبرداريبيماري در مناطق نمونه

PDA 68( 3/47× ) 6-4( 8/4ها واجد يک ديواره عرضي با ابعاد )کنيدياي با هاله کرم در حاشيه آن مشاهده شد، به صورت غالب قهوه-
ميکرومتر، داراي جداره عرضي، و در انتها داراي وزيکل بيضي شکل داراي پاپيل  140 -90( بلند به طول Stipeميکرومتر و استيپ ) 48

ها با استفاده از بود. تمامي جدايه C. pseudonaviculataميکرومتر( معرف گونه  10در نوک و در ميانه آن داراي بيشترين عرض )
ازي توليد نمودند که مويد شناسايي اختصاصي اين قارچ توسط جفت ب 250اي پي سي آر باند آغازگر اختصاصي و انجام واکنش زنجيره

هايي با درجه بيماريزايي متفاوت در جمعيت جدايه اين قارچ بيانگر وجود گروه 35آغازگرهاي اختصاصي آن بود. مقايسه ميزان بيماري زايي 
هاي بيماريزايي متفاوت در ايه مشخص شد که گروهجد 35زايي در بين گروه بيماري 15هاي قارچ عامل بيماري بود. به طوري که جدايه

  مناطق مختلف اين سه استان پراکنده بودند.

 

 .تنوع بيماريزايي، شمشاد،  Calonectria pseudonaviculataپراکنش، شناسايي اختصاصي،  :واژه های کلیدی
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 روی صنوبر در ایران Cryptosphaeria pullmanensisاولین گزارش از وقوع 

 
 ابوالفضل نرمانی و اسداهلل بابای اهری، مهدی ارزنلو، الرحمان رشیداقدمعبد

 

 .گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز
 Jilavan.1990@yahoo.com 

 
يابند و قابليت تحمل طيف يايي وسيعي رشد و تکثير ميالرشد بوده، به راحتي در محدوده جغراف( سريعspp. Populusدرختان صنوبر )

شوند. عالوه بر داري يا همراه با سيستم کشاورزي استفاده ميطور گسترده در جنگل اي از شرايط محيطي را دارند. اين درختان بهگسترده
هاي جنس شوند. گونهه پااليي به وفور کاشته ميعنوان انرژي زيستي، توليدات صنعتي و خواص گيا هاي صنوبر براي استفاده بهگونهاين 

(Diatrypaceae, Xylariales )Cryptosphaeria باشند و هاي درختي شامل درختان صنوبر ميبيمارگرهاي شناخته شده ميزبان
هاي بيمارگر ارچجهت تعيين ق 1394اي در طول تابستان و پاييز سال شوند. بر اين اساس مطالعهموجب شانکر تنه و سرخشکيدگي مي

سازي قارچ عامل بيماري شانکر به روش تک کنيدي غربي انجام گرديد. جداسازي و خالصشاخه و تنه درختان صنوبر در استان آذربايجان
جدايه  121منتقل شدند. تعداد  PCA( انجام شد و جهت نگهداري به تيوب حاوي محيط کشت W-Aآگار )-بر روي محيط کشت آب

مولکولي )بر اساس  شناختي وهاي ريختويژگي اساس هاي قارچي برهويت جدايه. گرديد جداسازي P. nigraان گونه قارچي از درخت
-زميني، کشت خالص قارچ روي محيط کشت سيبDNAبراي استخراج ( تعيين گرديد. ITS-rDNAتعيين توالي نوکلئوتيدي نواحي 

جه سانتيگراد تهيه گرديد. سپس مسيليوم با استفاده از يک اسکالپل استريل در 28روز در دماي  5–7به مدت  (PDAآگار )-دکستروز
و  ITS1با استفاده از پرايمرهاي  ITS( استخراج گرديد. ناحيه 1992ژنومي مسيليوم بر اساس پروتکل مولر ) DNAخراش داده شد و 

ITS4 .به عنوان اي قارچي ههاي ريخت شناختي و مولکولي جدايهبر اساس ترکيب ويژگي تکثير گرديدCryptosphaeria pullmanensis 

در ابتدا سفيد رنگ بوده، اما در قسمت مرکز زرد کم رنگ  PDAهاي کشت شده روي محيط کشت کلني تمامي جدايهشناسايي گرديدند. 
-ميلي 85سطح پتري  روز 10–12آيد. کلني قارچ پس از گذشت باشد، سپس تحت شرايط تاريکي در حاشيه به رنگ خاکستري در ميمي

کند. خصوصيات مورفولوژيکي اندام باردهي، روز کنيديوم توليد مي 18–22دهد و بعد از درجه سانتيگراد پوشش مي 24متري را در دماي 
افت زا و کنيديوم زير ميکروسکوپ نوري مورد بررسي قرار گرفت. در اين گونه بشامل موقعيت کنيديوماتا، اندازه و شکل سلول کنيديوم

(، به 4–7ها متعدد )استروما زرد رنگ بوده که توسط يک کنسپتاکل تيره رنگ احاطه شده است. در برش عرضي قاعده کنيديوماتا حجره
صورت شعاعي منظم قرار گرفته و واجد ديواره مشترک که همگي داراي يک استيول واحد هستند. کنيديوفور بدون ديواره عرضي، سلول 

( –5/7( × )2/1–) 29/1–36/1( –5/1باشد. کنيديوم شفاف، آالنتوئيد، بدون ديواره عرضي و به ابعاد )اي و سمپوديال ميزا استوانهکنيديوم
آوري شده از درختان صنوبر شانکر ، هفت جدايه جمعITS-rDNAگيري شد. آناليز بالست توالي ناحيه ( ميکرومتر اندازه5–) 99/5–53/6

 موجود در بانک ژن نشان داد. C. pullmanensis دايهتشابه توالي با ج %100شده، 

 

 .غربي: شانکر، کنسپتاکل، سمپوديال، آذربايجانهای کلیدیواژه

  

mailto:Jilavan.1990@yahoo.com
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  Xylaria اهمیت مشخصات آنامورفیک در جنس

 

 3نیاسید علی الهیو  3، سیداکبرخداپرست2رسول زارع ،1سید عبداهلل هاشمی

 

 ی، دانشگاه شاهد، تهران، ایرانگروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورز.1
 پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایرانموسسه تحقیقات گیاه .2
  گروه گیاهپزشکی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیالن، رشت، ایران.  .3

hashemi@shahed.ac.ir 
 
گيرد. مطالعات صورت گونه را در بر مي 600است که بيش از  Xylariaceaeآرايه تيپ تيره  Xylaria Hill ex Schrankنس ج

نيايي نيست و گونه هاي کنوني آن به بيش از يک جنس گرفته توسط محققين مختلف در سالهاي اخير نشان داده است که اين جنس تک
هاي اين جنس بر اساس مطالعات تبارشناسي بندي تمام گونهيژگي ريخت شناسي جامعي که با گروهتعلق دارند. با وجود اين، تاکنون و

مطابقت داشته باشد معرفي نشده است. از آنجاييکه در سالهاي اخير چندين گونه اين جنس از ايران گزارش شده است، به منظور تجزيه و 
هاي ( گونه5.8S)شامل ژن  rDNA ITSهاي ناحيه در ايران، توالي شدهشناسايي Xylariaتحليل فيلوژنتيکي گونه هاي جنس 

 Chelex 5%ها با استفاده از کل جدايه DNAمورد بررسي قرار گرفتند. هاي معتبر گرفته شده از بانک ژن تواليشده به همراه شناسايي
بي شد. تجزيه و تحليل فيلوژنتيکي با استفاده از ياتکثير و توالي ITS4و  ITS1/ITS5/ITS1Fهاي استخراج و با يکي از جفت آغازگر

شده در ايران بر اساس توالي ناحيه شناسايي Xylariaجنس انجام شد. تجزيه و تحليل فيلوژنتيکي گونه هاي  MEGA 5.0نرم افزار 
rDNA ITS  شامل(5.8S به همراه )س حداقل در چهار گروه هاي اين جننشان داد که گونههاي معتبر گرفته شده از بانک ژن توالي

هايي که سفيد رنگ، گروه دوم گونه Geniculosporium-likeهاي چوبزي داراي آنامورف بندي هستند. گروه اول اغلب گونهقابل دسته
رف هاي چوبزي داراي آنامودهند و آنامورف آنها مانند گروه قبلي است، گروه سوم گونهاستروماي خود را روي برگ يا ميوه تشکيل مي

Geniculosporium-like هاي چوبزي داراي آنامورف اي متمايل به سبز زيتوني و گروه چهارم اغلب گونهقهوهXylocoremium 
ها بر اساس رنگ آنامورف و محل تشکيل بندي گونهبندي )عليرغم وجود استثناءهايي( با گروهصورتي رنگ را در بر مي گيرند. اين گروه

( را نيز در بر مي گيرد که نشان دهنده K. clavus EF026126) Kretzschmariaگروه دوم گونه تيپ جنس  استروما همخواني دارد.
به  Moelleroclavusو  Geniculosporium-like ،Xylocoremiumهاي است. هرچند جنس Xylariaپارافيلتيک بودن جنس 

-تاکنون مطالعات بسيار اندکي در خصوص ارتباط تلئومورف فانهمتاسمعرفي شده اند اما  Xylariaجنس هاي گونه هاي عنوان آنامورف
اغلب گونه هاي آن در بانک ژن وجود ندارد که ممکن است فراهم کردن  ITSهاي اين جنس انجام شده است و توالي ناحيه آنامورف گونه

ويژگي هاي رسد در نظر گرفتن وجود اين به نظر مي بندي ذکر شده را تغيير دهد. باو استفاده از آنها در تجزيه و تحليل فيلوژنتيکي، گروه
( ممکن است به روشن شدن وضعيت اين جنس کمک Xylariaceaeتيره هاي مانند برخي ديگر از جنس)ه Xylariaآنامورف در جنس 

 کند. مطالعه بيشتر در اين خصوص در دست انجام است.
 

 .آنامورف، بندي، گروهITSشناسي، تبار، Xylaria های کلیدی:واژه
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 های مهم همراه ریشه و طوقه جو در استان اصفهانقارچ

 
  زوارهعبدالحسین جمالیمیثم یزدانی کوهانستانی و 

 

 گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
ahjamaliz@yahoo.com 

 
هاي ريشه و طوقه باشد. پوسيدگيگندم در ايران مي و داراي رتبه دوم بعد از از خانواده گرامينه، از غالت مهم (Hordeum vulgareجو )

اند و از عوامل عمده محدودکننده توليد غالت هستند. از آنجا باشند که در سرتاسر جهان گستردههاي جو و گندم ميترين بيمارياز شايع
ريشه در دست نبود ضروري بنظر رسيد که از هاي قارچي طوقه و که اطالعات دقيقي در مورد آلودگي مزارع جو استان اصفهان به بيماري

تري در اين مورد بدست آيد. به منظور تعيين قارچهاي مهم همراه با پوسيدگي طوقه و ريشه جو در طريق اين پژوهش اطالعات دقيق
گلپايگان، فريدن، شهر، کاشان، آباد، فالورجان، خمينيهاي اصفهان، اردستان، نجفي شهرستاناستان اصفهان، مزارع جو آبي حومه

برداري قرار گرفت. قطعاتي از شدن دانه گياه، مورد بازديد و نمونهدهي تا سفتسميرم، شهرضا و نطنز، طي دو فصل زراعي در مرحله خوشه
ر سازي شده بهاي جدا و خالصهاي غذايي مناسب کشت گرديد و قارچهاي آلوده ريشه و طوقه بعد از ضدعفوني سطحي روي محيطبافت

اساس خصوصيات رشد رويشي و صفات مورفولوژيکي با استفاده از کليدهاي معتبر شناسايي گرديدند. سپس دو جدايه از هر گونه قارچ براي 
ها و سازي ريشه گياهچههاي تلقيح بذر، آلودهزايي با استفاده از روشزايي در نظر گرفته شد. آزمايش بيماريهاي بيماريانجام آزمايش

هاي مختلف بر اساس ميزان زايي قارچاک، تحت شرايط اعمال يا عدم اعمال تنش رطوبتي در گلخانه انجام شد و شدت بيماريتلقيح خ
جدايه قارچ  254ها جمعا اي مشخص گرديد. از کشت نمونهگسترش عالئم بيماري روي ريشه و طوقه ميزبان با يک شاخص پنج درجه

( متعلق به ٪52هاي مختلف شناسايي گرديد. در بين آنها بيشترين فراواني )قارچ متعلق به جنس گونه 15بدست آمد و در مجموع تعداد 
تا از مناطق مورد بررسي وجود داشت و به عنوان يک بيمارگر عمده طوقه هاي نهبود که در نمونه Rhizoctonia solaniهاي قارچ جدايه

 .Fو  .Fusarium culmorum،F. pseudograminearum  ،Monilochaetes spهاي شود. گونهو ريشه جو محسوب مي

equiseti هاي زايي گونهگيرند. در آزمايش بيماريهاي چند منطقه جدا شدند و در درجات بعدي فراواني قرار مينيز از نمونهR. solani  ،
F. culmorum  وF. pseudograminearum ي زايي را داشتند و گونهبيشترين شدت بيماريF. equiseti  فقط در شرايط اعمال

هاي هاي شش منطقه ديده شد و گونهکه در نمونه .Monilochaetes spتنش رطوبتي شديد ايجاد عالئم بيماري کرد. قارچ 
Alternaria infectoria Simmons  وA. triticina Prasada & Prabhum  براي اولين بار در ايران از ريشه و طوقه جو جدا

زاي طوقه و ريشه زايي خسارتي روي گياه ايجاد نکردند. بر اساس نتايج اين مطالعه مهمترين عوامل بيماريدر آزمايش بيماريشدند گرچه 
 باشند.هاي ريزوکتونيا و فوزاريوم ميجو در استان اصفهان گونه

 

 Fusarium culmorum  ،Fusarium pseudograminearumزايي، پوسيدگي طوقه و ريشه، : آزمايش بيماريهای کلیدیواژه
 ،Hordeum vulgare  ،Rhizoctonia solani . 
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 ای برنج در ایرانعامل بیماری لکه قهوه Bipolaris oryzaeهای جدیدی برای گونه معرفی میزبان

 
 3و محمد جوان نیکخواه 3، عادل پردل2، زینب حیدریان1،3عبداله احمدپور

 

 وآب، دانشگاه ارومیهمرکز آموزش عالی شهید باکری میاند.1
 گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تبریز .2
 گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران .3
 a.ahmadpour@urmia.ac.ir 

 

شک مردم جهان و ايران دارد. بي گيري در تغذيهچشمترين محصول کشاورزي است و نقش بسيار بارز و مهم (.Oryza sativa L)برنج 
هاي مختلف هاي قارچي متنوعي است که اندامتواند در کاهش عملکرد برنج تأثيرگذار باشد، شيوع بيمارييکي از مهمترين عواملي که مي

هايي اي برنج يکي از مهمترين بيماريهوهگردند. در اين ميان لکه قآن را تحت تأثير قرار داده و باعث کاهش کمي و کيفي اين گياه مي
جدايه مشکوک به گونه  16، 1393-1391هاي زراعي در طي سالکند. اي به برنج وارد مياست که خسارت نسبتا قابل مالحظه

Bipolaris oryzae هاي هرز مزارع برنج )سوروف )از علفEchinochloa colona( )4 ( پاسپالوم ،)جدايهPaspalum 

scrobiculatum( )4 ( ذرت ،)هاي مازندران )آمل(، گيالن جدايه( از استان 4جدايه(، موز )يک جدايه( و گياه گرامينه ناشناخته ) 3جدايه
دقيقه زير جريان ماليم شير  10هاي آلوده به مدت هايي از بافتجهت کشت ابتدا بخش)رشت و آستارا( و گلستان )گرگان( جداسازي شد. 

متر( بريده شدند و به مدت يک دقيقه در ميلي 5در  5با استفاده از اسکالپل به قطعات کوچکتري )به ابعاد تقريبي  آب شسته شده و سپس
گيري درصد )نيم درصد کلر فعال( ضد عفوني سطحي گرديدند. پس از رطوبت 10محلول رقيق شده هيپوکلريت سديم )فرم تجاري( 

هاي پتري حاوي هاي آلوده به همراه نواحي سالم بافت گياهي به تشتکمترمربع از قسمتيها، قطعات تقريبي به اندازه يک سانتنمونه
هاي درجه سلسيوس منتقل گرديدند. قارچ 25( و دماي PDAآگار )-دکستروز-زميني( دو درصد و سيبWAآگار ) -هاي کشت آبمحيط

يابي ناحيه تواليند. با مطالعات مورفولوژيکي و سازي شددو درصد به روش تک کنيديوم خالص WAرشد کرده روي محيط کشت 
rDNA-ITS 3-و ژن گليسرآلدهيد- ( فسفات دهيدروژنازgpdهمه جدايه ) ها گونهB. oryzae هاي شناخته شدند. فراواني ايديومورف

هاي آميزشي با تيپبه ترتيب  R44Bو  AA74هاي ها مورد مطالعه قرار گرفت. جدايهتيپ آميزشي و وضعيت سازگاري جنسي جدايه
MAT 1-1  وMAT 1-2 ها انتخاب گرديدند. هر دو تيپ هاي آزمايشگر با بيشترين ميزان توليد سودوتسيوم در تالقيبه عنوان جدايه

-يهجدايه( قادر به توليد آسکوکارپ با جدا 16جدايه از  11ها )درصد جدايه 75هاي هرز وجود داشت و بيش از هاي علفآميزشي بين جدايه

اي بين هايي با تيپ آميزشي مخالف در شرايط مزرعههاي آزمايشگر بودند. نتايج اين تحقيق نشان دادکه شانس تالقي زيادي بين جدايه
ها روي گياهان زايي جدايههاي هرز در ايران به ويژه مناطق حاشيه درياي خزر وجود دارد. آزمون بيماريهاي جدا شده از برنج و علفجدايه
ها مشاهده گرديد. روز روي برگ 10انجام شد و عاليم لکه برگي بعد از  1×  410ر و برنج تحت شرايط گلخانه با سوسپانسيون اسپورمذکو

تواند ها ميشوند. اين يافتهمعرفي مي B. oryzaeهاي جديدي براي گياهان سوروف، پاسپالوم، ذرت، موز و گياه گرامينه ناشناخته ميزبان
 اي برنج حائز اهميت باشد.کارهاي مديريتي بيماري لکه قهوهدر اتخاذ راه

 

 .Bipolaris oryzae، اي برنجبيماري لکه قهوه :های کلیدیواژه
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uercinaq Diatrypella ،های ایرانگزارشی جدید برای فلور قارچ 

 
 1، سیده فاطمه میری1، مژگان روغنیان1، محمد علی تاجیک قنبری1آزاد الوا

 

 اهپزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساریگروه گی-1
azad_lava64@yahoo.com 

 
هاي کهن دنيا کننده هستند و با قدمتي بيش از يک ميليون سال جزو جنگلبرگ خزانهاي پهنهاي شمال کشور جزو جنگلجنگل

هاي شمال ترين گونه بلوط در جنگلترين و با ارزشفراوان (Quercus castaneifolia C.A. Mey)ندمازو محسوب ميشوند. گونه بل
باشد. گونه بلند مازو جزو درختان پهن برگ است و در اکثر ماه هاي سال داراي هاي جنوب درياي خزر و قفقاز ميالبرز و مختص جنگل

متر  50زش به برنزي تيره و قهوه اي، تغيير رنگ پيدا ميکنند. گونه بلندمازو تا ارتفاع بالغ بر برگ هاي سبز تيره و براق ميباشد و قبل از ري
رشد ميکند و شاخه هاي افقي آن به طور قابل توجهي از ارتفاعات پايين تنه منشعب ميشوند. شاخه هاي جوان نرم و پوشيده از کرک 

روي شاخه پارک جنگلي شهيد زارع ساري به عمل آمد، نمونه هايي با اندام قارچي از از  1394دي ماه سال ميباشند. طي بازديدهايي که در 
ميلي متر، گرد، برجسته و سياهرنگ به صورت پراکنده  2هاي افتاده بلندمازو جمع آوري گرديد. بر روي پوست ميزبان اندامهايي به قطر 

شدند. براساس ويژگي هاي مورفولوژيکي و کليد شناسايي معتبر  با شکافتن اين اندام برجسته پريتس ها مشاهده قرار داشتند که
(Cramer, 1978)  گونهDiatrypella quercina  شناسايي گرديد. اين گونه قارچي جزو قارچ هاي پوساننده چوب ميباشد و به عنوان

مي باشد که بر روي نمونه  Libertella quercinaگونه جديدي براي فلور قارچهاي ايران گزارش ميشود. فرم غير جنسي اين گونه 
، Sordariomycetes، رده Pezizomycotinaمتعلق به شاخه آسکوميکوتا، زير شاخه  Diatrypellaمورد بررسي يافت نشد.جنس 

ه گونه قارچي را در بر ميگيرد که برخي از اين گون 800حدود  Xylarialesميباشد. راسته Diatrypaceae ، خانواده Xylarialesراسته 
ه ها انگل گياهان بوده و برخي از آنها  پوده رست هستند و يا بر روي فضوالت فعاليت ميکنند و گروهي ديگر از گونه هاي اين راسته در الن

مورچه ها و موريانه ها رشد ميکنند. اکثر قارچ هاي اين راسته چوب زي هستند که معموال فرم غيرجنسي آنها به صورت اندوفيت چوب 
گسترش وسيعي دارند و بر روي پوست و چوب مرده  Diatrypaceaeو درختان شناسايي گرديده است. گونه هاي خانواده  درختچه ها

بسياري از گياهان، در اکثر مناطق جهان گزارش گرديده اند. از خصوصيات مورفولوژيکي مهم و اساسي اين خانواده ميتوان به آسکوکارپ 
تروماي معموال سياه رنگ ، آسک داراي گردن بلند و آسکوسپورهاي سوسيسي شکل اشاره نمود. پريتيسيومي جاسازي شده در داخل اس

ميلي متر، به رنگ قهوه اي تيره، آسکها  2بدين شرح ميباشد: استروما در حدود  Diatrypella quercinaمشخصات مورفولوژيکي 
ميکرومتر، به رنگ قهوه اي روشن. اين گونه از روي  8-13 ×5/2-3سيلندري شکل و چند اسپوري. آسکوسپورها سوسيسي شکل، خميده، 

 .براي اولين بار از ايران گزارش ميگردد Quercus castaneifoliaبلند مازو 

 

 .، بلندمازوDiatrypaceaeايران،  های کلیدی:واژه
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 شناسایی عامل پوسیدگی پایه سیترنج در باغات مرکبات شرق استان مازندران
 

 2فائزه فلکیو  1سید وحید علوی

 

بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج .1
 کشاورزی، ساری، ایران.

 آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری های گیاهی اتحادیه باغداران مازندران. .2

 Faezehfalaki@yahoo.com 

 
زندران يکي از قطب هاي مهم کشاورزي ايران است که مرکبات کشت عمده ي آن محسوب مي شود. ميزان توليد مرکبات استان استان ما

درصد آن به شرق استان مازندران اختصاص دارد. در ساليان اخير و با گسترش  60ميليون تن در سال است و حدود  2مازندران بيش از 
به عنوان پايه در بسياري از باغات مرکبات شرق استان مازندران استفاده مي شود و داراي ويژگي هاي بيماري تريستزاي مرکبات، سيترنج 

مي باشد. پوسيدگي پايه  خوبي مانند تحمل در برابر نماتد مرکبات، سرما، تريستزا، فيتوفتورا و توانايي رشد در بافت هاي مختلف خاک
از بيماري هاي شايع مرکبات در ايران و جهان است. در سال هاي اخير عارضه اي شبيه به مرکبات توسط فيتوفتورا ) گموز مرکبات( يکي 

گموز مرکبات با عالئم پوسيدگي، جداشدن پوست از تنه، قهوه اي شدن پوست و اليه سطحي چوب متصل به آن، زردي و زوال روي پايه 
نه هاي مشکوک به آلودگي در مراحل مختلف رشد جمع آوري و به سيترنج درختان مرکبات در شرق استان مازندران مشاهده گرديد. نمو

، قطعاتي از هر نمونه با  %70آزمايشگاه منتقل گرديد. پس از شستشوي سطحي نمونه ها با آب جاري و ضدعفوني سطحي با الکل اتيليک 
 قارچي رشد نکرد ولي روي پرگنه  PARPHکشت داده شد. روي محيط  PDAو  PARPHتيغ استريل جدا و در محيط هاي غذايي 

PDA جدايه هاي قارچي با پرگنه هاي همگن از نظر شکل ظاهري به دست آمد که پس از خالص سازي، بيماريزايي جدايه ها با قرار دادن
يک قطعه از محيط کشت حاوي ريسه در محل برش داده پوست نهال هاي سيترنج در شرايط گلخانه اي، موجب نکروز در محل مايه 

سيترنج تلقيح شده گرديد. شاهد نهال سيترنج مايه کوبي شده با قطعه اي از محيط کشت  و پيشرفت آلودگي و زردي نهال هاي کوبي
PDA  سترون عالئم آلودگي را نشان ندادند. جدايه هاي قارچ مورد بررسي توليد پريتس کروي نمود. آسک هاي آن تک جداره، چماقي و

سي آن توليد کنيديوما هايي با استروماي حقيقي، کنيديوفورهاي سيلندري شکل و پيکنيد نمود. بر اساس بي رنگ مشاهده شد. فرم غير جن
ژنومي جدايه  DNAداشت. استخراج  مطابقت Diaporthe novem Santos  نتايج به دست آمده، پرگنه هاي مورد بررسي با گونه

صورت گرفت و قطعات به دست آمده تعيين توالي گرديد. نتايج حاصل از  ITS4 و ITS1هاي قارچي  انجام و تکثير با آغازگرهاي نواحي 
تعيين توالي نيز گونه قارچي فوق الذکر را تاييد نمود. اين اولين گزارش از بيماري پوسيدگي پايه سيترنج و شناسايي عامل آن در شمال 

 ايران مي باشد.

 

 .Diaporthe novem ان، پوسيدگي پايه مرکبات، سيترنج، مازندر های کلیدی:واژه
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 شناسایی عوامل قارچی عامل سرخشکیدگی و زوال درختان گردو در باغات ریجاب از توابع استان کرمانشاه

 
 ، صمد جمالی، آزاده دالوریشیما سعیدی

 

 پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازیگروه گیاه

Sh.saeedi91@yahoo.com 

 
اي است. اين گياه اهميت اقتصادي، دارويي و صنعتي دارد. درخت گردو داراي سابقه Juglandaceaeگردو درختي دوپايه از خانواده 

ها مورد استفاده قرارگرفته است. ميوه درخت گردو اي از بيماريباشد و در درمان طيف گستردهطوالني در استفاده دارويي در طب سنتي مي
شود. هاي پوستي و تصفيه خون استفاده ميهاي آن نيز براي درمان بيماريدرمان يبوست، سرفه مزمن، آسم، اسهال، سوءهاضمه و برگ در

عنوان عوامل ضد لغزش گيرند. همچنين از پوست گردو بهعنوان رنگ درب، پنجره، قاب و غيره مورد استفاده ميهاي خشک بهپوست ميوه
باشد. در فصل شود. کشور ما از نظر توليد گردو مقام دوم را پس از کشور چين دارا ميعال موجود در الستيک استفاده ميبراي توليد کربن ف

درختان گردو در باغات منطقه ريجاب از توابع استان کرمانشاه مورد بررسي قرار گرفتند. براي مطالعه بيمارگر عامل زوال  1395بهار سال 
برداري صورت گرفت و پس از انتقال به آزمايشگاه قطعات کوچک چهار ن داراي عالئم سرخشکيدگي و شانکر نمونه درختان گردو، از درختا

زميني دکستروز آگار تيمار شده هاي آلوده پس از ضدعفوني سطحي با هيپوکلريت سديم تجاري روي محيط کشت سيبمتري از بافتميلي
جداسازي شد که  Neoscytalidium dimidiatumاز تمام گياهان آلوده گونه قارچي بيوتيک کلرامفنيکل کشت داده شد. با آنتي
زميني دکستروز آگار داراي رشد سريع، زيتوني سياه تا هاي ريخت شناختي اين گونه به اين شرح بود: پرگنه روي محيط کشت سيبويژگي

اي تيره ها به رنگ قهوهکند که آرتروکنيديومي آرتروکنيديوم ميرهاي تيره و صاف بودند. اين گونه توليد زنجيها قهوهرنگ و ريسهسياه
ها داراي سطح صاف و بدون هرگونه تزيينات خارجي، فاقد ديواره عرضي و گاهي داراي يک ديواره عرضي به رنگ بودند. آرتروکنيديوم

شناختي ذکر شده با خصوصيات ند. خصوصيات ريختميکرومتر بود 3-7 × 4-10کروي، بيضوي و به ابعاد تيره، سيلندري، کروي تا نيمه
هاي اين هاي بريده شده استفاده شد که تمام جدايهزايي از شاخهتوصيف شده براي اين گونه در منابع، مطابقت داشت. براي اثبات بيماري

 Cytosporaه بر اين گونه، گونه هاي بريده شده عاليم شانکر به همراه پودر آرتروکنيديومي ايجاد کردند. عالوبيمارگر روي شاخه

juglandina هاي قارچي، بيمارگرهاي ديگري از جمله نيز روي تعدادي از درختان گردو مشاهده شد. افزون بر اين گونه
 Marssonina juglandisو همچنين آسکوميست  commune Schizophyllum   ،Fomes fomentariusهاي بازيديوميست

روي برگ درختان گردوي داراي عاليم زوال جداسازي شدند. اين اولين گزارش از وجود اين بيمارگرها روي درختان  نيز با فراواني کمتر از
داري پزشکي دانشکده کشاورزي دانشگاه رازي کرمانشاه نگهدست آمده در گروه گياههاي سند بهگردو در استان کرمانشاه است. نمونه

 شوند.مي

 

 .Neoscytalidium dimidiatumگونه قارچي  ردو، منطقه ريجاب، سرخشکيدگي، شانکر، آرتروکنيديوم،درختان گ های کلیدی:واژه
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های خراسان رضوی، خراسان شمالی و ¬دار در استان¬های همراه عالیم شانکر درختان میوه هستهشناسایی قارچ

 خراسان جنوبی
 

 و خلیل بردی فتوحی فر آبادعباس آتشی خلیل
 

کی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج. گروه گیاهپزش
Atashi_khalilabad@yahoo.com 

 
دار در دنيا مطرح هستند، عوامل مختلفي مناطق کشت و پرورش درختان ميوه هسته هاي تنه و شاخه به عنوان يک تهديد بالقوه دربيماري

دهند. عالئم بيماري بيشتر به دار را در تمامي مراحل رشد تحت تاثير قرار ميا دخالت دارند و درختان ميوه هستههدر ايجاد اين بيماري
شود، که در نهايت منجر به مرگ صورت کاهش رشد و باروري، شانکر تنه و شاخه، سرخشکيدگي، درجات مختلفي پوسيدگي ميوه ظاهر مي

هاي تواند در کاهش عملکرد گونه¬گردد. بي شک، يکي از مهمترين عواملي که ميمتمادي ميهاي تدريجي درخت يا زوال در طول سال
هاي مختلف درختان را تحت تاثير قرار هاي قارچي متنوعي است که اندام¬دار تاثير گذار باشد، شيوع بيماريمختلف درختان ميوه هسته

هاي همراه عاليم شانکر درختان به منظور مطالعه قارچ گردند.¬دهند و باعث کاهش کمي و کيفي محصوالت اين درختان مي¬مي
(، Prunus avium(، گيالس )Prunus cerasus(، آلبالو )Prunus domesticaدار نظير آلو قطره طال، آلو سياه، گوجه سبز )هسته

راسان شمالي و خراسان هاي خراسان رضوي، خ( در استانPrunus persica(، هلو و شليل )Amygdalus armeniacaزردآلو )
هاي نمونه شاخه داراي عاليم شانکر جمع آوري شدند. ابتدا نمونه 200، تعداد 1394و بهار سال  1393سال  جنوبي، در تابستان و پاييز

رصد و د 70دقيقه زير جريان آب شير شستشو داده شدند و سپس به قطعاتي بريده شده و به مدت دو دقيقه در اتانول  10گياهي به مدت 
درصد ضد عفوني سطحي شدند و در نهايت با آب مقطر استريل شستشو گرديدند.  5/0سپس به مدت دو دقيقه در هيپوکلريت سديم 

درجه سلسيوس و شرايط تاريکي مداوم قرار داده شدند.  25آگار دو درصد درون انکوباتور با دماي -قطعات گياهي روي محيط کشت آب
هاي قارچي نيز بر اساس خصوصيات ريخت هاي نوک هيف و تک اسپور صورت گرفت. شناسايي جدايهشها به روخالص سازي جدايه

هاي جدايه قارچي مربوط به آرايه 2010انجام گرديد. در نهايت تعداد  ITS1-5.8S-ITS2شناختي و مولکولي با استفاده از توالي ناحيه 
spp Alternaria (618 ،)جدايهspp  Cytospora (465 جد ،)ايهNeoscytalidium dimidiatum (170 ،)جدايهspp  

Ulocladium (184  ،)جدايهPaecilomyces variotii (162 ،)جدايه Coniothyrium spp (95 ،)جدايهspp  Fusarium (72 
جدايهspp  Stemphylium (15  ،)جدايه spp  Chaetomium (21 ،)جدايهCladosporium spp (36 ،)جدايه(، 

Chalastospora gossypii (23  ،)جدايهAlternaria tellustris (5  ،)جدايهAureobasidium pullulans (11  ،)جدايه
Clonostachys rosea (6 ،)جدايهspp  Acremonium (7  ،)جدايهEpicoccum nigrum (16 ،)جدايهsolani  Rhizoctonia 

 Thyrostroma carpophilum (23جدايهspp  Paraconiothyrium (26  ،)جدايهBipaolaris spicifera (5 ،)جدايه(،  17)
جدايه Diplodia spp (10  )جدايهPerussia spp (10  ،)جدايهStachybotrys echinata (3  ،)جدايهEutypa lata(5  ،) جدايه(، 

سبز،  از درختان گوجه Stachybotrys echinataهاي جدايه( شناسايي شدند. جدايه 5) Schizophyllum communeو 
Schizophyllum commune  از درختان زرد آلو وEutypa lata ها نيز از هاي ساير جنساز درختان آلو زرد جداسازي شدند. جدايه

 هاي مورد بررسي بدست آمده اند.تمامي ميزبان
 

 .هاي قارچي و زوال: تنوع زيستي، فراواني گونههای کلیدیواژه
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 چی برای مایکوبیوتای ایراناولین گزارش از سه جنس جدید قار
 

 1مهدی پیرنیا، 1، ناصر پنجه که1، محمد ساالری2، مرتضی قربانی1نسرین حیدری

 

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل.1
 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه بیرجند .2
 pirnia@uoz.ac.ir 

 
 1393-94هاي هاي داراي عاليم لکه برگي از پوشش گياهي مناطق جنگلي در استان گلستان در طول فصول بهار تا تابستان سالمونهن

هاي جديد ها اساليدهاي ميکروسکوپي تهيه و به کمک ميکروسکوپ نوري مطالعه شدند. آرايههاي همراه با نمونهجمع آوري شدند. از قارچ
(، .Crataegus sp)روي  Discosia sp.1براي اولين بار در ايران شناسايي گرديدند. اين آرايه ها شامل قارچي در سطح جنس 

Discosia sp.2  روي(Diospyros lotus ،)Discosia sp.3  روي(Phyllitis sp. ،)Pseudocladosporium hachijoens 
با داشتن پيکنيد و  Discosia( بودند. جنس Ruscus hyrcanus)روي  .Pycnofusarium sp( و Diospyros lotus)روي 

و طول  (C2)شود. اين جنس بر اساس طول سلول مياني نزديک به قاعده بند با زوايدي در ابتدا و انتها مشخص مي 3کنيديوم هاي داراي 
شده است. در نمونه روي تقسيم  (Section)بخش  6و موقعيت دقيق قرار گرفتن زوايد به  (C3)سلول مياني نزديک به نوک کنيديوم 

Diospyros هاي طول سلول مياني نزديک به قاعده بيشتر از سلول مياني نزديک به نوک کنيديوم بود و روي ميزبانCrataegus  و
Phyllitis طول سلول( هاي ميانيC2  وC3برابر بودند. در هر سه نمونه زوايد از نزديک به قاعده و نوک کنيديوم خارج مي )مونه شوند. ن

 .Dروي اين ميزبان از جمله  Discosiaهاي گزارش شده از جنس هاي بزرگ از ساير گونهبا داشتن کنيديوم Crataegusروي 

faginea  وD. placentula شود و احتماالً گونه توصيف نشده و جديدي مي باشد. عالوه بر اين، در منابع، گزارشي از جنس متمايز مي
Discosia ياهي روي جنس هاي گDiospyros  وPhyllitis شود که اين دو آرايه نيز گونهمشاهده نشد، لذا اين احتمال تقويت مي-

کنيديوفورها کوتاه بوده و سلول مولد کنيديوم بصورت  Pseudocladosporiumهاي توصيف نشده و جديدي باشند. در جنس 
تخم مرغي هستند -اي، دوکي شکل تا بيضويکنيديوم ها نيمه استوانههاي خزنده ايجاد مي شود. اي شکل جانبي از هيفبرجستگي دندانه

کنيديوماتا از نوع آسروول و کنيديوم ها داراي  Pycnofusariumشوند. در جنس و در زنجيرهاي ساده تا منشعب آکروپتال تشکيل مي
معرفي شده است  Ruscus aculeatusوي ر Pycnofusarium rusciيک زايده کوتاه برون سلولي جانبي در قاعده بودند. در منابع 

در ايران، کنيديوماتا و کنيديوفور کوچک و  Ruscus hyrcanusبند دارند، اما در نمونه مطالعه شده روي  2يا  1که در آن کنيديوم ها 
متمايز بوده و يک  P. rusciونه بند داشتند. بنابراين قارچ مطالعه شده روي ميزبان مذکور در ايران از گ 4تا  3کنيديوم ها بزرگتر بودند و 

 محسوب مي شود. Pycnofusariumگونه توصيف نشده جديد از جنس 
 

 

 . Discosia ،Pseudocladosporium ،Pycnofusariumبيماريهاي قارچي، تاکسونومي،  های کلیدی:واژه
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   Apocynaceaeخانواده  آسپاژیناز توسط قارچ های اندوفیت جدا شده از گیاهان دارویی-Lآنزیم  بررسی تولید

 
 دوستمراد ظفری و سحر لیالیی

 

 گروه گیاهپزشکی،دانشکده کشاورزی،دانشگاه بوعلی سینا همدان

 
قارچ هاي اندوفيت به عنوان يکي از باور نکردني ترين کارخانه هاي شيميايي شناخته شده هستند و ذخيره جديد از مواد فعال زيستي 

نوان منابعي جهت توليد محصوالت طبيعي داراي پتانسيل کاربرد در پزشکي،کشاورزي و صنعت مطرح شده طبيعي مي باشند و امروزه به ع
آسپاراژيناز، مورد بررسي قرار گرفتند. -Lاند. در اين مطالعه قارچ هاي اندوفيت جدا شده از گياهان دارويي براي توليد آنزيم ضد سرطان 

که دو گونۀ آن در ايران پرورش داده   Apocynaceaeاز خانواده  Vinca جنس رطان ازچهار گياه دارويي حاوي آلکالوييد هاي ضد س
و minor Vinca ،Vinca major ،Vinca libanoticaرويند به ترتيب شامل طور خودرو در ايران مىشود و دو گونه نيز بهمى

Vinca rosea  نزيم هيدروالز مي باشد که آسپاراژين را به آمونيوم و عنوان گياه ميزبان انتخاب شدند. آسپاراژيناز يک آمي باشد به
تشکيل مناطق صورتي  با اندکي تغيير با (McDox)آسپاراژيناز با استفاده از محيط کشت زاپکس-Lتوليد آنزيم  .آسپارتيت تبديل مي کند

رنگ زرد )شرايط اسيدي( به رنگ صورتي بر روي آگار در نتيجه هيدروليز آسپاراژين بررسي شد. معرف فنل رد موجود در محيط کشت از  
 )شرايط قليايي( با هيدروليز آسپاراژين تغيير مي کند، همچنين فعاليت آسپاراژينازي به وسيله معرف نسلر توسط اسپکتوفتومتر در طول موج

nm450  اندازه گيري شد و آناليز داده ها توسط نرم افزارSAS  وسيله روش هاي مرفولوژيکي و انجام شد، قارچ هاي اندوفيت جدا شده به
 4ايزوله از 110(  شناسايي شدند. نتايج نشان داد که در مجموع  ITS4و ITS1ريبوزومي و پرايمر  DNA ملکولي) با استفاده از نواحي 

-Lقادر به توليد  ايزوله 40استان ) اراک، اصفهان، مازندران و همدان(  از گياهان ميزبان مورد نمونه برداري جدا شدند که از اين بين 
مي باشد. ايزوله هايي که قادر به  1-دقيقه 1-ماکرومول ميلي ليتر 030/0تا  0040/0آسپاراژيناز بودند، و دامنه فعاليت آسپاراژينازي  بين 

 Cladosporiumو،Plectosphaerella ،Penicillium ،Alternaria ، Phomaآسپارژيناز بودند متعلق به جنس هاي -Lتوليد 
داراي بيشترين فعاليت   1-دقيقه 1-ماکرومول ميلي ليتر 030/0با توليد plectosphaerella cucumerinaاند که از اين بين گونه  بوده

فعاليت  minor Vincaو  Catharanthus roseus)  )Vinca roseaآنزيمي بود. همچنين ايزوله هاي جدا شده از گياهان ميزبان
داشتند. در سال هاي اخير قارچ ها براي  Vinca libanoticaو major Vincaله هاي جدا شده از آنزيمي بيشتري را نسبت به ايزو

ه منظور توليد آنزيم آسپارازيناز مورد بررسي قرار گرفته اند اما عالقه به اندوفيت ها براي توليد اين آنزيم نسبتا جديد بوده و اين مطالعه ب
م توسط اندوفيت هاي اين گياهان دارويي انجام شده که  بر اساس نتايج قارچ هاي اندوفيت  منابع بررسي و بهره وري از پتانسيل توليد آنزي

 .آسپاراژيناز هستند-Lجايگزين خوبي براي توليد 
 

 plectosphaerella (،Apocynaceae قارچ هاي اندوفيت، فعاليت آسپاراژينازي، خانواده خرزهرهايان)  های کلیدی:واژه

cucumerina. 
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 ( در ایرانPunica granatumهای اندوفیت درختان انار )شناسایی برخی قارچ
 

 و خلیل بردی فتوحی فرمحمدرضا طرهانی 
 

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 Rezatarhani@ut.ac.ir 

 
کنند. اي را نشان دهند، زندگي ميستند که درون بافت گياهي بدون اينکه عالئم بيماري قابل مشاهدههايي هها ميکروارگانيسماندوفيت

هاي بيمارگر گياهي و همزيست از هم واضح نيست و تعامل بين قارچ و گياه ميزبان اغلب متغير است. اين فرضيه تشخيص و تمايز قارچ
هايشان ها با ميزبانهاي بين اندوفيتهاي مختلفي در برهم کنشگياه وجود دارد. فاکتور اثري بين قارچ اندوفيت ووجود دارد که تعامل بي

زنده و حمايت مواد غذايي اشاره زاي زنده و غيرهاي تنشي کلنيزاسيون، محرکتوان به ميزان توسعهباشند، که از آن جمله ميدخيل مي
ها، حشرات، خواردارويي )بويژه خواص ضد سرطاني(، خواص بازدارندگي از گياهي مختلفي با خواص مختلف هاي ثانويهکرد. متابوليت
شوند. درخت انار بومي ايران و مناطق مجاور آن ها توليد ميهاي رشد گياهي توسط اندوفيتها و محرکزاي گياهي و نماتدعوامل بيماري

باشد. به منظور شناسايي برخي هاي زياد ميه معني سيب با هستهاز زبان يوناني مشتق شده که ب Pomegranateاست. کلمه انگليسي 
ها و ، از شاخه95و بهار سال  1394نمونه گياهي در طي فصول پاييز و زمستان سال  160برداري از هاي اندوفيت درختان انار، نمونهقارچ
راسان جنوبي، خوزستان، کرمانشاه، مازندران و گلستان هاي البرز، لرستان، خراسان رضوي، خهاي سالم درختان انار واقع در استانبرگ

دقيقه زير جريان آب شير شستشو داده شدند.  10هاي گياهي به مدت هاي گياهي به آزمايشگاه، ابتدا نمونهانجام گرفت. پس از انتقال نمونه
درصد و به  70ه مدت يک دقيقه در اتانول عفوني سطحي، قطعات حاصل بهاي گياهي به قطعاتي بريده شدند و به منظور ضدسپس نمونه

درصد قرار داده شدند. قطعات  70ثانيه در اتانول  30درصد و دوباره به مدت  5/0دنبال آن به مدت يک دقيقه در محلول هيپوکلريت سديم 
رصد منتقل شدند و به آگار دو د -گياهي در نهايت با آب مقطر استريل شستشو داده شدند. سپس قطعات گياهي به روي محيط کشت آب

هاي بدست درجه سلسيوس و شرايط تاريکي مداوم نگهداري شدند. خالص سازي جدايه 25روز درون انکوباتور با دماي  14مدت هفت الي 
هاي قارچي بر اساس خصوصيات مورفولوژيکي و با استفاده از توصيفات معتبر انجام آمده به روش نوک هيف صورت گرفت. شناسايي جدايه

 Acremonium sclerotigenum ،Alternaria spp. ،Aureobasidiumهاي قارچي مختلفي شامل گرفت. بر اين اساس، آرايه

melanogenum ،Aureobasidium pullulans ،Chaetomium spp. ،Coniothyrium spp. ،Nigrospora sp. ،
Paraconiothyrium sp. ،Sarocladium strictum ،Trichoderma spp. و Trichothecium roseum هاي اندوفيت به عنوان قارچ

براي فلور قارچي ايران جديد بوده و براي نخستين بار  Aureobasidium melanigenumاز درختان انار در ايران شناسايي شدند. گونه 
رچ اندوفيت از درختان انار در دنيا هاي شناسايي شده در اين تحقيق براي نخستين بار به عنوان قامعرفي مي گردد. همچنين تمامي گونه

 گزارش مي شوند.
 

 .آرايه، تاکسونومي، همزيستي، ميسليوم و تنوع زيستي واژه های کلیدی:
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 مغان منطقه در سیاهکهای عامل تحقیق پیرامون قارچ

 
 3پوریمحمد محمد  و  2ارزنلو یمهد ،1داریب آرزو

 

 ، ایرانگاه آزاد اسالمی، ملکان، واحد ملکان، دانشگیاهی گروه بیماری شناسی-1
 ، ایرانیزتبر دانشگاه ی، کشاورز دانشکده ی، اهپزشکیگ گروه -2 
 ، ایران.یشرق جانیآذربا استان یعیطب منابع و یکشاورز قاتیتحق مرکز -3 
 arezoo.bidar1370@yahoo.com 

 
، جو، ذرت، نيشکر و ذرت خوشهشامل گندم( انيگندم) چمن خانوادهها بيماري هاي گياهي مي باشند که در درجه اول  روي اعضا سياهک

 يمـاريب و اسـت رانيـا در يکشاورز محصوالت ديتول  مهم يقطبها از يکي مغان منطقهاي ايجاد بيماري و خسارت اقتصادي مي نمايند. 
  نهيزم رد ياندک اطالعات وجود،اين   با. کنند يم وارد در اين منطقه يکشاورز محصوالت به يتوجه قابل خسارت ساله همه اهکيس يها

حاضر با هدف شناسايي قارچ هاي عامل  سياهک  قيتحق . باشد يم دسترس در منطقه نيا در يماريب پراکنش و يزبانيم دامنه  ،ييشناسا
 نمونـه  1393-1394يزراعـ يسـالها يطـبراي اين  منظـور  و غير زراعي در منطقه مغان انجام پذيرفت. روي گونه هاي گياهان زارعي 

 اروج يروسـتاها) آبـاد پـارس شهر جمله از  منطقه  نيا  مختلف نقاط  در داراي عاليم سياهک يزراع ريغ و يزراع والتمحص از يبردار
 مـال رلـو،ياج ، يکند عربلو  آباد، رانيا ،يکند حالج آباد، رضايعل ،يکند مقصود  ،يکند دوست آباد، ديمج ،يکند سلمان کند، تازه ،يکند
نمونه ها   .شد انجام( يکند چالما) سوار لهيب شهر و( بران  واتلو،يريپ آباد، اسالم اولتان،  صنعت، و کشت سه بخش شهرک، گوشلو، ،يکند

در داخل پاکت هاي کاغذي جمع آوري و به آزمايشگاه منتقل شود. نمونه هاي گياهي به صورت نمونـه هـاي هربـايومي خشـک و جهـت 
 از اسـتفاده باگونه ها بر اساس ترکيبي از داده هاي ريخت شناختي و ارتباط ميزباني  شناسايي گونه هاي سياهک نگهداري شدند. شناسايي

و يا  درصد  98صورت گرفت. براي اين منظور از ساختارهاي قارچي الم هاي ميکروسکوپي با استفاده از اسيد الکتيک  معتبر ييشناسا ديکل
گونه قـارچي مولـد سـياهک متعلـق بـه سـه جـنس  12. در تحقيق حاضر تهيه و با استفاده ار ميکروسکوپ نوري بررسي شدندآب مقطر 
Tilletia ،Sporisorium  وUstilago   .در مجموع دو گونه از جنس  شناسايي شدTilletia    شاملT. laevis و T. caries ؛ چهار

 و شش گونه از جـنس  ؛Sporisorium sp.و  S. relianum،  S. sorghi،  S. destruensشامل   Sporisorium گونه از جنس 
Ustilago ــامل  و  U. trichophora  ،U. hordei،  U. maydis،  Ustilago cynodontis ،  U. striformis ش

U. bromivora  هـايگزارش گونـه. از منطقه مغان معرفي مي شوند U. bromivora ، U. striformis ،  U. trichophora  و  
S. destruens در بين گونه هاي شناسايي شده در اين تحقيق  .باشند يم ديجد منطقه مغان يبرا T. laevis ،روي گندم U. hordei 

هاي عامل بيمـاري با شناسايي قارچ روي سورگوم از فراواني بيشتري برخوردار بودند.  S. relianumو روي ذرت  U. maydis روي جو،
 هاي فراهم خواهد گرديد. اي کنترل اين بيماريهاي موثر  برسياهک در منطقه مغان، امکان ارايه راهکار

 

 .  Tilletia ،Sporisorium ،Ustilago سورگوم، گندم، جو، :های کلیدیواژه
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و خصوصیات Verticillium dahliaeارتباط بین خسارت ناشی از پژمردگی ورتیسیلیومی پنبه  با جمعیت اولیه قارچ 

 خاک
 

 مرتضی عرب سلمانی

 

 قیقات کشاورزی و منابع طبیعی تهراناستادیار مرکز تح
 Mortezaarabsalmani@yahoo.com 

    
،خصوصيات خاک و خسارت ناشي از بيماري در  1387تا  1385در اين تحقيق ميزان زادمايه عامل بيماري در هنگام کاشت در سال هاي 

ان گلستان اندازه گيري شد.  چهار رقم پنبه زتا دو ، ساحل ورامين و سپيد در شش تراکم زادمايه مزرعه پنبه دراست 143
( در گلدان و مزرعه آلوده کاشته شدند.درصد وشاخص بيماري چهار ماه بعد از کاشت اندازه گيري 5/23و  56/5،5/11،22/16،2/19)صفر،

ارزيابي گرديد.نتايج نشان داد که ارتباط معني دار کمي بين خسارت  SPSSفزار در نرم ا Stepwiseشد.همبستگي بين آنها به روش روش 
بيماري و ميزان زادمايه در زمان کاشت و خصوصيات خاک  وجود دارد. اين ارتباط زماني که لگاريتم طبيعي گياهان غير آلوده اثر داده 

 = Y = 0.36x1 + 0.31x2+ 14.04x3 + 0.06x4 + 0.24x5 + 0.25x6   + 1.5, (r2 شوند، معني دار و با معادله  

قابل توصيف است. در صورتي که هريک از متغيرها در فرمول مذکور موجود نباشند،معادله مذکور به معادله هاي زير تبديل مي .(0.25
 شود.

Y = 0.37x1 + 0.31x2+ 13.88x3 + 0.06x4 + 0.2x5 - 3.1, (r2 = 0.23). 
Y = 0.35x1 + 0.31x2+ 11.08x3 + 0.05x4 - 5.32, (r2 = 0.2). 

Y = 0.39x1 + 0.32x2+ 10.96x3 - 4.51, (r2 = 0.16). 
Y = 0.46x1 + 0.29x2 -1.27, (r2 = 0.11). 

Y = 0.42x1 - 1.8 (r2 = 0.06). 

:  x5 ه فسفر،: نسبت نيتروژن بعالوه پتاسيم ب x4 : درصد شن به رس، C/N ، x3: نسبت  x2 : جمعيت زادمايه ، x1در اين معادله ها 
: ميزان فسفر موجود در خاک مي باشد. ارتباط معني دار بين خسارت بيماري و ميزان زادمايه در زمان  x6پتانسيل درصد اشباع خاک و 

 -Y =- 0.191x1 + 0.342x2کاشت و خصوصيات خاک زماني که همه گياهان مناسب آلوده شدن در نظر گرفته شوند  با معادله 

0.145x3 + 14.5x4 - 10.84, (r2 = 0.13)  در صورت نبودهريک از متغيرها در فرمول ،معادله ي مذکور به معادله هاي زير تبديل.
 مي شود.

Y = 0.33x2 - 0.138x3 + 11.52x4 - 2.93, (r2 = 0.11). 
 Y = - 0.15x3 + 12.8x4 -5.19, (r2 = 0.088). 

Y = 12.08x4 -1.59, (r2 = 0.056). 

: درصد شن به رس  خاک مي باشند. تراکم  x4 و K/P: نسبت  x3 : جمعيت زادمايه،  x2 : پتانسيل اشباع خاک ، x1در اين معادله ها، 
عاليم پژمردگي ورتيسيليومي در ارقام ساحل،ورامين،سپيد و زتادو در انتهاي فصل رشدبه ترتيب   %50زادمايه قبل از کاشت براي ظهور 

زادمايه در هر گرم خاک خشک برآورد شد. تعداد زادمايه بهينه به منظور مقايسه تحمل ارقام فوق  57/14و  86/15،79/14،49/15برابر با 
( براي ظهور عاليم سيستميک در ارقام inoculums thresholdزادمايه در هر گرم خاک خشک تعيين شد. حداقل تعداد زادمايه ) 5/14

 زادمايه در هر گرم خاک خشک برآوردگرديد. 52/2و 56/3،52/2،27/3پنبه ساحل،ورامين ،سپيد و زتادو به ترتيب برابربا 

 

 .تيسيليومي،خسارت وجمعيت زادمايهپنبه،پژمردگي ور واژه های کلیدی:
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 پراکنش و عوامل ایجاد کننده تغییر رنگ دانه برنج استان اصفهان
 

1حسین سماواتیان
2وحید خسروی -

1احمد رمضانی -
1مجید حقوقی -

1حسن الماسی -
  

 

 مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان .1
 آمل -معاونت موسسه تحقیقات برنج .2

hsamavatian@yahoo.com 
 

ستند. اين بيماري باعث تغيير باشد که عوامل قارچي و باکتريايي در ايجاد آن دخيل هبيماري تغيير رنگ دانه برنج، يک بيماري مرکب مي
گيرد. بذرهاي آلوده اغلب ها را روي خوشه فرا ميايي رنگ پريده تا تيره شده و تمام يا تعدادي از شلتوکرنگ زرد شلتوک برنج به قهوه

از جمله رطوبت گذارد.  شرايط مساعد محيطي چروکيده، ضعيف و الغر ، نيمه پر و حتي عقيم بوده و آلودگي برکيفيت محصول اثر مي
ها در منابع علمي همراه با ها و باکتريدر شيوع و شدت بيماري نقش مهمي دارد. اسامي تعدادي از قارچ نسبي در مرحله بعد از ظهور خوشه

 1391تا  1388هاي باشند. طي سالهاي ديگر برنج ميهاي مهم اندامها از عوامل بيمارياند که بعضي از آنتغيير رنگ دانه برنج ذکر شده
آباد مورد بازديد قرار گرفت، و در مرحله بعد از ظهور هاي لنجان، مبارکه، فالورجان، اصفهان، خميني شهر و نجفمزارع برنج شهرستان

آوري و به آزمايشگاه منتقل گرديدند. بذرهاي آلوده پس از شستشو با آب شهر و ضد هاي تغيير رنگ يافته جمعنمونه از دانه 36خوشه 
براي  YNAS, NAS, NAهاي و کاغذ صافي مرطوب براي عوامل قارچي و محيط کشت PDA,WAهاي عفوني روي محيط کشت

نگهداري شد. پس از رشد عوامل قارچي و باکتريايي نسبت به  C1 ±25عوامل باکتريايي کشت داده شدند و سپس در انکوباتور با دماي 
 Alternariaهاي ي معمول اقدام به عمل آمد. نتايج به دست آمده  بيانگر همراهي قارچهاها مطابق روشجداسازي و خالص سازي آن

alternata, Fusarium sambucinam, Penicillium sp, Aspergillus sp,  با بيماري تغيير رنگ دانه برنج در مزارع استان
گلخانه با رعايت اصول کخ اثبات گرديد. پراکنش و در  A.alternataو   F.Sambucinumهاي زايي قارچباشد. بيمارياصفهان مي
هاي هاي کشت داده شده روي محيطنمونه تشخيص داده شد. از  F.Sambucinumتر از قارچ بسيار جدي A.alternataنقش قارچ  

نمودند که بيماري مذکور را همراهي مي  Erwinaiهاي فلورسنت کننده و  Pseudomonasهايي از جنس باکتريايي،  باکتري
رسد عامل اصلي اين بيماري، در مزارع هاي برنج به اثبات نرسيد، و لذا بنظر ميهاي باکتريايي روي دانهزايي هيچ کدام از ايزولهبيماري

ود. در هاي مورد بازديد با شدت متفاوت روي رقم بومي )لنجاني( شايع ببرنج استان اصفهان عوامل قارچي باشند. بيماري در تمام شهرستان
دانه بذر که به طور تصادفي از چند نقطه مزرعه گرفته شد، برآورد  1000درصد بر اساس شمارش  58مزارع مورد بازديد آلودگي از صفر تا 

به رود شدت بيماري گرديد. در مزارع حاشيه رودخانه زاينده رود آلودگي شديدتر از ساير نقاط بود. در بعضي از مزارع مجاور رودخانه زاينده
روي خوشه را پوشانده بود. اين موضوع بيانگر نقش شرايط محيطي از جمله رطوبت نسبي در  Alternariaحدي بود که پوششي از قارچ 

 باشد.شيوع، شدت و درصد آلودگي مي

 

 .Alternaria alternate ،Fusarium sambucinam، رقم برنج لنجاني، اصفهان، تغيير رنگ دانه برنج های کلیدی:واژه
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 های پرورش گیاهان زینتی در استان گیالنوقوع سوختگی )بالیت( تویا در برخی از نهالستان
 

 و سیداکبر خداپرست حسین مسیگل
 

 پزشکی دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیالنگیاه گروه
 

استان گيالن( مورد توجه قرار گرفت. ( در شهرستان چابکسر ).Thuja spهايي از سوختگي شاخ و برگ گياه زينتي تويا )اخيراً گزارش
هاي آلوده معلوم شد شود. در بررسي بوتههاي بيماري به صورت سوختگي يک يا چند شاخه، بخش فوقاني بوته يا کل بوته ديده مينشانه

که ممکن است اي تيره روي پوست وجود دارد هايي )شانکرهايي( به رنگ قهوههاي آسيب ديده زخمهاي تحتاني شاخهکه روي بخش
گيرد. اين قسمت کمي فرورفته بوده و با حاشيه مشخصي از بافت سالم جدا بسيار کشيده بوده و بخش زيادي از طول شاخه را در بر

ها را فرگيرد شاخه آلوده يا کل بوته دچار سوختگي مي شود. روي زخمهاي شود. در مواردي که زخم دورتادور شاخه يا تنه اصلي نهالمي
شوند. در بسياري از موارد توده اسپور هاي قارچ همراه اين بيماري هستند به فراواني ديده ميقاط ريز و سياه رنگ که معرف آسروولکهنه ن

شوند. براي جداسازي عامل بيماري مرز ميان بافت سالم و آلوده ها ديده ميهاي سياه روي زخمفراوان از اين نقاط خارج شده و کامالً لکه
هاي سطحي ناشي از عوامل ساپروفيت، ي گياهان بيمار جدا و به قطعات کوچکي تقسيم شد. به منظور حذف آلودگيه و تنهشامل شاخ

هاي چهار، سه و دو دقيقه قرار گرفتند و درصد در مدت زمان 5/0هاي پتري حاوي محلول سديم هيپوکلريت هاي آلوده در تشتکبافت
و شدند. قطعات ضدعفوني شده خشک  روي کاغذ سترون خشک گرديده و به محيط کشت سپس با آب مقطر سترون سه بار شستش

PDA هاي کشتمنتقل گرديدند. محيطPDA ي هايک قطعهي پرگنهسپس در دماي اتاق نگهداري شدند. پس از رشد قارچ، از حاشيه
 شدند. پرگنه با استفاده از روش تک اسپور خالصهاي به دست آمده جديد منتقل گرديد. جدايهPDAکشت کوچک برداشته شد و به محيط

ي ژالتيني هاي سياه پراکنده به همراه تودهاي به خود گرفت و آسروولقارچي بدون رنگ است اما پس از گذشت چند روز حالت سفيد پنبه
ها رنگي بودند. سلول مياني در کنيديومسه ميکرومتر هستند.  21-31×  8-6هاي پنج سلولي قارچ به ابعاد اسپور تشکيل مي شوند. کنيديوم

تر بودند. ميکرومتر هستند که دو سلول بااليي به رنگ کهربائي و سلول پاييني به رنگ زيتوني و روشن 14-21هاي مياني به طول سلول
-شکل مخروطي يا نوکميکرومتر و سلول نوک پاييني نيز  به رنگ روشن و به  4-6سلول نوک بااليي به رنگ روشن و سيلندري با طول 

ميکرومتر روي سلول پاييني مشاهده مي شود. زوايد  4-9ميکرومتر مشاهده مي گردد. زايده کوتاه و ايستاده با اندازه  4-6تيز با اندازه 
بر اساس  ميکرومتر هستند.  20-30پذير معموالً به تعداد سه و ندرتاً دو عدد روي سلول بااليي وجود دارند که به طول سلولي انعطاف

 Pestalotiopsisاي از شناختي روي محيط کشت و ميزبان فوق،  قارچي که همراهي نزديکي با اين بيماريدارد گونههاي ريختويژگي
 هاي مربوط به بيماريزايي و شناسايي گونه اين قارچ در دست بررسي مي باشد.شناسايي گرديد. آزمايش

 

 ..Thuja sp، گياه .Pestalotiopsis spس زايي جنباليت، بيماري های کلیدی:واژه
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 در ایران Alternaria ز جنسا Infectoria بخشهای جدیدی از گونه

 
 2قوستایوبرت و  1جوان نیکخواه محمد، 1علیرضا پورصفر

 
 گروه گياهپزشکي، پرديس کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه تهران، کرج  -1

 ، دانشگاه اروميه، اروميهگروه گياهپزشکي، دانشکده کشاورزي  -2

A.rezapoursafar@gmail.com  
 

ها هايي با فعاليت ساپروفيتي، اندوفيتي و بيمارگري در ارتباط با طيف وسيعي از بسترهزي و شامل گونهجاآلترناريا يک جنس قارچي همه
 مهمي نقش روي گياهان هاآن بيماريزايي در تاس ممکن که کنند مي توليد را مختلفي سمي موادهاي اين جنس باشد. برخي از گونهمي

باشند و از اين رو از نظر  داشته جانوران و انسان روي اثرات نامطلوبي و شده سمي مواد اين به گياهي توليدات آلودگي به منجر يا و داشته
گروهها، ، جهت سهولت در مطالعه آرايهسافراد اين جن بين در شناختي قابل توجهتنوع ريختبدليل  بهداشتي داراي اهميت بااليي هستند.

استفاده از  يا با (species-groupsاي )هاي گونهشناختي به صورت گروههاي مشترک ريختتر از سطح جنس بر اساس ويژگيي پايينهابند
هاي همراه با در مطالعه قارچ .اندبندي شده( تقسيمSectionsهايي )به صورت بخش شناختيهاي ريختهاي مولکولي به همراه ويژگيداده

آلترناريا در بهار و هاي با مشخصات جنس هاي گلستان، البرز و قزوين، طيف متنوعي از جدايهاي خوشه گندم و جو در استانعاليم کپک دوده
هاي ها و تعيين گروههاي ريخت شناختي جدايهجداسازي و خالص سازي گرديدند. به منظور بررسي ويژگي 1394و  1393هاي تابستان سال

آگار -هويج-زمينيهاي خالص شده روي محيط کشت سيبجدايهها، ها در هر کدام از بخشها، و نيز شناسايي گونههاي آناي يا بخشگونه
ي روز نگهدار 5-7ساعته به مدت  16/8ي تاريکي/روشنايي درجه سلسيوس، زير نور سفيد فلورسنت با دوره 23-25در شرايط دمايي  و

، هاگ نوک ماهيت و زنجيره تشکيل الگويهاي ريخت شناختي از قبيل رنگ پرگنه، براساس ويژگيهاي مختلف شدند. بدين ترتيب جدايه
به منظور مطالعات مورد گروهبندي قرار گرفتند. ها بر، تعداد بندهاي عرضي و طولي در هاگ و تزيينات سطحي هاگابعاد هاگ و هاگ

 (gpd)فسفات  -3 -آلدهيدريبوزومي و بخشي از ژن گليسر DNAاز  ITSهاي قارچي، ناحيه وابط فيلوژنتيکي جدايهمولکولي و ارزيابي ر
گونه  5هاي تکثير شده، در مجموع هاي بازهاي بخششناختي و ترادفتکثير و تعيين توالي گرديدند. بر اساس ترکيبي از صفات ريخت

با استفاده  Infectoriaاز بخش  A. triticimaculansو  A. arbusti, , A. ethzedia, A. incomplexa, A. interceptaشامل 
ها براي اولين بار از ايران گزارش ، بقيه گونهA. arbustiشناختي و مولکولي مورد شناسايي قرار گرفتند. بجز گونه از مشخصات ريخت

ريبوزومي به تنهايي  DNAاز  ITSي يزهاي مولکولي نشان داد که ناحيهها در بانک ژن و نيز نتايج حاصل از آنالشوند. مقايسه تواليمي
نشان داد که اين  gpdشود. عالوه بر اين اطالعات حاصل از ترادف يابي ژن نمي Infectoria بخشهاي موجود در منجر به تفکيک گونه

 از يکديگر باشد.  Infectoria بخشهاي موجود در تواند يک ابزار خوبي در تفکيک بهتر گونهژن مي

 

 اي، تاکسونومي، فيلوژني، ژن گليسر آلدهيد.کپک دوده های کلیدی:واژه
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های ای گندم و جو در استانهای دودههمراه با عالیم کپک Stemphyliumهای جنس مطالعه تاکسونومیکی گونه

 گلستان، البرز و قزوین

 
 1هو محمد جوان نیکخوا 2، یوبرت قوستا1علیرضا پورصفر

 
 گروه گياهپزشکي، پرديس کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه تهران، کرج  -1

 گروه گياهپزشکي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه اروميه، اروميه  -2
A.rezapoursafar@gmail.com  

 

طولي، عرضي و مورب دار، توتي شکل با بندهاي هاي رنگدانههاي هيفوميست با هاگبه عنوان يک جنس از قارچ Stemphyliumجنس 
برها، از صفات کليدي در تمايز اين شود. اين الگوي رشد هاگيابند، مشخص ميبرهايي که به روش پرکارنت توسعه ميکه روي هاگ

روي طيف  Stemphyliumهاي جنس شود. به لحاظ اکولوژيکي، گونههاي توتي شکل محسوب ميهاي با هاگجنس از ديگر جنس
ها نيز از جمله بيمارگرهاي با اهميت شوند و تعدادي از آنيافت مي رستهاي سلولزي بصورت پودهگياهي مرده و بسترهوسيعي از بقاياي 

ي هااي )سياه( خوشهدوده هاي همراه با عاليم کپکبه منظور شناسايي قارچ .شونداقتصادي باال در محصوالت کشاورزي محسوب مي
هاي گلستان، البرز و قزوين طي بهار و اي در استانهاي گندم و جو با عاليم کپک دوهتعددي از خوشههاي مبرداري گندم و جو، نمونه

به دو صورت کشت بدون اعمال از روش کاغذ صافي مرطوب ها با استفاده جداسازي قارچ صورت گرفت. 1394و  1393هاي تابستان سال
و متعاقب آن سه بار شستشو با آب  دقيقه 3الي  2به مدت  %1سديم  يتپوکلرمحلول هي توسطضدعفوني سطحي و کشت با ضدعفوني سطحي 

تک هاگ کردن  درصد منتقل و با روش 2آگار -به محيط کشت آب Stemphyliumبا مشخصات جنس هاي قارچ .مقطر سترون انجام گرفت

هاي جدايهشناختي، براي بررسي خصوصيات ريختند. سازي شدآگار خالص-دکستروز-زمينييا برداشتن نوک ريسه و انتقال به محيط کشت سيب
ي درجه سلسيوس و زير نور سفيد فلورسنت با دوره 23-25در شرايط دمايي  آگار-هويج-زمينيخالص شده روي محيط کشت سيب

ي ناسايي شده، ناحيههاي قارچي شبراي ارزيابي روابط فيلوژنتيکي گونه روز نگهداري شدند. 5-7ساعته به مدت  14/10تاريکي/روشنايي 
ITS  ازDNA 3-گليسرآلدهيد ريبوزومي و بخشي از ژن-( فسفات دهيدروژنازgpd) هاي تکثير و تعيين توالي گرديد. ترکيبي از توالي

مورد تجزيه و تحليل فيلوژنتيکي قرار گرفتند. بر اين  Maximum Parsimonyو  Neighbor-Joiningبدست آمده با دو روش 
 .Stemphylium alfalfa ،S. eturmiuna ،Sگونه  5در مجموع ي مورد مطالعه در سه دودمان مختلف قرار گرفتند. هااساس گونه

lycii ،S. phaseolina  وS. vesicarium  .سه گونه بر اساس خصوصيات ريخت شناختي و مولکولي مورد شناسايي قرار گرفتند
Stemphylium eturmiuna, S. lycii  وS. phaseolina شوند. هاي جديدي براي فلور قارچي ايران گزارش ميبه عنوان آرايه

 gpdو  ITSهاي ژني ها، جايگاههمچنين نتايج اين مطالعه نشان داد که همانند مطالعات انجام شده قبلي در جهان، در برخي از دودمان
گيرد. ها صورت ميگر بر اساس صفات ريخت شناختي آنها از همديهاي موجود در اين دودمانداراي شباهت بااليي بوده و تفکيک گونه

 .ها، از نواحي ژني ديگري استفاده شودها در اين دودمانلذا نياز است براي وضوح روابط فيلوژنتيک و تفکيک گونه

 

   .های رنگی، فیلوژنیشناسایی، هیفومیست تاکسونومی، های کلیدی:واژه
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 ختان جنگلی در استان گیالندر همراه با  Phaeoacremoniumگونه های

 
 2و سید اکبر خداپرست 1، حمید محمدی1محمد کاظم زاده چکوسری

 

  گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان-1
 گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیالن، رشت-2

marzie1808@yahoo.com 
 

به عنوان بيمارگرهاي آوندي و مولد پژمردگي، سرخشکيدگي و مرگ درختان چوبي شناخته مي شوند.  Phaeoacremoniumگونه هاي 
دار، هسته دار و درختان جنگلي و زينتي را آلوده کنند. گونه هاي اين جنس مي توانند دامنه وسيعي از گياهان شامل انگور، درختان ميوه دانه

هاي بيماري به صورت زردي، شانکر و سرخشکيدگي بر روي بعضي از درختان جنگلي شامل نشانه 1393تا  1391ل هاي در طول سا
، (Parrotia persica)، انجيلي (Punnica grannata)(، انار Mespilus germanica)(، ازگيل Zelkova serrata)درخت آزاد 

، لرگ (Fraxinus excelsior)(، زبان گنجشک Alnus subcordata)کا توس ،(Cydonia oblonga)، به (.Quercus spp)بلوط 

(Pterocarya fraxinofolia) و وليک (Crataegus pentagyna)  در برخي از مناطق استان گيالن )ايران( مشاهده شد. عمل
اخه هاي درختان بيمار نشانه هاي با تهيه برش هاي عرضي از ش نمونه برداري از شاخه درختان داراي نشانه هاي بيماري انجام گرديد.

داخلي بيماري به شکل تغيير رنگ بافت چوب مشاهده گرديد. جداسازي عامل بيماري از ناحيه بين بافت سالم و آلوده چوب و بر روي 
جدايه  39( انجام شد. در اين بررسي MEASگرم بر ليتر از سولفات استرپتوميسين ) 1/0حاوي ( MEA)آگار -محيط کشت عصاره مالت
Phaeoacremonium  از درختان آزاد )هفت جدايه(، ازگيل )چهار جدايه(، انار )پنج جدايه(، انجيلي )سه جدايه(، بلوط )چهار جدايه(، به

)دو جدايه(، توسکا )شش جدايه(، زبان گنجشک )سه جدايه(، لرگ )دو جدايه( و وليک )سه جدايه( جداسازي شدند. شناسايي اوليه جدايه 
، عصاره  MEAبر اساس ويژگي هاي شکل پرگنه، رنگ پرگنه، رشد، توليد رنگدانه زرد بر روي محيط هاي کشت دست آمدههاي به 

( و ويژگي هاي ميکروسکوپي شامل شکل کنيديوفورها، نوع، شکل و فراواني OAآگار )-( و عصاره يوالفPDAآگار )-سيب زميني
انجام شد. شناسايي ريخت شناختي جدايه ها به روش مولکولي و تعيين  و شکل کنيديوم هافياليدها، اندازه زگيل هاي روي ريسه و اندازه 

مورد تاييد قرار گرفت. آناليز فيلوژنتيکي جدايه هاي به دست  Bt2bو  T1( با استفاده از دو آغازگر BTترادف بخشي از ژن بتاتوبولين )
اساس ويژگي هاي ريخت شناختي، محيط کشت و تجزيه و تحليل فيلوژنتيکي مورد بررسي قرار گرفت. بر  MEGA6آمده نيز با نرم افزار 

)از درختان  P. alvesii)از درختان به(،  P. minimumشامل  Phaeoacremoniumآنها بر اساس ژن بتا توبولين هفت گونه از جنس 
 .P از درختان بلوط(،)P. croatiense)از درختان آزاد، انار و توسکا(،   P. iranianumزبان گنجشک، لرگ و وليک(،

fraxinopennsylvanicum ،)از درختان آزاد، ازگيل و توسکا(P. scolyti   و )از درختان انجيلي( P. rubrigenum  از درختان(
 ترکيب ويژگي هاي ريخت شناختي، محيط کشت و داده هاي مولکولي نشان داد که حداقل هفت گونه  ازگيل( جداسازي و شناسايي شدند.

Phaeoacremonium  بر روي درختان جنگلي در ايران وجود دارند. گونهP. croatiense  تاکنون از ايران گزارش نشده است بنابراين
 اين مطالعه اولين گزارش از اين گونه براي ايران است. 

 

 .، ژن بتاتوبولينPhaeoacremoniumcroatienseشانکر، درختان جنگلي،  های کلیدی:واژه
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 های هرز مجاور در شرایط استان اصفهانهای مختلف چغندر و علفپودری در ژنوتیپبیماری سفیدکآلودگی 

 
 3نیاو مصطفی درویش2، مهدی نصر اصفهانی1کوثر شریفی

 

 انشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان شناسی گیاهی، ددانشجوی دکتری بیماری.1

 ن اصفهان. بخش تحقیقاتگیاه پزشکیایع طبیعی استاعضو هیأت علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و من.2
 پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان.استادیار دانشکده گروه گیاه .3

kowsarsharifi@yahoo.com 
 

شود. جهت کاري محسوب ميهاي مهم مزارع چغندريکي از بيماري Erysiphebetaeبا عامل قارچي  PM))حقيقي و يا پودري سفيدک
 .B .v)اي علوفهو چغندر (Beta vulgaris var. esculenta)، چغندرلبويي (Beta vulgaris) قندي وضعيت آلودگي مزارع چغندربررس

var.rabra )برداري از نقاط مهم چغندرکاري استان شامل اصفهان، سميرم، پودري در استان اصفهان، اقدام به نمونهبه بيماري سفيدک
مشخص، در شش  و اردستان در دو سال متوالي گرديد. براي تعيين شدت آلودگي، در هر منطقه ده مزرعه فريدن، کمشچه، فالورجان

گيري شد. تعيين شدت درصد اندازه 100و  75، 50، 25، 10مرحله مورد ارزيابي قرار داده و شدت آلودگي به بيماري، بر اساس صفر، 
گير و قابل قند بسيار چشملبويي و چغندردر مزارع چغندر PMداد که شدت بيماري  کاري در مناطق نشانبيماري و آلودگي مزارع چغندر

و  86/44ترين شدت به ترتيب ترين و کملبويي به ترتيب مراحل در استان به طور ميانگين در بيشتوجه است. شدت بيماري در چغندر
 PMاي نيز آلودگي قابل توجهي به بيماري بود. چغندرعلوفهدرصد  16/21ترين و کم 45/29ترين قند بيشدرصد و در چغندر 33/30

که، در اين نوع چغندر، شدت بيماري به ترتيب مراحل و به لبويي برخوردار بود. به طوريداشت، ولي از شدت کمتري نسبت به مزارع چغندر
دار در بين مزارع قابل تفکيک ه با اثري معنيدرصد تعيين گرديد ک 54/8و  69/17ترين شدت به ترتيب ترين و کمطور ميانگين در بيش

رنگ )کليستوتسيوم( مشاهده گرديد. مطالعات ميکروسکوپي توليد بودند. فرم جنسي عامل بيماري در اواخر فصل به صورت نقاط سياه
امل بيماري سفيدک آلوده هاي عهاي هرزي که در مزارع مربوطه، به گونهچنين برخي از علفآسکوسپورها را در منطقه تأييد نمود. هم

 ,Convolvolusarvensis, Peganumharmala, Lepidiumsp., Sonchusoleraceous, Helianthus annusبودند، شامل

Lithospermumarvense, Citrollus vulgaris, Polygonumpersicaria and Rumexsp. .در مجموع، در اين تحقيق  بودند
شود. بين چغندرهاي مورد بررسي، تنها چغندر هاي مهم چغندرکاري استان محسوب ميز بيماريحقيقي يکي امشخص گرديد که سفيدک

برداري از اواسط مرداد تا اوايل حساسيت کمتري نشان داد و از شدت بيماري کمتري برخوردار گرديد. نمونه PMدامي نسبت به بيماري 
 83/44ي اول که شدت بيماري زياد بود )که، از مرحلهاهده شد. به طوريآبان ماه صورت گرفت و تغييرات شدت بيماري در اين مدت مش

باراني در برخي از ي بيماري مشاهده گرديد، که يکي از داليل آن، استفاده از سيستم آبياريي چهارم روند کاهش توسعهدرصد( تا مرحله
ي چهارم، با تأمين دماي مناسب و رطوبت . ولي، در مرحلهچنين، وجود بارندگي در برخي از مناطق بودلبويي و هممناطق کشت چغندر

هاي بعدي که در مهر ماه تا اوايل آبان ماه ي اول رسيد. در نمونه برداريکافي دوباره شدت بيماري افزايش و به درصد قبلي يعني مرحله
چنين، پايان رشد گياه ه، کاهش دما و همهاي فصلي پاييزصورت گرفت، روند کاهش شدت بيماري مشاهده شد. اين به دليل، بارندگي

 چغندر بود. 
 

 .هرزاصفهان،سفيدک سطحي،چغندر، شدت بيماري، علفواژهای کلیدی: 
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جدا شده از  phaseolina Macrophominaهای قارچ زایی و واکنش به کلرات در جدایهرابطه بین شدت بیماری

 خاک مزارع سویا در استان گلستان

 
 2ناصر صفاییو  1فاختک طلیعی

 

 گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس   .1

 شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرسگروه بیماری.2
Taliey.fa@gmail.com 

 
 Macrophominaارچ هاي مهم سويا در مناطق عمده کشت سويا در جهان است که توسط قپوسيدگي ذغالي يکي از بيماري

phaseolina  کلرات موجود در محيط کشت ها به ها و نوع واکنش آنزايي جدايهشود. تفاوت قابل توجهي بين شدت بيماريايجاد مي
 .برداري شدهاي مختلف استان گلستان نمونهي سوياي آلوده واقع در شهرستانمزرعه 34در اين بررسي از خاک  .گزارش شده است

 .دهاي انتخابي جداسازي گرديهاي متوالي با اندازهي قارچ عامل بيماري، از خاک هواخشک هر مزرعه با استفاده از روش الکهاجدايه

ها در دو آزمون جداگانه، روي زايي جدايهگيري شد. بيماريدر هر مزرعه اتدازه (RSS)همچنين متوسط شدت بيماري روي ريشه گياهان 
زني، ميزان تکرار انجام شد و ده روز پس از مايه 9هاي چغندرقند با ر سويا بررسي گرديد. آزمون بر روي ريشههاي چعندرقند و بذوريشه

زني بذر اي با مايهها در شرايط درون شيشهزايي جدايهتعيين گرديد. در روش دوم شدت بيماري 9تا  1ها با مقياس استاندارد پوسيدگي ريشه
گراد تعيين گرديد و واکنش درجه سانتي 40و  35، 30ها در دماي گيري شد. سرعت رشد جدايهتکرار اندازه 4 حساس سحر باسويا رقم نيمه

موالر کلرات پتاسيم مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد ميلي 120کلرات با کشت قارچ روي محيط غذايي حداقل حاوي  ها بهجدايه
ها( در گروه حساس به کلرات قرار گرفتند که درصد جدايه 79جدايه )حدود  27ر واکنش به کلرات، هاي مورد بررسي از نظکه در بين جدايه

ها، در هر زايي جدايهها( الگوي رشد پرمانند نشان دادند. بر اساس نتايج آزمون بيماريدرصد کل جدايه 67حدود )جدايه  23از اين تعداد 
دار در سطح احتمال يک درصد در ها وجود اختالف معنيو نتايج حاصل از مقايسه ميانگين دادهزا بودند ها بيماريي جدايهدو آزمون کليه
ها در سه گروه قرار گرفتند و بين شدت زني بذر، جدايهبر اساس آزمون مايه .هر دو روش را نشان داد ها درزايي جدايهميزان بيماري

آزار حساس به کلرات جدايه کم 13ي نزديکي مشاهده گرديد به طوري که همه يم رابطهها به کلرات پتاسها و واکنش آنزايي جدايهبيماري
هاي چغندرقند، سطح در حالي که در روش آزمون بر روي ريشه. ها قرار داشتنده پرآزارترين جدايهمقاوم به کلرات در گرو جدايه 6بوده و 

هاي مقاوم به کلرات کمترين ميزان کلونيزاسيون ريشه هده شد. همچنين جدايههاي حساس به کلرات مشازايي در جدايهباالتري از بيماري
به دست آمده از خاک مزارع  M. phaseolinaهاي رسد در خصوص جدايهبنابراين به نظر مي .را در شرايط طبيعي مزرعه نشان دادند

ها زايي آنها به کلرات و شدت بيمارير رابطه ميان واکنش جدايهزايي به کار رفته در مطالعات، تاثير قابل توجهي بسويا، نوع آزمون بيماري
 بود. لسيوسدرجه س  35مايش ها در اين آزدارد. دماي بهينه رشد براي اغلب جدايه

 

 زايي، کلرات.بيماري پوسيدگي ذعالي سويا،واژهای کلیدی: 
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 تان کرمانشاههای هیدروپونیک تولید رز در اسساقه در گلخانه بررسی بیماری شانکر
 

 ، داریوش صفایی و حسن یونسیمهیار شیخ االسالمی

 

 بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه
m1sheikh@yahoo.com 

 
در بازديدهايي اي و به ويژه توليد گل رز شاخه بريده در استان کرمانشاه توسعه مناسبي داشته است. هاي گلخانهدر سال هاي اخير کشت

ها و شانکر هاي هيدروپونيک توليد اين محصول در استان کرمانشاه انجام شد، عاليم بيماري به صورت خشکيدگي سرشاخهکه از گلخانه
هاي متفاوت روي ارقام مختلف رز مشاهده شد و با شدتها که در نهايت موجب خشکيدگي کامل گياهان ميروي ساقه اصلي و شاخه

اي قارچ هاي مناسب، گونهدادن آنها بر روي محيط کشتها به آزمايشگاه، ضدعفوني سطحي قطعات و قراراز انتقال نمونهگرديد. پس 
و بر مبناي داشتن  Barnett & Hunter, 2006 و  Sutton et al.,1988 هاي شناساييدار بدست آمد که بر اساس کليدپيکنيد
مانند، کنيديوفورهاي کوتاه، عدم تشکيل سلولي حاوي رنگدانه تيره، پيکنيدهاي تيره فاقد اجزاي موتکهاي کروي تا بيضوي کنيدي

سازي قارچ و کشت قرار گرفت. پس از خالص .Coniothyrium spپيکنيدها در بافت استروما و نداشتن کالميدوسپورهاي تيره در جنس 
روزه قارچ بر روي دادن قطعاتي از حاشيه کشت سهاصول کخ آزمون بيماري زايي با قرار، به منظور انجام  PDAمجدد روي محيط کشت 

هاي تيمارشده داخل آب مقطر سترون و سپس هاي سترون بريده رز و سپس پوشاندن آن توسط پارافيلم انجام شد. انتهاي شاخهشاخه
اي تيره و شانکر مشابه عاليم اوليه روز عاليم تغيير رنگ قهوه 14شت درجه سانتيگراد قرار گرفتند. پس از گذ 25درون انکوباتور در دماي 

ها مجدداً قارچ عامل بيماري دادن اين قطعات بر روي محيط کشت از اين شانکربيماري مشاهده گرديد و پس از ضدعفوني سطحي و قرار
ها قرار گرفت عاليم بيماري ايجاد شده و يا محل جوانهزايي زماني که قطعات قارچ روي بافت سترون زخم جدا گرديد. در آزمايش بيماري

دادن قطعات شد، اما در زماني که قطعات قارچ روي بافت سترون بدون زخم قرار گرفت عاليم بيماري ايجاد نشد. همچنين پس از قرار
ديد. پيکنيدهاي قارچ با محيط کشت حاوي قارچ بر روي سرشاخه سترون رز عاليم بيماري به صورت خشکيدگي سرشاخه مشاهده گر

ميکرومتر با داشتن تنها يک دهانه، ديواره پيکنيد تيره و صاف، کنيديوفورها فالسک مانند کوتاه با دهانه باريک  300هاي حدود اندازه
متر و کلني قارچ ميکرو 2-3×  3-4اي با ديواره صاف، اندازه ها ها نيم کروي تا بيضوي و تخم مرغي زيتوني تا قهوههولوبالستيک، کنيدي

هاي مورفولوژيکي توصيف شده توسط ميلي متر رسيد. بر اساس ويژگي 75روز به قطر  10زيتوني تا قهوه اي که بعد از  PDAروي محيط 
مطابقت دارد. در بين واريته  Paraconiothyrium fuckeliiمشخصات اين گونه با توصيف گونه  (Verkely et al.,2014) ورکلي

 از شدت بيشتري برخوردار بود. Sovereignشده در گلخانه عاليم بيماري روي واريته رز هاي رز کشت 
 

 .کشت هيدروپونيک، گلخانه، شانکر ساقه رز، کرمانشاه واژه های کلیدی:
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 نخود جدا شده از گیاه  Alternaria alternata و  Bipolaris sorokinianaمعرفی 
 

 1مصطفی درویش نیا و 1ثریا میرزاپور

 

 .گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان-1
 sorayamirzapour@ymail.com  

 
ترين محصوالت در حال کشت در جهان است. همچنين يک منبع مهم مواد غذايي انسان و دام يکي از مهم Cicer arietinum Lنخود 

هاي همراه ريشه و طوقه نخود در منظور شناسايي قارچکند. بهريت حاصلخيزي خاک بخصوص در مناطق خشک کمک مياست که به مدي
آباد، الشتر، ويسيان، نورآباد، دوره هاي خرماز مزارع نخود مناطق مختلف استان لرستان شامل شهرستان 93طي سال زراعي استان لرستان 
هاي پالستيکي قرار داده شد و به آزمايشگاه آوري و با ذکر مشخصات داخل کيسهبه آلودگي جمع هاي آلوده و مشکوکو بروجرد نمونه

متري تهيه گرديد. قطعات مذکور پس از هاي ساقه، ريشه و طوقه قطعات نيم تا يک سانتيها از بافتمنتقل گرديد. براي جداسازي جدايه
دقيقه ضدعفوني و سه مرتبه با آب مقطر سترون شستشو و  1-3رصد به مدت شستشو با آب معمولي با محلول هيپوکلريت سديم يک د

نگهداري شدند و  ċ  25 دکستروز آگارکشت داده شدند و در دمايزميني روي محيط کشت سيبروي کاغذ صافي سترون خشک گرديد و 
ا بر اساس مشخصات ريخت شناختي و با استفاده از هقارچجدايه قارچي به دست آمد  50در مجموع،  پس از رشد قارچ تک اسپور و خالص شدند.

و شناسايي شد   Alternaria alternata و Bipolaris sorokinianaقارچ شامل:  دو گونهکليدهاي معتبر و مقاالت شناسايي شدند. 
ها آزمايشي در قالب طرح کامال نخود به عنوان ميزبان جديد براي اين دو گونه در ايران گزارش مي شود. به منظور تست بيماريزايي جدايه

دقيقه با استفاده از روش  1-2به مدت  1×610اسپور سوسپانسيون با و خارج ماسههاي نخود از گياهچه روز، 15 از پستصادفي انجام شد. 
به وسيله چاقوي  ها پس از ايجاد چند زخم کوچک در ريشه و در نزديک طوقهسازي ريشهشدند. در روش آغشته زنيمايه بردن ريشهفرو 

زني شده هاي مايهشدند. بالفاصله گياهچه دقيقه در داخل سوسپانسيون قارچ نگهداري 1-2جراحي سترون، ريشه و طوقه نشاءها به مدت 
ه هاي شاهد نيز با آب مقطر مايهايي که يک روز قبل آبياري شده بودند، کشت داده و پس از کشت آبياري شدند. ريشه گياهچهدر گلدان

هاي به دست در آزمون بيماريزايي، همه جدايهنگهداري شدند  ċ 25-20 هاي کشت شده در گلخانه و در دمايزني شدند و سپس گلدان
 ايجاد کردند. هاي نخود بيماريزا بودند و عاليمي از قبيل، پوسيدگي ريشه و طوقهآمده روي گياهچه

 

 .لرستان نخود، قارچ، بيماري، واژه های کلیدی:
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 های بلوط مناطق ارسبارانهای اندوفیت سرشاخه و شاخه درختان بلوط در جنگلتحقیق در زمینه شناسایی قارچ

 
 و اسداله بابای اهری ، مهدی ارزنلوسعید قاسمی اسفهالن

 

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز.
 saiedesfahlan@yahoo.com 

 

هاي هاي گياهي سالم به صورت ريسهها در داخل بافتکنند که اين قارچهاي اندوفيت ارتباط همزيستي برقرار ميدرختان جنگلي با قارچ
گروه هاي متعلق به اين باشند. قارچهاي اندوفيت ميکنند. تمامي درختان جنگلي در نواحي معتدل، ميزبان قارچغير فعال زندگي مي

هاي گياهي با بيش از صد گونه قارچ ها وجود دارد و امکان دارد که برخي از گونهباشند و تنوع زيستي زيادي در ميان اندوفيتجازي ميهمه
هاي بلوط مناطق حاتم بيگ و کليبر جداسازي هاي اندوفيت سرشاخه و شاخه بلوط درجنگلاندوفيت در تعامل باشند. در اين تحقيق قارچ

هاي تير و شهريور سال در طي ماههاي مولکولي شناسايي گرديدند. براي اين منظور هاي ريخت شناختي و دادهو بر اساس ويژگي شده
هاي رايج جدسازي ها مطابق پروتکلبرداري صورت گرفت. جداسازي اندوفيتشهر و کليبر نمونههاي حاتم بيگ مشگين ، از جنگل1393

سانتي متر از بافت هاي  3-5اين صورت که ابتدا با استفاده از اسکالپل يا چاقوي تيز استريل قطعاتي به اندازه انجام شد. به  هااندوفيت
 4سديم درصد غوطه ور شدند، بعد از آن بالفاصله در هيپوکلريت 75ثانيه در اتانول  30ها به مدت چوب و پوست جداسازي شد. نمونه

درصد ضدعفوني  75ثانيه با استفاده از اتانول  15ها به مدت ر داده شده و بعد از اين مرحله نمونهدرصد )وايتکس( به مدت پنج دقيقه قرا
شو داده شدند و به مدت پنج دقيقه با استفاده از کاغذ صافي استريل ها سپس با استفاده از آب مقطر استريل سه بار شستشدند. نمونه
( کشت داده شدند. براي MEAدو درصد ) پتري حاوي محيط کشت عصاره مالت آگارهاي گيري شدند. بعداً قطعات در تشتکخشک آب

هاي جداسازي شده، پس از قارچهويت  گرم بر ليتر کلرامفنيکل به محيط کشت اضافه شد.ها به ميزان صد ميليممانعت از رشد باکتري
تعيين گرديد. در اين  ITS-rDNAهاي توالي ناحيه هداد و هاي ريخت شناختيبررسي سازي به روش تک اسپور و نوک ريسه، باخالص

،  Alternaria alternata species complex، Arthrinium arundinis، Aspergillus flavusتحقيق گونه هاي 
Bipolaris spicifera ،Biscogniauxia mediterranea، Chaetomium globosum ،Chaetomium sp. ،
Clonostachys rosea ،Cladosporium cladosporioides  ،Coniochaeta sp. ،Epicoccum nigrum ،Nigrospora 

oryzae ،Ochrocladosporium elatum، Paecilomyces variotii ،Penicillium commune ،Penicillium 

spinulosum ،Pyronema domesticum ،Sordaria fimicola،Sordaria sibutii وTrichothecium roseum ان به عنو
 Alternariaهاي قارچي جداسازي شده هاي اين منطقه شناسايي شدند. در بين گونهدر جنگل سرشاخه و شاخه بلوطاندوفيت 

alternata species complex درصد به عنوان گروه قارچي غالب معرفي گرديد. گزارش گونه 15ا فراواني بPyronema 

domesticum هاي قارچي شناسايي شده در اين تحقيق براي نخستين بار در شد. همچنين اکثر گونهبابراي ميکوبيوتاي ايران جديد مي
-ها معرفي ميشوند و بلوط سياه  به عنوان ميزبان جديد براي اين گونه( گزارش ميQuercus macrantheraدنيا از روي بلوط سياه )

هاي گر اين امر باشد که برخي از اين گونهتواند نشانبلوط مي هاي به ظاهر سالم درختانهاي اندوفيت در بافتگردد. حضور اين قارچ
 قارچي ممکن است بيمارگرهاي احتمالي نهفته گياهي باشند.

 

 .اندوفيت، بلوط سياه، ارسبارانواژهای کلیدی: 
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سیب عامل بیماری شانکر خشک و شوره سیاه  Rhizoctonia solaniهای کشوری قارچ ریزوکتونیا تنوع زیستی جدایه

 زمینی
 

 1و عیدی بازگیر 2، مهدی نصر اصفهانی1درنا فرقانی

 

 گروه بیماری شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان-1
 مرکز تحقیقات آفات و بیماری های گیاهی اصفهان -2

dornaforghani14@yahoo.com 
 

اي مختلف کشور و نيز تامين امنيت غذايي، بيماري هاي موجود، بعضاَاز شدت امروزه، باتوجه به تغييرات شرايط آب وهوايي دراقليم ه
برخوردار شده اند. دراين راستا،  بيماري ريزوکتونيا،   (.Solanum tuberosum L)بيشتري درمزارع، باالخص سيب زميني کاري 

Rhizoctonia solani گردد. رمزارع سيب زميني کاري کشور ظاهر ميازجمله بيماري هايي است که درچند سال اخير باشدت بيشتري د
اين بيماري، با عاليم شانکر خشک و شوره سياه روي قسمت هاي زير زميني و غده هاي گياه سيب زميني ايجاد آلودگي نموده و موجب 

در  R. solaniماري، کور شدن استولن ها گشته ومحصول را از نظر کمي و کيفي کاهش مي دهد. به منظور بررسي تنوع زيستي  عامل بي
هاي همدان، اردبيل، فارس، اصفهان، زميني کاري کشور شامل استان از مناطق مهم سيب جدايه 300شرايط مختلف آب و هوايي کشور، 

 ، تفاوت در رنگ کلني PDA ها بر روي محيط کشتآوري، جداسازي و خالص سازي شد و روند رشد جدايهکردستان و کرمان جمع
ها تعيين قطر ريسه ها و ميزان توليد اسکلروت و گروه هاي آناستوموزي بررسي گرديد. بررسي اثر محيط کشت روي رشد جدايه ها،جدايه

گيري و ميانگين رشدآنهادرج مورد مقايسه قرار داده شد و در دو جهت اندازه PDA کشت تکرار در محيط 3صورت گرفت. از هر جدايه، 
نگ آميزي هسته نيز بررسي شد. با استفاده از اين روش، جدايه ها در دو گروه رايزوکتونياهاي چند هسته اي و گرديد. تعيين قطر ريسه، ر

چنين، گروه هاي آناستوموزي جدايه ها نيز صورت پذيرفت. نحوه ي برقراري ريسه پيوندي بين جدايه ها در دو هسته اي قرار گرفتند. هم
يي با تهيه مايه تلقيح و کشت غده هاي رقم مارفونا با ضد عفوني سطحي در گلدان هاي حاوي چهار حالت مشخص شد. آزمون بيماري زا

خاک سترون انجام گرديد. شدت بيماري در بيماري شانکر خشک ريزوکتونيايي، بر اساس سيستم درجه بندي کارلينگ بررسي شد و در پنج 
، بيشترين ميزان رشد متعلق به جدايه ي  PDAدر محيط کشت  هاي آزمايشگاهي نشان داد کهشاخص متفاوت قرار گرفت. بررسي

چنين، مشخص اي تيره متفاوت بود. همها از کرم تا قهوهجدايه بوده است. رنگ کلني 1-و اسدآباد 8-و کمترين مربوط به نمين 1-اصفهان
-، آباده5و 4-، اقليد3-ن ميزان متعلق به جيرفتو کمتري 2-ي سنندجگرديد که بيشترين ميزان توليد اسکلروت به ترتيب مربوط به جدايه

ي روستاي نياز)اردبيل( گيري قطر ميسليوم نشان داد که جدايهبود. اندازه 1-و اصفهان 4و -3، سميرم2-، گلپايگان2-، رزن3-، کازرون1
بيماري زايي نشان داده که بيشترين  داراي کمترين قطر مي باشند.آزمون 5-واقليد2-، گلپايگان3-داراي بيشترين قطر و جدايه هاي سميرم

بررسي هاي آناستوموزي نيز وجود درصد بود.  55/80و  1/86و اصفهان به ترتيب با  5-هاي جيرفتشدت بيماري متعلق به جدايه
AG3.گروه آناستوموزي را تأييد نموده است 

 

 .آناستوموزي جدايه، ريزوکتونيا، سيب زميني، های کلیدی:واژه
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 های ارسبارانهای فوزاریوم اندوفیت درختان بلوط در جنگلشناختی و مولکولی گونهیختشناسایی ر

 
 و مهدی ارزنلو سعید قاسمی اسفهالن

 

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز.
 saiedesfahlan@yahoo.com 

 

جنس  .هاي گياهي حضور دارندبيمارگر تقريبا روي اعضاي تمام تيره به صورت اندوفيت و يا  Fusariumهاي مختلف جنس گونه

Fusarium  از ردهSordariomycetes راسته ،Hypocreales  و خانوادهNectriaceae هاي اندوفيت در اين تحقيق گونهباشد. مي
هاي ريخت شناختي ناطق حاتم بيگ و کليبر جداسازي شده و بر اساس ويژگيهاي بلوط مفوزاريوم سرشاخه و شاخه درختان بلوط درجنگل

هاي حاتم بيگ مشگين شهر و کليبر ، از جنگل1393هاي تير و شهريور در طي ماههاي مولکولي شناسايي گرديد. براي اين منظور و داده
انجام شد. به اين صورت که ابتدا با استفاده  هازي اندوفيتهاي رايج جدساها مطابق پروتکلجداسازي اندوفيتبرداري صورت گرفت. نمونه

ثانيه در  30ها به مدت سانتي متر از بافت هاي چوب و پوست جداسازي شد. نمونه 3-5از اسکالپل يا چاقوي تيز استريل قطعاتي به اندازه 
ايتکس( به مدت پنج دقيقه قرار داده شده و بعد از اين درصد )و 4سديم درصد غوطه ور شدند، بعد از آن بالفاصله در هيپوکلريت 75اتانول 

ها سپس با استفاده از آب مقطر استريل سه بار درصد ضدعفوني شدند. نمونه 75ثانيه با استفاده از اتانول  15ها به مدت مرحله نمونه
هاي پتري حاوي د. بعدا قطعات در تشتکگيري شدنشو داده شدند و به مدت پنج دقيقه با استفاده از کاغذ صافي استريل خشک آبشست

گرم بر ليتر ها به ميزان صد ميلي( کشت داده شدند. براي ممانعت از رشد باکتريMEAدو درصد ) محيط کشت عصاره مالت آگار
-ررسيب سازي به روش تک اسپور و نوک ريسه، باخالصهاي جداسازي شده، پس از قارچهويت  کلرامفنيکل به محيط کشت اضافه شد.

 SeqManافزار تعيين گرديد. توالي نوکلئوتيدي با نرم -Tubulinو  ITS-rDNAهاي توالي ناحيه داده و هاي ريخت شناختي
(Lasergene package, DNAstar, Madison, USA)  بررسي و ويرايش شد و با استفاده از نرم افزار برخط بالست

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blastبا توالي )هاي با درصد مشابهت باال از بانک ژن هاي موجود در بانک ژن مقايسه و توالي
(http://www.ncbi.nlm.nih.govدريافت گرديدند. رجبندي توالي ) ها با استفاده از نرم افزارMEGA 6 استفاده با انجام شد. تبارنما 

 ژن بانک در موجود هايو جدايه تحقيق اين در مطالعه مورد هايجدايه براي -tubulinو  ITSژني  ناحيه مبناي بر بيژين ارافز نرم از

ها بر اساس نتايج نرم افزار مستر شد. درختچه حاصل از نرم افزار بيژين با استفاده از نرم افزار جنيوس بررسي گرديد و تعيين مدل ترسيم
 .F. oxysporum  ،F. proliferatum  ،F. solani ، Fشامل  Fusariumگونه  4. در اين بررسي مدل تست انجام شد

tricinctum گزارش هر چهار گونه از ميزبان بلوط سياه براي  هاي اين منطقه شناسايي شدند. هاي اندوفيت در جنگلبه عنوان گونه
 جنگلهاي ارسباران جديد مي باشد. 

 

 .ارسباران ،بلوط ،يومفوزار های کلیدی:واژه
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 در ایران Cryptosphaeria pullmanensisنخستین گزارش از شانکر گردو ناشی از 

 
 ،  ضیاء الدین بنی هاشمی و مریم میرطالبیفریبا رئوفی

 

      شیراز بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه
f_raofii@yahoo.com 

 
شانکر درختان گردو يکي از بيماري هاي گردو در نقاط ايران مي باشد و تاکنون عوامل مختلفي گزارش گرديده که شناخت ماکروسکوپي 

 در طي تابستان .آنها غالبا مشکل مي باشد و نياز به جداسازي و مطالعات ريخت شناختي و در برخي موارد استفاده از ابزار ملکولي است
از درختان گردو،  شانکري جديد با عالئم نقاط دايره اي سياه بر روي شاخه هاي مرده در شهرستان هاي اقليد، بوانات، خان زنيان و  1393

جدايه قارچي با استفاده از روش هاي رايج در بيماري شناسي گياهي روي  30مرودشت در استان فارس مشاهده شد. در تحقيق حاضر، 
 Cryptosphaeriaبدست آمد که بر اساس ويژگي هاي مورفولوژيکي،  (MEA %2)مالت آگار دو درصد محيط کشت عصاره 

pullmanensis  .شناسايي شدندC. pullmanensis  بواسطه بافت استرومايي زرد احاطه شده با يک کنسپتاکل تيره حاوي اطاقک
ميکرومتر( مشخص  42/7 × 72/1اقد ديواره عرضي ) متوسط اندازه هاي منظم با ديوارهاي مشترک و کنيديوم ها ي روشن، آالنتوئيد و ف

اِس( ¬تي¬ي داخلي )آيي ترانويسي شدهي فاصلهسنجي ناحيهشناختي با استفاده از تواليشده است. شناسايي بر اساس خصوصيات ريخت
اي به سازي شد و قطعهفزون ITS4و  ITS1مي ها با استفاده از آغازگرهاي عمواِس جدايه¬تي¬ي آيتاييد شد. براي اين منظور ناحيه

ژن نشان داد که ها در بانکاين جدايه BLASTnاِس، نتايج تيي آيسنجي ناحيهدست آمد. پس از تواليباز بهجفت 550طول تقريبي 
ک ژن ثبت شده بودند شباهت در بان C. pullmanensisهاي معتبر ديگر دنيا که به نام درصد به جدايه 99-100ها به ميزان اين جدايه

درجه سلسيوس رشد داده شدند و بعد از گذشت يک هفته  25و در دماي PDA دارند. جهت آزمون بيماريزايي، جدايه ها در محيط کشت 
دعفوني درصد ض 96جدايه ها بر روي شاخه هاي گردو در شرايط طبيعي مايه زني گرديدند. ابتدا سطح پوست شاخه ها با استفاده از اتانول 

ميلي متر در محل ضدعفوني شده ايجاد گرديد. از محيط  5ميلي متر و عرض  15به طول  Tو سپس بوسيله اسکالپل، شکاف هايي مانند 
هاي کشت قارچ هفت روزه قارچ، به محل زخم مايه زني گرديد. محل مايه زني، جهت حفظ رطوبت با استفاده از نوار پارافيلم پوشانده شد. 

بدون قارچ استفاده شد واصول کخ به اثبات رسيد و از بافت هاي آلوده عامل بيماري جدا سازي و از  PDAاهد از محيط کشت در تيمار ش
نظر ريخت شناختي مقايسه گرديد. شاخه هاي مايه زني شده به محيط کشت بدون قارچ در طول آزمايش بدون عالئم بودند. پيشرفت 

در ايران و گردو ميزبان  C. pullmanensisين اولين گزارش از شانکر قارچي گردو ناشي از بيماري در طول سال پيمايش گرديد. ا
 است. C. pullmanensisجديدي براي

 

 .، فارس، بيماري زاييCryptosphaeriaگردو، شانکر  واژه های کلیدی:
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ر جنگل های شمال د Trametes versicolorشناسایی ترکیبات جدید و بررسی برخی از خصوصیات بیوشیمیایی 

 ایران

 
 2و کامران رهنما 1جواد اشرفی

 

 دانشجوی دوره دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایالم .1
 .دانشیار گروه گیاه پزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.2

javad_ashrafi795@yahoo.com  
 

عصاره ها و اسانس هاي روغني و متابوليت هاي ثانويه ترکيبات طبيعي هستند که از هيدروکربن، الکل، آلدئيد، کتون، کربوکسيليک اسيد، 
بکارگيري بعنوان عوامل ضد ميکروبي و دارويي و استر، الکتون و ترکيبات گوگردي تشکيل شده و داراي سابقه تاريخي طوالني مدتي در 

يکي از گونه  Trametes versicolorمنبع غني از ترکيبات طبيعي بوده و  Polyporaceaصنعتي نيز مي باشند. قارچ هاي خانواده 
به پوسيدگي سفيد از جنگل  هاي مهم متعلق به اين خانواده مي باشد. در اين تحقيق پس از جمع آوري بازيديوکارپ بالغ از درختان آلوده

هاي گرگان و انتقال نمونه ها به آزمايشگاه و شناسايي توسط کليد هاي معتبر و کشت نمونه ها بر روي محيط کشت هاي معمول، با 
محيط کشت  5استفاده از ميسليوم جوان بدست آمده اقدام به انجام يک سري آزمايش ها جهت انجام آزمون هاي بيوشيميايي بر روي 
درجه حرارت  6مختلف از قبيل عصاره سيب زميني دکستروز آگار، مالت اکسترکت آگار، زاپک داکس، عصاره مخمر آگار و کرن ميل آگار، 

از قبيل  ماده خشبي مختلف 6و  8و  7، 6، 5، 4مختلف از قبيل  pHسطح  5درجه سانتيگراد،  45و  35، 28، 20، 13، 5مختلف شامل 
ساعت ميزان رشد کشت هاي مختلف ثبت گرديد. جهت بررسي ترکيبات  12ا و خاک اره در سه تکرار گرديد. هر گندم، برنج، پنبه، سوي

درجه سانتيگراد قرار گرفت و سپس از آن  40ساعت در آون با  72پس از خشک کردن در سايه به مدت  بازيديوکارپ موجود در بافت،
نسبت يک گرم پودر در ده ميلي ليتر متانول خالص در ظروف ارلن ماير مخلوط گرديده و  بوسيله آسياب پودر تهيه گرديد. پودر تهيه شده به

ساعت در محيط تاريک و در دماي معمولي بر روي شيکر قرار گرفت و پس از گذراندن از کاغذ صافي واتمن شماره يک با  24به مدت 
تزريق عصاره خالص شده به دستگاه کروماتوگرافي گازي با  استفاده از دستگاه پمپ خالء عصاره متانولي استخراج گرديد، سپس با

مواد بدست آمده شناسايي  (NIST)آناليز و با استفاده از کتابخانه موسسه ملي استاندارد و تکنولوژي  (GC-MS)اسپکتروفتومتر مس 
و بر روي محيط کشت زاپک داکس  =7pHو  C20˚گرديد. بر اساس نتايج بدست آمده از آزمون هاي بيوشيميايي بيشترين ميزان رشد در 

ترکيب از قبيل استر، اسيد، بنزن و ترکيبات خطي و حلقوي از  GC-MS ،25و خاک اره مشاهده گرديد. بر اساس نتايج حاصل از دستگاه 
-1از قبيل  ترکيب 9عصاره متانولي تهيه شده مورد آزمايش بدست آمد که پس از مقايسه ترکيبات بدست آمده با منابع معتبر مختلف 

Pentatriacontanol ،2,4-Difluorobenzoic acid  وMethyl 9-cis,11-trans-octadecadienoate  برايT. 

versicolor .جديد مي باشد 
 

 .GC-MS، عصاره، متابوليت هاي ثانويه، Trametes versicolor های کلیدی:واژه
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 های گردو درختان ده ساله در فصول مختلف سال روی شاخه Cytospora بررسی بیماریزایی دو جدایه از جنس 

 
 و  ضیاء الدین بنی هاشمی  فریبا رئوفی

 

 بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 f_raofii@yahoo.com 

 
 Cytosporaجدايه از  50در طي مطالعه روي شانکر سيتوسپورايي درختان گردو در استان فارس و کهگيلويه بوير احمد، 

chrysosperma يک استرين تحت نام  وCytospora sp.   جداسازي گرديد. بيماريزايي همه جدايه ها روي شاخه هاي بريده گردو و
همچنين بيماريزايي نه جدايه پرآزار، روي شاخه هاي دوساله درختان ده ساله گردو در فصول بهار، تابستان، پاييز و زمستان مورد مطالعه 

درجه سلسيوس رشد داده شدند و بعد از گذشت يک هفته جدايه  25و در دماي  PDAر جدايه ها در محيط کشت قرار گرفت. بدين منظو
درصد ضدعفوني و سپس بوسيله  96ها بر روي شاخه هاي گردو مايه زني گرديدند. ابتدا سطح پوست شاخه ها با استفاده از اتانول 

عرض پنج ميلي متر در محل ضدعفوني شده ايجاد گرديد. از محيط هاي کشت ميلي متر و 15به طول  Tاسکالپل، شکاف هايي مانند 
قارچ هفت روزه قارچ، به محل زخم مايه زني گرديد. محل مايه زني، جهت حفظ رطوبت با استفاده از نوار پارافيلم پوشانده شد. در تيمار 

ده و تعيين قدرت بيماريزايي جدايه ها در مورد شاخه هاي بدون قارچ استفاده شد. ارزيابي شانکرهاي ايجاد ش PDAشاهد از محيط کشت 
ن بريده گردو، پنج هفته بعد از مايه زني و ارزيابي محل هاي پوسيده و تعيين قدرت بيماريزايي جدايه ها در مورد شاخه هاي دو ساله درختا

جدايه قارچي  50طرح کامال تصادفي و با سه تکرار و ده ساله، هر شش روز به مدت دو سال بعد از مايه زني انجام گرفت. آزمايش در قالب 
د به عنوان تيمار به همراه تيمار شاهد در مورد آزمون شاخه هاي بريده و سه تکرار و نه جدايه قارچي به عنوان تيمار به همراه تيمار شاه

انجام گرديد. تجزيه واريانس  SASاز نرم افزار شاخه هاي دوساله درختان ده ساله گردو اجرا شد. تجزيه آماري داده ها حاصل با استفاده 
درصد جدايه  44در سطح احتمال يک درصد ارزيابي شد. نتايج نشان دادند که  LSDو مقايسه ميانگين ها با آزمون  GLMبوسيله روش 

ه هاي بريده گردو مربوط به ها و گونه هاي مورد مطالعه بر روي شاخه هاي بريده بيماريزا بودند. بيشترين درصد ميزان آلودگي در شاخ
و بيشترين قدرت بيماريزايي و مهاجم بودن در درختان ده ساله مربوط به استرين  Cytospora chrysospermaجدايه هاي 

Cytospora sp.  مشاهده گرديد. مطالعه نشان داد که جدايه هايEg4 ،Ba15 ،Eg50  وSr3  به ترتيب روي شاخه ها ي بريده و
له درختان ده ساله نسبت به ساير جدايه ها بيماريزايي بيشتري داشتند. قدرت بيماريزايي جدايه هاي مورد آزمايش در بهار شاخه هاي دو سا

 کم تر از تابستان و پاييز و بيشترين ميزان آلودگي و پيشروي قارچ در فصل پاييز بخصوص ماه مهر مشاهده شد. 
 

 احمد، بيماريزايي.گردو، فارس،کهگيلويه و بوير واژه های کلیدی:
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 های همراه با زوال انگور در استان قزوینجداسازی و شناسایی قارچ

 
 2وند، شکرا... حاجی1، حمیدرضا علیزاده1حسین رفیعی میانکوشکی

 

 گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه جیرفت.1
 مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین .2

rafie.hossein68@instructor.net 
 

 Phaeoacremoniumباشند. چندين هيفوميست شامل هاي انگور در سراسر جهان ميهاي اسکا و پتري از مهمترين بيماريبيماري

spp.  وPhaeomoniella chlamydosporaانند هاي بازيديوميستي م، به عالوه برخي از قارچFomitiporia mediterranea  به
عاليم بيماري روي درختان به صورت سرخشکيدگي و کوتولگي بوده و  اند. ها شناخته شدهعنوان عوامل اصلي قارچي مرتبط با اين بيماري

رگي ايجاد شده و شود که پس از مدتي نکروزه  شده و حالت سوختگي بين رگبروي برگها به صورت لکه کلروتيک بين رگبرگها ظاهر مي
در مقطع عرضي تنه تخريب چوب همراه با پوسيدگي سفيد محتوي نقاط کوچک قهوه اي تا سياه  .کندحالت ) نقوش پوست ببري( پيدا مي

روي درختان انگور مسن عاليم پوسيدگي سفيد را در مغز  تنه  .شودرنگ و در مقطع طولي تنه نيز خطوط طولي سياهرنگ مشاهده مي
اسکا و پتري باعث زوال تدريجي شده و قادر به . شودمشاهده کرد که به تدريج چوب سخت تنه نرم،  شکننده و اسفنجي ميتوان مي

تواند انگورهاي جوان را آلوده مي Pa. chlamydosporaتخريب و نابودي انگورهاي جوان و مسن هستند. در ميان اين عوامل قارچي، 
هاي بازيديوميستي عوامل اصلي بروز اين بيماري در انگورهاي مسن هستند. و قارچ .Phaeoacremonium  sppکند، در صورتي که 

جدايه از مناطق مختلف استان 58هاي مرتبط با زوال انگور در استان قزوين، پيرامون قارچ 1394 -95هاي طي بررسي انجام گرفته در سال
درختان انگور داراي عالئم زوال و با استفاده از روش تک اسپور بدست آمد.  قزوين از جمله تاکستان، طرويزک، نرجه و خرمدشت از روي

هاي کنيديوفور مانند هاي ميکروسکوپي شامل؛ مشخصات پرگنه، عرض سلول ريسه، تزئينات سطحي، ويژگيها براساس ويژگيجدايه
زه با استفاده از منابع موجود شناسايي شدند. بعالوه براي ها مانند شکل و انداهاي کنيديومعرض، انشعاب، همچنين انواع فياليدها و ويژگي

 و بخشي از ژن بتاتوبولين ITS-rDNAاز ميسليوم قارچ استخراج شد. ناحيه  CTABبه روش  ژنومي DNAهاي مولکولي، شناسايي

نمونه  58شدند. در مجموع از  تکثير Bt2a/Bt2bو  ITS1/ITS4مراز، به ترتيب با استفاده از آغازگرهاي اي پليتوسط واکنش زنجيره
 ،Phaeomoniella Chlamydospora  ، Phaeoacremonium aleophilum، Pm. iranianumگونه شامل 5بررسي،  مورد

Pm. minimum، Pm. parasiticum هاي اشاره شده، بر اساس اطالعات مورفولوژيکي و مولکولي شناسايي شد. در ميان گونهPa. 

Chlamydospora ،Pm. aleophilum، Pm. iranianum، Pm. minimum، Pm. Parasiticum  قبالً  از ايران گزارش شده
اي در خصوص بيماري هاي شاخه و تنه اگرچه در حال حاضر بررسي هايي در خصوص زوال مو در ايران انجام شده است، ولي تا کنون مطالعه است.

يق، اولين گزارش از شناسايي مورفولوژيکي و مولکولي عوامل زوال قارچي مو در استان قزوين  انگور در استان قزوين انجام نشده است.  لذا اين تحق
 باشد.مي

 

 .ITS-rDNA ،Phaeoacremonium مورفولوژي،توبولين، استان قزوين،  تاکسونومي،واژهای کلیدی: 
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 ا ، عامل آنتراکنوز لوبیColletotrichum lindemuthianumنژادهای فیزیولوژیک قارچ 
 

  1،2و علیرضا علیزاده1، خلیل بردی فتوحی فر1محمد جوان نیکخواه، 1امیداتقیا

 

 کرج، ایران گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران،.1

 .گروه گیاهپزشکی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران .2
jnikkah@ut.ac.ir 

 

که توسط گونه آيد در سطح جهان به شمار مي (Phaseolus vulgaris)هاي لوبيا بيماريترين آنتراکنوز، يکي از مهم
Colletotrichum lindemuthianum استفاده از ارقام   باشد.شود. گياه لوبيا در هر مرحله از رشد به اين بيماري حساس ميايجاد مي

تواند باعث شکست ارقام مقاوم شود. هاي جديد از بيمارگر ميهور نژادشود. ظمقاوم لوبيا به طور چشمگيري باعث کاهش شيوع بيماري مي
بر اساس  C. lindemuthianumهاي نژادباشد. هاي بيمارگر بسيار مهم ميبنابراين سيستم پايش دقيق و داشتن آگاهي از جمعيت

 .Cجدايه از گونه  45، تعداد 1393و  1392هاي لدر طي سا شوند.رقم افتراقي لوبياي معمولي تعيين مي 12ها روي زايي جدايهبيماري

lindemuthianum هاي داراي عالئم آنتراکنوز از گياه لوبيا چيتي رقم خمين از مناطق صائين قلعه و نصيرآباد در استان زنجان از غالف
ها براي آزمون تعيين هيه شدند. انتخاب جدايهارقام افتراقي استاندارد لوبيا از مرکز بين المللي کشاورزي گرمسيري کلمبيا ت جداسازي گرديد.

هاي استفاده گرديد و تعداد هفت جدايه به عنوان نماينده هاپلوتيپ Rep-PCRتوسط نشانگر  DNAنگاري نژاد بر اساس الگوي انگشت
هاي لوبيا از طريق تلقيح گياهچههاي ابتدايي رشد داده شدند. رقم افتراقي استاندارد لوبيا تا زمان توسعه برگ 12مختلف، انتخاب شدند. 

 C. lindemuthianumليتر از هر جدايه اسپور در هر ميلي 610هاي هوايي با سوسپانسيون اسپوري استاندارد با غلظت اسپري پاشي اندام
اري شدند. هفت نگهد % 95درجه سلسيوس و تحت رطوبت باالي  25تا  22ساعت در دماي  48مدت  انجام شد. بعد از تلقيح، گياهان به

تعيين شد. مقايسه پرآزاري  9تا  1روز بعد از تلقيح، گياهان براي ارزيابي شدت بيماري بازديد شدند و شدت بيماري بر اساس درجات 
ها روي انجام شد. تمام جدايه Spss.16در سطح احتمال پنج درصد در نرم افزار  - Whitney Mannها با استفاده از آزمون جدايه

و  را نشان دادند. با توجه به جايگاه اين رقم در سري هاي افتراقي 3زايي بيشتر از بيمارگر بودند و درجه شدت بيماري  .M.D.R.Kرقم
هاي مورد مطالعه به نژاد دو اين گونه تعلق دارند. زا نبودند، مشخص گرديد که جدايههاي بررسي شده روي ارقام ديگر بيمارياينکه جدايه

ها شناخته شدند. هيچ به عنوان پرآزارترين جدايه 667/7 ± 88/0زايي با شدت بيماري UTFC-C70و  UTFC-C69 هايهاپلوتيپ
ها به نژاد دو قارچ و نژاد تعيين شده مشاهده نشد. همه جدايه Rep-PCRبا استفاده از نشانگر  DNAارتباطي بين الگوي انگشت نگاري 

رقم افتراقي  12ها بر روي زايي جدايهگيرند. نتايج آزمون بيماريمتفاوتي قرار مي DNAري هاي انگشت نگاتعلق دارند اما در گروه
دهد که تنها نژاد فيزيولوژيک اين گونه در استان زنجان نژاد شماره دو مي باشد. اين مطالعه اولين گزارش از معرفي استاندارد لوبيا نشان مي

 باشد.در ايران مي C. lindemuthianumزاي گونه نژادهاي بيماري
 

 .Colletotrichum lindemuthianum  -ارقام افتراقي -آنتراکنوز لوبيا -نژاد فيزيولوژيک واژهای کلیدی:
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گونه غالب آنتراکنوز لوبیا در ایران، با استفاده  ، .Colletotrichum gloeosporioides s. lهای ارتباط ژنتیکی جدایه

 URP-PCR و ISSR ،rep – PCRاز نشانگرهای 

 
  2و  1و علیرضا علیزاده 1، خلیل بردی فتوحی فر1محمد جوان نیکخواه، 1امید اتقیا

 

 کرج، ایران ،گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران،-1
 گروه گیاهپزشکی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران-2

jnikkah@ut.ac.ir 

 

شود که در کالد به عنوان عامل اصلي بيماري آنتراکنوز لوبيا در دنيا شناخته مي Colletotrichum lindemuthianumقارچ 
Orbiculare هاي زنجان، گيالن، مازندران و ، طي بازديد از مزارعي در استان1394تا  1392هاي گيرد. در طي سالاين جنس قرار مي

بلبلي، سويا و باقال باقال، لوبيا چشماز گياهان لوبيا چيتي، لوبيا سبز، لوبيا قرمز، پاچ  Colletotrichumجنسجدايه از  155گلستان، تعداد 

-SNA (synthetic nutrientو  PDA( ،OA (oatmeal agarهاي غذايي براي شناسايي عوامل قارچي از محيط .جداسازي گرديد

poor agar medium) شناختي و تعيين توالي نواحي ژنومي وصيات ريختها بر اساس خصاستفاده گرديد. شناسايي جدايهITS،TUB2 

 ،ACT ،GS  وGAPDH  جدايه به کالد  65جدايه،  155صورت پذيرفت. از بينGloeosporioides  از اين جنس تعلق دارند. تعداد
شناسايي  C. aenigmaوان جدايه به عن 10و  .C. gloeosporioides s. sجدايه به عنوان  C. fructicola ،13جدايه به عنوان  42

گونه غالب  .C. gloeosporioides s. lها در شرايط گلخانه اثبات شد. نتايج ما نشان داد که گونه زايي همه گونهشدند. بيماري
-شناخته ميبه عنوان عامل اصلي بيماري آنتراکنوز لوبيا در دنيا  C. lindemuthianumباشد، در حاليکه قارچ آنتراکنوز لوبيا در کشور مي

هاي سه و ارزيابي ارتباط ژنتيکي جدايه DNAنگاري براي انگشت URP-PCRو   ISSR ،rep–PCRشود. از سه نشانگر مولکولي 

استفاده شد.     C. gloeosporiodies، گونه کمپلکس  .C. gloeosporioides s. sو C. fructicola ،C. aenigmaگونه 

نشان داد که اين  rep-PCRبا نشانگرهاي  C. gloeosporioidesي گونه کمپلکس جدايه 59نگاري تجزيه و تحليل الگوي انگشت
توانست  URP-PCRشوند. در صورتي که نشانگر ها بر اساس منطقه جغرافيايي، ميزبان و گونه قارچي از يکديگر تفکيک نميجدايه
ها که از مناطق متفاوت جغرافيايي جداسازي شده هاي ساير ميزبانباقال را از جدايهبدست آمده از ساقه پاچ C. fructicolaهايجدايه

-آمده از ميزبان باقال در گروه انگشتبدست C. fructicolaهاي بودند، تفکيک نمايد. همچنين بر اساس دندروگرام رسم شده، جدايه

-بر اساس گروه  .C. gloeosporioides s. sو C. fructicola ،C. aenigmaهاي سه گونه اي قرار گرفتند. جدايهنگاري جداگانه

در تفکيک  ISSRبنابراين، نشانگر مولکولي  بطور مطلوب از هم تفکيک شدند. ISSRنگاري بدست آمده از نشانگر مولکولي هاي انگشت
 rep-PCRهاي که توسط نشانگر C. fructicolaو  C. aenigmaهاي اين جنس، نشانگر مناسبي ارزيابي گرديد. چنانکه دو گونه گونه

درصد از يکديگر جدا شدند. اين  57در سطح تشابه  ISSRنشانگر  AF80824از يکديگر تمايز نيافتند، توسط آغازگر  URP- PCRو
روي C. aenigma  زايي گونهبلبلي و باقال و بيماريروي لوبياچيتي، چشم C. fructicolaزايي گونه مطالعه اولين گزارش از بيماري

روي لوبيا  s. s. C. gloeosporioidesزايي گونه باشد. همچنين اولين گزارش از بيماريبلبلي و سويا در دنيا ميلوبيا چشملوبياچيتي، 
 باشد.چيتي در ايران مي

 

 - Colletotrichum gloeosporioides sensu lato -ارتباط ژنتيکي  -گونه غالب آنتراکنوز لوبيا واژهای کلیدی:
ISSR- rep-PCR- URP-PCR-. 
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ی طالبی در جنوب ، به عنوان عامل مهم پوسیدگی طوقه و ریشهFusarium solaniجداسازی و شناسایی قارچ 

 شرق استان تهران
 

 2و حسینعلی رامشینی 1ایعباس شرزه، 1امین شیرعلی

 

دیس ابوریحان، دانشگاه تهران. های گیاهی و گروه علوم زراعی و اصالح نباتات، پرشناسی و بیماریبه ترتیب گروه حشره -2و  1
amin.shirali@ut.ac.ir 

 
هاي خاکزاد و مخرب شود. از بيماري( يکي از مهمترين گياهان جاليزي است که در اکثر مناطق ايران کشت ميCucumis meloطالبي )

ي جنوب شرق استان بي در منطقهباشد. طي بازديدهاي متعددي که از مزارع مختلف طالاين گياه، بيماري پوسيدگي طوقه و ريشه مي
به عمل آمد، عالئم بيماري پوسيدگي ريشه و طوقه و سرانجام  1394و  1393هاي هاي پيشوا و ورامين( در خرداد سالتهران )شهرستان

ي طوقه، لودههاي آهاي داراي عالئم بيماري انجام گرفت. قطعات کوچکي از بافتبرداري از بوتهمرگ گياهان بالغ مشاهده شد. نمونه
درصد به مدت يک دقيقه، با آب مقطر سترون  5/0ي گياهان مورد نظر جدا و پس از ضدعفوني سطحي با هيپوکلريت سديم ريشه و ساقه

ي سلسيوس درجه 25( کشت و در انکوباتور با دماي PDAزميني دکستروز آگار )شستشو شدند و در ظروف پتري حاوي محيط کشت سيب
هاي تک اسپور و نوک ريسه، در شرايط گلخانه با دماي بين سازي با روشزايي براي هر جدايه پس از خالصآزمون بيمارينگهداري شدند. 

ي تلقيح گندم آلوده به قارچ انجام گرديد. براي شده با مايه ي سلسيوس و با کشت بذور طالبي رقم سمسوري در خاک آلودهدرجه 25تا  20
زني شده، بعد از دو هفته عالئم بيماري را در مقايسه با شاهد نشان م سترون بدون قارچ استفاده شد. گياهان مايهتيمار شاهد از  بذور گند

هاي مشکوک به فوزاريوم از دادند و مجدداً قارچ از گياهان داراي عالئم بيماري جداسازي گرديد. براي شناسايي مورفولوژيکي جدايه
 ( استفاده گرديد.SNAآگار مغذي مصنوعي ) ( وCLAهاي اختصاصي برگ ميخک آگار )تکليدهاي شناسايي معتبر و محيط کش

هاي هوايي به رنگ سفيد تا کرم تشخيص داده شدند، داراي رشد نسبتاً سريع و ميسليوم Fusarium solaniهاي جدايه هايي که پرگنه
ي ها داراي سه تا پنج ديوارهوسپور تشکيل شد. ماکروکنيديومبودند. در اين قارچ اسپورودوکيوم، ميکروکنيدي، ماکروکنيدي و کالميد

ها بيضوي يک، دو و گاه ميکرومتر بودند. ميکروکنيدي 08/26-33/55×  82/3-28/6هاي اي تا کمي خميده و در اندازهعرضي، استوانه
ميکرومتر تشکيل  70/32-80/213هاي در اندازهجانبي بلند  ميکرومتر و روي مونوفياليدهاي 86/6-75/13×  46/2-4/3سه سلولي به ابعاد 

ميکرومتر و به صورت  28/5-09/15×  03/5-84/14هاي ي صاف تا خشن در اندازهشدند. کالميدوسپورها شفاف، کروي، داراي ديواره
اساس تعيين توالي نوکلئوتيدي ي منتخب اين گونه برايي تشکيل گرديدند. شناسايي مولکولي جدايهانفرادي يا دوتايي، انتهايي يا بين ريسه

ي توالي قطعه به دست انجام گرفت. مقايسه ITS4و  ITS1دي ان اي ريبوزومي تکثير شده با آغازگرهاي  ITS1-5.8S-ITS2نواحي 
جدايه  58آمده، ي مختلف قارچي به دست جدايه 95هاي موجود در بانک ژن و آناليز فيلوژنتيکي، ماهيت گونه را تاييد نمود. از آمده با توالي

زا در مزارع طالبي منطقه شناسايي شد. بر اساس ي غالب بيماريتعلق داشتند و اين گونه به عنوان گونه F. solaniي درصد( به گونه 61)
 باشد.ي جنوب شرق استان تهران ميروي طالبي در منطقه F. solaniزايي قارچ منابع موجود، تحقيق حاضر اولين گزارش از بيماري

 

 .، پوسيدگي فوزاريومي طوقه و ريشه، دي ان اي ريبوزوميCucumis meloهای کلیدی: واژه
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 ایران از درختان زیتون سرشاخه مرگ باDidymella microchlamydospora قارچ  اولین گزارش از همراهی
 

 3کوشکی مهرابی مهدی و 2نژاد فرخی رضا ،1احمدپور اکرم سیده

 

 دانشگاه دانشکده کشاورزی، گیاهپزشکی، گروه ، گیاهی شناسی بیماری 3استادیار و 2استاد ،1ارشد اسیکارشن دانشجوی ترتیب به

 اهواز، ایران چمران شهید

Sa_ahmadpoor@yahoo.com 

 
سال  4300شه سبز است. قدمت کشت زيتون در ايران به سانان، گياهي درختي و همياز تيره زيتون Olea europaeaزيتون با نام علمي 

گردد. اين درخت بيشتر به عنوان گياه روغني در مازندران و گيالن و يا به عنوان گياه زينتي در شهرهاي مختلف ايران کاشته پيش برمي
 زوال عالئم خوزستان، استان ختلفم مناطق از آمده عمل به بازديدهاي طي ،1394و  1393 هايسال شود. در اين مطالعه در طولمي

 چنينهم عرضي و مقطع در چوب بافت رنگ تغيير شانکر، سرخشکيدگي، برگ، ريزش پژمردگي، چون زردي،هم زيتون درختان در شديد

 اهواز رستانشه از آلوده هايشاخه عالئم، اين همراه بيمارگرهاي شناسايي منظور به گرديد. مشاهده تنه و هاشاخه پوست شدن ورقه ورقه

 بافت بين حاشيه از مترسانتي 1 -0.5 اندازه به چوب قطعات احتمالي، بيمارگرهاي جداسازي جهت .شدند منتقل آزمايشگاه به و آوريجمع

 و سترون مقطر آب با شستشو بار 3 و دقيقه 2 مدت به %2 سديم هيپوکلريت از استفاده سطحي با ضدعفوني از بعد و تهيه سالم و آلوده
 کشت ظروف سپس شدند. ( کشتPDAآگار ) دکستروز -زمينيسيب غذايي روي محيط سترون صافي کاغذ بوسيله شدن خشک از سپ

 حاصله هايقارچ آن از شدند. پس نگهداري روز 5 مدت به مطلق تاريکي شرايط و در منتقل گرادسانتي درجه 28 دماي با کشت اتاقک به

 جهت نگهداري شدند. فوق شرايط در روز 5 مدت به شده سازيهاي خالصنمونه آن سپس د.سازي گرديدنخالص تک اسپور روش به

 مايع کشت محيط در و جداPDA محيط  در قارچ هايپرگنه حاشيه از متريميلي 5 هايقطعه آمده، دست به هايجدايه شناسائي مولکولي

 تکان با همراه و مطلق تاريکي گراد،سانتي درجه 28 دماي در ارينگهد از پس روز هفت گرديد. زني مايه (PDB) دکستروز -زمينيسيب

 شد. واکنش استخراج شده پودر و انجمادي  -خشک هايميسيليوم از DNA آن از پس گرديد. صاف يافته، رشد ي ميسيليوميتوده دادن،

 و سازيخالص تکثيري شد. قطعات نجاما D2 و ITS ، D1 نواحي تکثير جهت  NL4 و ITS1 آغازگرهاي با جفت مرازپلي ايزنجيره
 بالست جستجوي (. KX139027و KX139018) شدند ذخيره ژن بانک در و مونتاژ ويراستاري، هاتوالي .يابي گرديدندتوالي سپس

 .Dاسترين جمله از D. microchlamidospora گونه  مرجع هاياسترين با مطالعه هاي موردجدايه به مربوط توالي که داد نشان

Microchlamidospora CBS 105.95  (NR-135969) اين در حاصله هايجدايه فيلوژنتيکي آناليز دارد. درصدي 99 تشابه 

 اساس بر کرد. تاييد گونه اين به را هاآن تعلق بيشينه، نمائيدرست الگوريتم استفاده از با تيپ هاياسترين به مربوط هايتوالي با مطالعه

 .باشدمي دنيا چنينهم و ايران در روي زيتون D. microchlamidospora وقوع  از گزارش اولين اين موجود، اطالعات
 

 .ITS1 ،NL4زيتون،  ،Didymella microchlamydospora  های کلیدی:واژه
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 ی جو به کادمیوم در شرایط آزمایشگاه های اندوفیت ریشهبررسی میزان تحمل قارچ

 
  2و اکرم فاطمی 1، صمد جمالی1لیال شادمانی

 

  ه کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاهگروه گیاهپزشکی دانشکد-1

 گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه -2
leilashadmani@yahoo.com 

 
هان ميزبان خود براي زنده هاي اندوفيتي باشند که به گياگاه قارچاند ممکن است پناهگياهاني که در خاک آلوده به فلزات سنگين رشد کرده

 94کنند. به منظور شناسايي برخي قارچ هاي اندوفيت گياه جو در طي پاييز و زمستان سال ماندن و رشد کردن تحت اين شرايط کمک مي
اي کشاورزي پايين ههايي از ريشه کامالً سالم گياه جو در اراضي آلوده به فلز سنگين کادميوم در شهر کرمانشاه )زميننمونه 95و بهار سال 

دقيقه زير شير آب  20ها به آزمايشگاه منتقل و به منظور حذف مواد اضافي به مدت دست محل دفن زباله( نمونه برداري به عمل آمد. نمونه
سديم درصد به مدت يک دقيقه و به دنبال آن در هيپوکلريت  96شستشو داده شدند. ضدعفوني سطحي با فرو بردن قطعات ريشه در اتانول 

ها با آب مقطر استريل، صورت ثانيه و نهايتاً سه بار شستشوي آن 30درصد به مدت  96دو درصد به مدت سه دقيقه و سپس در اتانول 
بيوتيک صورت گرفت. به ( حاوي آنتيPDAهاي اندوفيت روي محيط کشت سيب زميني دکستروز آگار )گرفت. کشت و جداسازي قارچ

با  ITS-rDNAي استخراج و ناحيه CTABاي ژنومي جدايه ها به روش انهاي قارچي بدست آمده، ديدايهمنظور شناسايي مولکولي ج
هاي موجود در بانک ژن نسبت به ارزيابي همولوژي آن با توالي سپس يابي شد.تکثير و توالي ITS4و  ITS1استفاده از جفت آغازگرهاي 

(NCBI GenBank به کمک ابزار جستجوي )BLAST هاي ريسه هاي اندوفيت شناسايي شده عبارت بودند از گونهدام گرديد. قارچاق
 .Microdochium sp، )يک جدايه( .Embellisia sp، )يک جدايه( .Alternaria sp( شامل: dark septate endophytesسياه )

)دو  .Fusarium sp ،)يک جدايه( Gibberella fujikuroi، )يک جدايه( Fusarium tricinctumها شامل: ، ، و ساير قارچ)دو جدايه(

 minimum inhibitoryها به فلز کادميوم با حداقل غلظت مهارکنندگي ). حساسيت جدايه)سه جدايه( Fusarium redolens ،جدايه(

concentrationو غلظت مؤثري که پنجاه درصد از رشد ميسيليوم را مهار مي )( 50کندECارزيابي شد. براي اين منظ ) ور محيط عصاره
ام آماده شد، پيپي 1000، 800، 600، 400، 200، 100هاي صفر )شاهد(، سيب زميني دکستروز آگار حاوي نمک نيترات کادميوم با غلظت

هاي پتري نه سانتيمتري ي قارچي، يک قرص ميسليومي به قطر پنج ميلي متر در مرکز تشتکي هر گونههاي هفت روزهاز حاشيه پرگنه
گيري و مورد بررسي قرار ها اندازهدرجه  سلسيوس نگهداري شد، سپس قطر پرگنه 25داده شد و به مدت هفت تا ده روز در دماي  قرار

مربوط به جدايه يک  MICبيشترين مقدار تحمل بيشتري به کادميوم داشتند.  هاهاي ريسه سياه در مقايسه با ساير قارچگرفت. قارچ
Microdochium sp. (1000 و کمترين ميزان مربوط به جدايه دو پيپي )امFusarium sp. (200 بود. تأثيرپيپي )جدايه يک  ام

Microdochium sp. .بر ميزان جذب کادميوم در گياه جو در دست بررسي است 

 

 ..Microdochium spنيترات کادميوم، حداقل غلظت مهارکنندگي، های کلیدی: واژه
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 در برخی گیاهان کاکتوس در استان البرز همراه عالیم پوسیدگی طوقه، نکروزه و اسکبهای شناسایی برخی قارچ
 

 ، خلیل بردی فتوحی فر و شیوا عبداللهی اقدمآبادعباس آتشی خلیل
 

گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج 
Atashi_khalilabad@yahoo.com 

 

به   Kaktosکلمه کاکتوس از کلمه يوناني .که اغلب خاردار و گوشتي هستند )Cactaceae (گياهي است از تيره کاکتوسيان کاکتوس
تاريخ تکامل کاکتوس ها نشان مي دهد که اين  .معني گياه خاردار گرفته شده است و يونانيان باستان به نوعي کنگر، کاکتوس مي گفتند

هايي بيش نيستند، داراي ها در مراحل اوليه رشد و در دوراني که جوانهن در ابتدا برگ دار بوده اند و هنوز هم همه کاکتوسگونه از گياها
ها موثر باشند. اما تحقيقات علمي ثابت کرده ها برخالف ظاهري که دارند مي توانند در درمان برخي از بيماريکاکتوس .برگ مي باشند
لف کاکتوس نه تنها خواص دارويي ندارند، بلکه به شدت آلرژي زا بوده و باعث به وجود آمدن مشکالت حاد در بدن هاي مختاست که گونه

هاي مختلف کاکتوس که در امريکاي التين رشد مي کنند، قابليت مصرف ها مي شوند. اين تحقيقات نشان داده است که تنها گونهانسان
هاي کمال شهر، نظر آباد، هشتگرد، شهريار و محمد شهر در استان هاي البرز و شهر  رورش کاکتوسهاي پدارند. نمونه برداري از گلخانه

 Mammillaria elongata)، Gymnocalyciumهاي کاکتوس ، از گونه1395تهران، در طي فصل بهار سال 

mihanovichii، Harrisia jusbertii وCereus peruvianus ) عاليم پوسيدگي نرم و لهيدگي  هاي دارايصورت گرفت. نمونه
پايه و داراي پوسيدگي خشک روي گل آذين و نواحي نکروزه روي ساقه انتخاب شدند و براي بررسي بيشتر به آزمايشگاه بخش بيماري 

جريان آب دقيقه زير  10هاي گياهي به مدت شناسي گياهي، پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران منتقل گرديدند. ابتدا نمونه
درصد و سپس به مدت دو دقيقه در هيپوکلريت  70شير شستشو داده شدند و سپس به قطعاتي بريده شده و به مدت دو دقيقه در اتانول 

آگار  -درصد ضد عفوني سطحي شدند و در نهايت با آب مقطر استريل شستشو گرديدند. قطعات گياهي روي محيط کشت آب 5/0سديم 
هاي نوک ها به روشدرجه سلسيوس و شرايط تاريکي مداوم قرار داده شدند. خالص سازي جدايه 25تور با دماي دو درصد درون انکوبا

هاي اختصاصي و تحت شرايط استاندارد منتقل شدند. هيف و تک اسپور صورت گرفت، در ادامه جدايه هاي مربوطه به محيط کشت 
ت ريخت شناختي و با استفاده از منابع معتبر قارچ شناسي انجام گرفت. در نهايت هاي قارچي حاصل نيز بر اساس خصوصياشناسايي جدايه

 ( از گونه کاکتوس Alternaria alternataو  Coniothyrium aleuritis ،Phoma sppقارچي شامل ) هايجدايه
Mammillaria elongata، هاي قارچي )جدايهFusarium oxysporum ،Bipolaris spicifera وAlternaria tenuissima 

 Cladosporium و Alternaria alternataهاي قارچي )جدايه، mihanovichii Gymnocalycium( از گونه کاکتوس 

cladosporioides از گونه کاکتوس )Harrisia jusbertii هاي قارچي )و در نهايت جدايهStemphylium vesicarium و 
Alternaria tenuissima از گونه کاکتوس )Cereus peruvianus  جداسازي و شناسايي شده اند. انجام تست بيماري زايي روي

 هاي گياهي در دست اقدام است. ميزبان

 

 .تنوع زيستي، تاکسونومي و بيماري زايي های کلیدی:واژه
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 روی  کاکتوس انگشتی Fusarium proliferatumاولین گزارش از بیماری پوسیدگی نرم ایجاد شده توسط 

(Echinopsis chamaecereus) در دنیا 
 

 ، مهدی ارزنلو، اسداهلل بابای اهری، حسین هاتف و  سعید قاسمی ابوالفضل نرمانی
 

 پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریزگروه گیاه
 Abolfazl.narmani2@gmail.com 

 
عنوان منبع آب و غذا براي حيوانات باشند و بهي دارا ميهاي بيابان( نقش مهمي را در اکوسيستمCactaceaeهاي خانواده کاکتوس )گونه

گيرند. به دليل بافت ها مورد استفاده قرار ميها و باغعنوان گياهان زينتي در خانههاي کاکتوس همچنين بهباشند. گونهبيابان مطرح مي
تعداد قابل توجهي از  Fusariumباشند. جنس ساس ميگوشتي و آبدار، گياهان اين خانواده در برابر طيف وسيعي از بيمارگرهاي قارچي ح

ها و حيوانات اهلي ايجاد توانند مستقيما در گياهان، انسانزاي گياهي را در خود جاي داده است. اعضاي اين جنس ميهاي بيماريقارچ
هاي گياهي، نمايند که در بيماريميهاي ثانويه را توليد طيف وسيعي از متابوليت Fusariumهاي بيماري کنند. عالوه بر اين گونه

 هايي از کاکتوسنمونه 1394باشند. در سال ها و حيوانات اهلي دخيل ميسرطان و ديگر اختالالت رشدي در انسان
آوري و به آزمايشگاه هاي اطراف تبريز جمع( که داراي عاليم پوسيدگي نرم بودند از گلخانهchamaecereus Echinopsisانگشتي)

و سه بار شست شو با اب هاي آلوده بعد از ضدعفوني سطحي در هيپوکلريت سديم نيم درصد به مدت يک دقيقه قل شدند. قطعات بافتمنت
سازي اسيدي کشت داده شدند. خالص-و آبگيري روي کاغذ صافي استريل، در محيط کشت سيب زميني دکستروز آگارمقطر استريل 

زايي با سه هاي به دست آمده، آزمون بيماريزايي جدايهاسپور صورت پذيرفت. جهت ارزيابي بيماريهاي به دست آمده به روش تک جدايه
تکرار انجام پذيرفت. بدين صورت که با استفاده از سوزن ظريف استريل توده کوچکي از ميسيليوم و اسپور قارچ از سطح کلني قارچ برداشته 

متر بودند با ايجاد زخم کوچک )در حد نوک سوزن( مايه زني شدند. به طول ده سانتيشد و بر روي ساقه گياهان کاکتوس دوساله که 
هاي ريخت هاي قارچي مايه زني شدند. براساس ويژگيهاي شاهد  با استفاده از محيط کشت استريل، مشابه روش تلقيح جدايهنمونه

 Fusarium proliferatumدهاي معتبر گونه مورد نظر و مقايسه آن با کلي  SNAهاي به دست آمده روي محيط کشتشناختي جدايه
هايي از گونه مورد نظر را تاييد کرد. اين گونه با ويژگي هويتبتاتوبولين يابي ژن شناسايي گرديد. همچنين بررسي نتايج حاصل از توالي

 3-5باريک، خميده تا نسبتا راست، معموال  کنيديهايي به رنگ بنفش در آگار، توليد ماکرووجود ميسليوم هوايي فراوان، توليد رنگدانه قبيل
هاي هاي چماقي شکل به صورت زنجيري و گاهي در سربندي با سلول پايه کمتر توسعه يافته و سلول انتهايي خميده و توليد ميکروکنيدي

روز به طور  10گياهان مايه زني شده در طول زايي نشان داد که شود. نتايج آزمون بيماريها شناخته ميها و پلي فياليدکاذب روي منوفياليد
هاي هاي شاهد هيچ گونه عاليم  بيماري مشاهده نشد. با کشت دادن مجدد کاکتوسکه در نمونهکامل دچار پوسيدگي نرم شدند، در حالي

ده در تحقيق حاضر در هاي به دست آمجدايههاي داراي عاليم بيماري جداسازي گرديد. داراي عاليم عامل بيماري مجددا از بافت
 .Fتحقيق حاضر اولين گزارش از ايجاد پوسيدگي نرم توسط  شوند.( نگهداري ميCCTUهاي زنده دانشگاه تبريز )کلکسيون کشت

proliferatum  روي گونهE. chamaecereus باشد.در دنيا مي 

 

 زايي، ماکروکنيدي.قارچ، بيمارگر، بيماريهای کلیدی: واژه
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 در ایران Pyriculariaoryzaeهای قارچ های تیپ آمیزشی و وضعیت سازگاری جنسی جدایهمورفتعیین ایدیو

 
 نیکخواهمحمد جوان عادل پردل،امین علیدادی، و 

 

 .گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
a_pordel@ut.ac.ir 

 
است. بالست يکي از مهمترين  ايتعدادي از گياهان گرامينه عامل بالست برنج و لکه برگي روي Pyriculariaoryzaeرچ قا

رود که معموال ساالنهخسارت اقتصادي قابل توجهي روي برنجايجاد خيز ايران به شمار ميهاي برنج در اکثر مناطق برنجبيماري
باشد، بنابراين فراواني وقوع توليد مثل ا با قابليت انجام توليد مثل جنسي و غير جنسي متفاوت ميکند.تدابير مديريتي براي بيمارگرهمي

توجه به هتروتال بودن قارچ مورد مطالعه، وقوع توليد مثل جنسي با جنسي يک عامل بسيار مهم در مديريت بيمارگرهاي گياهي است.
 180، 1394-1393هاي زراعي هاي تيپ آميزشي در طي سالناسايي ايديومورفباشد. به منظور شمستلزم حضور هر دو تيپ آميزشي مي

هاي هرز هاي گيالن، مازندران، گلستان، خراسان رضوي و علفاز شاليزارهاي برنج،مزارع ذرتو گندماستان Pyriculariaoryzaeجدايه 
هاي معتبر و همچنين شناسايي مولکولي تعدادي از جدايهها براساس منابع حاشيه مزارع جداسازي شد. شناسايي مورفولوژيکي همه جدايه

هاي تيپ آميزشي با تکنيک ها به منظور شناساييايديومورفو کالمودولين صورت پذيرفت. همه جدايه ITSمنتخب براساس ناحيه ژني 
Multiplex PCR و آغازگرهايL1  وL2 جهت تکثيرايديومورفMAT 1-1  هاي جفت بازي(و آغازگر 522)يک قطعهT1  وT2 

جفت بازي( مورد بررسي قرار گرفتند. هردو تيپ آميزشي در مناطق نمونه برداري  390)يک قطعه MAT 1-2جهت تکثير ايديومورف
 MATروي برنج پيدا شدند. تيپآميزشيMAT 1-1هايي با تيپ آميزشي هاي گيالن، مازندران، گلستان فقط جدايهمشاهده گرديد. در استان

)دو جدايه( از روي برنج  در اين استان رديابي گرديد. تيپ  MAT 1-2يبرنجخراسانرضويمشاهدهنشد، اما تيپ آميزشي  هادرنمونه1-1
هاي هرز از فراواني بيشتري برخوردار روي علف MAT 1-2هاي هرز رديابي گرديد، ولي روي تعداد کمي از علف MAT 1-1آميزشي 

آگار نيز -ها با تيپ آميزشي مخالف تحت شرايط آزمايشگاه و روي محيط کشت آرد برنجايهبود.نتايج ارزيابي وضعيت باروري جنسي جد
انجام گرفت. عدم رديابي و شناسايي هر دو الل تيپ آميزشي قارچ عامل بالست روي گياه برنج و پتانسيل کم توليد مثل جنسي در طبيعت 

ف برنج و مساعد بودن شرايط آب و هوايي براي تکثير غيرجنسي و طبيعتا بروز رسد وجود تنوع زياد در ارقام مختلو آزمايشگاه، به نظر مي
جنسي در کنار سازگاري رويشي مهمترين عوامل در بروز تغييرات ژنتيکي قارچ عامل بالست در جنسي از طريق پديده شبهنوترکيبي غير

-MAT 1ي آميزشي به لحاظ ميزباني )فراواني تيپ آميزشي هاشوند.براساس نتايج  بدست آمده جدايي ايديومورفمزارع برنج محسوب مي

باشد( و عدم توليد آسکوکارپ در آزمايشگاه بيانگر هاي هرز غالب ميروي علفMAT 1-2روي برنج غالب است و فراواني  تيپ آميزشي1
 باشد. امکان بروز اختصاصيت ميزباني و تاثير عوامل ديگر در بروز تنوع ژنتيکي اين قارچ در ايران مي

 

 .لکه برگي ،بالست برنج ،Pyriculariaoryzaeقارچ  های کلیدی:واژه
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 Cytosporaهای های تولیدی توسط گونهفعالیت ضد میکروبی متابولیت
 

 عبدالرحمان رشیداقدم، اسداهلل بابای اهری، مهدی ارزنلو، ابوالفضل نرمانی، کیوان کریمی

 

 گاه تبریز.گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانش
 Jilavan.1990@yahoo.com 

 
باشند. بسياري از اين هاي مهم مياي از متابوليتروند که قادر به توليد طيف گستردهها به شمار ميترين ميکرواورگانيسمها از متنوعقارچ

مواد Cytospora هاي جنس شوند. در اين ميان، برخي از گونهي توليد ميترکيبات خاصيت ضد ميکروبي داشته و بصورت تجار
( سيتوسپوراسين Cytosporones A, B, C, D, and Eها )متابوليکي مفيدي با خاصيت ضد قارچي و ضد باکتريايي نظير سيتوسپورون

(Cytosporacinو الکتون )( هاlactonesتوليد مي )هاي توليد طالعه، خواص ضد ميکروبي متابوليتبه همين منظور، در اين م .کنند
غربي در جدا شده از درختان صنوبر در استان آذربايجان  .Cytospora spو  Cytospora chrysospermaشده توسط دو جدايه 

کشت مايع  هايبررسي گرديد. در شرايط آزمايشگاهي، ابتداً محيط .Bacillus spو  .Pseudomonas spمقابل دو استرين باکترياي 
روز در  30اسپور/ميلي ليتر مايه زني شدند و به مدت  1×106در جمعيت  Cytosporaدکستروز توسط دو جدايه قارچي -زمينيکشت سيب

هاي کشت جدا گرديد. هاي قارچي از محيطو سپس با استفاده از کاغذ صافي و شرايط خالٌ اندام درجه سلسيوس نگهداري شدند 25دماي 
و  75، 50، 25ها بصورت  از آن هاي رقتهاي قارچي درون اتوکالو استريل گرديد و متعاقباً سريدست آمده حاوي متابوليتسپس عصاره ب

ها توسط يک ميلي ليتر از هاي آزمايش اضافه گرديد و سپس لولهميلي ليتر از هر رقت به لوله 10درصد تهيه گرديدند. ميزان  100
زني شده بدون متابوليت به عنوان زني شدند. محيط کشت مايع مايهمايه  cfu/ml 109× 1در جمعيت  سوسپانسيون دو جدايه باکتري

زني شده در داخل ي مايههاها و شاهد سه تکرار آماده گرديد. لولهشاهد در نظر گرفته شد. الزم به ذکر است براي هر کدام از سري رقت
سه روز نگهداري شدند. سپس جمعيت يا تراکم باکتري رشد يافته با استفاده از دستگاه  درجه سلسيوس به مدت 25انکوباتور و در دماي 

 SPSSگيري شده و با شاهد مقايسه گرديدند. در نهايت نتايج به دست آمده توسط نرم افزار نانومتر اندازه 600اسپکتوفتومتر در طول موج 

Statistics 23 آناليز شدند. در قياس با شاهد، نتايج حا( صل از آزمون تيT-test در سطح احتمال )هاي توليد نشان داد که متابوليت 95
باعث کاهش جعيت  33/88و % 77/98داري به ترتيب به ميزان %به طور معني %100در غلظت  C. chrysospermaشده توسط جدايه 

هاي توليدي جدايه ازدارندگي متابوليتگرديدند. در حاليکه اثر ب .Bacillus spو  .Pseudomonas spباکتريايي دو جدايه 
Cytospora sp.  در مقابل جدايه باکترياييBacillus sp. %(16/93 بيشتر از جدايه باکتريايي )Pseudomonas sp. %(99/29 )

بوده و به  Cytosporaهاي هاي توليدي توسط گونهمشاهده گرديد. اين نتايج نشان دهنده وجود تفاوت در ترکيبات موجود در متابوليت
 تر باشند.  حساس Pseudomonasهاي نسبت به گونه Bacillusهاي رسد گونهنظر مي

 

 .، بازدارندگيPseudomonas ،Bacillusبيوتيک، ، آنتيCytosporaهای کلیدی: واژه
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 معرفی برخی از عوامل ایجاد کننده عالیم لکه برگی روی گیاه سویا در استان گلستان
 

 ین صارمی و علیرضا پورصفر، حسسعید احمدی

 

 گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 saeed.ahmadi70@ut.ac.ir 

 
باشد. ها ميوسيعي از بسترهرستي و بيماريزاي گياهي روي طيف هاي با فعاليت پودهقارچي هيفوميست، شامل گونه آلترناريا يک جنس

اند. عالوه بر اين، برخي هاي مختلف گياهي شناخته شدهاعضاي متعددي از اين جنس به عنوان عوامل ايجاد کننده لکه برگي روي ميزبان
با اهميت اقتصادي  دهند. سويا يک گياهي متعددي کيفيت محصوالت کشاورزي را تحت تاثير قرار ميهاي ثانويهها با توليد متابوليتگونه

درصد  20هاي سويا بطور متوسط داراي حدود شود. دانهاست که در نقاط مختلف جهان بطور گسترده براي توليد روغن و پروتِئين کشت مي
چي باشد. در ادامه بررسي فلور قارباشند و از اينرو يکي از ده محصول برتر مورد کشت در سطح جهان ميدرصد پروتئين مي 40روغن و 

 1394هايي از گياهان با يا بدون عاليم بيماري از مناطق مختلف تحت کشت سويا طي پاييز سال برداريگياه سويا در استان گلستان، نمونه
هاي کوچکي تقسيم شده و بوسيله محلول هاي گياهي داراي عاليم لکه برگي به بخشها، اندامانجام گرفت. به منظور جداسازي قارچ

مرتبه شست و شو با آب مقطر استريل مورد ضد عفوني سطحي قرار گرفتند.  3دقيقه و سپس  1درصد به مدت  1ديم هيپوکلريت س
 2آگار -هاي رشد کرده از حاشيه قطعات گياهي، به محيط غذايي آبها به روش کاغذ صافي مرطوب انجام گرفت. قارچجداسازي قارچ

آگار خالص -دکستروز-زميني-اسپور کردن و برداشتن نوک ريسه روي محيط غذايي سيب هاي تکدرصد منتقل شدند و با استفاده از روش
آوري جمع Alternariaجدايه با مشخصات جنس  20هاي قارچي، در مجموع شناختي اوليه جدايههاي ريختگرديدند. پس از بررسي

آگار زير نور  -هويج-ي محيط غذايي سيب زمينيهاي خالص شده روهاي قارچي، کشتشناختي جدايهگرديد. به منظور بررسي ريخت
روز نگهداري  5-7درجه سلسيوس به مدت  25-23ساعته روشنايي/ تاريکي و تحت شرايط دمايي  8/16فلوروسنت با تناوب نوري 

شناختي ات ريختاز دي ان اي ريبوزومي تکثير و تعيين توالي گرديد. بر اساس مشخص ITSگرديدند. جهت انجام مطالعات مولکولي ناحيه 
 .A. alternata, A. atra, A. chlamydospora, Aهاي هاي بدست آمده در بانک ژن، گونهو نيز نتايج حاصل از مقايسه توالي

infectoria  وA. tenuissima هاي قارچي مذکور روي گياه سويا، مورد شناسايي قرار گرفتند. جهت ارزيابي پتانسيل بيماريزايي گونه
هاي بيماريزايي نشان داد که بيماريزايي تحت شرايط کنترل شده در گلخانه روي رقم ويليامز انجام گرفت. نتايج آزمون هايآزمون
باعث ايجاد عاليم لکه برگي در گياه سويا پس از گذشت تقريبا هفت  A. tenuissima.و A. infectoria, A. alternata هاي گونه

 .Aاهد هيچگونه عاليم بيماري مشاهده نشد. همچنين نتايج نشان داد که ميزان توليد لکه در دو گونه شوند در حاليکه در تيمار شروز مي

alternata  وA .tenuissima  به مراتب بيشتر از گونه A. infectoriaباشد. بدين ترتيب در اين مطالعه سه گونه ميA. 

infectoria, A. alternata  وA. tenuissima  شوند. ي لکه برگي روي گياه سويا در ايران معرفي ميايجاد کنندهبه عنوان عوامل 
 

 .، تاکسونوميITS، بيماريزايي، Alternariaهای کلیدی: واژه
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 همراه با عالئم لکه برگی ذرت از ایران Curvularia buchloesاولین گزارش از قارچ 

 
  3و مهدی مهرابی کوشکی 2، جمشید حیاتی1گلنوش بابااحمدی

 

شناسی گیاهی،گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید بیماری 3و استادیار 2، دانشیار 1ترتیب دانشجوی کارشناسی ارشدبه 
 چمران اهواز 

 g.babaahmadi4565@gmail.com  

 
فيت، ساپروفيت اپيتواند به صورت آندوفيت، است که مي Pleosporacaeي هاي متعلق به خانوادهاز آسکوميست Curvularia جنس

هاي مهم گياهي باشد. اين جنس شامل شمار زيادي از بيمارگرهاي قارچي است که همراه عالئم لکه برگي، سوختگي و و يا از بيمارگر
موجب تواند باليت برگي، پوسيدگي طوقه و ريشه و بسياري از عالئم ديگر و با پراکنش وسيع تقريباً در سراسر دنيا گزارش شده است و مي

هاي اين جنس بيمارگر انساني هستند. در طي اين پژوهش خسارت و کاهش عملکرد محصوالت کشاورزي شود. همچنين، برخي از گونه
ي ، از منطقه1394هاي احتمالي همراه با عالئم لکه برگي ذرت در استان خوزستان، در طي سال منظور رديابي و آناليز فيلوژني قارچبه

آوري و به آزمايشگاه منتقل ها، جمعساقه و غالف برگ ها،هايي روي برگ( داراي لکهZea maysمونه گياهي ذرت )حميديه، تعدادي ن
ي بافت سالم و آلوده در متر از حاشيهسانتي 1تا  5/0ي گرديد. جهت جداسازي عوامل بيمارگر احتمالي، قطعات گياه آلوده به اندازه

( PDAآگار )-دکستروز-زمينيکردن در محيط کشت غذايي سيبشو و خشکوو پس از شستضدعفوني سطحي  ٪1هيپوکلريت سديم 
اسپور کردن انجام گرفت. در بررسي خصوصيات روش تک سازي بههاي قارچي، خالصقرار داده شدند. پس از رشد و جداسازي پرگنه

ها در سطح باشند. جهت شناسايي مولکولي جدايهيم Curvulariaها، مشخص شد که چند جدايه متعلق به جنس شناسي جدايهريخت
انجمادي و در ازت مايع پودر شد. -(، خشکPDBبرث )-دکستروز-زمينيي ميسليومي رشد کرده در محيط کشت مايع سيبگونه، توده
-اي پلي. واکنش زنجيره( با اندکي تغيير صورت پذيرفت1985از بافت پودر شده قارچي با استفاده از روش ريدر و برودا ) DNAاستخراج 

انجام شد. قطعات تکثيري حاصل که روي ژل الکتروفورز، باندي  ITSجهت تکثير نواحي ITS4و  ITS1مراز با جفت آغازگرهاي عمومي
ند. يابي گرديدسازي و سپس تواليبا اتانول مطلق، خالص DNAجفت باز توليد نمودند، با استفاده از روش رسوب  600ي تقريبي با اندازه

در بانک ژن ثبت شد. جستجوي بالست جهت بررسي ميزان  KX139031دسترسي  يک ترادف نوکلئوتيدي بعد از ويرايش با شماره
هاي هاي مربوط به استرين مرجع موجود در بانک ژن انجام شد که بر اساس آن، تواليهاي مذکور با تواليشباهت توالي نوکلئوتيدي جدايه

 C. buchloesاز جمله استرين  Curvularia buchloes ي هاي مرجع گونهبررسي، با استرين مورد هايمربوط به جدايه

CBS246.49 (Ac. No. KJ909765 شباهت )ي درصدي نشان دادند. آناليز فيلوژنتيکي مبتني بر ناحيه 99-100ITS هاي جدايه
را به اين گونه تأييد  هانمايي بيشينه، تعلق آنبا استفاده از الگوريتم درستهاي مربوط به استرين تيپ اين مطالعه، به همراه توالي حاصل در

 از ايران است.  C. buchloesنمود. براساس دانش ما، اين اولين گزارش از وقوع گونه 

 

  ITS. ، ذرت،C. buchloesهای کلیدی: واژه
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 های شمال ایرانان  شمشاد در جنگلدرخت از Clonostachys buxi (J.C. Schmidt ex Link)اولین گزارش 

 
 3، هادی کیادلیری1، حمیدرضا زمانی زاده2، منصوره میرابوالفتحی1، سعید رضائی1پریسا خزائلی

 

 تهران، ایران دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم وتحقیقات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه بیماری شناسی گیاهی،.1
 شکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایرانپزمؤسسة تحقیقات گیاه.2
 ، ایراندانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم وتحقیقات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه جنگلداری، تهران .3

  
آوري شده از منطقه مشاد جمعهاي شهاي شمشاد شمال کشور انجام شد، از نمونهدر جنگل 1394-1393هاي اي که در سالطي مطالعه

جداسازي شد. جداسازي قارچ  Clonostachys buxi (J.C. Schmidt ex Link)هايي از قارچ سي سنگان در استان مازندران جدايه
سازي شد. بررسي ريخت شناسي جهت شناسايي اوليه انجام گرفت، هاي متعارف انجام و سپس به روش تک اسپور خالصبا روش
ميليمتر( بود.  3-2درجه بسيار کند )روزانه  25 -23جوانه زده و رشد مسيليوم نيز در دماي  PDAي قارچ  به کندي روي محيط هاکنيديوم

اين قارچ داراي کنيديوفورهاي رنگ مسيليوم هوايي در ابتدا سفيد و سپس به صورت دواير متحدالمرکز به رنگ سفيد تا هلويي ديده شد. 
هاي انتهايي کنيديوفر تشکيل شده و عموما يک فيليد بينابيني د، در اين کنيديوفورها فياليدهاي بينابيني در بخشپنيسليوئيدي بو ثانويه 

و هم از سلول مولد کنيدي فياليدهاي بينابيني   همراه با يک فياليد انتهايي بود. کنيديومها هم از سلولهاي انتهايي کنيديوفور پنيسيلوئيد
دوکي شکل و در انتها نسبتا تيز  ها اي از کنيدي که روي هم لغزيده اند تشکيل شده بود ، کنيديوم ه صورت زنجيرهها بتوليد شد، کنيديوم

اين گونه از گونه  وجه تفکيک بارز به جانب بودند. متمايل  هيلوم  آنها داراي يک  ميکرومتر و 5-7× 1-2بودند، اندازه کنيديوم ها 
Volutella buxi ه هم هستند، وجود رنگ کلني  که اکثرا همراV. buxi  صورتي و رنگ کلنيC .buxi و  سفيد با دواير متحدالمرکز

سپس دي ان آ قارچ با روش   است. C. buxiنسبت به کنيديومهاي دوکي شکل   V. buxiهاي با دوسر مدور و تقريبا بيضوي کنيديوم
cTAB  استخراج و به کمک آغازگرهايBt2a/ Bt2b  باPCR ر شد. محصولتکثي  PCR   توسط شرکتmacrogen  کره جنوبي و

بالست و  NCBIاصالح و در DNAstar-Seqman تعيين توالي شد. توالي حاصل توسط نرم افزار ِ Sanger sequencingبه روش 
متي از ژن بتاتوبولين تکثير يافته با توالي اين ناحيه از ژن بتا توبولين ساير قارچها در سايت مذکور مقايسه شد. مقايسه توالي نوکلئوتيدي قس

 KM23211.1داد، توالي بدست آمده با توالي دو جدايه  نشان NCBIبا اطالعات موجود در بانک ژن  Bt2a/ Bt2bتوسط دو آغازگر 
ي )مرحله coronata Bionectria بهمربوط   AF358215.1و Clonostachys buxiي غيرجنسي(  مربوط به )مرحله

هاي  شمال ايران با بود و توالي يکي از جدايه Clonostachys buxiکه تاييدي بر شناسايي گونه  مشابهت دارد،درصد 100جنسي(
 باشد. قارچ در ايران مي Clonostachys buxiبه ثبت رسيد. اين اولين گزارش از قارچ   NCBIدر  KU685401.1شماره  دسترسي 

Clonostachys buxi (J.C. Schmidt ex Link)   که همنامSesquicillium buxi (J.C. Schmidt ex Link) W. 

Gams هاي شمشاد معرفي شده است مي باشد، به عنوان عامل زردي برگ(Batdorf, 1995).  
 

 .هاي شمال ايرانجنگل، شمشاد، Clonostachys buxiهای کلیدی: واژه
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 تتراپلوئید پنبه هایهای قارچ فوزاریوم در بذور برخی ارقام گونهردیابی گونه

 
 5، احمد درخشان4، فاطمه آزاد دیسفانی3، محمدرضا رمضانی مقدم2، مجتبی مرادزاده اسکندری1علی اکبرزاده

 

 شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علم و فرهنگ شعبه کاشمردانشجوی کارشناسی ارشد بیماری.1
آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و  استادیار بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و .2

 ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

استادیار بخش تحقیقات پنبه، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  .3
 کشاورزی، مشهد، ایران

 اهپزشکی، موسسه تحقیقات پنبه کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایراناستادیار بخش تحقیقات گی .4

  مربی  دانشکده کشاورزی، دانشگاه علم و فرهنگ شعبه کاشمر. .5

ali.akbarzade1368@gmail.com    
 

 ايباشد. بذر پنبه از ارکان توليد اين محصول بوده و سالمت آن از اهميت ويژهکشي ميايع نساجي و روغنپنبه يکي از گياهان مهم در صن

هاي مختلف اين قارچ همراه بذر باشد. انتقال گونهاندازد، قارچ فوزاريوم مياست. يکي از عواملي که سالمت بذر را به خطر مي  برخوردار
هاي بذور هاي ريشه و طوقه و نهايتأ کاهش عملکرد خواهد شد. در اين تحقيق نمونهيري، پوسيدگيزني، گياهچه ممنجر به کاهش جوانه

از مناطق توليد بذر در سراسر کشور جمع  G. barbadenseو  Gossypium hyrsutum   ي زراعيارقام تتراپلوئيد پنبه از دو گونه
مغز )آندوسپرم و جنين(، آندوسپرم و جنين بود، پس از ضدعفوني با هاي مختلف بذر که شامل بذرکامل، پوسته، آوري شد و قسمت

( کشت WA( و آب آگار )PDAزميني دکستروز آگار )هاي سيبهيپوکلريت سديم يک درصد و آبکشي با آب مقطر استريل، در محيط
مشخصات ماکروسکوپي، ميکروسکوپي و  هاي قارچي متعلق به جنس فوزاريوم مورد توجه قرار گرفته، خالص شده و بر اساسگرديد. جدايه

ي آنها (، گونه(Leslie et al.,2006و لزلي و همکاران  ( 3Nelson et al.,198با استفاده از کليدهاي تشخيصي نلسون و همکاران )
ورشيد، ساحل، کاشمر، هاي فوزاريوم بدست آمده از ارقام ورامين، خرداد، بختگان، خمورد شناسايي قرار گرفت. در اين پژوهش تعداد جدايه

هاي مختلف بذر هاي فوزاريوم بدست آمده از قسمت، صفر، صفر و صفر بود. تعداد جدايه1، 2، 10، 12، 30به ترتيب  T14دکترعمومي و 
 .Fهاي فوزاريوم شناسايي شده شامل ، صفر و صفر بود. گونه5، 6، 45شامل مغز، آندوسپرم، بذرکامل، پوسته و جنين به ترتيب 

verticillioides ،F. equiseti ،F. compactum   ،F. semitectum ،F. nygamai  وF. solani  ها بودند. فراواني اين گونه
 .equiseti F. ،Fهاي از مغز و آندوسپرم و   گونه  F. verticillioides  يجدايه بود. گونه 1و  1، 1، 2، 8، 15به ترتيب 

semitectum   و F. nygamai ي   مغز بذر پنبه جداشدند.  گونه فقط ازF. compactum  ياز بذرکامل و مغز و گونه   F. solani 
شوند. نتايج براي اولين بار در ايران از بذور پنبه گزارش مي F. nygamai و   F. compactumهاي فقط از آندوسپرم جدا گرديد. گونه

دهند نسبت به ساير ارقام از درصد آلودگي مي غالب پنبه کشور را تشکيلاين تحقيق نشان داد که بذور رقم ورامين که سطح کشت 
دهد که بيشترين آلودگي فوزاريومي ارقام مختلف پنبه داخلي بوده و مربوط به باالتري برخوردار است. از طرف ديگر اين پژوهش نشان مي

با درصد وقوع قابل  F. verticillioidesدهد که قارچ هاي حاصل از اين پژوهش نشان ميباشد. بطورکلي يافتهمغز و آندوسپرم مي
ريزي جهت کنترل شود. بنابراين برنامهي متداولترين ارقام تجاري کشور وجود داشته و با  انتقال بذر منتشر  ميتوجهي در داخل بذور پنبه

 باشد.اين قارچ بذرزاد به منظور توليد و توزيع بذور عاري از آلودگي ضروري مي

 

 .آلودگي، جنين، سالمت، پوستههای کلیدی: هواژ
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 در شرایط طبیعی و آزمایشگاهی Pseudocercospora pistacinaتشکیل فرم جنسی 

 
 و ضیا الدین بنی هاشمیسید حسن رحمتی 

 

 بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز ، شیراز، ایران

 hasanrahmati1365@gmail.com 

1-  

در شرايط  ايران  Pseudocercospora pistacina  ُ(pistacina Septoria)تاکنون اطالعاتي در مورد نحوه تشکيل فرم جنسي 
گاهي در اعماق مختلف خاک و شرايط آزمايش P.pistacina   وجود ندارد.  بنابر اين مطالعه به منظور بررسي تشکيل فرم جنسي قارچ

( و vera Pistacia)هاي آلوده حاوي پيکنيديوم و پيکنيديوسپور عامل بيماري از باغ هاي پسته  برگ 1392-1394در پاييز انجام شد.
هاي آلوده در ( به ترتيب از حومه قزوين و ارتفاعات اطراف داراب استان فارس جمع آوري شد. برگ Pistacai muticaدرخت هاي بنه )

متري خاک( در شرايط طبيعي در اواخر فصل آبان  سانتي 30و 10،20،  5هاي مختلف خاک )صفر،  پالستيکي در عمق هايداخل توري 
هاي آلوده را در ورمي کواليت سترون و مرطوب داخل ظروف پالستيکي در انکوباتور با ماه به مدت چند ماه قرار داده و گروه ديگر از برگ 

 هاي پالستيکي حاوي بافتبار توري ماه قرار داده شد. هر دو هفته يک  گراد( به مدت چند ي سانتيدرجه 25و 5،15دما هاي مختلف )
هاي آلوده پس  هاي آلوده داخل ظروف پالستيکي خارج کرده و به محيط آزمايشگاه منتقل گرديد. برگ هاي آلوده و همچنين بافت

اده و تغييرات اوليه در بافت هاي آلوده مورد بررسي قرار گرفت. به مجرد شروع تغييرات ازشستشو با استفاده از تيغ تيز يا اسکارپل برش د
درجه جهت برش با  ميکروتوم  56و سپس مراحل آبگيري با استفاده از پارافين مرک  FAAقطعات آلوده پس از هواگيري و تثبيت در  

انين و فست گرين برش ها روي اساليد ميکروسگوپي فيکس گرديد.  بر کامبريج دوار آماده شد و مراحل رنگ آميزي  با استفاده از سافر
متري خاک در اواسط دي ماه آسکوکارپ  به تعداد زياد در برگ پسته و بنه تشکيل شده و آسکوسپورها در  سانتي 5اساس نتايج در عمق 

گونه آسکوکارپي  بالغ شدند. در سايراعماق خاک هيچهاي بهمن و اسفند مراحل بلوغ خود را سپري کرده و در اواخر اسفند کامالٌطي  ماه 
روز اندام جنسي )آسکوکارپ( قارچ عامل بيماري بر روي  85تشکيل نشد.  نتايج حاصل از بررسي آزمايشگاهي نشان داد که بعد از گذشت 

هاي تشکيل است . اولين آسکوکارپ  درجه سانتي گراد تشکيل شده 25و ميزان کمتري در  15و 5هاي آلوده پسته و بنه  در دماي  برگ
اتفاق افتاد. که با افزايش دما تشکيل  110گراد در روز  درجه سانتي 25 و در انکوباتور 97گراد در روز درجه سانتي 15 شده در انکوباتور

گراد نگهداري درجه سانتي 5هايي که در انکوباتور  آسکوکارپ به تاخير افتاده و همچنين بيشترين تعداد آسکوکارپ تشکيل شده در برگ
گراد نگهداري شده بودند، درجه سانتي 25هايي که در انکوباتور  شده بودند، مشاهده شد و کمترين تعداد آسکوکارپ تشکيل شده در برگ

 مشاهده شد. 

2-  

 .Pistacia vera, P.mutica آسکوکارپ، عمق خاک، دما،  های کلیدی:واژه
  

mailto:hasanrahmati1365@gmail.com


 بیستودومین کنگره گیاهپزشکی ایران - 6 تا 9 شهریور 1395- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

 

210 
 

210 

 اندوفیت به دست آمده از گیاهان دارویی بادرشبو، پونه و نعنافلفلی هایمطالعه تاکسونومیکی قارچ
 

 و یوبرت قوستا مینا نوری
 

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

 
اند. هاي اندوفيت خوانده شدهها به نام قارچشوند که تعدادي از آنهاي منحصر بفردي کلنيزه ميفضاهاي داخلي گياهان توسط ميکروب

دهند و به دليل پراکنش وسيع جغرافيايي، تنوع زيستي زياد و توليد بسياري از ها يک جزء مهمي از تنوع ميکروبي را تشکيل مياين قارچ
اند. در اين کشي، سميت سلولي و ضد سرطان مورد مطالعه وسيعي قرار گرفتهفعال مفيد با خواص ضد ميکروبي، حشرهترکيبات زيست

هاي اندوفيت از گياهان دارويي بادرشبو، پونه و نعنافلفلي در شهرستان اروميه بررسي شده است. گياهان سالم و ع زيستي قارچمطالعه، تنو
آوري شدند. عمل جداسازي ، از مزارع مختلف در سطح شهرستان اروميه جمع1394بدون هيچگونه نشانه بيماري طي فصل رشدي سال 

هاي عفوني شده در تشتکهاي ضداي انجام گرفت. قطعات کوچکي از نمونهاز روش ضدعفوني چند مرحلههاي اندوفيت با استفاده قارچ
درجه سلسيوس به مدت چهار هفته نگهداري شدند.  25آگار کشت و در انکوباتور با دماي -دکستروز-زمينيپتري حاوي محيط کشت سيب

ها سازي جدايهآگار دو درصد منتقل شدند و عمل خالص-حاوي محيط کشت آب هاي جديدها به تشتکهاي رشد کرده از حاشيه بافتقارچ
هاي مختلف اين گياهان بدست آمد. جدايه از بخش 214هاي برداشتن نوک ريسه يا تک هاگ کردن انجام گرفت. در مجموع به روش

 10ها انجام گرفت. تعداد ي معتبر شناسايي قارچها و با استفاده از کليدهاها بر اساس مشخصات ريخت شناختي آنعمل شناسايي جدايه
 Boeremia exiguaهاي شناسايي شده به ترتيب حروف الفبا شامل جنس قارچي شناسايي شدند. آرايه 9گونه متعلق به 

،Chaetomium madrasense ،Clonostachys rosea ،Myrothecium roridum ،Periconia sp. ،Pyrenochaeta 

sp. ،Pyrenophora semeniperda ،Talaromyces sp.   وThielaviopsis basicola  از گياه بادرشبو
(Dracocephalum moldavica L.گونه ،)هايClonostachys rosea ،Myrothecium roridum ،Myrothecium 

verrucaria   وPericonia sp. ( از گياه پونهMentha pulegium L. و گونه )Clonostachys rosea ياه نعنافلفلي از گ
(Mentha piperita L.مي )ها، گونهباشند. از بين آن Pyrenophora semeniperda جديد قارچي در  براي اولين بار به عنوان گونه

و کمترين فراواني نيز به آرايه Clonastachys roseaهاي شناسايي شده به گونه شود. بيشترين فراواني در ميان گونهايران گزارش مي
تعلق  Thielaviopsis basicolaو  Myrothecium verrucaria ،Periconia sp.  ،Pyrenophora semeniperda هاي

هاي اندوفيت از گياهان بادرشبو، پونه و هاي شناسايي شده براي اولين بار از ايران به عنوان قارچداشت. بر اساس منابع موجود، تمامي گونه
 شوند. نعنافلفلي گزارش مي

 

 .همزيستيشناسي، درونزيستي، ريختشناسايي، تنوعهای کلیدی: اژهو
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 ی عصبیتشخیص بیماری سفیدک پودری هلو با استفاده از پردازش تصویر و شبکه

 
 4مقدم، عصمت مهدیخانی3حمید روحانی، 2، سید محمد رضوی1اعظم سلیمانی دیزیچه

 

 اه فردوسی مشهد شناسی گیاهی دانشگدانشجوی کارشناسی ارشد بیماری.1

 دانشجوی دکترای کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد.2
 پزشکی دانشگاه فردوسی مشهداستاد گروه گیاه .3
 پزشکی دانشگاه فردوسی مشهداستاد گروه گیاه .4

azam.soleimany@stu.um.ac.ir 
 

هايي ها، لکهشود. پس از باز شدن برگيايجاد م Sphareotheca pannosa var. persicaبيماري سفيدک پودري هلو توسط قارچ  
رنگ و ها سبز کمتر شده و برگ در محل لکهها کمي وسيعشوند. سپس سطح لکهرنگ سفيد در سطح بااليي و گاهي زيرين ديده ميبه

ها کمي در محل لکهشوند و تغيير رنگ اپيدرم بيشتر شده و بافت برگ تر ميهاي برگ بزرگتدريج لکهشود. بهاي ميمايل به قهوه
شود و دو نيم پهنک حول رگبرگ اصلي به سمت باال دار شده و مشابه حالتي ميکند، سپس برگ چينبرجستگي يا فرورفتگي پيدا مي

ها قهوه اي است. در خورند و بيشتر سطح برگ پوشيده از اليه آردي شکل قارچ بوده و پهنک برگ در آن قسمتبرگشته، پيچ و تاب مي
ي عصبي استفاده شده است. پردازش تصوير به قاله براي شناسايي اين بيماري از فناوري پردازش تصوير و قدرت يادگيري شبکهاين م

شود. براي تهيه ي عصبي به مدلي براي يادگيري الگوهاي مختلف گفته ميفرايند تحليل و آناليز تصوير به صورت ديجيتالي و شبکه
برداري است، تصوير تهيه شد. متر که بهترين فاصله براي عکسسانتي 30نمونه مختلف با فاصله 160از  هاي مختلف از اين بيماريعکس
هاي ها و حذف عالئم زائد و دادههاي الزم بر روي عکسپردازشنمونه سالم هستند. پس از انجام پيش 80نمونه بيمار و  80ها شامل نمونه

-سازي شد. از جمله ويژگيها طراحي و پيادههاي مختلف نمونهير مناسب براي شناسايي ويژگيغير قابل استفاده، الگوريتم پردازش تصو

شود عبارتند از مساحت بيماري، تيرگي، رنگ و رنگ محل تالقي با نواحي ها استخراج ميهايي که از طريق اين الگوريتم از تصوير نمونه
عقب براي ي عصبي با انتشار بهدست آمده، از شبکهن بيماري از تصاوير بهويژگي مختلف براي اي 10سالم. پس از استخراج بيش از 

ي عصبي طراحي شده چند اليه و با انتشار يادگيري اين الگوها و انطباق آن با بيماري يا عدم بيماري نمونه استفاده شد. ساختار کلي  شبکه
گيري و يادگيري هاي يادگيري در هر تکرار و افزايش دقت تصميموزن ي عصبي، اصالحعقب بوده است. دليل استفاده از اين نوع شبکهبه

 30ي عصبي طراحي شده و تصوير براي آموزش شبکه130تصوير تهيه شده، 160هاي است. از مجموعه آن باتوجه به نوع بيماري نمونه
مورد استفاده قرار  cross-validationبه روش اند. دو مجموعه آزمون و آموزش نيز ي عصبي استفاده شدهتصوير براي آزمون اين شبکه

است. يعني در  79/96دهند که دقت روش پيشنهادي %تر باشد. نتايج نشان ميتر و به واقعيت نزديکدست آمده دقيقاند تا نتايج بهگرفته
اين است که با استفاده از الگوي دهد. اهميت اين نتايج در درستي تشخيص ميحالت به 79/96تشخيص نمونه بيمار از نمونه سالم در %

هزينه و با دقت بسيار باال انجام صورت خودکار، بسيار آسان، کمهاي هلو بهطراحي شده در اين مقاله، امکان شناسايي اين نوع از بيماري
نه، بسيار حائز اهميت هاي آلوده در حجم انبوهي از يک نمودليل کمبود وقت براي شناسايي همه نمونهشود، امري که در صنعت بهمي

 است.

 

 .ي عصبيپردازش تصوير و شبکه ،بيماري سفيدک پودري هلو واژه های کلیدی:
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بر روی  Phellinus tuberculosusو  Phaeoacremonium fraxinopennsylvanicumجداسازی و شناسایی 

 ( در ایرانAmygdalus wendelboi Freitagدرختچه ارژن )

 
 2و مهدی سرچشمه پور 1د محمدی، حمی1محبوبه سهرابی

 

 بخش گیاهپزشکی دانشکده کشاوری، دانشگاه شهید باهنر کرمان -1

 بخش علوم خاک دانشکده کشاوری، دانشگاه شهید باهنر کرمان -2 
mahboobehsohrabi60@gmail.com 

 
مراه با بيماري هاي شاخه و تنه برخي از درختان مناطق کوهستاني در استان کرمان، مطالعه اي بر روي به منظور شناسايي فلور قارچي ه

درختان ارژن )ارچن( در منطقه سرچشمه انجام گرديد. نمونه برداري از شاخه هاي درختان بيمار که داراي نشانه هاي بيماري به شکل 
هاي داخلي بيماري به صورت تغيير رنگ و پوسيدگي بافت چوب بودند انجام شد. با  مرگ شاخه ها، شانکر، سرخشکيدگي و همچنين نشانه

تهيه برش هاي طولي و عرضي از نمونه هاي جمع آوري شده نوع تغيير رنگ بافت چوب مورد بررسي بيشتر قرار گرفت. براي جداسازي 
ته يا پوسيده و بافت سالم جدا و به مدت سه دقيقه در محلول عوامل قارچي قطعات کوچکي از بافت چوب و از مرز بين بافت تغيير رنگ ياف

درصد هيپوکلريت سديم گند زدايي و دو مرتبه با آب استريل شستشو داده شدند. قطعات سترون شده بر روي محيط کشت عصاره  5/1
 C 25°محيط هاي کشت در دماي ( کشت داده شدند. MEAS/ ميلي گرم بر ليتر از سولفات استرپتوميسين )5( داراي MEAآگار )-مالت

و تاريکي نگهداري گرديدند. جدايه هاي قارچي که از قطعات کشت داده شده رشد کردند جهت شناسايي به محيط کشت جديد منتقل 
شدند. جدايه هاي به دست آمده بر اساس ويژگي هاي ريخت شناختي و محيط کشت شناسايي شدند. شناسايي جدايه هاي انتخاب شده با 

 Genomic DNA ®AccuPrepبا استفاده از کيت  DNAش هاي مولکولي نيز مورد تاييد قرار گرفت. براي اين کار کل رو

Extraction Kit .و بر اساس دستورالعمل شرکت سازنده از ميسليوم جدايه ها استخراج گرديدDNA  استخراج شده بر روي ژل آگاروز
نگهداري گرديد. شناسايي ظاهري جدايه ها با تکثير و تجزيه و تحليل بخشي از  - C 20°/% مشاهده و براي مراحل بعدي کار در دماي 7

مورد تاييد قرار گرفت.  ITS4و  ITS1با به کارگيري دو آغازگر  ITSو ناحيه  Bt2bو  T1( با استفاده از دو آغازگر BTژن بتا توبولين )
شاخه هاي آلوده که در برش عرضي داراي تغيير رنگ بافت چوب بودند از  Phaeoacremoniumجدايه از يک گونه  12در اين مطالعه 

 Phaeoacremoniumجداسازي شد. بر اساس ويژگي هاي ريخت شناختي و مولکولي )ژن بتا توبولين( اين جدايه ها 

fraxinopennsylvanicum  قارچ بازيديوميست جدايه از يک  21تشخيص داده شدند. از نواحي بافت چوب با نشانه هاي پوسيدگي نيز
بر جداسازي گرديد. اين جدايه ها سرعت رشد نسبتا بااليي داشتند و پرگنه آنها در ابتدا سفيد و با گذشت زمان به رنگ قهوه اي ديده شدند. 

ه شناسايي شدند. اين مطالع Phellinus tuberculosus( اين جدايه ها به عنوان ITSاساس ويژگي هاي ريخت شناختي و مولکولي )
 مي باشد. A. wendelboi بر روي Ph. tuberculosisو  P. fraxinopennsylvanicumاولين گزارش از دو گونه 

 

 .، کرمان، بيماري هاي شاخه و تنهITSژن بتا توبولين، های کلیدی: واژه
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استفاده از در ایران با  .Pistacia sppبه عنوان عامل لکه برگی  Pseudocercospora pistacinaاولین گزارش 

 نشانگرهای مولکولی

 
 زاده قلمفرسا، مریم میرطالبی، سید حسن رحمتی، رضا مستوفیضیاء الدین بنی هاشمی

 

 بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز ، شیراز، ایران

 Zia1937@gmail.com 

 
تنها گونه مهمي است که به  Pistacia vera هاگونه گونه است. از ميان اين 11داراي  Anacardiaceaeاز خانواده  Pistaciaجنس 

 هاي جنگلي ايران پراکنده هستند. گياه پسته )بنه( در عرصه .mutica Pشود، ولي گونه هاي ديگر آن مانند صورت اقتصادي کشت مي

vera P.ان، عراق، لبنان، فلسطين، جنوب صورت وحشي در ترکيه، سوريه، ايرباشد که در آن هنوز بهبومي غرب آسيا و آسياي ميانه مي
کند. يکي از بيماريهاي مهم برگ و خوشه در پسته، بيماري سپتوريوز است که توسط گونه هاي مختلف جنس اروپا، آسيا و آفريقا رشد مي

Septoria  ي مهم برگي در درختان ها عنوان يکي از بيماريهاي کاليفرنيا بهمتحده آمريکا و باغگزارش شده است. اين بيماري در اياالت
ترين بيماري در باغ هاي کاليفرنيا، يوتا، تگزاس، آريزونا و نووادا شناخته شده است. از شود. اين بيماري به عنوان معموليپسته محسوب مي

گونه  4در  گزارش شده در درختان پسته بر اساس ريخت شناسي اخيرا با کار برد ابزار مولکولي تغييرات مهمي Septoriaچهار گونه 
باقي مانده و دو گونه ديگر به ساير جنس ها انتقال داده شده است.  Septoriaگزارش شده ايجاد شده و تنها دو گونه آن به عنوان جنس 

و  شود. از مهمترين گونه سپتوريا در نواحي مديترانهاز بارزترين عالئم لکه هاي تيره با پيکنيديوم سياه رنگ که در دوطرف برگ ظاهر مي
برگي سپتوريايي پسته مي باشد. تاکنون اطالعاتي در مورد خصوصيات مولکولي قارچ عامل بيماري لکه pistacina Septoria ايران گونه

در ايران وجود ندارد. بنابراين اين مطالعه به منظور شناسايي اين قارچ عامل بيماري در قزوين در پسته و بنه فارس انجام شد. در طول 
هاي برگي با عالئم نقاط سياه رنگ از باغ هاي پسته و درخت هاي بنه به ترتيب در باغات پسته استان جدايه 1392-3941هاي سال

هاي آلوده بر روي محيط کشت اسيدي سيب هاي کوچک از برگقزوين و ارتفاعات شهرستان داراب در استان فارس جمع آوري شدند. تکه
هاي جداشده به محيط روز نگهداري شدند و پرگنه 5درجه سلسيوس به مدت  25ها در دماي شتزميني دکستروز آگار کشت شد. محيط ک

هاي حاصل از تک اسپور به دست آمد. با استفاده از شناسي و مولکولي، پرگنهقبل از شناسايي ريخت .انتقال داده شدند PDA کشت
ي عرضي، اندازه پيکنيديوسپور، اده قرار گرفت شامل تعداد ديوارهشناختي که براي شناسايي مورد استفميکروسکوپ نوري صفات ريخت

ي هاي مورد مطالعه با استفاده از واکاوي فواصل ترانويسي شدهپيکنيديوم، آسک، آسکوکارپ و آسکوسپور بود. شناسايي مولکولي جدايه
شناختي به همراه تفاده شد. صفات ريختاس ITS4و  ITS1ريبوزومي تعيين شد که از آغازگرهاي  RNA( از محل ژن ITSداخلي )

تشخيص داده شده بودند، بر اساس داده  pistacina Septoriaشناختي هايي که با روش ريختواکاوي مولکولي تأييد کرد که جدايه
از ايران  به عنوان عامل لکه برگي پسته .pistacina Pهستند. اين اولين گزارش از  pistacina Pseudosercosporaهاي مولکولي 

 است.
 

 .ي داخليلکه برگي سپتوريايي، پسته، بنه، فواصل ترانويسي شده های کلیدی:واژه
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 های ماکروبازیدیومیست در استان گیالنتنوع قارچ

 
 1، سید اکبر خداپرست  2،معصومه قبادنژاد1سیده گلستانه تیموری سندسی

 

 الن، رشت دانشگاه گیگروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، -1
 .های علمی و صنعتی ایرانفناوری، سازمان پژوهشپژوهشکده زیست -2

Golestane.69@gmail.com 
 

ها جايگاه هاي ماکروبازيديوميست به دليل همزيستي با درختان، مصرف خوراکي و دارويي حائز اهميت هستند. هر گونه از قارچقارچ
تواند با يک درخت بطور اختصاصي و يا با چندين درخت باشد. ميزبان ها مييديوميستاکولوژيکي مشخصي دارند. همزيستي در ماکروباز

ها معموال در فصول بهار و پاييز بعد از بارندگي ها هم درختان پهن برگ و هم سوزني برگ هستند. دوره رويش اين قارچاين دسته از قارچ
ها در ايران و ا مطالعات غير متمرکز و محدودي در خصوص اين دسته از قارچهاي ماکروبازيديوميست ، تنهباشد. علي رغم اهميت قارچمي

به ويژه در استان گيالن صورت گرفته است. گيالن استاني با مساحت کم در شمال ايران است که داراي شرايط آب و هوايي معتدل 
هاي ان واقع شده و لذا تنوع قارچباشد. پوشش جنگلي عمدتا متشکل از بلوط، راش و ممرز اغلب در غرب استمرطوب مي

هاي ماکروبازيديوميست در ي صورت گرفته در خصوص قارچباشد. در مطالعهماکروبازيديوميست در غرب بيشتر از ساير نقاط استان مي
شناسايي شد  آوري وهاي استان گيالن جمعگونه از جنگل 21، 1394و  1393هاي هاي پاييز و بهار سالغرب استان گيالن در طي فصل

آوري و عکس برداري از نمونه هاي تازه به روش استاندارد ها بعد از جمعباشد. نمونهکه اين تعداد به نسبت مساحت کم استان چشمگير مي
 ، محلول ملزر و آبي کتان صورت پذيرفت که شناسايي در%3خشک شدند و شناسايي با استفاده از مواد شيميايي مانند پتاسيم هيدروکسيد

ي شناسايي شده توسط مردم گيالن مصرف خوراکي دارند. در بين گونه 21سطح گونه با استفاده از کتب معتبر قارچشناسي انجام شد. اکثر 
برداري صورت گرفت که در بين هاي شفت، سراوان، ماسال، شاندرمن، فومن، رشت و رودبار نمونهمناطق استان گيالن از شهرستان

آوري شده با درختان بلوط بصورت هاي جمعن شهرستان شفت از بيشترين تنوع برخوردار بود. اکثر نمونههاي غرب گيالشهرستان
، Russulalesهاي هاي شناسايي شده به راستهبرگ همزيستي دارند. گونهبرگان و ساير درختان پهناکتوميکوريز بوده و کمتر با سوزني

Cantharellales  وAgaricales ي هاي راستهه در اين بين بيشترين تنوع متعلق به گونهتعلق داشته کRussulales باشد. در مي
، Amanita caesarea ،Macrolepiota procera ،Russula cyanoxanthaهاي هاي شناسايي شده گونهميان گونه

Lactarius ruginosus  وRussula luteotacta ي خورد که دو گونهبه چشم ميLactarius ruginosus  وRussula 

luteotacta ي از راستهRussulales شناسي دانشگاه گيالن و ها در هرباريوم قارچشوند. تمامي نمونهبراي اولين بار از ايران گزارش مي
هاي آوري قارچشوند. شناسايي و جمعهاي علمي و صنعتي ايران نگهداري ميبخشي نيز در هرباريوم جديدالتاسيس سازمان پژوهش

ي علمي ها در چرخه صنعت و داروسازي در اختيار جامعهتواند پتانسيل در خور توجهي جهت وارد نمودن اين قارچکروبازيديوميست ميما
 قرار دهد.

 

 .Russulalesگيالن، ماکروبازيديوميست، اکتوميکوريز، های کلیدی: واژه
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 تاثیر فصل روی تنوع قارچ های اندوفیت پوست تنه درختان پرتقال

 
 3، مهدی ارزنلو2، حشمت اهلل رحیمیان2، محمد علی تاجیک قنبری1حکیمه ضیایی جویباری

 

 دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.1

 یعی ساریعضو هیات علمی گروه گیاه پزشکی ، بخش بیماری شناسی گیاهی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طب.2

 عضو هیات علمی گروه گیاه پزشکی ، بخش بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.3

Hakimeh.ziaie@yahoo.com 
 
 

اغلب گياهان حامل قارچ هاي اندوفيت عاليمي از خود نشان نمي دهند . در طبيعت روابط گوناگوني در بين ارگانيسم ها وجود دارد که 
بط تحت تاثير فيزيولوژي گياه و شرايط محيطي قرار مي گيرند. به منظور بررسي تاثير عوامل محيطي بر تنوع و جمعيت قارچ اغلب اين روا

انجام شد. جهت بررسي اوليه، نمونه ها  94-1393هاي اندوفيت، نمونه برداري از شاخه هاي سالم درختان پنج ساله،  در چهار فصل سال 
ع ظرف شويي شسته و سپس چند بار با آب جاري، آبکشي شدند. پس از جدا کردن پوست از چوب، بافت پوست به يک بار با استفاده از ماي

)به مدت پنج دقيقه( ،  %5/3)به مدت يک دقيقه( ، هيپوکلريت سديم  %96ميلي متر برش داده، قطعات به ترتيب در اتانول  2×7ابعاد تقريبا 
خر سه بار )هر کدام به مدت پنج دقيقه( در آب مقطر استريل قرار داده و بعد از خشک شدن در کاغذ ) به مدت سي ثانيه( و درآ %96اتانول 

درجه سلسيوس، در شرايط تاريکي مداوم قرار داده شدند. هر روز هيف  25به مدت سه هفته در دماي    MEAصافي به  محيط کشت
انتقال داده شدند. پس از جداسازي قارچ ها، خالص سازي به روش جديد   MEAهاي رشد کرده کنترل و هيف هاي جوان به پتري هاي

بيشترين تعداد تعداد تک اسپور و نوک ريسه ، شناسايي بر اساس ويژگي هاي مولکولي و مرفولوژيکي صورت گرفت. نتايج نشان دادکه 
غناي گونه در فصل زمستان بيشتر از همه،  جدايه هاي به دست آمده به ترتيب در فصل تابستان، زمستان، پاييز و سپس بهار بوده است.

، Alternaria  alternata ،Alternaria  citriدر نهايت بهار کمترين مقدار را به خود اختصاص داد. قارچ هاي  تابستان برابر وپاييز و 

Alternaria infectoria ،Alternaria  tenuissima ،Nigrospora  oryzae ،Nigrospora  sphaerica ،

Leptosphaeria sp. وPleospora  herbarum  در همه فصول، قارچ هايPhyllosticta  capitalensis  وSordaria   

fimicola  در فصل هاي زمستان و پاييز، قارچ هايAspergillus  terreus ،Biscogniauxia  nummularia ،Bjerkandera 

 adusta  و Xylaria cubensis در فصل زمستان، قارچSarocladium  implicatum و قارچ  در فصل بهار و تابستان
Epiccocum  nigrum  تنها در فصل تابستان جداسازي شد. طبق اين بررسي حضور برخي از قارچ هاي اندوفيت تحت تنش هاي

براي فراواني برخي  اين موضوع مي تواند دليليدمايي قرار مي گيرد به گونه اي که بيشترين تاثير در تايستان و زمستان مشاهده شد. 
 قارچها در تنش هاي دمايي باشد.

 

 .جداسازي، غناي گونه، پوست، تنش دماييهای کلیدی: واژه
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به عنوان گونه جدید  Phaeocytostroma  plurivorum  های اندوفیت ریشه ذرت و گزارشمعرفی برخی قارچ

 های ایرانبرای فلور قارچ
 

 2اجیک قنبریو محمد علی ت1حکیمه ضیایی جویباری

 

 دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.1

 ، بخش بیماری شناسی گیاهی ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری عضو هیات علمی گروه گیاه پزشکی.2

Hakimeh.ziaie@yahoo.com 
 

 مي کند. هايي از قبيل تنش شوري و تنش آبيچ هاي اندوفيت در داخل گياه، کمک به تحمل تنشها به عنوان قارحضور ميکروارگانيسم

هاي اندوفيت حاضر تنوع قارچ هاي اندوفيت بر اساس شرايط جوي و جغرافيايي، نوع اندام و نوع گياه متفاوت است.به منظور بررسي قارچ
کشت خالص با کنترل علف هرز، در زمان به بار نشستن محصول، در تابستان سال هاي سالم ذرت در در ريشه ذرت، نمونه برداري از ريشه

متر برش داده، قطعات به ها ابتدا توسط جريان ماليم آب شسته شدند. سپس بافت ريشه به ابعاد تقريبا پنج ميليانجام شد. نمونه 1394
)به مدت سي ثانيه( و درآخر سه بار  %96مدت پنج دقيقه( ، اتانول )به  %5/4)به مدت يک دقيقه(، هيپوکلريد سديم  %96ترتيب در اتانول 

منتقل و به    MEA)هر کدام به مدت پنج دقيقه( در آب مقطر استريل قرار داده و بعد از خشک شدن در کاغذ صافي به  محيط کشت
قارچ ها بر اساس  از جداسازي و خالص سازي،درجه سانتي گراد، در شرايط تاريکي مداوم قرار داده شدند. پس  25مدت سه هفته در دماي 

 Fusariumو مرفولوژيکي شناسايي شدند.  قارچ هاي جداسازي شده شامل:  ( 5ITS و 4 ويژگي هاي مولکولي )پرايمر 

brachygibbosum ،Fusarium fujikuroi ،Fusarium proliferatum ،Fusarium solani ،Macrophomina 

phaseolina ،Paecilomyces variotii ،Phaeocytostroma plurivorum ،Schizophyllum commune ،
Thanatephorus  cucumeris ،Trichoderma  harzianum ها متعلق به قارچ هاي بوده است. بيشترين جمعيت

Macrophomina phaseolina و   harzianum Trichoderma ز بوده است. اين مطالعه نشان داده است که گروه متنوعي ا
هاي هاي ريشه ذرت هستند. لذا اين قارچها بيمارگر اصلي بيماريهاي اندوفيت در ريشه ذرت مستقر هستند که برخي از اين قارچقارچ

هاي هاي محيطي باشند. اين مطالعه اولين بررسي قارچزا شدن در شرايط خاص از جمله استرساندوفيت مي توانند هشداري براي بيماري
 باشد.اولين گزارش براي مايکوبيوتاي ايران ميPhaeocytostroma  aplurivorum در ايران و آرايه اندوفيت ريشه 

 

 .اندام سالم، تنوع، کشت خالص، ويژگي مولکوليهای کلیدی: واژه
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بر روی باقال در  Stemphylium vesicariumو  Stemphylium botryosumی زایی دو گونهبررسی واکنش بیماری

 ایلخانهشرایط گ

 
 3و فاطمه شیخ 2، محمدعلی آقاجانی1کتولینظرینسیم شیخ

 

 شناسی گیاهی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد گرگان، ایران . دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری1

 . بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، گرگان، ایران2 
 یقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، گرگان، ایرانبخش تحق .3 

n.sheikhnazari@yahoo.com 
 

هاي زيادي از باقال گزارش شده است که در حال حاضر رقم برکت به ترين گياهان زراعي ايران است. در ايران واريتهباقال يکي از قديمي
شود. بسياري از تحقيقات پزي و بازارپسندي رقم غالب در  استان گلستان محسوب ميانه درشتي، زودلحاظ پر محصولي، د
Stemphylium spp. ي اين بيماري دارد. دماي هوا، هاي مختلف تاييد کرده است که عوامل محيط نقش مهمي در توسعهاز روي ميزبان

و  Stemphylium vesicariumهاي گونه ماري هستند.ترين عوامل گسترش اين بيخيسي برگ و رطوبت محيط مهم
Stemphylium botryosum  .سوختگي استمفيليومي  به عنوان عامل بيماري سوختگي استمفيليومي در استان گلستان گزارش شدند

عث کاهش توليد باقال زدن به برگ و محدود نمودن فتوسنتز، باشود که با خسارتهاي قارچي باقال محسوب ميترين بيمارييکي از مهم
ي هاي روي برگ( در بين دو گونهزايي )بر اساس وسعت لکهشود. هدف از اين تحقيق بررسي اختالف بيماريدر واحد سطح مي

Stemphylium botryosum  وStemphylium vesicarium هاي رقم برکت در شرايط آزمون با زخم و بدون زخم بر روي برگ
تکرار( در نظر گرفته شد و آزمون  10گلدان ) Stemphylium 10ي قارچ بوده است. در اين آزمايش براي هر گونهباقال در شرايط گلخانه 

گراد( انجام شد. عاليم درجه سانتي 22هاي باقال در شرايط گلخانه )در دماي متري بر روي برگميلي 5هاي ميسيليومي با قرار دادن قرص
ها از لحاظ وسعت گيري شد. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که اختالف بين گونهزني اندازهاز مايهروز پس  7ها، بيماري بر روي برگ

دار درصد معني 99دار بوده و اختالف بين دو روش آزمون )با زخم و بدون زخم( نيز در سطح درصد معني 99هاي ايجادشده در سطح لکه
که جاييدار نبوده است. از آنها معنيدار بوده است ولي اختالف ميان گلداندرصد معني 99روش آزمون در سطح × بوده و اثر متقابل گونه 

ها به تفکيک گونه و روش ها بر اساس اين دو فاکتور انجام شد و دادهدهي دادهدار بود، بنابراين برشروش آزمون معني× اثر متقابل گونه 
ها اختالف زايي بدون زخم نشان داد که بين گونههاي آزمون بيمارياريانس دادهآزمون مورد تجزيه واريانس قرار گرفتند. تجزيه و

متر مربع بود. ميلي 1/15و  1/14به ترتيب  S. vesicariumو  S. botryosumداري وجود ندارد و ميانگين مساحت لکه براي معني
داري بين دو گونه وجود دارد به اين صورت که ميانگين معنيزايي با زخم نشان داد که اختالف هاي آزمون بيماريتجزيه واريانس داده

مربع بود. نتايج نشان داد که مترميلي 4/27و  2/70به ترتيب  S. vesicariumو  S. botryosumي مساحت لکه ايجاد شده توسط گونه
تر بيش S. vesicariumي از گونه S. botrryosumي هاي ناشي از گونهتر است و وسعت لکهها در آزمون با زخم بيشوسعت لکه

 است.
 

 .زايي، شرايط گلخانه، آزمون بيماري.Stemphylium sppباقال، سوختگي استمفيليومي برگ، های کلیدی: واژه
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 نقش پروتئازهای تولید شده در بیماریزایی قارچ های بیمارگر گوجه فرنگی با تجزیه کتینازهای میزبان
 

  منصور کریمی جشنی

 

 آموخته دانشگاه واگنینگن هلنددانش 
 mkjashni@gmail.com 

 
دريافت و تشخيص مولکولهاي آزاد شده از بيمارگرها موجب تحريک سيستم دفاع پايه اي گياهان و ايجاد مقاومت مي گردد. يکي از 

روتئين ها هستند که داراي خواص مهمترين اجزاي اين مقاومت، تجمع پروتئين هاي مرتبط با بيماريزايي هستند. کتينازها يکي از اين پ
خ، ضدقارچي بوده و با خاصيت آنزيمي پلي مرهاي کتين موجود در ديواره سلولي قارچها را هدف قرار داده و آنها را تجزيه مي نمايند. در پاس

ز اين قارچها مانند قارچ هاي بيمارگر پروتئين هاي مختلفي ترشح مي نمايند تا در مقابل کتينازها از خود دفاع نمايند. برخي ا
Cladosporium fulvum بيمارگر برگي گوجه فرنگي، از خود پروتئيني بنام ،Avr4  توليد مي نمايد که سطوح خارجي ديواره سلولي

د قارچ را از دسترسي کتينازها حفظ مي نمايد و چنانچه اين محافظت کامل نبود و قسمتي از کتين مورد هدف کتينازها قرار گرفت، ذرات آزا
جمع آوري نموده تا گيرنده هاي سلولي گياه و در نتيجه دفاع گياه برانگيخته نگردد. ژن  Ecp6شده کتين را توسط پروتئين ديگري بنام 

هاي همولوگ کدکننده اين پروتئين ها در ديگر قارچ هاي بيمارگر گوجه فرنگي وجود ندارد، اما اين بيمارگرها قادرند تا در مقابل 
ه فرنگي از خود دفاع نمايند. به منظور شناسايي مکانيسم مقابله اين قارچ ها با کتينازهاي گياه ميزبان، فرضيه هدف قرار کتينازهاي گوج

گرفتن آنها توسط پروتئازهاي بيمارگرهاي گوجه فرنگي با استقاده از ترکيبي از روشهاي بيوشيميايي، پروتئوميکس، بيوانفورماتيک مورد 
ن منظور، تمامي ژنهاي کد کننده کتيناز  در ژنوم گياه شناسايي شد و چهار مورد از آنها که پروتئين هايي با قسمت بررسي قرار گرفت. بدي

 Pichia کد مي نمودند کلون کرده و با استقاده از سيستم مخمر  (chitin binding domain)اضافي چسبنده به کتين قارچ 

pastoris ،ص گرديدند. سپس خاصيت آنزيمي ترشحات هفت قارچ بيمارگر گوجه فرنگي بر روي اين پروتئين هاي مورد نظر توليد و خال
 .Fusarium oxysporum fچهار پروتئين کتيناز مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که سه مورد از اين قارچ ها  به نامهاي  

sp. lycopersici (F. oxysporum), Verticillium dahliae, and Botrytis cinerea,  قادر به توليد پروتئازهايي
هستند که دو مورد از اين کتيناز ها را هدف قرار داده و تجزيه مي نمايد. همچنين مطالعات نشان داد که خاصيت ضد قارچي کتينازهاي 

بر  F. oxysporumتجزيه شده شديداً کاهش مي يابد. به منظور شناسايي پروتئازهاي عامل، پروتئين هاي موجود در ترشحات قارچ 
آناليز گرديد. ژنهاي کد کننده پروتئازهاي  Mass Spectrometryاساس اندازه تفکيک و نمونه هاي داراي خاصيت آنزيمي توسط 

شناسايي شده از ژنوم قارچ حذف گرديدند و در نتيجه ترشحات بدست آمده از کلوني هاي قارچ موتانت فاقد توانايي توليد پروتئاز و تجزيه 
بر روي  F. Oxysporumناز گياه در محيط آزمايشگاهي بودند.  در گلخانه نيز نتايج به خوبي نشان داد که بيماريزايي موتانت هاي کتي

 گياهچه هاي گوجه فرنگي بطور معني داري کاهش يافت که نشاندهنده نقش اين پروتئازها در بيماريزايي اين قارچ مي باشد.
 

 .کتينازها، قارچ هاي بيمارگر گوجه فرنگي ،پروتئازها های کلیدی:واژه
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 برای میکوبیوتای ایران Humicola fuscoatraاولین گزارش ازگونه 

 
 2مژگان کوثری ،2، سعدی کرمی1نیکخواه، محمد جوان1امین علیدادی

 

 منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و-1
 رزیپژوهشکده بیوتکنولوژی کشاو -2
 Amin.alidadi@ut.ac.ir  

 
هاي هاست در جنگلشود. زوال بلوط پديده مهمي است که سالهاي اصلي و عمده ناحيه رويشي زاگرس محسوب ميدرختان بلوط از گونه

را  اند و مرگ ناگهاني و خشکيدگي بلوطيده شناسايي و معرفي کردهبلوط ايران وجود دارد. محققين عوامل متعددي را در ارتباط با اين پد
ي دخيل در زوال بلوط باشند. به منظور جداسازي توانند يکي از عوامل زندهها ميدانند. قارچحاصل ترکيبي از عوامل زنده وغير زنده مي

هاي مختلف و خاک اطراف هايي از قسمت، نمونه1394ز سال ( با عالئم زوال طي پايي.Quercus sppهاي همراه با درختان بلوط )قارچ
هاي آلوده به مدت ده دقيقه با آب شستشو داده شد. قطعات شسته شده با  درختان بلوط در استان ايالم جمع آوري گرديد. قطعاتي از بافت

هاي آلوده استريل شده روي محيط ک و بافتهاي خادرصد براي مدت يک دقيقه ضدعفوني گرديد. جداسازي از نمونه 10هيپوکلريد سديم 
ها به روش تک اسپور و نوک ريسه کردن در محيط غذايي سيب انجام شد. تهيه کشت خالص قارچ % WA 2و  PDAهاي کشت
، در  OAهاي ريخت شناسي روي محيط کشت ( صورت پذيرفت. شناسايي گونه قارچ بر اساس ويژگيPDAآگار )-دکستروز-زميني
روز  10درجه سلسيوس و به مدت  25درجه سانتي گراد و شرايط تاريکي مداوم انجام گرفت. ميزان رشد پرگنه قارچي در دماي  25دماي 

گيري شد. رنگ کلني سبز مايل به خاکستري مشاهده شد. متر اندارهميلي 50گيري گرديد. براين اساس قطر کلني اندازه OAروي محيط 
ها به صورت مياني و باشد. آلئوروکنيديوممي روکنيديوم و همچنين توليد کنديوفورهاي فياليديک و توليد کنيديوماين گونه قادر به توليد آلئو

توانايي توليد گيري گرديد. اگر چه اين گونه ميکرومتر اندازه 7 -10ها بيناي تيره مشاهده شدند.  ابعاد آلئوروکنيديومانتهايي و به رنگ قهوه
ها نيز مرحله کنيديومي شود. در اين جدايهها تشکيل نميها اين نوع از کنيديومباشد، اما در برخي از جدايهيک را دارا ميهاي فياليدکنديوم

ها با اين جدايه ITSهاي مرفولوژيکي انجام شد. توالي ناحيه ها براي تاييد دادهاين جدايه ITS.تکثير و تعيين توالي ناحيه مشاهده نشد
جهت شناسايي قارچ مورد مقايسه قرار گرفت. همچنين رسم درخت فيلوژنتيکي با استفاده از  Genbankهاي موجود در ايهاستفاده از جد
 ها و رسم درخت فيلوژنيشناسايي مولکولي جدايههاي معتبر اين گونه در بانک ژن صورت پذيرفت. ها و جدايهاين جدايه ITSتوالي ناحيه 

با درجه اعتبار سنجي باال قرار گرفت.  H.fuscoatraهاي  کرد و در درخت فيلوژني، اين جدايه کنار جدايه شناسايي مورفولوژي را تصديق
شناسايي گرديد. براساس منابع اين اولين  H.fuscoatraهاي جدا شده از خاک به عنوان هاي مرفولوژيکي و مولکولي، ايزولهبراساس داده

 بيوتاي ايران مي باشد.براي ميکو H.fuscoatraگزارش از وجود 
 

 .ميکوبيوتاي ايران، Humicola fuscoatraبلوط،  های کلیدی:واژه
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در  عامل پوسیدگی معمولی طوقه و ریشه گندم و جو، ،Bipolaris sorikiniana هایجمعیت مطالعه تنوع ژنتیکی

 URP-PCRمولکولی  های البرز و قزوین با استفاده از نشانگراستان

 
 2رحیم مهرابیو  1، محمد جوان نیکخواه1آرزو جعفری

 

 کرج، ایران ،گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران -1
 .موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، کرج، ایران -2
 afari_az83@yahoo.comj 

 
هاي گندم و جو يکي از مهم ترين بيماري شود،ايجاد مي Bipolaris sorokinianaو ريشه که توسط قارچ پوسيدگي معمولي طوقه 

باشد. اين قارچ قادر است گياه ميزبان را در تمام مراحل رشد آلوده کند و بسته به مرحله رشد گياه و شرايط محيطي عاليم مختلف حتي مي
جدايه از  250هاي البرز و قزوين، استانطي بازديد از مزارعي در  ،1393و  1392هاي الدر خرداد ماه س .لکه برگي ايجاد مي گردد

روي محيط کشت B. sorokiniana از برگ و ريشه گياهان گندم و جو جداسازي شد. شناسايي ريخت شناختي گونه   Bipolarisجنس
PDA  جدايه به منظور انجام تجزيه و تحليل  156 شد. تعدادروز انجام  10-14درجه سلسيوس به مدت  25در شرايط تاريکي و دماي

نشانگر  و با استفاده از 17Rو 38F ،2R ، 4Rاستفاده از چهار آغازگر  هاي مربوط به ژنتيک جمعيت انتخاب شدند. ارزيابي تنوع ژنتيکي با

 GenALEX version 6.1و  PopGene 3.2با کمک نرم افزارهاي هاي ژنتيکي انجام شد. تجزيه و تحليل URP-PCRمولکولي 
، (h)هاي موثر، شاخص تنوع ژني هاي مشاهده شده در هر جايگاه ژني، تعداد آللهاي تنوع ژنتيکي شامل تعداد آللشاخص انجام شد.

( براي چهار Nmو همچنين ميانگين جريان ژني ) STG شاخص ،ها، فاصله ژنتيکي و يکنواختي ژنتيکي بين جمعيت)I(شاخص شانون 
 UPGMAو به روش   NTSYS-PC 2.02ها با استفاده از نرم افزاراي دادهتجزيه و تحليل خوشهعيت مورد مطالعه محاسبه گرديد. جم

هاي قارچ بر اساس هاي رسم شده، جدايهرسم شد. طبق دندروگرام Diceانجام و دندروگرام تنوع ژنتيکي با استفاده از ضريب تشابه 
دهد نشان مي (AMOVA)شوند. نتايج تجزيه واريانس مولکولي برداري از يکديگر تفکيک نمينمونه سال مناطق جغرافيايي، ميزبان و

هاي از تنوع ژنتيکي بين جمعيت %9که تنها درحالي .شودها را شامل مياز سهم کل تنوع ژنتيکي جمعيت %91ها، که تنوع درون جمعيت
با استفاده  DNAمحاسبه گرديد. نتايج انگشت نگاري  2188/5عيت استان البرز و قزوين مختلف وجود دارد. مقدار جريان ژني بين دو جم

ها و تنوع ژنتيکي دهد، تنوع ژنتيکي زياد در درون جمعيتها نشان ميو تجزيه و تحليل ژنتيک جمعيت URP-PCRاز نشانگر مولکولي 
 از هم متمايز نيستند. ها وجود دارد و دو جمعيت استان البرز و قزوين کم در بين جمعيت

 

 .URP-PCRمولکولي  نشانگر ،قزوين ،البرزپوسيدگي معمولي طوقه و ريشه گندم و جو،  های کلیدی:واژه
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 IGS و Calmodulin بر مبتنی ازآغازگرهای استفاده با ذرت دانه پوسیدگی عامل هایفوزاریوم و ردیابی شناسایی

 

 3، سید محمود اخوت2، حمید افضلی2ندری،مجتبی مرادزاده اسک1نجمه جوانبخت اول

 

  گروه گیاهپزشکی، مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی، کاشمر -1

 بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، خراسان رضوی -2

 .گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران،کرج -3
n_javanbakht1@yahoo.com 

 

هاي متعددي از جنس فوزاريوم در اين محصول هاي ذرت در سراسر جهان است که توسط گونهترين بيماريپوسيدگي خوشه يکي از مهم
اي از نظر سالمت در اثر مصرف مالحظه هاي جنس فوزاريوم عالوه بر کاهش عملکرد، خطرات قابلايجاد ميشود. آلودگي ذرت به گونه

ها در دام و حتي انسان در نقاط مختلف جهان ايجاد مي نمايد. در اين تحقيق، به منظور تشخيص عامل هاي آلوده به مايکوتوکسيندانه
برداري به عمل آمد. نمونه سرضوي، مازندران، کرمانشاه و فارهاي خراسان هاي ذرت موجود در سيلوهاي دام و طيور استانبيمارگر از دانه

و پس از شستشو با آب معمولي و ضد عفوني سطحي با هيپوکلريت سديم يک درصد، به  ها در شرايط مناسب به آزمايشگاه منتقلنمونه
ماي در انکوباتور با دکشت شدند و  (PDA) و سيب زميني دکستروز آگار (WA) هاي آب آگارمنظور جداسازي قارچ فوزاريوم روي محيط

هاي جنس فوزاريوم با استفاده از تهيه کشت خالص قارچ به روش تک اسپور انجام شد. شناسايي گونه انتي گراد قرار گرفتند.درجه س 25
هاي ريخت شناسي و توجه به بر اساس ويژگي  (PDA)و سيب زميني دکستروز آگار (CLA) هاي برگ ميخک آگارمحيط کشت

 .F. verticillioides ،F  جدايه فوزاريوم جداسازي شده متعلق به سه گونه 40شد. تعداد  کليدهاي شناسايي مربوطه انجام

graminearum  وF. proliferatum  هاي بدست آمده، جهت شناسايي مولکولي جدايهجدايه بودند.  2و  4، 34به ترتيب با فراواني
اختصاصي جنس  ابتدا با استفاده از جغت آغازگر (Specific-PCR)اي پليمراز اختصاصي قارچ، واکنش زنجيره DNAپس از استخراج 

 .VER1/2 (F. verticillioides) ،PRO1/2 (Fو سپس جفت آغازگرهاي اختصاصي گونه شامل  (ITSF/R) فوزاريوم

proliferatum)  هر دو مبتني بر بخشي از توالي ژنCalmodulin و Fgr-F/Fgc-R (F. graminearum)  مبتني بر بخشي از
 .F هاي جدايه DNAجفت باز تنها از  578نشان داد که نوار به طول  PCR، مورد ارزيابي قرار گرفت. بررسي محصول IGSوالي ناحيه ت

verticillioides تکثير گرديد و ازDNA هايجدايه F. proliferatum و  F. graminearum  نوارهايDNA  و  585به ترتيب
جفت بازي، براي تمام  431ن استفاده از جفت آغازگر اختصاصي جنس فوزاريوم جهت تکثير نوار همچني .جفت بازي تکثير گرديد 500

هاي اختصاصي گونه، و سه جفت آغازگر (Specific-PCR)هاي نام برده با استفاده از روش هاي مورد بررسي پاسخ مثبت داد. گونهجدايه
 PCRدند رديابي شده و نوارهاي اختصاصي مربوطه را توليد نمودند. نتايج هاي ذرتي که به طور طبيعي آلوده بوژنومي دانه DNAاز 

به عنوان ابزاري با حساسيت باال، سريع و  PCRهاي مبتني بر تاّييدي بر نتايج شناسايي و تکميل کننده آن بود. بنابراين، بکارگيري روش
دهد که باشند. نتايج اين بررسي نشان مياند ميشناسي مشابه هايي که از نظر خصوصيات ريختدقيق، قادر به شناسايي و تفکيک جدايه

اختصاصي امکان پذير  PCRامکان رديابي آلودگي دانه ذرت به گونه هاي فوزاريوم مورد بررسي در اين پژوهش ، از طريق واکنش هاي 
 است.  

 

 .PCRرديابي مولکولي،  بيمارگر، های کلیدی:واژه
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 در ذرت F. proliferatumو  Fusarium verticillioides جهت ردیابی Multiplex PCR بکارگیری تکنیک
 

 3و سید محمود اخوّت 2، حمید افضلی2مجتبی مرادزاده اسکندری ،1نجمه جوانبخت اول

 

   گروه گیاهپزشکی، مؤسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی، کاشمر -1

 منابع طبیعی، خراسان رضوی اورزی ومرکز تحقیقات و آموزش کش تحقیقات گیاهپزشکیبخش  -2

 دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران،کرج ،گروه گیاهپزشکی -3
n_javanbakht1@yahoo.com 

 

گيرد. وانات مورد استفاده قرار ميذرت به عنوان يکي از محصوالت استراتژيک به طور مستقيم و غير مستقيم در زنجيره غذايي انسان و حي
                     از آنجايي که بيمارگرهاي .شوندهاي شايع اين محصول در سراسر جهان محسوب ميهاي فوزاريوم از جمله آلوده کنندهگونه

Fusarium proliferatum  وF. verticillioides اندازند، رديابي مي ن رابه خطرهاي ثانويه در ذرت، سالمت جاندارابا توليد متابوليت
 هاي     و مرغداري ها زا در ذرت حائز اهميت است. در تحقيق حاضر طي بازديد از انبارهاي مختلف گاوداريو شناسايي اين عوامل بيماري

ها در گرفت. نمونه انجامازدانه هاي ذرت داراي عالئم بيماري قارچي نمونه برداري  فارسهاي خراسان رضوي، مازندران، کرمانشاه و استان
ها پس از شستشو با آب معمولي و ضدعفوني سطحي با هيپوکلريت سديم يک درصد، به شرايط استاندارد به آزمايشگاه منتقل شدند. نمونه

 .رفتندقرار گ گرادانتيدرجه س 25 در انکوباتور با دمايکشت شدند و  PDAو  WAهاي روي محيط ،هاي فوزاريوممنظور جداسازي گونه
ها، دفيالينوع )پي و، بر اساس خصوصيات ميکروسکCLAو  PDAهاي روي محيط کشت ،و خالص شده بدست آمدهجدايه فوزاريوم  36

با  شکل، رنگ و قطر پرگنه(پي )وکنيدي، وجود يا عدم وجود کالميدوسپور( و ماکروسکرووجود يا عدم وجود ميکروکنيدي، شکل ماک
جدايه شناسايي  2و  34با فراواني به ترتيب  F. proliferatumو  F. verticillioidesيي مربوطه، دو گونه هاي شناساکليداستفاده از 

  انجام شد. بدين منظور پس از استخراج (Specific PCR)اي پليمراز اختصاصي ها واکنش زنجيرهشدند. جهت شناسايي مولکولي جدايه
DNAي با استفاده از آغازگر عموم ها،از جدايهITS1/ITS4  هايگونهو جفت آغازگرهاي اختصاصي F. verticillioides (verITS-

F/ITS4) و F.proliferatum (ITS1/proITS-R)  5/1در ژل آگارز توالي مورد نظر تکثير و محصول واکنش از طريق الکتروفورز% 
بازي در واکنش مولکولي، نتايج شناسايي ريخت جفت  390و  172، 620به ترتيب  DNAمورد بررسي قرار گرفت. با مشاهده نوارهاي 

هاي فوزاريوم مولد مايکوتوکسين در ذرت حائز اهميت است، باتوجه به اينکه رديابي سريع گونهها مورد تاييد قرار گرفتند. شناسي جدايه
 ITS1/proITS-Rو verITS-F/ITS4 کيب دو جفت آغازگر اختصاصي با تر (Multiplex-PCR) اي پليمراز چندگانهواکنش زنجيره

اين  PCRهاي ذرت که به طور طبيعي آلوده به قارچ فوزاريوم بودند انجام شد. در بررسي محصول از دانهبرده جهت رديابي دو گونه نام
نها در هستند. درحاليکه ت F. verticillioidesهاي ذرت آلوده به گونه جفت بازي مشخص شد که، تمام نمونه 172 نوارواکنش با تکثير 

تکثير گرديد. نتايج بدست آمده از اين تحقيق،  F. proliferatumجفت بازي توسط جفت آغازگر اختصاصي گونه  390 نوار ، يک نمونه
به  Multiplex PCRاين بررسي نشان داد که تکنيک  .دهدرا نشان مي F. verticillioides هاي ذرت به قارچشيوع باالي نمونه

اين بيمارگرها را در امکان رديابي همزمان  F. verticillioides و F. proliferatumگونه  وه بر تمايز بين دوعنوان روشي دقيق، عال
 کند.فراهم مي دانه ذرت

 

 آلودگي دانه، متابوليت ثانويه، آغازگر. های کلیدی:واژه
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ی ریشه و طوقه یونجه در به عنوان عوامل قارچی همراه عالئم پوسیدگ Fusariumهایی از جنس معرفی گونه

 استان قم

 
 ، خلیل بردی فتوحی فر، عباس آتشی خلیل آباد و سعید احمدی محمدرضا طرهانی

 

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج،
 Rezatarhani@ut.ac.ir 

 
 Medicago) روند. گياه يونجهترين مواد در جيره غذايي دام به شمار مياي از نظر اقتصادي داشته و از اصلياي اهميت ويژهگياهان علوفه

sativa L.) اي از تيره گياه علوفه يکLeguminosae  باشد. اهميت و بوده و غني از پروتئين و عناصر ضروري از قبيل کلسيم مي
اي هاي قارچي خسارات عمدهاي شهرت پيدا کند. بيماريزش غذايي علوفه يونجه به حدي است که موجب شده به ملکه گياهان علوفهار

گير عملکرد، باعث پائين آمدن سطح پروتئين و کلسيم در گياه به لحاظ کمي و کيفي به يونجه وارد مي سازند و عالوه بر کاهش چشم
به دليل خاکزاد بودن و قدرت بقاي زياد در خاک، قادر به ايجاد بيماري روي طيف وسيعي از گياهان بوده  Fusariumهاي شوند. گونهمي

هاي مختلفي از اين جنس تاکنون به عنوان عوامل پوسيدگي سازند. گونهاي را به محصوالت کشاورزي وارد ميو ساالنه خسارات عمده
از مزارع يونجه در استان قم  1394اند. در نمونه برداري که در زمستان ياهان مختلف گزارش شدهريشه و طوقه و نيز پژمردگي آوندي در گ

-ابتدا نمونههاي داراي عالئم زردي و پوسيدگي ريشه و طوقه نمونه برداري شدند و به آزمايشگاه منتقل گرديدند. انجام گرفت، بوته هاي

جريان آب شير شستشو داده شدند و سپس به قطعاتي بريده شده و به مدت دو دقيقه در دقيقه زير  10هاي گياهي )طوقه و ريشه( به مدت 
درصد ضد عفوني سطحي شدند و در نهايت با آب مقطر استريل  5/0درصد و سپس به مدت دو دقيقه در هيپوکلريت سديم  70اتانول 

درجه سلسيوس و شرايط تاريکي مداوم  25اتور با دماي آگار دو درصد درون انکوب -شستشو گرديدند. قطعات گياهي روي محيط کشت آب 
براي جدايه قارچي انتخاب گرديدند و  10در نهايت  بودند، Fusariumکه همگي از جنس جدايه قارچي  50قرار داده شدند. از بين 

هاي کشت برگ طها روي محيکشت گرديدند. بدين منظور جدايه Fusariumهاي کشت اختصاصي شناسايي شناسايي، در محيط
درجه سلسيوس( و سيب  25)تاريکي و دماي  SNAنور فلوروسنت(،  - near UVساعت  12ساعت تاريکي و  12آگار )تناوب -ميخک
روز نگهداري  14تا  10درجه سلسيوس( به مدت  25ساعت نورفلئورسنت و دماي  12 -ساعت تاريکي 12آگار )تناوب -دکستروز-زميني

جدايهFusarium solani (5  ،)هاي صوصيات ريخت شناختي و با استفاده از توصيفات شناسايي معتبر، آرايهشدند و سپس بر اساس خ
F. proliferatum (2  ،)جدايهF. verticillioides (2  و )جدايهFusarium sp. (1 .شناسايي گرديدند )طبق بررسي  انجام  جدايه

هاي شوند. آزمونبراي اولين بار در ايران از گياه يونجه گزارش مي .verticillioides Fو .proliferatum  F .هايشده، گونه
 اي در حال انجام است.هاي مذکور در شرايط کنترل شده گلخانهبيماريزايي گونه

 

 .آرايه، طيف ميزباني، عوامل قارچي خاکزاد، بيماري زاييهای کلیدی: واژه
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 مایکوریز همزیست گندم در استان سیستان و بلوچستانهای آربوسکوالر آوری و شناسایی قارچجمع

 
 4، مریم سجادی 3، محمد ساالری2، سیما زنگنه1هادی شیرزاد

 

 بیماری شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل-1
 بیماری شناسی گیاهی،  موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور -2
 انشکده کشاورزی، دانشگاه زابلدانشیار ، گروه گیاهپزشکی ، د -3
 زراعت ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد بجنورد -4

 

گندم به خاطر نقش مهمي که در عرصه سياسي و اقتصادي کشورها به خصوص کشورهاي در حال توسعه ايفا ميکند ، يک محصول 
ليد و چه از نظر تغذيه در دنيا بيش از ساير محصوالت استراتژيک در تمام دنيا به حساب مي آيد . اهميت اقتصادي گندم چه از نظر تو

کشاوري مي باشد .در اکوسيستم هاي زراعي کشور که گندم بستر زيست را تشکيل مي دهد . عوامل زنده و غير زنده اي در توليد محصول 
. اين عوامل و روابط متقابل بين آنها در گندم تاثير گذار هستند که انسان براي به دست آوردن محصول بيشتر مدام آنها را تغيير مي دهد 

حفظ تعادل کمي و کيفي گونه هاي تشکيل دهنده يک اکوسيستم اهميت بسيار زيادي دارد . قارچهاي مايکوريز با گستراندن ريسه در 
عناصر غذايي  اطراف ريشه گياه، سطح جذب آب و عناصر غذايي ريشه ها را افزايش مي دهند .آنها همچنين با ترشح آنزيمهاي خاص

له نامحلول در خاک مانند فسفر وروي، را جذب کرده و آنرا در اختيار آنها قرار مي دهند. تحقيقات نشان داده گياهاني که ريشه آنها به وسي
زنده و قارچ هاي اندوفيت ماکوريزا آربوسکوالر آلوده مي شود، نسبت به گياهان غير مايکوريزي، توانايي باالتري براي تحمل تنش هاي 

هاي استان سيستان و بلوچستان به لحاظ کمترين آثار تخريبي ها دارند. رويشگاهغير زنده محيطي مانند خشکي، شوري خاک و بيماري
تواند يکي از ذخاير ژنتيکي کشور از نظر فلور گياهي و قارچي محسوب شود. در اين تحقيق به منظور شناسايي انسان بر محيط زيست، مي

مزرعه در استان سيستان و بلوچستان نمونه 15از  1391-92ربوسکوالر مايکوريزاي همزيست با ريشۀ گندم، در سال زراعيهاي آقارچ
متري جمع آوري گرديد. ، ابتدا به سانتي  30 – 5برداري شد و تودة ريشه و خاک اطراف بوته هاي  سالم و شاداب هر مزرعه، از عمق 

گرم از هر خاک نمونه برداري شده اسپورها جدا گرديدند و پس از شمارش و تعيين جمعيت، از آنها  100روش الک تر و سانتريفوژ از 
+ معرف  PVLGو   PVLGاساليد ميکروسکوپي تهيه گرديد. با بررسي و ارزيابي خصوصيات مورفولوژيک اسپورهاي قرار داده شده در 

نده، در مجموع شش گونه قارچ آربوسکوالر ميکوريزي به قرار ذيل شناسايي ملزر، همچون رنگ، اندازه، ساختار ديواره و ريسه در برگير
،  Claroideoglomus etunicatuim ،Funneliformis constrictum ،F. mosseae ،Rhizophagus aggregatusشدند: 

R. invermaius  و Acaulospora punctata اين بين  درFunneliformis constrictum  وF.mosseae ترين و بيش
Acaulospora punctata  .کمترين فراواني مشاهده را در بين اسپورهاي بررسي شده داشتندAcaulospora punctata  براي اولين

از نظر رنگ، اندازه و تزئينات سطح اسپور کامال متفاوت  Acaulosporaهاي جنس بار از ايران گزارش مي شود. اين گونه با ديگر نمونه
و کمترين تراکم  194رها و تعيين جمعيت آنها نشان داد، بيشترين تراکم اسپور نيز مربوط به منطقه هيرمند زابل با تعداد است. شمارش اسپو

 گرم خاک است.100اسپور در  90اسپور مربوط به منطقه ايرانشهر با تعداد 
 

 .قارچ مايکوريز آربوسکوالر، گندم، شناساييهای کلیدی: واژه
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 در منطقه ورامین Botrytis cinereaنیا در جمعیت قارچ بوم و همهمهای ارزیابی گونه

 
 1نژاد، رضا عزیزی،2نراقی، علیرضا گل2، وحید زرین نیا1زاده کوزکنانیسمیرا سادات حبیب

 
لوم تحقیقات، گروه دانشگاه آزاد اسالمی واحد ع 2دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات، گروه بیو تکنولوژی کشاورزی،تهران، ایران 1

 پزشکی ،تهران، ایران گیاه
Saniya_ha@yahoo.com 

 
زايي پس از برداشت در ايران و عامل بيماري کپک خاکستري بوده و به عنوان يکي از مهمترين عوامل بيماري Botrytis cinereaقارچ 

هاپلوئيد، هتروتاليک و آسکوميستي بوده و داراي ساختار پيچيده و تنوع ژنتيکي باال است. مطالعات  آيد. اين قارچجهان به حساب مي
شامل  Iنيا تحت عنوان گروه بوم و هممتشکل از دو گونه فيلوژنتيک هم Botrytis cinereaژنتيکي بيانگر آن است که جمعيت قارچ 

است. به منظور تفکيک و شناسايي اين دو  Botrytis cinereaهاي جدايه شامل IIو گروه  Botrytis pseudocinereaهاي جدايه
شود. تکثير اين است، استفاده مي Neurospora crassaدر قارچ   Nc-het-cکه يک همولوگ براي ژن Bc-hch گونه از تکثير ژن

خواهد شد.  B. pseudocinereaو  B.cinereaباند براي هر دو گونه  6منجر به تشکيل  Hha1ناحيه و سپس برش آن با کمک آنزيم 
جفت باز در  601با باندي با وزن  B.cinereaدر قارچ  517اين شش باند از نظر وزن باند با يکديگر يکسان هستند با اين تفاوت که باند 

در  IIو  Iنياي و همبوم جايگزين شده است. در اين مطالعه و به منظور بررسي امکان حضور هر دو گونه هم B. pseudocinereaقارچ 
هاي صيفي و سبزي در اين منطقه مورد ارزيابي قرار گرفتند. گياهاني که داراي عالئم بيماري کپک خاکستري بودند منطقه ورامين، گلخانه

شناختي، جداسازي و با استفاده از خصوصيات ريخت B.cinereaآوري و سپس به آزمايشگاه منتقل گرديدند. پس از آن قارچ جمع
 -20درصد و در دماي  20سازي شده سپس براي طوالني مدت تحت گليسيرين هاي خالصسازي گرديد. جدايهشناسايي و سپس خالص

استفاده گرديد. پس از استخراج دي.ان.اي و تاييد  B.cinereaجدايه قارچ  50درجه سانتيگراد نگهداري شدند. در اين تحقيق از 
ي هاي فيلوژنتيکي در همهبه منظور تاييد گونه Bc-hchه از ژل الکتروفورز و اسپکتوفتومتر، ژن خصوصيات کيفي و کمي آن با استفاد

ها با استفاده از يک جفت آغازگر مربوط به اين ژن تکثير گرديد. واکنش پي.سي.آر منجر به تکثير قطعه دي.ان.اي مورد نظر به طول جدايه
، توليد شش قطعه دي.ان.اي براي Hha1برش آنزيمي قطعه تکثير شده به کمک آنزيم ها شد. ي جدايهجفت باز در همه 1170تقريبي 

به همراه داشت که مطابق با الگوي باندي توصيه شده براي گونه  9، 84، 119، 155، 287، 517ها به وزن مولکولي ي جدايههمه
B.cinerea مشاهده نگرديد. نتايج اين تحقيق نشان داد که گروه جفت باز  601ها باندي با وزن بود. همچنين در هيچ يک از جدايهI 

زاي کپک خاکستري در اين منطقه، در منطقه ورامين حضور نداشته و گونه غالب و بيماري B. pseudocinereaشامل گروه فيلوژنتيکي 
هاي بيشتر با تنوع ميزباني باال امکان يهاست. اين تحقيق براي اولين بار در ايران انجام شد. احتماالً استفاده از جدا B.cinerea يگونه

 نيا را در جمعيت اين قارچ فراهم خواهد آورد.بوم و همهاي هميافتن گونه
 

 Botrytis cinerea ،Botrytis pseudocinereaآر.اف.ال.پي، -کپک خاکستري، پي.سي.ارهای کلیدی: واژه
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 روی خرمالو در ایران  Alternaria alternataبیماری لکه سیاه ناشی از قارچ 
 

 زادولی اله بابایی و بهزاد اسدی

 

 شناسی گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریگروه بیماری
 Behzad90Asadi@gmail.com 

 

. چين، ژاپن، و کره عمده کشورهاي توليدکننده از خرمالو بومي چين است Diospyrosمتعلق به جنس  (.Diospyros kaki L) خرمالو
باشد. در بازديد به عمل آمده در باغات مختلف شهرستان بابل عالئم هستند. خرمالو يک محصول مهم در اکثر باغات شمال کشور مي

سانتيمتر بر روي سطح ميوه  4تا  5/0ول هاي سياه به طهاي خرمالو توليد شده مشاهده شد. عالئم بيماري لکهبيماري لکه سياه روي ميوه
 PDAدقيقه ضدعفوني سطحي شده و سپس به محيط کشت  2به مدت  %1بود. قطعاتي از پوست ميوه آلوده با هيپوکلريت سديم 

(potato dextrose agar)  منتقل و در دمايC °24  سازي،  هاي کشت پس از خالصروز نگهداري شدند. در تمامي پتري 7به مدت
هاي قارچ روي محيط کشت در ابتدا سفيد و به تدريج شناسايي شد. پرگنه Alternaria alternataر اساس شواهد مورفولوژيکي قارچ ب

اي، کوتاه، ساده و گاهاٌ منشعب هستند. کنيديوم چماقي يا بيضي شکل، و داراي اي روشن هستند. کنيديوفورها قهوهبه رنگ زيتوني و قهوه
ميليمتري از محيط کشت  5زايي با قرار دادن قطعاتي به قطر ميکرومتر عرض هستند. آزمون بيماري 15تا  8تر طول و ميکروم 32تا  18

هاي سالم براي ضدعفوني سطحي در محلول هاي سالم انجام گرديد. در اين آزمون ميوهحاوي قارچ روي نواحي زخمي شده ميوه
نمونه شاهد در نظر  15نمونه آلوده شده و  15طر استريل شسته شدند. براي اين آزمون ور و سپس با آب مقغوطه  %1هيپوکلريت سديم 

هاي پالستيکي ساعت، کيسه 48هاي پالستيکي منفذدار پوشانده و بعد از نفوذ قارچ پس از ها براي حفظ رطوبت با کيسهگرفته شد. ميوه
دادند، هاي آلوده را نشان ميکه عالئمي مشابه با عالئم مشاهده شده در باغزني شده هاي مايهبرداشته شدند. قارچ عامل بيماري از ميوه

 (Internal Transcribed Spacer)براي تکثير ناحيه  ITS4و  ITS5جداسازي شد. براي شناسايي مولکولي از جفت آغازگرهاي 
ITS جفت بازي شدند. محصول  600موفق به تکثير قطعه حدود  استفاده شد. جدايهPCR  ،پس از توالي يابي و  بالست در بانک ژن

زايي اين قارچ روي را نشان داد. اين اولين گزارش از بيماري Alternaria alternataدرصدي جدايه بدست آمده با قارچ  99تشابه 
 باشد.در ايران مي .Diospyros kaki Lخرمالو 

 

 Alternaria ،Black Spotخرمالو، بيماري لکه سياه، های کلیدی: واژه
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 شیرین در استان لرستان تنوع هیفومیست های آب

 
 و خلیل بردی فتوحی فر راضیه پورسعید

 

 گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 r_pouraeid@yahoo.com 

 

رين مي گذرانند تحت عنوان هيفوميست آن دسته از هيفوميست ها که تمام يا بخشي از چرخه زندگي خود را در اکوسيستم آب هاي شي
هاي آب هاي شيرين شناخته مي شوند. اين قارچ ها در رودخانه هاي کم عمق و متالطم پراکنده اند و نقش بسيار مهمي در تجزيه مواد 

غذيه بي مهرگان آبزي آلي موجود در اکوسيستم آب هاي شيرين بر عهده دارند. نقش تجزيه گر قارچ ها، اهميتشان را در پااليش آب ها و ت
نشان مي دهد. عالوه بر اين، شناسايي گونه هاي بيمارگر موجود در آب هايي که به مصرف کشاورزي مي رسند مي تواند روشنگر مسائلي 

ه ها در خاک باشد. علي رغم اهميت اين قارچ ها، در ايران مطالعه اندکي در اين خصوص صورت گرفت در ارتباط با انتقال و گسترش آن
است و فهرست دقيقي از اين قارچ ها در دسترس نيست. از جمله مطالعاتي که در اين زمينه انجام شده است مي توان به تحقيق زارع 

( اشاره نمود که در آن تعدادي از گونه هاي هيفوميست آبزي در برخي رودخانه هاي ايران 1374( و خطابخش )1372مايوان و قادريان )
گرفته است. بنابراين با توجه به ضرورت انجام اين تحقيق و به منظور بررسي تنوع هيفوميست هاي آبزي، از سه رود مورد شناسايي قرار 

استان لرستان )کاکا رضا، رباط نمکي و سراب ناوکش( نمونه برداري انجام شد. نمونه ها از حاشيه رودخانه ها جمع آوري شدند. سوبستراها 
ر آب )برگ ها، ساقه ها، پوست درختان و شاخه ها(، گل و الي و گياهان آبزي بودند. در هنگام نمونه شامل بقاياي گياهي غوطه ور د

و طول و عرض جغرافيايي منطقه اندازه گيري و ثبت گرديد. نمونه ها پس از انتقال به  pHبرداري، برخي خصوصيات آب همچون دما، 
روز قرار گرفتند. نمونه ها بالفاصله بعد از جمع  21درجه سلسيوس( به مدت  27)حدود آزمايشگاه، با آب شستشو داده شدند و در دماي اتاق 

و  (PDA)آوري و نيز هفت روز بعد از انکوباسيون، مورد بررسي قرار گرفتند. جداسازي قارچ ها روي محيط سيب زميني دکستروز آگار 
خالص سازي به روش نوک ريسه انجام شد. سرانجام در  (WA)صورت گرفت. پس از رشد قارچ، روي محيط آب آگار  (MA)مالت آگار 

، Alternaria alternata ،Alternaria atraآرايه قارچي متعلق به هشت جنس شناسايي شدند که عبارتند از:  13اين بررسي 
Alternaria sp. ،Cladosporium sp. ،Clonostachys rosea ،Clonostachys catenulatum ،Embllisia sp. ،

Flagellospora penicillioides ،Fusarium culmorum ،Fusarium solani،Fusarium sp. ،Phialophora sp. از .
 براي اولين بار از ايران گزارش مي شود. Flagellospora penicillioidesبين گونه هاي نام برده، 

 

 .آب جاري، بقاياي گياهي غوطه ور، تاکسونومي، قارچ آبزيهای کلیدی: واژه
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 ( Lonicera nummulariifolia)پیچ امین الدوله  روی درختچه .Phaeoacremonium sppاولین گزارش از وجود 

 

 2و همایون فرهمند 1، حمید محمدی1راحیل قاسمی

 

 بخش گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.1

 نر کرمانبخش علوم باغبانی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باه.2

 rahil.ghasemi@gmail.com 
 

داراي شش  Loniceraگونه دارد. جنس  400جنس و بيش از  40( نزديک به Caprifoliaceaeaتيره پلم، آقطي يا پيچ امين الدوله )
( در برخي از Lonicera nummulariifoliaپيچ امين الدوله )اي در ايران است. اخيرا زوال شديدي بر روي درختچه گونه درختچه

مناطق کوهستاني سرچشمه در استان کرمان مشاهده شده است. با اين وجود هنوز عامل بيماري بررسي و مشخص نشده است. در تالشي 
هاي کم برگي، زردي، سرخشکيدگي، شانهکه براي شناسايي قارچ هاي بيمارگر شاخه و تنه اين گياه انجام شد، از شاخه درختان بيمار با ن

هاي بيمار تهيه شد و نوع بافت شانکر و زوال کامل نمونه برداري شد. براي مشاهده تغيير رنگ بافت چوب، برش هاي عرضي از شاخه
جدا شده به مدت هاي نکروز شده و سالم بافت چوب انجام شد. قطعات چوب نکروز مورد بررسي قرار گرفت. عمل جداسازي از حاشيه بافت

درصد هيپوکلريت سديم ضدعفوني سطحي و سه مرتبه با آب استريل شستشو داده شدند. قطعات سترون  5/1تا دو دقيقه در محلول  5/1
ميلي گرم در ليتر از محلول سولفات استرپتومايسين کشت داده شدند.  100( داراي MEAآگار )-شده بر روي محيط کشت عصاره مالت

روز بر روي  16و  8ها نيز بعد از هاي پرگنه و توليد رنگدانه جدايهو تاريکي نگهداري شدند. ويژگي C 25°ي در دماي هاي پترتشتک
-مورد بررسي قرار گرفت. جدايه C 25°( در دماي OA( و عصاره يوالف آگار )PDAعصاره سيب زمين آگار ) ،MEAهاي محيط کشت

هاي ميکروسکوپي شامل نوع و شکل ن مطالعه بر اساس خصوصيات پرگنه و ويژگيبه دست آمده در اي Phaeoacremoniumهاي 
هاي روي ريسه و با توجه به کليدهاي شناسايي موجود شناسايي ها و همچنين اندازه زگيلفياليد، شکل کنيديوفور، اندازه و شکل کنيديوم

شناسايي  Phaeoacremoniumي ريخت شناختي به عنوان هاهايي که بر اساس ويژگيژنومي از توده ميسليومي جدايه DNAشدند. 
 %1به دست آمده بر روي ژل آگاروز  DNAاستخراج شد.  Genomic DNA Extraction Kit®AccuPrepشده بودند، توسط کيت 
يين با تع Phaeoacremoniumهاي نگهداري گرديد. شناسايي مورفولوژيکي جدايه -C 20°در دماي  PCRمشاهده و براي انجام 

جدايه قارچي شامل  61مورد تاييد قرار گرفت. به طور کلي  Bt2bو  T1( و با استفاده از دو آغازگر TUB2ترادف بخشي از ژن بتاتوبولين )
)هشت جدايه(، اعضاي ناشناخته خانواده  .Acremonium sppجدايهFusarium spp. (19  ،))پنج جدايه(،  Phomaهاي شبه جدايه

Diatrypaceae  جدايه(، )سهPhaeoacremonium spp. (18 و ساير قارچ )هاي فياليددار )هشت جدايه( از درختچه هاي پيچ جدايه
به دو  Phaeoacremoniumهاي هاي ريخت شناختي و مولکولي جدايههاي بيماري جداسازي گرديد. بر اساس دادهامين الدوله با نشانه

جدايه( تعلق دارند. بر اساس منابع  13) Phaeoacremonium alvesii و )پنج جدايه( Phaeoacremonium minimumگونه 
 باشد.روي درختچه پيچ امين الدوله مي .Phaeoacremonium sppموجود، اين مطالعه اولين گزارش از 

 

 .ژن بتا توبولين، استان کرمان، بيماري هاي قارچي شاخه و تنههای کلیدی: واژه
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 ی طبقات مختلف بذر پنبه رقم ورامین در کشورهای فوزاریومارزیابی آلودگی

 
 5، احمد درخشان4، فاطمه آزاد دیسفانی3، محمدرضا رمضانی مقدم2، مجتبی مرادزاده اسکندری1علی اکبرزاده

 

 شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه علم و فرهنگ شعبه کاشمردانشجوی کارشناسی ارشد بیماری.1
گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و استادیار بخش تحقیقات  .2

 ترویج کشاورزی، مشهد، ایران

استادیار بخش تحقیقات پنبه، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  .3
 کشاورزی، مشهد، ایران

 استادیار بخش تحقیقات گیاهپزشکی، موسسه تحقیقات پنبه کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران .4

 .مربی دانشکده کشاورزی، دانشگاه علم و فرهنگ شعبه کاشمر.5

 ali.akbarzade1368@gmail.com   
 

باشد.  قارچ فوزاريوم از ترين محصوالت زراعي، صنعتي و ليفي پنبه بوده که از ارکان مهم توليد اين محصول بذر سالم ميمهم يکي از
هايي از هاي فوزاريومي بذر پنبه، نمونهاندازد. به منظور بررسي آلودگيباشد که سالمت بذر را به خطر ميمي  ترين عوامليجمله مهم

آوري شد دار رقم ورامين از مناطق توليد بذر در سراسر کشور جمع)بدون کرک( و کرک شده دلينتهراليت، اليت و گواهيطبقات مختلف سوپ
-هاي آزمايشگاهي سيب)آندوسپرم و جنين(، آندوسپرم و جنين بود، در  محيط هاي مختلف بذر که شامل بذرکامل، پوسته، مغزو قسمت

( خالص Single sporeهاي قارچ فوزاريوم به روش تک اسپور )( کشت گرديد. جدايهWAار )( و آب آگPDAزميني دکستروزآگار )
ساعت، رنگ و شکل پرگنه، صفات  72شده براساس مشخصات ماکروسکوپي از جمله تعيين قطر پس از هاي خالصشدند. جدايه

هاي پايه و انتهايي آن، وجود يا عدم وجود سلولعدم وجود ميکروکنيدي، شکل ماکروکنيدي و مشخصات  ميکروسکوپي از جمله وجود يا
 (Leslie et al.,2006و لزلي و همکاران (Nelson et al.,1983کالميدوسپور و با استفاده از کليدهاي تشخيصي نلسون و همکاران )

دار سوپراليت، طبقات مختلف کرکهاي فوزاريوم بدست آمده از نتايج اين پژوهش نشان داد که تعداد جدايه .(، مورد شناسايي قرار گرفتند
-، صفر و صفر بود. تعداد جدايه1شده به ترتيب و طبقات مختلف دلينته سوپراليت، اليت و گواهي 16و  8،  6شده به ترتيب اليت و گواهي

، صفر و صفر بود. 2 ،5، 24هاي مختلف بذر شامل مغز، آندوسپرم، بذرکامل، پوسته و جنين به ترتيب هاي فوزاريوم بدست آمده از قسمت
بوده و فراواني آنها   F. nygamaiو  F. verticillioides ،F. equiseti ،F. compactumهاي فوزاريوم شناسايي شده شامل   گونه

ز مغز ها فقط اکه  از مغز و آندوسپرم جداگرديد، ساير گونه F. verticillioidesي جدايه بود. به استثناي گونه 1و  1، 4، 10به ترتيب 
اي دار از بذور دلينته به نحو قابل مالحضههاي فوزاريومي بذور کرکدهد که بطورکلي آلودگيجداشدند. نتايج آزمايشات فوق نشان مي

باشد. نتايج شده ميدار گواهيبيشتر است. همچنين معلوم شد که بيشترين آلودگي بذور پنبه به قارچ مورد مطالعه، مربوط به طبقه کرک
ي ديگر غالب بوده و اکثر نسبت به سه گونه F. verticillioidesي گونه از اين تحقيق به طور واضح مشخص ساخت که حاصل 
شوند. با توجه به آلودگي کمتر بذور دلينته، استفاده از اين نوع بذور جهت هاي فوزاريومي به طور داخلي همراه با بذر منتقل ميآلودگي

هاي ريشه و طوقه خواهد شد. همچنين جهت هاي مربوطه از جمله مرگ گياهچه، پوسيدگيبيماريکشت، سبب کاهش ميزان وقوع 
شده و سپس ضدعفوني بذر با ترکيبات مناسب گواهي دار مديريت بيماري الزم است تدابير خاصي به منظور کاهش آلودگي بذور کرک

 انديشيده شود.
 

 .نترلبذرزاد، آندوسپرم، دلينته، کهای کلیدی: واژه

  

mailto:ali.akbarzade1368@gmail.com
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جدا شده ازخوشه گندم در مناطق شمال  Fusarium graminearumای های گروه گونهبررسی فیلوژنتیکی جدایه

   ایران
  

 1و سعید رضائی 2، منصوره میرابوالفتحی2، رسول زارع1زادهرضا زمانی، حمید1کسری شریفی

 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران.1
 یقات گیاهپزشکی کشورموسسه تحق .2

kasharifi@yahoo.com 

 
هاي گندم يکي از محصوالت زراعي اقتصادي و مهم در استان گلستان و مازندران است. باليت فوزاريومي خوشه يکي از مهم ترين بيماري

 Fusarium graminearum speciesخصوص گونه مرکبهايي از جنس فوزاريوم بهگندم در اين مناطق است که توسط گونه

complex (FGSC)  .ايجاد مي شودF. graminearum species complex  عامل بيماريزاي مهم گندم و ديگر غالت در سراسر
ها هاي مختلف، از جمله تريکوتسينتوانند مايکوتوکسينگونه فيلوژنتيکي است که مي 15اي متشکل از حداقل جهان است. اين گروه گونه

 F. graminearum speciesهاي فيلوژنتيکي سيار خطرناک هستند را توليد کنند. به منظور تعيين گونهکه براي انسان و دام ب

complex هاي گلستان )کالله، هاي گندم با عاليم آلودگي به فوزاريوم خوشه از مناطق توليد اصلي گندم در استاندر شمال ايران، نمونه
جمع آوري  1394و بندرگز( و مازندران )گلوگاه، بهشهر، ساري، جويبار و قائم شهر( در سال  آباد، گرگان، کردکويمينودشت، آزادشهر، علي

درصد به مدت يک دقيقه ضد عفوني سطحي و شستشو با  15هاي گندم در هيپوکلريت سديم شد. براي جدا سازي عوامل بيماريزا، خوشه
ها در ظروف پتري حاوي محيط کشت اختصاصي فوزاريوم ز سنبلچههاي جدا شده اآب مقطر استريل روي کاغذ صافي خشک شدند. دانه

(Nash-Snyder کشت و به مدت )زميني هاي فوزاريوم به محيط کشت سيبدرجه سلسيوس نگهداري شدند. پرگنه 25روز در دماي  4
و آگار  SNAهاي ر محيط کشتها ددکستروز آگار منتقل و به روش تک اسپور کردن خالص شدند. براي شناسايي مورفولوژيکي، جدايه

درجه سلسيوس تحت نور نزديک ماوراء بنفش نگهداري شدند. بر اساس صفات  25روز در دماي  10برگ ميخک کشت و به مدت 
، جدايه فوزاريوم 188مورفولوژيکي از جمله نوع فياليدها، وجود کالميدوسپور و ميکروکنيدي، شکل و اندازه ماکروکنيدي شناسايي شدند. از 

هاي مذکور براي بررسي فيلوژنتيکي بر جدايه از جدايه 56 شدند.تشخيص داده  F. graminearum اي جدايه متعلق به گروه گونه 146
شامل دکستروز، عصاره مالت، عصاره  Wickerhamها براي تکثير ميسليوم در محيط کشت اساس مناطق جدا سازي انتخاب شدند. جدايه

با روش اصالح شده  DNAروز نگهداري شدند. استخراج  7درجه سلسيوس به مدت  25اده شدند و در دماي کشت دمخمر و پپتون 
CTAB  انجام و با استفاده از آغازگرهاي مرتبط، ناحيه ژنيtranslation elongation factor 1-alpha (TEF-1α)  .تکثير شد

ها با استفاده از نرم ت ماکروژن کشور کره جنوبي  صورت گرفت. توالي( توسط شرکPCRاي پليمراز )توالي يابي محصول واکنش زنجيره
( ويرايش و تجزيه و به روش حداکثر پارسيموني تحليل شدند. نتايج بدست آمده نشان داد که تقريبا همه Mega 6افزار مگا شش )

هايي مشهود بود. با توجه به ها تفاوتبين آنهستند هر چند  F. graminearum sensu strictoي فيلوژنتيکي ها متعلق به گونهجدايه
ها برخوردار توان گفت عامل اصلي بيماري باليت فوزاريومي خوشه در شمال ايران از يک ترکيب همگن ژنتيکي در بين جدايهنتايج مي

 انجام است.هاي مرتيط ديگر در حال تر، تجزيه و تحليل فيلوژنتيکي بر اساس ژناست. براي دستيابي به نتايج دقيق

 

 TEF-1α، فيلوژني، F.graminearum sensu strictoفوزاريومي خوشه،  باليتهای کلیدی: واژه
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 nit هاییافتهبا استفاده از جهش Botrytis cinerea قارچ  (VCGs)های سازگاری رویشیگروه شناسایی
 

 2، وحید زرین نیا1، محمد ترابی1زینب کیخسروی

 

 المی واحد ورامین، پیشوادانشگاه آزاد اس -1
 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی،  دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران -2

Zeynab.keykhosravi@gmail.com 

 

دم ميوه)دمگاه( نرم و آبگز و به رنگ زرد در مي آيد و  در قسمت انتهايي Botrytis cinereaبيماري کپک خاکستري عمدتا توسط قارچ 
سپس در آن ناحيه کپک خاکستري رشد مي کند و تعداد بي شماري اسپورهاي يک سلولي شفاف توليد مي کند. عامل بيماري کپک 

ر هوا بقاء خود را حفظ خاکستري بصورت )اسکلرت( در خاک، ميسليوم در بقاياي آلوده گياهي و همچنين بصورت اسپورهاي غير جنسي د
مي کند. اين قارچ در محصوالت سبزي و صيفي گلخانه مانند گوجه فرنگي، فلفل، خيار و بادمجان تحت شرايط هواي سرد و خنک و 
مرطوب بيماري ايجاد مي کند و همچنين  اين قارچ پلي فاژ بوده و در بسياري از گياهان باعث کپک خاکستري مي گردد. در اين تحقيق 

(،  VCGاز طريق بررسي گروه هاي سازگاري رويشي ) Botrytis cinerea (tel: Botrytinia fakelianae)ختار جمعيت قارچ  سا
جدايه قارچ 30که قادر به استفاده از نيترات نيستند مورد ارزيابي قرار گرفت. براي اين منظور  nitبا استفاده از جهش يافته هاي 

B.cinerea و صيقي از گلخانه هاي منطقه ورامين جمع آوري شد. نمونه ها بمنظور خالص سازي تک اسپور شده و  از ميزبان هاي سبزي
( جدايه ها، روي VCG(کشت شدند. بمنظور بررسي گروه هاي سازگاري رويشي ) BSMپس از شناسايي روي محيط کشت اختصاصي) 

حاوي کلرات براي رشد قارچ سمي ميباشد و دليل آن به خاطر محيط حاوي پتاسيم کلرات رشد داده شدند.  Vogel'sمحيط کشت پايه 
جهش يافتگان مقاوم به کلرات در اين  تبديل کلرات به کلريت در حضور آنزيم نيترات ريداکتاز در جدايه هاي جهش نيافته يا وحشي است.

جهش بر اساس الگوي رشد اگزوتروف روي  محيط به صورت سکتورهاي سريع الرشد از حاشيه کلني خارج شدند. پس از اطمينان از  بروز
منتقل شدند.  پتاسيم نيترات، پتاسيم نيتريت، هيپوزانتين(به منظور تعيين فنوتيپ به محيط هاي) nitمحيط کشت پايه، جهش يافتگان 

کلرات تعيين فنوتيپ  جدايه هايي که قادر به رشد روي اين محيط ها بودند مقاوم به پتاسيم کلرات و در غير اينصورت حساس به پتاسيم
گرديدند. در نهايت بمنظور تعيين گروه هاي سازگاري رويشي جهش يافتگان حساس به پتاسيم کلرات از يک جدايه در مقابل جهش 
يافتگان مقاوم به پتاسيم کلرات از جدايه ديگر قرار داده شد. محل تماس دو جدايه از نظر رشد پروتروفيک )نشان دهنده سازگاري( و يا 

جود شکاف )نشان دهنده ناسازگاري( بعد از يکماه مورد بررسي قرار گرفت. جدايه هايي که در محل تماس رشد پروتروفيک از خود نشان و
جدايه مورد بررسي تعداد ده گروه  30دادند، سازگار و در يک گروه سازگاري رويشي قرار داده شدند. بر اساس نتايج اين تحقيق از مجموع 

 تعيين شد. بين گروه هاي سازگاري رويشي و نوع ميزبان و مناطق جمع آوري شده همبستگي وجود نداشت.سازگار رويشي 
 

 .: سبزي و صيفي، کپک خاکستري، پتاسيم کلرات، سازگاري و ناسازگاريواژه های کلیدی
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قارچی از مجموعه عوامل  Biscogniauxia mediterraneaتعیین جفت آغازگرهای مناسب برای تفکیک قارچ 

 همراه شانکر زغالی بلوط استان ایالم

 
 مژگان کوثریسعدی کرمی و 

 

 .(ABRIIبخش بیوتکنولوژی میکروبی، پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی ایران )
 sd.karami88@gmail.com  

 
ها با مساحت بيش غربي تا جنوب کشور امتداد دارند. اين رشته کوه از شمال ايران،ترين رشته کوه به عنوان طوالني هاي زاگرسکوه رشته

هاي بلوط زاگرس جنگلاي دارند. استان، تنوع زياد زيست محيطي و شرايط خاص اکولوژيک اهميت ويژه 13ميليون هکتار و عبور از  32از 
اي از عوامل زنده و غير ها به وسيله مجموعههاي اخير اين جنگلر سال. داندپوشاندهدر غرب ايران سطحي معادل شش ميليون هکتار را 
 شانکر عامل بيماري B. mediterraneaدر ميان مجموعه عوامل زنده، قارچ  اند.زنده در معرض زوال و خشکيدگي شديد قرار گرفته

اين قارچ بخش . دنيا از جمله ايران معرفي شده است عوامل در ارتباط با زوال درختان بلوط در سراسرترين يکي از مهمزغالي به عنوان 
 هاي مختلف بلوط بصورتهاي گونهبرگها و ها، شاخههاي مختلف نظير پوست، چوب، جوانهطوالني از دوره زندگي خود را در اندام

شود. فت بصورت بيمارگر ظاهر ميدرخت ميزبان تحت استرس کمبود آب و يا شرايط نامساعد ديگر قرار گر گذراند و زماني کهاندوفيت مي
جداسازي و شناسايي اين قارچ  گردد.اين مرحله از چرخه زندگي قارچ بسيار مهم است زيرا موجب انتشار بيمارگر در مناطق مختلف مي

بهترين جفت کشت بافت آلوده دشوار است. هدف از انجام اين تحقيق تعيين هاي متعارف بيمارگر از بافت ميزبان با استفاده از روش
 ,B. mediterranea (Rt-F, MED1, Rt-Rاي گونه هسته ITS rDNAآغازگرها در ميان آغازگرهاي طراحي شده بر اساس ناحيه 

MED2 .براي شناسايي اختصاصي اين قارچ از مجموعه عوامل قارچي همراه شانکر زغالي بلوط و همچنين در درختان ظاهرا سالم بود )
از ساقه و تنه درختان آلوده و ظاهرا سالم استان ايالم نمونه برداري صورت  1394و  1393بستان و زمستان براي اين منظور، طي تا

که  Xylariaceae)قارچي ديگر از خانواده  B. mediterranea ،Obolarina persicaهاي هاي قارچي شامل گونهپذيرفت. جدايه

آوري شده جداسازي و هاي جمعقارچ اندوفيت بلوط( از ساقه و تنه نمونه) Sordaria fimicolaو ( کندبيماري زغالي ايجاد مي

استخراج گرديد و کارايي اين آغازگرها در تشخيص گونه  CTABهاي بلوط با روش ساقه DNAهمراه  آنهاDNA سازي شد و خالص
B. mediterranea  ارزيابي شد. از مجموعه آغازگرها، جفت آغازگرMED1-MED2 تنها هاي قارچي شناسايي شدهايهدر ميان جد ،

جفت باز را تکثير کردند و به عنوان جفت آغازگر اختصاصي  377اي به طول قطعه B. mediterraneaهاي ژنومي جدايه DNAدر 
 .Bبرداري شده قارچ درختان نمونه % 7/27براي شناسايي اين قارچ تعيين شد. همچنين با روش متعارف جداسازي تنها از 

mediterranea  بنابراين استفاده از آغازگر دادند. آلودگي را نشان مي % 3/83جداسازي شد، درحالي که آغازگرهاي اختصاصي اين گونه
در بافت  B. mediterraneaبه عنوان روشي سريع و دقيق براي شناسايي قارچ بيمارگر  B. mediterraneaاختصاصي قارچ گونه 

 د. ميزبان بدون جداسازي آن معرفي ش
 

 .هاي بلوط، استان ايالم، شانکر زغاليآغازگر اختصاصي، جنگل: واژه های کلیدی
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 در نماتد ESTبا استفاده از غربالگری دیتابیس  (miRNA)ای میکروآران in silicoشناسایی 
 Heterodera glycines 

 
 1و داود کولیوند 1، علی اسکندری2، عباس بهاری1سید حسین میربابایی کرانی

 
 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی ، دانشگاه زنجان .1
 های نوین زیستی، دانشگاه زنجانآوریپژوهشکده فن .2

Hossein_mirbabaei@znu.ac.ir 

 
ساز بزرگ با ساختار ساقه حلقه نوکلوتيدي هستند که از يک پيش 24-19هاي کوچک غير کد شونده توالي miRNA)اي بالغ )انميکروآر

بيني اين ترکيبات اي براي پيشها، استفاده از ژنتيک مقايسهانآرگردند. با توجه به ماهيت شديداً محافظت شده ميکروق ميناقص مشت
اي در موجوداتي هستند که انبيني ميکروآرها براي پيشيکي از قويترين داده ESTهاي موجود در ديتابيس بسيار حايز اهميت است. توالي

قسمت حباب انتهايي نماتد سيست سويا و همچنين اهميت  ESTهاي باشد. با توجه به دسترس بودن دادهدر دسترس نميژنوم کامل آنها 
زايي، هاي توليد شده در اين غدد در تشکيل سينکيتيوم و بيماريغدد حباب انتهايي نماتدها در چرخه زندگي و نقش کليدي مواد و پروتئين

توالي مربوط به غدد حباب  11260مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور تعداد  in silicoاي بصورت انآربيني ميکرودر اين تحقيق پيش
 mirbaseاي ثبت شده در سايت انميکرو آر 35000با   ESTانتهايي نماتد سيست سويا از پايگاه داده 

(g/ftp.shtmlhttp://www.mirbase.or ) ،همرديف سازي گرديد. در ادامهEST هاي مشابه )حداقل شباهت هايي که داراي توالي
هايي که داراي شرايط مذکور  ESTاي ثبت شده بودند، انتخاب شدند. در نتيجه اننوکلئوتيد و حداکثر تفاوت سه نوکلئوتيد( با ميکرو آر 18

انجام شد.  blastxهايي که بصورت بالقوه توانايي رمز کردن پروتئين را دارند، راي حذف تواليعدد کاهش يافت. در ادامه ب 1029بودند به 
 ESTرسيد. در مرحله بعد، توالي انتخاب شده از  ESTتوالي  102با شرايط گفته شده در قبل، به  ESTهاي بر همين اساس تعداد توالي

اي در يک ساختار ساقه ( مورد بررسي قرار گرفتند تا توالي ميکرو آرانfoldظر ساختار )اي را دارد از نکه پتانسيل عمل به عنوان ميکروآران
ها بشرح زير بررسي شدند: حد اکثر عدم مطابقت توالي نوکلئوتيدي با بازوي روبه حلقه مناسب قرار گرفته باشد و همچنين از نظر ساير معيار

اي و بازوي مقابل در هر انآرقت توالي نوکلئوتيدي ايجاد شده بين توالي مشابه ميکروعدد باشد، عدم مطاب 6حلقه  -رويي در ساختار ساقه 
باشد،  85/0باالتر از   MFEI باشد، شاخص 30اي کمتر از منفيانعدد نباشد، حداقل انرژي فولدينگ توالي حامل ميکروآر 3حلقه بيشتر از 

ثبت شده در  ESTتوالي  10هاي انجام شده تعداد رصد باشد. در نتيجه فيلترد 70-30اي بالغ بين انآردر ساختار ميکرو A+U درصد
 ,NCBI (JZ688019, JZ689491, JZ682416, JZ686167, JZ685770, JZ689442, JZ686694پايگاه داده 

JZ688510, JZ692553, JZ687717گاهي در حال هاي انتخاب شده در اين سيستم در طرح آزمايشايان( انتخاب گرديد. ميکروآر
 باشند.هاي هدف خود ميارزيابي عملکرد از نظر تاثير بر بيان ژن

 

 .اي: تنظيم بيان ژن، حباب انتهايي، مطالعه مقايسهکلیدیهای واژه
  

http://www.mirbase.org/ftp.shtml
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 فراریشه گیاهان پارک ملی سرخه حصار تهرانبررسی فون نماتدهای مرتبط با 

 
 1و ابراهیم پورجم 1علی روشن بخش قنبری

 

 یب دانشجوی دکتری و استاد بیماری شناسی گیاهی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانترت به.1
 

هاي زيستي مهم کالنشهر هکتار يکي از شريان 9170پارک جنگلي سرخه حصار در شرق شهر تهران واقع شده است و با وسعت تقريبي
هاي جانوري متعددي در اين پارک ملي که در ره اين منطقه صورت گرفته است. گونهآيد، متاسفانه مطالعات اندکي درباتهران به شمار مي

هاي حفاظت شده کشور( است، شناسايي شده که غالب اين جانوران به نحوي حيات وابسته به ارتباط با پارک ملي خجير )از جمله پارک
ترين احيه از اهميت بااليي برخوردار است. نماتدها از جمله مهمهاي پوشش گياهي اين نگياهان دارند. از اين رو بررسي آفات و بيماري

نمايند. هدف از هاي گياهي وارد ميروند که هرساله خسارت سنگيني را به محصوالت کشاورزي و يا پوششهاي گياهي به شمار ميانگل
با جمعيت باال و يا پراکنش بيشتر در هاي يين گونهاين تحقيق شناسايي نماتدهاي مرتبط با فراريشه گياهان در پارک ملي سرخه حصار و تع

نمونه ريشه و خاک از ناحيه فراريشه طي دو نوبت نمونه گيري  21اين منطقه است. در اين تحقيق نماتدهاي مرتبط با گياهان در غالب 
استخراج و با  (Whitehead and Hemming, 1965) هد( به روش اصالح شده سيني وايت1394و فروردين ماه  1393)آبان ماه 

تثبيت و به گليسرين منتقل شدند. پس از تهيه اساليدهاي موقت و دائم  (De Grisse, 1969)هورست استفاده از روش تکميل شده سين
هاي خصگيري شادر سطح جنس شناسايي گرديدند. سپس با اندازههاي استخراج شده با استفاده از گليسرين و حلقه پارافيني، ابتدا جمعيت

گونه نماتد مرتبط با فرا  17شدند. در اين تحقيق  شناختي و با استفاده از منابع معتبر، تعيين گونهتفکيکي مهم و مطالعه خصوصيات ريخت
 ريشه گياهان در منطقه سرخه حصار شناسايي به شرح زير شناسايي گرديد: 

Aphelenchus avenae, Aphelenchoides composticola, Basiria graminophila, Boleodorus thylactus, 
Coslenchus costatus, Criconemoides xenoplax, Ditylenchus myceliophagus, Filenchus misellus, F. 

vulgaris, Geocenamus brevidens, Helicotylenchus digonicus, Paratylenchus hamatus, Paratylenchus 

projectus, Pratylenchoides ritteri, Pratylenchus neglectus, Psilenchus hilarulus, Scutylenchus 

rugosus. 

توانند با توجه به از جمعيت بااليي برخوردار بوده و مي G. brevidensو  P. neglectus هاي شناسايي شده، دو گونهدر بين گونه
هاي باال در اين منطقه معرفي شوند. همچنين در اين تحقيق گونه با ريسک خطرهاي شناسي و جمعيت باالي آنها، به عنوان انگلزيست

G. brevidens و S. rugosus برخوردار بودند.ها از پراکنش بيشتري در بين نمونه 
 

 Pratylenchus ،Scutylenchus: انگل گياهي، پارک جنگلي، پراکنش، کلیدیهای واژه
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 از استان خوزستان Belondiridae (Dorylaimida)نواده گزارش دو گونه از نماتدهای متعلق به خا

 
 ، ابراهیم پورجم، مجید پدرامعلی یعقوبی اکبر

 

 گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
 pourjame@modares.ac.ir 

 
، که 1392شمالي استان خوزستان در ارديبهشت ماه سال هاي کشت و صنعت نيمه طي نمونه برداري از مزارع نيشکر واقع در ايستگاه

هدف از آن شناسايي نماتدهاي انگل گياهي و نماتدهاي آزاد اين مزارع بود، تعداد زيادي نمونه خاک و ريشه جمع آوري گرديد و نمونه ها 
( در محيط cool room، در مکان خنک )به آزمايشگاه نماتدشناسي دانشگاه تربيت مدرس منتقل گرديدند و تا هنگام استخراج نماتدها

استخراج شدند و با استفاده از   (Whitehead & Hemming, 1965)آزمايشگاه نگهداري شدند. نماتدها با استفاده از روش سيني 
ن و فرمالي %10اسيد استيک،  %1گليسيرين،  %1با استفاده از محلول هاي فيکساتيو شماره يک )  (De Grisse, 1969)روش دگريس

اتانول( به گليسيرين منتقل شدند و از آنها اساليدهاي  %50گليسيرين و  %50اتانول( و سه ) %95گليسيرين و  %5آب( و دو ) 88%
سنجي با استفاده از ميکروسکوپ نوري مجهز به لوله شناسي و انجام ريختميکروسکوپي دائمي تهيه گرديد. بررسي خصوصيات ريخت

هاي شناسايي شده دو گونه از نماتدهاي آزادزي از خانواده وپ مجهز به دوربين ديجيتال انجام شد. در بين گونهترسيم و همچنين ميکروسک
Belondiridae مورد شناسايي قرار گرفتند. گونه اولBelondira paraclava   مي باشد که براي اولين بار از خاک اطراف ريشه

 1510-1190ه است. از ويژگي هاي بارز اين گونه مي توان به داشتن طول بدن درخت زردآلو در هندوستان شناسايي و توصيف شد
اي احاطه شده ميکرومتر که توسط يک غالف ماهيچه 112-90ميکرومتر، حباب انتهايي به طول  262-235ميکرومتري، مري به طول 

 36-27قب بدن امتداد دارد، طول دم برابر با است، کاردياي گرد، سيستم توليد مثلي ماده متشکل از يک لوله تناسلي که به سمت ع
ها در درصد و طول اسپيکول 5/39-9/31، فرج در فاصله 3/53-8/43برابر با  aميکرومتر و داراي هيالين بزرگ و مشخص است، شاخص 

ايستگاه کشت و  ميکرومتر اشاره کرد. در اين مطالعه جمعيت مورد نظر از مزرعه تحت کشت نيشکر واقع در 36-29جنس نر مساوي 
مي باشد که اولين بار از دو مزرعه يونجه و پنبه از   Dorylaimellus vexatorصنعت کارون جمع آوري و شناسايي گرديد. گونه دوم

ميکرومتر، استايلت  1087-990آفريقاي جنوبي شناسايي و توصيف شده است. از مشخصات بارز اين گونه مي توان به داشتن بدن با طول 
ميکرومتر که حباب  310-290عرض سر مي باشد، مري بلند و کشيده به طول  %75ميکرومتر که تقريبا به طول  7-5به طول کوتاه 

هاي مارپيچي احاطه شده است، سيستم تناسلي متشکل از دو لوله ميکرومتر در يک غالف از ماهيچه 185-162انتهايي آن به طول 
درصد نسبت به طول بدن، همچنين شکل دم مخروطي تا  8/54-1/50، فرج در فاصله اندتناسلي که به دو طرف بدن کشيده شده

ميکرومتر اشاره کرد. در اين مطالعه، گونه مذکور از مزرعه کشت نيشکر واقع در ايستگاه کشت و صنعت  36-29مخروطي کشيده به طول 
 باشد.فون نماتدهاي ايران جديد مي کارون جداسازي و مورد شناسايي قرار گرفت. گزارش هر دو گونه مذکور براي

 

 .Belondira paraclava ،Dorylaimellus vexator: نماتدهاي آزادزي، کلیدیهای واژه
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 از ایران Nothotylenchus antricolus Andrássy, 1961گزارش گونه 

 
 ، ابراهیم پورجم، مجید پدرامعلی یعقوبی

 

 ورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشا
 Pourjame@modores.ac.ir 

 
نمونه خاک و ريشه از مزارع نيشکر واقع  80تعداد  1392به منظور شناسايي نماتدهاي انگل گياهي در استان خوزستان، در ارديبهشت سال 

آوري گرديد. نماتدها با روش سيني استخراج و با آب در نيمه شمالي استان خوزستان جمعتپه و مياندر مراکز کشت و صنعت کارون، هفت
ها بر اساس ها تهيه شد و جمعيتاساليدهاي ميکروسکوپي موقت و دائم از نمونه .تثبيت شدند استفاده از روش دگريس کشته و

 Ditylenchusهاي جنس شناسي مورد مطالعه قرار گرفتند. با استفاده از کليد شناسايي گونهسنجي و ريختخصوصيات ريخت

Filipjev, 1936 ( ارائه شده و همچنين بررسي گونه1991که توسط برزسکي ) هاي جنسNothotylenchus Thorne, 1941 ،
شود. هاي جداسازي شده شناسايي شد و براي اولين بار از ايران گزارش مياز ميان جمعيت N. antricolus Andrássy, 1961گونه 

باشد. در اين تحقيق، از مي Ditylenchusمترادف  Nothotylenchus( جنس 1991( و برزسکي )1987طبق نظر فورچونر و مجنتي )
( استفاده شد که مطابق آن، دو جنس مذکور از هم جدا و مستقل هستند. اين گونه به واسطه 2007( و آندراسي )2000بندي صديقي )طبقه

ر سطوح جانبي، حباب مياني بسيار تحليل رفته و فاقد دريچه، حباب انتهايي ميکرومتر، چهار شيار د 9-7داشتن استايلت کوتاه به طول 
گردد. همچنين جنس نر تيز شناسايي ميمري بلند و کشيده و مماس با روده، کيسه عقبي رحم کوتاه و دم بلند و مخروطي با انتهاي نوک

هاي مربوط به صفات توليدمثلي با جنس ماده ها به جز ويژگيشود و از نظر تمام ويژگياين گونه براي اولين بار مطالعه و توصيف مي
 به گونه ميکرومتر است. اين 12تا  11ها پوشاند و اندازه اسپيکولمطابقت دارد. بورساي آن کمتر رشد يافته و فقط منطقه کلواک را مي

در نظر  با باشد کهمي N. cylindricollis Thorne 1941گونه  با بلند مشابه انتهايي حباب و رفته تحليل مياني حباب بودن دارا علت
تر در جنس نر و بورساي کوچکتر که فقط کمتر، اسپيکول کوتاه Vکمتر، شاخص  cکمتر، شاخص  bتر، شاخص کوچک بدن اندازه گرفتن

تر کم نسبتا Vو  b ،cهاي صپوشاند از اين گونه جدا مي شود. در مقايسه با شرح اصلي جمعيت مطالعه شده داراي شاخناحيه کلواک را مي
 است که با توجه به تفاوت در منطقه جغرافيايي پراکنش و تنوع درون گونه اي قابل اغماض است.

 

 : نماتدهاي انگل گياهي، نيشکر، خوزستان.کلیدیهای واژه
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ر استان از سبزیجات د Meloidogyne arenariaجداسازی، شناسایی مرفولوژیکی و ملکولی نماتد ریشه گرهی 

 خراسان رضوی
 

 4، حمید روحانی3، رضا اقنوم2، عصمت مهدیخانی مقدم1مجید شاهی

 
 دانشجوی دکتری رشته بیماری شناسی گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد .1

 هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد.2

 هیات علمی مرکز تحقیقات کشاوری و منابع طبیعی استان خراسان رضوی .3

 ه فردوسی مشهدهیات علمی دانشگا.4
Majid.shahi.1364@gmail.con 

 
به عنوان پنجمين توليد کننده بزرگ سبزيجات  2013سبزيجات بخشي از رژيم غذايي انسان از زمان بسيار قديم بوده است. ايران در سال 

 Ocimumتوليد کنندگان سبزيجات در کشور مي باشد. ريحان با نام علمي خراسان رضوي يکي از بزرگترين  معرفي شده است.

basilicum  از خانواده نعنائيان مي باشد. جعفري با نام علميPetroselinum crispum  .تره، از خانواده چتريان يا کرفسيان مي باشد
(Allium ampeloprasum ssp. persicumاز گياهان خوراکي است که بومي آسيا م ) .نماتد ي باشدMeloidogyne arenaria 

يکي از نماتد هاي مهم خسارت زا به گياهان است. اين نماتد به عنوان نماتد ريشه گرهي بادام زميني نيز شناخته مي شود. پراکنش اين 
. پس از مشاهده نماتد جهاني بوده و از نظر اقتصادي در تمام دنيا باعث کاهش کيفيت و ميزان محصوالت مختلف کشاورزي مي شود

عالئم مشکوک به نماتد ريشه گرهي در محصول تره و جعفري در حوالي شهر مشهد و ريحان در قدمگاه نيشابور  ريشه هاي آلوده جمع 
ساعت در آب خيسانده شدند تا بافت آن ها ماليم شده و به سهولت استخراج  24آوري شده و به آزمايشگاه منتقل شدند. ريشه ها و غده ها 

پس از استخراج نماتدهاي ماده بالغ از گال هاي ريشه هاي آلوده جمع آوري شده با توجه به خصوصيات شکل شناسي شبکه ک کند. کم
و خصوصيات مرفولوژيک و مرفومتريک الروهاي سن دوم اقدام به   (perineal pattern)     کوتيکولي انتهاي بدن ماده هاي بالغ

شکل کلي شبکه کوتيکولي انتهاي بدن گرد، خطوط پس از آنوس موج دار و شکسته و تشکيل گرديد.  شناسايي گونه هاي مختلف نماتد 
و طول استايلت آن ها  655±36/41بدن ماده ها شانه را نمي دادند. ماده هاي بالغ گالبي شکل و تورم پشتي انتهاي بدن را نداشتند. طول 

. شبکه کوتيکولي سر الرو ها بود 33/13±11/1و طول استايلت آن ها   88/428±50/31سن دوم بود طول بدن الرو هاي  ±22/23 8/0
 18sضعيف، غدد مري از سمت شکمي روي روده را پوشانده و داراي دم نوک تيز با انتهاي واضح بودند. منظور مطالعه تکميلي ناحيه 

rDNA  ناحيه از پرايمر ها و روش واکنش زنجيره پليمراز عنوان در جمعيت جدا شده از هر گياه تکثير و توالي يابي شد. براي تکثير اين
:GCT TGT CTC AAA GAT TAA GCC Forward:( )CAT TCT  Reverse)  1998در سال  Blaxterشده توسط 

TGG CAA ATG CTT TCG.باز طول داشتند. مقايسه توالي نمونه ها با   894و  886،  884توالي هاي تکثير شده   ( استفاده شد
و جمعيت  AB905316.1از ژاپن  Meloidogyne arenaria( نشان داد که جمعيت هاي مورد مطالعه با جمعيت Nblastژن )بانک 

Meloidogyne arenaria  از برزيلAY942634.1 ، 99 -98 -98  .نتايج مرفولوژيک و ملکولي نشان دهنده درصد شباهت داشتند
   ات به عنوان عامل بيماري بود. در نمونه هاي سبزيج Meloidogyne arenariaحضور 

 

 18srDNA، ريحان، جعفري، تره، Meloidogyne arenaria: کلیدیهای واژه
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 از ایران Miculenchus Andrássy, 1959توصیف یک گونه جدید از جنس 

 
 ، ابراهیم پورجم، مجید پدرامیوسف پناهنده

 

 تربیت مدرس، تهران گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه
 Pourjame@modares.ac.ir 

 
براساس يک نماتد ماده و يک نماتد نر از کشور  M. salvusتوسط آندراسي با گونه تيپ  Miculenchus Andrássy, 1959جنس 

هاي اين گونه را از کشور بلغارستان و  امريکاي شمالي ز ساير جمعيت( داده هاي جديد ا,Andrássy 1988روماني توصيف شد. آندراسي )
( داده هاي جديد از اين گونه ارائه دادند و نيز يک گونه ديگر تحت عنوان Geraert and Raski, 1985گزارش نمود. گرارت و راسکي )

M. elegans از کشورهاي امريکاي شمالي، شيلي، بلژيک و هلند را توصيف کردند. م( گنتي و همکارانMaggenti et al., 1988 )
که توسط ابساري تحت جنس و گونه جديدي براساس يک نماتد ماده از  Ceramotylenchus tesselatus Ebsary, 1986گونه 

 ونه( گWanless and David, 1988لس و ديويد )منتقل نمودند. ون Miculenchusايالت آالباما امريکا توصيف شده بود را به جنس 

Zanenchus salmae Siddiqi, 1979    را به جنسMiculenchus  منتقل و با گونهM. salvus  مترادف نمودند. براساس گرارت
(Geraert, 2008 جنس )Miculenchus  داراي چهار گونه مي باشد که شاملM. salvus Andrássy, 1959 ،M. elegans 

Raski and Geraert, 1985 ،M. salmae (Siddiqi, 1979)   وM. tesselatus (Ebsary, 1986) Maggenti, Luc, 

Raski, Fortuner باشند. مهمترين ويژگي متمايز کننده جنس ميMiculenchus هاي خانواده از ساير جنسTylenchidae  فقدان
فت، يک جمعيت از صورت گر 1394هاي شمال ايران که در سال در طي نمونه برداري از جنگلبورسا در جنس نر مي باشد. 

جمع آوري و شناسايي گرديد. نماتدها با استفاده از روش سيني از خاک استخراج گرديدند. جهت مطالعه   Miculenchusجنس
( به گليسرين De Grisse, 1965کشته شدند، سپس براساس روش دگريس ) %4ميکروسکوپي، نماتدها با استفاده از محلول فرمالدهيد 

مجهز به  Nikon E600اساليد دائمي از آنها تهيه شد. اندازه گيري و ترسيم نماتدها با استفاده از ميکروسکوپ نوري  انتقال يافته و سپس
مجهز به دوربين ديجيتال   Olympus BX51لوله ترسيم صورت گرفت. همچنين تصاوير ديجيتال از نماتدها با استفاده از ميکروسکوپ

Olympus DP72 با قابليت ديد سه بعدي (DIC)  تهيه شد.  جمعيت مورد مطالعه از جنسMiculenchus   با داشتن ساختار ديسک
)تنها گونه داراي ديسک در ناحيه سر( مي باشد، اما با داشتن طول بدن بلندتر  M. tesselatusها )سر( شبيه گونه مانند در ناحيه لب

(، شاخص 8/4در مقابل  4/4-0/4کمتر ) b(، شاخص 26در مقابل  9/37-1/28بزرگتر ) aميکرومتر(، شاخص  331در مقابل  401-467)
c´ ( استايلت کوتاه4/5در مقابل  6/6-2/6بزرگتر ،)( و شکل  46در مقابل  71-63ميکرومتر(، دم بلندتر ) 5/11در مقابل  9-8تر )ميکرومتر

برده قابل تفکيک بوده و به عنوان عضو جديد ز گونه نامانتهاي دم متفاوت )مخروطي با انتهاي نوک تيز در مقابل مخروطي با انتهاي گرد( ا
 باشد. اين جنس مطرح مي

 

 .Tylenchidae: طبقه بندي، مناطق طبيعي، کلیدیهای واژه
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 کاری شهرستان ارومیههای سبزیاز زمین Tylenchomorphaی  های فوق باال خانوادهشناسایی نماتد

 
  3سیدحسین میربابایی کرانی ،2، علی اسکندری1المیرا نوروزی

 

 دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجاندانشجوی سابق کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی،  -1

  استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان  -2
 دانشجوی دکتری، دانشگاه زنجان  -3

elmira.noruzi@yahoo.com 
 

ي آنها قرار مي گيرد. نماتدها اثرات نامطلوبي ي نقاط کشاورزي جهان يافت شده و هر محصولي مورد حملهنماتدهاي انگل گياهي در کليه
در گياه ايجاد نموده که بستگي به نحوه ي تغذيه، جمعيت نماتد، نوع ميزبان و شرايط محيطي دارد. سبزيجات نيز همانند ساير گياهان، 

هاي زراعي، شوند که با اهداف مختلفي در بوم نظامند. سبزيجات گروهي از گياهان محسوب ميگيرهاي انگل قرار ميي نماتدحملهمورد 
هاي مختلف سبزيجات شامل ريشه، باشند. اندامها مياکسيدانها و آنتيمورد کشت و کار قرارگرفته و سرشار از فيبر، موادمعدني، ويتامين

روند. سبزيجات از اجزاي مهم ي انواع مواد غذايي و دسرها به کار ميرآوري شده در تهيهخوري و يا فصورت تازهساقه، برگ، گل و ميوه به
هاي دستگاه گوارش مؤثر خصوص سرطانها بههاي قلبي و برخي از انواع سرطانرژيم غذايي سالم بوده و در پيشگيري از بيماري

يجان غربي و مخصوصا شهرستان اروميه صورت گرفته محدود بوده و غالبا باشند. با توجه به اينکه مطالعاتي که تاکنون در استان آذربامي
در رابطه با شناسايي نماتد هاي انگل درختان ميوه و چند گياه زراعي بوده است، در اين تحقيق به صورت متمرکز نماتد هاي انگل مزارع 

 1393هاي انگل مزارع سبزي شهرستان اروميه، در سال سبزي در شهرستان اروميه شناسايي و معرفي گرديد. به منظور شناسايي نماتد
ها به آزمايشگاه، عمليات آوري گرديد. پس از انتقال نمونهي خاک و ريشه، از مناطق مختلف شهرستان اروميه جمعنمونه 60تعداد 

 -روش تلفيقي الک ( وWhitehead & Heming, 1965ها با استفاده از روش سيني )ها، استخراج نماتدشستشوي خاک و ريشه
هاي ( انجام پذيرفت. سپس از نماتد1969ها به گليسيرين با استفاده از روش دگريسه )و تثبيت و انتقال آن Jenkins, 1964)سانتريفيوژ )

شکل هاي کرميهاي مختلف بدن نماتدهاي ميکروسکوپي دائمي و در صورت لزوم از قسمتجداسازي شده به تفکيک جنس، الم
، بر اساس مشخصات Leitz dialux22ي اساليدها زير ميکروسکوپ نوري مدل سپس با مشاهده عرضي تهيه شد. هايبرش

انجام گرديد. پس از مشاهدات  Dinocaptur2افزار ها با نرمزني نمونهها مشخص گرديده و اندازهشناسي، جنس هر يک از نماتدريخت
با استفاده از منابع علمي و کليدهاي تشخيص گونه ها،  سنجي وهاي ريختادهشناختي و دميکروسکوپي، بر اساس مشخصات ريخت

،  Amplimerlinius globigerusشامل  جنس 12گونه متعلق به  20شناسايي انجام پذيرفت. در اين مطالعه تعداد 
Aphelenchoides asterocaudatus ،Aphelenchoides spicomucronatus ،Aphelenchus avenae ،Aphelenchus 

isomerus ،Boleodorus thylactus ،Ditylenchus myceliophagus،Filenchus vulgaris ،Geocenamus 

brevidens،Geocenamus pseudobavaricus  ،Helicotylenchus crassatus ،Helicotylenchus digonicus ،
Helicotylenchus microcephalus ،Helicotylenchus pseudorobustus ،Helicotylenchus vulgaris ،

Mesocriconema antipolitanum ،Pratylenchus neglectus ،Psilenchus aestuarius ،Psilenchus hilarulus و 
Zygotylenchus guevarai ي هاي شناسايي شده، هفت گونهشناسايي و گزارش گرديد. از بين گونهAphelenchoides 

asterocaudatus ،Aphelenchoides spicomucronatus ، Aphelenchus isomerus ،Geocenamus 

pseudobavaricus ،Helicotylenchus crassatus ،Helicotylenchus microcephalus  وPsilenchus aestuarius 

گونه داراي با تعداد پنج  Helicotylenchusبراي اولين بار از استان آذربايجان غربي و شهرستان اروميه گزارش گرديد، همچنين جنس 
 باشد.بيشترين تنوع مي

 

 .، شناسايي، سبزي، اروميهTylenchomorphaهاي فوق باالخانواده نماتدهای کلیدی: واژه
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  (Humulus lupulus)روی رازک  (Meloidogyne incognita)وقوع نماتد ریشه گرهی 

 
  2و علی خلقی 1، مهدی سلیمی1ساالر جمالی

 

 دانشگاه گیالن علوم کشاورزی،  گروه گیاهپزشکی، دانشکده-1
 دانشگاه گیالن ، دانشکده علوم کشاورزی، گروه باغبانی، -2

jamali@guilan.ac.ir 
 

اين گياه متعلق به خانواده اي عميق و منشعب است. ( گياهي علفي، چندساله و باالرونده با ريشه.Humulus lupulus, Linnرازک )
Cannabaceae هاي ماده( آن است هاي ماده )گلقسمت مورد استفاده گياه، مخروطا و شمال آمريکا مي باشد. و بومي اروپا، غرب آسي

که داراي بوي معطر و مطبوع با طعم تلخ و خواص دارويي است. اين گياه بيشتر در نواحي شمال ايران از جمله گرگان، چالوس، تنکابن، 
اهميت اقتصادي در بين  داراي( يکي از سه جنس .Meloidogyne sppگرهي )ريشه  هاييابد. نماتدرشت، الهيجان و آستارا رويش مي

 ،1394نماتدهاي انگل گياهي هستند که باعث ايجاد خسارت در محصوالت زراعي و باغي در سراسر دنيا مي شوند. در پاييز سال 
دادند. در ز و در نهايت پژمردگي را نشان ميعالئم کوتولگي، گلدهي کم، کلروهاي هوايي در اندامهاي از رازک مشاهده شد که نمونه

هاي ناشي از حمله نماتد ريشه گرهي روي ريشه گياه آلوده مشهود بود. پس از استخراج نماتد و تهيه اساليد، بررسي به عمل آمده، گال
سنجي هاي ريختيژگيوو  (perineal pattern)سنجي شبکه کوتيکولي انتهاي بدن نماتدهاي ماده شناسي و ريختخصوصيات ريخت

 Meloidogyne incognitaبر اساس کليدهاي موجود، گونه مورد مطالعه الروهاي سن دوم جهت تشخيص مورد استفاده قرار گرفت. 
توان به کمان پشتي بلند و گرد، خطوط جانبي نامشخص، هاي بارز تشخيصي در برش انتهايي اين گونه ميتشخيص داده شد. از ويژگي

در برخي موارد، انتهاي شکسته و اغلب چنگال مانند و ادغام الگو با شيارهاي بدن اشاره کرد. ناحيه سر در الرو سن دوم در شکست خطوط 
امتداد بدن و از ديد جانبي به صورت مخروطي با ارتفاع کم قابل رويت است. خطوط جانبي در الرو سن دوم داراي چهار شيار است. 

و  Inc-K14- Fبه نامهاي  M. incognitaسنجي، از آغازگرهاي اختصاصي شناسي و ريختات ريختهمچنين به منظور تأييد مطالع
Inc-K14-R  استفاده شد. پس از انجام تکثير، محصول بدست آمده روي ژل آگارز يک درصد الکتروفورز گرديد. ظهور باند اختصاصي با

کمي از طريق شمارش تعداد گال و جمعيت الرو سن دوم استحصالي با  هايبود. بررسي M. incognitaجفت باز، مؤيد وجود گونه  399
عدد به ازاي هر گرم  5/2استفاده از تشتک پتري شمارش و در زير استريوميکروسکوپ انجام گرفت. در شمارش انجام شده تعداد گال، 

 M. incognitaاين اولين گزارش از وجود گونه نماتد در گرم خاک بود.  2/4(، J2ريشه بدست آمد.  متوسط تراکم جمعيت الرو سن دوم )
 روي رازک در شمال ايران است. 

 

  Meloidogyne incognitaشناسايي، گياهان دارويي، : کلیدیهای واژه
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جدا شده از ریزوسفر انار در استان کرمان براساس توالی یابی   Longidorus iranicusبررسی مولکولی گونه

 وزومیدی ان آ ریب 28Sناحیه 

 
 و ابراهیم شکوهی هادی پناهی

 

 کرمان باهنر شهید دانشگاه کشاورزی، دانشکده گیاهپزشکی، گروه
Hadi.panahi1991@gmail.com 

 
گروهي از نماتودهاي پارازيت گياهي   Longidoridaeنماتودهاي خانواده انار يکي از محصوالت مهم نواحي کويري ايران مي باشد.

انگل خارجي بسياري از محصوالت هستند و بطور وسيع باعث ايجاد خسارت نماتودهاي اين خانواده  .هميت دارندکشاورزي ا هستند که در
از اعضاي اين خانواده عالوه بر خسارت مستقيم، با انتقال ويروس هاي پارازيت گياهي سبب ايجاد  گروهي. در سراسر جهان مي شوند

شرح داده شد سپس  1983اولين بار توسط اشتورهان و باروتي در سال  Longidorus iranicusخسارت غيرمستقيم نيز مي شوند. گونه 
در  Longidoridaeنماتود هاي انگل گياهي خانواده در بررسي به عنوان همنام آن معرفي گرديد.  L. moesicusگونه  2015در سال 

ر اساس خصوصيات مورفولوژيک شناسايي گرديد. نمونه ها از جداسازي و ب ريزوسفر انار از L. iranicusجمعيتي از گونه استان کرمان، 
سانتي متري خاک برداشته و به ازمايشگاه منتقل شدند. نماتودها با استفاده از روش سيني وايتهد و با استفاده از روش دي  30تا  20عمق 

ري مجهز به لوله ترسيم بررسي شدند. عالوه بر اين گريس تثبيت گرديدند. از نمونه ها اساليد دائمي تهيه و با استفاده از ميکروسکوپ نو
درصد با جمعيت  99گرديد. نتايج بالست نشان داد که اين گونه  28S rDNAژن  D2-D3تر مبادرت به تکثير ناحيه براي بررسي دقيق

 maximumده از روش هاي قبلي توالي يابي شده شباهت نشان مي دهد. نتايج آناليز فيلوژنتيکي جمعيت مورد مطالعه با استفا

likelihood  و نرم افزارMEGA6  نشان داد که جمعيتL. iranicus  در کنار ساير جمعيت هاي گونه  94با ارزش بوتستراپL. 

iranicus  .جمعيت مورد مطالعه به همراه ساير جمعيت هاي در يک کالد قرار مي گيردL. iranicus  در يک زير کالد در کالد  اول
نيز در زير کالد اي ديگر از همين کالد قرار گرفته اند. کالد دوم درخت  L. pseudoelongatusهايي از گونه جمعيت قرار ميگيرد.

است. کالد سوم نيز دربرگيرنده جمعيت  .Longidorus spو يک جمعيت از  L. ceretensisبدست امده شامل جمعيت هايي از گونه 
 کالد چهارم را تشکيل ميدهند. .Longidorus spو  L. dunensisيت جمعيت هايي از است و در نها L. closelongatusهايي  از 

در نظر  Outgroupبه عنوان  HG969307با کد دسترسي  Xiphinema indexساير توالي هاي موجود از ژن بانک گرفته شد و گونه 
نشان مي دهد که کمترين فاصله  Maximum Composite Likelihoodبررسي فاصله ژنتيکي با استفاده از روش گرفته شد. 
و اسلووني  KJ802876، يونان با کد دسترسي KP222294( از کشور ايران با کد دسترسي 020/0و  023/0) L. iranicusژنتيکي با 

( از کشور هلند با کدهاي دسترسي 079/0و  076/0) L. dunensisبيشترين فاصله با گونه و  HM447029با کد دسترسي 
AY593056  وAY593057 .دارد 

 

 Longidorusفاصله ژنتيکي، فيلوژني، : کلیدیهای واژه
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 28S rDNAژن  D2-D3 براساس ناحیه Pratylenchoides spبررسی مولکولی جمعیتی از 
 

 نفیسه دیوساالر و ابراهیم شکوهی

 
 گروه گیاهپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

 Nadivsalar@gmail.com 
 

براساس برخي از Merliniidae Siddiqi, 1971  خانواده اب Winslow, 1958 Pratylenchoidesنزديکي رابطه جنس 
( مطرح شد. بعد از 1993يس )شناسي مانند فاسميد، دايريد، سطوح جانبي و اعضاي حسي سر براي اولين بار توسط ريخصوصيات ريخت

( انجام شد. وي نشان داد که اين جنس تنها جنس داراي دايريد در خانواده 2011ط اشتورهان )هاي بيشتر روي اين جنس توسآن بررسي
Pratylenchidae  است و در نهايت اين جنس را در زير خانوادهPratylenchoidinae  در خانوادهMerliniidae  قرار داد. مطالعات

هاي علفي ارتفاعات بوته برداري ازنمونهدر اين بررسي،  کند.تاييد ميرا  Merliniidaeمولکولي نيز قرار گرفتن اين جنس دز خانواده 
-ها به آزمايشگاه منتقل، عمليات شستشو و استخراج نماتدها انجام گرفت. در نمونهپس از آن نمونهرامسر )مازندران( انجام شد.  شهرستان

صوصيات ريخت شناسي جمعيت مورد مطالعه عبارتند از: آوري گرديد. خجمع Pratylenchoidesجمعيتي از جنس هاي مورد مطالعه، 
هاي گرد و تقريبا متمايل به انتهاي بدن ها متصل به بدن و شبکه کوتيکولي قوي و استايلت داراي گرهحلقه، ناحيه لب 4تا  3سر داراي 

دو  باشد.( مي1-0.5بدن در ناحيه مربوطه )برابر عرض  0.5پوشاني بيش از پوشاني پشتي داشته و طول همباشد. غدد مري با روده هممي
هسته تقريبا در يک موقعيت و در قسمت جلوي تقاطع مري و روده و هسته ديگر در انتها، اسپرماتکا گرد، اسپرم کروي تا نيمه کروي و 

نامنظم است. به منظور شيار، دم به سمت انتهاي بدن باريکتر شده و انتهاي آن کروي تا نيمه کروي با شيارهاي  6سطوح جانبي با 
اي انجام گرديد. پس از آن ناحيه انهاي مولکولي انجام شد. جمعيتي از گونه مورد مطالعه جداسازي و استخراج ديتر بررسيشناسايي دقيق

( Nblastژن ) باز طول دارد. مقايسه توالي نمونه با اطالعات بانک 744يابي شد. ناحيه تکثير شده حدود تکثير و توالي 28S rDNAژني 
 (KC843487درصد و با جمعيتي ازگونه ) 96از ايران  P. variabilis (KC843483)نشان داد که جمعيت مورد مطالعه با گونه 

crenicauda  P. 95 شباهت دارد. در درخت فيلوژنتيک رسم شده با روش  درصدMaximum likelihood  جمعيت مورد بررسي با
درصد قرار گرفتند. جمعيت مورد مطالعه و ساير جمعيت هاي  92در يک گروه با بوتستراپ  P. variabilisهاي موجود از گونه اليديگر تو

لوژني رسم شده وضعيت فيلوژني دهد. همچنين در درخت فيگروه خواهري تشکيل مي P. crenicaudaبا گونه  P. variabilisگونه 
قرار گرفتند. نتايج نشان داد که  Merliniusهاي جنس نشان داده شده است. در پايه اين درخت گونه Merliniidaeهاي خانواده جنس 
 به عنوان .Psilenchus spباشد. در درخت فيلوژني گونه مي Pratylenchoidesنزديکترين جنس به  Amplimerliniusجنس 

outgroup  هاي جنسبا ساير گونه مورد بررسيدر نظر گرفته شده است. در اين مطالعه همچنين فاصله ژنتيکي جمعيت 
Pratylenchoides هايي از بررسي شد. کمترين فاصله ژنتيکي با جمعيتP. variabilis (KC843486  وKC843485)  از کشور

 ( از ايران دارد.KF026289)  P. magnicaudaورد بررسي بيشترين فاصله ژنتيکي را با گونه ايران مشاهده شد. همچنين گونه م
 

 .28S rDNAژن  D2-D3 ناحيه، Pratylenchoides sp :کلیدیهای واژه
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 از ایران Isolaimida  (Nematoda)اولین گزارش راسته

 
 3م، ابراهیم پورج2، مجید پدرام1مهیار مبصری

 
 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.1
 استادیار و استاد گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران .3و 2

 mahyar.mobasseri@gmail.com 

 

 Isolaimidaنام راسته را به ( Timm, 1969)جنس معرفي شد. تيم  17با  (Cobb, 1920)اولين بار توسط کاب  Isolaimiaراسته 

و   Dorylaimidaراستهرا در راسته قرار داد. او پيشنهاد کرد اين راسته بيشترين قرابت را با دو  Isolaimiumاصالح کرد و تنها جنس 
Trichinellida  دارد. پيشنهاد قرابت نزديک اين راسته باDorylaimida  توسط افرادي مانند مگنتي و تعدادي ديگر مورد پذيرش قرار

تر است و لذا جنس نزديک Mermithidaگرفت، در حاليکه سايرين و بخصوص آندراسي معتقد بودند که راسته مذکور به راسته 
Isolaimium  بايد در راستهMermithida هاي انتقال آن به راسته گرفت. نظرات ديگري نيز در مورد تاکسونومي جنس وقرار مي

Areolaimida  وMononchida گونه(  12ها )توسط گودي و دکونينک مطرح شده بود. با توجه به کمياب بودن جنس و تعداد کم گونه
(Holovachov, 2013،) هاي مولکولي از اين جنس در پايگاه دادهGenBank باشد. در اولين مطالعه تبارشناسي انجام بسيار کم مي

 Mullin et)در آناليزهاي مربوطه لحاظ شده بود  AY552971با کد دسترسي  18S rDNAه در مورد اين جنس ، تنها يک توالي شد

al., 2005) در درخت تبارشناسي مربوطه، جنس .Isolaimium اي موقعيت پايه(basal)  را در کالد اعضاي زير ردهDorylaimia 

 van)اي پايين داشته و نتايج آن مشکوک بود. در مطالعه جديدتر، ون مخن و همکاران هاشغال کرد. کالدهاي اين درخت حمايت

Megen et al., 2009)  همان تک توالي موجود از جنس(AY552971) را در مطالعه فيلوژني خود لحاظ نمودند، و ارتباط نزديک تبار-

له مشاهده شد. متاسفانه برخي کالدهاي اين درخت از در درخت حاص Aulolaimus oxycephalusزايي اين توالي با توالي گونه 
نيز رابطه نزديک دو جنس ( Holterman et al., 2008) هاي پايين و يا صفر برخوردار بودند. در مطالعه هالترمن و همکارانحمايت

Isolaimium  و Aulolaimus  مشاهده شد، اما در مورد تخصيص اين دو جنس به يکي از دو راستهMonhysterida  و يا
Araeolaimida هاي توافق حاصل نشد. در مطالعه حاضر، دو جمعيت از جنس به نامIsolaimium sp.1  وIsolaimium sp.2 

 18Sشناسي قرار گرفتند. توالي تقريبا کامل از ناحيه شناسي و تبارآوري شده از مناطق طبيعي شمال کشور مورد مطالعات ريختجمع

rDNA هاي موجود در بانک ژن متفاوت هستند. در درخت ت آمد و مشخص شد اين دو ايزوله با همديگر و با ايزولههر دو گونه بدس
را تشکيل دادند که براي اولين بار نشان از  00/1تبار با احتمال پسين يک کالد تک  Isolaimiumهاي جنس فيلوژني ترسيم شده، ايزوله

 .Aبا تنها گونه توالي يابي شده  Aulolaimusهاي موجود است. همچنين جنس تک تبار بودن احتمالي جنس بر اساس توالي

oxycephalus  موجود در پايگاهGenBank ( کدهاي دسترسيKJ636344  وAY284724 ) يک کالد تک تبار با اين کالد را با
هاي هيچکدام از راسته به Isolaimiumدهد جنس دهد. درخت حاضر به طور واضح نشان ميتشکيل مي 00/1احتمال پسين 

Dorylaimida ،Mononchida  وMermithida شناسان همچنان راسته تعلق ندارد. اکنون نيز اغلب نماتدIsolaimida  را معتبر
 دانند. مي
 

 .Isolaimiumشناسي، زايي، تبار: تاکسونومي، درخت تبارکلیدیهای واژه
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و گزارش  Paratylenchus Micoletzky, 1922 (Nematoda: Tylenchulidae)هایی از های جدید گونهجمعیت

P. perminimus Siddiqi, 1996  وP. salubris Raski, 1975 برای فون نماتدهای ایران 

 
 و رضا قادری اسماعیل میرآئیز

 

 بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز
 miraeize@Gmail.com 

 
( يکي از نماتدهاي انگل سطحي مهم گياهان مختلف به ويژه Paratylenchus Micoletzky, 1922نماتدهاي سنجاقي )جنس 

متر( با ميلي 5/0تر از شود. اعضاي اين جنس نماتدهاي کرمي شکل و کوچک )معموالً کوتاهدرختان و گياهان چندساله محسوب مي
هستند. سطوح جانبي داراي دو، سه و غالباً چهار شيار طولي است. يک مرحله غيرفعال در زندگي آنها وجود ميکرومتر  120-12استايلت 

رفته است. استايلت و مري در جنس نر نيز اغلب تحليل رفته و بورسا دارد که معموالً الرو سن چهارم است و در آن، استايلت و مري تحليل
اي اين جنس در مناطق مختلف ايران، طي ساليان اخير تعدادي نمونه خاک از گياهان مختلف وجود ندارد. به منظور شناسايي نماتده

آوري گرديد. عمليات استخراج، تثبيت و تهيه اساليدهاي دايمي از زارهاي مناطق مختلف کشور جمعزارها و علفزراعي، باغي، چمن
شناسايي آنها با کليدهاي معتبر و قابل دسترس صورت گرفت. در  هاي مرسوم نماتدشناسي انجام و سپسنماتدها با استفاده از روش

 .Pبيگ )استان همدان(، از فراريشه چمن در دره مراد P. dianthus Jenkins & taylor, 1956پژوهش حاضر، شش گونه شامل 

peraticus (Raski, 1962) Siddiqi & Goodey, 1964 هگيلويه و بويراحمد(، از فراريشه بادام در شهرستان دهدشت )استان ک
P. perminimus Siddiqi, 1996  ،)از فراريشه انار در گرگان )استان گلستانP. salubris Raski, 1975  از انگور در شهرستان

از فراريشه چمن در مالير )استان همدان( و تهران )استان  P. similis Khan, Prasad & Mathur, 1967قيدار )استان زنجان(، 
هاي از علف P. straeleni (De Coninck, 1931) Oostenbrink, 1960کلم در شهرستان شوش )استان خوزستان( و تهران( و 

براي فون نماتدهاي   P. salubrisو   P. perminimusهرز گرامينه در ديلمان )استان مازندران( شناسايي گرديد. در اين ميان دو گونه
 40پذير با طول بيش از داراي استايلت بلند و انعطاف P. straeleniو  P. peraticus هايانگل گياهي ايران جديد هستند. گونه

ميکرومتر هستند )زيرجنس  40تر از ها داراي استايلت کوتاه( اما ساير گونهGracilacus Raski, 1962ميکرومتر بوده )زيرجنس 
Paratylenchus گونه .)P. perminimus ميکرومتر، سه شيار طولي در سطوح جانبي و پرده غشايي در  40تر از داراي استايلت کوتاه

دارد، ولي با داشتن  P. thysanolus Pramodini & Mohilal, 2009اطراف شکاف تناسلي ماده است و شباهت بسيار زيادي به 
تيز( از آن قابل تفکيک در مقابل نوک ميکرومتر( و تفاوت در شکل انتهايي دم افراد نر )کامال گرد 19-17در مقابل  25-22استايلت بلندتر )

ميکرومتر، چهار شيار طولي در باند جانبي و پرده غشايي اطراف روزنه تناسلي بوده  40تر از داراي استايلت کوتاه P. salubrisاست. گونه 
 و P. mimulus Raski, 1975 ،P. arculatus Luc & de Guiran, 1962 ،P.baldaccii Raski, 1975هاي و به گونه

P.coronatus Colbran, 1965 ( شباهت دارد، ولي با داشتن دم کامالً گرد پهنbluntly roundedو يک )هاي سري ويژگي
 شود.سنجي ديگر از آنها متمايز ميريخت

 

 .فون؛ گزارش جديد؛ فراريشه: کلیدیهای واژه
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 در ایران Telotylenchidaeو  Merliniidaeهای وقوع سه گونه نماتد انگل گیاهی از خانواده
 

 اسماعیل میرآئیز، کبری هاشمی و رضا قادری

 

 پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیرازبخش گیاه
miraeize@Gmail.com 

 
دشناسي دانشگاه شيراز، سه گونه نماتد انگل آوري شده از مناطق مختلف کشور و اساليدهاي ميکرسکوپي کلکسيون نماتهاي جمعدر نمونه

و  Pratylenchoides leiocauda Sher, 1970 ،Telotylenchus paaloofi Tikyani & Khera, 1970هاي گياهي با نام
Tylenchorhynchus ibericus Mahajan & Nombela, 1987  مورد شناسايي قرار گرفت. گونه اول متعلق به زيرخانواده

Pratylenchoidinae Sturhan, 2012  از خانوادهMerliniidae Siddiqi, 1971  و دو گونه ديگر متعلق به خانواده
Telotylenchidae Siddiqi, 1960 هاي مرسوم در هستند. عمليات استخراج، تثبيت، تهيه اساليد و شناسايي نماتدها مطابق با روش

فراريشه سيب در شهرستان گرگان )استان گلستان( استخراج شد، مري نسبت به  که از  P. leiocaudaنماتدشناسي انجام گرفت. در گونه
هاي مجاور شکمي غدد مري قبل از کارديا روده به اندازه يک تا دو برابر عرض بدن همپوشاني پشتي دارد، هسته پشتي و يکي از هسته

حلقه در سطح شکمي  18-16اي داراي ل بوده و دم نيمه استوانهبوده اما هسته ديگر مجاور شکمي بعد از کارديا قرار دارد، اسپرم دوکي شک
نيز P. crenicauda Winslow, 1958 هايي به باشد. جمعيت استان گلستان شباهتو با انتهاي صاف يا داراي يکي دو شيار بزرگ مي

)صاف و يا داراي يکي دو شيار بسيار عريض در  (، شيارهاي انتهاي دم25-21در مقابل  18-16هاي دم )دارد، اما با داشتن تعداد کمتر حلقه
مقابل شيارهاي بيشتر و منظم( و طول بلندتر همپوشاني مري نسبت به روده )يک تا دو برابر در مقابل معموالً کمتر از يک برابر عرض بدن 

از  P. leiocaudaتحت عنوان  1384 کندي و همکاران در سالزاده خليفهدر ناحيه مري( با آن اختالف دارد. اگر چه جمعيتي توسط حسن
نشان داد که جمعيت مورد نظر به  2014هاي بيشتر توسط قادري و کارگر در سال مزارع يونجه استان همدان قبالً گزارش شده، اما پژوهش

و دارا بودن  حلقه در قسمت شکمي دم 27دليل داشتن طول همپوشاني مري نسبتاً کوتاه )کمتر از عرض بدن در ناحيه مري(، تعداد 
نيز که از ريشه گياه نامشخص در حومه شهر اهواز  T. paaloofiتعلق دارد. گونه  P. crenicaudaشيارهاي منظم انتهاي دم، به گونه 

ميکرومتر(، شش  77-56جداسازي گرديد، اين گونه به واسطه صفاتي نظير مري داراي همپوشاني بلند مري نسبت به روده از سمت جانبي )
 .Tهاي نزديک شامل اي با انتهاي گرد شياردار، از گونهاستوانهميکرومتر و دم نيمه 21-20ت حلقه در سر، استايلت به طول تا هف

hastulatus ،T. ventralis  وT. indicus شود. گونه متمايز ميT. ibericus زميني شهرستان اردبيل جداسازي نيز که از مزارع سيب
اي ميکرومتر و دم استوانه 1322-1092ميکرومتر، طول بدن  22-20نظير شش حلقه در سر، استايلت به طول  گرديد، با داشتن مشخصلتي

 .Tو  T. maximus ،T. velatusهاي نزديک نظير با انتهاي شياردار که اندازه شيارها تقريباً برابر با ساير شيارهاي دم است، از گونه

natalensis هاي قابل تفکيک است. گونهP. leiocauda  وT. paaloofi شوند.براي نخستين بار از ايران گزارش مي 

 

 .فون؛ گزارش جديد؛ فراريشه: کلیدیهای واژه
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 ( از گیاهان دارویی منطقه بویراحمد Nematoda: Pratylenchidaeگزارش دو گونه نماتد انگل داخلی مهاجر )

 
 2و رضا قادری 1هیمحمد عبدال ،1گانیاله چاره، حبیب1سیمین انصاری

 
 پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج گروه گیاه 1
 پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز بخش گیاه 2

giahpezeshk.ansari@gmail.com 
 

و   Zygotylenchus guevaraiهايبا نام Pratylenchidaeه در پژوهش حاضر، دو گونه نماتد انگل داخلي مهاجر از خانواد
Pratylenchus sudanensis  از گياهان دارويي منطقه بويراحمد مورد شناسايي قرار گرفت. در بازديد از مزرعه تجاري انجدان رومي

(Levisticum officinale Koch در روستاي دشت روم منطقه بويراحمد، بيماري پژمردگي آوندي و ) پوسيدگي ريشه مشاهده شد و
پزشکي دانشگاه ياسوج انتقال يافت. پس از کشت بافت آلوده ريشه، حضور قارچ نمونه ريشه و خاک آلوده به آزمايشگاه گياه

سازي و محرز شد. پس از خالصZygotylenchus آميزي ريشه و استخراج از خاک، حضور نماتد جنس و با رنگ  Fusariumناقص
و بر   F. oxysporumها و بر اساس عالئم خاص پوسيدگي ريشه گياه، گونه قارچشناسي ماکروکنيدي و ريسهريخت بررسي مشخصات

از لحاظ  Zygotylenchusتشخيص داده شد. نماتد جنس  Z. guevaraiسنجي، گونه نماتدشناسي و ريختاساس مشخصات ريخت
زايي آن، به بوده اما اطالعات زيادي درباره خسارت و بيماري Pratylenchusشناسي بسيار شبيه به جنس شناسي و زيستريخت

ميکرومتر، عرض  634هاي اين گونه در خاک: طول بدن ترين شاخصخصوص بر روي گياهان دارويي در دسترس نيست. ميانگين مهم
و در  V = 60و   a = 27.4 ،c = 20.4،c' = 2.2ميکرومتر،  31ميکرومتر، دم  107ميکرومتر، مري  17ميکرومتر، استايلت  23بدن 

 = a = 21.2 ،cميکرومتر،  33ميکرومتر، دم  82ميکرومتر، مري  16ميکرومتر، استايلت  27ميکرومتر، عرض بدن  570ريشه: طول بدن 

17.6 ،c' = 2  و V = 61.5تواند نماتد بود که اين جمعيت مي 32و در يک گرم ريشه  21باشد. ميانگين جمعيت در صد گرم خاک مي
هاي تکميلي آمودگي گياه به بيماري پژمردگي فوزاريومي و يا حتي در صورت افزايش، باعث بروز خسارت مستقيم شود. بررسيموجب پيش

از فراريشه گياه دارويي  P. sudanensisزايي نماتد و ارتباط آن با قارچ فوزاريوم در دست اقدام است. همچنين گونه درباره بيماري
ي وزگ بويراحمد شناسايي شد که ميانگين ، در منطقه.Marrubium vulgare Lهي يا فراسيون سفيد با نام علمي گندناي کو

 26ميکرومتر، دم  125ميکرومتر، مري  16ميکرومتر، استايلت  19ميکرومتر، عرض بدن  608مشخصات نماتدهاي ماده شامل طول بدن 
ميکرومتر و گوبرناکولوم به  8/14باشد. نماتد نر نيز داراي اسپيکول به طول مي V = 76و   a = 31.8 ،c = 23.3،c' = 2.2ميکرومتر، 

تر بوده و دمش اندکي . مشخصات اين نماتد تقريباً با شرح اصلي مطابقت دارد، اما اين نماتد بلندتر و عريض ميکرومتر است. 7/3طول 
هاي سري اختالفباشد اما با داشتن يکمي P. pseudopratensisو  P. tenuis ،P. vulnusتر است. اين گونه شبيه به کوتاه

 شود.شود. اين گونه براي اولين بار از ايران گزارش ميها جدا ميسنجي از آنشناختي و ريختريخت
 

 Pratylenchus ،Zygotylenchus: فوزاريوم، گندناي کوهي، کلیدیهای واژه
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 بر خصوصیات چسبندگی  برنج( Aphelenchoides besseyi) تاثیر نماتد نوک سفیدی برگ

 
 2، فاطمه حبیبی1، ساالرجمالی1اسعدی زهره سیده

 

 دانشگاه گیالن، رشت گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، -1

 موسسه تحقیقات برنج کشور، رشت-2
zohre_asadi99@yahoo.com 

 
عنوان غذاي اصلي بيش از نيمي از جمعيت جهان شود. سهم باالي برنج بهترين غذاهاي بشر محسوب ميترين و اصليبرنج يکي از مهم

 نماتدها از باشد. تعدادکميي جايگاه و اهميت ويژه اين محصول در تأمين نيازغذايي بشر ميدهندهدر مقايسه با ساير منابع انرژي، نشان

 يکي از(Aphelenchoidesbesseyi Christie, 1942)برگ  اند. نماتد نوک سفيديشده شناخته بذرزاد عوامل عنوانبه گياهي انگل

-کند، بلکه بهاين نماتد نه تنها از نظر اقتصادي روي ميزبان اصلي خود ايجاد خسارت مي باشد.نماتدهاي بيماريزاي بذرزاد گياه برنج مي

تواند نقش مهمي در بازار برنج مي کيفيت جزايترين امهم از عنوان يکيبه پخت کيفيتجهت قابليت پراکنش وسيع نيز حائز اهميت است. 
تاثير نماتد نوک سفيدي بر  تحقيق دراينپسندي آن ايفا کند. تاکنون در خصوص اثر اين نماتد بر کيفيت برنج بررسي انجام نشده است. 

گيري سريع ويسکوزيته ازهو با استفاده از دستگاه اند 700و  500، 300، 100، 0در پنج سطح تلقيح  خصوصيات چسبندگي رقم هاشمي
(RVA) گلدان در هابوته مورد بررسي قرار گرفت. آزمايش در قالب طرح کامالً تصادفي با چهار تکرار در شرايط گلخانه انجام شد. نشاء-

-هاي جمعنهمتر انجام و در مجموع پنج بوته به هر گلدان اختصاص داده شد. استخراج نماتدها از نموسانتي 25 عمق و 20قطر هايي به

رشد يافته روي  Alternaria alternateجفت نماتد )نر و ماده( روي قارچ  20آوري شده با استفاده از روش ماتور و الل انجام گرفت.
آوري شدند. تلقيح نماتدهاي تکثير يافته انتقال يافت. پس از سپري شدن چهار هفته، نماتدهاي تکثير شده استخراج و جمع ،PDAمحيط
نتايج نشان داد که هاي پالستيکي در محل غالف انجام گرفت. ارچ مذکور، در مرحله سه تا پنج برگي گياه برنج و با استفاده از لولهروي ق

خصوصيات کيفيت پخت تيمارها با داشتن مقدار آميلوز و درجه حرارت ژالتيني شدن متوسط مشابه بود. اما کيفيت پخت متفاوتي مشاهده 
تجزيه واريانس صفات موردمطالعه نشان داد که در ژالتيني شدن و چسبندگي دانه پس از پخت ارتباط دارد. با خواص  ميزان آميلوزشد. 

هاي ويژگيترين داري در سطح احتمال يک درصد از نظر خصوصيات چسبندگي وجود داشت. مهمنماتد، تفاوت معني 700جمعيت 
نماتد به حداکثر رسيد. بنابراين حضور نماتد سبب  700( در 41/46(، فروريختگي )06/266چسبندگي تيمارها شامل حداکثر چسبندگي )

شود. اين تر باشد و در واقع جمعيت باالي نماتد، سبب نرم شدن يا افزايش چسبندگي ميشود که ژل حاصله پس از سرد شدن نرممي
 کننده ايراني، مورد پسند نخواهند بود.موضوع ظاهر نامناسبي به برنج پخته شده داده و با توجه به ذائقه مصرف

 

 Oryzae sativaکيفيت پخت، نماتد نوک سفيدي، : کلیدیهای واژه
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 در  ایران Thornia Meyl, 1954اولین گزارش از وجود جنس 

 
 2و احمد خیری 1، غالمرضا نیکنام1ابراهیم کاظمی

 

 ،  دانشگاه تبریز پزشکی، دانشکده کشاورزی. آزمایشگاه نماتدشناسی، گروه گیاه1
 پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران. گروه گیاه2

Kazemiebrahim90@yahoo.com 
 

ها، تعادل بيولوژيک در دانهدليل پيامدهاي فعاليت نماتدها در خاک از جمله پايداري خاکشناسايي نماتدهاي غيرانگل موجود در خاک به
(. اين گروه از جانوران 1382ک به چرخه عناصر غذايي داراي اهميت است )صفري سنجاني، هاي گياهي و کمخاک، کاهش برخي بيماري

است . به منظور شناسايي  ها در چند سال اخير مورد توجه بيشتري قرار گرفتهاز ذخاير بسيار متنوع ژنتيکي هستند که شناسايي آن
 94و  93هاي هاي متعددي طي سالشرقي، نمونهدر  استان آذربايجان نماتدهاي انگل گياهي و آزادزي ناحيه کهق، شهرستان مراغه واقع

هاي معمول، استخراج، تثبيت و به گليسيرين خالص انتقال آوري گرديد. نماتدها با استفاده از روشاز خاک فراريشه گياهان مختلف جمع
گيري، دو گونه هاي ميکروسکوپي و اندازهعد از بررسيهاي استخراج شده اساليدهاي ميکروسکوپي تهيه گرديد. بيافتند. سپس از نمونه

Thornia propinqua  وT.  parathermophila   تشخيص داده شد. بر اساس منابع موجود، گزارش بروز جنسThornia 

(Dorylaimida: Thorniidae) باشد. اين جنس با داشتن سر از نوع براي فون نماتدهاي ايران جديد ميthornioid ا کامال ه)لب
تراز بدن(، ادنتواستايل کوتاه و باريک، حلقه هادي استايلت منفرد و ظريف، آلت نرينه ساده از طور واضح همشده، ناحيه لبي کوتاه و بهادغام
به لحاظ داشتن  T. propinqua(. گونه 2009شود )آندراسي، هاي جنسي مشخص مي، کوتاه و کشيده و فقدان پاپيلalaimoidنوع 

 45در برابر  47-52تر )بيش V(، شاخص 30در برابر  36-5/40تر )بيش aمتر(، شاخص ميلي 84/0در برابر  1/1-3/1تر )بدن بيشطول 
در  1/1-3/1تر بدن )دليل طول بيشو به T. rhopalocercoides( از گونه مشابه 3-5/3در برابر  5/1-2کمتر ) ˊcدرصد( و شاخص 

علت و به T. juvenilis( از گونه 36در مقابل  28-34تر )کم c( و شاخص 27در برابر  36-5/40تر )بيش aمتر(، شاخص ميلي 8/0برابر 
قابل  T. steatopygaميکرومتر(  از گونه  15در برابر  5/12-13تر )متورم و ادنتواستايل کوتاهدم متورم در افراد ماده در برابر دم غير

(، بلندتر بودن طول بدن 4/1-5/1در برابر  3-5/2) ´cتر بودن شاخص از نظر بيش T.  parathermophilaتشخيص است. گونه 
در  c (21-20تر بودن شاخص ( و کم21-26در مقابل  5/37-32) aتر بودن شاخص متر(، بيشميلي 55/0-65/0در برابر  75/0-7/0)

در  20-21کمتر ) cمتر(، شاخص ميلي 1/1-7/1در برابر  7/0-75/0تر بدن )و به لحاظ طول کم  T. thermophila( از 25-32برابر 
 .T( از گونه 2در برابر  3-5/2) ´cتر بودن ضريب ( و بيش55-58در برابر  45-5/49کمتر ) V(، شاخص 24-28مقابل 

hirschmannae هاي گردد. اکثر گونهمتمايز ميThornia (.1993خواري دارند )يتز و همکاران، چيزاي همهرفتار تغذيه 
 

 .فراريشه، کهق، مراغه و نماتد های کلیدی:واژه
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 Heterodera schachtii های چغندرقند با بیماریزایی نماتد سیستیرابطه آناتومی ریشه ژنوتیپ

 
 3، مهدی نصراصفهانی2، مجید اولیا1لیال مطیعیان

 
 کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی دانشگاه شهرکرد.1

 شهرکردکشاورزی، دانشگاه پزشکی، دانشکده گیاه دانشیار گروه.2

 پزشکیدانشیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، بخش تحقیقات گیاه.3

Leilamotieeian@yahoo.com  
 

از  Heterodera schachtii Schmidt 1871باشد. نماتد سيست،از محصوالت مهم صنعتي مي .Beta vulgaris Lچغندرقند 
ژنوتيپ چغندرقند نسبت به اين نماتد  70هاي آناتوميکي ريشه حدودکننده رشد اين گياه است. در اين تحقيق، مقاومت و ويژگيعوامل م

هاي مقاوم، نسبتاًمقاوم، متحمل، نسبتاًحساس و ها بر اساس ميزان مقاومت به نماتد سيستي، در طيفمورد بررسي قرار گرفت. ابتدا، ژنوتيپ
هاي شاهد انتخاب و پس از برش، در ي يک ماهه از ژنوتيپعدد ريشه 5ها، تعداد دند. جهت بررسي آناتوميکي ژنوتيپحساس قرار داده ش

ي همسان انتخاب و در ميان مغز آقطي گيري را حاصل نمايد. سپس، چندين ريشهداري، تا بافت استحکام الزم جهت مقطعآب و الکل نگه
آميزي ترين مقاطع، جهت انجام مراحل رنگترين و سالمهاي عرضي نازک تهيه و نازکيزي برشمسطح شده قرار داده و توسط تيغ ت

هاي چوبي از رنگ سبز متيل استفاده گرديد. هاي سلولزي از رنگ کارمن زاجي و بافتمضاعف انتخاب گرديد. براي رنگ آميزي بافت
زير ميکروسکوپ نوري تنظيم گرديد. در خصوص چغندرقند در منابع  هاي آناتوميکيسپس، چندين مقطع مناسب بر روي الم جهت بررسي

 Niks and، پياز et al, 2010  Dan Deng گزارشي مشاهده نشد. ولي در ساير گياهان، مثل برنج در خصوص ضخامت اپيدرم توسط

Rubiales, 2002 تعداد اليه پارانشيم ،Dehdari et al., 2007 چنين، آندودرم و همRabie et al., 2005 توان اشاره نمود. مي
تکرار با  3گيري و صفات مورد مطالعه در سپس صفات آناتوميکي شامل ضخامت پريدرم و ضخامت پارانشيم پوست به تفکيک اندازه

 536/27( با SB32) 33ميکروسکوپ نوري، مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد که پريدرم ريشه ژنوتيپ مقاوم  10xعدسي شي 
 3( و SB31-HSF-2) 61 (F-20746 ،)5(، F-20747) 60هاي مقاوم ميکرون، بيشترين ضخامت را داشته و سپس، ديگر ژنوتيپ

(SB27-HSF-10 به ترتيب با ميانگين ،)23هاي حساس که ژنوتيپميکرون قرار گرفتند. در صورتي 47/419و  436، 87/445، 480 
(SB35-HSF-8 ،)62 (F-20583 و )35 (SB35 به ترتيب با کمترين ميانگين ضخامت پريدرم )ميکرون  47/319و  67/258، 13/194

سپس،  .ميکرون مشاهده شد 93/438( با F-20746) 61بودند. در ضخامت پارانشيم پوست ريشه، بيشترين مقدار در ژنوتيپ مقاوم 
( SB31-HSF-7) 8( و S1-11*(7112*SB36)) 60 (F-20747 ،)62 (F-20583 ،)29(،SB27-HSF-10) 3هاي مقاوم ژنوتيپ

( SB32-HSF-10) 19هاي حساس ميکرون قرار گرفتند. ژنوتيپ 73/323و  27/344، 53/360، 40/402، 20/403به ترتيب، با ميانگين 
اين دو ميکرون، کمترين ضخامت را دارا بودند. در اين تحقيق  33/213و  13/210( با ميانگين ضخامت پارانشيم پوست F-20603) 63و 

هاي فيزيکي و بيوشيميايي، شود، ممانعت کنندهها صادق نبود. چرا که مقاومت در گياه به دو صورت ظاهر ميفاکتور در مورد همه ژنوتيپ
هاي (. مابقي ژنوتيپAhuja et al., 2011باشد )ها ميفيزيکي مثل ضخامت پريدرم و پارانشيم پوست، و بيوشيميايي مثل فيتوالکسين

، در رابطه با ضخامت صفات مذکور در طيف مياني اين دو گروه مقاوم و حساس واقع شدند. اين نتايج، مويد يک رابطه مستقيم بين مربوطه
 باشد. هاي مورد آزمون به اين بيماري ميصفات آناتوميکي و ميزان مقاومت بعضي از ژنوتيپ

 

 تد سيست چغندرقند.آناتومي ريشه، بيماريزايي، چغندرقند، نما های کلیدی:واژه
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-از کهق شهرستان مراغه، استان آذربایجان Epidorylaimus Andarssy, 1986معرفی یک گونه جدید از جنس 

 شرقی
 

 2و حبیبه جباری1، غالمرضا نیکنام1ابراهیم کاظمی

 

 پزشکی، دانشگاه تبریز . آزمایشگاه نماتدشناسی، گروه گیاه1
 رزی، دانشگاه مراغهپزشکی، دانشکده کشاو. گروه گیاه2

Kazemiebrahim90@yahoo.com 
 

تعدادي نمونه خاک از فراريشه گياهان مختلف )گردو، صنوبر، بيد، سيب و ...( منطقه کهق )شهرستان مراغه(  94و  93هاي در طي سال
( تثبيت و به گليسيرين خالص 1969هاي معمول استخراج و با روش دگريس )ها با روشآوري گرديد. نماتدهاي موجود در اين نمونهجمع

اساليدهاي ميکروسکوپي دائمي تهيه گرديد و با استفاده از ميکروسکوپ نوري مورد  شدهانتقال داده شدند. سپس از نماتدهاي استخراج 
شناسايي هاي سنجي صورت گرفت. در بين گونههاي ريختشناختي و دادهها بر اساس صفات ريختمطالعه قرار گرفت. شناسايي گونه

بر  Epidorylaimusهاي اين جنس مطابقت نداشت. جنس کدام از گونهيافت شد که با هيچ Epidorylaimus شده، جمعيتي از جنس
)در مقابل وجود آن( از  hiatusبرابر عرض بدن در محل مخرج در برابر کمتر از سه برابر( و فقدان  8تا  5/3اساس صفاتي مانند دم بلندتر )

( و 2009و  1991، 1986شده توسط آندراسي )قابل تشخيص است. جمعيت موردنظر با استفاده از کليدهاي تهيه Eudorylaimusجنس 
سنجي با کليدهاي فوق و شناختي و ريختهاي ريخت( مورد بررسي قرار گرفت و پس از تطبيق مشخصات و داده2016احمد و همکاران )

توان به بدن شناسايي گرديد. از مشخصات متمايز کننده اين گونه مي .Epidorylaimus spن عنواشده، اين جمعيت بههاي گزارشگونه
 31-42ميکرومتر، ادنتوفور به طول  21-25متر(، ناحيه لبي داراي فرورفتگي نسبت به بدن، ادنتواستايل به طول ميلي 4/1-7/1بلند )

ناسلي عرضي، سامانه توليدمثلي متشکل از دو لوله جنسي در افراد ماده، دم ميکرومتر، حلقه هادي منفرد، فراخ شدن تدريجي مري، شکاف ت
برابر عرض بدن در محل مخرج اشاره کرد. گونه  2-3مخروطي نسبتا بلند، داراي خميدگي به سمت شکمي، با انتهاي گرد به طول 

Epidorylaimus sp. ( ميلي 4/1-7/1به دليل داشتن دو لوله جنسي و بدن بلند )هاي با گونهمترE. rivalis ،E. 

mellenbachensis ،E. consobrinus  وE. filicaudatus هاي ريختهايي که بين دادهباشد. از جمله تفاوتقابل مقايسه مي-

 هايميکرومتر( و پاپيل 28-30در برابر  21-25تر )توان ادنتواستايل کوتاهوجود دارد مي E. rivalisو  .Epidorylaimus spسنجي 
، E. mellenbachensisبا گونه  .Epidorylaimus spهاي ( را ذکر کرد. از جمله تفاوت9-13در برابر  7-9تر )گيري کمجفت

ميکرومتر( و وجود جنس نر در مقابل فقدان آن در  28-29در برابر  21-25تر )(، ادنتواستايل کوتاه42-50در برابر  29-37تر )کم aشاخص 
-25(، ادنتواستايل بلندتر )16-18در برابر  24-31تر )بيش cاز نظر داشتن شاخص  .Epidorylaimus spهمچنين باشند. گونه دوم مي

ميکرومتر(، راست روده کوتاه )حدودا يک در مقابل حدودا دو برابر  102در برابر  50-5/72تر )، دم کوتاه)ميکرومتر 16-20در برابر  21
در برابر  21-25و به دليل ادنتواستايل بلندتر ) E. consobrinusر در مقابل فقدان آن از گونه عرض بدن در محل مخرج( و وجود جنس ن

قابل تشخيص است.  E. filicaudatusميکرومتر( و داشتن جنس نر از گونه  81-123در برابر  50-5/72ميکرومتر(، دم کوتاه ) 21-18
 (.1993باشند )يتز و همکاران، خوار ميچيزمهاي عموما هاز نظر رفتار تغذيه Epidorylaimusهاي گونه

 

 .شناسي، فراريشه و نماتدآزادزي،ريخت های کلیدی:واژه
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 از ایران Hoplotylus (Nematoda: Pratylenchidae)اولین گزارش از جنس 

 
 ، رامین حیدری و  بهروز گل حسنپریسا جاللی نسب

 

 انشگاه تهران، کرجگروه گیاهپزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی د
p.jalalinasab@ut.ac.ir 

 
از نماتدهاي انگل داخلي گياهان هستند که با داشتن استايلت قوي و نسبتا بلند با گره   Hoplotylus  Jacob, 1960گونه هاي جنس 

ته که تا نزديکي انتهاي دم کشيده )شبيه به گل الله( در ماده ها و داشتن بورساي نسبتا توسعه ياف هاي گرد يا داراي حاشيه هاي رو به جلو
شده است و سر بلند و نامتقارن در نرها، متمايز مي شوند. اين جنس از نظر شکل ناحيه سر و نوع رابطه انگلي با گياه ميزبان به اعضاي 

 Hoplolaimidaeنزديک است و از نظر شکل استايلت و موقعيت فاسميد )نزديک مخرج( به اعضاي خانواده  Pratylenchidaeخانواده 
 1393 -1394نشان مي دهد. طي سال هاي  Hoplolaimidaeشباهت دارد. بررسي هاي اخير قرابت اين جنس را با اعضاي خانواده 

سانتريوفيوژ و يا  -از جنگل هاي شرق استان گيالن جمع آوري شد. نماتدهاي موجود با روش تلفيقي الک ،نمونه هايي از ريشه و خاک
د جداسازي شده و سپس به روش دگريسه تثبيت و به گليسيرين خالص رسانده شدند. پس از تهيه اساليدهاي دائمي، روش سيني وايته

 DNAي کل از نمونه هاي زنده استخراج شده و توالي بخش هايي از  DNAبررسي هاي ريخت سنجي و ريخت شناسي انجام شد. 
جداسازي شد که بر اساس خصوصيات ريخت  Hoplotylusجمعيتي از جنس  ريبوزومي تعيين گرديد. در بين نماتد هاي شناسايي شده

ميکرومتر، استايلت  527( 429 -598شناسايي شد. اين گونه با طول بدن ) H. feminaسنجي، ريخت شناسي و مولکولي به عنوان 
شيار طولي جانبي کوتيکولي با حاشيه ي ميکرومتر با گره هاي استايلت حاشيه دار و شبيه به گل الله، وجود چهار  23( 21 -26درشت )

 36( 29 -44مضرس، اسپرماتکاي خالي، دم مخروطي شکل با شيارهاي عرضي کوتيکولي درشت و نامنظم يا با انتهاي صاف به طول )
فته و آلت تناسلي به شود. نرها داراي سر بلند و نامتقارن، بورساي توسعه يا از ساير گونه ها متمايز مي ( در ماده ها'c= 6/2ميکرومتر، )

ميکرومتر هستند و استايلت و مري نسبت به ماده ها تحليل رفته است. مقايسه جمعيت حاضر با ساير توصيف هاي  5/13( 13 -14طول ) 
بزرگ اين گونه تطابق کاملي با شرح اصلي گونه و نيز جمعيت گزارش شده از اسپانيا نشان داد. همچنين مقايسه بخشي از توالي زير واحد 

با ساير توالي هاي موجود از اين گونه تطابق نشان داد. بررسي تبارشناسي گونه بر اساس اين ناحيه،  H. feminaريبوزومي جمعيت ايراني 
 در ايران است. Hoplotylusنشان داد. اين اولين گزارش از جنس  Hoplolaimidaeقرابت آن را با اعضاي خانواده 

 

 .توالي زير واحد بزرگ ريبوزومي، Hoplotylus، نماتدها های کلیدی:واژه
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 شرقیاولین گزارش چند گونه نماتد آزادزی از شهرستان مراغه،  استان آذربایجان

 
 2و احمد خیری 1، ابراهیم کاظمی1غالمرضا نیکنام

 

 پزشکی، دانشگاه تبریز . آزمایشگاه نماتدشناسی، گروه گیاه1
 ی، دانشگاه تهرانپزشکی، دانشکده کشاورز. گروه گیاه2

g_niknam@tabrizu.ac.ir 
 

دليل قدمت کشاورزي، به کيلومتري شمال شهرستان مراغه، استان آذربايجان شرقي، شمال غرب ايران، به 12منطقه کهق واقع در فاصله 
اولين بار مورد مطالعه قرار  ويژه باغداري و تنوع پوشش طبيعي گياهي داراي اهميت است. به همين منظور فون  نماتدهاي اين منطقه براي

هاي مختلفي از نماتدها تشخيص داده ، گونه1395و  1394هاي منطقه بين سال آوري شده از آنهاي جمعخاک گرفت. در بررسي نمونه
، Enchodelus ponorensis (Dorylaimida: Nordiidae)هاي شدند. در بين نماتدهاي شناسايي شده، سه گونه به نام

Mesodorylaimus potus (Dorylaimida: Dorylaimidae)  وIronus indicus (Enoplida: Ironidae)  نيز مورد
ها و مراجعه به منابع موجود مشخص شد که هر سه گونه ها با کليدهاي شناسايي و تطبيق دادهشناسايي قرار گرفتند. بعد از مقايسه آن

تر شباهت داشت ولي بيش E. longispiculusبه گونه  Enchodelus  ponorensisباشند. گونه براي فون نماتدهاي ايران جديد مي
 47تا  c (35تر بودن شاخص (، کم8/0تا  6/0در برابر  5/1تا  1) ´cتر بودن شاخص (، بيش25تا  17در برابر  40تا  26) aبودن شاخص 

 29تا  17در برابر  5/47تا  35ميکرومتر(، بلندتر بودن طول دم ) 44تا  36در مقابل  33تا  29تر بودن ادونتوفور )(، کوتاه90تا  49در برابر 
 Mesodorylaimusسازد. گونه ميکرومتر( و متفاوت بودن ساختار رحم )دو بخشي در برابر سه بخشي( آن را از گونه مذکور جدا مي

potus هاي با گونهM. lissus  وM. bastianoides تر ادونتواستايل )دو برابر ضخامت پوست همشمشابه بود ولي به دليل قطر بي-

-ميلي 2تا  8/1تر )(، طول بدن بيش20در برابر  15تا  14هاي جنسي )تر پاپيلسطح(، تعداد کمسطح در مقابل مساوي ضخامت پوست هم

 .Mاز گونه  درصد( 42درصد در برابر  5/48تا  44تر بودن فرج )( و عقب32در برابر  54تا  38) باالتر aمتر(، شاخص ميلي 6/1متر در برابر 

lissus تر بودن شاخص و به لحاظ بيشa (38  کم31تا  24در برابر  54تا ،) تر بودن شاخصc (5  و تعداد 7/12تا  4/9در برابر  7تا )
 .Iبا گونه  Ironus indicusشود. گونه متمايز مي M. bastianoides( از گونه 21تا  18در برابر  15تا  14هاي جنسي )پاپيل

longicaudatus اي دهان، داشتن ديواره پشتي صاف واژن )در لوله روده و وجود فرورفتگي شکمي در بخشراستبه لحاظ فقدان پيش
گزارش نشده است( و  خميدگي  I. longicaudatus ها )اين ساختار دردفعي جلوتر از قاعده لب -دار بودن آن(، منفذ ترشحيمقابل زگيل

-چيزاي همهداراي رفتار تغذيه M. potusو  E. ponorensisهاي گونه در مري )در برابر صاف و مستقيم بودن( متفاوت است.اندک 

 (.1993کند )يتز، به صورت شکارگري تغذيه مي I. indicusخواري بوده و گونه 

 

 .شناسايي، فون، کهق های کلیدی:واژه
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 Heteroderaسازی نماتد سیستی کلمبعد از آلودهزیستی راحل زایی در مهای فرضی بیماریشناسایی ژن

cruciferae  
 

 4و غالمرضا نیکنام 3، زهراتنهامعافی2، فلورین گراندلر2ناصر العشریعبدال، 1*حبیبه جباری

 

 پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغهگروه گیاه .1

 آلمان -انستیتو مولکوالر فیتومدیسین دانشگاه بن .2
 تهران پزشکی کشور،نماتدشناسی، موسسه تحقیقات گیاه تحقیقات شبخ. 3
 پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریزگروه گیاه آزمایشگاه نماتدشناسی،. 4

ha.jabbari@yahoo.com 

 
ن، شايد از جمله نماتدهاي انگل داخلي ساکن است که در مورد آ (Heterodera cruciferae Franklin, 1945)نماتد سيستي کلم 

 .H)سوياتري در مقايسه با ساير نماتدهاي سيستي مثل نماتد سيستي به علت خسارت کم و پراکندگي محدود جغرافيايي، تحقيقات کم

glycines) ( و نماتد سيستي چغندرقندH. schachtii،)  انگلستان، آمريکا،  جملهانجام شده است. اين نماتد از نقاط مختلف جهان از
هاي ديگر از و برخي گياهان متعلق به خانواده (Cruciferaceae) کلمو ايران گزارش شده است. کليه اعضاي خانواده ترکيه، روسيه 
هاي اطراف تبريز، گياهان ميزبان مختلف کاريشوند. نماتد سيستي کلم در سبزيتوسط اين نماتد آلوده مي (Lamiaceae) جمله نعناعيان

هايي است که سبب زايي در نماتدهاي انگل گياهي وابسته به بيان ژنتوان بيماري .دهدحمله قرار مي هاي هرز را موردچنين علفو هم
گردند. هاي توليدمثل و راهبردهاي بقا در شرايط نامطلوب زيستي نماتد ميها و تواناييبروز تغييراتي در ظاهر، رفتار و تغييرات در قابليت

نماتدهاي سنين  ،بررسي ترانسکريپتومبراي  .دنگير، آمفيد و پوست منشا ميمريه در نماتدها شامل ها از سه ناحيه عمدتوليدات اين ژن

برگ ( و کلمBrassica oleracea L. var. gongylodesقمري )ها شامل کلمسوم و چهارم و نيز افراد ماده بالغ از ريشه ميزبان
(Brassica oleracea L.var.captita alba با کمک پنس ،) و سوزن جدا شدند. استخراج RNA با استفاده از کيت

Nucleospin®Triprep kit, mini prep,Machery-Nagel- Germany هايانجام گرديد و سپس کيفيت نمونه 

RNA استخراج شده، با استفاده ازRNA Nano Chip-USA وAgilent RNA6000 Nano Kit- USA و 

BioanalzyerAgilent 2100 –USA ش قرار گرفت.مورد سنج RNA هايي باRIN Factor(RNA integrity) باالتر  مناسب(
 Nextروشارسال گرديدند. ترانسکريپتوم نماتد سيستي کلم با  چين -کنگهنگ BGI TECH SOLUTIONS( به شرکت 7از عدد 

generation sequencing- (Illumina) .شده از ساير نماتدهاي زايي گزارشهاي بيمارينشان داد که بسياري از ژننتايج  تعيين شد
-اي و نماتد چوب کاج، در نماتد سيستي کلم نيز وجود دارند. ژنزميني، نماتد سيستي چغندرقند، نماتد قلوهزا مثل نماتد طاليي سيببيماري

،کالريتيکولين، major sperm protein،گلوتاتيون پراکسيداز، پکتات لياز،کيتيناز،14-3-3اندوگلوکوناز)سلوالز(،  4و  1هاي بتا 
، آلدوالز ، کوريسمات ميوتاز،ردوکسينپراکسي،  venum allergene like protein،ubiquitin extension protein، کالمودولين

-مقايسه ژن زايي مفروض در اين نماتد تعيين شدند.هاي بيماريعنوان ژنبه آرژينين کينازو  VRFamid receptor ،گالکتين آنکسين،

-ژنها مثل ي از آندزاي گياهي  نشان داد که تعداهاي قبلي از ساير نماتدهاي بيماريشده در اين بررسي با گزارشزايي ارائهيبيمار هاي

 H. cruciferaeکه ظاهرا در بين نماتدهاي بيمارگر گياهي عموميت دارند، در  Pectate lyaseو  اندوگلوکوناز)سلوالز( 4و  1هاي بتا 
-اند در دادهکه قبال از نماتدهاي ديگر گزارش نشده Argenin kinaseو  Calmodulinهايي چون حال، ژنرديدند. با ايننيز يافت گ

که با اين  Cathepsinو Xylanase ،16D10 ،Expansin هاي مربوط بهو نيز توالي شدندنسکريپتوم نماتد سيستي کلم يافت هاي ترا
تر براي تعيين محل ترشح، هاي دقيقبررسي .هاي ترانسکريپتوم نماتد سيستي کلم يافت نشدنددر داده ،انداز ساير نماتدها قبال ثبت گرديده
 .باشدتر ميهاي دقيق و جامعنيازمند بررسي زايي نماتددر بيماري هاي فرضيميزان کارآيي و عملکرد اين ژن

 

  Heterodera cruciferaeوزايي، ژن : ايران، بيماريکلیدی هایواژه
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 :Aphelenchoides (Nematodaو  Malenchus (Nematoda: Tylenchidae)های گزارش دو گونه از جنس

Aphelenchoididae) از ایران 

 
  2سید محسن نساج حسینی، 1، رامین حیدری1پریسا جاللی نسب

 

 گروه گیاهپزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج .1
 های نوین کشاورزی، جهاد دانشگاهی رشته فناوریگروه توسع .2

p.jalalinasab@ut.ac.ir 
 

هايي از خاک و ريشه نمونه 1393 -1394هاي هاي شرق استان گيالن، طي سالبه منظور بررسي فون نماتدهاي انگل گياهي جنگل
فيوژ و يا روش سيني جداسازي شده و سپس تثبيت و به سانتريو -آوري شد. نماتدها با استفاده از روش تلفيقي الکگياهان اين مناطق جمع

شناسي انجام شد. در بين سنجي و ريختهاي ريختي اساليدهاي دائمي از نماتدها، بررسيگليسيرين خالص منتقل شدند. پس از تهيه
 Aphelenchoides Fischer, 1894و  Andrássy, 1968  Malenchusهاي نماتدهاي شناسايي شده دو جمعيت از جنس

و  Brzeski, 1988 M. solovjovaeشناسي، به ترتيب به عنوان سنجي و ريختجداسازي شد که بر اساس خصوصيات ريخت
Ibrahim and Hooper, 1994 A. varicaudatus هاي جنس شناسايي شدند. گونهMalenchus  داراي شيارهاي عرضي

داراي دو شيار و يک نوار طولي است که با ميکروسکپ الکتروني روبشي تعداد ها کوتيکولي برجسته هستند. سطوح جانبي در برخي گونه
هاي شود. در برخي گونه ها داراي چهار يا شش شيار طولي است. سر بلند که در بخشزيادي شيارهاي طولي بسيار ظريف مشاهده مي

 -بدني واقع شده و داراي پروفاسميد پشتي شيار عرضي ظريف، شکاف تناسلي در يک حفره 6-4شکمي تا حدي مسطح شده با  -پشتي
ي داشتن دو به واسطه M. solovjovaeي ي عرض بدن جلوتر از شکاف تناسلي قرار دارد. گونهباشند که تقريبا به اندازهنيمه جانبي مي

، محل شروع خطوط جانبي )از ي اسپرماتکاميکرومتر در ناحيه 5/2-0/2هاي عرضي کوتيکولي به پهناي شيار طولي در سطوح جانبي، حلقه
هاي حلقه جلوتر از شکاف تناسلي( و تعداد حلقه 9-2ميکرومتر(، موقعيت قرار گرفتن پروفاسميد ) 5/9-0/8ناحيه استايلت(، اندازه استايلت )

 ,Andrássyي به شود. اين گونه شباهت زيادهاي اين جنس متمايز ميحلقه(، از ساير گونه 36-27موجود بين شکاف تناسلي و مخرج )

1981 M. undulatus هاي موجود بين شکاف هاي عرضي کوتيکولي، موقعيت پروفاسميد و تعداد حلقهدارد ولي به واسطه پهناي حلقه
-12ي داشتن چهار شيار طولي در سطوح جانبي، استايلت به واسطه A. varicaudatusي گونه شود.تناسلي تا مخرج از آن متمايز مي

هاي اين گونه تنوع زيادي دارد شود. دم در مادهمتمايز مي Aphelenchoidesهاي جنس تر و تنوع در انتهاي دم از ساير گونهميکروم 14
)مخروط ساده با ماکرون انتهايي، مخروطي با دو برآمدگي مثلثي شکل يا دو شاخه با يک ماکرون شکمي بلند انتهايي(. اين گونه شباهت 

گردد. دو سنجي از آن متمايز ميهاي ريختدارد که با شکل انتهاي دم و ساير ويژگي Imamura, 1931 A. bicaudatusزيادي به 
 شوند.براي اولين بار از ايران گزارش مي A. varicaudatusو   M. solovjovaeي گونه

 

 Aphelenchoide ،Malenchus ريخت سنجي، ريخت شناسي، نماتدهاي انگل گياهي، : کلیدیهای واژه
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 از ایران P. laetificansو  Paraxonchium carmenaeگزارش جدید 

 
 1و غالمرضا نیکنام 1ابراهیم کاظمی 1آرزو نقوی،

 

 پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز آزمایشگاه نماتدشناسی، گروه گیا.1
ar_ng11@yahoo.com 

 

هاي خاک و آب شيرين را تشکيل ترين نماتدهاي زيستگاههاي نماتدي هستند که فراوانترين آرايهيکي از متنوع Dorylaimidaراسته 
هاي مختلف حائز اهميت است. در اين مطالعه دهند و غالبا آزادزي هستند. بنابراين مطالعه تنوع زيستي و شناسايي اين نماتدها از جنبهمي

هاي رايج، آوري شد. نماتدها با استفاده از روششرقي جمعهاي لرستان و آذربايجانفراريشه پوشش گياهي استانتعدادي نمونه خاک از 
( تثبيت و به گليسيرين خالص انتقال داده شدند. سپس از نماتدها اساليد ميکروسکوپي دائمي تهيه و با 1969استخراج و با روش دگريسه )

سنجي انجام گرفت. در هاي ريختشناختي و دادهها بر اساس مشخصات ريخته گرديد. شناسايي نمونهاستفاده از ميکروسکوپ نوري مطالع
شناسايي شد. جنس  Paraxonchiumاز جنس ، P. carmenaeو  P. laetificansهاي بررسي شده دو گونه بين گونه

Paraxonchium  به همراه پنج جنس ديگر در خانوادهParaxonchiidae شناسي ادنتواستايل از ه است که به وسيله ريختقرار گرفت
شوند. در اين جنس ادنتواستايل غالبا نامتقارن، خميده به سمت پشتي و داراي منفذ خروجي بزرگ است. مشخصات يکديگر متمايز مي

 P. carmenaeگونه  اصلي متمايزکننده اين جنس باريک شدگي ناگهاني ناحيه گردن و کوچک بودن غيرعادي سر است. در اين مطالعه

نماتدهايي با اندازه  P. carmenaeهاي استان لرستان مشاهده گرديد. گونه تنها در خاک P. laetificansاز هر دو منطقه و گونه 
تر بدر عق 28تا  26در جلوتر از شکاف تناسلي و  45تا  43هاي غده مانند به تعداد متر ، برجستگيميلي 1/2تا  7/1متوسط، بدني به طول 

تا  9پيوسته، عرض لب همها متقارن و نسبتا بهاز آن. ناحيه لبي خيلي باريک، حدود يک هفتم تا يک هشتم عرض بدن در قاعده مري، لب
ميکرومتر، دهانه  17تا  14طول ميکرومتر. آمفيد رکابي شکل، شکاف آن دو پنجم عرض بدن در همان ناحيه، ادنتواستايل قوي، به 11

يک ديسک و يک بخش  ،nygolaimoidود نصف طول کل ادنتواستايل. دريچه بين مري و روده داراي سه غده خروجي آن حد
تر و با انتهاي گرد، آلت متر و دم خميدهميلي 2تا  9/1طول مخروطي است. مشخصات جنس نر بسيار شبيه جنس ماده است. بدن آن به 

پاپيل جنسي در جلوتر  21تا  19کننده جانبي، يک جفت پاپيل کنار مخرجي، عات هدايتميکرومتر، فاقد قط 72تا  69طول  نرينه قوي و به
تا  c´ (1( و 62تا  60) V(، 44تا  33) c(، 4تا  3) b(، 26تا  18) aهاي اين گونه شامل ضريب از آلت نرينه و با فاصله نامنظم. ساير سنجه

 1/ 8تا  6/1تر )شناختي بسيار شبيه گونه فوق بوده ولي داراي بدن کوتاهتهاي ريخاز نظر ويژگي P. laetificans( است. گونه 4/1
 باشد.ميکرومتر( مي 65تر )( و آلت نرينه کوتاه16تر )هاي جنسي کمميکرومتر(، سر نامتقارن، پاپيل 10تر )متر(، ادنتواستايل کوتاهميلي

 

 .سنجيشناختي، ريخت، ريختParaxonchiidae: کلیدیهای واژه
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 شناسایی نماتدهای انگل گیاهی در برخی مراتع استان اردبیل
 

 3، سید حسین میربابایی کرانی2، علی اسکندری1آرزو خسروزاده

 

  ،دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه زنجان-1

 استادیار گروه گیاهپژشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان-2

 ری شناسی گیاهی، دانشگاه زنجاندانشجوی دکتری بیما-3

Arezoo.khosrozadeh87@yahoo.com 
 

گونه هاي گياهي درصد از وسعت استان را به خود اختصاص داده است.  6/8مراتع استان اردبيل با وسعت بيش از يک ميليون هکتار، حدود 
امل درختان ممرز و بلوط، درختچه هاي تمشک، فندق، آلوچه ي وحشي و گياهان ديگر مانند گون، درمنه و غيره مي غالب در اين مراتع ش

باشد. نماتدهاي انگل گياهي از طريق برهم زدن فيزيولوژي گياهان ميزبان، تسريع و تشديد بيماري هاي ناشي از قارچ هاي مولد پوسيدگي 
ل تعدادي از ويروس هاي مهم گياهي باعث وارد شدن خسارت به گياهان مختلف از جمله گياهان ريشه و پژمردگي هاي آوندي و انتقا

به منظور شناسايي نماتدهاي انگل گياهي در برخي مراتع استان اردبيل که شامل مراتع گردنه ي حيران، نمين، موجود در مراتع مي شوند. 
نمونه خاک و ريشه به طور تصادفي از گياهان مختلف  70، تعداد 1393ال سرعين، چشمه ي سردابه و چشمه هاي بوالغالر بود؛ طي س

سانتريوفيوژ استخراج و بر مبناي روش تکميل -با استفاده از دو روش سيني و الکها نماتدهاي موجود در نمونه آوري گرديد.مرتعي جمع
هاي عرضي الزم از ميکروسکوپي دائمي و برششده دگريسه تثبيت و به گليسيرين خالص منتقل شدند. پس از تهيه اساليدهاي 

ها با استفاده ميکروسکوپ نوري مجهز به لنز ديجيتال و لوله ترسيم، از نظر ريخت شناسي و ريخت هاي مختلف نماتدها، نمونهبخش
از فوق جنس  16علق به گونه نماتد مت 21سنجي مورد بررسي قرار گرفتند. سپس با استفاده از منابع وکليدهاي شناسايي معتبر، تعداد 

که از گياهان مختلف مرتعي از جمله خاک اطراف ريشه ي شبدر، چمن معمولي، درختچه هاي  Tylenchomorphaباالخانواده ي 
گونه ذيل براي اولين بار  10هاي شناسايي شده، تمشک، و درخت فندق و گل نسترن جداسازي شده بودند؛ شناسايي گرديد. در ميان گونه

 .شوندع استان اردبيل شناسايي و گزارش مياز مرات
Amplimerlinius globigerous, Ditylenchus medians, Ditylenchus kheirii, Seinura demani, 

Helicotylenchus varicaudatus, Paratylenchus conicephalus, Paratylenchus neoprojectus, 

Tylenchorhynchus parvus, Geocenamus brevidens, Nagelus camelliae. 
 

 .Tylenchina: اردبيل، شناسايي، مراتع، نماتدهاي انگل گياهي، های کلیدی واژه
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 ,NygolaimoidesMeylin Andrássy, 1960 (Nematoda, Dorylaimidaمعرفی دو گونه جدید از جنس کمیاب

Thorniidae) از ایران 

 
 3سانتیاگو -و ریس پنا 2جباری، حبیبه 1، غالمرضا نیکنام*1ابراهیم زاهدی اصل

 

 آزمایشگاه نماتدشناسی، گروه گیاه پزشکی،دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز.1

 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه.2

 شناسی جانوری، دانشگاه خین، اسپانیادپارتمان زیست.3

 e.zahedi59@gmail.com  

 
اي باشد. اين جنس با داشتن مجموعهيک آرايه کمياب از نماتدهاي آزادزي مي Nygolaimoides Meyl in Andrássy, 1960جنس

هاي جديد )ادونتواستايلت به صورت يک ساختار متحرک هاي کارديا و هادي آلت نرينه عقبي( و ويژگيهاي اجدادي )وجود غدهاز ويژگي
، وجود dorylaimoid، ادونتواستايلت نامتقارن، آلت نرينه تيپ thornoidگردد. سر از نوع هاي لبي مشخص ميدهاني( و آرايش پاپيل

کند. اعضاي اين جنس هاي خانواده جدا ميگيري جنسي منفرد در نر، آن را از بقيه جنسيک گوبرناکولوم کوچک و وجود يک پاپيل جفت
دو گونه جديد از جنس ين جنس در ايران، کنند. به عنوان اولين مطالعه درباره اشکارگر بوده و از همولنف حشرات تغذيه مي

Nygolaimoides از نمونه( هاي خاک و تنه جمع آوري شده از درختان يک قلمستان قديمي سپيدارPopulus alba) ، واقع در استان
کتروني جدا شده بودند، براساس روش هاي سنتي و تصاوير ميکروسکوپ ال 1394آذربايجان غربي، شهرستان مياندوآب، که در سال 

(SEM )تصاوير گردند. توصيف ميSEM  .1گونه در براي نخستين بار براي اعضاي اين جنس تهيه گرديدn. sp golaimoidesNy 
 –194ميکرومتر، ناحيه مري به طول 5/9 –11ميکرومتر، ادونتواستايلت  5/9 –5/10متر، عرض ناحيه سر ميلي 73/0–94/0بدن به طول 

 –84ميکرومتر،  11 –15، دم ماده کوتاه و مخروطي با انتهاي گرد )V= 46 – 50ميکرومتر، 78 – 83راخ آن ميکرومتر، طول بخش ف 162
63  =c ،9/0– 7/0 =´c( دم نرها مخروطي با انتهاي گرد ،)43 – 55ميکرومتر،  14 –18  =c ،1/1– 9/0=´c 21 – 25(، طول آلت نرينه 

شباهت نزديک دارد  N. pusillusباشد. اين گونه با گونه شکمي مياپيل جنسي در سطح ميکرومتر با انتهاي جلويي ناصاف، داراي دو پ
 95/0داراي بدني به طول  2n. sp Nygolaimoidesو عرض سر با آن متفاوت است. گونه  a ،c ،´cولي از نظر طول دم، عرض بدن، 

ميکرومتر، طول بخش  164 – 200ميکرومتر، مري به طول  5/9 – 11ميکرومتر، ادونتواستايلت  8 –10متر، عرض ناحيه سرميلي 64/0 –
(، دم نر c ،7/0 – 4/0  =´c=  120 – 233ميکرومتر،  4– 5/5کروي )، دم ماده نيمV=  43 – 51ميکرومتر،  66 –72فراخ آن به اندازه 

ر و داراي دو پاپيل جنسي در سطح ميکرومت 13 – 17(، آلت نرينه به طول ´c ،1 –7/0  =c=  58 – 78ميکرومتر،  9– 12مخروطي )
شباهت دارد، اما براساس عرض بدن،  N. pusillusبه  ´cشکمي است. اين گونه در طول بدن، طول دم، عرض ناحيه سر و شاخص 

 هاي شناسايي شده، توصيف جنس مذکور درگردد. با وجود دو پاپيل جنسي در نرهاي گونهاز گونه مذکور جدا مي cو  a ،Vهاي شاخص
 گردد.  اين مطالعه اصالح مي

 

 SEMشناسي، نماتدهاي خاک، آرايه بندي، ريخت: کلیدیهای واژه
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 از ایران  Mononchidaمعرفی پانزده گونه از نماتدهای شکارگر راسته

 
 آرزو نقوی، امین فالحی، ابراهیم زاهدی، ابراهیم کاظمی و غالمرضا نیکنام

 

 پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز هآزمایشگاه نماتدشناسی، گروه گیا
ar_ng11@yahoo.com 

 
عنوان شاخص سالمت خاک ها بوده و گاهي به dorylaimidترين راسته بهجازي هستند که نزديکهاي شکارگر و همهمونونکيدها نماتد

هاي طبيعي و کشاورزي و نيز نقش احتمالي آنها در کنترل بيولوژيک، طي ماتدها در اکوسيستمنيز مطرح هستند. با توجه به اهميت اين ن
اي اين آوري شده بودند، از نظر تنوع گونههاي مختلف شمال غرب کشور جمعهاي متعدد خاک که از محلنمونه 1395و  1394هاي سال

ز روش تشتک و روش تغيير يافته الک و سانتريفيوژ استخراج و پس از کشته شدن راسته مورد بررسي قرار گرفتند. اين نماتدها با استفاده ا
 Olympusسنجي آنها توسط ميکروسکوپ نوري شناختي و ريختهاي ريختو تثبيت، به گليسرين خالص انتقال يافتند. سپس ويژگي

BX41  هاي تفکيک کننده اين نماتدها شامل،  ايي شدند. ويژگيمجهز به لوله ترسيم، مطالعه و با استفاده از کليدها و منابع معتبر شناس
، طول مري، طول دم، طول و عرض حفره دهاني، موقعيت نوک دندان، طول دندان بزرگ پشتي، a ،b ،c ،c’ ،Vهاي  طول بدن، شاخص

 Clarkusهاي نامزده گونه به باشد. در مجموع پانفاصله شکاف تناسلي از انتهاي جلويي، عرض آمفيد، فاصله آمفيد از انتهاي سر مي

papillatus ،Coomansus parvus ،Miconchus studeri ،Prionchulus muscorum ،P. fagi ،Mononchus 

sinensis ،M. loofi ،M. pulcher ،M. truncatus،M. aquatiqus  ،Anatonchus kafii ،A. sympathichus ،
Mylonchulus sigmaturus ،M. brachyuris و M. hawaiiensis  هاي مورد شناسايي قرار گرفتند که از بين آنها، گونهA. 

sympathichus ،M. loofi ،M. sinensis  وP. fagi گونه شوند. براي نخستين بار از ايران گزارش ميA. sympathichus  داراي

درصدي قاعده حفره دهاني،  55-60ان عقبي در ميکرومتر، دند 45-50×26-29حفره دهاني به ابعاد ميلي متر،  1/2 -4/2بدني به طول 
 .Mهاي ناحيه فرج، غدد دمي و اسپينرت است. گونه اي، فرج طولي با دو قطعه اسکلروتي در واژن، پاپيلمحل اتصال روده و مري غده

loofi 70-73ن بزرگ پشتي در مانند و ديواره بسيار ضخيم در بخش مياني، دندا نيز با بدن دوکي شکل، حفره دهاني با قاعده قيف 
 M. sinensisشناختي گونه شود. مشخصات ريختها، غدد دمي و اسپينرت مشخص ميدرصدي قاعده حفره دهاني، فرج عرضي، پاپيل

اخير داراي بدني  گونه  باشد.مي M. sinensisاست و تنها وجه تمايز اين دو، دهانه غير اسکلروتيزه فرج در  M. aquaticusبسيار شبيه 
 12 -14متر که به تدريج به سمت سر و دم باريک شده، حفره دهاني طويل، سيلندري شکل به ابعاد ميلي 7/1تا  5/1باريک و بلند به طول 

درصدي حفره  18 – 24ميکرومتر، طول دندان عقبي شش ميکرومتر و جلوتر از تيغه عرضي کنار شکمي، نوک دندان پشتي در  28- 30 ×
با داشتن اندازه  P. fagiهاي کنار شکمي حفره دهاني در يک سوم جلويي داراي تيغه طولي کوتاهي است. گونه وارهباشد و ديدهاني مي

دندان کوچک کنارشکمي، شکاف فرج  14 ميکرومتري از انتهاي جلويي حفره دهاني، تعداد 14-16بزرگ بدن، دندان عقبي با فاصله 
 گردد. شخص ميهاي دمي کوچک در سطح شکمي معرضي و  پاپيل

 

 سنجي و شناسايي.شناختي، ريختريخت: کلیدیهای واژه
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 های شمالی ایراناز استان Aphelenchoideaشناسایی نماتدهای باالخانواده 
 

 1و مجید پدرام 2، اکبر کارگر بیده1، ابراهیم پورجم1فرزاد علی رمجی

 

  تربیت مدرس گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه -1
 بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز -2

farzadaliramaji@yahoo.com 
 

 نمونه خاک و 600حدود هاي شمالي ايران، در استان Aphelenchoideaهاي باالخانواده شناسي و مولکولي گونهبه منظور بررسي ريخت
شناسي هاي ريختها با استفاده از دادهآوري گرديد. شناسايي گونههاي شمالي جمعاز نقاط مختلف استان 1393-1390هاي طي سالريشه 

همچنين به منظور تاييد و اصلي انجام شد.  هايسنجي نماتدها، کليدهاي شناسايي و در اکثر موارد با مراجعه مستقيم به شرحو ريخت
زيرواحد بزرگ ريبوزومي )توالي  RNAاز ژن رمزگردان  28S rDNA D2/D3هاي نواحي ي، دو ناحيه ژنومي به نامتکميل شناساي

هاي جديد يابي قرار گرفتند. تواليمورد توالي (SSU rDNA)ريبوزومي زير واحد کوچک  RNAجزئي( و تقريبا کل طول ژن رمزگردان 
براي ترسيم  Bayesو  maximum likelihoodمقايسه شد. از دو روش  NCBI هاي ثبت شده در پايگاهبدست آمده با توالي

بيشترين تنوع  Aphelenchoidesگونه مورد شناسايي قرار گرفت که از اين بين جنس  35در مجموع، هاي فيلوژني استفاده شد. درخت
و  Aphelenchoides nechaleos ،Paraphelenchus zicsiiهاي . همچنين در اين بين گونهاي و پراکنش را نشان دادگونه

Seinura oswegoensis باشند. گونه مورد شناسايي قرار گرفتند که براي فون نماتدهاي ايران جديد ميAphelenchoides 

nechaleos  هاي انتهايي مشخص، کيسه ميکرومتر با تورم 12-5/13ميکرومتر، استايلت حدود  600به واسطه داشتن طول بدن بيشتر از
قبي رحم بلند بيشتر از نصف فاصله بين فرج تا مخرج، وجود شش شيار روي باندهاي جانبي در ميانه بدن و دم مستقيم با زايده انتهايي ع

هاي قوي و مشخص با تيغه پشتي مسطح تا مقعر در نيمه دوم و انتهاي خميده شده به سمت ساده، نرهاي فعال در بين جمعيت با اسپيکول
شناختي به لحاظ داشتن شش شيار در سطح جانبي و همچنين ريخت Paraphelenchus zicsiiگونه سايي است. شکمي، قابل شنا

مورد  Paraphelenchus amblyurus ،P. micoletzkyiهاي باشد اما با اين حال با گونهانتهاي دم يک گونه منحصر به فرد مي
گونه شود. ها متمايز ميسنجي از آنشناختي و ريختساير خصوصيات ريخت مقايسه قرار گرفت که به واسطه شکل زائده انتهايي دم و

Seinura oswegoensis  به دليل داشتن سر متمايز از بدن، استايلت نسبتاً قوي با مجراي عريض، قرار گرفتن منفذ دفعي در ناحيه
هاي جنس قابل تمايز است. همچنين قابل ذکر ير گونهشکل، از ساحباب مياني، کيسه عقبي رحم نسبتاً بلند، دم مخروطي با انتهاي نخي

جداسازي  Ektaphelenchusو  Cryptaphelenchus ،Devibursaphelenchusهايي از سه جنس است که در اين مطالعه گونه
اين  نيز طي Devibursaphelenchus kheiriiها در دست بررسي است. الزم به ذکر است که گونه شدند  که تشخبص دقيق گونه

 مطالعه توصيف شده و به چاپ رسيده است.
 

 Bayes ،maximum likelihoodتاکسونومي، پراکنش، شاخه نماتدا،  های کلیدی:واژه
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در Talaromycesو  Trichoderma با استفاده از جدایه های Sclerotium cepivorumبررسی کنترل زیستی 

 آزمایشگاه، گلخانه و مزرعه
 

 4سعید رضایی  و 3زاده ، حمیدرضا زمانی2، اصغر حیدری1یرازک مهدیزاده نراق

 

 کارشناس جهاد کشاورزی استان همدان.1
 . عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور2
 . عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران3
 علوم و تحقیقات تهران. عضو هیات علمی دانشگاه .4
 Mahdizadehnaraghi2007@gmail.com 

 

هاي سير در جهان و ايران است زاترين بيماريترين و خسارتيکي از گسترده Sclerotium cepivorumبيماري پوسيدگي سفيد با عامل
ترين در حال حاضر رايج .ر و از جمله استان همدان به دنبال داردکه هر ساله خسارت فراواني در کشت و توليد اين محصول مهم در کشو

ي محيط زيست بوده، هزينه زيادي در بر داشته و به دليل باشد که آلوده کنندههاي شيميايي ميکشروش کنترل بيماري استفاده از قارچ
ارد. اين تحقيق با هدف کنترل بيولوژيک عامل بيماري با ي مکرر و خاکزاد بودن عامل بيماري تاثير چنداني در کنترل بيماري نداستفاده

 و ) Ta1(TaTrichoderma asperellum  )128, Th3, Th2, Th1ThTrichoderma harzianum ,2(استفاده از

)4,Tf3, Tf2, Tf1(TfTalaromyces flavus   قارچدر شرايط آزمايشگاه، گلخانه و مزرعه انجام يافت. براي اين منظور ده جدايه از-

هاي کشت متقابل، ترکيبات فرار و ترکيبات ها ابتدا در شرايط آزمايشگاه با استفاده از روشهاي آنتاگونيست فوق انتخاب شده و تاثير آن
به طور  Tf1; Tf2; Ta1; Ta2; Th1Th ;2هاي آزمايشگاهي نشان داد که شش جدايه غير فرار بر جدايه بيماريزا بررسي گرديد. بررسي

ي فوق در دو بستر هاي بيولوژيک با استفاده از شش جدايهي بعد فرموالسيونري رشد قارچ عامل بيماري را کاهش دادند. در مرحلهدامعني
PTa1, PTa2,PTh1(PeatTh,2 ,، پيت RBTf1, RBTf2, RBTa1, RBTa2, RBTh1(Rice BranTh ,2(آلي سبوس برنج 

)2, PTf1PTf  2(و بستر معدني تالک, TTf1, TTf2, TTa1, TTa2, TTh1(TalcTh ها در شرايط گلخانه روي تهيه گرديد و تاثير آن
تيمار شامل هجده تيمار فرموالسيون بيولوژيک، يک  21کنترل بيماري پوسيدگي سفيد سير ارزيابي شد. طرح آزمايشي کامال تصادفي با 

که بين تيمارها و شاهد  اي نشان داديم( بود. نتايج آزمايشات گلخانهتيمار شاهد آلوده، يک تيمار شاهد سالم و يک تيمار قارچ کش )کاربنداز
داري وجود دارد. ارزيابي هاي مزرعه اي نيز با نه فرموالسيون منتخب آلوده از لحاظ درصد وقوع بيماري و شدت بروز آلودگي اختالف معني

کمترين ميزان شدت و درصد وقوع بيماري را  1RBThون گلخانه در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفيانجام شد. در مزرعه فرموالسي
دهد که امکان درصد بيماري را کنترل کرد. بطور کلي نتايج اين پژوهش نشان مي 70ها نشان داد و در حدود نسبت به ساير فرموالسيون

سبوس برنج وجود دارد. در فاز گلخانه  هاي آنتاگونيست در بستر آلي به خصوصکنترل بيماري مهم پوسيدگي سفيد سير با استفاده از قارچ
شد. نسبت به ساير فرموالسيون ها مشاهده  RBTa2, RBTh1RBTh ,2هاي بيولوژيک و مزرعه بهبود فاکتورهاي رشد در فرموالسيون

-هاي بيولوژيک مي ها بر رشد گياه دارد. بنابراين اين فرموالسيونکنندگي آنتاگونيستاين موضوع اشاره به تاثير مثبت و خاصيت تحريک

 کش شيميايي بوده و عالوه بر کنترل بيماري، منجر به بهبود فاکتورهاي رويشي در گياه شوند.توانند جايگزين مناسب ترکيبات قارچ

 

 آنتاگونيست قارچي ، بيماري پوسيدگي سفيد، فرموالسيون بيولوژيک. :های کلیدیواژه
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( در Pratylenchus thorneiیاه دارویی بر مرگ و میر نماتد مولد زخم )ی آبی تر و خشک چهار گارزیابی اثر عصاره

 شرایط آزمایشگاهی
 

 گانیاله چارهو حبیب احسان فاطمی
 

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 esn.fatemi@yahoo.com 

 

باشند. طي خسارت مستقيم و غيرمستقيم در گياهان ميترين عوامل ايجاد روي ريشه يکي از مهم نماتدهاي مولد زخم با ايجاد زخم
هاي مؤثرتر از مواد شيميايي و سازگار با منظور يافتن جايگزيناي بر روي ترکيبات گياهي مختلف به هاي اخير تحقيقات گستردهسال

ي آبي تر و خشک چهار گياه رزماري هامحيط زيست، براي کنترل نماتدهاي انگل گياهي انجام شده است. در مطالعه حاضر، تأثير عصاره
(Rosmarinus officinalis( اسطوخدوس ،)Lavandula angustifolia( آويشن شيرازي ،)Zataria multiflora و شيرخشت )

( مورد بررسي قرار گرفت. آزمايش در Pratylenchus thornei( بر مرگ و مير نماتد مولد زخم )Pyracantha coccineaآتشين )
هاي نماتد مولد زخم در مراحل مختلف زندگي به تشتک 200کامالً تصادفي با سه تکرار در شرايط آزمايشگاه انجام شد. تعداد قالب طرح 

هاي هاي مختلف اضافه گرديد. تشتکليتر عصاره رزماري، اسطوخدوس، آويشن شيرازي و شيرخشت آتشين در غلظتميلي 10پتري حاوي 
هاي آبي پودر ي سليسيوس قرار داده شدند. عصارهدرجه 25ساعت در شرايط تاريک با دماي ثابت  120و  72، 48، 24، 6پتري به مدت 

شيرازي و شيرخشت درصد و آويشن 10، 5، 1، 75/0، 5/0، 25/0، 125/0هاي صفر )شاهد(، خشک رزماري و اسطوخدوس در غلظت
هاي تر چهار گياه مذکور در درصد و نيز عصاره 5/2، 2، 5/1، 25/1، 1، 75/0، 5/0، 25/0، 125/0هاي صفر )شاهد(، آتشين در غلظت

مورد آزمايش قرار گرفت. در هر زمان،  3و  75/2، 5/2، 2، 75/1، 5/1، 25/1، 1، 75/0، 5/0، 25/0، 125/0هاي صفر )شاهد(، غلظت
رون تشتک پتري حاوي آب مقطر قرار داده ساعت د 24من ريخته و به مدت نماتدهاي بدون حرکت جدا گرديد و بر روي کاغذ صافي وات

 10و  5هاي ي آبي پودر خشک، بيشترين درصد مرگ و مير در غلظتشد و در نهايت تعداد نماتدهاي مرده شمارش گرديد. در مورد عصاره
يرخشت آتشين در درصد و درگياه آويشن شيرازي و ش 88درصد، حدود  10 درصد، در گياه اسطوخدوس در غلظت 90درصد رزماري، حدود 

براي گياه رزماري، اسطوخدوس، آويشن شيرازي  50LCدرصد مشاهده شد. ميزان  81و  84درصد، به ترتيب در حدود  5/2و  2هاي غلظت
ي تر، بيشترين درصد مرگ و درصد محاسبه گرديد. در بررسي عصاره 79/0و  07/1، 05/2، 93/0هاي و شيرخشت آتشين به ترتيب غلظت

درصد و در گياه شيرخشت  88و  86، 72درصد رزماري، اسطوخدوس و آويشن شيرازي به ترتيب در حدود  3و  75/2هاي ظتمير در غل
براي گياه رزماري، اسطوخدوس، آويشن شيرازي و شيرخشت آتشين  50LCدرصد بوده است. ميزان  81درصد در حدود  3 آتشين در غلظت
هاي رزماري، درصد محاسبه گرديد. براساس نتايج به دست آمده، اثر کشندگي عصاره 77/1و  15/1، 4/2، 81/1هاي به ترتيب غلظت

 در شرايط آزمايشگاه به اثبات رسيد. P. thorneiاسطوخدوس، آويشن شيرازي و شيرخشت آتشين بر نماتد 

 

 عصاره، رزماري، اسطوخدوس ،Pratylenchus thornei واژه های کلیدی:
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 Diplodia bulgaricaزنی مصنوعی با قارچ لف سیب نسبت به مایهالعمل ارقام مختعکس
 

 2و لطفعلی ناصری 1، یوبرت قوستا1مهرویه کتابچی

 

  گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه -1

 گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه -2
Mahru.ketabchi@Gmail.com 

 

زدگي درختان سيب از استان هاي اصلي مسئول در ايجاد بيماري شانکر و صمغعنوان يکي از گونهبه Diplodia bulgaricaي گونه
آذربايجان غربي و کرمانشاه گزارش گرديده است. با توجه به شيوع زياد بيماري در باغات سيب استان آذربايجان غربي و اهميت زياد 

العمل ارقام مختلف سيب يا ديگر درختان در ي ميزباني، عکسيولوژي عامل بيماري، دامنهخسارت آن و نيز عدم وجود هيچگونه اطالع از ب
هاي مديريتي اين گيريتوان در تصميمپذير نخواهد بود. بر اساس نتايج اين مطالعه، ميبرابر عامل بيماريزا، مديريت عملي بيماري امکان

عامل  Diplodia bulgaricaرقم مختلف سيب در برابر قارچ  22العمل ه، عکسبيماري به نحو مطلوب استفاده نمود. در اين مطالع
ساله ارقام سيب شامل  1-2هاي اي در استان آذربايجان غربي مورد بررسي قرار گرفت. شاخهشانکر و زوال درختان سيب در شرايط مزرعه

ليشيز، گراني اسميت، دلبار استيوال، آيدارد، فوجي، برابرن، سيب گالب، سيب ترش محلي، سيب شيرين محلي، قزل آلما، گلدن دليشيز، رد ر
در چهار  M2و  MM109 ،MM106 ،MM104 ،M9 ،M7 ،M4گمي آلماسي، اينگريد مري، گلدن پرايمرز، اسموتي گلدن پرايمرز، 

ها توسط وست شاخهمتر از پهايي به قطر هفت ميلي درصد ضد عفوني سطحي شدند. قرص 70جهت درخت انتخاب شده و با اتانول 
زني گرديد. در هاي فعال هفت روزه قارچ مايهکن برداشته شد و توسط قرص هاي ميسليومي با همان قطر و حاوي کشتپنبه سوراخچوب
 هاي شاهد از قرص هاي محيط کشت فاقد قارچ استفاده گرديد. در کنار قرص ها تکه کوچکي از پنبه خيس قرار داده شد و توسط نوارتيمار

زني شده بعد از گذشت دو ماه انجام گرفت. تغيير رنگ پوست به هاي مايهپارافيلم پوشانده شد تا رطوبت مورد نياز حفظ گردد. ارزيابي محل
ها مد نظر قرار گرفت. هاي قارچ روي شاخههاي بيماريزايي جدايهها در اطراف محل تلقيح به عنوان نشانهاي و خشک شدن شاخهقهوه

ها در اطراف هاي داراي عاليم انجام گرفت. ناحيه تغيير رنگ يافته پوست شاخهزني شده از شاخهو شناسايي مجدد قارچ مايهجداسازي 
ها تجزيه و تحليل و مورد مقايسه قرار گرفتند. نتايج نشان داد که تمامي ارقام مورد زني بر اساس فرمول بيضي محاسبه و دادهمحل مايه

داري را هاي معنيها، تفاوتهاي بيماري را بروز دادند، اما مقايسه ميانگين دادهچ مورد آزمايش حساسيت داشتند و نشانهمطالعه نسبت به قار
در سطح احتمال آماري يک درصد نشان داد. ارقام سيب گالب، قزل آلما، سيب شيرين محلي و سيب ترش محلي به عنوان ارقام با 

سي و اينگريد مري به عنوان ارقام با حساسيت کم و بقيه ارقام به عنوان ارقام با حساسيت متوسط آلمابيشترين حساسيت و ارقام گمي
 Diplodia bulgaricaهاي قارچ زني مصنوعي توسط جدايهالعمل ارقام مختلف سيب به مايهمشخص شدند. اين اولين مطالعه از عکس

 است. 
 

 .، بيماريزايي، آذربايجان غربي Diplodia bulgaricaباني، ي ميزارقام سيب، دامنه واژه های کلیدی:
  



 بیستودومین کنگره گیاهپزشکی ایران - 6 تا 9 شهریور 1395- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

 

263 
 

263 

ژنوتیپ  8باکتری سودوموناد فلوروسنت در  توسط دو جدایه زرد کدو مقاومت علیه ویروس موزائیکارزیابی القاء 

 کدو
 

  سیده عاطفه حسینی
 

 کشاورزی، دانشگاه بیرجندگروه گیاهپزشکی، دانشکده -1
 ahosseini@birjand.ac.ir  

 

( از اعضاي جنس پوتي ويروس و خانواده پوتي ويريده و Zucchini yellow mosaic virus; ZYMVويروس موزاييک زرد کدو )
يروس با شته ها و اين و .يکي از ويروس هاي مهم آلوده کننده محصوالت با اهميت اقتصادي از جمله کدو، هندوانه و خيار مي باشد

در جهت دهي دفاعي را القاء مي کنند. مسيرهاي سيگنال همچنين روش مکانيکي به سرعت منتقل مي گردد. باکتري هاي غير بيمارگر
استفاده مي شود که از طريق  (microbial biocontrol agents, BCAs)مديريت اين بيماري ويروسي، از عوامل بيوکنترل ميکروبي

جزء باکتري هاي ارتقاء  آنتاگونيسمي باعث ارتقا رشد گياهان و مقاومت به بيماري مي شوند. سودوموناد هاي فلورسنت مکانيسم هاي
شوند و بخش قابل توجهي از جمعيت بومي را در خاک ها تشکيل مي دهند و داراي ويژگي هايي ( محسوب ميPGPRدهنده رشد گياه )

باشند که آنها را شايسته کنترل برخي بيمارگرهاي گياهي اال، توليد آنتي بيوتيک و سيدروفور مياز جمله سرعت رشد، سرعت کلونيزاسيون ب
ويروس نوع کدو زينتي( تهيه شد و سپس  2نوع کدو تنبل و  3نوع کدو آجيلي،  4ژنوتيپ کدو ) 8ر اين تحقيق تعداد کرده است. د

ZYMV با روش مکانيکي تکثير شد. دو ايزوله از باکتري سودوموناد فلورسنت  )جداشده از گياه کدو، در گلخانه بر روي گياهان محک
(17c, 14a)  از ريزوسفر کدو جدا شد و در آزمايشگاه روي محيط کشت منتقل گرديد و تست هاي تشخيصي از نظر مورفولوژيکي و

ذور کدو به سوسپانسيون باکتري با غلظت ب وساعته( تهيه  48کشت) باکترياييکشت جدايه هاي بيوشيميايي در مورد آنها صورت گرفت. 
(CFU) 1010  .س از ظهور گياهچه ها در مرحله دو برگي کوتيلدوني به روش مکانيکي با جدايه پآغشته و سپس در گلخانه کشت شدند

ZYMV  .رار اجراشد.مايش فاکتوريل در قالب طرح کامال تصادفي با سه تکآزمايه زني شد. گياهان شاهد با ويروس مايه زني نشدند 
اندازه گيري پارامترهاي رويشي شامل وزن تر و خشک اندام هاي هوايي و زير زميني، سنجش کلروفيل و اندازه گيري کارتنوئيد ها انجام و 

در تمام موارد مشخص شد که تيمار با باکتري خسارت ناشي از ويروس را با اختالف معني داري کاهش داده است  سپس آناليز انجام شد.
 17cافزايش نشان داد. همچنين جدايه  %7و  9، کلروفيل و کارتنوئيد در سطح % %11، وزن خشک %17ه طوريکه وزن تر در سطح ب

 2%23درصد نشان داد. درصد کاهش شاخص بيماري نسبت به شاهد به ميزان 12در سطح  14aباکتري عملکرد بهتري نسبت به جدايه 
کدو از طريق القاي مقاومت در اين پژوهش بيانگر اميدبخش بودن نقش و کاربرد اين عوامل هاي جدا شده از ريزوسفر توسط جدايه

 .باشدبيوکنترل در مديريت تلفيقي اين بيماري مي

 

 .کدو، باکتري سودوموناد ،زرد کدو ويروس موزائيک، مقاومتالقاء  واژه های کلیدی:

  

mailto:ahosseini@birjand.ac.ir
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 در بیماری بالیت خوشه گندم کاربرد خارجی متیل جاسمونات و مقاومت سیستمیک القایی
 

 2و مرجان پیکانی 1سید کاظم صباغ

 

 گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه یزد-1
 گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل-2 

sksabbagh@yazd.ac.ir 

 

مخرب ترين بيماري هاي شود يکي  ايجاد مي Schwab Fusarium oxysporumباليت فوزاريومي خوشه گندم که بوسيله قارچ 
با توجه به مشکالت ناشي از  .کند ها دالر خسارت به غالت کشت شده در سراسر جهان وارد ميباشد که هر ساله ميليون گندم و جو مي

ققان و کاربرد سموم شيميايي در کنترل بيماري هاي گياهي، تقويت گياهان با استفاده از القاء کنندگان مقاومت اکتسابي، مورد توجه مح
زا، دفاع بيوشيميايي شامل هاي مهم دفاعي گياه در برابر عوامل بيماريتوليد کنندگان محصوالت کشاورزي قرار گرفته است. يکي از جنبه

هاي عالمت دهنده  مولکولباشد.  هاي پيچيده آن ميتوليد فنل کل و آنزيم هاي آنتي اکسدانتي نظير پراکسيداز و فنل اکسيداز و واکنش
. متيل جاسمونات از طريق تحريک ل ساليسيليک اسيد، متيل جاسمونات، اتيلن و اسيد آبسزيک در اين زمينه شناسايي شده استشام

در اين پژوهش تاثير  .شود هاي دفاعي باعث مقاومت به طيف وسيعي از بيمارگرهاي گياهي مي هاي مرتبط به فعاليت گياهان به بيان ژن
مورد  Fusarium graminearumي در القاء مقاومت گندم به بيماري باليت خوشه ناشي از بيمارگر کاربرد متيل جاسمونات خارج

برگي( در  4-6ام به صورت برگ پاشي )مرحله پيپي 600و  400، 200هاي بررسي قرار گرفت. بدين منظور، متيل جاسمونات با غلظت
و کيتيناز با استفاده از روش بيان ژن در زمان واقعي، و همچنين ميزان تغييرات  گندم آلوده رقم تجن استفاده شد. بيان دو ژن بتا گلوکوناز

ن چند آنزيم آنتي اکسيدانتي در گياهان تيمار شده مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج حاصل از آناليز داده هاي بيان ژن نشان داد که بيشتري
باشد. ژن بتا گلوکوناز در اين بازه، سطح بيان بيشتري  بعد از آلودگي ميساعت  72ميزان تغييرات بيان ژن هاي دفاعي در بازه زماني 

هاي مختلف متيل ساعت بعد از آلودگي کاهش يافت. اثر غلظت 72نسبت به کيتيناز نشان داد. ميزان بيان هر دو ژن بعد از گذشت 
ف قادر به جلوگيري از رشد قارچ در محيط هاي مختل نشان داد که متيل جاسمونات در غلظت F. graminearumجاسمونات بر رشد 

هاي پي پي ام از متيل جاسمونات مشاهده شد. بيشترين افزايش فعاليت آنزيم 600کشت جامد بود. ولي بيشترين اثر بازدارندگي در تيمار 
م نسبت به شاهد مشاهده شد. با اپيپي 600ساعت بعد از آلودگي و در تيمار  72پراکسيداز و پلي فنل اکسيداز و فنل کل در بازه زماني 

شود که کاربرد خارجي متيل جاسمونات در القاء مقاومت گياه به  توجه به کاهش ميزان آنزيم ها و ژن هاي مورد ارزيابي، مشخص مي
ونات شود که کاربرد خارجي متيل جاسم بيماري در ساعت اوليه آلودگي موثر است. براساس نتايج بدست آمده، چنين نتيجه گيري مي

تواند باعت تحريک مقاومت القايي سيستميک از طريق افزايش شيميايي آنزيم هاي آنتي اکسيدانتي و ژن هاي دفاعي عليه بيماري  مي
 .باليت خوشه گندم شود

 
 .، فوزاريوم اگزيسپورومبتا گلوکونازآنزيم هاي آنتي اکسيدانتي، کيتيناز،  واژه های کلیدی:

  



 بیستودومین کنگره گیاهپزشکی ایران - 6 تا 9 شهریور 1395- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

 

265 
 

265 

 های رایج در مزرعهکشمرگ گیاهچه چغندرقند پس از کاربرد علفبررسی میزان وقوع بیماری 
 

 نژاد، اصغر حیدری، منصور منتظری، حسین نجفی و محمد رضوی، محمدرضا کرمیالله نراقی

 

 پزشکی کشورموسسه تحقیقات گیاه
 lale_naraghi@yahoo.com  

 
باشد که ساالنه بيماري مرگ گياهچه موجب کاهش عملکرد آن يکي از گياهان زراعي بسيار مهم مي (.Beta vulgaris Lچغندر قند )

هاي شيميايي در ميزان وقوع اين بيماري نقش اساسي دارد. در اين تحقيق، ابتدا کششود. عوامل محيطي مختلف نظير کودها و علفمي
ي ررسي شد و از ترکيب دو جدايهي چغندر قند در شرايط گلخانه بزاي مرگ گياهچهکش رايج روي عوامل بيماريتأثير پنج علف

Rhizoctonia solani (R.S.K.4  وR.S.K.5و يک جدايه ) يFusarium proliferatum (F.P.K.1 که جداسازي و اثبات )
ايش اي به صورت آزمزا استفاده گرديد. بررسي گلخانهي بيماريمايهها طي تحقيقات پيشين صورت گرفته بود، به عنوان زادزايي آنبيماري

هاي کامل تصادفي انجام گرفت. فاکتورها عبارت بودند از: رقم چغندرقند شامل چهار تيمار )رقم هاي فاکتوريل در قالب طرح آماري بلوک
-کش در شاهد غير آلوده، بدون علف کش در شاهد آلوده، علفکش شامل هفت تيمار )بدون علف( و علف31145شيرين، جلگه، گدوک و 

اي طي دو سال زراعي با استفاده از هاي مزرعهاف، سافاري و پيرامين(. بررسياو.ام، بتانال پروگرسام، بتانال پروگرس آ..آهاي بتانالکش
فاکتوريل انجام گرفت. فاکتورها عبارت بودند از: فاکتور رقم در سه  -هاي کامل تصادفياي در فالب طرح بلوکمؤثرترين تيمارهاي گلخانه

کش در چهار سطح )بتانال آ. ام، بتانال پروگرس آ. ام.، بتانال پروگرس ا. اف و بدون ( و فاکتور علف31145ين، جلگه و سطح )ارقام شير
، 31145هاي سالم به ارقام اي نشان داد که مؤثرترين تيمارها از لحاظ کارآيي در افزايش تعداد گياهچهکش(. نتايج بررسي گلخانهعلف

هاي بتانال آ.ام، بتانال پروگرس آ. ام و بتانال پروگرس ا.اف. تعلق داشت. همچنين، نتايج تجزيه مرکب کشعلفجلگه و شيرين با کاربرد 
گيري شده )تعداد گياهچه سالم در هاي مربوط به دو سال زراعي نشان داد که اثر سال در آزمايش تأثير فاکتور رقم روي صفات اندازهداده
نظر از عامل سال، دار بوده و صرفروزه و عملکرد ريشه معني 20ريشه( براي تعداد گياهچه  ت و عملکردروز پس از کاش 60و  40، 30، 20

هاي سالم کش روي تعداد گياهچهداري روي صفات مذکور نداشت. همچنين، اثر سال در آزمايش تأثير فاکتور علفاين فاکتور تأثير معني
 %5روزه در سطح احتمال  20هاي سالم کش روي تعداد گياهچهاز عامل سال، فاکتور علف نظردار نبود؛ در حاليکه، صرفروزه معني 20

روزه، بتانال پروگرس آ. ام. و بتانال پروگرس ا.  20هاي سالم ها از لحاظ کارآيي در افزايش تعداد گياهچهکشدار بود و مؤثرترين علفمعني
ترين دار بود و بيشکش روي عملکرد ريشه معنيثيرات متقابل دو فاکتور رقم و علفاند. از طرف ديگر، اثر سال در بررسي تأاف. بوده

 کش بتانال پروگرس ا. اف. مشاهده شد. و شيرين با علف 31145با کاربرد هر يک از ارقام  92عملکرد ريشه در سال زراعي 
 

 .، عامل محيطيRhizoctonia solaniترکيب شيميايي،  های کلیدی:واژه
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در کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی پیتیومی  Talaromyces flavusهای شیمیایی کنندهی کارآیی تثبیتبررس

 ایفرنگی و خیار گلخانهریشه گوجه

 
 2و اصغر حیدری2الله نراقی،1دنیا بهرامیان

 

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات-1
 پزشکی کشورموسسه تحقیقات گیاه-2 

lale_naraghi@yahoo.com 
 

و بررسي قابليت کنترل  Talaromyces flavusهاي مختلف ي توليد انبوه جدايهاي در زمينهتاکنون در ايران، تحقيقات قابل مالحظه
هاي بيولوژيک در سطح هاي مهم خاکزاد در چندين محصول زراعي شده است. جهت کاربرد اين گونه فرآوردهها براي برخي بيماريآن

باشد. در اين راستا، از مسائل مهم مورد توجه اين گونه هاي توليد کننده ميها به شرکتز به واگذاري دانش فني ساخت آنوسيع، نيا
توان به موضوع قابليت بازاريابي و تجاري سازي فرآورده اشاره داشت. مطابق تحقيقات به عمل آمده، افزايش کارآيي و ها ميشرکت

نتايج تحقيقاتي نشان داده که ا، از عوامل مهم تأثير گذار در قابليت بازاريابي و تجاري سازي محسوب مي گردد. هگونه فرآوردهپايداري اين
ها شده کاربرد ترکيباتي حاوي عناصر معدني شامل منگنز، آهن، روي و فسفر در ساخت کودهاي بيولوژيکي موجب افزايش پايداري آن

تعيين شده است.  T. flavusهاي هاي آنتاگونيستي جدايههاي مهم مربوط به مکانيسميتدر تحقيقات پيشين، متابولاست. همچنين، 
هاي به دست آمده از گلخانه T. flavusهاي بنابراين، در اين تحقيق، جهت افزايش کارآيي بسترهاي مورد استفاده در توليد انبوه جدايه

ها استفاده شد. بر مبناي تحقيقات پيشين، مؤثرترين بسترها از لحاظ اين متابوليتهاي فرنگي، از مؤثرترين تثبيت کنندهخيار و مزارع گوجه
فرنگي، ترکيب سبوس برنج توأم با خاک پيت اي و گوجهمربوط به خيار گلخانه T. flavusهاي ميزان اسپورزايي و پايداري براي جدايه

دربردارنده پنج تثبيت کننده شيميايي  T. flavusهاي يوفرموالسيونمعرفي گرديده بود. جهت اجراي اين تحقيق، ابتدا نسبت به تهيه ب
هاي شيميايي، بر اساس ميزان ترکيبات تثبيت کنندهها را سبوس برنج تشکيل داد و مختلف اقدام شد. بستر کشت اين بيوفرموالسيون

افزوده شد. سپس،  گرم از هر بستر( 250ليتر براي  گرم در 20ده ميلي ليتر از محلول مکمل به ميزان ها به بسترهاي کشت )افزودن مکمل
اي با کاربرد خاک آلوده به عامل بيماري پوسيدگي گلخانهفرنگي و خياراي به صورت جداگانه براي هر يک گياهان گوجهدو آزمايش گلخانه

مار و سه تکرار انجام شد. تيمارهاي هر هاي کامل تصادفي در هفت تيپيتيومي ريشه منظور گرديد. هر آزمايش به صورت طرح آماري بلوک
سرين،کربوکسي متيل سلولز، سولفات منيزيم و نيترات سديم(، شاهد سالم و شاهد سيکلوکننده مختلف )آمينوفنل، ديآزمايش از پنج تثبيت

، تجزيه و تحليل آماري آلوده تشکيل شد. ارزيابي نهايي تيمارهاي هر آزمايش، بر اساس شاخص بيماري مربوطه انجام گرفت. همچنين
فرنگي و اي براي هر دو محصول گوجهها صورت پذيرفت. نتايجگلخانهبندي ميانگيناي دانکن و گروهها با استفاده از آزمون چند دامنهداده

اي مورد مطالعه در هترين ميزان کاهش وقوع بيماريدربردارنده نيترات سديم موجب بيش T. flavusاي نشان داد که زادمايه خيار گلخانه
دربردارنده کربوکسي متيل سلولز و دي سيکلو سرين،  T. flavusاي گرديد. از طرف ديگر، ميان دو زادمايه فرنگي و خيارگلخانهگوجه

دربردارنده  T. flavusاي و بيوفرموالسيون سيکلوسرين در کنترل بيماري خيارگلخانهدربردارنده دي T. flavusبيوفرموالسيون 
 تر عمل نمود. فرنگي موفقمتيل سلولز در کنترل بيماري گوجهوکسيکرب

 

 .پايداردهنده، قارچ آنتاگونيست، متابوليت های کلیدی:واژه
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 پژمردگی ورتیسیدلیومی در ارقام جدید پنبه در کاشت تاخیری در استان گلستان بررسی شیوع بیماری
 

 2، عمران عالیشاه1فاطمه آزاددیسفانی

 ر پژوهش بخش تحقیقات گیاهپزشکی، موسسه تحقیقات پنبه کشور)گرگان(استادیا-1
 دانشیار پژوهش بخش تحقیقات به نژادی، موسسه تحقیقات پنبه کشور)گرگان( -2 

F_Azaddisfani@yahoo.com  
 

د کننده کاشت ارقام ترين عوامـل محدويـکي از مـهم Verticillium dahliaeبيماري پژمردگي ورتيسيـليومي پنبه با عامل قارچي 
ها و باشد. خسارت اين بيماري در سالکاري شايع ميباشد. اين بيماري در اغلب مناطق پنبهمحصول و حساس به ايـن بيماري ميپـر

مبارزه با  ترين راهاستفاده از ارقام مقاوم اقتصادي هاي مختلف به دليل آب و هوا، ارقام زراعي و عمليات زراعي متغير، متفاوت است.کشور
باشد. با توجه به رواج کاشت پنبه به عنوان کاشت دوم )کاشت تاخيري( بعد از گندم در استان گلستان، بررسي ميزان شيوع اين بيماري مي

باشد. لذا در اين تحقيق، شش رقم پنبه پژمردگي ورتيسيـليومي در ارقام پرمحصول و زودرس جديد از ضرورت الزم برخوردار مي بيماري
به همراه رقم شاهد حساس مهر بعد از  M13و  NNC ،N2G-80 ،Tbl-60 ،GT- 40 ،SKT- 133زودرس و با عملکرد باال شامل 

هاي کامل تصادفي در چهار تکرار در ايستگاه کاشت گندم در دو سال متوالي مورد ارزيابي قرار گرفتند. اين تحقيق در قالب طرح بلوک
سانتي مــتـر کاشت  80×  20دگي طبيعي خاک( اجرا شد. هر رقم در شش خط شش متري با فواصل رديف تحقيقاتي پنبه کارکنده )با آلو

ها چهار ماه بعد از کاشت، با حذف دو خط کناري و نيم متر از ابتدا و انتهاي هر خط به عنوان حاشيه انجام شد. اين گرديد. يادداشت برداري
گي ورتيسيليومي و عملکرد کل بود. براي تعيين شاخص بيماري پژمردگي ورتيسليومي پنبه بسته به ها شامل شاخص بيماري پژمردبررسي

( به روش ژانگ و همکاران DIبيمـاري ) شاخص( داده شد. سپـس 0-4شدت آلـودگي هر بوته، درجـات مختلـف بيماري از نظر ظاهري )
انجام شد و با استفاده از آزمون دانکن مورد مقايسه ميانگين  Mstatcاز نرم افزار ها با استفاده ( محاسبه گرديد. تجزيه و تحليل داده2005)

هاي آلوده جداسازي و شناسايي گرديد. نتايج آماري ( از بوتهVerticillium dahliaeقرار گرفتند. در طول فصل نيز قارچ عامل بيماري )
ترين ميزان شاخص بيماري پژمردگي ورتيسيليومي درصد کم 74/12و  64/12به ترتيب با ميزان  M13و  GT- 40نشان داد که دو رقم 

ترين ارقام به بيماري پژمردگي تري برخوردار بودند. بعبارتي متحملرا داشتند. اين دو رقم نسبت به ساير ارقام از ميزان شاخص بيماري کم
-N2Gبيشترين ميزان عملکرد کل و رقم  GT- 40رقم  از نظر عمکرد کل نيز .ورتيسيليومي در شرايط آزمايش و کاشت تاخيري بودند

و نيز ميزان شاخص  GT- 40ترين ميزان عملکرد کل را در سطح آماري يک درصد دارا بودند. لذا با توجه به عملکرد باالتر رقم کم 80
ز نظر شيوع بيماري پژمردگي ورتيسيليومي تر اين رقم در مقايسه با ساير ارقام، اين رقم پنبه، رقم برتر ابيماري پژمردگي ورتيسيليومي کم

 گردد.تواند در شرايط کاشت تاخيري )خصوصاً پس از گندم( پيشنهاد در شرايط دو سال آزمايش تشخيص داده شد. اين رقم مي
 

 شاخص پژمردگي ورتيسيليومي، عملکرد، کاشت دوم، کنترل، گندم. واژه های کلیدی:
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پپتید ضدمیکروبی غنی - EDT151( با استفاده از بیانBotrytis cinereaری )افزایش مقاومت به پوسیدگی خاکست

 Nicotiana benthamianaدر گیاه  -از سیستئین

 
 2، گوستاوو نوالسکو1، دوست مراد ظفری1پریسا رحیمی تمندگانی

 

 دانشگاه بوعلی سینا همدان، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی-1
 الش، فارو، پرتغالدانشگاه آلگارو، پردیس گمب-2
 

کنند. اين پپتيدهاي کوچک آمفي پاتيک، تنوع ساختاري بااليي همه موجودات زنده انواع مختلفي از پپتيدهاي ضدميکروبي را توليد مي
ه و سبب ها واکنش داددهند. اين پپتيدها با غشاي ميکروبها فعاليت ضدميکروبي نشان ميها و ويروسها، قارچدارند و در برابر باکتري

 Nicotianaدر گياه  EDT151گردند. در اين تحقيق، ايجاد سوراخ و نشت مواد سلولي و در نهايت جلوگيري از رشد بيمارگرها مي

benthamian  بيان شد تا فعاليت ضدقارچي اين پپتيد در برابرB. cinerea  ارزيابي گردد. اين پپتيد بوسيله جهش در ژنard1  در
جدا شده و آنالوگ  Archeoprepona demophoonاز الرو شب پره  ARD1شود. ¬هيدروفوبيک پپتيد ايجاد ميناحيه کاتيونيک يا 

اسيد آمينه دارد و يکي از اعضاي خانواده پپتيدهاي ضدميکروبي غني از سيستئين با ساختار متراکم داراي  44هليوميسين است. هليوميسين 
هاي آلفا است که با دو اتصال دي ¬عبارت ديگر از نظر ساختماني داراي پيچشباشد. به ¬هاي بتا در حشرات مي¬چين خوردگي

جدا شده است. اين پپتيدها همولوگ  Heliothis virescensگردد و از همولنف کرم جوانه تنباکو ¬سولفيدي به صفحات بتا متصل مي
( سنتز شد. توالي سيگنال پپتيد 2004مکاران )بر اساس توالي طراحي شده توسط الندن و ه edt151هاي گياهي هستند. ژن دفنسين

شود که پپتيد مورد نظر به آپوپالست و خارج به ابتداي اين توالي متصل گرديد. اين سيگنال پپتيد سبب مي  PR1aآپوپالستيک از پروتئين 
ها در ¬فاده از جدول فراواني کدونسلول هدايت شده و از تجزيه شدن و تخريب جلوگيري گردد. به منظور افزايش کارايي بيان ژن با است

جفت بازي کد کننده  DNA 135هاي ژن اصالح گرديد. ¬هاي مربوط به هر اسيدآمينه، توالي کدن¬و کدون N. benthamianaگياه 
edt151  با قطعهDNA 90  جفت بازي کد کننده سيگنال پپتيد آپوپالستيک ژنPR1a  جفت گرديد و با استفاده از واکنشIn-Fusion 

درون وکتور بيان  edt151براي وارد کردن ژن  Gateway LR clonaseقرار گرفت. واکنش  pDONR-zeoدرون کلون صفر 
و وسترن بالت براي تاييد حضور، رونويسي و بيان ژن  Real Time PCRو  Reverse-transcriptase-PCRاستفاده گرديد. االيزا، 

edt151  درون گياه استفاده گرديد. اسپورهايB. cinerea  با عصاره گياهان تلقيح شده باApoSP/edt151  ساعت تيمار  12به مدت
هاي کنترل متورم شده و در گرديد. پس از اين مدت با بررسي اسپورها توسط ميکروسکوپ نوري مشخص شد اسپورها نسبت به نمونه

د کرد که اين پپتيد ميزان جوانه زني اسپورها را گردد. آزمون زيست سنجي ضدقارچي تاييبعضي موارد نشت سيتوپالسمي مشاهده مي
هاي بريده گياهان تراريخته و هاي انجام گرفته روي برگکند. بعالوه آزمايشدهد هرچند آن را به به طور کامل متوقف نمي-کاهش مي

 دهد. نشان مي B. cinereaگياهان شاهد نشان داد که گياهان تراريخته مقاومت نسبي به قارچ 
 

 Nicotiana benthamiana ،سيستئين ،پوسيدگي خاکستري، مقاومت های کلیدی: واژه
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 مدیریت تلفیقی بیماری ساق سیاه و پوسیدگی اسکلروتینیایی ساقه کلزا
 

 2، طاهره بامدادیان1، مرتضی اسماعیلی 1، الله نراقی2، سیاوش رعیت پناه2، سید علیرضا دلیلی1همایون افشاری آزاد

 

 ات گیاهپزشکی کشور، موسسه تحقیق -1
 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران -2

afshariazad@yahoo.com 
 

 Leptosphaeriaو ساق سياه کلزا با عامل  Sclerotinia sclerotiorumبيماري پوسيدگي اسکلروتينيايي ساقه با عامل 

maculans گلستان، مازندران و اردبيل( محسوب مي گردند. در اين تحقيق  از بيماري هاي مهم قارچي کلزا در استان هاي شمالي کشور(
کش در کنترل دو بيماري فوق بررسي گرديد. تاثير تلفيق روش هاي مختلف شامل استفاده از رقم متحمل، مصرف مواد بيولوژيک و قارچ

ستگاه تحقيقات زراعي دشت ناز مازندران انجام تکرار به مدت دو سال در اي 4تيمار در  8هاي کامل تصافي با آزمايش در قالب طرح بلوک
کش ايپروديون+ کاربندازيم با نام )رقم متحمل(، قارچ 50)رقم حساس( و هايوال  401گرفت. در اين تحقيق دو رقم کلزا شامل هايوال 

 Trichodermaکيلوگرم در هکتار و به عنوان ماده بيولوژيک يک جدايه  1( به ميزان WP %52.5تجاري رورال تي اس )

harzianum  و يک جدايهTalaromyces flavus ها استفاده شد. مواد بيولوژيک در به صورت منفرد يا تلفيق هر يک با ساير روش
زمان کاشت به صورت مخلوط با خاک و تيمارهاي قارچ کش در مرحله گياهچه،گلدهي و يا هر دو مرحله فوق به صورت محلول پاشي 

ياه اعمال شد. نتايج نشان داد تيمارهاي مختلف در کنترل بيماري ساق سياه و پوسيدگي اسکلروتينيايي ساقه کلزا روي اندام هاي هوايي گ
 .Tدرصد اختالف معني داري داشتند. در بررسي تيمار هاي مختلف بر بيماري ساق سياه تيمار هاي هشت )مصرف  1در سطح احتمال 

flavus له گلدهي با رقم متحمل(، سه )مصرف قارچ کش در مرحله گياهچه و گلدهي با رقم در زمان کشت و مصرف قارچ کش در مرح
و  08/2، 05/2در زمان کشت و مصرف قارچ کش در مرحله گلدهي با رقم متحمل( به ترتيب با  T. harzianumحساس( و هفت)مصرف 

ارها بر بيماري پوسيدگي اسکلروتينيايي ساقه کلزا درصد شدت بيماري بيش ترين تاثير را بر کنترل بيماري داشت. در بررسي تيم 09/2
در زمان کشت و مصرف قارچ کش در مرحله گلدهي با رقم متحمل( و هشت  T. harzianumنتايج نشان داد تيمارهاي هفت )مصرف 

بررسي تيمار هاي در زمان کشت و مصرف قارچ کش در مرحله گلدهي با رقم متحمل( از تيمار هاي برتر بودند. در  T. flavus)مصرف 
در زمان  T. harzianumداري بين تيمارها وجود ندارد اما تيمارهاي هفت )مصرف مختلف بر عملکرد مشخص گرديد اختالف معني

در زمان کشت و مصرف قارچ کش در مرحله  T. flavusکش در مرحله گلدهي با رقم متحمل( و هشت )مصرف کشت و مصرف قارچ
 ترين عملکرد را نسبت به ساير تيمارها نشان دادند. گلدهي با رقم متحمل( بيش

 

 .کنترل، بيماري، کلزا واژه های کلیدی:
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 Talaromyces flavusهای ورامین با کاربرد کاهش وقوع پژمردگی فوزاریومی خیار در گلخانه

 
 ، ابوالفضل سرپله، اصغر حیدری و همایون افشاری آزادالله نراقیداریوش شهریاری، 

 

 .پزشکی کشورتحقیقات گیاهموسسه 
 dshahriari37@gmail.com 

 

اي گلخانهخيار هايترين بيمارياز مهم Fusarium oxysporum f. sp. Cucumerinumپژمردگي فوزاريومي ناشي از قارچ 
هاي کنترل آن، کنترل ترين روشمناسب از سهولت امکان پذير نبوده وهاي شيميايي به کنترل اين بيماري به روش شود.محسوب مي

ي مهمي در کنترل هاي آنتاگونيستي مسئلهي مکانيسمبيولوژيکي با استفاده از عوامل آنتاگونيست تلقي شده است. از آن جايي که مطالعه
ي هاي آلودهيست، نمونه برداري گياه و خاک از گلخانهزا و آنتاگونبيولوژيک مي باشد، در اين تحقيق، جهت جداسازي عوامل بيماري

و  Talaromyces flavusهاي هاي مختلف قارچورامين انجام شد. سپس، بر اساس درصد بازدارندگي رشد عامل بيماري توسط جدايه
Trichoderma harzianumو در شرايط گلخانه، قابليت  ترين اثر بازدارندگي انتخاب شدي مؤثر از لحاظ بيش، از هر قارچ، سه جدايه

سازي بذر توأم با افزودن به خاک( سازي بذر، افزودن به خاک و آغشتهها با سه روش کاربرد )آغشتهکنترل بيولوژيک هر يک از جدايه
از لحاظ  T. harzianumو  T. flavusهاي آنتاگونيست اي از چهار تيمار مؤثر جدايهبررسي گرديد. سپس، بر مبناي نتايج بررسي گلخانه

خيار ورامين طي سه سال زراعي متوالي استفاده گرديد. اين  کارآيي در کاهش بيماري پژمردگي فوزاريومي خيار، براي بررسي در گلخانه
سازي بذر توأم با افزايش به خاک، با روش آغشته TF-Cu-V-60با روش افزايش به خاک،  TF-Cu-V-59تيمارها عبارت بودند از: 

TH-Cu-V-13 با روش افزايش به خاک وTH-Cu-V-13 سازي بذر توأم با افزايش به خاک. هر بررسي در قالب طرح با روش آغشته
هاي آنتاگونيست و شاهد( و چهار تکرار صورت پذيرفت. ارزيابي هاي کامل تصادفي با پنج تيمار )چهار تيمار متأثر از جدايهآماري بلوک

صد شدت بيماري و عملکرد کل انجام شد. نتايج تجزيه مرکب براي سه سال زراعي نشان داد که اثر متقابل تيمارها نيز به صورت تعيين در
هاي هاي مربوط به هر سال به صورت جداگانه مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند. نتايج سالدار بوده؛ بنابراين، دادهسال و تيمار معني

با روش افزودن به خاک از لحاظ کارآيي در کنترل  TF-Cu-V-59ي ن تيمارها، در مجموع تيمار جدايهاول و دوم نشان داد که در ميان اي
ي تيمارهاي حاوي جدايه آنتاگونيست نسبت بيماري و افزايش عملکرد در اولويت بوده است. در حاليکه، نتايج سال سوم نشان داد که کليه

دار ميان دار ميزان عملکرد بوده و عليرغم مشاهده اختالف آماري معنيو افزايش معني دار درصد شدت بيماريبه شاهد داراي کاهش معني
داري ميان اين تيمارها در سال هاي اول و دوم، اختالف آماري معنيتيمارهاي آنتاگونيست از لحاظ درصد شدت بيماري و عملکرد در سال

هاي قبل، استفاده از در خاک از سال T. flavusت که به دليل وجود بقاياي توان اذعان داشسوم بررسي وجود نداشته است. بنابراين، مي
ها از دار ميان آنگونه تيمارها و عدم اختالف آماري معني، موجب اصالح جمعيت قارچ مذکور در اينT. flavusتيمارهاي آنتاگونيست 

 گيري شده است. لحاظ صفات مورد اندازه
 

 .، کنترل بيولوژيک، قارچ آنتاگونيستFusarium oxysporum های کلیدی:واژه

  

mailto:dshahriari37@gmail.com
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-نماتود ریشه کمپوست در مهارو ورمی i2375 Trichoderma harzianumبررسی کاربرد جداگانه و تلفیقی قارچ 

 فرنگی( در گیاه گوجهMeloidogyne javanicaگرهی )

 
 مجید اولیاء و فریبا حیدری

 ده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد.گروه گیاهپزشکی، بیماری شناسی گیاهی، دانشک
 faribaheidari.88@gmail.com  
  

هاي رقابت، هاي گياهي غير بيماريزا و مفيدي هستند که به خوبي از طريق مکانيسمهمزيست Trichodermaهاي جنس قارچي گونه
-و تحريک رشد گياهي بر روي اکثر عوامل بيماري بيوتيک، آنزيم، القاء تحريکات دفاعي در گياه پارازيتيسم، توليد آنتي تسخير ريشه، ميکو

باشد. ها ميهاي بيماريزا و نماتودزيستي بسياري از قارچعامل مهم مهار T. harzianumکنترلي و مفيدي دارند. زاي گياهي تاثيرات بيو
و کود آلي  T. harzianumي و جداگانه زيستي در کشاورزي پايدار بسيار اهميت دارد. در اين تحقيق اثر تلفيقاستفاده از عوامل مهار

 .Tياي ارزيابي گرديد. جدايهدر شرايط گلخانه (Meloidogyne javanicaگرهي)کمپوست روي مهار بيماريزايي نماتود ريشهورمي

harzianum وکاربرد تلفيقياي اثر آغازگرهاي اختصاصي مورد شناسايي قرار گرفت. در شرايط گلخانهجدا شده از شهرکرد بر اساس 
فرنگي، جمعيت نماتود ، دو بار مستقل از هم در دو هاي رشدي گياه گوجهروي فاکتور T. harzianumکمپوست و قارچ جداگانه ورمي

 اصفهان منطقه آلوده فرنگيگوجه هايبوته گرهي، ازريشه روز در فصل بهار مورد بررسي قرار گرفتند. نماتود120و  90زمان برداشت 

اي و در قالب طرح کاماًل آزمايشي در شرايط گلخانه .گرديد تکثير فرنگيگوجه نشاءهاي روي نماتود گونه، شناسايي از بعد و شده اسازيجد
کمپوست استفاده شد. گرم ورمي 200ليتر و اسپور قارچ در ميلي 610اي غلظت تصادفي در چهار تکرار انجام شد. در آزمايشات گلخانه

 هر اطراف به نماتود دوم سن الرو 5000 روز 10 از درجه نگهداري شدند و پس 27-25شرايط گلخانه با نور طبيعي و دماي ها در گلدان

ها از خاک خارج و کرد. پس از گذشت سه ماه از مايه زني، بوته دريافت را نماتود دوم سن الرو تنها شاهد و تيمار گرديد اضافه بوته
ي همزمان يشه و ساقه، تعداد گال و توده تخم در ريشه شمارش شد. نتايج آزمايشات نيز نشان داد که استفادهپارامترهايي مانند وزن تر ر

فرنگي از جمله طول و وزن تر ساقه را گرهي، عملکرد رشدي گياه گوجهکمپوست )کود آلي( و تريکودرما، عالوه بر مهار نماتود ريشهورمي
داري را بر صفات طول ساقه و ريشه، وزن تر و خشک ريشه تود و نوع تيمار در کنار هم تاثير معنيافزايش داده و حضور و عدم حضور نما

دار داشته، اما درصد با شاهد اختالف معني 5ها در سطح هاي جمعيتي نماتود مشخص شد که تمامي تيمارداشته است. در بررسي شاخص
کمپوست مهار گرديد، که زمان قارچ و ورميتوسط کاربرد هم %6/78شرايط گلخانه تا  داري ندارند. جمعيت نماتود دربا يکديگر تفاوت معني

دار بود. تيمار کاربرد همزمان، نقش بسزايي در مهار نماتود و رشد گياه داشته و احتماالً به دنبال درصد معني 5تفاوت آنان با شاهد در سطح 
کرده است. نوع تيمار کمپوست، مهار نماتود را حاصلدن مواد معدني از سوي ورميآن مقاومت القا شده توسط قارچ و در اختيار قرار دا

-کمپوست و قارچ تريکودرما در کاهش شاخصاعمال شده با توجه به فاکتور درصد کنترل نماتود نشان از نقش مفيد استفاده همزمان ورمي

 .هاي آلودگي و جمعيتي نماتود از جمله تعداد تخم داشته است
 

 Meloidogyne javanica ،Trichoderma harzianum، زيستيکود آلي، مهارهای کلیدی: واژه
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 Agrobacteriumروی آلودگی  Bacillus subtilisبررسی فالونوئیدهای تولید شده ناشی از اثر بیوکنترلی 

tumifacies در گیاه توتون 
 

 1، محسن شریفی1ش، مسعود شمس بخ1، بهرام محمد سلطانی1، ناصر صفایی1فهیمه نظری

 

 .دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.1
Fahimehnazari 236@gmail.com 

 
فالونوئيدها يک گروه از متابوليتهاي ثانويه گياهي هستند که مسير بيوسنتزي آنها بخشي از مسير فنيل پروپانوئيدي است. بدليل ساختار 

اي مهمي در عملکرد گياهان دارند. از مهمترين داليل اهميت فالونوئيدها، همتنوع شيميايي و تنوع حاصل از جايگاههاي اتصال نقش
( را که اولين HRعملکرد آنها در مکانيسمهاي دفاعي گياه مي باشد. اين ترکيبات به محل آلودگي منتقل و واکنش فوق حساسيت )

گردند. حضور اين ترکيبات، در مقاومت گياه ول ميمکانيسم دفاعي توسط گياه است را ايجاد مي کنند و موجب مرگ برنامه ريزي شده سل
به بيمارگرهاي قارچي و باکتريايي اهميت زيادي دارد. مطالعات نشان داده است که تيمار گياه با آگروباکتريوم منجربه فعال سازي سيستم 

ده در گياه باال مي رود . اين تحقيق با هدف دفاعي گياه براي مقابله با باکتري مي شود که به دنبال آن مقادير فنل و فالونوئيد توليد ش
بر آلودگي آگروباکتريومي گياه توتون از طريق سنجش ميزان فالونوئيدها، انجام شد.  Bacillus subtilisامکان بررسي اثر بيوکنترلي

 Bacillusباکتري  ATCC21332و استرين  Agrobacterium tumefaciensباکتري  IBRC-M10701بدين منظور از استرين 

subtilis  استفاده شد. به منظور تهيه زادمايه، سويه هايIBRC-M10701  وATCC21332  ميلي ليتر محيط  40به طور جداگانه در
ساعت کشت داده شدند.گياهچه هاي  24به مدت  rpm 180درجه سانتيگراد روي شيکر  28، در دماي NBو  LBکشت مايع به ترتيب 

استفاده گرديد.  AlCl3باکتريهاي فوق مورد بررسي قرار گرفتند. به منظور سنجش فالونوئيد کل از معرف توتون پس از مايه زني توسط 
جذب فالونوئيد کل محلول ها با دستگاه اسپکترومتري اندازه گيري شد. آناليز محتواي کل فالونوئيدها بيانگر باال بودن اين ترکيبات در 

ير تيمارها بود. شناسايي ترکيبات فالونوئيدي توليد شده در تيمارها با استفاده از کروماتوگرافي مايع با تيمار گياه با آگروباکتريوم نسبت به سا
 روش از فالونوئيدهاي شناسايي شده، ميزان گيري ( براساس نمونه هاي استاندارد صورت گرفت. همچنين اندازهHPLCکارايي باال )

روماتوگرافي مايع با کارايي باال با استفاده از منحني استاندارد هر يک از ترکيبات صورت ک از حاصل کروماتوگرام منحني زير سطح محاسبه
 گرفت. نتايج نشان داد که از بين ترکيبات شناسايي شده بيشترين مقادير به ترتيب مربوط به فالونوئيدهاي روتين و وايتکسين بود. به طور

يکروبي موثر، نقش به سزايي در پاسخ به جراحات ميکروبي دارند. در اين تحقيق، تيمار با کلي ايزوفالون ها و فالونولها بعنوان عوامل ضد م
 آگروباکتريوم بيشترين ميزان ترکيبات فالونوئيدي را نسبت به ساير تيمارها از خود نشان داد که اين امر ناشي از وجود و فعاليت باکتري

آگروباکتريوم مي تواند دليلي بر اثر مثبت بيوکنترلي  -اين ترکيبات در تيمار باسيلوس بيمارگر آگروباکتريوم در گياه توتون مي باشد. کاهش
 باسيلوس بر آلودگي آگروباکتريومي گياه توتون باشد.

 

 .کروماتوگرافي مايع باکارايي باال، متابوليتهاي ثانويه، روتين، وايتکسينهای کلیدی: واژه
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 Bacillus subtilisان سورفکتین تولید شده توسط باکتری های مختلف رشدی بر میزمقایسه اثر محیط
 

 محسن شریفی و ، ناصر صفایی، بهرام محمد سلطانی، مسعود شمس بخشفهیمه نظری

 

 دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
omcFahimehnazari 236@gmail.   

  

ترشح مي شود. سورفکتين توانايي ايجاد مقاومت سيستميک  Bacillus subtilisسورفکتين متعلق به خانواده ليپوپپتيدها است که توسط 
( را دارد و مي تواند گياه ميزبان را در برابر حمله بيمارگرهاي باکتريايي و قارچي محافظت کند. اين ترکيب در باسيلوس نقش ISRدر گياه )

وابسته به ميزان توليد سورفکتين است. فاکتورهاي  Bacillus subtilisمهمي در اتصال سطحي و تشکيل بيوفيلم دارد. قابليت بيوکنترلي 
، دما و يونهاي فلزي روي رشد سلول باکتري و توليد سورفکتين زيستي موثر است. هدف اين تحقيق مقايسه ميزان pHمحيطي شامل 

المنتها( بوده است. در محيطهاي مختلف و بررسي اهميت عناصر کم مصرف )ميکرو Bacillus subtilisسورفکتين توليد شده به وسيله 
درصد( و  10گرم در ليتر(، عصاره خاک ) 40و سه محيط مختلف شامل: گلوکز ) B. subtilisباکتري  ATCC21332بنابراين استرين 

ميلي ليتر محيط  50در محيط هاي مختلف شامل  B. subtilisدرصد( مورد استفاده قرار گرفتند. بدين منظور، باکتري  10عصاره گياه )
درصد عصاره خاک و محيط نوترينت براس حاوي  10گرم در ليتر گلوکز، نوترينت براس حاوي  40نت براس، نوترينت براس حاوي نوتري

ساعت قرار داده  24به مدت  rpm 180درجه سانتيگراد روي شيکر  28( کشت شد و سپس در دماي .Vitis sppدرصد عصاره گياه ) 10
و گياه به عنوان دو فاکتور محيطي روي مقدار توليد سورفکتين بررسي و با کمک کروماتوگرافي شد. با اين روش اثر عصاره هاي خاک 

( آناليز شد. مقادير عناصر روي، منگنز و آهن در نمونه خاک و نمونه هاي برگي بوسيله اسپکترومتري جذب HPLCمايع با کارايي باال )
توسط باسيلوس بود.  C15و C14بيانگر توليد مقادير مختلفي سورفکتين  محيط هاي مختلف HPLC( تعيين گرديد. آناليز AASاتمي )

 C15و  C14گرم در ليتر در محيط نوترينت براس تاثير مثبتي روي افزايش توليد سورفکتين  40طبق نتايج بدست آمده گلوکز به ميزان 
ين مقدار بود. آناليز عناصر ميکرو اين محيط ها نشان درصد عصاره گياه باالتر 10نداشت. توليد سورفکتين در محيط نوترينت براس حاوي 

داد که بيشترين غلظت عناصر روي، منگنز و آهن در محيط نوترينت براس حاوي عصاره گياهي بود. براساس مطابقت نتايج فوق با منابع 
ضور مقادير باالي اين عناصر در محيط ديگر که در آن به بررسي تاثير عناصر مختلف روي ميزان توليد سورفکتين پرداخته شده است لذا ح

حاوي عصاره گياهي مي تواند يکي از داليل باال بودن ميزان توليد سورفکتين باشد. طبق نتايج حاصله از اين تحقيق باسيلوس مي تواند 
براين افزودن اين عناصر به خاک مقادير باالي سورفکتين را در گياهان و خاکهايي که مقادير بااليي از اين عناصر را دارند، توليد کند. بنا

 مي تواند در اثرات بيوکنترلي باسيلوس بر عليه بيمارگرهاي گياهي از طريق تشکيل بيوفيلم و ترشح سورفکتين، موثر باشد.

 

 .، بيوکنترل، عناصر کم مصرفHPLC ،AASهای کلیدی: واژه
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 Ralstonia solanacearumزمینی در کنترل های فلورسنت رایزوسفر سیبارزیابی توان آنتاگونیستی سودوموناس

 در شرایط گلخانه

 
  2و غالم خداکرمیان 1المیرا حسنی

 

 دانشجوی کارشناسی ارشد، بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه بوعلی سینا.1

  استاد گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا.2
elmi1368@gmail.com 

 
زاي شود و در معرض عوامل بيماريمحصولي است که بطور گسترده در جهان استفاده مي (.Solanum tubersum L)زميني سيب

هاي مخرب روي يکي از بيماري Ralstonia solanacearumزميني ناشي از فراواني قرار دارد. بيماري پژمردگي باکتريايي سيب
شود. سودوموناس( باکتري ايجاد مي2)بيووار 3در ايران توسط نژاد  هاي موجود اين بيماريباشد. براساس گزارشمحصوالت سوالناسه مي

توانند به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم رشد گياهان را آيند که ميهاي محرک رشد به شمار ميهاي فلورسنت گروه مهمي از باکتري
 Ralstoniaعليه  Pseudomonas fluorescensي بهبود ببخشند. اين پژوهش، با هدف ارزيابي تأثيرات آنتاگونيستي بيووارهاي باکتر

solanacearum هاي ، از خاک اطراف ريشه و غده1394زميني انجام شد. براي اين منظور در بهار و تابستان سالعامل پژمردگي سيب
جدايه، با استفاده از  80برداري صورت گرفت و باکتري عامل آنتاگونيست، به تعداد زميني، مزارع مختلف استان همدان نمونهسالم سيب
هاي فلورسنت بر طبق خصوصيات جداسازي گرديد و سودوموناس s B,Kingسازي و کشت روي محيط نوترينت آگار و روش رقيق

زميني مشکوک به پژمردگي اند و باکتري عامل بيماري هم از نمونه سيبهاي بيوشيميايي، توصيه شده تشخيص داده شدهفنوتيپي و تست
دست آمد. سپس در يک ( بهTTCو محيط اختصاصي تري فنيل تترازوليوم کلرايد ) NAشد و پس از کشت روي محيط جداسازي 

اي و اندازهها در جلوگيري از رشد بيمارگر با استفاده از آزمون کشت سه نقطهها، براساس توانايي آنآزمايش جداگانه اثر آنتاگونيستي جدايه
 .Rها قادر به بيوکنترلي طرح کامال تصادفي مورد بررسي قرار گرفت که نتايج نشان داد که بيشتر اين جدايه گيري هاله بازدارنده در قالب

solanacearum هاي دار هستند و جدايهبوده و در سطح يک درصد داراي تفاوت معنيEH87 ،EH203  وEH73  به ترتيب با ميانگين
و 54/1، 85/1به ترتيب با ميانگين قطر هاله  EH40و EH56 ،EH27هاي و استرين سانتيمتر بيشترين 23/3و  65/3، 78/3قطر هاله 

هاي مورد بررسي بر مبناي نتيجه آزمايش سانتيمتر کمترين درصد بازدارندگي از رشد را در مقايسه با شاهد داشتند. از بين استرين 39/1
اي هاي گلخانهز شده محلول سلولي، تعداد نه استرين نماينده براي بررسيهاي الکتروفوربازدارندگي، در شرايط آزمايشگاه و الگوي پروتئين

 1/0ها به ها در آب مقطر سوسپانسيون تهيه و جذب نوري آنها مورد بررسي قرار گرفت. از استرينهاي فنوتيپي آنانتخاب شده و ويژگي
عامل  R. solanacearumدر خاک گلدان آلوده به باکتري ها آغشته و فرنگي به سوسپانسيون باکتريرسانده شد. سپس نشاهاي گوجه

خشک ساقه و ريشه و شدت بيماري تر و وزنبوته، وزنهاي طولزميني، کاشته شد و پس از گذشت سه ماه فاکتوربيماري پژمردگي سيب
ايي بيوکنترلي بااليي نسبت به کار EH 73و EH60،EH 56هاي اي نشان داد که استرينمورد بررسي قرار گرفت. نتايج بررسي گلخانه

هاي محرک رشد يا در مديريت زميني و افزايش رشد به عنوان رايزوباکترها در کنترل بيماري سيبشاهد داشته. از اين رو، اين استرين
 ي قرار گيرد.ها در شرايط مختلف مزرعه نيز مورد بررستلفيقي بيماري پتانسيل استفاده را دارند و الزم است کارايي اين استرين

 

 .زميني، سيبPseudomonas fluorescens ،Ralstonia solanacearumبيولوژيک ، کنترلهای کلیدی: واژه
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 فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره خام گیاه مورد علیه ویروس موزاییک خیار 

 
 ، فرشاد رخشنده رو و سعید رضائی  زهرا پازوکی

 

  اورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهرانگروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کش
zahra_pazooki@yahoo.com  

 

( بوته اي هميشه سبز که به خانواده مورديان تعلق دارد. از بخش هاي مختلف اين گياه استفاده .Myrtus communis Lگياه مورد )
اوتي از جمله توان کنترل کنندگي باکتري ها، قارچ ها و ويروس ها مي باشد. در اين دارويي مي شود و همچنين داراي خواص درماني متف

( و POXتحقيق با استفاده از سنجش کمي و کيفي آنزيم هاي دخيل در مقاومت گياهان در برابر بيمارگرها شامل آنزيم هاي پراکسيداز )
پس از تيمار با عصاره خام گياه مورد،  (Cucumber mosaic virus, CMV)( عليه ويروس موزاييک خيار PPOپلي فنل اکسيداز )

ارزيابي شد. براي اين منظور عصاره هاي آبي و الکلي گياه مورد با استفاده از دستگاه سوکسله عصاره گيري و گياهچه هاي خيار در مرحله 
با ويروس عد از مايه زني گياهچه هاي خيار ( بصورت مکانيکي مايه زني شدند. دو روز بCMVدو برگي با نمونه ويروس موزائيک خيار )
انجام شد. عصاره هاي آبي و الکلي گياه مورد  ppm 500و  ppm 100 ،ppm200 ،ppm300موزائيک خيار، تيمار آنها با غلظت هاي 

که عصاره هاي  CMVتيمار نمونه ها با اضافه نمودن مستقيم عصاره به خاک گلدان ها صورت پذيرفت و از گياه هاي سالم و آلوده به 
و  7، 3آبي و الکلي مورد به آن اضافه نشده بود به عنوان شاهد استفاده شد. فعاليت آنزيم هاي پراکسيداز و پلي فنل اکسيداز در زمان هاي 

پروتئين  غلظت (PTA-ELISA)روز پس از اضافه شدن عصاره ها مورد ارزيابي قرار گرفتند و با استفاده از آزمون اليزاي غير مستقيم  14
پوششي ويروس موزائيک خيار در عصاره برگ خيار هاي تيمار شده مورد بررسي قرار گرفت . نتايج نشان داد که تيمار گياه خيار آلوده به 
ويروس موزائيک خيار با عصاره هاي آبي و الکلي مورد موجب افزايش فعاليت آنزيم پراکسيداز در مقايسه با شاهدهاي بدون تيمار سالم و 

لوده شده و در روز چهاردهم اين فعاليت به حداکثر خود رسيده است. فعاليت آنزيم پلي فنل اکسيداز نيز با اختالف معني دار نسبت به آ
 ppmعصاره آبي گياه مورد و  ppm 100شاهدها افزايش تدريجي را نشان داد و در روز چهاردهم به حداکثر ميزان خود رسيد و غلظت 

برابر غلظت پروتئين هاي ويروس موزائيک خيار را  3روز بعد از اضافه شدن به نمونه هاي آلوده تا  14اه مورد تا عصاره الکلي گي 300
ان کاهش داده است. الکتروفورز پراکسيداز نمونه هاي تيمار شده با عصاره، الگوي ايزوزايمي متفاوتي را در مقايسه با شاهد و گياه سالم نش

بين نمونه هاي تيمار شده با عصاره هاي الکلي و آبي متفاوت بود. در مجموع نتايج حاکي از افزايش فعاليت داد. همچنين الگوي مذکور 
، تيمار نشده با عصاره هاي خام CMVآنتي اکسيداني در نمونه هاي تيمار شده با عصاره مورد در مقايسه با نمونه هاي سالم و آلوده به 

 شود.  CMVبه افزايش مقاومت گياه هاي خيار به آلودگي گياه مورد مي باشد که مي تواند منجر 
 

 .، پراکسيداز، پلي فنل اکسيدازCMVمقاومت القاء شده، واژه های کلیدی:
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ارزیابی حساسیت و مقاومت گیاهچه های پنبه تولید شده با دو روش کشت بافت و کشت دانه در برابر قارچ 

 از توکسین قارچ با استفاده Verticillium dahliaeبیماری زای 

 
 فیروزه چمن دوستی

 

 استادیار موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور 
 fychamandoosti @yahoo.com 

 
پنبه يک محصول استراتژيک مهم است که تنش هاي زيستي و غير زيستي جزء عوامل محدود کننده کشت آن محسوب شوند. در اين 

مهم مي باشد. به همين دليل توليد گياهان مقاوم و روش هاي  Verticillium dahliaeميان پژمردگي ورتيسيليومي پنبه ناشي از قارچ 
ارزيابي حساسيت و مقاومت در برابر اين بيماري مهم است. در اين بررسي براي توليد گياهان مقاوم در برابر بيماري از روش کشت بافت و 

ي کردن و تزريق اسپور قار چ(. دانه هاي پنبه رقم ورامين در محيط نيز بررسي روش استفاده از توکسين قارچ به جاي روش معمول )زخم
روز براي تهيه ريزنمونه از دانه هاي رست هاي سترون استفاده و سپس هورمون هاي  7کشت شدند. پس از گذشت  0.5MSکشت پايه 

چه هاي کشت بافتي بيشتر و بهتر و نيز گلوتامين و آسپاراژين براي توليد گياه NAAو  BA ،KIN ،ZE ،IAA ،IBAگياهي مانند 
همراه با ويتامين هاي محيط  MSدر محيط هاي کشت  KINو  D-2,4ميلي گرم در ليتر  1/0آزمايش شدند. بررسي ها نشان داد که 

ن و در ميلي گرم در ليتر آسپاراژي 5/0ميلي گرم در ليتر گلوتامين و  1و واکشت نمونه ها در همين محيط کشت پايه همراه با  B5کشت 
 BAميلي گرم در ليتر  2نهايت محيط بدون هورمون براي توليد گياهچه هاي نوپديد از محور هاي زيرلپه اي از مسير رويان زايي بدني و 

در همين محيط کشت پايه و ريزنمونه جوانه راسي براي توليد گياهچه هاي نوپديد از مسير توليد  NAAميلي گرم در ليتر  1همراه با 
مناسب ترين محيط ها بودند. براي  IBAميلي گرم در ليتر  5/1از انتقال شاخه هاي نورسته در محيط کشت ريشه زايي شامل  کالوس پس

برگي استفاده شد. براي توليد توکسين  4توليد گياهچه هاي حاصل از کشت دانه از روش هاي معمول کشت دانه در گلدان و گياهچه هاي 
هفته و سپس عبور  3در محيط کشت زاپک مايع به مدت  Verticillium dahliaeوان کشت هاي قارچ اقدام به کشت لبه کلني هاي ج

دقيقه  30دور در دقيقه به مدت  10000محيط هاي کشت همراه با اسپورها و ميسليوم هاي قارچ از کاغذ صافي واتمن و سانتريفيوژ با دور 
لوس زايي در مقايسه با گياهچه هاي توليد شده با روش رويان زايي قوي تر بودند ، شد. از آنجا که گياهچه هاي توليد شده از مسير کا

براي بررسي حساسيت و مقاومت در برابر توکسين قارچ انتخاب شدند. گياهچه هاي حاصل از کشت دانه نيز به عنوان شاهد برگزيده شدند. 
قارچ نشان داد که گياهچه هاي نوپديد پنبه با روش توليد کالوس در نتايج حاصل از بررسي ها ضمن اثبات برتري روش استفاده از توکسين 
 از مقاومت بيشتري برخوردارند.  Verticillium dahliaeمقايسه با گياهچه هاي حاصل از کشت دانه در برابر قارچ بيماري زاي 

 

 .توکسين VDبدني،  يپژمردگي ورتيسيليومي، تنوع همسانه واژه های کلیدی:
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  عامل گموز پسته  Phytophthora pistaciae های کلسیم در مهاراثر نمک

 
 و خدیجه حسینی قلمفرسازاده رضا مستوفی

 

 پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیرازبخش گیاه
 rmostofi@shirazu.ac.ir  

 
هاي برد در باغاين بيماري خاک هاي مختلفي از جنس فيتوفتورا موجببيماري انگومک پسته يکي از بيمارهاي مهم پسته است. گونه

شده، زوال و مرگ درختان مبتال را به دنبال دارد.  ي پستهشوند. عوامل اين بيماري موجب پوسيدگي ريشه و طوقهي ايران ميپسته
 Phytophthoraزيست براي مديريت يکي از عوامل مهم اين بيماري، اي سازگار با محيطيابي شيوهي حاضر براي دستمطالعه

pistaciaeهاي کلريد و سولفات هاي معدني کلسيمي انجام گرفت. در اين پژوهش اثر مستقيم و غيرمستقيم نمک، با استفاده از نمک
هاي کلسيم در مهار بيماري گموز ناشي از آن بررسي شد. تأثير نمکو بيماري  P. pistaciaeکلسيم در شرايط آزمايشگاه و گلخانه بر 

هاي کلسيم همچنين در شرايط گلخانه روي باقال هاي جامد و مايع انجام گرفت. اثر نمککشتزمايشگاه، روي محيطپسته در شرايط آ
هاي برخي ارقام پسته مانند سرخس )با حساسيت زياد نسبت به بيمارگر(، بادامي ريز زرند ي بيمارگر( و گياهچهي و بالقوهساله)ميزبان يک

ها بر قابليت بيمارگر( و قزويني )با حساسيت کم نسبت به بيمارگر( مورد آزمايش قرار گرفت. اثر اين نمک)با حساسيت متوسط نسبت به 
موالر( باعث ميلي 15و  8، 4، 5/1ها )هاي اين نمکزمايشگاه تمامي غلظتهاش خاک نيز بررسي شد. در شرايط آهدايت الکتريکي و پ

وليد اسپورانژيوم بيمارگر شدند. کلريد کلسيم موجب کاهش اندازه و حجم اسپورانژيوم، دار رشد ريسه، وزن خشک ريسه و تکاهش معني
تري روي حجم اُاُگونيوم داشت اما آنتريديوم و اُاُگونيوم شد. اگرچه سولفات کلسيم باعث کاهش اندازه و حجم اسپورانژيوم شد، تأثير کم

موالر ميلي 5/1هاي منابع کلسيمي باالتر از ري افزايش داد. عالوه بر آن تمامي غلظتداي آنتريديوم و حجم اُاُسپور را به طور معنياندازه
زني ها شدند. در شرايط گلخانه کاربرد منابع کلسيمي قبل و بعد از مايهزني سيستي جوانيباعث جلوگيري از رهاسازي زئوسپورها و القا

ومير در اکثر گياهان ها و مرگاز طريق کاهش درصد کلنيزه شدن ريشه دار بيماريباعث کاهش معني P. pistaciae خاک سترون با
هاي کلسيمي و نمک سيليکات پتاسيم در کاهش بيماري بر رقم شدند. اثر نمکباقال و ارقام مختلف پسته در مقايسه با گياهان شاهد 

اک نشان ندادند و قابليت هدايت الکتريکي خاک تنها هاش خها اثري بر پسرخس بيش از ساير ارقام بود. در اين مطالعه هيچ يک از نمک
با استفاده از با استفاده از دستگاه جذب اتمي افزايش  هاهاي کلسيمي افزايش يافت. واکاويموالر نمکميلي 15هاي هشت و در غلظت

نتايج، تيمار کلريد کلسيم در مديريت ي گياهان باقال و پسته را نشان داد. بر اساس اين دار جذب کلسيم را در ريشه و شاخسارهمعني
هاي ضد اُکسايشي گياهان آلوده در دست هاي کلسيم روي آنزيمتواند بهتر از سولفات کلسيم باشد. ارزيابي اثر نمکبيماري گموز پسته مي

 بررسي است.

 

 شه.اُاُميکوتا، کلريد کلسيم، سولفات کلسيم، باقال، ارقام پسته، پوسيدگي ري ای کلیدی:هواژه
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 عامل گموز پسته، Phytophthora pistaciae فعالیت دو نمک سیلیکاتی در مهار

 
 و خدیجه حسینی قلمفرسازاده رضا مستوفی

 

 پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیرازبخش گیاه
 rmostofi@shirazu.ac.ir  

 
توان به ها ميي اين بيماريخيز ايران هستند. از جملهپستههاي مناطق هاي باغزاترين بيماريجزء خسارت هاي طوقه و ريشهبيماري

هاي اين جنس که در ترين گونهشود. يکي از مهمهاي مختلفي از جنس اُاُميستي فيتوفتورا توليد ميبيماري گموز اشاره کرد که توسط گونه
و به دنبال آن  موجب پوسيدگي ريشه و طوقه است. اين گونه Phytophthora pistaciaeشود، هاي کرمان و يزد مشاهده مياستان

گيرد. در اين مطالعه گردد. کنترل اين بيماري معموالً به کمک سموم شيميايي و با مديريت آبياري باغ صورت ميزوال و مرگ ميزبان مي
 گموز پسته،، عامل P. pistaciaeزيست فعاليت سيليکات سديم و پتاسيم در مهار به منظور ابداعي روشي جايگزين و سازگار با محيط

هاي سيليکاتي هاي مختلف نمکبا غلظت P. pistaciaeهاي جامد و مايع مورد ارزيابي قرار گرفت. در مطالعات آزمايشگاهي تيمار کشت
ازه و حجم هاي سيليکاتي اندزني سيست و وزن خشک ميسيليوم شد. نمکدار رشد ميسيليوم، توليد اسپورانژيوم، جوانهموجب کاهش معني

هاي داري روي حجم اُاُگونيوم نداشت. تمام غلظتاسپورانژيوم را کاهش دادند و باعث افزايش قطر و حجم اُاُسپور شدند، اما تأثير معني
در ي سيليکات پتاسيم رهاسازي زئوسپورها را کاهش دادند در حالي که در مورد سيليکات سديم اين فعاليت مشاهده نشد. آزمايش شده

هاي برخي ارقام پسته مانند سرخس )با حساسيت زياد گياهچهي بيمارگر( و ساله و بالقوهاي روي گياه باقال )ميزبان يکهاي گلخانهايشآزم
نسبت به بيمارگر(، بادامي ريز زرند )با حساسيت متوسط نسبت به بيمارگر( و قزويني )با حساسيت کم نسبت به بيمارگر( مورد آزمايش قرار 

گياهان سالم و  زني شدند.ي شاهدانه حاوي بيمارگر مايههاي ورميکوليت و عصارهسازي خاک توسط دانهي آلودهگياهان به شيوه گرفت.
 20و  10، 4موالر( و سيليکات پتاسيم )ميلي 7/1و  3/1، 7/0هاي سيليسيوم شامل سيليکات سديم )هاي متفاوت نمکآلوده با غلظت

فاکتوريل در قالب يک طرح کامالً تصادفي و اعمال سه تيمار شاهد، دريافت نمک اين آزمايش به صورت آزمايش  موالر( تيمار شدند.ميلي
باعث کاهش  P. pistaciaeزني خاک سترون با قبل و بعد از مايههاي سيليکاتي کاربرد نمکزني، در گلخانه اجرا شد. قبل و بعد از مايه

ومير اکثر گياهان باقال و ارقام مختلف پسته در مقايسه با شاهد شد. ها و مرگکلنيزه شدن ريشه دار بيماري از طريق کاهش درصدمعني
پي سينگاري آيها با استفاده از طيف( خاک نداشتند. واکاويEC( و هدايت الکتريکي )pHاسيديته )ها تاثيري روي هيچ کدام از اين نمک

ي تيمار شده با منابع سيليکاتي را نشان داد. بر اساس اين نتايج کاربرد اهان باقال و پستهدار جذب سيليسيوم را در گيمَس افزايش معني
تغييرات متابوليکي  هاي مختلف سيليسيوم رويارزيابي اثر نمکسيليکات سديم در مهار بيماري گموز پسته بهتر از سيليکات پتاسيم بود. 

 هاي آلوده در دست بررسي است.ميزبان

 

 اُاُميکوتا، سيليکات پتاسيم، سيليکات سديم، باقال، ارقام پسته، پوسيدگي ريشه. یدی:ای کلهواژه
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 ریزوکتونیایی سیب زمینی در استان اردبیل شانکر مدیریت بیماری مختلف هایروش بررسی
 

 3، لیال پورقربان 2، حسین کربالیی خیاو ی 1بیتا سهیلی مقدم

 

 اردبیل یعیمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب.2و 1
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار.3

bitasoheili@yahoo.com 
 
 Rhizoctoniaبيماري شانکر ريزوکتونيايي سيب زميني  و مي شود استان اردبيل يکي از مناطق مهم توليد سيب زميني کشور محسوب 

solani Kuhn اعث ايجاد شانکر روي ساقه هاي زيرزميني، ريشه يکي از بيماريهاي مهم قارچي سيب زميني در اين منطقه مي باشدکه ب
مي گردد. به  ها وکاهش کيفيت و کميت محصول سيب زميني ها، استولن ها و کور شدن غده ها و نيز بيماري شوره سياه روي سطح غده

ارت و آلودگي ريزوکتونيايي سيب زميني که مي تواند در خصوص کاهش خس شانکر بيماري مديريت مختلف هايروش منظور بررسي
اي به صورت فاکتوريل برپايه تحقيقي با رقم سيب زميني غالب استان اردبيل)آگريا( به روش آزمايش مزرعه مزارع به بيماري موثر باشد،

مصنوعي و آلودگي طبيعي و فاکتور  آلودگي تصادفي با سه تکرار در اردبيل اجرا گرديد. فاکتور اول آلودگي خاک در دو سطح طرح کامل
 دار جوانه غده، پيش کردن دار جوانه ايپروديون، پيش قارچکش با غده دوم روشهاي مختلف مديريت بيماري که عبارت بودند از ضدعفوني

آبي و شاهد. درطول آزمايش صفات مربوط به  درصد، تنش 10 واتيکس با با قارچکش ايپروديون، ضدعفوني ضدعفوني + غده کردن
ارزيابي گرديد. نتايج تجزيه  اهچه، گلدهي و رسيدگي کامل سيب زميني و همچنين ميزان عملکرد محصولبيماري شانکر درسه مرحله گي

 %5محصول از نظر سطوح فاکتوراول )آلودگي خاک( در سطح احتمال  واريانس نشان داد که کليه خصوصيات مورد بررسي به جز عملکرد
 غده شده+ ضدعفوني دار جوانه پيش بذور تيمار با )طبيعي و مصنوعي(آلودگي عنو دو هر در محصول (. عملکردpv<0.05دار بودند )معني

 دارجوانهپيش بذري تيمارغده بود. همچنين مقدار تن در هکتار( بيشترين 70/28آبي ) تنش تن در هکتار( و 69/29ايپروديون ) قارچکش با

که  داد نشان دارد. نتايج را ساقه شانکر بيماري ميزان کمترين اريبرد مختلف نمونه مراحل در ايپروديون قارچکش با غده ضدعفوني + شده
 قارچکش با هاضدعفوني غده بذري+ هايغده کردن دارجوانهتيمارپيش به مربوط از خسارت، محصول حفظ در کارايي ميزان بيشترين

پيش  .تن در هکتار است (را نيز دارد 53/24که  تن در هکتار در مقايسه با شاهد 69/29باشد که بيشترين ميزان عملکرد ) ايپروديون مي
 روي شانکرريزوکتونيايي بيماري کاهش عالئم موجب کاشت و ضدعفوني آن با قارچکش، از سيب زميني قبل غده هاي کردن جوانه دار

ني در مزارع باعث کشت غده هاي بذري پيش جوانه دار سيب زمي .است گرديده زيرزميني ساقه هاي باالخص گياه زيرزميني اندامهاي
خروج زودتر گياهچه ها از خاک شده و گياه را از حمله قارچ عامل بيماري دور نگه مي دارد. کشت زود هنگام سيب زميني در شرايط سرد 
 به علت تاخير در جوانه زني غده خطر ابتال به بيماري را افزايش مي دهد. بنابراين کشت به موقع سيب زميني پيش جوانه دار شده و

 ضدعفوني آن يکي از راهکارهاي کاهش خسارت کيفي و کمي بيماري در منطقه مي باشد.

  

 .ضدعفوني، ايپروديون، پيش جوانه دارکردن غده آگريا، های کلیدی:واژه
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 ای به بیماری پوسیدگی دانه و تجمع فومونسین ارزیابی واکنش ارقام سورگوم دانه

 
 2حید رهجوو و  2محمدرضا شیری ،1الله ابراهیمی

 

بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان آموزش، تحقیقات و ترویج  -1
 کشاورزی، مغان، ایران.

 .مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران -2 
ebrahimi.laleh@gmail.com 

 
در دنيا از نظر اهميت در ميان غالت، در رده پنجم پس از گندم، برنج، ذرت و جو قرار  Sorghum bicolor (L.) Moenchسورگوم 

دارد. دانه سورگوم در اغلب مناطق افريقا، جنوب آسيا و امريکاي مرکزي به عنوان غذاي اصلي و در اياالت متحده، استراليا، امريکاي 
. عالوه بر کاربردهاي ذکر شده، بقاياي محصول سورگوم و گياه سبز آن گيردران به عنوان غذاي مهم دام مورد استفاده قرار ميجنوبي و اي

يکي از  Fusarium verticillioidesباشد. بيماري پوسيدگي دانه سورگوم ناشي از ها و توليد سوخت ميمنبع با ارزشي براي تغذيه دام
کارهاي رود و يکي از کارآمدترين راهايمني غذاي انسان و خوراک دام و طيور به شمار مي هايليد سورگوم و چالشبزرگترين مخاطرات تو

، KGS11اي )شامل کيميا، سپيده، کاهش خطرات اين بيماري، يافتن ارقام مقاوم است. در همين راستا واکنش نه واريته سورگوم دانه
KGS12 ،KGS15 ،KGS17 ،KGS23 ،KGS27  وKGS32به )F. verticillioides  و تجمع فومونسين در آنها تحت شرايط

متر ارتفاع از سطح دريا(، استان اردبيل، در قالب طرح بلوک هاي کامل  50تا  40با  N 47° 32' E '41 °39مزرعه در پارس آباد مغان )
در  5× 510سورگوم با سوسپانسيون اسپور قارچ به غلظت تصادفي با سه تکرار مورد ارزيابي قرار گرفت. جهت تلقيح مصنوعي، پانيکول 

هاي کاغذي پوشانده شدند. دو ماه بعد از مايه زني، شدت بيماري بر اساس دهي اسپري و به مدت دو هفته با پاکتدرصد گل 50مرحله 
ا کيت االيزا تعيين گرديد. از نظر درصد آلودگي پانيکول مشخص گرديد. عالوه بر اين، ميزان کل فومونسين توليدي در دانه سورگوم ب

داري بين نه رقم مورد شدت بيماري، درصد توسعه بيماري، ميزان کاهش عملکرد دانه و ميزان تجمع فومونيسين در دانه تفاوت معني
وسيدگي دانه مقاومت نسبي به بيماري پ KGS12بررسي مشاهده گرديد. نتايج نشان داد که در ميان ارقام مورد مطالعه، تنها واريته 

سورگوم داشت در حالي که ساير ارقام به اين بيماري بسيار حساس بودند و هيچ يک از ارقام مورد مطالعه نسبت به اين بيماري مقاوم 
درصد نسبت به شرايط مزرعه اي با کاهش  2/46نبودند. عملکرد دانه سورگوم به طور متوسط تحت شرايط آلودگي مصنوعي به ميزان 

ام )در رقم سپيده( در شرايط آلودگي مصنوعي پيپي 83/1( تا KGS11) در  35/0تجمع فومونسين در دانه ارقام مورد مطالعه از روبرو شد. 
براساس درصد شاخص بيماري  KGS23و  KGS11متغيير بود. در حالت کلي، براساس واکنش ارقام مورد مطالعه، ارقام کيميا، سپيده، 

( و MRنسبتا حساس ) KGS15و  KGS12درصد آلودگي به قارچ(. بر همين اساس، ارقام  50از  ( بودند )بيشHSبسيار حساس )
KGS27  وKGS32 ( حساسSطبقه ) ام بود در حالي که پيپي 07/0بندي شدند. ميانگين تجمع فومونسين تحت شرايط آلودگي طبيعي

درصد در مقايسه با شرايط  1328ام بود که اين حاکي از افزايش  پي پي 1ميانگين تجمع فومونسين تحت شرايط آلودگي مصنوعي برابر با 
 آلودگي طبيعي است. 

 .، مقاومت Fusarium verticillioides،Sorghum bicolor واژه های کلیدی:
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  اثر تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد دانه و درصد وقوع بیماری بالیت فوزاریومی سنبله گندم در منطقه مغان

 
  2و کمال شهبازی 1ی خیاویحسین کربالئ

 

بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل )مغان(، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  -1
 رزی، اردبیل، ایران کشاو

قیقات، آموزش و ترویج بخش تحقیقات زراعی و باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل )مغان(، سازمان تح -2
 .کشاورزی، اردبیل، ایران

hossein.karbalaei@yahoo.com 
 

 بر عالوه است که جهان سراسر گندم در مهم هايبيماري ( ازFusarium graminearum Schwabeسنبله ) فوزاريومي باليت

ترين تاريخ کاشت و رقم ين تحقيق براي تعيين مناسبشود. امي هامايکوتوکسين به آنها آلودگي و هادانه کيفيت افت عملکرد باعث کاهش
 N-80-19، الين 3بر عملکرد دانه و درصد وقوع بيماري باليت فوزاريومي سنبله گندم، با پنج رقم گندم شامل تجن، فالت )شاهد(، مغان

در ايستگاه تحقيقات کشاورزي و منابع  (1390-1392آذر ماه به مدت سه سال ) 20آذر و  5آبان،  20آبان،  5هاي کاشت و دريا در تاريخ
هاي هاي کامل تصادفي با سه تکرار اجراء گرديد. کرتپالت در قالب طرح پايه بلوکطبيعي مغان انجام شد. آزمايش به صورت اسپليت

ل دورة رشد انجام و در برداري از بيماري در طوهاي فرعي شامل ارقام مختلف گندم بودند. يادداشتهاي مختلف کاشت و کرتاصلي تاريخ
آخر فصل در تمام تيمارها تأثير درصد بيماري روي عملکرد دانه محاسبه شد. نتايج نشان داد که روند درصد آلودگي گندم به باليت 

ها به دانهآذر ماه بود. مقايسات ميانگين صفات عملکرد و درصد آلودگي  20آبان تا  5دار بيماري از فوزاريومي سنبله حاکي از کاهش معني
بيماري باليت فوزاريومي سنبله گندم نشان داد که درصد آلودگي در ارقام مختلف گندم در سال اول آزمايش بيشترين و در سال دوم 

 5دار عملکرد در تاريخ کمترين بوده است. نتايج نشان داد به دليل افزايش درصد بيماري باليت فوزاريومي سنبله گندم، کاهش معني
ماه اين بيماري به صورت قابل توجهي کاهش داشته و از آستانه خسارت آبان 20مشاهده شد. با توجه به اين که در تاريخ کاشت ماه آبان

از نظر عملکرد  N-80-19آبان ماه الين  20پائين آمده بود، بنابراين در اين تيمار بيشترين مقدار عملکرد دانه بدست آمد. در تاريخ کاشت 
 7326بهترين تيمار شناخته شد. بيشترين مقدار عملکرد دانه در سال سوم ) گندملودگي به بيماري باليت فوزاريومي سنبله توليدي و درصد آ

کيلوگرم در هکتار( به دست آمد. با توجه به اين که بيماري اسکب گندم در  6712کيلوگرم در هکتار( و کمترين مقدار عملکرد در سال دوم )
آبان  5صورت قابل توجهي کاهش داشته و از آستانه خسارت پائين آمده بود، بيشترين مقدار عملکرد حاصل شد و در آبان ماه به  20تاريخ 

 هاي مختلف روي عملکرد، رقم ودار عملکرد مالحظه گرديد. مقايسه اثر تاريخ کاشتماه به دليل افزايش درصد بيماري، کاهش معني

در رقم  آلودگي بوده و کمترين درصد به رقم فالت مربوط آلودگي درصد شان داد که بيشتريندرصدآلودگي به باليت فوزاريومي سنبله ن
 بيشترين بودن دارا وجود با 3مغان و تجن فالت، هايژنوتيپ ها،درصد آلودگي سنبله توجه به زمان وقوع بيماري و دريا مشاهده گرديد. با

بودند. بطور کلي در منطقه مغان به دليل افزايش شديد بيماري باليت فوزاريومي سنبله  متفاوتي آلوده هايدانه داراي درصد بيماري، ميزان
 شود.آبان ماه توصيه نمي 20و به تبع آن کاهش کيفيت و عملکرد محصول توليدي کشت زودتر از 

 

 .رقم تجن، درصد آلودگي، عملکرد دانه، کيفيت دانه واژه های کلیدی: 
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 و پنکونازول بر روی بیماری سفیدک پودری و صفات کمی و کیفی انگور SC80%ر بررسی تاثیر قارچ کش سولفو

 
و رضا  3، محمد بازوبندی2، اسفندیار ظهور4، حسین خباز جلفایی3، کاووس کشاورز2، محمد حاجیان شهری*1حسین کربالئی خیاوی

  2حسینی
 

ان اردبیل )مغان(، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی است -1
  کشاورزی، اردبیل، ایران

بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  -2
 کشاورزی، خراسان رضوی، ایران

و منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویر احمد، سازمان تحقیقات، آموزش و  بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی -3
 ترویج کشاورزی، کهگیلویه و بویر احمد، ایران

 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران -4
hossein.karbalaei@yahoo.com 

 
ها باشد که با ايجاد لکه هاي نکروزه روي برگهاي قارچي انگور مييکي از مهمترين بيماري Erysiphe necator سفيدک پودري انگور
هاي اردبيل، خراسان رضوي و کهگيلويه کند. بدين منظور آزمايشي در استانها وارد ميها، خسارت زيادي به تاکستانو کاهش کيفيت ميوه

هاي قبل سابقه آلودگي به اين بيماري را داشتند در قالب طرح باغ هايي که در سالو بوير احمد بر روي رقم حساس انگور عسکري و در 
هاي پنکونازول کشهاي کامل تصادفي با پنج تيمار و چهار تکرار اجرا شد. تيمارهاي آزمايش شامل فرموالسيون جديد قارچبلوک

EW20% (125/0  سولفور ،)در هزارSC80 % ( و شاهد بدون سمدر هز 3و  5/2، 2در سه غلظت )پاشي )آب پاشي( بودند. سم پاشي در ار
ها انجام شد. يک هفته بعد از ها و در مرحله تشکيل غورهسانتي متر، قبل از ريزش گل 35تا  15هاي نورسته بين نوبت، طول شاخه 3

خت مرکزي در هر پالت انجام شد. در ها از چهار جهت اصلي تاج پوشش سه درها و خوشهبرداري تصادفي از برگآخرين سمپاشي نمونه
نتايج ها مورد ارزيابي قرار گرفتند.  ها و ميوهگيري شدت آلودگي بيماري در برگخوشه براي هر پالت براساس اندازه 12برگ و  60مجموع 

ها و عملکرد خوشه ميوهها و تجزيه واريانس مرکب صفات مورد مطالعه نشان داد بين مناطق مختلف از لحاظ صفات شدت بيماري در برگ
داري وجود داشت. همچنين نتايج تجزيه واريانس نشان داد بين تيمارها از لحاظ صفات مقدار قند و غلظت اسيد در حبه انگور اختالف معني

ار شاهد )بدون در کليه مناطق مورد مطالعه بيشترين شدت بيماري در برگ و ميوه، در تيمداري مشاهده شد. در منطقه اردبيل اختالف معني
 3در هزار و سولفور  125/0سمپاشي( مشاهده شد. در منطقه اردبيل کمترين شدت بيماري در برگ و ميوه مربوط به تيمارهاي پنکونازول 

ر در هزار بود. باالترين عملکرد خوشه در ه 3و  5/2در هزار، و در مناطق خراسان رضوي و کهگيلويه و بويراحمد مربوط به تيمار سولفور 
در هزار مشاهده گرديد. بيشترين مقدار قند و غلظت اسيد در حبه مربوط به تيمار  3و  5/2سه منطقه در تيمار استفاده از قارچ کش سولفور 

در هزار بدست آمد. در اين آزمايش،  3و  5/2، 2شاهد )بدون سمپاشي( و کمترين مقدار قند در حبه )در حد نرمال( براي تيمارهاي سولفور 
برگ و ميوه ها بيشتر  دار بود بطوري که هر چه شدت آلودگي بيماري رويه شدت بيماري در برگ و ميوه با مقدار قند در حبه معنيرابط

در  5/2ها افزايش داشت. با توجه به نتايج به دست آمده از اين تحقيق، استفاده از غلظت حبه بود به همان نسبت مقدار قند موجود در شيره
هاي ديگر سولفور براي کنترل هاي سمپاشي به عنوان جايگزيني مناسب براي فرموالسيوندر برنامه % SC 80سولفور کشهزار قارچ

 شود.بيماري سفيدک پودري انگور توصيه مي

 

 .کش، قند حبه، تاکستانبيماري، سولفور، قارچ های کلیدی:واژه
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 واکنش ارقام منوژرم چغندرقند به بیماری ریزومانیا
 

  1ن نوقابی، محمد عبداللهیا5، محسن بذرافشان4، کیوان فتوحی3، مسعود احمدی2، صمد مبصر1، اباذر رجبی1مدرضا اوراضی زادهمح
 
 عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج -1

 و نهال، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرجعضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر  -2
 عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مشهد -3
 رزی، ارومیهعضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان غربی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاو -4
 عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز  -5

orazireza@yahoo.com 

 
باشد. عامل اين بيماري ويروس زردي نکروتيک  بيماري ريزومانيا )ريشه ريشي يا ريشه گنايي( مخرب ترين بيماري چغندرقند در دنيا مي

منتقل مي شود. خسارت اين بيماري معمواًل بيش  Polymyxa betae( مي باشد که بوسيله قارچ خاکزي BNYVVرگبرگ چغندرقند )
يات زراعي درصد نيز مي رسد. تاکنون جهت کنترل اين بيماري روشهاي متعددي از جمله عمل 100درصد است و در مواردي به  50از 

، )مانند کاشت زود هنگام، اجتناب از رطوبت باال، کاهش زمان آبياري، جلوگيري از ورود خاک آلوده به مزارع سالم و طوالني کردن تناوبها(
ن روش مبارزه شيميايي و مقاومت ژنتيکي مورد استفاده قرار گرفته است که از بين اين روشها مقاومت ژنتيکي )تهيه ارقام مقاوم( مؤثرتري

رقم خارجي منوژرم چغندرقند به همراه دو رقم شاهد مقاوم و يک رقم شاهد  10کنترل اين بيماري به شمار مي رود. در اين تحقيق، 
تکرار در چهار منطقه با آلودگي طبيعي )مشهد، شيراز،  4( به صورت طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 93-1392حساس در طي دو سال ) 

( ارزيابي شد. در هر آزمايش، صفات کمي و کيفي پس از برداشت آزمايشات اندازه گيري شد. پس از تجزيه و تحليل داده مياندوآب و قزوين
مشهد و مياندوآب، از نظر عملکرد شکر سفيد  92ها و مقايسه عملکرد شکر، ارقام مناسب شناسايي شد. براين اساس، در آزمايشات سال 

از نظر عملکرد شکر سفيد  6مطالعه و ميانگين ارقام شاهد مقاوم مشاهده نشد اما در شيراز و قزوين، رقم  تفاوت معني داري بين ارقام مورد
نيز در مياندوآب از نظر عملکرد شکر سفيد تفاوت معني داري بين ارقام مورد  93نسبت به ميانگين ارقام شاهد مقاوم برتري داشت. در سال 

از نظر عملکرد شکر سفيد داراي برتري معني دار  4مشهد و شيراز، رقم  وجود نداشت اما در آزمايشمطالعه و ميانگين ارقام شاهد مقاوم 
نسبت به ميانگين ارقام شاهد مقاوم بود. نتايج تجزيه پايداري ارقام به روش غيرپارامتري بر مبناي عملکرد شکر سفيد در طي دو سال 

در حالي که  م شاهد مقاوم برتري داشته و به عنوان ارقام برتر و پايدار شناخته مي شوندنسبت به هر دو رق 6و  4نشان داد که ارقام شماره 
آزمايش اجرا شده در چهار منطقه و دو سال و با در نظر گرفتن  8از پايداري متوسطي برخوردار بودند. در مجموع  13و  5،  3ارقام شماره 

ر سفيد و پايداري عملکرد نسبت به ارقام شاهد برتري داشتند و براي کشت در مناطق از نظر عملکرد شک 6و  4پايداري ارقام، ارقام شماره 
 آلوده مشهد، شيراز، مياندوآب و قزوين قابل توصيه هستند. 

 

  BNYVVارقام، چغندر قند، مقاومت، ريزومانيا،  واژه های کلیدی:
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 زمینی های سیبدر غده Pectobacterium carotovorumبررسی اثر اسید سالیسیلیک بر کاهش خسارت 

 
  2و ابوالقاسم قاسمی1، فاطمه شهریاری1الهام عشق پور

 

 گروه بیماری شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان -1
 مرکز تحقیقات گیاهپزشکی تهران -2 

 eshgpour.elham91@yahoo. com  
 

زميني در مزرعه و به ويژه حين حمل و نقل و هاي سيباد غدهزميني است که سبب فسهاي مهم باکتريايي سيبپوسيدگي نرم از بيماري
دهد. متداولترين عامل اين بيماري کند و عملکرد آن را کاهش ميزميني وارد ميشود و خسارت سنگين به محصول سيبدر انبار مي

ها و حضور بيشتر آن درعدسکعامل بيماري در محيط باشد که به دليل گسترش وسيع مي Pectobacterium carotovorumباکتري 
-در کشاورزي مدرن مقاومت القايي به عنوان ابزار جالب و قابل توجه در مديريت بيماري بيماري دشوار است. مديريتهاي آوندي، و بافت

تي و هاي زيساسيد ساليسيليک با تنظيم سيستم ضد اکسيدانتي نقش مهمي در حفاظت گياهان از استرس هاي گياهي مطرح شده است.
 Pectobacteriumزميني عليه باکتري هاي سيببر القاي مقاومت در غده اسيد ساليسيليک اثردر اين تحقيق . غير زيستي دارد

carotovorum  درصد به  70ضدعفوني سطحي با اتانولهاي کامل و پس از توزين غده مورد بررسي قرار گرفت.در شرايط آزمايشگاه
 200ها ايجاد شد. سپس متر در وسط غدهو با آب مقطر سترون، سوراخي به قطر نيم و عمق يک سانتيمدت يک دقيقه و دو بار شستش

در سه مرحله کلني در هر ميلي ليتر(  710و بيمارگر )  موالر(ميلي 9/0و  6/0، 3/0صفر، اسيد ساليسيليک ) از غلظت هاي مختلف ميکروليتر
هاي شاهد فقط با اضافه گرديد. غدهها به حفرهبيمارگر در سه تکرار با بل و بعد از تلقيح قساعت  24، با بيمارگر زماني، تلقيح همزمان
. سپس شاخص شدت بيماري و داري شدندنگهپنچ روز گراد به مدت درجه سانتي 28ها ي تيمار شده در دماي و غده بيمارگر آغشته شدند

با استفاده از آزمون توکي  Minitabهاي حاصل در نرم افزار ميانگين دادهدرصد کاهش بيماري محاسبه شد و تجزيه واريانس و مقايسه 
هاي ساليسيليک و زمانهاي مختلف اسيد. نتايج نشان داد که غلظتبر اساس آزمون فاکتوريل در قالب طرح کامال تصادفي انجام گرفت

 ساليسيليکموالر اسيدميلي 9/0و  6/0، 3/0هاي اده از غلظتدار داشتند. استفمورد استفاده در سطح احتمال يک درصد با هم اختالف معني

درصد( و با  40و  31، 39، 26موالر قبل از تلقيح با بيمارگر تاثير بيشتري در کاهش بيماري داشته ) به ترتيب ميلي 3/0به طور همزمان و 
داري هاي مختلف با هم و با شاهد اختالف معنير غلظتي زماني بعد از تلقيح بيمارگداري نداشتند. همچنين در مرحلههم اختالف معني

با توجه به نقش اسيد ساليسيليک در مقاومت سيستميک اکتسابي و اثر بخشي عليه  .نداشتند و کمترين کاهش را در بيماري ايجاد کردند
ميلي موالر قبل از تلقيح بيمارگر  3/0 بيمارگرهاي مختلف و نتايج حاصل از اين تحقيق، مي تواند استفاده از اسيد ساليسيليک در غلظت

هاي اقتصادي ناشي از مقاومت القايي در مديريت اين بيماري مورد توجه قرار گيرد. هدف نهايي اين روشها کاهش زيان جهت ايجاد
 شد.بابخش مي هاي گياهي با حداقل خسارت به محيط زيست است. از اين رو استفاده از القاء مقاومت روشي اميدبيماري

 

  .پوسيدگي نرم، مقاومت سيستميک اکتسابي هاي زيستي،استرس های کلیدی:واژه
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 واکنش ارقام منوژرم چغندرقند به بیماری پوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه و طوقه
 

مد ، مح5، جهانشاه بساطی4عادل پدرام ، 3، جمشید سلطانی2، سید حسین جمالی اسکویی1، اباذر رجبی1محمدرضا اوراضی زاده

 1عبداللهیان نوقابی

 

 عضو هيأت علمي مؤسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندرقند سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي، کرج -1
 عضو هيأت علمي مؤسسه تحقيقات ثبت و گواهي بذر و نهال، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي، کرج  -2

 بع طبيعي خراسان رضوي، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي، مشهدعضو هيأت علمي مرکز تحقيقات کشاورزي و منا -3

 عضو هيأت علمي مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي آذربايجان غربي، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي، اروميه  -4

 وزش و ترويج کشاورزي، کرمانشاهعضو هيأت علمي مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي کرمانشاه، سازمان تحقيقات، آم  -5
orazireza@yahoo.com 

 

بيماري پوسيدگي ريزوکتونيايي ريشه و طوقه چغندر قند از جمله بيماريهاي مهم در اغلب مناطق چغندرکاري کشور مي باشد. استفاده از 
رقم خارجي به همراه دو رقم  8ن تحقيق، تعداد ارقام مقاوم روش مؤثري براي مبارزه با اين بيماري خاکزاد در مزارع آلوده مي باشد. در اي

( در قالب طرح بلوک هاي کامل 1392-93( و يک رقم شاهد حساس )جلگه( به مدت دو سال )Dorotheaو  Kermitشاهد مقاوم )
يابي قرار گرفتند. اين مورد ارز ]مشهد )تربت جام( ، مياندوآب و قزوين[تصادفي با چهار تکرار در مناطق با آلودگي طبيعي در شرايط مزرعه 

ارقام در دو تکرار در ميکروپالت هاي کرمانشاه )شرايط آلودگي مصنوعي( نيز ارزيابي شدند. براي هر يک از سه منطقه با آلودگي طبيعي، 
يد در منطقه مشهد، از نظر عملکرد شکر سف 1392 صفات کمي و کيفي پس از برداشت آزمايشات اندازه گيري شد. در آزمايشات سال

تن در هکتار( نداشتند.در منطقه قزوين، تفاوت همه ارقام بجز ارقام  46/5هيچيک از ارقام تفاوت معني داري با ميانگين ارقام شاهد مقاوم )
Asketa ،MA4014  وKuhn35  با ميانگين ارقام شاهد مقاوم معني دار بود و در مياندوآب، هيچيک از ارقام از نظر عملکرد نسبت به
رقم شاهد مقاوم برتري نداشتند. در شرايط ميکروپالت، هيچکدام از ارقام از نظر آماري، ميزان آلودگي کمتري نسبت به رقم شاهد ميانگين 

، 35/5)به ترتيب با  Kuhn35و  Karta ،MA4014و در منطقه مشهد، ازنظر عملکرد شکر سفيد ارقام  1393مقاوم نداشتند. در سال 
تن در هکتار( بودند. در منطقه قزوين، از نظر  32/1داراي برتري معني دار نسبت به ميانگين ارقام شاهد مقاوم )تن در هکتار(  56/5و  61/2

 عملکرد شکر سفيد هيچيک از ارقام تفاوت معني داري با ميانگين ارقام شاهد مقاوم نداشتند. در منطقه مياندوآب، از نظر عملکرد شکر سفيد
تن در هکتار( معني دار نبود. در شرايط ميکروپالت نيز، هيچکدام از ارقام از  23/9يانگين ارقام شاهد مقاوم )تفاوت هيچکدام از ارقام با م

نظر آماري، ميزان آلودگي کمتري نسبت به ارقام شاهد مقاوم نداشتند. ميانگين کل ارقام مورد بررسي از نظر عملکرد ريشه، عملکرد شکر 
و  Karta  ،MA3017 ،MA4121سه منطقه نشان داد که از نظر عملکرد ريشه به ترتيب ارقام سفيد و عيار قند در طي دو سال و 

MA3011 از نظر عيار قند به ترتيب ارقام ،MA3011 ،Karta  وMA4121 و از نظر عمکرد شکر سفيد به ترتيب ارقام ،Karta ،
MA3011 ،MA4121  وMA3017  با در نظر گرفتن پايداري ارقام، ارقام نسبت به بقيه ارقام برتري دارند. در مجموع وKarta  ،
MA3017  وMA4121 .نسبت به ارقام شاهد مقاوم برتري داشته و به عنوان ارقام برتر و پايدار شناخته مي شوند 

 

 .ارقام، چغندرقند، مقاومت، ريزوکتونيا واژه های کلیدی:
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 ای( در شرایط گلخانهBCMVلی لوبیا )های لوبیا نسبت به ویروس موزائیک معموبررسی واکنش ژنوتیپ

 
 3امید عینی گندمانی -2رحیم احمدوند -1الهام آهنگر مقتدر

 

 ، دانش آموخته کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه زنجان-1

 ایراناستادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، -2

 استادیار گروه گیاهپژشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان-3
eam_1215@yahoo.com 

 
تواند بخش مهمي از تحقيقات روي لوبيا لوبياي معمولي تنوع ژنتيکي وسيعي دارد. آگاهي از تقابل بين ميزبان و بيمارگرهاي مربوطه مي

 سراسر در لوبيا عوامل بيماريزاي ( از مهمترينBean common mosaic virus( )BCMVيروس موزاييک معمولي لوبيا )باشد. و

باشد که مي تواند با کاشت بذور گواهي شده و يا با ايجاد يا استفاده از ارقام مقاوم به طور موثر کنترل شود. در اين تحقيق واکنش مي جهان
هاي حساس در شرايط خش لوبيا نسبت به ويروس موزائيک معمولي لوبيا و همچنين درصد بذرزادي ژنوتيپالين اميدب /رقم تجاري 13

هاي لوبياي مشکوک به آلودگي به ويروس مورد نظر از اي مورد بررسي قرار گرفت. به منظور تهيه اينوکولوم ويروس، ابتدا بوتهگلخانه
( با استفاده از آنتي بادي چند همسانه DAS- ELISAسط آزمون سرولوژيکي االيزا )مناطق کشت آن، جمع آوري شده و آلودگي آنها تو

( انجام شده و ويروس روي لوبياي رقم حساس Chenopodium quinoaتأييد شد. سپس، خالص سازي بيولوژيک روي گياه کينوا )
گياهچه از هر يک  30بخش نسبت به اين ويروس، تعداد هاي اميدزني و تکثير گرديد. سپس به منظور بررسي واکنش ارقام/ اليناختر مايه

گياهچه در هر تکرار( در  10هاي اميدبخش لوبياي مورد بررسي )در قالب يک طرح کامالً تصادفي با سه تکرار و از ارقام تجاري و الين
آلوده به ويروس به صورت مکانيکي  اي کشت شده و بعد از اينکه گياهان به مرحله دو برگي رسيدند، توسط عصاره گياهشرايط گلخانه

زني، واکنش گياهان آزمايشي توسط آزمون سرولوژيکي االيزا مورد بررسي قرار گرفت. پس از تعيين زني شدند. سه هفته پس از مايهمايه
نش مقاومت و يا حساسيت ( واک1990هاي مورد بررسي در آزمون االيزا، با استفاده از روش گوپتا و چوفال )درصد آلودگي هر يک از ژنوتيپ

درصد آلودگي(،  20-1/0هاي لوبيا به چهار دسته خيلي مقاوم )بدون آلودگي(، مقاوم )ها مشخص گرديد. بر اساس اين روش، ژنوتيپآن
ها/ ارقام تجاري مورد بررسي بندي شدند. از اليندرصد آلودگي( گروه 100-1/60درصد آلودگي( و خيلي حساس ) 60-1/20حساس )

و الماس مقاوم، ارقام  Ks21682بسيار مقاوم، ارقام درسا،  Ks31169و  D81083، پاک، Ks21676هاي هيبريد گلي و ناز، وتيپژن
اختر، محلي خمين، صدري و غفار حساس و رقم گلي خيلي حساس تشخيص داده شدند. همچنين به منظور تعيين درصد بذرزادي نيز، بذور 

هاي حاصل از بذور آلوده، ميزان بذرزادي ويروس انه کاشته شدند. پس از انجام آزمون االيزا در گياهچههاي حساس در شرايط گلخژنوتيپ
 درصد تعيين گرديد. 20درصد و در رقم غفار  3/33در رقم اختر 

 

 .لوبيا، بذرزاديويروس، االيزا، پوتي واژه های کلیدی:

  

mailto:eam_1215@yahoo.com
mailto:eam_1215@yahoo.com
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  Trichoderma atroviridae (1-3)ثانویه  هایاستخراج ترکیبات ضدقارچی متابولیت

 با کاربرد پلیمرهای قالب مولکولی نانو حفره 

 
  2، علیرضا امیری2، محسن جهانشاهی1، کامران رهنما1مائده شهیری طبرستانی

 

  بخش گیاهپزشکی، دانشکده تولیدات گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران -1

 شگاه صنعتی نوشیروانی بابل، مازندران، ایران. پژوهشکده نانو تکنولوژی، دان -2

maedeshahiri@yahoo.com 
 

کش و کودهاي بيولوژيکي در عنوان قارچآميزي بهطور موفقيتترين عوامل بيوکنترل قارچي هستند که بهشدهتريکودرما از شناخته هايگونه
بيوز ها در برهمکنش آنتاگونيستي با بيمارگرهاي قارچي، سازوکارهاي مختلفي ازجمله آنتيکاربرد زيادي دارند. اين گونه گلخانه و مزرعه

در  ها و القاي مقاومت سيستميک به عامل بيمارگربيوتيکي(، مايکوپارازيتيسم، رقابت براي مواد مغذي، فعاليت آنزيم)ترکيبات با فعاليت آنتي
هاي ثانويه مختلفي کند. تاکنون متابوليتبيوتيک نقش مهمي در کنترل بيولوژيک ايفا مينمايند. در اين راستا، توليد آنتيراز ميگياهان را اب

مشخص هاي ثانويه گونه هاي تريکودرما شناسايي شدند. در اين پژوهش، متابوليتبيوتيکي و ضدقارچي در گونهبا فعاليت آنتي
Trichoderma atroviridae (1-3)، هاي قبلي با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافي جرمي تأييد شده در آزمايش(GC/MS)  از

( GC/MSهاي ثانويه )بر اساس آناليز شناسايي شدند. پس از بررسي ترکيبات شيميايي موجود در متابوليت جداسازي و محيط کشت مايع
 و Macrophomina phaseolina) هاي بيمارگر خاکزاد، جهت کنترل قارچ"تاالتدي بوتيل ف"و مطالعات آزمايشگاهي، اثر ضدقارچي 

Sclerotinia sclerotiorumبر و ( مورد تأييد قرار گرفت. از آنجا که جداسازي اين ترکيب، با استفاده از کروماتوگرافي ستوني، زمان
( استفاده گرديد. Molecularly Imprinted Polymersولکولي )منظور از فناوري نانو و سنتز پليمرهاي قالب مباشد، بدينپرهزينه مي

ها، از جمله حسگرهاي زيستي، تغليظ دارو، جداسازي بيوشيميايي و غشايي مورد استفاده قرار طور گسترده در بسياري از زمينهاين تکنيک به
منظور سنتز پليمرهاي است. بهرويي به خود جلب نموده هاي اخير، توجه محققان را جهت جداسازي مواد مؤثره گياهان داگيرد و در سالمي

گرديد. اي انجام عنوان مطالعه موردي، تهيه شده و واکنش پليمريزاسيون تودهقالب مولکولي، دي بوتيل فتاالت خالص )مولکول هدف( به
عرضي و  دهندهحضور اتصالزاسيون دردار اشغال شده و سپس واکنش پليمريدر اين فرايند ابتدا مولکول هدف توسط منومرهاي عامل

گرم به ازاي يک ميلي 462حفره با ظرفيت اتصالدار شده نانوشود. پس از خارج ساختن مولکول هدف، پليمرهاي قالبآغازگر، انجام مي
باشند. پذير ميبه آن گزينش هاي ايجاد شده از نظر شکل و اندازه با مولکول هدف سازگاري داشته و نسبتحفرهگرم پليمر، سنتز شدند. نانو

هاي قارچي استفاده شد. نظر به منظور استخراج مولکول هدف از متابوليتعنوان فاز ثابت در ستون کروماتوگرافي، بهاز پليمرهاي مربوطه به
به ناچيز بودن مقدار ها و باتوجه زاي خاکزاد و آلودگي زيست محيطي ناشي از آنکارآيي کم سموم شيميايي جهت کنترل عوامل بيماري

توان اين ترکيبات را جداسازي و تغليظ نمود. اين پژوهش که براي اولين بار در ها، با اين فناوري ميترکيبات ضدقارچي موجود در متابوليت
بخشد. اميد قا مياين قارچ را ارت هاي تريکودرما خواهد شد و دانش بيوفرموالسيونکشور انجام پذيرفت، موجب درک بهتر متابوليسم گونه

 آنکه با اين فناوري بتوان جايگزين مناسبي براي سموم شيميايي فراهم نمود.
 

  Trichoderma atroviridae ثانويه، کروماتوگرافي جرمي، متابوليت پليمرهاي قالب مولکولي، گاز واژه های کلیدی:
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 Bacillus subtilisمی پروبیوتیک های بوارزیابی امکان مهار زیستی بیماری پاخوره گندم توسط سویه
 

 و مهرداد منافی شبستری مریم خضری

 

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 m.khezri@urmia.ac.ir 

 
زاد است که باعث بروز بيماري پاخوره اکزاي خترين عوامل بيمارييکي از مهم Gaeumannomyces graminis var. triticiقارچ 

نمايد، اما در خاک شود. قارچ عامل بيماري دراغلب خاک هاي دنيا به وفور يافت شده و خسارت فراواني وارد ميدر گندم، جو و چاودار مي
جود مبارزه شيميايي کارآمد، همواره هاي قليايي و تا حدي خنثي شدت دارد. به دليل کمبود ارقام متحمل يا مقاوم در برابر بيماري و عدم و

 Bacillus subtilisسويه باکتري پروبيوتيک  27هاي زيستي مطرح بوده است. در اين پژوهش، تعداد کنترل بيماري با استفاده از روش
هاي يي آنتاگونيستي سويهجهت ارزيابي مهار زيستي قارچ عامل بيماري پاخوره گندم در آزمايشگاه و گلخانه مورد استفاده قرار گرفت. توانا

هاي کشت متقابل، توليد ترکيبات فرار ضدقارچي و ترشحات مايع خارج سلولي در سه باکتري مورد مطالعه در آزمايشگاه با انجام آزمون
بررسي گرديد. استيرن و توليد سورفکتين اي پليخانه 96هاي درصد، همچنين ميزان توليد بيوفيلم با استفاده از پليت 25و  15، 5غلظت 

 22/96توليد شد. اين دو سويه به ميزان  Bs14و  Bs4هاي هاي ثانويه در سويهآناليز نتايج بدست آمده نشان داد، بيشترين ميزان متابوليت
ن توليد شد. ميزا Bs4و  Bs1و سپس  Bs22هاي هاي فرار ضدقارچي در سويهدرصد رشد قارچ را کاهش دادند. بيشترين مقدار متابوليت

درصد بود. در آزمون ممانعت از رشد قارچ بيمارگر توسط ترشحات مايع خارج سلولي،  37/70و  62/86ها بين بازدارندگي در اين سويه
درصد بازدارندگي از رشد قارچ بيمارگر،  11/94با  Bs8و  Bs1هاي سويهدرصد بيشترين بازدارندگي را نشان داد. در اين غلظت  25غلظت 

 Bs4و  Bs1 ،Bs3ها مانند در برخي سويهاستيرن، هاي پلي. در آزمون توليد بيوفيلم در پليتبازدارندگي را نشان دادند بيشترين ميزان
. نيز ميزان بيشتري بيوفيلم نسبت به شاهد توليد کردند Bs2و  Bs9هاي توليد بيوفيلم به طور چشمگيري بيش از سايرين بود. سويه

ها مربوط به سويه و پس از آن Bs4و  Bs1هاي متر مربوط به سويهميلي 33/6ترين ميزان توليد سورفکتين بيشترين هاله مربوط به بزرگ
Bs3  سويه باکتري با توان مختلف آنتاگونيستي و توليد بيوفيلم، جهت بررسي امکان مهار زيستي  11تعداد  متري بود.ميلي 66/5با هاله

بود.  %100-73بين  Bs9و  Bs1 ،Bs3 ،Bs4هاي يزان مهار زيستي در گلخانه مربوط به سويهبيماري در گلخانه انتخاب شد. بيشترين م
ها مشاهده شد. ميزان همبستگي بين بيوفيلم و سورفکتين توليد شده داري در سطح يک درصد بين جدايهها اختالف معنيدر کليه آزمون

-درصد بود. بر اساس نتايج بدست آمده، سويه 85و  71ر گلخانه به ترتيب هاي باکتري مورد مطالعه و مهار زيستي بيمارگر دتوسط سويه

 کنندگي از رشد قارچ و توسعه بيماري در آزمايشگاه و گلخانه را نشان دادند.بيشترين ميزان ممانعت Bs4و  Bs1هاي 
 

 .مهار زيستي، بيوفيلم، باسيلوس سابتيليس، پاخوره واژه های کلیدی:
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  Meloidogyne javanicaهای تجاری و امید بخش جو ایرانی به نماتد ریشه گرهی ارزیابی واکنش رقم 

 
 4، حمید روحانی3، رضا اقنوم2، عصمت مهدیخانی مقدم1مجید شاهی

 

 دانشجوی دکتری رشته بیماری شناسی گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد -1

 هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد-2

 و منابع طبیعی استان خراسان رضوی  هیات علمی مرکز تحقیقات کشاوری-3

 هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد-4
Majid.shahi.1364@gmail.com 

 
باشد. جو بوده و داراي انواع زراعي و وحشي مي (Gramineae) يکي از گياهان مهم تيره غالت (.Hordeum vulgare L) جو

ميليون هکتار در جهان  56ميليون تن جو در سطح  136شود. ساالنه مي چهارمين غله مهم بعد از گندم، ذرت و برنج در جهان محسوب
، در ايران بعد از گندم، جو در مقام سطح 1390-91شود. جو يکي از مهمترين محصوالت کشاورزي ايران است. در سال زراعي توليد مي

اد بوده و ميزان گزارش بيماري نماتد ريشه گرهي نيز زير کشت در رتبه دوم قرار دارد. از آنجا که سطح زير کشت اين محصول در کشور زي
در حال افزايش مي باشد، درصورتيکه اين محصول بتواند به عنوان ميزبان بالقوه نماتد عمل کند اهميت بررسي واکنش ارقام مختلف آن 

اند و به ر تمام جهان پراکنده، د Meloidogyne هاي جنسگرهي، گونهنسبت به نماتد ريشه گرهي آشکار مي گردد. نماتدهاي ريشه
کنند. خسارت وارده به محصوالت کشاورزي بسته به ميزبان، طيف وسيعي از محصوالت کشاورزي حمله کرده و به آنها خسارت وارد مي

ک، بهرخ، رقم تجاري شامل ماکويي، بهمن، يوسف، نصرت، ني 27باشد. در اين تحقيق ميزان واکنشآب و هوا و گونه متهاجم متفاوت مي
، D10، کارون، دشت، ترکمن، ترش، افضل، 3، ريحان، نيمروز، صحرا، جنوب، زهک، والفجر، کوير، زر جو، ارس، لوت، ريحان 30فجر 

نسبت به نماتد  EC-91-10, EC-81-17, EC-84-10 ، همچنين سه الين اميد بخش جو شاملEC-91-8 و 12، شوري  4شوري
هاي کامل با ترکيب تيماري دو عدد تخم در يک گرم خاک و سه تکرار با قالب پايه بلوک Meloidogyne javanica گرهيريشه

تصادفي در شرايط گلخانه مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور جمعيت نماتد در آزمايشگاه خالص سازي شده و توسط اندازه گيري هاي 
ديد. سپس براي تکثير جمعيت از رقم حساس کارون )گوجه فرنگي( شناسايي گر 1987مورفولوژيک شرح داده شده توسط جپسون در سال 

( تهيه و مخلوط حاصل در دماي 1:1استفاده شد. براي کاشت بذور ارقام مختلف جو، خاکي به نسبت مساوي، از خاک مزرعه و ماسه بادي )
درصد ضد  0.5با استفاده از هيپوکلريت دقيقه سترون گرديده و درون گلدان هاي يک کيلويي که  20درجه سانتي گراد به مدت  121

زني، تعداد تخم / گرم ريشه و تعداد الرو روز از مايه 60عفوني شده بودند ريخته شد. سپس بذور جو در آنها کشت گرديد. پس از گذشت 
ايج نشان داد که بين ارقام گيري شد. نتهاي مختلف اندازهسن دوم در صد گرم از خاک و همچنين تعداد گال ايجاد شده/ گرم ريشه در رقم

اي از نظر فاکتور توليدمثل و شاخص گال وجود دارد. رقم ريحان با ميانگين تعداد گال و هاي مورد بررسي اختالف قابل مالحظهو الين
ل و کيسه با ميانگين گا EC-83-17 داراي بيشترين حساسيت و الين اميد بخش 4/8در گرم ريشه و فاکتور توليدمثل  5/103کيسه تخم 

 داراي کمترين حساسيت بوده اند.  5/1و رقم صحرا با فاکتور توليدمثل  1/19تخم 
 

 .گرهيارقام تجاري جو، فاکتور توليد مثل، گال، نماتد ريشه واژه های کلیدی:
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 رسانی مقاومت در آرابیدوبسیس به وسیله ترکیبات فرار باسیلوسسازی مسیرهای پیامفعال
 

 3، کیوان بهبودی3، مسعود احمدزاده2نسرین کاظمی ،1روح اله شریفی

 

 گروه گیاهپزشکی دانشگاه رازی استادیار .1
 کارشناسی ارشد گروه زیست شناسی دانشگاه پیام نور همدان دانشجوی .2

 استاد گروه گیاهپزشکی دانشگاه تهران  .3
 

شوند که مسير اول بيشتر عليه اه ميزبان فعال ميپس از حمله بيمارگر، مسيرهاي وابسته به جاسمونيک اسيد و ساليسيليک اسيد در گي
هاي محرک رشد فراريشه گياهان نيز قادر هستند بيمارگرهاي نکروتروف و مسير دوم عليه بيمارگرهاي بيوتروف موثر است. باکتري

ها بسته به سويه، مسيرهاي مسيرهاي مقاومت را در ميزبان فعال کرده و باعث مقاومت به طيف وسيعي از بيمارگرها شوند. اين باکتري
شود. در اين پژوهش نقش ترکيبات فرار کنند. البته در اکثر موارد فعال شدن يک مسير باعث سرکوب مسير ديگر ميمختلفي را فعال مي

و بيمارگر همي بيوتروف  Botrytis cinereaدر القاي مقاومت عليه بيمارگر نکروتروف  Bacillus subtilis GB03سويه 
Pseudomonas syringae pv. tomato هاي دو بخشي هاي آرابيدوبسيس در تشتکمورد ارزيابي قرار گرفت. به اين منظور گياهچه

ها به صورت جداگانه با قرا گرفتند. در روز چهاردهم، گياهچه B. subtilis GB03روز در معرض ترکيبات فرار سويه  14و به مدت 
هفت روز شاخص بيماري به صورت کيفي و با نمره دهي ميزان عالئم براي هر کدام از بيمارگرها بيمارگرها مايه زني شدند و بعد از 

به ترتيب به عنوان نشانگر مسير وابسته به سالسيسليک اسيد و جاسمونيک اسيد در زمان هاي  pdf1.2و  pr-1هاي محاسبه شد. بيان ژن
اعت براي قارچ بيمارگر به صورت کمي با روش سايبرگرين ارزيابي گرديد. نتايج س 48و  24، 12، 0براي باکتري بيمارگر و  12و  6، 3، 0

درصد کاهش دادند. اين کاهش در مورد  87را در مقايسه با شاهد  B. cinereaنشان داد که ترکيبات فرار، شاخص بيماري حاصل از 
ساعت  6و  3هاي در زمان P. syringae pv. tomato تر، جمعيت باکتريدرصد بود. براي بررسي دقيق 70باکتري بيمارگر بيش از 
سلول در  1/1× 610گيري شد. جمعيت باکتري بيمارگر در تيمار با ترکيبات فرار نهايتاً به هاي آرابيدوبسيس اندازهپس از مايه زني در برگ

ها نشان داد که ترکيبات فرار باکتري، ان ژنليتر رسيد. بررسي بيسلول در ميلي 3/1×810ليتر رسيد ولي جمعيت باکتري در شاهد به ميلي
 B. subtilis GB03کنند. در تيمار با ترکيبات فرار فعال مي B. cinereaمسير وابسته به جاسمونيک اسيد را عليه بيمارگر نکروتروف 

 .Pه عليه بيمارگر همي بيوتروف برابر افزايش به حداکثر خود رسيد. در مقابل، مسير فعال شد 20ساعت با  12در  pdf1.2ميزان بيان ژن 

syringae pv. tomato  مسير وابسته به ساليسيليک اسيد بود. در اين مسير، بيان ژنpr-1  ساعت به حداکثر خود رسيد. به هر  6بعد از
ز اين پژوهش حال در مورد هر دو بيمارگر فعال شدن يک مسير باعث سرکوب مسير ديگر نشد. در مجموع بر اساس نتايج به دست آمده ا

کنند. اين بسته به نوع بيمارگر مسير خاصي را در گياه ميزبان فعال مي B. subtilis GB03توان پيشنهاد کرد که ترکيبات فرار مي
 شوند.ترکيبات فرار قادر هستند تا به صورت موثري باعث مهار طيف وسيعي از بيمارگرهاي بيوتروف و نکروتروف 

 

 .قاومت سيستميک، بيوتروف، ترکيبات فرار، نکروتروفالقاي م واژه های کلیدی:
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 Xanthomonas axonopodisبه کارگیری سالسیلیک اسید خارجی به عنوان یک القاکننده مقاومت در لوبیا علیه 

pv. phaseoli  
 

 ، سید محسن تقویعلی صفایی فراهانی

 
 بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز

 asafaie@shirazu.ac.ir  
 

-ترين بيماريشود، يکي از مهمايجاد مي Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Xap)سوختگي باکتريايي لوبيا که توسط 

باال و  ه ترکيبات شيميايي به دليل هزينههاي اخير، کنترل بيمارگرهاي گياهي به وسيلباشد. در سالهاي اثرگذار در قابليت توليد لوبيا مي
ها، محدود شده است. از سوي ديگر، القاي مقاومت در برابر تعداد زيادي از بيمارگرها با استفاده از عوامل اثرات قابل توجه محيطي آن
-شده تسابي سيستميک، شناختههاي گياهي گشوده است. مقاومت اکهاي جايگزيني را براي مديريت بيماريالقاکننده، امکان اجراي روش

هاي مرتبط با هاي دفاعي وابسته به مسير سالسيليک اسيد و ژنترين نوع مقاومت سيستميک القايي است که در افزايش بيان تعدادي از ژن
بود. همچنين  زايي نقش دارد. هدف اين پژوهش، بررسي اثرات سالسيليک اسيد خارجي روي شدت بيماري سوختگي باکتريايي لوبيابيماري

هاي سوپراُکسيد هاي احتمالي دخيل در مقاومت القا شده به وسيله سالسيليک اسيد، بيان ژنهاي ما در مورد مکانيزمبه منظور افزايش يافته
در  Xapوي رشد آمونيالياز نيز بررسي شد. براي بررسي اثر مستقيم احتمالي سالسيليک اسيد رآالنين هيدروژناز و فنيلدي ديسموتاز، ماالت

موالر با محيط کشت بدون ميلي 2/0شرايط آزمايشگاهي، رشد باکتريايي در محيط کشت نوترينت براث داراي سالسيليک اسيد با غلظت 
 24و  9، 6، 3نانومتر پس از  600جمعيت باکتريايي با اندازه گيري ميزان ضريب جذب نوري در طول موج سالسيليک اسيد مقايسه شد. 

اي افشانده شد. آب مقطر هاي گياهان دو هفتهموالر روي برگميلي 2/0سالسيليک اسيد در غلظت ، in vivo يين شد. در آزمونساعت تع
تيمار با سالسيليک اسيد يا آب، سوسپانسيون باکتري روي ساعت پس از پيش 24استريل نيز به عنوان کنترل مورد استفاده قرار گرفت. 

-درصد نگهداري شد. جمع آوري برگ 70ساعت نور روزانه و رطوبت نسبي  16درجه سِلسيوس با  28هان در دماي ها افشانده شد. گيابرگ

هاي مورد نظر به اِ، بيان ژناِندي-اِ و سنتز سيزني بيمارگر صورت گرفت. پس از استخراج آراِنساعت پس از مايه 96و  72، 48، 24ها در 
زني رتبه دهي شد. تجزيه و تحليل آماري با آناليز روز پس از مايه 20و  15، 10بيماري در محاسبه شد. عاليم  qRT-PCRوسيله 

نانومتر در  600انجام شد. نتايج به دست آمده از اندازه گيري ميزان ضريب جذب نوري در طول  SASافزار واريانس با استفاده از نرم
تيمار شده با سالسيليک هاي پيشبود. نمونه Xapريايي سالسيليک اسيد روي مقايسه با کنترل، نشان دهنده عدم تاثير مستقيم ضدباکت

زني پس از مايه 20و  15، 10داري در رتبه بيماري در روزهاي (، کاهش معنيXap( نسبت به شاهد )آب/Xapاسيد )سالسيليک اسيد/
-هيدروژناز و فنيلدي سوپراُکسيد ديسموتاز، ماالتهاي ، ژنXapبيمارگر نشان دادند. همچنين در طول مقاومت افزايش يافته لوبيا عليه 

دهنده نقش مسير وابسته به سالسيليک اسيد در کاهش شيوع سوختگي باکتريايي لوبيا هاي ما نشانآمونيالياز بيتشر بيان شدند. دادهآالنين 
 هاي مديريت بيماري در نظر گرفته شود.تواند در برنامهباشد که ميمي

 

 .آالنين آمونياليازهيدروژناز، فنيلدي سوپراُکسيد ديسموتاز، ماالتسوختگي باکتريايي، سالسيليک اسيد،   کلیدی: واژه های
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 Pratylenchus و Aphelenchus avenaeهای هیدروالکلی بادرنجبویه و جعفری بر نماتدهای اثر نماتدکشی عصاره

neglectus در شرایط آزمایشگاهی 
 

 2و مهدی عیاری 1، ابراهیم پورجم 1ریعلی روشن بخش قنب

 

 شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانتخصصی و استاد گروه بیماری ترتیب دانشجوی دکتری به .1
 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.2

 
توان به استفاده از سموم گياهي به کار گرفته شده است که از جمله آنها مي ي کنترل جمعيت نماتدهاي انگلتاکنون روشهاي مختلفي برا

هاي جايگزين براي شيميايي اشاره داشت. از آنجايي که سموم شيميايي اثرات مخربي بر محيط زيست داشته، الجرم بايستي به دنبال روش
هاي گياهي است. در اين تحقيق اثر هاي موثر و دوستدار محيط زيست، استفاده از عصارهنکنترل نماتدها بود. يکي از اين جايگزي

که به ترتيب پارازيت قارچ  Pratylenchus neglectusو  Aphelenchus avenaeهاي چند گياه بر دو گونه نماتد نماتدکشي عصاره
 Melissa officinalisين عصاره هيدروالکلي دو گياه بادرنجبويه )و انگل داخلي ريشه گياهان مختلف هستند، ارزيابي گرديد. از اين ب

L.( و جعفري )Petroselinum crispum (Mill.) Fuss اثر نماتدکشي باالتري را از خود نشان دادند. به اين منظور پس از خشک )
ساعت به روش خيساندن  48به مدت  %50نول ليتر اتاميلي 100گرم از موارد مورد مطالعه با  10ها، نمودن گياهان و آسياب نمودن آن

گيري شد. پس از جدا کردن گياه از عصاره، اتانول توسط دستگاه روتاري تبخير و سپس محلول آبي به حجم مشخص رسانده شد. عصاره
نيز  P. neglectusو  A. avenaeسازي نهايي شد. دو گونه نماتد هاي به دست آمده توسط سانتريفيوژ و فيلترهاي غشايي آمادهعصاره

هاي هويج کشت گرديد. آزمون نماتدکشي طي طرح کامال تصادفي با سه تکرار براي هر تيمار هاي قارچ و ديسکترتيب بر روي ريسهبه
ها، نماتدهاي ساعت از تاثير عصاره 48بر روي نماتدها تيمار گشت. پس از گذشت  ساعت 48و 24ها براي انجام شد. هر يک از عصاره

ساعت در آب مقطر استريل قرار گرفتند، تا احتمال بي حرکت شدن موقتي نماتدها مورد بررسي قرار گيرد. در نتيجه  24د مطالعه براي مور
و  3/19ساعت پس از تيمار به ترتيب % 48و  24اين تحقيق مشخص شد ميزان نماتدکشي عصاره هيدروالکلي گياه جعفري در زمان هاي 

ساعت تيمار با آب مقطر به ترتيب  24اثر نماندکشي داشته است و پس از  P. neglectusبر  5/98و % 3/35و % A. avenaeبر  %100
در زمان هاي  A. avenaeنماتدها به حالت متحرک برگشتند. همچنين عصاره هيدروالکلي گياه بادرنجبويه بر نماتد  2/11و % 3/3تنها %

پذيري نماتدها مشاهده برگشت 7/21ساعت تيمار با آب مقطر، % 24بوده و پس از  100%و  7/11ساعت پس از تيمار به ترتيب % 48و  24
 100و % 5/44ساعت پس از تيمار به ترتيب % 48و  24در زمان هاي  P. neglectusشد. همچنين ميزان نماتدکشي اين گياه بر نماتد 

توان پيشنهاد کرد تا پذيري مشاهده شد. با توجه به نتايج، ميشتنماتدها برگ 2/11ساعت تيمار با آب مقطر تنها در % 24بوده و پس از 
هاي طبيعي مورد مطالعه بيشتري قرار بگيرند تا در نهايت به عنوان جايگزيني طبيعي کشهاي بادرنجبويه و جعفري به عنوان آفتعصاره

 در اين صنعت معرفي گردند.
 

 . Aphelenchus avenae  ،Pratylenchus neglectus ، هاي گياهي، کنترل بيولوژيکعصاره واژه های کلیدی:
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  Pseudomonas fluorescens و Trichoderma hamatum کنترل بیولوژیک پوسیدگی فوزاریومی ریشه لوبیا با

 
 الهه خسروانجم، عباس شرزه ای، نوازاله صاحبانی و مهرنوش محمدی فر

 
 ریحان، دانشگاه تهرانهای گیاهی، پردیس ابوگروه حشره شناسی و بیماری

 Elahekhosroanjom@gmail.com 
 

هاي مهم و شايع در اکثر مناطق کاشت ، از بيماريFusarium solani f.sp. phaseoli (F52)بيماري پوسيدگي ريشه لوبيا ناشي از 
هاي هاي فوزاريومي به عنوان جايگزين مناسبي براي روشمل آنتاگونيستي براي کنترل بيماريلوبيا در جهان است. امروزه استفاده از عوا

ها هاي متفاوت قادر به کنترل بيمارگرهاي فلورسنت با مکانيزمهاي قارچ تريکودرما و سودوموناسگردد. جدايهنامطلوب شيميايي توصيه مي
و  Trichoderma hamatum (T9)تر گياه مي شوند. در اين تحقيق تاثير قارچ و القاي مقاومت در گياه بوده و منجر به رشد بيش

عليه قارچ بيمارگر مذکور در آزمايشگاه و گلخانه مورد بررسي قرار گرفت. سنجش  Pseudomonas fluorescens (P11)باکتري 
ي کشت متقابل و گاز فرار و همچنين بررسي تاثير هافوزاريوم در آزمون F52تريکودرما بر جدايه  T9آزمايشگاهي با بررسي تاثير جدايه 

هاي کشت متقابل، گاز فرار و توليد ترکيبات بازدارنده خارج سلولي انجام شد. براي باکتري بر آن جدايه فوزاريوم در آزمون P11سويه 
گرم از هر  30زمان کاشت بذر به ميزان هاي فوزاريوم و تريکودرما بر روي بذور سترون شده گندم تهيه و در اي، مايه قارچسنجش گلخانه

( به خاک اضافه گرديد. گياهان لوبيا در v/w) 1:10( نيز به نسبت cfu/ml 910يک به هر کيلو خاک اضافه شد. سوسپانسيون باکتري )
خشک ريشه و اندام  هاي رشد شامل ارتفاع گياه، وزن تر وشرايط گلخانه براي پنج هفته نگهداري شدند و عالئم پوسيدگي ريشه و شاخص

ها در آزمايشگاه و صورت پذيرفت. آزمون 4تا  0هوايي ارزيابي و اندازه گيري شد. محاسبه شدت آلودگي بر اساس درجه بندي عالئم از 
رد تجزيه مو SASها با نرم افزار گلخانه به ترتيب در قالب طرح کامال تصادفي و طرح فاکتوريل بر مبناي کامال تصادفي انجام گرفت. داده

اي دانکن مقايسه شدند. نتايج آزمايشگاهي نشان داد که ميزان بازدارندگي از رشد ها با ازمون چند دامنهو تحليل قرار گرفتند و ميانگين
 بود. از سوي ديگر، %79و  %65هاي کشت متقابل و گاز فرار به ترتيب تريکودرما در آزمون T9ميسيليومي جدايه فوزاريوم توسط جدايه 

هاي کشت متقابل، گاز فرار و توليد ترکيبات بازدارنده خارج در آزمون P11ميزان بازدارندگي از رشد ميسيليومي بيمارگر توسط باکتري 
اي، هر دو نوع تيمار با قارچ تريکودرما و باکتري سودوموناس هاي گلخانهاندازه گيري شد. در آزمون %99و  %79، %75سلولي به ترتيب 

هاي رشدي و بازدهي در تيمار تلفيقي هر دو آنتاگونيست دار بيماري و بهبود شاخصم بيماري را نشان داد؛ اما، کاهش معنيکاهش عالئ
هاي رشدي قارچي و باکتريايي مشاهده گرديد. حتي در غياب بيمارگر، گياهان لوبياي تيمار شده با ترکيب دو آنتاگونيست مذکور، شاخص

هاي تريکودرما و سودوموناس مذکور، به نشان دادند. نتايج حاصل از اين تحقيق مويد کاربرد موفق جدايه باالتري را نسبت به شاهد
 خصوص به صورت توام، به عنوان روش جايگزين مناسب براي مبارزه شيميايي است. 

 

 Fusarium solani f.sp. phaseoli  ،Pseudomonas fluorescens  ،Trichoderma hamatum واژه های کلیدی:
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 علیه سوختگی غالف برنج Piriformospora indicaالقاء مقاومت توسط 

 
 ، پریسا طاهریزهره نسیمی

 
 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 nasimi@gmail.comz.  
 

قارچي اين  شود و بعد از بالست برنج مهمترين بيماريايجاد مي Rhizoctonia solani AGI- IAغالف برنج توسط بيماري سوختگي
شود. به يابد و در نهايت منجر به مرگ گياه ميهاي حاصل از اين بيماري به سرعت در گياه گسترش ميگياه در سراسر جهان است. لکه

يي بيمارگر در بقاي طوالني در خاک و پائين بودن سطح مقاومت ذاتي در ارقام ي ميزباني وسيع، توانادليل تنوع ژنتيکي زيادِ بيمارگر، دامنه
تواند ي مقاومت براي مديريت اين بيماري ميبرنج، کنترل بيماري باليت غالف برنج دشوار است. به همين دليل استفاده از عوامل القاکننده

در مقايسه با گياهان عاري از  Piriformospora indicaاي اندوفيت نظير هزني شده با قارچکه گياهان مايهمفيد باشد. با توجه به اين
در برنج  P. indicaتر هستند، اين پژوهش با هدف بررسي امکان القاء مقاومت توسط هاي زنده و غيرزنده مقاوماندوفيت عليه استرس

هاي زني گياهچهليتر( براي مايهکالميدوسپور در ميلي 610)با غلظت  P. indicaانجام شد. سوسپانسون کالميدوسپورِ  R. solaniعليه 
هاي حاوي خاک استريل ها در سوسپانسيون کالميدوسپور فرو برده شد و سپس به گلداني گياهچهاي برنج استفاده شد. ريشهدو هفته

هاي خالل دندان زني شدند.مايه R. solaniاي با هاي چهار هفته، گياهچهP. indicaزني با منتقل شد. پس از گذشت دو هفته از مايه
-هاي مايهدنداني تلقيح استفاده شدند. خاللزميني دکستروز آگار به عنوان مايهدر محيط کشت سيب R. solaniزني شده با استريلِ مايه

-توسط رنگ 2O2H، تجمع هاي دفاعي گياهبه منظور بررسي پاسخ ي اصلي قرار داده شدند.ترين غالف برگ در پنجهزني شده در پائين

هايي مانند سوپراکسيددسموتاز و گاياکول پراکسيداز اکسيدانتهاي گياه رديابي شد و فعاليت آنتيآمينوبنزيدين درسلولدي -3، 3آميزي با 
ساعت  72و  48، 24، 6هاي زماني مختلف )و شاهد در بازه P. indica  ،R. solani ،P. indica-R. solaniزني شده بادر گياه مايه
هاي زيستي مانند رشد طولي و وزن گيري شد. آناليز آماريِ شاخصنانومتر اندازه 470و  560هاي زني( به ترتيب در طول موجپس از مايه

را  R. solani- P. indicaو  P. indicaزني شده با ي زيستي در گياهان مايه، افزايش قابل توجه تودهتر و خشکِ بخش هوايي و ريشه
ي برنج توسط نتايج اين مطالعه نشان داد که کلونيزاسيون ريشه داد.و گياهان شاهد نشان  R. solaniزني شده با در مقايسه با گياهان مايه

P. indica  منجر به افزايش رشد برنج، تاخير در فرايند آلودگيR. solani شود که مرتبط با و کاهش شدت بيماري باليت غالف مي
توان با باشد. با توجه به ضرورت کاهش استفاده از سموم شيميايي، ميو افزايش فعاليت سوپراکسيد دسموتاز مي 2O2Hکاهش توليد 

 سوختگي غالف را افزايش داد.  ي برنج، سطح توليد محصول و مقاومت به بيماريدر خزانه P. indicaاستفاده از 

 

 .ي مقاومتت، عوامل القاکنندهاندوفي اکسيدانت،هاي آنتيآنزيم های کلیدی:واژه
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 گوجه ریزوسفر در Meloidogyne javanica گرهی ریشه نماتد بر خرزهره گیاه خام عصاره نماتدکشی اثر بررسی

  فرنگی

 
 2زاده سعیدی اله آیت و 1رو رخشنده فرشاد ،1رحمانی هیرش سید

 

 تهران اسالمی، آزاد دانشگاه تحقیقات، و علوم دواح طبیعی، منابع و کشاورزی دانشکده گیاهی، شناسی بیماری گروه.1

 تهران شاهد، دانشگاه کشاورزی، علوم دانشکده گیاهپزشکی، گروه.2
 hirash.rahmani@yahoo.com 
  

 شود.مي محسوب ايران فرنگيگوجه هايگلخانه و مزارع در بيمارگر عوامل مهمترين از Meloidogyne javanica گرهيريشه  نماتد

 .M گرهي ريشه نماتد عليه (Nerium oleander) خرزهره گياه الکلي و آبي خام هايعصاره کنندگي کنترل اثر تحقيق اين در

javanica از پس و جداسازي ورامين منطقه فرنگيگوجه هايگلخانه و مزارع از نماتد شد. بررسي فرنگيگوجه گياهچه ريزوسفر در 

روش  ريشه بافت از ( و1964) Jenkins روش خاک از نماتد استخراج براي گرديد. تکثير محلي رقم فرنگيگوجه گياهان روي تشخيص،
Coolen  وDe Herd (1972) الگوي از نماتد شناسايي مورد استفاده قرار گرفت. جهت pereneal pattern استخراج  .شد استفاده

 ، داخلMICآزمون  براي انجام گرفت. روتاري و سوکسله هايدستگاه با بکارگيري از خرزهره گياه برگ از الکلي و آبي خام هايعصاره

 1000و  600 ،400، 200،  50،100هاي غلظت در هاعصاره سپس شد. داده قرار نماتد الروسن دوم و تخم عدد 1000 پتري ديش هر
 200و  100 هايغلظت در الکلي و بيآ عصاره دو در هر کشندگي نماتد درصد شد. بيشترين اضافه ها در پنج تکرارپتري ديش ام بهپيپي
اي بيشتر نسبت به ديگر غلظت ها درصد کشنندگي داشتند. اين دو غلظت در آزمون گلخانه %30و  %20که به ترتيب .آمد ام بدستپيپي

ي استريل کشت گرم خاک لومي شن 200هاي حاوي در گلدان Super 2270رقم  فرنگيمورد استفاده قرار گرفت. در اين آزمون بذر گوجه
عدد الرو سن دوم در گرم خاک بستر گياهچه انجام گرفت. ده روز پس از  10هاي چهار برگي به ميزان زني نماتد روي گياهچهمايه شد.
گرم در گرم خاک بستر  002/0هاي آبي و الکلي خرزهره و سم راگبي به ميزان ام از عصارهپيپي 200و  100هاي زني نماتد، غلظتمايه

-ام، عصاره پيپي100آبيتيمار )شاهد، نماتد، سم، نماتد+سم، عصاره  12ياهچه اعمال شد. آزمون به صورت طرح کامال تصادفي با گ

ام، عصاره پيپي200ام، عصاره الکليپيپي100الکليام+نماتد، عصاره پيپي200آبي ام+نماتد، عصارهپيپي100آبيام، عصاره پيپي200آبي
ساعت روشنايي و  16اي ها در شرايط گلخانهام+نماتد( در پنج تکرار انجام گرفت. گلدانپيپي200الکلي ام+نماتد، عصارهپييپ100الکلي

به مدت دو ماه نگهداري شدند. پس از اين مدت تعداد گال و الرو سن دوم موجود در خاک و  C°5±25هشت ساعت تاريکي و دماي 
 نشان داد گيري قرار گرفت. نتايجبرگ مورد اندازه وزن و هاميانگره فاصله ريشه، طول ساقه، شامل طولهمچنين فاکتورهاي رويشي گياه 

و جمعيت الرو در خاک اثر بيشتري داشته است و توليد مثل در  گال تعداد خرزهره در مقايسه با عصاره الکلي در کاهش عصاره آبي که
داشته است. که درصد کاهش جمعيت الرو و تعداد  80%هاي بدونه عصاره و شاهد کاهش  نمونه هاي تيمار شده با عصاره نسبت به نمونه

و  %97کاهش جمعيت وهمچنين تعداد گال نسبت به شاهد بدون سم  %40و نسبت به شاهد با سم  %98گال نسبت به شاهد بدون سم 
 تيمارهاي به نسبت گياه رويشي فاکتورهاي زايشآبي در اف عصاره کاهش جمعيت ديده شده است. همچنين %65نسبت به شاهد با سم 

رشد در اندام هاي گياه شده است ولي سم هيچ تاثيري بر  %50نقش مؤثري داشته است که عصاره ها باعث افزايش  سم و عصاره بدون
گاه و گلخانه بيشترين اثر ام عصاره آبي خرزهره در شرايط آزمايشپيپي 200 اين فاکتور نداشته است. بر اساس نتايج بدست آمده غلظت

 داشته است. M. javanicaکنترلي را بر نماتد 

 

  .فرنگي گوجه ،ريزوسفر ،گرهي ريشه نماتد ،خرزهره :واژه های کلیدی
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 Cuminum، زیره Satureia hortensis، مرزه Salvia officinalisاسانس مریم گلی  بررسی بازدارندگی

cyminum  و بادرشبوDracocephalum moldavica زای گیاهیبر چند باکتری بیماری 

 
 3، حسن نورافکن2، سلیمان جمشیدی1سیده مریم شهیدی

 

 باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسالمی، میانه، ایران .1
 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد میانه، ایران.2،3

Maryam_shahidy@yahoo.com 
 

هاي هاي گياهي هستند. هر ساله بخش قابل توجهي از توليدات گياهي در اثر بيماريترين عوامل محدود کننده توليد، بيمارياز مهم يکي
خوردار نيستند. استفاده مکرر از سموم ميليون نفر در جهان از غذاي کافي بر 800روند و اين در حالي است که بيش از گياهي از بين مي

شود. زا به اين سموم ميهاي گياهي، عالوه بر آلودگي محيط زيست باعث بروز مقاومت عوامل بيماريمبارزه با بيماري شيميايي براي
زاي گياهي باهدف کاهش تهديدات زيست محيطي و توليد محصوالت ارگانيک يک اولويت محسوب امروزه مهار زيستي عوامل بيماري

ها باشد. در اين هاي همگام با طبيعت و کم خطر در مديريت اين بيماريتواند از جمله روشيگردد. در اين راستا گياهان دارويي ممي
 Pseudomonasزاي گياهي از جمله پژوهش از اسانس گياهان مريم گلي، مرزه، زيره و بادرشبو بر روي چند باکتري بيماري

fleurcense ،Entrobacter sp. ،Pectobacterum artropticum ،Xanthomonas juglandis ،Bacillus subtilis  و
Rhizobium tumefaciens  در آزمايشگاه با روش ديسک گذاري و نيز روش اندازه گيري حداقل غلظت بازدارنده بررسي گرديد. بدين

پتري روي محيط کشت جامد با روش ديسک گذاري در هر  910- 710ساعته باکتري با غلظت حدود  24صورت که از سوسپانسيون کشت 
سه ديسک شامل يک ديسک شاهد مثبت استرپتومايسين، يک ديسک شاهد منفي و يک ديسک آغشته به اسانس گياه دارويي قرار داده 

هاي بازدارنده اندازه گرفته شد و در سه تکرار بر پايه طرح کامال تصادفي مورد تجزيه و تحليل شد و پس از طي دوره انکوباسيون قطر هاله
هاي مورد آزمون اثر بازدارنده داشتند. با اين حال ها بر باکترينتايج حاکي از اين بود که تمام اسانس قرار گرفت. SPSSافزار آماري با نرم 

ليتر گرم بر ميليميلي  3/14متر و غلظت بازدارندگي ميلي  25/16با هاله بازدارنده  .Entrobacter spاسانس مريم گلي بر روي باکتري 
متر و غلظت ميلي 44/ 66و  37/ 33به ترتيب با بازدارنگي  B. subtilisو P. artropticumهاي مقابل باکتري و اسانس مرزه

 P. artropticumو  B. subtilisهاي مذکور بودند. باکتري ترين ترکيب مقابل باکتريليتر بازدارندهگرم بر ميليميلي  1/ 56بازدارندگي 
 40متر و ميلي 33/31متر و اسانس بادرشبو با ميلي  22متر و ميلي 66/33ه به ترتيب با هاله بازدارنده حساسيت زيادي مقابل اسانس زير

متر ايجاد کرده بود. ميلي 66/31متر و ميلي 66/22متر نسبت به هاله بازدارنده ايجاد شده توسط آنتي بيوتيک استرپتومايسين به ترتيب ميلي
غلظت  متر در مورد زيره با ميلي 3/10متر در مورد بادرشبو و ميلي 8با هاله بازدارنده  X. juglandisتري کمترين تاثير مربوط به باک

هاي مورد بررسي نسبت به استرپتومايسين از طور کلي اسانس مرزه برابر تمام باکتريليتر بود. بهگرم بر ميلي ميلي  5/12بازدارندگي برابر 
اي عليه ديگر تواند کارايي قابل مالحظهرخوردار بود. با توجه به نتايج حاصله اسانس گياهان دارويي ميخاصيت بازدارنگي بيشتري ب

 زاي گياهي داشته باشد.هاي بيماريباکتري
  

 .باکتري گياهي، اسانس گياهان داروئي، مهار زيستي، ديسک گذاري، حداقل غلظت بازدارنده واژه های کلیدی:
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 Xanthomonas citriاز طریق ادراک الیسیتور باکتری  Arabidopsis thalianaیماری گیاه افزایش مقاومت به ب

subsp. citri 306 
 

 3، جرج فیلیکس3، کیوان بهبودی2، مسعود احمدزاده1زاده ممقانیوحید فالح

 

 ن، تبریز، ایران استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجا.1

 ، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایراندانشیار گروه گیاهپزشکی 3استاد و  .2
 استاد دپارتمان بیوشیمی گیاهی، مرکز زیست شناسی مولکولی گیاه، دانشگاه توبینگن، آلمان .3

fallahzadeh@azaruniv.edu 
 

هاي متناسبي عليه آنها ايجاد اند که توسط آن ورود عوامل خارجي را شناسايي کرده و پاسخداده اي را توسعهگياهان سيستم ايمني پيچيده
ها شود؛ ايمني ناشي از ادراک الگوهاي مولکولي مرتبط با ميکروبکنند. به طور کلي سيستم ايمني گياهان به دو بخش تقسيم مي

(MAMP triggered immunity-MTI که عليه دسته وسيعي از )هاي آنها دهد و گيرندهها )از جمله غير بيمارگرها( رخ ميميکروب
( که Effector triggered immunity-ETIهاي گياهي قرار دارند و ايمني ناشي از ادراک افکتورها )در غشاي سيتوپالسمي سلول

-رند. براي شناخت بهتر فرايند برهمکنش گياههاي گياهي قرار داهاي آنها در سيتوپالسم سلولشود و گيرندهعليه بيمارگرها ايجاد مي
هاي ( از ميکروارگانيسمMAMPها )ميکروب و ايجاد گياهان مقاوم نسبت به بيمارگرها، شناسايي الگوهاي مولکولي مرتبط با ميکروب

هاي گيرد. در بررسيمي هاي آنها از گياهان اجتناب ناپذير است و در حال حاضر تحقيقات وسيعي در اين زمينه صورتمختلف و گيرنده
و گيرنده شبه پروتئيني آن از گياه  Xanthomonasنامگذاري شد( از جنس  eMaxپروتئيني جديد )که  MAMPقبلي يک 

Arabidopsis thaliana  شناسايي شد. در تحقيق حاضر نقش ادراکeMax  در مقاومت آرابيدوپسيس عليه باکتري بيماريزاي(Pst 

DC3000) Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000  و قارچ بيماريزايBotrytis cinerea  .مورد بررسي قرار گرفت
( دياليز شد و توسط pH 8ميلي موالر ) 20در بافر تريس  X. citri subsp. citri 306، عصاره خام پروتئيني eMaxبراي تهيه 

هاي بدست آمده با آزمون توليد اتيلن بر روي گياه جفت يون( خالص سازي شد. فراکسDEAE Sephacelکروماتوگرافي تبادلي آنيوني )
هاي بيماريزايي، ها انتخاب شوند. براي انجام آزمونآرابيدوپسيس مورد بررسي قرار گرفتند تا فعالترين فراکسيون fls2 x efrموتانت 

 eMax (6/0ه عنوان شاهد( و محلول حاوي ( با بافر )بeMax)جهش يافته ژن گيرنده  rlp 1-2گياهان آرابيدوپسيس وحشي و موتانت 
-زني برگها در زمانزني شدند. بعد از انجام مايهمايه Pst DC3000ساعت با باکتري بيمارگر  12ميکروگرم( تيمار شدند و بعد از گذشت 

برگهاي گياهان  در Pst DC3000ها ارزيابي شود. تکثير در داخل برگ Pst DC3000آوري شدند تا رشد باکتري هاي مختلف جمع
داري کاهش پيدا کرد اما در گياهان تيمار شده بودند در مقايسه با آنهايي که با بافر تيمار شده بودند به صورت معني eMaxوحشي که با 

يش منجر به افزا eMaxيکسان بود. براي بررسي اينکه آيا ادراک  eMaxهاي تيمار شده با بافر و موتانت ميزان رشد باکتري در بوته
تيمار  eMaxشود يا نه، گياهان وحشي و موتانت آرابيدوپسيس با بافر و محلول مي Botrytis cinereaعليه  A. thalianaمقاومت 

ها بر روي برگهاي گياهان زني شدند. قطر لکهبه ازاي هر برگ مايه B. cinereaميکروليتر سوسپانسيون  5ساعت با  12شدند و بعد از 
-يمار شده بودند در مقايسه با گياهان تيمار شده با بافر تا حد زيادي کاهش پيدا کرد. اين نتايج به روشني نشان ميت eMaxوحشي که با 

 جديد، قادر است که ايمني گياه عليه بيمارگرها را تحريک کند.  MAMPبه عنوان يک  eMaxدهند که 
 

 eMaxايمني ذاتي، بوتريتيس، سودوموناس،  واژه های کلیدی:
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 های احیاء کننده نیترات در افزایش رشد گیاه گوجه فرنگیثیر باکتریتا

 
 2، روح اهلل شریفی1، کیوان بهبودی1سونیا سیفی

 

 دانشجوی دکتری و دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشگاه تهران.1
 استادیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه رازی.2

seifi_s@ut.ac.ir   
 

هاي زيرزميني يکي از مهمترين مشکالت زيست نيترات ناشي از فرونشست کودهاي شيميايي، پساب کارخانه ها و نشت فاضالب به آب
هاي بخش فوقاني دستگاه گوارش مخصوصا محيطي عصر حاضر است. باال بودن نيتريت و نيترات در رژيم غذايي عامل اصلي سرطان

ها توانايي انجام همزمان نيتريفيکاسيون هتروتروف و دنيتريفيکاسيون صفرا شناخته شده است. برخي باکتري سرطان معده، مري و کيسه
ها ويژگي دار را دارند، در تعدادي از اين باکتريها نقش بسزايي در حذف بيولوژيکي ترکيبات مضر نيتروژنهوازي را دارند. اين باکتري

نترل عوامل بيماريزاي گياهي به اثبات رسيده است. در اين پژوهش به منظور جداسازي اين افزايش دهندگي رشد گياه و همچنين ک
هاي خاک ريزوسفر، آب و پساب خروجي پتروشيمي واحد اوره و آمونياک جمع آوري شده و جهت ها نمونه برداري مختلفي از نمونهباکتري

تا  100هاي هاي معدني آمونيوم و نيترات در غلظتا در محيط کشت نمکهاي مقاوم به نيترات و آمونيوم نمونه هدستيابي به باکتري
 47جدايه قابليت رشد بر روي محيط کشت حداکثر غلظت آمونيوم و  82نمونه جداسازي شده  545از بين  .ام کشت گرديدپيپي 3500

انتخابي باکتري به روش آغشته سازي بذر با جدايه توانايي احياي نيترات را داشتند. ارزيابي افزايش رشد گياه توسط جدايه هاي 
هاي جدايه از باکتري 25هاي کامالً تصادفي در سه تکرار انجام شد. تعداد سلول باکتري در گلخانه در قالب طرح کرت 1×910 سوسپانسيون

-گرديده و به طور قابل مالحظههاي رشدي گياه گوجه فرنگي داري موجب افزايش شاخصاحياء کننده نيترات در تيمار بذري به طور معني

ها درون تشتک پتري افزايش دادند. عالوه بر اي درصد جوانه زني بذر و همچنين طول ريشه چه و ساقه چه را در آزمون کشت گياهچه
حداقل، يک  هاي افزايش دهنده رشد گياه يک جدايه به ميزانهاي مختلف نيز مورد بررسي قرار گرفت، در بين جدايهاين توليد متابوليت

-CASجدايه نسبتاٌ کم و دو جدايه حداکثر توان توليد سيانيد هيدروژن را داشتند. ميزان توليد سيدروفور در جدايه هاي انتخابي به روش 

AD ارچهاي انتخابي باکتري از رشد قبررسي و پنج جدايه توانايي توليد سيدروفور را داشتند. نتايج حاصل از بررسي قدرت بازداري جدايه 
هاي گوجه فرنگي در مناطق زير کشت که يکي از مهمترين و شايع ترين بيماريFusarium oxysporum f.sp lycopersiciبيمارگر 

توانايي بازدارندگي بااليي نسبت به قارچ عامل  83و % 69شود در شرايط آزمايشگاه نشان داد که دو جدايه به ميزان %اين گياه محسوب مي
 هاي تکميلي اين پژوهش در دست انجام است.ومي گوجه فرنگي دارند. بخشپژمردگي فوزاري

 

 .، پژمردگي فوزاريومي گوجه فرنگي PGPRدنيتريفيکاسيون،  واژه های کلیدی:
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 نقش بیماریهای چغندرقند در تجارت بذر در ایران

 
 سعید صادق زاده حمایتی، اباذر رجبی و محمدرضا اوراضی زادهسید باقر محمودی، 

 

 اعضای هیأت علمی مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند، کرج

 
سطح زير کشت ساالنه چغندرقند در ايران در دهه اخير بالغ بر يکصد هزار هکتار بوده و بيماريهاي ريزومانيا، پوسيدگي ريشه و نماتد 

ز آنجائيکه ساده ترين و کارآمدترين روش مديريت اين سيستي چغندرقند از مهمترين چالشهاي اين زراعت در ايران به حساب مي آيند. ا
هزار واحد بذر مقاوم به بيماريهاي فوق الذکر به ارزش ده ميليون يورو وارد کشور  150بيماريها، استفاده از ارقام مقاوم است ساالنه بالغ بر 

ونيايي و نماتد سيستي چغندرقند در ايران ثبت شده رقم خارجي مقاوم به ريزومانيا، پوسيدگي ريزوکت 95تاکنون  1379شده است. از سال 
است. اين در حالي است که در اين مدت موسسه تحقيقات اصالح و تهيه بذر چغندرقند موفق به معرفي پنج رقم مقاوم به ريزومانيا، دو رقم 

است. بررسي ميزان واردات بذر نشان داد که  پوسيدگي ريزوکتونيايي شده -نماتد سيستي و يک رقم مقاوم به ريزومانيا -مقاوم به ريزومانيا
( تعلق دارد و حدود يک %28ريزوکتونيا ) -( و ارقام با مقاومت دوگانه ريزومانيا%46بيشترين حجم واردات بذر به ارقام مقاوم به ريزومانيا )

وم به ريزومانيا(، رستا )مقاوم به ريزومانيا و ساقه رقم دورتي )مقاوم به ريزومانيا و متحمل به ريزوکتونيا(، موريل )مقا 5سوم بذر وارداتي به 
در يک آزمايش  1393روي(، بريجيتا )مقاوم به ريزومانيا( و پائولتا )مقاوم به ريزومانيا و متحمل به نماتد سيستي( تعلق دارد. در سال 

قليد، مرودشت، فريمان، شاهرود، اصفهان، منطقه کشور شامل قزوين، ا 12رقم منتخب چغندرقند ايراني و وارداتي در  20عملکرد ريشه 
با تربت جام، بيستون، بروجرد، نيشابور، نقده و خوي در شرايط آلودگي طبيعي به ريزومانيا در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با سه تکرار 

روه مقاوم به ريزومانيا )ايزابال، پارس، رقم خارجي بودند. کليه ارقام در سه گ 15يکديگر مقايسه شد. ارقام منتخب شامل پنج رقم ايراني و 
نماتد -ريزوکتونيا )اکباتان، نودورو، بومرنگ، ايريس( و ريزومانيا-(، ريزومانياBTS335تربت، ناگانو، رزير، موريل، کاناريا، آنتک، رستا و 

و ارقام ايراني آريا و شکوفا  BTS335لتا، فرناندو و سيستي )آريا، شکوفا، توکان، سانتا، پائولتا و فرناندو( دسته بندي شدند. ارقام وارداتي پائو
ريزوکتونيا در گروه ارقام برتر قرار -از نظر عملکرد در رتبه اول تا پنجم قرار گرفتند. هيچ کدام از ارقام با مقاومت دوگانه به ريزومانيا

د سيستي چغندرقند هستند و به نظر مي رسد که اين دو بيماري در نگرفتند. ارقام برتر پائولتا، فرناندو، آريا و شکوفا مقاوم به ريزومانيا و نمات
بيماري -کشور از اهميت بيشتري برخوردار هستند. به اين ترتيب به نظر مي رسد که جامعه علمي کشور بايستي بر مطالعات بهنژادي

 شناسي مرتبط با موضوع و تهيه ارقام مقاوم به بيماريهاي مهم توجه بيشتري نمايند.
 

 .ريزومانيا، نماتد سيستي، ريزوکتونيا، پوسيدگي ريشه ه های کلیدی:واژ
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 Alternaria brassicaeاثر اسیدسالیسیلیک بر افزایش مقاومت گیاه کلزا در برابر آلودگی به قارچ 
 

 و پرتو روشندل زوارهعبدالحسین جمالی

 

 گروه گیاهپزشکی و گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
ahjamaliz@yahoo.com 

 
از گياهان روغني است که بدليل سازگاري با شرايط آب و هوايي کشور موردتوجه قرار گرفته  بو،تيره شب از (.Brassica napus L)کلزا 

ترين گونه بيمارگر ترين و اختصاصيشايع Alternaria brassicaeهاي مخرب کلزا است و است. سوختگي آلترناريايي برگ از بيماري
هاي کنترل اين بيماري شامل تناوب زراعي، ضدعفوني بذر و کنترل شيميايي است و اخيرا القاي مقاومت در گياه نيز باشد. روشمي

از جمله آنهاست.  SA)رود که اسيدسالسيليک )موردتوجه قرار گرفته است. براي القاي مقاومت در گياهان عوامل القاکننده مختلفي بکار مي
ميکرومول( در افزايش مقاومت کلزا در برابر اين بيماري در قالب آزمون  1000تا  5) SAهاي متفاوت اثر غلظتدر پژوهش حاضر 

 24به دو روش انجام شد: در يک روش بذرهاي کلزا قبل از کاشت به مدت  SAفاکتوريل با طرح کامالً تصادفي بررسي شد. کاربرد 
بر  SAها، تلقيح بيمارگر روي برگ صورت گرفت. در روش ديگر محلول ه رشد بوتهخيسانده شد و پس از شش هفت SAساعت در محلول 

ساعت بعد تلقيح بيمارگر روي برگ انجام شد. پنج روز پس از تلقيح، ميزان فعاليت  24اي پاشيده و هاي کلزاي شش هفتهروي بوته
گيري شد و در روز هفتم عصاره برگ گياه به روش نورسنجي اندازه( در Gluگلوکاناز ) 3و1( و بتا PALآالنين آمونيالياز )هاي فنيلآنزيم

باعث کاهش  SAگيري سطح لکه بيماري روي برگ ارزيابي گرديد. براساس نتايج ارزيابي توسعه بيماري، کاربرد شدت بيماري با اندازه
ي افزايش يافت. در روش خيساندن بذر، ميزان کنترل بيمار SAدار شدت بيماري روي برگ گرديد و متناسب با افزايش غلظت معني

پاشي، شدت بيماري در تمام دار شدت بيماري را ايجاد کرد. در روش محلولکاهش معني SAميکرومول  1000تا  100هاي کاربرد غلظت
د. بررسي فعاليت ( يافت و ميزان کنترل بيماري بسيار بيشتر از روش خيساندن بذر بوP<0.05دار )کاهش معني SAهاي بکار رفته غلظت
شده است  در گياه Gluو  PALهاي داري در ميزان فعاليت آنزيمدهد که تلقيح قارچ بيمارگر باعث افزايش معنيها نشان ميآنزيم

(P<0.05) از طرف ديگر کاربرد .SA داري در فعاليت نيز افزايش معنيPAL  ايجاد کرد. در کاربرد به روش خيساندن بذر، فعاليت آين
را در گياه نشان داد. در  PALميکرومول بيشترين فعاليت  1000داري افزايش يافت و غلظت طور معنيبه SAم متناسب با غلظت آتزي

هاي دار و غيروابسته به غلظت بود و با ميزان فعاليت آن در بيشترين غلظتبسيار معني PALپاشي، افزايش فعاليت آنزيم روش محلول
در هر دو  SAموجب افزايش بيشتري در فعاليت اين آنزيم شد. همچنين با کاربرد  SAاثر متقابل بيمارگر و  روش خيساندن برابري کرد.
هاي روي بوته SA، اما با کاربرد (P<0.05)دار يافت افزايش معني SAدر گياه متناسب با غلظت  Gluروش، ميزان فعاليت آنزيم 

 نشده بود.هاي تلقيحنزيم کمتر از بوتهشده با قارچ، ميزان افزايش فعاليت اين آتلقيح

 

  Brassica napusآالنين آمونيالياز، مقاومت القايي، بتا گلوکاناز، سوختگي آلترناريايي برگ کلزا، فنيل های کلیدی:واژه
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 ارزیابی مقاومت ارقام گندم به بیماری لکه خرمایی با تاکید روی ارقام رایج در اقلیم شمال کشور
 

 2و حسین براری 1، همایون کاظمی1نیحسن موم

 

 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران، ایران. .1

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، مازندران، ایران. .2
hmomeni5@gmail.com 

 
وارد کرده است. اخيرا در مناطق شمالي کشور خسارات زيادي به گندم  Pyrenophora tritici-repentisعامل بيماري لکه خرمايي 

شدت بيماري در شمال کشور به حدي است که گاه يافتن مزرعه فاقد عاليم بيماري مشکل است. با توجه به حساسيت زياد ارقام فعلي 
هاي مختلف متناسب با اقليم منطقه مورد بررسي قرار گيرد. در کشت شده در شمال کشور در اين تحقيق سعي شده مقاومت ارقام و الين

جدايه قارچ در آزمايشگاه خالص سازي شد. از بين جدايه هاي جمع  190هاي قارچ از مناطق آلوده جمع آوري شدند و گام جدايه نخستين
هاي انجام شده با جدايه براي آزمون تعيين نژاد انتخاب شد. طبق بررسي 48آوري شده با توجه به پراکنش جغرافيايي از مناطق مختلف 

جدايه  44نژاد غالب منطقه، نژاد يک تشخيص داده شد که  Glenlea ،Salamouni ،6B662 ،6B365امل کمک ارقام افتراقي ش
اي براي ارزيابي مقاومت ارقام مورد استفاده قرار گرفت. براي تهيه اينوکلوم قارچ هاي گلخانهمتعلق به اين نژاد بودند. اين نژاد در بررسي

کشت شدند و پس از پنج روز قرار گرفتن در تاريکي ابتدا با مقداري آب ميسليوم به  /PDA V8هاي هاي قارچ روي محيطابتدا جدايه
ساعت  24درجه سلسيوس و سپس به مدت  22ساعت در دماي  48به مدت  nearUVسطح محيط کشت خوابانده شد. سپس تحت نور 

آوري و پس از تعيين ه پتري هاي محيط کشت جمعدرجه سلسيوس قرار گرفتند. اسپورهاي توليد شده در حاشي 16در تاريکي و دماي 
اي به گلخانه منتقل گرديدند. هاي دو الي سه هفتهليتر جهت مايه زني روي گياهچهکنيديوم در ميلي 4×310غلظت مناسب به ميزان 
اس، چهار حساس و پنج خيلي بندي شد، بنحوي که شماره يک مقاوم، دو نيمه مقاوم، سه نيمه حسدرجه 5تا  1ارزيابي عاليم طبق معيار 

هاي کامل تصادفي با سه تکرار در دو منطقه استان حساس بود. ارزيابي مقاومت ارقام در مزرعه نيز انجام شد. آزمايش در قالب طرح بلوک
خوبي در  هاي آزمايشي انجام شد. آلودگي بهمازندران انجام پذيرفت. آلودگي مصنوعي از طريق پاشيدن سوسپانسيون کنيدي در کرت

 آزمايش انجام شده در هر دو منطقه بروز پيدا کرد و از نظر ارزيابي بيماري و واکنش رقم شرايط مناسب بود. ارزيابي بيماري در مزرعه بر
و در زمان ظهور برگ پرچم انجام شد. صفت اصلي مورد ارزيابي در اين بررسي شدت بيماري و به تبع  9تا  0اساس سيستم شماره دهي 

رقم/الين مورد  27اي است نشان داد که از بين اي و مزرعههاي گلخانهاکنش ارقام گندم بود. نتايج کلي اين تحقيق که حاصل بررسيآن و
رقم/الين در گروه  22در گروه مقاوم و نيمه مقاوم و بقيه  N91-8و  N91-10 ،N91-17ارزيابي دو رقم مرواريد و کاوه و نيز سه الين 

توانند به که در گروه مقاوم و نيمه مقاوم قرار دارند، مي N91-8و  N91-10 ،N91-17هاي س قرار گرفتند. الينحساس و نيمه حسا
 هاي اصالحي مورد استفاده قرار گيرند. بخش در برنامههاي اميدعنوان الين

 

 .قارچ بيماريزا، مقاوم، حساس های کلیدی:واژه
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 هری در کنترل پژمردگی ورتیسیلیومی پنبهارزیابی اثر کمپوست حاصل از ضایعات ش

 
  زوارهعبدالحسین جمالیفاطمه شبانی و 

 

 گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد
ahjamaliz@yahoo.com 

 
 Verticillium dahliaeهاي روغني در ايران است. بيماري پژمردگي ورتيسيليومي که بوسيله قارچترين نباتات ليفي و دانهپنبه از مهم

رود. با توجه به اينکه گردش زراعي و کاربرد ترکيبات شمار ميشود، يک مشکل بزرگ توليد پنبه در مناطق مستعد اين بيماري بهايجاد مي
هاي رسد. در ميان روشنظر ميهاي کنترل مؤثر بيماري ضروري بهشيميايي در مديريت بيماري کمتر مؤثر بوده است، يافتن ساير روش

هاي گياهي ناشي از طيف ها در کنترل بيماريها و کودهاي آلي مورد توجه قرار گرفته است. سودمندي کمپوستاعي استفاده از کمپوستزر
 کمپوست توليد شهري، هايزباله از توجه به توليد حجم عظيمي از طرف ديگر باهاي زيادي اثبات شده است. ها در بررسيوسيعي از بيمارگر

بحساب آيد. هدف از اين پژوهش، ارزيابي اثر کمپوست  با ارزش موادي به هاآن تبديل و جامد زايدات حذف براي وشي مناسبر تواندمي
هاي مختلف تهيه شده از ضايعات شهري بر پيشرفت بيماري پژمردگي ورتيسيليومي پنبه در شرايط گلخانه بوده است. به اين منظور نسبت

صورت هايي بهدرصد در آب ابياري( در آزمايش 10و  5هاي اک بستر( و يا عصاره کمپوست )غلظتدرصد وزن خ 50و  20کمپوست )
روز رشد گياه، شاخص پژمردگي برگ و تغيير رنگ آوندهاي  120فاکتوريل در قالب طرح کامالً تصادفي با چهار تکرار بکار رفت. پس از 

موجود  V. dahliae، و تعداد ميکرواسکلرت زه و وزن خشک ريشه و اندام هوايي(بوته، پارامترهاي رشد و نموي بوته )شامل طول، وزن تا
در خاک ارزيابي شد. همچنين در ازمايشگاه اثر عصاره کمپوست بر رشد رويشي بيمارگر در محيط کشت بررسي شد. نتايج نشان داد که 

هاي مختلف به شاهد گرديد گرچه بين کاربرد نسبت دار شدت بيماري پژمردگي نسبتکاربرد کمپوست ضايعات شهري سبب کاهش معني
داري هاي مختلف کمپوست افزايش معنيکمپوست اختالفي ديده نشد. طول ساقه و ريشه و وزن تازه اندام هوايي و ريشه در کاربرد نسبت

داري بر شدت در خاک، اثر معنيکه کاربرد عصاره کمپوست داري با شاهد نشان داد؛ در حالييافت و وزن خشک ريشه نيز اختالف معني
هاي داري يافت. همچنين تعداد ميکرواسکلروتنداشت و فقط طول ريشه افزايش معني بيماري و اغلب پارامترهاي رشد و نموي بوته

ايشگاهي، داري نسبت به شاهد نشان داد. در بررسي آزمبيمارگر در خاک در پايان آزمايش، با کاربرد کمپوست و عصاره آن کاهش معني
رسد اثربخشي کمپوست ضايعات داري در قطر پرگنه قارچ ايجاد نکرد. بر اساس مجموع نتايج بنظر ميعصاره کمپوست کاهش معني

هاي حاصل از آن بر بيمارگر، بلکه ناشي از تقويت رشد ميزبان و شهري در کاهش شدت بيماري، نه بدليل اثر مستقيم کمپوست يا متابوليت
هاي بيشتري در مورد امکان کاربرد کمپوست حاصل از ضايعات شهري در هاي مفيد خاک باشد. بررسيير ميکروارگانيزميا فعاليت سا

 مديريت تلفيقي پژمردگي ورتيسيليومي پنبه ضرورت دارد.

 

  Verticillium dahliaeزاد، هاي خاکپارامترهاي رشدي بوته، شاخص بيماري، قارچ های کلیدی:واژه
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 های باسیلوس ریزوسفر گوجه فرنگی علیه بیماری پژمردگی ورتیسیلیومیی توان آنتاگونیستی برخی جدایهارزیاب

 
 2، غالم خداکرمیان1فهیمه صفدرپور

 

 شناسی گیاهی، دانشگاه بوعلی سینا، همداندانشجوی دکتری بیماری .1
 شناسی گیاهی، دانشگاه بوعلی سینا ، همدان استاد بیماری .2

safdarpourf@yahoo.com 

 
ها، پژمردگي هاي گياهي حساس است که ازجمله آندر برابر بسياري از بيمارگر (Lycopersicon esculentum)فرنگي گياه گوجه

در بقاياي گياهي  V. dahliaeلروت است. از آنجا که ميکرواسک .Verticillium dahliae Klebزاد ورتيسيليومي ناشي از قارچ خاک
ها مي کشها در خاک باقي بماند، کنترل شيميايي آن مشکل بوده و از سويي ديگر کاربرد مداوم قارچتواند براي سالتوسعه يافته و مي

ه گياهان در برابر خطر جهت حفاظت از ريشتواند بر سالمت محيط زيست، انسان و حيوانات اثر منفي بگذارد. لذا يک راه جايگزين بي
هاي ها است. اين پژوهش در راستاي ارزيابي تاثيرآنتاگونيستي برخي از جدايهبيمارگرهاي قارچي، مهار زيستي حاصل از کاربرد ريزوباکتري

اهي و در شرايط آزمايشگ V. dahliaeفرنگي، عليه قارچ عامل بيماري پژمردگي ورتيسيليوم باسيلوس، جداسازي شده از ريزوسفر گوجه
جدايه باکتري از ناحيه ريزوسفر گياهان سالم گوجه فرنگي از مزارع مختلف در استان همدان جمع آوري شدند.  30گلخانه انجام گرفت. 

انجام شد. با انجام آزمون کشت متقابل اوليه  آگار غذاييها به کمک تهيه سري رقت و کشت روي محيط سازي باکتريجداسازي و خالص
درصد از رشد ميسليوم قارچ  62و  2/67، 7/70، 3/73به ترتيب با توان بازدارندگي FS34و FS83 ،FS91 ،FS88ار جدايه ها، چهجدايه

تکميلي شامل بررسي ترکيبات فرار، هاي آزمونها به کمک ها بودند. مکانيسم آنتاگونيستي اين جدايه، برترين جدايه V. dahliaeبيمارگر 
سيانيد نيز مورد ارزيابي قرار گرفت. هيچکدام از چهار جدايه بررسي شده سيانيد هيدروژن، آنزيم پروتئاز و کيتيناز  توليدبيوتيک، توليد آنتي

در آزمون  FS34و  FS83 ،FS91 ،FS88هاي استرينهاي پروتئاز و کيتيناز بودند. هيدروژن توليد نکردند ولي همگي قادر به توليد آنزيم
درصد  55و  2/61، 3/53، 3/66بيوتيک به ترتيب توليد آنتي درصد و 58و  6/59، 5/70، 2/68ت فرار به ترتيب تکميلي بررسي توليد ترکيبا

ها باعث تغييرات غيرعادي مرفولوژيکي، تورم و سبب بازداري از رشد ميسليومي قارچ شدند. مشاهدات ميکروسکوپي نشان داد که اين جدايه
بيشترين تغيير را ايجاد  FS91که اين تغييرات مرتبط با توليد مواد فرار و قابل انتشار بود و جدايه هاي اين قارچ شدند گرانوله شدن هيف

درصد کنترل، بيشترين تاثير را در کاهش  3/63و  8/68به ترتيب با  FS91و  FS83 هايدر بررسي هاي گلخانه اي استرينکرد. 
، FS83 ،FS91باکتري،  جدايه ، چهار 16S rRNAيميايي وآناليز توالي براساس ويژگي هاي مرفولوژيکي و بيوشپژمردگي داشتند. 

FS88  وFS34  به ترتيب بعنوانBacillus subtilis ،B. pumilus  ،B. atrophaeus  وB. thuringiensis  .شناسايي شدند
 بازدارندگي عليه اين قارچ را دارد.در شرايط آزمايشگاه و گلخانه بيشترين اثر  B. subtilisجدايه نتايج اين پژوهش نشان داد که 

 
 Bacillus ،Verticillium dahliaeمهار زيستي ،  های کلیدی:واژه
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 بهینه سازی روش ارزیابی مقاومت ژنوتیپهای چغندرقند به پوسیدگی فیتوفترائی ریشه 

 
 2، سعید طریقی3، سید باقر محمودی2، پریسا طاهری1مژده کاکوئی نژاد

 

 کی، واحد بین الملل، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانگروه گیاهپزش.1
 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران .2

 موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.3

 p-taheri@um.ac.ir 

 

يکي از مهمترين عوامل خسارتزاي چغندرقند در مناطق گرم ايران  Phytophthora drechsleri پوسيدگي فيتوفترائي ريشه با عامل
مي باشد. استفاده از ارقام مقاوم، امن ترين روش زيست محيطي براي مديريت اين بيماري خاکزاد است. تاکنون رقم چغندرقند مقاومي در 
برابر اين بيمارگر معرفي نشده است. پيش نياز شناسايي ارقام و ژنوتيپ هاي مقاوم، بهينه سازي روش غربال مي باشد. فرار از بيماري در 
ارقام حساس مي تواند در آزمايشات ارزيابي مقاومت خطا ايجاد نمايد. در اين تحقيق به منظور کاهش فرار از بيماري و دستيابي به روشي 

روش مختلف بر روي رقم تجارتي  10قابل اعتماد و امکانپذير در مقياس وسيع جهت ارزيابي مقاومت چغندرقند به اين بيماري،  کارآمد،
 3تکرار در شرايط گلخانه اجرا شد. گياهان  15حساس چغندرقند ) رسول ( مقايسه شد. آزمايش در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با 

 -شامل بذر ذرت، دانه برنج، ورميکوليت با عصاره شاهدانه، سوسپانسيون آب P. drechsleriمختلف مايه زني ماهه چغندرقند با روشهاي 
سانتي متري براي هر بوته ( آلوده شدند. در تمام  9) يک پتري ديش  CMAميلي ليتر از هر کدام و محيط کشت  20شاهدانه به ميزان 

زني و بدون ايجاد زخم اعمال شد. تيمار شاهد شامل گياهان زخمي و سالم بدون آلوده سازي  تيمارها دو حالت با ايجاد زخم در زمان مايه
به  9به گياهان سالم و نمره  1) که در اين مقياس نمره  9 - 1بود. دو هفته پس از مايه زني، ميزان آلودگي ريشه با مقياس استاندارد 

بررسي قرار گرفت. نتايج حاصل از تجزيه واريانس حاکي از وجود اختالف معني دار گياهان کامال پوسيده و مرده اختصاص مي يابد ( مورد 
( و  8درصد بين روشهاي مختلف بود. در روش مايه زني با دانه برنج و ايجاد زخم بيشترين ميانگين نمره آلودگي )  5در سطح احتمال 

زني با سوسپانسيون آب و شاهدانه و بذر ذرت ) که هر دو با ايجاد ) صفر درصد ( مشاهده شد. در روش هاي مايه  کمترين فرار از بيماري
(. در بين تيمارهاي آلوده روش مايه  53/4و  8/4زخم بودند ( نيز فرار از بيماري مشاهده نشد ولي ميانگين نمره بيماري کم بود ) به ترتيب 

درصد ( را نشان داد. لذا به نظر  60)  ( و بيشترين فرار از بيماري 47/1زني با ورميکوليت بدون ايجاد زخم، کمترين ميانگين نمره بيماري ) 
مي رسد مايه زني با دانه برنج همراه با ايجاد زخم، کارائي الزم جهت آلوده سازي بهينه و کاهش فرار از بيماري در ارزيابي ژنوتيپهاي 

 چغندرقند براي مقاومت به پوسيدگي ريشه فيتوفترائي را داشته باشد.

 

 Phytophthora drechsleriارزيابي، چغندرقند، مقاومت،  ه های کلیدی:واژ
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 تاثیر سن چغندرقند بر مقاومت به پوسیدگی پی تیومی ریشه

 
 2، سعید طریقی3، سید باقر محمودی2، پریسا طاهری1مژده کاکوئی نژاد

 

 گروه گیاهپزشکی، واحد بین الملل، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.1
 روه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانگ .2

 موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران .3

 p-taheri@um.ac.ir 

 
کي از مهم ترين بيماري هاي ي Pythiumu aphanidermatum (Edsan) Fitzpپوسيدگي پيتيومي ريشه چغندرقند با عامل 

چغندرقند در مناطق گرم مرکزي و جنوبي ايران مي باشد. استفاده از ارقام مقاوم کارآمد ترين روش مديريت اين بيماري خاکزاد است. تا 
عداد هشت الين کنون رقم مقاوم به اين بيماري گزارش نشده است. به منظور بررسي امکان کاهش زمان ارزيابي مقاومت به اين بيماري، ت

( و 191، به همراه يک شاهد حساس )الين SB-19چغندرقند به دست آمده از توده گرده افشان مقاوم به پوسيدگي ريزوکتونيايي به نام 
هفتگي در شرايط گلخانه مورد ارزيابي قرار گرفتند.  12و  6( به پوسيدگي پي تيومي در دو مرحله S2-24 P.107يک شاهد مقاوم )الين

 410ميلي ليتر سوسپانسيون ااسپور با غلظت  20تکرار اجرا شد. گياهان چغندرقند توسط  15يش در قالب طرح بلوک کامل تصادفي با آزما
ها به ( آلوده شدند. واکنش نمونهP. aphanidermatumاز گونه  8Pااسپور در هر ميلي ليتر از يک جدايه با قدرت بيماريزائي باال )جدايه 

به گياه کامال پوسيده اختصاص  9به گياه کامال سالم و نمره  1) نمره  9تا  1اي درجه 9ه پس از مايه زني بر اساس شاخص بيماري دو هفت
داده شد( نمره دهي شد و شاخص بيماري محاسبه گرديد. نتايج تجزيه واريانس حاکي از وجود اختالف آماري معني داري در سطح احتمال 

-S2ندرقند از نظر مقاومت به اين بيمارگر بود. برهمکنش بين مرحله رشدي و الين معني دار نبود. الين مقاومپنج درصد بين ژنوتيپهاي چغ

24 P.107  هفتگي نشان داد. الينهاي  12و  6را به ترتيب در مرحله  44/24و  59/32کمترين شاخص بيماري شاملS1-89004  وO-

T.201-15  هفتگي نشان دادند.  12را در مرحله  41/27و  37/30هفتگي و  6را در مرحله  7/43و  41/47نيز به ترتيب شاخص بيماري
هفتگي نشان داد. در مجموع نتايج ارزيابي  12و  6را به ترتيب در مرحله  48/81و  8/88شاهد حساس بيشترين شاخص بيماري شامل 

هفتگي بود و برخي از الينهاي  12له باالتر از مرحله هفتگي نشان داد که شدت عالئم و شاخص بيماري در اين مرح 6مقاومت در مرحله 
هفتگي نشان دادند. اين مطلب نشانگر سطوح باالتر مقاومت به  6هفتگي، عکس العمل حساسيت را در مرحله  12متحمل در مرحله 

تغيير چنداني نداشته و ارقام  بيماري در گياهان مسن تر چغندرقند مي باشد. ولي با اين وجود مرتبه مقاومت الينها در دو مرحله رشدي
هفتگي نيز عکس العمل مقاومت نسبي را از خود نشان دادند. عدم وجود برهمکنش معني دار بين  6هفتگي در مرحله  12مقاوم در مرحله 

ز وجود دارد، که هفتگي ني 6مرحله رشدي و الينهاي چغندرقند در واکنش به اين بيماري نشان مي دهد که امکان ارزيابي الينها در مرحله 
 موجب صرفه جويي در وقت و هزينه مي شود. همچنين تعداد زيادي الين را مي توان در مدت کوتاهي ارزيابي نمود. 

 

 Pythium aphanidermatumچغندرقند، سن، مقاومت،  واژه های کلیدی:
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 PVX (Potato( و Potato virus Y) PVYهای امیدبخش سیب زمینی نسبت به ویروسارزیابی واکنش کلون

virus Xای( در شرایط گلخانه 

 
 2پور گرجی؛ احمد موسی1رحیم احمدوند

 

 استادیار پژوهش، مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.2و  1

 
زميني، جهاني دارند. به دليل تکثير غيرجنسي سيب زميني بوده و گسترشهاي سيباز مهمترين ويروس PVXو  PVYهاي ويروس

( Degenerationزميني )آلودگي ويروسي يک کلون حساس در نسلهاي بعدي تجمع يافته و طي چند سال باعث اضمحالل بذر سيب
ؤثر نبوده و ساليانه مبالغ م PVYشود. با توجه به ماهيت ويروسها، نمي توان آنها را مستقيماً کنترل کرد و همچنين مبارزه با ناقلين مي

شود. استفاده از ارقام با مقاومت بسيار باال هاي الزم جهت گواهي بذور توليدي در کشور ميسازي بذور و آزمونهنگفتي صرف سالم
(extreme resistance()ERمؤثرترين روش براي کنترل اين دو ويروس بوده و در برنامه ) هاي اصالحي يکي ازاهداف مهم

هاي داراي اين نوع از مقاومت نسبت به همه نژادهاي ويروس مقاوم بوده و همچنين بر خالف مقاومت از باشد. زيرا ژنوتيپگران مياصالح
هاي با گيرد. در اين تحقيق، به منظور شناسايي ژنوتيپنوع فوق حساسيت، تحت تاثير دماي محيط و شرايط فيزيولوژيکي گياه قرار نمي

در شرايط  PVXو PVYهاي اصالحي نسبت به دو ويروس کلون اميدبخش سيب زميني حاصل از برنامه 22، واکنش مقاومت بسيار باال
ها را از هاي مشکوک به آلودگي هر يک از ويروسها، ابتدا بوتهاي در کرج ارزيابي شد. به منظور تهيه زادمايه هر يک از اين ويروسگلخانه

به  PVXو  PVYهاي آلوده به ( تأييد شد. سپس بوتهDAS-ELISAي آنها توسط تست االيزا )آوري کرده و آلوگمزارع مختلف جمع
( خالص سازي Gompherena globosaاي )تکمه( و گلPhysalis floridanaپرده )ترتيب روي گياهان محک عروسک پشت

هاي آزمايشي با استفاده از سازي کلونز سالمبيولوژيک صورت گرفته و روي توتون در محيط کشت بافت تکثير و نگهداري شدند. پس ا
چه توليد شد. به ها به گلخانه غدهتکثير و پس از انتقال گياهچه MSروشهاي شيميوتراپي و الکتروتراپي، به صورت تک گره روي محيط 

( استفاده شد. براي هر ويروس CIPزميني)المللي سيبمنظور ارزيابي واکنش کلونها نسبت به اين دو ويروس، از روش استاندارد مرکز بين
هاي زني مکانيکي در سه تکرار ارقام مقاوم شناسايي شدند. سپس براي تعيين نوع مقاومت، ژنوتيپدر قالب دو آزمايش جداگانه، ابتدا با مايه

-آزمايش يک ماه پس از مايه زني شدند. در هر دوفرنگي رقم روتگرز آلوده به ويروس در سه تکرار به روش پيوند مايهمقاوم توسط گوجه

ها بررسي شد. نتايج حاصل از تلقيح مکانيکي و نسبت به هر يک از اين ويروس DAS-ELISAها توسط آزمون زني، آلودگي ژنوتيپ
نسبت به هر دو  397075-8و  397032-8، 397074-9، 396136-1، 397081-1ها نشان داد که کلونهاي اميدبخش پيوند ژنوتيپ

-13، 397045-10، 397045-3، 397045-6( بوده و پنج کلون اميدبخش ERداراي مقاومت بسيار باال )PVY و PVXويروس 
 نسبت به هر دو ويروس مذکور حساس بودند. تعداد چهار کلون اميدبخش 397075-6و  397081

 397097-2د. کلون اميدبخش مقاومت بسيار باال داشتن PVYتنها به ويروس  397082-2و  10-397082، 2-397045، 2-397097 
 زميني با نام خاوران معرفي شد. داراي خصوصيات زراعي مطلوب بوده و به عنوان دومين رقم ايراني سيب

  

 .، مقاومت بسيار باالPVY ،PVXزميني ، سيب واژه های کلیدی:

  



 بیستودومین کنگره گیاهپزشکی ایران - 6 تا 9 شهریور 1395- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

 

307 
 

307 

 گراهای مداخلهبر اران فرنگی با استفاده از واکسیناسیون مبتنیالقای مقاومت به ویروس لکه پژمردگی گوجه

 
  2، الئورا میوتزی1نیااکبر بهجتسید علی، 2،آناماریا وایرا2، امانوئال نوریس2، جیان پائولو آکوتو1سعید تابعین

 

 شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران مرکز تحقیقات ویروس.1
 2. Institute for Sustainable Plant Protection, National Research Council of Italy, Torino, Italy 

behjatni@shirazu.ac.ir 
 

 تيره و Tospovirus(، از اعضاي جنس Tomato spotted wilt virus, TSWVفرنگي )ويروس لکه پژمردگي گوجه
Bunyaviridae القاي مقاومت به  نمايد.زاي گياهي است که طيف وسيعي از گياهان زراعي را آلوده ميخسارت، يکي از بيمارگرهاي مهم

TSWV هاي هاي مختلفي از جمله ايجاد گياهان تراريخت بيان کننده قطعات ژنومي ويروس و استفاده از سازهبا استفاده از شيوه
اهاي گر بر اساس کاربرد خارجي اراناهاي مداخلهاکسيناسيون ارانا ميسر شده است. مطالعات قبلي نشان داده است که وميکرواران

هاي گياهي اي کارآمد جهت القاي مقاومت در برابر ويروساي(، شيوها دورشتهاي مشتق شده از ژنوم ويروس )واکسيناسيون اراندورشته
( و پروتئين Nاي سنتز شده از دو ژن نوکلئوپروتئين )شتهاهاي دورادار سنس مثبت و ويروئيدها است. در مطالعه حاضر، کارآيي اراناران

ا دار سنس منفي مورد فرنگي در القاي مقاومت به اين ويروس به عنوان يک ويروس اران( ويروس لکه پژمردگي گوجهNsmحرکتي )
هاي شخصي باعث کاهش لکهبه طور م Nاي مشتق شده از ا دورشتهبررسي قرار گرفت. با وجود طول مشابه قطعات سنتز شده، اران

-روز پس از مايه 40گرديد و از بروز آلودگي تا  Nicotiana benthamianaزني شده گياهان هاي مايهموضعي ايجاد شده بر روي برگ

مقاومت بر زني شده نبود. بررسي القاي قادر به جلوگيري از آلودگي گياهان مايهNsmمشتق شده از  ازني جلوگيري نمود. در حاليکه، اران
به  Nاي مشتق شده از ژن اهاي دورشتهزني، ارانروز از زمان مايه 7نشان داد که پس از گذشت  N. tabacumروي ميزبان لکه موضعي

هاي موضعي لکه Nsmاهاي مشتق شده از هاي موضعي جلوگيري به عمل آوردند اما در گياهان تيمار شده با ارانطور کامل از بروز لکه
اي به ژن انتخاب شده ويروس ا دورشتهزني قابل مشاهده بودند. بر اين اساس، کارآيي تيمار خارجي ارانروز از زمان مايه 5ذشت بعد از گ

ويروس لکه پژمردگي  Nاي مشتق شده از ژن ا دورشتها، ارانگذاري اراناي پليمراز و آزمون لکهبستگي دارد. با استفاده از واکنش زنجيره
زني نشده جوان رديابي نشد. در هاي مايهزني شده رديابي شد و در برگهاي مايهزني تنها در برگتا هفت روز پس از مايه فرنگيگوجه

زني نشده رديابي شد. اين موضوع مشخص هاي مايهزني در جوانترين برگتنها يک روز بعد از مايه Nsm مشتق شده از احاليکه ، اران
اي از عوامل مهم در القاي مقاومت ا دورشتهاي در محل آلودگي و نيز توانايي حرکت اراناهاي دورشتهني مدت ارانکند که استقرار طوالمي

ا، فرآيند ترانويسي و نقش فرنگي است. همچنين اثرات احتمالي ساير فاکتورها از جمله ساختارهاي ثانويه ارانبه ويروس لکه پژمردگي گوجه
دهد که گي ويروس به عنوان عوامل مؤثر در القاي مقاومت بايد در نظر گرفته شوند. نتايج اين مطالعه نشان ميهاي مورد نظر در آلودژن

ادار سنس منفي از جمله ويروس لکه هاي گياهي ارانتواند روشي کارآمد در کنترل ويروسگر ميهاي مداخلهاواکسيناسيون مبتني بر اران
 هاي مورد استفاده از ژنوم ويروس بسيار تعيين کننده خواهد بود. ا وجود اين، انتخاب تواليفرنگي نيز باشد. بپژمردگي گوجه

 

 .پروتئين حرکتي، توسپوويروس، نوکلئوپروتئين واژه های کلیدی:
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 ( نسبت به بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی.Gossypium hirsutum Lارزیابی میزان تحمل تعدادی از ارقام پنبه )

 
 2و قاسم آزاد 1، سیدجواد صانعی1، سیداسماعیل رضوی1اهدیمحمدرضا ز

 

 پزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگانگروه گیاه.1
 موسسه تحقیقات پنبه کشور .2

zahedireza40@gmail.com 

 
هاي پنبه در مناطق کاشت ترين بيمارييکي از مهم .Verticilium dahliae Klebبيماري پژمردگي ورتيسليومي پنبه ناشي از قارچ 

زي کنترل بيماري به دليل خاکدهد. پنبه در جهان از جمله در ايران است که ميزان محصول پنيه و کيفيت فيبر آن را تحت تاثير قرار مي
عنوان روش کاربردي و موثر باشد. استفاده از ارقام مقاوم بهمي بودن عامل بيماري مشکل است، زيرا ضدعفوني خاک پُرهزينه و غيرعملي

عليه اين بيماري همواره مدنظر بوده است. در اين رابطه ارزيابي سطح تحمل تعدادي از ارقام پنبه عليه بيماري پژمردگي ورتيسيليومي 
 و در زميني که تکرار  4بلوک کامل تصادفي با  در يک طرحمدنظر قرار گرفت. اين مطالعه در ايستگاه تحقيقاني کارکنده )گرگان( 

شامل ارمغان، بختگان، رقم مختلف ) 12انجام شد. در اين بررسي فنوتيپ مقاومت  1394و  1393طور طبيعي آلوده بوده است در سال به
=بدون عاليم و 0)رگي بيماري ( با استفاده از شاخص عالئم بT3و  NNC ،T2، ساحل، سپيد، شيرپان، کاشمر، گلستان، ورامين، 1تاشکند 

ي زايا و رويا( گره، محصول، وزن قوزه، زودرس بودن بوته، تعداد و طول شاخهشاخص رشد )ارتفاع گياه، تعداد ميان 9و = ريزش برگ( 5
ت آمده با استفاده دسهاي بهگراد( بررسي گرديد. تجزيه و تحليل دادهي سانتيدرجه 9/11ي رشدي گياه )دماي پايه روز درجه 800پس از 

ي پرسپترون با ي چنداليهسازي شبکهانجام شد. مدل LSD (0.05)ها با آزمون بندي ميانگينصورت گرفت و گروه R 3.2.2افزار از نرم
هاي ي عصبي قابليت ارتباط بين شدت بيماري و شاخصي خروجي نشان داد که شبکهي پنهان و يک اليهي ورودي، يک اليهيک اليه

( و 63/1و  38/10) ارقام بختگانکمترين و بيشترين ايجاد و شاخص بيماري به ترتيب به دست آمده نتايج بهشدي را داراست. طبق ر
ها در رابطه با خطاي حساسيت متغير و نرخ حساسيت متغير نشان داد که موثرترين فاکتور بر ( مربوط بود. بررسي داده6/3و  7/33ورامين )

و بين  (71/0بستگي بين شاخص بيماري و تعداد شاخه رويا )همي رويا مربوط است. در اين رابطه، عداد و طول شاخهشدت بيماري به ت
بستگي منفي بين شاخص دار بود. از طرفي، وجود هم( مثبت و در سطح احتمال يک درصد معني63/0شاخص بيماري با طول شاخه رويا )

-هاي زايا و وزن قوزه کمتري توليد ميهاي بيمار، طول شاخه( نشان داد که بوته-23/0و  -31/0بيماري و طول شاخه زايا و وزن غوزه )

ارتباط بين  .هاي روياي بيشتر تحمل بيشتري در مقابل حمله عامل بيماري دارندهايي با تعداد و طول شاخهکنند. به اين ترتيب بوته
 درصد ديده شد. 1دار در سطح بستگي منفي و معنيهمشاخص بيماري با ارتفاع، زودرسي، وزن غوزه و عملکرد 

 

  Verticilium dahliaeشدت بيماري، محصول،  های کلیدی:واژه
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گرهی ی آبی تر و خشک چهار گیاه دارویی بر تفریخ تخم و مرگ و میر الرو سن دوم نماتد ریشهبررسی اثر عصاره

(Meloidogyne javanicaدر شرایط آزمایشگاهی ) 
 

 و احسان فاطمی گانیاله چارهبحبی

 

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج
 habib.charegani@gmail.com 

 
هاي بسياري که به ترين نماتدهاي انگل گياهي است که گسترش و شيوع روز افزون آن و نيز خسارتگرهي يکي از مهمنماتد ريشه

بخشد. با تغيير نگرش در گسترش کشاورزي ارگانيک هاي مختلف مبارزه با آن را اهميت ميروش کند، لزوم بررسيگياهان مختلف وارد مي
هاي گياهي براي کنترل نماتدهاي انگل گياهي مورد توجه قرار هاي غير شيميايي از جمله استفاده از عصارهو کاهش مصرف سموم، روش

(، اسطوخدوس Rosmarinus officinalisخشک چهار گياه رزماري )هاي آبي تر و گرفته است. در مطالعه حاضر، تأثير عصاره
(Lavandula angustifolia( آويشن شيرازي ،)Zataria multiflora( و شيرخشت آتشين )Pyracantha coccinea در )

و مرگ و مير الرو سن  درصد، بر تفريخ تخم 3و  75/2، 5/2، 2، 75/1، 5/1، 25/1، 1، 75/0، 5/0، 25/0، 125/0هاي صفر )شاهد(، غلظت
( مورد بررسي قرار گرفت. آزمايش در قالب طرح کامالً تصادفي با سه تکرار در شرايط Meloidogyne javanicaگرهي )دوم نماتد ريشه

اوي متري حهاي پتري هشت سانتيگرهي به طور جداگانه به تشتکالرو سن دوم نماتد ريشه 200تخم و  100آزمايشگاه انجام شد. تعداد 
ساعت در شرايط تاريک با دماي  120و  72، 48، 24، 6هاي پتري به مدت هاي مختلف اضافه گرديد. تشتکليتر عصاره در غلظتميلي 10

درصد رزماري و  2هاي ي آبي پودر خشک نشان داد که غلظتي سليسيوس قرار داده شدند. نتايج در ارتباط با تأثير عصارهدرجه 27ثابت 
 7/98، 4/96، 97درصد شيرخشت آتشين به ترتيب باعث بازدارندگي تفريخ تخم به ميزان  5/2اسطوخدوس و  درصد 75/2ي، آويشن شيراز

درصد رزماري، اسطوخدوس، آويشن  5/2ي تر مشخص شد که در غلظت درصد نسبت به شاهد گرديد و در ارتباط با تأثير عصاره 2/99و 
هاي درصد نسبت به شاهد کمتر بوده است. غلظت 3/99و  2/99، 8/96، 6/97خم به ترتيب شيرازي و شيرخشت آتشين، ميزان تفريخ ت

 3 ساعت و در غلظت 120درصد بازدارندگي تفريخ تخم را باعث شدند. بيشترين درصد مرگ و مير الرو سن دوم در زمان  100باالتر، 
ي درصد و در ارتباط با تأثير عصاره 1/58و  7/54، 1/72، 5/76درصد رزماري، اسطوخدوس، آويشن شيرازي و شيرخشت آتشين به ترتيب 

( عصاره پودر خشک رزماري، اسطوخدوس، آويشن 50LCدرصد نسبت به شاهد بود. مقادير ) 1/55و  1/83، 8/76، 8/86تر به ترتيب 
، 53/2هاي ه تر به ترتيب غلظتدرصد و در ارتباط با عصار 7/3و  13/1، 85/1، 22/2هاي شيرازي و شيرخشت آتشين به ترتيب غلظت

هاي رزماري، اسطوخدوس، آويشن شيرازي و درصد محاسبه گرديد. براساس نتايج به دست آمده، اثر کشندگي عصاره 3/4و  3/1، 17/2
 ي آبي تر و خشک دو گياه اسطوخدوس ودر شرايط آزمايشگاه به اثبات رسيد و اثر عصاره M. javanicaشيرخشت آتشين بر نماتد 

 اند.آويشن شيرازي بهترين نتايج را داشته

 

 .ي گياهي، اسطوخدوس، آويشن شيرازيگرهي، عصارهنماتد ريشه واژه های کلیدی:
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 Aspergillus nigerو  Botrytis cinerea ،Fusarium solaniهای تأثیر اسانس میخک در بازدارندگی از رشد قارچ

 
 3وراله دریکوند، ن2نیا، مصطفی درویش1سید مسلم موسویان

 

 کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، ایران. .1

 پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، ایران.دانشیار، گروه گیاه.2

 کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، سیستان و بلوچستان، ایران..3

Moslem.moosavian@gmail.com 

  
از جمله براي ضدعفوني محيط و مواد استفاده شده است. ( Myrtaceaeمورد ) خانواده ( ازEugenia caryophillataگياه ميخک )

هاي هاي گياهي است. اسانسهاي پس از برداشت، استفاده از عصاره طبيعي يا اسانسخطر براي کنترل بيماريهاي سالم و بيروش
اکسيداني و آللوپاتي، آنتيشوند که در بيشتر حاالت داراي خاصيت ضدميکروبي، هاي ثانويه را شامل مياهي گستره وسيعي از متابوليتگي

، Botrytis cinerea هاي انبارياسانس ميخک روي قارچ کشيتنظيمي هستند. هدف از اين پژوهش بررسي خاصيت قارچزيست
Fusarium solani  وAlternaria solani  در شرايط آزمايشگاه است. بدين منظور ابتدا اسانس گل خشک شده ميخک با استفاده از

کشي اسانس ميخک، به روش کشت متقابل روي درب پتري دستگاه کالونجر و سديم سولفات بدست آمد. به منظور بررسي خاصيت قارچ
در ليتر خاصيت بازدارندگي از رشد قارچ سنجيده شد. در نهايت  ترميکرو لي 1000، 700، 500، 300، 200، 100، 50هاي صفر، در غلظت

هاي مزبور محاسبه گرديد. اين آزمايش در قالب طرح اين اسانس بر روي قارچحداقل غلظت بازدارندگي از رشد و حداقل غلظت کشندگي 
نتايج اين پژوهش نشان داد  .انجام پذيرفت SPSS 19نرم افزار با استفاده از  آماريتصادفي و در چهار تکرار انجام شد. محاسبات  کامالً

 .Fو  A. solaniهاي ميکرو ليتر در ليتر و براي قارچ 500در غلظت  B. cinereaحداقل غلظت بازدارندگي اين اسانس روي قارچ 

solani  يهاميکرو ليتر در ليتر روي قارچ 50ميکرو ليتر در ليتر است. اسانس ميخک در غلظت  200در غلظت B. cinerea ،A. 

solani  وF. solani  درصد بازدارندگي از رشد نشان داد؛ که اين غلظت اولين و کمترين غلظتي بود که تفاوت  18و  21، 30به ترتيب
( ايجاد کرد. حداقل غلظت کشندگي اسانس گياه ميخک P≤0.01هاي مزبور در سطح يک درصد )از رشد قارچ داري در بازدارندگيمعني

گياه  اين در فالونوئيد وجود دليل احتماال به ضد قارچي ميخک ميکرو ليتر بر ليتر بود. خاصيت 800ه قارچ کپکي موجود در غلظت روي س
سازي ترکيبات مؤثر موجود در اسانس اين توان با خالصباشد، مياست. با توجه به اينکه گياه ميخک داراي اثرات ضد قارچي بااليي مي

 ها استفاده کرد و جايگزين مناسبي در استفاده از سموم شيميايي باشد.کشده مؤثره در فرموالسيون قارچعنوان ماگياه، به
 

 .بازدارندگي ،ميخک، قارچ، اسانسواژگان کلیدی: 
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 تأثیر دلینته کردن بر میکوفلور بذر پنبه رقم ورامین
 

 1، رضا صادقی2، مرتضی عرب سلمانی1، عباس شرزه ای1زهرا مهندسی

 

 گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران .1
 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران.2

 
آلودگي هاي قارچي پنبه دانه ها ممکن است در مزرعه و انبار موجب کاهش کيفيت محصول و يا پس از کاشته شدن در خاک موجب 

ها شوند. بيشترين خسارت زماني اتفاق مي افتد که بذرها پس از کاشت در خاک مورد حمله قرار گرفته و پوسيده و يا بيماري هاي گياهچه 
کيفيت آن ها کاسته مي گردد. چنين حالتي منجر به توليد گياهچه هاي ضعيف و بيمار و کاهش تعداد بوته در مزرعه مي شود. براي 

ي نمونه هاي وش از مزارع توليد کننده بذر سوپر اليت در منطقه ورامين و انجام عمليات جين زني، بررسي ميکوفلور بذرها، پس از جمع آور
( کردن، به delinterچهارصد عدد بذر کرکدار براي بررسي سوا شد و چهارصد عدد بذر ديگر به منظور کرک گيري يا اصطالحاً دلينته )

آب شستشو داده و جهت خشک شدن، برروي يک سطح صاف و تميز پهن گرديدند.  درصد تيمار، با 98مدت يک دقيقه با اسيد سولفوريک 
عدد جنين بذر در تشتک هاي جداگانه حاوي  100عدد پوستۀ بذر و  100عدد بذر کامل )دست نخورده(،  100در مرحلۀ بعد از هر تيمار، 

عدد بذر  100راي بررسي آلودگي هاي بذرزاد گياهچه، درجه سانتي گراد نگهداري شدند. ب 25کشت و در انکوباتور در دماي  PDAمحيط 
کامل به ازاي هر يک از تيمارها درون ماسه ساحل سترون به طور مجزا کاشته شدند. پس از گذشت دو هفته و رويش گياهچه ها، آن 

ضدعفوني سطحي با محلول  دسته از گياهاني که عاليم بيماري داشتند، از گلدانک ها بيرون آورده و پس از شستشوي اوليه با آب و
حاوي آنتي بيوتيک کشت شدند. در صورت نروييدن برخي  PDAدرصد، قطعات کوچک آلوده، انتخاب و در محيط  5/0هيپوکلريت سديم 

از بذرها، کل بذر، پس از طي مراحل ضدعفوني سطحي، کشت داده شد. شناسايي جدايه هاي قارچي به دست آمده بر اساس ويژگي هاي 
ژيک انجام شد. از کشت بذرهاي دلينته به صورت کامل، پوسته، جنين و نيز بذرهاي نروييده يا گياهچه هاي داراي عالئم، قارچ مورفولو

 .Penicillium sp و .Alternaria sp.،Aspergillus sp.  ،Cladosporium sp.، Rhizopus sp. ،Myrothecium spهاي 
 Cephalosporium sp. ،Fusariumد تيمار شيميايي عالوه بر موارد فوق، قارچ هاي جدا گرديدند که از کشت بذرهاي کرکدار فاق

sp.  وRhizoctonia sp. درصد گياهچه هاي حاصل از کشت بذرهاي کرکدار، فاقد هر گونه عالئم  32در نهايت، تنها . جدا شدند نيز
درصد رسيد که حاکي از تأثير تيمار مذکور در کاهش بيماري  80ه بيماري بودند، که اين عدد پس از تيمار با اسيد، براي بذرهاي دلينته ب

هاي گياهچه مي باشد. اين در حالي است که در هر دو تيمار، از کشت بخش هاي مختلف بذرها همواره حداقل يک جدايۀ قارچي متعلق به 
 جنس هاي مورد اشاره، به دست مي آمد.

 

 .ورامين ،پنبه، دلينته کردن واژه های کلیدی:
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 علیه  Pseudomonas fluorescensبررسی توان آنتاگونیستی باکتری 

Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus عامل پژمردگی یونجه در استان همدان 

 
 2غالم خداکرمیانو  1معصومه اعظمی

 

 ، شناسی گیاهیی بیماریدانشجوی کارشناسی ارشد رشته-1

 سینا همدان، ایرانعلیه کشاورزی دانشگاه بواستاد گروه گیاهپزشکی دانشکد-2
Azami.masoomeh@yahoo.com 

 
زير کشت وسيعي در کشور به خصوص در استان همدان دارد.  اي زراعي، سطحبعنوان گياه علوفهMedicago sativa L) يونجه ). 

، بعنوان يکي از بيماريClavibacter michiganensis subsp. insidiosus (Cmi)بيماري پژمردگي باکتريايي يونجه ناشي از 
هاي سازي و شناسايي استرينهاي شيميايي جداکشبه علت مخاطرات کاربرد آفت رود.هاي مهم يونجه در استان همدان بشمار مي

ي کنترل بيولوژيک هاکنند، اهميت بسزايي در برنامههاي ضدميکروبي را توليد ميسودوموناس فلورسنت که طيف نسبتاّ وسيعي از متابوليت
عليه عامل پژمردگي باکتريايي  Pseudomonas fluorescensهاي اين پژوهش، به منظور ارزيابي تاثيرات آنتاگونيستي بيووار. دارد

هاي مختلف استان همدان از خاک رايزوسفري يونجه، از مزارع شهرستان 1394براي اين منظور، در بهار و تابستان  انجام شد. Cmiيونجه 
هايي که کلني .کشت شد (NA)برداري انجام شد. سري رقت از سوسپانسيون خاک تهيه گرديد و در نوترينت آگاربه صورت تصادفي نمونه

ها شناسايي و ويژگي هاي فنوتيپي جدايهKing’s Bسازي، با کشت روي محيط مشابه به جنس سودوموناس بودند جدا هايداراي ويژگي
باکتريايي به عنوان سودوموناس فلورسنت شناخته شد. باکتري عامل بيماري نيز از مزارع مشکوک به پژمردگي ي جدايه 150 بررسي شد.

انتخاب و سپس از محيط کشت  cmiي زرد مايل به نارنجي مشابه به هايي با شکل و رنگدانهشد. کلني اسازيباکتريايي يونجه جد
، به Cmiعليه باکتري P. flourescens هايگي جدايهده شد. بررسي توان بازدارنداستفا(TTC)تشخيصي تري فنيل تترازوليوم کلرايد 

انجام شد. اين آزمون، در قالب طرح کامال تصادفي و با سه تکرار انجام شد. اثر آنتاگونيستي  NAاي در محيط کشت روش کشت سه نقطه
در سطح احتمال آماري يک درصد آناليز شد. SASافزار ها با نرمههاي ايجاد شده، مشخص شد و دادگيري قطر هالهها با اندازهاسترين

گي از رشد باکتري ها، توانايي بازدارنددر شرايط آزمايشگاهي نشان داد، اکثر اين استرين cmiها عليه کنترلي اين استرينارزيابي توان بيو
، C 5 ،E34متر بيشترين وسانتي 06/4، 20/4، 53/4ي قطر هالهميانگين  به ترتيب با H115 ،C89 ،C88هاي بيماريزا را دارند. استرين

D20، بر ها وگي از رشد را در مقايسه با شاهد داشتند. از بين اين جدايهمتر کمترين درصد بازدارندسانتي 43/1، 43/1، 03/2ترتيب به 

اي در قالب طرح بلوک جدايه نماينده براي بررسي گلخانه 11گي در شرايط آزمايشگاهي و الگوي الکتروفورز پرتئيني، مبناي آزمون بازدارند
-رسانده شدند. آزمايش به روش آغشتهOD = 1/0ها در آب مقطر سوسپانسيون تهيه شد و به کامل تصادفي انتخاب شدند. از اين استرين

هاي رشدي پس از گذشت سه ماه فاکتورهاي آلوده به عامل پژمردگي يونجه انجام شد. سازي بذر و اضافه کردن سوسپانسيون به گلدان
اي نشان داد گياه شامل طول بوته، وزن تر، وزن خشک ساقه و ريشه و شدت بيماريزايي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج بررسي گلخانه

د برخوردارند کنترلي باالتري نسبت به شاههاي رشدي گياه و بيواز شاخص C89 ،C88 ،AH563هاي اعمال شده با استرين هاي تيمار
(P<0.05بنابراين اين استرين ،)ي کنترل بيولوژيکي را دارند و الزم است در شرايط مزرعه نيز کارايي اين ها پتانسيل استفاده در برنامه

 استرين ها مورد مطالعه قرار گيرند.
 

 سودوموناس فلورسنت، کنترل بيولوژيکي، پژمردگي باکتريايي يونجه. واژه های کلیدی:
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 میری در شرایط آزمایشگاهیهای کنجد به عوامل اصلی بوتهکنش ارقام و ژنوتیپوا
 

 سعداله منصوری  و حمید صادقی گرمارودی

 
 موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر، بخش تحقیقات دانه های روغنی، کرج

 hsgarmaroodi@gmail.com 

 
 Fusariumهاياقه و نيز پوسيدگي ذغالي کنجد که به ترتيب بر اثر قارچهاي پوسيدگي فوزاريومي يا پوسيدگي يک طرفه سبيماري

oxysporum f.sp. sesame (FOS)  وMacrophomina phaseolina (MP) ترين عوامل ايجاد به وجود مي آيند از مهم
هاي ادي از ارقام و ژنوتيپرويشي کنجد در ايران و جهان محسوب مي شوند. جهت ارزيابي سطوح مقاومت در تعد-ميري پيش و پسبوته

هاي يادشده باال از آنها جدا و خالص سازي شده، سپس با استفاده از آوري و قارچميري از نقاط مختلف کشور جمعهاي بوتهکنجد، نمونه
کهاي پتري حاوي درون تشت ماکروفومينا جدايه 26فوزاريوم و همچنين جدايه  71صفات ريخت شناسي تعيين گونه شدند. آزمون بيماريزائي

هاي ماکروفومينا انجام شد. يک جدايه براي جدايه (WA)آگار-براي جدايه هاي فوزاريوم و محيط کشت آبSNA محيط کشت
هاي فوزاريوم و و پنج جدايه منتخب ماکروفومينا از نقاط مختلف کشور که داراي بيشترين ميزان آمده از کرج به عنوان منتخب جدايهبدست

کار گرفته شدند. واکنش ارقام و هاي مقاومت ارقام بههاي ارزيابيبودند، براي آزمون 14زده کنجد رقم دارابروي بذور جوانهبيماريزائي 
ها به طور جداگانه براي هر عامل بيماريزا انجام گرفت. واکنش ارقام به گونه فوزاريوم ياد شده، با دو روش صورت پذيرفت. روش ژنوتيپ

کشت واقع زده سالم هر رقم بر روي محيطبذرهاي جوانهصورت گرفت که در آن  SNAپتري حاوي محيط کشت  اول درون تشتکهاي
ميزان باالئي از تحمل به اين بيمارگر را  2و دشستان 13هاي جيرفتها ثبت گرديدند. ژنوتيپشده و چهار روز بعد درصد مرگ و ميرگياهچه

اسپور در  10 6ي بيست و پنج رقم و الين مختلف را درون سوسپانسيون اسپور با غلظت هانشان دادند. در روش دوم، ريشه گياهچه
درجه سانتيگراد نگهداري شدند.  25ور سپس به گلدانهاي حاوي ماسه و پرليت نشاکرده و در گلخانه مدت پنج دقيقه غوطهليتر بهميلي

گياهچه نشا گرديد. نتايج اين  10تکرار و در هر تکرار  3م شد. از هر رقم انجا0-5روز بعد با استفاده از يک مقياس 15ها بردارييادداشت
تحمل نسبتاً باالئي به قارچ بيمارگر داشتند. در فاز دوم اين  11و هندي GL91/027، 19مغان ،مغانهاي محليآزمون نشان داد که ژنوتيپ

رقم، الين و توده مختلف را به مدت پنج دقيقه  75زده بذرهاي جوانه هاي منتخب ماکروفومينا،تحقيق، براي ارزيابي واکنش ارقام به جدايه
زني شده را به روي کاغذهاي هاي قارچ قرار داده شدند. گياهچه هاي مايهاز ناحيه ريشه، درون سوسپانسيون ميسليوم مخلوطي از جدايه

اي از سه روز، واکنش ارقام با استفاده از مقياس مشاهده درجه سانتيگراد در تاريکي نگهداري و پس 32صافي لوله شده منتقل و در دماي 
ثبت گرديدند. محاسبات توزيع کاي براي مشاهدات هر رقم نشان داد که توده پتک موسيان داراي باالترين سطح تحمل به بيماري  5-1

 قارچ ماکروفومينا نشان دادند. آباد، آلودگي کمتر)تحمل بيشتري( به بيماري ناشي از صفي 3بود. توده محلي ايرانشهر و الين
 

 Macrophomina phaseolina ،Fusarium oxysporum f.sp. sesame (FOS)ارزيابي مقاومت،  واژه های کلیدی:
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 میری در شرایط مزرعهپالسم کنجد نسبت به بیماری بوتهارزیابی ژرم

 
 سعداله منصوری و حمید صادقی گرمارودی

 

 نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.  موسسه تحقیقات اصالح و تهیه
 hsgarmaroodi@gmail.com 

 
بوته ميري کنجد ناشي از عوامل قارچي نقش مهمي در کاهش عملکرد ساليانه اين محصول داشته و ارزيابي مقاومت ارقام کنجد به عوامل 

هاي گردد. دو عامل اصلي بوته ميري کنجد در کشور،قارچمحصول محسوب ميگران اين بيماريزاي قارچي، از اهداف اصلي اصالح
Fusarium oxysporumf.sp. sesame و Macrophomina phaseolina مي باشند که از اکثر نقاط ايران و جهان گزارش

هاي کنجد ين سطوح مقاومت ارقام و الينمنظور تعياند. اين عوامل بيماريزا در تمام مراحل رشدي قادر به آلوده کردن کنجد هستند. بهشده
هشتاد و يک رقم و ژنوتيپ کنجد در يک مزرعه آلوده به عوامل بيماريزاي قارچي ياد به هردوگونه ي بيمارگر يادشده در شرايط طبيعي، 

ده در دو تکرار در سه در قالب طرح التيس سا هکتاري موسسه تحقيقات اصالح و تهيه نهال و بذرواقع در کرج 400در مزرعه شده واقع 
سال متوالي کاشته شدند. پوسيدگي فوزاريومي به صورت يک طرفه به همراه پوشش سفيد رنگي روي ساقه ديده مي شود در حاليکه در 

 هاي آلوده از نقاطپوسيدگي ذغالي تمام بافت ساقه خاکستري شده و به صورت گرد ذغال روي آن مشاهده ميگردد.در پايان سال اول بوته
ميري يادداشت شده هاي آلوده به بوتهآوري و پس از خرد کردن، به مزرعه افزوده شدند. در پايان هر فصل رويشي درصد بوتهمختلف جمع

هاي آلوده روي بيمارگر، تعدادي از ساقه سطوح مقاومت آنها تعيين گرديد. براي اطمينان از حضور قارچو با استفاده از مقياس پنج قسمتي 
شناسي شناسايي گرديدند. غلظت کشت شدند و دو گونه ياد شده با استفاده از خصوصيات ريختزميني دکستروز آگار نيمشت سيبمحيط ک

کدام از تجزيه و تحليل آماري گرديدند. نتايج در هر سه سال نشان داد که هيچ SAS 9.2افزار آوري شده با استفاده از نرمهاي جمعداده
و  17هاي مغاندرجات مختلف به اين بيماري آلوده شدند. . نتايج سال اول نشان داد که الينمصون از بيماري نبوده و بهها ارقام و ژنوتيپ

ها به عنوان حساس و نسبتاً حساس متحمل بودند. بقيه ارقام و الين 1و کرج 142، ژاپني 3هاي مغان، واکنش نسبتاً مقاوم و الين2عراقي
، 12هاي هنديبه عنوان الين نسبتاً مقاوم و الين %1با متوسط آلودگي اصالح شده زير  19دوم الين مغان بندي شدند. در سالدسته
در سطح  14و مغان 17هاي مغانهاي متحمل قرار گرفتند. نتايج سال سوم نشان داد که اليندر سطح الين 9و هندي 5، مغان14مغان

در سطح ارقام و  13، ناز چند شاخه،محلي مغان و مغان3، مغان 2، عراقي1، کرج19، مغان، محلي سيستان142هاي ژاپنينسبتاً مقاوم و الين
دست هاي بههاي آزمايشگاهي حاکي از باال بودن سطوح مقاومت در ارقام و الينهاي متحمل قرار گرفتند. نتايج اين تحقيق و ارزيابيالين

 باشد. آمده از منطقه مغان مي
 

 Fusariumoxysporumf.sp. sesame،Macrophominaphaseolinaبه بيماري،  اصالح واژه های کلیدی:
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عامل بیماری  Erwinia amylovoraعلیه Pantoea agglomeransشناسایی و بررسی اثر آنتاگونیستی جدایه 

 آتشک سیب و گالبی دراستان مازندران

 
 2اله رحیمیانحشمت و1سمن فیروزیان بندپی

 

 شد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریدانشجوی کارشناسی ار-1
 عضو هیئت علمی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری -2

 s.firouzian@stu.sanru.ac.ir 
 

سر دنياست و موجب سوختگي )نکروز( وسيع و سريع دار در سراهاي خطرناک درختان ميوه دانهاز بيماري (Fire Blight)بيماري آتشک
سرخيانو به ويژه به زير خانواده به گياهان تيره گلErwinia amylovoraگردد. بيمارگر هاي رويشي و زايشي ميبافت

Pomoideaeچند تند،هرپذير اين خانواده هسترين محصوالت اقتصادي آسيبخسارت قابل توجهي را وارد مي کند. گالبي و سيب از مهم
 200، 1394اند. در بهار سال ، به اين بيمارگر حساسنيز Prunusهاي سرخيان، از جمله تعدادي از گونهجنس از خانواده گل 32دست کم 

 يک به چند تکه ها هرهاي حومه جمع آوري و به آزمايشگاه آورده شدند؛ نمونهي سالم درختان سيب در باغجدايه باکتري از بافت شکوفه
دهنده الکتريکي چرخشي به روي تکان 40ليتر توئين ليتر آب مقطر استريل و يک ميليميلي100هاي جداگانه حاوي خرد گرديده و در ارلن

دقيقه در سرعت متوسط قرار گرفت. قطراتي از سوسپانسيون حاصل با لوپ استريل به روي محيط کشت آگار غذايي حاوي  30مدت 
هاي فيزيولوژيک، بيوشيميايي و مورفولوژيک روي د ضلعي کشت داده شد و پس از خالص سازي، آزمونبه روش چن (NAS)سوکروز 

ها گيري هاله بازداري از رشد آنها باآزمون هاله بازدارنده)آنتي بيوز(، اندازهها انجام گرفت. همچنين اثر بازدارندگي يک گروه از جدايهجدايه
( و توليد آنتي بيوتيک بررسي شد. به منظور تعيين Disk diffusionز رشد پيرامون قرص کاغذي)در محيط کشت جامد، هاله بازداري ا

تر هاي متفاوت و پايينها در غلظتکشت يک شبه آن (Cell free supernatant)ها، پاليدهجدايه (MIC)حداقل غلظت بازدارندگي
ز رشد باال، کروي شکل، گرم منفي، بي هوازي اختياري، کاتاالز مثبت و اکسيداز هاي داراي توانايي بازداري امورد ارزيابي قرار گرفت. جدايه
داراي سايه سبز متاليک بود. در EMBها در روي محيط کشت رنگدانه زرد توليد کردند کلوني آنYDCمنفي بودند. در روي محيط 

توليد و نيترات را به نيتريت احيا  s2Hئين گاز قادر به توليد رنگدانه فلورسنت نبودند. از سيست (King s B)ب-محيط کشت کينگ
 آرابينوز، -هاي الهاي بررسي شده از قنداوره نبودند. جدايهکردند،اسکولين و ژالتين را هيدروليز کرده اما قادر به هيدروليز آرژنينو

 سوربيتول، آدونيتول،  -بيوز، ديهاي مليقندآرابيتول، مالتوز، رامنوز، سوکروز، ترهالوز، زايلوز استفاده کردند،ولي توانايي مصرف -دي
نمک طعام رشد نمودند اما در غلظت  2٪آرابيتول، زايليتول، الکتوز، دوليسيتول و آرابيتول را نداشتند. روي محيط آگار غذايي حاوي -ال
ي مقايسه شده با يک جدايه مرجع هاي سلولها متوقف شد. بر پايه خصوصيات فنوتيپي،نقوش الکتروفورزي پروتئيننمک طعام رشد آن ٪3

P.agglomerans پزشکي ساري، شباهت باالي چند جدايه با گونه موجود در بخش گياهP.agglomerans اي مشخص گرديد، قطعه
ها تکثير و توالي آن PCRبا 1RD1, (FD(کارگيري يک جفت آغازگر عمومي(، با بهApk 30يک جدايه نماينده)جدايه16S rRNAاز ژن
مشخص ساخت توالي  مقايسه شد که (GenBank)تعيين و باتوالي نواحي مشابه در ژن بانک(Bioneer,Korea)شرکت توسط

هاي موجود در ژن بانک داشت. جدايه P.agglomeransهاي( را با توالي جدايه98٪باالترين شباهت )ي ياد شدهنوکلئوتيدي جدايه
ي بازدارنده)آنتي بيوز( تعيين گرديدند و گيري روش توليد هالهکارب و گالبي به خوبي با بهداراي قابليت آنتاگونيستي عليه عامل آتشک سي

هاي آنتاگونيست به طور معني داري تواند يک مکانيسم مهم در کنترل بيولوژيک بيماري آتشک باشد. جدايهبيوز ميمشخص شد که آنتي 
ها در پيشگيري از بيماري توانايي آن جلوگيري نمايند. E.amylovoraاکتري نسبت به شاهد توانستند در شرايط آزمايشگاه از رشد ب

 آتشک در شرايط گلخانه در دست بررسي است.
 

 MICقرص کاغذي، بيوز،آنتي ،Erwinia amylovora واژه های کلیدی:
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 نبالست برنج و خصوصیات زراعی آ های مختلف بذر در کاشت مستقیم برنج روی بیماریاثر تراکم

 
 3سحر نور محمدی و 2رحمان عرفانی، 2وحید خسروی، 1، صفرعلی مهدیان1امید کاظمی نیا

 

 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری.1

 آمل -موسسه تحقیقات برنج .2
 دانشجوی کارشناسی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری.3

kazeminia.omid@gmail.com 

 
هاي متداول در دنيا اي برخوردار است. کشت مستقيم برنج يکي از روشبرنج در کشور ما از اهميت ويژهتهيه و تأمين مواد غذايي خصوصاً 

اي از نقاط ايران مانند خوزستان است. تغييرسيستم کشت نشايي به کشت مستقيم به وسيله برخي عوامل از جمله هزينه و پاره
( از Pyricularia oryzaeبالست ) مارگرهاگسترش مي يابد.بيماريتر و کاهش خسارت برخي بيساده کمتر،مديريت آب،عمليات

مهمترين بيماري برنج است که مي تواند خسارت قابل توجهي به محصول برنج وارد کند.دراين پژوهش برنج به روش مستقيم در مزرعه 
طلوب در واحد سطح و شاخص اين اصلي کشت شد و ميزان شيوع بيماري بالست و برخي صفات زراعي برنج ارزيابي شد. عملکرد م

 هاي کاملبيماري در مقايسه با روش کشت نشايي )غير مستقيم( مورد ارزيابي قرار گرفت.آزمايش به صورت طرح فاکتوريل در قالب بلوک

حلي، شيرودي، کيلوگرم در هکتار( و ارقام برنج شامل )طارم م 100و  75، 50تصادفي در سه تکرار اجراء شد. تراکم کاشت در سه سطح )
ز فجر و کوهسار(انتخاب شدند.بذرها ابتدا جوانه دار شدند و در هفته آخر ماه فروردين بر اساس ميزان تراکم در هکتاربذرپاشي شدند. بعد ا

گرفت.صفات بذرپاشي يک مرحله آبياري انجام شد و پس از آن آبياري و عمليات زراعي طبق روش معمول در سيستم کشت نشايي انجام 
دهي،زمان گلدهي،تعداد بوته در متر مربع و اجزاء عملکرد مانند ميزان محصول در واحد زراعي از قبيل درصد سبز شدن بذور،زمان پنجه

 9گيري شد. بيماري بالست برگ با معيار صفر تا هاي پر و پوک در مرحله رسيدگي کامل اندازهسطح، تعداد کل دانه در خوشه،درصد دانه
يجه تجزيه واريانس داده ها نشان داد که نوع کشت روي صفات مورفولوژيکي برنج معني دار بود.اما روي ميزان بيماري معني ارزيابي شد.نت

. دار نبود.تراکم کاشت روي ميزان بيماري تاثير معني داري داشت. اما اثر آن در صفات مورفولوژيک تنها روي تعداد دانه خالي معني دار شد
مام صفات، اعم از ميزان بيماري و صفات مورفولوژيک معني دار بود. اين يافته نشان مي دهد که انتخاب رقم مناسب تاثير رقم بر روي ت

مي تواند در کنترل بيماري نقش مهمي داشته باشد. اثر متقابل رقم در نوع کشت روي صفات مورفولوژيک معني دار بود. اماروي ميزان 
رقم در تراکم روي ميزان بيماري معني دار بوده و روي صفات مرتبط با تعداد دانه هم تاثيرات معني داري بيماري معني دار نبود. اثر متقابل 

عالوه بر  در کشت مستقيم برنج 75و 50هاي توان نتيجه گرفت که با انتخاب رقم مناسب)شيرودي و فجر( و استفاده از تراکمداشت.مي
تر در مزرعه و هزينه کم کاهش استفاده از سموم شيميايي,شايي باعث بهبود مديريت آبکاهش بيماري بالست برنج درمقايسه با کشت ن

شود.همچنين کشت مستقيم برنج عملکرد مطلوب زراعي را در حدي که بتوان با کشت نشايي مقايسه کرد نسبت به کشت نشايي مي
 بوجودآورد.

 

 .برنج، کاشت مستقيم، مديريت بيماري واژه های کلیدی:
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 (Calonectria pseudonaviculata)ثر کنترلی چند نانوذره فلزی روی قارچ عامل سوختگی شمشاد ا
 

  2و مهسا خاکساری1صفرعلی مهدیان
 

 استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  .1

 وم کشاورزی و منابع طبیعی ساریدانش آموخته سابق کارشناسی ارشد رشته بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه عل .2

safaralim@gmail.com 
 

متر( مي پردازد. اين فنآوري که قدرت سازماندهي 10 -9فنآوري نانو علمي است که به شناسايي، توليد و استفاده از مواد در مقياس نانومتر )
ها، تهيه سموم شيميايي و ها و باکترياري شناسي گياهي براي تشخيص بيمارگرها، مبارزه با قارچرا در حد ملکولي فراهم ساخته در بيم

 براي توليد نانو حسگرهاي زيستي کاربرد دارد. ذرات فلزي نانو بازدارنده بسياري از عوامل بيماريزاي قارچي و باکتريايي گياهان هستند.
ها و ها باشد که بسياري از قارچبيوتيکها و آنتيتواند جايگزين خوبي براي قارچکشين ميهاي بسيار پاياستفاده از نانوذرات با غلظت

هاي عامل ايجاد سوختگي برگ و ساقه شمشاد در جنگل Calonectria pseudonaviculataها به آنها مقاوم شده اند. قارچ باکتري
ضر به منظور کنترل اين بيماري آزمايشي در قالب طرح کامالً تصادفي با منطقه شمالي ايران به ويژه استان مازندران است. در پژوهش حا

Nano)- ، کربنات کلسيم Nano)- (NiO، اکسيد نيکل Nano)- (Ag، نقره Nano)- (Cuپنج تيمار نانوذره فلزي شامل )مس 

)3CaCO  و سيليکونSi) -(Nanoروي قارچ عامل بيماري در چهار تکرار در شرايط آزمايشگاه ان ) جام شد. قارچ عامل بيماري از برگ و
درجه سلسيوس کشت و  25تا  20با دماي  WAو  PDAساقه درختان شمشاد با عاليم مشکوک به بيماري جداسازي و در محيط کشت 

قبل از منعقد شدن با نانوذرات مخلوط شد و سپس قارچ بيمارگر روي آن کشت داده شد. نتيجه  PDAخالص سازي گرديد. محيط کشت 
درصد، نانوذرات نقره در  100و  93، 35، 21پي پي ام به ترتيب  1000و  100، 50، 5هاي آزمايش نشان داد که نانوذرات مس در غلظت

پي پي ام به  10000و  1000، 100، 10، 1هاي درصد، نانوذرات نيکل در غلظت 10و  8، 4پي پي ام به ترتيب  200و  20، 2هاي غلظت
درصد و نانوذرات سيليکون در  6و  3پي پي ام به ترتيب  100و  50درصد، نانوذرات کلسيم در غلظت هاي  65 و 12، 9، 7، 6ترتيب 
هاي درصد بازدارندگي از رشد ميسليوم قارچ داشتند. بين تيمار شاهد و غلظت 8و  5، 3پي پي ام به ترتيب  1000و  700، 500هاي غلظت

پي پي ام  10000رها تفاوت معني داري مشاهده شد. در تيمار نانوذرات نيکل فقط با غلظت پي پي ام در تمامي تيما 1000و  100، 50
)غلظت نامناسب( تفاوت معني دار با شاهد مشاهده شد. نتايج حاکي از آن است که در بين پنج نانوذره فلزي داراي خاصيت قارچکشي تنها 

تواند جايگزين مناسبي براي سموم شيميايي پر خطر باشد. امل داشت و ميپي پي ام( اثر کنترل کنندگي ک 100نانوذرات مس )با غلظت 
ها تواند براي کاهش مصرف آنها در واحد سطح است. استفاده از نانوذرات مس مييکي از مشکالت ترکيبات مس مقدار مصرف زياد آن

 کمک کننده باشد. 
 

 .سوختگي شمشاد، مديريت کنترل، نانوذرات واژه های کلیدی:

  

mailto:safaralim@gmail.com
mailto:safaralim@gmail.com
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سیلیومی و القای مقاومت در پرتقال رقم تامسون تحت بر پوسیدگی کپک سبز پنی تابش فرابنفش سیتاثیر 

 شرایط درون زیوه

 
 3و فرشاد رخشنده رو 2وحید زرین نیا  ،1فاطمه سکه چی

 

 ات، تهران.گروه بیوتکنولوژی کشاورزی،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیق.1
 گروه گیاه پزشکی،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهران..2

 گروه بیماری شناسی گیاهی،دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات، تهران. .3
f.sekehchi@gmail.com 

 
باشد. بيماري در طول دوره انبارماني مطرح ميعامل به عنوان خسارت زاترين  (Penicillum digitatum) بيماري کپک سبز با عامل

رسند، داراي استفاده از ترکيبات شيميايي مصنوعي براي کنترل پوسيدگي کپک سبز در محصوالتي که به مصرف مستقيم انسان مي
باشد. پژوهش حاضر با يميايي و سالم براي کنترل محصوالت باغباني ضروري ميهاي غيرشهايي است. بنابراين استفاده از روشمحدوديت

سيليوم ديجيتاتوم و فعاليت آنتي اکسيدانهاي دفاعي با استفاده از پرتو فرابنفش سي در هدف بررسي کنترل پوسيدگي ناشي از قارچ پني
براي اين منظور تعدادي ميوه آلوده به آزمايشگاه منتقل گرديد. هاي پرتقال پس از برداشت انجام گرفت. نانومتر در ميوه 254طول موج 

سيليوم و جداسازي، خالص سازي و شناسايي قارچ پني (PDA) پس از کشت نواحي آلوده بر روي محيط کشت سيب زميني دکستروز آگار
 4هاي پرتقال که در ناحيه استوايي آنها ميوهاسپور بر ميلي ليتر تهيه و در  610ديجيتاتوم انجام شد. سپس سوسپانسيون اسپوري با غلظت 

ساعت پس از آلوده سازي نمونه ها،  24ماکروليتر بر سوسپانسيون اسپوري تلقيح گرديد و  50زخم ايجاد شده بود، و به هر زخم با حجم 
ده به قارچ بدون تيمار با پرتو نيز به هاي آلودر اين آزمايش ميوهکيلوژول بر مترمربع( قرار گرفتند.  3و  5/1، 75/0تحت تابش در دزهاي )

ميوه به  3با سه تکرار به ازاي هر تيمار و  (CRD)آزمايشات در قالب طرح کامال تصادفي  عنوان تيمار شاهد مورد استفاده قرار گرفت.
جهت ارزيابي فعاليت روز اندازه گيري شد.  15ازاي هر تکرار انجام پذيرفت. جهت ارزيابي شاخص آلودگي، مساحت پوسيدگي به مدت 

هاي تيمار شده و شاهد ساعت پس از پرتوتابي، از گروه 72و  48، 24هاي هاي پراکسيداز، کاتاالز و پلي فنل اکسيداز، در زمانکمي آنزيم
يم در دماي هاي مختص هر آنزها انجام شد و جذب واکنش رنگزايي در طول موجپالپ جدا گرديده و استخراج عصاره آنزيمي از نمونه ميوه

ها با اندازه گيري غلظت پروتيين درجه سانتيگراد در دستگاه اسپکتروفتومتر يادداشت برداري شد. جهت سنجش فعاليت اختصاصي آنزيم 25
بر اساس روش برادفورد انجام شد. نتايج نشان داد که تيمار فرابنفش سي باعث کاهش رشد قارچ عامل بيماري شده به طوري  هاتام نمونه

 75/0هاي پرتوتابي شده با دز داشتند و ميوه هاي شاهدهاي تيمارشده در مقايسه با ميوهه اختالف معني داري بين مساحت پوسيدگي ميوهک
هاي پراکسيداز، کاتاالز و کيلوژول بر مترمربع آلودگي کمتري نسبت به ديگر دزهاي پرتوتابي داشتند. همچنين کاهش ميزان فعاليت آنزيم

رسد که بازدارندگي پرتو از گسترش هاي شاهد مشاهده شد. در نهايت به نظر ميهاي تيمار شده در مقايسه با ميوهاکسيداز در ميوهپلي فنل 
هاي دفاعي و تاثير مستقيم بر کاهش فعاليت قارچ عامل بيماري بيماري از طريق به تاخير انداختن دوره پيري ميوه با کاهش فعاليت آنزيم

تواند جايگزين مواد شيميايي به خصوص قارچ هاي بهينه ميتوان نتيجه گرفت که تابش فرابنفش سي در شدتق نتايج ميباشد. طبمي
 کشها در انبارماني محصوالت باغباني بشود.

 

 .پرتوتابي، کنترل پوسيدگي، پراکسيداز، کاتاالز، پلي فنل اکسيداز واژه های کلیدی:
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 عامل سوختگی سیاه خرما Ceratocystis paradoxa اسانس گیاهی علیهارزیابی پتانسیل ضد قارچی چند 

 
 2و هادی محمودی1، احمد درخشان1اقدس خطیب 

 

 کاشمردانشگاه علم و فرهنگ شعبه .1
 .بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان جنوبی.2

giyahpezeshk2014@gmail.com 
 

امروزه پيامد هاي مخرب زيست محيطي به دليل استفاده از سموم شيميايي در امر کنترل آفات و بيماري هاي گياهي، توجه محققان را به 
ازي روش هاي کنترل بيماري هاي گياهي از طريق استفاده از عوامل طبيعي معطوف داشته است. يکي از روش هاي غير شيميايي بهينه س

 مبارزه با عوامل مذکور استفاده از ترکيبات طبيعي از جمله اسانس و عصاره گياهان دارويي مي باشد. سوختگي سياه نخل خرما ناشي از

Ceratocystis paradoxa از بيماري هاي قارچي شايع در نخلستان ها و همچنين بر روي آناناس بسياري از کشورهاست که  يکي
سوختگي سياه نخل خرما ، بيماري است که به قسمتهاي مختلف نخل مانند برگ، جوانه مرکزي،  همه ساله خسارت زيادي به بار مي آورد.

آورد.اين پژوهش با هدف ارزيابي فعاليت ضد قارچي اسانس ي سياه بوجود ميآذين سوختگگلوگاه و خوشه حمله مي کند و در برگها و گل
 Rosmarinus Officinalis)( ورزماري) Elettaria Cardamomum، هل سبز)Aloe Vera)گياه آلوئه ورا)سه گونه گياهي شامل 

تصادفي در چهار تکرار انجام گرفت. در شرايط آزمايشگاهي در قالب طرح کامال  Ceratocystis Paradoxaروي رشد عامل بيمارگر
کاغذي در  ديسک روش از استفاده با اسانس ها قارچي ضد فعاليت شد. دستگاه کلونجر تهيه کمک به و آب با تقطير روش به اسانس

و داده ها با گرفت و پس از سه روز متوالي قطر هاله بازدارنده اندازه گيري  ميکروليتر بر ديسک انجام 50و 25، 15، 10، 5غلظت هاي 
تجزيه و تحليل شد. معادالت مربوط به اثر غلظت هاي مختلف هر يک از اسانس هاي گياه هل  Ecxelو  SASاستفاده از نرم افزارهاي 

( برازش گرديد. نتايج نشان 0.9=2R) y=30.7ln(x)-29.3( و 0.9=2R) y=34ln(x)-21.72و رزماري بر رشد قارچ مذکور به ترتيب 
دارد و  C. Paradoxaميکروليتر بر ديسک بهترين تاثير را عليه  50و  25اسانس هاي مورد استفاده، اسانس هل با غلظت  داد که در بين

 ميکروليتر بر ديسک به باال توانست 25به طوري که از غلظت  بود.. برخوردار بيشتري مهار کنندگي از رزماري و آلوئه ورا اسانس به نسبت

ميکروليتر  50نمايد. بيشترين درصد بازدارندگي از رشد بيمارگر با استفاده از اسانس رزماري از غلظت  متوقف املک طور به را بيمارگر رشد
نه به باال اتفاق افتاد و در مجموع خاصيت بازدارندگي اسانس هل از اسانس رزماري بيشتر بود . در اين بررسي اسانس گياه آلوئه ورا هيچ گو

. بررسي هاي ميکروسکوپي متالشي شدن کل سيتوپالسم را نشان داد. خواص ضد قارچي دو اسانس گياه هل اثر بازدارندگي نشان نداد
سبز و رزماري بر عامل بيماري سوختگي سياه نخل خرما مي تواند نويد بخش کشف راهي براي کنترل غير شيميايي اين بيماري گياهي با 

 .انجام مطالعات تکميلي باشد
 

 .رزماري و آلوئه ورا ، هل ، Ceratocystis Paradoxa انس،اس :کلیدی های واژه

  

mailto:کاشمر2.بخش%20تحقیقات%20گیاهپزشکی،%20مرکز%20تحقیقات%20و%20آموزش%20کشاورزی%20و%20منابع%20طبیعی%20خراسان%20جنوبی.giyahpezeshk2014@gmail.com
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 ، مقایسه هیستوپاتولوژیکی ارقام متحمل و حساس سویا Macrophomina phaseolinaبررسی پروسه آلودگی 
 

  6و حمیدرضا بابائی 5آبادی نجف، مسعود سلطانی 4 ، مجید هاشمی3 ، سید باقر محمودی2، دوستمراد ظفری1پریسا همتی

 

 کرج .کارشناس آزمایشگاه بیوتکنولوژی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر1
 .هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان2
 .هیئت علمی و ریئس موسسه تحقیقات اصالح وتهیه بذر چغندر قند کرج3
 .هیئت علمی واحد پاتولوژی غالت موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج 4
 عضای هیئت علمی موسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر کرج .ا6و  5

p.hemmati@yahoo.com 
 

هاي سويا در مناطق اصلي کشت ترين بيمارييکي ازشايع .Macrophomina phaseolina (Tassi) Goidپوسيدگي ذغالي ناشي از 
هاي مناسب زراعي و يا شيميايي براي کنترل اين بيماري در سويا، يافتن منابع ژنتيکي جه به عدم وجود روشباشد. با تواين محصول مي

پاتوژن در پروسه توسعه بيماري از اهميت بااليي در ترسيم -مقاومت از اهميت بااليي برخوردار است. درک صحيح رفتار برهمکنش ميزبان
اي در ارتباط با اختالف پروسه آلودگي در ارقام متحمل و حساس سويا انجام اکنون مطالعه مقايسهباشد. تهاي اصالحي برخوردار ميبرنامه

نشده است. در مطالعه حاضر، بر اساس تحقيقات قبلي، ارقام هاچستون و ويليامز، به ترتيب، به عنوان ارقام متحمل و حساس سويا براي 
هاي هيستوپاتولوژيکي به زني شدند. برشهاي پاتوژن مايهروزه با ميکرواسکلروت 40هاي هيستوپاتولوژي انتخاب شدند. گياهان بررسي

هاي تلقيح شده تهيه شد و بعد از رنگ آميزي با الکتوفنل کاتن صورت روزانه ) تا تکميل سيکل بيماريزائي پاتوژن مورد مطالعه( از ريشه
هاي آلوده، نشانگر رفتار متفاوت قارچ در ارقام ناشي از بررسي ريشه بلو در زيرميکروسکوپ نوري بررسي شدند. نتايج هيستوپاتولوژي

ها در بافت متحمل و حساس بود. ارقام متحمل و حساس از نظرمدت زمان مورد نياز براي نفوذ پاتوژن به درون ريشه، ميزان پيشروي ريسه
ها، ظهور ي زيادي را نشان دادند. جوانه زني ميکرواسکلروتآلوده و طول مدت مورد نياز براي توليد ميکرواسکلروت اختالفات هيستولوژيک

رسد که سه روز بعد از تلقيح هاي اوليه و متعاقبا رشد آنها در سطح هر دو رقم با سرعت يکساني اتفاق افتاد، هر چند به نظر ميهيف
(3dpi) ها تا م حساس از مرحله جوانه زني ميکرواسکلروتها تنها قادر به نفوذ به درون بافت رقم حساس بودند. پروسه آلودگي در رقهيف

روز تعيين شد، در حاليکه در مدت مشابه پيشروي بيشتري در رقم متحمل مشاهده  14هاي جديد در ناحيه آوندها، توليد ميکرواسکلروت
رد قارچ فوزاريوم گزارش شده بود، ها توسط قارچ که قبال در موزايي در رقم متحمل در واکنش به آلودگي ريشهريشه نشد. همچنين پديده

براي اولين بار در مورد اين پاتوژن مشاهده شد. نتايج هيستوپاتولوژيکي به دست آمده حاکي از آن بود که برخالف نظرات موجود 
ي سريع رغم پيشرودهد. عليبايوتروف از خود نشان ميدرخصوص نکروتروف بودن، اين پاتوژن رفتاري مشابه عوامل بيماريزاي همي

ها حفظ شدند. پيشروي هاي سلولي )در رقم حساس( تا تکميل سيکل زندگي پاتوژن و توليد ميکرواسکلروتبيمارگر در رقم حساس، ديواره
درون سلولي بيمارگر در رقم متحمل در مقايسه با پيشروي بين سلولي آن در رقم حساس، ممکن است يکي از داليل پيشروي کند پاتوژن 

ل باشد. با توجه به پيشروي کند قارچ در رقم متحمل، افزايش مدت زمان الزم براي تکميل سيکل زندگي و عدم توانايي در رقم متحم
هاي گياه براي کاهش حجم اينوکلوم اوليه در تواند از مکانيسمپاتوژن براي توليد ميکرواسکلروت در مدت زمان مشابه رقم حساس، مي

 سال زراعي بعد باشد. 
 

 .سويا، مکانيسم تحمل، ماکروفومينا، هيستوپاتولوژي کلیدی: واژه های
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 غربال هیبریدهای دیپلوئید مقاوم به نماتد مولد سیست در چغندرقند

 
 ، مژده کاکوئی نژاد، سید باقر محمودی و پرویز فصاحت سعید واحدی

 

 شاورزی، کرج، ایران مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندر قند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج ک

sdvahedi@ yahoo.com 

 

چغندر قند يکي از دو محصول مهم تامين کننده قند در جهان مي باشد. نماتد سيستي چغندر قند مهم ترين نماتد اين گياه محسوب مي 
ر تمام مناطق چغندرکاري دنيا درصد برآورد شده است. نماتد سيستي، تقريبا د 10شود. کاهش عملکرد چغندر قند در اثر حمله نماتدها حدود 

نسل در سال توليد مي کند. در حال حاضر با توجه به عدم تاثير روش هاي زراعي و  2-5يافت مي شود و بسته به شرايط اقليمي بين 
حقيق ارزيابي و شيميايي در مهار و کنترل بيماري مذکور، بهترين و موثرترين راه کنترل، استفاده از ارقام مقاوم مي باشد. هدف از اين ت

در گلخانه موسسه تحقيقات اصالح و  1394غربال الين هاي گرده افشان چغندر قند مقاوم به نماتد مولد سيست بوده و آزمايش در سال 
 Hetroderaتهيه بذر چغندر انجام گرديد. از يک جمعيت گرده افشان حامل ژن هاي مقاومت به نماتد مولد سيست چغندر قند )

schachtii ،) در اين آزمايش از ارقام تکرار مورد ارزيابي قرار گرفتند 10در شرايط گلخانه در قالب طرح کامالً تصادفي با  هيبريد 51تعداد .
پس از جداسازي سيست ها از خاک با استفاده از حساس رسول و جلگه و ارقام مقاوم پائولتا، سانتا و توکان به عنوان شاهد استفاده شد. 

گياهچه هر الين در  10يه الرو زنده )با کلريد روي(، الروهاي تفريخ شده پس از شمارش، توسط سرنگ مخصوص به روش فنويک و ته
بوته ( تلقيح گرديد. 350تا  300الرو نماتد در سه نوبت )هر نوبت بين  1000به هر گياهچه مرحله شش برگي در سه نوبت مايه زني شدند. 

درجه سانتي گراد قرار گرفته و دو ماه پس از مايه زني، تعداد سيست شيري رنگ  25خانه با دماي ها در ليوان هاي يک بار مصرف در گل
تجزيه و  SAS داده هاي به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماري .روي ريشه هر بوته شمارش و مبناي مقايسه ژنوتيپ ها قرار گرفت

ماري اختالف معني داري در سطح يک درصد با يکديگر دارند. ميانگين درصد بوته هاي تحليل شد. نتايج نشان داد که هيبريدها از لحاظ آ
ار مقاوم در هر تيمار محاسبه و گياهان با ميانگين تعداد سيست کمتر از ده عدد مقاوم تلقي شدند. براين اساس، هيبريد ها در چهار گروه قر

هيبريد در گروه نيمه مقاوم و  14ا بيشترين حساسيت در يک گروه قرار گرفتند. هيبريد آزمايش ب 14گرفتند. شاهد جلگه و رسول به همراه 
هيبريد ديگر با کمترين تعداد الرو کامال مقاوم به نماتد مولد سيست چغندر نشان دادند. با توجه  19در نهايت ارقام پائولتا و سانتا به همراه 

ها به عنوان والدهاي گرده افشان ديپلوئيد در برنامه هاي اصالحي و تهيه  به مقاومت باالي هيبريدهاي به دست آمده مي توان از آن
 هيبريدهاي مقاوم بهره جست.

 

 (Hetrodera schachtii)چغندرقند، هيبريد، نماتد مولد سيست چغندرقند واژه های کلیدی:
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 ارزیابی گرده افشان های دیپلوئید مقاوم به بیماری ریزومانیا در چغندر قند
 

 ، کیوان فتوحی، محسن بذر افشان، جمشید سلطانی، محمدرضا اوراضی زاده و سعید صادق زاده حمایتیواحدیسعید 
 

 مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندر قند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران 
sdvahedi@ yahoo.com 

 

رقند محسوب مي شود. با عنايت به گستردگي بيماري ريزومانيا در برخي از استان بيماري ريزومانيا يکي از مهمترين بيماري هاي چغند
هاي کشور از جمله فارس ، خراسان، اصفهان و آذربايجان غربي و عواقب ناشي از وجود اين بيماري از جمله کاهش عملکرد قند در واحد 

تجارتي ضرورت دارد. اين بيماري عالوه بر کاهش شديد وزن سطح، اصالح و شناسايي گرده افشان هاي متحمل جديد جهت توليد ارقام 
ريشه موجب کاهش عيار قند نيز مي شود. با توجه به خاکزاد بودن عامل بيماري و عدم کارايي روش هاي متداول مبارزه با بيماري هاي 

اين تحقيق از گرده افشان هاي مقاوم خاک زاد، مقاومت ژنتيکي موثرترين روش کاهش خسارت اين قبيل بيماري ها محسوب مي شود. در 
به عنوان والد پدري و يک سينگل کراس  "تهيه گرده افشان ديپلوئيد مقاوم به بيماري ريزومانيا در چغندر قند"بدست آمده از فاز اول پروژه 

پايه هاي  1393هار سال ( به عنوان پايه مادري، براي دستيابي به هيبريدهاي متحمل استفاده شد. لذا در بSB36*7112پر محصول )
پدري و مادري از زمين اصلي برداشت و به ايزوله هاي مخصوص تکثير بذر انتقال و مورد کشت قرار گرفتند. بذر توليد شده در تابستان 

 15، بذر 1394برداشت و سپس عمليات بوجاري و فراوري بذر براي تمامي هيبريد هاي بدست آمده انجام شد. در بهار سال  1393سال 
و ارقام مقاوم داخلي پارس و زرقان در  7R26هيبريد بدست آمده به همراه شاهد حساس شريف و شاهد هاي مقاوم خارجي نوودرو و 

خزانه بيماري استان هاي فارس، آذربايجان غربي و خراسان رضوي کشت و در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با شش تکرار مورد 
از کشت کليه عمليات داشت اعم از آبياري، وجين ، تنک، مبارزه با افات و بيماريها و علفهاي هرز و... بطور معمول ارزيابي قرار گرفتند. بعد 

در منطقه انجام شد. در طول فصل رشد هيبريدها از نظر تعداد بوته )يک هفته بعد از تنک(، وضعيت رشد و سبزي برگ ها و يکنواختي 
با رعايت فرض هاي اساسي تجزيه واريانس محاسبه و مورد  SPSSو  SASدر برنامه هاي آماري  نمره دهي شدند. نتايج به دست آمده

نتايج تجزيه مرکب نشان داد بين تيمارهاي مورد آزمون، اختالف معني داري در سطح آماري يک درصد وجود داشت. تحليل قرار گرفت. 
 * (SB36 * 7112)، پارس و 7R26 ،(7112 * SB36) * 89016 - P.4بيشترين مقدار عملکرد ريشه مربوط به ژنوتيپ هاي 

89003 - P.5  تن در هکتار بود که از آن ها مي توان در برنامه هاي اصالحي آينده  54/66و  03/68، 98/68، 89/74به ترتيب معادل
 استفاده نمود.

 

 .ارقام مقاوم، چغندر قند، ريزومانيا واژه های کلیدی:
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فرنگی آلوده به در گوجه PR1بر نرخ بیان ژن  CHA0 Pseudomonas fluorescensاکتری اثر سالیسیلیک اسید و ب

 Meloidogyne javanicaگرهی نماتد ریشه
 

 2علی نیازی و 1گانیاله چاره، حبیب1، محمد عبدالهی1زهرا دهقانیان

 

 پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوجگروه گیاه.1
 نشگاه شیرازپژوهشکده بیوتکنولوژی، دا.2

Zahra.dehghanian90@gmail.com 
 

 براي رقابت خصوصبه  غذايي و مواد فضا، براي رقابت بيوزيس، آنتي هايپديده از جمله مختلف هايمکانيسم طريق از زيستي کنترل

زاي عوامل بيماري گردد.مي اعمال مقاومت القاء و رشد گياه افزايش پارازيتيسم، و ليزکننده هايآنزيم سيدروفر، توليد توليد طريق از آهن
توسط  کنند. تشخيص اين مولکول( توليد ميElicitorکننده )هاي فعالسري مولکولگياهي مختلف پس از حمله به ميزبان خود، ، يک 

زايش مقاومت گياه از ها باعث افگردد. اين پروتئينمي (PR)زايي هاي وابسته به بيماريسري پروتئينگياه، منجر به توليد و تجمع يک
، PRهاي ترين پروتئينيکي از شناخته شده .گرددها ميهاي ثانويه از جمله فيتوآلکسينطريق تقويت ديواره سلولي و توليد متابوليت

 PRهاي ترين گروه از پروتئينهاي برگ، فراواناست که با تشکيل دو درصد از کل پروتئين PR-1پروتئين ضد قارچي و ضد ااميستي 
 CHA0 Pseudomonasو باکتري  SAدر اثر القاگرهاي  PR1باشند. به منظور بررسي تغييرات وابسته به زمان در ميزان بيان ژن مي

fluorescens گرهي فرنگي آلوده به نماتد ريشهدر بافت برگ گوجهMeloidogyne javanicaتصادفي  ̋، آزمايشي در قالب طرح کامال
درجه سلسيوس(  26درجه سلسيوس و هشت ساعت تاريکي با دماي  30ساعت روشنايي با دماي  16نترل شده )در سه تکرار در شرايط ک

گرم کشت و در مرحله  350هايي پالستيکي با حجم در گلدان Urbana Earlyفرنگي رقم هاي گوجهانجام پذيرفت. بدين منظور گياهچه
ها با يک ميلي ليتر ساليسيليک اسيد زني گرديدند. پس از گذشت شش روز گياهچهمايهليتر سلول باکتري در ميلي 810چهاربرگي، با غلظت 

زني شدند. الرو سن دوم نماتد مايه 1000ساعت، گياهان با  24پاشي برگي تيمار گرديدند. پس از گذشت دو ميلي موالر به صورت محلول
ساعت پس از تيمار با  24 زمان با تيمار ساليسيليک اسيد )زمان اول(،زني باکتري و همدر چهار زمان مختلف شامل شش روز پس از مايه

زني با نماتد ساعت پس از مايه 48زني نماتد )زمان سوم( و ساعت پس از مايه 24زمان با تلقيح نماتد )زمان دوم(، ساليسيليک اسيد و هم
در نهايت با استفاده از تکنيک  .فت برگ از گياهان شداقدام به تهيه با cDNAو سنتز رشته اول  RNA)زمان چهارم( جهت استخراج 

qRT_PCR  بيان ژنPR1 هاي مختلف تغييرات متفاوتي در مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که در تيمارهاي مذکور در زمان
حتي زمان آلوده شدن گياه به نماتد به زمان تيمار گياه با القاگر و باکتري و  PR1ايجاد شد و لذا ميزان بيان ژن  PR1ميزان بيان ژن 

به  SAو القاگر شيميايي  P. fluorescens CHA0در استفاده از  PR1بستگي دارد. هم چنين نتايج نشان داد که ميزان بيان ژن 
 تنهايي در مقايسه با تيمار توام، کاهش يافت.

 

 .RNAکنترل زيستي، القاگر شيميايي،  واژه های کلیدی:
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 ITS rDNAی مزارع جالیز ایران براساس توالی ناحیه Trichodermaهای وژیکی و مولکولی گونهشناسایی مورفول

 هاو بررسی خاصیت آنتاگونیستی آن

 
 و کامران رهنما  رقیه حبیبی

 

 گروه گیاهپزشکی دانشکده تولید گیاهی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 Rogaeehhabibi@yahoo.com 

 
هاي مصنوعي در کشهاي گياهي و يا کاربرد ترکيبي در جهت کاهش آفتستفاده از عوامل کنترل بيولوژيکي براي کنترل بيمارياخيرا ا

هاي قارچي در زمينه عوامل کنترل بيولوژيکي اي را به خود جلب نموده است. از اين بين تعداد زيادي از گونهبخش کشاورزي توجه ويژه
هاي خاکزاد را به خود اختصاص داده است. عالوه بر اين باشد که بيشترين مطالعه در زمينه کنترل بيماريمي مربوط به جنس تريکودرما

برداري از گردد. در اين مطالعه با نمونههاي تريکودرما به عنوان عوامل موفق در بهبود ريشه، رشد گياه و القاي مقاومت در گياهان ميگونه
هاي خالصي به روش نوک ريسه کردن روي محيط غذايي تان خراسان رضوي و انتقال به آزمايشگاه، کشتخاک ريزوسفر مزارع جاليز اس

رشد نسبتا  PDAگراد قرار داده شد. پرگنه قارچ روي محيط کشت درجه سانتي 28±2( تهيه و در دماي PDAسيب زميني دکستروز آگار )
هاي اي ناصاف و به رنگ سبز روشن تا تيره تشکيل گرديد. پس از بررسي ويژگياي داشته و به صورت دواير متحدالمرکز با حاشيهپنبه

تشخيص داده شدند که کنيديوماها به ترتيب در گونه  T. virens، و T. harzianum ،T. koningiiهاي ها، گونهمورفولوژيکي جدايه
T. harzianum ،45/4×30/3  ميکرومتر درT. koningii ،45/4×45/3 در  ميکرومتر وT. virens 00/4×03/3  ميکرومتر بود. در ادامه

ژنومي استخراج و با جفت  DNAسازي جدايه ها با استفاده از کيت خالص DNAبراي تاييد تشخيص بر مبناي ريخت شناسي، 
هاي موجود ها با تواليرچهاي بازيابي شده از اين قايابي شدند. به منظور ارزيابي همولوژي تواليتکثير و توالي ITS4و  ITS1آغازگرهاي 

سنجي و ويرايش شده به بانک سازي، تواليمراز، خالصاي پليجفت بازي به دست آمده از واکنش زنجيره 600در بانک ژن، قطعات تقريبا 
ا در برابر هکنندگي اين جدايهدرصد بود. اثر کنترل 99مورد مطالعه  Trichodermaهاي ( ارسال گرديد. تشابه کليه جدايهNCBIژن )

با  PDAبه روش کشت متقابل در محيط کشت  فرنگي،جدا شده از ريشه و ساقه گياه گوجه oxysporum Fusariumزاي قارچ بيماري
گراد مورد آزمايش درجه سانتي 28±2در دماي  F. oxysporumو  T. harzianumمتري از گونه ميلي 5قرار دادن قرص ميسليومي 

درصد  33/58با مهارکنندگي  T. harzianumها، جدايه مربوط به گونه ساعت انکوباسيون در بين جدايه 72قرار گرفت که پس از 
 را از خود نشان داد و مانع از رشد قارچ بيمارگرشد. F. oxysporumبيشترين اثر آنتاگونيستي عليه 

 

 .خاصیت آنتاگونیستی،  ITS rDNAی توالی ناحیه، Trichoderma واژه های کلیدی:
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بیماری لکه موجی سیب زمینی در در کنترل  شیمیاییکاهش سموم  وبه زراعی  و های به نژادیتلفیق روشبررسی 

 اصفهان

 
 نرگس اتابکی  4و اصغر محسن زاده کرمانی 3، مهدی نصر اصفهانی2 ، *کوثر شیرازی1

 

 دانشجوی دکترا، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان-1
 یار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهاندانش-2
 کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان -4و  3

kowsar.shirazii@yahoo.com         
 

انتشار جهاني داشته و در مزارع  کهآيد در سراسر جهان به شمار مي سيب زميني محصولهاي قارچي مهم موجي يکي از بيماريبيماري لکه
با  د.ايجاد مي شو Alternaria solaniو  Alternaria alternata قارچي  دو گونه و در اثر کاري ايران شيوع قابل توجهي داردزميني سيب

تدابير مديريتي براي کنترل بيماري مهم لکه موجي اتخاذ گردد. با توجه به توجه به اهميت اقتصادي محصول سيب زميني در کشور، الزم است که 
هاي مديريتي با صرفه اقتصادي، قابل اجرا در سطح وسيع و نيز قابل قبول توسط کشاورزان و ي کشاورزي پايدار، بايستي با اعمال برنامه اهميت توسعه

بر اين اساس، در  (. هاي مديريت و کنترل تلفيقي روشزراعي را در اولويت قرار داد  )نيز در راستاي کاهش مصرف سموم روش هاي به نژادي و به 
اصفهان در دو سال زراعي، مطالعاتي بر مبناي تاريخ کاشت، نوع آبياري، نحوه کاشت، مقاومت ژنتيکي ارقام و در سه سال زراعي، منطقه فريدن 

 3هاي کامل تصادفي با آزمايشات  به صورت طرح  بلوکفاظتي و سيستميک انجام يافت. کليه کش حشيميايي با چند قارچ مطالعاتي مبني بر مبارزه
فاکتورهاي استفاده شده اثر  بسيار عالي در کاهش بيماري داشتند و عملکرد محصول در  نتايج حاصله نشان داد که کليه تيمار انجام گرفت. 7تکرار و 

استفاده از آبياري  ي بيماري اثر معني داري داشته اند. د که نوع آبياري، رقم و تاريخ کاشت رومشخص گردي واحد سطح افزايش يافت. همچنين
اي به ترتيب نسبت به آبياري نشتي به طرز قابل توجهي موجب کاهش بيماري شدند. کشت دو رديفه و يک رديفه اثر قابل توجهي در بر باراني و قطره

. استفاده بيماري داشت درصد شدت بيماري اثر به سزايي در کاهش توسعه 84و  77در تاريخ کاشت به ترتيب با نداشت. تأخير يک ماهه و دو هفته ايي 
هاي کشاز ارقام مقاوم و يا متحمل به ترتيب شامل ديامونت، گرانوال، مارادونا، پيکاسو، کايزر موجب کاهش چشمگير بيماري گرديد. در خصوص قارچ

کش در کنترل گرم در هکتار به ترتيب مؤثرترين قارچ 200و  250درصد( به ميزان  WG 50ي فلوکسي استروبين )مصرف شامل، قارچ کش ترکم
هاي به نژادي، به زراعي و شيميايي نه تنها موجب بيماري لکه موجي سيب زميني بود. بررسي اثر متقابل شاخص هاي فوق نشان داد که تلفيق روش

لذا، با توجه به اين که هميشه يک روش خواهد داد. را نيز کاهش  گردند، بلکه اثرات سوء زيست محيطيميکاهش بيماري به طور قابل توجه 
 ت. مثل ايجاد  مقاومت در عامل بيماري را در بر خواهد داش همديريتي بيماري ها، به طور مداوم امکان پذير نمي باشد،  چرا که مشکالت مربوط

 

  Alternaria solani و Alternaria alternata سيب زميني، ،مديريت تلفيقي :های کلیدیواژه
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 Penicillium digitatumو  Botrytis cinerea ،Aspergillus nigerهای تأثیر اسانس دارچین در کنترل قارچ

 
 6سید مسلم موسویانو  5عیدی بازگیر، 4، اکرم عسگری3، صدیقه سرلک2، فاطمه دریکوند1عارف مرادپور

 

 پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، ایران. دانشجوی کارشناسی، گیاه4و  3، 1
 . کارشناسی ارشد، بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، ایران6و  2

 پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان، ایران. استادیار، گیاه5

Bazgir14@gmail.com 

 
محيط زيست و سالمتي انسان گذاشته هاي گياهي تأثيرات مخربي بر وم و کودهاي شيميايي جهت کنترل بيماريامروزه استفاده از سم

باشد. دارچين با نام علمي هاي جايگزين مواد شيميايي استفاده از گياهان دارويي و اسانس اين گياهان ميهاست. يکي از را
Cinnamomum zeylanicum هاي بسيار محبوب است که از باشد. اين گياه دارويي از گياهان ادويهمي درختي هميشه سبز و دارويي

گرفته است و امروزه کاربردهاي فراواني در صنايع غذايي، دارويي و پزشکي پيدا کرده است. هدف هاي دور در دنيا مورد استفاده قرار گذشته
 Botrytis cinerea ،Aspergillusهاي انباري ي از رشد قارچدر بازدارندگ از اين پژوهش بررسي تأثير اسانس پوست گياه دارچين

niger  وPenicillium digitatum باشد. بدين منظور ابتدا عوامل قارچي موجود از محصوالتي چون توت فرنگي، گوجه فرنگي و مي
تقطير به کمک دستگاه کلونجر سازي و شناسايي شدند. سپس اسانس پوست گياه دارچين با استفاده از روش پرتقال جداسازي، خالص

گرفته شد. به منظور جداسازي آب از اسانس از نمک سديم سولفات استفاده شد و اسانس به دست آمده در دماي چهار درجه سلسيوس و در 
روش براي شناسايي ترکيبات اسانس استفاده شد. براي تعيين خاصيت قارچ کشي اسانس از  GC- MSتاريکي نگهداري شد. از دستگاه 

استفاده شد. همچنين به منظور به دست آوردن حداقل غلظت بازدارندگي از رشد  PDAکشت متقابل روي درب پتري حاوي محيط کشت 
ميکرو ليتر در ليتر اسانس استفاده شد. براي تيمار شاهد از آب  1000، 800، 600، 400، 200، 100هاي صفر، و کشندگي قارچ از غلظت

براي  SPSS 19تفاده شد. اين آزمايش در قالب طرح کامالً تصادفي و در چهار تکرار انجام پذيرفت و از نرم افزار مقطر به جاي اسانس اس
ها شده است. حداقل ها استفاده شد. نتايج اين آزمايش نشان داد، اسانس گياه دارچين باعث بازدارندگي از رشد قارچتجزيه و تحليل داده

و  200به ترتيب در غلظت  P. digitatumو  A. nigerهاي ( اين اسانس بر قارچMFC( و کشندگي )MICغلظت بازدارندگي از رشد )
باشد. اين اسانس در غلظت ميکرو ليتر در ليتر مي 600و  400در غلظت  B. cinereaولي براي قارچ باشد ميکرو ليتر بر ليتر مي 400
درصد بازدارندگي از رشد داشته است.  48و  45، 28 به ترتيب P. digitatumو  B. cinerea ،A. nigerميکرو ليتر بر ليتر روي  100

نتايج شناسايي ترکيبات موجود در اسانس پوست گياه دارچين نشان داد که در پوست اين گياه ترگيباتي همچون سينامالدئيد، اوژنول، 
تيمول وجود دارد. اين گياه با توليد بنزوئيک اسيد، بنزآلدهيد و کومارين، بنزآلدهيد، بنزوئيک اسيد، سيناميل استات، مانيتول ، لينالول و 

باشد و کشي فراواني مي؛ بنابراين گياه دارچين داراي خاصيت قارچکندهاي مزبور اعمال ميکشي را بر قارچسينامآلدهيد، خاصيت قارچ
 ده قرار گيرد.هاي گياهي مورد استفاتواند جهت کنترل بيماريترکيبات موجود در اين گياه مي

 

 .اسانسکشي، قارچ، دارچين، قارچ واژه های کلیدی:
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 در باقال Phytophtora pistaciaeهای سیلیسیوم بر تغییرات فیزیولوژیک ناشی از آلودگی بهتأثیر نمک
 

 قلمفرسازاده و رضا مستوفی آمنه محمدی

 
 پزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیرازبخش گیاه

 rmostofi@shirazu.ac.ir 
 

اضافه . دارد گياهان در غيرزنده و هاي زندهتنش به تحمل افزايش در مفيدي اثرات و است خاک در موجود رايج عنصر سيليسيوم دومين
مثل گياهي و افزايش مقاومت مثبت بر توليد کردن سيليسيوم به محلول غذايي گياهان باعث کاهش غلظت سديم، افزايش رشد گياه، اثرات

هاي فيتوفتورا موجب هاي سيليسيوم مانند سيليکات سديم و سيليکات پتاسيم در بيمارگرهايي مانند برخي گونهشود. نمکمکانيکي مي
ها ن از تندش سيستو همچني شودها ميي آندار رشد، کاهش توليد اندام توليدمثل غيرجنسي و کاهش وزن خشک ريسهکاهش معني
، عامل گموز پسته، Phytophthora pistaciaeزني خاک سترون با هاي سيليکاتي قبل و بعد از مايهکند. کاربرد نمکجلوگيري مي

ي بيمارگر( و گياهان ومير درختان پسته )ميزبان چندسالهها و مرگدار بيماري از طريق کاهش درصد کلنيزه شدن ريشهباعث کاهش معني
 P. pistaciaeاي سيليکات سديم و پتاسيم در مهار شود. در اين مطالعه فعاليت درون زيوهي بيمارگر( ميي و بالقوهسالهاقال )ميزبان يکب

-موالر( و سيليکات پتاسيم )با غلظتميلي 7/0و  5/0، 25/0هاي مورد ارزيابي قرار گرفت. به منظور بررسي اثر سيليکات سديم )با غلظت

آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب يک  P. pistaciaeي باقال نسبت به موالر( در افزايش مقاومت گياه آزمونهميلي 4و  2، 1هاي 
زني، در سه تکرار در گلخانه اجرا شد. محتواي کاتاالز، طرح کامالً تصادفي و اعمال سه تيمار شاهد، دريافت نمک قبل و بعد از مايه

اکسيداز، پرولين، پروتئين کل، کربوهيدارت گياه و همچنين اسيديته و هدايت الکتريکي خاک مورد بررسي قرار گرفت. فنول پراکسيداز، پلي
فنول اکسيداز و پروتئين کل باعث افزايش هاي کاتاالز، پراکسيداز، پليهاي سيليسيوم با افزايش آنزيمها نشان داد که نمکنتايج آزمايش

ها تأثيري روي کدام از اين نمکهيچ يابد. در حالي کهشود و برعکس ميزان پرولين کاهش ميمي P. pistaciaeمقاومت باقال نسبت به 
نقش  که کرد استنباط توانمي آزمايش اين از حاصل نتايج به توجه ميزان کربوهيدرات گياه، اسيديته و هدايت الکتريکي خاک نداشتند. با

-خسارت کاهش بوده، باعث ضد اُکسايش هايآنزيم فعاليت در افزايش به دليل بيماري در باقالبه  تحمل افزايش در هاي سيليسيومنمک

هاي ضد گردند. در صورت کاهش فعاليت آنزيممي ايجاد بيمارگر تنش تحت شود کهمي اکسيژن فعال هايگونه از ناشي اُکسايشيهاي 
هاي سوپراکسيد و پراکسيدهيدروژن افزايش يافته و از ترکيب اين دو زان راديکالفنول اکسيداز، ميمانند کاتاالز، پراکسيداز و پلي اُکسايش

ها هاي فتوسنتزي و اسيد نوکلئيکدانههاي زنده مانند رنگتواند به تمام مولکولشود. اين راديکال ميراديکال، هيدروکسيل تشکيل مي
دهد هاي گياهي را کاهش مييسيوم نفوذپذيري غشاي پالسمايي سلولهمچنين تيمار سيل وساز سلول را مختل نمايد.حمله کرده و سوخت

 دهد.شود. استفاده از سيليسيوم سرعت فتوسنتز را نيز به صورت قابل توجهي افزايش ميپارچگي غشاي پالسمايي ميو باعث حفظ يک
 

 .هااُاُميکوتا، تنش زيستي، سيليکات واژه های کلیدی:
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  Rhizoctonia solaniتغییرات فیزیولوژیک باقالهای آلوده به های سیلیسیوم برتأثیر نمک

 
 قلمفرسازاده و رضا مستوفی منه محمدیآ

 

 پزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیرازبخش گیاه
 rmostofi@shirazu.ac.ir 

 
هاي زيستي و غير زيستي تأثير دارد. گياه در رشد گياه و افزايش تحمل آن در برابر تنش سيليسيوم يکي از عناصر غذايي مفيد است که بر

هاي فعال شامل راديکال سوپراکسيد، هيدروژن پراکسيد و راديکال هيدروکسيل و هاي زنده و محيطي توليد انواع اکسيژنمعرض تنش
هاي ضد اُکساينده زند. سيستمهاي ضروري آسيب ميو ديگر مولکول اي به غشاي سلوليکند که به طور قابل مالحظهاکسيژن منفرد مي

دارد. فنول اکسيداز به طور معمول ميزان اکسيژن فعال را در سلول گياهي در حد متعادل نگه ميهاي کاتاالز، پراکسيداز و پليمانند آنزيم
ساير تغييرات فيزيولوژيک گياه باقالي آلوده به  هاي سيليکات بر سيستم ضد اُکساينده ويون اثر بررسي هدف با حاضر پژوهش

Rhizoctonia solani .1ي از جدايه انجام شدDov ازsolaniR.   مربوط بهAG4 پزشکي دانشکده ي بخش گياهموجود در مجموعه
به عنوان ميزبان استفاده ( Vicia faba cv. Barekatزا و از بذر باقال رقم برکت )ي بيماريکشاورزي، دانشگاه شيراز براي تهيه مايه

زني شد. اي مايهزني شده با بيمارگر پس از چهار هفته تهيه و به گياهان سه هفتهزا با استفاده از بذر گندم سترون مايهي بيماريشد. مايه
يک گياه باقال به صورت موالر( بر تغييرات فيزيولوژميلي 2)با غلظت  موالر( و سيليکات پتاسيمميلي 5/0اثر سيليکات سديم )با غلظت 

زني و دريافت نمک بعد از مايهبا اعمال سه تيمار شاهد، دريافت نمک قبل از مايه و تصادفي کامالً  قالب يک طرح آزمايش فاکتوريل در
رت گياه و همچنين فنول اکسيداز، پرولين، پروتئين کل و کربوهيدازني، در سه تکرار در گلخانه بررسي شد. محتواي کاتاالز، پراکسيداز، پلي

ها نشان داد که تحت تيمار سيليکات هاي استاندارد مورد بررسي قرار گرفت. نتايج اين بررسياسيديته و هدايت الکتريکي خاک طبق روش
کاهش  فنول اکسيداز و پروتئين کل افزايش و برعکس ميزان پرولينهاي کاتاالز، پراکسيداز و پليسديم و سيليکات پتاسيم، ميزان آنزيم

ها تأثيري روي ميزان کربوهيدرات گياه و همچنين اسيديته و هدايت الکتريکي خاک نداشتند. کدام از اين نمکيابد. در حالي که هيچمي
 و هاي ضد اُکسايشيفعاليت آنزيم در دخالت طريق از تواندمي سيليکات سديم و سيليکات پتاسم تيمار دهد کهمي نشان پژوهش اين نتايج

 هايگونه از ناشي اُکسايشيهاي خسارت کاهش باشد و باعث داشته دخالت سلولي يشده ريزيبرنامه مرگ تنظيم در ها،پروتئين سطوح

ي نهايي توليد فنول اکسيداز با دخالت در مرحلهگردند. همچنين آنزيم پراکسيداز و پليمي ايجاد بيماري تنش تحت که شوداکسيژن  فعال
شود. اين فرايند ممکن است منجر به شکست قارچ در رخنه کردن به بافت گياه شود. اثر ايش مقاومت به بيماري ميليگنين موجب افز

 گياه باقال هنگام آلودگي با ساير بيمارگرها در دست بررسي است.  هاي ضد اُکسايشهاي سيليکاتي روي سطوح آنزيمنمک
 

 .هاش زيستي، سيليکاتپوسيدگي ريزوکتونيايي ريشه، تن واژه های کلیدی:
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بر میزان کنترل بیماری پژمردگی  (Glomus mosseae) بررسی توانایی ورمی کمپوست و قارچ میکوریزآربوسکوالر

 Meloidogyne) و نماتد مولد گره ریشه (Fusarium oxysporium f.sp. lycopersici) فوزاریومی گوجه فرنگی

javanica)  
 
 3ذبیح اهلل اعظمی ساردویی و 2ت، فرناز فکر1مجید امیرافضلی 

 
 جیرفت  دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه -1
 جیرفت  دانشگاه کشاورزی، دانشکده گیاه پزشکی، گروه مربی-2

 جیرفت دانشگاه کشاورزی، دانشکده گیاه پزشکی، گروه استادیار -3 
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، از مهمترين نماتدهاي انگل گياهان در جهان، و وسيع ترين ميزان پراکندگي را (Meloidogyne javanica)اتدهاي مولد گره ريشه نم

در مزارع گوجه فرنگي ايران دارد. در کنار خسارت مستقيم اين پاتوژن، شدت بيماريزايي و خسارت به گياهان در تعامل با ديگر عوامل 
و  (Fusarium oxysporium f.sp. lycopersici)ايش مي يابد. تاکنون تعامل بين قارچ عامل پژمردگي آونديبيماريزا در خاک افز

حضور  نماتد هاي مولد گره ريشه بيشتر از ساير روابط متقابل بين ارگانيزم ها مورد توجه و مطالعه قرار گرفته اند. آلودگي قارچ فوزاريوم در
قارچ به تنهايي است و شدت بيماري بيشتر از ميزان خسارت هر کدام به تنهايي است. بمنظور بررسي و  نماتد به مراتب بيشتر از آلودگي

بر ميزان کنترل بيماري پژمردگي فوزاريومي آوندي و نماتد مولد گره  (Glomus mosseae)ارزيابي تاثير ورمي کمپوست و قارچ ميکوريز
قالب طرح کامال تصادفي با چهار تيمار در چهار تکرار در شرايط گلخانه اي انجام شد.  ريشه در گوجه فرنگي به طور همزمان، آزمايشي در

گرم زادمايه به ازاي هرکيلو گرم خاک(، 30بذور گوجه فرنگي در بستر کشت هاي مختلفي شامل خاک استريل شده مخلوط با: گلوموس) 
ني و لومي( کشت شدند که تمامي تيمارها به قارچ فوزاريوم درصد حجمي(، گلوموس+ ورمي کمپوست و شاهد )خاک ش25ورمي کمپوست )

هاي گوجه فرنگي به و نماتد آلوده گرديدند.گياهان تا مرحله چهار برگ حقيقي در جعبه نشا پرورش و در موقع انتقال نشاء ريشه گياهچه

. سپس نشاء ها به گلدان يک کيلويي در بستر در ميلي ليتر غوطه ور شدند 510مدت ده دقيقه در سوسپانسيون اسپور فوزاريوم با غلظت 

عدد الرو سن دوم نماتد آلوده شدند. در مرحله بعد شاخص هاي رشدي و 1000کاشت مذکور منتقل شدند و دو روز بعد تمامي تيمارها با
و تحليل آماري نشان داد که  روز مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج حاصل از تجزيه 60زردي گياهان و همچنين جمعيت نهايي نماتد پس از 

تيمار گلوموس+ ورمي کمپوست در کنترل جمعيت اين نماتد موثرتر از بقيه تيمارها عمل کرد. به طوري که در تيمار مذکور، جمعيت نهايي 
( و 3100موس)درصد نسبت به بقيه تيمارها کاهش يافت. هرچند که کاربرد قارچ گلو 5عدد الرو( به طور معني داري در سطح 835نماتد) 

تر واقع  عدد الرو( کاهش معني داري نشان داد ولي ترکيب اين دو با هم موثر 5867( به تنهايي نسبت به شاهد)3224ورمي کمپوست )
شد. در بررسي شاخص زردي گياه، کاربرد ترکيبي گلوموس+ ورمي کمپوست باعث کاهش معني دار زردي و افزايش رشد گياهان نسبت به 

ها شد. همچنين کاربرد قارچ گلوموس به تنهايي در مقايسه با کاربرد ورمي کمپوست در افزايش اين شاخص بهتر عمل کرد. بقيه ي تيمار
 در مجموع کاربرد ترکيبي گلوموس+ ورمي کمپوست نويد بخش راهي نو در کنترل نماتد مذکور مي باشد. 

 

 .وريز، گلوموس، ورمي کمپوستنماتد ريشه گرهي، پژمردگي فوزاريومي، مايک واژه های کلیدی:
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های سودوموناد با استفاده از باکتری Fusarium oxysporum f. sp. radices-cucumerinumکنترل بیولوژیک 

 ای فلورسنت جداسازی شده از فرا ریشه خیار تحت شرایط آزمایشگاهی و گلخانه
 

 1رمیجانیامیررضا امی و 2، مهدی آزادوار1، حمیدرضا علیزاده1سامان باقری
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عامل پوسيدگي فوزاريومي ساقه و ريشه خيار است. اين بيماري از  Fusarium oxysporum f. sp. radices-cucumerinumقارچ 
در سالهاي شهرستان جيرفت شناخته شده است. ترين بيماري خيار در گلخانهباشد که به عنوان مخربزاد ميهاي خاکترين بيماريمهم

-هاي آنتاگونيست به خصوص به کارگيري جدايهزاي گياهي با استفاده از ميکروارگانيسمهاي اخير امکان کنترل بيولوژيکي عوامل بيماري

بدين  هاي قارچي ريشه گياهان زراعي مورد توجه قرار گرفته استدر کنترل بيماري Pseudomonas fluorescensهاي متعلق به 
از ريزوسفر خيار در  Pseudomonasجدايه باکتري از جنس  81منظور در راستاي کنترل بيولوژيکي اين بيماري و توليد محصول سالم، 

سازي شد. سپس توانايي آنتاگونيستي آنها عيله و خالص جداسازي KBو  S1هاي آوري و با استفاده از محيط کشتمنطقه جيرفت جمع
Fusarium oxysporum f. sp. radices-cucumerinum  هاي مختلف آزمايشگاهي مورد بررسي قرار گرفت. نتايج با روش

، 33/5دارنده به ترتيب با ايجاد هاله باز 43Cو  33C ،21B ،38A ،42Dهاي کشت متقابل نشان داد که جدايه هاي حاصل از آزمون
از توانايي بيوکنترل معناداري برخوردار هستند. شناسايي  P≤0/05ها، در سطح متري در مقايسه با ديگر جدايهميلي 66/8و  33/7، 7، 66/6

م گرفت. هاي هيدروليز نشاسته، لوان، ليستين و کازئين، رنگ آميزي گرم و تست کاتاالز انجاهاي فعال با انجام آزمونبيوشيميايي جدايه
ابي همچنين اين جدايه ها از نظر توليد و تأثير ترکيبات فرار بر رشد مسيليوم قارچ بيمارگر و آزمون توليد پروتئاز و سيانيد هيدروژن ارزي

، 1/44به ترتيب به ميزان  42Dو  21B ،38A،43C  ،33Cهاي هاي فرار در جدايهها نشان داد که متابوليتشدند. نتايج اين بررسي
از نظر توليد پروتئاز بهترين  43Cو  33C ،38A ،42Dهاي درصد از رشد مسيليوم قارچ ممانعت نمودند؛ جدايه 7/66و  60،  3/52، 2/49

فعاليت پروتئازي از خود نشان نداد. در آزمون توليد سيانيد  21Bها نشان دادند در حالي که جدايه عملکرد را در مقايسه با ساير جدايه
فعاليت سيانيد هيدروژن از خود نشان  21Bاز بهترين عملکرد برخوردار بوده و جدايه  43Cو  33C ،38A ،42Dهاي ههيدروژن جداي

ها، در کاهش عالئم به عنوان کارآمدترين جدايه 43Cو  21B ،33C ، ،38A ،42Dهاي آنتاگونيست نداد. بنابراين، عملکرد جدايه
تيمار و سه تکرار مورد بررسي قرار گرفت. طبق نتايج به دست آمده با روش  8مال تصادفي با بيماري تحت شرايط گلخانه در قالب طرح کا

، 1/86مقايسه با شاهد، به ترتيب با  در 43Cو  21B ،33C ،38A ،42Dهاي ( در گلخانه، جدايه2009نيا و همکاران، دهي )نجفينمره
توليد سيانيد  21Bشاخص بيماري را کاهش دادند. با توجه به اينکه جدايه (  P≤0/05درصد به طور معناداري ) 1/66و  2/72، 75، 8/88

تواند در کنترل اين بيمارگر مؤثر بوده باشد. شايان ذکر است که هيدروژن و پروتئاز در شرايط آزمايشگاهي نداشت لذا پديده رقابت مي
 هاي مذکور در دست بررسي است. شناسايي مولکولي جدايه

 

 .سودوموناد فلورسنت، پوسيدگي ريشه و ساقه، شاخص بيماري، جيرفت :واژه های کلیدی
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 های امید بخش گندم نسبت به بیماری زنگ زرد منابع مقاومت پایدار در تعدادی از الین
 

 صفرعلی صفوی

 
وزش و ترویج بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آم

 کشاورزی، اردبیل

 

( ، نوعي مقاومت پايدار، نسبت Slow rustingالين اميدبخش گندم همراه با شاهد حساس، به منظور تعيين مقاومت تدريجي ) 32تعداد 
ئي بررسي شدند. پارامترهاي مقاومت تدريجي شامل شدت نها Puccinia striiformis f. sp. triticiبه زنگ زرد گندم با عامل 

( طي سال C( و ضريب آلودگي )rAUDPC(، مقدار نسبي سطح زير منحني پيشرفت بيماري )r، نرخ آلودگي ظاهري ) (FRS)بيماري
در مزرعه آزمايشي ايستگاه تحقيقات کشاورزي اردبيل ارزيابي شدند. اين آزمايش تحت شرايط آلودگي طبيعي با دو بار  1392-93زراعي 

 ,Yr2, Yr6, Yr7, Yr9, Yr22 هاي مقاومتد. آلودگي مصنوعي با اسپور زنگ زرد با بيماريزائي بر روي ژنآلودگي مصنوعي انجام گردي

Yr23, Yr24, Yr25, Yr26, Yr27, YrA وYrSU 6اي نيز در گلخانه با استفاده از نژاد انجام شد. واکنش گياهچهE6A+,Yr27 و 
141E150A+,Yr27 پارامترهاي مقاومت نشان داد که الين هاي ها براي ارزيابي شد. نتايج ارزيابيS-92-14  وS-92-22  همراه با

هاي حساس و يا را داشتند، بنابراين به عنوان الين rAUDPC( و r، نرخ آلودگي ظاهري )FRS ،CIشاهد حساس بيشترين مقادير 
اي و در هر دو مرحله گياهچه S-92-32و  S-92-24 ،S-92-26هاي هاي داراي سطح پايين مقاومت تدريجي انتخاب شدند. الينالين

اي حداقل نسبت به يک نژاد واکنش حساسيت و در مرحله گياه کامل واکنش گياه کامل مقاومت نشان دادند. شش الين در مرحله گياهچه
. چهار الين داراي ( انتخاب شدندAdult Plant Resistanceمقاومت نشان دادند، بنابراين به عنوان گروه داراي مقاومت گياه کامل )

در مرحله گياه کامل بودند. بقيه  MR)( يا نيمه مقاوم )Mاي و واکنش نيمه مقاوم تا نيمه حساس )واکنش مقاومت در مرحله گياهچه
در اي حساس و ( در مرحله گياهچه30و  29، 22، 21، 20، 19، 18، 17، 15، 14، 13، 12، 11، 10، 8، 7، 6، 5، 4، 3هاي ها )شمارهالين

و  FRS  ،CI ،rها، با دارا بودن مقادير پايين پارامترهاي مرحله گياه کامل واکنش متوسط و يا نيمه مقاوم نشان دادند. بنابراين اين الين
rAUDPC هايي از مقاومت تدريجي و يا مقاومت گياه کامل در دماي باال )داراي ژن /ژنHigh Temperature Adult Plant 

Resistance اشند. ( مي ب 
 

 .بيماري زنگ زرد ،گندم، مقاومت پايدار واژه های کلیدی:
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 .Puccinia striiformis f. spزایی قارچ های بیماریهای مقاومت نسبت به زنگ زرد گندم و فاکتورکارائی ژن

tritici طی هشت سال بررسی در اردبیل 

 
 صفرعلی صفوی

 
کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات 

 کشاورزی، اردبیل

 

هاي گندم در جهان است. اين بيماري يک ترين بيمارييکي از مخرب Puccinia striiformis f. sp. triticiزنگ زرد گندم با عامل 
هاي داراي فاکتورهاي و غربي بوده است. دامنه وسيعي از پاتوتيپ تهديد دايمي براي توليد گندم در بيشتر کشورهاي آسياي مرکزي

شوند. از اين رو دانش موجب شکست منابع مقاومت مورد استفاده مي ،يابندبيماريزايي جديد که به طور پيوسته در اين نواحي تکامل مي

هاي به نژادي هاي مفيد را در برنامهسازد تا ژنهاي مقاومت در اين نواحي به نژاد گران را قادر مي واگاهي در خصوص کارايي ژن
زايي زنگ زرد تحت به منظور تعيين ژنهاي مقاومت موثر در اردبيل الگوي بيماري 1393تا  1386شناسايي کنند. در اين پژوهش از سال 

 Yr3a٬ Yr3v٬هاي مقاومت که ژنهاي ايزوژنيک مطالعه شدند. نتايج بررسي نشان داد اي با کاشت ارقام افتراقي والينشرايط مزرعه
Yr4a ٬ Yr4٬ Yr5٬ Yr10٬Yr15٬ Yr16٬ YrCV٬ YrSD٬ YrND هاي مقاومت غير هاي مقاومت موثري بودند وژنژن

 ,Yr2هاي هاي نسبتا موثري در طي دوره پژوهش بودند. براي ارقام حامل ژنژن Yr29و Yr18 ٬ YrA4 ٬ YrA3 نژادي -اختصاص

Yr6, Yr7, Yr9, Yr17, Yr20, Yr21,Yr22, Yr23, Yr24, Yr25 Yr26, Yr27, YrSU, YrSP  وYrA زايي مشاهده بيماريي

هاي مقاومت هايي که تحت شرايط طبيعي در برابر زنگ زرد ژنها در برابر عامل بيماري غير موثر بودند. ژناين ژن ،گرديد. بنابراين

نژادي( جهت ايجاد ارقام با عملکرد باال در  -اي مقاومت پايدار )غير اختصاصهممکن است به تنهايي يا در ترکيب با ژن ،موثري بودند

 استفاده شوند. ،زايي مشابه با نژاد / نژادهاي اردبيل دارندنواحي کشت گندم که الگوي بيماري

 

 .اردبيل، Puccinia striiformis f. sp. tritici، زنگ زرد گندم ،هاي مقاومتژن واژه های کلیدی:
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از طریق  خاموشی ژن در شرایط  ابی مقاومت و صفات زراعی گیاهان تراریخت چغندرقند مقاوم به ریزومانیاارزی

 مزرعه

 
 1علی ملبوبیمحمد و 3، سید باقر محمودی2، مژده ملکی1، علی اصغر بهروز1نامی، مریم خوش1و2 شاهد صفر

 

 توبان کرج، تهرانپژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، بلوار پژوهش، ا.1
 پیشوا-گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین.2
 موسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر چغندرقند، کرج.3

alimalboobi@gmail.com 
 

هده شده است. عامل اين بيماري ويروس باشد که در اکثر مناطق چغندرکاري کشور مشاهاي چغندرقند ميبيماري ريزومانيا يکي از بيماري
است که از طريق اسپورهاي استراحتي  Beet necrotic yellow vein virus( BNYVVرگبرگ زرد نکروتيک چغندرقند )

منتقل مي شود. اين بيماري از نظر اقتصادي مهم ترين بيماري چغندرقند محسوب مي شود. در اين  betae Polymixa يدريوفودپالسمو
 رخداد از گياهان چغندرقند تراريخت مقاوم به بيماري ريزومانيا با استفاده از سازوکار خاموشي ژن پروتئين پوششي ويروس  6 بررسي،

BNYVV (p21 که از آن رخدادهاي تراريخت حاصل شده، يک 9597(  در کنار يک رقم به عنوان شاهد غير تراريخت حساس )رقم )
شاهد تجاري مقاوم )رقم دوروتي( به منظور تعيين صفات زراعي رخدادهاي تراريخت و مقاومت شاهد تجاري حساس )رقم رسول( و يک 

رديف( در  9تيمار ) 9آنها به ريزومانيا در شرايط مزرعه مورد ارزيابي قرار گرفتند. بر اساس طرح آماري بلوک هاي کامل تصادفي به صورت 
که از دوره رشدي گياهان در گلخانه سپري شد به مزارعي در دو منطقه قزوين و شيراز  گياه( پس از سه ماه 30تکرار )هر تکرار به تعداد  3

د. که بر اساس سوابق و سپس رنگ آميزي ريشه و اثبات آلوده بودن گياهان کنترل مثبت، احتمال آلودگي به ريزومانيا را داشتند انتقال يافتن
زينگي و همچنين ارزيابي ميانگين وزن ريشه گياهان در هر دو منطقه تحت در ارزيابي ميانگين شاخص سه گانه يکنواختي، رشد و سب

آزمايش، گياهان تراريخت نسبت به رقم غيرتراريخت از رتبه پايين تري برخوردار بودند که احتمال مي رود دليل آن تفرق صفات در تالقي 
جامد محلول درعصاره ريشه چغندر قند )بريکس( به روش هاي متعدد گياهان تراريخت باشد. از نظر ميانگين شاخص ميزان غلظت مواد 

درصد استفاده شد. محاسبات نشان داد که در هر  5ها در سطح احتمال رفرکتومتري اندازه گيري و از آزمون دانکن جهت مقايسه ميانگين
و  T2:S3-13.2 ،228-T2:S3-1-219داراي باالترين ميانگين درصد بريکس و با رخدادهاي  T3:S6-44-6018دو منطقه رخداد 
100-T1:S6-2  (، رسول و دوروتي داراي اخالف 9597داراي اختالف معني دار مي باشد، در حالي که با رقم غيرتراريخت حساس )رقم

اخص معني دار نمي باشد. به منظور بررسي روند توسعه بيماري در ريشه، هريک از تيمارها بطور جداگانه در زمان برداشت با استفاده از ش
اال بيماري لوترباخر مورد مقايسه قرار گرفتند. در ارزيابي اين شاخص در دو منطقه فوق الذکر نتايج نشان داد که در منطقه شيراز علي رغم ب

بودن شدت آلودگي ويروس، گياهان تراريخت نسبت به گياهان غيرتراريخت، مقاومت بهتري نشان داده اند. همچنين بر اساس نتايج آزمون 
( 9597در شرايط مزرعه در مقايسه با رقم غيرتراريخت حساس )رقم  BNYVVيزا، رخدادهاي تراريخت مورد بررسي نسبت به ويروساال

دهد مي توان از ساز و کار از خود مقاومت باالتري نشان دادند. نتايج اين تحقيق نشان مي 1به  1/0به ترتيب با نسبت تقريبي جذب نوري 
 مقاومت به ريزومانيا  در چغندرقند  استفاده نمود.خاموشي ژن جهت ايجاد 

 

 .بريکس –لوترباخر  -پس از رونويسي RNAخاموشي   - BNYVV  -ريزومانيا -چغندرقند واژه های کلیدی:
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های اهلی بر الکتوفریسین بدست آمده از شیر دام - الکتوفرامپینارزیابی اثر ضد میکروبی پروتئین کایمری 

 Pseudomonas tolaasii باکتری بیماریزای

 
 1سعید طریقی و 2احمدی شهریاری اله ، فرج2، عباس تنهائیان1مهدی اخالقی

 

  گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، -1

 مشهد فردوسی دانشگاه کشاورزی، دانشکده نژادی، به و بیوتکنولوژی گروه -2
M.akhlaghi66@yahoo.com 

 
عوامل بيماريزا . باشدمي انسان نياز مورد تکميلي پروتئين تأمين ،(Agaricus bisporus)اي سفيد پرورش قارچ تکمه هايانگيزه از يکي

اي قارچ خوراکي با عامل کنند. در اين بين، بيماري باکتريايي لکه قهوهاي را به محصول قارچ خوراکي وارد ميهر ساله خسارت قابل توجه
Pseudomonas tolaasii هاي پرورش قارچ هرساله خسارت کمي و کيفي را به به دليل شرايط دمايي و رطوبتي مناسب سالن

با توجه به نحوه مصرف قارچ خوراکي و محدوديت استفاده از سموم و ديگر مواد شيميايي در کنترل اين کند. محصوالت توليدي وارد مي
، به کارگيري ترکيبات نوين با قدرت ضد ميکروبي باال از اهميت زيادي اندا کردهها نسبت سموم پيدبيماري و مقاومتي که ميکروارگانيسم

( تحت عنوان نيسيو الکتوفر ني)الکتوفرامپ شترموجود در شير  نيفعال و مهم الکتوفر ديدو پپت بيحاضر ترک بررسيدر  باشد.برخوردار مي
هاي ضد اي مورد ارزيابي قرار گرفت. اين پروتئينبيماري لکه قهوه عاملآن بر  تيو فعال ديتول بيبه صورت نوترک مريکا نيالکتوفر

 انتشار باعث شده و متصل سلول خارجي غشاء سطح در حاضر پورين هاي پروتئين به خاص طور به منفي گرم هاي باکتري ميکروبي در
 شده شناخته باکتريايي ضد هايمولکول ديگر واسمزي  شوک به باکتري حساسيت افزايش شوند ومواد به بيرون از سلول باکتري مي سريع

با استفاده از روش انتشار ديسک  نيسيالکتوفر - نيالکتوفرامپفعاليت ضد باکتريايي پپتيد کايمري شوند. در اين پژوهش را سبب مي
سوسپانسيون باکتري بر روي ميکروليتر از  100نانومتر،  600( در طول موج ODارزيابي گرديد. بدين منظور پس از تعيين چگالي نوري )
با  نيسيالکتوفر - نيالکتوفرامپميکروليتر از ترکيب پپتيد کايمري  40و  20، 10محيط کشت آگار غذايي پخش گرديد. در ادامه مقادير 

ار گرفت. دقيقه بر روي ميحط کشت قر 10( قرار داده شد و پس از ميليمتري 6ميلي گرم بر ميلي ليتر بر روي ديسک کاغذي ) 3/0غلظت 
 28ساعت در دماي  48تا  24براي تثبت پروتئين موجود در ديسک و سپس به مدت  لسيوسدرجه س 4دقيقه در دماي  30ها به مدت پتري

براي رشد باکتري نگهداري شدند. ميزان فعاليت ضد ميکروبي پپتيد کايمري با اندازه گيري قطر هاله بازدارنده ايجاد شده  لسيوسدرجه س
 ميليمتر، در غلظت 8/9ميکروليتر 10نتايج حاصل نشان داد که پروتئين مورد بررسي در غلظت ها بررسي گرديد. ديسک در اطراف

 . با افزايش غلظت پروتئين کايمري بدست آمدقطر هاله بازدارنده  ميليمتر 2/21ميکروليتر  40و در غلظت  ميليمتر 4/14ميکروليتر  20 

الکتوفريسين  – الکتوفرامپين کايمري با توجه به اثر مثبت بدست آمده از پپتيد آيد.وبي باالتري بدست مياثرات ضد ميکر( ميکروليتر 40)
اي و قابليت خوراکي بودن پروتئين فوق براي انسان و ماندگاري باال )مقاومت به اي قارچ خوراکي تکمهدر کنترل عامل بيماري لکه قهوه

توان بيماريزاي گياهي خصوصا در بخش پس از برداشت را مي باکتريهايپروتئين فوق جهت کنترل (، استفاده از لسيوسدرجه س 90حرارت 
 به عنوان يک راهکار جديد مد نظر داشت. 

 

 .Pseudomonas tolaasiiنوترکيب،  پروتئين اثر ضد ميکروبي، های کلیدی:واژه
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با ارقام حساس و  Zymoseptoria triticiارچ کنش قهمدر طی بر tae-miR444و tae-miR408ارزیابی تغییر بیان 

 مقاوم گندم

 
 2منشحسین نادری و2زادهمجید صادقی ، 3رحیم مهرابی، 2بهرام محمدسلطانی، 1حسین سماواتیان

 

 مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان -1
 تهران-دانشکده علوم زیستی دانشگاه تربیت مدرس -2
 یقات اصالح وتهیه بذر و نهالموسسه تحق -3

hsamavatian@yahoo.com 

 
ها و ارزيابي ارقام مقاوم و حساس هاي جديد کنترل بيماريها و گياه، ابزار مناسبي براي توسعه روشکنش بيمارگرهممطالعات مولکولي بر
هاي نمايند و فعاليتتنظيمي ايفاء ميها هستند که در سلول نقش non coding RNAها گروهي از  microRNAفراهم نموده است. 

کننده عملکردي ميزاد و غير کدهايي درونها مولکولmiRNAدهند. هاي هدف تحت تاثير قرار ميگياه را از طريق کاهش بيان ژن
هاي کد کننده پروتئين نهاي مهم، بيان ژعنوان تنظيم کنندههاي اخير بهنوکلئوتيد بوده و در سال 24تا  20ها حدود باشند که توالي آن

هاي هدف در سطح رونويسي ها عملکرد خود را از طريق خاموش کردن ژن RNAاند. اين ريز مورد تحقيق قرار گرفته
Transcriptional gene silencing ها و يا در سطح بعد از رونويسي ژنPosttranscriptional gene silencingدهند. نشان مي

نمايند. در گياهان ها تنظيم ميmRNAوسيله تداخل با ترجمه و يا تخريب ري از فرآيندهاي سلولي را بهها بسياRNAاين ريز 
miRNAدهي، تمايز مريستم، پاسخ به نور، مرفولوژي ها بابيان متفاوت در تنظيم بسياري از فرايندهاي گياه ازجمله رشد و توسعه، گل

نمايند در آفريني مياند نقشرزنده و بسياري از فرآيندهاي سلولي که هنوز شناخته نشدههاي زنده و غيبرگ، تشکيل ريشه، پاسخ به تنش
اند. از طرف ديگر بيماري هاي گياهي مورد توجه قرار گرفتههاي پاسخ دهنده به بيماريها به عنوان مولکولmiRNAهاي اخير سال

گردد، خسارت زيادي به اين محصول استراتژيک در نقاط د ميايجا Zymoseptoria triticiسپتورياي برگي گندم که توسط قارچ 
روز اول آلودگي  7-8بيوتروف بوده و در کنش با گياه داراي رفتار هميهمنمايد. بيمارگر مذکور در برمختلف جهان و از جمله ايران وارد مي

کنش همدر بر tae-miR444و  tae-miR408ح بيان هدف از اين مطالعه ارزيابي تغيير سط .نمايدعاليمي را روي ميزبان ايجاد نمي
باشد. تغيير بيان اين ( به بيماري سپتورياي برگي گندم ميArina( و مقاوم )Taichung 29با دو رقم گندم حساس ) Z.triticiقارچ 

miRNA  ها در دو رقم مذکور بوسيلهRT-qPCR  ماري قرار گرفت. نتايج بهروز بعد از آلودگي مورد تجزيه و تحليل آ 10و 7،3،1،0در-

در رقم حساس در مقابل رقم مقاوم کاهش  miR444-taeو  miR408-taeنشان داد که سطح بيان  ct-2∆دست آمده بوسيله روش 
 chemocyanin-like( TaCLP1و ژن )Plantacyanin-like proteinهاي رونوشت ژن miR408شده يافت. اهداف ژني شناخته

protein هاي ادي از ژنو رونوشت تعدLaccase ها، التيام رساني سلول به سلول، تشکيل ليگنين، پاسخ به تنشباشند که در پياممي
اعضاي  miR444هاي هدف شناخته شدهها، گرفتن آهن، و نگهداري ساختار و تماميت ديواره سلولي نقش دارند. همچنين از ژنزخم

اند شدهها شناختههاي مرتبط با تنشهاي باالدستي ژنکنندهعنوان تنظيم که که بهباشند مي MADS boxخانواده فاکتورهاي رونويسي 
 ها برخوردار است. و از اهميت خاصي در القاء مقاومت به پاتوژن

 

 .Zymoseptoria tritici، بيماري سپتورياي برگي گندم، tae-miR408 ،tae-miR444گندم،  واژه های کلیدی:
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سی امکان کنترل بیماری شانکر باکتریایی درختان هلو از طریق روش شیمیایی و هرس در شناسایی عامل و برر

 استان کرمانشاه
 

 1عیسی ارجی و1، حسن یونسی1، داریوش صفایی1، فتحعلی نوری2، ابوالقاسم قاسمی1مهیار شیخ االسالمی

 

 عی کرمانشاهمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبی.1
 کی کشورموسسه تحقیقات گیاهپزش .2

 m1shikh@yahoo.com 
 

شانکر باکتريايي به عنوان مهم ترين و گسترده ترين بيماري درختان ميوه هسته دار در استان کرمانشاه به شمار مي رود. اين تحقيق با 
خت نسبت با آلودگي يکنوا (.Pronus persicae L)هدف شناسايي دقيق عامل بيماري و بررسي امکان کنترل بيماري در يک باغ هلو

شده انجام گرفت. براي تعيين دقيق عامل بيماري تعدادي از سرشاخه هاي خشک 1393-1394به بيماري در کرمانشاه طي سال زراعي 
آوري گرديد. پس از انتقال به آزمايشگاه، قطعاتي از مشکوک به آلودگي از درختان تيمار نشده در باغ مورد آزمايش در اواخر ارديبهشت جمع

 King`s)اراي عالئم در داخل ظروف پتري در چند قطره آب مقطر سترون خرد و يکنواخت گرديد و در محيط کشت کينگ ب نواحي د

medium B)  هاي توتون تزريق ساعته باکتري در محيط کشت آگار غذايي سوسپانسيوني تهيه و به پشت برگ 24کشت گرديد. از کشت
انجام شد.  (Schaad et al.,2001)هاي بيوشيميايي بر اساس روشرار گرفت. ساير آزمونو نتايج به صورت نکروز برگي مورد بررسي ق

آزمايش کنترل بيماري به صورت فاکتوريل با دو فاکتور )فاکتور اول شامل هرس و بدون هرس و فاکتور دوم شامل ترتيب هاي مختلف 
به مرحله اجرا درآمد. سموم مورد استفاده شامل ترکيب بردو و  تکرار 4تيمار در 24هاي کامل تصادفي با سمپاشي( در قالب طرح بلوک

ها در ها در آذرماه، در زمان تورم جوانههاي مختلف شامل پس از ريزش برگ( بودند که در زمان%35اکسي کلرور مس )پودر وتابل 
ار گرفتند. براي ارزيابي تاثير تيمارها درصد برگ ماه مورد استفاده قرها و تشکيل اوليه ميوه در ارديبهشتاسفندماه و پس از ريزش گلبرگ

هاي تجزيه شدند. بر اساس آزمون SAS-9.2ها در نرم افزار برگ از هر درخت محاسبه و داده 200هاي داراي عاليم بيماري از مجموع 
هاي همچنين نتايج آزمايش تعيين گرديد. Pseudomonas syringae pv. syringaeزايي و بيوشيميايي عامل بيماري بعنوان بيماري

دار دارند. بر کنترل بيماري در سطح باغ نشان داد که انجام هرس و انجام سمپاشي در کاهش بيماري در سطح آماري يک درصد تاثير معني
ماري در درصد برگ هاي داراي عاليم بي 15اساس نتايج اين تحقيق بهترين تيمار، سه مرحله سمپاشي توسط بردو يک درصد، به ميزان 

درصد بدست آمد. اما با توجه به اينکه انجام سه بار سمپاشي با بردو با انجام  5/30مقايسه با شاهد بدون هرس و سمپاشي به ميزان 
بار از نظر آماري تفاوت معني دار نداشت بنابراين توصيه کاربردي اين تحقيق انجام يک بار سمپاشي با بردو  سمپاشي زمستانه دو بار و يک

 ها در پاييز تا زمان تورم جوانه در آغاز بهار همراه با انجام هرس است.درصد در فاصله پس از ريزش برگ يک
 

 .شانکر باکتريايي هسته داران، گموز، هرس، کنترل شيميايي واژه های کلیدی:
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 مانشاهعامل برق زدگی نخود در استان کر Ascochyta rabieiواکنش ژنوتیپ های نخود نسبت به نژادهای 
 

 4والله دهقان3، سمیه کنگرلو2، محمد ترابی1داریوش شهریاری

 

 مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، ورامین.1
 پیشوا، گروه گیاهپزشکی، ورامین-دانشگاه آزاداسالمی، واحد ورامین.2

 مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، ورامین .4و  3
dshahriari37@gmail.com 

 
باشد که در ، مهمترين بيماري نخود معمولي در دنيا و ايران مي.Ascochyta rabiei (Pass.) Labبيماري برق زدگي نخود در اثر قارچ 

ز ارقام مقاوم بهترين و موثرترين راه کنترل اين گردد. استفاده اهاي هنگفتي به مزارع نخود ميشرايط مساعد آب و هوايي سبب خسارت
گردد، اما جهت دسترسي به ارقام مقاوم، آگاهي از تنوع ژنتيکي و نژادهاي مختلف موجود در منطقه ضروري است در بيماري محسوب مي

انشاه جمع آوري و خالص از پنج ناحيه استان کرم 1391-93که در سال هاي  A. rabieiجدايه  28اين تحقيق نژادهاي فيزيولوژيک 
-ILC-72 ، ILC-1929 ،ILC-194 ، ICC-3996 ، ILCتعيين نژاد نخود ) سازي شده بودند با استفاده از هفت رقم افتراقي

5928،ILC -1929 ،ILC-202هاي مطالعه شده در ها در شش نژاد قيزيولوژيک طبقه بندي شدند. ازکل جدايه(تعيين شد. تمام جدايه
، چهار  3( متعلق به نژاد %25، هفت جدايه )2( متعلق به نژاد %8/17،پنج جدايه) 1( متعلق به نژاد %25جدايه ) اين بررسي هفت

 23با  4و 1،2،3بودند.نژادهاي  6(متعلق به نژاد %6/10و سه جدايه ) 5( متعلق به نژاد %2/7، دو جدايه)4( متعلق به نژاد %4/14جدايه)
با قدرت بيماريزايي باال فقط دريک ناحيه )سرارود ( مشاهده  6در حالي که نژاد .ستان پراکنده بودند( در تمامي نواحي ا%1/82جدايه)

هاي بومي با هاي پيشرفته در برنامه اصالحي وتودهرقم نخود شامل ارقام متداول کشت و ارقام 63اي شد.دربخش آزمايشات گلخانه
روز بعد هنگاميکه شدت آلودگي در رقم  12برداري از شاخص شدت بيماري اشتزني شدند. يادمايهA. rabieiنژاد قارچ 6اسپورهاي

صورت گرفت.دراين بررسي مشخص گرديد، اکثر  Jan and Wiese 1991اي اصالح شده شماره 9درصد رسيد، با الگوي  90حساس به 
(. از طرف  6رقم دربرابر نژاد  57تا  1رابر نژاد رقم در ب 29ها نسبت به عامل بيماري حساس يا خيلي حساس ميباشند، )ارقام يا ژنوتيپ

ها ارقام عادل، آزاد وآرمان که طي چند سال اخير مشاهده نشد .در اين بررسي 6ديگر هيچگونه رقم يا ژنوتيپ مقاومي در برابر نژادهاي 
، Flip 03-109، Flip0 4-10Cهاي پيشرفته توسط موسسه تحقيقات کشاورزي ديم معرفي شده است ، به همراه الين

8EL93th24460 ، TN40 -4929 واکنش متحمل 6در مقابل نژاد(MR) نژاد ديگر اغلب مقاوم بودند . با  5را نشان دادند ، در برابر
 Flip04-119cهايدر استانهاي کرمانشاه ميتوان عالوه بر ارقام ذکر شده ژنوتيپ 4و2،2،3توجه به جمعيت و پراکنش باالي نژاد هاي 

Flip04-13c،Flip51-87c ،Fli ،ILC-3279 ، LMR-165 را بعنوان متحمل و مقاوم براي کشت توصيه نمود.با توجه به تحقيقات
پذيري اين قارچ، استفاده از ارقام مقاوم با مکانيزم هاي تغييرهاي اين تحقيق اثبات تنوع اين بيمارگر در کشور و مکانيزمگذشته و بررسي

 دد.گرژني توصيه ميمقاومت چند
 

 .، ارزيابيAscochyta rabieiنژاد، مقاومت ارقام، نخود،  واژه های کلیدی:
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 در خیار  Meloidogyne javanicaاثر نماتدهای بیمارگر حشرات روی نماتد ریشه گرهی 

 
 ، مسعود احمدزاده و رضا طالیی حسنلوییفاطمه السادات سیدین

 

 دانشگاه تهرانگروه گیاهپزشکی ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی 
 f.sayedain@yahoo.com 

 
نماتدهاي پارازيت گياهي، بيمارگرهاي انواع مختلف گياهان هستند. خسارت به محصوالت کشاورزي توسط اين بيمارگرها در جهان، 

( مهمترين گروه نماتدهاي پارازيت گياهي از نظر اقتصادي  .Meloidogyne sppگرهي )شود. نماتدهاي ريشهتخمين زده مي 6/20%
گرهي باشد. هدف از اين تحقيق مطالعه اثر باشند. هر محصول کشاورزي، ممکن است ميزبان يک يا چند گونه از نماتدهاي ريشهمي

و  ᵒC 3± 25ک رشد با درجه حرارت هاي اتاق( در خيار بود. در آزمايشM. javanicaگرهي )نماتدهاي بيمارگر حشرات روي نماتد ريشه
 .Mتخم  360، با  ml200هايي به حجم ساعت، گياهچه خيار کاشته شده در ليوان 9و  15مدت زمان روشنايي و تاريکي به ترتيب 

javanica 2گرم خاک استريل و غلظت  150درIJs/cm 25 الرو/ در هر ليوان( از  962) الرو آلوده کنندهSteinernema feltiae، 
Steinernema carpocapsae و Heterorhabditis bacteriophoraتهيه شده از شرکت کوپرت هلند( به صورت ايجاد حفره(-

گياهچه  4گرهي، تکرار انجام شد. دو هفته بعد از تلقيح نماتد ريشه 8زني شد. آزمايش به صورت طرح کامال تصادفي با هايي در خاک مايه
گياهچه باقيمانده از هر تيمار، براي  4د و سيستم ريشه با اسيد فوشين رنگ آميزي شد. پنج هفته بعد از تلقيح، خيار از هر تيمار برداشته ش

گرهي با هيپوکلريت سديم جدا شده و مورد بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد تعداد شمارش تعداد کل تخم توليد شده توسط نماتد ريشه
ها و تعداد کل تخم از هر گياه تيمار شده با نماتدهاي بيمارگر حشرات، به طور درون ريشه ته بهنفوذ ياف M. javanicaالرو سن دوم 

داري با شاهد نشان نداد. به منظور انجام تفاوت معني S. feltiaeهاي تيمار شده با معني داري کمتر از شاهد است اما تعداد تخم در ريشه
و تيمار زماني  M. javanicaتخم نماتد  5000هاي خيار در گلخانه با بيمارگر حشرات، گياهچهآزمايش کاربرد زماني استفاده از نماتدهاي 

 H. bacteriophora و S. carpocapsaeهفته بعد از آلودگي با نماتد بيماريزا، با  2هفته بعد و  1هفته قبل، همزمان،  1هفته قبل،  2
تکرار انجام شد. نتايج نشان داد در  4آزمايش به صورت طرح کامال تصادفي با  تيمار شدند. اين 2IJs/cm 125و 2IJs/cm 25در دو غلظت

گرهي ممانعت شده است. غلظت نفوذ و توليد تخم نماتد ريشه از، H. bacteriophoraو  S. carpocapsae تمام کاربردهاي زماني
در کاربرد زماني يک هفته قبل )تعداد کل   .arbacteriophoH و S. carpocapsae( از 2IJs/cm 125( و زياد )2IJs/cm 25کم )

به  2IJs/cm 125و در غلظت  6074، 5597به ترتيب  S. carpocapsae ،H. bacteriophora، براي 2IJs/cm 25تخم در غلظت 
 .eS. carpocapsa ، H، براي 2IJs/cm 25( و يک هفته بعد )تعداد کل تخم در غلظت 19224در مقايسه با شاهد  4982، 3890ترتيب 

bacteriophora  2و براي غلظت  3868، 3140به ترتيبIJs/cm 125 از تلقيح 19224در مقايسه با شاهد  2912، 2343، به ترتيب )
 گرهي به عمل آورد. توليد تخم نماتد ريشه ، بيشترين ممانعت را از M. javanicaنماتد 

 

 .تد بيماريزاي گياهينماتدهاي بيوکنترل، کنترل بيولوژيک، نما واژه های کلیدی:
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عامل شانکر  Diplodia bulgaricaهای اندوفیت جدا شده از درختان سیب در برابر زیستی قارچ اثرات مهار

 دیپلودیایی سیب

 
 ، مهرداد منافی و یوبرت قوستانسیم علیجانی

 

 پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیهگروه گیاه
 N.aljm1387_17@yahoo.com 

 
باشد که در ايران و دنيا از اهميت ترين درختان مناطق سردسيري و معتدله مي( يکي از مهمMalus domestica Borchسيب )گياه 

زا و محدود کننده کشت و توليد محصول سيب بوده هاي تنه يکي از عوامل اصلي خسارتاي برخوردار است. بيماريغذايي و اقتصادي ويژه
هاي ها در استان آذربايجان غربي است. قارچترين اين بيمارييکي از مهم Diplodia bulgaricaرچ و بيماري شانکر ناشي از قا

هاي بيماري در گياهان هاي فاقد نشانههاي گياهي و در بافتشوند که در تمام خانوادهها را شامل مياندوفيت يک گروه متنوعي از قارچ
هاي گياهان سبب اعطا برخي مزايا به گياه ميزبان هاي اندوفيت در بافترگانيسمشوند. مشخص شده است که حضور ميکروايافت مي

اند. هاي گياه در برابر بيمارگرها، گياهخواران و تغييرات محيطي شدههاي قارچي سبب تاثير روي رشد گياه و پاسخاند. برخي اندوفيتشده
اند مورد توجه قرار گرفته ه عنوان راهکاري ديگر براي کنترل شيميايي بيماريها به دليل توان مهار زيستي بيمارگرها، بهمچنين اين قارچ

هاي اندوفيت گونه از قارچ 15دهند. اين مطالعه به منظور بررسي اثرات بازدارندگي که استفاده از مواد شيميايي بالقوه خطرناک را کاهش مي
و بر اساس کشت متقابل در شرايط آزمايشگاهي انجام شده است.  D. bulgaricaجدا شده از درختان سيب روي رشد قارچ بيمارگر 

هاي شش روزه قارچ بيمارگر برداشته هاي اندوفيت و کشتهاي هشت روزه قارچمتر از کشتهاي ميسيليومي به قطر شش ميليقرص
متر از هم کشت شدند. ميلي 5/3آکار با فاصله -دکستروز-زمينيهاي پتري نه سانتيمتري حاوي محيط کشت سيبشدند و در تشتک

روز بررسي شدند. در تيمار شاهد  15و  11، 7درجه سلسيوس نگهداري شدند و در فواصل  25±1هاي پتري در انکوباتور با دماي تشتک
هاي مختلفي کنشتنها يک قرص ميسيليومي از قارچ بيمارگر قرار داده شد. تمامي آزمايشات دو بار ديگر تکرار شدند. نتايج نشان داد که وا

 .Tو  Trichoderma harzianumهاي هاي گونهشود. در جدايههاي اندوفيت و قارچ بيمارگر ديده ميهاي قارچبين جدايه

longibrachiatumهاي اندوفيت ضمن بازداري از رشد قارچ بيمارگر، روي پرگنه قارچ بيمارگر نيز رشد نموده و از تشکيل ، گونه
 Arthrinium arundinis, Ar. saccharicola, Periconiaهاي هاي گونهجنسي جلوگيري نمودند. در جدايهيرهاي باردهي غاندام

sp. 1, Periconia sp. 2, Penicillium sp. 1, Penicillium sp. 2, Aspergillus persii, Cheatomium globosum, 

Cheatomium sp. 1, Trichothecium roseum, Alternaria tenuissima  وA. infectoria بازداري از رشد قارچ بيمارگر ،
دورتري متوقف شد و ناحيه مشخص بدون رشد ريسه در هر دو قارچ اندوفيت و قارچ بيمارگر مشاهده شد. قطر اين ناحيه بازداري  از فاصله

دار آماري را ها بود و اختالف معنيبيشتر از بقيه گونه Arthrinium saccharicolaو  Arthrinium arundinisهاي رشدي در گونه
هيچگونه توقف رشدي بين قارچ اندوفيت و قارچ بيمارگر مشاهده نشد و  ،Alternaria alternataهاي گونه نشان داد. در جدايه

در مديريت تلفيقي ها مطالعات بيشتر براي امکان استفاده از آن .هاي هم رشد نموده و با هم مخلوط شدندهاي هر دو قارچ روي پرگنهريسه
 اين بيماري الزم است. 

 

 .، بيمارگر، کشت متقابلMalus domesticaمهار رشدي،  واژه های کلیدی:
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عامل  Rhizoctonia solaniعلیه قارچ  Trichoderma virideمقایسه اثر نانوذرات نقره سنتز شده به وسیله قارچ 

 لکه نواری برنج عامل Acidovorax avenaeسوختگی غالف برنج و باکتری 

 
 3شهرام قاسمی میر و 2، محمد علی تاجیک قنبری2، صفرعلی مهدیان1اعظم مطلبی

 

 کارشناس ارشد بیماری شناسی گیاهی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری.1

 عضو هیت علمی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری .2

 عضو هیت علمی دانشگاه مازندران.3
Azam_motalebi@yahoo.com 

 
 و شرايط آب در .مي رود شمار به گندم از پس استراتژيک محصول دومين و بوده غذايي نظر از غالت هاي گونه مهمترين از يکي برنج

 محيط به و بااليي دارد هزينه برنج بيماريهاي شيميايي کنترل .است مواجه مهمي بيماريهاي با همواره برنج کشت مازندران استان هوايي

 کنترل عوامل جمله از .مهمي دارد نقش بيماريها با مقابله براي سازگار زيست کنترل عوامل کارگيري به ميرساند. امروزه انزي زيست

 و فناوري زيستي علوم تلفيق از که بالقوه اي است فناوري فناوري، زيست است. نانو فناوري نانوزيست علم از استفاده گياهي، هاي بيماري
 و توسعه حال در زيست محيط با سازگار روشهاي زيستي طريق از نانومتر مقياس در مواد توليد هدف با که است دهکر ظهور نانوفناوري

 مناسب جلبکها جايگزيني و گياهان قارچها، از ميکروارگانيسم ها، استفاده با نقره نانوذرات ويژه به نانوذرات زيستي سنتز است. پيشرفت

 ها قارچ واسطه ي با نانوذرات سنتز روي تحقيقات اخير، سال چند در .محسوب مي شود نانوذرات وليدت شيميايي و فيزيکي روشهاي براي

 اين در. است داده قرار فلزي نانوذرات بيولوژيکي مطالعات مرکز در را ها فلزات، قارچ زيستي تجمع در توانايي و تحمل قدرت به علت

 عامل عنوان به،  TH288.5با شماره شناسايي ثبت شده  Trichoderma viride قارچ از نقره نانوذرات سنتز منظور به پژوهش،

 قرار بررسي مورد برنج مهم بيماريزاي باکتري و يک کنترل يک قارچ روي شده سنتز نانوذرات اثر شد. استفاده نيترات نقره احياکننده

دستگاه طيف سنج اسپکتروفتومتري ارزيابي  با سنجي طيف يبرا شدند، مايع توليد محيط در قارچ اين وسيله به که نقره نانوذرات گرفت.
 به ،شده سنتز نقره نانوذرات داد نشان نتيجه .شدند خصوصيات تعيين عبوري الکتروني با ميکروسکوپ شده سنتز هچنين نانوذرات و شدند

اشند. بررسي اثر نانوذرات نقره سنتز شده عليه نانومتر با قابليت توليد مجدد و دوام طوالني مدت مي ب 25-50اندازه  با کروي تقريبا شکل
عامل  Acidovorax avenaeو باکتري  137عامل سوختگي غالف برنج با شماره شناسايي ثبت شده  Rhizoctonia solaniقارچ 

وش اختالط در شرايط آزمايشگاهي استفاده شد. براي قارچ از ر KF998585لکه نواري برنج با شماره شناسايي ثبت شده در بانک ژن
، استفاده شد که NAو براي باکتري به روش ايجاد چاهک در پليت حاوي محيط کشت  PDAنانوذرات نقره سنتز شده با محيط کشت 

ت تمامي اين مراحل در سه تکرار و با مقادير مختلف مورد ارزيابي واقع شد . نتيجه آزمايش نشان داد، اثر نانوذرات نقره سنتز شده در غلظ
، ممانعت صد در صد از رشد براي باکتري در غلظت يک ميلي  A. avenaeدر مقايسه با باکتري  R. solaniموالر عليه قارچ يک ميلي 

ميکروليتر بازدارندگي و کنترل از رشد مشاهده 100ميکروليتر دارد اما در مورد قارچ با غلظت يک ميلي موالر به مقدار 100موالر به مقدار 
به صورت  ميکروليتر مشاهده شد، هچنين نتايج بدست آمده 500د اين قارچ در غلظت يک ميلي موالر به مقدار نشد، اما کنترل از رش

بندي ميانگين ها به کمک آزمون طرفه و در نهايت مقايسه و گروهدر قالب طرح تحليل واريانس يک SPSSآماري با نرم افزار آماري 
 وان گفت اثر نانوذرات نقره سنتز شده در غلظت برابر، عليه باکتري بيشتر از قارچ مي باشد.مي ت ( انجام شد. به طور کلي>P 05/0دانکن )

 

 .عبوري الکتروني ميکروسکوپ اسپکتروفتومتري، نيترات نقره، واژه های کلیدی:
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در  Botrytis cinereaو  Sclerotinia sclerotiorumهای موم روی قارچررسی اثرات ضدقارچی عصاره اتانولی برهب

 شرایط آزمایشگاهی

 
 3و رضا اشرفی 2، رباب اعزازی1مهدی داوری

 

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی. -1
 گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج.-2
 دبیل.عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، دانشگاه آزاد اسالمی واحد ار-3

Mdavari@uma.ac.ir 

 
آوري صمغ گياهان مختلف و مخلوط کردن آن با باشد که زنبورهاي کارگر با جمعهاي جانبي با ارزش زنبورعسل ميفرآورده از موم يکيبره

کنند. خواص بيولوژيکي متعدد از جمله خواص ا توليد مياي صمغ مانند، معطر و عموما به رنگ سبز زيتوني رهاي خود، مادهآنزيم
آور جانوري و هاي زيانضدميکروبي اين ماده به اثبات رسيده است. عليرغم مطالعات گسترده در رابطه با خواص ضدقارچي آن عليه قارچ

ا خواص ضدميکروبي آن عليه گياهي در دنيا، اين مطالعات در ايران بسيار محدود بوده و فقط چند مورد تحقيق در رابطه ب
موم روي دو هاي بيماريزاي انساني صورت گرفته است. اين تحقيق با هدف بررسي فعاليت مهار کنندگي عصاره اتانولي برهميکروارگانيسم

کپک )عامل  Botrytis cinerea)عامل پوسيدگي سفيد اسکلروتينيايي ريشه و ساقه( و  Sclerotinia sclerotiorumقارچ نکروتروف
آوري شده از کندوهاي زنبورعسل استان اردبيل موم جمعخاکستري( در شرايط آزمايشگاهي انجام شد. بدين منظور، ابتدا عصاره اتانولي بره

مورد نظر تهيه و  ليتر از عصارهميکروگرم بر ميلي 1000و  500، 250، 100، 50هاي درصد تهيه شد. سپس غلظت 80با استفاده از اتانول 
موم با هاي مختلف عصاره برههاي پتري حاوي غلظتافزوده شد )از اتانول به عنوان حالل استفاده شد(. تشتک PDAمحيط کشت به 

تا زماني که پرگنه قارچ، تشتک پتري شاهد را پر  25±1زني شده و در دماي هاي بيمارگر مايههاي ميسليومي از کشت جوان قارچديسک
گيري و درصد بازدارندگي عصاره تعيين گرديد. آزمايش در رشد قارچ بر اساس قطر پرگنه به طور روزانه اندازه کند، نگهداري شدند. ميزان

موم نشان داد که از نظر ميزان دست آمده از تاثير بيوکنترلي عصاره برهسه تکرار انجام شد و در تيمار شاهد از اتانول استفاده شد. نتايج به
در  S. sclerotiorum( وجود دارد. قارچ P≤0.01داري )هاي مختلف عصاره تفاوت معنيگونه قارچي و غلظتبازدارندگي از رشد، بين 

مشاهده  μg/ml1000موم داشت، به طوريکه بازدارندگي کامل در غلظت حساسيت بيشتري نسبت به عصاره بره B.cinereaمقايسه با 
موم ايستايي آن را اثبات کرد. عصاره برهظت، در محيط فاقد عصاره، خاصيت قارچشد و رشد مجدد ديسک ميسليومي رشد نيافته در اين غل

نداشت ولي در طول زمان بررسي، مانع از  S. sclerotiorumليتر تاثير بازدارندگي روي رشد قارچ ميکروگرم بر ميلي 50در غلظت 
در کمترين غلظت تا  %11موم از هاي مختلف عصاره برهدر حضور غلظت B. cinereaتشکيل اسکلروت شد. دامنه بازدارندگي از رشد 

موم، درصد بازدارندگي از رشد هر دو قارچ طور کلي با افزايش غلظت عصاره بره در بيشترين غلظت مورد استفاده متغير بود. به %55/59
توان پس از تحقيقات تکميلي از ردار است و ميموم از پتانسيل ضدقارچي بااليي برخودهد برهافزايش پيدا کرد. نتايج اين تحقيق نشان مي

 هاي قارچي گياهان بهره برد.آن براي کنترل زيستي بيماري

 

 .مومهاي بيمارگر گياهي، کنترل غيرشيميايي، برهقارچ های کلیدی:واژه
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 های گیاهی در کنترل بیماری سفیدک کرکی خیاربررسی اثر برخی عصاره

 
  2و محسن فرزانه 1، خدیجه ساالری1ه، حمیدرضا علیزاد1مریم کرد

 

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه جیرفت-1

 تهران بهشتی، شهید دانشگاه داروئی اولیه مواد و گیاهان پژوهشکده-2 
m4226.mk85@yahoo.com 

 
-ب خانواده کدوئيان ميهاي مخراست يکي از بيماري Pseudoperonospora cubensisعامل آن  کهبيماري سفيدک کرکي خيار 

استفاده از  ها،کشآفت خطرناک اثرات کاهش به اهميت . با توجهباشدها ميترين راه کنترل اين بيماري استفاده از قارچکشرايج .باشد
 (،A. cepaپياز )(، Allium sativumي گياهي شامل سير )در اين پژوهش تاثير چهار عصارهباشد. هاي جايگزين ضروري ميروش

در کنترل بيماري سفيدک کرکي خيار بررسي شد. سير و پياز ( Origanum majorana( و مرزنجوش )Nerium oleanderخرزهره )
آوري و پس از شستشو، در شرايط آزمايشگاه و دور از هاي کامل خرزهره و مرزنجوش در طبيعت جمعدر مرحله برداشت از مزرعه و برگ

هاي خرزهره و هاي خوراکي سير و پياز و برگهاي مورد استفاده شامل اندامد و سپس تمامي قسمتتابش نور مستقيم آفتاب خشک شدن
گرم بر ميلي 200و 100، 50هاي آبي با غلظت_هاي اتانولي، آبي و اتانولي در اين تحقيق ازعصارهمرزنجوش توسط آسياب خرد شدند. 

ساعت  24ليتر حالل مورد نظر ريخته، به مدت ميلي 100بافت آسياب شده گياهي در  گرم از20ها ليتر استفاده شد. براي تهيه عصارهميلي
 صاف و تعيين غلظت گرديد. 1اين مخلوط در محيط آزمايشگاه نگهداري شد. عصاره به دست آمده با استفاده از کاغذ صافي واتمن شماره 

بذرهاي خيار رقم  ي بيماري تهيه شد.ي خزانهآلوده هايبرگ سوسپانسيون اسپور عامل سفيدک کرکي خيار از توده اسپوري موجود در
درجۀ سلسيوس قرار داده شدند. بذرهاي  28ساعت براي جوانه زني بين کاغذ صافي مرطوب سترون در دماي  24به مدت سوپر دامينوس 

در گلخانه ساعت تاريکي  8يي و ساعت روشنا 16( کشت گرديدند، سپس در 5:12هاي پر شده با خاک و شن )جوانه زده در گلدان
ها دو شاهد )آب مقطر و قارچکش( در نظر گرفته شد. براي اطمينان از نتايج کار کليه آزمايش 2تکرار و  3نگهداري شدند. براي هر تيمار 

به عصاره از بوته جدا و هاي آغشته ساعت، برگ 24سه برگ گياه با عصاره گياهي تيمار شده و پس از بار انجام شد. در مرحله چهار برگي، 
درجه  18-20دار در شرايط دمايي هاي پالستيکي درباسپورانژ بر ميلي ليتر( بيمارگر مايه زني شده و در جعبه 5×310با سوسپانسيون )

مايه زني بيمارگر هاي ايجاد شده شش روز بعد از سانتيگراد و رطوبت نزديک اشباع، مناسب ايجاد بيماري نگهداري شدند. تعداد و اندازه لکه
 ANOVAها با تجزيه واريانس شد. قارچکش اکويشين پرو به عنوان شاهد مثبت استفاده شد. دادهاندازه گيري و شدت بيماري ارزيابي

سير اتانولي  انجام شد. نتايج نشان داد که تيمارهاي خرزهره و SASها با آزمون دانکن، با استفاده از نرم افزار و مقايسه ميانگين داده آناليز
داري درصدکاهش داده و اختالف معني 80و  87هاي موثرتر بوده و شاخص بيماري را به ميزان ليتر عصارهگرم بر ميليميلي 100با غلظت 
 هاي آنزيمي در دست بررسي است.گيري فعاليتهاي مذکور و اندازهاي عصارهبا شاهد بيمار داشتند. آزمايشات گلخانه %5در سطح 

 

 Pseudoperonospora cubensisهاي گياهي، کنترل بيولوژيک، عصاره های کلیدی:ژهوا
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 Xanthomonas citri subsp. Citriها بر علیه باکتری بررسی فعالیت سه اسانس گیاهی و ترکیبات آن
 

 1و پریسا طاهری 2محمدی، مرتضی گل1، سعید طریقی1حسین میرزایی نجفقلی

 

 نشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد پزشکی، داگروه گیاه -1

 موسسه تحقیقات مرکبات کشور، رامسر -2

Mirzaeih89@gmail.com 
 

 Xanthomonas citriهاي محدود کننده مرکبات است که توسط باکتري ترين بيماريشانکر باکتريايي مرکبات، يکي از مخرب

subsp. citri هاي آتشفشاني شکل و مرکز آب سوخته با هاله ين بيماري به صورت جوششود. عالئم ادر نواحي مرکبات خيز ايجاد مي
هاي تلفيقي شامل بهداشت زراعي، ارقام مقاوم، استفاده شود. به منظور کنترل بيماري شانکر باکتريايي مرکبات از روشزرد رنگ ظاهر مي

ها به عنوان موثرترين روش کشگردد. امروزه آفتاستفاده مي هاي مسي و کنترل پروانه مينوز مرکباتکشبيوتيک، باکترياز بادشکن، آنتي
ها و کشاند. اما افزايش آگاهي عمومي نسبت به مشکالت زيست محيطي مرتبط با کاربرد آفتهاي گياهي معرفي شدهدر کنترل بيماري

ها شده است. کنترل بيولوژيک توسط اريها منجر به جستجو براي يافتن ترکيبات با منشا طبيعي در مديريت کنترل بيمبيويتکآنتي
گردد. محيطي ميهاي زيستها معرفي شده است، که سبب کاهش آلودگيکشهاي گياهي به عنوان جايگزين مناسب براي آفتاسانس

-ياهي استفاده ميکشي و نماتد کشي بر عليه بيمارگرهاي گکشي، قارچهاي باکترياين ترکيبات طبيعي، به عنوان ترکيباتي ايمن با ويژگي

ها بسته به منطقه جغرافيايي و عدم اطالع از ترکيب شيميايي کش، وجود تنوع در ترکيبات اسانسشوند. با توجه به محدوديت منابع باکتري
و  .Fortunella spو  Citrus aurantium، C. aurantifoliaهاي ها، هدف از اين پژوهش، بررسي اثر ضدباکتريايي اسانساسانس

، geranyl acetate ،linalyl acetate ،limonene، trans-caryophllene، linaloolها شامل کيبات عمده اسانستر
citronella ،citral ،α-terpineol  وgeraniol  برعليه باکتريXCC هاي برگي باشد. ابتدا نمونهميC. aurantium ،C. 

aurantifolia  وFortunella sp.  ي گرديد. اسانس گيري توسط دستگاه کلونجر و از روش تقطير با آب انجام آورجمع 1393در سال
استفاده شد. همچنين از روش نشت در ديسک براي ارزيابي اوليه اثر  GC-MSشد. به منظور شناسايي ترکيبات اسانس از دستگاه 

ها توسط روش ميکروديلوشن و آن MBCو  MICاستفاده شد. سپس  XCCها بر عليه باکتريها و ترکيبات آنضدباکتريايي اسانس
 limonene (%17/46،)geraniol (%84/9،)geranylشامل  C. aurantifoliaمارکروديلوشن تعيين گرديد. ترکيبات اصلي اسانس 

acetate (%25/9،)linalool (%67/5،)citral (%21/5،)citronella (%36/4 و )trans-caryophyllene (%86/3 .بودند )
 .C( ترکيبات اصلي اسانس %56/9) α-terpineol( و %89/25) linalyl acetate (%65/43 ،)linaloolج بدست آمده، براساس نتاي

aurantium هايبودند. براساس نتايج بدست آمده از اين آزمايش اسانس C. aurantium، C. aurantifolia و ترکيبات citral، 
linalool، citronella، geraniol، α-terpineol و linalyl acetate  داراي اثر ضدباکتريايي برعليه باکتري عامل شانکر بودند. در

ميلي متر هاله بازدارنده بيشترين فعاليت  67/16و  15به ترتيب با ميانگين  citral و ترکيب C. aurantifolia اين بررسي اسانس
 .C ها و ترکيبات مربوط به اسانسدر بين اسانس MIC ضدباکتريايي از خود نشان دادند. همچنين در اين پژوهش کمترين ميزان

aurantifolia و ترکيب citral  باشدليتر ميميلي گرم بر ميلي 375/0ليتر و ميلي گرم بر ميلي 5/0به ترتيب با ميزان. 

 

 .Fortunella spو  Citrus aurantium ،C. aurantifoliaهاي گياهي، شانکر باکتريايي مرکبات، اسانس واژه های کلیدی:
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 Pectobacterium carotovorumعلیه باکتری  Salviaبررسی خاصیت ضد باکتریایی سه گونه از جنس 

 
 4المیرا بشاش و 3پور، حسین هاشم2زاده، وحید فالح1اکبر شیرزاد

 

 دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران  .1

 پزشکی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران استادیار گروه گیاه .2
 استادیار گروه فیتوشیمی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران .3
 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه گیاهپزشکی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.4

ashirzad@azaruniv.edu 
 

( گياهي علفي چند ساله از تيره نعناعيان است که از ديرباز خواص دارويي آن شناخته Salvia officinalis گياه مريم گلي )با گونه تيپيک
 Candidaنسبت به قارچهاي  S. officinalisشده است. در سالهاي اخير پژوهشگران مختلفي خواص ضد ميکروبي عصاره 

albicans ،Saccharomyces serevisiae شبه قارچ ،Plasmopara viticolaهاي ، و باکتريAgrobacterium 

tumefaciens  وBacillus subtilis توان گفت که اين گياه نسبت به دسته وسيعي از ها مياند. با توجه به اين گزارشرا گزارش کرده
نسبت  Salviaعوامل ميکروبي خاصيت ضد ميکروبي دارد. هدف از انجام اين تحقيق بررسي اثر عصاره بدست آمده از چند گونه از جنس 

باشد. يک گونه از گياه مريم گلي از ، عامل ساق سياه و پوسيدگي نرم سيب زميني ميPectobacterium carotovorumبه باکتري 
ها با محوطه دانشگاه شهيد مدني آذربايجان، يک گونه از کندوان و يک گونه هم از اطراف اروميه جمع آوري شدند. شناسايي گونه

هگزان، اتيل -آوري شده بعد از خشک کردن به قطعات کوچک خرد شدند و با حاللهاي اند صورت گرفت. گياهان جمعکليدهاي استاندار
گيري شدند. عالوه بر اين مقداري از گياهان هم بعد از آماده سازي با دستگاه کلونجر اسانس گيري شد. استات، متانول و آب عصاره

اي بدست آمده با دو روش نشر از ديسک کاغذي و شمارش تک کلون بررسي شد. خاصيت هها و اسانسخاصيت ضد باکتريايي عصاره
)با  هاي آغشته شده به عصارهاي نيز مورد بررسي قرار گرفت. براي اين منظور، غدههاي بدست آمده در شرايط مزرعهبازدارنده عصاره

ليتر( و يا آب )به عنوان در هر ميلي 10-8سوسپانسيون باکتري )اي از مزرعه آلوده شده به ( يا آب )شاهد( در قطعهppm 500غلظت 
هاي بدست آمده برداشت و وزن آنها ثبت گرديد. براي تعيين نوع ترکيبات ضد ميکروبي ماه غده 4شاهد(، کشت شدند و بعد از گذشت 

وسيانين به انجام رسيد. بر اساس کليدهاي شناسايي ها آزمونهاي فيتوشيميايي فالونوئيد، استروئيد، ترپنوئيد، ساپونين، تانن و آنتعصاره
 .Sهاي بدست آمده از کندوان و نمونه Salvia spinosaآوري شده از دانشگاه شهيد مدني آذربايجان به عنوان هاي جمعنمونه

sahandica دارندگي نشان داده که از بين هاي بازشناسايي شدند. نمونه بدست آمده از اروميه تنها تا حد جنس شناسايي شد. نتايج آزمون
بيشترين بازداندگي را در هر دو آزمون ديسک کاغذي و شمارش کلني از  S. spinosaهاي بدست آمده، عصاره آبي ها و اسانسعصاره

ت درصد بود. در آزمايشا 70در هر دو آزمون بازدارندگي آن عليه باکتري بيش از  ppm 1000خود نشان داد به طوري که در غلظت 
باعث افزايش قابل توجه عملکرد سيب زميني شد و وزن غده ها در اين تيمار حدود دو و نيم  S. spinosaاي نيز تيمار عصاره آبي مزرعه

آوري شده حاوي برابر بيشتر از شاهد آلوده بود. نتايج آزمونهاي فيتوشيميايي نشان داد که عصاره بدست آمده از هر سه گونه گياهي جمع
 د، تانن، آنتوسيانين و ساپونين هستند. فالونوئي

 

 Salviaعصاره، اسانس، کلونجر، فيتوشيمي، پکتوباکتريوم،  واژه های کلیدی:
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  Rhizoctonia solaniحساسیت ارقام و الین های امید بخش سیب زمینی به بیماری ریزوکتونیا 

 

 3و نرگس اتابکی   2، مهدی نصر اصفهانی1درنا فرقانی
 
 اري شناسي گياهي دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه لرستان،گروه بيم -1
 مرکز تحقيقات آفات و بيماري هاي گياهي اصفهان -2 
 گروه گياه پزشکي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران -3 

E.mail:dornaforghani14@yahoo.com 

 
از  Rhizoctonia solaniمحصوالت کشاورزي است. بيماري ريزوکتونيا، يکي از مهمترين  L. Solanum tuberosumسيب زميني،

زيرزميني و شوره سياه روي غده ها ، بيمار ي هاي مهم مزارع سيب زميني کشور مي باشد که با ايجاد بيماري شانکر خشک روي ساقه 
هاي اميد بخش سيب زميني نسبت به يندستيابي به منابع مقاومت، مطالعاتي روي ال محصول را به شدت کاهش مي دهد. به منظور

در  اصفهان صورت گرفت.از ذخاير بخش تحقيقات بذر و نهال ، با استفاده ريزوکتونيايي در منطقه فريدنبيماري شوره سياه و شانکر خشک 
ه آلودگي بسيار باال، در با سابق  الين اميدبخش در سطح مزرعه 40 و رقم فرانسوي وارداتي 10، رقم تجاري 22، شامل  ژنوتيپ 72مجموع 

درصد  ه، شاملصفات مورد مطالعهاي کامل تصادفي در چهار تکرار مورد بررسي قرار گرفت. هاي آماري بلوکمنطقه فريدن، در قالب طرح
 10تعداد ،، از هر يک از ژنوتيپ هايايبيماري شانکر خشک ريزوکتونيوضعيت آلودگي به  براي تعيين، شدت و شاخص بيماري  بود. آلودگي

تعيين جهت  گرديد. ه مشخصآلود بوته ها و غده هاي درصد و از هر تکرار  مطالعه عدد غده سيب زميني 20و براي شوره سياه، تعداد  بوته
، 10، 0در شش طيف  ، نمونه ها راNIABيتوي ملي گياه شناسي کشاورزي موسوم به تشدت بيماري، براساس دياگرام هاي توصيفي انس

مجموع آنها و نموده ضرب  در هر طيف با اعداد مربوطه  درصد قرار داده و سپس تعداد غده ها يا ساقه ها را به ترتيب 100و  75، 50، 25
تعداد کل ساقه ، بر شانکر خشک مورددر  بر تعداد کل غده هاي مورد بررسي و، شوره سياه مورددر اعداد حاصله را، را بدست مي آوريم.
 انجام و مقايسه شد. SASافزار اي دانکن و نرمهاي آماري، با استفاده از آزمون چند دامنهمي نماييم. تجزيهتقسيم هاي مورد بررسي 

هاي مورد آزمون از شدت بر حسب جداول واريانس و دانکن، در مزرعه مربوطه، آلودگي بااليي وجود داشته و الين بررسي ها نشان داد که
-1داري دارند. نتايج نشان داد، الين هاي رابطه با اين بيماري برخوردار بوده و با يکديگر تفاوت معني آلودگي متفاوتي نسبت به يکديگر در

-7، ديررس 397082-4الين هاي  درصد شدت بيماري شانکر خشک، حساس ترين و 43/55و  62/56، به ترتيب با 397046و 396128
 متحمل مقاوم، در جايگاه نسبتاً   ساير ژنوتيپ ها، صد،از مقاوم ترين ها بودند.در  87/2و  85/1، 81/0،  به ترتيب با396310-8و 396124

به  ، 397082-2و  397046متعلق به دو الين  ،بيشترين شدت بيماري بيماري شوره سياه،خصوص در  .واقع گرديدندحساس  نسبتاً  و
 50/9را با   شدت بيماري کمترين به ترتيب ، 396157-15و  397074-3،  397009الين هاي و  بوددر صد  51/ 26و  54ترتيب با 

هارا به پنج دسته متفاوت گروه بندي نمودکه با نتايج آزمون دانکن تشابه اي، ارقام و اليني خوشهد داشتند. تجزيهدرص 50/4و  31/9،
 را تأييد نموده است. AG3نزديکي داشت. بررسي هاي آناستوموزي نيز وجود 

 

 .solani   Rhizoctoniaني، شانکر خشک، شوره سياه،مقاومت،زميسيب  ی:های کلیدواژه
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 المللیارزیابی واکنش ژنوتیپ های نخود نسبت به بیماری برق زدگی در خزانه بین

 
 3معصومه خیرگوو   2، کامران رهنما 1جواد اشرفی

 

ناس ارشد، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی دانشجوی دوره دکتری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و کارش.1
 ایالم

 دانشیار گروه گیاه پزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.2

 دانشجوی دکتری، دانشگاه زابل و کارشناس ارشد، ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلستان.3
 javad_ashrafi795@yahoo.com 

 
بيماري برق زدگي يکي از بيماريهاي مهم نخود در ايران محسوب مي شود. اين بيماري در مناطق مرطوب گاهي تا صد در صد محصول را 

ز اساسي ترين مراحل اجراي برنامه هاي اصالحي نابود مي کند. تالش جهت شناسايي منابع ژنتيکي مقاومت در برابر عوامل بيماريزا يکي ا
نخود بشمار مي رود. در اين تحقيق واکنش الين هاي بين المللي نخود، در دو منطقه ديم کشور نسبت به برق زدگي با عامل بيماري 

Ascochyta rabiei هاي تکميلي براي  بررسي گرديد تا در صورت امکان الينهاي مقاوم مناسب در بين آنها انتخاب و طي آزمايش
کشت به مناطق مختلف کشور توصيه شوند. به منظور دستيابي به ارقام پر محصول و مقاوم نخود به بيماري برق زدگي با کشت الين هاي 

لوکهاي ارسالي از ايکاردا در استان ايالم در ايستگاه تحقيقاتي شيروان چرداول و استان گلستان در ايستگاه تحقيقاتي گنبد در قالب طرح ب
متري و فاصله  4تکرار و در قطعه زمين آلوده شده اجرا گرديد. پس از آماده سازي زمين، هر تيمار شامل يک خط  2کامل تصادفي در 

سانتيمتر در نظر گرفته شد. به منظور گسترش بيماري اقدام به کاشت رقم حساس محلي  10سانتيمتر و فاصله بذور  30خطوط از هم 
براي افزايش ايجاد آلودگي مصنوعي از  .متري در اطراف خزانه شد 2ينها پس از هر دو الين و نيز به صورت يک نوار بيونيج در بين ال

بقاياي نخود آلوده سال قبل و پخش يکنواخت آنها در بين رديفهاي کشت استفاده گرديد. جهت تامين رطوبت مورد نياز جهت ايجاد و 
به مدت يک ساعت در روز استفاده گرديد. پس از مشاهده عالئم بيماري در اواخر اسفند ماه تا  گسترش عالئم بيماري از سيستم مه پاش

اي و همچنين نيمه ارديبهشت ماه، عکس العمل الين ها در سه مرحله قبل و بعد از گلدهي و زمان غالف دهي با استفاده از مقياس نمره
ندي و روند توسعه عالئم بيماري با توجه به عکس العمل الينها در برابر عامل ميزان عملکرد، زمان گلدهي و رسيدگي الين ها، گروه ب

 FLIP05-163Cو  FLIP05-107Cالين مانند  12الين مورد بررسي، در ايالم  38بيماريزا ارزيابي گرديد. نتايج حاکي از اين بود که از 
حساس و  FLIP07-249Cو  FLIP07-240Cن مانند الي 6نيمه مقاوم و  FLIP07-67Cو  FLIP07-93Cالين مانند  20مقاوم، 

در گلستان کليه الينهاي مورد بررسي از خود مقاومت نشان دادند و از نظر نحوه عالئم بيماري نيز در چهار گروه قرار گرفتند. بررسي ها 
و  67منجر به افزايش عملکرد به ترتيب نشان داد که کشت پائيزه و زمستانه نخود با استفاده از ارقام مقاوم به بيماري برق زدگي و سرما 

 درصد خواهد گرديد. 32

 

 .، منابع مقاومتAscochyta rabieiالينهاي نخود، برق زدگي نخود،  های کلیدی:واژه
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 مطالعه اثر بنزوتیادیازول در کاهش بیماری سفیدک داخلی خیار

 
 1ساالریو خدیجه ،1، امیررضا امیرمیجانی1، حمیدرضا علیزاده1سمیرا مشایخی

 
 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت-1

Samiramashayekhy3305@gmail.com 

 
از بيماري هاي مهم کدوييان در سراسر جهان  Pseudoperonosporaa cubensisبيماري سفيدک داخلي خيار ناشي از اووميست 

ها، يافتن روش هاي ديگري را براي اما اثرات جنبي کاربرد قارچکش باشد.ها مياست و رايج ترين روش کنترل آن استفاده از قارچکش
باشد. بنزوتياديازول ترکيبي شيميايي است هاي جديد، القاي مقاومت سيستميک در گياه ميسازد، از جمله روشکنترل بيماري ضروري مي

. اين ترکيب براي قارچ سمي نيست و اثري بر که براي کاهش بيماري سفيدک داخلي در تعدادي از محصوالت زراعي معرفي شده است 
کند. در اين بررسي اثر رشد رويشي يا توليدمثل آن ندارد اما با فعال کردن مکانيزمهاي دفاع طبيعي، از ايجاد آلودگي در گياه جلوگيري مي

گرم بر ميلي 0.04و  0.02، 0.01اي هدر کاهش بيماري روي برگهاي جدا شده خيار ) رقم سوپردامينوس( در غلظت (BTH)بنزوتياديازول 
ثانيه و سه بار آبکشي با  10به مدت  %3ميلي ليتر مورد استفاده قرار گرفت. بذرهاي خيار پس از ضدعفوني سطحي در هيپوکلريت سديم 

جوانه دار  درجۀ سلسيوس قرارداده شدند. سپس بذرهاي 22آب مقطرسترون، براي جوانه زني بين کاغذ صافي مرطوب سترون در دماي 
درجۀ  25هاي پر شده با خاک مخصوص گلدان و شن که دوبار سترون شده بودند، کشت گرديدند و در گلخانه با دماي شده در گلدان

تيمار شدند. بدين  BTHهاي مختلف ها در مرحله سه تا چهار برگي با غلظتدرصد رشد داده شدند. گياهچه 70سلسيوس و رطوبت نسبي 
ها ريخته شد. گياهان تيمار شده به مدت دو روز در شرايط درون حفره BTHاخ اطراف هر بوته ايجاد شد و محلول منظور چهار سور

درصد نگهداري شدند. سپس از هر گياه سه برگ جدا و پس از تلقيح با بيمارگر در جعبه  70درجه سلسيوس و رطوبت نسبي  20دمايي
هاي آلوده با عالئم رنگ درصد نگهداري شدند. جهت تهيه مايه تلقيح برگ 90ت نسبي درجه سانتيگراد و رطوب 22پالستيکي با دماي 

در صد جهت توليد اسپور قرار داده شدند. اسپورانژيوم ها از سطح زيرين برگ به  100پريدگي به مدت يک شبانه روز در رطوبت نسبي 
اسپورانژ در ميلي ليتر تنظيم شد. هفت روز بعد از تلقيح بيمارگر  5×410کمک يک قلم مو در آب جدا شدند. تعداد اسپورانژ در سوسپانسيون 

( سنجيده و درصد شاخص بيماري محاسبه شد. نتايج نشان داد که شدت بيماري در 9، 7، 5، 3، 1، 0شدت بيماري با مقياس صفر تا نه )
درصد از نظر آماري  5بود. تيمارهاي مختلف در سطح درصد  27، 40، 55گرم بر ميلي ليتر به ترتيب ميلي 0.04و  0.02، 0.01غلظت هاي 

کند. امکان استفاده از اين ترکيب دهد القاي مقاومت با افزايش غلظت افزايش پيدا ميدار نشان دادند. نتايج نشان ميبا شاهد اختالف معني
 بررسي است.در کاهش بيماري در شرايط گلخانه و مسير مقاومت القا شده در ادامه اين پژوهش در دست 

 

 .اليسيتور، کنترل بيولوژيک، مقاومت القايي های کلیدی:واژه
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 تاثیر برخی از فرآورده های چند گیاه دارویی جهت کنترل نماتد ریشه گرهی پسته
 

 4بهرام عابدی و3، عصمت مهدی خانی مقدم2، غالمحسین داوری نژاد1خیزران دولت آبادی

 

 باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد  دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم-1

 استاد گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد-2

 استاد گروه گیاهپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد-3

 استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد-4

Dkheyzaran@yahoo.com 
 

( است. از جمله بيماري هاي مهم اين محصول مي Anacardiaceae( متعلق به تيره سماق ).Pistacia vera Lدرخت پسته اهلي )
يکي از مهمترين نماتد هاي انگل گياهي است که بيشترين  Meloidogyne javanicaتوان به نماتد ريشه گرهي اشاره کرد. گونه 

فزون به کاهش يا عدم خسارت را به انواع محصوالت گياهي وارد مي کند و داراي دامنه ميزباني وسيعي از جمله پسته است. گرايش روزا
استفاده از سموم شيميايي جهت کنترل بيماري هاي گياهي منجر به توسعه روش هاي جايگزين يا همراه کنترل شيميايي شده است. 
 استفاده از ترکيبات و متابوليت هاي ثانويه گياهي به عنوان بهترين استراتژي جايگزين براي کنترل نماتدها مطرح گرديده است. اين روش
ضمن هزينه کم و کاربرد آسان، توانايي بهبود ساختمان خاک و حاصلخيزي آن را نيز به عهده دارد. با توجه به اهميت اين گياه به عنوان 
يک محصول صادراتي و وجود نماتد ريشه گرهي در باغات پسته به منظور بهره وري هرچه بيشتر از اين گياه الزم است پژوهش هاي 

رل اين نماتد به روش هاي غير شيميايي صورت گيرد. در اين تحقيق به منظور کنترل نماتد ريشه گرهي پسته از گسترده اي جهت کنت
گياه در اطراف هر نهال آلوده  10و مالچ گياهي به تعداد  %5، پودر گياهي %40عصاره آبي سه گياه رازيانه، سياهدانه و گل جعفري با غلظت 

ايش پسته بادامي ريز زرند کرمان بود. آزمايش در گلخانه، در قالب فاکتوريل بر پايه طرح کامال تصادفي استفاده شده است و رقم مورد آزم
درجه  121تکرار در نظر گرفته شد و خاک مورد استفاده جهت کاشت بذر پسته با اتوکالو در دماي  4انجام شده است. براي هر تيمار 

 Meloidogyneهاي پسته پس از استقرار، با دو عدد تخم و الرو سن دوم نماتد  دقيقه ضدعفوني شد. نهال 15سانتيگراد به مدت 

javanica  ماه از اعمال تيمار ها ميزان  3در يک گرم خاک آلوده سازي شدند، سپس با تيمار هاي ذکر شده تيمار شدند. پس از گذشت
در تيمارهاي مختلف اندازه  گره ايجاد شده در يک گرم ريشه تخم بر گرم ريشه و تعداد الرو سن دوم در صد گرم از خاک و همچنين ميزان

از نظر گيري شد. تيمارها از نظر فاکتور توليدمثل و تعداد گال اختالف معني داري را ايجاد کردند. داده برداري ها نشان داد که بهترين تيمار 
گال در گرم ريشه بوده است که توانسته است به  16.8و تعداد  1.2کاهش جمعيت در اين مدت تيمار عصاره گياه رازيانه با فاکتور توليدمثل 

گال در گرم ريشه داراي  52.5و تعداد  2.3طور چشمگيري جمعيت نماتد را کاهش دهد. تيمار پودر گياهي گل جعفري با فاکتور توليدمثل 
ش جمعيت نماتد، بهتر از پودر گياهي و مالچ کمترين تاثير در کاهش جمعيت نماتد بوده و در اين مدت عصاره هاي گياهي نسبت به کاه

 بوده است. 4.5گياهي عمل کرده بودند، در صورتي که تيمار شاهد داراي فاکتور توليدمثل 
 

 Meloidogyne javanicaرازيانه، سياه دانه، گل جعفري،  واژه های کلیدی:
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 یشه سیب در شرایط آزمایشگاهفعالیت آنتاگونیستی دو گونه باسیلوس علیه قارچ عامل پوسیدگی سفید ر

 
 2فاطمه خلقتی بنا و1، ناصر صفایی1نسترن بیننده

 

 گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران-1
 موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال، کرج-2

هاي مهم درختان ميوه يکي از بيماري Dematophora necatrixو آنامورف  Rosellinia necatrixپوسيدگي سفيد ريشه با عامل 
شود. اين قارچ يک عامل خاکزاد است و معموالً زماني که به درخت حمله مي کند ريشه را با ميسيليوم هاي سفيد مي پوشاند محسوب مي

دهند. اين قارچ داراي ا نشان مياند عالئم زوال عمومي رو باعث پوسيدگي شديد ريشه شده در نتيجه، درختاني که تحت تاثير قرار گرفته
دامنه ميزباني وسيعي است و خسارت در نهال هاي آلوده به اين بيماري به حدي است که نهال به راحتي از زمين کنده مي شوند. تاکنون 

اده قرار گرفته است هاي مختلفي براي مبارزه و کنترل اين قارچ شامل کنترل شيميايي، فيزيکي، تدخين ومواد گياهي سالم مورد استفروش
اما به دليل تعدد ميزبان ها و خاکزي بودن قارچ به نظر مي رسد که استفاده از کنترل بيولوژيک يک جايگزين عالي و يک ابزار مهم براي 

ماري مؤثر هاي مختلف بررسي شده و در کنترل و کاهش اين بيباشد. کنترل بيولوژيک با استفاده از باکتريمديريت يکپارچه اين بيماري 
عليه قارچ  Bacillus pumilus و Bacillus siamensisبوده است. در اين پژوهش اثر بازدارندگي استرين هاي دو گونه باکتري 

Rosellinia necatrix ، عامل پوسيدگي سفيد ريشه در شرايط آزمايشگاهي مورد بررسي قرار گرفت. اين کار با کمک آزمون کشت
 با R. necatrixرار ضد قارچي، بررسي توليد آنتي بيوتيک و آزمون توليد مواد خارج سلولي انجام شد. قارچ متقابل، بررسي ترکيبات ف

هاي مورد بررسي از آزمايشگاه هاي باکترينمونه برداري از باغات سيب آلوده جداسازي، خالص سازي و شناسايي گرديد، همچنين ايزوله
از  AP8و  AP2 ،AP6درآزمون کشت متقابل جدايه هاي  نشگاه تربيت مدرس تهيه شد.بيماري شناسي گياهي دانشکده کشاورزي دا

در آزمون توليد  درصد را نشان دادند. 66/56بازدارندگي  B.pumilus SB6درصد و جنس  55بازدارندگي باالي  B. siamensisجنس 
ي قارچ عامل بيماري را نشان داد. در آزمون توليد آنتي درصد بيشترين ميزان بازدارندگ 66/62با  AP7ترکيبات فرار ضد قارچي جدايه 

درصد کنترل کردند. همچنين در آزمون توليد مواد  85بيوتيک تمامي جدايه ها، با توليد مقادير باالي آنتي بيوتيک رشد قارچ بيمارگر را تا 
درصد بيشترين ميزان کنترل  77/56 و 60/65، 86/64به ترتيب با  B.siamensisاز جنس AP6 و AP7 ،AP8خارج سلولي جدايه 

 قارچ بيمارگر را نشان دادند. با توجه به نتايج حاصل از آزمون هاي آزمايشگاهي مي توان اين جدايه ها را به عنوان عوامل بيوکنترل قوي
 رار گيرد.، معرفي کرد و الزم است که کارايي اين جدايه ها در شرايط گلخانه نيز مورد بررسي قR.necatrixعليه قارچ 

 .،کنترل بيولوژيکRosellinia necatrix ،Bacillus siamensis ،Bacillus pumilus واژه های کلیدی:
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 بومی تریکودرما در کنترل بیماری پژمردگی فوزاریومی خیار های تجاری وبررسی کارآیی جدایه

 
 1ی مقدمعصمت مهدیخان و1، حمید روحانی2، مجتبی مرادزاده اسکندری1محمدرضا اخالقی

 

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد-1
 ، مشهدبخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی -2

m.r.akhlaghi2@gmail.com 

 
شود. با توجه به تهديد اي محسوب مير گلخانههاي مهم خيايکي از بيماري Fusarium oxysporumپژمردگي فوزاريومي خيار با عامل 

سالمت غذايي که امروزه مطرح است و يکي از عوامل آن استفاده مداوم از ترکيبات شيميايي است، کاربرد روشهاي جايگزين و يا کمکي 
، سبب کاهش صدمات محيط تواند عالوه بر مهار نسبي بيماري و افزايش محصولغيرشيميايي مانند استفاده از ترکيبات بيولوژيک مي

هاي هاي موثر در کنترل بيمارييکي از مهمترين ميکروارگانيسم Trichodermaهاي قارچي متعلق به جنس زيستي نيز شود. جدايه
هاي تريکودرما از رشد قارچ عامل باشند و قدرت آنتاگونيستي بااليي دارند. در اين پژوهش ميزان قدرت بازدارندگي جدايهخاکزي مي

حاصل از تريانوم پي،  Trichoderma harzianumبيماري، در آزمايشات کشت متقابل و ترکيبات فرار بررسي شد. سه جدايه تجاري 
 ,T. harzianum (Th50, Th14, Th91, Th20جدايه از  12بومي که شامل  جدايه 15و  تريکوميکس و تريکوفانگ اس

Th65,Th66, Th12, Th16, Th30, Th49, Th72, Th99)يک جدايه از ،T. saturnisporum (Ts يک جدايه از ،)T. 

virens (Tv و يک جدايه از )T. koningii(Tkبودند، مورد ارزيابي قرار گرفت. قارچکش ايپروديون )- 10، 5کاربندازيم ) با غلظتهاي ،
از کشت پنج روزه قارچ بيماريزا و يک  ( نيز مورد استفاده قرار گرفت. در آزمايش کشت متقابل يک بلوک پنج ميليمتريppm20و  15

 PDAهاي تريکودرما در مقابل هم در دو طرف يک ظرف پتري حاوي محيط کشت بلوک به همان اندازه از کشت چهار روزه جدايه
درما قرار هاي تريکوگذاشته شد. در آزمايش ترکيبات فرار پتري حاوي کشت تازه قارچ عامل بيماري روي پتري حاوي کشت دو روزه جدايه

درصد  50و  6/52، 1/54، 7/55بترتيب با  Th16و  Th72 ،Th49 ،Th30هاي داده شد. نتايج آزمايش کشت متقابل نشان داد که جدايه
درصد  1/36و  34، 8/25، 24بترتيب با  Tkو Tvاس، تريکوميکس،  ها و تريکوفانگزا، موثرترين جدايهبازدارندگي از رشد قارچ بيماري

 25و  38، 6/41، 2/42بترتيب با  Th72و  Th99، تريانوم پي، Th16ها بودند. درآزمون ترکيبات فرار، گي، کم اثرترين جدايهبازدارند
درصد ضعيفترين  8و  4، 2/3،  5/2، تريکوميکس و تريکوفانگ اس بترتيب با Tv ،Th50ها و درصد ممانعت از رشد، بهترين جدايه

 2/91، 1/74، 4/29بترتيب  ppm20و  15، 10، 5کاربندازيم -درصد ممانعت از رشد در تيمارهاي ايپروديونهاي مورد آزمايش بودند. جدايه
هاي نسبت به ساير گونه T. harzianumهاي بومي مربوط به گونه درصد بود. نتايج اين پژوهش نشان داد که اغلب جدايه 100و 

پي اثر ضعيفتري نسبت  بجز تريانوم T. harzianumهاي تجاري ي دارند. جدايهتريکودرما مورد آزمايش در اين تحقيق عملکرد مطلوبتر
داشتند. بطور کلي اين تحقيق نشان داد که برخي از  F.oxysporumهاي بومي اين گونه از نظر توانايي بازدارندگي رشد قارچ به جدايه

هاي داشته و پتانسيل تبديل شدن به جدايه F.oxysporumکارآيي بااليي در ممانعت از رشد قارچ  T. harzianumهاي بومي جدايه
 توان از آنها در ساختن ترکيبات بيولوژيک استفاده کرد.تجاري موثر را دارند و مي

 

  .غيرشيميايي، آنتاگونيست، بازدارندگي ،F. oxysporum واژه های کلیدی:
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 Pythium aphanidermatumه میری خیار ناشی ازبوت در بیوکنترل بیماری .Bacillus sppارزیابی اثر جدایه های 

 
 1خدیجه ساالریو  2، مهدی آزادوار1، حمیدرضا علیزاده1رقیه رضائی

 

 دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت پزشکی،گروه گیاه.1

، آموزش و بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان، سازمان تحقیقات.2
 ترویج کشاورزی، جیرفت، ایران 

r.rezayi2014@gmail.com 
 

Pythium aphanidermatum توجه به شيوع اين  با باشد.هاي خيار ميبه عنوان يک بيمارگر مهاجم و مهم اقتصادي در گلخانه
هاي مختلف به ويژه کنترل بيولوژيکي ضروري به نظر وجه به مديريت اين بيماري به روشهاي جيرفت، تبيمارگر قارچي در گلخانه

 القاي توانايي همچنين متعدد و هايبيوتيکآنتي ترشح مقاوم و توليد اسپور بدليل Bacillus هايبيوکنترل گونه ميان عوامل دررسد. مي

ن يلذا در اباشند. مي خاکزي بيماريزاي عوامل جهت کنترل مناسبي وقعيتم داراي هاي رشدي گياهيهورمون توليد و گياه مقاومت در
فيزيولوژيکي و بيوشيميايي ، مورفولوژيکيجدايه باسيلوس از ريزوسفر خيار جداسازي، خالص سازي و بر مبناي خصوصيات  63پژوهش 

مورد  Pythium aphanidermatumعليه سپس خواص بيوکنترلي آنها در شرايط آزمايشگاه به روش کشت متقابل  شناسايي شدند.
، Ba29bاند و از بين آنها پنج جدايه جدايه اثرات آنتاگونيستي قابل قبولي عليه قارچ مذکور داشته14بررسي قرار گرفت. نتايج نشان داد که 

Ba29c ،Ba17 ،Ba24  وBa14 63قالب طرح کامال تصادفي با متر بودند. اين آزمون در قادر به ايجاد هاله بازدارنده بيش از پنج ميلي 
درصد از رشد پرگنه قارچ  14/47به ميزان  Ba17 انجام و جدايه هاتيمار در سه تکرار انجام شد. همچنين آزمون توليد ترکيبات فرار جدايه

وشاندن صورت ها به روش ججدايه DNAاستخراج . داري را نشان دادجلوگيري کرد و نسبت به شاهد در سطح پنج درصد اختالف معني
 تکثير شد. . درخت فيلوژنتيکي با PCRآنها، طي واکنش  16S rDNA، قطعه اي از ژن rD1و  fD1گرفت و با استفاده از آغازگرهاي 

هاي موجود در تعيين توالي مورد نظر و مقايسه آن با توالي شد. رسم MEGA5 نرم افزار توسط و Neighbor-Joiningروش  از استفاده
با Ba17ي جدايه ،Bacillus cereusبا گونه  Ba29bو  Ba24 ،Ba29c ،Ba10bهاي ، نشان داد که جدايهNCBIاي پايگاه داده

 اي،در آزمون گلخانه بيشترين مشابهت را داراند. Bacillus endophyticusبا گونه  Ba14جدايه  , Bacillus licheniformisگونه 
، 77/2به ترتيب را  P. aphanidermatumبيماري ناشي از شاخص Ba14و  Ba29b ،Ba10b ،Ba17 ،Ba24تيمار خاک با 

که  باشدمي Ba10bو  Ba29bهاي بيشترين بازدارندگي مربوط به جدايه. داد نشاندرصد  15/85و 47/81 ،36/70، 93/62، 66/10
-با شاهد اختالف معني Ba29cجدايه  . همچنين گياهان تيمار شده بادار هستندنسبت به شاهد در سطح پنج درصد داراي اختالف معني

جدايه هاي،  مورد بررسي قرار گرفتند.در آزمايشگاه آنزيم پروتئاز به عنوان سازوکارهاي بازدارندگي  و . توليد سورفکتين داري نشان ندادند.
Ba29c ،Ba10b ،Ba17 ،Ba29b و ،Ba24 قادر به توليد آنزيم پروتئاز و جدايه هايBa29c وBa10b توليد سورفکتين  قادر به

هاي توليد شده توسط آ نها را به منظور ممانعت از هايي بومي از باسيلوس و متابوليتنتايج بدست آمده در اين پژوهش، توانايي جدايه .بودند
 دهد.رشد اين بيمارگرهاي گياهي نشان مي

 

 .شناسايي ملکوليجيرفت، کنترل بيولوژيک، ترکيبات فرار،  واژگان کلیدی:
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 اسیدبا استفاده از سالسیلیک Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici)ترل بیماری پژمردگی فوزاریومی )کن

 
 3، محمودرضا روزبان 2، نوازاله صاحبانی1فائقه ابوطالبی پیرنعیمی

 

 پزشکی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهراندانشجوی کارشناسی ارشد گروه گیاه-1
 ی،پردیس ابوریحان، دانشگاه تهرانپزشکدانشیار گروه گیاه-2
 استادیار گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران-3

Faegheh.abootalebi@yahoo.com 
 

باشد. بيماري ميSolanaceaeبوده و متعلق به خانواده  سالهيک( يک گياه (.Lycopersicum esculentum Lفرنگي گياه گوجه
قاره به دفعات متعدد گزارش  5باشد که در هر فرنگي ميهاي بسيار مهم و مخرب گوجهاز جمله بيماري فرنگيپژمردگي فوزاريومي گوجه

هاي مختلف کند. در پژوهش حاضر اثر غلظتفرنگي خسارت وارد ميشده است و در بسياري از کشورها از جمله ايران به مزارع گوجه
زميني دکستروز آگار در محيط سيب Fusarium oxysporum f.sp. lycopersiciموالر( بر رشد  ميلي 7تا  3اسيد )سالسيليک

PDA)هاي مساحت پرگنه عامل بيماري و درصد کاهش رشد در مقايسه با شاهد در ( در شرايط آزمايشگاه مورد مطالعه قرار گرفت. فاکتور
داري در اسيد باعث کاهش معنيمورد استفاده سالسيليکهاي گيري و محاسبه شد. نتايج حاصل نشان داد که تمامي غلظتآزمايشگاه اندازه

موالر ميلي 6هاي بيشتر از در مقايسه با شاهد شدند و غلظت Fusarium oxysporum f.sp. lycopersiciرشد پرگنه قارچ 
اط کرد که افزايش غلظت استنب گونهاين توانمياسيد به طور کامل از رشد قارچ عامل بيماري جلوگيري کرد. از اين نتايج سالسيليک
پس از تجزيه و تحليل اطالعات در آزمايشگاه به منظور بررسي اثر  .اسيد اثر مستقيم بر بازدارندگي رشد اين قارچ داردسالسيليک
فرنگي توسط قارچ عامل بيماري با هاي گوجه، گياهچهFusarium oxysporum f.sp. lycopersiciاسيد بر روي قارچ سالسيليک

ليتر به روش خيساندن ميلي 20موالر به مقدار ميلي 5اسيد به عنوان محرک شيميايي با غلظت ليتر و سالسيليکاسپور در ميلي 610غلظت 
گياهان تيمار  همچنين مورد بررسي قرار گرفت.زني شده و ي شش برگي به صورت جداگانه و توام در شرايط گلخانه مايهخاک در مرحله

از پايان دوره آزمايش در  نگهداري شدند و پسروز  50ساعته در گلخانه به مدت  16گراد و نور درجه سانتي 5±27 شده در شرايط دمائي
ها و وزن تر ريشه و زايي، اثر تيمارها با در نظر گرفتن شدت بيماري، شاخص زردي برگاسيد بر فاکتورهاي بيماريبررسي اثر سالسيليک

تکرار براي کنترل بيماري پوسيدگي ساقه و ريشه  4اين آزمايش در قالب طرح کامل تصادفي و در  گرفت.ارزيابي قرار اندام هوايي مورد 
و القاي مقاومت ميزبان در مقابل پاتوژن طراحي شده و در هر دو  Fusarium oxysporum f.sp. lycopersiciفرنگي ناشي ازگوجه

𝑃)ها با استفاده از آزمون دانکن ميانگين داده و مقايسه گرديداي اعمال شرايط آزمايشگاهي و گلخانه ≤ انجام شد. نتايج نشان  (0.01
ها، کاهش شدت بيماري و افزايش وزن تر ريشه و اندام هوايي در اسيد باعث کاهش پژمردگي و زردي برگداد که استفاده از سالسيليک

تواند يک اسيد به عنوان محرک شيميايي ميد که کاربرد ساليسيليکرسشود. با توجه به نتايج به دست آمده به نظر ميمقايسه با شاهد مي
 باشد. Fusarium oxysporum f.sp. lycopersiciزاي گياهي از قبيل اقدام مفيد و اميدبخش براي کنترل عوامل بيماري

 

 .هااسيد، پرگنه، شاخص زردي برگپژمردگي فوزاريومي، سالسيليک واژه های کلیدی:
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 Botrytis cinereaینرژیستی ترکیب کاربندازیم و ایپرودیون روی بررسی اثر س

 
 1بناو مسعود ابرین 1زادهفاطمه ابراهیم

 

 پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیهگروه گیاه.1
 Ebrahimzadeh071@gmail.com 

 
يماري پوسيدگي خاکستري در انگور و برخي ترين بيمارگرهاي گياهي است که عامل بيکي از مهم Botrytis cinereaقارچ آسکوميست 

شود. در ترين روش کنترل بيماري در نظر گرفته ميها به عنوان موثرکشباشد. کنترل شيميايي با استفاده از قارچمحصوالت ديگر مي
به اين محصول وارد هاي قابل توجهي هاي استان آذربايجان غربي شايع شده و خسارتهاي اخير پوسيدگي خاکستري در تاکستانسال
ها تنها روش موثر براي کنترل کشکند. با توجه به اينکه رقم انگور مقاوم به اين بيماري در کشور شناسايي نشده است، استفاده از قارچمي

-اومت در جمعيتباشد و براي جلوگيري از بروز مقجزو بيمارگرهايي با خطر بروز مقاومت باال مي B. cinereaبيماري در منطقه است. امّا 

رسد. کاربندازيم و ايپروديون از جمله ها به خصوص ترکيباتي با اثر سينرژيستي ضروري به نظر ميکشهاي قارچ، استفاده از ترکيب قارچ
نابراين وجود ندارد. ب B. cinereaباشند ولي هيچ اطالعاتي در زمينه اثر سينرژيستي ترکيب آنها روي ها در استان ميکشترين قارچرايج

و وجود خاصيت سينرژيستي احتمالي آنها در شرايط درون  B. cinereaکش روي هاي مختلف اين دو قارچدر اين تحقيق اثر نسبت
( حاوي PDA) Potato dextrose agarها قارچ در محيط کشت اي مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور، تعداد چهار جدايهشيشه
ساعت قطر رشد  48کش کشت شدند و پس از هاي مختلف از ترکيب دو قارچها و نيز نسبتکشقارچ هاي مختلف هر کدام ازغلظت
کش( محاسبه گرديد و با استفاده فاقد قارچ PDAگيري شد. سپس درصد بازدارندگي رشد در هر غلظت در مقايسه با شاهد )ها اندازهپرگنه

ها، کشهاي مختلف ترکيب قارچشد. به منظور بررسي وجود اثر سينرژيستي نسبت تعيين Probitبا روش  50ECها، مقادير از اين داده
مشاهده شده،  50ECمورد انتظار به  50ECاز نسبت  .محاسبه گرديد Waldeyمورد انتظار هر ترکيب با استفاده از فرمول  50ECمقادير 

اثر افزايشي در  5/1نوان اثر سينرژيستي و مقادير بين صفر تا به ع 5/1( بدست آمد که مقادير بيش از Synergy factorفاکتور سينرژي )
ها داشتند و در اغلب ها اثرات متفاوت روي هر کدام از جدايهکشهاي مختلف قارچها و نسبتنظر گرفته شد. نتايج نشان داد که ترکيب

 1:7هاي مورد بررسي، نسبت ود داشت. در بين ترکيبها اثر افزايشي مشاهده شد ولي در مواردي اثر شينرژيستي نيز وجها و نسبتترکيب
 36/5تا  25/2هاي مورد بررسي داشت و مقادير فاکتور سينرژي از ترکيب ايپروديون:کاربندازيم بيشترين اثر سينرژيستي روي جدايه

و براي  16/0تا  022/0براي کاربندازيم ام بود در حالي که اين مقادير پيپي 08/0تا  028/0از  50ECمحاسبه گرديد. در اين ترکيب مقادير 
کش بود که پس از بررسي و اثبات اثر آن در ام محاسبه گرديد. بنابراين، اين نسبت بهترين ترکيب دو قارچپيپي 48/0تا  09/0ايپروديون 

کش کاهش کيب، ميزان مصرف قارچتوان از اين نسبت در مديريت پوسيدگي خاکستري استفاده کرد. با استفاده از اين ترکنترل بيماري، مي
 يابد.هاي بيمارگر نيز کاهش مييابد و احتمال بروز مقاومت به ايپروديون و کاربندازيم در جمعيتمي
 

 .شوندهکش، تشديدپوسيدگي خاکستري، قارچ واژه های کلیدی:
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 فرنگی آلوده به قارچگوجه اسید در گیاهی سالسیلیکهای کیتیناز و پروتئاز القا شده به وسیلهبررسی آنزیم
 Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici 

 
 3، محمودرضا روزبان 2، نوازاله صاحبانی1فائقه ابوطالبی پیرنعیمی

 

 پزشکی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهراندانشجوی کارشناسی ارشد گروه گیاه.1
 پزشکی،پردیس ابوریحان، دانشگاه تهراندانشیار گروه گیاه.2
 استادیار گروه باغبانی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران.3
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فرنگي است که استفاده از مواد شيميايي براي جلوگيري از اين پديده ي عملکرد گياه گوجهپژمردگي فوزاريومي يکي از عوامل کاهنده
باشد. عالوه بر اين بيان ژنشناخته شده در زمينه القاء مقاومت در گياهان مي ، از جمله ترکيبات(SA)اسيد چندان موثر نيست. سالسيليک

شود. از جمله اين نوع هاي مقاومت محسوب ميزايي، يکي از شاخصهاي مرتبط با بيماريهاي کدکننده پروتئينهاي دفاعي مثل ژن
 3و  1گلوکاناز، بتا  4و  1هاي دفاعي گياه مثل بتا اه با ساير آنزيمهاي کيتيناز و پروتئاز اشاره کرد که همرتوان به آنزيمها ميپروتئين

هاي دفاعي موثر هستند. در اين پژوهش استفاده از مواد با قابليت تحريک مکانيسم دفاعي که خطرات گلوکاناز ، پراکسيداز و غيره در پاسخ
انگرهاي مقاومت القايي شامل آنزيم هاي کيتيناز و پروتئاز شود. هدف از اين تحقيق بررسي نشزيست محيطي نداشته باشد پيشنهاد مي

در  Fusarium oxysporum f.sp. lycopersiciاسيد در مقابل قارچ هاي القا شده با ساليسيليکفرنگيموجود در ريشه گياهان گوجه
برگي،  4-6در مرحله  Early Orbana Y فرنگي رقمباشد که، گياهان گوجهباشد. مراحل کار به اين صورت ميشرايط آزمايشگاه مي

ها توسط ساعت بعد، گياهچه 24ليتر و اسپور در ميلي 610با غلظت  lycopersicif.sp Fusarium oxysporum .توسط قارچ 
زمايش کوبي شدند. اين آموالر به صورت جداگانه و توام در شرايط گلخانه مايهميلي 5اسيد به عنوان محرک شيميايي با غلظت سالسيليک

سطح )روزهاي اول تا  7زمان در ( 2)سطح؛ و  2اسيد در فرنگي با قارچ و ساليسيليکتيمار و عدم تيمار گياهان گوجه (1)شامل دو فاکتور 

عامل زني با هاي کيتيناز و پروتئاز در روزهاي متوالي از روز اول تا هفتم پس از مايهباشد. طي اين آزمايش، ميزان فعاليت آنزيمهفتم( مي
هايي است که مورد ارزيابي گرفته است. همچنين، در اين مطالعه، زمان بيشترين فعاليت زاي ذکر شده، از مهمترين صفات و شاخصبيماري

هاي بدست آمده از اين مطالعات، با هر آنزيم نيز تعيين شد. اين آزمايش به صورت طرح فاکتوريل در قالب کامال تصادفي انجام گرديد. داده
اي دانکن ها با استفاده از آزمون چند دامنه، مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفته اند و ميانگين SPSSافزار آماريتفاده از نرماس

(DMRT)  اسيد در تيمار دهد که، استفاده از سالسيليکدرصد، مورد مقايسه قرار گرفته است. نتايج آزمايش نشان مي 5در سطح احتمال
شود. اسيد در مقايسه با شاهد )گياه به همراه قارچ عامل بيماري( به طور موثري موجب کاهش بيماري ميبه همراه سالسيليکگياه با قارچ 

اسيد در دهد که مقدار اين ترکيبات در تيمار گياه با سالسيليکگلوکاناز نشان مي 3و 1عالوه بر اين، ارزيابي ميزان آنزيم کيتيناز و بتا 
شود که سالسيليک اسيد را با فرايند مذکور مي تواند افزايش يافته است. در نهايت با توجه به نتايج حاصل شده، اثبات ميمقايسه با شاهد 

 به عنوان ترکيب ايمن در کنترل بيماري پژمردگي فوزاريومي استفاده کرد.
 

 .پژمردگي فوزاريومي، سالسيليک اسيد، کيتيناز، پروتئاز واژه های کلیدی:
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های دفاعی، بروز عالئم و فاکتورهای رشد گیاه گوجه فرنگی در لیسلیک اسید و جاسمونیک اسید بر آنزیماثر سا

 فرنگیپاسخ به جدایه آباده ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه

 سید علی اکبر بهجت نیا  و اله طهماسبی، علیرضا افشاری فر، سعید تابعینامین 
 

 انشگاه شیرازبخش گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی د

 يکي از اعضاي تک بخشي جنس (Tomato yellow leaf curl virus, TYLCV) ويروس پيچيدگي برگ زرد گوجه فرنگي

Begomovirus  شود. کنترل ويروس هاي زاي گوجه فرنگي در جنوب ايران محسوب ميباشد که از مهمترين عوامل بيماريمي
با استفاده از ارقام مقاوم و حذف ناقل استوار است که روش دوم پر هزينه و داراي اثرات  گياهي عمدتا بر جلوگيري از ايجاد آلودگي

سنگين زيست محيطي است. بعبارت ديگر هيچ ترکيب ضد ويروسي موثري براي کاربد هاي مزرعه اي وجود ندارد. استفاده از ارقام 
. القاي مقاومت در گياهان براي مقابله با ويبيمارگر هاي مختلف و از مقاوم نيز بدليل تنوع پذيري ژنوم ويروس ها، خيلي پايدار نيستند

جمله ويروس هاي گياهي با استفاده از مواد شيميايي و يا ميکرو ارگانيزم هاي مفيد مي تواند گزينه مناسبي در برنامه هاي مديريت 
ر تعدادي از آنزيم هاي دفاعي، بروز عاليم و فاکتور تلفيقي مي باشد.هدف اين تحقيق بررسي اثر ساليسيليک اسيد و جاسمونيک اسيد ب

زني ويروس، هاي رشد در گياه گوجه فرنگي آلوده به ويروس پيچيدگي برگ زرد گوجه فرنگي بود. بيست و چهار ساعت قبل از مايه
اسپري شدند. مايه زني  در دو نوبت روي گياهان (/ ميلي موالر06/ ميلي موالر( و جاسمونيک اسيد )1تيمارهاي ساليسليک اسيد )

ويروس پيچيدگي برگ زرد گوجه فرنگي با استفاده از همسانه عفونت زا و به روش مايه زني اگروباکتريوم صورت گرفت. سي روز بعد 
با استفاده از جفت آغازگر  PCR انجام شد. انجام CTAB هاي گياهان به روشاي کل از بافت برگاناز مايه زني، استخراج دي

اي با اندازه انزني شده منجر به تکثير قطعه ديهاي گوجه فرنگي مايهصي ويروس پيچيدگي برگ زرد گوجه فرنگي در بوتهاختصا
روز بعد از  30هاي مرتبط با مقاومت تعيين شد. در فاصله جفت باز گرديد. سپس ميزان تغييرات در مورد تعدادي از آنزيم 1070

فرنگي، ساليسليک اسيد، جاسمونيک اسيد و کنترل به در تيمارهاي ويروس پيچيدگي برگ زرد گوجهزني، ميزان آنزيم کاتاالز مايه
ترتيب بيشترين ميزان را نشان داد. همچنين ميزان آنزيم هاي پراکسيداز، آسکوربات پراکسيداز و گوايکول پراکسيداز در تيمارهاي 

ميزان را نشان داد. از لحاظ ميزان عالئم ويروسي، تيمارهاي ساليسليک ساليسليک اسيد، ويروس، کنترل و جاسمونيک اسيد بيشترين 
فرنگي، جاسمونيک اسيد و کنترل به ترتيب شديدترين عالئم را نظير زردي، پيچيدگي برگ و اسيد، ويروس پيچيدگي برگ زرد گوجه

در پاسخ به جدايه آباده ويروس پيچيدگي برگ هاي رشد گياه گوجه فرنگي شامل وزن تر و ارتفاع گياه  فاکتور .کوتولگي نشان دادند
فرنگي، جاسمونيک اسيد و فرنگي بيشترين کاهش را بترتيب در تيمارهاي ساليسليک اسيد، ويروس پيچيدگي برگ زرد گوجهزرد گوجه

گي، پيچيدگي برگ و فرنگي توانست ميزان عالئم ويروسي نظير کوتولکنترل نشان دادند. استفاده از جاسمونيک اسيد در گياهان گوجه
 زردي را به ميزان قابل توجهي کاهش دهد که ممکن است نتيجه القاي مسيرهاي مرتبط با مقاومت اختصاصي باشد.

 

 .فرنگي، ساليسليک اسيد، جاسمونيک اسيد، القاي مقاومتويروس پيچيدگي برگ زرد گوجه واژه های کلیدی:
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 نسبت به ایپرودیون Sclerotinia minorهای بررسی حساسیت جدایه

 
 بنا و یوبرت قوستا، مسعود ابرینعترت مجتوی

 
 پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیهگروه گیاه 
 Sayedehetrat@yahoo.com 

 
ها هاي مهم آفتابگردان در سراسر دنيا از جمله ايران است. عامل بيماري در ايران و اغلب کشورپوسيدگي اسکلروتينيايي از بيماري

Sclerotinia sclerotiorum هاي اخير در برخي مناطق استان آذربايجان غربي گونه گزارش شده است. امّا در سالS. minor  شايع
هاي قابل توجهي به اين محصول وارد است و خسارت S. sclerotiorumشده به طوري که فراواني آن در اين نواحي خيلي بيشتر از 

ز جمله استفاده از ارقام مقاوم و کنترل شيميايي براي مديريت بيماري پوسيدگي اسکلروتينيايي آفتابگردان هاي مختلفي اکند. روشمي
ترين ها از مهمکشدر کشور شناسايي نشده است و استفاده از قارچ S. minorتوصيه شده است. در حال حاضر رقم آفتابگردان مقاوم به 

کشي براي کنترل اين بيمارگر آفتابگردان در ايران توصيه نشده توجه به اينکه تاکنون هيچ قارچ هاي کنترل بيماري در منطقه است. باروش
ها و کشهاي قارچ در منطقه نسبت به قارچهاي موثر نيز نيازمند اطالعات کافي در زمينه ميزان حساسيت جدايهکشاست و توصيه قارچ

-نسبت به قارچ S. minorهاي ت، بنابراين هدف اين تحقيق بررسي حساسيت جدايههاي مقاوم نسبت آنها اسنيز وجود و فراواني سويه

شده از مزارع آفتابگردان در مناطق مختلف استان آذربايجان آوريجدايه از گياهان آلوده جمع 40کش ايپروديون بود. بدين منظور تعداد 
کش و هاي مختلف قارچ( حاوي غلظتPDA) Potato dextrose agarهاي قارچ در محيط کشت غربي جداسازي گرديد. سپس جدايه

ساعت قطر رشد  72درجه سلسيوس و شرايط تاريکي انتقال يافتند. پس از  25کش )شاهد( کشت شدند و به دماي فاقد قارچ PDAنيز 
-. در نهايت با استفاده از اين دادهگيري شد و ميانگين درصد بازدارندگي رشد در هر غلظت در مقايسه با شاهد محاسبه گرديدها اندازهپرگنه

ها نسبت به ايپروديون متفاوت بود ها نشان داد که ميزان حساسيت جدايهتعيين شد. نتايج بررسي Probitبا روش تجزيه  50ECها، مقادير 
کش مقاوم نبودند. حساسيت قارچها به اين ام محاسبه گرديد ولي هيچ کدام از جدايهپيپي 13/0تا  02/0آنها از  50ECبه طوري که مقادير 

متفاوتي در آنها مشاهده گرديد. بر اساس اين نتايج و عدم  50ECهاي متعلق به يک منطقه و حتي يک مزرعه نيز متغير بود و مقادير نمونه
هاي مديريت بيماري در کش موثر در برنامهتواند به عنوان يک قارچهاي مورد بررسي، ايپروديون ميهاي مقاوم در بين جدايهوجود سويه

هاي قارچ در منطقه کش با فراواني کم در داخل جمعيتهاي مقاوم به قارچمنطقه مورد استفاده قرار گيرد. با اينحال، احتمال دارد سويه
يمارگر شده و در هاي بها و افزايش فراواني آنها در جمعيتوجود داشته باشند و استفاده مکرّر از ايپروديون، منجر به گزينش اين سويه

هاي مقاوم احتمالي، بايستي حساسيت جدايهاثر گردد. بنابراين، براي ممانعت از گزينش سريع سويهکش در کنترل بيماري بينتيجه قارچ
مورد  هاي ديگر با نقطه اثر متفاوت نيز بررسي شود تا به صورت ترکيبي يا متناوب با ايپروديونکشمنطقه نسبت به قارچ S. minorهاي 

 استفاده قرار گيرند.
 

 Sclerotinia minorکش، پوسيدگي اسکلروتينيايي، آفتابگردان، مقاومت به قارچ واژه های کلیدی:
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 اندازه گیری تنش های اکسیداتیو در سلول قارچ در برهمکنش قارچ بیمارگر گیاهی و باکتری عامل بیوکنترل

 
 2ناستفان اولسو و 1، کیوان بهبودی1حدیث شهبازی

 

 گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران. کرج، ایران-1
 بخش ژنتیک و میکروبیولوژی، گروه علوم گیاهی و محیط زیست، دانشگاه کپنهاک، فردیزبرگ، دانمارک -2

hshahbazi@ut.ac.ir 
 

ل آزاد توليد کند. اکسيژني که به صورت تک الکتروني هاي خاص ممکن است به صورت تک الکتروني درآيد و راديکااکسيژن در موقعيت
به ليپيدهاي  ROS( نام مي گيرد. اين ترکيبات فعال بسيار ناپايدارند و مقادير زيادي انرژي دارند. ROSدرمي آيد، گونۀ اکسيژن فعال )

سيداسيون آنها مي شود که نتيجۀ آن حمله مي کند و باعث اک DNAغشاي سلول، پروتئين هاي بافتي يا آنزيم ها، کربوهيدرات ها و 
در قارچ ها تحت تاثير تنش هاي مختلف مانند گرسنگي،  ROSتوليد  است. DNAآسيب غشايي، تغيير در ساختار پروتئين ها و آسيب 

 -ش قارچ نور، آسيب هاي مکانيکي و برهمکنش با ساير موجودات افزايش مي يابد و سبب بروز تنش هاي اکسيداتيو مي شود. در برهمکن
در سلول هاي آن افزايش مي يابد. در اين تحقيق  ROSباکتري بيوکنترل، قارچ به شدت تحت تاثير تنش بيولوژيک قرار گرفته و ميزان 

قارچ به منظور اندازه گيري ميزان تنش هاي اکسيداتيو در سلول هاي زنده قارچ در برهمکنش با باکتري هاي زنده بيوکنترل، از 
Fusarium graminearum ( عامل سوختگي خوشه گندمFHB و )جدايه 5 Pseudomonas fuorescens  ،UTPf105 ،

UTPf125 ،UTPf127 ،P13  وB4 .بدين  که قدرت بيوکنترل آنها در شرايط آزمايشگاهي و گلخانه به اثبات رسيده بود، استفاده شد
در يک سيستم مايکروکازم مناسب که مانند زيستگاه هاي  F. graminearumساعت در هيفوسفر قارچ 24ابتدا باکتري به مدت منظور 

طبيعي )خاک يا ريزوسفر( مواد غذايي کم باشد، در برهمکنش با سلول هاي قارچ قرار گرفت. اين سيستم به نحوي طراحي شده که تنها 
از هاي قارچ در اين برهمکنش  سلول ROSمنبع غذايي باکتري هاي بيوکنترل، هيف قارچي مي باشد. سپس جهت اندازه گيري ميزان 

است. به محض اکسيداسيون گونه هاي اکسيژن فعال  ROS استفاده شد که بسيار حساس به CellROX®Green پروب فلورسنت
(ROS در سلول، اين رنگ فلورسنت به )DNA  متصل و رنگ سبز فلورسنت آن قابل مشاهده و اندازه گيري مي باشد. شدت رنگ سبز

با سطح اکسيداسيون راديکال هاي آزاد است و محل تاثير آن در سلول شامل نوکلئوس و ميتوکندري مي باشد. مولکول  فلورسنت متناسب
نانومتر منتشر مي کند.  520نانومتر را جذب و نور سبز فلورسنت با طول موج  485هاي رنگ آميزي شده، نور آبي فلورسنت با طول موج 

توليدي آنها با استفاده از  ROSودند با ميکروسکوپ فلورسنت معکوس نيکون مشاهده و ميزان سلول هايي که تحت تنش اکسيداتيو ب
 .Pميزان تنش اکسيداتيو در قارچ، تحت تاثير جدايه هاي مختلف باکتري دستگاه صفحه خوان اندازه گيري شد. نتايج نشان داد که 

fuorescens  .جدايه بصورت معني داري متفاوت استUTPf105 درصد( نسبت به شاهد و ساير  5فاوت معني داري )در سطح با ت
 جدايه هاي باکتريايي، سبب افزايش قابل توجه ميزان اکسيداسيون گونه هاي اکسيژن فعال در سلول هاي قارچ شد. 

 

  CellROX®Green گونه هاي اکسيژن فعال، مايکروکازم، پروب فلورسنت واژه های کلیدی:
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ت القاء شده در گیاه خیار توسط عصاره های آبی و الکلی گیاه رازیانه علیه نماتد مولد گره ارزیابی مولکولی مقاوم

 ریشه
 

 2و آیت اله سعیدی زاده 1، فرشاد رخشنده رو1نرگس قبادی

 

 گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران.1
 دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهرانه گیاهپزشکی، گرو .2

 n_ghobadi1@yahoo.com 
 

از نماتد هاي انگل اجباري است و از مهمترين و اقتصادي ترين گروه نماتد هاي  Meloidogyne Javanicaنماتد مولد گره ريشه 
جاد گال در ريشه گياهان و اختالل در متابوليسم ميزبان پارازيت گياهي در سراسر جهان محسوب مي شود. خسارت نماتد از طريق اي

م صورت مي پذيرد و نسبت به ساير بيمارگرهاي گياهي داراي روابط متقابل بسيار پيچيده اي با ميزبان مي باشند. گياهان ترکيبات آلي به نا
بيمار گر عمل مي کنند.  -ر واکنش هاي ميزبانمتابوليت هاي ثانويه توليد مي کنند که به عنوان ترکيبات ضد ميکروبي و سد دفاعي د

متابوليت هاي ثانويه گياهي به لحاظ مصارف داروئي از ارزش اقتصادي بااليي برخوردارند و سنتز شيميايي اين متابوليت ها معموال پر 
و  2عدد الرو سن  1000با نماتد ) ( برگي5-7در مرحله ) Bete Alphaهزينه و پيچيده مي باشد. در اين مطالعه نيمي از گياهان خيار رقم 

به خاک گلدان ها اضافه  ppm 200و  100روز عصاره آبي و الکلي رازيانه با غلظت  10تخم( و نيمي ديگر با آب مايه زني شدند و بعد از 
ال تصادفي قرار گرفتند. بعد از اضافه کردن عصاره ها مورد ارزيابي مولکولي و بيوشيميايي در قالب طرح کام 15و 9و  3شد و در روزهاي 

عليه نماتد مولد گره ريشه  ppm 200و  100مسير مولکولي القاء شده توسط عصاره هاي آبي و الکلي گياه دارويي رازيانه در غلظت هاي 
ي بررسي گرديد. براي اين منظور ميزان بيان نسخه ها Semi Quantitative RT-PCRدر گياه خيار با استفاده از تکنيک مولکولي 

و  9،  3روز پس از تيمارگياهچه ها )در روزهاي  15تا  PR3 (Pathogenesis-Related Protein-3)ژني از ژن دخيل در مقاومت 
( در نمونه هاي تيمار شده CAT( و کاتاالز )POX( مورد بررسي قرار گرفت. همچنين ميزان فعاليت اختصاصي آنزيم هاي پراکسيداز )15

شد. نتايج حاکي از آن بود که در غلظت هاي مذکور در هر دو عصاره آبي و الکلي رازيانه ميزان بيان ژن  به صورت کمي و کيفي سنجش
PR3  روز بعد از تيمار گياهچه ها  15روز پس از تيمار گياهچه ها افزايش يافته است و ميزان فعاليت اختصاصي آنزيم پراکسيداز تا  15تا

اختصاصي آنزيم کاتاالز تا اين زمان به طور معني داري افزايش يافت و فعاليت اختصاصي هر دو  کاهش يافته است. همچنين ميزان فعاليت
آنزيم در روزهاي مورد مطالعه نسبت به شاهد افزايش معني داري را نشان داد. نتايج نشان داد در مجموع عصاره آبي نسبت به الکلي 

 15( تا ISRنتايج درمجموع بيانگر اين است که دفاع سيستميک القايي ) .ه ريشه داردعملکرد بهتري در القاء مقاومت بر عليه نماتد مولد گر
فعال شده که در نتيجه منجر به کاهش آلودگي و شدت بيماري زايي نماتد در  روز پس از تيمار گياهچه خيار با عصاره آبي و الکلي رازيانه

 گياهچه خيار نسبت به شاهد مي گردد.
 

،  semi quantitative RT-PCRپراکسيداز ، کاتاالز ،  ، Meloidogyne Javanicaع سيستميک القائي ، دفا واژه های کلیدی:

 PR3ژن 
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شکالتی باقال و لکه (AUDPC)ی بین ردیف و تراکم بوته بر سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری ی اثر فاصلهمطالعه

 ی گرگان عملکرد دانه در شرایط آلودگی طبیعی در منطقه
 
 3فاطمه شیخ و 2امیر ذوالفقاری، 1تضی محمدشفیعمر

 

 پزشکی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسالمی، گرگان، ایران شناسی گیاهی گروه گیاهدانشجوی کارشناسی ارشد بیماری -1
 پزشکی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسالمی، گرگان، ایران عضو هیأت علمی گروه گیاه -2

 ی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان عضو هیأت علمی پژوهش -3
amir.zolfaghary@gmail.com 

 
هاي باقال در مناطق مرطوب است و سبب کاهش شديد ترين بيمارييکي از مهم(Botrytis fabae sard)شکالتي بيماري قارچي لکه

در ايستگاه تحقيقات کشاورزي گرگان با هدف  1393-94اين تحقيق در سال زراعي گردد. عملکرد کمي و کيفي اين محصول مي
انجام شد. آزمايش با دو فاکتور شکالتي باقال ي بين رديف و تراکم بوته بر سطح زير منحني پيشرفت بيماري لکهي اثر فاصلهمطالعه
تيمار و در  16بوته در هکتار(، با  175000و  160000، 145000، 130000متر( و تراکم بوته )سانتي 75و  60، 45، 30ي بين رديف )فاصله

متر  12ي آزمايشي ايستگاه تحقيقات کشاورزي گرگان به مساحت هاي مزرعههاي کامل تصادفي، در کرتتکرار در قالب طرح بلوک 3
 G-Faba-332به نام ( ICARDA) ايکارداالمللي تحقيقات کشاورزي در مناطق خشک، از مرکز بينمربع و بر روي ژنوتيپي از باقال 

ي بيماري ي عاليم اوليهماه، پس از مشاهدهي رسيدگي فيزيولوژيک دارد. در اواسط فروردينروز دوره 175-180انجام شد. اين ژنوتيپ 
طي بازديدهاي منظم يک بار  ايکاردااي نمره 9ها در شرايط آلودگي طبيعي، درصد شدت بيماري بر اساس مقياس شکالتي بر روي بوتهلکه

ي محورهاي مختصات با محور برداري شد. نمودار پيشرفت بيماري در صفحهگيري و يادداشتها تا اوايل خردادماه اندازهفته در کرتدر ه
افقي بر حسب زمان و عمودي، درصد شدت بيماري براي هر تيمار و تکرار رسم شد. سپس، متغير سطح زير منحني پيشرفت بيماري 

(AUDPC) بوته از هر کرت  10هاي ، دانهگيري عملکرد دانهرياضي محاسبه شد. عالوه بر اين، جهت اندازه يبر اساس يک رابطه
هاي ي واريانس دادهآوري و پس از خشک کردن، توزين گرديد. نتايج حاصل از تجزيهطور تصادفي جمعغير از حاشيه بهآزمايشي به

( و اثر متقابل آنها در p<0.01)در سطح احتمال آماري  AUDPCبوته بر  ي بين رديف و تراکمدست آمده نشان داد، اثر فاصلهبه
(p<0.05معني )ترين مقدار دار بود. کمAUDPC (12/77در فاصله ) ترين بوته و بيش 130000متر و تراکم سانتي 30ي رديف
ي بين رديف بر عملکرد دانه فاصلهچنين، اثر محاسبه شد. هم بوته در هکتار 175000متر و تراکم سانتي 75ي رديف فاصله( در 63/102)

ترين عملکرد دانه دار نبود. بيشدار بود ولي اثر تراکم بوته و اثر متقابل آنها بر عملکرد دانه معني( معنيp<0.01)در سطح احتمال آماري 
ژنوتيپ دست آمد. بنابر اين، کاشت متر بهانتيس 75تن در هکتار( در  97/0ترين )متر و کمسانتي 30ي رديف تن در هکتار( در فاصله 66/1)

G-Faba-332 ي گرگان، در شرايط آلودگي طبيعي، بوته در هکتار در منطقه 130000متر و تراکم سانتي 30ي بين رديف باقال با فاصله
ي خشک ترين عملکرد دانهبيش ي رشد و نمو وترين مقدار شدت آلودگي در مجموع طول دورهشکالتي باقال با کمسبب بروز بيماري لکه

 گردد. مي
 

 .AUDPCشکالتي، عملکرد دانه، ي بين رديف، لکهباقال، تراکم بوته، فاصله  واژه های کلیدی:
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سری حامل بخشی از ترادف ( با استفاده از سازه سنجاقGFLVالقاء مقاومت به ویروس برگ بادبزنی مو )

 ( RdRpنوکلئوتیدی ژن پلیمراز )

 
  3، امید عینی گندمانی2، مقصود پژوهنده1پاکبازسمیرا 

 

 دانشجوی دکتری ویروس شناسی گیاهی گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز  -1
  دانشیار گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان -2
 زنجاناستادیارگروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه  -3

Sp2295@cornell.edu 

 

 شده شناسايي کننده مو در دنياآلوده ويروسي عامل 63روند. تاکنون هاي گياهي از عوامل محدود کننده در کشاورزي به شمار ميويروس
اي شناخته شده هترين ويروسباشد. اين ويروس يکي از شايعمي(GFLV)مو  بادبزني برگ ويروس هاآن  ترينمخرب از يکي که است

ها از دهد. براي کنترل ويروسها کاهش مي زند و کيفيت و طول عمر مو را در تاکستاندرصد خسارت مي 80مو در سراسر دنيا است که تا 
هاي سنتي مثل تناوب گياهي، تشخيص زود هنگام و حذف گياهان آلوده، حفاظت تقاطعي، اصالح براي مقاومت و کنترل شيميايي روش

 RNAها استفاده شده است. استفاده از ارقام مقاوم گياهان بهترين راه براي کنترل عوامل ويروسي بوده و مقاومت به واسطه  لين آنناق

Silencing تواند به طور مؤثري توسط باشد. مهار خاموشي ژن ميها مييک روش جديد و کارا براي ايجاد ارقام مقاوم به ويروس
( که قابليت سرکوب خاموشي و ايجاد آلودگي را دارند صورت گيرد. در اين تحقيق امکان القاء VSRsويروسي )هاي خاموشي مهارکننده

 RNAپليمراز وابسته به  RNA( با استفاده از ترادف نوکلئوتيدي بخشي از ژن GFLVمقاومت نسبت به ويروس برگ بادبزني مو )
(RdRpاين ويروس بررسي شد. به اين منظور توالي نو )هاي مربوط به کلئوتيدي جدايهRNA1  ويروسGFLV  که درNCBI  موجود

انتخاب شد. سپس  RdRpزيرهم چيني شده و يک ناحيه حفاظت شده از لحاظ نوکلئوتيدي از ژن  Bioeditباشند، به کمک نرم افزار مي
از آگروباکتريوم استفاده شد. پس از ايجاد  يک سازه تکرار معکوس حاوي اينترون و توالي حفاظت شده ساخته شد. جهت تراريختي توتون

انجام شد. گياهان تراريخته به منظور ارزيابي مقاومت آنها  PCRالين از گياهان توتون تراريخت، تأييد تراريختي با استفاده از آزمون  40
ش مقاومت، حساسيت و تأخير در روز پس از مايه زني سه نوع واکن 10زني مکانيکي شدند. حدود ، با اين ويروس مايهGFLVنسبت به 

زني شده مشاهده شد. همزمان با بررسي عاليم به صورت چشمي، آزمون االيزا نيز عدم حضور ويروس را در بروز عاليم در گياهان مايه
يک را يک هفته ها با آزمون االيزا رديابي شد، عاليم موزايگياهان مقاوم تراريخت تأييد کرد. گياهان تراريختي که حضور ويروس در آن

به عنوان کنترل نشان دادند. نتايج آزمون  GFLVمايه زني شده با  N. benthamianaپس از مايه زني و مشابه گياهان تيپ وحشي 
درصد از گياهان تراريخت نسبت به ويروس مقاوم بوده  40و  5/27زني شده نشان داد که به ترتيب االيزا و نيز عاليم ظاهري گياهان مايه

نشان داد که سازه به  GFLVدر بروز عاليم و آلودگي تأخير داشتند. نتايج اين تحقيق ضمن ايجاد گياهان تراريخت توتون متحمل به  و يا
 توان از آن براي ايجاد مقاومت در ارقام مختلف مو استفاده کرد. کار رفته براي ايجاد مقاومت کارايي دارد و مي

 

 تراريخت. ويروس برگ بادبزني مو. خاموشي ژن. گياه واژه های کلیدی:
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 و عملکرد گندم  Heterodera avenae type Bتاثیر خاک ورزی حفاظتی بر تراکم جمعیت نماتد سیستی غالت 

 
  2و زهرا تنها معافی 1، جعفر حبیبی اصل 1 علیرضا احمدی

 

 ات، آموزش و ترویج کشاورزی ایرانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز، سازمان تحقیق.1

  .موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران.2
alirahmadi2000@gmail.com  

 
استان خوزستان جايگاه دوم را از نظر توليد غالت در ايران دارد. نماتدهاي سيستي غالت از مهمترين نماتدهاي خسارتزاي گندم و جو در 

گرم خاک رديابي  100تخم و الرو در  280از مزارع گندم و جو استان خوزستان با متوسط جمعيت درصد  38جهان مي باشند و اخيراً در 
الي  1393شده اند. در اين تحقيق به منظور ارزيابي خاک ورزي حفاظتي روي جمعيت نماتد سيستي غالت و عملکرد گندم طي سال هاي 

( در شهرستان بهبهان استان خوزستان به (Heterodera avenae type B، آزمايشي در يک زمين آلوده به نماتد سيستي غالت 1395
به ازاي هر تيمار انجام گرديد. تيمارهاي  تيمار و با سه تکرار 5صورت کرت هاي نواري در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي متشکل از 

کم خاک ورزي دو )استفاده از چيزل پيلر(، کم  آزمايشي شامل کشت مرسوم گندم )شاهد(، کم خاک ورزي يک )استفاده از دو بار ديسک(،
ضريب توليد مثل  خاک ورزي سه )استفاده از روتيواتور( و بي خاک ورزي بودند. شاخص هاي ارزشيابي شده شامل جمعيت اوليه، نهايي،

ک، چيزل پيلر، روتيواتور و بي نماتد و عملکرد دانه گندم بودند. نتايج نشان داد که در سال اول روشهاي کم خاک ورزي شامل دو بار ديس
درصد و همچنين افزايش عملکرد دانه گندم به ميزان به  83و  87، 66، 82خاک ورزي موجب کاهش جمعيت نماتد به ترتيب به ميزان 

 3م درصد در مقايسه با روش کشت مرسوم شده و در بي خاک ورزي عملکرد دانه گندم در مقايسه با کشت مرسو 3و  7/12، 2/11ترتيب 
درصد کاهش يافته است. در سال دوم روشهاي کم خاک ورزي شامل استفاده از دو بار ديسک، چيزل پيلر و بي خاک ورزي موجب افزايش 

درصد و همچنين  82درصد و استفاده از روتيواتور موجب کاهش جمعيت نماتد به ميزان  154و  20،396جمعيت نماتد به ترتيب به ميزان 
 درصد در مقايسه با روش کشت مرسوم شده است. 33و  10، 14، ،17ه گندم به ترتيب به ميزان افزايش عملکرد دان

 

 .خوزستان، کشاورزي حفاظتي، گندم، نماتد واژه های کلیدی:
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در کنترل بیولوژیک پوسیدگی طوقه و  Trichoderma citrinovirideهای جداسازی، شناسایی و ارزیابی جدایه

 ریشه گندم

 
 2و حسینعلی رامشینی 1ای، عباس شرزه1فیآزاده شری

 

 های گیاهی و گروه علوم زراعی و اصالح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران.شناسی و بیماریبه ترتیب گروه حشره -2و  1
sharifyazadeh@ut.ac.ir 

 
اين قارچ با آلوده کردن و تخريب  .است Rhizoctonia solaniپوسيدگي ريشه و طوقه ناشي از  هاي گندم،يکي از مهمترين بيماري

شود و کنترل آن به دليل خاکزاد بودن بيمارگر، بسيار مشکل مي باشد. کنترل بيولوژيک به هاي ريشه و طوقه منجر به مرگ گياه ميبافت
راهکار مناسبي جهت کاهش آلودگي محيط زيست و خطر ايجاد مقاومت ناشي از  عنوان روش کنترلي متعادل با دوام و ماندگاري طوالني

هاي شود. در اين ميان، عوامل بيوکنترلي مبتني بر تريکودرما، در تحريک رشد گياه و بهبود فعاليتهاي شيميايي محسوب ميکشقارچ
هاي ضد ميکروبي و سازگاري فيزيولوژيکي با توليد متابوليتخاک، نسبت به موجودات ديگر تواناتر هستند. سرعت رشد و متابوليسم باال، 

 Trichoderma citrinovirideهاي بومي باشد. در اين مطالعه با شناسايي جدايههاي اصلي آنتاگونيسم در اين قارچ ميگياه، از فاکتور
در شرايط آزمايشگاه و  R. solani AG4لوژيک در کنترل بيو D2و  D1ي به دست آمده از رايزوسفر گندم، قابليت بيوکنترلي دو جدايه

هاي تريکودرما با استفاده از برداري از خاک ريزوسفر گندم در مزارع شهرستان ميانه، جدايهگلخانه مورد بررسي قرار گرفت. طي نمونه
هاي معتبر انجام شد و به ليدها بر اساس صفات موفولوژيکي با استفاده از کمحيط کشت نيمه انتخابي جداسازي شدند. شناسايي جدايه

و  ITS1با استفاده از آغازگرهاي  ITS2و  ITS1 ،5.8Sشامل  rDNAاز  ITSهاي مولکولي، منطقه منظور شناسايي بر پايه مشخصه
ITS4 هاي موجود در بانک ژن و نيز نرم افزار ها با دادهتکثير شد. با داشتن توالي به دست آمده، جدايهTrichOKEY رابطه  مقايسه و

در آزمون D2 و D1هاي ها تاييد شد. قدرت بازدارندگي از رشد بيمارگر توسط جدايههاي نزديک بررسي و ماهيت گونهفيلوژنتيکي با گونه
گيري شد. جدايه درصد اندازه 89/56و  69/48درصد و در آزمون توليد ترکيبات فرار به ترتيب  33/79و  45/70کشت متقابل به ترتيب 

D2 اي با روش تيمار خاک در قالب طرح کامالً تصادفي با سه تکرار اي انتخاب شد. آزمون گلخانهنوان جدايه برتر براي آزمون گلخانهبه ع
اتوکالو شده به همراه سبوس گندم توسط هر يک از قارچ هاي آنتاگونيست و بيمارگر انجام  انجام شد. تيمار خاک با استفاده از مايه زني جو

هاي مذکور کاشته گراد قرار گرفتند و بذور گندم بعد از يک هفته در گلداندرجه سانتي 25دت يک هفته در تاريکي و دماي شد و به م
هاي رشدي گياه در دار شاخصدرصد و افزايش معني 100دار شدت بيماري به ميزان موجب کاهش معني D2روز جدايه  21شدند. پس از 

اع، وزن تر اندام هوايي، وزن تر ريشه، وزن خشک اندام هوايي و وزن خشک ريشه در گياهان تيمار شده حضور قارچ بيمارگر اعم از ارتف
 گرديد و توان بيوکنترلي آن به اثبات رسيد.

 

  rDNA ITS ،Rhizoctonia solani ،Trichoderma citrinoviride واژه های کلیدی:
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 بیماری بالست مرکباتیک راهکار مناسب برای استفاده در مدیریت تلفیقی 

 
 3و ابوالقاسم قاسمی 2، جواد زیار پایین رودپشتی1مجید الداغی

 
پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و استادیار بخش تحقیقات گیاه.1

 ترویج کشاورزی، ساری، ایران
 یماری شناسی گیاهی، دانشگاه آزاد دامغاندانشجوی سابق کارشناسی ارشد ب .2

استادیار بخش تحقیقات بیمارهای گیاهی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران،  .3
 ایران

m.aldaghi@areo.ir 
 

توليد مقام هفتم را در دنيا دارا است. بالست  ي مرکبات در جهان بوده و از نظر ميزانکشور ايران يکي از کشورهاي مهم صادرکننده
صورت نقاط آبعالئم بالست روي پهنک و دمبرگ عموماً به باشد.هاي شايع در اکثر نقاط مرکبات خيز دنيا ميمرکبات از جمله بيماري

شود. بالست مرکبات عمدتاً به ميها يابد و نهايتًا منجر به خشکيدن سرشاخهسوخته يا نواحي سياه پديد آمده که به تدريج گسترش مي
شود. اما در بعضي از نواحي مازندران عامل اين بيماري ايجاد مي Pseudomonas syringae pv. syringae (Pss)هاي وسيله سويه

Pseudomonas viridiflava  گي اين بيماري به صورت پژمردگي و خشکيد 1367گزارش شده است. در ايران، براي اولين بار در سال
شود هايي حادث مي( در شمال کشور مشاهده شد. شيوع اين بيماري معموالً در سالCitrus macrophyllaهاي پرتقال و آلمو )سرشاخه
يا اوايل بهار وجود داشته باشد. با توجه به  هاي ممتد مرطوب با درجه حرارت پايين )و در نتيجه يخ زدن( طي اواخر فصل زمستان وکه دوره
اري بالست مرکبات با شدت باال در منطقه مازندران و خسارت قابل توجه آن، راهکارهاي پيشگيري از ورود عامل بيماري به داخل بروز بيم

تواند در مديريت تلفيقي بيماري مورد بوده که مي هاي کاهش بروز بيماريترين روشگياه و ظهور بيماري، يکي از بهترين و اقتصادي
-هاي گرم سال از روي مرکبات به روي ساير گياهان علفي منتقل شده و بقاي رورسد عامل بيماري در ماهه نظر مياستفاده قرار گيرد. ب

هاي هرز باغات مرکبات در ميزان ظهور بيماري بالست و ها دارد. بر اين اساس، به منظور بررسي اثر کنترل علفرستي در روي آن
عامل بيماري به عنوان هسته يخ(، دو باغ بزرگ مرکبات به طور مجزا در دو منطقه استان همچنين خسارت ناشي از سرمازدگي )باکتري 

( کنترل شيميايي با استفاده 1هاي هرز در اين باغات عبارت بود از: مازندران در نظر گرفته شد. تيمارهاي مورد بررسي براي کنترل علف
( تيمار شاهد که فاقد هرگونه کنترل شيميايي يا مکانيکي 3هاي هرز؛ و انيکي علف( کنترل مک2ليتر در هکتار(؛  10تا  6رانداپ )به ميزان 

و همکاران  Louwsهاي کامل تصادفي با شش تکرار انجام شد. شاخص بيماري بر اساس روش بود. اين آزمايش در قالب طرح بلوک
ن نتيجه آزمون )کمترين ميزان بروز عاليم بيماري آناليز گرديد. بهتري MSTAT-Cمحاسبه گرديد و نتايج حاصل با کمک نرم افزار 

هاي هرز توسط راندآپ ثبت گرديد. تيمار آزمايشي مربوط به کنترل مکانيکي بالست( در تيمار آزمايشي مربوط به کنترل شيميايي علف
دهد کاهش داد. نتايج نشان مي داري ميزان ظهور بيماري را نسبت به شاهد آزمايش )بدون عمليات کنترلي(هاي هرز هم بطور معنيعلف

توان از آن در مديريت تلفيقي داري موثر بوده و ميهاي مرکبات در کاهش بروز بيماري بالست بطور معنيهاي هرز باغکه کنترل علف
 بيماري بهره جست.

 

 .بالست، علف هرز، کنترل شيميايي، کنترل مکانيکي مرکبات، های کلیدی:واژه
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 بیماری جاروک لیموترش در ایران های کنترل راهبرد
 

 محمد صالحی

 
 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

 Salehi_abarkoohi@yahoo.com 

 

بيماري جاروک ( يکي از محصوالت مهم و اقتصادي در جنوب ايران مي باشد.  Mexican lime, Citrus aurantifoliaليموترش)
يکي از بيماري هاي مهم و کشنده در کشور  Candidatus Phytoplasma aurantifoliaسما با نام ليموترش ناشي از يک فيتوپال

بلوچستان، هرمزگان، کر مان و فارس در ايران مي باشد. در ايران  -هاي سلطان نشين عمان ، امارات متحده عربي واستان هاي سيستان
ندرتا پرتقال و نارنگي نيز گزارش شده است. عامل بيماري از طريق پيوند به عالوه بر ليموترش عامل بيماري در بکرايي، گريپ فروت و 

چندين گونه مرکبات و بوسيله سس به چند گياه علفي انتقال داده شده است. در ايران بر اساس عالئم بيماري و آناليز هاي مولکولي فقط 
ه عنوان ميزبان هاي علفي فيتوپالسماي عامل جاروک ( بCatharanthus roseou( و پروانش)Solanum nigrumگياهان تاجريزي )

مي باشد. اين  Hishimonus phycitisليموترش گزارش شده اند. ناقل طبيعي فيتوپالسماي عامل بيماري جاروک ليموترش زنجرک 
دليل در باغ هاي آلوده در  زنجرک تنها روي مرکبات تکثير مي شود و براي تکثير جاروک ها در درختان آلوده را ترجيح مي دهد و به همين

مقايسه با باغ هاي سالم جمعيت آن بسيار افزايش مي يابد. بيماري جاروک ليموترش در گياه ميزبان سراسري مي شود و درمان ندارد. به 
ريع و دليل مشخص شدن ناقل و بيولوژي آن، دامنه ميزباني محدود عامل بيماري و ناقل آن، دسترسي به روش هاي تشخيص حساس و س

تجربيات گذشته، با روش هاي مبتني بر پيشگيري امکان کنترل اين بيماري وجود دارد. بر اساس وضعيت بيماري در مناطق مختلف، در 
ايران سه استراتژي براي کنترل بيماري جاروک در نظر گرفته شده است. در مناطق سالم هدف پيشگيري از ورود بيماري از طريق تهيه 

ن هاي محلي، يا از مناطق سالم ديگر، استفاده از پايه هاي مقاوم و پايش باغ هاي مرکبات و رديابي بيماري حد اقل دو بار نهال در نهالستا
در سال در فصل هاي تابستان و پاييز مي باشد. در مناطقي که بيماري به تازگي وارد شده استراتژي کنترل بيماري مبني بر پايش وسيع و 

و رديابي بيماري، امحاء کامل درختان آلوده و جلوگيري از انتقال طبيعي بيماري از طريق کنترل ناقل با حشره کش  مداوم باغ هاي مرکبات
مناسب مي باشد. استراتژي کنترل بيماري در مناطقي که بيماري گسترش يافته عبارت است از: از بين بردن همزمان کانون هاي آلوده )باغ 

و غير اقتصادي( که منبع عامل بيماري و ناقل آلوده مي باشند؛ پايش مداوم و رديابي بيماري در باغ هاي  %50هايي با آلودگي بيشتر از 
حذف جاروک ها و سمپاشي عليه ناقل در باغ هاي آلوده اي که ميزان جوان و تازه احداث شده، مبارزه با ناقل و امحاء درختان آلوده؛ 

 دار نگهداري آن ها مقرون به صرفه است.درصد است و از نظر باغ 50آلودگي کمتر از 
 

 .کنترل، ليموترش فيتوپالسما، جاروک، های کلیدی:واژه
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 Pseudomonas syringeمطالعه اثر ضد باکتریایی چند اسانس گیاهی بر بیماری بالیت باکتریایی گندم با عامل 

pv. syringae در شرایط آزمایشگاه 

 
 2و امین صالحی 1گانیله چارها، حبیب1، رسول رضائی1بهرخ شعبانی

 

 پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج گروه گیاه -1

 گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج -2
behrokh.shaabani@yahoo.com 

 
ني دارد و هر ساله خسارت زيادي انتشار جها Pseudomonas syringe pv. syringaeبيماري باليت باکتريايي گندم ناشي از باکتري 

خطر از جمله هاي زيستي استفاده از ترکيبات ضدميکربي بيکند. با توجه به اثرات سوء سموم کشاورزي بر اکوسيستمبه مزارع گندم وارد مي
گياهي داراي ترکيباتي هاي رسد. اسانسهاي گياهي امري ضروري به نظر ميهاي گياهان دارويي براي مقابله با بيمارياسانس و عصاره

هاي اکولوژيکي هاي ثانويه گياهان به عنوان مواد طبيعي با نقشباشند. متابوليتبا فعاليت زيستي متفاوت از جمله خواص ضد ميکروبي مي
ها و بيماريتواند کمک موثري به کنترل آفات ها ميباشند. شناخت و بررسي اين متابوليتهاي دفاعي گياهان حائز اهميت ميدر واکنش

 Foeniculum، رازيانهThymus vulgaris، آويشن Rosmarinus officinalisهاي گياهان رزماري نمايد. در اين مطالعه اسانس

vulgare پونه ،Mentha pulegium نعنا ،Mentha piperita  و شمعدانيgroveolens Pelargonium  به روش تقطير با آب
هاي مختلف ها بر روي باکتري عامل بيماري به روش اختالط با محيط کشت در غلظتيي اين اسانسباکتريااستخراج گرديد و اثر ضد

ارزيابي گرديد. اين آزمايش در قالب طرح کامالً تصادفي با سه تکرار انجام گرديد. در شرايط آزمايشگاهي به روش نشر در آگار به محيط 
گراد ي سانتيدرجه 28انس گياهان فوق اضافه گرديد، ظروف پتري در دماي از اس mg/ml 100و  4، 1هاي کشت آگار غذايي غلظت

گيري گرديد. بر اساس نتايج به دست آمده، ميزان بازدارندگي پس از استفاده از اسانس انکوبه و ميزان بازدارندگي از رشد باکتري اندازه
بيوتيک جنتامايسين اختالف با ديسک آنتي 100ري در غلظت ، همچنين اسانس پونه، نعنا و رزما100و  4آويشن و شمعداني در غلظت 

بيوتيک جنتامايسين به عنوان کنترل داري نداشتند. از ديسک حاوي آب مقطر استريل به عنوان کنترل منفي و ديسک حاوي آنتيمعني
اي در محيط کشت مغذي استفاده همثبت استفاده گرديد. براي تعيين حداقل غلظت مهارکنندگي اسانس از روش سري دو برابر رقت لول

ها از نظر کدورت حاصل از فعاليت و رشد باکتري مورد نظر گرفته شد، لولهعددي لوله آزمايش در 11منظور يک سري گرديد. براي اين 
ي در ا( براي لولهMinimum inhibitory concentration=MICبررسي ماکروسکوپي قرار گرديد. حداقل غلظت مهارکنندگي رشد )

اي در آن ايجاد نشده باشد. براي تعيين حداقل غلظت شود که حاوي کمترين غلظت اسانس باشد و کدورت قابل مشاهدهنظر گرفته مي
ها کدورت قابل مشاهد ديده نشد بر هايي که در آن( باکتري از لولهMinimum bactericidal concentration=MBCکشندگي )

گراد قرار گرفتند. درجه سانتي 28ساعت در دماي  24براث آگار کشت گرديد. تمامي ظروف پتري به مدت روي محيط کشت جامد نوترينت 
، 98/0، 24/0،98/0، 24/0، 12/0، 8/7( اسانس رزماري، آويشن، رازيانه، پونه، نعنا و شمعداني به ترتيب MICحداقل غلظت مهارکنندگي )

mg/ml ( و حداقل غلظت کشندگيMBCاسانس )95/1، 95/1، 49/0، 49/0، 24/0، 63/15ه ترتيب ها بmg/ml  بود. اين نتايج نشان
 داد اسانس آويشن، رازيانه و پونه بيشترين تاثير را براي کنترل بيماري باليت باکتريايي گندم دارند. 

 

 .سموم کشاورزي، حداقل غلظت کشندگي، حداقل غلظت مهارکنندگي های کلیدی:واژه
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کوبی مصنوعی عامل بیماری دار نسبت به مایهان واکنش برخی ارقام درختان میوه هستهبررسی کالسیک میز

 شانکر

 
 3و ابوالقاسم قاسمی 2، فاطمه قدمنان1مجید الداغی

 
پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و استادیار بخش تحقیقات گیاه.1

 کشاورزی، ساری، ایران ترویج
 دانشجوی کارشناسی ارشد بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه آزاد دامغان.2

استادیار بخش تحقیقات بیمارهای گیاهی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران،  .3
 .ایران

m.aldaghi@areo.ir 

 
د. شوترين کشورهاي توليد کننده ميوه در جهان محسوب ميهاي مختلف از عمدهفيايي و داشتن اقليمايران به علت موقعيت خاص جغرا

استان مازندران با توجه به شرايط اقليمي مناسب، خاک حاصلخيز، منابع غني آب و پتانسيل باالي توليد به عنوان يکي از مراکز مهم 
دار در تمامي مناطق پرورش اين آيد. بيماري شانکر باکتريايي درختان ميوه هستهار ميدار در ايران به شمهاي هستهپرورش و توليد ميوه

بوده که عالوه  Pseudomonas syringae pv. syringae (Pss)درختان در دنيا و ايران شيوع دارد. عامل اين بيماري غالباً باکتري 
کند. با توجه به ، سيب و مرکبات و تعدادي از گياهان زراعي نيز حمله ميدار به انواع ديگر درختان از جمله گالبيبر درختان ميوه هسته

هاي شمالي کشور، بررسي ميزان دار به خصوص هلو و شليل در استانخسارت قابل توجه اين بيماري در ارقام مختلف درختان ميوه هسته
. لذا در اين پژوهش تعدادي از ارقام هلو شاياني داشته باشد تواند در مديريت بيماري نقشبيماري ميتحمل پذيري آنها نسبت به عامل اين 

هاي هايي با نشانهو شليل رايج در منطقه از نظر حساسيت به عامل شانکر باکتريايي مورد ارزيابي قرار گرفتند. براي انجام اين کار نمونه
ياي خزر جمع آوري شد. پس از جدا سازي عامل باکتريايي، هاي نواحي ساحلي دردار از باغمشکوک به آلودگي به شانکر درختان ميوه هسته

زايي به منظور اطمينان از هاي بيوشيميايي و فيزيولوژيکي اقدام شد. تست فوق حساسيت و بيمارينسبت به شناسايي آن بوسيله واکنش
 48( حاصل از کشت cfu710نسيون )ميکروليتر سوسپا 100زا بودن عامل جدا سازي شده نيز صورت پذيرفت. در نهايت مقدار بيماري

دار )دو رقم ي تعدادي از ارقام رايج و تجاري درختان ميوه هستهساعته باکتري به محل انشعاب شاخه فرعي يا محل اتصال جوانه به ساقه
تزريق با نوار پارافيلم هلـو شامل زعفراني و آلبرتا، و سه رقم شليل شامل سان کينگ، کيوتا و سيبي( در شرايط يکسان تزريق شده و محل 

پوشانده شد. پس از يک ماه واکنش ارقام مورد آزمايش در گلخانه مورد بررسي قرار گرفته و طول شانکرهاي ايجاد شده در محل تزريق 
اي چند دامنهبا آزمون  Pssها از نظر آماري مورد مقايسه قرار گرفته و حساسيت ارقام نسبت به باکتري گيري شد. دادهکش اندازهتوسط خط

مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج اين تحقيق نشان داد که ميزان حساسيت ارقام مورد بررسي به اين بيماري  SASدانکن با نرم افزار 
و ظهور عاليم  هاي اين تحقيق، ارقام زعفراني و آلبرتا از نظر حساسيت به شانکر باکترياييباشد. بر اساس يافتهدار ميکامالً متفاوت و معني

دار با يکديگر داشته و رقم آلبرتا مقاومت باالتري نشان داد. رقم زعفراني نيز به عنوان رقم نيمه مقاوم ارزيابي شد. در بين اختالف معني
بي از هاي سان کينگ و سيارقام شليل، رقم کيوتا بيشترين طول شانکر را به خود اختصاص داده و به عنوان رقم حساس معرفي شد. رقم

 هاي بعدي قرار گرفتند.اين نظر در رتبه
 

 ، شانکر باکتريايي. Pseudomonas syringaeهلـو، شليل، حساسيت،  های کلیدی:واژه
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 های آبی و خاکستری سیببر میزان رشد کپک UV-Cبررسی تأثیر پرتو 

 
 ای اله امینیان و عباس شرزه، حشمتعلی اسدالهی

 

 های گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران.شناسی و بیماریگروه حشره
 ali.asadollahi@ut.ac.ir 

 
هاي قارچي پس از يهايي که در ايران درباره شناسايي بيماربعد از برداشت سيب مي باشند. بررسي يزايقارچ ها از مهمترين عوامل بيمار

هاي توانند عامل بيماريي قارچي ميگونه 14دهند که حداقل ن ميبرداشت سيب و مخصوصاً در انبار و سردخانه به عمل آمده است، نشا
 Botrytis)عامل بيماري کپک آبي سيب( و Penicillium expansumي کپک آبي و خاکستري باشند. و در بين آن ها، دو گونه

cinerea که باعث ايجاد خسارت بااليي  ي سيب هستندي خسارت در ميوه)عامل بيماري کپک خاکستري( از عوامل اصلي ايجاد کننده
ها در برابر مقدار پايين نور فرابنفش، اثرهاي مثبت زيستي روش نسبتاً جديدي است که با قرار دادن ميوه UV-Cتابي شوند. پرتودر انبار مي

هيزات مورد نياز براي گردد. با پيشرفت و توسعه تجآن از قبيل مقاومت به پوسيدگي و افزايش طول عمر محصوالت انباري انگيخته مي
هاي شيميايي جهت تيمار کشهاي برداشت شده، امروزه اين روش جايگزين تجاري مناسبي براي قارچتابي با مقدار پايين روي ميوهپرتو
و  IR12 هايسي بر ميزان رشد جدايه -ي حاضر، اثر پرتو فرابنفشها به منظور کنترل پوسيدگي پس از برداشت شده است. در مطالعهميوه

Bot3  قارچB. cinerea هاي و جدايهP482  وA7  قارچP. expansum  مورد ارزيابي قرار گرفت. آزمايشات در قالب طرح کامال
متر به طور جداگانه در هايي از قارچ عامل بيماري به قطر پنج ميلي تصادفي با هشت تيمار و چهار تکرار انجام شد. بدين منظور، ابتدا پالگ

ي درجه 25±1ساعت در انکوباتور با دماي  48هاي پتري به مدت قرار داده و تشتک PDAحاوي محيط کشت  هاي پتريکمرکز تشت
ها به طور مجزا ي دستگاه کوليس ديجيتالي، نمونههاي قارچ عامل بيماري به وسيلهگيري قطر پرگنهسلسيوس قرار گرفتند. پس از اندازه 

نانومتر( و به  254)با طول موج  UV-Cدقيقه در شرايط سترون در معرض پرتو  120و  60، 30، 15 ،8، 6، 4، 2هاي در مدت زمان
هاي پس از دو روز و جدايه Botrytisهاي قارچ ي جدايهگيري مجدد قطر پرگنهمتر از منبع نور قرار داده شدند. اندازهسانتي 20ي فاصله
ي هر قارچ محاسبه گرديد. در بازدارندگي از رشد پرگنه UV-Cدر نهايت اثر پرتو روز انجام گرفت.  15پس از  Penicilliumقارچ 

همچنين در تيمارهاي شاهد، قارچ عامل بيماري در معرض پرتو قرار نگرفت. نتايج تحقيق حاضر نشان داد، که بيشترين درصد بازدارندگي 
هاي درصد و براي جدايه 55/54و  33/59و به ترتيب به ميزان بوتريتيس در زمان هشت دقيقه  IR12و  Bot3هاي از رشد براي جدايه

P482  وA7  درصد توسط پرتو  64/9و  50/12دقيقه و به ترتيب به ميزان  30پنيسيليوم در زمانUV-C .صورت گرفته است 

 

 .سي -و پرتو فرابنفش Botrytis cinerea ،Penicillium expansum واژگان کلیدی:
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 عامل بیماری سپتوریوز در شرایط گلخانه Psuodocercospora pistacinaپسته ایران به واکنش ارقام تجاری 

 
 حبیب اهلل حمزه زرقانی و ، ضیاء الدین بنی هاشمیسیدحسن رحمتی

 

 بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز ، شیراز، ایران
 hasanrahmati1365@gmail.com 

 
Psuodocercospora  گونه است. لکه برگي سپتوريايي ناشي از 11داراي  ardinaceaeAncاز خانواده  Pistaciaجنس 

pistacina ي گسترده در مورد واکنش ارقام تاکنون مطالعه هاي پسته است. هاي مرتبط با برگ و گاهي ميوه ترين بيمارياز مهم يکي
سنجش ميزان مقاومت هدف از اين بررسي  ورت نگرفته است.نسبت به عامل اين بيماري در ايران ص Pistacia vera)مختلف پسته )

آبادي در اکبري ، احمد آقايي، قزويني، ايتاليايي ، ريز زرند و ابراهيم ارقام مختلف تجارتي پسته ايران شامل اوحدي، کله قوچي، فندقي،
تکرار براي مايه زني  4ز هر رقم تجارتي پسته عامل بيماري سپتوريوز پسته است. به اين منظور ا P.pistaciaeشرايط گلخانه نسبت به 

مقطر تهيه شد. سوسپانسيون  ليتر( در آبعدد کنيديوم در ميلي510(تکرار شاهد در نظر گرفته شد. سپس سوسپانسيون پيکنيديوسپورها  4و
منظور حفظ رطوبت  تفاده شد. بهمقطر اس هاي شاهد از آبتهيه شده به روش پاشش بر روي گياهان تيمار پاشيده شد و بر روي گلدان

روز تمامي  21تا  16( نگهداري شدند. پس از گذشت 27تا 17℃هاي پالستيکي پوشش داده شد و در گلخانه ) ها با کيسه تمامي گلدان
اري به گياهان پسته روز پس از مايه زني قارچ عامل بيم 50و 40، 30هاي تيمار عالئم بيماري را نشان دادند. در طي سه دوره زماني  گلدان

عنوان محاسبه شد. سرعت ظاهري آلودگي به Imagingروي برگ گياهان پسته با استفاده از نرم افزار  هاي ايجاد شده بر ، مساحت لکه
محاسبه مساحت لکه هاي روي برگ و طول  ،ها ها در برگ ها است که با شمارش لکه گيري شدت آلودگي برگمعياري براي اندازه

ي کمون و زمان هاي مربوط به دوره دادهSASافزار گيرند. همچنين با استفاده از نرمارقام تجاري پسته قرار ميي نهفتگي بيماري در هدور
 ها را زمان خشک شدن کامل برگ يا ريزش برگ در نظر گرفته شد. داده ها تجزيه آماري گرديد. آخرين زمان بقاي برگ ماندگاري برگ

هاي پارامتريک واکاوي  ها بر روي برگ و سطح برگ نيز با روش ها، گسترش طولي و عرضي لکه بيماري، تعداد لکه شدتههاي مربوط ب
ترين و رقم در روز پنجاهم پس از مايه زني، حساس %41.25بر اساس نتايج از ميان ارقام پسته رقم کله قوچي با شدت بيماري  گرديد.

. همچنين طول دوره کمون ترين رقم پسته نسبت به عامل بيماري سپتوريوز پسته شناخته شددرصد مقاوم %13.30اوحدي با شدت بيماري 
بر اساس نتايج رقم پسته کله قوچي از ساير ارقام پسته به روز بود.  17-18روز و در ساير ارقام پسته  20در ارقام ايتاليايي و احمد آقايي 

 ها خشک شدند.قبل از ساير ارقام پسته برگتر بوده به طوري که عامل بيماري حساس
 

 .سپتوريوز، پيکنيديوسپور، ارقام پسته، ايران واژه های کلیدی:
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در کنترل بیولوژیک پوسیدگی طوقه و ریشه  Trichoderma asperellumهایجداسازی، شناسایی و ارزیابی جدایه

 گندم

 
 2و حسینعلی رامشینی 1ای، عباس شرزه1آزاده شریفی

 

 های گیاهی و گروه علوم زراعی و اصالح نباتات، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران.شناسی و بیماریبه ترتیب گروه حشره -2 و 1
sharifyazadeh@ut.ac.ir 

 
ر مناسبي جهت کاهش آلودگي محيط زيست و خطر کنترل بيولوژيک به عنوان روش کنترلي متعادل با دوام و ماندگاري طوالني راهکا

شود. در اين ميان، عوامل بيوکنترلي مبتني بر تريکودرما، در تحريک رشد گياه و هاي شيميايي محسوب ميکشايجاد مقاومت ناشي از قارچ
هاي ضد ميکروبي و سازگاري متابوليتهاي خاک، نسبت به موجودات ديگر تواناتر هستند. سرعت رشد و متابوليسم باال، توليد بهبود فعاليت

هاي گندم، پوسيدگي ريشه و طوقه ناشي از يکي از مهمترين بيماريباشد. فيزيولوژيکي با گياه، از عوامل اصلي آنتاگونيسم در اين قارچ مي
Rhizoctonia solani شود و کنترل آن به دليل هاي ريشه و طوقه منجر به مرگ گياه مياين قارچ با آلوده کردن و تخريب بافت .است

به دست آمده از  Trichoderma asperellumهاي بومي در اين مطالعه با شناسايي جدايه خاکزاد بودن بيمارگر، بسيار مشکل مي باشد.
د بررسي در شرايط آزمايشگاه و گلخانه مور R. solani AG4ي تريکودرما در کنترل بيولوژيک رايزوسفر گندم، قابليت بيوکنترلي جدايه

هاي تريکودرما با استفاده از محيط کشت نيمه انتخابي برداري از خاک ريزوسفر گندم در مزارع شهرستان ميانه، جدايهقرار گرفت. طي نمونه
هاي معتبر انجام شد و به منظور شناسايي بر پايه ها بر اساس صفات موفولوژيکي با استفاده از کليدجداسازي شدند. شناسايي جدايه

تکثير شد. با  ITS4و  ITS1هايبا استفاده از آغازگر ITS2و  ITS1 ،5.8Sشامل  rDNAاز  ITSهاي مولکولي، منطقه شخصهم
مقايسه و رابطه فيلوژنتيک با گونه هاي TrichOKEYهاي موجود در بانک ژن و نيز نرم افزار ها با دادهآمده، جدايه دست داشتن توالي به

ها تاييد شد. حداکثر و حداقل قدرت بازدارندگي از رشد بيمارگر توسط نه جدايه هنزديک بررسي و ماهيت گون
F1،F3،G1،I1،G4،E8،E5،E9 وE4  درصد و پنج جدايه منتخب  29/27و  94/79در آزمون کشت متقابل به ترتيبF1،F3،G1،G4 و 
I1  اي با روش تيمار خاک در قالب طرح . آزمون گلخانهگيري شددرصد اندازه 12/29و  05/55در آزمون توليد ترکيبات فرار به ترتيب

اتوکالو شده به همراه سبوس گندم توسط قارچ آنتاگونيست و کامالً تصادفي با سه تکرار انجام شد. تيمار خاک با استفاده از مايه زني جو 
قرار گرفت و بذور گندم بعد از يک هفته در گراد درجه سانتي 25قارچ بيمارگر انجام شد. زادمايه به مدت يک هفته در تاريکي و دماي 

هاي دار شاخصدار شدت بيماري و افزايش معنيموجب کاهش معنيG4 و I1هايروز جدايه 21هاي مذکور کاشته شدند. پس از گلدان
 ها به اثبات رسيد.رشدي گياه در گياهان تيمار شده گرديدند و توان بيوکنترلي آن

 

 rDNA ITS ،Rhizoctonia solani ،Trichoderma asperellumهای کلیدی:واژه
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های فنوتیپی و رفتارهای از نظر برخی ویژگی Pseudomonas fluorescens F117های فنوتیپی مقایسه واریانت

 بیوکنترلی متاثر از پدیده تنوع فازی

 
 2و مسعود احمدزاده 1رباب اعزازی

 

 منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرجهی، گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و های گیادانشجوی دکتری کنترل بیولوژیک بیماری-1

 استاد گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج-2
r_ezazi66@ut.ac.ir 

 
سازگاري آنها پديده تنوع  هايباشند. يکي از مکانيسم هاي ناحيه ريزوسفر مي ترين ميکروارگانيسم سودومونادهاي فلورسنت از موفق 

هاي متنوع از يک باکتري با پذير رخ داده که نتيجه آن ظهور زير جمعيتباشد؛ اين پديده در اثر تغييرات ژنتيکي برگشت فازي مي 
ظيمي است شود. تنوع فازي يک سيستم تنباشد که در نهايت سبب بقا و سازگاري آنها با شرايط متغير محيطي مي رفتارهاي متفاوت مي 

)ژن تنظيم کننده تنوع فازي در  sssدهد. در اين تحقيق، ابتدا اقدام به رديابي ژن ها تحت تاثير قرار مي که صفات مختلفي را در باکتري 
Pseudomonas spp. در بين چند جدايه بيوکنترلي )Pseudomonas fluorescens  شاملUTPf68 ،UTPf5 ،F117 ،34B  و

B6 غازگرهاي اختصاصي با استفاده از آSSS-UP  وSSS-LOW  شد. از بين پنج جدايه، ژنsss در جدايه ،F117  رديابي شد. تنوع
هاي تيپ وحشي کوچک  شد؛ کلوني King’s Bهاي فنوتيپي )دو نوع کلوني( در محيط کشت فازي در اين جدايه منجر به ظهور واريانت 

تر بوده و شدت رنگ فلورسنس بيشتري داشتند. انگشت نگاري  ( بزرگF117 IIويه )(، در حاليکه کلوني تيپ ثانF117 Iو کدر بودند )
DNA  با استفاده از نشانگر مولکوليBOX-PCR  هاي فنوتيپي از نظر توليد ها را با جدايه اوليه تاييد کرد. واريانت تشابه کامل واريانت

هايي از قبيل سيانيد هيدروژن، سيدروفور، اکسين و رفتارهاي تحرک )شناوري، وليد متابوليتها از قبيل پروتئاز، ليپاز و فسفاتاز، تبرخي آنزيم
)عامل  Phytophthora drechsleriاي و ناگهاني( و تشکيل بيوفيلم مورد مقايسه قرار گرفتند. ميزان بازدارندگي از رشد بيمارگر توده 

هاي مختلف )کشت متقابل، تاثير ترکيبات فرار و عصاره برون سلولي باکتري در  وشپوسيدگي ريشه و طوقه خيار( در شرايط آزمايشگاه با ر
داري بين دو تيپ نشان داد؛ هر دو تيپ  هاي فنوتيپي انجام شد. نتايج تفاوت رفتاري معني وسيله واريانتبازداري از رشد بيمارگر(، به

به  F117 IIتوانايي توليد پروتئاز را از دست داده بود. توليد سيانيد هيدروژن در  F117 IIتوانايي توليد ليپاز و فسفاتاز را داشتند، در حاليکه 
اي و از نظر هر سه حرکت شناوري، توده F117 IIشدت کاهش پيدا کرده و در مقابل توليد سيدروفور و اکسين توليد افزايش پيدا کرد. 

بود. از نظر فعاليت ضد قارچي  F117 IIبيشتر از تيپ  F117 Iوفيلم داشت، ميزان تشکيل بي F117 Iناگهاني تحرک بيشتري نسبت به 
تر از تيپ ثانويه عمل کرد. درصد بازدارندگي، قوي %27و  11/51به ترتيب با % F117 Iهاي کشت متقابل و ترکيبات فرار در آزمون

 ي بيمارگر ممانعت کنند. طور کامل از رشد ميسليومبرون سلولي هر دو تيپ وحشي و ثانويه توانستند بهعصاره

 

 .تفاوت رفتاري و بيوکنترلي، سودومونادهاي فلورسنت، واريانت فنوتيپي های کلیدی:واژه
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( در شرایط Meloidogyne javanica) ی برخی گیاهان بر نماتد ریشه گرهیبررسی اثر بازدارندگی عصاره

 آزمایشگاه

 
 لهی و مجتبی قانع جهرمیگانی، محمد عبدااله چاره، حبیبکرمیمرضیه علی

 

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج
 m_ak68@yahoo.com  

 
از مهمترين نماتدهاي انگل گياهي در جهان هستند و به علت پراکنش وسيع، تنوع  .Meloidogyne spp)نماتدهاي ريشه گرهي )

روند. از آنجا که ايران يکي از گياهي، از بيمارگرهاي مهم در گياهان به شمار ميزاي هاي بيماريها و باکتريميزباني و تعامل با برخي قارچ
ي سموم کشاورزي بوده و حال آن که کشاورزي در دنيا به سوي توليد محصوالت ارگانيک و مبارزه زيستي حرکت مصرف کنندگان عمده

گزين معرفي شود. استفاده از ترکيبات طبيعي موجود در کند، در اين تحقيق سعي شده که براي سموم شيميايي ترکيب طبيعي جايمي
هاي گياهي به دليل ارزان و قابل دسترس بودن و عدم وجود آثار سوء براي انسان، محيط زيست و محصوالت کشاورزي، براي عصاره

ي اثر عصاره آبي پودر خشک شده باشند. به اين منظور در يک آزمايش در قالب طرح کامالً تصادفکنترل نماتدهاي انگل گياهي مناسب مي
، بر مرگ و مير (Juglans regia)و پوست ميوه گردو  (Papaver rhoeas)شقايق  ،(Malva sylvestris)برگ گياهان پنيرک 

هاي مورد استفاده از عصاره در شرايط آزمايشگاهي مورد ارزيابي قرار گرفت. غلظت M. javanicaالرو سن دوم نماتد ريشه گرهي گونه 
، 3/0، 25/0درصد )وزن به حجم(، پنيرک شامل  6و  5، 5/4، 4، 5/3، 3، 2، 1، 75/0، 5/0، 25/0پودر خشک پوست ميوه گردو شامل 

، 5/1، 1، 75/0، 5/0، 25/0درصد )وزن به حجم( و شقايق شامل  3و  2، 5/1، 25/1، 1، 75/0، 65/0، 6/0، 55/0، 5/0، 45/0، 4/0، 35/0
ليتر ليتر عصاره گياهي و يک ميليها نه ميليپتري از هر کدام از غلظت رصد )وزن به حجم( بود. در هر تشتکد 4و  5/3، 3، 5/2، 2

عدد  100درجه سلسيوس قرار داده شد و از  27سن دوم ريخته و در شرايط کنترل شده با دماي عدد الرو 100سوسپانسيون نماتد حاوي 
ساعت، ميزان مرگ و مير الروهاي سن  48تريل به عنوان شاهد استفاده گرديد. پس از گذشت ليتر آب مقطر اسميلي 10سن دوم در  الرو

در غلظت شش درصد از عصاره پوست ميوه  M. javanicaدوم يادداشت برداري شد. نتايج نشان داد که ميزان مرگ و مير الرو سن دوم 
درصد  5/91د و در غلظت چهار درصد از عصاره برگ شقايق، درص 2/98درصد، در غلظت يک درصد از عصاره برگ پنيرک  7/98گردو 

عصاره پودر خشک پوست  50LCهاي باالتر، مرگ و مير تمامي الروها مشاهده گرديد. مقادير نسبت به شاهد افزايش يافت و در غلظت
ان مورد استفاده، بيشترين درصد درصد محاسبه شد. در بين گياه 96/2و  58/0، 07/4هاي ميوه گردو، پنيرک و شقايق به ترتيب غلظت

هاي مختلف عصاره پودر خشک گياهان مورد بررسي در مرگ و مير مربوط به گياه پنيرک بود. مطالعات تکميلي جهت بررسي غلظت
 باشد.گلخانه در دست اجرا مي

 

 .ي گياهي، پنيرک، شقايق، گردوگرهي، عصارهنماتد ريشه واژه های کلیدی:
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های ( با استفاده از باکتریAgaricus bisporusای سفید) ای قارچ خوراکی دکمهری لکه قهوهکنترل زیستی بیما

 همستیز

 
 3زادهجعفر عبداله و2، بهروز حریقی 1محمد علی اصالنی

 

 سنندج  دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان،-1
 نشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج دانشیار گروه گیاه پزشکی، دا-2

 دانشیار گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج-3  

Aslanimohammadali@yahoo.com 

 
هاي مختلف استان کردستان نمونه برداري انجام شهرستان هاي کالهک دار خودرو در مناطق مستعد رويش قارچ دردر اين بررسي از قارچ

ميلي ليتر آب مقطر  3 -4و پس از شستشو و ضد عفوني سطحي درون  شد و نمونه ها به آزمايشگاه منتقل شدند. بخشي از قارچ انتخاب
 Luriaو  Nutrient agar  ،King B agarهاي کشت ميکروليتر بر روي محيط 20سترون خرد گرديد. سپس از سوسپانسيون حاصله 

bertani agar روز نگهداري شد.  15درجه سانتي گراد به مدت  26 – 28ها سپس در انکوباتور با درجه حرارت ثابت پخش گرديد. پتري
درو جدايه باکتري از قارچ هاي خو 66هاي اندوفيت پس از رشد، مجدداً بر روي محيطهاي ذکر شده خالص سازي گرديد. درمجموع باکتري

سوسپانسيون  in vitro در شرايط Pseudomonas tolaasiiجداسازي شد. به منظور بررسي تاثير جدايه ها بر روي باکتري بيماريزاي 
  King Bسلول باکتري در هر ميلي ليتر آب مقطر سترون تهيه و بر روي سطح محيط کشت 810جدايه هاي اندوفيت به غلظت تقريبي 

agar  48درجه سانتي گراد به مدت  28ها در دماي گرديد. در تيمار شاهد از آب مقطر سترون استفاده شد. پتريبصورت نقطه اي کشت 
هاي رشد يافته توسط پنبه سترون و الکل از سطح محيط کشت پاک گرديد. يک قطعه پنبه باکتري ساعت نگهداري شدند. سپس کلني

ها به صورت وارونه به مدت يک ساعت نگهداري شدند. پس از برداشتن پنبه يآغشته به کلروفرم بر روي درب پتري گذاشته شد و پتر
درجه سانتي  28ها در دماي ميکروليتر از سوسپانسيون باکتري بيمارگر در سطح محيط کشت پخش گرديد. پس از نگهداري پتري 300

جدايه توانائي تشکيل هاله بازدارندگي را  23مورد مطالعه گيري شد. از ميان جدايه هاي ساعت، قطر هاله بازدارنده اندازه 48گراد به مدت 
و باکتري  810هاي همستيز در رقت ، سوسپانسيون باکتري vivoinنشان دادند. به منظور تعيين بهترين باکتري همستيز در شرايط 

اي سفيد به ميزان يک قطره قرار چ دکمههاي برش داده شده از قارسلول در هر ميلي ليتر تهيه و بر روي سطح بلوک 610زا در رقتبيماري
هاي همستيز به چهار گروه طبقه بندي شدند گروه اول داراي توانائي کنترل کنندگي کامل داده شدند. بر اساس قدرت بازدارندگي باکتري

هارم داراي عالئم شديد بيمارگر و فاقد عالئم آشکار بيماري، گروه دوم داراي عالئم ضعيف، گروه سوم داراي عالئم متوسط و گروه چ
جفت باز آلي  1500به اندازه تقريبي  DNAقطعه  16S rDNAو آغازگرهاي اختصاصي ژن  PCRبودند. همچنين با استفاده از روش 

با ساير سويه هاي  Blast nتکثير و تعيين توالي گرديد. توالي نوکلئوتيدي بدست آمده در صورت لزوم تصحيح و با استفاده از برنامه 
نمونه هاي مورد مطالعه در  16S rDNAمقايسه گرديد. نتايج نشان داد که براساس توالي نوکلئوتيدي ژن  NCBIتاندارد موجود در اس

 Bacillusشباهت با  %100و  Brokhothrix thermosphactaشباهت با  %99گروه اول با کنترل کنندگي کامل بيمارگر داراي 

mycoides .بودند 
 

 Pseudomonas tolaasiiاي باکتريايي، اندوفيت، باکتري همستيز، لکه قهوه واژه های کلیدی:
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 Gibberella fujikuroi مطالعه نقش ژن فنیل آالنین آمونیالیاز در مقاومت برنج به قارچ

 
 زاد و حشمت اله رحیمیان، محمدعلی تاجیک قنبری، ولی اله باباییبهزاد اسدی

 

 علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری شناسی گیاهی دانشگاهگروه بیماری
 Behzad90Asadi@gmail.com 

 
ترين ، ثبت شده است. پوسيدگي طوقه و ريشه برنج يکي از مهمبرنج تقريباٌ در تمام کشورهايي که برنج رشد کرده Bakanaeبيماري 
اي گيالن و مازندران است. آنزيم فنيل آالنين آمونيالياز در برابر عوامل بيمارگر گياهي از جمله در ههاي اين محصول در استانبيماري

اي دارد. فنيل آالنين آمونيالياز يک آنزيم کليدي مسير متابوليسم فنيل پروپانوئيد در گياهان عالي مقاومت برنج به بيمارگرها نقش برجسته
آالنين آمونيالياز در دو رقم  کند. در اين بررسي سطح بيان ژن فنيلت فنلي را در گياه تنظيم مياست و بيوسنتز طيف وسيعي از ترکيبا

مورد ارزيابي قرار  qPCRشيرودي و کوهسار به بيماري پوسيدگي طوقه و ريشه پس از آلودگي به قارچ عامل بيماري با استفاده از تکنيک 
چند رقم محلي و اصالح شده برنج ايراني در برابر بيماري پوسيدگي طوقه و ريشه )  گريپس از غربال گرفت. ارقام شيرودي و کوهسار

اي برنج هاي چهار هفتهباکانه( به ترتيب به عنوان ارقام مقاوم و حساس در برابر بيماري پوسيدگي طوقه و ريشه برنج انتخاب شد. گياهچه
ساعت پس از  96و  72،  48،  24)شاهد( ،  0برداري در فواصل زماني منظم هتلقيح شدند. نمون G. fujikuroiبا سوسپانسيون اسپور قارچ 

سطح بيان ژن فنيل آالنين آمونيالياز به روش  cDNAاز بافت گياه و ساخت  RNAآلودگي انجام گرفت و پس از استخراج 
qPCR( ارزيابي شد. بيان ژن فنيل آالنين آمونياليازPALپس از آلودگي به قارچ روند افز ) ساعت پس از آلودگي  72ايشي يافت و در زمان

در رقم شيرودي بيشتر از رقم حساس  PALهاي زماني مورد ارزيابي سطح بيان ژن در رقم شيرودي به نقطه اوج خود رسيد. در تمام بازه
،  67/39ز آلودگي به ترتيب پس ا 96و  72،  48،  24هاي کوهسار بود. سطح بيان ژن فنيل آالنين آمونيالياز در رقم شيرودي در ساعت

،  30/1هاي زماني به ترتيب در رقم کوهسار در همين بازه PALبرابر نسبت به نمونه شاهد بود. سطح بيان ژن  86/27و  18/47،  22/42
ز آلودگي( در رقم ساعت پس ا 72برابر نسبت به نمونه شاهد بود. سطح بيان ژن فنيل آالنين آمونيالياز در زمان اوج ) 78/4و  94/3،  18/3

داري در بيان ژن فنيل اختالف معني T-testاي در همين زمان در رقم کوهسار بود. آزمون مقايسه PALبرابر مقدار بيان  97/11شيرودي 
کردن نقش مهمي در مقاومت برنج و فعال  PALآالنين آمونيالياز در رقم کوهسار و شيرودي نشان داد. نتايج اين بررسي نشان داد که ژن 

هاي اصالحي به منظور افزايش هاي اين پژوهش در برنامهدارد. يافته Gibberella fujikuroiهاي دفاعي در مقابل قارچ مکانيسم
 مقاومت برنج به بيماري پوسيدگي طوقه و ريشه حائز اهميت است.

 

 Gibberella fujikuroi ،PALبرنج، پوسيدگي طوقه و ريشه،  واژه های کلیدی:
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  Blumeria graminis f.sp. tritici قارچ برابر در گندم مختلف هایالین در مقاومت منابع اییشناس

 
 2جبار جعفربای و1، فاختک طلیعی1، حسین صبوری1حوریه مسعودی

 

 گروه تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبدکاووس  -1

  ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد کاووس -2

 

هاي مخرب برگي گندم در مناطقي که داراي آب  يکي از بيماري Blumeria graminis f.sp. triticiبيماري سفيدک پودري با عامل 
ولي کاربرد آن در  رود. اگر چه کنترل شيميايي مؤثرترين روش مبارزه با اين بيماري مي باشدو هواي خنک تا معتدل هستند، به شمار مي

نبوده و اثرات نامطلوبي بر محيط زيست دارد. از اين رو الزم است تا منابع مقاومت به عنوان يکي از روش هاي مؤثر  سطح وسيع اقتصادي
ژنوتيپ و الين گندم در برابر قارچ عامل  60و مقرون به صرفه، براي کنترل بيماري مورد شناسايي قرار گيرند. در اين تحقيق واکنش

هاي ده روزه ي پرآزار قارچ عامل بيماري )جدايه گرگان( بر روي گلدان ورد ارزيابي قرار گرفت. جدايهاي مبيماري در شرايط درون شيشه
پس از ضدعفوني ها به بيماري، بذور ژنوتيپرقم حساس فالت تکثير و در شرايط آزمايشگاهي نگهداري گرديد. به منظور بررسي واکنش 

ت مدبه صد در 65طوبت نسبي ربا اد و جه سانتيگردر 20-22ي ماها در دد. گياهچههاي حاوي خاک استريل کاشته شدنسطحي در گلدان
ميلي  20وي صد حادر 5/0ر گاآب آمحيط و روي شد ه نوتيپ بريدژهر اي يک هفتهي گياهچه هاي اول هاگشدند. براري يک هفته نگهد

متر مربع آلوده به نسبت پنج اسپور در ميلي عامل بيمارياسپور قارچ با ها نه نموشدند. ي قرار داده خل تشتک پترازول داليتر بنزيميدم در گر
ساعت، به  12درصد و دوره نوري/تاريکي  90گراد و رطوبت نسبي درجه سانتي 25هاي پتري در محفظه رشدي در دماي شدند. تشتک

برگ شمارش گرديد. آزمايش در قالب طرح  متر مربع سطحسانتي 5/2هاي رشديافته در روز نگهداري شدند. سپس تعداد کلني 10مدت 
هاي حساس و مقاوم بر ها براي هر الين، الينکامال تصادفي با سه تکرار انجام شد و دوبار تکرار گرديد. پس از محاسبه ميانگين داده

ک درصد بين واکنش يداري در سطح احتمال ها نشان داد که اختالف معنياساس شدت آلودگي شناسايي شدند. تجزيه واريانس داده
ها را در سه گروه حساس، مقاوم و ، الينUPGMAاي داده ها با استفاده از الگوريتم ها به بيماري وجود دارد. تجزيه خوشهژنوتيپ

-NG8319//SHA4/LIRACMBW90M2302) 127، دو الين LSDبر اساس نتايج مقايسه ميانگين به روش  .حدواسط قرار داد

6M-010M…/3/CHIL/CHUM18//MILAN 801( و (SW89.3064/ STAR CMBW91Y01627S-

13Y…//Somai #3/3/MORVARID309هاي ها بودند در حالي که الينترين الين( مقاوم 
(PARSI//SW89.3064/STARCMBW91Y01627S-13Y… ،)515 (SIVAND/6/Luan/4 

V763.23/3/V879.C8// Pvn/4//;Picus/5/Opata 833( و 
(Golestan/4/BABAX/LR42//BABAX*2/3/VIVITSI(520EB2th)/5/SW89. 3064/STAR 

CMBW91Y01627S-13Y… )هاي مقاوم با استفاده از نتايج اين پژوهش، الين .بيشترين حساسيت را نسبت به بيماري نشان دادند
 نژادي گزينش شوند. بعدي به ده قرار گرفته و يا براي مراحلهاي اصالحي مورد استفاتوانند به عنوان منابع مقاومت در برنامهمي
 

 .گندم، سفيدک پودري، واکنش ارقام واژه های کلیدی:
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برای مبارزه با بیماری پوسیدگی  (WG 75 NORDOX ) ارزیابی تأثیر ضد عفونی بذر برنج با قارچکش نوردوکس

 طوقه و ریشه

 

وحید خسروی
1

، علیرضا نبی پور
2

، شهرام نعیمی
3

و لیال زارع
4 

 

 معاونت مازندران سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات برنج کشور، – 4و  2و  1
 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور -3 

khosraviv@ yahoo.com
 

 
قدرت جوانه زني بذر، مرگ نشاي (، باعث کاهش bakanae) عامل بيماري پوسيدگي طوقه و ريشه برنج Fusarium fujikuroiقارچ 

شود. معرفي قارچ کش جديد با نقطه اثر متفاوت، در مزرعه، توليد زهرابه هاي قارچي، کاهش عملکرد مي برنج در خزانه، ايجاد بيماري
رنج مي باشد. به هاي بذرزاد بکم خطر از ضروريات مديريت تلفيقي بيمارياستفاده تناوبي از قارچکش هاي مختلف و قارچکش هاي معدني

به همراه قارچکش رايج  باشدمي اکسيد مس %9/83حاوي،که  نوردوکس %75اين منظور کارايي قارچکش گرانول قابل حل در آب 

( و تيمار شاهد در کنترل بيماري فوق در آزمايشگاه و خزانه مؤسسه تحقيقات برنج کشور، معاونت مازندران، WP 75%کاربوکسين تيرام )
بررسي گرديد. اين تحقيق در قالب پنج آزمايش شامل؛ انتخاب پرآزارترين جدايه قارچ عامل، بررسي تأثير نوردوکس روي  1394در سال 

جوانه زني اسپور و رشد ميسليومي قارچ در شرايط آزمايشگاه، ميزان کنترل بيماري در روي کاغذ صافي مرطوب و در خزانه اجرا گرديد. 
آزمايش چهارم داراي شش تيمار شامل قارچکش  .ر قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي اجرا گرديدآزمايش ها، در سه تکرار و د

نوردوکس در سه دُز، قارچکش رايج در دو دُز و تيمار شاهد بود. تعداد نشاهاي بيمار، مرده و سالم شمارش گرديد. محاسبات آماري بر روي 
جام شد و ميزان تأثير نوردوکس در مقايسه با قارچکش رايج در کنترل بيماري و ان SASاعداد به دست آمده به کمک نرم افزار آماري 

به عنوان پر آزارترين جدايه براي آزمايش هاي بعدي انتخاب گرديد. در  F. fujikuroiتوليد نشاي سالم مشخص گرديد. در آزمايش اول 
ارچ عامل بيماري جلوگيري کردند. در آزمايش سوم هر دو درصد از جوانه زني اسپورهاي ق100آزمايش دوم هر دو قارچکش به ميزان 

داري روي صفات قارچکش در کنترل رشد ميسليومي قارچ در مقايسه با شاهد مؤثر بودند. در آزمايش چهارم، تيمارها، اثرات معني
گرم  150و 130نوردوکس شامل تيمار که براي صفت درصد کنترل بيماري، دوميانگين تيمارها نشان داد گيري شده داشتند و مقايسه اندازه
کاربوکسين تيرام، در گروه مشترک و مجزا از تيمار شاهد قرار گرفتند و براي مبارزه با بيماري مؤثر دو تيمار  کيلوگرم بذر، با 100براي 

و مجزا از تيمار شاهد قرار  هر دو قارچکش، در گروه مشترک که،ميانگين تيمارهاي خزانه نيز نشان داد مقايسه بودند. در آزمايش پنجم، 
بيماري را کنترل کردند. بنابراين، قارچکش معدني نوردوکس به طور مؤثري باعث کنترل بيماري گرديد و  %87و  %82گرفتند و به ترتيب 

 براي مبارزه با آن از طريق ضد عفوني بذر برنج توصيه مي گردد.
 

 .چکش معدنيبيماري بذر زاد، خزانه برنج و قار واژه های کلیدی:
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عامل پوسیدگی طوقه  Fusarium culmorumبررسی اثرات تلفیقی آب پالسمایی و پیرولیگنئوس اسید در کنترل 

 و ریشه گندم 
 

 3حمید رضا قمی و1، سید علی محمد مدرس ثانوی2، رسول زارع1مهین صابری

 

 گروه کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.1
 ی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهرانپزشکموسسه تحقیقات گیاه .2

 پژوهشکده لیزر و پالسما، دانشگاه شهید بهشتی، تهران .3
mahinsaberi2@gmail.com 

 
باشد. اين بيماري در ايران اسر جهان ميهاي مهم گندم در سر، از بيماري Fusarium culmorumپوسيدگي طوقه و ريشه گندم با عامل

خيز کشور گزارش شده است. با توجه به ماهيت شود و در بيشتر مناطق گندمزاي گندم محسوب ميهاي مهم و خسارتنيز از بيماري
سبب آلودگي آب و هاي شيميايي نه تنها پرهزينه و غيراقتصادي هستند، کارايي چنداني نيز ندارند و خاکزي بودن عامل بيماري، روش

هاي مختلف کشاورزي مانند افزايش عملکرد محصول و اخيرا کاربرد پالسماي سرد اتمسفري در زمينه .شوندخاک و محيط زيست مي
شود که همه يا بخش قابل توجهي از اي اطالق ميشدهپالسما به گاز يونيزه  هاي قارچي مورد توجه قرار گرفته است.کنترل بيماري

ها در مورد اثرات پالسماي سرد بر کنترل هاي مثبت تبديل شده باشند. پژوهشآن يک يا چند الکترون از دست داده و به يونهاي اتم
اثرات ضدقارچي آب پالسمايي توليد شده با سيستم اسپارک و پيروليگنئوس اسيد باشد، در اين تحقيق، هاي قارچي گندم محدود ميبيماري

ساختار اصلي چشمه پالسما منبع تغذيه ولتاژ باال طوقه و ريشه گندم در شرايط گلخانه مورد بررسي قرار گرفت.  درکنترل بيماري پوسيدگي
متر تنظيم شده و آب تحت پالسماي اسپارک ميلي 25تاب تخليه، از انتهاي الکترودها تا ظرف حاوي آب به ميزان است و فاصله ناحيه پس

آوري گاز حاصل از مايعي است که در روند توليد ذغال چوب و از طريق جمع (pyroligneous acid)گيرد. اسيد پيروليگنئوس قرار مي
اکسيداني آن روي تعدادي از اي و آنتيآيد و اثرات تغذيهسازي آن به دست ميهوازي و تقطير و فشردهسوختن چوب تحت شرايط بي
درصد  96درصد ) 4ري به روش مخلوط مايه قارچ با خاک پاستوريزه به نسبت در شرايط گلخانه، ايجاد بيماگياهان نشان داده شده است. 

شناسي موسسه تحقيقات گياهپزشکي از آزمايشگاه بيماري F. culmorumدرصد مايه( انجام گرفت. جدايه 4مخلوط خاک و ماسه + 
در هزار و پيروليگنئوس  15و  10، 5هاي کشور )دکتر محمد رضوي( تهيه گرديد. ترکيب آب پالسمايي و پيروليگنئوس اسيد در غلظت

ها اضافه شدند. روز بعد از کاشت بذر به خاک گلدان 14و  1اسيد همراه با آب مقطر در غلظت هاي فوق و آب پالسمايي، در فواصل 
جر به مرگ گياه = پوسيدگي شديد که من5= بدون عالمت، 1ارزيابي تيمارها از طريق تعيين درصد شدت بيماري با شاخص يک تا پنچ )

درصد نسبت به شاهد شد  37دار شدت بيماري به ميزان شود( نشان داد که آب فرآوري شده به وسيله پالسماي سرد سبب کاهش معنيمي
(05/0=αترکيب آب پالسمايي و پيروليگنئوس اسيد، سبب کاهش شدت بيماري .) درصد در قياس با شاهد  68زايي بيمارگر به ميزان

بررسي نشان داد که آب پالسمايي به تنهايي و يا در تلفيق با پيروليگنئوس اسيد تاثير قابل توجهي را در کنترل بيماري  گرديد. اين
 پوسيدگي طوقه و ريشه گندم دارد.

 

 .بيمارگر، خاکزاد، قارچ ايستايي، مواد با منشا طبيعي، غيرحرارتي های کلیدی:واژه
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 Trichoderma harzianumت آنتاگونیستی اثر موتاسیون گاما در بهبود خصوصیا
 

 4حامد عسگریو  3، سمیرا شهبازی2، ناصر صفایی1*سلیمان قاسمی

 

 . دانشجوی دکتری بیماری شناسی گیاهی دانشگاه تربیت مدرس1
 . دانشیار گروه بیماری شناسی گیاهی دانشگاه تربیت مدرس2
 هسته ای. استادیار گروه گیاهپزشکی پژوهشکده کشاورزی و پزشکی 3
 . کارشناس گروه گیاهپزشکی پژوهشکده کشاورزی و پزشکی هسته ای4

soleiman.ghasemi@modares.ac.ir 

 

ها از هاي بيماريزاي گياهي شناخته مي شوند. اين آنتاگونيستهاي تريکودرما به عنوان عوامل کنترل بيولوژيک موثر در مديريت قارچگونه
 .Tهاي خاصاهان را در مقابل بيمارگرهاي خاکزاد محافظت مي کنند. همچنين برخي استرينطريق کلونيزه کردن سيستم ريشه گي

harzianum توانند رشد و عملکرد گياهان را افزايش دهند. با اين حال کاربرد همه جانبه اين عوامل بيوکنترل به دليل سطح پايين مي
به عنوان يک عامل بيوکنترل يکي از  .Trichoderma sppهبود کارايي قارچ کارايي آنها گاها نسبتا پايين است. به همين دليل امروزه ب

هاي جايگزين مناسب براي هاي موثرتر يکي از روشاهداف مهم دانشمندان است. ايجاد جهش در اين عوامل جهت توليد استرين
گاماي آن با هدف انتخاب موثرترين موتانت  و موتانهاي T. harzianumهاي مکرر آنها از خاک است. در اين مطالعه جداسازي و غربال

از خصوصيات  T. harzianumمورد بررسي قرار گرفتند. براي انتخاب موتانت برتر  Rhizoctonia solaniعليه قارچ بيماريزاي 
ز شامل کربوکسي هاي خارج سلولي شامل کيتيناز، سلوالآنزيم مقدار توليد و فعاليت R. solaniمورفولوژيک، فعاليت آنتاگونيستي عليه

( Fpaseفيلتر پيپراز ) ( وAvicellase(، آويسالز )BCase(، سلوالز باکتريايي )Ccase(، سلولز کلوييدي )CMCaseمتيل سلوالز )
يشتر هاي بموتانت براي بررسي 20موتانت اوليه شد که از اين تعداد  186زايي اين گونه نهايتا منجر به توليد استفاده شد. عمليات موتاسيون

بيشترين  ThM8است. موتانت  ThM16و  ThM14هاي انتخاب شدند. نتايج نشان داد که بيشترين سرعت رشد مربوط به موتانت
 ليتر( در موتانتواحد بر ميلي 73/3نشان داد. بيشترين فعاليت کيتينازي ) را از خود R. solani درصد( از رشد 66درصد بازدارندگي )

ThM15 ليتر در موتانت گرم بر ميليميلي 098/0ين مقدار پروتئين کيتيناز توليدي نيز با مقدار مشاهده شد. بيشترThM15  .مشاهده شد
 68پروتئيني قوي با وزن مولکولي  ها داراي يک باندنشان داد که همه موتانت SDS-PAGE آناليز پروفايل پروتئيني با استفاده از روش

 26و  5/24، 42هاي مولکولي ترين باندهاي اندوکيتيناز با وزنزيم ان استيل گلوکوزآميداز است. قويکيلودالتون هستند که نشانگر وجود آن
هاي مشاهده شد. نتايج نشان داد که ايزوله ThM15 کيلودالتون نيز در موتانت 68کيلودالتون و ان استيل گلوکوزآميداز با وزن مولکولي 

،  Avicellase ،Ccaseيد و فعاليت آنزيم سلوالز بهبود يافته است. فعاليت آنزيمياز نظر مقدار تول T. harzianumجهش يافته 
BCase ،CMCase وFpase  درصد از موتانت ها نسبت به تيپ وحشي افزايش داشت. در مقايسه با تيپ  95و  70، 42، 95به ترتيب در

 ThM9ايش يافت. حداکثر مقدار توليد پروتئين مربوط به موتانت ها توليد پروتئين مرتبط با آنزيم سلوالز افزوحشي قارچ، در همه موتانت
انجام گرفت نشان داد  SDS-PAGEها که با روش ليتر بود. پروفايل پروتئين خارج سلولي موتانتگرم بر ميليميلي 119/0بود که معادل 

 Cel (CBH I)هاي که به ترتيب مربوط به آنزيمکيلودالتون در تيپ وحشي قارچ وجود دارد  58و  64که دو باند قوي با وزن مولکولي 

7A  و(CBH II) Cel 6A  .مي باشد 

 

 .، موتاسيون، کيتيناز، سلوالزTrichoderma harzianum های کلیدی:واژه
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  Armillaria melleaارزیابی مقاومت نسبی برخی پایه های درختان میوه نسبت به قارچ 

 
 محمد محمدی پور

 
زشکی، مرکز تحقیقات، آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش بخش تحقیقات گیاه پ

 وترویج کشاورزی، تبریز، ایران
 mohammadypour@yahoo.com  

 
( در 1873-4شناخته و بيماريزا بودن آن سالهاي ) 1777عامل پوسيدگي ريشه درختان با گسترش جهاني، ابتدا در سال  A. melleaقارچ 

ازدرختان سيب منطقه لواسان مي باشد. بعضي مناطق کشور از  1335درختان جنگلي اثبات شد. در ايران اولين گزارش مربوط به سال 
جمله استان آذربايجان شرقي، آلوده بوده و اين عامل بيمايزا موجب نابودي درختان ميوه مهم وتجارتي، جنگلي، غير مثمر و زينتي مي 

قارچ به خاطر برخي خصوصيات از جمله ميسليومهاي بادبزني، ريزومورف، بازيديوکارپ ديپلوئيد )بجاي ديکاريون( و...در بين  شود.. اين
محسوب مي شدند. عاليم  A. melleaحالت غير عادي داشته و همه گونه هاي شناسايي شده، قبال  Basidiomycetesقارچهاي 

بين پوست و چوب آن، ميسليومهاي قارچ تا طوقه درخت گسترش يافته و باعث مرگ مي شود. اختصاصي آلودگي ريشه درختان بوده، که 
در باغات مسن و درختان واقع در شرايط نامطلوب بسيار خسارتزاست. در اين بررسي، نمونه هاي آلوده ازريشه ميزبانهاي مختلف زير جريان 

پوست، با اسکالپل استريل به محيط غذايي انتقال ودر شرايط آزمايشگاه آب شير، شسته، پس از ضدعفوني سطحي، قطعاتي از بافت زير 
، خصوصيات پرگنه، رنگ، دماي بهينه و ميزان رشد آن، توليد ريزومورف و انشعابات آنها اندازه گيري و ثبت MAقرار گرفتند. در محيط 

، استريل و بعد oC121ساعت در دماي  4ن ميزبان بمدت گرديد. داخل ظروف شيشه اي، قطعاتي از بافتهاي ريشه، ساقه و خاک اره درختا
ديسک از  4-5روي آنها اضافه شد. به هر کدام تعداد  Bactopepton+Agar+Dextrose+MAمحيط استاندارد استريل شامل: 

اييز کشت، و به کشت خالص قارچ اضافه و براي مدت حداقل يکماه در آزمايشگاه قرارگرفت. نهالهاي دو ساله درختان ميوه در فصل پ
ماه بعد  14نسبت مساوي از مايه قارچي پاي آنها اضافه و با ماسه نرم و يک اليه کود حيواني الک شده، پوشانده شد. عاليم آلودگي از

ماه ادامه داشته و به ترتيب درختان گيالس، بادام، زردآلو، گالبي وگوجه، آلودگي نشان دادند.) پايه براي گيالس  30شروع و تا 
Mahalebبراي گوجه ،Myrobalan  و بقيه بذري بودند. اين مسئله در نمونه برداريها ازمحيطهاي طبيعي وآلوده باغها نيز مشهود بوده

ودرختان گوجه وگالبي کمتر و يا ديرتر و درختان گيالس زودتر و بيشتر آلودگي نشان مي دادند)تمام شرايط براي گلدانهاي تيمار و شاهد 
نيز اندازه گيري شد(. در انتقال پرگنه قارچي از ظرفي به ظرف ديگر با همان محيط غذايي، تغييراتي در مورفولوژي و خاک  pHيکسان، 

رنگ پرگنه ظاهر مي شود. براساس خصوصيات فوق، و مشخصات کالهک هاي جمع آوري شده از مناطق مختلف استان در فصول پاييز، 
تحقيقات مولکولي همکاران در سالهاي اخير مطابقت دارد. اين امر مي تواند در اصالح و توسعه  اعالم که با نتايج A. melleaگونه استان 

 باغات در مناطق آلوده، با بکارگيري ارقام مقاوم مورد توجه قرار گيرد.
 

 مقاومت، پايه، پوسيدگي ريشه، آذربايجان شرقي. واژه های کلیدی:
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ژن  6علیه  RNAی خاموشی نیا با استفاده از سازه کایمر القا کنندهبررسی مقاومت ایجاد شده به بیماری ریزوما
BNYVV 

 
، 1، مصطفی برغمدی3، پیمان نوروزی1، شیوا حمزه1، زهرا مختارزاده2، محمدصادق ثابت1نامی، مریم خوش1، فریده هدایتی1بهاره زارع

 1، محمدعلی ملبوبی1اصغر بهروزعلی

 

 ست فناوری، تهران، ایرانپژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زی-1
 دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران-2
 مؤسسه تحقیقات و اصالح و تهیه بذر چغندرقند-3

alimalboobi@gmail.com 

 
ماري توسط ويروس زرد نکروتيک رگبرگ هاي چغندرقند در سرتاسر جهان است. اين بيبيماري ترينبيماري ريزومانيا يکي از پرخسارت

خاطر کاهش بيوماس و محتواي قند ريشه چغندر است. به Polymyxa betaeشود که ناقل آن قارچ ( ايجاد ميBNYVVچغندرقند )
کرر از آنها ي مهاي شيميايي، نياز به استفادهناکارآمدي ضدعفوني کننده .به محصولخسارت وارد کند %90قند، اين بيماري ممکن است تا 

هاي ايمني زيستي، مديريت بيماري را با مشکل مواجه کرده است. در پژوهش حاضر ميزان مقاومت ايجاد شده توسط سازوکار و نگراني
ي ساختار ي کايمر ايجاد کنندهاين منظور، يک سازهبراي مديريت بيماري ريزومانيا مورد بررسي قرار گرفته است. به RNAخاموشي 

)پروتئين  P21ي هاي رمز کنندههاي کوچکي از ژنطراحي شد. بخش BNYVVژن مختلف  6( براساس ihpRNA) سنجاق سري
پليمراز مربوط به  P237 (RNA)پروتئين حرکتي(،  P42ي خاموشي(، )پروتئين سرکوب کننده P14)پروتئين حرکتي(،  P13پوششي(، 

RNA و )P31زايي( مربوط به ژنوم اموشي و شدت بيماري)داراي نقش در سيستميک شدن ويروس، سرکوب خBNYVV ،انتخاب شده
هاي برش آنزيمي مناسب ي طراحي شده جايگاهي کايمر طراحي شد.به قطعههم متصل شده و يک قطعهبهSeqBuilderدر نرم افزار 

داده شد. قطعه حاصل پس از سنتز سفارش  Genrayهاي مناسب افزوده و براي سنتز به شرکت سازي در ناقلبراي ايجاد امکان همسانه
 pAIHP-CFهمسانه سازي شده و ناقل  pAINTسنس در ناقل صورت سنس و آنتيهاي برش آنزيمي تعبيه شده بهبا استفاده از جايگاه

 Agrobacterium rhizogenes 15834و  Agrobacterium tumefaciens GV3101هاي ايجاد شد. ناقل حاصل به باکتري
مويين گياه چغندرقند، گياه براي ايجاد مقاومت به بيماري ريزومانيا در سه سيستم مستقل ريشه pAIHP-CFکارايي ناقل منتقل شد. 

 .Aاين منظور، مورد بررسي قرار گرفت. به Chenopodium quinoaو بيان موقتي در برگ Nicotiana benthamianaتراريخت 

tumefaciens GV3101  حاوي ناقلpAIHP-CF هاي گياه توتون و ي تراريختي ريزنمونهبراA. rhizogenes 15834  حاوي
به  Agro-infiltrationهاي گياه چغندرقند مورد استفاده قرار گرفت. ناقل فوق با استفاده از روش ناقل فوق براي تراريختي ريزنمونه

ه ايجاد مقاومت مؤثر به ريزومانيا درشرايط خاک آلوده، ي بيان پايدار و موقتي منجر بهاي گياه کنوپوديوم منتقل شد. هر دو شيوهبرگ
درصد گياهان مقاومت کامل به بيماري ريزومانيا  90اي و چالش مکانيکي شد. در هر سه سيستم مورد بررسي، در بيش از درون شيشه

تراريخت و نوع وحشي، تفاوت معنادار  مشاهده شد. همچنين نتايج آزمون االيزا نشان داد که بين ميانگين جذب نوري حاصل از گياه توتون
طور مؤثر موجب ايجاد مقاومت به بيماري ريزومانيا شود و شايد تواند بهاين ترتيب سازه کايمر مورد استفاده ميوجود دارد. به 05/0در سطح 

 نيا خواهد شد. بتوان نتيجه گرفت که انتقال پايدار اين سازه به گياه چغندر قند موجب مقاومت اين گياه به ريزوما
 

 ، ريزومانيا. RNA ،BNYVVسازه کايمر، خاموشي  واژه های کلیدی:

  

mailto:*alimalboobi@gmail.com
mailto:*alimalboobi@gmail.com


 بیستودومین کنگره گیاهپزشکی ایران - 6 تا 9 شهریور 1395- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

 

  380 

380 

در کنترل مرگ گیاهچه پنبه ناشی از  Bacillus subtilisبررسی کارایی ترکیبات بیولوژیک با ماده موثره 
Fusarium solani  

 
 3خشان، احمد در2آزاد دیسفانی ،فاطمه2، مجتبی مرادزاده اسکندری1سمیه صادقی

 

 . دانشجوی بیماری شناسی گیاهی دانشگاه علم و فرهنگ کاشمر1
. مربی دانشکده کشاورزی, دانشگاه علم و 3. عضو هیت علمی مرکز اموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی2 

 فرهنگ کاشمر.
sarasadeghimadah@gmail.com 

 
کند از بين باشد که همه ساله خسارت فراواني را ايجاد ميبه در مناطق مختلف کشور ميهاي مهم پنبيماري مرگ گياهچه يکي از بيماري

آيد. بهترين روش کنترل اين شمار ميترين عوامل در مرگ گياهچه پنبه به يکي از مهم Fusarium solaniزا قارچ عوامل بيماري
باشد مزاياي کنترل بيولوژيک نداشتن اثرات مخرب بر روي سالمت ها و ترکيبات بيولوژيک ميکشبيماري ضدعفوني بذر پنبه با قارچ

به جاي  Bacillus subtilisانسان و محيط زيست است. لذا هدف از اين پژوهش امکان جايگزيني ترکيبات بيولوژيک داراي ماده موثر 
روپالس و بيوسوبتيل وکمپانيون بودندکه سموم شيميايي براي ضدعفوني بذر بود که اين ترکيبات بيولوژيک مورد بررسي شامل سوپرنيت

هاي تجاري استخراج شده از ترکيبات بيولوژيک نيز همراه با جدايه B96بود. جدايه بومي  B. subtilisماده موثره همه اينها باکتري 
زا سيليوم قارچ بيمارياز محيط حاوي ميمتري سانتي 5/0سنجي کشت متقابل يک حلقه مذکور مورد بررسي قرار گرفت. در ازمايش زيست

اي در هاي جداگانه و به صورت نقطههاي تجاري و بومي باکتري تحت مطالعه در پتريقرار داده شد و جدايه PDAدر مرکز محيط کشت 
رگر توسط کنندگي از رشد قارچ بيماچهار نقطه اطراف قارچ بيمارگر قرار داده شد. نتايج اين قسمت از آزمايش نشان داد که درصد ممانعت 

-67/44-67/46به ترتيب  B96هاي استخراج شده از ترکيبات بيولوژيک بيوسوبتيل، کمپانيون، سوپرنيتروپالس و جدايه بومي جدايه
هاي تجاري و بومي باکتري بر رشد قارچ بيمارگر مشخص شدکه درصد بود. در آزمايش ترکيبات فرار تاثير حاصل از جدايه 3/37-67/41

-19/10-77/12به ترتيب  B96هاي حاصل از بيوسوبتيل، سوپرنيتروپالس، کمپانيون و جدايه بومي ترکيبات فرار جدايهممانعت کنندگي 
سنجي نشان داد که در آزمايشگاه بيشترين اثر ممانعت کنندگي رشد قارچ بيمارگر مربوط به  بود. نتايج هر دو آزمايش زيست 58/6 -16/5

بذور پنبه رقم ورامين با ترکيبات تجاري بيولوژيک با سه غلظت  باشد. در آزمايشات گلخانهوسوبتيل ميجدايه تجاري استخراج شده از بي
(،  (DS:7/5%(، ترياديمينولWP:75%هاي کاربوکسين تيرام )کشو قارچ B96مختلف از هرکدام و سوسپانسيون جدايه بومي 

زني شده با قارچ بيمارگرکشت شدند. نتايج نشان دادکه در ني و در خاک مايه( و ايمازاليل ضد عفو:WP 5/52اپيروديون + کاربندازيم ) %
(، WP:75%ميري کاربوکسين تيرام )ها مورد آزمايش به ترتيب از کارآمدترين تا کم اثرترين آنها از نظر درصد گياهچهکشبين قارچ

در گلخانه بوده 03/21- 03/16-01/15 - 05/8ليل به ترتيب ( و ايمازا:WP 5/52(، اپيروديون + کاربندازيم ) % (DS:7/5%ترياديمينول
به  B96هاي مربوط به ترکيبات تجاري بيولوژيک بيوسوبتيل، کمپانيون، سوپرنيتروپالس و جدايه بومي اند. ميزان مرگ گياهچه در تيمار

بذر پنبه امکان جايگزيني سموم شيميايي بود. نتايج اين آزمايش نشان داد که براي ضدعفوني  03/16 - 03/16 - 04/12 -02/6ترتيب 
 کش تجاري بيولوژيک بيوسوبتيل بهترين تيمار بوده است.ها قارچرايج با برخي ترکيبات بيولوژيک وجود دارد که از بين تيمار

  

 .کش بيولوژيکميري. قارچبازدارندگي. گياهچه واژه های کلیدی:
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 بیماری پوسیدگی ذغالیهای خالص سویا به ارزیابی میزان تحمل الین

 
 ، الداغی مجید، دلیلی سیدعلیرضاپناه سیاوشرعیت

 

 بخش گیاهپزشکی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، ساری
rayat_s_ag@yahoo.com 

 
شود. ب ميهاي مهم سويا در استان مازندران محسويکي از بيماري (Macrophomina phaseolina)بيماري پوسيدگي ذغالي سويا 

هاي سويا و کاشت بذور ها در داخل خاک و تماس با ريشهعامل بيماري قارچي خاکزي و بذرزاد بوده که از طريق جوانه زدن اسکلروت
گردد. محدوديت استفاده از سموم شيميايي در ضدعفوني بذر بعلت استفاده از باکتري آلوده به قارچ عامل بيماري باعث بروز بيماري مي

هايي نظير استفاده از ارقام متحمل، تنظيم هاي رايج به صورت محلول پاشي، باعث شده است که روشکشوم و عدم کارآيي قارچريزوبي
هاي غير شيميايي در کنترل بيماري از اهميت فراواني برخوردار شود. براي جلوگيري از هاي کاشت به همراه ساير روشها و رديفتاريخ

 64هاي توليد و معرفي رقم متحمل به بيماري در استان مازندران، اين تحقيق با استفاد از يايي، کاهش هزينهرويه سموم شيممصرف بي
اند، رقم و الين حاصل از آزمايشات مقايسه مقدماتي که از نظر عملکرد و ساير خصوصيات زراعي نسبت به ساير ارقام برتري نشان داده

ر بيماري پوسيدگي ذغالي مورد ارزيابي قرار گرفتند. اين تحقيق در قالب طرح التيس مربع با دو اي در برابانتخاب و تحت شرايط مزرعه
هاي قارچ عامل بيماري و داراي سابقه کشت سويا به اجرا کال در قطعه زميني آلوده به اسکلروتتکرار در ايستگاه تحقيقات زراعي بايع

هاي متفاوت نسبت به قارچ عامل بيماري هاي مورد بررسي داراي واکنشرقام و اليندرآمد. نتايج حاصل از اين آزمايش نشان داد که ا
 1داري در سطح هاي مورد بررسي از نظر درصد بوته هاي آلوده اختالف معنيها نشان داد که بين ارقام و الينهستند. تجزيه واريانس داده

 64اي دانکن نشان داد که اين در دو سال متوالي بر اساس آزمون چند دامنهها هاي درصد آلودگي اليندرصد وجود دارد. مقايسه ميانگين
الين با درصد آلودگي زير  41گروه مختلف قرار دارند. تعداد  19الين از نظر درصد آلودگي و تحمل نسبت به بيماري پوسيدگي ذغالي در 

الين با  6و تعداد  Cتا  Lهاي درصد در گروه 20تا  10دگي بين الين با درصد آلو 17قرار گرفتند. تعداد  Mتا  Sهاي درصد در گروه 10
، 1، 5/0، 0، 0به ترتيب با  31و  8، 15، 40، 47، 55، 18، 32هاي قرار گرفتند. الين Aتا  Bهاي درصد در گروه 20درصد آلودگي بيشتر از 

 28و  4، 6، 13، 5، 10الينهاي شماره  .ي ذغالي سويا بودندهاي آلوده به بيماري پوسيدگدرصد داراي کمترين درصد بوته 5/1و  5/1، 1، 1
هاي آلوده بودند. پيشرفت بيماري بر روي ساقه تعدادي از درصد داراي بيشترين درصد بوته 22و  24، 25، 75/25، 26، 33به ترتيب با 

بدون عالئم آلودگي به پوسيدگي  32و  18شماره  هايمشاهده گرديد. الين 60و  38، 4، 28، 5، 13، 4، 6، 10هاي شماره ها در الينبوته
 هاي برتر از نظر تحمل به بيماري تعيين گرديدند.ذغالي در دو سال متوالي آزمايش به عنوان الين

 

 ، الين. M. phaseolinaسويا، بيماري پوسيدگي ذغالي،  های کلیدی:واژه
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سازی به آلودهطبق در شرایط  ریزوپوسیپوسیدگی گردان نسبت به بیماری های آفتابارزیابی مقاومت ژنوتیپ

  ی کردکویدر منطقه (Rhizopus oryzae)قارچ بیمارگر 
 

 3الدین معظمیسراج و 2امیر ذوالفقاری، 1الهه کریمی

 

 پزشکی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسالمی، گرگان، ایران شناسی گیاهی گروه گیاهدانشجوی کارشناسی ارشد بیماری -1
 پزشکی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسالمی، گرگان، ایران عضو هیأت علمی گروه گیاه -2

 ی بذر و نهال سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان رییس اداره -3
amir.zolfaghary@gmail.com 

 
هاي گلستان و نيا، از جمله استانگردان در مناطق مختلف دهاي آفتابترين بيماريطبق، يکي از مهم ريزوپوسيبيماري قارچي پوسيدگي 

گردد. چند هاي آلوده ميمازندران است. اين بيماري سبب کاهش ميزان عملکرد دانه و روغن و افزايش درصد اسيدهاي چرب آزاد در دانه
ن هستند. گردابيمارگر پوسيدگي طبق در آفتابRhizopus (R. microsporus ,R. arrhizus ,R. stolonifer)گونه قارچ از جنس 

اين تحقيق در بيمارگر اصلي در گرگان، مازندران و از جمله در کردکوي است.  R.oryzaeي ي اخير، گونهاما، طبق مطالعات انجام شده
گردان جديد آفتاب گردان روستاي ايلوار کردکوي با هدف ارزيابي مقاومت چند ژنوتيپدر مزارع آفتاب 1394اواخر خردادماه سال زراعي 

هاي کامل تصادفي با چهار گردان روغني در قالب طرح بلوکطبق انجام شد. هفت ژنوتيپ آفتاب ريزوپوسيت به بيماري پوسيدگي نسب
گردان که به بيماري پوسيدگي آفتاب Lacomcaي آزمايشي، با آرايش و تراکم کاشت رايج کاشته شدند. ژنوتيپ تکرار در يک مزرعه

هاي دهي بوتهها کشت شد. پيش از غنچهها در بين ساير ژنوتيپنوان شاهد جهت انجام مقايسهعطبق حساس است، به ريزوپوسي
آوري و جهت جداسازي قارچ بيمارگر به گردان اطراف جمعهاي آلوده به قارچ بيمارگر از مزارع آفتابي اصلي، نمونهگردان در مزرعهآفتاب

احد گرگان منتقل شد. پس از تشخيص و جداسازي بيمارگر اصلي، سوسپانسيوني از قارچ شناسي دانشگاه آزاد اسالمي وآزمايشگاه قارچ
گردان در هاي آفتاببه مقدار کافي تهيه شد. بوته Broth-Dextrose-Potato (PDB)اسپور در محيط کشت  610بيمارگر با غلظت 

پاشي سطح پشتي هر غنچه تا خيس شدن کامل ظور، اسپريسو( با قارچ بيمارگر تلقيح شدند. براي اين مندهي )ستارهي غنچهمرحله
ها، شاخص ها با سوسپانسيون اسپوردار قارچ بيمارگر در مزرعه انجام شد. پس از ظهور اولين عاليم بيماري در سطح پشتي طبقغنچه

ترين مقدار شد. بيشگيري اندازه، طي پنج نوبت بازديد منظم از مزرعه ميلرو  بسيلراي درصد شدت بيماري بر اساس مقياس پنج نمره
گيري )نوبت پنجم( ثبت شد و مورد تجزيه و هاي فصلي اوايل پاييز، در آخرين نوبت اندازهدرصد شدت بيماري، با توجه به ريزش بارندگي

هاي ژنوتيپي همهدست آمده نشان داد، شاخص درصد شدت بيماري در هاي بهي واريانس دادهنتايج حاصل از تجزيهتحليل قرار گرفت. 
( به 80/37ترين مقدار درصد شدت بيماري )بود. کمدار معني( p<0.001)مورد آزمايش در مقايسه با ژنوتيپ شاهد در سطح احتمال آماري 

، Ns-6044گردان: هاي آفتابتعلق داشت. ساير ژنوتيپ (Lacomca)( به ژنوتيپ شاهد 23/80ترين )و بيش Hysun-36ژنوتيپ 
Hysun-33 ،Hysun-25 ،Ns-2063  وSerjan در  00/53و  91/50، 71/48، 61/46، 15/45ترتيب با درصد شدت بيماري به
ترين نسبت به حساس Lacomcaترين ژنوتيپ و عنوان مقاومبه Hysun-36ترين قرار گرفتند. بنابراين، ترين و بيشحدفاصل کم

هاي مورد آزمايش از نظر آيند. ساير ژنوتيپحساب ميي کردکوي بهدر منطقهسازي در شرايط آلودهطبق  ريزوپوسيپوسيدگي بيماري 
 گيرند. ي مقاومت به بيماري بين دو ژنوتيپ فوق قرار ميدرجه

 

 ، ژنوتيپ، کردکوي. ريزوپوسيگردان، ارزيابي مقاومت، پوسيدگي آفتاب واژه های کلیدی:
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 Botrytis cinereaعلیه  Trichoderma بیولوژیکی قارچهای کشت جامد در عملکرد یابی اثر برخی محیطارز
 

 کیوان بهبودی و ژیال دلخواه
 

 تهران گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منایع طبیعی، دانشگاه
 jiladelkhah19@yahoo.com  

 
هاي محيط اهي، از قبيل آلودگيهاي گيهاي شيميايي براي کنترل بيمارگربا توجه به مشکالت ناشي از کاربرد گسترده سموم و آفت کش

باشد. هاي باالي اقتصادي، استفاده از عوامل کنترل بيولوژيک موثر براي کنترل بيمارگرهاي گياهي جايگزين مناسبي ميزيست و هزينه
ر رشد يکي از آن نوع بست که ندکعملکرد بيولوژيکي عوامل کنترل بيولوژيک، تحت تاثير پارامترهاي فيزيکي و شيميايي مختلف تغيير مي

صورت مستقيم در خاک استفاده پارامترها است. بسترهاي رشد جامد براي توليد عوامل بيوکنترل قارچي در مقياس کوچک مناسب بوده و به
وسيله باشد. معموال عوامل کنترل بيولوژيک قارچي بههاي تريکودرما ميد. اين سيستم، روشي عمومي و آسان براي توليد انبوه گونهنشومي

باشد. شوند. برخي از معايب اين روش، حجم باالي سوبستراي مورد نياز و آلودگي در طول فرمانتاسيون ميفرمانتاسيون جامد توليد مي
د نوع بستر رش 4هاي بيمارگر گياهي هستند. از اينرو در اين تحقيق، تاثير هاي قارچترين آنتاگونيستهاي قارچ تريکودرما از جمله مهمگونه

هاي عنوان يکي از عوامل موثر در توانايي اسپورزايي و ويژگي( بلغور سويا به4( بلغور ذرت و 3ي گندم ( دانه2( سبوس گندم 1جامد شامل 
 براي اين منظور، هر بررسي شد. Botrytis cinereaعليه  T. atroviride Tr9و  Trichoderma harzianum Tr6آنتاگونيستي 

 يدرجه 28هفته در دماي  2مدت  اسپور تلقيح و به 810ليتر از سوسپانسيون اسپور آنتاگونيست حاوي ميلي 1با  هاي کشتيک از محيط
جدايه نشان داد. اما تاثير  2ي انکوباسيون بلغور ذرت بيشترين اثر را در افزايش توان اسپوردهي هر سلسيوس انکوبه شدند. بعد از طي دوره

اسپور در هر  Tr6T. harzianum  (1110×82/1اسپور در هر گرم سوبستراي خشک( بيشتر از  1101×9/1)  Tr9T. atrovirideآن بر 
 ،ترين تاثير بر توان اسپوردهي نيز مربوط به بلغور سويا بود. در بررسي پاسخ آنتاگونيستيکمبوده است. گرم سوبستراي خشک( 

 T. harzianum Tr6 رشد کرده روي سبوس گندم، رشد ميسليومي B. cinerea  کاهش  %5/59در آزمون کشت متقابل به ميزان را
در آزمون نداد. داري با تيمار مربوط به بلغور ذرت نشان آزمون دانکن تفاوت معني با %5تحليل آماري در سطح  داد. اما در تجزيه و

شاهده نشد و سبوس گندم بيشترين اثر را ي رشد کرده روي سبوس گندم مجدايه 2داري بين هر ترشحات گازي و مايع نيز تفاوت معني
هاي بيوکنترلي يک گر اهميت و تاثير شرايط رشدي بر ويژگينسبت به بلغور ذرت نشان داد. نتايج اين بررسي و تحقيقات مشابه ديگر نشان

نند بستر رشد مناسبي براي تکثير و تواتوان گفت که بلغور ذرت و سبوس گندم ميباشد. بنابراين، با توجه به نتايج حاضر ميآنتاگونيست مي
 B. cinereaدر برابر قارچ بيمارگر گياهي  T. atroviride Tr9و  T .harzianum Tr6ي افزايش کارايي آنتاگونيستي دو جدايه

 د.اشنب
 

 تريکودرما، آنتاگونيست، بلغور ذرت، سبوس گندم. کلیدی: هایواژه
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 Pythiumای علیه بیماری مرگ گیاهچه ناشی از یار گلخانهورمی کمپوست در مقاومت القایی خ اثر کود

aphanidermatum 

 
 2و شاهو ولی زاده 1سید کاظم صباغ

 

 گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه یزد
 گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل

sksabbagh@yaza.ac.ir 

 

هاي خانواده هاي مختلف قارچباشد. گونه و مخرب محصوالت گلخانه اي ميهاي مهم گياهچه خيار يکي از بيماري بيماري مرگ
Pythiaceae شوند. در ايران، گونه  باعت بيماري مرگ گياهچه در مراحل اوليه رشد گياهچه ميPythium aphanidermaum  يکي

ايي بيماري هاي گياهي با استفاده از قارچ کش باشد. کنترل شيمي از گونه هاي مهم در ايجاد بيماري مرگ گياهچه خيار در گلخانه ها مي
زاي گياهي بوسيله عوامل کنترل  ها، عالوه بر هزينه باال، آلودگي زيست محيطي را براي انسان در بر دارد. کنترل بيولوژيک عوامل بيماري

هاي گياهي مورد توجه محققان قرار  کننده بيولوژيک در جهت رسيدن به کشاورزي پايدار به عنوان يک راه جايگزين براي کنترل بيماري
اي به بيماري مرگ گياهچه  کمپوست در القاء مقاومت سيستميک در خيار گلخانه گرفته است. در اين تحقيق، اثر کود بيولوژيک ورمي

کي توليد هاي خا مورد بررسي قرار گرفت. ورمي کمپوستها که از تجزيه فضوالت آلي بوسيله کرم P. aphanidermaumناشي از قارچ 
باشد. در اين تحقيق کود ورمي  شوند داراي ساختاري با ذرات ريز بوده و داراي مواد غذايي به صورت قابل جذب توسط گياه مي مي

کيلويي با خاک استريل مخلوط و بذور گندم استريل در آن کاشته شد. جهت تهيه  2دزصد در گلدان هاي  30کمپوست به نسبت حجمي 
بذر استريل شاهدانه بر روي محيط کشت حاوي قارچ قرار داده و پس از پوشيده شدن سطح بذر توسط ميسيليوم قارچ،  مايه تلقيح تعدادي

برگي( انجام شد. اين آزمايش در  2از آنها به عنوان مايه تلقيح استفاده شد. آلوده سازي گياهچه هاي خيار، دو هفته بعد از کاشت )در مرحله 
برگي جهت آناليز بيان دو  4-6طرح کامالً تصادفي با چهار تکرار انجام شد. از برگ گياهچه هاي خيار در مرحله شرايط گلخانه و در قالب 

و کيتيناز با استفاده از روش بيان ژن در زمان واقعي استفاده شد. افزايش اجزاء عملکرد گياه خيار ) وزن تر و حشک ريشه و  Cupi4ژن
تلقيح به عامل بيماري مرگ گياهچه مورد بررسي قرار گرفت. نتايج آناليز بيان ژن نشان داد که بيان هر  هاي هوايي(، سه هفنه بعد از اندام

( افزايش قابل 45/2( نسبت به ژن کيتيناز )65/23) Cupi4دو ژن تحت تاثير تيمار ورمي کمپوست قرار گرفته است ولي سطح بيان ژن 
بيشترين و کمترين ميزان افزايش صفات مورد آزمايش به ترتيب، مربوط به صفات وزن توجهي داشت. بررسي اجزاء عملکرد نشان داد که 

شود که کود بيولوژيک ورمي  گيري مي باشد. با توجه به نتايج بدست آمده، چنين نتيجه تر و خشک ريشه و وزن ساقه و برگ مي
هاي  هاي مسئول مقاومت و افزايش فعاليت آنزيم ژنتواند مقاومت سيستميک القايي در گياه را از طريق افزايش بيان  کمپوست مي

 اکسيدانتي افزايش داده و به عنوان عامل بيوکنترل تقويت کننده گياه در برابر عوامل بيمارگر قارچي مورد استفاده قرار گيرد. آنتي

 

 Cupi4آنزيم هاي آنتي اکسيدانتي، بيان ژن، ژن کيتيناز، ژن  واژه های کلیدی:
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 های مختلف بر سالمت بذر سویاکنع و زمان استفاده از برگ خشکبررسی اثر نو

 
 3و سید اسماعیل رضوی 2، ابراهیم زینلی2فر، فرشید قادری1نصیبه رضایی

 

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.1

 گانعضو هیئت علمی گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر.2

 عضو هیئت علمی گروه گیاهپزشکی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.3
 

شود که در سويا دوره پر شدن دانه و رسيدگي محصول با شرايط نامساعد محيطي شامل دماي پايين و بارندگي زياد مواجه مي گاهي اوقات
پاشي ي تسريع در رسيدگي و برداشت به موقع محصول خود اقدام به محلولرو کشاورزان برااندازد. از اينرسيدگي محصول را به تاخير مي
هاي مختلف بر روي سالمت کنخشک کنند. در اين پژوهش به منظور بررسي اثر برگهاي مختلف ميکنمزرعه با استفاده از برگ خشک

کيلومتري  15اي واقع در ي با سه تکرار، در مزرعههاي کامل تصادفبذر سويا رقم کتول آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک
 (، پاراکواتليتر/هکتار 7هاي گاليفوسيت )کشهاي مورد استفاده شامل علفکنبرگ خشکانجام شد.  1394شرق گرگان در سال زراعي 

پاشي کيلوگرم در هکتار( بود. محلول 7و 5، 3( و محلول نمک در سه غلظت )ليتر/هکتار 2) (، برومايسيدليتر/هکتار 3(، دف )ليتر/هکتار 5.5)
درصد( انجام شد. جهت  55درصد و بار ديگر در رطوبت  65ها به ها در دو مرحله )يک بار در زمان رسيدن رطوبت دانهکنخشکبرگ

( PH=5/4شده )( اسيدي PDAدکستروز آگار ) -زميني محيط کشت سيب شناسايي و تعيين بيمارگرها دانه سويا تيمارها بذرها بر روي
هاي ( بر اساس ويژگي.Alternaria sp.( ،)Fusarium sp.( ،)Phomopsise sp.( ،)Cercospora spکشت شدند و بيمارگرهاي )

هاي داراي نمود ظاهري هاي زايشي تشخيص داده شدند. ميزان آلودگي به بيمارگرها بر اساس شمارش دانهشناسي اندامپرگنه و ريخت
داري بر روي آلودگي بذرها کش اثري معنيپاشي و نوع علفسمپاشي و اثر متقابل زمان آزمايش نشان داد که زمان سمبررسي شد. نتايج 

 .Fusarium spدرصد( و  5)در سطح  Alternaria spداري روي سالمت بذر و آلودگي بذرها به کش اثري معنينداشت. اما نوع علف
کش دف درصد و علف 55کش برومايسيد و رطوبت درصد و علف 65المت بذر در رطوبت درصد( داشت. بيشترين درصد س 1)در سطح 

ديده شد. کمترين درصد سالمت بذر در هر دو رطوبت در زمان استفاده از پاراکوات مشاهده شد. بيشترين درصد آلودگي به بيمارگر 
Fusarium sp.  ها مشاهده شد. بيشترين درصد آلودگي به بيمارگراز نمکدر زمان استفاده از گاليفوزيت و کمترين در زمان استفاده 

Alternaria sp.  در زمان استفاده از پاراکوات و کمترين آلودگي در زمان استفاده از گاليفوزيت مشاهده شد. آلودگي به بيمارگر
Cercospora sp.  درصد در هيچکدام از تيمارها  55کيلوگرم در هکتار مشاهده شد ولي در رطوبت  3درصد فقط در نمک  65در رطوبت

درصد در زمان استفاده از  65در رطوبت  .Phomopsise spبيشترين درصد آلودگي به بيمارگر . آلودگي به هر سه بيمارگر مشاهده نشد
فوزيت آلودگي درصد آلودگي به اين قارچ تنها در زمان استفاده از گالي 55مشاهده شد، در رطوبت  کيلوگرم در هکتار 3گاليفوزيت و نمک 

شود در صورت نياز به کن دقت بيشتري به عمل آيد. همچنين توصيه ميخشکبايستي در انتخاب نوع برگمشاهده شد. بنابراين مي
 درصد( بذر صورت گيرد.  55تر )پاشي در رطوبت پايينها تا حد امکان محلولکناستفاده از برگ خشک

  

 .يمارگرهاي بذرزادکن، بسويا، برگ خشک های کلیدی:واژه
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 Trichoderma، عامل بیماری پوسیدگی سیاه در انگور با استفاده از Aspergillus nigerکنترل بیولوژیک قارچ 

harzianum  وCandida membranifaciens 
 

 1سعید طریقی و 1، بهروز جعفرپور1، پریسا طاهری1کاظم کاسفی

 

 فردوسی مشهدگروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه .1
 kazem.kasfi@yahoo.com  

 

گونه هاي آسپرژيلوس سياه نمايندگان خوبي از قارچ هاي مرتبط با انگور هستند، و شامل درصد بااليي از ايزوله هاي توليد کننده 
زي خام در در محصوالت کشاور Aيک ترکيب سمي و سرطان زاي قوي است. وجود اکراتوکسين  Aاکراتوکسين مي شوند. اکراتوکسين 

سراسر جهان در انواع محصوالت گياهي بررسي شده و نيز بارها در آب انگور، ميوه و محصوالت مشتق شده از آن گزارش شده است. قارچ 
Aspergillus niger  يک توليد کننده عمده اکراتوکسينA  در انگور است که باعث پوسيدگي قارچي مي شود و به عنوان يک تهديد

براي کاهش توليد اکراتوکسين در مواد غذايي مهم  A. nigerسالمت انسان در نظر گرفته مي شود. بنابراين مهار رشد  قابل توجه براي
در انگور را  A .nigerاست. پژوهش حاضر توسعه استراتژي هاي کنترل زيستي طبيعي، به منظور نشان دادن فعاليت آنتاگونيستي عليه 

عوامل کنترل بيولوژيک به طور بالقوه از گسترش قارچ هاي توليدکننده توکسين در انگور و محصوالت هدف قرار داده، و اينکه ممکن است 
 Candida و Trichoderma harzianum TBIمشتق شده از آن جلوگيري کنند. در مطالعه حاضر، اثرات بازدارندگي 

membranifaciens   به عنوان عوامل بيوکنترل به منظور مهار رشد قارچA. niger  يک جدايه بيماريزا که قبال از انگور به دست ،
( PDAآمده است، در شرايط آزمايشگاهي در غالب يک طرح کامال تصادفي با سه تکرار و در محيط کشت سيب زميني دکستروز آگار )

را در آزمون هاي کشت  A. nigerمورد آزمايش قرار گرفتند. بررسي هاي آزمايشگاهي نشان دادند که دو جدايه آنتاگونيست، رشد قارچ 
 A. nigerمتقابل و ترکيبات فرار مهار مي کنند. در آزمون کشت متقابل، اين جدايه ها اثرات آنتاگونيستي بسيار بااليي بر رشد ميسليوم  

آزمون ، به ترتيب، مهار کردند. در ٪46.5و  ٪74.4را تا   A. nigerرشد C. membranifaciensو  T. harzianumنشان دادند. 
به ترتيب، کاهش دادند و همچنين  ٪32.3و  ٪44.6ترکيبات فرار، جدايه هاي آنتاگونيست به طور قابل توجهي رشد قارچ بيمارگر را تا 

به طور  C. membranifaciensو  T. harzianumتوليد اسپور در محيط کشت کاهش يافت. يافته هاي پژوهش نشان مي دهند که 
در محيط کشت شوند، و پتانسيل قابل توجهي به عنوان عوامل کنترل زيستي براي مهار  A. nigerاعث مهار قابل توجهي مي توانند ب

استفاده از عوامل با توجه به اثرات زيان بار قارچ کش هاي شيميايي براي کنترل اين بيماري، بيماري هاي پس از برداشت انگور دارند و 
ذا به دليل اهميت اين بيماري و مشکالت مربوط به مديريت آن، بررسي هاي الزم در مورد . ل ، ضروري به نظر مي رسد.ميکروبي مفيد

جايگزين هاي مناسب و بي خطر براي قارچ کش هاي شيميايي با استفاده از قارچ کش هاي زيستي به دست آمده از ميکروارگانيسم ها، 
 ضروري به نظر مي رسد.

 

 .Aspergillus niger ،Candida membranifaciens ،Trichoderma harzianumکنترل بيولوژيک،  واژه های کلیدی:
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 Trichodermaبا استفاده از  Botrytis cinereaکنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی خاکستری انگور ناشی از 

harzianum  وCandida membranifaciens  
 

 سعید طریقی و بهروز جعفرپور ، پریسا طاهری،یکاظم کاسف

  kazem.kasfi@yahoo.com یاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد،گروه گ

 

 چکیده

يکي از مهم ترين بيماري هاي انگور از نظر اقتصادي در باغ و دوره بعد از برداشت  Botrytis cinereaپوسيدگي خاکستري ناشي از  

به  B. cinereaشود.  %45د خسارات در ميوه ها و سبزيجات تا در استان خراسان رضوي است. پوسيدگي خاکستري مي تواند باعث ايجا

دليل رشد خيلي سريع و توانايي گسترش يافتن در بين حبه ها حتي در دماهاي خنک، يک بيمارگر مخرب مي باشد. امروزه، کاربرد قارچ 

يميايي و افزايش تقاضاي مصرف کنندگان کش ها معمول ترين استراتژي کنترل اين بيماري است. اما بدليل اثرات سوء قارچ کش هاي ش

براي محصوالت گياهي ارگانيک، يکي از راهکارهاي جايگزين براي اين قارچ کش ها، استفاده از عوامل ميکروبي مفيد مي باشد. جدايه 

هاي گياهي را کنترل هاي قارچي جنس تريکودرما از ميکروارگانيسم هاي غالب ميکروفلور خاک بوده و با مکانيسم هاي متنوع، بيمارگر 

به   Candida membranifaciens و Trichoderma harzianum TBIمي کنند. در مطالعه حاضر، تاثير آنتاگونيستي 

تحت شرايط ، يک جدايه بيماريزا که قبال از انگور به دست آمده است، B. cinerea BC91عنوان عوامل بيوکنترل عليه ايزوله 

گرفت. بررسي هاي  قرار بررسي زميني دکستروز آگار و در غالب طرح کامال تصادفي با سه تکرار مورد در محيط کشت سيب آزمايشگاهي

در آزمون کشت   B. cinereaاز رشد ميسليومي  .membranifaciens Cو  T. harzianumآزمايشگاهي نشان دادند که 

پس از متوقف کردن رشد بيمارگر  T. harzianumتاگونيست متقابل و ترکيبات فرار ممانعت مي کند. در آزمون کشت متقابل جدايه آن

اين  که داد نشان ترکيبات فرار آزمون ، شروع به پيشروي، استقرار و اسپورزايي روي ميسليوم هاي آن نمود و نتايج %90به ميزان 

 مخمرهمچنين دهد.  مي کاهش را کشت محيط در اسکلروت توليد و مهار کرده %6/73 را تا بيماري عامل آنتاگونيست، رشد ميسليوم قارچ

C. membranifaciens ( بازدارندگي عليه %50درصد بااليي ) درت رقابت ساپروفيتيق تأثير نظر ازB. cinerea تاثير   ليداشت و

 .Cو  T. harzianum  يافته هاي اين پژوهش امکان استفاده از. نداشت آنتاگونيستي قابل توجهي در آزمون ترکيبات فرار

mbranifaciensme  کش هاي شيميايي  قارچ اثرات زيان بار. با توجه به آشکار کردرا  پوسيدگي خاکستري انگوردر کنترل و مديريت

ضروري به نظر مي رسد. لذا به دليل اهميت اين بيماري و مشکالت مربوط به  استفاده از عوامل ميکروبي مفيد، اين بيماريبراي کنترل 

الزم در مورد جايگزين هاي مناسب و بي خطر براي قارچ کش هاي شيميايي با استفاده از قارچ کش هاي مديريت آن، بررسي هاي 

 زيستي به دست آمده از ميکروارگانيسم ها، ضروري به نظر مي رسد.

 C .membranifaciens.، بيوکنترل، قارچ تريکودرما، ، بيماري پوسيدگي خاکستري: انگورکلمات کلیدی
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نماتود سیستی ثر آنتاگونیستی تعدادی از جدایه های قارچی و ترکیبات زیستی در کنترل بیولوژیک بررسی ا

 در شرایط گلخانه چغندرقند

 
 4و  اصغر محسن زاده کرمانی 3، نرگس اتابکی  2، مهدی نصر اصفهانی * 1کوثر شیرازی

 

 دانشجوی دکترا، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان-1

 دانشیار، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان-2
 کارشناسی ارشد، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان -4و  3

 kowsar.shirazii@yahoo.com 
 

ساير فراورده ها مانند مالس و تفاله نقش مهمي در صنعت و تهيه غذاي دام و طيور چغندرقند عالوه بر توليد قند و شکر، از لحاظ توليد 
 کهباشد مي و جهان ايران در چغندرقند زايبيماري عوامل مهمترين از يکي ( Heterodera schachtiiچغندرقند ) نماتود سيستي دارد. 

هاي قارچي به منظور کنترل بيولوژيک اين نماتود، اثر جدايه کند.مي وارد خسارت اصفهان ناستا چغندرقند مزارع در اکنون هم
Trichoderma harzianum )دو جدايه( ،Thalaromyces flavus  ،)دو جدايه(Fusarium solani و Verticillium 

chlamydosporium   و ترکيبات زيستيMarigold  وTrichomix h-v   در  رتکرا 5تیمار و  9با در قالب طرح کامل تصادفي

خاک سترون، براي تعيين اثر تيمارهاي قارچي و زيستي روي رشد چغندرقند، و  بدين صورت که، از دو گلخانه مورد بررسي قرار گرفت.

خاک مزرعه و خاک استریل خاک مزرعه براي تعيين اثر تيمارهاي قارچي و زيستي روي جمعيت نماتود سيستي چغندرقند استفاده شد. 

هاي قارچي جدايهگلدان پالستیکی متوسط اضافه گردیدند.  90گلدان و در مجموع  45گرم به درون  800هر کدام به میزان 

 2و  2/0به ترتيب به ميزان   Trichomix h-vو  Marigoldگرم و ترکيبات زيستي  10تکثير يافته بر روي محيط دانه گندم به ميزان 
ها درون گلخانه با دماي پس از کاشت بذور چغندرقند، گلدان. ن اضافه گرديدندهاي پالستيکي حاوي خاک مزرعه و ستروگرم، به گلدان

روز نگهداري  90ساعت تاريکي به مدت  12ساعت روشنايي و  12درصد و شرايط تناوب  60-80درجه سانتي گراد و رطوبت نسبي  2±25
فاکتورهاي رشدي گياهان صورت گرفت. تجزيه واريانس  گرديدند.  پس از اين مدت ارزيابي آزمايش براساس فاکتورهاي جمعيت نماتود و

   SAS 9.1انجام گرفت که با استفاده از نرم افزار  (DMRT) و مقايسه ميانگين صفات مورد مطالعه، به وسيله آزمون چند دامنه دانکن 
مقايسه با تيمار نماتود به تنهايي وجود  بين تيمارها در (=01/0Pداري )تجزيه شد. نتايج نشان داد که از نظر جمعيت نهايي تفاوت معني

 ،T.harzianum128 ،Marigold ،T.harzianum 93 ،Trichomix h.v، F.solani ،T.flavus 94که دارد. به طوري
T.flavus 134  وV.chlamydosporium  درصد،  35/20و  45/41،  17/42،  81/45،  99/47،  08/53،  72/60،  08/65به ترتيب

طول ريشه و برگ، هاي چغندرقند رشد يافته در خاک سترون و مزرعه، از نظر فاکتورهاي رشدي کاهش دادند. بوتهي نماتود را جمعيت نهاي
داري هستند ولي از نظر فاکتور وزن تر برگ اختالف معني (=01/0P)داري وزن تر و خشک ريشه و وزن خشک برگ داراي اختالف معني

کنترل بيولوژيک نماتود سيستي  .هاي چغندرقند شدندورتيسيليوم، نسبت به بقيه تيمارها، باعث رشد بيشتر بوتهندارند و دو قارچ فوزاريوم و 
و  Thalaromyces هاي پارازيت و همچنين قارچ Trichomix h.vو  Marigoldچغندرقند توسط ترکيبات بيولوژيک 

Verticillium اي در رابطه با اين ترکيبات صورت گيرد رت گرفت. بايد تحقيقات گستردهبراي اولين بار در ايران و در شرايط گلخانه صو
 تا بتوان به نتيجه ثابت و مطمئني در زمينه کنترل بيولوژيک اين ترکيبات دست يافت.

 

 و  Marigold  ،Trichomix h.v  ،Trichoderma harzianum ،Thalaromyces flavus های کلیدی:واژه
Verticillium chlamydosporium 
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عامل بیماری پژمردگی ورتیسیلیومی در ارقام امیدبخش و   Verticillium dahliaeغربالگری مقاومت به قارچ 

 های بومی زیتون ایرانکلکسیون ژنوتیپ

 
 2و شمس اهلل نجفی 1، حسین جعفری1ندا زند

 

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان -1

 سی گیاهی، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهرانشنادانشجوی دکترای بیماری -2

 
 Verticillium  ارچشود، قجدي باعث افت کمي و کيفي محصول زيتون  ميکه به طور زاي گياهي ترين عوامل بيمارياز مهم

dahliae مهم ال حاضردر ح شود.کاري کشور ما محسوب ميزاي زيتون در دنيا و مناطق زيتوناز مهمترين عوامل بيماري باشد کهمي
تعيين  براي استفاده از ابزار مقاومت در مديريت اين بيماري،. باشدمي مقاوم ارقام ترين روش کنترل اين بيماري استفاده ازاقتصادي ترين و

ور هاي بومي کشجستجوي مقاومت در کلکسيون ارقام و ژنوتيپواکنش ارقام اميد بخش و در دست معرفي زيتون نسبت به بيماري و نيز 
ژنوتيپ بومي زيتون  15رقم اميد بخش و در دست معرفي زيتون و نيز تعداد  15 العملعکسدر اين تحقيق ضروري است. براي اين منظور 

تحقيق بر پايه موجود در گلخانه ايستگاه تحقيقات زيتون طارم نسبت به قارچ عامل بيماري پژمردگي ورتيسليومي مورد بررسي قرار گرفت. 
هاي مورد مطالعه در ايستگاه هاي گلداني دو ساله ارقام و ژنوتيپتکرار به اجرا درآمد. در ادامه نهال 3تيمار و  30تصادفي با طرح کامالً 

اسپور  710تحقيقات زيتون طارم براي ارزيابي کمي قارچ عامل بيماري و تعيين ميزان حساسيت يا مقاومت آنها نسبت به بيماري با غلظت 
نهال بدون تيمار بود.  5نهال تيمار شده و  5تلقيح گرديدند، هر کرت آزمايشي شامل  Root dipرچ عامل بيماري به روش قا در ميلي ليتر

ها از آن  DNAاستخراجهاي تلقيح شده و شاهد نمونه برداري و  روز پس از آلودگي، از ريشه نهال 80و  45، 15 ،2صفر،در فواصل زماني 
 ها ثبت و يادداشت گرديد که در نهايت مشخص شد که نتايجها عالئم ظاهري آنز پس از آلودگي نهالرو 80همچنين در . انجام شد

ها با استفاده قارچ موجود در نهال DNAبه دست آمده منطبق با نتايج ارزيابي کمي بود. روند افزايش تدريجي ميزان  ارزيابي مورفولوژيک
کميت  1براي ژن بتا توبولين هاي اختصاصيهمراه با آغازگر SYBR Greenم سيستو به کارگيري  Real- time PCRتکنيک  از

، QG-11 ،DD2-1هاي داد که ژنوتيپنشان  Real-time PCRهاي مورفولوژيکي و کميت سنجي با بررسيتايج ن .سنجي گرديد
ه استخراج شده در فواصل زماني ريش DNAقارچ در کل  DNAو رقم مانزانيال  با توجه به باال بودن غلظت  PS-5، 2درخت شماره 

، KH-13هاي ها را در برابر بيماري دارند. همچنين ژنوتيپمعين بعد از تلقيح به ترتيب باالترين حساسيت را نسبت به ساير ارقام و ژنوتيپ
TTS-1 لرستان و  5، کدDS-5  ترين غلظت به ترتيب داراي کمDNA  قارچ در کلDNA نسبت به  ريشه استخراج شده بودند که

براي  تکنيک مناسبي Real-time PCRکه آلودگي در برابر پاتوژن عامل بيماري مقاومت نشان دادند.  همچنين نتايج حاصله نشان داد 
هاي معمول براي تواند در کنار روشکه مي نسبت به بيماري پژمردگي ورتيسليومي است هاي مختلف زيتونارزيابي مقاومت ژنوتيپ

 مقاوم به بيماري مورد استفاده قرار گيرد. غربالگري ارقام
 

 .، مقاومت، ارزيابي کميReal–time PCR زيتون،ارقام  های کلیدی:واژه
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 در منطقه جیرفت Orobanche cernua))بررسی تحمل ارقام مختلف گوجه فرنگی نسبت به گل جالیز 
 

 3 فکرت فرناز و  ساردویی اعظمی اهلل ذبیح ،1 قالوند فتانه

 

 جیرفت دانشگاه کشاورزی، دانشکده گیاهی، شناسی بیماری ارشد کارشناسی انشجود .1

 جیرفت دانشگاه کشاورزی، دانشکده گیاه پزشکی، گروه استادیار.2
 .جیرفت دانشگاه کشاورزی، دانشکده گیاه پزشکی، گروه مربی.3 

Fatan.ghalavand@gmail.com 

 

 از غذايي مواد و آب جذب دليل به که بوده لپه دو گياهان ريشه مطلق انگل sppnche Oroba. علمي نام با جاليز گل انگل گلدار گياه
بدليل ارتباط مستقيم با ميزبان، توليد تعداد زياد بذور و د. کنترل گل جاليز شومي گياه مرگ نهايت در و پژمردگي ايجاد باعث ميزبان گياه

هاي تواند به عنوان يکي از موثرترين روش. بنابراين، استفاده از ميزبان مقاوم ميباشدبقاء و پايداري بلند مدت در خاک بسيار مشکل مي
 رقم 7در منطقه جيرفت شناسايي شد و بذر  (Orobanche cernua)  گل جاليزگونه ابتدا . به همين منظور مديريت کنترل آن باشد

گلخانه با شرايط کنترل شده در  در 6108محلي اصفهان و سان ، چف، سوپر چف، اسپيدي، 2274فرنگي شامل: ارلي اوربانا، کويين  گوجه
 در کيلوگرم خاک، منتقل شدند. اين آزمايشگرم  ميلي 20هاي داراي بذر گل جاليز به ميزان ها به گلدانجعبه نشا کشت شدند. سپس نشاء

گي مورد بررسي و فاکتورهاي مورد نظر اندازه انجام گرفت. پس از گذشت سه ماه، ارقام گوجه فرن تکرار سه با تصادفي صورت کامال به
 گوجه فرنگي ميزان فنل ريشه، وزن خشک اندام هوايي و ريشه، ارتفاع بوته از نظر فرنگي مختلف گوجه گيري شدند. در اين مطالعه ارقام

-تعداد گرهکتوبرکول(،  و سارهشاخ (خشک روييده، وزن ساقه هاي مربوط به گل جاليز مانند تعدادو تعداد گل گوجه فرنگي و نيز شاخص

ارقام با بيشترين ميانگين درصد افزايش  ساير به نسبت در اين تحقيق رقم ارلي اربانا .هاي روي ريشه، اختالف معني داري را نشان دادند
اع بوته گوجه (، ارتف290/34)( و ريشه 813/23و همچنين کمتري ميانگين درصد کاهش وزن خشک اندام هوايي ) (437/397ميزان فنل )

(، 333/1روييده ) ساقه مانند تعدادهاي رشدي مربوط به گل جاليز شاخصو نيز   (817/31تعداد گل گوجه فرنگي )و  (853/12)فرنگي 
( تفاوت معني داري با ساير ارقام نشان داد به طوري که در 333/18هاي روي ريشه )( و گرهک136/2) توبرکول و شاخساره خشک وزن

گوجه فرنگي کاهش  ريشه جاليز ايجاد شده روي هاي گلگرهک و تعداد ساقه بيرون آمده از سطح خاک خشک، تعداد وزناين رقم، 
هاي هوايي و ريشه و ارتفاع گياه رقم ارلي اوربانا نسبت به شاهد خود و ساير ارقام معني داري را نشان داد و در مقابل وزن خشک اندام

ز ميزان فنل بيشتري نسبت به ساير ارقام برخوردار بود لذا به عنوان رقم متحمل شناخته شد. در مقابل به کاهش نيافت. همچنين اين رقم ا
هاي رشدي گل جاليز افزايش معني داري را نسبت به ساير ارقام نشان داد و رقم سوپر چف تعداد بيشتري گل جاليز حمله کرد و شاخص

رنگي و ارتفاع آن شد. ميزان فنل ريشه در اين رقم نيز نسبت به ساير ارقام اختالف باعث کاهش قابل توجه شاخص رشدي گياه گوجه ف
 معني داري را نشان داد. بنابراين نسبت به ساير ارقام آزمايش شده از ميزان حساسيت بيشتري برخوردار بود. 

 

 : حساسيت، فنل، گياه انگل، گوجه فرنگي، جيرفت. ای کلیدیهواژه
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 های هرزبر جمعیت علف (Vicia villosa)و ماشک معمولی  (Zea mays)ای ط ذرت علوفهارزیابی کشت مخلو

 
 1حکیمه حبیبی و 1حمیده حبیبی

 

 .مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نظرآباد در استان البرز.1
hakimehabibi@gmail.com 

 

 موجب کاهش کيفيت و کميت محصول و ايجاد پناهگاهيها، هرز به دليل رقابت با گياهان زراعي براي عوامل محيطي و نهادههايعلف

هاي مهم توليد در هر هاي هرز يکي از جنبهکنترل علف ساز باشند.توانند مشکلشوند که ميزا ميمناسب براي حشرات و عوامل بيماري
يک، سالم و کاهش استفاده از هاي کشت مخلوط به عنوان يک بستر مناسب براي کشاورزي ارگاننظام کشاورزي است. ارزيابي نظام

رسد که در همين راستا، پژوهش وري از منابع و شرايط در وضعيت کنوني کشاورزي کشور يک ضرورت به نظر ميکش، حداکثر بهرهعلف
هرز هايبر روي مقدار و ميزان رشد علف (Vicia villosa)و ماشک (Zea mays)ايحاضر با هدف ارزيابي کشت مخلوط ذرت علوفه

تکرار طراحي شد. تيمارهاي مورد  4تيمار در  7هاي کامل تصادفي با زرعه انجام گرفته است. بدين منظور، آزمايشي در قالب طرح بلوکم
 %75ماشک +  %25ذرت،  %100صورت زير بود: و ماشک معمولي به 704اي رقم هايي از کشت مخلوط ذرت علوفهآزمون شامل نسبت

ماشک بود. اين  %100ذرت و  %25ماشک +  %75ذرت،  %35ماشک +  %65ذرت،  %50ماشک + %50، ذرت %65ماشک +  %35ذرت، 
 آزمايش در زمين زراعي واقع در روستاي وايبک شهرستان نظرآباد استان البرز انجام گرفت. براي مقايسات بين تيمارها از تجزيه واريانس و

استفاده شد. نتايج نشان داد که تيمار کشت مخلوط  17نسخه  SASافزار آماري درصد با نرم  95در سطح اعتماد  LSDمقايسات چندگانه 
باشد. همچنين گرم که از بقيه تيمارها کمتر مي 1889.2گرم وزن تر  470.5( وزن خشک 188ذرت از لحاظ تعداد) %75ماشک +  25%

، پيچک  )oleracea Portulaca(هرز خرفه هايداري در وزن تر و خشک علفتيمارهاي مورد مطالعه سبب ايجاد تفاوت معني 
(arvensis Convolvulus(  کنف ،)Hibiscus cannabinus(  و جو)vulgare Hordeum(  شده است. از طرف ديگر، تيمارهاي

تره ، سلمه )Sonchus arvensis(هرز شيرتيغيهايداري در کنترل علفاند سبب بازدارندگي معنيمورد مطالعه نتوانسته
)album nopodiumChe( خروس، تاج )retroflexus Amaranthus( شلمي ،)rugosum Rapistrum( ،

و  )repens Acroptilon(، تلخه (theophrasti  Abutilon(، گاوپنبه)Chrozophora tinctoria(رنگينک
ت از ساير تيمارها عملکرد بهتري شوند. آناليز عملکرد توليد نشان داد که تيمار کشت خالص ذر )galli crus Echinochloa(سوروف

هاي بعدي قرار گرفتند. نسبت برابري زمين  ذرت در رده %75ماشک +  %25ذرت و  %35ماشک +  %65داشته و تيمارهاي کشت مخلوط 
هاي هرز با لف، باالتر از ساير تيمارها بود. نتايج مطالعه حاضر تاييد کرد کنترل بهتر ع1.26ذرت با ميزان  %35ماشک +  %65در تيمار 

پذير است؛ اما از طرف ديگر امکان کاهش عملکرد محصول وجود دارد که اين امر با توجه به توليد محصول روش کشت مخلوط امکان
 هرز قابل چشم پوشي است.هايبيولوژيک، کاهش مصرف سموم و همچنين کنترل علف

 

 .هاي هرز، ذرت، ماشککشت مخلوط،کنترل علف های کلیدی:واژه
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 ( به تنش شوری و خشکی.Avena ldoviciana Deuriزنی و رشد گیاهچه یوالف )پاسخ جوانه

 
 3سارا گودرزیو  3، جواد علیمرادی2، گودرز احمدوند1معصومه دهقان بنادکی

 

  های هرز دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همداندانشجوی دکتری ارشد علوم علف .1

 های هرز دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدانعلفدانشیار ارشد علوم  .2 
 .های هرز دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همداندانشجوی کارشناسی ارشد علوم علف. 3 

masomeh.dehghan@yahoo.com 

 
هاي محيطي بويژه خشکي و شها است که اغلب تحت تاثير تنزني گياهان يکي از مهمترين مراحل در طول دوره رشدي آنمرحله جوانه

زني و بقاي گياهچه علف هرز يوالف وحشي توده شهرستان کرج نسبت به تنش شوري گيرد. به منظور ارزيابي تحمل جوانهشوري قرار مي
ه هاي هرز دانشکدو خشکي دو آزمايش جداگانه با شش تيمار و پنج تکرار در قالب طرح کامال تصادفي در آزمايشگاه تحقيقات علف

اجرا شد. سطوح مختلف تنش خشکي از طريق حل کردن مقادير مشخصي از پلي اتيلن  1394کشاورزي دانشگاه بوعلي سينا در سال 
بار( و سطوح مختلف شوري از طريق حل کردن مقادير مختلف کلريد سديم  -10و  -8، -6، -4، -2هاي) براي پتانسيل 6000گاليکول 

بار ( و در هر دو آزمايش از آب مقطر براي ايجاد شرايط بدون تنش و شاهد  -10و  -8، -6، -4، -2هاي) در آب مقطر براي ايجاد پتانسيل
-چه ) بر حسب سانتيچه و ساقهزني، بنيه گياهچه، طول ريشهزني، سرعت جوانهاستفاده شد. پس اتمام آزمايش صفاتي مانند درصد جوانه

 -10گيري شدند. نتايج نشان داد که با افزايش شدت تنش شوري و خشکي از صفر به ندازهمتر(، وزن تر و وزن خشک تيمارهاي مختلف ا
چه، وزن تر و وزن خشک گياهچه يوالف چه و ساقهزني، شاخص بنيه گياهچه، طول ريشهداري از درصد و سرعت جوانهبار، بصورت معني

درصد نسبت  91و  96زني به ترتيب بار درصد جوانه -10ر به (. با افزايش شدت تنش شوري و خشکي از صفP<0.05وحشي کاسته شد) 
بار( نسبت به شاهد به ميزان صد در صد مشاهده  -10زني در هر دو تنش در باالترين پتانسيل)به شاهد کاسته شد. کاهش سرعت جوانه

بار در تنش شوري و  -10ش شدت تنش به متر( مشاهده شد و با افزايسانتي 20/21چه در هر دو تنش در شاهد) شد. بيشترين طول ريشه
خشکي به صفر رسيد. شاخص بنيه گياهچه يوالف وحشي در هر دو تنش به ميزان صد درصد در باالترين پتانسيل شوري و خشکي در 

ي را توجيه زنزني و سرعت جوانهمقايسه با شاهد کاهش نشان داد. برازش مدل سه پارامتري رابطه بين سطوح مختلف تنش با درصد جوانه
مدل نشان  50Xداري افزايش يافت. پارامتر زني در هنگام مواجه با سطوح تنش به طور معنيدرصد حداکثر جوانه 50نمود. زمان رسيدن به 

زني شدند. کاهش درصدي حداکثر جوانه50بار منجر به کاهش  -25/5و  -53/4هاي داد که تنش شوري و خشکي به ترتيب در پتانسيل
بار مشاهده شد، که نشان دهنده  – 70/3و  -14/4هاي زني در تنش شوري و خشکي به ترتيب در پتانسيلسرعت جوانه درصدي 50

 باشد.اهميت و تاثير شوري بر يوالف وحشي مي
 

 زني، گياهچه، علف هرز.بيولوژي، پلي اتيلن گاليکول، جوانه های کلیدی:واژه
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 ( در روش کاشت بدون شخمGossypium hirsutumدر مزرعه پنبه )بررسی کارآیی مبارزه با علف های هرز 

 
 مسعود قدسی و مجید عباس پور

 

 .استادیاران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
MajidAbbaspoor2009@gmail.com 

 
ف هاي هرز در پنبه در سيستم بدون شخم در قالب آزمايش منظور بررسي تاثير مديريت بقاياي گياهي بر کارايي مبارزه با علاين پروژه به 

انجام شد. تيمارهاي  1394تيمار و سه تکرار در سال  9فاکتوريل بر پايه طرح بلوک هاي کامل تصادفي در ايستگاه تحقيقاتي گناباد با 
کيلوگرم در  1200بقاياي محصول ) %30حفظ  -2بدون بقايا،  -1تيمار بصورت فاکتوريل شامل مديريت بقاياي گياهي  9آزمايش شامل 

کيلوگرم در هکتار( )بقايا مربوط به کاه و کلش جو سال قبل بوده است( و مهار علف هاي  2400بقاياي محصول ) %60حفظ  -3هکتار( و 
 %2/0) گرم در هکتار به همراه سيتوگيت 15مهار شيميايي )علفکش تري فلوکسي سولفورون سديم )انوک( به ميزان -1هرز شامل 
بدون وجين علف هاي هرز بود. تهيه زمين بصورت بدون شخم بود و کاشت پنبه بطور -3وجين دستي علف هاي هرز، و  -2حجمي((، 

هاي آزمايشي استفاده شد. براي کشت پنبه از رقم تجاري رايج منطقه )رقم خرداد( استفاده شد. ابعاد واحد کشت مستقيم مستقيم با بذرکار
بار انجام گرفت. سمپاش  5/2تا  2اي و با فشار ر گرفته شد. سمپاشي با استفاده از سمپاش ماتابي پشتي مجهز به نازل شرهمتر در نظ 3×5

ليتر آب در هکتار کاليبره شد. علف هرز غالب مزرعه در ابتداي فصل تلخه بود و علف هاي هرز غالب در آخر  330نيز بر اساس مصرف 
م پايين تر خارشتر بودند. اثر روش مبارزه با علف هاي هرز در چهار هفته پس از سمپاشي بر تراکم و وزن فصل علف هرز تلخه و با تراک

خشک علف هرز تلخه معني دار بود. مبارزه شيميايي باعث کاهش معني دار تراکم و وزن خشک علف هرز تلخه نسبت به شاهد بدون 
شک علف هرز تلخه چهار هفته پس از سمپاشي و در آخر فصل معني دار نبود. در زمان مبارزه در اول فصل شد. اثر بقايا بر تراکم و وزن خ

برداشت، علف هاي هرز غالب مزرعه تلخه و خارشتر بودند. اثر روش مبارزه با علف هاي هرز بر تراکم و وزن خشک علف هاي هرز آخر 
ز تلخه و خارشتر در مزرعه حضور داشتند اختالف بين فصل معني دار بود. با توجه به اينکه در زمان مصرف علف کش ها علف هر

تيمارهاي شاهد بدون مبارزه و مبارزه شيميايي از نظر تراکم و وزن خشک علف هاي هرز در آخر فصل نيز معني دار بود. اثر روش مبارزه با 
ي و مبارزه شيميايي بطور معني داري علف هاي هرز بر وزن خشک وش پنبه معني دار بود. وزن خشک وش پنبه در تيمار شاهد وجين دست

بيشتر از تيمار شاهد بدون مبارزه بود. اثر بقايا بر وزن خشک وش پنبه معني دار نبود. در جمع بندي مي توان گفت بقاياي محصول زراعي 
 جو در سطح خاک تاثيري بر عملکرد وش پنبه و بر تراکم و وزن خشک علف هاي هرز در روش بدون شخم نداشت. 

 

 بدون شخم، کنترل علف هاي هرز، مديريت بقايا. های کلیدی:اژهو
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 بررسی کارآیی علف کش ها در مبارزه با علف های هرز مزارع زعفران
 

 مجید عباس پور

 

 .استادیار مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
MajidAbbaspoor2009@gmail.com 

 
 ®سولفورون متيل + سولفوسولفورون ) توتالگرم در هکتار(، مت WP( )750 %70  ®ي متريبيوزين )سنکورها کش در اين آزمايش علف

80 % WG( )40 75 ®گرم در هکتار(، سولفوسولفورون )آپيروس % DF( )6/26  گرم در هکتار(، مزوسولفورون + يدوسولفورون + دي
گرم در هکتار(، بن سولفورون  WG( )165 %70 ®ياسولفورون + دايکامبا )لنتورليتر در هکتار(، تر OD( )6/1  %25/8 ®فلوفنيکان )اوتلو
 EC( )2 %24 ®ليتر در هکتار(، اکسي فلوروفن )گل SL( )2 %12 ®گرم در هکتار(، اگزاديازون )رونستار SL( )50 %12 ®متيل )لونداکس

ليتر در هکتار(، بروموکسينيل  SC( )5/1 %4 ®وسولفورون )کروزگرم در هکتار(، نيک WP( )1000 % 80 ®ليتر در هکتار(، آترازين )گزاپريم
گرم در هکتار(، توفوردي + ام  DF( )20 %75 ®ليتر در هکتار(، تري بنورون متيل )گرانستار EC(  )5/1 %40 ®+ ام سي پي آ )برومايسيد

ليتر در هکتار(،  EC( )1 %8/10 ®گاالنت سوپرليتر در هکتار(، هالوکسي فوپ متيل ) SL( )5/1 %5/67 ®کمبي فلوييد 46سي پي آ )يو 
ليتر در هکتار(، شاهد وجين دستي و شاهد بدون وجين مورد ارزيابي قرار گرفت. کليه علف کش ها بعد از  SL( )3 %48 ®بنتازون )بازاگران

ي هرز مصرف شد.  آزمايش برگي علف هاي هرز سمپاشي شدند، ولي متريبوزين قبل از سبز شدن علف ها 2-4برداشت محصول در زمان 
در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با سه تکرار در مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي خراسان رضوي در مشهد در سال 

آلودگي در مزرعه زعفران مستقر با عمر چهار سال که داراي سابقه  1393اجرا شد. به منظور انجام آزمايش در پاييز سال  1393-94زراعي 
متر در نظر گرفته شد. سمپاشي با استفاده از سمپاش ماتابي پشتي  3×  8هاي هرز غالب باشد انتخاب شد. ابعاد هر کرت کافي به علف

ليتر آب در هکتار کاليبره شد. به منظور  330بار انجام گرفت. سمپاش نيز بر اساس مصرف  5/2تا  2اي و با فشار مجهز به نازل شره
متر در  5/0×5/0هاي هرز چهار هفته پس از سمپاشي، يک کوادرات ير تيمارهاي کاربردي روي کاهش وزن خشک و تراکم علفبررسي تاث

هرز غالب مزرعه خارلته، تلخه و چمن وحشي بودند. نتايج  هاي هاي هرز آن کرت باشد( پرتاب شد. علفهر کرت )جائيکه نمايانگر علف
بررسي باعث کاهش معني دار تراکم و وزن خشک علف هاي هرز نسبت به شاهد بدون مبارزه  نشان داد تمامي علف کش هاي مورد

شدند. ليکن علف کش هاي آپيروس، گرانستار، کروز، اتلو، برومايسيد، توفوردي + ام ث پ آ و توتال باعث کاهش تراکم و وزن تر زعفران 
، بنتازون، اکسي فلوروفن، اکساديازون، بن سولفورون متيل، آترازين و گرديدند. کاربرد علف کش هاي متريبيوزين، هالوکسي فوپ متيل

ترياسولفورون + دايکمبا ضمن کنترل مناسب علف هاي هرز باعث کاهش معني دار تعداد و يا وزن تر گل زعفران نشدند و بنابراين به نظر 
 مي رسد امکان مصرف آنها در مزارع زعفران وجود دارد.

 

 .هرز، عملکرد گل هاي ها، زعفران، علفکش زيابي خسارت، انتخاب علفار های کلیدی:واژه
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 وحشی و پیچک صحرایی در کشت گندمهای هرز یوالفبر کنترل علف کش دو منظوره اتللوبررسی کارایی علف

 
 3، محمد اسدی1، حسین کربالیی خیاوی2، رسول فخاری1پرویز شریفی زیوه

 

تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل )مغان(، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز  .1
 کشاورزی، اردبیل، ایران

 های هرز، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایراندانشجوی دکتری علوم علف .2
 دانشجوی دکتری حشره شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. .3

sharifiziveh@yahoo.com 
 

+  %25/0+ يدوسولفورون متيل سديم  %75/0)مزوسولفورون متيل  OD%6کش دو منظوره اتللو به منظور بررسي کارايي علف
هاي تکرار در قالب طرح بلوک 4و  تيمار 12ها رايج مزارع گندم کشور، آزمايشي با کش( با علف%25/2اتيل ديپاير+ مفن %5ديفلوفنيکان 

ليتر در هکتار با  2و  6/1، 2/1کش اتللو با دزهاي کامل تصادفي در ايستگاه تحقيقات کشاورزي مغان اجرا شد. در اين آزمايش علف
ليتر از ميلي 1250گرم در هکتار به همراه  40سولفورون متيل( به ميزان  مت %5سولفوسولفورن+  75%) WGهاي توتال کشعلف

آ( به پيسي)بروموکسينيل + ام EC%40آ ليتر در هکتار به همراه برومايسيد ام 5/1)پينوکسادن( به ميزان  045ECسورفکتانت، آکسيال 
 EC%8گرم از ماده تجارتي در هکتار، تاپيک  20متيل( به ميزان بنورون)تري WG%75ليتر در هکتار و يا گرانستار  5/1ميزان 

گرم در  20ليتر در هکتار و يا گرانستار  به ميزان  5/1آ به ميزان ليتر در هکتار به همراه برومايسيد ام 8/0پروپارژيل( به ميزان )کلودينافوپ
 OD%2/1در هزار، آتالنتيس  2گرم در هکتار به همراه سيتوويت  44به ميزان  WG%70هکتار، فلوکاربازن سديم با نام تجارتي اورست 

ليتر در هکتار به همراه  1ليتر در هکتار، تاپيک به ميزان  5/1( به ميزان %3پاير دي اتيل /% + مفن2+ يدوسولفورون  %1)مزوسولفورون 
هرز از نظر کنترل هايليتر در هکتار براساس ماده تجارتي و شاهد وجين دستي تمام فصل علف 5/1آ به ميزان پيسيتوفوردي+ام

روز بعد از سمپاشي،  30زني گندم انجام گرفت. سمپاشي در اواسط مرحله پنجهورد مقايسه قرار گرفت. برگ مهرز پهن و باريکهايعلف
، کاربرد اتللو به نتايج نشان دادهرز  هر کرت محاسبه شد. هايهاي هرز انجام گرفته و نهايتا درصد کاهش تراکم علفنمونه برداري از علف

به دليل سبز شدن پيچک درصد کاهش داد.  90وحشي را بيش از هرز يوالفراکم و وزن خشک علفليتر در هکتار، ت 2تا  6/1هاي ميزان
هرز نسبتا پايين بود بطوري که بيشترين درصد کاهش کشي در کنترل اين علفکارايي تيمارهاي علف صحرايي پس از اعمال سمپاشي،

که  لذا در صورتي ليتر در هکتار و گرانستار + تاپيک بدست آمد. 2برد اتللو داري، از کاردرصد( به طور غير معني 59تراکم پيچک صحرايي )
در خصوص ارزيابي چشمي خسارت وارده به گندم توسط  اي آلوده به پيچک صحرايي باشد بايستي سمپاشي با تاخير انجام گيرد.مزرعه
به طور کلي با توجه به  سويي بر رشد و نمو گياه گندم نداشت.، کاربرد کليه تيمارها هيچ گونه تاثير  EWRCها براساس استانداردکشعلف

هاي موثرتر با دز مصرفي کشهاي جديد و سوق دادن تحقيقات در جهت استفاده حداقل از مواد شيميايي با استفاده از علفکشتوليد علف
ليتر در هکتار از  6/1رات کمتر بر محيط زيست، دز هاي مقاوم و همچنين اثها به منظور کاهش بيوتيپکشکمتر و نيز کاربرد تناوبي علف

 گردد.کش جديد اتللو براي مزارع گندم توصيه ميعلف
 

 .عملکرد دانه گندم کش تاپيک،فلوکاربازن سديم، علف ،آبرومايسيد ام کلیدی: هایهواژ
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 طقه مغانای در منهای هرز ذرت دانههای رایج در کنترل علفکشعلف بررسی مقایسه کارایی
 

 3، پژمان آیینه چی1، حسین کربالیی خیاوی2، رسول فخاری1پرویز شریفی زیوه

 

بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل )مغان(، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  .1
 کشاورزی، اردبیل، ایران

 ه محقق اردبیلی، اردبیل، ایرانهای هرز، دانشگادانشجوی دکتری علوم علف .2
 دانشجوی دکتری حشره شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران. .3

sharifiziveh@yahoo.com 
 

 17قالب طرح بلوک کامل تصادفي با اي، آزمايشي در هاي هرز مزارع ذرت دانهدر کنترل علفهاي رايج کشعلفبه منظور مقايسه کارايي 
کش علف -2ليتر، 2کش نيکوسولفورون )کروز( به مقدار علف -1تکرار در مزرعه تحقيقاتي مرکز مغان با تيمارهاي:  4تيمار و 

 -4گرم،  175کش نيکوسولفورون+ ريم سولفورون )اولتيما( به مقدار علف -3ليتر+ مويان سيتوگيت،  5/1نيکوسولفورون )کروز( به مقدار 
آ پيسيکش بروموکسينيل + امعلف -5گرم + مويان سيتوگيت.  150کش نيکوسولفورون+ ريم سولفورون )اولتيما( به مقدار علف

+ نيکوسولفورون 5/0آ پيسيکش بروموکسينيل + امعلف -6برگ. هرز باريکهايليتر در هکتار + وجين دستي علف 5/1)برومايسيد ام آ( 
سولفورون+ کش فورامعلف -8ليتر + مويان سيتوگيت.  5/1+ نيکوسولفورون  5/0آ پيسيکش بروموکسينيل + امعلف -7 ليتر، 5/1

 -10ليتر + مويان سيتوگيت.   25/1سولفورون+يدوسولفورون )مايستر ادي( کش فورامعلف -9ليتر.  5/1يدوسولفورون )مايستر ادي( 
 5/3کش مزوتريون+ اس متاالکلر +تربوتيالزين )لوماکس( علف -11ليتر.  5/4بوتيالزين )لوماکس( کش مزوتريون+ اس متاالکلر +ترعلف

کش تاپ رمزون )کليو( علف -16و 15ليتر.   175/0و  150/0، 125/0کش تاپ رمزون )کليو( علف -14و  13، 12ليتر + سيتوگيت. 
ها بر درصد کاهش تراکم و کشنتايج تجزيه واريانس تاثير علفام گرفت. شاهد با وجين انج -17ليتر + مويان سيتوگيت.  150/0، 125/0

سبب نابودي کامل علف هرز سوروف شده که از اين  6و  5، 4، 3، 2، 1دار بود. نتايج نشان داد تيمارهاي هاي هرز معنيوزن خشک علف
ليتر  150/0و کليو  5/4ز قياق، همه تيمارها بجز لوماکس داري نداشتند. در مورد علف هرنظر با شاهد )وجين دستي( اختالف آماري معني

هاي ليتر در هکتار، موجب نابودي کامل اين علف 125/0در هکتار، و جهت کاهش تراکم تاج خروس ريشه قرمز، همه تيمارها بجز کليو 
نتايج مقايسه ميانگين نشان داد بيشترين دار بود. بررسي ها بر عملکرد دانه ذرت معنيکشهرز شدند. نتايج تجزيه واريانس تاثير علف

کيلوگرم عملکرد دانه ذرت در هکتار  7667ليتر ماده تجاري در هکتار بوده که با داشتن  5/1عملکرد دانه ذرت مربوط به تيمار مايستر ادي 
و  7264، 7315، 7327عملکرد  به ترتيب با 9و  2، 1، 15داري نداشت. پس از آن تيمارهاي با تيمار شاهد )وجين دستي( اختالف معني

داري نداشتند. کمترين عملکرد هاي بعدي قرار گرفته و از اين نظر با تيمار شاهد )وجين( اختالف معنيکيلوگرم در هکتار در رتبه 7208
داري اختالف آماري معني کيلوگرم بود که از اين نظر با تمامي تيمارها 5181ليتر ماده تجاري در هکتار با  125/0ذرت مربوط به تيمار کليو 

-هاي موثرتر با دز مصرفي کمتر و نيز کاربرد تناوبي علفکشداشت. به طور کلي با توجه سوق دادن تحقيقات در جهت استفاده از علف

ري در ليتر ماده تجا 5/1و  2کش کروز هاي مقاوم و همچنين اثرات کمتر بر محيط زيست، تيمارهاي علفها به منظور کاهش بيوتيپکش
 گردد.ليتر ماده تجاري در هکتار + سيتوگيت براي مزارع ذرت توصيه مي 25/1هکتار + سيتوگيت و مايستر ادي 

 

 کش تاپ رمزون )کليو(، علف کش مايستر ادي. عملکرد دانه ذرت، علف کش برومايسيد ام آ، علف های کلیدی:واژه
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زایش کارآیی علفکش های برومایسید ام آ تاثیر مویان های همپالس، گیاه گیت و کوکووت در اف

Bromoxinil+MCPA)و سولفوسولفورون در کنترل علفهای هرز پهن برگ غالب در مزارع گندم استان خوزستان ) 

 
 3، حسین ناطقی 1، امیر حسن خصوصی2، رضا پورآذر 1محمد علی امینی خلف بادام

 

 ی شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی( شرکت گیاه ) تولید کننده نهاده های کشاورزی و کودها.1
 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان.2
  .مرکز خدمات کشاورزی برگ اهواز.3

mamini1335@gmail.com 

 

اغلب افزودن نوعي  ثره سم و فرموالسيون کارآمد آن اهميت دارد،عالوه بر انتخاب نوع ماده مو جهت تاثير سموم روي علف هرز مورد نظر،
نيز مي تواند از نظر جذب و تاثير سم و بسياري از خواص فيزيکي آن موثر باشد. بنابراين  ناميده مي شود، Adjuvant ماده افزودني که

ذ نتيجه بهتر و سريع تر نياز به افزودن حصول تاثير مطلوب سموم،چيزي بيش از اختالط سم با آب و سمپاشي آن است و براي اخ
Adjuvant  .اين آزمايش   مي باشد.اين طرح با هدف افزايش کارآيي علفکشها از طريق اختالط آنها با مواد افزودني برنامه ريزي گرديد

تيمارهاي آزمايش عبارت  يد،)ايستگاه شاوور( انجام گرد تکرار در محل مرکز تحقيقات خوزستان 3تيمار و  9بصورت طرح کامل تصادفي با 
گرم در  30علفکش سولفوسولفورون به ميزان ليتر در هکتار، 5/1بودند از: علفکش برومايسيد ام آ )بروموکسينيل + ام ث پ آ( به ميزان 

( لسيفاير آنيونيامو(،گياه گيت )سورفکتانت آنيونيليتر در هکتار با مويان هاي همپالس) 5/1اختالط علفکش برومايسيد به ميزان  هکتار،

ليتر در هکتار، اختالط 1ليتر در هکتار، 1ليتر در هکتار ،  2بترتيب به ميزان:فتي اسيد متيل استر+ سورفکتانت آنيوني( ) و کوکووت

 گرم در هکتار با مويان هاي همپالس،گياه گيت و کوکووت در مقادير فوق و شاهد بدون سمپاشي 30علفکش سولفوسولفورون  به ميزان 

آب در مخزن سمپاشي بکار مي رود،گياه  PHعامل ضد سفت شدن،تنظيم کننده  مرطوب کننده، پالس يک ماده فعال کننده،هم
گيت  با خاصيت پخش کنندگي يکنواخت و چسبندگي سموم و نفوذ دهندگي باال ،کوکووت به عنوان ماده اي با خاصيت قليايت 

ماده موثره شده و از رسوب ماده موثره در مخزن سمپاشي جلوگيري مي ضعيف همراه با سموم علفکش باعث افزايش حالليت 
آذر  20برگي علفهاي هرز که مصادف با اواسط پنجه زني گندم بود اعمال گرديد.تاريخ کشت  6-4سمپاشي کليه تيمارها در مرحلهکند.

(، خردل Malva silvestrisهرز پنيرک )انجام گرفت.نتايج نشان داد که علفهاي  90ارديبهشت 28و برداشت گندم در تاريخ 1389
درصد و علفکش  90و91،94(توسط علفکش هاي برومايسيد بترتيب Silybium maritium( و کنگر ابلق)Sinapisarvensisوحشي) 

ار درصد کنترل گرديدند اين علفکش ها زماني که با مويان همپالس مخلوط شدند اثرات بسي 80و 86،92سولفوسولفورون نيز به ترتيب 
درصد و در  98و97،96مثبتي در افزايش کنترل علفهاي هرز فوق را نشان دادند به گونه اي که در اختالط با علفکش برومايسيد، بترتيب 

درصد کنترل گرديدند، علفکش هاي فوق همچنين با ترکيب با مويان هاي گياه  92و93،98ترکيب با علفکش سولفوسولفورون نيز بترتيب 
درصد را نشان دادند و از لحاظ آماري با مويان همپالس معني دار نبودند ولي در تمام موارد درصد  95تا  90ز کنترلي بينگيت و کوکووت ني

کنترل همپالس در ترکيب با علفکش ها بيش از دو مويان ديگر بود. درصد افزايش عملکرد دانه در استفاده به تنهايي از علفکش ها و در 
 درصد افزايش يافت. 78-98معني داري را نشان داد و بين  ترکيب با مويان ها تفاوت

 

 علفکش ها ، علفهاي هرز پهن برگ ، مويان ها.  : کلیدی هایواژه

  

mailto:mamini1335@gmail.com
mailto:mamini1335@gmail.com


 بیستودومین کنگره گیاهپزشکی ایران - 6 تا 9 شهریور 1395- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

 

  398 

398 

 در منطقه جیرفت(Orobanche cernua) بررسی اثر آفتابدهی خاک در کنترل انگل گل جالیز 

 
 3یز سورانیفرانگ  و 1، فرناز فکرت2، محمد روزخش1ذبیح اهلل اعظمی ساردویی

 

 استادیار و مربی، عضو هیئت علمی گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه جیرفت.1
 مدرس مدعو گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه جیرفت .2

 .دانشگاه جیرفت دانشجوی کارشناسی رشته گیاهپزشکی.3
f.922882013@gmail.com 

 

سيکل  شود. مي گياه چندين به هنگفتي هاي خسارت باعث که است جهاني گسترش اب انگل گياه يک ،spp Orobanche جاليز، گل

زندگي گل جاليز به علت نداشتن کلروفيل به طور کامل وابسته به گياهان عالي است. اين گياه انگل از طريق هوستوريوم خود کربن، آب و 

ارتباط مستقيم با ميزبان، بقا در خاک و تعداد زياد بذور ريز بسيار بدليل کنترل گل جاليز  مواد غذايي خود را از ميزبان بدست مي آورد.

يکي از  باشد.مي .cernua Oمزارع  و گلخانه هاي زير کشت محصوالت جاليزي در منطقه جيرفت آلوده به گل جاليز باشد. مشکل مي

تابستان استفاده از روش آفتاب دهي خاک است. لذا راه هاي عملي کنترل اين انگل در مناطق گرم و پر آفتاب مانند جيرفت، در طول فصل 

آزمايش به منظور باال بردن کارآيي اين روش، فاکتور هاي مختلفي از جمله نحوه پوشش، عمق هاي مختلف، زمان آفتاب دهي بصورت 

فت جمع آوري و شناسايي گونه هاي کامل تصادفي با سه تکرار انجام شد. ابتدا گل جاليز اکوتيپ منطقه جيرفاکتوريل در قالب طرح بلوک

تابستان سال اي در خاک قرار داده شدند. عمليات آفتابدهي خاک در بذور گل جاليز در کيسه هاي پارچهانجام گرفت. بمنظور تبادل حرارت، 

دو اليه، يک  انجام گرفت. تيمار هاي آزمايش شامل پوشش خاک با پالستيک شفاف يک اليه، در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه جيرفت 1393

سانتي متري از سطح خاک و  در زمانهاي مختلف به  25و  15،  5اليه + کود مرغي و شاهد )بدون پوشش پالستيک( در اعماق مختلف 

ي شد. در پايان آزمايش به منظور ارزيابي تاثير آفتابدهي بر قوه ناميه بذور، کيسه هاروز در ماه هاي تير و مرداد انجام  60و  40،  20مدت 

حاوي بذر گل جاليز جمع آوري و سپس با خاک استريل شده گلدان ها مخلوط شدند.  بذر گوجه فرنگي رقم ارلي اوربانا در گلدانهاي يک 

روز در شرايط گلخانه نگهداري شدند. در پايان آزمايش تعداد بوته هاي گل جاليز بيرون آمده  120کيلو گرمي کشت شد و گلدانها به مدت 

هاي تعداد گرهک هاي چسبيده به ريشه، ارتفاع و وزن خشک گل جاليز ارزيابي شدند. نتايج نشان داد که استفاده از مالچ از سطح خاک،

اي نسبت به شاهد کاهش داد. بيشترين تعداد بوته گل جاليز در سطح شاهد )بدون پوششي مذکور، گل جاليز را به طور قابل مالحظه

روز( مشاهده شد، اما در سطوح مالچ پلي اتيلن  60و  40، 20سانتيمتر (و زمانهاي مورد آزمايش ) 25و  15، 5پالستيک( در تمامي اعماق )

روز به طور کامل بذرهاي گل جاليز  در مقايسه با شاهد  60و 40سانتيمتري در مدت زمان15و  5يک اليه شفاف و دواليه شفاف در اعماق 

ترل گل جاليز پوشش خاک با يک اليه پالستيک شفاف مقرون به صرفه و قابل پيشنهاد به زنده ماني خود را از دست دادند. لذا جهت کن

 کشاورزان اين منطقه مي باشد.
 

 ماني.اتيلن، زندهدهي، گل جاليز، مالچ پلياي کليدي:  آفتابهواژه

  



 بیستودومین کنگره گیاهپزشکی ایران - 6 تا 9 شهریور 1395- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

 

  399 

399 

 های محرک رشد گوجه فرنگیمهار زیستی گل جالیز با استفاده از باکتری

 
 زادهناهید معرف و اله شریفی روحشهال برزویی، 

 

 .گروه گیاهپزشکی دانشگاه رازی کرمانشاه

R.sharifi@razi.ac.ir 

 
هاي زنده و غير زنده هاي محرک رشد گياه با استفاده از سازوکارهاي متعدد باعث افزايش رشد گياه و مقاومت آنها در مقابل تنشباکتري

کنند و با توليد اکسين دهند، فسفات را محلول و قابل جذب ميآهن را در دسترس گياه قرار ميها با توليد سيدروفور، شوند. اين باکتريمي
ها با پرايم کردن مسيرهاي هورموني موثر در مقاومت باعث دفاع ميزبان در برابر طيف دهند. از طرفي اين باکتريرشد گياه را افزايش مي

جدايه باکتري که قبالً کارايي آنها در افزايش رشد گياه گوجه فرنگي  15اين پژوهش از شوند. در هاي گياهي ميوسيعي از آفات و بيماري
هاي استفاده شده همه بومي بوده و از ريزوسفر گوجه فرنگي به اثبات رسيده بود براي مهار گل جاليز در اين گياه استفاده شد. جدايه

و رقم کارون از گوجه فرنگي  Phelipanche aegyptiacaم علمي جداسازي شده بودند. در اين پژوهش از گل جاليز مصري با نا
هاي باکتري تيمار شدند و در خاک گلدان آلوده به بذور گل جاليز کشت شدند. از جدايه 1×910استفاده شد. نشاءهاي گوجه فرنگي با غلظت 

آلودگي با گل جاليز مورد ارزيابي قرار گرفت. هاي گل جاليز صفات مربوط به رشد گوجه فرنگي و دو ماه پس از کشت و با ظهور بوته
بهترين  B8و  B1 ،B4هاي بود. جدايه B12و  B15 ،B3هاي هاي هوايي گوجه فرنگي مربوط به جدايهبيشترين وزن خشک قسمت

گل جاليز را کاهش داري تعداد جدايه به صورت معني 12ها در افزايش وزن خشک ريشه بودند. در صفت تعداد گل جاليز جوانه زده جدايه
جدايه مورد استفاده قادر بودند وزن  15جدايه از  10درصدي تعداد گل جاليز بهترين جدايه بود. تعداد  70با کاهش بيش از  B6دادند. جدايه 

در شاهد  گرم 15/2هاي گل جاليز را از قادر بود وزن خشک بوته B8داري کاهش دهند. جدايه هاي گل جاليز را به صورت معنيکل بوته
براي بررسي امکان القاء مقاومت عليه گل جاليز انتخاب شدند.  B8و  B6هاي مورد آزمايش دو جدايه گرم کاهش دهد. از جدايه 146/0به 

القاء مقاومت با استفاده از روش تقسيم ريشه به انجام رسيد. در اين روش ريشه گياه در دو گلدان مجزا قرار گرفت که در يک بخش ريشه 
هاي باکتري تيمار شد و در بخش ديگر ريشه در معرض بذور گل جاليز قرار داده شد. در مجموع با توجه به نتايج به دست آمده از جدايه با

هاي محرک رشد نه تنها قادر بودند صفات رشدي گياه را بهبود بخشند بلکه گياه را در مقابل علف هرز مهاجم گل اين پژوهش باکتري
ها در سطح مزرعه اي و توسعه فرموالسيون مناسب پيش شرط به کار گيري اين باکتريکردند. انجام مطالعات مزرعه جاليز نيز محافظ

 خواهد بود.
 

 .افزايش رشد گياه، ريزوباکتري، گل جاليز، گوجه فرنگي، مهار زيستي: های کلیدیواژه
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 ر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در منطقه مغانو تاریخ کاشت ب (.Sorghum halepense L)بوته قیاق  تاثیر تراکم

 
 4پرویز شریفی زیوه و 3، محمد تقی آل ابراهیم2، احمد توبه1رسول فخاری

 

  های هرز، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایراندانشجوی دکتری علوم علف -1

 دانشیار و عضو هیات علمی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران -2

 ر و و عضو هیات علمی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایراناستادیا -3

بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل )مغان(، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  -4

 .کشاورزی، اردبیل، ایران
r.fakhari@uma.ac.ir 

 
صورت  به، آزمايشي 704هرز قياق بر عملکرد و اجزاي عملکرد ذرت رقم علف فيق با تراکمبه منظور مطالعه تاثير تاريخ کاشت ذرت در تل

 16و  12، 8، 4، 0هرز قياق )علف تراکم 5طرح بلوک کامل تصادفي با چهار تکرار، در منطقه مغان اجرا گرديد. تيمارهاي آزمايشي شامل 
نتايج تجزيه واريانس نشان داد که خرداد( بودند.  28ارديبهشت و  18ز از يکديگر )رو 40دو تاريخ کشت ذرت به فاصله  بوته در متر مربع( و

داري داشته ولي براي صفات اثر اصلي تاريخ کشت ذرت بر صفات عملکرد، ارتفاع بوته، طول بالل و شاخص سطح برگ ذرت تاثير معني
هرز قياق، به غير از اهده نگرديد. در اثر اصلي تراکم علفداري مشبيوماس، شاخص برداشت، قطر ساقه و قطر بالل ذرت اختالف معني

دار بدست آمد. همچنين اثر متقابل تاريخ کاشت گيري شده ذرت اختالف معنيصفت شاخص سطح برگ ذرت، براي بقيه صفات اندازه
خص سطح برگ ذرت اختالف معنيتراکم قياق نشان داد که براي صفات عملکرد، بيوماس، ارتفاع بوته، طول بالل، قطر بالل و شا×ذرت

قياق( در تاريخ کشت  0ها نشان داد که بيشترين عملکرد دانه ذرت مربوط به تيمار شاهد )تراکم داري بدست آمد. نتايج مقايسه ميانگين
يمار شاهد، قياق در متر مربع بدست آمد. پس از ت 16تراکم × دوم ذرت و کمترين عملکرد دانه ذرت مربوط به تاريخ کاشت اول ذرت 

درصد کاهش عملکرد دانه نسبت به شاهد در کشت دوم  45قياق بود که  4تراکم × بيشترين عملکرد دانه ذرت متعلق به تاريخ کاشت دوم 
قياق در مترمربع و کمترين  4ذرت داشته است. بيشترين مقدار شاخص برداشت و قطر بالل ذرت در تاريخ کاشت اول و دوم، در تراکم

توان قياق مشاهده گرديد که از اين نظر مي 16تراکم × قياق و تاريخ کاشت دوم  12تراکم × برداشت در تاريخ کاشت اول  ميزان شاخص
متر( در تيمار شاهد در تاريخ کاشت اول و سانتي 239قياق اشاره نمود. بيشترين ارتفاع بوته ذرت ) 4به توان رقابتي باالي ذرت در تراکم 

گيري شد. نتايج مقايسه ميانگين نشان داد که بيشترين متر( اندازهسانتي 5/118قياق ) 16تراکم × تاريخ کاشت دوم کمترين مقدار آن در 
قياق در کشت دوم ذرت بود.  16قطر ساقه ذرت مربوط به تيمار شاهد در تاريخ کاشت دوم و اول بوده و کمترين قطر ساقه مربوط به تراکم 

اق، پس از تيمار شاهد بيشترين طول بالل و شاخص سطح برگ ذرت را داشته و کمترين ميزان طول بالل قي 4تاريخ کاشت اول در تراکم
قياق بود. با  16قياق و کمترين ميزان شاخص سطح برگ مربوط به تاريخ کاشت اول و دوم در تراکم  16نيز در تاريخ کاشت دوم در تراکم

ائه راهکارهايي براي کاهش مصرف سموم شيميايي، نتايج اين تحقيق نشان داد که هاي هرز جهت ارتوجه به اهميت کنترل تلفيقي علف
 هرز قياق را بهبود بخشد.تواند به طوري موثري توان رقابتي ذرت در مقابل علفاستفاده از تاريخ کاشت دقيق مي

 

 ارتفاع بوته، شاخص سطح برگ، طول بالل، قطر بالل. : کلیدی هایواژه
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و  (Hordeum) spontaneum C.Kochهای هرز جو درههای مزارع گندم در کنترل علفکشعلفمقایسه کارایی 

 (.Avena fatua L)یوالف وحشی 

 
 4پرویز شریفی زیوه و3، محمد تقی آل ابراهیم2، احمد توبه1رسول فخاری

 

  های هرز، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایراندانشجوی دکتری علوم علف .1

 و عضو هیات علمی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران دانشیار .2

 استادیار و و عضو هیات علمی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.3

بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل )مغان(، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج .4

 کشاورزی، اردبیل، ایران.
r.fakhari@uma.ac.ir 

 
آ، تاپيک، گرانستار و آتالنتيس در دزهاي مختلف همراه با ، اتللو، آکسيال، برومايسيد ام2هاي اورست کشبه منظور مقايسه کارايي علف

ي در مزارع گندم، آزمايشي در قالب طرح بلوک کامل تصادفي هاي هرز جو دره و يوالف وحشکاربرد مواد افزودني )مويان(، در کنترل علف
 SC%35فلوکاربازن سديم  کشبه ترتيب کاربرد علف -3، 2، 1تکرار در مزرعه تحقيقاتي مرکز مغان با تيمارهاي:  4تيمار و  14با 

 70به ميزان  2اورست کشکاربرد علف -5 و 4، 90ليتر در هکتار از ماده تجارتي + مويان ترند ميلي 80و  70، 60دزهاي  ( با2)اورست
+ يدوسولفورون متيل مزوسولفورون متيلکش اتللو )کاربرد علف -8، 7، 6هاي سيتويت و کدسايد، + به ترتيب همراه با مويانليترميلي
کاربرد مخلوط  -10ترند،  هاي سيتويت وليتر در هکتار + به ترتيب همراه با مويان 6/1( به ميزان OD%0.6ديفلوفنيکان ) + سديم
ليتر در هکتار  5/1آ( هرکدام به ميزان پيسي)بروموکسينيل + ام EC%40آ ام )پينوکسادن( و برومايسيد 045ECهاي آکسيال کشعلف

-ه همراه علفليتر در هکتار از ماده تجارتي ب 8/0پروپارژيل( به ميزان )کلودينافوپ EC%8کش تاپيک کاربرد علف -11از ماده تجارتي، 

کش تاپيک کاربرد علف -12ليتر در هکتار از ماده تجارتي،  5/1آ( به ميزان پيسي)بروموکسينيل + ام EC%40آ کش برومايسيد ام
8%EC 75ليتر در هکتار از ماده تجارتي به همراه گرانستار  8/0پروپارژيل( به ميزان )کلودينافوپ%WG 20متيل( به ميزان بنورون)تري 

ليتر  5/1پاير( به ميزان + يدوسولفورون + مفن )مزوسولفورون OD%1.2کش آتالنتيس کاربرد علف -13م از ماده تجارتي در هکتار، گر
هاي هرز جودره و نتايج تجزيه واريانس نشان داد که درصد کاهش تراکم علفهرز( انجام گرفت. هايشاهد )وجين علف -14در هکتار، 

شاهد )بدون کنترل(، در سطح احتمال يک درصد معني دار بوده ولي بين تيمارها از نظر درصد کاهش وزن خشک يوالف وحشي نسبت به 
ليتر در هکتار به همراه مويان کدسايد، در  6/1کش اتللو به ميزان يوالف وحشي نسبت به شاهد اختالف معني داري وجود نداشت. علف

هاي هرز جودره و يوالف وحشي( بوده ولي درصد کاهش تراکم و وزن خشک علف 100وب )مقايسه با ديگر تيمارها، قادر به کنترل مطل
بدست آمد. در  90به همراه مويان ترند  2کش اورستليتر در هکتار از علفميلي 60بيشترين درصد افزايش عملکرد دانه گندم، با سمپاشي 

دهي گندم بود. به طور کلي با توجه به ره و يوالف وحشي، مرحله پنجههاي هرز هرز جوداين آزمايش بهترين مرحله کنترل شيميايي علف
هاي موثرتر با دز مصرفي کشکش هاي جديد و سوق دادن تحقيقات در جهت استفاده حداقل از مواد شيميايي با استفاده از علفتوليد علف

ليتر در هکتار ميلي 60چنين اثرات کمتر بر محيط زيست، دز هاي مقاوم و همها به منظور کاهش بيوتيپکشکمتر و نيز کاربرد تناوبي علف
 گردد.به نسبت يک در هزار براي مزارع گندم توصيه مي 90به همراه مويان ترند  2کش اورستعلف

 

 .کش، مويانکش اتللو، علفکش فلوکاربازن سديم، دز علفعلف : کلیدی هایواژه
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 آنالیز چند متغیره -ت تأثیر درجه حرارت و تبخیر طی دو دهه بررسی پراکنش علف های هرز مزارع گندم تح

 
 مژگان ویسی

 

بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، 
 .کرمانشاه، ایران

 movassi2002@yahoo.com 
 

ياهان زراعي بستگي به عوامل محيطي و مديريت زراعي علف هاي هرز دارد. علف هاي هرز براي رشد و عملکرد گندم همانند ساير گ
دستيابي به عوامل محيطي با گياهان زراعي رقابت کرده و دسترسي گياهان زراعي را به اين عوامل محدود مي نمايد. به منظور بررسي 

و  1381شهرستان استان کرمانشاه در سال هاي  11مزارع گندم آبي در  85تاثير عوامل اقليمي بر پراکنش علف هاي هرز مطالعه اي در 
فاکتور اقليمي توسط آناليز چند متغيره همبستگي کانوني ارزيابي شد. نتايج  6انجام شد. ارتباط پراکنش گونه هاي علف هرز با  1391

توسط روش آناليز همبستگي کانوني در سال هاي مورد نشان داد که ارتباط تراکم گونه اي جوامع علف هرز با عوامل اقليمي و خاکي 
واريانس پراکنش گونه ها را تحت تأثير  %64و  %4/85به ترتيب  1391و  1381بررسي معني دار مي باشد. مؤلفه اول و دوم در سال 

وه بر آن در خارج از گونه علف هرز جديد شناسايي شد. عال 44نسبت به ده سال پيش،  1391عوامل اقليمي توصيف کردند. در سال 
تحت  1391و  1381گونه علف هرز جديد شناسايي گرديد. نتايج نشان داد که پراکنش علف هاي هرزغالب در سال  49کوادرات مزرعه 

 Lolium(، چچم )Avena ludovicianaيوالف وحشي زمستانه ) 1381تأثير فاکتور هاي اقليمي بيست ساله متفاوت است. در سال 

rigidumخ ،)( ردل وحشيSinapis arvensis( و دانه قناري )Phalaris brachystacys در مناطقي از استان که درجه حرارت )
.( Vicia assyriaca Boissباال و ارتفاع از سطح دريا پاييني داشتند، ازپراکنش وسيعي برخوردار بودند. علف هرز ماشک مريواني )

( و ماشک گل Phragmites australis (Cav.) Trin, ex Steud اي هرز ني )بيشترين همبستگي را با ارتفاع داشت. علف ه
، (Koch..Hordeum spontaneum C .( با ميزان بارندگي ساليانه، همبستگي مثبت و جودره )Vicia villosa Rothخوشه اي)

فت بند (  و علف ه.Vicia narbonensis L(، ماشک برگ پهن )Carthamus oxycantha M. Bگلرنگ وحشي )
(Polygonum avicula L. نياز آبي بسيارکمي براي رويش داشته و مناطق کم باران و ميزان تبخير باالرا ترجيح دادند.در سال )1391 

آناليز همبستگي کانوني نشان داد که با افزايش درجه حرارت کمينه و تبخير در نقاط مختلف استان با افزايش تراکم علف هاي هرز چچم 
.(rigidum Gaud Lolium( يوالف وحشي زمستانه ،)A. ludoviciana Dur.( جودره ،)H.spontaneum C. Koch. و خردل )

( و عروس پشت پرده P. brachystachys Link( مواجه هستيم. علف هاي هرز دانه قناري )..sinapis arvensis Lوحشي )
(physalis alkekengi L.نيز همبستگي مثبت با درجه حرارت کمي )( نه داشتند. تراکم علف هاي هرز پيچک بندPolygonum 

convolvulus L( فرفيون سوري ،).aleppica L. Euphorbia( جو خودرو ،)Hordeum vulgari L.( کمندي ،)Myagrum 
perfoliatum L. ( و ماشک مريواني )assyriaca Boiss .V.همبستگي مثبت با ارتفاع محل داشتند) 

 

 .علف هرز، همبستگي کانوني، درجه حرارت، بارندگي : کلیدی هایواژه
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 بررسی الگوی پراکنش علف های هرز در مزارع گندم با استفاده از روش کریجینگ

 
 مژگان ویسی

 

بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمانشاه، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، 
 .ایران کرمانشاه،

   movassi2002@yahoo.com 
 

شناخت الگوي پراکنش علف هاي هرز اين امکان را به ما مي دهد که روش هاي نمونه برداري مناسب براي توزيع علف هاي هرز بکار 
زرعه يک در سه م  1390-1391ببريم. به منظور بررسي ماهيت توزيع علف هاي هرز مختلف در مزارع گندم، اين بررسي طي  سال هاي 

هکتاري در استان کرمانشاه صورت گرفت. در اين بررسي سه مزرعه در هرسين، ماهيدشت و ايستگاه تحقيقات کشاورزي مهرگان مورد 
متر  5متر در  5ارزيابي قرار گرفت. در هر منطقه زميني به مساحت يک هکتار انتخاب و زمين مورد نظر شبکه بندي شد. ابعاد هر شبکه 

ها در محل تقاطع شبکه ها قرار گرفتند. گونه هاي علف هرز  موجود در هر کوادرات به تفکيک گونه شمارش و شناسايي  بود و کوادرات
گرديد. به منظور بررسي الگوي مکاني و توزيع علف هاي هرز در مزرعه و دستيابي به تخمين جمعيت علف هاي هرز درنقاط مختلف 

پالس، نقشه الگوي پراکنش جمعيت علف هاي هرز درمزرعه رسم شد. توسط روش کريجينگ مزرعه، با استفاده از نرم افزار جي اس 
 تراکم علف هرز در بين نقاط نمونه برداري )نقاطي که ازآن ها نمونه برداري انجام نشده( تخمين زده شد. وابستگي مکاني بين نمونه ها به

عادله هاي برازش شده بر سمي واريوگرام نشان داد که علف هاي صورت يک مدل رياضي تحت عنوان واريوگرام توصيف شد. ضرايب م
(، سلمه Solanum nigrum(، تاج ريزي )Amaranthus retrolexus(، تاج خروس )polygonum aviculareهرز علف هفت بند)

 .Carthamus oxycantha Mو گلرنگ وحشي ) (.Vicia assyriaca Boiss)، ماشک مريواني (Chenopodium album)تره

B. از مدل خطي پيروي مي کنند. اين علف هاي هرز به دليل مدل خطي وابستگي مکاني ضعيفي دارند. بيشترين دامنه تأثير در بي تي )
متر در  5/4( با .Glycyrrhiza glabra Lمتر و کمترين آن در شيرين بيان ) 1/201( با .Galium tricornutum Dandyراخ )

متر دامنه تأثير قرار دارد. دامنه هاي  71با  (Scandix pecten veneris)از آن شانه ونوس قفقازي  منطقه هرسين مشاهده شد. پس
 تأثير در حقيقت الگوي پراکنش علف هاي هرز را نشان مي دهند دامنه زياد نمايانگر اين است که بذور يا اندام هاي توليد مثل رويشي قادر

پراکنش بوسيله تجهيزات شخم، ماشين هاي برداشت، کولتيواتور و غيره امکان پذير است.  اين .به گسترش در مسافت هاي زيادي هستند
( دامنه تأثير پاييني داشتند و از مدل کروي در مزارع مورد .Convolvulus arvensis Lگونه هايي مثل شيرين بيان و پيچک صحرايي )

که از دامنه (Scandix iberica)رعه ديده شدند. علف هرز شانه ونوس بررسي تبعيت کردند. اين گونه ها بيشتر به صورت لکه اي در مز
 تأثير بااليي در مزارع برخوردار بود، از مدل نمايي و همبستگي مکاني متوسط تبعيت مي کرد.  

 

 دامنه تأثير، الگوي مکاني، واريوگرام. : کلیدی هایواژه
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 لفورون و ریم سولفورون  برکنترل گل جالیز مصریبررسی تاثیر مقادیر مختلف علف کش گالیفوسیت، سولفوسو

(Phelipanche aegyptiaca در مزارع گوجه فرنگی شهرستان کوثر ) 
 

 3لیال پورقربان و 2، حسین کربالیی خیاو ی 1بیتا سهیلی مقدم

 

 اردبیل مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی .2و  1
 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار -3 

bitasoheili@yahoo.com  
 
گوجه فرنگي شهرستان کوثر شايع و خسارت سنگيني را به کشاورزان منطقه وارد   در مزارع ( (Phelipanche aegyptiacaگل جاليز 

جهت کنترل شيميايي گل جاليز آزمايش مزرعه اي در  که در بعضي موارد کشاورزان مزارع آلوده را به حال خود رها کردند. کرد به طوري
تکرار اجرا شد.  3تيمار و 13ستان کوثر که سابقه  آلودگي به علف هرز گل جاليز را داشت در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با شهر

گرم ماده تجاري در هکتار،  75و  50، 25به ميزان   (Apyros  WG 75تيمارهاي آزمايشي عبارت بودند از علف کش سولفوسولفورون )
به ميزان  (Roundup 41 ECگرم ماده تجاري در هکتار، علف کش گليفوسيت )120و 60، 30،  20ميزان  علف کش ريم سولفورون به 

ها   تيمارهاي علف کش .و دو تيمار شاهدآلوده به گل جاليز و بدون آلودگي به گل جاليز ميلي ليتر ماده تجاري در هکتار 100و  75، 40،50
براي يادداشت برداري ميزان خسارت ظاهري بر روي نگي در سه نوبت اعمال گرديدند. روز پس از کاشت نشاهاي گوجه فر 50و  40، 30

استفاده شد. نتايج تجزيه واريانس داده ها نشان داد که صفات مربوط به تعداد و  (EWRC)گوجه فرنگي از روش امتياز بندي اروپائي
خسارت ظاهري روي بوته هاي گوجه فرنگي در سطح احتمال  ا عملکرد ميوه گوجه فرنگي، وزن تر و خشک بوته هاي گل جاليز و ميزان 

معني دار بود. در بين تيمارها علف کش گاليفوسيت در دوزهاي مختلف  %5معني دار و تعداد گل جاليز در تيمارهاي مختلف در سطح  %
يتر ماده تجاري در هکتار باعث ميلي ل 100و 75هر چند موجب کنترل کامل رشد گل جاليز در کرتهاي آزمايشي شد ولي در دوزهاي 

-30ميلي ليتر ماده تجاري در هکتار باعث خسارت ظاهري  50و  40درصد و از بين رفتن گياه زراعي و در دوزهاي  100خسارت ظاهري 
 درصد روي بوته هاي گوجه فرنگي، توقف رشد )عدم برداشت محصول در چين اول ( و کاهش شديد عملکرد محصول گرديد. عملکرد 20

ميلي ليتر ماده تجاري در  50تن در هکتارو در دوز 4ميلي ليتر ماده تجاري در هکتار،  40محصول در تيمار     علف کش گاليفوسيت با دوز
تن در هکتار( تفاوت معني داري داشت. در بين تيمارهاي مختلف  3/23تن در هکتاربود که در مقايسه با شاهد بدون گل جاليز)  5/2هکتار 

گرم در هکتار و سه بار کاربر از نظر صفات قطر ،تعداد و عملکرد ميوه و همچنين کاهش وزن تر و خشک علف هرز گل  60ورون ريم سولف
درصدي گل  20جاليز ، و عدم ايجاد يا بوجود آوردن خسارت جزيي روي بوته ها در بين تيمارهاي مختلف بهتر عمل کرده و باعث کاهش 

 ه است.جاليز نسبت به تيمار شاهد شد
 

 انگل، خسارت ظاهري ، عملکرد، وزن تر و خشک.  : کلیدی هایواژه
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در  Silene conica  (Caryophyllaceae)ی مقدماتی ترکیب توده جمعیتی حشرات شکارشده توسط گیاه مطالعه

 شهرستان داراب، استان فارس، ایران 

 
 1عباس میرسلیمانیو  1عباس محمدی خرم آبادی

 

 .گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز، داراب، ایرانبخش تولیدات .1
 mohamadk@Shirazu.ac.ir 

 

گونه آن  26گونه گياهي در ايران است که  98و مشتمل بر  Caryophyllaceaeهاي بزرگ خانواده يکي از جنس Sileneجنس 
شود که از اواسط پاييز در ، يک علف هرز مهم مزارع گندم محسوب ميS. conicaباشند. در شهرستان داراب، گونه اندميک ايران مي

ويژه در دوران رسد. اين گياه در طول رشد و نمو خود و بهمزارع سبز شده و دوران رشد و نموي آن در اواخر ارديبهشت ماه به پايان مي
شود. پژوهش کند که باعث چسبيدن حشرات به آن ميد توليد ميآذين خوها و گلها، برگدهي و گلدهي، ماده چسبناکي را روي ساقهساقه

در محوطه دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي داراب پرداخته است.   S. conicaحاضر به بررسي ترکيب توده جمعيتي چسبيده به گياه 
شرات به دام افتاده در ماده چسبناک روي بوته اين گياه به طور تصادفي برداشت و ح 8، تعداد 1394بدين منظور در پنجم ارديبهشت ماه 

آوري شده در سطح راسته و خانواده شناسايي گرديدند. نتايج آوري و شمارش شدند. سپس حشرات جمعهاي اين گياه جمعهر کدام از بوته
حداکثر تعداد حشره روي يک  عدد روي هر بوته به دام افتاده بودند. 33حشره با ميانگين  264ها، نشان داد که در مجموع روي اين بوته

ريشکداران غشاييان، ناجورباالن و جورباالن، دوباالن، بالآوري شده متعلق به پنج راسته بالعدد ثبت گرديد. افراد جمع 8و حداقل  71بوته، 
رباالن و زيرراسته جورباالن جو پوشان بودند. بيشترين تعداد افراد شکار شده مربوط به راسته بال غشائيان و پس از آن راستهو سخت بال

، Formicidaeها ، مورچهAphidiinaeو اغلب از زيرخانواده  Braconidaeهاي غشائيان، افراد خانوادهبودند. از راسته بال
Platygastridae  و باالخانوادهChalicidoidea از راسته ،Hemiptera افراد باالخانواده ،Aphidoidea  و خانواده
Anthocoridae ،ها هاي پشهاز راسته دوباالن، زيرراستهNematocera ها و مگسCyclorrhaphaهاي پوشان، خانواده، از سخت بال
Coccinellidae ،Cerambycidae  وStaphylinidae متر در به دام افتاده بودند. اندازه بدن در حشرات به دام افتاده از يک ميلي

اي متغير متر در راسته سخت بال پوشان، به طور مثال کفشدوزک هفت نقطهميلي 10داران تا حداکثر ريشکافراد به دام افتاده از راسته بال
با ترشح ماده چسبناک يک  S. conicaتحليل است. از ديدگاه کنترل زيستي، گياه هاي متفاوتي،   قابلبود. نتايج اين پژوهش از ديدگاه

گردد که الزم است با ها در طبيعت و يک تهديد محسوب ميعوامل کاهش دهنده جمعيت آن گياه تله براي زنبورهاي پارازيتوئيد و يکي از
ها توسط ماده ويژه پشهکنترل اين علف هرز، از اين دشمنان طبيعي در مزارع حفاظت و حمايت کرد. با اين حال، جذب و شکار دوباالن و به

هاي انساني به عنوان يک ماده طبيعي و کارا و دوباالن مزاحم در منازل يا مکانتواند در مبارزه با آفات بهداشتي چسبناک اين گياه، مي
مورد استفاده قرار گيرد. مطالعات ديگري به منظور شناخت ترکيبات جذاب و مواد تشکيل دهنده ماده چسبناک ترشح شده توسط اين گياه و 

  باشد.        هاي چسبنده ضروري ميامکان استفاده از آن در تله
 

    .conica Sileneعلف هرز، گياه تله، ماده چسبنده،  های کلیدی:واژه
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 هرز باریک برگ مزارع زعفران هایدر کنترل علف ،.Messor spنقش مورچه ها ی دروگر، 
 

 2حسین فرازمندد و1 ، عیسی جبله1رضا عابدینی

 

 ..گروه گیاهپزشکی، دانشگاه علم و فرهنگ، واحد کاشمر، ایران1
  پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.سه تحقیقات گیاهموس. 2

reza.abedini.mazde@gmail.com 

 
و همچنين کاهش کميت و علف هاي هرز از جمله عواملي هستندکه به عنوان رقيب گياهان زراعي براي فضا، نور، آب و مواد مغذي 

هاي هرز باريک برگ مانند جو وحشي، را محدود مي کنند. علف کيفيت محصول،  توليد محصوالت کشاورزي از جمله زعفران
Hordeum spontaneum C. Koch،  ،و يوالف وحشيAvena fatua L.، هاي هرز در مزارع زعفران که يکي از مهمترين علف

کنند، که اين خود باعث کش بسيار زيادي در مزارع زعفران استفاده مينه براي مبارزه با آنها سموم علفباشند، که کشاورزان ساالمي
توانند عامل مناسب براي مي formicidaeهاي خانواده شود. طبق مشاهدات عيني مورچهکاهش قيمت محصول در بازارهاي جهاني مي

هاي کامل تصادفي با سه تيمار طراف النه خود باشند. اين بررسي در  قالب طرح بلوکهاي هرز مخرب به منظور تغذيه در اآوري علفجمع
مزرعه با حضور  -1آباد انجام شد. اين. تيمارها شامل در شهرستان خليل 1394تکرار در سه مزرعه زعفران،  از اوايل مرداد ماه سال  5در 

هاي هرز )در اين مزرعه با حضور مورچه و حذف مکانيکي بذور علف -2(، هاي هرز )مزرعه شاهدمورچه و بدون حذف مکانيکي بذور علف
آوري شده توسط مورچه، هر چند روز از جلوي النه جمع آوري شده و به جاي آن غذاي مصنوعي براي تيمار از اوايل شهريور ماه، بذور جمع

درصد( و بدون  85کش کارباريل ها توسط حشرههاي مورچهمزرعه با حذف مورچه )با استفاده از سمپاشي النه -3شد(، حشره ريخته مي
هاي هرز سبز شده هرکدام از تيمارها با استفاده از کادر يک مترمربع مورد شمارش قرار هاي هرز، بود. تراکم علفحذف مکانيکي بذور علف

علف هرز( در سطح يک درصد  9/40انگين علف هرز( و سوم )با مي 86/35گرفت. نتايج نشان داد که بين تيمارهاي اول )با ميانگين 
داري علف هرز( با ديگر تيمارها در سطح يک درصد اختالف معني 8/15داري وجود نداشت، ولي بين تيمار دوم )با ميانگين اختالف معني

ها در شده توسط مورچهآوري ها حذف نشده اند و بذور علف هاي هرز جمعآمده نشان داد، در مزارعي که مورچهوجود داشت. نتايج بدست
هاي هرز را داشت. و در صورت جمع آوري نشدن اين بذور، بذرهاي آوري شدند، کمترين تراکم علفاطراف النه بصورت مکانيکي جمع

توان از اين حشرات جهت کمک کردن در شود. بنابراين ميها، مجدد بوسيله آب آبياري در سطح مزرعه پخش ميشده توسط مورچهجمع
هاي هرز باريک برگ رويه عليه علفهاي بيآوري اين بذور به صورت مکانيکي وکنترل علف هرز مزارع استفاده نموده و از سمپاشيجمع

 در مزارع زعفران جلوگيري نمود.
 

 زعفران، مورچه، علف هرز، کنترل بيولوژيک.  های کلیدی:واژه
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 ایجاد گیاه تراریخته توتون مقاوم به علف کش بستا

 
  ، مقصود پژوهنده و محسن سجادی فردخدیجه مسلم نژاد 

 

 مراغه-جاده تبریز 35گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، کیلومتر 

kh.moslemnejad71@gmail.com  

 
دارد. مبارزه با  توليدکننده اش کشورهاي در اقتصاد مهمي از خانواده سوالناسه،  نقش  (Nicotiana tabacum) توتون زراعي گياه
هاي اختصاصي گران قيمت باعث هاي هرز يا کاربرد علفکشهاي هرز در زراعت اين گياه اهميت داشته و هزينه بر است. وجين علفعلف

هاي عمومي است. کشهاي هرز استفاده از گياهان مقاوم به علفنترل علفهاي کشود. يکي از بهترين راهافزايش هزينه توليد محصول مي
کننده از آنزيم گلوتامين سنتتاز در گياهان و  کش غيرانتخابي، با طيف وسيع و ممانعت( با نام تجاري بستا يک علفPPTفسفينوتريسين )

)مقاومت به بستا( با توليد  barشود. ژن ها ميي گياه و مرگ آنهاها است. ممانعت از اين آنزيم منجر به تجمع آمونياک در سلولباکتري
کش باعث مقاومت به اين علفکش عمومي آزاد علف 2NH( بوسيله استيله کردن گروه PATآنزيم فسفينوتريسين استيل ترانسفراز )

زميني يشکر، گل اطلسي، سيبجداسازي شده و تاکنون به گياهان ن  Streptomyces hygroscopicusشود. اين ژن از باکتريمي
بستا در کش در ايجاد مقاومت به علف barمنتقل شده است. در اين پژوهش، اثر ژن  زمينيو سيب چغندر قند، گندم ، برنج،، ذرتشيرين

بدون هورمون کشت شدند.  MSگياه توتون مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور بذرهاي استريل شده گياه توتون رقم سامسون در محيط 
( جهت انتقال ژن به گياه استفاده شد. وکتور مذکور بعد از تکثير در CaMV35S)تحت پروموتور  barداراي ژن  pKB12از وکتور 

Escherichia coli ويه سTop10  استخراج شده و با روش الکتروپوراسيون به باکتريAgrobacterium tumefaciens  سويه
LB4404  انتقال داده شد. اگروباکتريوم حاصل در محيطLB 600هاي کانامايسين و ريفامپيسين تا رسيدن بيوتيکحاوي آنتيOD  به

روز  دقيقه تلقيح شده و دو 10اي استريل، توسط اين آگروباکتري به مدت ههاي برگ حاصل از گياهچهرشد داده شد. ريزنمونه 8/0-6/0
( BAPو  NAAهاي ، سفوتاکسيم به همراه هورمونPPTحاوي  MSها به محيط گزينشي )کشت شدند. سپس ريزنمونهدر تاريکي هم

گزينش شدند. محيط  PPTکش علف هفته در محيط حاوي 4-3به مدت  هاي برگ منتقل شدند. گياهان تراريخت حاصل از ريزنمونه
MS 1 حاوي mg/l NAA ،0.2 mg/l BAP  وmg/l 500 هاي برگ بهترين محيط براي باززايي ريزنمونه %90 سفوتاکسيم، با بازده
. از دبوجود آمدنهاي برگ اي گزينش و باززايي از ريزنمونهالين گياه تراريخت مقاوم به علفکش از طريق يک فرايند دو مرحله 15بود. 

-RTو   PCRتحليل مولکولي باتجزيه و انجام شد.  RNAو  DNAگياهان تراريخت حاصل و همچنين شاهد غير تراريخت استخراج 

PCR به کمک آغازگرهاي اختصاصي ژنbar   ورود اين ژن، بيان و پايداري آن را در گياهان تراريخت نسل اول و دوم تأييد کرد. نتايج
کش بستا شده است. در کشت اين گياهان به توتون باعث مقاومت قابل توجه اين گياه به علف barوفق ژن دهد که انتقال منشان مي

تراريخت مقاوم به علفکش عمومي تنها يکبار سمپاشي با علف کش عمومي در اوايل کشت براي مبارزه با تمامي علف هاي هرز کافي 
 خواهد بود.

 

 کش، بستا، فسفينوتريسين. توتون ، مقاومت، علف : کلیدی هایواژه
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های هرز مزارع کشت جدید در رویشی علفهای سنکور و آترازین در کنترل پیشکشارزیابی کارایی اختالط علف

 کشت و صنعت نیشکر دهخدا
 

  3و پیام زالی کاکش 2، جمال سعودی1عباس آبین

 

 کارشناس گیاه پزشکی مطالعات کاربردی کشت و صنعت نیشکر دهخدا.1
 امدیر مطالعات کاربردی کشت و صنعت نیشکر دهخد .2 
 پزشکی مطالعات کاربردی کشت و صنعت نیشکر دهخداسرپرست اداره زراعت و گیاه .3 

abbas.abin2020@gmail.com 

 

ي آن ( است که براي استحصال قند از ساقهPoaceae( گياهي بزرگ جثه ازخانواده گندميان )Saccharum officinarumنيشکر )
هاي هرز بيشترين خسارت اقتصادي را در بين آفات اين گياه زراعي گيرد. در کشت و کار نيشکر، علفبطور ساليانه مورد برداشت قرار مي

کش سنکور )متري بوزين( و آترازين از گروه هاي هرز نيشکر، علفهاي مورد استفاده در کنترل پيش رويشي علفکشدارند. عمده علف
هاي مختلف ها عموماً به شکل مخلوط در مخزن سمپاش و در نسبتکشباشند. اين علفمي IIتوسنتز از طريق فتوسيستم هاي فبازدارنده

ها و همچنين استفاده کشهاي رايج، کاربرد مجزاي اين علفشوند، اما در مشاهدات ميداني مشخص شد که برخالف روشبه کار برده مي
هاي هرز مزارع پلنت )کشت جديد( نيشکر مؤثر باشد. تاکنون آزمايشي در جهت تواند در کنترل علفاز دوزهاي کاهش يافته آنها نيز مي

ها در مزارع جوان کشت و صنعت نيشکر دهخدا )مزارع نيشکري با سابقه کشت حدود کشتعيين بهترين ترکيب و ميزان مصرف اين علف
هاي کامل تصادفي با شش تيمار و در سه تکرار در مزارع کشت جديد رح بلوکپنج سال( صورت نگرفته است. بنابراين آزمايشي در قالب ط

 5/2و  2کيلوگرم در هکتار(، سنکور )به ميزان  4و  3صورت گرفت. تيمارها شامل آترازين )به ميزان 1394اين شرکت در تابستان سال 
هاي هرز مزرعه شامل شاه افسر در هکتار( بودند. علفکيلوگرم  1+2و  2+2کيلوگرم در هکتار(، ترکيب سنکور و آترازين )به ميزان 

(Melilotus officinalis( يونجه زرد ،)Medicago lupulina( يوالف وحشي ،)Avena ludoviciana( و جوموشي )Hordeum 

murinumنتايج آزمايش هاي هرز ارزيابي شدند. هاي آزمايشي تحت عنوان کلي علف( بودند که به علت عدم يکنواختي حضور در کرت
کيلوگرم در هکتار به ترتيب باعث کاهش  1+2و  2+2کيلوگرم در هکتار سنکور و ترکيب سنکور و آترازين 2و  5/2نشان دادند که مصرف 

روز پس از سمپاشي(  45هاي هرز )درصدي تراکم علف 2/74و  90، 2/96، 100درصدي وزن خشک و کاهش  2/87و  6/90، 96، 100
درصدي وزن خشک  4و  0کيلوگرم که باعث کاهش به ترتيب  4و  3آماري مشترکي قرار گرفتند. اما با تيمار آترازين دوز شدند و در گروه 

درصد و به روش دانکن بودند. مقايسه  5دار در سطح احتمال هاي هرز شدند داراي اختالف آماري معنيدرصدي تراکم علف 2/14و  0و 
هاي هرز مزرعه کش سنکور نقش اصلي را در کنترل علفها در دوزهاي مختلف نشان داد که علفکشکاربرد مجزا و مخلوط اين علف

هاي هرز نيز دست يابد. درصدي علف 100کش آترازين توانست به کنترل آزمايشي کشت جديد نيشکر ايفا کرد و بدون اختالط با علف
کش در رسد استفاده از اين علفداري وجود ندارد، بنابراين به نظر ميکيلوگرم در هکتار سنکور اختالف معني 5/2و  2همچنين بين دوز 

هاي هرز مزرعه کشت جديد نيشکر رويشي علفکش آترازين در کنترل پيشکيلوگرم در هکتار و عدم اختالط با علف 2ميزان مصرف 
 کارآمد و از نظر اقتصادي به صرفه باشد.

 

 ، تراکم ،وزن خشک.IIهاي فتوسيستم ا، بازدارندههمتري بوزين، تريازين : کلیدی هایواژه
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 های رایج در زراعت پیازکشمتالین با  علفکش پندیمقایسه تأثیر فرموالسیون جدید علف
 

 2رحمانی مرضیه و2صیادمنصور عبدالرضا ،1لطفی ماوی فرید

 

 های هرز.کارشناس ارشد علف1

 ایران -انتهر کاال، بازارگان شرکت توسعه و تحقیق بخش -.2
f_lotfi@bazargankala.com 

 

 است کشيعلف فرموالسيون جديد ميکروکپسوله پندي متالين  با نام تجارتي پرول براي کنترل علف هاي هرز پياز عرضه شده است. پرول
 مرگ نهايت در و گياهي هايمرگ بافت موجب ترتيب اين به و کرده ايجاد اختالل گياه مريستمي هايبافت در سلولي تقسيم فرايند در که

 پيـاز مزارع رايج هايعلفکش با پرول )پندي متالين با فرموالسيون جديد( علفکش مقايسه در اين آزمايش با هدف .گرددمي هرز هايعلف
 کـش لفع -1 شامل آزمايشي تيمارهاي. گرديد اجرا 1394جيرفت در سال  در تکرار 3 و تيمار 3 با تصادفي کامل هايقالب طرح بلوک در

درصد اي  33متالين  پندي -2 پيش رويشي، صورت به gr ai/ha1365   درصد فرموالسيون سي اِس( به ميزان 5/45پرول )پندي متالين 
 هالوکسـي+  gr ai/ha  480درصد اي سـي، بـه ميـزان  24فلورفن  اکسي -3 و رويشي پيش صورت به gr ai/ha  990سي، به ميزان 

. بودنـد هرز، هايعلف برگي چهار تا دو مرحله در رويشي پس صورت به gr ai/ha  108د اي سي، به ميزان درص 8/10استر  آرمتيل فوپ
 تفکيک به هرز هايتراکم علف در مرحله اول. گرفت انجام آزمايشي تيمارهاي اعمال بعد از روز 40و  20برداري به فاصله  نمونه مرحله دو

در هر دو مرحله انجام گرديـد.  (EWRC)هرز  هايعلف چشمي ارزيابي اسبه گرديد، همچنينگيري و درصد کاهش تراکم محاندازه گونه
 داد نشـان ساله. نتايجهاي هرز غالب مزرعه پياز عبارت بودند از گزنه وحشي، پنيرک، تاج خروس، سلمه تره، ترب وحشي و چمن يک علف

و بـر اسـاس تجزيـه  بود آزمايشي هايکشعلف بين برتر تيمار پرول کشعلف پياز، مزارع برگ پهن و برگ باريک هرز هايعلف کنترل در
درصد  80درصد، علف هاي هرز خرفه، سلمه تره و علف شور را بيش از  95علف هاي هرز پنيرک و گزنه وحشي را بيش از  توانست آماري،

کش پرول، بالفاصله پس از کشت يـا نشـاء ربرد علفبهترين زمان کا .نمايد درصد کنترل 50و علف هاي هرز مرغ و اويار سالم را بيش از 
-هاي هرز و خاک مصرف است. از طرفي، طوالني بودن مدت کنترل علـفپياز تا حداکثر يک هفته بعد از آن به صورت پيش رويشي علف

کـش نسـبت بـه ين علفکش و کند رهش بودن آن به دليل فرموالسيون ميکروکپسوله، از محاسن و مزاياي باالي اهاي هرز در اين علف
زني و رشد هاي هرز دوباره شروع به جوانهها بود، به طوري که در ساير تيمارهاي آزمايشي بعد از حدود دو تا سه هفته، علفکشساير علف

 کردند اما در تيمار پرول اين مدت، در صورت تأمين رطوبت خاک، سي الي چهل روز افزايش يافت.
 

 رويشي، پرول.پرول، پيش های کلیدی:واژه
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 منطقه در زمینی سیب رایج مزارع هایکشعلف با متالینمیکروکپسوله پندی فرموالسیون کشعلف کارایی مقایسه

 جیرفت

 
 2رحمانی مرضیه ،2صیادمنصور عبدالرضا ،1لطفی ماوی فرید

 

 های هرز.کارشناس ارشد علف1
 ایران -تهران کاال، بازارگان شرکت توسعه و تحقیق . بخش2

f_lotfi@bazargankala.com 

 

 100 توانند تامي باشند که در صورت عدم مديريت مناسب مي زميني سيب زراعت زا دريکي از مهمترين عوامل خسارت هرز هايعلف
کپسوله فرموالسيون جديد ميکرو .باشدهاي هرز ميعلف مديريت هايروش ترينمتداول از شيميايي محصول را از بين ببرند. کنترل درصد

 ايجاد اختالل گياه مريستمي هايبافت سلولي ها است. اين علفکش در تقسيماز گروه دي نيترو آنيلينپندي متالين  با نام تجارتي پرول 
 در زميني، سيب مزارع رايج هايکشعلف پرول با کش جديدعلف مقايسه اين آزمايش با هدف .شودمي هرز هايعلف مرگ سبب و کرده

پرول  -1 :تيمارها عبارتند از. گرديد طراحي و اجرا 1394جيرفت در سال زراعي  در تکرار 3 و تيمار 9 با تصادفي کامل هايقالب بلوک
 grدرصد اي سي، به ميزان  33متالين  پندي -2به صورت پيش رويشي،  gr ai/ha 1365درصد سي اِس(،  5/45)پندي متالين 

ai/ha990  ،درصد پودر وتابــل، به مـيزان  70بوزين متري  -3به صورت پيش رويشيgr ai/ha 700 پرول  -4 رويشي، پيش صورت به
 grبوزين به ميزان  متري -6 رويشي، پس صورت به gr ai/ha 700بوزين  متري  -5به صورت پس رويشي،  gr ai/ha 1365به ميزان 

ai/ha 525  + درصد اس ال به ميزان  20پاراکواتgr ai/ha 600 متالين به ميزان  پندي -7 رويشي، پس صورت بهgr ai/ha 990  +
 gr ai/ha 600پاراکوات، + رويشي پيش صورت به gr ai/ha 1365پرول،  -8 رويشي، پس صورت به gr ai/ha 600پاراکوات به ميزان 

بعد  روز 40و  20فاصله  برداري به نمونه مرحله دو رويشي. پيش صورت به gr ai/ha 1592پرول به ميزان  -9 و رويشي پس صورت به
گيري و درصد کاهش تراکم محاسبه اندازه گونه تفکيک به هرز هايتراکم علف در مرحله اول. گرفت انجام آزمايشي تيمارهاي اعمال از

نشان تجزيه واريانس و آناليزهاي آماري  در هر دو مرحله انجام گرديد. نتايج (EWRC)هرز  هايعلف چشمي ارزايابي گرديد، همچنين
گزنه وحشي را  درصد، 86وحشي را  ترب هرز هايتوانست علف و بود آزمايشي هايکشعلف در بين برتر تيمار پرول کشداد که علف

درصد  100ساله را يک چمن درصد، 90خرفه، چغندر وحشي و سلمه تره را بيش از  درصد، 84پنيرک و تاج خروس را بيش از  درصد، 100
کش پرول، بالفاصله پس از کشت سيب زميني تا حداکثر بهترين زمان کاربرد علف .کند کنترل درصد 90ا بيش از را ر بذري هايمرغ و

يک هفته بعد از آن به صورت پيش رويشي و خاک مصرف است، ضمناً وجود رطوبت در خاک باعث افزايش مدت ماندگاري و تأثير بهينه 
 شود.هاي هرز ميکش بر روي علفاين علف

 

 رويشي، پرول.پرول، پيش های کلیدی:هواژ
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 در استان کردستان (L.  Tortrix viridana)خوار بلوط  تاکینید پارازیتویید جوانه هایمگس

 2زادهو حسین لطفعلی 2سیدی صاحباری فرناز، 1صالح الدین کمانگر

 ردستان، سنندج، ایران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی ک بخش تحقیقات گیاهپزشکی،   -1
 شرقی، تبریز، ایرانبخش تحقیقات گیاهپزشکی،  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان  -2

salahkamangar@yahoo.com  
 

باشد با توجه به اين که  استان کردستان مي جنگل هاي غرب وط در يکي از آفات مهم بل .Tortrix viridana Lپروانه جوانه خوار بلوط 
تر کنترل آفات بسيار ضروري  هاي ايمن کنترل شيميايي آفات در اکوسيستم هاي طبيعي بسيار مشکل و تقريباً غير ممکن است، يافتن راه

ين قدم در اين روش، شناسايي اين عوامل طبيعي مي باشد. ها، استفاده از دشمنان طبيعي آفات و اول باشد. يکي از مهمترين اين روشمي 
با توجه به اين که جنگل  در اين بررسي سعي شد پارازيتوئيد هاي آفت شناسايي شده و ميزان تاثير اين عوامل بر جمعيت آفت تعيين گردد. 

ار دارند، عمليات اجرايي پروژه نيز در اين دو هاي مريوان و بانه قرهاي بلوط استان کردستان، عمدتاً در غرب استان و در شهرستان 
خوار  هاي منطقه مريوان به آفت جوانهانجام شد. با توجه به شدت و وسعت آلودگي جنگل  1392و  1391هاي  شهرستان در طي سال

د. در طول اجراي تحقيق، با برداري انتخاب گرديجي( و ديگري در شرق )کوليت( براي نمونه بلوط، دو نقطه يکي در جنوب مريوان )قلعه
آوري و به آزمايشگاه  عدد تخم آفت، به منظور خروج پارازيتوييد هاي احتمالي، جمع 50هاي آلوده، هر بار حداقل  بازديد هفتگي از جنگل

شخص )در چهار تکرار(، ي مهاي آفت، با بازديد هفتگي از جنگل هاي آلوده، از هر منطقه منتقل شدند. هم زمان با ظهور الرو ها و شفيره
آوري و در ظروف پرورش قرار داده شده و در طول دوره پرورش، برگ تازه بلوط در اختيار الروها عدد الرو و يا شفيره جمع  100حداقل 

سم و نوع آوري و شناسايي و ميزان پارازيتيها به صورت روزانه، پارازيتوئيدهاي خارج شده جمع قرار داده شد و با بازديد مرتب قفس
 Nemorilla (,Meigen)هاي آفت، سه گونه مگس پارازيتوييد  با بررسي الرو ها و شفيره پارازيتوئيد در هر مرحله مشخص شد.

maculosa،  (Meigen,) Eumea mitis  و(Meigen,) Pales pavida يمتعلق به خانواده Tachinidae يو زيرخانواده 
Exoristinae يشناسايي شدند که گونه E. mitis  هاي مذکور ها نشان داد که مگس  شود. بررسيبراي اولين بار از ايران گزارش مي

ها و ميزان دهند اما جمعيت اين مگس ( را مورد حمله قرار مي 5و  4خوار بلوط )عمدتاً الروهاي سنين  الرو هاي سنين باالي جوانه
داراي فراواني بيشتري   P. pavidaد بود. در ميان سه گونه مگس فوق الذکر، گونه ها بسيار پايين و کمتر از يک درص پارازيتيسم آن

فقط در منطقه بانه   .mitis E ي کمترين فراواني جمعيت را دارا بود و گونه N. maculosaي ي ديگر بود و گونهنسبت به دو گونه
 آوري شد.جمع

 . Tachinidae ،Tortrix viridanaازيتوييد، پارمگس خوار بلوط، کردستان، جوانه های کلیدی:واژه
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 شرقیدر استان آذربایجان Platygasteridaeمطالعه مقدماتی سه زیرخانواده از زنبورهای خانواده 

 3و شهزاد ایرانی پور 2مرتضی شمسی، 1زادهحسین لطفعلی

 ، ایران  شرقی، تبریزان آذربایجانکشاورزی و منابع طبیعی استو آموزش پزشکی، مرکز تحقیقات بخش تحقیقات گیاه -1
 نپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز، تبریز، ایراروه گیاهگ  -2

 ن، ایرا پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریزگروه گیاه -3
hlotfalizadeh@gmail.com 

 

شدند، شناخته مي Scelionidaeکه در گذشته تحت عنوان خانواده  Teleasinae و  Scelioninae ،Telenominae هايدهزيرخانوا
کنند. اين داراي پراکنش جهاني هستند. اين زنبورها حشراتي مفيد هستند که در طبيعت نقش مهمي را در کنترل آفات کشاورزي ايفا مي

و  1392هاي ها و راسته هاي مختلف حشرات هستند. اين تحقيق در سالارازيتوييد تخم عنکبوتزنبورها جثه کوچکي داشته و همگي پ
هاي مورد نظر با استفاده شرقي انجام گرفت. نمونهها در نواحي مختلف استان آذربايجانخانوادهبراي شناسايي فون زنبورهاي اين زير 1393

آوري شده با استفاده از منابع قابل دسترس انجام گرفت. از مشخصات هاي جمعناسايي نمونهاند. شآوري شدهاز تله ماليز و تله تشتکي جمع
ها استفاده شد. بر اساس تحقيق حاضر که به مختلف مورفولوژيکي موجود بر روي سر، شاخک، سينه، بالها، شکم و پاها براي شناسايي

در ايران به عمل آمد،  Telenominae و  Scelioninae ،Teleasinaeهاي خانوادهي فونستيک زنبورهاي زيرعنوان اوّلين مطالعه
گونه و شش  11آوري و شناسايي شد که از اين تعداد، تعداد  خانواده جمعگونه از اين سه زير 21جنس و  10نمونه متعلق به  244تعداد 

و تعداد  هشت گونه و دو جنس  Teleasinaeخانواده ر، تعداد دو گونه و دو جنس متعلّق به زيScelioninaeجنس متعلّق به زيرخانواده 
باشند. اين شش جنس جديد جنس براي فون ايران جديد مي 6گونه و  20بودند. از اين تعداد  Telenominaeمتعلّق به زيرخانواده 

کلکسيون حشرات بخش  هاي مورد مطالعه درنمونه .Proteleasو  Baeus ،Baryconus ،Calliscelio ،Idris ،Scelioعبارتند از 
 هاي شناسايي شده عبارت است از:شوند. گونهپزشکي، مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي نگهداري ميتحقيقات گياه

Baeus seminulum Haliday, 1833* Proteleas rugosus (Kozlov, 1961)* 
Baryconus europaeus (Kieffer, 1908)* Teleas rugosus (Kieffer, 1908)* 

Calliscelio ruficollis Szeleyi, 1941* Telenomus angustatus Thomson, 1861* 
Gryon muscaeformis Nees, 1818* Telenomus harpyiae Mayr, 1879* 

Gryon solutus (Kononova and Petrov, 2001)* Telenomus hofmanni Mayr, 1879* 
Idris aureonitens Szabo, 1965* Telenomus pentophera Mayr, 1879 
Idris clypealis (Huggert,1979)* Telenomus punctatissimus Ratzeburg, 1844 

Idris desertorum (Priesner, 1951)* Trissolcus cantus (Kozlov & Le, 1977) 
Idris diversus Wollaston, 1858* Trissolcus cephalotes (Kozlov & Le, 1977) 
Idris rufescens (Kieffer, 1908)* Trissolcus rufiventris (Mayr, 1907) 

Scelio rugosulus (Latreille, 1805)*  

 خانوادههاي متعلق به زيربدين ترتيب ليست گونه تعلق داشتند. Idrisو  Telenomusبيشترين تعداد گونه مورد مطالعه به دو جنس 
Scelioninae  خانواده گونه و هفت جنس، زير 16در ايران بهTeleasinae خانواده به دو گونه و دو جنس و زيرTelenominae  33به 

 Telenomusو  Gryon muscaeformisهاي گونه .گونه( 51جنس و  12خانواده، رسد )در مجموع سه زيرگونه و سه جنس مي

harpyiae هاي جمعرخوردار بودند. از سوي ديگر با توجه به فراواني اغلب نمونهدر منطقه مورد مطالعه به ترتيب از بيشترين فراواني ب-

تواند تحت رسد، زمان اوج فعاليت اين زنبورها مربوط به اين ماه باشد. البته اين امر ميآوري شده در تابستان و به ويژه در تيرماه به نظر مي
 هاي بيشتر است.بررسيتاثير شرايط محيطي و جمعيت ميزبان آنها نيز باشد که نيازمند 

 .Scelioninae ،Telenominae ،Teleasinae فون، پارازيتوييد،های کلیدی: واژه
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  از ایران  Eupelmidae (Hym.: Chalcidoidea)گزارش جدید یک جنس و چهار گونه از خانواده 

  2و لیال قدیرزاده 1حسین لطفعلی زاده

 

   یزتبر ی،شرقیجاناستان آذربا یعیو منابع طب یآموزش کشاورز و یقاتمرکز تحق ی،پزشکیاهگ یقاتبخش تحق -1
  یرانا یز،تبر یز،واحد تبر یدانشگاه آزاد اسالم ی،دانشکده کشاورز ی،پزشکیاهروه گگ  -2

com.hlotfalizadeh@gmail 
 

اين خانواده شامل  باشد.يم Chalcidoideaي ، باالخانوادهApocritaراسته غشائيان، زيراز راسته بال Eupelmidaeخانواده زنبورهاي 
حشرات گوناگون در مراحل مختلف زيستي اين زنبورها حشرات کوچکي هستند که پارازيتوييد  جنس در دنياست. 51گونه در  931

آميزي در توانند به طور موفقيتباشند. به اين ترتيب، آنها ميمي هاتعداد اندکي نيز پارازيتوييد تخم عنکبوت مختلف هستند. هايراسته

زنبورهاي اين خانواده با مشخصات . گيرندهاي کنترل بيولوژيک براي مبارزه با آفات کشاورزي يا جنگلي مورد استفاده قرار برنامه

کشيده و  Anellus ها حاوي يکک در اغلب گونهبدن داراي جالي فلزي، شاخمورفولوژيک زير از ساير زنبورها قابل تفکيک هستند: 
پيش ران پاي ي پهلويي سينه دوم به خوبي رشد کرده و متورم و فاقد شياري جهت قرارگيري ران پاي مياني، بندي، ناحيهفونيکول هفت

انتهاي ساق پاي دوم اغلب مشخص، خار  Notauli، در پشت سينه ناحيه ميان قفسه سينه داراي شيار دوم نزديک به پيش ران پاي سوم، 
پيش از اين تحقيق، نه گونه رشد کرده و بزرگ، پنجه پاي مياني قطور و در سطح زيرين بند اول داراي يک يا دو رديف خار کوتاه و قطور. 

به   ود.طي گزارشات متعدد به صورت پراکنده از نقاط مختلف کشور گزارش شده ب Chalcidoidea Databaseاز اين خانواده در سايت 
در فصل بهار و  1394تا  1393هاي وري آنها در سالآبرداري و جمعنمونه Eupelmidaeي منظور شناسايي زنبورهاي پارازيتوييد خانواده

ر آوري شامل تله ماليز، توبرداري و بررسي زنبورهاي اين خانواده از ابزارهاي جمعانجام پذيرفت. براي نمونهغرب کشور از شمالتابستان 
شناسايي  نيز مورد بررسي قرار گرفت. 1392تا  1386هاي جمع آوري شده از سال گيري و تشتک رنگي استفاده شد. همچنين نمونهحشره
، تعداد سه گونه متعلق به Eupelmusنه گونه متعلق به جنس  ها توسط نگارنده اول انجام گرفت. براساس نتايج تحقيق حاضر، تعدادنمونه
آوري و از اين خانواده جمع Brasema و يک گونه متعلق به جنس   Eusandalumيک گونه متعلق به جنس، Anastatus جنس

هستند. با لحاظ کردن همه گزارشات منتشر شده، بدين ترتيب اين خانواده  Eupelminaeي شناسايي شد که همگي متعلق به زيرخانواده
، )چهار گونه( Anastatus Motschulsky، شش جنس Eupelminaeو  Calosotinaeدو زيرخانواده گونه در  30در ايران شامل 

Brasema Cameron  ،)يک گونه(Calosota Curtis )يک گونه( ،Calymmochilus Masi )يک گونه( ،Eupelmus 

Dalman  (22  و )گونهEusandalum Ratzeburg  )است. از اين ميان جنس )يک گونهCalymmochilus هاي گونه و
Calymmochilus dispar Bouček & Andriescu  در تاريخ(vii.2002 از منطقه يام آذربايجان ،)شرقيEupelmus pini 

Taylor ( 19در تاريخ.vii.2009 شرقياز منطقه خسروشاه آذربايجان ،)Eupelmus splendens Giraud  26)در تاريخ.i.2012  از
( نيز براي شرقياز منطقه خسروشاه آذربايجان viii.2009.27در تاريخ ) söErd vindex Eupelmusکرمانشاه( و  چاالبهمنطقه 

 Eupelmusو  Bouček  Brasema stenus ،Dalman  Eupelmus urozonusهايگونهنخستين بار از ايران گزارش مي شوند. 

örsterFmicrozonus  .به ترتيب از بيشترين فراواني در منطقه مورد مطالعه برخوردار بودند 

 . ، فون، پارازيتوييد، گزارش جديد، ايرانCalosotinae ،Eupelminae های کلیدی:واژه
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 های پادمان از جنگل سمسکنده واقع در شهرستان ساریمعرفی برخی گونه

 2، بهنام امیری بشلی2، معصومه شایان مهر1مهدیه قاسمی چراتی

  رزی و منابع طبیعی ساریدانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی دانشگاه علوم کشاو -1

 استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران -2

ghasemy14@yahoo.com 
 

ولي  اندايي شدهکنند. حدود يک ميليون گونه از حشرات تا کنون شناسهستند که روي کره زمين زندگي مي جانورانيحشرات بزرگترين رده 
( و حشـرات Apterygotaبـال )بر طبق بعضي از رده بندي ها به دو گروه حشرات بـيحشرات  .اندتعداد زياد ديگري ناشناخته باقي مانده

-ز مـيها که فراوانترين آنها نيـيکي از آنشوند که به پنج راسته تقسيم ميخود بال يحشرات ب ( تقسيم مي شوند که (Pterygotaداربال

هـايي کـه مقـدار هاي طبيعي مخصوصـاً در خاکاکوسيستماغلب در پادمان . باشد( ميCollembola)ها دم فنريپادمان يا راسته باشند، 

علت  .شودها ديده ميهاي بسيار بااليي دارند. گاهي در هر متر مکعب خاک حدود صد هزار از آنزيادي هوموس وجود داشته باشد جمعيت
شناسـايي فـون  باشـد.در زير بند چهارم شکم مي باشد که شبيه دم مـي furcaري پادمان يا دم فنري ها وجود اندامي به نام فورکا نامگذا

هايي از خاک و خابرگ در جنگل حيات پادمان امروزه در ايران شدت بيشتري يافته است. به منظور بررسي بيشتر فون پادمان نمونه برداري
انجام گرفت و نمونه ها به کمک قيف برليز از جدا و پس از تهيـه اسـاليدهاي  94در شهرستان ساري در پاييز سال وحش سمسکنده واقع 

هاي اين راسته بر اساس خصوصـيات ميکروسکوپي به کمک کليدهاي شناسايي معتبر تا سطح جنس و گونه شناسايي شدند. شناسايي گونه
و   Entomobridaeشـود. در ايـن تحقيـق، چهـار گونـه متعلـق بـه سـه خـانواده مـي مورفولوژيک خاصي مانند کتوتاکسي بدن انجـام

Neanuridae  وHypogasteridae شناسايي شدند، اين گونه ها شـامل گونـهHeteromurus major   و H. Nitidusخـانواده  از
Entomobridae  و گونهPseudachorutes subcrassus  از خـانوادهNeanuridae  و گونـهCeratophysella sp.  از خـانواده

Hypogasteridae باشند. در خانواده مي Entomobridae  پادمان  هايبزرگتر است و به اين طريق از سايرخانواده 3شکم از بند  4بند
دون در دو طرف سر، فورکـا بـ 8+8هاي تيره در طول شاخک. فرمول چشم ها داشتن لکه H.majorهاي گونه شوند. از ويژگيمتمايز مي

، ناخن داراي دو دندانه 1+1سفيد يا با رنگدانه هاي قرمز پراکنده، فرمول چشم ها   H.nitidusمو و صاف و ناخن چهار دندانه است. گونه 
گونه اي است به رنگ خاکستري مايل به آبي، انـدام  Pseudachorutes subcrassus داخلي کوچک.دنس با يک موي شکمي ساده.

خار تغيير شکل يافته است، موکرو قايقي شکل، نـاخن هـا  20شاخک داراي  4انتهايي در بند –ب ، بخش شکمي لو 11-6پس شاخکي با 
باشـد. همچنـين ويژگـي بـارز جـنس داراي دندانه داخلي محکم نزديک به قاعده و يک جفت دندانـه کوچـک جـانبي نزديـک نـوک مـي

Ceratophysella  مو و بدون موهاي شکمي روي قفس سينه. در اين تحقيـق  7شاخک داراي  دندانه، بند اول 4+4داشتن رتيناکولوم با
 براي اولين بار جمع آوري و خصوصيات آن تشريح مي شود. P. subcrassusگونه 

 حشرات بي بال، فون، مازندران، دم فنري ها. های کلیدی:واژه
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 تاناز استان گلس Entomobryidaeاولین گزارش دو گونه از پادمان خانواده 

 2بهنام امیری بشلیو  2مهر، معصومه شایان1فرناز سادات حسینی

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  -1

 استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مازندران  -2

hosseini6668@yahoo.com 
 

اند و باشد که داراي بدني کشيدهاز رده پادمان )کولمبوال( مي Arthropleonaهاي گروه يکي از خانواده Entomobryidaeخانواده 
باشند. مطالعه در که داراي بدن کروي شکل مي Symphypleonaباشد برخالف بندهاي قفس سينه و شکم در آنها کامال مشخص مي

هاي لکردهاي زيست محيطي اين بندپايان بدليل تاثير سودمند آنها روي تجزيه و چرخه مواد غذايي در اکوسيستماي و عممورد تنوع گونه
هاي پادمان در ايران در حال مختلف امري ضروري است که در ايران کمتر به آن توجه شده است. امروزه تحقيقات در زمينه شناسايي گونه

هاي خاک انجام گرفت و نمونه 1393-94اي بيشتري از پادمان ايران نمونه برداري در سال هاي هگسترش است. به منظور شناسايي گونه
از مناطق مختلف شهرستان گرگان و کردکوي شامل جنگل، مزرعه و باغ مرکبات جمع آوري شد و پس از انتقال به آزمايشگاه موجودات 

نگهداري شدند. براي  %85ي پادمان موجود در آن جداسازي و در الکل داخل خاک و خاک برگ توسط قيف برليز استخراج شده، نمونه ها
سازي شدند و از آنها اساليدهاي ميکروسکوپي با محلول هوير تهيه شد و توسط ها توسط محلول پتاس شفافشناسايي دقيق، نمونه

از کشور امريکا رسيدند. در نتيجه  ارنست برنارد ( شناسايي شدند و به تائيد نهايي دکتر2012( و جردانا )2007کليدهاي شناسايي فجلبرگ )
و   Schote, 1896 Entomobrya atrocincta ،E. nivalis Rondani, 1861 شامل  Entomobryidaeسه گونه از خانواده 

E. numidica Baquero, Hamra-Kroua & Jordana, 2009  از  شناسايي و معرفي شدند. اين خانواده بزرگترين خانواده پادمان
نظر تعداد گونه مي باشد و با خصوصيات خاص موکرو شناخته مي شود از جمله: وجود دو دندانه يا هاللي شکل بودن آن، وجود يا عدم 

است. خصوصيات  Entomobrydaeبندي و بدن داراي يا فاقد پولک از ديگر خصوصيات خانواده  4-6وجود خار انتهايي. شاخک 
هاللي شکل و داراي خار انتهايي، بدن با فلس يا بدون آن. موهاي داخلي   مل: موکرو دو دندانهشا Entomobryaتاکسونومي جنس 

داراي بدني  E. atrocincta Schot, 1896پيش پنجه شبيه به هم، معموال داراي حباب انتهايي در بند آخر شاخک مي باشد. گونه 
 ,E. nivalis Rondaniک ساده است. ويژگي هاي تاکسونوميک گونه باشند، حباب انتهايي شاخچشم ساده مي 8+8متمايل به زرد و 

اند، حباب انتهايي شاخک دولبي و طول شاخک سه برابر بلندتر چشم ساده 8+8ميليمتر است و داراي  7/2شامل: طول بدن بيش از  1861
با لبه داخلي مضرس روي پاي سوم، موکرو دو دندانه باشد، ناخن داراي چهار دندانه داخلي. امپوديوم ميخي شکل از طول سر ) يا بيشتر( مي

باشد، حباب ميليمتر مي 3/2بيش از  E. numidica Baquero, Hamra-Kroua & Jordana, 2009هم اندازه. طول بدن در گونه 
 .Eو   E. nivalisچشم ساده، امپوديوم ميخي شکل با لبه داخلي ساده روي پاي سوم. گونه هاي 8+8انتهايي شاخک دولبي، داراي 

numidica هاي شناسايي شده در اين تحقيق براي فون استان گلستان جديد ميشوند، همچنين گونهبراي اولين بار از ايران گزارش مي
  باشند.

 . Entomobryaکولمبوال، گرگان، کردکوي،  های کلیدی:واژه
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 خوار کاج،ل ژنتیک جمعیت سوسک پوستدر تجزیه و تحلی 16S rRNAو  COX1های میتوکندریایی کاربرد ژن

Orthotomicus erosus 

 3جوزانیغالمرضا صالحی و2علی، جهانگیر خواجه1مسعود مهرپرور

 شناسی، دانشگاه صنعتی اصفهانکارشناسی ارشد حشره -1
 پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهاناستادیار گروه گیاه  -2
 (، کرج، ایرانABRIIوتکنولوژی میکروبی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران )دانشیار بخش تحقیقات بی  -3

mehrparvar.masoud@yahoo.com 
 

 (Wollaston, 1857)اي کاج با نام علمي خوار مديترانهخوار درختان کاج در کشور، سوسک پوستهاي پوستترين سوسکيکي از مهم

Orthotomicus erosus هاي حشـرات ژنتيکي جمعيت اي ميتوکندريايي، اطالعات مهمي در مورد تنوعناه و تحليل دييتجزباشد. مي
از  1393-94هاي اي کـاج طـي سـالخـوار مديترانـهپوسـت سوسکهاي جمعيت اين گونه، ژنتيکي بررسي تنوع به منظور کند.فراهم مي

آوري و اردکان، کرمان، رفسنجان، نـايين و بيرجنـد جمـعخوار از شهرهاي اصفهان، تهران، شيراز، يزد، درختان کاج آلوده به سوسک پوست
يـابي شـد. جمعيت از هر ژن تکثير و تـوالي 15ها براي آن 16S rRNAژن  بازي جفت 383 و ناحيه COX1 ژن بازي جفت 488 ناحيه

گيري شـده ناي خصوصيات اندازهمبداد که برجويي براي هر دو ژن، نشانهمسايه و حداکثر صرفه اتصال هايروش نتايج درخت فيلوژني با
 ها فاصله ژنتيکي وجود داشته و اين اطالعات ما را در شناسايي دورترين والدين جد مشـترک يـاري خواهـدها و نمونهبين برخي از ژنوتيپ

ي ديگـر ايـن هـامطابقت داشته و حالت مونوفيليک با گونـه  Orthotomicusجنسهاي ايران با چنين موقعيت قرارگيري نمونهکرد. هم
مطابقت ندارد. نتايج سـاعت مولکـولي بـراي هـر دو ژن  Xylosandrus germanusها مانند و ساير جنسO. caelatus جنس مانند 

گذرد. ها نسبت به هم نميسال دارد و زمان زيادي از جدايي آن ميليون (1/0) از کمتر مورد بررسي قدمتي هايجمعيت بين نشان داد رابطه
 16Sو بـراي ژن ( 101/0( و بيشـترين فاصـله ژنتيکـي )002/0کمترين فاصله ژنتيکـي ) COX1ژنتيکي براي ژن  فاصله يسنتايج ماتر

rRNA ( بدست آمد. آناليز توزيع عدم تطابق براي235/0کمترين فاصله ژنتيکي صفر و بيشترين فاصله ژنتيکي ) جمعيـت براي ژن دو هر
 شامل تنوع ژنتيکي اساسي پارامترهاي هاي کوچک بود.مطابق با گسترش جمعيت از جمعيتو  هاي مورد بررسي نتايج مشابهي نشان داد

 ژن دو هر دو برايبهدو هاي نوکلئوتيديتفاوت ميانگين مورف وپلي هايسايت نوکلئوتيدي، تعداد ها، تنوع هاپلوتايپي، تنوعهاپلوتايپ تعداد

 DNAآلي  قرارگيري بازهاي هايسايت موقعيت چند شکلي در 111و  23ها به ترتيب ادهسازي درديفمطالعه محاسبه شد. نتايج هم مورد

 16Sو بـراي ژن  -801/0، فـو -819/0، تاجيمـا 03/0مقدار تنـوع ژنتيکـي  COX1براي ژن  نشان داد. 16S rRNAو  COX1براي 

rRNA  خـوار سوسک پوسـت جمعيتي اخير گسترش اثر هندهدکه نشانمحاسبه شد  -817/1، فو -75/1، تاجيما 06/0مقدار تنوع ژنتيکي
 از .اسـت تکامل طول در ژنتيکي رانش-روندهاي جهش بودن در تعادل ها وژن اين روي بر دارجهت طبيعياثر انتخاب يا و ايران کاج در

 تنوع شد. مقدار مشاهده 16S rRNAدر ژن  هاپلوتايپ 14و  COX1به ژن  هاپلوتايپ مربوط 15 شده،استفاده ميتوکندريايي ژن دو ميان

به علـت نشـان  16S rRNAدر نتيجه ژن  ( برآورد شد.990/0) 16S rRNAژن  به مربوط ( و000/1) COX1ژن  به مربوط هاپلوتايپي
ا بـراي ايـن ها رها، وضوح بهتري از دادهچنين ارتباط و هوموپالزي زياد بين هاپلوتايپدادن تفاوت نوکلئوتيدي و تنوع ژنتيکي بيشتر و هم

 برخوردار است. COX1ژن  به نسبت باالتري شايستگي هاي اين گونه ازجمعيت تنوع ژنتيکي سطوح بررسي در و دهدگونه نشان مي

 .COX1 ،16S rRNA ، Orthotomicus erosusاي کاج، تنوع ژنتيکي، فيلوژني، خوار مديترانهپوست های کلیدی:واژه
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 خوار کاج از ایرانناسایی گونه سوسک پوستدر ش 16S rRNAاستفاده از ژن 

 3جوزانیغالمرضا صالحی و2علی، جهانگیر خواجه1مسعود مهرپرور

 شناسی، دانشگاه صنعتی اصفهان، کارشناسی ارشد حشره  -1
 پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهاناستادیار گروه گیاه  -2
 (، کرج، ایرانABRIIیکروبی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران )دانشیار بخش تحقیقات بیوتکنولوژی م  -3

mehrparvar.masoud@yahoo.com 
 

گونـه آن در  6000دارنـد و تـاکنون بـيش از قـرارCurculionoidea خانواده ازباالScolytinae خانواده خوار در زيرسوسک هاي پوست
شـود و بـه بنـدي محسـوب ميبالپوشان چالشي براي طبقهدر راسته سختسراسر جهان شناسايي و نام گذاري شده است. تعداد زياد گونه 

هاي هاي سوسـکفون گونـه بررسي منظور به لذا .خوار امري دشوار استهاي پوستهاي سوسکهمين دليل شناسايي مورفولوژيکي گونه
علت تنـوع شناسـي بـهدر حشره DNAي بارکـد انجام شد. اهميت باال DNAيابي خوار کاج، شناسايي مولکولي با استفاده از تواليپوست

براي زنـده مانـدن همـه موجـودات  rRNA  هايژنباشد. ها ميشديد حشرات و زيان اقتصادي و اهميت اپيدميولوژيک و زيستي الرو آن
هـا بـه سـاير ژنو نرخ تکامل آهسته تري نسـبت  شودها به شدت محافظت ميچنين رديف بازهاي آلي در اين ژنباشند و همضروري مي

بين گونه مرز به عنوان يک روش استاندارد براي شناسايي و تاکسونومي  16S rRNA به همين دليل تعيين رديف بازهاي آلي ژن دارند،
يل چنين ديگر شهرها از قبخوار عمدتا از اصفهان و همدرختان کاج آلوده به سوسک پوستاز  1394 برداري در سال نمونه .بکار مي رود ها

استفاده شد. به منظورشناسايي دقيـق  CTABها از روشنمونه DNAتهران، شيراز، يزد، کرمان و خراسان جنوبي انجام و براي استخراج 
يابي استفاده شد. پس از توالي 16S rRNAجفت باز ژن  383يابي ناحيه آوري شده، از روش تکثير و تواليهاي جمعسوسک جنس و گونه

ــي و مقاي ــه ژن ــا تواليقطع ــه آن ب ــهس ــک ژن، گون ــود در بان ــاي موج ــته ــک پوس  erosus (Wollaston, 1857)خوار هاي سوس
Orthotomicus يهمخـوانهـا نيـز گـرده و بالپوشهاي مورفولوژيکي سـر، پيشيي و ويژگيشناسا يدهايکل يجبا نتا شناسايي شدند که 

از  O. erosusدرصـد بـا گونـه  98آوري شده در تمام مناطق شباهت هاي جمعها در پايگاه داده ژنومي از نمونه. نتايج بالست دادهداشت
 Kimura 2به روش اتصال همسايه و مدل ماتريسي  MEGA 6افزار چنين نتايج درخت فيلوژني با استفاده از نرميونان را نشان داد. هم

parameter) با روش )Bootstrap  آوري شده به گونه هاي جمعداد که نمونهها نيز نشان تکرار بر روي شاخه 1000برايO. erosus 
 د.تعلق دارن AF397502.1با شماره بارکد 

 يابي.، تواليخوارپوست سوسککاج،  ،Scolytinae  ،Orthotomicus erosus ،16S rRNAهای کلیدی:واژه
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 در استان کرمان، ایران Phylinae (Hemiptera: Heteroptera: Miridae)های زیر خانواده سن

 3و ارسالن خلیلی مقدم 2، رضا حسینی1شمسیمحسن 

 رزی و منابع طبیعی،دانشگاه تهران، کرج، ایران،گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاو -1

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیالن، رشت، ایران  -2
 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران  -3

Mohsen.shamsi@ut.ac.ir 
 

گونه در جهان از فراواني بااليي برخوردار هستند.  80000هاي حشرات محسوب شده که با بيش از راستهزيرترين يکي از بزرگناجورباالن 
دارند. خانواده  بيولوژيکشناسي کشاورزي در رابطه با وجود آفات خسارتزا و همچنين بحث کنترل حشره گاهاين گروه اهميت زيادي از ديد

Miridae 1200باشد که تاکنون حدود ترين خانواده در راسته ميها از نظر تعداد گونه در بين حشرات و بزرگرين خانوادهتيکي از بزرگ 
در نواحي غربي استان کرمان، Phylinae هاي زيرخانواده براي بررسي فون سناست. گونه از آنها توصيف شده  11000جنس و  بيش از 

-هاي مختلف شامل گياهان زراعي، باغي، درختان، مراتع و علفبرداري از زيستگاهنمونه 1392و  1391هاي طي بهار، تابستان و پاييز سال

هاي ها بر روي گياهان زراعي و علفآوري سنهاي مختلفي استفاده شد. جمعصورت تصادفي و بسته به نوع ميزبان از روشهاي هرز به
صورت جاروب کردن انجام شد. پس از افتادن سانتي متر( و به 75و طول دسته  40-45گيري معمولي )قطر دهانه وسيله تور حشرههرز به

ها بر روي درختان با استفاده از روش تکان آوري نمونهشدند. براي جمعآوري گيري، آنها توسط آسپيراتور جمعها در داخل تور حشرهسن
-سن ها به وسيله اتيل استات کشته شده و به آزمايشگاه منتقل شدند.نهسپس نمو گيري با قطر دهانه بزرگ استفاده شد.دادن، از تور حشره

شناسي بر روي کارت سه گوش نصب شدند. اندام تناسلي نر جدا شده و ها جدا شده و براي مطالعه ريختها در زير بينوکوالر از بقيه نمونه
يتاليا، در مرحله بعد با استفاده از محلول هوير اساليد دائمي تهيه شد. . پس از مطالعه اوليه بر روي ژناساليد تهيه شد با استفاده از گليسرين

هاي ترسيم تصوير قطعات ژنيتاليا قلم وسيله از ژنيتاليا عکس گرفته شد و به ،(Dino-lite AM423X) با استفاده از دروربين ديجيتال
يخت شناسي و بر اساس فرم ناخن پنجه در زير بينوکوالر و هاي رآوري شده با استفاده از توصيف ويژگيهاي جمعترسيم شدند. نمونه

 ;Wagner & Weber, 1964براساس ژنيتالياي اساليد شده حشرات نر از هم تفکيک شده و با استفاده از کليدهاي شناسايي ]

1976;[ ،]Wagner, 1974[ و ]Linnavuori, 1998د در کلکسيون گونههاي تاييد شده موجودر نهايت با نمونه [ شناسايي شدند و
ها در موزه تاريخ طبيعي در دانشگاه گيالن ]موزه تاريخ طبيعي دانشگاه گيالن[ مطابقت داده شد. تمامي نمونه  Miridaeهاي خانواده

 Phylinae جنس از زيرخانواده 9گونه متعلق به دو قبيله و  13هاي انجام شده، تعداد در نتيجه بررسيشوند. داري ميدانشگاه گيالن نگه

 Acrorrhiniumآوري شده عبارتند از: هاي جمعباشند. گونهاستان کرمان )با ستاره( جديد مي فون براي گونه6 آوري شد که جمع

conspersum (Noualhier, 1895), Hallodapus costae (Reuter, 1890), Plagiognatus (s. str) fulvipennis* 
(Kirschbaum, 1856), Farsiana pistaciae (Linnavuori, 1998), Compsidolon* sp. (Reuter, 1899), 

Psallus* sp. (Fieber, 1858), Nanopsallus corduellus* (Horvath, 1888), Camptotylus meyeri* (Frey-

Gessner, 1863), Campylomma unicolor (Poppius, 1914), Campylomma verbasci (Meyer-Dur, 1843), 

Campylomma diversicornis (Reuter, 1878), Tuponia persica (Wagner, 1957), Ephippiocoris lunatus* 
 (Poppius, 1912). 

 .Phylinaeهاي گياه، زيرخانواده کرمان، ناجورباالن، سن های کلیدی:واژه
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  شرقی در استان آذربایجان Chalcidoideaی باالخانواده متعلق به زنبورهای هایمطالعه فراوانی و تنوع توده

 3و محمدرضا زرگران 2زادهحسین لطفعلی،  1امیررضا پیروزنیا

 .ایران  تبریز ، تبریز ، واحد اسالمی آزاد دانشگاه پزشکی،گیاه گروه -1
 شرقی، تبریز(.نکشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجا و آموزش پزشکی، مرکز تحقیقاتبخش تحقیقات گیاه -2
 .ایراندانشگاه ارومیه،  داری،دانشکده منابع طبیعی،جنگل گروه-3

hlotfalizadeh@gmail.com 
 

هاي شيميايي در کش در جهت کاهش مصرف آفت Chalcidoideaخانواده  سازي زنبورهاي باال امروزه مطالعه زيستي، پرورش و رها
ر منطقه از اي اين باالخانواده در چها با هدف بررسي تنوع گونه تا اوايل پاييز بهار از ابتداي، 1394اولويت قرار دارد. اين تحقيق در سال 

متر(، تسوج در حاشيه شمالي  N  ،46°50’ E، 350 ’01°39شرقي شامل: خداآفرين در حاشيه رود ارس )با مشخصات  استان آذربايجان
شرقي )با  داش در ارتفاعات مرکزي استان آذربايجان متر(، تيمکه N  ،45°19’ E ،1456 ’21°38درياچه اروميه )با مشخصات 

 ’N  ، 46°50 ’10°38متر( و خواجه در شرق شهرستان تبريز با خاک شور )با مشخصات  N ،46°56’ E ،1900 ’45°37مشخصات 

E،1550  .ها پس از جمع. نمونهفوق انجام پذيرفت ماليز در چهار ايستگاه تله از استفاده بار باروز يک 10برداري هر نمونهمتر( انجام گرفت 
انجام شده و  Ecological Methodology 6.0افزار  نرممحاسبات با استفاده از  ايي گرديدند.گذاري و در آزمايشگاه شناس آوري، کد

فرد متعلق به  503در اين تحقيق در مجموع تعداد  .استفاده گرديده است Excelافزار نرم از ها،داده نموداري تحليل و تجزيه نمايشبراي 
، Pteromalidae، Torymidae ،Eurytomidaeهاي  شامل خانواده Chalcidoideaخانواده  خانواده مربوط به باال 11

Eulophidae ،Encyrtidae ،Chalcididae ،Aphelinidae ،Mymaridae ،Eupelmidae ،Ormyridae  و
Trichogrammatidae الخانواده متعلق به اين با 19از مجموع  ،هاي بدست آمده با توجه به نمونه آوري و شناسايي گرديد. جمع 

خانواده در  10داش، خانواده در تيکمه 10خانواده در خواجه،  6، در تمامي چهار ايستگاه فوق حضور داشتند. از اين تعداد خانواده 11 ،خانواده
داش و خواجه مربوط به خانواده  بيشترين ميزان فراواني در مناطق تيکمه خانواده در منطقه خداآفرين شناسايي شد. 9تسوج و 

Mymaridae  بود. همچنين دو خانوادهEncyrtidae  وChalcididae آفرين نيز از بيشترين ميزان  ترتيب در مناطق تسوج و خدابه
ي خانوادههاي فوق به تفکيک در چهار منطقه مورد مطالعه به شکل زير است: فراواني برخوردار بودند. بيشترين فراواني هر کدام از خانواده

Pteromalidae  ي خانوادهداش، تيکمهدرEncyrtidae ي به وفور در تسوج، خانوادهTrichogrammatidae  ،کمياب و فقط از تسوج
ي در خداآفرين، خانواده Chalcididaeي در تسوج، خانواده Aphelinidaeي داش و خواجه، خانوادهدر تيکمه Eulophidaeي خانواده

Mymaridae ي داش و خواجه، خانوادهمهدر همه مناطق به و يژه در تيکEupelmidae  ي خانوادهداش، تسوج و تيکمهدر
Eurytomidae  يخانوادهتسوج، در Torymidae ي داش و خانوادهدر تيکمهOrmyridae داش و  به صورت انگشت شمار در تيکمه

ثبت رسيد. از نظر تعداد هاي تير و شهريور به ي در ماهبيشترين ميزان فعاليت زنبورهاي پارازيتوييد در تمامي مناطق مورد بررس خداآفرين.
به  ثبت شده است.فرد  38و کمترين فراواني نيز مربوط به ايستگاه خواجه به تعداد  192ها بيشترين فراواني متعلق به تسوج به تعداد نمونه

همراه با سرد شدن هوا در پاييز جمعيت  آبي اين ناحيههاي نسبتا شور و پوشش گياهي ضعيف و همچنين کم احتمال زياد زمين
  پارازيتوييدها را کامال تحت تاثير قرار داده باشد.

 .Chalcidoideaتنوع، پارازيتوييد، فون،  های کلیدی:واژه
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 در شهرستان ارومیه Calliphoridae (Diptera)های مهم پزشکی و بهداشتی خانواده بررسی مگس

 2فرخ دبیری و 1احسان رادی

 میته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران.ک -1

 .گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران -2

 

ها با ين مگسگونه شناخته شده مي باشند. ا 1100خانواده اي از راسته دوباالن در رده حشرات با بيش از  Calliphoridaeهاي مگس
هاي مختلف بدن مهرهبر روي بافت ، اجباري و يا اتفاقيزا و نيز پارازيتيسم اختياريهاي مختلف بيماريتوجه به انتقال مکانيکي پاتوژن

بيش هاي پزشکي در انتفال بهداشتي به خصوصي برخوردار هستند. اين آفات بهداشتي و ناقلين بيماري-( از اهميت پزشکيسيس داران )ميا
از يکصد پاتوژن و عامل بيماري از گروههاي مختلف ويروسي، باکتريايي، پروتوزوآيي، کرمي، قارچي و غيره نقش دارند، ضمن اينکه گاه 

موفقترين آفات هااز اعضاي اين خانواده مانند ساير مگسباشند. خود بعنوان عامل بيماريهاي انسان و دام )مثال در ميازيس( مطرح مي
کنند؛ ستند که با انسان حشر و نشر دايمي يافته و خود را در همزيستي با انسان در جوامع شهري و روستايي شديدا تحميل ميبهداشتي ه

و  هاقليمهاي سينانتروپ باالترين خصوصيت رفتاري سازگاري با ابعبارت ديگر در مقايسه با ساير گروههاي آفات پزشکيبهداشتي مگس
هاي فعاليت ،شوند.در کنار اين مضرات اعضاي اين خانواده در محيطو همه جازي ترين حشرات محسوب مي شرايط محيطي را دارا بوده

 Lucilia sericataهاياين خانواده به ويژه گونه هاي مگسدهند، همچنين الرو برخي گونهمفيدي از قبيل تجزيه اجساد را انجام مي

Meigen هاي مختلف منطقه از بخش 9در اين مطالعه  باشد.اي ديابتي و... حائز اهميت ميزخم پ در بحث درمان زخمهاي عفوني مانند
گيري، در گذاري و نيز صيد دستي با استفاده از تور حشرهگيري از دو روش تلهگيري انتخاب کرديم. براي نمونهاين شهرستان را جهت نمونه

هاي فروردين، ارديبهشت، خرداد، تير، مرداد و )ماه 1394و  1393ي هاهاي فعاليت سالها، در طول فصلهاي وفور مگساطراف محل
متري از سطح زمين در اطراف  5/1-2گرم گوشت انداخته و آنها را در ازتفاع 25ها در هر تله حدود شهريور( استفاده شد. براي صيد مگس

نتايج به دست آمده از اين مطالعه بدين  يشگاه انتقال داديم.هاي بالغ جلب شده به تله را به آزماها و باغات آويزان کرديم و مگسگاوداري
 MeigenLucilia sericata  (8/43% ،)Luciliaشامل  Luciliaگونه از جنس  3نمونه صيد شده،  1042از مجموع  شرح بود.

Linnaeuscaesar(8/1% و )*Lucilia sp. (3/0% ؛)گونه از جنس  2Calliphora  شامل-obineauRa Calliphora vicin

Desvoidy (4/41% و )Calliphora vomitoria Linnaeus (9/0% ؛)گونه از جنس  1Chrysomya  شاملChrysomya 

Wiedemannalbiceps  (5/7%همچنين يک گونه از جنس.)Pollenia  شاملFabriciusPollenia rudis  (3/4% .صيد شد ) با
ها در ايران و به دنبال آن برآورد خسارت وارده توسط آنها در روي جمعيت اين مگس توجه به نتايج به دست آمده، لزوم مطالعات بيشتر بر

 از پيش نمايان گرديد.هاي کنترلي بيشجهت تبيين برنامه

 .ايران، اروميه،  ,Calliphoridaeمگسهای کلیدی: واژه
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 گزارش جدید سه گونه در شمالغرب ایران با Gasteruption (Hym.: Gasteruptiidae)فون زنبورهای جنس 

   3رادسهیال مسعودیو  2زادهحسین لطفعلی، 1پورشیرین ترابی

 پزشکی، دانشکده کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.گروه گیاه -1
 شرقی، تبریز نکشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجا و آموزش پزشکی، مرکز تحقیقاتبخش تحقیقات گیاه -2

 .ایرانشهید مدنی، تبریز،  دانشگاه پزشکی، دانشکده کشاورزی،گروه گیاه -3
 hlotfalizadeh@gmail.com 

 

 Gasteruptinae يبـه اسـام رخـانوادهيز دوکه متعلـق بـه ت اس ايدن در شده ييشناسا يگونه 500شامل  Gasteruptiidae يخانواده
 يداراشناسـي ايـن خـانواده عبارتنـد از: ترين مشخصات ريخت . مهم جنس( است دو)شامل  Hyptiogastrinae جنس( و چهار)شامل 

 متصل نهيسقفس به يشکم يساقه با پروپودئوم يرو پشت از که بلند و کيبار شکمو  متورم يعقب يپا ساق، (Propleuron) دراز گردن
اسـت  Gasteruptiinaeي خانوادهيکي از بزرگترين جنس هاي اين خانواده و زير Gasteruption Lateille, 1896 جنس. باشدي م

اين گروه زنبورهاي نسبتا کميابي هستند که در مناطق معتدل معموال از ابتداي بهار تا اواخر  جهان پراکنش دارد. در گونه 400 از شيب باکه 
العه زيادي بر روي اين خانواده انجام نشده است و تنها در سال گذشـته مطالعـه فونسـتيکي در تابستان مي توان مشاهده کرد. در ايران مط

براي جمـع غرب کشور است.استان هاي شمالي )حاشيه درياي خزر( و تهران به عمل آمده است و مطالعه حاضر نخستين مطالعه در شمال
غربـي انجـام شـرقي و آذربايجـانهاي آذربايجانآوري از نقاط مختلف استانجمع .داستفاده ش ماليزو تله  گيريحشره ها از تورآوري نمونه

هـا توسـط نگارنـده دوم شناسـاييشوند. شهيد مدني نگهداري مي دانشگاه پزشکي، دانشکده کشاورزي،گروه گياهها در گرفت و همه نمونه
و شناسايي گرديد که از اين ميان سه گونـه بـراي نخسـتين بـار از  گونه از مناطق مورد مطالعه جمع آوري 10 در اين تحقيقانجام گرفت. 

غـرب جمـع آوري مـي ايران گزارش مي گردند. همچنين همه گونه هاي شناسايي شده براي اولين بار از دو استان مورد مطالعه در شـمال
 شوند.

Gasteruption assectator (Linnaeus, 1758); WA 
; EA 2014, Achterberg vanGasteruption coriacoxale  

Gasteruption goberti (Tournier, 1877); WA 
Gasteruption henseni van Achterberg,2014; EA 
Gasteruption jaculator (Linnaeus, 1758); WA  

Gasteruption merceti Kieffer, 1904; EA- WA 
WA -1877); EA, (TournierGasteruption minutum  

                       WA- ; EA 1877), (Tournieropacum Gasteruption  
Gasteruption variolosum (Abeille de Perrin, 1879); EA 
Gasteruption undulatum (Abeille de Perrin, 1879); EA 

ايران گزارش مـي شـوند. نخستين بار از  براي G. undulatumو   G. goberti  ،G. henseniکه از ميان گونه هاي فوق، سه گونه  

کشـورهاي فرانسـه، گونه اول پـيش از ايـن از جمع آوري شدند. 1394غربي، در مردادماه هر سه گونه از منطقه کهريز در استان آذربايجان
ف شـده اخيرا از نمونه هاي جمع آوري شـده از ترکيـه توصـي G. henseniايتاليا، ترکيه و مناطق بالکان و قفقاز گزارش شده است. گونه 

است و اين گزارش، دومين گزارش گونه در دنيا به شمار مي آيد. گونه سوم از مناطق مرکزي و جنوبي اروپا و کشور ترکيـه گـزارش شـده 
نشان داده شده است(، چهار گونه از استان آذربايجان شرقي )که با  WAاست. براين اساس سه گونه تنها از استان آذربايجان غربي )که با 

EA  ن داده شده است( و سه گونه از هر دو استان جمع آوري شدند. نشا 

 Evanoidea.پارازيتوييد، فون، گزارش جديد، های کلیدی: واژه

  

mailto:hlotfalizadeh@gmail.com


 بیستودومین کنگره گیاهپزشکی ایران - 6 تا 9 شهریور 1395- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

 

  422 

422 

 از ایران  Psyllaephagus cellulatus Waterston, 1922 (Hym.: Encyrtidae)گزارش جدید زنبور پارازیتوئید 

 1غالمرضا توکلیو 1مختاریعزیز اهلل ، 2زادهحسین ت فعلی ،1حامد رونق

 پزشکیگیاه گروه دانشگاه زابل، دانشکده کشاورزی، -1
 شرقی، تبریز.کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان و آموزش پزشکی، مرکز تحقیقاتبخش تحقیقات گیاه -2

Rounaghsc@yahoo.com 
 

دامنه زياد درجه حرارت و شوري خاک يکي از مهمترين به علت تحمل  Salicaceae( از تيره Populus euphraticaدرخت پده )
هاي متعددي در کند. از اين درخت استفادهبرگ مناطق گرمسيري و نيمه استوايي است که در ايران نيز رشد ميهاي پهندرختان جنگل

و نيز براي جلوگيري از فرسايش در توان تحمل شوري، از آن به عنوان بادشکن به گيرد ولي با توجه صنايع کاغذسازي و غيره انجام مي
        شود. اين درخت آفات مختلفي دارد که يکي از عوامل محدود کننده توسعه اين درخت در اکثر مناطق ايران مناطق بياباني استفاده مي

هاي ايجاد ، از گال1394در طول سال  باشد. در اين تحقيقمي(  Rhinocola populi Laing  باشند. يکي از اين آفات، پسيل پده )مي
آوري شده به آزمايشگاه منتقل گرديد. هاي جمعهايي انجام شده و نمونهبردارييزد نمونه -شده بر روي برگ درخت پده در منطقه اردکان

ها با توري مناسب آنآوري شده در ظروف پرورش که دهانه هاي جمعها در حال رشد هستند، گالبه منظور پرورش حشراتي که در گال
يد متعلق به خانواده ئهاي پرورش داده شده تعداد زيادي زنبور پارازيتو. از گالنددر شرايط آزمايشگاهي نگهداري شد ندمسدود شده بود
Encyrtidae نابع موجود ها و نيز مطالعه مرسيد عامل ايجاد گال اين زنبورها باشند. بررسي دقيق گالخارج شدند به طوري که به نظر مي

نشان داد اين زنبور به زاده توسط دکتر حسين لطفعليها توسط پسيل پده ايجاد شده اند. بررسي اوليه زنبورها نشان داد اين گال
 Psyllaephagus cellulatusها منجر به شناسايي آن تحت عنوان مطالعه دقيق اين نمونه. تعلق دارد  Psyllaephagusجنس

Waterston, 1922 خانواده يد. گردEncyrtidae هاي زنبورهاي پارازيتوئيد مي باشند، اين خانواده نقش مهمي در از بزرگترين خانواده
اين گونه تاکنون از کشورهاي کرواسي، غنا، عراق و مونته نگرو گزارش شده است و براي نخستين بار از کنترل بيولوژيک بر عهده دارند. 

پسيل ديگري به نام و پده(  درخت يد پسيل پده )عامل گالزاي برگئپارازيتو ه عنوانب گردد. اين گونهايران گزارش مي
Camarotoscena unicolor .هاي اين گونه را از ساير گونه شناسي کههاي ريختويژگيمهمترين  معرفي شده است

ران پاها تيره رنگ گاها ران پاي عقب در : سپرچه سبز يا سبز مايل به آبي، همه پيشعبارتند از کندتفکيک مي  Psyllaephagusجنس
تر اي خيلي کوچک و کوتاهششم فونيکول که مربعي شکل است، رگبال حاشيه 6بخشي تيره رنگ، همه بندهاي شاخک بلند به غير از بند 

 ,Psyllaephagus claripes Trjapitzin)تاکنون پنج گونه   Psyllaephagusبرابر طول رگبال استيگمال. از جنس  5/2از 

1967 ،P. pistaciae Ferrière, 1961 ،P. procerus Mercet, 1921 ،P. stenopsyllae Tachikawa, 1963 و P. 

zdeneki Noyes and Fallahzadeh, 2005) ها به شش گونه مياز ايران گزارش شده است که با افزوده شدن گونه اخير تعداد آن
  رسد.

 .زيستي، پراکنش تاکسونومي، کنترل های کلیدی:واژه

 

http://www.nhm.ac.uk/our-science/data/chalcidoids/database/namedHost.dsml?HOSGENUS=Rhinocola&HOSSPECIES=populi&searchPageURL=indexValidName%2edsml%3fSpecies%3dcellulatus%2b%26Genusqtype%3dequals%26Familyqtype%3dequals%26index%3dValidName%26Speciesqtype%3dequals%26Genus%3dPsyllaephagus%2b&listPageURL=validName%2edsml%3fSpecies%3dcellulatus%2b%26Familyqtype%3dequals%26Genusqtype%3dequals%26index%3dValidName%26Speciesqtype%3dequals%26Genus%3dPsyllaephagus%2b
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مانند برای فون ایرانهای ککاولین گزارش دو گونه از سوسک  

 سایه سری1 ، هیوا ناصرزاده1 و موریزیو بیوندی2 

 پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی، تهران بندی حشرات، موسسه تحقیقات گیاهبخش تحقیقات رده -1

 محیط زیست دانشگاه الکویال، ایتالیاعلوم سالمت، زندگی و  بخش -2
 serri@iripp.ir 

 

 هايگروهترين و بزرگ ترينيکي از متنوعباشند و مي Alticini و قبيله  Galerucinaeمانند متعلق به زيرخانوادهکک هايسوسک
 ي افراد ايني پاهاي عقب خود از بقيهوسيله ساختار جهندهبه دهند کهمي را تشکيل Chrysomelidae خوار خانوادهبرگ باالنقاب

از قبيل جات و سبزيجات )صيفي ،کلزا(به ويژه هاي روغني )در دنيا به عنوان آفات مهم دانهباشد. اين حشرات قابل شناسايي مي خانواده
چنين پوشش و هم کشاورزيچغندر قند( و بسياري ديگر از محصوالت  ه،تربچه(، گياهان صنعتي )پنب گوجه فرنگي، سيب زميني، بادمجان،

باالن با تغذيه از برگ و ريشه، باعث کندي و يا توقف رشد . الرو و حشرات کامل اين قاباندگياهي طبيعي مناطق مختلف گزارش شده
هاي هرز کارايي موثري قبيله در کنترل بيولوژيک علف هاي ايننمايند. با اين وجود برخي از جنسگياه شده و خسارت شديدي را ايجاد مي

 هاي قبيلهترين جنسگونه در دنيا، يکي از بزرگ 250با بيش از Chevrolat  Phyllotretaشمول جنس جهان اند.را نشان داده

Alticini هاي آن از آفات مهم بسياري از گياهان از قبيل تيره است که برخي از گونهBrassicaceae گونه از اين  27باشند. تاکنونمي
موجود در مجموعه   Phyllotreta مانند جنسهاي ککروي سوسک 94تا  92جنس از ايران گزارش شده است. با تحقيقاتي که از سال 

گزارش پزشکي کشور صورت گرفت، دو گونه زير براي اولين بار از ايران باالن موزه حشرات هايک ميرزايانس موسسه تحقيقات گياهقاب
 مي شوند:

 Phyllotreta maculosa Khnzorian, 1968 گونه
ها لکه عقبي ها اغلب دو لکه زرد رنگ دارند که در برخي از نمونهپوشاست و هر يک از بال تيره هاپوشزمينه بال در اين گونه توضيحات:

ن گونه از ارمنستان توصيف شده است. بنابراين گزارش آن باشد. ايمتر ميميلي 1.7-2.3 پوش محو شده است. اندازه بدن اين حشرههر بال
 باشد.ترين حد انتشار اين گونه در دنيا مياز استان خوزستان در ايران جنوبي

 Phyllotreta tenuimarginata Jacoby, 1899 گونه
تر است و يک نوار محو درز و حاشيه آن تيره اي مايل به زرد دارند و بدون لکه واضح بوده وها زمينه قهوهپوشدر اين گونه بال توضيحات:

باشد. اين گونه در شمال آفريقا، در متر ميميلي 1.6-2ها وجود دارد. اندازه بدن اين حشره پوشتيره در عقب قسمت مياني هر يک از بال
رد. گزارش اين گونه از منطقه جنوب صحراي بزرگ آفريقا و همچنين در شبه جزيره عربستان )امارات متحده عربي و يمن( پراکنش دا

 باشد. کرخه در استان خوزستان شمالي ترين حد پراکنش جهاني اين گونه مي
ها از زيستگاه گوزن زرد ايراني در منطقه حفاظت شده کرخه خوزستان توسط مهراد پرچمي ) موزه حشرات هايي از هر دو اين گونهجمعيت

 اند. آوري شدهجمع 1392تيرماه  9-7کشور( با تله ماليز در تاريخ  پزشکيهايک ميرزايانس موسسه تحقيقات گياه

 ، گزارش جديد براي فون ايران.Alticiniمانند، قبيله هاي ککسوسک های کلیدی:واژه

  

mailto:serri@iripp.ir
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از  Gitona beckeri Duda (Diptera: Drosophilidae: Steganinae) خوارسرکه اشکاولین گزارش مگس 

 و ایرانغرب منطقه پالئارکتیک 

 2و فرزانه بساوند 1براهیم گیالسیان، ا1عراقیمهرداد پرچمی

 ، ایران 19395-1454پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران مؤسسه تحقیقات گیاه -1
 مرکز تخقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان، بمپور، ایرانشهر، ایران -2

maraghi20@yahoo.com  

 

هاي گنديده که مملو از باکتري، مخمّر و قارچ در مواد آلي در حال فساد، خصوصا ميوه( معموالً Drosophilidaeهاي سرکه )گسم
هاي مسکوني شهري و روستايي نيز به ها در محيطهاي اين خانواده عالوه بر مزارع و باغشوند. از اين رو بسياري از گونهاست يافت مي

زا به مواد غذايي شده و سالمت ساکنين اين جوامع را د و به عنوان آفات بهداشتي، موجب انتقال مکانيکي عوامل بيماريفراواني حضور دارن
بار مصرف )ظروف معمولي هاي پالستيکي يکهاي سرکه، اقدام به ساخت تله از سطلاندازند. به منظور مطالعه فون مگسبه خطر مي

ها به داخل ظرف فراهم ها ايجاد کرديم تا امکان ورود مگسمتر( در بدنه آنقريبا به قطر يک سانتيماست( کرديم. ابتدا چند سوراخ )ت
دارنده( پر نموديم که چند قطره مايع شوينده نيز گذاري، حدود يک سوم ظرف را با آب نمک اشباع شده )به عنوان نگهگرديد. قبل از طعمه

ور قرار . سپس ظرف حاوي طعمه )ميوه گنديده( را در داخل محلول به صورت غوطهبراي حذف کشش سطحي آب به آن افزوده گرديد
در  1395ها در طول ارديبهشت و خرداد که به وسيله يک سيم در ظرف آويزان کرديم تا در باالي سطح مايع، معلّق شود. تلهداديم و يا آن

گزين ها جايقرار داده شدند و هر دو هفته يک بار تخليه و طعمه بر روي درختان )شميران(پزشکي کشور محوّطه موسسه تحقيقات گياه
هاي ديگري از مگس هاي در محوطه مرکز تحقيقات کشاورزي بمپور )بلوچستان( نمونه Malaise زمان، با نصب يک تله شدند. هممي

از تهران و  Steganinaeخانواده ز زيرا Gitona beckeri Dudaها، گونه مگس آوري شدند که پس از مطالعه اين نمونهسرکه جمع
از کشور چين Duda توسط  1924گردد. اين گونه در سال بمپور شناسايي شد و نخستين بار از غرب منطقه پالئارکتيک گزارش مي

ها شود. نمونهميتوصيف و به دنياي علم معرّفي گرديد و از آن زمان تا کنون، ايران دوّمين کشوري است که وجود اين گونه از آن گزارش 
 Steganinaeزيرخانواده  چند جنس ديگر وMeigen  Gitona شود. جنسداري مياکنون در موزه حشرات هايک ميرزايانس نگههم

( هستند lachryphagyخواري )داراي رفتار اشک Amiota Loew, Apsiphortica Okada, Phortica Schinerاز قبيل
خوار از ترشحات چشمي هاي سرکه اشکخواري( به پارازيتيسم )انگلي( است. مگسها از ساپروفاژي )گنددهنده روند تکاملي آنکه نشان

کنند. عامل اين بيماري نماتدي با نام عمل مي thelaziasisکنند و به عنوان ميزبان واسط بيماري چشمي جانوران و انسان تغذيه مي
ت که انگل چشم حيوانات اهلي و وحشي و انسان است. نماتدها پس از اس Railliet & Henry  Thelazia callipaedaعلمي

شوند. دليل رفتار و قرنيه ميزبان مي کنند و موجب ترشحات و زخم در پلکاستقرار در چشم ميزبان، به غدد و مجراهاي اشکي نفوذ مي
داران و پولکهاي بالچنين راستهو هم Muscidaeهاي ديگري از دوباالن مانند هاي سرکه در خانوادهخواري که عالوه بر مگساشک

هاي ديگر براي توليد تخم و تنظيم سوخت و ساز بدن ها به تأمين سديم و برخي ريز مغذّيشود، به نياز اين گونهغشاييان نيز ديده ميبال
 شود.نسبت داده مي

 گزارش جديد، دوباالن، تالزياسيس، خاورميانه.: های کلیدیواژه
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  ایراندر  Endonura (Collembola: Neanuridae)پادمان جنس  هایشناسایی برای گونه کلید ارائه

 
 1مرتضی کهراریان

 

 گروه زراعت و اصالح نباتات، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسالمی، کرمانشاه، ایران.-1

 Mkahrarian@iauksh.ac.ir 

 
رود. در حال حاضر اين خانواده با ي موجود در پادمان از لحاظ تعداد گونه به شمار ميهاترين خانوادهاز جمله بزرگ Neanuridaeخانواده 

هاي شناخته شده پادمان موجود در دنيا را به خود اختصاص داده پنجم کل گونهجنس، در حدود يک 155گونه و  1450دارا بودن بيش از 
بلند و نازک در  cardoاي، وجود يک چون عدم وجود صفحات آروارهتوان از طريق خصوصيات مشخصي است. اعضاي اين خانواده را مي

جنس ها به صورت ساده و نيز عموما با دارا بودن چشم ساده قابل تشخيص و تمايز هستند. آرواره پايين، اعضاء حسي در شاخک
Endonura هاي موجود در ميان پادمان خانواده ترين جنساز جمله عموميNeanuridae نخستين بار  رود. اين جنسيبه شمار م

گزارش گرديد. بعدها  Neanura MacGilliwary, 1893به عنوان يک زير جنس از افراد جنس Cassagnau 1979توسط 
Deharveng (1982) اي آنها را در يک جنس مجزا بر اساس خصوصيات ويژه(Endonuraنام ) گذاري نمود. در حال حاضر اين جنس
 هاي مختلف موجود در اين جنس را شود. گونهشناخته مي Neanurinaeهاي مرتبط با زيرخانواده ترين جنسبه عنوان يکي از بزرگ

هاي پايين هاي باالي باريک و آروارهچشم ساده، قطعات دهاني کاهش يافته همراه با آرواره 0-2توان از طريق خصوصياتي چون وجود مي
در ناحيه سر، آرايش مو در ناحيه سر به صورت غير طولي و وجود دو يا سه زگيل در حلقه  Deو  Diهاي استايلي فرم، جدا بودن زگيل

هاي بلوط استان کرمانشاه و طي در جنگل Endonuraتمايز نمود. در اين تحقيق فون پادمان جنس مها پنجم ناحيه شکم از ساير جنس
 %75هاي پادمان توسط قيف برليز جداسازي و در اتانول مايشگاه نمونهپس از انتقال به آز مورد مطالعه قرار گرفت. 1393-1394هاي سال

براي نخستين بار در دنيا گزارش و توصيف  Endonuraآمده، سه گونه مختلف از جنس هاي به دستبر اساس نمونه .نگهداري شدند
 Endonuraاز هم قابل تمايز هستند. گونه  ها شباهت بسيار زيادي به هم داشته و از طريق برخي از خصوصيات ويژهگرديد. اين گونه

dichaeta sp. n. عدم وجود موهاي تيزلب باال به صورت نوکتوان از طريق خصوصياتي چون را مي ،O  وE  ،موي اتصال در ناحيه سر
D  به زگيلC1 ، زگيل مو در ناحيه  5وجودD1، عدم وجود زگيل Di ز در ناحيهمو  2+2 و وجود در حلقه اول سينه( گيلDi+Di ) موجود

به وسيله خصوصياتي چون اندازه بزرگ  .Endonura ceratolabralis sp. n. گونه ، شناسايي نموددر سطح پشتي حلقه پنجم شکم
در حلقه اول سينه شناخته  Deو  Diهاي و ترکيب زگيل Oسر بدون موي  ،تيزلب باال به صورت نوکبدن، کاهش کتوتاکسي لب باال، 

( به ترتيب So+Lو ) D1هاي در ناحيه سر بوده، زگيل Oمانند گونه قبلي فاقد موي  .Endonura persica sp. nنه شوند. گومي
هاي مختلف اين عالوه بر آن در اين تحقيق کليد شناسايي گونههاي داخلي هستند. ها نيز داراي دندانهمو هستند و ناخن 8و  5داراي 

 جنس نيز تهيه شده است.

 

 .Neanuraفنریان، کلید شناسایی، دم کلیدی:های واژه
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در استان کرمانشاه به   Folsomides (Collembola: Isotomidae)های مختلف جنس شناسی گونهمقایسه شکل

 هاهمراه کلید شناسایی گونه

 2خاویر آربی  و1مرتضی کهراریان

 می، کرمانشاه، ایران. گروه زراعت و اصالح نباتات، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسال -1

2- El Astilleroاسپانیا, ،کانتابریا 

Mkahrarian@iauksh.ac.ir 
 

زي هستند. افراد ترين بندپايان خشکترين و گستردهاز جمله فراوان Entomobryamorphaاز گروه  Isotomidaeپادمان خانواده 
م وجود مو در سطح پشتي حلقه اول سينه و نيز آرايش مو به صورت توان با دارا بودن خصوصياتي چون عدموجود در اين خانواده را مي

ترين از جمله عمومي Folsomidesهاي موجود در پادمان تشخيص داد. جنس هاي بدن، از ساير خانوادهنسبتا يکنواخت در سطح حلقه
توان از طريق جود در اين جنس را ميهاي مختلف موگونه رود.به شمار مي Isotomidaeهاي موجود در ميان پادمان خانواده جنس

هاي بدون دندانه، لوله شکمي داراي (، فقدان حباب انتهايي در شاخک، ناخن6+6تا  1+1خصوصياتي چون تعداد اماتيدي کاهش يافته )
ها تمايز ر جنسمياني، از ساي -هاي اول تا سوم شکم در موقعيت پشتيموي پشتي، و وجود سنسليوم حلقه 2انتهايي و -موي جانبي 3+3

در ايران بسيار مختصر است. اين جنس نخستين بار  Folsomidesهاي مربوط به جنس داد. با اين وجود، مطالعه در خصوص فون گونه
هاي اخير از نواحي شمال و مرکز ايران گزارش گرديد. در سال Folsomides parvulusو با معرفي گونه  Cox (1982) توسط

در اين تحقيق و به منظور شناسايي افزايش يافته است.  Folsomidesو از جمله  Isotomidaeپادمان خانواده  مطالعه در خصوص فون
برگ موجود در نقاط هايي از سطح خاک و خاکهاي بلوط استان کرمانشاه، نمونهموجود در جنگل Folsomidesفون پادمان جنس 

هاي پادمان وري و مورد مطالعه قرار گرفت. پس از انتقال به آزمايشگاه، نمونهآجمع 1393-1394هاي طي سال مختلف استان کرمانشاه
نگهداري شدند. شفاف سازي به کمک محلول نسبيت صورت گرفته و اساليدهاي  %75توسط قيف برليز جداسازي و در اتانول 

شناسايي گرديد. در ميان  جنساين مختلف از  گونه چهارآمده، هاي به دستميکروسکوپي توسط محلول هوير تهيه شدند. بر اساس نمونه
براي   .Folsomides subvinosus sp. novو گونه   .Folsomides halshinicus sp. nov هاي شناسايي شده، دو گونهگونه

 Folsomides parvulusو  Folsomides marchicus (Frenzel, 1941)دو گونه  نخستين بار در دنيا گزارش و توصيف گرديد.

Stach, 1922  نيز قبال از ايران گزارش شده است. دو گونه جديد شناسايي شده، متعلق به گروهFolsomides angularis 

(Axelson, 1905)  توان آنها را از افراد ديگر اين گروه از طريق آرايش موهاي ماکروچتا )در سطح پشتي حلقه دوم سينه هستند. اما مي
موي ماکروچتا( و تعداد موهاي ماکروچتا موجود در ناحيه دنس تمايز داد. عالوه بر آن در تحقيق  22233/11تا حلقه پنجم شکم به ترتيب 

 موجود در ايران تهيه شده است.   Folsomidesهاي مختلف جنس مذکور جدولي همراه با خصوصيات مرفولوژيک گونه
 

 .بندينگل بلوط، چک ليست، طبقهج، Folsomides halshinicus ،Folsomides subvinosusتغات کلیدی: 
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روی درختان کاج در فضای سبز شهرستان مشهد به همراه  Cinaraهای های شکارگر شتهمطالعه کفشدوزک

 معرفی گونه غالب

 2کلین فاورت و1، حسین صادقی نامقی1، غالمحسین مروج1مینو حیدری لتیباری

  گروه گیاهپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد -1
 مونترال کانادادانشگاه  -2

Minooheidari1@gmail.com 
 

کنترل بيولوژيک  اهميت استفاده از تر شدنرنگسبب پر ،هاي غير قابل جبران آنها و زيانها و سمکشاستفاده روز افزون از انواع آفت
يا  آورگيري عوامل زنده مفيد عليه موجود زنده زيانل بيولوژيکي يا مهار زيستي، به بکارکنتر  استهبردن آفات گياهي گرديدبراي از بين

شود ويا اينکه جمعيت آن به اندازه به صورت موضعي حذف مي آور، موجود زنده زيانشود. با اعمال اين روش کنترلآفات گفته ميهمان 
ها، خوار، شکارگرموجودات زنده حشره .شودو ديگر آفت محسوب نمي اي کاهش مي يابد که خسارت تغذيه اي آن اقتصادي نبوده

نقش اساسي هستند که آفات ها از دشمنان طبيعي باشند کفشدوزکمهمترين عامل کنترل کننده آفات مي زاها و عوامل بيماريپارازيتوئيد
هم در مرحله الروي و هم در مرحله حشره کامل از شته  ،ياها مانند کفشدوزک هفت نقطه. گونه هايي از کفشدوزکها دارنددر کنترل شته
که از چهار ايستگاه در فضاي  Pinus mugoهاي درخت کاج هاي شکارگر شتهاي کفشدوزک. طي بررسي تنوع گونهکنندها تغذيه مي

ه ها و کفشدوزک هاي متر انتهايي سر شاخه هاي آلوده به شتفصل متوالي صورت گرفت، بيست سانتي 4سبز شهرستان مشهد طي 
هاي آن ها بريده و توسط کيسه هاي پالستيکي جداگانه به آزمايشگاه منتقل شد، سپس شته ها و کفشدوزک هاي مرتبط با شکارگر و الرو

هاي مخصوص در منتقل و الرو هاي آن ها نيز تا ظهور حشره کامل درقفس %70آن ها توسط قلم مويين به شيشه هاي محتوي الکل 
ها، از جمله هاي مختلف بدن کفشدوزکها و از قسمتهاي ميکروسکوپي ازکل بدن شتهاتور پرورش داده شد. پس از تهيه اساليدژرمين

 Cinara pinihabitans (Mordvilko 1894)، Cinaraهاي هاي معتبر شناسايي شدند. شتهها به وسيله کليدژنيتاليا، نمونه

palaestinensis (Hille Ris Lambers, 1948)  وCinara pini (Linnaeus, 1758) هاي و هشت گونه کفشدوزک از شاخه
از دانشگاه مونترال در کشور  Colin Favretهاي شته و کفشدوزک براي تاييد به ترتيب به دکتر ها جمع آوري شدند. نمونهآلوده به شته

 Coccinellaهايهاي کفشدوزکفرستاده شد. گونهاز دانشگاه مينوت استيت در کشور آمريکا Guy Hanley کانادا و دکتر 

septumpunctata  وOenopia conglobata درصد و با در نظر گرفتن شاخص سيمپسون به  %31و  %43به ترتيب با فراواني نسبي
 هاي کفشدوزک شناسايي شده به شرح زير است:هاي غالب شناخته شدند.گونهعنوان گونه

Coccinella septumpunctata (Linnaeus, 1758), Hippodamia variegate (Goeze, 1777), Oenopia 

conglobata (Linnaeus 1758), Coccinella undecimpunctata (Linnaeus, 1758), Exochomus 

nigromaculatus (Goeze, 1777), Nephus bipunctatus (Kugelann, 1794), Chilocorus bipustulatus 

(Linnaeus 1758). 

براي اولين بار از استان خراسان رضوي گزارش مي شوند. تمامي  Nephus bipunctatusي هاي شناسايي شده، گونهين کفشدوزکاز ب
 ها در کلکسيون حشرات دانشگاه فردوسي مشهد نگهداري مي شوند.هاي ميکروسکوپي آنها به همراه اساليدنمونه

 .کفشدوزک، مشهد، فضاي سبز، آفات های کلیدی:واژه
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 از ایران Doratulina (Doratulina) longipenis (Hemiptera: Cicadellidae)گزارش جدید زنجرک 

 3و عیسی اعتمادی 2، جاماسب نوذری1، علی اصغر سراج* 1فرزاد پاکارپور راینی

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز -1
 و منابع طبیعی، دانشگاه تهران گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی -2 

 عصر رفسنجانگروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی -3
pakarpour@ut.ac.ir 

 

 Stenometopiiniو قبيله   Deltocephalinae Dallas, 1870متعلق به زيرخانواده  Duratulina Melichar, 1903 جنس

Baker, 1923  بوده که شامل دو زير جنسDoratulina (Doratulina) Melichar, 1903   وDoratulina 

(Cymbopogonella) Viraktamath, 1976   باشد. پراکنش افراد اين جنس در گونه شناخته شده در دنيا مي 47است و داراي
گونه از اين جنس گزارش شده است  4و تا به امروز در ايران  بوده Orientalو  Afrotropical ،Australasian ،Palearcticنواحي 

 Doratulina lahorensis (Distant, 1918)، Doratulina miscella (Melichar, 1902) ،Doratulinaکه شامل: 

pallida Dlabola, 1994 ،Doratulina roseolutea Dlabola, 1994 توسط  گونه ذکر شده آخر 2باشند. قابل ذکر است که مي
برداري با استفاده از تله مااليز در بهمن ماه در پژوهش حاضر نمونه  اند.آوري و توصيف شدهشرقي ايران جمعدالبوال تنها از جنوب و جنوب

 Doratulinaآوري شده گونه هاي جمعهاي شهرستان منوجان )جنوب استان کرمان( انجام شد که در بين نمونهدر نخلستان 1394سال 

(Doratulina) longipenis (Dlabola, 1957)  شناسايي شد و بعد از تاييد توسط دکتر جيمز زاهنايسر(USDA-APHIS-

PPQ; San Diego, California) شود. پراکنش اين گونه محدود بوده و تا پيش از اين پژوهش براي اولين بار از ايران گزارش مي
شناسي بدن رنگ پريده و افغانستان توصيف و گزارش شده است. از نظر مشخصات شکلاز کشور  1957تنها توسط دکتر دالبوال در سال 

ها اندکي کمتر و متر بوده ولي در مادهميلي 2/6باشند، طول بدن در افراد نر تر ميرنگ متمايل به کاهي است، افراد ماده کمي تيرهزرد کم
گرده، قاعده و لبه جلويي آن جنس چرمي دارد، پيشاني برآمده نبوده و از پيش رسد؛ تاج سر داراي عرض بيشترمتر ميميلي 5/4حداکثر به 

شوند؛ عرض لوروم اي آن در ابتدا با يکديگر موازي بوده و در انتها و درست در باالي لوروم اندکي به يکديگر نزديک ميشيارهاي حاشيه
هاي جلو شفاف بوده و به خوبي رشد کرده، زائده رض سر بيشتر است؛ بالبرابر ع 5/1ها از ها بلند بوده و طول آنکمتر از پيشاني؛ شاخک
شود؛ در افراد نر اپيکال مشاهده ميسلول آنته 3ها هاي بال جلو برجسته نبوده و در هر يک از آنبالشود، رگانتهايي بال رويت نمي

-ها محدب بوده و داراي رديفي از موهاي ضخيم مينبي آنصفحات جنسي کوتاه و گرد بوده و از يکديگر اندکي فاصله داشته، حاشيه جا

ها کوتاه و در قاعده داراي دو لوب مشخص، اندام نرينه است، استايلت Yباشند، اندام رابط ظريف بوده و بازوهاي جلويي آن به شکل 
وراخ انتقال اسپرم بزرگ و درست قبل از شود و سطويل، داراي قاعده پهن که با يک خميدگي شديد به محور اصلي و بلند اندام مرتبط مي

-ماده در موزه جانورشناسي جالل افشار در دانشگاه تهران نگهداري مي 3نر و  2نوک اندام نرينه قرار گرفته است. افراد اين گونه به تعداد 

 شوند.

 ،  کرمان، منوجان.Cicadellidaeگزارش جديد، زنجرک،  های کلیدی:واژه
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در شهرسدتان Chrysopidae و Myrmeleontidae، Ascalaphidae های های خانوادهتوریستیک بالفونمطالعه 

 های شوش و دزفول استان خوزستان

 2نقی میرمؤیدیعلی و1فاطمه رشیدی خواه

 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه -1
  ، دانشگاه رازی کرمانشاهپزشکی، دانشکده کشاورزیاستاد گروه گیاه -2

Fatemeh_rashidi87@yahoo.com 

 

گونه  6000داشتن  و  Hemerobiiformai ,Nevrothiformia ,Myrmeleontiformiaبا سه زيرراسته Neuropteraي راسته
شود. اعضاي اين راسته از تنوع ظاهري و هاي حشرات شناخته شده، محسوب ميترين و مهمترين راستهخانواده، يکي از قديمي 17در 

ي ديگر است. اين حشرات مفيد نقش ها و چند خانوادهاي، شير مورچههاي سبز و قهوه اي برخوردار بوده و شامل بالتوريزيستي گسترده
هاي شهرستانرزي  دارند. در اين تحقيق قسمتي از فون بالتوريآور زيست بوم هاي کشاوبسيار مهمي در کنترل طبيعي  بندپايان زيان

 از باالخانواده    Ascalaphidae و Myrmeleontidae  هاي شوش و دزفول در استان خوزستان مطالعه شد. لذا دو خانواده

Myrmeleontoidea  خانواده  وChrysopidae  از باالخانواده Hemerobioideaل بالتوري از هر سه انتخاب شدند. حشرات کام
هاي خانواده  آوري شدند. گونههاي شوش و دزفول جمعخانواده با استفاده از تله نوري و تور حشره گيري از  مناطق مختلف شهرستان

Chrysopidae هاي خانواده، در الکل و گونه Ascalaphidae  وMyrmeleontidae اي دواليه صورت خشک بين پدهاي پنبهبه
جلويي و  ها استفاده شد: طول بالو براي تشخيص به آزمايشگاه منتقل شدند. از خصوصيات ظاهري  که براي تشخيص گونهنگهداري 

ي شاخک، رنگ شاخک، وجود يا عدم وجود لکه روي بال و طول ها، اندازهعقبي، عرض بال جلويي و عقبي، طول و  رنگ بدن، رنگ بال
ي نمونه هاي جنس نر اساليد ميکروسکوپي  تهيه گرديد. به منظور شفاف ناسلها از اندام تص گونهپروکت بودند. همچنين براي تشخياپي

قرار گرفت و  به  %10متر از انتهاي شکم افراد نر جدا شد و درون يک بشر محتوي پتاس ميلي 2-3سازي اندام تناسلي جنس نر تقريباَ 
قرار گرفت و نهايتاً با رنگ  %75ين مرتبه با آب مقطر شستشو، و درالکل اتانول ساعت حرارت داده شد. سپس ژنيتاليا چند 24-48مدت 

Congo redاي يک پنس ظريف،  اندام تناسلي وسيلهآميزي شد. پس از اين مراحل با ايجاد يک شکاف در طول خط جانبي به، رنگ
اندام تناسلي نر با  شکلها با استفاده از مطابقت دادن هخارج گرديد و  همراه با يک قطره گليسيرين روي الم قرار گرفت و تشخيص گون

منابع علمي مختلف صورت گرفت. براساس نتايج، گونه هاي بالتوريهايي که تشخيص داده شده اند، تا کنون براي خوزستان ذکر نشده و 
 لهيقب و  Palparinaeخانواده ريز از  Parapalpares solidusي، گونهMyrmeleontidaeجديد هستند به اين ترتيب که از خانواده 

Palparini ي  از شهرستان دزفول و گونهCreoleon remanei رخانوادهيز از  Myrmeleoninae لهيقب و Distoleonini از 
 رخانوادهيزهر دو از  Chrysopa pallensو  Chrysopa viridanaي گونهدو  Chrysopidaeاز خانواده  و شوش شهرستان

Chrysopinae لهيقب و Chrysopini  از خانواده و به ترتيب از شهرستان هاي شوش و دزفولAscalaphidae يگونه 
Deleproctophylla variegata   خانواده ريز ازAscalaphinae  لهيقب وAscalaphini تشخيص داده شد.  دزفول شهرستان از 

 .انخوزست استانگونه هاي بالتوري ها،  د،يجد گزارشهاي کليدي: واژه
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 شمال استان کرمان  (Hexapoda: Orthoptera) باالنتحقیقی در فون راست

 3رادی ملک اکبر و2محسن مفیدی نیستانک، 1زهرا جعفری گدنه

 تهران نور پیام دانشگاه پایه علوم دانشکده شناسیزیست گروهدانشجوی کارشناسی ارشد  -1

پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج نس، موسسه تحقیقات گیاهی حشرات و موزة حشرات هایک میرزایابندردهبخش  -2 
 کشاورزی 

 .نورتهران امیپ دانشگاه هیپا علوم دانشکده یشناسستیز گروه -3
m.mofidi@areeo.ac.ir 

 

 شاخص زيستي توانديم . اين تغييراتدکنيم تغيير مختلف داليل به ،کننديم زندگي در مراتع که باالن راستحشرات متعلق به راستۀ  فون

 کرمان، طي استان شمال منطقۀ شدة اياحتازه  و شده رها مزارع نزديک به مزارع، مراتع در نظر گرفته شوند. اقليمي تغييرات براي سنجش

 خشک با بحران همسو بنابراين بررسي تغييرات فونياند؛ گرفته قرار ي انسانيها تيفعالي از سوء توجه قابل تغييرات تحت اخير چند دهۀ
، طزرجکرمان ) استان شمال باالن راست فون بررسي براي. دينمايمضروري  ي راهبردهاي نوين کشاورزي در منطقهساز ادهيپي، براي سال
 توابع از آباد عرب و سکنج ،کهنوج؛ رفسنجان توابع از نوق و هيجواد ؛انار توابع از احمدآباد و شهر نيام؛ بابک شهر توابع از جوزمو  هيدوئيدرب

 مناطق به هفتگي با مراجعۀ 1394 پاييز و تابستان در سه فصل بهار، تحقيقي طي (شهداد توابع از تکاب؛ و کرمان توابع از سرچشمه؛ ماهان

ي با دست، تله نوري و آور جمعنظير  ها،روش  ساير و گيري وسيلۀ تور حشره به نمونه 700 بيش از ي و باغي،ا هيکوهپاو  دشت مختلف
 يشناسشکل يهايژگيو معاينۀ و کليدهاي شناسايي به مراجعه با هانمونه  .يافتند انتقال آزمايشگاه به و يآورجمعي افتادني، هاتلهانواع 
زيرجنسي و  صفحات شنوايي و توليد صوت، اندام ،ها الب يبند رگ ،گرده شيپ عقبي و جلويي يها بخشي طولي هايبرجستگ مانند

 يها نمونه با نتايج سپس. شدند ي زادآوري نر و ماده شناساييها اندامتزئينات، تعداد و اندازة خارهاي پاها، شکل و زوائد  رومقعدي،
نتيجتاً  باالن منطقه نيز تهيه شد. سايي راستکليد شنا .گرديدند نام تائيد و مقايسه ميرزايانس هايک حشرات ملي در موزة شده ينگهدار
 ملخ فون خصوص در تحقيق اولين نيا زيرخانواده تعيين نام شد. 9جنس و شش زيرجنس از پنج خانواده و  18گونه متعلق به  19تعداد 

 اين فهرست يهاگونه ماميت .شوديمزير براي فون حشرات ايران گزارش جديد محسوب  دار ستاره . گونۀاست کرمان استان شمال يها

 :شونديم گزارش تحقيق از محدودة بار اولين براي

CAELIFERA: Acrididae: [Acridinae]: Acrida bicolor (Thunberg, 1815); Ramburiella (Palaeocesa) 

turcomana (Fischer von Waldheim, 1833); Truxalis nasuta (Linnaeus, 1758); Arcyptera (Arcyptera) 

fusca* (Pallas, 1773). [Oedopodinae]: Pyrgodera armata Fischer von Waldheim, 1846; Oedipoda 

miniata (Pallas, 1771); Oe. schochii Brunner von Wattenwyl, 1884; Acrotylus insubricus (Scopoli, 

1786); Sphingonotus (Sphingonotus) nebulosus (Fischer von Waldheim, 1846); Sphingoderus 

carinatus (Saussure, 1888). [Catantopinae]: Calliptamus barbarus (Costa, 1836); 

[Cyrtacanthacridinae]: Anacridium aegyptium (Linnaeus, 1764). Pamphagidae [Thrinchinae]: 

Asiotmethis muricatus (Pallas, 1771); Asiotmethis sp. Pyrgomorphidae [Pyrgomorphinae]: 

Pyrgomorpha (Pyrgomorpha) conica (Olivier, 1791); Chrotogonus (Chrotogonus) trachypterus 

(Blanchard, 1836). 

ENSIFERA: Gryllidae [Gryllinae]: Gryllus (Gryllus) bimaculatus De Geer, 1773; [Nemobiinae]: 

Stenonemobius (Stenonemobius) gracilis (Jakovlev, 1871). Tettigoniidae [Tettigoniinae]: Tettigonia 

viridissima (Linnaeus, 1758); Platycleis intermedia (Serville, 1838). 

 بندي، گزارش جديد، ايران.ملخ، جيرجيرک، رده کلیدی: هایواژه
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 یرانا ازCrabronidae نه گونه از زنبور های خانواده  جدید گزارش 

 
 1و شهرام حسامی 3، توشکو جوبومیروف1، هادی استوان2 ، مجید فالح زاده1مر یم صادقی

 

 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد شیراز، گروه حشره شناسی، شیراز، ایران-1
 دانشگاه آزاد اسالمی،  واحد جهرم، گروه حشره شناسی، جهرم، ایران-2
  بلغارستان علوم ادمیآک اکوسیستم، و زیستی تنوع تحقیقات موسسه-3 

mrymsadeghi@yahoo.com 
 

يکي از بزرگترين خانواده هاي راسته بال غشاييان است که اغلب گونه هاي آن شکارگر بوده و در تعادل طبيعي   Crabronidaeخانواده
از استان فارس )شيراز، کازرون،  مختلفي در مناطق 1394سال در  اين خانواده فونجمعيت حشرات و ساير بند پايان نقش مهمي دارند. 

 ماليز تله وسيله به برداري نمونهمورد مطالعه قرار گرفت.  خفر(و استهبان، اقليد، مرودشت، خرامه، بيضا، سروستان، جهرم، الر، خنج، سياخ 
 51نمونه ها شامل .شد انجامبه وسيله نويسنده چهارم  گونه شناسايييد. نمونه از اين خانواده جمع آوري گرد 245 در مجموع. شد انجام

 ها نمونه براي اولين بار از ايران معرفي مي شوند.که با عالمت ستاره )*( مشخص شده اند گونه  9جنس بود که از اين تعداد  25 گونه از
 علوم آکادمي اکوسيستم، و زيستي تنوع تحقيقات موسسه ، واحد شيراز وجهرم واحد اسالمي آزاد دانشگاه شناسي حشره کلکسيون در

 در آوري جمع تاريخ و منطقه تفکيک به محل شده، آوري جمع هاي نمونه تعداد گزارش هاي جديد، مورد در. شوند مي نگهداري بلغارستان
 .است شده ارائه زير

Astata boops boops Schrank, 1781; Astata costae costae A. Costa, 1867; Astata kashmirensis 

kashmirensis Nurse, 1909; Astata quettae Nurse, 1903; Bembecinus proximus Handlirsch, 1892; 

Bembix eburnea Radoszkowsky, 1877; Bembix gracilis Handlirsch, 1893; Bembix oculata oculata 

Panzer, 1801; Cerceris bupresticida Dufour, 1841; Cerceris cheskesiana Giner Marí, 1945* (1 ♀, 

Kherameh, Dodej, 3-11.ix.2015); Cerceris dispar Dahlbom, 1845; Cerceris gaetula aegyptiaca K. 

Schmidt, 2000* (1 ♀, Kherameh, Dodej, 20-30.vii.2015.); Cerceris rubida rubida Jurine, 1807; 

Didineis bucharica Gussakovskij, 1937* (1 ♂, Kherameh Dodej, 14-26.vii.2015; 1♀, same locality, 

21.viii.-3.ix.2015); Diodontus minutus minutus Fabricius, 1793; Ectemnius sexcinctus Fabriciius, 

1775; Gastrosericus funereus Gussakovskij, 1931; Gastrosericus waltlii Spinola, 1839; Harpactus 

laevis Latreille, 1792; Larra arabica Schmid-Egger, 2014* (1 ♂, Khonj, 10-17.v.2015); Lindenius 

pygmaeus armatus Vander Linden, 1829; Liris festinans praetermissus Richards, 1928; Liris niger 

niger Fabricius, 1775; Liris nigricans nigricans Walker, 1871; Mimumesa unicolor Vander Linden, 

1829; Miscophus helveticus Kohl, 1883* (1 ♀, Kherameh, Dodej, 14-26.vii.2015; 1 ♀, same locality, 

7-19.vii.2015); Miscophus mimeticus Honoré, 1944; Oxybelus haemorrhoidalis Olivier, 1812; 

Oxybelus quatuordecimnotatus Jurine, 1807; Oxybelus lamellatus lamellatus Olivier, 1812; Oxybelus 

latro Olivier, 1812; Oxybelus, variegatus Wesmael, 1852; Passaloecus gracilis Curtis, 1834; 

Passaloecus pictus Ribaut, 1952; Pemphredon lethifer Shuckard, 1837; Philanthus triangulum 

Fabricius, 1775; Pison sericeum Kohl, 1888; Prosopigastra bulgarica Puławski, 1958; Prosopigastra 

nigra Puławski, 1979* (1 ♀, Kherameh, Dodej, 14-26.vii.2015); Psenulus meridionalis de Beaumont, 

1937; Solierella compedita Piccioli, 1869; Solierella verhoeffi de Beaumont, 1964* (1 ♀, Kherameh, 

Dodej, 14-26.vii.2015); Tachysphex grandissimus Gussakovskij, 1933; Tachysphex incanus de 

Beaumont, 1940* (1 ♀, Kherameh, Dodej, 29.vi.-11.vii.2015; 1 ♀, same locality, 14-26.vii.2015); 

Tachysphex incertus Radoszkowski, 1877; Tachysphex mocsaryi Kohl, 1884Tachysphex panzeri 

Vander Linden, 1829; Tachysphex persa persa Gussakovskij, 1933; Tachysphex mocsaryi Kohl, 

1884; Tachytes fucatus Arnold, 1951* (1 ♀, Khonj, 6-13.iv.2015); Trypoxylon scutatum scutatum 

Chevrier, 1867. 
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 غربیاستان آذربایجان در Pentatomomorpha (Hemiptera: Heteroptera) هایسن

 4و محمد هوسکاری 3زادهحسین لطفعلی،  1، محمدحسین کاظمی1بهناز سعیدی

 پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز، تبریز، ایران.روه گیاهگ

   شرقی، تبریزآذربایجان کشاورزی و منابع طبیعی استاو آموزش ات پزشکی، مرکز تحقیقبخش تحقیقات گیاه 

 شرقی، ایرانجهاد کشاورزی شهر ستان خداآفرین، آذربایجان

hlotfalizadeh@gmail.com 
 

مکنده داراي خرطوم سه تا چهار بندي که  -آنها از نوع زننده  قطعات دهانيخانواده است.  22ها شامل شش باالخانواده و  اين گروه از سن
ها خرطوم شود، در بعضي گروهاوقات تا بعد از قاعده پاهاي عقب در قسمت زيرين بدن کشيده مي از قسمت جلو سر منشاء گرفته و گاهي 

بندي و معموال در زير حاشيه طرفين سر قرار مي  5-1گيرد. شاخک  قرار مي  Prosternumگيرد، در شيار وقتي مورد استفاده قرار نمي 
غرب ايران، و نيز غربي، واقع در شمال، از مناطق استان آذربايجان1393-1394ام شده در سال هاي طي نمونه برداري هاي انجگيرد. 

، Cydnidaeهاي خانواده خانواده  شامل 5ي موجود در اين گروه، خانواده 22مطالعات قبلي به عمل آمده در استان، از ميان 

Pentatomidae ،Pyrrhocoridae ،Rhopalidae  وScutelleridae جنس را  42گونه از  72ها در مجموع مشاهده شد. اين نمونه
 2گونه از  Pentatomidae ،2جنس از خانواده  25گونه از  Cydnidae  ،50جنس از خانواده 7گونه در  8شامل مي شد. از اين تعداد، 

از  Scutelleridaeجنس  از خانواده   2گونه از  3و  Rhopalidaeجنس از خانواده   6گونه از  Pyrrhocoridae ،9ز خانواده جنس ا
از اين تعداد دو گونه بيشترين تعداد جنس و گونه را در استان شامل مي شود.  Pentatomidaeاستان شناسايي شد.  براين اساس خانواده 

 :Cydnidae ها به شرح زير است:ليست گونه باشند، که با ستاره مشخص شده اند.غربي جديد ميايجانو دو جنس براي فون آذرب

Canthophorus wagneri Asanova 1964, Crocistethus waltlianus (Fieber, 1837), Cydnus aterrimus 

(Foster, 1771) Exosehirus marginatus (Signoret, 1881), Sehirus dissimilis Horvath 1919, S. ovatus 

(Herrich-Schäffer, 1840), Stibaropus henkei (Jakovlev, 1879). Acrosternum heegeri (Fb.) 

Pentatomidae: Acrosternum milleri Stichel 1960, Aelia acuminata L., A. albovittata Fieber 1868, A. 

furcula fieber 1868, A. melonata Fieber 1868, A. rostrata Boheman 1852, Antheminia pusio 

(Kolenati, 1846), Apodiphus amygdali (Germar, 1817), ⃰A. integriceps Horvath, 1888, Bagrada 

confusa Horvath, 1936, Brachynema germari Kolenati, B. signatum Jakovlev, Carenoplistus acutus 

Signoret, 1880 , ⃰ Carpocoris coreanus Distant 1899, C. fuscispinus(Boheman 1850), C. 

mediteraneus Tamanini 1959, C. podicus (Poda 1761), C. purpureipennis (De Geer,1773), Codophila 

varia (Fabricius 1787), C. pusio Kolenati, Dolycoris baccarum L., D. penicillatus Horvath, 1904, 

Eurydema fieberi Schummel, 1837, E. oleraceae (Linnaeus 1758), E. ornate L., Eysarcoris fabricci 

Kirkaidy, 1904, E. inconspicuous  H.Sch., E. ventralis (Westwood 1837), Graphosoma consimile 

Horvath, 1903, G. lineatum (Linnaeus, 1758), G. melanoxanthum Horváth, 1903, G. semipunctatum 

(Fabricius,1775), G. stali (Horvath, 1881), Holcostethus inclusus (Dohrn 1860), H. strictus 

(Fabricius, 1803), Mutha spinosula (Lefebvre, 1831), Nezara viridula (Linnaeus), Palomena prasina 

L., Piezodorus lituratus (Fabricius, 1794), Rhaphigaster nebulosa (Poda 1761), Sciocoris cursitans 

(Fabricius, 1794), S. luteolus (Fieber, 1861), S. sulcatus Fieber, 1851, Stagonomus amoenus (Brulle 

1832), Tarsia subspinosa Gmelin, 1790, Tholagmus flavolineatus (Fabricius, 1798), Trochiscocoris 

hemipterus (Jakovlev, 1879), Ventocoris fischeri (H-S, 1851), V. oblongus (Horvath, 1889), V. 

trigonus (Krynicki, 1871). Pyrrhocoridae: Pyrrhocoris apterus (Linnaeus, 1758), Brachycarenus 

tigrinus (Schilling, 1829). Rhopalidae: Chorosoma schillingi (Schilling, 1829), Corizus hyoscyami 

(Linnaeus, 1758), Liorhyssus hyalinus (Fabricius, 1794), Maccevethus errans caucasicus (Kolenati, 

1845), M. lutheri (Wgner, 1953), Rhopalus maculatus (Fieber, 1837), R. subrufus (Gmelin, 1790), 

Stictopleurus crassicornis (Linnaeus, 1758), S. pictus (Fieber, 1861) Scutelleridae: Eurygaster 

integriceps puton, 1881, E. Maura (Linnaeus, 1758), Psacasta marmottani (Puton, 1887).  

 ، ايران، فون.Hemimptera ،Heteropteraسن،  های کلیدی:واژه
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  تهراناستان  ه جاجرودشناسایی شکم پایان خاکزی و آبزی حاشیه  رودخان

 3محسن مفیدی نیستانکو  2 الهام احمدی، 1بهاره رنجنوش

 گروه زیست شناسی دانشکده علوم پایه دانشگاه پیام نور -1

 بخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور -2

 بخش رده بندی حشرات، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور -3
e1_ahmadi@yahoo.com 

 

ها از آفات مهم کشاورزي بوده و  ضمن خسارت کمي و تغذيه از قسمت هاي مختلف گياهان هاي خاکزي، آبزي و ليسکحلزون           
ين مهم بيماري هاي انگلي بوده و زراعي و باغي، با ايجاد خوردگي موجب خسارت کيفي در محصوالت کشاورزي مي گردند. آنها از ناقل

موجب بيماري در کشاورزان و احشام منطقه خواهند شد. بدين لحاظ، با توجه به اينکه داراي تنوع و تراکم بااليي در مناطق مختلف کشور 
ر گرفت. نمونه قرابررسي مورد  1394-95هاي  طي سال تهران مي باشند، فون حلزون ها و ليسک هاي حاشيه رودخانه جاجرود دراستان

برداري توسط تور از حلزونهاي خاکزي، آبزي و ليسک ها و در مواردي با دست از روي گياهان زراعي، باغي، اطراف سنگ ها و گياهان 
درصد منتقل شد.  70آبزي حاشيه رودخانه انجام گرديد. سپس نمونه هاي کشته شده حلزون ها و ليسک ها به داخل ظروف حاوي اتانول 

وف صدف و نرم تن با بريده اي از کاغذ کالک که داراي مشخصات محل جمع آوري، تاريخ جمع آوري و جمع آوري کننده بود، با کليه ظر
 يا راستگرد صدف، دريچه درپوش،  صدف، روي نقوش اندازه، )شکل، ريخت شناسي خصوصيات مداد نشانه گذاري و سپس بر اساس

 دستگاه و کليه خط سوهانک، بدن، اندازه آن، رنگ و موکوس ، پشتي ميانه خط ، فسيتن سوراخ قرارگيري محل صدف، بودن چپگرد

تهران شناسايي  جاجرود استانگونه حلزون و ليسک براي اولين بار از حاشيه رودخانه  23مثلي اقدام به شناسايي شدند. مجموعاً تعداد  توليد
گونه  8و  14کمترين تعداد گونه در ميان نرم تنان شناسايي شده به ترتيب با  خانواده است. بيشترين و 19جنس از  17شدند که متعلق به  

با هشت  Helicidaeاز حاشيه رودخانه جاجرود است. بزرگترين خانواده از نظر تعداد گونه اي خانواده  سعيد آباد و کچيونمربوط به مناطق 
 Cochlicella acuta   ،Euomphalia pisiformis Helicella krynickii,   Helix lucorum lnnaeus, ,Helicellaنهگو

derbentina  Euomphalia ravergieri , Caucas.tachea atrolabiata , Levantina dschulfensis   است. همچنين از
 Lymnaeaگونه هاي  در انتقال بيماريهاي انگلي در انسان و دام بين گونه هاي شناسايي شده مهمترين گونه از لحاظ پزشکي

truncatula  است. گونهArion ater   نيز که قبال از غرب و مرکز اروپا، ليتواني و روسيه گزارش شده بود، براي اولين بار از ايران
 اسامي علمي حلزون ها و ليسک هاي جمع آوري شده به قرار زير است: گزارش مي گردد.

Planorbis planorbis, Gyraulus euphraticus, Gyraulus convexiusculus, Bithynia tentaculata,  
Cochlicella acuta , Physa acuta, Lymnaea gedrosiana, Lymnaea pereger, Lymnaea truncatula 

Euomphalia pisiformis, Helicella krynickii, Helicella derbentina, Vitrea pygmaea, Vitrea contortula, 

Oxychilus translucidus, Oxychilus  herzi, Caucasotachea atrolabiata, Cochlicopa lubrica, Laciniaria 

lederi,Orcula doliolum, Limax maculates, Parmacella ibera, Arion ater  

 : شناسايي، شکم پايان، حاشيه رودخانه جاجرود، استان تهران.های کلیدیواژه
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 ، دو و سه کشاورزی ایرانمناطق یک (Molluscaفون شکم پایان )شاخه  بررسی

 الهام احمدی

 بخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور
e1_ahmadi@yahoo.com 

 

 ها طيذار در  اگرواکوسيستمهاي بومي تأثيرگترين گونهمهم بررسي مقدماتي شکم پايان ايران و باهدف تعيين فون منظوربه         
ي گيالن، مازندران، گلستان، اردبيل، زنجان، هااستانيک، دو و سه کشاورزي ) مناطق نمونه از 8731 از بيش ،1394تا  1391پژوهشي از 

هاي از قبل شناسايي گرديدند. اين نمونه ها يا با شناسايي نمونهايستگاه جمع آوري و  39 آذربايجان غربي و آذربايجان شرقي( از
پزشکي کشور بررسي شدند و يا نمونهة بخش تحقيقات جانورشناسي کشاورزي متعلق به موسسۀ تحقيقات گياهموجود در موز شدةآوريجمع

 آزمايشگاه به اقليمي و جغرافيايي مشخصات ثبت با و گردآوري هاروش ساير و حلزون/ليسک گيري تور هايي بودند که طي اين پژوهش با
 به متعلق جنس 28 گونه از 37 شناسي،شکل مشخصات مطالعه و معتبر شناسايي کليدهاي به مراجعه با سپس. شدند و مطالعه ل دادهانتقا

ها تهيه و بحث اين آرايهکليد شناسايي  و هاعکسمقايسه  شدند و نام تعيين و خصوصيات ريخت شناسي شناسايي اساس بر خانواده 9
 Laciniaria lederi  )شمال، غرب و شرق مديترانه(،Cochlicella acuta  هايگونهشده، معرفي هاياز ميان گونه. گرديد

 Limaxصربستان، روسيه(،  )تبت،  Vallonia tenuilabris(،)افغانستان، مالزي، ترکمنستان Vallonia mionecton (،)گرجستان

maculates  ،)ترکيه، روسيه، اوکراين(Orculella sirianocoriensis  )ترکيه، قبرس، سوريه و عراق( Vitrea contortula, 
ي گرديده است و براي ايران آورجمع ذکرشدهي بردارنمونهي هاستگاهيابراي اولين بار از )قفقاز(  Oxychilus elegans )ترکيه، قفقاز(،

ي بيشترين تعداد گونه را داشته اگونهتنوع  ازنظر Helicidae، خانواده شدهيآورجمعي هانمونهگزارش جديد است. در اين بررسي، از ميان 
 اسامي علمي حلزون ها و ليسک هاي جمع آوري شده به قرار زير است: است. Caucasotachea lencoraneaو گونه غالب آن 

Cochlicella acuta (Müller, 1774), Euomphalia pisiformis (Pfeiffer, 1852), Helicella krynickii 

(Krynicki, 1833), Helix (Helix) lucorum Linnaeus, 1758, Helicella derbentina (Krynicki, 1836), 

Euomphalia ravergieri (Ferussac, 1835), Caucasotachea atrolabiata (Krynicki, 1833), Levantina 

dschulfensis (Bourguignat, 1857), Turanena scalaris (Naegele, 1902), Jaminia isseliana (Issel, 1865), 

Chondrula tetradon (Mortillet, 1854), Zebrina hohenackeri (Pfeiffer, 1774), Ena (Pseudonapaeus) 

latilabris (Lindholm, 1927), Lauria (Lauria) cylindricai (Dacosta, 1880), Orcula doliolum 

(Bruguiere, 1792), Orculella sirianocoriensis (Mousson, 1854), Pagodulina lederi (Boettger, 1886), 

Vitrea pygmaea(Boettger, 1880), Vitrea contortula (Krynicki, 1836), Oxychilus disciformis Riedel, 

1950,  Oxychilus translucidus(Mortillet, 1854), Oxychilus elegans (Boettger, 1881), Oxychilus herzi 

(Boettger, 1889), Cochlicopa lubrica (Muller, 1774), Laciniaria lederi (Boettger, 1879), Laciniaria 

lessonae (Issel, 1866), Succinea putris (Linne, 1788), Buliminus halpensis (Pfeiffer, 1841), 

Carychium minimum (Muller, 1774), Pupilla signata (Mousson, 1873), Vallonia costata (Muller, 

1774), Vallonia mionecton mionecton(Boettger, 1889), Vallonia mionecton schamhalensis (Rosen, 

1892), Vallonia tenuilabris (Braun, 1843), Limax maculatus Nunneley, 1837, Limax (Caspilimax) 

keyserlingi (Martens, 1880), Agriolimax agrestis(Müller, 1774), Parmacella ibera, Eichwald, 1841 
 Jarne (Laboratoire de Biologie Marine et (Malacologie, EPHE, UMR 5555توسط آقايان دکتر  گونه هاي فوق

du CNRS, Unversité de Perpigan و دکترRibbi  -(Zoologisches Museum der Universität Zürich, CH 

ürich, Switzerland8057, Z  .تاييد شناسايي گرديدند 

 .مناطق يک، دو و سه کشاورزي، ايران شکم پايان، ي،شناسشکل ،بنديرده : فون،های کلیدیواژه
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 برگ پارک جنگلی بابااَمان )شهرستان بجنورد، خراسان شمالی(های رده پادمان از خاک و خاکاولین گزارش گونه

 2س زمانینرج و 1مهرمعصومه شایان

 ساری  طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه زراعی، علوم دانشکده گیاهپزشکی، گروه استادیار -1
 .ساری طبیعی منابع و کشاورزی علوم دانشگاه شناسی، حشره ارشد کارشناسی دانشجوی -2

shayanm30@yahoo.com 
 

عمدتا داراي پوشش گياهي شامل درختان زبان گنجشک، کاج و سرو پارک جنگلي بابا امان واقع در شهرستان بجنورد )خراسان شمالي( 
مي باشد ولي درخت غالب زبان گنجشک است. عمده خاک برگ در اين پارک نيز مربوط به درختان زبان گنجشک مي باشد. شش پايان 

رده پادمان شامل چهار  ي جنگلي هستند.هاهاي بندپايان در اکوسيستمترين گروهترين و متنوع(، يکي از بزرگCollembolaرده پادمان )
و نيليپلئونا  (Symphypleona)، سيمفيپلئونا  (Entomobryomorpha)( ، انتوموبريومورفا (Poduromorphaراسته پودورومورفا 
(Neelipleona) .ع غذايي که در کنند، دو منبها تغذيه مياين بندپايان کوچک، اغلب از مواد پوسيده گياهي کف زمين و قارچ  مي باشد

شود. آنها به عنوان تجزيه کننده در تجزيه خاکبرگ نقش مهمي دارند. فون پادمان تا به حال برگ مناطق جنگلي به فراواني يافت ميخاک
برگ پارک جنگلي در استان خراسان شمالي بررسي نشده است. در اين پژوهش، براي اولين بار گونه هاي پادمان مستقر در خاک و خاک

آوري و هاي خاک و خاکبرگ، از مناطق مختلف پارک جنگلي جمعبااَمان بجنورد )استان خراسان شمالي( مورد مطالعه قرار گرفت. نمونهبا
آوري و با هاي خاک و خاکبرگ با استفاده از قيف برليز جمعهاي پالستيکي به آزمايشگاه منتقل شد. پادمان موجود در نمونهتوسط کيسه
يدهاي موجود شناسايي شد. در اين بررسي شش گونه از پادمان در اين جنگلشناسايي شدند. اين شش گونه عبارتند از دو گونه استفاده از کل

-6/1طول بدن با  Triacanthella intermedia Dunger and Zivadinovic, 1984 ؛ گونه Hypogastruridaeاز خانواده 
گونه هاي مشخص مي باشد. اين گونه تنها از استان تهران گزارش شده است و گرانولميليمتر و به رنگ صورتي و کل بدن داراي  3/1

Ceratophysella stercoraria (Stach, 1963) که از استان هاي مازندران، گلستان، کرمانشاه و تهران گزارش شده است. دو ،
 Isotomiella minor (Schäffer, 1896) و Folsomides parvulus Stach, 1922هاي ؛ گونهIsotomidaeگونه از خانواده 

؛ گونه Entomobryidaeکه قبال از استان هاي کرمانشاه، گيالن، مازندران و تهران گزارش شده است. يک گونه از خانواده 
Pseudosinella octopunctata Börner, 1901 با رنگ سفيد و داشتن چهار چشم ساده در هر طرف سر از گونه هاي ديگر جنس ،

Pseudosinella  متمايز مي شود. يک گونه از خانوادهSminthurididae ؛ گونهSphaeridia pumilis (Krausbauer, 1898) ،
با اندازه کوچک )يک ميليمتري( و رنگ ارغواني و بدن کروي شکل مي باشد که قبال از استان کرمانشاه نيز گزارش شده است.  تمام اين 

شناسي گروه گياهپزشکي دانشگاه کشاورزي ها در کلکسيون حشرهان خراسان شمالي گزارش مي شوند. نمونهگونه ها براي اولين بار از است
 شوند.و منابع طبيعي ساري نگهداري مي

 .Collembolaبرگ، فنري، بابااَمان، بجنورد، خاک: دمهای کلیدیواژه
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 از ایران Banchinae)(Ichneumonidae extincta) Conoblasta( Glypta :گزارش گونه اولین 

  1و حمیدرضا حاجی قنبر 2، احسان رخشانی1، علی اصغر طالبی1عباس امیری

 ، گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران -1
 گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل -2 
r.ac.iabas.amiri@modares 

 

هاي اين گروه از غشائيان با انتشار جهاني است. تعداد گونههاي بالترين خانوادهيکي از بزرگترين و غني Ichneumonidaeخانواده 
زيرخانواده طبقه  39غالب گونه شناسايي، توصيف و در  24281حشرات بالغ بر يکصد هزار گونه تخمين زده شده که از اين تعداد تاکنون 

کنند. زيرخانواده پارازيتوئيد بوده و از مراحل الروي ميزبان خود تغذيه مي Ichneumonidaeبندي شده است. همه اعضاي خانواده 
Banchinae  شامل سه قبيلهAtrophini Seyrig, 1932، Banchini Wesmael, 1845  وGlyptini Cushman 

& Rohwer, 1920 ،65  ها پارازيتوئيد داخلي و کوئينوبيونت الرو شناسي همه گونهباشد. از نظر زيستگونه مي 1758جنس و بيش از
جنس هاي بزرگ  يکي از توصيف شده، 1829در سال  Gravenhorstکه براي اولين بار توسط   Glyptaبالپولکداران هستند. جنس

شود. در تحقيق گونه توصيف شده در دنيا را شامل و خود به دو زير جنس تقسيم مي 400شود و بيش از محسوب مي Gliptiniقبيله 
در استان هاي فارس و هرمزگان بود، طي سال  Ophioniformesحاضر که هدف از آن جمع آوري و شناسايي زنبورهاي گروه 

هاي مختلف انجام شد. نمونه ها در بازه زماني دو هفته يکبار جمع آوري و اري با نصب تله ماليز در زيست بومنمونه برد 1390-1392هاي
انجام گرديد. در بين نمونه هاي جمع  van Acterberg (2009)ها با پيروي از روش به آزمايشگاه منتقل و فرايند اتاله کردن نمونه

Glypta کوسيستم درختان ميوه سردسيري شهرستان اقليد از توابع استان فارس، گونه مربوط به ا 21/03/1391آوري شده تاريخ 

, 1852Ratzeburg extincta )Conoblasta( تعلق به زيرخانواده شناسايي شد. اين گونه مBanchinae  و قبيلهGlyptini 
است. ويژگي هاي مورفولوژيک افتراقي اين گونه عبارتند از: در ناحيه پيشاني و بين حفره هاي شاخک داراي زائده بزرگ و خار مانند؛ 

برابر فاصله بين  5/1از  کمتر (OOCL)کاريناي پس سري در قسمت مياني منقطع؛ فاصله بين شيار پس سري و چشم هاي ساده پشتي 
باشد. اين گونه در ؛ دومين ترژيت متازوما مربعي شکل و بال جلو فاقد سلول آرئولت مي(OOL)چشم هاي ساده پشتي و چشم مرکب 

 Lepidoptera: Archips rosana) (Linnaeus, 1758)منطقه پالئارکتيک انتشار داشته و به عنوان پارازيتوييد شب پره 

(Tortricidae  در  شناخته شده و ،کندتغذيه مي گياهان تيره رز که الرو آن در داخل برگ هاي پيچيده شده گياهان مختلفي از جمله
هاي احتمالي آن با تله ماليز، بيولوژي و ميزبان يا ميزبان نمونه کاهش جمعيت اين آفت مؤثر است. شايان ذکر است که به دليل جمع آوري

نمونه در کلکسيون گروه حشره شناسي کشاورزي دانشگاه تربيت و گونه اين زنبور براي فون ايران جديد و جنس  .در ايران مشخص نيست
 شود.مدرس نگهداري مي

 .Ichneumonidae،Glyptini  ،Conoblastaفارس، هرمزگان،  های کلیدی:واژه
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 ( در شهرستان ساری و حومهCol: Carabidaeفون سوسک های زمینی )

 2و جان موئیلویک 1، محمود محمدی شریف1، علیرضا هادی زاده1راضیه یافایی

 گروه گیاهپزشکی،دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری ، -1
 جی.ای .دی بیلت ، هلند. 384-3731اُترختسوگ، -2

@gmail.comryafayi 
 

هاي مزروعي جهان از تنوع گونه اي غني و غالب برخوردارند. اين سوسکها نسبت هر زيستگاد (Carabidaeهاي زميني )خانواده سوسک
به تغييرات محيطي ناشي از فعاليت هاي انساني بسيارحساس بوده و به عنوان يک شاخص زيستي در بوم نظام هاي کشاورزي مورد 

اني پلي فاژ هستند نقش بالقوه مهمي درکنترل طبيعي آفات دارند. بدليل آنکه اين حشرات از نظر تغذيه شکارگر استفاده قرار مي گيرند.
درکشاورزي پايدار اين خود تنظيمي جمعيت توسط  بندپايان شکارگر، نقش بسيار مهمي در جلوگيري از طغيان آفات دارد.سوسک هاي 

د پايان در اکوسيستم هاي کشاورزي هستند. گونه توصيف شده يکي از بزرگترين گروه بن 40000جنس و 2000خانواده کارابيده با بيش از 
که  Harpalus subtruncatusگونه را باستثناء گونه 955در فهرست انتشار يافته مربوط به سوسک هاي خانواده کارابيده در ايران تعداد 

اده است. در اين مطالعه از يک زيرخانو 26جنس متعلق به  155از  از نقاط مختلف ايران جمع آوري و گزارش شده نام برده است. اين تعداد
مزرعه برنج، يک باغ مرکبات وپارک جنگلي شهيد زارع شهرستان ساري در استان مازندراننمونه برداري شد. براي جمع آوري سوسک هاي 

تله ها همتراز با سانتي متر بودند.  5/11سانتي متر و ارتفاع  12کارابيده از تله گودالي استفاده شد که شامل ظروف يکبار مصرف به قطر 
سطح زمين در خاک قرار گرفتند و در کف تله ها مقدار کمي آب همراه با چند قطره مايع ظرفشويي ريخته شد. روي  تله ها با صفحه اي 

به  سانتي متري پوشانده شد تا از ريزش باران در تله ها جلوگيري شود، سوسک هاي کارابيده  4پالستيکي و سه عدد ريگ در ارتفاع حدود 
دام افتاده از ساير حشرات و بند پايان ديگر جداسازي شدند و يعد از شمارش به خوبي با آب و مايع ظرفشويي شستشو شدند تا شناسايي 

 درصد نگهداري و تعدادي اتاله شدند. 75آنها تسهيل گردد.سپس نمونه ها با قيد تاريخ و محل جمع آوري تفکيک و تعدادي در الکل 
زيرخانواده جمع آوري و شناسايي 9جنس  و 13گونه از  18آوري شده توسط نگارنده چهارم شناسايي شدند.در اين بررسي اي جمع هنمونه
  شدند.

SubfamilyHarpalinae (Horn, 1881): 1.Harpalus distinguendus Duftschmid. 2. Harpalus rufipes 

DeGeer. 3. Harpalus dimidiatus Rossi. 4. Harpalus subtruncatus Chaudoir. 5. Stenolophus persicus 

Mannerheim. 6. Acinopus laevigatus Ménétriés,Subfamily Platyninae (Bonelli, 1810): 7. Anchomenus 

dorsalis Pontoppidan, Subfamily Pterotichinae (Bates, 1881) 8. Amara aenea DeGeer. 9. Amara ovate 

Fabricius. 10. Poecilus cupreus Dejean Subfamily Licininae(Bonelli,1810). 11. Chlaenius  

aeneocephalus  Dejean, Subfamily Scaritinae (Bonelli, 1810) 12. Scarites planus Bonelli 13. 

Distichus planus Bonelli, Subfamily Carabinae (Latreille, 1802) 14. Calosoma sycophanta 

Linnaeus.SubfamilyPterostichinae (Bonelli, 1810). 15. Calathus fuscipes Goeze. 16. Laemostenus 

caspius Ménétriés. Subfamily Brachininae (Bonelli, 1810), 17. Brachinus psophia Servile. Subfamily 

Broscinae (Hope, 1838): 18. Broscus karelini Zoubkoff 

 .Carabidaeاستان مازندران، ،ينيزم ي: سوسک هادیهای کلیواژه
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در مناطقی از استان  Cicadellidae (Hemiptera: Auchenorrhyncha)های خانواده مطالعه زنجرک

 خوزستان

  2مایکل ویلسون و* 1فرزاد پاکارپور راینی

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز -1
 وم طبیعی، موزه ملی ولز، کاردیف، بریتانیاگروه عل -2 

* pakarpour@ut.ac.ir 

دهد. را تشکيل مي Auchenorrhynchaبزرگترين خانواده در زير راسته  Cicadellidaeگونه توصيف شده،  20000با داشتن بيش از 

زنجرک. شوندچند رديف خار بر روي ساق پاي عقب به راحتي از ساير اعضاي اين زير راسته جدا ميافراد اين خانواده، با دارا بودن يک يا 

هاي باال کنند و در جمعيت، حشراتي کوچک، فعال و مکنده با طيف ميزباني باال بوده که از شيره گياهي تغذيه ميCicadellidaeهاي 
زا به العاده اين حشرات در انتقال عوامل بيماريشوند؛ عالوه بر اين اهميت فوقتوانند سبب ضعف و يا نابودي گياهان ميزبان خود مي

منطقه متفاوت به لحاظ  3باشد. در پژوهش حاضر به منظور بررسي فون اين خانواده در ها ميها و فيتوپالسماها به ميزبانخصوص ويروس
شناسي با استفاده از تور حشره 1395تا  1392هاي هاي متعددي بين سالاريبردملک و دزفول(، نمونهاقليمي از استان خوزستان )اهواز، باغ

ها با استفاده از کليدهاي استاندارد و تله مااليز و در موارد معدودي با استفاده از آسپيراتور و تله زرد چسبنده انجام شد. شناسايي نمونه
زيرخانواده  7جنس و  48گونه متعلق به  88يجه اين مطالعه فونستيک هاي اصلي صورت پذيرفت. در نتشناسايي معتبر و همچنين توصيف

گونه آن براي اولين بار از استان خوزستان گزارش  46آوري شد و مورد شناسايي قرار گرفت که بر اساس اطالعات موجود از اين تعداد جمع
هاي جديد اند گزارشاين فهرست با ستاره مشخص شده گونه نيز که در 6ها در ادامه ارائه شده است؛ همچنين شوند که فهرست آنمي

ها توسط نگارنده دوم )مايکل ويلسون( مورد تاييد قرار گرفته و تمامي شوند. صحت شناسايي هر يک از گونهبراي فون ايران محسوب مي
 :Cicadellidae به شرح زير است: هاشوند. فهرست نمونهها در موزه جانورشناسي جالل افشار در دانشگاه تهران نگهداري مينمونه

Aphrodinae: Aphrodes bicincta (Schrank). Deltocephalinae: Athysanini: Euscelis alsius Ribaut; 

Euscelis incisus (Kirschbaum); Euscelis lineolatus Brullé; Hardya iranicola Zachvatkin; 

Platymetopius coronatus Dlabola; Platymetopius exalbescens Dlabola; Platymetopius rostratus 

(Herrich-Schäffer); Platymetopius shirazicus Dlabola. Chiasmini: Exitianus indicus (Distant). 

Cicadulini: Cicadula lineatopunctata (Matsumura); Elymana sulphurella (Zetterstedt); Mocydiopsis 

parvicauda Ribaut; Proceps acicularis Mulsant et Rey. Deltocephalini: Maiestas trifasciata 

 lanceolatum Paradorydium(Melichar);  breviceps Paradorydium(Lindberg). Eupelicini: 

); (Stål florii FieberiellaSchäffer). Fieberiellini: -(Herrich paradoxum Paradorydium; *(Burmeister)

Fieberiella macchiae Linnavuori. Goniagnathini: Goniagnathus brevis (Herrich-Schäffer). Hecalini: 

 rhenana Balclutha. Macrostelini: *(Matsumura) prasinus Hecalus(Kirschbaum);  eximius Hecalus

Wagner; Cicadulina mbila (Naudé). Opsiini: Hishimonus phycitis (Distant); Neoaliturus 

alboflavovittatus (Lindberg); Neoaliturus pulcher (Haupt); Neoaliturus fenestratus (Herrich- 

Schäffer); Neoaliturus guttulatus (Kirschbaum); Neoaliturus dubiosus (Matsumura). Paralimnini: 

 Phlepsius: Penthimia nigra (Goeze). Phlepsiini: . Penthimiini*Singh emarginatus Psammotettix

intricatus (Herrich-Schäffer); Phlepsius kambysesi Dlabola. Scaphoideini: Grammacephalus genoicus 

 Neolimnus(Noualhier);  pugio Grammacephalus; *(Linnavuori) pallidus GrammacephalusDlabola; 

egyptiacus (Matsumura); Doratulina lahorensis (Distant); Doratulina pallida Dlabola. Macropsinae: 

Macropsis graminea (Fabricius). Megophthalminae: Agalliini: Anaceratagallia aciculata (Horváth); 

Anaceratagallia laevis (Ribaut); Anaceratagallia venosa (Fourcroy). Typhlocybinae: Empoascini: 

Asymmetrasca decedens (Paoli). Erythroneurini: Arboridia kermanshah (Dlabola); Helionidia 

 Eupteryx. Typhlocybini: *(Ramakrishnan et Menon) punctulata Helionidia(Haupt);  biplagiata

Löw. pulchra llaZygine; *Ahmed kaghanensis EupteryxZachvatkin;  pavlovskii 

 .ملک، دزفولفون، گزارش جديد، اهواز، باغ های کلیدی:واژه
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 از ایران (Hymenoptera, Chrysididae)فاخته گونه از زنبورهای  دو جدیدگزارش 

 ، نازیال سقایی و راحیل اسدیفروغ السادات فرزانه

 رانای شناسی، مرودشت، حشره گروه مرودشت، واحد اسالمی، آزاد دانشگاه

foroogh.farzane@yahoo.com 
 

اطالق مي شود.  Aculeataاز گروه زنبورهاي  Chrysididae هزنبورهاي طاليي يا فاخته اسامي رايجي هستند که به اعضاي خانواد
 حاصل زنبورها اين درخشان هاي به طور کلي رنگ. از آنهاست و يا ترکيبي سبز آبي، مسي، طاليي، زنبورها، فلزي، در اين بدن رنگ

سه نزديک به تاکنون  آنهاست که در زواياي مختلف ممکن است با رنگ هاي متفاوت ديده شوند. بدن نگار و نقش پر سطح از نور انعکاس
اند. آفريقا و خاورميانه به طور کامل شناخته نشده شده است. با اين حال، در جنوب آسيا،شناسايي هزار گونه از اين خانواده در سرتاسر دنيا 

نشده ولي اين گروه مهم از حشرات، پارازيتوييد يا کلپتوپارازيتوييد  مطالعه دقيق طور به خانواده اين در موجود هايگونه همه زيست شناسي
تخم  به آنها حمله بر مبني هاييگزارش آن بر الوهباشند. عساير حشرات، چوبک مانندها، پروانه ها و به ويژه ساير زنبورهاي انفرادي مي

هاي اين خانواده در برخي نقاط کشور صورت هاي اخير تحقيقاتي در زمينه شناسايي گونهدر سال دارد. وجود نيز Phasmatodea راسته
يشتري از اين خانواده مورد انتظار است. هاي بگرفته است ولي با توجه به شرايط خاص بيوجغرافيايي ايران در منطقه پالئارکتيک، وجود گونه

نو( و مرودشت )فاروق  جنت، کفترک، تفيهان و ده )باغدر برخي مناطق شيراز  Chrysididaeلذا اين تحقيق به منظور تعيين فون خانواده 
پس از جمع آوري شده،  يهانمونه نمونه هاي به وسيله تله ماليز جمع آوري شد.انجام شد.  92-93 هاي در سالو علوم و تحقيقات( 

تاييد شدند. بر اساس نتايج حاصل  Franco Strumiaجهت تاييد نهايي به کشور ايتاليا ارسال و توسط پروفسور  ،تفکيک و شناسايي اوليه
ها دو شناسايي شد که در ميان آن  Cleptinaeو  Chrysidinaeجنس از دو زيرخانواده  9زير گونه متعلق به و گونه  20از اين تحقيق 

 آزاد دانشگاه شناسي حشره کلکسيون در هانمونه اند.)*( مشخص شدهستاره گونه براي اولين بار از ايران گزارش مي شوند که با عالمت 
 .شوندمي نگهداري مرودشت واحد اسالمي

Hedychridium flavipes rugulosum Linsenmaier, 

1959 
(Linsenmaier, 1959) Chrysidea disclusa*Bagh E , 

Jannat, 6.v.2014, 1♂ 
Hedychridium monochroum du Buysson, 1888 Chrysidea pumila (Klug, 1845) 

Hedychridium moricei (du Buysson, 1904) Chrysis palliditarsis Spinola, 1838 
Hedychrum rutilans viridiauratum Mocsáry, 

1889 
Chrysis soror consobrina Mocsáry, 1889 

(Fabricius, 1787) Omalus aeneus*Shiraz, : 

26.vii.2014, 2♀♀Kaftarak,  

Chrysis stilboides Spinola, 1838 

Omalus biaccinctus (du Buysson, 1892) Chrysis zobeida du Buysson, 1896 
Philoctetes sareptanus inflammatus Mocsáry, 

1890 
Chrysura laevigata (Abeille de Perrin, 1879) 

Pseudomalus turkestanicus (Mocsáry, 1889) Chrysura sulcata Dahlbom, 1845 
Trichrysis cyanea (Linnaeus, 1758) Chrysura varicornis (Spinola, 1838) 

Trichrysis longispina (Mocsáry, 1912) Cleptes splendidus (Fabricius, 1794) 

 

 : تله ماليز، بال غشاييان، فون، پراکنش.لیدیهای کواژه
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از  Hoplitis aravensis (Zanden, 1992) (Hymenoptera: Megachilidae)اولین گزارش زنبور گرده افشان 

 ایران 

 2و علیرضا منفرد 1، محمد سعید مصدق1، بهزاد حبیب پور1شهرام فالمرزی

 شهید چمران اهوازگروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه  -1
 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج. -2

falamarzishahram@yahoo.com 
 

ري از بندي بسيامحققين بطور شگفت انگيزي معتقدند که تعداد زيادي از زنبورهاي وحشي تاکنون کشف نشده است و شناسايي و رده
فلور اين افشان در جنوب استان فارس بطور محدود بررسي شده است. فون زنبورهاي گرده .هاي مهم کافي نيست هاي گرده افشانگروه

، پايه ساير مطالعات هاگرده افشان هاي موجودشناسايي گونهمي باشد.  Tamarix sp. ،شامل گياهان شورپسند متنوعي از جمله گزمنطقه 
محيط  1393-1391، طي سالهاي Megachilidaeزنبورهاي گرده افشان خانواده به منظور شناسايي  .خواهد بودبيولوژيکي  اکولوژيکي و

در جنوب  در دو موقعيت جغرافيايي Hoplitis (Stenosmia) aravensisهاي طبيعي مختلف در جنوب فارس نمونه برداري شد. گونه 
تا به حال از گونه مذکور ع آوري شد و به تائيد دکتر آندرياس مولر از کشور سوئيس رسيد. جم (.Tamarix spاز روي گياه گز )استان 

فيلوژني جديد بر اساس بررسي شده بود. اما جنس معرفي قبال به عنوان  Stenosmiaگزارش شده بود. زيرجنس فلسطين اشغالي و سوريه 
گستره جغرافيايي زنبورهاي اين زيرجنس . قلمداد شده است Hoplitisبه عنوان يک زيرجنس از  Osmiiniمولکولي زنبورهاي قبيله 

گونه مذکور  اين بررسي،بر اساس نتايج باشد. مناطق بياباني جنوب اسپانيا، شمال آفريقا، خاور ميانه، شبه جزيره عربستان و آسياي ميانه مي
قبلي و مشاهده تعداد زيادي از زنبورهاي ماده جمع آوري کننده با  توجه مطالعات  باشد.از ايران مي Stenosmiaاولين گزارش از زيرجنس 

رسد که گونه مذکور، به صورت اليگولکتيک بر روي گياه گرده و افراد نر تغذيه کننده از شهد روي گلهاي گياه گز طي اين مطالعه، بنظر مي
رنگ بدن سياه براق، شاخک افراد نر بلند ارتند از: کند. خصوصيات مهم در ريخت شناسي اين زنبورها عب( فعاليت مي.Tamarix spگز )

شاخک افراد ماده تيره. در افراد نر موهاي بلند و  سفيد   6-1)به بلندي مجموع سر و سينه(، زرد رنگ، فقط دو بند اول تيره. بندهاي 
ين زنبورها بيشتر از آن چيزي بود که تا به هاي جمع آوري شده اتغييرات در اندازه بدن در نمونهصورت  شيار کليپئوس را مخفي مي سازد. 

 6ميلي متر بود. باند موي تيپيک استرنوم  5/5-4ميلي متر و طول بدن افراد نر  7-5/4حال در منابع ذکر شده بود. طول بدن در افراد ماده 
نمونه برداري شده، يک مطالعه گسترده  دليل گياهان شورپسند نادر و کمتره بجنس نر در در بعضي از افراد به ميزان زيادي نامشخص بود. 

 Megachilidaeخانواده هاي جالبي از زنبورهاي گرده افشان از جمله روي فون زنبورهاي جنوب فارس مي تواند منجر به کشف گونه
 آنها نيز متمرکز شويم. هاي گياهي  شود. براي حفاظت از زنبورهاي گرده افشان وحشي از جمله افراد اين خانواده ما بايد روي ترجيح ميزبان

 .Hoplitis aravensisگونه  ايران، فارس، زنبورها، حفاظت های کلیدی:واژه
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 از ایران Platygastridae یک جنس و گونه از زنبورهای خانواده  نخستین گزارش

 1و یونس کریم پور 2، حسین ت فعلی زاده1مریم اسدی فارفار

 ارومیهنشگاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، داگروه گیاه
 شرقی، تبریزنکشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجا و آموزش پزشکی، مرکز تحقیقاتبخش تحقیقات گیاه

Asadi.ent.65@gmail.com 
 

 در تقريبا باشد. اين زنبورهاجهان مي هاي پارازيتوييد درگونه توصيف شده سومين گروه بزرگ زنبور 5000 با Platygastridaeخانواده 
استوايي متنوع و فراوان هستند. بيشتر  نيمه و استوايي مرطوب هايجنگل در خصوص به يافت شده و قطبي مناطق جز به هازيستگاه تمام

ها بعنوان رزي، آفات جنگلي و عوامل ناقل بيماريهاي مهم انسان و حيوان بوده و تعدادي از گونههاي اين زنبورها، آفات مهم کشاوميزبان
   Platygasterو  Leptacis ،Synopeasهاي بزرگ عوامل کنترل بيولوژيک با موفقيت قابل توجه به کار برده شده است. جنس

هاي زنبورهاي خانواده ( هستند. بيشتر گونهCecidomyiidaeلزا )الرو کوينوبيونت پشه هاي گا -شفيره يا تخم -پارازيتوييد تخم
Platygastridae تا حد زيادي کاهش  غشاييان پارازيتوييد هستند. در اغلب آنها رگ بندي بالتر از ساير بالشناسي سادهاز لحاظ ريخت
در پشت پرونوتوم ديده نمي  prepectusت، قطعه بندي هستند، محل اتصال شاخک کمي باالتر از قطعات دهاني اسيافته و يا فاقد رگ

 1-2غشاييان ريز، بخوبي اسکلروتيزه شده و اغلب داراي نقوش پيچيده هستند. زنبوراني با انداره خيلي کوچک )شود، در مقايسه با ساير بال
  خانواده کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در ايران اين رنگ، با شاخک زانويي، آرايش موهاي بال اختصاصي گونه هستند.  متر(، سياهميلي

شرقي آوري شده توسط نگارنده دوم، با استفاده از تله ماليز از منطقه خسروشهر استان آذربايجانجمع Platygastridaeاز ميان زنبورهاي 
 Leptacis laodiceعنوان تفکيک شد که تحت  Leptacis Förster, 1856اي از اين خانواده از جنس ، نمونه1387طي تيرماه سال 

(Walker, 1835) هاي اين ترين ويژگيباشد. مهمدهد، اين جنس و گونه براي فون ايران جديد ميها نشان ميشناسايي گرديد. بررسي
که  سپرچه معموال بصورت خار نوک تيز باريک شده جنس عبارتند از: ساقه شکمي و قاعده دومين ترژيت داراي موهاي کم پشت پراکنده،

ها معموال مستطيلي و هفتمين بند اغلب تا قاعده ساقه شکمي امتداد يافته، فرق سر معموال با برجستگي عريض، چهارمين بند شاخک ماده
سر در قسمت فوقاني گرد، فرق سر معموال منقوط، چهارمين بند شاخک ماده ها همواره خيلي طويل  .تر از بند بعديشاخک معموال طويل

برابر عرض آن، سر  1/2عبارتند از: طول سر  Leptacis laodiceهاي مورفولوژيک گونه ويژگي .دارويي و عقبي ريشکشده، بال جل
بندي، شيار نوتالي به  4داراي برجستگي پس سري، پيش گرده در نيمه پاييني با نقوش ظريف و در نيمه بااليي مودار، چماق شاخکي 

تر از عرض آن، طول بند چهارم برابر طويل 3برابر و چهارمين بند شاخک  5/1بند شاخک سختي قابل تشخيص در بخش عقبي، سومين 
اي که ساق مياني و برابر عرض آن، رنگ بدن سياه، پاها قهوه 5برابر طول بند سوم شاخک، طول بند چهارم شاخک کمتر از  5/1حداقل 

 تر.ها روشنتمام پنجه

 تله ماليز، ايران، فون. ،  Leptacis پارازيتوييد،  های کلیدی:واژه
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 ( در ایرانPopulus euphratica Olive) پده بررسی مقدماتی حشرات شکارگر آفات گونه

 1و ستار زیناتی 4، غالمرضا کجباف واال3، مهدی افروزیان2، جواد کریم زاده اتفهانی1مهری باب مراد

 

 آموزش و ترویج کشاورزیسازمان تحقیقات،  -مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور -1
 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان -2
 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی -3
 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان -4

babmorad@gmail.com 
 

دربين عوامل مخرب و محدود  گردد.در ايران محسوب مي هاي مهم درختيکي از گونهي (Olive Populus euphraticaپده )
 ،هازارنمايند. مطالعات فونستيک آفات و دشمنان طبيعي اين پدهاي را ايفا ميبندپايان آفت نقش عمده، زارهاي پده کشورکننده توسعه بيشه

 باشد. ژي جامع مبارزه با آفات و نهايتا حفاظت و حمايت از اين منابع طبيعي ميزيربناي دستيابي و تدوين يک استرات

هاي طبيعي سه استان کشور ايستگاه انتخاب شده در رويشگاه 7آور و مفيد آفات پده، در زيان، فون بندپايان1387-90هاي طي سال
ها هاي مختلف استفاده شد. در مورد برخي از حشرات، کنهگر از روشآوري بندپايان شکاردر اين بررسي براي جمع مورد مطالعه قرار گرفت.

ها از روي گياه ميزبان اقدام نمونه آوري مستقيمجمعبا مشاهده فعاليت شکارگري آنها روي آفات پده در طبيعت، نسبت به  هاو يا عنکبوت
مراحل و پرورش  هاي آلوده پدهشاخهآوري له اشنايدر، جمعهاي ميزبان داخل تها نظير: تکان دادن شاخهگرديد، همچنين از ساير روش

داخل ه و سپس اتاله شدبرخي  ،. جهت نگهداري حشراتاستفاده گرديدحشرات شکارگر داخل ظروف مختلف در شرايط آزمايشگاه نابالغ 
 براي شناسايي .داده شدندرار درصد ق 75ها داخل الکل ها و عنکبوتکنه ،همچنين حشرات کوچک ،گرفتندقرارون يهاي کلکسجعبه

موجود در موزه حمايت و حفاظت موسسه و همچنين از هاي با نمونه آنهامقايسۀ  ،اخذ شده از اينترنت هاي شناسائيکليد و از کتب ،بندپايان
ها توسط آقاي از موزه تاريخ طبيعي پاريس، کنه Armand Matocqها توسط آقاي دکتر وجود متخصصين استفاده گرديد. شناسايي سن

سازي رازي صورت ها توسط آقاي مهندس گودرزي از موسسه واکسن و سرمرضا صبوري از دانشکده کشاورزي کرج، عنکبوتدکتر علي
هاي خوزستان، اصفهان و خراسان رضوي، به آوري شده در هر يک از استانهاي شکارگر جمعگرفت. در اين بررسي، تعداد حشرات و کنه

خانواده( برآورد گرديد. در  6نمونه ) 8و  17، 21ها به ترتيب خانواده( و همچنين تعداد عنکبوت 11راسته و  5گونه ) 25و  22، 17ترتيب 
هاي شناسايي شده در استان اند. تعداد گونهخانواده مورد شناسايي قرار گرفته 8راسته و  6گونه از بندپايان شکارگر متعلق به  20مجموع 

( *گونه )مشخص شده با عالمت  10 ،( و در مورد استان خراسان رضوي®)با عالمت  17استان اصفهان  ،(عالمت)با  12خوزستان 
 شوند. باشند. تعدادي از اين بندپايان مفيد در مناطق مورد مطالعه براي اولين بار روي آفات پده گزارش ميمي

Coccinella undecimpunctata L. ®*, Coccinella septempunctata L. ®, Exochomus nigripennis 

Erichson®, Exochomus quadripustulatus (Linnaeus) ®, Hypodamia variegata (Goeze) ®, Oenopia 

Conglobata (Linnaeus) ®*, Chilochorus bipustulatus L. ,Hyperaspis sp.®, Scymnus sp. ®*, Orius 

laticollis (Reuter) ®*, Anthocoris spp. ®*, Deraeocoris (Phaeocapsus) pilipes (Reuter) ®*, 

Deraeocoris sp. , Chrysoperla carnea Steph. ®*, Montis religiosa®*, Anthocoris minki Dahrn®*, 

Anystis baccarum (Linn) ®*,Xysticus sp. , Cheiranthium spp.®, Tomarus sp.® 

  

 خراسان رضوي. ،اصفهان ،خوزستان ،بندپايان شکارگر ،هاي طبيعيرويشگاه: پده، های کلیدیواژه
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در دو منطقه شاهرود و   Hippodamia variegata (Goeze) (Coleoptera: Coccinellidae)چندریختی کفشدوزک 

 بسطام )استان سمنان(

 2و سید ابراهیم صادقی 1، مریم عجم حسنی1مونا توزنده جانی

 صنعتی شاهرود دانشگاه کشاورزی، دانشکده گیاهپزشکی، ارشد حشره شناسی و استادیار گروهدانشجوی کارشناسی 

 و مراتع کشور هااستاد پژوهش موسسه تحقیقات جنگل
m_too69@yahoo.com 

 

ها و ها، کنهها، پسيلها، شپشکاصلي شتهزء شکارگران ها جآن %90گونه در جهان هستند که حدود  6000ها داراي خانواده کفشدوزک
ريختي حالتي است که افراد مختلف يک گونه با  چندشوند. تخم آفات، و همچنين يک گروه مهم براي مطالعات چند ريختي محسوب مي

ريختي هايي که در چندنيسمها يک گروه کالسيک براي مطالعه مکاکفشدوزک .شوندهاي ظاهري مختلف در يک جمعيت ديده ميويژگي
گرده و ها شامل رنگ و الگوي سطح پشتي سر، پيشفاکتورهاي مهمي در مطالعات چندريختي کفشدوزکباشند. رنگي موثر است مي

به عنوان يک گونه چند شکل  Hippodamia variegata (Goeze, 1777)کفشدوزک پوش نقش دارد. پوش و وضعيت نقاط بالبال
برداري به در دو منطقه شاهرود و بسطام بررسي شد. نمونه  H. variegataدر اين پژوهش، چند ريختي کفشدوزک ت.معرفي شده اس

هاي گياهي مختلف مانند درختان مثمر و غير مثمر، ها از روي گونهانجام شد. کفشدوزک 1394هاي بهار و تابستان طور هفتگي در فصل
گيري و سيني سفيد استفاده شد. پس از انتقال ها از تور حشرهآوري نمونهآوري شدند. براي جمعمعهاي علفي و جاليز جمزارع غالت، بوته

ها از مشخصات شکل شناسي  داده شدند. براي شناسايي کفشدوزک درصد قرار 75هاي حاوي الکل ها در شيشهآزمايشگاه، آن ها بهنمونه
براساس خصوصيات مرفولوژيکي مانند   H. vareigataهاي مختلف . جداسازي ريختهاي تناسلي نر و ماده استفاده شدخارجي و اندام

ريخت شناسايي شد  26گرده انجام شد. در مجموع، از اين کفشدوزک پوش و پيشپوش و رنگ بالهاي روي بالالگو، تعداد و اندازه خال
ها به اني بيشتري نسبت به ساير ريخت ها بودند که مشخصات آنها، دو ريخت داراي فراوگروه تقسيم بندي شدند. در بين نمونه 5که در 

نقطه درشت که در سه راس يک مثلث در  3پوش قرمز و ها، بالداراي جثه بزرگ تر نسبت به ساير ريختشرح ذيل است: ريخت اول 
پوش دارند نقطه در هر بال 6هستند که هاي قرمز يا نارنجي پوشهايي با بالکفشدوزکو ريخت دوم گيرند پوش قرار ميانتهاي هر بال

راس يک مثلث ديده  3پوش در نقطه نيز در نيمه ابتدايي بال 3پوش با هم در سه راس يک مثلث و نقطه در نيمه انتهاي بال 3طوري کهبه
هاي يوه و درختچهو روي درختان م %70روي گياهان علفي و غالت حدود  H. variegataطبق مشاهدات، فراواني کفشدوزک شوند. مي

رسد که شرايط آب و هوايي و ها در منطقه بسطام بيشتر از شاهرود بود. به نظر ميها و تنوع آنهمچنين فراواني ريختبود.  %30زينتي 
ين براي اول  H. variegataهاي کفشدوزکها دخيل باشد. معرفي انواع ريختهاي گياهي در بسطام در اين فراوانياي پوششتنوع گونه

هاي تواند زمينه تحقيقات بعدي در خصوص استفاده کارآمدتر از اين کفشدوزک در برنامهبار در شاهرود و بسطام انجام شده است و مي
 کنترل بيولوژيک باشد.

  

 

 .شاهرود و بسطام، چندريختي،  Hippodamia vareigata: های کلیدیواژه
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 های لرستان و خوزستاناستاندر  Anthocoridaeخانواده  مقایسه تنوع زیستی سن های بررسی و

 4و علی رجب پور  3،  فرحان کچیلی2، علی اصغر سراج1زهرا سپهوند

 دانشگاه شهید چمران اهواز   گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی  -3و  2، 1
 دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان.گروه گیاهپزشکی   -4

Zahrasepahvandze7@gmail.com 

 

گيرد. سطح ها در بر مياکوسيستم سايرهاي گوناگون اعم از خشکي، دريا و پذيري موجودات زنده را در محيطتنوع زيستي، دگرگوني و تغيير
هاي حشرات که در کنترل آفات هند. يکي از راستهداست. حشرات بخش عمده تنوع زيستي جهان را تشکيل مي اصلي تنوع زيستي، گونه

است. به همين منظور شناسايي و بررسي تنوع  Anthocoridaeو خانواده  Hemipteraگيرد راسته ناجورباالن يا مورد توجه قرار مي
هاي متفاوت دو استان در اقليم 1394تا اسفند  1393ها از اهميت بااليي برخوردار است. نمونه برداري ماهي دو بار از اسفند زيستي آن

هاي گياهي مختلف صورت گرفت. در طي يک سال نمونه برداري از استان لرستان جمعاً هفت گونه از لرستان و خوزستان و از ميزبان
 .Oهاي شش گونه به نام Oriusو جنس  Oriiniيافت شد. از قبيله  Anthocorinaeو زير خانواده  Anthocoridaeخانواده 

albidipennis (Reuter, 1884)، O. laevigatus (Fiber, 1860) ،O. niger (Wolff, 1811) ،O. pallidicornis 

(Reuter, 1884) ،O. minutus (Linnaeus, 1758)  وO. vicinus (Ribaut, 1923)  و از قبيلهAnthocorini  و جنس
Anthocoris  يک گونه به نامA. pilosus (Jakolev, 1877) هاي يافت شده براي اين استان جديد بودند. در . تمامي گونهيافت شد

 .Oهاي به نام Oriusو جنس  Oriini، قبيله Anthocorinae، زيرخانواده Anthocoridaeاستان خوزستان شش گونه از خانواده 

albidipennis ،O. laevigatus ،O. niger ،O. pallidicornis ،O. vicinus  وO. laticollis (Reuter, 1884)  .يافت شد
بود. تنوع زيستي  O. albidipennis براي اين استان جديد بودند. گونه غالب در هر دو استان O. laticollisو  O. vicinusدو گونه 

يري گ( براي اندازه4)نسخه  SDRهاي مختلف بررسي و مقايسه شد. از نرم افزار هاي اين خانواده در دو استان با استفاده از شاخصسن
و  33/3، 369/1هاي تنوع ذکر شده استفاده شد. ميزان شاخص تنوع شانن واينر، سيمپسون و مارگالف به ترتيب در استان لرستان شاخص

هاي خانواده بود. در اين بررسي مشخص شد که تنوع زيستي و پراکندگي سن 842/0و  86/1، 848/0و در استان خوزستان  969/0
Anthocoridae  لرستان بيشتر از استان خوزستان است که علت اين امر غني بودن فون گياهي و شرايط آب و هوايي مناسب در استان

اي اين ميزان غناي گونه هيچ اختالف معني داري در درصد 5 که درسطح مقايسه آماري نشان دادجهت توليد مثل اين حشرات بوده است. 
ها در فصول گرم سال )اواخر بهار، تابستان، اوايل پائيز( جمعيت و وجه به مشاهدات سنبا ت .دو استان درسال نمونه برداري وجود نداشت

ها رو به کاهش بود و اين امر حاکي از گرما پسند بودن فعاليت بااليي داشتند و در فصول سرد )اوايل بهار، اواخر پائيز و زمستان( جمعيت آن
توان نتيجه گرفت که استان لرستان داراي ها ميها است. از آناليز دادهي رشدي اين سنهاو نياز به درجه حرارت باال براي طي کردن دوره

هاي کنترل به منظور انجام پروژه Anthocoridaeهاي خانواده تر جهت پرورش و رهاسازي سنفون و شرايط آب و هوايي مناسب
 بيولوژيک است.

 ، گونه، پراکندگي.Orius های کلیدی:واژه
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 ( در منطقه شاهرودCoccinellidaeهای شکارگر )تکمیلی کفشدوزک معرفی فون

 2و سید ابراهیم صادقی 1، مریم عجم حسنی1مونا توزنده جانی

 صنعتی شاهرود کشاورزی،دانشگاه گیاهپزشکی،دانشکده دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی و استادیار گروه

 ها و مراتع کشورجنگل استاد پژوهش موسسه تحقیقات
m_too69@yahoo.com 

 

ها، ها، پسيلها، کنهنقش مهمي در برقراري تعادل زيستي شته هستند که Coccinellidaeمتعلق به خانواده هاي شکارگرکفشدوزک
ها هم در مرحله الروي و هم هاي مختلف دارند.کفشدوزکها و الرو برخي از حشرات با دگرديسي کامل در اکوسيستمها، شپشکتريپس
کامل داراي رفتار شکارگري هستند. تغييرات جمعيت کفشدوزک ها، عالوه بر عوامل اقليمي تحت تاثير غذا و دشمنان طبيعي  حشره

هاي مختلف ها نيز به کميت و کيفيت غذا بستگي دارد.يکي از عوامل موثر در نحوه پراکنش گونههاست. ميزان باروري و طول عمر آنآن
هاي شکارگر باشد. با توجه به نقش مهمي که کفشدوزکها ميي زراعي، باغي و جنگلي، ترجيح ميزباني آنهاها در اکوسيستمکفشدوزک

هاي مختلف ها به منظور شناخت اين اجزاي مفيد در اکوسيستمکنند، بررسي و مطالعه فون کفشدوزکدر مديريت تلفيقي آفات، ايفا مي
هاي گياهي مختلف شامل درختان مثمر )سيب، گالبي، انار، روي ميزبان لف سال ازها در فصل هاي مختکفشدوزکشاهرود انجام گرفت.

مثمر)کاج، زبان گنجشک، نارون، چنار، صنوبر، اقاقيا، بلوط( و گياهان علفي،با تور آلو، گيالس، گردو، بادام، سنجد، انگور، هلو( غير
هادر آوري گرديد. همچنين در فصل زمستان، کفشدوزکدست جمع ها درسيني سفيد و برداشت مستقيم بادادن شاخهگيري، تکانحشره
ها و هاي خشک پاي درختان و زير سنگالي برگهاي خواب زمستانه آنها شامل زير پوستک درختان، زير بقاياي گياهي و البهمحل

درصد قرار داده شدند.  75ي الکل هاي حاوها و درز ديوارهاي سنگي جمع آوري شدند.پس از انتقال به آزمايشگاه، در شيشهکلوخه
هاي تناسلي حشرات نر و ماده براي شناسايي مورد استفاده قرار گرفت. براي تهيه اساليد شناسي حشرات کامل و اندامهاي شکلويژگي

و  75، 50درصدجوشانده شده و بعد از شستشو و آبگيري در الکل هاي 10ميکروسکوپي،قسمت هاي مختلف بدن در هيدروکسيد پتاسيم 
ها توسط دکتر بيرانوند از گروه ها شناسايي و تاييد نهايي آندرصد روي الم تثبيت گرديد. با استفاده از منابع و کليدهاي شناسايي نمونه 96

گونه  20حشره شناسي دانشگاه آزاد اسالمي شيراز و دکتر ندود از دانشگاه بوهمياي جنوبي، جمهوري چک صورت گرفت. در مجموع،
 از منطقه شاهرود و بسطام شناسايي شد، که به شرح زير مي باشند: 1394جنس در سال 14وزک متعلق به کفشد

Coccinella  septempunctata (Linnaeus,1758), Hippodamia  variegata (Goeze,1777), Coccinella  

undecimpunctata (Linnaeus,1758), Oenopia  conglobata (Linnaeus, 1758), Adalia bipunctata 

(Linnaeus, 1758),Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758), Exochomus quadripustulatus 

(Linnaeus,1758), Psyllobora vigintiduopunctata (Linnaeus, 1758), Clitostethus arcuatus (Rossi, 

1794), Hyperaspis femorata (Motschulsky,1837), Scymnus (Pullus) subvillosus (Goeze, 1777), 

Propylaea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758), Scymnus (Scymnus) flavicollis (Redtenbacher, 

1843), Parexochomus nigromaculatus (Goeze, 1777), Adalia decempunctata (Linnaeus, 1758), 

Oenopia onica (Olivier, 1808), Harmonia quadripunctata (Pontoppidan, 1763), Adalia tetraspilota 

(Hope, 1831), Bulaea lichatschovi (Hummel 1827), Stethorus sp (Weise 1885). 

 ها، شناسايي، شاهرود.کفشدوزک های کلیدی:واژه
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از آزوال در  Nomophila noctuella (Lepidoptera: Crambidae: Spilomelinae) پرهشباولین گزارش 

 ها و مزارع برنجتاالب

 سرفرزاد مجیدی شیل و نیافرامرز علی آتوسا فرحپور حقانی، مهدی جالییان،

 ، رشت، ایران(AREEO)ترویج و آموزش کشاورزی  ،، سازمان تحقیقات(RRII)موسسه تحقیقات برنج کشور 

 

منظور يافتن عوامل مقاومت زيستي يا عوامل کنترل بيولوژيک  به 1394( در سال RRIIطي يک بررسي در موسسه تحقيقات برنج کشور )
 Nomophila (Denis & Schiffermuller, 1775)هاي گونه الرو (Azolla spp. Pteridophyta: Salviniacae)آزوال 

noctuella يجاد کردند. هاي آزوال مشاهده شده و الروها در حين تغذيه خسارت شديدي در آزمايشگاه ادر حال تغذيه از برگ
Nomophila noctuella هاي متعددي از قبيل فاژ وابسته به ميزبانيا بوريا پوشان يک گونه پليPolygonum spp. 

(Polygonaceae) ،Trifolium sp.  وMedicago sp. (Fabaceae) ،Zea mays, Triticum sp. و Stenotaphrum 

dimidiatum (Poaceae)   وMyriophyllum spp. (Haloragaceae)  شناخته شده است. اين حشره به عنوان آفت يونجه و
 blue grass (Poa. pratensis), wild mustard (Brassicaگزارش شده و در برخي از موارد در حال تغذيه از  در آمريکاچمن 

arvensis), cinquefoil (Potentilla canadensis), purslane (Portulaca oleracea) and foxtail (Setaria 

glauca) نيز مشاهده شده است. طول بال در حشرات بالغmm  12-17 رسند. هاي بسته نسبتا دراز و باريک به نظر ميبوده و با بال
اي خاکي بوده داراي سه نوار عرضي نامشخص اي روشن تا قهوههاي جلو به رنگ قهوهاست. بال mm25ها در آنها حدود  عرض بال

هاي جلو چهار نقطه سياه رنگ با فواصل مساوي از قسمت مياني تا انتها وجود دارد که در سطح زيرين لبه انتهايي بالشکالتي رنگ است. 
ها در کنند. اين پناهگاههاي آزوال ايجاد ميالي برگهاي ابريشمي در البههاي تونل مانندي با رشتههاغلب برجسته هستند. الروها پناهگا

شوند که با فضوالت الروي انباشته شده باشند. در ي در سطح آزوال قابل تشخيص نيستند و زماني آشکار ميهاي الروي ابتدايسن
شود. و قارچي مي هاي باکترياييهاي آزوال را پوشانده و سبب ايجاد آلودگيهاي باالي جمعيت، فضوالت الروي سطح برگتراکم
 cc100که با   cm14هاي ايجاد شد. الروها در پتري 94و  93هاي تابستان سالهايماه آوري الروها در طولهاي آزمايشگاهي با جمعکلني

هاي جفت گيري که داراي سه نر و ماده در محفظهداري شدند. بالفاصله پس از تفريخ يک جفت پروانه آب مقطر و آزوال پر شده بودند نگه
روزانه تعويض   cm6هاي آزوال بودند، رها سازي شدند. پتري gr5و   متر مکعب آب مقطرسانتي cc10که هريک محتوي   cm6پتري  

پره داري شدند. به منظور بررسي بيولوژي اين حشره روي ميزبان جديد سه نسل متوالي از اين شبها در آنکوباتور نگهشده و تا تفريخ تخم
کهن مانند آسيا، اروپا و آفريقا ثبت شده اما هاي غلب از قارها N. noctuellaدر يک فصل روي آزوال در آزمايشگاه پرورش داده شد. گونه 

باشد هاي رايج و داراي پراکنش گسترده دنيا ميپره يکي از گونهفعاليت آن در اياالت متحده و برزيل نيز گزارش شده است. گرچه اين شب
ر،آذربايجان شرقي و شيراز گزارش شده است. اين اولين گزارش بهااما يک گونه داراي انتشار جهاني نيست. در ايران، اين گونه از کرج، چاه

N. noctuella شود. از آزوال در دنيا بوده و اولين گزارش اين پروانه از استان گيالن محسوب نيز مي 

 گياه ميزبان، مقاومت زيستي، کنترل بيولوژيک.، پرهشب :های کلیدیواژه
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 شرقی با گزارش جدید یک گونه برای فون ایرانآذربایجاندر استان   Asilidae (Diptera)خانواده 

 رحمان محمدی

 گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. 
Rahmanmohamadi90@gmail.com 

 

هاي موفق و جنس جزء يکي از خانواده  821زيرخانواده و  11گونه،  7187با دارا بودن  Asilidaeهاي خانواده ها يا مگسدزدمگس
حشرات مربوط به اين خانواده داراي  .قرار گرفته است Asiloidea در باالخانواده  Asilidaeسازگار در اکثر نقاط دنيا هستند. خانواده 

باشد. سر در اين حشرات متحرک متر ميميلي 9-15ها ي متوسط آنتند ولي اندازهمتر( هسميلي 50متر( تا بزرگ )ميلي 3ي کوچک )اندازه
باشد. رگهاي سريعي دارند نسبتا باريک ميها براي حشراتي که پروازوبيش محدب است. بالسر کمباشد و پشتو نسبتا کوتاه و پهن مي

ها شکارگر بوده و از انواع مختلف بندپايان )عمدتا و الرو اين مگسشود. حشرات کامل تقسيم نمي 3R+2هميشه چهار شاخه است و  Rبال 
در ايران منجر به  Asilidaeکنند. مطالعه تاکسونومي خانواده کند و در تعادل جمعيت حشرات نقش مهمي را ايفا ميحشرات( تغذيه مي

 شرقياز مناطق مختلف استان آذربايجان Asilidae هاي مورد مطالعه از خانوادهگونه از اين خانواده شده است. نمونه 237شناسايي 

آوري شدند. بعد از کشتن جمع 1391-1393هاي هاي ارسباران، چيچکلي، ورزقان، کندوان، هوراند، شبستر و مراغه( طي سالجنگل)
ياي نر، انتهاي شکم جدا شده و در منظور تشريح ژنيتالها در داخل شيشه سيانور، حشرات براي شناسايي به آزمايشگاه منتقل شدند. بهنمونه

قرار گرفت. در نهايت ژنيتالياي نر در داخل گليسرين  ثانيه جوشانده شد، سپس در داخل استيک اسيد 60درصد به مدت  KOH 10داخل 
هاي مورد يي گونهها از روي کليدهاي معتبر انجام گرفت. منابع زير براي شناسايي و پراکنش جغرافياقرار داده شد و سپس شناسايي گونه

 Hayatو  Geller-Grimm (2003; 2015) ،Bei-Bienko (1988)،    Lehr et al. (2007)  مطالعه، مورد استفاد قرار گرفت:

et al. (2008). چهار جنس و هشت گونه (Dioctria atricapill Meigen, 1804 ،Dioctria linearis (Fabricius, 

1787) ، Dioctria pilithorax Richter, 1960  ،Machimus annulipes (Brullé, 1832) D. bilobus Loew, 1871، 
Dysmachus praemorsus (Loew, 1854)، D. picipes (Meigen, 1820)  وPromachus leoninus Loew, 1848) 

شود. فون ايران گزارش مي براي اولين بار از Dioctria pilithorax Richter, 1960 شناسايي شدند که گونه Asilidae از خانواده
شکل تغيير عبارت است از: ساق پاي اول فاقد موي سيخي Dioctria pilithorax Richter, 1960 مشخصات مرفولوژيک مهم گونه

شکمي، پا داراي بالشک، صورت کمي برآمده، خرطوم کوتاه و مستقيم، -شکل يافته به شکل ناخن و يا متورم و خميده در بخش انتهايي
گرده به رنگ سياه و داراي موهاي ريز، برآمدگي صورت به هاي مرکب بوده، ميانتر از ارتفاع چشمشاخک به طور قابل توجهي بزرگطول 

قبل از اين مطالعه فقط از کشورهاي جمهوري آذربايجان  تاDioctria pilithorax  رنگ سياه و صورت پوشيده از موهاي ريز زرد. گونه
 بود.   و ارمنستان گزارش شده

 شرقي، ايران.گزارش جديد، استان آذربايجان، Asilidae  های کلیدی:واژه
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 استان یزد در (Coleoptera: Coccinellidae) هاکفشدوزک معرفی بخشی از فون

 2زادهو مجید فالح 1، هادی استوان1مهدی زارع خورمیزی

 گروه حشره شناسی،  شیراز، ایران دانشکده علوم کشاورزی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسالمی، -1
 ، ایران. دانشگاه آزاد اسالمی، واحد جهرم، گروه حشره شناسی، جهرم -2 

Zare7002@gmail.com 
 

 آفات از بسياري شکارگر هابيشتر آنباشند که جنس در سراسر دنيا مي 360گونه و  6000ها شامل يا کفشدوزک  Coccinellidaeخانواده
 اين مهار زيستي در که باشندمي هاو کنه (Psylloideaها )(، پسيلCoccoideaها )(، شپشکAphidoideaها )شته نظير کشاورزي

هاي استفاده بسياري از گونهخوار هستند. قارچ خوار و گياه ها نيزتعداد کمي آز آن. مهمي دارند نقش مختلف محصوالت روي آفات
ها گونه از کفشدوزک 150هاي کنترل بيولوژيک آفات مهم کشاورزي، با موفقيت همراه بوده است. تاکنون بيش از ها در برنامهکفشدوزک

از نقاط مختلف ايران گزارش شده است که اين تعداد به توجه به وسعت کشور و تنوع باالي آب و هوايي، بسيار ناچيز است. لذا فون 
از  2987تا  1115ايستگاه مختلف و با ارتفاع  40از ها مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه 1394-1392هاي ستان يزد در سالهاي اکفشدوزک
و مشاهده مستقيم )جمع آوري با و م تور حشره گيري، آسپيراتور، سيني سفيد، قلمبرداري از جمع آوري گرديدند. جهت نمونهسطح دريا 

گونه  33همچنين ژنيتاليياي افراد نر استفاده شد. در مجموع  سايي گونه ها از مشخصات مرفولوژيکي ودر شنادست( استفاده گرديد. 
 باشدگونه براي فون استان جديد مي 15ها که از بين آن زير خانواده جمع آوري و شناسايي شد 5قبيله و  5جنس،  17کفشدوزک متعلق به 

از آلمان و دکتر   Helmut FÜrschها توسط پروفسور. شناسايي گونهده شده استکه با عالمت ستاره )*( در ليست زير نشان دا
Claudio Canepari  .هاي شناسايي شده، در کلکسيون حشره شناسي دانشگاه آزاد اسالمي تمامي گونهاز ايتاليا مورد تاييد قرار گرفت

 ها به شرح زير است:اسامي گونهداري مي شوند. واحد شيراز نگه

Chilocorus bipustulatus (Linnaeus, 1758); Exochomus gebleri (Weise, 1885)*; Exochomus 

quadripustulatus (Linnaeus, 1758); Exochomus undulatus (Weise, 1878)*; Parexochomus nigripennis 

(Goeze,  Platynaspis luteorubra; *(Goeze, 1777) nigromaculatus Parexochomus(Erichson, 1843); 

1777)*; Cryptolaemus montrouzieri Mulsant, 1853*; Adalia bipunctata (Linnaeus, 1758); Adalia 

decempunctata (Linnaeus, 1758); Coccinella septempunctata Linnaeus, 1758; Coccinella 

undecimpunctata aegyptiaca Reiche, 1861; Coccinula elegantula (Weise, 1890); Hippodamia 

(Adonia) variegata (Goeze, 1777), Menochilus sexmaculatus (Fabricius; 1781)*, Oenopia conglobata 

 Psyllobora vigintiduopunctata(Olivier, 1808); Oenopia oncina , 1849); Menetries( contaminata

(Linnaeus, 1758)*; Hyperaspis quadrimaculata (Redtenbacher, 1844); Hyperaspis reppensis (Herbst, 

1783); Hyperaspis syriaca Weise, 1885*; Hyperaspis vinciquerrae Capra, 1929*; Hyperaspis 

histeroides Faldermann, 1837*; Clitostethus arcuatus (Rossi, 1794)*; Nephus bisignatus (Boheman, 

1850)*; Nephus bipunctatus (Kugelann, 1794)*; Nephus (Nephus) quadrimaculatus (Herbst, 1783)*; 

Scymnus araxicola Fleischer 1900*; Scymnus (Pullus) subvillosus (Goeze, 1777 ); Scymnus 

(Scymnus) suffrianioides apetzoides Capra & Fursch, 1967; Scymnus syriacus (Marseul ,1868); 

Stethorus gilvifrons (Mulsant, 1850) ; Pharoscymnus sp. 

 : استان يزد، کفشدوزک، فون.های کلیدیواژه
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 در فضای سبز شهرستان مشهد به همراه معرفی گونه غالب Cicadellidaeی خانواده ای زنجرک هاوع گونهتن

 2کریستین دیتریش و1، مینو حیدری لتیباری1، غالمحسین مروج1سمیرا حاجی علیلو بناب 

 گروه گیاهپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد، -1

 لینویز آمریکاای دانشگاه -2
S.hajialiloo.b@Gmail.comا 

 

ها  ها برکسي پوشيده نيست، لذا حفاظت از آن امروزه نقش گياهان، درختان و فضاهاي سبز شهري در بهبود کيفيت سالمت زندگي انسان
گيرند که سبب کاهش کيفي  ها و آفات قرار مي اي دارد. درختان و گياهان در فضاي سبز مورد حمله طيف وسيعي از بيماري اهميت ويژه

کند.  ها مي هاي کنترل موثر آن گردند. از طرفي نيز شناخت تنوع اين عوامل کمک شاياني به انتخاب روش ها مي د آنو کمي عملکر
 ها مي آور حشرات مکنده هستند که سبب کاهش توان درخت در برابر تحمل شرايط نامساعد و استرس هاي بسيار زيان يکي از گروه

 کنند. هم اي از گياهان تغذيه مي از طيف گسترده Cicadellidae گيرند. اعضاي خانواده مي ها نيز در اين گروه جاي گردند، که زنجرک
ها موجب وارد کردن  ها و فيتوپالسما ها، باکتري ها با انتقال ويروس خواري، برخي از آن بر خسارت مستقيم از طريق گياه چنين عالوه

اي روي  اسايي عوامل مخرب سالمت گياهان در فضاهاي سبز شهري، مطالعهشوند. به منظور شن خسارت غير مستقيم به گياهان نيز مي
هاي  صورت گرفت. نمونه برداري1394و  1393هد در سال هاي شهاي زينتي در فضاي سبز شهرستان م اي آفات درختچه تنوع گونه

ها و ميادين و فضاهاي سبز شهري، در  پارکزدن به صورت هفتگي در  آماري با استفاده از تله مااليز و لوله مکش يا اسپيراتور و تور
هاي زنجرک پس از تهيه  آوري گرديد و به آزمايشگاه منتقل شدند. نمونه هاي مختلف جمع شهرستان مشهد انجام شد و حشراتي از راسته

و ماده و با  هاي جنسي نر هاي مختلف بدن و بررسي خصوصيات ظاهري و مرفولوژيکي و اندام هاي ميکروسکوپي از قسمت اساليد
ها به دکتر  ها نيز تا سطح گونه شناسايي شدند و براي تاييد، کليه نمونه استفاده از کليدهاي شناسايي معتبر تا سطح جنس و برخي از آن

C. H. Dietrich  از دانشگاه لينويز در کشور آمريکا فرستاده شد. در نهايت تعداد شش گونه زنجرک از شش جنس از خانواده
Cicadellidae  شناسايي شد که گونهAsymmetrasca decedens (Paoli, 1932)   درصد و با در  57با دارا بودن فراواني نسبي

 )-D=1 (که با استفاده از فرمول  نظر گرفتن شاخص سيمپسون
(∑n(n−1)

𝑁(𝑁−1)
به عنوان گونه غالب شناخته شد. گونه محاسبه مي گردد  

 باشند: يهاي شناسايي شده به شرح زير م

Asymmetrasca decedens (Paoli, 1932), Arboridia kermanshah (Dlabola, 1963), Zyginella pulchra 

(Löw, 1885), Neoaliturus haematoceps (Mulsant & Rey, 1855), Neoaliturus guttulatus (Kirschbaum, 

1868), Edwardsiana rosae (Linnaeus, 1758). 

 در کلکسيون حشرات گروه گياه پزشکي دانشگاه فردوسي مشهد نگهداري مي شوند.تمامي نمونه ها 

 .آفات، مشهد، زنجرک، فضاي سبز های کلیدی:واژه
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با  Hymenoptera: MegachilidaeLatreille  Megachile)(بررسی تمایز بین پنج گونه از زنبورهای جنس 

 های دو سلول زیرکناری استفاده از ریخت سنجی هندسی بال بر پایه لندمارک 

 2و علیرضا منفرد 1، محمد سعید مصدق1، بهزاد حبیب پور1شهرام فالمرزی

 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز  -1
 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج -2

falamarzishahram@yahoo.com. 

 

 قرار گرفته است. مورد توجه اين حوزههاي حياتي است که بوسيله متخصصين يکي از اولويت گرده افشانحشرات ارزيابي کاهش جمعيت 
 خواهد تيتقو را حشرات نيا يرو يحفاظت اقداماتشده و  هاآن ياکولوژ با مرتبطمطالعات ها باعث تسريع اين گرده افشانشناسايي دقيق 

 براي. ستين يکافزنبورها در حال حاضر  يتاکسونوم تيظرفمربوطه،  ينمرسوم مشکل و کمبود متخصص يتاکسونوم يلاگرچه به دل .نمود
ارتباط، مطالعه  ينمد نظر قرار داد. در ا توانمي را هندسي سنجي ريخت مانند جايگزين هايروش از استفاده کمبود اين از قسمتي جبران

 يجادا يبرا يکيمورفولوژ يبه عنوان نشان گرها يرکناريدو سلول ز يمجموعه داده حاصل از لندمارک ها يرو يهندس يجسن يختر
 ,M. albisecta (Klug ؛(21 تعداد) M. farinosa Smith, 1853) شامل Megachile جنس زنبورهاي از گونه پنج ينب يزتما

 و( 17 تعداد) M. anatolica Rebmann, 1968 ؛(20 تعداد)  M. minutissima Radoszkowski, 1876؛(14 تعداد( )(1817
M. picicornis Morawitz, 1853 (21 تعداد))، انجام  ي. براشد انجام فارس استان جنوب در مختلف مناطق از شده آوري جمع

 کروسکوپيوميمتصل به استر يعکاس نيو با استفاده از دورب هيآن ته از يکروسکوپيم ديبال راست هر نمونه جدا شد و اسالمطالعه، 
شد.  يگذاريجا TpsDigبا استفاده از نرم افزار  يرکناريز سلول دو يلندمارک در محل تقاطع رگبال ها 8 تعداد. شد يربرداريتصو

انجام  يآمار يها زيشدند و سپس آنال يهمگذار يرو MorphoJحداقل مربعات در نرم افزار  تميمختصات لندمارک ها با استفاده از الگور
 يندر ب يدار ي، تفاوت معنيرکناريدو سلول ز يلندمارک ها پايهشکل بال بر  ييرات( تغMANOVA) يرهچند متغ يزبر اساس آنالشد. 
 يافتمورد مطالعه  يهاگونه يندر اندازه بال در ب يدار يتفاوت معن همچنين(.  P<0001/0) شد مشاهده Megachileجنس  يهاگونه
 .Mو  M. farinosa يهادر مورد گونه يخوب يزشکل بال منجر به تما يرهايمتغ يرو ياصل يهالفهؤم يلتحل(. P<0001/0شد )

albisecta يرجنسمتعلق به ز هايگونه ينب ياز همپوشان يکه درجات يشد در حال Eutricharaea يکانون متغيرهاي يزمشاهده شد. آنال 
شدند.  يرده بند يدرصد موارد به درست 100تمام گونه ها در  يصتابع تشخ يزآنال يجبر اساس نتاد. نمو يجادها اتمام گونه ينب يخوب يزتما
 يبر اساس اعتبار سنج ي)دقت رده بند شدند داده تشخيص درستي به نمونه 3 جز به ها گونه تمام افراد متقابل اعتبارسنجي آناليز در

 ي( مربوط به سلولهاSS=0.22756) 14(  و شماره SS=0.28433) 13شماره  يلندمارک هابود(.  درصد 100-85/92متقابل در حد 
 هاي گونه بين زيرکناري سلول دو هايلندمارک از استفاده با توان مي بنابراينشکل بال داشتند.  ييراتسهم را در تغ ينتر يشب يرکناريز

  .کرد ايجاد تمايز زنبورها اين مختلف

 ، تمايز بين گونه،  سلول هاي زيرکناري بال.Megachile، ريخت سنجي هندسي های کلیدی:واژه
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در استان آذربایجان  Sciomyzinae (Diptera: Sciomyzidae)های زیرخانواده بررسی فونستیک مگس

 گونه جدید برای فون ایران 6شرقی همراه با گزارش 

 2و ژان کلود 1، یاسر قراجه داغی1، صمد خاقانی نیا1احسان حامد 

 

 ،51664پزشکی، صندوق پستی، یز، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهتبر. 1
 45067-6759شناسی، صندوق پستی . فرانسه، دانشگاه اورلئان، آزمایشگاه زیست2

ehsanhamed98@gmail.com 
 

-1391هاي طي سال در شرقيآذربايجان استان در ايمطالعه ايران، درSciomyzidae (Marsh flies ) خانواده بررسي فون منظوربه
 آذربايجان استان در( مرطوبنيمه مناطق و مرتع جنگل،) مختلف هايزيستگاه گيري ازتور حشره توسط حشرات بالغ. شدانجام 1389
 پروفسور حسن ملکي ميالني، دانشگاه حشرات کلکسيون در هشدهاي شناسايينمونه. شدند آوريجمع ايران غربشمال در واقع شرقي،

 زيرخانواده شامل 3 داراي هاي مردابشوند. مگسداري ميتاريخ طبيعي پاريس )فرانسه( نگه موزه همچنين و  (IMTU) تبريز
Sciomyzinae، Phaeomyiinae و Salticellinae گونه خانواده   550از ٪99بيش از .باشدميSciomyzidae  متعلق به

جنس از قبيله  14زي هستند، در حالي که الروها در زمين  Sciomyziniباشند. الروهاي قبيلهمي Sciomyzinaeزيرخانواده 
tetanocerini  از  افراد بالغ. شونديافت مي باتالقي مناطق نيز در و هارودخانه و هابرکه حاشيه ها عموما درمگس اين باشند.آبزي مي

 گونه شانزده مجموع در. باشندمي( حلزون و راب)پايان شکمپارازيتوئيد شکارگر و  هااين مگس الرو. کنندها تغذيه ميگل شهد و شبنم
 Euthycera)گونه شش و جنس سه. شد شناسايي Sciomyzinae (Dip., Sciomyzidae) زيرخانواده از جنس دوازده به متعلق

stictica (Fabricius, 1805), Ilione turcestanica (Hendel, 1903), Limnia unguicornis (Scopoli, 1763), 

1953, Pherbellia cinerella (Fallén, 1820), Tetanocera arrogans Meigen, 1830  وTrypetoptera 

punctulata (Scopoli, 1763)گونه  .اندشده ثبت ايران از باراولين ( برايEuthycera stictica (Fabricius, 1805)  اغلب در
نواحي جنوب اروپا از اسپانيا تا يونان پراکنش دارد و از مشخصات بارز اين گونه وجود لکه سياه وسط صورت، ران پاها کامال زرد و 

 از نواحي شرق Ilione turcestanica (Hendel, 1903)هاي نامتقارن مي باشد. گونه استرنيت ششم در نرها داراي برآمدگي
افغانستان و پاکستان تاکنون گزارش شده است. از مشخصات بارز اين گونه اينست که رگ بال مياني فاقد  ارمنستان، يز ازن و مديترانه

 Limnia unguicornisلکه تيره در نيمه انتهايي و ران پاي عقب در جنس نر و ماده داراي خار در سطح شکمي مي باشد. گونه 

(Scopoli, 1763) ها نوار باشد. در اين گونه زوايد جلويي هيپاندروم انگشتي شکل و در مادهآسيا و اروپا مي داراي پراکنش زياد در
داراي  Pherbellia cinerella (Fallén, 1820)باشد. گونه اي ميطرف داراي نوار باريک قهوه 2سينه زرد و در قفسمياني ميان

باشد و نيز از ارمنستان، تاجيکستان و افغانستان تاکنون گزارش ريقا ميپراکنش فراوان در منطقه پالئارکتيک، شرق روسيه و شمال آف
 Tetanocera arrogansبال کناري بال تيره است. گونه اي براق بوده و حاشيه رگاست. در اين گونه نوار مياني پيشاني قهوهشده

Meigen, 1830 ها در نيمه هاي سفيد حاشيه چشمراقي اين گونه لکهباشد. از خصوصيات افتداراي پراکنش فراوان در اروپا و آسيا مي
باشند. گونه ابتدايي به هم متصل و جفت اول موهاي اوربيتال به موهاي ورتيکال داخلي نسبت به حاشيه جلويي پيشاني نزديکتر مي

Trypetoptera punctulata (Scopoli, 1763) ه پراکنش فراوان دارد. از اين گونه از غرب پالئارکتيک تا جزاير ساخالين در روسي
 باشد. اي ميهاي گرد قهوهسينه داراي لکهقفسمشخصات مهم اين گونه آريستا داراي موهاي بلند سياه و ميان

 

 شرقي، گزارش جديد.، آذربايجانSciomyzinae ،Sciomyzidae: های کلیدیواژه
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های در جنگل Medetera Fischer von Waldheim, 1819  (Dip., Dolichopodidae)مطالعه مگس های جنس

 گونه برای فون ایران 5شمال ایران همراه با گزارش جدید 

 3، مارک پالت2اصغر طالبی، علی1نیا، صمد خاقانی1فرزانه کازرانی

  51664پزشکی، صندوق پستی، تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه گیاه. 1
 14115-336شناسی، صندوق پستی دانشکده کشاورزی، گروه حشره. تهران، دانشگاه تربیت مدرس، 2
 ها. بلژیک، بروکسل، موسسه تحقیقات منابع طبیعی و جنگل3

farzane.kazerani@gmail.com 
 

از نظر تعداد گونه در خانواده  ها، يکي از بزرگترين جنسMedeterinae، متعلق به زيرخانواده Medeteraجنس 
Dolichopodidae است.  گونه توصيف شده در جهان از اين جنس در منطقه پالئارکتيک يافت شده 330گونه از  178باشد. تاکنون مي

 ن جنسدهند. الروهاي ايباشند. حشرات کامل تنه درختان يا سطوح عمودي را ترجيح ميمتوسط مي-ها داراي اندازه کوچکاين مگس
ها ايفا ميها در جنگلبوده و نقش مهمي در کنترل بيولژيک اين سوسک (Col., Scolytidae)خوار هاي پوستسوسکالرو شکارگر 

توان خصوصيات زير را نام برد: داراي اندازه کوچک تا متوسط؛ صورت داراي درز عرضي بين اپيستوم اين جنس مياز مشخصات بارز کنند. 
؛ m-cuبال عرضي  برابر بلندتر از رگ 5/2اغلب  CuA1بال  ران پاها سياه يا در انتها کمي زرد؛ بخش انتهايي رگ و کليپئوس؛ پيش

هاي شمال ايران در دو استان گيالن و مازندران برداري از جنگلها اغلب کشيده و بلند است. نمونهژنيتالياي حشره نر خارجي و سوراستيلي
ها هر دو شده و نمونهتله ماليز در استان مازندران قرار داده 7تله ماليز در استان گيالن و  7ام شد. تعداد انج 1389-1390هاي طي سال
باشد. در اين نمودن اندام جنسي نر و مطالعه دقيق آن مي ها، نياز به خارججهت شناسايي دقيق اکثر گونه شدند.آوري بار جمعهفته يک

 Medetera  abstrusaگونه ) 5آوري و شناسايي شد، که از اين تعداد جمع هاي شمال ايراناز جنگلونه گ 8مطالعه از اين جنس تعداد 

Thuneberg, 1955 ،M. belgica Parent, 1936 ،M. freyi Thuneber, 1955 ،M. feminina Negrobov, 1967 و 

M. pallipes (Zetterstedt, 1843)گونه  شوند.بار از ايران گزارش مي ( براي اولينM. abstrusa Thuneberg, 1955  داراي
است. از مشخصات بارز اين پراکنش وسيع در نواحي شمال و مرکزي اروپا است و نيز از ترکيه، آذربايجان، عراق و ارمنستان گزارش شده

belgica. M باشد. رواپيسترنوم ميموي پ 2و اين گونه داراي  cu-mبال عرضي برابر بلندتر از رگ 1CuA 2بال گونه: بخش انتهايي رگ

Parent, 1936 ابتدايي و  3/1است. اين گونه ساق پاي وسط فاقد مو در اين گونه تاکنون از بلژيک، آلمان، نروژ و روسيه گزارش شده
 ,M. freyi Thuneberباشد. گونه مي M. muralis (Fallen, 1823)تر و داراي ضخامت يکنواخت نسبت به گونه آداگوس کوتاه

مرکزي داراي طول -تاکنون از فنالند، ليبي و نروژ گزارش شده است. از خصوصيت بارز اين گونه اينست که موهاي پشتي 1955
داراي پراکنش فراوان در روسيه، چک و  M. feminina Negrobov, 1967باشد. گونه ضخيم مي CuA1بال يکنواخت و ابتداي رگ

شکمي داراي موهاي نسبتا بلند، پرواپيسترنوم داراي سه موي زرد و -ان پاي وسط و عقب در قسمت جلوييباشد. در اين گونه راسلواکي مي
داراي پراکنش فراوان در شمال اروپا  M. pallipes (Zetterstedt, 1843)باشد. گونه در نرها سوراستيلي داراي شکاف طولي عميق مي
 باشند. ها باريک در انتها قالبي شکل ميباشد. در اين گونه سوراستيليميو مصر، گرجستان، يونان، روماني، روسيه، اکراين 

 ، شمال ايران، گزارش جديد.Medetera ،Dolichopodidae های کلیدی:واژه
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 از ایران Odiniidae (Diptera: Cyclorrhapha) یاباولین گزارش خانواده دوباالن کم

 و ابراهیم گیالسیان عراقیمهرداد پرچمی

 ، ایران19395-1454پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران سسه تحقیقات گیاهمؤ
maraghi20@yahoo.com  

 

شود ولي محققين گونه در دنيا شناخته مي 60اي کوچک از راسته دوباالن با حدود هر چند که به عنوان خانوادهOdiniidae خانواده 
اند. اعضاي اين خانواده ها وجود دارد که هنوز به دنياي علم معرفي نشدههاي ناشناخته بسيار زيادي از آنگونه معتقدند که تاکسونوميست

هاي آوريکنند. با اين که در جمععموما گندخوار هستند که به رنگ خاکستري و همراه با نقوش زيبا در سطح بدن و بال جلب توجّه مي
هاي گياهي )در حال تخمير( خارج شده از ها را در اطراف شيرهتوان آنافتد ولي اغلب ميندرت اتفاق ميعمومي، صيد اعضاي اين گروه به 

هاي خرّاط هستند مشاهده کرد. اين خانواده به دو زير هاي شاخک بلند و کرمهاي سطح تنه درختاني که آلوده به الرو سوسکتونل
ود که زير خانواده اوّل که عمدتا در دنياي قديم پراکنده است شامل چهار جنس شتقسيم مي Traginopinae وOdiniinae خانواده 

تنها جنسي است که در تمام مناطق جغرافيايي جانوري به جز قاره استراليا حضور دارد. طي يک دوره دو ماهه  Odinia است که جنس
پزشکي هاي سرکه در محوطه موسسه تحقيقات گياهون مگسگذاري با طعمه ميوه گنديده براي شناسايي ف( تله95)فروردين و ارديبهشت 

  Odinia boletina (Zetterstedt)ها متعلق به گونه آوري گرديد که همه آننيز جمعOdiniidae نمونه از خانواده  16کشور، تعداد 
ها را با آب نمک اشباع نيمي از حجم آن گذاري،هاي مورد استفاده از ظروف معمولي پالستيکي درست شده بودند که هنگام طعمهبودند. تله

هاي ها بر روي شاخهدارنده( که حاوي چند قطره مايع شوينده )براي حذف کشش سطحي آب( بود پر کرديم. تلهشده )به عنوان نگه
شناسي گرديدند. زيست منتقل %75هاي حاوي الکل اتيليک ها به ظرفشدند و نمونهدرختان قرار داده شدند و هر دو هفته يک بار تخليه 

هاي ايجاد شده توسط را از تونل O. boletinaاعضاي اين خانواده بسيار کم مطالعه شده است ولي بر اساس منابع، الروهاي گونه 
اند و حشرات کامل در کشور ژاپن پرورش داده(.Juglans regia L) هاي درختان گردو در سر شاخه Gelechiidaeهاي خانواده پروانه

دهد آوري اخير ما نشان ميشوند. امّا جمعها جلب مي( عالقه زيادي دارند و به آنbracket fungiاي )هاي طاقچهن نيز ظاهرا به قارچآ
هاي مواد آلي در حال فساد و خصوصا ميوه( دارد و Drosophilidaeهاي سرکه )مگساي اين گونه شباهت زيادي با که رفتار تغذيه

تا کنون از شمال قاره آمريکا، تعدادي از کشورهاي اروپايي  O. boletinaدهد. گونه باکتري، قارچ و مخّمر را ترجيح ميگنديده مملو از 
شود و بدين ترتيب خانواده اينک اوّلين بار از ايران و خاورميانه نيز گزارش مي)به جز ترکيه(، شمال آفريقا و ژاپن گزارش شده است و هم

Odiniidae گردد.ين بار به فون دوباالن ايران افزوده مينيز نخست 

ribbon flies هاي ساپروفاژ، خاورميانه.، مگس های کلیدی: واژه  
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 های شکارگر در فضای سبز کرجای کفشدوزکبررسی فونستیک و تنوع گونه

 3و علی اصغر طالبی  1، محمود شجاعی2، سیدابراهیم صادقی1فاطمه محمدبیگی

 ،، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهرانشناسیگروه حشره -1
 ها و مراتع کشورموسسه تحقیقات جنگل  -2  
 گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس - 3 

fmbeigi6187@gmail.com 
 

هاي اي کفشدوزکتنوع گونه منظور بررسي فونستيک وبه هاي مختلف هستند. لذا ترين حشرات مفيد در اکوسيستمها از مهمکفشدوزک
هاي فضاي سبز مطالعه فونستيک در کليه عرصهصورت پذيرفت.  1392-1391هاي اي طي سالشکارگر در فضاي سبز شهر کرج، مطالعه

کرج و از روي ده گونه  جهت جغرافيايي شهر 4منطقه شامل مناطق سه، شش، يازده و دوازده واقع در  4اي، در و مطالعات تنوع گونه
 ژاپني، پيروکانتا واي )رز، زرشک، بهگونه درختچه 5گنجشک، سرو تبري و کاج تهران( و )اقاقيا، نارون، زبان گونه درختي 5گياهي شامل 

ه شرح زير گونه ب 16جنس و 12قبيله،  5 زيرخانواده، 4 به متعلقکفشدوزک،  3585در مجموع هاي متداول انجام گرفت. ختمي( به روش
شناسائي گرديد که گونه ژنيتاليا(هاي تناسلي نر و ماده )شناسي و اندامآوري و بر اساس کليدهاي شناسايي موجود و مشخصات شکلجمع

 باشند:دار براي فون استان البرز و شهر کرج جديد ميهاي ستاره

Coccinella septempunctata (Linnaeus), C. undecimpunctata (Linnaeus), Oenopia conglobata 

(Linnaeus), O. oncina (Olivier)*, Adalia bipunctata (Linnaeus), Hippodamia variegata (Goeze), 

Menochilus sexmaculata (Fabricius)*, Chilocorus bipustulatus (Linnaeus), Parexochomus 

nigromaculatus (Goeze), Exochomus quadripustulatus (Linnaeus), P. pubescence (Küster)*, Scymnus 

(Pullus) syriacus (Marseul)*, Clitostethus arcuatus (Rossi)*, Stethorus gilvifrons (Mulsant), 

Hyperaspis quadrimaculata (Redtenbacher),  Pharoscymnus ovoideus (Sicard)* 

(رتبه دوم  20/47%) A. bipunctataي گونهسپس گونه غالب بوده و ،  %38/2با فراوانيO. conglobata کفشدوزک کروي 
بندي هيدمن، ساختار غالب ترکيب با استفاده از روش طبقه هاي شکارگر در فضاي سبز کرج را  به دست آورد.فراواني در بين کفشدوزک

گونه فراغالب و در منطقه يازده، گونه غالب تعيين  در مناطق سه، شش و دوازده، O. conglobata اي مورد ارزيابي قرار گرفت که گونه
 .O ي يازده،درمنطقه ، C. arcuatusو A. bipunctataهاي ، درمنطقه شش، گونهA. bipunctataگرديد. در منطقه سه،  

conglobata, C.septempunctata  ،E. quadripustulatus   و A. bipunctata هاي و در منطقه دوازده گونهC.arcuatus 
 .Oکفشدوزک  ،ژاپني، پيروکانتا و ختمينارون، کاج تهران، بهروي درختان اقاقيا،  هاي غالب شناخته شدند.گونه A. bipunctataو  

conglobata ،  گنجشک،زبانروي  C. arcuatus ˛  تبري سرو روي A. bipunctata،  رزC. septempunctata روي زرشک  و
H. variegata هايگونه .ندشناخته شد گونه فراغالبM. sexmaculata  از روي ختمي و C. undecimpunctata ، P. 

pubescence  وO. oncina  ي  گونه از روي اقاقيا وPh. ovoideus ند. بر اساس از روي زرشک و پيروکانتا گونه نادر شناخته شد
اي بود. لذا عليرغم يکسان بودن تعداد گونهبيشترين تنوع گونه داراي 11ترين و منطقه ، منطقه سه داراي کمSDRهاي نرم افزار شاخص

اي در اين منطقه بيشتر هاي کفشدوزک در منطقه يازده، تنوع گونههاي شناسايي شده در هر دو منطقه، به دليل يکنواختي بيشتر گونه
ها و فراواني نسبي هريک از د که به دليل تعداد گونهاي بيشتري برخوردارناي در مقايسه با درختان از تنوع گونههاي درختچهاست. گونه

  .اي استترين شاخص تنوع گونهباشد. پيروکانتا داراي باالترين و درخت نارون داراي پايينهاي کفشدوزک ميگونه

  .SDRافزار  نسبي، گونه غالب، فراغالب و نرم فراواني های کلیدی:واژه

  



 بیستودومین کنگره گیاهپزشکی ایران - 6 تا 9 شهریور 1395- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

 

  455 

455 

و  Rhaphinae Bigot, 1852  (Dip., Dolichopodidae) هایدههای زیرخانوامطالعه فونستیک مگس

Sympycninae Aldrich, 1905 گونه جدید برای فون  5همراه با گزارش غربی ایران در  مناطق شمالی و شمال

 ایران

 3مارک پالتو 2اصغر طالبی، علی1نیا، صمد خاقانی1فرزانه کازرانی

  51664پزشکی، صندوق پستی، ورزی، گروه گیاه. تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده کشا1
 14115-336شناسی، صندوق پستی . تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه حشره2
 ها. بلژیک، بروکسل، موسسه تحقیقات منابع طبیعی و جنگل3

farzane.kazerani@gmail.com 
 

ترين  ترين و بزرگ جنس،  مهم 276شده و  گونه توصيف 7500بلند،  با بيش از  هاي پا معروف به مگس  Dolichopodidaeيخانواده
، با Empidoideaاز ساير افراد باالخانواده  Dolichopodidaeهاي خانواده  . مگسباشد مي Empidoideaدر باالخانواده  خانواده

 90باشد، که از اين تعداد  گونه در دنيا مي 250داراي بيش از  Rhaphinaeشوند. زيرخانواده ي بدن شناخته مي داشتن رنگ سبز فلز
 11جنس در دنيا و  40داراي   Sympycninaeاست. زيرخانواده گزارش شده  Rhaphiumگونه در منطقه پالئارکتيک فقط از جنس 

ها و  ها شکارچي ساير حشرات )بيشتر حشراتي با بدن نرم مثل شپشک ل و الرو اکثر گونهکامحشراتباشد. جنس در منطقه پالئارکتيک مي
 برداري با استفاده از تور حشره نمونه  Dolichopodidaeهاي خانواده منظور بررسي فون مگس در مطالعه حاضر به  باشند.ها( مي شته

هاي  هاي شمال ايران )استان ماليز در استان اردبيل( و تله و غربي رقي، آذربايجانش غربي ايران )آذربايجان هاي شمال گيري در استان
غربي و اردبيل از  شرقي، آذربايجان هاي آذربايجان استان برداري در بار انجام گرفت. نمونه صورت هر دو هفته يک گيالن و مازندران( به

-1390اي ههاي گيالن و مازندران طي سال برداري در استان انجام گرفت. نمونه 1391-1393هاي  طي سال ماه يل مهرافروردين تا او
 و کلکسيون حشرات پروفسور حسن ملکي ميالني، دانشگاه تبريز مدرس ها در کلکسيون حشرات دانشگاه تربيت انجام شد و نمونه 1389

فون ( تا حد گونه شناسايي شدند. 1978( و آسيس فونسکا )1938مانند پرنت ) ها با استفاده از کليدهاي معتبريشوند. نمونه مي داري  نگه
باشد. از آنجايي که افراد اين خانواده بيشتر در مناطق مرطوب  در اکثر نقاط ايران ناشناخته مي Dolichopodidaeهاي خانواده  مگس

علت  مختلف و منطقه شمال غرب ايران به تپوگرافيرطوب و هاي معتدل و م علت داشتن جنگل شوند، منطقه شمال ايران به يافت مي
زار و آبگير براي بررسي  ها و نيز وجود مناطق مختلف آب و هوايي شامل جنگل، چمن هاي ارسباران و فون خاص اين جنگل وجود جنگل

در زمینه برقراری تعادل به عنوان شکارگر  Dolichopodidaeبا توجه به نقش مگس های . فون اين خانواده انتخاب شدند

خوار و آفت، شناخت فون این مگس ها در اکوسیستم های مختلف ضروری  های حشرات گیاه طبیعی و کنترل جمعیت گونه

آوري و شناسايي شدند که از اين جمع  Sympycninaeو   Rhaphinaeهايگونه از زيرخانواده  29در اين مطالعه تعداد  می باشد. 

، Rhaphium brevicorne Curtis, 1835 ،Rhaphium caliginosum (Zetterstedt, 1843)گونه ) 5تعداد 
Lamprochromus speciosus (Loew, 1871) ،Syntormon silvianum Parvu, 1989  وSyntormon filiger 

Verrall, 1912 شوند. بار از ايران گزارش مي ( براي اولين 

 ، گزارش جديد، ايران.Dolichopodidae ،Sympycninae ،Rhaphinae های کلیدی:واژه

  

mailto:farzane.kazerani@gmail.com
mailto:farzane.kazerani@gmail.com


 بیستودومین کنگره گیاهپزشکی ایران - 6 تا 9 شهریور 1395- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

 

  456 

456 

های شمال و از استان Tachininae (Dip.: Tachinidae)ی های زیرخانوادههای جدید از مگسگزارش گونه

  غرب ایرانشمال

 
   4یواخیم زیگلر و 3، ابراهیم گیالسیان2اصغر طالبی، علی1فرناز سیدی صاحباری ،1نیاصمد خاقانی

  51664پزشکی، صندوق پستی دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی،گروه گیاهتبریز،  -1
 14115-336تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه حشره شناسی، صندوق پستی  -2
 ، ایران19395، تهران   1454بندی حشرات، صندوق پستیتهران ، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، بخش تحقیقات رده -3
 10115برلین، موزه تاریخ طبیعی، موسسه علوم تکامل و تنوع زیستی الیینیز ، صندوق پستی  -4

.comf_seyyedi_sahebari@yahoo 
  

Tachinidae  شده در دنيا داشته و نقش مهمي در  ي شناساييگونه 8500هاي دوباالن است که حدود ترين خانوادهيکي از متنوع
مي باشد که  Tachinidaeي بزرگترين زيرخانواده از خانواده Tachininaeنمايد. و درختان جنگلي ايفا مي کنترل طبيعي آفات کشاورزي

نظر مورفولوژيکي بسيار متنوع بوده و کوچکترين و اين زيرخانواده از هايگونه. شوديافت ميي پالئارکتيک در منطقهازآن گونه  550بيش از 
که  ايندهند. باميزباني نشان ميگذاري و ترجيح نظر نحوه تخمدارند و تنوع زيادي نيز ازقرارين زيرخانواده ا درهاي خانواده بزرگترين گونه
باالن، بالپوشان، دوباالن، راستچون سختهاي ديگر همباشند، ولي دامنه وسيعي از راستهها ميپولکداران ميزبان اصلي آنالروهاي بال

هاي منظور بررسي فون مگسدر تحقيقي که بهدهند. ميها را مورد حمله قرارا و حتي هزارپايان و عنکبوتهخيزکغشائيان، گوشبال
هاي متعددي از اين انجام گرفت، گونه 1389-1394هاي غرب کشور طي سالهاي شمال و شمالدر استان Tachinidaeي خانواده

غربي آذربايجان هايگيري از مراتع و مناطق جنگلي استاناستفاده از تور حشرهها بانهآوري نمو. جمعآوري و شناسايي شدندزيرخانواده جمع
هاي ارسباران، کليبر، هوراند، جلفا، کندوان( که از لحاظ ارتفاع و پوشش گياهي داراي تنوع زيادي شرقي )جنگل)خوي، اروميه( و آذربايجان

استفاده از با 1389-1390هاي هاي گيالن و مازندران نيز طي سالبرداري از استانصورت گرفت. نمونه 1390-1394هاي طي سالبودند، 
اشرفيه و شش منطقه از رودسر( و مازندران هاي گيالن )دو منطقه از آستانهها در برخي مناطق جنگلي استان. اين تلهماليز انجام شد يتله

آوري گرديد. اين مناطق نيز از بار جمعهفته يکصورت دوها بههاي آننمونهو  ( نصبواز، گزناسرا و دانشکده منابع طبيعي نور)جوربند، تنگه
هاي فندق بود. برگ و مراتع و باغهاي درختان پهنگياهي بسيار متنوع بوده و شامل مناطق کنار دريا، شاليزارها، جنگلاز نظر پوشش

هاي استفاده از کليدهاي معتبر شناسايي شدند. از ميان نمونهزده شده و بانآوري شده پس از انتقال به آزمايشگاه، سوزهاي جمعنمونه
 Nemoraea Robineau-Desvoidy, 1830، Robineau-Desvoidy, 1830  جنس 7 آوري شده و شناسايي شده،جمع

Lydina، Robineau-Desvoidy, 1830 Gymnocheta،Egger, 1856  Loewia ،Richter, 1972 Bracteola،  
Brachymera Brauer & Bergenstamm, 1889 ، Robineau-Desvoidy, 1830 Panzeria  گونه براي فون ايران  14و

 . اندمشخص شده * عالمت باشند. رکوردهاي جديد در فهرست زير باجديد مي

Actia crassicornis* (Meigen, 1824), Actia infantula* (Zetterstedt, 1844), Aphria longirostris 

(Meigen, 1824), Bithia maculifacies* Tschorsnig & Kara, 2002, Bracteola anthracina* Richter, 1972, 

Brachymera rugosa* (Mik, 1863), Germaria graeca (Brauer & Bergenstamm, 1889), Gymnocheta 

viridis* (Fallén, 1810), Linnamyia frater* (Rondani, 1859), Linnaemyia soror* Zimin, 1954, Loewia 

brevifrons* (Rondani, 1856), Lydina aenea* (Meigen, 1824), Nemoraea pellucida* (Meigen, 1824), 

Macquartia dispar* (Fallen, 1820), Macquartia grisea* (Fallen, 1810), Macquartia tenebricosa* 

(Meigen, 1824), Panzeria sp., Peribaea tibialis Robineau-Desvoidy, 1830, Tachina fera (Linnaeus, 

1761), Tachina praeceps (Zetterstedt, 1824) 

 ، فون، گزارش جديد، ايران. Tachininae های کلیدی:واژه
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ز ( با استفاده اApis mellifera meda Skorikow, 1829های زنبورعسل ایرانی )مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت

 نشانگرهای ریزماهواره

 1صمد جمالی و2، لیال زارعی2، دانیال کهریزی1نقی میرمویدی، علی1عطااله رحیمی

  پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایرانگروه گیاه -1

 گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران -2

Rahimi.ata.1@gmail.com 
 

شناسايي و مطالعه تنوع  .اي داردافشان دنياست که از لحاظ اقتصادي اهميت ويژهترين حشرات گردهزنبورعسل يکي از مهم
زنبورعسل  88نظور، در مجموع هاي زنبورعسل يکي از اهداف مهم در اصالح نژاد زنبورعسل مي باشد. بدين مژنتيکي موجود در جمعيت

آوري و مورد مطالعه قرار گرفتند. استان لرستان، اصفهان، چهار محال و بختياري، فارس، کرمان و سيستان و بلوچستان جمع 6کارگر از 
ام شد. ( با اندکي تغييرات انجSalting out) از قسمت سر و قفسه سينه زنبورهاي کارگر با استفاده از روش نمکي DNAاستخراج 

DNA  جفت آغازگر ريزماهواره شامل  10ژنومي با استفاده ازA43 ،A107 ،A7 ،A113 ،AP33 ،B124 ،AP36 ،A28 ،A88  و
A35 اي پلي مراز قرار گرفت و محصول تحت واکنش زنجيرهPCR الکتروفورز گرديد% 8ساز غير واسرشته آميدروي ژل پلي اکريل ،. 

مشاهده شده و مورد انتظار و شاخص شانون از نرم افزار  واينبرگ، هتروزايگوسيتي -بررسي تعادل هاردي ها، برايپس از امتيازدهي داده
POPGENE 1.3 ( 2استفاده شد. آزمون کاي اسکوئرXبراي بررسي تعادل هاردي )- ها انجام شد. نتايج حاصل واينبرگ در تمام جمعيت
 در جمعيت استان A107هاي اصفهان، چهار محال و بختياري و کرمان، جايگاه در جمعيت زنبورعسل استان A43نشان داد که جايگاه 

در جمعيت استان AP33هاي اصفهان، فارس، کرمان و سيستان و بلوچستان، جايگاه در جمعيت زنبورعسل استان A7لرستان، جايگاه 
در جمعيت  AP36ار محل و بختياري، جايگاه هاي اصفهان و چهدر جمعيت استان B124هاي کرمان و سيستان و بلوچستان، جايگاه 

در جمعيت استان لرستان، در تعادل  A35در جمعيت استان لرستان، جايگاه  A28زنبورعسل استان چهار محال و بختياري، جايگاه 
ها به که همه نمونه(. وقتيP<0.05واينبرگ بودند ) -داري از تعادل هارديها داراي انحراف معنيواينبرگ بوده و ساير جايگاه -هاردي

توان به واينبرگ بودند. از داليل اصلي عدم تعادل مي –ها در تعادل هاردي عنوان يک جمعيت واحد در نظر گرفته شدند همه جايگاه
 هاي جديد اشاره کرد. بيشترين ميزانهاي غيرتصادفي و ورود ملکهحضور برخي از عوامل برهم زننده تعادل از جمله مهاجرت، آميزش

و کمترين ميزان هتروزايگوسيتي مشاهده شده و مورد انتطار به ترتيب در جايگاه  A7هتروزايگوسيتي مشاهده شده و مورد انتظار در جايگاه 
AP35  وAP33 و ميانيگن  236/0 ± 185/0ميانگين هتروزايگوسيتي مورد انتظار  ،هاي مورد بررسيمشاهده گرديد. در جمعيت

مشاهده  A35در جايگاه  و کمترين آن A7بود. بيشترين ميزان شاخص شانون در جايگاه  160/0 ± 141/0شده هتروزايگوسيتي مشاهده 
هاي زنبورعسل بود. با توجه به وجود تنوع ژنتيکي در جمعيت 258/0 ± 252/0هاي مورد بررسي شد. ميانگين شاخص شانون در جمعيت

هاي زنبورعسل مورد مطالعه، الزم و هاي اصالح نژادي مختص جمعيتراي برنامههاي پرورش ملکه و اجمورد مطالعه، ايجاد ايستگاه
 رسد. ضروري به نظر مي

 هتروزايگوسيتي، نشانگر ريزماهواره. واينبرگ، -: تنوع ژنتيکي، تعادل هارديهای کلیدیواژه
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ر شهرستان جیرفت، د Cryptinae ( Hymenoptera: Ichneumonidae) زنبورهای زیرخانوادهفونستیک مطالعه 

 ایراناستان کرمان، 

 2، حسین براهویی1، حاجی محمد تکّلوزاده1، محمد خیراندیش1آبادیمریم محی

 

 کرمان باهنر شهید دانشگاه کشاورزی، دانشکده گیاهپزشکی، بخش د1
 زابل دانشگاه کشاورزی، پژوهشکده د2 

mahyabadi3@gmail.com 

ترين غنييکي از زيرخانواده  39در قالب  شده ي تخمين زدهگونه 100000با بيش از غشاييان( )راسته بال Ichneumonidaeخانواده 
هاي مختلف حشرات و حتي اعضاي اين خانواده پارازيتوييد راسته است.ها از نظر تعداد گونه در بين موجودات زنده در جهان خانواده
قرار گرفتند و نقش بزرگي را در تنظيم ها به عنوان عوامل کنترل بيولوژيک موفق مورد استفاده هاي اخير آنن هستند. در سالبندپايا

است.  Ichneumonidaeترين زيرخانواده در خانواده جنس بزرگ 397با  Cryptinaeخانواده هاي آفت اجرا کردند. زيرپتانسيل گونه
ي زيرپيشاني باريک و محدب که با شياري از صورت جدا شده، سلول آرئولت پنج وجهي در واده از طريق قطعهشناسايي افراد اين زيرخان

 خانوادههاي اين زيراغلب گونه پذير در فرد ماده امکان پذير است.ريز بلند و انعطافبال جلو، شيار استرنائولوس عميق و غالف تخم
در   Cryptinaeدر اين پژوهش فون زنبورهاي زيرخانواده  .هستند که دگرديسي کامل دارند اتيي حشروييد خارجي الرو و شفيرهپارازيت

 در 1394و  1393هاي سالهايي طي برداريبدين منظور نمونه مورد بررسي قرار گرفت. (ايرانشرق جنوب ) مناطقي از شهرستان جيرفت
 6طي ها آوري گرديد. برداشت نمونهها با استفاده از تله ماليز جمع. نمونهگرديدانجام  ، دلفارد، سربيژن، فارياب و مسکونجيرفت يمنطقه 5

روز يک بار صورت  14تا  10هر (، 94تا اوايل مرداد سال  93و از اوايل بهمن سال  93تا اوايل مرداد سال  92ماه )از اوايل بهمن سال 
 ZEISS stemiبا استفاده از استريوميکروسکوپ  ظر جدا و سپس اتاله شدند.هاي مورد نها به آزمايشگاه نمونهپس از انتقال بطريگرفت. 

2000c  مجهز به دوربين ديجيتال سوني مدلDSC-H50 برداري شد. کليد شناسايي در سطوح جنس و گونه براي اين ها عکساز نمونه
شناسي دانشگاه شهيد باهنر ها در کلکسيون حشرههنمونشناسي بيروني تهيه گرديد. هاي مهم ريختزيرخانواده به همراه تصاوير ويژگي

فون گونه براي  5از اين تعداد ، آوري و شناسايي شدجنس جمع 8گونه متعلق به  11 فرد در قالب 90 در مجموع شوند.کرمان نگهداري مي
 باشد:ح ميشر دينها باند. اسامي گونه( مشخص شده*)ستاره باشد که با عالمت استان کرمان گزارش جديد مي

Cryptus inculcator (Linnaeus, 1758), Dichrogaster longicaudata (Thomson, 1884), Dichrogaster 

saharator (Aubert, 1964), Gelis bicolor (Villers, 1789)*, Hoplocryptus heliophilus (Tschek, 1871), 

Lysibia nana (Gravenhorst, 1829), Mesostenus albinotatus Gravenhorst, 1829, Mesostenus grammicus 

Gravenhorst, 1829
*
, Mesostenus transfuga Gravenhorst, 1829*, Phygadeuon sp.*, Trychosis legator 

(Thunberg, 1824)*. 

به عنوان  L. nanaو  D. saharatorهاي ي غالب و گونهبا بيشترين فراواني، به عنوان گونه M. grammicusدر اين مطالعه گونه 
گونه در صدر قرار گرفت و مناطق مسکون، سربيژن،  9ي جيرفت با تعداد اي، منطقهاز نظر غناي گونه. هاي کمياب تعيين شدندگونه

 ها توسط نويسنده چهارم صورت گرفت.شناسايي و تأييد نهايي نمونه. هاي بعدي قرار گرفتندفارياب و دلفارد در جايگاه

 ، کنترل بيولوژيک، گزارش جديد، شناسايي، ايران.Cryptinae لیدی:های کواژه
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 ( استان خراسان جنوبیInsecta: Mantodeaهای )بررسی مقدماتی فون شیخک

 3و روبرتو باتیستون 2، آژین روحانی1محمد مهدی ربیعه

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران  -1
 سابق کارشناسی ارشد گروه جانورشناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران دانشجوی -2
 موزه غارشناسی و کارست  پارولینی، والستاگنا، ایتالیا  -3

mmrabie@birjand.ac.ir 
 

طبيعي و کشاورزي مي باشد.  گونه عضوي مهم و سودمند در اکوسيستم هاي 2500( با بيش از Insecta: Mantodeaراسته شيخک ها )
حشرات اين راسته با وجود تنوع گونه اي کمتر نسبت به بسياري از راسته هاي ديگر، با تغذيه از آفات کشاورزي مي توانند در کنترل 

منظور  جمعيت آنها نقش داشته باشند. فون شيخک هاي ايران خصوصا در مناطق شرقي و جنوبي کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. به
-1393هاي بررسي فون شيخک هاي استان خراسان جنوبي و تعيين پراکنش و کليد شناسايي آنها، براي اولين بار تحقيقي جامع طي سال

نمونه از مناطق مختلف استان جمع آوري گرديد. نمونه ها با استفاده از تور حشره گيري معمولي و ساير  85انجام گرفت. در مجموع  1394
ع آوري و پس از کشته شدن بوسيله محلول اتيل استات و ثبت مشخصات جغرافيايي و اقليمي منطقه به آزمايشگاه انتقال داده روش ها جم

در اين تحقيق همچنين نمونه هاي موجود در کلکسيون آزمايشگاه حشره شناسي دانشکده کشاورزي دانشگاه بيرجند شده و اتاله شدند. 
مونه ها با مراجعه به کليدهاي شناسايي معتبر و بررسي مشخصات شکل شناسي نظير رنگ، شکل، اندازه مورد بررسي قرار گرفت. تمام ن

اندام هاي مختلف از قبيل صفحات اسکلريتي پيش گرده، چشم هاي مرکب، فرورفتگي ها و برآمدگي هاي روي سر و صورت، خارها و 
گونه متعلق به چهار خانواده  13ژگي ها مورد شناسايي قرار گرفتند. در مجموع تزئينات پاها، رنگ بندي و ساير خصوصيات بال ها و ساير وي

Empusidae ،Mantidae ،Tarachodidae  وEremiaphilidae ، جنس شناسايي و تعيين نام گرديد. در  10در هفت زيرخانواده و
مشکوک به گونه جديد مي باشند. تمام   Eremiaphilaو يک نمونه از جنس  Amelesبين نمونه هاي بررسي شده يک نمونه از جنس

 گونه هاي شناسايي شده براي اولين بار از استان خراسان جنوبي گزارش مي شوند. اين گونه ها شامل موارد زير مي باشند:

Empusidae: Empusa faciata Brulle, 1832, Blepharopsis mendica Fabricius, 1775. 

 Mantidae: Mantis religiosa L., Hierodula transcaucasica Brunner von Wattenwyl 1878, Rivetina 

inermis Berland & Chopard, 1922, Ameles persa Bolivar, 1911, Oxyothespis persica Bolivar 1913, 

Bolivaria brachyptera (Pallas, 1773). 

Tarachodidae: Iris cratoria L., I. splendida Uvarov, 1922. 

Eremiaphilidae: Eremiaphila genei Lefèbvre 1835. 

بررسي فونستيک انجام گرفته نشان دهنده حضور گونه هاي متعدد از حشرات اين راسته در استان خراسان جنوبي در مقايسه با ديگر 
ير و همچنين تنوع گياهي باال، مناطق ايران دارد. با توجه به وسعت استان و وجود زيستگاه هاي متنوع شامل مناطق کوهستاني، دشت، کو
 انجام مطالعات بيشتر به منظور مشخص شدن دقيق تر فون شيخک هاي استان ضروري به نظر مي رسد.  

 ، فون، کليد شناسايي، خراسان جنوبي، ايران.شيخک های کلیدی:واژه
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 یراناز ا Omalus aeneus (Fabricius, 1787) (Hymenoptera: Chrysididae) گزارش گونه

 حمیدرضا حاجی قنبر و ، علی اصغر طالبی، یعقوب فتحی پورافروز فرهاد

 حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران گروه
 Afroozfarhad@gmail.com 

 

نيش در آنها بسيار  . هستند Aculeataمتعلق به بال غشائيان گروه  Chrysididae (Hymenoptera: chrysidoidea)خانواده 
( بند خارجي در شکم اين حشرات قابل مشاهده باشد. هرچند اطالعات کاملي در مورد بيولوژي اين 5و )ندرتا  4، 2تحليل رفته  و تنها 

زيت و کلپتوپارازيت ساير بال غشائيان، چوبک مانندها و خانواده وجود ندارد، اما حشرات کامل از  گرده و شهد گياهان تغذيه کرده و پارا
 (Gold wasps)آميزي متاليک بدن و رفتار کلپتوپارازيتي به ترتيب زنبورهاي طال باشند. افراد اين خانواده به دليل رنگ بالپولکداران مي

جنس بوده و با وجود  87توصيف شده و  گونه 2509شوند. زنبورهاي فاخته شامل ناميده مي (cuckoo wasps)و زنبورهاي فاخته 
گسترش جهاني، داراي بيشترين تنوع در منطقه پالئارکتيک هستند. به منظور بررسي فون زنبور هاي اين خانواده در ايران، طي سال هاي 

رس( کشور با استفاده از از  اکوسيستم هاي متفاوت استان هاي شمالي )گيالن، مازندران، البرز و قزوين( و جنوبي )هرمزگان و فا 92-88
)برنارجيو،  Paolo Rosaتله ماليز و تور حشره گيري نمونه برداري انجام شد. نمونه ها با استفاده از کليدهاي معتبر شناسايي و مورد تائيد 

 Elampiniقبيله  و Chrysidinaeجنس از زيرخانواده  4گونه متعلق به  13ايتاليا( قرار گرفتند. بر اساس نتايج حاصل از اين تحقيق 
براي اولين بار از ايران گزارش مي شود. اين گونه از چمستان در استان  Omalus aeneus (Fabricius, 1787)شناسايي شد که گونه 

ماده،( جمع آوري شد. طبق اطالعات موجود اين گونه پراکندگي وسيعي در ناحيه  3، 1390مرداد  20نر  و 1، 1389مرداد  1مازندران )
 Crabronidaeحواشي جنگل و مناطق شني است. زنبورهاي خانواده  O. aeneusرکتيک دارد. زيستگاه مناسب هوال

(Hymenoptera: Apoidea) .ويژگي هاي مورفولوژيک افتراقي گونه  مهمترين به عنوان ميزبان اين گونه معرفي شده اندO. 

aeneus پرونوتوم و مزونوتوم صاف يا داراي نقاط بسيار ريز و پراکنده، موهاي عبارت است از: وجود نقاط عميق و متراکم روي پيشاني ،
حشرات ماده به رنگ هاي آبي، بنفش و يا سبز ديده مي شوند، در  کوتاه روي بدن و شکاف کم عمق انتهاي ترگوم سوم شکم اشاره کرد.

يا آبي هستند. نمونه ها در موزه حشره شناسي، گروه  حالي که حشرات نر در سطح پشتي سياه رنگ و در کناره بدن داراي انعکاس سبز و
 حشره شناسي دانشگاه تربيت مدرس نگهداري مي شوند.

Chrysellampus medanae (Du Buysson, 1890) 

Chrysellampus tatianae Semenov, 1967 

Omalus aeneus (Fabricius, 1787) * 

Omalus biaccinctus (du Buysson, 1892) 

Omalus imbecillus (Mocsáry, 1889) 

Omalus margianus (Semenov, 1932) 

Philoctetes bogdanovii Radoszkowski, 1877 

Philoctetes deflexus (Abeille de Perrin, 1878)  

Philoctetes horvathi (Mocsáry, 1889) 

Philoctetes punctulatus (Dahlbom, 1854) 

Philoctetes sareptanus (Mocsáry, 1889) 

Philoctetes tarnanii (Semenov, 1932)  
Pseudomalus turkestanicus (Mocsáry, 1889) 

 ، صفات افتراقي.Elampiniزنبورهاي فاخته، قبيله  های کلیدی:واژه

  

mailto:Afroozfarhad@gmail.com


 بیستودومین کنگره گیاهپزشکی ایران - 6 تا 9 شهریور 1395- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

 

  461 

461 

 باالن ایرانپیش درآمدی بر ایجاد پایگاه اطالعاتی راست 

 2محسن مفیدی نیستانک و1فاطمه طالب

 تهران نور پیام دانشگاه پایه علوم دانشکده شناسیزیست گروه -1

پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش بندی حشرات و موزه حشرات هایک میرزایانس موسسه تحقیقات گیاهبخش تحقیقات رده -2
 و ترویج کشاورزی

 m.mofidi@areeo.ac.ir 

 

 انتشار رانيا فالت باالن راست گونه هاي در خصوص له و کتابتعداد قابل توجهي مقا رياخاز سه قرن گذشته و به ويژه طي پنجاه سال 
 يبررسد و غالب گزارش هاي راست باالن در کنار ساير انبوده. از اين ميان، فقط تعداد معدودي متمرکز بر گونه هاي راست بال است افتهي

 حشرات متعلق به فون از يجامع بانک هنوز م،عل از رشته نيا نيمتخصص يها تالش رغم يعلي حشره شناسي، صورت گرفته است. ها
تقريباً همه اين حشرات از  .ندارد وجود شامل ملخ هاي شاخک کوتاه، ملخ هاي شاخک بلند، جيرجيرک ها و آبدزدک ها باالن راست راسته

کوشش شده است که بانک  حاضر قيتحق درمحصوالت کشاورزي تغذيه مي کنند و آفت هاي شناخته شده اي در اين راسته وجود دارند. 
گردآوري و   جوار هم يکشورها و رانيا باالن راست مشخصات و اسامي مشتمل بر هايي داده گاهيپا جاديا اطالعاتي دانش موجود براي

 با 1395 و 1394 يها سال يطهاي داشبورد مديريتي بر پايه نقشه نيز انجام شده است. به اين منظور  همچنين ايجاد خروجي. تهيه شود
که  منبع 91جوار مطالعه شد و از اين ميان باالن ايران و کشورهاي هم  هاي مرتبط با راست ي، مقاالت و کتاباکتابخانه جامع يبررس

اشاره به گزارش هايي از گونه هاي راست بال داشتند برگزيده و با تعريف کد اختصاصي در بانک ثبت شدند. اسامي نويسندگان، سال 
عنوان منبع، عنوان مجله يا کتاب، درگاه الکترونيکي، شماره و صفحات هر منبع نيز استخراج و به کد اختصاصي آن منبع مرتبط  انتشار،

متمرکز بر اسم علمي  اکسل گسترده صفحه ، درآمدهدستبهگرديد. پس از مطالعه دقيق اين منابع، اطالعات فونستيکي و تاکسونوميکي 
در  شده ذکردر منبع ذکر شده بود، در کنار اسم علمي معتبر امروزي آن ثبت شد. همچنين بر اساس اطالعات حشره به همان صورتي که 

 از هگون 484 تعدادهر منبع، موقعيت دقيق جغرافيايي گزارش هر حشره به بانک وارد و با کد اختصاصي همان منبع مرتبط گرديد. نتيجتاً 
 منطبقداشبوردي پويا،  خروجيسپس انواع  .گرديد ثبت آنسيفرا و کاليفرا رراستۀيز دو ازانواده خ 15 و رخانوادهيز 39 به متعلق جنس 184

 که دهدي م نشان جينتا. شد هيتهنقشه در محيط مايکروسافت اکسل  با ابزارهاي رانيا ييايجغراف اطالعات گزارش گونه روي نقشه بر
مازندران و  ،النيگ ،اصفهان ،فارس يها استان از هاگونهتعداد  نيکمتر همدان و تانلرس ،خوزستان يها استان از هاگونهتعداد  نيشتريب

 شيفرسا تکميلي و بررسي کيفونست قاتيتحق راه چراغ توانندي ماز تحقيق حاضر  آمده دست بهاطالعات . گزارش شده اند بزرگ خراسان
  و کشورهاي همجوار منجر خواهد شد. نواحي مختلف باشد که به تدوين فون راست باالن ايران يکيژنت

 باالن، بانک اطالعاتي، نقشه، داشبورد.فالت ايران، راست کلیدی: هایواژه

  



 بیستودومین کنگره گیاهپزشکی ایران - 6 تا 9 شهریور 1395- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

 

  462 

462 

غرب ایران همراه با در نواحی شمال و شمالGoniini   (Dip.: Tachinidae: Exoristinae)های قبیله فون مگس

 گونه برای ایران 7جنس و  5گزارش جدید 

  
    4تئو زیگرز و3ابراهیم گیالسیان ،2اصغر طالبی، علی1نیا، صمد خاقانی 1احباریفرناز سیدی ص

   51664پزشکی، صندوق پستی تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی،گروه گیاه -1
 14115-336شناسی، صندوق پستی ایران تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه حشره -2
 ، ایران 19395، تهران  1454بندی حشرات، صندوق پستی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، بخش تحقیقات رده تهران ، -3

f_seyyedi_sahebari@yahoo.com   

 

هاي خاکي پراکنش دارند. در بيشتر محيططور وسيعي دومين خانواده بزرگ راسته دوباالن در دنيا بوده و به Tachinidaeخانواده 
هاي اين خانواده ترين زيرخانوادهاز بزرگ Exoristinaeاند. عنوان پارازيتوييد حشرات و بندپايان ديگر شناخته شدهالروهاي اين خانواده به

هاي بوده و گونه Exoristinaeي خانوادههاي زيرها، از بزرگترين قبيلهلحاظ کثرت گونهاز  Goniiniي باشد. قبيلهقبيله مي 7و شامل 
هاي اند. بيشتر افراد اين قبيله با توليد تخمبالپوشان  شناخته شدهداران و سختعنوان پارازيتوييد الروهاي بالپولکآن عموما به
microtype شوند که از اين خواري ميها روي شاخ و برگ گياهان، موجب پارازيته شدن آفات برگسازي آنتعداد بسيار زياد و رهابه

خصوص صورت گرفته است و به در ايران Tachinidaeهاي خانواده نمايند. تاکنون مطالعات اندکي در زمينه فون مگسگياهان تغذيه مي
يبي و باشد. تنها غاطالعات محدودي در دسترس مي Exoristinaeي بزرگ هاي زيرخانوادهپراکنش مگس يدر ارتباط با فون و دامنه

جنس از  20گونه متعلق به  23در استان فارس  Exoristinaeو   Tachininaeهاي همکاران در معرفي بخشي از فون زيرخانواده
شده در مورد فون ي حاضر بخشي از تحقيق انجاماند. مطالعهآوري نمودهبررسي جمعرا در مناطق مورد  Exoristinaeزيرخانواده 

 Exoristinaeي هاي زيرخانوادهبررسي تاکسونومي مگس .غرب ايران استهاي شمال و شمالمراتع و جنگل درهاي اين خانواده مگس

غرب کشور، برداري در شمالي عمده نمونهصورت گرفت. منطقه 1389-1394هاي غرب کشور طي سالدر مناطقي از شمال و شمال
گيري استاندارد از مراتع و استفاده از تور حشرهها باآوري نمونهاست. جمعقي واقعشرهاي ارسباران بوده که در شمال استان آذربايجانجنگل
طي سالهاي ارسباران، کليبر، هوراند، جلفا، کندوان( شرقي )جنگلغربي )خوي، اروميه( و آذربايجانآذربايجان هايجنگلي استانمناطق
ي اند، زيستگاه دامنههاي هيرکاني يا خزري شهرت يافتهه به جنگلهاي شمال ايران نيز کصورت گرفت.  جنگل 1390-1394هاي 

استفاده از با 1389-1390هاي هاي شمالي کشور طي سالبرداري از استانباشند. نمونههاي گياهي و جانوري در کشور ميوسيعي از گونه
واز، گزناسرا و نور( انجام گرفت. و مازندران )جوربند، تنگه اشرفيه و رودسر(هاي گيالن )آستانهدر برخي مناطق جنگلي استانماليز  يتله

هاي متعددي از زيرخانواده گونهبررسي قرار گرفت. در اين بررسي  آوري و موردبار جمعهفته يکصورت دوهاي تله ماليز  بهنمونه
Exoristinae گونه  متعلق به قبيله  17د که آوري و شناسايي شدنجمعGoniini  و از اين تعداد نيز، پنج جنسبودندBlepharipa 

Rondani, 1856 ، Clemelis Robineau-Desvoidy, 1863, 1848،Ocytata Gistel, 1848  ،Macquart, 1848 
Pachystylum  ،Platymyia Robineau-Desvoidy, 1830   بار از براي اولين اندمشخص شده *و هفت گونه که با عالمت
 شوند.ايران گزارش مي

Baumhaueria  sp., Blepharipa pratensis* (Meigen, 1824), Brachychaeta strigata* (Meigen, 1824), 

Clemelis sp. *, Eumea mitis (Meigen, 1824), Gonia bimaculata Wiedemann, 1819, Gonia capitata 

(De Geer, 1776), Gonia ornata* Meigen, 1826, Gonia vacua* Meigen, 1826, Masicera sphingivora 

Robineau-Desvoidy, 1830, Ocytata pallipes* (Fallén, 1820), Pachystylum bremii* Macquart, 1848, 

Pales pavida Robineau-Desvoidy, 1830, Phryno vetula (Meigen, 1824), Platymyia fimbriata* 

Meigen, 1824, Spallanzania hebes (Fallén, 1820), Zenillia sp. 

 ايران، رکورد جديد. فون،، Exoristinae  ،Goniini های کلیدی:واژه
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 از شمال غرب ایران  Diaphorinae   (Dip., Dolichopodidae)های زیرخانواده گزارش جدید از  مگس

 3مارک پالت و 2اصغر طالبی، علی1فرزانه کازرانی، 1نیاصمد خاقانی

  51664پزشکی، صندوق پستی، ز، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهتبریز، دانشگاه تبری -1
 14115-336شناسی، صندوق پستی تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه حشره -2
 هبلژیک، بروکسل، موسسه تحقیقات منابع طبیعی و جنگل -3

skhaghaninia@gmail.com 

 

جنس داراي پراکنش وسيعي  20شده در گونه توصيف  800با بيش از  Diaphorinae  (Dip., Dolichopodidae)زيرخانواده
شود: شاخک توسط خصوصيات زير متمايز مي  Dolichopodidaeهاي خانواده  باشد. اين زيرخانواده از ساير زيرخانواده در دنيا مي

بااليي پرواپيسترنوم داراي موهاي کوتاه زرد يا يک موي ضخيم و آريستاي شاخک در اقسمت نتها يا ماقبل تقريبا در وسط صورت؛ قسمت 
 مرطوب هاي بيشتر در محيط  Dolichopodidaeالروها در افراد خانواده  و حشرات بالغ کلي، طور به انتهاي بند سوم قرار گرفته است.

حشرات بالغ  .شوندچشمه ها يافت مي و دريا، سواحل نمکي، باتالق هاي مرطوب، هاي نگلج ها، درياچه ها وحاشيه رودخانه  جمله از
 در آفات طبيعي ترين دشمنان يکي از مهم کنند وهاي حلقوي تغذيه مي و کرم  نرمتن از بندپايان اول درجه مي باشند و در شکارگر اغلب
. است شده کمتر شناخته Dolichopodidae الروهاي خانواده زيست شناسي .باشد مي کشاورزي هاياکوسيستم  جمله از زيستگاه انواع

برداري از مناطق شرقي نمونه در اين مطالعه، در استان آذربايجان  باشند. خوار مي  شود اغلب آنها شکارگر يا پوسيدهمي  تصور حال، اين با
غربي و اردبيل از مراتع در ارتفاعات مختلف هاي آذربايجان  و در استان (هاي ارسباران )مراتع و نيزارها مختلف اين استان شامل جنگل

شدن آوري شدند و پس از کشته گيري جمع نمونه ها بوسيله تور حشرهاز فروردين تا اوايل مهر ماه انجام شد.  1391-1393هاي طي سال 
نمونه هاي شناسايي شده در کلکسيون حشرات  شدند.داري  نگهگاه در آزمايش %75نيسيلين حاوي الکل اتانول پ در شيشهدر شيشه سيانور، 

پروفسور حسن ملکي ميالني نگه داري مي شوند. وجود اکوسيستم هاي مختلف در منطقه شمال غرب کشور باعث شده است که اين 
کره  هکتار يکي از نه زيست 72460 منطقه حفاظت شده ارسباران در شمال غرب ايران، با مساحتمنطقه داراي فون و فلور خاصي باشد. 

گونه انحصاري  18است که از ميان آنها  شناسايي شده منطقهگياهي در اين گونه  1067شود. با توجه به منابع موجود  ايران محسوب مي
مه مديريت مبارزه با ها در تدوين برناهاي کشاورزي، مراتع و جنگل با توجه به اهميت حشرات شکارگر در اکوسيستم  .دنباش ايران مي

به منظور کنترل طبيعي آفات در اکوسيستم هاي مختلف  Dolichopodidae(، شناسايي فون مگس هاي شکارگر خانواده IPMآفات )
شناسايي شدند، که از بين   Diaphorinae هاي زيرخانوادهجنس از مگس  4گونه در  10ضروري به نظر مي رسد. در اين مطالعه تعداد 

( گزارش جديد Chrysotus obscuripes Zetterstedt, 1838 و Argyra vestita (Wiedemann, 1817)گونه ) 2اد آنها تعد
 رسند.  ثبت مي براي فون ايران به

 ، گزارش جديد، ايران.Diaphorinae  ،Dolichopodidae های کلیدی:واژه
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 در استان یزد (Coleoptera: Coccinellidae)ها کفشدوزکهای معرفی بخشی از طعمه

 2زادهو مجید فالح 1، هادی استوان1مهدی زارع خورمیزی

 دانشکده علوم کشاورزی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسالمی،گروه حشره شناسی،  شیراز، ایران، پست الکترونیک  -1
 دانشگاه آزاد اسالمی، واحد جهرم، گروه حشره شناسی، جهرم  -2 
  Zare7002@gmail.com 

 

کفشدوزک ها مي هاآن ترينيکي مهم که گيرندمي قرار گوناگوني يکننده مهار عوامل تاثير تحت طبيعت کشاورزي در آفات جمعيت
طيف وسيعي از آفات، باشند. بيشتر کفشدوزک ها حشراتي مفيد و شکارگر هستند که در دو مرحله الروي و حشره کامل شکارگر بوده و از 

شامل شته ها، شپشک ها، سفيدبالک ها، تريپس ها، کنه ها، زنجرک ها، الرو سخت بالپوشان و بالپولکداران و حشرات ديگر متعلق به 
راسته هاي مختلف تغذيه مي کنند. در ضمن ممکن است گاهي از شهد گل ها، آب و عسلک شته ها به عنوان مکمل غذايي استفاده کنند. 

 منظور است. به بوده همراه موفقيت با کشاورزي، مهم آفات بيولوژيک کنترل هاي برنامه در ها کفشدوزک هاي گونه از بسياري تفادهاس
 شامل مزارع، باغات، مراتع مختلف مناطق از مداوم طور به 1394 تا 1392 سال هاي جمع آوري و شناسايي طعمه هاي کفشدوزک ها طي

 مشاهده روش از ها کفشدوزک شکار تشخيص و آوري جمع براي. گرفت صورت برداري نمونه و بازديد ديز استان جنگلي مناطق و
 استاندارد قيف يک درون آلوده هاي قسمت تکاندن همچنين و آزمايشگاه به آلوده هايقسمت انتقال آسپيراتور، با آوري جمع مستقيم،
 آنها پرورش به نسبت اتاق معمولي شرايط در شدند مي مشاهده شکارگر هاي ککفشدوز الروهاي ها بررسي اين در چنانچه. شد استفاده

 در شکارگر و شکار بين اي تغذيه ندارند، ارتباط اتفاقي حالت گياهان روي از شده آوري جمع شکارهاي اينکه از اطمينان براي. شد اقدام
گونه شپشک گياهي و يک گونه پسيل  3گونه تريپس،  7ته، گونه ش 9گونه زنجرک،  15در مجموع  .گرفت قرار بررسي مورد آزمايشگاه

خانم دکتر ليدا فکرت، آقاي دکتر فرزاد  . تشخيص گونه ها توسط خانم دکتر فريبا مظفريان، آقاي دکتر محسن مهرپرور،شناسايي شد
 ت.ليست گونه هاي شناسايي شده به شرح زير اسپاکارپور و خانم مهندس معصومه مقدم انجام شده است. 

Hemiptera, Cicadellidae: Aconurella prolixa (Lethierry, 1885); Anaceratagallia sp.; Austroagallia 

sinuata (Mulsant & Rey, 1855); Euscelidius schenckii (Kirschbaum, 1868); E. variegatus 

Neoaliturus (Stal, 1864);  Fieberiella florii(L., 1758);  Edwardsiana rosae(Kirschbaum, 1858); 

Schäffer, 1834); -(Herrich Platymetopius rostratus; (Mulsant & Rey, 1855) haematoceps

 :Tettigometridae(Dlabola, 1964);  Sulamicerus ancorarius; 1850)(Dahlbom,  Psammotettix alienus

Tettigometra sp. 
 Diaspidiotus(Archangelskaya, 1930);  Chlidaspis asiatica: Diaspididae Hemiptera,

1899. Cockerell, spuria Gossyparia :Eriococcidae; (Leonardi, 1908) cecconii 
 Hemiptera, Aphididae: Acyrthosiphon malvae (Mosley, 1841); Brachycaudus amygdalinus 

(Schouteden, 1905); B. cardui (L., 1758); Hyalopterus sp.; Macrosiphum rosae (L., 1758); 

Metopolophium dirhodum (Walker, 1849); Pterochloroides persicae (Cholodkovsky, 1899); Slavum 

sp.; Therioaphis sp. 
 Thysanoptera, Aeolothripidae: Aeolothrips mongolicus Pelikan, 1985; Phlaeothripidae: 

(Kurdjumov, 1912);  H. triticiPriesner, 1950;  H. maroccanus(Fabricius, 1803);  Haplothrips aculeatus

 Thrips meridionalis: Thripidae(Bagnall, 1913);  Liothrips reuteri; (Priesner, 1930) H. clarisetis

(Priesner, 1926).  
Hemiptera, Psyllidae: Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer, 1989. 

 .ها، يزد، شکارگرکفشدوزکهای کلیدی: واژه
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 Agonoscena pistaciaeپسته،  های جغرافیایی پسیل معمولیسنجی هندسی جمعیتمطالعه ریخت

(Hemiptera: Aphalaridae) های کرمان و خراسان رضوی، در استان 

 2و سید مظفر منصوری 2، سعید ایرانمنش2، محمدرضا لشکری1محمدرضا مصطفوی

یالت تکمیلی دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه تنوع زیستی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحص -1
 صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان.

استادیار گروه تنوع زیستی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری  -2
 پیشرفته، کرمان.

m.mostafavi348@yahoo.com 
 

اين آفت . ترين آفت درختان پسته در ايران استمهم ، Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lautererلي پسته،پسيل معمو
حضور . مستقر شده استکاري ايران اکنون در تمام نواحي پستهو  از روي درختان پسته در ايران گزارش شد 1946براي اولين بار در سال 

شود. مي باعث اختالل در طول دوره توسعه دانه شده وهاي پسيل باعث خسارت اقتصادي زيادي هتراکم باالي جمعيت حشرات بالغ و پور
مجزا  کرمان و خراسان رضوي از نظر ژنتيکي هايهاي جغرافيايي پسيل معمولي پسته در استانبر اساس منابع ثابت شده است که جمعيت

اين مطالعه، لذا هدف  ؛ظهور کندحشره هاي ظاهري در ويژگي است تيکي ممکنگيرند. اين تغييرات ژنبوده و در دو گروه مجزا قرار مي
تا بررسي کند هاي کرمان و خراسان رضوي بود هاي جغرافيايي پسيل معمولي پسته در استاندر جمعيت سنجي هندسي بالريختمقايسه 
در هاي اين دو استان در جمعيتتنوع ژنتيکي ديده شده ( 2 هاي مورد مطالعه وجود دارد؟ و( تفاوتي در ساختار هندسي بال جمعيت1که آيا 

واقع در  ،.Pistacia vera L، هاي پستهاز باغ معمولي پسته حشرات بالغ پسيل؟ بدين منظور، بال است شناختيريختارتباط با تنوع 
حشره ماده بالغ از  30نمونه ) 60جموع در مآوري شدند. جمع 1394هاي کرمان )کرمان( و خراسان رضوي )تربت حيدريه( در سال استان

کانادا ماده تفاده از سبا ا هاي بالغ ماده()پسيل از بال راست هر نمونهسپس  هر جمعيت( به عنوان اندازه نمونه به طور تصادفي انتخاب شدند.
برابر( انجام  30به بينوکالر )با بزرگنمايي  ها با استفاده از دوربين ديجيتال متصلبراداري از بالتهيه شد. عکسميکروسکوپي بالزام اساليد 

 ، به ترتيبهالندرمارک همولوگ، نوع يک، روي هر عکس بال گذاشته شد. به منظور آناليز شکل و اندازه بال بين گروه 11پس از آن  شد.
( انجام CS) اندازههاي دادهي رو( PW)هاي شکل داده آلومتري به وسيله رگرسيونهمچنين آزمون آناليز چند و يک متغيره انجام شد. 

 و يک نتايج آناليز چندانجام شد.  MANCOVAبه وسيله آزمون ها گروه بينشد، سپس مقايسه شيب و عرض از مبدا خطوط رگرسيون 
 مورد بررسي هايدر جمعيت (>0001/0p)بال  ياندازه و (=0001/0p<، 310/0 Wilk’s lambda)شکل  در داريمعني متغيره اختالف

( و گروه دوم مربوط به 3/895±9/8تر )با بال بزرگ خراسان رضوي و دو گروه مجزا مشخص شد: گروه اول مربوط به جمعيت نشان داد؛
 ،=p 0000152/0) هاي مورد مطالعه ثابت شدبين جمعيت وجود آلومتريهمچنين  ( بود.6/696±1/7تر )جمعيت کرمان با بال کوچک

320/0 Wilk’s lambda= .)شيب آلومتريرچه وجود آلومتري ثابت شد، ولي مقايسه اگ (4781/0 p꞊ ،6837/0 Wilk’s lambda= )
تنوع دار نبود. به عبارت ديگر معنيهاي مورد مطالعه بين جمعيت( =p꞊ ،7290/0 Wilk’s lambda 6611/0و شکل در اندازه ثابت )

هاي ريختمطالعات بيشتري به منظور بررسي ديگر ويژگي .استلومتري هاي مورد مطالعه به خاطر تغييرات آدار شکل بين جمعيتمعني
 شود.ها با تغييرات ژنتيکي پيشنهاد ميهاي مذکور و ارتباط آنشناختي در بين جمعيت

 .تنوع، هندسه بال، آلومتري های کلیدی:واژه
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 Catocala & هایپرهبپارازیتوئید ش Drino latigena & Phryno vetula (Dip.: Tachinidae)های مگس

nymphaea (Lep.: Noctuidae) Catocala nymphagoga  وTortrix viridana (Lep.: Tortricidae)  از مناطق

 جنگلی استان لرستان

 2فرناز سیدی صاحباری و2صمد خاقانی نیا، 1مجید توکلی

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان  -1
 ه کشاورزی، دانشگاه تبریزگروه گیاهپزشکی، دانشکد -2

majid.tavakoli43@gmail.com 
 

و  Noctuidaeاز خانواده  Catocala nymphagoga (Esper, 1787)و  Catocala nymphaea (Esper, 1787) هايپرهشب
Tortrix viridana (Linnaeus, 1758)  از خانوادهTortricidae ، هستندان لرستان در است بلوطبرگخوار سه گونه از مهمترين آفات 

نسلي  اين آفات تک کنند.بلوط وارد مي خسارات زيادي به درختان ،همراه ديگر آفات برگخواره فصل بهار باوايل و اواسط  در ساله که هر
 شبيه است. کامالً C. nymphagoga و C. nymphaeaهاي زيستي و رفتاري . فعاليتگذرانندصورت تخم ميهستند و زمستان را به 

الروي دارند که در همه سنين پره پنج سن اين سه شب .انتشار و فعاليت آنها در ايران اغلب نقاط جنگلي زاگرس گزارش شده است دامنه
داراي مناطق  Tortrix viridanaپره کنند. شبتغذيه مي Q. infectoriaو  Quercus brantiiهاي فقط روي درختان بلوط گونه

شمالي در منطقه هيرکاني طي دو دهه اخير چندين مورد طغيان داشته است.  بر منطقه رويشي زاگرس که عالوهتري بوده پراکنش وسيع
هاي جنگلي در عرصه 1388-1390هاي طي سال هاپرههاي اين شبروي الروها و شفيره Tachinidaeهاي دي مگسييفعاليت پارازيتو

شش کانون طغيان از الروهاي سنين سه تا پنچ اين آفات در  برداريکار نمونهمطالعه حاضر  درگرفت.  بلوط استان لرستان مورد بررسي قرار
هاي برگ و شاخه روي آن در مناطق جنگلي شورآب، چگني، شرق سپيددشت، ايواندر، قاليي و جنوب دورود )دره اسپر( با تورکشي از

 منظور دستيابي به پارازيتوئيدهاي آنها به ر شرايط آزمايشگاهي بهدالروها  پرورشهاي بلوط انجام گرفت. عمليات درختان و درختچه
 ساعت روشنايي و هشت ساعت تاريکي در داخل آزمايشگاه 16دوره نوري حدود استفاده از ظروف آکواريومي بزرگ و  با هاي متداولروش

 & Drino latigena (Mesnil, 1944) هاينام بهدو گونه مگس پارازيتوئيد از ظروف پرورشي  شده هاي انجامطي بررسيانجام شد. 

Phryno vetula (Meigen, 1824) (Dip.: Tachinidae) پرهدو گونه شبي از روي الروها C. nymphaea و C. 

nymphagoga گونه نيز مگس  وDrino latigena (Mesnil, 1944)  خوار بلوط الروهاي جوانهاز رويT. viridana آوري جمع
توسط  P. vetulaجهت تاييد به متخصيصن مربوطه ارسال شدند. شناسايي استفاده از کليدهاي معتبر صورت گرفته و ايي باشد. شناس

به عنوان پارازيت  tachinidهاي مگسهلند مورد تاييد قرار گرفت. از  Zeegersتوسط دکتر  D. latigenaاز آلمان و   Zieglerدکتر
 .Dو  P. vetulaهاي سشوند. مگهستند، محسوب مي حشرات منحصراً تقريبا و دتاً بندپايانداخلي الروهاي ميزبان خود که عم

latigena  خانواده متعلق به زيرExoristinae باشدمي قبيله هفت شامل و خانوادهاين  هايزيرخانواده ترينبزرگ از هستند که .
از مهم D. latigenaو  P. vetulaهاي سمگ .هستند بالپوشانسخت و ارانبالپولکد خواربرگ الروهاي پارازيتوييد عموماً آن هايگونه

بار از کشور توسط صاحباري و براي اولين P. vetulaپره برگخوار بلوط در استان لرستان هستند. گونه کننده شبترين عوامل کنترل 
 .C. nymphaea ،Cاست. همچنين در کشور  D. latigenaغرب ايران گزارش شده ولي اين اولين گزارش گونه همکاران از شمال

nymphagoga  وT. viridana د.نشواز ايران گزارش ميپارازيتوئيد هاي مگساين عنوان ميزبان  بار به براي اولين 

 .خوار بلوط، لرستانهاي پارازيتوييد، برگخوار بلوط، جوانه: مگسهای کلیدیواژه
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 از ایران tis cebesMicropli (Braconidae: Microgastrinae)گونه  زنبور گزارشاولین 

 2سمیرا فراهانی و 1، علی اصغر طالبی1پریسا عبدلی

 گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران  -1

 .، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهرانجنگل ها و مراتع کشور یقاتمؤسسه تحق -2
modares.ac.irdoli@p.ab 

 

 ينگونه از ا 19801باشد و حدود  ي( مIchneumonidae)پس از خانواده  غشائيانبال بزرگ خانواده دومين Braconidaeخانواده 
 يتوئيد ساير بندپايانپاراز هااست و همه گونهشده  يخانواده طبقه بند يرز 47خانواده به حدود  ينشده است. ا يفتوص خانواده تاکنون

به عنوان  يخانواده و همگ ينا يها يرخانوادهز يناز مهمتر يکيگونه  2273جنس و  61با حدود  Microgasterinae خانوادهير. زهستند
. باشنديم ياگونه يبه علت غنا يتوئيدپاراز يگروه ها يناز مهمتر يکي در ضمن ،اندبالپولکداران شناخته شده يتوئيدهايپاراز ينمهمتر
گونه توصيف  178شود و بيش از محسوب مي Microplitiniيکي از جنس هاي بزرگ قبيله   Microplitis Forster, 1862 جنس

  ،Spodoptera exigua ،Helicoverpa armigeraشده در دنيا را شامل مي شود. تاکنون پرورش و رهاسازي اين جنس عليه 
Heliothis viresence به صورت  يمتنوع شناسيزيست يجنس دارا يناده است. اعضاي بسياري از آفات مهم ديگر انجام ش و

طي سال  د.نکن يم يتهرا پاراز يزبانم يرگيو شف يد و مرحله الرونباش يم ينوبيونتو کوئ يديوبيونتداخلي، انفرادي، تجمعي، ا يتيسمپاراز
در بازه زماني دو هفته يکبار جمع آوري و به  نمونه برداري با نصب تله ماليز در استان تهران انجام شد. نمونه ها 1391-1390هاي

هاي جمع آوري شده از منطقه شهريار )غرب استان تهران(، در تير آزمايشگاه منتقل و فرايند اتاله کردن نمونه ها انجام گرديد. در بين نمونه
شرقي گونه  5 ″56.64′56°0شمالي و ″08.10′40°35متري از سطح دريا به مختصات جغرافيايي  1168، در ارتفاع 1390ماه 

, 1970Nixon cebes Microplitis  شناسايي شد. اين گونه متعلق به زيرخانوادهMicrogastrinae  و قبيلهMicroplitini  .است
نسبت طول و عرض بند ماقبل ؛ ها پهن نشدهسر در پشت چشم ،صافنافرق سر  ويژگي هاي ريخت شناسي افتراقي اين گونه عبارتند از:

ياه، ران پاي به رنگ س هارانپيو  هارانپيش يرنگ، تمام ياهتگوال س روگوس و روگولوس، گردهميان يره؛ها تشاخک ،2حدود  تاژکخر آ
 بند از پنجه ينآخراي تيره، ي، ران پاي آخر سياه تا قهوهاتا قهوهاي ران پاي مياني سياه اي تيره، نيمه قاعدهياه يا قهوهجلويي در قاعده س

لکه  يکبا  يرهت ياقهوه يا ياهس يباتقر جلو در بال يگمااست پنجه پاي عقبي قهوه اي تيره يا سياه؛ ،ي تيرهاتا قهوه ياهس ميانيو  جلويي پاي
انتهاي عرض  به اول يتترژ نسبت طول ؛شفاف يمهها نبال يگما،طول است تقريبا به اندازه متاکارپطول  يگما،است يروشن در ابتداکوچک 

شايان ذکر است که به دليل است.  رنگ ياهس يبابدن تقر يرنگ کل ها تقريبا موازي که در انتها کمي باريک شده؛برابر و حاشيه 2حدود آن 
نمونه گونه اين زنبور براي فون ايران جديد و  .هاي آن مشخص نيستبا تله ماليز، بيولوژي و ميزبان  .cebesMهاي  نمونه جمع آوري

 هاي جمع آوري شده در کلکسيون گروه حشره شناسي کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس نگهداري مي شود.

 زارش جديد.: فون، زنبور پارازيتوييد، ويژگي هاي ريخت شناسي، گهای کلیدیواژه

  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Julius_Theodor_Christian_Ratzeburg
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 ایران از   Sciapus longulus (Fallen 1823)(Dip., Dolichopodidae) گونه گزارش اولین

 3و سید علی اصغر فتحی 2کازرانی ، فرزانه1میریپژمان تاج

 شناسی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی دانشجوی دکتری حشره -1
 ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.گلاستادیار پژوهش، موسسه تحقیقات جن -2
 شناسی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلیدانشیار حشره -3

 ptajmiri@uma.ac.ir 
 

شده گونه شناخته 70 شامل حدود Sciapodinae( Dip., Dolichopodidaeاز زيرخانواده ) Sciapus Zeller, 1842جنس 
باشد. اين جنس گونه از منطقه نئارکتيک و يک گونه از منطقه افروتروپيکال مي 7منطقه پالئارکتيک،  گونه از 65از منطقه هوالرکتيک، 

آريستا واقع در ابتداي سطح پشتي بند گردد: متمايز مي Sciapodinaeهاي زيرخانواده توسط خصوصيات مرفولوژيکي زير از ساير جنس
قبل انتهايي )در  که تقريبا به انتهاي بال رسيده؛ ران پاي عقب داراي موي ضخيم ما M2بال سوم و کمي بلندتر از عرض سر؛ داراي رگ

ندرت  آزاد يا چسبيده، بههاي منطقه پالئارکتيک وجود ندارد(؛ پروپلئورون اغلب بدون موي بلند در سطح شکمي؛ شکم بلند؛ سرکوس نمونه
را  Sciapus( براي اولين بار جنس 2010گريچانو و همکاران ) باشد.( مي’Organ X‘شکمي بلند ) -نشده انتهاييداراي يک زايده جفت

ليست را به چک گونه ديگر 5اند و هاي اخير ساير محققين فون اين جنس را در ايران مورد بررسي قرار دادهاز ايران گزارش کردند. در سال
باشند و در برقراري تعادل در طبيعت شناسي افراد اين جنس که شکارگر طبيعي ساير حشرات مياند. با توجه به زيستايران اضافه نموده

يايي )با طول جغراف واقع در استان اردبيل اردبيل دشتاين آزمايش در رسد. نقش دارند لذا مطالعه اين جنس در ايران ضروري به نظر مي
و ميزان بارندگي متوسط  متر از سطح دريا 1332دقيقه شمالي و ارتفاع  15درجه و  38دقيقه شرقي؛ عرض جغرافيايي  17درجه و  48

منظور مطالعه فون دوباالن مختلف مراتع اين استان از ارديبهشت  . بهانجام شد 1394و  1393هاي ( طي سالمترميلي 303ساالنه بيش از 
گيري انجام گرفت. نمونه ها در از تور حشرههاي بااليي گياهان با استفادهها توسط تور زدن قسمتبرداري شدند. نمونهمونهتا شهريور ن

درصد شفاف شد. تصاوير با کمک  10از پتاس ها توسط سيانيد پتاسيم کشته شدند. اپاندريوم با استفادهداري شدند. مگسنگه %75اتانول 
ها به کمک منابع موجود و کليدهاي ( گرفته شد. نمونه1HX-DSH( تجهيز شده با دوربين )سوني 2BHيمپوس ميکروسکوپ نوري )ال

از خانواده  Sciapus longulus  (Fallen 1823)شده، گونهآوري هاي دوباالن جمعمعتبر مورد شناسايي قرار گرفتند. در بين نمونه
Dolichopodidae شود. گونه ش ميبراي اولين بار از ايران گزارSciapus longulus  داراي پراکنش زيادي در اروپاي شمالي و

است که ران اين Sciapus longulusاست. از مشخصات بارز گونه باشد، همچنين از قرقيزستان گزارش شدهمرکزي، روسيه و اکراين مي
تر شده؛ ساق و پنجه پاي وسط داراي موهاي کوتاه ها کوتاهرنگ، که به سمت انتپاي جلو در نيمه ابتدايي سطح شکمي داراي خارهاي زرد

پزشکي آوري شده در آزمايشگاه گياههاي جمعباشند. نمونهشکمي مي -ها متصل و داراي يک زايده خارمانند انتهاييخارمانند و سرسي
 اند.دانشگاه محقق اردبيلي قرار گرفته

 ، دوباالن، اردبيل. ، فونSciapus ،Dolichopodidae های کلیدی:واژه

  

mailto:ptajmiri@uma.ac.ir
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 Lasiocampa nana خوار ارژن )برگ پرهعنوان پارازیتویید شببه Pales murina (Dip.: Tachinidae)مگس 

(Lep.: Lasiocampidae در استان لرستان 

 2صاحباری سیدی ، فرناز2صمد خاقانی نیا، 1مجید توکلی

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان -1
 ه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریزگرو-2

majid.tavakoli43@gmail.com 
 

 Amygdalus orientalis Duh, Amygdalusهاي علمي هاي ارژن به سه گونه گياهي به نامچهدرختدر منطقه رويشي زاگرس 

lycioides Spach  وAmygdalus haussknechtii (Schneid) مهم و باارزش  هاياز گونه شود که همگي آنهااطالق مي
در ايران،  هااين درختچهرويشگاه اصلي  هستند. Rosaceae( و تيره Amygdalusبادام ) شوند. اين گياهان متعلق به جنسمحسوب مي

ي و در بعضي از مناطق جنگلارزش با هاياين گونه در طي يک دهه اخير البرز و اغلب در مناطق مرتفع است. هاي زاگرس وکوهرشته
 80 بيش ازدر اوايل فصل بهار ساله  همه که داد نشان هاي مقدماتيبررسي .اندمواجهه شدهو انقراض  زوال مرتعي استان لرستان با خطر

 ,Lasiocampa nana (Staudinger خواربرگ پرهشب الروهاي هجوم هاي ارژن موردهاي درختچهجوانه ها وگل ها،برگ درصد

1887) (Lep.: Lasiocampidae) هاي مختلف هاي الروي در اندازهکرده و النهطوري که آنها را عاري از برگ و گل گيرد به مي قرار
هاي شديدي به ميزبان در ابتداي فصل رويشي تنش اين آفت برگخوار تک نسلي بوده وکند. ها ايجاد ميهاي اين درختچهروي سرشاخه

شود زيرا ي ارژن محسوب ميهاگذار در خشکيدگي درختچهبه عنوان يکي از عوامل مهم تاثير. همچنين اين شب پره کندخود تحميل مي
روي پراکنش،  1391-1388هاي هايي که در سالشود. طي بررسيهاي چوبخوار روي گياه آغاز ميآن، فعاليت سوسکخسارت دنبال به

از اوايل تا اواسط  L. nanaپنجم شب پره سوم تا سنين الرو  500 تا 400 پره انجام گرفتبيولوژي و شناسايي دشمنان طبيعي اين شب
هاي ارژن پنج منطقه سفيد کوه، زاغه، ريمله، نوژيان و قالي کوه اليگودرز در سطح فصل بهار با استفاده از روش تورکشي از روي درختچه

ط آزمايشگاهي به شيوه متداول پرورش داده شدند. عمليات ها در شرايآوري گرديد. الروها و شفيرهها و مراتع استان لرستان جمعجنگل
ساعت روشنايي و  16دوره نوري حدود با استفاده از ظروف آکواريومي بزرگ و منظور دستيابي به پارازيتوئيدهاي آنها  بهها نمونه پرورش

 Palesنام ه مگس پارازيتوييد بهانجام شد. از ظروف پرورشي يک گون هشت ساعت تاريکي به مدت شش ماه در داخل آزمايشگاه

murina Mesnil, 1970  از روي شب پره  1386)که قبالً هم توسط فرار و همکاران در سالThiacidas postica  گزارش شده
آوري گرديد. از الروهاي آلوده خارج و جمع Tachinidaeهر دو متعلق به خانواده  Exoristaاست( و يک گونه ناشناخته از جنس 

هاي ارژن از اوايل فروردين هاي بالغ در طبيعت و اطراف درختچهاز کشور هلند انجام گرفت. مگس Zeegersايي آنها توسط دکتر شناس
هاي ها فعاليتاولين ميزباني است که اين مگس L. nanaاما  ،دو گونه داراي دامنه ميزباني متنوعي هستندشوند. هرماه ظاهر مي

پره برگخوار ارژن در استان کننده شبترين عوامل کنترلدو گونه مگس پارازيتوييد از مهماين کنند. آن شروع مي پارازيتوييدي خود را روي
 شود.گزارش ميروي اين ميزبان  بربار از ايران براي اولينکه لرستان هستند 

 .، لرستانTachinidaeهاي پارازيتوييد خوار ارژن، مگسپره برگ: درختچه ارژن، شبهای کلیدیواژه

  



 بیستودومین کنگره گیاهپزشکی ایران - 6 تا 9 شهریور 1395- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

 

  470 

470 

رش جدید یک در ایران، به همراه گزا Setina Schrank, 1802 (Lep.: Erebidae)بررسی تاکسونومیک جنس 

 گونه برای فون ایران

  1و شهاب منظری  1، هلن عالی پناه1مریم افسریان

 قات، ترویج و آموزش کشاورزی پزشکی کشور، سازمان تحقیبندی حشرات، ، موسسه تحقیقات گیاهتهران ، بخش تحقیقات رده

 

 Erebidaeو خانواده   Arctiinaeخانوادهاز زير Lithosiini ۀقبيل   Endrosina ۀقبيلمتعلق به زير Schrank, 1802 Setinaجنس 
. ساختار است. اين جنس به دليل نشان دادن طيف وسيعي از تنوع فردي و درون جمعيتي از جنبه تاکسونوميکي گروهي بسيار پيچيده است

ژنيتالياي نر در اين جنس بسيار يکنواخت بوده و صفات خاص در اين گروه کمتر به چشم مي خورد، با اين حال بارزترين صفاتي که 
داکتوس بورسا در ژنيتالياي ماده است.  ةکند ساختمان والو و وزيکا در ژنيتالياي نر و شکل و اندازهاي اين جنس را از هم جدا ميگونه
اندازه بال، طول و پهناي شکم و ساختمان شاخک داراي  ا در اين جنس داراي اندازه کوچک تا متوسط بوده و از لحاظ شکل وهگونه

 هاي سياه کوچک است، بال عقب معموالًدوشکلي جنسي هستند. رنگ بال جلو زرد و داراي ساختاري ساده شامل سه رديف از نقطه
هاي اين اند. گونهبخشي از آن يا کل آن از بين رفتهگاهي ل شامل نقاط تيره در حاشيه بال است که تر از بال جلو بوده و الگوي باروشن

اي و علفزارهاي خشک وجود دارند. ظهورحشرات بالغ از اواخر بهار تا اوايل اي و صخرهجنس در مناطق گرم و اغلب خشک، نواحي ماسه
بود. به منظور  از ايران گزارش شده S. roscida ۀتيک وجود دارد و پيش از اين تنها گونگونه در منطقه پالئارک 8پاييز است. از اين جنس 

 ةهاي موجود در موز، نمونه94-93هاي مختلف کشور طي سالهايبرداري از استانبر نمونهتاکسونوميک اين جنس در ايران عالوهۀ مطالع
نوري  ۀبرداري با استفاده از تلگرفتند. نمونه کشور نيز مورد بررسي قرار پزشکيحشرات هايک ميرزايانس واقع در موسسه تحقيقات گياه

 Robinsonها بر مبناي صفات ظاهري تفکيک شدند و اساليد دائمي از ژنيتاليا با استفاده از تکنيک شد. در آزمايشگاه نمونه انجام

براي شناسايي شد که   S. aurata ۀگون ،شده آوريهاي جمعبررسي صفات مورفولوژيک و ساختار ژنيتالياي نمونهبا تهيه شد.  (1976)
 S. aurata ۀشده بود. پراکنش گون شود. اين گونه تا کنون تنها از کشور روسيه گزارشبراي اولين بار گزارش مي فون ايران جديد بوده و

شده است. بارزترين صفات  استان اردبيل گزارش از S. roscida ۀآنکه گونشرقي است،  حال غربي و آذربايجان هاي آذربايجاندر استان
 است، هاي وزيکا در ژنيتالياي نرمربوط به ساختمان ديجيتوس در والو و تعداد کورنوتي کندميفوق را از هم جدا  ۀمورفولوژيک که دو گون

 S.aurata ۀاست. همچنين وزيکا در گون S. roscida ۀتر و ديجيتوس بلندتر از گونوالو بزرگتر و عريض S. aurataکه در  ترتيببدين
داراي دو  S. roscida ۀکه وزيکا در گوندرحالي،داراي يک کورنوتي بزرگ، دو کورنوتي متوسط و تعداد زيادي کورنوتي کوچک است 

 کورنوتي بزرگ، چهار کورنوتي متوسط و تعداد زيادي کورنوتي کوچک است.

 .جنيتاليا ، تاکسونومي،Setina: های کلیدیواژه
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در شمال غرب   (Dip.: Tephritidae)های میوه روی مگس Ichneumonidaeمعرفی پارازیتوئیدهای خانواده 

 ایران
  4عباس محمدی خرم آبادیو  3، بابک قرالی2، رضا فرشباف پورآباد1زاده، حسین لطفعلی 1علیرضا پورحاجی

 
رزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاو

  ترویج کشاورزی،  تبریز، ایران

 گروه گیاهپزشکی،  دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 
 قزوین، ایران  کشاورزی،

 بخش تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز، داراب، ایران

a_pourhaji@yahoo.com 
 

مگس هاي ميوه  به عنوان آفات سبزي ها و ميوه ها پراکنش وسيع داشته و ارقام زيادي از اين محصوالت را مورد حمله قرار ميدهند. با 
ين ن يکي از وسيع ترين منابع ميزباني ايکنومونيدها مي باشند ولي به عنوان پارازيتوييد اين مگس ها کمتر گزارش شده اند. ااين که دوباال

هاي ميوه ي فعال روي گياهان خانواده مرکبان در شمال غرب ايران طي مطالعه به منظور جمع آوري و شناسايي زنبوران پارازيتوئيد مگس
مترمکعب که سانتي 3308هاي پالستيکي به اندازه جام گرفت. بدين منظور گل هاي گياهان اين خانواده در جعبهان 1392-1394سالهاي 

ها و زنبوران پارازيتوئيد خارج شده از آنها با دهانه آنها با تور ارگانزا پوشانده شده بود قرار و در شرايط گلخانه اي نگهداري شدند. مگس
ها بعد از کشته شدن با سم سيانور با استفاده از سوزن مينوتن اتاله و زنبوران پارازيتوييد به طور زنده  به الکل اسپيراتور جمع آوري و مگس 

منتقل شدند. مگس ها و پارازيتوييدهاي خارج شده از آنها با استفاده از توصيف ها و کليدهاي معتبر شناسايي شدند. در اين بررسي  75%
 38)از منطقه الند  Urophora terebransاز مگس  Cremastus lineatusاز روي پنج گونه مگس ميوه:  پنج گونه زنبور پارازيتوئيد

 Onopordonآذربايجان غربي  از گياه ميزبان ، 20/4/93متر( در 1722دقيقه شرقي  درارتفاع  33درجه و  44دقيقه شمالي،  48درجه و 

sp. ،Diadegma maculatum  از مگسHypenidium robrowskii  درجه  46دقيقه شمالي،  36درجه و  36)از منطقه شاهين دژ
دقيقه  50درجه و  38)و از منطقه کليساکندي  Lactuca serriolaاز گياه  ميزبان  ،29/5/93متر( در 1370دقيقه شرقي  درارتفاع  33و 

در آذربايجان غربي،   Cirsium congestumناز گياه ميزبا ،16/5/94متر( در  2319دقيقه شرقي  درارتفاع  27درجه و  44شمالي، 
Scambus brevicornis  از مگسSphenella marginata  18درجه و  46دقيقه شمالي،  45درجه و  37)از منطقه ارشد چمني 

گس از م Scumus rufatorدر آذربايجان شرقي،  Senecio vulgare، از گياه ميزبان 6/5/93متر( در  2847دقيقه شرقي  درارتفاع 
Terellia gynaecochroma  وUrophora sp.  14درجه و  46دقيقه شمالي،  47درجه و  37)در مناطق ارشد چمني و کندوان 

از  .Tranosema spو  Onopordon acunthiumآذربايجان شرقي از گياه ميزبان  ، 1/7/92متر( در  2265دقيقه شرقي  درارتفاع 
در منطقه ارشد چمني آذربايجان شرقي پرورش داده  .Echinops spز گياه ميزبان ا Tephritis sp. Dioscurea groupمگس 

 -براي فون ايران و تمام روابط مگس ميزبان .Tranosema spو  Cremastus lineatus, S. rufator, شدند. از اين پارازيتوئيدها
ها، بترتيب در مقايسه با ساير گونه C. lineatusو  S. brevicornisپارازيتوئيد و گياه ميزبان براي جهان جديد هستند. در اين بررسي 

ها در اين تحقيق به ترتيب توسط نويسنده چهارم متخصص خانواده بيشترين جمعيت را داشتند. زنبورهاي پارازيتوييد و مگس
Ichneumonidae  و دکتر سعيد محمدزاده نمين متخصصTephritidaeا در مرکز تحقيقات هاند. نمونه، شناسايي و تاييد شده

 شوند.کشاورزي و منابع طبيعي آذربايجان شرقي نگهداري مي

 ، رکورد جديد، منطقه پالئارکتيک.Ichneumonidae: ميزبان، پراکنش، های کلیدیواژه
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برای فون ایران و مگس های میوه ی  Crataepus marbis (Walker) (Hym.: Eulophidae)معرفی گونه جدید 

 ه عنوان میزبان آنروی مرکبان ب

  4و ناصر کاسبی 3، بابک قرالی2، رضا فرشباف پورآباد1زادهحسین لطفعلی 1علیرضا پورحاجی

بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آمموزش  -1
  :و ترویج کشاورزی،  تبریز، ایران

 گیاهپزشکی،  دانشگاه تبریز، تبریز، ایرانگروه  -2

بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  -3
 کشاورزی، قزوین، ایران 

بایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش بخش تحقیقات منابع طبیعیی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذر -4
 و ترویج کشاورزی،  تبریز، ایران 

a_pourhaji@yahoo.com 
 

گياهان زينتي مورد استفاده قرار مي گيرند. مگس هاي ميوه  به  گياهان خانواده مرکبان به عنوان سبزي،  منبع روغن ، حشره کش ها و
ها توسط دامنه اين مگسرا مورد حمله قرار ميدهند.   وان آفت اين محصوالت پراکنش وسيع داشته و ارقام زيادي از سبزي ها و ميوه هاعن

 Pronotalia و  .Aprostocetus spفقط دو گونه  Eulophidaeاز خانواده  در ايران .گيرندوسيعي از پارازيتوئيدها مورد حمله قرار مي

carlinarum   از روي مگس گلرنک گزارش شده است. هدف اين تحقيق مشخص نمودن زنبوران پارازيتوييد مگس هاي ميوه فعال در
هاي بمدت دو سال در جعبه 1392-1393ها و ميوه هايي اين گياهان از سال بدين منظور، گل.  روي گياهان خانواده مرکبان مي باشد

در شرايط آزمايشگاهي نگهداري شدند. اين گياهان از دو استان آذربايجان شرقي و غربي متر مکعب، سانتي 3308پالستيکي به اندازه 
ها و زنبوران پارازيتوئيد خارج شده از آنها با اسپيراتور جمع آوري و مگس ها بعد از کشته شدن با سم سيانور با آوري شدند. مگسجمع

 %75پهلوي نمونه سالم ماند و زنبوران پارازيتوييد به طور زنده  به الکل  سوزن مينوتن طوري اتاله شدند که خصوصيات تاکسونوميکي يک
هاي اين گياهان خارج شدند که گونه از مگس Eulophidaeمنتقل شدند. در اين پرورش چندين گونه از پارازيتوئيدهاي خانواده 

Crataepus marbis (Walker, 1839) توييد از گونه هاي منطقه هلوآرکتيک مي باشد رکورد جديد براي فون ايران بود. اين پارازي
اين زنبور پارازيتوئيد از مگس   گزارش شده است. در اين بررسي  Ceccidomyiidaeو   Tephritidaeکه از روي خانواده هاي 

Achantiophilus hellianti (Rossi)  از گياه ميزبانCentaurea virgata  از مگس ،Terellia serratullae L. ياه از گ
درجه و  44دقيقه شمالي،  50درجه و  38)در منطقه آذرشهر   Urophora affinis (Frauenfeld)و  از مگس  .Cirsium spميزبان 

از  Cirsium odoncumاز گياهان ميزبان  T. nigripalpis (Hendel)، از مگس 16/5/94متر( در  2319دقيقه شرقي  در ارتفاع  27
، آذربايجان شرقي و از دو ميزبان 1/7/92متر( در  2349دقيقه شرقي درارتفاع  15درجه و  46دقيقه شمالي،  46درجه و  37منطقه کندوان )

دقيقه  39درجه و  44دقيقه شمالي،  41درجه و  38)به ترتيب از مناطق کلوانس  C. haussknechitii و  Cirsium echinusگياهي 
جان غربي و کندوان آذربايجان شرقي پرورش داده شدند. اين پارازيتوييد براي اولين بار از آذرباي، 28/5/93متر( در  2212شرقي  درارتفاع 
A. hellianti  از رويCentaurea virgata ،T. nigripalpis  از رويCirsium odoncum  وC. haussknechitii  وU. 

affinis  از رويCirsium sp. بان، سه گونه: پرورش داده شد. در اين بررسي از چهار مگس ميزU. affinis, T. nigripalpis and 

A. hellianti شوند. زنبور پارازيتوييد و مگس ها اين تحقيق توسط نويسنده دوم و دکتر سعيد براي اولين بار ميزبان اين زنبور معرفي مي
د شده اند.. نمونه ها در مرکز ، شناسايي و تاييTephritidaeهاي و مگس Eulophidaeمحمدزاده نمين به ترتيب متخصص خانواده 

 تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي آذربايجان شرقي نگهداري ميشوند.

 ، رکورد جديد، مرکبان.Eulophidae ،Tetrastichinae ،Tephritidae ،Parasitoid: های کلیدیواژه
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 یراناز ا Cacopsylla dissimilis (Baeva) (Hemiptera: Psyllidae)نخستین گزارش پسیل 

 2و دانیل بورکهاردت 1محمدرضا لشکری

استادیار، گروه تنوع زیستی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری  -1
 پیشرفته، کرمان، ایران

 استاد، موزه تاریخ طبیعی باسل، سوئیس -2
m.lashkari@kgut.ac.ir 

 

ها عالوه بر اند. برخي از آنهاي کشاورزي و طبيعي مطرح شدهبه عنوان آفاتي مهم در اکوسيستم (Hemiptera: Psylloidea)ها پسيل
 Cacopsyllaرده هاي متعلق به سَهاي گياهي نيز هستند، مانند برخي گونهخسارت مستقيم به گياهان )در اثر تغذيه(، ناقلين مهم بيماري

گونه پسيل  3850تا کنون حدود کنند. در اروپا و آمريکا منتقل مي گُلسُرخيانهاي متعلق به خانواده که عامل فيتوپالسما را در برخي گونه
 ،Aphalaridae)شامل: جنس و پنج خانواده  26ها متعلق به گونه از آن 95متعلق به هشت خانواده در دنيا گزارش شده است، که 

Homotomidae ،Liviidae ،Psyllidae  وTriozidaeسَرده اند. ( در ايران شناخته شدهCacopsylla Ossiannilsson 

(Psyllidae: Psyllinae) ،ه در خانواداي سَردهPsyllidae  هاي متعلق به اين اکثر گونه گونه توصيف شده در دنيا است. 450با حدود
در بررسي اند. ها در نواحي اوريانتال، آفروتروپيکال و نئوتروپيکال گسترش پيدا کردهولي تعدادي از آن در ناحيه هوالرکتيک هستند،سَرده 

 Salix pycnostachyaيک گونه پسيل از روي درخت بيد، ، 1394کرمان در بهار سال  در استان Psylloidea فونستيک باالخانواده

Anderssonآوري و به عنوان ، جمعCacopsylla dissimilis (Baeva)  .اين گونه تا کنون فقط از تاجيکستان شناسايي شد
( و اين اولين گزارش از ايران است. پيش از اين سيزده گونه متعلق به Psylla dissimilis Baevaگزارش شده بود )با نام علمي 

Cacopsylla، :شامل C. ambigua (Foerster, 1848)، C. bidens (Šulc)، C. crataegi (Schrank)، C. incerta 

(Baeva)، C. iranica Burckhardt and Lauterer، C. notate (Flor)، C. pruni (Scopoli)، C. permixta 

Burckhardt and Hodkinson ،C. pyri (Linnaeus)، C. pyricola (Foerster)، C. pyrisuga (Foerster)، C. 

saliceti (Foerster) و C. suturalis (Horváth) همچنين، تا کنون هفت گونه پسيل از روي درخت بيد از ايران گزارش شده بود .
 ،Cacopsylla ambigua (Foerster, 1848)، Cacopsylla saliceti (Foerster, 1848)در ايران گزارش شده است )شامل: 

Cacopsylla suturalis (Horváth, 1897)، Bactericera albiventris (Foerster, 1848)، Bactericera striola 

(Flor, 1861)، Egeirotrioza corporosa Burckhardt and Lauterer, 1993 وEgeirotrioza gemina Burckhardt 

and Lauterer, 1993رسد. در ايران که در ارتباط با درخت بيد هستند به هشت گونه ميهاي پسيل گزارش شده (، بنابراين تعداد گونه
پروکتيجر جنس نر در  شود.هاي جنسي نر و ماده متمايز ميهاي اندامبه وسيله ويژگي Cacopsyllaهاي سَرده گونهاين گونه از ديگر 

 .Cبه سمت عقب برگشته و در هر دو طرف کمي انحنا پيدا کرده است و صفحه زيرجنسي در جنس ماده گونه  C. dissimilisگونه 

dissimilis شده در کلکسيون باالخانواده  قايق مانند شده است. گونه گزارشPsylloidea،  گروه تنوع زيستي، پژوهشگاه علوم و در
تکنولوژي پيشرفته و علوم محيطي، دانشگاه تحصيالت تکميلي صنعتي و فناوري پيشرفته، کرمان، ايران و همچنين موزه تاريخ طبيعي 

 شود.داري ميباسل، سوئيس، نگه

 يد، کرمان.: فون، پسيل، درخت بهای کلیدیواژه
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 هایکنه برای جدید میزبانی ، گزارش Mycetophagidae (Col.: Tenebrionoidea)ی خانوادهی هاسوسک

 ایران از Acarophenacidae (Acari: Heterostigmatina) خانواده دیتوئیپاراز

 2امید جوهرچی و1قنبر، حمیدرضا حاجی1الهام ارجمندی

 اورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران،کش ی، دانشکدهشناسیحشرهگروه  -1
 گروه گیاهپزشکی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد، یزد، ایران، -2

Elham.Arjomandi7@yahoo.com 
 

ostigmatina (Acari: Heter کوهورت از Pyemotoidea يباالخانواده به متعلق Acarophenacidae يخانواده

Prostigmata) خانواده هايمشابه کنه زيادي حد تا( ميکرون 350 تا 100) بدن طول و اندازه و ظاهري شکل نظر از باشد کهمي
 هترواستيگمايان هايکنه از بسياري فرد به منحصر خصوصيت حشرات، ويژه به مختلف بندپايان با ارتباط. هستند  Tarsonemidaeي

 تخصصي بسيار روابط تا محيطي نامساعد شرايط از عبور براي ساده فورزي يپديده کي از متغيري يدامنه تواندمي ارتباط اين. باشدمي
 است. Acarophenacidae يخانواده هايکنه در رايج امر کي پارازيتوئيديسم يپديده. برگيرد در را پارازيتوئيديسم و پارازيتيسم مانند
 سمي اثرات فقدان و حشرات، تخم از تغذيه ميزباني، تخصص داشتن دليل به و هستند حشرات تخم پارازيتوئيد هاکنه اين بالغ هاي ماده
مانند انبارهاي  بسته هايسيستم در بيولوژيک کنترل عوامل عنوان به محققين از برخي توسط بالقوه طور به اهلي، حيوانات اي افراد روي

 Aethiophenax هايجنس هايگونه. در دنيا است گونه 35 حدود و جنس 7 داراي خانواده اين. شونديم گرفته نظر مواد غذايي در

Mahunka, 1981، Paracarophenax Cross, 1965 جنس هايگونه از برخي و Acarophenax Newstead and 

Duwall, 1918 يراسته مختلف هايخانواده از هاييسوسک با خانواده، اين از Coleoptera روي از کنون تا و بوده ارتباط در 
Cucujidae، Dermestidae، Cerambycidae، Nitidulidae، (subfamily  Curculionidae هايخانواده از ميزبانهايي

Scolytinae) و Tenebrionidae ا برداري در روز و به صورت مستقيم انجام شد به اين صورت که بعد از جدنمونه .اندشده آوريجمع
ها به خوبي مورد بررسي قرار گرفتند و سوسکهاي مرتبط با آن جدا کردن قارچ پوسيده از درختي که قارچ روي آن روييده بود، اين قارچ

در صد قرار داده شدند و پس از انتقال به آزمايشگاه به وسيله استريوميکروسکپ مورد بررسي قرار  96سازي شده و در ظرف حاوي الکل 
 به که هاييبردارينمونه طيها جداسازي و با اسيد الکتيک شفاف و در محلول هوير نصب شدند. هاي مرتبط با اين سوسکگرفتند و کنه

از جنس  يجديد يهاي شمال ايران انجام گرفت، گونهاز جنگل 1394 تابستان در استيگماپيش کنه هاي فون منظور شناسايي
Aethiophenax ار خودر ارتباط با سوسک قارچMycetophagus quadripustulatus (Linnaeus, 1761) ياز خانواده 

Mycetophagidae يهاي خانوادهافت شد که اين گزارش ميزباني براي کنهيکالردشت استان مازندران  يدر ارتفاعات جنگلي منطقه 
Acarophenacidae   هاي ن خانواده براي کنهاکنون گزارشي مبني بر ميزباني ايتدر جهان جديد محسوب مي شود و
Acarophenacidae .جديد مزبور از جنس  يگونه به ثبت نرسيده استAethiophenax  که به زودي توصيف خواهد شد( به صورت(

ها يافت شد. وجود اين کنه روي سوسک مزبور مي تواند از جنبه مبارزه يک کلني نسبتا بزرگ از زير بالپوش تعدادي از اين سوسک
 حائز اهميت باشد.  بيولوژيک

 . سم، تخصص ميزبانييفون، پارازيتوئيد های کلیدی:واژه
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های گیالن از استان Dexiinae (Dip.: Tachinidae)های زیرخانواده گزارش جدید یک جنس و پنج گونه از مگس

 و مازندران

   4یواخیم زیگلر و3، ابراهیم گیالسیان2نیا، صمد خاقانی2، فرناز سیدی صاحباری1اصغر طالبیعلی

 14115-336تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی،  گروه حشره شناسی، صندوق پستی  -1
 پزشکی، صندوق پستی تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی، گروه گیاه-2
 ، ایران19395، تهران   1454بندی حشرات، صندوق پستیتهران ، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، بخش تحقیقات رده -3

 10115برلین، موزه تاریخ طبیعی، موسسه علوم تکامل و تنوع زیستی الیینیز ، صندوق پستی  -4
 f_seyyedi_sahebari@yahoo.com 

 

Tachinidaeيدي ي زندگي پارازيتوئدليل شيوههاي اين خانواده بهخانواده بزرگي از دوباالن با پراکنش وسيع درسطح جهان است. گونه
گونه از اين  1600جنس و بيش از  409محيطي و اقتصادي اهميت زيادي دارند. تاکنون حدود خود روي ساير حشرات، از نظر زيست

باشد. اين زيرخانواده تنها مي Dexiinaeي جنس از اين تعداد متعلق به زيرخانواده 54اند که خانواده در منطقه پالئارکتيک گزارش شده
باشد. اندام تناسلي درحشرات اند و آن، ويژگي اندام جنسي نر ميآپومورفي مشخص به هم پيوستهاساس يک سينست که بري ازيرخانواده

شود. همه افراد ها ديده نميهست که اين حالت در ديگر زيرخانواده distiphallusو  basiphallusنر اين زيرخانواده داراي لواليي بين 

طي کرده و آماده تفريخ مي تخم  سهيک هستند يعني تخم هاي گذاشته شده  مرحله جنيني را در  ovolarviparousاين زيرخانواده 
شناخته  Lepidopteraو  Scarabaeidae)ويژه خانواده به) Coleopteraهاي عنوان پارازيتوئيد الرو راستهها به باشند. اغلب گونه

حاضر بخشي از بررسي فون  مطالعه. اندآوري شده( جمعTabanidae)خانواده   الناند و همچنين از روي الرو بالغشائيان و دوباشده
هاي شمال هايي از استاندر بخش 1389-1390هاي باشد که طي سالدر مناطق شمال کشور مي Tachinidaeهاي خانواده مگس

اشرفيه و شش منطقه از رودسر( و )دو منطقه از آستانه هاي گيالنماليز در مناطقي از استانبرداري با نصب تلهکشور صورت گرفت. نمونه
آوري شده بررسي، جمع بار از مناطق مورد هفته يکصورت دو ماليز به هاي تلهشد و نمونهانجامواز، گزناسرا و نور( مازندران )جوربند، تنگه

از تفکيک و اتاله با کليدهاي معتبر موجود پس Tachinidaeهاي خانواده مدرس منتقل شدند. مگسوبه کلکسيون حشرات دانشگاه تربيت
ها از کليدهاي و براي شناسايي گونه Tschorsnig and Richter (1998)ها در حد جنس از کليد شناسايي شدند. براي شناسايي نمونه

Tschorsnig and Herting (1994)  وZimin et al. (1988)  تعددي از خانواده هاي ماستفاده شد. در اين بررسي گونه
Tachinidae جنس از زيرخانواده  9گونه متعلق به  10ها آوري شدندکه از ميان آنجمعDexiinae شناسايي شدند. از اين تعداد، جنس

Ramonda Robineau-Desvoidy, 1863  بار از ايران گزارش اند، براي اولين و پنج گونه که با عالمت ستاره مشخص شده

 Eriothrixو  Athrycia trepida (Meigen, 1824) ،Dexia rustica (Fabricius, 1775)هاي شوند. گونهمي

rufomaculata (De Geer, 1776) اند.غرب کشور )آذربايجان شرقي( گزارش شدهنيز اخيرا از شمال 

Athrycia trepida (Meigen, 1824), Cyrtophleba ruricola (Meigen, 1824), Dexia rustica (Fabricius, 

1775), Eriothrix rufomaculata (De Geer, 1776), Estheria nigripes* (Villeneuve, 1920), Estheria 

petiolata* (Bonsdorff, 1866), Periscepsia carbonaria (Panzer, 1798), Ramonda spathulata* (Fallén, 

1820), Stomina caliendrata* (Rondani, 1862), Thelaira nigripes* (Fabricius, 1794) 

 .، فون، ايران، گزارش جديدTachinidae ، Dexiinae: های کلیدیواژه
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  شهرستان شهرکرد در جو مزارع هایزنجرک غالب هایگونه تعیین

 2و امین هیبتیان 1فرهاد رضایی

 می، واحد اراک.گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسال -1
 گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان.  -2 
 farhad_1365r@yahoo.com 

 

 از زنجرکها. است نموده فراهم جو توليد براي مناسبي بسيار شرائط شهرستان شهرکرد مختلف نقاط هوايي و آب خاص شرائط

ها به دو روش: هايي را منتقل کنند. زنجرکتوانند بيماري. اين حشرات گاهي ميشوند مي محسوب محصول اين در مکنده آفات مهمترين
کنند. مطالعات اي به مزارع جو وارد ميهاي ويروسي و فيتوپالسمايي( خسارت اقتصادي عمدهمستقيم و غير مستقيم )انتقال بيماري

هاي اخير نشان داده ورزي و منابع طبيعي استان چهارمحال و بختياري در سالمحققان بخش تحقيقات گياهپزشکي مرکز تحقيقات کشا
اي اين آفات به طور قطع نقش ها در مزارع غالت دشت شهرکرد وجود دارد که فعاليت هاي تغذيهاست که، جمعيت بااليي از زنجرک

باشد، اين است که با انجام اين مطالعه نبال آن ميکند. اهداف کاربردي که اين تحقيق به داي در کاهش محصول غالت بازي ميعمده
گام بزرگي به منظور کمک به کشاورزان، توليد کنندگان و مراکز تحقيقاتي جهت برنامه ريزي و حل مسئله کنترل اين آفات و در نتيجه 

طالعه جهت بررسي فون کاهش بيماري هاي ويروسي و در نهايت کاهش صدمه به محصول غالت در کشور، برداشته شود. در اين م
به  هاي جمع آوري شدهها يک مزرعه انتخاب شد و نمونه برداري در آن منطقه با تور حشره گيري استاندارد انجام شد. نمونهزنجرک

موجود به وسيله کليدهاي شناسايي  هاي اوليهو شناسايي هاگونه از تفکيک پس و گرفته قرار بررسي مورد دقت به آزمايشگاه منتقل شده و
به مؤسسه تحقيقات گياهپزشکي کشور بخش رده بندي حشرات  تاييد نهايي نتايج بدست آمده و شناسايي جهت ها،و شمارش دقيق گونه

ها در جداول مخصوص به دقت ثبت شد و توسط نرم افزار آماري ارسال و توسط خانم دکتر فريبا مظفريان شناسايي شدند. جمعيت زنجرک
SAS  ها در هر متر مربع از مزرعه با استفاده از نرم افزار هاي زنجرکتحليل قرار گرفت. همچنين ميانگين فراواني گونهمورد تجزيه و

Excel  هاي ماه نمونه برداري و بررسي در مزرعه نشان داد که زنجرک 14مورد محاسبه و تحليل قرار گرفت. نتايج پس از
Macrosteles laevis ،Psammotettix alienus و Laodelphax striatellus نتايج تحقيق  هاي غالب مزارع جو بودند.زنجرک

زنجرک در هر متر مربع داراي بيشترين فراواني بوده در حالي که  13/0در مزرعه جو با ميانگين  P. alienusنشان داد که زنجرک 
زنجرک در هر متر  03/0با ميانگين  M. laevisدر مزرعه جو ديده نشد. کمترين فراواني مربوط به زنجرک  E. decipiensزنجرک 

اند. در بررسي مزراع غالت ديگر ميانگين زنجرک در هر متر مربع بوده 04/0داراي فراواني  L. striatellus مربع بود. همچنين زنجرک
ده نشد و اين نشان هاي غالب وجود داشت ولي در مزارع جو ديهم در بين زنجرک  Empoasca decipiensمثل گندم و ذرت زنجرک 

 شود.باشد و يا از نظر ميزباني ترجيح داده نميدهنده اين موضوع است که، جو ميزبان اين زنجرک نمي

 آفت، خسارت اقتصادي، فراواني نسبي. های کلیدی:واژه
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 در برخی مناطق استان یزد Pimpliformes (Hymenoptera: Ichneumonidae)مطالعه زنبورهای گروه 

 2عباس محمدی خرم آبادیو  1، محمد خیراندیش1بیبیشیما ح

 کرمان، شهیدباهنر دانشگاه کشاورزی، دانشکده گیاهپزشکی، بخش د1
 بخش تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز. د2 
  sh.habibi2911@yahoo.com 

خانواده زير 48گونه متعلق به  24500هاي زنبورهاي پارازيتوئيد داراي حدود  يکي از بزرگترين خانواده Ichneumonidaeي  نوادهخا
هاي آنها ها هستند. معموال ميزبان هاي حشرات و عنکبوت يکي از مهمترين پارازيتوئيد Ichneumonidaeي  هاي خانواده زنبور. است

باشند. گروه  هاي ديگر بندپايان مي ها و گروه ندرت عنکبوت پولکداران و به غشاييان، دوباالن، بال بالپوشان، بال الرو و شفيره سخت
Pimpliformes  هاي خانواده  ترين گروهيکي از متنوعIchneumonidae  هاي زيرخانواده گونه. از نظر تکامل زيست شناسي است

Orthocentrinae هاي  هدوباالن خانوادSciaroidea  وMycetophiloidea کنند، زنبورهاي زيرخانوادهرا پارازيته مي 
Diplazontinae هاي زيرخانواده  براي پارازيته کردن مگسSyrphidae هاي  شناسي و تاکتيکو بيشترين تنوع زيست اندتکامل يافته

گونه گزارش شده است  121در ايران تنها   Pimpliformesاز گروه تاکنون  .مشاهده شده است Pimplinae  پارازيتيسم در زيرخانواده
از سه زيرخانواده   Pimpliformes (Hymenoptera: Ichneumonidae)هاي گروه   اين پژوهش به فون زنبور. 

Diplazontinae  ،Pimplinae  وOrthocentrinae و1393هاي  طي سال هاي کشاورزي و طبيعي استان يزدکه در اکوسيستم 
)شهرستان مهريز: روستاي منشاد و خرميز،  آوري شدند و همچنين پراکنش آنها در مناطق مختلف استان يزداز طريق تله ماليز جمع 1394

پرداخته است. تله ها در مناطقي با سطح ارتفاعي   شهرستان بهاباد: بهاباد ، روستاي زارکوئيه ، دهرت و طوطي آباد ، شهرستان بافق(
درصد اين تله ها با فاصله  75تله قرار داده شد. بطري حاوي الکل  2نصب گرديد و در هر منطقه  اواخر فروردين تا اوايل شهريور متفاوت از

ها جدا شده و پس از خشک و اتاله کردن، شناسايي گرديدند.  زماني هر دو هفته يکبار تخليه شدند و زنبورهاي مورد نظراز بين ساير نمونه
گونه براي  12از اين تعداد فرد است.  43جمعيت مورد مطالعه جنس از اين سه زيرخانواده شناسايي شدند.  9گونه متعلق به  13در مجموع 

درصد  100-32گونه هاي با درصد فراواني  Maczeyبراساس روش اند. باشد که با عالمت )*( مشخص شدهاستان يزد گزارش جديد مي
به عنوان   Enizemum ornatumي گونهدرصد گونه غالب شناخته مي شوند.  10-32فراواني  گونه فراغالب و گونه هاي با درصد

ها در موزه حشره شناسي دانشگاه شهيد نمونه ي غالب معرفي شدند.به عنوان گونه  Diplazon laetatoriusي ي فراغالب و گونهگونه
 ه شرح زير است:ها ب ها و جنس اسامي گونه باهنر کرمان نگه داري مي شوند.

Subfamily: Diplazontinae 

1- Enizemum ornatum (Gravenhorst, 1829)* 

2- Diplazon laetatorius (Fabricius, 1781) 

3- Homotropus nigritarsus (Gravenhorst, 1829)* 

4- Homotropus signatus (Gravenhorst, 1829)* 

5- Homotropus elegans (Gravenhorst, 1829)* 

Subfamily: Orthocentrinae 
6- Stenomacrus exerens (Thomson, 1898)* 

7- Picrostigeus ventrodentatus (Mohammadi-Khoramabadi  and Talebi, 2013)* 

8- Orthocentrus winnertzii (Forster, 1850)* 

Subfamily: Pimplinae 
9- Zatypota buhemani (Holmgren, 1860)* 

10- Itoplectis tunetana (Schmiedeknecht, 1914)* 

11- Pimpla spuria (Gravenhorst, 1829)* 

12- Pimpla flavicoxis (Thomson, 1877)* 

13- Pimpla turiniella (Linnaeus, 1758)* 

 ، يزد.Pimpliformes  ،Diplazontinae ،Pimplinae، Orthocentrinae :های کلیدیواژه
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 غرب ایرانشمال و شمال نواحی در Eryciini (Tachinidae: Exoristinae) های قبیلهفونستیک مگس طالعهم
 

 4تئو زیگرز و3، ابراهیم گیالسیان 2اصغر طالبی، علی1نیا، صمد خاقانی1فرناز سیدی صاحباری

     51664پزشکی، صندوق پستی تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده کشاورزی،گروه گیاه -1

 14115-336شناسی، صندوق پستی تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه حشره -2
 ، ایران19395، تهران   1454بندی حشرات، صندوق پستیتهران ، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، بخش تحقیقات رده -3

f_seyyedi_sahebari@yahoo.com 

 

Tachinidae گونه توصيف شده در جهان است که به چهار  8500استه دوباالن با بيش هاي ريکي از بزرگترين خانواده
هاي اين ترين زيرخانوادهازبزرگExoristinae شود. تقسيم ميExoristinae و  Phasiinae ،Dexiinae ،Tachininaeزيرخانواده 

اند. بالپوشان شناخته شدهداران و سختخوار بالپولکبرگعنوان پارازيتوئيد الروهاي هاي آن عموما بهباشد. گونهقبيله مي 7خانواده و شامل 
ها، خاکستري تيره با موهاي متوسط هستند. هاي مورفولوژيک همگن بوده و بيشتر گونهاز نظر ويژگي Exoristinaeافراد زيرخانواده 

م اهميت فراوان اين گروه از پارازيتوئيدها در دليل اين يکنواختي ظاهري، مطالعه تاکسونومي اين زيرخانواده بسيار پيچيده است. عليرغبه
کنون مطالعات جامعي در زمينه شناسايي فون و روابط ميزباني آنها با ساير حشرات در هاي طبيعي، تاکنترل طبيعي آفات در اکوسيستم

شود. غيبي و همکاران ي منابع يافت مياي مربوط به اين زيرخانواده در برخهاي پراکندهاست و تنها گزارشنشده بيشتر مناطق کشور انجام
در  Eryciiniوجود چهار گونه از قبيله  در استان فارس به Exoristinaeو   Tachininaeهاي در معرفي بخشي از فون زيرخانواده

غربي، اي آذربايجانهاي در استانمطالعه Tachinidaeي هاي خانوادهمنظور شناسايي فون مگساند. بهبررسي اشاره نمودهمناطق مورد
غربي در برداري از مراتع و مناطق جنگلي استان آذربايجانشد. نمونهانجام 1389-1394هاي غربي، گيالن و مازندران طي سالآذربايجان

ا، هوراند، هاي ارسباران، کليبر، جلفشرقي شامل جنگلبررسي در استان آذربايجانگرفت و مناطق مورددو شهرستان اروميه و خوي انجام
برداري با استفاده از آوري شدند. در شمال کشور نمونهگيري استاندارد جمعحشرهاستفاده از تورها بامراغه، کندوان و شبستر بود. اين نمونه

بود، انجام شد. واز مازندران نصب شده اشرفيه گيالن و مناطق نور، گزناسرا، جوربند و تنگهماليزهايي که در مناطق رودسر و آستانهتله
ها توسط نويسنده اول مقاله انجام بررسي قرار گرفت. کار شناسايي نمونهآوري و موردبار جمعهفته يکصورت دوهاي تله ماليز  بهنمونه

 7تعداد،  شناسايي شدند که از اين  Eryciiniي گونه از قبيله 20مجموع شده و به تاييد دکتر تئو زيگرز در کشور هلند رسيده است. در
 Bergenstamm Brauer et Alsomyia 1891 ،Epicampocera Macquart, 1849 ،Villeneuve, 1924جنس 

Periarchiclops، Prooppia Townsend, 1926 ،Brauer et Bergenstamm, 1889   Pseudoperichaeta، 

Thecocarcelia Townsend, 1933، Xylotachina Brauer et  Bergenstamm, 1891   گونه که در فهرست ذيل با  15و
آوري شده در اين بررسي مربوط به هاي جمعگونه %70شوند. بيش از بار از ايران گزارش ميبراي اولين اندعالمت ستاره مشخص شده

وئيدها را دارا توجه به وسعت و تنوع پوشش گياهي، فون غني از اين گروه پارازيتهاي شمال ايران بامنطقه شمال ايران بوده و جنگل
 Alsomyia capillata* (Rondani, 1859), Aplomya confinis Robineau-Desvoidy, 1830, Carceliaباشند.مي

bombylans* Robineau-Desvoidy, 1830, Carcelia laxifrons*  Villeneuve, 1912, Carcelia tibialis* 

(Robineau-Desvoidy, 1863), Drino latigena* Mesnil, 1944, Drino vicina (Zetterstedt, 1849), 

  Lydella thompsoni (Meigen, 1824),* Lydella stabulans (Meigen, 1824), *Epicampocera succincta

 * (Fallen, 1820),eriarchiclops scutellarisP Desvoidy 1863,-Robineau* Nilea innoxia Herting, 1959,

* Pseudoperichaeta nigrolineata* (Fallen, 1810), vulgarisPhryxe  824),(Meigen, 1 Phryxe nemea

(Walker, 1853), * (Mesnil, Senometopia pollinosaDesvoidy, 1848), -(Robineau* Prooppia  nigripalpis

1941), Senometopia separata (Rondani, 1859), Thecocarcelia flavicosta* Zeegers, 2007, Xylotachina 

diluta* (Meigen, 1824) 

 .گزارش جديد، ايران، Exoristinae ،Eryciini: های کلیدیواژه
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 Creophilus maxillosus L. (Col.: Staphylinidae)ای در سوسک گونهدوشکلی جنسی و تنوع درون

 جاماسب نوذری سید محمد تبادکانی و

 رزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، ایراندانشکده علوم و مهندسی کشاو گروه گیاهپزشکی،

 

هاي جانوري به ( يکي از نيروهاي مهم دخيل در تکامل موجودات زنده است که در بسياري از گروهSexual selectionانتخاب جنسي )
ه تحت عنوان دوشکلي جنسي اي بسيار شايع کايجاد اختالفات فنوتيپي بين جنس نر و ماده يک گونه دامن زده است، پديده

(Sexual dimorphismشناخته مي ) شود. همزمان، افراد يک جنس نيز ممکن است در داخل جمعيت خود، تنوع زيادي از نظر
خصوصيات مورفولوژيکي نشان دهند، تنوعي که ممکن است بر شايستگي و بقاي آنها در محيط پرچالش تاثير بگذارد. در اين مطالعه، 

 :.Creophilus maxillosus L. (Colپوش بالهاي مختلف بدن در سختاي در اندازه قسمتگونهي و تنوع دروندوشکلي جنس

Staphylinidae) اي همهپوش، حشرهبالمورد بررسي قرار گرفت. اين سخت( جاييCosmopolitan بوده و عموما در ارتباط با الشه )
حشره نر،  60نمونه ) 120، حدود 1394هاي ارديبهشت تا تير ي شناخته شده است. در طول ماهپستانداران و پرندگان، بويژه در نواحي جنگل

خيرودکنار )نوشهر، استان مازندران( بودند، با استفاده  هاي موجود در بستر جنگلحشره ماده( از اين گونه، که در حال فعاليت روي الشه 60
( Prothoraxدرجه به آزمايشگاه منتقل شدند. در ابتدا، سر و قفسه سينه اول ) 75نول هاي حاوي اتاآوري شده و در شيشهاز دستکش جمع

هاي مجزا نگهداري شدند. از سطح پشتي سر، ها، با استفاده از يک تيغ تيز از بدن جدا شده و با ثبت شماره، در شيشهتمام نمونه
ها تصاوير ديجيتالي با استفاده از يک دوربين ديجيتال و در زير ههاي باالي سمت راست و چپ تمام نمونپروتوراکس، بالپوش و آرواره
هاي مختلف شامل طول و عرض ( با بزرگنمايي يکسان تهيه شد. سپس شاخصOlympus SZ40, Japanدستگاه اِسترئوميکروسکوپ )

هاي مرکب از يکديگر و طول چشمها از يکديگر، کمترين فاصله هاي مرکب، فاصله قاعده شاخکسر، طول و عرض پرونوتوم، قطر چشم
هاي موجود بين اين گيري و ثبت شد. نسبتاندازه ImageJ (vr. 1.47)اَفزار آرواره باالي سمت راست و چپ با فراوري تصاوير در نرم

ض هاي مرکب به عرض سر و عرها شامل عرض سر و قفسه سينه اول به طول آنها، قطر چشم مرکب به طول سر، فاصله چشمشاخص
سر و قفسه سينه اول به مجموع طول بدن با محاسبات ساده زياضي مشخص شد و رابطه بين طول آرواره باال به عرض سر به همراه 

هاي مرکب، طول عرض سر و عرض قفسه سينه اول با محاسبه ضرايب رگرسيون مشخص شد. آلومتري موجود در عرض سر، قطر چشم
هاي مربوط به طول بدن روي و لگاريتم داده yها روي محور هاي اين شاخصقراردادن لگاريتم دادهها با آرواره باال و فاصله بين چشم

هاي باال، مشخص شد. نتايج اين پژوهش، از وجود دوشکلي جنسي آشکار در اين گونه حکايت دارد، به طوري که طول آرواره Xمحور 
داري بيشتر از حشرات ماده است. عرض سر داراي يک نر به ميزان معنيهاي مرکب در حشرات عرض سر و پرونوتوم و فاصله بين چشم

ها تر و قدرت گازگرفتن بيشتر آروارهاي قويکننده سيستم ماهيچهتواند منعکسهاست که ميدار و قوي با طول آروارهرابطه مستقيم معني
( در b=1.49هاي مرکب از يکديگر )( و فاصله چشمb=2.28(، طول آرواره )b=1.32تر باشد. بعالوه، عرض سر )هاي بزرگدر نمونه

ها و عرض ها، فاصله چشمحشرات نر داراي آلومتري قوي هستند. اين نتايج، ممکن است بيانگر فشارهاي انتخابي جنسي روي طول آرواره
زه حشرات نر نداشتند. نقش صفات هاي مرکب رابطه مستقيم با انداسر حشرات نر باشد، در حالي که صفات غيرجنسي مانند اندازه چشم

پوشان نيز بالهاي ديگر سختجنس مخالف، تاکنون در بسياري از گونه گيري و جذبهاي مربوط به جفتانتخابي حشرات نر در نزاع
 پوشان نقش دارند. بالرسد که نيروهاي مشترکي در تکامل اين صفات در سختگزارش شده است و به نظر مي

 اي.گونه، دوشکلي جنسي، طول آرواره، عرض سر، آلومتري، تنوع درونCreophilus maxillosus: های کلیدیواژه
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 Euagathis( و گونه Hym., Braconidae, Agathidinae) Euagathis Szépligeti, 1900 اولین گزارش از جنس 

indica Enderlein, 1920 از منطقه پالئارکتیک 

 4مجید عسکری سیاهویی و 3، سید ابراهیم موسوی2، احسان رخشانی1طالبی، علی اصغر 1علی عامری سیاهویی

  . گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران1
 شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه زابل؛. گروه حشره2
 بیعی،هرمزگانمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع ط -4. سازمان حفظ نباتات، تهران 3

aliameri_5@yahoo.com 
 

ايران به لحاظ فونستيک حدفاصل نواحي بيوجغرافيايي شرق و غرب پالئارکتيک و همجوار با ناحيه اورينتال و محل تالقي نواحي 
 دارد. خانواده   Braconidaeاي و ترکيب پارازيتوييدهاي خانواده بيوجغرافيايي مختلف بوده که اين موضوع تاثير خاصي بر تنوع گونه

Braconidae  شود زير خانواده بوده و دومين خانواده در راسته بال غشاييان بوده که تخمين زده مي 47جنس و  1071گونه، 19801با
گونه هاي موجود در دنيا شناسايي گرديده است. گونه هاي اين خانواده  داراي پراکنش وسيعي در کليه نواحي  % 20تاکنون کمتر از 

رافيايي بوده و غالبا پارازيتوييد مراحل الروي آفات کليدي محصوالت کشاورزي بوده و نقش مهمي در برنامه هاي کنترل بيولوژيک بيوجغ
ميليون هکتار داراي تنوع شرايط آب و هوايي، شرايط زيست محيطي ويژه و فلور گياهي خاص بوده که  7دارند. استان هرمزگان با مساحت 

هاي پارازيتوييد در اين منطقه گرديده اي ناحيه خليج عماني بوده که اين موضوع  باعث ايجاد تنوع خاص فون زنبورخود نماينده رويش ه
گونه از اين زير 33جنس و  9بوده که تاکنون   Agathidinaeمتعلق به زير خانواده   Euagathis Szépligeti, 1900 است.  جنس

هاي اين جنس گونه در دنيا بوده و تاکنون از ايران گزارش نشده است. گونه 96ن جنس  داراي خانواده از ايران گزارش گرديده است. اي
برداري وسيعي در هستند. در اين تحقيق، نمونه  Lymantridae و Arctidaeهاي هاي با فعاليت آشکار در خانوادهپارازيتوييد الرو پروانه

  1391-1392هاي عدد تله ماليز و طي سال 16برداري با استفاده از  تعداد رفت. نمونهاستان هرمزگان و جزاير ايراني خليج فارس صورت گ
، بندرعباس و جزاير قشم و شيخ هندورابي انجام شد. نصب تله ها در هاي رودان، ميناب، حاجي آبادهر دو هفته يکبار از شهرستان

نيمه گرمسيري، مزارع، و سواحل و  جزاير و  در ارتفاعات مختلف  زيستگاههاي متفاوت شامل اکوسيستم هاي جنگلي، باغات گرمسيري و
دقيق در محلول  30نگهداري و سپس به مدت  %100دقيقه در الکل اتانول  5انجام گرديد. نمونه ها پس از جمع آوري به مدت 

Hexamethyldisilazane(HMDS) هاي متعلق به گونه مونهآوري شده نهاي جمعنگهداري و آماده سازي گرديد. در بين نمونه
Euagathis indica Enderlein, 1920  مشخص و شناسايي شد. تاکنون گزارش ميزباني در خصوص اين گونه وجود ندارد. اين گونه

نار از کشورهاي هند، چين و سريالنکا گزارش شده است. ثبت انتشار اين گونه در ايران  اولين گزارش آن از منطقه پالئارکتيک بوده و در ک
دهنده تاثير فون منطقه اورينتال بر حاشيه جنوبي ايران و نمايگر تالقي فون هاي مختلف در مناطق جنوبي ها نشانوجود برخي ديگر گونه

جمع آوري  5/1/1390و  5/2/1390نمونه هاي مذکور از مناطق زاکين بندرعباس و فارياب رودان در بترتيب در تاريخ هاي  باشد.ايران مي
، يافتن لکسيون گروه حشره شناسي  دانشگاه تربيت تربيت مدرس نگهداري ميگردد.   انجام مطالعات بيشتر در خصوص فونستيکو در ک

 گردد.روابط ميزباني، بيواکولوژي و تعيين پتانسيل بيوکنترل اين گونه موضوع توصيه مي

 جغرافياي زيستي، جنوب ايران، اورينتال. های کلیدی:واژه
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 در استان هرمزگان  Pseudovipio Szépligeti,189ونستیک زنبورهای جنس مطالعه ف

 4مجید عسکری سیاهویی و 3ابطالی، یحیی 2، احسان رخشانی1، علی اصغر طالبی1علی عامری سیاهویی

 گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران .1
 زی؛ دانشگاه زابلده کشاورشناسی کشاورزی، دانشک. گروه حشره2
 . سازمان حفظ نباتات، تهران3
 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان -4 

aliameri_5@yahoo.com  
 

جنس توصيف شده در دنيا دومين خانواده در راسته بال غشائيان بوده که تاکنون  1071گونه و   19801شامل  Braconidaeخانواده 
گونه شناسايي شده در دنيا  21با  Pseudovipio Szépligeti, 1896ين خانواده از ايران گزارش شده است. جنس گونه از ا 780حدود 

هاي اين جنس پارازيتوييد حشرات باشد.  گونهمي  Braconinaeگونه گزاش شده از ايران يکي از کوچکترين جنس هاي زيرخانواده  6و 
 Crambidaeپولکداران )( و همچنين بالCurculionidaeو  Buprestidae ،Cerambycidae)  بالپوشانآفت مهم از راسته سخت

با استفاده از تله ماليز در استان هرمزگان و جزاير ايراني  1391-1392باشند. در اين تحقيق نمونه ها طي سالهاي ( ميNoctuidaeو 
، بندرعباس هاي رودان، ميناب، حاجي آبادر دو هفته يکبار از شهرستانبرداري با استفاده از تله ماليز هخليج فارس جمع آوري گرديد. نمونه

هاي مختلف شامل جنگل ها، باغات ميوه گرمسيري و نيمه گرمسيري، مزارع و عدد تله ماليز در زيستگاه 16وجزيره قشم انجام شد. تعداد 
 30و سپس به مدت  %100دقيقه در الکل اتانول  5ي به مدت آورها پس از جمعسواحل و جزاير و در ارتفاعات متفاوت نصب گرديد. نمونه

هاي خشک شده روي کاغذ سه گوش چسبانده نگهداري گرديد و سپس نمونه Hexamethyldisilazane (HMDS)دقيقه در محلول 
 ،Pseudovipio castrator (Fabricius,1798) ،Pseudovipio inscriptor (Nees,1834)شدند. چهار گونه شامل 

Pseudovipio insubricus (Fahringer, 1926) وPseudovipio umbraculator (Nees,1834)  گونه شناسايي گرديد .
Pseudovipio insubricus   در منطقه شرق پالئارکتيک و گونهPseudovipio inscriptor   هم در شرق و غرب پالئارکتيک انتشار

وسيع در کشورهاي مجاور ايران شامل آذربايجان، قزاقستان، ازبکستان، روسيه و به طور  Pseudovipio umbraculatorدارند. گونه 
 Pseudovipioچهارم،  همچنين کشورهاي گرجستان، فرانسه، ايتاليا، ليتواني، فنالند و يوگسالوي سابق گزارش شده بود. گونه

castrator   افريقا دارد و از بين کشور هاي همسايه قبال از نيز داراي پراکنش مشابه در ناحيه غرب پالئارکتيک و خصوصا شمال
براي بار اول از   Pseudovipio insubricus , Pseudovipio umbraculatorهاي آذربايجان و ترکيه گزارش شده بود. گونه

 , Pseudovipio umbraculator , Pseudovipio insubricus,  Pseudovipio inscriptorهاي گردد. گونهايران گزارش مي

Pseudovipio castrator ميناب در 16/3/1390، گلشوار ميناب در تاريخ 28/1/1390قاضي بندرعباس در تاريخ بترتيب از مناطق قلعه ،
جمع آوري گرديد. نمونه هاي مذکور  28/11/1390از زاکين بندرعباس در تاريخ   Pseudovipio. castratorو گونه 16/3/1391تاريخ 

رود انتظار مي Pseudovipioحشره شناسي  دانشگاه تربيت تربيت مدرس نگهداري ميگردد. بر اساس پراکنش جنس در کلکسيون گروه 
  هاي بيشتري در ايران وجود داشته باشند.گونه

 .فونستيک، استان هرمزگان، خليج فارس، پارازيتوئيد، مهار زيستي :های کلیدیواژه
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 در منطقه سیاهو بندرعباس, استان هرمزگان (Diptera: Culicidae)های کولیسیده مطالعه فونستیک پشه

 سید حسن موسی کاظمی ، محمد سعید دایر و الهام بیابانگرد اصفهانی

 زشکی و مبارزه با ناقلین، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانی پشناسحشرهدانشجوی کارشناسی ارشد  -1
 شناسی پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.شناسی و حشرهاستادیار گروه انگل -2
 .، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایرانپزشکی ر گروه حشره شناسیدانشیا -3

Elham.biabangardesf@modares.ac.ir 

 

هاي آربوويروسي مانند تب دنگ، تب زرد ، وست نايل و بيماري فيلريازيس انواع ماالريا، مانند هابيماري انواع انتقال در کوليسيده هايپشه
ايران  مختلف مناطق در بهداشتي مهم مشکل يک بصورت همواره کوليسيده هايپشه دردناک هاي از سوي ديگر گزش .نقش دارند ...و

هاي آربوويروسي منتقله توسط پشه هاي کوليسيده و پيشگيري بيماري هاي انگلي ديگر با عدم درمان بسياري از بيماري. است ح بودهمطر
هاي کوليسيده در جهت اتخاذ استراتژي صحيح مبارزه شيميايي و تلفيقي است. در دهنده اهميت بررسي پشهکنترل اين ناقلين نيز، نشان

 ابعاد و پراکندگي آنها در منطقه سياهو بندرعباس، استان هرمزگان بود تا Culicidaeهاي مطالعه، تعيين فون پشهنتيجه هدف از اين 
 جهاني سازمان استاندارد هايتکنيک اساس بر .آيد دستبه منطقه اين در هاي کوليسيدهپشه از ناشي هايبيماري از بيشتري اپيدميولوژيکي

متر از سطح دريا به عنوان ناحيه کوهستان، حوضه آبريز سياهو با 1040هاي تل سورو و درگز با ارتفاع بهداشت، در اين تحقيق روستا
متر از سطح دريا به  620متر از سطح دريا به عنوان ناحيه دامنه و نخلستان سياهو با ارتفاع  632پوشش گياهي درختچه هاي گز در ارتفاع 

 روش الرو به صيد. گرفت انجام 95-94سال طي نيز در سه فصل پاييز، زمستان و بهار در گيريعنوان ناحيه دشت انتخاب شد. نمونه
، Bed Net Trap، تله پشه بند با طعمه انساني Hand Cathهاي نمونه برداري بالغ شامل؛ صيد دستي و روش Dippingزني  مالقه

 حشره آزمايشگاه محل به مربوطه کدهاي و مشخصات ههمرا شده صيد هاينمونه. بود Shelter pitو شلترپيت  CDCتله نوراني 
 چهار جنس در هاي کوليسيدهپشه الرو و بالغ عدد 1263مجموع  در. شدند تربيت مدرس منتقل و تشخيص داده دانشگاه پزشکي شناسي

Anopheles ،Culex  ،Culiesta و Ochlerotatus شامل گونه 8 در An.stephensi، An.dthali،Cx.pipiens ،Cx.theileri 

، Cx.sitiens،Cx.prexiguus  ،Cu.longiareolata  وOc.caspius تشخيص و آوري جمع )کوهستان،دامنه،دشت( ناحيه 3 در 
اي مربوط به فصل پاييز در ناحيه دشت و کمترين آن در فصل تابستان در ناحيه کوهستان اين ميان بيشترين تنوع گونه در. شد داده

 مي تشکيل را شده صيد هايفراواني گونه کمترين و به ترتيب بيشترين %0.08با  An.dthaliو  % 51.3با  Cx.pipiens مشاهده شد.
هايي همچون ويروس نيل غربي که شد. بنابراين احتمال خطر بيماري گزارش منطقه غالب گونه Culex pipiensدر اين مطالعه،  .دادند

وجود پرندگان مهاجر آفريقايي و هندي در اين منطقه که مخزن اصلي اين بيماري است، با توجه به  Culex pipiensناقل اصلي آن 
 22.3 حداقل حرارت درجه معدل با زمستان فصل اواخر در بارندگي و دائمي الروي النه وجود شود. از سوي ديگرهستند، بيشتر مي

نمايد مي فراهم را شانايگونه تنوع امکان و کوليسيده هايپشه فعاليت براي را تري مناسب زمينه خشک، مناطق با مقايسه در سلسيوس
 .شودطبيعي سياهو نيز مي اکوسيستم پايايي و پويايي مايه تنوع که اين

 تغييرات فصلي، سياهو، بندرعباس.پشه ، فون،  :های کلیدیواژه

  

http://sjh.umsha.ac.ir/files/site1/user_files_f466af/godadmin-A-10-2-201-d52fe5e.pdf


 بیستودومین کنگره گیاهپزشکی ایران - 6 تا 9 شهریور 1395- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

 

  483 

483 

 یکره ستیز گاهرهیذخ از( Acari: Oribatida: Macropylina) نخستین اریباتید هایکنه از یتعداد معرفی

  ، ایران(فارس استان) شانیپر و ارژن دشت

یرانپور پاریزی ا  علی اکرمی محمد و علی 

 بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز ، شیراز، ایران

 Aliiranpoor21@gmail.com 
 

هاي مطالعاتي  المللي هستند که عالوه بر حفاظت، دستاوردهايي نظير ارائه سايتطبيعي بين شده مناطق حفاظت ،کرهزيستهاي گاهذخيره
از طرف  مناطق حفاظت شده اين .سازندرا نمايان مي توسعه پايدار انسان در پشتيباني ازو تجربه مهارت  افزايش نظير به دانشمندان وکم 

 1960 سالقرار دارند. از آغاز اجراي آن ) (MAB) المللي برنامه انسان و کره مسکونيونسکو تحت پوشش دفتر شوراي هماهنگي بين
گاه ها ذخيرهباشد که يکي از آنکه سهم ايران ده زيستگاه مي است کشور جهان به ثبت رسيده 119گاه در ذخيره 631ميالدي( تاکنون 

 ريشبابت  منطقه نيا در جنوب ايران قرار دارد. شانيپر و ارژن دشت يکره ستيز گاهرهيذخ است. دشت ارژن و پريشان يزيست کره
، باعث فرد به منحصر يستيز تنوع سطح با ارژنتاالب  و شانيپر اچهيدر. است شده شناخته يالملل نيب و يمل سطح در بيي به خوفارس
 در سرد مهين مرطوب يهوا و آب و ،شانيپر منطقه در خشک ي گرم وهوا و آب يدارا منطقه نيا. است موضوع شده نيا تياهم شيافزا

 يمعرف متحد ملل سازمان توسط 1982 سال در گاه زيست کرهرهيذخ عنوان به هکتار هزار 191 مساحت با منطقه نيااست.  ارژن منطقه
 15جنس و  20 گونه از 31مجموع  در شد، انجام 1394و  1393 هاي سال طي گاه کهذخيره اريباتيد اين هايکنه فون بررسي در .شد

گونه براي  7جنس و  2از ايران ) با يک ستاره( و  بار اولين براي گونه 2 که شد شناسايي و جمع آوري خانواده از اريباتيدهاي نخستين
دشت ارژن و پريشان )  يگاه زيست کره گونه براي اولين بار از ذخيره 12و  جنس 4خانواده و  1) با دو ستاره( و  اولين بار از استان فارس

 :است زير شرح به خانواده و جنس ساسا بر شده شناسايي هايگونه فهرست شوند.مي با سه ستاره( گزارش

Ctenacarus*** araneola*** (Grandjean, 1932), Gilarovella demetrii** Lange, 1974 (Ctenacaridae); 

Aphelacarus*** acarinus*** (Berlese, 1910) (Aphelacaridae**); Hypochthonius rufulus** Koch, 

1835 (Hypochthoniidae); Cosmochthonius (Cosmochthonius) asiaticus** Gordeeva, 1980, 

Cosmochthonius (C.) ponticus*** Gordeeva, 1980, Cosmochthonius (C.) reticulatus Grandjean, 1947, 

Cosmochthonius (C.) zanini* Penttinen & Gordeeva, 2003, Cosmochthonius (C.) sp., Phyllozetes*** 

emmae*** (Berlese, 1910), Phyllozetes*** latifolius* Gordeeva, 1980, Phyllozetes*** tauricus*** 

Gordeeva, 1978, Phyllozetes***sp. (Cosmochthoniidae); Haplochthonius (Haplochthonius) 

sanctaeluciae*** Bernini, 1973, Haplochthonius (H.) simplex*** (Willmann, 1930) 

(Haplochthoniidae); Sphaerochthonius splendidus (Berlese, 1904) (Sphaerochthoniidae); 

Brachychthonius hauserorum** (Mahunka, 1979), Sellnickochthonius** gracilis** (Chinone, 1974) 

(Brachychthoniidae); Protoplophora  iranica Akrami & Behmanesh, 2012 (Protoplophoridae); 

Epilohmannia cylindrica cylindrica (Berlese, 1904), Epilohmannia styriaca*** Schuster, 1960 

(Epilohmanniidae); Papillacarus aciculatus (Berlese, 1905) (Lohmanniidae); Acrotritia pirovaci** 

Niedbała, 2006 (Euphthiracaridae); Atropacarus*** echinodiscus*** (Mahunka, 1982), 

Atropacarus*** striculus*** (Koch, 1835), Austrophthiracarus** pavidus** (Berlese, 1913), 

Phthiracarus (Archiphthiracarus) furvus*** Niedbała, 1983 (Phthiracaridae); Camisia (Camisia) 

horrida (Hermann, 1804), Camisia (C.) borealis (Thorell, 1871) (Crotoniidae); Malaconothrus 

(Malaconothrus) processus Hammen, 1952 (Malaconothridae); Nothrus anauniensis*** Canestrini & 

Fanzago, 1876 (Nothridae). 

 : فون، نهان استيگمايان، گزارش جديد، ايران.های کلیدیواژه

  

mailto:Aliiranpoor21@gmail.com
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA_%D8%B4%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82_%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA_%D8%B4%D8%AF%D9%87


 بیستودومین کنگره گیاهپزشکی ایران - 6 تا 9 شهریور 1395- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

 

  484 

484 

 دشت یکره ستیز گاهرهیذخ از (Acari: Oribatida: Brachypylina) یعال اریباتید هایکنه از یتعداد معرفی

 ، ایران(فارس استان) شانیپر و ارژن

 علی اکرمی محمد و علی ایرانپور پاریزی

 بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران 

 Aliiranpoor21@gmail.com 
 

-تاالب ستيل در زين منطقه دو نيا 1975 سال از و ،شدند يمعرف يمل پارک کي عنوان به 1974 سال در ارژن دشت و شانيپر ياچهيدر

 طي گاه کهذخيره اريباتيد اين هايکنه فون بررسي در .شد نييتع اًرسم شده حفاظت منطقه کي عنوان به و گرفتند قرار يالملنيب يها

 1که  شد شناسايي و جمع آوري خانواده از اريباتيدهاي عالي 21جنس و  37 گونه از 42مجموع  در شد، انجام 1394 و 1393 ايه سال
 5)با دو ستاره( و  گونه براي اولين بار از استان فارس 8جنس و  5 و خانواده 4 از ايران )با يک ستاره( و بار اولين براي گونه 6 جنس و

گونه فهرست شوند.مي دشت ارژن و پريشان )با سه ستاره( گزارش يگاه زيست کرهگونه براي اولين بار از ذخيره 10و  جنس 10خانواده و 
 :است زير شرح به خانواده و جنس اساس بر شده شناسايي هاي

Hermanniella grandis** Sitnikova, 1973 (Hermanniellidae); Licnodamaeus inaequalis** (Balogh & 

Mahunka, 1965) (Licnodamaeidae); Licnobelba latiflabellata (Paoli, 1908) Licnobelbidae; Belba 

(Belba)*** dubinini* Bulanova-Zachvatkina, 1962 (Damaeidae)***; Fosseremus*** sculpturatus* 

Mahunka, 1982 (Damaeolidae)***; Xenillus** setosus** Grobler, Ozman & Cobanoglu, 2003 
(Xenillidae)**;Graptoppia (Graptoppia)** sundensis acuta** Ayyildiz, 1989, Multioppia 

(Hammeroppia)*** wilsoni laniseta*** Moritz, 1966, Ramusella (Rectoppia) damavandica Akrami 

& Subías, 2008, Ramusella (Rectoppia) mihelcici** (Perez-Inigo, 1965), Ramusella (Ramusella)*** 

persica*** Akrami, Behmanesh & Subías, 2015, Ramusella (R.)***puertomonttensis*** Hammer, 

1962, Ramusella (Insculptoppia) iranica*** Akrami & Subías, 2008, Rhinoppia (Rhinoppia) obsoleta 

(Paoli, 1908), Microppia minus minus (Paoli, 1908) (Oppiidae); Suctobelbella (Suctobelbella) 

naranensis* Hammer, 1967, Suctobelbella (Flagrosuctobelba) subtrigona*** (Oudemans, 

1900)(Eremaeus)(=Suctobelba intermedia Willmann, 1939), Suctobelba*** sp. (Suctobelbidae)***; 

Austrocarabodes (Austrocarabodes)** foliaceisetus georgiensis** Murvanidze & Weigmann, 2007 

(Carabodidae)** Tectocepheus velatus (Michael, 1880) (Tectocepheidae); Bipassalozetes 

(Bipassalozetes)** intermedius* (Mihelčič, 1954)(=Passalozetes variatepictus Mihelčič, 1956) 

(Passalozetidae)**; Berlesezetes brazilozetoides** Balogh & Mahunka, 1981, Christovizetes*** 

iranensis*** Akrami & Behmanesh, 2011 (Microzetidae); Pseudoppia** sp. (Pseudoppiidae)**; 

Pilobatella* sp, Baloghiella*** foveolata*** Akrami & Ebrahimi, 2013, Indoribates (Haplozetes) 

fusifer (Berlese, 1908) (=Protoribates (Scheloribates) fusifer Berlese, 1908), Peloribates sp. 

Haplozetidae; Protoribates (Protoribates) capucinus** BERLESE, 1908, Protoribates (Protoribates) 

paracapucinus (Mahunka, 1988), Protoribates (Triaunguis) obtusus (Mihelčič, 1956) 

(Protoribatidae); Neoribates granulatus Akrami & Behmanesh, 2012 (Parakalummidae); 

Ghilarovus*** hispanicus*** Subías & Pérez-Íñigo, 1977, Zetomotrichus lacrimans Grandjean, 

1934, Zetomotrichus persicus Akrami & Behmanesh, 2013 (Zetomotrichidae); Punctoribates 

(Punctoribates) liber Pavlitshenko, 1991 Punctoribatidae; Eupelops*** cf. eximus*** Sitinkova, 1967 

(Phenopelopidae)***; Achipteria (Achipteria) *** coleoptrata* (Linnaeus, 1758) (Achipteriidae)***; 

Acrogalumna*** lanceolata*** Bayartogtokh & Akrami, 2014, Galumna iranensis Mahunka & 

Akrami, 2001, Galumna karajica Mahunka & Akrami, 2001, Allogalumna cf. pellucida* Wallwork, 

1965, Pilogalumna tenuiclava (Berlese, 1908) (= Allogalumna boevi (Krivolutkaja, 1952)) 

(Galumnidae). 

 .فون، نهان استيگمايان، گزارش جديد، ايران های کلیدی:واژه
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 در شهرستان قروه spp.  Astragalusمرتبط با استیگمایهای پیشمطالعه کنه

 ، محمد خانجانی و معصومه خانجانی فاطمه امینی

 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران 
 fatemehamini362@yahoo.com 

 

ها نقش مهمي در توانند نماينده مناسبي از بندپايان موجود در خاک باشند. آنجازي بودن، مياي، فراواني و همهعلت تنوع تغذيهها بهکنه
کش دارند و در واقع سنگين نظير کادميوم و همچنين سموم آفتها بويژه در جذب و ذخيره فلزات هاي خاکتعادل و پااليش اکوسيستم

 استيگمايانباشند. پيشاستيگمايان ميها، پيشترين گروه در بين کنهتواند نشانگر سالمت اکوسيستم باشد. متنوعها ميتنوع و فراواني آن

 اي فراوانيتغذيه تنوع از خاکزي استيگمايهاي پيشکنه .کنندمي زندگي آب يا خاک در گياهان، روي غالبا و بوده جهاني پراکنش داراي

اي در نقش قابل مالحظه Astragalusهاي مختلف از جنس گونه .برخوردارند انگلي و خواريپوسيده خواري،قارچ شکارگري، مانند
تع شهرستان قروه طي سالهاي در مرا spp.  Astragalusاستيگمايان مرتبط باهاي مرتعي دارد، به اين منظور فون پيشاکوسيستم

ها با استفاده از قيف برليز استخراج و آوري شد. کنههاي خاک از نقاط مختلف جمعمورد مطالعه قرار گرفت. بنابراين نمونه 1395-1393
هاي ف از کنهخانواده مختل 9جنس از  14گونه متعلق به  27مستقيما در محيط هوير از آنها اساليد ميکروسکوپي تهيه شد. در مجموع 

 Raphignathus africanusهاي شناسايي شده، گونه آوري و شناسايي شدند. در بين گونهخوار جمعچيزخوار و گياهشکارگر، همه
خوار و شکارگر در اين هاي گياهآوري شده، نشانگر غناي باالي فونستيک کنههاي جمعبيشترين جمعيت را داشت. تعدّد جنس و گونه

هاي استيگمايان تطابق دارد. لذا، هر اندازه اطالعات کسب شده از منابع محيط و صفات گونهبا طيف وسيع فعاليت پيش منطقه است و
توان نسبت به تعيين عوامل موثر بر وجود يا فقدان يک گونه به نحو راحتي ميهاي آماري و توصيفي بهجانوري بيشتر باشد، با روش

 باشند:آوري شده طبق گونه به شرح زير ميجمعهاي کنه .مطلوب اظهارنظر نمود

Bdellidae: Spinibdella cronini Baker & Balock, 1944; Caligonellidae: Molothrognathus azizi 

Ueckermann & Khanjani, 2003; M. fulgidus Summers & Schlinger, 1955; M. mehrnejadi Liang & 

Zhang, 1997; Neognathus terrestris Summers & Schlinger, 1955; Pseudocheyletidae: Anoplocheylus 

qorvehiensis Khanjani, 2014; Camerobiidae: Neophyllobius asali Khanjani & Ueckermann, 2006; N. 

astragalusi Khanjani & Ueckermann, 2002; N. edwardi Khanjani & Ahmad Hoseini, 2013; 

Cryptognathidae: Favognathus alvandi Khanjani, 2014; Raphignathidae: Raphignathus africanus 

Smith-Meyer & Ueckermann, 1989; R. collegiatus Atyeo, Baker & Crossley, 1961; R. giselae Smith-

Meyer & Ueckermann, 1989; R. gracilis Rack, 1962; R. hatami Khanjani, 2013; R. hecmatanaensis 

Khanjani & Ueckermann, 2003; R. protaspus Khanjani & Ueckermann, 2003; Stigmaeidae: 
Eustigmaeus dogani Khanjani, Asali-Fayaz, Mirmoayedi & Ghaedi, 2011; E. sculptus Doğan, 

Ayyildiz & Fan, 2003; E. setiferus Bagheri, Saber, Ueckermann, Ghorbani & Navaei-Bonab, 2011; 

Ledermuelleriopsis plumosa Willmann, 1951; L. zahiri Khanjani & Ueckermann, 2002; Zetzellia 

kamali Kheradmand, Ueckermann & Fathipour, 2007; Tenuipalpidae: Cenopalpus crataegi Dosse, 

1971; Pseudoleptus iraniensis Khanjani, Khanjani, Saboori & Seeman, 2012; Tenuipalpus zahiri 

Khanjani & Seeman, 2013; Tetranychidae: Tetranychus urticae Koch, 1836. 

 استيگما، مرتع، کردستان، غرب ايران.هاي پيشفون، کنه های کلیدی:واژه
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 روهدرختان میوه شهرستان ق  (Acari: Prostigmata)خوارشکارگر و گیاه هایفون کنه

 و معصومه خانجانی  ، محمد خانجانیفاطمه امینی

 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران 
fatemehamini362@yahoo.com 

 

 فونستيکهاي سيربر ضرورت ،باشندتحت فشار سمپاشي مي اثرهاي ميوه اکله که باغأو نيز اين مس خوارهاي گياهکنهاقتصادي  اهميت
جهت اقدامات به موقع و حساب روي آفات محصوالت باغي ثر و فعال ؤشکارگر مهاي غالب گونهو شناسايي خوار هاي شکارگر و گياهکنه

خوار در باغات ميوه از قبيل آلو، آلبالو،  ياههاي شکارگر و گ. بنابراين فون کنهسازدشکار ميآ آفات در باغات را کنترل شده در مديريت
ها بررسي شد. به اين منظور، کنه 1393-1395هاي گيالس، هلو، زردآلو، شليل، سيب، به، گالبي، بادام و گردو در شهرستان قروه طي سال

جنس از  15گونه متعلق به  25در مجموع با استفاده از قيف برليز و روش تکاندن جداسازي شده و مستقيما در محيط هوير قرار داده شدند. 
هاي گونه ديگر فعاليت شکارگري دارند. در بين کنه 19خوار و گونه گياه 6ها تنها آوري و شناسايي شد. در ميان آنها جمعخانواده از کنه 8

اي، خانواده ز لحاظ تنوع گونهبود. ا Raphignathoideaدرصد متعلق به باالخانواده  2/65شکارگر شناسايي شده، بيشترين فراواني 
Stigmaeidae هاي خانواده بيشترين تنوع را داشت. کنهStigmaeidae اي به عنوان دشمن طبيعي در کنترل بيولوژيک توانايي بالقوه

هاي ب برنامهتوان در راستاي کنترل کاربردي آفات مذکور در قالدارند، بديهي است از اين پتانسيل غني فونستيکي موجود در منطقه مي
اي عمليات لذا الزم است در مديريت باغات منطقه در صورت نياز به کارگيري ترکيبات آفتکش، به گونهکنترل تلفيقي آفت بهره برد. 

-گونه .خطر استفاده گرددانتخابي و کم هايکشآفت المقدور ازو حتي ريزي شود که حداقل آسيب به اين عوامل وارد گرددسمپاشي برنامه

به ترتيب از روي گردو،  Caligonella humilisو   Aceria tristriatus،Cenopalpus irani ،Bryobia rubrioculusهاي 
 Aegyptobia nazari ،Zetzellia mali ،Prostigmaeus khanjani ،Stigmaeusهايآوري شدند. گونهسيب، آلبالو و آلو جمع

kurdistaniensis ، Anystis baccarum  وMolothrognathus bahariensis  ها به طور مشترک از از سيب و مابقي گونه
 باشند:هاي شناسايي شده به شرح زير ميها گزارش شدند. گونهروي ميزبان

Anystidae: Anystis baccarum Linnaeus, 1758; Bdellidae: Spinibdella cronini Baker & Balock, 1944; 

Caligonellidae: Caligonella humilis Koch, 1838; Molothrognathus bahariensis Ueckermann & 

Khanjani, 2003; M. fulgidus Summers & Schlinger, 1955; M. mehrnejadi Liang & Zhang, 1997; 

Eriophyidae: Aceria tristriatus Nalepa, 1890; Raphignathidae: Raphignathus giselae Smith-Meyer 

& Ueckermann, 1989; R. hecmatanaensis Khanjani & Ueckermann, 2003; R. protaspus Khanjani & 

Ueckermann, 2003; R. zhaoi Hu, Jing & Liang, 1995; Stigmaeidae: Eustigmaeus ioanninensis 

Kapaxidi & Papadoulis, 1999 ; E. segnis Koch, 1836; E. setiferus Bagheri, Saber, Ueckermann, 

Ghorbani & Navaei-Bonab, 2011; Ledermuelleriopsis punicae Khanjani, Mohammadi, Ghiasi, Izadi 

& Mirmoayedi, 2012; L. zahiri Khanjani & Ueckermann, 2002; Prostigmaeus khanjani Bagheri & 

Ghorbani, 2010; Stigmaeus kurdistaniensis Khanjani, 2014; S. pilatus Kuznetzov, 1978; Zetzellia mali 

Ewing, 1917; Tenuipalpidae: Aegyptobia nazari Khanjani, Khanjani & Seeman, 2012; Cenopalpus 

bakeri Düzgünes, 1966; C. irani Dosse, 1971; Tetranychidae: Bryobia rubrioculus Scheuten, 1857; 

Tetranychus urticae Koch, 1836. 

 .استيگما، باغات ميوه، کردستان، غرب ايرانهاي پيشکنه های کلیدی:واژه
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 از آسیا Cillibidae( Acari: Uropodinaی )های خانوادهنخستین گزارش از کنه

 و علیرضا صبوری اسماعیل بابائیان

 طبیعی دانشگاه تهران، کرج،پزشکی، پردیس کشاورزی و منابعگروه گیاه
 babaeian@ut.ac.ir  

 

گونه  2000استيگمايان است و تاکنون در حدود ي ميانهاي راستهترين کنهجاگستر و يکي از متنوعگروهي همه Uropodinaي زيرراسته
نظر ميان جم نبوده و از موارد اختالفها به ويژه در سطوح تاکسونوميک باالتر، منسبندي اين کنهاست. وضعيت طبقهاز آنها توصيف شده

هاي قارچي يا گياهي مهرگان کوچک و يا بافتهاي اين زيرراسته شکارگرند و از نماتودها، بيباشد. تعداد زيادي از گونهپژوهشگران مي
 Australocillibaو   Cilliba von Heyden, 1826شامل دو جنس  Cillibidae Trägårdh, 1944ي کنند. خانوادهتغذيه مي

Athias-Binche, 1988  شوند. جنس است که در خاک، گياخاک و هوموس يافت ميCilliba هاست که عمدتا گروه کوچکي از کنه
هايي که از نظر تاکسونوميکي به ساير هاي مترادف و يا گونهحاضر )بدون در نظر گرفتن گونهي پالئارکتيک پراکنده است و در حالدر ناحيه

 Notaspis cassideus( و با در نظر گرفتن 1826گونه است. اين جنس توسط وان هيدن ) 9نتقال داده شدند( شامل ها اجنس

Hermann, 1804 ي ي تيپ توصيف شد. اين جنس همچنين توسط برخي پژوهشگران در خانوادهبه عنوان گونهUropodidae 
(Hirschmann & Zirngiebl-Nicol, 1969; Karg, 1989; Mašán, 2001; Wiśniewski & Hirschmann, 1993 و )

Cillibidae (Trägårdh, 1944; Bloszyk et al., 2006; Stachowiak et al., 2008 )ي يا توسط برخي ديگر در خانواده
يا در موارد  شکل( دارند و  معموال در خاک، گياخاک، خزه و هوموس و مانند )ديسکيهاي اين جنس بدن صفحهبندي شده است. کنهطبقه

-هاي مختلف بومها همچنين از نظر پژوهشاند. اين کنههاي پوستخوار يافت شدهي سوسکهاي ايجاد شده به وسيلهاندک در داالن

پايي و ي پاي يکم و شيار پسنداشتن ناخن روي پنجهبا  Cillibaها و موادآلي اهميت دارند. جنس شناختي و فرآيندهاي تشکيل کاني
شکل و -Vهاي کوتاه، پريترم ( باريک، کليسر با انبرکh1ي پهن، موي هيپوستومي يکم )هاي کوتاه، تريتواسترنوم با پايهرنيکولداشتن ک

هاي شود. در بررسي کنهاست از جنس ديگر متمايز مي ران پاهاي سوم و چهارم قرار گرفتهمنفذ جنسي نر که حدفاصل پيش
Uropodina 1394هاي هاي ايران، در سالوشهر در شمال ايران و در راستاي شناسايي بيشتر در مورد فون کنهدر جنگل خيرودکنار ن-

 ,Cilliba erlangensis (Hirschmann & Zirngiebl-Nicolي ي سن دوم گونهههايي از مراحل ماده، نر و پور، نمونه1393

ي اين گونه عبارتند از: هاي متمايزکنندهبرخي از مهمترين ويزگي آوري و سپس شناسايي شد.هاي پوسيده جمعکنده از خاک و  (1964
ي جنسي مياني، صفحه-ي پشتيصورت يکپارچه با صفحهپشتي از قسمت جلو به-ي کناريونگار، صفحهي پشتي گرد و بدون نقشصفحه

-، ناحيهst1-st3کمي بلندتر از موهاي  st5و  st4اي ي سينهمانند گرد و کوچک، موهاي ناحيهونگارهاي حفرهشکل و داراي نقشايزبانه

ي اندازه، اندازهتقريبا هم v5و  v3 ،v4، موهاي v2ي موي نصف اندازه v1ي موي ي اپيستوگاستر داراي پنج جفت موي باريک، اندازه
کنارمخرجي  ( مساوي مويPaمخرجي )ي موي پس(، اندازهAd1ي موي کنارمخرجي اول )( دو برابر اندازهAd2موي کنارمخرجي دوم )

 دوم. اين نخستين گزارش از اين خانواده از آسيا است.

 خاک، پارازيتيفرم، يوروپودينا، استان مازندران، ايران.: گياکلیدیهایواژه
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برای فون کنهجدید  Tarsonemidae (Acari: Heterostigmatina)ی گزارش یک جنس و یک گونه از خانواده

 های آسیای غربی

 4و  ویشیج ماگوفسکی 3محمد مقدم واحد 2، شهاب منظری1، کریم حداد ایرانی نژاد1سعیده قبلعلی وند

 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران  -1
 ، تهران، ایرانپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزیبندی حشرات، موسسه تحقیقات گیاهبخش تحقیقات رده -2

 گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران -3

 گروه تاکسونومی جانوری و اکولوژی، دانشگاه آدام میسکویچ، پزنان، لهستان -4
sa.alivand@gmail.com 

 

اي عادات تغذيهها در داشتن ترين تاکسون( يکي از متنوعTarsoneminaeي ويژه زيرخانواده)به Tarsonemidaeي هاي خانوادهکنه
غير از قطب جنوب، هاي اصلي در دنيا بهباشند. آنها از تمامي نواحي عمده و زيستگاهميها هاي کنهمختلف نسبت به ساير خانواده

-اند. فون کنهجنس از اين خانواده توصيف شده 41گونه متعلق به  600تا به حال حدود اند. هاي آبي يافت شدهصحراهاي بزرگ و زيستگاه

هاي برگ و نمونهبرداري از خاک، خاکهاي برخي از مناطق استان آذربايجان شرقي، شمال غرب ايران، با نمونهباغ tarsonemidهاي 
ذخيره شدند، با استفاده از محيط  %75با قيف برليز جدا و در اتانول ها مورد مطالعه قرار گرفت. کنه 1393-94هاي گياهي در طول سال

نگهداري شدند، و سپس با استفاده از  C 45-40°هفته در داخل آوني با دماي 1-2هوير اساليدهاي ميکروسکوپي تهيه شده و به مدت 
هاي متعددي از اين خانواده براي فون کنهونهگ( مورد مطالعه قرار گرفتند. در اين مطالعه Olympus BX50ميکروسکوپ فازکنتراست )

ي منطقه آوري شده از، جمعFogh-Weis( belemnitoides Xenotarsonemus(1947 ,هاي ايران شناسايي شدند، ازجمله گونه 
ي در قبيله 1954Beer Xenotarsonemus ,جنس (.  m a.s.l. , 1085N 46' 590" , 38°E 866" 59' 45°جلفا )

niTarsonemi  1984 ,به عنوان گروه خواهري جنسKaliszewski Neotarsonemoides 1986 ,  از ديدگاهLindquist و 
, 2002Magowski ي شود که هر دو جنس متعلق به زيرخانوادهبندي ميطبقهTarsoneminae هاي کامل جنس باشند. مادهمي

Lindquist, 1986)sensu (Xenotarsonemus   زير شناسايي ميبا خصوصيات کليدي( 2شوند: موهاي کتفيsc به طور واضح )
ي اندک از يکديگر و با يک تگوالي باريک و کشيده فاصلهچهارم با ي پاهاي ( و ساير موهاي ترژيتي؛ قاعده1v) عموديبلندتر از موهاي 

پنجه و بلندتر -آنها تفکيک شده از بند ساقزانوي -و بند ران Tarsonemidaeي در بين آنها؛ پاهاي چهارم داراي ساختار تيپيک خانواده
 .Xي گونه. ’lو  ’vتر از موهاي مجاور توجهي ضخيمطور قابلپاهاي جفت اول به ساق در ”vمو؛ موي  2پنجه با -از آن، بند ساق

belemnitoides يعني  خودي نزديک از گونهX. viridis (Ewing, 1939)   است: تگوال در با مهمترين ويژگي زير قابل شناساييX. 

belemnitoides که در زانوي پاي چهارم بوده درحالي-بلندتر از بند رانX. viridis   حدود نصف طول بند مذکور را دارد. در حال حاضر
اين اند و بنابرحال، برخي از آنها به طور ناقص توصيف شدهجاي دارند.  بااين Xenotarsonemusاي معتبر در جنس نام گونه 18حدود 

باشد، چراکه برخي از آنها تنها براساس جنس ماده و برخي ديگر تنها براساس جنس نر توصيف جايگاه سيستماتيک آنها قابل بحث مي
شناسي اعضاي اين جنس هنوز در دسترس نيست. طبق منابع اي و زيستهاي تغذيهاند. همچنين اطالعات کافي در مورد روششده

اين اولين گزارش از جنس  اند.جنس از ايران گزارش شده 7متعلق به  Tarsonemidaeي از خانواده گونه 30موجود، تا به حال 
Xenotarsonemus ي و گونهbelemnitoides.X  باشد.از آسياي غربي و در نتيجه از ايران مي 

 .: سيستماتيک، تاکسونومي، کنه، آذربايجان شرقيهای کلیدیواژه
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های جنس برای کنه Scarabaeus (Coleoptera: Scarabaeidae)های دو میزبان جدید از سوسک
Tarsopolipus (Acari: Podapolipidae)  

 5و محمد مقدم واحد 4، شهاب منظری3، مارک پشوژنی2، ویشیج ماگوفسکی1، کریم حداد ایرانی نژاد1سعیده قبلعلی وند

 یز، ایرانگروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبر -1
 گروه تاکسونومی جانوری و اکولوژی، دانشگاه آدام میسکویچ، پزنان، لهستان -2

 گروه سیستماتیک جانوری، دانشکده زیست شناسی، دانشگاه آدام میسکویچ، پزنان، لهستان -3

 کشاورزی، تهران، ایران  پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج بندی حشرات، موسسه تحقیقات گیاهبخش تحقیقات رده -4

  گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران -5

sa.alivand@gmail.com  

 

ي خارجي تخصص يافته هاي داخلي وپارازيت  Podapolipidae Ewing, 1922 (Acari: Heterostigmatina)يهاي خانوادهکنه
ي ماده هايباشند. کنهباالن ميي قابويژه راستهو به غشائيانباالن، ناجورباالن، بالهاي سوسريها، راستحشرات در راسته

podapolipid وارد معموالً داراي دو يا سه جفت پا هستند )به ندرت يک يا چهار جفت پا دارند(، اما قادر به حرکت نيستند )به جز در م
جنس  32داراي  Podapolipidaeمانند با تعداد بسيار کمي موهاي پشتي است. خانواده نادر(؛ بدن آنها کرمي شکل، گالبي شکل يا کيسه

، Dilopolipus Husband, 1984هستند:  Scarabaeidaeهاي پنج جنس از آنها پارازيت خارجي سوسکباشد که مي
Archipolipus Husband, 1971 ،Stenopolipus Husband, 1978 ،Scarabapolipus Husband & Kurosa, 1993 

ي فون در برخي از نواحي استان آذربايجان شرقي، شمال غرب ايران، در تابستان طي مطالعه .Tarsopolipus Berlese 1911و 
هاي آوري شدند. کلني کنها دام  جمعهاي زراعي چرا شده باي، از زمينهاي چالهبا استفاده از تله scarabaeidهاي ، سوسک1393

ها در محلول نسبيت،  و تهيه اساليدهاي سازي کنهجدا شدند. پس از شفاف %75ها با استفاده از اتانول پارازيت از زير بالپوش سوسک
س با استفاده از نگهداري شدند، و سپ C 45-40°هفته در داخل آوني با دماي 1-2ميکروسکوپي با استفاده از محيط هوير، به مدت 

هاي به نام  Tarsopolipusگونه از جنس  2( مورد مطالعه قرار گرفتند. طي اين مطالعه Olympus BX50ميکروسکوپ فازکنتراست )
T. massai Husband, 1989  از رويScarabaeus armeniacus Ménétriès, 1832  وT. husbandi Mortazavi and 

Hajiqanbar, 2012   از رويScarabaeus pius (Illiger, 1803) آوري و شناسايي شدند. هر دو گونه جمعScarabaeus  
با خصوصيات  Tarsopolipus (sensu Husband, 1986)ي بالغ جنس هاي مادهباشند. کنههاي مذکور ميميزبان جديد براي کنه

طول با عرض هاي کليسري صاف و حداقل هماد يافته؛ استايلتي جلويي پروپدوزوما امتدشوند: گناتوزوما در حاشيهکليدي زير شناسايي مي
يافته، با يک جفت استيگما واقع باشد. داراي يک سيستم تنفسي توسعهوار مييافته و به صورت دايرهها دو بندي؛ حلق توسعهگناتوزوما؛ پالپ

باشند. صفحه قابل رويت مي معموالًهاي پدوسفاليک لپرودورسال و مرتبط با يک اتاقک مخطط؛ کانا جانبي صفحه-هاي جلوييدر حاشيه
بوده و يا به  Hدر صورت وجود تقسيم شده؛ فاقد ترژيت  EFتقسيم شده؛ ترژيت  Dو  Cهاي پرودورسال با دو يا سه جفت مو؛ ترژيت

باشند. در و سوم فاقد ناخن ميباشد. داراي سه جفت پا، پاهاي جفت اول داراي يک ناخن کوچک و پاهاي جفت دوم رفته ميصورت تحليل
از کشورهاي آفريقاي جنوبي، کنيا، بوتسوانا، غنا، کنگو، هند، ايران، ايتاليا، فرانسه و اسپانيا  Tarsopolipusگونه از جنس  9حال حاضر 

يي شده در اين ي شناساباشند. طبق منابع موجود، دو گونهمي scarabaeidهاي اند و همگي مرتبط با سوسکتوصيف و گزارش شده
و در نتيجه  Podapolipidaeي اند. اين اولين گزارش از خانوادهمطالعه قبالً از مناطق شمالي و جنوبي ايران گزارش و يا توصيف شده

 باشد.از استان آذربايجان شرقي مي Tarsopolipusجنس 

 هاي شاخک ورقي، تاکسونومي، هترواستيگماتينا.: سوسکهای کلیدیواژه
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 ایران در Phytonemus pallidus fragariae فرنگی توت سیکالمن کنه از گزارش اولین
 

  2ماگوسکی ا.و  1کمانگر بهرامی سامان، 1قاضی منصور مصطفی

 
  سنندج  –کردستان طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات مرکز -1
  لهستان پوزنان، اوملتوسکا. ی،جانور بندی طبقه و زیست محیط گروه شناسی، زیست دانشکده میکیوویچ، دانشگاه -2

mmghazi1@yahoo.com 
 

درصد از محصول توت فرنگي ايران در استان کردستان توليد ميشود. پاروس، کويين االيزا، کاماروسا، سلوا، ونتانا، آروماس و رقم  80حدود 
اء کشت ميگردد. گونه هاي آفت  مهاجم و بيگانه محلي )به نام کردستان( ارقام اصلي توت فرنگي در استان است که براي توليد ميوه يا نش

 مي توانند تاثير اقتصادي مهم بر اکوسيستم و محصوالت زراعي رايج بر جاي بگذارند، و گاهي اوقات منجر به تغيير سيستم کشت شوند.

P.pallidus fragariae    ر نقاط مختلف دنيا به اسم در کشور آمريکا شناسايي و گزارش شده است و د 1898براي اولين بار در سال
کنه سيکالمن يا کنه توت فرنگي شناخته مي شود. اين کنه تا کنون در بسياري از نقاط دنيا گزارش شده است و به تعداد زيادي از گياهان 

زينتي به انواع  از جمله مهمترين ميزبان هاي آن مي توان از گياهان .زينتي، محصوالت گلخانه اي و گياهان زراعي و باغي حمله مي کند
ه شمعداني ها، بفشه افريقايي، گل داوودي، بگونيا و از گياهان باغي و زراعي به درخت انگور، انجير، تمشک، زغال اخته و گوجه فرنگي اشار

گي کرد. در کردستان اين آفت تا کنون از روي توت فرنگي جمع آوري و شناسايي شده است. در حال حاضر اين کنه در مزارع توت فرن
روستاهاي شهرستان سنندج، کامياران و مريوان حضور دارد. اين آفت روي برگ هاي جوان باز نشده فعاليت و تغذيه مي کند و پس از باز 
شدن برگ ها آنرا ترک و به برگ هاي جوان تر منتقل مي گردد. قهوه اي شدن برگهاي جوان، بد شکلي و ابلقي شدن برگ هاي باز شده 

ن گلها و يا بد شکلي ميوه ها از عاليم اصلي خسارت اين کنه مي باشد. در آلودگي هاي شديد دمبرگ ها و دمگل ها به همرا عقيم شد
کوتاه و رشد گياه متوقف شده و بوته هاي توت فرنگي ظاهري پهن به خود مي گيرند و ميزان محصول تا حد قابل مالحظه اي کاهش مي 

ه ناقل بيماري هاي ويروسي باشد وجود ندارد، اما خسارت ايجاد شده توسط آن ممکن است با يابد. هيچ مدرکي مبني بر اينکه اين کن
 خسارت ناشي از بيماري فيتوپالسمايي اشتباه شود. از مزارع توت فرنگي آلوده، نمونه ها جمع آوري و در آزمايشگاه، زير بينوکلر کنه هاي

و اساليدهاي ميکروسکوپي تهيه گرديد. اساليدها به مدت يک هفته در داخل آون بالغ جداسازي، با محلول نسبيت شفاف سازي انجام شد 
عکس ها ( Olympus E5)انجام و با دوربين ديجيتال  (Olympus BX50). اندازه هاي مرفومتريک با ميکروسکوپ نوري قرار داده شد
راي پاهاي عقبي نخي شکل يا شالقي مي باشند. در ميکرون بوده  و دا 120و عرض 270کنه هاي ماده بالغ به طول حدود تهيه گرديد.

ميکرون وبا پاهاي عقبي انبرک مانند است. تخم اين کنه بزرگ و  115و عرض  210صورتيکه کنه نر کوچکتر بوده و داراي متوسط طول 
مي شوند. شفاف و اغلب در تعداد زياد به شکل توده سفيد رنگي در سراسر رگبرگ مياني و برگهاي چين خورده، ديده 

 چه هر است ضروري و باشد مي درکشور آن خسارت ايجاد و حضور از گزارش اولين اين بوده، جديد ايران هاي کنه فون براي فوق کنه
 .گردد اجرا و اتخاذ آفت اين گسترش از جلوگيري جهت مديريتي الزم يردابت ترسريع

 

 توت فرنگي، کنه سيکالمن،  فون. واژگان کلیدی:
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از ایران همراه با گزارش دو گونه برای  Pomerantziidae (Acari: Trombidiformes)ی ارش خانوادهاولین گز

 اولین بار از آسیا

 الناز موحدزاده و پریسا لطف الهی

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز
prslotfollahy@yahoo.com 

 ,Pomerantzia charlesi Baker( با توصيف 1949توسط بيکر ) Pomerantziidae (Acari: Trombidiformes)ي خانواده

 ,Pomerantzia Bakerگذاري شد. اين خانواده داراي دو جنس آوري شده از خاک باغ هلو در جنوب اياالت متحده پايهجمع 1949

هاي اين خانواده در جهت زندگي در اعماق )با دو گونه( است. کنه  Apomerantzia Fan & Chen, 2005ه( و )با چهار گون 1949
هاي ستبر، از دست دادن امپوديوم و پاهاي اول به شدت بزرگ شده براي نقب زدن در خاک مناسب شده است. اند. ناخنخاک سازگار شده

ي شود. وجود موهاي شکمي بزرگ در ساق و پنجهها در داخل خاک مييل حرکت آنها باعث تسهاي شکل طويل در آنبدن استوانه
-هاي خانوادهاي روي فون کنهکند. طي مطالعهها را در داخل خاک پشتيباني ميها حرکت رو به جلوي آنپاهاي دوم و چهارم آن

ها با کمک انجام، کنه 1393طي اواخر شهريور سال هايي برداريخاک باغات، مزارع و مراتع دشت مرند، نمونه  Pomerantziidaeي
ها اساليد ميکروسکوپي تهيه شده و دو گونه متعلق به ي هوير از آنسازي و با کمک آميختهقيف برلز جداسازي، با محلول نسبيت شفاف

-115از افق سوم )به عمق  Apomerantzia kethleyi (Price, 1975)ي دو جنس اين خانواده شناسايي شد: تعداد يک ماده از گونه
حدود و ارتفاع  شرقي 45° 52' 22/59"، عرض جغرافيايي شمالي 38°25' 19/29"ي گندم با طول جغرافيايي سانتيمتر( خاک مزرعه 58

سانتيمتر( و  18-41از افق دوم )به عمق  Pomerantzia benhami Price, 1974ي از سطح دريا و تعداد يک عدد ماده متر 1376
ي گندم با طول سانتيمتر( خاک مزرعه 41-90ي سن سوم از همان گونه از افق سوم )به عمق ي سن دو و يک پورهماده، يک پورهيک 

ي نخست با از سطح دريا. گونه متر 1350حدود و ارتفاع  شرقي 45° 53' 39/55"، عرض جغرافيايي شمالي 38°26' 45/37"جغرافيايي 
ران ، چهار موي جنسي، چهار موي کنارجنسي، سه مو در پيشc1در موقعيتي جلوتر از  c2با هفت حجره، داشتن مجموع صفات هر پريترم 

مو، هفت سولنيدي و يک  19موي زانوي پاي اول، شش موي زانوي پاي چهارم،  10باريک،  Hو  Fي صفحات پاي چهارم، فاصله
باشد. اين گونه قبال تنها از هاي اين خانواده قابل تشخيص مياير گونهي پاي چهارم از سموي پنجه 12ي پاي اول و يوپاتيدي در پنجه

 .Pي دوم يعني ي آسيا است. گونهاياالت متحده )اياالت اينديانا، ايلينويز و مينسوتا( گزارش شده است و اين اولين گزارش اين گونه از قاره

benhami   ،نيز با داشتن مجموع صفات هر پريترم با چهار حجرهc2 تر از در موقعيتي عقبc1 ،پنج موي جنسي، چهار موي کنارجنسي ،
ي پاي مو، هفت سولنيدي و يک يوپاتيدي در پنجه 19موي زانوي پاي اول، پنج موي زانوي پاي چهارم،  12ران چهارم، چهار موي پيش

اياالت متحده )کاليفرنيا( شناسايي و توصيف شده باشد. اين گونه از ها قابل تشخيص ميي پاي چهارم از ساير گونهموي پنجه 11اول و 
 شود. است و در اين مطالعه براي اولين بار از آسيا گزارش مي

 Apomerantzia ،.Pomerantziaمرند، فون،  های کلیدی:واژه
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mailto:prslotfollahy@yahoo.com
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ستان شهرستان آمل، ا Bdelloidea (Acari: Trombidiformes: Prostigmata) یخانوادهباال های شکارگرکنه

 ایرانازندران، م

 3 و حامد غباری 1خانیغالمحسین قره ، 2، علیرضا صبوری1، محمد باقری1طینت سئیجسعید پاک

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران .1
 ایران؛  کرج، تهران، دانشگاه طبیعی،منابع و کشاورزی پردیس گیاهپزشکی، گروه .2 

 ی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران . گروه گیاهپزشک3
 saeedpaktinat@yahoo.com؛

 

ها هستند که از لحاظ مورفولوژيکي، بيولوژيکي و اکولوژيکي از تنوع بسيار زيادي برخوردار استيگمايان مجموعه بزرگي از کنهزيرراسته پيش
هاي شکارگر يا انگلي هستند. ي گونهها تا حد زيادي در برگيرندهبعضي از آنکه  است باالخانواده 36باشند. اين زيرراسته داراي مي
بدني نرم تا اسکلروتيني دارند و به واسطه وجود دو جفت موي حسي بر روي پرودورسوم، وجود Bdelloidea باالخانواده هاي کنه

چهارم، داشتن گناتوزوماي کشيده و کليسر آزاد که  تريکوبوتري روي ساق پاي چهارم و گاهي روي ساق پاي اول و پنجه پاهاي سوم و
شامل مجموعه بسيار  باالخانوادههاي اين کنهشود. استيگمايان متمايز ميهاي زيرراسته پيشداراي قابليت حرکت جانبي است از ديگر گروه

اعضاي اين  شوند.مي بنديگروه  Cunaxidaeو Bdellidaeهاي شکارگر با گسترش جهاني هستند که در دو خانواده زيادي از گونه
هاي کشاورزي دارند. شکارگرهاي فعال بندپايان کوچک هستند و توانايي زيادي به عنوان عوامل کنترل بيولوژيک در اکوسيستمباالخانواده 

زندگی های هرز و خاک پوستک درختان، علف های هوایی واندام های مختلف مانند برگ، خاکبرگ،ها در زیستگاهاین کنه

با توجه به اينکه شهرستان آمل از مناطق مهم کشاورزي استان مازندران است و از نظر توليد محصوالت زراعي و باغي از اهميت  کنند.می

عنوان يکي از عوامل کنترل به  Bdelloideaي خانوادهباالهاي شکارگر آوري و شناسايي کنهبه منظور جمع خاصي برخوردار است، 
از مناطق مختلف اقليمي اين  1392-1394هاي هايي در طي سالبرداريهاي کشاورزي اين شهرستان، نمونهر اکوسيستمدبيولوژيک 

سازي در محلول نسبيت، در مايع هوير قيف برليز جداسازي و پس از شفافکمک آوري شده با هاي جمعشهرستان انجام گرفت. نمونه
 ,Neobonzia Smileyو   Armascirus Den Heyer, 1978هايي از جنساي جديدهگونه  تثبيت شدند. در طي اين پژوهش،

 Lupaeusو  Bdella muscorum Ewing, 1909هايشناسايي شدند که در آينده نزديک توصيف خواهند شد. همچنين گونه 1992

valentinae Sergeyenko, 2011   .به  شهرستان آمل در اين مطالعه شده هاي شناساييگونهداراي بيشترين فراواني در منطقه بودند
 شرح زير هستند:

Bdellidae: Bdella farabii Paktinat-Saeej & Bagheri, 2015; Bdella longicornis (Linnaeus, 1758); 

Bdella muscorum Ewing, 1909; Biscirus iranensis Paktinat-Saeej & Bagheri, 2015; Cyta latirostris 

Hermann, 1804; Odontoscirus meridionalis (Thor, 1931); Spinibdella cronini (Baker & Balock, 

1944); Spinibdella tabarii Paktinat-Saeej & Bagheri, 2015; Cunaxidae: Armascirus sp. nov.; 

Neobonzia sp. nov.; Coleoscirus buartsus Den Heyer, 1980, Coleoscirus tuberculatus Den Heyer, 

1978; Cunaxa capreolus (Berlese, 1889); Cunaxa setirostris (Hermann, 1804); Cunaxoides croceus 

(Den Heyer, 1978); Lupaeus damavandiani Paktinat-Saeij & Castro, 2016; Lupaeus iranensis Den 

Heyer, 2013; Lupaeus sativae Den Heyer, 2013; Lupaeus valentinae Sergeyenko, 2011; Pulaeus 

aryani Paktinat-Saeij & Castro, 2016; Pulaeus karma (Chaudhri, 1977); Pulaeus glebulentus Den 

Heyer, 1980. 

 هاي شکارگر، سيستماتيک، گونه.، کنهBdellidae ،Cunaxidae های کلیدی:واژه
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 در استان فارس، ایران Tydeoidea (Acari: Prostigmata) های باالخانوادهفون کنه

 عظیم نعمتی محمد خانجانی و، سمیرا بخشی

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران، 
 mirabakhshi92@gmail.comsa 

 

حال باشد  و تا بهيم Tydeidaeو  Ereynetidae ،Iolinidae ،Triophtydeidaeداراي چهار خانواده  Tydeoideaخانواده باال
اند، از قطب جنوب تا مناطق استوايي، از سواحل تا  هاي اين باال خانواده در سراسر جهان پراکنده گونه از آن گزارش شده است. کنه  620

خاک، هوموس، هاي اين باالخانواده در سطح برگ، شوند. کنه هاي خشک و گرم يافت مي مراتع کوهستاني، از سردترين مناطق تا بيابان
آشيانه  در ها همچنين بر روي حشرات و، گياهان وحشي و محصوالت انباري وجود دارند. آن ها، درختچه هابر روي خزه، گلسنگ، علف 

ها بيشتر شناخته ها نسبت به اکولوژي، بيولوژي و اهميت اقتصادي آنشوند. مورفولوژي و سيستماتيک آن پرندگان و پستانداران يافت مي
ها و محل زيستشان وجود دارد. عادت هاي تغذيه اي اين کنه ها به  شده است. اطالعات کمي در مورد تعامالت اکولوژيکي بين اين کنه

خوار، گرده خوار و  شکارگر بوده اما بيشترين آن ها قارچ خوار و الشه خوار مي باشند.  ها گياهخوبي شناخته نشده است، تعدادي از آن
باشد. ميونه شناخته شده گ 125حدود  و Tydaeolinaeو   Iolininae, Pronematinaeشامل سه زير خانواده   Iolinidae خانواده

يک پروژه  1393-1394در طي سال هاي  گونه مي باشند.  340بزرگترين خانواده در اين باال خانواده و شامل حدود  Tydeidaeخانواده 
در استان فارس صورت گرفت.  در اين بررسي کنه ها از نمونه هاي اندام  Tydeoideaتحقيقاتي به منظور مطالعه کنه هاي باالخانواده  

ها و در محيط هوير از آن وسيله محلول نسبيت شفافها به  هي و خاک جمع آوري و توسط قيف برليز جداسازي شدند. سپس کنههاي گيا
و  قرار داده شدند تا خشک شوند گرادسانتيدرجه  50در داخل آون با دماي  يک هفتهها به مدت  اساليد اساليد ميکروسکوپي تهيه شد.
آوري و  جنس جمع 2متعلق به  گونه  6در مجموع  شناسايي شدند.  51Olympus BXتراست مدل سپس با ميکروسکوپ فاز کن

مشخص شده است، اين گونه  (*)شناسايي شد يکي از اين گونه ها به عنوان رکورد جديد براي فون کنه هاي ايران مي باشد که با عالمت 
استان فارس جمع آوري و شناسايي شده است. کنه هاي شناسايي شده به از شهرستان قير و کارزين  19/9/93از خاک خرما در تاريخ  

 شرح زير مي باشد:

Neopronematus rapidus Kuznetzov, 1972; Neopronematus sepasgosariani Sadeghi, Łaniecka & 

Kaźmierski, 2012; Neopronematus lundqvisti Sadeghi, Łaniecka & Kaźmierski, 2012; 

Neopronematus aegeae Panou, Emmanouel & Kaźmierski, 2000; Tydeus kochi Oudemans, 1928; 

Tydeus diversus* Kuznetzov, 1973. 

 ، گونه جديد.  Tydeidae   ،Iolinidaeشناسايي،  های کلیدی:واژه

  

https://species.wikimedia.org/wiki/Pronematinae
https://species.wikimedia.org/wiki/Tydaeolinae
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ستان هشترود، شهر Bdelloidea (Acari: Trombidiformes: Prostigmata) یخانوادهباال های شکارگرکنه

 ایرانشرقی، ستان آذربایجانا

 طینت سئیجسعید پاک و محمد باقری

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
 mbagheri20022002@yahoo.com 

 

باشند. اين طول بدن مياندازه دي در مانندها هستند که داراي تنوع زياترين گروه از رده عنکبوتاستيگمايان متنوعهاي زيرراسته پيشکنه
از Bdelloidea هاي باالخانواده اند. کنهخوار پيدا شدهخوار و قارچها به عنوان شکارگر، انگل، گياهها در طيف متنوعي از زيستگاهکنه
پوستک  هاي هوايي واندام اگبرگ،هاي مختلف مانند برگ، خها در زيستگاهآيند. اين کنههاي شکارگر مهم اين زيرراسته به شمار ميکنه

بدني نرم تا اسکلروتيني دارند و به واسطه حضور دو  Bdelloideaباالخانواده هاي کنه کنند.هاي هرز و در خاک زندگي ميدرختان، علف
وبوتري روي ساق پاي ها در ناحيه پشتي بدن، وجود تريکمو غير از تريکوبوتري 14تا  12ي پرودورسوم، جفت تريکوبوتري بر روي ناحيه

چهارم و گاهي روي ساق پاي اول و پنجه پاهاي سوم و چهارم، داشتن گناتوزوماي کشيده و کليسر آزاد که داراي قابليت حرکت جانبي 
ن اول، ي سشوند. دوره زندگي اين باالخانواده شامل مراحل تخم، الرو، پورهاستيگمايان متمايز ميهاي زير راسته پيشاست از ديگر گروه

با توجه  سازند.ها محفظه ابريشمي ميها و دوره رشد آنهاي بالغ براي تخمي کامل است و کنهي سن سوم و کنهي سن دوم ، پورهپوره
از نظر توليد محصوالت زراعي و باغي از اهميت  شرقي است وبه اينکه شهرستان هشترود يکي از مراکز مهم کشاورزي استان آذربايجان

به عنوان عوامل کنترل  Bdelloideaي خانوادهباالهاي  آوري و شناسايي کنه، به منظور جمعر سطح استان برخوردار استخاصي د
هر يک از از مناطق مختلف اقليمي اين شهرستان انجام گرفت.  1393-1394هايي در طي سال برداريدر اين شهرستان، نمونهبيولوژيک 

هاي نمونه. شدثبت ها يادداشت برداري و مشخصات نمونه ،پالستيکي ريخته شده و پس از کدگذاري هايها به تفکيک در کيسه نمونه
اساليدهاي سازي در محلول نسبيت، در محلول هوير تثبيت شدند. آوري شده با قيف برليز جداسازي شده و پس از شفافجمع

جنس  10در اين بررسي در مجموع  در داخل آون نگهداري شدند.ي سلسيوس درجه 45در دماي  به مدت دو هفتهتهيه شده  ميکروسکوپي
 Pulaeus karma و   Bdella muscorum Ewing, 1909هايهمچنين گونه گونه از دو خانواده شناسايي شدند. 14و 

(Chaudhri, 1977) .ن هشترود به هاي شناسايي شده در شهرستااسامي علمي گونه داراي بيشترين فراواني در اين شهرستان بودند
 شرح زير است:

Bdellidae: Bdella muscorum Ewing, 1909; Biscirus iranensis Paktinat-Saeej & Bagheri, 2015; Cyta 

latirostris Hermann, 1804; Cyta kurdistanicus Eghbalian et al., 2014; Odontoscirus meridionalis 

(Thor, 1931); Spinibdella cronini (Baker & Balock, 1944); Cunaxidae: Coleoscirus breslauensis Den 

Heyer, 1980; Cunaxa setirostris (Hermann, 1804); Cunaxa capreolus (Berlese, 1889); Cunaxa 

grobleri Den Heyer, 1979; Cunaxoides shahriari Bagheri et al., 2016; Lupaeus iranensis Den Heyer, 

2013; Lupaeus valentinae Sergeyenko, 2011; Pulaeus karma (Chaudhri, 1977). 

 ، شکارگر، سيستماتيک، گونه.Bdellidae ،Cunaxidae های کلیدی:واژه
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 از آسیا  Adactylidium Cross, 1965 (Acari: Trombidiformes: Acarophenacidae)اولین گزارش جنس 

 هوشیاریفاطمه  و صادق تجددپریسا لطف الهی، 

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز
 sadegfrank@gmail.com 

 

 يپارازيتوئيدهاي اختصاصي تخم دامنه Acarophenacidae (Acari: Trombidiformes: Heterostigmata) ياعضاي خانواده
 يگونه 35ها هستند. اين خانواده شامل شش جنس زنده و يک جنس فسيل و بيش از ها و تريپساز حشرات از قبيل سوسکوسيعي 

-جمع A. beeri Cross, 1965( با توصيف 1965اولين بار توسط کراس ) Adactylidium Cross, 1965توصيف شده است. جنس 

 يهاي توصيف شدهگذاري شد. تمام گونهآمريکا )ميشيگان( پايه ير اياالت متحدهاي دآوري شده از روي ميزبان تريپس شناسايي نشده
گونه متعلق به جنس  16هستند. تاکنون  (Thysanoptera: Tubulifera)دار هاي لولههاي تخم تريپساين جنس پارازيتوئيد

Adactylidium هاي مختلف هاي خارجي تريپسها و پارازيتهاي اين جنس پارازيتوئيداند. کنهدر سراسر جهان شناسايي شده
(Thysanoptera) باشند. هاي کشاورزي ميهاي آفت در سيستماي در کنترل بيولوژيکي تريپسها داراي اهميت بالقوههستند. اين کنه

، عرض شمالي 38°50'02/04"فرنگي هاديشهر در استان آذربايجان شرقي )با طول جغرافيايي طي اين مطالعه که در يکي از مزارع گوجه
روي از سطح دريا( انجام شده است، يک گونه متعلق  به اين جنس، از  متر 1012حدود و ارتفاع  شرقي 45°40'24/53"جغرافيايي 

جاليز، روي گل فعال Haplothrips (Haplothrips) reuteri (Karny, 1907)( Thys.: Phlaeothripidae) يهاتريپس
Orobanche sp. ها اساليد ي هوير از آنسازي، توسط آميختهآوري، با استفاده از محلول نسبيت شفافلفي انگل( جمع)گياه ع

ها با شناسايي شد. اين کنه Adactylidium morazae Goldarazena and Ochoa, 2001ميکروسکوپي تهيه شده و با عنوان 
-با داشتن آپودم گناتوزومايي طويل و سه Adactylidiumي جنس ماده هاي بالغ وجود داشتند. افرادجمعيت باال و متصل به بدن تريپس

ي پالپي به ساختاري  پنجه -تر و به شدت کوتاه شده است، تحليل رفتن سولنيدي ساقي مياني ضعيف که در عقب ضخيمشاخه با شاخه
ي ، عدم وجود پيش پنجهv2و   v1وجود موهاي عمودي  اند، عدمهاي کامال تحليل رفته و گرد که با گناتوزوما ادغام شدهميخ مانند، پالپ

ي در پنجه 'tcي پاي اول و عدم وجود موهاي در پنجه "uو   'uپاي اول، عدم وجود ناخن در پاهاي دوم تا چهارم، عدم وجود موهاي
ن جنس با داشتن مجموع صفات: هاي ايراحتي از ساير گونهتوانند بهمي A. morazaeهاي ماده پاي سوم، به يکديگر شباهت دارند.

با طول تقريبا برابر؛   fو  eهاي صاف، مو f و  c ،d ،eهاي پشتي هاي عقبي؛ موآپودم گناتوزومايي فاقد برآمدگي مياني و با دندانه
ي شکل کوچک؛ اي به يک برآمدگي بيضسينه؛ تحليل رفتن آپودم پس4bو  1bهاي مياني؛ وجود مومتاپودوزوما بدون لوب شکمي جلويي

، زانوي چهارم با يک مو ωشکل، پنجه سوم بدون سولنيدي پنجه اول چماقي، سولنيدي ساق "pvو  'pvپنجه اول داراي موهاي ساق
فعال روي  Leptothrips distalis (Hood)هاي آن قبال از هاي اين گونه ناشتاخته هستند. مادهتشخيص داده شوند. نر

Artemisia tridentata Nutt آمريکا( گزارش شده بود. در  يو يک گونه تريپس شناسايي نشده در ايالت کاليفرنيا )اياالت متحده
 براي اولين بار از آسيا گزارش شده است.  Adactilidiumاينجا جنس 

 .Adactilidiumمسافري، هاديشهر،  يتريپس، گونه، رابطه های کلیدی:واژه

mailto:sadegfrank@gmail.com
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از  Imparipes (Imparipes) tenuis Mahunka, 1981 (Heterostigmata: Scutacaridae)اولین گزارش کنه 

  یرانا

 ، حمیدرضا حاجی قنبر و کریم کمالی سیدعبدالعظیم مرتضوی

 شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس گروه حشره
 abdolazim.mortazavi@modares.ac.ir 

 

 Scutacaridaeخـانواده  يهـاهـا از کنـهاز آن يکه تعداد کنندمي استفاده همسفر عنوان به غشاييانبال از هاکنه از گوناگوني هايگونه

(Acari: Prostigmata) خانواده  هايباشند. کنهميScutacaridae جازي بوده و معموال در خاک، کودهاي دامي، کمپوست، النه همه
جـنس و زيـرجنس از ايـن خـانواده  30 قالـب در گونـه 750 حـدود . تاکنونشوندميجانوران کوچک و به صورت همسفر با حشرات يافت 

 370 تـا 120 بـين ايانـدازه شکل وپشتيالک و پهن بدنيعموما  هاکنه  ين. ااست بوده بالغ ماده اساس بر هاآن تربيش کهتوصيف شده 
 يـنا هـايکنـه گونه اسـت. 74از  يشو بجنس يرز 4 يدارا يکپالئارکتمنطقه در   Imparipes Berlese, 1903. جنسدارند ميکرومتر

هـا و و معموال به صورت همسفر در ارتباط با مورچـه کنندمي يو در النه حشرات و پستانداران کوچک زندگ ياهيگ يايبقا جنس در خاک،
 Reduviidae ي خـانوادههـاو به نـدرت در ارتبـاط بـا سـن Sphecidae خانواده و Apoidea َ ي باالخانوادهمختلف زنبورها يهاگونه

هترواستگماي مرتبط با حشرات در شهر  هايکنه و به منظور مطالعه فون  1392انجام شده در سال  هايبردارينمونه اند. طيگزارش شده
مورچه کـه بـه  يتعداد يحاو ايشيشهاز داخل  Imparipes (Imparipes) tenuis Mahunka, 1981زار )استان کرمان(، کنه الله
هـا از آن يربا استفاده از الکتوفنول شفاف و سـپس بـا اسـتفاده از محلـول هـو هاشده بودند، به دست آمد. کنه  يآورجمع اتوريرآسپ يلهوس

 و فازکنتراسـت به مجهز (Olympus BX51) ينور ميکروسکوپ از استفاده با مورفولوژيکي صوصياتشد. خ يهته يکروسکوپيم اساليد
 I. (I.) imaginatus (Mahunka, 1981) ،I. (I.) brevitarsusهاي ترين شباهت را به گونهيشاين کنه ب .شد بررسي ترسيم لوله

Ebermann, 1981 و I. (I.) inopinatus Mahunka, 1972  دارد. ماده بالغ گونهI. (I.) tenuis با توجه به وجود ناخن در پيش-

تر بـودن مـوي ، با توجه به کوتاه I. (I.) brevitarsusچهارم از گونه  پنجه پاياز انتهاي پيش ”uپنجه پاي چهارم و عبور نکردن موي 

1c  ازd مساوي بودن طول موي ،f  1وh  و بلندتر بودن طول مويa4  1نسبت بهps  از گونهI. (I.) imaginatus تـر و با توجه به کوتاه
از  فقـطاين کنه پيش از ايـن شود. مجزا مي I. (I.) inopinatusاز گونه  eنسبت به  fتر بودن موي پنجه پاي چهارم و کوتاهبودن پيش

 باشدوميها اين کنه با مورچه يها گزارش شده است. بنابراين اين اولين گزارش از رابطه همسفرکشور مجارستان و در ارتباط با النه مورچه
  چنين اولين گزارش از وجود اين کنه در منطقه خاورميانه است.هم

 غشائيان.همسفري، مورچه، بال :های کلیدیواژه
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 رانیا ،یشرقجانیآذربا هشترود، شهرستان (Acari)ی خاکزی هاکنه فونبخشی از 

 زادآآهنی منصوره پور گل وطاهره تقی ،باقری محمد

 ایران مراغه، مراغه، دانشگاه کشاورزی، دانشکده گیاهپزشکی، گروه

mbagheri20022002@yahoo.com 
 

اين گروه شامل انواع  اند.اي از سبک زندگي را در محيط اتخاذ کردهشده داراي زندگي آزاد هستند که طيف گستردههاي شناختهاکثر کنه
کنند و حيوانات مرده استفاده ميکنند، ساپروفاژها که از بافت گياهان و خوارها که از بافت گياهان زنده تغذيه ميهاي شکارگر، گياهکنه
بندي اي تقسيمهاي تغذيهها ممکن است براساس اولويتکنند، هستند. بيشتر کنهها را مصرف ميها، مخمرها يا باکتريهايي که قارچکنه

 دارند.ي رگذاريتاث و مهم نقشي کشاورز مختلفي ها عرصه در ها کنهي عيطب طور به بندي منحصر به فرد نيست.شوند هرچند اين طبقه
با توجه به اينکه  .بود خواهد منطقه آن در حيصح يتيريمدي هاروش اعمال دري اساس و نخست گام منطقه هر فون قيدق شناخت لذا

شرقي است و از نظر توليد محصوالت زراعي و باغي از اهميت خاصي در شهرستان هشترود يکي از مراکز مهم کشاورزي استان آذربايجان
در اين شهرستان،  انيگماياست شيپ و ديباتياري رراستهيزي هاکنه فونآوري و شناسايي استان برخوردار است، به منظور جمعسطح 
ها به تفکيک در کيسه هر يک از نمونهاز مناطق مختلف اقليمي اين شهرستان انجام گرفت.  1393-1394هايي در طي سال بردارينمونه
آوري شده با کمک قيف هاي جمعنمونه. گرديدثبت ها يادداشت برداري و مشخصات نمونه ،پس از کدگذاري پالستيکي ريخته شده و هاي

اساليدهاي سازي در محلول نسبيت، اساليدهاي ميکروسکوپي توسط محيط هوير تهيه شدند. برليز جداسازي شده و پس از شفاف
 از گونه 26 تعداد پژوهش اين درسلسيوس در داخل آون نگهداري شدند. ي درجه 45در دماي  به مدت دو هفتهتهيه شده  ميکروسکوپي

 :شوندمي داده نمايش*  عالمت با که شد گزارش جديد استان فون براي گونه دو هاآن ميان از که شد شناسايي خانواده 13

Oribatida: Sphaerochthoniidae: Sphaerochthonius splendidus (Berlese, 1904); Cosmochthoniidae: 

Cosmochthonius (Cosmochthonius) reticulatus Grandjean, 1947; Epilohmanniidae: Epilohmannia 

cylindrica cylindrica (Berlese, 1904); Aphelacaridae: Aphelacarus acarinus (Berlese, 1910)*; 

Xenillidae: Xenillus sp.; Nothridae: Nothrus biciliatus Koch, 1841; Tectocephidae: Tectocephus 

velatus Micheal (1880); Phthiracaridae: Steganacarus (Steganacarus) spinosus (Sellnick, 1920)*.  

Prostigmata: Stigmaeidae: Stigmaeus echinopus Summers, 1962; S. elongates Berlese, 1886; S. 

marandiensis Bagheri & Navaei-Bonab, 2011; S. pilatus Kuznetzov 1978; S. shabestariensis Haddad, 

Lotfollahi & Akbari, 2010; Eustigmaeus azerbaijaneansis Haddad et al., 2011; E. nasrinae Kanjani & 

Ueckermann, 2002; E. pluimifera Halbert, 1923; E. segnis Koch, 1836; E. setiferus Bagheri et al., 

2011; Ledermuelleriopsis zahiri Khanjani & Ueckermann, 2002; Raphignathidae: Raphignathus 

azarshahriensis Ahaniazad & Bagheri, 2013; R. giselae Meyer & Ueckermann, 1989; R. 

hecmatanaensis Khanjani & Ueckermann, 2002; R. zhaoi Hu, Jing & Liang, 1995; Camerobiidae: 

Neophyllobius asalii Khanjani & Ueckermann, 2002; N. persiaensis Khanjani & Ueckermann, 2002; 

Pseudocheylidae: Anoplocheylus sinai Bagheri et. al. 2013. 

 

 استيگمايان، فون، رکورد جديد، ايران.اوريباتيد، پيش های کلیدی:واژه
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 مرتبط با درختان رزاسه در شهر همدان، استان همدان  یاستیگماهای پیشکنه

 ، فاطمه امینی، محمد خانجانی و فاطمه صابرفرمعصومه خانجانی

 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران 
Mh.khanjani86@gmail.com  

 

  Bdelloideaخانواده باالخانواده است. اعضا باال 36باشد و داراي مي  Trombidiformesاستيگمايان متعلق به راسته پيش راستهزير

در اين باالخانواده قرار دارند. اعضاي خانواده  Cunaxidae و  Bdellidaeباشند. دو خانواده شکارگر بوده  و داراي پراکنش جهاني مي
Pseudocheylidae شوند. باالخانوادهها يافت ميشوند و زير پوسته درختان، هوموس و خزهنوان شگارگر در نظر گرفته ميبه ع 

Raphignathoidea اهميت داراي جنگلي و زراعي هاي اکوسيستم در سپردارها و اريوفيد هايکنه ، تارتن هايکنه بيولوژيک کنترل در 
 محصوالت پرندگان، النه خاک، هوموس، گلسنگ، ،خزه درختان، تنه ،شاخه برگ،: شامل مختلف هاياکوسيستم در هاکنه اين. باشندمي

-کنه عنوان به آن اعضاي که بوده خانواده پنج داراي Tetranychoidea باالخانواده. شوندمي افتي منازل خاک و گرد در حتي و انباري

.  دارند قرار Tenuipalpidae و Tetranychidae خانواده دو در زاارتخس مهم هايگونه اکثر. شوندمي شناخته اجباري خوارگياه هاي
رزاسه از قبيل رز وحشي، گل محمدي، ، به ژاپني، توت  درختاناستيگماي مرتبط با هاي پيشکنه فون، 1391-1394هاي طي سال

بررسي شد. براي اين منظور، از خاک زير درختان و  فرنگي، زالزالک، سيب، به، گالبي، آلو، آلبالو، هلو و بادام در برخي مناطق شهر همدان
روي برگ با قلمو جدا شد و  يهابرداري شد و به آزمايشگاه منتقل شد. کنهنمونه به صورت تصادفي ها و برگهاي هوايي شامل شاخهاندام

براي  هوير اساليد ميکروسکوپي تهيه شد.ها مستقيما در محيط نمونه ها از خاک از قيف برليز استفاده شد. سپس ازبراي جداسازي کنه
-هاي پيشخانواده از کنه 9جنس متعلق به  16گونه از  24در اين مطالعه،  استفاده شد.  SPSS 22.0تعيين فراواني نسبي از نرم افزار 

 Spinibdellaهاي گونهگونه را داشته و تعدادبا چهار گونه بيشترين   Raphignathidaeآوري شد. خانواده استيگما شناسايي و جمع

cronini  وRaphignathus hecmatanaensis آوري شده برحسب هاي جمعبه ترتيب فراواني و پراکنش بااليي داشتند. گونه
 باشند:جنس به شرح زير مي و خانواده

Bdellidae: Spinibdella cronini (Baker & Balock, 1944); Caligonellidae: Molothrognathus fulgidus 

Summers and Schlinger, 1955; M. mehrnejadi Liang & Zhang, 1997; Neognathus terrestris Summers 

& Schlinger, 1955; Cryptognathidae: Favognathus alvandii Khanjani and Seeman, 2014;  

Raphignathidae: Raphignathus collegiatus Atyeo, Baker and Crossley, 1961; R. giselae Smith-

Meyer and Ueckermann, 1989; R. hecmatanaensis Khanjani and Ueckermann, 2003; R. protaspus 

Anoplocheylus  :PseudocheylidaeHu, Jing & Liang, 1995; R. zhaoi  Khanjani and Ueckermann, 2003;

 Khanjani and Ueckermann, 2002;nasrinae  E. :Stigmaeidae ; 2013 Bonab,-Navaei and Bagherisinai 

E. segnis Koch, 1836, L. zahiri Khanjani and Ueckermann, 2002, Prostigmaeus khanjani Bagheri and 

Ghorbani, 2010, Zetzellia kamalii Kheradmand and Fathipour, 2007, Z. mali Ewing, 1917; 

Linotetranidae: Linotetranus astragalusi Khanjani and Khanjani, 2011; Tenuipalpidae: Cenopalpus 

bakeri Düzgünes, 1967, Cenopalpus crataegi Dosse, 1971, Phytoptipalpus rosae Mitrofanov & 

Strunkova, 1978, Tenuipalpus euonymi Khosrowshahi, 1991; Tetranychidae: Tetranychus urticae 

Koch, 1836, Bryobia rubrioculus Scheuten, 1857.  

 

 .زخوار، رشکارگر، سپردار،کنه گياه :های کلیدیواژه

  

mailto:Mh.khanjani86@gmail.com
mailto:Mh.khanjani86@gmail.com


 بیستودومین کنگره گیاهپزشکی ایران - 6 تا 9 شهریور 1395- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

 

  499 

499 

 Oligonychus sacchari Mc Gregorتغییرات شاخص سبزینگی گیاه نیشکر در زمان آلودگی به کنه زرد نیشکر 

(Acari: Tetranychidae)  

 4ملک محمدی، آرش 3، امین نیک پی2، حسین پریان1امیر چراغی

 موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جانبی خوزستان؛ 1
 شرکت کشت و صنعت نیشکر دعبل خزاعی؛ 2
 شرکت کشت و صنعت نیشکر سلمان فارسی؛ 3
 شرکت کشت و صنعت نیشکر امام خمینی )ره(؛ 4

amircheraghi2009@gmail.com 
 

يکي از آفات مهم نيشکر در ايران محسوب  Oligonychus sacchari Mc Gregor (Acari: Tetranychidae)کنه زرد نيشکر 
شود. رنگ کنه بالغ زرد مايل به هاي گرم سال و در تمام مزارع نيشکر شمال و جنوب استان خوزستان مشاهده ميآفت در ماه اينشود. مي

ز کنه ماده است. تغذيه کنه از شيره سلولي و در قسمت زيرين برگ نيشکر است. خسارت ناشي از فعاليت اين آفت تر اسبز و کنه نر کوچک
گردد. عالوه بر تغذيه مستقيم از شيره تر سبب کلروزه شدن برگ ميهاي خفيفهاي شديد سبب خشک شدن کل برگ و در حالتدر حالت

اه، يکي ديگر از تاثيرات ناشي از فعاليت آفت مذکور است. با توجه به همزماني فعاليت اين آفت گياهي، اختالل در فرآيند فتوسنتز و رشد گي
تواند حداکثر رشد را داشته باشد، آگاهي از نحوه فعاليت و اثرات ناشي از آن روي گياه نيشکر از اهميت خاصي اي که گياه نيشکر ميبا دوره

سبزينگي گياه نيشکر در زمان آلودگي به آفت مذکور مورد بررسي قرار گرفت. در هر مرحله  برخوردار است. در اين تحقيق تغييرات شاخص
هاي خشک، کلروزه و سبز ها، تعداد برگگياه نيشکر به صورت تصادفي از حاشيه مزرعه انتخاب شد. تعداد کل برگ 60برداري تعداد نمونه

اختصاص داده شد.  10صفر، به برگ کلروزه عدد پنج و به برگ سبز عدد ثبت گرديد. براي محاسبه شاخص سبزينگي به برگ خشک عدد 
ضرب تعداد کل هاي خشک، کلروزه و سبز در عدد اختصاص يافته به آنها، به روي حاصلضرب تعداد هر کدام از برگمجموع حاصل

تواند باشد. بازه صفر و حداکثر آن يک مي، تقسيم و شاخص سبزينگي براي هر گياه تعيين شد. حداقل شاخص سبزينگي 10ها در عدد برگ
اي و در کشت و صنعت نيشکر بود. تحقيق در شرايط مزرعه 1393زماني ثبت تغييرات اين شاخص، اوايل تيرماه لغايت اوايل مهرماه سال 

بزينگي در ، در مزرعه کشت جديد، صورت گرفت. بر اساس نتايج حاصل، شاخص سSP70-1143دعبل خزاعي و روي واريته تجاري 
باشد؛ در نيمه ثبت شد. از اوايل تيرماه تا انتهاي تيرماه شاخص سبزينگي داراي روند نزولي مي 56/0و در اوايل مهرماه  75/0اوايل تيرماه 

يشکر، ثبت گرديد. از انتهاي تيرماه به بعد شاخص سبزينگي، به دليل کاهش جمعيت کنه ن 47/0و در اواخر تيرماه  52/0تيرماه اين شاخص 
باشد. نتايج حاضر کند. در محدوده اوايل تيرماه تا اواخر تيرماه تغييرات کاهش شاخص سبزينگي بسيار مشخص ميروند صعودي را طي مي

بايست در زمان مناسب انجام گيرد؛ به عبارت ديگر بايد قبل از اينکه دهد که هر گونه عمليات مديريت جمعيت آفت مذکور، مينشان مي
 ر جمعيت و خسارت خود را افزايش دهد عمليات کنترلي عليه آن صورت پذيرد.آفت مذکو

 خسارت، شيره گياهي، کلروزه، مديريت تلفيقي آفات، واريته. های کلیدی:واژه
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  دیباتیاری هاکنه از  DNAاستخراج های مختلفروش

 باقری محمد و یروم دیوح ،آزاد آهنی منصوره

 . ایران مراغه، مراغه، دانشگاه ورزی،کشا دانشکده گیاهپزشکی، گروه
man.ahaniazad@yahoo.com 

 

مورد  حشراتاي بر روي به طور فزاينده ها ايجاد کرده اند وهاي مولکولي انقالب عظيمي را در سيستماتيک حشرات و کنهامروزه روش
باشند و کارايي و ثبات بسيار بااليي برخوردار مي هاي مورفومتريک ازگيرند. مارکرهاي مولکولي در مقايسه با شاخصاستفاده قرار مي

 هاهاي کنهچنين مطالعاتي را براي بيشتر گروه ها امکان انجامشوند. حال آنکه جثه کوچک کنهکي مييفيلوژنت طبقه بندي موجب بهبود
حال کوچکي جثه از يک سو و دارا بودن نها از لحاظ تکاملي شده است. با ايدشوار و گاه غيرممکن نموده و موجب ناديده گرفته شدن کنه

هاي ها نظير کنهنسبت به ساير گروههاي اريباتيد( )کنهها جلد سفت و سخت از سوي ديگر موجب دشواري کار با اين گروه از کنه
يار محدودي در اين زمينه هاي دامي گرديده است. لذا مطالعات بس، کنههاي پارازيتوئيد زنبور عسلکنه تترانيکيده، فيتوزئيده،اريوفيده،

کشاورزي، در دست نبودن اطالعات کافي از وضعيت آرايه بندي و تبارشناسي اين  هاي اريباتيد درصورت پذيرفته است. اهميت زياد کنه 
ت زيادي در هاي اين زير راسته موجب شده است که اخيرا توجهاها و تضاد نظر موجود در رابطه با جايگاه برخي از تاکسونگروه از کنه

لي مولکوها صورت گيرد. تکنيک هاي مولکولي و تعيين روابط تبارشناسي اين گروه از کنه -سراسر جهان جهت تعيين تنوع مورفولوژيک
 DNAمي توانند بعنوان مکمل مطالعات ريخت شناسي جهت برطرف نمودن ابهامات موجود مورد استفاده قرار گيرند. ترادف هاي 

( ابزارهاي قدرتمندي را جهت COIميتوکندريايي ) Iو ژنهاي سيتوکروم اکسيداز  ITS2از جمله ناحيه بين ژني اي ريبوزومي هسته
از کنه   DNAمختلف استخراج سازند. در بررسي حاضر کارايي چهار روشبندي فراهم ميک در سطوح مختلف طبقهيمطالعات فيلوژنت

 Amerobelba ) هاي اريباتيدچهار گونه از کنه DNAقرار گرفت. براي اين منظور درصد مورد بررسي  96داري شده در الکل هاي نگه

.Amerus sp and2 Acrotritia sp ,1Acrotritia sp., sp( :با استفاده از چهار روش شامل )روش 1 )CTAB، (2 روش )Colins، 
استخراج شده  DNA)يک عدد کنه در هر ميکروتيوپ(.  د)سيناژن( استخراج ش TMDNP کيت استخراج (4کلروفرم و ) -( روش فنل3)

و  COI (C1-J-1751/ C1-N-2191 اي پليمراز با استفاده از دو جفت آغازگر براي تکثير ناحيهدر واکنش زنجيره
Arch1/HCO2198)  و آغازگرهايITS2A  وITS2B  جهت تکثير ناحيهITS2 .محصوالت  مورد بررسي قرار گرفتPCR  با

 DNA کارايي بيشتري جهت استخراج TMDNPالکتروفورز روي ژل آگارز يک درصد مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج نشان داد که کيت 
تروفورز مشاهده شد در حالي که روش کولينز مورد بررسي باندهاي مورد انتظار در الک هاينمونه %70هاي اريباتيد دارد و در از کنه

 از نمونه ها باندهاي مورد نظر مشاهده شدند. ٪40ها نشان داد و فقط در کمترين کارايي را در رابطه با اين گروه از کنه

 .TMDNP .کلروفرم -فنل ت،يک نز،يکول ،CTAB های کلیدی:واژه

  

http://www.sinaclon.com/product-49-DNA-Extraction-Kit-DNP-TM
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 شرقی، ایرانآذربایجانن استا  (Acari: Oribatida)کوئیدهای پتیفون کنه

 2و محمدعلی اکرمی 1، محمد باقری1آزادمنصوره آهنی

 کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران. گیاهپزشکی، دانشکده گروه 1
 کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. بخش گیاهپزشکی، دانشکده 2

man.ahaniazad@yahoo.com 
  

ها داراي باشند، اين گروه از کنهاي از گروه اريباتيدهاي پست ميهاي کنهترين گروهکي از مهمياي( هاي جعبهکوئيد )کنههاي پتيکنه
ازه مي دهد اي از بدن که به کنه اج)فرم ويژه شودشناخته مي ptychoidyتحت عنوان  سازوکاراي هستند که اين دفاعي پيچيده سازوکار

هاي اسکلتي و عضالني نظير وجود پاها و کوکسي استرنال خود را به داخل يک حفره ثانويه در ايديوزوما بکشد( بسياري از سازگاري
پودوزوماي نرم و قابل انعطاف براي فعال کردن اين مکانيسم ضروري است. در جريان اين مکانيسم دفاعي بخش غشايي امکان حرکت 

هاي ها و جنسسازد. اپيستوزوماي شکمي در خانوادههاي کوتيکولي و سخت بدن را فراهم ميسترنوم از ساير قسمتمستقل کوکسي ا
هاي شود. در اين پژوهش سعي شده است که فون کنهکوئيد داراي اشکال مختلفي بوده که براي شناسايي استفاده ميهاي پتيمختلف کنه

هاي هايي از خاک و بقاياي گياهي طي فصول زراعي سالسايي گردد و براي اين منظور نمونه برداريشرقي شناکوئيد استان آذربايجانپتي

هر يک از نمونه ها به تفکيک در کيسه هاي پالستيکي ريخته شده و پس از کدگذاري مشخصات نمونه ثبت  ،صورت گرفت 1393-1394

استفاده شد. براي شفاف  %75ها از الکل داري نمونهاستفاده شد. براي نگهگرديد. براي استخراج نمونه هاي موجود در خاک از قيف برلز 
ها از محلول الکتوفنل يا اسيدالکتيک و براي تهيهه اساليد ميکروسکوپي از محيط هوير استفاده شد اساليدهاي ميکروسکوپي سازي نمونه

در داخل آون نگهداري شدند. در اين  گرادسانتيي درجه 50-45روز در دماي  40-20و به مدت  تهيه شده تا زمان خشک شدن کامل 
هاي ايران و ها دو گونه براي فون کنهکه از ميان آن ندپنج جنس از کنه هاي پتي کوئيد شناسايي شد پژوهش تعداد سيزده گونه متعلق به

 داده شده است.نمايش  **و  * استان جديد گزارش شد که به ترتيب با عالمتهاي کنههشت گونه براي فون 

Euphthiracaroidea: Oribotritiidae: Oribotritia. berlesei ** (Michael, 1898); Mesotritia nuda ** 

(Berlese, 1887); Euphthiracaridae: Acrotritia ardua (C. L. Koch, 1841); Acrotritia pirovaci ** 

Niedbala, 2006. 

Phthiracaroidea: Phthiracaridae: Phthiracarus (Archiphthiracarus) baloghi ** Feider & Suciu 1957; 

Phthiracarus (Phthiracarus) incredibilis ** Niedbała 1983; Phthiracarus (Phthiracarus) lautus ** 

Niedbała 1981; Phthiracarus (Phthiracarus) similis ** Niedbała 1981; Steganacarus (Tropacarus) 

carinatus (C. L. Koch, 1841); Steganacarus (Tropacarus) brevipilus (Berlese,1923); Steganacarus 

(Tropacarus) patruelis* Niedbała 1983; Steganacarus (Tropacarus) pseudocarinatus* Bernini and 

Avanzati 1989; Steganacarus (Steganacarus) magnus ** (Nicolet, 1855).  

 ، گزارش جديد. هاي خاکزيکنه: اريباتيد، فون، های کلیدیواژه
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 به همراهمرند استان آذربایجان شرقی  یناحیه Oribatida (Acari: Sarcoptiformes) یراستههای زیرکنه

 های ایرانبرای فون کنهجدید یک زیرجنس گزارش 

  2مرانرعنا ولیزاده کا و1، الناز موحدزاده1پریسا لطف الهی

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، -1

 گروه بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز -2

prslotfollahy@yahoo.com 

هاي آلي اکثر ترين گروه از بندپايان افقترين و قديمييکي از متداول (Acari: Sarcoptiformes: Oribatida)هاي اريباتيد کنه
مثلي متفاوت، هاي توليداي، روشباشند. اين مخلوقات به خاطر داشتن تعداد زياد گونه، تنوع زيستگاه، تنوع در عادات تغذيهها ميخاک
ي زيستي فقيت تکاملي قابل توجهي دارند. از طرف ديگر نرخ کم زادآوري، چرخهشناختي موهاي ريختي زيستي پيچيده و تفاوتچرخه

ها را به يک استثنا در ها و زادآوري با تاخيرشان، آنها، توليدمثل مکرر مادهطوالني، زندگي بدون مهاجرت، وابستگي کم به خرد زيستگاه
هاي خاکي سرتاسر ها در اکوسيستمها و گلسنگها، جلبکآلي مرده، قارچهاي اريباتيد عمدتا از مواد ها تبديل کرده است. کنهبين کنه

ي راستههاي زيري فون کنههاي زيستي دارند. به منظور مطالعهجهان تغذيه کرده و پتانسيل  مناسبي در معرفي به عنوان شاخص
Oribatida هاي اريباتيد با کمک قيف انجام گرفت، کنه 1393 هايي در اواخر شهريوربرداريدشت مرند استان آذربايجان شرقي، نمونه

ي هوير اساليد ميکروسکوپي تهيه و با  استفاده از منابع در دسترس سازي شدند. سپس با آميختهبرلز جداسازي و با محلول نسبيت شفاف
ها دو آوري و شناسايي شد. از بين آنخانواده، از خاک اين منطقه جمع 22جنس و  26گونه متعلق به  33شناسايي شدند. در مجموع، تعداد 

جنس و يک گونه براي ايران گزارش گونه و دو زيرگونه، براي استان آذربايجان شرقي و يک زير 10خانواده، چهار جنس، يک زيرجنس، 
 ند از: هاي شناسايي شده عبارت بودها و خانوادهها، جنساند. گونهجديد بودند که به ترتيب با )*( و )**( مشخص شده

Aphelacaridae* (Aphelacarus* acarinus* acarinus* (Berlese, 1910)). Ctenacaridae (Ctenacarus 

araneola (Grandjean, 1932); Gilarovella demetrii Lange, 1974). Sphaerochthoniidae 

(Sphaerochthonius splendidus Berlese (1904)). Cosmochthoniidae (Cosmochthonius (C.) asiaticus 

Gordeeva, 1980; Cosmochthonius (Nanochthonius)** ruizi** Kahwash, Subias & Ruiz, 1989; 

Phyllozetes emmae (Berlese, 1910)). Lohmanniidae (Lohmannia (L.) paradoxa (Haller, 1884); 

Papillacarus aciculatus* (Berlese, 1905); Papillacarus chamartinensis Preze- Iniaago, 1967). 

Epilohmanniidae (Epilohmannia cylindrica cylindrica (Berlese, 1904); Epilohmannia sculpturata* 

Balogh & Mahunka, 1980). Euphthiracaridae (Acrotritia ardua (Koch, 1841)). Gymnodamaeidae 

(Jacotella frondeus (Kulijev, 1979)). Licnodamaeidae (Licnodamaeus fissuratus* (Balogh & 

Mahunka, 1965)). Suctobelbellidae (Suctobelbella (S.) italica* (Mahunka, 1966)). Tectocepheidae 

(Tectocepheus velatus (Michael, 1880)). Scutoverticidae (Scutovertex* minutus* (Koch, 1836)). 

Passalozetidae (Passalozetes africanus Grandjean, 1932). Microzetidae (Berlesezetes aegypticus 

(Bayoumi, 1977)). Oribatulidae (Oribatula (Zygoribatula) connexa connexa Berlese, 1904; Oribatula 

(Z.) connexa ucrainica (Iordansky, 1990); Oribatula (O.) tibialis allifera Subías, 2000). Hemileiidae 

(Hemileius (Urubambates)* schachtachtinskoi* (Kulijew, 1961)). Scheloribatidae (Scheloribates (S.) 

laevigatus (Koch, 1835); Scheloribates fimbriatus* fimbriatus* Thor, 1930). Haplozetidae* 

(Baloghiella* foveolata* Akrami & Ebrahimi, 2013). Protoribatidae (Protoribates (P.) paracapucinus 

(Mahunka, 1988)). Punctoribatidae (Punctoribates (P.) liber Paulitchenko, 1991). Galumnidae 

(Galumna (G.) iranensis Mahunka & Akrami, 2001; Galumna (G.) karajica Mahunka & Akrami, 

2001). Acaridae (Rhizoglyphus robini Claspard, 1869; Caloglyphus* cf. rhizoglyphoides* 

(Zachvatkin, 1937); Tyrophagus palmarum Oudemans, 1924; Tyrophagus perniciosus Zachvatkin, 

 بود. E. cylindrica cylindrica (Berlese, 1904)ي غالب در اين مطالعه گونه .(1941

 .Oribatida برداري،نمونهمرند،  ،ف برلزقي های کلیدی:واژه
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 باغات سیب منطقه سلماس، Raphignathidae( Acari: Prostigmata)ی های خانوادهکنه فون

 استان آذربایجان غربی، ایران

  3داود شیردلو  2سید علی صفوی،  1 زاده صدیقه علی

  ؛ه کشاورزی، پردیس دانشگاه ارومیهدانشجوی دکتری حشره شناسی کشاورزی، گروه گیاهپزشکی، دانشکد -1
مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع  شکی،هپزبخش تحقیقات گیا -3 ؛دانشیار، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه -2

  طبیعی استان آذربایجان شرقی، تبریز، ایران
alizadehs64@yahoo.com 

 

 تعلق دارد Raphignathoidea به باالخانوادهکشف شد. اين خانواده  1877اولين بار توسط کرامر،  Raphignathidae يهخانواد     
که شامل خانواده هايي است که در زيستگاههاي خشکي و نيمه آبزي در سرتاسر دنيا وجود دارند. اين باالخانواده از گروه هاي قديمي کنه 

هاي تار عنکبوتي،  ميليون سال قبل بر مي گردد. همچنين اهميت اين باال خانواده در کنترل بيولوژيک کنه 65ي آن به سابقهها است که 
شکارگر هستند و در کنترل بيولوژيک  Raphignathidaeخانواده اعضاي  کنه هاي گالزا و شپشک هاي گياهي به اثبات رسيده است.

حيوانات، محصوالت انباري و حتي در  ي هاي مختلفي مانند: برگ، شاخه، تنه، الشبرگ، خاک، النه ستمنقش مهمي دارند. آنها در اکوسي
هاي کشاورزي  د. گونه هاي شکارگر، با تغذيه از کنه ها و حشرات گياه خوار سبب تعادل طبيعي در اکوسيستمشونگرد و غبار خانه يافت مي

فوقاني خاک و داخل مواد آلي پوسيده و فضوالت حيوانات به فراواني يافت شده و از  مي شوند. گونه هاي شکارگر خاکزي در طبقات
ها عموما داراي پاهاي بلند با حرکات سريع و کليسرهاي دندانه دار قوي با بندپايان کوچک، تخم آنها و غيره تغذيه مي کنند. اين کنه
ترين جنس در اين خانواده  قديمي  Raphignathus Dugés, 1834 . پالپهاي شکاري جهت گرفتن و خرد کردن طعمه مي باشند

. در اين خانواده سه توان آنها را به عنوان عامل کنترل مفيد در خاک در نظر گرفتکنند. بنابراين، مياست و از بندپايان کوچک تغذيه مي
ايديوزوماي بيضي شکل هستند. براي اينکه به  ميکرومتر با بدن نرم و 600تا  200گونه جاي دارند. کنه هايي به درازاي  57جنس با 

براي بررسي تنوع زيستي کنه دشمنان طبيعي دست يابيم، اولين گام شناسايي دشمنان طبيعي در اکوسيستم هاي مختلف است. بنابراين 
اغات سيب شهرستان از خاک و بقاياي گياهي پوسيده ب 1389، نمونه برداريهايي در طول فصل زراعي Raphignathidaeهاي خانواده 

ها با استفاده از محلول  ها از قيف برليز استفاده شد. کنه آوري و شناسايي شدند. براي استخراج کنه سلماس در استان آذربايجان غربي جمع
يي شدند. در هاي ميکروسکوپي داخل محيط هوير نصب و با استفاده از منابع موجود شناسا هاي شفاف شده روي الم نسبيت شفاف و نمونه

براي فون استان آذربايجان غربي جديد بودند. گونه  2جنس مورد شناسايي قرار گرفتند. از اين تعداد يک زير متعلق به گونه  9اين بررسي، 
 شده اند. مشخص  (*)عالمت يک ستاره که با 

Raphignathus zhaoi Hu, Jing & Liang, 1995  

Raphignathus giselae Mayer & Ueckermann, 1989 

Raphignathus gracilis (Rack, 1962)  

Raphignathus hecmatanaensis Khanjani & Ueckermann, 2002 

Raphignathus protaspus Khanjani & Ueckermann, 2003 

Raphignathus africanus Mayer & Ueckermann, 1989 

Raphignathus emirdagiensis Akyol & koç, 2006 

Raphignathus aciculatus* Fan, 2000 

Raphignathus sceptrum* Chaudhri, 1979 

 ، شکارگر، ايديوزوما.Raphignathoideaکنترل بيولوژيک،  های کلیدی:واژه
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 :urticae (Acari  های شهرستان مشهد،زا در گلخانههای تارتن خسارتتفکیک سریع دو گونه از کنه

Tetranychidae) Tetranychus  وturkestani  Tetranychus با استفاده از روش ،Multiplex PCR 

 لیدا فکرت ، حسین صادقی نامقی وسمیرا سینایی

 دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد پزشکی گروه گیاه
 samira_sinaie@yahoo.com 

 

گونه از اين جنس در دنيا  150هاي گياهخوار هستند. تاکنون بالغ بر مهمترين کنهTetranychus Dufour هاي تارتن جنس کنه
ها و مراتع و در مواردي از اهميت اقتصادي بااليي برخوردار هستند. با شناسايي شده است که برخي از آنها آفات مهم مزارع، باغات، جنگل

ها و تعداد محدود صفات تشخيصي، تفکيک شده است، اندازه کوچک اين کنه اي مطالعهطور گستردهسيستماتيک اين جنس به اينکهوجود 
هاي جنس تترانيخوس از نظر مورفولوژيکي مشابه و فقط شکل اندام تناسلي خارجي اغلب  گونه .کندمورفولوژيکي آنها را بسيار مشکل مي

کنند و قابل استفاده براي شناسايي اي افراد بالغ تکيه ميهبر ويژگي شناساييچنين، کليدهاي آدياگوس( در آنها متفاوت است. هم(نر 
 Tetranychusمنظور شناسايي دو گونه تترانيخيد، به multiplex PCRکارگيري روش مراحل نابالغ نيستند. در اين تحقيق، قابليت به

urticae Koch  وTetranychus turkestani Ugarov and Nikolskiشدند مورد شهد يافت ميهاي م، که اغلب در گلخانه
اند، اين مورد استفاده قرار گرفته Tetranychusهاي هاي تشخيصي متعددي براي شناسايي گونهبررسي قرار گرفت. هرچند تاکنون روش

ست. زمان اين دو گونه مورد استفاده قرار گرفته امنظور تفکيک همبه multiplex PCRاي مرحلهپروتوکول تکاولين بار است که يک 
طور قابل توجهي افزايش يافته است به اين ها بهدر شناسايي گونه multiplex PCRکارگيري هاي مولکولي، بهدر مقايسه با ساير روش

اي طراحي شده، مرحلهتک multiplex PCRزمان در يک واکنش تکثير شوند. طور همبه  DNAدهد چندين قطعه دليل که اجازه مي
، سريع، قابل اطمينان، دقيق و ساده است. تمام مراحل پروتوکول شناسايي cytochrome c oxidase subunit 1  (COI)بر اساس ژن

، فقط DNAمنظور استخراج سريع و اقتصادي تواند در حدود چهار ساعت تکميل شود. بهو الکتروفورز( مي DNA ،PCR)شامل استخراج 
مورد استفاده قرار  DNAعنوان منبع خرد شد که به آب مقطر استريل µl20حاوي  ml 1.5يک عدد نمونه تترانيخيد در لوله اپندورف

 Primer Premier 5 (Premierگرفت. پس از طراحي دو پرايمر اختصاصي مستقيم و يک پرايمر عمومي معکوس با استفاده از 
Biosoft International, Palo Alto, CAنتايج نشان داد  ا مورد آزمايش قرار گرفت.سازي دماي اتصال، عملکرد پرايمره( و بهينه

قادر است روي ژل الکتروفورز تشکيل   T.Turkestaniو T.urticaeبراي  multiplex PCRتکثير شده حاصل از واکنش  DNAکه 
(، که T.Turkestaniو  T.urticaeترتيب براي ، به950bpو  740bpباندهايي بدهد که از نظر اندازه طول جفت بازها متفاوت هستند )

هر دو گونه مورد استفاده  DNAشود. زماني که مخلوطي متشکل از حاصل منجر مي PCRبه شناسايي دو گونه بر اساس اندازه قطعه 
توانند ها نيز ميها نشان دادند که مراحل نابالغ کنهها بود. عالوه بر اين، آزمايشقرار گرفت، الگوي باندهاي حاصل قادر به تفکيک گونه

الذکر، گونه ديگري از جنس خوبي توسط اين روش تفکيک شوند. براي اطمينان از اختصاصي بودن واکنش براي دو گونه فوقبه
Tetranychus (T.neocaledonicus) ، در واکنش فوق مورد استفاده قرار گرفت. راندن محصولPCR اي روي ژل، باند قابل مشاهده

 بود. T.turkestaniو  T.urticaeهاي دن آغازگرهاي طراحي شده براي گونهايجاد نکرد که نشان دهنده اختصاصي بو

 .multiplex PCRاي، تترانيخوس، شناسايي مولکولي، حشره، کنه تارتن دولکه های کلیدی:واژه
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( انبارهای کاه وکلش برخی از روستاهای شهرستان مریوان و Acari: Mestigmata) میان استیگما هایفون کنه

 هارومی

 محمد حسن صفرعلیزاده و ، شهرام میرفخراییسیوان نادری

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران، 
sayvannaderi@yahoo.com 

 

 70کنند. تا کنون حدود هاي شگفت انگيز مختلفي زندگي ميها هستند که در زيستگاههاي ميان استيگما گروه مهمي از کنهکنهچکیده: 

ي حيوانات، توانند در خاک و گياه خاک، مواد پوسيده، النهها ميگونه از اين راسته شناسايي و معرفي شده اند. اين کنه 12000خانواده و 
زي روي گياه يا در خاک ستيگمايان شکارگران آزادهاي ميان اها و انبارها يافت شوند. بسياري از گونههاي مختلف گياه، قارچقسمت

هاي کشاورزي ، مطالعه هستند. تعداد زيادي از ميان استيگمايان شکارگر به خاطر توانايي بالقوه شان  به عنوان عوامل بيولوژيک در سيستم
ها و حشرات آفت مطرح هستند. هبه عنوان عوامل بالقوه کنترل بيولوژيک کن Laelapidaeهاي خانواده شده اند. بعضي از کنه

Stratiolaelaps miles (Berlese) هاي قارچ و ها براي کنترل جمعيت پشهکنه خاکزي شکارگر و چند خواري است که در گلخانه
 به عنوان يک عامل Blattisocius tarsalis (Berlese)هاي اخير مطالعات نشان داد که شود. در سالها استفاده ميکنترل تريپس

ي محصوالت انباري غذايي به آفت عمده Ephestia kuehniella Zellerتواند بر عليه ي بيولوژيکي ميبيولوژيکي مانند يک اسلحه
ها از ، بررسي فونستيکي در انبارهاي کاه و کلش برخي از روستاهاي مريوان و اروميه انجام شد. نمونه1394-1393هاي کار رود. طي سال
هاي علوفه اين روستاها برداشته شدند. مطالعه بر روي کاه و کلش، علوفه گندم، يونجه، ماشک، جو، يوالف و کاه و کلش نقاط مختلف انبار

آوري شدند و در کيسه هاي پالستيکي قرار گرفتند و به آزمايشگاه گروه هاي کاه وکلش آلوده به کنه جمعنمونهنخود و لوبيا صورت گرفت. 
هاي موجود با استفاده از قيف برليز و به مدت زمان سه تا چهار روز استخراج شدند. کنه ها در ه منتقل شدند. کنهگياهپزشکي دانشگاه ارومي

درصد نگهداري شدند. سپس با استفاده از محلول الکتوفنل شفاف شدند و در محلول هوير روي الم ميکروسکوبي ، نصب  75اتانول 
 خشک گرديده و براي جلوگيري از نفوذ هوا رطوبت به زير المل با الک عايق بندي شدند. گرديدند. اساليدها به مدت دوهفته در آون

 ;Krantz and Walter, 2009 ; Evans and Till, 1966; Bregetova, 1977 ;ي مانند به وسيله منابعاين اساليدها  سپس

Gerson et al., 2008; Zhang, 2003  جنس  هفتاستيگمايان متعلق به  مياناز راسته گونه  هشت شناسايي شدند. طي اين بررسي
 شهرستان مريوان جديد مي باشد. اين گونه ها شامل: هايکنهفونبرايهاآوري و شناسايي شد. که اين گونهخانواده جمع پنجو 

Family Laelapidae Berlese, 1892; Stratiolaelaps miles (Berlese, 1892); Haemolaelaps casalis 

(Berlese, 1887); Pneumolaelaps sclerotarsus (Costa, 1968); Family Melicharidae Hirschmann, 1962; 

Proctolaelaps pygmaeus (Müller, 1860); Family Blattisociidae Garman,1948; Blattisocius keegani 

Fox, 1947; Family Ameroseiidae Evans, 1961; Ameroseius pseudoplumosus Rack, 1972; Ameroseius 

lanceosetis Liveshitz and Mitrofanov, 1975; Family Trematuridae Berlese, 1917; Trichouropoda 

elegans (Kramer, 1882). 

 .اروميه ، انبارکاه وکلش، مريوان وميان استيگمافون،  های کلیدی:واژه
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Nothrus perezinigoi  گونه گزارش اولین  Mahunka, 1980 (Acari: Oribatida: Nothridae) 

 از آسیا

 ، محمد علی اکرمی و علی ایرانپور پاریزیعلیرضا صالحی سربیژن

 بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز ، شیراز، ایران

 mco.Alisalehi74@yahoo 

 

 4/1 تا 2/0 ازها آن ي. اندازهشوند يم شناخته ،مانند سوسک اي خزه يها کنه  عنوان به نيهمچن( انيگمايتاس نهان) ديباتيار يها کنه
را  خاکزي هاي کنه از بزرگي گروه و دارند يکم يزادآور و يبارور قدرت و نييپا ساز و سوخت نرخ ها، اين کنه. است ريمتغ متريليم

مي عمل نواري هاي کرم واسط ميزبانعنوان  به اريباتيد هاي کنه از تعدادي .دارند مهمي نقش کخا آلي مواد تجزيه در تشکيل داده و
 :Nothridae (Acari خانواده. دارند اهميتمحيطي  يشناسسم يها شيآزما در زيستي شاخصعنوان ها به آن نقش همچنين کنند؛

Oribatida)  جنس سه شاملNothrus Koch, 1835, Novonothrus Hammer, 1966, Trichonothrus Mahunka, 

 گونه  Nothrus palustris Koch, 1839 و باشدي م اين خانواده جنس نيتر بزرگ Nothrus  جنس. است گونه 100 و  1986
 جنوب در شهرستان جيرفت، .(جنوب قطب مناطق درجز )به دارد يجهان يپراکندگ که باشديم گونه 87 شامل و هم اکنون تيپ آن بوده

 با توجه به اينکه مطالعات چنداني روي فون کنه هاي اريباتيد در استان کرمان صورت نگرفته است، طي سال قرار دارد و کرمان استان

سانتي متر  15نمونه هاي از خاک زيستگاه هاي مختلف جمع آوري شد. هر نمونه خاک حدود دو کيلوگرم و از سطح خاک تا عمق  1395
درصد نگه داري و در الکتوفنل شفاف شدند.  75در الکل  نمونه هاي جمع آوري شده ه ها توسط قيف برلز استخراج و سپسگرفته شد. کن

درجه سلسيوس به مدت دو هفته قرار گرفتند. نمونه با استفاده  45کنه هاي شفاف شده به وسيله محلول هوير اساليد شده در آون با دماي 
 Nothrus perezinigoi Mahunka 1980شناسايي شدند. در اين مطالعه گونه، Balogh and Balogh 1992از کليد شناسايي 

 ختير مشخصات از براي اولين بار از ايران و همچنين آسيا گزارش مي شود. اين گونه قبال از آمريکاي جنوبي و اروپا گزارش شده بود.
 از کوتاهتر  k1 يمو شکل، يقاشق پهن، نوتوگاستر يها مو همه ،يناخن تک پاها: کرد اشاره ريز موارد به تواني م گونه نيا مهم يشناس

 هانآ اندازهاساساً  ي ونوتوگاستر ييجلو يموها اي و ييالمال نيب يموها ازتر  کوتاه يتوجه قابلطور  به ييالمال يموها pn1 يمو
 ،قابل مشاهده خطوط يدارا يول ستين دار فلس آنها  سطح و کوچک ينوتوگاستر يها مو يها چهيمو. است هانآ نيب فاصله ازتر کوتاه
 باشد. مي  کرومتريم 790-750 بدن اندازه صاف، رتنوتوگاس سطح و ناتيتزئ يدارا نوتوگاستر يها حفره هيحاش

 .: نهان استيگمايان، گزارش جديد، جيرفتهای کلیدیواژه
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 Caesarodispus samsinaki (Mahunka, 1967) (Acari: Prostigmata: Microdispidae)اولین گزارش کنه 

 از آسیا

 عبدالعظیم مرتضوی و قنبر، حمیدرضا حاجیمحمد صبحی

  شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانگروه حشره

sobhimohammad7@yahoo.com 

 

 Pygmephoroideaهـاي کوچکترين گروه از کنه Microdispidae Cross, 1965 (Acari: Pygmephoroidea)هاي خانواده کنه
 ,Unguidispus Mahunkaهاي هاي متعلق به جنسکنه يگونه از اين خانواده گزارش شده است. همه 115جنس و حدود  19که اخيرآ  هستند

1970 ،Caesarodispus Mahunka, 1977 ،Myrmecodispus Cross, 1965 ،Reductodispus Mahunka, 1977 ، 

Perperipes Cross, 1965  وGlyphidomastax Cross, 1965 که اکثر کنهها در ارتباط هستند. با وجود اينبا انواع مختلفي از مورچه-

و  Perperipesهـاي هـايي از جـنستوانند انگل حشرات باشند. براي مثال گونـهها ميخوار هستند، اما برخي گونهقارچ Microdispidaeهاي 
Glyphidomastax هاي ارتشي مرتبط با مورچه(army ants) هـاي کنند. تمـام گونـههاي آنها تغذيه ميهستند که احتماآل از الروها و يا تخم

 Myrmica Latreille, 1804، Messor Forel, 1890 ،Tetramoriumهـاي جـنس مـرتبط بـا مورچـه Caesarodispusجنس 

Mayr, 1855 ،Temnothorax Mayr, 1861 ، Solenopsis Westwood, 1840  وCrematogaster Lund, 1831  هستند
هـايي کـه ايـن جـنس را از سـاير . مهمترين ويژگياستگونه  12داراي  Caesarodispus. جنس است Myrmicinae يخانوادهکه شامل زير

روي  s( وجـود مـوي 3تـر از پـاي دوم، تر و کلفتوتاهطور واضح ک( پاي اول به2اول بدون ناخن،  يپنجه( پيش1از:  اندکند عبارتها متمايز ميجنس
 ي( حاشـيه5طور واضـح داراي خطـوط متقـاطع، بزرگ، به 2، پمپ حلقي (vestigial)تحليل رفته  3و  1هاي حلقي ( پمپ4پاي اول،  يپنجهپيش

گماي يهـاي هترواسـتبه منظور مطالعه فون کنـه و  1394هاي انجام شده در سال طي نمونه گيريپارچه. پس سينه اي به صورت يک يعقبي صفحه
 يتعـداد يحاو هايلولهاز داخل  C. samsinaki (Mahunka, 1967)مشگين شهر )استان اردبيل(، کنه  ستانمرتبط با حشرات در حوالي شهر

ر اسـاليد يفاف و سپس با استفاده از محلول هـوش اسيدالکتيکها با استفاده از شده بودند، به دست آمد. کنه  يراتور جمع آوريله آسپيمورچه که به وس
و لوله ترسـيم  اختالف فازمجهز به  (Olympus BX51ي )ه شد. خصوصيات مورفولوژيکي با استفاده از ميکروسکوپ نوريها تهکروسکوپي از آنيم

 .C  از گونـه C. samsinakiگونـه  ماده بالغ دارد. C. pusillus Khaustov, 2009اين کنه بيشترين شباهت را به گونه هاي  بررسي شد.

pusillusدر هاي هيستروزومايي بهترژيت با توجه به وجود( طور واضح مشبکC. pusillus  ران هاي هيستروزومايي بهترژيت ،)طور واضح صـاف
داراي چهـار   C. pusillus)در اول يپنجـهو داراي سه سولنيدي روي سـاقران پاي دوم داراي سه مو(   C. pusillusپاي دوم داراي دو مو )در 

 .Furmica rufa L ياز روي مورچـه 1967در سال  Mahunka. اين گونه براي اولين بار توسط شود(، مجزا مياول يپنجهسولنيدي روي ساق
از روي مورچه  و روسيه کراين، بالروسوچک، اباز توصيف شد. اين گونه تا به امروز از جمهوري Khaustovتوسط  2014گزارش شده بود که درسال 

Furmica rufa يگزارش شده است. بنابراين اين اولين گزارش از وجود کنه C. samsinaki است. قاره آسيا  در 

 .Pygmephoroideaهترواستيگماتا، ايران، مورچه،  های کلیدی:واژه
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های انگل سوسک ،Eutarsopolipus elongatus (Heterostigmata: Podapolipidae)ی نخستین گزارش کنه

 ی کارابیده از ایرانخانواده

 سید عبداتعظیم مرتضوی و قنبر، حمیدرضا حاجیملمد تبلی

     شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانگروه حشره

sobhimohammad7@yahoo.com 
 

هـاي تعـدادي از تـرين انگـليکي از مهم Podapolipidae (Acari: Trombidiformes: Heterostigmata)ي وادههاي خانکنه
هـاي آن انگـل هاي آن انگل خارجي و تعداد اندکي از گونـهپوشان است که بسياري از گونهبالي سختهاي حشرات، به ويژه راستهراسته

هـاي ن خانواده داراي تخصص ميزباني در سطح خـانواده هسـتند. بـراي مثـال تمـام گونـههاي ايداخلي حشرات هستند. بسياري از جنس
Coccipolipus Husband, 1972 ي هاي خانوادهانگل سوسکCoccinellidae  گونـه از  260جنس و بيش از  32هستند. تا کنون

 Dorsipesگونـه،  70بـا  Eutarsopolipus Berlese, 1913هـا چهـار جـنس شـامل خانواده شناسايي شده اند که از ميان آناين 

Regenfuss, 1968  ــا ــه،  21ب ــه و  Regenpolipus Husband, 1986گون ــنج گون ــا پ  Ovacarus Stannard andب

Vaishampayan, 1970 هاي جنس ي گونهآوري شده اند. از بين اين چهار جنس، همههاي کارابيد جمعبا سه گونه منحصرا از سوسک
Ovacarus هاي سه جنس ديگر بـه صـورت انگـل کنند، درحالي که گونهورت انگل داخلي در سيستم توليدمثلي ميزبان زندگي ميبه ص

اي، گـروه گونـه 14گونـه توصـيف شـده در غالـب  70، بـا داشـتن Eutarsopolipusکنند. جنس خارجي زيربالپوش ميزبان فعاليت مي
هـاي اي است. يکي از گونههاي گونهيکي از اين گروه acanthomusاي گونه روهگشود که بزرگترين جنس در اين خانواده محسوب مي

 ,Amara aenea (Degeerاست که براي اولين بار از زير بالپوش  Eutarsopolipus elongatus Regenfuss, 1963اين گروه 

1774) (Col.: Carabidae) ي نر اين گونه توسط آوري و شناسايي شد. ولي مرحلهجمعRegenfuss شناسايي نشده بود. طي نمونه-

هاي هترواستيگما مرتبط با حشرات در شهرستان مشگين شهر واقـع در اسـتان ي فون کنهبه منظور مطالعه 1394هايي که در سال برداري
ــاده ــتي )م ــف زيس ــل مختل ــکل از مراح ــي متش ــک کلن ــت، ي ــورت گرف ــران( ص ــي اي ــمال غرب ــل )ش ــادهاردبي ــالغ و ي الروي، م ي ب

يافـت شـد. سوسـک  Amara sp. (Col.: Carabidae)از زير بـالپوش   Eutarsopolipus elongatus Regenfuss, 1963ر(ن
ها از زير بالپوش ميزبان جدا و در داخل اسيدالکتيک شفاف شدند. بـراي تهيـه اسـاليد از آوري شد. کنهشهر جمعميزبان از اطراف مشگين

مجهـز بـه  Olympus BX51ها با استفاده از ميکروسکوپ اختالف فاز ه شد. مورفولوژي کنهاستفاد (Hoyer’s medium)مايع هوير 
 2aو  1a ي بالغ،شود: در مادههاي اين گروه مجزا مياين کنه با توجه به خصوصيات زير از ديگر گونه لوله ترسيم مورد مطالعه قرار گرفت.

ميکروسـتا،  1cران اول و دوم نزديکترند. در نر، مـوي دم مياني موهاي مذکور به پيمماس به آپودم اول و دوم و نيز نسبت به آپو نزديک و
 3aتغييـر شـکل يافتـه، ضـخيم و در انتهـا کنـد و  3bو  1a ،2aي الروي، در مـاده ميکروسـتا. 3aساده و مويي شکل و موي  dموي 

 ,A. litorrea Thomsonو  Amara aeneaن از روي اي شکل.  ايـن گونـه تـا بـه امـروز از آلمـان و اکـرايتغييرشکل يافته و نيزه

 شود.گزارش شده است. بنابراين اين گونه براي اولين بار از ايران گزارش مي1857

 کنه، حشره، انگل، کارابيد، هترواستيگماتا. های کلیدی:واژه
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 راندر جنگل بلوط شهرستان نهاوند، ای Raphignathoidea های باالخانواده بررسی فون کنه

  ، محمد خانجانی و معصومه خانجانیفاطمه صابرفر

 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان، ایران
Fzeshti@gmail.com 

 

هاي زراعي و جنگلي دارها در اکوسيستمهاي اريوفيد و سپرهاي تارتن، کنهدر کنترل بيولوژيک کنه Raphignathoideaباالخانواده 
، گلسنگ، هوموس، خاک، النه پرندگان، ، تنه درختان، خزههاي مختلف شامل: برگ، شاخهها در اکوسيستماهميت دارند. اين کنه

-خانوادهن آنها از ميا که باشدخانواده مي 11شوند. اين باالخانواده داراي محصوالت انباري و حتي در گرد و خاک منازل يافت مي

و   Barbutiidae   ،Camerobidae ،Caligonellidae  ،Cryptognathidae ، Eupalopsellidae ، Raphignathidaeهاي
Stigmaeidae  از ايران گزارش شده است. خانوادهStigmaeidae  بزرگترين خانواده در باالخانوادهRaphignathoidea  است. اين

 Cryptognathidaeجنس از ايران گزارش شده است. در حال حاضر خانواده  12باشد که جنس مي 32خانواده در حال حاضر شامل 
 هاي، فون کنه1392-1394هاي است. طي سال Cryptofavognathusو   Cryptognathus،Favognathusهاي شامل جنس

ررسي شد. براي اين منظور، از خاک زير درختان و جنگل بلوط در منطقه سراب گيان شهرستان نهاوند ب Raphignathoideaباالخانواده 
برداري از اندام هايي هوايي در به آزمايشگاه منتقل شد. نمونهها سپس نمونهبرداري و ها و برگ نمونههاي هوايي شامل شاخهاندام

مو جدا شد هاي روي برگ با قلمکنه برداري از خاک در مهر ماه و آبان ماه صورت گرفت.ارديبهشت ماه و مرداد ماه صورت گرفت و نمونه
ها مستقيماً در محيط هوير اساليد ميکروسکوپي تهيه شد. اين ها از خاک از قيف برليز استفاده شد. سپس از نمونهو براي جداسازي کنه

هاي ه از کنهخانواد 5جنس متعلق به 10گونه از  24شناسايي شدند. در اين مطالعه،  Olympus BX 51نمونه ها با ميکروسکپ 
هاي گونه گونه بيشترين تعداد گونه را داشته و 8با   Stigmaeidaeآوري شد. خانوادهشناسايي و جمع Raphignathoideaباالخانواده  

Zetzelia kamali  وEustigmaeus segnis  آوري شده برحسب خانواده، هاي جمعداشتند. گونهبيشتري  به ترتيب فراواني و پراکنش
 باشند: گونه به شرح زير ميجنس و 

Caligonellidae: Caligonella humilis Koch, 1838; Molothrognathus azizi Ueckermann & Khanjani, 

2002, M. mehrnejadi Liang & Zhang, 1997; Neognathus ueckermanni Bagheri et al., 2010, N. 

terrestris Summers & Schlinger, 1955; Camerobidae: Neophyllobius astragalusi Khanjani & 

Ueckermann, 2007, N. zolfigolii Khanjani, 2010, N. persiaensis Khanjani & Ueckermann, 2007, N. 

asalii Khanjani & Ueckermann, 2007; Cryptognathidae: F. alvandii Khanjnai et al., 2014, F. 

guilanicus Khanjnai et al., 2014, Favognathus mirazii Khanjani & Ueckermann, 2008; 

Raphignathidae: Raphignathus hecmatanaensis Khanjani & Ueckermann, 2003, R. collegiatus 

Atyeo, Baker & Crossley, 1961, R. protaspus Khanjani & Ueckermann, 2003, R. zhaoi Hu, Jing & 

Liang, 1995; Stigmaeidae: Eustigmaeus dogani Khanjani et. al., 2011, E. ioanninensis Kapaxidi & 

Papadoulis, 1999, E. sculptus Doğan & Fan, 2003, E. segnis Koch, 1836; Ledermuelleriopsis zahiri 

Khanjani and Ueckermann, 2002; Stigmaeus shendabadiensis Haddad Irani-Nejad & Lotfollahi, 2010; 

Zetzellia kamalii Kheradmand & Fathipour, 2007, Z. mali Ewing, 1917. 

 .نهاوند، جنگل بلوط، Raphignathoidea: های کلیدیواژه
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 :Dendrolaelaps Halbert (Acari: Mesostigmataهای جنسی جدید از کنهگزارش یک گونه

Digamasellidae) برای ایران 

 و شهروز کاظمی سمیه ابوالقاسمی

 گروه تنوع زیستی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان
 s.abolghasmi69@gmail.com 

 

ها در سطح خاک، د. اين کنهزي و شکارگر هستنها با پراکنش جهاني و اغلب آزاداستيگمايان گروه بزرگي از کنهي ميانهاي راستهکنه
زي يکي از شکارگران مهم بندپايان کوچک مانند هاي خاکشوند. کنههاي پوسيده يافت ميبرگ، روي گياهان، فضوالت و چوبخاک
يکي  Rhodacaroideaي خانوادهکنند. باالها هستند، بنابراين نقش مهمي را در مهار زيستي برخي از آفات ايفا ميها، پادمان و نماتودکنه

 Ologamasidae ،Digamasellidae ،Rhodacaridae ،Halolaelapidaeيهاي اين راسته است که شامل شش خانوادهاز گروه

Laelaptonyssidae  وTeranyssidae ي جنس از خانواده 13گونه متعلق به  261باشد و تا کنون ميDigamasellidae  از سراسر
هاي زي در شمال غرب استان فارس در سالاستيگماي خاکهاي ميانهاي انجام شده روي فون کنهسيدر بررجهان توصيف شده است. 

برگ سطحي جدا شدند، به آوري شده از خاک و خاکهاي جمعهاي موجود از نمونهتولگرين کنه-، با استفاده از قيف برلز1394و  1393
ها اساليد دائمي تهيه رار گرفتند و پس از آن با استفاده از محلول هوير از آناي کوچک حاوي نسبيت قسازي در ظروف شيشهمنظور شفاف

هايي از ماده بالغ آوري و شناسايي شدند که شامل نمونهجمع Monogynaspidaي راستههايي متعلق به زيرشد. در اين پژوهش کنه
ي کُمهر هاي منطقهبرگ در باغه از خاک و خاکبودند. اين گون Dendrolaelaps longiusculus Hirschmann, 1960ي گونه
به  D. longiusculusي شناسي گونههاي مهم ريختهاي ايران جديد است. برخي از ويژگيآوري شد و گزارش آن براي فون کنهجمع

داراي دو جفت اسکلرونودولي ي پودونوتال جفت مو و صفحه15و  22ي پودونوتال و اُپيستونوتال به ترتيب داراي صفحه باشد:شرح ذيل مي
؛ Z5به طور نسبي بلند، طولشان دو برابر موهاي  S5هاي مياني به هم نزديک هستند؛ موهاي که اسکلرونودولي j5هاي در پشت مو

ي جلويي مخرجي؛ حاشيهي عقبي کمي پهن، داراي سه جفت موي پيشمخرجي تقريباً مستطيلي شکل و در ناحيه ˗ي شکميصفحه
 هاي شناسايي شده عبارتند از:دار هستند. ساير گونهاندازه، هر سه شاخه در انتها کمي دندانهي باريک و تقريباً هماراي سه شاخهتکتوم د

Gaeolaelaps aculeifer (G. Canestrini, 1889), Gaeolaelaps queenslandicus (Womersley, 1956), 

Euandrolaelaps karawaiewi (Berlese, 1903), Androlaelaps shealsi Costa, 1968, Ololaelaps placentula 

(Berlese, 1885), Macrholaspis recki (Bregetova & Koroleva, 1960), Pachylaelaps pectinifer (G. & R. 

Canestrini, 1881), Onchodellus karawaiewi (Berlese, 1920), Alliphis halleri (G. & R. Canestrini, 

1888), Evimirus uropodinus Berlese, 1903, Proctolaelaps pygmaeus (Müller, 1859), Antennoseius 

(Antennoseius) bacatus Athias–Henriot, 1961, Lasioseius youcefi Athias-Henriot, 1959, Ameroseius 

lidiae Bregetova, 1977, Gamasiphis lanceolatus Karg, 1987, Parasitus consanguineous Oudemans & 

Voigts, 1904, Rhodacarellus silesiacus Willmann, 1936, Veigaia nemorensis (C. L. Koch, 1892), 

Veigaia planicola Berlese, 1882, Uroobovella difoveolata Hirschmann, & Z.- Nicolo, 1962, 

Uroobovella obovata G. Canestrini & Berlese, 1884, Uropoda orbicularis (Müller, 1776), Polyaspis 

patavinus Berlese, 1881, Discurella modesta (Leonardi, 1899), Nenteria stylifera (Berlese, 1904), 

Uroseius infirmus Berlese, 1887. 

 .شکارگرها، تنوع زيستي، Dendrolaelaps: های کلیدیواژه
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در برخی از نقاط ایران و گزارش یک گونه جدید  Ameroseiidae (Acari: Mesostigmata)های مطالعه فون کنه

  Epicriopsis Berleseاز جنس 

 و علیرضا صبوری ارسالن خلیلی مقدم

 طبیعی دانشگاه تهران، کرجپزشکی، پردیس کشاورزی و منابعگیاه گروه
Arsalan.khalili@gmail.com  

 

ها زندگي آزاد شوند. بيشتر اين کنهها يافت مياند که در همه مکانوه بزرگ از بندپايان با پراکنش جهانياستيگما يک گرهاي ميانکنه
مهرگاني که ممکن است زندگي ها به خاطر تغذيه از بندپايان و ساير بياين کنهشوند. دارند و در خاک، مواد آلي در حال پوسيدن يافت مي

خزه، هاي مختلف شامل از زيستگاه  Ameroseiidae خانواده هايکنه ر قرار دهند، اهميت زيادي دارند.ها و جانوران را تحت تاثيانسان
آذين گياهان و همراه با هاي انباري، گلها، فراورده، قارچپوسيدههاي چوب کود، کاه و کلش، کمپوست، هوموس، خاک، خاکبرگ،

 Tyrophagusهاي جنس النه آنها نيز گزارش شده است و احتماال از قارچ و کنه پستاندارن، پرندگان، جوندگان و حشرات اجتماعي و از

Oudemans, 1924 هاي . به منظور بررسي فون کنهکنندتغذيه ميAmeroseiidaeبرداري از خاک، خاکبرگ، خاک النه ، نمونه
 1391-94اصفهان، خوزستان و گلستان طي سالهاي  هاي چهارمحال و بختياري،ها از مناطق مختلف ايران از جمله: استانمورچه و قارچ

به کمک بيلچه  هاقارچو  سانتي متري( 30)از سطح تا عمق  خاک النه مورچه مقدار معيني از خاک، خاکبرگ،برداري براي نمونهانجام شد. 
 ،(، نام مکان، تاريخGPS بافيايي ). اطالعات الزم از قبيل موقعيت دقيق جغراگرفتهاي پالستيکي مناسب قرار آوري و درون کيسهجمع

 72بعد از ها براي جداسازي  به آزمايشگاه منتقل و درون قيف برلز قرار گرفتند، سپس نمونه موارد مهم و ضروري ديگر ثبت شد.زيستگاه و 
هاي ها سپس به کمک سوزن. اين نمونهافتادنددرصد در زير قيف  70درون محلول الکل به قيف برلز جدا شده و  باساعت بندپايان زنده 

گراد شفاف و با استفاده از محلول هوير از آنها اساليدهاي درجه سانتي 50درصد در دماي  80و با استفاده از اسيد الکتيک  مناسب جدا
از  رفت.قرار خواهند گ )کرج(تهران دانشگاه کشاورزي هاي شناسايي شده در موزه جانورشناسي دانشکدهميکروسکوپي تهيه شد. نمونه

-آوري شد، گزارشي جديد براي فون کنهکه از خاکبرگ جمع Epicriopsis baloghi Kandil, 1987هاي شناسايي شده، گونه گونه

 هاي شناسايي شده به شرح زير است.شود که در ليست زير با عالمت ستاره مشخص شده است. ليست گونههاي ايران محسوب مي

Ameroseius corbiculus (Sowerby, 1806), A. eumorphus Bregetova, 1977, A. furcatus Karg, 

1971, A. lanceosetis Livshitz & Mitrofanov, 1975, A. lidiae Bregetova, 1977, A. nova (Nasr 

and Abu-Awad, 1986, A. parplumosus (Nasr and Abu-Awad, 1986), A. plumea (Oudemans, 

1930), A. plumosus (Oudemans, 1902), A. pseudoplumosus Rack, 1972, A. ulmi Hirschmann, 

1963. Epicriopsis horridus (Kramer, 1876), E. baloghi Kandil, 1987*. Sertitympanum 

aegyptiacus Nasr and Abow-Awad, 1986. 

 .Ameroseiidaeاستيگما، ، ميانEpicriopsisايران،  :های کلیدیواژه

  



 بیستودومین کنگره گیاهپزشکی ایران - 6 تا 9 شهریور 1395- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

 

  512 

512 

 مرتبط با حشرات در استان خراسان شمالی  Mesostigmataای راستههکنه

 3فروغ بهرامی و 2، امید جوهرچی1، علی احدیت1فریبا رضائی

 گروه حشره شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران. -1
 گروه گیاهپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد یزد، ایران  -2
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-غشاييان در مناطق مختلف استان خراسان شمالي، نمونه برداريبالپوشان و بالاستيگماي مرتبط با سختهاي ميانبه منظور شناسايي کنه

هايي مثل هاي مختلف نظير تور زدن، به کارگيري تلهبا استفاده از روش 1394ماه سال روستا از اين استان از فروردين تا آذر  11هايي در 
-هاي مختلف نظير تنهها از بخشها با برداشتن توده النه آنها و در مورد مورچهگودالي، نوري و غيره در مناطق جنگلي، اطراف دامداري

هاي مختلف بدن مانند سطح زيرين و ها از قسمتهاي کنهها يا خاک مناطق گوناگون صورت گرفت و گونههاي درختان مسن، زير سنگ
ها به سطح بدن و بالپوشان( و از محل اتصال بالران پاها يا اطراف قطعات دهاني )در سختها، قفسه سينه، اطراف پيشرويي بالپوش

ها، هيچ ارتباط و اتصالي النه مورچه هاي مرتبط باآوري گرديدند و در خصوص کنهعشاييان( جمعهمچنين بخش زيرين سر حشره )در بال
ها با استفاده ها، جداسازي و شفاف نمودن آنآوري نمونهآوري گرديدند. پس از جمعها جمعها فقط از النه آنبا حشره مشاهده نشد و نمونه

شده  هاي شناسايي صورت گرفت. گونه هاي شناسايي معتبرها با استفاده از کليداز محلول نسبيت و تهيه اساليد توسط هوير، شناسايي کنه
 باشند:به شرح زير مي

Macrochelidae:Gaeolaelaps angusta  -2 (Berlese, 1889); Laelapidae:Macrocheles merdarius  -1 

(Karg, 1965), 3- Laelaspisella berlesi (Joharchi, 2016(, 4- Euandrolaelaps karawaiewi (Berlese, 

1909), 5- Pseudoparasitus missouriensis (Ewing, 1909), 6- Gaeolaelaps aculeifer (Canestrini, 1884), 

7- Cosmolaelaps vacua (Michael, 1891), 8- Coleolaelaps asiaticus (Karg, 1999), 9- Hypoaspis 

pentodoni (Costa, 1971); Phytoseiidae: 10- Neoseiulus sp.; Veigeiidae: 11- Veigaia planicola 

(Berlese, 1892); - Ameroseiidae: 12- Ameroseius corbiculus (Sowerby, 1806); Ologamasidae: 13- 

Gamasiphis lanceolatus (Karg, 1987); Melicharidae: 14- Proctolaelaps pygmaeus (Müller, 1859); 

Pachylaelapidae: 15- Olopachys compositus (Koroleva, 1976); Eviphididae: 16- Scarabaspis sp. 

از روي سطح بدن  1هاي مذکور، گونه در ميان گونه .باشندبراي استان خراسان شمالي جديد مي Laelapidae هاي خانوادهتمامي گونه
از روي  2 ، گونهApidae (.Xylocopa sp)چنين زنبور و هم Scarabaeidae از خانواده ((.Onthophagus spجنس  سوسک

 از خانواده  .Messor spو .Pheidole sp.، Tapinoma sp هاياز النه مورچه 3گونه  ،Scarabaeidaeهاي سطح بدن سوسک

Formicidae، از النه مورچه 4 گونه  sp. Pheidole،  از النه مورچه 5گونه sp. Tapinoma هاي از النه مورچه 6، گونه
Formicidae چهاز النه مور 7، گونه .sp Tapinoma،  از سطح بدن سوسک 8گونه, Motschulskyadspersa  Polyphylla

از النه  10، گونه Scarabaeidae از خانواده  sp.Polyphylla از سطح بدن الرو سوسک 9گونه  ،Scarabaeidae از خانواده 1853 
در ارتباط با  14، گونه Formicidaeاز خانواده  .Tapinoma sp از النه مورچه 15و  13، 12، 11هاي ، گونهFormicidaeهاي مورچه

 اند.جمع آوري شده Formicidaeهاي از النه مورچه 16و گونه  Gryllidaeهاي خانواده سيرسيرک

 فون، گامازينا، فورزي، بجنورد. های کلیدی:واژه
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 از ایرانTuckerella channabasavannai Malik & Kumar (Acari: Tuckerellidae) اولین گزارش گونه 

 و مهدیه اسدی حمید خادم صفدرخانی

 کرمان، ایران باهنر شگاه شهیدبخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دان
 h.khadem6970@gmail.com  

 

 28که معروف به کنه هاي تارتن دروغين زينتي يا کنه هاي طاووسي هستند، خانواده اي کوچک )يک جنس و  Tuckerellidaeخانواده 
ويژگي کنه هاي اين خانواده عبارت اند از: پالپ داراي زائده شست ناخن، کليسرها تغيير شکل  گونه( بوده و پراکنش جهاني دارند. مهمترين

جفت در قسمت هيستروزوما، حداکثر هفـت  26يافته و شالقي، وجود چهار جفت موي پهن و برگي شکل در روي صفحه پروپودوزومايي و 
، 1a ،1b ،1c ،2b ،2c ،3a ،3b ،4a ،4b ،ag1 ،ag2) جفـت مـو در سـطح شـکمي 18جفت موي شالقي بلند در انتهاي بدن و 

g1 ،g2 ،g3 ،g4 ،ps3 ،ps2 ،ps1 رژيم غذايي گياهخواري داشته و عمده ميزبان هاي آنها از خانواده گندميان مي باشـند. در طـي ،)
در اسـيدالکتيک  آوري شده،در شهرستان منوجان استان کرمان کنه ها از روي شاخ و برگ جمع  94-92مطالعات فونستيک در سال هاي 

شفاف و سپس در هوير تثبيت شدند و زيـر استريوميکروسـکوپ مـورد مطالعـه قـرار گرفتنـد. در بـين گونـه هـاي شناسـايي شـده ،کنـه 
Tuckerella channabasavannai  ( از روي گياه گزTamarix aphylla ) جمع آوري و بـراي فـون کنـه هـاي طاووسـي ايـران

 .T و Tuckerella flabellifera Miller، T. japonica Eharaتاکنون سه گونه از اين خانواده با نام هاي  گزارش جديد مي باشد.

hypoterra McDaniel & Morihara  توسط محققان از مناطق شـمالي کشـور  1389و 1385، 1385و  1376به تر تيب در سالهاي
عنوان چهارمين گونه از ايران معرفي مي گـردد. ايـن گونـه بـراي  به T. channabasavannaiجمع آوري و گزارش شده است و گونه

جمع آوري و گزارش شده است. مهمترين مشخصات اين گونه بـه  Saraca indicaاز جنوب هند و از روي گياه  1992اولين بار در سال 
يز عبور مي کند؛ پالپ پنج بنـدي و داراي شرح زير مي باشد: بدن بيضي شکل و روستروم بلند به طوري که از قاعده پيش پنجه پاي اول ن

( ميکـرون اسـت؛ در سـطح پشـتي داراي 188– 195)190 (c5–c5)( و عرض بدن 273 – 277)271 (vi–h1)شست ناخن؛ طول بدن 
که با حاشيه صاف و رگبندي طولي و عرضـي اسـت، پهـن و  viالگوي شبکه اي همراه با تورفتگي؛ موهاي سطح پشتي به استثناي موي 

باهم برابر اسـت و در  f2 و f1طول موهاي ؛ برابر است c4-sceبا فاصله بين موهاي  c4ترده و داراي حاشيه اي مضرس؛ طول موي گس
قسمت عقبي اپيستوزوما شش جفت موي شالقي و بلند وجود دارد. سطح شکمي پوشيده از خطوط طولي و عرضي است )به جز نواحي بين 

که صاف بوده و هيچ خطوطي در آن نواحي ديـده نمـي شـود(. صـفحات پـيش جنسـي، جنسـي و  4aو  3a، محدوده موهاي 1aموهاي 
 مخرجي در هم ادغام شده اند. مرحله پروتونمف، دئوتونمف و نر اين گونه براي اولين بار در دنيا در حال توصيف است.

 هاي تارتن دروغين زينتي، فون، گز، کرمان.کنه های کلیدی:واژه
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 های جنوبی ایراندر استان Varroa destructor (Acari: Varroidae) تیپ کنهتعیین هاپلو

 2و آسیه بلواسی 1، کمال احمدی1 مهدیه اسدی ،1 هزهرا حاجی علیزاد

 کرمان شهیدباهنر دانشگاه کشاورزی، دانشکده گیاهپزشکی، بخش د1
 آزاد قائم شهر دانشگاه کشاورزی، دانشکده گیاهپزشکی، بخش د2

 z. hajializadeh@gmail.com   

 

مطالعه توالي ژن اما توصيف شد. وه در جا  Apis ceranaروي Varroa jacobsoni Oudemans, 1904کنه واروآ ابتدا به عنوان 

، Acari از زير رده واروآ. کنه باشدمي A. mellifera، V. destructorگونه غالب روي نشان داد  سيتوکروم اکسيداز يکميتوکندريايي 
سل اروپايي زنبورعترين خطر براي است. اين آفت جدي Varroidaeو خانواده  Mesostigmata راسته، Parasitoforms باال راسته

 .V  اييميتوکندري DNAاگرچه تعيين توالي و گسترش جهاني دارد.  باشدالرو، شفيره و زنبورهاي کامل ميانگل خارجي است که 

destrucor  هاپلوتيپ( چندين هاپلوتيپ را نشان داد، تنها دو تا از آنهاK  وJقادر به حمله کردن به جمعيت ) هايA. mellifera هستند. 
هاي کنترل مبتني بر علم ژنتيک، تعيين نقاط ضعف کنترل معمولي، شناسايي تواند براي توسعه استراتژيژنومي کنه واروآ مي اطالعات

هاي ژنتيک دادهکنند استفاده شود. ها زنبورعسل ميزبان را پيدا و توليدمثل مياهداف براي کنترل بيولوژيک و نشان دادن اينکه چگونه کنه
با توجه  هستند.هاي مديريت کنترل آفات اساس طراحي و کاربرد موفقيت آميز راهکار ها،بوط به تغييرات ژنتيک جمعيتحاوي اطالعات مر

کنترل بسيار براي آفت  هاي زيستي و خسارتويژگيدر شناخت کنه واروآ  هاپلوتيپمطالعه  به اهميت کنه واورآ در صنعت زنبورداري،
دهد، در اين مطالعه به ميتوکندريايي، اطالعات مهمي در مورد تنوع ژنتيکي مي DNAيه و تحليل با توجه به اينکه تجز .ضروري است

هاي اصفهان، يزد، کرمان، فارس، سيستان و از استان 1395-1392ها طي سال هاي هاي کنه واروآ، کنهمنظور تعيين هاپلوتيپ جمعيت
 70ها در شيشه کوچک حاوي اتانول کنهو خوزستان جمع آوري شدند. سپس بلوچستان، خراسان جنوبي، چهار محال و بختياري، بوشهر 

 & Andersonبر اساس روش  از تک فرد کنه ماده(دي ان آي حشرات کامل ) نگه داري شدند. -20درصد قرار داده و در دماي 

Fuchs (1998)  .اي دري کنه واروآ بوسيله واکنش زنجيرهبراي تعيين هاپلوتيپ، ژن سيتوکروم  اکسيداز ناحيه ژنوم ميتوکناستخراج شد
توصيف شده است، تکثير شد.  Anderson and Fuchs (1998)که توسط  COXRaو  COXFپليمراز با استفاده از پرايمر 

ر ماوراء درصد از هم جدا شدند، با اتيديوم برومايد رنگ آميزي و با نو 1اي پليمراز بوسيله الکتروفورز ژل آگارز محصوالت واکنش زنجيره
که توسط  SacIو  XhoIکنه واروآ مبني بر هضم محصوالت با آنزيم محدودگر  Jو  Kشناسايي هاپلوتيپ  بنفش ديده شدند.

Anderson and Fuchs (1998)  .درصد  2روي ژل آگارز اي پليمراز واکنش زنجيرههضم محصوالت توصيف شده است انجام شد
واکنش  محصوالت هضممورد بررسي قرار گرفت. نتايج الکتروفورز نشان داد ت نور ماوراء بنفش تحرنگ آميزي شده با اتيديوم برومايد 

 سايت هيچ SacI آنزيم با اما هضم شده هانمونه همه در بازي جفت 300 و 270 قطعات توليد به منجر  XhoI آنزيم اي پليمراز بازنجيره

اين مطالعه اولين تحقيق جهت  .بود بررسي مورد هايجمعيت در J ود هاپلوتيپوج عدمو  K هاپلوتيپ وجود بيانگر و نداده نشان برشي
 باشد.در ايران مي V. destructorتعيين هاپلوتيپ 

 . اي پليمرازواکنش زنجيره تنوع ژنتيکي، ژن سيتوکروم اکسيداز زير واحد يک، های کلیدی:واژه
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 در برخی نقاط ایران Pneumolaelaps Berlese (Mesostigmata: Laelapidae)های فون کنه

  1و حمیدرضا کبیری 2، زریر سعیدی 1، علیرضا نعمتی1ارسالن خلیلی مقدم

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران، -1
 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری، شهرکرد، ایران -2

 arsalan.khalili@gmail.com 
 

ها زندگي آزاد شوند. بيشتر اين کنهها يافت مياند که در همه مکاناستيگما يک گروه بزرگ از بندپايان با پراکنش جهانيهاي ميانکنه
مهرگاني که ممکن استيگما به خاطر تغذيه از بندپايان و ساير بيهاي ميانشوند. کنهيدن يافت ميدارند و در خاک، مواد آلي در حال پوس

رفتار شکارگري در  Lealapidaeهاي ها و جانوران را تحت تاثير قرار دهند، اهميت زيادي دارند. تعداد زيادي از کنهاست زندگي انسان
شود اين مسئله باعث مي شوند.اشتهاي هستند که به سرعت تکثير ميپر يها شکارگرانکنه اين دهند.خاک و مواد انباري از خود نشان مي

 Pneumolaelaps Berlese, 1920 هاي مهم در اين خانوادهکي از جنسيآفات باشند  مهار زيستيکه آنها نمايندگان خوبي براي 
برداري از خاک، خاکبرگ، النه مورچه و ايران، نمونه در برخي نقاط Pneumolaelapsهاي جنس است. به منظور بررسي فون کنه

هاي شهرکرد، جنگلهاي بلوط هاي چهارمحال و بختياري ) باغات حاشيه زاينده رود در شهر سامان ، پارکها از نقاط مختلف استانقارچ
ها و باغات در شهرهاي اصفهان و شهر(، اصفهان )پارکشهرهاي لردگان، ناغان و فارسان، مراتع و باغات در شهرهاي بروجن و فرخ

مقدار معيني از خاک، برداري انجام شد. براي نمونه 1391-94شهرهاي ايذه، باغملک و اهواز( طي سالهاي  (شهر( و خوزستان زرين
ي مناسب هاي پالستيکآوري و درون کيسهبه کمک بيلچه جمع هاقارچو  سانتي متري( 30)از سطح تا عمق  خاک النه مورچه خاکبرگ،

 موارد مهم و ضروري ديگر ثبت شد.زيستگاه و  ،(، نام مکان، تاريخGPS با. اطالعات الزم از قبيل موقعيت دقيق جغرافيايي )گرفتقرار 
به  قيف برلز جدا شده و باساعت بندپايان زنده  72بعد از ها براي جداسازي  به آزمايشگاه منتقل و  درون قيف برلز قرار گرفتند، سپس نمونه

 80و با استفاده از اسيد الکتيک  هاي مناسب جداها سپس به کمک سوزن. اين نمونهافتادنددرصد در زير قيف  70درون محلول الکل 
هاي شناسايي درجه سلسيوس شفاف و با استفاده از محلول هوير از آنها اساليدهاي ميکروسکوپي تهيه شد. از گونه 50درصد در دماي 

و  Pneumolaelaps (Hypoaspisella) berlesei (Bernhard in Hirschamnn et al., 1969)شده، گونه 
Pneumolaelaps (Hypoaspisella) lubricoides (Karg, 1971) آوري و شناسايي شدند که گزارشي جديد براي فون جمع

 شوند. هاي ايران محسوب ميکنه

 ايران.، خاک، Laelapidaeاستيگمايان، ميان های کلیدی:واژه
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شرقی، غالت استان آذربایجان انبارهای Cheyletidaeو خانواده Bdelloidea ی باالخانواده شکارگر هایفون کنه

 ایران

فریبا اردشیر ،1حامد عباسی
2

و محمد باقری 
1

 

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه، مراغه، ایران-1
 . تهران. ایرانتحقیقات گیاه پزشکی کشوربخش تحقیقات جانور شناسی، مؤسسه  -2 
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کنترل  توجه قرار گرفته است. در ک آفات مورديولوژيکنترل ب ، استفاده ازييايميسموم ش کاربرداثرات سوء مردم از يآگاه امروزه به دنبال
ن منظور يبه هم .کننديشکارگرها استفاده م ها( وتي)پاراز هاها(، انگل)پاتوژني کروبيل مرعوامينظ يعيآفات ازدشمنان طب کيولوژيب

ن يار ن قدم ديهر منطقه، به عنوان اول مواد غذايي و غالت و انبارهايي باغ ،يزراع يهاستمياکوس در موجود يعيدشمنان طب ييشناسا
توان يمنطقه م وکنترل بالقوه در هريعوامل ب ييرا با شناسايکند زيآفات را فراهم م يقيکنترل تلف يط الزم برايرود و شراينه به شمار ميزم

هاي دهد که کنهها نشان ميبررسي ها انجام داد.انبوه آن يوکنترل، پرورش و رهاسازين عوامل بيت از ايحما ينهيرا در زم يبعد يهاقدم
که  زمانيو تا  شدهبا محصوالت به انبارها آورده  هاکنه جمعيتز تمال زياد قسمتي اباشند که به احهاي طبيعي ميانباري داراي زيستگاه

زنند، در انبارها خسارت مي کشاورزي به محصوالت انباريهاي با توجه به اينکه کنهيابد. شرايط مناسب باشد مراحل رشديشان ادامه مي
شرقي با استان آذربايجان ها در کنترل بيولوژيک موثر خواهد بود.بکارگيري آنهاي شکارگر موجود در انبارها براي بنابراين شناسايي گونه

هاي توليد آرد کشور شناخته شده و تاکنون هيچ هاي آرد و گندم از جمله قطبها و آسيابسيلوي غالت، کارخانه 40داشتن بيش از 
در اين زمينه در اين مناطق صورت نگرفته است،  تحقيقي يچگونهو ه نبودههاي انباري آرد و گندم اين استان در دست اطالعي از فون کنه

  خانوادهباالاي شکارگر هبه منظور بررسي فون کنه.هاي آرد و گندم در اين استان هدف اين پژوهش قرار گرفتبنابراين بررسي فون کنه
Bdelloideaو خانواده Cheyletidae هاي متعددي از غالت موجود در انبار، برداريشرقي، نمونه در انبارهاي غالت استان آذربايجان

ها با استفاده از نمونه صورت پذيرفت. 1393 -1394در طول فصل زراعي سال ها هاي اطراف آنخاک هاي آردسازي و، کارخانهسيلوها
 13در اين بررسييه گرديد. ها اساليد ميکروسکوپي تهقيف برليز جداسازي شدند و سپس با استفاده از محلول نسبيت شفاف شدند و از آن

هاي ايران جديد بود ک گونه براي فون کنهيها خانواده به شرح زير مورد شناسايي قرار گرفتند که از بين آن 3جنس و  11گونه متعلق به 
 که با عالمت )*( مشخص شده است.

Bdellidae: Spinibdella cronini Baker and Balock, 1944; Bdella muscorum Ewing, 1909; Biscirus 

iranensis Paktinat-Saeej and Bagheri, 2015; Cyta latirostris Hermann, 1804; Cunaxidae :Armascirus 

hastus* Shiba, 1986; Pulaeus karma, Chudhri, 1977; Cunaxoides croceus (Koch, 1838); Cunaxa 

setirostris (Hermann, 1804); Cheyletidae: Acaropsellina sollers Kuzin, 1940; Cheyletus carnifex 

Zachvatkin, 1935; Cheyletus cacahuamilpensis Baker, 1971; Cheyletus trouessarti Oudemans, 1902; 

Lepidocheyla gracilis Volgini, 1963. 

 .، گزارش جديد، فوناستيگمايانپيشهاي شکارگر، کنههای کلیدی:واژه

  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEtLyvwf3MAhUKKpoKHfU6CLsQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iripp.ir%2F&usg=AFQjCNHdHCbMABR74vgAvV7Owg64h-_ZpA&bvm=bv.123325700,d.bGs
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEtLyvwf3MAhUKKpoKHfU6CLsQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iripp.ir%2F&usg=AFQjCNHdHCbMABR74vgAvV7Owg64h-_ZpA&bvm=bv.123325700,d.bGs
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در استان کرمان،  Tuckerellidaeو  Tenuipalpidaeنی جدید برای شش گونه از کنه های خانواده گزارش میزبا

 ایران 

 و مهدیه اسدی حمید خادم صفدرخانی

 بخش گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهیدباهنرکرمان. -1
2-  h.khadem6970@gmail.com 

 

، بـاالگروه Raphignathinaگـروه ، Tetranychoideaمتعلق بـه باالخـانواده  Tuckerellidae و  Tenuipalpidaeخانواده هاي 
Eleutherengonides زيرراســته ،Prostigmata راســته ،Trombidiformes  و باالراســتهAcariformes در هــر دو  .شــندبامــي

ها به دو اين کنهه يک و مهم محصوالت کشاورزي به حساب مي آيند و پراکنش جهاني دارند. خانواده گونه هايي وجود دارند که آفات درج
هاي مختلف گياه خسـارت زده و در روش غيـر زنند که در روش مستقيم با تغذيه از اندامروش مستقيم و غير مستقيم به گياهان آسيب مي

مـي شـوند. کنـه هـاي خـانواده خـش ويـروس در گياهـان منـاطق مختلـف هاي مختلف گياهي باعث انتشار و پمستقيم با انتقال ويروس
Tenuipalpidae هاي پهنهاي کنهنام هب (Flat mites) هاي تارتن دروغينکنه يا (False spider mites)  ناميده مـي شـوند و بـا

به نام هاي کنه هاي طاووسي  Tuckerellidaeگونه خانواده اي بسيار بزرگ است اما کنه هاي خانواده  1000جنس و بيش از  37داشتن 
(Peacock mites)  يا کنه هاي تارتن دروغين زينتي(Ornamental false spider mites) ايـن خـانواده نسـبتأ شـوندناميده مـي .

ل به يک اندام گونه مي باشد. کليسر در اين دو خانواده تغيير شکل داده و بند اول و دوم آن تبدي 28کوچک بوده و تنها داراي يک جنس و 
قلبي شکل به نام  استايلوفور شده و بند سوم نيز به حالت استايلت درآمده و هنگام تغذيه باعث آسيب رساندن به سلول مي شـوند. در طـي 

و  Tenuipalpidaeدر شهرستان منوجان استان کرمان انجام شده کنه هاي خـانواده هـاي  94 -92مطالعات فونستيک که در سال هاي 
Tuckerellidae در اسيدالکتيک شفاف و سپس در هوير تثبيـت شـدند. در  در زير استريوميکروسکوپ از روي شاخ و برگ جمع آوري و

 به شرح زير است: Tenuipalpidaeبين گونه هاي شناسايي شده اسامي ميزبان هاي جديد و کنه ها از خانواده 

1) Aegyptobia pavlovskii (Reck, 1951)                                            new host: Punica granatum 

2) A. tragardhi Sayed 1950                                                              new host: Ziziphus sp. 

3) Cenopalpus pennatisetis (Wainstein, 1958)                                 new host: Salix discolor 

4) Tenuipalpus euonymi Khosrowshahi, 1991                             new host: Syzygium cumini 

5) T. portulacae Parsi, Khosrowshahi & Farid, 1990                  new host: Ziziphus sp. 

  رت اند از:ميزبان هاي قديمي معرفي شده براي گونه هاي فوق به ترتيب عبا

1) Ephedra procera 2) Thuja orientalis 3) Populus sp. 4) Euonymus sp., Robinia pseudoacacia, 

Crataegus monogyna و Rosa woodsii 5) Portulaca oleracea 

 يک گونه از روي ميزبان جديد به شرح زير جمع آوري شد: Tuckerellidaeاز خانواده  

1) Tuckerella channabasavannai Malik & Kumar, 1992               new host: Tamarix aphylla 

 و از جنوب هند جمع آوري شده است. Saraca indicaاين گونه قبال از روي گياه 

 کنه هاي پهن، کنه هاي طاووسي، ميزبان جديد، منوجان. های کلیدی:واژه

  

mailto:h.khadem6970@gmail.com


 بیستودومین کنگره گیاهپزشکی ایران - 6 تا 9 شهریور 1395- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

 

  518 

518 

برای  Polyaspis Berles (Acari: Mesostigmata:Polyaspididae)های جنس ی جدید از کنهگزارش یک گونه

 ایران

 و شهروز کاظمی طلعت خالصی

گروه تنوع زیستی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته  -1
 کرمان

 talat.khalesi@gmail.com 
 

ها از ها با پراکنش جهاني و اغلب آزادزي و شکارگر هستند. تعداد قابل توجهي از آنگروه بزرگي از کنه استيگمايانهاي راسته ميانکنه
توانند موجب کاهش استفاده از هاي مختلف، ميمهرگان آفت در زيستگاهشوند و با تغذيه از برخي بيعوامل کنترل بيولوژيک محسوب مي

بزرگترين آنهاست و بيشترين تعداد  Monogynaspidaشود که ر به سه زيرراسته تقسيم ميسموم شيميايي شوند. اين گروه در حال حاض
داراي تنوع زيادي  Uropodinaهاي شود. کنهتقسيم مي Uropodinaو  Gamasinaگونه را در بر دارد. اين زيرراسته خود به دو گروه 

ي پستانداران، پرندگان و ا، کودهاي حيواني و همچنين النههبرگ جنگل_هاي هوموسي، کمپوست، لجن، خاکهستند و اغلب در خاک
، Diarthrophalloidea ،Thinozerconoideشوند. اين گروه در حال حاضر به چهار باالخانواده )حشرات يافت مي
Microgynioide ،Uropodoideaي شود. باالخانواده(، تقسيم ميUropodoidea رين اين يا يوروپوديناي پيشرفته، پر تعدادت

هاي اين باالخانواده در ايران باشد. اطالعات ما در مورد گونهگونه توصيف شده در جهان مي 2200ها است و شامل بيش از باالخانواده
 ,Oplitis iranicus Kazemi & Kontschánاند که دو گونه گونه از آنها از ايران گزارش شده 35خيلي اندک است و تا کنون تنها 

-هاي مياندر بررسي فون کنهاند. براي دنيا جديد بوده Neodiscopoma persica Kazemi & Kontschán, 2007و  2007

آوري و سپس به آزمايشگاه کنه شناسي برگ جمعهايي از خاک و خاکي عنبرآباد در استان کرمان، نمونهزي در منطقهاستيگماي خاک
هاي آنها جدا تولگرين کنه -فناوري پيشرفته کرمان منتقل و با استفاده از قيف برلز گروه تنوع زيستي در دانشگاه تحصيالت تکميلي و

شدند تا هاي جداسازي شده براي شفاف شدن به مدت يک الي دو روز در درون ظروف کوچک حاوي محلول نسبيت قرار داده شدند. کنه
ها با استفاده از مايع هوير و بر روي الم ميکروسکوپي اساليد ونهمحنويات بدن آنها خارج و براي مطالعه آماده شوند و سپس از اين نم

، Macrochelidae ،Laelapidae ،Ologamasidae ،Ascidaeي متعلق به خانوادههايي در اين پژوهش نمونهشد. دائمي تهيه 
Parasitidae ،Rhodacaridae ،Digamasellidae ،Polyaspididae ،Urodinychidae ،Uropodidae ،Trematuridae 

هاي ايران جديد براي فون کنه Polyaspis repandus Berlese, 1904ي که گزارش گونه آوري شدندجمع Polyaspididaeو 
هاي اين خانواده با فاصله داشتن پيش ران پاهاي نخست از يکديگر و همچنين دارا بودن پايه تريتواسترنوم شود. اگرچه کنهمحسوب مي

گرفتند، اما در حال حاضر در قرار مي Polyaspidoideaعرضي معادل دو برابر طول پايه تريتواسترنوم( در باالخانواده  عريض )تقريبا با
ي توان به موارد زير اشاره کرد: صفحههاي مهم ريخت شناسي اين گونه ميشوند. از ويژگيطبقه بندي مي Uropodoideaي باالخانواده

ي اي شکل قرار گرفته؛ صفحهاي روي صفحات کوچک و تقريبا دايرها کوچک و باريک؛ موهاي حاشيه( نسبتPygidial shiledدمي )
 اي سوزني شکل هستند.جنسي تقريبا شش ضلعي؛ تمام موهاي قسمت سينه

 مزواستيگماتا، شکارگرهاي آزادزي.، Polyaspis: های کلیدیواژه
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 Kermaniaخسارت  پروانه کرم چوبخوار پسته، گیری برای کنترل بررسی کارایی روش اخالل در جفت

pistaciella Amsel (Lep.: Oinophylidae)  

 3، سهیل فرید1پور، علی محمدی2، مهدی ناصری1آرمان آوندفقیه

 شناسی کشاورزی، تهران، ایران،پزشکی کشور، بخش تحقیقات حشرهموسسه تحقیقات گیاه

 پزشکی، کرمان، ایرانکرمان، بخش تحقیقات گیاهمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان 

 سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، مدیریت حفظ نباتات کرمان، ایران

armanfaghih@yahoo.fr 
 

باشـد کـه عمليـات در کشـور مي ، از آفات پستهKermania pistacielle Amsel (Lep.: Oinophylidae)پروانه چوبخوار پسته، 
هـاي ها بر روي حشـرات مفيـد باغگيرد. با توجه به آثار سوء اين سمپاشيمبارزه شيميايي همه ساله به منظور کاهش خسارت آن انجام مي

د شـده باشد. شناسـايي فرومـون جنسـي توليـهاي جديد کنترل اين آفت ضروري ميپسته و فون دشمنان طبيعي آفات پسته، توسعه روش
هـاي کنتـرل ايـن آفـت بـا اسـتفاده از ، امکان توسـعه روش2-acetoxy-12-heptadecene-(2S,12Z)توسط افراد ماده اين حشره، 

-Isomateپخش کننده فرومون  1000و  500فرومون را فراهم ساخته است. در اين تحقيق کارايي روش اخالل در جفت گيري به وسيله 

KP  ساخت شرکت(Shin Etsuدر هر هکتار با روش مبارزه شيميايي در سـال، ژا )در يـک بـاغ پسـته در شهرسـتان 1392-93هاي پن 
ميلـي  5/97کرمان مقايسه شد. هر تيمار در يک قطعه آزمايشي به مساحت حدود پنج هکتار انجام گرديد. هر پخش کننده فرومون حـاوي 

در يک لوله يک سيم آلومينيومي و در لوله ديگر ترکيب فرومون قرار داشت  گرم فرومون و شامل دو لوله موازي از جنس پلي اتيلن بود که
شد. پخش کننده هاي فرومون قبل از آغاز ظهور حشـرات کامـل پروانـه کـرم چوبخـوار پسـته در تـاريخ و به دور شاخه درخت پيچيده مي

متري بر روي درختان نصب  شدند. در تيمـار  5/1ود با فواصل مساوي بر روي شاخه هاي بااليي درختان پسته در ارتفاع حد 11/12/1392
 500متـر و در تيمـار  5/2کننـده بـا فاصـله حـدود کننده فرومون در هکتار بر روي هـر درخـت قطعـه آزمايشـي يـک پخشپخش 1000
صب گرديدنـد.  ولـي متر از يکديگر ن 5کننده با فاصله حدود کننده فرومون در هکتار بر روي هر دو درخت قطعه آزمايشي يک پخشپخش

تعداد پخش کننده هاي فرومون بر روي درختان حاشيه قطعات آزمايشي دو برابر بود. شکار تله هاي پايش و درصد خوشه هـاي آلـوده بـه 
آفت تعيين و درصدهاي کاهش شکار تله هاي پايش و خوشه هاي آلوده به آفت در قطعات اخالل در جفت گيري نسبت به قطعـه کنتـرل 

مورد مقايسه آماري قرار گرفتند. نتايج نشان داد کـه در قطعـات اخـالل در   Tukeyمحاسبه و به روش تجزيه واريانس و آزمونشيميايي 
درصد و خوشه هاي آلوده به ترتيـب  92و 95پخش کننده فرومون، شکار تله هاي پايش به ترتيب  1000و  500جفت گيري با تراکم هاي 

ترل شيميايي بود. آلودگي خوشه ها در قطعات اخالل در جفت گيري و کنترل شيميايي تفاوت معني داري درصد کمتر از قطعه کن 32و   47
پخـش  500نداشتند.  نتايج نشان داد که تراکم بيشتر پخش کننده هاي فرومون موجب کاهش بيشتر خسارت آفـت نگرديـد و اسـتفاده از 

مي باشد و کارآيي مشابه کنترل شـيميايي آفـت دارد. توسـعه اسـتفاده از روش  کننده فرومون در هر هکتار براي کنترل خسارت آفت کافي
 اخالل در جفت گيري عالوه بر کنترل آفت موجب کاهش آثار مخرب سموم شيميايي بر سالمت انسان و محيط زيست خواهد گرديد.

 فرومون، اخالل در جفت گيري ، پسته.های کلیدی: واژه
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،  Zeuzera pyrina L. (Lep.: Cossidae)یری برای کنترل خسارت  کرم خراط، کارایی روش اخالل در جفت گ

 های گردوی کشوردر باغZEUTECتوسط محصول تجاری 

 4و رضا شهسواری 3، سید وحید فرهنگی2، محمد جعفرلو1، آرمان آوندفقیه1فاطمه شفقی

 موسسه تحقبقات گیاهپزشکی کشور -1

 یعی آذربایجان شرقیمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طب-2 

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قزوین -3 

 حفظ نباتات استان قزوین. پست الکترونیکی  -4 

Azadehshafaghi@yahoo.com 
 

شود. خسارت اين آفت به ر ما محسوب ميترين آفات گردو در کشو، از مهمL. (Lep.: Cossidae) Zeuzera pyrina کرم خراط،

در . ويژه در مناطق کشت و کار گردو در حاشيه بيابان هاي کشور چشمگير بوده و مخرب ترين آفت گردو در اين مناطق شناخته شده است

ساخت )  ZEUTECاين تحقيق کارايي روش اخالل در جفت گيري براي کنترل خسارت کرم خراط  با استفاده از محصول تجاري 
مورد بررسي  1394در دو استان آذربايجان شرقي و قزوين در سال Espanola de Desarrollos Quimicod (Sociedad شرکت

کرت شاهد )بدون هيچ روش کنترلي براي کرم خراط(، هر کرت به  5کرت به عنوان اخالل در جفتگيري و   5قرار گرفت. آزمايش در 
عدد پخش کننده  300لب گردو، انجام شد. قبل از ظهور نخستين پروانه کرم خراط، در هر هکتار مساحت حدود يک هکتار با درختان غا

فرومون به درختان موجود در کرت هاي مربوطه نصب گرديدند. در هر کرت سه تله فروموني براي بررسي کارايي اخالل در جهت يابي 
 15شاخه يک ساله  8ان نسبت به شمارش سوراخ هاي الروي بر روي پروانه هاي نر کرم خراط قرار داده شد. همچنين در آخر تابست

درخت گردو در مرکز هر کرت اقدام گرديد و ميانگين هاي تعداد اين سوراخ ها بر روي هر شاخه براي بررسي کارايي روش اخالل در جفت 
هاي فروموني در قطعات آزمايشي که در آنها روش مورد مقايسه قرار گرفت. تله  t-test گيري در کنترل خسارت آفت با استفاده از آزمون

اخالل در جفت گيري انجام شده بود در هر دو استان اجراي تحقيق هيچ پروانه کرم خراطي را در طول مدت آزمايش شکار نکردند. در 
ل در جفت گيري حالي که تله هاي نصب شده در کرت هاي شاهد حشرات کامل آفت را شکار کردند. اين مطلب مويد موفقيت اخال

حشرات کامل آفت با اين محصوالت و با تعداد پخش کننده هاي به کار رفته در قطعات آزمايشي بود. ميانگين تعداد سوراخ هاي الروي بر 
در آنها انجام شده بود  ZEUTECروي شاخه هاي يک ساله درختان گردو در قطعاتي که روش اخالل در جفت گيري به وسيله محصول  

به 696/1± 134/0و  174/0±037/0و در استان آذربايجان شرقي  390/4± 232/0و   693/1±169/0به ترتيب در استان قزوين و شاهد 
داشتند. ميانگين تعداد سوراخ هاي الروي بر روي شاخه هاي يک ساله در  %1دست آمد که در هر دو استان، تفاوت معني دار در سطح 

در آنها انجام شده بود در هر دو محل اجراي تحقيق به طور معني دار کمتر از قطعات شاهد بود که قطعاتي که روش اخالل در جفت گيري 
نشان دهنده کارايي روش اخالل در جفت گيري به وسيله اين  محصول در کنترل خسارت کرم خراط در شرايط محل هاي اجراي تحقيق 

 بود.

 يي، آفت گردو.پخش کننده فرومون، کنترل غير شيميا های کلیدی:واژه
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در  هاو تعیین میزان پارازیتیسم آنStreblote siva (Lefebvre)خوار دو نواری ی برگپرهدشمنان طبیعی شب

 ی بوشهرمنطقه

 5فی حقانیطمصو 4، ابراهیم عزیزخانی3، ناصر معینی نقده2زمانی ، عباسعلی1ناصرفرار

منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و پزشکی، پردیس کشاورزی و دانشجوی دکتری، گروه گیاه- 1
 آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بوشهر

 پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، دانشیارگروه گیاه -2

 انشاه، پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرماستادیار گروه گیاه -3
  ها و مراتع کشور، تهراناستادیار گروه حفاظت و حمایت، موسسه تحقیقات جنگل -4

 پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوجدانشیار گروه گیاه-5
farrar29@gmail.com 

 

ار درختان کنار، خواز آفات مهم برگ، Streblote siva (Lefebvre) (Lep., Lasiocampidae)خوار دو نواري، ي برگپرهشب
هاي اين درختان تغذيه کرده و ضمن ايجاد . الرو اين حشره از برگگرددآکاسيا و کنوکارپوس در مناطق مختلف جنوب کشور محسوب مي

شود. اين حشره در گذشته خسارت اقتصادي ها موجب ضعف عمومي درخت و کاهش شديد توليد در درختان کنار ميخسارت شديد به برگ
هاي خوزستان، بوشهر و ي درخت وارداتي کنوکارپوس در اماکن شهري و صنعتي استانهي نداشته است، اما پس از کشت گستردهقابل توج

ها مطرح شده است. عدم توجه به هرمزگان، اين آفت نيز به شدت طغيان نموده و به عنوان تهديدي جدي براي فضاي سبز اين استان
تواند ي گياهي غير بومي، ميي گياهان و عدم آگاهي از پيامدهاي کشت وسيع يک گونهي در توسعهاثرات احتمالي دستکاري تنوع زيست

ي کم خطر به يک آفت جدي شود. با توجه به اين نکته جهت مهار اين حشره، شناسايي و ميزان کارايي باعث گسترش و تبديل يک گونه
هاي تخم، الروهاي سنين مختلف و شفيره اين آفت مطابق يدهاي اين آفت، دستهدشمنان طبيعي آن امري الزم است. براي تعيين پارازيتوئ

آوري گرديد و ضمن پرورش جداگانه هر يک از اين مراحل در داخل ظروف پتري، ي نمونه برداري منظم از طبيعت جمعبا يک برنامه
تعيين شد. بر اين اساس، زنبور پارازيتوئيد انفرادي و داخلي پارازيتوئيدهاي موجود شناسايي و ميزان پارازيتيسم هر کدام به طور جداگانه 

Anastatus sp. ي از خانوادهEupelmidae هاي اين خانواده که پارازيتوييد مراحل اکثر جنسبر خالف که آوري و شناسايي شد جمع
ماه آبان 16اولين زنبورها از تخم ميزبان در خوار دو نواري خارج گرديد. خروج ي برگپرهباشند، از تخم شبالروي و شفيرگي حشرات مي

خوار دو نواري حاصل از نسل اول در اوايل آبان بود. ميانگين نرخ هاي برگپرهريزي شباتفاق افتاد که مطابق با زمان تخم 1394
 Compsilura concinnata (Meigen)و  Pales murina Mesnilيدو گونهدرصد برآورد شد. 3/21± 3/3پارازيتيسم روي تخم 

ي الروهاي سنين مختلف اين آفت شناسايي گرديد. گونه، به عنوان پارازيتوئيد Tachinidaeي هاي خانوادهاز مگس .Drino spو جنس
C. concinnata درصد برآورد شد. تخم 5/10±9/0کند. ميانگين پارازيتيسم زايي ميزبان خود را پارازيته ميبه صورت مستقيم و زنده-

پره ريزي روي بدن الرو شببه صورت مستقيم روي بدن ميزبان انجام شد. الروهاي اين مگس بالفاصله پس از تخم .Drino spريزي 
ي هاي گونه( و درصد پارازيتيسم اين مگس کمتر از ده درصد به دست آمد. تخمovolarviparityميزبان شدند )تفريخ شده و وارد بدن 

P. murina شد. در بين پارازيتوئيدهاي خوار بلعيده ي برگپرهطح برگ گذاشته شده و توسط الروهاي شبکوچک بوده و روي س
خوار دو نواري نشان داد و ميزان پارازيتيسم آن ي برگپرهکارايي بيشتري در کنترل جمعيت شب P. murinaي گونهشناسايي شده، 

کند و در صورت پارازيتوئيد جمعيت اين حشره را به طور طبيعي مهار مي درصد به دست آمد. اين تحقيق نشان داد که تعدادي 7/0±9/38
 توان از اين پارازيتوئيدها جهت مهار آن استفاده کرد.  طغيان اين حشره، مي

الس شب پره ي برگخوار دو نواري، دشمنان طبيعي، کنوکارپوس، کنار، زنبور پارازيتوييد آناستاتوس، مگس تاکينيده، پ های کلیدی:واژه

 مورينا.
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روی سه  Phthorimaea operculella (Lep.: Gelechiidae)زمینی، بررسی پارامترهای جدول زندگی بید سیب

 زمینی در آزمایشگاه سیب رقم

 
 3، مونا شفیعی2، الله پرویز1ناهید واعظ

 

 ی کشاورزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، پزشکی دانشکده: استادیار گروه گیاه2و  1

 ی کشاورزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانپزشکی دانشکده: دانشجوی سابق کارشناسی ارشد گروه گیاه3
naheedvaez@gmail.com 

 
 يني،        زماز آفات مهم سيب يکي Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae) زميني،بيد سيب

Solanum tuberosum L.، زمينيسيب به انبار در هم و مزرعه در هم آفت شود. اينمي محسوب دنيا از جمله ايران نقاط بيشتر در 
هاي مارفونا، زميني به نامهاي سه رقم سيبزميني روي غدهي حاضر، پارامترهاي رشد جمعيت بيد سيبدر مطالعه.کندمي وارد خسارت
ي رشد گراد )دماي بهينهي سانتيدرجه 35±2و پرورش آزمايشگاهي( و  گراد )دماي بررسيي سانتيدرجه 27±2و جلي در دو دماي آريندا 

 هاي)تاريکي : روشنايي( مورد بررسي قرار گرفت. داده 16:  8ي نوري درصد و دوره 65 ± 5آفت( در آزمايشگاه تحت شرايط رطوبي 
 مورد توکي روش با هاميانگين و شده تجزيه SPSS توسط فاکتوريل واريانس يتجزيه آزمون با تصادفي کامال طرح قالب در آزمايش
-زميني دارند. کمداري روي برخي پارامترهاي جمعيتي بيد سيبنتايج آماري نشان داد که هم دما و هم رقم اثر معني. گرفتند قرار مقايسه

 14/76 ± 8/2ترين مقدار آن )و بيش Cº 27تخم( روي رقم جلي در دماي  21/73 ± 0/3اده )ترين تعداد تخم گذاشته شده به ازاي يک م
ترين نرخ ماده/ ماده/ روز(، کم  mr= 122/0 ± 003/0ترين نرخ ذاتي افزايش جمعيت )ديده شد. کم Cº 35تخم( روي رقم آريندا در دماي 

ماده/ ماده/ روز( و  λ= 13/1 ± 004/0ترين نرخ متناهي افزايش جمعيت )مماده/ ماده/ روز(، ک 0R= 15/32 ± 13/5خالص توليد مثل )
 Cº 27در دماي  Tو  mr ،0Rديده شد. مقدار  Cº 27روز( روي رقم جلي در دماي  T= 44/28 ± 43/0ترين مدت زمان يک نسل )بيش

روز و روي رقم آريندا  98/27 ± 13/0ه/ ماده/ روز و ماد 01/34 ± 76/2ماده/ ماده/ روز،     126/0 ± 002/0ترتيب، روي رقم مارفونا به
چنين مقدار اين پارامترها روز تعيين شد. هم 19/28 ± 15/0ماده/ ماده/ روز و  16/40 ± 45/3ماده/ ماده/ روز،  131/0 ± 002/0ترتيب، به

روز و  63/27 ± 74/0ماده/ ماده/ روز و  40/33 ± 83/2ماده/ ماده/ روز،  127/0 ± 003/0ترتيب، روي رقم مارفونا به Cº 35در دماي 
، mrدست آمد. مقدار روز به23/28 ± 59/0ماده/ ماده/ روز و   18/45 ± 60/2ماده/ ماده/ روز،  135/0 ± 002/0ترتيب، روي رقم آريندا به

0R  وT  روي رقم جلي در دمايCº 35 87/27 ± 91/3ده/ ماده/ روز و ما 58/32 ± 76/2ماده/ ماده/ روز،  125/0 ± 003/0ترتيب، به 
روز تعيين شد. نتايج تحقيق حاضر نشان داد که رقم جلي به دليل پايين بودن نرخ ذاتي افزايش جمعيت، نرخ خالص توليد مثل و نرخ 

-بوده و مي ها در دماهاي مورد آزمايش براي نشو و نماي بيد سيب زميني نامطلوبمتناهي افزايش جمعيت آفت در آن نسبت به بقيه رقم

 هاي مديريت تلفيقي بيد سيب زميني از آن استفاده کرد.  توان در برنامه
 

 .زميني، جدول زندگي، نرخ ذاتي رشد جمعيتبيد سيب های کلیدی:واژه
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بررسی خسارت آفات تحت تأثیر نسبت های مختلف ردیف های کشت ذرت و لوبیا در دو سیستم با کنترل و بدون 

 زکنترل علف های هر

 *2و حسین صادقی 1ایمان ساسان فر

 دانشجوی کارشناسی ارشد بخش گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز -1
دانشکده  –دانشگاه شیراز –دانشیار بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز: شیراز-2

 ین صادقیحس -بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست  –کشاورزی
sadeghih@shirazu.ac.ir 

 

سيستم کشت مخلوط هنگامي سودمند است که منابع محيطي مورد نياز دو گونه به طور مناسب از يکديگر جدا باشند به طوريکه اين گونه 
ر مقايسه با کشت خالص آنها ها در کنار يکديگر قارد باشند از شرايط محيطي استفاده بهينه نمايند. غالباً عملکرد يک يا هر دو گياه زراعي د

مي باشد که يکي از  "حبوبات –سيستم کشت غالت "کمتر است. البته ترکيب عملکرد آنها بيشتر خواهد بود. يکي از اين سيستمها کشت، 
ط ذرت و معمول ترين انواع زراعت مخلوط است و در بسياري از نقاط جهان گسترش دارد. به منظور ارزيابي آفات احتمالي در کشت مخلـو
)طـول و لوبيا آزمايشي در دو حالت  با کنترل و بدون کنترل علف هاي هرز در ايستگاه تحقيقاتي دانشـکده ي کشـاورزي دانشـگاه شـيراز 

بـه  90-91در سال زراعـي  متر( 1810دقيقه شمالي و ارتفاع از سطح دريا  50درجه و  29دقيقه شرقي و  46درجه و  52عرض جغرافيايي 
در پايان، با اسـتفاده تکرار انجام شد.  4ا در آمد. اين آزمايش در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي وبه صورت فاکتوريل با مرحله ي اجر

ها گرديد مقادير عددي حاصل از اندازه گيري صفات ها تاييد شد و سپس اقدام به تجزيه مرکب دادهاز آزمون مدل خطي، همگني واريانس
تيمارهاي آزمايشي عبارت از نسبت هاي  ها با آزمون دانکن انجام گرفت.تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين  SASيافزار آماربه کمک نرم
و همچنين کشت خالص آنها )ذرت خالص، لوبيا خالص( بود.نتايج نشان داد عالئم آفات برگخوار در مزرعه بر  2:2و  1:3 - 3:1ذرت و لوبيا 

هاي  بدون کنترل علف هاي هرز بيشتر مشاهده گرديد و بر روي گياهان زراعي مورد تحقيـق ) بـه روي علف هرز تاج خروس و در کرت 

بـود  Tettigonia viridissimaعالئمي نداشت و اين آفات برگخوار ديگر شامل ملخ هاي سبز  (Agrotis spجز خسارت برگخواري .

ي سبز برروي علف هاي هـرز مسـتقر شـدند ولـي بـر روي لوبيـا هـا که جمعيت آنها در ابتداي فصل زياد بود و سپس کم گرديد. ملخ ها
خط کاشت ذرت و  3خسارتي را ايجاد نکردند.  شدت آفت آگروتيس در تيماري که  تعداد رديف هاي  کشت ذرت بيشتر از لوبيا بود )تيمار 

شاهده شد. از نظر بررسي و ارزيابي شدت آن کمتر م weed freeخط کاشت لوبيا( کمتر بود و خصوصاً خسارت برگخواري در کرتهاي   1
جمعيـت آفـات و  (weed free)نسبت به بدون علـف هـرز  (weedy)و خسارت آفات و بيماريها نيز کالً در کرت هاي داراي علف هرز 

ط و سـودمند تم کشت مخلوط لوبيا و ذرت همراه با مصـرف نيتـروژن قابـل اخـتالسبا توجه به نتايج بدست آمده سيبيماري ها بيشتر بود. 
  خواهد بود و قابل توصيه براي کشاورزان مي باشد.

 .کشت مخلوط، آفات و علف هاي هرز واژه های کلیدی:
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لوبیا در دو سیستم با کنترل و  -بررسی خسارت آفات تحت تأثیر نسبت های مختلف ردیف های کشت گلرنگ 

 بدون کنترل علف های هرز

   2و  ایمان ساسان فر*1حسین صادقی

 دانشجوی کارشناسی ارشد بخش گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز -1
دانشکده  –دانشگاه شیراز –دانشیار بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز: شیراز-2

 حسین صادقی -بخش مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست  –کشاورزی
sadeghih@shirazu.ac.ir 

  

مي باشد که يکي از معمول ترين انواع زراعت مخلوط است و در  "حبوبات –سيستم کشت غالت "اکثر سيستم هاي کشت مخلوط، 
بسياري از نقاط جهان گسترش دارد. در حاليکه ساير سيتم هاي کشت نظير سيستم کشت لوبيا و گلرنگ کمتر مورد مطالعه واقع شده است. 

لي در کشت مخلوط گلرنگ و لوبيا آزمايشي در دو حالت  با کنترل و بدون کنترل علف هاي هرز در ايستگاه به منظور ارزيابي آفات احتما
دقيقه شمالي و  50درجه و  29دقيقه شرقي و  46درجه و  52)طول و عرض جغرافيايي تحقيقاتي دانشکده ي کشاورزي دانشگاه شيراز 

به مرحله ي اجرا در آمد. اين آزمايش در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي وبه  90-91در سال زراعي  متر( 1810ارتفاع از سطح دريا 
ها تاييد شد و سپس اقدام به تجزيه مرکب در پايان، با استفاده از آزمون مدل خطي، همگني واريانستکرار انجام شد.  4صورت فاکتوريل با 

ها با آزمون تجزيه واريانس و مقايسه ميانگين  SASافزار آماريک نرمها گرديد مقادير عددي حاصل از اندازه گيري صفات به کمداده
و همچنين کشت خالص آنها )گلرنگ  2:2و  1:3 - 3:1تيمارهاي آزمايشي عبارت از نسبت هاي متفاوت گلرنگ و لوبيا دانکن انجام گرفت. 

وژن ، عملکرد وتمام صفات هر دو گياه گلرنگ و لوبيا را خالص، لوبيا خالص( بود. بطور کلي نتايج نشان داد که سيتم کشت مخلوط و نيتر
کيلوگرم نيتروژن درهکتار براي گلرنگ  75و مصرف بطور معني داري تحت تاثير قرار داد. نتايج نشان دادند که نوع سيستم کشت مخلوط 

وار در اين مزرعه بر روي علف هرز تاج داراي باالترين عملکرد و نسبت برابري سطح زمين مي باشد. نتايج نشان داد عالئم آفات برگخ
خروس و در کرت هاي  بدون کنترل علف هاي هرز بيشتر مشاهده گرديد و بر روي گياهان زراعي مورد تحقيق ) به جز خسارت برگ 

يت است که جمع Tettigonia viridissima( عالئمي نداشت . آفات برگخوار ديگر بيشتر شامل ملخ هاي سبز Agrotis spخواري .
آنها در ابتداي فصل زياد بود و سپس کم گرديد و برروي علف هاي هرز مستقر شدند ولي بر روي لوبيا ها خسارتي را ايجاد نکردند.  شدت 

خط کاشت لوبيا( کمتر بود  1خط کاشت گلرنگ و  3آفت آگروتيس در تيماري که  تعداد رديف هاي  کشت گلرنگ بيشتر از لوبيا بود )تيمار 
تم کشت مخلوط لوبيا و سبا توجه به نتايج بدست آمده سي کمتر مشاهده شد. weed freeخسارت برگخواري در تيمار هاي   و خصوصاً

از نظر بررسي و ارزيابي شدت و خسارت آفات و بيماريها  گلرنگ قابل اختالط و سودمند خواهد بود و قابل توصيه براي کشاورزان مي باشد.
 جمعيت آفات و بيماري ها بيشتر بود.  (weed free)نسبت به بدون علف هرز  (weedy)علف هرز  نيز کالً در کرت هاي داراي

 کشت مخلوط، آفات و علف هاي هرز. واژه های کلیدی:
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  (Kuwayama)بررسی کارایی سه نوع تله چسبی در کاهش جمعیت پسیل آسیائی مرکبات 
Diaphorina citri 

 3یه رنجبر، سم2، مهدی ناصری1پورعلی محمدی

 شناسی کشاورزی، تهران، ایران، پزشکی کشور، بخش تحقیقات حشرهموسسه تحقیقات گیاه -1

 پزشکی، کرمان، ایرانمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، بخش تحقیقات گیاه -2

 مان، ایرانپزشکی، کرمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان جیرفت، بخش تحقیقات گیاه -3

ali.mohammadipour@gmail.com. 
 

ايران  يکي از آفات مهم باغات مرکبات جنوب کشور Diaphorina citri Kuwayama (Hem.: Psyllidae)پسيل آسيايي مرکبات، 
آورد، اما بيشترين اهميت آن به دليل ها، خسارتهايي به درختان مرکبات وارد مياست که با تغذيه از شيره نباتي در پشت برگها و روي جوانه

انتقال باکتري مولد بيماري خطرناک گرينينگ است. تحقيق حاضر تأثير کارتهاي چسبنده در کاهش جمعيت پسيل مرکبات را مورد ارزيابي 
تيمار شامل سه نوع تله رنگي سبز)دو نوع(، زرد)چهار نوع(،  11 هاي کامل تصادفي باقرار داده است. اين آزمايش در قالب طرح بلوک

ساله با  35تکرار در باغي داراي درختان ليموترش محلي  4بدون رنگ چسبنده )ترانسپرانت( به عنوان شاهد با  آبي)چهار نوع( و کارت هاي
متري در داخل کانوپي هر  2سانتي متر، در ارتفاع  24*10 متري انجام شد. بدين منظور تله ها به صورت کارتهايي به ابعاد 5ارتفاع حدود 

متر بود. تله ها هر هفته  100متر و فاصله بين دو بلوک حداقل  20درخت در جهت شمال قرار داده شدند. فاصله تله ها در داخل هر بلوک 
ر دو سطح چسبنده اقدام شد. کليه تيمارها ه چسبيده )مجموع پوره، حشرات کامل( بر روي يک بار تعويض و نسبت به شمارش پسيل هاي

يع شدند. نتايج آزمايش در منطقه ارزوئيه از استان کرمان نشان داد که توز در داخل هر بلوک هر هفته يک بار مجددا به صورت تصادفي
 ± 81/1591ه ايراني با جلب عدد حشره در هر تله بود ، پس از آن تل 50/22438 ± 49/2129اي با بيشترين جلب مربوط به تله زرد کره

هاي زرد عدد حشره در هر تله قرارگرفتند. کمترين جلب را تله 8745 ± 23/733عدد حشره در هر تله و تله زرد انگليس با جلب  5/13558
ا جلب ب ACPعدد حشره در هر تله و  05/1700 ± 5/313عدد حشره در هر تله، هلندي با جلب  5/3567 ± 69/533اسپانيائي با جلب 

عدد حشره در هر تله داشتند. نتايج تجزيه آماري اثر جهت جغرافيايي و ارتفاع تله در شکار پسيل مرکبات نشان داد  5/3127 ± 81/1591
متري از سطح زمين بهترين نتيجه را داشت. در منطقه جيرفت بيشترين ميزان جلب حشره نر در  5/1که نصب تله در جهت جنوب و ارتفاع 

 ±25/1با جلب تعداد و  ايهاي نارنجي کرهعدد حشره در هر تله مشاهده شد و پس از آن تله 70/50 ±94/0اسپانيايي و به ميزان زرد تيمار
حشره ماده در  03/47 ±93/0حشره در هر تله قرار داشتند. حداکثر ميزان شکار حشرات ماده در تيمار تله زرد اسپانيايي به ميزان  27/44

حشره در هر تله قرار داشت. نتايج تجزيه آماري اثر جهت جغرافيايي و  6/40 ±97/0با ميانگين  ايد و پس از آن تله نارنجي کرههر تله بو
 متري از سطح زمين بهترين نتيجه را داشته است. 5/1ارتفاع تله در شکار پسيل مرکبات نشان داد که نصب تله در جهت جنوب و ارتفاع 

 ، بيماري گرينينگ، تله رنگي، رنگ.Diaphorina citri: پسيل آسيايي مرکبات، یدیهای کلواژه 

  

mailto:ali.mohammadipour@gmail.com
mailto:ali.mohammadipour@gmail.com


 بیستودومین کنگره گیاهپزشکی ایران - 6 تا 9 شهریور 1395- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

 

  526 

526 

 های مختلف گلرنگ به مگس گلرنگ در کشت پاییزه در استان کردستانارزیابی مقاومت ژنوتیپ

 2، عبداله شریعتی1صالح الدین کمانگر

 طبیعی کردستان، سنندج، ایران بخش تحقیقات گیاهپزشکی،  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع -1
 بخش تحقیقات علوم کشاورزی،  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان، سنندج، ایران -2 

salahkamangar@yahoo.com  
 

اي در ميزان توليد و فات اصلي گلرنگ، کاهش قابل مالحظهبه عنوان يکي از آ Acanthiophilus helianthi Rossiمگس گلرنگ 
باشد، براي بررسي هاي مناسب کنترل اين آفت ميکند. از آنجايي که استفاده از ارقام مقاوم يکي از روشروغن استحصالي ايجاد مي

تکرار در  3هاي کامل تصادفي با بلوکرقم و ژنوتيپ مختلف گلرنگ، به مگس گلرنگ در کشت پاييزه، آزمايشي در قالب طرح  10مقاومت 
هاي شدت و ميزان آلودگي، خسارت و عملکرد ايستگاه تحقيقات کشاورزي گريزه در طي دو فصل زراعي انجام شد. در اين آزمايش شاخص

روي عملکرد، وزن  گرفتند. به منظور بررسي تاثير آفتهاي مختلف محاسبه و مورد مقايسه قرار و وزن هزار دانه و درصد روغن در کرت
هزار دانه و درصد روغن محصول، يک قطعه مشابه قطعه اصلي کشت و دو نوبت عليه مگس گلرنگ سمپاشي شد. نتايج نشان داد که اين 

گردد. ميزان کاهش عملکرد در ارقام ( موجب کاهش وزن هزار دانه، درصد روغن و عملکرد محصول مي%1داري)در سطحآفت بطور معني
درصد بود. نتايج تجزيه  22درصد و کاهش وزن هزار دانه در اثر خسارت آفت  20درصد، کاهش درصد روغن  60تا  40 مختلف بين

هاي آلوده، تعداد الرو و شفيره، درصد و تعداد بذور صدمه ديده، وزن هزار دانه، درصد واريانس داده هاي به دست آمده در مورد درصد غوزه
درصد بين تيمارهاي آزمايشي بود. بر اساس مقايسه ميانگين  1دار در سطح انگر وجود اختالف آماري معنيروغن دانه و عملکرد محصول بي

( کمترين درصد 98/9±67/54) Syrian""( بيشترين و رقم 72/7±33/79) Lesaf" "( و 33/81±94/0) "محلي اصفهان"ها، ارقام داده
( کمترين تعداد 67/9±40/3) "محلي مرند"( بيشترين و 34±94/2) "محلي اصفهان"ام آلوده را دارا بودند. بر همين اساس ارقهاي غوزه

تر بود و به لحاظ تعداد ( از ساير ارقام حساس37/4±32/22) "Lesaf"الرو و شفيره در غوزه را داشتند. از نظردرصد بذور صدمه ديده رقم 
 "محلي مرند"( و ژنوتيپ 01/31±137) "Syrian"م ( بيشترين و رق33/305±48/37) "محلي اصفهان"بذور صدمه ديده، 

هاي مورد يررسي در دو گروه ( کمترين تعداد بذور صدمه ديده را داشتند. بر اساس نتايج  به دست آمده، ارقام و ژنوتيپ37/10±70/135)
فيره در غوزه و باالترين درصد و تعداد بذور آلوده، بيشترين تعداد الرو و شهاي اصلي قرار گرفتند. گروه اول آنهايي که بيشترين درصد غوزه

، Lesaf،""S-541""، "محلي اصفهان"ها را حساس به مگس گلرنگ در نظر گرفت عبارتند از: توان آنصدمه ديده را دارا بودند و مي
""Dinser  و  "محلي اصفهان"که در اين بين، ارقام  "آلمانه درشت"و""Lesaf دوم که کمترين درصد  تر بودند. گروهاز بقيه حساس

ها را به طور توان آنترين درصد و تعداد بذور صدمه ديده را دارا بودند و ميآلوده، کمترين تعداد الرو و شفيره در غوزه و پايينهاي غوزه
رقم   هابودند و در بين آن "IL111"و  "411"، "سينا"، "محلي مرند"، Syrian""نسبي مقاوم به مگس گلرنگ برشمرد شامل: 

"Syrian" تر بودند.، مقاوم"محلي مرند" و ژنوبيپ 

 ، مقاومت، ژنوتيپ، کشت پاييزه، کردستان.Acanthiophilus helianti مگس گلرنگ،  های کلیدی:واژه
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 خوار نیشکر بر روی سه رقم مختلف گیاه نیشکر در شرایط آزمایشگاهیریزی  پروانه ساقهترجیح تخم

 4، منصور غنیان3، ارسالن جمشید نیا2نوشین زندی سوهانی، 1مهدی بی مثل شعربافی

 گروه گیاهپزشکی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان  -2و1
 گروه حشره شناسی و بیماریهای گیاهی، پردیس ابوریحان دانشگاه تهران- 3
 ستانگروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوز -4 
 nzandisohani@yahoo.com 

 

و از آفات مهم  .Sesamia sppخوار نيشکر بيش از صد هزار هکتار از اراضي استان خوزستان به کشت نيشکر اختصاص دارد. پروانه ساقه
باشد. به اين منظور بهترين روش مبارزه با اين آفت استفاده از عوامل کنترل بيولوژيکي مي  اين گياه در استان خوزستان است.زاي خسارت

 Telenomusهاي حاصل از پروانه آفت براي پرورش انبوه زنبور پارازيتوئيد آن پروانه آفت سزاميا در آزمايشگاه پرورش داده شده و تخم

busseolae Gahan (Hym: Scelionidae) دد. گردر مزرعه رهاسازي مي به کار گرفته مي شود. سپس زنبور پارازيتوئيد با تراکم باال
در شرايط آزمايشگاهي  S. cretica) (ترين رقم نيشکر براي بيشترين استحصال تخم از پروانه سزاميا اين آزمايش با هدف تعيين مناسب

شوند در هاي خوزستان کشت ميوصنعتدر حال حاضر در کشتکه  69CPو  48CP ، 57CP طراحي و اجرا گرديد. سه رقم تجاري
خوار سزاميا از مزارع نيشکر کشت و صنعت حکيم فارابي واقع در جنوب استان خوزستان جمع روهاي پروانه ساقهال. آزمايشات استفاده شدند

سانتيمتر تا ظهور حشرات کامل پرورش داده  15هاي نيشکر برش داده شده به طول تقريبي آوري گرديد. سپس در آزمايشگاه بر روي ساقه
 16:  8، دوره نوري  C°1±30هاي جوان سه واريته نيشکر در دماي نه ماده سزاميا بر روي ساقهميانگين کل تعداد تخم ريزي پرواشدند. 

تکرار بود و در هر تکرار يک جفت پروانه نر و ماده  5بررسي و شمارش شد. آزمايشات شامل  %70±5)روشنايي : تاريکي( و رطوبت نسبي 
اي پالستيکي شفاف نگهداري شدند. از هر واريته نيشکر سه ساقه )در ظروف استوانههمراه ساقه هاي جوان هر سه نوع واريته نيشکر در به

هاي جوان سه نوع واريته نيشکر هاي گذاشته شده پروانه ماده، بر روي ساقهساقه( در داخل هر ظرف قرار داده شد. تعداد تخم 9کل تعداد 
پروانه ماده سزاميا ادامه يافت. براساس نتايج بدست آمده، ميانگين کل  روزانه به صورت جداگانه شمارش شد و اين شمارش تا پايان عمر

ها درصد از کل تخم 44/28عدد تخم معادل  71عدد تخم بود، که از اين تعداد  6/249هاي پروانه ماده سزاميا بر روي هر سه واريته  تخم
و روي  CP 57 ها بر روي ساقه هاي واريتهاز کل تخمدرصد  6/28عدد تخم معادل  4/71، تعداد  48CPبر روي ساقه هاي واريته 

ها گذاشته شد که تفاوت تخم ريزي بر روي درصد از کل تخم 96/42عدد تخم معادل  2/107ميانگين تعداد  69CP هاي واريتهساقه
نيشکر بدست آمد. براساس  69CPه هاي واريتريزي در روي بوتهمعني دار بود. بنابراين به طور ميانگين بيشترين ميزان تخم 69CPواريته 

 گردد.به عنوان واريته مرجح نيشکر براي پرورش آزمايشگاهي پروانه هاي ساقه خوار سزاميا پيشنهاد مي 69CPاين نتايج واريته 

 : ترجيح تخم ريزي، ساقه خوار، نيشکر، سزاميا.واژه های کلیدی
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 ی با استفاده از محلول پاشی کودالقای مقاومت سیستمیک در کدو علیه کنه تارتن دولکه ا

 سمیرا خدایاری

 55181-83111کدپستی  استادیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه مراغه،
khodayari@maragheh.ac.ir 

 

والت کشاورزي سبب بروز آسيب هاي امروزه استفاده بيش از حد از سموم کشاورزي و کود هاي شيميايي جهت افزايش کيفيت محص
به دليل حفظ امنيت غذايي، سالمت محيط زيست و جلوگيري از مقاومت آفات  جبران ناپذيري به محيط زيست و انسان گرديده است.

فات، ترکيبي نسبت به آفتکش ها نياز به استفاده از روش هاي جديد کنترل آفات در بحث مديريت تلفيقي آنها وجود دارد. مديريت تلفيقي آ
از روش هاي حفاظت از گياه است که جمعيت آفات را زير آستانه اقتصادي نگه مي دارد، اين روش ها شامل روش هاي شيميايي، زراعي و 
بيولوژيکي است و مقاومت گياه ميزبان را هم شامل مي شود. عوامل مختلفي نظير مصرف کودها و آفتکش ها، آبياري به موقع و ايجاد 

هينه براي رشد گياه مي توانند روي مقاومت گياه ميزبان تأثير بگذارند. استفاده از کودها به روش محلول پاشي روي گياه در مقايسه شرايط ب
با زماني که از طريق خاک مصرف مي شود هم مقادير کمتري را مي طلبد و هم در زمان کوتاهتري جذب گياه مي گردد. مطالعات قبلي 

نمک هاي فسفات و پتاسيم مي تواند به طور موضعي از گياه در مقابل پاتوژن ها محافظت کند. به منظور بررسي نشان داده که اسپري 
امکان القاي مقاومت سيستميک در گياه کدو از طريق محلول پاشي پتاسيم و فسفر در مقابل آفات مکنده، جدول زندگي کنه تارتن دولکه 

مورد مطالعه قرار گرفت.  (EZRA F1)بر روي گياه کدو خورشتي رقم  Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae)اي 
گونه گياهان  150گونه ميزبان گزارش شده و آفت جدي بيش از  900کنه تارتن دولکه اي يک آفت گياهخوار است که از بيش از 

وليدمثل باال خيلي سريع به آستانه زيان اقتصادي کشاورزي و زينتي است. جمعيت اين کنه به دليل نمو سريع، دوره رشدي کوتاه و نرخ ت
 ml.L-1 30و  10، 1که حاوي هر دو عنصر مورد نظر مي باشد با سه غلظت  Kکود فسفاليم  مي رسد و کيفيت گياه را کاهش مي دهد.

اليز داده ها بر اساس نظريه در سه نوبت محلول پاشي شد. نوبت اول مرحله دو برگي گياه و دفعات بعد با فاصله يک هفته تکرار شد. آن
بر روز،  λ ،18/1بر روز، r ،166/0انجام شد و پارامترهاي جدول زندگي به صورت  Liuو  Chiمرحله اي -جدول زندگي دوجنسي سني

0R ،72/10  فرد وT ،17/14  روز براي شاهد به دست آمد. مقاومت سيستميک از طريق محلول پاشي کود فسفاليمK  ر )د 10در دو غلظت
)بيش از رنج توصيه شده( با کاهش معني دار مقادير پارامترهاي جدول زندگي کنه تارتن دولکه اي در گياه کدو القاء  30رنج توصيه شده( و 

 گرديد.

 ، کدو.K، فسفاليم Tetranychus urticaeمديريت آفات،  های کلیدی:واژه
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 ر شرایط آزمایشگاه دTuta absoluta (Meyrick) فرنگی شناسی و روند تخمریزی بید گوجهمطالعه زیست 

  3و آرزو یوسفی پرشکوه2، شهرام فرخی1پورسیده راضیه احمدی

 شناسی، دانشگاه لرستانارشد حشرهآموخته کارشناسیدانش -1
ش تحقیقات پزشکی کشور، بخاستادیار و کارشناس ارشد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه -3و  2 

 کنترل بیولوژیک
r_ahmadipoor@yahoo.com 

 

فرنگي در دنيا يکي از آفات مهم گياه گوجه Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)فرنگي بيد گوجه
ين آفت بومي آمريکاي جنوبي بوده و در ايران براي اولين بار در سال شود که از نظر اقتصادي داراي اهميت زيادي است. امحسوب مي

دهد و اين آفت کليدي همه مراحل گياه ميزبان را مورد حمله قرار مي هاي کشور گزارش شده است.از اروميه و سپس از ساير استان 1389
ويژه العات کافي از جدول زندگي و بيولوژي آفات بهشود. بنابراين داشتن اطدرصد موجب خسارت مي 100در صورت عدم کنترل آفت تا 

 T. absolutaي جدول زندگي تفکيک سنين الروي براي موفقيت در مديريت تلفيقي آفت حائز اهميت است. تحقيقات متعددي در زمينه
يک از مراحل نابالغ توجه  رشدي به تفکيک هر یي الروي حشره محاسبه و به طول دورهانجام شده که در اغلب آنها مجموع طول دوره

فرنگي، روند تخمريزي و شناسي و رفتار بيد گوجهمنظور تکميل اطالعات اوليه در خصوص زيستکمتري شده است. در اين پژوهش، به
درجه سلسيوس، رطوبت  25فرنگي )رقم فالت( در دماي روي برگ گوجه هاي رشدي هر يک از مراحل زيستي اين آفتطول دوره

 6فرنگي هاي تازه بيد گوجهساعت تاريکي بررسي شد. براي بدست آوردن تخم 8ساعت روشنايي و  16درصد، دوره نوري  70±10نسبي
ريزي، حشرات کامل حذف شدند. بعد از فرنگي رهاسازي و پس از تخم)نر و ماده( به ازاي هر برگچه گوجه T. absolutaعدد حشره بالغ 

متر( قرار داده شد و تا زمان تبديل سانتي 9×6×5/4طور مجزا و انفرادي در ظروف پرورش )ي سن يک بهعدد از الروها 30ها، تفريخ تخم
به حشرات کامل طول دوره زندگي هر يک از مراحل الروي با بررسي روزانه براي مشاهده کپسول سر الرو محاسبه گرديد. قطر کپسول 

ترتيب ج بدست آمده نشان داد که طول دوره جنيني، الروي و شفيرگي به سر بهترين مشخصه براي تفکيک سنين الروي است. نتاي
روز آن مربوط  12/24±79/0روز است که  18/39±80/1روز و طول دوره يک نسل اين آفت  47/7±09/0و  20/0±51/12، 06/0±66/4

،  38/2±10/0، 06/3±12/0از آنها به ترتيب ي زندگي هر کدام باشد. آفت داراي چهار سن الروي است که طول دورهبه مراحل نابالغ مي
روز محاسبه شد.  12/9±44/0و  91/11±93/0گيري کرده روز و طول عمر حشرات کامل نر و ماده جفت 81/4±11/0و  10/0±67/2

که از این تعداد  گذاردعدد تخم مي 2/122±07/7طور ميانگين در طول عمر خود همچنين مشخص شد که هر حشره ماده به

ترتيب در سطح رويي و زيرين برگ گذاشته شد. بيشترين تعداد تخم در دومين روز تخمريزي حشره  عدد به 62/49±4و  49/5±5/72

 92/0±11/0روز و طول دوره قبل و بعد از تخمريزي به ترتيب  81/8±40/0طور ميانگين دوره تخمريزي حشره ماده به ماده مشاهده شد.
 يد. روز محاسبه گرد 62/0±16/0و 

 فرنگي، روند تخمريزي، سنين الروي.گوجه ،Tuta absoluta های کلیدی:واژه
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بومی  توسط سه جمعیت Tuta absoluta (Meyrick)فرنگی ارزیابی میزان پارازیتیسم تخم بید گوجه

 در شرایط آزمایشگاه  Trichogramma pintoi (Voegelè)زنبور

 1جهانشیر شاکرمیو  2، شهرام فرخی1پورسیده راضیه احمدی

 گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان -1
 پزشکی کشور، بخش تحقیقات کنترل بیولوژیکسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه -2

r_ahmadipoor@yahoo.com 

 

فرنگي در بسياري از نقاط دنياست، بومي آمريکاي جنوبي بوده و در سال يکي از آفات مهم گوجه  Tuta absolutaفرنگي،بيد گوجه
وارد ايران  2010اي انتشار يافته است. اين حشره در سال از اسپانيا گزارش شده و به سرعت به ساير کشورهاي اروپايي و مديترانه 2006

اي خسارت وارد هاي گلخانهويژه در کشتگسترش يافته و در حال حاضر در برخي مناطق به هاي کشورشده و به تدريج در اکثر استان
تواند به نابودي کامل محصول کند. اين آفت کليدي همه مراحل رشدي گياه ميزبان را مورد حمله قرار داده و در صورت عدم کنترل ميمي

 :Trichogramma spp. (Hymامل کنترل بيولوژيک از جمله زنبورهاي هاي کنترل اين آفت، استفاده از عومنجر شود. يکي از روش

Trichogrammatidae) جنس  باشد.ميTrichogramma تر از ديگر حشرات مفيد در داراي انتشار جغرافيايي وسيعي است و بيش
توسط سه جمعيت بومي زنبور T. absoluta کنترل بيولوژيک آفات مورد استفاده قرار گرفته است. در اين بررسي ميزان پارازيتيسم تخم 

Trichogramma pintoi شرايط  هاي تهران )دماوند(، سيستان و بلوچستان )زهک( و مازندران )نور( درآوري شده از استانجمع
ها ش( ارزيابي شد. آزمايساعت تاريکي 8ساعت روشنايي و  16درصد، دوره نوري  70±10درجه سلسيوس، رطوبت نسبي 25±1آزمايشگاه )

 تکرار انجام شد. براي هر جمعيت زنبورهاي ماده 12در قالب طرح کامال تصادفي در  6189فرنگي رقم نانهمز با استفاده از گياه گوجه
 24فرنگي به مدت ي بيد گوجهتازه عدد تخم 30هاي حاويصورت انفرادي روي برگچهساعت، به 24جفتگيري کرده با طول عمر کمتر از 

ها به مدت پنج روز در اتاق حرارت ثابت متر( قرار داده شدند. سپس برگسانتي 11×5/8اي شکل )ظروف پالستيکي استوانهساعت درون 
ها با استفاده از آزمون تعيين شد. مقايسه ميانگين T. pintoiهاي بومي توسط جمعيت T. absoluta نگهداري و ميزان پارازيتيسم تخم

داري با صورت معنيبه T. pintoiبومي زنبور  فرنگي توسط سه جمعيتداد ميزان پارازيتيسم تخم بيد گوجهتوکي انجام شد. نتايج نشان 
آوري شده از دماوند، نور و زهک به (. بطوريکه درصد پارازيتيسم توسط جمعيت جمعF=32/3و  P ،2=df=04/0يکديگر تفاوت دارند )

دهد که قدرت درصد بود. تفاوت مشاهده شده در ميزان پارازيتيسم نشان مي 17/4±36/2و  06/13±58/6، 39/31±46/9ترتيب به ميزان 
هاي يک گونه تفاوت داشته باشد. بنابراين بايد تواند تا حد زيادي در بين جمعيتپارازيتيسم زنبور تريکوگراما روي يک ميزبان مشخص مي

اي در انتخاب جمعيت ن توجه شود. تنوع پذيرش ميزبان در سطح درون گونهاي زنبور تريکوگراما در استفاده از ميزبابه تنوع درون گونه
 T. absolutaهاي مناسب براي کنترل بيولوژيک آفات هدف خيلي مهم است. اين مطالعه نشان داد که ميانگين درصد پارازيتيسم تخم

 ي نداشت.دارهاي بومي زنبور در سطوح رويي و زيرين برگ تفاوت معنيتوسط هر يک از جمعيت

 فرنگي، تخم.گوجهبيد ،Trichogramma pintoiپارازيتيسم،  های کلیدی:واژه
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ی پنبه، غوزه نسبت به الروهای کرم Habrobracon hebetor (Say) (Hym.: Braconidae)واکنش تابعی 

Helicoverpa armigera (Hubner) ،بید آرد ،Anagasta kuehniella (Zeller) وار بزرگ، خی مومو پروانه
Galleria mellonella (L.) 

 
  2و زهرا پورقلی 1ناهید واعظ

 

 ی کشاورزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، پزشکی دانشکدهاستادیار گروه گیاه .1

 ی کشاورزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانپزشکی دانشکدهدانشجوی کارشناسی ارشد گروه گیاه .2
naheedvaez@gmail.com 

 
پارازيتوييد خارجي و جمعي است که الروهاي تعداد   Habrobracon hebetor (Say) (Hymenoptera: Braconidae)زنبور

هاي در برنامه عنوان پايه و اساس مطالعات شکارگري و پارازيتيسمدهد. واکنش تابعي بهپولکداران آفت را مورد حمله قرار ميزيادي از بال
شود. اطالع از ميزان قدرت جستجوگري ويژه کنترل بيولوژيک کالسيک و مديريت تلفيقي آفات محسوب ميکنترل بيولوژيک کاربردي به

 دشمنان انبوه توليد هايبرنامه در کيفيت کنترل استانداردهاي براي ارزشمندي اطالعات تواندمي دشمنان طبيعي در ارزيابي کارايي آنها
ي سلسيوس، درجه 26 ± 1در دماي  H. hebetorکند. در اين تحقيق واکنش تابعي زنبور  فراهم بيولوژيک کنترل هايپروژه و طبيعي

ي پنبه، هاي مختلف الرو سن سوم کرم غوزهساعت )تاريکي: روشنايي( نسبت به تراکم 16: 8ي نوري درصد و دوره 65 ± 5رطوبت نسبي 
Helicoverpa armigera (Hub.) عنوان ميزبان اصلي( و الرو سن آخر بيد آرد، )بهAnagasta kuehniella (Zeller) خوار و موم

 64و  32، 16، 8، 4، 2، 1هاي هاي پرورشي( مورد بررسي قرار گرفت. تراکمعنوان ميزبان)به Galleria mellonella (L.)بزرگ، 
ساعت تعداد الروهاي فلج شده و تعداد  24ساعته قرار داده شد. پس از  24ي نر و مادهها در اختيار يک جفت زنبور عددي از الرو ميزبان

تکرار انجام  10تخم زنبور روي هر الرو شمارش و ثبت گرديد. پس از ظهور حشرات کامل زنبور، نسبت جنسي نيز تعيين شد. آزمايش در 
 ترتيب با استفاده از رگرسيون لجستيک و کمترينبه h(T(يابي ان دستو زم (a/b)شد. نوع واکنش تابعي و تخمين پارامترهاي نرخ حمله 

ي تعيين شد. نتايج نشان داد که واکنش تابعي زنبور روي کرم غوزه SASتوسط  راجرز، تصادفي هايمربعات رگرسيون غيرخطي معادله
 ± 0082/0ترتيب، ي پنبه و بيد آرد بهله روي کرم غوزهباشد. نرخ حممي IIIخوار از نوع ي مومو روي پروانه IIپنبه و بيد آرد از نوع 

ساعت برآورد گرديد. قدرت  6603/0 ± 096/0و   7067/0 ± 033/0ترتيب يابي بهبر ساعت و زمان دست 1570/0 ± 0706/0و  0697/0
ساعت برآورد گرديد.  3439/2 ± 2624/0بر ساعت و  0120/0 ± 0073/0ترتيب، خوار بزرگ بهيابي روي مومجستجوگري و زمان دست

ي ها روي کرم غوزهدست آمد. نسبت جنسي مادهبه 24/10و  35/36، 96/33روي هر سه ميزبان به ترتيب،  h(T/T(حداکثر نرخ حمله 
الروهاي بيد آرد به دست آمد. با توجه به اينکه در پرورش انبوه زنبوران براکون از به 87/0و  55/0، 50/0ترتيب، خوار بهپنبه، بيد آرد و موم

يابي چنين بر اساس نتايج آزمايش حاضر يعني باال بودن نرخ حمله و کوتاه بودن زمان دستشود و همعنوان ميزبان پرورشي استفاده مي
ز سويي باشد. امي H. hebetorتوان اظهار داشت که بيد آرد ميزبان مناسبي جهت توليد و پرورش انبوه زنبور زنبور روي اين حشره، مي

توان از اين ميزبان نيز جهت پرورش زنبور براکون در خوار بزرگ ميهاي بيشتر توليد شده روي الروهاي مومديگر با توجه به تعداد ماده
 ها سود جست.    آزمايشگاه

 

 يابي.واکنش تابعي، نرخ حمله، زمان دست های کلیدی:واژه
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 Heterorhabditisمقابل نماتودهای بیمارگر حشرات  درSpodoptera exigua  و هیومورال های دفاع سلولیواکنش

bacteriophora  وSteinernema carpocapsae 

 1و مجتبی حسینی 2، محمد قدمیاری1جواد کریمی ،1ریحانه درسویی

 پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهدگروه گیاه-1
 گیالنپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گروه گیاه-2

r.darsouei@gmail.com 

 

از عوامل مهـم  Filipjev  Steinernema carpocapsae و Poinar  Heterorhabditis bacteriophora نماتودهاي بيمارگر
ا تواند در کاربرد بهينه اين نماتودههاي دفاعي آفت هدف نسبت به اين عوامل، ميشناخت واکنش  روند.کنترل بيولوژيک آفات به شمار مي

  Lepidoptera: Noctuidae) ) Hübner, 1808هاي دفاع سلولي و هيومورال الرومنظور شناخت واکنشبررسي جاري به موثر باشد.
Spodoptera exigua  ي زاي نماتود به الرو سن پنجم پروانهالرو عفونت 7در مواجه با دو گونه نماتود مذکور انجام شد. در اين تحقيق

تعـداد کـل  ساعت پس از تزريق بررسي گرديد. 16و  12، 8، 4، 2، 5/0هاي هاي دفاعي، در زمانتزريق شد و واکنش خوار چغندر قندبرگ
ساعت به باالترين مقدار رسيد و پس از آن سير نزولي  12بعد از گذشت S. carpocapsae هاي خوني در تيمارهاي تزريق شده با سلول

سيسـتم  تـرين حـد خـود رسـيد.ساعت بعد از آلودگي به بيش 4اين ميزان  H. bacteriophoraي که در خصوص گونهداشت. در حالي
نحوي که نيم عنوان يک عامل خارجي شناسايي کند بهرا به H. bacteriophoraزاي تواند الروهاي عفونتمي S. exiguaايمني الرو 

دنبـال شناسـايي هاي خوني شناسايي گرديدنـد. بـهتوسط سلول زاي تزريق شدهدرصد از الروهاي عفونت 60ساعت پس از تزريق نماتود، 
از  S. carpocapsaeکه نماتود ساعت پس از تزريق ثبت گرديد درحالي 20و  12ترتيب ها بهي کامل و مالنيزاسيون آننماتود، انکپسوله

ميـزان  گيـري شـد.و فنول اکسيداز اندازه A2وليپاز سيستم ايمني ميزبان فرار کرد. در بخش دفاع هيومورال، فعاليت سه آنزيم پروتئاز، فسف
تـرين ساعت پس از تزريق به بـيش 12و  4ترتيب در به S. carpocapsaeو  H. bacteriophoraآنزيم پروتئاز در الرو تيمار شده با 

شـود در الرو تيمـار داز توليد مـينيز که در مسير سنتز آنزيم فنول اکسي A2مقدار خود رسيد و سپس کاهش يافت. ميزان آنزيم فسفوليپاز 
در  ( يافـت.pmol/min 0.28ساعت پـس از تزريـق مقـداري افـزايش ) 12روند تقريبا ثابتي داشت و در   H. bacteriophoraشده با
 pmol/min 0.3)دو ساعت پس از تزريق به بـاالترين مقـدار خـود ) S. carpocapsaeکه ميزان اين آنزيم در الرو تيمار شده با حالي
ترين مقدار خود رسـيد ساعت بعد از تزريق به بيش H. bacteriophora 2ميزان فعاليت آنزيم فنول اکسيداز در الرو تيمار شده با  رسيد.

(1-1.83±0.27 U mg) .اما در الرو تيمار شده با  و سپس روند ثابتي داشتS. carpocapsae  ساعت بعد از تزريـق  4ميزان اين آنزيم
 .Sدر برابـر  S. exiguaهاي دفاع سلولي نتايج حاصل مويد اين بود که واکنش .(U mg 0.37±1.83-1مقدار خود رسيد )ترين به بيش

carpocapsae  نسبت بهH. bacteriophora هـاي دخيـل در سيسـتم ايمنـي نظيـر پروتئـاز، کـه آنـزيمدرحـالي باشد.تر ميضعيف
گيرد اگرچـه از نظـر زمـاني بـا قرار مي S. carpocpsae زماني که در معرض نماتود S. exiguaو فنول اکسيداز در الرو  A2فسفوليپاز

 دهند. رسند، اما مقدار عددي بيشتري را نشان ميترين فعاليت خود ميتاخير به بيش

 .، فنول اکسيدازA2هاي خوني، پروتئاز، فسفوليپاز شناسي حشرات، سلول: بيماريهای کلیدیواژه
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 Phenacoccus solenopsisبا تغذیه از شپشک آردآلود پنبه  Hyperaspis polita Weiseفشدوزک ک واکنش تابعی

Tinsley 

 4، نوشین زندی سوهانی3، سارا ضرغامی2، صادق نخعی مدیح1 لیال رمضانی

 استادیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان. -1
 پزشکی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان.وه گیاهدانشجوی کارشناسی ارشد گر -2

 دکتری حشره شناسی، گروه گیاهپزشکی دانشگاه شهیدچمران اهواز. -3

 دانشیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان. -4

Danaus_lp@yahoo.com 

ايى شکارگران مورد استفاده قرار مى گيرد واکنش تابعى آن ها مى باشد که ارتباط ميان يکى از مهمترين معيارهايى که براى بررسى کار   
تراکم طعمه و تعداد طعمه مورد حمله شکارگر را نشان مي دهد. واکنش تابعي يک شکارگر به تغييرات تراکم  طعمه با عواملي مانند مدت 

ستيابي به طعمه توسط شکارگر توصيف مي شود و  به سه نوع اول، نوع زمان در دسترس بودن طعمه، نرخ حمله موفقيت آميز و زمان د
در استان  هاي آردآلود، يکي از شکارگرهاي مهم شپشکHyperaspis polita weiseدوم و نوع سوم تقسيم مي شود. کفشدوزک 

 Tinsley Phenacoccus نبهباشد. در اين تحقيق توان و ميزان قدرت اين شکارگر مهم در کنترل شپشک آردآلود پخوزستان مي

solenopsis  از طريق انجام واکنش تابعي الرو سن چهار، ماده و نر بالغ آن روي ماده بالغ شپشک آردآلود پنبه در شرايط آزمايشگاهي  ،
. بدين ساعت )تاريکي: روشنايي(( مورد بررسي قرار گرفت 14:10درصد و دوره نوري  65±5درجه سلسيوس، رطوبت نسبي  30±1)دماي 

ها در ظروف آزمايش پالستيکي به ماده بالغ شپشک آردآلود پنبه، طعمه 32و 16، 12، 8، 4، 2تکرار از تراکم هاي  18منظور پس از تهيه 
 گيري کرده و الرو سنروزه و جفت 5سانتيمتر حاوي ديسک سيب زميني قرار گرفته و به طور جداگانه در اختيار نر و ماده بالغ  9×7×3ابعاد 

ميلي ليتري نگه داشته شده بودند، قرار  5/1ساعت به منظور استاندارد کردن سطح گرسنگي در اُپن دورف  12چهارکفشدوزک که به مدت 
شده توسط هر کدام از آنها ثبت گرديد. تجزيه ساعت هر يک از مراحل مورد بررسي حذف و تعداد طعمه خورده 24گرفتند. بعد از گذشت 

بعي با استفاده از روش توصيه شده جوليانو در دو مرحله صورت گرفت. براي تعيين نوع واکنش تابعي از رگرسيون هاي واکنش تاداده
ي بالغ خورده شده توسط الرو سن چهار و ماده بالغ و نر بالغ کفشدوزک به لجستيک و با استفاده از تابع چند جمله اي  نسبت شپشک ماده

گرديد. نتايج رگرسيون لوجستيک نشان داد که واکنش تابعي براي هر سه مرحله زيستي شکارگر از نوع  ي شپشک ماده استفادهتعداد اوليه
(، توسط مدل راجرز براي الرو سن چهارم به ترتيب T/Th( و حداکثر نرخ حمله )Th(، زمان دستيابي )aدوم مي باشد و  مقادير نرخ حمله )

بر ساعت،  0131/0±00238/0بالغ کفشدوزک  طعمه، براي ماده 2/7و ساعت  3262/3±4551/0بر ساعت،  0029/0±0196/0

طعمه  9/1ساعت و  0126/12±2624/1بر ساعت،  0195/0±00528/0طعمه و براي نر بالغ کفشدوزک  9/6ساعت و  7419/0±4765/3
از توانايي بااليي در  امر کنترل  H. politaچهار و پس از آن ماده بالغ کفشدوزک   دست آمده الرو سنبراورد شد. بر اساس نتايج به

 بيولوژيک شپشک آرد آلود پنبه برخوردار است.

 : نرخ حمله، زمان دستيابي، شپشک آردآلود پنبه.های کلیدیواژه
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های در مقابل نماتود بیمارگر حشرات: نوسان سکروپین و سلول Spodoptera exiguaبررسی سیستم دفاعی 

 خونی در طول آلودگی

 و جواد کریمی رسوییریحانه د

 .پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهدآزمایشگاه پاتولوژی و کنترل بیولوژیک حشرات، گروه گیاه
Darsouei@stu.um.ac.ir 

 

بررسي سيستم ايمني حشره ميزبان  Xenorhabdus nematophilaبا  Steinernema carpocapsaeدليل رابطه منحصر به فرد به
توانـد از اهميـت بـااليي برخـوردار باشـد. در ايـن بررسـي بيـان پپيتـد نماتود منوزنيک، باکتري همزيست و نماتود آگزنيک مـي مقابل در

آگزنيـک و   S. carpocapsaeمنوزنيـک،  S. carpocapsaeدر سـه تيمـار  Spodoptera exiguaضدميکروبي سکروپين در الرو 
-در اين بررسي همولنف الروهاي تيمار شده در زمـان گيري شد.عت پس از تزريق اندازهسا 12و  8، 4، 2در  X. nematophilaباکتري 

-نانوگرم رسانده شد و با غلظـت 1000ها به  RNAغلظت تمام  .ها استخراج گرديدآن RNAآوري و سپس هاي مشخص همولنف جمع

 Real Timeتکنيک   روپين از نظر کمي با استفاده ازسنتز شد. در نهايت با استفاده از پرايمر اختصاصي، بيان سک cDNAهاي يکسان 

PCR گيري و از ژن اندازهEF2 عنوان ژن بهhousekeeping ترين اثر را در برابـر استفاده شد. نتايج نشان داد که نماتود منوزنيک قوي
بـه X. nematophilaو  S. carpocapsaeبيان سکروپين در الرو تيمار شده با نماتود منوزنيـک  سرکوب سيستم ايمني حشره داشت.

ساعت پس  8در  ΔΔCt^2ترين مقدار خود رسيد و سپس کاهش يافت. در نماتود منوزنيک ساعت پس از تزريق به بيش 4و  8ترتيب در 
نيک، سـطح که در الرو تيمار شده با نماتود آگزدر حالي رسيد. 56/0ساعت پس از تزريق به  4و در باکتري همزيست در  96/0از تزريق به 

متغيير بود(. دليل اين امر عاري بودن نماتود آگزنيک از بـاکتري  04/0تا  02/0بين  ΔΔCt^2 بيان ژن سکروپين ثابت و پايين بود )ميزان
 S. carpocapsaeهمزيست بوده و نتايج اين بررسي بيانگر اين است که پپتيد ضدميکروبي سکروپين در زمان مواجه ميزبان بـا نمـاتود 

هـاي شمارش سـلول هاي دفاع سلولي مطابقت داشت.هاي مورد بررسي با واکنشالگوي بيان ژن سکروپين در زمان شود.القا نمي کآگزني
هاي خوني در الرو تيمار شـده بـا نمـاتود منوزنيـک، نمـاتود آگزنيـک و بـاکتري نشان داد که تعداد کل سلول S. exiguaخوني در الرو 

ها در الرو تيمار شده با نماتود چنين، تعداد گرانولوسيتترين مقدار خود رسيد. همساعت پس از تزريق به بيش 8و  4، 12ترتيب همزيست به
ترين مقدار خود رسيد. در ميان سـه تيمـار ساعت پس از تزريق افزايش يافت و به بيش 4و  2، 8منوزينک، آگزنيک و باکتري همزيست در 

الرو تزريق شده با نماتود آگزنيک نسبت به ساير تيمارها تراکم بيشتري داشت، دليل اين امر عـاري  هاي خوني درمورد بررسي تعداد سلول
نتايج دفاع سلولي و بيان ژن سـکروپين  باشد.هاي خوني ميبوده که مخرب سلول X. nematophilaبودن نماتود از باکتري همزيستش 

بر سيستم ايمني اثر سينرژيست داشته و سيستم ايمني ميزبان را سرکوب غبله ينشان داد که حضور همزمان نماتود و باکتري همزيست رو
بـاکتري بـاز -زايي کمـپلکس نمـاتودي الگوي بيان پپتيدهاي ضدميکروبي در طول بيماريکنند. تحقيق جاري ديدگاهي جديد در زمينهمي

 ايمني ميزبان در مقابل آلودگي به بيمارگر خواهد بود.  ها براي فهم بهتر سازوکارهايي سيستمکرد. هدف ما استفاده از اين يافته

 : سيستم ايمني، پپتيد ضدميکروبي، نماتود، باکتري همزيست.های کلیدیواژه
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 و Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae)ای بین دو گونه کنه فیتوزئید رستهشکارگری درون
Typhlodromus bagdasarjani ایور کنه تارتن دولکهدر حضور و عدم حض 

 حسن رحمانی و رویا فرهادی منصورجهانگیری،

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.
 rahmani@znu.ac.ir 

غذايي  ي شايع بين شبکه( يک پديدهIGPاي )رستهکنترل بيولوژيک آفات گياهي دارند. شکارگري درون هاي شکارگر نقش اساسي درکنه
 Athias-   Amblyseius swirskiiکنه شکارگر .بندپايان است که شامل رقابت و شکارگري بين دو گونه با منبع غذايي مشترک است

Henriot هاي ايران به عنوان عامل کنترل بيولوژيک عليه باشد که غير بومي ايران بوده و در برخي گلخانههاي مهم مييکي از گونه
بومي  Wainstein and Arutunjan  Typhlodromus bagdasarjani شکارگر شود. کنهها استفاده ميبالکها و سفيدتريپس

هاي کنترل بيولوژيک را دارد. اطالعاتي در مورد امکان تغذيه و شکارگري اين دو گونه از همديگر در ايران بوده و پتانسيل کاربرد در برنامه
اي( در رستههاي يکديگر )طعمه درونهاي بالغ هر يک از دو گونه شکارگر در تغذيه از الروماده دست نيست. لذا در اين تحقيق توانايي

روز  5اي( به مدت رسته)طعمه برون Koch  Tetranychus urticaeايلکهحضور و عدم حضور مراحل نابالغ متحرک کنه تارتن دو
ساعته  8سي شد و اولين طعمه انتخاب شده، زمان اولين حمله )در يک دوره متوالي درون واحدهاي آزمايشي )بستر برگي درون پتري( برر

عدد کنه شکارگر در هر تيمار بود. در عدم حضور کنه  18-17براي ثبت اولين حمله موفق( و نرخ شکارگري روزانه ثبت شد. تعداد تکرارها 
دقيقه و اين زمان براي  A. swirskii 5/33±162 هايبه الرو T. bagdasarjaniتارتن، ميانگين زمان اولين حمله موفق شکارگر 

داري بين اين دو گونه شکارگر دقيقه بود که اختالف معني T. bagdasarjani 6/1±68/8در حمله به الروهاي  A. swirskiiشکارگر 
هاي عدد از الرو 39/1±1/0به طور متوسط روزانه  T. bagdasarjaniدر حمله به الروهاي گونه شکارگر مقابل وجود داشت. شکارگر 

عدد از الروهاي شکارگر مقابل را مورد تغذيه قرار  5/9±4/0روزانه  A. swirskiiتغذيه کرد در حاليکه افراد بالغ  A. swirskiiشکارگر 
از  T. bagdasarjani (16اي، اولين طعمه انتخاب شده در گونه رستهدار بود. اما در حضور طعمه بروندادند و اختالف بين اين دو معني

به  T. bagdasarjaniهاي اي بود. ميانگين زمان اولين حمله موفق مادهتکرار( طعمه برون رسته 18از  9) A. swirskiiتکرار( و  17
 .Aدار(. اما زمان اولين حمله شکارگر دقيقه بود )داراي اختالف معني 25±/7و  60اي به ترتيب و کنه تارتن دولکه A. swirskiiالرو 

swirskii به الروT. bagdasarjani 2/0±3/4  دار(. تغذيه روزانه دقيقه بود )بدون اختالف معني 9/13±2/6دقيقه و کنه تارتن T. 

bagdasarjani از الروهايA. swirskii (7/0±34/0( و کنه تارتن )داراي اختالف معني5/3±2/0 )هاي داري بود. همچنين مادهA. 

swirskii عدد از الروهاي  8/5±/28 و 8/8±/34 رتيبروزانه به تT. bagdasarjani اي تغذيه کردند و اختالف و کنه تارتن دولکه
اي در حضور کنه تارتن تاثير رستهدار بود. بر اساس آزمايش اوليه ذکر شده، به نظر مي رسد ارتباط شکارگري درونمشاهده شده معني

هاي تکميلي براي هاي شکارگر بومي ندارد و اين ارتباط به ضرر گونه بومي است. اگرچه بررسيچنداني بر شکارگري گونه غير بومي از الرو
 همکنش بين دو گونه شکارگر ذکر شده الزم است. اطالع دقيق از بر

 شکارگر.همکنش، کنه کنترل بيولوژيک، بر های کلیدی:واژه
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 در مزارع خیار شهرستان بهبهان Bemisia tabaciبالک پنبه  آماری و پراکنش سفیدهای زمینبررسی ویژگی

 ()استان خوزستان

 2نیابهرام تفقدی و 1مریم عجم حسنی، 1علیرضا شعبانی نژاد

 آموخته کارشناسی ارشد حشره شناسی و استادیار گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود،به ترتیب دانش -1
 های علمی و صنعتی ایران سازمان پژوهشاستادیار گروه گیاه پزشکی  -2

Shabanialireza565@gmail.com 
 

 Bemisia tabaci (Hem.:Aleyrodidaeهاي متعددي است که يکي از آفات مهم آن، سفيد بالک پنبه )خيار داراي آفات و بيماري

Gennadius  ويژه در نواحي گرم، معتدل و خشک خسارت بر خيار به محصول زراعي و صيفي در اکثر مناطق جهان بهباشد که عالوهمي
سفيدبالک پنبه ناقل  گردندهاي اين آفت با تغذيه از شيره گياهي سبب کاهش عملکرد محصول ميکند. حشرات بالغ و پورهوارد مي
هاي مديريت براي تدوين برنامه .کندناپذيري به گياه وارد ميخسارت جبرانهاي ويروسي متعددي مانند موزاييک خيار است که بيماري

تلفيقي اين آفت مهم کشورمان، آگاهي از تغييرات جمعيت آن در مزرعه در طي زمان ضروري است. يکي از روش هاي بررسي تغييرات 
غير مکاني عبارت است از هر خصوصيت محيطي يا آماري  است که بر پايه نظريه متغير مکاني استوار است. يک متروش هاي  زمين

ي ديگر مشخص و داراي اي به نقطهها از نقطهتغييرات اين دسته از متغير زيستي که در فضاي دو بعدي يا سه بعدي توزيع شده باشد.
يک نام تعميم يافته براي  هاي مکاني هستند. اصوالً کريجينگهايي از متغيرباشند. شدت خسارت و تراکم، نمونهپيوستگي آشکاري مي

 وزنيضرب يک ضريبها مقادير برآوردي از مجموع حاصلهاي مکاني بوده که در اين روشهاي آماري تخمين و برآورد متغيرکليه روش

نقاط دورتر تر باشد وزن آن بيشتر و هرچه فاصله آيد به اين صورت که هرچه متغير به مبدا نزديکاي به دست ميدر مقادير نقاط مشاهده
وزن آن کمتر خواهد بود. لذا به منظور انجام اين پژوهش دو مزرعه خيار به ابعاد يک هکتار در اطراف شهرستان بهبهان در محدوده 

 4درجه و  33دقيقه تا  58درجه و  29النهار گرينويچ و دقيقه طول شرقي از نصف 39درجه و  50دقيقه تا  41درجه و  47جغرافيايي بين 
نقطه براي هر دو زمين  200متري تقسيم، و در مجموع  10هاي عرض شمالي از خط استوا، انتخاب شد. هر دو مزرعه به شبکه دقيقه

بوته به صورت تصادفي به عنوان واحد  4متر مربع انتخاب و درون آن تعداد  2×2 برداري يک بلوکمشخص شد. در تمامي نقاط نمونه
هاي پس از رسم منحني واريوگرام، نقشه شرات بالغ موجود در پشت برگ گياه شمارش و ثبت شد.برداري انتخاب، و تعداد حنمونه

برداري، هفت مورد با کريجينگ براي پراکندگي سفيدبالک پنبه ترسيم شد. نتايج نشان داد که به صورت کلي از مجموع هشت مرحله نمونه
توان استنباط نمود که پراکندگي سفيدبالک پنبه اساس اين نتيجه با اطمينان ميمدل کروي و يک مورد با مدل نمايي تطابق داشتند که بر 

است و درجه وابستگي مکاني در همه موارد، بيش از  80/0به صورت تجمعي است. با توجه به نتايج، ضريب تبيين در تمامي موارد باالي 
ي مکاني مناسبي است. اين موضوع بيان کننده اين حقيقت است که بود که مقدار درجه وابستگ 70/0و  60/0نصف آستانه واريوگرام و بين 

 ها داراي ساختار مکاني هستند.درصد از واريانس بين داده 70/0

 آمار، سفيدبالک پنبه، مديريت تلفيقي مکان ويژه.زمين های کلیدی:واژه
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 روی سرخرطومی یونجه  Bacillus thuringiensisبررسی بیمارگری باکتری 

 5مهدی فرضی و 4، سیاوش ترابی3، مجید حسینی2، سمانه جعفری یزنی1*ن قاسمیسلیما

 کرج .گرا )بایوران(آوری زیستی طبیعتمدیر واحد تحقیق و توسعه شرکت فن -1
 گرا )بایوران(. کرجآوری زیستی طبیعتکارشناس واحد انسکتاریوم شرکت فن -2
 گرا )بایوران( . کرجیعتآوری زیستی طبمسئول آزمایشگاه تولید شرکت فن -3
 گرا )بایوران(. کرجآوری زیستی طبیعتمسئول کنترل کیفی پروبیوتیکهای دامی شرکت فنکارشناس مسئول بانک میکروبی و -4
 گرا )بایوران(. کرجآوری زیستی طبیعتمدیر کنترل کیفیت شرکت فن -5

s_ghasemi@ut.ac.ir 
 

هاي فراوان مانند اثر اختصاصي روي الرو حشرات آفت، عدم تاثير نامطلوب روي خاطر مزيت به  Bacillus thuringiensisباکتري
اي در مديريت کنترل آفات هاي کنترل، جايگاه ويژهمحيط زيست و جاندارن غيرهدف و همچنين سهولت ترکيب و تلفيق با ساير روش

درصد بازار آفت  90د. اين باکتري امروزه يکي از موفق ترين حشره کشهاي ميکروبي تجاري است که حدود کشاورزي و جنگلي دار
کشهاي بيولوژيک را به خود اختصاص داده است. سرخرطومي يونجه مهمترين آفت مزارع يونجه در ايران است که هر ساله خسارت زيادي 

عنوان پايه و اساس تحقيق روي هاي شيميايي اهميت زيادي دارد. اولين قدم بهکشآفتکند که کنترل بيولوژيک آن بدون تکيه بر وارد مي
که از  Btکنترل ميکروبي اين آفت، بررسي قدرت بيمارگري عامل ميکروبي در کنترل آن است. در اين تحقيق بيمارگري دو جدايه باکتري 

 Bacillus thuringiensis subspeciesبا ماده مؤثره ®Novodorبرگخوار نارون جداسازي شده بودند، بعالوه فراورده تجاري 

tenebrionis  روي الرو سرخرطومي يونجه، Hypera postica Gyllenhal  .در شرايط اين بررسي  مورد بررسي قرار گرفتند
. الروهاي سرخرطومي )تاريکي:روشنايي( انجام شد 16:8ي نوري و دوره %65ي سلسيوس و رطوبت نسبي درجه 28انسکتاريوم با دماي 

مورد استفاده در اين تحقيق از مزارع يونجه اطراف کرج جمع آوري شدند و تحت شرايط مناسب به انسکتاريوم منتقل شدند. جدايه هاي 
تا زمان اسپورزايي و توليد مقدار مناسب از کريستال هاي پروتئيني در شيکر انکوباتور  T3و  NBمورد بررسي در دو نوع محيط کشت 

عدد الرو  20تيمار در سه تکرار انجام گرفت. در هر تکرار، از  6تکثير شدند. به اين ترتيب آزمايش با يک شاهد و پنج تيمار و در مجموع با 
سن دو سرخرطومي يونجه در قالب طرح کامال تصادفي استفاده شد. در اين بررسي برگهاي تازه يونجه با مقدار مشخص از سوسپانسيون 

يستال توليد شده در هر تيمار آغشته شدند و پس از خشک شدن در اختيار الروهاي سن اول سرخرطومي قرار گرفتند. براي اسپور و کر
تيمار شاهد از آب مقطر جهت آغشته سازي برگ هاي يونجه استفاده شد. تعداد تلفات الروهاي تيمار شده و شاهد تا زمان شفيرگي الروها 

ها نشان داد تجزيه شدند. نتايج تجزيه داده SPSSلفات اصالح شده با فرمول ابوت، داده ها با نرم افزار ثبت شد. پس از محاسبه درصد ت
مقايسه تيمارها در آزمون دانکن نشان داد جدايه (. F[4,10] = 4.98; P < 0.018با هم تفاوت معني دار دارند ) %5که تيمارها در سطح 

NBT2  تکثير شده در محيط کشتT3 ( در گروه يک و %45رين تلفات )با بيشتNovodor® ( در گروه آخر %15با کمترين تلفات )
پتانسيل کنترل الرو سرخرطومي يونجه را در  NBT2قرار گرفت. در صورت بهينه سازي محيط کشت و شرايط محيطي رشد، جدايه 

 مدريت تلفيقي دارد.

 ، بيمارگري، سرخرطومي يونجه.  Bacillus thuringiensis subspecies tenebrionis های کلیدی:واژه
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 Agrotis( و آگروتیس )Pentadon idiotaکنترل بیولوژیک آفات مهم چمن، کرم سفید ریشه یا سوسک چمن )

segetum شهرستان شیراز با استفاده از نماتدهای بیمارگر حشرات ) 

 3زارعیانو مژگان  1، حسین میرسعیدی1، محمود عالیچی2، احسان فاطمی1وحید ادراکی

 پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز. بخش گیاه1
 پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج. گروه گیاه2
 ها و فضای سبز شهری شهرداری شیراز. سازمان پارک3

vahid.edraki@gmail.com 
 

ته است. در بين نماتدهايي که جهت کنترل حشرات به کـار ي اخير مورد توجه قرار گرفاستفاده از نماتدهاي بيمارگر در کنترل آفات در دهه
، از جمله مؤثرترين عوامل مهار زيستي حشرات هستند. از جملـه آفـات Heterorhabditisو  Steinernemaهاي اند، جنسگرفته شده

 Agrotisتيس )( و آگـروPentadon idiotaهاي سطح شهر شيراز، دو آفت کـرم سـفيد ريشـه يـا سوسـک چمـن )کاريکليدي چمن

segetumهاي مستمر از برداريهاي سنين مختلف کرم سفيد ريشه و آگروتيس، به صورت نمونهالروباشند. طي تحقيق آزمايشگاهي ( مي
هاي تجـاري نماتـدهاي هاي مختلف از فرموالسيونآوري و به آزمايشگاه انتقال يافت. سپس غلظتفضاي سبز مناطق مختلف شيراز جمع

ــه ــه گون ــرکت  Setinernema feltiaeو  Heterorhabditis bacteriophora ،Steinernema carpocapsae يس از ش
Koppert  بررسي آزمايشـگاهي در شـش غلظـت و پـنج ها روي الروها آزمايش شد. و اثر آن تهيه شدهلند، مطابق روش گالرز و لويس

درصد تلفـات الروهـاي سوسـک  80هايي از نماتد که مايشگاهي، جمعيتکامل تصادفي انجام شد. طبق نتايج آز بلوک تکرار در قالب طرح
 .Sنماتد در متر مربع و بـراي نماتـد  665×410در حدود  S. carpocapsaeو  .bacteriophora Hچمن را باعث شد، براي دو نماتد 

feltiae  در شـرايط ميـداني از دو روش سک چمن جهت برررسي ميزان کنترل آفت سونماتد در متر مربع تعيين شد.  1450×410در حدود
ي سازنده( و تزريق سوسپانسيون ليتر آب، مطابق توصيه 1000نماتد در  5×610پاشي سوسپانسيون نماتدي به سطح چمن )با غلظت محلول

ط مختلف شناسـايي و کاري در نقانماتد در متر مربع( استفاده شد. به اين منظور قطعات چمن 2×610و  610هاي نماتدي به خاک )با غلظت
هايي در سه تکرار جهت هر غلظت انتخاب و تعداد کل الروها شـمارش شـد. بندي شد. سپس به تصادف بلوکبا ابعاد يک متر مربع بلوک 

شـد.  روز و دو هفته بعد از کاربرد نماتدها انجام 10ساعت، چهار روز، يک هفته، 48هاي انتخاب شده پس از استعمال نماتدها، بررسي بلوک
پاشي نماتدها در مورد الرو سوسک چمن بـود، در حـالي کـه نتايج به دست آمده در شرايط ميداني حاکي از عدم تأثير روش کنترلي محلول

نماتد در متر مربـع  610درصد در غلظت  bacteriophora H. ،60تلفات الرو آفت در روش تزريق جمعيت نماتدي به خاک، براي نماتد 
 .Sبوده است. در آزمايش ديگر از فرموالسـيون نماتـدي  2×610درصد در غلظت  10، کمتر از S. feltiaeو  capsaeS. carpoو براي 

carpocapsae 78الذکر استفاده گرديد و درصـد تلفـات اگـروتيس در روش کنترلـي فـوق، پاشي در شرايط ميداني فوقبه روش محلول 
 ترين مراحل به نماتدهاي بيمارگر هستند.و دو اگروتيس و سوسک چمن، حساس درصد بود. همچنين مشاهده شد که سنين الروي يک

 .Steinernema، Heterorhabditisکنترل بيولوژيک، نماتد هاي بيمارگر،  های کلیدی:واژه
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در پانزده رقم تجاری  .Sesamia spp( Lepidoptera: Noctuidae) ارزیابی مزرعه ای مقاومت به ساقه خواران

 نیشکر

 1مین نیک پیا

 بخش گیاهپزشکی، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، واحد سلمان فارسی، اهواز، ایران،-1
  amin_nikpay@yahoo.com 

 

خواران کند. ساقهنيشکر يکي از گياهان استراتژيک در ايران است و اين محصول نقش مهمي در مسايل اجتماعي و اقتصادي ايفا مي
خواران هم ترين مشکالت حشره شناسي کشت و صنعت هاي نيشکري در ايران هستند. مرحله الروي ساقهاز م Sesamiaنيشکر جنس 

هايي را کنند تغذيه کرده و همچنين تغذيه مراحل الروي مکانهاي رويشي ساقه که ساکاروز را ذخيره ميطور مستقيم از بافتنيشکر به
شوند. د. خسارت مستقيم و غير مستقيم موجب کاهش کمي و کيفي محصول شکر ميآورنزاي گياهي فراهم ميبراي ورود عوامل بيماري

خواران استفاده از ارقام مقاوم است که اثرات منفي زيست محيطي يکي از راه کارهاي اثبات شده و سازگار اکولوژيکي در مديريت ساقه
است. مقاوت گياه ميزبان در تمام سطوح آلودگي موثر بوده و  هاي کنترل آفات قابل تلفيقطور موفقيت آميزي با ساير روشنداشته و به

همين منظور آزمايشي در کشت و صنعت سلمان فارسي در شود. بهخواران مياثرات تجمعي آن در دراز مدت موجب کاهش جمعيت ساقه
آزمايشي شامل چهار رديف گياه  هاي کامل تصادفي در چهار تکرار انجام شد. هر کرتبر پايه طرح بلوک 1392-1394دو فصل زراعي 
متر مربع براي هر کرت( بود. در اين آزمايش مقاومت پانزده رقم نيشکر  8/64متر )مساحت  8/1متر و فاصله بين رديف  12نيشکر به طول 

، IRC99-04 ،IRC99-05 ،IRC99-06 ،IRC00-10 ،IRC00-11 ،IRC00-12 ،IRC00-13 ،IRC00-14شامل ارقام 
IRC00-15 ،IRC00-16 ،IRC00-17 ،IRC00-18 ،IRC00-19 ،IR-21  وIR-31  مورد بررسي قرار گرفت. پيش از برداشت از

هاي منتخب از محل سرني جدا شدند. هاي ساقهطور تصادفي انتخاب شده و سپس تمام برگمرکز هر کرت سي عدد ساقه قابل آسياب به
خواران محاسبه شد. نتايج خوار و ميزان توليد شب پره ساقهي شب پره ساقهدرصد آلودگي بند، درصد آلودگي ساقه، تعداد سوراخ خروج

هاي درصد آلودگي خواران وجود دارد. بر اساس شاخصداري بين ارقام مختلف نيشکر در ارتباط با خسارت ساقهنشان داد تفاوت معني
× اران )حشره کامل خارج شده از ساقه، تعداد سوراخ خروجي خوساقه، درصد آلودگي بند، تعداد سوراخ خروجي و ميزان توليد شب پره ساقه

 %1/4و  %3/4آلودگي ساقه،  %9/34و  %6/36خواران )ترين ارقام به ساقهحساس IRC00-13و  IRC00-14تعداد ساقه در هکتار( ارقام 
و  IR-31 ،IRC99-04 ،IR-21قام شب پره در هکتار( و ار 48800و  53200سوراخ خروجي در هر ساقه و  61/0و  66/0آلودگي بند، 

IRC00-16 18/0، 13/0آلودگي بند،  %85/0و  %05/1، %82/0، %95/0 آلودگي ساقه،  %2/9و  %10، %9/10، %3/8ترين ارقام )مقاوم ،
مقاومت شب پره در هکتار( به خسارت ساقه خواران بودند.  12800و  11400، 14500، 10600سوراخ خروجي در هر ساقه و  18/0و  14/0

هاي مرتبط با مقاومت ارقام به آفات در انتخاب ارقام مناسب در هاي مقاومت به آفات بوده، دادهارقام يک عامل مهم در توسعه برنامه
هاي اصالحي در جهت توليد ارقام با خواران باالست به صنعت شکر کمک کرده و همچنين در برنامهمناطقي که شدت آلودگي به ساقه

 تر به ساقه خواران موثر است. مقاومت باال

 خواران، خسارت ساقه، آلودگي بند.: مقاومت رقم، نيشکر، ساقههای کلیدیواژه
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 Leopard moth borer Zeuzera های کرم خراطارزیابی بیماریزایی نماتود های بیمارگر حشرات در کنترل الرو

pyrina L. (Lepidoptera: Cossidae) هاز آزمایشگاه تا مزرع 

 2و مجید فصیحی هرندی 1، حسین صادقی نامقی1, جواد کریمی1الهام ساالری

 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران، -1
 مرکز تحقیقات کیست هیداتید، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان, ایران -2

Salari.Elham@stu.um.ac.ir 
 

، کليدي ترين آفت درختان گردو در ايران است که به دليل خسارت Zeuzera pyrina L. (Lepidoptera: Cossidae)اط کرم خر
( EPNsهاي بيمارگر حشرات )هاي آفت، کاربرد نماتودهاي اخير افزايش يافته است. نظر به زيستگاه خاص الروشديد، اهميت آن در سال

بخش يافتن يک روش کنترل کارآمد جهت مبارزه با اين آفت باشد. در پژوهش حاضر، تواند اميدميهاي مديريت کنترل در قالب برنامه
هاي کرم عليه الرو Heterorhabditis bacteriophoraو  Steinernema carpocapsaeکارايي دو گونه نماتود بيمارگر حشرات، 

هاي پس از بررسي بيماريزايي دو گونه بيمارگر بر روي آفت در غلظتخراط در شرايط آزمايشگاهي و صحرايي مورد ارزيابي قرار گرفت. 
هاي آفت در ها عليه الروالرو بيمارگر به ازاي هر الرو آفت( درون پتري ديش، بيماريزايي اين نماتود 100و  50، 20، 10، 5مختلف )

هاي آلوده به الرو کرم ارزيابي بيماريزايي بر روي نهالهاي حاوي نهال درخت گردو در شرايط صحرايي نيز مورد آزمون قرار گرفت. گلدان
ميلي ليتر آب مقطر به صورت تزريق مستقيم به درون  25زا به ازاي هر داالن الروي در ¬الرو عفونت 60325خراط در غلظت نهايي 

آفت در تمام آزمايشات آزمايشگاهي و گونه بيمارگر قادر به کاهش جمعيت دوها انجام گرفت. نتايج نشان داد که هرداالن ورودي الرو
( و F1, 40 = 3.56, P < 0.05ها بطور معني داري تحت تاثير گونه بيمارگر )صحرايي بودند. در آزمون پتري ديش ميزان تلفات الرو

رگر به ازاي هر الرو بيما 20( قرار داشت. بيشترين ميزان تلفات در غلظت F1, 40 = 49.19, P < 0.0001غلظت مورد استفاده آن ها )
 .Hالرو بيمارگر، براي  5درصد تلفات و کمترين آن در غلظت  1/97که داراي رفتار کمين است، با  S. carpocapsaeالرو آفت، براي 

bacteriophora  تواند به درصد تلفات در آفت مشاهده شد. اين تفاوت در زهرآگيني دو گونه نماتود مي 20با رفتار جستجوگري و ايجاد
هاي آفت در ارزيابي صحرايي ها در يافتن ميزبان مرتبط باشد. هر دو گونه نماتود سبب ايجاد تلفات باال در الروهاي متفاوت آنتراتژياس

هاي آفت شدند ولي درصد تلفات در الرو 7/66سبب  H. bacteriophoraدرصد و  73سبب ايجاد  S. carpocapsaeشدند، بطوريکه 
(. پنج روز K-W: χ2 = 0.153; df = 1; P = 0.69يزان تلفات ايجاد شده توسط دو گونه بيمارگر مشاهده نشد )تفاوت معني داري در م

ها آلودگي نماتودي را هاي نهال گردو مشاهده شدند. تشريح اجساد الروهاي آلوده آفت درون شاخهپس از کاربرد نماتودهاي بيمارگر، الرو
در برنامه هاي  Z. pyrinaتوانند براي کاربرد عليه الرو هاي هاي بيمارگر مييانگر آنست که نماتودها تاييد نمود. اين نتايج بدر آن

مديريت تلفيقي اين آفت به کار روند. ليکن هنوز يک سوال اساسي در خصوص چگونگي رديابي الرو هاي تيمار شده با اين بيمارگر ها در 
زم است مورد توجه قرار گيرد. بنابراين مطالعات بيشتري جهت يافتن يک استراتژي کاربرد تنه هاي تنومند درختان گردو وجود دارد که ال

 مناسب اين عوامل کنترل زيستي در شرايط صحرايي ضروري خواهد بود.

 ، تست فيلد، پاتولوژي حشرات.Zeuzera pyrina: نماتود بيمارگر حشرات، های کلیدیواژه
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 Trioxysو  Praon exsoletum (Nees, 1811)ه زنبور پارازیتویید های جغرافیایی مختلف دو گونجمعیت

complanatus (Quilis, 1931) (Braconidae: Aphidiinae)، ی خالدار یونجه، پارازیتوئیدهای اختصاصی شته
Therioaphis trifolii maculata 

 2، علیرضا معرفت3، احسان رخشانی2، عباسعلی زمانی1محبوبه حدادیان

 پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاهشناسی کشاورزی، گروه گیاهی دکتری حشرهدانشجو -1
 پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه.دانشیار، گروه گیاه -2
 ی کشاورزی، دانشگاه زابل.پزشکی، دانشکدهدانشیار، گروه گیاه -3

Mahboobe.hadadian@gmail.com 

 

آيد که داراي آفات اي در ايران و دنيا به شمار ميترين گياهان علوفه، به عنوان يکي از مهمMedicago sativaيونجه با نام علمي 
 Aphididae ازخانواده Therioaphis trifolii  maculata (Buckton)ي خالدار يونجه باشد. شتههاي مختلف ميمهمي از راسته

(Hemiptera)   ي شود که داراي دشمنان طبيعي از زير خانوادهخسارتزاترين آفات يونجه محسوب مي ترين وجزء مهموAphidiinae 
، Trioxys complanatus (Quilis, 1931)و  Praon exsoletum (Nees, 1811)باشد. دو گونه زنبور پارازيتوئيد مي

ي به عنوان موثرترين عامل کنترل کننده Trioxiniو  Prainiي خالدار يونجه، از قبايل پارازيتوئيدهاي داخلي انفرادي اختصاصي شته
از مناطق مختلف ايران )غرب، جنوب غرب،  1395تا  1393هاي صورت گرفته، طي سال آيند. در بررسيجمعيت اين شته در دنيا بشمار مي
هاي موميايي روي برگ آوري شته اليز و جمعها شامل تور زدن، تله مبرداري برداري صورت گرفت. نمونهمرکز، شرق و جنوب شرق( نمونه

ها به آزمايشگاه و خارج آوري شدند. پس از انتقال نمونههاي دو گونه زنبور پارازيتوئيد جمع برداري جمعيتيونجه بودند، که طي نمونه 
شده مورد آوري گونه در مناطق جمع  هاي هر دوها اساليد تهيه و شناسايي شدند. تعداد جمعيتي موميايي، از آنشدن زنبورها از شته

بررسي قرار گرفت و اطالعات اکولوژي مربوط به هردو گونه شامل ارتفاع از سطح دريا، نوع اقليم )گرم و خشک، معتدل، معتدل کوهستاني، 
منطقه براي  12ها، ي بررسيبرداري )شمال، جنوب، شرق و غرب(  ثبت شد. در نتيجه نيمه خشک( و جهت جغرافيايي محل نمونه

ي ارتفاعي به دست آمد. در بين دامنه 17ي جغرافيايي، شش اقليم و چنين پنج ناحيههاي جغرافيايي هر دو گونه به دست آمد. همجمعيت
ود. مناطق مورد مطالعه، کمترين ارتفاع مربوط به شهر شوش )استان خوزستان( و بيشترين ارتفاع متعلق به شهر فيروزان )استان همدان( ب

چنين بيشترين متر بودند. هم 1000درصد نواحي داراي ارتفاع باالي  45متر متغير بود و تقريباً  1700تا  112برداري بين ارتفاع نواحي نمونه
ا هي بررسيبه دست آمد. در نتيجه 1500تا  1000هاي معتدل، معتدل کوهستاني و گرم و خشک در ارتفاع بين فراواني زنبورها در اقليم

باشد. عالوه بر اين، و در استان کرمان و سيستان و بلوچستان مي T. complanatusي مشخص شد، که بيشترين فراواني مربوط به گونه
برداري هر دو گونه در  در اقليم نيمه خشک استان اصفهان بود. در تمامي مناطق نمونه P. exsoletumي کمترين فراواني مربوط به گونه

ها به برداري در نمونه T. complanatusي آوري شدند؛ اما در استان خوزستان، مخصوصاً شهرستان دزفول، تنها گونه يک مزرعه جمع
ترين ناحيه، فيروزان استان چون شهرستان شوش، هر دو گونه وجود داشتند. در مرتفع دست آمد. اين در صورتي بود که در نواحي گرمتر هم

 وفور يافت شدند و فراواني بيشتري نسبت به نواحي کم ارتفاع داشتند.  همدان نيز هر دو گونه به 

 پارازيتوييد شته، ارتفاع از سطح دريا، فراواني، اقليم.  های کلیدی:واژه

  

mailto:Mahboobe.hadadian@gmail.com
mailto:Mahboobe.hadadian@gmail.com
http://animaldiversity.org/accounts/Aphididae/classification/#Aphididae
http://animaldiversity.org/accounts/Hemiptera/classification/#Hemiptera


 بیستودومین کنگره گیاهپزشکی ایران - 6 تا 9 شهریور 1395- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

 

  542 

542 

 های همیار و محتوی گلوکوزینولیتی میزبانخوار: تاثیر حضور مورچهسیرفید شته-کنش شتهبرهم

 1امقیحسین صادقی ن، 1علیرضا امیری جامی

 پزشکیایران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، گروه گیاه -1
 alirezaamirijami@gmail.com 

 

-ست. در واقع سيسـتمهاي چندگانه بين سطوح غذايي پيچيده و دشوار اکنشخوار بدليل برهمشته-کنش شتهبيني نتيجه نهايي برهمپيش

باشند. برخي از اين عوامل مستقيما به خصوصيات طعمه )شته( مربوطند و برخي ديگـر تحـت خواري متشکل از چندين عامل ميهاي شته
گانه غذايي هاي بين سطوح سهکنشکنند. اگرچه چنين تاثيراتي تحت عنوان برهماي از طريق گياهان ميزبان عمل ميعنوان اثرات واسطه

هاي سوم شود.  گاهي اوقات حضور طرفتر از آن هستند که تصور ميتر و پيچيدههايي گستردهشوند، اما در حقيقت چنين سيستمناميده مي
ها ممکن است کارآيي شکارگر در سيستم مورد مطالعه را تحت تاثير قرار دهد. بـا وجـود اينکـه تـاکنون هاي هميار شتهدعوي مانند مورچه

ها صورت پذيرفته، اطالعات مـا در رابطـه بـا ها بر روي عملکرد حشرات گياه خواري نظير شتهادي در زمينه تاثير حضور مورچهمطالعات زي
کنش بـين سـيرفيد ها بسيار محدود است. در اين راستا، در مطالعه حاضر برهمهاي هميار بر روي عملکرد حشرات شکارگر شتهتاثير مورچه

اي بررسـي گرديـد. در پـژوهش حاضـر، تـاثير حضـور دو گونـه مورچـه راقبـت مورچـه در يـک آزمـايش مزرعـهخوار و شته تحـت مشته
(Cataglyphis aenescens Nylander و Formica cunicularia Latreille )( در کلني شتهMyzus persicae Sulzer بر )

هـا بـر روي دو گيـاه ميزبـان بـا ( زماني که از شتهEpisyrphus balteatus DeGeerخوار )هاي زيستي سيرفيد شته( شاخص1روي )
( 2نمود و نيـز )( تغذيه مي.Brassica napus L., & Brassica nigra Lمحتوي گلوکوزينوليتي متفاوت )به طور خاص سينيگرين( )

تعيين مقـدار گرديـد.  HPLCناليز ي آها بوسيلهخوار مورد ارزيابي قرار گرفت. سينيگرين در تمام نمونهريزي سيرفيدهاي شتهواکنش تخم
ريزي سـيرفيدهاي مـاده گريو و کسول محاسبه گرديد. جهت آزمون واکنش تخم( به پيروي از روش مکrشاخص کارآيي فردي شکارگر )

رايط ساعت( در ش 48نسبت به ترکيبات تيماري، گياهان آلوده به صورت مجزا )در چهار مکان مختلف( و در مدت زمان مشخص )هر مرتبه 
فـوت در قسـمت پـاييني سـاقه اي به سيرفيدها معرفي گرديدند. جهت ممانعت از دسترسي مورچه در تيمارهاي مربوطه از تله تانگلمزرعه

صورت پذيرفت. حضور مورچه در کلنـي  Rافزار آماري در نرم GLMها با استفاده از رويه گياهان ميزبان استفاده شد. تجزيه و تحليل داده
بـراي هـر دو عامـل(، امـا   P< 001/0داري شاخص کارآيي فردي و نرخ بقاء شکارگر را کـاهش داد )آزمايش، به صورت معني شته مورد

داري تحـت تـاثير دار نبودند. باروري بالقوه سيرفيدهاي ماده بـه شـکل معنـياثرگياه ميزبان )سينيگرين( و اثر متقابل در اين آزمايش معني
داري سـبب بـروز . حضور مورچه همچنين به صورت معنـيP) < 01/0و  P < 001/0به ترتيب، ن قرار گرفت )حضور مورچه و گياه ميزيا

توان اشاره داشت که حضور مورچه در کلني شته و (. در مجموع مي> P 01/0گذاري گرديد )رفتار اجتنابي در سيرفيدهاي ماده در حال تخم
ريزي اجتنابي در سيرفيدها )مشابه آنچه در اين آزمـايش مشـاهده متعاقبا بروز رفتار تخم هاي زيستي شکارگر وتاثيرات منفي آن بر شاخص

 طعمه را تحت تاثير قرار دهد.-تواند به صورت قابل توجهي پويايي جمعيت شکارگرگرديده است(، مي
 

 ريزي.ها، اجتناب از تخمخوار، همياري، گلوکوزينوليتسيرفيدهاي شتههای کلیدی: واژه
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  Acyrthosiphon gossypii Mordvilko, 1914اثیر رابطه همیاری شته و مورچه بر ندرخ پارازیتده شددن شدتهت

(Hem.: Aphidae)   بر رویCardaria draba (L.) 

 1حسین صادقی نامقی، 1علیرضا امیری جامی

 پزشکیایران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، گروه گیاه -1
alirezaamirijami@gmail.com 

 

آيد. در حـدود يـک چهـارم هاي موجود در طبيعت بشمار ميکنشترين و مهمترين برهمها يکي از شايعها و مورچهرابطه همياري بين شته
ها هسـتند. در نتيجـه ها داراي رابطه از نوع اختياري با مورچهونههاي شته ها داراي رابطه همياري از نوع اجباري و بسياري ديگر از  گگونه

گيرند. مشخصا استفاده کردن از چنـين منـابعي بـراي دشـمنان هاي هميار مورد حمله قرار ميخوارها به شدت توسط مورچهبسياري از شته
ها( احتمـاال کـارآيي ايـن گردند )مانند کمياب شدن فصلي شتهها ميها مجبور به تغذيه از اين نوع شتهکه آن بر بوده و زمانيطبيعي هزينه

يـدها و ئکنش بين  پارازيتوگيري کاهش پيدا خواهد کرد. بدين منظور، در پژوهش حاضر بر روي برهمعوامل کنترل بيولوژيک به طور چشم
ــي ــته پل ــاژ )ش ــه )( Acyrthosiphon gossypiiف ــت مورچ ــک  (Lasius turcicus Santschiتحــت مراقب ــاه ازم ــر روي گي ب

(Brassicaceae  (Cardaria draba (L.): توانـد بـه عنـوان مورچه مـي-تمرکز گرديد. جهت فهميدن اينکه آيا رابطه همياري شته
اي يدها عمل نمايد، نرخ پارازيته شدن شته مورد آزمايش روي گياه ازمک در يک آزمـايش مزرعـهئنوعي عامل بازدارنده قوي براي پارازيتو

صـورت  1395هاي فـروردين و ارديبهشـت سـال د ارزيابي قرار گرفت. کليه اين آزمايشات در پرديس دانشگاه فردوسي مشهد، طي ماهمور
ها استفاده شد. فوت در سطح پاييني ساقه آنپذيرفتند. جهت جلوگيري از دسترسي مورچه به کلني شته در نيمي از اين گياهان از تله تانگل

هاي موميايي شده و همچنين فراواني مورچه بر روي هر گياه ميزبان )داخل کلني شته( در تيمار مربوطه در کم(، نسبت شتهها )تراتعداد شته
يـد ئروز پس از شروع آزمايش شمارش و ثبت گرديد. سپس اين گياهان جهت شمارش تعداد افراد بـالغ پـارازيتو 14و  10، 7فواصل زماني 

ار )حضور و عدم حضور مورچه( به آزمايشگاه منتقل شدند. طي آزمايشات مراقبت زيادي صورت پذيرفت تا از خارج شده از ميزبان در هر تيم
هاي شته جلوگيري و در صورت مشـاهده بالفاصـله توسـط ها بخصوص سيرفيد ها )تخم، الرو يا بالغ( داخل کلنيحضور شکارگرهاي شته

اسـتفاده گرديـد. نـرخ  SASافـزار آمـاري در نرم t ها از آزمونهت مقايسه ميانگينگرديد. جها مييک قلم موي ظريف اقدام به حذف آن
(، اما ميزان خروج افراد بالغ تحـت تـاثير حضـور > 001/0Pداري تحت تاثير حضور مورچه کاهش نشان داد )پارازيته شدن به صورت معني

رابطه مثبتي بين تعداد شته و فراواني مورچه در کلني شته وجـود  مورچه در کلني شته قرار نگرفت. تجزيه و تحليل رگرسيون نشان داد که
ها مشاهده گرديد. روي هم رفته، بايسـتي اذعـان داشـت کـه دارد. اما، بين فراواني شته و نرخ پارازيتيسم رابطه معکوسي در حضور مورچه

هاي گياه ميزبـان و شـته، دهد که عالوه بر ويژگيميهاي اين پژوهش نشان يد يک سيستم پيچيده بوده و يافتهئپارازيتو -کنش شتهبرهم
گيري نرخ پارازيتيسم را پايين بياورد. در هـر صـورت بـر اسـاس نتـايج تواند به صورت چشمها ميهاي سومي همچون مورچهحضور طرف

 ها دارد. ها ارتباط تنگاتنگي با تراکم شتهمطالعه حاضر، شدت بازدارندگي حضور مورچه

 کنش آنتاگونيستي.يد، مورچه، شته، برهمئپارازيتو یدی:های کلواژه
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 Ectomyelois ceratoniaeبررسی فونستیک تاج انار و نوسانات جمعیت پارازیتوئیدها و شکارگرهای کرم گلوگاه، 

Zeller (Lep.: Pyralidae) در منطقه قم 

 

 3ن زادهو علیرضا عسکریا 4، سیدحسین گلدانساز2حبیب عباسی پور، 1رضا مهرآذین

 دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران -1
 به ترتیب استاد، و دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران - 3و  2
 بع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران دانشیار گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منا-4

habbasipour@yahoo.com  

 

ترين آفت ميوه انار با خسارت اقتصادي در ايران و ساير کشورهاي مناطق عنوان مهمبه Ectomyelois ceratoniaeکرم گلوگاه انار،  
دهي و بعد از برداشت در باغات انار ايران درصد محصول در دوره ميوه 80اند خسارتي معادل با توشود. اين آفت ميخشک محسوب مي

جهت باشد. عنوان عوامل بيوکنترل اولين قدم در توسعه برنامه کنترل بيولوژيک ميايجاد نمايد. شناسايي دشمنان طبيعي و پتانسيل آنها به
 1393و  1392هاي هاي منظمي از سه منطقه در استان قم طي سالبرداريانار، نمونه بررسي فون بندپايان حاضر در ميکروکليماي تاج

انجام شد. اين مناطق شامل شهر جعفريه، روستاي سيرو از توابع شهر کهک و روستاي طايقان از توابع سلفچگان بودند. در هر منطقه، 
ي انار به صورت تصادفي از چهار جهت درخت در رخت چهار عدد ميوهاصله درخت به صورت تصادفي در هر باغ انتخاب و از هر د 10تعداد 

متري انتخاب کرده و اقدام به تخليه کامل موجودات زنده داخل تاج آن توسط آسپيراتور گرديد. ارتفاع نمونه برداري بسته  5/1ارتفاع حدود 
-انداز درخت باشد. نمونهطوري که از سطوح مياني سايههبه سن و ارتفاع درخت متفاوت و از حدود يک تا دو متري از سطح زمين بود، ب

منظور برداري را بههاي نمونهبرداري در باغ، ظرفبار انجام گرديد. پس از نمونهمهرماه و هر دو هفته يک 25خرداد الي  25برداري از تاريخ 
-هاي الکي تخليه و در يخچال نگهداري پتري حسي در حشرات، مدت کوتاهي در يخچال گذاشته سپس محتويات آن را داخلايجاد بي

بندي و شمارش شده و ها دستهشدند. در نهايت پس از بررسي دقيق زير استريوميکروسکوپ و بر اساس تفاوت در شکل ظاهري، نمونه
ايي اوليه شدند و براي تاييد ها با استفاده از مشخصات مرفولوژيک و کليدهاي معتبر، شناسشدند. کليه نمونهمنتقل  %75داخل الکل اتيليک 

خانواده از  8غشائيان، خانواده از بال 13هايي از ها، نمونهبراي متخصصين مربوطه ارسال گرديد. در اين پژوهش عالوه بر عنکبوت
ها و خانواده از جورباالن )شته 2خانواده از دوباالن،  4ها(، داران )تريپسريشکخانواده از بال 2خانواده از قاب باالن،  8ها(، ناجورباالن )سن

-گونه از کفشدوزک 10آوري گرديد. همچنين و يک گونه گوشخيزک جمع Chrysoperla carneaسبز،  ها(، يک گونه بالتوريشپشک

وجود  Hippodamia variegataريخت مختلف از کفشدوزک  9آوري شد که در بين آنها زيرخانواده جمع 3جنس و  8ها مربوط به 
با بررسي نوسانات جمعيت حشرات مفيد مشخص شد حضور زنبورهاي پارازيتوئيد در انتهاي فصل مصادف با شهريور و مهر بيشتر از  .داشت

هاي هاي گرم تابستان بيشتر است. براي سنها در ابتدا و انتهاي فصل نسبت به ماههاي ديگر است. همچنين حضور کفشدوزکماه
 يج مشابهي به دست آمد. شکارچي و بالتوري سبز نيز نتا

 .گلوگاه انار، پارازيتوييد، شکارگرکرم های کلیدی: واژه
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 ( در شرایط طبیعیApomyelois ceratoniae (Zeller)) تاثیر آشفتگی برسطح تعادل جمعیت کرم گلوگاه انار

 3و ناصر معینی نقده 2، جواد کریم زاده اصفهانی1محمدحسن بشارت نژاد

 شره شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه و محقق مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهاندانشجوی دکتری ح -1
پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان دانشیار اکولوژی جمعیت، بخش تحقیقات گیاه-2

 تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان
 شناسی دانشگاه رازی کرمانشاهار حشرهاستادی -3

besharat10@yahoo.com 
 

آن کنترل قابل قبولي  هاي رايج مديريتيروشبوده و   Apomyelois ceratoniae (Zeller)گلوگاه، ترين آفت انار، کرممهم
تاثير آشفتگي )انحراف از سطح تعادل(،  ولوژيک امکان پذير خواهد بود.در مطالعه حاضراز طريق مديريت اک مديريت اين آفتنداشته بلکه 

هاي کامل تصادفي و در قالب طرح بلوکدر شهرستان اصفهان منظور، دو آزمايش روي پايداري جمعيت کرم گلوگاه انار بررسي شد. بدين
)بدون آشفتگي(، با چهار  «شاهد»و « آشفتگي با افزايش جمعيت»، «آشفتگي با کاهش جمعيت»انجام گرديد. آزمايش اول با سه تيمار 

باغ ديگر( انجام گرديد. در دو بازه زماني يکي از ابتدا  8و شاهد )در « آشفتگي با کاهش جمعيت»باغ(، و آزمايش دوم با دو تيمار  12تکرار )
د ميوه انار آلوده بصورت هفتگي ثبت گرديد. در پايان بازه درخت در هر باغ، تعدا 30تا وسط فصل و ديگري از وسط تا انتهاي فصل، از 

همان « افزايش جمعيت»آوري و به تيمارهاي آشفتگي با هاي آلوده جمعتمام ميوه« کاهش جمعيت»زماني اول از تيمارهاي آشفتگي با 
خطي  –هاي لگاريتميتوسط مدلها دادهپس از تجزيه  گونه افزايش يا کاهشي انجام نگرديد.بلوک اضافه گرديد. در تيمار شاهد هيچ

ها انجام شد. نتايج وضعيت پايداري جمعيت بعد از آشفتگي، بررسي و سپس براي تعيين سطح تعادل قبل و بعد از آشفتگي مقايسه ميانگين
، در «ا کاهش آلودگيآشفتگي ب»نشان داد که در صورت عدم آشفتگي تغييري در سطح تعادل جمعيت ايجاد نخواهد شد. همچنين در تيمار 

که آشفتگي با کاهش آلودگي در آزمايش دوم، باعث جابجايي در سطح تعادل همچنان پايدار بود. در حالي آزمايش اول، سطح تعادل جمعيت
تگي در جمعيت شده و پايين تر از سطح تعادل قبل از آشفتگي قرار گرفت. بطور مثال ميانگين تعداد ميوه آلوده در هر درخت قبل از آشف

نيز پس از ايجاد آشفتگي، ميانگين آلودگي بطور معني « آشفتگي با افزايش آلودگي»بود. در تيمار  3/8و پس از آشفتگي  8/32تکرار دوم 
 داري بيشتر از ميانگين تعداد ميوه آلوده قبل از آشفتگي بود و سطح تعادل جمعيت باالتر از سطح تعادل قبل از ايجاد آشفتگي قرار گرفت.

بود. نتايج حاصل از آزمايش 5/33 و پس از آشفتگي 0/7بطور مثال ميانگين تعداد ميوه آلوده در هر درخت قبل از آشفتگي در تکرار اول 
تواند در تغيير سطح تعادل جمعيت اين آفت موثر دهد که ايجاد آشفتگي در جمعيت ميهاي آشفتگي در جمعيت کرم گلوگاه انار نشان مي

تواند در باشد.ايجاد آشفتگي در جمعيت کرم گلوگاه انار ميها ميدهنده پايداري خنثي در اين جمعيتايي سطح تعادل نشانواقع شود.جابج
مديريت اکولوژيک آن مورد استفاده قرار گرفته و با برنامه ريزي در دفعات و زمان ايجاد آشفتگي، مي توان سطح تعادل جمعيت را به سود 

ن آورده و با تغيير سطح تعادل به زير سطح زيان اقتصادي، از خسارت اقتصاديآفت جلوگيري نمود. پايين آمدن سطح مديريت اکولوژيک پايي
 کند. مي مديريت آفت جلوگيري هاي غير ضروريهاي پيش اگاهي و کنترلتعادل جمعيت با حفظ پايداري جمعيت از اعمال روش

 جمعيت، پايدار، پايداري، آشفتگي، مديريت اکولوژيک.کرم گلوگاه انار، سطح تعادل  :واژه های کلیدی
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به دو جدایه از قارچ بیمارگر حشرات،   Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae)حساسیت کنه شکارگر 
Beauveria bassiana 

 3فر، عزت اله صداقت2، حمیدرضا صراف معیری1، سیّدعلی صفوی1فرفاطمه پیرایش

 دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیهگروه گیاهپزشکی، -1

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان-2

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اراک-3
Pirayeshfar_s@yahoo.com 

 

ويژه ترل بيولوژيک آفات بهيک عامل موثرکن Amblyseius swirskii (Athias-Henriot) (Acari: Phytoseiidae)کنه شکارگر 
هاي بيمارگر حشرات نيز  به خاطر سميت کم اي در سراسر جهان است. از طرف ديگر قارچها در بسياري از محصوالت گلخانهروي تريپس

هستند. ها هاي شيميايي در گلخانهکشهاي اميدبخشي براي آفتبراي پستانداران و کاهش خطر توسعه مقاومت در آفات هدف، جايگزين
بسياري از اين بيمارگرهاي قارچي حشرات طيف ميزباني وسيعي دارند و ممکن است روي موجودات غير هدف، اثرات نامطلوبي داشته 

اي، الزم است که اثرات احتمالي آنها بر باشند. از اين رو، براي استفاده توام از کنه شکارگر و عوامل قارچي در بيوکنترل آفات گلخانه
 Beauveria( از قارچ بيمارگر حشراتSو  Mرد بررسي قرار گيرد. اين تحقيق به منظور تعيين اثر تماسي دو جدايه )همديگر مو

bassiana (Balsamo) Vuillemin (Hypocreales: Cordycipitaceae) هاي بالغ کنه شکارگر روي مادهA. swirskii  در
برگي تازه  هايکنه شکارگر ماده بالغ که در سطح زيرين ديسک 20سنجي، تهاي زيسشرايط آزمايشگاهي صورت گرفت. براي آزمايشات

ور شدند. اين هاي قارچي غوطهثانيه در سوسپانسيون 5متر منتقل و به مدت سانتي 9هاي پالستيکي با قطر خيار قرار داشتند، به تشتک
بودند. تعيين غلظت  80درصد توئين  02/0آب مقطر، حاوي ليتر کنيدي در ميلي 610تا  210ها شامل پنج غلظت متوالي سوسپانسيون

عدد کنه شکارگر انجام گرفت. افراد شاهد هم  20تکرار و هر تکرار با  4ها به کمک الم نئوبار )هموسيتومتر( انجام شد. هر تيمار با کنيدي
درصد و دوره  70 ± 5سيوس، رطوبت نسبي درجه سل 25 ± 1ها در دماي قرار گرفتند. آزمايش 80درصد توئين  02/0فقط در محلول 

هاي قارچي روي سطح ها و کنيديآلودگي قارچي با بررسي ميکروسکوپي هيف ساعت تاريکي انجام شد. 8ساعت روشنايي و  16نوري 
ه شکارگر هستند. مرگ و هاي مرده تائيد گرديد. نتايج اين بررسي نشان داد که هر دو جدايه قارچ قادر به آلوده کردن افراد بالغ کنبدن کنه

تري نسبت هاي آلوده رنگ بدن تيرهوري در محلول قارچي، مشاهده گرديد. کنههاي شکارگر معموال از روز سوم پس از غوطهمير اوليه کنه
 32به ترتيب  درصد و در باالترين غلظت 12و  20به ترتيب  Mو  Sهاي ترين غلظت، جدايهداشتند. در پايين A. swirskiiبه افراد سالم 

درصد  17/41از خود نشان دادند ) Mحساسيت بيشتري در مقابل جدايه  A. swirskiiدرصد تلفات ايجاد نمودند. افراد بالغ ماده  17/41و 
ارچ ق Sدرصد تلفات در روز هفتم آزمايش(. بنابراين، جدايه  20کشندگي کمتري را ايجاد نمود ) Sتلفات در روز هفتم آزمايش(، اما جدايه 

B. bassiana شکارگر  سازگاري بيشتري با کنهA. swirskii  دارد. مطالعات بيشتر الزم است تا زمان کاربرد دو عامل بيوکنترل با هدف
 اي تعيين شود. کسب بيشترين تاثير در کنترل آفات در شرايط آزمايشگاهي و گلخانه

 .ر تماسي، شکارگراث عوامل بيوکنترل، قارچ بيمارگر حشرات، های کلیدی:واژه
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  Phytoseiulus persimilisوTyphlodromus bagdasarjani های شکارگر ای کنهرستهشکارگری درون

(Acari: Phytoseiidae) ای کنه تارتن دولکه در حضور و عدم حضورTetranychus urticae (Acari: 

Tetranychidae) 

 و حسین اللهیاری مناسادات مقدسی

 پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران گروه گیاهپزشکی،
  moghadasi@ut.ac.ir 

 

کنند. اي نوعي شکارگري است که در آن چند گونه شکارگر براي دستيابي به شکار مشترک با هم رقابت ميرستهشکارگري درون
ويايي جمعيت شکارگرها و کارايي آنها دارد. در اين پژوهش، اي مهم در اکولوژي بوده و تاثير مهمي بر پاي، پديدهرستهشکارگري درون
 Phytoseiulusو  Typhlodromus bagdasarjani Wainstein&Arutunjanي شکارگراي بين دو کنهرستهشکارگري درون

persimilis Athias-Henriot  در حضور و عدم حضور کنهTetranychus urticae Koch در شرايط  ايرستهبه عنوان شکار برون
)روشنايي:تاريکي(( بررسي شد. مراحل نموي  8:16درصد و دوره نوري  75±5درجه سلسيوس، رطوبت نسبي  25±1آزمايشگاهي )دماي 

هاي شکارگر اي در نظر گرفته شد. آزمايشها با استفاده از کنهرستهي سن دوم به عنوان شکار دروني سن اول و پورهتخم، الرو، پوره
روز انجام شد. در اين مدت تعداد شکار خورده شده و  5تکرار و به مدت  15روزه روي ديسکهاي برگي خيار در يک يکردهيريي جفتگماده

ساعت ثبت و افراد شکار شده و شکار نشده با افراد جديد جايگزين شدند. بر  24ي شکارگر در هر تخمهاي گذاشته شده توسط هر کنه
و  17/1±07/0گونه بود )ها، بيشترين ميزان شکارگري مربوط به تغذيه شکارگرها از تخمهاي غيرهمادهاساس نتايج تجزيه واريانس د

در روز به ترتيب در حضور و عدم  T. bagdasarjaniعدد تخم  85/0±07/0و  85/0±04/0و  P. persimilisعدد تخم  09/0±23/1
دار نداشت اي در هيچيک از شکارگرها با هم تفاوت معنيرستهر شکار بروناي( که اين ميزان در حضور و عدم حضورستهحضور شکار برون

(05/0>P همچنين کمترين ميزان شکارگري .)P. persimilis عدد پوره در حضور و عدم  16/0±03/0گونه )هاي سن دوم غيرهماز پوره
و  31/0±04/0گونه )اي سنين اول و دوم غيرهمهاز پوره T. bagdasarjaniاي( و کمترين ميزان شکارگري رستهحضور شکار برون

رستهي سن دوم به ترتيب در حضور و عدم حضور شکار برونعدد پوره 17/0±03/0و  09/0±03/0ي سن اول و عدد پوره 05/0±31/0
گونه را هاي غيرهمخمميزان بيشتري از ت P. persimilisدر مقايسه با  T. bagdasarjaniهاي ، مادهtاي( بود. بر اساس نتايج آزمون 

(. بررسي ميزان تخمگذاري شکارگرها در حضور و عدم P<001/0اي( مورد تغذيه قرار دادند ))در حضور و عدم حضور شکار برون رسته
ن اي در مقايسه با عدم حضور آرستهاي حاکي از بيشتر بودن ميزان تخمگذاري هر دو شکارگر در حضور شکار برونرستهحضور شکار برون

-گونه )در حضور و عدم حضور شکار برون(. ميزان تخمگذاري شکارگرها هنگام تغذيه از مراحل مختلف نموي افراد غيرهمP<05/0بود )

-در حضور و عدم حضور شکار برون P. persimilis، ميزان تخمگذاري tداري نداشت. بر اساس نتايج آزمون اي( با هم تفاوت معنيرسته

-ي مراحل نموي غيرهم(. نتايج نشان داد هر دو شکارگر از همهP<001/0) بود T. bagdasarjaniداري بيشتر از ياي به طور معنرسته

داري در اي )در مقايسه با عدم حضور آن( تاثير معنيرستهاي دوسويه نامتقارن( و حضور شکار برونرستهگونه تغذيه کردند )شکارگري درون
اي منجر رستهشان نداشت. از سوي ديگر حضور شکار برونگونهي بالغ غيرهمي مادهشکارگرها توسط کنه کاهش ميزان شکار افراد نابالغ

 دار ميزان تخمگذاري در هر دو شکارگر شد.به افزايش معني

 .کنش، پويايي، دشمن طبيعياي، برهمرستهشکار برون های کلیدی:واژه
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با تغذیه  Macrolophus pygmaeus (Hemiptera: Miridae)شکارگر های زیستی سن تاثیر گیاه میزبان بر آماره

 Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae)از 

 2و سولماز عظیمی 1مناسادات مقدسی

 گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران -1

 ریز، ایرانگروه گیاهپزشکی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تب -2
  moghadasi@ut.ac.ir 

 

ها است و در بين دشمنان طبيعي آن، ، يکي از مهمترين سفيدبالکهاي آفت در گلخانهBemisia tabaci (Gennadius)عسلک پنبه، 
باشد. در اين پژوهش چرخه زندگي اين سن يها مگونه ترينيکي از کاربردي Rambur Macrolophus pygmaeusسن شکارگر 

رطوبت درجه سلسيوس،  24±1دماي فرنگي در شرايط آزمايشگاهي شامل شکارگر با تغذيه از عسلک پنبه روي دو گياه بادمجان و گوجه 
هاي برگي صورت انفرادي درون ديسکهاي شکارگر به)روشنايي: تاريکي( بررسي شد. تخم 8:16درصد و دوره نوري  65±5نسبي 

هاي ساعت يک بار بازديد شدند. داده 24ساعت يک بار و در دوره بلوغ هر  12بادمجان و گوجه فرنگي قرار گرفته و در دوره پورگي هر 
مرحله  -هاي جدول زندگي با استفاده از مدل جدول زندگي دوجنسي ويژه سنخام براي افراد نر و ماده به طور جداگانه ثبت شد و فراسنجه

يين شد. خطاي استاندارد پارامترها با استفاده از روش بوت استرپ محاسبه شد. نتايج نشان داد که طول دوره پيش از بلوغ سنهاي تع
روز به ترتيب روي بادمجان و گوجه  08/52±35/0و  94/46±31/0شکارگر روي بادمجان در مقايسه با گوجه فرنگي کوتاهتر بوده است )

يان ديگر، سنهاي نابالغ با تغذيه از عسلک پنبه روي بادمجان در مقايسه با گوجه فرنگي زودتر به مرحله رشدي . به ب(P<0001/0فرنگي؛ 
تخم به  64/23±73/0و  75/43±89/0رسند. همچنين ميزان باروري سنها روي بادمجان در مقايسه با گوجه فرنگي بيشتر بود )ميبلوغ 

(. نسبت جنسي افراد شکارگر روي بادمجان و گوجه فرنگي با هم تفاوت P<0001/0جه فرنگي؛ ازاي هر فرد به ترتيب روي بادمجان و گو
و  09/1±005/0داري نداشت. بر اساس نتايج، نرخ متناهي افزايش جمعيت سنهاي شکارگر روي بادمجان و گوجه فرنگي به ترتيب معني
داري متاثر در اين سن شکارگر به طور معني T و r ،0Rسوي ديگر مقادير داري نداشتند. از بر روز بود که با هم تفاوت معني 003/0±05/1

 29/32±250/2بر روز و  08/0±004/0( به ترتيب برابر با 0R( و نرخ خالص توليدمثل )rاز گياه ميزبان بود. نرخ ذاتي افزايش جمعيت )
برآورد شد که هر دوي اين مقادير بين دو گياه تخم روي گوجه فرنگي  31/21±623/1بر روز و  05/0±003/0تخم روي بادمجان و 

( روی بادمجان و گوجه فرنگی به ترتیب Tمیانگین مدت زمان یک نسل )همچنين (. P<05/0دار داشتند )ميزبان با هم تفاوت معني

وجود گياهان ميزبان  (. با اينP<0001/0دار داشتند )روز به دست آمد که با هم تفاوت معني 89/56±342/0و  61/40±281/0برابر با 

 .Mنتايج نشان داد که ويژگيهاي زيستي و پارامترهاي جمعيت سن شکارگر  نداشتند. M. pygmaeusداري بر مرگ و مير تاثير معني

pygmaeus  در شرايط آزمايشگاهي متاثر از گياه ميزبان بود. افزون بر اين، در شرايط اين پژوهش گوجه فرنگي در مقايسه با بادمجان
 نبود. M. pygmaeusيزبان مناسبي براي م

 جدول زندگي، سفيدبالک، دشمن طبيعي، بادمجانيان. های کلیدی:واژه
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 Tuta absolutaنسبت به مینوز گوجه فرنگی،ای گلخانهبررسی مقاومت آنتی زنوزی چند رقم گوجه فرنگی

(Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae) 

 2و ناصر صباغ نیا 1ین قره خانی، غالمحس1حمیده سالک ابراهیمی

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران-1

 گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران-2
h_salekebrahimi@yahoo.com 

 

، 1390در ايران در سال  Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)فرنگي ي مينوز گوجهاز زمان ورود پروانه
تواند سازد. از آنجا که استفاده از ارقام مقاوم ميفرنگي در آمده و خسارت بااليي را وارد ميهاي گوجهاين آفت به صورت آفت کليدي کشت

رقم گوجه فرنگي رايج مي باشد که شامل دو را تشکيل دهد، هدف از اين بررسي ارزيابي مقاومت آنتي زنوزي نسبي چند  IPMجزئي از 
،  PRENSES  ،MILAS،IRAZفرنگيرقم گوجه 7بين ريزي از طريق آزمون انتخابي بررسي ترجيح تخم آزمايش

KUBRA،ATABAY ،CLUSE  وHAMRAN   گوجهرقم متداول  6و بررسي استقرار الروي از طريق آزمون غير انتخابي بين-

بود. براي انجام آزمايش ها گياهان مورد آزمايش در  CLUSEو PRENSES  ،MILAS،IRAZ  ،KUBRA ،ATABAYفرنگي
ي سانتي گراد، رطوبت درجه 25±2ها در دماي روز قبل از اجراي آزمايش به آزمايشگاه منتقل شدند. اين گلدان 5گلخانه کاشته شده و 

ها در قالب طرح روزگي بوته 60و  30ي فنولوژيکي ر دو مرحلهها دآزمايش ساعت قرار گرفتند. 16:8درصد و دوره نوري  65±5نسبي 
روزه بدون توجه به  2-1عدد حشره کامل  30و  50آزمايش ترجيح تخم ريزي  تکرار، انجام گرفت. براي انجام 3کامال تصادفي و با 

نتايج بدست آمده که بين ارقام مورد  .دروزگي در داخل قفس رها سازي ش 30روزگي و  60جنسيت آنها به ترتيب براي مراحل فنولوژيکي 
با استفاده از داده هاي بدست آمده براي همه  (NPI)مطالعه در ترجيح تخم ريزي اختالف معني داري وجود نداشت، شاخص عدم ترجيح 

در مرحله که  ATABAYي فنولوژيکي جزو ارقام حساس محسوب شدند بجز رقم ارقام محاسبه شد که تمامي ارقام در هر دو مرحله
شود. در آژمايش استقرار =درصد شاخص عدم ترجيح( جزو ارقام غير حساس در اين مرحله محسوب مي41/93روزگي )30فنولوژيکي 

و کمترين درصد  IRAZدرصد مربوط به رقم  66/76روز بيشترين درصد استقرار الروي با  30الروهاي نئونات در مرحله فنولوژيکي 
روزگي گياهان( بيشترين درصد  60باشد. در مرحله فنولوژيکي دوم )درصد مي 50/52با  ATABAYرقم استقرار الروي مربوط به 

درصد بود. در  32برابر با CLUSE درصد و کمترين درصد استقرار الروي مربوط به رقم  56با  ATABAYاستقرار مربوط به رقم 
 پيشرفت مرحله فنولوژيکي کاهش نشان داد.درصد استقرار با  ATABAYتمامي ارقام مورد مطالعه به جز رقم 

 آزمون انتخابي و آزمون غير انتخابي.، مقاومت آنتي زنوز،  Tuta absolutaهای کلیدی: واژه
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 Lysiphlebus زنبور پارازیتوئید شایستگی نتاجروی Aphis gossypii Glover  جالیز تاثیر مراحل مختلف سنی شته

fabarum Marshall  ایشگاهدر شرایط آزم 

 1یئو معصومه ضیا 2، مجید عسکری سیاهویی1، مهدی اسفندیاری1آرش راسخ  ،1علی الماسی

 دانشگاه شهید چمران اهواز دانشکده کشاورزی، گروه گیاه پزشکی، -1

 بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان -2

alialmasi@gmail.com  
 

هاي صيفي و زا در مزارع و گلخانهاز آفات مهم و خسارت يکي Hemiptera: Aphididae))Glover  Aphis gossypiiشته جاليز 
 تواند به عنوان يک عامل بيوکنترل، عليه اينميLysiphlebus fabarum Marshall باشد. با وجود اين، زنبور پارازيتوئيد سبزي مي

دشمن طبيعي و پارامترهاي موثر بر شايستگي دشمنان -ي آفتآفت بکار گرفته شود. کاربرد موثر دشمنان طبيعي نيازمند دانستن رابطه
نمو، نرخ ظهور و ميزان وي رشدهاي زيستي مرتبط با کارايي دشمنان طبيعي شامل دورهتوان گفت که بررسي شاخصباشد. ميطبيعي مي

ها شود، چرا که عملکرد آنها در مزراع و گلخانهکارهاي کنترل کيفي عوامل بيولوژيک قبل از رهاسازي محسوب ميهباروري يکي از را
 هاي زيستي مرتبط با کارايي جمعيت جنسي زنبور پارازيتوئيدهاي زيستي وابسته است. در اين پژوهش برخي از ويژگيکامال به اين ويژگي

L. fabarum هاي همسن نين مختلف پورگي شته جاليز روي خيار، ارزيابي شد. به اين منظور به طور جداگانه گروهپرورش يافته روي س
ي شته ميزبان همسن، يک زنبور ماده 20محتوي  تکرار به هر يک از ظروف پتري 30از چهار سن پورگي شته جاليز تشکيل شد. سپس در 

هاي پارازيته شده تا ظهور زنبورهاي نتاج پرورش يافتند )در نبورها حذف و شتهساعت، ز 24يک روزه )جفتگيري کرده( وارد شد. پس از 
ساعت(. براساس آزمون تجزيه واريانس يک  8:16و دوره روشنايي به تاريکي  %65 ±5درجه سلسيوس، رطوبت نسبي  22 ± 1دماي 

ي بين زنبورهاي حاصل از چهار سن پورگي مشاهده دارهاي زيستي مورد بررسي به جز اندازه تخم، اختالف معنيطرفه، در تمام شاخص
تري نسبت هاي زيستي مطلوبهاي سن دوم و سوم ميزبان باعث توليد نتاج با ويژگيشد. طبق نتايج به دست آمده، رشدونمو زنبور در پوره

ي ي بدن و کمترين دورهرين اندازهتبه ساير مراحل رشدي شته شد، به طوري که زنبورهاي نر و ماده در اين مراحل پورگي، داراي بزرگ
هاي ي ساق پاي عقب و عرض کپسول سر در زنبورهاي پرورش يافته در پورهترين اندازهرشدي پيش از بلوغ بودند. در هر دو جنس، بزرگ

اس نتايج بدست آمده، هاي سن اول و چهارم داشتند. بر اسداري با زنبورهاي رشد يافته در پورهسن دوم و سوم مشاهده شد و تفاوت معني
ي سوم بيشترين بار تخم، نرخ ظهور، نسبت جنسي و درصد پارازيتيسم را دارا بودند، اما بين زنبورهاي اگرچه زنبورهاي رشد يافته در پوره

ود تمام قادر ب L. fabarumداري مشاهده نشد. طبق نتايج حاصله زنبور ها، اختالف معنيحاصل از پوره سن دوم و سوم در اين شاخص
-پارازيتوئيد در برنامهدهد که بتوان از اين سنين پورگي شته جاليز را با ميزان مناسب و قابل قبولي پارازيته کند، نتايجي که اين نويد را مي

 يرد. اي و مزرعه اي مورد تأييد قرار گي جاليز استفاده نمود؛ هر چند اين نتايج بايد با شرايط گلخانههاي کنترل بيولوژيک شته

 .هاي زيستيويژگي کنترل کيفي،، Aphis gossypii  ، Lysiphlebus fabarum های کلیدی:واژه
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ی در حضور و عدم حضور سه گرده Amblyseius swirskii  (Acari: Phytoseiidae)مقایسه نرخ شکارگری

 مختلف

 محمد مهرآبادی و پور، علی اصغر طالبی، یعقوب فتحیالهام ریاحی

 ه شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانگروه حشر
.Elham.riahi@modares.ac.ir 

 

Amblyseius swirskii (Athias-Henriot) چيزخوار براي مهار زيستي آفات مختلف مورد استفاده قرار به عنوان يک شکارگر همه
چه گرده مواد غذايي ن است کارايي آن را در مهار زيستي آفات افزايش دهد. اگرگيرد. ارائه گرده براي اين شکارگر در مزرعه ممکمي

هاي ها، فالونوئيدها، اسيدهاي آمينه آزاد، چربي و همچنين مواد معدني را براي کنهها، ويتامينها، پروتئينبسياري از جمله کربوهيدرات
phytoseiid اي در مورد تاثير که تاکنون مطالعهکند. به دليل اينع گونه گياهي تغيير ميکند، اما ارزش غذايي گرده بسته به نوفراهم مي

اي با طعمه روي ظرفيت شکارگري اين شکارگر انجام نشده است، اين پژوهش قصد دارد هاي غذايي شامل ترکيب غذاي غير طعمهرژيم
ي در حضور و عدم حضور سه گرده Tetranychus urticae Kochنرخ شکارگري اين کنه شکارگر را با تغذيه از کنه تارتن دولکه اي 

-در حضور و عدم حضور گرده A. swirskiiمختلف  شامل خرما، بادام و گرده زنبور عسل تعيين نمايد. به منظور محاسبه نرخ شکارگري 

هاي جدول زندگي تا مرگ زمايشها کشته شد به صورت روزانه در طول انجام آاي که توسط آنهاي تارتن دولکههاي مختلف، تعداد کنه
به ترتيب قبل و پس از ظهور بالغين به دورن هر ديسک اضافه شد. براي تجزيه  T. urticaeفرد نابالغ  45و  20تمام افراد ثبت شد. تعداد 

و زنبورعسل،  نتايج نشان داد که در حضور گرده هاي بادام، خرما استفاده شد. CONSUME-MSChartها از نرم افزار و تحليل داده
درصد در  7و  21، 22ي پيش از بلوغ و درصد در طول دوره 27و  44، 54به ترتيب به ميزان  A. swirskiiهاي ماده نرخ شکارگري کنه

نسبت به زماني که گرده وجود داشت  A. swirskiiهاي ها و دئوتونمفي بلوغ کاهش يافت. در عدم حضور گرده، پروتونمفطول دوره
هاي تارتن بيشتري را نسبت به حضور مه بيشتري را شکار نمودند. به همين صورت در حضور گرده زنبور عسل، شکارگرها کنهتعداد طع

ي قبل و پس از تخمريزي بود. نرخ هاي ماده در طول دوره تخمريزي بيشتر از دورهگرده بادام و خرما تغذيه نمودند. نرخ شکارگري کنه
شکار به ترتيب با تغذيه از مخلوط گرده  391و  392، 426بود که سپس به  T. urticaeبا تغذيه از  نمف 463( 0Cخالص شکارگري )

کاهش يافت. نرخ تبديل جمعيت شکار  T. urticaeو مخلوط گرده بادام و  T. urticae، مخلوط گرده خرما و T. urticaeو  زنبورعسل
عدد شکار براي توليد يک تخم  04/18و  87/27، 33/32، 69/17ر متوسط به به طو A. swirskii( نشان داد که PQبه نتاج شکارگر )

و مخلوط گرده  T. urticae ،T. urticae، مخلوط گرده زنبور عسل و T. urticaeشکارگر به ترتيب با تغذيه از مخلوط گرده خرما و 
-ها مييافت اما مقدار آن هنوز هم زياد بود. اين يافته نياز دارد. اگرچه ظرفيت شکارگري در حضور گرده بادام کاهش T. urticaeبادام و 

 ها مفيد باشد.در مزارع و گلخانه T. urticaeهاي مديريت تواند در برنامه

 .، گرده، نرخ شکارگريPhytoseiidae ،Amblyseius swirskii ،Tetranychus urticae های کلیدی:واژه
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های به تراکم Macrolophus caliginosus Wagner (Heteroptera: Miridae)واکنش تابعی سن شکارگر 

 با طول عمرهای مختلفTuta absoluta Meyrickی مینوز گوجه فرنگی مختلف تخم پروانه

 حمیده سالک ابراهیمیو   غالمحسین قره خانی ،رامین امین خواه

 زی، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران.گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاور
h_salekebrahimi@yahoo.com 

 

با  .يکي از آفات کليدي مزارع گوجه فرنگي مي باشدTuta absoluta (Meyrick)(Lep: Gelechiidae)ي مينوز گوجه فرنگيپروانه
زايي باالي آن، لزوم شناسايي و تعيين پتانسيل  توجه به انتشارسريع اين آفت در اکثر مناطق کشت گوجه فرنگي ايران و پتانسيل خسارت

 Macrolophus caliginosusسن شکارگر کند. عوامل زيستي از جمله دشمنان طبيعي اين حشره بيش از پيش نمود پيدا مي

Wagner (Hemiptera: Miridae)تابعي  جاييکه در مهار زيستي تعيين واکنشباشد.از آنيکي از شکارگرهاي مهم تخم اين آفت مي
-اي برخوردار است، هدف از اين بررسي تعيين نوع واکنش تابعي اين سن در مواجهه با تخمقبل از رهاسازي دشمن طبيعي از اهميت ويژه

عدد تخم  50و  40، 30، 20، 15، 10، 5، 2، 1هاي ي مينوز گوجه فرنگي بوده است. براي اين منظور تراکمهاي سنين مختلف پروانه
هاي شب تکرار بودند در نظر گرفته شد. پرورش سن شکارگر روي تخم 10وز گوجه فرنگي که هرکدام از اين تراکم ها داراي ي مينپروانه

ي سانتي گراد، درجه 25±1در اتاقک رشدي با شرايط دمايي Ephestia kuehniella Zeller (Lep: Pyralidae)اي آرد پره مديترانه
ساعت تاريکي صورت گرفت و بعد از يک نسل براي اجراي آزمايش  8ساعت روشنايي و  16ي درصد و دوره نور 70±5رطوبت نسبي 

که روي برگ بريده  2هاي پروانه مينوز گوجه فرنگي مورد استفاده از کلني آزمايشگاهي نسل واکنش تابعي مورد استفاده قرار گرفت. تخم
همه تخم هاي يک، دو و سه روزه شب پره مينوز گوجه فرنگي از نوع سوم شد تهيه گرديد. واکنش تابعي در گوجه فرنگي پرورش داده مي

بر  00202/0روزه ) 3بر ساعت( و تخم هاي  00227/0روزه ) 1بدست آمد. بيشترين و کمترين نرخ حمله به ترتيب در تيمارهاي تخم هاي 
ترين زمان دستيابي در تخم کاهش پيدا کرده است. کمدهد با افزايش طول عمر تخم ها، نرخ حمله ساعت( مشاهده گرديد. نتايج نشان مي

بر ساعت( مشاهده شد و بر اساس محدوده هاي اطمينان و هم پوشاني تيمارها، بين  9830/1ي مينوز گوجه فرنگي )روزه پروانه 2هاي 
دهد که در هر سه نتايج نشان ميي مينوز گوجه فرنگي اختالف معني داري وجود نداشت. روزه پروانه 3و  1زمان دستيابي در تخم هاي 

تيمار بين پارامترهاي واکنش تابعي سن شکارگر در سطح يک درصد اختالف معني داري وجود داشت. بنابراين مي توان از سن شکارگر 
Macrolophus caliginosus اين به عنوان عامل مهار زيستي مرحله تخم پروانه مينوز گوجه فرنگي در برنامه هاي مديريت تلفيقي

 آفت استفاده نمود.

 .Macrolophus caliginosus -4سن شکارگر  -3مينوز گوجه فرنگي،  -2واکنش تابعي، -1های کلیدی: واژه
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 ,.Aphidius colemani Viereck (Hym پارامترهای رشد جمعیت زنبورکمپوست روی تاثیر غیرمستقیم ورمی

Braconidae) 

   3 و مجتبی حسینی 2، اسماعیل چمنی  1ئیل رزمجو، جبرا1پور، مهدی حسن1نیالیال متقی

 ی کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی پزشکی، دانشکدهگروه گیاه -1
 ی کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه محقق اردبیلی گروه علوم باغبانی دانشکده  -2
 د،ی کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهپزشکی، دانشکدهگروه گیاه -3
 mottaghinia.l@uma.ac.ir  

 

ي ميزباني باال مياي با پراکنش جهاني و دامنهگونه Aphidius colemani Viereck (Hym., Brachonidae)زنبور پارازيتوئيد 
اين زنبور، پارازيتوئيد انفرادي و داخلي گيرد. مورد استفاده قرار مي هاهاي مختلف شته به ويژه در گلخانهباشد که در کنترل بيولوژيک گونه

ي جاليز، هاي مهم اين زنبور، شتهيکي از ميزبان دهد.ها را ميي رشد به آنها اجازهباشد که پس از تخمريزي داخل بدن ميزبانها ميشته
Aphis gossypii Glover (Hem., Aphididae) ي ميزباني خوار و با دامنهجازي، چنديناز حشرات همه . اين شته يکيباشدمي

شود و به ويژه توانايي بااليي براي ايجاد ها شناخته ميباشد که به عنوان آفت مهم سبزيجات و گياهان زينتي در مزارع و گلخانهوسيع مي
هاي به طور غيرمستقيم ممکن است ويژگي يکودده. تغيير کيفيت گياهان ميزبان از طريق ي کدوئيان داردخسارت روي گياهان تيره

-مختلف ورمي نسبتچهار گياه خيار )رقم کريم( با در اين تحقيق، تاثير کوددهي دموگرافيک دشمنان طبيعي را تحت تاثير قرار دهد. 

مورد مطالعه قرار  A. colemaniزنبور پارامترهاي رشد جمعيت روي درصد[  70: 30و  80: 20، 90: 10)شاهد(،  100: 0] خاک کمپوست:
کمپوست: خاک پر شده بودند کاشته شد. پس از رشد هاي مختلف ورميکه با نسبت گرفت. براي انجام اين بررسي، بذور خيار در هر گلدان

لف ي نشو و نماي مراحل مختي جاليز به طور جداگانه روي تيمارهاي مختلف به مدت سه نسل پرورش داده شد. سپس، دورهگياهان شته
در داخل اتاقک رشد در دماي  هاآزمايشبه صورت روزانه مورد بررسي قرار گرفت.  ي جاليززنبور و زادآوري آن روي برگ خيار آلوده به شته

ي ساعت تاريکي انجام شد. محاسبه 8ساعت روشنايي و  16ي نوري درصد و دوره 65 ± 5ي سلسيوس، رطوبت نسبي درجه 25 ± 2
بر اساس نتايج به انجام شد.   SPSSها با نرم افزاري دادهنايف و تجزيهرامترهاي رشد جمعيت با استفاده از روش جکخطاي استاندارد پا

و  (0R)نرخ خالص توليدمثل ايجاد کرد.  A. colemaniداري روي پارامترهاي رشد جمعيت زنبور دست آمده، کيفيت گياه خيار تاثير معني
نرخ ذاتي افزايش  ترين بود.ترين و در تيمار شاهد کمدرصد بيش 70: 30در تيمار داري به طور معنيزنبور  (GRR)مثل نرخ ناخالص توليد

تا  205/1و  2249/0تا  1866/0اين پارازيتوئيد در تيمارهاي مختلف به ترتيب بين  (λ)و نرخ متناهي افزايش جمعيت  (mr)جمعيت 
ميانگين مدت زمان يک بود.  شاهدتر از بيش داريبه طور معني کمپوستهاي ورميرها در تيماربر روز متغير بود که مقدار اين پارامت 252/1

روز بود که  71/3تا   08/3و  12/13تا  20/12زنبور در تيمارهاي مختلف به ترتيب بين  (DT)و زمان دو برابر شدن جمعيت  ((Tنسل 
 . شاهد به دست آمدترين مقدار اين پارامترها در تيمار بيش

 ي جاليز، کود آلي، نرخ ذاتي افزايش جمعيت.: خيار، زنبور پارازيتوئيد، شتههای کلیدیواژه
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روی ارقام   Aphis gossypii Gloverی جالیز،نسبت به شته  Aphidius colemani Viereckواکنش تابعی زنبور

 کمپوست خیار کوددهی شده با ورمی

   3 و مجتبی حسینی 2، اسماعیل چمنی  1یل رزمجو، جبرائ1پور، مهدی حسن1نیالیال متقی

 ی کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی پزشکی، دانشکدهگروه گیاه -1
 ی کشاورزی و منابع طبیعی ، دانشگاه محقق اردبیلی گروه علوم باغبانی، دانشکده  -2
 د،ی کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهپزشکی، دانشکدهگروه گیاه -3
 mottaghinia.l@uma.ac.ir  

 

ي واکنش دشمن ها است که اطالعات مهمي دربارههاي دشمنان طبيعي با طعمه يا ميزبانکنشترين برهمواکنش تابعي يکي از مهم
انجام عمليات کشاورزي مانند استفاده از کود و گياه ميزبان از طريق دهد. تغيير کيفيت طبيعي به تغيير تراکم طعمه يا ميزبان را نشان مي

 Aphidius colemaniزنبور پارازيتوئيدممکن است واکنش تابعي دشمنان طبيعي را تحت تاثير قرار دهد. ارقام مختلف يک گياه 

Viereck (Hym., Braconidae) اشد. اين زنبور، پارازيتوئيد انفرادي و بها مييکي از دشمنان طبيعي مهم در کنترل بيولوژيک شته
در  دهد.ي رشد به آن را ميکند، بدين صورت که بعد از حمله به ميزبان اجازهباشد که به صورت کوينوبايونت رفتار ميها ميداخلي شته

 70: 30و  80: 20، 90: 10 ،100: 0) خاک کمپوست:هاي مختلف ورمينسبتکشت شده در تاثير ارقام خيار )خسيب و کريم( اين بررسي، 
مورد مطالعه  Aphis gossypii Glover (Hem., Aphididae)ي جاليز، زنبور نسبت به شتهواکنش تابعي اين روي  درصد حجمي(

-ظروف پتري شش سانتيها در آزمايشي جاليز به طور جداگانه روي تيمارهاي مختلف به مدت سه نسل پرورش يافت.قرار گرفت. شته

 16ي نوري درصد و دوره 65 ± 5ي سلسيوس، رطوبت نسبي درجه 25 ± 2اتاقک رشد با دماي وي ديسک برگي خيار در داخل حامتري 
مو ي جاليز با قلمهاي سن دوم شته( از پوره32و  16، 10، 8، 6، 4، 2)  هاي مختلفساعت تاريکي انجام گرفت. تراکم 8ساعت روشنايي و 

ظرف هر ساعت به داخل  24تر از کمجفتگيري کرده با طول عمر ي شد. سپس يک عدد زنبور مادهروي ديسک برگي خيار منتقل 
هاي پارازيته شتهظروف حاوي ساعت زنبورها از داخل ظروف حذف شد و  24تکرار انجام گرفت. پس از  10رهاسازي گرديد. هر تراکم در 

هاي ي دادههاي موميايي شمارش و ثبت گرديد. تجزيهر تيمار پس از ظهور شتههاي پارازيته در هبه اتاقک رشد منتقل گرديد. تعداد شته
ي اول براي تعيين نوع واکنش تابعي، ابتدا رگرسيون انجام گرفت. در مرحله SASافزار واکنش تابعي در دو مرحله با استفاده از نرم

ي دوم با استفاده از رگرسيون غيرخطي پارامترهاي د شد. در مرحلهي ميزبان برآورهاي پارازيت شده به تراکم اوليهلجستيک نسبت ميزبان
-ي جاليز در همههاي مختلف شته( محاسبه گرديد. واکنش تابعي زنبور پارازيتوئيد نسبت به تراکمhTيابي )( و زمان دستaقدرت جستجو )

خاک تاثير متفاوتي روي پارامترهاي واکنش تابعي  کمپوست:هاي مختلف ورمينسبت ي تيمارهاي مورد بررسي از نوع دوم به دست آمد.
و در رقم  216/0تا  061/0کمپوست در رقم خسيب بين هاي مختلف ورميدر نسبت A. colemaniزنبور ايجاد کرد. قدرت جستجوي 

و  833/2تا  265/2بين يابي آن در تيمارهاي مختلف در رقم خسيب چنين، زمان دستبر ساعت متغير بود. هم 694/0تا  073/0کريم بين 
 ساعت تخمين زده شد.  883/2تا  347/2در رقم کريم بين 

 يابي.، کود آلي، ارقام خيار، قدرت جستجو، زمان دستAphidius colemani: های کلیدیواژه
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 Pectinophora malvellaمطالعه زیست شناسی آفت قرنطینه ای کرم سرخ ثانوی پنبه 

  3و  شمس الدین علیزاده 2مجنی، تقی درویش 1ینی قرالری، علی حس1غالمرضا گل محمدی

 پزشکی کشور، سازمان تحقیقات آموزش  ترویج کشاورزیموسسه تحقیقات گیاه 1
 موسسه تحقیقات پنبه کشور، سازمان تحقیقات آموزش  ترویج کشاورزی 2 
 حقیقات آموزش  ترویج کشاورزیمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آإربایجان غربی، سازمان ت 3 

 golmohammadi@iripp.ir 
 

 Pectinophoraبه دليل وجود آفت کرم سرخ ثانوي پنبه ) 1345پنبه يکي از محصوالت راهبردي و صنعتي در دنيا است. از سال 

malvellaغربي هاي گلستان  و آذربايجانوع اعالم شد. در ايران وجود اين آفت از استان( ، کشت پنبه در استان آذربايجان غربي ممن
منبع معتبري براي تاييد اين گونه در دو استان وجود ندارد. خسارت آفت در استان گلستان گزارش نشده  و بيشتر اما  گزارش شده است

اين آفت در کشورهاي ارمنستان و آذربايجان بر روي پنبه، بيش  باشد. به دليل خسارتروي علفهاي هرز مانند ختمي و پنيرک مستقر  مي
هاي ريسندگي در استان آذربايجان سال است که کشت پنبه در در استان آذربايجان غربي ممنوع شد.  با توجه به وجود کارخانه 40از  

هاي اساسي اطالعات در خصوص آفت انجام بررسيغربي که هر ساله مجبور به تهيه  محلوج از کشورهاي همجوار هستند. با توجه به نبود 
شناسي و خسارت بر روي زيست شناسي ، تعداد نسل و خسارت اين آفت ضروري به نظر مي رسد. هدف از اين تحقيق بررسي زيست

هاي به در استان. زيست شناسي و خسارت احتمالي  کرم سرخ پن91-93هاي احتمالي آفت در شرايط کشورمان بود.. در اين مطالعه در سال
هاي فرموني در نيمه پره کرم سرخ ثانوي در تلهغربي و گلستان  بررسي  شد. نتايج سه سال پژوهش نشان داد که  شکار شبآذربايجان

لغ گردد. فعاليت آفت از اواخر ارديبهشت ماه در روي گياه ختمي همزمان با شروع گلدهي آن شروع و حشرات بااول ارديبهشت ماه آغاز مي
 در اين زمان، شروع به تخمريزي نموده و در خردادماه به حداکثر جمعيت خود رسيدند. از اواخر خرداد تا نيمه اول تيرماه  يک اوج جمعيتي

هاي گياه ختمي جمعيت آفت در تله هاي فرموني ثبت گرديد. پس از آن، با گرم شدن هوا در تير و مرداد و به دنبال خشک شدن بوته
در اين بررسي، بيولوژي آفت روي گياه ختمي در شرايط طبيعي محيط با نصب پارجه هاي توري در روي ساقه گياه ختمي در  کاهش يافت.

 5سانتي گراد و متوسط رطوبت نسبي  25 ± 2تکرار مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج به دست آمده در شرايط آزمايشگاهي درجه حرارت  4
 21تا  15روز و  آذربايجان غربي  14تا  12روز، دوره الروي در گلستان  5تا 3ن حشره را در هردو استان درصد ، طول دوره جنيني اي 65 ±

روز بود. بنابر نتايج آفت در هر دو استان گلستان و  18تا  16روز و آذربايجان غربي  13تا  11روز و دوره شفيرگي در گلستان 
 سه سال خسارت آفت روي پنبه مشاهده نگرديد. غربي سه نسل در سال داشته و  در مدتآذربايجان

 .شناسي، کرم سرخ ثانوي پنبه، و گلستانآذربايجان غربي، پنبه، زيست: های کلیدیواژه
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 Ectomyielois ceratoniae Zell زیستی بر خسارت کرم گلوگاه انار بررسی اثر تغذیه درختان انار با کودهای آلی و

(Lep.: Pyralidae ) 

 4محمدعلی عسکری و  3، بابک متشرع زاده 2، سید حسین گلدانساز1یی ترشیزعلی اولیا

 دانشجوی دکتری حشره شناسی کشاورزی  -1
 دانشیارگروه گیاه پزشکی  -2
 دانشیار گروه علوم خاک -3
 استادیار گروه علوم باغبانی ) دانشکده کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران،کرج(   -4

torshiz@ut.ac.ir 
 

مهمترين آفت انار و يکي از عوامل مهم کاهش کمي  Ectomyielois ceratoniae Zell (Lep.: Pyralidae )کرم گلوگاه انار، 
درصد برآورد شده  80تا  30وکيفي محصول انار در ايران است.خسارت اقتصادي که توسط اين آفت در باغات انار ايران ايجاد ميشود بين 

ي از راههاي افزايش مقاومت گياهان به آفات وبيماريها تغذيه مناسب آنها مي باشد. با توجه با ارگانيک بودن است.امروزه ثابت شده که يک
محصول انار در ايران،در اين تحقيق اثر کودهاي آلي وزيستي رايج ، بر خسارت کرم گلوگاه انار مورد بررسي قرار گرفت.بدين منظور در يک 

متر وسيستم آبياري باغ از نوع            4و روي رديف  5رقم بجستاني که فاصله درختان در بين رديف ساله  6باغ تحقيقاتي با انارهاي
( Oتيمار شامل کود گاوي پوسيده ) 8( اعمال شد . 94و 93قطره ايي بود،تيمارهاي کودي زير به ازاي هر درخت در مدت دو سال زراعي) 

نوع  3( شامل Bکيلو در هرسال ، تيمار زيستي ) 2( Hدر هرسال ، هيوميک گرانوله ) کيلو 5( Vکيلو در سال اول، ورمي کمپوست ) 25
( Uکود زيستي فسفاته ،پتاسيمي و نيتروژني )با پايه باکتري( و ترکيب کود زيستي با هر کدام از کودهاي آلي فوق به تفکيک وتيمار شاهد)

سانتيمتر از تنه  50ماه بصورت چالکود در سطح سايه انداز درخت به فاصله انتخاب گرديد. زمان مصرف کودهاي آلي در بهمن  بدون تغذيه،
سوراخ به عمق  4طرف درخت با يک مته  4در دور تا دور درخت استفاده گرديد. نحوه مصرف کودهاي زيستي بدين ترتيب بود که در هر 

ليتر آب رقيق شده بود متناسب  100ودهاي زيستي را که در سانتيمتر در فاصله سايه ا نداز هر درخت ايجاد شد و يک ليتر از  محلول ک 30
درخت درقالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي اجرا گرديد. در طي  48تکرار ودر مجموع  6با تعداد سوراخها توزيع گرديد.براي هر تيمار 

ت در طول فصل وانارهاي آلوده روي درخت دوسال درصد آلودگي انارها به کرم گلوگاه انار از جمع انارهاي آلوده ريخته شده پاي هر درخ
در پايان فصل نسبت به کل ميوه هاي برداشت شده هر درخت به تفکيک هر تيمار محاسبه گرديد. نتايج حاکي از اختالف معني دار 

در هر دوسال در در سال دوم بود. بيشترين درصد آلودگي   B+Hو  B+Oتيمارهاي تغذيه ايي با شاهد در سال اول و با برخي از تيمارها
گزارش گرديد وکمترين آلودگي در هر دوسال در تيمار ترکيب کود زيستي با  %07/38±92/1و  %44/31 ±8/2تيمار شاهد به ترتيب با 

مشاهده گرديد. نتايج در سال دوم بيانگر اين بود که ترکيب کود زيستي با هيوميک تا  %34/25±1/1و  %5/27 ±5/1هيوميک به ترتيب با 
مديريت صحيح تعذيه باغات انار از نظر کاهش  اين مساله مي تواند در نسبت به تيمار عدم تغذيه)شاهد (کاهش آلودگي داشت و 13%

 آلودگي به کرم گلوگاه انار براي پرورش دهندگان انار در ايران قابل توجه باشد.

 خسارت،کرم گلوگاه انار،کود. تغذيه، های کلیدی:واژه
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   (Hem.:Psyllidae)رختان پسته باکودهای آلی و شیمیایی بر جمعیت پسیل معمولی پسته بررسی اثر تغذیه د
Agonoscena pistaciae  

 3، مینا امامیان  2، مجتبی حسینی 1علی اولیایی ترشیز

 داستادیارگروه گیاهپزشکی دانشگاه فردوسی مشه -2دانشگاهی کاشمر مربی گروه گیاه پزشکی موسسه آموزش عالی جهاد -1
 کارشناس ارشد آزمایشگاه جابرابن حیان آموزش وپرورش شهرستان کاشمر -3

torshiz@ut.ac.ir 
 

آور ، آفـت کليـدي و خسـارت Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer (Hem:Psyllidae)پسيل معمولي پسته ،
دهند و تغييرات کيفيت غذايي گياه ميزبان يت غذايي گياهان را تغيير توانند کيفرود. کودها و مواد غذايي ميهاي پسته ايران به شمار ميباغ
اسيد هيوميک مي تواند مانند کودهاي دامي سبب حاصل خيـزي خـاک و بهبـود باشد. توانددرکنترل جمعيت حشرات آفت اهميت داشتهمي

فزایش مقاومت گیاهان به آفات و بیماری هاا های اامروزه ثابت شده که یکی از راه. خواص فيزيکي،شيميايي و بيولوژيکي خاک شود

درخت پسـته  40. به منظور بررسي تاثير ترکيبات آلي و شيميايي بر روي آفت پسيل پستهباشدای آنها میتغذیه مناسب و تقویت تغذیه

نطقه کندر)شهرستان خليل رقم اوحدي انتخاب و آزمايشي بصورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامال تصادفي،در باغ پسته واقع در م
اجرا شد. تيمارها شامل دو بسترکود آلي )گاوي( وشيميايي )فسفات آمونيوم( در دوسطح با استفاده وبدون استفاده  1391و 1390آباد (درسال 

آن جهت حفـظ  کود حيواني به صورت چالکود در زمستان استفاده شد و مقداري ازاز ترکيب هيوميک تجاري به نام پارس هيوميک، بودند. 
اثرات پوشش آن به عنوان يک مالچ يا حفظ کننده رطوبت خاک در قسمت باالي خاک ، دور تنه درخت در سطح سايه انـداز ريختـه شـد. 

انداز درخت و در شـيب داخلـي متر از سطح سايهسانتي20تا  15نحوه استفاده از کود شيميايي و کود هيوميکي نيز بدين ترتيب بود که حدود
بياري ، حفر و اين دو کود در تيمارهاي مشترک با هم و در تيمارهاي جدا به صورت انفرادي ريخته شد و روي آن بـا خـاک کـامالً جوي آ

جمعيت پوره پسيل در روي برگي که بصورت تصادفي از  گذاري شدند.جهت متفاوت انتخاب و نشانه 3شاخه در  3از هر درخت پوشيده شد. 
. نتايج در سال اول نشان داد که بين تيمارهاي کود شيميايي و حيـواني از لحـاظ ب شد مورد شمارش قرار گرفتهرشاخه عالمت دار انتخا

داري در سطح يک درصد وجود داشت. اما بين تيمارهاي تغذيه شده با کود هيوميک و بدون هيوميک اخـتالف جمعيت پسيل اختالف معني
دار شد.ميانگين جمعيت پوره پسيل در بـرگ در تيمارهـاي م در سطح يک درصد کامال معنيها در سال دونشد. اختالف داري مشاهدهمعني

ودر  7/52±49/1،  87/36±8/2،  4/52±39/2، 34/51± 88/2بـه ترتيـب 1391و1390کودحيواني با هيوميک وبدون هيوميـک در سـال 
ـــال  ـــک در س ـــدون هيومي ـــک وب ـــا هيومي ـــيميايي ب ـــود ش ـــاي ک ـــب 91و 90تيماره ـــه ترتي  55/66±09/2، 96/61 ±47/3ب

و کمترين جمعيت پسيل در تيمار کود حـيـواني بـا هيـوميـک و بيشتـرين در تيمــار کـود شـيميايي بـدون  85/1±66/55،11/2±78/79،
ته حيواني، جمعيت آفت پسيل پسـ هيوميک در بستر کود داد که بعد از دو سال مصرف کودنتايج اين مطالعه نشان  هيوميک گزارش گرديد.

 تواند راهکاري در جهت مبارزه تلفيقي با آفت پسيل پسته باشد.کاهش پيدا کرد. بنابراين استفاده از کودهاي آلي در باغات پسته مي

 پسته، تغذيه، جمعيت، کودحيواني. هيوميک، پسيل : اسيدهای کلیدیواژه
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 های سمیرمب در باغهای سیهای قرمز و بدشکلی میوهبررسی نقش حشرات در بروز عارضه لکه

 و احمد حیدریان اللهیمحمدرضا نعمت

 اصفهان پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان،بخش تحقیقات گیاه 
 mr_nematollahi@yahoo.com 

 

هاي تجاري سيب سميرم شيوع يافته است. اين در باغ رمز و بدشکلي روي ميوههاي قصورت لکهاي جديد بههاي اخير عارضهدر سال
هاي مقدماتي نشان داده بود که در باغات سيب منطقه خسارت چند گروه از بررسيها شده است. عارضه سبب کاهش بازارپسندي ميوه

باشد. در اين مطالعه نقش حشرات مختلف در بروز اين يها مصورت عالئم موردنظر روي ميوهها( بهها و سنکها، سنحشرات )شامل شته
شده بود، در ابتداي فصل از وجود همه هاي تازه تشکيلها ميوههاي درختان سيب که روي آنعارضه بررسي گرديد. به اين منظور شاخه

خه ديگري از همان درخت انتخاب و پس زمان شاها با آستين توري پوشانده شد. همها پاک شده و سپس اين شاخهجز شتهحشرات فعال به
 5هاي توري روي دو رقم رد دليشز و گلدن دليشز، هر کدام در از حذف همه حشرات فعال روي آن، با آستين توري پوشانده شد. آستين

ئم ناشي از برخي تکرار در دو منطقه از شهرستان سميرم نصب شد. هر تکرار يا درخت شامل دو آستين توري آلوده و غير آلوده بود. عال
 Pentatomidaeهاي اي و لکه تلخ ممکن با خسارت سنپنبهويژه لکه چوبها که در سيب با کمبود عناصر غذايي همراه است بهعارضه

ري و به آوهاي حاوي عالئم  لکه قرمز يا بدشکلي جمعميوه هاي متوالي از باغات هر منطقه، نمونهبردارياشتباه شوند. بنابراين در نمونه
ها روي ميوه، عامل ها و نحوه پراکنش آنآزمايشگاه منتقل گرديد. در آزمايشگاه نسبت به تفکيک عالئم اقدام و با توجه به مشخصات لکه

صورت نقطه گرد به Aphis pomi de Geerدهنده خسارت شته سبز سيب، ها شناسايي شد. نتايج نشانيا عوامل مؤثر در بروز اين لکه
آلوده، و عسلک  هاي توري بود. مجموع عالئم )کلوني شته، پيچيدگي شاخ و برگگ روي سطح پوست ميوه درون آستينقرمز رن

 Miridaeها ) وها و سنکنمود. خسارت ناشي از سنها را با عالئم ناشي از اختالالت کلسيمي متمايز ميشده( خسارت شتهترشح

Pentatomidaeاي( مربوط به نمود. خسارت اصلي بدشکلي ميوه )عارضه صورت گربهات جلب توجه ميصورت موضعي در برخي باغ( به
طور عمومي  در باغاتي ديده بود. اين خسارت به Campylommma verbasci (Meyer- Duer) (Hemiptera: Miridae)سنک 

ها ي باغات سيب نوعي عالئم شبيه خسارت سنها داراي پوشش سبز و يا علف هرز فراوان بودند. در برخشد که کف باغ و يا حاشيه آن
که در اين باغات تعداد بسيار معدودي از طور عمومي روي بيشتر درختان باغات بازديد شده مشهود بود، درحاليديده شد. اين عالئم به

چنين نحوه ه تغذيه و همشده در آزمايشگاه ازنظر مسير لولآوريهاي جمعآوري شد. بررسي دقيق نمونهجمع Pentatomidaeهاي سن
هاي وابسته به اختالالت کلسيمي مانند ها مربوط نبوده و درواقع عالئم بيماريها روي ميوه نشان داد که اين عالئم به سنپراکنش لکه

 باشد.  بيماري لکه تلخ مي

 ، بدشکلي.شته، سنک، سن، سيب های کلیدی:واژه

  

mailto:mr_nematollahi@yahoo.com


 بیستودومین کنگره گیاهپزشکی ایران - 6 تا 9 شهریور 1395- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

 

559 
 

559 

  Oenopia  conglobata contaminataستی کفشدوزک شکارگر نقش دمای ذخیره سازی بر پارامتر های زی

(Col.: Coccinellidae) 

 3و  اصغر شیروانی  2، مریم راشکی1حبیبه ایران نژاد

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان –3و  1

 تکمیلی تحصیالت دانشگاه محیطی، علوم و شرفتهپی تکنولوژی و علوم پژوهشگاه محیطی، علوم پژوهشکده زیستی، تنوع گروه –2

 کرمان پیشرفته، فناوری و صنعتی
habibe.irannejad103@gmail.com  

 

ه مهمترين آفت درختان پست Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer (Hemiptera: Psyllidae)پسيل پسته 
 :Oenopia conglobata contaminata (Menetries) (Coleopteraايران محسوب مي شود و کفشدوزک شکارگر

Coccinellidae)  درجه سلسيوس در هنگام  12و  8،  4، يکي از مهمترين دشمنان طبيعي آن مي باشد. در تحقيق حاضر، اثر سه دماي
درجه سلسيوس، رطوبت نسبي  26±1مل کفشدوزک در شرايط آزمايشگاهي )دماي ذخيره سازي روي برخي از ويژگي هاي زيستي افراد کا

)نر و ماده( داخل  منظور، افراد کامل کفشدوزک ( مورد بررسي قرار گرفت. بدين (تاريکي: روشنايي)ساعت  16:8دورة نوري درصد و  5±60
رار گرفتند. سپس، تعداد حشرات مرده و زنده براي اندازه سانتي متر( به مدت يک هفته در معرض سه دماي فوق ق 9ظروف پتري )به قطر 

افراد زنده )يک جفت کفشدوزک نر و ماده( براي ادامۀ رشد و نمو به هر ظرف پتري منتقل و  گيري ميزان مرگ و مير و بقاء شمارش شدند.
ده ماني، طول عمر، ميزان باروري، طول دورة قبل ذخيره سازي بر ميزان زني نتايج نشان داد که دماها تا زمان مرگ روزانه بررسي شدند. 

 00/0که، بيشترين ميزان زنده ماني حشرات کامل )طورياز تخمگذاري و طول دورة تخمگذاري کفشدوزک شکارگر اثر معني دار داشت. به
±  81/9و  11/71 ± 36/6درجه سلسيوس به ترتيب  8و  4درجه سلسيوس و کمترين ميزان در دماهاي  12درصد( در دماي ±0/100 

درصد محاسبه شد که بين آن ها اختالف معني دار وجود نداشت. ميانگين طول عمر حشرات کامل بعد از ذخيره سازي در دماهاي  67/66
روز محاسبه شد که با هم اختالف معني دار  84/48 ± 88/3و  43/69 ± 81/5، 93/36 ± 97/1درجه سلسيوس به ترتيب  12و  8، 4

الرو(  20/147±  11/22روز( و ميزان زادآوري ) 48 /20±  89/6، طول دورة تخمگذاري )تخم( 60/207±  32/18يزان باروري )داشتند. م
درجه سلسيوس( بر  12و  8، 4دماهاي مختلف )بطور معني دار از دو دماي ديگر بيشتر بود.  درجه سلسيوس 8کفشدوزک شکارگر در دماي 

درجه سلسيوس منجر به کاهش معني  4دماي ه کفشدوزک بعد از ذخيره سازي اثر معني دار نداشتند. درصد تفريخ تخم هاي گذاشته شد
که حضور افراد نر و روز( بعد از ذخيره سازي شد. با توجه به اين 33/33±65/2دار طول عمر کفشدوزک بخصوص طول عمر افراد نر )

درجه سلسيوس دماي مطلوبي براي ذخيره سازي کفشدوزک  4لذا دماي جفتگيري هاي مکرر در ميزان تفريخ تخم ها مؤثر مي باشد، 
باالي ميانگين طول عمر، باروري، طول دورة تخمگذاري و ميزان زادآوري بعد از ذخيره سازي کفشدوزک شکارگر شکارگر نيست. مقادير 

مناسب  O. conglobata contaminata که اين دما براي ذخيره سازي کفشدوزک  شکارگردرجه سلسيوس نشان دادند  8در دماي 
 باشد. مي

  ، ، بقاء، دشمن طبيعي، زادآوري، طول عمر. Agonoscena pistaciae های کلیدی:واژه

  

mailto:habibe.irannejad103@gmail.com
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 ;Hem. : Aphididae; Hym. : Formicidaeارتباط همزیستی بین شته، مورچه، پارازیتویید و گیاه میزبان )

Hym. : Braconidae, Aphidiinae ) ستاندر دشت خوز 

، 1، رضا ابوالفارسی1، ابراهیم طرفی تامولی5، عبدالرحمان س. الداوود4، شیما محمدی3، مصطفی شرف2، پیتر استاری1محمد سعید مصدق

 1و فاطمه عالقمند 1، بهناز روان1، پگاه سهیلی فرد1، فاطمه سیف الهی1، آرزو شاهینی1، لیال محسنی1رحیم بهرامی

 شاورزی، دانشگاه شهید چمران اهوازپزشکی، دانشکده کگروه گیاه-1

 ، جمهوری چک.31، برانیسوسکا CASآزمایشگاه شته شناسی، انستیتو حشره شناسی، مرکز بیولژی -2

 ، عربستان سعودی.2460، صندوق پستی 11451گروه گیاه پزشکی، دانشکده تغذیه و علوم کشاورزی، دانشگاه ملک سعود، ریاض -3

 .35، پالک 62وچه شیراز، بلوار پاسداران، ک-4

واحد تحقیقات حشره شناسی اقتصادی، گروه گیاه پزشکی، دانشکده تغذیه و علوم کشاورزی، دانشگاه ملک سعود، ریاض، عربستان -5

  سعودی.
mossadegh_ms@yahoo.com 

 

مهم ترين فايده اين همزيستي، مورچه ها عسلک مترشحه توسط شته ها و يا ساير همباالن را براي تغذيه ويا ذخيره جمع آوري مي کنند. 
ها، ، ارتباط همزيستي بين شته1392-94هاي حفاظت از شته ها و ساير همباالن در برابر دشمنان طبيعي است. در طي يک بررسي در سال

منطقه  9اي ها از هاي همزيست آنها روي ميزبان هاي گياهي در استان خوزستان مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه بردپارازيتوييدها و مورچه
شمال، جنوب، مشرق ، مغرب و مرکز خوزستان انجام شد. بخشي از قسمت هوايي گياه آلوده به همراه مورچه هاي همزيست قطع  و 

 4سانتي متر به مدت  24×17×10درکيسه هاي پالستيکي به آزمايشگاه حمل و هرکدام در ظروف پالستيکي درب دار تهويه دار به ابعاد 
رايط آزمايشگاهي نگهداري و شته هاي بالدار و پارازيتوييد ها جمع آوري گرديدند. براي شته هاي ريشه، تمام گياه همراه باريشه هفته در ش

متري طوقه، در شرايط ذکر شده به سانتي 5آلوده به شته و مورچه از زمين خارج گرديد. پس از قطع قسمت هاي هوايي از فاصله 
شد. با استفاده از پنس و يا برس مويي، مورچه ها جمع آوري و جهت تشخيص در شيشه هاي حاوي الکل آزمايشگاه حمل و نگهداري 

گونه( و  7) MyrmicinaeگونهFormicinae (7  ،)زير خانواده  3جنس و از  11گونه مورچه متعلق به  15نگهداري شدند. جمعا  75%
Dolychoderinae (1  در روي )23خانواده جمع آوري و شناسايي گرديد. شته هاي جمع آوري شده  18از گونه ميزبان گياهي  28گونه 

و زير خانواده  Braconidaeجنس از خانواده  6گونه متعلق به  8زير خانواده، در حالي که پارازيتوييد ها  5جنس و  12گونه متعلق به 
Aphidiinae نواده بودند. بيشترين مورچه هاي همزيست شناسايي شده متعلق به زير خاFormicinae  بود، در حالي که مورچه

Tapinoma simrothi Krausse, 1911  ِ از زير خانوادهDolychoderinae  گونه متعلق  18داراي بيشترين پراکندگي همزيستي با
 Aphis frangulae منطقه مورد مطالعه بود. شته هاي  6منطقه از  5گونه ميزبان گياهي در  19جنس از شته ها در روي  11به 

(gossypii) Glover  Aphis fabae Scop,  وMyzus persicae Sulz   بيشترين مورچه هاي همزيست را دارا بودند. گرچه تعداد
 Aphidius matricariae Hall ,  Aphidius plantensisپارازيتوييد هاي جمع آوري شده زياد نبود، ولي هريک از گونه ها نظير 

Brethes, Lysiphlebus confusus Temblay et Eady که  ها و گياهان ميزبان آنها داشتندبه ترتيب ارتباط زيادي با شته
از کشور اسپانيا انجام  Nicolas Perez  Hidalg ها توسط دکترتوانند در کار مبارزه بيولوژيک به کار گرفته شوند. تشخيص شتهمي

 شود.گرفت که بدينوسيله سپاسگزاري مي

 .ته، مورچه، پارازيتوييد، همزيستي، خوزستانش های کلیدی:واژه
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بدا تغذیده از شپشدک Hyperaspis polita Weise شناسی و پارامترهای جدول زندگی کفشدوزکبررسی زیست 

  Risso Planococcus citriو   TinsleyPhenacoccus solenopsisهای 

 4وهانینوشین زندی س و 3، سارا ضرغامی2، صادق نخعی مدیح1 لیال رمضانی

 استادیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان. -1
 پزشکی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان.دانشجوی کارشناسی ارشد گروه گیاه -2

 دکتری حشره شناسی، گروه گیاهپزشکی دانشگاه شهیدچمران اهواز. -3

 .گاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستاندانشیار گروه گیاهپزشکی دانش -4

Danaus_lp@yahoo.com 
 

يکي از بهترين شکارگرها در کنترل  Hyperaspis polita Weise (Coleoptera: Coccinellidae)خوار کفشدوزک شپشک 
منظور باشد. در اين تحقيق بهعنوان يک عامل کنترل بيولوژيک در مديريت تلفيقي آفات قابل معرفي ميهاي آردآلود است که بهشپشک

با تغذيه از شپشک آردآلود پنبه  H. polita  شناسي و پارامترهاي جدول زندگي تعيين بهترين طعمه براي پرورش انبوه کفشدوزک، زيست
Phenacoccus solenopsis Tinsley شپشک آردآلود مرکبات  و(Homoptera: Pseudococcidae)  Planococcus citri 

Risso  ( مورد 10:14و دوره نوري به تاريکي  درصد 65±5گراد، رطوبت نسبي درجه سانتي 30±1در شرايط آزمايشگاهي )دماي بهينه
ساعت به طور تصادفي انتخاب و به طور جداگانه در پتري به  8سن با عمر کمتر از تخم هم 100بررسي قرار گرفت. به منظور انجام آزمايش

ساعت ثبت گرديد. بعد  12داري شدند. مرگ و مير مراحل نابالغ و طول دوره رشدي آنها تا زمان ظهور بالغين هر متر نگهسانتي 10×6 ابعاد
ها بر اساس آوري روزانه تا زمان مرگ افراد ثبت گرديد. دادهسن جفت شدند. در ادامه، بقاء و زادهاي هماز ظهور حشرات کامل، نر و ماده

بندي قرار ها بر اساس رويه بوت استرپ مورد مقايسه و گروهدوجنسي تجزيه تحليل شد و ميانگينمرحله رشدي -جدول زندگي سني
با تغذيه از H. polita آمده طول دوره جنيني، الرو سن اول تا چهارم، پيش شفيره و شفيره کفشدوزک دستگرفتند. بر اساس نتايج به

روز و با  55/6±07/0، 47/2±05/0، 05/5±05/0، 89/3±05/0، 35/2±06/0، 17/3±08/0، 08/5±08/0 به ترتيب:  P. citriشپشک
و  38/2±09/0، 06/5±08/0، 96/3±07/0، 71/2±03/0، 27/3±06/0، 18/5±08/0به ترتيب: P. solenopsis تغذيه از شپشک 

ان تولد ماده(، طول دوره تخمريزي کل )از زمريزي، طول دوره پيش از تخمآمده آمد. طول دوره پيش از تخمدستروز به 12/0±16/6
، 72/51±95/2، 28/32±34/0، 36/4±34/0برابر با   P. citriريزي، طول عمر حشرات بالغ ماده و نر به ترتيب با تغذيه از شپشک

 55/5، 33/45±48/3، 39/32±36/0، 87/4±18/0برابر با  P. solenopsisروز و با تغذيه از شپشک  84/69±37/3و  95/5±89/81
تخم با  61/182± 48/23و   P. citriتخم با تغذيه از شپشک 8/220± 44/24طور ميانگين ها بهروز بود. ماده 44/64± 83/2و  ±85/70

تخم در روز ثبت شد. پارامترهاي  5/5 ريزي با تغذيه از هر دو شپشکتوليد کردند. حداکثر نرخ تخم P. solnopsis تغذيه از شپشک 
ميانگين طول يک  ( وoR(، نرخ خالص توليدمثل )λ(،  نرخ متناهي افزايش جمعيت )mrتي افزايش جمعيت )جدول زندگي شامل نرخ ذا

)نتاج(،  35/53±06/10(، -1)روز 0814/1±0045/0(، -1)روز0783/0±0042/0برابر با  P. citri به ترتيب با تغذيه از شپشک (Tنسل )
 35/43±58/8(، -1)روز 0797/1±0047(، -1)روز 0767/0±0045/0برابر با  isP. solenops )روز( و با تغذيه از شپشک 81/0±80/50

به خوبي قادر به بقاء و توليد مثل روي  H. polita آمده کفشدوزک دست)روز(  محاسبه گرديد. بر اساس نتايج به 14/49±80/0)نتاج( و
 باشند.کفشدوزک مي هر دو شپشک مي باشد، از اينرو هر دو شپشک طعمه مناسب براي پرورش انبوه

 مرحله رشدي دوجنسي، شپشک آردآلود.-، جدول زندگي سني Hyperaspis polita های کلیدی:واژه
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 Sesamia خوار ذرت و نیشکر،های جدول زیستی ساقههای گیاهی روی فراسنجهبررسی تأثیر میزبان

nonagrioides Lefèbvre (Lep.: Noctuidae) 

 1محمود شجاعی و1، سهراب ایمانی2اقدم، حسین رنجبر 1الدن صدیقی

 گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران.  -1
 .پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایرانی تحقیقات گیاهمؤسسه -2

Ladan_sedighi@yahoo.com 
 

، يکي از مهمترين آفات مزارع ذرت و نيشکر در مناطق جنوبي ايران به ويژه  Sesamia nonagrioidesنيشکر ذرت و خوار ساقه
هاي جدول زيستي به ويژه روند رشد و نمو، مرگ و مير هاي گياهي روي فراسنجهشود.  بررسي تأثير ميزباندشت خوزستان، محسوب مي

ترين فراسنجهتوليدمثل حشرات آفت از مطالعات ضروري مورد نياز در مديريت تلفيقي آفات است. بر اين اساس، در پژوهش حاضر، مهم و
هاي طبيعي آن مورد بررسي قرار گرفت. ن، روي ذرت و نيشکر به عنوان مهمترين ميزبا S. nonagrioidesهاي جدول زيستي 

ساعت تاريکي )براي  24ي نوري درصد و دوره 50±10ي سلسيوس، رطوبت نسبي درجه 27±1اي آزمايشات در اتاقک رشد، در دم
هاي به دست آمده، انجام شد. تجزيه و تحليل داده ساعت تاريکي )براي ساير مراحل زيستي( 8ساعت روشنايي و  16ي الروي( و مرحله

 Pairedي ميانگين تيمارها با بکارگيري آزمون انجام شد. مقايسهمرحله،  -ي سني جدول زيستي دو جنسي ويژهبر اساس روش تجزيه

Bootstrap Test (PBT)  ساعت(  24عدد تخم همسن )با طول عمر کمتر از  200درصد انجام گرفت. بدين منظور، 5در سطح احتمال
عنوان کوهورت مورد مطالعه قرار گرفت.  از يک نسل آزمايشگاهي که به طور مجزا روي دو ميزبان گياهي ياد شده پرورش يافته بودند، به

ريزي روزانه تا مرگ آخرين فرد کوهورت مورد مطالعه ادامه داشت. با توجه به نتايج به ها با ثبت روند رشد و نمو، مرگ و مير و تخمبررسي
و   51/53±42/0رتيب روي ذرت و نيشکر به ت S. nonagrioidesي رشد و نمو کل مراحل نابالغ دست آمده، ميانگين طول دوره

تخم  95/122±72/6و  07/93±94/2هاي ياد شده، به ترتيب روز بود. همچنين ميانگين ميزان باروري آن روي ميزبان 14/0±58/39
( λ( و نرخ متناهي افزايش جمعيت )r(، نرخ ذاتي افزايش جمعيت )0R، نرخ خالص توليدمثل ))GRR(برآورد شد. نرخ ناخالص توليدمثل 

بر روز،  0909/0±0027/0تخم،   09/46±90/4تخم،  61/88±04/9، روي نيشکر به ترتيب S. nonagrioidesوار خساقه
بر روز و  0579/0±0021/0تخم،  99/26±10/3تخم،   20/105±32/12بر روز و روي ذرت به ترتيب  0030/0±0951/1
هاي نيشکر و ذرت به ترتيب ر مورد بررسي روي ميزبانخوا( ساقهTبر روز برآورد شد. ميانگين طول يک نسل ) 0022/0±0596/1

گياهي روي روند رشد و نمو، مرگ و مير و توليدمثل ساقه روز تعيين شد. نتايج اين تحقيق تأثير ميزبان 28/54±89/0و  21/0±09/42
و ميزبان ذرت و نيشکر از نظر آماري هاي برآورد شده روي دخوار سزاميا را نشان داد. بر اساس نتايج به دست آمده، مقادير فراسنجه

روي ميزبان نيشکر   S. nonagrioidesخوار دار داشتند. به طور کلي نتايج نشان داد توليدمثل و افزايش جمعيت ساقهاختالف معني
توان توصيه ساس ميبر اين ا کند.باشد. اين موضوع مطلوبيت نيشکر را نسبت به ميزبان ذرت براي اين گونه اثبات ميبيشتر از ذرت مي

 از ذرت به عنوان گياه تله استفاده نشود.  S. nonagrioidesخوار کرد که در مزارع نيشکر آلوده به ساقه

 ميزبان طبيعي، جدول زيستي دو جنسي. ،Sesamia nonagrioides: پارامترهاي رشد جمعيت، های کلیدیواژه

  

mailto:Ladan_sedighi@yahoo.com
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 در استان کرمان Zeuzera pyrina L. (Lep.:Cossidae)بررسی بیولوژی کرم خراط، 

 2رئوف کلیایی و 1هادی زهدی

 ، کرمان، ایران76179-13739بخش گیاه پزشکی، مرکز نحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، کد پستی -1
 تهران، ایران 19395-1454بخش حشرات زیان آور، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور،صندوق  پستی -2

Hadi_zohdi@yahoo.com 
 

خواري است که خسارت زيادي به درختان مثمر بخصوص ترين آفات چوبازمهمZeuzerapyrina L. (Lep.:Cossidae) خراط کرم
ها و خشک شدن شدن آنها، سبب شکستهخواري بوده و با تغذيه از شاخهگردو و سيب وارد مي سازد. الرو اين آفت داراي رژيم چوب

منظور بررسي بيولوژي اين آفت در استان کرمان طي سه سال پياپي، دو باغ گردو به مساحت نيم هکتار در شهرستان شود. به درختان مي
کيلومتر  12ترين سطح زير کشت گردوي استان را دارد، با آلودگي شديد به کرم خراط انتخاب شد. اين دو باغ از هم بيش از بافت که بيش
کامل نصب شد. همچنين در هر متري از هم، جهت تعيين زمان خروج حشرات 150تله فروموني با فاصله  2در هر باغ تعداد  .فاصله داشتند

شاخه  5دهي، از هر درخت هاي آفت از لحاظ شيرهدرخت آلوده بصورت تصادفي انتخاب شد و به محض فعال شدن داالن 10باغ تعداد 
ها استخراج شده و ها، الروهاي اين آفت از درون شاخهشکافتن دقيق اين شاخهداراي عالئم آلودگي قطع و به آزمايشگاه منتقل شد. با 

-ها به شاخهريزي و زمان خروج الروهاي سن اول و نفوذ آنسن الروهاي استخراج شده بر اساس قطر کپسول سر تعيين شد. شروع تخم

گراد، درجه سانتي 30و  25تخم تازه گذاشته شده در دو دماي  عدد 100هاي منظم تعيين شد. درآزمايشگاه با نگهداري تعداد ها، با بازديد
عدد( و  11) هاي انتخاب شدهآوري تعدادي از الروهاي سن آخر اين آفت از تنه درختان گردو از باغدوره جنيني اين آفت تعيين شد. با جمع

گراد تعيين درجه سانتي 25خم گذاشته شده در دماي کامل و تعداد تعمر حشراتشفيرگي، طولها در آزمايشگاه، طول دورهنگهداري آن
کامل هفته آخر ارديبهشت ماه بود. عمده شد. نتايج نشان داد که در استان کرمان و در طي زمان اجراي اين تحقيق، شروع خروج حشرات

ه رشد و نمو جنيني اين آفت در دماي هاي يکساله مشاهده شد. در آزمايشگاه طول دورها و در شاخهماده در کنار جوانهريزي حشراتتخم
 13/15و  7/10روز ، درصد تلفات تخم در اين دو دما بترتيب  22/7±12/0درجه  30روز و در دماي 46/11 ±19/0درجه سلسيوس  25

از بين  روز تعيين شد. 4/6±3/1روز و طول عمر حشره  7/14 ±2/1عدد، مدت زمان شفيرگي  503±27درصد، تعداد تخم يک پروانه ماده 
تواند نشان دهنده دو سال يک عدد الرو سن هفت بود که مي 5و تعداد  4عدد الرو سن  9الرو خارج شده از تنه ها در اول بهار، تعداد  14

روي  Orius niger(Wolff) (Hem., Anthocoridae) نسلي بودن اين آفت در منطقه مورد بررسي باشد. فعاليت سن شکاري
الرو سنين اوليه اين آفت مشاهده شد. يک عدد سن شکاري در شرايط آزمايشگاه و درون ظروف پرورش به ابعاد  هاي آلوده بهشاخهسر
گردد کارايي اين دشمن در شرايط از بين ببرد اما پيشنهاد مي درصد الروهاي سن اول اين آفت را 01/40متري توانست سانتي 10×12

 طبيعي نيز مورد بررسي قرار گيرد.

 .دشمن طبيعي بيولوژي، کرم خراط، کرمان، :کلیدی هایواژه
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 در آزمایشگاه  Phylloconistis citrella (Lepidoptera: Gracillariidae) زیست شناسی مینوز برگ مرکبات،

 2و شیوا اصولی 1مریم عطاپور

 سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده کشاورزی، تهران، ایران -1

 ای، کرج، ایرانای، پژوهشکده کشاورزی هستهوم و فنون هستهپژوهشگاه عل -2
atapour@irost.org 

 

مرکبات به ويژه در نهالستان ها به حساب مي آيد. الروهاي ، يک آفت جدي  Phyllocnistis citrella Staintonمينوز برگ مرکبات، 
رين برگهاي جوان داالن حفر مي نمايند. پس از چهار سن الروي، شفيره ها در انتهاي داالن و در حاشيه برگ اين آفت بيشتر در سطح زي

روز به طول  50تا  14شکل ميگيرند. طول عمر حشرات کامل معموال کوتاه و در حدود يک هفته است و کل دوره زندگي بر اساس دما بين 
فت در اواخر تابستان و اوايل پاييز به اوج خود ميرسد و به نظر مي رسد تعداد نسل هاي آفت مي انجامد. در مناطق شمالي ايران جمعيت آ

درصد و دوره  70±10درجه سلسيوس، رطوبت نسبي  35و  27، 20دماي  3نسل باشد. در مطالعه کنوني زيست شناسي آفت در  7-8
سانتي متر( به عنوان ميزبان استفاده شد.  50-30لنسيا )به طول ساعت در اتاقک رشد بررسي شد. از گياهچه هاي پرتقال وا 14روشنايي 

درجه کاهش يافت و به طور معکوس با  35روز در دماي  18/2 ± 11/0درجه به  20روز در دماي  22/6 ± 14/0طول دوره جنيني از    
 ± 11/0و  26/5 ± 13/0، 06/8 ± 15/0يب دماي مذکور به ترت 3درصد زياد شد. دوره الروي در  21به  7افزايش دما ميزان تلفات از 

روز محاسبه شد. بيشترين مرگ و مير اين دو دوره در  03/5 ± 18/0و  86/6 ± 15/0، 18/11 ± 23/0و دوره شفيرگي به ترتيب     14/4
روز در دماي  51/25 ± 34/0درصد(. کل دوره مراحل نابالغ به طور معني داري از  8/15و  4/11درجه مشاهده گرديد )به ترتيب  35دماي 

درجه تغيير يافت. کمترين مرگ و مير طي  35روز در دماي  04/11 ± 24/0درجه و سپس  27دردماي  86/14 ± 25/0درجه به  20
 3درصد( ثبت شد. بر اساس نرخ رشد حشره در  41درجه ) 35درصد( و بيشترين درصد تلفات در دماي  14درجه ) 27مراحل نابالغ در دماي 

روز   31/9 ± 28/0درجه به ترتيب  20طول عمر و درصد ظهور حشرات ماده در دماي  درجه برآورد شد. 7مذکور، دماي آستاي رشد دماي 
درصد برآورد شد. اين  3/73روز و  38/5 ± 21/0درجه  35درصد و در دماي  2/82روز و   92/86 ± 23/0درجه   27درصد، در دماي  80و 

درجه و  27درصد در دماي  5/84روز و  79/5 ± 24/0درجه،  20درصد در دماي  8/77روز و  38/7 ± 22/0ر  مقادير براي حشرات کامل ن
: 1و  4/1: 1،  2/1: 1درجه به ترتيب   35و  27، 20نسبت جنسي در دماي درجه بود.  35درصد در دماي  6/66روز و  21/4 ± 16/0نهايتاً 

 )نر: ماده( محاسبه شد . 3/1

 زيست شناسي، مرگ و مير. ،Phylloconistis citrellaمينوز برگ مرکبات،  :دیهای کلیواژه
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ی فرومونی در ، با استفاده از تلهLobesia botrana (Lep.: Tortricidae)خوار انگور، آگاهی خوشهپایش و پیش

 سختسی

 الهام کرمی و اله محمدیحجت

 یاسوج، ایران پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج،گروه گیاه
h.mohammadi@yu.ac.ir 

 

خوار  هاي غربي دنا، از پتانسيل بسيار خوبي براي توليد انگور برخوردار است. کرم خوشههکتار تاکستان در دامنه 1100سخت با شهر سي
تن گل تا زمان باشد و از زمان شکل گرفترين آفت انگور در اين منطقه مي، مخرب.Lobesia botrana Den. & Schiffانگور، 

هاي ساپروفيت به اين محصول خسارت ي انگور، تنيدن تار، آلوده کردن محصول به فضوالت و رشد قارچبا تغذيه از خوشهميوه برداشت 
ي شيميايي، جمعيت اين آفت در اين منطقه همواره باال و خسارت آن بسيار شديد کند. عليرغم سه تا چهار نوبت مبارزهفراواني وارد مي

ي فروموني باشد. در اين تحقيق نخست، با استفاده از تلهاست که اين امر تا حدي ناشي از عدم تعيين دقيق زمان مبارزه عليه اين آفت مي
ترين زمان مبارزه و سپس مناسب اين منطقه تعييندر ها هاي هر نسل و همچنين اوج پرواز آنپرهي زماني ظهور شبتعداد نسل، بازه

ي سخت سه ايستگاه انتخاب و در هر ايستگاه، سه تله( در شهر سي1392و  1391دو سال پياپي ) بيني گرديد.اي هر نسل پيششيميايي بر
هاي به دام افتاده يادداشت پرهها هر پنج روز يک بار بازديد و تعداد شبمتري نصب شدند. تله 5/1فروموني در تاج درختان انگور در ارتفاع 

نتايج به دست آمده از سه محل در دو سال به خوبي شد. ها هر پانزده روز يک بار جايگزين ميي و کفپوش چسپناک تلهشد. کپسول فرمون
سال با هم کامل همپوشاني و تطابق داشتند. سه پيک  ي يکديگر بودند به طوري که نمودار روند نوسانات جمعيت آفت در دوتاييد کننده

ها به ترتيب از اواسط هاي آنپرهو شبين بود که آفت در اين منطقه داراي سه نسل در سال بوده مشخص جمعيت در طي فصل بيانگر ا
 45روز( و از اواسط مرداد تا اواخر شهريور )به مدت  45روز(، از اواخر خرداد تا اوايل مرداد )به مدت  60فروردين تا اوايل خرداد )به مدت 
ي تراکم جمعيت و بازه ترتيب اواسط ارديبهشت، اواسط تير و اواخر مرداد تا اوايل شهريور رخ داد. ها بهروز( پديدار شدند. اوج پرواز نسل

اطالعي باغداران نسبت به مکان و بود که بيتر و طوالني همواره باالتر ها در نسل اول نسبت به دو نسل ديگرپرهزماني ظهور شب
 ترين زمان مبارزه عليه کرم خوشهتوان از داليل اصلي آن دانست. مناسبسوم را ميي زمستان گذران آفت و عدم مبارزه با نسل مرحله

اواسط ارديبهشت، اواسط تير و هاي پرواز پيدا شده در اين مطالعه يعني حدود دو عامل اوج  با توجه به توانخوار انگور در اين منطقه را مي
 بيني و تنظيم کرد.پيشکنترل آفت، براي و نوع سم مورد استفاده  اواخر مرداد تا اوايل شهريور

 تعداد نسل، فرومون، کنترل، نوسانات جمعيت. های کلیدی:واژه
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تغذیه از  با Oenopia conglobata contaminata (Col.: Coccinellidae)های زیستی کفشدوزک تعیین شاخص

 های غذایی مختلفرژیم

 3و مریم راشکی  2، اصغر شیروانی1آناهیتا وهمنی

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان-1
 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، -2
گروه تنوع زیستی، پژوهشکده علوم محیطی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیالت تکمیلی  -3

 ه، کرمانصنعتی و فناوری پیشرفت
ana_vahmani@yahoo.com، 

 

 Agonoscenaبا توجه به اهميت اقتصادي محصول پسته و در راستاي کاهش کاربرد سموم شيميايي عليه مهمترين آفت آن، پسيل پسته

pistaciae Burckhardt & Lauterer (Hemiptera: Psyllidae)بـوه و رهاسـازي کفشـدوزک شـکارگر، پرورش انOenopia 

conglobata Contaminata (Menetries) (Coleoptera:Coccinellidae)  از اهميـت قابـل تـوجهي در کنتـرل ايـن آفـت
برخورداراست. به منظور بهينه سازي پرورش انبوه اين کفشدوزک شکارگر، تأثير رژيم هاي غذايي شامل ترکيبات و نسبت هاي مختلفـي از 

 Artemiaسيست آرتميـا ، (Pگردة زنبور عسل )Ephestiakuehniella (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae)(E ،)خم بيد آردت

urmiana (Gunther) (Anostraca:Artemiidae) (A)، تخم بيد غالتSitotrogacerealella (Olivier) (Lepidoptera: 

Gelechiidae)(S) و ترکيب گوشت ليـوفيليز شـده(L)برخـي از ويژگـي هـاي زيسـتي حشـره کامـل ايـن کفشـدوزک در شـرايط  روي
((مورد بررسي قرار گرفت.بـدين ساعت)تاريکي: روشنايي16:8دورةنوريو  60±5درجه سلسيوس، رطوبت نسبي  26±1آزمايشگاهي )دماي 

قـرار داده  )سـانتي متـر5/1رتفـاع و ا 9بـه قطـر (الرو يک روزه کفشدوزک به صورت انفرادي در ظروف پتري  100منظور براي هر تيمار 
ميلي گرم از هر رژيـم غـذايي تغذيـه  12ميلي گرم و الروهاي سنين سه، چهار و حشرات کامل با  7روزانه الروهاي سنين يک و دو با .شد

تجزيه و  SASميزان تخمريزي و مرگ و مير کفشدوزک روزانه ثبت و با نرم افزار  شدند. داده هاي مربوط به طول مراحل مختلف رشدي،
(،کوتـاه 1: 1:  1: 1)بـه نسـبت LEPS ( و1: 1:  1: 1)به نسبت LEPA (، 2: 1:  1)به نسبت  LEP تحليل شدند.از بين سه رژيم غذايي؛

که، ثبـت شـد.درحاليLEPميلي گرم(براي رژيم غذايي  90/8± 30/0روز( وبيشترين وزن حشرات کامل )07/9±23/0ترين مرحله الروي )
محاسـبه LEPSعدد( برايـرژيم 57/83±06/7( و در حشرات کامل کمترين ميزان تخمريزي افراد ماده )% 93/55قاء الروي)بيشتريندرصدب

عدد( اخـتالف 80/9±86/166)LEPAعدد( و  48/10±87/183)LEPهاي تغذيه شده روي دو رژيم شد.ميزان تخمريزي بين کفشدوزک
طور بهLEPروز(در رژيم  75/12±31/1روز(و طول دورةقبل از تخمريزي) 63/17±68/1وجود، طول دورةتخمريزي)معني دار نداشت. با اين

حاصـل شـد LEPبود.گرچه کوتاه ترين مرحله رشدي و سنگين ترين حشرات کامل در رژيم LEPSو LEPAدار کوتاهتر از دو رژيممعني
انتخاب شد همچنين با توجه به نتايج ذکـر شـده LEPAياما به دليل مرگ و مير زياد، بهترين ترکيب براي تغذيه مرحلۀ الروي رژيم غذاي

انتخاب شد. با توجه به نتايج بدست آمده در آزمايش نخست در آزمايشي ديگر به همه الروها  LEPبهترين رژيم غذايي در حشرات کامل، 
: 1: 1: 1)به نسـبت LEPA(، 1: 1: 1)به نسبت LEP( وبه افراد بالغ رژيم هاي غذايي مختلف 1: 1:  1: 1)به نسبت  LEPAرژيم غذايي 

1 ،)LEPS  ( و 1: 1: 1: 1)به نسبتEP  ( داده شد. بيشترين مقدار تخمريزي براي رژيـم هـاي 2: 1)به نسبتLEP ( 1: 1: 1)بـه نسـبت
مـر عدد( بدست آمد اما با توجه به طوالني تر بـودن طـول ع 08/193±08/23( )1: 1: 1: 1)به نسبت  LEPSعدد( و  299/ 56/15±09)
، اين رژيم بهترين رژيم انتخاب شد.با توجه به نتايج بدست آمده در دو آزمايش، بهترين رژيم غـذايي بـراي LEPروز( در رژيم 93/5±82)

 شود.پيشنهاد ميLEPو LEPAپرورش انبوه الروها و حشرات کامل به ترتيب

 شده. پرورشانبوه، تخمريزي، رشد و نمو، گرده، گوشت ليوفيليزهای کلیدی: واژه
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با استفاده از سنجش  ،Schizaphis graminum Rondaniبررسی مقاومت ارقام مختلف گندم به شته سبز گندم، 

 میزان فنل کل گیاه
 

 2محسن محمدی انایی و1مریم پهلوان یلی

 استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان -1
 ه گیاهپزشکی، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد گرو -2

mrmpahlavan@gmail.com 
 

شته سبز گندم، . باشدمي جهان مردم سوم يک از بيش غذايي منابع مواد ترينمهم از يکي(.Triticum aestivum L) گندم 
Schizaphis graminum Rondani، هاي بيماريزاي گياهي نيز ويژه گندم است که در انتقال برخي از ويروسات مهم غالت بهاز آف

ها دارند و در لب اثر منفي روي پارامترهاي رشد جمعيت شتهخصوص ترکيبات فنلي اغاي ثانويه گياهي، بههمتابوليتنقش مهمي دارد. 
هاي مختلف گندم اومت ارقام و الينشوند. بنابراين در اين تحقيق ميزان مقمي خوارانگياه نتيجه موجب دفاع گياهان در مقابل

(Yavaras ،R1-10 ،R3-16، Bahar ،Akbari ،Omid ،R3-17 ،R2-9  وPishtaz)  نسبت بهS. graminum  در شرايط
منظور محاسبه نرخ ذاتي افزايش ( و سنجش ترکيبات فنلي مطالعه شد. بهmrآزمايشگاهي بر اساس ارتباط بين نرخ ذاتي افزايش جمعيت )

-هاي هر يک از ارقام گندم مورد آزمايش در قفسطور انفرادي روي برگساعت به 24هاي همسن با طول عمر کمتر از(، پورهmr)جمعيت 

هاي متولد شده به ازاي هر ماده تا زمان مرگ حشره بالغ شمارش و ها، به طور روزانه تعداد پورهپس از بلوغ شته. هاي گياهي قرار گرفتند
دست آمده بر اساس روش کري محاسبه شد. سنجش ترکيبات هاي به( با استفاده از دادهmrذاتي افزايش جمعيت ) سپس حذف شدند. نرخ

 725هاي گندم مورد مطالعه با معرف فولين انجام شد. جذب هر نمونه با دستگاه اسپکتروفتومتر در طول موج فنل کل در ارقام و الين
گرم وزن تر با استفاده از معادله منحني استاندارد محاسبه گرديد.  100ت فنل کل بر حسب ميلي گرم/ گيري شد و مقدار ترکيبانانومتر اندازه

بر اساس نتايج حاصل،  توکي مقايسه شدند. تجزيه و با استفاده از آزمون SPSSافزار با استفاده از نرمها هاي حاصل از اين آزمايشداده
( و مقدار ترکيبات فنل کل نشان دادند. مقادير mrداري از لحاظ نرخ داتي افزايش جمعيت )عنيهاي مختلف گندم اختالفات مارقام و الين

mr  رويYavaras  ،10-R1 ،16-R3، Bahar ،Akbari ،Omid ،17-R3 ،9-R2  و Pishtaz 262/0±009/0ترتيب به ،
/ 346±007/0و  0 007/0±340/0، 006/0±317/0، 008/0±309/0، 012/0±301/0، 009/0±293/0، 009/0±291/0، 009/0±276/0

گرم وزن تر( و  100ميلي گرم/  561) Yavarasترتيب روي رقم بر روز محاسبه شد.  باالترين و پايينترين سطح ترکيبات فنل کل نيز به0
ات فنلي کل و بين ميزان ترکيب دست آمد. همچنين يک همبستگي منفي و معني داريگرم وزن تر( به 100ميلي گرم/  82) R2-9الين 

با کمترين نرخ ذاتي افزايش جمعيت و باالترين سطح  Yavarasنرخ ذاتي افزايش جمعيت شته سبز گندم وجود داشت. بنابراين رقم 
گندم و  تواند در مديريت تلقيقي شته سبزشناخته شد. اين يافته ها مي S. graminumترين ميزبان نسبت به ترکيبات فنلي بعنوان مقاوم

 هاي اصالحي مقاومت گندم مفيد باشد.صورت بالقوه براي برنامهبه همچنين

 متابولیت ثانویه، شته سبز گندم، اسپکتروفوتومتر، فولین. :های کلیدیواژه
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 Hishimonus phycitis Distant (Hem.: Cicadellidae)های باکتریایی درون سلولی در زنجرک برخی همزیست

 Witches' broom disease of Lime (WBDL)ناقل بیماری جاروک لیموترش 

 2عبدالنبی باقری و1، محمد مهرآبادی2، مجید عسکری سیاهویی 1، سعید محرمی پور1چمران همتی

  .14115-395گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی  -1
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باشد که مي Hishimonus phycitis  زنجرک ،Witches' broom disease of Lime (WBDL)مخرب جاروک ليموترش ناقل بيماري
هاي قابل انتقال توسط ناقل، در مديريت بيماريهاي اخير نقش زيادي داشته است. در گسترش اين بيماري به مناطق کشت مرکبات کشور در سال

لي و يکي از فاکتورهاي کليدي در موفقيت تکامهمواره مورد توجه بوده است. کنترل، هاي ترين استراتژيمديريت ناقل به عنوان يکي از مهم
باشد که ممکن است با ميزبان خود داراي رابطه اجباري مي  (Endosymbionts)هااکولوژيکي حشرات، وجود درون همزيست

هاي متفاوتي مثل تامين اسيد آمينه هاي هاي ثانويه( باشند. اين همزيست ها داراي نقشهاي اوليه( و يا اختياري )همزيست)همزيست
هاي نوين در يکي از روشهاي بيمارگر هستند. ، افزايش تحمل به گرما، مقاومت در برابر پارازيتوئيدها و پاتوژنضروري، تغيير در توليد مثل

است.  (Symbiotic control)هاي قابل انتقال توسط حشرات، استفاده از روش کنترل همزيستي کنترل بيولوژيک براي کنترل بيماري
باشد. پژوهش حاضر با هدف شناسايي هاي حشرات ناقل ميم شناخت ميکروفلور درون همزيستبراي انجام چنين روش مديريتي، اولين گا

از مناطق مختلف  D-Vacانجام شد. حشرات مورد مطالعه با استفاده از دستگاه  H. phycitisهاي اوليه و ثانويه زنجرک درون همزيست
سازي شده توسط بهينه CTABدي و با استفاده از روش به صورت انفرا H. phycitisحشرات بالغ زنجره  DNAجمع آوري و 

Reineke et al. (1998) آزمون . استخراج شدPCR  16با استفاده از جفت آغازگرهاي عموميS rRNA  و آغازگرهاي اختصاصي
، نيز  Candidatus phytoplasma aurantifoliaهاي ثانويه انجام شد. وجود عامل بيماري جاروک،براي تعدادي از درون همزيست

مورد ارزيابي قرار گرفت. پس از حصول اطمينان از تکثير قطعات مورد نظر روي ژل آگارز يک  P1/P7با استفاده از پرايمرهاي عمومي 
 Seqmanافزار با استفاده از نرم هاتوالي يابي شدند.سازي و سپس از هر دو انتها تواليتکثير شده از ژل جدا و خالصقطعات درصد، 

A Star)(DN  در مرکز ملي اطالعات بيوتکنولوژي هاي بندپايان ساير گونههاي ثبت شده با تواليويرايش و(NCBI) بالست شدند. 
 Candidatusهاي درون همزيستهاي موجود را با درصدي توالي 99تا  98، شباهت يابي شدهنتايج حاصل از بالست قطعات توالي

muelleri Sulcia ،deltocephalinicola uiaNasCandidatus  هاي اوليه(، )به عنوان درون همزيست.spWolbachia  ،
sp.Arsenophonus  ،sp.Diplorickettsia   ،Spiroplasma citri و agglomerans Pantoea به عنوان درون همزيست(

پيچيدگي اين نتايج نشان از مطالعه، مثبت بود.   همچنين وجود فيتوپالسماي همراه بيماري نيز در اکثر افراد مورد .نشان داد هاي  ثانويه(
-دهد که ممکن است يک رابطه تعاملي پيچيده بين همزيستهاي حشره ناقل بيماري جاروک داشته و نشان ميميکروفلور درون همزيست

قابليت تواند باشدکه ميوجود داشته  H. phycitisهاي اختياري و فيتوپالسماي عامل بيماري جاروک در زنجرک هاي اجباري، همزيست
 اين زنجرک را تحت تاثير قرار دهد. انتقال بيماري توسط 

 .اختياري، شايستگي ناقل، کنترل همزيستي اجباري، همزيست ، همزيستHishimonus phycitisزنجرک   های کلیدی:واژه
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 Lycoriella auripilaی سیارید روی پشه Metarhizium anisopliaeارزیابی بیماری زایی قارچ 

 2و حسین مددی 1فائزه طاوسی اجود

 شناسی کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همداندانشجوی دکتری حشره -1
 همدان، سینابوعلیدانشگاه پزشکی،گیاهگروه کشاورزی،شناسیحشره دانشیار -2

faezetavoosi@gmail.com 

 

هاي خوراکي منبع غني از مواد غذايي ي غذايي انسان بر همگان شناخته شده است. قارچزه اهميت توليد قارچ و مصرف آن در جيرهامرو
 Agaricusترين آن گونه ايي که رايجباشند. در اين بين، قارچ دکمهها ميها، اسيدهاي چرب غيراشباع، فيبرها و ويتامينويژه پروتئينبه

bisporus Lange هاي اين محصول در معرض آسيب گونه .دهدباشد بيشترين درصد سطح زير کشت را به خود اختصاص ميمي
 Lycoriella auripila Winnertzي بويژه پشه Sciaridaeها، دوباالن خانواده زاست که درميان آنمختلفي از آفات و عوامل بيماري

ه به اهميت ايمني غذايي در توليدات قارچ خوراکي، استفاده از عوامل کنترل بيولوژيک رود. با توجشمار مياز آفات مهم اين محصول به
يابد که در اين ميان بيمارگرهاي حشرات به دليل کاربرد ايمن از جايگاه مناسبي برخوردار هستند. قارچ بيمارگر اهميت دوچندان مي

Metarhizium anisopliae هاي شناخته شده بيمارگرهاي قارچي است و آفات، يکي از گونه به عنوان عامل بيماري موسکاردين سبز
گردد. در زيستي به صورت تجاري توليد و عرضه مينقش مهمي در کنترل بيولوژيک آفات دارد. اين قارچ امروزه به عنوان حشره کش

هاي ري کردن انجام شد. ابتدا نمونهي سياريد به روش اسپروي الروهاي سن دوم پشه M. anisopliaeپژوهش حاضر بيماريزايي قارچ 
آوري شدند و جهت پرورش به اتاقک کشت و ظروف بالغ حشرات نر و ماده پشه سياريد توسط آسپيراتور از کارگاه پرورش قارچ همدان جمع

ادامه يافت. آزمايش متر منتقل شدند. پرورش حشرات طي چندين نسل سانتي 18×  18دار حاوي کمپوست قارچ به ابعاد  استوانه يي تهويه
ساعت تاريکي روي کمپوست قارچ در ظروف  24درصد و شرايط  60 ±5درجه سلسيوس، رطوبت  23±1در اتاقک رشد در دماي 

به  7به منظور تامين رطوبت، کف ظروف توسط مخلوطي از گچ پاريس و زغال چوب )به نسبت  سانتيمتر( بررسي شد.7× 7×  4پالستيکي )
متر قارچ بيمارگر که همراه با تيمار اسپور در ميلي 810و  710، 610، 510، 4،10310هاي مورد استفاده عبارت بود از تغلظ .( پوشيده شد1

 24الرو سن دو سياريد انجام شد. شمارش تلفات به فاصله زماني هر  15تکرار و حضور 15شاهد مورد ارزيابي قرار گرفت. آزمايش در 
 ±64/2، 89/12 ±65/1هاي مذکور به ترتيب تلفاتي برابر با  پژوهش حاضر نشان داد که غلظت ايجروز ادامه يافت. نت12ساعت تا 

( 67/3×  510براي قارچ نيز ) 50LCدرصد ايجاد کردند. مقدار 78/85 ±43/1و  32/69 30/3±، 50/47 ± 83/4، 55/39 ± 56/19،53/4
تواند نتيجه مطلوبي در برنامه هاي مديريت آفات ييد کرد که کاربرد اين بيمارگر ميهاي اين پژوهش تاليتر برآورد شد. يافتهاسپور بر ميلي 

 هاي خوراکي داشته باشد و نيازمند تحقيقات بيشتر به منظور بهبود کاربرد است.قارچ

 ، پشه سياريد.Metarhizium anisopliaeايي، قارچ دکمه های کلیدی:واژه
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 :.Chilo suppressalis (Lep ر بر مدیریت آفت ساقه خوار نواری برنجاجتماعی موث-بررسی عوامل اقتصادی

Pyralidae) در استان مازندران 

ترانه اسکو
1

، مجید حسنی مقدم 
2

،  وحید خسروی
3

، محسن عمرانی
4

،  لیال زارع
5

و  محدثه قلندری
6 

 معاونت مازندران -موسسه تحقیقات برنج کشور -6و  5و  4و   3و  1
 گیاهپزشکی موسسه تحقیقات -2

taraneh_osku@ yahoo.com  
 

هزار هکتار از اين ميزان مربوط به استان مازندران است. کرم ساقه خوار  220هزار هکتار است که  630سطح زيرکشت برنج در کشور 
همچنين هزينه و مشاهده تفاوت بسيار در ميزان توليد و عملکرد يک رقم برنج و نواري آفت کليدي اين محصول در شمال ايران است. 

سود خالص ارقام در مناطق گوناگون و حتي در مناطقي که از نظر اقليم )آب، خاک، هوا و....( در شرايط يکساني قرار دارند، اين سوال را 
ر اين مقاله برگرفته از يک پژوهش ميداني است که به منظوبرمي انگيزد که اين اختالف بديهي و آشکار ناشي از چه مسئله اي است. 

انجام شده است. براي انجام اين مطالعه  94-93بررسي چالش ها و تنگناهاي موجود در مديريت آفات برنج در استان مازندران طي سالهاي 
)بهشهر و گلوگاه(، مرکز )آمل و بابل( و غرب  سه منطقه استان، در شرق بهره بردار از 162با استفاده از روش نمونه گيري طبقه بندي شده 

شامل زارعين آموزش ديده در روش مدرسه مزرعه اي هم مي گردد(. اطالعات موردنياز از طريق تکميل انتخاب شدند ) ن و رامسر()تنکاب
تخمين تابع هزينه و توليد نسبت ارزش اقتصادي در تصميم زارع به روش -پرسشنامه از بهره برداران نمونه بدست آمد. نقش عوامل فني

( و  Eta، ايتا ))2و نقش عوامل اجتماعي با استفاده از آزمون کاي مربع )يميايي بکار رفته به متوسط قيمت توليد نهائي نهاده سموم ش
. نتايج نشان داد که ميزان آمد به دست پرسشنامه مختلف قسمتهاي در درصد 2/80 اعتبار ضريب .وي کرامر مورد بررسي قرار گرفت

طور نسبي  مناسب بود و اکثريت کشاورزان براي ارقام محلي زودرس به يک بار به مصرف سموم براي کنترل ساقه خوار در کشت اول
سمپاشي اکتفا کردند ولي در کشت رتون و نشاکاري مجدد، بعضي ازآنها بيش از سه مرتبه هم سمپاشي کردند. بيشترين ارتباط و 

(. بدين معني که گستردگي قطعات زمين تأثير سوء r=  408/0همبستگي تعداد قطعات زمين و ميزان توليد محصول در هکتار مشاهده شد )
بر ميزان عملکرد داشت. بر خالف فرضيات تحقيق، متغير کيفي تحصيالت در تابع هزينه نشان داد که در صورت عدم وجود شرايط مطلوب 

شت. همچنين  به غير از دو هاي رسمي نقش مثبتي بر افزايش محصول و کاهش هزينه نخواهد داهاي کاربردي، آموزشو عدم آموزش
عامل تمايل به کاهش مصرف سموم و اعتقاد به تأثير دشمنان طبيعي در کنترل آفات، بين بقيه عوامل )تعداد دفعات سمپاشي براي کنترل 

و تنظيم تاريخ ساقه خوار نواري در نسل اول، انتخاب راهکار مناسب براي کنترل آفات برنج، معيار انتخاب براي زمان مناسب کنترل آفات 
کاشت براي فرار از خسارت ساقه خوار(، ارتباط معني دار مشاهد شد و قوي ترين ارتباط بين تعداد دفعات سمپاشي در کنترل نسل اول ساقه 

 کاهش مصرف سموم توسط کشاورزان (  مشاهده شدکه نشان دهندهr=  430/0خوار نواري و تشکيل مدرسه مزرعه اي کشاورزان )

 مي باشد.  آموزش ديده

 مديريت تلفيقي.  -مدرسه مزرعه اي کشاورزان  –برنجکاران  واژه های کلیدی:
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 Neoseiulus و Neoseiulus californicus (McGregor)مقایسه احتمال بروز پاسخ ذاتی در دو کنه شکارگر 

barkeri (Hughes ) لوبیای آلوده به کنه تارتن در برابر مواد فرار بویایی 

 سپیده عسکریه یزدی دی گلپایگانی، علیرضا صبوری و، آزاده زاهزیبا حکمت

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 zibahekmat@ut.ac.ir 

 

ــــه ــــراي اســــتفاده بهيکن ــــه هــــاي شــــکارگر ب ــــا شــــکار )کن ــــاط ب ــــه در ارتب ــــي ک ــــاتي فراوان ــــابع اطالع ــــه از من ن
( موجـــود اســـت بـــه صـــورت ذاتـــي، از طريـــق نشـــان گـــذاري و يـــا بـــا تنظـــيم آگاهانـــه Tetranychus urticaeتـــارتن،

ــه  ــايي تجزي ــژوهش توان ــن پ ــد. در اي ــي کنن ــدا م ــود را پي ــذاي خ ــکار، غ ــا ش ــرتبط ب ــايي م ــرار بوي ــواد ف ــطه م ــه واس ــان ب رفتارش
ــــ ــــه شــــکارگر و تحلي ــــه کن ــــرار در دو گون ــــواد ف ــــن م ــــي اي  و Neoseiulus californicus (McGregor)ل ذات

Neoseiulus barkeri (Hughes)  ـــنج ـــو س ـــتگاه ب ـــور از دس ـــن منظ ـــراي اي ـــد. ب ـــه ش ـــکل Yپرداخت ـــتاندارد  ش اس
ــات ــومتر ه ــه فل ــز ب ــمجه ــنا(، گي ــيط آش ــارتن )مح ــه ت ــه کن ــوده ب ــاه آل ــامل گي ــرار ش ــواد ف ــع م ــه منب ــر و س ــي واي ــه فرنگ اه گوج

ــه ــد. کن ــتفاده ش ــاهد( اس ــاک )ش ــواي پ ــنا( و ه ــيط ناآش ــالم )مح ــواد س ــه م ــبت ب ــه نس ــي تجرب ــت ب ــکارگر در دو حال ــاي ش ه
شســته شــده بــدون حضــور گيــاه روي کاغــذ صــافي از مرحلــه  T. urticaeفــرار ) بــا پــرورش روي کنــه هــاي تــارتن، 

ــاي آ ــاه لوبي ــرورش روي گي ــه )پ ــا تجرب ــالغ( و ب ــه ب ــا کن ــم ت ــه ي تخ ــر دو گون ــراي ه ــدند. ب ــاده ش ــارتن( آم ــه ت ــه کن ــوده ب ل
شـــکارگر دو ســـاعت گرســـنگي در نظـــر گرفتـــه شـــد. بـــراي هريـــک از دو گونـــه شـــکارگر ، آزمـــون بوســـنجي بـــه صـــورت 

طــور از ســمت گيــاه آشــنا در برابــر گيــاه ناآشــنا در دو دريافــت مــواد فــرار از ســمت گيــاه آشــنا در برابــر شــاهد و همــين
تکــرار ( و در  15تــا  11و بــي تجربــه در نظــر گرفتــه شــد. آزمــون در ســه تکــرار مســتقل )هــر يــک حالــت بــا تجربــه 

ســـاعت تـــاريکي( و تجزيـــه و  8ســـاعت روشـــنايي و  16،  60±%5رطوبـــت  C˚1 ±25شـــرايط کنتـــرل شـــده )دمـــاي 
ــه  ــر دو گون ــه ه ــا تجرب ــراد ب ــد. اف ــام ش ــل انج ــزار اکس ــرم اف ــرازش در ن ــويي ب ــون نک ــا آزم ــايج ب ــل نت  (McGregor)تحلي

Neoseiulus californicus و Neoseiulus barkeri (Hughes)  ــــور ــــه ط ــــو ســــنجي ب ــــون ب ــــر دو آزم در ه
ــد ) ــرجيح دادن ــل ت ــازوي مقاب ــه ب ــبت ب ــنا را نس ــيط آش ــرار مح ــواد ف ــي داري م ــه  > 01/0Pمعن ــت ک ــالي اس ــن در ح (. اي

ــا وجــود گــرايش معنــي دار ) ــراد بــي تجربــه هــر دو گونــه شــکارگر، ب ــمت گيــاه لوبيــاي آلــوده  ( = 01/0Pاف بــه س
ــه  ــاه گوج ــل گي ــارتن در مقاب ــه ت ــه کن ــوده ب ــاي آل ــاه لوبي ــايز گي ــه تم ــادر ب ــاهد(، ق ــاک )ش ــواي پ ــر ه ــنا( در براب ــيط آش )مح

ــد ) ــنا( نبودن ــالم )ناآش ــي س ــه  (. < 05/0Pفرنگ ــر دو گون ــدود( در ه ــبت مح ــه نس ــي )ب ــخ ذات ــت پاس ــاکي از قابلي ــايج، ح نت
ــراري  ــواد ف ــه م ــبت ب ــکارگر نس ــا ش ــه ب ــات در رابط ــود. تحقيق ــي ش ــت م ــارتن درياف ــه ت ــه کن ــوده ب ــاي آل ــاه لوبي ــه از گي ــت ک اس

دامنــه يــادگيري ذاتــي در گونــه هــاي مختلــف فيتوزئيــد و احتمــال بــروز پاســخ آگاهانــه )ارتبــاط محــرک و پاســخ( ادامــه 
 دارد.

 پاسخ بوسنجي. يادگيري، کنه شکارگر،  های کلیدی:واژه
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 :Ectomyelois ceratoniae Zeller (Lepنماتودهای بیمارگر حشرات روی کرم گلوگاه اناربررسی اثر بیماریزایی 

Pyralidae) 

 2سید حسین گلدانساز  و 1، مجتبی حسینی1، جواد کریمی1زهرا معماری

 مشهد فردوسی دانشگاه کشاورزی دانشکده پزشکی گیاه گروه حشرات، پاتولوژی و بیولوژیک کنترل آزمایشگاه -1
 تهران دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پردیس پزشکی گیاه هگرو -2

z.memari66@gmail.com 
 

محسوب شده و  Punica granatum (Punicaceae)مهمترين آفت درخت انار   Ectomyelois ceratoniaeکرم گلوگاه انار 
شود. به علت قرار گرفتن مرحله قابل مصرف ميانار به سبب فعاليت اين آفت در باغات و انبارها غيرساالنه درصد قابل توجهي از محصول 

زاي آفت )مرحله الروي( در انار و عدم کنترل آفت بوسيله سموم، بررسي عوامل بيولوژيک آفت و همچنين حفظ دشمنان طبيعي آن خسارت
شوند. با ز جمله عوامل مهم کنترل بيولوژيک در دنيا در برابر آفات مختلف محسوب ميباشد. نماتودهاي بيمارگر حشرات احائز اهميت مي

گذراني و تجمع کرم گلوگاه انار در ميوه و همچنين شرايط مناسب آب و هوايي جهت کاربرد نماتودهاي بيمارگر امکان وجود زمستان
 Steinernema feltiae Filipjevاثر بيماريزايي نماتودهاي  سازد، بدين جهت در مطالعه اخيراستفاده از اين عوامل را ممکن مي

 Poinar Heterorhabditis bacteriophoraو  Steinernamatidae))از خانواده  Steinernema carpocapsae Weiserو
، 10، 5، 1هاي مختلف )ظتدر برابر کرم گلوگاه انار در شرايط آزمايشگاه بررسي شد. ابتدا تست با غل Heterorhabditidae))از خانواده 

سانتي متر جهت بررسي بيماريزايي براي سه گونه نماتد  2عدد الرو عفونت زا نماتد به ازاي تعداد الرو آفت( در ظروف با قطر  50، 25
يافته در حالي افزايش  S. carpocapsae و S. feltiaeمير در دو گونه و انجام شد. نتايج مويد آن بود که با افزايش غلظت ميزان مرگ 

، 75/79اول و دوم  مشاهده نشد )ميزان مرگ و مير به ترتيب براي دو گونه .bacteriophora Hکه هيچ گونه مرگ و مير براي گونه 
ثبت شد(. با توجه به تست اوليه و حساسيت آفت کرم گلوگاه تست نفوذ جهت بررسي ميزان نفوذ دو گونه  0درصد براي گونه سوم  5/76

باشد. ميزان دهنده توان نفوذ در دو گونه موثر ميانجام گرفت و نتيجه حاصل از آزمايش نفوذ، نشان IJ/Larva  5ذکور با غلظتنماتد م

درصد ثبت شد. همچنين در تست نيمه طبيعي اثر  31و  43به داخل هموسل ميزبان به ترتيب  S. carpocapsaeو  S. feltiaeنفوذ  
در شرايط آزمايشگاه روي انارهاي آلوده به کرم گلوگاه بررسي شد. بدين منظور  S. carpocapsae  و S. feltiaeپاشش دو گونه نماتد 
، 5هاي آوري شده از باغات انار شهرستان کاشمر در استان خراسان رضوي استفاده شد. ميزان مرگ و مير با غلظتاز انارهاي آلوده جمع

10 ،50 ،100 ، IJ/cm160 هاي بيمارگر بررسي و ميزان مرگ و مير براي دو گونه در اثر پاشش نماتدS. feltiae  وS.carpocapsae 
درصد مشاهده گرديد. مطالعات تکميلي جهت مشخص شدن عوامل تاثيرگذار در کاهش مرگ و مير الرو آفت  65/26و  89/10به ترتيب 

 در حال انجام است. 

 Steinernema.زايي، عوامل بيولوژيک، آفت انار، بيماري های کلیدی:واژه
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تحت شرایط  Neomaskellia andropogonis Corbettارزیابی مقاومت هفت رقم تجاری نیشکر به سفیدبالک 

 ای مزرعه

 1امین نیک پی

 بخش گیاهپزشکی، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، واحد سلمان فارسی، اهواز، ایران،-1
 amin_nikpay@yahoo.com 

 

شود. طور تجاري در بيش از يکصد هزار هکتار از مزارع استان خوزستان کشت ميهان مهم صنعتي است که در ايران بهنيشکر يکي از گيا
 Neomaskellia andropogonis (Corbett)اي از آفات است. سفيد بالک نيشکر اين گياه مستعد خسارت به طيفي گسترده

(Homoptera: Aleyrodidae) دهد. در يد است که مزارع نيشکر را در اواخر تابستان تحت تاثير قرار مينسبت جد يکي از آفات به
هاي جنوبي هاي قبل اين آفت محدود به مزارع نيشکر شمال استان خوزستان بوده اما در دهه گذشته تمامي مزارع کشت و صنعتسال

ي در زير برگ تغذيه کرده و عسلک دفع شده از سفيدبالک هاي سفيدبالک نيشکر از شيره گياهاستان خوزستان را نيز آلوده کرده است. پوره
شود. فعاليت اين آفت از اواخر مرداد ماه که گياهان هاي دوده )فوماژين( بوده که موجب کاهش فرايند فتوسنتز مينيشکر محل تجمع قارچ

هاي بسيار شديد گياه نيشکر از بين ر آلودگيباشند آغاز شده و خسارت آن شکر استحصالي را کاهش داده و دنيشکر در حال ذخيره قند مي
انجام شد. هفت  1394اي در شرکت کشت و صنعت سلمان فارسي )اهواز( از اوايل شهريور تا اواخر آبان ماه هاي مزرعهرود. آزمايشمي

-IRC99"و  ""CP69-1062" ،"CP57-614" ،"SP70-1143" ،"CP73-21" ،"IRC99-01" ،CP48-103"رقم نيشکر 

هاي کامل تصادفي در پنج تکرار انجام شد. هر کرت آزمايشي شامل هفت ها بر پايه طرح بلوکمورد استفاده قرار گرفت. آزمايش "02
صورت هر دو متر مربع براي هر کرت( بود. نمونه برداري به 108متر )مساحت  8/1متر و فاصله بين رديف  8رديف گياه نيشکر به طول 

 75طور تصادفي پانزده ساقه کامل قابل آسياب )اليت آفت انجام شد. در هر تاريخ نمونه برداري، از هر کرت بههفته يک بار در زمان فع
هاي پالستيکي قرار داده شده و بههاي آلوده درون کيسهمنظور بررسي خسارت انتخاب شد. تمام برگساقه براي هر رقم در پنج تکرار( به

ها ات کامل، به آزمايشگاه برده شد. درصد آلودگي ساقه و برگ، تعداد حشرات کامل، شفيره و پورهگي و حشرمنظور بررسي مراحل پوره
 Eretmocerus delhiensis Maniو  Encarsia inaron Walkerمورد ارزيابي قرار گرفت. سپس ميزان پارازيتيسم زنبورهاي 

ترين رقم در بين ارقام مورد آزمون آلودگي ساقه و برگ حساس %8/32و  %3/47با  CP69-1062گيري شد. رقم روي مراحل نمفي اندازه
ثبت شد. ميزان تراکم جمعيت سفيدبالک در تمامي  CP69-1062بود. عالوه بر اين بيشترين تعداد مراحل مختلف سفيدبالک در رقم 

. نتايج سطوح پارازيتيسم نشان داد که ارقام با افزايش رطوبت نسبي افزايش يافته و پس از کاهش رطوبت نسبي و کاهش دما کاهش يافت
 تر بود.  فراوان E. delhiensisاز  E. inaronميزان پارازيتيسم با افزايش زمان نمونه برداري افزايش يافته و جمعيت 

 : نيشکر، سفيدبالک، آلودگي ساقه، آلودگي برگ، سطح پارازيتيسم.های کلیدیواژه
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شته در تغذیه از    Hippodamia variegata های زیستی کفشدوزکگیای روی ویژاثرات شکارگری درون رسته

 Lysiphlebus fabarumتوسط زنبور  شده پارازیت و  Aphis gossypiiهای 

 2ناویا اوساوا و 1آرش راسخ  ،1مهدی طوسی

   دانشگاه شهید چمران اهواز  دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی، -1
 ده کشاورزی، دانشگاه کیوتو ژاپنآزمایشگاه اکولوژی، دانشک -2

toosi2012@yahoo.com  

 

 Hippodamia variegata کفشدوزک باشد.ها مياز آفات مهم گياه خيار در مزارع و گلخانه Glover Aphis gossypiiشته جاليز 

Goeze   و زنبور پارازيتوئيدLysiphlebus fabarum Marshall  به عنوان دشمنان طبيعي، نقش مهمي در کاهش جمعيت اين آفت
اي را (، امکان ظهور شکارگري درون رستهIPMي مديريت تلفيقي )دارند. بکارگيري همزمان اين دو عامل بيوکنترل در قالب يک برنامه

هاي زيستي مرتبط با اثرات احتمالي آن روي شاخصو  ايفراهم مي کند. در اين مطالعه امکان ظهور اين پديده شکارگري درون رسته
ي الروي و شفيرگي، وزن بالغين، تعداد تخم و اندازه تخم بررسي شد. عوامل مذکور از موارد مهم تعيين کارايي کفشدوزک مانند طول دوره

هاي يعت کامال به اين ويژگيشوند، چرا که عملکرد دشمنان طبيعي در طبي کنترل کيفي عوامل کنترل بيولوژيک محسوب ميکننده
 .H ساعت قبل(، روي ويژگي هاي زيستي کفشدوزک 72اين تحقيق اثرات تغذيه از شته هاي جاليز پارازيته ) زيستي وابسته است. در

variegata يآزمايش شد. تغذيه( 47الروهاي کفشدوزک بالفاصله بعد از تفريخn =با شته( )از تخم )ت از ساع 72هايي که هاي همسن
ريزي ادامه يافت. ها گذشته بود، انجام گرفت. اين روند تغذيه تا ظهور حشرات کامل و همچنين ده روز پس از آغاز تخمپارازيتيسم آن

هاي خيار( تغذيه کردند. يک روز بعد از ظهور حشرات کامل، وزن افراد نر و هاي جاليز سالم )مستقر روي برگالروهاي شاهد نيز از شته
ها گيري شد، سپس در هر پتري يک نر و ماده از تيمار مشابه قرار داده شد و روزانه در دو نوبت تعداد تخمگرم اندازه 0001/0ا دقت ماده ب

هاي روز دوم، پنجم، هشتم و يازدهم عکسها از تخمگيري اندازه تخم(. جهت اندازهn=15ريزي، شمارش گرديد )تا ده روز بعد از آغاز تخم
و رطوبت  C˚1±25ها در انکوباتور با شرايط دمايي محاسبه شد. کليه آزمايش ImageJافزار ها توسط نرمرديد و مساحت آنبرداري گ

انجام   SPSSافزارطرفه و توسط نرمها با آزمون آنوا يکانجام شد. تجزيه واريانس داده 8:16و دوره روشنايي: تاريکي   %65 ±5نسبي  
هاي پارازيته )به ترتيب با ميانگينهاي پرورش يافته روي شتهي الروي و شفيرگي کفشدوزکه طول دورهنتايج نشان داد ک گرفت.

هاي سالم )به ترتيب هاي پرورش يافته روي شتهساعت( به طور معني داري در مقايسه با کفشدوزک 12/72±04/0و 63/142±10/0هاي
نسبت به کفشدوزکهاي تيمار هاي کفشدوزکي تخمبود، همچنين اندازه ساعت( کمتر 95/76±06/0و 76/147±16/0هايبا ميانگين

و  3080/0±002/0هايبود )به ترتيب با ميانگين داري بزرگتراختالف معنيهاي سالم( با هاي شاهد )پرورش يافته روي شته
داري هاي تيمار و شاهد اختالف معنيدوزکهاي گذاشته شده ميان کفشمتر(. اما وزن بالغين و همچنين تعداد تخمميلي 003/0±2999/0

 مشاهده نشد. 

 ، تعداد تخم، اندازه تخم. ي نابالغطول دوره شته جاليز، اي،شکارگري درون رسته های کلیدی:واژه
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روی  Phthorimaea operculella (Zeller) (Lep.: Gelechiidae)زمینی، های زیستی بید سیببررسی فراسنجه

 زمینی در شرایط آزمایشگاهیبغده سه رقم سی

 2و مصطفی معروفپور 2، امین صادقی2، حامد غباری1سمیه صلواتی

 

 دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان،  -1
 استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان -2
 somaye.salvati@gmail.com 

 
زميني در عنوان يکي از آفات مهم سيببه  Phthorimaea operculellaزميني، هاي مناسب جهت کنترل بيد سيبيکي از روش

هاي زميني با مطالعه فراسنجهزميني نسبت به بيد سيبباشد. بدين منظور مقاومت برخي ارقام سيبمزرعه و انبار، استفاده از ارقام مقاوم مي
زميني )بانبا، بليني و دراگا( مورد بررسي قرار گرفتند. اين آزمايش در اتاقک زيستي و دموگرافيک آفت ذکر شده روي سه رقم غده سيب

جام ساعت تاريکي ان 10ساعت روشنايي و  14ي نوري درصد و دوره 65 ± 5ي سلسيوس، رطوبت نسبي درجه 25 ± 2رشد با دماي 
هاي مختلف طول دورهزميني هر رقم به صورت جداگانه قرار گرفت و زميني روي غده سيبعدد تخم بيد سيب 70در اين تحقيق گرفت. 

پس از  کامل نر و ماده تا مرگ حشرات بالغ( و ميزان مرگ و مير هر مرحله به صورت روزانه ثبت گرديد. )تخم، الرو و شفيره و حشره
هاي گذاشته شده به صورت روزانه تخم افراد کامل نر و ماده مربوط به هر رقم به صورت جداگانه جفت شدند و ظهور حشرات کامل،

زميني با استفاده از زميني روي غده سيبهاي جدول زندگي، توليد مثل و رشد جمعيت بيد سيببر اين اساس فراسنجه شمارش گرديد.
همچنين نمودارهاي مربوط به نرخ بقاي  .محاسبه گرديد Twosex- MsChartفزار مرحله و نرم ا -جدول زندگي دوجنسي ويژه سن

، باروري ويژه سني، باروري ويژه سني مرحله رشدي حشرات ماده و ارزش توليد ي ويژه سنينرخ بقامرحله رشدي، اميد زندگي، -ه سنژوي
زميني مورد هاي جدول زندگي، غده ارقام مختلف سيباسنجهبر اساس نتايج فراين آفت روي غده سه رقم سيب زميني رسم گرديد.  مثل

(، پيش از F=16/25و  P، 2=df≤001/0، شفيره )(F=48/10و P ،2=df≤001/0)ي مراحل الرو داري روي طول دورهنظر تاثير معني
و  P، 2=df≤001/0( و تخم تا مرگ نر )F=16/25و  P، ،2=df≤002/0کامل نر )(، حشرهF=132/14و  P، 2=df≤001/0بلوغ )

70/11=Fداري مشاهده نگرديد هاي مراحل تخم، ماده بالغ و تخم تا مرگ ماده تاثير معني( اين آفت نشان داد، اما روي طول دوره
(05/0<Pدر اين تحقيق بررسي فراسنجه .)ريزي، ريزي، پس از تخمريزي، تخمهاي قبل از تخمهاي توليد مثل شامل طول دوره

(. همچنين P>05/0معني داري را نشان نداد ) اختالفزميني زميني روي غده سه رقم سيبريزي کل بيد سيبانه و تخمريزي روزتخم
( و نرخ تخم 56/34متعلق به غده رقم دراگا بوده ) (0R)ترين نرخ خالص توليدمثل هاي رشد جمعيت نشان داد که کمبررسي فراسنجه

بيد  (GRR)و نرخ ناخالص توليد مثل  (𝜆)، نرخ متناهي افزايش جمعيت (T)نسل  ، مدت زمان يک(mr)ذاتي افزايش جمعيت 
 زميني روي غده سه رقم سيب زميني در يک سطح قرار گرفتند.سيب

 هاي زيستي. زميني، غده سيب زميني، فراسنجهارقام مقاوم، بيد سيبهای کلیدی: واژه

  

mailto:somaye.salvati@gmail.com
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 Encarsia inaron زنبور پارازیتوئید آن و Bemisia tabaci (Hemi: Aleyrodidae)فراسنجه های جدول زندگی 

 روی کدو مسمایی در شرایط آزمایشگاهی

 3و پرویز شیشه بر2فرحان کِچیلی ، 1صحبت قدمی

 دانشجوی کارشناسی ارشد ،  دانشیار  و  استاد گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه  شهید چمران اهواز -3و  2 ،1
s.ghadami1367@gmail.com 

 

آفت جدي تعداد زيادي از گياهان ) از جمله کدوئيان ( در قاره هاي مختلف جهان   Bemisia tabaci Gennadiusسفيدبالک پنبه 
باشد. پوره ها و بالغين سفيدبالک عموماً در سطح زيرين برگ ها زندگي کرده و از شيره گياهي تغذيه مي کنند. توليد عسلک بوسيله مي

الغين و رشد قارچ دوده روي عسلک باعث کاهش عملکرد مي شود. افزايش بسيار سريع جمعيت و محل حفاظت شده آنها در پوره ها وب
سطح زيرين برگ گياهان کنترل شيميايي اين آفت را در مزرعه مشکل مي سازد. نياز به يافتن يک راه حل جايگزين به جاي کنترل 

نترل بيولوژيک شده است. چندين گونه از پارازيتوئيدهاي آفلينيده شناخته شده اند که به شيميايي سبب جستجو براي يافتن يک عامل ک
 را در مزرعه پارازيته مي کنند. اما به دليل اين که غالبيت و همچنين ميزان پارازيتيسم زياد گونه B. tabaciصورت طبيعي پوره هاي 

Encarsia inaron walker ده است، اين پارازيتوئيد به عنوان موضوع اين مطالعه انتخاب شد تا در مزارع خوزستان به اثبات رسي
 .Bروي کدومسمايي ارزيابي شود. در اين مطالعه ويژگي هاي زيستي و فراسنجه هاي جدول زندگي  B. tabaciپتانسيل آن روي 

tabaci  و پارازيتوئيد آنE. inaron  ه سلسيوس مورد بررسي قرار گرفت. درج 25روي کدو مسمايي در شرايط آزمايشگاهي در دماي
درصد  25روز محاسبه شد. ميزان مرگ و مير پيش از بلوغ  2/22و  19/22ماده و نر به ترتيب برابر با  آفتميانگين دوره رشد پيش از بلوغ 

روز بود  و  33/10 و 1/13درصد ثبت شد. طول عمر حشرات ماده و نر به ترتيب برابر  86/51 نيز  و نسبت جنسي آن )درصد ماده(
عدد ماده در ماده در روز  14/0 عدد تخم محاسيه شد. نرخ ذاتي رشد 5/110و  1/8ميانگين  باروري روزانه و باروري کل به ترتيب برابر با 

روز بود.  33/19و براي حشرات ماده برابر با  13/17براي حشرات نر برابر با  E. inaronميانگين دوره رشد پيش از بلوغ  يادداشت گرديد.
 .Eدرصد محاسبه شد. ميانگين تعداد روزانه و کل  تخم   7/52 نيز  و نسبت جنسي آن )درصد ماده( 10ميانگين مرگ ومير پيش از بلوغ 

inaron  عدد محاسبه شد. طول دوره يک نسل  1/104و  53/11به ترتيب برابر با  B. tabaci  و E. inaron  روي کدومسمايي به
ماده/ ماده/ روز بود که نشان  153/0در دماي فوق برابر با  E. inaronروز بود. نرخ ذاتي رشد جمعيت  9/22و  51/24ترتيب برابر با 

 روي کدو مسمايي است.  B. tabaciدهنده توانايي اين پارازيتوئيد در کنترل 

 ، جدول زندگي، کدو مسمايي.Bemisia tabaci ،Encarsia inaron : واژه های کلیدی
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 :Trichogramma brassicae Bezdenko (Hymenopteraگذرانی دو استرین زنبور پارازیتویید ی زمستانبررس

Trichogrammatidae) در کرج 

 2رضا بندانیو علی 2، احمد عاشوری1سمیه رحیمی کلده

 شناسی، گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهراندانشجوی دکتری بخش حشره -1
 شناسی، گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهراناستاد بخش حشره -2

s.rahimik@ut.ac.ir 

 

اي، بيش آور خصوصاً آفات پروانهبه عنوان مهمترين عوامل کنترل بيولوژيک حشرات زيان Trichogramma زنبورهاي پارازيتوييد جنس
گونه غالب جنس تريکوگراما در ايران، داراي دو شيوه  T. brassicaeشوند. زنبور پارازيتوييد ده مياز ساير عوامل کنترل بيولوژيک استفا

شود. در اين زايي در اين گونه ميسبب بروز پديده بکرماده Wolbachiaزايي است. آلودگي به باکتري توليدمثلي، دو جنسي و بکرماده
و  1392-1393به باکتري ولباخيا در کرج در دو سال متوالي ) T. brassicaeده و آلوده گذراني دو استرين غير آلوتحقيق امکان زمستان

و نيز تعيين بهترين تاريخ انتقال به طبيعت  Wolbachia( مورد بررسي قرار گرفت. هدف از اين تحقيق تعيين نقش باکتري 1394-1393
عدد تريکوکارت مقوايي به ابعاد  60در مرحله نخست اين آزمايش، تعداد  به منظور معرفي به توليدکنندگان اين عامل کنترل بيولوژيک بود.

، به مدت Ephestia kuehniella Zeller (Lepidoptera: Pyralidae)عدد تخم ميزبان واسط،  50متر هر يک شامل سانتي 5×  1
عدد زنبور  1000زا  و بکر ماده T. brassicaeزنبور عدد  500متر( در اختيار سانتي 18×  8چهار ساعت، درون استوانه پالستيکي )به ابعاد 

درجه سلسيوس  20روزه( قرار گرفت. واحدهاي آزمايشي تحت شرايط کنترل شده )دماي دوجنسي )هر دو يک T. brassicaeنر و ماده  
پوز در زنبورهاي پارازيتوييد جنس ( قرار داده شدند. با توجه به اهميت اثر مادري طول دوره نوري در القاي ديا 70 ± 5و رطوبت نسبي %

Trichogrammaهاي انتقال به شرايط طبيعي، نزديک پنجره و تحت شرايط آزمايشگاهي پرورش داده شد. ، نسل مادري تمامي تاريخ
و  9آبان،  29 و 24، 19، 14، 1مهر،  16و  1392آذر  6آبان و  26و  16، 6مهر،  26و  16هاي در تاريخ  E. kuehniellaهاي پارازيتهتخم
ها تا خروج حشرات کامل در بالفاصله پس از پارازيته شدن به محيط طبيعي )شرايط خارج از آزمايشگاه( منتقل شدند. نمونه 1393آذر  20

ر دو هاي مربوط به تعداد افراد خارج شده در هر تاريخ به طور مستقل براي هبهار سال بعد بطور هفتگي مورد بازديد قرار گرفته و داده
هاي چهارم و دوم هاي غيرآلوده و آلوده به باکتري ولباخيا به ترتيب در تاريخاسترين ثبت گرديد. حداکثر خروج حشرات کامل براي استرين

 T. brassicaeهاي اول و دوم آزمايش اتفاق افتاد. زادآوري دو استرين غير آلوده و آلوده قرارگيري در شرايط محيطي طي سال
پرورش يافته تحت شرايط آزمايشگاهي  T. brassicaeداري کمتر از زادآوري ي کرده تحت شرايط طبيعي به صورت معنيزمستانگذران

)تعداد نتاج ماده/مجموع  71/0زمستانگذراني کرده تحت شرايط طبيعي  T. brassicaeطي دو سال متوالي آزمايش بود. نسبت جنسي 
( نشان داد. نتايج 81/0پرورش يافته تحت شرايط آزمايشگاهي ) T. brassicaeرا نسبت به  دار نتاج مادهنتاج نر و ماده( کاهش معني

گذراني )درشرايط آب و هوايي کرج( هستند ولي دهد که هر دو استرين غيرآلوده و آلوده به باکتري ولباخيا قادر به زمستانحاضر نشان مي
    گذراني دارد.    به باکتري ولباخيا توانايي بيشتري در زمستان نسبت به استرين آلوده T. brassicaeاسترين غير آلوده 

 ، کرج، پارازيتوييد تخم.  Trichogramma brassicae ،Wolbachia گذراني،زمستان: های کلیدیواژه
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 ;Trichogramma brassicae Bezdenko (Hymenoptera پاسخ زنبورهای پارازیتویید تک جنسی و دو جنسی

Trichogrammatidae)  های مختلف نوری در فرایند ورود و خروج از دیاپوز طیفبه 

 2رضا بندانیو علی2، احمد عاشوری1سمیه رحیمی کلده

 شناسی، گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهراندانشجوی دکتری بخش حشره -1
 ی و منابع طبیعی، دانشگاه تهرانشناسی، گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزاستاد بخش حشره -2

s.rahimik@ut.ac.ir 

 Trichogramma brassicae Bezdenkoهاي مختلف نوري بر درصد دياپوز زنبور پارازيتوييدموجدر اين پژوهش، اثر طول

(Hymenoptera; Trichogrammatidae)  به عنوان گونه غالب جنسTrichogramma دار و کنترل کننده آفات کليدي بالپولک
زايي زايي است، بکرمادهداراي دو شيوه توليدمثلي، دو جنسي و بکرماده T. brassicaeدر ايران مورد مطالعه قرار گرفت. زنبور پارازيتوييد 

هاي انجام شده، طول دوره نوري داراي اثر مادري در القاي است. بر اساس مطالعه Wolbachiaدر اين گونه حاصل آلودگي به باکتري 
تواند ميزان است. در حقيقت قرارگيري نسل مادري تحت شرايط روز کوتاه مي Trichogrammaز در زنبورهاي پارازيتوييد جنس دياپو

مطالعه  Trichogrammaهاي نوري بر دياپوز زنبورهاي پارازيتوييد جنس ورود به دياپوز در نسل بعد را افزايش دهد اما تاکنون اثر طيف
ساعت تاريکي و رطوبت  14ساعت روشنايي :  10درجه سلسيوس،  20، نسل مادري تحت شرايط آزمايشگاهينشده است. در اين تحقيق

 620-630نانومتر(، قرمز ) 585-595نانومتر(، نارنجي ) 515-535نانومتر(، سبز ) 455-475هاي نوري: آبي )تحت طيف 70 ± 5نسبي % 
 Ephestia kuehniella Zeller ساعت(  6هاي تازه )کمتر از شد. تخمکلوين( پرورش داده  10000تا  5000نانومتر( و سفيد )

(Lepidoptera; Pyralidae)   ها قرار موجساعته پرورش يافته در هر يک از اين طول 24ساعت در اختيار زنبورهاي ماده  4به مدت
و رطوبت نسبي %  درجه سلسيوس 10ق، دماي هاي پارازيته به تاريکي مطلساعت زنبورهاي مادري حذف و تخم 4گرفتند. پس از گذشت 

ساعت  6ساعت روشنايي :  18هاي پارازيته به سازي کوتاه مدت، تخمبه مدت دو ماه منتقل شدند. پس از گذشت دو ماه ذخيره 70 ± 5
دفي، آزمون فاکتوريل ها در قالب طرح کامالً تصادرجه سلسيوس به منظور خروج از دياپوز منتقل شدند. کليه داده 25تاريکي و دماي 

مورد  SASتکرار با استفاده از نرم افزار  50( در هاي مختلف نوريطيف)فاکتور اول آلودگي به ولباخيا و فاکتور دوم قرارگيري در معرض 
ري، بطور هاي مختلف نوتجزيه و تحليل قرار گرفت. بر اساس نتايج به دست آمده، آلودگي به ولباخيا و قرارگيري نسل مادري تحت طيف

در القا و فرايند ورود و خروج از دياپوز اثرگذار است. درصد دياپوز در استرين آلوده  T. brassicae( در پاسخ زنبور < 0.0001داري )معني
( است در %96/42( و سفيد )%39/69(، نارنجي )%12/74(، قرمز )%88/77(، آبي )%76/82هاي سبز )موجبه ولباخيا تحت هر يک از طول

(، %35/82(، قرمز )%74/83(، آبي )%88/85هاي سفيد )موجکه درصد دياپوز در استرين غير آلوده به ولباخيا تحت هر يک از طولاليح
( بوده است. در مجموع درصد ورود به دياپوز در استرين غير آلوده به باکتري ولباخيا بيش از استرين %66/79( و سبز )%99/81نارنجي )

هاي نوري مختلف گيري کرد که آلودگي به باکتري ولباخيا سبب تغيير پاسخ به طيفگونه نتيجهتوان ايناست. بنابراين مي آلوده به باکتري
تواند نقش کليدي در بهبود روند توليد انبوه شود. نتايج حاصل از اين تحقيق ميمي T. brassicaeدر القا و فرايند ورود و خروج از دياپوز 

 ت اين عامل کنترل بيولوژيک داشته باشد.و ذخيره بلند مد

 موج، دياپوز، پرورش انبوه.، طولTrichogramma brassicae ،Wolbachia: های کلیدیواژه
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 :.Acrosternum heegeri (Hemهای دستگاه گوارش رشد جمعیت و باروری سن سبز پسته همزیست

Pentatomidae)  را به صورت مفید تحت تاثیر قرار می دهند 

 ، یعقوب فتحی پور و محمد مهرآبادیمرضیه کشکولی

 شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهرانگروه حشره
 marzieh.kashkouli@modares.ac.ir 

 

آورد اما اين روش تحقيقاتي تورهاي تاثيرگذار بر رشد جمعيت فراهم ميپژوهش در مورد دموگرافي حشرات اطالعات مهمي در مورد فاک
-در اين مطالعه نقش باکتري هاي حشرات ميزبان انجام نشده است.هاي همزيست در جمعيتتاکنون به طور گسترده براي نقش باکتري

 :Acrosternum heegeri Fieber (Hemipteraدستگاه گوارش روي رشد جمعيت سن سبز پسته، هاي همزيست

Pentatomidae)  بررسي شد. باتوجه به اهميت اين آفت در ايجاد نکروز مغز پسته، انتقال قارچPeglion (Saccharomycetales: 

Saccharomycetaceae) Nematospora coryli شناسي و پيدا کردن راهکار منظور درک زيستها، تحقيقات بهو ريزش ميوه
شناسي اين حشره اي از زيستعنوان جنبههاي دستگاه گوارش بهام گرفته است، اما همزيستي با همزيستمديريت براي اين آفت انج

هاي پسته استان کرمان ايجاد گرديد آوري شده از باغبا استفاده از بالغين جمع A. heegeriتاکنون بررسي نشده است. کلني آزمايشگاهي 
ساعت تاريکي روي مغز پسته و گياه شورخاردار  8ساعت روشنايي و  16دوره نوري  و C° 1±25و در شرايط آزمايشگاهي با دماي 

(Salsola kaliپرورش داده شد. ويژگي ) هاي رشد جمعيت در  بالغين طبيعيA. heegeri هاي تخم استريل شده با افرادي که از دسته
ها( مقايسه شد. با طراحي يخ شده بودند )بدون همزيستو شستشو با آب مقطر( تفر %12و هيپوکلريت سديم  %96)تيمار با اتانول 

ها که منجر به به جداشدن آن ها از دسته تخم نشود )هفت دقيقه براي هيپوکلريت سديم(، ترين مدت تيمار تخمآزمايش اوليه، طوالني
سن پنجم حشره و با  (V4) انياز قسمت چهارم معده مي DNAهمزيست در هر دو تيمار با استخراج  انتخاب گرديد. رديابي باکتري

مورد ارزيابي قرار  16SrRNAو  groELهاي به ترتيب براي ژن 16SA1/16SB1 و Gro-F1/Gro-R1استفاده از دو جفت پرايمر
و استفاده از  Groel-F/Groel-Rو 18s-F/18s-R گرفت. همچنين کارايي حذف همزيست با استفاده از جفت پرايمرهاي عمومي 

± 05/0هاي تخم باعث حذف نتايج نشان داد که ضدعفوني سطحي دسته( نيز مورد بررسي قرار گرفت. qPCRکمي ) PCRروش 

جلوگيري از انتقال عمودي همزيست گردد. نتايج گواه روشني بود که بامعده مياني ميV4درصدي باکتري همزيست در قسمت  76/99
طور منفي تحت تاثير قرار گرفته است. نرخ خالص به A. heegeriهاي دستگاه گوارش، طول مراحل مختلف زندگي و باروري سن 

بر روز و  24360.0تخم ،  5.59حشرات داراي همزيست به ترتيب )λ(و متناهي افزايش جمعيت   )r (( و نرخ ذاتي 0Rتوليدمثل )
بر روز  0.95037بر روز و  0.05091-تخم،  0.04داري به ترتيب به بر روز بود که حذف همزيست اين مقادير را به طور معني 1.0246

تر بود. در مجموع، روز در حشرات کنترل، کم 70.63در مقابل  64در حشرات بدون همزيست با (T) کاهش داد. متوسط زمان يک نسل 
ميزبان را  ها حشرهکنند که حذف اين همزيستهاي باکتريايي نقش مهمي در بيولوژي سن سبز پسته بازي مينتايج نشان داد که همزيست

تواند منجر به هايش، مطالعات تکميلي ميبه همزيست A. heegeriدهد. باتوجه به وابستگي باالي طور منفي تحت تاثير قرار ميبه
 هاي مديريتي بر پايه همزيستي براي اين حشره گردد.تاکتيک

 زندگي. ، دموگرافي، جدول(qPCRکمي ) PCRهاي همزيست، : ميکروارگانيسمهای کلیدیواژه
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 های غیرخطیبا بکارگیری مدل  Cryptolaemus montrouzieriکفشدوزک  ی رشد و نمو وابسته به دمایمطالعه

 2و الدن صددیقی 2، سیده عاطفه مرتضدوی1حسین رنجدبر اقدم

 پزشکی کشور،  تهران، ایرانی تحقیقات گیاهسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه -1

 گاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات،  گروه حشره شناسی کشاورزی، تهران، ایران.دانش -2

 .hrap1388@gmail.com 

 

يکي از پرکاربردترين عوامـل کنتـرل   Cryptolaemus montrouzieri Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae)کفشدوزک 
روي  Planococcus citri Risso (Hemiptera: Psoudococcidae)بيولوژيک مـورد اسـتفاده بـراي کنتـرل شپشـک آرد آلـود 

ي دمـايي مناسـب ي رشد و نمو وابسته به دما و تخمين دامنهي مدل توصيف کنندهباشد. پژوهش حاضر به منظور ارايهگياهان مختلف مي
ي دوره انجام شد. بر ايـن اسـاس، طـولي رشد و نمو کفشدوزک ي پايين و باالي دماي رشد و نمو و دماي بهينهبراي رشد و نمو، آستانه

، 20،15( ±1رشد در هفت دماي ) ي نابالغ کفشدوزک ياد شده، در اتاقکرشد و نمو مراحل رشد جنيني )تخم(، الروي، شفيرگي و کل دوره
کي مورد بررسي ساعت تاري 8ساعت روشنايي و  16ي نوري درصد و دوره 60-50ي سلسيوس، رطوبت نسبي درجه 35و  33، 30، 27، 25

ساعت( از نتاج نسل دوم آزمايشگاهي به طور تصـادفي انتخـاب و رونـد  24عدد تخم همسن )کمتر از  300-100قرار گرفت. بدين منظور، 
هاي بالغ يا مرگ در هر يک از دماهاي مورد بررسي ثبت شد. عالوه بـر ايـن،  شـش رشد و نمو هر فرد به طور روزانه تا ظهور کفشدوزک

هاي دمايي مورد ارزيـابي -نوميال براي توصيف روند رشد و نمو و برآورد شاخصو پلي 10-، لوگان6-، الکتين، لوگان2-، برير1-يرمدل بر
( و مجموع AIC(، معيار اطالعات آکائيکه )2Rترين مدل، ضريب تبيين )هاي آماري مورد استفاده براي انتخاب مناسبقرار گرفتند. شاخص

 30و  27، 25، 20، 15( بودند.  بر اساس نتايج به دست آمده، رشد و نمو کفشـدوزک کريپتولمـوس در دماهـاي RSSا )همربعات باقيمانده
فرد مورد بررسي، هيچيک از افراد قـادر بـه  300تخم از  16رغم تفريخ ي سلسيوس، عليدرجه 33ي سلسيوس تکميل شد. در دماي درجه

هاي مورد بررسي تفـريخ نشـدند. در ميـان ي سلسيوس هيچيک از تخمدرجه 35اين، در دماي  تکميل رشد و نمو الروي نشدند. عالوه بر
ي ترين دورهروز و کوتـاه 07/87 ± 76/0ي سلسيوس با ميانگين درجه 15ي رشد و نمو در دماي ترين دورهدماهاي مورد بررسي، طوالني

ي رشـد و ها نشان داد، طـول دورهسلسيوس ثبت شد. تجزيه واريانس داده يدرجه 30روز در دماي  96/24 ± 21/0رشد و نمو با ميانگين 
دار بود و افزايش دمـا منجـر بـه درصد داراي تفاوت معني 5نمو مراحل نابالغ کفشدوزک کريپتولموس در دماهاي مختلف در سطح احتمال 

هاي مـورد ارزيـابي، ي مـورد سـنجش، در ميـان مـدلي رشد و نمو آنها شد. بر اساس مقادير معيارهـاي آمـارکاهش معني دار طول دوره
ي دمـايي مـورد بررسـي و الکتين قادر به پيش بيني دقيق روند رشد و نمو کفشدوزک کريپتولمـوس در دامنـه 2-هاي غيرخطي بريرمدل

ي لسيوس و دماي بهينهي سدرجه 56/33 -40/10ي دمايي رشد و نمو کفشدوزک کريپتولموس، هاي ياد شده، دامنهبودند. بر اساس  مدل
ي سلسيوس برآورد شد. نتايج به دست آمده در اين پژوهش به منظور بهبود شرايط پـرورش انبـوه کفشـدوزک درجه 08/30رشد و نمو آن 

 هاي کنترل بيولوژيک قابل استفاده خواهد بود.ها و کسب نتايج بهتر در برنامهکريپتولموس در انسکتاريوم

 رشد و نمو، مدل توصيفي، کفشدوزک کريپتولموس.دما،  های کلیدی:واژه
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 ایروی کنه تارتن دو لکه swirskii Amblyseius واکنش تابعی وابسته به عمر کنه شکارگر

 1اصغر طالبیو علی 2آزاده فرازمند ،1، مریم کریمی1پوریعقوب فتحی

 گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس،  تهران، ایران، -1
 بخش جانور شناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران، ایران -2

 .a_farazmand@iripp.ir 

 

يکي از آفات مهم اقتصادي روي طيف وسيعي از محصوالت زراعي در جهان   KochTetranychus urticaeاي کنه تارتن دولکه 
)يک گونه وارداتي در ايران( به  Henriot-Athias Amblyseius swirskiiالعه به منظور ارزيابي کارايي کنه شکارگر  است. اين مط

از شرکت گياه بذر  Mite Plus-Swireskiبا نام تجاري  A. swirskii ي شکارگرکنه عنوان عامل  مهار زيستي کنه تارتن انجام شد.
متر بود سانتي 26×18×10هاي شکارگر شامل ظرفي به ابعاد واحد پرورشي کنه .هلند خريداري شدالوند به نمايندگي از شرکت کوپرت  

و حاشيه آن با دستمال کاغذي چند اليه  رفتکه داخل آن يک اسفنج اشباع شده از آب قرار گرفت که تا نيمه اسفنج درون آب فرو مي
يک  هاي خيار آلوده به کنه تارتن هر سه روز يکبار به واحد پرورشي اضافه شد.پوشانده شد تا مانع از فرار کنه هاي شکارگر شود و برگ

اي در مزرعه، بررسي مطالعات مقدماتي شامل نرخ شکارگري و واکنش تابعي پيش نياز براي وارد سازي اين گونه عليه کنه تارتن دو لکه
دهد. بدين منظور واکنش تابعي اکم شکار خود واکنش نشان ميدهد چگونه يک شکارگر به تغيير ترواکنش تابعي نشان مي .آن مي باشد

 25±1هاي برگي خيار در شرايط آزمايشگاهي )دماي اي با استفاده از ديسکهاي کنه تارتن دو لکهروي تخم وابسته به عمر کنه شکارگر
 4، 2هاي مورد بررسي قرار گرفت. تراکمساعت تاريکي(  8ساعت روشنايي و  16صد و دوره نوري در 65±5درجه سلسيوس، رطوبت نسبي 

هر  روزگي کنه ماده شکارگر قرار گرفت. 27و  22، 17، 12،  7، 6، 5، 4،  3عدد تخم شکار در اختيار سنين  128و   64،  32، 16،  8، 
تابعي در دوازده روزگي تکرار انجام شد. بر اساس نتايج به دست آمده از رگرسيون لجستيک، واکنش  10ساعت و در  24آزمايش به مدت 

و زمان دستيابي   )aبه منظور تخمين پارامترهاي قدرت جستجو)کنه شکارگر نوع سوم و براي ساير سنين شکارگر نوع دوم به دست آمد. 
(hT( از مدل راجرز استفاده شد. بيشترين زمان دستيابي اين شکارگر در مرحله پروتونف )محاسبه شد. کمترين زمان387/1±315/0 ) 

شکار در روز ( در سن هفت روزگي ثبت شد. بيشترين  67/60ساعت و  396/0 ± 057/0( )به ترتيبhT/Tدستيابي و بيشترين نرخ حمله )
تخم( محاسبه شد. نتايج  43/ 1و  6/35عدد تخم در سن دوازده و هفده روزگي شکارگر )به ترتيب  128تراکم شکار خورده شده در تراکم 

تواند عامل موثري در مهار زيستي کنه تارتن در ميانه عمر و در تراکم باالي شکار مي A. swirskiiد کنه شکارگر  به دست آمده نشان دا
 اي باشد.دو لکه

 : کنه شکارگر ، شکارگري،  مهار زيستي.های کلیدیواژه
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 :.Tuta absoluta (Lepفرنگی ی مینوز گوجهپرهفرنگی نسبت به شبارزیابی مقاومت شش رقم گوجه

Gelechiidae) در شرایط آزمایشگاهی 

 ، امین صدارتیان جهرمی و مجتبی قانع جهرمینسرین حیدری

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
  heidari426@gmail.com 

 

شود. فرنگي در نقاط مختلف دنيا محسوب مي، يکي از مهمترين آفات گوجهTuta absoluta (Meyrick)فرنگي، ي مينوز گوجهپرهشب
منظور يافتن راهکارهاي دنبال داشته است، لزوم جستجو بهمنظور کنترل اين آفت بهها بهکشمشکالت مختلفي که استفاده از آفت

عنوان يکي از مهمترين توان بهقاوم گياهي نسبت به اين آفت را مينمايد. استفاده از ارقام مجايگزين کنترل شيميايي را آشکار مي
مدنظر قرار داد. در پژوهش حاضر، تأثير شش رقم  T. absolutaي هاي مديريتي شب پرههاي جايگزين کنترل شيميايي در برنامهروش
روي پارامترهاي زيستي  "Estern"و  "Rio grand" ، "Super strain B" ،"Unigen" ،"Atrak" ،"nKing sto"فرنگي شامل گوجه

 8ساعت روشنايي و  16ي نوري درصد و دوره 65 ± 5ي سلسيوس، رطوبت نسبي درجه 25 ± 1اين آفت در شرايط آزمايشگاهي با دماي 
اساس نتايج  ي زيستي مورد بررسي قرار گرفت. برمرحله -ي سن ي جدول زندگي دو جنسي ويژهساعت تاريکي با استفاده از روش تجزيه

داري تحت تأثير ارقام مختلف مورد مطالعه قرار گرفت. بر همين اساس، طور معنيدست آمده، طول مراحل مختلف رشدي اين آفت بهبه
دست آمد. عالوه بر اين، کمترين ميزان به "Atrak"روز( روي رقم  63/27 ± 31/0رشدي نابالغ اين آفت ) بيشترين طول مراحل مختلف

تخم/ماده( نيز روي همين رقم ثبت گرديد. بيشترين و کمترين ميزان مرگ و مير مراحل  70/154 ± 42/9ل آفت مذکور )باروري ک
دست آمد. ارقام مختلف درصد( به 03/0 ± 15/0) "King ston"درصد( و  05/0 ± 36/0) "Atrak"ترتيب روي ارقام مختلف نابالغ به

 .Tي ( شب پرهrجنسي آفت مذکور نداشتند. بيشترين و کمترين مقادير نرخ ذاتي افزايش جمعيت )داري بر نسبت مورد مطالعه تأثير معني

absoluta ترتيب روي ارقام به"King ston" (004/0± 147/0  و )برروز"Atrak" (005/0 ± 111/0  برآورد گرديد. مقادير )برروز
 005/0داري تحت تأثير ارقام مختلف مورد مطالعه قرار گرفت و بيشترين )طور معني( نيز بهλي نرخ متناهي افزايش جمعيت )محاسبه شده

ثبت شد.  "Atrak"و  "King ston"ترتيب روي ارقام برروز( مقادير پارامتر مذکور به 117/1 ± 006/0برروز( و کمترين ) 158/1 ±
 57/96 ± 80/11محاسبه گرديد ) "King ston"قم ي مينوز گوجه فرنگي نيز روي ر( شب پره0Rبيشترين مقدار نرخ خالص توليد مثل )

( اين آفت نيز روي Tداري با ساير ارقام مورد مطالعه داشت. عالوه بر اين، بيشترين ميانگين طول يک نسل )نتاج/فرد( که اختالف معني
مختلف مورد مطالعه در پژوهش دست آمده نشان داد که ميزان مقاومت ارقام روز( تعيين شد. نتايج به 46/0 ± 21/34) "Atrak"رقم 

ترتيب به عنوان مقاومترين به "King ston"و  "Atrak"باشد. بر همين اساس، ارقام متفاوت مي T. absolutaي پرهحاضر نسبت به شب
هاي مهتواند در برناو حساسترين ميزبان نسبت به اين آفت در شرايط آزمايشگاهي شناسايي شدند. نتايج حاصل از پژوهش حاضر مي

 فرنگي در مناطق مختلف پرورش گوجه فرنگي مورد استفاده قرار گيرد.ي مينوز گوجهپرهمديريتي شب

 پارامترهاي زيستي، جدول زندگي دو جنسي، مرگ و مير، نرخ ذاتي افزايش جمعيت. های کلیدی:واژه

  

mailto:heidari426@gmail.com
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 در اتاقک رشد Brevicoryne brassicae (L.)کلزا نسبت به شته مومی کلم ارزیابی مقاومت پنج رقم 

 2مریم پهلوان یلی و 1محسن محمدی انایی

 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه گیاهپزشکی و عضو انجمن پژوهشگران جوان دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران، -1
 استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان- 2

m89274041@gmail.com  
 

شته مومي . اي در تأمين روغن خوراکي کشور داردترين گياهان روغني است که نقش عمدهمهم ، يکي ازBrassica napus (L.) کلزا
انتقال  يکي از آفات مهم کلزا است که با تغذيه از شيره گياهي موجب خسارت مستقيم و با Brevicoryne brassicae (L.)کلم 

از اهميت زيادي برخوردار شناسايي ارقام مقاوم در کنترل اين آفت گردد. هاي بيماريزاي گياهي منجر به خسارت غير مستقيم ميويروس
براي مقايسه ميزان مقاومت نسبي ارقام ( MRGR) ميانگين نرخ رشد نسبي جمعيت( و mrاز شاخص نرخ ذاتي افزايش جمعيت ). است

( Zarfamو  RG4403 ،Parade ،Hyola401 ،Syn3پنج رقم کلزا )اين تحقيق، مقاومت . در شودها استفاده ميتهمختلف نسبت به ش
درجه سلسيوس،  25±1ها در اتاقک رشد )دماي بررسي شد. آزمايش mrو  MRGRنسبت به شته مومي کلم با استفاده از دو شاخص 

منظور ساعت تاريکي( و در قالب طرح کامال تصادفي انجام شد. به 8يي و ساعت روشنا 16درصد و دوره نوري  60 ± 5رطوبت نسبي 
هاي هاي هر رقم  در قفسطور انفرادي روي برگساعت به 24هاي همسن با طول عمر کمتر ازمحاسبه نرخ ذاتي افزايش جمعيت پوره

به ازاي هر ماده تا زمان مرگ حشره بالغ شمارش و سپس  هاي متولد شدهها، به طور روزانه تعداد پورهپس از بلوغ شته. برگي قرار گرفتند
تايي توزين و روي ارقام  20هاي هاي يکروزه شته مومي کلم در دسته، پورهميانگين نرخ رشد نسبي منظور محاسبه شاخص حذف شدند. به

ذاتي افزايش جمعيت با روش کري و شاخص روز تعيين شد. نرخ  10ها مجددا پس از گذشت کلزاي مورد مطالعه قرار گرفتند. وزن اين شته
 SNK تجزيه و با استفاده از آزمون SPSSافزار با استفاده از نرمهاي حاصل دادهبا روش فيشر محاسبه شد.  ميانگين نرخ رشد نسبي

روي  MRGR و mrروي پنج رقم کلزا مشاهده شد. بيشترين مقادير  MRGRو  mrهاي داري در شاخصاختالفات معني مقايسه شدند.

)به ترتيب  Zarfamها روي رقم گرم بر روز( و کمترين مقدار آن 243/0±004/0بر روز و  343/0±009/0)به ترتيب  RG4403رقم 

( بين نرخ ذاتي افزايش جمعيت و 86/0( محاسبه شد. همچنين يک همبستگي مثبت )گرم بر روز 197/0±008/0بر روز و  006/0±240/0

 Zarfamمطلوبترين و  RG4403گيري کرد که توان نتيجهبر اساس اين تحقيق ميدست آمد. بهاين شته  ميانگين نرخ رشد نسبي
هاي مديريت تلفيقي شته مومي کلم در تواند در برنامهباشند. اين نتايج مينامطلوبترين رقم براي تغديه و رشد جمعيت شته مومي کلم مي

 مزارع کلزا مفيد باشد.

 .، نرخ ذاتي افزايش جمعيت، ميانگين نرخ رشد نسبي جمعيتBrassica napus (L.) های کلیدی:واژه
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 Nabis pseudoferus (Hemiptera: Nabidae) جدول زندگی سن شکارگر  هایفراسنجهشناسی و زیست

 3عاطفه حشمتیو  2زکیه احمدی، 1حسین مددی

 ی کشاورزی،دانشگاه بوعلی سینا،همدانبه ترتیب دانشیار و دانشجویان کارشناسی ارشد حشره شناس-3و2، 1

 

تواند عوامل موثر در تغييرات پردازد و ميهاي متوالي ميجدول زندگي به بررسي تغييرات کمي جمعيت حشرات در طول يک نسل يا نسل
آوري جمعيت فراهم ماني و زادجدول زندگي اطالعات جامعي را در باره رشد و نمو ، زنده مشخص کند. از طرف ديگر مطالعه جمعيت را

تواند با کمک به شناخت زيست شناسي و پتانسيل توليد مثلي دشمنان طبيعي، نقش بسيار مهمي بر اين اساس ،جدول زندگي ميکند. مي

یکی ،Nabis pseudoferus (Rename) (Hem.: Nabidae)هاي مديريت کنترل آفات داشته باشد. سن شکارگر در موفقيت برنامه

داران ازجمله پروانه مینوز گوجه فرنگی ها، تخم و الرو بالپولکها و دیگر حشرات راسته خرطوم مفصلیشتههم از شکارگران م

 25±1در شرايط آزمايشگاهي در دماي  Nabis pseudoferusسن شکارگر هاي جدول زندگيدر اين پژوهش برخي فراسنجه است.

 Ephestia )تاريکي و روشنايي( ساعت با تغذيه از تخم پروانه بيد آرد  16:8درصد و دوره نوري  65±5درجه سلسيوس، رطوبت نسبي 

kuehniellaمرحله  –ها با استفاده از تئوري جدول زندگي دوجنسي سن عنوان طعمه آزمايشگاهي مطالعه شد. تجزيه و تحليل داده به
پنجم پورگي و  ، دوم، سوم، چهارم،تخم، مراحل سن اولزندگي انجام شد. نتايج بدست آمده نشان داد که ميانگين طول دوره انکوباسيون 

 43/7±105/0، 91/3±079/0، 49/3±075/0، 02/4±098/0، 55/3±133/0، 16/11±039/0طول عمر حشره کامل به ترتيب 
ماده ، و براي حشرات 4/65±64/1طول دوره زندگي از مرحله تخم تا مرگ حشرات کامل براي حشرات نر روز برآورد شد. 2/1±3/33،

براي حشرات ماده، طول دوره پيش از تخم ريزي حشرات کامل روز محاسبه شد اختالف معني داري با هم نداشتند.  76/1±64/69
ميزان تخمروز برآورد شد.  12/9±28/1گذاري روز و تعداد روزهاي تخم 88/52±5/1ريزي روز، کل دوره پيش از تخم 59/1±24/18

هاي جدول زندگي شامل نرخ ذاتي افزايش طبيعي،نرخ خالص باشد. مقادير آمارهعدد تخم مي 82/44±86/7گذاري به ازاي هر فرد ماده 
برروز،  043693/0±00396/0به ترتيب توليد مثل، نرخ ناخالص توليد مثل، نرخ محدود افزايش جمعيت و طول دوره يک نسل 

روز  143/58±915/0برروز و  044662/1±00413/0اي هر فرد، تخم به از 17/35±928/6تخم به ازاي هر فرد،  72115/2±68553/12
، 5786/0، 8616/0، 8679/0، 1هاي سن اول تا پنجم و حشرات کامل نر و ماده به ترتيب تخمين زده شد. نرخ بقا براي مراحل تخم، پوره

باتوجه به نتايج .محاسبه شدند0617/0و 983/0، 017/0هاي مرگ و مير، بقاء و تولد نيز به ترتيب شد. نرخ 2453/0و 283/0، 5472/0
در شرايط آزمايشگاهي با تغذيه از تخم پروانه بيد آرد امکان N.pseudoferusرسد امکان پرورش انبوه سن شکارگر حاصله به نظر مي

 .باشدپذير مي

 .Nabis pseudoerus، پرورش انبوه، پروانه بيد آرد، زنده ماني، زادآوريهای کلیدی: واژه
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 :Brevicoryne brassicae (Hemiptera   ثیر ارقام مختلف کلزا بر پارامترهای جدول زندگی شته مومی کلم تأ

Aphididae) 

 پور و علی اصغر طالبی ، یعقوب فتحیآمنه کرمی

 گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران  
  Ameneh.Karami@modares.ac.ir  
 

ترين آفات کلزا در بيشتر نواحي توليد اين محصول در سراسر جهان است. يکي از جدي .Brevicoryne brassicae Lشته مومي کلم  
اين  دموگرافيکهاي پارامتر شناخته شده است. بنابراين در اين پژوهش، مديريت تلفيقي آفاتمقاومت گياه ميزبان به عنوان مؤثرترين جزء 

و  Karaj ،2-Karaj ،3-Karaj ،Licord ،Okapi ،Opera ،003RGS ،Sarigol ،Talaye-1قم کلزا شامل آفت روي ده ر
Zarfam  ساعت روشنايي و 16نوري  يدرصد و دوره  60 ± 5درجه سلسيوس، رطوبت نسبي  25 ± 1تحت شرايط آزمايشگاهي با دماي

با به کارگيري  ي رشديمرحله-ي با استفاده از روش جدول زندگي سنيپارامترهاي جدول زندگگرفت.  ساعت تاريکي مورد بررسي قرار 8
محاسبه و ميانگين و خطاي استاندارد پارامترهاي رشد جمعيت با استفاده از روش بوت استرپ تخمين   TWOSEX-MSChartنرم افزار
تر از ديگر داري کوتاهروز( به طور معني 17/0±90/5) Operaبا توجه به نتايج به دست آمده، طول دوره پيش از بلوغ روي رقم زده شد. 

003RGS پيش از بلوغ به ترتيب مربوط به کوهورت پرورش يافته روي ارقام  يبيشترين و کمترين مرگ و مير دورهارقام مورد مطالعه بود. 

روي  زاييي پيش از پورهکل دوره طولو  هاي بالغزايي شتهي پيش از پورهطول دورهبيشترين درصد( بود.  32) Opera درصد( و 96) 
روزLicord (10/0±86/0  )روز( و کمترين طول اين مراحل به ترتيب روي ارقام  33/10±45/1و  67/1±88/0)به ترتيب   003RGSرقم 

)به  Operaروي رقم زايي ي پورهطول عمر حشرات کامل و طول دورهروز( ثبت شد. افزون بر اين، بيشترين  16/0±97/6) Operaو 
روز( مشاهده  83/0±48/0و  33/3±42/0)به ترتيب  003RGS کمترين مقدار آن روي رقم  روز ( و 41/12±71/0و  17/16±00/1ترتيب 

 Operaارقام مختلف کلزا ميزان باروري کل اين شته را نيز تحت تأثير قرار دادند به طوري که باالترين پتانسيل توليد مثلي روي رقم شد. 
 .Bتمام پارامترهاي رشد جمعيت  پوره( مشاهده شد. 99/0±67/1) 003RGSترين ميزان آن روي رقم پوره( و پايين 54/3±41/59)

brassicae  به طور معني( داري تحت تأثير ارقام مختلف کلزا قرار گرفتند و بيشترين مقادير نرخ ذاتي افزايش جمعيتr نرخ متناهي ،)
بر روز،  331/0±014/0)به ترتيب  Opera( روي رقم 0R( و نرخ خالص توليد مثل )GRRدمثل )(، نرخ ناخالص توليλافزايش جمعيت )

)به ترتيب  003RGSپوره( و کمترين ميزان اين پارامترها روي رقم  057/40±847/4پوره و  17/66±264/3بر روز،  020/0±392/1
ترين ميانگين ترين و کوتاهطوالنيپوره( ثبت شد.  072/0±040/0پوره و  17/2±797/0بر روز،  774/0±094/0بر روز،  -056/0±242/0

  Okapi روز( و 718/0±020/14)  Sarigolبه ترتيب مربوط به کوهورت پرورش يافته روي ارقام   (T)مدت زمان يک نسل
ترين و ب حساسبه ترتي 003RGS و  Operaنتايج به دست آمده در پژوهش حاضر نشان داد که ارقام  روز( بود. 664/0±111/11)

تواند در طراحي يک برنامه جامع مديريت تلفيقي آفات هاي ما ميبر اين اساس، يافته باشند.ها نسبت به اين آفت ميترين ميزبانمقاوم
 عليه شته مومي کلم در سيستم هاي کشت کلزا ارزشمند باشد. 

 .ي رشديمرحله-گي سنيمديريت تلفيقي آفات، مقاومت آنتي بيوز، جدول زندهای کلیدی: واژه
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روی سفیدبالک گلخانه  Eretmocerus delhiensis( Hym., Aphelinidaeواکنش تابعی زنبور پارازیتویید )
Trialeurodes vaporariorum  

 2و حسین اللهیاری 1، ارسالن جمشیدنیا1فرجعفر ابراهیمی

 گاه تهرانهای گیاهی، پردیس ابوریحان، دانششناسی و بیماریحشره گروه -1

 گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران -2

jafar.ebrahimi@ut.ac.ir 

 

يک آفت مهم و کليدي در دنيا   Trialeurodes vaporariorum (Westwood) (Hem., Aleyrodidae)سفيدبالک گلخانه
 delhiensis( Hym., Aphelinidaeکند. زنبور پارازيتوييد )است که به اکثر گياهان گرمسيري و نيمه گرمسيري خسارت وارد مي

Mani Eretmocerus کند. هدف از هاي سفيدبالک گلخانه را پارازيته ميباشد و پورهزا ميي سين اويژنيک و بکرزاي مادهيک گونه
تغذيه از دو گياه گوجه فرنگي رقم  روي سفيدبالک گلخانه با E. delhiensisپژوهش حاضر، بررسي واکنش تابعي زنبور پارازيتوييد 

( در هشت .Lactuca serriola L( و گياه کاهوي وحشي )Solanum lycopersicum L. Cultivar Super-Chiefسوپرچِف )
 8و  4، 2هاي هاي سنين سوم سفيدبالک گلخانه در برگ گياه انتخاب گرديد. براي تراکماز پوره 120و  100، 64، 32، 16، 8، 4، 2 تراکم
ي سن سوم روي کاغذ صافي مرطوب )براي جلوگيري هاي هفت تکرار استفاده شد. هر برگ حاوي پورهتکرار و براي ساير تراکم 12تعداد 

ساعت  24با کمتر از  E. delhiensisمتري قرار گرفت. سپس يک زنبور پارازيتوييد شدن برگ( در ظروف پتري هشت سانتياز خشک
ها سوراخ و با پارچه توري پوشانده شد و بعد از ه به آفت داخل ظروف پتري در هر تراکم رهاسازي شد. درب پتريهاي آلودعمر روي برگ

ها( شده )بر اساس وجود نقاط سياهرنگ در سطح شکمي پورههاي پارازيته ساعت زنبور پارازيتوييد حذف گرديد و در نهايت ميزان پوره 12
ها( در هر تراکم روي هر گياه به تفکيک ثبت گرديد. براي شده )بر اساس خروج همولنف از بدن پوره هاي تغذيهبه عالوه  ميزان پوره

 ± 5درجه سلسيوس، رطوبت نسبي  25 ± 1ها در شرايط کنترل شده در دماي ها از مدل راجرز استفاده گرديد. تمام آزمايشبرازش داده

( در اتاقک رشد انجام گرفت. نتايج حاصل از تجزيه رگرسيون لجستيک نشان داد ساعت )تاريکي: روشنايي 16:8درصد و دوره نوري  65
( براي aکه واکنش تابعي روي هر دو ميزبان گياهي از نوع دوم بود و نوع واکنش تابعي تحت تاثير ميزبان قرار نگرفت. مقدار نرخ حمله )

( آن به hTبر ساعت و زمان دستيابي ) 09/0و  07/0حشي به ترتيب روي گياه گوجه فرنگي و کاهوي و E. delhiensisزنبور پارازيتوييد 
ساعت برآورد شد. به دليل اين که بين حدود باال و پايين پارامترهاي نرخ حمله و زمان دستيابي روي دو ميزبان  4053/0و  4043/0ترتيب 

دار آماري نداشته و تحت تاثير ميزبان قرار فاوت معنيگياهي همپوشاني وجود داشت، در نتيجه اين پارامترها روي هر دو ميزبان با هم ت
تواند جمعيت ميعالوه بر پارازيتيسم، از طريق تغذيه از ميزبان نيز  E. delhiensisنگرفتند. بر اساس نتايج اين تحقيق، زنبور پارازيتوييد 

 خانه مورد استفاده قرار گيرد.تواند جهت مديريت و کاهش جمعيت سفيدبالک گلميزبان را تنظيم کند، بنابراين مي

 زمان دستيابي، کنترل بيولوژيک، نرخ جستجو، ميزبان گياهي. های کلیدی:واژه
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روی شته مومی  Diaeretiella rapae (Hymenoptera: Braconidae)پارامترهای جدول زندگی زنبور پارازیتویید 

 کلم پرورش یافته روی ارقام حساس و مقاوم کلزا

 پور و علی اصغر طالبی عقوب فتحی، یآمنه کرمی

 گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران،
 Ameneh.Karami@modares.ac.ir  
 

ترين است که به عنوان متداول Diaeretiella rapae MacIntoshيکي از عوامل کنترل بيولوژيک شته مومي کلم زنبور پارازيتوييد 
 هاست.مطالعه پارامترهاي دموگرافيک دشمنان طبيعي معيار مطمئني براي ارزيابي کارايي آنآفت شناخته شده است.  شمن طبيعي ايند

( Okapi( و مقاوم )Operaهاي پرورش يافته روي ارقام حساس )روي شته D. rapaeبنابراين در اين پژوهش، پارامترهاي دموگرافيک 
متر( که سانتي 18 ×2اي )هاي شيشهديشدرون پتري هاي کلم آلوده به شته مومي،روي برگ پارازيتوييدفت. کلزا مورد بررسي قرار گر

ي حشرات کامل قرار داده شده ي نازکي از عسل براي تغذيهها نوارهاي آغشته به اليهو درون آنشده ها با توري ارگانزا پوشانده روي آن
ارقام ذکر شده در باال  هر يک از هايي که رويها، نتاج پارازيتوييد به مدت يک نسل روي شتهآزمايشپيش از شروع  بود، پرورش داده شد.

درجه سلسيوس، رطوبت  25 ± 1ها در شرايط آزمايشگاهي با دماي پرورش حشرات و تمام آزمايش تغذيه شده بودند، پرورش داده شدند.
هاي به دست آمده با استفاده از تئوري جدول ساعت تاريکي انجام شد. داده 8و  ساعت روشنايي16نوري  يدرصد و دوره  60 ± 5نسبي 

روزOpera (87/8  )مرحله رشدي دو جنسي تجزيه شدند. با توجه به نتايج به دست آمده، طول دوره پيش از بلوغ روي رقم  -زندگي سني 
( بيشتر بود و هيچ گونه مرگ و مير %3پيش از بلوغ روي رقم مقاوم )روز( بود. مرگ و مير  10) Okapiتر از رقم  داري کوتاهبه طور معني

داري در طول دوره شفيرگي، طول عمر حشرات ماده و طول عمر ، تفاوت معنيکهبا وجود اينپيش از بلوغ روي رقم حساس مشاهده نشد. 
روز( در مقايسه با رقم مقاوم  25/6)رقم حساس کل پارازيتوييد، روي ارقام حساس و مقاوم مشاهده نشد اما نرهاي پرورش يافته روي 

( روي هر دو رقم برابر صفر APOPي پيش از تخمريزي حشرات کامل پارازيتوييد )طول دوره داشتند. تريطوالنيطول عمر  روز( 87/4)
تر از رقم داري طوالنييروز( به طور معن 10( روي رقم مقاوم )TPOPي پيش از تخمريزي )که ميانگين کل دورهبه دست آمد در حالي

داري افزون بر اين، زماني که رقم حساس به عنوان گياه ميزبان استفاده شد طول دوره تخمريزي به طور معنيروز( بود.  93/8حساس )
رشد جمعيت از سوي ديگر، تمام پارامترهاي تخم( بود.  47/264داري باالتر )روز( و پتانسيل توليد مثلي به طور معني 53/6تر )طوالني

نرخ ذاتي افزايش  داري تحت تأثير ارقام حساس و مقاوم کلزا قرار گرفتند.( به طور معنيGRRپارازيتوييد به جز نرخ ناخالص توليدمثل )
بر روز،  426/0( پارازيتوييد روي رقم حساس به ترتيب برابر 0R(، و نرخ خالص توليد مثل )λ(، نرخ متناهي افزايش جمعيت )rجمعيت )

تخم بود. متوسط مدت زمان يک  008/71بر روز و  407/1بر روز،  341/0تخم و روي رقم مقاوم به ترتيب برابر  088/128بر روز و  531/1
که ارقام کلزا  آورد گرديد. در مجموع مشخص شدروز( بر 344/11تر از رقم حساس )روز( طوالني 439/12( نيز روي رقم مقاوم )Tنسل )

هاي زيستي پارازيتوييد تأثير منفي و رقم مقاوم روي ويژگي دادهدر مقياس کنترل شده  آزمايشگاهي تحت تأثير قرار  ار D. rapaeکارايي 
هاي کشت کلزا مفيد تواند در طراحي يک برنامه جامع براي مديريت تلفيقي شته مومي کلم در سيستمهاي اين پژوهش مييافته داشت.

 واقع شود.

 جدول زندگي دو جنسي.  برهمکنش سه سطحي، ،Brevicoryne brassicaeهای کلیدی: واژه

  



 بیستودومین کنگره گیاهپزشکی ایران - 6 تا 9 شهریور 1395- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

 

588 
 

588 

 به تخم سن گندم Trissolcus vassilieviتفاوت واکنش تابعی دو جمعیت زنبور 

 3و شهریار عسگری 2پور، شهزاد ایرانی1پریسا بنا موالیی

 ی علوم طبیعی، دانشگاه تبریز استادیار گروه علوم جانوری، دانشکده -1
 ی کشاورزی، دانشگاه تبریز پزشکی، دانشکدهد گروه گیاهاستا -2
 پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ورامیناستادیار پژوهشی بخش تحقیقات گیاه -3

P.benamolaei@tabrizu.ac.ir 
 

 Eurygaster integrisepsدر بين دشمنان طبيعي سن گندم، زنبورهاي پارازيتوييد تخم نقش فعالي در کاهش جمعيت سن  

Puton  در مزارع دارند. در اين ميان زنبورTrissolcus vassilievi (Mayr) ها در کنترل زيستي سن ترين گونهعنوان يکي از مهمبه
ته کردن ها در پيدا کردن ميزبان و پارازيها و توانايي آنگندم مطرح است. حد پارازيتيسم براي جمعيت ميزبان بستگي به تعداد پارازيتوييد

و کارآيي جستجوي  هايي بين عوامل مؤثر بر تراکم پارازيتوييدي ديناميسم پارازيتيسم تفاوتها دارد. بنابراين منطقي است که در مطالعهآن
يعني واکنش تابعي و واکنش عددي  در نظر گرفت. بهترين روش براي درک اين منظور تشخيص دو نوع واکنش پارازيتوييد پارازيتوييد

شود. دو جمعيت هاي کنترل بيولژيک محسوب ميدر برنامه ترين عوامل مؤثر در انتخاب يک پارازيتوييداز مهم هااست که نوع اين واکنش
هاي واکنش کار گرفته شدند. آزمايشزنبور و دو جمعيت سن گندم با منشاء معتدله )تبريز( و نيمه گرمسيري )ورامين( براي اين مطالعه به

 24و 6تکرار در دو زمان  5و 5، 5، 10، 10، 20، 50ترتيب در تخم ميزبان از هر جمعيت به 84و  56، 28، 14، 7، 4، 1هاي با تراکم تابعي
از هر جمعيت زنبور و فرزندان حاصل از  T. vassilieviي نسل سوم ساعته 24ي ي بارور تغذيه کردهساعت با استفاده از زنبورهاي ماده

روز انجام ساعت روشنايي در شبانه 16ي نوري و دوره %50±5، رطوبت نسبي C°1±26ها درون اتاقک رشد در دماي آنتالقي معکوس 
هاي مختلف تخم دو جمعيت سن گندم نشان داد که در ي رگرسيون لجستيک واکنش تابعي دو جمعيت زنبور به تراکمشدند. نتايج تجزيه

( hTيابي )( و زمان دستbهاي واکنش تابعي نوع سوم شامل قدرت جستجو )بود. مقادير فراسنجهتمام تيمارها واکنش تابعي از نوع سوم 
هم بود. تفاوت پارامترهاي واکنش تابعي و نرخ پارازيتيسم در تيمارهاي مختلف اندک و براي اين زنبور در تمام تيمارها بسيار نزديک به

 يابي و تفاوت در زمان دست %5/13کم ميزبان، بين تيمارهاي مختلف و حداکثر اختالف در نرخ پارازيتيسم در يک ترا %10کمتر از 
ساعت تأثيري در ميزان  24به  6هاي اصلي ديده شد. افزايش زمان آزمايش از ي تعداد حمله در زنبورهاي تالقي نسبت به جمعيتبيشينه

هاي اصلي ي نرخ حمله در جمعيتب خط نرخ حمله شد. بيشينهيابي و کاهش شيپارازيتيسم نداشت و تنها باعث افزايش کاذب زمان دست
تر بود و برعکس، پارامتر يابي در زنبورهاي تبريز قدري طوالنيعدد بر روز متغير بود. زمان دست 5/47ها حداکثر و در تالقي 45تا  42بين 

b يابد، يا اکم ميزبان، نرخ حمله با شتاب بيشتري افزايش ميدهد در اين زنبورها با افزايش تردر زنبورهاي ورامين بيشتر بود که نشان مي
دار بود. اين بررسي نشان داد که زنبورهاي تري دارند. اثر ميزبان در تمام تيمارها غيرمعنيبه بيان ديگر، واکنش وابسته به تراکم قوي

 ورامين برتري جزئي از لحاظ نرخ حمله و سرعت کاوش دارند.

 .يابي، جمعيت ميزبانپارازيتوييد، کنترل بيولژيک، قدرت جستجو، زمان دست زنبور های کلیدی:واژه
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 هلوی استان مازندران در باغات(  Anarsia lineatella Zellerمطالعه نوسانات فصلی سرشاخه خوار هلو )

 ، حسن براریشعبانعلی مافی پاشاکالیی

   48175-556منابع طبیعی مازندران، ساری، صندوق پستی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و  -پزشکیبخش تحقیقات گیاه
mafiali@hotmail.com 

 

يکي از آفات مهم درختان ميوه هسته دار در ايران و جهان است که هر ساله ( Anarsia lineatella Zeller) سرشاخه خوار هلو  
کند. در اين تحقيق تغييرات فصلي جمعيت سرشاخه خوار هلو با استفاده از تله به توليدکنندگان وارد ميخسارت قابل توجه اقتصادي را 

رس زعفراني و ميان ،( ، هر يک به مساحت يک هکتار با ارقام زودرس کِرِسPrunus persicaفرمون جنسي در سه باغ مجزاي هلو )
متر از سطح زمين در هر هکتار  2-5/1گرفت. تعداد چهار تله فرموني در ارتفاع مورد مطالعه قرار  1392و  1391ديررس سيبي در سال 

عدد ميوه از هر درخت( براي تعيين  50سر شاخه  و  40بازرسي تصادفي از ده اصله درخت )نصب گرديد. همزمان با بازديد هفتگي تله ها، 
نسل در سال مي باشد و زمستان را به  5تا  3آفت داراي ان داد که نتايج نش وضعيت آلودگي سر شاخه ها و ميوه به الرو آفت، انجام شد.

هاي فرموني تقريباً از کند. اولين شکار حشرات کامل توسط تلههاي آلوده سپري ميدر انتهاي سرشاخه و دو صورت الروهاي سن يک
با اوج جوانه دهي درختان هلو همزمان بود. مهماواخر فروردين ماه اتفاق افتاد و پيک جمعيت آن حدود سه هفته بعد مشاهده گرديد که 

اي الروهاي نسل اول آفت فقط مربوط به هاي اردبيهشت، خرداد و تير ماه مشاهده شد. فعاليت تغذيهترين پيک جمعيت آفت در ماه
، چندان مهم نبوده و نياز به هاي جوان گياه ميزبان بود که با توجه به رشد رويشي فراوان درختان هلوي باالي سه سال در منطقهسرشاخه

آناليز واريانس ميانگين داده ها با استفاده مبارزه نيست. اما اين وضعيت براي نهالهاي تازه کاشت متفاوت بوده و بايد به موقع مبارزه گردد. 
تعداد شکار  (,df=2, f=2.63 p>0.078)و  (,df=2, f=0.09 p>0.912) نشان داد که اختالف معني داري بين SPSSاز نرم افزار 

هاي اين موضوع به شرايط رشدي گياه و فراهم بودن سرشاخه وجود نداشت. 92و  91هاي حشرات کامل در ارقام مختلف هلو در سال

از نظر آلودگي ميوه رقم زودرس بدون آلودگي  .جوان و ميوه مربوط مي شود که باعث جلب يکنواخت حشرات کامل در باغات مورد نظر شد

رس و ديررس آلودگي به ترتيب از دهه دوم و سوم خرداد شروع و تا پايان برداشت ادامه داشت. بيششود. اما در ارقام ميانميبرداشت 
که تراکم جمعيت آفت در ي درصد تعيين شد. اما در شرايط 5/5درصد و در رقم ديررس حدود  4رس ترين درصد آلودگي ميوه در رقم ميان

 مبارزه صورت گيرد.حشره در تله در هفته(، با مشاهده اولين سرشاخه هاي خسارت ديده، بايد  20)بيش از  باشد هاي دوم و سوم باالنسل

 ، تغييرات فصلي، مازندران. Anarsia lineatella، سرشاخه هلو های کلیدی:واژه
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در رویارویی با  Trissolcus vassilieviی ی مستقیم رفتار زنبور مادهی زمانی پارازیتویید با مشاهدهتعیین بودجه

 تخم سن گندم

 3و شهریار عسگری 2پور، شهزاد ایرانی1پریسا بنا موالیی

 ی علوم طبیعی، دانشگاه تبریز استادیار گروه علوم جانوری، دانشکده -1
 ی کشاورزی، دانشگاه تبریز پزشکی، دانشکدهاستاد گروه گیاه -2
 زشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ورامینپاستادیار پژوهشی بخش تحقیقات گیاه -3

P.benamolaei@tabrizu.ac.ir 
 

ها روي پويايي جمعيت ها و شکارگرها کليد مهمي در درک چگونگي زندگي حشرات، چگونگي تأثير آني رفتار پارازيتوييدمطالعه
چنين مطالعاتي پيش نياز ضروري براي انتخاب دشمنان طبيعي  کنند، بنابراينميزبانشان و روي ساختار جوامعي است که در آن زندگي مي

 -باشد. از اين رو، مطالعه اجزاي رفتاري اثرات متقابل ميزبانها بعد از رهاسازي ميهاي کنترل زيستي و ارزيابي طرز عمل آندر برنامه
ي واکنش تابعي دشمن طبيعي قبل از رهاسازي داراي مطالعهپارازيتوييد استفاده شوند.  -گويي روابط ميزبانتوانند جهت پيشپارازيتوييد مي
اند که برآورد پارامترهاي واکنش تابعي با زمان کل در دسترس اي در کنترل زيستي است. مطالعات مختلف نشان دادهاهميت ويژه

گردد، يعني اين امر باعث اين پارامترها ميگيرند و افزايش زمان پارازيتوييد موجب بروز اريبي در برآورد پارازيتوييد تحت تأثير قرار مي
يابي واقعي پارازيتوييد نياز به دست آوردن زمان دستگردد. از اين جهت براي به يابي و کاهش قدرت جستجو ميافزايش کاذب زمان دست

ي مهم در کنترل زيستي سن گندم از جمله پارازيتوييدها Trissolcus vassilievi (Mayr)باشد. زنبور پارازيتوييد مشاهدات مستقيم مي
 و با قدرت پارازيتيسم باال است که تا کنون اجزاي رفتاري آن مورد مطالعه قرار نگرفته است. به اين دليل در اين بررسي دو جمعيت زنبور

T. vassilievi ريزي زنبور با اي تخمبا منشاء معتدله )تبريز( و نيمه گرمسيري )ورامين( انتخاب و زمان الزم براي هر يک از رفتاره
گذاري ميزبان و زني، پارازيتيسم، عالمتي زماني اين زنبورهاي کاوشگر به چهار جزء شاخکي مستقيم تعيين گرديد. بودجهمشاهده

سل سوم ي نساعته 24ي بارور ريزي زنبورهاي مادههاي ظرف تقسيم شد و رفتار تخمرفتارهاي نمايشي مثل استراحت يا راه رفتن در کناره
  5/1×10ي آزمايش ي ميزباني )لولهطور جداگانه روي پنج دسته تخم سن گندم از زمان رهاسازي زنبور در لکههر جمعيت به 

هاي مربوط به هر رفتار ي مستقيم زير بينوکولر، بدون نور مصنوعي در پنج تکرار ثبت شد. زمانمدت سه ساعت با مشاهدهمتر( به سانتي
ازاي يک بار به هاي پارازيته شده و يککرونومتر برحسب ثانيه ثبت گرديد و يک بار براساس زمان کل براي مجموع ميزبان ي يکوسيلهبه

 يازاي هر مادههاي موجود به ازاي تمام ميزبانفرد ميزبان وارد محاسبه شد. ميانگين زمان چهار رفتار مرتبط با افراد ميزبان به 
 T. vassilievi  و  20/874±38/60، 60/4288±26/293، 1071±52/70ترتيب ي ميزباني در جمعيت تبريز به لکهدر يک

ثانيه بود.  80/1136±20/69و  935±08/87، 60/4911±72/365، 20/1237±03/94ترتيب ثانيه و در جمعيت ورامين به  89/133±972
و  02/26±83/0، 64/127±18/2، 87/31±16/1ترتيب ز به گذاري در جمعيت تبريازاي يک نوبت تخمميانگين رفتارهاي فوق به 

دست آمد. از ثانيه به  85/28±05/6و  73/23±77/0، 66/124±88/1، 40/31±83/0ترتيب  ثانيه و در جمعيت ورامين به 75/6±93/28
عدد بر  45يابي ي تعداد دستبيشينه يابي حدود سه دقيقه و با احتساب حرکات نمايشي چهار دقيقه و با فرضرو، زمان الزم براي دستاين

 کندي افزايش يافت. روز، سه ساعت زمان براي پارازيتيسم الزم بود. زمان پارازيتيسم رو به انتهاي آزمايش به

 يابي.ريزي، مشاهدات مستقيم، اجزاي رفتار، زنبور پارازيتوييد، زمان دسترفتار تخم های کلیدی:واژه
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 و طالیدی  Eurytoma plotnikovi Nikolskayaر فراواندی زنبورهدای مغزخدوار سدیاه اثدر ارتفداع جغرافیدایی د

 های بنه خبر و ده بکری استان کرماندر جنگل  Megastigmus pistacia Walkerپسته

 ارسالن شکرچیان ، سید جالل ابراهیمی وهادی زهدی

 ، کرمان، ایران76179-13739یآموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، کد پست و  حقیقاتت مرکز
 hadi_zohdi@yahoo.com 

 

 :Megastigmus pistacia(Hymو زنبور مغزخوار طاليي Eurytoma plotnikovi  (Hym: Eurytomidae)زنبور مغزخوار سياه

Torymidae)  بور مغز خوار سياه پسته يک آفت يک نسلي است و الرو آن در داخل شوند. زناز جمله آفات مهم پسته و بنه محسوب مي
کند داراي دو کند اما زنبور مغز خوار طاليي با وجود اينکه خسارت مشابهي وارد ميتغذيه مي Pistaciaeهاي جنس ميوه تعدادي از گونه

گذراني صورت الرو زمستانت. هر دو زنبور بههاي تک نسله اين آفت نيز مشاهده شده اسنسل در سال است اما در مواردي جمعيت
 2000به منظور بررسي نقش ارتفاع از سطح دريا در ميزان فراواني اين دو گونه زنبور دو منطقه خبر از توابع شهرستان بافت)ارتفاع  کنند.مي

هاي طبيعي پسته وحشي در استان کرمان همتر از سطح دريا( از رويشگا 2600متر از سطح دريا( و دهبکري از توابع شهرستان بم )ارتفاع 
درخت همسان داراي ميوه  8در هر رويشگاه تعداد  .انتخاب شدند. اين دو منطقه از لحاظ موقعيت جغرافيايي کامال از هم مجزا مي باشند

ر نمونه درون ظرف پرورش هصورت تصادفي انتخاب شدند. پس از رسيدن ميوه ها کليه ميوه ها از چهار جهت جغرافيايي برداشت شدند. به
درصد )ميانگين دما و رطوبت منطقه( نگهداري شد و تعداد حشرات خارج شده  35درجه سانتيگراد و رطوبت  27داراي تهويه در دماي 

شده شمارش و شناسايي شدند. اين نمونه ها به مدت شش ماه نگهداري شدند و در انتهاي اين زمان دانه هايي که از آنها زنبوري خارج ن
. نتايج نشان داد که بين درصد فراواني زنبور طاليي بود شکسته شده و تعداد زنبورهايي که درون دانه ها بودند به تراکم هر گونه اضافه شد

در درصد فراواني زنبورهاي طاليي که فقط يک نسل در  مغز خوار در نسل اول و دوم در دو منطقه اختالف معني داري وجود نداشت. اما
بيشترين فراواني اين زنبور در منطقه خبر  .(t= 4.82, df= 62, sig=0)اشتند بين اين دو منطقه اختالف معني داري وجود داشت سال د

درصد بود. همچنين نتايج مشخص نمود که بين درصد فراواني زنبور سياه در دو منطقه اختالف معني دار وجود 457/18±47/1به ميزان 
 ±449/0درصد بيشتر از منطقه دهبکري )219/20  ±846/0( و در منطقه خبر با t= -2.23, df=62, sig= 0.029داشت )

درصد( بود. مقايسه آماري بين درصدهاي فراواني زنبور سياه و طاليي دو منطقه نيز نشان دهنده اختالف معني دار در فراواني اين 081/18
 از سطح دريا درصد فراواني اين زنبورها افزايش يافت.  و با کاهش ارتفاع (t=7.88, df=126, sig=0.0)دو گونه بود 

 بنه. تغييرات جمعيت، زنبور مغزخوار سياه، زنبور مغزخوار طاليي، :های کلیدیواژه
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 Myzus persicae Sulzerتاثیر کاربرد متیل جاسمونات و سالیسیلیک اسید در کلزا روی پارامترهای جدول زندگی

(Hemiptera: Aphididae)  

 2و محبت شهابی نژاد 2، محمد شجاع الدینی1رام ناصریبه

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل -1
 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان -2

bnaseri@uma.ac.ir 
 

 Myzus persicaeيکي از مهمترين دانه هاي روغني کشت شده در ايران مي باشد. شته سبز هلو  .Brassica napus Lکلزا 

Sulzer  آفت مهم محصوالت کشاورزي مختلف از جمله کلزا است. اهميت اقتصادي اين گونه شته به دليل ايجاد خسارت مستقيم به
مستقيم با انتقال عوامل بيمارگر گياهي مي باشد. تاثير کاربرد دو هورمون گياهي متيل گياهان با تغذيه از شيره آوند آبکش و خسارت غير

( روي پارامترهاي جدول زندگي شته سبز هلو در دماي 401در برگهاي کلزا )رقم هيوال  (SA)و ساليسيليک اسيد  (MeJa)جاسمونات 
ساعت تاريکي بررسي شد. در اين تحقيق،  8شنايي و ساعت رو 16درصد و دوره نوري  70±5درجه سلسيوس، رطوبت نسبي  1±26

و  MeJaآزمايش ها در قالب طرح کامال تصادفي اجرا شد. به اين منظور، هر دو سطح رويي و زيرين برگ گياهان در مرحله پنج برگي با 
SA  .اريانس يکطرفه تجزيه آماري مقادير کاذب جک نايف براي جدول زندگي شته در هر تيمار محاسبه و با روش تجزيه وتيمار شدند

شدند. عالوه بر اين، داده هاي مربوط به دوره قبل از بلوغ، ميانگين نتاج توليد شده به ازاي هر شته و طول عمر حشره کامل با روش 
نده ماني مقايسه شدند. درصد ز (LSD)تجزيه واريانس يکطرفه تجزيه شده و ميانگين ها با استفاده از روش حداقل اختالف معني دار 

درصد بود. دوره قبل از بلوغ، باروري  80و  33/93، 66/66به ترتيب  MeJaو  SAمرحله پورگي شته در گياهان شاهد و تيمار شده با 
روزانه و باروري کل شته در تيمارهاي مختلف تفاوت معني داري نداشت. با اين حال، کوتاهترين و طوالني ترين عمر شته کامل به ترتيب 

، SAروز در تيمارهاي  70/17و  03/25، 23/27مشاهده شد. اميد به زندگي پوره هاي تازه متولد شده به ترتيب  SAو تيمار  در شاهد
MeJa  و شاهد برآورد گرديد. برخي پارامترهاي مهم جدول زندگي ار قبيل نرخ ذاتي)mr(  و نرخ متناهي)𝜆(  افزايش جمعيت و زمان

بر روز به  294/0و  352/0، 284/0به ترتيب  MeJaو  SAشاهد، در تيمار  mrف معني دار بودند. مقادير داراي اختال )DT(دوبرابر شدن 
درصد زنده ماني مرحله پورگي شته به دليل باال بودن  SAدر کلزاي تيمار شده با  M. persicaeشته  mrدست آمد. احتماال بيشتر بودن 

شته تفاوت معني داري بين تيمارهاي مختلف نشان داد به  DTمقادير اين تيمار مي باشد. و طوالني بودن عمر شته کامل پرورش يافته در 
مشاهده شد. نتايج اين پژوهش نشان داد که هورمون هاي گياهي  SAطوري که طوالني ترين زمان در شاهد و کوتاهترين آن در تيمار 

SA  وMeJa ه نمي باشد.در برنامه هاي مديريتي اين شته روي کلزا قابل استفاد 

 .شته سبز هلو، هورمونهاي گياهي، ويژگي هاي زيستيهای کلیدی: واژه
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رورشی بر پ Bemisia tabaci biotype B   سفید بالک پنبهمیر مراحل نابالغ وکمپوست روی مرگبررسی اثر ورمی

 ایروی گوجه فرنگی گلخانه

 زهرا احمدی الموتی1و مهدی ضرابی2

 سی ارشد پردیس ابوریحان دانشگاه تهرانفارغ التحصیل کارشنا -1

 استادیار گروه فناوریهای زیستی  دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران  -2

Zahra.ahmadi.a@gmail.com 
 

عنوان آفت محصوالت زراعي، با دامنه ميزباني وسيع، به  Genn.) (Hem.:Aleyrodidae)) Bemisia tabaciپنبه سفيدبالک 
با توجه به عواقب مصرف سموم شيميايي نظير ايجاد مقاومت در آفات، ظهور آفات جديد، از  و گياهان زينتي در دنيا مطرح استگلخانه اي 

بين رفتن دشمنان طبيعي )پارازيتوئيدها و شکارگرها(، و مسموميت هاي محيطي و غذايي استفاده از ساير روشهاي مهار آفات مورد توجه 
اي اخير ا تحقيقات در خصوص استفاده از مکمل هاي غذايي آلي در بستر کشت گياهان و اثر آن  روي آفات و قرار گرفته است در ساله

بيماريهاي گياهي، جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص داده است. مطالعات  نشان داده است کود دهي و تغيير نسبت عناصر مختلف در گياه 
اه ميزبان به آفات و همچنين در ترجيح غذايي آفات و در نتيجه در ميزان مرگ و مير و ديناميک مي تواند بر ايجاد مقاومت يا حساسيت گي

پارک علم و فناوري دانشگاه  -)ترکيب تجاري شرکت دشت سبز آتيهاثر سه ترکيب از بستر باگا  جمعيت آنها موثر باشد. در اين مطالعه
سفيد بالک روي مرگ و مير مراحل نابالغ ايسه با بستر پايه باگا به عنوان شاهد در مق درصد( 40و  20، 10و  ورمي کمپوست )   تهران( 

 پرورشي بر روي گوجه فرنگي گلخانه اي  Bemisia tabaci biotype B (= B. argentifolii) Bellows & Perring پنبه 
 تکرار از هر تيمار  4جام شد.  براي اين منظور در شرايط گلخانه ان 65 ± 5و رطوبت نسبي  27 ± 2بررسي شد. آزمايش در شرايط دمايي 

عدد تخم  سفيد بالک  50تصادفي آماده شد.  برگي کشت شده در بسترها( در قالب يک طرح کامال 6-4)گلدانهاي حاوي گوجه فرنگي 
از شفيره بررسي و نتايج وارد آزمايش شد روزانه وضعيت تفريخ تخم ها و مرگ و مير مراحل پورگي و شفيره تا خروج آخرين حشره کامل 

نتايج نشان داد  درصد مرگ و ميرمراحل پورگي  در بين تيمارها در   آناليز آماري شد. spss 16ثبت گرديد. داده ها با استفاده از نرم افزار 
و  %20ت ، ورمي کمپوس%10ورمي کمپوست شاهد،  مير سن اول پورگي بر روي واختالف معني دار  دارد به طوريکه مرگ %1سطح 
 2ميانگين نرخ مرگ و مير پوره سن ،  237/12 ± 288/1و  925/8 ± 881/0، 02/6 ± 850/1، 3 ± 29/1ترتيببه   %40کمپوست ورمي
و  77/9 ± 66/1، 13/7 ± 75/1، 53/0 ± 53/0به ترتيب   %40کمپوست و ورمي %20، ورمي کمپوست %10ورمي کمپوست شاهد،  روي
  %40کمپوست و ورمي %20، ورمي کمپوست %10ورمي کمپوست شاهد،  روي 3مير پوره سن ونرخ مرگ نگيندرصد و ميا 83/10 ± 90/1

نتايج نشان مي دهد  افزودن کود ورمي کمپوست در  .درصد بود 66/13 ± 28/2،  45/9 ± 53/2،  56/7 ± 63/1  ، 0 ± 0به ترتيب 
عنوان القا کننده مقاومت به آفات در برنامه هاي مديريت تلفيقي مورد توجه قرار بستر کشت عالوه بر افزايش راندمان محصول مي تواند به 

 گيرد.

 کودهاي آلي، سفيدبالک پنبه، نرخ مرگ و مير. های کلیدی:واژه
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  Frankliniella occidentalisهای مصنوعی داوودی در جذب تریپس غربی گل های چسبنده و گلی تلهمقایسه

(Thysanoptera: Thripidae) ی گل رزدر گلخانه 

  2و هادی آتشی1، مریم آل عصفور1کامبیز مینایی ،1آرانی لسوده متوس

 پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایرانبخش گیاه -1
 بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران  -2

Kminaei@shirazu.ac.ir 

1-  

تـرين گياهـان زينتـي و از قـديمياين گياه  .استهاي زينتي جهان يکي از زيباترين و پرطرفدارترين گل Rosaceaeي گل رز از خانواده
گونـه اسـت. زيـر  6000ها، شامل حدود ايريز لولهها و تخمايريز ارهي تخمها، داراي دو زيرراستهي تريپسراسته .رودمعطر به شمار مي

تـرين گونـه از مهـم 2000بـا حـدود   Thripidaeيها  افـراد خـانوادهشامل هشت خانواده است که در بين آن هاايريز ارهي تخمراسته
هـاي مهـم ها گونهکه بسياري از آن Karny Frankliniellaو Linnaeus  Thrips شوند. دو جنس خوار شناخته ميهاي گلتريپس

ي اصـلي گونه  F. occidentalis Pergandeده قرار دارند. تريپس غربي گل،روند، در اين خانواآفت محصوالت کشاورزي به شمار مي
هـا خسـارات ها و انتقال توسـپوويروسها و گلي مستقيم از برگفاژ است. اين آفت با تغذيههاي زينتي بوده و بسيار پليتريپس در گلخانه

متـر( اسـت کـه قطعـات ميلي 2ي کوچکي )با طول کمتر از هکند. تريپس غربي گل حشرهاي رز وارد ميشديدي به محصوالتي نظير گل
ي ميزباني وسيع، قدرت توليد اي به داليل مختلف مانند دامنههاي توليدي گلخانهدهاني آن زننده مکنده است. مديريت اين آفت در سامانه

سانتي متر مربـع  5/103از گل داوودي با ابعاد ي زندگي کوتاه مشکل است. در اين پژوهش گل مصنوعي داوودي به تقليد مثل باال و دوره
بـه . درجه سانتي گراد( مورد بررسي قرار گرفت 25درصد، دماي  60به منظور جذب تريپس غربي گل روي گل رز قرمز در گلخانه )رطوبت

ه صورت فاکتوريل در قالـب اين آزمايش ب هاي مصنوعي استفاده شد.هاي چسبنده و همچنين گلعالوه دو رنگ متداول، زرد و آبي در تله
-ي چسبندهي زرد، تلهي چسبندهها بودند اين آزمايش با چهار تيمار )تلهطرح کامال تصادفي اجرا شد. عوامل مورد بررسي شکل و رنگ تله

 × 80با ابعاد هايي )عدد تريپس در قفس 50ي آبي، گل مصنوعي زرد، گل مصنوعي آبي( در سه تکرار اعمال شد. براي انجام اين آزمايش 
و با استفاده از  درصد 5واکاوي و تيمارها در سطح احتمال  SASافزار ها در نرممتر( به مدت يک هفته رها سازي شد. دادهسانتي 50 × 90

مون بدون حق انتخـاب نشـان داد، گـلهاي مصنوعي در آزهاي چسبنده و گلي تلهي نسبت بخت با يکديگر مقايسه شدند. مقايسهآماره
 کنند. عالوه بر ايـن،هاي چسبنده به خود جلب ميتر از تلهبيش (p>0.05)داري هاي مصنوعي، بالغين تريپس غربي گل را به طور معني

 رنگ )زرد و آبي( و شکل تله )تلـه چسـبنده و گـل مصـنوعي( ي برهمکنشمقايسه بود.هاي زرد بيشتر آبي از تله هايميزان جذب در تله
آبـي و  يي چسـبندههـاتله آبي، هاي مصنوعيگلو ميزان جذابيت ي زرد بود هاي چسبندهميانگين جذب مربوط به تله نشان داد کمترين

هاي آبي در جذب تريپس غربي گل نسبت بـه به طور کلي، نتايج اين تحقيق نشان داد که کارايي تلهزرد يکسان بودند.  هاي مصنوعيگل
 تر هستند.هاي چسبنده در جذب حشرات بالغ تريپس غربي گل موفقهاي مصنوعي در مقايسه با تلههاي زرد بيشتر است. همچنين گلتله

 تريپس غربي گل.شکل،  هاي چسبنده، رنگ،هاي مصنوعي، تلهگل های کلیدی:واژه

  



 بیستودومین کنگره گیاهپزشکی ایران - 6 تا 9 شهریور 1395- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

 

595 
 

595 

 به تغییر تراکم شکار Hippodamia variegata تاثیر دما بر واکنش حشرات کامل ماده کفشدوزک 

 2و حسین مددی1، حسین اللهیاری1اهیمی ارفعمعصومه ابر

 گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، -1
 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان. -2
 ebrahimiarfaa@ut.ac.ir 
 

ست. کفشدوزک شکارگر ايبويژه در شرايط گلخانهيکي از آفات گياه خيار  Aphis gossypii (Hemiptera: Aphididae)شته جاليز 
Hippodamia variegata (Goeze)  در . ها داردو توانايي بااليي در کنترل شته باشدنيز يکي از دشمنان طبيعي مهم اين شته مي

بررسي واکنش آن به تغييرات تراکم شکار )واکنش در انتخاب موفق دشمن طبيعي، شکارگر، يکي از معيارهاي مهم  -يک رابطه شکار
. با توجه به اهميت و تاثير دما به عنوان مهمترين عامل غيرزيستي موثر بر حشرات به عنوان موجوداتي خونسرد و اهميت آن تابعي( است 

بيشتر دشمن طبيعي، در اين تحقيق واکنش تابعي حشرات کامل  شکارگر، و به منظور تعيين دماي مناسب در کارايي -در تعامالت شکار
درجه  30±1و  25±1،  20±1در سه دماي  A. gossypii با تغذيه از پوره سن چهارم شته  H. variegata  (Goeze)ماده کفشدوزک

درصد و  70±10روز در شرايط رطوبت نسبي  6تا  4ها با استفاده از حشرات کامل ماده کفشدوزک با عمر سلسيوس بررسي شد. آزمايش
و 60، 45، 32، 16، 8، 4، 2 هاي مورد استفاده از شته جاليز عبارت بودند از:ساعت )تاريکي: روشنايي( انجام شد. تراکم 16:8دوره ي نوري 

، 64، 32، 16، 8، 4، 2درجه سلسيوس و  25براي دماي  200و 150، 128، 64، 32، 16، 8، 4، 2درجه سلسيوس ،  20براي دماي  75
ار انجام تکر 15يا  10هاي باال در تکرار و در تراکم 20يا  15هاي پايين در درجه سلسيوس. آزمايش ها در تراکم 30براي دماي  150و 130

آناليز شد. نوع واکنش  SASهاي به دست آمده با استفاده از نرم افزار ساعت تعداد شته هاي خورده شده محاسبه شد. داده 24شد و پس از 
 تابعي به وسيله رگرسيون لجستيک و پارامترهاي قدرت جستجو و زمان دستيابي با استفاده از معادله راجرز يا هولينگ تعيين شد. تنها در

ها ارائه نداد از مدل هولينگ استفاده شد. نتايج نشان داد که درجه سلسيوس به دليل اينکه مدل راجرز توصيف مناسبي از داده 30دماي 
 20درجه سلسيوس دوم و در دماي  30و  25نوع واکنش تابعي در دماي  واکنش تابعي در سه دماي مورد آزمايش از دو نوع متفاوت بوده.

به 4647/0±0225/0و  00809/0±00233/0درجه سلسيوس به ترتيب  20در دماي  hTو  bوع سوم تعيين شد. مقدار درجه سلسيوس ن
 30ساعت و در دماي   0975/0± 0212/0بر ساعت و  0856/0±0147/0درجه سلسيوس به ترتيب  25در دماي  hTو  aدست آمد. مقدار 

برآورد گرديد. تفاوت در نوع واکنش تابعي ساعت   0861/0± 0199/0و بر ساعت  0484/0±0057/0درجه سلسيوس نيز به ترتيب 
 ي تاثيرپذيري رفتار کاوشگري آن از دماست.دهندهحشرات ماده اين شکارگر با تغيير در دما نشان

 ، واکنش تابعي، دما.Hippodamia variegata، Aphis gossypii: های کلیدیواژه
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 Aphis gossypiiروی شته Hippodamia variegata شدوزک تداخل متقابل حشرات کامل ماده کف

 2و حسین مددی1، حسین اللهیاری1معصومه ابراهیمی ارفع

 گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، -1
 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همدان. -2
 ebrahimiarfaa@ut.ac.ir 
 

باشد. تداخل متقابل مي آن جستجوگري رفتارهاي بررسي مهار زيستي، ايهبرنامه در مناسب طبيعي دشمن انتخاب هايراه از يکي
ارايي جستجوگري باعث کاهش کمعموال  و دهدايست که ارتباط بين تراکم شکارگر و سرانه قدرت جستجوگري آن را نشان ميپديده

ظرفيت جستجوگري در کارايي و موثر بودن دشمنان طبيعي از اهميت زيادي برخوردار است.  .گردددشمنان طبيعي در يک لکه ميزباني مي
ته هاي بسهاي پرورش انبوه و رهاسازي عوامل کنترل بيولوژيک بويژه در محيطمطالعه تداخل در ارزيابي کارايي دشمنان طبيعي، در برنامه

دارند. با توجه به  آفات طبيعي کنترل در نقش مهمي خود شکارگري فعاليت با که هستند حشراتي ترينمهم از هامفيد است. کفشدوزک
کامل ماده ها، در اين تحقيق، تداخل متقابل حشرات اهميت اطالع از ميزان قدرت جستجوگري دشمنان طبيعي در ارزيابي کارايي آن

در شرايط آزمايشگاهي )دماي  Aphis gossypii نسبت به تراکم ثابتي از شته  Hippodamia variegata  (Goeze)کفشدوزک
ساعت تاريکي( روي گياه خيار مورد مطالعه  8ساعت روشنايي و  16دوره ي نوري  درصد و 70±10درجه سلسيوس، رطوبت نسبي  1±25

ها با استفاده از حشرات کامل ماده کفشدوزک با قرار گرفت. از پوره همسن سن چهارم شته به منظور افزايش دقت استفاده شد. آزمايش
 4و 3، 2، 1هاي شته و تراکم 300هاي مقدماتي تراکم ثابت يشروز انجام شد. بر اساس نتايج آزمايش واکنش تابعي و آزما 6تا  4عمر 

ساعت و در  24ها درون ظروف پتري و روي برگ خيار به مدت عددي کفشدوزک شکارگر براي انجام آزمايشات در نظر گرفته شد. آزمايش
پس از محاسبه قدرت جستجوي سرانه ساعت تعداد شته هاي خورده شده محاسبه شد.  24تکرار براي هر تراکم انجام شد. پس از  10

داري رابطه ميان لگاريتم تراکم شکارگر و لگاريتم قدرت شکارگر در معادله نيکلسون، با استفاده از آزمون تجزيه رگرسيون خطي، معني
سي قرار گرفت. دار بودن رابطه بين تراکم شکارگر با سرانه شکارگري و ميزان کل شکارگري مورد بررجستجوي سرانه و همچنين معني

ها از لحاظ داري ميان لگاريتم تراکم حشرات ماده کفشدوزک شکارگر و لگاريتم قدرت جستجوي سرانه آننتايج نشان داد که ارتباط معني
اين بدان معناست که ميانگين قدرت جستجوي سرانه اين شکارگر با افزايش تراکمش تغيير معناداري نمي .(< 05/0pآماري وجود ندارد )

(. اما ميزان سرانه < 05/0pهاي مختلف اين شکارگر و ميزان کل شکارگري آن وجود ندارد )داري بين تراکمکند. همچنين رابطه معني
، سرانه شکارگري 4به  1هاي ماده رابطه عکس دارد، بدين ترتيب که با افزايش تراکم شکارگر از دار و با تراکم کفشدوزکشکارگري، معني

يابد. عليرغم رابطه معکوس نرخ سرانه شکارگري با تراکم شکارگر در اين تحقيق، عدم کاهش مي 15/58به  8/105اري از دبه طور معني
هاي باالي حشرات ماده اين شکارگر داري تداخل براي اين حشره نتيجه بسيار مثبتي است و نگراني ايجاد تداخل در کاربرد تراکممعني

 وجود ندارد.

 شته جاليز، تداخل متقابل. ،Hippodamia variegata: های کلیدیواژه
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در مراتع  Curculionidae (Coleoptera: Curculionoidea)های بذرخوار خانواده دامنه میزبانی سرخرطومی

 ایران

 ستار زینالی دقی، حمید یارمند، وحیدرضا منیری و، سید ابراهیم صاریحانه غالمی قوام آباد

 و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزیها موسسه تحقیقات جنگل
 r.gholami@alumni.ut.ac.ir  
 

اي، از نظر زيست محيطي ارزش غير قابل انکاري در تثبت خاک، ممانعت از فرسايش آبي و بادي و گياهان مرتعي عالوه بر ارزش علوفه
گيرد، بنابراين استحصال بذور سالم و عاري از الب دارند. بقا و تجديد حيات گياهان مرتعي توسط بذرهاي اين گياهان صورت ميبروز سي

با تغذيه از بذور گياهان   Curculionidaeهاي خانوادهباشد. برخي از سرخرطوميهاي حفظ مراتع ميآلودگي به حشرات بذرخوار از اولويت
اي در توسعه مراتع ژهآورند. بنابراين شناسايي دامنه ميزباني اين حشرات، اهميت ويهنگفتي را به اين گياهان وارد ميهاي مرتعي، خسارت

 -1392هاي ها دارد. در اين بررسي که در سالهاي توليد بذر و تجديد حيات طبيعي آنکشور از طريق کاهش ميزان خسارت در ايستگاه
غربي و شرقي، اصفهان، هاي آذربايجان رطومي متعلق به هفت جنس از بذور گياهان مرتعي در استانگونه سرخ 30انجام شد،  1388

هاي شناسايي شده، آوري و شناسايي شد. سرخرطومياردبيل، بوشهر، کهکيلويه و بويراحمد، لرستان، فارس، قزوين، قم و همدان، جمع
گونه گياه مرتعي به عنوان ميزبان جديد براي اين  15ايتاليا ارسال شد.  وربه کش Roberto Caldaraجهت تاييد نام علمي نزد دکتر 

ها مورد بررسي قرار گرفت. دامنه ميزباني سرخرطومي هاي زير به يک جنس گياهي حشرات گزارش شده و دامنه ميزباني هر يک از گونه
 Mecinus labilis (Herbst, 1795) ،Mecinus simus (Mulsant هايگردند. گونههاي مونوفاژ محسوب ميمحدود شده و گونه

& Rey, 1859) ،Mecinus pascuorum (Gyllenhal, 1813)  وMecinus ictericus (Gyllenhal, 1838)  فقط از
،  Verbascumفقط از جنس  Rhinusa asellus (Gravenhorst, 1807)، گونه Plantagoهاي گياهي جنس گونه
 Rhinusa antirrhini هاي، سرخرطوميVeronicaهاي جنس فقط از گونه Gymnetron niloticum Kirsch, 1881گونه

(Paykull, 1800)  وRhinusa brondelii (Brisout, 1862)  فقط از جنس گياهLinaria ،سرخرطوميTychius picirostris 

(Fabricius, 1781) ز جنس فقط اTrifolium گونه ،Tychius reitteri, 1889 فقط از جنس Astragalus ،
 ,Tychius urbanus Faust و سرخرطومي Lotusفقط از جنس  Tychius squamulatus Gyllenhal, 1836سرخرطومي

هاي مرتعي متعلق به يک آوري شده از بذور گونههاي جمعبيشتر گونه جداسازي گرديد. Alhagiهاي جنس فقط از بذور گونه 1885
ها شامل گردند. اين گونههاي اليگوفاژ تلقي ميخانواده گياهي خاص که از لحاظ اکولوژيکي مشابه هستند تغذيه کرده و گونه

Gymnetron linkei Reitter, 1907،Rhinusa bipustulata (Rossi, 1792) ،Rhinusa tetra (Fabricius, 1792)  و
(Rübsaamen, 1895) Rhinusa florum هاي مختلف خانواده روي گونهScrophulariaceaeهاي ، سرخرطوميMecinus 

crassifemur (Arzanov, 1991)،Tychius breviusculus Desbrochers, 1873 ،Tychius tridentinus Penecke, 

1922،Tychius intrusus Faust, 1889 ،Tychius argentatus Chevrolal, 1859،Tychius aureolus 

Kiesenwetter, 1851،Tychius meliloti Stephens, 1831 و Tychius zagrosianus Caldara, 2010 هاي روي گونه
 Sibinia unicolor Fahraeus, 1843،Sibinia aureofulva Desbrochers desهاي، سرخرطوميFabaceaeمختلف خانواده 

Loges, 1875  وSibinia pellucens (Scopoli, 1772) هاي مختلف خانواده روي گونهCaryophyllaceae  و سرخرطومي
Cleopomiarus distinctus (Boheman 1845) هاي مختلف خانواده روي گونهCampanulaceae کنند. گونه تغذيه مي

Rhinusa neta (Germar, 1821) وAlcidodes karelinii (Boheman, 1844) هاي گياهي متعلق به از بذور گونه
 گردند. فاژ محسوب ميآوري شدند و پليجمع Poaceaeو  Fabaceae ،Plantaginaceae ،Scrophulariaceaeهاي وادهخان

 سرخرطومي، مراتع، گياه ميزبان، ايران. های کلیدی:واژه
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به گیاهان میزبان در شرایط  Acythopeus curvirostris persicusهای رفتاری سرخرطومی جالیز، بررسی واکنش

 آزمایشگاهی

 

 1زادهو علیرضا عسکریان1پور، حبیب عباسی2، کاظم محمدپور1محدثه افراخته
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يکي از آفات مهم محصوالت  Acythopeus curvirostris persicus Thompson (Col.: Curculionidae)جاليز، خرطوميسر
-ويژه در هندوانه و خربزه ميدرصد خسارت به 70تا  40طور متوسط موجب هاي خاورميانه انتشار داشته و بهباشد که درکشورجاليزي مي

تاثير بودن سموم و اثرات مخرب شود. باتوجه به کمشيميايي براي مبارزه با اين آفت استفاده ميحاضر تنها از روش کنترلشود. در حال
-ثانويههايتوان به استفاده ازمتابوليتها ميهاي نوين کنترل آفت استفاده نمود. از جمله اين روشتوان از روشها ميمحيطي آنزيست

شود و در هدايت حشرات گياهخوار به سمت ميزبان نقش دارند، جهت کنترل و مديريت ها کايرومون گفته ميبه آن گياهي که اصطالحاٌ
سنجي با هاي بوياييگيرد. در اين تحقيق سعي شد تا با انجام آزمايشرفتاري قرار ميآفات استفاده نمود. اين روش نوين در محدوده کنترل

هاي گياهي اين حشره )ميوه، برگ و عصاره گياهان راهه، نقش ميزبانسنج استاتيک دومي جاليز در بويايياستفاده از حشرات زنده سرخرطو
هايي استفاده شد که کنندگي اين گونه مورد بررسي قرار گيرند. در اين آزمايش از ميوهابوجهل( از نظر جلبخربزه، خيار، هندوانه و هندوانه
حشره  30سنجي تعداد گرم  بودند، جهت انجام هر تست بويايي 100م به اندازه يک گردو با وزن تقريبي در ابتداي مرحله رشد و هر کدا

نکرده از هر جنس استفاده شد. به منظور دستيابي به حشرات کامل، ابتدا ميوه آلوده به تخم حشره از مزرعه گيريکرده و جفتگيريجفت
گيري قرار جنسيت صورت گرفت. تعدادي از حشرات براي جفتسرخرطومي تفکيکآوري شد. سپس به محض ظهور حشرات کامل جمع

 درجه 26±1درصد، دماي  60-50يک تست شدند. اين پژوهش در شرايط رطوبت نسبي بهصورت جداگانه و يکداده شدند. حشرات به
افراد فعال بودند. نتايج به %5/99بيش از ساعت تاريکي انجام شد. در اين آزمايش ها 12ساعت روشنايي و  12سلسيوس و دوره نوري 

نکرده سرخرطومي جاليز، به گيريکرده و جفتگيريسنجي نشان داد که حشرات کامل نر و ماده جفتهاي بوياييدست آمده از آزمايش
هاي ت نسبت به ميوهجلب حشرا %16/39و خربزه  با  %6/26هاي ابوجهل با هاي گياهان ميزبان پاسخ مثبت دادند. ميوهي ميوههمه

کنندگي کمتري برخوردار بودند. پاسخ حشرات کامل سرخرطومي جاليز به عصاره حاصل از ميوه از جلب %3/43و خيار با  %40هندوانه با 
 %3/33وانه ، عصاره هند%6/36دار بود و عصاره خربزه دست آمده بود، نيز معنيگياهان ميزبان که با روش تقطير با آب )دستگاه کلونجر( به

توان نتيجه گرفت که بوي گياهان ميزبان براي حشرات کنندگي داشتند. بنابراين ميجلب %5/32و عصاره خيار و هندوانه ابوجهل هرکدام 
شوند. هايي هستند که موجب جلب اين حشره ميکنندگي دارد و اين گياهان داراي کايرومونجاليز اثر جلبکامل نر و ماده سرخرطومي

کنندگي بسيار کمي داشت. ميزان ين نتايج نشان داد که برگ گياهان ميزبان براي حشرات کامل نر و ماده سرخرطومي جاليز اثر جلبهمچن
بود. درک اکولوژي  %7/27و  %16/24، %16/29، %16/24ترتيب ابوجهل بهکنندگي برگ گياهان خربزه، هندوانه، خيار و هندوانه جلب

 ها را فراهم کند.تواند اطالعات مورد نياز براي کنترل آن با استفاده از کيمياپيامشرايط آزمايشگاه ميشيميايي اين گونه در 

 

 ها.هاي رفتاري، سرخرطومي جاليز، کايرمون: واکنشهای کلیدیواژه
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و  Lecanicillium longisporum هایهای غذایی جامد طبیعی در تولید کنیدی هوایی قارچبررسی محیط
Lecanicillium lecanii 

 و جواد کریمی سپیده غفاری

 پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهدگروه گیاه
gaffarysepideh@yahoo.com 

 

کافي مانند منابعي از کربن، فسفر و  هاي بيمارگر حشرات وجود مواد مغذياز فاکتورهاي اساسي براي رشد و توليد کنيدي توسط قارچ
استفاده از کربن نيازمند هستند، همچنين اين قارچ ها از طريق منبع ها براي رشد کنيدي خود به يک منبع قابلباشد. قارچنيتروژن مي

اند در هر محصول کشاورزي و توها ميکنند. مواد اوليه جهت رشد قارچنيتروژن انرژي موردنياز جهت رشد هيف هاي توليدشده را تأمين مي
کاربرد قارچ هاي بيمارگر حشرات در برنامه هاي کنترل بيولوژيک، مستلزم تراکم بسيار بااليي از اسپور  يا ترکيب آلي وجود داشته باشد.

روي موادي مانند تواند به حالت کشت ساده گيرد که ميهاي غذايي جامد انجام ميتوليد تجاري کنيدي ها عموماً روي محيط .قارچ است
اي روي محيط جامد و مايع باشد؛ هاي غذايي )بر اساس نشاسته(، يا تخمير جامد و يا کشت دومرحلهغالت ازجمله برنج يا ساير محيط

وليد هاي توليد در هنگام توليد انبوه کنيدي، در حجم ثابت از مواد اوليه، حداکثر کنيدي ممکن ترود براي کاهش هزينههمچنين انتظار مي
 Lecanicilliumو  Lecanicillium lecaniiهوايي قارچ هاي  گردد. در اين آزمايش جهت بررسي ميزان توليد کنيدي

longisporum  بر روي مواد اوليه طبيعي از چهار ماده جامد سبوس برنج، شلتوک برنج، گندم و تفاله چغندر استفاده گرديد. آزمايش در
ليتر( )کنيدي/ ميلي 2×710ليتر از سوسپانسيون قارچ با غلظت ميلي 14ها به ته کردن هر يک از محيطمحيط کامالً استريل به کمک آغش

ساعت تاريکي،  8ساعت روشنايي و  16و دوره نوري  25 ± 1گرم ماده جامد صورت گرفت. ظروف در داخل انکوباتور با دماي  100به ازا 
صورت توليد يل گردد. جهت هر تيمار چهار تکرار در نظر گرفته شد. شمارش کنيدي ها بهکنيدي هوايي تشکروز قرار گرفتند تا  15به مدت 

سوسپانسیون حاصل از پارچه ململ و درنهایت شمارش و عبور  80يک سوسپانسيون يکنواخت از کنيدي توليدشده به کمک تويين 

ها نشان داد که در هر دو گونه قارچ بيمارگر بين ادهجزيه واريانس دانجام شد. نتايج تتعداد کنیدی ها به کمک الم گلبول شمار 

 90/1×  810، گندم با ميانگين توليد  lecaniiLecanicilliumداري ازنظر توليد کنيدي وجود دارد. براي گونه تيمارها اختالف معني
چنين ه چغندر هيچ رشدي مشاهده نشد. همو بر روي تفال کنيدي به ازاي هر گرم ماده غذايي بيشترين توليد کنيدي را به خود اختصاص داد

کنيدي به ازا هر گرم محيط غذايي و  41/2×  810طور متوسط محيط شلتوک برنج به  longisporumLecanicilliumبراي قارچ 
د و هر دو کنيدي به ازا هر گرم محيط بيشترين توليد کنيدي را به خود اختصاص دادن 32/2×  810طور متوسط با محيط تفاله چغندر به

 بندي شدند.داري دستهمحيط در يک گروه معني

 Lecanicillium lecanii.و  Lecanicillium longisporumتفاله چغندر، سبوس برنج، شلتوک برنج، گندم،  های کلیدی:واژه
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 :Scrobipalpa ocellatella (Lepidopteraاثر دما و فتوپریود بر القای دیاپوز در شفیره های بید چغندرقند

Gelechiidae) 

 و سعید محرمی پور  فاطمه احمدی

 گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
Fatemeh.ahmadi@modares.ac.ir 

 

هم آخر فصل چغندر قند است که موجب کاهش کمي و کيفي يکي از آفات م Scrobipalpa ocellatella  (Boyd)بيد چغندر قند
،  هاي مرکزي و سر ريشه هاي گياه چغندر قند است. با برداشت چغندر قند در آبان ماه محصول مي شود. خسارت اين آفت در محل جوانه
يشه ها وارد خاک شده و براي زمستان باقي مي مانند. الروهاي سن آخر موجود در سر ر سر ريشه هاي حاوي الرو بيد چغندرقند در مزارع 

 گذراني به شفيره تبديل مي شوند. الروهاي سنين پايين تر در صورتي که زيستگاه مناسب و غذاي کافي در اختيار داشته باشند، به تدريج با
ف شهر کرج جمع آوري شد. کامل شدن سنين الروي به شفيره تبديل مي شوند. براي انجام آزمايشات، نمونه ها از مزارع چغندرقند اطرا

ساعت  8ساعت روشنايي و 16درصد و دوره روشنايي 60±5گراد، رطوبت نسبي درجه سانتي25 ±1پرورش حشره در اتاق رشد با دماي 
ظهور عدد تخم همسن از کلوني انتخاب شد و تا  100تاريکي انجام شد. به منظور بررسي اثر دما و فتوپريود بر القا دياپوز بيد چغندرقند، 

ساعت روشنايي پرورش داده شد. به  16و  14، 12، 10، 8درجه سلسيوس و دوره نوري  25و  20 ،18 ،15حشرات کامل در دماهاي ثابت 
تاريکي( به ترتيب موجب القا دياپوز -)روشنايي 12:12درجه سلسيوس با دوره نوري  18و  15طور کلي نتايج نشان مي دهد که در دماهاي 

برابر نسبت به  4و  3به نحوي که اين شرايط موجب افزايش طول دوره شفيرگي به ترتيب  د جمعيت شفيره ها مي شوند،درص 96و  91در 
درجه سلسيوس، القاي  18و  15ساعت تاريکي( در دماهاي ذکر شده گرديد. در بقيه فتوپريود ها در دماهاي  8ساعت روشنايي و  16شاهد )

، 23درجه سلسيوس به ترتيب موجب القا دياپوز در  20و  18، 15ساعت روشنايي در دماهاي  10ره نوري درصد بود . دو 50دياپوز کمتر از 
درجه سلسيوس به ترتيب موجب القاي  18و  15ساعت روشنايي در دماهاي  8درصد جمعيت شفيره ها مي شود. در دوره نوري  13و  26

نشان مي دهد که تلفيق روز کوتاه و دماي کم شرايط مناسبي را براي القا دياپوز  درصد جمعيت شفيره ها مي شود. نتايج 11و  14دياپوز در 
در اين حشره در مرحله شفيرگي ايجاد مي کند. لذا برخالف آنچه تاکنون در منابع علمي ذکر شده است )زمستان گذراني به صورت الرو 

چغندرقند، مرحله شفيرگي است. در حقيقت الروهاي مشاهده شده در سن آخر(، يافته هاي ما نشان مي دهد که مرحله اصلي دياپوز در بيد 
طول دوره زمستان، بخش اندکي از جمعيت را تشکيل مي دهند که نتوانسته اند همزمان با برداشت چغندرقند، دوره زندگي خود را کامل 

 حائز اهميت است. نمايد. اين نتايج براي درک بهتر زيست شناسي بيد چغندر قند و تدوين مديريت اين آفت

 : زمستان گذراني، تغيير زيستگاه، مديريت آفت.واژه های کلیدی
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  Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae)اثر تنوع شکار بر پارامترهای جدول زندگی کنه شکارگر 

 رویا فرهادی اللهیاری، آزاده زاهدی گلپایگانی و، حسین سمیرا حیدری

 کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج،گروه گیاهپزشکی، پردیس 
  Heydaree@ut.ac.ir  
 

 دهند. کنهاي را مورد حمله قرار مياي از جمله مهترين آفاتي هستند که انواع محصوالت گلخانهسفيدبالک گلخانه و کنه تارتن دولکه

Amblyseius swirskii (Athias-Henriot)   کند. براي بررسي تاثير تنوع اين آفات تغذيه مييک شکارگر عمومي است که از هر دو
 Tetranychusاي )زمانيکه کنه تارتن دولکه A. swirskiiشکار بر پارامترهاي جدول زندگي اين کنه شکارگر، جدول زندگي کنه 

urticae Koch( به تنهايي و زمانيکه دو گونه شکار )Trialeurodes vaporariorum (Westwood)  وT. urticae)  به طور
ساعت  16و دوره نوري  %70±10، رطوبت نسبي ºC1±25گيرد، در شرايط آزمايشگاهي )دماي همزمان در اختيار شکارگر قرار مي

هاي همسن کنه شکارگر روي ديسک برگي در ظروف پالستيکي نگه داشته ساعت تاريکي( مورد بررسي قرار گرفت. تخم 8روشنايي و 
اي يا سفيد بالک و کنه تارتن شدند. پس از تفريخ تخم کنه شکارگر، شکار مورد نظر )کنه تارتن دولکهزبيني ساعت يکبار با 12شدند و هر 

هاي کنه شکارگر عوض شده و به ساعت ديسک 24به صورت همزمان( همسن شده براي تغذيه در اختيار شکارگرها قرار گرفت. هر 
هاي کامل شکارگر ادامه پيدا کرد. پس از ظهور شدند. اين کار تا ظهور کنهل ميهاي برگي جديد با تعداد مشخصي از شکار منتقديسک

ها تا زمان زنده بودن آخرين کنه شکارگر هاي کامل، جنس نر و ماده شناسايي شد و در کنار هر ماده يک نر قرار گرفت. مشاهده پتريکنه
استفاده شد. مقدار پارامترهاي اصلي جدول زندگي کنه شکارگر روي کنه   TWOSEXايها از برنامه رايانهادامه يافت. براي تجزيه داده

تخم، ميانگين مدت  04/2±15/16( 0Rدر روز، نرخ خالص توليد مثل ) 09/0±15/0( mrاي شامل نرخ ذاتي افزايش جمعيت )تارتن دولکه
در روز، برآورد گرديد و اين پارامترها براي جدول  01/0±17/1(روز و نرخ متناهي افزايش جمعيت ) 39/0±02/18( Tزمان نسل )

در روز،  16/0±08/0اي و سفيدبالک گلخانه به صورت همزمان شامل نرخ ذاتي افزايش جمعيت زندگي کنه شکارگر روي کنه تارتن دولکه
در روز،  17/1±01/0تناهي افزايش جمعيت روز و نرخ م 36/16±33/0تخم، ميانگين مدت زمان نسل  13/14±71/1نرخ خالص توليد مثل 

دوره نمو تخم، الرو، پوره سن يک و پوره سن دو را  T. urticaeمحاسبه شد. نتايج اين مطالعه نشان داد که اين کنه شکارگر با تغذيه از 
ها به دو آفت اين دورهکند و با تغذيه همزمان از هر روز طي مي 54/1±44/0و  89/1±37/0، 61/0±02/0، 86/1±03/0به ترتيب در 

هاي شکارگر روز طي شد. مقايسه پارامترهاي جدول زندگي بين کنه 74/1±03/0و  74/1±03/0، 75/0±02/0، 24/2±03/0ترتيب در 
برنامه هاي شکارگر تغذيه کرده از هر دو شکار به طور همزمان با استفاده از تکنيک بوت استرپ در اي و کنهتغذيه کرده از کنه تارتن دولکه

( بين P=001/0دار )نشان داد که از ميان پارامترهاي جدول زندگي تنها ميانگين مدت زمان نسل داراي تفاوت معني  TWOSEXايرايانه
 باشد.دو تيمار مي

بوت  نرخ ذاتي افزايش جمعيت، نرخ خالص توليد مثل، ميانگين مدت زمان نسل، نرخ متناهي افزايش جمعيت، تکنيک های کلیدی:واژه

 استرپ.
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بر روی شپشک  Lecanicillium lecanii و Lecanicillium longisporumهای بررسی اثر حشره کشی قارچ

 در شرایط گلخانه Planococcus citriمرکبات،  آردآلود

 و جواد کریمی سپیده غفاری

 پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد،گروه گیاه
 gaffarysepideh@yahoo.com 

 

 باشد. ازجملهمي بالقوه استعداد داراي زمينه اين در نيز ما دارند. کشور کشورها اقتصاد در ايويژه جايگاه ايگلخانه محصوالت امروزه

 محيطي مساعد شرايط گلخانه، محيط .نمود اشاره يزينت گياهان و هاگل و جاتها، صيفيسبزي به توانمي گلخانه در توليدشده محصوالت

 مديريت در هابيماري و آفات کنترل آورد. لذامي فراهم هابيماري و آفات از بسياري توسعه و رشد براي را مناسب رطوبت و دما ازجمله

 داراي آردآلود مرکبات هاي شپشک ايگلخانه آفات بين دارد. در ايگلخانه محصوالت توليد در نقش مهمي و مهم بوده بسيار گلخانه

 خسارت ايجاد سبب و کندمي تغذيه نباتي يشيره از مکنده-زننده دهاني قطعات طريق از آردآلود مرکبات باشد. شپشکمي خاص جايگاه

  (Zimmeren)و Zare & Gams Lecanicillium longisporum (Petch)هاي . در اين مطالعه تأثير قارچشودمي مستقيم
Lecanicillium lecanii  بر روي سن دوم پورگي و حشره ماده بالغ شپشک آردآلود مرکباتPlanococcus citri  روي گياه

روش اسپري گياه با سوسپانسيون قارچي آزمايش به اي بررسي شد.در شرايط گلخانه (Plectranthus scutellarioides يوسف )حسن
 27±1عنوان شاهد، با شرايط دمايي به Tween 80کننده ليتر و آب مقطر حاوي ماده خيسکنيدي بر ميلي 1×610، 1×710هايبا غلظت

حشره و در  30ساعت تاريکي انجام گرفت. هر غلظت با  8ساعت روشنايي و  16درصد و دوره نوري  90±5گراد، رطوبت نسبي درجه سانتي
ومير در کننده اين موضوع بود که با افزايش غلظت ميزان مرگآمده بيانستدنتايج به تکرار بررسي شد و کل آزمايش دو بار تکرار گرديد. 4

،  lecaniiLecanicilliumليتر( قارچ )کنيدي در ميلي 1× 710. در روز هشتم، در اثر غلظت يابدحشرات بالغ و پوره نيز افزايش مي
امل شپشک آردآلود مرکبات به وجود آورد. در همين زمان، ي سن دوم و حشرات کمير به ترتيب بر روي پورهودرصد مرگ 55/96و  05/99

ي سن مير به ترتيب روي پورهودرصد مرگ 89/87و  lecanii Lecanicillium ، 86 /92ليتر( قارچ )کنيدي در ميلي 1× 610در غلظت 
Lecanicillium قارچ  ليتر()کنيدي در ميلي 1× 710دوم و حشرات کامل نشان داد. همچنين در روز هشتم، در اثر غلظت 

longisporum ،42/85  ي سن دوم و حشرات کامل به وجود آورد و اين نتيجه در غلظت مير به ترتيب روي پورهودرصد مرگ 85/66و
ي سن مير به ترتيب روي پورهودرصد مرگ 05/47و  longisporum Lecanicillium ،86/66ليتر( براي قارچ )کنيدي در ميلي 1× 610

و  Lecanicillium longisporumهاي ين مطالعه، نخستين پژوهش روي بيمار گري قارچو حشرات به دست آمد. ادوم 
Lecanicillium lecanii هاي کننده آن است که قارچعليه شپشک آردآلود مرکبات در شرايط گلخانه است. نتايج اين تحقيق بيان

هاي کنترل بيولوژيک شپشک آردآلود پتانسيل کاربرد در برنامه Lecanicillium lecaniiو  Lecanicillium longisporumبيمارگر 
 مرکبات را دارند.

 Lecanicillium lecanii و Lecanicillium longisporum شپشک آردآلود مرکبات، کنترل بيولوژيک، های کلیدی:واژه

  

mailto:gaffarysepideh@yahoo.com
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در شرایط  ”Scrobipalpa Ocellatella“بررسی میزان آلودگی ژنوتیپ های مختلف چغندرقند به بید چغندر قند 

 مزرعه

 2هدی اردستانی و3، محمد جواد ارده2، عباس ارباب2، هاجر پاکیاری1ابوالفضل رازینی

 موسسه تحقیقات چغندرقند، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران  -1

 گروه حشره شناسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی، تاکستان، ایران -2
 ایران موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، -3

abolfazlrazini@gmail.com 
 

از مهم ترين آفات چغندر قند در تمامي نواحي چغندر کاري ايران، پراکنش جهاني  Scrobipalpa ocellatella بيد چغندرقند يا ليتا 
زارش شده است. حشرات کامل تخم هاي خود را در جوانه مرکزي قرار داده و الروها )بعد از تفريق تخم( از داشته و از بسياري کشورها گ

آنجا تغذيه ميکنند. خسارت آفت نه تنها بطور مستقيم بر کاهش محصول و عيار قند، بلکه بطور غير مستقيم )با ايجاد شرايط مناسب( سبب 
  نسل 6الي  3زمان سيلو شدن( ميگردد. اين آفت چند نسلي بوده و در شرايط کشور ما بين  نفوذ و گسترش بيماري هاي قارچي )حتي در

درصد گزارش شده است. در حاليکه  25تا  20در سال دارد. ميزان آلودگي مزارع چغندر قند به اين آفت در سالهاي مختلف متفاوت و از
برآورد شده است. اين  15/1تا  5/0رصد کاهش عيار قند استحصالي بين تن در هکتار و د 8/3تا  3/2ميزان خسارت آفت بر عملکرد از 

اختالف خسارت نه تنها تحت تاثير شرايط اقليمي بلکه ممکن است ناشي از کشت ارقام مختلف چغندر قند در مناطق مختلف کشور باشد. 
ر شرايط طبيعي. آزمايشي در قالب يک طرح بلوک لذا براي بررسي ميزان آلودگي ارقام و ژنوتيپ هاي مختلف چغندر قند به اين آفت د

مهر ماه( با  15شهريور و  15مرداد،  15نمونه برداري در سه نوبت ) تکرار در منطقه کرج انجام شد. 4تيمار )ژنوتيپ( و  24کامل تصادفي با 
انه و به آرامي درون کيسه پالستيکي بوته ها از محل طوقه از هر تکرار براي ژنوتيپ مختلف صورت گرفت. نمونه ها بطور جداگ12قطع 

سپس تعداد الروهاي موجود بر روي هر نمونه به کمک استروميکروسکوپ و لوپ دستي  قرار داده شده و به آزمايشگاه منتقل شدند.
ت شده براي ( بين ميانگين تعداد الروهاي ثب%5شمارش و ثبت گرديد. تجزيه و تحليل آماري داده ها، وجود اختالف معني دار در سطح 

و  SBSI 029مقايسه ميانگين تيمارها نشان داد که بيشترين تعداد الرو در بوته، براي واريته هاي  .ژنوتيپ هاي مختلف را نشان داد
SBSI 019  به  ”جلگه“( به ثبت رسيده است )گروه حساس(. در حاليکه واريته هاي رزير، دوروتي و الين پدري 62/4و  25/5)به ترتيب(

در گروه نيمه مقاوم قرار گرفتند. سرانجام، کمترين ميانگين ها مربوط به واريته  )عدد الرو در هر بوته 75/3و  87/3،  25/4با ترتيب 
7K43  در هر بوته به ثبت رسيد )گروه مقاوم(. بر اين اساس مي توان گفت که  )عدد الرو 87/1و  2)به ترتيب با  016و الين پدري

ندر قند بر روي ارقام مختلف چغندرقند متفاوت است و بايد در انتخاب رقم براي کشت در هر منطقه و برنامه هاي فعاليت الروهاي بيد چغ
 به نژادي مد نظر قرار گيرد. 

 .Scrobipalpa ocellatella: بيد چغندر قند، واژه های کلیدی
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 & Paranthrene diaphana dalla Torre اثر بیوکنترلی نماتودهای بیمارگر حشرات بر پروانه زنبورمانند چوبخوار

Strand (Lep.: Sesiidae)  در شرایط آزمایشگاه 

 4و علیرضا عسکریان زاده 3، آیت اله سعیدی زاده2، حبیب عباسی پور1سعید آذرنیا

 پزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایرانکشاورزی، گروه گیاهدانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی -1
 پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایرانبه ترتیب استاد، استادیار و دانشیار گروه گیاه - 4و  3، 2 

saeed.azarnia@gmail.com 
 

باشد. الرو اين حشره از  نتي در ايران و جهان مييکي از مهمترين آفات درختان زي Paranthrene diaphanaپره زنبور مانند، شب
هاي اخير خسارت قابل توجهي خصوصاً به درختان بيد مجنون در ايران مهمترين آفات چوبخوار بوده و با طيف ميزباني صنوبر و بيد، در سال

و  Steinernema feltiae ،S. carpocapsaeوارد کرده است. هدف از انجام اين تحقيق بررسي و مقايسه کارآيي نماتود هاي 
Heterorhabditis bacteriophora برداري براي جمع  پره زنبور مانند در شرايط آزمايشگاهي بوده است. نمونهدر کنترل بيولوژيک شب

نجام گرفت. از شاخه هاي آلوده درختان بيد مجنون واقع در شهر تهران و محوطه دانشگاه شاهد ا 1394آوري آفت طي پاييز و زمستان سال 
 Galleria melonella)خوار زنبور عسل ( روي الرو هاي سن آخر پروانه موم Koppertهاي تجاري نماتود ها از شرکت کوپرت ) ايزوله

L.)  درصد با استفاده  65±5درجه سلسيوس و رطوبت نسبي  25±1تکثير شد. در شرايط آزمايشگاه واکنش الرو هاي سن آخر آفت در دماي
 ( در داخل پتريIJs/mlليتر آب مقطر )الرو سن سوم )مرحله آلوده کننده( نماتود در هر ميلي  800، 400، 200، 100، 50هاي صفر، از غلظت 

ليتر سوسپانسيون از هر گونه از نماتود همراه با پنج عدد الرو سن آخر حشره متري حاوي کاغذ صافي آغشته به يک ميلي  سانتي 9هاي ديش
زني تعيين گرديد. نتايج ساعت پس از مايه  72و  48، 24، 12، 6و مير آفت در زمان هاي صفر، قرار گرفت. ميزان درصد مرگ  مورد بررسي

، %100به ترتيب  H. bacteriophoraو  S. feltiae ،S. carpocapsaeو مير ايجاد شده توسط نماتود هاي  نشان داد که حداکثر مرگ
ش گونه نماتود نسبت به زمان و غلظت يکسان بود، بطوريکه با افزايش غلظت مايه تلقيح و گذشت زمان بر بود. واکن %33/93و  33/93%

در  S. carpocapsaeو  S. feltiaeهاي مختلف نماتود هاي  و مير آفت در غلظتو مير آفت افزوده شده است. ميزان مرگ  ميزان مرگ
ساعت پس از مايه زني، تلفات ناشي  72را نشان داده است. در زمان  (P≤0.05)داري ني اختالف مع H. bacteriophoraمقايسه با نماتود 

 50LCميزان  بوده است. %33/53و  %44/64، %11/71به ترتيب  H. bacteriophoraو  S. feltiae ،S. carpocapsaeاز نماتود هاي 
تعيين گرديد. با توجه به  05/104و  44، 97/35به ترتيب  H. bacteriophoraو  S. feltiae ،S. carpocapsaeبراي سه گونه نماتود 

پره زنبور مانند بوده است. به عنوان مؤثرترين گونه در کنترل الرو سن آخر شب S. feltiae، نماتود 50LCو مير و ميزان  ميزان کل مرگ
به ترتيب  bacteriophora. Hو  S. feltiae ،arpocapsaeS. cهاي هاي مختلف، در گونه براي هر سه گونه در غلظت  50LTميزان 

 ساعت بدست آمد. 66/72و  78/49، 12/36

 نماتودهاي بيمارگر حشرات، درختان زينتي، شبپره زنبور مانند. :واژه های کلیدی
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 :Amblyseius swirskii (Acariی شکارگر زمان دو گونه شکار بر نرخ شکارگری کنهتاثیر حضور هم

Phytoseiidae)   

 رویا فرهادی و ، حسین اللهیاری، آزاده زاهدی گلپایگانیمیرا حیدریس

 گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج،
  Heydaree@ut.ac.ir  
 

اي تواند از آفات متعددي روي محصوالت گلخانهيک شکارگر عمومي است که مي  Amblyseius swirskii (Athias-Henriot) کنه
گياه خيار را مورد حمله قرار مي اي از جمله مهمترين آفاتي هستند کهاز جمله گياه خيار تغذيه نمايد. سفيدبالک گلخانه و کنه تارتن دولکه

ي شکارگر زماني ، نرخ شکارگري اين کنهA. swirskiiي شکارگر زمان دو آفت بر نرخ شکارگري کنهدهند. براي بررسي تأثير حضور هم
 Trialeurodesزمان دو گونه شکار )( و زمانيکه به طور همTetranychus urticae Kochتنها يک گونه شکار )که 

vaporariorum (Westwood)  وT. urticae در شرايط محيطي دماي )ºC1±25 ساعت  16و دوره نوري  %70±10، رطوبت نسبي
ي شکارگر روي سن کنههاي همد و تيمارها با يکديگر مقايسه شدند. تخمساعت تاريکي در اختيار آن قرار گرفت، بررسي ش 8روشنايي و 

ي شکارگر، شکار مورد نظر )کنه شدند. پس از تفريخ تخم کنهبار بازبيني ساعت يک 12ديسک برگي در ظروف پالستيکي نگه داشته و هر 
ساعت  24اي تغذيه در اختيار شکارگرها قرار گرفت. پس از سن شده، براي يا سفيدبالک و کنه تارتن همراه با يکديگر( همتارتن دولکه

هاي برگي جديد با تعداد مشخصي از شکار منتقل و تعداد شکار خورده شده در هر هاي کنه شکارگر عوض شده و شکارگر به ديسکديسک
ها تا زمان ي پترينر قرار گرفت. مشاهدههاي کامل، افراد نر و ماده تفکيک و در کنار هر ماده يک جانور ظرف ثبت شد. پس از ظهور کنه

هاي نر نيز به طور جداگانه هاي ماده مورد آزمايش، ميزان شکارگري کنهزمان با کنهي شکارگر ادامه يافت. همزنده بودن آخرين کنه
استفاده شد.   Age-stage, Two-sex Consumption rate-MSChartايها از برنامه رايانهگيري شد. براي تجزيه دادهاندازه

ي تارتن دولکهي سن دو و حشرات کامل روي کنهي سن يک، پورهپورهي شکارگر شامل ميانگين شکارگري مراحل مختلف رشدي کنه
، که هر دو آفت همراه با يکديگر به شکارگر ارايه شد دست آمد. زمانيبه 17/153±61/17و  5/2±17/0، 45/3±18/0اي به ترتيب 
کدام از دو تيمار . در مرحله الروي براي هيچ68/90±22/6و  88/3±22/0، 78/2±13/0به ترتيب عبارت بودند از:  د شدهپارامترهاي يا

 87/27±89/2اي براي هر دو جنس نر و ماده به ترتيب ي تارتن دولکهي بالغ روي کنهميانگين نرخ شکارگري کنهاي مشاهده نشد. تغذيه
( از جمعيت شکار به pQدست آمد. نرخ تبديل )به 138±26/9و  96/41±4/2بالغ با تغذيه از هر دو شکار  يو براي کنه 96/301±94/24و 

ي ( براي کنه0Kنرخ خالص شکارگري )محاسبه شد.  66/6زمان هر دو شکار و براي ارائه هم T. urticaeبراي  58/9نتاج شکارگر 
دست آمد. مقايسه نرخ خالص شکارگري بين به 19/94± 68/6با تغذيه از هر دو آفت، و  76/154اي، شکارگر با تغذيه از کنه تارتن دولکه

هاي شکارگر تغذيه کرده از هر دو شکار با استفاده از تکنيک بوت استرپ در برنامه و کنه T. urticaeهاي شکارگر تغذيه کرده از کنه
 ( بين دو تيمار وجود دارد.P=015/0داري )تفاوت معنينشان داد که   Age-stage,TWOSEX life table analysisايرايانه

 .اي، سفيدبالک گلخانهي تارتن دولکهکنهنرخ تبديل، نرخ خالص شکارگري،  های کلیدی:واژه
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 در شرایط صحرایی( Cacopsylla pyricola (Förster)ارزیابی حساسیت نسبی شش رقم گالبی به پسیل گالبی )

 محمد سعید امامی

 قات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی )تات(، اصفهانمرکز تحقی
 mse1480@gmail.com  

 

طق در تمام منا (.Pyrus communis L)، آفت مهم درختان گالبيCacopsylla pyricola (Förster)پسيل گالبي، 
کشت گالبي در ايران با بيشترين اهميت اقتصادي است. پوره ها و حشرات کامل اين آفت از شيره گياهي تغذيه مي کنند. تغذيه پسيل ها 
موجب ترشح مقادير زيادي عسلک روي برگ ها و ميوه ها و همچنين جلوگيري از رشد درخت، نکروز برگ، کاهش اندازه ميوه، زنگ 

شود. در نتيجه عملکرد محصول به طور قابل توجهي کاهش مي يابد. از اينرو حمله پسيل ها مهم ترين مسئله زدگي و ريزش ميوه مي 
مديريت کنترل آفت در باغات گالبي ايران است. از آنجائيکه پسيل گالبي قادر به توسعه مقاومت نسبت به حشره کش هاي شيميايي 

د است و غلظت هاي استفاده شده به طور پيوسته در حال افزايش است. از طرفي است، دايره کارآيي حشره کش ها براي حذف آن محدو
مصرف کنندگان استفاده کمتر از حشره کشها را روي محصول گالبي درخواست مي کنند. از اين رو بررسي ارقام گالبي جهت تعيين 

ر برنامه مديريت آفت است. بررسي حاضر با هدف مقاومت طبيعي و پايدار به پسيل گالبي يک استراتژي کارآمد به منظور گنجاندن د
ارزيابي حساسيت نسبي شش رقم گالبي به پسيل گالبي انجام شده است. آزمايشات در ايستگاه تحقيقات باغباني مبارکه در قالب طرح 

رقام گالبي شامل شاه ميوه، ساله در سه سال متوالي انجام شد. ا 25بلوکهاي کامل تصادفي با شش تيمار و سه تکرار روي درختان گالبي 
سبري، فلسطيني، لوئيزبون، بوره ژيفارد و کميس بود. حشرات کامل با انتخاب تصادفي چهار شاخه و سه مرتبه ضربه زني در قيف اشنايدر 

ي به صورت برگ از هر درخت شمارش شدند. نمونه بردار 10جمع آوري و شمارش شدند. تخم ها و پوره ها نيز با نمونه برداري تصادفي 
( تجزيه واريانس شده و ميانگين ها با استفاده از آزمون چندگانه دانکن مقايسه x + 0.5هفتگي انجام شد. داده ها پس از تبديل به مجذور )

 (. تجزيه مرکب سه ساله داده ها نشان داد ارقام گالبي از لحاظ جمعيت پسيل گالبي داراي تفاوت معني داري با يکديگرP < 0.05شد )
(. مقايسه ميانگين ها نشان داد رقم شاه ميوه با بيشترين جمعيت پسيل در يک گروه و ارقام 0.0001P < = 816.18, 5, 30Fبودند )

 سبري و لوئيزبون با کمترين جمعيت پسيل در گروه جداگانه اي قرار گرفتند. پس از ارقام سبري و لوئيزبون ارقام بوره ژيفارد، فلسطيني و
ب کمترين جمعيت پسيل گالبي را به خود اختصاص دادند و هر کدام در گروه جداگانه اي قرار گرفتند. استفاده از ارقام کميس به ترتي

 گالبي داراي حساسيت کمتر نسبت به پسيل گالبي در کشاورزي ارگانيک و در برنامه مديريت تلفيقي پسيل گالبي پيشنهاد مي شود.

 ت، رقم گالبي. پسيل گالبي، حساسي های کلیدی:واژه
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روی بید  Paranthrene diaphana dallaTorre& Strand (Lep.: Sesiidae)ارتباط پراکنش پروانه زنبور مانند، 

 مجنون با ارتفاع از سطح دریا و محل کاشت درمنطقه تهران

 4و حبیب عباسی پور3،سهراب ایمانی2زاده، علیرضا عسکریان1مقدممهرنوش مینایی

 شنای کشاورزیری حشرهدانشجوی دکت -1
 استادیار گروه حشره شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران -3
 پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه شاهد، تهران، ایراناستاد گروه گیاه -4دانشیار و -2
 minaei_mehrnoosh@yahoo.com 
 

داراي پراکنش وسيعي در منطقه تهران روي درختان بيد مجنون فضاي سبز شهري مي Paranthrene diaphanaپروانه زنبورمانند، 
شود. بيد مجنون يکي ساز حمله ساير آفات چوبخوار و نفوذ عوامل بيماريزا به اين درختان ميها و زمينهباشد. اين آفت سبب خشکي شاخه

 از درختان مهم فضاي سبز شهر تهران است. در اين مطالعه ارتباط پراکنش پروانه زنبورمانند،روي بيد مجنون با ارتفاع از سطح دريا و محل
کاشت درمنطقه تهران بررسي شده است. براي اين منظور فضاي سبز شهر تهران بر اساس ارتفاع از سطح دريا به سه منطقه ارتفاع کمتر از 

متر )منطقه  1400تا  1200)منطقه جنوب تهران شامل: کهريزک، دانشگاه شاهد، بوستان واليت، افسريه و بلوار ابوذر(، ارتفاع  متر 1200
متر )منطقه شمال  1400مرکزي تهران شامل: زندان قصر، بوستان جوانمردان، پارک الله، ميدان فتح و مترو صادقيه( و با ارتفاع بيش از 

البالغه و شهرک قائم( تقسيم بندي شد.سپس در هر منطقه هيد محالتي، دارآباد، بلوار غرب نيايش، بوستان نهجتهران شامل: شهرک ش
سال( مورد  10 تا 5درخت بيد مجنون با سن متوسط ) 30پنج بوستان ذکر شده به عنوان تکرار در نظر گرفته شد. در هر بوستان حدود 

به آفت بر اساس وجود گاليا وجود فضوالت الروي حداقل در يکشاخه يا تنه درختان در پاييز بررسي قرار گرفتند. درصد آلودگي درختان 
تعيين شد. درصد آلودگي در هر بوستان براي درختاني که در چمنزار و درختاني که در بلوارها کشت شده بود، جداگانه ثبت شد. 1394سال

سطح دريا و پوشش بستر درخت( با طرح پايه بلوک کامل تصادفي تجزيه آماري  داده ها به صورت آزمايش فاکتوريل )دو فاکتور ارتفاع از
(. يعني با =2df، 20؛ =89/18F؛ >01/0Pداري در پراکنش آفت دارد)شد. نتايج تجزيه آماري نشان داد که ارتفاع از سطح دريا تاثير معني

درصد وتقريباً دو برابر مرکز و شمال تهران است.  100هران حدود يابد، به طوري که آلودگي در جنوب تافزايش ارتفاع، آلودگي کاهش مي
؛ >01/0Pداري)داري نشان نداد. همچنين کشت اين درخت در چمنزار به طور معنيميزان آلودگي در شمال و مرکز تهران اختالف معني

055/24F= 1، 20؛df=شد. البته درصد، آلودگي کمتر مشاهده مي 50 طوري که در اين درختانتا(روي ميزان آلودگي به آفت اثر داشت، به
هاي شنارتفاع از سطح دريا و کشت در چمنزار اثر متقابل دارند. بنابراين ممکن است خشکي هوا و کمي رطوبت در جنوب تهران و خاک

ها به دليل آبياري مناسب و شود. برعکس  ممکن است در چمنزارزار که توان نگهداري آب را ندارند، باعث استرس به گياه و جلب آفت 
ها به علت حفظ رطوبت، گياه دچار استرس آبي نشود. لذا براي جلوگيري از طغيان آفت در منطقه و حفظ اين گونه دوام آب در اين محل

 درخت، کشت درخت بيد مجنون در مناطق جنوبي تهران توصيه نمي شود و تا حد امکان کشت اين درختبه چمنزارها محدود شود. 

 ، تهران، بيد مجنون.Paranthrene diaphana: های کلیدیواژه
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در شش دمای  Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae)شناسی زنبور پارازیتوئید زیست

 نرخ ذاتی افزایش جمعیت آن در دماهای مختلف ثابت و بررسی مدل

 رمی، مصطفی حقانی و نسرین حیدری، مجتبی قانع جهامین صدارتیان جهرمیمهرنوش نگهبان، 

 ی کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران،گروه گیاهپزشکی، دانشکده
 Sedaratian@gmail.com 
 

دهد. ر زيستي را تحت تأثير قرار ميهاي مهاباشد که کارايي زيستي دشمنان طبيعي مورد استفاده در برنامهدما مهمترين فاکتور غيرزنده مي
منظور مهار زيستي آفات يکي از مهمترين دشمنان طبيعي مورد استفاده به  Trichogramma brassicae Bezdenkoزنبور پارازيتوئيد

ژوهش حاضر اثرات شش باشد که در پخوار برنج، کرم سيب، کرم گلوگاه انار و ...( ميي پنبه، کرم ساقهمختلف گياهي در ايران )کرم غوزه
درصد  65 ± 5ي سلسيوس( بر پارامترهاي زيستي آن در شرايط آزمايشگاهي با رطوبت درجه 35 ± 1و  32، 30، 25، 20، 15دماي ثابت )

و ي جدول زندگي دبا استفاده از روش تجزيهدست آمده هاي بهساعت روشنايي مورد مطالعه قرار گرفت. آناليز داده 14ي نوري و دوره
دار دماهاي مختلف مورد مطالعه بر دست آمده حاکي از تأثير معنينتايج به ي زيستي صورت پذيرفت.مرحله -ي سن جنسي ويژه

ي رشد و نمو مراحل نابالغ روز( طول دوره 13/23 ± 03/0روز( و بيشترين ) 04/8 ± 02/0پارامترهاي زيستي اين پارازيتوئيد بود. کمترين )
نيز تحت تأثير  T. brassicaeباروري کل زنبور پارازيتوئيد دست آمد. ي سلسيوس بهدرجه 15و  30ترتيب در دماهاي به اين پارازيتوئيد

 53/80 ± 70/2ي سلسيوس محاسبه گرديد )درجه 32دماهاي مختلف مورد مطالعه قرار گرفت و بيشترين ميزان اين پارامتر در دماي 
داري تحت تأثير دماهاي مختلف قرار گرفت. بيشترين طور معنينيز به T. brassicaeپارازيتوئيد  زنبورتخم(. پارامترهاي رشد جمعيت 

نتاج/فرد( ثبت شد. مقادير محاسبه شده 26/40 ± 36/5ي سلسيوس )درجه 32( اين پارازيتوئيد در دماي 0Rمقدار نرخ خالص توليد مثل )
داري متفاوت بود و طور معنينيز در دماهاي مختلف مورد مطالعه به T. brassicae( زنبور پارازيتوئيد rي نرخ ذاتي افزايش جمعيت )

ي سلسيوس درجه 30و  15ترتيب در دماهاي بر روز( مقادير اين پارامتر به 371/0 ± 014/0بر روز( و بيشترين ) 053/0 ± 007/0کمترين )
در دماهاي مختلف مورد مطالعه  T. brassicaeزنبور پارازيتوئيد جمعيت ي نرخ ذاتي افزايش ثبت شد. عالوه بر اين، مقادير محاسبه شده

AIC  =0624/46- ،SSE  =001427/0 ،adjمورد برازش قرار گرفت ) Briere-1با استفاده از مدل غير خطي 
2R  =997/0 نتايج .)

( براي فعاليت توليدمثلي زنبور پارازيتوئيد maxTي باال )ي دماي( و آستانهoptT(، دماي بهينه )minTي دمايي پايين )حاصله نشان داد که آستانه
T. brassicae دار دما بر نرخ متناهي افزايش جمعيت باشد. اثرات معنيي سلسيوس ميدرجه 38/35و  00/30، 05/13ترتيب برابر با به

(λ( و متوسط مدت زمان يک نسل )T زنبور پارازيتوئيد )T. brassicae  .بيشترين ميزان نرخ متناهي افزايش جمعيت نيز مشاهده گرديد
روز( مقادير  56/9 ± 03/0روز( و کمترين ) 43/24 ± 04/0بر روز(. بيشترين ) 45/1 ± 020/0ي سلسيوس ثبت گرديد )درجه 30در دماي 

از پژوهش حاضر ي سلسيوس ثبت شد. نتايج حاصل درجه 30و  15ترتيب در دماهاي ي متوسط مدت زمان يک نسل نيز بهمحاسبه شده
 هاي مهار زيستي آفات مختلف مورد استفاده قرار گيرد. در برنامه T. brassicaeمنظور افزايش کارايي زنبور پارازيتوئيد تواند بهمي

 غير خطي، مهار زيستي. هاي دمايي، پارازيتوئيد تخم، مدلآستانه های کلیدی:واژه
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 :.Phthorimaea operculella (Lepزمینی کار بید سیبهای فرومونی بر میزان شبررسی کارایی تله

Gelechiidae) در مزرعه 

 2اللهیو محمدرضا نعمت 1علی، جهانگیر خواجه1معصومه محمدی

 پزشکی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه صنعتی اصفهانگروه گیاه-1

 نپزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهابخش تحقیقات گیاه -2

masume.mohamadi@ag.iut.ac.ir 
 

 Phthorimaea opercullelaزميني با نام علميسيب بيدSolanum tuberosum (Solanaceae) زميني يکي از آفات مهم سيب

(Lep.: Gelechiidae) عنوان يک آفت مهم با تغذيه از برگ و مزرعه نيز به زميني عالوه بر خسارت در انبار، دراست. بيد سيب
شود. جهت ها ميها، باعث پوسيدگي و کاهش کيفيت غدهزميني باعث خشکيدگي بوته شده و در اواخر فصل با تغذيه از غدههاي سيبساقه

نجام گرفت. هدف آزمايش اول بررسي هاي فروموني دو آزمايش در مزرعه ازميني توسط تلهبررسي عوامل مؤثر بر ميزان شکار بيد سيب
فاکتور رقم در سه  4زميني بود. در اين پژوهش هاي فروموني بر ميزان شکار بيد سيبتأثير رقم، شکل تله، رنگ تله و ارتفاع نصب تله

 40اع نصب تله در دو سطح )آ(، شکل تله در دو سطح )قيفي و دلتا(، رنگ تله در دو سطح )سبز و سفيد( و ارتفسطح )آگريا، مارفونا و سانته
هاي توليدي شرکت شوگا هاي توليدي شرکت انگليسي راسل و تلهسانتيمتري از سطح زمين( بررسي شد. در اين آزمايش از فرومون 80و 

فاکتور رقم که طوريصورت اسپليت فاکتوريل در قالب طرح کامالً تصادفي با سه تکرار انجام گرفت بهدشت ايران استفاده شد. آزمايش به
که روند نتايج نشان داد  .صورت فاکتوريل در پالت فرعي لحاظ شددر پالت اصلي و فاکتورهاي شکل تله، رنگ و ارتفاع نصب تله به

دار آلودگي به سمت اواخر فصل رشد صعودي است و در شهريور ماه براي شکل تله، رنگ تله و ارتفاع نصب تله اختالف بين تيمارها معني
داري ديده نشد هرچند رقم مارفونا ازنظر عددي بيشترين ميزان شکار را به خود اختصاص داده ارقام تحت آزمايش اختالف معني بين شد.

تله بود. اين سه رقم در آزمايش انبار نيز بيشترين ميزان شکار را داشتند. در بررسي فاکتورهاي شکل تله، رنگ تله و ارتفاع نصب، به ترتيب 
داري شکار بيشتري را طور معنيمتري بهسانتي 80متري نسبت به تله قيفي، رنگ سفيد با ارتفاع نصب سانتي 40د و ارتفاع دلتا، رنگ سفي

که ميزان شکار در تله دلتا طوريداشتند. بررسي اثرات متقابل نشان داد که بين فاکتورهاي بررسي شده شکل تله اهميت بيشتري دارد به
هاي آلوده تعيين طور تصادفي انتخاب و سپس درصد غدهصد عدد غده بهيفي بود. در هر مزرعه بعد از برداشت يکهمواره بيشتر از تله ق

آ بود. هدف آزمايش دوم بررسي تأثير نوع گرديد. نتايج نشان داد بيشترين درصد آلودگي مربوط به رقم آگريا و کمترين متعلق به رقم سانته
هاي فروموني بود. به اين منظور هشت مزرعه مجاور هم با رقم زميني توسط تلهي( بر ميزان شکار بيد سيبسيستم آبياري )باراني و غرقاب

آگريا انتخاب شد که چهار مزرعه تحت سيستم آبياري غرقابي و چهار مزرعه تحت سيستم باراني بود. مقايسه بين تيمارها با آزمون تي 
 زميني در آبياري غرقابي سه برابر ميزان شکار در شرايط آبياري باراني بود.يد سيبانجام شد. نتايج نشان داد که ميزان شکار ب

 .زميني، رقم، شکل تله، رنگ تله، ارتفاع نصب تله، نوع آبياريسيب های کلیدی:واژه
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 :.Phthorimaea operculella (Lepزمینی های فرومونی بر میزان شکار بید سیببررسی کارایی تله

Gelechiidae) در انبار 

 1علیو جهانگیر خواجه2اللهی، محمدرضا نعمت1معصومه محمدی

 پزشکی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه صنعتی اصفهانگروه گیاه -1
 پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهانبخش تحقیقات گیاه -2

masume.mohamadi@ag.iut.ac.ir 
 

اي در تغذيه برخوردار است. که در ايران از جايگاه ويژه است فرنگيساله از خانواده گوجهيک گياهيSolanum tuberosum زميني سيب
 است. بيدPhhtorimaea operculella (Lep.: Gelechiidae) با نام علمي  زمينيزميني، بيد سيبترين آفات سيبيکي از مهم

شود. جهت مي هاي خوراکي و بذريها، باعث پوسيدگي و کاهش کيفيت غدهبا تغذيه از غده عنوان يک آفت انباري مهمبه زمينيسيب
اول بررسي تأثير  هاي فروموني دو آزمايش در انبار انجام گرفت. هدف آزمايشزميني توسط تلهبررسي عوامل مؤثر بر ميزان شکار بيد سيب

هاي توليدي هاي توليدي شرکت انگليسي راسل و تلههاي فروموني بود. در اين پژوهش از فرومونتله ، شکل تله و رنگنوع انبار، رقم
آ و سبالن(، انبار )سرد و معمولي(، شکل تله )قيفي و فاکتور رقم )آگريا، مارفونا، جلي، آريندا، سانته 4شرکت شوگا دشت ايران استفاده شد و 

صورت اسپليت فاکتوريل در قالب طرح کامالً تصادفي با سه تکرار انجام شد، بدين بز و سفيد( بررسي شد. آزمايش بهدلتا( و رنگ تله )س
صورت فاکتوريل در پالت فرعي صورت فاکتوريل در پالت اصلي و فاکتورهاي شکل و رنگ تله بهترتيب که فاکتورهاي رقم و انبار به
زميني در همه موارد از آبان ماه به سمت اواخر زمستان رو به کاهش و در دي و بهمن شکار بيد سيبمنظور شد. نتايج نشان داد که ميزان 

دار براي ماه به صفر رسيد و از اسفند به سمت اواخر دوره انبارداري با افزايش دما و گرم شدن محيط انبارها رو به افزايش بود. اختالف معني
( بود. 7/6( بيش از هشت برابر انبارهاي سرد )3/52هاي فروموني در انبارهاي معمولي )زان شکار تلهفاکتورهاي انبار و رقم وجود داشت. مي

وجود  داريبين دو شکل تله و دو رنگ تله اختالف معني ارقام آگريا و مارفونا حداکثر و ارقام آريندا و سبالن حداقل ميزان شکار را داشتند.
برداري در انبار سرد که در مدت شش ماه نمونهطوريل ارقام تحت تأثير نوع انبار قرار دارد بهالعمدرمجموع مشخص شد که عکسنداشت. 
پره شب 3/42و  9/59بود، اما در انبار معمولي حداکثر و حداقل شکار به ترتيب  پره در هر تلهشب 5/5و  7شکار به ترتيب و حداقل  حداکثر

هاي فروموني بود. در اين زميني توسط تلهر کاربرد مالچ سلولزي بر ميزان شکار بيد سيبهدف آزمايش دوم بررسي تأثي بود. در هر تله
هاي رقم آگريا قرار داده شد و سه انبار بدون پوشش مالچ عنوان مالچ سلولزي در سه انبار معمولي حاوي غدهآزمايش يونجه سبز خشک به

که فاکتور مالچ در پالت اصلي و فاکتورهاي طورييل با سه تکرار انجام شد بهصورت اسپليت فاکتورعنوان شاهد لحاظ شد. آزمايش بهبه
داري در ميزان شکار صورت فاکتوريل در پالت فرعي منظور شد. نتايج نشان داد که کاربرد مالچ سلولزي تأثير معنيشکل تله و رنگ تله به

( 7/15( بيش از سه برابر تيمارهاي داراي مالچ )59مارهاي بدون مالچ )هاي فروموني داشته و ميزان شکار در تيزميني توسط تلهبيد سيب
 بود. 

 زميني، رقم، نوع انبار، شکل تله، رنگ تله، مالچ.سيب های کلیدی:واژه
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 :Habrobracon hebetor (Hymenopteraپارامترهای جدول زندگی وابسته به نسل زنبور پارازیتوئید 

Braconidae) اهیدر شرایط آزمایشگ 

 یعقوب فتحی پور و محمدرضا عطاران، فاطمه بدران

 1411 5-336دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه حشره شناسی کشاورزی، تهران صندوق پستی 
f.badran@modares.ac.ir 

 

ها را در جهت مثبت يا منفي تحت تأثير قرار دهد. زنبور کن است عملکرد آنپرورش طوالني مدت پارازيتوييدها در انسکتاريوم مم
هاي خود را هم در مزرعه و هم در يکي از مهمترين عوامل کنترل بيولوژيک است و ميزبان Habrobracon hebetor Sayپارازيتوييد 

دهد. در اين پژوهش، اثر پرورش نسبتاً را مورد حمله قرار مي Pyralidaeهاي خانواده پرهکند. اين پارازيتوييد، عمدتاً شبانبار پارازيته مي
الروهاي شب پره آرد در شرايط آزمايشگاهي با دماي  روي H. hebetor( روي پارامترهاي جدول زندگي 6و  4، 2طوالني )نسل هاي 

ريکي مورد بررسي قرار گرفت و ساعت تا 8ساعت روشنايي و  16ي نوري درصد و دوره 65±5درجه سلسيوس، رطوبت نسبي  1±27
روز( در مقايسه با دو نسل 2/12توجه به نتايج به دست آمده، نسل دوم ) با در اختيار هرجفت پارازيتوييد قرار داده شد. الرو ميزبان 4 روزانه

هاي مختلف به طور ر در نسلترين مرحله پيش از بلوغ را دارا بود. طول دوره جنيني تخم زنبوروز( طوالني3/10و  1/10ديگر )به ترتيب 
روز( مشاهده  29/1ترين طول آن در نسل چهارم )روز( و کوتاه 57/1ترين طول اين دوره در نسل ششم )قابل توجهي متفاوت بود و طوالني

بين طول اين روز( در نسل دوم بود اما  76/7روز( و شفيرگي ) 99/2ترين دوره الروي )روز بود. طوالني41/1شد و در نسل دوم برابر 
دار مشاهده نشد. عالوه براين، روز( تفاوت معني 48/6و  46/2روز( و ششم )به ترتيب  83/6و  39/2هاي چهارم )به ترتيب مراحل در نسل

هاي دوم، هاي مختلف مشاهده شد و طول آن در نسل( بين نسلAPOPي پيش از تخمريزي حشرات کامل )تفاوت اندکي در طول دوره
ريزي ي پيش از تخمترين ميانگين کل دورهروز به دست آمد. با اين حال، کوتاه 16/0و  14/0شم به ترتيب برابر صفر، چهارم و ش

(TPOP( مربوط به نسل ششم )بود و طول اين مرحله در نسل 9/10 )روز بود. طول  0/11و  4/12هاي دوم و چهارم به ترتيب برابر روز
روز بود. عالوه بر اين، باالترين و 58/35و  86/38، 42/48هاي دوم، چهارم و ششم به ترتيب برابر لدر نس H. hebetorريزي دوره تخم

تخم/ماده( ثبت شد، همچنين در نسل چهارم  75/843تخم/ماده( و ششم )  00/1304هاي دوم )ترين ميزان باروري به ترتيب در نسلپايين
،  199/0هاي دوم، چهارم و ششم به ترتيب برابر در نسل (r)نرخ ذاتي افزايش جمعيت  تخم/ماده بود. 43/858ميزان اين پارامتر برابر 

، 45/142هاي دوم، چهارم و ششم به ترتيب برابر در نسل )0R(بر روز بود. افزون بر اين، مقادير نرخ خالص توليد مثل 261/0و  261/0
روز، 64/24هاي دوم، چهارم و ششم به ترتيب برابر ( نيز در نسلTسل )ن )نتاج / فرد( بود. ميانگين مدت زمان يک 69/187و  83/193
توان در مورد تغيير کارايي وابسته طي شش نسل نمي H. hebetorتوان نتيجه گرفت که با پرورش زنبور روز بود. مي96/19روز و  06/20

 دستور کار قرار گرفته است.  هاي بيشتري دربه نسل اين زنبور قضاوت کرد و به همين دليل بررسي تعداد نسل

 ريزي، نرخ خالص توليدمثل.باروري، نرخ ذاتي افزايش جمعيت، طول دوره تخمهای کلیدی: واژه
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بدا تغذیده از الرو سدن دو  Gaeolaelaps aculeifer (Laelapidae)زیست شناسی و جدول زندگی کنه شدکارگر 
Lycoriella auripila (Dip: Sciaridae) 

 2و محمد خانجانی 1وربهاره آصف پ

 حشره شناسی کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان دانش آموخته -1

 استاد حشره شناسی کشاورزی، گروه گیاه پزشکی دانشگاه بوعلی سینا، همدان -2
asefpoorbahar@yahoo.com 

 

زيستي طعمه بستگي دارد به همين منظـور  ميزان کارايي يک شکارگر به عوامل متعددي همچون دما، نوع طعمه، عوامل محيطي و مرحله
هـاي مهـم انتخـاب هاي جدول زندگي يکي از مالکبرآورد پارامتر .ها در شرايط متفاوت مورد بررسي قرار گيردالزم است کارايي شکارگر

در يـک پـروژه کنتـرل اي در انتخاب شکارگر موثر توان تصميم سنجيدهها ميشود و به کمک آنعوامل کنترل کننده طبيعي محسوب مي
هـا باشـند و در بـين آنکنند از راسته دوبـاالن مـيهاي قارچ خوراکي حمله ميدرصد از کل آفاتي که به کشت 95بيولوژيک داشت. حدود 

يکي از آفات مهم اين خانواده است که خسارت جدي  Lycoriella auripilaاي برخوردار است. گونهاز اهميت ويژه Sciaridaeخانواده 
زي است که هاي مهم خاکاز شکارگر Gaeolaelaps aculeiferکند. کنه شکارگر در توليدات تجاري قارچ خوراکي در جهان ايجاد مي

 .Lهـاي کند همچنين قادر است در داخل کمپوست فعاليت الزم بـراي کـاهش الروها و الرو حشرات تغذيه مياز بند پايان کوچک، نماتد

auripila هاي جدول زندگي کنه . در اين بررسي پارامتررا ايجاد کندG. aculeifer  با تغذيه از الرو سـن دوL. aueipila  در شـرايط
ساعت تاريکي مورد ارزيابي قـرار گرفـت. آنـاليز داده 24درصد و در  75±10درجه سلسيوس و رطوبت نسبي  25±1آزمايشگاهي با دماي 

ي رشـد و نمـو تخـم، مرحله انجام شد. براساس نتايج بدست آمده، دوره-افزار دو جنسي سن هاي مربوط به جدول زندگي با استفاده از نرم
 06/3±06/0، 33/1±05/0، 51/2±05/0، به ترتيب L. auripilaبا تغذيه از الرو سن دوم  G. aculeiferالرو، پروتونمف و دئوتونمف 

روز برآورد شد. متوسط دوره پيش از تخـم ريـزي  93و  79به ترتيب  هاي نر و مادهروز بدست آمد. بيشترين طول عمر کنه 58/4±07/0و 
روز به دست آمد. ميزان زادآوري کـل کنـه بـا تغذيـه از الرو سـياريد  61/41±8/0هاي تخم گذاري روز و تعداد روز 39/3±16/0کنه ماده 

بر روز، ميانگين  01/0±19/1(λزايش جمعيت )بر روز، نرخ متناهي اف mr( 0089/0±17/0(تخم بوده است. نرخ خالص رشد  03/2±69/71
 )GRR(تخم/فـرد و نـرخ ناخـالص توليـد مثـل  94/3±27/30 )0R(روز، نـرخ خـالص توليـد مثـل  3/0±95/18 )T(طول دوره نسل 

مـي 95/80و 26/68هاي دهم و نهم برابر با به دست آمد. باالترين ميزان اميد به زندگي براي کنه نر و ماده به ترتيب در روز 7/4±17/42
بـوده اسـت.نتايج فـوق نشـان  10/72و  92/71، 27/69، 99/66باشد. اميد به زندگي در مراحل نابالغ )تخم تا دئوتونمف( به ترتيب برابر با 

تواند شکارگر موثري در کنترل الرو پشه سياريد باشد و پتانسيل مناسـبي بـه عنـوان يـک عامـل کنتـرل مي G. aculeiferدهد کنه مي
 هاي تجاري قارچ خوراکي را دارد.لوژيک در کشتبيو

 ، نرخ توليد مثل. Gaeolaelaps aculeiferهاي زيستي، سياريد، پارامتر پشه های کلیدی:واژه
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 درشرایط مزرعه(Myiopardalis pardalina Bigot) اثرکوددهی اسید هیومیک در انبوهی مگس خربزه 

 ین مروج، مجتبی حسینی، غالمحسمهسا میرزااحمدی

 .گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

و يکي از محصوالت با ارزش در اکثر کشورهاي ( Cucurbitaceae) ساله و از تيره کدوييانگياهي يک (.Cucumis melo L) خربزه
عملکرد اين محصول در  .شودميليون تن خربزه برداشت مي 5/1 هزار هکتار سطح زير  کشت خربزه بيش از 77در ايران از  .باشدجهان مي

 Myiopardalisي بلوچستاني تن در هکتار برآورد شده است. مگس خربزه معروف به مگس خربزه 16 استان خراسان رضوي بيش از

pardalina (Dip.: Tephritidae) ربوط به تخمآفتي مهم در کشت کدوييان به خصوص خربزه است. خسارت اصلي اين آفت م
گذاري و تغذيه الرو از نسوج ميوه خربزه است که باعث ايجاد سوراخ در سطح پوست خربزه، کاهش بازارپسندي و ايجاد راه نفوذ براي 

هيوميک در توليد محصوالت زراعي به دليل افزايش جذب برخي عناصر ضروري گياه و شود. استفاده از اسيد عوامل باکتريايي و قارچي مي
سال  3افزايش رشد و عملکرد گياه داراي اهميت بسيار فراواني است. هدف از اين تحقيق بررسي اثر فاکتور کوددهي اسيد هيوميک در  نيز

ها به مدت هاي آلوده به الرو مگس خربزه و شمارش الرومتوالي و سم پاشي با سم ديازينون بر تراکم مگس خربزه بود. نمونه برداري ميوه
از مزارع مختلف خربزه شهرستان تربت جام با مختصات جغرافيايي  1393و  1392هاي ار و تابستان سالدو سال در به
60°37′21″E 35°14′38″N سال و کوددهي به مدت سه  ام شد. اثر کوددهي در سه سطح بدون کوددهي، کوددهي به مدت يکانج

پاشي با سم ديازينون بر تراکم مگس خربزه مورد آزمون قرارگرفت. پاشي و عدم سمپاشي در دو سطح سمسال با اسيد هيوميک و سم
انجام شد. هر کدام از مزرعه ها )بدون کوددهي،  يح بلوک کامل تصادفطرتجزيه تحليل آماري با آزمون دوطرفه تجزيه واريانس در قالب 

پالت  3بلوک و هر بلوک  5پاشي که هر تيمار پاشي و عدم سمسال و کوددهي به مدت سه سال( در دو تيمار سمکوددهي به مدت يک
پاشي هيوميک در سمر متقابل کوددهي اسيد اث 1392داشتند نمونه برداري شدند. تجزيه و تحليل آماري نتايج مشخص کرد که در سال 

( و بيشترين انبوهي مگس خربزه در تيمار عدم F= 17.25, df= 9.20, P<0.01دار است )روي انبوهي جمعيت مگس خربزه معني
ميک و سمچنين کمترين تراکم آفت در تيمار کوددهي سه ساله با اسيد هيوپاشي مشاهده شد؛ همکوددهي با اسيد هيوميک و عدم سم

-( و همF= 11.77, df= 9.20, P< 0.01دار است ) نيز نشان داد که اثر متقابل دو فاکتور معني 1393دست آمد. نتايج سال پاشي به 

-نيز بيشترين انبوهي مگس خربزه در تيمار عدم کوددهي با اسيد هيوميک و عدم سم 1393چون نتايج نمونه برداري سال گذشته، در سال 

هيوميک و استفاده از سم مشاهده شد. نتايج اين مطالعه بيانگر آن است که  مترين تراکم آن نيز در تيمار کوددهي سه ساله اسيدپاشي و ک
 باشد.  هاي متوالي )حداقل سه سال(، در کاهش انبوهي مگس خربزه در شرايط مزرعه اي موثر ميهيوميک در سالکوددهي اسيد 

 .، تربت جامMyiopardalis pardalinaاومت گياهان، مگس خربزه، هيوميک، مق :های کلیدیواژه

  

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Torbat-e_Jam&params=35_14_38_N_60_37_21_E_type:city(94758)_region:IR
https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?pagename=Torbat-e_Jam&params=35_14_38_N_60_37_21_E_type:city(94758)_region:IR
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 :Tetranychus urticae (Acariای ی تارتن دولکهکنههای مختلف گیاهی بر پارامترهای زیستی اثرات میزبان

Tetranychidae) در شرایط آزمایشگاهی 

 ع جهرمی، امین صدارتیان جهرمی، مصطفی حقانی و مجتبی قانافسون آزادی قورت

 ی کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران،گروه گیاهپزشکی، دانشکده
  a.azadi297@gmail.com 
 

باشد که اغلب خسارت يي ميزباني وسيع مزي و با دامنهجا، از جمله آفات همهKoch  Tetranychus urticaeاي،ي تارتن دولکهکنه
ي پارامترهاي زيستي يک آفت روي از آنجا که مطالعه .نمايدوارد مير نقاط مختلف دنيا دبه گياهان ميزبان خود قابل توجهي اقتصادي 

اثرات چهار ميزبان گياهي مختلف  هاي مديريتي آن دارد، لذا در پژوهش حاضرهاي مختلف گياهي نقش مهمي در موفقيت برنامهميزبان
در  آفت نـاي زيستي پارامترهايهندوانه )رقم کريمسون( روي اي( و رقم دلمهفرنگي )رقم ايزوبال(، بادمجان )شامل خيار )رقم نگين(، گوجه

ساعت روشنايي و با استفاده از روش  16دوره نوري  درصد، 65 ± 5 نسبي رطوبت سلسيوس، يدرجه 25 ± 1 شرايط آزمايشگاهي با دماي
گرفت. نتايج به دست آمده نشان داد که طول مراحل  ي زيستي مورد بررسي قرارمرحله –ي سن ي جدول زندگي دو جنسي ويژهتجزيه

 باشد. بيشترين و کمترين طول مراحل مختلفهاي مختلف مورد مطالعه متفاوت ميداري روي ميزبانطور معنيمختلف رشدي اين آفت به

ي تخمريزي اين مد. طول دورهدست آروز( به 34/8 ± 16/0روز( و بادمجان ) 09/12 ± 25/0فرنگي )ترتيب روي گوجهرشدي نابالغ به
فرنگي، ي زيستي روي خيار، گوجهي اين دورهداري متفاوت بود و مقادير محاسبه شدهصورت معنيهاي مختلف بهآفت نيز روي ميزبان
ه بر اين، روز ثبت گرديد. عالو 19/14 ± 27/1و   91/9 ± 78/0،  00/7 ± 85/0، 09/9 ± 16/1ترتيب برابر با بادمجان و هندوانه به

اي نيز تحت تأثير ارقام مختلف مورد مطالعه قرار گرفت و بيشترين ميزان آن روي بادمجان محاسبه گرديد ي تارتن دولکهباروري کل کنه
درصد( و   65/0 ± 05/0فرنگي )ترتيب روي گوجهبيشترين و کمترين ميزان مرگ و مير مراحل نابالغ به تخم/ماده(. 88/108 ± 09/33)

محاسبه گرديد هندوانه روي  T. urticaeي ( کنه0Rدرصد( به دست آمد. بيشترين مقدار نرخ خالص توليد مثل ) 37/0 ± 06/0انه )هندو
ي ( کنهrها داشت. بيشترين و کمترين مقادير نرخ ذاتي افزايش جمعيت )داري با ساير ميزباننتاج/فرد( که اختالف معني 20/48 ± 56/7)

T. urticae بر روز( برآورد گرديد. مقادير محاسبه  104/0 ± 016/0فرنگي )بر روز( و گوجه 248/0 ±014/0يب روي بادمجان )ترتبه
هاي مختلف مورد مطالعه قرار گرفت داري تحت تأثير ميزباننيز به طور معني T. urticaeي کنه( λي نرخ متناهي افزايش جمعيت )شده

بر روز( ثبت  109/1 ± 017/0فرنگي )بر روز( و گوجه 281/1 ± 017/0ترتيب روي بادمجان )مذکور بهو بيشترين و کمترين مقادير پارامتر 
 81/0روز( و بادمجان ) 81/17 ± 52/0فرنگي )هاي گوجه( اين آفت نيز روي ميزبانTگرديد. بيشترين و کمترين ميانگين طول يک نسل )

هاي مختلف مورد مطالعه بر پارامترهاي زيستي دار ميزبانش حاضر حاکي از تأثير معنيدست آمده در پژوهروز( ثبت شد. نتايج به 97/14 ±
ترتيب کمترين و بيشترين اثرات منفي را بر پارامترهاي زيستي فرنگي بهباشد. بر همين اساس، بادمجان و گوجهاي ميي تارتن دولکهکنه
اي ي تارتن دولکههاي مديريتي کنهتواند در برنامهاصل از پژوهش حاضر ميدر شرايط آزمايشگاهي داشتند. نتايج ح T. urticaeي کنه

 مورد استفاده قرار گيرد.

 ارقام مختلف گياهي، جدول زندگي دو جنسي، مرگ و مير، مقاومت.   :یکلید هایهواژ
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 گیالن استان در مرکبات آفت حشرات بیمارگر هایقارچ زمینه در تحقیقی

 
 1حسینی رضا و  2زارع رسول ،1خداپرست اکبر سید ،1محبوب حمیده

 

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیالن، رشت-1
 کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران پزشکی گیاه تحقیقات موسسه -2

Mahboobhamideh71@gmail.com 
 

مرکبات هستند. استفاده از عوامل کنترل زيسـتي از جملـه  هايحشرات آفت يکي از عوامل مهم ايجاد خسارت در باغ
نـد درمـي اين آفات کنترل براي حشرات بيمارگر هايقارچ  بيولـوژيکي و پايـداري بهبـود بـراي جـايگزيني آينـده توا

ز باغ هاي کشاورزياکوسيستم اقتصادي هـاي مرکبـات در منـاطق مختلـف اسـتان گـيالن شود. در طي اين مطالعه، ا
نمونه برگي آلوده به آفت به همراه عالئم آلودگي قارچي روي اين آفات جمـع آوري و بـه آزمايشـگاه منتقـل چندين 

نـدامدرجه سلسيوس نگه 4-6شد و تا زمان بررسي در دماي  ز ا هـاي قـارچي داري شد. به منظور جداسازي، قسمتي ا
درجـه  25اده شد و در دماي ( کشت دSabourded Dextrose Agar + yeast extract) SDA+Yروي محيط 

هاي جمع آوري شده از منابع معتبر تاکسونوميک استفاده شـد سلسيوس در تاريکي قرار داده شد. براي شناسايي قارچ
ر Microcera هـايو جنس از روي پـوره بالشـک  Cladosporium(، .Aonidiella spمرکبـات ) از روي سـپردا

ـــات ) ـــاليز ) Pulvinaria sp. ،)Isaria (Paecilomyces)مرکب ـــته ج ( و Aphis gossypiiاز روي ش
Lecanicillium ( ــات ــک مرکب بال ــفيد  ــل س ــره کام ــات .Dialeurodes spاز روي حش ــک مرکب ــوره بالش ( و پ

(Pulvinaria sp. شناسايي شد. تا اين مرحله از تحقيق فقط دو گونه از جنس )Lecanicillium  شناسـايي شـده
ند. به منظور شناسايي گونه يـا  PDAهـاي هاي مورد نظـر روي محـيط کشـت، جدايهLecanicilliumاي جنس ها

MEA  ــاي ــت و در دم ــه 20± 1کش ــي گون ــن بررس ــي اي ــد. ط ــرار داده ش ــاريکي ق ــيوس در ت ــه سلس ــاي درج ه
Lecanicillium muscarium  (Petch) Zare & W. Gams  ــات ــک مرکب بال ــفيد  ــل س ــره کام از حش

(Dialeurodes sp. و )Lecanicillium aphanocladii  Zare & W. Gams  از پـوره بالشـک مرکبـات
(Pulvinaria sp. شناسايي شدند. گونه )L. muscarium پرگنه سفيد و سطح زيرين پرگنـه کـرم رنـگ و قطـر ،

بعـاد MEAروز روي  10ميلي متر پس از  17-15 ا بلنـد بـه  با فياليدهاي نسبتا  ميکرومتـر توليـد  26-10( 17) × 1، 
ً روي ريسهيدکند. فيالمي نشـعابات ثانويـه توليـد ها به صورت منفرد، جفت يا فراهم مستقيما بيـده يـا روي ا هـاي خوا
نتهاي فياليدشوند. کنيديوممي نهها در ا ً اسـتوا اي، متفـاوت در ها به صورت سرهاي کروي به شکل بيضوي تـا تقريبـا

بعـاد ) ا ندازه، به  . گونـه تـر توليـد مـي( ميکروم2-) 5/2-2/6( 4) × 1-2( 1/1شکل و ا ، L. aphanocladiiشـوند.
با فياليـدPDAروز روي  10ميلي متر پس از  13-16پرگنه سفيد، زرد و سطح زيرين پرگنه کرم رنگ و قطر  هـايي ، 

بعاد ) ا هـاي ميکرومتر بـه صـورت منفـرد، جفـت، فـراهم يـا در خوشـه 3-3/11( 5/6) × 1-2( 3/1)آفانوفياليدها( به 
بيده تشکيل ميي ريسهنامنظم فشرده رو بتدا فالسک مانند هسـتند و بـه سـمت يـک هاي خوا ا دهد، آفانوفياليدها در 

نند باريک مي بعـاد )شوند. کنيديومگردن رشته ما ا ً کروي، بـه   5-1/1( 3) × 1-2( 3/1ها منفرد، تخم مرغي تا تقريبا
 باشند. ميکرومتر مي

 

 .Isaria  ،Lecanicilliumسفيد بالک، کنترل زيستي، بالشک مرکبات،  های کلیدی:واژه
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و بررسی بیمداری Polyphylla olivieriاز کرم سفید ریشه  Serratia marcescensجداسازی و شناسایی باکتری 

 Plodia interpunctella (Hunber)ی هندی آرد پرهبر روی شب زایی این باکتری

 2بخشمسعود شمس و 1محمد مهرآبادی،  1فرزاد بیداری

 شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانگروه حشره -1

 گروه بیماری شناسی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران -2
Farzadbidari11@gmail.com 

 

ي کـرم سـفيد ريشـه شهر، استان اردبيل، الروهـاي آلـودهي سيب روستاي انار شهرستان مشگينباغات ميوه از طي نمونه برداري حشرات
آوري و به آزمايشگاه انتقال داده شد. پس از ضد عفوني سطحي، نمونه گيري از همولنف حشره آلوده انجـام گرديـد و در پليـت هـاي جمع

درجه سلسيوس به  27ها در دماي هاي باکتري، پليتمنظور رشد کلنيبه  .، کشت داده شدLB Broth (Miller)حاوي محيط باکتريايي 
سـازي گرديـد. ساعت در انکوباتور قرار گرفت. درتمامي پليت هاي کشت، کلوني هاي قرمز مايل به نارنجي مشاهده شد و خالص 24مدت 

 PCRروفرم انجام گرديد و براي واکـنش کل-از کشت خالص باکتري به روش فنول DNAبه منظور شناسايي مولکولي باکتري، استخراج 
و  16S rRNA نوکلئوتيـد از ژن 1500با استفاده از پرايمرهاي عمومي باکتريـايي انجـام شـد و   PCRمورد استفاده قرار گرفت. واکنش 

نتـايج آنـاليز  .گرديد توالي تعيين طرف دو از سازي شدندشدند. قطعات تکثير شده از ژل آگارز خالص تکثير GroElنوکلئوتيد از ژن  1000
هاي بيشينه شـباهت هاي مذکور با روشهاي فايلوژني ژننشان داد. درخت S. marcescens( با 99ها، شباهت زيادي )%بالست اين ژن

ي ولـهرا بـراي ايز S. marcescensبا بوتسترپ باال قرار داد. اين نتـايج، گونـه  Serratiaجويي اين باکتري را در کالد صرفهو بيشينه 
هاي بيوشيمايي نشان داد که اين باکتري توانايي تخمير الکتوز را ندارد، که از ويژگي بارز اين گونـه اسـت.  جداسازي شده تاييد کرد. تست

سـنجي  بـا روش ي هندي آرد، شش غلظت از باکتري تهيه گرديـد. زيسـتپرهزايي روي الرو سن پنج حشره شبمنظور بررسي بيماريبه
ي سـازي مـادهسنجي به روش آلـودهي غذايي انجام گرديد. براي زيستسازي مادههاي باکتري به همولنف الرو و آلودهق سلولهاي تزري

هـا برداشـته شـد و بـا ميکروليتر از هر يک از غلظت 10ساعت در شرايط بدون غذا قرار گرفتند، سپس  24مدت غذايي، الروهاي حشره به
ها قرار گرفت. ايـن آزمـايش در شـش تکـرار انجـام گرفـت. ايي آفت مورد نظر مخلوط شده و در دسترس الروي غذگرم از مادهميلي 100

مير شدند. ودرصد مرگ 33/13و  33/93ساعت به ترتيب منجر به  24( مورد استفاده در 4×310( و کمترين غلظت )4×710بيشترين غلظت )
ي سرنگ هميلتـون بـه همولنـف ، مقدار يک ميکروليتر از هر غلظت انتخابي بوسيلهکردن سلول باکترياييسنجي به روش تزريقدر زيست

درصد از جمعيـت را از بـين  67/6و  100ترتيب ترين غلظت در شش ساعت پس از تزريق بهباالترين و هم پايين .الرو حشره تزريق گشت
دار از محـل تزريـق گرديـد کـه ا منجر به خونريزي ادامههمولنف الروهبه  S. marcescensبردند. همچنين، تزريق مايع رونشين کشت 

زايي و  خاصيت ضد انعقاد خون بـر ي مهار سيستم ترميم زخم الروها بود. نتايج نشان داد که اين باکتري قادر به ايجاد بيمارينشان دهنده
 مورد استفاده قرار گيرد.هاي کنترل ميکروبي اين آفت مخرب تواند در برنامهروي الرو اين حشره را داشته و مي

 .,aPlodia interpunctellPolyphylla olivieri,  Serratia marcescens های کلیدی:واژه
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 در  Earias insulana Boisduval. (Lep.: Noctuidae) پنبه خاردار کرم فعال و گذران زمستان جمعیت مقایسه

  فارس استان در ممرسو ورزی وخاک ورزی نسبت به کمخاککشت بی  های روش

 1و محمد فریدون پور 2فهیمه حاجتمند،  1غالمعلی امین

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس  -1
 سازمان جهاد کشاورزی استان فارس -2
 fahimehhajatmand@yahoo.com  
 

 پنبه قوزه و گل از تغذيه با آفت اين. است از آفات کليدي در مزارع پنبه استان فارس .Earias insulana Boisduvalکرم خاردار پنبه 
 در شفيره بصورت را زمستان آفت اين اينکه به توجه با. مي شود جدي خسارات موجب و داده قرار هدف مورد مستقيم به طور را عملکرد
( شفيره ها) آفت اين زمستان گذران جمعيت بي خاک ورزي کشت با روش هاي در هک دارد وجود نگراني اين مي گذراند، گياهي بقاياي

) نواري  شده خرد بار يک طرح از پژوهش اين اجراي براي 1394 -1393در اثناي سال هاي  .نمايد طغيان آتي سال در و نشده آسيب دچار
شامل:  سطح سه در ورزي خاک هاي روش عمودي د. فاکتورش  استفاده تکرار چهار با تصادفي کامل بلوک طرح قالب در( پالت استريپ

 هاي روش شامل افقي مرسوم با شخم. فاکتور کشت - 3 ورزي با دستگاه خاکورز مرکب خاک کم کشت -2 ورزي خاک بي کشت -1
 شاهد -3 جنسي ومونفر تله هاي از استفاده -2شيميايي  سموم از استفاده با متداول کنترل روش -1 شامل: سطح در سه آفت با کنترل
 يک .شد هکتار و زماني که آفت به نرم مبارزه رسيد استفاده در کيلوگرم يک به ميزان الروين پالت کنترل شيميايي، سم در. کنترل( )بدون

 يکصد تعداد نوبت هر در و انجام آماربرداري پالت ها اين از مجدداً سم پاشي از پس روز 20 و 10 ،7 ،3 به ترتيب و سم پاشي از قبل روز
 از شهريور تا دي ماه در. شد مشخص آلودگي درصد ميزان و گرفته قرار معاينه مورد پالت مياني خطوط از تصادفي به طور غوزه و گل

شب  شکار ميزان شد. استفاده زمين از سطح متري 5/1 ارتفاع هکتار با در تله 20 تعداد سطلي به تله هاي از فروموني با کنترل پالت هاي
 خطوط بوته هاي از آلوده غنچه و قوزه گل، عدد شمارش هفتگي صد با آلودگي درصد همچنين ثبت گرديد.  هفتگي به صورت ه هاپر

زمستان، )نيمه اول اسفند ماه( تعداد شفيره هاي سالم در هر چهار متر مربع مساحت  در محصول برداشت از پس. شد تعيين و انجام مياني
، 75/13تايج نشان دادند که ميزان آلودگي در تيمارهاي کنترل شيميايي،  کنترل فروموني و شاهد به ترتيب محصور شده شمارش شدند. ن

 6/31و  32/33،  4/32درصد بودند. ميزان آلودگي در تيمارهاي کشت مرسوم، کم خاک ورزي و بي خاک ورزي به ترتيب  58/77و  41/6
شفيره در هر چهار متر مربع بودند. به طور کلي مي توان  8و  83/4، 75/3ها به ترتيب درصد و ميزان ذخائر زمستاني آفت در اين تيمار

نتيجه گرفت که اگر در سيستم هاي بي خاک ورزي براي کنترل اين آفت، از تله هاي فروموني جنسي با روش شکار انبوه استفاده شود 
 درصد آلودگي افزايش نخواهد يافت.

 فروموني، سم الروين. هاي آلودگي، تله ردار، درصدخا شفيره کرم های کلیدی:واژه
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 در سطحIchneumonidae ی ی فراوانی و ساختار جمعیتی زنبورهای پارازیتوئید شب پرواز خانوادهمطالعه

 در ارتفاعات مختلف جنوب ایران زیرخانواده

 1یو مصطفی حقان2، عباس محمدی خرم آبادی1، امین صدارتیان جهرمی1محبوبه اعتمادی

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران -1
 بخش تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه شیراز، داراب، ایران -2

mahboobeetemadi@gmail.com  
 

باشند. تقريباً تمام هاي کشاورزي و منابع طبيعي ميبوميکي از اجزاي مهم زيست  Ichneumonidaeي زنبورهاي پارازيتوئيد خانواده
گردند. با هايشان ميزنبورهاي اين خانواده، پارازيتوئيد بوده و  به همين دليل از ديدگاه مهار زيستي، موجب کاهش و تنظيم جمعيت ميزبان

پرواز اين خانواده انجام شده است. در پژوهش  هاي جمعيتي شبدر مورد ترکيب توده هاي اندکي در سطح جهانياين وجود، پژوهش
در سطح زيرخانواده در ارتفاعات جنوب  Ichneumonidaeي پرواز خانوادهحاضر، فراواني و ساختار جمعيتي زنبورهاي پارازيتوئيد شب 

متر از سطح دريا شامل بندرعباس )ارتفاع  2000 تا 10 جغرافيايي از ارتفاعي متفاوت منطقه 8 منظور،بدين . ايران مورد مطالعه قرار گرفت
آباد )ارتفاع متر(، حاجي 1150شهر )ارتفاع متر(، جنت 1100متر(، داراب )ارتفاع  1100متر(، رستاق )ارتفاع  800متر(، فورگ )ارتفاع  10

تا  1394 ي نوري نصب گرديد و از ابتداي اسفندماهر منطقه، سه تلهدر ه. متر( انتخاب گرديدند 2000متر( و کوهستان و بادامه ) 1200
آوري شده در هر هاي جمعسپس نمونه. آوري شده مورد بررسي قرار گرفتهاي جمعصورت هفتگي نمونهبه 1395 پايان ارديبهشت ماه

دست آمده نشان داد ناسايي قرار گرفتند. نتايج بهمنطقه و تله در سطح زير خانواده، با استفاده از مشخصات ريخت شناسي بيروني مورد ش
،  Campopleginae ،Cremastinae،Cryptinaeشامل   Ichneumonidaeياز زنبورهاي خانواده هاي هشت زير خانوادهکه گونه

Diplazontinae،Ichneumoninae ،Mesochorinae ،Ophioninae   وTryphoninae انه در مناطق مورد مطالعه، فعاليت شب
ماده( داراي  22نر و  261فرد ) 283با   Ichneumoninaeيآوري شده از اين خانواده، زير خانوادهفرد جمع 679از مجموع . دارند

 28نر و  92فرد ) 120با   Campopleginaeهايبيشترين فراواني در مناطق مختلف مورد مطالعه بود و سپس زير خانواده
نر و  18فرد ) 47با  Ophioninae ماده(، 67نر و  36فرد ) 103با   Tryphoninae ماده(، 20نر و  91فرد ) 111با   Cryptinaeماده(،

ماده( در  4فرد ) 4با  Diplazontinae ماده( و 3فرد ) 3با  Cremastinaeماده(،  7نر و  1فرد ) 8با   Mesochorinaeماده(، 29
متر از سطح دريا، داراي بيشترين فراواني زنبورهاي پارازيتوئيد  1100 ي رستاق با ارتفاععالوه بر اين، منطقه. هاي بعدي قرار گرفتندجايگاه

هاي بعدي قرار در رتبه( متر ارتفاع از سطح دريا 1200) و حاجي آباد( متر از سطح دريا 800)اين خانواده بود و پس از آن مناطق فورگ 
هاي سوم و دوم فروردين ماه داراي بيشترين ميزان شکار گرفت و پس از آن هفتهي سوم اسفندماه بيشترين شکار صورت در هفته. گرفتند
ها را در ارتفاعات مختلف جنوب ايران به روشني توان داليل تغييرات ترکيب جمعيتي اين زير خانوادهاگر چه در حال حاضر نمي .بودند

پارازيتوئيد اين خانواده در سطح زير خانواده، در عملکرد زيست  هاي جمعيتي زنبورهايتوضيح داد، اما تغييرات موجود در ترکيب توده
 هاي مناطق جنوبي ايران بسيار مؤثر است.بوم

 ي جمعيت، سطح طبقه بندي، مهار زيستي.الگو، توده :های کلیدیواژه
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روی رقم گالبی  Cacopsylla pyricola (Förster)پسیل گالبی  یرشد مرحله–سن  جدول زندگی دو جنسی

 یوهمشاه

 محمدسعید امامی

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی )تات(، اصفهان
 mse1480@gmail.com 
 

در تمام  يدرختان گالب يدي، آفت کل Cacopsylla pyricola (Förster) (Hemiptera: Psyllidae) ،يگالب ليپس
جدول زندگي توصيف جامع و  است.حشرات  تيجمع سميناميمطالعه د يبرا مهميابزار  يجدول زندگ است. رانيدر ا يمناطق کشت گالب

 جمعيت يدمثليو تول يرشد يهاو به کمک آن آماره کنديم انيگروه همزاد را ب کيفراگيري از زنده ماني، رشد و نمو و توليد مثل افراد 
هاي مربوط  آماره ي عالوه بر جنس ماده، جنس نر را نيز در محاسباترشد مرحله –. تئوري جدول زندگي دو جنسي سن شوديمحاسبه م

در شرايط طبيعي با ميانگين  وهيمشاه يرقم گالب يرو يگالب ليپس يدو جنس يجدول زندگ. بر اين اساس کند به جدول زندگي لحاظ مي
ي هاقفسگالبي شاه ميوه در  رقمپسيل گالبي براي دو نسل روي  .درصد بررسي شد 33تا  10و رطوبت نسبي  سلسيوسدرجه  30 دماي

 8برگي رهاسازي شد. پس از  20جفت حشره کامل )نر و ماده( درون قفس توري حاوي يک شاخه  30توردار پرورش داده شد. سپس 
ي هاپورهساعت بررسي شدند.  24متر( هر يسانت 2و ارتفاع  9قفس هاي تک برگي )به قطر  عدد تخم هم سن انتخاب و در 110ساعت، 

ي تک برگي منتقل شدند و تا ظهور حشرات کامل به صورت روزانه بررسي شدند. حشرات نر و هاقفسانفرادي به  صورت بهظاهر شده 
صورت مرگ حشره نر، حشره نر ديگري جايگزين شد. تعداد تخم  در ماده حاصله با هم جفت شده و به قفس هاي تک برگي منتقل شدند.

رشد مرحله  -سن تئوري جدول زندگي اساسبر ي حاصله هادادهگذاشته شده و زنده ماني تا مرگ آخرين فرد به صورت روزانه ثبت شد. 
(، نرخ خالص رشد λنرخ متناهي رشد جمعيت )(، rنتايج نشان داد نرخ ذاتي رشد جمعيت ) .شد تحليل و با نرم افزار مربوطه تجزيه دو جنس

(0R،) ( نرخ ناخالص رشدGRR) ( و ميانگين طول يک نسلT به ترتيب برابر )94/64)نتاج در فرد(،  17(، -1)روز 076/1(، -1)روز 073/0 
، حشره نر )تخم تا حشره کامل( روز 84/18، پورگي روز 95/6روز بود. عالوه بر اين ميانگين طول دوره رشد جنيني  83/38)نتاج در فرد( و 

روز، طول دوره  53/31( TPOPطول کل دوره قبل از تخم گذاري ) بدست آمد. روز 43/26حشره ماده )تخم تا حشره کامل(  و روز 68/24
اين  ستيهاي زيدر مورد ويژگيتخم بدست آمد. نتايج به دست آمده  34/62روز و ميزان باروري ماده  1/5( APOP) قبل از تخم گذاري

  پسيل گالبي مورد بهره برداري قرار گيرد.مديريت تلفيقي  براي توسعهآفت مي تواند 

 جدول زندگي.، وهيمشاه يگالب، يگالب ليپس های کلیدی:واژه
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 :Lepidoptera)  ارزیابی اثر پرتو گاما بر خصوصیات زیست شناسی و تولید مثلی پروانه مینوز برگ مرکبات،

Gracillariidae) Phylloconistis citrella  های والد و در نسلF1 

 2و مریم عطاپور1شیوا اصولی

 ایران کرج، ای،هسته کشاورزی پژوهشکده ای،هسته فنون و علوم پژوهشگاه -1

  کشاورزی، تهران، ایران پژوهشکده ایران، صنعتی و علمی پژوهشهای سازمان -2
shosouli@nrcam.org 

 

هاي ترين آفات نهالستانبومي آسيا بوده و در حال حاضر از جدي Phylloconistis citrella Staintonپروانه مينوز مرکبات، 
ا هخيز کشور است. . الروهاي اين پروانه با تغذيه از قسمت داخلي برگ و حفر کانال سبب از بين رفتن درختان جوان و نهالمناطق مرکبات

ها تنها راه کنترل کاربردي عليه اين آفت است. مطالعه حاضر امکان عقيم سازي پروانه شوند. در حال حاضر سمپاشي هفتگي اين نهالمي
( را به عنوان جايگزين مناسب براي سموم و روشي SITمينوز مرکبات توسط پرتوهاي يونيزان و کاربرد تکنيک رهاسازي حشرات عقيم )

بر  پرتو گاما گري 450 و 400، 350، 300، 200، 100)شاهد(،  0دهد. بدين منظور اثر دزهاي زيست مورد بررسي قرار ميسازگار با محيط 
ها با افزايش دزهاي پرتو افزايش يافت و در دز درصد مرگ و مير شفيرهميانگين خصوصيات زيستي و توليد مثلي اين پروانه تعيين شد. 

هاي هاي گذاشته شده توسط مادههاي ماده رسيد. تعداد تخمدرصد براي شفيره 67/38هاي نر و فيرهدرصد براي ش 67/28گري به  450
هاي گذاشته شده به هنگام جفتگيري ماده پرتوتابي شده باروري تخم .ها با افزايش دزهاي پرتو گاما کاهش يافتحاصل و درصد تفريخ آن

هاي درصد تفريخ تخم به گري به صفر رسيد. ميانگين 300هاي اين صفت در دز انگينبا نر نرمال به شدت تحت تاثير قرار گرفته و مي
گري به عنوان باالترين مورد  450درصد بود و در دز   23/ 29هاي نرمال با نرهاي پرتوتابي شده در همين دز، هنگام جفتگيري ماده

باشد.  کننده ميالتر جنس ماده در برابر پرتوهاي يونيزان عقيمدرصد رسيد. نتايج اين قسمت نشان دهنده حساسيت با 28/1استفاده به 
که با جنس مخالف  F1هاي نسل نتايج حاصل از بررسي اثرات دزهاي مختلف پرتو روي سه صفت طول عمر، زادآوري و باروري شب پره

ط هر ماده با افزايش دز کاهش يافته است. اما هاي مربوط به تعداد تخم گذاشته شده توسنرمال تالقي داده شدند، نشان دادند که ميانگين
نر نرمال( به لحاظ اين  × F1ماده نرمال و ماده  × F1داري در ميزان تخم گذاشته شده در دو حالت متفاوت جفتگيري )نر تفاوت معني

گري به هنگام  200 هاي اين نسل با افزايش دز کاهش يافته و از دزهاي حاصل از شب پرهصفت وجود نداشت. درصد تفريخ تخم
گري صفر شد  400درصد در شاهد(. اين عدد به هنگام پرتودهي جنس نر در دز  13/91پرتودهي جنس ماده به صفر رسيد )در مقايسه با 

نتايج  .باشدو بر اين اساس حساسيت باالتر جنس ماده به دزهاي پرتو در اين نسل نيز مشهود مي درصد در شاهد( 82/85)در مقايسه با 
درصدي در آلودگي را به هنگام رها سازي با  28هاي باغي، کاهش گري( در قفس 450هاي پرتوتابي شده )با دز حاصل از رها سازي شفيره

 هاي نرمال( در مقايسه با شاهد نشان داد.هاي پرتوتابي شده: جفت)جفت  1:20نسبت 

 زيست شناسي، پرتو گاما، عقيمي. ،Phylloconistis citrella مرکبات، برگ مينوز :های کلیدیواژه
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 ایدولکه تارتن در کنترل کنه Beauveria bassianaو قارچ بیمارگر Orius niger برهمکنش سن شکارگر

Tetranychus urticae در شرایط میکروکازم 

 3و رضا طالیی حسنلویی 2، احد صحراگرد1*علی اصغر کوثری

 گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیالنبه ترتیب دانشجوی دکتری و استاد گروه  -2و1
 استاد گروه گیاه پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران -3

akosari@ut.ac.ir 
 

 اي ضروري است. درل آفات، مطالعهدر استفاده توام از آنها براي کنتر عوامل کنترل بيولوژيک هاي مثبت و منفي بينبرهمکنششناخت 
)توليد  N3رقم سوپر گياه خيار روي   Beauveria bassiana قارچ بيمارگرو  Orius nigerشکارگر سن اين پژوهش برهمکنش

 ايدولکه تارتن کنهدر حضور (Microcosm) ميکروکازم  سامانهمرحله چهار برگي با استفاده از  درآمريکا(،  HED شرکت
Tetranychus urticae سانتي 42گالس به ارتفاع پلکسي ايهاي محتوي گياهان، استوانهروي گلدانبه اين صورت که  گرفت. انجام

پايين  از متريسانتي 22. در ارتفاع ي باالي آن قرار داده شددر دهانهمش  120توري ارگانزاي پوشش  با ،مترسانتي 20متر و قطر دهانه 
 کنه تيمار شامل تيمارها مش چسبانده شد. 120توري ارگانزاي هم روي آنها  متر تعبيه وسانتي 7مقابل هم به قطر  دو سوراخ در ،هااستوانه

شده با قارچ آلوده کنه  ساعت، تيمار 48در بازه زماني  B. bassiana قارچ بيمارگراز  TV جدايه بومي با آلوده شده ايدولکهتارتن 
ماده بالغ آلوده شد. در اي تارتن دولکهکنه  20 زمان هر گلدان با. همبود )شاهد( بدون پاشش کنه و تيمارساعت  72بيمارگر در بازه زماني 

ساعت رهاسازي شد. پس از سپري شدن زمان  24روزه به مدت  6يزمان شروع آزمايش روي هر گلدان يک عدد سن شکارگر ماده
هاي ي بالغ و مراحل مختلف نابالغ و تخمهاي مادهذف و بالفاصله تعداد کنههاي شکارگر روي واحدهاي آزمايش حزمان سن هم ،آزمايش

 65 نسبي رطوبت سلسيوس، درجه 25 ييتکرار در شرايط دما 4د. اين آزمايش در سه تيمار و هر تيمار در شباقيمانده کنه شمارش و ثبت 

-هر چه از زمان آلوده مشخص شد که هادادهس از تجزيه ساعت تاريکي صورت پذيرفت. پ 8 و روشنايي ساعت 16 نوري يدوره و درصد

 ي تارتنروي مراحل بالغ کنه O. niger بيشتر سپري شود، ميزان شکارگري سن B. bassiana  وسيله قارچ بيمارگربهسازي کنه ها 
  O. nigerاست که سن شکارگر  اين بيانگر آن .يابدافزايش ميهاي کنه و تخم کاهش يافته و ميزان شکارگري آن روي مراحل نابالغ

ميانگين تعداد شمارش شده از مراحل مختلف رشدي کند. داري ميدهاي آلوده خوهاي آلوده بوده و از تغذيه کنهقادر به تشخيص طعمه
به  با قارچهاي تيمار نشده و کنه B. bassiana  با قارچ بيمارگر پس از آلودگيساعت  72 و ساعت 48در بازه زماني باقيمانده کنه 

. اين به مفهوم آن است که استفاده توام از P= 0.005) 2,9(F ,10.03=داشتنددار بود که با هم اختالف معني 175و   88، 100ترتيب
 در کنترل کنهبا در نظر گرفتن زمان پاشش قارچ و رهاسازي سن شکارگر O. niger  همراه با سن شکارگر B.bassiana  قارچ بيمارگر

ويژه در اي بهرود نتايج حاصله در استفاده از اين دو عامل براي کنترل کنه تارتن دولکهانتظار مي اي اثر مثبت افزايشي دارد.کهدول تارتن
  گلخانه کاربرد داشته باشد. 

 ، رهاسازي، شکارگر.پاشش ،، سامانهبیولوژیک کنترل :کلیدیهایواژه
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روی تخم بید  Trichogramma evanescens Westwood (Hym., Trichogrammatidae) زنبورواکنش تابعی 

 فرنگیروی سه رقم گوجه، Tuta absoluta (Meyrick)  ،فرنگیگوجه

 4شهرام فرخی، 3حسین الهیاری، 2علی اصغر سراج، 1روشنک قربانی

تحقیقات، آموزش و ترویج بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان  -1
 کشاورزی، خرم آباد، ایران

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران -2

 گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران -3

 ورزی، تهران، ایرانمژسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشا -4
rghorbani85@yahoo.com 

 

 Tutaيکي از عوامل مهم کنترل کننده آفت بيد گوجه فرنگي،  Trichogramma evanescens Westwoodزنبورپارازيتوئيد 

absoluta (Meyrick) ترين دهند. واکنش تابعي يکي از مهماست. عوامل مختلفي کارايي اين پارازيتوئيد را تحت تأثير قرار مي
هاي گياه ميزبان قرار تواند تحت تأثير عوامل مختلفي از جمله ويژگيپارازيتوئيد است که نوع و پارامترهاي آن مي -هاي ميزبانبرهمکنش

فرنگي روي سه رقم گوجه   T. absolutaهاي مختلف تخم نسبت به تراکم T. evanescens گيرد. در اين تحقيق واکنش تابعي زنبور 

ساعت تاريکي(  8ساعت روشنايي و 16و دوره نوري  درصد 60 ± 5، رطوبت نسبي سلسيوسدرجه  27 ± 2 دماي)آزمايشگاهي  در شرايط
 )hT(و زمان دستيابي  )a(مورد ارزيابي قرار گرفت. نوع واکنش تابعي با استفاده از مدل رگرسيون لجستيک تعيين و پارامترهاي نرخ حمله 

-تخم و ارقام گوجه 64و  32، 16، 8، 4، 2شامل  T. absolutaهاي تراکم تخم. ندمحاسبه شدغير خطي از مدل رگرسيون  با استفاده

شدند سپس تعداد ساعت در اختيار پارازيتوئيد قرار داده 24هاي ميزبان به مدت بودند. تخم 703 -فرنگي شامل مبيل، ريوگرند و ارلي اوربانا
هاي پارازيت فرنگي و نسبت تخمهاي مختلف تخم بيد گوجهش رگرسيون لجستيک بين تراکمشده شمارش شدند. برازهاي پارازيتهتخم

هاي مبيل و ريوگرند، به دليل مثبت بودن شيب قسمت خطي منحني، واکنش تابعي روي رقم T. evanescensشده توسط پارازيتوئيد 
دهنده واکنش تابعي نحني درجه سه رگرسيون لجستيک، نشانبراي شيب قسمت خطي م دست آمده منفي به مقدار .نوع سوم را نشان داد

محاسبه شد. نتايج   0187/0و  0184/0ترتيب هاي مبيل و ريوگرند به براي رقم (b)بود. ضريب ثابت  703-نوع دوم روي رقم ارلي اوربانا

با توجه به نوع واکنش تابعي در ارقام مبيل و . داري وجود نداردبين دو رقم مذکور، اختالف معني bنشان داد که در مقدار ضريب ثابت 

) =aيک رابطه خطي با روند افزايشي با افزايش تراکم ميزبان تعيين شد )oN(و تراکم اوليه ميزبان  )a(ريوگرند، رابطه بين نرخ حمله

 )0bNفرنگي هاي بيد گوجههاي دستيابي پارازيتوئيد به تخم. بين زمان)hT( داري مشاهده شد گرند، اختالف معنيروي دو رقم مبيل و ريو
 3289/1و  1017/1، 0276/1ترتيب روي سه رقم مذکور به )hT(داري کمتر بود. زمان دستيابي طور معنيو ميزان آن روي رقم مبيل، به

-رسد که تريکومظر مينبه بر اساس اين نتايج، تخم ميزبان تخمين زده شد.  06/18و  7/21، 3/23ساعت و حداکثر پارازيتيسم به ترتيب 

-عملکرد پارازيتوئيد اختالل ايجاد کند. لذا توصيه مي در قدرت جستجو وممکن است  703-اي موجود بر سطح رقم ارلي اورباناهاي غده

 اثر ساختار گياه ميزبان بر توانايي پارازيتوئيد در نظر گرفته شود. ،شود، جهت دستيابي به يک کنترل مؤثر

 پارازيتوئيد، کنترل بيولوژيک.  -اختار گياه ميزبان، برهمکنش ميزبانس های کلیدی:واژه
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 تحلیل مدل اقتصادی کنترل شیمیایی و غیر شیمیایی مزارع پنبه و گوجه فرنگی شهرستان استهبان استان فارس

 
 2علیرضا علیپور و1، مهران رضایی1یاحسان قائم مقام

 

 ه تربیت مدرس دانشجوی دکتری حشره شناسی کشاورزی دانشگا -1
 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس -2

Ghaemmaghami.e@modares.ac.ir 

 
ي در دسترس هاهاي موجود براي انتخاب روش کنترل مناسب در مبارزه تلفيقي آفات ارزيابي اقتصادي استراتژيترين گزينهيکي از مهم

غيرشيميايي شامل مبارزه  با آفات به روش باشد. پژوهش حاضر با رويکردي اقتصادي به بررسي سرمايه گذاري در بخش مبارزهمي
استان  شهرستان استهبان فرنگي در مزارع پنبه و گوجهبيولوژيک، مبارزه رفتاري و مبارزه فيزيکي و نيز در بخش مبارزه شيميايي با آفات 

ها در آن1393تا  1390 يهاسالدرطي هاي مورد نظر از جمله عملکرد و سطح زيرکشت مزارع که دادهمنظور نيبد جام شده است.فارس ان
(، مبارزه فيزيکي )نصب تله نوري(، مبارزه رفتاري)نصب تله هاي Habrobracon hebetor (Say))رهاسازي زنبور  کيولوژيمبارزه ب

اقتصادي . جهت تجزيه و تحليل شد آوريجمعي جهاد کشاورز تيريمد ياز آمار رسمبا استفاده  م گرفته بودانجا ييايميو مبارزه شفرموني( 
که نسبت سرمايه گذاري کنترل غير شيميايي به کنترل  نشان داد بررسي آماري جينتابهره گرفته شد.  Eviewsداده ها از نرم افزار 

همچنين، اين . درصد ارتقا يافته است 15/58درصد به ميزان  94/2ميزان  سال از چهار نيا يط اين شهرستان پنبه شيميايي براي محصول
درصد ارتقا يافته است. لذا بر اين اساس نتايج طراحي مدل  300فرنگي از حدود صفر درصد به بيش از  گوجه نسبت براي محصول

مقايسه با کنترل شيميايي به ميزان معني داري بر رشد  گذاري در روش کنترل غير شيميايي دراقتصادي نشان داد که افزايش سرمايه
نتايج بررسي روابط بين متغيرهاي مورد مطالعه نشان عملکرد محصوالت پنبه و گوجه فرنگي در مزارع مورد نظر تاثير مثبت داشته است. 

واتسون نيز که نشان  -ي دوربينه. بررسي آمار(P<0.01؛ 0.922R =)داد که مدل طراحي شده از برازش مطلوبي برخوردار است 
گر برازش مناسب اين برآورد شد که نمايان 10/2باشد به ميزاني هم بستگي و يا عدم هم بستگي ميان متغيرهاي مدل مورد نظر ميدهنده

يي نسبت به مدل مي باشد. در نهايت، نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که برخالف تصور غالب، کنترل آفات با روش هاي غير شيميا
توان به داليلي از کنترل شيميايي از نظر اقتصادي تأثير بيشتري بر توليد کل اين دو محصول داشته است که براي توجيه اين نتيجه مي

هاي شيميايي، افزايش قيمت سموم شيميايي، مستقر شدن جمعيت دشمن طبيعي در مزارع مورد نظر و کشجمله مقاوم شدن آفات به آفت
هاي مکرر رهاسازي اشاره کرد. بر اساس اين مدل، سرمايه گذاري بلند مدت در بخش افزايش جمعيت دشمنان طبيعي طي سالهمچنين 

شود که با توجه به صرفه مبارزات غير شيميايي و بويژه کنترل بيولوژيک ارزشمندتر خواهد بود. لذا بر اساس نتايج اين مطالعه پيشنهاد مي
هاي اي مديريت تلفيقي آفات با محوريت روش هاي غيرشيميايي )از جمله روش کنترل بيولوژيک(، از طريق برنامههاجراي برنامهاقتصادي 

 ترويجي و آموزشي مورد هدف قرار گيرد.
 

 .تلفيقي با آفات کنترل کنترل فيزيکي، کنترل رفتاري، ک،يولوژيب دل سازي اقتصادي، کنترلمهای کلیدی: واژه
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 Aphisشته در عملکرد تولید مثلی  Hamiltonella defensa و  Buchnera aphidicolaست همزیهای باکترنقش 

gossypii (Hemi.: Aphididae) 

 ، علی اصغر طالبی، محمد مهرآبادی و یعقوب فتحی پوریدا ایوبیآ

 گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
.A.ayoubi@modares.ac.ir 

 

ها باکتري.  برخي از اين مي دهندهاي زيستي حشرات را بيشتر از ساير عوامل تحت تأثير قرار هاي همزيست بسياري از جنبه باکتري
دارد. همزيست اجباري هايي از هر دو نوع رابطه وجود ها نمونه. در شتههستند اختياري همزيست و برخيهمزيست اجباري ميزبان 

Buchnera aphidicola کند.مي فراهم را ندارد وجود هاشته غذايي رژيم در که ضروري غذايي مواد و داشته وجود هاشته تمامي در 
 شوند.يم ناميده ثانويه هايباکتري اصطالح به که کرده حمل خود با را بيشري باکتريايي هايگونه ها شته اجباري، هايهمزيست بر عالوه

ها شوند. توانند منجر به تحمل گرما و مقاومت در برابر پارازيتوئيدها و پاتوژنگاماپروتئوباکتريا در شته ها مي اختياري ثانويه هايهمزيست
ش خيار در شرايط آزمايشگاه پرور گياهاز مزارع اطراف کرج جمع آوري شده و روي  Aphis gossypiiدر اين مطالعه جمعيت اوليه شته 

رديابي و  16SrRNAبا استفاده از ژن  Hamiltonella defensaاختياري  و B. aphidicola اجباري همزيستهاي باکتري يافتند.
شناسايي شدند. باندهاي تکثير شده با الکتروفورز از يکديگر جدا، از ژل خالص سازي و از هر دو انتها توالي يابي شدند. حذف هريک از 

انه با استفاده از آنتي بيوتيک روي حشرات کامل انجام و پس از آن به منظور برآورد ميزان نسبي کاهش همزيست ها بطور جداگهمزيست
روي پوره هاي نسل اول حاصل از آنها انجام شد. به منظور بررسي باروري شته هاي حاصل از اين  qPCRو واکنش  DNAاستخراج  ،ها

از شته هاي بالغ تيمار شده با آنتي بيوتيک تا زمان مرگ مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج ي سن اول حاصل عدد پوره 100آزمايش تعداد 
در اين شته نسبت به شاهد بطور قابل   H. defensaو  B. aphidicolaنشان داد که با اين روش ميزان  qPCRحاصل از واکنش 

در آنها کاهش يافت،  B. aphidicola هايي که همزيستکه شتهتوجهي کاهش يافت. نتايج حاصل از بررسي باروري اين شته نشان داد 
هاي بالغ نابارور شد. طول دوره ي رشد اين شته ها در مراحل پورگي و بالغ نسبت شته توليد زايي نبوده و منجر بهقادر به توليد مثل و پوره

بر  311/0) و نرخ ذاتي افزايش جمعيت نتاج( 014/28) توليد مثل خالص خرن  H. defensaبه شاهد افزايش داشت. کاهش همزيست 
هاي نارس مشاهده شد و کل طول دوره رشد زايي ظهور پورهدر پايان دوره ي پوره .دادنسبت به شاهد به طور معني داري کاهش را  روز(

هايي که منجر به  ، مطالعه روشA. gossypiiهاي همزيست در شته نسبت به شاهد کاهش يافت. باتوجه به نقش مهم اين باکتري
 ها گردد، مي تواند به عنوان راهکاري جديد در کنترل اين آفات مهم در نظر گرفته شود.کاهش جمعيت اين همزيست اجباري در شته

 همزيست اجباري، همزيست ثانويه، آنتي بيوتيک، باروري. های کلیدی:واژه
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بر اساس مطالعات جمعیت  Cheilomenes sexmaculata (Fabricius)بررسی الگوهای پرورش انبوه کفشدوزک 

 نگاری
 2و محمد امین جاللی 1، مهران رضایی1محمد علی میرحسینی

 
 عصرعج رفسنجانپزشکی دانشگاه ولیشناسی دانشگاه تربیت مدرس و دانشیار گروه گیاهدانشجوی دکتری حشره -2و1

Mirhosseini1989@gmail.com 

 
 کيولوژيب کنترلمهم  عوامليکي از   Cheilomenes sexmaculata (Fabricius) (Coleoptera: Coccinellidae)کفشدوزک

هاي مختلف شته و پسيل روي گونهفاژ پليشکارگر يک  عنوان بهفعاليت آن که باشد به خصوص شرق آسيا ميدنيا آفات در نقاط مختلف 
عنوان يک عامل کنترل بيولوژيک مفيد و مؤثر قرار داده است. در است. باروري باال و تغذيه زياد اين کفشدوزک، آن را به گزارش شده 

براي پايش مناسب توليد و ارزيابي کيفيت حشرات مفيد، سن بهينه براي  هاي پرورش انبوه بايد چندين نکته از جمله طراحي ساختاربرنامه
هاي پرورش انبوه بر اساس در اين مطالعه بررسي مدلحذف حشرات بالغ و نرخ برداشت از مرحله مورد هدف از کلني مد نظر قرار گيرد. 

 Aphisو با استفاده از نتايج جدول زندگي اين شکارگر روي سه ميزبان شته جاليز  Carey (1993)هاي ارايه شده توسط فرمول

gossypii Glover،  پسيل پستهAgonoscena pistaciae Burckhardt and Lauterer  و تخم پروانه آردEphestia 

kuehniella Zeller  16و دوره روشنايي و تاريکي،  50± 10درجه سلسيوس، رطوبت نسبي  5/27 ± 1در شرايط آزمايشگاهي در دماي 
ارزيابي  982/0 و 996/0، 996/0سه ميزبان به ترتيب شکارگر روي  ساعت مورد بررسي قرار گرفت. بر اين اساس، نرخ برداشت براي 8و 

هاي ي براي رها سازي اين دشمن طبيعي، اولين روز ظهور حشرات بالغ در نظر گرفته شد که براي کفشدوزکشد. سن برداشت از کلن
هاي شته جاليز و پسيل پسته روز دهم و براي تخم پروانه آرد روز يازدهم بود. همچنين سن حذف افراد از کلني پرورش يافته روي ميزبان

عمر شکارگر در نظر گرفته شد. توزيع سني پايدار جمعيت در مرحله برداشت براي مراحل تخم، روز از طول  32و  31، 30پرورش به ترتيب 
و  645/0، 326/0براي پسيل پسته و  007/0و  652/0، 340/0براي شته جاليز،  008/0و  620/0، 372/0شفيره و بالغ به ترتيب -الرو
جاليز، پسيل پسته و تخم  روي شته افراد نر و ماده( شکارگر به ازاي هر مادهبراي تخم پروانه آرد به دست آمد. نرخ توليد روزانه ) 029/0

 .Cهاي ارزيابي شده براي پرورش انبوه کفشدوزک  )ماده/فرد( محاسبه شد. بر اساس پارامتر 22/5و  18/24، 37/24به ترتيب پروانه آرد 

sexmaculata هاي ه آرد با توجه به توليد تعداد افراد بيشتر شکارگر گزينههاي شته جاليز و پسيل پسته نسبت به تخم پروانميزبان
هاي ارايه شده براي پرورش انبوه شکارگر مورد بررسي به ويژه نرخ برداشت از کلني، گردد اعتبار متغير باشند. پيشنهاد ميتري ميمناسب

 ي از اين عامل کنترل بيولوژيک دست يافت.ادر شرايط پرورش انبوه مورد باز بيني قرار گيرد تا بتوان به توليد بهينه
 

 ، پرورش انبوه، جدول زندگي.Cheilomenes sexmaculataکنترل بيولوژيک،  :های کلیدیواژه
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کنه  با تغذیه روی Phytoseius plumifer (Phytoseiidae) اثر دما روی امید به زندگی و مرگ و میر کنه شکارگر
Eotetranychus hirsti (Tetranychidae) 

 لیال پورحسینی و ، جهانشیر شاکرمیفرشته بازگیر

 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان
 Bazgir.fe@gmail.com 

 

که در باغات ايران به طور آفات درختان انجير است، ترين ، يکي از مهمEotetranychus hirsti Baker & Pritchardکنه گياهخوار 
روي  هاز کنه هاي خانواده فيتوزيد Phytoseius plumifer Canestrini & Fanzagoاي پراکنده شده است. کنه شکارگر گسترده

 درجه 35و  30، 25، 20را دارد. در اين مطالعه اثرات چهار دماي ثابت  E. hirstiانجير است که توانايي تغذيه و توليدمثل روي کنه 
در رطوبت  E. hirstiبا تغذيه از مراحل نمفي  P. plumiferومير سلسيوس روي اميد به زندگي، آنتروپي جدول زندگي و درصد مرگ

هاي انجير بررسي شد. در هر دما به منظور تعيين ساعت تاريکي روي برگ 8ساعت روشنايي و  16درصد و دوره نوري  50 ± 5نسبي 
واحد آزمايش جديد  60هاي جفتگيري کرده به سن مورد استفاده قرار گرفت. مادههاي همتايي از تخم 60 پارامترهاي مذکور يک کوهورت

هاي اضافه حذف و فقط يک تخم روي هر واحد آزمايش باقي ماند. براي تعيين اميد به ها و تخمساعت ماده 12منتقل شدند و بعد از 
نتايج نشان دادند  واحدهاي آزمايش روزانه در زير استريوميکروسکوپ بررسي شدند. P. plumiferمير کنه شکارگر وزندگي و ميزان مرگ

در اولين روز زندگي  درجه سلسيوس کاهش مي يابد. ميزان اميد به زندگي 35تا  20با افزايش دما از  P. plumiferکه اميد به زندگي کنه 
در  )xe(روز بود. بيشترين و کمترين ميزان اميد به زندگي26و  39، 47، 58درجه سلسيوس به ترتيب حدود  35و  30، 25، 20در دماهاي 

در دماهاي  P. plumiferدرجه سلسيوس ديده شد. آنتروپي جدول زندگي  35و  20روز بود که به ترتيب در دماهاي  26و  58روزهاي 
کمترين و بيشترين ميزان اين پارامتر به ترتيب در  بود. 385/0و  217/0، 282/0، 448/0درجه سلسيوس به ترتيب برابر  35و  30، 25، 20

در  P. plumiferتخمين زده شده نشان داد که جدول زماني زنده ماني در کنه  Hدرجه سلسيوس اتفاق افتاد. پارامتر  20و  30دماهاي 
درجه  35و  30، 25، 20اي در دماه )xd(ومير ويژه سني . حداکثر نرخ مرگ) H(0.5 >تمام دماهاي آزمايش شده از نوع يک است 

نتايج نشان داد که درصد مرگ و مير در مراحل نابالغ بيشتر در مرحله  ثبت شد. 057/0و  025/0، 026/0، 064/0سلسيوس به ترتيب برابر 
درصد( و  09/9درجه سلسيوس ) 20ومير پروتونمف به ترتيب در دماي پروتونمف اتفاق افتاده است. بيشترين و کمترين ميزان درصد مرگ

درجه  20ومير براي مراحل تخم، الرو، پروتونمف و دئوتونمف در دماي درصد( مشاهده شد. حداکثر درصد مرگ 39/3درجه سلسيوس ) 30
درصد کاهش پيدا  5درصد تا  67/21ومير براي مراحل نابالغ از درجه سلسيوس درصد مرگ 30تا  20سلسيوس ايجاد شد. با افزايش دما از 

درصد رسيد. نتايج اين تحقيق در زمينه کنترل بيولوژيک کنه تارتن انجير مي  15درجه سلسيوس افزايش يافت و به  35در کرد، سپس 
 تواند مفيد باشد.

 .: آنتروپي جدول زندگي، مرگ و مير ويژه سني، کنه تارتن انجير، انجيرواژه های کلیدی
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 از ایران .Hirsutella Patمعرفی گونه جدیدی از قارچ 

 1پوراللهوردیو هانا حاجی 2متین ، شهال باقری1مهران غزوی

 پزشکی کشور، تهران، ایرانموسسه تحقیقات گیاه -1

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه -2

 

از های مختلفی ها هستند. گونهها و نماتدهای مختلف حشرات، کنهدشمن طبیعی گونه Hirsutellaهای مختلف جنس گونه

های طبیعی و زراعی جدا شده که قادرند جمعیت حشرات را در حد تعادل طبیعی  نگاه این جنس از روی حشرات در محیط

به منظور  Gyll. 1817  Amphimallon caucasicumای گندم های الرو سوسک قهوهآوری نمونهدارند. در جریان جمع

های قارچ بود از ها مملو از کالمیدوسپورروهای مرده که داخل بدن آنهایی از الشناسایی عوامل بیمارگر این سوسک، نمونه

از کوتیکول حشره  synemmaخاک جدا شد. با قرار دادن الروها درون محفظه مرطوب پس از گذشت چند روز تعداد زیادی 

راسیون میکروسکوپی تهیه و ها( درون الکتوفنل پرپاهای این قارچ )شامل سینما و مجموعه کالمیدوسپورخارج شد. از اندام

 6/2 -7/4خصوصیات زیر برای آن به ثبت رسید: دارای سینمای  ساده )فاقد انشعاب جانبی(، به رنگ سفید تا زرد به طول

اند. کنیدیوفورها متشکل از فیالیدهای نشسته ها در سینما به صورت نامتراکم در کنار هم واقع شدهمتر. میسلیوممیلی

(sessile) های کنیدیوم زا باشند. سلولرت انفرادی یا چندتایی در آرایش فراهم )ورتیسیله( یا غیر فراهم میبه صو

رنگ و با سطح خشن به طول تا چند گردن باریک(، کمی تیره 2فیالیدیک )با منوفیالیدیک )با یک گردن باریک(، اکثرا پلی

میکرومتر و در نیمه انتهایی  2/3-2/4( متورم و به پهنای ( و در قاعده )تا نیمی از طول95/7میکرومتر )میانگین  10-6

رسد. در بعضی موارد قسمت گردن وجود ( میکرومتر می5/0)گردن( بشدت باریک شده که پهنای آن به کمتر از یک )حدود 

نگ، با سطح صاف، ای، بیرها تک یاختهشوند. کنیدیومها مستقیما از انتها یا کنار قسمت متورم خارج مینداشته و کنیدیوم

میکرومتر، به صورت انفرادی یا تعداد کم  5/1-2( و به ضخامت 37/6)میانگین  5/6-7کمابیش دوکی شکل و خمیده به طول 

ای تقریبا کروی به های تک یاختهها. بدن الرو حشره میزبان مملو از کالمیدوسپوردرون الیه مخاطی در انتهای فیالید

شوند.  های حاصله ایجاد میسینما ها از جوانه زدن کالمیدوسپورها و در کنار هم قرارگرفتن هیف میکرومتر. 88/7×14/7ابعاد

های مسن به رنگ زرد روشن تا زرد تیره. سینما در با رشد کند، به رنگ سفید و در کشت SDAYپرگنه بر روی محیط 

رفولوژیک، میزبان، محل زیست و قابلیت کشت شود.با توجه به خصوصیات ممحیط کشت در حاشیه خارجی پرگنه مشاهده می

،که قبال از  H. versicolorمعرفی شده از ایران،  entomopathogenicهای سینتتیک این قارچ با تنها گونه روی محیط

دشمن  Hirsutellaهای مختلف جنس گذارد. گونهروی زنجرک افرا جدا شده متفاوت بوده و گونه جدیدی را به نمایش می

 ها هستند. ها و نماتدهای مختلف حشرات، کنهگونه طبیعی

 .Amphimallon caucasicumای گندم، : قارچ بیمارگر، سوسک قهوهواژه کلیدی
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 Sesamia cretica  سنتز و بررسی کارایی ترکیب سنتتیک فرومون جنسی ساقه خوار نیشکر،

  3و امیر چراغی 1نظری تابک ، سوسن 2، حسین رنجبر اقدم 2، حسین فرازمند1مهرداد تبریزیان

  ایران.بخش تحقیقات آفتکشها، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران،  -1

 بخش تحقیقات حشرات زیان آور، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران، ایران.  -2

 واز، ایران. موسسه تحقیقات نیشکر، اه -3
m_tabrizian2003@yahoo.com 

 

در کاهش محصول نقش عمده اي دارند. سـاقه خـواران  .Sesamia spp در اکثر مناطق زير کشت ذرت و نيشکر ايران، آفات ساقه خوار 
عليـرغم  Sesamia cretica   باشند در حال حاضر به دليل مشاهده خسارت روز افـزون داراي گونه هاي مختلفي مي Sesamiaجنس 

هـاي مـورد توجـه اسـتفاده از هاي جايگزين جهت کنترل آنها شده اسـت. يکـي از روشکنترل شيميايي  توجه خاصي به استفاده از روش

،  Sesamia creticaدليل عدم کارايي و عملکرد مناسب فرومون هاي وارداتي در شکار پروانه هاي نر فرومون هاي مصنوعي ميباشد. به
هاي اين گونه از مزارع نيشکر خوزستان جمع آوري و بعـد از جداسـازي شـفيره ابتدا شفيرهصه جزء اهداف اين پروژه بوده است.رفع اين نقي

 Avand-Faghih andمولکـول گـزارش شـده توسـط  3 مورد شناسايي قرار گرفـت.SPME  وسيله روشهاي نر و ماده، مواد فرار به

Frerot (2008)    ــامل در   11-hexadecen-1-ol-(Z)و 9-tetradecen-1-yl acetate-(Z)و  9-tetradecen-1-ol-(Z) ش
ميليگرم فرمولـه  2و  1،  5/0در  دوز هاي    80:10:10آزمايشگاه سنتز فرومون  موسسه تحقيقات گياهپزشکي کشور ساخته و به نسبت

در طرح بلوک کامل تصادفي در مـزارع نيشـکر  Silvandersonو  Russel  ،Econexنوع فرومون از شرکت هاي  3همراه گرديد و به
 %1آزمايش گرديد. نتايج نشان داد بين تيمارها اختالف معني دار در سـطح 1392تکرار  در سال زراعي  4موسسه تحقيقات نيشکر اهواز در 

رهـاي فرومـون هـاي و تيماA در گـروه  0.2083 , 0.1145 , 0.1562 با ميـانگين شـکار  2و  1،  5/0وجود داشت. تيمارهاي دوز 
قرار گرفتند. آناليز فرموالسيون فرومـون   Bدون شکار حتي يک پروانه در گروه  ب Silvandersonو  Russel  ،Econexشرکت هاي 

-9-(Z) وسيله دستگاه جرم سنجي و برگه آناليز  ارايه شده توسط شرکت هاي وارد کننده نشان دهنده وجـود دو مولکـول هاي وارداتي به

tetradecen-1-ol  و(Z)-9-tetradecen-1-yl acetate  در ساختار فرموالسيون آنها بـود. فرومـون هـاي وارداتـي هيچکـدام داراي
هاي مزرعه نيشکر  قادر به شکار همين دليل در آزمايشدر فرموالسيون خود نبودند و به 11-hexadecen-1-ol-(Z)مولکول سوم يعني  

دليل وجود اين مولکول  در ساختار فرموالسيون خود قادر بـه شـکار . فرومون ساخت موسسه بهرار گرفتندق Bپروانه آفت نبودند و در گروه 
نوع تله  2قرار گرفتند. در آزمايشي ديگر جهت تعيين نوع مناسب تله،   Aبود و تمامي دوزها در گروه  Sesamia creticaپروانه هاي نر 

در طرح بلوک کامل تصادفي مورد آزمايش قرار گرفتند. در اين آزمايش تيمارهاي تلـه  (Funnel Trap)و تله قيفي  (Delta trap)دلتا 
و تيمارهاي تله دلتا بـا   Aدر گروه  0.3309و   0.3663ميليگرم از فرومون ساخت موسسه با شکار متوسط  2ميليگرم و  1قيفي با دوز 

توان نتيجه گرفت جهت استفاده قرار گرفتند. لذا مي  Bدر گروه  0.0074و  0.0000ميليگرم ساخت موسسه با شکار متوسط  2و  1دوز 
مولکول ياد شده استفاده نمود و تله مناسب جهت شکار پروانه آفـت نـوع  3در فرموالسيون آن از  Sesamia creticaاز فرومون جنسي 

 قيفي بمراتب مناسب تر از نوع دلتا ميباشد.

 ، سنتز.کرساقه خوار نيشفرومون، : های کلیدیواژه
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در دماهای  Cenopalpus irani Dosse (Tenuipalpidae)شاخص های رشد جمعیت کنه تارتن دروغی ایرانی 

 مختلف

 جهانشیر شاکرمی ، شهریار جعفری وفرشته بازگیر

 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان

 Bazgir.fe@gmail.com  
 

از  روي درختان مختلف است که در ايران سيب اندرخت مهمت اآفيکي از  ،Dosse   Cenopalpus iraniتارتن دروغي ايراني، کنه
(، rهاي رشد جمعيت، به خصوص نرخ ذاتي افزايش جمعيت )، به و گياهان زينتي نيز گزارش شده است. آمارهپسته ،جمله گالبي، زيتون

ايمفيد هستند و عالوه بر اين، اثرات کلي دما و تغذيه روي سيل رشد جمعيت تحت شرايط آب و هوايي متداول و تغذيهبراي توصيف پتان
و  32، 30، 25، 20، 15ماني جمعيت را انعکاس مي دهند. در اين آزمايش، اثر شش دماي ثابت )رشد و نمو، توليدمثل و خصوصيات زنده

ساعت  8ساعت روشنايي و  16درصد و دوره نوري  50 ± 5رشد جمعيت اين آفت در رطوبت نسبي هاي درجه سلسيوس( روي آماره 5/33
(، نرخ ذاتي افزايش 0Rتاريکي مطالعه شد. براساس نرخ بقا و ميزان تخم ريزي روزانه در هر دماي ثابت، پارامترهاي نرخ خالص توليد مثل )

( DT( و ميانگين مدت زمان دو برابر شدن جمعيت )λي افزايش جمعيت )(، نرخ متناهT(، ميانگين مدت زمان يک نسل )rجمعيت )
دار بين مقادير پارامترهاي نامبرده شده در دماهاي مختلف، براي محاسبه شدند. به منظور تجزيه آماري و بررسي وجود اختالفات معني

و بيشترين ميزان نرخ ذاتي افزايش جمعيت به  تخمين واريانس از روش جک نايف استفاده شد. براساس نتايج به دست آمده، کمترين
درجه سلسيوس مشاهده شد. نرخ خالص  30در دماي  090/0 ± 00093/0درجه سلسيوس و  15در دماي  0075/0 ± 0003/0ترتيب 

سپس با ( افزايش يافت و 65/18 ± 65/0درجه سلسيوس ) 30( تا 29/2 ± 10/0درجه سلسيوس ) 15با افزايش دما از  )0R(توليد مثل 
( کاهش پيدا کرد. ميانگين مدت زمان يک نسل با افزايش دما کاهش يافت و ميزان 34/5 ± 17/0درجه سلسيوس ) 5/33افزايش دما تا 

روز به ترتيب در دماهاي  99/24 ± 39/0و  31/28 ± 33/0، 38/32 ± 29/0، 59/46 ± 38/0، 41/62 ± 76/0، 99/109 ± 62/2آن 
درجه سلسيوس به دست آمد. عالوه بر اين، نرخ متناهي افزايش جمعيت در دماهاي آزمايش شده به ترتيب  5/33و  32، 30، 25، 20، 15

بود. ميزان مدت  069/1 ± 0018/0و  091/1 ± 001/0، 095/1 ± 001/0، 053/1 ± 00061، 029/1 ± 0007/0، 007/1 ± 00033/0
درجه سلسيوس  30درجه سلسيوس تا  15روز با افزايش دما از  67/7 ± 079/0روز تا  65/91 ± 96/3زمان دو برابر شدن جمعيت از 

در  دتواننتايج اين پژوهش مي روز رسيد. 34/10 ± 256/0درجه سلسيوس افزايش يافت و به  5/33کاهش يافت و سپس با افزايش دما تا 
 .گيردبرنامه مديريتي موفق براي کنترل اين آفت مورد استفاده قرار  طراحي يک

 : سيب، پارامترهاي رشد جمعيت، نرخ ذاتي افزايش جمعيت، نرخ خالص توليدمثل.های کلیدیژهوا
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تأثیر خصوصیات ظاهری بسترهای حامل میزبان، بر برخی از ویژگی های زیستی زنبور پارازیتوئید 
Trichogramma embryophagum (Hymenoptera: Trichogrammatidae) 

 3ماشااهلل بلباسی و2مانی، شیما رح1فاطمه حقی گلباغی

  دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، گروه حشره شناسی و بیماری های گیاهی. -1

 دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه حشره شناسی.  -2

 .هپزشکیپردیس کشاورزی و منابع طبیعی، گروه گیاکرج،  دانشگاه تهران، -3
haghigolbaghi@gmail.com 

 

پرورش انبوه اين حشرات  بايد معطوف ي است کهارزش و اهميت در گروزيتوئيدها رااجراي موفق يک برنامه کنترل بيولوژيک با استفاده از پا
يتوئيدها بايد مورد توجه قرار گيرد، قابليت اين حشرات در جستجوي ميزبان است. در ترين اصولي که در توليد انبوه پارازشود. از جمله مهم

تواند منتهي به شکست در پرورش انبوه به مي ،دورآواقع، چشم پوشي از اين ويژگي، به دليل تغييري که در رفتار پارازيتوئيدها به وجود مي
 :.Trichogramma (Hymهاي رين پارازيتوئيدها گونهصورت تجاري شود. يکي از شناخته شده ترين و با اهميت ت

Trichogrammatidae) کنند. در بررسي پارازيته کردن تخم هايشان کنترل مي قهستند که شمار زيادي از حشرات آفت را از طري
 :Trichogramma embryophagum (Hymثير ويژگي بسترهاي مختلف بر پارامترهاي مختلف بيولوژيکي أحاضر، ت

Trichogrammatidae)  زمايش در قالب طرح کامال تصادفي با پنج تيمار و آزمايشگاهي مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين آدر شرايط
ساعت( انجام گرفت.   8به  16درصد و نسبت روشنايي به تاريکي  50±5، رطوبت نسبي C°1±25تکرار در شرايط کنترل شده )دماي  30

هم به عنوان شاهد استفاده شد. روي هر کدام از اي، کاغذ روغني و کاغذ کاهي بودند. از مقواي سفيد اغذ حولهتيمارها شامل کاغذ کالک، ک
بو و بيبا چسب بي Sitotroga cerealella Oliver (Lepidoptera: Pyralidae)ساعته(   24عدد تخم تازه ) 40اين بسترها، 

اي در دار قرار داده شدند. بسترهاي حاوي تخم ميزبان روزانه با هاي شيشهرون لولهرنگ چسبانده شد و هر کدام از بسترها جداگانه د
عسل قرار داده شد. -در داخل هر لوله يک زنبور قرار داده شد و در اختيار زنبورها مخلوط آبشدند. بسترهاي جديد داراي تخم جايگزين مي

ها و مقايسه ميانگين با شد. آناليز داده، روزانه ثبت مان مرگ آخرين زنبور مادهها تا زدر اين آزمايش، نرخ پارازيتيسم و طول عمر ماده
برآورد شد. به طور ميانگين بيشترين و کمترين  01/0دار بين تيمارها در سطح اندازه گيري و سطح اختالف معني SASاستفاده از نرم افزار 

تخم را پارازيته کردند. همچنين،  11/8 ±89/0و  94/31 ±62/3به ترتيب  نرخ پارازيتيسم مربوط به کاغذ کالک و کاغذ کاهي بود که
روز  76/14±1/2اي بود که به طور ميانگين به ترتيب هاي آزمايشي مربوط به کاغذ کالک و کاغذ حولهبيشترين و کمترين طول عمر ماده

ستدالل مي شود که خصوصيات فيزيکي کاغذ کالک، از جمله دادند. بر طبق نتايج به دست آمده اين گونه اروز را نشان مي 15/6±62/0و 
شود. بنابراين، استفاده از شفاف و يکنواخت بودن سطح آن، سبب تسهيل رفتار جستجوگري زنبور پارازيتوئيد ماده در يافتن ميزبان خود مي

 باشد. T.  embryophagumتواند بستر مناسب تري براي پرورش زنبورهاي پارازيتوئيد کاغذ کالک مي

 Trichogramma embryophagum.تخم ريزي، پارامترهاي بيولوژيکي،  بستر های کلیدی:واژه
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با استفاده تله  Kermania pistaciella Amsl (Lep.: Tineidae)پره چوبخوار پسته، بررسی نوسانات جمعیت شب

 فرمونی دلتا در باغات پسته کاشان

 3زادهرضا عسکریانو علی 2پور، حبیب عباسی1نجمه فخری

 پزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایرانکشاورزی، گروه گیاهشناسیارشد حشرهدانشجوی کارشناسی -1
 پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایرانبه ترتیب استاد، و دانشیار گروه گیاه - 3و  2 

n.fakhri292@yahoo.com 
 

کاري ايران خصوصاً منطقه يکي از آفات مهم درختان پسته در سراسر مناطق پسته Kermania pistaciellaپره چوبخوار پسته،  شب
هاي ت سرشاخهماه از محتويا 10نسلي بوده و الروهاي آن با ايجاد تونل الروي حدود کاشان است. اين حشره داراي سيکل زندگي يک

هاي ميوه، کاهش استحکام ها موجب خسارت شديد اقتصادي به خوشهکنند. تغذيه الروي در داخل سرشاخهيک و دو ساله پسته تغذيه مي
 هايکششود. بسياري از باغات پسته در ايران هرساله براي کنترل جمعيت آفت با استفاده از حشرهها ميها و از بين رفتن آنسرشاخه

منظور تخمين جمعيت  هاي فرموني بهباشد. از تلهشوند که تهديدي جدي براي محيط زيست و دشمنان طبيعي ميپرخطر سمپاشي مي
آفت، بررسي زندگي و رفتار و زمان ظهور و اوج و خاتمه دوره پرواز حشره در طبيعت، بررسي ميزان تاثير سموم، انتشار و پراکندگي، برهم

شود. براي مديريت تلفيقي تر شکار انبوه آفت براي کاهش جمعيت و جلوگيري از خسارت استفاده مييري و از همه مهمگزدن رفتار جفت
در باغات پسته کاشان مورد مطالعه  1394-95هاي چوبخوار پسته، نوسانات جمعيت حشرات بالغ با استفاده از تله فرموني دلتا در طي سال

عدد در هر هکتار در پنج  20هلند به تعداد  Ferobankگذاري شده با فرمون خريداري شده از شرکت طعمه هاي نوع دلتاقرار گرفت. تله
هاي برگ و ميوه در اواخر اسفندماه نصب گرديدند و هر سه روز يکبار تعداد باغ پسته منطقه کاشان )رقم اکبري( قبل ار باز شدن جوانه

فروردين ماه اين  31ماه شروع به جلب به تله نموده و تقريباً تا اسفند 18چوبخوار پسته از حشره نر شکار شده شمارش گرديد. حشرات نر 
براساس نتايج حاصل نخستين شکار حشره کامل، اوج پرواز و پايان شکار روز بطول انجاميد.  42روند ادامه داشت و دوره پرواز آنها حدود 

نتايج نشان داد که وقوع حداکثر پرواز حشرات نر در تله در پنج باغ  ثبت شد. ماهفروردين 31و  فروردين 8-12اسفند،  18ترتيب در تاريخ به
ها باعث بروز اين رسد شرايط آب و هوايي متفاوت اين باغماه متفاوت بود. بنظر ميفروردين 21تا  8مختلف متفاوت بود بطوريکه از تاريخ 

عدد متغير  52تا  4هاي مختلف متفاوت بود، بطوريکه ميانگين آن از واز هم در باغامر گرديده است. تعداد حشرات شکار شده در پيک پر
 30تا  25بود. مطالعات انجام شده در منطقه رفسنجان خروج حشرات کامل را از اوايل فروردين تا اواسط ارديبهشت و اوج پرواز را از 

ر دو منطقه کاشان و رفسنجان به دليل تفاوت در شرايط آب و هوايي دو شناسي آفت دماه برآورد کرده است. وجود تفاوت در زيستفروردين
درجه  12منطقه است. براساس مطالعات قبلي مجموع دماي موثر روزانه براي اوج ظهور حشرات کامل با توجه به آستانه حداقل حرارتي، 

ان ظهور حشرات کامل را تعيين نمود و براي کنترل آفت توان با توجه به دماي موثر روزانه در منطقه، زمباشد. بنابراين ميسلسيوس مي
 ريزي نمود.  برنامه

 ، تله فرموني دلتا.Kermania pistaciellaنوسانات جمعيت،  های کلیدی:واژه
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با استفاده از تله های نوری و تله  Cydia pomonellaمطالعه تطبیقی فعالیت حشرات کامل شب پره کرم سیب، 

 ی در شهرستان زنجانهای فرومونی دلتای

  مجید آزادی رضا صراف معیری وحمید

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
moayeri@znu.ac.ir 

 

رات اين محصول در صاد 1392درصد توليد در جهان را دار است. در سال  4توليد محصول سيب درختي در ايران از نظر کمي بيش از 
است  .Cydia pomonella Lهزار تن بوده است. يکي از آفات کليدي باغ هاي سيب در کشور آفت کرم سيب  200کشورمان بيش از 

که ساالنه خسارت هاي زيادي را به اين محصول وارد مي کند. از آنجا که الرو سن اول اين آفت در  مدت زمان کوتاهي پس از تفريخ 
باشد. روش معمول شود لذا موفقيت در برنامه هاي کنترل شيميايي اين آفت مستلزم شناخت دقيق از زمان سمپاشي مييب ميوارد ميوه س

رسد عواملي باشد. به نظر ميهاي دلتايي ميبراي تشخيص زمان اوج حضور الروهاي سن اول کرم سيب استفاده از فرومون جنسي در تله
ارج کشور، جلب فقط جنس هاي نر در تله هاي فروموني و از بين رفتن خاصيت چسپندگي تله ها به نظير واردات فرومون جنسي از خ

کند. هاي دلتايي فروموني را با محدوديت مواجه ميواسطه گرد وغبار به خصوص در سال هاي اخير چالش هايي هستند که استفاده از تله
امکان تخمين اوج  ظهور شب پره ها نوعي تله نوري  جهت مقايسه با تله  در اين تحقيق جهت تعيين ميزان جلب شب پره کرم سيب و

سانتي متر  13×18به شکل استوانه اي در ابعاد  PET)بدين منظور تله هايي از جنس پلي اتلين تترافتاالت ) فروموني طراحي و ساخته شد.
وات( با نور فرابنفش تعبيه گرديد.  1) LEDژ و يک المپ طراحي گرديد. در قسمت فوقاني هر تله پنل هاي خورشيدي و باتري قابل شار

منفذ براي ورود آفت تعبيه گرديد. از آب و مايع ظرفشويي هم در داخل تله ها براي به دام  26ليتر بود و اطراف آن  5/3حجم تله ها 
متر از هم کار  50هکتار و با فاصله حدود  3تکرار در باغي به مساحت  5هاي نوري و دلتايي در تلهانداختن شب پره ها استفاده گرديد. 

و آزمايش ها در  متري از سطح زمين نصب شد. بازديد از تله ها هر سه روز يک بار انجام شد 5/1در ارتفاع گذاشته شد. هر دو نوع تله 
بطور معني داري جلب بيشتري  ( 3/261. نتايج نشان داد تله هاي نوري )هاي کامل تصادفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتقالب بلوک

هاي هاي دلتايي در تاريخ. اوج فعاليت پروازي در نسل دوم و سوم در تله(p<0.05)( داشتند 6/203نسبت به تله هاي فروموني دلتايي )
 .Cهاي ي شب پرهتيرماه ثبت شد. در اين مقاله اوج فعاليت پرواز 31و  21هايمرداد و همچنين در تله هاي نوري در تاريخ 16تير و  24

pomonella .در دو نوع تله با هم مقايسه و ميزان دقت آنها مورد بحث قرار خواهد گرفت 

 ، فرومون.زنجان نور، تله، ب،يس کرمهای کلیدی:واژه
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مقایسه اثر نورهای مختلف در جلب شب پره کرم سیب در تله های نوری و نوری فرومونی در باغات سیب 

 شهرستان زنجان

 حمید رضا صراف معیری و آزادیمجید 

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان
majid.azadi@znu.ac.ir 

 

د در يکي از آفات مهم باغات سيب در ايران است. از آنجاييکه اين آفت از ميوه سيب تغذيه مي کن  Cydia pomonella (L.)کرم سيب 
صورتي که کنترل نشود مي تواند خسارت قابل توجه اي به اين محصول وارد نمايد. در ايران کنترل شيميايي روش مرسوم براي کنترل اين 
آفت محسوب مي شود و ساليانه مقادير زيادي آفت کش بر عليه اين آفت در باغات سيب مورد استفاده قرار مي گيرد. شکار انبوه اين آفت 

تواند به عنوان ابزاري در مديريت تلفيقي اين آفت مورد استفاده قرار گيرد. در اين ده از تله هاي فروموني، نوري و نوري فروموني ميبا استفا
تحقيق با طراحي و ساخت يک تله نوري ميزان شکار شب پره هاي کرم سيب در طيف هاي نوري مختلف مورد ارزيابي و مقايسه قرار 

سانتي متر طراحي گرديد. در  13×18به شکل استوانه اي در ابعاد PET)ه هايي از جنس پلي اتلين تترافتاالت )گرفت. بدين منظور تل
وات( براي توليد نور تعبيه گرديد.  1) LEDقسمت فوقاني هر تله پنل هاي خورشيدي و باتري قابل شارژ براي توليد انرژي و يک المپ 

منفذ براي ورود آفت تعبيه گرديد. از آب و مايع ظرفشويي هم در داخل تله ها براي به  26راف آن ليتر بود که اط 5/3ظروف تله ها با حجم 
دام انداختن شب پره ها استفاده گرديد. تيمارها عبارت بودند از نورهاي آّبي، فرابنفش، زرد، سفيد که بدون فرومون و همچنين با حضور 

متري از سطح زمين نصب گرديد و آزمايش ها در قالب بلوک 5/1رديد. تله ها در ارتفاع فرومون با شاهد )بدون فرومون و نور( مقايسه گ
هاي کامل تصادفي در پنج تکرار در باغي به مساحت سه هکتار و در مدت يک ماه در شهرستان زنجان انجام گرفت. نتايج نشان داد که 

نيز بيشترين  تیمارها. در مقايسه (p<0.05)اختالف معني داري داشت تعداد شب پره هاي جلب شده در تمام تيمارها در مقايسه با شاهد 

و کمترين حشرات شکار شده صرف نظر از نوع جنس )نر/ماده( به ترتيب در تله هاي نوري فروموني مربوط به ماوراي بنفش به همراه 
يسه نورهاي مختلف بدون حضور فرومون نيز تله با نور عدد بود. در مقا 291عدد و نور زرد به همراه فرومون با تعداد 2161فرومون با تعداد 

عدد کمترين جلب حشرات کامل را داشت که اين اختالف معني  133عدد بيشترين جذب و تله با نور زرد با  1298ماوراي بنفش با تعداد 
را در اين تله طراحي شده داشت و مي . بطور کلي نتايج نشان داد نور فرابنفش به همراه فرومون بيشترين شکار انبوه(p<0.05)دار بود 

در شرايط مزرعه  C. pomonellaتواند به عنوان ابزاري در شکار انبوه اين آفت پس از بررسي ميزان تاثيرگذاري آن در کاهش خسارت 
 اي مورد استفاده قرار گيرد.

 .زنجان نور، تله، ب،يس کرمهای کلیدی:واژه
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موریانه کنترل  جهت جلب وی و نیشکر به عنوان طعمه ارزیابی کارایی ساقه های نی معمول
MicrocerotermesdiversusSilvestri (Isoptera: Termitidae) 

 2 والدن پورسرتیپ1،معصومه ضیایی 1پوربهزاد حبیب ،1مرجان اختالط

 گروه گیاهپزشکی،دانشکده کشاورزی،دانشگاه شهید چمران اهواز -1
 صنعتی  خاتم االنبیاء بهبهان دانشگاهمنابع طبیعی، گروه صنایع چوب و کاغذ،دانشکده -2

marjan_ekhtelat@yahoo.com 
 

به عنوان حريص ترين و مخرب ترين گونه ي موريانه موجود در استان خوزستان MicrocerotermesdiversusSilvestri  موريانه
ذايي وسيع بوده و توانايي ايجاد اجتماعات ثانويه در ديوارها و سقف اماکن و نيز روي درختان را دارد. ريشه کني داراي حوزه جستجوگري غ

و کنترل  اين گونه توسط روش هاي رايج مانند عمليات دريل کاري و تزريق حشره کش به داخل زمين، با مشکالتي مواجه بوده و در 
تفاده از طعمه هاي مسموم به طور گسترده به عنوان يک روش نوين و بي خطر براي محيط زيست در اس برخي موارد کارآيي الزم را ندارد.

کنترل موريانه هاي زير زميني پذيرفته شده است. مواد مختلفي جهت ساختن طعمه هاي مناسب و جلب کننده  براي موريانه هاي زير 
تغذيه اي موريانه هدف به ساقه هاي ني معمولي و نيشکر در شرايط صحرايي واکنش زميني مورد آزمايش قرار گرفته اند. در اين تحقيق، 

سانتي متر(  20مورد ارزيابي قرارگرفت. جهت انجام اين آزمايش، ابتدا ساقه هاي ني معمولي و نيشکر )تيمارها( به يک اندازه )به طول 
اده شدند. سپس ساقه ها را وزن نموده و به صورت دسته هاي درجه سانتي گراد قرار د 70برش داده و به مدت سه ساعت در آون در دماي 

تايي بسته بندي شدند. قطعه زميني آلوده به موريانه هدف به عنوان محل اجراي آزمايش انتخاب شد. قبل از کاشت ني ها، به منظور  4
ه گرديد. زماني که قطعات چوبي توسط تعيين فعاليت موريانه ها، از تله هاي تعبيه شده در خاک شامل بلوک هاي چوبي راش استفاد

تکرار و به مدت  4موريانه هاي هدف آلوده شدند به آرامي از خاک خارج و با دو دسته ني معمولي و نيشکر جايگزين شدند. اين آزمايش در 
زمايشگاه منتقل و ميزان انجام گرفت. بعد از يک ماه نمونه برداري انجام شد و دسته هاي ني و نيشکر آلوده به آ 1394يک ماه در سال

 tو آزمون  SPSSها با استفاده از نرم افزار تغذيه از ني ها با قرارگيري دوباره در آون و وزن نمودن محاسبه گرديد. تجزيه وتحليل داده
 05/155±92/14 براي دو نمونه مستقل انجام شد. بر اساس نتايج بدست آمده ميانگين تغذيه از ساقه هاي نيشکر و ني معمولي به ترتيب

گرم بود که در سطح احتمال پنج درصد اختالف معني داري بين  تيمار ها مشاهده شد به طوري که بيشترين ميزان جلب  33/24 ±71/3و
و تغذيه موريانه مربوط به تيمار حاوي ساقه هاي نيشکر بود. بنابر نتايج ذکر شده مي توان از ساقه هاي نيشکر به عنوان ماده سلولزي 

ت افزايش جلب و تغذيه موريانه ها در ساخت طعمه سمي يا به تنهايي به عنوان تله براي جمع آوري موريانه ها جهت انجام آزمون جه
  هاي آزمايشگاهي استفاده  نمود. 

 تغذيه.موريانه هاي زير زميني، طعمه مسموم، های کلیدیها: واژه
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 Habrobracon hebetor (Say)رافی زنبور پارازیتویید های مختلف غالت بر پارامترهای دموگتاثیر میزبان

(Hym.: Braconidae) 

 فریبا مهرخو و نرگس مصطفی زاده

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران،
 n_mostafazade@yahoo.com 
 

يکي از مهمترين ميزبان هاي آزمايشگاهي جهت تکثيـر و پـرورش دشـمنان  Ephestia kuehniella Zellerد شب پره مديترانه اي آر
ــکارگره ــي  ش ــانواده  ا )طبيع ــاي خ ــالتوري ه ــاMiridaeو ســن شــکارگر  Chrysopidaب ــد ه  Trichogrammidae)( و پارازيتوئي

توئيد خارجي و اجتماعي الرو تعداد زيادي از پروانه ها اسـت. پارازي  Habrobracon hebetorاستفاده مي شود. زنبور  (Braconidaeو
  Noctuidaeو  Gelechidaeبنابراين، به عنوان يکي از مهمترين عوامل کنترل بيولوژيکي در محصوالت زراعي عليه شـب پـره هـاي 

پارامترهاي زيستي و دمـوگرافي سـطح اول  نظير کرم قوزه پنبه و پروانه مينوز گوجه فرنگي به کار گرفته شده است. کيفيت رژيم غذايي بر
دهـد و از مصرف کننده ) بيد آرد( و سطح دوم مصرف کننده ) زنبور پارازيتوئيد( موثر بوده و کارايي دشمن طبيعي را تحـت تـاثير قـرار مـي

وجود ندارد، لـذا  H.heberorتوئيد آنجائيکه اطالعات کافي و جامعي در زمينه تاثير ميزبان گياهي به ويژه غالت بر دموگرافي زنبور پارازي
اين تحقيق با هدف تعيين تاثير ميزبان هاي مختلف غالت )گندم، جو و ذرت( بر پارامترهاي دموگرافي نظير پارامترهاي  توليد مثل و رشـد 

ام گرفـت. انجـ E.kuehniellaپرورش يافته روي الروهـاي سـن پـنجم  بيـدآرد  Habrobracon hebetorجمعيت زنبور پارازيتوئيد 
( %60±5گراد و رطوبت نسبي درجه سانتي 25±1، دماي ساعت تاريکي 10ساعت روشنايي و  14نوري  آزمايش در شرايط اتاق رشد )دوره

استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد که غالت مختلف بـر  Careyانجام شد. جهت تشکيل جدول ويژه توليد مثلي و رشد جمعيتي از روش 
تخـم( زنبـور  82/60و  93/42، 42/42تخـم( و بـاروري ) 54/25و  46/18، 51/19تاثير گذاشته بود. نرخ خالص بارآوري ) دموگرافي زنبور

تخم(  14/43و  86/39، 03/43به ترتيب روي ميزبان هاي مختلف )گندم، جو و ذرت( بود. نرخ ناخالص بارآوري ) H.heberorپارازيتوئيد 
تخم( روي ميزبان هاي فوق الذکر به دست آمد. ميانگين تعداد تخم در هر روز به ازاي هر فرد مـاده  68/102و  72/92، 54/93و باروري )

هـاي زنبور پارازيتوئيد روي ميزبـان (oR)تخم در هر روز بود. نرخ خالص توليد مثل  40/5و  54/2، 50/5هاي مذکور به ترتيب روي ميزبان
ماده/ماده/روز متغيـر بـود. مـدت 24/0تا  21/0از (mr)ده/روز بود، نرخ ذاتي افزايش جمعيت ماده/ما 71/35و  83/21، 87/23فوق به ترتيب 

روي ميزبـان ذرت در  (λ)روز بود. نرخ متنـاهي افـزايش جمعيـت  87/2و  22/3، 15/3روي ميزبان هاي مذکور   (DT)زمان دوبرابر شدن
تايج حاصله نشان داد که ذرت به دليل باال بودن پارامترهـاي توليـد مثلـي و ( بود.  ن23/1( و در جو در پايين ترين حد )27/1باالترين حد )

رشد جمعيتي )نرخ خالص توليد مثل، نرخ ذاتي افزايش  جمعيت( و کوتاه بودن مدت زمان يک نسل و دوبرابر شدن جمعيت، ميزبان مناسبي 
 شود.جهت پرورش الرو بيد آرد و به تبع آن زنبور پارازيتوئيد مذکور محسوب مي

 ، غالت.Habrobracon hebetor  ،Ephestia kuehniellaپارامترهاي دموگرافي،   های کلیدی:واژه
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 Eretmocerusپارازیتویید زنبور توسط Trialeurodes vaporariorumترجیح سنین پورگی سفیدبالک گلخانه 

delhiensis  

 2اللهیاری حسین و 1جمشیدنیا ارسالن ،1فرابراهیمی جعفر

 تهران دانشگاه ابوریحان، پردیس گیاهی، هایبیماری و شناسیحشره گروه -1

 تهران دانشگاه طبیعی، منابع و کشاورزی پردیس گیاهپزشکی، گروه -2
jafar.ebrahimi@ut.ac.ir 

 

 که اشدبمي زاماده و اويژنيک سين يگونه يک delhiensis Mani Eretmocerus( Hym.: Aphelinidae) پارازيتوييد زنبور

 تحقيق. کندمي پارازيته را Trialeurodes vaporariorum Westwood (Hem.: Aleyrodidae) گلخانه سفيدبالک هايپوره

 سوپرچِف رقم فرنگي گوجه گلخانه در تغذيه از گياه سفيدبالک پورگي مختلف اين زنبور روي سنين ارزيابي منظور به حاضر
(Lycopersicon esculentum L. Cultivar Super-chief )هايآزمون گلخانه، سفيدبالک پورگي سنين ترجيح براي. شد انجام 

انتخاب شد به طوري که  فرنگي گوجه برگ يک روي پوره 25 پورگي سن هر از انتخابي آزمون براي. گرفت صورت انتخابي غير و انتخابي
جداگانه روي يک  طور به پوره 25 پورگي سن هر از انتخابي، رغي آزمون در اما در يک برگ گوجه فرنگي هر چهار سن پورگي وجود داشت

 زنبور يک پتري ظرف هر درون سپس شد داده قرار مرطوب صافي کاغذ روي مترسانتي 8 پتري ظروف دورن گرديد. انتخاب برگ گياه
 ميزان ساعت 24 از بعد. شد انجام ارتکر 50 با آزمون هر. گرديد رهاسازي ساعت 12 از کمتر عمر طول با .delhiensis  E پارازيتوييد

 و پارازييتيسم براي ارجح سنين ترتيب اين به و گرديد ثبت آزمون هر در تفکيک به شده تغذيه هايپوره ميزان و شده پارازيته هايپوره
 نسبي رطوبت وس،سلسي درجه 25±1 دماي در شده کنترل شرايط در هاآزمايش تمام. گرديد مشخص .پارازيتوييد زنبور توسط تغذيه

 آزمون در پارازيتيسم ميزان که داد نشان نتايج. گرفت صورت رشد اتاقک در( روشنايي: تاريکي) ساعت 16:8 نوري دوره و درصد 5±65
 غير آزمون در اما درصد 16/18±4/1 و 36/46±28/2 ،48/14±71/0 صفر، ترتيب به پورگي چهارم و سوم دوم، اول، سنين روي انتخابي
 حالي در بود درصد 88/20±95/0 و 68/56±01/2 ،28/27±1/2 ،68/9±5/0 ترتيب به پورگي سنين اين روي پارازيتيسم ميزان ،انتخابي

 ،14±50/1 ،16/6±12/0 ترتيب به پورگي چهارم و سوم دوم، اول، سنين روي انتخابي آزمون در پارازيتوييد زنبور اين تغذيه ميزان که
 و 08/8±5/0 ،96/10±1/1 ،52/7±4/0 ترتيب به سنين اين روي تغذيه ميزان انتخابي، غير درآزمون ولي درصد 4±3/0 و 61/0±68/10
 پورگي چهارم و اول سنين بين آماري دارمعني تفاوت انتخابي غير و انتخابي آزمون دو هر در ولي شد مشاهده درصد 65/0±52/3

 انتخابي غير و آنتخابي آزمون دو هر در پژوهش، اين نتايج اساس بر. نشد همشاهد پارازيتوييد زنبور توسط تغذيه جهت گلخانه سفيدبالک
. شد داده ترجيح .delhiensis  Eپارازيتوييد زنبور توسط گلخانه سفيدبالک پورگي دوم سنين تغذيه براي و سوم سنين پارازيتيسم براي

 نيز ميزبان از تغذيه طريق از پارازيتيسم، بر عالوه ،E. delhiensis پارازيتوييد زنبور بودن اويژنيک سين و زاماده به توجه با بنابراين،
 . گيرد قرار استفاده مورد گلخانه سفيدبالک جمعيت کاهش و مديريت جهت تواندمي که کند تنظيم را ميزبان جمعيت تواندمي

  بيولوژيک، آزمون انتخابي. کنترل پارازيتيسم، های کلیدی:واژه
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روی  Habrobracon hebetor (Say) (Hym: Braconidae)های زیستی زنبور پارازیتویید گیواکنش تابعی و ویژ

پرورش یافته روی  ،Ephestia kuehniella Zeller (Lep. Pyralidae) الرو سن پنجم شب پره مدیترانه ای آرد،

 غالت مختلف

 فریبا مهرخوو  نرگس مصطفی زاده

 اه ارومیه، ارومیه، ایران،گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگ
 n_mostafazade@yahoo.com 

ــد  ــوه توليــد شــده و جهــت کنتــرل Habrobracon hebetor Say (Hym.: Braconidae) زنبــور پارازيتوئي ــه صــورت انب ب
کـه بـه عنـوان يکـي از مهمتـرين عوامـل کنتـرل بيولوژيـک مرحله الروي آفات مختلف زراعي و انبـاري بـه کـار مـي رود، بـه طـوري 

ــب ــاي پرهش ــه  Noctuidaeو   Pyralidaeه ــره مديتران ــب پ ــاي ش ــا و الروه ــود. تخمه ــي ش ــوب م  Ephestia، آرداي محس

kuehniella Zeller (Lep.: Pyralidae) آينـد. از آنجائيکـه، تـاثير ، ميزبـان مناسـبي بـراي پـرورش ايـن زنبـور بـه حسـاب مـي
ژيم غـذايي بـر سـطوح بـاالي تغذيـه اي مـوثر اسـت، لـذا هـدف از انجـام ايـن تحقيـق، تعيـين تـاثير ميزبـان هـاي مختلـف غـالت ر

پــرورش يافتــه روي الروهــاي ســن   H.hebetor)گنــدم، ذرت و جــو( بــر واکــنش تــابعي  و خصوصــيات زيســتي زنبــور پارازيتوييــد
رطوبــت لســيوس، درجــه س 25±1دمــاي يش هــا در شــرايط آزمايشــگاهي )مــي باشــد.  تمــامي آزمــا  E.kuehniellaپــنجم  بيــدآرد 

ــوري  دوره و %60±5نســبي  ــاريکي 10ســاعت روشــنايي و  14ن ــراکم هــاي ســاعت ت ــابعي، از ت ــايش واکــنش ت ( انجــام شــد. در آزم
ترهـاي زيســتي، تکـرار اسـتفاده گرديـد. جهـت مطالعـه پارام 10عـددي( سـن پـنجم الرو شـب پـره آرد بــا  32و  16، 8، 4، 2مختلـف )

بـدين تريـب، طـول  و  زنبـور اسـتفاده شـد و روزانـه چهـار عـدد الرو ميزبـان در اختيـار زنبـور قـرار گرفـت هـم سـن عدد تخـم 70از 
زنبـور هريک از مراحل مختلف زيستي زنبـور ثبـت گرديـد. نتـايج حاصـله نشـان داد کـه نـوع ميزبـان گيـاهي بـر  نـوع واکـنش تـابعي 

H.hebetor  ه و واکـنش تـابعي پارازيتوئيـد نسـبت بـه تـراکم هـاي مختلـف ميزبـان از نـوع دوم بـود و ايـن درحـالي بـود تاثير نداشت
کــه ميزبــان هــاي گيــاهي بــر پارامترهــاي واکــنش تــابعي )قــدرت جســتجو و زمــان دســتيابي بــر ميزبــان( تــاثير گذاشــته بودنــد. نــرخ 

ــور پارازيتوئيــد  ــه،  H.hebetorجســتجوي زنب ــ نســبت ب ــه ترتيــب الروهــاي تغذي ــدم، ذرت و جــو( ب ،  0234/0ه شــده از غــالت )گن
ــان روي ذرت ) 0159/0و   0623/0 ــه ميزب ــتيابي ب ــان دس ــاهترين زم ــود. کوت ــدم )4675/0ب ــوده و گن ــو )792/0( ب ( در 386/4( و ج

، 57/11تيــب هــاي ) گنــدم، ذرت و جــو( بــه ترروي ميزبــان  H.hebetorرتبــه بعــدي قــرار داشــتند. ميــانگين مراحــل نابــالغ زنبــور 
روز بــود.  00/12و  33/14، 00/10هــاي غــذايي مــذکور بــه ترتيــب روز بــود. طــول عمــر زنبورهــاي مــاده روي رژيــم 42/10و  67/10

بــه   H.hebetorروز( بــود. بيشــترين طــول دوره تخمريــزي و بــاروري زنبــور  57/7بيشــترين طــول عمــر زنبورهــاي نــر روي گنــدم )
 -تخــم/ مــاده/روز( بــود. نتــايج ايــن تحقيــق نشــان داد کــه در اثــرات متقابــل ميزبــان 50/3اروري )روز( و بــ20/12ترتيــب روي ذرت، )

ذرت نسبت بـه سـاير ميزبـان هـا نقـش بيشـتري داشـته و دليـل ايـن امـر مربـوط بـه افـزايش H.hebetor پارازيتوئيد و کارايي زنبور 
ــول دور ــاهش ط ــان، ک ــه ميزب ــتيابي ب ــان دس ــدت زم ــاهش م ــتجوگري، ک ــدرت جس ــول دوره ق ــترين ط ــالغ، بيش ــل ناب ــاي مراح ه ه

 تخمريزي و باروري زنبور، روي الروهاي تغذيه شده از ذرت بود. 

 غالت. ،Habrobracon hebetor  ،Ephestia kuehniella هاي زيستي، واکنش تابعي، ويژگيهای کلیدی: واژه
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روی  Macrocheles muscaedomesticae (Acari: Macrochelidae)پارامترهای رشد جمعیت کنه شکارگر 

 در شرایط آزمایشگاهی Musca domesticaمگس خانگی 

 2و علیرضا نعمتی 1، پرویز شیشه بر1سارا فرحی

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران. -1

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد -2

sara.farahi@gmail.com 
 

 فراوان اهميت داراي بيولوژيک کنترل در تخم و الرو دوباالن آفت از تغذيه دليل به کودها ساکن استيگماياي ميانهاي کنه از برخي
ها که داراي پروتئين از مهمترين اين دوباالن است که به طور طبيعي به اين محيط L. Musca domesticaمگس خانگي  .هستند

از مهمترين شکارگرهاي مگس خانگي   Macrocheles muscaedomesticae(Scopoli)کنه شکارگر  د.شوزيادي هستند، جلب مي
باشد. اين کنه شکارگر تاکنون از مناطق مختلفي از ايران گزارش شده است که قادر به تغذيه از تخم و الرو سنين اول مگس خانگي مي

درجه سلسيوس،  28 ±1اين کنه شکارگر در شرايط آزمايشگاهي )دماي  است. در اين مطالعه زيست شناسي و پارامترهاي رشد جمعيت
 و تهيه کلني درصد( بررسي شد. در ابتدا اقدام به پرورش 70-65ساعت تاريکي و رطوبت نسبي  10ساعت روشنايي و  14دوره نوري 

 به شکر و شير مخلوط از آب و بالغين تغذيه جهت شدند و رهاسازي آستيني هاي قفس در کامل مگس حشرات خانگي گرديد. مگس
 گندم سبوس آرد، خرما شيره، يونجه پودر از مخلوطي حاوي پرورش يک محيط از، هامگس تخمريزي جهت .گرديد خشک استفاده صورت

ذيه ها روزانه قبل از تفريخ، از محيط پرورش به کمک قلم موي نرم جدا شدند و جهت تغاستفاده شد. تخم هاي مگس آب در داخل قفس و
کنه  کلني تشکيل نيز از کود گاوي در اهواز به کمک قيف برليز جدا و جهت M. muscaedomesticaeکنه از آنها استفاده گرديد. کنه 

سانتيمتر که حاوي کود گاوي سترون و فشرده شده بود تشکيل شد.  5/3و ارتفاع  6استفاده شد. کلني کنه در ظروف پالستيکي به قطر 
سانتيمتر حاوي کود سترون گاوي،  1×1هايي به ابعادجفت کنه نر و ماده درون محفظه 28تخم حاصل از  64کارگر با جدول زندگي کنه ش

، 25/6±18/0، 01/16±19/0آغاز گرديد. ميانگين طول دوره مراحل مختلف رشدي تخم، الرو، پوره سن اول و پوره سن دوم به ترتيب 
 ±34/1و  11/30 ±69/0نين ميانگين طول عمر کنه هاي کامل نر و ماده به ترتيب ساعت بود. همچ 89/24±46/0و  62/22 39/0±

بود. بر  51/128 ± 40/1و ميانگين کل تعداد تخم توليد شده توسط هر ماده  4/3 ±08/0روز بود. ميانگين تخم روزانه هر کنه ماده  62/38
( 0R، نرخ خالص زادآوري )1-روز 017/0±294/0( rيش جمعيت )مرحله رشدي، نرخ ذاتي افزا -اساس نتايج جدول زندگي دو جنسي سني

بود. روز  352/0±588/13( Tو ميانگين مدت زمان يک نسل )1-روز 023/0±341/1( λ، نرخ متناهي افزايش جمعيت )960/7±216/54
نگي طي کند و شايد بتواند نامزدي نتايج نشان داد که اين کنه شکارگر مي تواند به خوبي مراحل رشدي خود را با تغذيه از تخم مگس خا

 براي کنترل بيولوژيک مگس خانگي باشد.  

 ، بيولوژي، پارامترهاي جدول زندگي.Macrocheles muscaedomesticae ، Musca domestica: های کلیدیواژه
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 ی مختلف، در دماهاTuta absoluta (Lep., Gelechiidae)پره مینوز گوجه فرنگی،های جدول زندگی شبآماره

 و کاظم کهتری راحیل اسدی

 گروه حشره شناسی کشاورزی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسالمی، مرودشت، ایران

rahil_asadi@yahoo.com  

 

ايران و بسياري از نقاط ديگر جهان  يکي از آفات مهم و اقتصادي گوجه فرنگي در  Tuta absoluta (Meyrick)مينوز گوجه فرنگي، 
 10درجه سلسيوس، رطوبت نسبي 35و  30، 25، 20، 15در پنج دماي ثابت   T. absolutaهاي جدول زندگي است. در اين تحقيق آماره

روي  ه عدد تخم همسن تازه گذاشته شد 100ساعت تاريکي مورد بررسي قرار گرفت.  8ساعت روشنايي و  16درصد و دوره نوري  60 ±
حشره ماده در هر دما تعيين شد. نمونه ها روزانه مورد بررسي  15انتخاب و مرگ و مير مراحل مختلف رشدي و باروري روزانه  گياه ميزبان

هاي رشد جمعيت اين آفت بر اساس نرخ بقا و تخمريزي روزانه، آماره قرار گرفته و آزمايش تا زمان مرگ آخرين فرد ماده ادامه يافت. 
( و مدت T(، متوسط طول يک نسل )λ(، نرخ متناهي افزايش جمعيت )r(، نرخ ذاتي افزايش جمعيت )0Rل نرخ خالص توليد مثل )شام

محاسبه شدند. بيشترين نرخ بقا در   SASنرم افزار آماريو Jackknife استفاده از روش ( در هر دما با DTزمان دو برابر شدن جمعيت )
درجه سلسيوس مشاهده شد. اميد  35در دماي  43/0درجه سلسيوس و کمترين آن  20در دماي  93/0يزان زمان ظهور حشرات کامل به م

روز و  81/10و  11/17، 53/29، 17/35، 23/46درجه سلسيوس به ترتيب  35و  30، 25، 20، 15به زندگي در ابتداي آزمايش در دماهاي 
روز تعيين شد. کمترين و بيشترين  31/5و  56/9، 63/21،33/16، 22/27تيب در ابتداي ظهور حشرات کامل در دماهاي ذکر شده به تر

 /.21 ± 01/0و  07/0 ± 01/0 درجه سلسيوس 20و 35مقادير نرخ ذاتي افزايش جمعيت مينوز گوجه فرنگي به ترتيب در دماهاي 
،  54/37، 05/43، 31/3معناداري بوده و به ترتيب  )ماده/ماده/روز( به دست آمد. مقادير نرخ خالص توليد مثل در دماهاي فوق داراي تفاوت

، 14/1، 27/1، 01/1)ماده/ماده/نسل( تعيين شد. مقادير نرخ متناهي افزايش جمعيت در دماهاي مورد مطالعه به ترتيب  74/7و  03/20
درجه  35اقل ميزان خود در دماي )ماده/ماده/روز( به دست آمد. ميانگين طول يک نسل با افزايش دما کاهش يافت و به حد 02/1و  09/1

روز( رسيد. عالوه بر اين، مقادير مدت زمان دو برابر شدن جمعيت اين آفت مهم در دماهاي ذکر شده به ترتيب 24/10 ± 18/0سلسيوس )
هاي جدول ره)روز( برآورد شد. نتايج فوق نشان داد که دما به عنوان مهمترين عامل محيطي، آما 11/13و  83/9، 68/3، 36/3، 06/12

 زندگي پروانه مينوز گوجه فرنگي را تحت تاثير قرار مي دهد.

 مينوز، گوجه فرنگي، دما، توليد مثل. های کلیدی:واژه
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 Neoseiulus (Acari: Phytoseiidae)بررسی استفاده از بسترهای مختلف برای پرورش انبوه کنه شکارگر

californicus  

 2نژاد و رضا جوان 1مریم رضائی 

 پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایرانبخش جانورشناسی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاه-1
 ،گروه هوا شناسی، دانشگاه علوم، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران -2

.ac.irmarezaie@ut 
  

هاي آفت گياهي و شکارگر بسياري از کنه ،Neoseiulus californicus  (Acari: Phytoseiidae) (McGregor)کنه شکارگر
ها است. در اين پژوهش براي پرورش انبوه اين شکارگر در خانهگردد. اين کنه از دشمنان طبيعي موثر در گلحشرات کوچک محسوب مي

ساعت تاريکي( از بسترهاي  8ساعت روشنايي و  16درجه سلسيوس و  27±1درصد و دماي  70±5ت نسبي شرايط آزمايشگاهي )رطوب
استفاده شد. در هر ظرف  فرنگي، برگ توت و برگ خيار( و بسترهاي مصنوعي )صفحات پالستيکي(گياهي متنوع )برگ لوبيا، برگ توت

 :Tetranychus urticae Koch (Acariتخم کنه  100مورد آزمون و ماده کنه شکارگر سه روزه به همراه بستر گياهي  15پرورش  

Tetranychidae)   10، 5تکرار انجام شد. بعد از مدت زمان  20گرم گرده ذرت به صورت روزانه قرار داده شد. آزمون ها در  10به همراه 
 60/17±07/1فرد( و تخم ) 40/17±02/2تحرک )هاي شکارگر )مروز، تعداد افراد در هر ظرف شمارش شدند. ميانگين تعداد کنه 14و 

 63/24±5/1هاي شکارگر در بسترهاي مصنوعي )درصد بيشتر از ميانگين تعداد کنه 95داري در سطح تخم( در شمارش اول به طور معني

تحرک( و تخم فرد م 61/29±5/0هاي شکارگر ))تخم(( است. در شمارش دوم ميانگين تعداد کنه 89/12±95/0فرد متحرک( و تخم )

داري بيشتر از ميانگين تعداد شکارگرها در بسترهاي مصنوعيبود. در شمارش سوم يعني دو هفته بعد از تخم( به طور معني 55/0±89/14)

فرد( بيشتر از تعداد افراد در کلني 42/32±06/4انجام آزمون هم اختالف بيشتري مشاهده شد. تعداد افراد متحرک در بسترهاي گياهي )

فرد( است. تعداد تخم در بسترهاي مصنوعي دو هفته بعد از انجام آزمون به صفر رسيد. در  80/8±73/0ي با بسترهاي مصنوعي )ها

 40/14±80/2فرنگي )فرد( و تعداد تخم در بستر برگ توت 80/32±07/3فرنگي )شمارش اول تعداد افراد متحرک در بستر برگ توت

فرد( و  38/39±35/0فرنگي )در شمارش دوم هم تعداد افراد متحرک در بسترهاي توت ير تيمارها است وتخم( بيشتر از تعداد افراد در سا

بيشتر از تعداد افراد در ساير بسترهاي مورد آزمون بود. در شمارش سوم هم در  %95در سطح  داريفرد( به طور معني 30/31±85/0توت )

و تعداد تخم  فرد( بيشتري مشاهده شد 20/55 ± 1/4فرنگي تعداد افراد متحرک )توت مورد مراحل متحرک، باز هم در کلني با بستر برگ
داري را نشان فرنگي، برگ لوبيا، برگ توت و برگ خيار( با تعداد تخم در بسترهاي مصنوعي اختالف معنيدر بسترهاي گياهي )برگ توت

فرنگي، توت( هاي با ماندگاري باال )توتتعداد تخم کنه شکارگر در برگ فرنگي بودند وهاي توت و توتداد. ماندگارترين بستر گياهي، برگ
بيشتر از برگ لوبيا و خيار بودند. بسترهاي گياهي نسبت به بسترهاي مصنوعي کارايي بيشتري در پرورش انبوه دارند. به عالوه در ميان 

 دارند.  N. californicusکنه شکارگر  فرنگي و توت کاربرد بيشتري در پرورش انبوههاي توتبسترهاي گياهي برگ

 کنه شکارگر، پرورش انبوه، بسترهاي گياهي، بسترهاي مصنوعي.: های کلیدیواژه
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پرورش یافته  Neoseiulus californicus (Acari: Phytoseiidae)ای واکنش تابعی کنه شکارگر بررسی مقایسه

 های گیاهی مختلفروی گرده

 مریم رضائی

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران پزشکی کشور،ی کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاهبخش جانورشناس
.marezaie@ut.ac.ir 

 

 فاتآ کنترل در موثر شکارگرهاي از يکي  Neoseiulus californicus (McGregor) (Acari: Phytoseiidae) شکارگر کنه
 پرورش مختلف هايجمعيت تابعي واکنش شکارگر، اين کارائي بررسي اهميت به توجه با. شودمي محسوب( تارتن هايکنه) هاگلخانه مهم
 درجه 27 ±1 دماي) آزمايشگاهي شرايط در ايدولکه تارتن کنه تخم و ذرت گرده گردو، گرده خرما، گرده آفتابگردان، گرده روي آن يافته

 منظور اين براي. گرفت قرار بررسي مورد( تاريکي ساعت 8 و روشنايي ساعت 16 نوري دوره و درصد 70±5 نسبي رطوبت سلسيوس،
و  Tetranychus urtica Koch (Acari: Tetranychidae)  (2 ،4 ،8 ،16 ،32 ،45ايلکه دو تارتن کنه تخم مختلف هايتراکم

 افراد تعداد. گرفت قرار روزه سه N. californicus ماده بالغ شکارگر کنه معرض در( گاويتا رقم) فرنگيتوت برگي هايديسک ( روي64
 که داد نشان لوجستيک رگرسيون نتايج. شد استفاده SAS افزار نرم از هاداده تحليل و تجزيه براي. شد ثبت ساعت 24 از بعد شده شکار

 گرده روي يافته پرورش هايجمعيت در ايلکه دو تارتن کنه تخم ختلفم هايتراکم به نسبت N. californicus ماده کنه تابعي واکنش
 و T. urticae کنه روي يافته پرورش N. californicus شکارگر کنه از هايجمعيت و دوم نوع از گردو گرده و خرما گرده آفتابگردان،

 براي جستجو قدرت. شد استفاده راجرز معادله از (hT) بيدستيا زمان و( a) جستجو قدرت هايآماره تعيين براي. بود سوم نوع از ذرت گرده
 ،057/0±020/0 ترتيب به گردو گرده و خرما گرده آفتابگردان، گرده روي يافته پرورش  N. californicus شکارگر هايکنه

 N. californicus شکارگر هايکنه هايجمعيت براي b ثابت ضريب و دستيابي زمان. شد برآورد 077/0±023/0 و 017/0±180/0
 ساعت 370/2±210/0) ( و100/0±090/0 و ساعت 360/1 ±220/0) ترتيب به يالکه دو تارتن کنه تخم و ذرت گرده روي يافته پرورش

 شکارگر کنه دستيابي زمان که شد مشخص و مقايسه تابعي واکنش هايآماره  ترکيبي معادله از استفاده با. شد ( برآورد170/0±010/0 و
 گرده روي يافته پرورش هايکنه در شکار، به شکارگر کنه دستيابي زمان کمترين. داشت دارمعني تفاوت يکديگر با مختلف هايورشپر در

 هايتراکم در T. urticae تارتن کنه و مختلف گياهي هايگرده روي يافته پرورش شکارگر کنه شکارگري ميزان. است ذرت گرده و خرما
 ايلکه دو تارتن کنه تخم از شکارگر کنه شکارگري ميزان حداکثر. داشت داريمعني اختالف يکديگر با درصد 95 سطح در شکار مختلف

  .بود 28/26±4/2 و 26/25±2/1 ترتيب به خرما گرده و ذرت گرده روي يافته پرورش هايجمعيت در

 اي. واکنش تابعي، گرده، کنه تارتن دو لکه شکارگر، کنه: های کلیدیواژه
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  با تغذیه از شته جالیز Nabis pseudoferus Remaneشکارگری و زادآوری تعیین نرخ 

 2و حسین مددی 1طیبه السادات مهدوی

 دانش آموخته رشته حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان-1
  شناسی کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا، همداندانشیار حشره-2

tsmahdavi14@gmail.com  

 

بوده و در تعيين کارايي شکارگر اهميت مشخص طعمه تغذيه از  رايدر شرايط خاص ب شکارگرظرفيت شکارگري يک  ،نرخ شکارگري
در بااليي و تراکم هستند ا، پنبه و يونجه مزارع سويترين دشمنان طبيعي موجود در مهماز  .Nabis spp شکارگر  هايسن بسزايي دارد.

 Nabis pseudoferusهاي اين خانواده سن شکارگربين عوامل بيولوژيک کنترل کننده آفات در اين مزارع دارند. يکي از مهمترين گونه

Remane  شود. اين افت ميهاي کشور در طول فصل زراعي در مزارع، به خصوص يونجه به وفور يدر اکثر استان بوده و در ايران
کند. در اين تحقيق، ميانگين تغذيه روزانه، نرخ کل شکارگري و ميزان تغذيه ميکوچک شکارگر از طيف وسيعي از بندپايان و حشرات 

( در قالب طرح کامال PSو روي برگ خيار )رقم  Aphis gossypii Gloverشته بالغ با تغذيه از  N. pseudoferusگذاري تخم
ساعت  8ساعت روشنايي و  16 نوري دوره و درصد 60±10درجه سلسيوس، رطوبت نسبي  25±1مايشگاه، با شرايط دمايي تصادفي در آز

با  اين شکارگر تاريکي بررسي شد. نتايج نشان داد که ميانگين تغذيه روزانه در سنين سوم، چهارم و پنجم پورگي و حشرات کامل نر و ماده
. مقايسه است جاليز بالغ شته 34/49±5/1و  5/39±5/0 ،06/42±6/0، 1/35±7/0، 09/22±5/0يب تغذيه از شته جاليز بالغ به ترت

دار در سطح احتمال يک درصد است. نرخ که ميزان تغذيه در مراحل مختلف زيستي داراي اختالف معنيمشخص کرد ميانگين تغذيه روزانه 
 9/2481±8/84و  55/745±7/19 ،5/214±6/0 ،5/106±8/0 ،1/66±6/0کل شکارگري براي همان مراحل زيستي شکارگر به ترتيب 

با افزايش سن پورگي بر ميزان توانايي شکارگري و نياز غذايي شکارگر افزوده  تغذيه ناشي از آن است کهشته محاسبه شد. روند صعودي 
مراحل مختلف زيستي سن شکارگر  کل گرينرخ شکار مقايسه ميانگينشده و به تبع آن شکارگر تعداد طعمه بيشتري را شکار کرده است. 

دار اما در ميان بقيه مراحل اختالف معني تفاوتهاي سنين سوم و پنجم فاقد پوره سن چهارم با پوره نرخ شکارگري کل نابيس نشان داد که
له زيستي، شکارگر، حداکثر رات تغذيه نشان داد که در روز اول هر مرحيدار در سطح احتمال يک درصد وجود دارد. بررسي روند تغيمعني

در روزهاي آتي روند تغذيه نزولي بوده، به طوريکه در انتهاي مراحل پورگي به حداقل مقدار، اما در حشرات کامل در  تغذيه را داشته، اما
ه سن شکارگر با تغذيه گذاري در حشرات مادميزان تخمتوانند زنده بمانند. روز بدون تغذيه مي 3-2انتهاي مرحله به صفر رسيده و حداکثر 

شکارگري اکثر نرخ با توجه به عدد به ازاي هر فرد ماده محاسبه شد.  7/14±8/3گذاري روزانه نيز و نرخ تخم 3/165±2/3از شته جاليز 
در صورتي که مشکالت مربوط اين شکارگر  ،رسدبه نظر ميو همچنين زادآوري مناسب  N. pseudoferusمراحل زندگي سن شکارگر 

 تواند يکي از کانديداهاي بالقوه براي محدود کردن جمعيت شته جاليز به حساب آيد.ميپرورش انبوه آن مرتفع گردد  به

 . Aphis gossypiiسن شکارگر،نرخ تغذيه روزانه، زادآوري،  های کلیدی:واژه
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در دماهای   ،Glyphodes pyloalis (Lepidoptera: Pyralidae)نابالغ پروانه برگخوار توت، مراحل رشدی دوره

 ثابت

 ، آزاده کریمی مالطی، احد صحراگرد و آرش زیباییزهره معلم

 گیالن، رشت، ایران دانشگاه کشاورزی، دانشکده علوم گیاه پزشکی، گروه
z.moallem87@gmail.com 

 

 يهابه توتستان يراخ ياهسال يطيک آفت اختصاصي درختان توت بوده و  ،Walker Glyphodes pyloalisپروانه برگخوار توت، 
 منظوربه اين آفت اخيراً به يک نگراني جدي براي صنعت کرم ابريشم کشور تبديل شده است. وارد کرده است.  ياديشمال کشور خسارت ز

، 20، 16، 12دماهاي  در توت برگخوار پروانه نابالغ مراحل تمام نمو و رشد دورهآفت،  ينا يستيوقوع مراحل مختلف ز زمان آگاهيپيش
 ساعت )روشنايي به تاريکي( در شرايط 16:8درصد و دوره نوري  70±  10 نسبي درجه سلسيوس، رطوبت 36و  32، 30، 28، 24

سانتي متر( قرار گرفتند.  50×50×50جفت پروانه برگخوار توت در قفس تخمريزي ) 20تا  10مورد بررسي قرار گرفت. بين  آزمايشگاهي
ها قرار گرفت تا درصد در اختيار پروانه 10در قفس تخمريزي، برگ توت و پنبه آغشته به آب و عسل  سنهاي همبراي تهيه تخم

 300تا  80ساعت براي شروع آزمايش استفاده شدند. بسته به شرايط دمايي بين  24تر از هاي با طول عمر کمتخمريزي صورت گيرد. تخم
ها برگ توت تازه بريده شده )رقم محلي( در اختيار ررسي شدند. پس از تفريخ تخمسن پروانه برگخوار توت به صورت روزانه بتخم هم

درجه سلسيوس به صورت روزانه  36تا  28درجه سلسيوس يک روز در ميان و در دماهاي  24تا  16ها در دماهاي الروها قرار گرفت. برگ
درجه سلسيوس  36ه صورت گرفت. نتايج نشان داد که در دماي تعويض شدند. ثبت مراحل مختلف زندگي و تلفات هر دوره به صورت روزان

نبوده و وارد سن بعد  ها تفريخ شدند، الروهاي تازه تفريخ شده قادر به بقادرجه سلسيوس تخم 12هيچ تخمي تفريخ نشد. اگرچه در دماي 
در دماهاي . شد متوقف شفيرگي پيشمرحله  در زياپود يدهپد بروز دليل به احتماالً آفت نمو يوس،سلس درجه 16 دماي در همچنين. نشدند

 65درجه سلسيوس تا  32درصد در دماي  25درجه سلسيوس آفت با موفقيت به دوره بلوغ رسيد. ميزان بقاي کل مراحل نابالغ از  32تا  20
 درجه 32 و 30، 28، 24، 20 دماي پنج در نابالغ کل مراحل نمودوره  درجه سلسيوس متغير بود. عالوه بر اين طول 28درصد در دماي 

نتايج نشان داد که . آمد دست به روز 43/22±25/0 و 04/22±20/0، 47/24±17/0، 34/29±17/0، 62/46±23/0 ترتيب به سلسيوس
درجه  28تا  20درجه سلسيوس داراي يک سن اضافه )سن ششم( بودند در حالي که در دماهاي  32و  30، 16الروهاي آفت در دماهاي 

تواند در درک فنولوژي وابسته به دماي کرم برگخوار توت به دوره الروي طي پنج سن تکميل شد. نتايج پژوهش حاضر مي سلسيوس،
 منظور اجراي برنامه مديريتي کارآمد اطالعات ارزشمندي را در اختيار قرار دهد.

 دوره رشدي. پوست اندازي اضافي،توت،  برگخوار پروانه های کلیدی:واژه
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 جمعیت شته های مزارع گندم آبی در منطقه میانه تغییرات

 3شهزاد ایرانی پورو  2، شهرام شاهرخی1سیمین رجبی

 ، ایران تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریزکارشناس ارشد گروه حشره شناسی کشاورزی، واحد  -1

 ن، ایرانسازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهرا -2
 دانشیارگروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز -3

rajabi_simin@yahoo.com 
 

هکتار از اراضي شهرستان ميانه به کشـت گنـدم آبـي  11000است و ساالنهاي در بين محصوالت زراعي جايگاه ويژهداراي گندم 
هـا اشـاره کـرد. شـتۀ توان به شـتهارات وارد مي کنند که در اين ميان ميهاي مختلفي از آفات به زراعت گندم خسيابد. گونهاختصاص مي

 Sitobion گنـدم،-شـتۀ يـوالف ،Rhopalosiphum padi شتۀ برگ بـرنج، ، Schizaphis graminumمعمولي يا سمي گندم، 

avenae  گونۀو Sipha elegans ه مي باشند. چهار گونه مـذکور بـه هاي زيان آور مزارع گندم در شهرستان ميانهاي مهم شتهاز گونه
هاي مزارع گندم در منطقۀ ميانـه هاي فعال شتهاين تحقيق به منظور تعيين گونه تعلق دارند. Aphididaeو خانواده  Hemipteraراسته 

ها در منطقه( تا تيـر شتهها انجام شد. براي اين منظور، نمونه برداري از اول فروردين ماه )زمان شروع فعاليت و بررسي تغييرات جمعيت آن
هـاي عدد ساقۀ گندم مورد بازديـد قـرار گرفـت. شـته 100بار تعداد انجام شد و هر سه روز يک 1391ماه )زمان برداشت محصول( در سال

هـاي حـاوي الکـل بـه آزمايشـگاه منتقـل و بـا اسـتفاده از بـرداري )يـک سـاقۀ گنـدم( داخـل شيشـهآوري شده از هر واحـد نمونـهجمع
بـرداري بـرآورد شـده و نمـودار هاي مختلـف نمونـهها در تاريخو شمارش شدند. سپس ميانگين جمعيت گونه رئوميکروسکوپ شناسايياست

در اوايـل  R. padiدسـت آمـده، گونـۀ بر اساس نتـايج بـهرسم شد.  Microsoft Excel 2007تغييرات جمعيت با استفاده از نرم افزار 
عدد به ازاي هـر سـاقه( در  61/0اوج جمعيت آن )ۀ پنجه زني کامل گندم در مزرعه شروع به فعاليت کرد و ارديبهشت ماه همزمان با مرحل

اوايل خرداد ماه همزمان با مرحله ساقه رفتن گندم در مزرعه مشاهده شد و جمعيت ايـن  S. graminumمرحلۀ  ساقه رفتن مشاهده شد. 
اواسط ارديبهشت ماه همزمان با   S. avenae خود رسيد. همچنين شتۀ  اوجر ساقه به عدد به ازاي ه 28/1شته در مرحله شيري شدن با  

دهـي مشـاهده شـد. عدد به ازاي هر ساقه( در مرحلۀ خوشه 96/6ساقه رفتن گندم فعاليت خود را در مزرعه شروع کرد که اوج جمعيت آن )
 در مزرعـه شـروع بـه فعاليـت کـرد و تـراکم ايـن شـته در زمـان اوج نيز اوايل خرداد ماه همزمان با ساقه رفتن گندم S. elegansگونۀ 

 هــايبــراي گونــهتعــداد شــته بــه ازاي هــر ســاقه دســت آمــد. ميــانگين عــدد بــه ازاي هــر ســاقه بــه 85/0)مرحلــه شــيري شــدن(   
 elegans S. avenae, S. graminum, S. ,R. padi  بيشترين  تحقيق اين عدد  بود. در 111/0و  380/1، 258/0، 112/0ترتيب به

و در   S. avenae دهي و شيري شـدن گنـدم مربـوط بـهرفتن، خوشه ، در مراحل ساقه R. padiدر مرحلۀ پنجه زني مربوط به  فراواني
شـناخته در طول فصل زراعـي  منطقه عنوان گونه غالبه ب S. avenae، در مجموع .بود S. elegansمرحلۀ رسيدن دانه مربوط به شته 

متفاوت اسـت  در مراحل مختلف رشدي گياه هاي مزارع گندمي مختلف شتههاگونهفراواني که  ادنشان داين پژوهش نتايج بطور کلي  .شد
 . باشدهاي مختلف با يکديگر متفاوت ميزمان ظهور و اوج جمعيت گونهو 

 شته، تراکم جمعيت، گونۀ غالب، نمونه برداري. های کلیدی:واژه

  



 بیستودومین کنگره گیاهپزشکی ایران - 6 تا 9 شهریور 1395- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

 

645 
 

645 

 Schizotetranychus smirnovi Wainst تارتن بادام  کنهپارامترهای زیستی و تولید مثلی تاثیر دما روی 

 2و ارسالن خلیل مقدم2علیرضا نعمتی،  1، سید حبیب اهلل نوربخش1زریر سعیدی

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری -1

 شهرکرد گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه -2

zarirsaeidi @ yahoo. com 
 

. کنه تارتن بادام چهارمحال و بختياري است باغي در استان کي از مهمترين محصوالتي (Prunus amygdalus Batsch)بادام  
(Schizotetranychus smirnovi Wainstein)  به عنوان  1385باشد که از سال زا روي محصول ميهاي خسارت از مهمترين کنه

از آنجايي که دما يکي از مهمترين فاکتورهاي محيطي است که نقش موثري در رشد و نمو و مطرح شده است.  ک آفت مهم و جديي
در شرايط آزمايشگاهي روي   S. smirnovi کنه تارتنمطالعه پارامترهاي زيستي و توليدمثلي ر اين کند لذا  دتوليد مثل آفت ايفا مي

 36 ± 1و 33، 30، 5/27، 25، 5/22، 20،  5/7، 15، 13، 10شامل ) دماي مختلف 11 در  م )رقم مامايي(هاي جوان درخت باداسرشاخه
تجزيه و تحليل پارامترهاي جدول زندگي به روش . ( بررسي شد14:10درصد و دوره نوري )  50±10، رطوبت نسبي (درجه سلسيوس

(1993)Carey   و با نرم افزارExcel 2007 و  13يشترين مدت زمان رشد و نمو براي مرحله جنيني در دماي نگين ميا .انجام گرفت
بيشترين مدت زمان طول ميانگين . شدشاهده م سلسيوسدرجه  33تا  5/27کمترين مدت زمان رشد براي اين مرحله زيستي در دماهاي 

 13ول دوره قبل از تخمگذاري در دماي بيشترين طميانگين  .استدرجه سلسيوس بوده  15و  13دوره مراحل نابالغ مربوط به دماهاي 
که به ترتيب به بود  درجه سلسيوس 30و  5/27ين مدت زمان مربوط به دماهاي ميانگين کمترو  75/11±75/1 درجه سلسيوس و به مدت

سلسيوس  درجه 15و  5/27گذاري در دماهاي تخم طول دورهبيشترين . ميانگين روز به طول انجاميد 08/1 ±16/0و  31/1±06/0 مدت
گذاري در دماهاي کمترين مدت زمان تخمميانگين  ، در حالي کهروز بود 37/10±49/1و  5/11±10/1مشاهده شد که به ترتيب به ميزان

کمترين ميزان تخم. ميانگين شد دهيد (روز 13/4±94/0و  12/4±81/1 ،5/4 ±61/0به ترتيب به مقدار)درجه سلسيوس  33و  25، 5/17
 در حالي که تخم به ازاي هر کنه ماده مشاهده شد 46/4±16/0و 37/2±38/0 درجه سلسيوس به مقدار 5/17و  13گذاري در دماي 

بيشترين ميانگين  بود. (تخم به ازاي هر ماده 13/58±60/6)درجه سلسيوس  5/27دماي مربوط به گذاري بيشترين ميزان تخمميانگين 
درجه سلسيوس و  13در دماي  آنکمترين  وروز در هر  کنه 99/22±60/2و به ميزاندرجه سلسيوس  5/27نرخ خالص توليدمثل در دماي 

در دماهاي مختلف به دست آمد و باالترين  270/0تا  009/0 از m(r)نرخ ذاتي افزايش جمعيت  روز ثبت شد.در  کنه 08/0±02/0 به مقدار
، 5/20±02/2درجه به ترتيب  33تا  13ها در دماهاي محاسبه گرديد. ميانگين طول عمر ماده درجه سلسيوس 5/27نرخ در دماي 

روز محاسبه شد. نتايج به  85/5±92/0و  83/0±88/6، 1/1±2/13، 95/6 75/1±، 98/0±10، 58/0±04/12، 61/0±1/9، 39/1±13/16
 گيري براي مديريت آفت حايز اهميت است. دست آمده در تصميم

 .، دما، بادام، پارامترهاي زيستي و توليد مثلي Schizotetranychus smirnovi Wainstهای کلیدی:واژه
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    amygdali  Eurytoma  زنبور مغزخوار بادامبادام  نسبت به  مختلف  ژنوتیب هایبررسی مکانیسم مقاومت 

 2و ارسالن خلیل مقدم 2، علیرضا نعمتی1، منیژه حیدری1، سید حبیب اهلل نوربخش1زریر سعیدی

 رزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاریمرکز تحقیقات کشاو -1

 گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد -2

zarirsaeidi @ yahoo. com 
 

کليدي محصول در استان چهارمحال و بختياري يکي از مراکز مهم توليد بادام در کشور به شمار مي رود. زنبور مغزخوار بادام از آفات 
ساله زيان قابل توجهي به باغداران وارد مي سازد. مبارزه شيميايي غير منطقي عليه آفت به دليل خطرات زيست محيطي،  و هربوده  منطقه 

هدف از  باال بردن هزينه هاي توليد مي تواند صدمات جبران ناپذيري را متحمل جامعه کشاورزي نمايد. و از بين بردن دشمنان طبيعي آفت
هاي مقاومت به زنبور مغزخوار بادام بوده است. تيمارهاي عبارت بودند از و تعيين مکانيسمنوتيب هاي مقاوم شناسايي ژ انجام اين پروژه

تکرار مورد بررسي قرار گرفتند. جهت مطالعات آزمايشگاهي،  10)شاهد( که در  "مامايي"و رقم  "شوراب"، ژنوتيپ "هوره"ژنوتيپ 
آوري شدند و ترجيح ميزباني زنبور روي ژنوتيب ها مورد ي از درختان سمپاشي نشده جمعهاي بادام در مرحله مناسب براي تخمريزميوه

شکل مطالعه گرديد. در  Yبررسي قرار گرفت. پاسخ بويايي زنبور مغزخواربادام نسبت به مواد فرار ناشي از ميوه با استفاده از  بويايي سنج 
، در شرايط طبيعي پس از تشکيل ميوه و رفع خطر سرمازدگير روي ژنوتيپ ها ميزان ريزش ميوه ناشي فعاليت زنبو مطالعات مزرعه اي

ترجيح ميزباني زنبور روي ژنوتيب ها در شرايط بررسي بررسي شد. خصوصيات باغباني ژنوتيپ ها  نيز مورد بررسي قرار گرفت. نتايج 
با  "مامايي"ه داراي باالترين تعداد اثر نيش زنبور و رقم نيش در هر ميو 68/2±49/1با ميانگين "هوره"آزمايشگاهي نشان داد که ژنوتيپ 

در آزمايش بويايي سنجي نشان دادکه اختالف  "هوره"و ژنوتيپ  "مامايي"کمترين اثر نيش را داشته است. مقايسه رقم  75/0 50/0±
 4-3زنبور ماده تازه جفتگيري کرده ) 140 وجود دارد. از مجموع "مامايي"و رقم  "هوره"داري بين تعداد زنبور جلب شده به ژنوتيپ معني

جلب  "هوره"درصد( به ژنوتيپ  27زنبور )معادل  38جلب شدند در حالي که  "مامايي"درصد( زنبور به رقم  66)معادل  93روزه( تعداد 
-نشان دادکه اختالف معني  "يماماي"و رقم  "شوراب"ها واکنشي نشان ندادند. مقايسه ژنوتيپ درصد نيز به مواد منتشره از ميوه 6شدند و 

در  "مامايي"اي نيز نشان داد که ميزان ريزش محصول روي رقم داري بين آنها از نظر تعداد زنبور جلب شده وجود ندارد. مطالعات مزرعه
ميوه توليد  "ماييما"برابر رقم  98/4  "هوره"بود به طوريکه  ژنوتيپ  "هوره"داري باالتر از ژنوتيپ شرايط عدم سمپاشي به طور معني

به عنوان ژنوتيپ مقاوم به زنبورمغزخوار و داراي خصوصيات مطلوب باغباني   "هوره"نموده است. بر اساس نتايج به دست آمده، ژنوتيپ 
 شودجهت کشت در منطقه معرفي مي

 ، بادام، مقاومت، پاسخ بويايي. زنبور مغزخوار های کلیدی:واژه
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و پارازیته شدن آن توسط زنبور  Ectomyelois ceratoniaeگلوگاه انار  کرمنوسانات فصلی تخمگذاری 

Trichogramma  در اصفهان 

 2سید حسین گلدانساز و1، نفیسه پورجواد1حسن میرهاشمی

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، -1
 گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی تهران، کرج -2

h.mirhashemi@ag.iut.ac.ir 
 

ترين عامل کاهش کمي و کيفي محصول انار در ايران مهمEctomyelois ceratoniae Zell  (Lep: Pyralidae)کرم گلوگاه انار 
هاي کند. يکي از روشانار خسارت وارد مي درصد به محصول 25-30هاي مختلف حدود طور متوسط، در سالشود و بهمحسوب مي

باشد. ( براي پارازيته کردن تخم آفت مي.Trichogramma sppهاي تريکوگراما )متداول براي مبارزه با اين آفت رهاسازي زنبور
هاي ي )تير تا آبان( از ميوهگذاري کرم گلوگاه در تاج و ترک ميوه انار و ميزان پارازيتيسم آن در طول فصل زراعمنظور بررسي روند تخمبه

انار باغات داراي برنامه رهاسازي زنبورهاي تريکوگراما طبق پروتکل سازمان حفظ نباتات کشورو باغات بدون رهاسازي زنبورشهرستان 
روز يکبار  14باغ رهاسازي شده و رهاسازي نشده انتخاب و هر  5نجف آباد )استان اصفهان( نمونه برداري صورت گرفت. براي اين منظور 

ها از نظر وجود تخم سالم و پارازيته شده کرم گلوگاه در تاج و ترک آوري گرديد وميوهميوه انار به صورت تصادفي از هر باغ جمع 60-30
بود  هاي گذاشته شده در تاج بيشتر از ترک ميوه انارميوه انار مورد بررسي قرار گرفتند. نتايج اين مطالعه نشان داد که ميانگين تخم

گذاري محاسبه شد. روند تخم 26/0و در ترک ميوه انار  87/1گذاري کرم گلوگاه به ازاي هر ميوه، در تاج ميوه انار که ميانگين تخمطوريبه
ه کرم گلوگاه در تاج و ترک ميوه انار در طول فصل زراعي نشان داد که بيشترين ميزان تخم گذاشته شده در تاج و ترک ميوه انار مربوط ب

و کمترين ميزان تخم گذاشته شده در تاج و ترک انار مربوط به تير ماه به ترتيب با ميانگين  44/0و  9/2شهريور ماه به ترتيب با ميانگين 
هاي انار نشان داد که ميزان هاي کرم گلوگاه در تاج و ترک ميوهو صفر به ازاي هر ميوه بود. نتايج بررسي ميزان پارازيتيسم تخم 07/0
هاي انار در باغات باشد. ميزان پارازيتيسم در تاج و ترک ميوه( مي% 23/2( بيشتر از تاج ميوه انار)% 5/12ميوه انار) رازيتيسم در ترکپا

طوريکه ميزان پارازيتيسم در تاج و ترک هاي مختلف سال متفاوت بود بهرهاسازي شده و رهاسازي نشده با زنبور تريکوگراما و نيز در ماه
و  42/0هاي انار باغات رهاسازي نشده به ترتيب درصد و در تاج و ترک ميوه 56/18و  5/3هاي انار باغات رهاسازي شده به ترتيب هميو
( و کمترين ميزان مربوط به تيرماه )صفر درصد( بود. با توجه به % 99/6ماه )دست آمد و بيشترين ميزان پارازيتيسم در مهردرصد به 45/2

ها صورت اري کرم گلوگاه که بيشترين ميزان را در شهريور و مهرماه داشته و بيشترين ميزان پارازيتيسم نيز در همين ماهگذروند تخم
 پره گلوگاه انار موثر باشد.تواند در کاهش جمعيت شبگرفته، رهاسازي زنبورهاي تريکوگراما در شهريور و مهرماه مي

 تريکوگراما، پارازيتيسم تخم ، تاج انار. کرم گلوگاه انار، زنبور های کلیدی:واژه
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 Orthotomicusای کاج،  خوار مدیترانهبررسی پراکنش، بیولوژی، راهکارهای پیشگیری و کنترل سوسک پوست

erosus (Wollaston)در اصفهان ، 

 1امیریان رسولو  2گلمحمدی غالمرضا ،1سعادت رناد ،2فرازمند حسین، 1غالمرضا صالحی جوزانی

 ایران، کرج، کشاورزی، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان ایران، کشاورزی بیوتکنولوژی وهشکدهپژ -1
 .ایران تهران، کشاورزی، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان کشور، پزشکیگیاه تحقیقات موسسه -2
 paper@farazmand.ir 
 

خوار کاج است که عالوه بر خسارت مستقيم و از بين بردن عضل درختان کاج در شهر اصفهان آفت سوسک پوستکي از مهمترين مي
هاي کند. به منظور مطالعه آفت، طي سالزاي مختلف نيز عمل تواند به عنوان ناقل عوامل بيماريدرختان کاج برخي مناطق اين شهر، مي

برداري انجام و جنس و گونه آفت با کليدهاي شناسايي و ختان کاج مناطق آلوده اصفهان نمونههاي درها و تنه، از شاخه1394الي  1392
شناسي و ميزان هاي سيتوکروم اکسيداز، مشخص شد. جهت بررسي زيستيابي ژنروش هاي دقيق مولکولي، با استفاده از تکثير و توالي

هاي جدا شده )به مساحت حدود خوار به طور تصادفي انتخاب گرديده و ديسکن  پوستياآلودگي درختان به آفت، درختان کاج آلوده به 
ها و سانتيمترمربع( از پوست درخت در طول سال، جهت بررسي تعداد تخم )باروري حشرات کامل(، خروج حشرات کامل، تعداد سوراخ 100
هاي فروموني تجمعي، کارايي عيت آفت در منطقه با تلههاي ايجادشده، به آزمايشگاه منتقل شدند. همچنين ضمن بررسي نوسانات جمتونل

، جهت شکار حشرات کامل آفت مورد مقايسه قرار گرفت. به منظور Econexتراپ، ساخت شرکت فروموني قيفي و کراس دو نوع تله
ج با ترکيبات کائولين هاي مختلف پيشگيري و کنترل، قبل از ظهور حشرات کامل آفت، تنه درختان کابررسي و مقايسه کارايي روش

 subsp.Bacillus thuringiensis کش ميکروبيکش شيميايي کلرپيريفوس، حشره، حشره(WP ®)سپيدانفرآوري شده 

tenebrionis  تکرار،  5کش کلرپيريفوس، با شده و حشرهدر هزار، و اختالط کائولين فرآوري 5/1و  1درصد، 10هاي ، به ترتيب با غلظت
اي خوار مديترانهخوار غالب درختان کاج در منطقه اصفهان، سوسک پوستپاشي شدند. نتايج نشان داد که پوستلدر اصفهان محلو

بود. مناطق اطراف شهر اصفهان ، Orthotomicus erosus (Wollaston) (Coleoptera: Curculionidae))اروپايي( کاج، 

درصد( بوده و برخي مناطق مرکزي شهر نيز داراي  80مناطق )خسارت تا  ترين)پارک شرق( آلوده 13)بختياردشت( و  2شامل منطقه 
گذراني آفت بصورت حشره بالغ و نسل در سال بوده و زمستان 6تا  5آلودگي بسيار کمي بودند. نتايج مطالعات نشان داد که آفت داراي 

روز )در  20باشد. طول دوره هاي تخم، الروي و شفير گي بين بندرت بصورت الرو يا شفيره، بين اواخر آبان لغايت اواسط تا اواخر بهمن مي
، کائولين %10تراپ باالترين کارايي را در شکار آفت نشان داد. تيمارهاي کائولين روز )در زمستان( متغير بود. تله کراس 40تابستان( الي 

 االترين کارايي در پيشگيري از آفت بودند.  درصد کارايي(، داراي ب100کش کلريپريفوس )با به همراه کلريپريفوس و حشره 10%

 .خوار کاج، اصفهان، بيولوژي، پراکنش، فرومون، کائولين، کنترلسوسک پوستهای کلیدی: واژه
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 Heterorhabditisبه نماتود بیمارگر حشرات  Plutella xylostella پره پشت الماسیحساسیت شب

bacteriophora 
 

 ان کاریو ناصر عیوضی سمیرا چهاردولی

  

 پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنیگروه گیاه
samira.chahardoli@yahoo.com 

 
از   .Photorhabdus sppخانواده هاي همزيست خود ازبا باکتريHeterorhabditidae نماتودهاي بيمارگر حشرات متعلق به خانواده 

را مورد حملـه  حشراتاز  يعيوس فيط ،در تعامل با هم بوده که ال در کنترل زيستيبيمارگرهاي اجباري و کشنده حشرات با اهميت بسيار با
بـا توجـه بـه  گيرند،هاي زيستي مورد استفاده قرار ميکشامروزه نماتودهاي بيمارگر حشرات به طور گسترده به عنوان حشره دهند.يقرار م

 Plutella xylostella پـره پشـت الماسـيت تلفيقـي شـبهـاي مـديريهـاي مـوثر و کارآمـد در برنامـهاهميـت دسترسـي بـه روش

(Lepidoptera: Plutellidae) که به عنوان مخرب( ترين آفت گياهان تيره کلمBrassicaceae)  محسوب شده و از آن جائيکه ايـن
قابليت توسـعه سـريع مقاومـت بـه چنين داراي وقفه به توليد نسل بپردازد، همباشد، قادر است در طول سال بيفاقد دياپوز اجباري مي آفت

روي الرو سـن آخـر و  Heterorhabditis bacteriophoraزايي نماتود بيمـارگرباشد. بيماريهاي شيميايي و ميکروبي ميکشحشره
ر با بررسي در قالب طرح کامال تصادفي انجام شد. زيست سنجي الرو سن آخ پره در شرايط آزمايشگاهي بررسي گرديد.شفيره اين شبپيش

درسه تکرار انجام و کل آزمـايش دو بـار  (IJs/L)پره کننده به ازاي هر الروشبالرو آلوده 70و  60، 55، 40، 35، 25، 15، 10هاي غلظت
الرو  30و  20، 10، 5، 1هـاي پره پشت الماسي نيز در غلظـتهاي شبشفيرهکننده نماتود در کنترل پيشتکرار گرديد. تاثير الروهاي آلوده

ي شـفيرهدر سه تکرار بررسي و کل آزمايش سه نوبت تکرار گرديد و مرگ و مير الرو و پيش (IJs/PP)شفيره کننده به ازاي هر پيشلودهآ
هاي مختلف نماتود روي الرو سازي ثبت و تا شش روز ادامه يافت. مرگ و مير ناشي از غلظتپره پشت الماسي از روز دوم بعد از آلودهشب

تـرين درصـد دار بـود. بيشاز لحاظ آماري معني( P<05/0)پره پشت الماسي در سطح شفيره شبو پيش (P<01/0)طح سن آخردر س
و  10(IJs/L)  ( در غلظـت%33/8ترين ميزان )در روز چهارم از آلودگي و کم 60  (IJs/L)( در غلظت%33/83مرگ و مير الروهاي آفت )

پـس از پـنج روز و  30(IJs/PP)( در غلظت %22/82) ترين درصد مرگ و ميرشفيره نيز بيشپس از دو روز مشاهده شد. در خصوص پيش
در غلظـت H. bacteriophoraنشـان داد کـه  جينتا ، دو روز پس از آلودگي ثبت گرديد.1 (IJs/PP)( در غلظت %56/15ترين آن )کم
صـورت  يعـيطب طيدر شرا يژگيو نيتر اقيدق يابيجهت ارز يامزرعهو الزم است مطالعات  بودهآفت را دارا  نيکنترل ا تيقابل نييپا يها
 .Hيـابي الرو آلـوده کننـده ي ميزبـانژگـيمنطبق با و يپشت الماس يپرهشبالروهاي با  سهيمقا درها شفيرهي پيشباال تي. حساسرديگ

bacteriophora هـاي متحـرک برخـوردار در مقايسه با ميزبان تريهاي ساکن و کم تحرک از کارايي بيشباشد که در يافتن ميزبانمي
 باشد.مي
 

 شفيره،کنترل بيولوژيک، کلم، الرو سن آخر، مديريت تلفيقي.پيش های کلیدی:واژه
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 Microcerotermesآزمایشگاهی مواد مغذی افزودنی به عنوان محرک های تغذیه ای برای موریانه ارزیابی

diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae)  

   2 الدن پورسرتیپ و1، معصومه ضیایی 1پوربهزاد حبیب ، 1مرجان اختالط

 دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی، -1
 خاتم االنبیاء بهبهان صنعتی دانشگاهدانشکده منابع طبیعی،  گروه صنایع چوب و کاغذ،-2

marjan_ekhtelat@yahoo.com 

 

جنس  هاي مختلفگونهها از مهمترين آفات لوازم چوبي و سلولزي موجود در اماکن مسکوني در سراسر جهان هستند. موريانه
Microcerotermes  دنکنوارد ميکشور در در مناطق مسکوني و غير مسکوني  خسارت هاي اقتصادي زيادي را به لوازم چوبيساالنه .

استفاده از طعمه هاي مسموم به طور گسترده به عنوان يک روش نوين و بي خطر براي محيط زيست در کنترل موريانه هاي زير زميني 
پذيرفته شده است. مواد مختلفي جهت ساختن طعمه هاي مناسب و جذاب براي موريانه هاي زير زميني مورد آزمايش قرار گرفته اند. در 

درصد(،  6تا  1غذيه اي موريانه هدف به کاغذهاي صافي)بسترهاي سلولزي( تيمار شده با غلظت هاي مختلف مالس)واکنش تاين تحقيق، 
درصد( در قالب آزمون هاي انتخابي و غير انتخابي در شرايط  10تا  01/0درصد( و روغن سويا) 1تا  01/0درصد(، مخمر) 1تا  01/0اوره)

تکرار انجام گرفت و براي هر تکرار، بسترهاي سلولزي با غلظت هاي مختلف هر نوع  4زمايش در آزمايشگاهي مورد ارزيابي قرار گرفت. آ
ساعت بعد از تيمار، وزن شدند. براي نمونه شاهد از بسترهاي سلولزي تيمار نشده ) بدون مواد افزودني( استفاده  24ماده افزودني، تيمار و 

سانتي متر قرار گرفته و پس از مرطوب کردن با آب مقطر،  9نه درون ظروف پتري به قطر گرديد. بسترهاي سلولزي هر تيمار به طور جداگا

و رطوبت  درجه سلسيوس 28±2موريانه کارگر درآن قرار گرفت. واحدهاي آزمايشي به مدت دو هفته در انکوباتوردر دماي 50تعداد 

ر موريانه ها انجام شد. پس از پايان دوره آزمايش، درصد و شرايط تاريک نگهداري و در اين مدت شمارش مرگ و مي 90±5نسبي
بسترهاي سلولزي خشک و وزن شدند و کاهش وزن هر يک از بسترهاي سلولزي مربوط به هر واحد آزمايشي تعيين شد. تجزيه و تحليل 

براي دو نمونه جفت شده )آزمون  tزمونها توکي)آزمون هاي غير انتخابي( و آو آزمون مقايسه ميانگين SPSSها با استفاده از نرم افزار داده

هاي مختلف مالس و غلظت α=05/0هاي انتخابي( انجام شد. براساس نتايج بدست آمده از آزمون هاي انتخابي و غير انتخابي در سطح 
ميزان تغذيه را  درصد مالس بيشترين 6و  4مخمر از لحاظ بقا اختالف معني داري با شاهد نشان ندادند اما از لحاظ تغذيه غلظت هاي 

هاي مختلف اوره و روغن سويا از لحاظ بقا و تغذيه اختالف درصد داشت. غلظت 1داشتند و در مخمر نيز بيشترين ميزان تغذيه را تيمار
درصد مخمر انتخاب و جهت استفاده در  1درصد مالس و  4معني داري با شاهد نشان ندادند. بنابراين از لحاظ تغذيه و بقا غلظت هاي 

 توليد تجاري طعمه هاي سمي، جهت جلب هر چه بيشتر موريانه و مصرف بيشتر طعمه توسط آنها، پيشنهاد مي گردد.

 .طعمه موريانه، مالس، روغن سويا، اوره، مخمرهای کلیدی: واژه
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جهروی ارقام مختلف گو Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae)فرنگی های زیستی مینوز گوجهآماره

 فرنگی

 سقایی نازیال، راحیل اسدی و لیال عمادی

 گروه حشره شناسی کشاورزی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسالمی، مرودشت، ایران.
Leila_emadi@ymail.com 

 

Tuta absoluta يادي را فرنگي مي باشد که با داشتن پراکندگي انبوه، خسارت هاي مستقيم و غير مستقيم زيکي از مهمترين آفات گوجه
 .Tکند. در اين تحقيق آماره هاي زيستي شامل دوره نمو، بقا، طول عمر حشرات بالغ و دوره توليد مثل به مزارع گوجه فرنگي وارد مي

absoluta  درجه سلسيوس، رطوبت  25±1دمايروي چهار رقم مختلف گوجه فرنگي )اوربانا، فالت، آپولو و کينگ استون( در شرايط
ساعت تاريکي مورد بررسي قرار گرفت. بر اساس نتايج طول دوره جنيني روي  8ساعت روشنايي و  16و دوره نوري درصد  60±10نسبي

ارقام مختلف تفاوت معني داري نشان داد و کوتاهترين آن روي رقم اوربانا بود. از نظر طول دوره نمو الروي، تفاوت معني داري در بين 
روز روي ارقام فالت و  81/8 ± 45/0و  96/12 ± 75/0ن و کوتاهترين دوره نمو الروي به ترتيب تريارقام مختلف وجود داشت و طوالني

 روز(. 33/9 ± 53/0عالوه بر اين دوره نمو شفيرگي روي رقم فالت به طور معني داري طوالني تر از ساير ارقام بود )  اوربانا بدست آمد.
د مطالعه ) اوربانا، آپولو، کينگ استون و فالت ( از نظر آماري داراي اختالف بوده، در ارقام مور T. absolutaطول دوره قبل از بلوغ 

 روي رقم اوربانا محاسبه شد. 87/19 ± 73/0روي رقم فالت و کمترين مقدار آن  56/26 ± 82/0بطوريکه بيشترين مقدار اين دوره 
هاي بقا از دوره ( که تفاوت معني داري با ساير ارقام داشت. نرخروز 64/33 ± 87/0ترين دوره نمو روي رقم فالت مشاهده شد ) طوالني

اميد به زندگي  رقم فالت ثبت شد. %94رقم کينگ استون و  %59رقم آپولو،   %85روي رقم اوربانا،  %73تخم تا ظهور حشرات بالغ برابر 
 22/24،  17/7انا، آپولو، کينگ استون و فالت به ترتيبدر زمان ظهور حشرات کامل ماده پروانه مينوز گوجه فرنگي روي ارقام مختلف اورب

دار آماري وجود داشت مينوز روي ارقام مختلف، تفاوت معني و نر بين طول عمر حشرات کامل مادهبدست آمد.  34/19و  80/6،
(P<0.05) ( و کمترين روي رقم 50/8 ± 22/0بطوريکه بيشترين طول عمر حشرات ماده روي رقم اوربانا )08/7 ± 18/0فالت ) روز 

داري نشان نداد. شناخت ميزان حساسيت يا مقاومت ارقام مختلف به ارقام تفاوت معنيمينوز روي روز( تعيين شد. طول دوره تخمريزي 
ه مي ( بوده و به منظور پايش آفات وانتخاب ارقام مناسب به کار گرفت IPMآفات يکي از اجزاي اصلي برنامه هاي مديريت تلفيقي آفات ) 

 شود.

 هاي زيستي.شناسي، آماره، زيستTuta absolutaفرنگي، گوجه های کلیدی:واژه
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 Tutaروی   Trichogramma evanescens (Hym.: Trichogrammatidae) جدول زندگی زنبور پارازیتوئید 

absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae) رایط ش فرنگی درپرورش یافته روی ارقام مختلف گوجه

 آزمایشگاهی

 4شهرام فرخی، 3حسین الهیاری، 2علی اصغر سراج، 1روشنک قربانی

بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان لرستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 
 کشاورزی، خرم آباد، ایران

 مران، اهواز، ایرانگروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چ

 گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران

 مژسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

rghorbani85@yahoo.com 

 
فرنگي هاي گوجهي از آفات خطرناک مزارع و گلخانهيک Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae)  فرنگيگوجه بيد

 .T  گوجه فرنگي از عوامل مهم کنترل کننده آفت بيد  Trichogramma evanescens Westwoodاست. زنبور پارازيتوئيد 

absoluta  فرنگي، طول گوجه ها است. به منظور بررسي اثر گياه ميزبان در برهمکنش ميان اين پارازيتوئيد و بيدبه ويژه در گلخانه
 پرورش يافته روي T. absolutaهاي بيد تخم روي T. evanescens پارازيتوئيدتوليدمثل و جدول زندگي پارامترهاي ، ينموهاي دوره

 60± 5، رطوبت نسبي سلسيوسدرجه  27±2 دماي) در شرايط آزمايشگاهي( 703 -)مبيل، ريوگرند و ارلي اوربانا فرنگيگوجهسه رقم 
 100هاي بيد استفاده شده در ابتداي آزمايش تعداد تخممورد بررسي قرار گرفت. ساعت تاريکي (  8ساعت روشنايي، 16دوره نوري  و درصد

ميانگين دوره پيش از بلوغ نتايج نشان داد که . شدنددوجنسي تجزيه تحليل  ،مرحله -ها بر اساس تئوري جدول زندگي سندادهعدد بود. 
پارازيتوئيد ماده پيش از بلوغ رشدي ترين طول دوره . طوالنيبا يکديگر داشتندداري يرقم اختالف معن سهروي هر  پارازيتوئيدهاي ماده

طول دوره پيش از  .روز( مشاهده شد 17/6±13/0ترين آن روي رقم مبيل )روز( و کوتاه 48/7±71/0) 703 -ارلي اوربانارقم  روي
داري را نشان دادند. بدين ترتيب که يک روند کاهشي در اختالف معنيها روي رقمنيز  زادآوري ميانگينو  ريزيدوره تخم، طول ريزيتخم

مشاهده شد. ميانگين تخم توليد شده  703 -هاي مبيل، ريوگرند و ارلي اورباناترتيب روي رقمبه ميانگين زادآوريريزي و طول دوره تخم
ترين حداکثر تخم روزانه ( کاهش يافت. بيش 703 -)رقم ارلي اوربانا تخم25/ 91±52/1به تخم )رقم مبيل(  4/74±14/2توسط ماده از 

ترين اميد زندگي ( و بيشxmxl) ، زايش ويژه سني(xmباروري ويژه سني کل جمعيت )، (xjfباروري ويژه سني ماده )وج تخم در روز(، ا 28)
، نرخ متناهي افزايش (r)جمعيت زنبور پارازيتوئيد شامل نرخ ذاتي رشد  پارامترهاي رشد. شدمشاهده مبيل  روي رقم زنبور پارازيتوئيد

نرخ ذاتي داري نشان دادند. روي ارقام مختلف تفاوت معني )oR(و نرخ خالص توليد مثلي )T(، ميانگين طول يک نسل)λ(جمعيت 

و  434/0±002/0 ،454/0±002/0يزان به م 703 -به ترتيب بر روي سه رقم مبيل، ريوگرند و ارلي اوربانا  (r)جمعيت افزايش

روي ارقام مبيل، ريوگرند و ارلي  )λ( همچنين نرخ متناهي افزايش جمعيتاز يک روند کاهشي برخوردار بود. ( -1)روز 300/0±288/0

تيب روي نيز به تر )T( ميانگين طول يک نسلبود.  (-1)روز 334/1±199/0و  539/1±300/0،  755/1±300/0به ترتيب  703 -اوربانا
روي ارقام  )oR()روز( محاسبه شد. نرخ خالص توليدمثل  23/9±17/0و  4/8±26/0، 3/8±23/0، 703 -ارقام مبيل، ريوگرند و ارلي اوربانا

 .Tبنابراين عملکرد زنبور پارازيتوئيد  )نتاج( بود. 25/14±48/2و  52/37±34/4، 4/43±90/4به ترتيب  703-مبيل ريوگرند و ارلي اوربانا

evanescens ارقام بود روي رقم مبيل بهتر از ساير. 

 فرنگي، پارازيتوئيد.، جدول زندگي ، توليد مثل، آفت گوجه های کلیدی:واژه

  



 بیستودومین کنگره گیاهپزشکی ایران - 6 تا 9 شهریور 1395- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

 

653 
 

653 

 :Glyphodes pyloalis  (Lepidopteraخوار توت بررسی ویژگی های سلول های خونی در پروانه برگ

Pyralidae) با روش های مختلف میکروسکوپی 

 2براینر  ، فابیو1رویا خسروی،  1سندی جالل جاللی

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیالن -1
 ، رسیف،  برزیلAggeu Magalhães، مرکز پژوهش  Keizo Asamiآزمایشگاه ایمنوپاتولوژی - 2

 

هاي خوني حشرات کنند. سلولل استفاده ميهاي دفاعي سلولي و هومورازا و پارازيتوئيدها از واکنشحشرات براي مقابله با عوامل بيماري
ها به ما در جهت هاي خوني و جمعيت آنشناسايي سلول ها داشته و داراي اشکال و فعاليت متنوع هستند.نقش اساسي در سيستم ايمني آن

با استفاده از  Glyphodes pyloalisخوار توت هاي خوني پروانه برگدر اين تحقيق سلول .کنترل بهتر آفت مورد نظر کمک خواهد کرد
ميکروسکوپ نوري، فاز متضاد، ميکروسکوپ الکتروني عبوري و الکتروني روبشي مورد بررسي قرار گرفتند. براي مشاهده سلول ها با 

نوع پنج ( تثبيت شدند. %2آميزي گيمسا استفاده شد و براي ميکروسکوپ الکتروني سلول ها در گلوتارآلدهيد )ميکروسکوپ نوري از رنگ

ها، ها، گرانولوسیتها، پالسماتوسیتخوار توت شامل پروهموسیتهموسیت در همولنف الرو و شفیره پروانه برگ

 اين خوني هايسلول کوچکترين که مشاهده شدند بيضي يا گرد شکل به هاپروهموسيتها و انوسیتوئیدها یافت شد. اسفرولوسیت

 هسته اطراف نازک اياليه صورت به کند و سيتوپالسممي اشغال را سلول از بااليي حجم هاسلول اين در هسته شوند.مي محسوب حشره
شود و تعداد پروهموسيت ها در سن سوم مي مشاهده ميتوکندري و ليزوزيم دار،دانه اندوپالسميک شبکه سيتوپالسم در. است کرده اشغال را

 صورت به يا و مرکزي هسته هستند و چندشکلي پروفايل داراي هاسماتوسيتپال ( از تمام مراحل رشدي بيشتر بود.% 9/6 ± 34/0الروي )
 شبکه گلژي، دستگاه و کشيده ميتوکندري کم، الکترون تراکم با هاييوزيکول سيتوپالسم، شده و در پراکنده کروماتين بوده، جانبي

ها بيشترين فراواني را در مرحله پالسماتوسيت. داشت دوجو يافته توسعه سيسترناي با داردانه اندوپالسميک شبکه و صاف اندوپالسميک
 بسيار داردانه اندوپالسميک شبکه سيتوپالسم در (. گرانولوسيت ها سلول هايي گرد با اندازه متغير هستند.% 4/68 ± 87/0شفيرگي داشتند )

 حضور ها،گرانولوسيت بارز هايويژگي از. اردد وجود هازومپلي و هاريبوزوم کوچک، حلقوي ميتوکندري گلژي، دستگاه يافته، توسعه
 و پراکنده باشد. انوسيتوئيدها داراي هسته جانبي بوده و کروماتينمي غشا به متصل و شده سازماندهي شفاف، الکتروني بزرگ، هايگرانول
 واکوئل چند و ميتوکندري تنها ،شودنمي ديده آن در بارز هاياندامک و است هموژن سيتوپالسم. دارد وجود واضح هستک اوقات گاهي

هاي خوني را داشتند و کمترين تعداد ها کمترين فراواني سلولدارد. اسفرولوسيت وجود الکتروني ميکروسکوپ تصاوير در کوچک
بکه ( در الرو سن پنجم مشاهده شد. در سيتوپالسم  ش4/4± 27/0( در مرحله شفيرگي و بيشترين تعداد )8/1 ± 23/0ها )اسفرولوسيت

هاي بزرگ هستند که باعث ها حاوي تعداد کمي اسفرولشود. اسفرولوسيتدار به شکل واضح در اين سلول مشاهده مياندوپالسميک دانه
ها در مراحل مختلف نشان داد که با افزايش سن ها شکل نامنظم داشته باشند و هسته نامشخص باشد.  شمارش کل سلولشود تا سلولمي

( در همولنف پيش شفيره  63± 7/6)  × 510يابد. باالترين تعداد سلول خونيهاي در حال گردش نيز افزايش ميسلول الروي تعداد کل
 ( در الرو سن سوم وجود داشت.  18±8/7) × 510ترين تعداد سلول خونيروز اول و پائين

 وپ الکتروني. خوار توت، ميکروسکهاي خوني، شمارش تفريقي، پروانه برگسلولهای کلیدی: واژه
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و  Bactrocera oleae (Rossi) (Dip.: Tephritidae)بررسی برخی ویژگی های بیواکولوژی مگس میوه زیتون 

در منطقه طارم  Cyrtoptyx latipes Rond. (Hym.: Eurytomidae)میزان پارازیتیسم الروهای آن توسط زنبور 

 سفلی )استان قزوین(

 علی اکبر کیهانیان،

 قات گیاهپزشکی کشورموسسه تحقی 

ت کليدي درختان زيتون در استان هاي گيالن، قزوين و زنجان است  و در بعضي از سال آف (Bactrocera  oleae) زيتون ميوه  مگس
ها به دليل شرايط مناسب آب و هوايي، خسارت اقتصادي دارد. برخي از خصوصيات بيواکولوژي و نوسانات فصلي اين آفت و ميزان 

در باغ هاي زيتون منطقه طارم سفلي )کلج،  1391- 93هاي طي سال Cyrtoptyx latipes Rondالروهاي آن توسط زنبور  پارازيتسم
نمونه برداري حشرات کامل مگس ميوه زيتون با استفاده از تله هاي فرموني )زرد چسبنده(  سياهپوش و قوشچي( مورد بررسي قرار گرفت.

عدد ميوه  200آفت در داخل ميوه پس از سخت شدن هسته ميوه زيتون تا زمان برداشت، هر هفته انجام شد. براي بررسي روند رشدي 
آلوده از  نقاط مختلف باغ جمع آوري و مراحل مختلف رشدي آن ها )تخم، الرو، شفيره و داالن تغذيه( در آزمايشگاه زير  بينوکولر بررسي 

سانتي متر، توري دار )هر کدام  24× 17وده زيتون جمع آوري و در ظروف  پالستيکي ميوه آل 500شد. جهت بررسي پارازيتيسم آفت، تعداد 
عدد( در شرايط آزمايشگاه  نگهداري  و پارازيتوئيدهاي خارج شده شمارش گرديدند. نتايج سه سال نشان داد که حشرات کامل آفت  100

به شرايط آب و هوايي متفاوت بود )يک همبستگي بين شکار در تمام طول فصل وجود داشت ولي تراکم آن در زمان هاي مختلف بسته 
نسل هم  4تا  3تله ها و به دنبال آن سطح آلودگي ميوه در منطقه وجود داشت(. اين حشره در شرايط آب و هوايي طارم سفلي داراي 

در تاريخ هاي متفاوتي مشاهده  شد )تخم مگس پوشان در سال بود. مراحل نابالغ آفت اعم از تخم، الرو و شفيره از اواخر خرداد  ماه به بعد 
روي ميوه هاي باقي مانده روي درخت در اواخر اسفند و الرو اين آفت از داخل ميوه هاي ريخته شده پاي درخت در اواسط ارديبهشت  

حمله در اواخر بهار و اوايل  سال بعد جمع آوري گرديد(. فعاليت پروازي مگس معموال از اواخر اسفند، با گرم شدن هوا آغاز  شده و شروع
تابستان، همزمان با سخت شدن هسته زيتون مشاهده شد، که در واقع نشان دهنده شروع اولين نسل مگس زيتون بود. نسل دوم اين آفت 

وجود  1392در سال گرديد. يک پيک در اواخر آبان ماه از اواخر مرداد تا اواخر شهريور ماه ادامه داشت و نسل سوم از اوايل مهر ماه شروع 
 اقليمي شرايط به   سال سه نيا يط داشت که يک نسل ديگر )چهارم(  را بوجود آورد. تفاوت در جمعيت و خسارت اقتصادي  اين مگس 

 در   C. latipes زنبور توسط آفت اين پارازيتيسم درصد. داشت بستگي باغ مديريت و زيتون باردهي ميزان زيتون، رقم نوع ،(دما خصوصا)
 اول يها نسل يرو زنبور سميتيپاراز درصد نيترکم. شد ثبت درصد 12 و 18 ،14 ،9 ميزان به 1392 سال در شهريور در هفته چهار طول

 . شد ثبت  مگس دوم نسل يرو آن نيشتريب و آفت سوم و

 ، استان قزوين.Cyrtoptyx latipes ، زيتون ميوه  مگسهای کلیدی: واژه
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 ,.Trichogramma brassicae (Hymهای دمایی زنبور پارازیتوئید آستانه رشد وابسته به دما و

Trichogrammatidae) روی بید غالت Sitotroga cerealella (Lep., Gelechiidae) 

 ، مجتبی قانع جهرمی، مصطفی حقانی و نسرین حیدریامین صدارتیان جهرمیمهرنوش نگهبان، 

 نشگاه یاسوج، یاسوج، ایران،ی کشاورزی، داگروه گیاهپزشکی، دانشکده
 Sedaratian@gmail.com 
 

-دهد. بر همين اساس، در برنامهها را تحت تأثير قرار ميعنوان مهمترين فاکتور غيرزنده پويايي جمعيت آفات و دشمنان طبيعي آندما به

بيني فعاليت و تغييرات جمعيت فصلي آفات و دشمنان طبيعي منظور پيشبيشترين کاربرد را به هاي دماييهاي مديريت تلفيقي آفات، مدل
-يکي از مهمترين دشمنان طبيعي مورد استفاده به  Trichogramma brassicae Bezdenkoباشد. زنبور پارازيتوئيدها دارا ميآن

مدل  20پژوهش حاضر نيازهاي گرمايي آن با استفاده از دو مدل خطي و باشد که در منظور مهار زيستي آفات مختلف گياهي در ايران مي
ي کاکان در استان کهگيلويه و ي زنبور پارازيتوئيد، از باغات سيب منطقههاي مورد مطالعهغيرخطي مورد ارزيابي قرار گرفت. نمونه

ها، منظور انجام آزمايش، پرورش داده شدند. بهSitotroga cerealella (Olivier)هاي بيد غالت، آوري و روي تخمبويراحمد جمع
 35 ± 1و  32، 30، 25، 20، 15، 12ي رشد و نمو مراحل نابالغ اين پارازيتوئيد در شرايط آزمايشگاهي با هفت دماي ثابت )طول دوره

مطالعه قرار گرفت. ساعت تاريکي مورد  10ساعت روشنايي و  14ي نوري درصد و دوره 65 ± 5ي سلسيوس(، رطوبت نسبي درجه
ي رشد و نمو مراحل نابالغ اين پارازيتوئيد داشتند و داري بر طول دورهبراساس نتايج به دست آمده، دماهاي مختلف مورد مطالعه تأثير معني

 17/13و  13/9، 04/8، 20/11، 96/15، 24/23، 00/50ي زيستي در دماهاي ذکر شده به ترتيب برابر با ي اين دورهمقادير محاسبه شده
هاي تري با دادهمدل رگرسيون خطي معمولي در مقايسه با مدل خطي پيشنهادي ايکيموتو و تاکايي  برازش مناسبروز برآورد گرديد. 

ي سلسيوس برآورد گرديد. عالوه بر اين، با استفاده از درجه 91/7( minTي پايين رشد و نمو )حاصله داشت و بر اين اساس، دماي آستانه
درجه برآورد گرديد. از ميان -روز 15/183( الزم براي تکميل مراحل رشد و نمو نابالغ اين پارازيتوئيد Kرگرسيون خطي، ثابت دمايي ) مدل
هاي بهترين برازش آماري را با داده Janisch - Kontodimasو   Janisch - Rochatهاي غيرخطي مورد مطالعه، دو مدل مدل

هاي را در ميان مدل 13از نظر برازش آماري، جايگاه  Briere-1د. با اين وجود، اگرچه مدل غيرخطي حاصل از پژوهش حاضر داشتن
ي درجه 00/30ي رشد )ي سلسيوس(، دماي بهينهدرجه 37/7ي دمايي پايين )غيرخطي مورد مطالعه کسب نمود، اما بهترين تخمين آستانه

توسط اين  T. brassicaeلسيوس( براي رشد و نمو مراحل نابالغ زنبور پارازيتوئيد ي سدرجه 47/36ي دمايي باال )سلسيوس( و آستانه
اي با نياز گرمايي باال بوده که گونه T. brassicaeمدل ارايه گرديد. نتايج حاصل از پژوهش حاضر حاکي از آن است که زنبور پارازيتوئيد 

 .Tتواند در ارزيابي کارايي زيستي زنبور پارازيتوئيد هاي پژوهش حاضر ميافتهباشد. يدر مناطق گرمسيري از کارايي باالتري برخوردار مي

brassicae .در شرايط مختلف دمايي مورد استفاده قرار گيرد 

 پارازيتوئيد تخم، مدل سازي، مهار زيستي، نيازهاي دمايي. های کلیدی:واژه
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روی حشرات  .Beaveria bassiana (Blas.) Vuill های قارچ بیمارگرمطالعه اثرات کشندگی و زیر کشندگی جدایه

در شرایط  Schizaphisg raminum (Rondani) (Hemiptera: Aphididae)کامل شته معمولی گندم 

 آزمایشگاهی

 آرزو حیدرزادههرخو، یوبرت قوستا، سمانه اکبری و ، فریباممهدیه موسوی

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

mousavimahdieh@yahoo.com 

 

هاي جايگزين هاي شديد در جامعه گرديده و استفاده از روشهاي شيميايي، باعث نگرانيکشرويه آفتخطرات زيست محيطي مصرف بي
هاي بيمارگر حشرات، داراي اهميت زيادي در مديريت ارچاند. در بين عوامل کنترل بيولوژيک، قتر در کنترل آفات را سبب شدهخطرکم

از آفات مهم غالت در جهان است که خسارت زيادي را به   Schizaphis graminum (Rondani)افات هستند. شته معمولي گندم 
و  IRAN 429C ،IRAN 108هاي هاي جدايههاي مختلف سوسپانسيوننمايد. در اين مطالعه، تاثير غلظتعملکرد گندم وارد مي

LRC 137  از قارچBeauveria bassiana (Blas.) Vuill.  درجه  25±2روي حشرات کامل در شرايط آزمايشگاهي )دماي
، 610، 510، 410، 310هاي مورد بررسي قرار گرفت. غلظت درصد( 06±10)تاريکي: روشنايي(، رطوبت نسبي 16:  8سلسيوس، دوره نوري 

ور شدند. ها غوطهثانيه در داخل آن 10تر از هر جدايه در آزمايشات مقدماتي تهيه و حشرات کامل به مدت ليهاگ در ميلي 810و  710
روي طول عمر و  IRAN 108و  429Cي ي دو جدايهاز تلفات حشرات تيمار شده محاسبه و اثرات زيرکشنده 95LCو  50LCمقادير 

و  429Cهاي سوسپانسيون جدايه 30LCهاي برگ گندم در غلظت ن کار، ابتدا حلقهزايي حشرات بالغ نيز بررسي شد. براي ايميزان پوره
IRAN 108 طور جداگانه در سطح پشتي آنها رهاسازي شدند. ميزان تلفات حشرات بعد از حشره بالغ، به 20ور و سپس تعداد کامال غوطه

 =df: 17, 27; F) ات کامل با نوع جدايه متفاوت بود ساعت و تا روز دهم شمارش شد. نتايج نشان داد که ميزان تلفات حشر 24

337.38; P<0.01)ي . جدايهIRAN 429C  ،بيشترين درصد تلفات را در حشرات کامل ايجاد کرده و با افزايش غلظت سوسپانسيون
 31/4×510، 79/3×410برابر با ترتيب به LRC 137و  IRAN 429C ،IRAN 108هاي براي جدايه 50LCاين ميزان افزايش داشت. 

در غلظت  IRAN 429Cي درصد جمعيت در جدايه 50کمترين زمان الزم براي تلفات  دست آمد.ليتر بههاگ در ميلي 41/1×610و 
روز محاسبه گرديد.  64/4و  84/3ترتيب به LRC 137و  IRAN 108ي روز و براي دو جدايه 90/2ليتر برابر با کنيدي در ميلي810

50LT هاي براي جدايه 710غلظت  درIRAN 429C ،IRAN 108 وLRC 137  روز محاسبه  12/6و  78/4، 55/3ترتيب برابر با به
روز محاسبه شد.  1/17و  65/13، 25/28ترتيب به IRAN 108و  429Cهاي ( حشرات کامل در شاهد و جدايهxeشد. اميد به زندگي )

دست آمد ماده/ماده/نسل به 5/25و  9/19ترتيب به IRAN 108و  429Cهاي ايههاي مربوط به جد( در تيمار0Rنرخ خالص توليد مثل )
 IRAN 108و  429C يدو جدايه m(r(اي کاهش نشان داد. نرخ ذاتي افزايش جمعيت طور قابل مالحظه( به6/61که نسبت به شاهد )

در دو جدايه  )λ(دار نداشتند. نرخ متناهي افزايش جمعيت ( اختالف معنيmr=30/0ماده/ماده/روز( باهم و هر دو با شاهد ) 27/0و  28/0)
، 82/13به ترتيب برابر با  IRAN 108و   429Cي در شاهد و دو جدايه (T)داري باهم نداشت و مدت زمان يک نسلاختالف معني

 روز محاسبه شد. 18/12و  54/10

 .50LT ،50LCشندگي،  مهار زيستي، قارچ بيمارگر حشرات، زيست سنجي،زيرک های کلیدی:واژه
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روی گیاه  Caryedon angeri (Col.: Chrysomelidae, Bruchinae)مقدماتی سوسک بذرخوار  یمطالعه

 در استان یزد، ایران Prosopis farcta (Fabaceae)جغجغک 

 آبادی خرم محمدی عباس

 داراب، ایرانبخش تولیدات گیاهی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب، دانشگاه شیراز،  
mohamadk@Shirazu.ac.ir 

 

دوست چندساله، مقاوم به شوري و بومي ايران يک گياه خشکي Prosopis farcta (Banks&Solander) (Fabaceae)جغجغک 
يژه هاي ريزوبيوم همزيست تثبيت کننده ازت، قادرست در نواحي خشک و بواي و نيز باکترياست.  اين گياه با کمک سيستم عميق ريشه

گيرند. عالوه بر اين با تکثير و رويش پايدار و مداوم، باعث در اراضي موات، شاخ و برگ و ميوه زيادي توليد کند که مورد تغذيه دام قرار مي
شده و هرز شود. با اين حال، رشد سريع اين گياه در مزارع و باغات، موجب طرح اين گياه به عنوان يک علفها ميجلوگيري از توسعه بيابان

باشد. با توجه به مشکالت ناشي از کنترل آن نيازمند بکارگيري روش مختلف مبارزه شامل مبارزه مکانيکي، فيزيکي و شيميايي مي
زيست، شناسايي و بکارگيري عوامل کنترل زيستي از اهميت هاي سازگار با محيطهايي و نيز لزوم استفاده از روشبکارگيري چنين روش

 ,Caryedon angeri (Semenovشناسي مقدماتي سوسک بذرخوار است. بدين منظور، پژوهش حاضر به مطالعه زيست بااليي برخودار

1896) (Col.: Chrysomelidae, Bruchinae پرداخته است. يک  1388و  1387هاي زراعي روي اين گياه در استان يزد طي سال
ي ها از اسفندماه هر سال شروع و تا پايان آبان ماه به فاصله زماني هر دو هفته يکبار بردارهکتار انتخاب و  نمونه 4باغ متروکه به مساحت 
هاي يک شاخه برداشت شد تا يک نمونه صد هاي جغجغک انتخاب و از هر بوته، نيامبرداري، به طور تصادفي بوتهادامه يافت. در هر نمونه

با چاقو  برش داده شد و مراحل مختلف زيستي سوسک، تعداد نيام مورد تغذيه  هاي هر نمونه سپس در آزمايشگاه،عددي فراهم آيد. نيام
درجه سلسيوس( نگهداري شدند تا بتوانند مراحل  25±5ها و در شرايط دماي اتاق )قرار گرفته، ثبت گرديد. مراحل نابالغ سوسک درون نيام

هر شوند. نتايج نشان داد که اين سوسک در شرايط استان يزد، دو نسل رشد و نموي را کامل کرده و حشرات بالغ يا پارازيتوييدهاي آنها ظا
در سال دارد. دوره ظهور حشرات کامل نسل اول، طوالني و از اواسط اسفندماه شروع و تا اوايل تيرماه طول کشيد. در نسل دوم، حشرات 

روي پوست نيام گذاشته شدند. الروها از بذور داخل نيام ها به صورت تکي و کامل از اوايل شهريورماه تا اواخر مهرماه ظاهر شدند. تخم
اي در زير پوست نيام، به شفيره تبديل شده و  سپس حشره کامل با ايجاد سوراخي از تغذيه کرده و پس از طي مراحل زيستي، درون حجره

در حال رسيدن تغذيه کردند. اما تخمريزي  هاي سبز، تخمريزي و الروهاي آنها از بذرهاينيام خارج شد. حشرات کامل نسل اول روي نيام
هاي رسيده صورت گرفت و الروهاي اين نسل از بذرهاي رسيده درون نيام طي پائيز و زمستان تغذيه حشرات کامل نسل دوم روي نيام

آوري و شناسايي الرو جمع بذرهاي موجود در هر نيام را مورد تغذيه قرار دادند. سه گونه زنبور پارازيتوئيد % 60-50کردند. الروها فقط 
 ,Eurytoma scrophularia Zerova, 1981 (Hym.: Eurytomidae) ،Rhaconotus aciculatus (Cressonگرديدند: 

 .     R. kerzhneri Belokobylskij, 1985 (Hym.: Braconidae)و  (1872

 .علف هرز، کنترل زيستي، پارازيتوئيد، گياهخوار :های کلیدیواژه
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 Helicoverpa armigera (Lepidoptera: Noctuidae)های جدول زندگی های غذایی مصنوعی بر آمارهژیماثر ر

 

 ، شیال گلدسته، زهرا رفیعی کرهرودی و رضا وفایی شوشترینژاد مجردندا فالح

 شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراکگروه حشره
neda_fallahnegad@yahoo.com   

 

به عنوان يکي از آفات مهم محصوالت کشاورزي  Helicoverpa armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae)شب پره 
و جهـان  ايـران رد زراعي محصوالت در توليد کننده محدود مهم در آسيا، اروپا، آفريقا و استراليا شناخته شده است. اين آفت يکي از عوامل

روي  H. armigeraاند. خسارت معرفي شده H. armigeraهاي خانواده به عنوان ميزبان 45گونه گياهي متعلق به  100بيش از . است
 .Brassica napus Lو کلـزا ) Fabacea( و ديگر گياهـان خـانواده .Phaseolus vulgaris L(، لوبيا ).Glycine max Lسويا )

(Brassicaceae) )هـاي غـذايي مصـنوعي بـراي پـرورش آفـات هاي اخير، استفاده از رژيماز لحاظ اقتصادي حائز اهميت است. در سال
هاي زيستي و رفتاري آفات، عوامل کنتـرل بيولوژيـک است. پرورش آفات کليدي براي مطالعه جدول زندگي، ويژگي اقتصادي توسعه يافته

هاي هاي غذايي مصنوعي با استفاده از پودر آسياب شده دانهدر اين تحقيق تأثير رژيم است.  آنها و واکنش آنها به سموم شيميايي ضروري
، M7گـل و زرفـام، سـويا ارقـام کـالرک، مختلف لوبيا سفيد ارقام دانشکده و پاک، لوبيا قرمز ارقام اختر و ناز، کلزا ارقام اکاپي، اپرا، ساري

درجـه سلسـيوس، رطوبـت  25 ± 5در دمـاي  H. armigeraهاي جدول زندگي بر ويژگي دلوبيا چشم بلبلي رقم مشهساري و ويليامز و 
 .Hدر اتـاق رشـد انجـام شـد. تجزيـه پارامترهـاي جـدول زنـدگي  ساعت )روشنايي: تـاريکي( 8: 16و دوره نوري  درصد 65 ± 5نسبي 

armigera اي دو جنسي با استفاده از برنامهمرحله-بر اساس روش جدول زندگي سني TWOSEX-MS-Chart  تجزيه شدند. نتـايج
بـه ترتيـب روي لوبيـا چشـم  H. armigeraروز( طول دوره قبل از بلوغ  94/28روز( و بيشترين )71/22اين آزمايش نشان داد کمترين )

درصـد روي ارقـام  49، به ميزان H. armigeraبلبلي )رقم مشهد( و کلزا )رقم اپرا( مشاهده شد. بيشترين درصد مرگ و مير قبل از بلوغ 
M7 ( روي  285/0و  299/0نتاج( و نرخ ذاتي افزايش جمعيت ) 21/2155و  20/3108و کالرک بود. بيشترين نرخ خالص توليدمثل )بر روز

لـزا لوبيا چشم بلبلي )رقم مشهد( و لوبيا سفيد )رقم دانشکده( به دست آمد. طبق نتايج حاصل از اين تحقيق، گياه لوبيا نسبت بـه سـويا و ک
در بين انواع مختلف لوبيا و ارقام متفاوت آنها در اين آزمايش، لوبيا چشـم بلبلـي  تر است.مناسب H. armigeraبراي نمو و رشد جمعيت 

بودنـد. نتـايج حاصـل از ايـن  H. armigera)رقم مشهد( و لوبيا سفيد )رقم دانشکده( به عنوان بهترين ارقام لوبيا براي افزايش جمعيـت 
دهد. اين اطالعـات روي ارقام گياهان مختلف در اختيار قرار مي H. armigeraالعات مفيدي را در زمينه جدول زندگي و بقاء تحقيق اط

 مناسب باشد.   H. armigera( شب پره IPMهاي مديريت تلفيقي آفات )تواند براي برنامهمي

 مصنوعي. ، جدول زندگي، رژيم غذاييHelicoverpa armigera های کلیدی:واژه 
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 :.Praon yomenae (Hymی زیستی زنبور پارازیتوئید هابررسی تاثیر غیرمستقیم کود اوره بر پارامتر

Braconidae) 

 و محسن مهرپرور زهرا گرجی

 ن،گروه تنوع زیستی، پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی، دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرما 
 zahragorji88@gmail.com 

 

اي باالتر نيز تحت گذارد. نه تنها گياهان بلکه سطوح تغذيههاي کشاورزي ميهاي شيميايي اثرات قابل توجهي بر اکوسيستماستفاده از کود
يک سازگان شامل گياه  گيرند. هدف از اين مطالعه بررسي تاثير غيرمستقيم کود اوره روي سطح سوم غذايي درها قرار ميتاثير اين کود

بود. بدين منظور  Praon yomenaeو زنبور پارازيتوئيد  Uroleucon carthami، شته گلرنگ Carthamus tinctoriusگلرنگ 
کيلوگرم در هکتار  100آزمايشي با استفاده از رقم محلي اصفهان گلرنگ در قالب طرح بلوک کامل تصادفي شامل دو تيمار با مقادير صفر و 

درجه سلسيوس به ترتيب در روز و شب و رطوبت  20و  24اي با دماي بلوک و سه تکرار در هر بلوک تحت شرايط گلخانه 10اوره در کود 
ساعت روشنايي انجام شد. کود اوره در دو نوبت چهار و هشت برگي به  16درصد و دوره نوري هشت ساعت تاريکي و  60تا  50نسبي 

ها سه هفته قبل بال روي هر تيمار قرار داده شد. اين شتهعدد شته ماده بي 20روز از زمان کاشت تعداد  30 گياهان داده شد. بعد از گذشت
هاي بالغ از روي گياهان آزمايش حذف و ساعت شته 48ذکر شده پرورش داده شده بودند. بعد از گذشت  از شروع آزمايش روي دو تيمار

هايي با بافت ريز قرار داده شدند و تعداد يک جفت زنبور د. سپس گياهان در داخل قفسي با توريعدد پوره روي هر گياه باقي گذاشته ش 50
ها حذف و گياهان از داخل قفس بيرون آورده ساعت زنبور 24نر و ماده جفت گيري کرده نيز در داخل قفس رها سازي شدند. بعد از گذشت 

ها با توري ظريفي پوشيده شده بود گذاشته شد. تاريخ تشکيل هر موميايي و خروج هر اي که انتهاي آنهايي استوانهشده و روي آنها طلق
هاي ميانگين تعداد موميايي، زمان تخم تا تشکيل موميايي، زمان تخم تا خروج زنبور، تعداد ها ثبت گرديد. پارامترها از موميايييک از زنبور

داري را گيري شدند. نتايج نشان دادند که کود اوره اختالف معنيساق پاي عقب اندازهبالغين ظهور يافته، نسبت جنسي، درصد پارازيتيسم و 
هاي مورد بررسي ايجاد نکرده است و فقط تاثير آن روي طول ساق پاي عقب زنبور بوده بطوريکه استفاده از کود اوره موجب در پارامتر

طول ساق پاي عقب شاخصي است که رابطه مستقيمي با وضعيت (. P 313,1 =df 367/5=F=021/0افزايش اين پارامتر شده است )
اي مساعد رشد نموده باشد اندازه بزرگتري خواهد داشت مثل زنبور دارد. اگر شته در شرايط تغذيهاي ميزبان، سايز بدن و ميزان توليدتغذيه

ها ممکن است به خاطر افزايش اندازه بدنشان پارازيتوئيد که در نتيجه زنبور پارازيتوئيد خارج شده از آن نيز بزرگتر خواهد بود. اين گونه
شود. اين چنين مي توان توانايي بلقوه بيشتري در توليد مثل داشته که اين در نهايت منجر به افزايش ميزان کنترل جمعيت ميزبان خود مي

  نداشته است. يتيسمپاراز يتوفقنظر متقويت رشد گياه گلرنگ مي شود اما تاثيري از باعث نتيجه گرفت که کود اوره هر چند 

 ، کود اوره، سطح سوم غذايي.yomenae Praon :های کلیدیواژه
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 و کنترل کیفی آن براساس نرخ باروری  Cotesia vestalis (Haliday)پرورش انبوه زنبور  ارتقای شیوه

 3و شهریار جعفری 3، جهانشیر شاکرمی2عادل ربیعی، 1زاده اصفهانیجواد کریم

 دانشیار اکولوژی جمعیت، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان -1
 شناسی کشاورزی، دانشگاه لرستانارشد و دانشیار حشرهآموخته کارشناسیدانش -3و2

jkesfahani@gmail.com 
 

باشد. يکي مي بيد کلمي کنترل بيولوژيک از عوامل کليد Cotesia vestalis (Haliday) (Hymenoptera: Braconidae) زنبور
منظور بررسي تاثير بهباشد. کنترل بيولوژيک پرورش انبوه يافته، قدرت باروري آنها ميهاي مهم در تعيين کنترل کيفي عوامل گيرياز اندازه

هاي انبوه و چهار تکرار در قالب بلوک زنبورهاي توليدشده، آزمايشي با سه شيوه پرورشباروري بر  C. vestalisشيوه پرورش انبوه زنبور 

استفاده از فضاي کوچکتر )قفس  -1هاي پرورش انبوه عبارت بودند از: کامل تصادفي در شرايط محيطي استاندارد انجام شد. شيوه

-روزه جفتي سهدهزنبور ما 15الرو سن سوم بيد کلم و  120عدد بوته کلم چيني حاوي  6( و بايومس کمتر و ثابت )مترسانتي 70×55×50

 240عدد بوته کلم چيني حاوي  12و بايومس بيشتر و ثابت )متر( سانتي 100×70×55تر )قفس استفاده از فضاي بزرگ -2(؛ کردهگيري

و متر( سانتي 100×70×55استفاده از فضاي بزرگتر )قفس  -3 کرده(؛ وگيريروزه جفتي سهزنبور ماده 30الرو سن سوم بيد کلم و 

ي سه روزه جفتزنبور ماده 30بيد کلم و  عدد بوته کلم چيني حاوي تعداد نامشخص الروهاي سن سوم 12نشده )يومس بيشتر و تعيينبا
گرفت ولي در شيوه سوم، پرورش هاي کلم چيني قرار ميالرو در بوته( بر روي بوته 20(. در دو شيوه اول تعداد مشخصي الرو )کردهگيري

ر مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان مورد ارزيابي قرار گرفت. در اين شيوه، در زمان اوج معمول بيد کلم د
 40×40×40دار )هاي تهويهسن بيد کلم، يک تخمگيري سه روزه از حشرات ماده در قفسشفيره هم 200خروج حشرات کامل حاصل از 

)شيوه  72)دو شيوه اول( يا  48عدد گياه( انجام گرقت و اين گياهان براي آزمايش بکار رفتند. پس از گياه )روزانه چهار  12روي  متر(سانتي
هاي زنبور تغذيه شدند. ها برداشته شدند و الروهاي بيد کلم با کلم چيني تا زمان ظهور پيلهسوم( ساعت، زنبورهاي پارازيتوئيد از قفس

عدد الرو سن سوم بيدکلم رهاسازي  50هاي محتوي ديشطور انفرادي به داخل پترييري، بهشده پس از  جفتگي  توليدزنبورهاي ماده
ديش مشابه ديگري منتقل شدند. اين انتقال ساعت زنبورها به پتري 24درصد( مورد تغذيه قرار گرفتند. پس از  35شده و با محلول عسل )

شده ثبت و هاي گياه کلم چيني تغذيه شدند و تعداد پيله تشکيلديش با برگيروز به همين شيوه ادامه داشت. سپس، الروهاي هر پتر 7تا 
( بين df = 2, z-value = -1.962, P < 0.05داري )خطي آناليز گرديد. نتايج نشان داد که تفاوت معني -هاي لگاريتميتوسط مدل

( بيشتر از شيوه سوم 4/200ده به ازاي هر ماده در شيوه دوم )که، ميانگين تعداد پيله توليد شطوريسه شيوه پرورش انبوه وجود دارد. به
، روي منحني شيوه ديگر نشان نداد. چنين رونديداري با دو ( تفاوت معني9/195( بود. در حالي که، اين مقدار در شيوه اول )2/181)

پارازيتيسم موفق به ازاي هر  200دوم با کيفيتي برتر )تواند براساس شيوه مي اين زنبورپرورش انبوه ، بنابراينباروري تجمعي نيز ديده شد. 
 ماده( از شيوه معمول اجرا گردد. 

 پارازيتوئيد، کنترل بيولوژيک، باروري، پرورش.، بيد کلم های کلیدی:واژه
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 Hippodamiaکفشدوزک، ای مراحل الروی و باتغ های تغذیهشاخص بریک ژتاثیر کودهای شیمیایی، آلی و بیولو

variegata   سبز هلو، یشتهشکارگر مهمMyzus persicae   ی دلمهلفلفروی گیاهCapsicum annuum  

 پور و بهرام ناصری قنبالنی، جبرائیل رزمجو، مهدی حسن، قدیر نوریطالییمژگان مردانی

 ی کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلیپزشکی، دانشکدهگروه گیاه
 mardani@uma.ac.ir 

 

کند. مي ميوه تغذيه درختان هايشپشک و هاشته عمدتاً از که است فاژپلي گونه يک  Hippodamia variegata (Goeze)کفشدوزک
subtilisBacillus  ، Pseudomonasدرصد( و کودهاي بيولوژيک ) 30کمپوست کود آلي )ورمي ،در اين تحقيق سولفات روي

fluorescens ،intraradices Glomus ،subtilis B. ×. intraradicesG و fluorescens P.×G. intraradices)  به بستر
هاي شاخص رويبرگي(، تاثير اين تيمارها  6تا 4ي ها به شته سبز هلو )در مرحلهاضافه شد و پس از آلوده سازي بوته ايفلفل دلمه گياه

اي هاي تغذيهگرفت. نتايج نشان داد که شاخصبررسي قرار مورد  H. variegata ،کفشدوزک مراحل مختلف الروي و بالغاي تغذيه

اي دلمهکننده ازگياه فلفلتغذيههاي پرورش يافته روي شته H. variegataمراحل الروي )سنين سوم و چهارم( و بالغ کفشدوزک، 
درصد( شاخص  10/55±76/2درصد( و بيشترين ) 96/31± 58/3کمترين ) .داري داشتنداختالف معني تيمارشده با کودهاي مختلف،

پرورش يافته  H. variegata، در مراحل الروي )سنين سوم و چهارم( کفشدوزک، (ECI)بازدهي تبديل غذاي بلعيده شده به زيست توده 
 شاخص .به دست آمد .fluorescens Pدرصد و  30کمپوست کود ورمي ي تيمارهاي شده بادلمهکننده از گياه فلفلتغذيه هاي روي شته

گرم بر ميلي 001/0± 000/0درصد ) 30کمپوست روي تيمار ورمي H. variegataالرو سن سوم و چهارم  ((RCRنرخ مصرف نسبي 
گرم بر روز( بيشترين مقدار را داشتند. الرو سن گرم بر ميليميلي 201/0± 020/0گرم بر روز( کمترين و روي تيمار سولفات روي )ميلي

گرم بر روز( کمترين شاخص نرخ گرم بر ميليميلي 199/0± 023/0درصد ) 30کمپوست روي تيمار ورمي aH. variegatسوم و چهارم 
 .گرم بر روز( بيشترين مقدار را نشان دادگرم بر ميليميلي 133/0 ±763/0)  P. fluorescensو روي تيمار  (RGR) رشد نسبي

کننده ازگياه تغذيه هاي پرورش يافته روي شته H. variegata، وزکبالغ کفشد ECIدرصد( شاخص  08/18± 99/1همچنين، کمترين )
درصد(، در سولفات روي و  35/65 ±63/3و  69/73±33/1درصد و بيشترين ميزان آن ) 30کمپوست کود ورمي اي تيمارشده بادلمهفلفل

تغذيه هاي پرورش يافته روي شته egataH. vari، اي افراد بالغ کفشدوزکهاي تغذيهمشاهده شد. شاخص .fluorescens Pباکتري 
گرم بر روز( ميزان گرم بر ميليميلي 099/0 ±011/0و  744/4± 869/0تيمار شده با سولفات روي بيشترين )ي دلمهکننده از گياه فلفل

 051/0± 017/0د )درص 30کمپوست روي تيمار ورمي H. variegataرا نسبت به ساير تيمارها داشتند. افراد بالغ   RCRو CIشاخص 
گرم بر روز( گرم بر ميليميلي 177/0±332/0) P. fluorescens  و روي تيمار RGRگرم بر روز( کمترين شاخص گرم بر ميليميلي

و  P. fluorescensهاي پرورش يافته روي گياه تيمار شده با کودهاي با توجه به نتايج اين تحقيق، شته بيشترين مقدار را نشان دادند.
باشند و از اين مي H. variegataترين ميزبان براي تغذيه مراحل مختلف الروي و بالغ لفات روي در مقايسه با ساير کودها مناسبسو

 توان در برنامه کنترل بيولوژيک اين آفت استفاده کرد.نتايج مي

 اي، کود.هاي تغذيهشاخص، Hippodamia variegata:  های کلیدیواژه
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 Tuta absoluta (Meyrick) فرنگیگوجه مینوز پره شب به نسبت فرنگیگوجه ژنوتیپ 21 تمقاوم ارزیابی

 2سعیدی زریر و1نوریزدان حمیدرضا ،1سهرابی فریبا ، 1غارتی بهمن

 بوشهر فارس خلیج دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی دانشکده نباتات اصالح گروه -1
 بختیاری و استان چهارمحال طبیعی منابع کشاورزی و تحقیقات گروه گیاهپزشکی، مرکز -2

bahmangharati@mehrpgu.ac.ir 
 

فرنگي در ، يکي از مهمترين آفات گوجه Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)فرنگي گوجه  مينوزپره شب
گزارش شد و پس از آن، پراکنش اين  1389مريکاي جنوبي بوده و اولين بار از استان آذربايجان غربي در سال ايران است. اين آفت بومي آ

فرنگي در ترين آفات گوجه  آفت در اکثر نقاط ايران از جمله استان بوشهر توسط محققين مختلف گزارش گرديد. اين آفت از خطرناک
ها و فرنگي شامل مزوفيل برگ، ساقه، مريستم انتهايي، گلاز تمام مراحل رشدي گياه گوجه هاي آن رود و الروسراسر جهان به شمار مي

اي الروها در ابتدا به صورت مينوزهاي کوچکي در نمايد. نشانه تغذيهها تغذيه کرده و آسيب و خسارت هاي جبران ناپذيري را وارد ميميوه
 يروش برا ينگيرند. در حال حاضر مهمترشوند تا کل سطح برگ را فرا ميتر ميقسمت هاي مختلف گياه است که به تدريج بزرگ

 يلاگر چه به دل باشد،يم يمياييش يهاکشاز هجوم آن استفاده از سموم و حشره يناش يهاآفت و کاهش خسارت ينو کنترل ا يريجلوگ
 ينا  يج،را هايکشآفت به حشره ينا يسازگار يگراز طرف د داشته و يينيپا ييکارا يميايي(، سموم شيزنحشره )داالن اييهنوع رفتار تغذ

پره فرنگي به شبکرده است.  به منظور مطالعه و بررسي مقاومت ارقام مختلف گوجه يلتبد يفرنگدر مزارع گوجه يجد يدحشره را به تهد
هاي خليج فارس بوشهر به صورت طرح بلوک در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي دانشگاه 1392فرنگي، آزمايشي در سال مينوز گوجه

، کويينتي، کومودورو، 5، ايدن، فيرينزه، پوالد، پتوپرايد 6515اس هاي مورد بررسي شامل: پيژنوتيپ تکرار اجرا گرديد. 3کامل تصادفي با 
رون، رها، متين، گلسار و ، کا12اس ، جي21، سادين 95، سادين ES9090F1، 616، گلشن 625، سامار F1 ساندوکانزمان، برلينا، 
روي برگ و ساقه، تعداد  VIاي نوع هاي غدهصفات مورد مطالعه شامل: تعداد کل کرک روي برگ و ساقه، تعداد کرک سانسيد بودند.

داالن روي برگ، تعداد سوراخ روي ساقه و ميوه بود. نتايج حاصل از مقايسه ميانگين صفات نشان داد که براي تمام صفات تفاوت 
بين ارقام وجود داشت. نتايج همبستگي صفات مقاومت نشان داد که بيشترين ضريب همبستگي مثبت و   %5داري در سطح احتمال عنيم

( وجود داشت. نتايج رگرسيون گام با گام صفات مقاومت r=98/0دار در بين صفات تعداد سوراخ روي ساقه با تعداد داالن روي برگ )معني
از کل تغييرات خسارت کلي به گياه را توجيه نمودند.  % 94هاي روي برگ و تعداد کرک روي برگ در مجموع  الننشان داد که تعداد دا

گروه مقاوم، نيمه مقاوم و حساس  3بندي ارقام در فرنگي موجب گروهپره مينوز گوجهنتايج تجزيه کالستر ارزيابي مقاومت نسبت به شب
، 625، سامار ES9090F1هاي رها، کوينتيني، زمان، پوالد، گلسار، ست آمده نشان داد که ژنوتيپگرديد. در پايان بررسي نتايج به د

 باشند.تر ميفرنگي مقاومپره مينوز گوجه ها در مقابل شبکومودورو و برلينا نسبت به ساير ژنوتيپ

 .Tuta absoluta، مينوز پرهشب ارقام، مقاومت فرنگي،گوجه :های کلیدیواژه
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فرنگی در های مختلف گوجهژنوتیپ روی Tuta absoluta (Meyrick)فرنگی پره مینوز گوجهایسه خسارت شبمق

  ایشرایط مزرعه

 2سعیدی زریر و1نوریزدان حمیدرضا ،1سهرابی فریبا ، 1غارتی بهمن

 بوشهر فارس خلیج دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی دانشکده نباتات اصالح گروه -1
 بختیاری و استان چهارمحال طبیعی منابع کشاورزی و تحقیقات هپزشکی، مرکزگروه گیا -2

bahmangharati@mehrpgu.ac.ir 
 

 جمله از جهان نقاط از بسياري در فرنگي گوجه آفات ترينمخرب  از يکي Tuta absoluta (Meyrick)فرنگي  گوجه مينوز پرهشب 
گوجه  گياه رشدي مراحل تمام از آن هايالرو و رودمي شمار به جهان سراسر در فرنگيگوجه  آفات ترين خطرناک از آفت اين .است ايران

. نمايدمي و خسارت هاي جبران ناپذيري را وارد آسيب و کرده تغذيه هاميوه و هاگل انتهايي، مريستم ساقه، برگ، مزوفيل شامل فرنگي
 سطح کل تا شوندمي تربزرگ تدريج به که در قسمت هاي مختلف گياه است کوچکي مينوزهاي صورت به ابتدا در الروها ايتغذيه نشانه
 نمايد. بامي خسارت ايجاد 100-50 %ميزان  به و نموده حمله ميزبان گياه رشدي مراحل تمام فرنگي به گوجه مينوز. گيرندمي فرا را برگ
 از بيش تحقيقات لزوم اجراي آن، باالي زاييخسارت پتانسيل و ايران فرنگيگوجه کشت مناطق اکثر در آفت اين سريع شارانت به توجه
ارزيابي  و فرنگيپره مينوز گوجهو بررسي نوع و ميزان خسارات وارده بر اثر هجوم آفت شب مطالعه منظور به .کندمي پيدا نمود پيش

 دانشکده تحقيقاتي مزرعه در  93-94 سال زراعي اي درفرنگي، آزمايشي به صورت مزرعهف گوجهارقام مختل حساسيت و مقاومت
اس هاي مورد بررسي شامل: پيژنوتيپ .گرديد اجرا تکرار 3 با تصادفي کامل هايبلوک طرح صورت به فارس خليج دانشگاه کشاورزي

، سادين ES9090F1، 616، گلشن 625، سامار F1 ساندوکانرو، زمان، برلينا، ، کويينتي، کومودو5، ايدن، فيرينزه، پوالد، پتوپرايد 6515
 مينوز پرهشب به نسبت فرنگيگوجه مقاوم و حساس شناسايي ارقام ، کارون، رها، متين، گلسار و سانسيد بودند.12اس ، جي 21، سادين95
آفت،  هجوم از پس روز 60 و 40 ،20 زمان 3 در ده به بوتهخسارت وار و خسارت به برگ برگچه، به صفات خسارت و ارزيابي مطالعه با

 وارده به بخش هاي مختلف خسارت ميانگين مقايسه نتايج .شد انجام فرنگيهمچنين محاسبه شاخص کلي خسارت وارد شده به گياه گوجه
 هاي مقاوم و گلسار ژنوتيپ و زمان رلينا،ب کوينتيني، رها، هايژنوتيپ که، داد نشان آفت هجوم از پس روز 60 و 40 ،20 زمان 3 در گياه

فرنگي پره مينوز گوجهها نسبت به شبحساس ترين ژنوتيپ 5سانسيد و پتوپرايد  ، 6515اس پي فيرينزه، ايدن، ،12اس جي هايژنوتيپ
 هايژنوتيپ که داد نشان نوزمي پرهشب به نسبت فرنگيگوجه مختلف هايژنوتيپ به وارده شاخص بررسي و ارزيابي بودند. همچنين نتايج

 5پتوپرايد  و فيرينزه ،12اسجي ايدن، هايو ژنوتيپ هاژنوتيپ ترينمقاوم خسارت، شاخص ميزان کمترين با برلينا و کوينتيني رها،
 باشند.مي بررسي مورد هايژنوتيپ ميان از هاژنوتيپ ترينحساس

 .سارت، ارقام مقاومفرنگي، شاخص خگوجه مينوز، پرهشب: کلیدی هایواژه
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 ای سالم و آلوده به قارچی تارتن دولکهدر تغذیه از کنه Orius niger  شکارگر ی سنرفتارپارامترهای مقایسه 

   Beauveria bassiana   بیمارگر

 3و رضا طالیی حسنلویی 2، احد صحراگرد1علی اصغر کوثری

 دانشکده کشاورزی، دانشگاه گیالن به ترتیب دانشجوی دکتری و استاد گروه گیاه پزشکی -2و1
 استاد گروه گیاه پزشکی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران -3

akosari@ut.ac.ir 
 

ي توام از راي استفادهرود. ببه شمار مي Tetranychus urticae اي، ي تارتن دولکهاز دشمنان طبيعي کنه Orius niger سن شکارگر
ها الزم است که اثرات احتمالي مثبت و منفي اين عوامل بيوکنترل روي در کنترل کنهBeauveria bassiana آن با قارچ بيمارگر 

همديگر مورد بررسي قرار گيرد. از اين رو در پژوهش حاضر، پارامترهاي مدت زمان جستجوگري، زمان تغذيه و نرخ موفقيت)تعداد شکار 
  B. bassiana هاي سالم و آلوده به قارچدر برخورد با کنه  O. nigerخورده شده تقسيم بر تعداد برخورد شکارگر با شکار(  سن شکارگر 

تخمين و مورد مقايسه قرار گرفت. اين مطالعه به روش مشاهده مستقيم در مدت زمان يک ساعت روي ديسک برگي گياه خيار صورت 
× 100×  12اي به ابعاد سازي شد. واحد آزمايش شيشهعدد کنه ماده بالغ رها20متر و روي آن ميلي 35گرفت. قطر ديسک برگي 

ساعت در  24هاي شکارگر مورد استفاده در آزمايش به مدت )مشابه قفس تاشيرو(.  سن بود 35متر و داراي سوراخي به قطر ميلي100
کنيدي 710ها، شکار ديگري بالفاصله جايگزين شد. اثر غلظت از کنه O. niger سن شرايط گرسنگي قرار داده شد و پس از هر بار تغذيه

 72و  48، 24، 0سن شکارگر با چهار بازه زماني ) برايروي پارامترهاي ذکر شده  B. bassianaاز قارچ  TVليتر جدايه بوميدر ميلي
کرار در قالب طرح کامال تصادفي مطالعه شد. نتايج نشان داد که به ت 5در و تيمار شاهد)بدون آلودگي( ساعت پس از آلودگي کنه به قارچ( 

به ازاي هر شکار در  O. nigerساعت(، زمان جستجوگري سن شکارگر  72تدريج با گذشت زمان و آلودگي کنه ماده بالغ ) از صفر تا 
يابد. ميانگين زمان جستجوگري به ازاي هر مييابد و مدت زمان تغذيه به همان نسبت کاهش مقايسه با تيمار سالم به شدت افزايش مي

دقيقه بود که با هم  2/21و  5/6، 7/4، 5/3، 6/1ساعت(  به ترتيب برابر  72و  48، 24، 0شکار در شاهد و چهار بازه زماني تيمار قارچي )
دار بين ها و با وجود اختالف معنيمدت زمان تغذيه هم با همان ترتيب شاهد و تيمار (F=42.48, P<0.001).داري داشتند اختالف معني

دقيقه بود. ميانگين نرخ موفقيت سن شکارگر در برخورد با شاهد و  6/1و 9/1، 4/2، 6/2، 1/4به ترتيب برابر  (F=3.77, P<0.05)آنها 
 ,F=23.81).شد دار ثبت بود و بين تيمارها اختالف معني 1/0و  5/0، 5/0، 7/0، 5/1چهار بازه زماني تيمار قارچ هم به ترتيب 

P<0.001) با افزايش مدت زمان جستجوگري و  هاي نشان داد سن شکارگر در محيط داراي کنه تيمار شده با قارچ بيمارگرنتايج آزمايش
تواند بيانگر توانايي تشخيص طعمهدهد. احتماال اين نتيجه ميکاهش مدت تغذيه و کاهش نرخ موفقيت به حضور قارچ بيمارگر پاسخ مي

است. اگر اين برهمکنش در شرايط طبيعي هم اتفاق بيافتد، نتايج  O. nigerآلوده به قارچ و پرهيز از آنها به وسيله سن شکارگر  هاي
 بندي براي استفاده توام از آنها کاربرد خواهد داشت.پژوهش حاضر در زمان

 .يهتغذزمان ،جستجوگريزمانموفقيت، نرخ ،رخيا : دشمن طبيعي،کلیدیهایواژه
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 زیره سبز -تراکم جمعیت شته باقال و دشمنان طبیعی آن در کشت مخلوط نواری باقال 

 4ناهید واعظو  3،  سیما مجیدیانی2نگار منیری راد، 1سولماز عظیمی
 

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران.  -4و1

 کشاورزی، دانشگاه زنجان،  ایران.گروه بیوتکنولوژی، دانشکده  -2
 گروه گیاهپزشکی دانشگاه تبریز، ایران. -3

s_azimi2007@yahoo.com 

 

ها که در اجرا است. يکي از اين روش قابل هاي مختلفهاي مقابله با آفات است که با استفاده از روشکنترل زراعي يکي از ارزانترين روش
اي از اهداف کشاورزي پايدار شامل افزايش تنوع، کاهش مصرف سموم  هاي اخير رواج پيدا کرده، کشت مخلوط است که مجموعهسال

 و باقال   .Cuminum cyminum L نمايد. بر اين اساس کشت مخلوط زيره سبزشيميايي و کاهش جمعيت و تنوع آفات را تامين مي

Vicia  faba L. اي به صورت فاکتوريل بر پايه طرح بلوک کامل سال زراعي در اراضي دانشگاه تبريز اجرا شد. آزمايش مزرعه در دو
رديف باقال  A ،1)2( ، باقالي خالص A)1( نوع سيستم کشت زيره سبز و باقال با الگوي زيره سبز خالص 5تکرار انجام شد.  3تصادفي در 

مرحله فنولوژيکي  2بودند. در B)3(  رديف زيره سبز 1رديف باقال و  B ،2)2(رديف زيره سبز  2و رديف باقال  B ،1)1(رديف زيره سبز 1و 
 2تراکم جمعيت شته باقال در   دهي و تشکيل غالف( و جمغيت کل شته باقال و دشمنان طبيعي آن ارزيابي شد. نتايج نشان دادباقال )گل

، 1Bهاي مخلوط دهي تراکم جمعيت شته در کشتباقال بود. در پايان مرحله گلد سال متوالي در کشت مخلوط باقال کمتر از کشت خالص

2B ،3B  کاهش نشان داد. در مرحله توليد غالف باقال نيز ميزان کاهش  %1/41، %43، %62نسبت به کشت خالص باقال به ترتيب برابر
بود. در کشت مخلوط باقال ميزان  %1/56، %6/64، %7/78نسبت به کشت خالص باقال به ترتيب  1B ،2B ،3Bتعداد شته در تيمارهاي 

و  1Bدر تيمار  stephens Chrysopa carneaشکارگرها بيشتر از کشت خالص باقالبود. در مرحله گل دهي حداکثر تعداد بالتوري سبز 
اي لکه کفشدوزک هفت 1/10با ميانگين   1Bترين تعداد بالتوري مربوط به کشت باقال خالص بود. در اين مرحله کشت مخلوط کم

Coccinella septempunctata L.  داري نشان داد. در مرحله در متر مربع داراي بيشترين تعداد بود که با ساير تيمارها اختالف معني
ت زيرا تشکيل غالف باقال تعداد بالتوري سبز و کفشدوزک در متر مربع کاهش جزيي نشان داد که ناشي از پايان مرحله گرده افشاني اس

شود. در هر دو مرحله گل دهي و تشکيل غالف باقال، درصد آلودگي و جمعيت کل گرده نيز به عنوان منبع غذايي شکارگرها محسوب مي
هاي مخلوط نواري کمتر از کشت خالص باقال بود. با توجه به برتري کشت نواري باقال و زيره سبز از نظر کاهش شته باقال در کشت

و افزايش جمعيت دشمنان طبيعي آن که در نهايت منجر به کاهش مصرف سموم شيميايي و حفظ سالمت محصول  جمعيت شته باقال
 را به عنوان الگوي مناسب کشت توصيه کرد. 1Bتوان سيستم کشت مخلوط باقال و زيره سبز خواهد شد، مي

 شکارگر. ،شته باقال، کشت مخلوط های کلیدی:واژه
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 :Habrobracon hebetor (Hymenopteraای وحشی و پرورشی زنبور پارازیتوئید همقایسه عملکرد جمعیت

Braconidae) 

 رضا عطارانپور و محمد، یعقوب فتحیفاطمه بدران
 

 14115-336دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه حشره شناسی کشاورزی، تهران صندوق پستی 
f.badran@modares.ac.ir 

 

مناسبي براي کنترل آفات محصوالت کشاورزي است، اما به دليل عدم وجود تعداد کافي از  هايرهاسازي انبوه پارازيتوييدها استراتژي
ها به عنوان کتاريومهاي کنترل بيولوژيک، اخيرا پرورش پارازيتوييدها در انسدشمنان طبيعي در طول سال و نياز به آن ها براي برنامه

هاي کنترل بيولوژيک و پرورش طوالني مدت با توجه به اهميت پارازيتوييدها در برنامهعوامل کنترل بيولوژيک موثر افزايش يافته است. 
هاي وحشي و پرورش يافته زنبور اکتوپارازيتوييد آنها در انسکتاريوم ها، هدف از پژوهش حاضر بررسي تفاوت بين جمعيت

Habrobracon hebetor Say  روينسل  6مدت بهEphestia kuehniella Zeller هاي زيستي از طريق سنجش برخي ويژگي
ها مانند ميزان تفريخ تخم، طول مراحل مختلف سني، درصد ظهور حشرات کامل، طول عمر، باروري و نسبت جنسي است. براي انجام آن

-ور روزانه تا ظهور افراد بالغ مورد بررسي قرار گرفتند. پس از ظهور افراد بالغ، تعداد تخمتخم استفاده شد و به ط 100 ها از تعدادآزمايش

هاي به دست آمده از اين پژوهش، درصد تفريخ تخم در با توجه به داده .شد ثبت شدماده بالغ گذاشته مي 15هايي که روزانه توسط 
همچنين، درصد ظهور حشرات کامل در دو جمعيت به طور ( بود. %69رشي )پروجمعيت داري بيشتر از ( به طور معني%89وحشي )جمعيت 

عالوه بر اين، تفاوت قابل توجهي بين  ( باالتر بود.%49در مقايسه با جمعيت پرورشي ) (%74) داري متفاوت بود و در جمعيت وحشيمعني
درصد  3و  15مرگ و مير در جمعيت وحشي به ترتيب ها در درصد مرگ و مير مراحل الروي و شفيرگي وجود داشت و درصد اين جمعيت

افزون بر اين، باروري باالتري در جمعيت وحشي درصد براي الرو و شفيره بود.  14و  30و در جمعيت پرورشي به ترتيب 
فاوت قابل تخم/فرد( مشاهده شد. نتايج نشان داد که ت 74/843±038/51پرورشي )جمعيت تخم/فرد( در مقايسه با  79/136±79/1302)

روز( به  15/6±53/59وحشي )جمعيت وجود دارد و طول عمر افراد ماده در جمعيت توجهي در ميانگين طول عمر افراد ماده بين اين دو 
تر از وحشي طوالنيجمعيت ( بود. از سوي ديگر، ميانگين طول عمر افراد نر نيز در 28/2±24/45تر از جمعيت پرورشي )روشني طوالني

روز بود. تفاوت قابل  77/43±56/2پرورشي جمعيت که در روز در حالي 79/53±99/1وحشي جمعيت رشي بود و طول آن در پروجمعيت 
پرورشي جمعيت و در  %17وحشي جمعيت وحشي و پرورشي وجود داشت به طوري که در جمعيت توجهي نيز بين نسبت جنسي نتاج در دو 

 باروري و حشرات، عمر طول تخم، با اين که ميزان تفريخ نتايج اين پژوهش روشن کرد که به طور کلي،بودند.  افراد، ماده % 48/35
بود. با اين حال بررسي جمعيت  بهتر پرورشي نسبت ماده هاي توليد شده در جمعيت اما بود، پرورشي جمعيت از بهتر وحشي جمعيت

 ر ما قرار دهد.تري را در اختياپرورشي در نسل هاي باالتر مي تواند اطالعات کامل

 باروري، طول عمر افراد بالغ.، نابالغ مرگ و ميرتفريخ تخم،  های کلیدی:واژه
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 فرنگی و ریحان گلخانه روی دو میزبان گوجهسفیدبالک های زیستی آماره

 1و سمیه میرزامحمدزاده 3، محمد جعفرلو2، محمد حسین کاظمی1فرشته نورپور

 .تبریز واحد اسالمی آزاد دانشگاه پزشکی،گیاه گروهه شناسی، حشر ارشدی کارشناس آموخته دانش -1
 ه آزاد اسالمی تبریز.دانشگا پزشکی،گیاه گروه -2
 شرقیآذربایجان طبیعی منابع و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی -3

 m.jafarlou@areo.ir 
 

هاي جهان روز به روز در حال توسعه است. سفيدبالک ي و توليد خارج از فصل در بسياري از کشوررساي جهت پيشکشت گلخانه
يکي از آفات مهم گلخانه در دنيا و ايران است. اين آفت ساالنه خسارات هنگفتي بر  (Trialeurodes vaporariorum)گلخانه 

ررسي نقش ريحان به عنوان گياه تله در کنترل سفيدبالک گلخانه طرح کند. به منظور بمحصوالت کشاورزي از جمله گوجه فرنگي وارد مي
اي )دما  فرنگي تحت شرايط گلخانههاي زيستي اين حشره روي ريحان در مقايسه با گوجهتحقيقي تدارک يافت که در آن برخي از پارامتر

ي از جمله مورد بررسي قرار گرفت.  (کي ساعت تاري 10ساعت روشنايي و  14و   %70 ± 5رطوبت نسبي  ،درجه سلسيوس 26 ± 2
 ,Longevity)طول دوره زندگي حشرات بالغ ( (Fertility, Fecundityهاي زيستي مورد بررسي، باروري و زادآوري حشرات پارامتر

Maturation time( و نرخ ذاتي افزايش جمعيت )Intrinsic rate of natural increase .اهان گلداني بر در اين مطالعه از گي( بودند
از روز اول ميزان مرگ و مير تکرار انجام شد،  16هاي تصادفي با آزمايشات در قالب طرح بلوکاساس روش هيدروپونيک استفاده گرديد. 

اسبه ي گياهي محروزانه و پس از بلوغ توليد مثل آن تا پايان عمر حشره ثبت گرديد. از آن پس پارامترهاي جمعيت پايدار روي هر دو گونه
نتايج تجزيه و تحليل شد.  SASبا استفاده از روش جک نايف و نرم افزار  پايدار جمعيت رشد هايهاي به دست آمده از پارامترداده شد.

روز است. طول عمر  71/20±15/0روز و ريحان  02/23±19/0 فرنگينشان داد که طول دوره رشد پيش از بلوغ اين حشره روي گوجه
روز، تعداد کل تخم سفيدبالک گلخانه روي گوجه فرنگي  39/22±24/0و 5/19±26/0فرنگي و ريحان به ترتيب روي گوجهافراد بالغ ماده 

در سطح احتمال يک درصد  tها بر اساس آزمون عدد تخم بود. اختالف اين ميانگين 15/56±99/1، و 47/100±52/2و ريحان به ترتيب 
 اختالف که آمد دست به ماده درصد 44 و روي ريحان درصد 49فرنگي و ريحان نه روي گوجهدار بود. نسبت جنسي سفيدبالک گلخامعني

 14/29و  19/51فرنگي و ريحان به ترتيب روي گوجه (0R) مثل در اين پژوهش نرخ خالص توليد .نبود دار معني  tآزمون اساس بر دو اين
و نرخ ذاتي افزايش جمعيت  فرزند ماده در يک نسل 84/29تا  19/54 ين ببه ترتيب  (GRR) توليدمثل ناخالص ماده/ ماده/ نسل و نرخ

(mr)  روز  65/5و  06/6ماده/ ماده/ روز و مدت زمان دو برابر شدن جمعيت به ترتيب  4211/0±1600/0و  2341/0±1600/0به ترتيب
 1156/0و 124/0، تولد با نرخ بان گياهي ذکر شدهدو ميزاتي تولد نشان داد، در جمعيت سفيدبالک گلخانه روي ذمحاسبه نرخ برآورد شد. 

مطابق اين يافته  دار بود.در سطح احتمال يک درصد معني tبر اساس آزمون نيز ها اختالف اين ميانگين دهد.به ازاي هر فرد در روز رخ مي
 مايد، به اثبات نرسيد.تواند نقش گياه تله را ايفا نپيش فرض اينکه گياه ريحان به اين آفت خيلي حساس بوده و مي

 .ياه تلهگ بارآوري، طول دوره بلوغ، ، نرخ ذاتي افزايش جمعيت، Trialeurodes vaporariorumهای کلیدی: واژه
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روی  Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae)ی پرهشبفرنگی نسبت به اثرات ارقام حساس و مقاوم گوجه

  Habrobracon hebetor (Hym.: Braconidae)پارازیتوئید پارامترهای جدول زندگی زنبور 

 ، امین صدارتیان جهرمی و مجتبی قانع جهرمینسرین حیدری

 ی کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایرانگروه گیاهپزشکی، دانشکده
 heidari426@gmail.com 

 

باشد. باتوجه به اثرات نامطلوب فرنگي مي، يکي از مهمترين آفات گوجهTuta absoluta (Meyrick)فرنگي، ي مينوز گوجهپرهشب
توان استفاده از منظور، ميسموم شيميايي مورد استفاده در کنترل اين آفت، لزوم يافتن راهکارهاي جايگزين بسيار ضروري است. بدين

از جمله دشمنان   Habrobracon hebetor Sayر داد. زنبور پارازيتوئيد منظور مهار زيستي اين آفت مدنظر قرادشمنان طبيعي را به
هاي دهد. باتوجه به تأثير کيفيت گياه ميزبان بر ويژگيباشد که طيف وسيعي از الروهاي آفات مختلف را مورد حمله قرار ميطبيعي مي

ل زندگي اين زنبور پارازيتوئيد روي الروهاي سنين آخر زيستي دشمنان طبيعي )نيروهاي رو به باال(، در پژوهش حاضر پارامترهاي جدو
فرنگي نسبت به اين آفت پرورش داده شده ( گوجهAtrak( و مقاوم )King stonارقام حساس ) که با تغذيه از T. absolutaي پرهشب

ت روشنايي مورد مطالعه قرار ساع 16درصد و  65 ± 5ي سلسيوس، رطوبت نسبي درجه 25 ± 1بودند، در شرايط آزمايشگاهي با دماي 
تکرار در هر تيمار(. در  100عنوان شاهد استفاده گرديد )، بهAnagasta kuehniella Zellerي آرد، پرهگرفت. از الروهاي سن آخر شب

ختلف رشدي ي زيستي استفاده شد. بر همين اساس، طول مراحل ممرحله -ي سن ها، از تئوري جدول زندگي دو جنسي ويژهآناليز داده
روز بود که  54/14و  10/14، 90/13ترتيب برابر با ي آرد بهپرهو الروهاي شب King ston ،Atrakنابالغ اين پارازيتوئيد روي ارقام 

ل داري بر طول عمر حشرات بالغ نر داشتند و بيشترين طوداري با يکديگر نداشتند. تيمارهاي مختلف مورد مطالعه تأثير معنياختالف معني
نيز تحت تأثير  H. hebetorروز(. مرگ و مير مراحل مختلف رشدي زنبور پارازيتوئيد  47/25ثبت گرديد ) Atrakروي رقم  اين دوره

ي آرد ثبت شد. پرهدرصد( روي الروهاي شب 7ي الروي )تيمارهاي مختلف مورد مطالعه قرار گرفت و کمترين مرگ و مير مرحله
ي نرخ تحت تأثير تيمارهاي مختلف مورد مطالعه قرار نگرفت. مقادير محاسبه شده H. hebetorر پارازيتوئيد پارامترهاي رشد جمعيت زنبو

و  10/77، 41/72ي آرد به ترتيب برابر با پرهو الروهاي شب King ston ،Atrak( اين پارازيتوئيد روي ارقام 0Rخالص توليد مثل )
 Atrakنيز روي رقم  H. hebetor( افزايش جمعيت زنبور پارازيتوئيد λ( و متناهي )rذاتي ) )نتاج/فرد( بود. بيشترين مقدار نرخ 26/54

روي  H. hebetorي متوسط مدت زمان يک نسل زنبور پارازيتوئيد برروز(. مقادير محاسبه شده 202/1و  184/0ترتيب محاسبه گرديد )به
)روز( محاسبه گرديد. نسبت جنسي اين  37/24و  58/23، 89/23ترتيب برابر با ي آرد نيز بهپرهو الروهاي شب King ston ،Atrakارقام 

فرنگي به سمت توليد نتاج ماده تغيير يافت، اما در ( گوجه698/0( و حساس )792/0پارازيتوئيد )ماده/کل بالغين( روي ارقام مقاوم )
 1:1داري با فراواني مورد انتظار ( اختالف معني600/0) ي آرد نسبت جنسي مشاهد شدهپرهزنبورهاي پرورش يافته روي الروهاي شب

 .Hفرنگي بر پارامترهاي زيستي زنبور پارازيتوئيد دار ارقام مختلف گوجههاي حاصل از پژوهش حاضر، حاکي از اثرات معنينداشت. يافته

hebetor گردد.احساس مي ايمزرعههاي باشد. با اين وجود، لزوم توجه بيشتر به بررسيدر شرايط آزمايشگاهي مي 

 ارقام مختلف گياهي، پارامترهاي زيستي، جدول زندگي دوجنسي، نيروهاي رو به باال. های کلیدی:واژه
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 در منطقه گلستانکوه خوانسار  (Astragalus adscendens)علل موثر در زوال گون مولد گزانکبین

 
 3دقیصاهیم ابراسید و  2مییفرناز عظ، 1هاشمیشکوفه حاجی

 

 اء بهبهاننبیار دانشگاه صنعتی خاتم االیاستاد -1

 مدیر پژوهش سرای آیت اهلل محقق خوانساری -2
 ات جنگلها و مراتع کشورتحقیقاستاد پژوهش موسسه  -3

hajihashemi@bkatu.ac.ir 

 

بابا  کيلومتري شمال شرقي شهرستان خوانسار و همجوار روستاي قلعه 15تار در فاصله هک 950به وسعت تقريبي  کوهي گلستانمنطقه
 Fritillaria، الله واژگون )متعلق به خانواده بقوالت (Astragalus adscendens)محمد واقع شده است. گون مولد گزانگبين 

imperialisکوه، پوشش طبيعي هاي جنوبي ارتفاعات گلستانعي، در دامنههايي از گياهان علفي مرت( متعلق به خانواده سوسنيان و گونه
در اواسط فصل بهار که مصادف  دهند.ارزشمندي براي تثبيت خاک، جلوگيري از فرسايش بادي و آبي، بروز سيل و ريزگردها را تشکيل مي

در سال به دليل کاهش نزوالت آسماني کنند.هاي واژگون است، گردشگراني از نقاط مختلف کشور از اين منطقه بازديد ميبا گلدهي الله
هنگام دام به عرصه مراتع قبل از گاو  فشار بر عرصه محيط طبيعي بواسطه ورود گردشگران و ورود زودپي، درهاي پيهاي اخير، خشکسالي

راي رشد، بقا و تجديد حيات شرايط نامناسبي را ب بوم بسيار شکننده تبديل کرده است ورا به يک زيستکوه منطقه گلستانرو شدن، 
 1393-1394هاي گياهي ارزشمند اين منطقه و شرايط مساعدي را براي ازدياد حشرات چوبخوار بوجود آورده است. طي سال هاي گونه

و  Buprestidae متعلق به خانواده  .Sphenoptera spو  Julodis lavicostataگونه سوسک چوبخوار مراحل مختلف رشدي دو
الروهاي حشرات چوبخوار  از ساقه و طوقه گونه فوق الذکر جمع آوري و شناسايي گرديد. Termitidaeموريانه متعلق به خانواده اي گونه

منطقه فعاليت الروها به علت گرما گردد. در زير پوست فعاليت کرده و تغذيه آنها سبب قطع ارتباط آوندي گياه و در نهايت مرگ درخت مي
هاي مملو از فضوالت الروي و ذرات گياهي مشاهده گيرد. داالنراً محدود به قسمتي از گياه است که بيشتر آفتاب ميدوست بودن آنها اکث

آثار خسارت در اين مرحله به صورت ترک خوردگي پوست تنه گياه و خروج باشند. شده بر روي شاخه هاي گياه ناشي از تغذيه الروها مي
سراسر شوند. شوند و پس از آن حشرات کامل ظاهر ميبه شفيره تبديل ميامل کردن دوران الروي الروها پس از کاست. گياهي شيره 

دوره ظهور حشرات کامل دوگونه سوسک  .دنبربه سر ميچوب و آبکش  آوندهاي در درون يا شفيره  به صورت الرو حشراتاين زمستان 
هفته پس از ظهور سه  تادو ماده ليت آنها در مرداد ماه مالحظه گرديد. حشرات چوبخوار معموال از خرداد ماه تا شهريور ماه است و اوج فعا

در گردد. درصد آلودگي پايه هاي گون گزي به حشرات چوبخوار در اين منطقه بالغ بر پنجاه درصد مي .کنندشروع به تخم گذاري مي
 يهاهمجوار وجود دارد. محل يهابه عرصه يآلودگ وعيش کوه، احتمالخوار در گلستانکنترل آفات چوب يبرا يزيصورت عدم برنامه ر

 . کننديرا فراهم م اهيو قارچها به گ هاروسيو ها،يباکتر لياز قب زايماريورود عوامل ب يبرا يمناسب گاهيجا يآلودگ

 سوسک چوبخوار، گلستانکوه، گون گزانگبين، خوانسار. های کلیدی:واژه
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درمزارع گوجه فرنگی  Tuta absulata (Lepidoptera: Gelechiidae)فرنگیبررسی تغییرات جمعیت  بید گوجه 

 استان اصفهان

 علیرضاحق شناس

 بخش تحقیقات گیاهپزشکی .مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی اصفهان
ar_haghshenas22@yahoo.com 

 

يکي از آفات مهم گوجه فرنگي در دنيا و ايـران و  Tuta absolata (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)بيد گوجه فرنگي 
و مـزارع گوجـه  هـادر گلخانـه %80-100يک عامل تهديد کننده در مزارع وگلخانه هاي گوجه فرنگي مي باشد. اين آفت سـبب خسـارت 

ن اصفهان حمله کرده و خسارت جبـران ناپـذيري بـه محصـول وارد اين آفت در سالهاي اخير به مزارع گوجه فرنگي استا فرنگي مي شود.
طـي  ،تعداد نسل اين آفت در مزارع گوجه فرنگي استان اصفهان صورت نگرفته بـود يبا توجه به اينکه تاکنون تحقيقي در زمينه . کندمي

نمونـه  ،رار گرفت. به ايـن منظـور از اول فصـلمورد بررسي ق در دو منطقه برآان جنوبي و گز،تعداد نسل اين آفت  1394-1393هاي سال
 تله ها از زمان کاشت نصب برداري هفتگي  از جمعيت آفت انجام گرفت. براي برآورد جمعيت حشرات کامل از تله فرموني دلتا استفاده شد.

طور هفتگي شمارش ها بهغ در تلهجمعيت حشرات بال ادامه داشت. (214/6/93)تا زمان برداشت  وشروع در مزرعه  (25/1/93) فرنگيگوجه 
زنـدگي  يطـول دوره، پوشيده شده بود 50سانتيمتر که با توري با مش40*40*40هاي پرورش فلزي به ابعاد شد. همچنين با نصب قفس

نابـالغ  مراحـل براي بررسـي نوسـانات جمعيـتِ در ماههاي مختلف مورد بررسي قرار گرفت. ،آفت)از تخم تا حشره کامل( در شرايط مزرعه
طـور تصـادفي برداشـت و مراحـل مختلـف گوجه بـه يبرگ بوته 100تعداد ههفت هر ،رشد گياه  يآفت)تخم ، الرو، شفيره( ،در طول دوره

،  14/3/93در تاريخهاي  ،مينوز گوجه فرنگي داراي چهار پيک جمعيت ،براساس نتايج اين تحقيق رشدي حشره روي هر برگ شمارش شد.
کنـد. همچنـين بررسـي طور قطع در مزرعه گوجه فرنگـي ثابـت مـيبه نسل آفت را 4که وجود  ،باشدمي 20/6/93و 15/5/93،  25/4/93

 ي)زير قفس( در طول رشد گوجه فرنگي نشان داد که مجموع چهـار دوره رشد کامل شب پره مينوز گوجه فرنگي در شرايط مزرعه يدوره
نسـل آفـت در  4اين بررسي نيز وجود حداقل کشيد. ( طول 10/6/93تا 3/2/93، از روز119) هاي مختلف حدود چهار ماهرشدي آفت در ماه

رشـدي يـک نسـل مربـوط بـه  يکند . بيشترين جمعيت مشاهده شده وکمترين طـول دورهرا تاييد مياستان اصفهان  مزارع گوجه فرنگي
ازطـرف ديگـر باتوجـه بـه اينکـه در  .باشـدميمان براي رشد آفت اين دو ماه مناسب ترين ز رسد،که بنظرمي اشدبماههاي تير و مرداد مي

فـت نيـز آ پنجموجود نسل ، منطقه، برداشت گوجه فرنگي گاهي تا يکماه بيش از زمان برداشت در مزرعه مورد بررسي به طول مي انجامد
افـزايش . نسـل دارد 5ا يـ 4ستان اصـفهان ا مزارع در   T. absulataها نشان داد که بيد گوجه فرنگياين بررسي .قابل پيش بيني است

 باشد.گوجه فرنگي ميمزارع منوط به برداشت دير هنگام  ،نسل در سال 5نسل به  4تعداد نسل آفت از 

 .فرنگي گوجه تغييرات جمعيت، تعداد نسل، ،بيد های کلیدی:واژه
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 Tetranychus urticaeای و لکهتاثیر قارچ اندوفایت گیاهان فسکیوی بلند و چچم چندساله بر کنترل کنه د

 

 2و محمدرضا سبزعلیان 1، جهانگیر خواجه علی*1بهناز جوادی

 

 دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهانبه ترتیب  -1

 استادیار گروه زراعت و اصالح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان  -2
b.javadi@ag.iut.ac.ir 

 
ترين آفات محصوالت کشاورزي، بسيار ضروري است. مديريت اين آفت از مهم Tetranychus urticae Kochاي کنترل کنه دولکه

زيست مضر هستند. استفاده از  باشد که براي موجودات غير هدف و محيطهاي مصنوعي ميکشچندخوار بيشتر بر اساس کاربرد آفت
تواند به عنوان روشي کم خطر، جايگزين مناسبي براي ترکيبات که خاصيت حشره کشي دارند مي هاي ثانويهي متابوليتوليدکنندهگياهان ت

( .Lolium perenne Lو چچم چندساله ) ((Festuca arundinacea Schrebشيميايي مضر باشد. برخي از گياهان فسکيوي بلند 
هستند. طي مطالعات قبلي کشندگي و دورکنندگي حضور اين قارچ در  Epichloe coenophiala به طور همزيست حاوي قارچ اندوفايت

فسکيوي بلند و  75Cو  75Bگياهان علفي براي بندپايان آفت و غيرآفت از جمله حشرات ثابت شده است. در اين پژوهش از دو ژنوتيپ 
، هاگياه فسکيوي بلند، درون پترياي بر روي لکهرگ و مير کنه دوظور سنجش ميزان ميک ژنوتيپ چچم چندساله استفاده گرديد. به من

ها، برگ حفظ رطوبتي بالغ انتقال داده شد. پنج برگ چاودار نيز در هر پتري قرار گرفت. براي کنه 15سه برگ قرار گرفتند. به هر پتري 
ساعت مشاهده و ثبت گرديد. اين آزمايش در سه تکرار  24ي مرطوب قرار داده شدند. تعداد تلفات هر تيمار پس از گذشت آنها بين پنبه

اي، ده کنه بالغ ماده، در پتري محتوي دو برگ حاوي و فاقد براي هر گياه دارا و فاقد اندوفايت انجام گرفت. براي آزمايش ترجيح تغذيه
ساعت  8و  4، 2، 5/0هاي رگ پس از گذشت زمانهاي موجود روي هر باندوفايت که با يکديگر فاصله داشتند، قرار داده شدند. تعداد کنه

اندازه گيري شد. اختالف معني داري بين تيمارهاي دارا و فاقد اندوفايت مشاهده گرديد. در اين پژوهش مشخص شد که گياهان فسکيوي 

فسکيوي بلند( و  75Bو  75Cهاي )ژنوتيپ 71/63، 51/78بلند و چچم چندساله حاوي اندوفايت بيشترين درصد مرگ و مير، به ترتيب 
به ترتيب چاودار فاقد اندوفايت و  56/15و  33/13، 67/6را داشتند. کمترين درصد تلفات مربوط به گياهان فاقد اندوفايت،  38/50

اي بين تيمارهاي حاوي و فاقد فسکيوي بلند بود. همچنين اختالف معني داري در سه آزمايش ترجيح تغذيه 75Cو  75Bهاي ژنوتيپ
به ترتيب روي هر برگ،   16/0و گياهان حاوي اندوفايت با ميانگين تعداد  83/0دوفايت ديده شد. گياهان فاقد اندوفايت با ميانگين ان

هاي داراي قارچ چمندهد که از مزاياي کاشت بيشترين و کمترين تعداد کنه در چهار زمان آزمايش را داشتند. اين مطالعه نشان مي
ي اين آفت مخرب و پلي فاژ است. اثر بازدارندگي اندوفايت براي حشرات، به توليد آلکالوئيدهاي پيرامين ت و تغذيهاندوفايت کاهش خسار

-N ها به خصوصلولينو ها ها، ارگوتشود. طي مطالعات، توليد آلکالوئيدهاي ديگر نظير ارگوپتين، توسط اين قارچ نسبت داده ميو لولين

formylloline مشخص شده است.  دارند، توسط اين نوع قارچ گيو دورکنند گيندکه خاصيت کش 

 

 .Epichloe coenophialaمير، اندوفايت، واي، مرگکنه تارتن عنکبوتي، ترجيح تغذيه کلیدی: هایواژه
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 :Praon volucre (Hymenopteraو Aphidius matricariaeای زنبورهای پارازیتویید گونهبرهمکنش بین

Braconidae روی مراحل مختلف شته )Myzus persicae (Hemiptera: Aphididae) 

 2و محمود سوف باف 1پور، یعقوب فتحی1، علی اصغر طالبی1زهرا تازرونی

 شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران گروه حشره -1
 ای، کرج، ایرانپژوهشگاه علوم و فنون هسته -2

ztazerouni@yahoo.com 
 

باشد. اين شته ها مي( يکي از آفات مهم با پراکنش جهاني در گلخانهHemiptera: Aphididae) Myzus persicae (Sulzer)شته 
ه گياهي( و غيرمستقيم )ترشـح عسـلک و ها بوده و به دو صورت مستقيم )مکيدن شيراي در گلخانهيکي از آفات اقتصادي روي فلفل دلمه

شود. کنترل بيولوژيک به عنوان يکي از ارکان مهم مديريت تلفيقـي آفـات ها( سبب کاهش محصول و خسارت اقتصادي ميانتقال ويروس
(IPMدر گلخانه ) ها مطرح است. زنبورهاي پارازيتوييد زيرخانوادهAphidiinae (Hymenoptera: Braconidaeبه عنـوان )  عوامـل

 Praon volucreو  Aphidius matricariae Halidayهـايهـا هسـتند. گونـهشـته کنترل بيولوژيـک مـؤثر در کـاهش جمعيـت

(Haliday) ها به خصوص شته هاي مفيد شتهاز پارازيتوييدM. persicae هستند که به صورت تجاري توليد و مورد استفاده قـرار مـي-

اي دشمنان طبيعي براي کسب مواد ها رايج است. برهمکنش بين گونهنترل بيولوژيک عليه آفات در گلخانهگيرند. استفاده از چندين عامل ک
اي تحت تـأثير قـرار دهـد. در ايـن تحقيـق، بـرهمکنش بـين گونـه غذايي و توليد نتاج ممکن است موفقيت آنها را در کنترل آفت ميزبان

روي  M. persicaeبـال شـته و افراد ماده بالغ بي I ،II ،III ،IVروي سنين   P. volucreو  A. matricariaeزنبورهاي پارازيتوييد 
سـاعت در دمـاي  24هـا طـي تکرار در قالب طرح کامال تصادفي بررسي شد. آزمـايش 10ميزبان با  50گياه فلفل )رقم مارکوئزا( در تراکم

°C1±25 اي زنبورهـاي تاريکي( انجام شد. قبل از برهمکنش بـين گونـهساعت )روشنايي:  10: 14و دوره نوري   %60±5،  رطوبت نسبي
روي پوره سن سوم و  A. matricariae ،33/2±89%توسط زنبور پارازيتوييد  M. persicaeپارازيتوييد، بيشترين درصد پارازيتيسم شته 

(. حضـور P<0.01و سوم مشاهده شد ) هاي سنين دومبه ترتيب روي پوره %67±13/2و  P. volucre،73/3±75توسط زنبور پارازيتوييد 
-تحت تأثير قرار داد. درصد پارازيتيسـم پـوره M. persicaeهمزمان اين دو گونه زنبور پارازيتوييد کارايي آن ها را در پارازيته کردن شته 

 .Aنبورهاي پارازيتوييد اي زبيشتر از ساير سنين پورگي تحت تأثير برهمکنش بين گونه M. persicaeهاي سنين دوم و سوم پورگي شته

matricariae   وP. volucre  قرار داشت. کارايي زنبور پارازيتوييد A. matricariaeاي، روي پـوره تحت تأثير برهمکنش بين گونـه
 .Mاي زنبورهاي پارازيتوييـد، درصـد پارايتيسـم شـته کاهش يافت. در اثر برهمکنش بين گونه %52و روي پوره سن سوم  %23سن دوم 

persicae  توسط زنبور پارازيتوييدP. volucre  کاهش  يافت. پس از برهمکنش بين  %50و  %31روي پوره سنين دوم و سوم به ترتيب
 .Mهاي سنين دوم و چهارم شته روي پوره P. volucreو  A. matricariaeاي، درصد پارازيتيسم کل توسط زنبورهاي پارازيتوييد گونه

persicae  زمانيکه هر يک از زنبورهاي پارازيتوييد به تنهايي روي اين سنين پورگي قرار داشتند افزايش  يافـت. نتـايج ايـن در مقايسه با
-روي شـته P. volucreو  A. matricariaeاي زنبورهاي پارازيتوييد تحقيق اطالعات مفيدي در مورد اهميت اثر برهمکنش بين گونه

M. persicae دهدروي گياه فلفل ارائه مي . 

 .Aphidius matricariae ،Praon volucreاي، برهمکنش بين گونه های کلیدی:واژه
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 ایلکهی جدول زندگی کنه تارتن دوبر پارامترها ایلوب اهیالقاکننده مقاومت در گ باتیترک یتأثیر برخ

 1اله صابری ریسه، روح1، ملیحه لطیفی1عاطفه دهمرده

 عصر )عج( رفسنجانپزشکی دانشگاه ولیگروه گیاه-1
atefeh.dahmardeh71@gmail.com 

 

دليل اندازه کوچک و تغذيه از سطح زيرين برگ،  کند. بهاي يک آفت عمومي است که به طيف وسيعي از گياهان حمله ميکنه تارتن دولکه
هاي اين کنه ممکن است در برابر خسارت زيادي روي گياه ايجاد نکرده، تشخيص داده نشود. جمعيتکه ممکن است حضور اين آفت تا زماني

هايي جهت استفاده از القا باشد.اخيرا تالششود مقاوم شوند، به نحوي که تغيير روش مبارزه ضروري ها استفاده ميمواد شيميايي که عليه آن
ياهان انجام گرفته است. در اين پژوهش به بررسي تاثير دو ترکيب القا کننده ) فسفيت پتاسيم و هاي شيميايي براي القا مقاومت در گکننده

درجه سلسيوس، رطوبت  25±1دماي  اي در شرايط آزمايشگاهي،بيولوگ سيدروفوريک ( روي پارامترهاي جدول زندگي کنه تارتن دولکه
( پرداخته شد. ابتدا گياه لوبيا با ترکيبات فسفيت .Phaseolus vulgaris Lروي گياه لوبيا ) L16:D8درصد و دوره نوري  75±5نسبي 

ها گياهان تيمار شده براي انجام آزمايش ساعت از برگ 48پتاسيم و بيولوگ سيدروفوريک که به خاک گلدان اضافه شد، تيمار شد. بعد از 
متر از گياه لوبياي تيمار شده، که روي يک اليه پنبه مرطوب سانتي 8/2استفاده شد. يک کنه ماده از کلوني روي يک ديسک برگي به قطر 

هاي گذاشته شده، به جز يک هاي ماده و تمام تخمساعت، کنه 8سانتيمتر قرار داشت، گذاشته شد. بعد از  5داخل يک پتري ديش به قطر 
هاي کامل، حل رشدي آنها ثبت شد. با ظهور کنهساعت يک بار واحدهاي آزمايشي مورد بازبيني قرار گرفتند و مرا 12تخم، حذف شدند. هر 

 TWOها توسط نرم افزارتکرار انجام شد. داده 50ساعت يک بار صورت گرفت. اين آزمايش براي هر تيمار و شاهد آن با  24بازديدها هر 

SEXMSChart (Chi, 2016) ميعت )نتايج اين پژوهش نشان داد که پارامترهاي نرخ ذاتي افزايش ج .آناليز شدند(r متوسط زمان يک ،
)روز(، 04/15(، -1)روز 10/0در گياهان تيمار شده با فسفيت پتاسيم (0R)نرخ خالص توليد مثل  (،λ)، نرخ متناهي افزايش جميعت )T (نسل
گياهان تيمار شده با )نتاج( به ترتيب و در  08/1(، -1)روز005/1)روز(، 4/14(، -1)روز 31/5)نتاج( در مقايسه با شاهد  34/5(، -1)روز 11/1

 64/2(، 1)روز09/1)روز(، 35/10(، -1)روز3/9)نتاج( در مقايسه با شاهد آن 94/3(،-1)روز15/1)روز(، 36/9(، -1)روز 14/0بيولوگ سيدروفوريک 
دت زمان يک نسل در اي در دو تيمار در مقايسه با شاهد کاهش و م)نتاج( به ترتيب محاسبه گرديد.نرخ ذاتي افزايش جمعيت کنه تارتن دولکه

عنوان توانند بهدهند که اين ترکيبات القا کننده ميدو تيمار در مقايسه با شاهد افزايش يافت. نتايج به دست آمده از اين پژوهش نشان مي
اي و در ن دولکهتوان از اين ترکيبات القا کننده جهت کاهش رشد جمعيت کنه تارتکار روند و ميجايگزين مناسبي براي کنترل شيميايي به

 هاي دفاعي گياهي در حال انجام است.هاي دخيل در واکنشنتيجه کاهش خسارت وارد شده به گياه استفاده کرد. مطالعات بيشتر روي آنزيم

 دفاعي. هايفسفيت پتاسيم، واکنش بيولوگ سيدروفوريک، های کلیدی:واژه
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  Bactrocera oleae، زیتون بررسی کارایی پروتئین ماهی در جلب و کنترل مگس میوه

 4،زهرا مجیب حق قدم 3سعید قناد آموز،2، علی اکبر کیهانیان1محمدرضاعباسی مژدهی

 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیالن -4و3و1
 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور -2

mr.mojdehi@areo.ir 
 

. روشهاي مختلفي براي کنترل است زيتون آفاتاز مهم ترين ، Bactrocera oleae Rossi(Dip:Tephritidae)، زيتونميوه مگس 
انتخاب يک جلب کننده غذايي  .وجود دارد اين آفت از جمله استفاده از جلب کننده هاي غذايي براي شکار مگسهاي نر و ماده زيتون

تحقيق بررسي  جرايهدف از ابيشتر مگس هاي زيتون مي تواند باعث کاهش خسارت و افزايش کيفيت ميوه ها گردد.  براي شکارمناسب 
مقايسه با ساير انواع پروتئينها مي باشد. جهت ® با نام تجاري آمينو هيرکان ماهيکارايي فرآورده تهيه شده از پسماند آبزيان به نام پروتئين 

-1 تيمارها شامل. انجام شد 1392و  1391در ايستگاه تحقيقات زيتون رودبار در استان گيالن در سالهاي تکرار  4ار و تيم 5آزمايش با 
با  سنس(ي پروتئين هيدروليزات خارجي )شرکت اگر-2، درصد با تله مکفيل 3با غلظت  سنس(يپروتئين هيدروليزات خارجي )شرکت اگر

ماهي ئين تپرو-4، درصد با تله مکفيل 4با غلظت  (®)آمينوهيرکانماهي پروتئين -ipe)(ol3،  درصد با بطري پالستيکي 3غلظت 
 .فرمون جنسي مگس ميوه زيتون بود چسبنده به همراهزرد کارت تله -5، (olipe)پالستيکيدرصد با بطري  4با غلظت  (®)آمينوهيرکان

در مقايسه  مورد مقايسه قرار گرفتند. SASداده ها با نرم افزار  انجام و آمار برادري به صورت هفتگي و به تفکيک جنسيت در هر نوبت
( به همراه 55/6±73/0)  درصد 4با غلظت  (®کلي پنج تيمار در جلب و شکار حشرات نر مگس ميوه زيتون، تله مکفيل ماهي )آمينوهيرکان

هيدروليزات  فتند و پس از آن تله مکفيل پروتئين( در يک سطح آماري قرار گر76/6±14/0فرمون جنسي ) چسبنده به همراهزرد تله کارت 
 (®ماهي )آمينوهيرکان  (olipe) بطري پالستيکي ( در سطح دوم قرار گرفته و در نهايت تله هاي18/4±43/0) درصد 3خارجي با غلظت 

( در سطوح 30/2±20/0) درصد 3با غلظت هيدروليزات خارجي  پروتئينolipe) )بطري پالستيکي ( و01/2±11/0) درصد 4با غلظت 
( را نسبت به ساير تله ها نشان داد. در مقايسه جلب حشرات ماده ®پايين تر آماري قرار گرفته و کارايي بهتر تله مکفيل ماهي )آمينوهيرکان

مکفيل  به همراه تله درصد 4با غلظت  (®مگس ميوه زيتون نيز نتايج بدست آمده حاکي از کارايي بهتر تله مکفيل ماهي )آمينوهيرکان
 درصد 4با غلظت  (®نسبت به ساير تله ها مي باشد. تله مکفيل ماهي )آمينوهيرکان درصد 3هيدروليزات خارجي با غلظت  پروتئين

( در يک سطح آماري قرار گرفتند و پس از 64/4±34/0) درصد 3هيدروليزات خارجي با غلظت  ( به همراه تله مکفيل پروتئين08/1±93/5)
ماهي  ((olipe بطري پالستيکي ( و تله14/2 ±14/0) درصد 3هيدروليزات خارجي با غلظت  پروتئين ( (olipe تيکيبطري پالس آن تله

در  15/0 ± 03/0( در سطح دوم قرار گرفته و در نهايت تله فرمون جنسي با ميانگين 14/2 ± 28/0) درصد 4با غلظت  (®)آمينوهيرکان
( را نسبت به ساير تله ها در جلب مگس ميوه زيتون ®يي بهتر تله مکفيل ماهي )آمينوهيرکانسطح پايين تر  آماري قرار گرفتند و کارا

 نشان داد. 

 مگس ميوه زيتون،آمينوهيرکان،تله. زيتون،های کلیدی:واژه
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ها و الگوی توزیع فضایی پوره Agonoscena pistaciae (Hemiptera: Psyllidae) پسیل پسته تراکم جمعیت

 والت خراسان رضویپسته در شهرستان مه روی سه رقم 

 2لیال ندرلو و1، ناصر معینی نقده1سمانه غالمی مقدم

 گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه-1
 .گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه -2

gholamimoghaddams@yahoo.com 

 

pistaciae Agonoscena پسته معمولي پسيل. است ايران محصوالت ترينمهم از L. vera Pistaciaلمي پسته با نام ع

Burckhardt and Lauterer (Hemiptera: Psyllidae)، به  .باشدمي ايران هايکاريپسته زايخسارت و بومي آفات از يکي
از فروردين تا آبان سال  و منظم هاي هفتگيبردارينمونه، هاي آنفضايي پوره و الگوي توزيع پسيل پستهمنظور بررسي تراکم جمعيت 

صورت گرفت. برگ پسته  والت استان خراسان رضويدر شهرستان مه باغ پسته شامل ارقام سفيد، اکبري و کله قوچي واقع از سه 1394
آوري شد. براي اري( که از جهات مختلف درخت جمعبرگ يک واحد نمونه برد 5ها در نظر گرفته شد )هر برداري پورهعنوان واحد نمونه به

درخت تعيين  15نمونه برابر  ياندازه هاي اوليه،برداريپس از انجام نمونههاي چسبنده زردرنگ استفاده شد. شمارش حشرات کامل از کارت
هاي روي برگ  و تعداد حشرات کامل رهبرداري تعداد پودرصد باشد. در هر نوبت نمونه 25که ميزان خطاي نسبي کمتر از شد به طوري

دار ها روي ارقام مورد مطالعه معني. براساس نتايج بدست آمده، تفاوت تراکم پورههاي چسبنده شمارش و ثبت شدشکار شده توسط کارت
هده شد. بيشترين ( مشا35/1±2/0( و کمترين تراکم روي رقم سفيد )91/5±8/0يشترين تراکم پوره روي رقم اکبري )( و P<0.05) بود

ها از نظر آماري تفاوت به ترتيب روي ارقام اکبري، کله قوچي و سفيد ثبت شد که اين تفاوت هاي چسبندهشکار حشرات کامل توسط کارت
 هاي( و مدلm2s/روش واريانس به ميانگين )ده از هاي پسيل پسته با استفا(. الگوي توزيع فضايي پورهP>0.05داشتند )ندار معني

روش واريانس يه ميانگين پس از در ( مشخص شد. m*=α +βm) Iwaoو  Taylor (= log a+ b log m2Log S) رگرسيوني
-Z<96/1>96/1از نوع تصادفي ) ي پسيل پسته روي ارقام سفيد و کله قوچيتوزيع فضايي پوره ،Zو مقدار عددي  DIشاخص ي محاسبه

هر دو مدل رگرسيوني تيلور و آيوائو و روي هر سه رقم  رعيين شد. شيب خط رگرسيون دت( <96/1Z)و روي رقم اکبري از نوع تجمعي ( 
شيب خط رگرسيون ي پسيل پسته بود. مقادير ي تجمعي بودن توزيع فضايي پورهدهندهتر از يک بود که نشاندار بزرگبه طور معني

بود. در مدل رگرسيوني آيوائو، شيب خط  77/1و  96/1، 13/1ر به ترتيب روي ارقام سفيد، اکبري و کله قوچي براب( bدرمدل تيلور )

روي ارقام  Taylorمدل در  2rبه ترتيب روي ارقام سفيد، کله قوچي و اکبري بدست آمد. مقادير  7/2و  1/1، 05/1معادل  (،ß) رگرسيون
 مقدار  بودن بيشتر برآورد شد. 90/0و  94/0، 97/0برابر  Iwaoو در مدل  58/0و  78/0، 84/0سفيد، اکبري و کله قوچي به ترتيب برابر 

2r در مدلIwao نتايج حاصل از اين باشد. مي حشره انبوهي ميانگين و واريانس ميان رابطۀ توجيه در اين مدل بهتر کارايي دهندة نشان
 باشد. اهميت زيادي ميپسيل پسته داراي  تلفيقي مديريت هايبرنامه اجراي وبرداري هاي نمونهي برنامهتحقيق در توسعه

 Taylor´s power law ،.Iwao´s patchiness regressionپسيل معمولي پسته، توزيع فضايي،  های کلیدی:واژه
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Praon volucre (Hymenoptera: Braconidae )و  Aphidius matricariaeبرهمکنش بین زنبورهای پارازیتویید 

 Lotka-Volterraقابتیو پیش بینی دینامیسم جمعیت آنها با مدل ر

 

 2و محمود سوف باف 1پور ، یعقوب فتحی1، علی اصغر طالبی1زهرا تازرونی

 

 گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، -1
 ای، کرجپژوهشگاه علوم و فنون هسته -2

ztazerouni@yahoo.com 

 

( به Hymenoptera: Braconidae) Praon volucre (Haliday)و  Aphidius matricariae Halidayزنبورهاي پارازيتوييد 
هـاي گيرند. اين دو گونه زنبور پارازيتوييد از جمله پارازيتوييدهاي مهم شـتهها مورد استفاده قرار ميصورت تجاري توليد و در مديريت شته

Aphis gossypii Glover  وMyzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae در اغلب نقاط جهان از جمله پالئارکتيک )
ها رايـج اسـت. در برخـي مـوارد، و ايران هستند. امروزه استفاده از چندين عامل کنترل بيولوژيک به طور همزمان عليه يک آفت در گلخانه

دهـد. يک، منجر به ايجاد رقابت شده و موفقيت آنها را در کنترل آفت ميزبان تحـت تـأثير قـرار مـيروابط متقابل بين عوامل کنترل بيولوژ
آنهـا بـوده و در  زنبور پارازيتوييد يکي از عوامل کليدي بر ديناميسم جمعيـت-هاي ميزبانروابط متقابل بين زنبورهاي پارازيتوييد در سيستم

بيني نتيحه روابط متقابـل عوامـل کنتـرل براي پيش Lotka-Voterraيت است. مدل رقابتيتعيين عامل کنترل بيولوژيک مؤثر حائز اهم
 A. gossypiiبر اندازه جعيت آنها روي شته  P. volucreو  A. matricariaeبيولوژيک مفيد است. در اين تحقيق تأثير روابط متقابل 

، C 2±25°تکـرار در شـرايط گلخانـه بـا دمـاي 4متر بـا سانتي 40×40×40هاي طلقي به ابعاد روي گياه خيار )رقم سوپرسلطان( در قفسه
روي  M. persicaeهـا روي شـته ساعت تاريکي بررسي شد. اين آزمـايش 10ساعت روشنايي و  14و دوره نوري  60±%5رطوبت نسبي

بط متقابل زنبورهاي پارازيتوييد بر ديناميسم گياه فلفل )رقم مارکوئزا( نيز به روش توضيح داده شده در باال انجام شد. همچنين نتيجه اثر روا
اي زنبورهاي پارازيتوييد بـر تـراکم جمعيـت بيني شد. برهمکنش بين گونهپيش Lotka-Voterraجمعيت آنها در بلندمدت با مدل رقابتي

تأثير برهمکنش بـين  منفي بود. M. persicaeو  A. gossypiiهايروي شته P. volucreو  A. matricariaeزنبورهاي پارازيتوييد 
شدت بيشتري داشت. به طوريکه جمعيت زنبور پارازيتوييـد  P. volucreاي زنبورهاي پارازيتوييد در کاهش جمعيت زنبور پارازيتوييد گونه

P. volucre اي زنبورهاي پارازيتويد، روي شته در زمان قبل از برهمکنش بين گونهA. gossypii  و  8/249±7/24تا 8/187±4/18بين
اي جمعيت اين زنبور پارازيتوييـد متغير بود اما پس از برهمکنش بين گونه 1/107±40/12تا  2/85±70/10بين  M. persicaeروي شته 

کـاهش يافـت. امـا M. persicaeروي شـته  17±16/5تـا  92/8±65/2و به  A. gossypiiروي شته  3/65±2/25تا 6/53±65/19به 
 .Aاي زنبورهـاي پارازيتوييـد روي شـته در زمـان قبـل از بـرهمکنش بـين گونـه A. matricariaeيـد ميانگين جمعيت زنبور پارازيتوي

gossypii  و روي شته  417±109تا  356±130بينM. persicae  بود. جمعيت زنبور پارازيتوييد  3/90±3/18تا  2/71±2/13بين A. 

matricaraeروي شـته اي زنبورهاي پارازيتوييـددر اثر برهمکنش بين گونه ،A. gossypii  و روي  9/407±7/98تـا  2/232±8/83بـه
تغيير يافت. نتايج مدلسازي رياضي نشان داد که هر دو گونه زنبور پارازيتوييد قـادر  18/63±49/8تا  52/55±33/7به  M. persicaeشته 

تواند براي تعيين يک ترکيـب ين تحقيق ميهستند. نتايج حاصل از ا M. persicaeو  A. gossypiiهايبه هم حضوري پايدار روي شته
روي گيـاه فلفـل در  M. persicaeروي گياه خيار و روي شته  A. gossypiiمناسب اين زنبورهاي پارازيتوييد در کنترل بيولوژيک شته 

 ها مفيد باشد.گلخانه

 .Aphis gossypii،Myzus persicae، برهمکنش زنبورهاي پارازيتوييد، Lotka-Volterra: مدل رقابتيهای کلیدیواژه
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با ارقام  Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae)پارازیتوئید ارزیابی سازگاری زنبور 

  Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae)ی پرهشبتلفیقی فرنگی در مدیریت انتخابی گوجه

 مصطفی زمانپورفی حقانی و نیا، امین صدارتیان جهرمی، مجتبی قانع جهرمی، مصطمنور صفایی

 ی کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایرانگروه گیاهپزشکی، دانشکده
Mostafazamanpour1394@gmail 

 

باشد که فرنگي در نقاط مختلف دنيا مياز جمله مهمترين آفات گوجه، Tuta absoluta (Meyrick)، فرنگيي مينوز گوجهپرهشب
را مدنظر قرار داد. در پژوهش   Trichogramma brassicae Bezdenkoپارازيتوئيديتي آن پتانسيل زنبور هاي مديرتوان در برنامهمي

فرنگي )حساس هاي زيستي دشمنان طبيعي )اثرات رو به باال(، اثرات ارقام انتخابي گوجهباتوجه به تأثير کيفيت گياه ميزبان بر ويژگيحاضر 
 65 ± 5ي سلسيوس، رطوبت نسبي درجه 25 ± 1نبور پارازيتوئيد در شرايط آزمايشگاهي با دماي و مقاوم( روي پارامترهاي زيستي اين ز

منظور، ابتدا در پژوهشي جداگانه ميزان مقاومت ارقام مختلف ساعت روشنايي مورد مطالعه قرار گرفت. بدين 16ي نوري درصد و دوره
( Goldy( و مقاوم )Infinityسپس اثرات ارقام حساس )بررسي شده و  T. absolutaي پرهاي( نسبت به شبفرنگي )ارقام گلخانهگوجه
ها، از تئوري جدول زندگي دو جنسي در آناليز دادهمورد مطالعه قرار گرفت.  T. brassicaeپارامترهاي زيستي زنبور پارازيتوئيد  روي
داري تحت تأثير ارقام مختلف مورد طور معنييتوئيد بهي زيستي استفاده شد. طول مراحل مختلف رشدي اين پارازمرحله –ي سن ويژه

 Infinity 06/0 ± 80/12روي رقم  T. brassicaeي طول مراحل رشد و نمو نابالغ زنبور پارازيتوئيد مطالعه قرار گرفت. مقدار ثبت شده
روز(. ميانگين تعداد  31/12 ± 07/0اشت )د Goldyي زيستي روي رقم ي اين دورهداري با مقدار محاسبه شده)روز( بود که تفاوت معني

 67/2ترتيب برابر با به Goldyو  Infinityروي ارقام توسط اين زنبور پارازيتوئيد  فرنگيي مينوز گوجهپرهي شبهاي پارازيت شدهتخم
بالغ اين پارازيتوئيد روي ارقام داري با يکديگر نداشت. مرگ و مير مراحل نا)تخم/ماده( بود که اختالف معني 30/39 ± 65/2و  28/36 ±

Infinity  وGoldy ها داري از نظر آماري بين آن)درصد( بود که اختالف معني 638/0 ± 040/0و  660/0 ± 039/0ترتيب برابر با نيز به
نرخ متناهي افزايش ( و r(، نرخ ذاتي افزايش جمعيت )0Rي نرخ خالص توليد مثل )عالوه بر اين، مقادير محاسبه شدهمشاهده نگرديد. 

)برروز(  139/0 ± 013/0)نتاج/فرد(،  305/7 ± 328/1ترتيب برابر با به Infinityروي رقم  T. brassicae( زنبور پارازيتوئيد λجمعيت )
 472/1 ترتيبنداشت )به Goldyي اين پارامترها روي رقم داري با مقادير محاسبه شده)برروز( بود که اختالف معني 150/1 ± 015/0و 
 .T( زنبور پارازيتوئيد Tمتوسط مدت زمان يک نسل ) (.[برروز] 167/1 ± 015/0و  [برروز] 154/0 ± 013/0، [نتاج/فرد] 362/8 ±

brassicae  ارقام رويInfinity  وGoldy روز( بود که از نظر آماري اختالف  76/13 ± 09/0و  26/14 ± 08/0ترتيب برابر با نيز به(
اي بر پارامترهاي زيستي فرنگي تأثير قابل مالحضهدهند که ارقام مختلف گوجهکديگر داشتند. نتايج به دست آمده نشان ميداري با يمعني

توان اينگونه استنباط نمود که وجود عامل مقاومت احتمالي در رقم از نتايج پژوهش حاضر مينداشتند.  T. brassicaeزنبور پارازيتوئيد 
ي پرهتوان اين دو عامل را همزمان عليه شبمي سازگار بوده و احتماالً T. brassicaeعامل کنترل بيولوژيک با  Goldyفرنگي گوجه

 گردد.هاي صحرايي توصيه ميانجام آزمايش ،کار برد. هرچند براي اطمينان از اين نتايجهفرنگي بمينوز گوجه

 فزايش جمعيت، اثرات رو به باال.پارازيتوئيد تخم، مهار زيستي، نرخ ذاتي ا های کلیدی:واژه
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 Aspergillusهندی و  قارچ پرهروی آفت شب  Bacillus subtilisکشی و ضدقارچی باکتری بررسی اثر  حشره

spp. در شرایط آزمایشگاهی 

 4حمیده افشارمنش و3، سیدحسین گلدانساز2،  مسعود احمدزاده1نسبملیحه وحیدی

 بیماری شناسی گیاهی دانشگاه تهراندانشجوی کارشناسی ارشد، گروه  -1
 شناسی گیاهی دانشگاه تهراناستاد بخش بیماری -2

 شناسی کشاورزی دانشگاه تهراندانشیار بخش حشره -3
 عضو هیئت علمی پژوهشکده کشاورزی هسته ای کرج -4

Malihe.vahidinasab@gmail.com 
 

يکي از آفات مهم محصوالت انباري در ايران است که براي  Plodia interpunctella Hübner (Pyralidae)ب پره هندي ش
پذيري و نداشتن اثر سوء بر انسان و تخريبهاي مفيد به علت زيستشود. استفاده از ميکروارگانيسمکنترل آن از سموم تدخيني استفاده مي

-يک ميکروارگانيسم ساپروفيت، همه .Aspergillus sppزين مناسبي براي سموم مرسوم تدخيني باشد. قارچ تواند جايگساير جانوران مي

توان از عوامل بيولوژيک بهره برد. در اين تحقيق اثر يک جدايه فعال باکتري جازي و بسيار مخرب است که براي کنترل آن نيز مي
Bacillus subtilis شد. باکتريسيالذکر بررروي آفت و قارچ فوق  B. subtilis بيوتيک ها و ترکيبات ضدميکروبي متعدد و با آنتي

ها ترکيبات مهم کند که خاصيت ضدقارچي دارند. از بين اين ترکيبات، ليپوپپتيدهاي حلقوي يا بيوسورفکتانتساختارهاي متنوعي توليدمي
به خانواده ليپوپپتيدهاي  B.  subtilisي کشي گونهبر اين، اثر حشرهاي دارند. عالوهالعادهاي هستند که خاصيت ضدقارچي فوقثانويه

کشي و خاصيت ضدقارچي باکتري، از محيط کشتي منظور باال بردن اثر حشرهاست. لذا در اين تحقيق بهشدهحلقوي سورفکتين نسبت داده
ويژه از نظر منابع نيتروژن انتخاب يک محيط کشت مناسب بهها را داشته باشد. استفاده شده است که باکتري بيشترين توليد بيوسورفکتانت

کشي و ضدقارچي باکتري دارد. در اين تحقيق، باکتري و کربن و برخي فلزات موثر نقش مهمي در توليد آنها و در نتيجه خاصيت حشره
شد. لظت فلزات موثر تفاوت داشتند، کشتشده که ازنظر منابع نيتروژن و غپايه و اصالح کشت ساعت در دو محيط 48مدت بيوکنترل به

قارچي سوپرناتانت باکتري رشديافته در هر محيط بر روي الروهاي سن دوم کشي و ضدخشک باکتري، خاصيت حشرهسپس ميزان وزن
ار و هر تکرار کشي در طرح کامال تصادفي با سه تکرشد. آزمون توان حشرهبا هم مقايسه  .Aspergillus sppپره هندي و قارچ آفت شب

روز پس از تغذيه از غذاي مصنوعي آغشته به  3و  2، 1ومير الروها پره هندي انجام گرفت. مرگالرو سن دوم حشره شب 20شامل 
کشت روي رشد ميسليوم قارچ شد. همچنين ميزان بازدارندگي سوپرناتانت باکتري حاصل از هر محيطسوسپانسيون باکتري، ارزيابي

Aspergillus spp.   در کشت دوطرفه در محيط کشتPDA  شده با باکتري در محيط اصالح خشکبا هم مقايسه شدند. ميزان وزن
شد، گيرياندازه g/L 1/1و  g/L8/1منبع نيتروژن آمونيوم نيترات و در محيط ديگر با منبع نيتروژن آلي شربت خيسانده ذرت به ترتيب 

مير الروها وکه مقايسه ميانگين مرگمحيط اصالح شده بيشتر از محيط پايه بود. به طوري کشي و فعاليت ضدقارچيهمچنين اثر حشره
هاي ومير در نمونه. بيشترين ميزان مرگ(p<0.05)اختالف معناداري وجود دارد %95هاي مختلف با اطمينان نشان داد که بين محيط

شد. بيشترين هاله بازدارندگي رشد قارچ نيز مربوط به سوپرناتانت درصد ارزيابي 33/38مربوط به محيط با منبع ازت آمونيوم نيترات با مقدار 
توانند باعث دهد که اصالح محيط کشت ميميباکتري محيط کشت اصالح شده با منبع آمونيوم نيترات بود. نتايج اين پژوهش نشان

 دنبال آن توان بيوکنترلي جدايه موردمطالعه شود.  ها و بهخصوص بيوسورفکتانتهاي ثانويه بهافزايش رشد و توليد متابوليت

 .Plodia interpunctellaسازي، سوپرناتانت، خواص ضد ميکروبي، بهينه های کلیدی:واژه 
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 در (Hypera postica)روی الرو سرخرطومی یونجه  Cladosporium cladosporioidesاولین گزارش از وقوع 

 دنیا

 زاده و رقیه کریم لو، فاطمه کاظمی، مهدی ارزنابوالفضل نرمانی

 پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریزگروه گیاه
Abolfazl.narmani2@gmail.com 

 

 ملکـه بـه مختلـف يهامياقل با سازگاري آن  و ييغذا ارزش دنوب باال ليدل به که است يجهان ياعلوفه اهانيگ نيترمهم از يکي ونجهي 
ترين آفات يونجه در ايـران و ( يکي از مهمHypera posticaسوسک سرخرطومي برگ يونجه ) .است شده مشهور مهم ياعلوفه نباتات

 ياديـز يعيطب دشمنان آفت نيازند. نيز خسارت مي (Fabacae) بقوالت خانواده هايگونه از وسيعيعالوه بر يونجه بر بازه دنيا است که 
بنابراين بررسي حضور  .بود نخواهد ييايميش مبارزه به ازين  مناطق از يبعض در يعيطب دشمنان تيفعال مشاهده صورت در و دارد  عتيطب در

باشد. به منظور بررسي دشمنان طبيعـي ايـن دشمنان طبيعي اين افت در مزارع يونجه در راستاي مديريت تلفيقي اين آفت حائز اهميت مي
از مزارع يونجه اطراف شهرستان سلماس در استان آذربايجان غربي، الروهاي  1394در طي بازديدهاي انجام شده در ارديبهشت سال  تآف

آوري و به آزمايشگاه انتقال داده شـدند همچنـين بـه منظـور مقايسـه، از دفرمه شده و تغيير رنگ يافته به نارنجي سرخرطومي يونجه جمع
 70هاي الروي پس از ضد عفوني سطحي با الکل ومي نيز نمونه برداري صورت پذيرفت. به منظور جداسازي، نمونهالروهاي سالم سرخرط

درصد به مدت يک دقيقه و سه بار شست شو با اب مقطر استريل روي کاغذ صافي استريل خشک شده و الروهـا بـر روي محـيط کشـت 
هاي قارچي به روش تک اسپور صورت پـذيرفت. براسـاس مطالعـه سازي جدايهسيب زميني دکستروز آگار اسيدي کشت داده شدند. خالص

 Cladosporiumهـاي قـارچي گونـه کليدهاي معتبـر، هويـت جدايـهو مقايسه انها با  هاي پرگنه و خصوصيات ريخت شناختي ويژگي

cladosporioides   .يد. هويت گونه قارچ بـا  اسـتفاده از داده از الروهاي سالم کشت داده شده هيچ قارچي جداسازي نگردتعيين گرديد
 .C هاي سوسک سرخرطومي با توالي موجود براي جدايه تيپ گونهجدايه ITS تاييد گرديد. توالي ناحيه  ITS-rDNAهاي توالي ناحيه 

cladosporioides  ،بـا طـول متغيـر تـا  هايي از قبيل کنيديوفورهاياين گونه با ويژگيصد درصد شباهت نشان داد.   100در بانک ژن
ميکرومتر، بدون تورم، با انشعابات جانبي و انتهايي، زنجيره کنيديايي منشعب و کنيدهاي بيضي شکل بـا جـداره صـاف يـا زگيـل دار  350

رضـي بـا ديـواره صـاف، کنيـديوفور، راموکنيـدي و هاي بـدون ديـواره عهايي از قبيل کنيديهمچنين اين گونه با ويژگيشود. شناخته مي
جاهاي شـايع و همـهعنوان قارچهاي کالدوسپوريوم بهگونهشود. زايي عريض و هيلوم، متمايز مياموکنيدي ثانويه عريض و محل کنيدير

   C. cladosporioidesباشند.  گونه ها، پاتوژن انساني و اندوفيت مطرح ميزي به صورت ساپروفيت، پاتوژن گياهي، پاتوژن ساير قارچ

به عنوان  C. uridenicola( در دنيا گزارش گرديده است. همچنين گونه Tetranychus urticaeاي )کنه تارتن دو نقطهاز روي  قبال 
هاي هاي به دست آمده در تحقيق حاضر در کلکسيون کشـتجدايه يک گونه غالب قبال از روي شته و مگس سفيد گزارش گرديده است. 

روي الرو سوسـک از  C. cladosporioidesمطالعه حاضـر اولـين گـزارش از وقـوع شوند. نگهداري مي( CCTUزنده دانشگاه تبريز )

 .باشدسرخرطومي برگ يونجه در ايران و دنيا مي

 دشمنان طبيعي، بيمارگر، يونجه، مديريت تلفيقي، قارچ. های کلیدی:واژه
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های شیمیایی محرکبه  Menochilus sexmaculatus (Coleoptera: Coccinellidae)کفشدوزک  پاسخ بویایی

 ییدر سطوح اول و دوم غذامیزبان 

 امین مقبلی قرایی و ، مهدی ضیاءالدینیفرناز کارآموزیان

 عصر رفسنجانگروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی 
Farnaz.karamoozian90@gmail.com 

 

ها، ها، تريپسشکارگر مهم بسياري از حشرات از جمله شته Menochilus sexmaculatus (Col.: Coccinellidae)زک کفشدو
 کنند.را در رفتار کاوشگري عوامل کنترل بيولوژيک ايفا مينقش مهمي بويايي هاي محرکباشد. ها ميپسيل ها وهاي سفيد، شپشکمگس

 در نتيجه افزايش شکارگرها و جستجوگري زمان شدن کوتاه گياهان ميزبان، سبب يا و خوارگياهخود  هاي شيميايي ساطع شده ازمحرک
تواند نقش يابي عوامل کنترل بيولوژيک، ميرفتارهاي ميزباناز اين رو داشتن اطالعات در زمينه  .شوندها ميوري جستجوگري آنبهره

هاي شيميايي شته جاليز به محرک M. sexmaculatus وهش، پاسخ کفشدوزکدر اين پژ ها داشته باشد.مهمي در افزايش کارآيي آن
(Hem.: Aphididae) Aphis gossypii Gloverهاي سبز و ترکيبات فرار القايي گياه کدو رقم کالريتا ، ترکيبات فرار برگ 

(Cucurbita Pepo) سنجبويايي دستگاه از .گرفت قرار ارزيابي مورد Y- سلسيوس، درجه 27±1 دماي) مايشگاهيآز شرايط در و شکل 
ها، مدت زمان در تمامي آزمايش .گرديد استفاده( دقيقه بر ليترميلي 300 باد سرعت لوکس و 1600درصد، شدت نور  1060 نسبيرطوبت

هاي پاسخ ثبت شدند. قبل از انجام آزمايش که در اين مدت حشرات پاسخي نداشتند، به عنوان عدمدقيقه بود و درصورتي 16پاسخ حداکثر 
ها با توري مسدود شده بود، به مدت چهار تا شش متري که درب آنميلي 25سنجي، حشرات مورد نظر در ظروف کوچک پالستيکي بويايي

پنج تيمار  .زايش يابدهاي شيميايي افها به عاليم محرکساعت گرسنگي داده شدند و در شرايط آزمايشگاهي نگهداري شدند تا پاسخ آن

سالم کدو در مقابل هواي پاک، برگ تغذيه شده توسط شته در مقابل هواي پاک، برگ تغذيه  ، برگدر مقابل هواي پاکشامل: شته جاليز 
بصورت  حشره 30و برگ تغذيه شده به همراه شته در مقابل برگ سالم و با رهاسازي تعداد  همراه شته در مقابل برگ تغذيه شده شده به

( مورد تجزيه قرار گرفت. نتايج پژوهش مشخص نمود که P<0.05ي )ها با آزمون مربع کاانفرادي مورد ارزيابي قرار گرفتند. داده
 P<،1 df =،24/10χ2 01/0هاي شيميايي ساطع شده از شته جاليز )داري، جلب محرکطور معنيبه M. sexmaculatusکفشدوزک 

( جلب کننده = P=،1 df =،56/2χ2 109/0(، اما گياهان سالم )= P < ،1 df =،84/7χ2 01/0و گرديد )( و برگ آلوده گياهان کد=
( و نيز گياهان کدو = P<،1 df =،36/31χ2 001/0نبودند. همچنين گياهان کدو آلوده به همراه شته زماني که در مقابل گياهان سالم )

که گر اين موضوع است نتايج بيان .داري کفشدوزک را به خود جلب نمودطور معنيبه ( قرار گرفتند،= P<،1 df =،16/21χ2 001/0آلوده )
تغذيه پوره يا حشره کامل شته روي گياهان از عاليم بويايي ميزبان و نيز ترکيبات فرار القايي که در اثر  M. sexmaculatusکفشدوزک 

عوامل کنترل کننده شناسايي، سنتز و استفاده از ترکيبات فرار جلبکنند. يابي خود استفاده ميميزبان منظوربه شوند،ميزبان ساطع مي
 .دهدکارآيي استفاده از اين عوامل را براي کنترل آفات هر چه بيشتر افزايش  تواندبيولوژيک مي

 هاي سبز، شته جاليز.سنج، ترکيبات فرار القايي، ترکيبات فرار برگبويايي های کلیدی:واژه
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کش بیولوژیک برای کنترل بید گوجهو دو آفت (Trichogramma brassicae)رایی زنبور تریکوگراما ارزیابی کا

 فرنگی در شرایط گلخانه

 1رضا صادقی و2، شهرام فرخی1، ارسالن جمشیدنیا1صبا عبدلی

 شناسی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران شناسی و بیماریگروه حشره -1
 پزشکی کشور، تهرانرویج کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاهسازمان تحقیقات، آموزش و ت -2

Sabaabdoli1369@ut.ac.ir 
 

فرنگي است که اخيرا  يکي از آفات مهم و اقتصادي گوجه Tuta absoluta Meyrick (Lep.: Gelechiidae)فرنگي بيد گوجه 
شود که در ته است. الروهاي آفت با تغذيه از برگ، ساقه و ميوه باعث خسارت قابل توجه به محصول ميدر مناطق مختلف گسترش ياف

هاي شيميايي است که به دليل کشرسد. روش اصلي کنترل اين آفت استفاده از آفتهم مي %100صورت عدم مبارزه با آن، خسارت به 
هاي جايگزين کنترل اين آفت جستجو شود. به ها، الزم است راهبه آفت کش زيست و انسان و همچنين مقاومتاثرات سوء روي محيط 

Bacillus ، باکتريbrassicae Trichogrammaهمين منظور در اين مطالعه تاثير کاربرد انفرادي و توام جمعيت بومي زنبور 

 kurstaki subsp. thuringiensis  شرکت پروبلته اسپانيا( و اسپينوساد )شرکت(oSciencesDow Agrروي بيد گوجه ) فرنگي در

شامل  يمارتهفت  يشآزما يناارزيابي شد. در  درصد 65±10درجه سلسيوس و رطوبت نسبي  27±3دماي تحقيقاتي با  شرايط گلخانه
ج آماده خرو يکوکارت يک صدم گرميبه صورت تر )يک نوبت در مرحله تخم تازه و شيري رنگ ميزبان T. brassicaeرهاسازي زنبور 

در  2/0و  1/0 پاشي اسپينوساد در دو غلظت )دو نوبت در مرحله تخم سر سياه و الرو سن دوم(، محلول Btدو در هزار  پاشيمحلول، (زنبور
ي قالب طرح کامال تصادفو تريکوگراما + اسپينوساد در  ،Btاسپينوساد +  ،Btهزار )يک نوبت در مرحله تخم سر سياه(، زنبور تريکوگراما + 

 10به چهار برگ آلوده  رقم سوپرچف بود که يفرنگ گوجه يبوتهمتشکل از سه رديف سه تايي هر تکرار در نظر گرفته شدند. تکرار  6در 
محاسبه درصد تلفات پس از  يتدر نها د.بو شدهقرار داده ي پيراموني بوته چهار ينب ميان در يکبه صورت عدد تخم تازه بيد گوجه فرنگي 

تجزيه واريانس نتايج با  بيد گوجه فرنگي در شرايط اتاق حرارت ثابت، و يالرو ينسن يرم مرگ و ينو همچن يتيسم(ازپار تخم )درصد
، ميانگين تيمارها با آزمون توکي در سطح احتمال يک درصد با يکديگر مقايسه شدند. نتايج نشان داد که SASاستفاده از نرم افزار 

و  33/78±74/3و  33/88±43/1+ اسپينوساد و تريکوگراما + اسپينوساد به ترتيب با  Btکاربرد توام بيشترين درصد مرگ و مير مربوط به 

درصد بوده است. با توجه به نتايج به دست آمده از اين پژوهش، بسته به  67/31±84/4ترين درصد تلفات در کاربرد زنبور تريکوگراما با کم
را به عنوان روشي موثر و کارامد در قالب برنامه مديريت  Btحتي کاربرد توام تريکوگراما و  و Btتوان کاربرد اسپينوساد + جمعيت آفت مي

 اي پيشنهاد کرد.فرنگي در شرايط کشت گلخانهتلفيقي بيد گوجه 

 .اسپينوساد، Trichogramma brassicae  ،Bacillus thuringiensisبيد گوجه فرنگي، های کلیدی:واژه
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 میزبانها و ترکیبات فرار چهار رقم از گیاهان های شیمیایی همگونهمحرک بهشته جالیز  پاسخ

 امین مقبلی قراییو  ، مهدی ضیاءالدینیفرناز کارآموزیان

 عصر رفسنجانگروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی 
Farnaz.karamoozian90@gmail.com 

 

يکي از آفات مهم گلخانه است که سبب کاهش محصول و پايين آمدن   Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae)شته جاليز
اين آفت همچنين ناقل چندين ويروس گياهي از جمله ويروس موزاييک خيار و هندوانه است. هـدف ايـن پـژوهش،  گردد.کيفيت ميوه مي

آفت و بررسي نقش ترکيبات فرار القـايي و ترکيبـات  مختلف گياهان ميزبان در ترجيح ميزباني رقم 4تعيين نقش مواد فرار متصاعد شده از 
و بـازوي  10شکل با دو بازوي فرعي به طـول  Yسنج در ميزان جلب شته جاليز بوده است. از دستگاه بويايي هافرار ساطع شده از همگونه

درصـد و  80تـا  60نسـبي رطوبـت درجه سلسيوس، 25±1متر و در شرايط آزمايشگاهي )دماي سانتي 2و با قطر داخلي  14اصلي به طول 
هـا،  زمـان در تمـام آزمايشليتـر بـر دقيقـه( اسـتفاده گرديـد. ميلي 300ساعت تاريکي و سرعت باد  10ساعت روشنايي و  14دوره نوري 

هـاي ايششـدند. قبـل از انجـام آزمکه حشرات پاسخي نداشتند، به عنوان عدم پاسخ ثبت ميدقيقه بود و درصورتي 16پاسخگويي حداکثر 
ها با توري مسدود شده بود، به مدت چهار تا شش متري که درب آنميلي 25سنجي، حشرات مورد نظر در ظروف کوچک پالستيکي بويايي

نـه تيمـار  .هاي شيميايي افزايش يابـدها به عاليم محرکساعت گرسنگي داده شدند و در شرايط آزمايشگاهي نگهداري شدند تا پاسخ آن
در مقابل هواي پاک، خيار آلوده به شته در مقابل خيار سالم، کدو آلـوده  )Cucumis sativus(يار آلوده به شته رقم رويال خ شامل: برگ

 فرنگي آلـوده بـه شـته رقـمدر مقابل هواي پاک، کدو آلوده به شته در مقابل کدو سالم، گوجه  (Cucurbita pepoبه شته رقم کالريتا )
در مقابل هواي پاک، گوجه فرنگي آلوده به شته در مقابل گوجه فرنگي سالم، بادمجان آلـوده بـه  )icumSolanum lycopers(سانسيد 

 ها در مقابل هواي پاکهمگونهدر مقابل هواي پاک، بادمجان آلوده در مقابل بادمجان سالم و  (Solanum melongenaشته رقم باگيرا )
( تجزيه شـدند. نتـايج نشـان داد P<0.05ي )ها با آزمون مربع کارزيابي قرار گرفتند. دادهمورد ا بصورت منفرد حشره 30با رهاسازي تعداد 

،  )P = 0.01)  df= 6.18, χ2 ,1 =ها در گياه خيارهاي آلوده به همگونهکه در مورد ترکيبات فرار ساطع شده از گياهان آلوده فقط برگ
جذابيتي نداشتند. در مورد  ترکيبات فرار ساطع شده از  گياهان  لوده ساير گياهانهاي آکنندگي داشتند و برگبراي شته جاليز خاصيت جلب

)df= 10.24, χ2  =و بادمجان  (P = 0.001 df= 10.24, χ2 ,1 =) ، کدو)P < 0.001) df= 11.56, χ2 ,1 = سالم، گياهان خيار

1, P = 0.001)شته جاليز را به خود جلب کردند امـا گوجـه ،( 1 =فرنگي, P = 0.27 df1, = 1.2χ2 ) .هـيچ گونـه جـذابيتي نداشـت
ي دهندهنتايج نشان براي اين آفت دور کننده بودند. )P = 0.009) df= 6.76, χ2 ,1 = هاگونههمچنين ترکيبات فرار ساطع شده از هم

 باشد.مي يابي شته جاليزنقش نوع گياه ميزبان و وضعيت آلودگي گياهان در رهاسازي ترکيبات فرار و ميزبان

 سنج، ترکيبات فرار القايي.آفات گلخانه، بويايي های کلیدی:واژه
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 روی، Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae) ،ای حبوباتسوسک چهار نقطه عملکرد

 میزبان مختلف شش

 جبرائیل رزمجو و ، احسان برزویی، زهرا عابدیمهدیه جعفری جاهد

 انشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.گروه گیاهپزشکی، د
 m.jafary@uma.ac.ir 

 

 در تمام دنيا به خصوص و باشدمي حبوباتمهم  از آفاتيکي  ،.Callosobruchus maculatus F ،اي حبوباتسوسک چهار نقطه
 حبوبات نوع شش در اين تحقيق تاثير نمايد.گرمسيري خسارت قابل توجهي به محصوالت انباري وارد ميو نيمهمناطق گرمسيري  در

ي طول دورهدرصد خروج حشرات بالغ،  :شامل حشره هاي زيستيميزبان )نخود، لوبيا چشم بلبلي، عدس، ماش، سويا، باقال( روي ويژگي
 کامل وزن حشرات  ،زادآوري )درصد تفريخ تخم( و باروري )تعداد تخم گذاشته شده(، مادهطول عمر حشرات  ،مراحل نابالغ ينما و نشو

، Co 1 ± 27در اتاقک رشدي با شرايط دمايي  حبوبات ايسوسک چهار نقطهپرورش خارج شده و نسبت جنسي مورد مطالعه قرار گرفت. 

گرفت. نتايج نشان داد  انجام  هاي مختلفاريکي روي ميزبانساعت ت 8ساعت روشنايي و  16و دوره نوري درصد  70 ± 5رطوبت نسبي 
 ي مراحل نابالغي نشو و نماترين طول دوره. کوتاهداشتدار هاي مختلف اختالف معنيکه اغلب پارامترهاي جدول زندگي در بين ميزبان

تغذيه از با  نشو و نما( و بلندترين طول دوره روز 36/23 ± 22/0بلبلي )هاي لوبيا چشمتغذيه از دانه بااين آفت )تخم تا ظهور حشره کامل( 
 ± 15/0بلبلي )هاي لوبيا چشمترتيب در ميزبانبيشترين و کمترين طول عمر حشرات کامل ماده بهروز( بود.  5/37 ± 64/0هاي سويا )دانه
داري در طول عمر حشرات ماش اختالف معني عدس و ميزبان بين دو اگرچه،  .روز( مشاهده گرديد 12/4 ± 41/0روز( و سويا ) 18/9

( و کمترين درصد 86اش )و ما (درصد 90بلبلي )هاي لوبيا چشمدر ميزبان کاملکامل ماده مشاهده نشد. بيشترين درصد خروج حشرات 
مشاهده نگرديد. حشرات داري در نسبت جنسي اختالف معني ي مورد بررسيهادر يين ميزبان( مشاهده شد. درصد 54روي باقال )آن درصد 

ترتيب بيشترين ( بهحشره 10گرم بر ميلي 109 ± 27( و باقال )حشره 10گرم بر ميلي 135 ± 7بلبلي )هاي لوبيا چشمماده خارج شده از دانه
مقدار ( و کمترين تخم به ازاي هر ماده 42/80 ± 2/1بلبلي )بيشترين ميزان تخمريزي اين حشره روي لوبيا چشم و کمترين وزن را داشتند.

 ± 00/6( و باقال )درصد 56/76 ± 4/3بلبلي )هاي لوبيا چشمچنين در ميزبان( بود. همتخم به ازاي هر ماده 27/30 ± 3/4روي سويا ) آن
نتايج همبستگي بين محتوي پروتئين هر يک از غالت و ترتيب بيشترين و کمترين درصد تفريخ تخم مشاهده گرديد. ( بهدرصد 24/49

اش را روي کند تا دوره زندگيتنها تالش خود را مياي حبوبات نشان داد که اين حشره نههاي بيولوژيکي سوسک چهارنقطهويژگي
دهد تا بتواند مواد غذايي ضروري را براي بقاي هاي نامناسب از نظر غذايي کامل کند، بلکه همچنين مراحل نابالغ خود را توسعه ميميزبان

کند، بلکه تنها به شناخت بهتر ديناميسم جمعيت حشرات کمک ميهاي مختلف و کيفيت غذا نهآورد. فهم تأثيرهاي ميزباندست بعديش به
 کمک کند. IPMهاي کاربردي براي استفاده در تواند به برنامهمي

 حبوبات، پارامترهاي دموگرافيک، ترجيح ميزبان. ايسوسک چهارنقطه های کلیدی:واژه
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روی شب پره مینوز گوجه فرنگی Habrobracon hebetor (Hymenoptera: Braconidae) ی زنبور جدول زندگ

Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae)  در شرایط آزمایشگاهی  

  حمیدرضا حاجی قنبر و طالبی اصغر ، علیدهقانی سمیرا

 ایران تهران، ،14115-336صندوق پستی  مدرس، تربیت دانشگاه کشاورزی، دانشکده کشاورزی، شناسی حشره گروه
samira.dehghani@modares.ac.ir 

 

يک زنبور تجمعي و پارازيتوييد خارجي الرو  Habrobracon hebetor Say (Hymenoptera: Braconidae)زنبور پارازيتوييد 
 Tuta absoluta پره مينوز گوجه فرنگياست که در چندين کشور به عنوان پارازيتوييد شب Lepidopteraچندين گونه از آفات راسته 

(Meyrick, 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae)  است. شب پره مينوز گوجه فرنگي، معرفي شدهT. absoluta  يکي از
درصد باعث کاهش محصول شود. امروزه استفاده از سموم شيميايي اصلي  90مهمترين آفات گوجه فرنگي است که مي تواند تا بيش ار 

ين روش کنترل اين آفت مي باشد. با توجه به تاثير منفي سموم شيميايي در سالمتي انسان و محيط زيست و همچنين بروز مقاومت در تر
هاي گياهي مقاوم مي توانند در مقابل چندين گروه از سموم شيميايي در اين آفت، استفاده از عوامل کنترل بيولوژيک در تلفيق با ميزبان

روي الروهاي سن آخر H. hebetor زندگي زنبور ريت اين آفت مورد استفاده قرار گيرد. در اين تحقيق پارامترهاي جدولهاي مديبرنامه
درجه  25±1فرنگي با سطوح متفاوت از مقاومت به آفت در شرايط آزمايشگاهي در دماي روي دو رقم گوجه T. absolutaشب پره 

گرفت. جهت تخمين واريانس ساعت تاريکي مورد بررسي قرار 8ساعت روشنايي و  16نوري درصد و دوره  65±5نسبي سلسيوس، رطوبت 
هاي گذاشته شده استفاده شد. تعداد کل تخم Jackknifeو ساير پارامترهاي رشد جمعيت از روش آماري  )mr(ذاتي افزايش جمعيت نرخ

 83/178 (Super chef)تخم و روي رقم مقاوم  27/187( Riograndتوسط هر فرد ماده در طول عمر به ترتيب روي رقم حساس )
تاثير ارقام روز بود که تحت 07/12و  03/12تخم محاسبه شد. طول دوره پيش از بلوغ زنبور روي ارقام حساس و مقاوم به ترتيب معادل 

م مقاوم متفاوت بود که اختالف روز روي رق 65/47روز روي رقم حساس تا  44/48زندگي حشره از  نگرفت. کل طول دوره مختلف قرار
و  10/0هاي تغذيه کرده از ارقام حساس و مقاوم به ترتيب روي ميزبان )mr(ذاتي افزايش جمعيت داري بين آنها وجود نداشت. نرخمعني

ماده/ماده/نسل(  53/14روي رقم مقاوم ) )0R(مثل  خالص توليدداري بين آنها مشاهده شد. نرخ( محاسبه شد و اختالف معني-1)روز  08/0
روي ارقام حساس و مقاوم به ترتيب   (GRR)مثل ماده/ماده/نسل( بود. نرخ ناخالص توليد 23/30داري کمتر از رقم حساس )به طور معني

ساس روي ارقام ح (λ)متناهي افزايش جمعيت داري بين دو رقم مشاهده شد. نرخ )ماده/ماده/نسل( بود که اختالف معني 96/48و  26/78
روي  )T(داري بين آنها مشاهده شد. بين طول دوره يک نسل ( محاسبه شد و اختالف معني-1)روز  09/0و  11/1و مقاوم به ترتيب معادل 

روي رقم  (DT)داري مشاهده نشد. مدت زمان دو برابر شدن نسل روز( اختالف معني 13/32روز( و رقم مقاوم ) 74/33رقم حساس )
روز( بود. با توجه به نتايج بدست آمده، طول مراحل مختلف زندگي زنبور  83/6داري بيشتر از رقم حساس )ه طور معنيروز( ب 19/8مقاوم )

 گياهي قرار نگرفت، اما پارامترهاي رشد جمعيت زنبور تحت تاثير ارقام ميزبان گياهي قرار گرفت.تحت تاثير ارقام ميزبان

 .ي، پارامترهاي دموگرافيک ، ميزبان گياهيشب پره مينوز گوجه فرنگ های کلیدی:واژه
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تحت تاثیر منابع  Amblyseius swirskii (Acari: Phytoseiidae)چگونگی تغییرات رفتار کاوشگری کنه شکارگر 

 غذایی در دسترس

 2بافو محمود سوف1پور، یعقوب فتحی1نیابهادر ملک

 ، ایرانشناسی کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهرانگروه حشره -1

 پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، کرج، ایران-2

B.maleknia@yahoo.com 
 

اي در تغذيه از مراحل مختلف کنه تارتن دولکه Amblyseius swirskii Athias-Henriotرفتار جستجوگري کنه شکارگر 
Tetranychus urticae Koch  غذايي غير زنده در شرايط آزمايشگاهي مورد بررسي در حضور و عدم حضور گرده ذرت به عنوان منبع

به  IIو  IIIقرار گرفت.  با بررسي رگرسيون لجستيک بين طعمه در دسترس و طعمه شکارشده توسط کنه ماده شکارگر، واکنش تابعي نوع 
بيشترين نرخ شکارگري  راجرزل ثبت شد. با استفاده از مدA. swirskii ترتيب در حضور و عدم حضور گرده ذرت براي کنه ماده شکارگر 

اي در عدم حضور در تغذيه کنه شکارگر از تخم کنه تارتن دو لکه ساعت(  0.706و کمترين زمان دست يابي ) طعمه در روز(  26.83)
تغذيه  به طعمه در ساعت(  1.32و بيشترين زمان دستيابي ) طعمه در روز(  18.33گرده ذرت ثبت شد و همچنين کمترين نرخ شکارگري )

کنه شکارگر از نيمف کنه تارتن دو لکه اي در حضور گرده ذرت ثبت شد. بررسي واکنش عدديکنه شکارگر ماده نشان داد که با افزايش 
 (df=5, F=1.034, P<0.001)داري افزايش يافت تعداد طعمه در تراکم هاي پايين نرخ تخمگذاري کنه شکارگر ماده به صورت معني

خ تخمگذاري در تراکم هاي باالي طعمه در حضور و عدم حضور گرده به تدريج کاهش يافت تا به صفر رسيد. در ادامه اما شيب افزايش نر
و رگرسيون خطي مورد بررسي قرار  Nicholsonهاي ماده شکارگر با استفاده از مدل نرخ سرانه شکارگري و ظريب تداخل متفابل کنه

هاي باالي شکار به صورت معني داري کاهش يافت. کمترين ضريب تداخل ر ماده در تراکمگرفت. نرخ سرانه شکارگري کنه هاي شکارگ
( در 0.201اي در حضور گرده ذرت ثبت شد و بيشترين مقدار اين ضريب )در تغذيه کنه ماده شکارگر از نيمف کنه تارتن دولکه (0.105)

هاي ماده در ادامه پژوهش، رفتار سوچينگ در کنهرده ذرت ثبت شد. اي در غياب گتغذيه کنه ماده شکارگر از تخم کنه تارتن دو لکه
اي مورد بررسي قرار گرفت و مشخص شد بين مراحل نيمف و تخم کنه تارتن دولکهMurdoch با استفاده از مدل  A. swirskiiشکارگر 

اي رفتار سوچيگ را در حضور و عدم حضور با تراکم هاي مختلف تخم و نيمف کنه تارتن دو لکهدر مواجه  A. swirskiiکنه شکارگر 
تواند بر پارامترهاي رفتار دهد. مراحل مختلف طعمه در حضور و عدم حضور گرده ميگرده ذرت به عنوان منبع غذايي غير زنده نشان مي

فتاري در کنترل تاثير معني داري داشته باشد در اين پژوهش نقش اين تغييرات رA. swirskii کاوشگري کنه هاي ماده شکارگر 
 بيولوژيک آفات گلخانه مورد بحث قرار خواهد گرفت.  

 واکنش تابعي، واکنش عددي، تداخل متقابل، سوچينگ. های کلیدی:واژه
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 های غذایی مختلف روی رژیم Trogoderma granarium (Coleoptera: Dermestidae)جدول زندگی دو جنسی 

 زویی  بهرام ناصری و احسان بر فروغ بیدار، 

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده ی علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
Foroughbidar1369@gmail.com 

 

خسارت اقتصادي  يکي از آفات مخرب محصوالت انباري در ايران و جهان مي باشد. Trogoderma granarium Evertsلمبه گندم 
روي غالت ذخيره اي و ساير موادغذايي آلوده، به صورت کاهش کيفيت و وزن دانه ها مي باشد. به منظور  T. granariumالروهاي 

، مطالعه ي پارامترهاي جدول زندگي اين آفت روي ميزبان هاي مختلف T. granariumدست يابي به اطالعات کاربردي براي کنترل 
پارامترهاي جدول ي رسد. در اين تحقيق، تاثير پنج ميزبان غذايي مختلف شامل جو، چاودار، برنج، گندم و گردو روي ضروري به نظر م

 14ي نوري درصد و دوره 65±5ي سلسيوس، رطوبت نسبي درجه 33±1حت شرايط آزمايشگاهي )دماي تحشره  زندگي دو جنسي اين
عدد الرو تازه تفريخ شده، به صورت جداگانه به ظروف پتري  100ه ازاي هر تيمار ساعت تاريکي( مطالعه شد. ب 10ساعت روشنايي و 

گرم ماده غذايي منتقل شد. مرگ و مير الروها و پوست اندازي سنين مختلف تا رسيدن به دوره ي شفيرگي، به صورت روزانه  1/0حاوي 
هاي تکرار براي هر ميزبان غذايي( و به لوله 39-22شده )ثبت شد. پس از تبديل شفيره ها به حشرات کامل، حشرات نر و ماده جفت 

گرم ماده غذايي انتقال داده شد. تعداد تخم هاي گذاشته شده در طول دوره ي تخمريزي به صورت روزانه ثبت شد.  1پالستيکي حاوي 
مرحله اي، با روش جدول  -روي هر کدام از ميزبان هاي غذايي به صورت سني T. granariumداده هاي مربوط به جدول زندگي 

و نرخ متناهي افزايش  )mr (توليدمثل، نرخ ذاتي افزايش )GRR( و ناخالص )0R( نرخ خالصبيشترين مقادير زندگي دو جنسي آناليز شد. 

روي  و کمترين مقادير اين پارامترها 05/1 ± 00/0و 044/0 ± 00/0، 32/36 ± 69/0، 62/19 ± 25/0 روي چاودار به ترتيب  (λ)جمعيت

به دست آمد. همچنين، طوالني ترين ميانگين زمان يک  01/1 ± 00/0و  012/0 ± 00/0، 21/12 ± 32/0، 35/3 ± 07/0گردو به ترتيب 

روي چاودار نشان  0Rو  mrبود. مقادير باالي  77/66 ± 05/0و کوتاه ترين آن روي گندم،  72/103 ± 07/0حشره روي گردو،  )T (نسل
مي باشد. در مقابل، پايين بودن اين مقادير در حشرات پرورش يافته  T. granariumن اين ميزبان غذايي براي دهنده ي مناسب بود

مي باشد. نتايج به دست آمده از اين  T. granariumروي گردو، حاکي از نامناسب بودن )مقاومت( و عدم ترجيح اين ميزبان توسط 
مي  T. granariumمورد آزمايش، گردو ميزبان نامناسب تري براي افزايش جمعيت نشان داد که از بين ميزبان هاي غذايي  تحقيق

روي ميزبان هاي غذايي مختلف مي تواند در توسعه استراتژي هاي مديريتي اين  T. granariumباشد. مقايسه پارامترهاي جدول زندگي 
 آفت مفيد باشد. 

 غذايي. : لمبه گندم، رشد جمعيت، بيولوژي، رژيمواژه های کلیدی
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 :Trichogramma brassicae (Hymهای ثیر بسترهای رنگی مختلف بر نرخ پارازیتیسم و طول عمر مادهأت

Trichogrammatidae) 

 3سعید فراهانی، 2، شیما رحمانی1فاطمه حقی گلباغی

 های گیاهیدانشگاه تهران، پردیس ابوریحان، گروه حشره شناسی و بیماری -1
 می، تهران، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه حشره شناسی. دانشگاه آزاد اسال -2

 .پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، گروه گیاهپزشکیکرج،  دانشگاه تهران، -3

. haghigolbaghi@gmail.com 

 

ترين زنبورهاي پارازيتوئيد تخم از جمله مهم Trichogramma spp. (Hym.: Trichogrammatidae)زنبورهاي تريکوگراما 
تواند پارازيتوئيد را در يافتن زيستگاه روند. عاليم ديداري مانند رنگ گياهان ميطيف وسيعي از آفات به کار مي کنترلهستند که براي 

تواند توسط شده، طول موج غالب و خلوص طيفي نور بازتاب شده ميها از جمله شدت انرژي بازتاب ميزبان ياري دهد. سه ويژگي رنگ
با هزينه  Trichogrammaجايي که توليد انبوه زنبورهاي يابي مورد استفاده قرار گيرد. از آنبراي جهت Hymenopteraحشراتي مانند 

پارازيتوئيد مورد اين براي پرورش و توليد  اليمع، الزم است که بهترين ترکيبات و کنندگان استترين اهداف توليدپايين يکي از مهم
 :Trichogramma brassicae (Hymثير رنگ بر نرخ تخمگذاري و طول عمر أگزينش قرار گيرند. در بررسي حاضر، ت

Trichogrammatidae) نگتکرار مورد بررسي قرار گرفت. ر 30تصادفي با شش تيمار و  ارزيابي شد. اين آزمايش در قالب طرح کامال
 40، مترسانتي 1×5به ابعاد  رنگيمقوايي سفيد، صورتي، آبي، قرمز، زرد و سبز بودند. بر روي هر کارت  ،هاي مورد استفاده در اين آزمون

ها بو چسبانيده شده بود. کارتخطر و بيتوسط چسبي بي Ephestia kuehniella (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae)تخم تازه 
سن بودند و همگي گيري کرده رهاسازي شد. زنبورهاي ماده هماي قرار داده شدند و در هر لوله، يک زنبور ماده جفتيشههاي شدر لوله

شدند و هاي جديد جايگزين ميهاي ميزبان روزانه با تخمگذشت. طي مدت زمان آزمايش تخمساعت از زمان ظهورشان مي 24کمتر از 
درصد و  50±5، رطوبت نسبي C°1±25ار ادامه پيدا کرد. آزمايش تحت شرايط کنترل شده در دماي اين کار تا مرگ آخرين ماده تخمگذ

ساعت انجام پذيرفت. بيشترين و کمترين ميزان پارازيتيسم به ترتيب در ارتباط با تيمارهاي مربوط به  8به  16نسبت روشنايي به تاريکي 
هاي قرمز و آبي پارازيته هاي چسبانيده شده روي کارتبودند. هيچ کدام از تخم (11/11±92/0) و کارت زرد (6/25±77/1) کارت صورتي

، به جز چند استثنا، هيچ گيرنده حساس به طول موج در محدوده طيف قرمز ديده Hymenopteraنشدند. در واقع، در حشرات راسته 
هاي بود. تجزيه تحليل آماري تفاوت روز( 32/11±17/0) ترين دوره زندگي زنبورهاي ماده مربوط به تيمار کارت سبزنشده است. طوالني

داد. بر اساس نتايج درصد نشان مي 01/0در سطح در هر دو پارامتر براورد شده نرخ پارازيتيسم و طول عمر ماده ها،  دار بين تيمارها رامعني
هاي بيشتري به رنگو ميل حساسيت ، آزمايش هاي مورداز ميان رنگ T. brassiceبه دست آمده از شرايط محدود شده آزمايشگاهي، 

گيري بستري مناسب براي پرورش انبوه اين پارازيتوئيد در شرايط کنترل تواند در به کاردهد که اين موضوع ميسبز و صورتي نشان مي
 شده مورد توجه قرار گيرد. 

 .Trichogramma brassicaeبيولوژي،  ،نرخ پارازيتيسم، بسترهاي رنگي های کلیدی:واژه
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 Heterorhabditisو  Steinernema feltiae های بیمارگرعلیه نماتد Pieris brassicaeسیستم ایمنی الروهای 

bacteriophora  شانهمزیست های اکتریو ب 

 1هوشنگ رفیعی دستجردی، 2، زهرا تنها معافی1آرمان عبدالملکی

 عی، دانشگاه محقق اردبیلیشناسی، دانشکده علوم کشاورزی و منابع طبیبخش حشره -1
 پزشکی ایرانبخش نماتدشناسی، موسسه تحقیقات گیاه -2

arman.abdolmaleki@uma.ac.ir 
 

ارگر حشرات يک باشد. نماتدهاي بيممي Brassicaceaeي ترين آفات گياهان تيرهيکي از مهم Pieris brassicaeالروهاي پروانه 
هايي از خانواده ي همزيستي با باکتريهاي شيميايي است. نماتدهاي بيمارگر حشرات داراي رابطهکشفتآروش جايگزين کارآمد براي 

Entrobacteriaceae هستند. الروهاي آلوده کننده( ي اين نماتدهاIJs )به را هاي همزيست به داخل بدن ميزبان باکتري پس از ورود
. مرحلهشودها باعث ايجاد عفونت عمومي و در نتيجه مرگ ميزبان ميو از طريق تکثير و توليد برخي متابوليت کنندميهمولنف رها  داخل

ي ميزبان هاي ايمني حشرهي آنها بر استراتژيي عوامل کنترل بيولوژيک و کشتن ميزبان غلبهسازي موفق به وسيلهي مهم براي آلوده
 Steinernema feltiae (Filipjev) ،Heterorhabditisدر تقابل با  P. brassicaeاضر پاسخ سيستم ايمني ي حاست. مطالعه

bacteriophora، ها )هاي همزيست آنباکتريXenorhabdus bovienii ،Photorhabdus temperata subsp. 

temperataدهد. نماتدهاي (را نشان ميS. feltiae  وH. bacteriophora هاي استان ده شده در اين آزمايشات از خاکاستفا
کردستان جداسازي گرديد. اين نماتدها پس از شناسايي براي انجام آزمايشات و همچنين جداسازي باکتري همزيست مورد استفاده قرار 

دعفوني سطحي ي نماتد که ضاز الروهاي آلوده کننده P. temperata subsp. temperataو  X. bovieniiهاي گرفتند. باکتري
هاي ميکروليتر از هر کدام از باکتري 10نماتدها، ي کنندهالرو آلوده 10شده بودند جداسازي و شناسايي گرديد. براي انجام اين آزمايشات 

 .Sبه طور مشابهي پس از تزريق  تزريق شد. P. brassicaeهمزيست آنها به صورت جداگانه به داخل همولنف الروهاي سن چهارم 

feltiae  وH. bacteriophora ساعت( مشاهده گرديد اما پس از اين زمان ميزان غلظت اين  3اکسيداز )در افزايش در فعاليت فنول
 .Hاکسيداز در تيمار اکسيداز بود. اگرچه ميزان اين کاهش در فعاليت فنولآنزيم رو به کاهش گذاشت نشان از سرکوب فنول

bacteriophora  .هاي همزيست که اکسيداز برخالف نماتدها بالفاصله بعد از تزريق باکتريش فعاليت آنزيم فنولاما کاهشديدتر بود
ها به داخل همولنف در هنگام تزريق نماتد باشد. همچنين اين مطالعه نشان تواند بيانگر زمان الزم براي ورود باکترياين اختالف زمان مي
تواند به دليل حضور اکسيداز دارند که علت اين امر مياي تاثير سرکوبگري بر فعاليت فنولهاي زنده و کشته شده دارداد که هر دو باکتري

. همچنين نتايج کندهاي شناساگري باشد که با المينارين پيوند برقرار ميهاي زنده و کشته شده به پروتئينفاکتور متصل شونده در باکتري
داراي تاثير  X. bovienii، در مقايسه با H. bacteriophora، P. temperata subsp. temperataنشان داد که باکتري همزيست 
 .Sدر مقايسه با  H. bacteriophoraتواند باالتر بودن اين تاثير در نماتد اکسيداز بود که اين امر ميبيشتري بر سرکوب آنزيم فنول

feltiae .ها است در الروهاي هاي فعال روي باکتريز آنزيمهمچنين در اين مطالعه غلظت آنزيم ليزوزيم که ا را توجيه کندP. 

brassicae هاي وقتي که در تنازع با باکتريX. bovienii  وP. temperata subsp. temperata  زنده و کشته شده هستند
  .افزايش يافت

 هاي همزيست.باکتري، نماتدهاي بيمارگر حشراتاکسيداز، ليزوزيم، فنول های کلیدی:واژه
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روی برگ  Phthorimaea operculella (Zeller) (Lep.: Gelechiidae)زمینیرسی پارامترهای زیستی بید سیببر

 زمینی در شرایط آزمایشگاهیسه رقم سیب

 
 2پورو مصطفی معروف 2، امین صادقی2، حامد غباری1 سمیه صلواتی

 

 ردستان،دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ک -1
 استادیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان -2
 somaye.salvati@gmail.com 

 

عنوان به  Phthorimaea operculella (Zeller) (Lep.: Gelechiidae) زمينيهاي مناسب جهت کنترل بيد سيبيکي از روش
 آفت،زيستي و دموگرافي  بدين منظور با مطالعه پارامترهايباشد. زميني در مزرعه و انبار، استفاده از ارقام مقاوم ميز آفات مهم سيبيکي ا

 25 ± 2دماي در مورد بررسي قرار گرفت. اين آزمايش ،  زمينينسبت به بيد سيب (جلي، مارفونا و ميلوازميني )مقاومت سه رقم سيب
عدد  30آزمايش با ساعت تاريکي انجام گرفت.  10ساعت روشنايي و  14ي نوري درصد و دوره 65± 5 س، رطوبت نسبيي سلسيودرجه

هاي مختلف زندگي آفت )تخم، الرو و شفيره طول دورهزميني از هر رقم به صورت جداگانه آغاز شد و زميني روي برگ سيبتخم بيد سيب
. پس از ظهور حشرات کامل، افراد نر و ماده جفت و مير هر مرحله به صورت روزانه ثبت گرديد کامل نر و ماده( و ميزان مرگ و حشره
زميني پارامترهاي زيستي، توليد مثل و پارامترهاي رشد جمعيت بيد سيبهاي گذاشته شده شمارش و ثبت شد. روزانه تعداد تخم شدند و

بر اساس محاسبه گرديد.  Twosex- MsChartمرحله و نرم افزار  -يژه سنزميني با استفاده از جدول زندگي دوجنسي وروي برگ سيب
( و F=238/3 و P  ،61 ،2=df=046/0) ي مراحل الروداري روي طول دورهزميني تاثير معنيارقام مختلف سيب برگآمده دستنتايج به

، شفيره، مراحل نابالغ، اما روي مراحل تخم ،داشت (F=40/3 و P  ،26 ،2=df=049/0) ي زيستي حشره نر از تخم تا مرگکل دوره
شامل  وليد مثلپارامترهاي ت .(P>05/0)نشان نداد داري تاثير معني ي زيستي حشره ماده از تخم تا مرگي بالغ نر و ماده و کل دورهحشره

ريزي، پس از شرات کامل، تخمريزي حي قبل از تخمريزي و کل دورهريزي از ظهور حشرات کامل تا تخمهاي قبل از تخمطول دوره
 (.P>05/0معني داري را نشان نداد ) اختالفزميني زميني روي غده سه رقم سيببيد سيب ريزي کلريزي روزانه و تخمريزي، تخمتخم
 جلي روي برگ رقم( 0Rنرخ خالص توليدمثل ) ترين( و کمبر روز 114/0( روي برگ رقم جلي )mrنرخ ذاتي افزايش جمعيت )ترين کم

و نرخ ( 𝜆)، نرخ متناهي افزايش جمعيت (T) مدت زمان يک نسلمشاهده شد. در اين تحقيق ( افراد متولد شده به ازاي هر فرد 867/14)
داري نداشتند. بر اساس اين نتايج رقم جلي در سه رقم مورد بررسي با يکديگر اختالف معنيزميني بيد سيب (GRR) ناخالص توليد مثل

هاي مديريت تلفيقي بيد توان در برنامهزميني نامطلوب است و از آن مير ارقام مورد بررسي براي نشو و نماي بيد سيبنسبت به ساي
 زميني استفاده کرد. سيب

 

 . هاي زيستيفراسنجه زميني،بيد سيب برگ سيب زميني، ارقام مقاوم، های کلیدی:واژه
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 Tetranychus urticae Koch. (Acari.: Tetranychidae) ایلکهی تارتن دو کنه حساسیت مراحل نابالغبررسی 

 .Phaseolus vulgaris L لوبیاگیاه روی بر  .Beauveria bassiana (Bals.) Vuill قارچ بهنسبت 

 2زادهرویا تقی و1، علی مهرور1پریسا لطف الهی ،1سمانه احمدیان

 ی آذربایجانزی، دانشگاه شهید مدنپزشکی، دانشکده کشاورگروه گیاه.1
 ی، دانشگاه ارومیه، مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب.ربایجان غرب.آذ2
 samaneh.ahmadian71@gmail.com 

خيلي از  رويباال  بسيار با اهميت اقتصادي ي( آفتAcari: Tetranychidae) Tetranychus urticae Kochاي، تارتن دولکه يکنه
از اثرات جانبي اغلب باعث بروز  هاکشاستفاده از کنه بااين آفت  رايج و مرسومباشد. کنترل لوبيا مي از جملهمحصوالت زراعي و باغي 

شود مي محيطيکنندگان و خطرات زيستها، کاهش سالمت مصرفکشآفتموجودات غيرهدف، ايجاد نژادهاي مقاوم به اثر روي  جمله
ارچ بيمارگر حشرات، قشده است.  کنترل زيستيکارگيري عوامل هاي کنترلي جايگزين از جمله بهروشاز منجر به استفاده  که اين امر

Beauveria bassiana (Balsamo) Vuillemin ها يکي از بيمارگرهاي مهم بندپايان است که نقش مهمي در تنظيم جمعيت کنه
مورد  (EAZ-1) اين قارچ ي بوميجدايهبه  نسبت T. urticaeي دارد. در اين مطالعه حساسيت مراحل نابالغ هاي کشاورزدر اکوسيستم

ي . جهت تهيهتهيه گرديد پزشکي دانشگاه شهيد مدني آذربايجانگروه گياهبررسي قرار گرفت و اين جدايه از آزمايشگاه پاتولوژي حشرات 
روز کشت  15به مدت  C2±25° در دماي  SDAYمحيط  رويمتري سانتي هشتروف پتري در ظ مزبوري جدايهقارچي،  سوسپانسيون

 Phaseolusها روي مراحل نابالغ جمعيت پرورش يافته روي لوبيا )ي آزمايش. همهآوري گرديدنده و سپس اسپورها جمعداده شد

L.vulgaris   رقمSunray ) و( در شرايط آزمايشگاهيC° 2±258 :16 ي نوري، دوره )2×2شکل )گرفت. قطعات برگي مربع صورت 
، جعبهي برگي در هر ي خيس )سه قطعهشده با پنبه مفروش مترساتتي 5×10×12 پالستيکي شفاف به ابعاد هايجعبهمتر( لوبيا در سانتي

، 1×410 ،1×310 غلظت هفت ( قرار داده شده و سوسپانسيون کنيديومي قارچي باجعبهالرو در هر  15 در کلهرکدام داراي پنج الرو و 
و  گرديد از آب مقطر استفاده نيز ها پاشيده شد. در تيمار شاهدليتر روي آندر ميلي اسپور 1×710و  1 ×610، 5×510، 1×510، 5×410

هاي مربوط دادهروز با کمک استريوميکروسکوپ مشاهده و ثبت شد.  10. نرخ مرگ و مير روزانه به مدت ندسه مرتبه تکرار شد هاآزمايش
انجام و مرگ و مير  22ي نسخه SPSSافزار آماري با کمک نرم هاي پروبيت آزمايشو سپس تجزيه شده +x√5/0 تبديل به به تعداد

بود. درصد مرگ  EAZ-1ي جدايهنابالغ به  هايکنهباالي ي حساسيت دهندهبوت اصالح شد. نتايج نشاناتيمار شاهد با استفاده از فرمول 
 50LC باشد. ميزانها ميدر تمامي غلظتقارچ زايي باال و سريع بيماري حاکي ازمتغير بود که  درصد 100ا ت 7/34مراحل نابالغ از و مير 

 55/35از صفر تا  ي کاملکنه ظهورميزان  چنينساعت به دست آمد. هم 92/35 آن معادل 50LTليتر و اسپور در ميلي 4/5×310 اين جدايه
ي کاهش بيش از حد دهندهليتر مشاهده شد. اين نرخ پايين بلوغ نشاناسپور در ميلي 1×310تا  1×710هاي براي غلظت درصد به ترتيب

کشندگي بااليي روي مراحل  B. bassianaقارچ  EAZ-1ي بومي جدايه بنابراين. استرشد جمعيت کنه بر اثر تيمار با قارچ بيمارگر 
اي در نظر لکهتارتن دو يتواند به عنوان يکي از عوامل کنترلي موثر روي کنهکه مي داشتههاي لوبيا گپرورش داده شده روي برکنه نابالغ 

 گرفته شود.

 .بيمارگر حشرات هايقارچ، ، سوسپانسيون کنيديوميجدايه، زهرآگيني های کلیدی:واژه
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در شرایط   (Tetranychus urticae)ای های لوبیای معمولی نسبت به کنه تارتن دو لکهبرخی ژنوتیپ مقاومت

 آزمایشگاهی

 2هیاریلو حسین ال 1، رضا معالی امیری1زاده، عبدالهادی حسین1ماریه شوروئی

 گروه زراعت و اصالح نباتات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران -1
 ان، کرج، ایرانپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهرگروه گیاه -2

mshoorooei@ut.ac.ir 

 

هاي گرم يکي از مهمترين آفات کشاورزي با نرخ توليد مثل باال به ويژه در اقليم ،Tetranychus urticae Kochاي کنه تارتن دو لکه
کند و خسارت آن حمله مي (Phaseolus vulgari)اين آفت به طيف وسيعي از گياهان ميزبان از جمله لوبياي معمولي   و خشک است.

مختلف لوبيا نسبت به  ژنوتيپ 40بيوز زنوز و/يا آنتيشود. هدف از اين مطالعه، ارزيابي مقاومت آنتيبه کاهش عملکرد اقتصادي منجر مي
وري آن بود و دار بر مبناي ترجيح تغذيه ميزباني آفت و باراي بود. نتايج بدست آمده حاکي از وجود تنوع ژنتيکي معنيکنه تارتن دو نقطه

، 56(87/13±3/1، )241(52/12±7/0بيوز ))( و آنتي232(57/2±04/1و ) 13(67/2±66/1، )31(2±72/0زنوز ))هاي مقاوم آنتيژنوتيپ
( و 56(97/5±23/1و ) 14(3/6±89/0، )179(3/6±6/1، )241(6/6±65/1زنوز ))( و حساس آنتي238(15/16±3/1و ) 63(4/1±02/16)

(. %0.01داري ( شناسايي شدند )سطح معني157(96/32±99/1و ) 232(24/32±04/1، )182(35/34±5/2، )236(84/34±9/1بيوز ))آنتي
( و دو 56و  63، 238مقاوم ) ژنوتيپ( بين دو مکانيسم مقاومت، سه %05/0داري معنيسطح =r -35/0بدليل مشاهده همبستگي منفي )

بيوز به همراه يک رقم زراعي مقاوم )ناز( و يک رقم حساس )اختر قرمز( حاصل از تيحاصل از آزمون آن (182و  236حساس )ژنوتيپ 
هاي ها و رقمژنوتيپها مورد بررسي بيشتر قرار گرفتند. آزمايشات پيشين جهت ادامه آزمايشات و به منظور سنجش مکانيسم مقاومت آن

ساعت روشنايي به  16درصد و دوره نوري  60±5گراد، رطوبت نسبي درجه سانتي 25±1زراعي منتخب در شرايط آزمايشگاهي و در دماي 
 ترين مرحله نمو پيش از بلوغ روي ژنوتيپطوالني مورد استفاده قرار گرفتند. دوجنسي مرحله رشدي-سني جدول زندگيمنظور ارزيابي 

ماني براي افراد نر و ماده مرحله زندهترين کوتاه وترين ( مشاهده شد. طوالني56/9ترين مرحله نموي روي رقم ناز )( و کوتاه87/10) 238
باالترين نرخ  238و  236هاي هاي رها شده روي ژنوتيپروز( مشاهده شد. کنه 7/14) 56روز( و  47/17) 236هاي به ترتيب روي ژنوتيپ

مرحله -سني جدول زندگياس ( را داشتند. بر اس23/31کمترين مقدار ) 182 هاي رها شده روي ژنوتيپ( و کنه9.65باروري )
کمترين  متغير بود. 236ژنوتيپنتاج فرد روي   13/37تا  56 ژنوتيپروي  94/17از  R)0(، مقدار نرخ خالص توليد مثل دوجنسي رشدي

مقدار آن  به ترتيب( و بيشترين -1روز 2/1و  178/0روي رقم ناز ) )λ(و نرخ متناهي افزايش جمعيت  )mr(مقدار نرخ ذاتي افزايش جمعيت 
هاي زراعي از و رقم ژنوتيپروي  (T)به ترتيب( مشاهده شد. متوسط مدت زمان يک نسل  -1روز 24/1و  219/0) 236 روي ژنوتيپ

 236مورد آزمايش، رقم اختر قرمز و  P. vulgariهاي زراعي ها و رقمژنوتيپروز متغيير بود. نتايج نشان داد که بين  84/17تا  14/15
 بودند. T. urticaeترين تيمارها نسبت به مقاوم 56و  63، 182، 238هاي ژنوتيپن و رقم ناز و تريحساس

 بيوز، مقاومت، جدول زندگي.زنوز، آنتيآنتي لوبيا، ژنوتيپ: های کلیدیواژه
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 روی ارقام مختلف جو Rhyzopertha dominica (Coleoptera: Bostrichidae) دوره زندگی

 احسان برزویی ام ناصری وبرائیل رزمجو، بهر، جمریم نعمتی

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
nemati0451@yahoo.com 

 

ومي گندم، جو و ساير محصوالت غله انباري ، آفت عمRhyzopertha dominica (Coleoptera: Bostrichidae)سوسک کشيش، 
هاي زاترين آفات در بيشتر کشورهاي جهان شناخته شده است. هدف از تحقيق حاضر بررسي ويژگيعنوان يکي از خسارتباشد که بهمي

 بهمن، ( شامل.Hordeum vulgar Lباشد. ارقام مختلف جو )تغذيه شده روي ارقام مختلف جو مي R. dominicaشناسي زيست
و صحرا، که ارقام تجاري مهم در ايران مي باشند، از موسسه تحقيقات کشاورزي و منابع  EBYT-92-4 ،EBYT-92-10دشت، ماهور، 

هاي گندم پرورش داده شدند و براي دو نسل در دماي طبيعي اردبيل )مغان، ايران( تهيه گرديد. براي تشکيل کلني حشرات ابتدا روي دانه
ساعت )روشنايي: تاريکي( نگهداري شدند. يکصد الرو تازه  8: 16درصد و دوره نوري  60 ± 5لسيوس، رطوبت نسبي درجه س 28 ± 1

متر(، شامل يک دانه از هر رقم جو منتقل سانتي 1متر، ارتفاع سانتي 6به صورت انفرادي به ظروف پتري )قطر  R. dominicaتفريخ شده 
ديد شدند و طول دوره الروي و شفيرگي، دوره بلوغ و بقاي مراحل نابالغ ثبت شد. طول دوره شدند. ظروف پتري به صورت روزانه باز

ترين داري را با يکديگر نشان داد. باتوجه به نتايج، طوالنيهاي معنيپرورش داده روي ارقام مختلف جو تفاوت R. dominicaرشدونموي 
روز( بود. ارقام مختلف تأثير  5/38 ± 4/2و کوتاهترين روي رقم ماهور )روز(  6/49 ± 9/2دوره الروي و شفيرگي روي رقم بهمن )

روي رقم  R. dominicaترين طول دوره بالغين نر و ماده داشتند. طوالني R. dominicaداري روي طول دوره بالغين نر و ماده معني
 3/5و  8/69 ± 4/5ترتيب طول دوره روي رقم بهمن )به ترينکه کوتاهبود، درحالي روز( 5/124 ± 8/6و  1/103 ± 4/9ترتيب ماهور )به

ترين روي رقم بهمن ( و پايين%3/81 ± 9/3روز( بود. همچنين، باالترين نرخ بقاي مراحل نابالغ سوسک کشيش روي رقم ماهور ) 0/85 ±
 9/340 ± 4/32تغذيه شده روي رقم ماهور ) هاي آمده از الروهايريزي براي مادهها نشان داد که باالترين تخم( بود. داده0/48% ± 5/2)

تخم به ازاي هر ماده( بود. همچنين، باالترين و  6/221 ± 4/23ترين آن روي رقم بهمن )که پايينتخم به ازاي هر ماده( ثبت شد، درحالي
 ± 6/5( و بهمن )%1/75 ± 5/4ترتيب براي ماده هاي آمده از الروهاي تغذيه شده روي ارقام ماهور )ترين نرخ تفريخ تخم بهپايين

ها )مخصوصًا مغذيتغذيه شده روي ارقام مختلف جو ممکن است به تفاوت در درشت R. dominica( بود. تفاوت در کارايي 1/68%
ن رشدونمو ترين زمادست آمده در اينجا، طوالنيهاي پروتئيني ارقام جو تست شده نسبت داده شود. مطابق با نتايج بهنشاسته( يا مهارکننده

عنوان رژيم غذايي با تواند بهريزي روي رقم بهمن بود، بنابراين، اين رقم ميمراحل نابالغ، کوتاهترين طول دوره بلوغ، کمترين بقا و تخم
 پيشنهاد گردد. R. dominicaمطلوبيت کمتر براي رشدونمو 

 سوسک کشيش، بيولوژي، ارقام جو. های کلیدی:واژه

  

mailto:nemati0451@yahoo.com
mailto:nemati0451@yahoo.com


 بیستودومین کنگره گیاهپزشکی ایران - 6 تا 9 شهریور 1395- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

 

693 
 

693 

نسبت  Trichogramma brassicae Bezdenko (Hym.: Trichogrammatidae)ندگی زنبور پارامترهای جدول ز

در  Anagasta kuehniella Zellerو بید آرد،  Phthorimaea operculella (Zeller)زمینی، های بید سیببه تخم

 آزمایشگاه

 
 3داود محمدی و 2، ناهید واعظ1زهرا پورقلی

 

 ی کشاورزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانپزشکی دانشکدهیاهدانشجوی کارشناسی ارشد گروه گ.1
 .ی کشاورزی دانشگاه شهید مدنی آذربایجانپزشکی دانشکدهاستادیار گروه گیاه .3و  2
 zpourgoli93@yahoo.com 

 
ها باشند که تعدادي از آنپولکداران ميويژه باليتوييد تخم حشرات مختلف بهطور کلي پارازبه Trichogrammatidaeي زنبوران خانواده

گرديده ها آنژيک باعث توجه زياد به وبيول کنترلتريکوگراما در  اناهميت زنبور جزء آفات مهم  و اصلي محصوالت کشاورزي هستند.
-طبيعي است. تاکنون داده دشمنان شناختيزيستي و بوم يازهاين از آگاهي آفات، تلفيقي مديريت در اساسي و مهم اطالعات از يکي است.

شود در ايران منتشر نشده اي محسوب ميزميني که يک آفت انباري مزرعهاي در مورد استفاده از زنبوران تريکوگراما بر عليه بيد سيب
زميني، روي بيد سيب Trichogramma brassicae Bezdenkoاست. لذا در اين تحقيق پارامترهاي زيستي و رشدي زنبور 

Phthorimaea operculella (Zeller) (Lep.: Gelechiidae)  ،به عنوان ميزبان اصلي( و بيد آرد(Anagasta kuehinella 

Zeller (Lep.: Pyralidae)  )65 ± 5گراد در آزمايشگاه تحت شرايط رطوبي ي سانتيدرجه 26±1در دماي )به عنوان ميزبان پرورشي 
 براي شده و پياده تصادفي کامالً يپايه طرح قالب در آزمايش )تاريکي : روشنايي( مورد بررسي قرار گرفت. 16:  8ي نوري دوره درصد و
نتايج آماري نشان داد که  .گرديد استفاده SASافزار توسط نرم درصد پنج و يک احتمال سطح در t آزمون از آزمايشي، ميزبان دو يمقايسه

داري در سطح احتمال يک درصد هستند. زميني و بيد آرد داراي اختالف معنيهاي زيستي و رشدي زنبور روي بيد سيبتمامي پارامتر
روز، ميانگين  15/9 ± 07/0و  61/9 ± 09/0ترتيب، زميني و بيد آرد بهي نشو و نماي مراحل نابالغ زنبور روي بيد سيبميانگين طول دوره

روز و ميانگين تعداد تخم گذاشته شده توسط زنبوران  19/6 ± 81/0و  54/5 ± 53/0ترتيب، هاي ذکر شده بهها روي ميزبانطول عمر ماده
زميني و روي بيد سيب m(r(به دست آمد. نرخ ذاتي افزايش جمعيت  23/38 ± 08/4و  61/63 ± 06/7ترتيب، ها بهماده روي همين ميزبان

، نرخ توليد مثل (λ)ماده/ ماده/ روز به دست آمد. نرخ متناهي رشد  276/0 ± 02/0ده/ روز و ماده/ ما 356/0 ± 02/0ترتيب، بيد آرد به
ماده/  43/1 ± 004/0ترتيب، زميني بهروي بيد سيب (DT)و مدت زمان دو برابر شدن جمعيت  (T)، مدت زمان يک نسل R)0(خالص 

ماده/ ماده/  32/1 ± 004/0ترتيب، روز و روي بيد آرد به 95/1 ± 004/0و روز  29/10 ± 43/0ماده/ ماده/ روز،  04/39 ± 13/5ماده/ روز، 
روز تعيين گرديد. بر اساس نتايج به دست آمده مشخص  51/2 ± 004/0روز و  09/11 ± 43/0ماده/ ماده/ روز،  33/21 ± 13/5روز، 

هاي توان از زنبوران تريکوگراما در برنامهبوده و ميزميني باال روي بيد سيب T. brassicaeگرديد که پارامترهاي رشدي جمعيت زنبور 
 مديريت تلفيقي اين آفت استفاده کرد. . 

 

 .زميني، بيد سيبTrichogramma brassicaeجدول زندگي، زنبور  واژه های کلیدی:
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 Phytoseiidae یخانواده هایکنه از گونه شش الروهای در گروه تشکیل توانایی بررسی

 ، آزاده زاهدی گلپایگانی، علیرضا صبوری و حسین اللهیاریزادهمهدی بهلول

 پزشکی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایرانگروه گیاه
 bohloolzadeh@ut.ac.ir 

 

اي فراگير در سلسله جانوري است که از کارکردهايي مانند کاهش خطر شکارگري، افزايش کارايي پديده گونهتشکيل گروه با افراد هم
هاي فيتوزئيد شامل در اين پژوهش رفتار تشکيل گروه در الروهاي شش گونه از کنه کاوشگري و موفقيت توليدمثلي برخوردار است.

هاي تارتن ، شکارگر انتخابي کنهPhytoseiulus persimilis Athias-Henriotهاي تارتن تترانيکيد شکارگر اختصاصي کنه
Neoseiulus californicus McGregorشکارگرهاي عمومي ،Neoseiulus barkeri Hughes   وAmblyseius swirskii 

Athias-Henriot خوارهاي تخصصي و گردهEuseius stipulatus Athias-Henriot  وEuseius scutalis Athias-

Henriot (Acari: Phytoseiidae) هاي برگي وارونه ها در برشسن از هريک از گونهارزيابي شد. براي اين منظور، هشت الرو هم
متر( محصور شده بودند، قرار گرفتند. سانتي 6هاي اشباع از آب درون پتري ديش )قطر متر مربع( از گياه لوبيا که روي اسفنجسانتي 1×1)

به واحدهاي آزمايشي معرفي  Tetranychus urticae Kochها، يک کنه ماده و سه پوره يش از انجام آزمايشبيست و چهار ساعت پ
هاي تارتن حذف هاي کنهها تارهاي تنيده شده و تخمهاي فعاليت شکار براي الروها فراهم شود. پيش از انجام آزمايششدند تا نشانه

 Oligonychusهاي کنه و پوره ماده E. scutalisو  E. stipulatusي الروهاي هاي حضور شکار براشدند. براي ايجاد نشانه

perseae Tuttle, Baker and Abbatiello ها به ترتيب سه، شش و نه ساعت پس مورد استفاده قرار گرفت. موقعيت الروها در برگ
اي کمتر از چهار برابر طول بدن الرو مجاورشان فاصلهسن به واحدهاي آزمايشي، ثبت شد. تمام الروهايي که در از معرفي الروهاي هم

قرار داشته و بدون حرکت بودند به عنوان الروهايي که تمايل به تشکيل گروه داشتند ثبت شدند. با توجه به کوچک بودن واحدهاي 
گونه هاي تماسي و بويايي افراد هماز نشانه توانستند با استفادهآزمايشي، امکان برخورد الروها با يکديگر در واحدها فراهم بود و الروها مي

ها بپيوندند. براي هر تکرار يک ميانگين تمايل به تشکيل گروه با محاسبه نسبت ميانگين را شناسايي نمايند و در صورت تمايل به آن
ن به تشکيل گروه براي هر يک از دست آمد. تمايل ميانگيها از تعداد هشت الرو، در سه مشاهده انجام شده، بهالروهاي موجود در گروه

و  SPSS 19افزار ها با استفاده از نرمدست آمد. آناليز دادهها به تعداد کل الروها بهها با محاسبه نسبت تعداد الروهاي موجود در گروهگونه
در تمايل به تشکيل گروه در  داريهاي چندگانه انجام شد. نتايج نشان داد که اختالف معنيروش آناليز واريانس يک راهه و مقايسه

بيشترين ميزان تمايل به تشکيل گروه را نشان دادند و  P. persimilis(. الروهاي P < 0.001هاي مختلف وجود دارد )الروهاي گونه
 .E هاي بعدي قرار گرفتند. الروهايبه ترتيب در رتبه E. stipulatesو  N. californicus ،N. barkeri ،A. swirskiiالروهاي 

scutalis هاي تارتن کمترين ميزان تمايل به تشکيل گروه را نشان دادند. نتايج نشان داد که الرو شکارگرهاي اختصاصي و انتخابي کنه
 خوارهاي تخصصي، تمايل بيشتري براي تشکيل گروه دارند.در مقايسه با الرو شکارگرهاي عمومي و گرده

 .هاي زيستيارگري، تيپهاي شکارگر، خطر شککنه های کلیدی:واژه
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 Bemisia tabaciی سفیدبالک پنبه نسبت به شفیره  Nesidiocoris tenuis (Reuter)واکنش تابعی سن شکارگر

(Gennadius) در شرایط آزمایشگاهی 

3و آنتونیو بیوندی 2، پیمان نامور1، محمدامین سمیع1محمدعلی ضیائی مدبونی
 

 دانشگاه ولی عصر رفسنجان، ،کشاورزی دانشکده گیاهپزشکی، گروه -1
 پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمانبخش تحقیقات گیاه -2
 گروه کشاورزی، غذا و محیط، دانشگاه کاتانیا، ایتالیا -3

mzm360@gmail.com 
 

هاي مهم براي ارزيابي ي آنها در يک برنامه کنترل بيولوژيک ضروري است. يکي از روشستفادهارزيابي کارايي دشمنان طبيعي قبل از ا
 با که هستند حشراتي ترينمهم ها ازباشد. سندشمنان طبيعي بررسي رفتار تغذيه آنها است که مطالعه واکنش تابعي بخشي از آن مي

 :Nesidiocoris tenuis (Reuter) (Hemipteraسن شکارگر  د.ندار آفات طبيعي کنترل در مهمي نقش خود شکارگري فعاليت

Miridae)  اي روي واکنش تابعي اين سن با تغذيه از سفيدبالکگياهخوار است که تاکنون هيچ مطالعه -يک شکارگر حشره 
واکنش تابعي  صورت نگرفته است. بنابراين در اين مطالعه Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae)پنبه

. حشرات بالغ سن مورد ارزيابي قرار گرفت ي سفيدبالک پنبههاي مختلف شفيرهبا تغذيه از تراکم  N. tenuisسن شکارگر حشرات بالغ 
آوري هاي بادمجان در شهرستان جيرفت جمعفرنگي و گلخانهبه ترتيب از مزارع گوجه  B. tabaciو سفيدبالک پنبه   N. tenuisشکارگر

 65±5درجه سلسيوس، رطوبت نسبي  25±1در شرايط دمايي فرنگي در اتاقک پرورش حشرات هاي شکارگر روي گياه گوجهد. سنشدن
 Ephestia kuehniella (Zeller)پرورش داده شدند. از تخم بيد آرد  تاريکي ساعت 8 و روشنايي ساعت 16 نوري دوره درصد و

(Lepidoptera: Pyralidae)  اي با شرايط کنترل شکارگر استفاده شد. سفيدبالک پنبه نيز روي گياه تنباکو در گلخانهبراي تغذيه سن
هاي مختلف سفيدبالک پنبه در اتاقک پرورش حشرات در دماي روي تراکم هاي بالغ سن شکارگرشده پرورش داده شد. واکنش تابعي ماده

Co 1±25 ، هاي بالغ ها، مادهبررسي شد. قبل از آزمايش تاريکي ساعت 8 و يروشناي ساعت 16 نوري دوره درصد و 65±5رطوبت نسبي
شدند و ساعت گرسنه نگه داشته مي 24ساعت روي طعمه مورد آزمايش تغذيه شده و پس از آن به مدت  24ي شکار به مدت يک روزه

ي شفيره 70و 50، 35، 20، 10، 5هاي کمي سن شکارگر روي تراي بالغ يک روزهشدند. حشرات مادهها بکار گرفته ميسپس در آزمايش
ي خورده شده بعد از متر قرار گرفتند و تعداد شفيرههاي برگي توتون درون ظروف پتري به قطر شش سانتيسفيدبالک پنبه، روي ديسک

 واکنش بار تکرار شد. نوع 30ها در سه روز متفاوت تکرار شدند که مجموعاً هر تراکم تکرار و آزمايش 10ساعت ثبت شد. هر تراکم در  24

خطي  غير رگرسيون ( با استفاده ازhT)  دستيابي ( و زمانaجستجوگري ) قدرت هاي پارامتر تعيين لجستيک و رگرسيون وسيله به تابعي
 زمان و وجستج ي سفيدبالک از نوع دوم بوده و قدرتهاي مختلف شفيرهتابعي سن شکارگر به تراکم داد که واکنش نشان نتايجانجام شد. 

کارايي  ارزيابي در تواندمي حاضر مطالعه نتايج ساعت محاسبه شد. 5698/0±0364/0بر ساعت و  1962/0±0440/0به ترتيب  دستيابي
 مفيد واقع شود. B. tabaciبه عنوان يک عامل کنترل بيولوژيک  N. tenuisسن 

 قدرت جستجو، زمان دستيابي. ،Nesidiocoris tenuis، Bemisia tabaciواکنش تابعي،   های کلیدی:واژه
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 Hippodamia variegataپارامترهای رشد جمعیت کفشدوزک، بریک ژتاثیر کودهای شیمیایی، آلی و بیولو

(Goeze) (Col.: Coccinellidae) سبز هلو، یشتهمهم  گرشکار Myzus persicae (Sulzer)،  ی دلمهلفلفروی

Capsicum annuum L., گاهیدر شرایط آزمایش 

 جهانشیر شاکرمیپور و قدیر نوری قنبالنی، جبرائیل رزمجو، مهدی حسن، مژگان مردانی طالیی

 ی علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیلگروه گیاه پزشکی، دانشکده

 لرستانی علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گروه گیاه پزشکی، دانشکده
 shakarami.j45@fmail.com 

 

 و همچنين از هاشته عمدتاً از ،است فاژپلي گونه يک  Hippodamia variegata (Goeze) (Col.: Coccinellidae)،کفشدوزک

و هلوسيکليک است که کـه سـبب  فاژي پليشته، Myzus persicae (Sulzer) کند. شته سبز هلو،مي ميوه تغذيه درختان هايشپشک
شود. در اين تحقيق کلروز، نکروز، کوتولگي، از بين رفتن گل و ميوه، پيچيدگي و ريزش برگ، پژمردگي و کاهش نرخ رشد گياه ميزبان مي

،  ssubtiliBacillusدرصـد( و کودهـاي بيولوژيـک ) 30کمپوسـت تاثير اسپري سولفات روي بـر روي گيـاه و دادن کـود آلـي )ورمـي

fluorescens Pseudomonas ،Glomus intraradices ،G. intraradices× B. subtilis  وG. 

fluorescens P.×intraradices) روي پارامترهاي رشد جمعيت کفشدوزک H. variegata .تجزیاه و  مورد بررسـي قـرار گرفـت

ج حاصـل از جـدول زنـدگي دو جنسـي نتـايصاورت گرفات.  MSChart-TWOSEXر افازاهاا توساط نارممقایسه میانگین داده

داري وجـود دارد. اختالف معنـي )0R(نشان داد که بين تيمارهاي مختلف کود از نظر نرخ خالص توليد مثل  H. variegata ،کفشدوزک

 G. intraradicesدرصـد و قـارچ  30کمپوسـت روي تيمارهـاي ورمـيبـه ترتيـب  H. variegata ،کفشـدوزک 0Rکمتـرين مقـدار 

ــار  175/84 ±812/2 و 315/1±754/73) ــدار آن روي تيم ــترين مق ــل( و بيش ــاده/ نس ــاده/ م  subtilis. B (430/3±025/139م

تيمارهاي قارچ روي  به ترتيب (GRR) همچنين، نتايج نشان داد که کمترين مقدار نرخ ناخالص توليدمثل ماده/ماده/نسل( مشاهده گرديد.
G. intraradices ماده به ازاء هر فرد ماده در هر نسل ثبت شـد و  02/160 ±962/2 و 39/153 ±300/2  درصد 30  کمپوستو ورمي

ــدار آ ــترين مق ــب ( 80/233±120/4 و 55/225±060/1 ،75/218±156/2ن )بيش ــه ترتي ــولفات روي و  .subtilisBروي ب .P ، س

fluorescens  .نتايج اين آزمايش نشان داد بين تيمارهاي مختلف کود از نظـر مشاهده شد( نـرخ ذاتـي افـزايش جمعيـتr نيـز تفـاوت )
 درصـد 30کمپوسـت روي تيمـار ورمـي H. variegataکفشدوزک، مقدار نرخ ذاتي افزايش جمعيت  ، به طوري کهداري وجود داردمعني

 ،153/0±0117/0)بــود، و بيشـترين مقــدار نـرخ ذاتــي افـزايش جمعيــت  کمتــر از سـاير تيمارهـا روز( مــاده/ مـاده/ ±127/0 0092/0)
 به دست آمـد.و سولفات روي   .fluorescens P.، subtilisB  روز( به ترتيب روي تيمارهاي بر 150/0±0084/0 و 0096/0±151/0

داري مشـاهده شـد و بيشـترين نـرخ متنـاهي اختالف معنـي (λ)همچنين بين تيمارهاي مختلف کود از نظر نرخ متناهي افزايش جمعيت 

 ±004/0 و subtilisB.  (0116/0±163/1، 0097/0± 162/1  سـولفات روي و ،.fluorescens P به ترتيـب روي تيمارهـايافزايش 

-نتايج اين بررسي نشان داد که تيمار کردن خاک با کودهاي بيولوژيک به طـور معنـينسبت به ساير تيمارها به دست آمد.  بر روز( 150/1

توان نتيجه گرفت که تيمار کردن خاک بنايراين، ميتاثير مثبتي دارند.  H. variegata ،کفشدوزکداري بر روي پارامترهاي رشد جمعيت 

  .Hتوسـط کفشـدوزک آفـت تواند به عنوان يک روش کمکي براي بهبـود کنتـرل بيولوژيـکي با کودهاي بيولوژيک ميدلمهگياه فلفل

variegata مورد استفاده قرار گيرد. 

 جمعيت کفشدوزک، کود.ترهای رشد پارام، Hippodamia variegata های کلیدی:واژه
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ی با تغذیه از شته Hippodamia variegata Goezeی بدن کفشدوزک ای روی اندازهتأثیر کیفیت گیاه فلفل دلمه

  Myzus persicae Sulzerسبز هلو، 

 2نیاال متقیلیو  2پور، مهدی حسن2، جبرائیل رزمجو2قنبالنیقدیر نوری ،2طالییمژگان مردانی ،1جهانشیر شاکرمی

 لرستان،کشاورزی، دانشگاه  گروه گیاه پزشکی، دانشکده -1
  کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی پزشکی، دانشکدهگروه گیاه -2

shakarami.j45@gmail.com 
 

ن يکي از باشد که به عنواخوار و با پراکنش وسيع مياي چندينگونه Hippodamia variegata Goezeکفشدوزک، 
لوسيکليک است وو ه خوارچندين آفتي سبز هلو، يشتهشود. شناخته مي Myzus persicae Sulzerي سبز هلو، شکارگرهاي مؤثر شته

. شودکه سبب کلروز، نکروز، کوتولگي، از بين رفتن گل و ميوه، پيچيدگي و ريزش برگ، پژمردگي و کاهش نرخ رشد گياه ميزبان مي
باشد، زيرا به طور مستقيم ي شکارگر يکي از معيارهاي مهم در کنترل کيفي دشمنان طبيعي ميويژه در حشرات مادهدن بهي ببررسي اندازه

هاي در دسترس در دوره ي بدن به طور معمول به کيفيت غذايي طعمهها مؤثر است. اندازهي تخم و طول عمر مادهروي زادآوري، اندازه
ها، بلکه به طور غير مستقيم روي تواند نه تنها روي کيفيت غذايي طعمهفيت گياه ميزبان از طريق کوددهي ميالروي بستگي دارد. تغيير کي

 Capsicum annumاي، ها تأثير بگذارد. اين پژوهش به منظور بررسي اثر کاربرد کودهاي مختلف در گياه فلفل دلمهدشمنان طبيعي آن

L. ي بدن حشرات کفشدوزک بر اندازهH. variegata ي سبز هاي مختلف شتهي سبز هلو انجام شد. براي ايجاد کيفيتبا تغذيه از شته
کمپوست اي تحت تيمارهاي مختلف کودهاي غيرآلي، آلي و بيولوژيک شامل شاهد، سولفات روي، ورميهلو، ابتدا اين شته روي فلفل دلمه

×subtilisBacillus  ،censfluores Pseudomonas، lomus intraradicesG، B.  G. intraradicesدرصد حجمي(،  30)

subtilis وfluorescens P. G. intraradices×   پرورش يافت. سپس، کفشدوزکH. variegata  براي يک نسل به طور جداگانه
ي تازه ظاهر ات مادهگيري ابعاد بدن کفشدوزک در تيمارهاي مختلف، از حشرروي تيمارهاي آلوده به شته پرورش داده شد. براي اندازه

-گرده، طول بالپوش و طول ساق و ران پاي عقبي آن در زير استريوميکروسکوپ تعيين شد. تجزيهاستفاده گرديد. طول و عرض پيش شده

 هاي بدنيي برخي قسمتانجام گرفت. نتايج نشان داد که اندازه SPSSآماري  ها در نرم افزاري ميانگين دادهي واريانس و مقايسه
ي کفشدوزک گردهداري تحت تأثير تيمارهاي مختلف کودي قرار گرفت. بر اساس نتايج به دست آمده، طول پيشکفشدوزک به طور معني

 B. subtilisترين مقدار آن در تيمارهاي شاهد، سولفات روي و متر در تيمارهاي مختلف در نوسان بود که بيشميلي 050/1تا  906/0بين 
چنين، طول بالپوش داري تحت تأثير تيمارهاي مورد بررسي قرار نگرفت. همي کفشدوزک به طور معنيگردهپيشدست آمد. عرض به

به دست آمد.   .subtilisBترين مقدار آن در تيمار متر در تيمارهاي مختلف متغير بود که بيشميلي 716/3تا  267/3کفشدوزک بين 
توان نتيجه گرفت که تيمار راين، ميببنا ساق و ران پاي عقبي کفشدوزک نداشتند. ياندازهداري روي تيمارهاي مختلف کودي تأثير معني

را تحث تاثير  H. variegataکفشدوزک هاي مرفولوژيک برخي ويژگيتواند مي هاي مختلفي با کودادلمهگياه فلفل بستر کردن خاک
 .قرار دهد

 کود بيولوژيک، کود آلي، کود غيرآلي. ،ي سبز هلوشتهبدن،  ي، اندازه Hippodamia variegataکلیدی: هایواژه
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 ایران هایگلخانه در حشرات بیمارگر نماتودهای توسط فرنگی گوجه مینوز پروانه مدیریت به نوین اندازیچشم

  3و فهیمه طاهری  2، آلبرت کاپن هوفر 1، جواد کریمی 1 شکوفه کمالی

 لوژی حشرات ، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهدبیولوژیک و  پاتو آزمایشگاه کنترل -1

 شناسی، دانشگاه روتگرز، نیوجرسی،ایاالت متحده آمریکاگروه حشره -2

 مدیریت جهاد کشاورزی فریمان -3

Shokoofeh.Kamali@gmail.com 
 

صد خسارت را دارد. با وجود اينکه درباشد، که توانايي ايجاد صدنگي تهديد جدي توليد گوجه فرنگي خاورميانه ميمينوز برگ گوجه فر
هاي باشد. اما مشکالت مرتبط بر اين شيوه ضرورت جايگزيني روشهاي مصنوعي ميکشبر حشرهاستراتژي اصلي کنترل اين آفت مبتني

هاي کنترل بيولوژيک ناپذير نموده است. نماتودهاي بيمارگر حشرات گروه موثري در برنامهتنابجايگزين بخصوص کنترل بيولوژيک را اج
تواند تاثير منفي روي نماتودهاي بيمارگر حشرات داشته باشد، فهم و شناخت زنده مختلفي ميکه فاکتورهاي زنده و غيرهستند. از آنجايي

-ضروري مي Tuta absolutaدهاي بيمارگر حشرات روي شب پره مينوز گوجه فرنگي، زايي نماتوچگونگي تاثير اين عوامل روي بيماري

با هدف بررسي  T. absolutaزايي نماتودهاي بيمارگر در مقابل الرو سن آخر هايي روي بيماريي جاري سلسله آزمايشباشد. در مطالعه
(، بافت خاک )لومي، Heterorhabditis bacteriophoraو  Steinernema carpocapsaeتاثير تراکم نماتودهاي بيمارگر )

 480و  240، 65ي سلسيوس(، و زمان در معرض قرار گرفتن به نماتود )درجه 31± 1و  25± 1، 19± 1شني، کوکوپيت(، دما ) -لومي
متر مربع زا در سانتيعفونتالرو  1و  50LC 2دقيقه( بررسي شد.. الروهاي سن آخر حساسيت بااليي به هر دو گونه نماتود بيمارگر با مقدار 

درصد(  89شني ) -نشان دادند. هر دو گونه نماتود بيمارگر در خاک لومي H. bacteriophoraو  S. carpocapsaeبترتيب براي 

ي درجه 31± 1تري ايجاد نمودند. هر دو گونه نماتود بيمارگر در دماي مير بيشودرصد( مرگ 17لومي )گلخانه( ) -درمقايسه با شني

 H. bacteriophora ،96ي سلسيوس )درجه 25± 1درصد( و  S. capocapsae ،91درصد؛  H. bacteriophora 95سلسيوس )
 .Sدقيقه زمان درمعرض گذاري به نماتود  240و 65مير ايجاد کردند. بعد از ودرصد( مرگ S. carpocapsae ،89درصد؛ 

carpocapsae 77  دو گونه نماتود بيمارگر توانايي يافتن و کشتن الرو سن آخر را داخل داالن الروي  درصد الروها آلوده شدند. هر 96و
هاي مذکور دو گونه نماتود تحت شرايط گلخانه ارزيابي شد. در آزمايش اول، نماتودهاي بيمارگر مستقيما روي سطح داشتند. بر اساس داده

درصد( درمقايسه  48مير باالتري )ومرگ S. carpocapsaeپوشيده شدند. ها توسط کاورهاي پالستيکي نازک ها بکار رفتند، و برگبرگ
درصد( ايجاد نمود. در آزمايش دوم، نماتودهاي بيمارگر روي تمام سطح گياه گوجه فرنگي بکار رفتند،  18) H. bacteriophoraبا 

درصد( مشاهده نشد.  38) H. bacteriophoraدرصد( و  31) S. carpocapsaeمير ايجاد شده توسط واختالف قابل توجهي در مرگ
هاي هاي شيميايي در برنامهکشتواند بعنوان يک جايگزين موثر آفتمي S. carpocapsaeنتايج مطالعه گلخانه مويد اين است که 

ل کنترل بيولوژيک در منظور معرفي نماتود بيمارگر بعنوان عوامهاي گوجه فرنگي معرفي شود. اگرچه، بهگلخانه در T. absolutaمديريت 
 باشد. تري مورد نياز ميهاي بيشمقابل اين آفت در ايران، آزمايش

گذاري نماتود، ، نوع خاک، دما، زمان در معرضTuta absolutaنماتودهاي بيمارگر حشرات، پاتولوژي حشرات،  های کلیدی:واژه

 .گلخان
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، در بوستان  Orthotomicus erosusانه ای کاج، خوار مدیترشناسایی و مطالعه نوسانات جمعیت سوسک پوست

 جنگلی چیتگر تهران

  1، مهدی غیبی1هادی استوان ،2فرازمند حسین، 1تورج ارکانی

  ، شیراز واحد اسالمی آزاد دانشگاه کشاورزی، علوم دانشکده پزشکی،گیاه گروه -1
 ایران تهران، کشاورزی، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان کشور، پزشکیگیاه تحقیقات موسسه -2
  tooraj.arkani@gmail.com 

 

هاي جنگلي تهران محسوب ترين و مهمترين بوستانهکتار درخت کاج، به عنوان يکي از بزرگ 400پارک چيتگر تهران با دارابودن حدود 
خوار است که عالوه بر خسارت مستقيم و از ج در پارک چيتگر، شيوع آفت سوسک پوستگردد. يکي از مهمترين مشکالت درختان کامي

( از 1394 و 1393کند. به منظور مطالعه آفت، ابتدا طي دو سال )بين بردن درختان کاج، به عنوان ناقل بيماري هاي مختلف نيز عمل مي
هاي درختان کاج آلوده انجام و نوع جنس و گونه آفت با کليدهاي تنه ها وبرداري حشره کامل از شاخهمناطق مختلف پارک چيتگر، نمونه

تله  4کانون آلوده در پارک چيتگر انتخاب و در هر کانون تعداد  12شناسايي مشخص شد. جهت مطالعه نوسانات جمعيت آفت، تعداد 
کننده فرومون همچنين در داخل هر تله يک پخشنصب گرديد.  1394متر، از ابتداي سال  100الي  50تراپ به فاصله فروموني نوع کراس

کننده کايرومون درخت کاج، ساخت شرکت اکونکس اسپانيا، نصب تجمعي سوسک پوستخوار مديترانه اي )اروپايي( کاج و يک پخش
شمارش و ثبت گرديد. روز،  10ها هر روز تعويض شده و تعداد شکار تله 60هاي فرومون و کايرومون به فواصل زماني کننده. پخشندگرديد

بندي، آفت غالب در درختان کاج پارک چيتگر تهران، سوسک پوستخوار مورفولوژيک و تاييد متخصصين رده هايبررسيبراساس نتايج 

 و مشاهدات براساسبود. ، Orthotomicus erosus (Wollaston) (Coleoptera: Curculionidae)مديترانه اي )اروپايي( کاج، 

. در طي مدت آزمايش، داشت ادامه آذر اواسط تا هاآن پرواز و بوده فروردين اوايل در خوارپوست سوسک کامل حشرات ظهور ها،تله شکار
سوسک  4مديترانه اي کاج شکار گرديد. ميانگين شکار روزانه حدود  خوارپوستسوسک  51745تعداد  از ابتداي فروردين لغايت پايان آذر،

ها فاقد شکار بودند. با توجه به نوسانات زمستانگذراني شده و لذا تله مرحلهاواسط آذر به بعد حشرات کامل آفت وارد  به ازاء هر تله بود. از
 28خرداد،  8هاي نسل بود. اوج شکار تله ها، در تاريخ 6جمعيت آفت در منطقه، سوسک پوستخوار مديترانه اي کاج در تهران داراي حداقل 

هاي شهريور، تير، مرداد، در ماه به ترتيب شهريور مشاهده شد. بيشترين شکار حشرات کامل آفت 25شهريور،  5د، مردا 16تير،  27خرداد، 
دست آمد. همچنين ميانگين هسوسک ب 6/1و  4/2، 7/5، 2/7، 7/7، 2/9خرداد، ارديبهشت و مهر با ميانگين روزانه شکار به ازاء هر تله، 

و صفر سوسک به ازاء هر تله بود و لذا بيشترين  1159،114، 401تان، پاييز و زمستان، به ترتيب، هاي بهار، تابسشکارکل در طي فصل
هاي مختلف پارک نشان داد که بيشترين شکار بررسي ميزان شکار در کانون .بودهاي تابستان، بهار و پاييز فعاليت آفت به ترتيب، در فصل

 1628و  1709( و دو )پيست دوچرخه سواري( به ترتيب با ميزان ميانگين شکارکل حشرات کامل آفت در کانون يک )بوستان بانوان
سوسک به ازاء هر  488پنج )آتش نشاني( با ميزان ميانگين شکارکل  سوسک به ازاء هر تله و کمترين شکار حشرات کامل آفت در کانون

 تله ثبت شده است. 

 .ات جمعيت، فرومونسوسک پوستخوار کاج، تهران، تغييرهای کلیدی: واژه

  

mailto:tooraj.arkani@gmail.com
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 در مزارع گندم Rhopalosiphum padi L. (Hemiptera: Aphididae)ای شته برگ برنج برداری دنبالهنمونه

 1و مسعود امیرمعافی 1شهرام شاهرخی خانقاه

 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ، تهران، ایران -1

 shahrokhi@iripp.ir  
 

در مزارع گندم آبي منطقه   .Rhopalosiphum padi Lاي شتۀ برگ برنج هاي نمونه برداري دنبالهاين پژوهش به منظور تهيه مدل
ها از فروردين ماه با هاي هفتگي از جمعيت شته در دو فصل زراعي انجام شد. نمونه برداريبرداريورامين انجام شد. براي اين منظور نمونه

زني آغاز و تا زمان برداشت محصول در اواخر خرداد ماه ادامه يافت. در اين تحقيق براي ها به مزارع گندم در مرحلۀ پنجهشته مهاجرت
طور برداري( بهساقه گندم )واحد نمونه 50نمونه( استفاده و هر هفته با الگوي حرکت زيگزاک تعداد  30آماربرداري، از نمونه بزرگ )بيشتر از 

با  R. padiها و حشرات کامل شتۀ هاي آلوده به شته هر ساقه در يک لوله آزمايش قرار داده شد و تعداد پورهنتخاب شد. قسمتتصادفي ا
هاي به دست آمده، الگوي توزيع فضايي جمعيت شته به دو روش قانون ميکروسکوپ در آزمايشگاه شمارش شد. با دادهاستفاده از استريو

 02/0اي بين تعيين شد. در اين بررسي تراکم جمعيت شته برگ برنج دامنه Iwao (1977) روش رگرسيوني  و Taylor (1961)نمايي 
-باشد، اما برعدد شته در هر ساقه داشت. نتايج هر دو روش تيلور و ايوائو نشان داد که توزيع شته برگ برنج در مزارع گندم تجمعي مي 4تا 

از نتايج رگرسيون الگوي توزيع بود.  )2r (0.692 =مناسب تر از روش ايوائو  )2r (0.972 =اساس مقدار ضريب تبيين روش تيلور  
قانون نمايي تيلور پارامترهاي براي اين منظور برداري استفاده شد. خط توقف نمونهو تعيين اي برداري دنبالهنمونه ارايه الگويبراي  فضايي

مورد استفاده قرار  D= 0.20و  D= 0. 30دقت قابل قبول  حوسطدر  Green (1970) برداري به روشنمونه هايبراي تهيه مدل
برداري هاي نمونهدست آمده، اندازه نمونه الزم براي تخمين ميانگين جمعيت شتۀ برگ برنج با استفاده از مدلگرفت. بر اساس نتايج به

درصد اندازة نمونه در تراکم جمعيت يک شته در  30با سطح دقت طوري که در مدل اي تهيه شده با افزايش جمعيت، کاهش يافت. بهدنباله
عدد ساقه کاهش يافت.  33عدد در هر ساقه( به  4عدد ساقه بود که در باالترين تراکم جمعيت مشاهده شده در مزرعه ) 68هر ساقه 

رصد، به بيش از دو برابر افزايش يافت، د 20درصد به  30همچنين اندازه نمونه براي تخمين ميانگين جمعيت شته با کاهش سطح دقت از 
درصد الزم  20زيرا براي مثال در ميانگين تراکم جمعيت يک شته در هر ساقه، براي تخمين جمعيت شته با استفاده از مدل با سطح دقت 

اين اندازة نمونه فت. بنابرساقه گندم کاهش يا 68درصد، اندازه نمونه به  30برداري شود، در حالي که با سطح دقت ساقه، نمونه 154است 
درصد  30اي با سطح دقت برداري دنبالههمين دليل استفاده از مدل نمونهدرصد بسيار بزرگ بوده و به 20در نمونه برداري در سطح دقت 

 شود. برداري از جمعيت شتۀ برگ برنج توصيه ميبراي نمونه

 .اي، گندمبرداري دنبالهنمونهرديابي، توزيع فضايي، شته برگ برنج، های کلیدی: واژه
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روی مراحل  Metarhizium anisopliaeو  Beauveria bassianaبررسی تأثیر دو گونه قارچ بیمارگر حشرات، 

 طبیعی، در شرایط آزمایشگاه و نیمهOsphranteria coerulescensزیستی سوسک شاخک بلند رزاسه 

 و جواد کریمی مهرداد ملمدیانی

 پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایرانی شناسی حشرات گروه گیاهآزمایشگاه بیمار

ــوه ــان مي ــد درخت ــاخک بلن ــک ش ــيريسوس  :Osphranteria coerulescens Redtenbacher (Coleoptera ي سردس

Cerambycidae) ي گلسرخيان، خسارت قابل توجه خصوص درختان خانوادهي سردسيري کشور، بهاي است که در باغات ميوهتنها گونه
(، در استان خراسان رضوي، بـه EPFsهاي بيمارگر حشرات )دو گونه از قارچدارد. طي بررسي انجام گرفته روي دشمنان طبيعي اين آفت، 

هاي ههـاي کالسـيک و آنـاليز مولکـولي تحـت عنـوان گونـها بـه کمـک دادهعنوان عامل بيمارگر روي الرو آفت يافت شدند. اين گونـه
Beauveria bassiana (Hypocreales: Cordycipitaceae) وMetarhizium anisopliae (Hypocreales: 

Clavicipitaceae) ها روي الرو و حشرات کامـل چنين، فرآيند زهرآگيني قارچشناسايي شدند. همO. coerulescens  بـا اسـتفاده از
سنجي بررسي زهرآگيني دو گونه قارچ بيمارگر، آزمايشات زيستمنظور ر گرفت. بهمورد بررسي قرا(، SEMميکروسکوپ الکتروني روبشي )

 .Oنتـايج ايـن تحقيـق نشـان داد کـه مراحـل زنـدگي  .انجـام شـد ي کامـل سوسـک شـاخک بلنـد رزاسـه،روي الرو، شفيره و حشره

coerulescens  به هر دو قارچB. bassiana  وM. anisopliae ي باشند. گونهحساس ميB. bassiana داري سـببطور معنيبه 
هـاي بيمـارگر منظور تعيين کارايي قارچشد. به M. anisopliaeي ومير باالتري در تمام مراحل زندگي اين حشره، درمقايسه با گونهمرگ

 5/2 × 1010قريبـيهاي بيمـارگر بـا غلظـت تبا سوسپانسيون قارچ .coerulescens Oهاي آلوده به الرو در محيط نيمه طبيعي، سرشاخه
وينيـل هاي اسپري شده به کمک يک پوشـش پلـياسپري شدند. اين آزمايش در دو وضعيت جداگانه انجام پذيرفت. در يک تيمار سرشاخه

زهرآگينـي  B. bassianaي ها در محيط آزاد رها گرديد. نتايج آزمايش مؤيد آن بود کـه گونـهمحصور شده و در تيمار ديگر اين سرشاخه
الروهـا  وميـرداري را بر روي مرگوينيل، اثر معنيچنين استفاده از پوشش پليداشت. هم M. anisopliaeي به گونهري را بر روي الروها نسبت باالت

 67/66وينيل محصـور شـده بودنـد که با پوشش پلي B. bassianaهاي تيمار شده با قارچ ومير الروها در سرشاخهنشان داد. ميزان مرگ
نتايج ما نشـان داد کـه اسـتفاده از  درصد بود. 75/31هاي بدون پوشش، ومير ثبت شده در سرشاخهکه حداکثر مرگت شد. درحاليدرصد ثب

دهـد کـه اسـتفاده از نتايج اين پـژوهش نشـان مـيها در شرايط مزرعه ضروري است. وينيل براي بهبود ماندگاري کنيديپلي يک پوشش
 تواند اميدبخش باشد. مي ،O. coerulescensزيستي ينوان يک ابزار مديريتي در مبارزهعهاي بيمارگر حشرات بهقارچ

، ميکروسکوپ شناسي در حشرات، سوسک شاخک بلند رزاسه، بيماريBeauveria bassiana، Metarhizium anisopliae: های کلیدیواژه

 (، زهرآگيني.SEMالکتروني روبشي )
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در مزارع گندم آبی منطقه  Schizaphis graminum  (Hem.: Aphididae)شته  برداری بینومیالمدل نمونه

 ورامین

 یو مسعود امیرمعاف هشهرام شاهرخی خانقا

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، تهران، ایران 
shahrokhi@iripp.ir 

 

آور مزارع غالت کشور است. در اين تحقيق مدل هاي زيانيکي از شته Schizaphis graminum (Rondani)شتۀ معمولي گندم، 
هاي هفتگي از برداريبرداري بينوميال براي پايش جمعيت آن در مزارع گندم آبي منطقه ورامين تهيه شد. براي اين منظور نمونهنمونه

نمونه( استفاده شد و هر  30برداري از جمعيت شته از نمونه بزرگ )بيشتر از زراعي صورت گرفت. براي نمونه جمعيت شته در طول دو فصل
هاي طور تصادفي انتخاب شد. قسمتبرداري( بهعنوان واحد نمونهعدد ساقه گندم )هر ساقه به 50هفته با الگوي حرکت زيگزاک تعداد 

ميکروسکوپ در ها با استفاده از استريوها و حشرات کامل شتهش قرار داده شد و تعداد پورهآلوده به شته هر ساقه در يک لوله آزماي
با  P(I)برداري آلوده به شته برداري بينوميال و تعيين رابطۀ بين نسبت واحدهاي نمونهآزمايشگاه شمارش شد. براي تهيه مدل نمونه

استفاده شد که در آن از پارامترهاي قانون نمايي قانون نمايي  Room (1983) Wilson and(، از معادله xميانگين جمعيت )
Taylor (1961) شود. هم چنين براي تعيين اندازة نمونه شمارشي و مقايسه آن با روش بينوميال، معادله تغيير يافتۀ استفاده مي 

Karandinos (1976)  توسطWilson and Room (1983) دست ه قرار گرفت. نتايج نشان داد که مدل بينوميال بهمورد استفاد
عدد شته در هر ساقه(  02/0 - 62/5مشاهده شده در مزرعه ) S. graminumهاي جمعيت شته آمده در اين تحقيق براي تخمين ميانگين

بيني شده از معادله، ه شده با مقادير پيشهاي آلوده به شتۀ مشاهدقابل استفاده بود. نتايج تجزيه و تحليل رگرسيوني رابطۀ بين نسبت ساقه
هاي آلوده به شته تخمين زد. توان ميانگين تراکم جمعيت را از روي نسبت ساقهها نشان داد. با اين مدل ميبرازش خوب مدل را با داده

االترين تراکم جمعيت مشاهده عدد شته در هر ساقه، به سرعت افزايش يافت و در ب 5هاي آلوده به شته تا ميانگين جمعيت نسبت ساقه
ها آلوده بودند. نتايج نشان داد زماني که تراکم جمعيت شته پايين است، نسبت درصد ساقه 87عدد شته در هر ساقه(  62/5شده در مزرعه )
هاي اندازه نمونه نحنيشوند. مقايسه مها به شته آلوده ميها عاري از شته هستند، ولي با افزايش جمعيت، بسياري از ساقهزيادي از ساقه

هاي الزم براي تخمين ميانگين جمعيت شته در روش بينوميال و شمارشي نشان داد که در تراکم کمتر از يک شته در هر ساقه، تعداد نمونه
به نتايج اين  هاي بيشتري نياز داشت. با توجهبينوميال بيشتر از روش شمارشي بوده، ولي با افزايش تراکم، روش شمارشي به تعداد نمونه

برداري را توان زمان نمونه( مي= D 0 /25تحقيق، در صورت استفاده از مدل بينوميال در سطح دقت قابل قبول در مديريت تلفيقي آفات )
 در مزارع گندم آبي منطقه ورامين کاهش داد.  S. graminumدر پايش جمعيت شته 

 برداري بينوميال، مزارع گندم آبي.، نمونه Schizaphis graminumپايش جمعيت، شتۀ های کلیدی:واژه
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  Aganoscena pistaciae   ، دورکننده و جلب کننده در کاهش جمعیت پسیل پستهعوامل استفاده از 

 1، بیژن حاتمی2علی جعفری ندوشن، 1الهام پورطاهری

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان-1
 ع طبیعی یزدمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و مناب -2

Ajafarinodooshan@yahoo.com 
 

که ساالنه خسارت  باشدپسته ميترين آفاتاز مهم، Aganoscena pistaciae (Burkhardt&Lauterer) پسيل پسته با نام علمي 
پيامدهاي  تواند منجر بهمي باشد کهها، براي کنترل اين آفت ميصرفي در باغبيشترين مقدار سم م کند.قابل توجهي به باغداران وارد مي

هاي مبارزه در قالب ها را تسريع کند. براي کنترل اين آفت، تلفيق روشکشاز طرفي بروز مقاومت به آفت ،منفي زيست محيطي شده
هاي پسته مطالعه و توصيه شده هاي زردرنگ در باغها، مانند کارتهکنندشود. در اين ميان، استفاده از جلبهاي مديريتي پيشنهاد ميبرنامه

هايي از جمله هزينه زياد و شکار حشرات غيرهدف  را در پي دارد. تلفيق ها  در سطح وسيع محدوديّتاز اين کارتاست. هر چند  استفاده
منظور مناسبي براي اين امر باشد. به  يگشاتواند راهمي (Push- Pull)ها در قالب استراتژي راندن و ربودن ها و دورکنندهکنندهجلب

کننده(، آنغوزهگذاري )عامل جلبهاي کامل تصادفي با چهار تيمار کارتهايي در قالب طرح بلوکتعيين ميزان کارايي اين روش، آزمايش
 يهايدرخت به عنوان نمونه آزمايشي در باغ 3ر تکرار پاشي و شاهد در چهار تکرار و هگذاري توأم با آنغوزهپاشي )عامل دورکننده(، کارت

تعداد دو کارت زرد در . اجرا شد 1392-1393هاي کاري استان يزد انجام شد.  آزمايشات روي رقم فندقي در سالواقع در سه منطقه پسته
در هزار صمغ آنغوزه تهيه شده  2اشي محلول پدر تيمار آنغوزه ي تاج درخت گذاشته شد.ترين نقطهمتر در خارجي 5/1هر درخت در ارتفاع 

 10هر پاشي انجام شد. گذاري بعد از عصارهبه روش تقطير بوسيله سمپاش روي درختان انتخاب شده پاشيده شد. در تيمار ترکيبي کارت
روز  10روز بعد از نصب، هر  30گذاري و تا ها شمارش شدند. در زمان کارتها تعويض و تعداد حشرات بالغ پسيل روي آنروز يکبار کارت

ها شمارش روي آن يهاتعداد تخم و پورهآزمايشگاه  درصورت تصادفي از  درختان برداشته، عدد برگچه از هر تکرار به 20يکبار تعداد 
ر تعداد پوره و تخم گذاري بين تيمارها و شاهد از نظپاشي و کارتي مناطق مورد آزمايش بعد از محلول. با توجّه به نتايج، در همهشدند

دار وجود داشته است که دار ديده شده است. با مقايسه تعداد حشرات بالغ جلب شده روي کارت ها در تيمارها اختالف معنياختالف معني
ا استفاده از باشد. بها متعلق به تيمار آنغوزه بوده است اين امر نشان دهنده وجود خاصيت دورکنندگي آنغوزه ميکمترين ميزان جلب در کرت

هاي کارتي جذب کرد. با توجه به توان حشرات کامل را از سطح وسيعي از باغ دور و در سطحي کوچکتر با استفاده از تلهاين ويژگي مي
ها دورکردن جمعيت از قسمت عمده باغ و جلب آن در قسمت کوچک باغ گذاري و جلب دشمنان طبيعي به کارتمشکالت موجود در کارت

ها را در باغ درصد کارت 60توان تا به عنوان يک استراتژي راندن و ربودن مورد استفاده قرار گيرد. با استفاده از اين روش مي تواندمي
 شود. ها ميها و عوارض استفاده از کارتکاهش داده که نهايتاً منجر به کاهش قابل توجه هزينه

 .صاره گياهي، آنغوزه، کارت زردپسيل پسته، مديريت تلفيقي آفات، عهای کلیدی: واژه
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های های مختلف پورهنسبت به تراکم Nesidiocoris tenuis (Hemiptera: Miridae)واکنش تابعی سن شکارگر 

 روی سه میزبان گیاهی   Trialeurodes vaporariorum (Hemiptera: Aleyrodidae)گلخانهسفیدبالک 

 3و شهرام فرخی 2زاده، علی گلی2پور، مهدی حسن2و1محمدرضا باقری

 پزشکیمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، بخش تحقیقات گیاه-1

 ی علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده -2

 پزشکی کشور، بخش تحقیقات کنترل بیولوژیکی تحقیقات گیاهمؤسسه -3

bagheri_mr@yahoo.com  

 
صورت طبيعي در مزارع و ها است که بهترين دشمنان طبيعي سفيدبالکيکي از مهمNesidiocoris tenuis (Reuter) سن شکارگر 

شکارگر است که  -هاي شکار گيرد، وجود دارد. واکنش تابعي يکي از اجزاي مهم برهمکنشهايي که سمپاشي در آنها صورت نميگلخانه
هاي اصلي اي و از ميزبانفرنگي و بادمجان سه محصول مهم گلخانهباشد. خيار، گوجهميزبان مي بيانگر واکنش شکارگر به تغييرات تراکم

هاي هستند. تأثير سه ميزبان گياهي مذکور روي واکنش تابعي سن شکارگر نسبت به تراکم T. vaporariorumسفيدبالک گلخانه 
ي نوري درصد و دوره 65±5ي سلسيوس، رطوبت نسبي درجه 25 ± 1هاي سفيدبالک گلخانه در شرايط آزمايشگاهي )دماي مختلف پوره

هاي سنين سوم و ابتداي چهارم سفيدبالک گلخانه در ساعت تاريکي(مورد بررسي قرار گرفت. مخلوطي از پوره 8ساعت روشنايي به  16
تکرار در اختيار حشرات نر  10تر مربع در مهاي برگي به مساحت تقريبي هشت سانتيروي ديسک 50و  30، 25، 20، 15، 10، 5هاي تراکم

ي ساعت شمارش و ثبت شد. نتايج تجزيه 24هاي خورده شده پس از ي شکارگر قرار گرفت و تعداد پورهي جفتگيري کردهو ماده
ان گياهي از نظر رگرسيون لجستيک نشان داد که نوع واکنش تابعي براي هر دو جنس و هر سه گياه ميزبان از نوع دوم است. بين سه ميزب

هاي شکارگر داري وجود نداشت. قدرت جستجوگري سنهر دو جنس شکارگر اختالف معني )hT(و زمان دستيابي  )a(قدرت جستجوگري 
، 79/0±06/0بر ساعت و زمان دستيابي نيز   15/0±04/0و  13/0±03/0، 16/0±03/0ترتيب فرنگي و بادمجان بهماده در خيار، گوجه

و  14/0±03/0، 12/0±03/0ترتيبساعت محاسبه شد. براي حشرات نر قدرت جستجوگري شکارگر به 89/0±1/0و  9/0±68/0
ي جفتگيري ي سن مادهدست آمد. تغذيهساعت به 5/1±12/0و  08/1±08/0، 19/1±1/0بر ساعت و زمان دستيابي نيز  04/0±14/0

و  3/26±8/2، 4/24±7/1ترتيب فرنگي و بادمجان بهه براي خيار، گوجههاي سفيدبالک گلخاني شکارگر در باالترين تراکم پورهکرده
ي حشرات ماده در پوره محاسبه شد. هرچند ميزان تغذيه 4/13 ±8/0و  2/18±4/1، 8/16±3/1پوره و براي حشرات نر  9/1±6/21

هاي گياهي مختلف و ميزان ت نر در ميزباني حشرادار بود، اما ميزان تغذيههاي گياهي مختلف با يکديگر فاقد اختالف معنيميزبان
ي جفتگيري کرده روي هر سه گياه ميزبان . ميزان شکار حشرات ماده(p<0.05)دار بود ي آنها با حشرات ماده داراي اختالف معنيتغذيه

نر و نياز آنها به انرژي بيشتر  ي بزرگتر حشرات ماده نسبت به حشراتتواند جثهبيشتر از ميزان شکار افراد بالغ نر است، که علت آن مي
فرنگي باالتر از دو ميزبان ديگر بود. در گوجه )hT/T(براي تخمگذاري و توالي نسل باشد. در هر دو جنس نر وماده، حداکثر نرخ حمله 

ميزبان گياهي براي هر دو جنس نر وماده، در هر سه  )2R(براساس تجزيه و تحليل حاصل از رگرسيون غير خطي، مقادير ضريب تبيين 
هاي مديريت تلفيقي ي مناسب براي استفاده در برنامهتواند يک گزينهمي N. tenuisدرصد بود. براساس نتايج اين تحقيق،  90باالي 

 هاي سبزي و صيفي باشد.در گلخانه T. vaporariorumسفيدبالک 

 ارگري.کنترل بيولوژيک، زمان دستيابي، حداکثر نرخ حمله ، شک های کلیدی:واژه
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 آلودگی میوه های انار ترک خورده و ترک نخورده به کرم گلوگاه در شرایط باغ

 2و آسترید خروت 2، سیده معصومه فتوک کیایی1سید حسین گلدان ساز، و*2و1سید علی حسینی

 گروه گیاه پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران،  -1

 ، دانشگاه آمستردام، هلند(IBED)و پویایی اکوسیستم موسسه تنوع زیستی  -2

:s.a.hosseini@uva.nl; hoseini_s_a@yahoo.com  
 

 :.Ectomyelois ceratoniae (Lepوگـاه، ايران به عنوان بزرگ ترين توليد کننده انار در جهـان شـناخته شـده اسـت و کـرم گل

Pyralidae)، درصد خسارت بزند. گزارشات قبلي نشان داده اند که خسـارت آفـت  80تا  مهم ترين آفت اين محصول است که مي تواند
اد شده است. با با ترک خوردگي ميوه انار همبستگي مثبتي دارد و کنترل ترک خوردگي انار به عنوان راهي براي کاهش جمعيت آفت پيشنه

اين حال اطاعاتي در زمينه ميزان و نحوه پيشرفت آلودگي ميوه هاي ترک خورده و ترک نخـورده در طـي فصـل وجـود نـدارد. در تحقيـق 
در قالب طرح بلوک کامل تصادفي در يک بـاغ  1393و  1392اصله درخت انار، به ترتيب طي فصول رشد سال هاي  28و  80حاضر، تعداد

ان البرز، ايران، از نظر آلودگي و ترک خوردگي ميوه ها به صورت هفتگي مورد پايش قرار گرفتند و داده هـا بـا اسـتفاده از مـدل انار در است
 عمومي خطي آناليز شدند. آلودگي قابل توجه به آفت، عمدتا در دو ماه شهريور و مهر اتفاق افتاد و در مجموع ميوه هاي ترک خورده به طور

درصد آلودگي ميـوه  4/38 ± 9/8و  4/31 ± 3/10به ترتيب در سال اول و دوم، (تر از ميوه هاي ترک نخورده آلوده شدند قابل توجهي بيش

درصد آلودگي ميوه هاي ترک نخورده(. همچنين مشاهده شد با وجود اين که در هر دو سـال  7/7 ± 4/3و  8/1 ± 7/0هاي ترک خورده و 
ل رو به افزايش بود، اما در اواخر فصل، آلودگي در ميوه هاي ترک نخورده افزايش مي يافـت. بـه درصد ترک خوردگي ميوه ها در طي فص

( بـه 1393در  10/0و  1392در  07/0طوري که در هر دو سال نسبت درصد آلودگي ميوه هاي ترک نخورده به ترک خورده در مـاه مهـر )
( بود. همچنين آناليز رگرسيون داده هاي هر دو سال يک رابطه مثبت و 1393 در 02/0و  1392در  01/0طور معني داري باالتر از شهريور )

معني دار را بين زمان و نسبت تعداد ميوه هاي آلوده ترک نخورده به ترک خورده نشان داد. به نظر مي رسد افزايش آلودگي در ميـوه هـاي 
اين ميوه ها احتماال محيط مناسب تري را براي زمسـتان گـذراني ترک نخورده در آخر فصل در ارتباط با بقاي مطلوبتر حشره است چرا که 

 الرو ها فراهم مي کنند.

 کنترل، آفت، انار، آلودگي. های کلیدی:واژه
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های فرومونی در با استفاده از تله Agrotis segetum پاشی و اوج پرواز کرم طوقه بر چغندرقند تعیین زمان سم

 استان چهارمحال و بختیاری

 2، فرهاد رضایی1هیبتیانامین 

 پزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانشناسی، گروه گیاهدانشجویی کارشناسی ارشد حشره-1
 پزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اراکشناسی، گروه گیاهدانشجویی دکتری حشره-2
   amin_12gh@yahoo.com 

 

 کاشت چغندرقند، براي عدم واردات و خودکفايي درزمينه توليد قند و شکر، مورد حمايت و توجه دولت قرار دارد ، با توجه به وجود کارخانه
شاورزان منطقه قرار دارد و از باشد و مورد عالقه کهاي رايج در اين استان ميقند در استان چهارمحال و بختياري اين محصول از کشت

پاشي يکي از مطالبات اصلي موقع زمان سمهاي مختلف اين استان برخوردار بوده و تعيين به سطح زير کشت بااليي در شهرستان
 Agrotisپره زمستانه با اسم علمي کشاورزان و مراکز تحقيقاتي استان است. يکي از آفات مهم و کليدي چغندرقند کرم طوقه بر يا شب

segetum گردد، اين خسارت باشد که در ابتداي کشت با تغذيه از ناحيه طوقه چغندرقند باعث خسارت فراواني به اين محصول ميمي
توجه است. با نصب و پايش تله فروموني و  ها قابلهاي بعدي نيز در بعضي از سالشدت کاهش داده و در نسلعملکرد محصول را به

رويه سموم و عوارض جانبي و پاشي عليه اين آفت را مشخص و از مصرف بيتوان بهترين تاريخ سمپره مياين شبتعيين اوج پرواز 
فناوري برداران کمک نمود. به همين منظور دو عدد تله فروموني دلتا از شرکت زيستهاي اضافي آن جلوگيري و به اقتصاد بهرههزينه

در  94ارديبهشت  15متر از يکديگر در مورخ  200توسط شرکت نوآوران حيات پاک به فاصله  پارسيان با فرومون جنسي راشل وارد شده
ها و فرومون هاي آفت ماهيانه تعويض گرديد. بار صورت گرفت. تلهها طي هر سه روز يککشت مورد نظر نصب شد و شمارش و ثبت آن

ختياري شهرستان کيار نصب گرديدند. تاريخ کشت چغندرقند در مزرعه هکتار در استان چهارمحال و ب 5/0ها در يک مزرعه به مساحت تله
ها در شد و شمارش حشرات شکار شده در تلهصورت غرقابي انجام ميبار  و بهبود، آبياري هر دو هفته يک 1394ارديبهشت  20مذکور 

تحليل قرار گرفت و نمودار تغييرات شکار آفت رسم  ومورد تجزيه  Excelها با نرم افزار گرفت، نتايج دادهساعات اوليه صبح صورت مي
در استان چهارمحال و بختياري داراي  1394ها مشخص کرد که اين آفت در سال هاي شکار شده توسط تلهپرهگرديد. نتايج شمارش شب

زماني اوج بود. با توجه به همشهريور  27مرداد و نسل سوم  2خرداد و نسل دوم  29سه نسل بوده که اوج شکار حشرات نر نسل اول آفت 
توجه بوده و کشاورزان گاهي جمعيت الروها با مرحله حساس گياه و پايين بودن قدرت ترميم گياه خسارت در نسل اول بسيار مهم و قابل

ه کرده و روش هاي توان در برنامه مديريت تلفيقي عليه اين آفت استفادشدند. از نتايج اين بررسي ميبه کشت مجدد )واکاري( مجبور مي
 مبارزه شيميايي را  فقط در نسل اول، بر عليه الروهاي آفت با سموم مجاز توصيه نمود.

 پره.خسارت، نسل، آفت، شب های کلیدی:واژه
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 میوه زیتون بررسی و تعیین بهترین ارتفاع و جهت نصب تله های زرد همراه با فرومون جنسی برای شکار مگس

(Bactrocera oleae) ر شرایط استان گیالند 

 1، محمد رمضانی ملکرودی1، محمد رضا عباسی مژدهی 2، رئوف کلیائی1زسعید قنادآمو

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیالن -1
 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور -2

saeidghanad@yahoo.com 
 

يکي از آفات مهم وکليدي زيتون است. اين آفت يک ميزبانه و چند ،Bactrocera oleae(Dip:Tephritidae)زيتون،مگس ميوه 
هاي ميوه، روشهاي مختلفي کند. براي کنترل اين آفت، همچون ديگر مگسنسلي است که به انواع زيتون اهلي و وحشي خسارت وارد مي

اي روي تنه يا بخشي از تاج درخت صورت لکهبه(Bait spray)توان به پاشش طعمه مسموم ميشود. از آن جمله کار گرفته ميدر دنيا به
هاي مختلف همراه مواد جلب کننده يا فرومون جنسي کاربرد محدود ترکيبات شيميائي هاي درختان، استفاده از تلهو يا برخي رديف

هاي موفق کنترل مگس زيتون توجه به نياز حشرات ماده به تغذيه قبل از شاي يا روي تمام تاج درختان اشاره کرد.يکي از روصورت لکهبه
هاي باشد. بر اين اساس حشرات ماده در اين مرحله نياز به تغذيه از منابع پروتئيني دارند. لذا کاربرد تلهمرحله بلوغ براي توليد تخم مي

هاي مذکور شرايط محيطي متفاوت به منظور استفاده بهينه از تله غذائي سمي به روش هاي مختلف متداول است.از سوي ديگر با توجه به
جهت کنترل آفت مگس زيتون تعيين بهترين جهت جغرافيايي و مناسب ترين ارتفاع نصب تله در شرايط استان گيالن حائز اهميت است. 

شکار اين آفت مورد بررسي قرار گرفت.  هاي جغرافيايي متفاوت و ارتفاع نصب مختلف تله برايدر اين راستا در طي يک تحقيق جهت

انگلستان(نصب  Agrisense)سانتيمتر( همراه با فرومون جنسي مصنوعي آفت 30×20هاي مورد استفاده تله هاي زرد رنگ عمودي)تله

رت فاکتوريل با صوشده در باالي تله روي يک درخت بعنوان يک تيمار در نظرگرفته شد. آزمايش در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي به
متر( و جهت نصب تله) در چهار سطح، شرق، غرب، جنوب و شمال( در چهار تکرار انجام 3و  2، 1دو فاکتور ارتفاع نصب تله) در سه سطح 

روزدر نظر گرفته شد. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که اختالف بين  15متر و فواصل نمونه برداري  25شد.  فاصله بين تله ها حداقل
دار بود به نحويکه در فاکتور جهت نصب تله ها تيمارها درفاکتورهاي جهت نصب تله، ارتفاع نصب تله و اثرات متقابل بين آنها معني

 2و 3عدد و در فاکتور ارتفاع نصب تله ها تيمارهاي مربوط به ارتفاع 17/228± 13/45بيشترين شکار در جهت شمالي با ميانگين شکار

عدد مگس زيتون درسطح کارايي برتر قرار داشتند. در بررسي اثرات متقابل نيز  25/192±32/36و  94/207±1/40کارمتري به ترتيب با ش
ترتيب با ميانگين متري به2متري و جهت شمالي ارتفاع 3ترتيب مربوط به تيمار هاي جهت شمالي ارتفاع بيشترين شکار تله ها به

نابراين براي شکار مگس زيتون در شرايط استان گيالن با در نظر داشتن جهت باد غالب عدد مگس بود. ب 226±1/48و  270±6/64شکار
متري درخت زيتون بيشترين  3الي  2باشد، نصب تله هاي زرد چسبنده در جهت شمالي و ارتفاع منطقه که عمدتاً ازجانب منجيل مي

 کارايي را داشتند.

 ارتفاع نصب تله،گيالن.: مگس ميوه زيتون، جهت نصب تله، های کلیدیواژه
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 Papilio demoleus مرکبات برگخوار پروانه مدفوع و معده از Pantoea sp. جنس باکتری هایاسترین جداسازی

(Lepidoptera: papilionidae)  

 1و رضا حسینی 1، حسین مسیگل1لیال خلقی اشکلک

 ایرانی علوم کشاورزی، بخش گیاهپزشکی، دانشگاه گیالن، رشت، دانشکده -1
  RHosseini@guilan.ac.ir 

 

demolطي مطالعه پارامترهاي زيستي پروانه برگخوار مرکبات ) eus  Papi l i oاي از ( و به منظور بررسي جدول زندگي، جمعيت اوليه
هاي تازه مرکبات از روي سه رقم والنسيا، ها روي برگسل، پروانهاين آفت از شهرستان رودسر به دانشگاه گيالن منتقل شد. بعد از يک ن

( در شرايط آزمايشگاهي )دماي C. limon, C. sinensis.Var. Valencia, and Citrus paradisiپرتقال خوني و ليموترش )
پرورش داده شدند. بعد از دو  ساعت تاريکي( 8ساعت روشنايي و  16ي نوري و دوره 65±10ي سانتي گراد، رطوبت نسبي %درجه 2±24

هفته عالئم بيماري در کلني الروهاي پرورش داده شده روي رقم والنسيا مشاهده شد. عالئم شامل استفراغ سبزرنگ و اسهال و کاهش 
گاه گوارش تغذيه و حرکت بود. هيچ عالئمي روي دو رقم ديگر مشاهده نشد. محتواي خارج شده از معده و مدفوع خارج شده از انتهاي دست

 10( جداسازي گرديد. در شناسايي اوليه  RRG1-RRG32استرين ) 32کشت داده شد. در مجموع  NAدر الروهاي آلوده روي محيط 
هاي هاي مورفولوژيکي )کلني، رنگ، شفافيت، ميزان برآمدگي و سطح کلني( و داده( بر اساس ويژگيRRG1-RRG10استرين )

-استرين، تست بيماري 10( صورت گرفت. با انتخاب YDCهوازي و رشد روي محيط کشت شرايط بي بيوشيميايي )واکنش گرم، رشد در

مشاهده شد.  RRG6تا  RRG1هاي زايي بر روي الروهاي سن سوم پروانه برگخوار مرکبات انجام شد. عالئم بيماري تنها در استرين
ومير بستگي بين مرگدرصد مشاهده شد. هم 48و  36، 94فروت و گريپهاي والنسيا، ليموترش ومير جمعيت الروي به ترتيب در رقممرگ

هاي باکتريايي باالي جمعيت الروي پرورش داده شده روي رقم والنسيا و ظهور عالئم بيماري مشاهده شد که ما را به شناسايي استرين
در دستگاه  16s rRNAشد. ناحيه ي  جداشده از مدفوع براي شناسايي مولکولي انتخاب RRG3و  RRG2سوق داد. دو استرين 

 R1492و  F27 (5'AGAGTTTGATCMTGGCTCAG3')ترموسايکلر با استفاده از پرايمرهاي عمومي 
(5'TACGGYTACCTTGTTGACTT3') ( تکثير گرديد. براي واکنش از دستگاه ترموسايکلرBIORAD )TMMj mini  استفاده

ميکروليتر  5/12ژنومي،  DNAي وليتر از هر پرايمر، دو ميکروليتر نمونهميکروليتر محصول واکنش حاوي نيم ميکر 25شد. هر 
ميکروليتر آب دوبار تقطير بود. قطعات  5/9( و DNTPsو  PCR، بافر 2MgCl ،Polymerase Taq DNAمسترميکس )حاوي 

( مقايسه گرديد؛ NCBIبانک ژن )هاي دو و سه با توالي هاي معتبر قابل دسترس در ايزوله 16s rRNAي شده از ناحيهيابيتوالي
-مقايسه گرديد. استرين هاي موجود در بانک ژنتدوين و با ديگر توالي CLUSTALWافزار ها با استفاده از نرممجموعه اطالعات توالي

. در بانک ژن(  KX356315-16تعلق داشتند )ثبت با شماررس .Pantoea spدرصدي به جنس  100تا  99هاي انتخابي با شباهت 
و کرم غوزه پنبه  (Allantus viennensis)ي ديگر شامل زنبور برگخوار ثانوي رز زايي الرو سن سوم دو حشرههمچنين تست بيماري

(Helicoverpa armigera) صورت گرفت و عالم تقريباً مشابهي ظهور يافت که حاکي از ارتباط بين جنس .Pantoea sp  و حشرات
 ي برگخوار مرکبات در ايران است.از پروانه Pantoea sp.ارش جداسازي آلوده شده است. اين اولين گز

 کنش حشره و باکتري. خوار مرکبات، باکتري انتوموپاتوژن، همپروانه برگ های کلیدی:واژه
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آفت  Lilioceris faldermanni (Col., Chrysomelidae)رشد و نمو سوسک حرارتی بررسی دمای آستانه و نیاز 

  Lilium ledebourii،چلچراغ گیاه سوسن

 3سعید قناد آموز و 2، محمد رضا عباسی مژدهی1زهرا مجیب حق قدم

 محققین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیالن - 3و  2، 1
mojibzahra@gmail.com 

 

 مرتعي-جنگلي تنها گونه از جنس ليليوم است که در محدودهLilium ledebourii (Baker) ميبا نام عل نادر سوسن چلچراغ گونه

داماش شهرستان رودبار واقع در استان گيالن، کالردشت استان مازندران و خانقاه استان اردبيل رويش مي يابد. اين گونه امروزه به دليل 
شناخته شده و مورد حمايت و حفاظت سازمان حفاظت محيط زيست ايران  زيبايي هاي منحصر به فردش به عنوان يک اثر طبيعي ملي

 Liliocerisاين گياه ارزشمند در طي سالهاي اخير در مناطق جنگلي شمال ايران مورد حمله آفتي با نام علمي قرار گرفته است.

faldermanni (Guerin-Meneville)  از خانوادهChrysomelidae هم  است که در فصل رويش گياه سوسن چلچراغ، واقع شده
هاي فراواني به اندامهاي هوايي گياه )برگ، غنچه، گل و کپسول بذر( وارد نموده و ادامه رويش آن را با  الرو و هم حشره بالغ آن خسارت

لين قدم شناسايي آفت و بررسي سيکل زندگي و تعيين نيازهاي زيستي مشکل مواجه کرده است. در مباحث مديريت کنترل آفت گياهي، او
زيست شناسي و  هاي مناسب و منطقي براي مهار آفت استفاده کرد. بر اين اساس، ها بتوان از روش آن است تا با آگاهي از اين ويژگي

در  L. faldermanniشد و نمو سوسکدرجه سلسيوس روي تمام مراحل ر 26و  22، 18، 14( ±1تاثير درجه حرارت هاي مختلف )
ساعت تاريکي( مورد مطالعه قرار گرفت و زمان الزم  8ساعت روشنايي و  16درصد و دوره نوري 65شرايط آزمايشگاهي )رطوبت نسبي 

خص شد. براي رشد و نمو، حداقل دماي آستانه رشد و متوسط مجموع حرارتي موثر براي تکميل هر مرحله و براي تخم تا حشره کامل مش
درجه سلسيوس  83/5حداقل دماي آستانه رشد و نمو براي کليه مراحل رشدي از تخم تا ظهور حشره کامل  بر اساس نتايج حاصل،

درجه سلسيوس براي مرحله جنيني اين آفت متغير بود و متوسط  63/8درجه سلسيوس براي الرو سن چهارم تا  23/4محاسبه شد که از 
درجه تعيين شد. همچنين -روز 90/539براي طي کردن مراحل مختلف رشدي از تخم تا ظهور حشره کامل الزم  مجموع حرارتي موثر

 15/46± 09/0،  4/63 ± 7/0هاي مذکور به ترتيب هاي مختلف رشد و نمو آفت از تخم تا ظهور حشره کامل در دماي ميانگين طول دوره

 22، در دماي  L. faldermanniصد زنده ماني مراحل رشد و نمو سوسک روز ثبت شد و بيشترين در 25/27 ± 01/0،  8/32 ± 8/0، 
 درصد به دست آمد.  75درجه سلسيوس و برابر با 

 

  .: زيست شناسي، ليليوم و گيالنهای کلیدیواژه
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   Xanthogaleruca luteolla بر کاهش خسارت سوسک برگخوار نارون ارزیابی آفت کش گیاهی دایابون 

 3نسیم محبتو 2مریم نگهبان ،1سعید محرمی پور ،1،3هورمش مریم وهابی

 دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس -1
 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور -2
 شهرداری تهران  -3
  maryamvm88@yahoo.com  

 

ترين آفت درخت نارون مي باشد مهم Xanthogaleruca luteolla (Muller) (Chrysomelidae: Coleoptera)سوسک برگخوار نارون، 
 Ulmus)نارون گياه هاي برگ از بالغ و الروي مراحل در که هر ساله خسارت زيادي به اين درخت در فضاي سبز شهري وارد مي کند. اين آفت

spp.)  شود مي محيطي هاي استرس و زا يماريل بعوام ديگر، آفات به حساس شدن آن و نضعيف شد ،درخت تاج بدشکلي باعث و کندمي تغذيه. 
ترکيبات شيميايي  زيان بار به دليل آثار که امروزه بطور گسترده اي استفاده مي شود. باشدمي هاي مديريت اين آفتترين روشکنترل شيميايي از مهم

نترل اين آفت به نظر مي براي ک امن و مناسبراهکاري  هاي گياه پايهآفت کش استفاده از بر موجودات غير هدف، عوامل بيولوژيک و محيط زيست، 
در اين  علي رغم اهميت سوسک برگخوار نارون در فضاي سبز شهري، مطالعات کمي درباره اثر آفت کش هاي گياهي روي آن انجام شده است.رسد. 

(، تهيه شده از روغن EC10%تحت عنوان دايابون )امولسيون  پژوهش براي ارزيابي کاهش خسارت حشره بر گياه از يک حشره کش گياهي جديد،
اين حشره کش،   ارزيابي شدند. win areaساعت پس از تغذيه حشره، توسط دستگاه  24گياهي کرچک، استفاده شد. جهت ارزيابي خسارت، برگ ها 

درصد  50)غلظت  پي پي ام 4000و  6000، 5000هاي  خسارت وارد شده به برگ توسط الروهاي سن دو،  سه و حشره کامل را به ترتيب در غلظت
به نظرمي رسد استفاده از اين حشره کش سبب کاهش تغذيه و در نتيجه  .، به طور معني داري در مقايسه با شاهد کاهش داد )( LC 50(کشندگي 

 الرو سن دوم و سومنسبت به حشره کامل  بر اساس نتايج به دست آمده، مرحله همچنين کاهش خسارت وارد شده به برگ توسط حشره مي شود.
و تغذيه آنها نسبت  توان علت حساس تر بودن حشرات کامل به دايابون را به بيشتر بودن تحرکت. ميداش آفت کش دايابونيت را به سبيشترين حسا

و مديريت سوسک برگخوار نارون در فضاي سبز  يافته هاي اين پژوهش امکان استفاده از دايابون در کنترل به مراحل ديگر زيستي حشره ، نسبت داد.
با توجه به مضرات آفت کش هاي شيميايي براي کنترل آفات، ضرورت توليد و استفاده از آفت کش هاي گياهي سالم وجود شهري را نشان مي دهد. 

هم فضاي سبز شهري انجام شده و جايگزين دارد. لذا پيشنهاد مي شود که مطالعات الزم درباره کاربرد آفت کش هاي گياهي براي کنترل آفات م
 هاي مناسب و بي خطر براي آفت کش هاي شيميايي معرفي و استفاده شوند. 

 دايابون، سوسک برگخوار نارون، ارزيابي خسارت. های کلیدی:واژه
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 روی الروهای سن سوم Mentha pulegiumپونه  و Datura stramoniumاثر کشندگی عصاره اتانولی تاتوره 

 Diaphania indica (Lep.: Pyralidae)پروانه برگ خوار کدوییان 

 1معين مواليي و1رون سلطان ،2نامور مانيپ ،1يخان عباس ،1ييشکو عباس

 گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل،زابل، ایران -1
کرمان، سازمان تحقیقات، آموزش وترویج  بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب -2

 کشاورزی، جیرفت، ایران

shokoohiabbas41@yahoo.com 
 

 يم وارد اريخ هايگلخانه به ياديز خسارت ساله هر که باشد يم رفتيج منطقه در انيکدوئ مهم آفات از يکي انييکدو خوار برگ پروانه
 روش تنها ييايميش سموم مصرف حاضر حال در. است شده گزارش کرمان استان يجنوب مناطق از تنها تاکنون آفت نيا رانيا در. کند

 نيا از ياريبس. دارد يپ در را محصول سالمت عدم و مقاومت بروز رينظ يمتعدد مشکالت که باشد يم آفت نيا کنترل يبرا موجود
 هيثانو هاي¬تيمتابول نام به که باتيترک نيا. باشنديم ستيز طيمح و انسان بر ييايميش هايکشفتآ مخرب راتيتاث فاقد باتيترک

 زنده موجود نيتام و طيمح برابر در اهانيگ واکنش يبرا يول ستندين يضرور ياهيگ هايسلول ماندن زنده يبرا هستند معروف
 مختلف يرشد مراحل در را اهانيگ و خواردارند اهيگ حشرات درمقابل اهانيگ دفاع در ايعمده نقش باتيترک نيا. هستند مهم ستميدراکوس

 هايکش آفت به يابيدست هدف با ياهيگ هايعصاره يکشندگ اثرات يبررس يبرا مطالعه رو نيا از. ندينما يم محافظت حشرات برابر در
 پونه و تاتوره  ياتانول عصاره( 50LC) درصد 50 شندهک غلظتجهت برآورد  زيست سنجي شيآزما. رسديم نظر به ديمف ياهيگ منشا با
 با شگاهيآزما در الرو در هر تکرار 8 و غلظتدر هر  تکرار 4و  غلظت 5 در Diaphania indica (Saunders) سوم سن يالروها يرو

 ريمقاد نيهمچن .شد انجام ،(ييروشنا: يکيتار) ساعت 16:8 ييروشنا دوره درصد 65±5 ينسب رطوبت گراد،يسانت درجه 25±2يدما طيشرا
 از کدام هر مختلف هاي غلظت از عبارت مارهايت. شد محاسبه جداگانه صورت به هاعصاره از کدام هر( 50LC) درصد 50 کشنده غلظت
 ،12/6، 67/3هاي  غلظتالرو براي پونه و  بر کروگرميم 8/36و  8/20 ،16 ،8، 8/4هاي  غلظت شامل، تاتوره و پونه اهانيگ هايعصاره

 با و گذاريقطره روش به فوق هايغلظت. بودند %95 اتانول شاهد، همراه به الرو براي تاتوره بر کروگرميم 17/28و  92/15 ،25/12
 و تجزيه جهت. شد انجام ساعت 24 از هاپسالرو تلفات شمارش. شد گذاشته الرو، هر بدن يرو تريکروليم 10 زانيم به سمپلر از استفاده
 نموآز با مايشيآز يهارتيما يبند وهگرو هاميانگين سهيمقا و ديگرد دهستفاا   SPSSارفزا منر از همدآ ستد به تطالعاا يرماآتحليل

 غلظت شيافزا و است بوده تلفات زانيم نيشتريب يدارا عصاره هر غلظت نيباالتر داد نشان جينتا. شد منجاا صددر 5 سطح در يتوک
 زانيمبه طوري که بود  پونه عصارهاز  شتريب تاتوره ياتانول عصاره يکشندگ اثر. است شده الروها يشندگک زانيم شيافزا باعث ها،عصاره
 اين بررسي نتايج .شد محاسبه حشره هر بر کروگرميم 18/21 و80/11 بيترت به پونه و تاتوره عصاره( 50LC) درصد 50 کشنده غلظت

 .استفاده نمود در برابر آفات اهانيگ حفاظت براي مؤثري بيولوژيکي منبعان پونه مي تواند به عنو و تاتوره ي عصارهنشان داد 

 آفتکش گياهي، تاتوره، پونه، پروانه برگ خوار کدوييان.: های کلیدیواژه
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 یالروها یرو Rosmarinu sofficinalis یرزمار و Foeniculum vulgare  انهیراز یاتانول عصاره یکشندگ اثر

  Diaphania indica (Lep.: Pyralidae) انییکدو وارخ برگ پروانه سوم سن

 1رون سلطان و2نامور مانیپ ،1یخان عباس ،1ییشکو عباس

 گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل،زابل، ایران -1

ترویج  وزش وبخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان، سازمان تحقیقات، آم -2

 shokoohiabbas41@yahoo.comکشاورزی، جیرفت، ایران.  

 ريز سطح نيشتريب. است شده گزارش رفتيج منطقه هايگلخانه از تنها تاکنون و است انيکدوئ مهم آفات از انييکدو خوار برگ پروانه
 الرو. کند يم وارد منطقه نيا اريخ هايگلخانه به را ياديز خسارت ساله همه آفت نيا و است اريخ ،کرمان استان جنوب هايگلخانه کشت

. تفاوت در زمان رشد پروانه برگ خوار کدوييان در کند يم هيتغذ اريخ و زهيخر ليقب از انييکدو خانواده ي وهيم و گل ساقه، برگ، يرو
بل توجهي در مدت زمان رشد مراحل .همچنين دما اثر قامناطق مختلف مي تواند به نوع ميزبان و شرايط آزمايشگاهي نسبت داده شود

 عنوان به و دارند اهخواريگ حشرات مقابل در اهانيگ دردفاع يا عمده نقش هيثانو يها تيمتابولمختلف نابالغ وبالغ اين آفت مي باشد. 
 محافظت حشرات رابرب در مختلف يرشد درمراحل را اهانيگ و کنند يم  نقش يفايا يسم باتيترک اي و يزير تخم بازدازنده اي دورکننده

زيست  شيآزما ان،ييکدو خوار برگ پروانه  سوم سن يالروها يرو يرزمار و انهيراز اهيگ عصاره يکشندگ اثر يبررس منظور به. ندينما يم

 25±2يدما طيشرا با شگاهيآزما در الرو در هر تکرار 8 ودر هر دز  تکرار 4دز و  5 در ،( 50LD) درصد 50 کشندهجهت برآورد دز  سنجي

دز  ريمقاد نيهمچن مطالعه نيا در. شد انجام ،(ييروشنا: يکيتار) ساعت 16:8 ييروشنا دوره درصد 65±5 ينسب رطوبت گراد،يسانت درجه
. شد هيته اهيگ ييهوا يها قسمت از ياهيگ يها عصاره. شد محاسبه جداگانه صورت به هاعصاره از کدام هر(  50LD) درصد 50 کشنده

 استفاده مورد آن سوم سن يالروها و شد داده پرورش فوق شده کنترل طيشرا تحت انييکدو خوار برگ پروانه ش،يآزما نيا انجام يبرا
 345و  195 ،150 ،75، 45دزهاي  شامل، يرزمار و انهيراز اهانيگ هايعصاره از کدام هر مختلف دزهاي از عبارت مارهايت. گرفتند قرار

 %95 اتانول شاهد، همراه به الرو براي رزماري بر کروگرميم 5/285و  5/162 ،125 ،5/62، 5/37و دزهاي الرو براي رازيانه  بر کروگرميم
 از پس هاالرو تلفات. شد گذاشته الرو، هر بدن يرو تريکروليم 10 زانيم به سمپلر از استفاده با و گذاريقطره روش به فوق دزهاي. بودند

 مختلف هايدز که داد نشان جينتا. ديگرد دهستفاا 16 نسخه SPSSارفزا منر از درصد، 50ه تعيين دز کشند جهت .شد شمارش ساعت 24
 و الرو هر بر کروگرميم 47/135 انهيراز درصد 50 کشنده دز زانيم. اندداشته يباالتر يکشندگ اثر يرزمار عصاره به نسبت انهيراز عصاره
 مؤثري بيولوژيکي منابع يرزمار و انهيراز يها عصاره دادکه نشان بررسي ينا جينتا. باشد يم الرو هر بر کروگرميم 15/167 يرزمار

 .شود برده کار به انييکدو خوار برگ پروانه توسط آلودگي از انييکدو خانواده اهانيگ حفاظت براي توانند مي که هستند

 کش گياهي، رازيانه، رزماري، پروانه برگ خوار کدوييانآفتهاي کليدي: واژه
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 انباری اقتصادی محصوالت  آفت  روی سه  ، Petroselinum crispum،کشی  اسانس گیاه جعفریاصیت حشرهخ

  4ادریس بدیعیو  3یاور وفایی 2للهیاعسگر عباد، 1رپومصطفی معروف

 کردستان دانشگاه کشاورزی، دانشکده گیاهپزشکی، استادیار گروه -1

 مغان، دانشگاه محقق اردبیلی. استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی -2
 کردستان. دانشگاه کشاورزی، دانشکده باغبانی، استادیار گروه -3
 دانشجوی دکتری تخصصی حشره شناسی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه. -4

mmaroufpoor@yahoo.com 
 

کشي و پخش آسان در بين محصوالت، نقش محوري در سيع آفتدليل طيف وسموم شيميايي تدخيني مانند فسفين و متيل برومايد به
باقيمانده بيش  مانند متعددي کاربرد چنين ترکيباتي سبب بروز مشکالت حال، اين بااند. کنترل حشرات آفات محصوالت انباري را ايفا کرده

بنابراين  حشرات شده است. مقاومت افزايش و زيستمحيط بر سوء اثرات کارگران، براي مزمن و حاد مسموميت ها،کشآفت از حد مجاز
-خصوص اسانسرسد. ترکيبات گياهي بهخطر و سازگار با محيط زيست درکنترل حشرات آفت ضروري به نظر ميتوسعه سموم تدخيني کم

تلفيقي آفات بسيار هاي مديريت دليل داشتن منشايي طبيعي خطر کمي روي  موجودات غيرهدف و انسان داشته و در برنامههاي گياهي به
اي، دورکشي شامل اثرات کشندگي، ضد تغذيههاي حشرهوسيعي از فعاليت هاي گياهي طيفاند. بسياري از اسانسمورد توجه قرار گرفته

 ، از خانواده.Petroselinum crispum Lاند. گياه جعفري، کنندگي رشد در حشرات آفت را نشان دادهکنندگي، ضد تخمريزي و تنظيم
گياه  در تحقيق حاضر، سميت اسانسشود. طور وسيعي در سراسر جهان کشت ميعنوان يک چاشني غذايي و گياهي دارويي بهچتريان به
ي پرهشبسن سوم ( و الروهاي .Callosobruchus maculatus Fاي حبوبات )روي حشرات کامل سوسک چهارنقطهجعفري 
 1 در شرايط دمايي ( Plodia interpunctella (Hübner)ي هندي آرد )پره( و شبEphestia kuehniella Zellerاي )مديترانه

اسانس جعفري با استفاده از دستگاه کلونجر و با روش تقطير آبي بررسي شد.  درصد 60 ± 5 گراد و رطوبت نسبي ي سانتيدرجه 28 ±
ليمونن -دي .شد بررسي (GC/MS) جرمي سنجطيف –ي گازي دسـتگاه کروماتوگرافـا استفاده از بـ آنشـيميايي  استخراج و اجزاي

-عنوان ترکيببهدرصد(  08/6درصد( و پولگون ) 76/8سلينن )-، بتادرصد( 09/10آپيول )، درصد( 18/17درصد(، ميريستيسين ) 83/18)

ميکروليتر بر  83-30و  96-34، 100-48براي ارزيابي سميت تدخيني، پنج غلظت شامل  .شناسايي شدنددر اسانس جعفري هاي اصلي 
-ميلي 27اي ي هندي آرد درون ظروف شيشهپرهاي و شبپره مديترانهاي حبوبات، شبترتيب روي سوسک چهارنقطهليتر از اسانس به

 جعفريس اسانساعته براي هر غلظت استفاده شد.  24عنوان اطاقک تدخين استفاده شدند. سه تکرار با زمان در معرض قرارگيري ليتري به
ي هندي آرد نشان پرهاي و شبمديترانه يپرهشب و الروهاي اي حبوباتسوسک چهارنقطهحشرات کامل سميت تدخيني بااليي را روي 

 ترتيباي بهي مديترانهپرهشب و ي هندي آردپرهشب ،اي حبوباتي پنجاه درصد براي سوسک چهارنقطهمقادير غلظت کشنده و داد
همبستگي . برآورد شدميکروليتر بر ليتر  412/52( 944/34 ± 914/87و ) 197/55 (864/47 ± 661/56) ،071/71 (593/67 ± 269/77)

جعفري در صورت  دهد که اسانستايج پژوهش حاضر نشان ميمثبتي بين درصد مرگ و مير حشرات و غلظت اسانس مشاهده شد. ن
اي و شبي مديترانهپرهوبات، شباي حبطبيعي براي مديريت سوسک چهارنقطه کشيعنوان حشرهاستفاده شدن به بررسي بيشتر توانايي

 باشد.ا ميي هندي آرد را دارپره

ي پرهشب، ايي مديترانهپرهشب، اي حبوباتسوسک چهارنقطهترکيبات شيميايي، اسانس جعفري، سميت تدخيني،  های کلیدی:واژه

 .هندي آرد
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 Plodia interpunctella نانو الیاف اسانس های گیاهی روی شب پره هندی  بررسی سمیت تنفسی فرموالسیون

(Lepidoptera: Pyralidae) 

 4و محمد خانجانی 1، سهراب ایمانی3، خلیل طالبی  1،2سمیه اله ویسی

 تهران تحقیقات و علوم واحد اسالمی آزاد دانشگاه شناسی حشره گروه -ا

 شگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج  عضو نخبگان و استعدادهای درخشان با -2
 پزشکی گیاه گروه تهران، دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پردیس -3

 شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همدان حشره گروه -4
S.allahvaisi@gmail.com 

 

هاي زيست سازگار مورد توجه بوده اند اما استفاده از اين ترکيبات داراي محدوديتکشهاست که به عنوان آفتگياهي سال هاياسانس
هايي از جمله فرار بودن و دوام کم است. اخيراّ فرموالسيون هاي آهسته رهش از اسانس هاي گياهي بمنظور افزايش تاثير اين ترکيبات 

روي الروهاي سنين   .Salvia officinalis L و .Mentha piperita L. با توجه به تاثير دو اسانس گياهي مورد توجه قرار گرفته اند
 Plodia interpunctella Hubnerروي الرو سن اولمختلف شب پره هندي، رهاسازي کنترل شده ي اين اسانس ها 

(Lepidoptera.: Pyralidae) سانس ها از حامل هاي پليمري بويژه نانواليافي است بررسي شد. اساس کاري اين پژوهش رهاسازي ا
که از روش الکترواسپينينگ بدست آمده است که مي توانند مشابه تارهاي عنکبوت درون يا روي بسته هاي مواد غذايي در انبار پخش 

ي از چند روز تا چند هفته از الياف شوند. اسانس ها در غلظت هاي باال در نانوالياف الکتروريسي شده تجمع يافته و براي يک دوره طوالن
درصد وزني اسانس ها را  15-33آزاد شوند. پلي الکتيک اسيد به عنوان حامل اسانس هاي گياهي، از پليمرهاي زيست سازگار بوده و 

روي  (PEOs)و اسانس خالص  (NFOs)درون نانو الياف بارگيري مي کند. اثر حشره کشي و دوام سانس هاي گياهي درون نانو الياف 
الروهاي مورد آزمايش براي يک دوره زماني بيشتر از چند هفته مورد بررسي قرار گرفت ودرصد مرگ و مير الروها در فواصل زماني 

ساعت  8ساعت روشنايي و  16، شرايط نوري %65±5و رطوبت نسبي  C1±27°زيست سنجي تحت شرايط دمايي مشخص ثبت شد. 
و  7/0اسانس هاي گياهي فرموله شده روي الروهاي شب پره هندي به ترتيب  50LTو  50LCاد که ميزان نتايج نشان د تاريکي انجام شد.

روز کامال از دست رفت در حاليکه بعد  14بعد از  PEOsبرابر بيشتر از غير فرموله هاست. طبق نتايج بدست آمده، اثرات حشره کشي  5/4
درصدي را روي جمعيت الروهاي مورد آزمايش ايجاد کرد. دوام اسانس در  93و مير  بطور ميانگين مرگ NFOsاز اين زمان فرموالسيون 

  M .piperitaهابرابر اسانس خالص بود.  در همه آزمايش 84/3حالت در حالت فرموله شده درون نانو الياف پليمري نيز به طور متوسط 
شده فوق در مقايسه با اسانس فرموله نشده، به طور معناداري تاثير کاراتري روي الروهاي سن اول داشت و ترکيبات گياهي فرموله 

خاصيت رهاسازي تدريجي و افزايش دوام تاثير در طول زمان را داشته و در انبار و غير انبار نيز باعث کنترل طوالني مدت آفت حتي در 
 نسل هاي بعدي نيز خواهد شد.

 فرموالسيون آهسته رهش.ي، نعنا فلفلي، : نانو پليمر، الکترواسپينينگ، مريم گلواژه های کلیدی
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 Diaphorina citri   (Kuwayama) بررسی کارایی پودر کائولین در کاهش جمعیت پسیل آسیائی مرکبات

 3سمیه رنجبر و2، مهدی ناصری1پورعلی محمدی

 شناسی کشاورزی، تهران، ایرانشرهپزشکی کشور، بخش تحقیقات حموسسه تحقیقات گیاه -1

 پزشکی، کرمان، ایرانتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، بخش تحقیقات گیاهمرکز  -2

 پزشکی، کرمان، ایرانمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان جیرفت، بخش تحقیقات گیاه -3

ali.mohammadipour@gmail.com 
 

 يکي از آفات مهم باغات مرکبات جنوب کشور  Diaphorina citri Kuwayama (Hem.: Psyllidae)ايي مرکبات، پسيل آسي
آورد، اما بيشترين اهميت ايران است که با تغذيه از شيره نباتي در پشت برگها و روي جوانه ها، خسارتهايي به درختان مرکبات وارد مي

پسيل مرکبات  کاهش جمعيتي خطرناک گرينينگ است. تحقيق حاضر تأثير پودر کائولين را براي آن به دليل انتقال باکتري مولد بيمار
داراي شرايط باغباني و متر و  4-5ساله و به ارتفاع  35 ليمو ترش محليدرختان براي انجام آزمايش از مورد ارزيابي قرار داده است. 

ها از . بلوکانتخاب شددرخت(  3رديف و هر رديف 2ه درخت ليمو ترش )اصل 6 باهاي آزمايشي پالت استفاده شد.مديريتي يکسان 
(، و شاهد )آب معمولي( ®درصد کائولين )سپيدان 7و  5، 3هاي ظتلمتر بودند. تيمارها شامل غ 150تا  100يکديگر داراي فاصله حدود 

پاشي محلول. کامل و پوره بودن آفت عمدتأ در مرحله حشرهپاشي با استفاده از تله زرد چسبنده تعيين گرديد. در اين زمابود. زمان محلول
انجام شد. براي ارزيابي تأثير تيمارهاي آزمايش، نمونه فرقونيتوسط سمپاش در سه نوبت )اسفند، فروردين و ارديبهشت( کامل درختان 

( و در پاشيروز بعد از محلول 28و  21، 14، 7نوبت در دوره هاي زماني  4پاشي و نوبت )يک روز قبل از محلول 5برداري از درختان در 
شاخه که هر  10 تکرارهر در کاهش تعداد تخم پسيل آسيايي مرکبات از  کائولين در مرحله اول جهت تاثيرانجام شد.  دو مرحله هم زمان
انداز متر از بين سايهسانتي 10طول به (هاي سبز روشن بازنشدههاي جوان يا کاسبرگحاوي برگ)و نورس هاي قديميشاخه حاوي برگ
در مرحله دوم براي بررسي ها بررسي شدند. تخمتعداد بررسي به آزمايشگاه منتقل و توسط استريوميکروسکوپ  جهتدرخت انتخاب و 

ت زنده سانتي متر از نظر تعداد حشرا 10شاخه بطول  10باغ تعداد از  مرکبات ياييآس پسيل کامل حشره جمعيت کاهش در کائولين تاثير
تيلتون  -با استفاده از فرمول هندرسون  هر تيمارحشره کامل در  از تخمريزيبازدارندگي صد ردو درصد تلفات سپس د. ششمارش و ثبت 

، %5درصد، تيمار کائولين  31-33بين  %3نتايج حاصل نشان داد درصد تلفات حشره کامل در طي دو سال براي تيمار کائولين  تعيين شد.
درصد  %3بود. نتايج بدست آمده در مرحله تخم، بيانگر اين مطلب مي باشد که در تيمار کائولين  57-61بين  %7تيمار درصد و  51

-12/60بين  %7درصد و تيمار  92/46-51/54بين   %5درصد، تيمار کائولين  28کاهش تخم گذاري حشره پسيل آسيايي مرکبات 
وجود ندارد. لذا دو الي سه بار محلول  %7و  %5ف معني داري بين دو تيمار کائولين بود. آنچه مسلم است در طي دو سال اختال 42/63

تواند خسارت پسيل هفته، مي 4تا  3درصد، به فواصل  5(، با غلظت WP ®پاشي درختان مرکبات با کائولين فرآوري شده )سپيدان
 آسيايي مرکبات را کاهش دهد.

 .، کنترلئولينبيماري گرينينگ، پودر کا ،Diaphorina citriپسيل آسيايي مرکبات، های کلیدی: واژه
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روی کنه  و نانوفرموالسیون آن Satureja hortensis L. (Lamiaceae) بررسی سمیت و دوام اسانس گیاه مرزه

  Tetranychus urticae Koch (Acari:Tetranychidae)ایتارتن دولکه

 4و محمد باقری 3، غالمرضا مهدوی نیا2، موسی صابر1زینب احمدی

 دانشجوی دکتری، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه،  -1

 استاد، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز،  -2

 دانشیار، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه،  -3

  ه،دانشیار، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغ -4

zeinabahmadi88@yahoo.com 

 

يکي از آفات بسيار مخرب و پلي فاژ در ايران و   Tetranychus urticae Koch (Acari:Tetranychidae)اي تارتن دو لکه کنه
اي گياهي هکند. امروزه استفاده از اسانساي وارد ميجهان است که همه ساله خسارت زيادي به گياهان زراعي، باغي و محصوالت گلخانه

ديگر خاصيت فرار بودن ماده موثر و اکسيده شدن سريع  از طرف .شوديکي از محورها و راهکارهاي مناسب در کنترل آفات محسوب مي
در مبارزه با آفات موجب افزايش کارايي، سازگاري بيشتر با محيط زيست و استفاده بهينه از آنها باعث گرديده است که فناوري هاي جديد 

و  (SEO) (.Satureja hortensis Lدر اين پژوهش اثر سميت تنفسي و ميزان دوام اسانس خالص مرزه )به دنبال داشته باشد.  آنها را
ميلي ليتر مورد  40هاي به حجم ( به روش تدخيني در ويالCS/ SEO/ TPP)حاوي کيتوسان/ تري پلي فسفات؛  نانوفرموالسيون آن

 8ساعت روشنايي و  16درصد و دوره نوري  65±5 نسبي درجه سانتيگراد و رطوبت 26±1يط دمايي ارزيابي قرار گرفت. آزمايش در شرا
مورد بررسي  ،پرورش يافتند( .Phaseolus vulgaris L)اي يک روزه که روي گياه ميزبان لوبيا ي تارتن دولکهروي کنهساعت تاريکي 

و براي نانو  75/5 و 57/3براي اسانس خالص مرزه عبارتند از  90LCو  50LCقرار گرفت. با توجه به نتايج حاصل از آزمايش ميزان 
. همچنين، جهت بررسي و مقايسه بودهوا ساعت  24در طي مدت زمان  ميکروليتر بر ليتر 25/77 و 31 فرموالسيون آن به ترتيب عبارتند از

اسانس  90LCبرابر غلظت  5اي از روي کنه تارتن دو لکهميزان دوام و اثر کشندگي اسانس خالص و نانو فرموالسيون آن به روش تدخيني 
ميکروليتر بر ليتر  75/28از نانو فرموالسيون اسانس که معادل همان مقدار ماده موثره )ميکروليتر بر ليتر هوا  2990و 75/28خالص برابر با 

جلوگيري از فرار اسانس ها درپوش ويال ها با ( است را بر روي کاغذ صافي تعبيه شده در قسمت داخلي درپوش ويال ريخته و جهت هوا
هاي ي ماده يک روزه بر روي برگ تازه لوبيا گذاشته شد و هر دو روز يک بار تعداد کنهعدد کنه 10پارافيلم پوشانده شد. در داخل هر ويال، 

مواد فرموله شده فاقد اسانس استفاده  عدد کنه ماده جايگزين کنه هاي مرده شد. براي شاهد از کاغذ صافي حاوي 10مرده شمارش شده و 
که سميت اسانس مرزه بسيار باال بوده، عالوه بر  استنتايج حاصل از آزمايش حاکي از آن تکرار انجام گرفت.  5گرديد. آزمايشات فوق در 

اسانس خالص نسبت به روز به روش تدخيني  10کشندگي به مدت  %50آن نانو اسانس با رهايش کنترل شده ماده موثره داراي بيش از 
 هاي رايج توصيه گردند.کشتواند به عنوان جايگزين مناسبي براي اسانس خالص و کنهها ميداشته است. بنابراين نانو فرموالسيون اسانس

 .يسنج ستيز ،يتنفس تيسم ون،ينانوفرموالس اسانس، ،يادولکه تارتن کنههای کلیدی: واژه
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ای های تغذیهپیریفوس، دیفلوبنزورون، هگزافلومورون و دلتامترین بر شاخصهای تماسی کلروتاثیر حشره کش

 Anagasta kuehniela (Lep.:Pyralidae)پره آرد شب

 2مریم عجم حسنیو 1بهرام اهلل توکلی

 دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود  -1
  شاهرودکده کشاورزی دانشگاه صنعتیپزشکی دانشاستادیار گروه گیاه -2

tavakoli.bahram69@gmail.com 
 

هاي آن هاي انباري در کشورهاي مختلف است. الرواز آفات مهم فرآورده Anagasta kuehniella (Lep.:Pyralidae)پره آرد شب
اي از فاکتورهاي مهم بررسي تاثير سموم بر هاي تغذيهکنند. شاخصحصوالت انباري و خشکبار وارد ميبا تنيدن تار خسارت زيادي به م

( ECI(، شاخص بازدهي تبديل غذاي بلعيده شده )RCR(، نرخ مصرف نسبي )RGRآفات است لذا در اين تحقيق مقدار نرخ رشد نسبي )
اي درآمده و سپس به پتري هاي دايره. در اين بررسي آرد به شکل ديسک( مورد آزمايش قرار گرفتFDIو شاخص بازدارندگي تغذيه )

 27ساعت در دماي  24ساعت داخل هود نگهداري و خشک شدند؛ سپس به مدت  12هاي تهيه شده به مدت ديش منتقل شد. ديسک
هاي کشنده و توسط غلظت درصد نگهداري و وزن هر ديسک پس از خشک شدن محاسبه شد. ديسکهاي آردي 70درجه و رطوبت نسبي 

داري شده بودند به عنوان ساعت گرسنه نگه 24عدد الرو سن سوم که به مدت  10زيرکشنده فرموالسيون هر يک از ترکيبات تيمار شد. 
هاي آردي دوباره توزين شدند. غلظت هاي روز الروها و ديسک 3ي منتقل شد. پس از هاي آردهاي حاوي ديسکيک تکرار به پتري

ترتيب به ppm 200و  100شنده و زير کشنده ترکيبات به کار رفته در آزمايش بر اساس آزمايشات زيست سنجي تعيين شد. غلظتهاي ک
 %25براي هر يک از ترکيبات بـود که  ppm 7و  20، 20، 30، 40ترتيب هاي زيرکشنده بهکشندگي داشتند. همچنين غلظت %65و  50%

، 116/0±001/0، 102/0±001/0ترتيب با ميانگين به  RGR ،RCR ،ECIبيشترين مقادير ppm 100کشندگي داشتند. در غلظت 

به ميزان   RCRو RGRمربوط به پاليزين بدست آمد. کمترين مقدار  88/42±64/1با ميانگين  FDIو کمترين مقدار  41/1±88

متعلق به سم ديميلين  98/44±42/3با ميانگين  ECIقدار عالوه کمترين ممربوط به دلتامترين بود. به 037/0±001/0و  001/0±027/0

 088/0±002/0، 076/0±003/0ترتيب با ميانگين به RCRو  RGRبيشترين مقدار  ppm 200حاصل شد. نتايج نشان داد که در غلظت 

لتامترين بدست آمد. کمترين و مربوط به سم د 015/0±001/0، 018/0±002/0مربوط به سم پاليزين بود و کمترين اين مقادير با ميانگين 

بود. کمترين و بيشترين  64/117±18/10، 24/87±69/5ترتيب با ميانگين مربوط به سموم پاليزين و دلتامترين به  ECIبيشترين مقدار

زير کشنده بر  هايبدست آمد. تاثير غلظت 48/92±7/0، 75/57±90/0ترتيب با ميانگينمربوط به سموم پاليزين و دلتامترين به FDIمقدار 

و  166/0±012/0و  149/0±005/0ترتيب به ECIو  RGR ،RCRاي شبپره آرد نشان داد که پاليزين بيشترين مقدار هاي تغذيهشاخص

، RGRنيز مربوط به سم پاليزين است. همچنين کمترين مقدار  65/24±751/0با ميانگين  FDIدارد و کمترين مقدار  را 1/4±57/89

RCR ،ECI و بيشترين مقدار 32/54±02/7، 064/0±005/0، 033/0±002/0رتيب تبهFDI   مربوط به سم  38/70±999/0با ميانگين
کش کم خطر براي هاي گياهي مانند پاليزين به عنوان حشرهکشرسد که حشرهدلتامترين بود. با توجه به نتايج بدست آمده به نظر مي

توانند مورد هاي کنترل اين آفت مياي شبپره بيد آرد در برنامههاي تغذيهير مناسب بر شاخصعالوه تاثپستانداران و محيط زيست و به
 استفاده قرار گيرند.

 اي، بيد آرد.: ترکيبات شيميايي، شاخص هاي تغذيههای کلیدیواژه
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 Helicoverpa armigera (Hϋbner)زیستی پارامترهایو برخی از  فعالیت سرین پروتئازبر   Bt اثر پنبه

(Lepidoptera: Noctuidae) 

 3ناهید واعظ  و2شیما رحمانی، 1سولماز عظیمی

 

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران. - 3و1

 .گروه گیاهپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران -2

s_azimi2007@yahoo.com 

 

 و پلي فاژ است که به زيهمه جا يآفت  Helicoverpa armigera (Hϋbner) (Lepidoptera: Noctuidae)غوزه کرم
هاي جايگزين کنترل اين آفـت بـه . استفاده از پنبه تراريخته، از جمله راهزندخسارت ميهاي گياهي از جمله پنبه ازگونهي بسيار

کشـي کـه کنند به دليل فعاليت حشـرههاي کريستالي را بيان ميکه پروتئين cry هايژنهاي شيميايي است. کشجاي استفاده از آفت

کش زيستي يا به طور غير مسـتقيم از طريـق ها به طور مستقيم به صورت آفتاند. آنداران آفت دارند، شناخته شدهبالپولک عليه الروهاي

زيست شناسي و فعاليت آنـزيم  برکوکر رقم  (تراريخته)  Bt ، اثر پنبهحاضر در بررسيشوند. مي     ان به کار گرفته بيان ژن در گياه
الروهـا از گوارشي کرم غوزه در آزمايشگاه مورد بررسي قرار گرفته اسـت. کل و سرين پروتئاز )تريپسين و کيموتريپسين( پروتئاز 

ساعت، معده ميـاني  48ترايخته( و پنبه غير تراريخته به عنوان شاهد تغذيه شدند. پس از )  Bt ابتداي تفريخ روي برگ گياه پنبه
سوبسـتراي  الروهاي سن چهار تشريح شده و به عنوان منبع آنزيمي مورد استفاده قرار گرفت. از آزوکازئين دو درصد بـه عنـوان

-SAAPFpNA (Succinyl-l-Ala-l-Ala- l-Pro و BApNA (Benzoyl-l-arginine-p-nitroanilide) عمــــومي و از

Phe-p-nitroanilide)  .نتايج به عنوان سوبستراهاي اختصاصي براي تشخيص به ترتيب، تريپسين و کيموتريپسين استفاده شد
به سنين مختلف، در پن يچنين الروهابرابر بيشتر از شاهد است. هم 11نشان داد مرگ و مير الرو سن دو در تيمار پنبه تراريخته 

فعاليت آنـزيم  بعالوه،. >P)001/0( تراريخته، به طور معني داري وزن کمتر و طول دوره زندگي بيشتري نسبت به شاهد داشتند

پروتئاز کل گوارشي از سن دو به بعد و فعاليت آنزيم هاي تريپسين و کيموتريپسين سنين پنج و شـش الروي در پنبـه تراريختـه 
وجود چهار ايزوفرم پروتئازي را در  mildly-denaturing gelatin/SDS-PAGE  .ا نشان دادنسبت به شاهد کاهش معني داري ر

الروهاي تغذيه شده با پنبه تراريخته را تاييد ها در تيمار پنبه تراريخته هم نتايج آنزيم سنجي الروهاي سنين مختلف تاييد کرد. اين ايزوفرم
هاي مختلف آفات بالپولکدار از جمله کرم غوزه پنبه و کـرم سـاقهدر گونه Cry 1Abسين که اثبات شده است که توکبا توجه به اين. کرد

اي دارنـد  در نتيجـه کـاهش وزن الروي و افـزايش طـول دوره الروي دور از انتظـار نيسـت. طـول دوره خوار ذرت، اثر بازدارندگي تغذيه
گيـاه پنبـه  ،بنابراين ، افزايش و وزن الروها در مقايسه با شاهد کاهش يافت.الروهايي که زنده مانده و از گياه تراريخته تغذيه اندک داشتند

تواند در مديريت کرم غـوزه پنبـه مـورد مي ،تاثيرات منفي معني داري در طول زندگي آفتبا به جاي گذاشتن  Bt هايحاوي ژن کريستال
ان پروتئين هاي سمي عليه آفت هدف را دارنـد مـي توانـد جـايگزين استفاده از گياهان تراريخته به دليل آن که توانايي بيتوجه واقع شود. 

  مناسبي براي کاربرد آفت کش هاي پايدار شيميايي باشد.

  Bacillus thuringiensis  ،کرم غوزه، پنبه تراريخته های کلیدی:واژه

  

mailto:s_azimi2007@yahoo.com
mailto:s_azimi2007@yahoo.com
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 :.Habrobracon hebetor  (Hymتاثیر آزادیرختین و تاکومی بر برخی از خصوصیات زیستی زنبور پارازیتوئید 

Braconidae) 

 2چهارسوقی اولین کریم و1رمضانی لیال ،1اراحمدیی فاطمه ،1سوهانی زندی نوشین ،1رستمی فاطمه

 خوزستان رامین طبیعی منابع و کشاورزی دانشگاه گیاهپزشکی، گروه-1
 خوزستان استان کشاورزی جهاد سازمان -2

 

يک زنبور پارازيتوئيد خارجي و پلي فاژ بوده، که براي کنترل آفات  Habrobracon hebetor Say (Hym.: Braconidae)زنبور 
اران در محصوالت زراعي و انباري مورد استفاده قرار مي گيرد. در استان خوزستان، اين زنبور پارازيتوئيد براي کنترل کرم دولکپالبراسته 

و کرم ساقه خوار اروپايي ذرت   .Sesamia sppکرم ساقه خوار ذرت در مزارع گوجه فرنگي و  .Helicoverpa sppميوه گوجه فرنگي 
Ostrinia nubilalis Hubner (Lep: Noctuidae) در برنامه هاي پرورش انبوه و رهاسازي دشمن طبيعي مورد استفاده قرار مي

مي روي طول عمر، باروري و نسبت جنسي آزاديرختين و تاکو در مزارع خوزستان شامل گيرد. دراين مطالعه، اثرات جانبي دوآفت کش رايج
مورد ارزيابي قرار گرفت. به اين منظور حشرات بالغ پارازيتوئيد از مزارع گوجه فرنگي جمع  H. hebetorحشرات بالغ زنبور پارازيتوئيد 

، در آزمايشگاه  Ephestia kuehniella Zeller (Lep.: Pyralidae)آوري شد و روي الروهاي سن آخرميزبان، شب پره بيد آرد 
ها، سطح داخلي پتري ديش هاي مورد استفاده به طور يکنواخت بوسيله غلظت هاي توصيه شده پرورش داده شد. براي انجام آزمايش
به ترتيب براي تاکومي و آزاديرختين( و آب به عنوان تيمار شاهد سمپاشي  پي پي ام 2000و  5/437مزرعه اي سموم مورد آزمايش )شامل 

سموم انتخاب شد. پتري ها به مدت  يهاي انجام شده براي پيدا کردن غلظت زير کشندهظت مورد آزمايش براساس پيش آزمايششد. غل
عدد الرو سن آخر شب  10ک جفت زنبور پارازيتوئيد نر و ماده روي يدقيقه در شرايط دمايي آزمايشگاه قرار داده شدند تا خشک شوند.  15

درصد و دوره روشنايي :  65±10درجه سلسيوس، رطوبت نسبي  26±1ها در دماي ي ديش رهاسازي شد. آزمايشپره بيد آرد درون هر پتر
تکرار انجام شد. پتري ديش هاي حاوي الروهاي سن آخر جديد هر روز در اختيار زنبورها قرار گرفت و اين  15ساعت( در  16: 8تاريکي )

اد تخم هاي گذاشته شده توسط زنبورهاي ماده به طور روزانه شمارش و يادداشت شد. نتايج کار تا زمان مرگ زنبور ماده ادامه يافت. تعد
اثر منفي نداشته ولي تعداد تخم هاي گذاشته  H. hebetorنشان داد که حشره کش ها روي نسبت جنسي و طول عمر زنبور پارازيتوئيد 

بور پارازيتوئيد را به طور معني داري کاهش داد. تعداد تخم هاي گذاشته شده تحت تاثير سموم متفاوت بود و آزاديرختين نرخ تخم ريزي زن
 نسبت مقدار. بود آزاديرختين و تاکومي کنترل، تيمار در تخم عدد67/22 ±22/7و 46/32 ± 27/8، 73/32±53/3 شده زنبور به ترتيب

 براساس اين نتايج ،  .شد محاسبه 48/0 ±07/0و 58/0±07/0، 44/0  ±014/0ترتيب به آزاديرختين و تاکومي شاهد، تيمارهاي در جنسي

 سم يک عنوان به تکميلي هاي بررسي از پس ميتواند H. bracon سم تاکومي با اثرات منفي کمتر روي نرخ  تخم ريزي زنبور پارازيتوئيد
 شود. گرفته درنظر .Helicoverpa spp دربرنامه هاي مديريت تلفيقي پروانهبخش  يدام

 ريزي.سزاميا، تخم آرد، بيد، نسبت جنسي  ی:واژه های کلید
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و اثر ترکیبی  Cuminum cyminumو زیره سبز   Foeniculum vulgareسمیت عصاره اتانولی گیاهان رازیانه

 Callosobruchus maculatusو   Tribolium castaneumها با خاک دیاتومه روی آن

 اناثمر سلیمان زاده و اروج ولیزادگفرشته خرّمی،   

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 fkhorrami.khorrami20@yahoo.com 

 

ترين آفات غالت در مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري نظير ايران يکي از مهم Tribolium castaneum Herbstشپشه قرمز آرد    
ترين آفات غالت به ويژه لوبيا چشم بلبلي نيز يکي از مخرب .Callosobruchus maculatus Fاي حبوبات سوسک چهار نقطهاست. 

توانند کميت، کيفيت و بازار پسندي محصول را گردد. اين آفات همچنين مياست که الرو آن سبب خسارت شديدي به اين محصول مي
هاي شيميايي معمول به خوبي مستند شده است و اين سموم سبب بروز مشکالت کشفات به حشرهکاهش دهند. از آنجا که مقاومت اين آ

و زيره  Foeniculum vulgare Millهاي اتانولي گياهان رازيانه گردند، لذا در اين تحقيق تاثير کشندگي عصارهاکولوژيکي زيادي مي
 .Cو   T. castaneumبا خاک دياتومه در مقابل افراد کامل  ها در تلفيقو اثر سينرژيستي آن .Cuminum cyminum Lسبز 

maculatus ( بررسي گرديد. عصاره  %55±5درجه سانتيگراد و رطوبت نسبي  27±1تحت شرايط آزمايشگاهي )5و تاريکي مطلق% 
ميلي ليتر اتانول استفاده  100ياه و گرم از پودر گ 5گيري اتانولي گياهان مذکور با استفاده از دستگاه سوکسله به دست آمد )در هر عصاره

( انجام شد. نتايج 2003هاي زيست سنجي بر اساس روش صبور )شد(. اتانول اضافي نيز توسط دستگاه روتاتوري تبخير گرديد. آزمايشمي
 25LCنرژيستي، ها افزايش يافت. براي بررسي اثر سينشان داد که نرخ مرگ و مير افراد کامل هر دو آفت با افزايش غلظت عصاره

( عصاره اتانولي رازيانه و زيره سبز به طور کامل با 25LCخاک دياتومه مخلوط گرديد. بدين منظور، غلظت زير کشنده ) 25LCها با عصاره
طور ها به ( خاک دياتومه با دانه25LCها مخلوط شدند، پس از تبخير حالل، غلظت زير کشنده )هاي گندم و لوبياي موجود در شيشهدانه

به  C. maculatusو   T. castaneumعدد حشره کامل  20دقيقه با دست تکان داده شدند. سپس،  5کامل مخلوط گرديد و به مدت 
هاي حاوي گندم و لوبيا چشم بلبلي وارد شدند. در نهايت، درب ظروف محکم بسته شد و در انکوباتور نگهداري گرديدند. ترتيب به شيشه

هاي رازيانه و زيره سبز براي شپشه آرد به عصاره 50LCها نشان داد که مقدار وز محاسبه شد. تجزيه پروبيت دادهمرگ و مير پس از دو ر
 850و  1853اي حبوبات اين مقدار به ترتيب ميکروليتر بر کيلوگرم دانه گندم و براي سوسک چهار نقطه 5/4891و  5/4779ترتيب 

 65/13به ترتيب  C. maculatusو  T. castaneumخاک دياتومه براي  50LCلبلي بود. مقدار ميکروليتر بر کيلوگرم دانه لوبيا چشم ب
گرم بر کيلوگرم بود. نتايج نشان داد که ترکيب خاک دياتومه با عصاره هر دو گياه براي هر دو آفت داراي اثر سينرژيستي بود؛ اما با  15/0و 

اي حبوبات تواند براي کنترل سوسک چهار نقطهولي رازيانه و زيره سبز با خاک دياتومه ميتوجه به مقادير به دست آمده، اختالط عصاره اتان
هاي کنترلي کم خطر به کار رود اما اين روش براي کنترل شپشه آرد به همراه تکنيک IPMمفيد باشد و به عنوان بخشي از استراتژي 

 عمال قابل اجرا نيست.

 يي، خاک دياتومه، اثر سينرژيستي.عصاره، گياهان داروهای کلیدی: واژه

  

mailto:fkhorrami.khorrami20@yahoo.com
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و زنیان  .Cuminum cyminum Lبررسی اثر تلفیقی خاک دیاتومه با پودر و اسانس بذور گیاهان زیره سبز 

Trachyspermum ammi I. Sprague روی دو آفت اصلی محصوالت انباری در شرایط آزمایشگاهی 

 ، فرشته خرّمی، اروج ولیزادگاناثمر سلیمان زاده

 وه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیهگر
 asmarsoleymanzade@yahoo.com  

 

بـه  .Tribolium castaneum Herbstو شپشـه قرمـز آرد  .Callosobrochus maculatus Fاي حبوبـات سوسک چهـار نقطـه
هاي اخير استفاده از مشتقات گياهان به عنوان جايگزين سموم شيميايي در کنترل آفات زنند. در سالمحصوالت انباري مختلفي خسارت مي

اسانس گياهان  با پودر و ®SilicoSecبسيار مورد توجه قرار گرفته است. در تحقيق حاضر اثر تلفيقي خاک دياتومه با فرموالسيون تجاري
روي حشرات کامـل شپشـه آرد و سوسـک Trachyspermum ammi I. Sprague و زنيان  .Cuminum cyminum Lزيره سبز 

کشـي پـودر بـذور و تاريکي، در سه تکرار بررسي شد. در بررسي اثـر حشـره 65± 5، رطوبت نسبي 27± 1اي حبوبات در دمايچهار نقطه
روز شمارش گرديد. نتايج نشان داد خاک دياتومه بـا  7گ و مير حشرات کامل در مورد هر دو آفت بعد از گياهان مذکور و خاک دياتومه، مر

اي حبوبات و شپشه آرد، گرم بر کيلوگرم ماده غذايي به ترتيب روي حشرات کامل سوسک چهار نقطه 273/0و 003/0معادل    50LCميزان
، 45/0اي حبوبات برابـر بـا گياهان زيره سبز و زنيان به ترتيب روي سوسک چهار نقطه پودر 50LCبيشترين اثر حشره کشي را دارد. مقدار 

ها، اسانس بـذور گياهـان بـا گرم بر کيلوگرم ماده غذايي بود .در بررسي سميت تنفسي اسانس 292، 5/264و روي شپشه آرد برابر با  45/3
 5سميت تنفسي آن ها روي حشرات کامل يک روزه در مورد هر دو آفـت در  استفاده از دستگاه کلونجر به روش تقطير با آب تهيه گرديد و

اسانس زيره سبز و زنيان روي حشرات کامل سوسـک چهـار نقطـه اي حبوبـات بـه  50LCساعت ارزيابي شد. مقادير  24غلظت و پس از 
کشي پودر گياهان اثر حشرهمد. نتايج نشان داد ميکروليتر بر ليتر هوا به دست آ 04/17،  40/14و روي شپشه قرمز آرد  64/0، 52/1ترتيب 

کشـي )خاصـيت موجب کاهش اثـر حشـرهدر شپشه آرد تلفيق پودر گياهان با خاک دياتومه همچنين کمتري نسبت به اسانس آنها داشت. 
مـوارد تلفيـق  تمـامدر  گرديد. با اين وجـود، کشي )سينرژيستي(اي حبوبات موجب افزايش اثر حشرهو در سوسک چهار نقطه آنتاگونيستي(

مرگ و مير ناشـي از اخـتالط طبق نتايج حاصل،  کشي )خاصيت سينرژيستي( شد.دياتومه موجب افزايش اثر حشره اسانس گياهان با خاک
 %33/20، %30و براي شپشه قرمز آرد بـه ترتيـب  %89، %78پودر زيره سبز و زنيان با خاک دياتومه براي سوسک چهار نقطه اي حبوبات 

و  %90، %70اي حبوبـات برابـر بـا تعيين گرديد. حاصل اين مقادير در اختالط اسانس اين گياهان با خاک دياتومه براي سوسک چهارنقطه
تواند نقش مهمي در حفاظت از دانه هاي ذخيـره به دست آمد. طبق نتايج حاصل خاک دياتومه مي  %80، %62/54براي شپشه آرد برابر با 

ه آفات طي مدت ذخيره سازي داشته باشد. همچنين تلفيق اسانس با خاک دياتومه باعث کاهش غلظت مورد نياز اسـانس شده در برابر حمل
 گردد. مي

 اي حبوبات، شپشه قرمز آرد.اسانس گياهي، اثر تلفيقي، خاک دياتومه، سوسک چهار نقطه های کلیدی:واژه
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تن دو لکهرکنه تا جدول زندگیرودیکلوفن روی پارامترهای کش پیریدابن و اسپیبررسی اثرات زیرکشندگی دو کنه

 Tetranychus urticae Khoch (Prostigmata: Tetranychidae)ای 

 4و محمد باقری 3، غالمرضا مهدوی نیا2، موسی صابر1زینب احمدی

 دانشجوی دکترا، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه، -1

 شکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریزاستاد، گروه گیاهپز -2

 دانشیار، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مراغه -3

  دانشیار، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه مراغه -4

zeinabahmadi88@yahoo.com 

 

به دليل کوتاه بودن دوره زندگي و پتانسيل از جمله آفات مهم کشاورزي است که  Tetranychus urticae Koch اي،لکهکنه تارتن دو
هاي انتخابي يکي از کشباالي توليدمثلي به بسياري از ترکيبات شيميايي مقاوم شده است. امروزه استفاده از غلظت هاي کم آفت

ثانيه  در  30دت ور سازي به مشود. در اين پژوهش، برگها با استفاده از روش غوطهراهکارهاي مناسب در مديريت آفات محسوب مي
هاي اسپيروديکلوفن و پيريدابن قرار گرفتند. جهت بررسي گرم ماده موثره بر ليتر از کنه کش 96/136و  25LC ،82/3هاي معرض غلظت

هاي زيرکشندگي انتخاب شدند. همچنين در اين آزمايش عدد کنه ماده زنده به صورت تصادفي براي آزمايش 25پارامترهاي جدول زندگي 
سانتي متر و در داخل پتري  2تارتن ماده تيمار شده به همراه يک عدد کنه نر يک روزه بر روي برگ هاي لوبيا به قطر يک عدد کنهاز 

ديش هايي که با پنبه مرطوب پوشانده شده بودند، استفاده شد. کنه ها روزانه روي برگ هاي تميز انتقال داده ميشدند و تعداد تخم هاي 
ها با آب ريخ شده، مدت زمان زنده ماني مراحل مختلف کنه تا زمان مرگشان مورد بررسي قرار گرفت. براي شاهد برگگذاشته شده و تف

 Co( و در شرايط دمايي  L.Phaseolus vulgarisاي روي گياه ميزبان لوبيا )ها و پرورش کنه تارتن دو لکهمقطر آغشته شد. آزمايش
 -صورت گرفت. داده ها بر اساس تئوري جدول زندگي سنيساعت تاريکي،  8عت روشنايي و سا 16و مدت  65 ± 5 %و رطوبت 26 1±

(، APOPگذاري )مرحله رشدي دو جنسي تجزيه و تحليل شدند. نتايج حاصل از آزمايش نشان داد که دوره کنه کامل ماده قبل از تخم
 12/0روري کنه تارتن دو لکه اي تيمار شده با پيريدابن  به ترتيب ( و همچنين باTPOPها از بدو تولد )گذاري مادهکل دوره قبل از تخم

داري با پيريدابن( داراي اختالف معني APOP)به غير از  94/2روز و  38/9زوز، 08/0و اسپيروديکلوفن به ترتيب  06/5روز و  5/10روز، 
( و نرخ متناهي 0R(، نرخ خالص توليد مثل )rمعيت )دارند. همچنين نرخ ذاتي افزايش ج 93/17روز و  67/7روز، 13/0شاهد به ترتيب 
)بر روز( و در تيمارهاي پيريدابن و اسپيروديکلوفن به ترتيب  26/1)فرد( و  76/10)بر روز(، 23/0(  به ترتيب در شاهد افزايش جمعيت )

بوده است. نتايج آزمايش حاکي از اثرات منفي دو )بر روز(  05/1)فرد( و 74/1)بر روز(،  05/0)بر روز(،  03/1)فرد(،  3/ 19)بر روز(، 029/0
باشد. بنابراين مي توان پيريدابن و اسپيروديکلوفن را به عنوان کنه کش هاي موثر در کنترل تميار بر روي پارامترهاي اندازه گيري شده مي

 جمعيت کنه تارتن توصيه نمود.

 دگي، پيريدابن و اسپيروديکلوفن.اي، جدول زنزيرکشندگي، کنه تارتن دو لکه های کلیدی:واژه
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 Aphis ، شته سیاه باقال Aphis neriiبررسی اثر سمیت تماسی آفت کش گیاهی دایابون روی شته زرد خرزهره 

fabae  و شکارگر آنها، کفشدوزک هفت نقطه ای Coccinella septempunctata 

 3 لیچ خانیمرتضی ق و 2مریم نگهبان ،1سعید محرمی پور ، 1مریم وهابی مشهور

 ، دانشکده کشاورزی، گروه حشره شناسی کشاورزیتربیت مدرس دانشگاه -1
 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور -2
 پیشوا –دانشگاه آزاد اسالمی واحد ورامین  -3

maryamvm88@yahoo.com 

 

از آفات برخي   Scop. Aphis fabae  (Aphididae: Hemiptera)سياه باقال  و شته  boyer Aphis nerii شته زرد خرزهره
گياهان زينتي مانند شمشاد و خرزهره مي باشند که ساليانه خساراتي به اين گياهان در فضاي سبز شهري وارد مي کنند. کفشدوزک هفت 

کارگرهاي مهم اين شته ها مي باشد که در از ش  L.(Coccinllidae: Coleoptera)  Coccinella septempunctataنقطه اي 
 رايج ترينکنترل شيميايي از مرحله الروي و بلوغ از شته هايي که روي سرشاخه و برگ گياهان فعاليت مي کنند تغذيه مي نمايد. 

 امن و مناسبراهکاري  يهآفت کش هاي گياه پااستفاده از ، ترکيبات شيميايي  زيان بار به دليل آثار باشد.مي تاهاي مديريت اين آفروش
نترل اين آفات به نظر مي رسد. در اين پژوهش سميت تماسي يک حشره کش گياهي جديد، تحت عنوان دايابون )امولسيون براي ک

EC10%  تهيه شده از روغن هاي گياهي، روي حشرات کامل دوگونه، الرو سن چهارم و حشرات کامل  کفشدوزک هفت نقطه اي ،)
درصد کشندگي بر اساس فواصل لگاريتمي بدست آمد. سپس طي  80تا  20ر گرفت. در آزمايش هاي مقدماتي، غلظت مورد مطالعه قرا

آزمايش در سه تکرار و پنج غلظت انجام و  ساعت پس از تيمار بدست آمد. 50LC(  24(درصد کشندگي 50آزمايش زيست سنجي غلظت 
هايي که مرگ و براي حشرات مورد آزمايش در غلظت 50LCمقادير   ي قرار گرفت.ساعت مورد بررس 24شمارش افراد زنده و مرده پس از 

  50LCهمچنين حشرات زنده مانده در آزمايش تعيين   محاسبه شد. SAS 6.12درصد را داشتند با استفاده از نرم افزار  20 -80مير بين 

روي حشره کامل    50LCدند. مطابق نتايج بدست آمده، مقادير در پتري هاي جداگانه نگه داري شده و از نظر ميزان توليدمثل بررسي ش
بود و حشرات زنده مانده در مقايسه با شاهد کاهش توليد   پي پي ام  4130و  4590شته زرد خرزهره و شته سياه باقال به ترتيب معادل  

شته ها، سبب  کاهش تخم گذاري و درنتيجه کاهش  به نظرمي رسد استفاده از اين حشره کش با تاثير بر فيزيولوژي بدنمثل نشان دادند. 
براي هر دو گونه شته، تاثيري در مرگ و مير حشرات   )80LC( درصد کشندگي  80غلظت  همچنين  جمعيت آنها بر گياه  آنها مي شود.

نترل شته ها ، سبب براي ک درصد کشندگي  80کامل و الرو سن چهارم کفشدوزک هفت نقطه اي نداشت. بنابراين استفاده از غلظت 
مرگ و مير کفشدوزک هفت نقطه اي نخواهد شد. با توجه به مضرات سموم شيميايي براي کنترل آفات، ضرورت توليد و استفاده از آفت 

کش کش هاي گياهي سالم و بي خطر براي شکارگرها و پارازيتوئيدها وجود دارد. لذا پيشنهاد مي شود که مطالعات الزم درباره کاربرد آفت 
هاي گياهي براي کنترل آفات مهم فضاي سبز شهري انجام شده  و جايگزين هاي مناسب و بي خطر براي آفت کش هاي شيميايي 

 معرفي و استفاده شوند.

 دايابون، شته، سميت تماسي. های کلیدی:واژه
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 Tuta فرنگی،وجهگ برگ مینوز پرهشب روی( Zataria multiflora) آویشن شیرازی گیاهی اسانس تنفسی سمیت

absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) 

 4و علیرضا عسکریان زاده 3، جابر کریمی2، حبیب عباسی پور*1سمیرا گودرزوند چگینی

 دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران -1
 د، استادیار و دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایرانبه ترتیب استا -4و  3، 2 

s.gudarzich@gmail.com  
 

، سيب، يکي از آفات مهم گوجه فرنگيTuta absoluta (Meyrick)(Lepidoptera: Gelechiidae) مينوز برگ گوجه فرنگي، 
باشد. يکي از ابزارهاي اصلي در مديريت اين آفت استفاده از با اهميت اقتصادي بااليي مي Solanaceaeزميني و ساير گياهان خانواده 

شود. هاي شيميايي به سرعت منجر به بروز مقاومت آفت مياستفاده متوالي  از حشره کشباشد هرچند که  هاي مصنوعي ميحشره کش
تر هاي شيميايي با سميت کمهاي گياهي در کنترل آفت جايگزين مناسبي براي حشره کشرکيباتي با منشا طبيعي مانند اسانساستفاده از ت

آويشن شيرازي روي  شوند. در اين تحقيق، سميت تنفسي اسانسروي موجودات غير هدف و ماندگاري کم در محيط زيست محسوب مي
به روش  (Clevenger)مورد بررسي قرار گرفت. اسانس گياه با استفاده از دستگاه کلونجر مراحل تخم، الرو سن دوم و حشره کامل 

ساعت روشنايي و  16درصد و دوره نوري  65±5درجه سلسيوس، رطوبت نسبي  27±2ها در دماي کليه آزمايشتقطير با آب استخراج شد. 
ميلي  1800)درون برگ( و تخم ها در ظروف پالستيکي ماکرو ساعت تاريکي انجام شد. سميت تنفسي اسانس روي الروهاي سن دوم  8

عدد تخم بودند و براي  20عدد الرو سن دوم يا  10هاي حاوي تونل الروي با ها به طور جداگانه محتوي برگليتري تست شد و ظرف
عدد الرو  10تري که محتوي ميلي لي 600هاي سن دوم )بيرون برگ( و حشرات کامل آزمايشات زيست سنجي در ظروف شيشه اي الرو

هاي صافي به قسمت داخلي ظروف چسبانده شد. کاغذ هاي سن دوم )بيرون برگ( يا حشره کامل به طور جداگانه بود؛ انجام گرفت. کاغذ
روي مراحل ميکروليتر بر ليتر هوا به ترتيب  2تا  1و  5/2تا  8/0،  10تا  2، 640تا  20هاي مختلف اسانس در دامنه بينصافي به غلظت

تخم، الرو سن دوم درون تونل برگ، الرو سن دوم به صورت مستقيم و حشره کامل، آغشته شد و هر غلظت با سه تکرار به همراه شاهد 
براي تخم، الرو سن دوم )درون و بيرون گ( و حشره کامل اين آفت  50LCساعت شمارش و مقادير  48تلفات بعد از  ميزان آزمايش شد.

براي تخم، الرو سن دوم درون برگ، الرو سن دوم بيرون برگ و  50LCميزان ها نشان داد جزيه و تحليل پروبيت دادهمحاسبه شد. ت
هر کدام از اسانس ها  در ترکيبات گياهي. نوع و ميزان درصد ميکروليتر بر ليتر هوا بود 37/1و  26/1، 44/4، 26/60حشره کامل به ترتيب 
درصدCarvacrol (37/14  ،)درصدThymol (52/33  ،)آويشن شيرازي در اسانس  .تعيين گرديد GC/MSبا استفاده از دستگاه 

Linalool (08/11  ،)درصدγ.- terpinene (50/8  جزو   )ند. نتايج ما نشان داد که مرحله حشره کامل ترکيبات شيميايي عمده بوددرصد
تر از تخم و الرو سن دوم سبت به اسانس آويشن شيرازي خيلي حساسو الروهاي سن دوم بيرون برگ شب پره مينوز برگ گوجه فرنگي ن

 درون برگ آفت بودند. 

 فرنگي.گوجه برگ مينوز پرهشب يرازي،ش يشنآو ي،تنفس يت: اسانس، سمکلیدی های واژه
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و سوسک توتون   Oryzaephilus surinamensisاثر حشره کشی پودر پوست میوه نارنج روی شپشه دندانه دار 
Lasioderma serricorne 

 2و مهدی کبیری رئیس آباد2، بهنام امیری بشلی1کناریکللیال دوستدار 

 پزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریدانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی،گروه گیاه -1

 پزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریاستادیار گروه گیاه -2

 شناسی، گروه گیاهپزشکی، دانشگاه محقق اردبیلیدانشجوی دکتری حشره -3
eilaryamomyson@yahoo.com 

 

هاي مناسب براي سموم شيميايي در کنترل آفات انباري، توجهات به گياهان و به خصوص ترکيبات آنها به دنبال استفاده از جايگزين
 دو  Lasioderma serricorne (F.)سوسک توتونو  L. Oryzaephilus surinamensisدار دندانه شپشهافزايش يافته است. 

هاي الروي خود خسارت سخت بالپوش مهم آفت انباري هستند که ضمن تغذيه از محصوالت مختلف با به جا گذاشتن فضوالت و پوسته
کشي پودر پوست ميوه نارنج روي شپشه اين تحقيق با هدف بررسي قابليت حشره کنند.جبران ناپذيري را به محصوالت انباري وارد مي

از درختان  Citrus aurantium هاي نارنجميوهاست. تيمار  انجام شده 6تکرار و  4در شرايط آزمايشگاهي، با دار و سوسک توتون دندانه
ني شده و پوست ميوهآوري شدند و پس از شستشو با آب، پوست کجمع 94و پاييز  93پاسي نشده در شهرستان ساري طي فصل پاييز سم

وسيله آسياب برقي پودر ها بهها در دماي اتاق و دور از نور مستقيم خورشيد خشک شدند. براي هر بار آزمايش زيست سنجي، پوست ميوه
، 50000)  گرم ماده غذايي، معادل 20گرم به ازاي  2/0و3/0، 45/0، 67/0، 1هاي مورد استفاده براي هر کدام از آفات غلظت شدند.

. درنظر گرفته شد گرم به ازاي يک کيلوگرم ماده غذايي( و همچنين غلظت صفر به عنوان شاهدميلي 1000و  15000، 22500، 33500
 يکسانتيمتر و ارتفاع  8اي به قطر دهانه گرم دانه گندم مخلوط شده و در ظروف پتري شيشه 20هاي فوق به ترتيب  با هريک ازغلظت

عدد حشره کامل 12سپس مرتبه تکرار شدند.  4ها اين آزمايشدر ظروف شاهد فقط ماده غذايي )گندم( ريخته شد. و  سانتيمتر ريخته شدند
درصد منتقل شده و  65±5و رطوبت نسبي  27±2شد. ظروف به ژرميناتور با دماي ها قرار دادهيک تا سه روزه درون هر کدام از پتري

هاي زيست سنجي نشان نتايج حاصل از تجزيه دادهساعت از زمان تيمار، شمرده و ثبت شد.  72سپس تعداد حشرات مرده و زنده با گذشت 
براي ساعت پس از تيمار،  72و مير کمترين و بيشترين ميزان مرگو مير افزايش پيدا کرد. داد با افزايش زمان تيمار و غلظت، ميزان مرگ

درصد  100و  11/36درصد و براي سوسک توتون با همين ترتيب  100و  23/22ت به ترتيب در کمترين و باالترين غلظدار شپشه دندانه
ساعت پس از تيمار بترتيب  72با گذشت  50LCميزان با استفاده از تجزيه پروبيت تخمين زده شد.   50LCميزان  و مير برآورد شد.مرگ

نتايج نشان داد قابليت کشندگي پودر پوست ميوه رآورد شد. ميلي گرم بر يک کيلوگرم ماده غذايي ب 12500و  14700براي حشرات نامبرده 
با توجه به خسارت باالي آفات انباري و اثر سوء باشد. بر اساس نتايج بدست آمده و نارنج براي کنترل هر دو آفت مورد آزمايش زياد مي

 گردد.اري محسوب سموم شيميايي، استفاده از ترکيبات گياهي مي تواند راهي مناسب براي کنترل آفات انب

 : سميت تدخيني، آفت انباري، ترکيبات گياهي.های کلیدیواژه
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 Oryzaephilusدارو شپشه دندانه Sitophilus oryzaeروی شپشه برنج  Mana)®( اثر دورکنندگی قرص گیاهی مانا

surinamensis 

 3و مهدی کبیری رئیس آباد2، بهنام امیری بشلی1کناریکللیال دوستدار 

 پزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی،گروه گیاهد -1

 پزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریاستادیار گروه گیاه -2

 شناسی، گروه گیاهپزشکی، دانشگاه محقق اردبیلیدانشجوی دکتری حشره -3
eilaryamomyson@yahoo.com 

 

مي حمله کرده و به آنها خسارت ميهاي گوناگون گياهي و دافاژ هستند که پراکنش وسيعي دارند و به فرآوردهحشرات انباري آفاتي پلي
و شپشه  L. Sitophilus oryzae) (روي شپشه برنج  Mana®رسانند. اين تحقيق با هدف مطالعه اثر دورکنندگي قرص گياهي مانا 

  Mana®تکرار انجام شد. قرص گياهي مانا  4تيمار و  4در شرايط آزمايشگاهي با   Oryzaephilus surinamensis  (.L)دندانه دار 

ه، زردچوبه و  اند از دارچين، فلفل، زيرترکيبات موثر قرص گياهي دورکننده آفات انباري عبارتاز شرکت کيميا سبز آور تهران تهيه شد. 
گياه را در قالب يک قرص گياهي درآورده  4شرکت کيميا سبزآور براي اولين بار در کشور اين گرم ميباشد.  2/4وزن متوسط هر قرص 

 دو سانتيمتر که توسط 4×8×4براي برآورد اثر دورکنندگي قرص گياهي مانا، از سه ظرف پالستيکي مستطيلي شکل کوچک به ابعاد است. 
سانتيمتر به هم متصل شده بودند، استفاده شد. براي هر کدام از آفات از چهار غلظت  4و طول  5/1له پالستيکي شفاف به قطر قطعه لو

استفاده  )گرم ماده غذايي 100گرم بر  04/0و  09/0، 19/0، 48/0 (گرم ماده غذايي معادل  10گرم در  004/0و  009/0، 019/0، 048/0
عدد حشره  12در ظرف وسط نيز  غذايي )شاهد( و در ظرف ديگر ماده غذايي همراه با قرص قرار داده شد. شد. در يکي از ظروف ماده

ساعت پس از زمان تيمار  24و  12، 9، 6، 3، 1کامل يک تا سه روزه قرار داده شد. سپس تعداد حشرات در دو سمت ظرف با گذشت 
، تعداد Ncمحاسبه شد. در اين فرمول،  PR=[(Nc-Nt)/(Nc+Nt)]×100شمارش و ثبت شد. درصد دورکنندگي بر اساس معادله 

است. در گروه بندي ترکيبات بر اساس درصد دورکنندگي، گروه ، تعداد حشرات روي سطح تيمار شدهNtحشرات روي سطح تيمار نشده و 
 IVدرصد(، گروه  60تا  1/40) IIIگروه درصد(،  40تا  1/20) IIدرصد(، گروه  20تا  1/0) Iدرصد دورکنندگي(، گروه 1/0)کمتر از  0
ساعت پس  24باشند. درصد دورکنندگي در چهار غلظت به کار رفته، درصد دورکنندگي( مي 100تا  1/80) V درصد( و گروه 80تا  1/60)

، 34/33، 33/8دار به ترتيب درصد و براي شپشه دتداته 50و  5/37، 67/16، 33/8ترتيب از تيمار براي شپشه برنج از غلظت پايين به باال به
گرم ماده  100گرم بر  04/0درصد دورکنندگي ايجاد کردند. در اين زمان، ميانگين درصد دورکنندگي باالترين غلظت ) 67/66و  34/58

مان ساعت پس از ز 24ها بود. ميانگين درصد دورکنندگي چهار غلظت به کار رفته، غذايي( به طور معني داري بيشتر از ساير غلظت
درصد برآورد شد که براي تعيين گروه دورکنندگي،  67/41و 12/28دار بترتيب آزمايش براي حشرات کامل شپشه برنج و شپشه دندانه

هاي شش گانه تقسيم بندي اثرات دورکنندگي قرار گرفت. نتايج نشان داد حساسيت شپشه دندانه دار از گروه IIIو  IIهاي بترتيب در گروه
 گياهي بيشتر از شپشه برنج بود.  به اين ترکيب

 هاي کليدي: آفات انباري، دورکنندگي، غلظت، ترکيبت گياهي.  واژه

  

mailto:eilaryamomyson@yahoo.com
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های و نانوکپسولغیرفرموله  Rosmarinus officinalis (Lamiaceae) یرزمار گیاه اسانسسمیت تماسی  ارزیابی

 Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera:Tenebrionidae) حشرات کامل شپشه آرد آن روی

 2و مهدی خوبدل 1سید محمد احسائی

 دانشجوی دکتری گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران -1

  ایران تهران ، )عج( ، ...ا بقیه پزشکی علوم دانشگاه بهداشت، تحقیقات دانشیار مرکز -2

. smahsaei@gmail.com 

 

يکي از آفات مهم انباري در سراسر جهان است.  Tribolium castaneum (Herbst) (Col.:Tenebrionidae)د شپشه قرمز آر
-تدخيني، تماسي، دورکننده و بازدارنده تغذيه عمل کرده و رشد جمعيت حشره را تحت تأثير قرار مي سميتبه صورت  هاي گياهياسانس

به عنوان جايگزين براي ترکيبات  شيميايي مصنوعي هستند که کمترين خطر را براي  هاي مناسبهاي گياهي يکي از گزينهاسانس دهند.
چون فراريت زياد، حالليت کم در آب و مستعد به اکسيداسيون بوده و هاي گياهي داراي معايبي هممحيط زيست دارند. اسانس

پژوهش حاضر، ترکيبات شيميايي، خصوصيات فيزيکوشيميايي در لذا تواند اين مشکالت را برطرف نمايد. نانوفرموالسيون اين ترکيبات مي
نانوفرموله شده روي  و غيرفرموله Rosmarinus officinalis (L.) (Lamiales:Lamiaceae) رزماريو سميت تماسي اسانس گياه 

گير ده از دستگاه اسانسبا استفا يرزمارمورد بررسي قرار گرفت. اسانس گياه    T. castaneum حشرات بالغ آفت انباري شپشه آرد
به منظور شناسايي اجزا تشکيل دهنده اسانس گياهي رزماري از دستگاه گاز اي )کلونجر( به روش تقطير با آب استخراج شد. شيشه

، پينن-اجزاي اصلي تشکيل دهنده اسانس رزماري به ترتيب آلفا استفاده گرديد. (GC-MS)کروماتوگراف متصل به طيف سنج جرمي 
ها با استفاده از روش نانوبارش و پليمر پلي کاپروالکتون به عنوان پوشش تهيه . نانوکپسولوربنن بودند-و سيس کامفور نئول،سي-8و1

گيري شد. اندازه ذرات با استفاده از روش تفرق نوري سانتريفيوژ کردن اندازه -درصد ميزان اسانس کپسوله شده با روش فيلتر .ندشد
درصد، تاريکي و  70±5درجه سلسيوس، رطوبت نسبي  27±3ها در دماي سنجيزيست تعيين گرديد. سايزرزتا اه با دستگ (DLS)ديناميک 

هاي به کار غلظت مختلف از اسانس فرموله شده و غيرفرموله به همراه شاهد انجام شد. غلظت 5در قالب طرح کامال تصادفي با استفاده از 
يبر سانت تريکروليم 93/4،  19/4،  56/3، 03/3،  02/3) تريکروليم 76/148، 47/126، 64/107، 62/91،  28/91 هايغلظترفته شامل 

باشند. ميساعت  24در  اسانس نانوفرموله يبراها )با رعايت ميزان اسانس کپسوله شده( همين غلظتو  رفرمولهياسانس غ براي مربع( متر
استفاده متر مربع يسانت 17/30با قطر  کيواتمن شماره  يکاغذ صاف بوده و ازمتر يسانت 7با قطر  يشامل ظروف پتر شيآزما يهاواحد
 145ه اسانس گياه رزماري شد لياندازه نانوذرات تشک نيانگيمسن بود. حشره بالغ هم 15تکرار و هر تکرار شامل  4هر غلظت در  شد.

شد. نتايج حاصل از زيست سنجي نشان داد که سميت برآورد ه از مقدار اولي درصد 2/78 مقدار اسانس کپسوله شده. به دست آمدنانومتر 
درصد مرگ ومير ، ها است و با افزايش غلظتداري بيشتر از اسانس غيرفرموله در تمامي غلظتتماسي اسانس نانوفرموله به طور معني

و  3/78رفرموله و نانوفرموله به ترتيب موجب (، اسانس غيمربع متريبر سانت تريکروليم 93/4که در بيشترين غلظت )طوريافزايش يافت. به
تواند فرموالسيوني مناسب براي مديريت آفات انباري هاي اسانس رزماري ميساعت تيمار شدند. نانوکپسول 24درصد تلفات پس از  100

 تعداد و غلظت کش، کاهشتکنترل شده آف شيرهاهاي ايمني توليد کرد که موجب توان فرموالسيونباشد. با استفاده از اين تکنيک مي
 .شوندمي کشآفت کاربرد دفعات

 آفت انباري. کش گياهي، نانوبارش،حشره های کلیدی:واژه
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 .Eurygaster integriceps Put. (Hemتاثیر اندازه بدن بر ذخایر انرژی و نقطه فوق سرمای سن گندم 

Scutelleridae) 
  دهقان و طاهره علمشاهی مرتضی موحدی فاضل، مهدیه کمالی ، کبری فتوحی

 زنجان، دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی
k.fotouhi@yahoo.com 

 

کند. با توجه به اينکه سن درصد خسارت وارد مي 50-90از آفات مهم گندم است که به ميزان  Eurygaster integricepsسن گندم 
د، لذا ميزان بقاء آنها در زمستان متناسب با مقادير ذخاير انرژي و مرتبط با اندازه آنها کنگندم زمستان را به صورت حشره کامل سپري مي

هاي مهمي از حشره از قبيل بقاء، افزايش باروري، موفقيت در جفتخواهد بود. اندازه بدن يکي از پارامترهاي ذاتي مهم است که ويژگي
دهد. همواره يک ارتباط متابوليکي بين اندازه بدن حشره، وزن و اندوخته قرار مي هاي محيطي را تحت تاثيرگيري و مقاومت در برابر تنش

-ميها در کنار هم بقا حشره را تضمين کند و اينو ذخاير انرژي را تعيين مي يپروتئين منابعغذايي وجود دارد که در نهايت ميزان کلي 

دهنده مقاومت به سرما، معادل اولين دماي زير صفري است که بدن حشره در به عنوان يکي از فاکتورهاي نشاننيز نقطه فوق سرما د. نماين
زند و در گروهي از حشرات منجر به مرگ آنها خواهد شد. يکي از راهبردهاي اتخاذ شده از سوي حشرات جهت سپري آن دما يخ مي

در آزمايش حاضر، تاثير اندازه بدن بر ميزان  است.ماني آنها دارند، تنطيم دماي انجماد آنهنمودن فصل زمستان که نقش مهمي در زنده
 ذخاير انرژي و مقاومت به سرماي حشرات کامل سن گندم مورد بررسي قرار گرفت. ميزان قند، گليکوژن، چربي و پروتئين موجود در بدن

آزمايشات به لي تعيين گرديد.  ها نيز طبق روشنقطه فوق سرماي سن .تعيين گرديد حشره بدن تر وزن گرم بر گرمميلي حسب حشرات بر

( و mg 80و ماده= mg70 هاي کوچک )با وزن تقريبي نر=و اندازه بدن )سن متغيره شامل جنسيت )نر و ماده( دوصورت آزمون فاکتوريل 
در قالب رما، براي ذخاير انرژي و ده تکرار براي نقطه فوق ستکرار پنج در ( mg 150و ماده= mg 110هاي بزرگ )با وزن تقريبي نر=سن

، (p<0.05)داري تحت تاثير وزن و جنسيت سن گندم قرار دارد نتايج نشان داد که مقدار چربي بطور معنيطرح کامال تصادفي اجرا گرديد. 
هاي بزرگ با ميانگين و کمترين ميزان چربي در سن 61/4±72/47(mg/g)هاي کوچک با ميانگين بطوريکه بيشترين ميزان چربي در سن

(mg/g) 61/4±31/32 هاي ها و نرها بترتيب با ميانگيندار جنسيت بصورتي بود که مادهمشاهده گرديد. همچنين تاثير معني
(mg/g)61/4±98/47  و(mg/g) 61/4±05/32  بيشترين و کمترين مقدار چربي را به خود اختصاص دادند. ميزان گليکوژن نيز تحت

هاي ماده کوچک با ميانگين ، بطوريکه بيشترين ميزان گليکوژن در سن(p<0.05)رار گرفت تاثير وزن، جنسيت و اثرات متقابل آنها ق
(mg/g)79/1±68/20 هاي نر بزرگ با ميانگين و کمترين ميزان در سن(mg/g) 79/1±29/5  مشاهده گرديد. ميزان پروتئين نيز تحت

و کمترين  19/1±63/16(mg/g)پروتئين در نرها با ميانگين بطوريکه بيشترين ميزان . (p<0.001)تاثير فاکتور جنسيت قرار گرفت 
داري بر فاکتورهاي اندازه بدن، جنسيت و اثرات متقابل آنها تاثير معنيمشاهده گرديد.   19/1±56/6(mg/g)ها با ميانگين ميزان در ماده

ربي و گليکوژن بيشتري را متناسب با وزن خود هاي کوچکتر ميزان چنتايج نشان داد که سن نداشته است.و ميزان قند نقطه فوق سرما 
 اند.ذخيره کرده

 ي فوق سرما و اندازه بدن.چربي، کربوهيدرات، پروتئين، سرماسختي، نقطههای کلیدی: واژه
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تحت تاثیر  Neoseiulus californicus (Acari:phytoseiidae)مطالعه پارامترهای جدول زندگی کنه شکارگر 

 پیریدابن و اسپیرومسیفن  های زیر کشندهغلظت

  2و علی اصغر طالبی 1، رضا صادقی1، کتایون خردمند1مریم قدیم ماللو

 گروه حشره شناسی و بیماریهای گیاهی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران -1
 گروه حشره شناسی دانشگاه تربیت مدرس -2

 

ه هاي شيميايي سموم بايد حداقل سميت را براي شکارگر داشته باشند به منظور استفاده توام از گونه هاي شکارگر و کنه کش ها، باقيماند
و  پيريدابناثرات زير کشندگي  طور جمعيت کنه تارتن بار ديگر افزايش نيابد.تا از نابودي و کاهش جمعيت شکارگر جلوگيري شده و همين

شرايط آزمايشگاهي مورد ارزيابي واقع شد )در دماي تحت  N. californicusبر روي پارامترهاي جدول زندگي کنه شکارگر اسپيرومسيفن
ها بر اساس تئوري جدول ساعت تاريکي(. داده 8و  روشنايي ساعت 16 نوري دوره و درصد 65±5نسبي رطوبت سلسيوس، درجه 1±25

غلظتهاي کشنده ام شد. . مقايسه ميانگين ها با استفاده از روش بوت استرپ انجمرحله رشدي دوجنسي تجزيه و تحليل شدند -زندگي سني
 و  5LC ،10LC ،15LCمحاسبه شدند. و اسپيرومسيفن ور کردن برگ در پيريدابن و زير کشنده توسط آزمايشات زيست سنجي با غوطه

50LC  روز و در تيمارهاي 52/16. دوره تخمريزي در شاهد پي پي ام بودند  123/204و  476/74، 676/58، 207/41 ترتيبه بدر پيريدابن 

5LC 94/15  ،10LC 90/13  15وLC 12/12  21/27، 23/33و در تيمارهاي ذکر شده بترتيب  1/36روز بود. دوره باروري در شاهد ،
، نرخ ناخالص (λ)نرخ متناهي افزايش جمعيت ،   (r)با استفاده از غلظتهاي زير کشنده پيريدابن، نرخ ذاتي افزايش جمعيت روز بود. 95/21

 ترتيببه 10LC،  44/17و  76/23، 2548/1 ،2269/0 ترتيببه 5LCدر تيمارهاي  )0R(نرخ خالص توليدمثل و  )GRR(توليد مثل 

، 2452/0ترتيب بهمقدار شاهد  کمتر از 34/9و  54/15، 2014/1، 1833/0ترتيب به 15LC و بود 59/13و  76/20، 2358/1، 2115/0
پي پي ام  779/53و  267/13، 529/9، 834/5ترتيبهب 50LCو  LC01LC،15LC,5در اسپيرومسيفن  بودند. 76/20و  74/26، 2780/1

 5LCماده/تخم( و تفاوتي بين تيمار شاهد و غلظت 37/19اسپيرومسيفن ديده شد )  15LCکمترين ميزان باروري کل در غلظت بودند. 
و  79/18، 2691/1، 2382/0ترتيببه 5LCلظت و غ 71/26و  76/20، 278/1، 2452/0ترتيببه وجود نداشت. در مقايسه با تيمار شاهد

( در GRR(، و نرخ رشد ناخالص جمعيت )0R(، نرخ رشد خالص جمعيت )λ(، نرخ رشد محدود جمعيت )rنرخ رشد ذاتي جمعيت ) ، 05/25
( Tنسل ) داري کاهش يافت ولي متوسط طول مدت هرصورت معني است که به 22/14و  75/7، 1886/1، 1726/0ترتيبهب 15LC غلظت

افزايش غلظت اسپيرومسيفن  با N. californicusطول عمر کنه هاي ماده شکارگر   هاي زير کشنده تغييري نکرد.تحت تاثير غلظت
روز( اختالف  69/21) 15LCروز بود که با کنه هاي تيمار شده با غلظت  23/31کل دوره زندگي کنه هاي ماده در شاهد  کاهش يافت.

کاهش نرخ هاي توليد مثلي و بقا بر ديناميک جمعيتي در احتمال از طريق اين کنه  برپيريدابن ابراين اثرات زيرکشندگي بنمعني دار داشت. 
در  ه،اشتد  .californicusNزندگي  داري بر پارامترهاي جدولمعنيمنفي تغييرات نيز  سم اسپيرومسيفن 15LCغلظت بوده و مزرعه 
 فات بکار برده شود.آدر مديريت تلفيقي  زمان با اين شکارگرها نبايد بطور هماين غلظتنتيجه 

  .اثر زير کشنده، پارامترهاي جدول زندگياسپيرومسيفن، ، پيريدابن،  Neoseiulus californicus های کلیدی:واژه
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و   Tribolium castaneumشپشه قرمز آرد، ،Sitophilus oryzaeحشرات بالغ شپشه برنج،  خاک دیاتومه بومی رویاثر 

 Tribolium confusum شپشه آرد 
 3، و عارف معروف2، مریم عطاپور1معصومه ضیائی

  ،چمران اهواز یددانشگاه شه ی،دانشکده کشاورز یاهپزشکی،گروه گ -1

 پژوهشکده کشاورزی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران -2

منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج  بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و -3
 کشاورزی

m.ziaee@scu.ac.ir 
  

، داشته پستانداران يبرا يکم يتسم زيراهستند،  ينيو تدخ يمياييش يهاحشره کش هاي مناسب برايياتومه يکي از جايگزيند هايخاک
 يداکس ياز د يباًکه تقريلي است فس يهاياتومهدياتومه شامل د هايخاک .دنرگذاينم يردانه تاث يفيتک روي وشوند تجزيه نميبه سرعت 

تا و بدن خشک شدن  يقاز طر کرده وجذب را حشرات  يکولکوت يموم يهالياتومه خاک دذرات  اند. شده يلتشک شکلبي يليکونس
ممکن است  توسعه نيافته، يغالت در کشورها به انباري آفات محصوالت خسارت .شوندحشره مي باعث مرگحدودي در اثر ايجاد خراش 

 يندر ارسد. به نظر مي يدر برابر هجوم آفات ضرور انباريحفاظت از محصوالت  ين،بنابراباشد.  درصد از کل محصول 40تا  10حدود 
شپشه قرمز  ،Sitophilus oryzae (L.)روزه شپشه برنج،  14-7بالغ  حشراتعليه  يرانا يبوم ياتومهد هايخاک يکش مطالعه، اثر حشره

شد. سه خاک  يبررس .Tribolium confusum Jacquelin du Val و شپشه آرد  Tribolium castaneum (Herbst)آرد،
تهيه سبز آور  يميااز شرکت ک ®سايان سيوند و فرموالدنش آوري جمع يمراغه، ممقان و خراسان جنوب معدن دياتوميت ازياتومه ايراني د

زمون آبا  هاغلظتشدند.  تيمار ياتومهخاک دهاي از نمونهبا پنج غلظت مختلف ريخته و  هاي مرباگرم( در شيشه 50) دمگن هايدانه شد.
 1700-100و  1400-200، 500تا  100بين ، به ترتيب T. confusum و S. oryzae ،T. castaneumو براي  شدند يينتع يمقدمات
 5به مدت  هاياتومه، شيشهخاک د يکنواخت يعبه دست آوردن توز يشد و برا بستهمحکم  ها. درپوش شيشهگرم بر کيلوگرم بودندميلي

 .شد يدهپوش يهتهو جهت يبا پارچه کتان هاريخته شد و درپوش شيشه شيشههر  دراز هر گونه ه بالغ حشر يستب تکان داده شدند. يقهدق
 يزانمند. مداوم قرار داده شد يکيدر تار درصد 55 ± 5 رطوبت نسبي و يوسسلس درجه 27 ± 1 دماي درتنظيم شده در انکوباتور  هاشيشه

( با استفاده از 50LCبرآورد غلظت کشنده )براي ها شمارش شد. داده ياتومهد هايروز از قرار گرفتن در معرض خاک 7پس از  يرمرگ و م
و خراسان  ممقان، در خاک دياتومه مراغه، S. oryzaeغ روي حشرات بال 50LCمقادير  ند.شد يتپروب يهتجز 16نسخه  SPSSنرم افزار 

، و 201، 357، 580به ترتيب  50LCمقادير ، T. castaneumگرم بر کيلوگرم بود. براي ميلي 212، و 155، 191، 222به ترتيب  ®سايان
 7گرم بر کيلوگرم ميلي 511و  293، 386، 658به ترتيب  50LC، مقادير  .confusumTحشرات گرم بر کيلوگرم بود. در مورد ميلي 476

کمترين اثر  ®سايان سيونفرموالو  ياتومهخاک دين خراسان و ممقان موثرتر نهشته، 50LCبر اساس مقدار  روز پس از تيمار به دست آمد.
 يتاهمي با توجه به يراناياتومه د هايخاکستفاده از ا .گونه بودند ترينحساس S. oryzaeحشرات  اشت.دي مورد آزمايش هاگونه وير را

به عنوان ابزار مناسب در  ياتومه راخاک د هاي ايرانيتوان نهشتهين، ميبنابرا .در نظر گرفته شود يدبا يعيو طب يدارپا منابع بومياستفاده از 
 .کرداستفاده انباري ت محصوالت اآف يريتمد يهابرنامه

 

 ي، گندم.ياتومه، حفاظت از محصوالت انبارخاک د های کلیدی:واژه
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بذر عصاره پروتئینی زمینی از آمیالز گوارشی سوسک کلرادو و بید سیب-های آنزیم آلفاسازی مهارکنندهخالص

 چاودار با روش کروماتوگرافی تمایلی

 ، رضا فرشباف پورآباد و شبنم عاشوریسهیال فاتحی

 پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریزگروه گیاه
 .sh.ashouri@yahoo.com 

 

است.  شده شناخته مهم غذاييماده عنوان به کشور ايران در و بوده جهان سراسر در از توليدات مهم کشاورزي يکي زمينيسيب
 (Phthorimaea operculella Zeller)زميني و بيد سيب (Leptinotarsa decemlineata Say)زميني سيب يسوسک کلرادو

هاي گوارشي حشرات آفت توسط ايجاد اختالل در فعاليت آنزيمباشند. زميني در نقاط مختلف جهان ميترين آفات سيبجزء مهم
هاي کنترل آفات محسوب يکي از روش ،باشندهاي گياهي مورد تغذيه که بخشي از سامانه دفاعي گياه ميدر بافتي موجود هامهارکننده

 .Secale cereale L. cv)آميالز گوارشي اين دو حشره آفت از بذر چاودار -ن تحقيق، پروتئين مهارکننده آنزيم آلفادر اي شود.مي

Danko) سازي و روش مبتني بر سانتريفيوژ خالصاکسيد سيليکون نانوپودر با روش کروماتوگرافي تمايلي و با استفاده از ماتريکس دي
به روي زميني به عنوان ليگاند بيليزاسيون عصاره آنزيم گوارشي الرو سن آخر سوسک کلرادو و بيد سيبگرديد. بدين منظور تثبيت يا ايمو

دهي با سولفات دست آمده از رسوبعصاره پروتئيني چاودار بهدر ادامه  انجام شد. (%25اکسيد سيليکون فعال شده با گلوتارآلدئيد )دي
هاي آماده به صورت ، روي ماتريکسمهار کرده بود % 79و  76به ترتيب تا ز اين دو حشره را آميال-که فعاليت آنزيم آلفا %0-30آمونيوم 

موالر کلريد سديم و با اسيديته  1/0حاوي  7با اسيديته ، 7با اسيديته به ترتيب شو با بافر فسفات سديم وجداگانه افزوده شد. فرآيند شست
هاي متصل شده غيراختصاصي هاي متصل نشده به ماتريکس، پروتئينبه ترتيب پروتئينبراي جداسازي  ،موالر کلريد سديم 1/0حاوي  11

دست آمده از شست و شوي نهايي با . سه فرکشن بهشدهر کدام حداقل با سه بار شست و شو انجام اختصاصي هاي متصل شده و پروتئين
ها به حجم مناسب تغليظ ن( اولترافيلتراسيون صورت گرفت و فرکشنکيلودالتو 10هم ترکيب و در نهايت با استفاده از صافي سانتريفيوژي )

انجام  (DNS)اسيد نيتروساليسيليکبه عنوان زيرنهشت و معرف دي %1 نشاسته از استفاده با آميالز-آنزيم آلفا . سنجش فعاليتگرديدند
اجرا  (SDS-PAGE)سولفات دودسيلر داراي سديمگآميد واسرشتآکريلها، الکتروفورز ژل پليجهت تعيين ميزان خلوص پروتئين. شد

هر کدام به ترتيب حاوي يک نوار در ژل هاي به دست آمده با استفاده از عصاره آنزيمي سوسک کلرادو و بيد سيب زميني شد. فرکشن
-آميالز سوسک کلرادوي سيب-سازي پروتئين مهارکننده آلفاميزان خالصکيلودالتون بودند.  50و  65پروتئيني با وزن مولکولي در حدود 

به دست آمد.  %15برابر و بازده آن  22زميني آميالز بيد سيب-سازي پروتئين مهارکننده آلفاو ميزان خالص % 10برابر و بازده آن  10زميني 
زميني از عصاره آميالز سوسک کلرادو و بيد سيب-سازي پروتئين مهارکننده آلفابا توجه به نتايج به دست آمده، اين روش در خالص

هاي مرتبط چاودار و انتقال ژن بذر هاي مهارکننده درآمينه پروتئينپروتئيني بذر چاودار روش موفقي بوده است. با شناسائي توالي اسيدهاي
 توان اين گياه را در مقابل آسيب اين آفات، مقاوم نمود.زميني ميها به گياه سيببا اين پروتئين

عصاره  ،سازي پروتئين با کروماتوگرافيخالص، Leptinotarsa decemlineata ،Phthorimaea operculella های کلیدی:واژه

 مهار آنزيم گوارشي. پروتئيني گياهي، 

  

mailto:sh.ashouri@yahoo.com
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های زیستی الروهای سوسک کلرادوی سیب زمینی های پروتئینی برخی بذور گیاهی روی مولفهاثرات عصاره

(Leptinotarsa decemlineata Say) زمینیای همراه با اثر ارقام مختلف سیبرایط تغذیهدر ش 

 
 سهیال فاتحیشبنم عاشوری، رضا فرشباف پورآباد، 

 

 پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریزگروه گیاه
sh.ashouri@yahoo.com 

 
استفاده از  ها،اين روش . از جملهخطر براي محيط زيست سوق پيدا کرده استهاي کم کنترل آفات به سمت روش ،در کشاورزي مدرن

اثر  در اين تحقيق، .باشدهاي گياهي مورد تغذيه ميهاي مهارکننده در بافتبا پروتئين گوارشي حشرات واکنش بين آنزيمارقام مقاوم و 
، چاودار (Hordeum vulgareum L. cv. Bahman)و بذور ج( % 0-70سولفات آمونيوم )با  رسوب يافتههاي پروتئيني عصاره

(Secale cereale L. cv. Danko) کلزا ،(Brassica napus L. cv. Karaj3) لوبيا قرمز ،(Phaseolus vulgaris L. cv. 

Goli) و تريتيکاله (X Triticosecale wittmack cv. Sanabad) و سوپيکا ،بورن ،آگريازميني )مختلف سيب ارقام و همچنين 
 Leptinotarsa)آميالز گوارشي سوسک کلرادوي سيب زميني -هاي زيستي و فعاليت آنزيم آلفاروي برخي مولفه (مارکز

decemlineata Say) در . عدد الرو تازه تفريخ شده قرار داده شد 50و  (روزانه) هاي شفاف، برگ تيمار شدهشد. در داخل ليوان بررسي
-آلفا فعاليت آنزيم سنجش. جهت شدساعت تا پايان دوره الروي ثبت  24زيستي از هر  هايمولفه .گرديدندر ها با آب مقطر تيماشاهد برگ

 نشاسته از استفاده با آميالز-آنزيم آلفا سنجش فعاليتو عصاره آنزيمي تهيه گرديد. جداسازي  الروهاي سن چهار يگوارش هايلولهآميالز، 

، مورد تغذيه هر رقم هاي تيمارشده. زماني که برگصورت پذيرفت (DNS)اسيد روساليسيليکنيتبه عنوان زيرنهشت و معرف دي % 1
و  24/2) عصاره جوبا در پيکاسو و مارکز به ترتيب ، زمان پوست اندازي الرو سن سه به چهار همان رقم الروها قرار گرفت نسبت به شاهد

گرم(، عصاره تريتيکاله در مارکز ميلي 23) پيکاسو . عصاره جو درافزايش يافت داريبه طور معنيروز(  52/3و  11/3) روز( و تريتيکاله 93/1
 گرم(ميلي 18و  19گرم( و لوبيا قرمز )ميلي 18و  18گرم(، کلزا )ميلي 25و  19عصاره چاودار )پيکاسو و مارکز گرم( و به ترتيب در ميلي 20)

، با عصاره در تمامي ارقام با عصاره جو و چاودارد الروهاي سن چهار تشکيل شده درص. نددار وزن الرو سن چهار گرديدسبب کاهش معني
و  19)حداقل داري به طور معني مارکز پيکاسو و ، با عصاره لوبيا قرمز در پيکاسو و با عصاره تريتيکاله درآگريا، پيکاسو و مارکز کلزا در

نداشتند، اما با آميالز الرو سن چهار -ام از ارقام، تاثيري روي فعاليت آلفادر هيچ کد. عصاره جو و تريتيکاله کاهش يافت( %42حداکثر 
در  %49در بورن،  %60در آگريا،  %53)به ترتيب لوبيا قرمز در تمامي ارقام ( و %15) ، کلزا در آگريا(%20) چاودار در بورن هايعصاره

 ،تيمارهاي شاهدمقايسه در عالوه بر اين  داري کاهش پيدا کرد.ر معنيآميالز الرو سن چهار به طو-فعاليت آلفا (در مارکز %48پيکاسو و 
ترين ميزان تاثير بيش درکل، شناسايي شدند. و پيکاسو مارکزآگريا، از آن به ترتيب  و پس بورن به خسارت سوسک کلرادو، رقم ترينمقاوم

مي  الروها تغذيه براي ارقام اين بودن مناسب دليل به احتماال که بود پيکاسو و مارکز هاي رشدي الروها روي دو رقمها در مولفهعصاره
 باشد.

 

 .آميالز، ارقام مقاوم، عصاره پروتئيني گياهي، مولفه رشدي-اي، آلفاآزمايش تغذيه های کلیدی:واژه
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 ای شپشه آردهای تغذیهبر شاخص L. Cuminum cyminumاثر اسانس نانوکپسوله شده زیره سبز 

 2و مهدی محمودیان 1، علی اصغر پورمیرزا  1، فریبا مهرخو  1زادهنسیم بایرام

 دانشگاه ارومیه ، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی،-1
 دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم، گروه نانوفناوری -2
 N.bayramzadeh@gmail.com   
 

رويه از آنها موجب بروز مشکالتي از قبيل آلودگي و استفاده بيسموم شيميايي کاربرد وسيعي در کنترل آفات از جمله آفات انباري داشته 
محيط زيست، ايجاد مقاومت در آفات و اثرات سوء بر روي انسان و موجودات غير هدف گرديده است. استفاده از متابوليتهاي گياهي 

دارا بودن سميت تنفسي، تماسي، خاصيت ضد شوند. اسانسهاي گياهي به دليل راهکاري موثر و ايمن براي کنترل آفات انباري محسوب مي
شوند. با اين حال خاصيت فرار بودن ماده موثره اسانسها، اي و دور کنندگي جايگزين مناسبي براي سموم شيميايي محسوب ميتغذيه

يت اسانسها به کار قابليت انحالل کم در آب و اکسيداسيون سريع باعث گرديد که فناوريهاي جديد فرموالسيون براي بهبود کارايي سم
گرفته شوند. براي تهيه نانوکپسولها روش امولسيون/ تبخير حالل مورد استفاده قرار گرفت و پليمر پلي اترسولفون بعنوان ماده تشکيل 

سميت کم و  سولفون براي ديواره کپسولها، پايداري باالي شيميايي و فيزيکي،دهنده ديواره نانوکپسولها انتخاب شد. دليل اصلي انتخاب پلي
  SEMشناسي ديواره نانوکپسولها از ميکروسکوپ الکترون پويشي باشد. به منظور مشاهده سطح و شکلزيست سازگار بودن اين ماده مي

(Hitachi FE-SEM S-4160) نانومتر بدست آمد. در اين پژوهش تاثير اسانس نانوکپسوله  59/127استفاده شد و ميانگين اندازه ذرات

درجه  25±2اي شپشه آرد با استفاده از روش ديسکهاي آردي تحت شرايط آزمايشگاهي )دماي هاي تغذيهبز روي شاخصشده زيره س

ميلي گرم(، سوسپانسيون آرد گندم  45-35درصد( مورد بررسي قرار گرفت. براي تهيه ديسکهاي آردي ) 65±5سانتيگراد و رطوبت نسبي 
پي پي ام تهيه شد.  20و  15، 10، 5، 1مقطر تهيه شد. اسانسهاي نانوکپسوله شده در غلظتهاي  ميلي ليتر آب 50گرم آرد در  10به نسبت 

روزه که قبال وزن شده بودند در هر پتري ديش قرار داده شدند، بعد از  7-1عدد حشره کامل  30از ديسکهاي آردي شاهد نيز استفاده شد. 
هاي زنده ثبت شد. آزمايشات در چهار تکرار انجام شدند و سپس شاخص ساعت وزن ديسکهاي آردي، مرگ و مير و وزن حشرات 72

اي توسط اسانس نانوکپسوله شده تحت تاثير قرار گرفته و با افزايش غلظت، هاي تغذيهاي محاسبه شد. نتايج نشان دادند که شاخصتغذيه
ميلي گرم  003/0در شاهد به  074/0رخ رشد نسبي از نرخ رشد نسبي، نرخ مصرف نسبي و کارايي تبديل غذاي خورده شده کاهش يافت. ن

پي پي ام کاهش  20ميلي گرم بر ميلي گرم بر روز در غلظت  13/0در شاهد به 21/0بر ميلي گرم بر روز و همچنين نرخ مصرف نسبي از 
م( کاهش يافت. همچنين پي پي ا 20درصد در باالترين غلظت ) 99/2درصد در شاهد به  19/35يافت. کارايي غذاي خورده شده از 

درصد در باالترين غلظت افزايش يافت. نتايج  57/63پي پي ام( به  1ترين غلظت )درصد در پايين 23/33شاخص بازدارندگي تغذيه از 
 .توانند در جهت بهبود کارايي سميت اسانسها بکار گرفته شوندبيانگر اين است که نانوکپسوله کردن اسانسها مي

 آفت محصوالت انباري، متابوليتهاي ثانويه گياهي، نانو فرموالسيون، بازدارنده تغذيه. های کلیدی:واژه

  



 بیستودومین کنگره گیاهپزشکی ایران - 6 تا 9 شهریور 1395- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

 

734 
 

734 

 :Brevicoryne brassicae (Homopteraفلز علیه شته مومی کلم -فعالیت حشره کشی ترکیبات کیتوزان

Aphididae)  و شکارگر آنCoccinella septempunctata (Coleoptera: Coccinellidae) 

 ب زادهنجمه صاح

 استادیار گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل
n.sahebzadeh@uoz.ac.ir 

 

به دليل داشتن خواص تجزيه پذيري و سازگاري محيطي، به کيتوزان توجه ويژه اي در گياه پزشکي شده است. در ساختار شيميايي کيتوزان 
گردند. ها باعث افزايش خواص زيستي اين پليمر ميهاي فلزي با اتصال به اين گروهوه هاي آزاد اسيدهاي آمينه وجود داشته که يونگر

فلز بعنوان حشره کش استفاده شده اند. در اين مطالعه، فعاليت حشره کشي ترکيبات کيتوزان با يونهاي فلزي مس، -اخيرا، ترکيبات کيتوزان
بررسي شد. براي تهيه ترکيبات   .Coccinella septempunctata Linnو .Brevicoryne brassicae Linnعليه  نيکل و زينک

حل و مقادير مورد نظر از يون هاي فلزي به اين ترکيب اضافه شد. ترکيب، مخلوط  %1ميلي موالر( در اسيد استيک  10فلزي، کيتوزان )
. استون به مخلوط اضافه گرديد. رسوبهاي حاصله پس از فيلتر شدن، با اتانول شسته شده ( و در دماي اتاق خنک شدC80°ساعت،  3شده )

( با حل کردن رسوب ترکيات فلزي کيتوزان در اسيد mg/l 1000و  750، 500، 250، 50غلظت هاي نهايي ) و در آون خشک گرديدند.
آوري و در آزمايشگاه پرورش داده شدند. روش غوطه وري برگ  درصد تهيه شدند. جمعيت هاي اوليه شته از مزارع کلزا جمع 5/0استيک 

ثانيه در غلظت هاي آزمايشي فرو برده شدند.  30براي زيست سنجي استفاده شد. برگ هاي کلزا پس از برش، شسته و خشک شدن، 
صد و آب مقطر غوطه ور شدند. در 5/0دقيقه(. تيمارهاي شاهد، بطور مجزا در اسيد استيک  30قطعات برگي در دماي اتاق خشک شدند )

ساعت  48و  24( شدند. مرگ و مير شته ها  C°2±25  ،%5±60شته بالغ به هر تيمار منتقل ) 20بالفاصله پس از خشک شدن برگ ها، 
با الروهاي کفشدوزک  5ساعت قبل از تيمار، سن  24بعد ثبت شدند. کلني کفشدوزک هفت نقطه اي نيز در آزمايشگاه پرورش داده شد. 

برگهاي کلم، شته و آب تغذيه شدند. الروهاي کفشدوزک بطور تصادفي از جمعيت پرورشي انتخاب و تحت بررسي سميت تماسي باقيمانده 
سانتيمتري( پاشيده و يک  10ميلي ليتر از ترکيبات ساخته شده کيتوزان به سطوح داخلي پتري ديش هاي آزمايشي ) 1سم قرار گرفتند. 

تکرار براي هر غلظت(. تکرارهاي مشابه براي شاهد نيز اجرا شد.  10انفرادي به هر پتري ديش آزمايشي منتقل شد ) الرو کفشدوزک بطور
نيکل داراي باالترين مقادير -مس و کيتوزان-ترکيبات اختالطي کيتوزان mg/l 1000ساعت پس از تيمار، غلظت  48نتايج نشان داد که 

(، mg/l 50ساعت بعد از تيمار با پايين ترين غلظت مورد مطالعه ) 48و  24شته مومي بودند.  درصد( روي 85و  90کشندگي )به ترتيب 
 78-100فلز در همه غلظت ها ، تلفات معني دار )-درصد کشندگي داشتند. ترکيبات کيتوزان 8،28و  20،42مس -نيکل و کيتوزان-کيتوزان

لقوه قادر به کنترل جمعيتهاي شته مومي بوده اما بدليل حساسيت باالي فلز با-درصد( روي کفشدوزک داشتند. مشخص است که کيتوزان
 کفشدوزک به اين ترکيبات، استعمال آنها در گلخانه و مزرعه بايد با احتياط کامل انجام شود.

 مشتقات کيتوزان، حشره کش، زيست سنجي، مرگ ومير. های کلیدی:واژه
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 Tuta absoluta Meyrickروی نانوذرات سیلکا علیه ایدسولف-آلیل دی-فعالیت ضدتغذیه ای تیمول و دی

(Lepidoptera: Gelechiidae) 

 2، زهرا خوشه بست 1نجمه صاحب زاده

 به ترتیب استادیار و دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل -2و1
n.sahebzadeh@uoz.ac.ir 

 

آفت کليدي گوجه فرنگي بوده که توجه ويژه براي رسيدن به روش مبارزه مناسب با آن،   Tuta absoluta Meyrickگوجه فرنگي بيد
-کش هاي جديد، موفق بوده است. بدليل داشتن مقاطع سطحي وسيعي، نانو ذرات سيليکا مينياز است. اخيرا نانوتکنولوژي در توسعه آفت

کش هاي جديد استفاده توانند با جذب کردن يا متصل شدن به ساير ترکيبات و جابجايي سريع در بدن حشره، بطور بالقوه براي معرفي آفت
اي يا دورکننده حشرات شناخته هاي گياهي بدليل تجزيه زيستي و ايمن بودن براي محيط، بعنوان بازدارنده هاي تغذيهکشگردند. آفت

آميزي آفات انباري را کنترل نموده اما کاربرد آنها در گلخانه و مزرعه هاي ثانويه آنها بطور موفقيتهاي گياهي و متابوليتساند. اسانشده
تواند بر اين محدوديتها غلبه مي کشهابدليل محدوديتهايي مانند نيمه عمر کوتاه و بي ثباتي در برابر نور دشوار است. نانوفرموالسيون آفت

هاي گياهي بطور محدود بررسي شده  افزايي آن با اسانس( بعنوان حشره کش شناخته شده اما اثرات همSNPsنو ذرات سيليکا )نمايد. نا
سولفايد به تنهايي و بصورت نانوفرموله شده -آليل دي-اي و سميت دو متابوليت ثانويه تيمول و دياست. در اين مطالعه، فعاليت ضد تغذيه

، 05/0، 025/0سولفايد، غلظتهاي نهايي )-آليل دي-هاي تيمول و ديرسي شد. پس از ساختن نانو فرموالسيونبر T. absolutaعليه 
( با SNPs-ddدي آليل دي سولفايد )-( و سيليکاSNPs-tتيمول )-هاي پودري سيليکادرصد( آماده و از نانو فرموالسيون 1/0و  075/0

سانتيمتري، رقم  9هاي برگي )قطر از هر غلظت روي ديسک µl 200فاده شدند. سنجي استروش غير انتخابي ديسک برگي در زيست
سانتيمتري( منتقل شدند. الروهاي  10دقيقه( به پتري ديشها )قطر  45فرنگي( پاشيده و پس از خشک شدن در دماي اتاق )شانون گوجه

ها اسکن و ساعت، برگ 24برگي قرار گرفتند. پس از  هايساعت گرسنه نگه داشته شدند، بطور انفرادي روي ديسک 8که به مدت  4سن 
 3تکرار داشته و  15اي با شاخص ضدتغذيه محاسبه گرديد. هر تيمار سطح آنها قبل و بعد از شروع تغذيه مقايسه و درصد فعاليت ضدتغذيه

داد که هم ترکيبات خالص و هم  دفعه انجام شد. آزمايشات هم با ترکيبات خالص و هم نانوفرموالسيونها انجام شد. نتايج نشان
مشاهده شد در حاليکه  SNPs-ddدرصد  1/0( در غلظت % 100نانوفرموالسيونها مانع تغذيه الروها شدند. فعاليت شديد بازدارندگي تغذيه )

غلظت به ترتيب و تيمول در باالترين  SNPs-tاي اي داشت. اثر ضدتغذيهفعاليت ضدتغذيه %60سولفايد -آليل دي-در غلظت مشابه، دي
و  5، 30، 18به ترتيب  SNPs-t، تيمول و SNPs-ddسولفايد، -آليل دي-درصد بود. مرگ و مير الروها در باالترين غلظت دي 10و  80
درصد بود. نتايج تاييد کردند که مصرف غذا بطور معني داري در تيمارهاي نانو در مقايسه با ترکيبات خالص کاهش يافت. بدليل ايمن  11
دن سيليکا براي انسان و نداشتن اثرات مخرب روي محيط و گياهان، استفاده از آن نويد بخش افق روشن براي توسعه نانو آفت کش ها بو

 در مديريت آفات مي باشد. 

 نانوفرموالسيون آفت کش، حشره کش، اسانس. های کلیدی:واژه
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 سوسک شپشه آردششم و حشرات کامل  الروهای سنین پنجم و برای یاسانس گیاهچند  اثرات دورکنندگی
Tribolium confusum Duval. 

 2و محمد حسین کاظمی 2، سروش کریمی1اکبر قاسمی کهریزه

  پزشکی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسالمی، مهاباد، ایرانگروه گیاه -1
 پزشکی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایرانگروه گیاه -2

 .ghassemikahrizeh@gmail.com 

 

يکي از آفات مهم محصوالت انباري است که باعث خسارت  Tribolium cofusum Duval (Col.: Tenebrionidae)شپشه آرد، 
هاي کشهاي شيميايي مانند حشرهاز روششود. کنترل حشرات آفت انباري وابسته به استفاده اقتصادي از لحاظ کمي و کيفي بر آرد مي

-هاي گياهي به عنوان جايگزين حشرهتدخيني است. با توجه به اثرات سوء سموم، عالقه به انجام تحقيقات براي کاربرد احتمالي اسانس

، .Myrtus comminus Lهاي چهار گياه مورد، هاي مصنوعي افزايش يافته است. لذا در اين بررسي اثرات دورکنندگي اسانسکش
، روي الروها و .Juglans regia Lو برگ گردو،  .Stachys lavandulifolia V، چاي کوهي، .Tilia cordata Mزيرفون، 
مورد بررسي قرار گرفت. در اين تحقيق از حشرات کامل يک تا سه روزه و الروهاي سن پنجم و ششم  کامل سوسک شپشه آردحشرات 

هاي گياهي استفاده شد. الروهاي مزبور بر اساس عرض کپسول سر از همديگر تفکيک شدند. اسانس سانسبراي بررسي اثر دورکنندگي ا
به روش تقطير با آب استخراج شد. آزمايشات با استفاده از دستگاه  (Clevenger)گياهان مورد بررسي با استفاده از دستگاه کلونجر 

درجه سلسيوس و رطوبت  27±1هاي گياهان مورد بررسي و در دماي ام اسانسپيپي 3000و  1000با دو غلظت  Y-tubeسنج بويايي
درصد در شرايط تاريکي انجام گرفت. بدين ترتيب که در يک سر دستگاه، آرد سالم و در سر ديگر آرد آغشته به اسانس قرار  65±5نسبي 

زمايش قرار گرفت. اثرات دورکنندگي با استفاده از فرمول حشره مورد آ 25داده شد و حشرات در شاخه اصلي رهاسازي گرديد. در هر تکرار 
R=[(C-E)/T]×100  محاسبه شد که در آنC  ،تعداد حشرات مستقر شده در آرد سالمE  تعداد حشرات مستقر شده در آرد آغشته به

، 5ام در مورد الروهاي سن پيپي 1000ها نشان داد که درغلظت تعداد کل حشرات در يک تکرار بود. تجزيه واريانس داده Tاسانس و 
است  دار بودهدرصد معني 1و حشرات کامل اختالف بين تيمارها در سطح  6درصد و در مورد الروهاي سن  5اختالف بين تيمارها در سطح 

درصد  1 درصد و در مورد الروهاي سن ششم در سطح 5 ام در مورد حشرات کامل و الروهاي سن پنجم در سطحپيپي 3000و در غلظت 
ها نيز افزايش ام ميزان دورکنندگي اسانسپيپي 3000ام به پيپي 1000بر اساس نتايج حاصله، با افزايش غلظت از  دار بوده است.معني

، 67/86±82/8ام اسانس چاي کوهي، زيرفون و زيرفون با ميانگين پيپي 3000ها به ترتيب غلظتهاي يافت. بر اساس مقايسه ميانگين
داشتند. غلظت  6و الروهاي سن  5درصد بيشترين اثر دورکنندگي را بر روي حشرات کامل، الروهاي سن  00/80±78/5و  78/5±00/80

درصد، کمترين اثر دورکنندگي را بر  00/30±78/5و  67/26±34/3، 34/23±83/8ام اسانس برگ گردو به ترتيب با ميانگين پيپي 1000
 و حشرات کامل داشت. 5، الروهاي سن  6روي الروهاي سن 

 سوسک شپشه آرد، مورد، زيرفون، چاي کوهي، برگ گردو، دورکنندگي.: های کلیدیواژه  
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با روش   .Galleria mellonella Lکش پالیزین علیه شب پره موم خوار بزرگبهینه سازی مصرف صابون حشره

 رویه پاسخ

 2یا، بهرام تفقدی ن1، مریم عجم حسنی1علیرضا شعبانی نژاد

 آموخته کارشناسی ارشد حشره شناسی و استادیار گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود،به ترتیب دانش -1
  های علمی و صنعتی ایراناستادیار گروه گیاه پزشکی سازمان پژوهش -2

Shabanialireza565@gmail.com  

 

هاي عسل است که براي کنترل آن از سموم گياهي استفاده محصوالت انباري و کندوشب پره موم خوار بزرگ يکي از آفات بسيار مهم 
ترکيبي از هاي مناسب در مصرف سم است. روش رويه پاسخ شود. منظور از استفاده بهينه انتخاب الگوي صحيح و به کارگيري روشمي

 .گيرد مفيد استردنظر تحت تأثير چندين متغير قرار ميهاي رياضي وآمار است که براي مدل بندي وتحليل مسائلي که پاسخ موتکنيک
 بهينه سازي پاسخ )متغير خروجي( است که متأثر از چندين متغير مستقل )متغير هاي ورودي( مي باشد. هدف در طرح هاي رويه پاسخ،

پس از انجام  شود کهنجام مياي طراحي و اهاي خروجي يکسري آزمايش دنبالههاي مستقل بر روي متغيربراي بررسي تاثير متغير
سازي شده باشد آنگاه تابع اگر پاسخ بخوبي بوسيله يک تابع خطي از متغيرهاي مستقل مدل شود کهها و ثبت نتايج مدلي ارائه ميآزمايش

هاي مرتبه باالتر يابوده و در صورتيکه در سيستم خميدگي وجود داشته باشد آنگه بايد از چند جمله و خطي اول درجهتقريب کننده، مدل 
هاي خطا و آزمون عدم برازش اعتبار به دليل پيچيدگي مدل ارائه شده اين مدل توسط مجموع مربع استفاده شود. دوم درجهمانند مدل 

 شود. لذا در اين پژوهش از روش رويه پاسخ به منظور تعيين نقاط بهينه مصرف سم پاليزين جهت دستيابي به بيشينه مرگ ومي  سنجي
( و دز مصرف % 70-80درجه سلسيوس(، رطوبت ) 25-35هاي درجه حرارت )مير با کمترين دز مصرفي مورد بررسي و تاثير فاکتور

حد باال و پايين دما و  ميکروليتر( بر روي ميزان مرگ و مير الرو سن پنجم شب پره موم خوار مورد ارزيابي قرار گرفت. 6000-4000)
سنجي اوليه مشخص شد. آزمايشات بر اساس طرح لي ولي حد دز مصرفي بر اساس آزمايشات زيسترطوبت بر اساس مطالعات قب

هاي ياد شده، در سه تکرار براي افزايش کامپوزيت مرکزي با در نظر گرفتن سه سطح شامل نقاط مرکزي و محوري براي هر يک از فاکتور
بود. نتايج حاصله توسط تجزيه آناليز واريانس مورد بررسي قرار گرفت. بر  20هاي انجام شده در اين تحقيق دقت انجام شد. تعداد آزمايش

عدد الرو سن پنج به ترتيب در دماي  4/7اساس آزمايشات انجام شده شرايط بهينه کمترين دز مصرفي جهت حصول بيشينه مرگ و مير 
کرد. مدلي که درصدي ايجاد مي 92که ميزان تلفات  ميکروليتر در آب تعيين گرديد 4000و دز مصرفي  % 80درجه سلسيوس، رطوبت  25

ها ارائه شد بيانگر تاثيرات خطي معني دار دز مصرفي و عبارت درجه دوم رطوبت روي مرگ و مير الرو سن پنج شب پس از انجام آزمايش
به دست آمد که بيانگر  67/0و  73/0هاي خطا و آزمون عدم برازش براي مدل پيشنهادي به ترتيب پره موم خوار بزرگ بود. مجموع مربع

 اعتبار باالي مدل پيشنهادي براي پاسخ است.

 روش رويه پاسخ، شب پره موم خوار بزرگ، طرح کامپوزيت مرکزي. های کلیدی:واژه

  



 بیستودومین کنگره گیاهپزشکی ایران - 6 تا 9 شهریور 1395- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

 

738 
 

738 

 :.Archips rosanus (L.) (Lepخوار مرکبات، پره جوانهمقایسه تیمارهای مختلف جهت کنترل تخم شب

Tortricidae) رختان مرکباتروی د 

 3و علیرضا عسکریان زاده 2، حبیب عباسی پور1امیرحسین طورانی

 

 شناسی کشاورزی، گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران دانشجوی کارشناسی ارشد حشره -1
 ه شاهد، تهران، ایرانبه ترتیب استاد، و دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگا - 3و  2 

amirhoseyn.toorani@gmail.com 
 

باشد که طي ها در درختان ميوه ميچههاي برگ و ميوهکننده جوانهيکي از آفات تهديد Archips rosanusخوار مرکبات، پره جوانهشب
هاي استان مازندران شده است. تغذيه الروي توجهي به انواع درختان مرکبات در برخي از قسمتت قابلهاي اخير منجر به ايجاد خسارسال

اي روي صورت تودهگردد. تخمريزي آفت بههاي بهاره و کاهش عملکرد محصول در مرکبات ميشدن شوتباعث کاهش رشد و پيچيده
کنند. در بهار سال بعد تفريخ شده و ت زمستانگذران حدود يکسال را سپري ميحالهاي تخم بهگيرد و تودهتنه درختان ميزبان صورت مي

هاي شيميايي اغلب براي کشها تغذيه کرده و باعث خسارت مي شوند. حشرههاي باز شده رفته و از آنسمت جوانهالروهاي سن يک به
ود زيرا انتخاب درست زمان و روش مبارزه از اهميت زيادي ششوند، ولي اغلب منجر به عدم موفقيت در کنترل ميکنترل آفت استفاده مي

هاي شيميايي براي کشاي آفت بر روي تنه درخت، در اين مطالعه تيمارهاي مختلف آفتبرخوردار است. با توجه به تخمريزي توده
انجام  1394شهر در طي سال قائمها در يکي از قطعات مجموعه باغات مرکبات، رقم تامسون ناول در شهرستان جلوگيري از تفريخ تخم

گذاري شد. تيمارهاي مختلف توده تخم عالمت 20هاي تخم موجود بر روي هر درخت شمارش و شد. قبل از اعمال تيمارها، تعداد توده
در هزار،  15 در هزار+روغن ولک 2در هزار+هگزافلومورون  2درصد، اتيون  2در هزار، روغن ولک  2درهزار، هگزافلومورون  2شامل اتيون 

درخت و شاهد بر روي درختان مرکبات مقايسه گرديد. آزمايش در قالب طرح کامالً تصادفي با سه تکرار  10کيلو براي  1چسب رنگ پديده 
 هاي تيمارشده دو هفته بعد بررسي گرديدند و تعدادساله پرتقال وجود داشت. تخم 20درخت  10براي هر تيمار انجام شد که در هر تکرار 

ها هاي تفريخ شده و درصد مرگ و مير تخمداري در نتايج تخمتخم زنده و مرده شمارش و درصد مرگ و مير محاسبه گرديد. تفاوت معني
درصد مرگ و مير بيشترين سميت را  100(. چسب رنگ پديده با =5df، 12؛ =67/256F؛ ≥001/0Pدر تيمارهاي مختلف مشاهده گرديد )

درصد، تيمار  02/60درصد با  2درصد، تيمار روغن ولک  73/96نمود. تيمار اتيون+هگزافلومورون+روغن ولک با بر روي تخم آفت ايجاد 
درصد مرگ و مير به ترتيب در  28/4درصد و تيمار شاهد با  93/10درهزار با  2درصد، تيمار اتيون  80/12در هزار با  2هگزافلومورون 

کارآيي رنگ مخصوص پديده افلومورون و اتيون اختالف معني داري مشاهده نشد. در مجموع، مراحل بعدي قرار گرفتند. بين تيمار هگز
از خود نشان داد ولي مرگ و مير  A. rosanusخوار مرکبات، پره جوانههاي در حال رشد و نمو شبنسبتاً بااليي را بر روي کنترل تخم

  باشد.ناشي از ساير ترکيبات ناکافي مي

 پديده. رنگ چسب شيميايي، تيمارهاي مرکبات، خوار، جوانه پره شب های کلیدی:واژه
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 :Aphis fabae Scopoli (Hemipteraزدای شته های سماثر پریمیکارب و تیامتوکسام بر فعالیت آنزیم

Aphididae) کشبه عنوان نشانگرهای زیستی قرار گرفتن در معرض آفت 

 3میسولماز عظیو  2، علیرضا بندانی1شیما رحمانی

 تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه حشره شناسی. -1
 .پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، گروه گیاهپزشکی دانشگاه تهران،کرج،  -2
 .تبریز، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی -3

shrahmani@srbiau.ac.ir 
 

آفات مکنده مورد  عليهکش مهم کاربامات و تيامتوکسام يک ترکيب شيميايي نئونيکوتينوئيدي است که به ويژه پيريميکارب يک شته
ه متفاوت باشد. درجات مختلف حساسيت ممکن هاي مختلف شتتواند در گونهها ميکش، حساسيت به اين آفتهرچندگيرد. استفاده قرار مي

زدا نقش مهمي در سمهاي سمموجودات زنده، آنزيم زها باشد. در بسياري ازدايي حشره کشهاي بيوشيميايي در سماست به دليل تفاوت
شوند. در بررسي پيش رد قلمداد ميترکيبات ناگوا در معرضکنند. آنها به عنوان نشانگرهاي زيستي قرارگيري زدايي ترکيبات ناگوارد ايفا مي

 Aphis fabae Scopoliزداي شته سياه باقال، هاي سمهاي زيرکشنده بر آنزيمرو، اثرات تيامتوکسام و پيريميکارب در غلظت

(Hemiptera: Aphididae)  شد.  واقعمورد ارزيابيA. fabae ترين آفات گياهان تيره يکي از مهمChenopodiaceae  و
Fabaceae هايي در شود. به منظور تعيين اثرات کشنده، آزمونهاي شيميايي مديريت مياست که به طور معمول با استفاده از آفت کش

هاي گياه کش به جاي مانده بر سطح برگها به روش تماس با باقيمانده خشک آفتسنجي شتهشرايط آزمايشگاهي ترتيب داده شد. زيست
ساعت انجام گرفت. غلظت ميانه کشنده براي شته در معرض تيامتوکسام و پيريميکارب به  24ت زمان طي مد (Faba vulgaris)باقال 

هاي هاي بيوشيميايي، ابتدا شتهمحاسبه شد. به منظور انجام آزمون mg(ai)L-1 94/2( 71/1-99/3و ) 85/113( 94/68-16/625ترتيب )
از  LC)40( 06/75و  LC)20(LC ،07/48 )30( LC ،53/28)10( 85/13هاي در معرض غلظت هر دو ترکيب، LC50عالوه بر  ماده بالغ

 24از پيريميکارب قرار داده شدند. پس از  LC)40( 35/2و  LC)20(LC ،84/1 )30( LC ،39/1)10( 93/0هاي تيامتوکسام و غلظت
-'5,5,'3,3 نواکسيژنازها توسط سوبسترايهاي آنزيمي مورد استفاده قرار گرفتند. فعاليت موساعت افراد زنده مانده براي آزمون

tetramethylbenzidine dihydrochloride (TMB) کش بر تأثير هر دو حشره گيري شد.اندازهA. fabae باعث افزايشي معني-

ا، بعنوان سوبستر chloro-2,4-dinitrobenzene (CDNB)-1(. استفاده از P<0001/0هاي مونواکسيژناز شد )دار در القاي آنزيم
، =0001/0Pشود )هاي زيرکشنده پيريميکارب القا ميبه موازات افزايش غلظت (GST)ترانسفراز -اس-نشان داد که فعاليت گلوتاتيون

17/ 18 F= ،12 ،5df= تيامتوکسام نيز در غلظت .)( 85/113و  06/75، 07/48هاي باالترmg (ai)/L اين آنزيم را القا کرد )
(0009/0P= ،17/ 18 F= ،12 ،5df=  ،از سوي ديگر .)1,2-dichloro-4-nirobenzene (DCNB)  به عنوان سوبسترا، داده قابل

شته صورت نگرفته بود.  GSTبين اين سوبسترا و  (conjugation)اي در شته نشان نداد. در واقع، هيچ گونه اتصالي دهاستفا
 alpha-naphthyl( و نيز زماني که =0006/0P= ،88/ 9 F= ،12 ،5dfشته را مهار کرد ) (AChE)استيل کولين استراز  ،پيريميکارب

acetate   ببه عنوان سوبسترا( 0036/0کار رفت باعث مهار استرازهاي عمومي گرديدP= ،60/ 6 F= ،12 ،5df=  با اين حال، فعاليت .)
گونه ، تيامتوکسام هيچبعالوهيکارب نداشت. لوده به پيريمآداري در تيمارهاي تغيير معني beta-naphthyl acetate استراز ضمن کاربرد

تيامتوکسام و کش مهم دو شتهتوان هاي زيرکشنده ميو فعاليت استرازها نداشت. نتايج نشان داد که در غلظت AChEداري بر اثر معني
ها يني اثرات سمي بر جمعيت شتهبزدا به عنوان نشانگرهاي بيوشيميايي شناسايي کرد. در نتيجه، پيشهاي سمپيريميکارب را توسط آنزيم

 امکان پذير خواهد شد.  در مزرعه

 .نشانگرهاي زيستي، زداهاي سمآنزيم، تيامتوکسام، پريميکارب، Aphis fabae :های کلیدیواژه
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بر پروتئازهای گوارشی  Cuminum cyminumو  Amaranthus retroflexusهای پروتئینی تأثیر عصاره
Helicoverpa (Heliothis) armigera (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) 

 2سولماز عظیمی و1شیما رحمانی

 تهران، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، گروه حشره شناسی. -1
 .تبریز، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی -2

shrahmani@srbiau.ac.ir 
 

شود و ور ميبه بسياري از محصوالت زراعي حمله است کهفاژ ، از جمله آفات مهم و پليHelicoverpa armigeraکرم غوزه پنبه، 
هاي مديريت حشرات وان هدفي نوين براي برنامههاي گوارشي هستند که به عنپروتئينازها از جمله آنزيمکند. خسارات سنگيني ايجاد مي

 هاي مختلف هستندهاي سرين پروتئينازها در بافتهاي مختلف گياهان داراي سطوح بااليي از بازدارندهگونهاند. آفت مورد توجه واقع شده
کنند ميوارشي در معده مياني حشرات را مهار هاي پروتئينازها پروتئينازهاي گرود. مهار کنندهکه وسيله دفاعي گياه عليه آفات به شمار مي

 Cuminumو  Amaranthus retroflexusهاي پروتئيني دو گياه شوند. در بررسي حاضر، عصارهميو باعث کاهش رشد و نمو حشره 

cyminum  بر روي پروتئينازهاي گوارشيH. armigera  در شرايطin vivo  .اهي تحت شرايط آزمايشگ حشرات،بررسي شده است
الروها با غذاي ساعت روشنايي/تاريکي( پرورش داده شدند.  16:8درصد و دوره نوري  65±5درجه سلسيوس، رطوبت نسبي  25±1)دماي 

ساعت، معده مياني الروهاي سن چهار تشريح شده و پس  24هاي پروتئيني تغذيه شدند. پس از از عصاره يک درصدمصنوعي تيمار شده با 
ين به عنوان منبع آنزيمي مورد استفاده قرار گرفت. در سنجش پروتئاز از آزوکازئين دو درصد به عنوان سوبستراي از سانتريفوژ، رونش

-SAAPFpNA (Succinyl-l-Ala-l-Ala- l-Proو   BApNA  (Benzoyl-l-arginine-p-nitroanilide)عمومي و از 

Phe-p-nitroanilide) به ترتيب، تريپسين و کيموتريپسين استفاده شد. بر اساس  به عنوان سوبستراهاي اختصاصي براي تشخيص
( df=5,  F=4/91,  P<0.0001هاي دو گياه، به ميزان معني داري )توسط عصارههاي به دست آمده، پروتئازهاي عمومي گوارشي داده

درصد برآورد شد. سنجش آنزيمي  97/93و  83/43به ترتيب،  C. cyminumو  A. retroflexusدر تيمارهاي تحت تأثير  که مهار شدند
درصد مهار شوندگي به ترتيب،  68و  SAAPFpNA ،52/46درصد بازدارندگي و با استفاده از  84/82و  BApNA ،21/34با استفاده از 

-Native. الکتروفورز  (P<0.001)را نشان داد C. cyminumو  A. retroflexusهاي در پروتئينازهاي اختصاصي تحت تأثير عصاره

PAGE  ها در تيمار پروتئينازرا در تيمار شاهد مشخص کرد. اين  پروتئيناز مختلفوجود چهار با استفاده از سوبستراي کازئينC. 

cyminum هاي پروتئيني بر برخي از پارامترهاي به وضوح مهار شدند. در تيمار ديگر، تنها دو باند غيرواضح مشاهده شد. اثر عصاره
-در تيمارهاي تحت تأثير عصارهاگرچه دوره نموي  بوده است. روز 1/21±3/0اد که دوره رشدي الروها در شاهد بيولوژيکي آفت نشان د

. با اين حال، ميزان مرگ و مير در برآورد شدروز  1/36±62/0و  1/37±41/0به ترتيب،  C. cyminumو  A. retroflexusهاي 
 .Cو  A. retroflexusهاي پروتئيني . بر اساس نتايج به دست آمده، عصارهتيمارها تغييرات معني داري درمقايسه با شاهد نداشت

cyminum  توانايي گوارش را درH. armigera موجب افزايش طول دورهد و ندهبا مهار پروتئينازهاي گوارشي معده مياني کاهش مي 
هاي ژنتيکي مقاومت گياهان عليه حشرات از طريق دستکاري. بدين ترتيب، آنها اين قابليت را دارند  که در توسعه شوندمي رشد و نمو آفت

 در آينده مورد توجه و بهره برداري قرار گيرند. 

 .کرم غوزه پنبههاي پروتئيني، پروتئازهاي گوارشي، عصاره: های کلیدیواژه
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 Plodia interpunctellaی میانی شب پره هندی سازی و تعیین خصوصیات بیوشیمیایی تریپسین معدهخالص

 4و سید مسعود اعتضاد 2، حسین رحمانی1، محمد مهرآبادی3، مجید تقدیر2ساجدی، رضا حسن*1پورسعید محرمی ،1سید علی همتی

 شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانگروه حشره -1
 ن، ایرانگروه بیوشیمی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهرا -2
 گروه بیوفیزیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران -3

 ، تهران، ایرانموسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوششگروه مواد رنگزای آلی،  -4
 

جات و مواد غذايي فرآوري شده در هاي خشک، مغزيها تن از محصوالت استراتژيک انباري مانند غالت، حبوبات، ميوهساالنه، ميليون
هاي آفات ها و شب پرهگونه سوسک 500شوند. از ميان هاي اقتصادي فراوان ميحال توسعه از بين رفته و باعث خسارتهاي در کشور

باشد. الرو ترين آفت و عامل اصلي نابودي محصوالت انباري مي، مهمPlodia interpunctella (Hübner)گياهي، شب پره هندي 
هايي براي استفاده از گيرد. اخيرا، تالشکند که مانند حصير ضخيم، روي سطح غذا را قرار ميمي ميدر حين تغذيه، اقدام به توليد تار ابريش

هاي پروتئازي و آميالزي جهت کنترل خسارت آفات انجام شده است. پروتئازها، اسيدهاي هاي آنزيمي گوارشي مانند مهارکنندهمهارکننده
کنند. از هاي موجود در غذاي خورده شده، جهت رشد و نمو را فراهم ميليز کردن پروتئينآمينه الزم براي حشرات آفت را از طريق هيدرو

باشد. تريپسين، سرين پروتئازي است که روي هاي گوارشي راسته بالپولکداران، تريپسين گزينه مناسبي براي مهار ميميان پروتئاز
 DNAيپسين شب پره هندي جهت تعيين خصوصيات بيوشيميايي و توالي کند. به همين جهت، ترهاي آرژنين يا ليزين عمل ميباقيمانده

، آنزيم تريپسين DNAمورد مطالعه قرار گرفت. پس از تاييد بيان ژن تريپسين از طريق آزمون رونوشت برداري معکوس و تعيين توالي 
ص سازي شد. براي اطمينان از تخليص آنزيم خال FPLCالروهاي سن پنجم از طريق کروماتوگرافي تعويض يوني و با استفاده از دستگاه 

و زايموگرام برده شد که نتايج حاکي از تخليص کامل آنزيم مورد نظر داشت.  SDS-PAGEتريپسين، فراکشن مورد نظر روي ژل 
يت اين آنزيم در بيانگر حداکثر فعال pHدرجه سلسيوس و پروفايل  50ي حداکثر فعاليت آنزيمي در دماي پروفايل دمايي آنزيم نشاندهنده

pH=11 اي از غلظتي پارامترهاي سينتيکي، دامنهباشد. جهت محاسبهمي( هاي مختلف سوبستراي اختصاصي تريپسينBAPNA )
 1/0بدست آمد. دامنه مناسب غلظت سوبسترا بين  Lineweaver-Burkو متعاقب آن نمودار  Michaelis-Mentenبراي رسم نمودار 

nmol.min 1.3 ± 31-و  µM 0.6 ± 5.3اين آنزيم به ترتيب برابر  maxVو  mKود و نتايج نشان داد که مقادير موالر بميلي 001/0تا 

1-.mg1 پره هندي، از هاي مختلف روي ميزان فعاليت تريپسين تخليص شده شبي اثر مهارکنندهباشند. همچنين جهت مطالعهمي
TLCK ن(، ي برگشت ناپذير تريپسي)به عنوان مهارکنندهPMSF ي برگشت پذير سرين پروتئازها(، )به عنوان مهارکنندهEDTA  به(

ي برگشت ناپذير سيستئين پروتئازها( استفاده )به عنوان مهارکننده Iodoacetic acidعنوان کالت کننده برگشت پذير متالوپروتئازها( و 
هاي داشت. به طور کلي، با توجه به نقش حياتي آنزيم PMSF و TLCKشد که نتايج حاکي از مهار فعاليت آنزيم به طور کامل در حضور 

هاي تواند به عنوان يکي از استراتژيهاي آنزيمي ميرسد استفاده از مهارکنندهگوارشي در رشد، سالمت و توليد مثل حشرات،ب ه نظر مي
هاي بيوشيميايي آنزيم براي طراحي اطالع از ويژگي اي مناسب،نوين در کنترل آفات به کار گرفته شوند. بنابراين، جهت يافتن مهارکننده

 رسد.هاي مختلف ضروري به نظر ميهاي آنزيم با مهارکنندهاي مطلوب و بررسي برهمکنشمهارکننده

 هاي بيوشيميايي، مهارکننده پروتئازي.سازي، ويژگيشب پره هندي، تريپسين، خالص های کلیدی:واژه
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 Plodia interpunctellaی میانی شب پره هندی تریپسین معدهبینی و آنالیز ساختاری پیش

 4و سید مسعود اعتضاد 2، حسین رحمانی1، محمد مهرآبادی3، مجید تقدیر2ساجدی، رضا حسن*1پورسعید محرمی ،1سید علی همتی

 شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانگروه حشره -1
 یمی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانگروه بیوش -2
 گروه بیوفیزیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران -3

 ، تهران، ایرانموسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوششگروه مواد رنگزای آلی،  -4

 

ت انباري در ايران و ساير نقاط ترين آفايکي از مهم Plodia interpunctella (Hübner) (Lep.: Pyralidae)ي هندي شب پره
ي کنترل تلفيقي آفات دارد. هاي مطلوب در برنامهکشي هندي نياز به کاربرد حشرهشود. کنترل مناسب شب پرهجهان محسوب مي

عث اختالل در هاي پروتئازي باهاي مناسبي براي اين منظور باشند. مهارکنندهتوانند گزينههاي پروتئازي با منشاء طبيعي ميمهارکننده
فعال شدن غير ها و حفظ نيتروژن مورد نياز دارند.گردند. پروتئازها نقش مهمي در هضم پروتئينخوار ميعملکرد فيزيولوژيکي حشرات گياه

مرگ به علت هاي پروتئاز، منجر به اختالل در جذب مواد غذايي، تاخير در رشد و نمو و متعاقب آن کنندهي مهارهاي پروتئازي بوسيلهآنزيم
باشد. براي درک برخي از هاي گوارشي راسته بالپولکداران، تريپسين گزينه مناسبي براي مهار مياز ميان پروتئاز دهد.گرسنگي رخ مي

بيني و آناليز قليايي، نياز به پيش pHخصوصيات آنزيم تريپسين الرو سن پنجم شب پره هندي شامل ساختار جايگاه فعال و پروفايل 
هاي اطالعاتي باشد.  ابتدا به جستجوي توالي آمينواسيدي و ساختار کريستالي آنزيم تريپسين شب پره هندي از پايگاهري آن ميساختا

هاي تريپسين مشابه با ساختار تعيين پرداخته شد. بدين جهت پس از بدست آوردن توالي تريپسين که فاقد ساختار تعيين شده بود، توالي
سازي، هاي بدست آمده از مدلسازي جستجو و يافت شد. سپس مدلر، جهت استفاده به عنوان الگو در نرم افزار مدلشده از موجودات ديگ

ي کار انتخاب گرديد. ها، براي ادامههاي مختلف قرار گرفتند تا ساختار نهايي با ضريب اطمينان باالتر بر اساس اين آزمونمورد آزمون
ي مياني الرو سن پنجم شب پره هندي، بر اساس ساختار کريستالي آنزيم اطمينان براي تريپسين معده بيني يک مدل ساختاري قابلپيش

ساخته شد. نتايج نرم  Modeller 9.13و با استفاده از نرم افزار  Fusarium oxisporum (Schlecht) (PDB: 1GDU)تريپسين 
. بهترين مدل برازش شده براي آنزيم تريپسين شب پره هندي با بکارگيري اي بودمدل براي هر توالي اسيد آمينه 10افزار مدللر شامل 

بعدي تريپسين براي مطالعات بعدي به  3انتخاب شده و ساختار  Verify_3Dو  ProCheckهاي حاصل از نرم افزارهاي نتايج آزمون
بيني شده محاسبه گرديد و نتايج مدل پيش جهت آزمون کيفيت QMEAN6امتياز  Anolaکار گرفته شد. با استفاده از اطالعات سرور 

 near-UVنشان داد که مدل انتخابي واجد بهترين خصوصيات بوده است. همچينين ساختار دوم تريپسين تخليص شده با استفاده از 

circular dichorism % رندوم  1/25و %صفحات بتا  35مارپيچ آلفا، % 9/39بدست آمد. نتايج نشان داد که ساختار دوم تريپسين شامل
کويل بوده که مشابهت قابل توجهي را با نتايج بدست آمده از مدل پيش بيني شده تريپسين شب پره هندي نشان داد. هدف اين تحقيق 

هاي جديد در کنترل شب پره هندي بوده است. بيني شده جهت فراهم آوردن جنبهبعدي پيش 3بدست آوردن درک بهتري از مدل ساختار 
بيني ساختار آنزيمي با قابليت اطمينان باال مفيد بوده و به تواند براي پيشهاي تئوريک و آزمايشگاهي ميهمزمان تکنيکبکارگيري 

 هايي با خصوصيات مطلوب مهارکنندگي تريپسين منجر گردد.طراحي مهارکننده

 وتئازي.بيني، آناليز ساختاري، مهارکننده پرشب پره هندي، تريپسين، پيش های کلیدی:واژه
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 در آنها گیکشند ماندگاری و مغان جمعیت ایلکه دو تارتن کنه روی پروپارژیت و آبامکتین کشنده اثرات مقایسه

  لوبیا گیاه

  2و محمدرضا شیری 1الله ابراهیمی

قات و ترویج بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل، سازمان آموزش، تحقی -1
 کشاورزی، مغان، ایران

 ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران.نهال و بذرمؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه   -2

.ebrahimi.laleh@gmail.com 

 

کند. رت مياي ايجاد خسا، روي بسياري از محصوالت زراعي، باغي و گلخانهTetranychus urticae Kochاي، کنه تارتن دو لکه
ها کشديپلوئيد در اين کنه، منجر به توسعه سريع مقاومت به کنه-چرخه زندگي کوتاه مدت، قدرت زادآوري باال و تعيين جنسيت هاپلوئيد

-هاي رايج ضروري ميکشها، مقايسه نسبي ميزان تاثير کنهکششده است. با توجه به پتانسيل باالي اين کنه در توسعه مقاومت عليه کنه

 .T بالغ افراد لوبيا، گياه روي ترکيبات اين کشندگي اثر ماندگاري همچنين و پروپارژيت و آبامکتين کشنده اثرات مقايسه منظور باشد. به

urticae مقدماتي، هايسنجيزيست انجام از پس کشنده، اثرات به مربوط آزمايش در. گرفتند قرار تيمار مورد جداگانه هايآزمايش در 
فراورده  از امپيپي 6/0-10 و (EC 1.8%) آبامکتين فراورده تجاري از امپيپي 15/0-5/2 هايغلظت با اينقطه دو تارتن کنه لغبا افراد

 2 ابعاد به) برگي ديسک کردن آغشته روش از. گرديد استفاده شاهد عنوان به مقطر آب از. شدند تيمار (EC 57%) پروپارژيت تجاري
 شد استفاده تکرار هر در غلظت هر براي بالغ کنه 20 از. شد استفاده هاکنه تيمار براي مرطوب، بستر روي آن دادن ارقر و( مربع متر سانتي

براي بررسي ماندگاري اثر کشندگي، گياهان لوبيا . شد انجام تيمار از پس ساعت 48 مير و مرگ ثبت. گرديد تکرار بار سه حداقل آزمايش و
پي پي ام از فراورده تجاري پروپارژيت( تيمار  150پي پي ام از فراورده تجاري و  25وز توصيه شده مزرعه اي ))هفت روزه( با يک بيستم د

 ديسک هر روي بالغ کنه 20 و شد تهيه هابرگ از برگي هايديسک تيمار، از پس روز 21 و 10 هفت، سه، يک، زماني فواصل در. شدند
 شاهد عنوان به مقطر آب از و شد تکرار بار سه ترکيب هر براي آزمايش. شد ثبت انتقال از پس ساعت 48 کنه مير و مرگ و گرديد منتقل

 درصد 50، غلظت کشنده LC)20( درصد 20هاي آزمايش کشندکي نشان داد که مقادير علظت کشنده تجزيه پروبيت داده. گرديد استفاده

) 50(LC درصد  90و غلظت کشنده)90(LC و براي پروپارژيت  ام از فراورده تجاريپيپي 26/3و 417/0، 108/0 ن به ترتيببراي آبامکتي
آبامکتين  داد نشان لوبيا گياه روي کشندگي اثر ماندگاي بررسي بود. نتايج ام از فراورده تجاريپيپي 90/14و  26/2، 657/0به ترتيب 

 کاهش سمپاشي از پس روز 21 در درصد 62/55 به دارگرديد که اين مق سمپاشي از پس روز يک در کنه مير و مرگ درصد 100 منجر به
آبامکتين  .يافت کاهش درصد صفر به سمپاشي از پس روز 21 که بود درصد 81 سمپاشي از پس روز يک پروپارژيت براي مقدار اين. يافت

 04/43راي پروپارژيت در روز سوم به که اين مقدار بدر حالي ،ومير کنه گرديددرصد مرگ 100پاشي روي گياه، منجر به روز پس از سم 3تا 
 مغان را نشان داد. T. urticaeدرصد کاهش يافت. در حالت کلي، نتايج اين بررسي برتري آبامکتين عليه جمعيت 

   Tetranychus urticaeدرصد،  90درصد، غلظت کشنده  50غلظت کشنده آبامکتين، پروپارژيت،  های کلیدی:واژه
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و کنه شکارگر   Tetranychus urticae Kochای،مول و ترکیب آنها روی کنه تارتن دولکهکشی منتول، تیاثر کنه
Amblyseius swirskii Athias-Henriot 

 3، علیرضا بلند نظر2، سّیدعلی صفوی2فاطمه پیرایش فر، 1حمیدرضا صراف معیری

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان-1
 کده کشاورزی، دانشگاه ارومیهگروه گیاهپزشکی، دانش-2
 مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج اسانس، کاشان، ایران-3

Pirayeshfar_s@yahoo.com 
 

چيزخوار است که بازه وسيعي از محصوالت کشاورزي را در سراسر جهان آفتي همه Tetranychus urticae Kochاي کنه تارتن دولکه
ها منجر به بروز مشکالتي مانند توسعه مقاومت، اثرات نامطلوب روي موجودات غير نامناسب آفتکشکند. کاربرد بيش از حد و آلوده مي

هاي ثانويه با خواص هاي زيست محيطي شده است. گياهان منابع غني از متابوليتهدف، شيوع آفات ثانويه، طغيان مجدد آفات و آلودگي
هاي شيميايي باشند. اخيراً تحقيقات متمرکزي براي کنترل اين آفت به واسطه شکشي هستند که قادرند جايگزين مناسبي براي آفتکآفت

هاي گياهي و يا مواد موثره آن انجام گرفته است. از طرفي در مديريت تلفيقي آفات، استفاده از ترکيبات فرموله شده بر اساس اسانس
اي، به ان يک عامل کنترل بيولوژيک کارآمد آفات گلخانهبه عنو Amblyseius swirskii Athias-Henriotاستفاده از کنه شکارگر 

ويژه سفيدبالک و تريپس توجه زيادي را به خود جلب کرده است. در اين مطالعه، سميت تماسي سه ترکيب فرموله بر اساس تيمول 
+  %5ه همراه روغن کلزا، شامل تيمول ترين جزء اسانس نعناع فلفلي( و مخلوطي از آنها بترين جزء اسانس آويشن(، منتول )فراوان)فراوان

 .Aو  T. urticaeروي بالغين ماده  %30+ روغن کلزا  %5+ منتول  %5و تيمول  %30+ روغن کلزا  %5، منتول %30روغن کلزا 

swirskii وس، درجه سلسي 25 ± 1ها در دماي ثانيه در شرايط آزمايشگاهي بررسي گرديد. آزمايش 5وري برگ به مدت به روش غوطه
عدد کنه  20تکرار و هر تکرار با  4ساعت تاريکي انجام شد. هر تيمار با  8ساعت روشنايي و  16درصد و دوره نوري  70 ± 5رطوبت نسبي 

اثرات کشندگي دارند. همچنين با  A. swirskiiو  T. urticaeشده روي بالغ همسن انجام شد. نتايج نشان داد که تمام ترکيبات فرموله
هاي داري حساسيت بيشتري نسبت به کنههاي تارتن به صورت معنيظت، درصد تلفات نيز افزايش يافت. در تمامي تيمارها کنهافزايش غل

ها بر اساس نوع ترکيب، غلظت و موجود هدف، متفاوت بود. بسيار کمتري را دارا بودند. پاسخ 50LCشکارگر از خود نشان دادند و مقادير 
 .Aکه براي ميکروليتر بر ليتر محاسبه شد، در حالي 6/40و  390، 8/57به ترتيب  T. urticaeشده براي رمولهسه ترکيب ف 50LCمقادير 

swirskii   5کمترين و منتول  %30+ روغن کلزا  %5+ تيمول  %5ميکروليتر بر ليتر بدست آمد. منتول  1440و  1550،  650به ترتيب% 
 %5، تيمول A. swirskiiسنجي داشتند. در زيست T. urticaeساعت پس از تيمار روي  24ا ر 50LCبيشترين مقادير   %30+ روغن کلزا

داري بين ساير تيمارها مشاهده نگرديد. مقايسه مقادير باالترين ميزان کشندگي را دارا بود. همچنين اختالف معني  %30+ روغن کلزا 

50LC  نشان داد که ترکيبات فرموله مذکور برايT. urticae  سميت بسيار بيشتري در مقايسه باA. swirskii رسد دارند و به نظر مي
 سنجي تکميلي در شرايط گلخانه، بيشتر بررسي شوند. اي دارند که بايستي با زيستکه پتانسيل قابل توجهي را در مديريت کنه تارتن دولکه

 .شکارگر، کنه سنجي، سميت تماسي، ترکيبات فرمولهزيست های کلیدی:واژه

  



 بیستودومین کنگره گیاهپزشکی ایران - 6 تا 9 شهریور 1395- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

 

745 
 

745 

  Aphis gossypiiجالیز، شته دمایی تحمل روی زمستان پایین دماهای و تابستان باالی دماهای در سازگاری اثر

Glover  گندم،  روسی شته وDiuraphis noxia (Mordvilko) 

 پور و اعظم میکانی ، سعید محرمیسعیدی فاطمه

  14115-336زی، تهران صندوق پستی دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه حشره شناسی کشاور
f.saeidi@modares.ac.ir 

 
هاي انبوهي را ها جمعيتکنند. حتي برخي گونهگذراني ميهاي ماليم به صورت پوره و افراد بالغ زمستانها در مناطق معتدل با زمستانشته

-ها کاسته شده و در تابستان مشاهده نميکنند. با افزايش دما در اواسط خرداد از ميزان جمعيت اين شتهاد ميهاي زمستانه ايجروي ميزبان

-يابد. به خوبي مشخص شده است که دما مهمها، ميزان جمعيت در تابستان به شدت افزايش ميکه در برخي ديگر از گونهشوند. در حالي

هاي مختلف هاي دمايي بين گونهو پراکنش حشرات در فصول مختلف بوده و سطح تحمل استرسترين فاکتور محيطي در تعيين فراواني 
به عنوان يک شته گرمادوست و شته روسي گندم،  ،Aphis gossypii Gloverباشد. در اين تحقيق، تحمل شته جاليز، متفاوت مي

Diuraphis noxia (Mordvilko) درجه  42و  5/41، 40، 39، 37، 35، 33باال )، به عنوان يک شته سرمادوست به دماهاي
درجه سلسيوس( به مدت دو ساعت مورد مطالعه قرار گرفت. شته جاليز  -20و  -17، -15، -13، -10، -7، -5سلسيوس( و دماهاي پايين )

کده کشاورزي دانشگاه هاي گياهي خود در مزارع تحقيقاتي دانشاز روي ميزبان 1394و شته روسي گندم در زمستان  1394در تابستان 
آوري شدند و بالفاصله پس از انتقال به آزمايشگاه، تحمل آنها به سرما و گرما بررسي شد. به اين صورت که صد فرد تربيت مدرس جمع

  C/min° با سرعت  درجه سلسيوس 20بالغ از هر دو گونه )در ده تکرار ده تايي( به دستگاه سردکننده قابل برنامه ريزي منتقل و از دماي 
 24درجه سلسيوس برگشت داده شدند. پس از  20تا دماي مورد نظر  سرد و يا گرم شدند و پس از دو ساعت با همان سرعت به  5/0

درصد براي افراد  50)دماي مرگ و مير  50LTساعت ميزان مرگ و مير يادداشت شد. بر اساس درصد مرگ و مير به دست آمده، ميزان 
ر گرفتن در معرض دماهاي مختلف به مدت دو ساعت( با استفاده از مدل لجيستيک تعيين شد. درصد مرگ و مير از بالغ شته در اثر قرا

در  50LTدرجه سلسيوس در هر دو شته متغيير بود. مقادير  -20و  42درجه سلسيوس تا صد در صد در دماهاي  -5و  33صفر در دماهاي 
درجه  -2/15و  8/38درجه سلسيوس و براي شته روسي گندم به ترتيب  -10و  8/39تيب دماهاي باال و پايين براي شته جاليز به تر

عالوه بر دماهاي خيلي باال در برابر  سلسيوس به دست آمد. نتايج نشان داد که سازگاري در دماهاي باال در تابستان باعث شده تا شته جاليز
سازگاري در  دماهاي پايين زمستان موجب افزايش  رد شته روسي گندمدماهاي زير صفر نيز تحمل بااليي نشان دهد. همچنين در مو

هاي فيزيولوژيک توان به يکسان بودن مکانيسماين موضوع را مي تحمل در برابر دماهاي زير صفر و همچنين دماهاي باال شده است.
 تحمل به سرما و گرما نسبت داد که نياز به بررسي بيشتر دارد.

 

 گذراني، تحمل سرما، تحمل گرما.تانزمسهای کلیدی: واژه
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 های آلودههای  بومی جداشده  از خاککلرپیریفوس به وسیله باکتری کشتجزیه زیستی آفت

 3پژمان خدایگان و2، علی علیزاده1پورعلی آرزو

 ج( رفسنجاندانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی گیاهی ،گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی،  دانشگاه ولی عصر)ع-1

 شناسی گیاهی،  گروه گیاهپزشکی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر )عج( رفسنجاناستادیارحشره-2

 شناسی گیاهی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی،  دانشگاه ولی عصر)عج( رفسنجاندانشیار  بیماری -3
 arezo.alipoor71@ gmail.com 

 

يچيده مولکولي برخوردارند و به عنوان ابزار قدرتمندي براي تأمين نيازهاي غذايي جمعيت در حال رشد هاي کشاورزي از ساختار پکشآفت
زيست کرده است. اين مواد در شمار رويه اين مواد را تبديل به تهديدي جدي براي محيطاند. مصرف بيجهان، توسعه و کاربرد فراواني يافته

ها از طرق مختلف به محيط زيست راه کشساله مقدار زيادي از آفت ر زمینی هستند. همههای سطحی و زیهای آبآالیندهمهمترين 

شوند. با تأثير بر شرايط خاک، تخريب و کاهش توان ها در محيط پخش شده و به نقاط دور دست منتقل ميکشکنند. اين آفتپيدا مي
هاي بسيار سمي هستند و به اي فسفره آلي دسته اي از نوروتوکسينهکشگذارند. آفتزراعي، اثرات مخربي بر کيفيت زندگي انسان مي

قال علت مسموميت بااليي که براي حشرات، پستانداران و ساير حيوانات دارند، اين ترکيبات، مهارکننده آنزيم استيل کولين استراز و مانع انت
شود اما امروزه بکارگيري فنون تلفي استفاده ميهاي مخزيست روشها از محيطهاي عصبي هستند. براي حذف اين آلودگيپيام

زيست و بازدهي زياد به عنوان گزينه مناسبي جهت هاي کم، سازگاري با محيطها  به دليل هزينهپااليي و استفاده از ميکروارگانيسمزيست
هاي بومي تجزيه کننده اين زي باکتريها از محيط مورد توجه قرار گرفته است. اين پژوهش با هدف جداساکاهش و يا حذف اين آالينده

هاي کشاورزي آلوده نمونه برداري انجام شد. هاي آلوده انجام شد. در اين پژوهش، از پساب کارخانجات شيميايي و خاککش از خاکآفت
عنوان منبع کربن،  کش کلرپيريفوس بهميلي گرم بر کيلوگرم آفت 50با استفاده از روش غني سازي در محيط کشت نمک معدني همراه با

ها از طريق کروماتوگرافي مايع با کارايي باال مورد کنندگي اين باکتريچندين سويه باکتري تجزيه کننده جداسازي شدند. قدرت تجزيه
هاي متداول بيوشيميايي انجام شد. از پساب کارخانجات و خاک ي تستها بوسيلهبررسي قرار گرفت و سپس شناسايي اين باکتري

نمودند. و نتايج حاصل ها از کلرپيريفوس به عنوان منبع کربن و فسفر استفاده ميسويه باکتري جداسازي شدند که اين سويه 10ورزي، کشا
هاي اين پژوهش نشان يافته هاي تجزيه کننده تأييد نمود.کش را توسط باکترياز کروماتوگرافي مايع با کارايي باال قدرت تجزيه اين آفت

هاي باشند.همچنين سويههاي تجزيه کننده کلرپيريفوس ميجات داراي تعداد زيادي از باکتريهاي آلوده و پساب کارخانهاکداد که خ
ها داراي قدرت سويه از ميان اين سويه2در غربالگري اوليه  کنند.کش را به عنوان منبع کربن و فسفر مصرف ميجداسازي شده اين آفت

ميلي گرم 10ميلي گرم برکيلو گرم در محيط کشت به 50کش را از غلظت اوليهو توانستند غلظت آفتند.تجزيه کنندگي بيشتري بود
هاي متداول بيوشيميايي صورت گرفت که اين هاي مرفولوژيکي و  تستبوسيله ويژگي سويه 2برکيلوگرم کاهش دهند. شناسايي اين

. شناسايي ملکولي اين دوجدايه در حال بررسي هاي سودوموناس بودندباکتريجز  انجام گرفته هاي بيوشيمياييدوسويه  بر اساس آزمون
ها پديده مهمي است زيرا از اين طريق، ترکيبات سمي حذف شده و آلودگي محيط مي باشد. مصرف اين ترکيبات از طريق ميکروارگانيسم

هاي فسفره  از جمله کشت رفع آلودگي ناشي از آفتتوانند جهها ميدهد که اين سويهشود. نتيجه اين مطالعه نشان ميبرطرف مي

 .کلرپيريفوس مورد استفاده قرار گيرند

 .تجزيه زيستي، کلرپيريفوس، کروماتوگرافي مايع با کارايي باالهای کلیدی: واژه 
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در klein  Eutetranychus orientalisبررسی کارایی کنه کش های مختلف در کنترل کنه زرد شرقی مرکبات 

 رفتجی

 سمیه رنجبر

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان
s.ranjbar@areo.ir 

 

يکي از آفات مهم مرکبات در جنوب کشور به ويژه استان  klein  Eutetranychus orientalis کنه زرد شرقي مرکبات با نام علمي
به ايجاد نقاط خاکستري مايل به سفيد در سطح  ان، هرمزگان و خوزستان است. اين آفت با تغذيه از شيره گياهي برگها منجرهاي کرم

در سالهاي اخير منجر به گسترش برخي و عدم رعايت مسائل به زراعي مانند تغذيه مناسب و آبياري منظم برگ مي شود. تغييرات اقليم 
ي مرکبات در منطقه جيرفت شده است. با توجه به اينکه اين آفت داراي سرعت زاد و ولد باال و تعداد زيادي شرقزرد آفات از جمله کنه ي 

 اسپيروديکلوفن نسل در سال مي باشد، کنترل آن مشکالت زيادي را براي باغ داران به وجود آورده است، اين تحقيق کارايي کنه کشهاي
بصورت محلول را روي جمعيت کنه زرد شرقي مرکبات ( و فنازاکوئين )پرايد( يسوروننزوکس )هگزي تيا، (امايت) پروپارژيت ،انويدور()

تصادفي با چهار تيمار شامل  مورد بررسي قرار داده است. به اين منظور آزمايشي در قالب طرح بلوک هاي کاملپاشي درختان 
اين  در چهار تکرار انجام شد. (آبشاهد )و درصد  (1/0)زاکوئين فنا ( و5/0) ، هگزي تيازوکس(1/0) پروپارژيت (،075/0) اسپيروديکلوفن

انجام شد. جمعيت آفت شامل تعداد کنه هاي زنده به صورت مرحله پوره و  1395آزمايش در زمان پيک فعاليت کنه زرد شرقي در فروردين 
ودر جداول مخصوص ثبت گرديد. درصد تاثير کنه  پس از تيمار شمارش 14و  7، 3، 1بالغ در زير برگ در دوره هاي زماني يک روز قبل و 

تجزيه آماري شدند. نتايج حاصل نشان  SASتيلتون محاسبه گرديد و داده ها توسط نرم افزار  -کش ها با استفاده از فرمول هندرسون
ز پس از محلول پاشي رو 14 و 7، 3، 1درصد به ترتيب در 67/45و  35/57 و 5/63، 96/71با تلفات  اسپيروديکلوفن کنه کش دادکه
روز پس  7 و 3، 1 دربه ترتيب درصد  5/49و  5/55، 61/60با تلفات هگزي تيازوکس آفت داشت. بالغ نتيجه را در کاهش جمعيت  نبهتري

حلول روز پس از م 14و  7، 3، 1ت. درصد تاثير کنه کش فنازاکوئين در داشمير پوره کنه زرد شرقي  در مرگ واز محلول پاشي تاثير خوبي 
و هگزي  اسپيروديکلوفنبود. کنه کش هاي  7/45و  9/54، 5/56، 7/60پاشي روي جمعيت بالغ کنه زرد شرقي مرکبات به ترتيب 

روز پس از کاربرد در گياه دوام داشتند. فنازاکوئين و پروپارژيت تاثير کمتري در کنترل جمعيت پوره آفت داشتند. نتايج کلي  21تيازوکس تا 
( را به ترتيب براي کنترل جمعيت بالغ و پوره يسوروننهگزي تيازوکس )و انويدور( اسپيروديکلوفن )تفاده از کنه کش هاي اين تحقيق اس

 آفت توصيه کرد.

 ، جنوب کرمان.، مرکباتکنترل های کلیدی:واژه

  

mailto:s.ranjbar@areo.ir
mailto:s.ranjbar@areo.ir


 بیستودومین کنگره گیاهپزشکی ایران - 6 تا 9 شهریور 1395- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

 

748 
 

748 

   اثرات کشندگی و زیرکشندگی حشره کش های پایری پروکسی فن و ایمیداکلرپراید روی کفشدوزک 

Cryptolamus montrouzieri Mulsant (Coleoptera: Coccinellidae) جنوب  شکارگر شپشک آردآلود مرکبات 

  Nipaecoccus viridis Newstead.(Hemiptera: Pseudococcidae) 

 سمیه رنجبر

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان
s.ranjbar@areo.ir 

 

يکي از آفات مهم مرکبات در مناطق گرم و مرطوب به ويژه جنوب  Nipaecoccus viridis Newstead شپشک آردآلود مرکبات 
ايران است. اين حشره اغلب به شکل گروهي روي قسمتهاي مختلف گياه مانند ناحيه اتصال برگ به ساقه و محل اتصال دو ميوه جمع مي 

و با تغذيه از شيره گياهي برگ ها و ميوه ها و توليد ترشحات سفيد رنگ باعث تجمع قارچهاي فوماژين مي شود. يکي از عوامل شود 
مي باشد که امروزه به صورت انبوه  .Cryptolamus montrouzieri Mulsantبيولوژيک موثر روي اين آفت کفشدوزک شکارگر 

آردآلود مرکبات رهاسازي مي شود. اين کفشدوزک در دو مرحله بالغ و الروي به مقدار زيادي از پرورش داده شده و در باغات عليه شپشک 
شپشک آرد آلود تغذيه مي کند و باعث کاهش چشمگيري در جمعيت آفت مي شود. در اين مطالعه اثرات کشندگي و زيرکشندگي حشره 

( درصد از حشره کش هاي 075/0( و )05/0ر( به ترتيب باغلظت هاي )کش هاي پايري يروکسي فن )آدميرال( و ايميداکلرپرايد )کونفيدو
مورد بررسي قرار گرفت. حشرات کامل   C. montrouzieriرايج عليه آفات ديگر مرکبات، روي زنده ماني و تعداد نتاج کفشدوزک 

اين صورت که نهال هاي پرتقال با دو روز در معرض دوز مزرعه اي سم قرار گرفتند. به  7کفشدوزک به روش باقيمانده برگي به مدت 
جفت کفشدوزک شکارگر هم سن دو روزه به ازاي هر تيمار روي  5تيمار حشره کش و آب )به عنوان شاهد( محلول پاشي شدند، سپس 

 رويبودند،  عدد برگ آلوده به شپشک آرد آلود مرکبات که در مجاورت پنبه مرطوب 30نهال ها رهاسازي شد و به ازاي هر شکارگر روزانه 
گياه پرتقال قرار داده شد. نهال هاي پرتقال در قفس هاي محصور شده اي براي جلوگيري از فرار کفشدوزک قرار گرفتند. مرگ ومير 

روز ثبت شد. آزمايشات  12روز ثبت شد. سپس افراد زنده از گروه برداشته شد و تعداد نتاج ظاهر شده به طور روزانه و تا  7شکارگر در طول 
تکرار انجام شد. نتايج حاصل نشان داد که هر دو حشره کش روي زنده ماني کفشدوزک بي تاثير هستند ولي ظرفيت توليد مثلي آن  5در 

ظرفيت توليد مثلي کفشدوزک  78/40و %  56/44تحت تاثير آفت کش است. پايري يروکسي فن و ايميداکلرپرايد به ترتيب باعث کاهش% 
هر دو حشره کش پايري يروکسي فن و ايميداکلرپرايد به   (IOBC)دي سازمان بين المللي مبارزه بيولوژيکشدند. بر اساس دسته بن
در گروه سموم کم خطر قرار مي گيرند. نتايج کلي نشان داد که استفاده از حشره کش هاي پايري  43/38و  89/41ترتيب با ضريب کاهش 

و لذا در برنامه مديريت تلفيقي ، دارد C. montrouzieri خطرات اندکي روي کفشدوزکيروکسي فن و ايميداکلرپرايد در باغات مرکبات 
 آفات مرکبات کاربرد حشره کش و دشمن طبيعي قابل توصيه است. 

 کنترل بيولوژيک، آفت کش، دشمن طبيعي، مرکبات، جنوب کرمان. های کلیدی:واژه

  

mailto:s.ranjbar@areo.ir
mailto:s.ranjbar@areo.ir


 بیستودومین کنگره گیاهپزشکی ایران - 6 تا 9 شهریور 1395- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

 

749 
 

749 

 Papilio demoleus  ی فیزیولوژیکی پروانه برگخوار مرکباتتاثیر چهار رقم تجاری مرکبات بر برخی از پارامتر ها

L. (Lepidoptera) 

 ، جالل جاللی سندی، آرش زیبایی و  آزاده کریمی مالطی لیال خلقی اشکلک

 ی علوم کشاورزی، بخش گیاهپزشکی، دانشگاه گیالن، رشت، ایران،دانشکده -1
 ll.kholghi@gmail.com 

 

Linnaeus demolي برگخوار مرکبات )پروانه eus  Papi l i oها و درختان جوان مرکبات در ( يکي از آفات مهم اقتصادي نهالستان
بيشتر نقاط ايران و جهان است. به منظور بررسي راهکار هاي مديريتي اين آفت مطالعه حاضر، تاثير چهار رقم تجاري مرکبات )پرتقال 

ي آزمايشگاهي رامتر هاي فيزيولوژيکي اين آفت در شرايط کنترل شدهخوني، والنسيا، ليمو ترش، گريپ فروت( روي بعضي از پا
)تاريکي: روشنايي( ساعت( مورد بررسي قرار داده است.  16: 8ي نوري و دوره 65±10 %ي سليسيوس، رطوبت نسبي درجه 24±2)دماي

 نشان ها داده آناليزمورد بررسي قرار گرفت. هاي مختلف در سن پنجم الروي اي واريته و اثرجنس روي رقمنتايج حاصل از شاخص تغذيه

کارايي تبديل غذاي خورده شده  (،RCR)، نرخ مصرف نسبي  (ECD)شده هضم غذاي تبديل کارايي ،(RGR)رشد نسبي  نرخ که داد
(ECI) شوندگي هضم تقريبي قابليت همچنين و(AD)   صل از اثر . نتايج حادارند داريمعني اختالف يکديگر با مختلف هايميزبان

ترين نرخ رشد نسبي ترين مقدار نرخ مصرف نسبي مربوط به تيمار ليموترش  بود. بيشدهد که، بيشواريته در شاخص تغذيه نشان مي
-ترين کارايي تبديل غذاي خورده( بود. بيش%99/0±03/0فروت )ترين آن برگ گريپ( و کم%28/1±03/0خوني )مربوط به برگ پرتقال

( در برگ پرتقال خوني بدست آمد. نتايج حاصل از اثر جنس در %05/39±57/0( و کارايي تبديل غذاي هضم شده )%21/26±43/0شده )
 (ECI)کارايي تبديل غذاي خورده شده  (،RCR)نرخ مصرف نسبي  (ECD) شده هضم غذاي تبديل کارايي ،شاخص تغذيه نشان داد که 

 هضم تقريبي شاخصکه ندارند، درحالي داريمعني اختالف يکديگر با لفمخت هايميزبان  (RGR) نرخ رشد نسبي همچنين و

ي هاي پروتئاز کل با اسيديتهترين فعاليت آنزيمداري بودند. بيشفاوت معنيهاي مختلف داراي تبين جنس نر و ماده رقم  (AD)شوندگي
ترين فعاليت فروت مشاهده شد و بيشالنسيا و گريپهاي وي گوارش الروهاي پرورش يافته روي رقمهفت و هشت به ترتيب در لوله

گلوکوزيداز، در الروهاي پرورش گلوکوزيداز و بتاپپتيداز، آلفاي گوارش شامل کيموتريپسين، تريپسين، آمينوپپتيداز، کربوکسيهاي لولهآنزيم
اميالز در الروهاي  -ي گوارش آلفاهاي لولهت آنزيمترين فعاليفروت و  االستاز و ليپاز  روي رقم والنسيا  و بيشيافته روي رقم گريپ

ترين مقدار ذخاير انرژي شامل: گليکوژن و ترين فعاليت آن مربوط به رقم ليموترش بود. بيشپرورش يافته روي رقم پرتقال خوني و کم
حدواسط هده شد. بيشترين فعاليت متابوليسمترين مقدار پروتئين کل روي رقم والنسيا مشافروت و بيشليپاز روي رقم گريپ -گليسيريدتري

ترين فروت، ولي بيشفسفاتاز روي رقم گريپفسفاتاز، اسيدآمينوترانسفراز، آلکانينهيدروژناز، آالنينديترانسفراز، الکتاتگلوتاميلشامل:گاما
اي را روي رقم ترين کارايي تغذيهکه الروها باالآمينازروي رقم والنسيا مشاهده شد. به طور کلي نتايج نشان داد تراسفعاليت آسپارتات

ي فروت بود. نتيجههاي گوارشي، ذخاير انرژي و متابوليسم حدواسط مربوط به رقم گريپترين فعاليت آنزيمخوني داشتند و باالپرتقال
 يد. هاي مديريت اين آفت به حساب بياهاي اوليه در توسعه و تکامل روشتواندقدمتحقيقات حاضر مي

 هاي بيوشيميايي.خوار مرکبات، شاخص تغذيه، آنزيمبرگ های کلیدی:واژه
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 روی شپشه آرد Descurainia sophia بررسی مقایسه ای اثر بازدارندگی عصاره های آبی و هیدروالکلی خاکشیر،

  رؤیا تقی زاده

 مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
 r.taghizadeh@urmia.ac.ir 

 

يکي از آفات مهم محصوالت انباري در سراسر جهان مي باشد. در اين   Tribolium castaneum (Herbst)شپشه قرمز آرد،    
جهت    Descurainia sophia (L.) Weeb ex Prantlبررسي، عصاره هاي آبي و هيدروالکلي استخراج شده از برگ گياه خاکشير،

، نرخ مصرف (RGR)مورد بررسي قرار گرفت. نرخ رشد نسبي  T. castaneum تعيين شاخص هاي تغذيه اي حشره کامل شپشه آرد 
ندازه براي ارزيابي اثر ضد تغذيه اي عصاره ا (FDI)و شاخص بازدارندگي تغذيه  (ECI)، کارايي تبديل غذاي خورده شده (RCR)نسبي 

 تاريکي و درصد 60±5و رطوبت نسبي درجه سلسيوس  27±1تيمارها به روش ديسک آردي در شرايط کنترل شده در دماي گيري شد.
درصد از هر عصاره به همراه شاهد به  0/2و 5/1، 0/1، 75/0، 5/0، 25/0ميکروليتر از غلظت هاي  10در اين آزمايش ها  .شدند ارزيابي

روزه شپشه آرد در هر تکرار قرار داده  1-7حشره کامل  10هاي آردي پخش شدند. پس از تبخير حالل، تعداد  طور يکنواخت روي ديسک
روز از شروع آزمايش، شاخص هاي تغذيه اي محاسبه شدند. مقايسه اثر غلظت هاي مختلف عصاره توسط آناليز  3شد. پس از گذشت 

ANOVA  و مقايسه اثر عصاره ها توسطGLM  .همچنين تست دانکن در سطح انجام شدP<0.05  انجام شد و همبستگي بين
نتايج نشان داد که افزايش غلظت عصاره گياه روي شاخص هاي تغذيه شپشه آرد به طور  فاکتورهاي مورد مطالعه، مورد بررسي قرار گرفت.

خورده شده و شاخص بازدارندگي تغذيه مؤثر بوده است. نرخ رشد نسبي، نرخ مصرف نسبي، کارايي تبديل غذاي  (P<0.05)معني داري 
درصد به دست  13/63و  -60/9ميلي گرم به ازاي هر ميلي گرم غذا در روز،  181/0، 007/0درصد به ترتيب  2اي در عصاره آبي و غلظت 

درصد  02/76و  -27/44ميلي گرم به ازاي هر ميلي گرم غذا در روز،  144/0، -102/0آمد. اين مقادير براي عصاره هيدروالکلي به ترتيب 
بود. با افزايش غلظت، شاخص بازدارندگي تغذيه اي هر دو عصاره به طور معني داري افزايش يافت که نشان دهنده فعاليت باالي 

بين نرخ رشد نسبي،  (rP<0.05 ,0.92<)است. مشاهده گرديد همبستگي مثبت معني داري  T. castaneumبازدارندگي تغذيه اي عليه 
نسبي، يا کارايي تبديل غذاي خورده شده وجود داشت، همچنين همبستگي منفي معني داري بين نرخ رشد نسبي و شاخص نرخ مصرف 

کارايي  بازدارندگي تغذيه اي مشاهده شد. با افزايش غلظت عصاره هيدروالکلي، به همان ميزاني که شاخص بازدارندگي تغذيه افزايش يافته،
عالوه بر بازدارندگي تغذيه، به طور  خاکشيريافته است. اين نتايج نشان مي دهد که عصاره هيدروالکلي تبديل غذاي خورده شده هم کاهش 

به  عمدتاً از نوع بازدارندگي تغذيه عمل کرده است. خاکشيرقابل مالحظه اي به صورت سميت پس از تغذيه نيز اثر مي کند ولي عصاره آبي 
 يه اي عصاره هيدروالکلي خاکشير بسيار مؤثرتر از عصاره آبي است.طور کلي نتايج نشان داد که خاصيت ضد تغذ

   ، محصوالت انباري، اثر ضد تغذيه اي، عصاره هاي گياهي.Tribolium castaneum های کلیدی:واژه
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یط در شرا Tuta absoluta (Meyrick) (Lep.: Gelechiidae) ،فرنگیی مینوز گوجهپرهریزی شبتاثیر کائولین روی تخم

 گلخانه

 3و سعید عشقی 2، هادی آتشی1، محمود عالیچی1کامبیز مینایی ،1محسن عبدالهی

 پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایرانبخش گیاه -1
 بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران -2 
 یراز، شیراز، ایران  بخش علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ش -3 

Kminaei@shirazu.ac.ir 

فرنگي است که روي ديگر گياهان گياه گوجه ترين آفاتيکي از مهم ،Tuta absoluta (Meyrick)فرنگي، ي مينوز گوجهپرهشب
ن کشور دنيا وجود دارد. ي آمريکاي جنوبي است و در ايران و چنديپره بومي قارهاين شب .کند، تغذيه مينيز سانانبادمجان يخانواده

. بسياري توليد کندنسل در سال  12تا  10تواند بين کنند. اين آفت ميها ايجاد ميها و ميوهبرگخسارت شديدي روي  حشرهالروهاي اين 
پره اين شب هاي موثر جايگزين براي کنترلها مقاومت نشان داده است. بنابراين روشکشدهند که اين آفت به حشرهاز منابع نشان مي

ريزي استفاده کرد. در اين پژوهش که در براي دورکنندگي، اختالل و کاهش تخمتوان ميضرورت دارد. از مواد طبيعي مانند کائولين 
درصد( و تيمار  5/7و  5، 5/2) (،)بسته بندي شده شرکت پرديس ،(WP %95)شده شرايط گلخانه انجام شد، اثر سه سطح کائولين فرآوري

، در قالب طرح کامال تصادفي با پنج هاي مختلفغلظتفرنگي آزمايش شد. ي مينوز گوجهپرهگذاري حشرات کامل شبوي تخمشاهد ر
-سانتي 25ايتاليا( با ارتفاع هر بوته حدود   Canyon Seedتوليدي شرکت F1 Tomato 08هيبريد (فرنگي هاي گوجهتکرار روي بوته

فرنگي در پنج قفس مجزا با استفاده از روش انتخاب و عدم انتخاب ي مينوز گوجهپرهکامل شبعدد حشره  150متر انجام شد. سپس 
ها، سه تيمار متر(، که در هر کدام از قفسسانتي 70×90× 90نر( در هر قفس ) ابعاد  12ماده و  18حشره کامل ) 30ميزبان، رها شدند. 

هاي هوايي گياه در زير هاي حشرات ماده، روي ساير اندامساعت، تعداد تخم 48ز کائولين و شاهد وجود داشتند، استقرار يافتند. پس ا
روز  18ها، بار ديگر گياهان براي ريزي براي اين آفت نيز محاسبه شد. پس از شمارش تخمدرصد بازدارندگي تخم شدند. بينوکوالر شمارش

ها و رشد و نمو شده در هر تيمار با هدف اثر کائولين بر تفريخ تخم ها منتقل شدند. پس از گذشت زمان، تعداد الروهاي مشاهدهبه قفس
دست صورت گرفت. براساس نتايج بهبراساس روش پارامتريک و ناپارامتريک  Rو   SASافزارهايها در نرمالروها شمارش شد. آناليز داده
ريزي داشتند و اين کامل خاصيت بازدارندگي تخم هاي مختلف کائولين تيمار شده بودند، براي حشراتآمده، گياهاني که با غلظت

درصد،  5/7و  5، 5/2ريزي براي تيمار شاهد و کائولين داري را نشان داد. ميانگين بازدارندگي تخمبازدارندگي با گياهان شاهد تفاوت معني

رسد، وجود اليه نازکي از نظر مي ( درصد محاسبه شد. به33/83±90/5( و )36/74±90/5(، )38/73±90/5(، )00/0±90/5به ترتيب، )
هاي تعداد الروهاي مشاهده شده در تيمارهاي داراي ميانهريزي آفت شده است. کاهش تخمها، باعث هاي هوايي و برگکائولين روي اندام

ان براي دورکنندگي و کاهش تودرصد مي 5/2کائولين از دست آمده، داري نداشتند. با توجه به نتايج بهکائولين و شاهد با هم تفاوت معني
 . کردفرنگي استفاده ي مينوز گوجهپرهريزي آفت شبتخم

 .Tuta absoluta فرنگي،ي مينوز گوجهپرهشب ريزي،بازدارندگي تخمکائولين، دورکنندگي، : های کلیدیهواژ
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 Phytoseiulus نه شکارگرهای سازگار با محیط زیست روی ککشاثرات جانبی پالیزین و تنداکسیر به عنوان آفت

persimilis (Acari: Phytoseiidae) 

 اورنگ کاوسی  و منوچهر نژادوردی

 دانشگاه زنجان

 Tetranychusي تارتن شوند. کنهها( با قطعات دهاني جونده و مکنده ديده ميآفات )حشرات و کنهمختلف  يهاگونهها در گلخانه

urticae Koch (Acari: Tetranychidae) کند. اين ي گياهي خسارت اقتصادي وارد ميگونه 150جازي است و به حدود تي همهآف
اي از ترکيبات شيميايي اي در نقاط مختلف جهان است. براي کنترل اين آفت به شکل گستردهترين آفات گياهان گلخانهکنه يکي از مهم

شود جمعيت اين خود مقاومت نشان داده است، از همين روي سعي ميترکيب شيميايي از  180شود اما اين آفت نسبت به حدود استفاده مي
( به عنوان ®Palizin( و پاليزين )®Tondexirهاي تنداکسير )کش گياهي به نامآفت با استفاده از کنترل تلفيقي مهار شود. دو آفت

از روغن پاليزين ي روغني سير و فلفل و از عصاره اند. تنداکسيراي توليد شدهترکيبات سازگار با محيط زيست براي کنترل آفات گلخانه
آفات بنابراين موجب بروز مقاومت در  روي آفات فيزيکي است اند. اثر اين دو فرموالسيوني نعنا و اکاليپتوس تهيه شدهنارگيل و عصاره

ش روي دشمنان طبيعي ضرورت دارد. . با اينحال در سيستم مديريت تلفيقي آفات بررسي اثرات جانبي هر ترکيب آفت کدنگردينم هدف
شود. اثر هاي تارتن است و بطور موثر عليه اين آفت استفاده ميشکارگر اختصاصي کنه  Phytoseiulus persimilisي شکارگر کنه

جام و تعيين گروه ي شکارگر  اني هر يک از اين دو ترکيب با محاسبه و تلفيق اثرات کشندگي و توليد مثلي روي کنهي تازهکلي باقيمانده
هاي گياه لوبيا به صورت گرفت. برگ (IOBC)خطر بر اساس معيارهاي اعالمي توسط سازمان بين المللي کنترل بيولوژيک و تلفيقي 

ي ترکيبات مورد آزمايش آغشته شدند. در تيمار شاهد  از آب مقطر استفاده شد. روي هر وري به باالترين غلظت توصيه شدهروش غوطه

براي هر ترکيب شش تکرار در نظر گرفته شد و به مدت هشت روز به  .ي شکارگر قرار داده شدساعته کنه 12سن الرو هم 15تکرار( برگ )

ومير مراحل نابالغ کنه شکارگر در مير و ميزان تخم ريزي بر حسب هر فرد ماده ثبت شد. مرگوها پايش و ميزان مرگصورت روزانه، تکرار
ي شاهد و پاليزين هم به ريزي هر فرد مادهدرصد بود. ميزان تخم 100و  98/6، 41/2پاليزين و تنداکسير به ترتيب برابر تيمارهاي شاهد، 

درصد ارزيابي شد.  46/5درصد و پاليزين برابر با  100مير و توليدمثل( تنداکسير وبود. اثر کلي سم )تلفيق مرگ 49/3و  52/3ترتيب برابر با 
، اثر کلي بيش از IOBCهاي ري بين نتايج تيمار پاليزين و شاهد از نظر مرگ و مير و توليد مثل ديده نشد. بر اساس معياراختالف معني دا

 P. persimilisي شکارگر اي که کنهشود. در نتيجه در گلخانهدرصد بي خطر تلقي مي 30درصد بسيار خطرناک و اثر کلي کمتر از  99
 باشد.شود ولي استفاده از ترکيب پاليزين بالمانع مياز تنداکسير پيشنهاد نمياست، استفاده رهاسازي شده

 تلفيقي آفات، کنه شکارگر، حشره کش گياهي.مديريت  های کلیدی:واژه
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روی کنه تارتن دو  Moringa peregrinaهای مختلف گیاه گز روغنی بررسی سمیت تماسی و تخم کشی عصاره 

 Tetranychus urticaeایلکه

 2و مهدی عیاری 1، سعید محرمی پور1رضا سیفی

 ،14115-336دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه حشره شناسی کشاورزی، تهران، صندوق پستی  -1
 دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه باغبانی -2

rezaseifi68@yahoo.com 
 

به يک آفت پلي فاژ با پراکنش جهاني است که   Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)اي تارتن دولکه کنه
. براي دارد ياديز يتمقاومت اهم يجادا ييتوانا يزو ن يتجمع يشافزا ينرخ باال يد،خسارت شد يع،وس يزبانيانتشار گسترده، دامنه م يلدل

شود. استفاده از سموم شيميايي براي کنترل اين آفت باعث بروز مشکالتي مانند از سموم شيميايي استفاده مي مديريت اين آفت بيشتر
مقاومت، آلودگي محيط زيست و باقيمانده سموم شده است. لذا ترکيبات گياهي کم خطر و سازگار با محيط زيست جايگزين مناسبي براي 

هاي اتيل استاتي، متانولي، بوتانولي، کلروفرمي و هگزاني کشي عصارهوهش سميت تماسي و تخمآيند. در اين پژاين ترکيبات به حساب مي
 5روي کنه تارتن دو لکه اي در شرايط آزمايشگاهي مورد مطالعه قرار گرفت. آزمايش ها در  Moringa peregrinaگياه گز روغني 

ساعت تاريکي انجام  8ساعت روشنايي و  16درصد و دوره نوري  65±5درجه سلسيوس، رطوبت نسبي  25±1تکرار و در شرايط دمايي 
 20ها با فشار يک بار با استفاده از برج پاشش روي ديسک برگي گياه لوبيا حاوي هاي مختلف عصارهشد. مقدار يک ميلي ليتر از غلظت

 SPSS 23ها با استفاده از نرم افزار آماري 50LCساعت شمارش شد. مقايسه و تجزيه و تحليل  24کنه ماده بالغ پاشيده و تلفات پس از 
-پي پي ام مي 4259برابر با  50LCانجام شد. نتايج نشان داد که عصاره اتيل استاتي داراي بيشترين سميت تماسي روي کنه ماده بالغ با 

ام( پيپي 10350ام( و هگزاني )پيپي 9742ام (، کلروفرمي )پيپي 7992ام(، بوتانولي )پيپي 6464هاي متانولي )باشد. پس از آن عصاره
هاي کلروفرمي و هگزاني تفاوت عصاره 50LCباشند که تفاوت معني داري با شاهد نشان دادند. بر اساس محاسبه سميت نسبي بين مي

روز  12ه به مدت هاي تفريخ شدها، شمارش روزانه تخممعني دار مشاهده نشد. طي مطالعات تکميلي براي بررسي اثرات تخم کشي عصاره
که عصاره درصد تلفات، بيشترين درصد تخم کشي را داشت در حالي 70پي پي ام نشان داد، عصاره هگزاني با  8000پس از تيمار با غلظت 

( شد. مطالعات قبلي نشان داده است که گياه گز روغني حاوي مقاديري از % 5/22) کلروفرمي باعث کمترين درصد تلفات تخم
اي هستند که در واکنش به تغذيه آفت به ترکيبات سمي مانند ايزوتيوسيانات تبديل ها ترکيبات ثانويهباشد. گلوکوزينوالتت ميگلوکوزينوال

استاتي، متانولي، بوتانولي، کلروفرمي و هگزاني به ترتيب داراي بيشترين مقادير هاي اتيلمي شوند. مطالعات نشان داده است که عصاره
باشند. لذا اين نتايج نشان مي دهد با افزايش غلظت ايزوتيوسانات در عصاره اثرات کنه کشي افزايش يافته است. به طور ميايزوتيوسيانات 

 کلي در اين پژوهش، اثر کنه کشي گياه گز روغني به عنوان يک منبع طبيعي حاوي ترکيبات ايزوتيوسياناتي به اثبات رسيد. 

 يوسيانات، ترکيبات گياهي.: اتيل استات، ايزوتهای کلیدیواژه
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 به روش تزریقدرخت گردو یرو .Zeuzerapyrina L،کرم خراط کنترل شیمیایی

 1هدی اردستانی رستمی  و 2،علی محمدی پور1، عباس ارباب 2، عزیز شیخی گرجان 1پاکیاری، هاجر 1علیرضا مختاریان

 وین، ایران، گروه حشره شناسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان، قز

 .موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران 
alimokhtarian@gmail.com  

 

ول پاشي موثر نيست. زيرا الروهاي کنترل اين آفت با روش رايج محلاست. رانيآفت درختان گردو در مناطق خشک ا نيخرّاط مهمتر کرم
آن در داخل شاخه و تنه درخت فعاليت کرده و دوره تخم ريزي شب پره آفت نسبتا طوالني است. بنابراين ضروري است که از ساير 

عنوان ، به ها در سطح محدودکشت، استفاده از حشرهاآف تيريمدروشهاي کنترل جايگزين به جاي روشهاي متداول استفاده شود. در 
رسد سم پاشي درختان گردو به دليل تنه بزرگ و حجم بسيار شاخ و برگ ميتواند کارايي کمتري داشته باشد به نظر مي است.آخرين راهکار 
است  ييايميکنترل ش يهااز روش يکتزريق يبه روش  ييايميکنترل شکش ميتواند روش موثري در کنترل اين آفت باشد. تزريق حشره

ل کامبلوک هاي تکرار در قالب طرح  4و ماريت 11قالب در  يشيآزما ،به همين منظوردر کاهش خسارت کرم خراط موثر باشد. تواند يکه م
 7/0-1براي اين منظور در ارتفاع  ساله و آلوده به کرم خراط انجام گرفت. 25 هايگردو يرو 1393 خيدر تار قزوين منطقهي در تصادف

در اين آزمايش از حشره کش هاي  سانتي متر ايجاد گرديد2سانتي متر و به قطر 35مق متري از تنه درخت سوراخي به ع
به ازاي تريليليم 20، 10، 5به مقدار  EC 10%گرم به ازاي هر درخت ، اکسي ديمتون متيل   20، 10، 5به مقدار  SC35%ايميداکلوپريد

به ازاي هر درخت به تريليليم 200، 100درخت و کود کامل ناترينو گرم به ازاي هر  10، 5به مقدار   WG 25%هر درخت ، تيامتوکسام 
ميلي ليتر   50بود و در هرنوبت  %10غلظت محلول تزريقي حشره کش ها  .استفاده شدند( تزريق و شاهد )بدون يشيآزما يمارهايتعنوان 

سال)شاخه رشد( همان يمتريسانت 60شاخه 10هر درخت  يبه ازا يبردارنمونه يبرا محلول حشره کش به سوراخ تنه تزريق مي شد.
ميانگين درصد کارايي تيمارها براساس تعداد سوراخ  .ديگرد تآنها شمارش و ثب يرو آفت ي سنين اوليهنفوذ الروها يهاانتخاب و محل

، 8/67به ترتيب  يداايميداکلوپردرصد کارايي تيمارهاي  نيانگينشان داد م جينتانفوذ الروهاي سنين اوليه در مقايسه با شاهد محاسبه شد. 
 7/76، 75درصد و کود کامل ناترينو   7/85، 5/68تيامتوکسام % 76، 69،  6/39درصد براي تيمار هاي اکسي ديمتون متيل   7/76، 7/60

اشت و با ساير ميلي ليتر به ازاي هردرخت کمترين کارايي را در کاهش آلودگي د 5درصد بود در اين تحقيق تيمار اکسي ديمتون متيل  
ميلي ليتر 10هاي فوق به روش تزريق در غلظت  کشها نشان داد کاربرد حشرهيبررس تيمار ها ازلحاظ آماري اختالف معني داري داشت.

 يروش کامال تخصص کتزريق يروش  هکش بکاربرد حشره .مي شودبه کرم خراط  يآلودگ % 80-60سبب کاهش به ازاي هر درخت 
زيرا تزريق صحيح آفت حشره کش به  انجام شود، آگاه و مجرب آفت توسط کارشناس يولوژيدرخت و ب يولوژيزيوجه به فبا ت ديبوده و با

روش تزريق کارايي مطلوب نخواهد صورت  نيا ريدر غ تنه درخت به زمان تزريق و آبياري و نوع آفت کش و قطر تنه درخت بستگي دارد
 .افتيواهد خ شيافزاداشت و احتمال بين رفتن درخت 

 .يدا،ايميداکلوپر کود، اکسي ديمتون متيل  ، تيامتوکسام :های کلیدیهواژ
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کش دیازینون در دو گیری سریع باقیمانده حشرهنانو جهت تشخیص و اندازهطراحی و ارزیابی یک حسگرآپتا

 (In Vitro)و آزمایشگاهی  (In Silico)ای  سازی شده رایانهمحیط شبیه

 3فاطمه رحمانی و2فرزین هادیزاده ،1محمد حسن صفر علیزاده ،1محمود جوکار

 گروه گیاهپزشکی دانشگاه ارومیه، دانشجوی دکتری )مسئول مکاتبات ( و استاد -1
 شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، استاد گروه داروسازی، -2 
  ارومیه دانشیار گروه زیست شناسی، بخش ژنتیک، دانشگاه -3 

mjokar@ut.ac.ir 
 

ها، اختالالت ژنتيکي نوزادان، آسيب به پيکره زيست محيط، ها به بالي براي نسل حاضر تبديل گشته است. بيماريکشهاي آفتباقيمانده
گيري باقيمانده آفتران وارد نموده است. تشخيص و اندازهتنها بخشي از انبوه خساراتي است، که بقاياي سموم بر زندگي مردم کشور اي

ها با روشکشباشد. اما سنجش باقيمانده حشرههاي کارشناسان سالمت غذا ميها در محصوالت کشاورزي يکي از مهمترين دغدغهکش
نيروي ماهر دارد. ليکن توسعه بر و همچنين نياز به گران، سخت، زمانبسيار LC-MSو يا  HPLC ،GC-MSهاي متداول نظير نظير 

ها را با دقت و اثر انتخابي باال نشان دهد، ضروري کشحسگرهايي که بتواند با رفع موانع مذکور، در محل، حضور باقيمانده آفتزيست
اين پژوهش ها در کشور ايران هست، هدف اصلي پژوهش حاضر قرار دارد. در کشترين حشرهکش ديازينون ، که از پرمصرفاست. حشره

 DNAاي هاي آپتامري )توالي تک رشتهسنجي بوسيله نانوذرات نقره که بر روي آنها گيرندهسعي گشته با ارايه يک تکنيک توانمند رنگ

از آنجايي گيري نمايد. گردند( سوار شده، باقيمانده ديازينون را در آب با دقت باال اندازهپذير به ديازينون متصل ميکه با قدرت باال و گزينش
شود، در اين پژوهش همچون، بسياري از که مراحل غربالگري و ارزيابي توسط آپتامرها در جهان بعنوان يک روش گران محسوب مي

هاي غربالگري مجازي انتخاب گشت. ابتدا ها آپتامر داراي پتانسيل کاربرد، يک آپتامر را با روشپژوهشگران در مرحله اول از بين ده
هاي از روي قالب ®Modellerتوسط نرم افزار Homology model وازده آپتامر متصل شونده به ديازينون با روش ساختارهاي د

و...( ساخته شد. الگوي داکينگ ديازينون بر روي  RCSB Protein Data Bank  ،Uniportهاي پروتيني جهاني )موجود در بانک
 Genetic Algorithmآپتامر براساس -عنوان الگو اصلي اتصال ديازينونيون بهترين کنفورماستمامي آپتامرها بررسي گشت و محتمل

Lamarckian ديازينون توسط روش ديناميک مولکولي توسط نرم افزار -هاي آپتامربراي هر آپتامر انتخاب شد. پايداري کمپلکس
NAMD  تحتCHARMM27 FORCE FIELD  3هسته  40برويGHz  ي اصفهان ارزيابي شد. مرکز پردازش ابري شيخ بهاي

ترين گيرنده براي ( را مناسبG-quadruplex )داراي قابليت  DF20ترين آپتامر، آپتامر نتايج غربالگري مجازي براي انتخاب مناسب
با تکنيک  ®Bioneerحسگر نشان داد. آپتامر مذکور پس از سنتز توسط شرکت هاي آزمايشگاهي عملکرد زيستکاربرد در ارزيابي

PAGE  خالص سازي شد. نانوذرات نقره با قطر تقريبيnm  30-10 کش براساس در دما اتاق ساخته شد. مکانيسم اصلي شناسايي حشره
تغيير رنگ سريع )کمتر از دقيقه( محلول زرد رنگ نانو ذرات نقره به خاکستري در اثر تخريب آپتامر و سطح نانوذرات استوار است. ثبت 

بين  9928/0( 2Rتوسط اسپکتروفتومتر رابطه خطي با ضريب تبيين ) nm 800-300حسگر در بازه هاي زيستتغييرات طيف جذبي محلول
حسگر در منحني کاليبراسيون را نشان داد. قدرت تشخيص و حد کيفيت غلظت ديازينون و ميزان تغييرات در طيف جذبي محلول زيست

هاي مجازي، پيوند ( بود. نتايج ارزيابيppm 016/0و  005/0انوموالر )تقريبا ن 25/54و  903/17حسگر ديازينون به ترتيب تشخيص زيست
 ها و ديازينون را کامال همسو با نتايج آزمايشگاهي نشان داد. بين آپتامر

 حسگر، ديازينون، ديناميک مولکولي، غربالگري مجازي. -نانو-آپتا های کلیدی:واژه
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 دلتامترین و فنیتروتیون  هایکشآفت به  Eurygaster integricepsگندم  سن احتمالی مقاومت بررسی

 و مهدی دسترنج ، مسعود امیر معافیغالمرضا گل محمدی

 پزشکی کشور، سازمان تحقیقات آموزش  نرویج کشاورزی موسسه تحقیقات گیاه 
 golmohammadi@iripp.ir 

 

که در مبارزه با اين  هاستسالي پايروتيروئيدي و ارگانوفسفره هاکشحشره. هست ايران در جو و گندم مزارع آفت ينترمهمگندم  سن
گندم فنيتروتيون و دلتامترين بيشترين کاربرد را دارند. لذا در   براي سن مورداستفادهي هاکشحشرهگيرند. در ميان ميقرار مورداستفادهآفت 

دو آفت  نياو جمعيت ورامين )تحت فشار سمپاشي چند نوبت( و جمعيت حساس گنبد )عدم سمپاشي( نسبت به تحقيق اخير حساسيت د
ي در مناطق مورد مطالعه بود. حشرات کامل هاکشحشرهکش مورد بررسي قرار گرفتند. هدف از مطالعه حاضر تعيين مقاومت احتمالي به 

ي بالغ هاسنها با استفاده از روش قطره گذاري در سطح شکمي سنجيشدند. زيستيآورجمعاز مناطق تابستان گذران ورامين و گنبد 
درجه  24±24گذران انجام شد. گروه شاهد فقط با استون تيمار شدند. حشرات پس از تيمار در شرايط آزمايشگاهي با دماي تابستان

فنيتروتيون   50LDثبت شد. بنابر نتايج، مقادير  هاآنير وممرگساعت بعد  24ي شدند و دارنگهدرصد  60±5و رطوبت نسبي  وسيسلس
به ميکروگرم به ازاي حشره برآورد شد. اين مقادير براي جمعيت ورامين 8/26و 2/26يب برابر به ترتبراي حشرات نر و ماده جمعيت گنبد 

 158/0و   025/0و ماده به ترتيب  دلتامترين در جمعيت گنبد براي حشرات نر کشحشره 50LDودند. مقادير ب 11/157و  135يب ترت
براي حشرات کامل نر و ماده برآورد  75/1و  47/0مقادير به ترتيب  نياکه براي جمعيت ورامين يدرحالميکروگرم به ازاي حشره بود، 

معيت ورامين نسبت به ، حساسيت دو جمعيت مورد بررسي به دلتامترين بسيار باالتر بود. نسبت مقاومت  جذکرشدهگرديد. با توجه به نتايج 
برابر برآورد گرديد. .اين نسبت براي حشره  8/5و  2/5برابر و در مورد فنيتروتيون بترتيب  18و در مادها  11گنبد براي دلتامترين در نرها 

باالتر جمعيتها به طور کلي علي رغم حساسيت به بود. 9/5و  1/5کش فنيتروتيون  در جمعيت ورامين نسبت به گنبد در نر و ماده به ترتيب 
باشد. که ناشي از نوع ترکيب و نحوه اثر آن است، از فنيتروتيون مي شتريبحشره کش دلتامترين، ميزان مقاومت نسبي به دلتامترين 

دليل برابر است. اين امر احتماالً به  6/11و  92/18نسبتهاي مقاومت در جمعيت ورامين نسبت به گنبد در مورد حشرات نر و ماده بترتيب 
 موردتوجه جدي در  کهشود يميشنهاد پهاي اخير براي کنترل سن گندم است.  با توجه به اين نتايج کاربرد زيادتر اين ترکيب در سال

ير انداز در اين راستا تأخيري مقاومت را به گشکلهاي با نحوه اثر متفاوت  براي کنترل آفت سن گندم است تا روند کشاز حشره استفاده
 .هاي جديد با نحوه عمل متفاوت مورد آزمايش قرار گيرنداست حشره کش ضروري

 سن گندم، فنيتروتيون، دلتامترين، مقاومت. های کلیدی:واژه

  

mailto:golmohammadi@iripp.ir


 بیستودومین کنگره گیاهپزشکی ایران - 6 تا 9 شهریور 1395- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

 

757 
 

757 

آلفا آمیالز و بر شاخص های تغذیه ای و فعالیت آنزیم های   Silybum marianumعصاره متانولی ماریتیغال اثر 

 pa armigeraHelicover کرم غوزه پنبه پروتئاز در
 

 سعید محرمی پور ، اعظم میکانی ووحید محمدی گیسور

 

 تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه حشره شناسی کشاوزری
،vahid.mgp89@gmail.com 

 
ياري از يکي از آفات مهم محصوالت زراعي با دامنه ميزباني وسيع در بس  bner)üHelicoverpa armigera (Hکرم غوزه پنبه 

کشورهاي جهان از جمله ايران است. استفاده از آفت کش هاي شيميايي خطراتي از جمله از ميان رفتن دشمنان طبيعي، آلودگي محيط 
 کرم غوزه پنبهبراي کنترل آفات از جمله  مطمئناستفاده از عصاره هاي گياهي راهکاري  زيست و بروز مقاومت را به همراه دارد. بنابراين

   H. armigeraروي الرو سن سه اين  آفتبر   Silybum marianumاثرات عصاره متانولي بذر ماريتيغال  در اين پژوهش .مي باشد
ساعت تاريکي  8ساعت روشنايي و  16درصد و دوره نوري  65 5درجه، رطوبت نسبي  125ي در قالب رژيم غذايي مصنوعي در دما

عدد الرو سن سه انتخاب شد. عصاره بذر ماريتيغال با  15ار هر کدام به صورت جداگانه تعداد براي  شاهد و تيممورد بررسي قرار گرفت. 
به يک گرم غذاي مصنوعي آفت  (LC 25)پي پي ام  3927استخراج گرديد. پنجاه ميکروليتر از عصاره گياهي به غلظت  %85متانول 

يه اي و ميزان فعاليت آنزيم هاي گوارشي آلفا آميالز و پروتئاز شروع آزمايش شاخص هاي تغذ ساعت از 72پس از گذشت اضافه شده و 
نتايج نشان داد که اين عصاره نرخ در اختيار حشره قرار داده شد.  براي حشرات شاهد به جاي عصاره، آب مقطرمورد بررسي قرار گرفت. 

در تيمار رسيد.  22/0در شاهد به  07/1نسبي از  در تيمار کاهش داد. عالوه بر آن، نرخ مصرف24/0در شاهد به  75/0را از رشد نسبي 
درصد در شاهد  8/82درصد در تيمار و کارايي تبديل غذاي هضم شده از  8/14درصد در شاهد به   38کارايي تبديل غذاي خورده شده از 

شروع آزمايش سنجيده شدند.  آلفا آميالز و پروتئاز نيز سه روز پس از درصد کاهش يافت. ميزان فعاليت آنزيم هاي گوارشي 2/30به 
مورد اندازه گيري قرار گرفت. ميزان فعاليت  (Kikkoman Corp., Chiba, Japan) فعاليت آنزيم آلفا آميالز با استفاده از کيت کيکومن

بوده در حالي  mU  941اين آنزيم در تيمار تفاوت معني داري با شاهد داشت به طوري که فعاليت آنزيم آلفا آميالز در معده مياني شاهد 
( 2001با استفاده از سويستراي آزوکازيين و طبق روش الپيدينا و همکاران )پروتئاز اندازه گيري شد. فعاليت آنزيم  mU 8/86که در تيمار 

اين عصاره متانولي ماريتيغال به صورت معناداري کاهش يافت به گونه اي که ميزان ساعت پس از تغذيه از رژيم غذايي حاوي  72نيز 
در تيمار رسيد. نتايج اين تحقيق نشان داد که عصاره متانولي بذر ماريتيغال داراي اثرات ضد  mU 6/60در شاهد به  mU 2/108فعاليت از 

 آلفا آميالز و پروتئاز را کاهش مي دهد.تغذيه اي بوده و فعااليت آنزيم هاي گوارشي 
 

 مياني.ه معدنرخ مصرف نسبي، : نرخ رشد نسبي، واژه های کلیدی
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 های کینتیکبررسی تاثیر تیمارهای پی در پی خاک با دیازینون بر رفتار تجزیه آن با استفاده از مدل

  2احمدعلی پوربابایی و 1، مسعود احمدزاده1، خلیل طالبی جهرمی1احسان ترابی

 گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران -1
 خاکشناسی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایرانگروه  -2

 

شود که به دليل استفاده بي رويه، اثـرات مخربـي بـر محـيط ها در مزارع برنج شمال کشور محسوب ميکشديازينون از پرمصرفترين آفت
دهـد. در ها در محيط ارايه ميبيني رفتار آنينه پيشها اطالعات مفيدي در زمکشزيست گذاشته است. مطالعه بر روي کينتيک تجزيه آفت

کـش گرم بر کيلوگرم و در تيمار پي در پي خاک با اين آفـتميلي 150اين تحقيق، کينتيک تجزيه ديازينون در خاک مزارع برنج در غلظت 
ک( و در سه تکرار انجـام شـد. چهـار درجه سلسيوس و محيط تاري 25مورد بررسي قرار گرفت. انکوباسيون در شرايط آزمايشگاهي )دماي 

( بـر FOTC( و مرتبـه اول دو بخشـي )FODED(، مرتبه نيم، مرتبه دوم، مرتبه اول دو نمايي )SFOKمدل کينتيکي مرتبه اول ساده )
ريب تبيـين جملـه ضـ ها با استفاده از پارارمترهاي آماري همچـونهاي حاصل از تجزيه برازش داده شدند. مقايسه نکويي برازش مدلداده

(2r( ريشه ميانگين مربعات خطا ،)RMSEضريب جرم باقي ،)( ماندهCRM ) يمعيار اطالعات آکاو( يکAIC ) .هاي تجزيه زمانانجام شد
بر اساس نتايج، بهترين برآزش روند تجزيـه  در تيمارهاي مختلف بر اساس مدل انتخابي برتر محاسبه گرديدند. ديازينونبراي  %90و  50%

کش در خاک در دو مرحله و بـا دو سـرعت ون در خاک توسط مدل مرتبه اول دو نمايي شکل گرفت. بر اساس اين مدل، تجزيه آفتديازين
کش تيمار شده که در فاز محلول قرار دارد، تحت تاثير عوامل تجزيه کننده با سرعت بيشتري تجزيه شده و شود. بخش اول حشرهانجام مي

يابد. در تيمار اول و دوم خاک با ديازينون، تجزيه همـراه بـا يـک مرحلـه و با سرعت کمتري کاهش مي بخش دوم جذب ذرات خاک شده
کش به صورت فاز محلول و با سرعت باال درنگ ابتدايي همراه بود و طبق پارامترهاي بدست آمده از مدل دونمايي، تنها بخش کمي از آفت

هاي (. بر همين اساس، زمان1-روز 0.76و  96/0هاي سرعت سرعت رم بر کيلوگرم با ثابتگميلي 16/84و  62/96تجزيه گرديد ) به ترتيب 
کـش، روز بدست آمد. در تيمار سوم خاک با آفت 60/21، 03/2و  70/29، 07/5در دو تيمار اول و دوم به ترتيب معادل  %90و  %50تجزيه 

گـرم بـر کيلـوگرم بـا ثبـات ميلي 97/134فاز محلول تجزيه گرديد )مرحله درنگ حذف شده و بخش بيشتر غلظت اعمال شده به خاک در 
( قـرار 1-روز 5×10-17گرم بر کيلوگرم( در حالت فاز جذب شده و با سرعت تجزيه پايين )ميلي 86/4( و تنها بخشي کمي )1-روز 3/0سرعت 

تحقيق، پارامترهاي بدست آمـده از مـدل کينتيـک روز گرديد. بر اساس نتايج اين  95/9به  %90گرفت. اين امر باعث کاهش زمان تجزيه 
کش در اثر تيمـار دونمايي به خوبي قادر به توصيف رفتار تجزيه ديازينون در خاک بودند و پتانسيل بروز پديده تجزيه تسريع شده اين حشره

کش جهـت بـه حـداقل رسـاندن اثـرات تتواند در مديريت استفاده از اين آفپي در پي خاک با آن را نماينگر ساخت. نتايج اين تحقيق مي
 زيست محيطي آن موثر باشد

ديازينون، کينتيک مرتبه اول ساده، کينتيک مرتبه نيم، کينتيک مرتبه دوم،  کينتيک مرتبه اول دو نمايي، کينتيک  های کلیدی:واژه

 مرتبه اول دو بخشي.
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و سمیت تنفسی آن روی برخی از  .Ziziphoraclinopodioides Lamساله اسانس کاکوتی چند GC-MSتجزیه 

 ZellerEphestiakuehniellaای آرد پره مدیترانههای زیستی شبفعالیت

 و محمد خیرخواه وحید قاسمی

 ،94615-147مجتمع آموزش عالی شیروان، دانشکده کشاورزی، گروه تولیدات گیاهی، خراسان شمالی، صندوق پستی 
vahidghasemi64@gmail.com 

-گيرند، در نظر گرفته ميهاي شيميايي که بطور متداول مورد استفاده قرار ميعنوان ترکيبات جايگزين آفتکشياهي بههاي گاسانس

يکي از آفات اصلي محصوالت انباري، به ويژه آرد است که عمدتاً توسط  Ephestiakuehniella Zellerاي آرد مديترانه شوند.شبپره
د. هدف از پژوهش حاضر، تعيين ترکيبات شيميايي اسانس کاکوتي چندساله شوسموم تدخيني سنتزشده کنترل مي
Ziziphoraclinopodioides Lam. اي آرد در شرايط پره مديترانهو بررسي سميت تنفسي آن عليه مراحل مختلف رشدي شب

واقع در استان خراسان شمالي، ايران  هاي طبيعي خود در شهرستان شيروانهاي هوايي اين گياه ازرويشگاهباشد. اندامآزمايشگاهي مي
آوري شد. اسانس اين گياه به روش تقطير و با استفاده از دستگاه کلونجر استحصال شد. خصوصيات کمي و کيفي ترکيبات مؤثره جمع

، 150، 64، 28، 12، 5هاي پره با غلظتالرو دوروزه سن پنجم شب LC ،10تعيين شد. براي برآورد مقادير GC-MS اسانس، با تجزيه 
پره بالغ دهي شدند. ده شبليتر اسانسميلي 280اي به حجم ميکروليتر بر ليتر هوا از اسانس مورد آزمايش در يک ظرف شيشه 800، و 350
حشرات مير الرو و وميکروليتر بر ليتر هواتيمار شدند. مرگ 3/4، و 8/2، 8/1، 2/1، 8/0، 5/0روزه نيز در شرايط مشابه با غلظت هاي يک

، و 4000، 2000، 1000، 500هاي دهي ثبت شد. همچنين، فعاليت بازدارندگي تخم ريزي غلظتساعت پس از شروع اسانس 24بالغ 
هاي سمشناسي در قالب طرح کامالً تصادفي با سه هاي بالغ ماده بررسي شد.تمام آزمايشپرهام اسانس مورد مطالعه روي شبپيپي 8000

درصد در تاريکي انجام گرفت. در ظروف  70± 5درجه سلسيوس و رطوبت نسبي  26±  1ت و در شرايط دمايي تکرار براي هر غلظ
درصد(،  4/49نشان داد که پولگون ) GC-MSمربوط به حشرات شاهد، هيچ گونه اسانسي مورد استفاده قرار نگرفت.نتايج تجزيه 

درصد( و ليمونن  9/2پولگون )-درصد(، ايزو 9/3منتون )-درصد(، ايزو 9/6سينئول ) -8و1درصد(،  9/8درصد(، منتون ) 7/10پيپريتنون)
مشخص شد که  سنجيباشند.بر اساس نتايج زيستشده کاکوتي ميهاي خشکدرصد( بيشترين ترکيبات موجود در اسانس برگ 8/2)

ميکروليتر بر ليتر هوا  39/1و  61/56 دهي به ترتيبساعت اسانس 24اسانس کاکوتي عليه الروها و حشرات کامل پس از  50LCمقدار
برابر در مقايسه با الروها نسبت به اسانس مورد مطالعه حساس 17/42است. بر اساس فاکتور سميت نسبي ميانه، حشرات کامل به ميزان 

به ترتيب به ميزان  شدههاي گذاشتههاي ماده و نرخ تفريخ تخمپرهريزي شبترند. مشخص شد که با افزايش غلظت اسانس، ميزان تخم
گيرد و در مقايسه با دهنده مورد استفاده قرار ميدرصد کاهش يافت. اسانس کاکوتي به عنوان يک ترکيب دارويي و طعم 79/74و  89/89

ن کش ها، مضرات کمتري روي انسان و موجودات غيرهدف به همراه دارد. نتايج اين مطالعه نشاندهنده سميت تنفسي اسانس اياغلب آفت
کش باشد. هرچند، براي اثبات تأثير اسانس کاکوتي به عنوان يک حشرهاي آرد ميپره مديترانهها، الروها و افراد بالغ شبگياه عليه تخم

 مؤثر و ايمن در انبارها،به تحقيقات بيشتري نياز است.

 ولگون.ريزي، پکش، ترکيبات شيميايي، بازدارندگي تخمآفت انباري، حشرههای کلیدی: واژه
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 قرمز سیب رقم در ، Cydia pomonellaسیب، کرم کنترل در سپیدان پودروتابل تاثیر

 2راداحمدیه سینا و 1پورمحمدی علی ،1کلیائی رئوف ،1فرازمندد حسین

  ایران، تهران، کشاورزی، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان کشور، پزشکیگیاه تحقیقات موسسه -1
 .ایران تهران، کیمیاسبزآور، شرکت -2 
  paper@farazmand.ir 

  

 قادرهاي سيب در ايران است. اين آفت مهمترين آفت باغ ، Cydia pomonella (L.) (Lepidoptera: Tortricidae)سيب، کرم
 هايکشحشره از موارد اغلب در سيب، کرم کنترل براي حاضر، حال در. ببرد بين از مختلف مناطق در را محصول درصد 100 تا 50 است

 کائولين. است حشرات تغذيه و تخمريزي از کننده ممانعت معدني ترکيبات از استفاده ديگر، هايروش از يکي. شودمي استفاده شيميايي
با هدف . باشدمي آفات تلفيقي مديريت امهبرن جهت مطمئن و مناسب و بوده پستانداران براي غيرسمي و معدني ماده يک شده، فرآوري

 درصد، 5 و 4 ،3 غلظت سه با (WP ®)سپيدان شدهفرآوري کائولين پودر يکاهش مصرف سموم شيميايي و توسعه محصول ارگانيک، کاراي
 کرم آفت روي ،(پاشيآب) شاهد تيمار و امپيپي 1500 و 1000 هايغلظت با ترتيب به فوزالون، و ديازينون هايکشحشره با مقايسه در

 کامل هايبلوک طرح قالب در آزمايش. گرفت قرار بررسي مورد (Red)در استان تهران )منطقه جابان دماوند( روي رقم سيب قرمز  سيب
 پرواز جاو از بعد بالفاصله درختان پاشيمحلول .شد انجام ،1393 سال در درخت، 3 با آزمايشي واحد هر و تکرار 4 و تيمار 6 با تصادفي
 در. بود( بار يک نسل هر) بار 3 ها،تله شکار براساس پاشيمحلول دفعات تعداد .شد انجام( فروموني هايتله کمک با) آفت کامل حشرات

 درصد درخت، روي آلوده و سالم هايميوه شمارش با برداشت زمان در و آلوده، و سالم کردهريزش هايميوه آوريجمع با فصل، طي
فاکتورهاي کمي و کيفي، در زمان برداشت، ميانگين وزن ميوه و ميانگين قطر ميوه  روي کائولين تاثير بررسي جهت. گرديد اسبهمح آلودگي

 کارايي بهترين داراي %5 کائولين و فوزالون تيمارهاي که داد، نشان سيب کرم آفت به آلودگي درصد ميانگين نتايج گيري شد.سيب، اندازه
 %5 کائولين و( 9/23% ±59/0) فوزالون تيمارهاي در ترتيب، به سيب، کرم آفت به آلودگي درصد نگينميا کمترين. هستند

( 73/56% ±30/0) شاهد و( 25/54% ±09/1) %3 کائولين ،(85/41% ±72/0) %4 کائولين ،(77/34%±5/0) ديازينون ،(73/0±%33/28)
 به گرديد، شاهد به نسبت (درصد 5) ميوه قطر و (درصد 20) ميوه وزن گينميان افزايش موجب شدهفرآوري کائولين کاربرد. شد مشاهده
 به شاهد، با مقايسه در ،%5 کائولين تيمار در( مترميلي 6/78±81/0) ميوه قطر و( گرم 5/247±75/10) وزن ميانگين بيشترين که طوري
 با سيب درختان پاشيمحلول لذا. رسيد ثبت به متر،ميلي 03/75±45/1 ميوه قطر و گرم 0/195±60/19 ميوه وزن ميانگين با ترتيب،
 آميزيموفقيت بطور تواند مي آنها، ريزيتخم و کامل حشرات پرواز اوج از قبل درصد، 5 غلظت با ،(WP ®)سپيدان شدهفرآوري کائولين
 .دهد کاهش را سيب کرم خسارت

  کنترل. کائولين، سيب، کرم سيب،: کلیدی ژهوا

  

mailto:farazmand@entomology.ir
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روی مراحل مختلف  .Callistemon viminalis Gaertnشور و بطری .Ferula gummosa Lزه اثر اسانس آنغو

 Zeller Ephestia kuehniellaای آرد پره مدیترانهرشدی شب

 و محمد خیرخواه وحید قاسمی

  ،94615-147مجتمع آموزش عالی شیروان، دانشکده کشاورزی، گروه تولیدات گیاهی، خراسان شمالی، صندوق پستی 
vahidghasemi64@gmail.com  

 
باشد. کنترل جايي محصوالت انباري، به ويژه آرد مييکي از آفات جدي و همهEphestia kuehniella Zeller اي آرد مديترانه پرهشب

م مؤثر بودن اين ترکيبات، رغشود. عليبرومايد انجام ميهاي شيميايي خطرناک مانند فسفين و متيلآفات انباري اساساً با استفاده از آفتکش
ها مشکالتي همچون آلودگي محصوالت انباري، خطر براي سالمتي انسان، و افزايش احتمال مقاومت در آفات را از حد آن کاربرد بيش

ياهي را هاي گهاي سنتزشده، نياز براي يافتن ترکيبات ايمن مانند اسانسکشبنابراين، مشکالت حاصل از مصرف حشره درپي داشته است.
شور و بطري .Ferula gummosa Lسازد. پژوهش حاضر به منظور ارزيابي سميت تنفسي اسانس آنغوزه بشدت نمايان مي

Callistemon viminalis Gaertn. اي مديترانه پرههاي يک و چهارروزه، الروهاي سن اول و چهارم و حشرات کامل شبعليه تخم
هاي مورد ام( اسانسپيپي 4000، و 2089، 1091، 570، 300هاي زيرکشنده )ريزي غلظترندگي تخمطراحي شد. همچنين، اثر بازداآرد 

درصد و  70درجه سلسيوس، رطوبت نسبي  27ها در شرايط دمايي هاي ماده مورد آزمايش قرار گرفت. تمام آزمايشپرهآزمايش روي شب
و  98/96به ترتيب  روزههاي يکشور عليه تخماسانس آنغوزه و بطري 50LCار ها نشان داد که مقدسنجيتاريکي انجام شد. نتايج زيست

-ها، تخمميکروليتر بر ليتر هوا بود. بر اساس اين يافته 58/11و  86/40هاي چهارروزه به ترتيب ميکروليتر بر ليتر هوا و روي تخم 68/52

شور اسانس آنغوزه و بطري 50LCه هر دو اسانس برخوردار بودند. مقدار هاي چهارروزه از تحمل باالتري بروزه در مقايسه با تخمهاي يک
ميکروليتر بر  66/12و  11/34روزه به ترتيب ميکروليتر بر ليتر هوا و روي الروهاي چهار 67/4و  33/11روزه به ترتيب روي الروهاي يک

 50LC 72/28شور با تر بر ليتر هوا در مقايسه با اسانس بطريميکرولي 50LC 07/3ليتر هوا برآورد شد. عالوه بر اين، اسانس آنغوزه با 
ريزي پره برخوردار بود. نتايج نشان داد که خاصيت بازدارندگي تخمميکروليتر بر ليتر هوا از سميت بيشتري عليه حشرات کامل اين شب

ام( پيپي 4000هايي که با باالترين غلظت )پرهريزي شبهاي مورد آزمايش با افزايش غلظت اسانس افزايش يافت. ميزان تخماسانس
درصد کاهش يافت. بنابراين، نتايج مطالعه حاضر ثابت کرد  01/54و  02/84اند، به ترتيب به ميزان شور تيمار شدهاسانس آنغوزه و بطري

ردار هستند. همچنين مشخص پره آرد برخوشور از سميت تنفسي قابل توجهي عليه مراحل مختلف رشدي شبکه اسانس آنغوزه و بطري
هاي مورد بررسي در مقايسه با مراحل رشدي فعال آن )الروها و افراد بالغ( شد که واکنش مرحله جنيني )تخم( اين حشره به اسانس

 اي آرد از اهميت زيادي برخوردار است.مديترانه پرهمتفاوت بوده و اين نکته در اتخاذ يک تصميم صحيح براي کنترل شب
 

 ريزي.سنجي، بازدارندگي تخمآفت انباري، اسانس، زيستهای کلیدی: هواژ
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 جهت  کنترل کدرم میدوه خدوار گوجده فرنگدی (Imunit SC 15%) کش ایمونیتبررسی کارایی حشره

Helicoverpa armigera Hub 

  4و سید وحید فرهنگی 3، غالمعلی امین2، حسن براری 1کیهانیاناکبر علی

  گیاهپزشکی کشورموسسه تحقیقات  -1
  مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران -2

 4 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس -3
 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین  -4

.keyhanian37@yahoo.com 
 

 هزا در مزارع گوجه فرنگي است و هر سالخسارت آفات مهم واز  يکي Helicoverpa armigera Hub گوجه فرنگي وارخکرم ميوه
-در کنترل اين آفت استفاده شود.  و کم خطر هاي متنوعکشحشره است که از الزم ،گيردپاشي صورت مينوبت سم چندينعليه اين آفت 

 بود. در دو دز پيشنهادي  اين آفتدر کنترل ش جديد ايمونيت )آلفا سايپرمترين + تفلو بنزورون( کهدف از اين تحقيق تعيين کارايي حشره
کشي گوارشي، حشرهتفلو بنزورون  -1: اين شرکت، ايمونيت از مجموع دو ترکيب با دو خاصيت متفاوت است ولوگبر اساس شرح کات

حشرات کاملي که در معرض اين بوده و همچنين اي آن فعاليت تغذيه دهنده کاهش ،رشد حشره جلوگيري کننده ،تينيسنتز ک يمهارکننده
تميک  است که سبا اثر تماسي و غير سي ب پيروتروئيديآلفا سايپرمترين يک ترکي -2گذارند.  هاي  نابارور ميگيرند تخمترکيب قرار مي

تيمار و  5هاي کامل تصادفي با طرح بلوکاين پروژه در قالب  ،يمونيتاباشد. براي ارزيابي کارآيي مياي ضربه وسيع و اثرتاثير طيف  داراي
با دو   + تفلوبنزورون آلفاساپرمترين به اجرا درآمد. تيمارها عبارت بودند از 1392سه منطقه مازندران، قزوين و فارس در سال  درتکرار  4

ليتر در هکتار و ميلي 2000به ميزان  کروموفنوزيد ،ليتر در هکتاريليم 250به مقدار  ، ايندوکساکاربليتر در هکتارميلي  250و  300غلظت  
و  ي سالمتعداد ميوهخوارگوجه فرنگي، کرم ميوهالرو  وتعداد تخم و  هر کرت به طور تصادفي انتخاب  وسط بوته از 10. (پاشيآبشاهد )

، 3شدند. يک روز قبل و برداشت محصول شمارش از هر نوبت  در رتکزده و سالم در هر آفت ايههتعداد ميوو  برداريدر هر نمونه زدهکرم
که جمعيت غالب  شدآفت در منطقه، سمپاشي زماني انجام وضعيت با توجه به برداري انجام گرفت. پاشي نمونهروز پس از محلول 14و  7

خوار گوجه هاي بکار رفته روي کرم ميوهکشرهي حشبود. نتايج نشان داد که کليه 2و  1کرم ميوه خوار گوجه فرنگي در مرحله الروي 
 300با دز  + تفلوبنزورون آلفاساپرمترينو پس از آن  %73-78فرنگي موثرند. در منطقه مازندران تيمار ايندوکساکارب با دامنه کارايي 

-88ار ايندوکساکارب با دامنه کارايي قرار گرفتند. در منطقه قزوين همچنين تيم Aدر گروه  %65-73ليتر در هکتار با دامنه کارايي ميلي
قرار گرفتند. در منطقه  Aدر گروه  %80-83ليتر در هکتار  با دامنه کارايي ميلي 300با دز  آلفاساپرمترين+ تفلوبنزورونو پس از آن  83%

ليتر در هکتار با دامنه ميلي 300دز با  آلفاساپرمترين+ تفلوبنزورونو پس از  آن تيمار %73-78فارس تيمار ايندوکساکارب با دامنه کارايي 
روز بعداز کاربرد  14زده در تمام تيمارهاي مختلف، فقط در هاي آفتقرار داشتند. در اين مناطق تعداد ميوه Aدر گروه   %71-75کارايي 

 دار بود.معني %1ها در سطح احتمال کشحشره

 بنزورون، آلفاسايپرمترين.گوجه فرنگي، تفلو، Helicoverpa armigera های کلیدی:واژه
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توسط مهار کننده هورمون   Eurygaster integriceps Putonاختالالت مرفولوژیکی ایجاد شده روی سن گندم 

 جوانی در شرایط آزمایشگاهی

 2علی محمدی پورو  1، الهام صنعتگر 2، غالمرضا گل محمدی1، رضا وفایی شوشتری2، حسین فرازمند1فاطمه کافی فراشاه

 ، گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اراک -1
  موسسه تحقیقات  گیاهپزشکی کشور - 2

mona_kafi@yahoo.com   
 

محدودکننده توليد گندم در ، يکي از عوامل اصلي Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera:Scutelleridae)سن گندم 
شود. ها و حشرات کامل منجر به ايجاد خسارت کمي و کيفي زيادي به محصول گندم ميايران است.تغذيه از برگ، دانه و ساقه توسط پوره

ا محدود کند مورد توجه هايي که استفاده از سموم راين يافتن راه باشد، بنابرها مهمترين راه کنترل اين آفت ميکشمتاسفانه استفاده از آفت
ضد  هدماها مي شوند. ترکيبات موثر بر رشد حشرات با دخالت در سيستم غدد اندوکرين باعث بر هم زدن سطح طبيعي هورمون است .

، مهارکننده پريکاسن.شودناميده مي  Iيکاسنپر، بدست آمده Ageratum houstonianum Mill گياهاز  که  جواني هورمون
شود. در اين تحقيق هاي توليدکننده هورمون جواني ميي، روي غدد آالتا اثر سميت سلولي داشته و منجر به مرگ سلولهورمون جوان

هاي سنين چهارم و پنجم کورمن( بر روي تخم و پوره-3-دي متيل-2و2-متوکسي-7) Iاختالالت مرفولوژيکي ايجاد شده توسط پريکاسن
صورت گرفت.  [L;D] 16:  8درصد و شرايط نوري55±5درجه سلسيوس، رطوبت نسبي26±1يها  در دماسن گندم بررسي شد. آزمايش

ها به روش موضعي و توسط سرنگ هميلتون به ميزان يک ميکروليتر روي سطح هاي تخم به روش غوطه وري و پورهدر اين بررسي نمونه
سنجي بر روي تخم شامل  در حالل استن براي زيست Iهاي پريکاسنپشتي حلقه سوم قفسه سينه هر حشره تيمار شدند. دامنه غلظت

و  بر روي پوره 50000،40000،30000،20000،10000هاي سن چهارم شامل ام، بر روي پورهپيپي 50000،20000،10000،5000،1000
هاي حسي شاخک دهام بودند. براي بررسي اثر پريکاسن بر روي گيرنپيپي 50000،40000،32000،25000،20000هاي سن پنجم شامل 

 20000، براي سن چهارم 14400و   8500براي تخم شامل 50LCو  30LCو قطعات دهاني، از ميکروسکوپ الکتروني استفاده شد. ميزان 
ام برآورد گرديد. تغييرات مرفولوژيکي در نمونه هايي که از  تخم تيمارشده به وجود آمده پيپي 50000و 30000و سن پنجم  40000و

هاي بسيار بزرگ و بدشکل در سن پنجم پورگي و در مواردي حفظ کوتيکول ها، ايجاد سپرچهها، بالپوششامل تغيير شکل دربال بودند،
آنها تيمار شده بود، شامل ايجاد سپرچه بدشکل، نمو نامناسب  5و  4قديم بود. همچنين تغييرات ايجاد شده در حشرات کاملي که پوره سن 

حشره کامل -و ايجاد بد شکلي بود. عالوه بر اين در نتيجه بر هم خوردن توازن هورموني، فرم هاي بينابين پورهبخش هاي انتهايي بدن 
ها روي شاخک و همچنين باقي ماندن هاي حسي، تغييرات مختلفي از قبيل کاهش تعداد گيرنده)شبه بالغ( مشاهده شد. بررسي گيرنده

پريکاسن نه تنها باعث ايجاد بدشکلي در حشرات هدف شد بلکه با تاثير بر روي گيرنده هاي پوسته سن قبل بر روي آنها را نشان داد. 
 هاي رفتاري حشرات نيز تاثير گذاشت.حسي به دليل اختالل در ارتباطات شيميايي، روي واکنش

 

 .، گيرنده حسي I: سن گندم، پريکاسنهای کلیدیواژه
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 ت مهم زیتون کاربرد کائولن فرآوری شده برای کنترل آفا

 3سینا احمدیهو  2، علی اکبر کیهانیان*1محمدرضاعباسی مژدهی

 عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیالن  -1
 عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور -2
 شرکت کیمیاسبزآور-3

mr.mojdehi@areo.ir 
 

ــون  ــوه زيت ــس مي ــال  Bactrocera oleae Rossi(Dip:Tephritidae)مگ ــه از س ــيل  1383ک ــزارش گرديدوپس ــران گ در اي
مگس ميوه زيتـون . از آفات مهم و کليدي باغات زيتون در استان گيالن مي باشندEuphyllura olivina (Hem: Psyllidae)زيتون

مي شود و پسيل زيتون نيز در ابتداي بهار باعث ريزش شديد گلهاي درختان زيتـون  باعث کاهش کميت و کيفيت محصول و روغن زيتون
در ايران براي کنترل مگس ميوه زيتون از تله هاي زرد چسبنده به تنهايي و به همراه  فرمون جنسي،تله هاي  و کاهش محصول مي گردد.

ترل پسيل زيتون نيز از روغن پاشي زمستانه و بهاره بـه همـراه يـک در کن بطري و مکفيل به همراه پروتئين هيدروليزات استفاده مي شود.
کاربرد اين روشها در طي مدت طوالني باعث کاهش جمعيت دشمنان طبيعي خواهد شد.بنابراين استفاده از روشـهاي  سم استفاده مي شود.

 شـده از پـودر کـائولن فـرآوري شـده در تحقيقـات انجـام جديد که کمترين اثـر روي محـيط زيسـت داشـته باشـد در الويـت مـي باشـد.
کـائولن و تيمـار آب %5/1،%3،%5در اين تحقيق از غلظتهـاي  به عنوان يک ترکيب جديددر کنترل اين آفات استفاده شد. (WP®)سپيدان

سـه مرحلـه  بعنوان شاهد در کنترل مگس زيتون درايستگاه تحقيقات زيتون رودبار استفاده شد.محلول پاشي بر عليه مگس ميوه زيتـون در
ز ،اواخر بهار و با شروع تخمگذاري نسل اول مگسهاي ماده،اواخر تابستان و اوايل پاييز و براساس رديابي تله هاي فرموني ، پروتئين، پـس ا

،آب و %3،%5سخت شدن هسته ميوه زيتون و شروع فعاليتهاي جنسي مگسهاي ماده زيتون صورت گرفت. و بر عليه پسيل زيتون غلظتهاي
بدون محلول پاشي( در زمستان و بهار و بر اساس نمونه برداري و فعاليت پوره ها انجام گرفت.نتايج بدست آمـده اخـتالف معنـي دار شاهد)

و تيمار شاهد به ترتيـب برابـر %5/1،%3،%5و تيمار شاهد را نشان داد .ميانگين و خطاي معيار غلظتهاي %5/1با غلظت  %3و  %5غلظتهاي 
بود.کاربرد غلظت هاي مختلف کائولن روي پسـيل زيتـون نشـان داد کـه غلظـت 78/18±34/0و1/10±96/6،18/0±84/3،42/0±28/0با
ـــود.5% ـــاد نم ـــره ايج ـــن حش ـــات را در اي ـــترين تلف ـــاي آن بيش ـــل در تيماره ـــرات کام ـــراکم حش ـــه  3و 5ت ـــائولن ب ـــد ک درص

بودکه از نظر آماري به  02/5±63/3و شاهد01/4±12/3عدد حشره کامل در هرنمونه در مقايسه با تيمارآب11/3±54/1و02/2±05/1ترتيب
در مقايسه بـا تيمـار آب و  77/1±87/0و67/1±94/0درصد کائولين به ترتيب 3و  5طور معني داري پايين تر بود.تراکم تخم در تيمار هاي 

و تيمـار 70/4±54/2و00/3±43/1،بـه ترتيـب %3و%5عدد بود.جمعيت پوره در تيمارهاي کائولين37/4±13/2و46/3±62/1شاهد به ترتيب
کائولن براي  %5از نظر آماري در سطح پايين تري بود. لذا غلظت  01/8±54/3پوره در هر نمونه در مقايسه با تيمار شاهد 46/4±98/0آب 

 محسـوب خواهـد IPMدر ساليان آينده به عنوان يکي از روشهاي مي شودکه  محلول پاشي بر روي درختان براي کنترل اين آفات توصيه
 شد.

 مگس ميوه زيتون،پسيل زيتون،کائولن. زيتون،های کلیدی:واژه
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های  برای حضور همزیست germari Brachynemaبخش چهارم معده میانی در سن سبز پسته 

Gammaproteobacteria  تخصص یافته است 

 یعقوب فتحی پور و محمد مهرآبادی مرضیه کشکولی،

  اورزی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایرانگروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کش
Marzieh.kashkouli@modares.ac.ir 

 

هاي کيفي و کمي، اهميت بااليي در ، باتوجه به ايجاد خسارتBrachynema germari (Hem.: Pentatomidae)سن سبز پسته، 
 Nematospora coryli Peglionرد. تغديه اين حشره باعث ايجاد نکروز مغز پسته، انتقال قارچ توليد محصول پسته دا

(Saccharomycetales: Saccharomycetaceae) شناسي و پيداکردن شود. تحقيقات به منظور درک زيستها ميو ريزش ميوه
هاي مختلف دستگاه گوارش به عنوان جنبه هايي فت شناسي بخشراهکار مديريت براي اين آفت انجام گرفته است، اما فلور ميکروبي و با

هاي مختلف دستگاه شناسي بخششناسي اين حشره تاکنون مطالعه نشده است. در اين مطالعه خصوصيات جامعي در مورد بافتاز زيست
 (qPCR)کمي  PCRوسيله ت بههاي نوري و الکتروني عبوري و فلور باکتريايي اين آفگوارش سن سبز پسته به وسيله ميکروسکوپ

هاي پسته استان کرمان ايجاد گرديد و آوري شده از باغبا استفاده از بالغين جمع B. germariکلني آزمايشگاهي فراهم آورده شده است. 
 دارشورخار گياه و پسته مغز روي تاريکي ساعت 8 و روشنايي ساعت 16و دوره نوري  C° 1±25در شرايط آزمايشگاهي با دماي 

(Salsola kaliپرورش ) آميزي شناسي شامل مراحل تثبيت، آبگيري و رنگهاي بافتها جهت مطالعهسازي نمونهمراحل آماده. شد داده
و الکتروني عبوري مدل   Olympus BX51نوري مدل  ها با استفاده از ميکروسکوپسپس، نمونه  )براي نمونه ميکروسکوپ نوري( بود.

Philips CM300 هاي بافت شناسي حاکي از اين مطلب بود که در بخش مياني دستگاه برداري قرار گرفتند. نتايج مطالعهرد عکسمو

هاي اي در بخشهاي استوانهسلول .وجود دارد (V4)و چهارم  (V3)، سوم (V2)، دوم (V1)گوارش، چهار منطقه آناتوميکي معده اول 

اي است. اما، هايي در بخش قاعدهها، شبکه آندوپالسمي زبر و تاخوردگيوجود ميتوکندريشوند که خصوصيات آنها اول تا سوم يافت مي
شناسي هاي همزيست، خصوصيات بافتکننده باکتريهاي ذخيرهتليوم واکوئله همراه با کريپتقسمت چهارم دستگاه گوارش با وجود اپي

ميلههاي ها مملو از باکتريهاي کريپتبيان کرد که حفره (TEM)وري هاي ميکروسکوپ الکتروني عبدهد. مشاهدهمتفاوتي را نشان مي
براي به دست آوردن ، که ساختار ديواره سلولي دو اليه )غشاهاي خارجي و داخلي( دارند. عالوه بر اين ميکرومتر است 5تا  4اي با طول 

جفت پرايمرهاي عمومي و اختصاصي انجام  17از  با استفاده qPCRهاي مطالعه جمعيت ميکروبي بخش هاي مختلف دستگاه گوارشي،
هاي باکتريايي در . نتايج نشان دهنده جمعيت متنوعي از گروههاي مختلف با يکديگر مقايسه گرديد( براي ژنCt)گرفت و مقادير بحراني 

ختصاصي و به طور ا Eubacteriaهاي مياني دستگاه گوارش بود. بخش چهارم دستگاه گوارش بيشترين جمعيت بخش
Gammaproteobacteria مورد هاي باکتريايي هاي دستگاه گوارش به خود اختصاص داد. ديگر گروهرا در مقايسه با ديگر بخش

بيشترين  Betaproteobacteriaو  Actinobacteria ،Firmicutes ،Alphaproteobacteria ،Bacteroidetesشامل مطالعه 
اين کرد. تجاوز نمي %7ارم، چهارم، اول، چهارم و اول معده مياني داشتند که حداکثر مقدار آنها از هاي چهمقدار خود را به ترتيب در بخش

شناسي خاص قسمت چهارم دستگاه باتوجه به وضعيت بافت  Gammaproteobacteriaهاي نتايج به وضوح تائيد کرد که همزيست
 .اليي وجود دارندبا فرواني بسيار با  B. germariگوارش و وجود کريپت در سن 

 هاي باکتريايي.، ميکروسکوپ الکتروني عبوري، تاکسونqPCR :های کلیدیواژه
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 مقایسه کارایی چند حشره کش مجاز و توصیه شده علیه الروهای سرخرطومی یونجه در استان زنجان

 محمود ملکی دولی تقدسی، سید حسین ناظر کاخکی و، محمعارف معروف

، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان زنجان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج بخش تحقیقات گیاهپزشکی
 کشاورزی، زنجان، ایران

a.marouf@areo.ir 
 

باشد. مهمترين آفت ان ميهکتار مهمترين محصول زراعي بعد از گندم در استان زنج 32000محصول يونجه با سطح زير کشت حدود 
 Hypera postica Gyl. (Col., Curculionidae)محصول يونجه در استان مانند ساير مناطق کشور، سرخرطومي برگ يونجه 

باشد. بطور معمول الروهاي آفت، در ابتداي فصل بهار )فروردين و ارديبهشت( با تغذيه از برگ هاي جوان باعث خسارت شديد شده مي
در صورت عدم کنترل آفت، چين اول يونجه کامالً از بين مي رود. در حال حاضر يکي از روش هاي رايج در کنترل آفت استفاده بطوري که 

اخيراً برخي از کشاورزان استان زنجان و بعضي از مناطق کشور مانند   از حشره کش ها در ابتداي فصل عليه الروهاي آفت مي باشد.
اند که سموم توصيه شده از کارايي الزم در کنترل آفت برخوردار نيستند. به همين منظور در هار داشتهآذربايجان شرقي به دفعات اظ

هاي کامل تصادفي و يک مزرعه آلوده به آفت در بخش ايجرود استان زنجان انتخاب شد و در قالب طرح بلوک 1395ارديبهشت ماه سال 
( با دز EC20%( با دز دو و نيم ليتر در هکتار، فن والريت )سوميسيدين EC35%ن در چهار تکرار، کارايي حشره کش هاي فوزالن )زول

( با دز دو EC40.8%  ليتر در هکتار، کلرپيريفوس اتيل )دورسبانميلي 250( با دز SC15%يک ليتر در هکتار، ايندوکساکارب )آوانت 
ار همراه با تيمار شاهد )بدون سم پاشي( مورد ارزيابي قرار گرفتند. ( با دز دو ليتر در هکتEC10% ليتر در هکتار و فن پروپاترين )دانيتل

قبل از محلول پاشي نمونه برداري از واحدهاي آزمايشي با روش تورزني انجام شد و جمعيت الرو در واحدهاي آزمايشي تعيين گرديد. بعد از 
تيلتون، درصد  –ه شد و با استفاده از رابطه هندرسون ساعت از محلول پاشي، مجدداً جمعيت الروها با روش تورزني محاسب 72گذشت 

 ,F=4.64)دار بود کش هاي مختلف اختالف معنيبر اساس نتايج بدست آمده، از نظر درصد تلفات الروها بين حشره  تلفات اصالح گرديد.

df=19, P=0.015) 9/93±1/4ارب به ترتيب با کش هاي فن والريت، فن پروپاترين، فوزالن و ايندوکساک. بر اين اساس حشره ،
درصد تلفات در گروه  3/58±3/5درصد تلفات در يک گروه و حشره کش کلرپيريفوس اتيل با  5/80±2/11و  6/7±9/84، 9/2±2/87

کش هاي مجاز، حشره کش فن کش هاي توصيه شده توسط سازمان حفظ نباتات و ساير حشرهديگر قرار گرفتند. بنابر اين از بين حشره
ترين عوامل تاثير گذار در يت کارايي قابل قبولي در کنترل الروهاي آفت دارد. توجه به زمان مناسب براي محلول پاشي، يکي از مهموالر

کش هاي ثبت شده در کشور براي کنترل اين آفت، باشد. از طرفي با توجه به معدود بودن حشرهکارايي حشره کش عليه اين آفت مي
هاي عمل متفاوت عليه سرخرطومي يونجه کش هاي متنوع با مکانسيمتري در خصوص ثبت حشرههاي گستردهشود بررسيپيشنهاد مي

 صورت گيرد.

 ، کنترل الرو.Hypera postica: سموم حشره کش، های کلیدیواژه
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 Habrobracon hebetor Sayاثرات زیرکشندگی فوزالون و پایری پروکسی فن بر واکنش تابعی زنبور 

(Hymenoptera: Braconidae)  نسبت به الرو کرم پیله خوار نخودHelicoverpa viriplaca Hufn 

 2و وحید مهدوی 1، سهراب ایمانی2، قدیر نوری قنبالنی1فاطمه رشیدی

 . دانشگاه آزاد اسالمی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.-1
  نشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.. گروه گیاه پزشکی، دانشکده ی کشاورزی و منابع طبیعی، دا-2

Fatemehrashidi90@gmail.com 
 

پارازيتوئيد مهم مرحله ي الروي کرم پيله خوار نخود  Habrobracon hebetor Say (Hym.: Braconidae)زنبور پارازيتوئيد 
Helicoverpa viriplaca Hufn گونه هاي ميزبان گسترده،  مي باشد. به دليل نرخ توليدمثل باال، دوره ي نسلي کوتاه وH. 

hebetor پارازيتوئيد استفاده مي شود. اين موضوع به نوبه ي خود، منجر به  -به طور گسترده در مطالعات مربوط به روابط متقابل ميزبان
زيستي وابستگي زيادي پارازيتوئيد مي شود. موفقيت برنامه هاي کنترل  -انجام تحقيقات با جزئيات بيشتر در رابطه با سيستم هاي ميزبان

 -پارازيتوئيد دارد. واکنش تابعي پارازيتوئيد به تراکم ميزبان به عنوان يک عامل مهم در ديناميک ميزبان -به ماهيت روابط متقابل ميزبان
ن از روش هاي استفاده ي همزما(، IPM)پارازيتوئيد دارد و اهميت بااليي در ثبات سيستم دارد. براي موفقيت در مديريت تلفيقي آفات 

کنترل زيستي و شيميايي توصيه مي شود. کاربرد ترکيبات شيميايي ممکن است بر روي رفتار دشمنان طبيعي مانند واکنش طبيعي تاثير 
نسبت به تراکم هاي  H. hebetorداشته باشد. در اين مطالعه، اثرات زيرکشندگي پايري پروکسي فن و فوزالون روي واکنش تابعي 

ساعت در معرض زنبورهاي  24( ارزيابي شد. تراکم هاي ميزبان براي 128و  2 ،4 ،8 ،16 ،32 ،64) H. viriplacaر الرو مختلف سن آخ
 H. hebetorپايري پروکسي فن براي مراحل الرو و شفيره  30LCتکرار انجام شد. مقادير  10تيمار شده قرار گرفت. تمامي آزمايش ها با 

و  81/859براي فوزالون به ترتيب  30LCگرم ماده ي موثر بر ليتر به دست آمد، در حاليکه مقادير  ميلي 12/35و  675/1به ترتيب 
ميلي گرم ماده ي موثر بر ليتر به دست آمد. بنابراين مي توان نتيجه گيري نمود که حشره کش پايري پروکسي فن نسبت به  76/1587

تري مي باشد. نتايج نشان داد که واکنش تابعي زنبور در شاهد و تيمارهاي حشره فوزالون در تمامي مراحل مورد بررسي داراي سيمتي باال
بر  085/0و  048/0مي باشد. نرخ حمله ي پايري پروکسي فن براي مراحل الرو و شفيره به ترتيب  IIکشي )در تمامي مراحل( از نوع 

بر ساعت به دست آمد. زمان دستيابي در پايري  073/0و  071/0ساعت به دست آمد، در حاليکه اي مقادير براي فوزالون به ترتيب 
ساعت به دست آمد، در حاليکه اين مقادير براي فوزالون به ترتيب  322/0و  186/0پروکسي فن براي مراحل الروي و شفيرگي به ترتيب 

حشره کش آزمايش شده در اين ساعت به دست آمد. از نتايج به دست آمده مي توان نتيجه گيري نمود که ميان دو  224/0و  259/0
 دارد. H. hebetorتحقيق، فوزالون داراي اثر سوء باالتري روي پارامترهاي واکنش تابعي زنبور 

 ، واکنش تابعي، حشره کش.  Habrobracon hebetor: واژه های کلیدی
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استان در  لوروی درختان ه (Pseudaulacaspis pentagona Targioniسپردار توت ) مدیریت کنترل تلفیقی

 مازندران

 حسن براریو   شعبانعلی مافی پاشاکالیی

   48175-556مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، ساری، صندوق پستی  -پزشکیبخش تحقیقات گیاه
 mafiali@hotmail.com 

  

دار و يکي از آفات مهم درختان ميوه هسته (Pseudaulacaspis pentagona Targioni) (Hom.: Diaspididaeسپردار توت ) 
 7استفاده از  -دار در استانهاي شمالي کشور است. در اين تحقيق، مديريت کنترل تلفيقي آفت در دو آزمايش مجزا بررسي شد. الفدانه

روغن امولسيون شونده -3،  %5/2روغن امولسيون شونده -2،  %5/1روغن امولسيون شونده ولک -1تيمار روغن امولسيون شونده شامل: )
بُرِس کشيدن تنه درختان آلوده و سپس -5و تکرار آن بعد از يک ماه،  %5/2روغن امولسيون شونده -4و تکرار آن بعد از يک ماه،  5/1%

-7و  %5/2اده از روغن امولسيون شونده بُرِس کشيدن تنه درختان آلوده و سپس استف -6، %5/1استفاده از روغن امولسيون شونده 
تيمار  5استفاده از -ي زمستانگذران آفت انجام شد. بليتر براي هر درخت( عليه مرحله 30شستشوي کامل تنه درختان آلوده با آب خالص،

فن پيروپروکسي -4ر هزار ميلي ليتر د 5/0فن پيروپروکسي-3در هزار  75/0بوپروفزين  -2در هزار  5/0بوپروفزين -1شيميايي ) کشآفت
آفت، در قالب طرح  2و 1هاي خزنده، سن تکرار عليه پوره 4در هزار( و تيمار شاهد هر کدام با  2کلرپيريفوس -5ميلي ليتر در هزار و  75/0

اري براي آزمايش به اجرا در آمد. نمونه برد 93-91هاي هاي کامل تصادفي به صورت جداگانه در باغات هلو شهرستان ساري در سالبلوک
روز بعد از سمپاشي  28و  21، 14، 7، 3روز قبل و  1روز بعد از سمپاشي و براي آزمايش دوم  60و  30، 10روز قبل از سمپاشي و  1اول 

، (61/73) درصد 5/2صورت گرفت. نتايج نشان داد که تيمارهاي بُرِس کشيدن تنه درختان و سپس استفاده از روغن امولسيون شونده ولک 
( به ترتيب 63/57) درصد 5/2و روغن امولسيون شونده ولک  (75/60) درصد+تکرار آن بعد از يک ماه5/2روغن امولسيون شونده ولک 

نتايج اما در خصوص آزمايش دوم،  اند.زمستانگذران آفت شپشک توت، داشته يروز بعد از تيمار کردن روي مرحله 60بيشترين تلفات را 
هاي کشوجود داشته است. بر اين اساس ميانگين درصد تلفات براي حشره %1داري بين تيمارها در سطح ف معنينشان داد که اختال

 7و  28، 21(، به ترتيب 3179/83در هزار ) 2( و کلرپيريفوس 2535/82در هزار، ) 75/0فن (، پيروپروکسي88/84درهزار، ) 75/0بوپرفزين 
جهت دست يابي به کنترل تلفيقي موفق  هاي شپشک توت طي دو سال داشتند.رآيي را در کنترل پورهترين کاروز بعد از تيمار کردن، بيش

عليه شپشک توت، هرس سرشاخه هاي آلوده به آفت در زمان مناسب، برس کشيدن تنه درختان به همراه  استفاده از روغن امولسيون 
فن اول آفت با استفاده از حشره کشهايي چون بوپروفزين، پيروپروکسي کنترل مناسب پوره هاي نسلدرصد در فصل زمستان و  5/2شونده 

 در هزار توصيه مي شود.   2ميلي ليتر و يا حشره کش دورسبان  75/0با دز 

هلو و  Pseudaulacaspis pentagona,: شپشک سفيد توت، روغن امولسيون شونده، حشره کش آدميرال، آپالد، های کلیدیواژه

  .مازندران
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تجاری  روی چهار رقم Chrysodeixischalcites (Esper) (Lepidoptera: Noctuidae)ای های تغذیهکنشوا

 فرنگیگوجه

 2و بهرام ناصری 1، مریم خسروی1مالک عزیزی

 گروه زیست شناسی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال، تهران -1
 ورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیلگروه گیاهپزشکی، دانشکده کشا -2

bnaseri@uma.ac.ir 
 

-لوپر گوجهاز سبزيجات مهم کشت شده در ايران و ساير نقاط جهان مي باشد.  (.Lycopersicon esculentum Mill) گوجه فرنگي

باشد. از جمله گوجه فرنگي مي مختلف محصوالت کشاورزيمهم  پلي فاژ و يکي از آفات Chrysodeixis chalcites (Esper)فرنگي 
به ويژه در دو سن آخر با تغذيه از برگ گياهان ميزبان خسارت اقتصادي شديدي مي زنند. در اين تحقيق،  C. chalcitesالروهاي 

روي چهار رقم مختلف گوجه فرنگي شامل،  C. chalcitesالروهاي  )پروتئاز و آميالز( هاي گوارشياي و فعاليت آنزيمي تغذيههاواکنش
Cal.JN3 ،Hedriogrande ،Sun 6108f1  وSuper crystal  درصد  65 ± 5ي سلسيوس، رطوبت نسبي درجه  25 ± 1در دماي

ي خورده شده و فضوالت اي )وزن الرو، وزن غذاي تغذيههاساعت تاريکي بررسي شد. واکنش 8ساعت روشنايي و  16ي نوري و دوره
توليد شده( بر اساس وزن خشک با استفاده از الروهاي سن چهارم و پنجم حشره طبق روش وزن سنجي اندازه گيري شد. فعاليت 

ساعت( با استفاده از سوبستراي آزوکازئين بررسي شد.  24پروتئوليتيک کل الروهاي تغذيه شده با ارقام مختلف گوجه فرنگي )به مدت 
با استفاده از روش برنفلد ساعت(  24گوجه فرنگي )به مدت مختلف فعاليت آميلوليتيک گوارشي الروهاي تغذيه شده با ارقام ، همچنين

هاي گوارشي آفت بر مبناي طرح کامال تصادفي و با استفاده از روش تجزيه واريانس اي و فعاليت آنزيمي تغذيههاواکنشتعيين شد. 
نتايج مجموع سنين الروي  استفاده شد. (LSD)براي مقايسه ميانگين ها ازآزمون حداقل اختالف معني دار يکطرفه تجزيه آماري شد. 

بود.  SUN 6108 f1، بيشترين وزن الروها و افزايش وزن الرو روي رقم چهارم و پنجم نشان داد که کمترين وزن غذاي خورده شده
بيشترين فعاليت پروتئوليتيک  .بود Hedriograndeو  Super crystalارقام بيشترين و کمترين وزن فضوالت توليدي به ترتيب روي 

 SUNتغذيه کرده بودند. الروهاي سن پنجم پرورش يافته روي Cal.JN3کل الروهاي سن چهارم مربوط به حشراتي بود که از رقم 

6108 f1  وHedriogrande هاي سن چهارم پرورش يافته زي مربوط به الروبيشترين فعاليت پروتئازي را داشتند. بيشترين فعاليت آميال
بود. در مورد الروهاي  SUN 6108 f1هاي تغذيه کرده از رقم و کمترين آن مربوط به الرو Super crystalو  CalJN3روي ارقام 

 باال بودن فعاليت آنزيم تغذيه کرده بودند. احتماال Hedriograndeسن پنجم، کمترين فعاليت آميالزي مربوط به الروهايي بود که از رقم 
مي تواند به دليل تفاوت در ميزان پروتئين ارقام مورد آزمايش يا واکنش  SUN 6108 f1و  Cal.JN3هاي گوارشي آفت روي ارقام 

يافته هاي حاصل از اين پژوهش نشان داد که ارقام الروهاي حشره به مهارکننده هاي آنزيمي در ارقام گوجه فرنگي باشد. 
Hedriogrande  وCal.JN3 ي مناسبي براي تغذيهرقم هاي ناC. chalcites .بودند 

 .فيزيولوژي تغذيه اي، آنزيم هاي گوارشي، لوپر گوجه فرنگي های کلیدی:واژه
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Hemiptera:  (Foerster) Cacopsylla pyricola)تزریق حشره کش ها به تنه درخت برای کنترل پسیل گالبی

Psyllidae) 

 3ابوالفضل رازینی  و2،علی محمدی پور1، عباس ارباب 2، عزیز شیخی گرجان 1رستمیهدی اردستانی 

 گروه حشره شناسی کشاورزی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تاکستان  -1

 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران -2

 آموزش و ترویج کشاورزی، کرجموسسه تحقیقات چغندرقند، سازمان تحقیقات،  -3

H_ardestani8@yahoo.com 
 

از مهمترين آفات درختان گالبي در ايران و جهان است و کنترل شيميايي متداول ترين روش  پسيل گالبي يکي 
ين آفت است. امروزه روش تزريق حشره کش  يکي از روش هاي فني و موثر کنترل آفات مکنده به شمار  کنترل ا

با  بلوک هاي کامال تصادفي  تکرار که شامل  5تيمار و  7مي رود. به همين منظور آزمايشي در قالب طرح 
يد  ناترينو، ايميداکلوپرايد  %5ايميداکلوپرا ناترينوو  %5، اکسي ديمتون متيل %20، ايميداکلوپرايد  %10+ کود  + کود 

درهزار و شاهد )آب( به روش محلول  5/1با غلظت  EC 60%روش تزريق، ديازينون  به %5اکسي ديمتون متيل
باغ مهرشهر نزديک شهر کرج روي درختان گالبي رقم شاه ميوه در سال  نجام شد. نمونه 93پاشي در  ز ا  4برداري ا

تيمار  10جهت مختلف درخت به تعداد  از هر درخت )از هر  نجا 50برگ  نمونه برگ(  به صورت تصادفي ا م گرفت.
نجام گرفت. ز اولين تزريق ا ز اولين تزريق و دومين  15نتايج  برداري يک روز قبل و دو نوبت بعد ا روز بعد ا

، ند  ز طريق تزريق دريافت کرده ا پاشي نشان داد  تيمارهايي که حشره کش  را ا نگيممحلول درصد کارايي شان  نيا
از محلول پاشي بود و اين تفاوت  از لحاظ ر بود.  بيشتر  تيمارهاي  نيانگيمآماري معني دا درصد کارايي 

و  %5/91،   2/91، براي تيمارهاي اکسي ديمتون متيل به ترتيب  %4/88،  2/94،  1/92به ترتيب  يداايميداکلوپر
پاشي  ه  بود. %8/32براي تيمار محلول بيشترين و کمترين ميزان کارايي در تيمار هاي تزريقي به ترتيب مربوط ب

يد ايمي يد  %10داکلوپرا هاي فوق به روش تزريق  کشها نشان داد، کاربرد حشرهيبررس، ميباشد.%20، ايميداکلوپرا
ناترينو به ازاي هر  %5بدون کود کامل و غلظت  يداايميداکلوپربراي  %10در غلظت  اکسي ديمتون متيل بدون کود 

لودگ % 90سبب کاهش  درخت  ه برداري ميزان عسلک همچنين  .پسيل گالبي مي شودبه  يآ بار نمون طي سه 
تايج نشان داد که در آخر فصل تيمارهاي طريق تزريق دريافت کرده بودند تفاوت معني  درختان گالبي سنجيده شد ن
زه گيري شده نيز نشان  ندا داري نسبت به تيمار شاهد و محلول پاشي داشتند. وزن، قطر و طول ميوه هاي گالبي ا

د که در تيمارهاي تز ز محلول پاشي و شاهد بود.  مقدارحشره کش مصرفي در هکتار به روش تزريق دا ريقي بيشتر ا
بايد به اين نکته توجه کرد که اين روش در عين  بسيار کمتر از محلول پاشي است. در تزريق سموم به تنه درختان 

بهداشتي رعايت نشود مي تو وليه  اما اگر اصول ا نتقال بيماري حال که روشي ساده به نظر مي رسد.  ا يل  ند به دل ا
ياري و نوع  ب تيمارهاي تزريق به زمان تزريق و زمان آ اغ را از ببن ببرد. ميزان کارايي  هاي ويروسي گياهي، کل ب

 حشره کش بستگي دارد.

 ايميداکلوپرايد ،اکسي ديمتون متيل،کود کامل، مخلوط. های کلیدی:واژه
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 Trichogramma brassicaeروی زنبور پارازیتوید تخم emamectin benzoateو  methoxyfenozideتاثیر 

(Hymenoptera: Trichogrammatidae) 

 2وحید مهدوی و2مینا جعفری، 1موسی صابر

 ه کشاورزی، دانشگاه تبریز، تبریزگروه گیاهپزشکی، دانشکد -1
 گروه گیاهپزشکی دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران  -2

M_jafari9084@yahoo.com 
 

براي کنترل   Trichogramma brassicae Bezdenko (Hymenoptera: Trichogrammatidae)زنبور پارازيتوييد تخم
 .Tظهور زنبور پارازيتوئيد  درصدسي گونه هاي مختلف بالپولکدارن در سراسر دنيا استفاده مي شود. در اين برر  inundativeبيولوژيکي 

brassicae  در برابر تيمارهايmethoxyfenozide ، emamectin benzoate پارامترهاي جدول زندگي  ، ومورد برسي قرار گرفت
 .Sitotroga cerealella Olivهاي بيد غالتتعيين شد. پرورش زنبور پارازيتوئيد روي تخم ظاهر شده نيز حشرات بالغ

)elechidaeLep.:G(  در اتاقک رشدي با شرايط دماييC 126 5، رطوبت نسبي70% ساعت روشنايي و  16ي نوري و دوره
از روش تماس با باقي  زيست سنجي با دز توصيه شده مزرعه اي در مرحله حشرات کامل زبنور با استفاده ساعت تاريکي صورت گرفت. 8

تريکوگراما در مراحل زنبور  توسط  .cerealella Sپره غالت  بشده ش کارت هاي تخم  پارازيتمانده سموم مورد ارزيابي قرار گرفت. 
 emamectin( ppm500) و methoxyfenozid( ppm100) اي توصيه شده مزرعهالرو، پيش شفيره و شفيره در غلظت هاي 

benzoate براي  کامل ظاهر شده ازمراحل نابالغ،حشرات نتيجه زيست سنجي . انجام گرفتورسازي،  غوطه با روش
methoxyfenozid وbenzoate emamectin  کاهش را نشان داد. زيست سنجي روي مرحله نابالغ، نشان داد  %47و  3/33به ترتيب

براساس طبقه بندي سازمان بين ا ديگر مراحل نابالغ داشت. که هر دو سم شيميايي باالترين سميت براي مرحله شفيرگي در مقايسه ب
. بندي شدندطبقهضرر کم هايآفت کشدر گروه براي مرحله نابالغ  فنوزايد و امامکتين بنزوآتالمللي کنترل بيولوژيک هر دو سم متوکسي

مي کند و تا حدودي از قرار گرفتن در معرض به نظر مي رسد که کوريون تخم ميزبان به عنوان يک مانع در برابر نفوذ حشره کش عمل 
مورد برسي قرار گرفت. پارمترهاي طول نيز ظهور شده از مرحله شفيره  کامل،پارامترهاي جمعيت حشرات مستقيم زنبور جلوگيري مي کند. 

(، نرخ خالص λفزايش جمعيت )نرخ متناهي ا(، mrو همچنينن نرخ ذاتي افزايش جمعيت ) ظهور شده کاملشده از  حشرات  عمر و نتاج توليد
نتاج توليد شده از حشرات . طول عمر، بودند( DT( و مدت زمان دو برابر شدن جمعيت )T، متوسط مدت زمان يک نسل )R)0(توليد مثل 

افزايش  نرخ ذاتي مقايسه قرار گرفتند.ها با شاهد مورد و از سوي ديگر پارامترهاي جمعيت حشرلت بالغ ظاهر شده توسط حشره کش کامل 
اضافه شده به ازاي  نتاج ماده، 164/0و  21/0، 288/0به ترتيب  benzoate emamectinو  methoxyfenozideجمعيت براي شاهد، 

و زنبور پارازيتوئيد مشاهده شد، در حالي که  methoyfenozideبين  يبه طور کلي سازگاري نسبهر فرد ماده در هر روز بود. 
benzoate emamectin کشدر اين مطالعه اطالعات مفيدي در انتخاب حشره ري نسبتا پايين با زنبور تريکوگراما را نشان داد.سازگا 

 ارائه شده است.  T. brassicaeسازگار با زنبور  هاي

 ، کنترل بيولوژيکي، آفت کش ها، اثرات جانبي، پارامترهاي جمعيت. Trichogramma brassicae های کلیدی:واژه
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 ایهای جمعیتی کنه تارتن دو لکهکش گیاهی روی شاخصشندگی چندآفتاثرات زیر ک

 2علیرضا بلند نظر و1، اورنگ کاوسی1، حمیدرضا صراف معیری1پگاه سلیمی

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان -1
 مرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج اسانس، کاشان، ایران -2

 pegah.salimi@znu.ac.ir 
 

کنترل اين  ترين آفات محصوالت کشاورزي در جهان است. امروزهيکي از مهم Koch Tetranychus urticaeاي کنه تارتن دولکه
هاي حاصل از ير، فرآوردههاي اخدر سال هاي مصنوعيکشهاي شيميايي است. با توجه به عوارض آفتکشآفت وابسته به استفاده از آفت

اند. در اين پژوهش سميت حاد و مزمن سه ترکيب فرموله شده هاي گياهي به عنوان منابع جايگزين براي کنترل آفات پيشنهاد شدهاسانس
روي ماده هاي گياهي شامل آويشن شيرازي ده درصد، نعناع فلفلي پنج درصد+ روغن کلزا و منتول پنج درصد+ روغن کلزا بر پايه اسانس

و دوره نوري  70±5درجه سلسيوس و رطوبت نسبي  25±1ها درشرايط دماي اي مورد بررسي قرار گرفت. آزمايشبالغ کنه تارتن دولکه
ثانيه( در سه تکرار انجام شد. مقدار  5هاي ماده بالغ )وري کنهسنجي به روش غوطه)روشنايي: تاريکي( اجرا شدند. آزمايش زيست 8:16

50LC  50ميکروليتر بر ليتر بدست آمد. جدول زندگي کنه تارتن نيز با استفاده از غلظت  400و  493، 8270ترکيب مذکور به ترتيب سه 
مرحله تجزيه و  -ها بر اساس تئوري جدول زندگي دو جنسي، سندرصد کشندگي سه ترکيب فوق روي مرحله ماده بالغ بررسي شد. داده

تخم به  2/37، 61/30، 72/34داري در زادآوري به ترتيب سه ترکيب فرموله شده منجر به کاهش معني تحليل شدند. نتايج نشان داد که
روز  2/16تخم به ازاي هر ماده و  02/77روز نسبت به شاهد  04/8، 75/8، 78/8هاي ماده بالغ به ترتيب ازاي هر ماده و طول عمر کنه

فرد،  92/20، 97/20، 85/17به ترتيب  (0R، نرخ خالص توليد مثل )-1روز17/0، 51/0، 16/0( به ترتيب rنرخ رشد ذاتي جمعيت ) .شدند
 25/17، 53/18، 94/17( به ترتيب T، متوسط مدت زمان يک نسل )-1روز 19/1، 16/1، 18/1( به ترتيب λنرخ متناهي افزايش جمعيت )

( و نرخ متناهي 0R(، نرخ خالص توليد مثل )rد ذاتي جمعيت )روز براي سه ترکيب مذکور بدست آمد. نتايج جدول زندگي نشان داد نرخ رش
هايي که با دو اسانس آويشن شيرازي و نعناع فلفلي تيمار شدند، در مقايسه با شاهد به داري در ماده( به صورت معنيλافزايش جمعيت )

روز در تيمار 25/17فرد،  92/20به ترتيب  Tو 0R هاي کاهش پيدا کردند. همچنين پارامتر -1روز 21/1فرد،  51/36، -1روز 19/0ترتيب 
روز کاهش معناداري پيدا کردند. نتايج نشان داد که سه ترکيب فرموله شده اثر منفي  51/18فرد،  51/36منتول نسبت به شاهد به ترتيب 

مورد استفاده  T. urticaa  نترل تلفيقيتوانند در برنامه کهاي زيستي کنه تارتن داشته و ميهاي جمعيتي و ويژگيبر روي برخي از پارامتر
قرار گيرند. اثرات جانبي اين ترکيبات روي گونه هاي مهم دشمنان طبيعي براي امکان استفاده توام اين ترکيبات با عوامل کنترل 

 بيولوژيکي توصيه مي شود.

 .Zataria multifera ،Mentha pipperitaجدول زندگي دو جنسي، باروري،  های کلیدی:واژه
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بر شاخص های تغذیه ای و فعالیت آنزیم های آلفا آمیالز و  (Teucrium polium)کلپورهتاثیر عصاره متانولی 

  Spodoptera littoralis پروتئاز در کرم برگخوار مصری پنبه
 

 ، اعظم میکانی، سعید محرمی پورمجتبی نخعی بهرامی 

 

 تهران ،درسدانشگاه تربیت م دانشکده کشاورزی گروه حشره شناسی
 nakhaimojtaba@yahoo.com 

 
 مناطقدر برخي محصوالت زراعي  مهمترين آفاتاز  يکي Lep.: Noctuidae Spodoptera littoralis))کرم برگخوار پنبه 

شده منجر به بروز مقاومت در اين آفت  S. littoralis هعلي شيميايي ياز حشره کش هاوسيع استفاده  .است يريگرمس مهيو ن يريگرمس
اثرات عصاره متانولي گياه  براي کنترل اين آفت باشد. در اين تحقيق مطمئن. لذا استفاده از عصاره هاي گياهي مي تواند راهکاري است

الرو سن  اي آلفا آميالز و پروتئازبر شاخص هاي تغذيه اي و فعاليت آنزيم هروي  بر   Teucrium polium (Lamiaceae)کلپوره،  
گياه پس از جمع آوري از شهرستان جيرفت، سايه خشک شده و عصاره شاخه هاي جوان و برگ  سه اين  آفت مورد بررسي قرار گرفت. 

ساعت  16 درصد و دوره نوري 65 5درجه، رطوبت نسبي  125ي در دما الرو ها  استخراج گرديد. %85آن با استفاده از حالل متانول 
متيل پارا و ، آگار مخمر نان، آسکوربيک اسيد، سوربيک اسيدچشم بلبلي، محتوي لوبيا روي غذاي مصنوعي کهساعت تاريکي  8روشنايي و 

به يک گرم از  عدد حشره انتخاب شد. 20براي  شاهد و تيمار هر کدام به صورت جداگانه تعداد بود، پرورش داده شدند.  هيدروکسي بنزوات
ساعت شاخص هاي  72اضافه شده و پس از ( LC25) پي پي ام 3432عصاره گياهي به غلظت  غذاي مصنوعي  پنجاه ميکروليتر رژيم

پنجاه براي حشرات شاهد به جاي عصاره، ميزان فعاليت آنزيم هاي گوارشي آلفا آميالز و پروتئاز مورد بررسي قرار گرفت. تغذيه اي و 
در تيمار و نرخ مصرف نسبي 46/0در شاهد به  34/1را از عصاره کلپوره نرخ رشد نسبي  .نوعي  اضافه شدغذاي مصآب مقطر به   ميکروليتر

درصد در تيمار و  8/12درصد در شاهد به   51/25در تيمار کاهش داد.. کارايي تبديل غذاي خورده شده از  17/0در شاهد به  42/1از 
آلفا آميالز و  ميزان فعاليت آنزيم هاي گوارشي  درصد کاهش يافت. 2/13اهد به درصد در ش 29/28کارايي تبديل غذاي هضم شده از 

سنجش ميزان فعاليت آنزيم آلفا آميالز با استفاده از کيت ساعت پس از شروع آزمايش سنجيده شدند.  72پروتئاز در معده مياني نيز 
. ميزان فعاليت اين آنزيم در انجام شد (2006ن )طبق روش ساکايي و همکارا و (Kikkoman Corp., Chiba, Japan) کيکومن 

بوده در حالي که در تيمار  mU  4/140تيمار تفاوت معني داري با شاهد داشت به طوري که فعاليت آنزيم آلفا آميالز در معده مياني شاهد 
mU 8/38  معده مياني با توجه به مصرف  پروتئاز دراندازه گيري شد. فعاليت آنزيمazocasein ( 2001طبق روش الپيدينا و همکاران ) و

در تيمار رسيد. .  اين تحقيق  mU 2/30در شاهد به  mU 2/97نيز صورت معناداري کاهش يافت به گونه اي که ميزان اين فعاليت از 
آلفا آميالز و پروتئاز را نشان داد که عصاره متانولي کلپوره داراي اثرات ضد تغذيه اي بر روي اين آفت بوده و فعااليت آنزيم هاي گوارشي 

 کم مي کند.

 

 مياني.معده نرخ مصرف نسبي، نرخ رشد نسبي، : واژه های کلیدی
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آلفا آمیالز های  ای و فعالیت آنزیمهای تغذیهبر شاخص  Rosmarinus officinalisاثر عصاره متانولی رزماری 

 Helicoverpa armigera کرم غوزه پنبه و پروتئاز در
 

 سعید محرمی پور اعظم میکانی و، ی گیسوروحید محمد

 
  تهران ،دانشگاه تربیت مدرس دانشکده کشاورزی گروه حشره شناسی

 vahid.mgp89@gmail.com 
 

در زي در ايران است. يکي از آفات جدي محصوالت مختلف کشاور   Helicoverpa armigera(Lep.: Noctuidae)کرم غوزه پنبه 
بر شاخص هاي تغذيه اي و فعاليت آنزيم هاي   Rosmarinus officinalis(Lamiaceae)رزمارياثرات عصاره متانولي  اين پژوهش

درصد و دوره  65 5درجه، رطوبت نسبي  125ي آلفا آميالز و پروتئاز روي الرو سن سه اين آفت در قالب رژيم غذايي مصنوعي در دما
پرورش رزماري در بسياري از نواحي ايران معمول بوده و به راحتي مورد بررسي قرار گرفت. ساعت تاريکي  8ساعت روشنايي و  61نوري 

برگ و شاخه هاي جوان گياه پس  در دسترس مي باشد. در بيشتر مقاالت تنها اثر اسانس اين گياه روي آفات مورد بررسي قرار گرفته است.
استخراج گرديد. براي اندازه گيري ميزان شاخص هاي  %85کرج، سايه خشک شده و عصاره آن با حالل متانول از جمع آوري از منطقه 

عدد الرو سن سه انتخاب شد. پنجاه مايکروليتر عصاره  20تغذيه اي آفت براي حشرات شاهد و تيمار هر کدام به صورت جداگانه تعداد 
شروع آزمايش  ساعت از 72پس از گذشت و ( با يک گرم غذاي مصنوعي مخلوط شده LC25پي پي ام ) 2152متانولي رزماري به غلظت 

. در تيمار شاهد به جاي عصاره، آب شاخص هاي تغذيه اي و ميزان فعاليت آنزيم هاي گوارشي آلفا آميالز و پروتئاز مورد بررسي قرار گرفت
اين عصاره نرخ رشد و غذاي خورده شده ثبت گرديد.  والت توليد شدهمقطر در اختيار الروها قرار گرفت. هرروز ميزان وزن خشک الرو، فض

در تيمار کاهش داد. کارايي تبديل غذاي خورده  12/0در شاهد به  07/1در تيمار و نرخ مصرف نسبي از 11/0در شاهد به  75/0را از نسبي 
درصد کاهش يافت.  7/26درصد در شاهد به  8/82ه از درصد در تيمار و کارايي تبديل غذاي هضم شد 6/13درصد در شاهد به   38شده از 

فعاليت آنزيم آلفا ساعت پس از شروع آزمايش، معده مياني الروها جداسازي شد.  72براي اندازه گيري ميزان فعاليت آلفا آميالز و پروتئاز 
مورد اندازه گيري ( 2006مکاران )طبق روش ساکايي و ه و (Kikkoman crop. Chiba, japan) آميالز با استفاده از کيت کيکومن

 mU  194قرار گرفت. فعاليت اين آنزيم در تيمار به صورت معناداري کاهش يافت به طوري که فعاليت اين آنزيم در معده مياني شاهد 
طبق روش الپيدينا  و azocaseinمعده مياني با توجه به مصرف  پروتئاز در فعاليت. اندازه گيري شد mU 5/96بوده در حالي که در تيمار 

عصاره متانولي رزماري به صورت معناداري کاهش يافت به گونه اي ساعت پس از تغذيه از رژيم غذايي حاوي  72نيز ( 2001و همکاران )
در تيمار رسيد. نتايج اين تحقيق نشان داد عصاره متانولي رزماري داراي  mU 1/65در شاهد به  mU 2/108که ميزان اين فعاليت از 

 آلفا آميالز و پروتئاز را کاهش مي دهد.رات ضد تغذيه اي بوده و فعااليت آنزيم هاي اث

 

 مياني.معده نرخ مصرف نسبي، نرخ رشد نسبي، : کلیدی واژه های
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بر شاخص های تغذیه ای، فعالیت آنزیم های آلفا آمیالز و  (Achillea millefolium) اثر عصاره متانولی بومادران

  Spodoptera littoralis برگخوار مصری پنبه پروتئاز در کرم

 سعید محرمی پور و ، اعظم میکانیمجتبی نخعی بهرامی 

 تهران ،دانشگاه تربیت مدرس دانشکده کشاورزی گروه حشره شناسی
 nakhaimojtaba@yahoo.com 

 

در  محصوالت زراعي مهمي نظير پنبه و توتون مهمترين آفاتاز  يکي Boisduval Spodoptera littoralis)کرم برگخوار پنبه )
کنترل اين آفت با استفاده از حشره کش هاي شيميايي منجر به بروز مشکالتي از جمله مقاومت   .است يريگرمس مهيو ن يريگرمس مناطق

اثرات عصاره متانولي گياه  در اين تحقيق راهکاري مطمئن باشد. به آفت کش ها مي شود، لذا استفاده از عصاره هاي گياهي مي تواند
الرو سن سه اين  آفت  شاخص هاي تغذيه اي و فعاليت آنزيم هاي آلفا آميالز و پروتئازروي بر  (Achillea millefolium)بومادران 

استخراج  %85ستفاده از حالل متانول گياه پس از جمع آوري، سايه خشک شده و عصاره آن با ابرگ هاي  مورد بررسي قرار گرفت.
ي در دما درآزمايشگاه دانشکده کشاورزي دانشگاه تربيت مدرس کرم برگخوار مصري پنبه از صفي آباد دزفول جمع آوري شد وگرديد.

125  5درجه، رطوبت نسبي 65  تعداد  روي غذاي مصنوعي پرورش داده شد.ساعت تاريکي  8و  ساعت روشنايي 16درصد و دوره نوري
يک گرم از رژيم غذاي مصنوعي وزن شده و    عدد الرو  سن سه براي  شاهد و تيمار هر کدام به صورت جداگانه در نظر گرفته شد. 20

ميزان فعاليت ساعت شاخص هاي تغذيه اي و  72به آن اضافه گرديده و پس از  پي پي ام 2267عصاره گياهي به غلظت  پنجاه ميکروليتر
غذاي آب مقطر به   پنجاه ميکروليتربراي حشرات شاهد به جاي عصاره، رشي آلفا آميالز و پروتئاز مورد بررسي قرار گرفت. آنزيم هاي گوا

در 32/0در شاهد به  34/1را از عصاره بومادران نرخ رشد نسبي مصنوعي  اضافه شد. نتايج آزمايش شاخص هاي تغذيه اي نشان داد که 
 51/25در تيمار رسيد. کارايي تبديل غذاي خورده شده از  23/0در شاهد به  42/1، نرخ مصرف نسبي از تيمار کاهش داد. عالوه بر آن

براي  درصد کاهش يافت. 13/10درصد در شاهد به  29/28درصد در تيمار و کارايي تبديل غذاي هضم شده از  10/ 2درصد در شاهد به
. ساعت پس از شروع آزمايش  معده مياني الروها جداسازي شد.  72يالز و پروتئاز اندازه گيري ميزان فعاليت آنزيم هاي گوارشي آلفا آم

با  فعاليت آنزيم آلفا آميالز با استفاده از کيت کيکومن مورد اندازه گيري قرار گرفت. ميزان فعاليت اين آنزيم در تيمار تفاوت معني داري
اندازه گيري  mU 3/32بوده در حالي که در تيمار  mU  4/140مياني شاهد  شاهد داشت به طوري که فعاليت آنزيم آلفا آميالز در معده

عصاره متانولي بومادران به نيز پس از تغذيه از رژيم غذايي حاوي   azocaseinمعده مياني با توجه به مصرف  پروتئاز در فعاليت شد. 
در تيمار رسيد.  اين تحقيق نشان داد mU 6/18ر شاهد به د mU 2/97صورت معناداري کاهش يافت به گونه اي که ميزان اين فعاليت از 

 آلفا آميالز و پروتئاز را کم مي کند.که عصاره متانولي بومادران داراي اثرات ضد تغذيه اي بوده و فعااليت آنزيم هاي گوارشي 
 

 مياني.معده نرخ مصرف نسبي، نرخ رشد نسبي، : واژه های کلیدی
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 در کنترل زنجرک خرماکارائی سمپاشی هوائی بررسی 

 2محمد جواد عصادی و1احمد حیدری

  ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.بخش تحقیقات آفتکش ها، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور -1

آموزش و ترویج  ، سازمان تحقیقات،و منابع طبیعی استان کرمان گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی تحقیقات بخش -2
 کشاورزی، تهران، ایران.

heidari419@yahoo.com 

 

به طوري که سطح مبارزه شيميائي بر عليه اين آفت در مناطق بوشهر و کرمان خرما يکي از آفات مهم نخيالت در ايران مي باشد.  کزنجر
رتفاع زياد درختان خرما و نظام کشت سنتي موجب گرديده است که بکارگيري ادوات سمپاشي زميني با رسد. اهکتار مي 18000به بيش از 

هائي از کشور بکار گرفته شده است. بر اين اساس ارزيـابي ميـزان کـارائي ها در قسمتمشکالتي همراه باشد. لذا سمپاشي هوائي نخلستان
در اين تحقيق کارائي سمپاشي هوائي و زمينـي )بـا سـمپاش النـس دار فرقـوني( در سمپاشي هوائي در کنترل زنجرک خرما اهميت دارد. 

کنترل آفت مقايسه گرديد. ارزيابي به دو صورت ارزيابي فيزيکي شامل نحوه پوشش قطرات و ارزيابي کارائي آنها در کنترل زنجـرک خرمـا 

نقاط مختلف درخت شامل سطح روئی برگ ها، تااج که در  صورت گرفت. براي بررسي کيفيت سمپاشي از کارت هاي حساس به آب

استفاده شد. براي اريابي کارائي سمپاش هـا در کنتـرل درخت، سطح زیرین برگ و روی زمین در محل سمپاشی قرار داده شده بود 

صد تلفات بـا روش آفت نمونه برداري از پوره هاي آفت به صورت يک روز قبل و يک، سه، هفت و چهارده روز پس از سمپاشي انجام و در
انجام گرفـت. نتـايج نشـان داد  t-testتيلتون محاسبه شد. مقايسه کارائي دو روش سمپاشي در کنترل زنجرک خرما با آزمون  -هندرسون

کارائي دو روش سمپاشي در کنترل آفت به جز روز اول بعد از سمپاشي در روزهاي سه، هفت و چهارده روز بعد از سمپاشي با هـم اخـتالف 

( کارائی بیشتری نسابت باه %8/84± 9/5میانگین کنترل آفت در روز اول بعد از سمپاشی در سمپاشی زمینی )ني دار ندارند. مع

( داشت. میانگین کنترل آفت در سه، هفت و چهارده روز در سمپاشی زمینی و هوائی به ترتیب %9/60± 3/9سمپاشی هوایی )

بررسي کارت هاي حساس به آب نصب شده روي سطح بـرگ نشـان ( درصد بود. 4/70و  3/67( و )6/80و  3/79(، )6/84و  3/81)

قطـره در  16قطره در سانتي متر مربع دريافـت کـرده انـد و بـه طـور متوسـط  20درصد کارت ها باالي  50داد در سمپاشي هوائي حدود 
ه آب در سمپاشي النس دار پشت تراکتوري بـه متر مربع روي سطح برگ مشاهده گرديد. اين در حالي است که کارت هاي حساس بسانتي

طور کامل با قطرات سم پوشش داده شده است. با وجود قطرات ثبت شده کمتر در سمپاشي هوائي نسبت به سمپاشي زميني، نتـايج نشـان 
مپاشي هوائي کـه تـاثير داد کارائي دو روش سمپاشي هوائي و زميني در کنترل آفت يکسان بوده است. احتماال قطرات ريز توليد شده در س

زيادي در کنترل آفت دارند توسط کارت هاي حساس به آب ثبت نشده اند. در مجموع مي توان نتيجه گيري نمود که کـاربرد هـر يـک از 
 روش هاي سمپاشي هوائي و زميني با توجه به مزايا و معايب مربوطه مي تواند به صورت مديريت شده توصيه شود. 

 جرک خرما، سمپاشي هوائي، سمپاشي زميني.زنواژه های کلیدی: 
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   زیجال شتهی رشد مختلف مراحلی روکش غلظت دو حشرهغلظت و نیم اثراتی مقایسه

 

 1یئضیا معصومه و 2سیاهویی عسکری مجید ،1اسفندیاری مهدی ،1 راسخ آرش ،1الماسی علی

 اهواز چمران شهید دانشگاه کشاورزی، دانشکده گیاهپزشکی، گروه -1
 هرمزگان طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات مرکز گیاهپزشکی، تحقیقات بخش -2

alialmasi@gmail.com 

هاي صيفي و کي از آفات مهم و خسارت زا در مزارع و گلخانهي  Hemiptera: Aphididae) )Glover Aphis gossypiiشته جاليز 
هاي شيميايي که کشآفت يرويهکاربرد بيشود. با توجه به آن محسوب ميهاي کنترل کي از راهيها، کشسبزي بوده و استفاده از آفت

تواند در سالمت مصرف اتخاذ تدابيري از جمله کاهش غلظت مصرف ميشود، منجر به به جا گذاشتن باقيمانده آنها روي گياهان مي
 WP %50گوارشي( و پريميکارب -)تماسي SC %35 کش ايميداکلوپريدي دو حشرهاثرات کشنده تحقيقدر اين کنندگان موثر باشد. 

 ي)تدخيني( بر مراحل مختلف پورگي و حشره کامل شته جاليز در شرايط آزمايشگاهي مورد بررسي گرفت. به اين منظور ابتدا طول دوره
ا تشکيل جمعيت درصد( تعيين شد و ب 5/1خيار رقم نگين )مستقر بر روي آگار  هاي( روي برگ=n 40رشدي هر يک از سنين شته )

وري روي با روش غوطهها کشاي و نيم غلظت هر يک از حشرهمزرعه ي، اثرات غلظت توصيه شدههمسن از هريک از اين سنين رشدي
-حشره هر يک ازو نيم غلظت  غلظت توصيه شدهثانيه در محلول سمي  5در اين روش برگ خيار به مدت . مورد بررسي قرار گفتآنها 

در شرايط ها آزمايش يههمها ثبت شد. براي شاهد نيز از آب مقطر استفاده شد. ر شتهيموساعت، مرگ 24رفت و پس از قرار گها کش
آنوا دوطرفه ها با آزمون انجام گرفت. تجزيه واريانس داده 8:16و دوره روشنايي: تاريکي   %65 ±5و رطوبت نسبي   C˚1±22 يدماي

انجام   SPSSافزار، با نرمPost-Hoc Tukeyها از آزمون تکميلي و اختالف بين گروهکش( ع آفت)فاکتورهاي سن رشدي ميزبان و نو
، 49/30 ±36/1، 16/36 ±75/0به ترتيب  سن اول تا چهارم طول دوره رشدي پورهبر اساس نتايج به دست آمده، ميانگين گرفت. 

داري کش به طور معنيحشره، سميت هر دو يبا افزايش سن پورگ نتايج نشان داد کهدست آمد. به  ساعت 65/36±80/0و  90/0±70/34
 81، سن سه 89و  85، سن دو 96و  93غلظت ايميداکلوپريد به ترتيب در سن يک مير غلظت و نيموکه درصد مرگطوريافت، بهيکاهش 

، سن چهار 87و  81، سن سه 90و  88دو  ، سن97و  95درصد و براي پريميکارب نيز سن يک   75و  80، بالغ  84و  79، سن چهار 87و 
کش در هر سن پورگي اختالف غلظت هر دو حشرهنتايج نشان داد که سميت غلظت و نيم درصد به دست آمد. 76، 83و بالغ  86و 78

توان با نابراين ميه شده، براي آفت کشنده بود. بيزان غلظت توصيها به همان مکشغلظت هر يک از حشرهميداري با هم نداشتند و  نمعني
ها بر مصرف کنندگان و محيط کشهاي حاصل از کاربرد آفتها، ضمن کنترل مناسب آفت، زيانکشحشره يکاربرد غلظت کاهش يافته

 زيست را کاهش داد.

 وري.، غوطهه شدهيغلظت توصمير، وکش، مرگحشره های کلیدی:واژه
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 ها روی شته جالیزکشدر کارایی حشره Break-Thru® S240بررسی تاثیر ترکیب اجونت 

 3محمد تقی فصیحیو  2، محمد رضا باقری1احمد حیدری

  ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران.بخش تحقیقات آفتکش ها، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور -1

یعی اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طب-2
 ، ایران.اصفهانکشاورزی، 

، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، بوشهربخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی -3
 ، ایران.بوشهر

heidari419@yahoo.com 

 

ترکيباتي هستند که به منظور تسهيل اختالط آفتکش ها، افزايش تاثير گذاري و همچنين پخش بهتر آفتکش  (Adjuvant)مواد افزودني 
در اثـر  Break-Thru® Sc40بنابراين با هـدف بررسـي کـارائي ترکيـب اجونـت شوند. ها به فرموالسيون يا مخزن سمپاش افزوده مي

هـاي متر مربع( با سابقه آلودگي به شته جاليز انتخاب و بر اساس طرح بلوک 650گلخانه خيار )به مساحت  ،بخشي و کاهش مصرف سموم
هاي خيـار بـود. تيمارهـاي آزمـايش شـامل کـاربرد متـري بوتـه 20بندي شد. هر کرت شامل دو رديـف کامل تصادفي در سه تکرار قطعه

در  25/0کیلو در هکتار بر اساس کالیبراسایون مزرعاه معاادل  5/0شده )توصیه متروزين )غير سيستميک( با غلظت پي کشحشره

 125/0لیتر در هکتاار معاادل  25/0کش ایمیداکلوپراید )سیستمیک( با غلطت توصیه شده ) حشرههزار( در منطقه اصفهان و 

باود. غلظات اجونات باه هماراه  ربه تنهائي و يا همـراه بـا اجونـت مـذکودر هزار بر اساس کالیبراسیون مزرعه( در منطقه بوشهر 

میلای لیتار در هکتاار  200ایمیداکلوپرایاد معاادل در هازار( و باا  06/0میلی لیتر در هکتار )معاادل  125متروزین معادل پی

با توجه به ادعای شرکت مبنی بار امکاان ای و بر اساس توصیه شرکت مربوطه بود. در هزار( با کالیبراسیون مزرعه 1/0)معادل 

براي ارزيابي کارائي درصدی غلظت مصرفی سموم و محلول مصرفی با کاربرد این اجونت، این موضوع نیز بررسی شد.  30کاهش 

تيمارها در کنترل آفت نمونه برداري از آفت به صورت يک روز قبل و روز هاي پس از سمپاشي انجام و اصالح داده هـا بـه دليـل تفـاوت 

روز پاس از  5متاروزین باه تنهاائی در نتایج نشاان داد کااربرد پیتيلتون انجام شد.  -رسونجمعيت در تيمارها و شاهد با روش هند

تیمار پی متروزین با غلظت توصیه شده به هماراه بریاک تارو باا این در حالی است که درصد دارد.  75سمپاشی کارائی حدود 

درصاد کااهش محلاول مصارفی باه هماراه  30درصد کاهش غلظت توصیه شده و  30درصد، تیمار پی متروزین با  97کارائی 

درصد کاهش محلول مصرفی به همراه بریک ترو  30درصد و تیمار پی متروزین با غلظت توصیه شده و  92بریک ترو با کارائی 

. کش ایمیداکلوپراید به دست آماددرصد کارائی اختالف معنی دار ندارند. همین نتایج با کاربرد بریک ترو به همراه حشره 94با 

بکاربردن ترکیب بریک ترو به هماراه غلظات توصایه شاده ایمیداکلوپرایاد و تیمارهای  روز پس از سمپاشی 5که در به طوری

درصاد  30درصد کاهش غلظت مصرفی با  30درصد کاهش حجم محلول مصرفی و همچنین تیمار  30تیمار ایمیداکلوپراید با 

درصد بیشترین کارائی را نشان دادند. در مجموع میتوان نتیجه گیاری  69و  74، 80کاهش حجم محلول مصرفی به ترتیب با 

توان عالوه بر کاهش غلظت مصرفی حشره کش، میزان و حجام آب مصارفی را نیاز تاا نمود که با کاربرد اجونت بریک ترو می

 درصد کاهش داد.  30حدود 

 .، ايميداکلوپرايد، پيمتروزين بريک تروواژه های کلیدی: 
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  ایدر شرایط مزرعه Hypera posticaکش سازگار با محیط زیست روی سرخرطومی برگ یونجه ند حشرهتأثیر چ

 میرجلیل حجازی و زادهرقیه کریمفاطمه کاظمی، 

 ی کشاورزی، گروه گیاهپزشکیدانشگاه تبریز، دانشکده
 r_karimzadeh@tabrizu.ac.ir 

 

ها و انواع دارا بودن مواد معدني، پروتئين به دليلباشد که اي در ايران و ساير نقاط جهان ميترين گياهان علوفهيونجه يکي از مهم
آفت کليدي  Hypera postica (Gyllenhall) سرخرطومي برگ يونجه دهد.ها را تشکيل ميها بخش مهمي از غذاي دامويتامين

ويژه هاي هوايي گياه بهي الروها و حشرات کامل آن از قسمت. خسارت اين آفت ناشي از تغذيهباشدجهان مي قمناطيونجه در بيشتر 
ترين روش کنترل هاي شيميايي اصليکشبرند. استفاده از حشرهباشد که در صورت عدم کنترل، چين اول را کامالً از بين ميها ميبرگ

شوند در بيشتر اند و استفاده ميهايي که عليه سرخرطومي يونجه در ايران ثبت شدهکشفانه حشرهاما متأسباشد. اين آفت در ايران مي

انسان و سایر  ،های شیمیایی روی محیط زیستکشتأثیر نامطلوب حشرهبه دلیل اند. همچنين مناطق، تأثير خود را از دست داده

هاي هاي زيستي از قبيل عصارهکشآفت رسد.ضروری به نظر می رثرتؤمتر و امنهای کشحشره استفاده ازموجودات غیر هدف 

هاي باشند. در اين بررسي، تأثير عصارههاي شيميايي رايج کشهاي مناسبي براي حشرهتوانند جايگزينگياهي و بيمارگرهاي حشرات مي
 B. bassianaقارچ ي سير + مخلوط عصاره ، کلرفلوآزوران، کرومافنوزايد وBeauveria bassiana (Balsamo)سير و فلفل، قارچ 

کش رايج براي کنترل اين آفت در منطقه و به روي سرخرطومي برگ يونجه در منطقه سلماس مطالعه شد. اثر فوزالون هم به عنوان حشره
متر مربعي و در  21ي هاهاي کامل تصادفي، در کرتها در قالب طرح بلوکهاي ديگر بررسي شد. آزمايشکشمنظور محک زدن اثر حشره

ي و فلفل آماده  هاي سيرعصاره شد. متر از هر طرف در نظر گرفته 5/0ی ای به اندازهبرای هر کرت حاشیه چهار تکرار اجرا شدند.

ي اره، کلرفلوآزوران، کرومافنوزايد، فوزالون و مخلوط عصB. bassianaهاي تجاري  فرموالسيونتهيه شده از شرکت کيميا سبز آور و 
پي پي ام آزمايش شدند. در  1500+3000،  1000،1000،5000، 3000، 3000، 1500هاي به ترتيب در غلظت B. bassianaقارچ سير + 

ي يونجه به صورت تصادفي از هر کرت ساقه 16الي  12برداري، قبل از سمپاشي تعداد  کرت شاهد نيز فقط از آب استفاده شد. براي نمونه
روز بعد از تيمار و با روش ذکر شده  9برداري بعد از سمپاشي ها شمارش شدند. نمونهي موجود در ساقهاد الروهاي زندهچيده شد و تعد

محاسبه شد. نتايج نشان دادند که درصد مرگ و مير در تیلتن  - هندرسنانجام شد. درصد مرگ و مير الروها با استفاده از فرمول 

 .Bقارچ ي سير + ي فلفل، کلرفلوآزوران، کرومافنوزايد و مخلوط عصارهسير، فوزالون، عصاره ي، عصارهB. bassianaهاي تيمار

bassiana  قارچ ي سير و اين ترتيب، عصارهبود. به 30/19و  47/20، 11/41، 70/43، 19/46، 11/72، 41/74به ترتيبB. bassiana 
توانند در کنترل هاي ارگانيک ميکشبرگ يونجه و همچنين به عنوان آفت درصد روي سرخرطومي 70به دليل ايجاد مرگ و مير بيشتر از 

 ي ارگانيک مورد استفاده قرار گيرند.تلفيقي سرخرطومي برگ يونجه و توليد يونجه

 هاي رشد حشرات.تنظيم کننده، ترکيبات گياهي، ي ارگانيکعلوفه ،Beauveria bassiana: های کلیدیواژه

  

mailto:r_karimzadeh@tabrizu.ac.ir


 بیستودومین کنگره گیاهپزشکی ایران - 6 تا 9 شهریور 1395- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

 

780 
 

780 

 Trogoderma granarium Everts (Col.: Dermestidae)رکشندگی اسانس درمنه روی اثرات کشندگی و زی

 و احسان برزویی قدیر نوری قنبالنی

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 gnouri@uma.ac.ir  

 

باشد. فاز و اقتصادي غالت و خشکبار انباري مي، آفت پليTrogoderma granarium Everts (Col.: Dermestidae) دم،لمبه گن
در اين تحقيق، اثرات کشندگي و سرعت در حال توسعه مي باشد. هاي گياهي در مديريت تلفيقي آفات انباري بهامروزه استفاده از اسانس

لمبه گندم بررسي شد. حشرات روي دانه هاي  سن چهارم ، عليه الروهايArtemisia sieberi Besserزيرکشندگي اسانس درمنه، 
ساعت تاريکي پرورش  10ساعت روشنايي و  14و دوره نوري  65 ± 5درجه سلسيوس، رطوبت نسبي  33±1گندم خورد شده در دماي 
هاي لگاريتمي با يک سري از غلظت 1صافي واتمن شماره اسانس در سميت تنفسي، کاغذ  25LC و 50LCهاي يافتند. براي تعيين غلظت

ميکروليتر بر ليتر هوا( آغشته و در درب ظرف قرار داده شد. براي آزمايش هاي بعدي، الروهاي سن چهارم  730و  491، 331، 223، 150)
آوري شده مانده جمعالروهاي زنده ساعت درمعرض قرارگيري، 24اسانس درمنه قرار گرفتند. بعد از  50LCو  25LCهاي در معرض غلظت

بعد از  50LCو  25LCمقادير روز تغذيه روي گندم محاسبه شد.  16ها پس از اي، محتواي انرژي و تحمل سرمايي آنو شاخص هاي تغذيه
ه بيشترين مقدار آن آمده الرو نشان داد کدستمقايسه وزن به بود. 8/87و  7/68ساعت در معرض قرارگيري با اسانس درمنه به ترتيب  24

 50LCدر غلظت الرو(  15گرم بر ميلي 30/0 ± 01/0)که کمترين مقدار الرو( روي شاهد بود، درحالي 15گرم بر ميلي 43/0 ± 02/0)
 ± 01/0را داشتند )به ترتيب  RGRو  RCRاسانس بودند، کمترين مقادير  50LCاسانس بود. همچنين، الروهايي که در معرض غلظت 

گرم بر روز(. محتواي گليکوژن در تمامي الروهاي تيمار شده در مقايسه با کنترل کاهش يافت. گرم بر ميليميلي 063/0 ± 001/0 و 38/0
 25LCگرم بر الرو( کاهش بيشتري نسبت به غلظت ميکرو 3/6 ± 3/0اسانس ) 50LCسطح گليکوژن الروهاي تيمار شده با غلظت 

 50LCميکروگرم بر گرم الرو، براي الروهاي سن چهارم تيمار شده با غلظت  404 ± 19پروتئين کل،  ترين مقدارداشت. همچنين، پايين
ميکروگرم بر الرو( متفاوت بود. تحمل  520 ± 23با کنترل ) )P= 10.71; 4,20 F (0.001 >اسانس درمنه بود و به طور قابل توجهي 

، 2ساعت در معرض  24التر بود. پس از اينکه الروها شاهد و تيمار براي سانس باسرمايي الروهاي شاهد نسبت به الروهاي تيمار شده با ا
درجه سلسيوس  -10ر دماي ، داسانس 50LCافراد تيمارشده با غلظت ميزان زنده ماني درجه سلسيوس قرار گرفتند،  -10و  -7، -4، -1

دهد که پروتئين بافتي هاي در معرض قرارگرفته نشان ميکاهش محتوي پروتئين الرودرصد( رسيد.  35به حداقل مقدار خود )کمتر از 
زا براي توليد انرژي در طي شرايط استرس TCAشود، که در چرخه ممکن است دستخوش پروتئوليز شود که سبب توليد آمينواسيد آزاد مي

جه از کمبود اکسيژن القا شده استفاده خواهد شد. کاهش گليکوژن ممکن است مصرف مستقيمش براي توليد انرژي، به عنوان يک نتي
 باشد.وسيله اسانس، ميبه

 .، سرمادهي، لمبه گندمدرمنه اسانس های کلیدی:واژه
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 Trogodermaروی فیزیولوژی هضم  Artemisia sieberi Besserاثرات کشندگی و زیرکشندگی عصاره 

granarium Everts (Col.: Dermestidae) 

 ییاحسان برزوو  قدیر نوری قنبالنی

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 gnouri@uma.ac.ir  

 

بار در مرحله الروي خود با تغذيه از غالت و خشکبار در ان ،Trogoderma granarium (Coleoptera: Dermestidae)لمبه گندم، 
خطر بودن براي موجودات غيرهدف مورد توجه دليل کمشود. امروزه ترکيبات با منشأ گياهي بهباعث خسارت جدي به محصوالت انباري مي

 .Tبرعليه الروهاي  ،Artemisia sieberi Besser درمنه،اند. در مطالعه حاضر اثرات کشندگي و زيرکشندگي عصاره قرار گرفته

granarium .14و دوره نوري  65±5درجه سلسيوس، رطوبت نسبي  33±1حشرات روي دانه هاي گندم خورد شده در دماي  بررسي شد 
درصد(  95با عصاره محلول در متانول )هاي گندم تيمارشده دانهساعت تاريکي پرورش داده شدند. اثرات کشندگي  10ساعت روشنايي و 

گرم دانه گندم  5 مطالعه شد. T. granariumروي الروهاي ليتر( گرم بر ميليميلي 270و  185، 127؛ 87، 60با پنج غلظت )درمنه 
الرو سن چهارم لمبه گندم داخل  15ليتر از هر غلظت از عصاره گياهي مخلوط شد و در ظروف پتري قرار داده شد. ميلي 1/0شده با خورده

و کنترل پنج بار تکرار شد. براي آزمايش زيرکشندگي، الروها به  اي پوشانده شد. هر غلظتهر پتري قرار داده شد و سپس با توري پارچه
آوري و فعاليت آميلوليتيک هضم مانده جمعتغذيه شدند. سپس الروهاي زنده 50LCو  25LCروز روي دانه هاي گندم تيمار شده با  4مدت 

ليتر از عصاره درمنه گرم بر ميليميلي 270لظت درصد( در غ 0/92±5/2اي الروها تعيين شد. بيشترين مرگ و مير )هاي تغذيهو شاخص
هاي مياني سنين درصد( را ايجاد کرد. معده 7/11±6/1ترين مرگ و مير )ليتر پايينگرم بر ميليميلي 60که غلظت دست آمد، درحاليبه

آميالز -دار آماري در فعاليت آلفاعنيدار روي غذاي محتوي عصاره تغذيه شدند کاهش مروز و به صورت ادامه 4چهارم لمبه گندم که براي 
(mU/individual 004/0±109/0  25براي غلظتLC  وmU/individual 005/0 ± 087/0  50براي غلظتLC را نسبت به )

( نشان دادند. همچنين، در الروهاي تغذيه شده با عصاره درمنه شدت رنگ mU/individual 005/0±157/0مياني الروهاي شاهد )معده
کاهش  2حذف شد و شدت رنگ ايزوآنزيم 1عصاره، ايزوآنزيم 50LCاي آميلوليتيک نسبت به الروهاي شاهد کاهش يافت. در غلظت بانده

 40درصدي در غذاي خورده شده و کاهش  40عصاره درمنه تغذيه شدند کاهش  25LCغذايي شامل غلظت يافت. الروهايي که روي جيره
طور مشابه، الروهايي که روي رژيم غذايي شامل غلظت ايسه با الروهاي شاهد نشان دادند. بهدست آمده را در مقدرصدي در وزن به

50LC  دست آمده را در مقايسه با درصدي در وزن به 48درصدي در غذاي خورده شده و کاهش  52عصاره درمنه تغذيه شدند کاهش
ترين عصاره پايين 50LCتغذيه شده روي غلظت  .granarium Tالروهاي شاهد نشان دادند. همچنين، نتايج نشان داد که الروهاي 

گرم بر روز( را گرم بر ميليميلي 052/0±002/0گرم بر روز( و نرخ رشد نسبي )گرم بر ميليميلي 26/0±02/0مقادير نرخ مصرف نسبي )
هاي تواند دليلي براي کاهش شاخصيالز ميآم-داشتند. اين نتايج پيشنهاد مي کند که تأثير مهارکنندگي عصاره درمنه روي فعاليت آلفا

 باشد. T. castaneumاي الرو تغذيه

 فعاليت آميالزي، عصاره متانولي درمنه، لمبه گندم. های کلیدی:واژه .
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 برخی روی کشهای ارگانوفسفره استفاده شده بر آفت تجزیه اتمسفریک بر سرد پالسمای اثرات بررسی

 کشاورزی محصوالت

 1شجاعی محمود و 3الریجانی ، کامبیز2درانیان ، داود1ایمانی سهراب، 1موسویسیده محبوبه 

 گروه تخصصی حشره شناسی و سم شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران -1
 ایرانگروه تخصصی مرکز تحقیقات فیزیک پالسما، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران،  -2
  گروه تخصصی شیمی آلی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران -3

mousavimahbubeh@gmail.com 

 

 دهدمي نشان را آفتکش باقيمانده هيمتناب مقادير ما کشور در اخير دهه در سموم باقيمانده رديابي به مربوط مطالعات اغلب اينکه به توجه با
 منطقـي دهـد کـاهش محصول در را سموم باقيمانده از ناشي هايآلودگي بتواند که روشهايي به پرداختن غذايي ايمني داشتن منظور به لذا

 نـوين روشـي سرد پالسماي از استفاده. شودمي حس کشاورزي محصوالت از زداييسم جهت ريزي برنامه ضرورت نتيجه در و بود خواهد
 جهـت تحقيـق اين. باشدمي نيز ها آفتکش باقيمانده تجزيه پتانسيل داراي نظر به قارچها ها، ويروس ها، باکتري بردن بين از بر عالوه که

 صـورت خيـار و سـيب محصـول دو روي بـر وکلرپـايريفوس ديازينون هاي آفتکش باقيمانده کاهش در سرد پالسماي پتانسيل اثر بررسي
 از مذکور غلظت دو به جداگانه طور به ها نمونه. شد تهيه مذکور هايآفتکش از جداگانه طور به1000 و ppm  500غلظت دو ابتدا .گرفت

 سـرد پالسماي دستگاه وسيله به تيمار هاينمونه تمامي. شدند تقسيم شاهد و سرد پالسماي با تيمار بخش دو به و شدند آغشته هاآفتکش
 سـپس گرفتنـد قـرار دقيقـه 10 و 8 ،6 ،4 ،2 هاي زمان مدت در 10 و kV  13ولتاژ دو با سرد پالسماي تاثير تحت( DBD) اتمسفريک

 تحليل و تجزيه و گيري اندازه جهت  نهايت در. شد گرفته بکار مايع -مايع استخراج روش ها نمونه تمام از سموم باقيمانده استخراج جهت
 آمـده بدست هاي عصاره شده، توليد هايمتابوليت بررسي براي همچنين و شد استفاده HPLC ستگاهد از هانمونه تمام از سموم باقيمانده

 قنـد درصـد و رنـگ تغييرات بافت، سختي ميزان رطوبت، درصد بر سرد پالسماي تاثيرکاربرد همچنين. شدند تزريقGC/MS  دستگاه به
 در مـذکور آفتکشـهاي چشـمگير کـاهش سبب سرد پالسماي با تيمار هک داد نشان آمده بدست نتايج. شد بررسي مطالعه مورد محصوالت
. شـودمي محصـوالت ظاهر در نامطلوب تغييرات گذاشتن بدون همچنين و مضر و سمي مواد گذاشتن جا بر بدون مطالعه مورد محصوالت

 بطور يافته، افزايش کش آفت از تر پايين غلظت در همچنين و سرد پالسماي کاربرد زمان و ولتاژ افزايش با سم کاهش راندمان نتايج طبق
 و %35/87با  ديازينون همچنين بوده kV 13ولتاژ در ppm 500 غلظت براي دقيقه 10 زمان مدت در زدايي سم براي نتيجه بهترين کلي

 عـالوه به. بود خيار از ترباال( 07/29) سيب ميوه در زدايي سم درصد ميانگين داشتند، را زدايي سم درصد بيشترين%96/86 با کلرپايريفوس
 نتـايج مـورد در. شـد دارنـد کمتـري سـميت که آنها هايمتابوليت به کلرپايريفوس و ديازينون آفتکش تجزيه باعث سرد پالسماي کاربرد

 جزيي کاهش ولتاژ و زمان افزايش با سرد پالسماي کاربرد با اينکه به توجه با سرد، پالسماي با تيمار از پس محصوالت بررسي آزمايشهاي
 در تغييـرات ولي شد ايجاد سيب در موجود قند ميزان همچنين و محصوالت پوست رنگ و روشنايي بافت، سختي رطوبت، درصد ميزان در
 .نداشت وجود سرد پالسماي با تيمار و شاهد هاي نمونه بين داري معني تفاوت فاکتورها از هيچکدام در و بوده قبول قابل حد

 ي.السماي سرد، ديازينون، کلرپايريفوس، سم زداي: پهای کلیدیواژه

  

mailto:mousavimahbubeh@gmail.com
mailto:mousavimahbubeh@gmail.com


 بیستودومین کنگره گیاهپزشکی ایران - 6 تا 9 شهریور 1395- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

 

783 
 

783 

 تاثیر توام چند عصاره گیاهی و آفت کش آبامکتین به همراه کود ورمی کمپوست روی میزان تلفات سفید بالک پنبه
Bemisia tabaci (Gennadius) (Hemiptera: Aleyrodidae) 

 3بیو مهدی ضرا 2، هادی زهدی1، محمد امین سمیع1روشنک صداقت باف

 ، رفسنجان، کرمان، ایران771393641گروه حشره شناسی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر ، کد پستی  -1
 ، کرمان، ایران76179-13739بخش گیاه پزشکی، مرکز نحقیقات آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان، کد پستی -2
 ران، تهران، ای 14174گروه علوم مهندسی زیستی، کد پستی  -3

r_sedaghat63@yahoo.com 

 

باشد که با اي مياز آفات مهم محصوالت گلخانه Bemisia tabaci (Gennadius) (Hem.: Aleyrodidae)سفيد بالک پنبه 
ون سفيد بالک گلخانه، افزايش کاربرد . گسترش و طغيان آفاتي همچشودمي محصول سبب کاهش کمي و کيفيمکيدن شيره گياهي 

 سموم شيميايي را درپي دارد و با توجه به محدوديت هاي استفاده از سموم شيميايي در گلخانه ها امروزه استفاده از موادي با خاصيت حشره
هاي ان داده است که مکملگيرند مورد توجه کشاورزان و جوامع علمي قرار گرفته است. تحقيقات مختلف نشکشي که از گياهان نشات مي

شوند. در اين تحقيق تاثير ها ميدهند و باعث مقاومت گياه در برابر آفات و بيماريآلي با پايه ورمي کمپوست رشد گياه را افزايش مي
 Sophora alopecuriodes ، تلخه بيان. .Ricinus communis L(Euphorbiaceaeهاي اتانولي برگ و بذر گياه کرچک )عصاره

L.(Legominosae)( آلوئه ورا ،Liliaceae) Aloe vera (L.)  در مقايسه با آفت کش آبامکتين روي حشرات کامل سفيدبالک
ها در شرايط هاي تجاري کوکب پسته و کوکب کود حيواني بررسي شد. آزمايشنوع ورمي کمپوست، با نام 2پرورش يافته در بستر کودي 

هاي در داخل ليوان  انجام شد. 16:8درصد و دوره روشنايي به تاريکي 55±5، رطوبت نسبي درجه سلسيوس 25±2گلخانه با دماي 
درصد حجمي کوکب) پسته يا کود  30فالت در بستر کشت حاوي -CHعدد بذر گوجه فرنگي رقم  1سانتي متر،   10×5پالستيکي به ابعاد 

برگي، آزمايش زيست سنجي به روش غوطه  4تا  2نگي به مرحله هاي گوجه فردرصد باگا کشت شد. پس از رسيدن بوته 70حيواني( و 
ها گذشته ساعت از طول عمر آن 24عددحشره کامل سفيد بالک هم سن که حداکثر  20ها وري برگ انجام شد. بعد از خشک شدن برگ

( به عنوان شاهد در نظر گرفته 1ه ب 10بود، روي هر گلدان رها سازي شد و سپس روي هر گلدان پوشيده شد. مخلوط آب مقطر و اتانول )
( براي 50LCدرصد ) 50ساعت بعد از تيمار کردن ميزان مرگ و مير حشرات کامل سفيد بالک ثبت گرديد. غلظت کشنده  72شد. 

هاي برگ کرچک، بذر کرچک، تلخه بيان، آلوئه ورا و آفت کش آبامکتين روي حشرات کامل پرورش يافته در بستر کودي کوکب عصاره
( گرم 0023/0، 0019/0( و )860/0، 408/1(، )073/18، 061/14(، )351/19، 495/15(، )965/26، 381/24ود حيواني و پسته به ترتيب )ک

بوده و اثرات متقابل اين عصاره  ها روي آفت موثرتردر مقايسه با ساير عصاره آلوئه ورار اساس اين نتايج عصاره گياه بر ليتر تعيين گرديد. ب
يکي از روشهاي کنترل به عنوان  اين عصاره و بستر را توانو مير کودي کوکب پسته از ساير تيمارها در کنترل اين آفت کاراتر بود با بست

 اين آفت در برنامه هاي مديريت کنترل آفات محسوب نمود.

 سفيد بالک پنبه، ورمي کمپوست، آبامکتين و عصاره. های کلیدی:واژه
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و  Artemisia khorassanica (Podl.)ی و زیرکشندگی اسانس گیاهان درمنه خراسانی گبررسی اثرات کشنده

 Plodia interpunctella (Hübner)پره هندی بر روی شب Vitex pseudo-negundo (Hausskn)بید هنده

 2، محمد صادق پورمهر2زهرا عابدی ،2، احسان برزویی2، بهرام ناصری1علی اکبر عابدی

 ن، دانشکده علوم کشاورزی، گروه گیاهپزشکی، گیالن دانشگاه گیال -1
 دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده کشاورزی، گروه گیاهپزشکی، اردبیل -2

aliakbarabedi66@gmail.com 

 

زبانه و کليدي براي برخي محصوالت انباري نظير يکي از آفات چند مي Plodia interpunctella (Hübner, 1813) پره هنديشب
هاي کنترلي آفات محصوالت انباري نظير شب پره هندي، از هاي اخير برنامهباشد. در سالهاي خشک، آجيل، و غالت ميپسته، ميوه

جر به تاثيراتي منفي مانند ها منکشهاي مبتني بر مديريت تلفيقي آفت تغيير يافته است؛ زيرا کاربرد آفتهاي شيميايي به روشروش
-هاي محيطي شده است. در بسياري از کشورهاي جهان، گياهان به صورت سنتي به عنوان جايگزيني براي آفتمقاومت آفت و آلودگي

ارند هاي مديريت آفات دهاي گياهي و مشتقات آن قابليت خوبي براي استفاده در برنامهشدند. اسانسهاي شيميايي در نظر گرفته ميکش
هاي ي اسانسشوند. در اين مطالعه اثرات کشنده و زيرکشندهزيرا براي انسان سميت پاييني داشته و در طبيعت به نسبت سريع تجزيه مي

پره هندي بر روي شب Vitex pseudo-negundo (Hausskn)بيد و هنده Artemisia khorassanica (Podl)درمنه خراساني 
-GC)جرمي سنجي طيف –کارماتو گرافي گازي ي دستگاه هاي مورد مطالعه به وسيلهترکيبات شيميايي اسانسمورد بررسي قرار گرفتند. 

MS) خراساني ها نشان داد که قابليت سميت تدخيني درمنه سنجيسنجيده شدند. نتايج زيست(LC50: 9.60 µL/L) بيداز هنده 

(LC50: 23.05 µL/L air)  يج اين بررسي نشان داد سرعت مرگ و مير ايجاد شده توسط اسانس درمنه بيشتر بود. عالوه بر اين نتا
هاي گياهي، ي اسانسبود. براي سنجش تاثيرات زيرکشنده (LT50: 3.11 hours)بيد بيشتر از هنده (LT50: 2.07 hours) خراساني

مورد  پره هندياي جدول زندگي و ذخاير انرژي شبهر دو اسانس گياهي قرار گرفتند و متعاقبا پارامتره 30LCهاي بالغ در معرض پرهشب
پره هندي و ي اسانس درمنه خراساني تاثيري منفي بر جدول زندگي شبهاي زيرکشندهارزيابي قرار گرفت. قرار گرفتن در معرض غلطت

اي چربي، پروتئين و گليکوژن بيد نيز بر محتوهمچنين محتواي پروتئين، چربي و گليکوژن الروهاي تيمار شده داشت. اسانس گياه هنده
( و زمان 𝜆   (0.001 ± 1.129=نرخ متناهي افزايش جمعيت، (rm= 0.121 ± 0.001)نرخ ذاتي رشد  .شب پره هندي تاثير گذار بود

دادند  داري نشان ندادند. نتايج اين مطالعه نشاندر بين شاهد و اسانس گياه هنده بيد تفاوت معني (( DT=5.59 ± 0.07 شدن دوبرابر 
ه بر روي شب پره هندي دارند و ميکه هر دو اسانس گياهي مورد استفاده مخصوصا اسانس درمنه خراساني تاثيرات کشنده و زيرکشند

توان به عنوان يکي هاي گياهي مورد استفاده را ميتوانند خسارات ناشي از اين آفت را کاهش دهند. نتايج اين مطالعه نشان داد که اسانس
پره هندي در نظر گرفت. به عالوه اسانس استخراج شده از درمنه خراساني در مقايسه با اسانس هاي مناسب براي کنترل شباز روش

توان نتيجه گرفت که هر دو اسانس نشان داد. مي پره هنديبيد تاثير منفي بيشتري بر پارامترهاي جدول زندگي شباستخراج شده از هنده
هاي مديريت آفات در برنامه پره هنديقابليت مناسبي به عنوان ابزار کنترل بر عليه شب درمنه خراسانينس مورد استفاده به خصوص اسا

 دارند.

 گي، پارامترهاي جمعيتي.پره هندي، اسانس روغني، ترکيب شيميايي، اثر زيرکشندهشب های کلیدی:واژه
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 Acrosternum arabicum Wagner ته،تغییر در محتوای انرژی در طی مراحل پورگی و بلوغ سن سبز پس

(Hemiptera: Pentatomidae) 

 حمزه ایزدی و مژگان محمدزاده

 عصر رفسنجان، رفسنجان، ایران. گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی
p93352001@post.vru.ac.ir 

 

دليل ايجاد خسارت کمي و کيفي در ، بهAcrosternum arabicum Wagner (Hemiptera: Pentatomidae)سن سبز پسته، 
شود. هدف ها ميهاي پسته توسط  اين سن سبب عدم مطلوبيت و مرغوبيت آنباغات پسته داراي اهميت بااليي است. خسارت شديد ميوه
مي باشد.  A. arabicum وزن مولکولي پايين در مراحل پورگي و بلوغهاي با از اين پژوهش مقايسه ذخاير انرژي و ميزان کربوهيدرات

درجه سلسيوس و  26 ± 1ساعت تاريکي در دماي  8ساعت روشنايي و  16تحت دوره نوري  A. arabicumيک کلني آزمايشگاهي 
درجه  4غين به صورت انفرادي در هاي سنين مختلف و بالدرصد پرورش يافتند. براي آناليزهاي بيوشيميايي، پوره 65 ± 5رطوبت نسبي 

ها در پنج تکرار براي هر ها تعيين شد. آزمايشسلسيوس بيهوش شدند. به دنبال آن، ميزان پروتئين کل، کليگوژن، چربي و کربوهيدرات
ها رتباط بود. چربيهاي مهمي در ميان سنين پورگي و بلوغ ديده شد که با مرحله رشدي حشره در اسن پورگي و بالغين انجام شدند. تفاوت

ها از سن شوند. سطوح پروتئين، گليکوژن و چربي در پورهبالغ حشره محسوب مي عنوان ذخاير انرژي غالب در طي مراحل پورگي و دورهبه
 ± 21/13، 74/117 ± 23/6ترتيب ميکروگرم/حشره( تا سن پنجم )به 95/16 ± 86/3، 35/86 ± 91/5، 90/13± 27/3ترتيب اول )به

طور قابل توجهي افزايش يافت. همچنين محتوي پروتئين و چربي در ماده ها ميکروگرم/حشره( به 17/2152 ± 53/211و  54/352
ها بود. در بالغين نر کاهش در سطح ميکروگرم/حشره( به طور قابل توجه باالتر از پوره 48/149 ± 08/6و  5098/ 26 ± 97/201ترتيب )به

 82/155و  83/343 ± 19/11، 02/101 ± 35/8ها مشاهده شد. سطوح پروتئين، گليکوژن و چربي بالغين نر با مادهذخاير انرژي در مقايسه 
هاي سن پنجم نداشت. ترهالوز، سوربيتول، ميواينوزيتول و گلوکز چهار ميکروگرم/حشره بود که تفاوت قابل توجهي با پوره 08/2096 ±

بودند. گلوکز از سنين اول تا سوم مشاهده نشد. ميزان  A. arabicumبالغ و بالغين کربوهيدرات اصلي يافت شده در مراحل نا
که ذخاير پروتئين، ترين سطح بود و در بالغين ماده به باالترين سطح رسيد. از آنجاييهاي سن اول تا سوم در پايينها در پورهکربوهيدرات

، به احتمال زياد حشرات به سرما دارندن نقش اصلي در بقاي زمستانه و سازگاري هاي با وزن مولکولي پاييگليکوژن و چربي و کربوهيدرات
دهد که ذخاير انرژي و ميزان کربوهيدرات در  . نتايج نشان ميتوانايي باالتري براي بقا در شرايط زمستان دارند A. arabicumبالغين ماده 

A. arabicum تواند ها با رشد حشره در ارتباط بود و ميتوصيف شده در اين شاخص کند. تغييراتدر مراحل پورگي و بلوغ تغيير مي
 را تحت تأثير قرار دهد. A. arabicumتحمل سرمايي هريک از مراحل رشدي 

 ها با وزن مولکولي پايين، مراحل رشدي.محتواي بيوشيميايي، کربوهيدرات های کلیدی:واژه
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کش شیمیایی ایمیداکلوپرید روی شته در مقایسه با حشره ®اکسیرو تند ®کش گیاهی سیترالبررسی تأثیر دو آفت

 در شهرستان خرم آباد Chromaphis juglandicolaسبز گردو 

 2ساناز کهزادیو 2، ناهید نقدی1، فرناز کریم زاده1امیرحسین دانای طوس

 پزشکی حوزه قائدرحمت کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد، کلینیک گیاه -1

 کارشناسی گیاه پزشکی، جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد، کلینیک گیاه پزشکی حوزه قائدرحمت -2

amirdana66@yahoo.com  
 

باشد که با يکي از آفات درختان گردو ميChromaphis juglandicola Kaltenbach  (Hom.: Aphididae)گردو،  سبز شته
آورد. از اين رو باغداران هر ساله براي کنترل اين آفت از ها خساراتي به محصول گردو وارد ميسطح زيرين برگمکيدن شيره نباتي در 

هاي غير شيميايي در باغات گردو؛ در آزمايشي تأثير دو کشکنند. با هدف توسعه مصرف آفتهاي شيميايي مختلفي استفاده ميکشحشره
در يک باغ گردو در شهرستان خرم آباد  1394روي شته سبز گردو در شرايط صحرايي در سال  ®و تنداکسير ®کش گياهي سيترالآفت

تيمار و هر تيمار شامل يک  4بلوک و  4هاي کامالً تصادفي با )استان لرستان( مورد بررسي قرار گرفت. آزمايش بر اساس طرح بلوک
)حاوي عصاره پوست مرکبات( ساخت شرکت  EC 80% ®کش گياهي سيترالدرخت تعيين شد. تيمارهاي آزمايشي شامل آفت

)حاوي مخلوط عصاره گياه سير و عصاره گياه فلفل قرمز تند( ساخت شرکت  EC 85 % ®کش گياهي تنداکسيرکيمياسبزآور و آفت
 کت باير با غلظت( ساخت شر®)کنفيدور SC 35 %کش شيميايي ايميداکلوپريد ليتر در هزار در مقايسه با حشره 2کيمياسبزآور با غلظت 

عدد برگچه  10پاشي با آب( بودند. براي تخمين جمعيت پوره شته سبز گردو به طور تصادفي تعداد ميلي ليتر در هزار و شاهد )محلول 400
رار پاشي مورد شمارش قروز بعد از محلول 21و  14، 7، 3پاشي، و از چهار جهت درخت چيده شد و تعداد پوره در يک روز قبل از محلول

صورت گرفت. نتايج به دست آمده نشان داد بين  SASاي انجام و آناليز آماري با استفاده از نرم افزار گرفت. محلول پاشي با سمپاش تلمبه
کش گياهي باعث کاهش جمعيت پوره شته سبز گردو شده، به هاي مورد استفاده تفاوت معني داري وجود نداشته و هر دو آفتکشآفت

و  73/95، 47/82، 49/86کارايي بهتري براي کنترل اين آفت داشته و موجب کاهش جمعيت پوره به  ®کش گياهي سيترالطوريکه آفت
باعث کاهش جمعيت پوره  ®کش گياهي تنداکسيرروز پس از محلول پاشي شد. آفت 21و  14، 7، 3هاي درصد به ترتيب در زمان 52/94
کش ايميداکلوپريد پاشي شد. حشرهروز پس از محلول 21و  14، 7، 3هاي ترتيب در زمان درصد به 73/91و  30/87، 33/58، 75/72به 

هاي مورد آزمايش شد. اين در حالي است که در درصد به ترتيب در زمان 75/98و  23/82، 57/94، 80/89باعث کاهش جمعيت پوره به 
هاي مورد آزمايش مشاهده شد. بدين ترتيب به ترتيب در زماندرصد کاهش جمعيت پوره  42/57و  51/63، 10/44، 25/37تيمار شاهد 

را  ،که کارايي مناسبي در کاهش تعداد پوره داشتند و دوامشان در حد سموم شيميايي است ®و تنداکسير ®هاي گياهي سيترالکشآفت
 ترل شته سبز گردو  مورد استفاده قرار داد.هاي مديريت تلفيقي آفات و توليد محصول سالم و ارگانيک براي کنتوان در راستاي برنامهمي

 هاي ارگانيک، محصول سالم.کششته سبز گردو، کنترل آفت، آفتهای کلیدی: واژه
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Trichogramma brassicae کشندگی برخی حشره کش های رایج و زیست سازگار رویاثرات کشندگی و زیر

(Hymenoptera: Trichogrammatidae) یتحت شرایط آزمایشگاه 

 3و نفیسه پورجواد 1سید علی صفوی،  2، موسی صابر1احسان پارسائیان

 ی کشاورزی دانشگاه ارومیهپزشکی دانشکدهگروه گیاه -1
 ی کشاورزی دانشگاه تبریزپزشکی دانشکدهگروه گیاه -2
 ی کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهانپزشکی دانشکدهگروه گیاه -3

Eparsaeyan@yahoo.com 
 

اي بدست براي کنترل آفات در بسياري از اکوسيستم ها موفقيت هاي قابل مالحظه Trichogramma brassicaeز زنبور استفاده ا
 هاتواند در محدوده ي وسيعي از دمااين زنبور مي آفات به خوبي قابل درک است. بيولوژيکي هاي مديريت کنترلآورده و نقش آن در برنامه

با ايجاد برنامه هاي مديريت زيستي آفات،  اي در بسياري از محصوالت زراعي داشته باشد.آفات پروانهزندگي کند و کنترل موفقي روي 
هاي کنترل فاقد تاثير روي عوامل بيوکنترل، قابل تلفيق هستند عوامل کنترل بيولوژيک از جمله گونه هاي زنبور تريکوگراما، با ديگر روش

تواند در حفظ هاي زيست سازگار و انتخابي براي کنترل آفات ميکشي شوند. کاربرد حشرهاي در دنيا استفاده مو به صورت گسترده
شوند اي استفاده ميهايي که براي کنترل آفات مختلف به صورت گستردهکشدشمنان طبيعي مرتبط با محصوالت زراعي مفيد باشد. حشره

هاي موثر ها و دشمنان طبيعي آفات نيازمند تدوين استراتژيکشل بين حشرهباري روي اين عوامل مفيد دارند. درک بيشتر تعاماثرات زيان
 .Tمديريت تلفيقي آفات است.   مطالعه حاضر به منظور بررسي سميت انتخابي حشره کش هاي مختلف در شرايط آزمايشگاهي روي 

brassicae لوژيک صورت گرفت. حشرات کامل زنبور هاي با سميت پايين تر براي اين عامل کنترل بيوکشبا هدف جستجوي حشره
ساعت  16و دوره نوري درصد  70±5 نسبي رطوبت ،درجه سانتيگراد 26±1با شرايط دمايي  اي آردپره مديترانهشبهاي روي تخم

وات، پرول، امامکتين بنزکلرانترانيليهاي کشکشندگي حشرهاثرات کشندگي و زيرپرورش داده شدند.  ساعت تاريکي 8روشنايي و 
مورد بررسي قرار گرفت. حشرات کامل زنبور با روش  T. brassicaeاسپينوسد، سايپرمترين و فوزالون روي حشرات کامل و مراحل نابالغ 

هاي کشحشره  50LCاثر، ميزان -ي سموم در شيشه هاي ويال قرار گرفتند. بر اساس مطالعات غلظتتماسي در معرض باقيمانده
ي موثر ميکروگرم ماده 2/0و  5/0، 3/2 ،7/2 ،4/14مامکتين بنزوات، اسپينوسد، سايپرمترين و فوزالون به ترتيب برابر باپرول، اکلرانترانيلي

ها قرار گرفتند. کشحشره  30LCليتربود. براي مطالعات زيرکشندگي ، حشرات کامل) با يک روز سن( زنبور در معرض غلظت بر ميلي
پرول، امامکتين بنزوات، اسپينوسد، سايپرمترين، فوزالون و الغ اين پارازيتوئيد براي تيمارهاي کلرانترانيليي مراحل نابميانگين طول دوره

روز،  4/6و  1/3، 4/3، 8/5، 3/6،2/6روز بود. ميانگين طول عمر حشرات کامل 7/10و  2/14، 14، 2/11، 8/10، 8/10شاهد به ترتيب برابر
 9/90و  9/47، 5/50، 7/81، 4/84، 86تخم و درصد ظهور حشرات کامل  6/118و  2/67، 1/74، 8/107، 2/114،2/112ميانگين باروري 

پرول، امامکتين بنزوات، اسپينوسد، سايپرمترين، فوزالون و شاهد بدست آمد. نتايج مطالعات به ترتيب براي تيمارهاي کلرانترانيلي درصد
 .Tپرول، امامکتين بنزوات سميت کمتري روي هاي کلرانترانيليشها نشان داد که حشره ککشکشندگي و زيرکشندگي حشره

brassicae  توانند براي برنامه هاي مديريت تلفيقي آفات با اين پارازيتوئيد استفاده گردند. ميداشتند و 

 ، باقيمانده ي سموم.اثر  -غلظتاکوسيستم، کنترل بيولوژيک ،  های کلیدی:واژه
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 :Plodia interpunctella (Hubner) (Lepidopteraروی فعالیت آمیلولیتیک تأثیر محتوی جیره غذایی 

Pyralidae) 

 2رضا طالیی حسنلویی و 2، سید حسن گلدانساز2، علیرضا بندانی1احسان برزویی

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.  -1
 انشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران.گروه گیاهپزشکی، د -2

ehsan.borzouei@uma.ac.ir 

 

باشد. تحقيقات بيوشيميايي فاژ و جدي محصوالت انباري در سراسر جهان مي، يک آفت پليPlodia interpunctella پره هندي،شب
آميالز براي مقابله با هجوم آفت -هاي مؤثر برمبناي مهارکننده آلفاريزي استراتژيپره هندي براي برنامهشبمياني ميالز معدهآ-دقيق آلفا

پره هندي پس از تغذيه روي شش جيره غذايي، يعني توت شبمياني آميالز معده-تغييرات ترکيب آلفاباشد. در اين مطالعه، ما ضروري مي
هاي غذايي مختلف در دماي کرديم. حشرات روي رژيم بررسيزميني، انجير و کشمش، و در طي رشد و نمو الروي را خشک، پسته، بادام

ساعت )روشنايي: تاريکي( پرورش داده شد. مطابق با نتايج،  8: 16درصد، و دوره نوري  65±5درجه سلسيوس، رطوبت نسبي  1±27
تري داشتند که به تدريج تا سن آميالز پايين-سنين اوليه سطوح آلفاشخيص داده شد؛ هاي آميلوليتيک در تمامي سنين الروي تفعاليت

پره شبمياني هاي معدههاي کمي و کيفي در فعاليتطور چشمگيري کاهش يافت. تفاوتچهارم الروي باال رفت، هرچند، در سن پنجم به
غذايي شد. فعاليت آميلوليتيک و الگوهاي ايزوفرم بسته به جيرههاي غذايي طبيعي و غذاي مصنوعي ثبت هندي پس از تغذيه روي جيره

اي فعاليت آميلوليتيک باالتر با پره هندي تغذيه شده روي غذاي مصنوعي به صورت مقايسهطبيعي و مصنوعي متفاوت بود. الروهاي شب
ايزوفرم آميالزي در  5ها حضور وگرام( را داشتند. زايمµmol/min/individual 00091/0±033/0بيشترين فعاليت در سن چهارم )

( در A2ايزوفرم آميالزي )هاي غذايي مختلف را نشان دادند. دومين پره هندي تغذيه شده روي جيرهمياني شبهاي معدهعصاره
در الروهاي  ( تنهاA4هاي غذايي وجود داشت. چهارمين ايزوفرم آميالزي )مياني الروهاي تغذيه شده روي تمامي جيرههاي معدهعصاره

( فقط در الروهاي تغذيه شده روي پسته بود. A1غذايي مصنوعي وجود داشت، در حاليکه، اولين ايزوفرم آميالزي )تغذيه شده روي جيره
. ارتباط ( را به نمايش گذاشتندA2تغذيه شده روي انجير، توت و کشمش يک ايزوفرم آميالزي ضعيف ) پره هنديشبالروهاي 

پره هندي سطوح کند که شبهاي غذايي مختلف پيشنهاد ميپره هندي با محتواي کربوهيدرات جيرهآميالزي الرو شب-هاي آلفافعاليت
رسد که يک مکانيسم در حشرات با توجه به اين همبستگي، به نظر ميکند. غذايي تنظيم مياين آنزيم هضم را در پاسخ به ترکيب جيره

کند. در مورد انجير، توت و کند و سطح اين آنزيم گوارشي مهم را تنظيم ميذايي را شناسايي ميغوجود دارد که به دقت محتواي جيره
مياني براي توليد انرژي مورد نياز از غذاي خورده شده آميالز معده-، محتواهاي آلفاپره هنديشبهاي غذايي براي کشمش به عنوان جيره

پره شبمياني آميالز هضم معده-هاي غذايي فقير در کربوهيدرات آلفادر مقابل، جيره شود.غني از کربوهيدرات در سطح پايين تنظيم مي
 ز جيرهبهتر ا يهدست آوردن تغذبه يبرا پره هندي ممکن استهاي هضم شب. اين تنظيمات در آنزيمکنندرا در سطح باال تنظيم مي هندي

مياني، در شکل در سطح معده اي انجام شدهتغذيههاي پسسازگاري ي باشد.ايهعلت عدم تعادل تغذبه يتاز سم يريو جلوگ ييغذا
 پره هندي باشد.شبپذيري فيزيولوژيکي در هاي هضم، ممکن است  يک فاکتور کليدي کمک کننده به انعطافرهاسازي کنترل شده آنزيم

 .پره هنديغذايي، فعاليت آميلوليتيک، شبجيره های کلیدی:واژه
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 (Chrysomphalous dictyospermi) ای مرکباتات جدید در کنترل جمعیت آفت سپردار قهوهبررسی اثر ترکیب

 گیالن ندراستا

 1محمد رضا عباسی مژدهی و1، زهرا مجیب حق قدم1، علیرضا ارجمندی نژاد 2، محمد رضا ملک زاده1سعید قنادآموز

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیالن  -1
 حقیقات گیاهپزشکی کشورموسسه ت -2

saeidghanad@yahoo.com 
 

در استان گيالن و مناطق مرکبات  مهم از آفاتاي مرکبات يا سپردار قهوه (Chrysomphalous dictyospermi)ايشپشک قهوه
يادي از نباتات هميشه سبز مانندچاي، شمشاد ،نخل ،برگ نو خسارت مي . اين آفت عالوه بر انواع مرکبات به عده زباشدمي ساحلي خزر

-عدد تخم مي 200زند. زمستانگذراني آفت بصورت پوره هاي نابالغ مي باشد. در بهار پس ازتغذيه ،پوست اندازي و بلوغ، حشرات ماده تا 

دار قهوه ايي يابند.سپرپرندگان به ساير درختان انتقال ميهاي حاصل از تخم، متحرک وتوسط جريان باد،حشرات گرده افشان و گذارند .پوره
نسل در سال دارد.خسارت آن بصورت تغذيه از شيره نباتي وبيشتر روي برگ و ميوه مستقر مي   3مرکبات در شرايط استان گيالن معموالً 

دگي سرشاخه ها و در نهايت ازبين رفتن کامل هاي باقيمانده، خشکيباشد تغذيه آفت باعث زردي، ريزش برگ و ميوه ، کوچک ماندن ميوه
درخت مي شود.بيشترين خسارت آفت مربوط به نسل دوم وسوم آن مي باشد. وجود سپر محافظ روي بدن حشره باعث مقاومت آن در برابر 

اهميت مي باشد. در  شرايط نامساعد و سموم شيميايي مي شود،لذا تعيين ترکيب سمي و زمان سمپاشي مناسب براي کنترل اين آفت حائز
در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با اين راستا در طي يک تحقيق ترکيبات مختلف براي کنترل اين آفت در استان گيالن )شهر شلمان( 

 5/0اس سي( به ميزان  100نتو واسپيروتترامات )مو -1مورد بررسي شامل:حشره کش ر مورد بررسي قرار گرفت.ترکيبات تکرا 4تيمار در  7
 - 4 در هزار 1اس سي( به ميزان  100نتو واسپيروتترامات )مو -3 در هزار 75/0اس سي( به ميزان  100اسپيروتترامات )مونتو  -2در هزار 

حشره کش  - 5 در هزار 3در هزار + روغن امولسيون شونده )ولک( به ميزان  5/0اس سي( به ميزان  100نتو واسپيروتترامات )مو
در هر .شاهد -7 و در هزار 5/0( به ميزان  sc%40حشره کش بوپروفزين ) -6 در هزار 2درصد به ميزان  8/40لسيون کلرپيريفوس، امو

بل از قهاي درخت جدا و مراحل مختلف رشدي سپردار قهوه اي يک روز برگ بطور تصادفي از تمام قسمت 10تيمار آزمايشي تعداد 
آزمون   محاسبه و  درصد تلفات به روش هندرسون و تيلتون.شمارش و يادداشت برداري شدروز بعد از سمپاشي   14، 7 ،3سمپاشي و سپس 

دار رغم معنيي مورد بررسي وجود ندارد. عليداري بين تيمار هامقايسه ميانگين ها نيز انجام پذيرفت. براساس نتايج حاصله اختالف معني
مربوط به  روز بعد از سمپاشي 14 و7 ،3هاي مورد استفاده در بازه زماني کشرهنبودن اختالف بين ميانگين ها، بيشترين درصد کارايي حش

کلر تيمار کلرپيريفوس بوده است وساير تيمارها بدون داشتن اختالف معني دار در سطح پايين تري قرار داشتند. بنابراين مي توان عالوه بر 
در هزار( را براي کنترل سپردار قهوه اي مرکبات در استان گيالن  3+ روغندر هزار  5/0کاربرد حشره کش  جديد موونتو )موونتو  پيريفوس

 توصيه کرد.

 اي مرکبات ، موونتو، گيالن.: سپردار قهوهواژه های کلیدی
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پرول، امامکتین بنزوات، اسپینوسد، سایپرمترین و فوزالون روی واکنش تابعی های کلرانترانیلیکشتاثیر حشره

 Bezdenko (Hymenoptera: Trichogrammatidae) brassicae Trichogrammaخم، زنبور پارازیتوئید ت

 3و نفیسه پورجواد 2، موسی صابر1، سید علی صفوی1احسان پارسائیان

 ی کشاورزی دانشگاه ارومیهپزشکی دانشکدهگروه گیاه -1
 ی کشاورزی دانشگاه تبریزپزشکی دانشکدهگروه گیاه -2
 ی کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهانکدهپزشکی دانشگروه گیاه -3

Eparsaeyan@yahoo.com 
 

 گونه هاي زنبور پارازيتوئيد تخم جنس تريکوگراما، عوامل کنترل بيولوژيکي مهمي هستند که براي کنترل آفات ذرت، برنج، پنبه، چغندرقند،
ها، کنترل کشي آفتشوند. به دليل پيامدهاي منفي ناشي از استفادهپرورش داده و رهاسازي مي جات و محصوالت باغيگوجه، صيفي

از کنترل شيميايي و توام شده است. تاکيد مديريت تلفيقي آفات، استفاده  مشکلبيولوژيکي با تريکوگراما براي مدت زمان طوالني دچار 
دهند. اوال تعداد و شکارگرها به تغييرات تراکم ميزبان به دو روش واکنش نشان ميباشد. پارازيتوئيدها بيولوژيکي به روش مناسب مي

هاي مورد حمله قرار گرفته توسط يک پارازيتوئيد با تغيير تراکم پارازيتوئيدها با تغيير تراکم ميزبان ممکن است تغيير يابد. ثانيا تعداد ميزبان
هاي مورد حمله واقع شده، به ترتيب واکنش عددي و واکنش تابعي ارازيتوئيدها و تعداد ميزبانيابد. اين تغييرات در تعداد پميزبان تغيير مي

شود. واکنش تابعي يک پارازيتوئيد به تراکم ميزبان موفقيت احتمالي يک پارازيتوئيد به عنوان يک عامل کنترل بيولوژيکي را ناميده مي
پرول، امامکتين بنزوات، سازگار کلرانترانيليهاي رايج و زيستکششندگي حشرهدهد. هدف اين مطالعه ارزيابي اثرات زيرکنشان مي

بود. دليل چنين ارزيابي  Trichogramma brassicaeاسپينوسد، سايپرمترين و فوزالون روي واکنش تابعي زنبور پارازيتوئيد تخم 
حشرات  ه بهبود مديريت تلفيقي آفات محسوب مي شد.براي حفظ و حمايت از موجودات مفيد و در نتيج خطرکمهاي کشانتخاب حشره

حشرات کامل زنبور روي تخم  تهيه شدند.1393از اينسکتاريوم گياهپزشکي واقع در استان مازندران در سال  T. brassicaeکامل زنبور 
Ephestia kuehniella Zeller  و دوره نوري درصد  70±5، رطوبت نسبي ي سانتيگراددرجه 26±1در اتاقک رشدي با شرايط دمايي

  30LCساعت در معرض  24گيري کرده با سن کمتر از پرورش داده شدند. ماده هاي بالغ تازه جفت ساعت تاريکي 8ساعت روشنايي و  16
ترتيب برابر  به پرول، امامکتين بنزوات، اسپينوسد، سايپرمترين و فوزالونهاي کلرانترانيليکشحشره  30LC ميزان ها قرار گرفتند.کشحشره

ساعت ثبت  24هاي پارازيته شده و سالم پس از مدت زمان تعداد تخم ليتر بود.ي موثر بر ميليميکروگرم ماده 07/0و  1/0، 1/1، 3/1، 8/5
ورد استفاده تکرار براي هر تيمار م 10زنبور بالغ ماده و  10بودند. تعداد  64و  32، 16، 8، 4، 2، 1هاي مورد آزمايش گرديدند. تراکم تخم

قرار گرفت. نتايج، واکنش تابعي نوع دوم را در تيمارهاي آفت کشي نشان داد در حالي که واکنش تابعي شاهد از نوع سوم بود. باالترين و 
 درحمله  000927/0± 000067/0ساعت( و ) درحمله  00236/0± 000104/0ترين ميزان نرخ حمله به ترتيب در تيمارهاي شاهد )پايين

 00781/0ساعت( و شاهد )  8159/0± 0268/0ترين زمان دستيابي به ترتيب در تيمار فوزالون )( بود. همچنين باالترين و پايينساعت
هاي فوزالون و سايپرمترين اثرات منفي معني داري کشرسد حشرهساعت( مشاهده گرديد. بر اساس نتايج حاصله، به نظر مي  ±3124/0

 يد دارد. روي عملکرد اين پارازيتوئ

 هاي زيست سازگار، مديريت تلفيقي، نرخ حمله ، زمان دستيابي.حشره کش های کلیدی:واژه
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های برهمکنش آنها های زیستی از طریق بررسی مدلکشعنوان حشرهسنجی کاربرد چند استروئیدگیاهی بهامکان

 Chrysoperlacarneaسبزو بالتوری  Helicoverpaarmigeraغوزههای اکداستروئیدی کرم با گیرنده

  محمود جوکارو  آرزو حیدرزاده، اروج ولیزادگان

 انشجوی دکتری و استادیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه ارومیه، دانشجوی دکتری )مسئول مکاتبات(به ترتیب د
mjokar@ut.ac.ir 

 

يکي از آفات مهم و کليدي پنبه در جهان و  Helicoverpa armigera (Hubner) (Lepidoptera: Noctuidae)کرم غوزه پنبه 
باشد و هر ساله خسارت غير قابل جبراني را به کشاورزان تحميل مي کند. درزمينه مي در ايران است. اين گونه داراي دامنه وسيع ميزباني

کشوي يافتن تکنولوژي توليد حشرهاليان اخير محققين در جستجدر طي س .شودهاي مختلفي استفاده ميمبارزه با آفات گياهي از روش
خطري هستند که داراي خصوصياتي از قبيل نحوه اثر انتخابي بيشتر روي حشرات هدف وخطرات زيست محيطي کمتر روي هاي بي

شدند. در اين بررسي سعي شده تا  هاي مختل کننده پوست اندازي بسيار مورد اقبال واقعکشدر اين ميان حشره .موجودات غير هدف باشند
هاي برهمکنش گيرنده هاي اکديزوني و تعدادي استروئيد گياهي که در سال گري مجازي توسط داکينگ مولکولي مدلبه استفاده از غربال

با منشا زيستي هاي کشعنوان حشرهدر بانک ترکيبات استروئيدي به ثبت رسيده است، به کارگيري اين ترکيبات به 2015تا  2013هاي 
گردد. سنجيعنوان دشمن طبيعي آن امکانبه Chrysoperla carneaبراي کنترل کرم غوزه با کمترين اثر سو بر روي بالتوري سبز 

هاي احتمالي فيتواکداستروئيدهايي مي باشد که پتانسيل تمرکز اصلي پژوهش روي ارزيابي برهمکنش گيرنده اکديزوني اين حشره با گزينه
براي تقليد از هورمون پوست اندازي و القا فرايند پوست اندازي در آفت مذکور را داشته باشند. غربالگري فيتواکداستروئيدها با مقايسه کافي 

توسط  model Homologyهاي اکديزون آفت و بالتوري سبز با روش ميزان شباهت عملکرد با الگو مرجع انجام شد. ابتدا مدل گيرنده
و...( ساخته  RCSB Protein Data Bank  ،Uniportهاي پروتيني جهاني )هاي موجود در بانکاز روي قالب ®Modellerنرم افزار 

هاي اکديزون آفت و بالتوري سبز پس از طراحي، از نظر تطابق، برآورد کارايي شد. اعتبارسنجي و انتخاب بهترين مدل سه شد. مدل گيرنده
ان )کيفي راماچاندرو برآورد ساختارهاي هندسي و استريوشيمي با استفاده نمودار  QMEAN6ل مد تيفيک مکانيبرآورد بعدي براساس 

 Verify 3Dصورت گرفت و تاييدساختارسه بعدي توسط سرور  ProSA-Webو سرور 5/2 (Å)سنجي ساختار هندسي( با رزوليشن

هاي زه و بالتوري سبز را به ترتيب معادل روشساخته شده براي کرم غو EcR، کيفيت مدل گيرنده Z-scoreانجام گرديد. شاخص 
NMR  وX- rayCrystallography  11دانست. نتايج نشان داد که در بين استروئيدهاي گياهي مورد بررسي، استروئيدهايβ-

hydroxy-20-deoxyshidasterone ،2,3,14,20,26-pentahydroxy-6-oxo-stigmast-7-ene-22,26-lactol  و

callecdysterol A,B,C  وglutinosterone ( کمترين ثابت بازداريiKمنفي ،) ترين انرژي پيوند و کمترين ميزان تغييراتRMSD 

هاي اکديزوني بالتوري سبز بسيار کم اثر گيرنده در هنگام اتصال به گيرنده هدف اکديزون آفت را نشان داده اند و همچنين در اتصال به
ظاهر شدند. لذا استروئيدها گياهي ذکر شده از پتانسيل بااليي براي کنترل کرم غوزه برخوردار هستند و تاثير بسيار کمي در برهم زدن 

 سيکل زندگي بالتوري سبز خواهند داشت.

 .ده اکديزوني، همولوژي مدل: داکينگ مولکولي، کرم غوزه پنبه، گيرنهای کلیدیواژه
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 ایروی کنه تارتن دو لکه Eruca sativaبررسی اثر کنه کشی و دور کنندگی امولسیون روغن منداب 
Tetranychus urticae Koch. 

 و سعید محرمی پور مریم معصومی

 گروه حشره شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 maryammasoomi@modares.ac.ir 

 

يکي از آفات مهم محصوالت زراعي، باغي و  Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)اي کنه تارتن دو لکه
ها تعداد دفعات سم پاشي عليه اين آفت روي محصوالتي مانند خيار، گوجه فرنگي، توت فرنگي و شود. در گلخانهاي محسوب ميگلخانه

 شود. هماي گزارش مياست، لذا باقي مانده سموم در حد باالتر از استاندارد روي محصوالت گلخانه گياهان زينتي به خصوص رز زياد
چنين کاربرد سموم شيميايي عليه اين آفت به دليل توان توليد مثلي باال باعث بروز مقاومت، اثرات جانبي زيست محيطي، تاثير روي 

هاي گياهي و کم خطر سازگار با محيط زيست مورد ه همين دليل استفاده از آفت کشگردد. بموجودات غير هدف و بروز آفات ثانويه مي
هاي گياهي اشاره کرد که داراي خواص توان به ترکيبات ثانويه گياهي و روغنهاي غير شيميايي ميتوجه قرار گرفته است. از آفت کش

 Erucaاين پژوهش اثر سميت تماسي  امولسيون روغن منداب  باشند. دراي ميکشي، دور کنندگي و اثرات ضد تغذيهحشره کشي، کنه

sativa (Miller) (Brassicaceae) درجه سلسيوس و  25±2تکرار در دماي  3غلظت  و  5اي در هاي بالغ کنه تارتن دو لکهروي ماده
ساعت مورد ارزيابي  24بعد از ساعت تاريکي انجام گرفت. تلفات پس  8ساعت روشنايي و   16درصد و دوره نوري 70±5رطوبت نسبي 

پي  7000ام بود. هم چنين ميانگين تلفات کنه در غلظت پيپي 3427امولسيون روغن منداب برابر با  50LCقرار گرفت. نتايج نشان داد که 
شد. در آزمايش انجام از روش محاسبه پروبيت استفاده   50LC  درصد بود. براي تعيين مقادير  5/21ام پيپي 1000و در  درصد 68 پي ام 

گريختند در حالي که در شاهد چنين رفتاري مشاهده نشد. بنابر هاي آزمايشي ميها از سطح برگاي از مادهشده پس از تيمار کنه ها، عده
و  24، 12،  6،  3هاي پي پي ام در زمان 7000و  4300،  2700،  1700، 1000هاي اين اثر دور کنندگي روغن منداب به ترتيب در غلظت

طرفه هاي مختلف در دور کنندگي به وسيله آناليز واريانس يک ساعت پس از شروع تيمار مورد بررسي قرار گرفت. مقايسه غلظت  48
درصد و بعد از  90( ميزان دور کنندگي در ساعات اوليه تا  50LCتر از ام )پايينپيپي 2700ها نشان داد که در غلظت انجام گرفت .آزمايش

هاي مختلف تا شش ساعت پس از تيمار باالترين ميزان دور درصد رسيده است. امولسيون روغن منداب در غلظت 70ساعت به  24
توان نتيجه گرفت که هاي بدست آمده ميکنندگي را نشان داد اما پس از آن به تدريج از ميزان دور کنندگي کاسته شد. با توجه به يافته 

 ها باشد.تواند جايگزين مناسبي براي سموم شيميايي در گلخانهيامولسيون روغن منداب م

 ترکيبات گياهي، منداب، کنه کش. های کلیدی:واژه
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و مقایسه آن با سموم متالدهید L   Agriolimax agrestis در کنترل راب  .Allium sativum Lتأثیر عصاره گیاه سیر

 و چریش 

 1و محمد رضا عباسی مژدهی1سعید قناد آموز، 3لهام احمدی، ا 2، محمد قدمیاری1زهرا مجیب حق قدم

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبیعی گیالن، -1
 گروه گیاهپزشکی دانشگاه گیالن -2 

 موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور -3
 mojibzahra@gmail.com 

 

ايران و ساير نقاط جهـان بـوده کـه در  يا گلخانهاهان مهم گياز آفات  يکي  Agriolimax agrestis(Linne,1758)راب گلخانه اي
مقايسـه خسارت هاي نسبتاً زيادي در اثر تغذيه به برگ ها، گل ها و بذور گياهان زينتي وارد مي نمايد. در اين مطالعه تاثير عصاره گياه سـير و 

درجه  55ام شد، بدين منظور ابتدا دانه هاي سير در دماي کارايي آن با سم رايج متالدهيد و ترکيب تجاري چريش )نيمارين( روي گونه فوق انج
، 1/0با غلظت هاي  سانتي گراد با آون خشک شدند و عصاره آن ها از طريق دستگاه تقطير در خال بدست آمد. آزمايش زيست سنجي مقدماتي

د، در آزمون نهايي استفاده شدند. آزمـون زيسـت درصد تلفات داشتن 75تا  25درصد انجام و غلظت هايي که ما بين  10و  5، 2، 1، 5/0، 25/0
با استفاده از نرم  50LCساعت ثبت و مقدار 48تا  24تکرار انجام و ميزان مرگ و مير در فاصله ي زماني  4غلظت و شاهد در  5سنجي نهايي با 

در هزار( 2گرم در متر مربع(، چريش ) 5/2يد )،سم متالده 50LCبرابر  3و  2، 1دز  3محاسبه شد. غلظت موثر عصاره سير با   Pc –Poloافزار 
و  10، 8، 6، 4، 2شمارش راب هاي زنده يک روز قبل و  شد.تکرار در گلخانه انجام  4در بصورت فاکتوريل در قالب طرح آماري کامالً تصادفي 

آناليز داده ها  SASاسبه و با نرم افزار تيلتون مح –درصد مرگ و مير از طريق فرمول هندرسون  وروز پس اعمال تيمارهاي مختلف انجام  15
انجام شد. نتايج حاصل از تجزيه واريانس اثر غلظت هاي مختلف عصاره سير، چريش )نيمارين( و متالدهيـد روي راب هـا نشـان داد کـه بـين 

با ترکيبات مختلـف در  A. agrestis. درصد مرگ و مير جمعيت راب(P<%1)تمامي تيمارها و زمانهاي مختلف، تفاوت معني داري وجود دارد
نشان داد که بين ميانگين هاي درصد تاثير تيمارهاي مورد  زمان هاي مشاهده تلفات، نيز با آزمون توکي مورد مقايسه قرار گرفتند، نتايج حاصل

در مقايسـه بـا سـاير  %59بـا  50LCبرابـر  2و عصاره سـير بـا غلظـت  % 80بررسي، اختالف معني داري وجود دارد بطوريکه سم متالدهيد با 
 2عصاره سير بـا غلظـت که  معلوم نمودمطالعه  نيا جينتاتيمارهاي آزمايش شده بيشترين درصد کاهش جمعيت را در گونه فوق ايجاد نمودند. 

 .مي تواند جايگزين مناسبي براي کنترل رابها در رسيدن به مديريت پايدار باشد ، 50LCبرابر 

 و گياهان زينتي.راب، عصاره ،آفت  واژه کلیدی:
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در   ،Psyllopsis discrepansکش استامی پراید و روغن ولک روی جمعیت پسیل زبان گنجشک، تأثیر حشره

 منطقه کرمانشاه

 ، حسنعلی واحدی و عباسعلی زمانیآرزو جمشیدی

 گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران. 
ajamshidi103@gmail.com 

 

هاي کاهش نسبي اين آلودگي ها، يکي از روشناشي از گرماي حاصل از وسايل نقليه و کارخانه با توجه به افزايش روزافزون آلودگي هوا
هاي مناسب براي سايه يکي از گزينهFraxinus rotundifolia Mill) باشد. درختان زبان گنجشک ).ايجاد و گسترش فضاي سبز مي

اي دارد. باشند که نسبت به شوري خاک هم مقاوم هستند. از اين رو شناسايي و کنترل آفات آن اهميت ويژهفضاي سبز ميگستري در 
از جمله آفات مهمي است که خسارت زيادي به Psyllopsis discrepans Flor 1861 (Hem., Psyllidae) پسيل زبان گنجشک 

هاي اين پرايد و روغن ولک براي کنترل تخمکش استاميکند. در اين پژوهش از حشرهدرختان زبان گنجشک در شهر کرمانشاه وارد مي
در شهر 1393استفاده شد. اين پژوهش در سال  (.Anthocoris sp)و تأثير ترکيبات روي سن پرداتور آفت  آفت در فصل زمستان

هاي کامل تصادفي شامل سه تيمار و چهار تکرار )هر دانشگاه رازي، در قالب طرح بلوک ي کشاورزيکرمانشاه در فضاي سبز دانشکده
در هزار(، ساخت شرکت  5/0)با غلظت  SP %20پرايد کش استاميها شامل محلول پاشي با حشرهتکرار شامل يک درخت( انجام شد. تيمار
پاشي به عنوان شاهد بود. درصد(، ساخت شرکت صنايع ماهر شيمي، و آب 1)با غلظت  EC %100شيميايي گل سم گرگان، و روغن ولک 

قبل از  12/11/1393درخت زبان گنجشک هم سن و هم ارتفاع انتخاب شدند. عمليات محلول پاشي در تاريخ  12جهت محلول پاشي ابتدا 
ان با ظهور زمها در فصل بهار همليتري انجام گرفت. تغييرات ايجاد شده در جمعيت پسيل 20ها، با استفاده از سمپاش پشتي باز شدن جوانه

انجام شد. واحد  3/3/1394تا  16/1/1394ها در بهار از تاريخ برداريبرداري منظم و هفتگي مشخص شد. نمونههاي سن يک با نمونهپوره
کش ي بهتري نسبت به حشرهمتر انتهاي سرشاخه انتخاب شد. نتايج نشان داد که روغن ولک در کنترل آفت نتيجهسانتي 20برداري نمونه

در حالي  (F=6.737; df=7; P=0.0001) دار شداثر روزهاي مختلف نيز معني (F=3.722; df=2; P=0.029).پرايد داشت ستاميا
 ;F=2.141; df=2)نيز اثر سم  .Anthocoris spدر مورد  (F=0.854; df=14; P=0.609دار نشد )که اثر متقابل سم و روز معني

P=0.125) ( روز ،F=1.911; df=7; P=0.080 )( و اثر متقابل سم و روز(F=1.160; df=14; P=0.324 دار نشد. به طور معني
هاي پسيل و حمايت از دشمن اثر منفي نداشت و در کنترل تخم .Anthocoris spکلي اين روغن روي دشمن طبيعي پسيل يعني سن 

 طبيعي آن بسيار موثر بود.

 کرمانشاه. کنترل، گنجشک، زبان درخت پسيل،: کلیدی های واژه
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 هاشاخص سمیت کل معیاری مناسب برای مقایسه مجموع اثرات آفت کش

 2پورحسین هاشم و1، ناصر عیوضیان کاری1داود محمدی، 1الهام دهقانپور

 پزشکیدانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دانشکده کشاورزی، گروه گیاه -1
 ه شیمیدانشگاه شهید مدنی آذربایجان،دانشکده علوم پایه، گرو -2

d.mohammadi@ymail.com 

 

درصد افراد اشاره  50هاي مختلف اثرات بيولوژيکي متعددي دارند ولي اغلب در مقايسه سموم مختلف به مقادير دوز کشنده آفت کش
هاي اخير اثرات زير کشندگي و همچنين گيرد. در ساليت قرار ميها مورد اهمشده و فقط يک بعد يا حداکثر دو بعد از اثرات حاد آفت کش

هاي هاي زيستي آفات نيز مورد توجه قرار گرفته است. همچنين برخي از اثرات سموم با توجه به ويژگيها بر ويژگياثرات مزمن آفت کش
هاي مختلف، مرحله نسل اول و نسل دوم، جنس زيستي آفات مختلف از اهميت يکساني برخوردار نيستند به عبارتي حتي در برخي آفات

گذارد. در بحث مديريت تلفيقي آفات جا دارد به مجموع اثرات ها تاثير ميبر کارايي آفت کش رشدي آفت و وجود يا عدم وجود گياه ميزبان
ضريب تاثير بيشتري برخوردار  کشي که در مجموع ازهاي مختلف با توجه به ماهيت بيولوژيکي هر آفت ارزشي داده شده و آفتآفت کش

کشي، تدخيني، بازدارندگي از تغذيه، بازدارندگي است انتخاب شود. در اين بررسي به عنوان مطالعه موردي اثرات مختلف زيستي شامل تخم
هاي ي اندامکلرومتاني و استونهاي هگزاني، ديريزي و همچنين درصد ظهور حشرات کاملي که در معرض دوزهاي مختلف عصارهاز تخم

اند مورد ستارگان قرار گرفتهاز تيره گلXanthium strumarium و توق  Ageratum houstonianumهوايي گياهان گل ابري
اي و انباري، شاخص سميت کل محاسبه و مورد زميني به عنوان آفتي مزرعهبررسي قرار گرفته و با توجه به ماهيت بيولوژيکي بيد سيب

ها ضريب تاثير اثرات بازدارندگي از تخمريزي و کاهش ظهور حشرات کاملي که از مرحله الروي تحت تاثير عصاره مقايسه قرار گرفت.
زميني دو در نظر بودند يک در نظر گرفته شده و ضريب تاثير ساير فاکتورهاي زيستي بررسي شده  به دليل اهميت تاثير آنها بر بيد سيب

 42/38درصد در مقايسه با توق ) 12/56ه در مجموع اثرات گياه گل ابري با شاخص سميت کل گرفته شد. در اين بررسي مشخص شد ک
، 04/56هاي سميت کل کلرومتاني، استوني و هگزاني گل ابري )به ترتيب با شاخصدرصد( تاثير بيشتري داشته است. همچنين عصاره دي

هاي سميت کل کلرومتاني و هگزاني توق )به ترتيب با شاخص، ديدرصد( به ترتيب بيشترين تاثير و عصاره استوني 88/52و  39/54
زميني داشتند. در مطالعه تاثير وابستگي و ارتباط هاي زيستي بيد سيبدرصد( به ترتيب تاثير کمتري بر شاخص 23/37و  13/42، 56/43

سته به غلظت بوده و با افزايش غلظت، ها و شاخص سميت کل نيز مشخص شد که مقدار عددي اين شاخص وابهاي مختلف عصارهغلظت
کند. به ها مقدار عددي شاخص تغيير پيدا ميشاخص سميت نيز افزايش يافت.  طبيعي است با تغيير ضريب تاثير هر اثر بيولوژيکي عصاره

 دهد.ارائه مي هارسد در بحث مديريت آفات تعريف شاخص سميت کل معياري مناسب براي مقايسه تاثير همه جانبه آفت کشنظر مي

 زميني، شاخص سميت کل، عصاره گياهي،مديريت آفات.ها، بيد سيباثرات مختلف آفت کش های کلیدی:واژه
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 :Xanthogaleruca luteola Muller (Coleopteraخددوار نددارن مهددار آلفددا آمددیالز الرو و بددالغ سوسددک برگ

Chrysomelidae) تهای پروتئینی غالت و حبوباوسیله عصارهبه 

 ، محمد شریفیان، آیدین زیبایی و علیرضا بندانی مجتبی اسمعیلی

 پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایرانگروه گیاه
M_smaily@ut.ac.ir 

 

تـرين آفـات ، يکـي از مهـم Xanthogaleruca luteola Muller (Coleoptera: Chrysomelidae)خوار نـارون  سوسک برگ
جز ( است که در بيشتر مناطق جهان انتشار دارد. الروهـا و حشـره کامـل از کـل پارانشـيم بـرگ بـه.Ulmus sppري درخت نارون )شه

هـاي کـششود. امروزه، استفاده از افتها تغذيه کرده که اين خسارت باعث از بين رفتن کل پوشش گياهي و تغيير رنگ درخت ميرگبرگ
منظور زيست شده است. بنابراين بهدر مناطق شهري باعث ايجاد مشکالتي براي سالمت انسان و محيط  شيميايي با طيف وسيع کشندگي

هاي کنترلي جديدي که بر پايه فراينـدهاي فيزيولـوژيکي بـدن حشـره هسـتند زيست بايستي روشجلوگيري از آلودگي و آسيب به محيط 
هايي هستند که مشـکلي هاي مختلف ازجمله استفاده از ملکولنبال انتخاب روشاستفاده شوند. براي رسيدن به چنين هدفي، محققين به د

هاي غالت و حبوبات عليه شده از دانهزيست ايجاد نکنند. بنابراين هدف از مطالعه حاضر بررسي تاثير عصاره پروتئيني استخراجبراي محيط 
يشگاهي است. براي اين منظور الروهاي سن چهار حشـره تشـريح شـده و خوار نارون در شرايط آزمااي سوسک برگآنزيم آلفا آميالز روده

ي پس از جداسازي دستگاه گوارش آنزيم آلفا آميالز استخراج شد. عصاره آنزيمي الروها و بالغين با استفاده از آب مقطر و ترکيبـات پروتئينـ
هاي پروتئيني روي فعاليـت آلفـا آمـيالز بـه دو روش سـنجش هموالر استخراج شد. بررسي تاثير عصار NaCl 1/0ها نيز با استفاده از دانه

هاي پروتئيني ماش )رقم پرتو(، نخود )رقم آرمـان(، بـاقال )رقـم آنزيمي و سنجش در ژل زايموگرام انجام شد. نتايج ما نشان داد که عصاره
 84، 73، 63، 69، 26، 21، 77، و 90، 70، 63، 59، 32، 36، 73برکت(، جو )رقم ريحان(، تريتيکاله، و ارقام البرز و کوير گنـدم بـه ترتيـب 

هاي پروتئيني کوير و مـاش بيشـترين ميـزان مهـار کنند. عصارهخوار نارون را مهار ميدرصد از فعاليت آنزيم آلفا آميالز الرو و بالغين برگ
هاي کـوير و ورسنجي را تائيد کـرد و تـاثير عصـارههاي حاصل از نآنزيم در الروها و بالغين ايجاد کردند. عالوه بر اين سنجش در ژل داده

هاي پروتئيني بانـد فعاليـت آمـيالزي حـذف و در شده از عصارهکه در باالترين غلظت استفادهطوريماش بر آنزيم وابسته به غلظت بود. به
وسيله اين دو عصاره پروتئينـي در بالغين به تر از شدت باند کاسته شد. از طرف ديگر، بيشترين ميزان مهار آميالز الروها وهاي پايينغلظت

تـوان نتيجـه گرفـت کـه مي آمـدهکه اسيديته بهينه براي فعاليت اين آنزيم بود به دست آمد. درنتيجه، بر اساس نتايج به دست  6اسيديته 
در برابر گياه خواران دارنـد. بنـابراين هاي ماش و کوير پتانسيل خوبي براي استفاده در محافظت گياهان شده از دانههاي استخراجمهارکننده

ها بـراي انتقـال بـه هاي کوير و ماش کانديداهاي بهتري نسبت به سـاير مهارکننـدههاي دانهگونه نتيجه گرفت که مهارکنندهتوان اينمي
 باشند.درخت نارون مي

 ي. خوار نارون، آلفا آميالز، عصاره پروتئيني، مهارکنندگسوسک برگ های کلیدی:واژه
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 آبادخلیل شهرستان هایتاکستان در مو هایزنجرک روی معدنی ترکیبات کارایی بررسی

 3ملمد سیرجانی و1 عیسی جبله ،2فرازمندد حسین ،1عابدینی رضا

 .ایران ،گروه گیاهپزشکی، دانشگاه علم و فرهنگ، واحد کاشمر -1
 .ایران تهران، کشاورزی، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان کشور، پزشکیگیاه تحقیقات موسسه -2
 ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان ،بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی  -3

 . ایران کاشمر، کشاورزی،
 :reza.abedini.mazde@gmail.com 

  

 شيره از تغذيه برگ، نسوج در تخمگذاري با که هستند ايران در انگور مهم آفات از، (Hemiptera: Cicadellidae) مو، هايکزنجر
 مهم هاي گونه. شوند مي انگور محصول کيفي و کمي کاهش و درختان ضعف باعث ويروسي، بيماريزاي عوامل انتقال و برگ نباتي

 Arboridia kermanshah Dlabola،Empoasca decedens شامل ،(رضوي خراسان اناست) آبادخليل منطقه در مو زنجرک

Paoli ،Neoaliturus guttulatus (Kirschbaum) ،Neoaliturus haematoceps (Mulsant & Rey) ،Psammotettix 

provinicialis Ribaut مي استفاده هاکشحشره انواع از آن کنتـرل بـراي کشاورزان ساله همه آفت، اين خسارت به توجه با. باشدمي
  آبادخليل منطقه مزده روستاي در پيکاني رقم انگور باغ در مختلف معدني ترکيبات تاثير شيميايي، سموم مصرف کاهش هدف با. کنند

 و تکرار 4 ار،تيم 6 با تصادفي کامل هايبلوک طرح قالب در آزمايش تحقيق، اين جهت. شد بررسي ،1394 سال در رضوي، خراسان استان
 3000 غلظت با وتابل گوگرد درصد، 5 غلظت با شدهفرآوري کائولين شامل آزمايشي تيمارهاي. شد انجام تکرار، هر ازاء به انگور درخت 3

. ندبود( پاشيآب) شاهد و ام،پيپي 1500 غلظت با فوزالون کشحشره وتابل، گوگرد و شدهفرآوري کائولين مخلوط گوگرد، گل ام،پيپي
 ريختن از بعد ها،جوانه تورم از قبل با مصادفپاشي شامل اواخر فروردين، اوايل خرداد و اواسط تيرماه بود که به ترتيب هاي محلولزمان

-محلول هر از بعد روز 21 و14 ،7 ،3 قبل، روز يک هابردارينمونه. است ترش هايغوره شدن ظاهر با مصادف و ميوه، تشکيل و هاگلبرگ

 درخت مختلف جهات از برگ 5 پشتي و رويي سطح در هازنجرک پوره و کامل حشرات کل تعداد برداري،نمونه بار هر در. شد انجام يپاش
 ايجاد موجب معدني ترکيبات کاربرد آمده، بدست نتايج اساس بر. گرديد محاسبه درخت هر ازاي به حشرات کل ميانگين و شده شمارش

 گوگرد، و کائولين مخلوط کائولين،ي تيمارها در زنجرک جمعيت کاهش درصد نيانگيم. شد مو زنجرک کامل حشرات و هاپوره در تلفات
. آمد بدست درصد 3 و 25 ،25 ،57 ،86 ،89 ترتيب، به ،يپاشمحلول از بعد روز 3 در شاهد و گوگردگل وتابل، گوگرد فوزالون، کشحشره

 و 12 ،7 ،17 ،47 ،48 ترتيب، به فوق، تيمارهاي دري پاشمحلول از بعد روز 21 زمان رد مو زنجرک جمعيت کاهش درصد نيانگيم همچنين
 ريتاث به توجه با لذا. باشدمي فوزالون شيميايي کشحشره با مقايسه در کائولين معدني ترکيب تاثير ماندگاري دهندهنشان که بود، درصد 2

فرآوري کائولين با انگور باغات پاشيمحلول زنجرک، کامل حشره و پوره جمعيت اهشک دروتابل، گوگرد با آن ترکيب نيز و کائوليني باال
 هايزنجرک جمعيت آميزي موفقيت طوربه تواندميوتابل، گوگرد با آن ترکيب کاربرد يا و درصد، 5 غلظت با ،(,WP 95%®سپيدان) شده

   .نمايد کنترل را مو

  کنترل. کائولين، مو، زنجرک انگور،: کلیدی ژهوا

  

mailto:reza.abedini.mazde@gmail.com
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لوبیا و سویا بر فعالیت پروتئازی گوارشی سرین و سیستئین سوسک  های پروتئازی برخی ارقامبازدارندهاثر 

 Leptinotarsa decemlineata (Coleoptera: Chrysomelidea)زمینی کلرادو سیب

 
 2و  مجید کزازی 1نوشین گنجی 

 

 زی، دانشگاه بوعلی سینا، همداندانشجوی کارشناسی ارشد رشته حشره شناسی کشاور  -1

 استادیار گروه گیاهپزشکی دانشگاه بوعلی سینا، همدان -2 

  nooshinganji@gmail.com 
 

اي در ايران از جايگاه ويژه و باشد.ترين توزيع در جهان ميترين گياهان زراعي است که بعد از ذرت داراي گستردهزميني يکي از مهم سيب
 Leptinotarsaزميني نظر نياز مردم به آن بعد از غالت در درجه دوم اهميت قرار دارد. سوسک کلرادو سيببرخوردار است و از 

decemlineata (Coleoptera: Chrysomelidea) زميني بوده است. متاسفانه استفاده هاي اخير آفت عمده مزارع سيبدر سال
هاي زيست محيطي شده است، امروزه مهار قاومت سوسک کلرادو  و آلودگيانحصاري و نا آگاهانه از سموم براي کنترل آفات موجب م

ترين هاي پروتئازي طبيعي در ارقام مقاوم يا گياهان تراريخته يکي از کاربرديآور توسط مهارکنندههاي گوارشي حشرات زيانآنزيم
هاي دفاعي گياهان غير ميزبان دهد که تأثير پروتئينمي باشد. نتايج تحقيقات پيشين نشانها در برنامه مديريت تلفيقي آفت ميرهيافت

کار مناسبي براي کنترل آفت مورد نظر باشد. در اين تحقيق به منظور تواند راهباشد؛ از اين رو مطالعه حاضر ميبيشتر از گياهان ميزبان مي
از سويا روي فعاليت پروتئازي سرين و  17-اليت و ال يهاقمهاي اختر و ناز و درخشان از لوبيا و رهاي پروتئازي رقمبررسي اثر مهارکننده

 %12/71و  %79/73و اختر با  17-هاي بازدارنده استخراج شده از ارقام السيستئين  با استفاده از روش فرسون استخراج شدند. پروتئين
هاي فعاليت پروتئولتيک کل بودند. پروتئين براي الروها به ترتيب داراي بيشترين مهارکنندگي %72/20و  %54/43براي حشرات کامل و 

 75هاي مختلف آمونيوم سولفات و کروماتوگرافي ژل فيلتراسيون با استفاده از سفادکس مهارکننده دو رقم مذکور توسط رسوب با اشباع

G هاي انتخاب کنندگي فرکشنآمونيوم سولفات  داراي بيشترين مهارکنندگي بود و همچنين بيشترين ميزان مهار %60خالص شدند.  اشباع
به ترتيب مربوط به  17-براي رقم ال  Bو اختر روي فعاليت  پروتئولتيک کل، تريپسين، کيموتريپسين و کاتپسين 17-شده از رقم ال

بود.  زايموگرام   21-25ها مربوط به فرکشن و در رقم اختر براي تمامي آنزيم 122-131،130-142 ،122-130 ،34-46هاي فرکشن
براي حشرات کامل به صورت يک باند واضح براي تريپسين و کيموتريپسين و يک  Bاصل از فعاليت تريپسين و کيموتريپسين و کاتپسينح

بود؛ در حالي که در حضور مهارکننده هيچ باندي براي تريپسين و  17-در عدم حضور مهارکننده ال Bباند قطور براي کاتپسين
سازي هاي خالصيک باند ضعيف قابل روئيت بود. در نهايت سه باند براي فعاليت پروتئين Bکاتپسين کيموتريپسين مشاهده نشد و براي

در حضور و عدم حضور مهارکننده در  MKتشخيص داده شد. ميزان  PAGE-denaturing SDS -Nonبا استفاده از  17-شده از ال
 19/0، 092/0، 08/0، 073/0و  12/0، 084/0، 073/0، 069/0ب براي تريپسين و کيموتريپسين به ترتي %60،  %40، %20هاي غلظت
mM  و ميزانmaxV 1 430و  565هر دو ثابت و به ترتيب  براي-mg1-nmol بنابراين مهارآنزيم از نوع رقابتي بود. .بود 

 

 max.Vو  MK، مهارکننده پروتئازي، Bتريپسين، کيموتريپسين، کاتپسين: های کلیدیواژه
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 Trogoderma granarium Evertsی گندم، های گوارشی و متابولیسم حد واسط لمبهیمآنز یمطالعه

(Coleoptera: Dermestidae) روی ارقام مختلف جو در شرایط آزمایشگاه 

 2وحید رحیمیو  1زاده، علی گلی1زهرا عابدی، 2، آرش زیبایی1مژگان مردانی طالیی

 ،، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیلو منابع طبیعی ی علوم کشاورزیگروه گیاه پزشکی، دانشکده -1

 ی علوم کشاورزی، دانشگاه گیالن، رشتگروه گیاه پزشکی، دانشکده -2
mardani@uma.ac.ir 

 

در شرايط فاژ، پليي اين حشرهاست. اقتصادي غالت  ، يکي از آفات مهمTrogoderma granarium Evertsي گندم، لمبه
، 22، الين 20ارقام مختلف جو )آبيدر، بهمن، الين  ثيرأت مطالعه، اينر ديابد. ه سرعت جمعيت آن افزايش ميآب و هوايي گرم و خشک، ب

 .T  ي گندم،هاي گوارشي و متابوليسم حد واسط لمبهآنزيم روي فعاليت، ماکويي، سهند و صحرا( 11، ليسيوي، لخت 30الين 

granarium شده در دماي در اطاقک رشد تنظيمºC 1±33 و دوره درصد 65± 5، رطوبت نسبي( ي نوريL:D) 10 :14 بررسي مورد 

تفاوت معني T. granarium ي گندم،متابوليسم حد واسط لمبههاي گوارشي و آنزيم بين ارقام مختلف گندم از نظر فعاليت. گرفت قرار
-آلفاگرم پروتئين( ميزان فعاليت آنزيم واحد بر ميلي 286/3( و کمترين )گرم پروتئينواحد بر ميلي 570/18داري وجود داشت. بيشترين )

( ميزان فعاليت آنزيم گرم پروتئينواحد بر ميلي 692/41مشاهده شد. بيشترين ) ليسيويو  30روي ارقام الين  به ترتيب ي گندملمبهآميالز 
روي ارقام ليسيوي،  (گرم پروتئينحد بر ميليوا 958/2و  488/3، 563/3، 722/4)و کمترين  11لخت روي رقم  T. granariumليپاز 

واحد بر  172/8و  T. granarium  (830/10هاي تريپسين و االستازميزان فعاليت آنزيم بيشترين. و آبيدر ثبت گرديد 20سهند، الين 
و بهمن ثبت گرديد.  30الين  ( به ترتيب روي ارقامگرم پروتئينواحد بر ميلي 627/0و  827/0) ( و کمترين ميزان آنگرم پروتئينميلي

 ( و کمترين ميزان آنهاگرم پروتئينواحد بر ميلي 436/16و  767/21) پپتيدازهاي آمينوپپتيداز و کربوکسيميزان فعاليت آنزيم بيشترين

گرم واحد بر ميلي 146/0)بيشترين  آبيدر و ليسيوي مشاهده گرديد. ارقام ( به ترتيب رويگرم پروتئينواحد بر ميلي 550/1و  724/1)
واحد  020/0و  014/0)کمترين روي رقم ليسيوي و  T. granarium همولمف (LDH)دهيدروژناژ ميزان فعاليت آنزيم الکتات (پروتئين
 بيشترينبه ترتيب  22يافته روي ارقام ماکويي و الين پرورش ي گندملمبه و بهمن ثبت گرديد. 11روي ارقام لخت  (گرم پروتئينبر ميلي

 همچنين،را داشتند.  (ALT) ميزان آالنين آمينوترانسفراز (گرم پروتئينواحد بر ميلي 026/0و کمترين ) (گرم پروتئينواحد بر ميلي 274/0)

ي لمبه (AST) آمينوترانسفرازآسپاراتاتميزان  (گرم پروتئينواحد بر ميلي 025/0و کمترين ) (گرم پروتئينواحد بر ميلي 243/0)بيشترين 
گرم پروتئين بر ميلي 146/0)بيشترين يافته روي رقم صحرا، به ترتيب ي گندم پرورشلمبه. گندم روي ارقام ماکو و سهند مشاهده شد

بنابراين،  .را داشتند (TAG) گليسرولآسيلميزان تري (ليترگرم پروتئين بر ميليميلي 0019/0)و روي رقم ليسيوي، کمترين  (ليترميلي
هاي گوارشي و کاهش فعاليت آنزيم باشدمؤثر مي T. granariumهاي آنريمي جه گرفت که ارقام مختلف روي ميزان فعاليتتوان نتيمي

-بودن آن رقم براي آفت است. در اين مطالعه، رقم ليسيوي، رقم نامناسبي براي تغذيهي نامناسبدهنده، نشانLDHآفت و افزيش ميزان 

هاي مهم در اجراي مديريت تلفيقي آفات، استفاده ارقام مورد مطالعه بوده است. از آنجايي که يکي از روش ي اين آفت در مقايسه با ساير
 تواند در اجراي هرچه بهتر مديريت تلفيقي اين آفت، مؤثر باشد.از ارقام نامناسب است، بنابراين نتايج حاصل از اين مطالعه مي

 هاي گوارشي، متابوليسم حد واسط، ارقام مختلف جو .زيمآن، Trogoderma granarium های کلیدی:واژه
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های سم زدا ( با فعالیت آنزیمEchinophora cinereaگیاه خوشاریزه ) ی ارتباط بین حساسیت به اسانسمطالعه

 در دو گونه از آفات انباری

 2*و خلیل طالبی جهرمی  1امین شجاعی

 ه گیاهپزشکیدانشگاه بوعلی سینا، دانشکده کشاورزی، گرو -1
 پزشکی دانشگاه تهراناستاد گروه گیاه -2

Amin_shojaei@ut.ac.ir 
 

زيست نيز کم خطر هاي گياهي که نسبت به سموم شيميايي براي موجودات غير هدف و محيطها و عصارهاستفاده از ترکيباتي نظير اسانس
ي بالپولکداران و از جمله آفات متعلق به راسته Sitotroga cerealella و Ephestia cautellaي هستند رو به افزايش است. دو گونه

از  Echinophora cinereaمهم روي محصوالت انباري بوده که ساالنه خسارت زيادي وارد مي آورند. گياه خوشاريزه با نام علمي 
بت رسيده است. در اين مطالعه ابتدا جمله گياهان خودرو در مراتع بوده که در مطالعات پيشين،  فقط خاصيت آنتي بيوتيکي آن به ث

آزمايشگاه در شرايط تاريکي خشک گرديد. براي تهيه اسانس از دستگاه  هاي هوايي اين گياه از مراتع شهرکرد جمع آوري شده و درقسمت
و مخمر پرورش داده شده  .مي حشرات مورد استفاده در اين مطالعه، در آزمايشگاه و با رژيم غذايي حاوي آرد گندکلونجر استفاده شد. کليه

سنجي با هاي زيستي آزمونسن بود. کليهعدد حشره بالغ هم 480سنجي براي هر گونه ، که، تعداد حشرات مورد استفاده در آزمون زيست
ه شده غلظت مختلف روي کاغذ صافي تعبي 5ليتر انجام گرفت به طوري که، اسانس در ميلي 125استفاده از ظروف پالستيکي با حجم 

ساعت تعيين گرديد.  24درون درب ظروف قرار داده شد. سميت تنفسي اسانس روي حشرات بالغ هر دو گونه آفت پس از گذشت 
ساعت  8ساعت روشنايي و  16ي نوري درصد و دوره 60، رطوبت نسبيCo 2± 25سنجي در شرايط آزمايشگاهي ثابت ) هاي زيستآزمون

زدا )استراز، گلوتاتيون اس ترانسفراز و مونواکسيژناز( هاي سمتکرار انجام شد. پس از آن، سطح فعاليت آنزيم 4ها با ي تستتاريکي( و کليه
ها با حساسيت هر گونه در مقابل اسانس بررسي شد. نتايج حاصل از گيري شده و ارتباط بين ميزان سطح فعاليت آنزيمدر هر دو گونه  اندازه

و  04/6و  3/9به ترتيب  S. cerealellaو  E. cautellaي درصد براي دو گونه 50هاي کشنده غلظت سنجي نشان داد کهآزمون زيست
زدا در هاي سمگيري فعاليت آنزيمهمچنين، اندازه  ميکرو ليتر اسانس بر ليتر هوا  بود. 35/9و  07/20درصد به ميزان  90غلظت کشنده 

  E. cautellaيساعت، نشان داد که فعاليت آنزيم گلوتاتيون اس ترانسفراز در گونه 24اسانس پس از  50LCحشرات تيمار شده با غلظت 

بيشتر بوده است، اگر چه آنزيم استراز با سوبستراي يک نفتيل استات و دو نفتيل استات در  S. cerealellaي داري از گونهبه ميزان معني
داري در دو در سطح فعاليت آنزيم مونواکسيژناز نيز تفاوت معني ي ديگر بود.داري بيشتر از گونهبه ميزان معني S. cerealellaي گونه

موجب تحمل  گونه مشاهده نشد. نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که احتماال باالتر بودن سطح فعاليت آنزيم گلوتاتيون اس ترانسفراز
 در برابر اين اسانس شده است.  E. cautellaيبيشتر گونه

 آفات انباري، اسانس، آنزيم سم زدا، زيست سنجي. :ی کلیدیواژه ها
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 Tetranychusای های زیرکشنده دو اسانس گیاهی بر پارامترهای جدول زنددگی کنده تدارتن دولکدهتاثیر غلظت

urticae Koch (Acari: Tetranychidae) 

 ایی، مجتبی اسمعیلی، علیرضا بندانی، ایمان شریفیان و آیدین زیبمحمد شریفیان

 پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایرانگروه گیاه
M_smaily@ut.ac.ir 

 

ترين آفات محصـوالت کشـاورزي در يکي از مهم Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)اي کنه تارتن دولکه
روي گياه ميزبان شده که کاهش محصول و همچنين اختالل در فتوسنتز سراسر جهان است. اين آفت باعث خسارت مستقيم و غيرمستقيم 

هـاي زيرکشـنده ترين روش کنترل اين آفت است. هدف از مطالعه حاضـر بررسـي تـاثير غلظت گياه را به دنبال دارد. کنترل شيميايي مهم
هاي زيستي کنـه تـارتن شـامل ر ويژگي( ب.Rosmarious officinalis L) ( و رزماري.Artemisia annua Lهاي گندواش )اسانس

هاي ها روي جدول زنـدگي کنـه، کنـهمنظور مطالعه تاثير اسانسومير در مراحل مختلف زيستي است. بهطول دوره رشدي، باروري و مرگ
سـاعت  12و بعـد از هـا منتقـل ريزي بـه روي برگهاي بالغ براي تخمکنه آنها تيمار شدند. بعد از هريک از اسانس 30LCبالغ با غلظت 

طور روزانـه بررسـي شـدند. تخم به 100ها حذف شدند. براي مطالعه جدول زندگي تعداد ريزي کرده بودند از روي برگ هايي که تخمماده
ده هاي کشنمرحله، دوجنسي آناليز شدند. همچنين غلظت-افزار چي و روش جدول زندگي ويژه سنهاي جدول زندگي با استفاده از نرمداده

درصد کشندگي بـراي اسـانس رزمـاري بـه  50و  30هاي سنجي تدخيني تخمين زده شدند. غلظت ها به روش زيستو زيرکشنده اسانس
ميکروليتر در ليتر هوا بـود.  0000521/0و  0000363/0ميکروليتر در ليتر هوا و براي اسانس گندواش  0000257/0و  0000174/0ترتيب 

اد که اسانس رزماري سميت تـدخيني بيشـتري نسـبت بـه گنـدواش روي کنـه تـارتن دارد. بـر اسـاس نتـايج سنجي نشان د نتايج زيست
مربوط به تيمارهاي درمنه، رزماري و شاهد(، الرو  41/4و  4/4، 53/4داري بين دوره رشدي تخم )به ترتيب آمده هيچ اختالف معنيدستبه

مربوط به تيمارهـاي  8/1و  77/1، 77/1درمنه، رزماري و شاهد(، پروتونمف )به ترتيب  مربوط به تيمارهاي 51/1و  53/1، 55/1)به ترتيب 
هاي تيمـار شـده بـا مربوط به تيمارهاي درمنه، رزماري و شاهد( کنـه 87/1و  85/1، 81/1درمنه، رزماري و شاهد( و دئوتونمف )به ترتيب 

دار باروري، طول يک نسل و طول دوره هر دو اسانس باعث کاهش معني هاي زيرکشندهها در مقايسه با شاهد وجود نداشت. غلظتاسانس
دار نـرخ ذاتـي افـزايش هاي گياهي باعـث کـاهش معنـياسانس 30LCبالغين در مقايسه با شاهد شد. همچنين نتايج نشان داد که غلظت 

نـرخ متنـاهي افـزايش جمعيـت )بـه ترتيـب  مربوط به تيمارهاي درمنه، رزماري و شـاهد(، 2575/0و  2217/0، 197/0جمعيت )به ترتيب 
 65/47و  97/20، 24/15مربوط به تيمارهاي درمنه، رزماري و شـاهد(، نـرخ خـالص توليـدمثل )بـه ترتيـب  2937/0و  2478/0، 2178/0

تيمارهاي درمنه، مربوط به 69/2و  12/3، 52/3زمان دو برابر شدن يک نسل )به ترتيب مربوط به تيمارهاي درمنه، رزماري و شاهد( و مدت
هاي رزمـاري و گنـدواش باعـث هـاي زيرکشـنده اسـانسرزماري و شاهد( در مقايسه با شاهد شد. نتايج کلي تحقيق نشان داد کـه غلظت

هاي گياهـان تـوان گفـت کـه اسـانسآمده از اين تحقيق، مي دست شوند. بر اساس نتايج بههاي زيستي کنه تارتن مياختالل در شاخصه
 پتانسيل بااليي براي استفاده عليه کنه تارتن دارند.دارويي 

 .هاي رشد جمعيتهاي روغني، پارامترهاي جدول زندگي، شاخصههاي زيرکشنده، اسانسغلظت های کلیدی:واژه
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 :Tetranychus urticae (Acari ایدولکه تارتن یآبامکتین روی کنه سم زیرکشندگی ارزیابی اثرات

Tetranychidae)   

 جهرمیاهلل محمدی  و امین صدارتیانجهرمی، حجت، مجتبی قانعزادهری سیدیصغ

 ی کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران گروه گیاهپزشکی، دانشکده
 seyedizade70@gmail.com   

 

 خصوصبه و باغي زراعي، يزمينه در آفات کشاورزي زاترينخسارت از يکي  Tetranychus urticae Kochايي تارتن دولکهکنه
 94/14و  43/9، 97/4 غلظتسه  ( با8/1%، امولسيون ®مکباشد. در پژوهش حاضر، اثرات زيرکشندگي سم آبامکتين )ورتيمي گلخانه

ي بالغ در شرايط آزمايشگاهي با ي مادهيستي کنه)آب مقطر( روي پارامترهاي ز و تيمار شاهد (30LCو  10LC ،20LC) ميکروليتر بر ليتر
ساعت تاريکي مورد مطالعه قرار  8ساعت روشنايي و  16ي نوري درصد و دوره 65 ± 5ي سلسيوس، رطوبت نسبي درجه 25 ± 2دماي 

هاي نتخاب شد. آناليز دادهاي اي تارتن دولکهعنوان ميزبان براي کنهبه.Phaseolus vulgaris L پژوهش، گياه لوبيا  اين گرفت. در
بر اساس نتايج ي زيستي و روش چي صورت پذيرفت. مرحله -ي سني جدول زندگي دوجنسي ويژهدست آمده با استفاده از روش تجزيهبه

 شنده( هاي زيرک)غلظت مورد مطالعه ثير تيمارهاي مختلفأداري تحت تطور معنيبه ن آفتاي و باروري رشديحاصله، طول مراحل مختلف 
به  30LCو  10LC ،20LCهاي زيرکشنده در تيمار شاهد و غلظت ي تارتنکنهنمو مراحل قبل از بلوغ رشد و  يطول دوره قرار گرفت.

طور معنيدست آمد. با افزايش غلظت در تيمارهاي مورد مطالعه، طول عمر حشرات بالغ بهروز به 69/12و  23/12، 28/10، 83/9ترتيب 
روز ثبت  57/4و  69/4، 12/7، 08/10ترتيب به 30LCو  10LC ،20LCريزي در تيمارهاي شاهد، تخم ييافت. طول دورهداري افزايش 

ثير تيمارهاي مختلف مورد مطالعه قرار گرفت و با افزايش أداري تحت تنيز به طور معني ي تارتنکنهشد. عالوه بر اين، ميزان باروري 
و  20LCتخم در  10LC ،47/9تخم در  56/18تخم در شاهد،  24/69کاسته شد ) آفتريزي کل اين خمغلظت مورد استفاده از ميزان ت

 30LCبر روز( و 224/0به ترتيب در تيمارهاي شاهد )( r)ترين مقادير نرخ ذاتي افزايش جمعيت ترين و کمبيش (.30LCتخم در  67/10
عالوه  )بر روز( محاسبه گرديد. 032/0و  104/0نيز به ترتيب  20LCو  10LCارهاي مقدار اين پارامتر در تيم بر روز( به دست آمد. 018/0)

نرخ خالص  )بر روز( در تيمار شاهد متغير بود. 251/1تا  30LC)بر روز( در تيمار  018/1از  )λ(بر اين، مقادير نرخ متناهي افزايش جمعيت 
کاهش يافت. مقادير ثبت  30LC)نتاج/ماده( در تيمار  4/1تيمار شاهد به )نتاج/ماده( در  7/23از  T. urticaeي کنه )0R(توليد مثل 

ترين و متغير بود. بيش 30LC)روز( در تيمار  917/16)روز( در تيمار شاهد تا  148/14نيز از  )T(ي متوسط مدت زمان يک نسل شده
دست آمد. درصد( به 17/0 ± 043/0درصد( و شاهد ) 051/0 ± 24/0) 30LCترتيب در ترين ميزان مرگ و مير مراحل مختلف نابالغ بهکم

ي ي زندگي و کم شدن طول دورهي باال رفتن طول دورههاي حاصل از آن نشان دهندهي پارامترهاي جدول زندگي و آناليز دادهمقايسه

مناسب جهت کنترل شيميايي اين آفت تواند به عنوان يک سم نتايج نشان داد که آبامکتين مي .اي بودي تارتن دولکهريزي در کنهتخم

 مورد توجه قرار گيرد. 

 پارامترهاي جدول زندگي، جدول زندگي دو جنسي، کنترل شيميايي، مرگ و مير. های کلیدی:واژه
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 دماهای و سیر امولسیون از استفاده با  Plodia interpunctella (Lep.: Pyralidae)هندی یپرهشب تلفیقی کنترل

 پایین

    1زادهو صغری سیدی 2، حمیده صحرائیان1، امین صدارتیان جهرمی1جهرمی قانع مجتبی، 1اقرزادهزهرا ب

 یاسوج، یاسوج، ایران،  دانشگاه کشاورزی، یدانشکده گیاهپزشکی،گروه  -1
  سازمان حفظ نباتات استان فارس -2

mojtaba_ghane23@yahoo.com 
 

روند. امروزه، آور از بين ميي آفات و ساير عوامل زيانوسيلهها بهت کشاورزي در انباردرصد محصوال 20تا  10طور متوسط هر ساله به
هاي گياهي متمرکزند که در مقايسه با سموم شيميايي خطرات بسيار کمتري را روي محيطتحقيقات در جهت استفاده از فرموالسيون

باشد. در از آفات مهم محصوالت انباري ميPlodia interpunctella (Hübner) ي هندي پرهکنندگان دارند. شبزيست و مصرف
هاي اين آفت مورد هاي مختلف روي الروو دماهاي پايين در زمان)سيرينول( ي روغني سير پژوهش حاضر، اثرات کشندگي عصاره

ساعت  14رصد و شرايط د 65 ± 5ي سلسيوس، رطوبت نسبي درجه 27 ± 1هاي مورد آزمايش در دماي مطالعه قرار گرفت. نمونه
متري با کاغذ صافي بود سانتي 8ديش هر واحد آزمايشي شامل يک پتريي اول، در مرحلهساعت تاريکي قرار داده شدند.  10روشنايي و 

 ها در قالبرهاسازي شده بود. آزمايش سن چهار الرو 10آغشته و در هر يک سيرينول  % 90و  85، 80، 70، 60، 50هاي که به غلظت
اي ي پروبيت و نرم افزار رايانهها با استفاده از برنامهي آماري دادهتجزيهتکرار انجام پذيرفت.  4تيمار و  8طرح کامالً تصادفي با 

19SPSS  50 مقاديرساعت تعيين گرديد.  72و  48، 24پس از  الروهاانجام گرفت. ميزان مرگ و ميرLC،  904/87به ترتيب برابر با ،
، 24پس از  P. interpunctellaالروهاي سن چهارم  ي دوم، درصد تلفاتدر مرحلهام محاسبه گرديد. پيپي 731/67 و با 716/78
، 0، 0( و )5/12و  10، 5/7، 5/7، 5، 0، 0ترتيب )به ي سلسيوسدرجه 2و  0دماي ساعت سرمادهي در  168و  144، 120، 96، 72، 48
، 60هاي اصلي سيرينول )ي سوم پس از ايجاد شوک سرمايي، الروها با غلظتدر مرحلهديد. گر ( درصد برآورد5/7و  5، 5/2، 5/2، 0

ساعت( تيمار شدند. در اين مرحله تيمار شاهد در شرايط محيطي و بدون  72و  48، 24هاي مختلف )( در زمان% 90و  85، 80، 70
هاي  فاکتوريل آناليز شدند. با کامالً تصادفي در قالب آزمايشهاي اين قسمت با طرح اضافه کردن سيرينول در نظر گرفته شد. داده

گرديد که ميانگين درصد تلفات در حالت تلفيقي دماي پايين و تجزيه واريانس اثر متقابل غلظت، دما و زمان سرمادهي مشخص 
بر همين اساس، استفاده از  .شتر استرود بيکار ميهاي مختلف سيرينول نسبت به حالتي که امولسيون روغني سير به تنهايي بهغلظت
منظور افزايش کارايي ترکيبات گياهي در کنترل آفات انباري مد تواند به عنوان ابزاري مؤثر بههاي فيزيکي مانند دماهاي پايين ميروش

 نظر قرار گيرد.

 

 پره هندي.سنجي، کشندگي، شبانبار، زيستهای کلیدی: واژه
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 پرول+ابامکتین و پروفنوفوس بر روی مراحل مختلف زنبورایندوکساکارب، کلرانترانیلیهای کشاثرات جانبی حشره

Trichogramma brassicae  (Hymenoptera: Trichogrammatidae)  در شرایط آزمایشگاهی 

 3غالمحسین قره خانی و2، موسی صابر1اکرم احمدی

 ی دانشگاه مراغه دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورز -1
 استاد گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز  -2
 دانشیار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی دانشگاه مراغه -3

am.ahmadi1991@gmail.com 
 

امروزه، زنبور باشد. ترين پارازيتوئيدهاي تخم آفات متعدد بالپولکي مياز مهمTrichogramma brassicae ، زنبور تريکوگراما
تريکوگراما براي کنترل آفات متعددي از قبيل کرم قوزه پنبه، کرم سيب، کرم گلوگاه انار بصورت انبوه در ايران پرورش داده شده و در 

تحت تاثير ها کشتواند به وسيله کاربرد حشرهاثر پارازيتوئيدها ميگردد. مزارع پنبه، نخود، گوجه فرنگي و باغات سيب و انار رهاسازي مي
ها بر روي کشها در مديريت آفات نياز به شناخت اثرات و انتخابيت آفتکشجهت استفاده توام عوامل کنترل بيولوژيکي و آفت قرار گيرد.

ها با اين پارازيتوئيد، اثرات جانبي کشسازگاري برخي حشرهبررسي احتمال در اين مطالعه، جهت  عوامل کنترل بيولوژيکي وجود دارد.
تحت شرايط آزمايشگاهي مورد  T. brassicaeو پروفنوفوس بر روي مراحل مختلف زنبور پرول+ابامکتين کلرانترانيليايندوکساکارب، 

سنجي به هاي زيست. آزمايشگرديد انجام پرورش اين زنبور در انسکتاريوم با استفاده از ميزبان واسط تخم بيد غالتارزيابي قرار گرفت. 

ي نوري و دوره 570%، رطوبت نسبي C 126با شرايط دمايي قيمانده سمي بر روي حشرات کامل زنبور تريکوگراما روش تماس با با
و پروفنوفوس به پرول+ابامکتين ليکلرانترانيايندوکساکارب، ها براي ساعت تاريکي انجام گرفت. دامنه اصلي غلظت 8ساعت روشنايي و  16

هاي مورد آزمايش بر روي مراحل نابالغ به کشاي حشرههاي مزرعه. تاثير غلظتبودند ميلي گرم بر ليتر 10-1و  50-10، 700-50ترتيب 
و پرول+ابامکتين يليکلرانترانهاي ايندوکساکارب، کشحشره 50LCهاي ميزبان پارازيته ارزيابي گرديد. مقادير ورسازي تخمروش غوطه

سنجي بر روي حشرات کامل نشان داد که پروفنوفوس بودند. نتايج زيست ميلي گرم بر ليتر 54/0و  1/22، 6/193 پروفنوفوس به ترتيب
دارد. همچنين، نتايج نشان داد که پرول+ابامکتين کلرانترانيليسميت بااليي بر روي حشرات کامل در مقايسه با ايندوکساکارب و 

اي سميت ناچيزي بر روي مراحل الروي، پيش شفيرگي و هاي توصيه شده مزرعهپرول+ابامکتين در غلظتکلرانترانيلييندوکساکارب و ا
داري در تيمار پروفنوفوس در مقايسه با شاهد تحت تاثير قرار طور معنيشفيرگي زنبور پارازيتوئيد دارند. ميزان ظهور زنبور تريکو گراما به

درصد،  2/7و  6/7، 9/8گراما در تيمار مراحل الروي، پيش شفيرگي و شفيرگي براي ايندوکسارب به ترتيب، ان ظهور زنبور تريکوگرفت. ميز
درصد در مقايسه با شاهد کاهش يافت.  6/66و  1/68، 0/68درصد و براي پروفنوفوس  9/8و  3/9، 4/10پرول+ابامکتين براي کلرانترانيلي

ضرر و هاي بيکشپرول+ابامکتين در گروه حشرهزمان بين المللي کنترل بيولوژيک، ايندوکساکارب و کلرانترانيليبندي سابراساس طبقه
سازگار ايندوکساکارب و هاي زيستکشهاي کم ضرر قرار گرفتند. نتايج مطالعه حاضر نشان داد که حشرهکشپروفنوفوس در گروه حشره

سازگار هاي زيستکشرسد حشرهزيان آور کمتري بر روي زنبور تريکوگراما دارند. به نظر مي پرول+ابامکتين ، اثراتکلرانترانيلي
عنوان عامل کنترل بيولوژيکي در برنامه  پرول+ابامکتين پتانسيل بااليي جهت تلفيق با زنبور تريکوگراما بهايندوکساکارب و کلرانترانيلي

 تواند سودمند باشد.اي براي تائيد نتايج مطالعه حاضر ميههاي مديريت تلفيقي آفات دارند. آزمايشات مزرع

 زنبور پارازيتوئيد، اثرات کشندگي. آفات،  تلفيقي مديريتهاي زيست سازگار، کشحشره های کلیدی:واژه
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 Tuta فرنگیی مینوز گوجهپرههای تولید مثلی و رشد جمعیت شبروی پارامتر کشندگی فلوبندیامیداثرات زیر

absoluta (Lep: Gelechidae) 

  2حمیده صحرائیان و1جهرمی، امین صدارتیان 1جهرمی، مجتبی قانع1الهام فریبرزی

 ی کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران پزشکی، دانشکدهگروه گیاه  -1
   سازمان حفظ نباتات استان فارس -2

elhamf20082@gmail.com 
 

فرنگي در بسياري ترين آفات گوجه، در حال حاضر به عنوان  يکي از مهم Tuta absoluta (Meyrick)فرنگي، ي مينوز گوجهپرهشب
و  10LC ،20LCوري برگ جهت برآورد مقادير سنجي به روش غوطههاي زيستدر اين پژوهش، ابتدا آزمايش باشد.هاي دنيا مياز کشور

30LC  65و  47، 30دست آمده به ترتيب برابر با درصد قابل حل در آب( انجام شد. مقادير به 20فلوبندياميد )تاکومي، گرانول سم 
-اثرات زير( محاسبه گرديد. سپس 04/45 -45/71( و )66/27 -95/51(، )68/13 -33/34)ميکروگرم بر ليتر( و حدود اطمينان به ترتيب )

هاي هاي زيستي اين آفت مورد بررسي قرار گرفت. برگ( و شاهد روي پارامتر30LCو  10LC ،20LCهاي )در غلظتفلوبندياميد ي کشنده
ها تا ظهور الرو براي هر تيمار( روي برگ 100هاي سن چهار آفت  )کشنده آغشته و سپس الروهاي زيرفرنگي )ريو( به غلظتگوجه
ي ظاهر شده در هر تيمار به صورت تصادفي انتخاب و همراه با يک فرد هاي مادههپرعدد از شب 20ي کامل نگهداري شدند. تعداد حشره

ها در شرايط نر جفت شدند. تعداد نتاج توليد شده توسط هر ماده در هر روز تا زمان مرگ آخرين فرد شمارش و ثبت گرديد. بررسي

-ساعت روشنايي انجام پذيرفت. اثرات زير 16ي نوري درصد و دوره 65±5ي سلسيوس، رطوبت نسبي درجه 25±2آزمايشگاهي با دماي 

ي زيستي )روش چي( مورد بررسي قرار گرفت .  مرحله-ي سنکشندگي روي نتاج توليد شده با استفاده از جدول زندگي دو جنسي ويژه
رار گرفت و با افزايش غلظت مورد هاي مختلف مورد مطالعه قي مينوز تحت تأثير غلظتپرهدست آمده، ميزان باروري شببراساس نتايج به

تخم/ ماده( و کمترين ميزان آن در  52/213ريزي کل اين آفت کاسته شد. بيشترين ميزان اين پارامتر در تيمار شاهد )استفاده از ميزان تخم

30LC (08/13 محاسبه گرديد. ميزان تخم )10هاي شاهد، ريزي روزانه در تيمارتخم/ مادهLC ،20LC  30وLC 42/5، 96/22ترتيب  به ،
هاي مختلف مورد مطالعه قرار داري تحت تأثير غلظتطور معنيهاي رشد جمعيت نيز بهتخم در روز ثبت شد. فراسنجه  29/5، 21/4

 وز(ر بر 010/0) 30LCو  (ز روبر  111/0هاي شاهد )به ترتيب در تيمار  )r(گرفتند. بيشترين و کمترين مقادير نرخ ذاتي افزايش جمعيت 
عالوه بر اين، مقادير  روز( محاسبه گرديد.بر  ) 021/0و  040/0يب نيز به ترت 20LCو  10LCمقدار اين پارامتر در تيمارهاي به دست آمد. 

نرخ خالص توليد  روز( در تيمار شاهد متغير بود.بر  ) 117/1تا  30LCروز( در تيمار بر  ) 010/1از  )λ(نرخ متناهي افزايش جمعيت 
مقادير ثبت شده متوسط مدت زمان  کاهش يافت. 30LCماده( در تيمار نتاج/ ) 50/1در تيمار شاهد به  (مادهنتاج/  ) 65/57از  )0R( لمث

در برنامهتواند نتايج حاصل از اين پژوهش مي متغير بود.  30LCر )روز( در تيما 39/39)روز( در تيمار شاهد تا  41/36نيز از  )T(يک نسل 
منظور کاهش اثرات سوء ناشي از مصرف سموم شميايي روي موجودات غير هدف فرنگي بهي مينوز گوجهپرهشبلفيقي هاي مديريت ت

 مورد استفاده قرار گيرد.ويژه دشمنان طبيعي( )به

 هاي بيولوژيکي.سنجي، جدول زندگي دوجنسي، پارامترزيست های کلیدی:واژه
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  بید کلم  ایی و آویشن کارمانیکوس در مقایسه با آویشن باغی در کنترلهای بومی آویشن دنکارایی عصاره ژنوتیپ

 3نژادو بابک بحرینی 2زاده اصفهانی، جواد کریم1فرنوش رستگار

 واحد اصفهان )خوراسگان(؛ -شناسی کشاورزی، دانشگاه آزاد اسالمیارشد حشرهدانشجوی کارشناسی -1
 زیولوژی زراعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهاندانشیار اکولوژی جمعیت و استادیار فی -3و2 
 jkesfahani@gmail.com 

 

ترين آفت چليپائيان در جهان مي باشد. به دليل ، مخربPlutella xylostella (L.) (Lepidoptera, Plutellidae)بيد کلم، 
رات سوء بر دشمنان طبيعي و وجود بقاياي سموم در گياهان بايد به فکر روش هاي اين آفت، اثها در جمعيتکشگسترش مقاومت به حشره

-هاي کنترلي جايگزين باشيم. در اين ميان، استفاده از عصاره گياهان دارويي به دليل عوارض جانبي کمتر، پايين بودن هزينه توليد، تجزيه

اينکه با توجه به .هاي شيميايي مطرح شودکشناسب براي حشرهتواند به عنوان جايگزين مشدن در خاک و عدم آلودگي محيط زيست مي
ها استفاده هاي بومي براي استخراج عصارهتوان از گونهاي وسيعي برخوردار است ميکشور ما در رابطه با گياهان دارويي از غناي گونه

ژنوتيپ بومي آويشن دنايي  7( و Thymus carmanicusکشي عصاره گونه بومي آويشن کارمانيکوس )نمود. در اين تحقيق، اثر حشره
(Thymus daenensis( در مقايسه با آويشن باغي )Thymus vulgaris روي بيد کلم بررسي شد. برگهاي گياهان موردنظر در سايه )

دماي اتاق،  گيري شد. پس از تبخير حالل درعصاره  (5به  1)به نسبت  %96خشک شد و بصورت نرم آسياب گرديد و سپس توسط اتانل 
-آزمايش زيست سنجي به روش غوطه سنجي استفاده شد.ليتر اتانل حل گرديد و بعنوان محلول استوک براي زيستميلي 20نشين در ته

عدد الرو سن سوم بيد کلم در هر تکرار و در شرايط  10تکرار براي هر غلظت،  5غلظت مختلف براي هر عصاره،  5وري با استفاده از 
ساعت تاريکي( انجام گرديد. درصد مرگ  8ساعت روشنايي و  16و دوره نوري  %70±5درجه سلسيوس، رطوبت  25±2ندارد )محيطي استا

داد که از نظر تجزيه گرديد. نتايج نشان R.2.10.0ها توسط رگرسيون لجستيک در محيط ساعت ثبت و داده 48و مير الروها پس از 
که، دوز مياني کشنده براي آويشن خوانسار، طوريشده وجود دارد. بههاي آزمونداري بين عصارهسميت روي الروهاي بيدکلم، تفاوت معني

 6601و  3587، 2495، 1410، 756، 402، 379، 313، 119ترتيب تخت، کهرويه، زاغه، کارمانيکوس، چادگان، کمهر و باغي بهمرادآباد، دره
تخت، زاغه، کارمانيکوس، باغي، درصد براي آويشن خوانسار، مرادآباد، کهرويه، دره 90گي عالوه، دوز کشندگرم بر ليتر بدست آمد. بهميلي

گرم بر ليتر بود. بر اساس دوز ميلي 129109و  109183، 47374، 21221، 16190، 7868، 6144، 5212، 2417ترتيب کمهر و چادگان به
 داريهاي بومي به جز کمهر تفاوت معنيهاي آويشنيد کلم تمامي عصاره(، از نظر سميت روي بمياني کشنده )مقايسه توسط آزمون نسبت

تخت، مرادآباد، خوانسار روي الروهاي هاي چادگان، کارمانيکوس، زاغه، کهرويه، درهکه سميت عصارهطوريبا آويشن باغي نشان دادند. به
هاي آويشندهد که عصارهه آويشن باغي بود. اين نتايج نشان ميبرابر عصار 5/55، 1/21، 4/17، 4/16، 7/8، 7/4، 6/2ترتيب  بيدکلم به

هاي حاضر توان از آنها در مديريت اکولوژيک اين آفت استفاده کرد. يافتههاي بومي عملکرد بسيار خوبي در کنترل بيد کلم دارند و مي
يدار آفات خطرناکي چون بيد کلم بهره جست. توان در مديريت پادهد که از تنوع ژنتيک گياهي بومي موجود در کشور مينشان مي

 باشد.هاي ذکرشده در مزرعه ضروري ميمطالعات بيشتر براي اثبات کارايي عصاره

 تنوع زنتيکي، گياهان دارويي، ايران، مديريت پايدار آفات، کاهش مصرف سموم.  واژه های کلیدی:
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و بررسی اثرات بازدارندگی  D. metelو Dature straminium (Solanacea) از  استخراج بازدارنده های پروتئینی

  Helicoverpa armigera Hubnerتریپسین گوارشی کرم غوزه پنبه  آن در

 1و محمد وطن پرست2، موسی صابر1، مجید کزازی1 رضا نوائی بناب 

 ،  همدان گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا -1
 ده کشاورزی، دانشگاه تبریزگیاه پزشکی، دانشک -2 

Reza_kami2005@yahoo.como 
 

، از مهمترين آفات پنبه و ذرت است که بسيار پلي Helicoverpa armigera (Hubner) (Lep: Noctuidae)کرم غوزه ي پنبه، 
به پايروتيروئيدها ، اورگانوفسفات ها و کاربامات ها از کشورهاي مختلفي مانند استراليا، مقاومت اين حشره   فاژ بوده و پراکنش جهاني دارد.

چين، هند، پاکستان و ترکيه گزارش شده است. در حشرات گياه خوار، غيرفعال کردن آنزيم هاي گوارشي بوسيله مهارکننده ها، توانايي 
تاخير در  ،ريمرگ و مو پروتئازهاي لوله گوارش کاهش مي دهد که منجر به  گوارشي الروها و حشرات کامل را با بلوکه کردن آميالزها

 دماي تخت شرايطدر ظروفي مناسب روي غذاي مصنوعي  اتبدين منظور حشر رشد و نمو، کاهش تغذيه و کاهش باروري مي شود.
دند. براي جلوگيري ش داده پرورشي ساعت تاريک 8ساعت روشنايي و  16و دوره نوري  درصد 70±5رطوبت نسبي  ،درجه سلسيوس 1±25

 تشريح از بعد منتقل شده و تا شفيرگي بصورت انفرادي پرورش يافتند.( cm 9×  3)به ظروف شيشه اي  3از هم خواري، الروهاي سن 

مورد استفاده قرار منبع آنزيم  عنوان به هموژنيتها سانتريفيوژ از حاصل رونشين ،تهيه شد هوموژنيت و جدا شده مياني روده آخر، سن الرو
آسياب  و سپس تهيه گرديد شرکت پاکان بذر اصفهاناز  Solanaceaمتعلق به خانواده ي  D. metel و D. straminium گرفت. بذور

 2درجه سلسيوس به مدت  4در دماي يک موالر NaCl ميلي ليتر آب مقطر حاوي  150از هر کدام از بذور آرد شده با گرم  30. شدند
و سپس دياليز استخراج شد. عصاره  % 80و  60، 40، 20با اشباع سازي با سولفات آمونيوم حاصل  عصاره پروتئينيه شد. ساعت هم زد

با هم اثر داده شد و پس از انکوباسيون در دماي  موالر( 05/0؛ 8  :pH) Tris-Hclآنزيمي و عصاره مهارکننده پروتئيني در محيط بافري 
( بررسي شد.  70-20) مختلفو دماهاي ( 12-2هم چنين فعاليت مهارکننده در اسيديته ها )فزوده شد. نيز ا BApNAمحيط، سوبستراي 

مهارکنندگي تريپسين تيمار  ميزاننانومتر توسط ميکروپليت ريدر تعيين گرديد. در نتيجه،  405در طول موج مهارکنندگي  سنجش فعاليت
ه ترتيب اشباع ب % 45، و D. straminium   90 ، 72  ،67و براي بذر % 65، و D. metel 96 ، 65  ،33 بذرشده با عصاره پروتئيني 

نتايج بدست آمده با اسيديته هاي مختلف نيز نشان داد که پايداري مهارکننده  به دست آمد. % 80و  60، 40، 20سازي با سولفات آمونيوم 
آزمايش بررسي فعاليت مهارکننده در دماهاي مختلف نيز نتايج بدست بود. براي  8و حداکثر پايداري در اسيديته  11-7در اسيديته هاي 

درجه ثبت شد و از  37درجه سلسيوس پايدار بود و حداکثر پايداري در دماي  45 -35آمده نشان داد که فعاليت مهارکننده در دماهاي 
 دما مي تواند منجر به اختاللافزايش  درجه به باال اثر مهارکننده به طور معني داري کاهش پيدا کرد. 50دماهاي 

 پيوندها در ساختار سه بعدي پروتئين شود.

   .بازدارنده،کرم غوزه پنبه، تريپسي های کلیدی:واژه
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 به اسانس پوست میوه نارنج Tribolium confusumبررسی سمیت تماسی سه جمعیت شپشه آرد 

 ، خلیل طالبی جهرمی و وحید حسینی نوهمرضیه عطاریان فر

 گیاهپزشکی گروه تهران، دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پردیس
 m.attarianfar@ut.ac.ir 

 

 در آفات مديريتي هاي برنامه در کاربردي مهم موارد جمله از کشاورزي آفات غيرشيميايي کنترل هايروش بکارگيري و ابداع امروزه

 مبارزه براي گياهي هاياسانس کاربرد نمود. اشاره گياهي منشأ با و کشيحشره خاصيت با هايبه اسانس توانمي موارد اين است از جهان
 Duval  Tribolium(Coleoptera: Tenebrionidae)آرد  است. شپشه کرده جلب خود به را زيادي توجه انباري آفات با

confusum دنک يم تغذيه غالت هاي هدان و بلغور سبوس، آرد، ماننداي تهنشاس مواد از کهاست  انباري محصوالت مهم آفات از يکي .
 Citrus(Rutaceae)در اين پژوهش اثرات کشندگي اسانس هاي مستخرج توسط دستگاه کلونجر از پوست تازه ميوه نارنج 

aurantium L.  با سابقه سمپاشي متفاوت که از کارخانه آرد واحد تهران،  آرد نارس و رسيده روي سه جمعيت از حشرات کامل شپشه
قيقات گياهپزشکي کشور و آزمايشگاه سم شناسي پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران جمع آوري شده بود به روش موسسه تح

هاي زيست سنجي از روش موضعي با استفاده از دستگاه ميکرواپليکاتور استفاده شد. تماسي مورد ارزيابي قرار گرفت. براي انجام آزمايش

ليتر( بر سطح شکمي ميکروليتر بر ميلي 390، 290، 220 160، 110در استون ) محلول اسانس  مختلف هاي غلظت از ليترميکرو يک

 20 شامل تکرار هر و تکرار 5ها در ساعت ميزان تلفات شمارش شد. آزمايش 24قفسه سينه هر شپشه بالغ قرار داده شد که پس از گذشت 
 50LDو در تاريکي کامل انجام گرفت. مقادير  درصد 65±5 وس، رطوبت نسبيدرجه سلسي 27±1روزه در شرايط دمايي  يک کامل حشره

گرم بر حشره و براي اسانس پوست يليم 155/0و  157/0،  198/0اسانس پوست ميوه نارنج نارس براي سه جمعيت نامبرده  به ترتيب 
 درصد 95ها درحدود اطمينان سميت نسبت آزمون ميلي گرم بر حشره به دست آمد. 173/0و  18/0، 212/0ميوه نارنج رسيده به ترتيب 

هاي دو ترکيب اسانس نارنج رسيده ندارد. همچنين از نتايج نسبت سميت با داري معني نارنج نارس اختالف سميت تماسي اسانس داد نشان
اختالف معني داري وجود  هااستنباط شد که بين جمعيت درصد 95اسانس پوست نارنج نارس و رسيده بين جمعيت ها درحدود اطمينان 

 نارنج ميوه پوست اسانس در ترکيب 16 تعداد ،(GC/MS) جرمي سنجطيف به متصل گازي کروماتوگرافي از حاصل نتايج اساس ندارد. بر
 درصد بيشترين کارواکرول، تيمول و ترپينول کارون، ميرسين، لينالول، ليمونن، شد که شناسايي رسيده اسانس در ترکيب 25 و نارس

ميرسين  لينالول، ليمونن، به توانمي رسيده نارنج اسانس اصلي ترکيبات ازجمله. داد اختصاص خود به را نارس نارنج اسانس ترکيبات
 با بنابراين روي شپشه آرد دارد سمي اثرات اسانس پوست ميوه نارنج نارس و رسيده  که کرد ثابت حاضر مطالعه کرد. وکارواکرول اشاره

هاي کنترل انباري در برنامه غالت از کننده حفاظت ماده عنوان به تکميلي آزمايشات از بعد گياه ميتواند اين اسانس باال، دعملکر به توجه
 .تلفيقي مورد توجه قرار گيرد

 .گازي کروماتوگرافينارنج نارس، نارنج رسيده،   های کلیدی:واژه
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 تحت تاثیر دو آفتکش اسپیروتترامت و فلونیکامید  ( (Aphis gossypiiبررسی حساسیت دو جمعیت شته جالیز 

 علیرضا بندانی ، قدرت اله صباحی و مجید محمدنژاد

 گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج، ایران
 m.mohammadnejad@ut.ac.ir 

 

متعــددي از گياهــان زراعــي را در سراســر  هــاييــک گونــه چنــدخوار اســت کــه گونــه  Aphis gossypii  (Glover)شــته جــاليز
کند. ايـن حشـره موجـب خسـارت جـدي بـه گياهـان از طريـق تغذيـه از شـيره گيـاهي، پيچيـدگي بـرگ و همچنـين از جهان آلوده مي

هـاي رايـج موجـب بـروز مقاومـت در هـاي اخيـر، کـاربرد آفـتکششـود. در سـالهـا مـيزا از جمله ويـروسطريق انتقال عوامل بيماري
ه جاليز شده اسـت؛ بـه همـين دليـل اسـتفاده از ترکيبـات جديـد بـه منظـور کـاهش مقاومـت و کنتـرل مـوثرتر ايـن آفـت ضـروري شت

ــي ــوم ــپيروتترامت )موونت ــتکش اس ــب آف ــر دو ترکي ــق اث ــن تحقي ــد. در اي ــيSC 240 ®باش ــد )تپک ( روي WG 50 ®( و فلونيکامي
ترامت يـک حشـره کـش سيسـتميک جديـد اسـت کـه بـراي کنتـرل آفـات حشرات بالغ شته جاليز مـورد بررسـي قـرار گرفـت. اسـپيروت

مکنده تهيه شده است و بـه گـروه شـيميايي  فـرآورده هـاي آروماتيـک اسـپيرو تترونيـک اسـيد تعلـق دارد و موجـب کـاهش معنـي دار 
آفـتکش هـاي شـيميايي  شـود. فلونيکاميـد بـه گـروه پيريـدين کربوکسـاميد تعلـق دارد. گـروه جديـدي ازدر بيوسنتز کلـي ليپيـدها مـي

رود. سـازوکار اصـلي حشـره کشـي فلونيکاميـد گرسـنگي هاي مقـاوم بـه سـاير حشـره کـش هـا بـه کـار مـياست که براي کنترل شته
ناشي از بازدارندگي نفوذ اسـتايلت بـه درون بافـت هـاي گيـاهي مـي باشـد. آزمايشـات در شـرايط آزمايشـگاهي )درون اتاقـک رشـد بـا 

ــاي  ــت نســبي درجــه س 26±2دم ــوري  65±5لســيوس، رطوب ــت. آزمايشــات  16:8درصــد و دوره ن ــاريکي و روشــنايي( صــورت گرف ت
هـا باسـري رقـت هـايي از هرحشـره کـش وبـه   روش کـشدرصـد هـر يـک از آفـت 50زيست سـنجي بـراي تعيـين غلظـت کشـنده 

 72ز صــورت گرفــت. تلفــات بعــد از وري بــا اســتفاده از بــرگ خيــار رقــم نگــين روي جمعيــت هــاي کــرج و بيرجنــد شــته جــاليغوطــه
  50LCمحاسـبه شـد. نتـايج  نشـان داد کـه ميـزان  plus-poloبـا روش پروبيـت و   نـرم افـزار   50LCساعت ارزيـابي شـد. مقـادير 

ليتــر ميلــي گــرم مــاده مــوثره بــر  162و 97/289اي( بــه ترتيــببــراي اســپيروتترامت و فلونيکاميــد در جمعيــت کــرج )جمعيــت گلخانــه
ــود. د ــب ب ــه ترتي ــه اي( ب ــت مزرع ــد )جمعي ــت بيرجن ــراي جمعي ــزان ب ــن مي ــه اي ــالي ک ــوثره  91و16/201ر ح ــاده م ــرم م ــي گ ميل

برليترمحاسبه شد جمعيت بيرجند به طور معنـي داري نسـبت بـه دو آفـت کـش حسـاس تـر از جمعيـت کـرج بـود. بـا توجـه بـه اينکـه 
ــــــد اسپ ــــــايي مانن ــــــتکش ه ــــــود و آف ــــــه اي ب ــــــت گلخان ــــــک جمعي ــــــرج ي ــــــت ک ــــــيفن وجمعي  يرومس

پي متروزين هرچند به طور کوتاه مدت در ايـن گلخانـه بـر عليـه سـفيد بالـک و شـته  اسـتفاده مـي شـد؛ بنـابراين بـه نظـر مـي رسـد 
که مقاومت نسبي ايجاد شـده در جمعيـت کـرج نسـبت بـه جمعيـت بيرجنـد در اثـر مقاومـت تقـاطعي اسـپيروتترامت بـه اسپيرومسـيفن 

روزين باشـد کـه البتـه نيازمنـد بررسـي هـاي دقيـق مـي باشـد. ا توجـه بـه ميـزان بسـيارکم مقـدار مـاده و فلونيکاميد نسبت به پي متـ
موثره مورد استفاده هريـک از آفـتکش هـا ودوره مانـدگاري و حفـاظتي بـاال در درون گيـاه و دوره کـارنس کوتـاه مـدت؛ بـه نظـر مـي 

 ات براي کنترل حشرات مکنده بخصوص شته ها مفيد باشد.رسد استفاده از اين ترکيبات در برنامه هاي مديريت تلفيقي آف

 LC.50شته جاليز، مقاومت، فلونيکاميد، ؛  های کلیدی:واژه
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فرنگی   ی مینوزگوجهپرهی جمعیت شبهای تولید مثلی و رشدروی پارامترتیوسیکالم  گیکشندارزیابی اثرات زیر
Tuta absoluta  (Lep.:Gelechidae) 

  2و حمیده صحرائیان 1، امین صدارتیان جهرمی1مجتبی قانع جهرمی ،1زهره رضائی

 
 پزشکی، دانشکده کشاورزی، یاسوج، ایرانگروه گیاه -1
 حفظ نباتات فارس )شیراز(       -2 

  rezaeizohre92@gmail.com    
 

فرنگي در بسياري از ترين آفات گوجهدر حال حاضر به عنوان يکي از مهم Tuta absoluta (Meyrick)فرنگي ي مينوز گوجهپرهشب
ي زندگي حشرات مفيد غير و اثرات نامطلوبي روي دوره هاکشمقاومت به آفتمشکالت مختلفي )شود. هاي دنيا و ايران محسوب ميکشور

منظور يافتن راهکارهاي جديد را در برنامهدنبال داشته است، لزوم جستجو بهمنظور کنترل اين آفت بهها بهکشهدف( که استفاده از آفت
   50SPاز سم تيوسيکالم )اويسکت( % 10LCو  50LC ،30LC ،20LCمقادير در اين پژوهش، نمايد. هاي مديريتي تلفيقي آفت آشکار مي

 30LC ،20LCهاي در غلظت تيوسيکالمگي کشنداثرات زير ام، محاسبه گرديد. سپسپيپي 234و  315، 391، 557ماده موءثره به ترتيب 

به وري غوطهفرنگي به روش هاي گوجههاي زيستي اين آفت مورد بررسي قرار گرفت. برگو شاهد )آب مقطر( روي پارامتر  10LCو 

ي سلسيوس و درجه 25 ± 2 ها در شرايط آزمايشگاهي با دمايهاي سن چهار در روي برگکشنده آغشته و سپس الروهاي زيرغلظت
عدد  20ي کامل نگهداري شدند. تعداد ساعت تاريکي تا ظهور حشره 8ساعت روشنايي و  16ي نوري درصد و دوره 65 ± 5رطوبت نسبي 

توسط هر ي ظاهر شده در هر تيمار به صورت تصادفي انتخاب و همراه با يک فرد نر جفت شدند. تعداد نتاج توليد شده هاي مادهپرهاز شب
ي جدول زندگي هاي مربوط به نتاج  با استفاده از روش تجزيهآناليز داده .ماده در هر روز تا زمان مرگ آخرين فرد شمارش و ثبت گرديد

طور معنيريزي روزانه، بههاي زيستي از قبيل باروري کل و ميزان تخمفراسنجه ي زيستي صورت پذيرفت.مرحله -ي سن دوجنسي ويژه

 30LCترين ميزان آن در )تخم/ ماده( و کم 41/257ترين ميزان باروري در تيمار شاهد برابر با  ، بيشبر همين اساس کاهش يافتند.داري 

، 12/19، 66/21 به ترتيب 30LCو  10LC ،20LCهاي شاهد، ريزي روزانه در تيمار)تخم/ ماده( محاسبه گرديد. تخم  84/62برابر با 
( و نرخ r(، نرخ ذاتي افزايش جمعيت )0Rهاي رشدي جمعيت شامل نرخ خالص توليد مثل )ثبت شد. فراسنجه )روز( 10/10و  11/12

در مقايسه با شاهد کاهش نشان دادند. اما متوسط مدت زمان يک نسل در مقايسه با شاهد افزايش داشت.  (λ)متناهي افزايش جمعيت  
 روز(ماده/ماده/ 050/0) 30LCو  روز(ماده/ماده/ 140/0هاي شاهد )به ترتيب در تيمار يتترين مقادير نرخ ذاتي افزايش جمعترين و کمبيش

عالوه بر  روز( محاسبه گرديد.ماده/ماده/) 084/0و  113/0يب برابر با نيز به ترت 20LCو  10LCمقدار اين پارامتر در تيمارهاي  دست آمد.به
 روز( در تيمار شاهد متغير بود.ماده/ماده/) 055/1تا  30LCروز( در تيمار ماده/ماده/) 150/1اين، مقادير نرخ متناهي افزايش جمعيت از 

 يمقادير ثبت شده کاهش يافت. 30LCماده( در تيمار ماده/)  572/8ماده( در تيمار شاهد به ماده/)  91/ 6ل از مثنرخ خالص توليدمقادیر 
نتايج حاصل از اين به دست آمد.   متغير بود 30LCر )روز( در تيما 86/39اهد تا )روز( در تيمار ش 26/32نيز از  متوسط مدت زمان يک نسل

 مورد استفاده قرار گيرد.فرنگي ي مينوز گوجهپرهشبهاي مديريت تلفيقي در برنامهتواند پژوهش مي

 هاي زيستي.سنجي، جدول زندگي دو جنسي، فراسنجهزيست های کلیدی:واژه

  

mailto:rezaeizohre92@gmail.com
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 Cucumisدر پاسخ به تغذیه از هشت ژنوتیپ خیار  Aphis gossypiiزی تغییر در فعالیت استرا

  1و محمد مهرآبادی 2نوه، وحید حسینی1پور، سعید محرمی1زادهنازنین دریانی

 کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس شناسی کشاورزی، دانشکدهگروه حشره -1

 رانته دانشگاه طبیعی منابع و کشاورزی پردیس گیاهپزشکی، گروه-2 

n.doryanizadeh@gmail.com 

 

هاي ي اين آفت از گياه و انتقال ويروساست. تغذيه Aphis gossypii Gloverجاليز،  زاي کدوئيان در دنيا شتهيکي از آفات خسازت
رات شود. در تکامل همراه، گياهان و حش( توسط اين آفت باعث خسارت به گياه ميCMVگياهي از جمله ويروس موزائيک خيار )

هاي دفاعي ي گياهخوار مکانيسماند. گياهان در برابر حملههاي دفاعي يکديگر کسب نمودهراهکارهايي را براي مقابله با سيستم
کنند، حشرات ي گياهخوار القا ميهاي گياهي تغييرات فيزيولوژيکي در حشرهمورفولوژيکي و شيميايي دارند. در دفاع شيميايي، آللوکميکال

ي جاليز زدا مانند استرازهاي کل. شتههاي سممقابله با اين سيستم دفاعي، راهکارهاي مختلفي دارند از جمله تغيير در فعاليت آنزيمنيز براي 
هاي مختلف به دليل قرار گرفتن در معرض ي ميزباني وسيعي دارد بنابراين ممکن است ميزان استرازهاي آن پس از تغذيه از ميزباندامنه

ي جاليز در پاسخ به تغذيه از هشت ژنوتيپ ها تغيير کند. از اين رو در اين پژوهش فعاليت استرازهاي کل شتهي از آللوکميکالتعداد زياد
درصد و  60 ± 5ي سلسيوس، رطوبت نسبي درجه 25 ± 1اي در دماي ها در شرايط در شرايط گلخانهگيري شد. گياهان و شتهخيار اندازه

ها از کلني به هر سازي حشرات براي تست آنزيمي، آنداري شدند. براي آمادهروشنايي و هشت ساعت تاريکي نگهساعت  16ي نوري دوره
آوري شدند. فعاليت استراز کل در سن جمعهاي بالغ همها منتقل شدند و سه نسل را روي هر يک سپري کردند. سپس شتهيک از ژنوتيپ

دقيقه در  15نفتول آزاد شده به صورت پيوسته به مدت -گيري شد. مقدار جذب آلفانفتيل اندازه-ااين پژوهش با  استفاده از سويستراي آلف
هاي پرورش يافته روي اين داري بين فعاليت آنزيمي شتهنانومتر و با استفاده از ميکروپليت ريدر خوانده شد. اختالف معني 450طول موج 

هاي هرمزگان، بوشهر، گيالن، خيار چنبر ، گيرتاپ، (. فعاليت آنزيمي روي ژنوتيپP= 67.001,  7,23F .0 >05ها وجود داشت )ژنوتيپ
گرم پروتئين ميکرومول برميلي  020/8و  671/8، 735/23، 939/23، 183/31، 365/27،  937/28، 682/22نگين ،  پويا و سپهر به ترتيب 

توليد کرده  و ارقام پويا و  A. gossyipiiي تري در پاسخ به تغذيههاي بيشبر دقيقه بود. طبق نتايج حاصل احتماالً خيارچنبر آللوکميکال
ي آلي، ها مانند سموم فسفرهکشاند. اين آفت به بسياري از آفتزدا به اين آفت داشتههاي سمتري در القاي آنزيمسپهر، توانايي کم

هاي ديگري مانند استفاده از ارقام توان روشکل در مديريت اين آفت ميها و پيروتروئيدها مقاوم شده است. براي غلبه بر اين مشکاربامات
هاي هاي مشابهي درگير هستند. بنابراين ميزبانهاي شيميايي آنزيمکشهاي گياهي و حشرهزدايي آللوکميکالمقاوم را تلفيق نمود. در سم

زمان از سموم شيميايي با ي همگذارد. استفادهزداي آفت تأثير مييم سمها بر فعاليت آنزمقاوم با دارا بودن مقادير متفاوتي از آللوکميکال
ها را افزايش دهد. در نتيجه کشتواند سرعت بروز مقاومت افت به آفتکنند، ميزدا در  آفت القا ميهايي که مقادير زيادي آنزيم سمژنوتيپ

 هاي فيزيولوژيکي آفت نيز در نظر گرفته شود.وم بر جنبههاي مديريت تلفيقي بايد اثر غير مستقيم گياهان مقادر برنامه

 .، خيارAphis gossypiزدا،  استراز کل، آللوکميکال، آنزيم سم های کلیدی:واژه
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 .Bدر تخمدان ماده های بالغ  JHهای دخیل در مسیر سیگنالینگ روی بیان ژن kr-h1تاثیر خاموشی ژن 

germanica 

 ی و شاویر بلس، علیرضا بندانمحبوبه نقدی

 Mگروه گیاهپزشکی ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، 

  انستیتیو بیولوژی تکاملی، دانشگاه پومپئوفابرا، بارسلونا، اسپانیا
ahboubehnaghdi@ut.ac.ir 

 

اماکن مسکوني،  بهداشتي درآفات مهمترين ، يکي از Blattella germanica (L.) (Blattaria: Blattellidae)سوسري آلماني، 
هاي بيماريزاي تجاري و صنعتي در ايران است. اين آفت از هر گونه مواد غذايي گياهي، حيواني و انساني تغذيه مي کند و مي تواند پاتوژن

شود. امروزه ها ميکشبه گسترش مقاومت اين گونه به حشره کشهاي شيميايي منجرمهمي را انتقال دهد. استفاده گسترده از حشره
يک روش  RNAiکشها را حل نمايد. تواند مشکالت اقتصادي و محيطي حشرهاست، مي IPMکه بر اساس  RNAiتداخل تکنولوژي 

واند طوري طراحي شود تکند و ميکش زيستي بالقوه است و براي توالي هدف خيلي اختصاصي عمل ميحدواسط جذاب بعنوان يک حشره
در متامورفوز و توليد مثل حشرات دخيل  (JHهاي غير هدف اثر نامطلوب نداشته باشد. مسير سيگنالينگ هورمون جواني )که براي گونه

را در حشرات انتقال  JHاست و سيگنال  Metو ژن  JH( يک فاکتور رونويسي در پايين دست kruppel-homolog1) kr-h1است. 
 .Bسيستميک سرکوب شد. کلوني   RNAiبا استفاده از   kr-h1 mRNAدر توليد مثل،  kr-h1راي مشخص شدن نقش دهد. بمي

germanica ( بر روي غذاي خشک سگPanlab 125C3 و آب درتاريکي در دماي )درصد پرورش  60-70و رطوبت نسبي  30±1
شده تزريق شد و مجددا تزريق در روز سوم تکرار شد. براي شاهد، هاي بالغ تازه ظاهر به شکم ماده dskr-h1ميکروگرم  2يافت. دز 

در روز پنجم بالغين  JHهاي دخيل در سيگنالينگ تيمار شدند. تشريح و آناليزهاي ترنسکريپتومي ژن dsMockها با دز مشابه با ماده
 Quantitative real time PCR (qRT-PCR)انجام شد. واکنش هاي  cDNAکل از تخمدان و سنتز  RNAانجام شد.  استخراج 

 iQ5با استفاده از دستگاه BgActin-5cنسبت به بيان ژن  mRNAانجام شد. ميزان  SYBR Greenدر سه تکرار با استفاده از 

Real-Time PCR Detection System (Bio-Rad Laboratories) آزمون ها با استفاده از تعيين شد. تمام دادهT  و نرم
در روز پنجم تعيين  dskr-h1هاي تحت تيمار در تخمدان ماده kr-h1 mRNAو اکسل آناليز شدند. ميزان  Rest (2009)افزارهاي 

منجر  kr-h1. سرکوبي بيان (p˂0.05) درصد، به طور معني دار، کمتر است 39شد. نتايج نشان داد که ميزان بيان آن در مقايسه با شاهد 
( در اجسام چربي به Vgموجب سرکوبي بيان ويتلوژنين ) kr-h1 RNAiان شد. متعاقبا در تخمد Metدرصدي بيان  5/12به کاهش 

به طور معني داري محتوي کل پروتئين تخمدان، رشد اووسيت هاي پايه و  kr-h1 RNAi، درصد شد. از نقطه نظر فنوتيپي 31ميزان 
 .Bدر تخمدان  JH ن ضروري براي انتقال سيگنال توليد مثلييک ژ kr-h1اندازه تخمدان ها را در مقايسه با شاهد کاهش داد. بنابراين 

germanica  است. اين نتايج  احتمال استفاده ازsiRNA/dsRNA متابوال و کنترل ها در حشرات هميرا براي مطالعات عملکردي ژن
 کند.اين آفت در آينده را بيشتر نمايان مي

 Blattella germanica ،kruppel-homolog1 ،.RNAiهورمون جواني،  های کلیدی:واژه
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 آرد، ایمدیترانه پرهشب بالغ و الرو مراحل روی تدخینی کش آفت عنوان به گیاهی اسانس چند تاثیر

Ephestia kuehniella  

 3معیری صراف حمیدرضا و2کاوسی اورنگ ،1ابراهیمی سارا

تادیار و دانشیار گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، به ترتیب دانشجوی کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی، اس -3و  2، 1
 دانشگاه زنجان

Ebrahimi.s69@chmail.ir 

 

ترين آفات انباري يکي از مهم Ephestia kuehniella Zeller. (Lepidoptera: Pyralidae) اي آرد با نام علميپره مديترانهشب
و اثرات زيان آور روش کنترل شيميايي، همچنين محدوديت کاربرد ترکيبات  باشد. با توجه به معايبهاي آن ميروي غالت و فراورده

هاي متکي بر استفاده از هاي جايگزين کنترلي بويژه روششيميايي در محصوالت انباري براي کنترل اين آفت، تالش براي يافتن روش
 Menthaسميت تدخيني سه اسانس گياهان نعناع فلفلي هاي اخير بسيار مورد توجه بوده است. در اين تحقيقهاي گياهي در سالکشآفت

piperita L.  زيره سبز Cuminum cyminum L. و پونه Mentha pulegium L.  ،روي  تهيه شده از شرکت باريج اسانس

سلسيوس،  درجه 27±2هاي سن اول سه روزه و حشرات بالغ يک تا دو روزه بيد آرد مورد بررسي قرار گرفت. آزمايشات در دماي الرو

ها به همراه حالل روي کاغذ صافي تعبيه شده در هاي مشخصي از اسانسدرصد و تاريکي دائم انجام شد. غلظت 60±5رطوبت نسبي 
کشي براي هر قسمت داخلي درب ظروف آزمايش ريخته شد. پس از تبخير حالل درب ظروف گذاشته شد. در آزمايشات مربوط به الرو

ميکرو ليتر بر ليتر هوا روي  7/21برابر با   90LCو  55/7برابر با  50LCالرو استفاده شد. اسانس پونه با  10ر تکرار تيمار پنج تکرار و در ه
 26/15برابر با  50LCمرحله الروي داراي باالترين سميت  بود. دو اسانس گياهي ديگر شامل نعناع فلفلي و زيره سبز هر يک به ترتيب با 

ميکروليتر بر ليتر هوا در درجات دوم و سوم سميت قرار داشتند. براي  47/234و  96/122برابر با    90LCيتر هوا و ميکروليتر بر ل 99/52و 
دهنده وجود اختالف معني دار بين هر درصد استفاده شد. نتايج نشان 95مقايسه تيمارها از روش نسبت سميت کشندگي در سطح احتمال 

تکرار و هر تکرار شامل دو حشره نر و ماده  25ها روي حشرات بالغ براي هر تيمار سي سميت اسانسسه اسانس مورد آزمايش بود. در برر
برابر با  LC 50 دهنده سميت باالي اسانس پونه در اين مرحله بود. در اين مورد نيز اسانس پونه بادر نظر گرفته شد. نتايج آزمايشات نشان

برابر با  50LCليتر هوا نسبت به دو اسانس ديگر شامل نعناع فلفلي و زيره سبز هر يک بترتيب با  ميکروليتر بر 5/6برابر با    90LCو  57/2
ميکروليتر بر ليتر هواباالترين سميت را داشت. تفاوت ميزان سميت  98/16و  17/10برابر با    90LCميکروليتر بر ليتر هوا و  35/5و  04/4

ار بود. هر سه اسانس بويژه اسانس پونه قابليت کنترل اين آفت را نشان دادند. از آنجايي که ها روي مرحله حشره کامل نيز معني داسانس
حساسيت مرحله حشره کامل بيشتر است و در محصوالت انباري مانند آرد آستانه زيان اقتصادي بسيار پايين است استفاده از اين اسانس ها 

 توليد مثل کننده اميدوار کننده به نظر مي رسد.به منظور پيشگيري از آلودگي با ازبين بردن مرحله 

 آفت انباري، کنترل آفات، زيست سنجي. های کلیدی:واژه
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 Plodiaای و آزادیراختین روی شاخص های تغذیه Bacillus thuringiensisتأثیرهای انفرادی و ترکیبی 

interpunctella Hübner (Lep.: Pyralidae) 

 قدیر نوری قنبالنی ، احسان برزویی، آرمان عبدالملکی ودی، زهرا عابمهدیه جعفری جاهد

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.
 m.jafary@uma.ac.ir 

 

هاي شديد اقتصادي را در نتيجه خسارت تواند زيانمي Plodia interpunctella Hübnerآلودگي محصوالت انباري به وسيله 
يک تغذيه کننده  P. interpunctellaجايي که اي مستقيم و به صورت غيرمستقيم از طريق کاهش کيفيت ايجاد کند. از آنتغذيه

 :Bacillus thuringiensis (Berliner) subsp. kurstaki (Bacillalesکشي سطحي از قبيل باشد؛ تيمارهاي حشرهخارجي مي

Bacillaceae) عنوان جايگزين يا مکمل براي مديريت تلفيقي اين آفت مورد حمايت قرار گرفته است. الروهاي و/يا آزاديراختين به
ساعت )روشنايي:  8: 16درصد و دوره نوري  65 ± 5درجه سلسيوس، رطوبت نسبي  27 ±1پره هندي روي غذاي مصنوعي در دماي شب

اي الروها هاي تغذيهو/يا آزاديراختين، شاخص Btپرورش داده شدند. به منظور بررسي اثرات طوالني مدت درمعرض قرارگيري با تاريکي( 
 9/155و  7/341ترتيب )به 30LCهاي هاي غذايي محتوي غلظتاندازي کرده روي جيرهتعيين شد. الروهاي سن سوم تازه پوست

و آزاديراختين )به صورت انفرادي و ترکيبي( و نيز  Btليتر( ميکروگرم بر ميلي 1/241و  4/490ترتيب )به 50LCليتر( و/يا ميکروگرم بر ميلي
آوري و براي مانده جمعکش، الروهاي زندهروز درمعرض قرارگيري با حشره 5روي جيره غذايي شاهد مورد تغذيه قرار گرفتند. بعد از 

 30LCکه روي جيره غذايي محتوي غلظت  P. Interpunctellaنتايج نشان داد الروهاي  اي استفاده شدند.هاي تغذيهآزمايش شاخص
دست آمده را در مقايسه با الروهاي کنترل درصدي در وزن به 71درصدي در غذاي خورده شده و کاهش  22تغذيه شدند کاهش  Btاز 

درصدي در غذاي خورده  28زاديراختين تغذيه شدند کاهش آ 30LCطور مشابه، الروهايي که روي جيره غذايي محتوي غلظت داشتند. به
 30LCهاي دست آمده را در مقايسه با شاهد داشتند. الروهايي که روي جيره غذايي محتوي غلظتدرصدي در وزن به 71شده و کاهش 

شاهد نشان دادند. سطح غذاي ( را نسبت به %79دست آمده )( و وزن به%31کش بودند، کاهش بيشتري در غذاي خورده شده )هردو حشره
کش تغذيه شدند هردو حشره 50LCو  30LCهاي هاي غذايي محتوي غلظتدست آمده بين الروهايي که روي جيرهخورده شده و وزن به

 .P( سنين سوم RGRو  AD ،CI ،ECI ،ECD ،RCRاي )هاي تغذيهداري نداشتند. شاخصهاي آماري معنيتفاوت

interpunctella جيره غذايي محتوي  که رويBt غلظت( 30هايLC  50وLC30هاي ( يا آزاديراختين )غلظتLC  50وLC يا هردوي )
Bt غلظت( 30هاي و آزاديراختينLC  50ياLC تغذيه شده بودند، بهاز هر حشره )داري کمتر از الروهاي شاهد بود. همچنين، طور معنيکش

( درمعرض قرار گرفته بودند، نسبت به 30LC( يا آزاديراختين )غلظت 30LC)غلظت  Bt وسيلهاي الروهايي که فقط بههاي تغذيهشاخص
کش( در معرض قرار گرفتند، باالتر بود. اين نتايج از هر حشره 50LCيا  30LCهاي و آزاديراختين )غلظت Btوسيله هردوي هايي که بهآن

هاي تبديل غذاي خورده شده به وزن بدن، کارايي بيشتري را نسبت دوره دهد که الروهاي تغذيه شده روي جيره غذايي شاهد، درنشان مي
 و آزاديراختين داشتند. Btبه الروهاي تغذيه شده روي جيره غذايي محتوي 

 کش زيستي، تأثير زيرکشندگي.پره هندي، حشرهشب های کلیدی:واژه
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 و Cockerell aurantii Pulvinariaت، بالشک معمولی مرکبا یک سن پوره روی گیاهی هایکشآفت اثر مقایسه

 Cryptolaemus montrouzieri Mulsant کفشدوزک شکارگر آن،

 

 1پورو حبیب عباسی 2کناری، لیال دوستدار کل1امیرحسین طورانی ،1سعید حیدری

 

 پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایرانه گیاهگرو -1
 پزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایرانگروه گیاه -2 

saeid heidari391@yahoo.com  
 

باشد. اين آفت هاي اخير ميترين آفت مرکبات شمال در سالمهم Pulvinaria aurantii Cockerellبالشک معمولي مرکبات،        
هاي جوان از شيره گياهي تغذيه کرده و در تراکم باال در شرايط مازندران داراي دو نسل در سال بوده و با استقرار روي برگ، ميوه و شاخه

هاي مولد شود. همچنين با دفع عسلک موجب رشد قارچان ميهاي جوموجب ضعف کلي ميزبان، ريختن ميوه و برگ و خشک شدن شاخه
 Cryptolaemusکريپت يا کريپتولموس )کفشدوزک  شود.دوده )فوماژين( روي سطح گياه و کاهش سطح فتوسنتز گياه مي

Mulsantmontrouzieri  ) تخم بالشکهاي درون کيسه تخمباشد که در مرحله الروي و بلوغ از مي آفتاز شکارگرهاي مهم اين 
 هايکشحشرهبار دليل آثار زيانباشد. بههاي مديريت اين آفت ميترين روشکنترل شيميايي از رايجعالوه بر اين، نمايد. تغذيه مي

در اين پژوهش، سميت تماسي چند  .رسدراهکاري امن و مناسب براي کنترل اين آفت به نظر مي يهاي گياهکششيميايي، استفاده از آفت
يب متفاوت روي پوره سن يک بالشک معمولي مرکبات و حشرات کامل کفشدوزک کريپت مورد بررسي قرار گرفت. تيمارهاي مورد ترک

در هزار  5/2و  2، 5/1در هزار، پاليزين  5/2و  2، 5/1در هزار، پاليزين  10و  9، 8، 7، 6، 5درهزار، دايابون  10مطالعه شامل مايع ظرفشويي 
تحت شرايط در هزار و شاهد )آب( بودند. آزمايش  2در هزار، دورسبان  1در هزار + صابون  3و  2ر هزار، تنداکسير د 5+ روغن سيترول 

در قالب طرح کامالً تصادفي با سه تکرار براي هر تيمار انجام شد، که در ( درصد 60و رطوبت نسبي  لسيوسدرجه س 25±  5) آزمايشگاهي
شمارش  عدد حشره کامل کفشدوزک کريپت روي هر برگ مرکبات قرار داده شد. 10ک بالشک و عدد پوره سن ي 50هر تکرار تعداد 

هاي مختلف از تيمارهاي ذکر شده صورت گرفت. ليتر روي برگ( با غلظتميلي 10پاشي )ساعت پس از محلول 24 ،زنده و مرده حشرات
 10و  9هاي سن يک بالشک مرکبات در تيمار دايابون و مير در پوره ها نشان داد بيشترين درصد مرگنتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده

درصد( مشاهده شد. در مورد کفشدوزک کريپت  34در هزار ) 5/1درصد( و کمترين آن به غير از شاهد در تيمار پاليزين  100در هزار )
در هزار  2در هزار، پاليزين  5درصد( و دايابون  66/76در هزار ) 2بيشترين و کمترين درصد مرگ و مير به ترتيب در تيمارهاي دورسبان 

رسد با توجه به نظر ميداري مشاهده نشد. بهچنين به جز تيمار دورسبان در ديگر تيمارها اختالف معنيدرصد( مشاهده شد و هم 33/3)
عدم اثر سوء روي کفشدوزک کريپت  در هزار، کنترل موثري روي بالشک معمولي مرکبات و 10و  9نتايج بدست آمده، تيمارهاي دايابون 

 توانند جايگزين مناسبي براي سموم شيميايي پر خطر در کنترل آفت باشند. دارند و مي

 مرگ و مير، دايابون. مرکبات، بالشک معمولي مرکبات، تيمارهاي شيميايي،های کلیدی: واژه
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 Blattella germanicaهای بالغ در ویتلوژنسیس ماده Metاثر خاموشی ژن 

 ، علیرضا بندانی و شاویر بلسمحبوبه نقدی

 گروه گیاهپزشکی ، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران،
  انستیتیو بیولوژی تکاملی، دانشگاه پومپئوفابرا، بارسلونا، اسپانیا

Mahboubehnaghdi@ut.ac.ir 

 

، يک آفت مهم شهري در دنيا و ايران است. اين گونه Blattella germanica (L.) (Blattaria: Blattellidae) سوسري آلماني،
شود. اقتصادي مي بعلت استفاده از هر گونه محصوالت کشاورزي در انبارها و مناطق مسکوني و انتقال انواع بيماريها، باعث خسارت شديد

هاي شيميايي است. بعلت هزينه هاي باالي اقتصادي و محيطي کشس استفاده از حشرههاي کنترلي عمدتا بر اسااکثر تکنيک
ضروري است. در  IPMهاي مديريتي جديد آفت بر اساس ها، گسترش استراتژيکشهاي مقاوم به حشرهها و گسترش جمعيتکشحشره
هاي حياتي نشان داده است. از طريق خاموشي ژن اي( پتانسيل زيادي در کنترل آفات حشرهRNAi) RNAهاي اخير، تداخل در سال

RNAi طور اختصاصي از طريق معرفي يک فرايند سلولي است که در آن بيان ژن هدف بهdsRNA شود. باز داشته مي(Met) 

Methoprene-tolerant ( رسپتور هورمون جوانيJH است و در مسير سيگنالينگ )JH  نقش ضروري دارد. براي تعيين نقشMet  در
سيستميک سرکوب شد. کلوني سوسري آلماني روي غذاي خشک سگ  RNAiبا استفاده از  mRNA Metويتلوژنسيس، ميزان 

(Panlab 125C3 و آب درتاريکي در دماي )ميکروگرم  2درصد پرورش يافت. دز  60-70گراد و رطوبت نسبي درجه سانتي 30±1
dsMet ها در روز سوم با همادشد و مجددا اين  هاي بالغ تازه ظاهر شده تزريقبه شکم مادهdsMet هايي که با دز تيمار شدند. ماده
کل  RNAهاي بالغ بررسي شد. استخراج در روز پنجم ماده dsRNAتيمار شدند بعنوان شاهد استفاده شدند. اثرات  dsMockمشابه با 

در سه تکرار با استفاده از  Quantitative real time PCR (qRT-PCR)انجام شد. واکنش هاي  cDNAاز اجسام چربي و سنتز 
SYBR Green  انجام شد. ميزانmRNA  نسبت به بيان ژنBgActin-5c  با استفاده از دستگاهiQ5 Real-Time PCR 

Detection System آزمون ها با استفاده از تعيين شد. دادهT  و نرم افزارهايRest (2009) ان داد که و اکسل آناليز شدند. نتايج نش
درصد کمتر بود. متعاقبا  67در مقايسه با شاهد،  Metشد و بيان  Met mRNAهاي بالغ باعث سرکوبي موثر به ماده dsMetتزريق 

Met RNAi هاي پايين دست دار ميزان بيان ژنموجب کاهش معنيMet  نظيرkr-h1  وE93 هاي بالغ پنج روزه در اجسام چربي ماده
باعث کاهش معني  Met RNAiرا در اجسام چربي به طرز شديدي کاهش داد. از لحاظ فنوتيپي  Vg mRNAان گرديد و همچنين ميز

براي انتقال  Metاين هاي پايه، اندازه تخمدان و توليد کيسه تخم در مقايسه با شاهد گرديد. بنابردار پروتئين کل تخمدان، رشد اووسيت
ضروري است. با توجه به نقش کليدي هورمون جواني در ويتلوژنسيس و   B. germanicaچربيدر اجسام  JHسيگنال ويتلوژنيک 

ميتواند ژن کانديد مناسبي به  Metهاي احتمالي دخيل در مسير سيگنالينگ ويتلوژنيک هورمون جواني، روي عملکرد ژن RNAiمطالعات 
 در آينده باشد.  RNAiبا استفاده از تکنيک  B. germanicaعنوان جايگاه هدف بالقوه براي کنترل 

 .RNAiو  Blattella germanica ،Methoprene-tolerantويتلوژنسيس،  های کلیدی:واژه
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های چریش، سیتووت، سوپر اویل، ولک و  ترکیبات آفتکش رایج برای کنترل سفید بالک گلخانه مقایسه اثر روغن

Trialeurodes vaporariorum (Hem.: Aleyrodidae) روی رز 

 5و  سجاد نیازی 4، علی امیری 3سعید جوادی خدری  2،  محمد خانجانی1حسینی نیااصغر 

 مربی پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ایران و دانشجوی دکتری دانشگاه بو علی سینا، همدان،  -1
  ، ایراناستاد دانشگاه بوعلی سینا، همدان-2
 دانشجوی دکتری دانشگاه بو علی سینا، همدان،-3

  توسعه روستایی، دانشگاه تهران ارشد کشاورزی،کارشناس -4
 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بو علی سینا، همدان-5

asghar.hosseini.nia@gmail.com 
 

رز در دنيا است.  يکي از آفات مهم Trialeurodes vaporariorum (Westwood), (Hem.: Aleyrodidae) بالک گلخانهسفيد
بالغ و مراحل ثابت )پوره سن  روي حشره هاي رايجکشها و حشرهها در کنترل اين آفت، اثر نرخ مرگ و مير روغنبا توجه به اهميت روغن

تکرار مقايسه گرديد. قلمه هاي  سه و تيمار  20با  هاي کامل تصادفيدر قالب بلوک ايروي رز در شرايط گلخانه ( آفتدوم، سوم و شفيره
کاشته شد لذا  رز قلمه نه 0.5mو فاصله کرت ها  21m با مساحت کرتدر هر .انتخاب شد  ) Apollo) Rosa hybridaرز از رقم آپلو

هاي آلوده جمع آوري و پس از تعيين گونه روي بوته هاي رز پرورش داده شد. هر  بالک از گلخانهدرختچه رز داشت. سفيد 27هر تيمار 
هاي آلوده با سمپاش موتوري ماه پس از آلوده سازي، تيمارها روي بوتهمرحله ثابت آفت آلوده شد. يک  30رز يکساله با  بوته

ها با پالستيک جدا شدند. مراحل ثابت آفت از پشت سه برگچه جدا پاشي کرتقبل از محلول. الکترواستاتيک کوله اي محلول پاشي شدند
هفت روز بعد از تيمار شمارش گرديدند. سه برگچه ( يک روز قبل و 10Xاز نوک بوته با استريوميکروسکوپ ) cm 25و 20، 15شده از 

ها يک روز قبل و هفت روز بعد از ( از پشت برگچه2.5Xده سانتيمتري نوک بوته انتخاب و بدون آنکه از بوته جدا شوند با لوپ دستي ) از 
 EC 90)روغن ولک شامل هاتيمار تيلتون به درصد تلفات تبديل شدند.-تيمار، حشرات بالغ شمارش شدند. داده ها به روش هندرسون

به  ml/L 0.5 درصد( EC 80)؛ سوپر اويلدرصد( EC  2.5)دسيس دلتامترين ml/L 0.5به تنهايي و مخلوط با  ml/L 1و  0.5 درصد(
وط به تنهايي و مخل ml/L 0.5و  0.25 درصد(EC 100)الکيل آريل پلي گليکول اتر دلتامترين؛ سيتووت ml/L 0.5تنهايي و مخلوط با 

 ؛دلتامترين ml/L 0.5به تنهايي و مخلوط با  ml/L 1 و 0.5 ،0.25 درصد( EC 99)روغن دانه چريش ؛دلتامترين ml/L 0.5با 
 اسپرومسي فن  ؛ml/L 0.5( درصدEC  2 )سان مايت پريدابن  ؛ml/L 1 (درصد SC 40 )آپلود بوپروفزين ؛ ml/L 0.5دلتامترين 

ها نشان داد که کليه تيمارها با شاهد بودند. نتايج تجزيه واريانس ميانگين دادهپاشي  اهد آبو ش ml/L 0.5( درصد SC 24 )آوبرون
با  دلتامترين ml/L 0.5با مخلوط  ml/L 1روغن دانه چريش درصد بودند. مؤثرترين ترکيب، تيمار  5داري در سطح داراي اختالف معني

درصد به ترتيب براي کنترل مراحل ثابت  81.84و   89.29با تلفات  ml/L 1ين درصد و بعد از آن تيمار بپروفز 91.72و  90.79تلفات 
و  80.32به ترتيب  ml/L  0.5درصد تلفات و پريدابن 64.02و  78.22به ترتيب  ml/L 0.5فن اسپرومسي حشره بالغ بودند.  و

مخلوط با  ml/L 1مرحله بالغ ترکيب روغن چريش بنابراين براي کنترل  درصد تلفات روي مراحل ثابت و حشره بالغ نشان دادند. 82.84
 گردد.  توصيه مي ml/L 1و براي کنترل مراحل ثابت بپروفزين   ml/L 0.5دلتامترين 

 ها.ها، آفت کش: رز، سفيد بالک گلخانه، روغنهای کلیدیواژه
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 Amblyseius swirskiiرگر کشی اسانس فرموله شده نعناع فلفلی روی دو گونه کنه تترانیخید و کنه شکااثر کنه

(Acari: Phytoseiidae)  

 3علیرضا بلندنظرو 2، حمیدرضا صراف معیری2سید حامد چاوشی، 1فرفاطمه پیرایش

 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه-1
 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان-2
 نس، کاشان، ایرانمرکز تحقیقات گیاهان دارویی باریج اسا-3

Chavoshi65@gmail.com 
 

هر دو متعلق به خانواده Panonychus ulmi (Koch) و کنه قرمز اروپايي   Tetrnychus urticae Kochايکنه تارتن دولکه
Tetranychidae و از آفات مهم کشاورزي هستند. کنه شکارگرAthias-Henriot  Amblyseius swirskii  متعلق به خانواده

کند. اخيرا تحقيقات متمرکزي براي هاي گياهخوار و گرده تغذيه ميکوچک، کنه هاي زيادي از بندپايانوزئيده و چندخوار است و از گونهفيت
هاي گياهي و يا مواد موثره آن به انجام رسيده است. در اين کنترل اين آفات به واسطه استفاده از ترکيبات فرموله شده بر اساس اسانس

 .Pو  T. urticaeو روغن کلزا، روي بالغين ماده دو کنه آفت  %5سميت تماسي ترکيب فرموله شده بر اساس اسانس نعناع فلفلي مطالعه، 

ulmi هاي بالغ کنه شکارگر و نيز مادهA. swirskii  بررسي شد. ترکيب فرموله مورد آزمايش از شرکت باريج اسانس تهيه گرديد. براي
 .Aو  T. urticaeو خيار ) (P. ulmiبرگي سيب ) هايکنه ماده بالغ همسن که در سطح زيرين ديسک 20 سنجي،هاي زيستآزمايشات

swirskiiهاي مورد آزمايش ور شدند. غلظتثانيه غوطه 5متر منتقل و به مدت سانتي 9هاي پالستيکي با قطر ( قرار داشتند، به تشتک
و  800، 600، 400، 200ميکروليتر بر ليتر(، ) 1000و  800، 600، 400، 200رتيب )به ت A. swirskiiو  T. urticae ،P. ulmiبراي 
سنجي از هاي زيستميکروليتر بر ليتر( بودند. به منظور تجزيه و تحليل داده 9000و  4000، 1000، 800، 400ميکروليتر بر ليتر( و ) 2000

درجه سلسيوس،  25 ± 1ها در دماي استفاده گرديد. آزمايش 50LCير جهت تخمين مقاد plus-poloروش تجزيه پروبيت و از نرم افزار 
عدد کنه  20تکرار و هر تکرار با  4ساعت تاريکي انجام شد. هر تيمار با  8ساعت روشنايي و  16درصد و دوره نوري  70 ± 5رطوبت نسبي 

و  38/15، 14/37به ترتيب  A. swirskiiو  P. ulmi ،T. urticaeترين غلظت، ترکيب فرموله مذکور روي ماده بالغ انجام شد. در پايين
درصد تلفات را ايجاد نمودند. درصد تلفات بر اساس نوع ترکيب،  19/74و  46/77، 70/96درصد و در باالترين غلظت به ترتيب  69/11

 .Aنسبت به کنه شکارگر داري حساسيت بيشتري به صورت معني P. ulmiو  T. urticaeهاي غلظت و موجود هدف متفاوت بود. کنه

swirskii  50از خود نشان دادند و مقاديرLC  50بسيار کمتري را دارا بودند. مقاديرLC شده براي بالغين ماده ترکيب فرمولهP. ulmi ،T. 

urticae  وA. swirskii  ميکروليتر بر ليتر محاسبه شد. کنه قرمز اروپايي  4630و  590، 350به ترتيبP. ulmi  و کنه شکارگر کمترين
A. swirskii  50بيشترين مقاديرLC  دهد ترکيب فرموله مورد آزمايش بر مبناي ساعت پس از تيمار دارا بودند. نتايج نشان مي 24را

هاي نسبتا ايمن بوده و پتانسيل قابل توجهي براي مديريت کنه A. swirskiiاسانس نعناع فلفلي و روغن کلزا براي کنه شکارگر 
سنجي در شرايط گلخانه و باغ، بيشتر مورد بررسي قرار هاي زيستبويژه کنه قرمز اروپايي سيب داراست که بايستي با آزمايش گياهخوار،

 گيرد. 

 ، اسانس گياهي.Mentha piperitaسنجي، زيست های کلیدی:واژه
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ن روی سفید بالک های چریش، سیتووت و ولک روی سموم بپروفزین و دلتامتریبررسی اثر سینرژیستی روغن

 Trialeurodes vaporariorum (Hem.: Aleyrodidae)گلخانه ای رز 

 5و سجاد نیازی 4، امیر عربی 3، سعید جوادی خدری2، محمد خانجانی1اصغر حسینی نیا

 مربی پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ایران و دانشجوی دکتری دانشگاه بو علی سینا، همدان -1
 ، ایران  سینا، همدان استاد دانشگاه بوعلی-2
 دانشجوی دکتری دانشگاه بو علی سینا، همدان  -3
  محقق پژوهشکده گل و گیاهان زینتی ایران -4

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بو علی سینا، همدان- -5

،asghar.hosseini.nia@gmail.com 

 

رز ي هاگلخانهيک آفت مهم در   Trialeurodes vaporariorum (Westwood), (Hem.: Aleyrodidae)گلخانه سفيد بالک
هاي چريش، سيتووت و ولک روي مراحل ثابت شامل )پوره دوم، سوم و است. به منظور کنترل اين آفت زيست سنجي روغن دنيادر 

ها بپروفزين روي پورهاي انجام گرفت. به عالوه زيست سنجي دلتامترين روي حشره بالغ و شفيره( و حشره بالغ اين آفت در شرايط گلخانه
و نرخ سينرژيستي هر سه روغن روي دلتامترين و بپروفزين برآورد شد. در زيست سنجي از قفس شفاف پالستيکي حاوي سه برگچه متصل 

ه تهيه و در گلدان ب (Rosa hybrida  Apollo)قلمه رز رقم آپلو  350حشره بالغ استفاده شد. تعداد  30پوره يا  30به بوته و محتوي 
بالک از بوته هاي رز جمع آوري ، تعيين گونه و سپس روي رز پرورش داده شد. هر گلدان با يک برگ )پنج سفيد .کاشته شدند 18cmقطر 

اي بود. تعداد حشرات )بالغ يا ي واجد يک برگ سه برگچهپوره آلوده شدند. هر گلدان شامل يک قفسه 200برگچه( داراي تعداد تقريبي 
سنجي بر اساس هاي الزم براي زيستي غلظتعدد در نظر گرفته شد. تعيين محدوده 150عدد  و براي هر تيمار   30فس پوره( در هر ق

ثانيه  5درصد با فاصله لگاريتمي براي پنج غلضت برآوردشد. هر برگ به مدت  75تا  25ميري  وروش رابرتسون و پريسلر براي مرگ 
پالستيکي با يک برگ سه  حشره بالغ يک روزه براي يک تکرار درون يک قفس 30اعت بعد ور شدند و يک سها غوطهدرون محلول

برگچه اي متصل به بوته رها شد. يک روز پس از تيمار حشره بالغ قفس ها از بوته جدا و به آزمايشگاه منتقل شدند و حشرات مرده 
شد و با استريوميکروسکوپ با بزرگنمايي  ها، قفس ها از بوته جداشمارش گرديد. ولي براي پوره هاي مرده يک هفته بعد از تيمار برگ

(10X.شمارش شد )  50نتايج نشان داد کهLC  هاي چريش، سيتووت و ولک براي حشره بالغ به مخلوط دلتامترين با روغن
مير  ودلتامترين در مرگ هاي چريش، سيتووت و ولک روي بود. نرخ سينرژيستي روغن امپيپي  639.07و  290.51، 417.55ترتيب

ها در مخلوط با ترين اثر سينرژيستي محلول بپروفزين در کنترل پورهبرآورد گرديد. بيش 2.56و  5.45، 3.62حشرات بالغ به ترتيب 
ين بپروفز 50LCمشاهده شد. همچنين  3.55و  4.86،  7.24هاي چريش و ولک به ترتيب با نرخ سينرژيستيسيتووت و بعد از آن روغن

پي پي ام ثبت شد. با توجه به نتايج  559.56و  177.32، 217.26ها به ترتيبهاي چريش، سيتووت و ولک براي پورهمخلوط با روغن
هاي هاي سيتووت، چريش و ولک با دلتامترين براي کنترل شيميايي حشرات بالغ و مخلوط روغنحاصل از اين مطالعه مخلوط روغن

 هاي اين آفت در قالب کنترل تلفيقي آفت قابل توصيه است. نترل پورهمشابه با بپروفزين براي ک

 کش ها، سفيد بالک گلخانه، رز. زيست سنجي، آفتهای کلیدی: واژه
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 شرقیذربایجان آ در استانی قرمز اروپایی کش بایومایت  در کنترل جمعیت کنهکارایی کنه

 2و مسعود اربابی 1داود شیردل

پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات، آموزش و بخش تحقیقات گیاه -1
 ترویج کشاورزی، تبریز، ایران

 پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایرانی تحقیقات گیاهمؤسسه -2
  dshirdel@yahoo.com  

 

 جهان کاريميوه مناطق اغلب در مهم آفات از يکي Panonychus ulmi (Koch) (Acari: Tetranychidae) اروپايي قرمز يکنه
 به کنه اين اهميت به توجه با. باشدشرقي ميسيب در استان آذربايجان ترين آفات درختاناست. در ايران، عمدتا اين کنه يکي از مهم

 شناسايي مستلزم کار اين که گرددمي محسوب آن کنترل روش ترينمهم کشکنه شيميايي ترکيبات از استفاده ،يک يدرجه آفت وانعن
 کشکنهفرانسه( يک  Noguereh)ساخت شرکت ( Biomite) بايومايت .باشدمي آفت اين عليه کارآمدتر و موثرتر شيميايي ترکيبات

ي جنسي کند و نيز جلب کنندهها را کنترل ميي مراحل متحرک کنهاي کليهبا خاصيت ضد تغذيهاست که  با منشاء گياهيارگانيک جديد، 
 منظور به. باشدمي Nerolidolو  Citronellol  ،Geraniol ،Farnesolترکيبي از کشکنهي اين موثره يباشد. مادهها ميافراد نر آن

 هايبلوک طرح قالب در آزمايشي کنه، اين عليه رايج کشکنه ي چندتوصيه شده دزهاي و تبيوماي کشکنه مختلف کارايي دزهاي ارزيابي
 اجرا مراغه، استان آذربايجان شرقي شهرستان در يک باغ سيب رقم قرمز لبناني در تکرار 3 در شاهد تيمار يک و تيمار 8 با تصادفي کامل
: از بودند عبارت پاشي بود. تيمارهاي دارا بودن حداقل سماندازه و با سابقه هر تکرار شامل چهار درخت سيب يکسان از نظر سن،. گرديد

 5/0 مقدار به EC 5 ميتپيروکسيفن هزار، در 5/0 مقدار به SC 240 اسپيرودايکلوفن هزار، در 2 و 5/1 ،1 مقادير در  SC 24 بيومايت
(. آب) شاهد و هزار در 5/1  صابون و آب هزار، در5/0 مقدار به SC 10ل اتوکسازو هزار، در 5/0 مقدار به SC 5ميت پيروکسيفن هزار، در

برداري شده به صورت هاي نمونهدرصد برگ 30کنه در  5ي حداقل ميانگين جمعيت با مشاهدهي صبح و اين تيمارها در ساعات اوليه
-نوبت در تيمار هر از برگ 50 تعداداي هر درخت( استفاده شد. ليتر به از 5پاشي )حدود در تيمار شاهد نيز از آب تصادفي، به کار برده شدند.

با استفاده از يک  آزمايشگاه، به انتقال از بعد و آوريجمع پاشيسم از بعد روز 35 و 21 ،14 ،7 ،3 قبل و نيز روز يک هاي
فرمول  از استفاده با تيمارها تاثير درصد. گرديد هابرگ در اروپايي قرمز يکنه يزنده جمعيت شمارش به اقداماسترئوميکروسکوپ 

 ترين درصدبيش که داد نشان نتايجانجام گرفت.  SAS 9.1افزار آماري ي نرمها به وسيلهي دادهتجزيه. شد تعيين تيلتون -هندرسون
 ودرصد(  4/74) هزار در 2 دز با و بيومايت( درصد 2/77) کلوفنيروداياسپ هايکشکنهمربوط به  P. ulmiتيمارها روي جمعيت   تاثير
 پاشي، برايسم از روز بعد 35ها در نوبت کشکنهدرصد تاثير بود. درصدEC 5 (2/56  ) ميتپيروکسيکش فنکنه به مربوط آن ترينکم

که بيشترين ها صفر درصد محاسبه گرديد. با اينکشدرصد( و براي ساير کنه 3/4) اسپيرودايکلوفندرصد( و  6/13) هزار در 2 دز با بيومايت
سوزي روي برگ در هزار بايومايت که فاقد گياه 2کش اسپيرودايکلوفن مالحظه شد ولي استفاده از دز اروپايي براي کنه قرمز يتلفات کنه

کنه  تواند در کنترل ارگانيک باغات سيب آلوده به ايناروپايي مي ي قرمزمشاهده شد، در مراحل اوليه آلودگي درختان سيب به جمعيت کنه
 مورد استفاده قرارگيرد.در کشور 

 کش گياهي. آفت، درختان سيب، کنه های کلیدی:واژه

  

mailto:dshirdel@yahoo.com
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 Escherichia coli، در باکتری opdکننده ترکیبات آلی فسفره، بیان ژن تجزیه

 2و  مریم زمانی 1جهرمی طالبی ، خلیل1نوه حسینی وحید ،1سجادیان مینو سیده

دپارتمان بیولوزی،  -2م و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج. گروه گیاهپزشکی، دانشکده علو-1
 دانشگاه مک مستر، همیلتون کانادا

 minoo.sajjadian@ut.ac.ir 
 

سياري شده است. محيطي بآور زيستکاربرد گسترده ترکيبات آلي فسفره و وجود آنها در اجزاي مختلف اکوسيستم منجر به بروز اثرات زيان
ها به عنوان يک رويکرد دوستدار محيط گيري باقيمانده آفت کشاستفاده از ميکروارگانيسم ها در پااليش اين ترکيبات ناگوارد و اندازه

هاي هيدروليز کننده فسفو تري استري است که در برخي ( از آنزيمopdزيست و مناسب شناخته شده است. هيدروالز ارگانوفسفره )
شناسايي شده است. اين آنزيم طيف گسترده اي از سوبسترا دارد و قادر به  .Flavobacterium spروارگانيسم هاي خاک به ويژه ميک

هاي توالي رمزگذار اين پروتيين براي بيان در باکتري سازي کدونهيدروليز تعدادي از ترکيبات فسفره آلي مي باشد. در اين پژوهش، بهينه
Escherichia coli   انجام شد و سپس با حذف توالي نوکلوتيدي رمزگذار پپتيد نشانه و جايگزيني اسيدآمينه متيونين به جاي سرين به

 transcriptional( به صورت ادغام الگوبرداري )pTH1705پروب )-، در وکتور پروموترLacعنوان کدون آغاز، همراه با پروموتر 

fusionآورد. همچنين پروموتر ژن ن بيان پروتيين به صورت محلول را در باکتري تراريخت فراهم مي( کلون گرديد. حذف پپتيد نشانه امکا
opd  نيز براي بررسي کارکرد آن درE. coli  در وکتور مورد نظر که داراي چهار پروتين نشانگرGFPگلوکوسيداز، -، بتاRFP  و

و گلوکورونيداز در جهت ديگر  RFPهاي کوسيداز در يک جهت و ژنگلو-و بتا GFPهاي گلوکورونيداز است، کلون شد. در اين وکتور ژن
ها قرار ها در باالدست اين ژنهاي پاياني براي جلوگيري از بيان ناخواسته پروتييناند و همچنين کدونمکان کلونينگ وکتور قرار گرفته

انجام شدند. براي  E. coli است( باکتري QLacIن )که داراي ژ  blue-XL1و  DH5αهاي ها در سويهاند. ترانسفورماسيونداده شده
حاوي غلظت مشخصي از  M9( از محيط کشت معدني in trans )به صورت opdکننده ژن سنجش عملکرد باکتري تراريخت بيان

هت القاي بيان ج IPTGديازينون با تنظيم منابع کربن و نيتروژن در دسترس استفاده گرديد و باکتري تراريخت در آن کشت داده شد. از 
هاي کروماتوگرافي مايع با کارايي باال به عنوان يک روش ي بعدي آزمايشدر باکتري تراريخت استفاده گرديد. در مرحله opdژن 

ز ااستاندارد براي مقايسه با عملکرد باکتري توليد شده استفاده گرديد. با بررسي عملکرد باکتري توليد شده در طول زمان، و نمونه برداري 
پي پي ام رسيد. اين  8/0پي پي ام به  10محيط کشت باکتري هر سه روز يک بار مشاهده گرديد که در روز پانزدهم غلظت ديازينون از 

 باتيترک يهيتجز ييتوانا ماًيشده مستق يمهندس بينوترک يباکتر نيانتايج بيانگر انتقال موفق و نيز بيان ژن مورد نظر در باکتري است و 
ادغام شده با دو نشانگر پروتئيني است، بتوان براي طراحي و  opdکننده ژن اميد است از اين باکتري که داراي بيان .ستدارا فسفره را

 حسگر ترکيبات آلي فسفره استفاده نمود.ساخت زيست

 حسگر.تجزيه، ترکيبات آلي فسفره، تراريخت، باکتري، زيست های کلیدی:واژه
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در استان آذربایجان  در کنترل تریپس پیازرایج  کشو چند حشرهOD 11% وتئوس کش جدید پرکارایی حشره

  شرقی

 2و عزیز شیخی 1داود شیردل

پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، سازمان  تحقیقات، آموزش بخش تحقیقات گیاه -1
 و ترویج کشاورزی، تبریز، ایران

 پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایرانی تحقیقات گیاهمؤسسه -2
  dshirdel@yahoo.com  

 

آفت اقتصادي گياهان پياز در سراسر جهان است و به   Thrips tabaci Lindeman (Thysanoptera: Thripidae)تريپس پياز
-به علت کاربرد نادرست حشرهي يک پياز در مناطق مختلف ايران از جمله استان آذربايجان شرقي شناخته شده است. آفت درجه عنوان

هاي جدي و موثر براي کنترل کشهاي موثر براي کنترل تريپس، مقاومت در اين آفت توسعه يافته است. بنابراين معرفي حشرهکش
کش تياکلوپرايد و دلتامترين ساينس آلمان( مخلوطي از دو حشرهي شرکت بايرکراپئوس )فرآوردهکش پروتتريپس ضرورت دارد. حشره

کش و چند شود. به منظور بررسي کارايي اين حشرهشونده در روغن( به بازار عرضه مي)پخش ODاست که به صورت فرموالسيون 
کش و هاي کامل تصادفي با هشت تيمار حشرهشي در قالب طرح بلوکها عليه تريپس پياز، آزمايکش رايج و معرفي موثرترين آنحشره

اجرا شد.  1391ي خسروشاه استان آذربايجان شرقي طي سال ي پياز رقم آذرشهر در منطقهيک تيمار شاهد در چهار تکرار در يک مزرعه
دلتامترين  +ه شدند. تيمارها شامل: تياکلوپرايد متر بود. بذور پياز به صورت رديفي داخل هر کرت کاشت 3×3هر تکرار يک کرت در ابعاد 

در هزار(،  3/0)دوز EC 10 در هزار(، سايپرمترين  5/1)دوز  EC 60و يک در هزار(، ديازينون  7/0دوزهاي  OD 10)پروتئوس 
به سايپرمترين يازينون و هاي پروتئوس، دکشپاشي( بودند. عالوه بر اين حشرهآبدر هزار( و شاهد ) 5/0)دوز  SC 350ايميداکلوپرايد 

ايميداکلوپرايد به گرم در ليتر مورد آزمايش قرار گرفتند.  5/0ي شرکت کيميا سبز( به مقدار ي چسباننده )فرآوردهصورت مخلوط با يک ماده
آستانه زيان اساس  پاشي برهاي پياز به کار رفتند. سمپاشي روي بوتهدهي در خاک و ساير تيمارها به صورت محلولصورت محلول

يک روز قبل و يک هفته بعد از روز بود.  7-10پاشي هاي سمتريپس در هر بوته( در چهار نوبت انجام شد. فواصل نوبت 10اقتصادي )
برداري و تعداد از هر کرت به صورت تصادفي نمونه پنج بوتهپاشي چهارم؛ پاشي اول، دوم و سوم و همچنين چهار و ده روز بعد از سمسم
ها ي دادهتجزيه. شد تعيين تيلتون -هندرسون فرمول از استفاده باها کشحشره تاثير درصدها شمارش گرديد. ي روي آنهاي زندهيپستر

هاي مورد آزمايش از نظر درصد کشحشرهپاشي، سمنتايج نشان داد در هر نوبت انجام گرفت.  MSTATCافزار آماري ي نرمبه وسيله
دار وجود داشت. پاشي نيز از اين نظر اخالف معنيهاي مختلف سمنوبت دار داشتند. همچنين بينختالف معنيتاثير با يکديگر ا

پاشي بيشترين هاي سمپاشي داراي بيشترين کارايي بودند و ايميداکلوپرايد در تمام نوبتهاي مورد آزمايش در دومين نوبت سمکشحشره
کش جديد، به اندازه در هزار به عنوان حشره 7/0و  1هاي  کش پروتئوس با غلظتشان داد. حشرهها نکشکارايي را نسبت به ساير حشره

در هزار  7/0ايميداکلوپرايد و نيز  پروتئوس با غلظت  کشهاي رايج عليه تريپس پياز کارايي داشت. بر اساس اين نتايج  حشرهکشحشره
پروتئوس، هاي کشنده مورد آزمايش به همراه حشرهاني چسبشوند. همچنين استفاده از ماده توانند براي کنترل تريپس پياز به کار بردهمي

  کارايي آنها نداشت.افزايش داري در معني سايپرمترين اثرديازينون و 

 مقاومت.  نده،اني چسبمادهآفت، کنترل،  های کلیدی:واژه
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 منطقه در پسته یمعمول لیپس یرو شده یفرآور نیکائول با لینارگ روغن صابون و قرمز فلفل عصاره اختالط ریتاث

 ییصحرا طیشرا در کاشمر

 1 پژوهحشمت یمهدو   4 یرجانیسمحمد  ،3 مقدمیرمضانمحمدرضا  ،1 جبله یسیع ،2 فرازمندن یحس ،1 یاریبخته یسم

 .ایران ،گروه گیاهپزشکی، دانشگاه علم و فرهنگ، واحد کاشمر -1
 .ایران تهران، کشاورزی، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان کشور، یپزشکگیاه تحقیقات موسسه -2 
 .ایران مشهد، کشاورزی، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی  -3 
 ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان ،ضوی بخش تحقیقات گیاهپزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان ر -4 

 ایران کاشمر، کشاورزی،
 ent2012@yahoo.com 

 

کاريپسته در بومي آفت يک، Agonoscena pistaciae Burckharat & Lauterer (Hem.: Psyllidae) پسته، معمولي پسيل
 پسته معمولي پسيل .است ايران در پسته هايباغ مهم و کليدي آفت حاضردرحال حشره اين. شدبامي همجوار کشورهاي و ايران هاي

 سريع طوربه معموالً آن جمعيت و کندمي فعاليت به شروع بهار اول روزهاي در پسته هايجوانه بازشدن و شدنمتورم از پس بالفاصله
رو هر ساله  آورد و از اين، جوانه و ميوه، خسارت زيادي به محصول پسته وارد مياين آفت با تغذيه از شيره نباتي برگ. يابدمي افزايش

 کشيحشره اثر ،ييايميش يهاکشآفت مصرف کاهش هدف باکنند. لذا هاي مختلفي استفاده ميکشباغداران براي کنترل آفت از حشره
 شده يفراور نيکائول با آنها اختالط و (SL%70® نيزيپال) لينارگ روغن صابون ،(EC85%® ريتنداکس) قرمز فلفل عصاره

 يپاشمحلول منظور نيهم به. شد يبررس 1393 سال در ،يرضو خراسان استان کاشمر منطقه در پسته ليپس پوره يرو( WP® دانيسپ)
 با ترتيب، به قرمز، فلفل عصاره و لينارگ روغن صابون با آن اختالط و شده يفرآور نيکائول درصد 5 و 3 يهاغلظت با پسته درختان کامل

. زمانشد انجام تکرار 4 و ماريت 9 با يتصادف کامل يهابلوک طرح قالب در هاآزمايش. گرفت انجام اميپيپ 1500 و 1000 يهاغلظت
 بار هر در. شد امانج پاشيمحلول هر از بعد روز 28 و 21 ،14 ،7 ،3 و قبل روز يک هابردارينمونهپاشي خرداد و تير ماه بود. هاي محلول

 تعداد نيانگيم و شده شمارش درخت مختلف جهات از( برگچه 3 شامل) برگ 4 يپشت و رويي سطح در پسيل پوره کل تعداد ،يبردارنمونه
 آمده دست به جينتا اساس بر .ديگرد محاسبه پاشيمحلول از بعد مختلف هايزمان در جمعيت کاهش درصد سپس و برگ هر ازاء به پوره
 ،14 ،7 ،3 يهازمان در) اميپيپ 1500 قرمز فلفل عصاره و درصد 5 نيکائول اختالط ماريت به مربوط ييکارا درصد نيترشيب اول، ايشآزم
 آمده دست به جينتا اساس بر همچنين،. بود( درصد 60/86 و 13/85 ،82/87 ،36/89 ييکارا نيانگيم با يپاشمحلول از پس روز 28 و 21

 ،7 ،3 يهازمان در) اميپيپ 1500 لينارگ روغن صابون و درصد 5 نيکائول اختالط ماريت به مربوط ييکارا درصد نيترشيب دوم، آزمايش
 اختالط که داد نشان نتايج. بود( درصد 87/71 و 64/88 ،14/93 ،11/90 ،40/96 ييکارا نيانگيم با يپاشمحلول از پس روز 28 و 21 ،14

 عصاره کشحشره به نسبت يبهتر اثر لحاظ اين از لينارگ روغن صابون کشحشره و شده نيکائول کارايي افزايش موجب گياهي ترکيبات
 پسته درختان يپاشمحلول ها،پوره تيجمع کاهش در ياهيگ باتيترک اختالط مطلوب ريتاث به توجه با اساس نيا بر. است داشته قرمز فلفل

 .دينما کنترل را پسته يمعمول ليپس پوره تيجمع يزيآم تيموفق طور به توانديم لينارگ روغن صابون و شده يفرآور نيکائول با

 .کش گياهي، کنترلکائولين، حشره پسته، يمعمول ليپس پسته، :کلیدی واژه

  

mailto:ent2012@yahoo.com


 بیستودومین کنگره گیاهپزشکی ایران - 6 تا 9 شهریور 1395- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

 

824 
 

824 

 آن شکارگر و Maskellpurchase  Icerya استرالیایی، شپشک یک سن پوره روی گیاهی هایکشآفت اثر مقایسه

 Novius cardinalis Mulsantکفشدوزک 

 

 1پورحبیب عباسی و2کناری، لیال دوستدار کل1امیرحسین طورانی ،1سعید حیدری

 

 پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه شاهد، تهران، ایرانگروه گیاه -1
 پزشکی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، ایرانگروه گیاه -2

saeid heidari391@yahoo.com 
 

عالوه بر مرکبات روي گل ابريشم، افرا، طاووسي، اماسيا، گل سرخ، گوجه، انار،  Icerya purchase Maskellشپشک استراليايي،        
ان و حتي مسن مرکبات حمله کرده و هاي جوشود. اين شپشک به برگ، ميوه و شاخهانجير و بسياري از گياهان زينتي و جنگلي ديده مي

هاي دوده )فوماژين( روي سطح گياه و کاهش سطح فتوسنتز چنين با دفع عسلک موجب رشد قارچعالوه بر تغذيه از شيره گياه ميزبان هم
باشد که مي آفتاز شکارگرهاي مهم اين   MulsantNovius cardinalisشود. اين شپشک در سال سه نسل دارد. کفشدوزک گياه مي

بار دليل آثار زيانباشد. بهمي تهاي مديريت اين آفترين روشکنترل شيميايي از رايج کند.شپشک تغذيه ميدر مرحله الروي و بلوغ از 
در اين  د.رسپايه راهکاري امن و مناسب براي کنترل اين آفت به نظر مي يهاي گياهکششيميايي، استفاده از آفت هايکشحشره

ميت تماسي چند ترکيب متفاوت روي پوره سن يک شپشک استراليايي مرکبات و حشرات کامل کفشدوزک شکارگر مورد پژوهش، س
در  5/2و  2، 5/1در هزار، پاليزين  10و  9، 8، 7، 6، 5درهزار، دايابون  10بررسي قرار گرفت. تيمارهاي مورد مطالعه شامل مايع ظرفشويي 

در هزار و شاهد  2در هزار، دورسبان  1در هزار + صابون  3و  2در هزار، تنداکسير  5زار + روغن سيترول در ه 5/2و  2، 5/1هزار، پاليزين 

و در قالب طرح کامالً تصادفي با سه  درصد 60و رطوبت نسبي  لسيوسدرجه س 25±5)آب( بودند. آزمايش در شرايط آزمايشگاهي با دماي 
عدد حشره کامل کفشدوزک روي هر  10عدد پوره سن يک شپشک استراليايي و  50تعداد  تکرار براي هر تيمار انجام شد. در هر تکرار

هاي مختلف از ليتر روي برگ( با غلظتميلي 10پاشي )ساعت پس از محلول 24 ،زنده و مرده حشراتشمارش  برگ قرار داده شد.
هاي مختلف روي شپشک استراليايي وجود دارد. بيشترين داري بين تيمارنتايج نشان داد اختالف معني تيمارهاي ذکر شده صورت گرفت.

در هزار به ترتيب با  1در هزار + صابون  3و  2در هزار و تنداکسير با غلظت  10و  9درصد مرگ و مير در تيمارهاي دايابون با غلظت 
شت. کمترين ميزان مرگ و مير در تيمار داري وجود ندادرصد مشاهده شد که بين اين تيمارها اختالف معني 100و  95، 33/99، 93مقادير 
درصد( مشاهده شد. براي کفشدوزک شکارگر بيشترين ميزان مرگ و مير  27در هزار ) 5/1درصد ( و به دنبال آن در تيمار پاليزين  9شاهد )

رسد با توجه به نتايج بدست نظر ميدرصد را ايجاد نمودند. به 10ها مرگ و مير زير درصد( و بقيه تيمار 33/83در هزار ) 2در تيمار دورسبان 
در هزار کنترل موثري روي شپشک استراليايي و عدم اثر  1در هزار + صابون  3و  2در هزار و تنداکسير  10و  9، 8آمده تيمارهاي دايابون 

 سوء روي کفشدوزک شکارگر دارند.  

 مير، دايابون. هاي شيميايي، مرگ ومرکبات، شپشک استراليايي، تيمارهای کلیدی: واژه
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و  Microtus socialisمغان، موشNesokia indicaموشا پاک در کنترل موش ورامین  کشبررسی کارایی جونده

 Rattus rattus موش سیاه

 3سید مهدی محجوبو  2علی جعفری ندوشن ، 1کیانوش جعفری

 آزمایشکاه جوندکان -بخش جانور شناسی -موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور -1

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی یزد -2

 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمانشاه -3

Kianoosh.jafari@gmail.com   
 

شوند. هوش ، قدرت تطابق و زادآوري باالي جوندگان به عنوان مهمترين آفت محصوالت کشاورزي در ميان مهره داران محسوب مي
بديل به يکي ازمعضالت بزرگ کشاورزي در برخي مناطق نموده است. در ايران نيز برخي گونه هاي جوندگان جوندگان مبارزه با آنها را ت

عنوان  بهTatera indica)    ) و جربيل هندي ((Nesokia indicaورامين، موش  (Microtus socialis)همانند موش مغان 
ترين راه موجود در کنترل جوندگان  استفاده از کنند. آسانترين و کم هزينهآفت هرساله خساراتيرا به مزارع و باغ هاي کشاورزي وارد مي

روش هاي مختلفي جهت کنترل جوندگان به کار گرفته مي شود همچنين استفاده از جانوران شکارچي جوندگان مثل کش هاست. جونده
همچنين  .( Red squil( و پياز عنصل) Neemاه )جغد انباري روش ديگر استفاده از مواد جونده کش با منشاء گياهي است همانند گي

شوندکه رايج ترين آنها استفاده از سموم جونده کش است.. جونده کش که باعث ناباروري جوندگان مي Chemostrilantاستفاده از مواد 
ده کش هاي شيميايي علي ها بر حسب منشا به جونده کش هاي با منشاء طبيعي و جونده کش هاي شيميايي .تقسيم بندي مي شوند. جون

همچنين  به کار گيري جونده کش ها سبب بروز رغم استفاده گسترده باعث بروز عوارض نامطلوب در محيط زيست و سالمت مي شوند. 
در جهت استفاده و معرفي جونده کش هاي با منشا مقاومت و اثرات ناخواسته زيست محيطي همچون مرگ جانوران غير هدف خواهد شد 

گرمي روي جونده  100و  75در اين پروژه از جونده کش با نام تجاري موشاپاک و ماده موثره رزين و سولفات کلسيم در طعمه هاي طبيعي 
 Microtusدر استان يزد و موش مغان Rattus rattus در استان تهران ، موش سياه  Nesokia indicaهاي آفت موش ورامين 

socialis آلوده به باغ هاي ميوهاي .با بازديد از مزارع يونجه، گندم و 1393از اسفند ماه سال رسي قرار گرفت.. در استان کرمانشاه مورد بر
 .شدانتخاب  در استان هاي محل اجراي پروژه آزمايشي مناسبي جهت اجراي طرح و باغات اه مزارعيموشهاي مغان و ورامين و موش س

نتايج به دست آمده نشان دهنده اثر شد انجامتکرار پياده سه تيمار و هر تيمار در  5کامل تصادفي با   بلوکآزمايش به صورت طرح اماري 
براي  1/57 ±9/6در منطقه چنداب استان تهران در استان يزد   01/45±3/4گرمي  75گرمي و براي طعمه  100براي طعمه  58/ 8/5±7

گرمي(  75و موشاپاک) 6/11± 83/1گرمي(  100، موشاپاک )گرمي ، در استان کرمانشاه 75براي طعمه  3/39 ±3/4گرمي و  100طعمه 
بر کنترل جوندگان در مناطق کشاورزي موثر بودند. با توجه به  منشا  طبيعي مواد موثره اين جونده کش و بي ضرر بودن آن  7/12 38/1±

رايي جونده کش موشاپاک در کنترل براي سالمت انسان و محيط زيست و نتايج به دست آمده در آزمايش هاي صحرايي نشان دهنده کا
 جوندگان آفت است.

 کنترل جوندگان، جونده کش طبيعي، جونده آفت.های کلیدی:واژه
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 Tuta absoluta Meyrickفرنگیپره میندوز گوجدهشدب های زیرکشنده آبامکتین بر جددول زنددگیتاثیر غلظت

(Lepidoptera: Gelechiidae) 

 1و علیرضا بندانی 1جتبی اسمعیلیم ،1، آیدین زیبایی1غمضرغام بی

 گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج  

zbigham@ut.ac.ir 
 

فرنگي در سراسر دنيـا ترين آفات گوجهيکي از مهم Tuta absoluta Meyrick (Lepidoptera: Gelechiidae)فرنگيمينوز گوجه
شـوند. آبامکتين)امولسـيون % به محصـول مـي توجهقابلا تغذيه از برگ، ساقه و ميوه باعث خسارت شود. الروهاي اين آفت بمحسوب مي

هـاي شود. هدف از اين مطالعـه بررسـي تـاثير غلظتدر ايران استفاده مي ( يکي از ترکيباتي است که به صورت گسترده عليه اين آفت8/1
هـاي وري ديسک برگي انجـام و غلظتسنجي غوطهبود. آزمايشات به روش زيست فرنگيزيرکشنده آبامکتين بر جدول زندگي مينوز گوجه

هـاي زيرکشـنده آبـامکتين روي پارامترهـاي رشـدي و منظور مطالعه تاثير غلظتکشندگي آبامکتين به روش پروبيتت خمين زده شدند. به
هـا تيمار و سپس الروهاي سن چهارم بـه روي آن کشآفت 30LCو  10LCهايهاي برگي با غلظتفرنگي، ديسکتوليدمثلي مينوز گوجه

هاي سالم منتقل شده تا به شفيره و حشره کامل تبديل شوند. حشرات کامل بـه دسـت ساعت الروها به روي برگ 48منتقل شدند. بعد از 
تخم تا رسيدن به بلوغ به طور روزانه  100ريزي کنند و بعد از آن تعداد ها اجازه داده شد تا تخمهاي سالم انتقال و به آنآمده به روي برگ

مرحله آناليز شدند. نتـايج -افزار جدول زندگي دوجنسي سنهاي جدول زندگي با استفاده از روش چي و نرمبررسي و تغييرات ثبت شد. داده
ست. بر اساس نتـايج بـه گرم بر ليتر اميلي 23/0و  15/0، 12/0به ترتيب برابر  50LCو  10LC ،30LCهاي سنجي نشان داد غلظتزيست

داري نداشـت. در مقايسه بـا شـاهد هـيچ تفـاوت معنـي 30LCو  10LCدست آمده وزن شفيره و ميزان خروج حشرات کامل در تيمارهاي 
 30LCهاي زيرکشنده آبامکتين در الروهاي سن اول و دوم مشاهده شد. عالوه بـر ايـن، غلظـت ومير حاصل از تيمار غلظتبيشترين مرگ

و شاهد(  10LC ،30LCبه ترتيب مربوط به  68/36و  87/31، 12/36هاي پيش از بلوغ نر و ماده، طول عمر بالغين نر )ين طول دورهآبامکت
و  32/72، 97/102هـا )ريـزي مادهو شـاهد( و همچنـين ميـزان تخم 10LC ،30LCبه ترتيب مربوط به  92/32و  45/32، 62/37و ماده )

هـاي زيرکشـنده داري کـاهش داد. همچنـين غلظتو شاهد( را در مقايسه با شاهد بطـور معنـي 10CL ،30LCبه ترتيب مربوط به  6/117
به ترتيب مربوط  1337/0و  1206/0، 1287/0دار پارامترهاي رشدي جمعيت شامل نرخ ذاتي افزايش جمعيت )آبامکتين باعث کاهش معني

و شـاهد(، نـرخ  10LC ،30LCبه ترتيب مربوط به  1432/1و  1282/1، 3713/1و شاهد(، نرخ متناهي افزايش جمعيت ) 10LC ،30LCبه 
 78/28و  78/25، 07/28و شاهد( و مدت زمان يک نسل ) 10LC ،30LCبه ترتيب مربوط به  92/81و  72/50، 42/76ناخالص توليدمثل )
کش عالوه توان گفت اين آفتمده از اين پژوهش ميو شاهد( شدند. بنابراين با توجه به نتايج به دست آ 10LC ،30LCبه ترتيب مربوط به 

تواند تأثيرات زيرکشنده نيز بر برخي پارامترهاي آفت داشته باشد که ايـن اثـرات فرنگي دارد ميبر اينکه تأثيرات حاد بر جمعيت مينوز گوجه
 شود.شناسي اين آفت ميباعث اختالل در زيست

 زندگي، تأثيرات زيرکشنده، آبامکتين.فرنگي، جدول مينوز گوجه های کلیدی:واژه
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 کاشمر منطقه در پسته یمعمول لیپس یرو شده یفرآور نیکائول با میکرونیزه گوگرد اختالط ریتاث

 1 پژوهحشمت یمهدو   4 یرجانیمحمد س ،3 مقدمیمحمدرضا رمضان ،1 جبله یسیع ،2 ن فرازمندیحس ،1 یاریه بختیسم

 .ایران ،م و فرهنگ، واحد کاشمرگروه گیاهپزشکی، دانشگاه عل -1
 .ایران تهران، کشاورزی، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان کشور، یپزشکگیاه تحقیقات موسسه -2 
 .ایران مشهد، کشاورزی، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی  -3 
 ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان ،، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی بخش تحقیقات گیاهپزشکی -4 

 ایران کاشمر، کشاورزی،
ent2012@yahoo.com 

 

کاريپسته در بومي تآف يک، Agonoscena pistaciae Burckharat & Lauterer (Hem.: Psyllidae) پسته، معمولي پسيل
 پسته معمولي پسيل .است ايران در پسته هايباغ مهم و کليدي آفت حاضردرحال حشره اين. باشدمي همجوار کشورهاي و ايران هاي

 سريع طوربه معموالً آن جمعيت و کندمي فعاليت به شروع بهار اول روزهاي در پسته هايجوانه بازشدن و شدنمتورم از پس بالفاصله
رو هر ساله  آورد و از ايناين آفت با تغذيه از شيره نباتي برگ، جوانه و ميوه، خسارت زيادي به محصول پسته وارد مي. يابدمي افزايش

 کشيحشره اثر ،ييايميش يهاکشآفت مصرف کاهش هدف باکنند. لذا هاي مختلفي استفاده ميکشباغداران براي کنترل آفت از حشره
 خراسان استان کاشمر منطقه در پسته ليپس پوره يرو( WP® دانيسپ) شده يفراور نيکائول با آن اختالط و (Sulfur®) نيزهميکرو گوگرد

 و شده يفرآور نيکائول درصد 5 و 3 يهاغلظت با پسته درختان کامل يپاشمحلول منظور نيهم به. شد يبررس 1393 سال در ،يرضو
 ماريت 9 با يتصادف کامل يهابلوک طرح قالب در هاآزمايش. گرفت انجام درصد يک و 5/0 يهاغلظت با ميکرونيزه، گوگرد با آن اختالط

 پاشيمحلول هر از بعد روز 21 و 14 ،7 ،3 و قبل روز يک هابردارينمونهپاشي تير و مرداد ماه بود. هاي محلول. زمانشد انجام تکرار 4 و
 شمارش درخت مختلف جهات از( برگچه 3 شامل) برگ 4 يپشت و رويي سطح در پسيل پوره کل دتعدا ،يبردارنمونه بار هر در. شد انجام
 اساس بر .ديگرد محاسبه پاشيمحلول از بعد مختلف هايزمان در جمعيت کاهش درصد سپس و برگ هر ازاء به پوره تعداد نيانگيم و شده

 ،7 ،3 يهازمان در) درصد يک ميکرونيزه گوگرد و درصد 5 نيکائول ختالطا ماريت به مربوط ييکارا درصد نيترشيب آمده، دست به جينتا
 5 نيکائول اختالط ماريت سپس و( درصد 22/70 و 64/87 ،21/91 ،29/98 ييکارا نيانگيم با ترتيب، به ،يپاشمحلول از پس روز 21 و 14

 ،85/90 ،95/97 ييکارا نيانگيم با ترتيب، به ،يپاشمحلول از پس روز 21 و 14 ،7 ،3 يهازمان در) درصد 5/0 ميکرونيزه گوگرد و درصد
 از پس روز 21 و 14 ،7 ،3 يهازمان در درصد، يک ميکرونيزه گوگرد ماريت ييکارا درصد همچنين. بود سپس و( درصد 56/66 و 02/86

 موجب ميکرونيزه گوگرد اختالط که داد شانن نتايج. بود درصد 70/51 و 65/70 ،79/84 ،11/96 ييکارا نيانگيم با ترتيب، به ،يپاشمحلول
 يپاشمحلول ها،پوره تيجمع کاهش در ميکرونيزه گوگرد اختالط مطلوب ريتاث به توجه با اساس نيا بر. گرددمي نيکائول کارايي افزايش
 .دينما کنترل را پسته يمعمول ليپس پوره تيجمع يزيآم تيموفق طور به توانديم ميکرونيزه گوگرد و شده يفرآور نيکائول با پسته درختان

 .کائولين، گوگرد، کنترل پسته، يمعمول ليپس پسته، :کلیدی واژه
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    Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae)کش گیاهی دایابون روی شته جالیز، اثر آفت

 
 پورپور و یعقوب فتحیسعید محرمی مهران رضایی،

 

 شناسی کشاورزی، تهرانه کشاورزی، گروه حشرهدانشگاه تربیت مدرس، دانشکد 
mrn.rezaei@gmail.com 

 

اي از گياهان ميزبان بوده که فاژ با طيف گستردهآفت پلي Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae)شته جاليز، 
ها بلکه انتقال حائز اهميت است. آلودگي گياهان ميزبان به اين شته نه تنها موجب تضعيف آن ايخسارت آن در محصوالت گلخانه

شود. هاي ويروسي گياهي را نيز در پي دارد که در نهايت در صورت عدم استفاده از روش کنترل کارآمد، موجب مرگ گياه ميبيماري
موجب مقاومت و تاثير منفي بر موجودات غير هدف و محيط زيست شده  آفتاين هاي شيميايي براي کنترل کشرويه از آفتاستفاده بي

باشد. دايابون يک هاي گياهي ميکشهاي شيميايي بکارگيري از آفتکشيکي از راهکارهاي مناسب براي کاهش استفاده از آفت است.
هاي مديريت تلفيقي آفات را دارد. اين در برنامه خطر و زيست سازگار است که قابليت تلفيق با روش کنترل بيولوژيککش گياهي بيآفت
هاي چرب و روغن گياه کرچک تهيه شده است. در اين باشد و با استفاده از اسيدکش گياهي توليدي شرکت نانوفناوران دايا بوده ميآفت

هاي سوم پورگي( در غلظت هاي دوم و( روي مراحل نابالغ شته جاليز )سنEC 20%کش گياهي دايابون )بررسي سميت تماسي آفت
هاي تشکيل شده شته ام آن روي مومياييپيپي 2000ام از ماده موثر و همچنين غلظت پيپي 250و  500، 1000، 2000، 3000، 4000

ي فرو بردن کش به شيوه( مورد مطالعه قرار گرفت. اثر کشندگي آفتAphidius spp. (Hymenoptera: Braconidae))زنبور 
 70±5سلسيوس، رطوبت نسبي درجه 25±2کش ارزيابي شد. آزمايش در شرايط استاندارد محيطي )ي برگي در محلول آفتهاديسک

ساعت  24تکرار در نظر گرفته و پس از گذشت  3تاريکي( انجام گرفت. براي هر غلطت  ساعت 8روشنايي و  ساعت 16نوري درصد، دوره 
هاي درصد تلفات در غلطت مورد آناليز قرار گرفت. SPSS 22هاي بدست آمده در محيط نهايت دادهنسبت به شمارش تلفات اقدام شد. در 

درصد تلفات را براي  28/14ام پيپي 2000بود و همچنين غلظت  89/8و  73/22، 47/39، 41/63، 11/91، 78/97ذکر شده به ترتيب 
بر اساس ام به دست آمد. پيپي 51/1501ماسي دايابون روي شته جاليز براي سميت ت 50LCهاي تشکيل شده دارا بود. مقدار موميايي

هاي مديريت تلفيقي شته تواند در برنامهباشد که ميکش گياهي دايابون گزينه مناسبي براي کنترل شته جاليز مينتايج بدست آمده آفت
داري را کش با تيمار شاهد اختالف معنيحلول پاشي توسط آفتهاي شته بعد از متلفات مومياييجاليز مورد استفاده قرار گيرد. همچنين 

توان اين هاي تشکيل شده شته ميدرصد نرسيد. با توجه به سالم بودن دايابون براي موميايي 28/14نشان نداد و اين تلفات به بيش از 
وان به کنترل مناسبي از جمعيت شته جاليز در محيط ها به کار گرفت تا بتکش را در تلفيق با رهاسازي زنبور پارازيتوئيد در گلخانهآفت

 کش شيميايي دست يافت.گلخانه همراه با توليد محصولي فاقد از هرگونه آفت

 

 .شته، پارازيتوئيد، مديريت تلفيقي آفات مرگ و مير، موميايي های کلیدی:واژه
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به  Tetranychus urticae Koch(Acari:Tetranychidae)ای کنه تارتن دو لکهدو جمعیت حساسیت بررسی 

 پروپارژیت و کلرپایریفوس

 ارسالن خلیلی مقدم و ، علیرضا بندانی، ضرغام بی غمیسعید فراهان

 کرج دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی گروه گیاهپزشکی
.Farahanisaeed@ut.ac.ir 

 

در  کشاورزي ترين آفات محصوالتيکي از مهم Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychiade)اي کنه تارتن دو لکه
ها به منظور کشسراسر جهان است. پتانسيل باالي توليد مثل، کوتاهي دوره زندگي، رژيم غذايي چندين خواري همراه با کاربرد مکرر کنه

-ها تسهيل نموده است. مقاومت به کنهکشکنهپايين نگه داشتن جمعيت زير آستانه اقتصادي، توانايي اين گونه را در گسترش مقاومت به 

اي به کلرپايرفوس و کند. در اين پژوهش، حساسيت کنه تارتن دو لکهها نقش اساسي در شکست کنترل شيميايي اين آفت ايفا ميکش
هاي برگي در يسکوري دسنجي به روش غوطهپروپارژيت در دو جمعيت جمع آوري شده از کرج و محالت مورد بررسي قرار گرفت. زيست

 5در  انجام شد. آزمون(گياه ( )شرکتEC 57%( و پروپارژيت )EC 40.8%محلول سمي با استفاده از ماده فرموله شده کلرپايريفوس )
سنجي حاکي از وجود تفاوت نتايج زيست استفاده شد. متريسانتي 9 هايديشپتري درون سنهم ماده کنه 120و در هر تکرار از  تکرار،

درصد بود و نرخ مقاومت جمعيت محالت به کلرپايريفوس و پروپارژيت به  95دو جمعيت در سطح اطمينان  50LCدار در ميزان يمعن
هاي استراز، برابر بيشتر از جمعيت کرج برآورد شد. مطالعات سينرژيستي به منظور تعيين اثر هر يک از آنزيم 70/45و  76/5ترتيب 

( و DEM(، دي اتيل مالئات )TPPهاي تري فنيل فسفات )ونو اکسيژنازها به ترتيب با استفاده از سينرژيستترانسفراز و م-گلوتاتيون اس
محاسبه شده  50LCدار در ميزان ( به روش لوله آزمايش انجام گرفت. نتايج مطالعات سينرژيستي تفاوت معنيPBOپايپرونايل بوتوکسايد )

براي پروپارژيت در جمعيت کرج به ترتيب  PBOو  TPP ،DEMنرخ سينرژيستي ا نشان داد. ها ردر هنگام کاربرد هر يک از سينرژيست
 63/1و اين نرخ براي کلرپايريفوس در جمعيت کرج به ترتيب  16/2و  57/1، 12/1و در جمعيت محالت به ترتيب 18/1و  37/1، 14/1
هاي بيوشيميايي نشان داد که سطح فعاليت هر نتايج آزموند. محاسبه ش 47/1و  51/86،2/1و در جمعيت محالت به ترتيب  33/1و  49/1

هاي سه آنزيم مذکور به همراه استيل کولين استراز در جمعيت محالت باالتر از جمعيت کرج است به طوريکه نسبت فعاليت آنزيم
، 4/1، 91/1الت به جمعيت کرج به ترتيب ترانسفراز، مونواکسيؤناز و استيل کولين استراز در جمعيت مح-کربوکسيل استراز، گلوتاتوين اس

حاکي از وجود دو باند آنزيمي در جمعيت  Native-PAGEبرآورد شد. سنجش فعاليت آنزيم استراز در ژل الکتروفورز 19/1و  49/1
به جمعيت  محالت و يک باند آنزيمي در جمعيت کرج بود که دليلي بر فعاليت بيشتر آنزيم کربوکسيل استراز در جمعيت محالت نسبت

ترانسفراز و -شود که هر سه سيستم آنزيمي استراز، گلوتاتيون اسگيري ميکرج است. با توجه به نتايج به دست آمده از اين مطالعه نتيجه
-مونو اکسيژناز در مقاومت جمعيت محالت به کلرپايريفوس و پروپارژيت دخيل هستند و با توجه به نتايج به دست آمده از اين مطالعه،مي

 زدايي متابوليکي نقش مهمي را در مقاومت مشاهده شده داشته است. توان چنين نتيجه گيري کرد که مکانيسم سم

 زدايي متابوليکي، سينرژيست.هاي مقاومت، سم: مکانيسمهای کلیدیواژه
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urvariaRec خوار پسته کش آورمکتینی پروکالیم فیت و و ورتیمک روی پروانه میوهبررسی تاثیر دو حشره

 pistaciicola  

 4زاده، مرضیه عامی3، مهدی بصیرت2، احمد حیدری1، علی جعفری ندوشن1قاسم عسکری سریزدی

 ، یزد، ایرانپزشکی،  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی یزدبخش تحقیقات گیاه .1

 آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایرانبخش تحقیقات آفتکش ها، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، سازمان تحقیقات،  .2

 پژوهشکده پسته رفسنجان، ایران پزشکی، گیاه بخش تحقیقات .3
 .دکتری حشره شناسی کشاورزی .4

askarigh@gmail.com 

 

به يکي از آفات مهم   Danil istaciicolap Recurvaria   (Lepidoptera: gelechidae)خوار پستهميوه هاي اخير پروانهدر سال
هاي درختان پسته به ويژه در باغات مسن تبديل شده است. خسارت اصلي مربوط به الروهاي نسل اول اين آفت است که  به داخل ميوه

ن پوست استخواني در اثر هاي آلوده در اين مرحله تا قبل از سخت شدنمايند. ميوهتازه تشکيل شده نفوذ کرده و از جنين ميوه تغذيه مي
گردند. هر  ي بعدي ميريزند. الروها پس از تغذيه از محتويات دانه آن را سوراخ نموده و وارد ميوهتغذيه الروها سياه و خشکيده شده و مي

کنند. در ي خندان تغذيه ميهاالرو  قادر است چندين ميوه را از بين ببرد. الروهاي نسل دوم تقريباً در مرداد ماه ظاهر شده و از مغز ميوه
ي تناوبي از آنها هاي موثر جديدتر و استفادهکشاند. شناسايي حشرههاي محدودي براي کنترل اين آفت به ثبت رسيدهکشکشور حشره

هاي کشتاثير حشره ي حاضرتواند شانس موفقيت در کنترل اين آفت را افزايش داده و بروز مقاومت را نيز به تاخير بياندازد. در مطالعهمي
( روي اين آفت مورد بررسي قرار گرفت. Proclaim fit 50 WGبنزوات )اِمامکتين-( و ترکيب لوفنورانVertimec 1.8 ECابامکتين )

کشهاي کامل تصادفي با سه تکرار در يک باغ آلوده در شهرستان ميبد يزد انجام شد. دو غلظت از حشرهآزمايشات در قالب طرح بلوک
تيمار شاهد شامل آب تنها بود،  در هزار( مورد آزمايش قرار گرفت.  08/0و  06/0در هزار( و پروکاليم فيت ) 5/0و  25/0ي ورتيمک )ها

ها حدود پنج روز بعد از  اوج در هزار( نيز به عنوان شاهد مثبت در نظر گرفته شد. سمپاشي 5/1متيل )متوناکسيکش ديهمچنين حشره
-هاخوار، دانهدرخت بود. براي ارزيابي تاثير سموم روي پروانه ميوه پنجمل نسل اول انجام شد. هر تيمار در هر بلوک شامل پرواز حشرات کا

پاشي مورد بازديد و شمارش قرار گرفتند. براي اينکار پنج روز بعد از سم 35و  25، 18، 12، 7ي خشکيده و خسارت ديده توسط الروها 
افزار گردد. نتايج با استفاده از نرمبازديد قرار گرفته و تعداد دانه هاي سالم و خسارت ديده  شمارش و ثبت ميخوشه از هر درخت مورد 

SAS در هزار به  5/0و  25/0روز خسارت در تيمارهاي مختلف بدين شرح بود: ورتيمک  35پس از ي واريانس قرار گرفت. مورد تجزيه
و شاهد بدون سم  %4/38، اکسي ديمتون متيل %7/37و  4/50در هزار به ترتيب  08/0و  06/0فيت -،  پروکاليم%9/21و  6/31ترتيب 

پس از ورتيمک  .ورتيمک بودتيمارهاي دار در بين تيمارهاي مختلف بود. بهترين تاثير مربوط به نتايج بيانگر اختالف معنيدرصد.  4/91
داري بين شاهد و غلظت رصد آلودگي در آنها کمتر از شاهد بود. اختالف معنيمتيل بودند که دمتونديفيت و اکسي-غلطت باالي پروکليم

هاي مذکور کشتر دوزهاي مؤثر، حشرهرسد با انجام مطالعات بيشتر و تعيين دقيقفيت مشاهده نشد. به نظر مي-در هزار پروکاليم 06/0
 توانند کانديداهاي ثبت و استفاده عليه  اين آفت باشند.مي

 .ابامکتين، امامکتين بنزوات، لوفنوران، پروانه ميوه خوار پسته کلیدی: هایواژه
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در    Eurygaster integricepsی گیاهی تجاری در کنترل  سن گندم سمیت سه ترکیب شیمیایی و دو عصاره

 مزرعه و آزمایشگاه
 

 ی اصغر فتحیپور و سیدعلقدیر نوری قنبالنی، هوشنگ رفیعی دستجردی، مهدی حسن پریسا هنرمند،

 

 گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی
parisa.honarmand@yahoo.com 

 
باشد و ترين آفت مزارع گندم و جو در ايران مي، مهمEurygaster integriceps Puton (Het.: Scutelleridae)سن گندم، 

ترين روش براي کنترل اين آفت در حال حاضر مبارزه شيميايي متداول. دکنخسارات کمي و کيفي قابل توجهي به اين محصوالت وارد مي
رود. در اين پژوهش اثرات کشندگي سه ترکيب شيميايي و دو عصاره گياهي تجاري روي سن گندم در مزرعه و آزمايشگاه به شمار مي

  هالوترينليتر در هکتار، المبداسيميلي 1000( OD %11®پروتئوسبررسي و مقايسه شد. تيمارها عبارت بودند از: دلتامترين+ تياکلوپريد )
ليتر در هکتار، صابون گياهي روغن نارگيل ميلي 300( EC 2.5%®ليتر در هکتار، دلتامترين )دسيسميلي 75( CS 10%®)کاراته

يمارها در قالب طرح اي اين تليتر در هکتار. در بررسي مزرعهميلي 1000( EC 80%®و عصاره سير )سيرينول (SL 65%®)پاليزين
در مزارع گندم منطقه کورائيم استان اردبيل  1394و  1393هاي مادر طي سالو سن 3سن  پوره تکرار روي 4هاي کامل تصادفي با بلوک

ده شد. هاي آزمايشي به کار برهاي مادري به چهار عدد در متر مربع تيمارها در کرتبررسي شدند. در ارديبهشت ماه با رسيدن تراکم سن
تيلتون محاسبه  -روز بعد از تيمار انجام گرفت. درصد تلفات تيمارها توسط فرمول هندرسون 12و  9، 6، 3ها يک روز قبل و بردارينمونه
 درصد انجام شد. طبق نتايج، 5در سطح احتمال  SNKو مقايسه ميانگين تيمارها با آزمون  SASنرم افزار ها با استفاده از تجزيه دادهشد. 

 71، 9/90، 6/96، 1/98ها طي دو سال بررسي به ترتيب هاي مادر و پورهميانگين درصد مرگ و مير ناشي از پنج تيمار ذکر شده روي سن
بعد از تيمار،  روز 12. به طور کلي هاي سن گندم به دست آمدبراي پوره 4/52و  2/48، 2/94، 1/88، 8/95براي حشرات بالغ و  5/55و 

تکرار روي  4غلظت براي هر تيمار و  5بررسي آزمايشگاهي با . درصد مرگ و مير روي سن گندم ايجاد کردند 94يميايي هاي شکشحشره
درجه سلسيوس، رطوبت  25±2آوري شده بودند و در داخل اتاقک رشد تنظيم شده در دماي حشرات بالغ سن گندم که در يک روز جمع

براي انجام آزمايشات زيست سنجي از . ساعت تاريکي در آزمايشگاه انجام شد 8نايي و ساعت روش 16درصد و دوره نوري  70±5نسبي 
ساعت  24هاي تيمار شده در داخل ظروف پتري استفاده گرديد و پس از روش کاغذ صافي و قرار دادن حشرات بالغ بر روي کاغذ صافي

 2155و  35/1معادل   50LCها، دلتامترين و سيرينول با بر اساس تجزيه و تحليل پروبيت داده .تعداد حشرات مرده شمارش شدند
در هر دو بررسي صحرايي و آزمايشگاهي              .ميکروليتر ماده موثره بر ليتر به ترتيب بيشترين و کمترين کشندگي را نشان دادند

کمتري نشان دادند، با اين وجود به دليل  کشيهاي شيميايي خاصيت حشرهکشهاي گياهي پاليزين و سيرينول در مقايسه با حشرهعصاره
 هاي مديريت تلفيقي سن گندم استفاده نمود.ها در برنامهتوان از آنکم خطر بودن براي محيط زيست مي

 

 هاي گياهي. ها، عصارهکش، سميت، حشرهEurygaster integricepsهای کلیدی: واژه
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 کنترل بید کلم در مدیریت سبز زیره کاربرد آفتکش گیاه پایه نانو کپسوله شده 

 1، محمد بشیری1، سعید محرمی پور2و,1مریم نگهبان

 گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس -1

 آفتکش ها، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور -2

mnegahban2009@gmail.com  

 

به تازگي به عنوان يک جـايگزين مناسـب بـراي ميتوانند هاي جديدي هستند که  وناز فرموالسيمواد مبتني بر ميکرو و نانو گياهي سموم 
مورد توجه دولت، کشاورزان و افراد متخصص کش ها  شوند. همچنين توليد و تجاري سازي اين دسته از آفتسموم شيميايي در نظر گرفته 

السيون پلي اوره فرمالدهيدي نانوکپسوله شده حاوي اسانس در اين پژوهش خواص سميت تنفسي و تماسي و دوام فرمو در اين زمينه است.
 Plutella xylostella (L.)الرو سن سوم بيد کلـم در مقايسه با اسانس فرموله نشده روي  .Cuminum cyminum L سبزگياه زيره

نتـايج نشـان داد کـه شـد. تر تعيـين نـانوم 87ميانگين اندازه کپسول هاي پلي اوره فرمالدهيد حاوي اسانس زيره  مورد بررسي قرار گرفت.
اسانس دار موثرتر از روز( به طور معني 7در غلظت هاي زير کشنده، )بعد از گذشت (LC50=5.36)سميت تنفسي اسانس نانوکپسوله شده 

عليـه بيـد کلـم اسـانس ppm)50(LC 240=است. در زيست سنجي مربوط بـه سـميت تماسـي اسـانس  (LC50=5.36)فرموله نشده
بـوده اسـت. همچنـين فرموالسـيون نانوکپسـول اسانس فرمولـه نشـده به طور معني داري موثرتر از ppm)50(LC 40=وله شده نانوکپس

پـي پـي  15غلظت در  اسانس زيرهسميت دوام  داري افزايش دهد.توانست مدت دوام سميت تنفسي و سميت تماسي حشرات را به طور معني
بـه نظـر مـي رسـد  روز به دسـت آمـد. 49دوام اسانس نانوکپسوله زيره روي الرو سن سوم بيد کلم ي که روز مي باشد در حال 11 بيد کلمام روي 

اسانس با استفاده از روش نانوکپسوله کردن مي تواند در روش اسپري ، در روي سطح بدن حشره، سطح غذا و ظرف استقرار خود را افزايش 
شده در مقايسه با اسانس معمولي مي گردد. هنگامي که اسانس نانوکپسـول شـده دهد در نتيجه موجب افزايش سميت اسانس نانوکپسول 

توسط دستگاه سم پاش روي حشره اسپري مي شود به دليل دارا بودن قابليت پخش شوندگي و تعليق در آب همه اندام هاي حشـره را بـه 
يشتري شـده ويسـکوزيته آن هـا کـم تـر و موجـب طور کامل پوشش مي دهد و ذرات نانوکپسول در برابر کشش سطحي داراي پايداري ب

يکنواختي بيشتر پوشش مي شوند. در صورتي که هدف از کنترل، افزايش دوام اسانس مورد نظر باشد، اسانس نانوکپسول شده بـا رهـايش 
کـه نانوکپسـول کـردن تدريجي ماده موثره مي تواند تا مدت زمان بيشتري سميت تنفسي، تماسي خود را حفظ کند. آزمايشات نشان دادند 

 اسانس مي تواند مقدار دز مصرفي اسانس ها را به ميزان زيادي کاهش مي دهد. لذا مي تواند باعث سهولت کاربرد، بازار پسندي آن شـود.

انوکپسـولآوري توليد نلذا پژوهش در زمينه کاربردي اين فرموالسيون و طراحي آزمايش در اين زمينه الزم است. با توجه به اين که در فن
 تر قابل استفاده خواهد بود.هاي موثرهاي کنترل کننده آفات در آغاز راه قرار داريم، تجربه به دست آمده براي توليد فرموالسيون

 بيد کلم، نانو آفتکش گياهي، سميت تنفسي، سميت تماسي، مديريت آفات کشاورزي، زيره سبز. های کلیدی:واژه
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 VSRسلولی حشره توسط پروتئین  RNAiمقابله ویروس:  سرکوب پاسخ میزبان و  RNAiدفاع سلولی  

 باکلوویروس
 

 ساسان عسگری و 3، مظهر حسین2، رضا طالیی حسنلوئی2، علیرضا بندانی 1 محمد مهرآبادی

 گروه حشره شناسی ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، ایران  -1
 طبیعی،  دانشگاه تهران، ایرانگروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع  -2

 دانشکده علوم زیستی ، دانشگاه کوئینزلند، بریزبین، استرالیا -3
m.mehrabadi@modares.ac.ir 

 

هاي RNA( نقش مهمي را در دفاع ضدويروسي ايفا مي کند. اين پاسخ شامل مسيرهاي RNAi) RNAدر حشرات، مسير تداخل 
دورشته اي  RNAقطعه شدن شامل قطعه siRNAs( است. مسير miRNAs) هاRNA( و ميکروsiRNAsگر )کوچک مداخله

(dsRNAو تبديل آن  ) ها بهRNAهاي کوچک مداخله( گر ويروسيv-siRNAs .است که ممکن است طي تکثير ويروس توليد شود ،)
مقابله کنند. در اين مطالعه، نقش  ضدويروسي ميزبان RNAiرا در خود تکامل داده اند تا با  RNAiها، سرکوبگرهاي در مقابل، ويروس

RNAi هاي سلول-در برهمکنش باکلوويروسSpodoptera frugiperda (Sf9 )شود. باکلوويروس ها خانواده اي از گزارش مي
(. dsDNAهستند ) DNAاي کنند و داراي ژنوم حلقوي دورشتهويروس هاي بزرگ هستند که عمدتا حشرات را آلوده مي

Autographa californica multicapsid Nucleopolyhedrovirus  (AcMNPV با )156باز دربرگيرنده -کيلوجفت 134 
هاي ، تعداد زيادي از خوانشdeep-sequencingژن، باکلوويروسي است که بيشترين مطالعه روي آن انجام شده است. نتايج تکنيک 

را نشان داد که به برخي از نقاط ژنوم اين ويروس به طور غير   AcMNPVآلوده شده با  Sf9از رده سلول ( نوکلئوتيد ∽20کوچک )
افزايش يافت.   AcMNPVهاي کوچک پس از آلودگي با RNA(. تعداد اين Hot and cold spotsيکنواخت همرديف شدند )

را  v-siRNAsشخص نوکلئوتيد طول، ويژگي م 20نبوده ولي باداشتن  miRNAها هاي بيشتر بيوانفورماتيکي نشان داد که آنبررسي
 RNAiمهمترين آنزيم درگير در پاسخ ، Dicer-2دارد،  vsiRNAsنقشي در توليد  RNAiدادند. به منظور بررسي اينکه آيا نشان 

هايي که سرکوب گرديد. در سلول Sf9نقش دارد، در سلول هاي  miRNA که در مسير Dicer-1حشرات، سرکوب شد. همچنين، 
Dicer-2  و نهDicer-1  هاي سرکوب شده بود، ميزان بيشتري از ترانسکريپت ژنHot spots  رديابي شد و در نتيجه ويروس بهتر

توسط سلول ميزبان ضدويروس به کارگرفته مي شود. به طورجالبي، مشاهده شد که  v-siRNAsتکثير شد. بنابراين نتيجه گيري شد که  
ويروسي، که بخاطر مهارکردن  p35کند. مشخص گرديد که ژن يزبان، بيان ميم RNAiقدرتمند را در مقابله با  VSRباکلوويروس يک 

 VSRدر سلول هاي مختلف حشرات و پستانداران است. بعالوه، نتايج نشان داد که فعاليت  VSRآپوپتوز شهرت دارد، داراي فعاليت 
کند. ويروس موتانت فاقد ژن کار مي RNAiنيست، بلکه در پايين دست مسير  Dicer-2توسط  dsRNAبخاطر ممانعت از تخريب 

p35  قادر به سرکوبRNAi  سلولي نبود. در نهايت، اين نتايج شواهدي براي حضور فعاليتVSR  در در يک ويروسdsDNA  فراهم
ني سيستم ايم P35ميزبان و آپوپتوز نقش دارد، نيز شناسايي گرديد. بنابراين، پروتئين  RNAiکرد و ژن مسئول را که در سرکوب 

ميزبان از يک سو و از سوي ديگر کدکردن  RNAiدهد. پاسخ ضدويروسي ميزبان را سرکوب کرده و تکثير ويروس را افزايش مي
 پاتوژن اشاره دارد. -، به تکامل همراه ميزبانAcMNPVتوسط  RNAiمهارکننده 

 روسي.با منشا وي RNAi، پاسخ ضد ويروس سلولي، سرکوبگر RNAiسازوکار های کلیدی: واژه
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 Tuta absoluta فرنگیپره مینوز برگ گوجهای شبهای گلخانهسازوکار مقاومت به دلتامترین در جمعیت

(Meyrick)  

 2 احمدعلی عنایتی و1محمدی ، مریم ملک1 بهزاد صادقی سرخه دیزجی

 ندانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایرا 2سینا همدان، همدان، ایران دانشگاه بوعلی -1
m.malek172@yahoo.com   

 

اي ها به عنوان يک پديده تکاملي ژنتيکي از نقطه نظر حفظ کارايي اين عوامل شيميايي از اهميت ويژهکشگسترش مقاومت به حشره
، نقش مهمي در معرفي راهکارهاي کنترل آفات و نيز قرار دارند کشهايي که تحت فشار ترکيبات حشرهبرخوردار است. پايش جمعيت
 :Tuta absoluta (Meyrick) (Lepidopteraفرنگي ها بر عهده دارد. مينوز برگ گوجهکشمديريت مقاومت به حشره

Gelechiidae)  بود هيچ شود. در مناطق آلوده و در نفرنگي در شرايط مزرعه و گلخانه محسوب مييک تهديد جدي براي توليد گوجه
تحقيق حاضر با هدف بررسي حساسيت سه جمعيت  درصد محصول را شامل شود. 80 -100تواند روش کنترلي، خسارت اين آفت مي

ها انجام شده است. مراحل کش دلتامترين و تعيين سازوکار مقاومت با استفاده از سينرژيستفرنگي به حشرهاي مينوز برگ گوجهگلخانه
، C °1± 25فرنگي در استان همدان جمع آوري شده و تحت شرايط دمايي هاي تحت کشت گوجهز گلخانها T. absolutaمختلف 

هاي اوليه در نهايت سه جمعيت ساعت پرورش يافتند. پس از غربالگري 16:  8تاريکي  -درصد و دوره روشنايي  60 - 70رطوبت نسبي 
وري برگ در محلول سمي و بعدي انتخاب شدند. زيست سنجي به روش غوطه هايبا حداقل تلفات در تيمار با دلتامترين، جهت بررسي

عدد  20 – 25تکرار و  تعداد  5غلظت و  يک تيمار شاهد با حداقل  5ساعته انجام شد. هر تيمار شامل  24-48روي الروهاي سن دوم 
صورت تحريک با سوزن قادر به حرکت پاها نبودند،  ساعت ثبت شد. الروهايي که در 24الرو در هر تکرار بود. تلفات الروي پس از گذشت 

درصد در تيمار شاهد، ميزان  10استفاده شد و در صورت تلفات کمتر از  SPSSها از نرم افزار شدند. براي آناليز دادهمرده محسوب مي
  50LC، تفاوت بين مقادير %50ده غلظت کشن %95تلفات با استفاده از فرمول ابوت اصالح شد. در صورت عدم همپوشاني فواصل اطمينان 

هاي سينرژيسمي، از برابر در مقايسه با سويه حساس متغير بود. در آزمون 20تا  6دار در نظر گرفته شد. نرخ مقاومت محاسبه شده بين معني
PBO ،DEF  وDEM حداکثر غلظتي که هاي آنزيمي در ايجاد مقاومت استفاده شد. به منظور تعيين جهت بررسي احتمال دخالت سيستم

ها از غلظت هاي مشخصي از هر سينرژيسم )تهيه سري غلظتعدد الرو با غلظت 30الروها قادر به تحمل آن بودند، در هر آزمون تعداد 
ساعت تيمار شدند. باالترين غلظت از هر سينرژيست که در چمعيت حساس هيچ گونه تلفاتي را همراه نداشت، 24( به مدت mM 200پايه 
، مهار DEF ،PBOو  DEMموالر. بر خالف ميلي 15و  10، 25به ترتيب عبارت بودند از  DEMو  PBO ،DEFهاي سينرژيست براي

اي افزايش داد )با داري سميت دلتامترين را در هر سه جمعيت گلخانه، به طور معني450کننده منواکسيژنازهاي وابسته به سيتوکروم پي 
رسد که در شرايط موجود، استفاده صرف از ترکيبات پايرتروييدي جهت کنترل مينوز برگ گوجهبه نظر مي (.6/4باالترين نرخ سينرژيسم 

 فرنگي از جهت گسترش مقاومت به صالح نباشد.

 فرنگي. ها، مينوز برگ گوجهکشاي، دلتامترين، مقاومت به آفتجمعيت گلخانه های کلیدی:واژه
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ها در کنترل پروانه کش آزادیراختین و بررسی اثرات متقابل آنو حشره Bacillus thuringiensisباکتری  تاثیر 

  (Hyphantria cunea Drury) سفید آمریکایی

 1زادهتا والیو بی 2، جالل جاللی سندی1مرضیه افتاده

 انشگاه گیالن.استاد گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، د دکتری حشره شناسی کشاورزی و انبه ترتیب دانشجوی -2و  1

Marziyeh.oftadeh@yahoo.com 
 

الروهاي اين آفت روي دامنه وسيعي از درختان فاژ است که ، آفتي پلي(Hyphantria cunea Drury)پروانه سفيد آمريکايي 
پيش به عنوان  هاهاي گياهي از مدتکشتصور استفاده از حشرهکنند. هاي هرز تغذيه ميجنگلي، درختان ميوه، گياهان زراعي و علف

کاهش خطرات زيست محيطي و سالمت انسان مطرح بوده است.  در هاي مصنوعي براي مديريت آفات گياهيکش جايگزين حشره
شود، محصوالت چريش متفاوت بوده، بسياري از اين کش استفاده ميچريش يکي از محصوالت گياهي است که به عنوان حشره

اي سهم عمده  Azadirachtinهاي مختلف دارند، در اين ميان و نامگذاريچريش جدا شده هاي مختلف درخت ترکيبات از قسمت
 Bacillus  باکتري آيد.هاي درخت چريش به دست ميفعال ازدانه، برگ و ديگر بخش کشدارد که به عنوان حشره

thuringiensisداشته آفات جنگلي جمعيت تنظيم در مهمي نقش تواندکه مي است هاراسته پروانه در هابيمارگر ترينمهم از يکي 

بعضي از ويژگيروي کشندگي و   Bacillus thuringiensisو  درصد 03/0 هاي آزاديراختينکشتاثير حشره در اين تحقيق باشد.
نسبي درجه سلسيوس، رطوبت  25 ±2در شرايط کنترل شده آزمايشگاهي )دماي هاي زيستي و بيوشيميايي پروانه سفيد آمريکايي )

هاي کشحشره 30LCو   50LC به منظور تعيين )تاريکي: روشنايي( ساعت( مورد بررسي قرار گرفت. 16:  8دوره نوري  و 75 5±
 105و  219به ترتيب   B.tبراي  30LCو  50LCميزان  .انجام شدهاي سن سوم روي الرو سنجي هاي زيستمورد آزمايش، آزمايش

، 033/7،  33/3هاي تيمار شده با پنج غلظت آزاديراختين )به الرو  B.tحاصل از افزودن  30LCو  05LCمحاسبه شد. ميزان  امپيپي
به منظور درک صحيح از علل اين وقايع، برخي از  گزارش شد. امپيپي 18/5و  86/11( به ترتيب  امپيپي 60/66و 33/13، 67/14

کلسترول، گلوکز، گليگوژن، اوره، اسيد اوريک، آلفا آميالز، آالنين آمينوترانسفراز ترکيبات بيوشيميايي مهم نظير پروتئين، تري گليسريد، 
(ALT( آسپارتات آمينوترانسفراز ،)ASTآلکالين فسفاتاز، اسيد فسفاتاز، استراز ،) هاي عمومي و گلوتاتيون اس ترانسفراز تحت تاثير

هاي تيمار شده نشان داد فعاليت آناليز بيوشيميايي الرو رار گرفت.ساعت بعد از تيمار مورد ارزيابي ق 50LC ،72و  30LC هايغلظت
و  فسفاتاز دياس، گوژنيگل داري داشت.گلسريد نسبت به شاهد تفاوت معنيآميالز و ترکيبات گلوکز، پروتئين و تري هاي پروتئاز،آنزيم

 (AST) نوترانسفرازيآسپارتات آمو  (ALT) نوترانسفرازيآم نيآالن آنزيم. داري کاهش يافتدر مقايسه با شاهد به طور معني الزيآم آلفا
ناپذيري توانند اثرات برگشتهاي زير کشنده ميهاي مورد استفاده در غلظتکشحشره داري نسبت به شاهد نشان دادند.افزايش معني

کش حشره با Bt  باکتريکه اثر متقابل نتايج حاصل از تحقيق نشان داد  را بر متابوليسم ترکيبات بيوشيميايي اين آفت وارد کنند.
  .اين آفت استفاده کرد تلفيقي مديريت برنامهدر  Btو  آزاديراختين مخلوط از توانمي و اثر افزايشي است مذکور

 : پروانه سفيد آمريکايي، آزاديراختين،  ترکيبات بيوشيميايي.های کلیدیواژه
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 های تریکودرمادر چغندرقند با استفاده از پوشش بذر توسط جدایهبهبود جوانه زنی بذر و استقرار بوته 
 

 4مهدی پیرنیاو  3، محمدرضا رضاپناه2، سیدباقر محمودی*1نعیمه ترک
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مرگ گياهچه باشد. در صورتي که بذر به عامل بيمارگر آلوده باشد، قند ميهاي چغندرترين بيماريبيماري مرگ گياهچه يکي از مخرب

توان بااليي در کنترل  بيمارگرهاي گياهي از جمله عامل  تريکودرماصورت گرفته قارچ آنتاگونيست  هايبر اساس پژوهشافتد. اتفاق مي
ت. اي به عنوان عامل بيوکنترل موثر شناخته شده اسهعاي و مزربيماري ريشه و طوقه چغندرقند دارد و در طيف وسيعي از مطالعات گلخانه

کنند که اين مکانيسمهاي متنوعي براي بقا و ساکن شدن در محيط رقابتي خود استفاده ميگونه هاي مختلف قارچ تريکودرما از مکانيسم
باشند. در نزيم هاي ليز کننده، پارازيتيسم، افزايش رشد گياه و القاي مقاومت ميآبيوز، رقابت براي فضا و مواد غذايي، توليد نتيآها شامل 

نتاگونيست تريکودرما بر کنترل بيماري مرگ گياهچه بررسي شد. در اين مطالعه از نه جدايه از قارچ آبررسي، تأثير چند جدايه از قارچ اين 
زني و رشد گياه چغندرقند رقم جوانهها برتأثير آن تريکودرما، که قبالً از  خاک نواحي مختلف ايران جداسازي شده بودند، استفاده شد و

ط و در ساعت در دماي محي 24اي مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور بذور چغندرقند قبل از کشت، به مدت ه درشرايط گلخانهجلگ
 اسپور 2×801قارچ انتاگونيست سوسپانسيون اسپور با غلظت  ههاي تريکودرما قرار داده شدند. از کشت نه روزسوسپانسيون حاصل از اسپور

هاي گرفته شدند.  سپس بذور در گلدان ب مقطر به عنوان شاهد در نظرآذور تهيه شد. بذور اسپري شده با ن بليتر جهت پوشاندميليبر
پالستيکي حاوي ورمي کمپوست با ده تکرار کشت شدند و در هر گلدان تعداد بيست بذر کشت شد. جوانه زني بذور پس از گذشت شش 

طور کامل از زمايش به آاه محاسبه گرديد. براي تعيين وزن خشک، بوته هاي مورد ها پس از يک مروز، و همچنين وزن تر و خشک بوته
ساعت خشک شدند. نتايج اين تحقيق نشان داد که استفاده از  24به مدت سلسيوس درجه  70ون با دماي آخاک خارج شدند و در 

در آزمايش بررسي ميزان کنترل مرگ  سه با شاهد شد.زني و افزايش وزن چغندرقند درمقايآنتاگونيست تريکودرما منجر به بهبود جوانه
قادر به افزايش رشد و جوانه زني رشد گياه در برهمکنش با ها جدايهتعدادي از اين   Pythium aphanidermatumگياهچه ناشي از 

 %15( و TV1(5)) 23% (T31 ،)23% (Th128 ،)10% (C13F213 ،)69% (TV33(6) ،)9%(، T58) %14اين بيمارگر به ميزان 
(CY9در مقايسه با شاهد شدند. با توجه به آزمون )براي پوشش بذر چغندرقند جدايه   هاي بعمل آمده، برترين جدايهTV33(6)  معرفي

 .باشدميري چغندر قند مطرح ميبر اساس نتايج اين مطالعه عامل آنتاگونيست تريکودرما به عنوان عامل قدرتمند در کنترل بيماري بوته شد.
 

 ، چغندرقندPythium aphanidermatum، تريکودرما: های کلیدیواژه
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Praon volucre (Hymenoptera: Braconidae )و  Aphidius matricariaeد ییتویپاراز یزنبورهابین برهمکنش 

 Lotka-Volterraیت آنها با مدل رقابتیسم جمعینامید ینیش بیپو 

 زهرا تازرونی1، علی اصغر طالبی1، یعقوب فتحیپور 1 و محمود سوفباف2

 

 ، ztazerouni@yahoo.comت مدرس، تهران، ی، دانشگاه تربی، دانشکده علوم کشاورزیکشاورز یگروه حشره شناس -1
 ، کرجیاپژوهشگاه علوم و فنون هسته -2

( به Hymenoptera: Braconidae) Praon volucre (Haliday)و  Aphidius matricariae Halidayد ييتويپاراز ينبورهاز
 يهـامهم شـته يدهاييتويد از جمله پارازييتوين دو گونه زنبور پارازيا رند.يگيها مورد استفاده قرار مت شتهيريد و در مديتول يصورت تجار

Aphis gossypii Glover  وMyzus persicae (Sulzer) (Hemiptera: Aphididae )ک يدر اغلب نقاط جهان از جمله پالئارکت
مـوارد،  يج اسـت. در برخـيـها رادر گلخانه ک آفتيه يک به طور همزمان عليولوژين عامل کنترل بيامروزه استفاده از چندران هستند. يو ا

دهـد. ير قـرار مـيزبان تحـت تـأثيآنها را در کنترل آفت مت يجاد رقابت شده و موفقيک، منجر به ايولوژين عوامل کنترل بيروابط متقابل ب
و در  آنهـا بـوده تيـسم جمعيناميبر د يدياز عوامل کل يکيد ييتويزنبور پاراز-زبانيم يهاستميد در سييتويپاراز ين زنبورهايروابط متقابل ب

حه روابط متقابـل عوامـل کنتـرل ينت ينيبشيپ يبرا Lotka-Voterraيمدل رقابتت است. يک مؤثر حائز اهميولوژين عامل کنترل بييتع
 A. gossypiiشته  يت آنها رويبر اندازه جع P. volucreو  A. matricariaeر روابط متقابل يثق تأين تحقيدر اد است. يک مفيولوژيب

، C 2±25°يدمـاط گلخانـه بـا يشـرادر تکـرار  4متر بـا يسانت 40×40×40به ابعاد  يطلق يهادر قفسه)رقم سوپرسلطان( ار ياه خيگ يرو
 يرو M. persicaeشـته  يروهـا شين آزمـايا .شد يبررس يکيساعت تار 10و  ييساعت روشنا 14 يو دوره نور 60±%5يرطوبت نسب

سم يناميد د برييتويپاراز يجه اثر روابط متقابل زنبورهاينتن يهمچن .ح داده شده در باال انجام شديز به روش توضين)رقم مارکوئزا( اه فلفل يگ
 تيـجمع تـراکمد بـر ييتويپاراز يزنبورها يان گونهيبرهمکنش ب شد. ينيبشيپ Lotka-Voterraيت آنها در بلندمدت با مدل رقابتيجمع

ن ير برهمکنش بـيتأثبود.  يمنف M. persicaeو  A. gossypiiيهاشته يرو P. volucreو  A. matricariaeد ييتويپاراز يزنبورها
د ييـتويت زنبور پارازيکه جمعيبه طور .داشت يشتريشدت ب P. volucreد ييتويت زنبور پارازيکاهش جمع درد ييتويپاراز يزنبورها ياگونه

P. volucre شته  يد، رويتويپاراز يزنبورها يان گونهيدر زمان قبل از برهمکنش بA. gossypii و  8/249±7/24تا 8/187±4/18ن يب
د ييـتوين زنبور پارازيت ايجمع يان گونهير بود اما پس از برهمکنش بيمتغ 1/107±40/12تا  2/85±70/10 نيب M. persicaeشته  يرو
امـا افـت. يکـاهش M. persicaeشـته  يرو 17±16/5 تـا 92/8±65/2و به  A. gossypiiشته  يرو 3/65±2/25تا 6/53±65/19به 

 .Aشـته  يد روييـتويپاراز يزنبورهـا يان گونـهيدر زمـان قبـل از بـرهمکنش بـ A. matricariaeد ييـتويت زنبور پارازين جمعيانگيم

gossypii شته  يو رو 417±109تا  356±130ن يبM. persicae د ييتويت زنبور پارازيبود. جمع 3/90±3/18تا  2/71±2/13ن يب A. 

matricaraeشـته  يد، روييـتويپاراز يزنبورها يان گونهيدر اثر برهمکنش بA. gossypii  يو رو 9/407±7/98تـا  2/232±8/83بـه 
د قـادر ييتوينشان داد که هر دو گونه زنبور پاراز ياضير يج مدلسازينتاافت. ي رييتغ 18/63±49/8تا  52/55±33/7به  M. persicaeشته 

ب يـک ترکين ييتع يتواند برايق مين تحقيج حاصل از ايهستند. نتا M. persicaeو  A. gossypiiيهاشته يدار رويپا يبه هم حضور
در اه فلفـل يـگ يرو M. persicaeشته  يار و روياه خيگ يرو A. gossypiiک شته يولوژيد در کنترل بييتويپاراز يهازنبورن يامناسب 
 د باشد.يمفها گلخانه

 Aphis gossypii،Myzus persicae ،دييتويپاراز يزنبورها برهمکنش ،Lotka-Volterra يرقابت مدل: یدیکل هایواژه
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