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مقدمه
   تــاغ درختچــه ایســت بــه ارتفــاع 1 تــا 2 متــر و در بعضــی از انــواع بــه 8 و گاهــی تــا 11 
متــر میرســد کــه در بیابانهــای شــنی کویرهــای مرکــزی و جنــوب شــرقی کشــور میرویــد 
ــته  ــاغ از راس ــس ت ــف جن ــای مختل ــه ه ــود. گون ــی ش ــده م ــروی دی ــه ک ــورت نیم و بص
ــفناجیان و  ــا اس ــره Chenopodiaceae ی ــی Chenopodiales و تی ــته فرع Curvembryales و راس

باالخــره جنــس Haloxylon   مــی باشــد کــه بــه زبانهــای روســی ، آلمانــی ، Saxaul نامیــده 
مــی شــود. ایــن گیــاه بصــورت درخــت و گاهــی اوقــات بحالــت درختچه مشــاهده می شــود. 
از گونــه هــای مختلــف تــاغ کــه در کشــور وســعت و پراکنــش بیشــتری دارنــد  ســیاه تــاغ ، 

زرد تــاغ ، ســفید تــاغ و ســرخ تــاغ مــی باشــد .                                                                                                               
ــیار  ــری بس ــی کوی ــور نواح ــبتا ش ــای نس ــك و زمینه ــوای خش ــه آب و ه ــاه ب ــن گی    ای
ــنی  ــای ش ــه ه ــرروی تپ ــن ب ــنی ژرف و همچنی ــبك و ش ــای س ــوده و در خاکه ــازگار ب س
ــه  ــه درج ــی ک ــك بیابان ــط خش ــرایط محی ــن ش ــخت تری ــد. در س ــد میكن ــی رش بخوب
ــه  ــه 25- درج ــی ب ــتان گاه ــه و در زمس ــدود 50 درج ــه ح ــا ب ــتان در آنج ــرارت تابس ح
ــا بارندگــی ســالیانه حــدود 170- 30 میلیمتــر، مســتقر  ســانتیگراد میرســد و نواحــی ب
ــت  ــر اس ــازش پذی ــیار س ــه ای بس ــاغ گون ــی ت ــور کل ــبی دارد. بط ــد مناس ــده و رش ش
بطوریكــه بــا شــرایط ســخت همچــون تابــش شــدید  آفتــاب ، بــاد شــدید و برف ســنگین 
خــود را انطبــاق داده و فــرم مناســب و منطبــق بــا شــرایط موجــود را بخــود مــی گیــرد. 
ــود  ــاغ وج ــت ت ــترش درخ ــت و گس ــعه کش ــه در توس ــی ک ــت امكانات ــبختانه بعل    خوش
دارد ایــن درخــت عامــل مهمــی در تثبیــت شــنهای روان بعنــوان حفــاظ و بــاد شــكن 
و ایجــاد پوشــش گیاهــی در مناطــق کویــری بشــمار  مــی آیــد. ایــن گیــاه  دارای آفــات 
و بیماریهــای زیــادی از جملــه ملــخ کوهــان دار تــاغ Dericorys albidula Serv. ، مــوش دو 
ــاغ     ــیل ت ــاغ  Eriococcus abaei، پس ــفید ت ــك س ــك  Allactaga elater Lich. ، شپش ــای کوچ پ
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Caillarida inedita Log. ، پروانــه بــذر خــوار تــاغ  Ceratia casariella Roester. مــوش صحرایــی  

 .Leveillula saxauli Golob   ســفیدك تــاغ ، .Eriophyes sp  کنــه تــاغ  .Meriones Libycus Lich

.  .l  Xerophilaphis saxaulica Ncv   ــاغ ــته ت ــاغ  Haplothrips kermanensis Z.  ، ش ــس ت ، تریپ
ــی و  ــا انبوه ــده ب ــاغ کاری ش ــق ت ــر در مناط ــای اخی ــال ه ــه در س ــی ک ــه آفات  از جمل
ــاغ  ــدار ت ــخ کوهان ــت، مل ــوده اس ــروز نم ــی ب ــورت طغیان ــه ص ــًا ب ــاد بعض ــت زی جمعی
ــار در ســال 1342 در تــاغ  ــرای اولیــن ب ــا اینكــه آثــار خســارت ایــن ملــخ ب می باشــد. ب
کاریهــای اســتان خراســان مشــاهده گردیــده اســت امــا در ســایر مناطــق مــورد بازدیــد 
بــه صــورت پراکنــده وجــود داشــته و بعــدًا گزارش هــای مبنــی بــر طغیــان ایــن حشــره 
ــا 1375  ــالهای 1360 ت ــتان و ... در س ــان، زواره اردس ــده کاش ــاغ کاری ش ــق ت از مناط

ارائــه شــده اســت.

ملخ کوهاندار تاغ : 

 

تصویر شماره 1- ملخ کوهاندار تاغ در حال تخمریزی 
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بررسی منابع
در زمینــه اســتفاده از قــارچ هــای حشــره کــش بــا پایــه Metarhizium تحقیقــات 
قابــل توجهــی در کشــورهای اســترالیا، آمریــكا و افریقــای جنوبــی صــورت گرفتــه 
 Milner( ــل توجهــی در کنتــرل موریانه هــا، ملخ هــا و ... دارد ــر قاب ــارچ اث ــن ق اســت. ای
 )2000 ,Driver, et al( دارای ســه گونــه و ده واریتــه اســت Metarhizium جنــس .)2000
کــه واریتــه M.anisopliae Var.acridum روی گونه هــای خانــواده Acrididae اثــر خوبــی دارد. 
ــیله  ــه وس ــر ب ــای مهاج ــه ملخ ه ــترالیا علی ــع اس ــار از مرات ــزار هكت ــال 1999 دو ه در س
سوسپانســیون کنیدیومهــای ایــن قــارچ در روغــن هــای  معدنــی بــا هواپیمــا سمپاشــی 

.)Hunter, et al, 1999( ــرد ــرل ک ــا را کنت ــت آنه ــش از 90% جمعی ــده و بی ش
ــرایط  ــرد در ش ــرار می گی ــره ق ــدن  حش ــول ب ــارچ در روی کوتیك ــپور ق ــه اس ــی ک زمان
ــام  ــی )germtube( ن ــه رویش ــه لول ــی ک ــف جوان ــد هی ــور تولی ــه منظ ــب ب ــی مناس رطوبت
دارد، شــروع بــه رشــد می کنــد و گاهــی نــوک لولــه رویشــی متــورم شــده تــا یــک 
ــی  ــف نازک ــد. هی ــود می آی ــه وج ــام appressorium از آن ب ــه ن ــی ب ــده بخصوص ــدام مكن ان
ــول  ــی کوتیك ــای اپ ــه الیه ه ــد ب ــده و می توان ــكیل ش ــدام تش ــن ان ــن ای ــمت زیری درقس
ــد.  ــوذ نمای ــول نف ــی کوتیك ــه اپ ــط ب ــا فق ــوده و ی ــوذ نم ــره نف ــد حش ــول جل و پروکوتیك
ایــن هیــف بعــدًا بــه یــک هیــف معمولــی تبدیــل شــده، در جهــت طولــی خــود حرکــت 
ــر سیســتم-  نمــوده و هیــف هــای نفــوذی بیشــتری را بوجــود مــی آورد. وقتــی قــارچ ب
هــای دفاعــی بــدن حشــره غالــب آمــد تولیــد بالستوســپور یــا قطعــات هیفــی )رشــته 
مســیلیومی( می گــردد کــه در داخــل خــون حشــره گــردش نمــوده و تكثیــر می یابنــد. 
حشــره بعــد از ایــن مرحلــه بــه ســرعت می میــرد. قــارچ M.anisopliae در محیــط کشــت 
ــدن  ــه ب تولیــد توکســین هایــی از جنــس پیپتیدهــای حلقــوی می نماینــد کــه وقتــی ب
حشــرات تزریــق شــوند در داخــل بــدن حالــت فعالــی پیــدا می کننــد. کنیدیهــای 
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ــه در روی  ــام Phialid ک ــه ن ــپور ب ــد اس ــوص مول ــای مخص ــلول ه ــارچ M.anisopliae از س ق
ــپورها  ــكل اس ــد، ش ــده ان ــكیل ش ــد تش ــرار گرفته ان ــعب ق ــیار منش ــای بس کنیدیوفوره
ــتند.  ــگ هس ــبز رن ــر س ــا 10 میكرومت ــدازه 4 ت ــه ان ــل، ب ــیده و طوی ــت کش ــن حال در ای
ــازی  ــه ای را ب ــل مالحظ ــش قاب ــارچ نق ــن ق ــط ای ــاری توس ــاد بیم Dextraxin B  در ایج
می کنــد. زیــرا قبــل از اینكــه قــارچ عامــل بیمــاری رشــد زیــادی را در داخــل بافتهــای 
ــی رود.  ــن م ــریعًا از بی ــی س ــروع آلودگ ــه ش ــان در مرحل ــره میزب ــد، حش ــه بنمای مربوط
ــام Green guard TM در اســترالیا عرضــه  ــا ن قــارچ Metarhizium anisopliae Var.acridum کــه ب
می شــود بــه دو صــورت هوایــی و زمینــی اســتعمال می شــود.  ایــن قــارچ بــرای اولیــن 
بــار در ســال 1979 در شــمال   Queensland  در اســترالیا بــر روی یــک ملــخ مــرده یافــت 
ــمالی و  ــكای ش ــیا، امری ــا، آس ــر از افریق ــای دیگ ــن از ملخ ه ــارچ همچنی ــن ق ــد. ای ش
جنوبــی جــدا ســازی شــده اســت. اســپورهای ایــن قــارچ بــه وســیله سمپاشــی مســتقیم 
روی حشــره یــا پــس از سمپاشــی در اثــر حرکــت ملــخ از روی ســبزینه گیاهــان می توانــد 
ــه زده و  ــول جوان ــن روی کوتیك ــرار گرفت ــس از ق ــه و پ ــرار گرفت ــره ق ــدن حش ــر روی ب ب
ــان  ــا میزب ــد ت ــول می کش ــه ط ــه 2-1 هفت ــرایط مزرع ــوند در ش ــخ می ش ــدن مل وارد ب
تلــف شــود و در صــورت نامســاعد بــودن دمــا ایــن زمــان ممكــن اســت بیشــتر بــه طــول 

انجامــد. 
تاثیــر فاکتورهــای محیطــی  M. anisopliae تحــت  قارچهــای حشــره کــش نظیــر 
ــور  ــاه، ن ــاک و آب و گی ــا خ ــن آنه ــده تری ــه عم ــد ک ــود می باش ــتگاه خ ــی در زیس مختلف
ــد.  ــیمیایی می باش ــات ش ــر وترکیب ــط، عناص ــت و PH محی ــرارت، رطوب ــید،  ح خورش
ــتقیم  ــور مس ــه ط ــا را ب ــی آنه ــر بیماریزای ــه اث ــات و در نتیج ــد، حی ــا رش ــن فاکتوره ای
ــور در قــارچ M.anisopliae ســبب  ــا غیــر مســتقیم تحــت تاثیــر قــرار می دهنــد. مثــاًل ن ی
ــدا   ــش پی ــید کاه ــعه خورش ــا اش ــا ب ــواًل دوام کنیدیه ــود. معم ــد می ش ــر در رش تاخی
می کنــد. اشــعه مــاورای بنفــش بــه عنــوان مهمتریــن عامــل محــدود کننــده بــرای ایــن 
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ــه  ــت ک ــری اس ــور دیگ ــرارت فاکت ــت )Clayton et al., 1985(. ح ــده اس ــناخته ش ــارچ ش ق
ــرارت  ــه ح ــد درج ــش نیازمن ــره ک ــای حش ــذارد، قارچه ــر می گ ــا اث ــت قارچه ــر فعالی ب
مناســب بــرای رشــد بیماریزایــی و حیــات خــود می باشــند کــه معمــواًل بیــن 20 تــا 30 
درجــه ســانتیگراد می باشــد)Clayton et al., 1985(. فاکتــور مهــم دیگــر در رشــد و بیمــاری 
ــا میــزان آب موجــود در  زایــی و حیــات قــارچ حشــره کــش میــزان رطوبــت نســبی و ی
ــد  ــان می باش ــر روی  میزب ــی ب ــی و رویش ــای زایش ــی اندامه ــه زن ــرای جوان ــط ب محی
)Drummond et al., 1987(. رطوبــت ســبب گســترش و ایجــاد همه گیــری عامــل بیماریــزا 
ــزا  بخصــوص در قارچهــا می شــود )Milner & Lutton 1986(.  بســیاری از قارچهــای بیماری
ــان  ــه میزب ــاز راه ورود ب ــاز، لیپ ــاز، کتین ــر پروتئ ــای نظی ــم ه ــد آنزی ــا تولی ــه ب ــد ک قادرن
ــول  ــه کوتیك ــارچ ب ــگام ورود ق ــه هن ــت ک ــان داده اس ــد. St.leger )1993( نش ــاز کنن را ب
ــم  ــارچ M.anisopliae آنزی ــرد. در ق ــام می گی ــی انج ــاز در دوره کوتاه ــم کتین ــح آنزی ترش

ــد.  ــازی می کن ــی ب ــرای بیماریزای ــی را ب ــش اساس ــاز Chymoelastase( prl ( نق پروتئ
    بــه طــور کلــی در عملیــات آلــوده ســازی میزبــان ســه مرحلــه دارد: 1- ارتبــاط میزبــان 

و انــگل 2- زمــان دخــول 3- اســتقرار انــگل درون بــدن میزبــان
ابتــدا کنیــدی قــارچ هــای Deuteromycetes بــه کمــک عواملــی ماننــد بــاد- آب- تمــاس 
افــراد ســالم بــا افــراد آلــوده روی میزبــان مســتقر می شــود. بــرای جوانــه زنــی کنیــدی 
قــارچ در روی بــدن میزبــان بایــد دوام و پایــداری اســتقرار ادامــه داشــته باشــد.
کنیدیوســپورهای Metarhizium حــاوی پوشــش ژالتینــی می باشــد کــه آنهــا را در طــول 
ــد  ــزان رش ــریع و می ــی س ــه زن ــد )Charnley 1989(.  جوان ــت می کن ــری محافظ دوره آبگی
قارچهــای بیماریــزا شــاخص هایــی هســتند کــه در بیشــتر مــوارد بــه شــدت بیماریزایــی 
ــرای  ــی ب ــای غذای ــودن نیازه ــترس ب ــل دس ــزان قاب ــده اند. می ــبت داده ش ــارچ نس ق
ــطح  ــمی س ــات س ــرارت و ترکیب ــیژن آب، Ph، ح ــی، اکس ــر غذای ــل عناص ــد از قبی رش
ــی کنیدیهــای مراحــل رویشــی قــارچ را تحــت تاثیــر قــرار  ــه زن ــد جوان ــان می توان میزب
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ــیعی  ــی وس ــه میزبان ــه دارای دامن ــی ک ــای قارچهای ــی کنیدیه ــه زن ــواًل جوان ــد معم ده
ــر  ــی غی ــی و کربن ــع نیتروژن ــیعی از مناب ــه وس ــه دامن ــده M. anisopliae ب ــند مانن می باش
اختصاصــی شــامل اســیدهای آمینــه پاســخ مثبــت می دهــد )Smith & Grula 1981 و
Vestergaard et al., 1995(. بیماریزایــی متفــاوت بیــن ایزوله هــای مختلــف M.anisopliae بــه 

نیازهــای ویــژه آنهــا بــرای جوانــه زنــی ارتبــاط داده شــده اســت بــرای مثــال ایزولــه ای 
از M.anisopliae بــه طــور اختصاصــی الروهــای کــرم ســفید ریشــه )Scarabeidae( را آلــوده 
می نماید.بیشــتر قارچهــای حشــره کــش مــواد غذایــی ضــروری خــود را از همــو لنــف 
حشــرات بدســت می آورنــد. بــه عنــوان مثــال M.anisopliae ابتــدا اندامــی بــه نــام 
ــده  ــوده کنن ــه آل ــپس میخچ ــرده و س ــد ک ــول( را تولی ــطح کوتیك ــوریوم )روی س آپرس
ــل  ــده )در داخ ــوذ کنن ــات نف ــا و صفح ــف ه ــد از آن هی ــول( و بع ــی کوتیك ــل اپ )داخ
ــا تراوشــی تــوده مخاطــی  ــه وجــود مــی آورد. فعالیــت آپرســوریوم ب پروکوتیكــول( را ب
ــده  ــوده کنن ــه آل ــک میخچ ــه کم ــی ب ــارهای مكانیك ــال فش ــرای اعم ــراه ب ــزج هم و ل

.)Clarkson & Charnley 1996( ــت ــه اس ــص یافت تخصی
قــارچ پــس از نفــوذ بــه بــدن حشــره و تولیــد توکســین موجــب مــرگ میزبــان می شــود 
و سیســتم دفاعــی حشــره را از کار می انــدازد و پــس از مــرگ حشــره قــارچ بــه صــورت 
ســاپروفیت در هموســل زندگــی می کنــد و توده هــای مســیلیومی و اســكلروتی ســخت 
ــان مجــددًا خــارج  ــا از طریــق کوتیكــول میزب و محكــم را در حشــره ایجــاد می کنــد و ی
ــزای  ــای بیماری ــی )Virulence( قارچه ــدت بیماریزای ــد. ش ــدی می کن ــد کنی ــده و تولی ش
ــم،  ــر تخ ــره نظی ــی حش ــه زندگ ــک و مرحل ــع فیزیولوژی ــا وض ــت ب ــن اس ــرات ممك حش

مراحــل مختلــف ســنین پــوره، شــفیرگی و بلــوغ تحــت تاثیــر قــرار می گیــرد.
    در داخــل کشــور گزارشــی مبنــی بــر اســتفاده از Mycoinsecicide روی ملخ هــا بــه ویــژه 
روی ملــخ )Dericorys albidula( کوهانــدار تــاغ وجــود ندارد.بررســی هــا نشــان داد کــه در 
ــش  ــن پژوه ــده و  ای ــش نش ــدار آزمای ــخ کوهان ــر روی مل ــان Green muscle ب ــطح جه س
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بــرای اولیــن بــار در تاغزارهــای اســتان قــم انجــام شــد.
بــه طــور کلــی علــی رغــم اینكــه عوامــل میكروبــی )و نیــز ســموم هورمونــی( بــه طــور 
بطئــی اثــر کــرده و در مــورد آفاتــی کــه ســرعت تحــرك بــاال و مهاجــر می باشــند ممكــن 
اســت اهــداف مناســبی بــرای اســتفاده از ایــن عوامــل نباشــند )لــذا دســت انــدرکاران 
ــن  ــا ای ــوند( ب ــل می ش ــیمیایی متوس ــموم ش ــه س ــارًاً ب ــات اجب ــوع آف ــن ن ــا ای ــارزه ب مب
ــه دارای  ــت ک ــی آف ــی از زندگ ــی در مراحل ــل میكروب ــتفاده از عوام ــه اس ــود چنانچ وج
ــارت را  ــت خس ــادر اس ــود ق ــتفاده ش ــی( اس ــدای زندگ ــل ابت ــت )مراح ــم اس ــرك ک تح

کاهــش داده و جمعیــت آفــت را کنتــرل  کنــد.
ــیون  ــه فرموالس ــه ک ــام گرفت ــگاهی انج ــی و آزمایش ــات صحرای ــاس آزمایش ــر اس ب
کنیــدی هــای M.anisopliae Var.acridum در یــك حامــل روغنــی، روشــی موثــر بــرای 
کنتــرل ملخهــای مهاجــر و غیــر مهاجــر می باشــد. جدایــه IMI 330189  ایزولــه ی 
ــر را  ــل تاثی ــا حداق ــوده ام ــا ب ــرای ملخه ــی ب ــمیت باالی ــه دارای س ــت ک ــدی اس نیرومن
روی مهــره داران و بــی مهــرگان غیــر هــدف دارا می باشــد. ایــن ایزولــه بــا انجــام کاری 
دامنــه دار و 9 ســاله کــه منجــر بــه تولیــد و ثبــت آن شــد هماننــد حشــره کشــها دارای 
ویژگــی تهیــه و اســتفاده آســان اســت، بــا ایــن حــال، چــون ایــن فــرآورده براســاس یــك 
ــی در  ــهای بیولوژیك ــایر حشره کش ــد س ــت مانن ــده اس ــه ش ــده تهی ــم زن ــرو ارگانیس میك
 Magal haes et all( مقایســه بــا ســایر ابــزار کنترلــی دارای نقــاط قــوت و ضعــف می باشــد

.).2000
 از مزایــای خــاص ایــن جدایــه: کارآیــی مطلــوب، پایــداری، ســمیت کــم بــرای 
مهــره داران، تاثیــر کــم بــر روی محیــط زیســت، محفــوظ نگــه داشــته شــدن دشــمنان 
ــف آن  ــاط ضع ــد. از نق ــی می باش ــیكل زندگ ــرار س ــرای تك ــوه ب ــی بالق ــی و توانای طبیع
می تــوان بــه ســرعت کــم از بیــن بــردن آفــت و محدودیــت در انبــار داری آن نســبت بــه 

آفــت کــش هــای شــیمیایی را نــام بــرد.
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تحقیقــات Langewald و همــكاران )1999( طــی ســال 1996 و 1997 در شــرق کشــور 
  M.anisopliae Var. acridum قــارچ  و  فنیتروتیــون  بیــن  عملــی  مقایســه  در  نیجریــه، 
طــی آزمایشــات صحرایــی کــه در کرتهــای 50 و80 هكتــاری بــه منظــور کنتــرل 
ملخهــای ســاحلی انجــام گرفــت، نشــان داد کــه 7 روز پــس از مصــرف، جمعیــت ملــخ 
O.senegalensis )گونــه غالــب( کاهــش یافــت و پــس از 16 روز 93% جمعیــت ملخهــا 

تلــف شــدند و امــا فنیتروتیــون بــا فاصلــه کمــی پــس از کاربــرد بیــش از 90% جمعیــت 
ملخ هــا را از بیــن بــرد  ولــی در کرتهایــی کــه از فنیتروتیــون اســتفاده شــده بــود بواســطه 
ــه ســطح  ــه ایــن قســمت در عــرض 16 روز مجــددًا جمعیــت ملــخ ب مهاجــرت ملخهــا ب

ــت.  ــود بازگش ــه خ اولی
ــدند.  ــف ش ــتری تل ــتگی بیش ــه آهس ــدند، ب ــی ش ــارچ سمپاش ــا ق ــه ب ــی ک ملخهای
ــا روی  ــن ملخه ــرار گرفت ــرض ق ــا در مع ــده ب ــی ش ــای سمپاش ــپورها در کرته ــای اس بق
ــت  ــا تح ــاری در آنه ــطح بیم ــده و س ــی ش ــف سمپاش ــل مختل ــه فواص ــه ب ــی ک گیاهان
شــرایط آزمایشــگاهی بعــدی پایــش شــد، مــورد ارزیابــی قــرار داده و نشــان داده شــد 
کــه اســپورهای باقیمانــده پــس از سمپاشــی، بــرای مــدت 3 هفتــه از زمــان سمپاشــی 
انبوهــی  برجــای گذاشــته اســت. در آخــر فصــل ســال 1997  را  باالیــی  آلودگــی 
ــده،  ــی ش ــارچ سمپاش ــا ق ــه ب ــی ک ــخ در کرتهای ــتی مل ــت زیس ــم و قابلی ــولهای تخ کپس
ــون  ــا فنیتروتی ــده ب ــی ش ــاهد( و سمپاش ــی )ش ــدون سمپاش ــای ب ــا کرته ــه ب در مقایس
ــه در  ــیعی ک ــی وس ــات سمپاش ــا عملی ــه ب ــارچ در مقایس ــتفاده از ق ــت. اس ــش یاف کاه
ــود،  ــام می ش ــون انج ــتفاده از فنیتروتی ــا اس ــا ب ــان ملخه ــه طغی ــر علی ــر ب ــال حاض ح
ــده غیــر هــدف آســیب  ــه موجــودات زن ــوده و ب ــر ب ــرای پســتانداران ایمــن ت ــه تنهــا ب ن
ــی  ــی مــدت کنتــرل ملخهــا دارای راندمــان و کارای کمتــری می رســاند، بلكــه در طوالن

ــود. ــد ب ــتری خواه بیش
علیرغــم اهمیــت تئوریكــی انتقــال افقــی در کاربــرد قارچهــای پاتــوژن حشــرات بــر 
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علیــه ملخهــای مهاجــر و غیــر مهاجــر، عوامــل تعییــن کننــده ایــن موضــوع در شــرایط 
مزرعــه بــه مقــدار کمــی درك شــده اســت. بــه طــور کلــی فاکتورهــای زنــده و غیــر زنــده 
ــد انتقــال افقــی را تحــت تاثیــر خــود قــرار دهــد. در زیســت ســنجی  مختلفــی می توان
ــانتیگراد  ــه س ــای 15، 25 و 35 درج ــی در دماه ــخ صحرای ــرای مل ــه ب ــگاهی ک آزمایش
ــا قــارچ M.anisopliae Var. acridum انجــام شــده اســت، نشــان داده شــد کــه اثــر درجــه  ب
حــرارت بــرای تغییــر نتیجــه نهایــی آلودگــی، بعیــد و غیــر متحمــل می باشــد. در یــك 
آزمایــش صحرایــی در کشــور نیجریــه بــا ملــخ L.pardalina، نشــان داد کــه ملخهــای آلوده 
شــده بــا قــارچ حساســیت افزاینــده ای بــرای شــكارگری از خــود بــه نمایــش می گــذارد. 
 Acrotylus ــاحلی ــخ س ــه مل ــا دو گون ــی ب ــرده در آزمایش ــای م ــی میزبانه ــل بررس در مقاب
blondeli و Pyrgomorpha cognate، نشــان داد کــه در ملخهــای آلــوده شــده احتمــال اینكــه 

ــی  ــرایط اقلیم ــد و ش ــش می یاب ــادی کاه ــزان زی ــه می ــود ب ــع آوری ش ــا جم ــه آنه الش
ــه  ــاس آنچ ــر اس ــد. ب ــر می باش ــده ت ــن کنن ــه تعیی ــدگاری الش ــااًل در مان ــول احتم معم
ایــن نتایــج ترســیم می کننــد اظهــار شــده اســت کــه عوامــل زنــده احتمــااًل نســبت بــه 
ــر  ــای غی ــت را دارد و فاکتوره ــترین اهمی ــه )Pre-mortem( بیش ــی در مرحل ــال افق انتق

ــده بیشــترین تاثیــر را در مرحلــه )Post-mortem( خواهــد داشــت. زن
    آنچــه کــه یــك قــارچ بیمارگــر حشــرات را از دیگــری متمایــز می ســازد ســادگی تولید 
ــازگاری و  ــه ای از س ــت دو جانب ــی: حال ــه میزبان ــی )دامن ــه میزبان ــن دامن آن و همچنی
ــد.  ــش( آن می باش ــای میزبان ــی گونه ه ــزا و تمام ــود بیماری ــك موج ــن ی ــات بی ارتباط
ــن  ــاب بهتری ــروری در انتخ ــه ض ــزا، جنب ــای بیماری ــی قارچه ــه میزبان ــناخت دامن ش
ــه  ــی ب ــه میزبان ــت، دامن ــی اس ــرآورده میكروب ــك ف ــوان ی ــه عن ــتفاده ب ــرای اس ــل ب عام
طــور قابــل توجهــی بــه دو عامــل: طبیعــت قارچهــای بیماریــزا و میزبــان بســتگی دارد 
روشــهای آلــوده کــردن میزبــان توســط قارچهــا متفــاوت می باشــد. آلودگــی از طریــق 
 B. و Metarhizium anisopliae دســتگاه گــوارش حشــرات توســط قارچهــای بیماریــزا نظیــر
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bassiana و Aspergillus flavus ، در ملخ هــا آلودگــی M. anisopliae از طریــق کوتیكــول کــه 

پــس از چنــد روز روده حشــره درگیــر خواهــد شــد، کــه توســط دیلــن و کارنلــی گــزارش 
.) Dillon, R.J. and Charnley, A.K. 1985( گردیــد

قــارچ B. bassiana توانســته اســت تعــداد زیــادی از گونه هــای پشــه ها را از طریــق 
ــازد  ــوده س ــی آل ــه های تنفس ــق تراش ــا Heliothis Zea را از طری ــی و ی ــیفونهای تنفس س
ــه  ــت ک ــد آن اس ــه می باش ــور توج ــم و در خ ــه مه ــه ک ــا آنچ )Tanada and Kaya 1993(. ام
کلیــه قارچهــای بیمارگــر حشــرات قادرنــد میزبــان خــود را از طریــق جلــد بــدون نیــاز 
ــم  ــیار مه ــده بس ــرات مكن ــرای حش ــوص ب ــن روش بخص ــازند. ای ــوده س ــدن آل ــه بلعی ب
ــد،  ــر باش ــكان پذی ــد ام ــوارش می توان ــق گ ــره از طری ــی حش ــه آلودگ ــر چ ــد. اگ می باش
ــازد  ــز می س ــر متمای ــمهای بیمارگ ــرو ارگانیس ــایر میك ــا را از س ــه قارچه ــه ک ــا آنچ ام

ــد. ــره می باش ــد حش ــق جل ــی از طری آلودگ
ــرات  ــر حش ــای بیمارگ ــط قارچه ــان توس ــای درآوردن میزب ــرای از پ ــز ب ــین نی توکس
تولیــد می شــود. تولیــد آنزیــم هــای لیپــاز، آمیــالز، کتینــاز، پروتئــاز، ســلوالز، اوره  آز 
ــاز توســط B. bassiana ثبــت شــده اســت )Anonymous 1980(. مطالعــات  و 1 و 2 بتاگلوکان
ــز  ــرات نی ــر حش ــای بیمارگ ــتفاده ار قارچه ــا اس ــا ب ــك ملخ ه ــرل بیولوژی ــورد کنت در م
ــارزه  ــا در مب ــی قارچه ــش برخ ــه نق ــت ک ــال اس ــد س ــر ص ــغ ب ــد بال ــه می باش ــل توج قاب

ــت.. ــیده اس ــات رس ــه اثب ــاه ب ــاخك کوت ــای ش ــا ملخ ه ــی ب بیولوژیك
مــاگال هیــس )2000( عــالم کــرد کــه اســپور قــارچ Metrahizium بعــد از 18 ســاعت از 
اسپورپاشــی بــر روی ملــخ جوانــه زده و بــه درون بــدن پوره هــای ملــخ نفــوذ می کنــد و 

در دو روز اولیــه تاثیــر چندانــی در مــرگ و میــر نــدارد.
-آل وس و همــكاران در ســال 1999 و مــوری و همــكاران در ســال1992 اعــالم 
کردنــد کــه فرموالســیون های روغنــی قــارچ Metarhizium ممكــن اســت نقــش مهمــی در 

ــند. ــته باش ــارچ داش ــای ق ــداری کنیدیه پای
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ــروع  ــا ش ــال 1990 در آفریق ــارچ Metarhizium در س ــوص ق ــه در خص ــات اولی - تحقیق
شــد و از ســال 1997 تــا 2000 آزمایشــات وســیع عرصــه ای در چنــد صــد هكتــار نشــان 
ــرض )7-15  ــا را در ع ــت ملخ ه ــش از 90% جمعی ــت بی ــارچ Metarhizium توانس ــه ق داد ک
روز( کنتــرل نمایــد. ملخ هــای آلــوده بــه قــارچ ابتــدا رنــگ صورتــی و ســپس قرمــز رنــگ 

شــدند و اســپور قارچهــا بــه رنــگ ســبز در آمدنــد.
-  پریوســر، جوالنــدس و لپاتــورل در ســال 1988،  اظهــار داشــتند کــه روغن هــا 

کارایــی قارچهــای بیمارگــر حشــرات را افزایــش می دهنــد.
ــه  ــد کــه: فرموالســیون هــای روغنــی Mycoinsecticides ب - باتمــن )2000( اعــالم کردن
ــارچ باعــث افزایــش کارایــی قــارچ در شــرایط مختلــف  ــت اســپور ق دلیــل حفــظ رطوب

ــازد. ــم می س ــای ULV را فراه ــمپاش ه ــتفاده از س ــكان اس ــن ام ــده و همچنی ش
- مــوری و همــكاران)1993(  اعــالم کردنــد کــه بیــن غلظــت قــارچ M.flavoriride و 
کاهــش میــزان تغذیــه ملــخ آلــوده رابطــه ای وجــود دارد کــه هــر چــه غلظــت بــاال باشــد 

ــود. ــر می ش ــوده کمت ــخ آل ــه مل ــزان تغذی می
-  گوتــل و همــكاران )1989( اعــالم کردنــد کــه معمــول تریــن قارچهــا بــرای کنتــرل 

grass hoppers ، قــارچ M.anisopliae و Beauveria bassiana و M.flavoviride می باشــد.

آزمایشــات  اســاس  بــر  کردنــد  اعــالم  موروتانــی  در    )1997( همــكاران  و  لومــر 
صحرایــی بــا اســتفاده از قــارچ M.anisopliae بــر علیــه ملخ هــا در مــدت 15 روز %90 
ــا %90  ــس ه ــل قف ــخ در داخ ــای مل ــد از 9 روز پوره ه ــت و بع ــت داده اس ــش جمعی کاه

ــت. ــته اس ــر داش ــرگ و می م
- تومــاس  و همكارانــش)1996( اعــالم کردنــد که زمســتانگذرانی قــارچ M. flavoriride در 
ــزان  ــن می ــت بی ــتگی مثب ــرد و همبس ــورت می گی ــوده ص ــای آل ــه های ملخ ه ــل الش داخ
مــرگ و میــر اوایــل فصــل جــاری بــا میــزان تراکــم الشــه های  آلــوده ســال قبــل داشــت.

ــه Green Guard در  ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــال 2000 ب ــش در س ــر و همكاران - میلن
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ــاال بیــش از 90% ملــخ Chortoicetes terminifera را در طــی 14 روز  شــرایط گــرم و دمــای ب
در اســترالیا کنتــرل کــرد. در شــرایط غیــر مطلــوب رســیدن بــه ایــن میــزان مــرگ و میــر 

31 روز طــول کشــید.
- هانتــر و همــكاران )1999(  اعــالم کردنــد کــه: آزمایشــات وســیع صحرایــی بــر علیــه 
ــار  ــر هكت ــرم ب ــزان 75-50 گ ــه می ــتفاده از Green Guard ب ــا اس ــخ Locusta Migratoria ب مل

علیــه ایــن ملــخ موثــر بــود.
- لومــر و همكارانــش در ســال 1997 در یــک آزمایــش وســیع صحرایــی بــا اســتفاده 
از فرموالســیون روغنــی قــارچ M.flavoriride در داخــل قفــس هــا بــر علیــه ملــخ دریایــی 
انجــام شــد بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه: 99% مــرگ و میــر بعــد از 15 روز بدســت آمــد.
ــده  ــی درك ش ــزان کم ــه می ــرات ب ــت حش ــرات جمعی ــا در تغیی ــش پاتوژنه ــواًل نق اص
اســت و بــه کارگیــری آنهــا در کنتــرل بیولوژیكــی بــی هــدف بــوده اســت، بــه طــوری کــه 
 Host( اظهــار داشــتند کــه دمــا و رفتــار حرارتــی میزبــان )بلنــد فــورد و تومــاس )1999
thermal behaviour( دو عاملــی هســتند کــه بــا دمــای محیــط و تابــش خورشــید از طریــق 

ــی واکنــش نشــان می دهنــد. تنظیــم دمای
ــه کارگیــری روش هایــی کــه آســیب  امــروزه موضــوع حفاظــت از محیــط زیســت و ب
کمتــری بــه محیــط زیســت وارد ســازد ســر لوحــه سیاســت هــای بســیاری از جوامــع و 
جــزء حرکــت هــای جهانــی محســوب می گــردد. در برنامه هــای توســعه ای کــه همــراه 
بــا اثــرات زیســت محیطــی باشــد تاکیــد بــر حفاظــت منابــع بیولوژیــك و حتــی بكارگیری 
عوامــل مفیــد می باشــد. تعرضــات انســان بــه منابــع طبیعــی ســبب گردیــده اســت تــا 
بســیاری از عوامــل زنــده موجــود در آن از تعــادل پایــدار خــارج شــده و مشــكالتی را در 
خصــوص امنیــت غذایــی ایجــاد نمایــد. بــه همیــن دلیــل بكارگیــری روشــهایی را کــه 
ــه نوعــی جمعیــت ناپایــدار عامــل خســارت زا را کنتــرل نمایــد در دســتور کار  ــد ب بتوان
خــود قــرار می دهــد امــا غافــل از اینكــه برخــی از ایــن روشــها تنهــا بــه عنــوان مســكن 
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بــوده و درمــان کننــده نیســتند.
بــه همیــن دلیــل علــوم بیولــوژی توجــه دوبــاره ای بــه محیــط زیســت کــرده و تــالش 
می نماینــد تــا از عوامــل مفیــد موجــود بیشــتر بهــره بگیرنــد تــا بــه کمــك خــود آن عوامل 
ــای  ــد. عرصه ه ــاد نماین ــی ایج ــت طبیع ــای زیس ــط ه ــری را در محی ــدار ت ــادل پای تع
ــع  ــی از مناب ــن بخش ــر تامی ــع آن از نظ ــژه مرات ــه وی ــم ب ــتان ق ــی در اس ــع طبیع مناب
غذایــی دام و همچنیــن جلوگیــری از تخریــب و فرســایش خــاك در مناطــق کوهســتانی 
و اراضــی شــیب دار مــورد توجــه می باشــند. عوامــل زیســت محیطــی حشــره کــش هــا 
ــرد آنهــا در مناطــق بكــر و دســت نخــورده ماننــد مراتــع و جنــگل هــا  و محدودیــت کارب
موجــب وارد آمــدن آســیب کلــی و جبــران ناپذیــر بــه اکوسیســتم هــای طبیعــی و زنجیــره 
گیاهــی و جانــوری موجــود در اکوسیســتم خواهــد شــد. از جملــه قارچهــای موثــر روی 
ــارچ ثبــت  ــن ق ــی از ای ــه ســوابق خوب ملخ هــا گونه هــای مختلــف Metarhizium می باشــد ک
ــدا  ــا ج ــاًل از ملخ ه ــه قب ــارچ ک ــن ق ــه ای از ای ــه جدای ــن فرضی ــای ای ــر مبن ــت. ب ــده اس ش
شــده بــود در برنامــه کاری قــرار گرفتــه و مطالعــات حاضــر بــرای تعییــن اثــرات و کارایــی 

آن روی ملــخ کوهانــدار تــاغ انجــام شــد.
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اهداف تحقیق 
1- بررســی امــكان اســتفاده از قــارچ Metarhizium anisopliae var.acridum در کنتــرل 

ــی ــگاهی و طبیع ــرایط آزمایش ــاغ در ش ــدار ت ــخ کوهان مل
2- تعیین حساس ترین سن پورگی از جهت مبارزه 

ــف در  ــی مختل ــنین پورگ ــر روی س ــارچ ب ــاوت ق ــای متف ــت ه ــر غلظ ــی اث 3- بررس
شــرایط آزمایشــگاهی و طبیعــی

4- بررسی تاثیر رطوبت مورد نیاز در بیماری زایی قارچ
5- اثبات بیمارگری قارچ روی ملخ کوهاندار تاغ

6- بررســی میــزان تاثیــر قــارچ مــورد نظــر در از بیــن بــردن پوره هــای ملــخ کوهــان دار 
Dericorys albidula تاغ 

7- بدست آوردن بهترین غلظت قارچ در مطالعات آزمایشگاهی 
8- بدست آوردن بهترین غلظت قارچ در مطالعات عرصه ای یا طبیعی

تصویر شماره 3- پوره های سن اول ملخ کوهان دار تاغ پس از تفریخ و حرکت به بوته های تاغ 
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 تصویر شماره 4- تراکم ملخ کوهاندار تاغ روی درختچه های تاغ )تاغزارهای اردستان( 

مواد و روشها
ــدار  ــخ کوهان ــا مل ــارزه ب ــت مب ــارچ Metarhizium anisopliaeجه ــر ق ــی تاثی ــت بررس جه
ــوک  ــرح بل ــب ط ــی در قال ــه( آزمایش ــا )عرص ــاغ زاره ــگاهی و ت ــرایط آزمایش ــاغ در ش ت
هــای کامــل تصادفــی بــا دوزهــای مختلــف قــارچ ) 1013،106،107،108،109،1010 
اســپور در میلــی لیتــر( بــر روی ســنین مختلــف پــوره و حشــره کامــل و بالــغ انجــام شــد. 

نتایج
نتایج کاربرد قارچ در آزمایشگاه

نتایــج تجزیــه واریانــس داده هــا نشــان داد اســتفاده از دوزهــای مختلــف قــارچ 
Metarhizium anisopliae برمیــزان تلفــات پورهــای ســنین 1 و 2 ملــخ کوهانــدار تــاغ 

ــای1010و 109  ــه دوز ه ــوط ب ــده مرب ــاد ش ــات ایج ــترین تلف ــد. بیش ــی داری نش معن
بــود کــه بــه تنهایــی گــروه a را تشــكیل دادنــد بــه عبارتــی اســتفاده از قــارچ در دوزهــای 
1010 و 109 بیشــترین تلفــات را در پوره هــا ایجــاد نمــوده اســت. چــون ایــن دو دوز بــا 
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یكدیگــر اختــالف معنــی داری نداشــتند لــذا دوز 109 اســپور در میلــی لیتــر کــه تعــداد 
ــودار 1(. ــود )نم ــه می ش ــت توصی ــر اس ــپور در آن کمت اس

همچنیــن دوزهــای 108 و 107 اســپور در میلــی لیتــر اختــالف معنــی داری بــا 
دوزهــای  1010 و 109  داشــته اســت.

ــای  ــه تیماره ــا کلی ــوده و ب ــا ب ــات در پوره ــزان تلف ــن می ــاهد داری کمتری ــار ش تیم
دیگــر دارای اختــالف معنــی داری در ســطح احتمــال 1% بــوده و نتایــج بــه صــورت کلــی 
نشــان می دهــد کــه اســتفاده از هــر یــك از دوزهــای قارچــی در افزایــش میــزان تلفــات 

ــا شــاهد اختــالف معنــی داری دارنــد. ــوده و ب پوره هــا موثــر ب

 
نمودار 1- گراف زنده مانی ملخ کوهان دار تاغ 15 روز پس از کاربرد قارچ متاریزیوم روی پوره های سن 1و2 در عرصه در سال 85

ــگاه  ــنین 2 و 3 در آزمایش ــده س ــف ش ــای تل ــداد پوره ه ــس تع ــه واریان ــج تجزی  نتای
نشــان داد کــه بیــن تیمارهــا )غلظت هــای متفــاوت قــارچ( در ســطح احتمــال %1 
اختــالف معنــی داری وجــود دارد. مقایســه میانگیــن تیمارهــا در شــرایط مذکــور نشــان 
ــروه a را  ــته و گ ــی داری نداش ــالف معن ــر اخت ــا یكدیگ ــای 1013 و 109 ب ــه دوز ه داد ک
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ــد. تیمــار شــاهد دارای کمتریــن میــزان تلفــات در ســنین 2 و 3 پوره هــا  تشــكیل دادن
بــود. همچنیــن تیمــار پنــج )غلظــت 106 اســپور در میلــی لیتــر( اختــالف معنــی داری 
بــا تیمارهــای 1013 و 109 داشــت. لیكــن میــزان تلفــات در آنهــا بیــش از شــاهد بــوده 

اســت.
نتایــج تجزیــه واریانــس تعــداد پوره هــای تلــف شــده ســنین 4 و 5 نشــان داد در 
ایــن ســنین نیــز اختــالف معنــی داری بیــن تیمارهــا در ســطح 1% وجــود دارد. رفتــار و 
جایــگاه تیمارهــا مشــابه وضعیــت ســنین پورگــی 2 و 3 بــوده بــه طوریكــه دوز 1013 و 
109 باعــث بیشــترین تلفــات در ایــن ســنین شــدند و میزان تلفــات در دوز 106 و شــاهد 

کمتــر از ســایر دوزهــا اعمــال شــده بــود. 
نتایج کاربرد قارچ در عرصه

نتایــج تجزیــه واریانــس تعــداد پوره هــای تلــف شــده ســنین 2 و 3 در عرصــه نشــان 
داد، بیــن تیمارهــا )غلظت هــای مختلــف کاربــرد قــارچ( در ســطح احتمــال 1% اختــالف 
ــان داد  ــور نش ــرایط مذک ــا در ش ــن تیماره ــه میانگی ــود دارد. مقایس ــی داری وج معن
تیمــار یــك )دوز 1013 اســپور در میلــی لیتــر( باعــث بیشــترین تعــداد تلفــات پوره هــا 
در ایــن ســنین گردیــده و اختــالف معنــی داری بــا ســایر دوزهــا داشــت. اختــالف معنی 
ــن  ــد. کمتری ــاهده نگردی ــر مش ــی لیت ــپور در میل ــای 107 و 106 اس ــن دوزه داری بی

تعــداد تلفــات در تیمــار شــاهد دیــده شــد.
 نتایــج تجزیــه واریانــس تعــداد پوره هــای تلــف شــده ســنین 4 و 5 در عرصــه نشــان 
ــالف  ــال 1% اخت ــطح احتم ــارچ( در س ــرد ق ــف کارب ــای مختل ــا )دوزه ــن تیماره داد بی
ــور  ــرایط مذک ــا در ش ــن تیماره ــه میانگی ــن مقایس ــود دارد. همچنی ــی داری وج معن
ــی  ــالف معن ــر اخت ــا یكدیگ ــر ب ــی لیت ــپور در میل ــای 1013 و 1010اس ــان داد دوزه نش
ــخ  ــنین 4 و 5 مل ــای س ــات در پوره ه ــد تلف ــترین درص ــث بیش ــته اند و باع داری نداش
کوهانــدار تــاغ در عرصــه گردیدنــد. کمتریــن تعــداد تلفــات در ایــن ســنین نیــز متعلــق 
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بــه تیمــار شــاهد بــود. 

 

نمودار 2- گراف زنده مانی ملخ کوهان دار تاغ 15 روز پس از کاربرد قارچ متاریزیوم روی پوره های سن 3 و4 در سال 85

نتیجه گیری کلی
ــغ و  ــل و بال ــرات کام ــر روی حش ــارچ ب ــف ق ــای مختل ــال دوزه ــل از اعم ــج حاص نتای

ــل مــی باشــد. ــه شــرح ذی ــدار ب ــخ کوهان ــوره هــای مل ســنین مختلــف پ
دوز 1013 اسپور در میلی لیتر بر علیه حشرات کامل و بالغ ملخ کوهاندار تاغ 

دوز 1010اسپور در میلی لیتر بر علیه پوره های سنین 4 و 5 ملخ کوهاندار تاغ 
دوز 109 اسپور در میلی لیتر برای پوره های سنین 2 و 3 ملخ کوهاندار تاغ
دوز 108 اسپور در میلی لیتر برای پوره های سنین 2 و 1 ملخ کوهاندار تاغ

استفاده خواهد شد.
پیشنهادات

الــف: بــا ترســیم نمــودار از افزایــش جمعیــت و تكامــل پوره هــا آگاهــی کامــل حاصــل 
نماینــد تــا در ســنین پاییــن پورگــی )ســن 1 و 2(  و قبــل از آنكــه خســارت آفــت شــدید 
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شــود اقدامــات الزم جهــت مبــارزه صــورت گیــرد.
ب: در تاغزارهــا از گونه هــای تــاغ کــه مقــاوم بــه خســارت ملــخ کوهانــدار تــاغ انــد و یــا 
ملــخ میــل و رغبــت نســبت بــه تغذیــه از آنهــا نشــان نمی دهد جهت کشــت اســتفاده شــود.
ــاغ در  ــم ت ــات مه ــایر آف ــه س ــر علی ــی )Green muscle( را ب ــرآورده بیولوژیك ــن ف ج: ای

ــد.  ــی نماین ــرح ارزیاب ــک ط ــب ی قال
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منابع مورد استفاده 
ــی  ــره شناس ــرد، پ.) 1370(. حش ــش ف ــی، ا . و آزمای ــر کریم ــماعیلی، م.، می اس
ــا.  ــا آنه ــارزه ب ــان آور( و مب ــان زی ــرم تن ــدگان، ن ــا، جون ــرات، کنه ه ــاورزی. )حش کش

ــه. ــران: 522 صفح ــگاه ته ــارات دانش انتش
 باقــری، س.) 1384(. گــزارش نهایــی طــرح تحقیقاتــی مقایســه چنــد حشــره کــش 
بــرای کنتــرل ملــخ بــال کوتــاه بلــوطEsfandiaria obesapopov مرکــز تحقیقــات کشــاورزی و 

منابــع طبیعــی اســتان خوزســتان.
 تاجونــد، ب.) 1377(. پیــش آگاهــی و کانــون یابــی ملخهــا در عرصــه منابــع طبیعی. 

گــزارش منتشــر شــده طــرح ملــی اجرایــی. اداره کل منابــع طبیعــی: 31 صفحه.
ثابتی، ح.) 1346(. جنگلهای ایران. انتشارات فرانكلین. تهران: 255 صفحه.

آگاهــی،  پیــش  دســتورالعمل   .)1382 ع.)  عشــر،  اثنــی  بهشــاد  ح.و  داربــی، 
ــر  ــور. دفت ــع کش ــا و مرات ــازمان جنگله ــاغ، س ــدار ت ــخ کوهان ــرل مل ــگیری و کنت پیش

صفحــه.  16 حمایــت:  و  حفاظــت 
عادلــی، ا. و عبائــی، م.) 1365(. گــزارش ســاالنه طــرح بررســی حشــرات زیــان آور 
و جونــدگان تاغكاریهــای ایــران، مرکــز هماهنگــی مطالعــات محیــط زیســت دانشــگاه 

تهــران:57 صفحــه.
عســگری، ح.) 1384(. معرفــی قارچهــای پاتــوژن حشــرات و اهمیــت آنهــا. موسســه 

تحقیقــات جنگلهــا و مراتــع. مرکــز تحقیقــات البــرز: 45 صفحــه.
 فتاحــی، م.) 1373(. بررســی جنگل هــای بلــوط زاگــرس و مهمتریــن عوامــل تخریــب 

آن. انتشــارت موسســه تحقیقــات جنگلهــا و مراتــع. نشــریه شــماره 101. 63 صفحه.
 کاظمــی، م. )1374(. کنتــرل میكروبــی آفــات و بیماریهــای گیاهــی. انتشــارات 

ــه. ــز: 167 صفح ــم تبری ــت معل تربی
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ــای  ــت ملخ ه ــی از وضعی ــال )1377-1376( .تحلیل ــا در س ــا ملخ ه ــارزه ب ــزارش مب گ
زیــان آور کشــور ســازمان حفــظ نباتــات کشــور.

 ل. ا. زنكویــچ ترجمــه فرپورحیــن. )1363(. زندگــی حیوانــات. جلــد 3. انتشــارات 
ــه ــور: 679 صفح ــی کش ــای علم ــورای پژوهش ه ش

ــا ملخ هــای   لیــراوی، م. )1375-1374(. گــزارش نهایــی عملیــات اجرایــی مبــارزه ب
کشــور. ســازمان حفــظ نباتــات :16 صفحــه.

ــری  ــی بیمارگ ــی: ارزیاب ــرح تحقیقات ــی ط ــزارش نهای ــی، ا. )1384(. گ ــد بیگ  محم
قــارچ Beauveria bassiana در کنتــرل ملــخ Uvaruvistia zebra در اســتان قزویــن. مرکــز 

ــن. ــی قزوی ــع طبیع ــاورزی و مناب ــات کش تحقیق
ــوژی  ــا فنول محمــدی، م. )1365(. گــزارش ســاالنه طــرح رابطــه بیولوژیــک آفــات ب

ــاغ. موسســه تحقیقــات جنگلهــا و مراتــع: 15 صفحــه. درختچــه ت
دوره  ســمینار  ایــران.  در  تــاغ  آفــات  انبوهــی  مدیریــت  م.)1371(.  محمــدی، 
ــگاه  ــاورزی دانش ــكده کش ــاورزی. دانش ــی کش ــته حشره شناس ــد رش ــی ارش کارشناس

تهــران: 190صفحــه.
فونســتیک(.  کاربــردی،  )عمومــی-  شناســی  حشــره   .)1369( م.  اول،  مــدرس 

انتشــارات جهــاد دانشــگاهی مشــهد: 396 صفحــه.
مفیــدی، م. )1382(. بررســی فونســتیک حشــرات راســت بــاالن شــاخک بلنــد 
ــای  ــات و بیماریه ــات آف ــه تحقیق ــی موسس ــرح تحقیقات ــی ط ــزارش نهای ــران. گ در ای

ــی. گیاه
مقــدم، م. و عبائــی، م. )1372(. بیولــوژی و اکولــوژی ملــخ بــال کوتــاه بلــوط در 
اســتان کهكیلویــه و بویراحمــد. مجلــه آفــات و بیماریهــای گیاهــی. موسســه تحقیقــات 

ــه 116-106. ــماره های 1 و 2، صفح ــد 61 : ش ــی ، جل ــای گیاه ــات و بیماریه آف
منیــری، و. و همــكاران. )1377(. مقایســه اثــر دو فرموالســیون دیفلوبنــزرون و 
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حشــره کــش فنیتروتیــون علیــه ملــخ کوهانــدار تــاغ در تاغكاریهــای شهرســتان زواره. 
ــه 187. ــرج: صفح ــاورزی ک ــكده کش ــران. آموزش ــكی ای ــره گیاهپزش ــیزدهمین کنگ س
ــه  ــی علی ــی و هورمون ــیمیایی، میكروب ــات ش ــر ترکیب ــه اث ــری، و.)1376(. مقایس منی
ملــخ کوهانــدار تــاغ Dericorys albidula در اســتان اصفهــان. موسســه تحقیقــات جنگلهــا 

و مراتــع. بخــش تحقیقــات آفــات و بیماریهــا.
ــن های روان وزارت  ــت ش ــاغ در تثبی ــه ت ــش درختچ ــن، ح.)1348(. نق ــگ آفری هن

ــه طــرح مالچهــای نفتــی. ــع طبیعــی. دبیرخان مناب

Alves, R.T: Bateman, R.P, PRIOR, C:Leather, S.R. )1999). Effects of simulated solar radation 
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survey, V. 17 .9n. 8, P. 675679-,.
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formulations. Aspects of Applied biology, Guilford, V57, P. 163170-
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