
 

   

بررسی آزمایشگاهي حدت جدایه های قارچ متاریزیوم آنیزوپلیه 

)Metarhizium anisopliae( در کنترل زیست شناختی نوچه  

)Hyalomma marginatum( هیالوما مارژیناتوم

bb

چکید ه 

با توجه به مقاومت به بعضی از سموم شیمیایی تمایل جهانی به استفاده از مواد سالم در محیط زیست رفته است. در کشور ما به 
دلیل دامداري ســنتي و خسارات ناشي از کنه ها، کنترل زیست شناختی اهمیت زیادي دارد و  لزوم مطالعه اي در خصوص کنترل 
زیست شــناختی کنه ها به عنوان یک روش  جایگزین یا همزمان با سموم شیمیایی ضروري است. این تحقیق به منظور بررسی  
حدت چهار جدایه قارچی متاریزیوم آنیزوپلیه در کنترل زیست شناختی نوچه های هیالوما مارژیناتوم انجام شد. تعداد 450 عدد 
نوچه کنه های پرورش یافته در شرایط آزمایشگاهی در گروه های تیمار و شاهد مورد آزمایش و ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان 
داد جدایه هاي قارچي آزمایش شده حدت متفاوتی دارد. به طوری که جدایه متاریزیوم آنیزوپلیه M14 بیشترین حدت را داشت. 
بین گروه های تیمار و شــاهد اختالف معنی دار  بود)p > 0/05(. با توجه به نتایج،  توصیه به مطالعات تکمیلی  در شرایط میدانی  
می شود تا بتوان برخی از جدایه های این قارچ را به عنوان یکی از عوامل کنترل زیست شناختی مراحل مختلف سیر تکاملی کنه 

هیالوما مارژیناتوم در سطح تجاری معرفی نمود.
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According to the development of resistant in different insects and tick vector against different chemical pesticides, 
there is a tendency using natural and healthy products as pesticides worldwide. Then the problem of tick control is an 
important matter so, there is a need to use biological control method as an alternative or as complementary method in 
control programs of ticks. This study was planned to use the effect of four different strains of Metarhizium anisopliae 
on nymphal stage of laboratory bred Hyalomma marginatum as biological control. Then, 450 nymphal stage have been 
used in test and control group. It was shown that different isolates of fungi (Metarhizium anisopliae) have had differ-
ent virulence and M14 isolate was the most virulent isolates. There was a significant difference between data test and 
control groups (P<0.05). According to results complementary and field studies are proposed. So that some isolates of 
this fungus as a biological control agent against ticks of Hyalomma marginatum introduced on a commercial scale.  
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مقدمه
کنه ها در در رده آراکنیدا یا شــبه  عنکبوتیان، راسته آکارینا، زیر راسته 
متااســتیگماتا و فوق خانواده ایکســودیده آ قرار دارند که شــامل خانواده  
ایکسودیده )کنه  های سخت( و آرگازیده)کنه های نرم( می شود. کنه ها گروه 
مهمی از انگل های انســان و حیوانات اهلی و وحشی به ویژه پستانداران و 
پرندگان می باشــند که در تمام مراحل زیستی خود از خون و مایعات بین 
بافتی تغذیه می کنند)3،1 (. هیالوما مارژیناتوم در بیشتر استان ها و در اکثر 
فصول ســال در ایران فعالیت دارد. این کنه مي تواند به عنوان یک کنه دو 
میزبانه )چرخه زندگي 101 روز( یا  ســه میزبانه )چرخه زندگي 118 روز( 

رفتار کند )5(.
   کنترل شــیمیایی و استفاده از ترکیبات ضد کنه ای ساده ترین راهی 
بوده اســت که دولت هــا و تولیدکنندگان برای کنتــرل این آفت و کاهش 
زیان  های وارده برگزیده اند )9,10(. روند روز افزون موارد مقاومت نســبت 
به ســموم و مواد شــیمیایی و ثبت 1797 مورد  از آن ها در همه گونه های 
بندپایان و همه سموم تا سال 1984 خوش بینی نسبت به سموم شیمیایی 
را با شکست مواجه ساخت )11,12(. با توجه به افزایش مشکالت در کاربرد 
سموم شیمیایی و نگرانی عمومی در مورد باقی مانده های مواد شیمیایی در 
محصوالت حیوانی، روش مبارزه زیســتی را دارای جایگاهی خاص و ممتاز 
نموده اســت. با توجه به معضالت فوق الذکر امکان دارد  تمایل بیشــتری  
نسبت به تولید انبوه محصوالت کنترل زیستی برای کنترل کنه های حیوانات 

اهلی نشان دهند )16،15( .بررسی های آزمایشگاهی و مزرعه ای، بسیاری از 
ارگانیسم  ها از قبیل ویروس ها، باکتری ها ، تک یاخته ها، نماتودها و جرب ها 
را به عنوان دشمنان طبیعی کنه های انگل حیوانات اهلی نشان داده است. از 
شروع قرن بیستم، از میان تمام عوامل کنترل زیستی، مهم ترین این عوامل 
را برخــی از قارچ ها از جمله قارچ های متاریزیوم معرفی می نمایند و تاکنون 

چندین گونه قارچی در این مورد شناسایی شده اند )26،24(.
 قارچ ها ارگانیســم های یوکاریوت هتروتروفی هســتند که پراکندگی 
جهانی دارند و برای رشــد، به مواد آلی از پیش ســاخته نیــاز دارند. این 
گروه از میکروارگانیســم ها در طبقه بندی وایتاکر )Whittaker( در سلسله  
قارچ ها طبقه بندی شــده اند )2(. قارچ های پاتوژن یا انگل بندپایان در گروه 
بزرگــی با نزدیــک به 750 گونــه  از 56 جنس  قرار دارنــد که فقط 10 
گونه از آن ها برای کنترل حشــرات استفاده می شوند. دئوترومایکوتا شامل 
بسیاري از گونه هاي ساپروتروف، پاتوژن هاي گیاهي و هم چنین بسیاري از 
انتوموپاتوژن هاي مهم هستند که به طور گسترده اي براي کنترل بیولوژیک 
انگل ها استفاده مي شوند و جنس هاي مهم آن شامل پاسیلومایسس، بواریا، 
متاریزیوم و ورتیسیلیوم هستند که داراي پراکندگي جهاني بوده و مي توانند 
سریعا کلني تولید کنند. بیش از 15 مایکوپستي ساید )فرآورده هاي کشنده 
انگل ها( از این ها فرموله شده است و از لحاظ تجارتي براي کنترل و مدیریت 
طیفي از انگل ها از جمله ســاس، سوسک، دوباالن و پشه ها با ارزش هستند 

. )25(
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اســپورهای قارچ به صورت فیزیکی به کوتیکول کنه چسبیده و پس از 
برقراری اتصال قوی با کوتیکول به درون آن جوانه می زند )6 تا 24 ســاعت 
پس از عفونت(، ســپس لوله زایا تشکیل شده )1 تا 2 روز پس از عفونت( و 
بــه درون بدن نفوذ می کند )2 تــا 5 روز پس از عفونت(، در ادامه، قارچ در 
درون بدن تکثیر می شــود و میزبــان را از بین می برد، در نهایت معموالً )4 
تا 9 روز پس از عفونت( شــکوفا شــده و اسپورهای جدید به وجود می آورد 
)7 تا 9 روز پس از عفونت )23( . ظاهراً مرگ به علت رشــد وسیع قارچ در 
همولنف اتفاق می افتد. در این هنگام آنزیم های پروتئاز و اســید اُگزالیک به 
درون همولنف رها و ســبب انهدام اندام هایی مانند اپیدرم داخلی، احتماالً 

قسمت عمده لوله های مالپیگی و پاره شدن جدار روده کنه می شود )24(.
در ایران تحقیقات مبارزه زیست شناختی از سال 1307با تاسیس موزه 
جانورشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران آغاز شد و در سال1912 با 
ورود کفشدوزک استرالیایی رودالیا کاردینالیس مبارزه با شپشک استرالیایی 
مرکبات، ایسریا پورکاســی در باغ های مرکبات شمال کشور آغاز شد )6(. 
در ارتباط با کنترل زیســت شــناختی کنه ها در مطالعه ای توسط پیرعلی 
خیرآبادی و همکاران )2007( تاثیر 11 جدایه قارچی انتوموپاتوژن با منشا 
داخلی و خارجی روی مراحل مختلف رشــد کنه ریپی ســفالوس آنوالتوس 
مورد ارزیابی قرار گرفت )1(. در بررســی دیگری توسط پیرعلی خیرآبادی 
و همــکاران )2008( اثر دو جدایه قارچ انتوموپاتــوژن متاریزیوم آنیزوپلیه 
در شــرایط مزرعه روی زنبورســتان آلوده ای در شمال تهران انجام شد که 
بــا موفقیت همراه بود )21(. در ســال 2008 توســلی و همکاران تاثیرات 
قارچ انتوموپاتــوژن متاریزیوم آنیزوپلیه را روی مراحل مختلف رشــد کنه 
درمانیسوس گالینه بررسی کردند )27(. هدف از انجام این تحقیق، بررسی 
آزمایشــگاهي حدت جدایه های قارچ متاریزیوم آنیزوپلیه در کنترل زیست 

شناختی نوچه هیالوما مارژیناتوم بود.

مواد و روش  کار
کنه ها

کنه های زنده مســتقیما از روی 10 راس گوسفند )نژاد فشندی( جمع 
آوری و در ظــروف مخصــوص با درپوش گازپنبه )حــدود 25-15 کنه در 
هر ظرف( به آزمایشــگاه منتقل شــدند. اولین مرحله شناسایی جداسازی 
کنه های هیالوما مارژیناتوم با اســتفاده از کلید تشخیص بود )4(. به منظور 

تهیه کنه های یکسان و استرین مناسب برای بررسی اثرات قارچ، کنه ماده 
هیالوما مارژیناتوم سوش طالقان پرورش داده شد. 

این کنه  ها به مدت 3 ثانیه در الکل 70 درجه غوطه ور شدند تا استریل 
شده و از آلودگی بعدی جلوگیری شود. سپس در انکوباتور مخصوص پرورش 
کنه ها که مجهز به سیستم تامین رطوبت 80-75 درصد و سیستم نوردهي 
مناســب و درجه حرارت C ˚28 نگهداري شــدند. پس از تخمگذاري کنه 
ماده، نوزاد کنه ها با اتصال بر روي خرگوش ســفید آزمایشگاهي خونخواري 
کردند. کنه های متصل به گوش خرگوش به مدت 12-10 روز مورد مراقبت 
روزانه قرار گرفت. پس از اتمام خون خواری و رهاشدن نوچه کنه ها  از گوش 

خرگوش، به آزمایشگاه منتقل و در دستگاه انکوباتور گذاشته شدند.

روش تهیه جدایه های قارچ متاریزیوم آنیزوپلیه
از 100 میلی متر محیط کشــت ســیب زمینی دکســتروز آگار حاوی 
چهار جدایه بومی از قارچ متاریزیوم آنیزوپلیه، از موسســه تحقیقات آفات و 
بیماری های گیاهی وزارت جهادکشاورزی تهیه شد )جدول 1(. جهت کشت 
قارچ ها در شــرایط استریل ابتدا سطح میز با پنبه الکل تمیز شد، سپس در 
کنار شعله به وسیله آنس فلزی مقداری از پرگنه  های محیط منبع به محیط 
کشــت منتقل شــد. به این صورت از هر جدایه تعدادی کشــت تهیه شد. 
کشت ها برای 14 روز در انکوباتور 25 درجه سانتی گراد نگهداری شدند و از 

نظر رشد قارچ مورد بررسی قرار گرفتند.
جهت کشت قارچ ها در شرایط استریل ابتدا سطح میز با پنبه الکل تمیز 
شد، سپس در کنار شعله به وسیله آنس فلزی مقداری از پرگنه های محیط 
منبع به محیط کشت منتقل شد. به این صورت از هر جدایه تعدادی کشت 
تهیه شد. کشت ها برای 14 روز در انکوباتور 25 درجه سانتی گراد نگهداری 

شدند، و از نظر رشد قارچ مورد بررسی قرار گرفتند.
برای تهیه سوسپانسیون کنیدیومی، سطح محیط های کشت توسط آب 
مقطر همراه با توئین 80  با غلظت 0/01 درصد شستشــو داده شد. سپس 
در کنار شــعله مقدار کمــی محلول توئین 80 در یکــی از پلیت ها ریخته 
و ســطح محیط کشت با اســتفاده از پیپت پاستور اســتریل که با حرارت 
مجرای آن بســته شده بود تراشیده و شستشو گردید. سوسپانسیون حاصل 
را روی محیط دیگر ریخته و عمل تکرار شد. سوسپانسیون حاصله از 4 الیه 
گاز استریل گذرانده شد تا میســلیوم ها جدا شوند. از محلول صاف شده با 

جدول 1- مشخصات جدایه های قارچی متاریزیوم آنیزوپلیه مورد استفاده در مطالعه

میزبانمحلغلظت )کنیدی در  میلی لیتر(جدایه قارچ متاریزیوم آنیزوپلیه

IRAN 437 C  2/4× 107  2/4× 1092/4× 1011کرم ساقه خوار برنجرشت

IRAN 715 C  2/4× 107  2/4× 1092/4× 1011ملخاهواز

DEMI001  2/4× 107  2/4× 1092/4× 1011سوسک سرخرطومی حنایی خرماسراوان

M14  2/4× 107  2/4× 1092/4× 1011
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اســتفاده از سمپلر یا پیپت پاستور برداشت و با استفاده از الم هموسیتومتر 
)نئوبار( اقدام به شمارش اسپورها جهت تهیه 3 غلظت )107 ×2/4 کنیدی 
در میلی لیتــر(، ) 109 ×2/4 کنیــدی در میلی لیتر( و ) 1011 ×2/4 کنیدی 

در میلی لیتر( گردید.

آلوده کردن کنه ها با سوسپانسیون کنیدیوم قارچ به روش 
غوطه وری

نوچه ها ی خون خورده بالفاصله پس از برداشت از روی گوش خرگوش 
در الــکل اتیلیک70 درصد ضدعفونی شــدند )1(. برای انجــام آزمایش، 
سوسپانســیونی حاوی 107 ×2/4 کنیدیــوم ، 109 ×2/4 کنیدیوم و 1011 
×2/4 کنیدیــوم در هر میلی لیتر از هــر کدام از 4 جدایه تهیه گردید و در 
دمای 4 درجه سانتی گراد نگهداری شدند. برای هر جدایه قارچی سه گروه 
درمــان از هر کنه ی مورد آزمایش، در غالب گروه های 10 تایی کنه در نظر 
گرفته شد، هم چنین 30 عدد کنه به عنوان گروه کنترل منفی در سه گروه 
10 تایی جای گرفتند که در مجموع 3 بار تکرار تعداد 450 کنه ی هیالوما 

مارژیناتوم مورد استفاده قرار گرفت )جدول 2() 7،1.(

در گروه های درمان، کنه ها به صورت انفرادی به وسیله ی پنس استریل 
5-3 ثانیه در سوسپانســیون قارچی مربوطه و در گــروه کنترل منفی نیز 
کنه ها 5-3 ثانیه در آب مقطر اســتریل همراه با توئین 80 بدون اســپور، 
غوطه ور شــدند. پس از غوطه وری، کنه ها بــه پتری دیش هایی حاوی کاغذ 
صافــی )کاغذ واتمن( اتوکالو شــده مرطوب منتقل گردیدند. ســپس در 
ژرمیناتــور با دمای 25 درجه ســانتیگراد و رطوبت 70 درصد قرار گرفتند. 
تمامــی گروه های مــورد آزمایش به صورت روزانه، بــه مدت 20 روز مورد 
مشــاهده و بازبینی قرار گرفتند. تعداد کنه تلف شــده و رشد قارچ روزانه  

کنترل و ثبت شد.

ارزیابی آماری
 Mean( تمامي اطالعات بدست آمده به صورت میانگین   انحراف معیار
 ANOVA ارائه شده است.آنالیز واریانس داده ها با استفاده از آزمون )± SD
تحلیل واریانس یک طرفه در ســطح p > 0/05 مورد تجزیه و تحلیل قرار 
گرفــت و  در صورت وجود اختالف معنی دار تســت توکی )Tukey( جهت 

مقایسه میانگین ها در روزهای مختلف و در مجموع 20 روز استفاده شد.

جدول 2- گروه های تحت درمان در اثر کنیدیوم های مختلف قارچی

شکل1-  مشاهدات ماکروسکوپی قارچ متاریزیوم آنیزوپلیه جدایه IRAN 715 C روی نوچه کنه هیالوما مارژیناتوم

جدایهگونه
هیالوما مارژیناتوم

تعدادتکرار

متاریزیوم آنیزوپلیه

DEMI 001390

M14390

IRAN 437 C390

IRAN 715 C390

390-کنترل

15450جمع کل

بررسی آزمایشگاهي حدت جدایه های قارچ ...
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شکل3- مشاهدات ماکروسکوپی قارچ متاریزیوم آنیزوپلیه جدایهIRAN 437 C  روی نوچه کنه هیالوما مارژیناتوم

شکل 2-  مشاهدات ماکروسکوپی قارچ متاریزیوم آنیزوپلیه جدایه M14 روی نوچه کنه هیالوما مارژیناتوم
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  M14 شکل5- پاره شدن کوتیکول نوچه کنه هیالوما مارژیناتوم توسط قارچ متاریزیوم آنیزوپلیه جدایه

شکل 4-  مشاهدات ماکروسکوپی قارچ متاریزیوم آنیزوپلیه جدایه DEMI 001  روی نوچه کنه هیالوما مارژیناتوم

بررسی آزمایشگاهي حدت جدایه های قارچ ...
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داشت. اولین مورد مرگ و میر روی نوچه کنه هیالوما مارژیناتوم مربوط به 
 IRAN 715 C در روز چهارم و دو گروه دیگر M 14 و DEMI 001 گروه های
و IRAN 437 C در روز ششم بود. اولین مورد مشاهده میسلیوم های قارچی 
روی این کنه ها مربوط به جدایه های IRAN 437 C و IRAN 715 C در روز 
ششــم می باشد. از بین جدایه های تحت مطالعه جدایه متاریزیوم آنیزوپلیه 
M14 حادتریــن جدایه بود که از ابتدا تا انتهای مطالعه در باالترین ســطح 
مرگ و میر و رشد میسلیوم  های قارچی قرار داشت، با تفاوت اندک پس از 

آن DEMI 001 سپس IRAN 715 C و IRAN 437 C قرار گرفتند. 
در مطالعه ای Hallet و همکاران )2008( تاثیر قارچ های انتوموپاتوژن و 
نماتودها را روی مراحل الرو و نوچه کنه ایکسودس ریسینوس بررسی کرده 
و عنوان کردند تمامی قارچ های مورد آزمایش در برابر این کنه موثر بوده اما 
تاثیر متفاوتی دارند. در این مطالعه بهترین LT50 برای الرو های گرســنه 

     جدول3- درصد مرگ و میر نوچه هیالوما مارژیناتوم بر اساس نوع جدایه قارچی تا 20 روز پس از غوطه وری کنه ها در 
سوسپانسیون قارچ های مختلف با غلظت107 ×2/4 کنیدی در میلی لیتر ) میانگین ±  انحراف معیار(.

جدول4- درصد مرگ و میر نوچه هیالوما مارژیناتوم بر اساس نوع جدایه قارچی تا 20 روز پس از غوطه وری در 
سوسپانسیون قارچ های مختلف با غلظت109 ×2/4 کنیدی در میلی لیتر )میانگین ±   انحراف معیار(.

جدایه های متاریزیوم آنیزوپلیه

کنه تلف شده
)%،  میانگین ±  انحراف معیار(

روز20روز15روز10روز5

IRAN 437 C00±0/0513/0/05 ±326/6±0/0556/6± 0/05

IRAN 715 C00±0/050/05 ±1023/3±0/0553/3± 0/05

DEMI 00100±0/050/05 ±13/330±0/0556/6± 0/05

M 1400±0/050/05 ±16/636/6±0/0560± 0/05

0/05 ±0/0500±0000± 0/050/05±00 شاهد

جدایه های متاریزیوم آنیزوپلیه

کنه تلف شده
)%،  میانگین ±  انحراف معیار(

روز20روز15روز10روز5

IRAN 437 C00±0/0533/3±0/0563/3±0/0586/6±0/05

IRAN 715 C3/3±0/0540±0/0570±0/0590±0/05

DEMI 00100±0/0523/3±0/0566/6±0/0583/3±0/05

M 146/6±0/0543/3±0/0586/6±0/05100±0/05

0/05±0/0500±0/0500±0/0500±00شاهد

بحث
با توجه به موقعیت جغرافیایی کشــور ایــران و قرار گرفتن در منطقه 
معتدله در اکثر فصول سال کنه ها در مناطق مختلف فعالیت دارند. کنه های 
جنس هیالوما در ایران و اغلب کشورهای خاورمیانه انتقال گونه های مختلف 
تــک یاخته های بیماری زا مانند انواع تیلریا و بابزیا را در گاو و گوســفند بر 
عهــده دارند ) 4(. قارچ های انتوموپاتوژن نیز به طور وســیعی برای کنترل 
آفات کشــاورزی و جنگل ها اســتفاده گردیده اســت و کوشش های اندکی 
برای ارزیابی پتانســیل قارچ های انتوموپاتوژن در برابر کنه های ناقل عوامل 

بیماری زا به انسان و دام انجام گردیده است )18(.
در مطالعــه حاضر تاثیــر چهار جدایــه قارچی متاریزیــوم آنیزوپلیه 
بر روی نوچه هــای کنه  هیالومــا مارژیناتوم حدت های متفاوتی داشــتند  
)12,13,20,23( و جدایــه M14 بیشــترین تاثیر را بر روی نوچه های کنه 
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جدول5-درصد مرگ و میر نوچه کنه هیالوما مارژیناتوم بر اساس نوع جدایه قارچی تا 20 روز پس از غوطه وری کنه ها در 
سوسپانسیون قارچ های مختلف با غلظت1011 ×2/4 کنیدی در میلی لیتر)میانگین  ± انحراف معیار(.

نمودار1- مقایسه رشد میسلیوم های قارچی روی نوچه کنه هیالوما مارژیناتوم در اثر جدایههای قارچی متاریزیوم آنیزوپلیه 
طی روزهای مختلف با غلظت107 ×2/4 کنیدی در  میلی لیتر)میانگین ±  انحراف معیار(.

جدایه های متاریزیوم آنیزوپلیه

کنه مرده
)%،  میانگین ±  انحراف معیار(

روز20روز15روز10روز5

IRAN 437 C13/3±0/0540±0/0570±0/056,96±0/05

IRAN 715 C13/3±0/0546/6±0/0573/3±0/053,93±0/05

DEMI 00123/3±0/0536/6±0/0576/6±0/05100±0/05

M 1423/3±0/0550±0/0580±0/05100±0/05

0/05±0/0500±0/0500±0/0500±00شاهد

بررسی آزمایشگاهي حدت جدایه های قارچ ...
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نمودار3- مقایسه رشد میسلیوم های قارچی روی نوچه کنه هیالوما مارژیناتوم در اثر جدایه های قارچی متاریزیوم 
آنیزوپلیه طی روزهای مختلف با غلظت1011 ×2/4 کنیدی در میلی لیتر )میانگین ± انحراف معیار(.

نمودار 2- مقایسه رشد میسلیوم های قارچی روی نوچه کنه هیالوما مارژیناتوم در اثر جدایه های قارچی متاریزیوم 
آنیزوپلیه طی روزهای مختلف با غلظت109 ×2/4 کنیدی در هر میلی لیتر)میانگین ±  انحراف معیار(.
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14 روز و برای نوچه های گرســنه 21 روز مطرح شــد. طی این تحقیق 80 
درصد مرگ و میر پس از 30 روز در نوچه های گرسنه ثبت شد )16(. نتایج 
حاصلــه از تجربه فوق در مورد نوچه ها با نتایــج مطالعه حاضر  همخوانی 
داشــت. در مطالعه ای دیگر Kirkland و همکاران ) 2004( به بررسی اثرات 
جدایه های قارچی متاریزیوم آنیزوپلیه و بواریا باســیانا روی کنه های سخت 
شامل رپی سفالوس ســانگویینوس پرداختند و عنوان کردند که متاریزیوم 
آنیزوپلیه پس از 28 روز باعث 50 تا 70 درصد مرگ و میر در کنه ها شــده 

است ) 19( . 
در تجربه های Zhioua و همکاران )1997( کنه های ماده ایکســودس 
اسکپوالریس با جدایه ای از متاریزیوم آنیزوپلیه تحت درمان قرار گرفتند که 

100 درصد مرگ و میر کنه  ها پس از 20 روز گزارش گردید )28(. 
در مطالعه ای Benjamin و همکاران )2002( تاثیر قارچ  های متاریزیوم 
آنیزوپلیه روي کنه ایکسودس اسکپوالریس را در آزمایشگاه و محیط بررسي 
کردند که در آزمایشــگاه در حدود 96 درصد و در محیط به صورت اسپري 
4×109  طی چهار   spore/ml حدود 53 درصــد مرگ و میر در غلظــت

هفته ثبت شد )7(.

در مطالعه ی Samish و همکاران )2001( تاثیر قارچ های انتوموپاتوژن 
متاریزیوم آنیزوپلیه روی مراحل مختلف رشــد جرب درمانیســوس گالینه 
بررسی شــد که تاثیر خاصی در کنه های بالغ تا روز چهارم نسبت به گروه 

شاهد مشاهده نشد اما از روز ششم مرگ و میر افزایش پیدا کرد )23( .
در مطالعــه ی تاثیر قارچ های متاریزیــوم آنیزوپلیه روي نوچه کنه های 
رپی ســفالوس اپندیکوالتوس 95-80 درصد مرگ و میر مشاهده شد )14 
( نتایج حاصله از تجربه فوق در مورد نوچه ها با نتایج این مطالعه همخوانی 

داشت.
در بررســی دیگــری Camargo و همــکاران )2012( اثرات قارچ های 
انتوموپاتوژن متاریزیوم آنیزوپلیه )108 کنیدی در میلی لیتر( روی کنه  رپی 
ســفالوس میکروپلوس 100-93 درصد مــرگ و میر 20 روز پس از درمان 

مشاهده شده است )8(.
در مطالعــه ی Suleiman و همکاران )2013( قارچ متاریزیوم آنیزوپلیه 
توانایی سوراخ کردن کوتیکول کنه هیالوما آناتولیکوم و عفونت داخل بافتی 

را داشت و کنیدی قارچ از بافت جدا گردید )26(.
در ایران Pourseyed و همکاران )2010( اثرات قارچ های انتوموپاتوژن 
متاریزیــوم آنیزوپلیه روی مراحل مختلف زندگی کنه آرگاس پرســیکوس 
مورد ارزیابی قرار گرفت و عنوان شد در باالترین غلظت مورد آزمایش )107 
کنیدی در میلی لیتر( حادترین جدایه قارچی بررســی شده  18روز و بقیه 
جدایه ها 21 روز پس از درمان باعث 100 درصد مرگ و میر شده اند )22(. 
   نوچه هــای کنه هیالوما مارژیناتوم به صورت معنی داری نســبت به 
قارچ های انتوموپاتوژن مورد اســتفاده حســاس بودند که این حساسیت در 
بین جدایه های مختلف قارچ متاریزیوم آنیزوپلیه متفاوت بود. بر این اساس 
جدایه M 14 حادترین جدایه  قارچــی مورد آزمایش در این مطالعه بودند. 
نتایج حاصله در این تحقیق می تواند راه گشــای تالش های بیشتر به سوی 
کاربردهای عملی قارچ  های انتوموپاتوژن بومی ایران به عنوان عوامل کنترل 

زیست شناختی کنه هیالوما آناتولیکوم باشد. 

تشکر و قدردانی
بدین وســیله از همکاران بخش انگل شناســی آقایان دکتر حبیب اله 
پایــکاری، دکتر غالمرضا معتمدی، دکتر وحیــد نصیری، ابراهیم خدری و 
غفار الکائی نژاد و آقای نادر احمدی، کارشــناس دانشگاه شهرکرد که ما را 

در اجرای این مطالعه یاری کردند، تشکر و قدردانی می گردد.
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