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الخالصة

الحمَ ْـ ذو الرسغ الشعري
استعمؿ الفطر  Beauveria bassianaكأحد عناصر المكافحة االحيائية في مكافحة َ
 Polyphagotarsonemus latusعمى نبات الطماطة وبثالثة تراكيز  4 10 ×1و  6 10 ×1و  8 10 × 1بوغ /مؿ .أظير
الحمَ ْـ وأدواره المتحركة بتراكيزه الثالثة بعد ثالثة اياـ مف المعاممة وحتى
الفطر  B. bassianaكفاءة تطفمية عالية عمى بيوض َ
اليوـ  21مف المعاممة ،إذ انخفض عدد البيض في اليوـ الثالث مف المعاممة الى  8.33 ،9.83 ،10.75بيضة /ورقة بالتراكيز
الثالثة لمفطر عمى التوالي مقارنة بمعاممة السيطرة التي كانت

 29.6بيضة /ورقة ،استمر ىذا االنخفاض في اعداد البيض الى

اليوـ  21مف المعاممة إذ بمغ  2.03 ،2.80 ،3.50بيضة /ورقة بالتراكيز الثالثة لمفطر عمى التوالي مقارنة بمعاممة السيطرة 9.44

بيضة /ورقة ،كما انخفضت اعداد االدوار المتحركة بدأً مف اليوـ الثالث لممعاممة (  4.96 ،5.40 ،5.93فرد /ورقة) لمتراكيز الثالثة
عمى التوالي بينما وصمت في معاممة السيطرة الى

 16.76فرد /ورقة ،استمر االنخفاض في اعداد االفراد حتى اليوـ

 21مف

المعاممة ليبمغ  2.33 ،2.66 ،2.76فرد /ورقة في التراكيز الثالثة لمفطر عمى التوالي مقارنة بمعاممة السيطرة  13.33فرد /ورقة.
الحمَ ْـ ذو الرسغ الشعري ) ،Polyphagotarsonemus latus (Banksالمكافحة
الكممات المفتاحيةَ ،Beauveria bassiana :
الحيوية Biological control
المقدمة

الحمَ ْـ ذو الرسغ الشعري
ُيعد َ
) Polyphagotarsonemus latus (Banksمف االفات
 1997عمى

الميمة إذ سجؿ الوؿ مرة في العراؽ عاـ

الحمَ ْـ نباتات كثيرة منيا
البطاطا ،يصيب ىذا النوع مف َ
الطماطة ،الفمفؿ ،الخيار واحدث خسائر في ىذا المحاصيؿ

يقوـ الفطر بتثبيت ابواغو اوالً عمى جدار جسـ الحشرة ثـ

ينمو ويفرز مادة  Beauvericinالتي تحمؿ كيوتكؿ الحشرة
مما يؤدي الى موتيا (.)12 ،3 ،2 ،1

اما فيما يخص استعماؿ الفطر Beauveria bassiana

الحمَ ْـ
الحمَ ْـ فقد اشار (  )18الى اف معاممة ادوار َ
في مكافحة َ
المفترس  Psoroptes cuniculiبمعمؽ الفطر Beauveria

في الزراعتيف المكشوفة والمحمية (  .)4استخدمت في العراؽ

 bassianaبتركيز  7 10 ×1بوغ  /مؿ تسبب في قتؿ %71

الحمَ ْـ والتي كانت سبباً رئيسياً في
مبيدات عديدة لمكافحة ىذا َ
ظيور سالالت مقاومة لممبيدات مما تطمب مف المزارعيف

فاعمية كبيرة في خفض اضرار العديد مف االفات الزراعية

زيادة عدد مرات الرش وكذلؾ معدالت االستعماؿ وتغيير
المبيد وادى ذلؾ الى زيادة حجـ الخسائر االقتصادية في

المحصوؿ وقمة غمة الدونـ الواحد

( 2500متر مربع)

لالصناؼ الجديدة (.)7
اف استعماؿ المسببات الممرضة الفطرية ضد االفات

الحشرية بدأ منذ زمف بعيد فقد استعمؿ الفطر

Beauveria

 bassianaمنذ عاـ  1890في مكافحة اكثر مف  100نوع

منيا بعد مرور ثالثة اياـ مف المعاممة ،كما اثبت الفطر

الم ّف ،الخنافس العنكبوت االحمر،
مثؿ الذبابة البيضاءَ ،
الثربس ،الجراد الصحراوي ،الصرصر االمريكي ،الحفارات،
واالفات الحشرية االخرى (  .)14 ،13 ،11 ،10اما ( )15

فقد درس  257عزلة لمفطر السابؽ الذكر عمى عدة انواع
حشرية بضمنيا افات الطماطة والباذنجاف المزروعة في

البيوت المحمية ووجد اف اغمب تمؾ العزالت كانت مؤثرة في
الذباب االبيض والثربس ،اجري البحث لمعرفة امكانية

مف الحشرات محدثاً االصابة عف طريؽ كيوتكؿ الحشرة حيث
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ورقة واستمر ىذا التاثير حتى اليوـ  21مف المعاممة وقد يعود

الحمَ ْـ ذو الرسغ الشعري عمى نباتات الطماطة
السيطرة عمى َ
باستعماؿ احد عناصر المقامة الحيوية.

الحمَ ْـ الى انتقاؿ ابواغ الفطر
سبب استمرار تاثير الفطر عمى َ
لمحمَ ْـ وعند
الحمَـ وبقاؤىا عمى العائؿ النباتي َ
بيف افراد َ

مواد البحث وطرائقه

مالمستيا لالفراد والبيوض الجديدة التصقت بيا ثـ اكممت

نفذ البحث عمى نباتات الطماطة في قطعة ارض

مساحتيا  7 × 6متر مزروعة عمى شكؿ مروز

بيف نبات

الحمَ ْـ ذو الرسغ الشعري
واخر  40سـ ،اذ اصيبت النباتات ب َ
) Polyphagotarsonemus latus (Banksواستعمؿ

الفطر  Beauveria bassianaالعزلة العراقية BJHI53
الذي تـ الحصوؿ عمييا مف قسـ وقاية النبات – كمية الزراعة

– جامعة بغداد ،نميت ىذه العزلة عمى الوسط الغذائي PSA
(Agar

Sucrose

 )16( )Potatoووضع الفطر في

حاضنة تحت درجة ح اررة ˚ 1±25ـ ورطوبة نسبية 5± 80

 %لمدة اسبوع لمحصوؿ عمى مستعمرات فطرية (  )17وتـ
تييئة العالؽ المائي لمفطر بثالثة تراكيز  4 10 ×1و 10 ×1
6

و 10 × 1

8

بوغ  /مؿ بواسطة شريحة

باقي فعالياتيا مف انبات واختراؽ ثـ نمو الغزؿ الفطري،

الحمَ ْـ
يالحظ مف الجدوؿ  1ايضاً اف انخفاض اعداد بيوض َ
ذو الرسغ الشعري ازداد بزيادة فترة تعرضيا لمفطر
 Beauveria bassianaمف  21 – 3يوماً ،اذ حقؽ الفطر

،3.50

الحمَ ْـ فوصؿ الى
اعمى خفض في اعداد بيض َ
 2.03 ،2.80بيضة /ورقة في اليوـ  21مف المعاممة لمتراكيز
الثالثة مف الفطر عمى التوالي وىي اعداد منخفضة مقارنة
بمعاممة السيطرة  9.44بيضة /ورقة وىذا يتفؽ مع ما وجده
( )6عند دراستو لتاثير الفطر عمى حوريات الذبابة البيضاء
اذ سجؿ الفطر اعمى نسبة مئوية لمتطفؿ عمى الحوريات

بمغت  84.38و  % 80.53لمعزلتيف  1و  2مف الفطر عمى
التوالي بعد  19يوماً مف المعاممة.

 .)5( Haemocytometerرش كؿ مكرر ( ثالث نباتات
طماطة بعمر  5 – 4أوراؽ حقيقية) بػ  5مؿ مف كؿ تركيز
وتـ رش نباتات معاممة السيطرة بالماء فقط لمقارنة النتائج ،تـ
الحمَ ْـ ذو الرسغ الشعري لكؿ مف البيض
تسجيؿ كثافة ادوار َ
واالدوار المتحركة بعد  21 ،14 ،10 ،7 ،3 ،1يوماً مف
المعاممة ،اتبع التصميـ العشوائي الكامؿ

 CRDوحممت

سب اقؿ فرؽ معنوي (
وح َ
النتائج احصائياً ُ
مستوى احتماؿ .)9( 0.05

 )L.S.D.عند

النتائج والمناقشة

الحمَ ْـ
 تأثير الفطر  Beauveria bassianaفي بيض َذو الرسغ الشعريPolyphagotarsonemus latus
أظيرت نتائج جدوؿ

 1اف الفطر

Beauveria

 bassianaبدأ تاثيره منذ اليوـ الثالث مف المعاممة في
خفض اعداد البيض وبفروقات معنوية بيف التراكيز الثالثة
 4 10 ×1و  6 10 ×1و 10 × 1

8

بوغ /مؿ وازداد تاثير

الحمَ ْـ بزيادة مدة التعرض لمفطر اذ بمغ عدد
الفطر عمى َ
البيض في اليوـ  7مف المعاممة  4.96 ،5.66 ،6.10بيضة/
ورقة لتراكيز الفطر الثالثة السابقة الذكر عمى التوالي وىي

منخفضة مقارنة بمعاممة السيطرة التي بمغت  20.14بيضة/
جدول ()1
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الحمَ ْم ذو الرسغ الشعري Polyphagotarsonemus latus
تاثير الفطر  Beauveria bassianaفي بيض َ
عمى نباتات الطماطة.
اعداد البيض بعد
تراكيز الفطر

 1يوم

 7يوم

 3يوم

 10يوم

 14يوم

 21يوم من

من المعاممة

من المعاممة

من المعاممة

من المعاممة

من المعاممة

المعاممة

Control

18.16

29.60

20.14

17.66

13.11

9.44

 4 10×1بوغ /مؿ

17.70

10.75

6.10

5.40

3.66

3.50

 6 10×1بوغ /مؿ

16.54

9.83

5.66

3.06

3.46

2.80

 8 10×1بوغ /مؿ

14.18

8.33

4.96

2.33

2.06

2.03

L.S.D.

6.47

5.25

7.19

6.82

7.91

5.71

 -تأثير الفطر bassiana

 Beauveriaفي االدوار

لمحمَ ْـ ذو الرسغ الشعري
المتحركة
َ
Polyphagotarsonemus latus
أوضحت نتائج جدوؿ  2اف لمفطر

لتتراوح بيف  %63.1لمتركيز  6 10×1بوغ/مؿ الى %71.2
لمتركيز × 8 10بوغ /مؿ ،كما اف زيادة مدة التعريض لمفطر

Beauveria

الحمَ ْـ ذو
 bassianaتاثي اًر كبي اًر عمى االدوار المتحركة مف َ
الرسغ الشعري  Polyphagotarsonemus latusاذ بدأ
تاثير الفطر في خفض اعداد ىذه االدوار مف اليوـ

3

 Beauveria bassianaاثرت في خفض اعداد االدوار
الحمَ ْـ ذو الرسغ
المتحركة مف َ
الشعري  Polyphagotarsonemus latusعند انتياء
التجربة وىذا ما يظير جمياً في جدوؿ .2

لممعاممة وحتى اليوـ  21وبكفاءة عالية بنفس التراكيز الثالثة
السابقة ،يالحظ مف الجدوؿ

 2اف انخفاض اعداد االدوار

الحمَ ْـ ذو الرسغ الشعري
المتحركة مف َ
 Polyphagotarsonemusازداد بزيادة تركيز
latus

الفطر  Beauveria bassianaاذ حقؽ التركيز 10×1

8

الحمَـ المتحركة تمثؿ
بوغ  /مؿ اعمى خفض في اعداد افراد َ
في اليوـ

 3لممعاممة (  4.96 ،5.40 ،5.93فرد  /ورقة

لمتراكيز الثالثة عمى التوالي) مقارنة مع معاممة السيطرة

 16.76فرد /ورقة واستمر حتى اليوـ

 21فقد بمغت اعداد

الحمَ ْـ  2.33 ،2.66 ،4.00فرد /ورقة لمتراكيز الثالثة
افراد َ
لمفطر عمى التوالي وىي اعداد منخفضة جداً مقارنة بمعاممة

السيطرة التي بمغت  13.33فرد /ورقة وتتفؽ ىذه النتائج مع

ما ذكره (  )8مف اف نسبة القتؿ في حوريات الحشرة القشرية
الصفراء orientalis

 Aonidiellaازدادت كمما ازدادت

تراكيز الفطر حيث تراوحت النسب المئوية لفاعمية الفطر بعد

خمسة اياـ مف معاممة العمر الحوري االوؿ بيف

%79.3

لمتركيز  6 10×1بوغ/مؿ الى  %85.6لمتركيز  10×1بوغ/
8

مؿ بينما انخفضت النسبة تدريجياً ضد حوريات العمر الثاني

جدول ()2
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لمحمَ ْم ذو الرسغ الشعري  Polyphagotarsonemus latusعمى
تاثير الفطر  Beauveria bassianaفي االدوار المتحركة َ
نباتات الطماطة.
اعداد االدوار المتحركة بعد
تراكيز الفطر

 1يوم

 3يوم

 7يوم

 10يوم

 14يوم

 21يوم من

من المعاممة

من المعاممة

من المعاممة

من المعاممة

من المعاممة

المعاممة

Control

13.16

16.76

14.83

11.86

14.30

13.33

 4 10×1بوغ /مؿ

10.76

5.93

3.73

2.76

3.06

4.00

 6 10×1بوغ /مؿ

9.53

5.40

3.20

2.73

2.53

2.66

 8 10×1بوغ /مؿ

9.10

4.96

2.73

2.43

2.40

2.33

L.S.D. 0.05

4.69

4.23

2.88

2.25

2.15

2.10

المصادر

cretica

[ ]1باركر ،بروس ،ماركريت اسكنر ،ميشيؿ براوف بردج
ومصطفى البوحسيني" ،مكافحة االفات الحشرية باستخداـ

النيات – كمية الزراعة – جامعة بغداد .العراؽ.2000 ،

[ ]6صالح ،حمود مييدي ،ىادي ميدي عبود ،حمدية زاير
عمي ،فاتف حمادة عبود و فالح حسف سعيد" ،تقويـ

الممرضات الفطرية" ،مجمة وقاية النبات العربية ،المجمد

 ،18العدد ،2000 ،2ص.138-133 .

القابمية االمراضية لمفطريات الممرضة لحشرة الذبابة

[ ]2جاسـ ،ىناء كاظـ ،ليث محمود عبد اهلل وابتساـ عبد
االحد" ،تحديد التركيز المناسب مف الفطر Beauveria
 bassiana Vuillلمكافحة عثة التيف

Ephestia

 cautellaعمى التمور المخزونة في العراؽ" ،مجمة

 " Sesameaرسالة ماجستير .قسـ وقاية

البيضاء  " Bemisia tabaciمجمة الزراعة العراقية.
المجمد  4العدد ،1999 ،1ص .163 – 154

الحمَ ْـ
[ ]7العاني ،لؤي قحطاف خمؼ" ،دراسة بيئية وحياتية َ
ذي الرسغ الشعري Polyphagotarsonemus latus

وقاية النبات العربية ،المجمد  ،6العدد  ،1988 ،1ص

متعدد العوائؿ عمى البطاطا في وسط العراؽ" ،رسالة

.49 – 44

ماجستير .قسـ وقاية النبات – كمية الزراعة – جامعة

[ ]3جاسـ ،ىناء كاظـ ،عيسى عبد الحسيف ،ابتساـ عبد
االحد وعبد الستار عبد اهلل" ،المكافحة الحيوية لحفار

ساؽ النخيؿ ذو القروف الطويمة
Vuill

[ ]8فميح ،سوسف كريـ" ،دراسات في حياتية الحشرة القشرية
الصفراء )(Newts

Pseudophillus

) testaceus (Gahanبواسطة الفطر
)(Bals.

بغداد .العراؽ.2004 ،

) )Homoptera: Diaspididaeمع اختبار الكفاءة

Beauveria

التطفمية لثالث متطفالت مدخمة" رسالة ماجستير .قسـ

 ،"bassianaمجمة وقاية النبات

وقاية النبات – كمية الزراعة – جامعة بغداد .العراؽ،

العربية ،المجمد  7العدد ،1989 ،1ص .42 – 37

[ ]4الجبوري ،ابراىيـ جدوع" ،حياتية االناث الممقحة والبكرية
لمحمَ ْـ ذو الرسخ الشعري
َ
) latus (Banksتحت درجات ح اررة مختمفة" ،مجمة

orientalis

Aonidiella

.2007

Polyphagotarsonemus

[ ]9المحمدي ،فاضؿ مصمح و مؤيد احمد اليونس" ،التجارب

الزراعة العراقية ،المجمد  5العدد  ،2000 ،7ص- 100

و ازرة التعميـ العالي والبحث العممي.2000 ،
[10] Barr, C.L.; Lennon, L. and Russel, S.,
"Final report on testing TB, 1– 31, a
Beauveria bassiana product manufactured
by troy biosciences for the control
individual colonies of red important fire
ant". Mycol. Res. Taxas, 2000, pp. 1–11.

.105

[ ]5الحيدري ،عادؿ طو اميف يوسؼ" ،دراسات مختبرية
وحقمية حوؿ تاثير الفطر  Beauveria bassianaفي
حفار ساؽ الذرة ( Lepidoptera

)Phalaenidae:

الزراعية التصميـ والتحميؿ االحصائي" ،جامعة بغداد.

49

العموم

50-46  ص2011 ،) اذار1( العدد14 المجمد

Polyphagotarsonemus latus on Tomato plants.
Three concentrations of fungus were used
(1×104, 1×106, 1×108 spore/ml). The responses
were clear between three to twenty one days of
infection on eggs, moving stages .The number
of eggs on the third day was 10.75, 9.83, 8.33
egg/leaf for the three concentrations
mentioned above respectively. Compared to
the control treatment which was 29.6 egg/leaf.
On the 21 day the egg number was 3.50, 2.80,
2.03 egg/leaf compared to the control
treatment which was 9 egg/leaf. As for the
moving stages the number also reduced on the
third day of treatment to 5.93, 5.40, 4.96
M.S./leaf for the three concentrations
mentioned above compared to the control
which is 16.76 M.S./leaf. Moreover, the
number also reduced for the moving stages on
the 21 days of treatment to 2.76, 2.66, 2.33
M.S./leaf. Compared to the control which was
13.3 M.S./leaf. These results indicated
preliminary research on the biological control
for this animal.
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Abstract
The fungus Beauveria bassiana was used as
one of the biological method to control
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