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چکید ه 

حرشه کش های بیولوژیک به دلیل سازگاری با طبیعت و ارزانی، تاثیر مناسب تری نسبت به حرشه کش های شیمیایی دارند و مقاومت نسبت 
به آن ها کمرت ایجاد می شود. در این میان توجه زیادی به استفاده قارچ های آنتوموپاتوژن گردیده و قارچ Metarhizium anisopliae یکی از 
قارچ های بیامرگر حرشات می باشد. در این مطالعه عصاره سه گیاه Consolida orientalis، Matrica chamomile و Adonis vernalis که قبال 
اثر حرشه کشی آنها ثابت شده بود انتخاب، و اثر آنها بر روی رشد و اسپورزایی Metarhizium anisopliae بررسی گردید تا در صورت عدم 
تاثیر مهاری این عصاره ها بر روی رشد این قارچ بتوان به شکل توام در مبارزه با بندپایان استفاده منود. از عصاره های گیاهی شامل غلظت های 
0/1 درصد، 10 درصد و 20 درصد برای Consolida orientalis، 0/2 درصد، 0/5 درصد و دو درصد Matrica chamomile و یک درصد، 10 
درصد و 20 درصد Adonis vernalis استفاده شد. عصاره Consolida orientalis، Matrica chamomile و Adonis vernalis روی میزان 
رشد میسیلیوم و درصد اسپورزایی Metarhizium anisopliae در مقایسه با شاهد )P>0/05( معنی دار است. با توجه به نتایج بدست آمده 
در این مطالعه مشخص گردید که عصاره ی Adonis vernalis در غلظت 1 درصد و  Matrica chamomile در غلظت 0/2 درصد کمرتین اثر 
را روی رشد میسلیوم  و اسپورزایی قارچ متاریزیوم انیزوپلیه داشت. با عنایت به تاثیر این عصاره ها در ازبین بردن بندپایان انگلی، می توان 

از ترکیب این عصاره ها و قارچ متاریزیوم در کنرتل بیولوژیک بندپایان انگل استفاده منود.  
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مقدمه
و  غذایی  مواد  در  شیمیایی  مواد  مانده ی  باقی  مانند  پیچیده ای  موانع 
محیط و نیز گسرتش مقاومت نسبت به آفت کش های شیمیایی استفاده از 
آن ها را محدود می کند )۸(. قارچ های بیامرگر حرشات از جمله دشمنان 
 Metarhizium .طبیعی آفات هستند که قادرند میزبان خود را کنرتل کنند
anisopliae یکی از این قارچ های بیامرگر است. یکی از ویژگی های مثبت 
با  Metarhizium anisopliae سازگاری آن  قارچ های بیامرگر بویژه قارچ 

آفت کش های مصنوعی و گیاهی می باشد )4(.
این قارچ اولین بار در سال 1۸7۸ توسط متچینكوف از نوعی سوسك به 
 Metarhizium جدا شد و به همین دلیل به نام Anisoplia austriaca نام
anisopliae نامگذاری شد. این قارچ به شدت برای كنه ها كشنده است و 
به همین علت، وی پیشنهاد منود كه این قارچ می تواند به عنوان یك عامل 

در مبارزه علیه كنه ها استفاده شود )۲(.
بدن  داخل  در  قارچ  این  توسط  كه  سمی  ثانویه  متابولیت های  میزان 

موجود زنده تولید می گردد، معموالً بسیار كمرت از آن میزانی است كه 
این قارچ  از  بنابراین استفاده  در محیط های مغذی مایع تولید می شود. 
در كنرتل بیولوژیك به هیچ وجه باعث آلودگی محیط منی گردد. همچنین 
تاكنون گزارشی از بروز آلودگی با این قارچ در پستانداران مشاهده نشده 

است )۲ و ۳(.
برخی از گیاهان اثرات دفع کننده و کشنده برای حرشات و آفات دارند 
که به کار بردن آن ها می تواند در جهت متفرق ساخنت و معدوم کردن 
هستند،  مختلف  بیامری های  انتقال  عامل  عمدتا  که  خارجی  انگل های 

استفاده شود. 
هدف از  مطالعه حارض این است که عصاره گیاهانی که قبال تاثیر مثبت 
آن ها در ازبین بردن بند پایان مشخص گردیده است )۲4( چه تاثیری روی 
رشد  و اسپورزایی قارچ Metarhizium anisoplia  دارند . درصورتی که 
ترکیبات فوق اثر بازدارنده معنی داری روی رشد و اسپورزایی این قارچ 
گیاه  و عصاره  متاریزیوم  قارچ  به شکل همزمان  باشند می توان  نداشته 
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Biological pesticides are natural, more environmental friendly, potentially less expensive, and more effective than chem-
ical pesticides, as problems with resistance are less likely to occur. Among biocontrol agents entomopathogenic fungi 
received major attention in recent years. Several of these fungi cause mortality in the arthropod vectors transmitting 
diseases between human and animals. One of the most pathogenic fungal species examined for pathogenicity against 
pests was found to be Metarhizium anisopliae. M. anisopliae is one of major fungal pathogens of insects and its conidial 
viability may be affected by environmental factors. In this study we examined the effects of three plant extracts Con-
solida orientalis, Matricaria chamomilla and Adonis vernalis on growth and sporulation of the fungus M. anisopliae in 
laboratory condition. The extract concentration which was used in herbal formulation consists of 0.1%, 10% and 20% of 
C. orientalis, 0.2%, 0.5% and 2% of M. chamomilla and 1%, 10% and 20% of A. vernalis. The results showed that sig-
nificant effect of extracts of 1% and 0.2% of A. vernalis and M. chamomilla on mycelium growth and sporulation of the 
fungus M. anisopliae respectively. Given the impact of these extracts  in eliminating parasitic arthropods, it is possible 
to combine these extracts and metarazium mushrooms in the biological control of parasite arthropods.  
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مورد نظر را در برنامه های کنرتل بیولوژیک بندپایان بیامری زا استفاده 
منود.

مواد و روش کار
قارچ متاریزیوم آنیزوپلیه

قارچ Metarhizium anisoplia سویه V۲45 با منشأ سویه فنالند و از دكرت 
طارق بات از دانشكده بیولوژی دانشگاه ولز )سوانسی( تهیه گردید و در 
محیط )PDA (Potato Dextrose Agar کشت داده شد. محیط  ها به مدت 
دو هفته در محیط تاریك در دمای ۲5 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 

۸0 درصد نگهداری شدند.
تولید  و  قارچ ها  كافی  رشد  از  پس  قارچ:  اسپور  ذخیره  و  -جمع آوری 
اسپور، محیط های كشت از انكوباتور خارج شده و در كنار شعله و محیط 
عاری از آلودگی در زیر هود، اسپورها به كمك كاردك اسرتیل از سطح 

محیط ها جمع آوری گردید. 
هموسیتومرت  یا  نئوبار  الم  از  استفاده  با  اسپورها:  ارزیابی  و  شامرش   -

اسپورها شامرش شدند )۹(.

عصاره گیری گیاهان
منونه های گیاهی با بررسی منابع مختلف مبنی بر داشنت اثر حرشه کشی 
گرفتند  قرار  ارزیابی  مورد  مطالعه  این  در  که  گیاهانی  شدند.  انتخاب 
 Adonis vernalis و   Consolida orientalis، Matrica chamomile شامل 
بود. گیاهـان مـورد اسـتفاده، در زمـان گـل و میوه دهـی )اردیبهشت و 

ارومیه جمع آوری شدند. شناسـایی علمـی  مراتـع شهرسـتان  از  خرداد( 
گیاهی  علوم  گروه  كاظم پور،  شـاهرخ  دكتـر  آقـای  توسـط  گیاهـان 
گیاهی  منونه های  همچنین  و  گرفت  انجام  مـدرس،  تربیت  دانـشگاه 
مورد استفاده در این مطالعه  در هربـاریوم گیاهـان دارویی پژوهشكده 
زیست فنـاوری دانـشگاه ارومیه بایگـانی شدند. گیاهان جمع آوری شده 
در سایه خشك شـده و با دستگاه خرد کن بـه شـكل پودر درآمدند به 
منظور عصاره گیری، ۲0 گرم از پودر گیاه درون دستگاه سوکسل قرار داده 
شد و در بالن دستگاه 1۲0 میلی مرت استون + ۳0 میلی لیرت آب مقطر ریخته 
شد. عصاره استخراج شده توسط دستگاه تقطیر در خال دوار در دمای 40 
درجه سلسیوس و رسعت 100 دور در دقیقه تغلیظ شد. عصاره تهیه شده 
درون ظروف شیشه ای تیره ریخته و در دمای چهار درجه سانتی گراد قرار 

داده شد )14(.

بررسی برهمکنش قارچ و هر یک از تیامرها
 Consolida از  شده  استخراج  عصاره های  سازگاری  اثر  بررسی  برای 
رشد  روی   Adonis vernalis و   orientalis، Matrica chamomile
با  عصاره  اختالط  روش  به   Metarhizium anisoplia قارچ  میسیلیومی 
رشد  اندازه گیری  با  منظور  این  برای  شد.  انجام  بررسی  کشت  محیط 
  Metarhizium ابتدا قارچ  رویش قارچ روی محیط کشت حاوی عصاره، 
در چند پرتی حاوی محیط کشت PDA کشت داده شد. در مرحله ی بعد 
 ۲0 و  درصد   10 درصد،   0/1 مختلف  رقت های  به همراه  محیط کشت 
 Adonis یک درصد، 10 درصد و ۲0 درصد ،Consolida orientalis درصد

اثر عصاره  های گیاهی کانسولیدا اورینتالیس، ماتریکا چامومیل و   ...

جدول 1- اثرات عصاره های گیاهی بر روی رشد قارچ و درصد بازدارندگی از رشد قارچ

 Inhibition percentage of fungal growth in three times
)%(

Average fungal colony diameter in three times )Cm()%( ConcentrationExtract

-6/6-Control

5۸/6۳۲/7۳0/1

Consolidaorientalis 6۹/6۹1/710

۸5/60/۹5۲0

4۲/4۲۳/۸0/۲

Matricariachamomillia 65/15۲/۳0/5

۸۸/۸41۲

4۸/4۸۳/41

Adonis vernalis 5۸/6۳۲/7۳10

66/66۲/۲۲0
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vernalis و 0/۲ درصد، 0/5 درصد و دو درصد Matrica chamomile به 
شکل ترکیب به عصاره ها طبق روش دی اولیویرا و نوس )۲004(  تهیه 
گردید و به هم زده شد تا امولسیون یکنواخت بوجود آید. محیط های 
حاصل درون ظروف پرتی تقسیم و اجازه داده شد تا محیط ببندد. سپس 
دیسک های قارچی به قطر پنج میلی مرت توسط چوب پنبه سوراخ کن از 
کشت های جوان قارچ Metarhizium anisoplia تهیه و یک دیسک قارچ 
در قسمت وسط ظروف پرتی حاوی محیط کشت قرار داده شد. برای هر 
یک از آزمایشات سه تکرار و سه تکرار هم برای بدون عصاره )محیط 
در  انکوباتور  در  شده  مایه زنی  پرتی  شد.  گرفته  نظر  در  شاهد(،  کشت 
قرار داده  دمای ۲±۲5 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 5±70 درصد 
قارچ بطور کامل  شدند. زمانی که محیط کشت پرتی های شاهد توسط 
از  از گذشت سه هفته( قطر رشد میسیلیومی هر یک  اشغال شد )پس 
تیامرها اندازه گیری شد. درصد بازدارندگی غلظت های مختلف عصاره ها 
با بهره گیری از فرمول ابوت                          { تعیین گردید. IP درصد 
قطر  میانگین   T شاهد،  دگروه  قارچ  هاله  قطر  میانگین   C بازدارندگی، 

هاله قارچ در تیامر مورد نظر.

تاثیر عصاره ها در اسپور زایی قارچ متاریزیوم آنیزوپلیه
PDB بررسی شد. پس  درصد جوانه زنی اسپور قارچ روی محیط کشت 
از تهیه محیط و رسد شدن آن عصاره های گیاهی در رقت های مختلف 
0/1 درصد، 10 درصد و ۲0 درصد Consolida orientalis، یک درصد، 10 
درصد و ۲0 درصد Adonis  vernalis و 0/۲ درصد، 0/5 درصد و دو درصد 

Matrica chamomile طبق روش دی اولیویرا و نوس )۲004(  اضافه شد 
و اثر آن ها را روی قارچ بررسی شد و مقداری از محیط کشت PDB نیز 
بدون عصاره به عنوان کنرتل نگه داشته شد)4(. جهت تهیه سوسپانسیون 
مشخصی از اسپورهای قارچ، ابتدا به وسیله یک میله سطح محیط کشت 
را خراش داده در ارلن ریخته و مقدار 10 میلی لیرت از محلول توین ۸0، 
0/0۲ درصد به آن افزوده و به هم زده شد تا سوسپانسیون یکنواختی 
درست شود. پرتی دیش در دمای ۲۸ درجه سانتی گراد به مدت ۲4 ساعت 
در داخل انكوباتور قرار داده شد. سپس به منظور توقف رشد كنیدی ها، 
از  حاصله  سوسپانسیون  سپس  گردید.  اضافه  الكتوفنل  كشت  محیط  به 
پارچه مخمل دو الیه عبور داده شد تا قطعات میسیلیوم از آن جدا شوند. 
برای سهولت شامرش، به ظروف حاوی اسپور، چهار میلی لیرت دیگر آب 
قرار  استفاده  مورد  اصلی  استوك  عنوان  به  و  افزوده شد  اسرتیل  مقطر 
گرفت و سپس با استفاده از الم نئوبار یا هموسیتومرت اسپورها شامرش 
میزان  محاسبه  با  شد.  تعیین  جوانه زده  اسپورهای  درصد  و   )۹( شدند 
جوانه زنی اسپور قارچ در هر یک از تیامرها و مقایسه تیامرها با هم و 
با گروه شاهد، میزان بازدارندگی عصاره در جوانه زنی قارچ مشخص و با 
بدست آمدن تاثیر عصاره ها در بازدارندگی این دو پارامرت سازگاری قارچ 

و عصاره مشخص شد)1۸(.

ارزیابی آماری نتایج
نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS ویرایش 1۳ تحت 
 (ANOVA( ویندوز جهت انجام آزمون تجزیه آماری واریانس یك طرفه

جدول 2- اثرات عصاره های گیاهی بر روی اسپورزایی قارچ و درصد بازدارندگی از اسپورزایی قارچ

 Inhibition percentage of fungal growth in three times
)%(

Average number of spore in 1 ml )three times()%( ConcentrationExtract

-4/4۸×106-Control

15/4۳/7۹×1060/1

Consolidaorientalis ۲۲/۳۲4/4۸×10610

۳0/۳5۳/1۲×106۲0

10/۲64/0۲×1060/۲

Matricariachamomillia 11/۸۳۳/۹5×1060/5

۲1/۸7۳/5×106۲

۹/5۹4/05×1061

Adonis vernalis 14/۹5۳/۸1×10610

1۹/64۳/6×106۲0
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شکل 2- درصد باز دارندگی اسپورزایی قارچ ) سه تکرار(

شکل 1- درصد باز دارندگی رشد میسیلیومی قارچ )سه تکرار(

و توکی مورد ارزیابی قرار گرفت. رسم منودارها با نرم افزار Excel انجام 
شد.       

نتایج
 Consolida orientalis، عصاره  مختلف  غلظت های  داد  نشان  نتایج 
Matrica chamomile و Adonis vernalis بر روی رشد و اسپورزایی قارچ 

 .)P>0/05( در مقایسه با گروه کنرتل تاثیر دارند Metarhizium anisoplia
نتایج حاصل از آزمون توکی نیز نشان داد که بین گروه کنرتل و غلظت های 

.)P >0.05( مختلف عصاره ها تفاوت معنی داری وجود دارد
منودار  در  بیامرگر  قارچ  میسیلیوم  رویشی  رشد  روی  بر  عصاره ها  اثر   
یک آورده شده است، عصاره ی Adonis vernalis در غلظت یک درصد 
و  Matrica chamomile در غلظت 0/۲ درصد در یک گروه کمرتین اثر 

اثر عصاره  های گیاهی کانسولیدا اورینتالیس، ماتریکا چامومیل و   ...
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  Consolida orientalis را روی رشد رویشی قارچ داشت، در گروه میانه
در غلظت 0/1 درصد و 10 درصد، Matrica chamomile در غلظت 0/5 
درصد و Adonis vernalis در غلظت 10 درصد و ۲0 درصد قرار داشتند 
و Consolida orientalis در غلظت ۲0 درصد و Matrica chamomile در 
غلظت دو درصد در یک گروه دارای بیشرتین اثر بازدارندگی بر روی رشد 

رویشی میسیلیوم قارچ داشتند )جدول1(.
 Adonis برای پارامرت اثر عصاره روی اسپورزایی قارچ بیامرگر، عصاره ی
غلظت های  در   Matrica chamomile و  درصد  یک  غلظت  در   vernalis
اسپورزایی  روی  را  اثر  کمرتین  گروه  یک  در  درصد   0/5 و  درصد   0/۲
درصد   ۲0 و  درصد   10  Adonis vernalis میانه  گروه  در  داشتند،  قارچ 
 Consolida آخر  در  و  داشتند  قرار  0/1 درصد   Consolida orientalis و 
 Matrica chamomile  در غلظت های 10 درصد و ۲0 درصد و orientalis
در غلظت دو درصد در یک گروه دارای بیشرتین اثر بازدارندگی بر روی 
اسپورزایی قارچ داشتند )جدول ۲(. نتایج بدست آمده از بررسی سازگاری 
عصاره های مورد آزمایش روی رشد قارچ Metarhizium anisoplia نشان 
می دهد که به طور کلی عصاره Adonis vernalis دارای کمرت از 66 درصد 
اثر بازدارندگی در رشد میسیلیوم و کمرت از ۲0 درصد در اسپورزایی قارچ 
 Matrica chamomile داشته و سازگاری بیشرتی نشان داده و عصاره های
و Consolida orientalis دارای بیشرت از ۸۸ درصد اثر بازدارندگی در رشد 
میسیلیومی قارچ و ۳0 درصد در اسپورزایی قارچ بود و سازگاری کمرتی 

نشان دادند )شکل های 1 و ۲(.

بحث
از  استفاده  و  آفات  بیولوژیکی  کنرتل  با  رابطه  در  بسیاری  پژوهش های 
دشمنان طبیعی آن ها جهت از بین بردن و مبارزه با آن ها صورت گرفته 
است. امروزه استفاده از قارچ های پاتوژن بندپایان برای مبارزه با آفات 
به صورت  این قارچ ها  از  به توسعه است و در حال حارض تعدادی  رو 

تجاری فراهم شده اند )6 و 7(.
با توجه به نقش بیامری زایی بندپایان به ویژه کنه ها در دام ها و پرندگان 
و خسارات وارده به اقتصاد کشورها، مطالعه در مورد قارچ های پاتوژن 
بندپایان و توسعه تکنولوژی تولید انبوه این قارچ ها نیز بسیار رضوری و 
با اهمیت به نظر می رسد. در این راستا تحقیقات زیادی در حال انجام 
کنه  کش های  مرصف  است.  آمده  بدست  قبولی  قابل  نتایج  و  می باشد 
شیمیایی از گسرتده ترین روش های کنرتل جمعیت بندپایان در محیط و 
بر روی حیوانات می باشد. ولی مرصف بی رویه و مستمر حرشه کش های 
آلودگی  جمله  از  مشکالتی  گزاف  هزینه های  تحمیل  بر  عالوه  شیمیایی 
این  به  مقاوم  بندپایان  ایجاد  مفید،  موجودات  بردن  بین  از  محیطی، 
مواد، آلودگی تولیدات دامی را به بار آورده است. این وضعیت مستلزم 
جایگزین منودن روش های کنرتلی سامل و یا مکمل همراه با خطرات کمرت 
امید بخش  اسرتاتژی  فعال یک  گیاهی  ترکیبات  است.  زیست  به محیط 
برای کنرتل بندپایان مرض می باشد. در دهه های اخیر از عصاره ی گیاهان 
برای دفع آفت ها و از بین بردن شته ها، مگس و پشه استفاده شده است 

.)4(
در میان عوامل بیولوژیک، قارچ های بیامرگر حرشات از موقعیت ویژه ای 
از   Metarhizium anisoplia قارچ  عوامل  این  بین  از  است  برخوردار 

مهم ترین قارچ های بیامری زای شناخته شده در حرشات می باشد. قارچ های 
بیامرگر حرشات منی توانند به عنوان یک عامل همه جانبه در مورد کنرتل 
آفات به کار روند و به تنهایی در کنرتل حرشات مفید واقع شوند. یکی از 
 Metarhizium anisoplia ویژگی های مثبت قارچ های بیامرگر بویژه قارچ
این  در  گیاهی می باشد،  و  با آفت کش های مصنوعی  آن ها  در سازگاری 
با کمک گرفنت از عصاره های گیاهی میزان سازگاری  پژوهش سعی شد 
قارچ بیامرگر Metarhizium anisoplia بر روی این ترکیبات مشخص شود. 
در صورت سازگار بودن استفاده از این عصاره های گیاهی در کنرتل آفات 
با توجه به بی خطر بودن آن ها نسبت به آفت کش های شیمیایی که وارد 
محیط زیست می شوند، می توان از خطرات زیست محیطی مواد شیمیایی 

جلوگیری کرد )4(.
در ایران مطالعات زیادی در زمینه قارچ های پاتوژن آفات و حرشات نیز 
ناقص  قارچ  بومی  سویه  اثر  مقایسه  مطالعه،  یک  در  است.  شده  انجام 
نام  با  قارچ  این  اسپور  حاوی  فراورده  یک  و   Metarhizium anisoplia
تجاری Green muscle بر یکی از ملخ های زیان آور بومی کشور به نام 
Chrotogonus trachypterus مورد بررسی قرار گرفت)15(. از مطالعات 
انجام شده در زمینه مبارزه بیولوژیک کنه ها در ایران، می توان به بررسی 
 Haemaphysalis کنه  بر   Metarhizium anisoplia قارچ  سویه  سه  اثر 
punctata اشاره کرد. در این مطالعه، پاتوژنیسیته سه سویه این قارچ بر 
روی نوزادان Haemaphysalis punctata تحت رشایط آزمایشگاهی مورد 
درصد   51/۹-100 در  نوزادان  میر  و  مرگ  درصد  گرفت.  قرار  ارزیابی 
در گروه های مورد آزمایش بود. همچنین این سه سویه بر نوزادان کنه 
Hyalomma anatolicum anatolicum درصد کشندگی، 7۲/4-۳7/6 درصد 
در گروه های تحت آزمایش داشت )1۹(. توسلی و همکاران در سال ۲00۸ 
 Metarhizium anisoplia مطالعه ای را بر روی میزان اثر سه سویه قارچ
رشایط  تحت   Argas persicus کنه  زندگی  مختلف  مراحل  روی  در 
آزمایشگاهی موردارزیابی قرار دادند که درصد کشندگی در حدود 100-
۹۲ درصد در گروه های مورد آزمایش و 7۳ درصد در گروه شاهد بود 
)17(. تجربیات مشابه در مورد اثرات کشندگی این قارچ بر روی کنه های 
 Dermanyssus مایت  و   Argas persicus، Ornithodoros lahorensis
که  می دهد  نشان  بررسی ها  این   .)۲۳ و   ۲۲،  ۲1، است)۲0  شده  انجام 
قارچ انتوموپاتوژن Metarhizium anisoplia در می تواند به منظور کنرتل 
بیولوژیک کنه های سخت دامپزشکی مورد استفاده قرار گیرد. این نتایج 
لزوم بررسی بیشرت در جهت جدا منودن قارچ های بیامرگر حرشات موجود 
در کشور و ارزیابی کارایی آن ها روی آفات و انگل های مهم در صنعت 

کشاورزی و دامی را نشان می دهد )15(.
از گیاه Consolida سابقا برای دفع آفات و از بین بردن شته ها، مبارزه 
با شپش و جرب استفاده شده است )۲4(.  توسلی و همکاران )۲01۲( 
کنه  نوزاد  و  تخم  روی  را   Consolida عصاره  تاثیر  مورد  در  مطالعه ای 
Hyalomma anatolicum و Rhipicephalus bursa انجام دادند، مشاهده 
از  اثر مامنعت   Consolida orientalis گیاه  متامی غلظت های  که  کردند 
عنوان  به  و  بودند   Hyalomma anatolicum تخم  روی  درصد   100 هچ 
 100 کشندگی  اثر  با   Hyalomma کنه  نوزاد  علیه  بر  عصاره  قوی ترین 
باالترین   Rhipicephalus مورد  در  شد.  بیان  غلظت  باالترین  در  درصد 
درصد   ۹۹ و  هچ  از  مامنعت  درصد    70  Consolida orientalis غلظت 
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تلفات نوزاد کنه را نشان داد.
 Matrica chamomile  گیاه دیگری که در این بررسی استفاده شده است
می شود   استفاده  سنتی  در طب  که  است  سالیان طوالنی  گیاه  این  بود. 
)۲5(. در تحقیقی که توسط کیم و همکاران در سال ۲004 انجام شد، کنه 
کشی عصاره استخراج شده از گیاه  Matrica chamomile با آزمایش علیه 
گزارش شد. مکیونی و همکاران  قرمز(  Dermanyssus gallinae )جرب 
در سال ۲004 طی مطالعه ای، عصاره گیاه Matrica chamomile را علیه 
اثر کشندگی معنی داری را  Psoroptes cuniculi استفاده کردند و  مایت 

مشاهده منودند)1۳(.
از مطالعات انجام شده در زمینه مبارزه ی دارویی-گیاهی کنه ها با گیاه 
Matrica chamomile در ایران می توان به بررسی اثر کشندگی عصاره این 
گیاه روی Rhipicephalus annulatus که توسط پیرعلی و رزاقی )۲007( 
صورت گرفت اشاره منود. در این مطالعه اثرات کشندگی از کم تا متوسط 
در ۲4  را  تاثیر  بیشرتین  که  گردید  گزارش  دوز  به  وابسته  به صورت  و 
ساعت اول و رقت هشت درصد )56/67 درصد کشندگی( نشان می داد. 
از  استفاده  که  می شود  برداشت  طور  این  نتایج  این  بر  کلی  نگرش  با 
عصاره Adonis vernalis همراه با قارچ بیامرگر حرشات در کنرتل تلفیقی 
آفات می تواند موفقیت آمیز باشد و عصاره های Matrica chamomile و 

Consolida orientalis اثر بازدارندگی بیشرتی روی قارچ دارند.
بیولوژیکی  کنرتل  مورد  در  انجام شده  تحقیقات  از  بسیاری  این حال  با 
کنه ها هنوز در مراحل اولیه قرار دارد و در حال حارض استفاده از کنه 
کش های شیمیایی به دلیل استعامل آسان، تاثیر رسیع، قابلیت ذخیره سازی 
انبار و فراهم بودن این کنه کش ها در سطح گسرتده  طوالنی مدت در 
در مقایسه با قارچ های پاتوژن و ترکیبات گیاهی رایج تر است. به عالوه 
تاثیر  درصد  کنرتلی،  عوامل  سایر  با  مقایسه  در  شیمیایی  کش های  کنه 
پاتوژن علیه برخی  تاثیر قارچ های  به عنوان مثال درصد  باالتری دارند. 
با  قابل مقایسه  این درصد  که   ،)5( آفات ۸۸-55 درصد گزارش شده  از 
درصد کشندگی آفت کش های شیمیایی جدید که تاثیر 100 درصدی دارند، 

منی باشند.
ایجاد  آفات،  قارچ های کشنده  از  استفاده  از دالیل عمده رضورت  یکی 
مقاومت دارویی به دنبال استفاده از مواد شیمیایی می باشد. این در حالی 
است که تا به امروز در استفاده های طوالنی مدت از این قارچ ها، هیچ نوع 
مقاومت در آفات ثابت نشده است. قارچ های بیامری زا دارای سیستم های 
آنزیمی زنجیره ای می باشند که در مرحله ی نفوذ قارچ به کوتیکول بندپا 
از  یکی   .)1۸( می شوند  خارجی  پوشش  رفنت  بین  از  و  تجزیه  موجب 
مقابل آفت کش ها، جلوگیری  در  بندپایان  مقاومت  ایجاد  راه های عمده 
از عملکرد آنزیم های مسئول نفوذ به کوتیکول می باشد. زنجیره ای بودن 
بندپایان  در  ایجاد مقاومت  امکان  پاتوژن،  قارچ های  آنزیمی در  سیستم 
در  زنجیره ای  سیستم های  در  می دهد، چون  کاهش  زیادی  میزان  به  را 
صورت مهار یک سیستم آنزیمی، سیستم دیگری به صورت جربانی عمل 

خواهد کرد.
در  پاتوژن  قارچ های  از  گسرتده  استفاده  محدود کننده  عوامل  از  یکی 
مبارزه با آفات، این است که اسپور این قارچ ها باید در دمای پایین و در 
یخچال نگه داری شوند که فراهم کردن این رشایط، مستلزم رصف هزینه 
انتوموپاتوژن  قارچ های  از  اخیرا محققان  اما  امکانات می باشد.  و وجود 

اتاق به مدت حداقل هشت  اسپورهایی را بدست آوردند که در دمای 
ماه قابلیت ذخیره سازی دارند )1 و 10(. روش های کنرتلی کنه ها زمانی 
مطلوب است که بدون حضور مواد شیمیایی کنه کش ها باشد. البته گاهی 
مواقع استفاده از مقادیر محدودی از کنه کش ها توام با سایر روش های 
این  در  که  می باشد  رضوری  کنه کش ها  از  متناوب  استفاده  یا  کنرتلی 
کاهش  زیادی  میزان  به  کنه ها  در  دارویی  مقاوت  ایجاد  امکان  صورت 

می یابد  )11(.

نتیجه گیری
با توجه به نتایج بدست آمده در این مطالعه مشخص گردید که عصاره ی 
Adonis vernalis در غلظت 1 درصد و  Matrica chamomile در غلظت 
0/۲ درصد کمرتین اثر را روی رشد میسلیوم  و اسپورزایی قارچ متاریزیوم 
انیزوپلیه داشت. با عنایت به تاثیر این عصاره ها در ازبین بردن بندپایان 
کنرتل  در  متاریزیوم  قارچ  و  عصاره ها  این  ترکیب  از  می توان  انگلی، 

بیولوژیک بندپایان انگل استفاده منود.
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بدلی تشکر می منایند.
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