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چکیده
آرگاس پرسیکوس به عنوان یکی از دغدغههای دامپزشکی در طیور اهلی و وحشی مطرح است که سبب بروز ضعف ،کم
یهای مهم نیز
یشود .این کنه ناقل بسیاری از بیمار 
خونی ،کاهش در تولید ،کاهش در رشد و حتی مرگ و میر در پرندگان م 

یباشد .در این مطالعه تعداد  051کنهی بالغ آرگاس پرسیکوس در  15گروه ده تایی شامل گروههای درمان و کنترل به صورت 3
م

بار تکرار قرار گرفتند .کنهها به صورت انفرادی و استریل  3-5ثانیه در سوسپانسیون قارچی حاوی  2/4× 017کنیدیوم در هر میلی
لیتر غوطه ور شدند و در گروه کنترل نیز در آب مقطر استریل همراه با توئین  08بدون اسپور غوطه ور شده و به مدت  20روز مورد

ارزیابی قرار گرفتند .نتایج نشان داد قارچهای مورد آزمایش حدت متفاوتی داشتند .روز بیستم در کنههای آرگاس مرگ و میر و

رشد میسلیومهای قارچی روی کنههای تحت درمان در جدایهی

 IRAN 715 Cو DEMI 002

DEMI 002

 69/6درصد و در سه جدایهی ،IRAN 437 C

 00 1درصد گزارش شد .به عالوه بین گروههای درمان و کنترل اختالف معنی دار بود .مطابق نتایج،

جدایه  IRAN 437 Cحادترین و  DEMI 002ضعیفترین جدایههای قارچی مورد آزمایش در این مطالعه بودند .نتایج این تحقیق
اثر کشندگی سویههای قارچی انتوموپاتوژن را به عنوان یک ترکیب بیوکنترل جایگزین علیه آرگاس پرسیکوس به عنوان یک کنه

مهم در طیور نشان داد .تحقیقات بیشتری برای اثبات این نتایج در این زمینه نیاز است.
کلمات کلیدی :آرگاس پرسیکوس ،کنترل بیولوژیک ،متاریزیوم آنیزوپلیه.
٭ نویسنده مسئول :خداداد پیرعلی خیرآبادی

آدرس :گروه پاتوبیولوژی ،دانشکده دامپزشکی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران .تلفن09133816484 :

پست الکترونیکkhpirali@yahoo.com :
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مقدمه

كنترل كي

آفت توسط دشمنان طبيعي و ساير آفات

اختصاصي آن را كنترل بيولوژ كي
اخیر كنترل بيولوژ كي

گویند .در سالهاي

متارر ریزیوم آنیزوپلیییه کههه دارای گسرت شش ش جهانن نی استتت

(  23و  .) 13تالشهاي بسيار كمي براي ارزیابی پتانسیل و
توان اا ایی ق را چچ چچه اا ای انتوموپ ژوتا نن نن در کنتر لل لل ن قا للل لین

حيوانات از جمله بندپايان به

بیماریهای انساننن و حی ییوان ماننددد آرگاسسس پرس سسیکوس

استقبال تعداد كثيري از محققان انگل شناسي قرار

داران به و ژي ههه پس ارادنات ننن و پرند اگ ننن میییباشنددد كههه با ا

عنوان يكي از روشهاي جايگزين دارو درماني مورد

گرفته است .در حال حاضر يكي از مشكالت كنترل

انجام شده است .كنهها انگل اجب را ييي و خونخ او ررر مهرههه
گزش خود حيوانات اهل ييي را ض يع ففف و ن اوتا ننن درك ههه و

بندپايان انگلي ،مقاومت آنها در برابر سموم است.

موج بب ب ض اعيا تت ت ناش ييي از تروما  ، ،،س شزو  ، ،،التها بب ب و

سادهترین و سهلالوصولترین راهی بوده که دولتها و

ال بههه كممم خ نو ييي نم دو ههه و موجببب
ت را مبتال ال
آنها حيوانات ت

وارده برگزیدهاند .اختصاص  28 /1درصد از بازار

ت را دچاررر مس يموم تتت و فلج ييي
گونهها اي كنه ،،حیوانات ت

کنترل شیمیایی و استفاده از ترکیبات ضدکنهای
تولیدکنندگان برای کنترل این آفت و کاهش زیانهای

يشوند .تغذيههه تعداددد ز اي ددد
افزايش حساسيت در آنها م 
هاك شش ش توليددد م ييي ش نو دد د .ترش اح تت ت بزاق ييي برخ ييي از

جهانی  11/3میلیارد دالری فرآوردههای بهداشتی دام

نمود ههه ه و عوام ممم ل مختل ففف ف بيم را يييي زاي ويروسي ، ،،،

تصمیم و فرهنگ رفتاری است که ریشه در عمق باور

یکنند (  12و  .) 17ق را چچچها ای انتوموپ ژوتا ننن
انسان منتقل م 

در سال  2000به داروهای ضدانگلی نشان از گرایش،
مصرف کنندگان دارد .طبق آمار انتشار يافته از سوي

سازمان خوار و بار كشاورزي سازمان ملل (،)FAO

 % 85 /7كشورهاي جهان اعالم كردهاند كه بازار

داروهاي ضدانگلي خوبي در كشورشان دارند و

يهاي انگلي به
تر يك بات شيميایی را تنها راه كنترل بيمار 
یدانند (.)6
خصوص انگلهاي خارجي م 

م تا ا
مرور تحقيقات انجام شدهه از ش ور ععع قرننن بيستم م

سال  1999در م رو ددد مقايسههه اثررر ب رتكا ييي ها ا ،ق را چچچها ا،

تو
ر كي تزيایی ،تك ياخته اي و باكتريایی را بههه حيوانات ت

ل جمععع
به فراوانی در طبيعت یافت شده ،،بههه آس نا ييي قابل ل

آوري و تكثير بوده و براي دامها ا و گياهاننن غيرپ ژوتا ننن

ل گ ور هه منحصررر بههه فردددی از
هستند .این ق را چچچها ا ش ما ل ل

ت هس نت ددد کههه بلععع آنها ا توسططط
قارچهای پاتوژن حش ار ت ت
میزبانشان ض ور ررری نب دو هه و عفونتتت زایییی توسططط نفوذذذ

مست قق قیم در کوتیکو لل ل کن هه هه اا ا ه مم م امکا نن ن پ ذذ ذیر اس تت ت
(9و .) 19

با توجه به مقاومت روزافزون حشرات به حشره

عنكبوتها ،مورچهها ،سوسكها ،جوندگان ،پرند اگ ننن

کشهای شیمیایی استفاده از عوامل بیماری زای

ل کنترللل
یدهددد کههه مهمممترررين ای یین عوامل ل
كنهها نشان م 

درخور توجه به کار گرفته شود (1و .)2در كشور ما به

و سيا رر ر عوامللل كنترلل ل بيولوژي ككك

بررر هاك شش ش جمعيتتت

چهااا از جملههه جنسس س متارر ریزیوم
کننده  ، ،،برخ ييي از قرا چچ 

يباشنددد و ت ونکا ننن چنديننن ق را چچچ در
( )Metarhiziumم 

بیولوژیک مانند قارچها میتواند به عنوان راه کاری

دليل بافت سنتي دامداري و خسارات ناشي از بندپايان

خصوصا كنهها لزوم مطالعهاي در خصوص كنترل

اي نننننننن ن م رو دددددد دد د شناس اااااااا ایی شد هههههههه هانددددددددد

بيولوژ كي

از ق را چچچها ا میزبانننهااای متعددددی دارنددد از جملههه قرا چچ چ

اي و باكتريایی به دام و طیور هستند به عنوان يكي از

(  .) 7،5،3 ،11،81، 19 ، 20 ،12، 23،22در حقیقت تعدادددی

كنههای آرگاس پرسیکوس كه معضل

بزرگي در انتقال اجرام ر كي تزيایی ،ويروسي ،تك ياخته

کنترل بیولوژیک کنه بالغ آرگاس پرسیکوس101 ...

شهاي جايگزين یا همزمان با سموم شیمیایی
رو 
یرسد.
ضروري به نظر م 

مواد و روش کار

کنههای آرگاس خون خورده مورد نیاز از مناطق

مرکزی ایران (استان قم) از جایگاه نگهداری مرغان

بومیجمع آوری و در ظروف مخصوص با قابلیت تهویه
و رطوبت مناسب (حدود  15 - 25کنه در هر ظرف) به

آزمایشگاه منتقل گردید .چهار جدایه بومی از قارچ
متاریزیوم آنیزوپلیه ،از موسسه تحقیقات آفات و

بیماریهای گیاهی وزارت جهاد کشاورزی تهیه
چهای مورد استفاده در جدول 1
گردید .مشخصات قار 

آمده است.

کنهها بالفاصله پس از رسیدن به آزمایشگاه در

الکل اتیلیک  % 70ضدعفونی شدند .سالم بودن کنههای

بالغ خون خورده مهم بود و در اسرع وقت پس از جمع
آوری مورد ارزیابی قرار گرفتند .کنههای صدمه دیده و

تغییر رنگ داده حذف شدند .کنههای سالم دارای
حرکت بودند و برای ارزیابی چنان چه کنهها در زیر
یگرفتند کنهها به سمت نور
یک منبع نور قرار م 

حرکت میکردند ( .)6برای انجام آزمایش،
سوسپانسیونی حاوی  2/4×017کنیدیوم در هر میلی لیتر

از هر کدام از  4جدایه تهیه گردید و در یخچال با دمای
 4درجه سانتیگراد نگه داری شد.

برای هر جدایه قارچی سه گروه درمان ( 3بار

تکرار) از هر کنهی مورد آزمایش ،در غالب گروههای

 01تایی کنه در نظر گرفته شد ،هم چنین  30عدد کنه

به عنوان گروه کنترل منفی در سه گروه  01تایی جای

گرفتند که در مجموع  051عدد کنهی آرگاس

پرسیکوس (ماده ،بالغ و خون خورده) مورد استفاده قرار

گرفت.

در گروههای درمان ،کنهها به صورت انفرادی به

وسیلهی پنس استریل  3-5ثانیه در سوسپانسیون قارچی
مربوطه و در گروه کنترل منفی نیز کنهها  3-5ثانیه در

آب مقطر استریل همراه با توئین  08بدون اسپور ،غوطه

ور شدند .پس از غوطه وری ،کنهها به پتری دیشهایی

که حاوی کاغذ صافی (کاغذ واتمن) مرطوب بود

منتقل گردیدند .سپس در ژرمیناتور با دمای  25درجه

سانتیگراد و رطوبت  70درصد قرار گرفتند .الزم به ذکر
است کاغذهای واتمن قبل از استفاده اتوکالو شدند و

هر روز پس از مطالعه کنهها چند قطره آب مقطر
استریل به کف ظروف جهت تامین رطوبت اضافه

گردید .تمامی گروههای مورد آزمایش به صورت

روزانه ،به مدت  20روز مورد مشاهده و بازبینی قرار
گرفتند و تلفات و رشد قارچ روزانهی آنها ثبت شد.

طی این مطالعه تاثیر جدایههای قارچی متاریزیوم

آنیزوپلیه ،IRAN 437 C ،DEMI 002 ،DEMI 001

 IRAN 715 Cبررسی شد و تعداد  15گروه ده تایی از

کنههای ماده خون خورده آرگاس پرسیکوس مورد

ارزیابی قرار گرفت که در جدول 2نشان داده شده

است.

تمامي اطالعات بدست آمده به صورت ميانگين

±

انحراف معيار ( )Mean ± SDارائه شده است.

آناليز واريانس دادهها با استفاده از آزمون

 ANOVAدر سطح  P<0/ 05مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت و در صورت وجود اختالف معنی دار تست

توکی ( )Tukeyجهت مقايسه میانگینها در روزهای
مختلف و در مجموع  20روز استفاده شد .آناليزهای

آماري با استفاده از نرم افزارهای  MSTAT30و
 MINITAB-13انجام گرفت.
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نتایج

روز اول ،اولین موارد مرگ و میر کنههای آرگاس

در اثر قارچ متاریزیوم آنیزوپلیه جدایههای IRAN 437

داشت ولی در انتها  IRAN 437 Cحّاّادترین و DEMI

 002ضعیفترین جدایههای مورد آزمایش بودند.

اولین موارد مشاهده میسلیومهای قارچی روی

 DEMI 001 ،Cو  IRAN 715 Cمشاهده شد و مرگ

کنههای آرگاس طی روز دوم در تمامی گروههای

چهارم بیشترین و کمترین درصد مرگ و میر به ترتیب

درصد رشد میسلیومهای قارچی برای گروههای IRAN

و میر گروه  DEMI 002از روز دوم شروع شد .در روز

برای گروههای  )% 23 /3( IRAN 715 Cو IRAN 437

تحت درمان بود .در روز چهارم بیشترین و کمترین
 )% 26 /6( 715 Cو  )% 16 /6( IRAN 437 Cبوده و بین

 )% 16 /6( Cبود و بین گروههای درمان اختالف معنیدار

گروههای درمان اختالف معنی دار نبود ( .)P>0/ 05

بیشترین درصد مرگ و میر را داشت و سه گروه دیگر

رشد میسلیومهای قارچی را داشت و سه گروه دیگر

نبود (  .)P>0/ 05در روز هشتم)% 40 ( IRAN 715 C ،

روز هشتم )% 43 /3( IRAN 715 C ،بیشترین درصد

دارای  % 36 /6مرگ و میر بودند هم چنین بین گروههای

 % 36 /6بودند هم چنین بین گروههای درمان اختالف

دوازدهم بیشترین درصد مرگ و میر در گروه IRAN

بیشترین درصد رشد میسلیومهای قارچی در گروه

(  )% 60بود و بین گروه  DEMI 002با سه گروه درمان

 ) % 53 /3( DEMI 002گزارش شد و بین گروههای

روز شانزدهم  )%69/6( IRAN 437 Cبیشترین و

شانزدهم  )% 93 /3( IRAN 437Cبیشترین و DEMI

درمان اختالف معنی دار مشاهده نشد (  .)P>0/ 05روز

 )% 73 /3( 437 Cو کمترین آن در گروه DEMI 002

دیگر اختالف معنی داری مشاهده شد (  .)P<0/ 05در

 )% 83 /3( DEMI 002کمترین درصد مرگ و میر را به

خود اختصاص دادند و بین گروه  DEMI 002با سه

معنی دار مشاهده نشد (  .)P>0/ 05روز دوازدهم

 ) % 63 /3( IRAN 715 Cو کمترین آن در گروه

درمان اختالف معنی دار نبود (  .)P>0/ 05در روز
 )% 76 /6( 002کمترین درصد رشد میسلیومهای قارچی

را به خود اختصاص دادند که بین این دو گروه اختالف

گروه درمان دیگر اختالف معنی داری مشاهده شد

معنی داری مشاهده شد (  .)P<0/ 05روز بیستم گروه

گروه دیگر  % 00 1مرگ و میر در کنههای تحت درمان

میسلیومهای قارچی در کنههای تحت درمان را باعث

داری بین گروهها نشان نداد ( .)P>0/ 05

داری بین گروهها نشان نداد ( .)P>0/ 05

(  .)P<0/ 05روز بیستم گروه  %69/6 DEMI 002و سه

را باعث شدند .میانگین بیست روز نیز اختالف معنی

 % 90 DEMI 002و سه گروه دیگر  % 00 1رشد

شدند .هم چنین میانگین بیست روز نیز اختالف معنی

در روزهای  4و  8و  12و  16و  20بین گروههای

در روزهای 4و  8و  12و  16و  20بین گروههای

(  .)P<0/ 05گروههای  IRAN 437 Cدر روز هفدهم،

(  .)P<0/ 05گروههای  IRAN 437 Cدر روز هجدهم،

تحت درمان با گروه کنترل اختالف معنی دار بود
 DEMI 001در روز نوزدهم و  IRAN 715 Cدر روز

تحت درمان با گروه کنترل اختالف معنی دار بود

 DEMI 001و  IRAN 715 Cدر روز نوزدهم % 00 1

بیستم به  % 00 1مرگ و میر رسیدند .همان طور که در

رشد میسلیومهای قارچی داشتند .در روز بیست مرگ و

بیشترین مرگ و میر را در بین جدایههای مورد آزمایش

درمان در گروه  %69/6 DEMI 002و  % 90و در سه

نمودار  1مشهود است در ابتدا جدایه IRAN 715 C

میر و رشد میسلیومهای قارچی روی کنههای ماده تحت

کنترل بیولوژیک کنه بالغ آرگاس پرسیکوس...
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گروه دیگر  % 00 1گزارش شد .تا روز هشتم IRAN

نمودار 2نمایانگر آن است که در روزهای مختلف

قارچی داشت که از روز دوازدهم IRAN 437 C ،در

 IRAN 715 Cباالترین توانایی رشد میسلیوم را در بین

 715 Cباالترین سطح مرگ و میر را در بین جدایههای

رشد میسلیوم در بین جدایهها چگونه بوده ،ابتدا جدایه
جدایههای مورد آزمایش دارا بود ولی در انتها IRAN

باالترین سطح مرگ و میر قرار گرفت و در روز هفدهم

مرگ و میر کنهها در اثر این جدایه به  % 00 1رسید .از

 437 Cبیشترین رشد میسلیوم را به خود اختصاص داد.

طرف دیگر تا روز دوازدهم بیشترین رشد میسلیومهای

شکل  1نشان دهندهی میسلیومهای قارچی رشد کرده بر

چهاردهم تا آخر بیشترین درصد رشد میسلیومهای

مرگ و میر کنه آرگاس پرسیکوس (میانگین±انحراف

قارچی مربوط به گروه  IRAN 715 Cبود و از روز

روی پیکرهی کنههاست .اطالعات مربوط به درصد

قارچی در گروه  IRAN 437 Cثبت شد که در روز

معیار) بر اساس نوع جدایه قارچی تا  20روز پس از

هجدهم روی تمامی کنههای این گروه ()% 00 1

غوطه وری کنهها در سوسپانسیون قارچهای مختلف در

IRAN 437 C

مربوط به درصد رشد میسلیومهای قارچی روی کنه

میسلیومهای قارچی مشاهده شد .از بین جدایههای

تحت مطالعه جدایه متاریزیوم آنیزوپلیه

جدول  3به تفکیک نمایش داده شده است .اطالعات
آرگاس پرسیکوس (میانگین±انحراف معیار) بر اساس

حّاّادترین جدایه بود که باعث حداکثر مرگ و میر و

رشد میسلیومهای قارچی در کمترین زمان شد .پس از

نوع جدایه قارچی تا  20روز پس از غوطه وری کنهها

آن  DEMI 001سپس  IRAN 715 Cو DEMI 002

چهای مختلف نیز در جدول  4به
در سوسپانسیون قار 

قرار گرفتند.

غلظت مورد استفاده

تفکیک نمایش داده شده است.

جدول  -1جدایههای قارچی مورد استفاده در این مطالعه

2/4× 017

محل

میزبان

رشت

کرم ساقه خوار برنج

IRAN 437 C

متاریزیوم آنیزوپلیه

2/4× 017

اهواز

ملخ

IRAN 715 C

سراوان

سوسک سرخرطومی حنایی خرما

DEMI001

متاریزیوم آنیزوپلیه

2/4× 017
2/4× 017

جدایه

DEMI002

نور

مهای مختلف قارچی
جدول  -2گروههای تحت درمان در اثر کنیدیو 

آرگاس پرسیکوس

گونه

جدایه

متاریزیوم آنیزوپلیه

DEMI 001

3

DEMI 002

3

30

IRAN 437 C

3

30

IRAN 715 C

3

30

-

3

30

15

051

کنترل
جم ع

تکرار

تعداد
30

قارچ

متاریزیوم آنیزوپلیه

متاریزیوم آنیزوپلیه
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جدول  - 3اطالعات مربوط به درصد مرگ و میر کنه آرگاس پرسیکوس (میانگین ±انحراف معیار) بر اساس نوع جدایه قارچی تا  20روز پس از
چهای مختلف
غوطه وری کنهها در سوسپانسیون قار 

جدایههای متاریزیوم آنیزوپلیه

درصد مرگ و میر
Mean ± SD

درصد مرگ و میر

DEMI 001

روز4

روز8

روز 12

روز61

روز 20

میانگین  20روز

a0± 20

a5/7± 36 /6

ab5/7±66/6

ab0± 90

a0± 00 1

a 32 /9±55/5

DEMI 002

a0± 20

a5/7± 36 /6

b01± 60

b 15 /3± 83 /3

a5/7±69/6

a 30 /7± 52 /3

IRAN 437C

ab5/7± 16 /6

a5/7± 36 /6

a5/7± 73 /3

a5/7±69/6

a0± 00 1

ab 35 /2± 57 /1

IRAN715C

a5/7± 23 /3

ab0± 40

ab01± 70

ab5/7± 93 /3

a0± 00 1

ab 32 /1± 58 /1

کنترل

c0

c0

c0

c0

b0

c0

* حروف غیر مشترک دال بر وجود اختالف معنی دار بین جدایههای مختلف در یک روز (ستون) میباشد.
مهای قارچی روی کنه آرگاس پرسیکوس (میانگین ±انحراف معیار) بر اساس نوع جدایه قارچی
جدول  -4اطالعات مربوط به درصد رشد میسلیو 
جدایههای

چهای مختلف
تا  20روز پس از غوطه وری کنهها در سوسپانسیون قار 

متاریزیوم آنیزوپلیه

درصد رشد

درصد رشد میسلیومهای قارچی

میسلیوم قارچی

Mean ± SD

روز 12

روز 4

روز 8

DEMI 001

a5/7± 23 /3

ab5/7± 36 /6

DEMI 002

a5/7± 23 /3

ab5/7± 36 /6

abc5/7± 53 /3

IRAN 437C

ab5/7± 16 /6

ab5/7± 36 /6

ab01± 60

a5/7± 93 /3

IRAN715C

a5/7± 26 /6

a11/5± 43 /3

a5/7± 63 /3

ab5/7± 86 /6

a 0± 00 1

کنترل

c0

c0

d0

c0

c0

ab01± 60

روز 16

روز 20

میانگین  20روز

ab5/7± 86 /6

a0± 00 1

a 31 /9± 51 /6

b11/5± 76 /6

ab01± 90

a 28 /1± 48

a0± 00 1

ab 34 /5± 54 /5
ab 30 /5± 56 /5
c0

* حروف غیر مشترک دال بر وجود اختالف معنی دار بین جدایههای مختلف در یک روز (ستون) میباشد.

نمودار  -1مقایسه مرگ و میر کنههای آرگاس پرسیکوس در اثر جدایههای قارچی متاریزیوم طی روزهای مختلف

کنترل بیولوژیک کنه بالغ آرگاس پرسیکوس05 1 ...

نمودار  -2مقایسه رشد میسلیو 
مهای قارچی روی کنه آرگاس پرسیکوس در اثر جدایههای قارچی متاریزیوم طی روزهای مختلف

شکل  -1مشاهده ماکروسکوپی رشد میسلیومهای قارچی روی کنههای آرگاس پرسیکوس

بحث

کنهها در موقعیت اکولوژیکی اختصاصی خود

بیشترین موفقیت را دارند .بنابراین عوامل کنترل
بیولوژیک باید با هر محیط خاص و گونههای کنه ای

موجود در آن محیط سازگار شوند ،عدم موفقیت در

توسعه محصوالت کنترل بیولوژیک ،با فقدان دانش در
مورد سیستمهای بیولوژیک پیچیده طبیعی انگل و

آنتاگونیستها ارتباط دارد .این وضعیت توسعه
محصوالت بیولوژیک را محدود نموده است .مشاهدات

و بررسیهای آزمایشگاهی و فیلدی بسیاری از
سها ،باکتریها ،تک یاختهها،
ارگانیسمها از قبیل ویرو 

نماتودها و جربها را به عنوان دشمنان و آنتاگونیستها
در برابر کنههای حیوانات اهلی نشان داده است اما به

هرحال تعداد بسیار کمی از اینها کیفیت

امیدوارکنندهای به عنوان عوامل بیوکنترل در علوم
دامپزشکی از خود نشان دادهاند و مرور تحقیقات از

شروع قرن  20از میان تمام عوامل کنترل بیولوژیک،

مهمترین این عوامل را به خصوص برخی از قارچها از

06 1
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ینماید .تاکنون
جمله قارچهای متاریزیوم معرفی م 

پورسید و همکاران (  )01 20به بررسی اثرات قارچ

چندین قارچ در این مورد شناسایی شدهاند (  .) 20با

انتوموپاتوژن متاریزیوم آنیزوپلیه روی مراحل مختلف

جمله افزایش مقاومت به سموم و افزایش قیمت

که متاریزیوم آنیزوپلیه سویه  V542موثرترین قارچ در

توجه به ا فزایش مشکالت در کاربرد سموم شیمیایی از

داروهای شیمیایی تولیدی جدید و نگرانی عمومی در
مورد باقیماندههای مواد شیمیایی در محصوالت حیوانی

روش مبارزه بیولوژیک را دارای جایگاهی خاص و

زندگی کنه  Argas persicusپرداخته و عنوان کردند

مطالعه آنها بوده که باعث  % 00 1تلفات 18 ،روز پس از
7

درمان در باالترین غلظت مورد آزمایش (  01کنیدی

در میلیلیتر) شده است ( .) 16

ممتاز نموده است .با توجه به معضالت فوق الذکر

در یک بررسی توسط پیرعلی خیرآبادی و همکاران

توسعه محصوالت بیولوژیک نداشتهاند در آینده عالقه

آنیزوپلیه در شرایط فیلد روی زنبورستان آلوده ای در

امکان دارد صنعتگران که تاکنون تمایل چندانی به
بیشتری از خود نسبت به تولید انبوه محصوالت کنترل
بیولوژیک برای کنترل کنههای حیوانات اهلی نشان
دهند (.)01

(  ) 2008اثر دو جدایه قارچ انتوموپاتوژن متاریزیوم

شمال تهران انجام گردید که با موفقیت همراه بوده
است ( .) 15

در تحقیقاتی اثرات قارچهای متاریزیوم آنیزوپلیه و

در مطالعه حاضر تاثیر چهار جدایه قارچی متاریزیوم

بواریا باسینا روی مراحل تکاملی کنه آرگاس بررسی و

 IRAN 715 Cروی کنههای ماده خون خورده آرگاس

چهای مذکور گزارش شد (  ) 21که
شروع درمان با قار 

آنیزوپلیه ،IRAN 437 C ،DEMI 002 ،DEMI 001

پرسیکوس به مدت  20روز مورد ارزیابی قرار گرفت

چهای مورد آزمایش
که همانند مطالعات مشابه ،قار 

مرگ و میر  00 1درصدی کنهها پس از سه هفته از

با نتایج مطالعه حاضر مطابقت دارد.

چهای انتوموپاتوژن
در مطالعه ای دیگر تاثیر قار 

ویروالنس متفاوتی داشتند ( 14 ،8 ،7و  .) 18از بین

متاریزیوم آنیزوپلیه روی مراحل مختلف رشد کنه

 IRAN 437 Cحّاّادترین جدایه بود که باعث حداکثر

کنههای بالغ تا روز چهارم نسبت به گروه کنترل

جدایههای تحت مطالعه جدایه متاریزیوم آنیزوپلیه

درمانیسوس گالینه بررسی شد که تاثیر خاصی در

مرگ و میر و رشد میسلیومهای قارچی در کمترین

مشاهده نشد اما از روز ششم مرگ و میر افزایش پیدا

و  DEMI 002قرار گرفتند.

یباشد.
آزمایشات ما هماهنگ و مشابه م 

زمان شد .پس از آن DEMI 001سپس IRAN 715 C

چهای متاریزیوم آنیزوپلیه
در یک مطالعه تاثير قار 

کرد ( )22نتایج حاصله از تجربه فوق با نتایج حاصل از
 Sewifyو  Habibدر سال  2001به بررسی اثرات

روي كنه  Ixodes scapularisدر آزمايشگاه و محيط

قارچ های بیواریا باسینا و متاریزیوم آنیزوپلیه روی

در محيط به صورت اسپري حدود  53درصد مرگ و

درصدی کنهها پس از سه هفته از شروع درمان با

بررسي گردید که در آزمايشگاه در حدود  69درصد و
مير در غلظت  4×019 Spore/mlطی چهار هفته ثبت

شد ( )4که تقریبا با نتایج مطالعه ما مشابهت داشت.

مراحل تکاملی کنه آرگاس پرداخته و مرگ و میر 00 1

چهای مذکور را گزارش کردند طی این تحقیق
قار 

چهای انتوموپاتوژن به عنوان عامل موثری برای
قار 
مبارزه با کنه مذکور معرفی شده است ( .) 21

کنترل بیولوژیک کنه بالغ آرگاس پرسیکوس07 1 ...

چهای انتوموپاتوژن
در بررسی دیگری اثرات قار 

متاریزیوم آنیزوپلیه روی مراحل مختلف زندگی کنه

انستیتو تحقیقات بهداشتی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران؛
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Abstract
Argas persicus is of considerable veterinary importance as a parasite of poultry
and wild birds causing weakness, anemia, reduction in egg production and growth, as
well as death of poultry. Such a tick is the vector of many important diseases. In this
study 150 adult ticks in 15 groups including control and experimental groups were
studied, three replicates were made for the control and experimental groups. The
virulence of each fungal strain was tested by immersing engorged A. persicus in
conidial suspensions (2.4×107 conidia/ml) for 3–5 seconds and in negative control
group in sterilized distilled water contains Tween 80%, then ticks were studied for 20
days and the results were finally reported. Experimental fungal strains had different
virulence. In day 20 mortality rate of DEMI 002 was 96.6% and mortality rate of other
three strains were 100%. There were significant differences between different groups.
Metarhizium anisopliae IRAN 437 C was found to be the most virulent to adult stage
of A. persicus and M. anisopliae DEMI 002 had least effect on adult form of soft ticks
(A. persicus). The results obtained from this study showed the promising effect of
entomopathogenic fungi as an alternative biocontrol agent against A. persicus as an
important fowl tick. More studies need to confirm these results in field condition.
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