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وار المختلفة دفي األمارشال  والمبيد Beauverea bassiana (Balsamo)تأثير الفطر 
  Chrysoperla carneaاألخضر المن  أسد للمفترس

 د. جواد كاظم الربيعي                                      *شيماء عبيد الخالق 
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 ةصخالال

وار دفي األوالمبيد مارشال  Beauverea bassiana (Balsamo) تأثير الفطر ةُأجريت دراس
أظهرت نتائج الدراسة عند اختبار القدرة التطفلية  .Chrysoperla carnea (Stephens) المختلفة للمفترس
مل قد أثر في األدوار المختلفة للمفترس أسد الَمْن  \بوغ  8 11× 1بتركيز  bassiana .Bلعزالت الفطر 

ليرقات الطور انسبة القتل  وازدادت، %22.24فقس البيض المعامل بالفطر األخضر حيث كانت نسبة عدم 
الث أما تأثيره على يرقات الطور الث % 66.6في حين بلغت نسبة قتل يرقات الطور الثاني  %111األول لتبلغ 

وقد تأثرت عذارى وبالغات المفترس حيث كانت نسب قتل  .% 38.1فقد كانت أقل حيث بلغت نسبة القتل 
، أما البالغات التي لم تمت وبلغت نسبة بقائها % 81.8بة القتل للبالغات فكانت أما نس % 31.4العذارى 

ة بقائها على قيد الحياة وقد تمثلت فقد كانت خاملة وأكملت دورة حياتها ولكنها لم تضع بيض طيلة فتر  18.8%
بالمقارنة ببالغات المفترس في معاملة المقارنة التي تميزت  عف البالغات وقلة نشاطها وخمولهااألعراض بض

 .بنشاطها

أسد الَمْن  سفي أدوار المفتر  مل Marshal 1.1، 1.4 ،1.8، 1تأثير تراكيز المبيد  أما
Chrysoperla carnea  33.3بلغت مل نسب عدم فقس البيض 1 ،1.8 ،1.4حيث سببت التراكيز % ،

كان تأثير المبيد شديدًا  البيض.مل في نسبة فقس  1.1فيما لم يؤثر التركيز على التوالي  % 44.8 ،% 62.6
وعند معاملة يرقات الطور الثاني  ،%111سبب نسبة قتل بلغت  في يرقات الطور األول حيثبكل تراكيزه 

لتركيزي  % 44و 86.4فيما كانت نسب القتل  % 111مل فقد سببت نسب قتل بلغت  1.8و 1كيزي ألمبيد بتر 
نسب قتل  في  Marshalالمبيد تأثير وانخفض واضحة،مل على التوالي وبفروق معنوية  1.1و 1.4المبيد 

ي وبفروق معنوية التوال على 1.8و1لتركيزي المبيد  % 4.4و 26.4يرقات الطور الثالث للمفترس فبلغت 
في  Marshalوكذلك أثر المبيد  الثالث.تؤثر في يرقات الطور  فلم 1.1و 1.4واضحة أما تراكيز المبيد 

على  % 4.4و %13.8مل نسب قتل  1.8 ،1زوغ البالغات وقد سببت التراكيز العذارى حيث أثر في نسب ب
في    Marshalمل على نسب بزوغ البالغات. كذلك أثر المبيد  1.1و 1.4التراكيز التوالي في حين لم تؤثر 

عند معاملتها  %111و %62.6، %66.6، %28.6كانت نسب قتل بالغات المفترس  المفترس حيثبالغات 
 التوالي.لتر على \مل  1و 1.8، 1.4، 1.1بالتراكيز 

The effect of bassiana (Balsamo) Marshall pesticide in the various 

roles of predator Chrysoperla carnea 

*shaymaa abdulkhaliq abdulrahman                Dr. Jawad K. Al-Rubeae 
College of Agriculture/ University of Baghdad 
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The Conducted study the effect of Beauverea bassiana (Balsamo) and 

Marshall Pesticide in The various roles of Chrysoperla carnea (Stephens) show 

result the effect of the fungi B. Bassiana   on all developmental stages of Green 

lacewing the predator Chrysoperla carnea ) Stephens(.The pathogenicity of the fungi 

B. Bassiana  at concentration of 1 × 108 spore / ml was tested on all developmental 

stages of Green lacewing , the hatching  percent treated eggs was 22.23% where the 

mortality of first instar larva reached to 100%, while the second instar 66.66% and 

third instar 48.14%, the pathogen also caused mortality to the pupil stage 40.7% and 

adults 81.5.  

The study results showed the effects of insecticide marshal used at 

concentration of 1, 0.5, 0.3, 0.1 ml were affected on all stages of Chrysoperla carnea. 

At concentration of 1, 0.5, 0.3 ml , the percent mortalities of eggs were 77.8%, 63%, 

44.4%  respectively, while no mortality was observed at concentration of 0.1 ml . the 

insecticide had adverse effect first instar larvae at all  concentrations with 100% 

mortality treatment of second instar larvae with concentrations 1 , 0.5 ml caused 

59.3, 33%  mortality.The effect of Marshal decreased on third instar larvae, the 

concentration pesticide 1 and 0.5 ml caused  29.6 and 3.7% mortality respectively . 

However, the concentrations of the pesticide 0.3 and 0.1 ml had no mortality effect at 

all. Infect, the effects of Marshal extend to pupil stage, the percent of mortality of 

pupae were 14.8% and 3.7% at the concentration of 1, 0.5 ml. However, lower 

concentration 1.4;  0.1 ml had no effects on emergence of adult .As well as, the 

insecticide effect on adult stage, the mortality percent were100percentage, 92.6%, 

66.7% and 25.9% when the marshal applied the concentration 1, 0.5, 0.3 and 0.1 

respectively   
 المقدمة

متكاك  ي العراق الفمن المفترسات المهمة  Chrysoperla carnea األخضرالمْن  أسديعد المفترس 
كحقول ضمن برامج المكافحة المتكاملة مثل تكيفها لتنوع األنظمة البيئية الزراعية  استعمال صفات تشجع 

 ،(31والفواك  والمحاصيل العلفية والنسيجية ونباتات الزينة ومحاصيل البيوت الزجاجية والغابات) الخضراوات
طكاقيكما  دامة موطن    تميز بسهولة تربيت  على نطاق واسع وا  التي األوساط الغذائية  عمالباستبشكل دوري وا 

من المفترسات الحشرية  Chrysoperlaجنس  أنواع.وتعد 31 ،28 ،46 ،23 ،24في التربية  استخدمت
الرهيفة فضكًا عن تغذيها  ذات األجسامالحشرية والحلم  اآلفاتمختلفة من  أنواعالمهمة وذلك لسيطرتها على 

ض ويرقات العديد من حشرات حرشفية األجنحة ويرقات الخنافس. كما تم تسجيلها بوصفها مفترسات على بي
 (26، 43الحلم )(، وعلى 21البق الدقيقي ) أنواعوعلى  (،48، 18 ،28 ،14)الَمْن  عديدة منمهمة على أنواع 

 Heliothis spp. (41.) يرقات جنسوعلى 

في العالم وذا مدى عائلي  االنتشارمن الفطريات الممرضة واسعة    B. bassiana الفطر كما يعد 
بعد تلوث  ضأو المر كما أوضحا الطريقة التي تحصل بواسطتها العدوى  ،واسع من الحشرات التي يتطفل عليها

 .Nezara viridula Lمرة ضد حشرة البق النتن  ألول B.bassianaاستخدام الفطر  ،( 18)المختلفة أدوارها 
 و  B. bassianaمن الفطريـــات هـــي ـــة أنـواعاستعملت ثكاثكما ( 22بوالية تكساس األمريكية ) 1868في العام 

Metarhizium anisopliae وPaecilomyces farinosus  الكبيرة لمكافحة ُخنفساء الدردارScolytus 

scolytus  الناقلة لمسبب مرض تدهور أشجار الدردار الهولنديDutchelm disease  ودول أوربا إنكلترافي ،
وجد أن الفطريات المذكورة  ذإوالذي سبب تلف وموت مساحات واسعة من الغابات المزروعة بهذه األشجار، 
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هذا  انحسار إلىمما أدى ، بوساطة البالغات في أثناء وضعها للبيض في األنفاق التي تعملها اليرقات تنتشر
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    .(21،  16) المرض في إنكلترا

  كافحة حفار ساق النخيل ذي القرون الطويلةألول مرة لم B. basinالفطر  استخدمفي العراق  
Reiche iJebuseae hammerschmidti  ، 8 11×4أدى الرش بمعلق أبواغ الفطر بتركيز  ذإفي الحقل 

 1681والثانية في العاشر من شباط  1648 األولمل وبواقع رشتين األولى في التاسع من شهر تشرين  \بوغ 
على التوالي مقارنة بنسب الموت في معاملة المقارنة التي  % 63.4و  % 68.3بنسبة  الحفارإلى موت يرقات 

على التوالي ، كما وجدوا أن حيوية الفطر ونشاط  على أشجار النخيل استمرت  % 14.6،  % 22.8بلغت 
الواحدة  إلى خفض الكثافة السكانية ليرقات الحفار في النخلة   إلىفاعلة في الحقل لمدة سبع سنوات مما أدى 

 .(9)يرقة قبل المعاملة  246 – 166بينما كانت تتراوح بين  أشجار 6يرقات فقط في المعاملة التي تضمنت  6
 Myzus( Sulzer)األخضرلمكافحة حشرة َمْن الخوخ B.bassiana (Balsamo) الفطر (4) كما استخدم

persicae. 

 M. anisopliae و B. bassianaللقدة التطفلية للفطرين  اختبارهعند  ا( فقد ذكر 34)الباحثأما  
 Coccinellaوالدعسوقة ذات إحدى عشر نقطة  C.carnea األخضرالمن  أسدالطبيعية  األعداءعلى 

septempunctata  بأن الفطرB. bassiana  كل من   وقد أوضح الحيوية. األعداءلم يكن مسؤواًل عن موت
( 46كما أشار  ) C. carnea  البايروثرويدية المصنعة تأثير منخفض في المفترس( إن للمبيدات 48و 44)

في تحمل مديات واسعة من الجرع السمية  C. carnea ية للطور اليرقي الثالث للمفترسإلى القابلية العال
ات الكيمياوية غير العشوائي للمبيد لكاستخدامنتيجة  لمبيدات عدة وكان تحملها متميزًا للمبيدات البايروثرويدية و

اتصف بقابليت  العالية في تحمل  C.carneaان المفترس  إالالطبيعية  األعداءالمتخصصة فقد اثر ذلك على 
 في األدوار Spinosadدراسة سمية المبيد عند ، ( 31) ي المبيدات الكيميائية وال سيما في دوري  اليرقي والعذر 

كان غير مؤثر في وجد إن   البالغ،  الدور التكاثر ونسبة بقاء في وتأثيره C. carneaللمفترس   البالغة غير
 . ( 33) بغض النظر عن التركيز وطريقة المعاملة بيض وعذارى المفترس

، Deltamethrinو pasodin للمبيدين C. mutateالمفترس حساسية كامكات  إلى (11أشار)كما  
ن  ،Deltamethri ضعفًا مقارنة مع سمية مبيد 4.68أكثر إذ بلغت سميت   pasodinوكان تحسسها لمبيد  وا 

Deltamethrin  كان أوطأ سمية في بيوض المفترس في حين كان مبيدpasodin كما .متوسط السمية فيها 
كان  حيث، C. carneaأظهر انتخابية للمفترس    قد Deltamethrinمبيد عند دراستها أن  (5أوضحت )

 مع تقدمهاالتي زادت قابلية تحملها  اليرقية أطوارهأكثر سمية في أدوار البيض والبالغات بالمقارنة مع 
ومبيد مارشال  B. bassianaالفطر  تأثيرهذا المفترس جرت هذه الدراسة لتسليط الضوء على  وألهميةبالعمر.

 .المفترس المختلفة ألطوارالحياتي  األداء على

 العمل المواد وطرائق

ناث  وذلك بجمع  Chrysoperla carnea (Stephens)تربية المفترس تمت   .Cذكور المفترس وا 

carnea (Stephens) دونم زرعت ب   8غريب مساحت   وبأب من بستان للحمضيات في منطقة المدفعي
مزرعة بشكل خطوط ونموها  االرتفاعاتمتفاوتة  تمر(ونخيل  ليمون، نارنج، سندي برتقال،الحمضيات ) أشجار

كنواة لتهيئة المستعمرة المختبرية الكازمة  والحلم،مصابة بالبق الدقيقي والذبابة البيضاء  األشجارجيد وكانت 
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د كاظم الدكتور جوامن قبل  وبعد تشخيصهالرفد الدراسة باألعداد المطلوبة من المفترس إلجراء االختبارات 
وهاتها سم سدت ف 31×81×31للمفترس في أقفاص تربية زجاجية ابعادهاوضعت الحشرات البالغة  .الربيعي

لململ( وثبتت برباط مطاطي، وزودت بالغذاء الذي يتألف من الخميرة والسكر والماء االعليا بقطعة من القماش )
 (،24على التوالي ) 11 :4 :3المقطر بنسبة 

رفعت قطع الململ التي تغطي  بهما.ع وقد قدم الغذاء والماء بوساطة قطع صغيرة من القطن المشب 
، وتم عزل بالغات الحشرة على سطحها الداخليفوهات صناديق التربية  يوميًا لعزل البيض الذي وضعت  

البيض الموضوع عن طريق تقطيع القماش الحاوي علي  إلى قطع صغيرة تحوي كل منها بيضة واحدة وضعت 
، وتمت قطعة من الململ ثبتت برباط مطاطيم سدت فوهتها بس5.5× 1.5بشكل مفرد في أنابيب زجاجية حجم 

لحين تعذرها، وبعد  األسودمراقبتها  يوميًا لحين الفقس وخروج اليرقات التي غذيت يوميًا بأفراد من َمْن الباقكاء 
 على اعتمادابزوغ البالغات وزعت على صناديق التربية بشكل أزواج  )ذكر وأنثى( في كل قفص .ميز الجنسان 

وث الزراعية  بدرجة تمت التربية بغرف التربية التابعة لمختبرات الهيئة العامة للبح (24) األنثىشكل وكبر بطن 
(،  أخذت 32، 41ساعات ظكام وفقًا لما ذكره كٌل من ) 8ساعة :  16وفترة إضاءة  سيليزية4±  24حرارة 

   Beauveria  bassianaتهيئة مزرعة  الفطر وتمت   رس إلجراء التجارب أثناء الدراسةاألدوار المختلفة للمفت
تم الحصول عليها من وزارة  B. Bassianaعزلة محلية من الفطرمن  لدراسة افي  المستعملة في المختبر 

 .المركز الوطني للزراعة \لزراعة ا

(  وقبل عملية الزرع تم potato Dextrose Agar)   PDAجرى تنمية الفطر على الوسط الغذائي 
انج لمدة  \باوند18ْم  وضغط  121عند درجة حرارة  Autoclaveعقيم الوسط الغذائي بجهاز التعقيم البخاري ت

سم وبعد تبريدها في الثكاجة  6ذلك جرى صب الوسط الزرعي في أطباق زجاجية معقمة بقطر ددقيقة، بع 21
،  Loopْم لقح مركز كل طبق بعزلة الفطر ثم أجريت عملية التفريق بواسطة  األنشوطة  3عند درجة حرارة 

أيام  4ة  لمد %2± 81ورطوبة نسبية  1± 28وضعت بعدها األطباق بوضع مقلوب بحاضنة على درجة حرارة 
، ُأجريت بعدها عملية حصاد الفطر وتهيئة معلق  المائي وبعد معرفة تركيز الكونيديا في المحلول المحضر عن 

، خفف المحلول  لتحضير التركيز  الموصى ب   Haemocytometerطريق الفحص بالشريحة المقسمة 
1x11 8 األخضر كل ة أدوار المفترس أسد المْن معاملوتمت (. 6مل الستخدام  في التجارب الكاحقة )\كونيديا

المفترس بعمر يوم واحد في  طريق وضع بيوضعن وذلك  أوالمعاملة بيض المفترس على حده حيت تمت 
 ، بيوض( 11ثة مكررات )في كل مكرر ثكا سم وبواقع 6×2زجاجية  أطباق

طبق أما \مل 2 ل تعطي رذاذا ضبابيا وبواقعم 81بمعلق الفطر بمرشة يدوية سعة  األطباقرشت 
سيليزية  2± 28، وضعت األطباق في غرفة تربية بدرجة حرارة مالمقطر المعقمعاملة المقارنة فقد رشت بالماء 

لحين الفقس لحساب النسبة المئوية  واستمرتمن ألمعاملة  أيام 4القراءة بعد وأخذت % 8±41ورطوبة نسبية 
يرقات الطور  أخذت حيثمعاملة يرقات المفترس ثم ل بالفطر في المعامكات المختلفة لعدم فقس البيض المعام

ق معلمل من  2ـ يرقات لكل مكرر( رشت كل يرقة  ب 11اليرقي األول بعمر يوم واحد بواقع ثكاثة مكررات )
رشت معاملة  مل تعطي رذاذًا في حين 81مل بوساطة مرشة يدوية سعة \بوغ  8 11× 1الفطرية بتركيز  األبواغ

سم زودت بقطع من  28×  18بكاستيكية بأبعاد  أوانيالمقارنة بالماء المقطر المعقم ووضعت كل يرقة داخل 
سيليزية ورطوبة 2±  28لوبيا مصابة بالمن لغرض التغذية.  وضعت القناني في غرفة تربية بدرجة حرارة  أوراق
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 وصححت النتائجيوم من المعاملة. وحسبت النسبة المئوية للموت  4النتائج بعد  أخذت .% 8± 41نسبية 
 :( المحورة11)حسب معادلة 

 للموت في المقارنة %-للموت في المعاملة  %                              

 111×   --------------------------------------------------------------للفاعلية =  %

 للموت في المقارنة % - 111                                  

 نفسها.بالطريقة السابقة  األخضرعوملت مكررات الطورين اليرقي الثاني والثالث للمفترس أسد الَمْن 

 10. استعملت ثكاثة مكررات يحوي المكـرر طريقة معاملة اليرقات معاملتها بنفسالعذارى فقد تمت  أما
وضــعت األطبــاق فــي غرفــة تربيــة بدرجــة  فقــط.معاملــة المقارنــة فقــد عوملــت بالمــاء المقطــر المعقــم  أمــاعــذارى 
 حســب المــوتوحســبت نســبة عــدم بــزوغ البالغــات. وصــححت نســب  ،% 8±41ْم ورطوبــة نســبية  2± 28حــرارة
بالغـات المفتـرس بعمـر يـوم   بأخـذ معاملة بالغـات المفتـرستمت  .سابقا في البحث المحورة المذكورة (11) معادلة

سـم   28×8زجـاجي  نـاقوسبالغـات( ووضـعت بشـكل أزواج فـي 11واحد  بثكاثة مكررات )كل مكرر يحتوي علـى 
مـل  2مل ذات رذاذ ضبابي وبواقع  81مرشة يدوية صغيرة  سعة  مالمباشر باستخداتمت معاملتها بطريقة الرش 

رنـة بالمـاء المقطـر فقـط وضـعت النـواقيس فـي غرفـة تربيـة بدرجـة لكل ناقوس وبداخلها البالغة ورشت معاملـة المقا
، وزودت البالغات بالغذاء بواسطة قطعة من القطـن مشـبعة مـن  %8±  41سيليزية ورطوبة نسبية  2± 28حرارة

  مـن المعاملـة . يـوم 4الغذاء المذكور بطريقـة تربيـة المفتـرس المـذكورة سـابقًا أخـذت القـراءات للبالغـات الميتـة بعـد 
 البحث.المذكورة سابقا في  المحورة (11)معادلة للقتل حسبحسبت النسبة المئوية 

إلــى مجموعـــة   Marshalيعــود مبيــد     C.carneaالمفتــرس فــي  Marshalالمبيــد تــأثير دراســة
المبيــدات الكارباماتيــة وهــو مــن إنتــاج شــركة أســـترا الصــناعية للســمدة والمبيــدات الزراعيــة الســعودية وهــو مركـــز 

وتمــت  (13)هــذا المبيــد كمبيــد مكامســة وجهــازي يعمــل % 21بنســبة  carbosulfanيحتــوي علــى المــادة الفعالــة 
 معاملـة بـيض المفتـرس كل علـى حـدة تمـت  األخضرْن المفترس أسد المَ  في أدوار  Marshalدراسة تأثير المبيد

بيضـات لكـل  11ُأخذ بـيض المفتـرس الموضـوع علـى قطعـة مـن القمـاش بعمـر يـوم واحـد بـثكاث مكـررات )وذلك ب
لتـر مـن  \مـل  1، 1.8، 1.4،  1.1ملـم  رشـت بـالتراكيز  6مكرر ( لكل تركيز ووضعت فـي طبـق زجـاجي قطـره

مل التي تعطي رذاذًا  81مرشة يدوية سعة ورشت معاملة المقارنة بالماء فقط تم الرش بوساطة   Marshalمبيد 
وُأخــذت  ،% 41ســيليزية ورطوبــة نســبية  2± 28وضــعت األطبــاق فــي غرفــة تربيــة بدرجــة حــرارة ضــبابيًا دقيقــًا .
 Abbottت وفق معادلـة حساب نسب القتل المئوية لكل تركيز وقد صححمن ذلك تم الفقس  اكتمالالنتائج حتى 
حيـث  لتـر\مـل 1، 1.8، 1.4 ،1.1كيز المبيد بترا أطواره لجميعتمت  معاملة يرقات المفترس أما  .المذكورة سابقا

حشـــرات لكـــل مكــرر( مـــن يرقـــات المفتـــرس لكـــل تركيــز وضـــعت كـــل يرقـــة فـــي طبـــق  11ُأخــذت ثـــكاث مكـــررات )
وضعت األطبـاق فـي غرفـة تربيـة بكاستيكي ورشت بتراكيز المبيد المذكورة بمرشة يدوية تعطي رذاذًا ضبابيًا دقيقًا 

 .% 41ْم ورطوبة نسبية  2± 28بدرجة حرارة

ساعة من التعريض لحساب نسـب قتـل اليرقـات والتـي صـححت وفـق  42، 38، 23أخذت النتائج بعد  
 المفتـــرس.الثـــاني والثالـــث ليرقـــات  الطـــوريننفـــس ألطريقـــة لمعاملـــة  اســـتعمال ســـابقًا تـــمالمـــذكورة  Abbotمعادلـــة 

بـــنفس طرقـــة معاملـــة اليرقـــات  Marshalلتـــر مـــن مبيـــد \مـــل 1.1 ،1.4 ،1.8 ،1لمعاملـــة دور العـــذراء بـــالتراكيز 
تمـت  المـذكورة سـابقًا. Abbottحسب نسبة عدم بزوغ البالغات وقد صـححت النتـائج وفـق معادلـة النتائج  توأخذ

 1، 1.8، 1.4،  1.1مـــل مـــن كـــل تركيـــز 1بوضـــع  (16) ت وفـــق الخطـــوات الموضـــحة مـــن قبـــلمعاملـــة البالغـــا
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في قنينة زجاجية تم تدويرها بشـكل أفقـي بحيـث تتكـون طبقـة خفيفـة مـن المبيـد علـى  Marshal لتر من مبيد \مل
سـاعة فوضـعت فيهـا البالغـات بواقـع ثـكاث مكـررات  23السطح الداخلي للقنينة ، تركت لحين الجفـاف بعـد مـرور 

البالغات بالغذاء  وزودت بالغة لكل مكرر( لكل تركيز واستخدم الماء المقطر المعقم فقط في معاملة المقارنة 11)
فـي بواسطة قطعة من القطن مشبعة من الغـذاء المـذكور بطريقـة تربيـة المفتـرس المـذكورة سـابقًا وضـعت األطبـاق 

 38، 23الميتــة بعــد ، أخــذت القــراءات للبالغــات  % 8±41ورطوبــة نســبية ْس  2± 28غرفــة تربيــة بدرجــة حــرارة
 .المذكورة سابقاً  Abbottد صححت النتائج وفق معادلة ساعة من المعاملة لحساب نسب موت البالغات وق 42،

 النتائج والمناقشة

 وبالغات المفترسوعذارى  اليرقية األطواربيض  في B. bassianaتأثير الفطر 

  bassiana. B رتركيز الفطأن النسبة المئوية لعدم فقس البيض التي سببها  1يكاحظ من جدول 
من المعاملة في حين  أيام 6بعد  %44.4مل في بيض المفترس كانت عالية حيث بلغت   \بوغ  8 11×1

وبفروق معنوية واضحة بين المعاملتين وذلك  %11كانت النسبة المئوية لعدم فقس البيض في معاملة المقارنة 
البيضة مما أدى  أبواغ الفطر لغكاف البيضة ثم إنبات األبواغ ونمو الغزل الفطري داخل اختراقبسبب طريقة 

المسؤول عن  األحيائيإلى فشل نمو وتطور الجنين داخل البيضة وللتأكد من ان الفطر المذكور هو العامل 
وتم وضعها في  PDAعدم فقس البيض أخذ جزء من كيوتكل البيضة وتم زرع  على وسط غذائي صناعي 

وجد من خكال التشخيص بأن  %8±41ة سيليزية ورطوبة نسبي 2±28على درجة حرارة  أيام 8الحاضنة  لمدة 
 .ئيسي المسؤول عن موت بيض المفترسالفطر المذكور هو العامل الر 

في   B. bassianaالفطر ( في دراست  المختبرية لعزلتين من 4)وهذه النتائج تتشاب  مع ما وجده 
وجد أن العزلتين ذات كفاءة عالية في التطفل على  حيث Sesamia critica  بيض حشرة حفار ساق الذرة
 .Bر ( الذي أوضح أن سبب القدرة التطفلية للفط12)تتشاب  مع ما ذكره وأيضاً كافة أعمار بيض الحشرة 

bassiana   كون  يمتلك إنزيم الكايتنيز الذي بدوره يحلل الكايتين الموجود في قشرة البيض ليتمكن من االختراق
( والذي ذكر أن النسبة المئوية 4)كما تتشاب  مع ما توصل إلي  واستهكاكهاات الداخلية للبيضة وتحطيم المحتوي

 -84.1تراوحت بين  Bemesia tabaciفي  بيض الذبابة البيضاء   B. bassiana المصححة  لتطفل الفطر
مل قد \بوغ  8 11×1ر وجد عند معاملة يرقات الطور األول بتركيز الفط .ن المعاملةم أيامبعد سبعة  % 83.8

عن التغذية  وامتناعهاوتمثل تأثير الفطر على اليرقات ببطء حركتها  ،(1جدول ) %111سبب نسبة قتل بلغت 
اليرقات المصابة بأجسامها الطرية قبل الموت  يزتبسبب غزو الغزل الفطري ألجزاء الجسم المختلفة وتم

وتصلب  بعد موتها مقارنة مع اليرقات التي ماتت بصورة طبيعية في معاملة المقارنة وللتأكد من ان الفطر 
المسؤول عن موت اليرقات أخذ جزء من كيوتكل اليرقة وتم زرع  على وسط  األحيائيالمذكور هو العامل 

سيليزية ورطوبة نسبية  2±28على درجة حرارة  أيام 8لمدة  ا في الحاضنةوتم وضعه PDAغذائي صناعي 
وجد من خكال التشخيص بأن الفطر المذكور هو العامل الرئيسي المسؤول عن موت يرقات  41±8%

 .المفترس

 Rhizoperthaثاقبة الحبوب الصغرى  ا لحشرةعند دراسته (8) وهذا يتشاب  مع ما ذكرت  

dominica (F.) ور الرز ذكرت أن مكامسة الفطر لجسم اليرقات وتطفل  عليها يؤدي إلى شل حركتها في بذ
ان الفطر تميز بقلة كفاءت   1بسبب تحلل عضكات أجسامها عند أماكن مهاجمة الفطر ، كما يتضح في جدول 
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المئوية  حيث بلغت النسبة األولفي إحداث التطفل على يرقات الطور الثاني للمفترس مقارنة بيرقات الطور 
الفطر إنزيمًا لتحليل الكايتين )أحد  المتكاكأيام من المعاملة وقد تعود القدرة التطفلية  4بعد % 66.6للقتل 

. الحشرة( إذ يحدث اختراق الخيوط الفطرية )الهايفات( لجدار جسم الحشراتالمكونات األساسية لكيوتكل 
البروتينية بواسطة اإلنزيمات  المواداإلنزيمية التي تحلل  األنظمة يمتلك B.bassiani( أن الفطر 1)وذكر

Proteinases الدهون بواسطة اإلنزيمات المحللة للدهون  وتحليلLipases . 

اقل نسبيًا في  للمفترس كانأن تأثير الفطر في يرقات الطور الثالث  1كما أظهرت النتائج في جدول 
الثالث تأثيره عند اليوم السابع حيث بلغت نسبة قتل يرقات الطور  وازداداأليام الثكاثة األولى من المعاملة 

القطن حيث ذكرت أن نسبة موت يرقات الطور الخامس لدودة ورق  (7) وهذا ال يتشاب  مع 38.1%
Spodoptera littoralis (boisd)  وأن نسب موت اليرقات  األولىاليرقية األطوار عما هي علي  في  تزداد

  بالعمر.كلما تقدمت  تزداد B.bassiani المعاملة بالفطر

في الدور العذري للمفترس فقد بلغت النسبة  B. bassianaتأثير الفطر  1أظهرت النتائج جدول
مقارنة مع معاملة المقارنة التي بلغت فيها النسبة المئوية لعدم بزوغ البالغات  %31.4المئوية لقتل العذارى 

المسؤول عن عدم بزوغ العذارى أخذ جزء من  األحيائيهو العامل وللتأكد من ان الفطر المذكور  ،11%
على درجة  أيام 8 الحاضنة لمدةوتم وضعها في  PDAكيوتكل اليرقة وتم زرع  على وسط غذائي صناعي 

وجد من خكال التشخيص بأن الفطر المذكور هو العامل الرئيسي  %8±41سيليزية ورطوبة نسبية  2±28حرارة 
( في دراستهم على عثة درنات 26) وتتشاب  هذه النتائج مع ما ذكره .المفترسبزوغ عذارى المسؤول عن عدم 

 وجدوا B. bassianaفعند معاملة عذارى الحشرة بالفطر Phthorimaea operculella (Zell.) البطاطا
 16.8في معاملة الفطر بتركيز  %11إلى في معاملة المقارنة %66.6ت من في نسبة بزوغ البالغا انخفاضاً 

 .مل بوغ 8 11×

الَمْن  المصححة لقتل أدوار المفترس أسد في النسبة المئوية Beauverea bassiana رتأثير الفط 1جدول 
 %5±77ورطوبة نسبية  سيليزية 5± 55بدرجة حرارة   chrysoperla carneaاألخضر

 
 الفطر

 
 التركيز

للقتل  %
 في البيض

للقتل في  % الدور اليرقيللقتل في  %
 دور

 العذراء

 للقتل في دور %
 لثالثاور لطا لثانياالطور  الطور األول  البالغة

B.bassiani 1×11
 8 7.77 111 66.6 38.1 31.4 81.8 

كان قليكًا في   C.carneaفي بالغات المفترس   B.bassianiأظهرت الدراسة أن تأثير الفطر   
 81.8من المعاملة حتى بلغت النسبة المئوية لموت البالغات  أيامتأثيره بعد سبعة  ازدادبداية المعاملة بالفطر ثم 

فقد كانت خاملة وأكملت دورة حياتها ولكنها لم تضع  %18.8أما البالغات التي لم تمت وبلغت نسبة بقائها  %
وقد تمثلت األعراض بضعف البالغات وقلة نشاطها وخمولها   (1جدول)بيض طيلة فترة بقائها على قيد الحياة 

بالمقارنة ببالغات المفترس في معاملة المقارنة التي تميزت بنشاطها، وللتأكد من ان الفطر المذكور هو العامل 
المسؤول عن موت بالغات المفترس أخذ جزء من كيوتكل بالغة المفترس وتم زرع  على وسط غذائي  األحيائي
سيليزية ورطوبة نسبية  2±28على درجة حرارة  أيام 8وتم وضعها في الحاضنة  لمدة  PDAصناعي 

وجد من خكال التشخيص بأن الفطر المذكور هو العامل الرئيسي المسؤول عن موت بالغات  41±8%
( حيث سجلوا نسب موت لبالغات نطاط البرسيم 14وقد تشابهت نتائج هذه الدراسة مع)لمفترس. ا
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Elasmostethus griseus(L.) رة بالفطالمعامل B. bassiana  13خكال  % 86.2و 44.8تراوحت بين 
 معاملتها. يوم من

    أدوار المفترس أسد الَمْن األخضر في  Marshalتأثيرات المبيد دراسة

 س بيض المفترس أسد الَمْن األخضرفي نسبة فق Marshalالمبيد تأثيرات 

ماء من مبيد  لتر\مل 1، 1.8، 1.4إلى تأثير التراكيز  2تشير النتائج الموضحة في الجدول 
Marshal  62.6 ،% 44.4في بيض المفترس بعمر يوم واحد حيث سبب نسب منع فقس البيض بلغت %، 

خكال مرحلة النمو الجنيني مما أدى إلى  الجنين وتطورهفي نمو واضحًا وكان تأثيره  التوالي،على  77.8%
مل فلم يؤثر على نسبة فقس البيض بل أطال من مدة حضانت  لتبلغ  1.1فشل عملية فقس البيض أما التركيز 

ائج التحليل وأشارت نت واضح.أيام في معاملة المقارنة وبفرق معنوي  6حضانت   استغرقتيومًا بينما  18
في حين لم توجد  مل 1و 1.4اإلحصائي إلى وجود فروق معنوية في نسب منع فقس البيض بين التركيزين 

( إلى تحمل بيض المفترس 42مع ما ذكره )  وهذا ال يتشابمل  1و 1.8فروق معنوية بين تركيزي المبيد 
C.carnea يدات وتراكيزها وطريقة معاملة بيض الواسع نسبيا لمعظم المبيدات ولكن  لم يشر إلى نوع المب
 المفترس بها 

للمبيد  المختلفةيض المفترس في التراكيز لعدم فقس ب ةالمئوية المصححالنسب  2جدول 

Marshal 

التركيز  المبيد
 لتر\لم

ة المئوية المصححالنسب 
 لمنع فقس البيض

التركيز  المبيد
 لتر\لم

ة المئوية المصححالنسب 
 لمنع فقس البيض

 
Marshal 

1.1     1.1 Marshal 1.8 62.6 

1.4 33.3 1 44.8 

 LSD  0.5  21.4  

 ليرقي للمفترس أسد الَمْن األخضرفي الدور ا Marshalتأثير المبيد 

ل  تأثير شديد بكل تراكيزه في يرقات الطور األول  Marshalأن المبيد  4أظهرت النتائج في جدول 
مل كانت  1.8و 1أما بالنسبة ليرقات الطور الثاني فعند معاملتها بتراكيز المبيد  %111سبب نسبة قتل  حيث

راكيز المبيد حيث ت بانخفاضهذه النسبة  وانخفضت % 111شديدة التأثير فيها حيث أحدثت نسب قتل بلغت 
وقد كان تأثير  ،ية واضحةو وبفروق معن ،مل على التوالي 1.1و 1.4لتركيزي المبيد  % 44و 86.4بلغت  
مل سببت   1.8و1في يرقات الطور الثالث للمفترس أقل نسبيًا فعندما عوملت بتركيزي المبيد   Marshalالمبيد

  1.1، 1.4في حين لم يسبب تركيزي المبيد  ،على التوالي وبفرق معنوي واضح % 4.4و 26.4نسب قتل بلغت 
 إلىالتوالي وقد يعود سبب ذلك  كليهم أعلى % 1لغت نسب القتل حيث ب ثالطور الثالمل أي تأثير في يرقات 

الثالث أكثر تحمكًا لتراكيز المبيد من يرقات الطورين األول والثاني التي تكون حساسة جدًا و  كون يرقات الطور
 اسمهجدار جنخفضت نسبة القتل عند معاملتها بالمبيد ويفسر ذلك بأن ا لوحظ أن  كلما تقدمت اليرقات بالعمر

 أطواربأن  (18)الباحثان  هما ذكر النتائج تتشاب  مع  وهذهأكثر سمكًا مما علي  في األعمار األولى. 
الثكاثة  قد تأثرت بالمبيدات الكارباماتية والمبيدات العضوية ولكن الطورين األول والثاني   C.carneaالمفترس

 كانا أكثر تأثرًا بالمبيدات الكارباماتية.
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 اليرقية المختلفة للمفترس عند التراكيز المختلفة للمبيد المئوية المصححة لموت األطوارالنسب  3جدول 
Marshal 

 
 المبيد

 التركيز
 لتر\مل

  اليرقية األطوارالمصححة لموت  %
 المبيد

 التركيز
 لتر\مل

 اليرقية األطوارالمصححة لموت  %

 الثالثالطور  الطور الثاني الطور األول الثالثالطور  الطور الثاني الطور األول
 

Marshal 
1.1 111 44 1.1  

Marshal 
1.8 111 111 4.4 

1.4 111 86.4 1.1 1 111 111 26.4 
    LSD  1 12.148 8.83 

  في عذارى وبالغات المفترس Marshal المبيد تأثير

وجود فروق معنوية طفيفة في النسب المئوية لقتل العذارى عند معاملتها  3أظهرت النتائج جدول
  1.1و 1.4على التوالي ولم يسبب تركيزي المبيد % 13.8و %4.4مل حيث بلغت  11و  1.8بتركيزي المبيد 

تأثير تراكيز المبيد  انخفاضوقد يعزى  % 1عذارى المفترس حيث بلغت نسبة القتل  فيمل أي تأثيرات 
Marshal  في دور العذراء مقارنة بالدور اليرقي إنها تكون داخل شرنقة حريرية متماسكة تمنع وصول غالبية

عند معاملتها   3أوضحت النتائج جدول  كمية المبيد إلى دور العذراء داخلها .أما بالنسبة لبالغات المفترس فقد
مبيد المستعملة حيث بلغت نسب القتل بتراكيز المبيد فقد لوحظت عكاقة طردية بين نسب القتل وتراكيز ال

لتر على التوالي ولم يكاحظ فرقًا \مل 1و 1.8، 1.4، 1.1عند معاملتها بالتراكيز 111و  62.8، 28.6،66.6
لتر فيما بينها معنويًا كذلك \مل 1.8و  1.4، 1.1التراكيز  اختلفتمل بينما  1و 1.8معنويًا في تأثير التركيزين

مل ويكاحظ من نتائج هذه الدراسة إن تراكيز المبيد  1مع التركيز  لتر معنويا\مل  1.4و 1.1التركيزان  اختلف
Marshal   وقد يكون السبب رهافة جسم الحشرة  أدوارهاكانت أشد سمية على دور الحشرة البالغة من بقية

 مما يجعلها أكثر تعرضًا  لتراكيز المبيدات المعاملة من بقية األدوار.  البالغة وكبر حجمها وكثرة حركتها

 Marshalالنسب المئوية المصححة لقتل عذارى وبالغات المفترس عند التراكيز المختلفة لمبيد  4جدول 

            
 لمبيدا

    
 التركيز

 لتر\مل

النسبة المئوية المصححة 
 لقتل العذارى والبالغات

            
 لمبيدا

 التركيز    
 لتر\مل

النسبة المئوية المصححة لقتل 
 العذارى والبالغات

 لبالغةا دور لعذراء دور لبالغةا دور لعذراءا دور
 

Marshal 

1.1 1.1 28.6  1.8 4.4 62.8 
1.4 1.1 66.6 1 13.8 111 
   LSD  11.36 14.8 

 المصادر

 الحشرات.ممرضات  –.  المكافحة الحيوية 1663 ،محمد حجازي حمد أبو مرداس وعصمت م الباروني،- 1
 صفحة. 648  ليبيا. المختار،منشورات جامعة عمر  الثاني.الجزء 

 Beauveria الفطراإلحيائية لعزالت  الصفات. دراسة بعض  2114 ديوان.حسين مكطوف  البهادلي،- 2 

bassiana (Bals.) vuil البيضاء بة الياسمين كعامل للمكافحة الحيوية لحشرة ذبا
Aleuroclava jasmine، المستنصرية.الجامعة  العلوم.كلية  ماجستير. ةرسال  
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 Beauveria الفطر حول تأثير وحقلية مختبرية دراسات. 2111 يوسف،عادل ط  أمين  الحيدري،- 4

bassiana الذرة اقســ ــارحفـ في (Phalaenidae: Lepidoptera )Sesamia ceretica 
 .بغداد جامعة –الزراعة كلية –ماجستير رسالة

 Beauveria bassiana (Balsamo) الفطر لقاح من حيوي  مبيد إنتاج .2112، سعيد سليم نبيل ،التويج- 3  

Vuillemin األخضر الخوخ من حشرة لمكافحة Myzus persicae (Sulzer). ماجستير رسالة 
 .لكوفةا جامعة – لعلوما كلية –

 Neuroptera) المــنْ  دأســ المـــــــفترس فــــاعلية دراســـــة .2111 الحي، عبد سهيل هند الطائي،- 8

Chrysopidae) Chrysoperla carnea (Stephens) ـةاللهان نْ مــ حشرة على طرةالسي يفـ.  
 Beauveria bassiana. تحديد مصادر التغاير لبعض عزالت الفطر2116 حسين،سكام عباس  العامري،-6        

(Bals.) Vuill.  وتقويم كفاءتها في مكافحة حفار ساق الذرةSesamia cretica Led. (Lep. 

Noctuidae) بغداد. جامعة –كلية الزراعة  –دكتوراه  أطروحة. تحت الظروف الحقلية 
 ةـمكافح في Avaunt والمبيد Beauveria bassiana الفطر كفاءة. 2116 مجيد،شيماء حميد  العبيدي،-4

 ةرسال ..Spodoptera littoralis Boisd( Lepidoptera: Noctuidae)طن لقــا ورق  دودة
                                                                                                           بغداد جامعة – الزراعة كلية .النبات وقاية الزراعية العلوم يماجستير ف

في السيطرة على حشرة ثاقبة الحبوب  اإلحيائية. تأثير بعض عوامل المكافحة 2112 كاظم،هناء  ،جاسم- 8
على بذور الرز.  .Rhizopertha dominica. F (Bostrychidae :Coleopteraالصغرى )

 .113 – 68: (8) 4 خاص مجلدعدد  .العراقيةمجلة الزراعة 
. المكافحة 1686 الل ، الستار عبدعبد األحد وعبد  ابتسام سوير،عبد الحسين  كاظم، عيسىهناء  جاسم،- 6 

 (Coleopteran: Cerambycidae) الحيوية لحفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة
Pseudophillus testaceus (Gahan) ( بوساطة الفطرVuill) Beauveria bassiana ; 

 .32 – 44 (:1) 4مجلد  ،العربيةمجلة وقاية النبات 

 Ommatissusالدوباس  لحشرة الطبيعية األعداء عن وحياتية بيئية دراسة . 2118 شهاب، باسم حمد،- 11 

lybicus DeBerg    بغداد جامعة-العلوم  دكتوراه. كلية أطروحة. 
. جامعة والنشر للطباعة الكتب دار مؤسسة .المبيدات.1664 المكاح،ونزار مصطفى  ، عوادشعبان- 11

 .صفحة 821. الموصل
الحلقة  الممرضة.لآلفات الحشرية باستخدام المسببات  اإلحيائية.  المكافحة 2112مهدي . صالح، حمود- 12

 .2112/  12/  16 – 18بغداد  الحيوية،الدراسية العربية في تقنيات وقاية النبات والمكافحة 
 . 6 – 1 التقني.العربي للتعليم التقني بالتعاون مع هيئة التعليم  لكاتحادتنظمها األمانة العامة 

 .1664. البكوشمحمد مختار بركة وفريد سعيد  نشنوش،إبراهيم محمد  الل ،العزيز عبد  عزوز، عبد- 14 
 Euprepocnemal plorans البرسيملحشرة نطاط  Beauveria bassianaإمراضية العفن 

وقائع المؤتمر العربي السادس  المستخدم.كل وتركيز المستحضر موت الحشرة وعكاقت  بش زمن
 لبنان. بيروت. األول.تشرين  41 – 24لعلوم وقاية النبات .

 وزارة. الطبيعي واالنتخاب والبيئة االقتصاد على تأثيراتها الكيموحيوية ة.المكافح1661سعيد،  قريشي،- 13
 صكاح جامعة–والنشر للطباعة الكتب دار مؤسسة. العلمي والبحث العالي التعليم
 .صفحة464.الدين
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