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Beauveria bassianaدراسات حقلیة حول تاثیر الفطر (Bals.) Vuill لَحَلْم ذي افي

Tetranychus urticaeالبقعتین  Kochالبطاطاعلى محصول  

  

  لؤي قحطان العاني

  جامعة بغداد/كلیة الزراعة-قسم وقایة النبات

  

  الخالصة

جامعة بغداد لتقویم فاعلیة الفطر –كلیة الزراعة –قسم البستنة قرب موقعنفذت تجربة حقلیة

Beauveria bassianaللَحَلْم ذي البقعتین اإلحیائیةالمكافحة فيTetranychus urticae على نبات

Beauveriaالفطر تفوقإلىالنتائج أشارت.Fytocleanبالمقارنة مع المبید البطاطا  bassiana 1بالتركیز

البیض أعدادحیث بلغت بمعاملة السیطرة مقارنهورقة/بیضة42.33ن بیض الَحَلْم مأعدادبخفضه 108×

ورقة وحل / بیضة4.67بمعدل 106×1وجاء ثانیًا التركیزیومًا من المعاملة21بعد ورقة/ بیضة3.33

األدوارأعدادانخفاضًا كبیرًا في أیضاوحقق الفطر ،ورقة/ بیضة4.33بمعدل 104×1التركیز أخیرا

10×1و 106×1، 104×1ورقة لكل من التراكیز/ فرد2.67و 3.67، 6.33بلغ إذتحركة للَحَلْم الم
إلىمما یشیر من المعاملة،21ورقة في الیوم / فرد26.00على التوالي مقارنة بمعاملة السیطرة التي بلغت 8

Fytocleanاستخدام المبید أنتبین و .ْم ذي البقعتینللَحلَ اإلحیائیةفي المكافحة فعالة اعتماده كوسیلةإمكانیة

21ورقة في الیوم / فرد 1.00ورقة و / بیضة 1.67بلغ المتحركةواألدوارالبیض أعدادانخفاضًا في قد سبب

ورقة / فرد 11.67بیضة و 11.00بعد المعاملة بلغ األولمن المعاملة بینما حقق المبید انخفاضًا في الیوم 

  .التواليىورقة عل/ فرد 14.33بیضة  و 16.33مقارنة بمعاملة السیطرة التي كانت يلتواالىعل

  

Field studies on the effects of the entomopathogenic fungi, Beauveria 
bassiana (Bals.) Vuill on the mites Tetranychus urticae Koch. on 

potato
  

Luaay K. Alani
Plant Protection Dept.- College of Agriculture/ University of Baghdad

  

Abstract
A field study was conducted in the location of the department of Horticulture

– College of Agriculture to determine the effect of Beauveria bassiana against the 
two spotted spider mites Tetranychus urticae on potato. The concentrations of 
B.bassiana used were 1x104, 1x106, 1x108, in addition to the positive control as the
pesticide fytoclean and negative control as distilled water. The best response was 
found at 1x108 of the fungus. The number of mite eggs was reduced from 42.33 in the
control to 4.33, 4.67, 3.33 egg/leaf for the three concentration. respectively. 
Moreover, the mobile stages were also reduced from 26.00 in control to 6.33, 3.67, 
2.67 individual/leaf respectively. However, the insecticide fytoclean used as positive 
control reduced the number of eggs and moving stage to 1.67, and 1.00
individual/leaf.  Results of this study indicate the importance of introducing the 
fungus Beauveria bassiana in the biological control of mites.
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  المقدمة

في مكافحة الكثیر 1890منذ عام بالتكامل معهاأویات ئالحیویة بدیًال عن الكیمیاالمكافحةاستخدمت

Beauveriaاستعمل الفطر فقد .كمًا ونوعاً اإلنتاجأفضللتحقیق وغیر الحشریةالحشریةاآلفاتمن

bassiana تحدث )1( الحقل والمختبرحقق نجاحات كبیرة في هذا المجال بو اآلفاتفي مكافحة هذه ،

Beauveriaبالفطر اإلصابة bassiana   لإلصابةعندما تالمس االبواغ الكونیدیة جسم العائل الحساس

من التصاقها على سطح العائل ثم أیامثم اختراق بعد ثالثة إنباتیحدث لها وعند توفر الظرف المناسببالفطر

إلىمعظم حاالت موت العائل تعزى أن، أیام10–7بعد اإلصابةالعائل وتظهر أنسجةانتشار الفطر داخل 

هذه السموم أنإذTenellin , Bassianin , bassianolideمنها یة التي تفرز من قبل الفطر و السموم الفطر 

في الدموينمو الفطر یعیق مسار السائلأنوتدهور خالیاه فضًال عن أنسجتهتقتل العائل من خالل تحطم 

Beauveriaالفطر بعالقPsoroptes cuniculiمعاملة ادوار الَحَلْم المفترس أن).3، 2( آلفةاجسم

bassiana 4،5(من المعاملة أیاممنه بعد مرور ثالثة % 71مل تسبب في قتل /بوغ107×1بتركیز(،

إلىتجاه حفار ساق الذرةصینةعند استخدامهم عزلتین من الفطر هما العراقیة وال)6( وآخرونأمینأشاروقد 

االصابة الطبیعیة ( معامالت التجربة الحقلیة في لإلصابةحدوث فروق معنویة في المتوسط العام للنسب المئویة 

Sesamiaالنباتات بحشرة حفار ساق الذرة إلصابةوان متوسط النسبة المئویة ) واالصطناعیة ولجمیع الرشات 

cretica Led.في البیوض ویرقات الطور التأثیرمن العزلة الصینیة في أكثرة العراقیة كانت باستخدام العزل

  والثاني للحشرة األول

محاصیل الخضر التي تنتشر زراعتها في أهممن ) Solanaceae(ُتعد نباتات العائلة الباذنجانیة

/ كغم 13600بنحو 2004العراق بشكل مطرد إذ بلغ إنتاجها عام ، تطورت زراعة البطاطا في دول عدیدة

ملیون طن 72بنحو 2006عام إنتاجهایبلغ إذفي العالم للبطاطاإنتاجاین من اكبر الدول وُتعد الصهكتار

المحاصیل في قیمتها الغذائیة إذ ان أغنى، وُتعد البطاطا من )7( العالمي اإلنتاجمن % 20ویشكل هذا نسبة 

من أكثرنستطیع ان تمد الجسم بالطاقة الالزمة للنشاط والحركة إنهاأيوحدة حراریة 390الباون منها یعطي 

  ). 8( باقي الخضر 

Tetranychus  ُیعد الَحَلْم ذي البقعتین  urticae واحدًا من اآلفات غیر الحشریة التي تصیب

محصول البطاطا فهو یتسبب بمستویات مختلفة من الضرر حسب الظروف المحیطة بالحقل إذ تختلف من 

، یأتي الضرر الشدید بالنبات )9( مستویات متوسطة إلى عالیة وقد یسبب خسارة اقتصادیة عالیة بالمحصول 

Tetranychusبالَحَلْم اإلصابةمن جراء  urticae إذعند تغذیة الَحَلْم األوراقعن طریق حقن اللعاب في  

النامیة األجزاءإلىلنبات ینتقل بشكل رئیسي ولوحظ ان اللعاب المحقون باعلى مواد سامة للنبات اللعابیحتوي

( للنبات اذ انه یؤدي دورًا مهمًا في تحلل محتویات خالیا النبات من العضیات الحتوائه انزیمات تحلل البروتین 

وقد ازدادت هذه اآلفات بشكل مطرد نتیجة لالستعمال  المفرط والعشوائي للمبیدات الكیمیائیة للحد من ).10

فات الزراعیة على اختالف أنواعها إال إن العدید منها بدأ بتشكیل مقاومة ضد المبیدات ونظرًا لالهتمام تأثیر اآل

الكبیر في اآلونة األخیرة بنوعیة وسالمة المنتج الغذائي وتفاقم ظواهر التلوث لألغذیة والتربة والمیاه ببقایا 

یة ومحاصیل یقل فیها استعمال المبیدات بصورة خاصة المبیدات وازدیاد الفقر في العالم برزت محاولة إنتاج أغذ

والمواد الكیمیائیة بصورة عامة إذ یعمل ذلك على تحسین خواص التربة ویعمل كذلك على زیادة النشاط الحیوي 
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Beauveria، لذا هدفت الدراسة الحالیة إلى تقویم فاعلیة الفطر )11( فیها ویعطي إنتاجا بنوعیة عالیة 

bassianaه الَحَلْم ذي البقعتین الذي یصیب محصول البطاطا في وسط العراقتجا.  

  

  مواد وطرائق العملال

، وذلك لدراسة 2008جامعة بغداد للموسم الربیعي –كلیة الزراعة –نفذ البحث في حقول قسم البستنة 

Beauveriaاستعمال الفطر تأثیر bassianaمن التأكدتین ، تم بتراكیز مختلفة على كثافة الَحَلْم ذي البقع

زرعت بطاطا صنف دیزري في تربة مزیجیة .العوائل البدیلة بالقرب من الحقلوجود الَحَلْم ذي البقعتین على 

، )حراثة ، تنعیم ، تمریز ، زراعة( مناسب بعدما تم تهیئة التربة بالشكل الEc=4.2و pH=7.5طینیة ذات 

سم بین مرز 75سم بین الدرنات و 25سم وبمسافة 10على عمق التقاويزرعتبعد ریة التعییر بثالثة ایام 

Beauveriaاستعمل الفطر .)12( حسب التوصیات الخاصة بزراعة المحصول وآخر bassiana   العزلة

نمیت هذه . جامعة بغداد–كلیة الزراعة –والتي تم الحصول علیها من قسم وقایة النبات BJHI2 53العراقیة 

سلیزیة 1±25، وضع الفطر في الحاضنة تحث درجة حرارة )PSA ) (13( لوسط الغذائي العزلة على ا

، تم تهیئة العالق المائي للفطر )14( دائمیةللحصول على مستعمرةأسبوعلمدة % 5±80ورطوبة نسبیة 

Beauveria bassiana مل بوسطة شریحة / بوغ 108×1، 106×1، 104×1بثالثة تراكیز

Hemocytometer استعمل المبید )15( كمادة حاملة ومغذیة للفطر % 5وخلط  مع محلول الدبس بتركیز ،

Fytoclean ْإنتاجوهو من ) توصیة الشركة المصنعة( لتر ماء/ مل 20بتركیز الموصى به لمكافحة الَحَلم

استعملت . للمقارنة السالبةفقطرشت عینات السیطرة بالماءكما.الموجبةالمقارنةلغرض Russell  IPMشركة 

بدأت .حقیقیةأوراق5–4ر بعد تهیئتها وتعیرها مسبقًا، رشت النباتات بعد ظهور لت10مرشة ظهریة سعة 

یوم من تاریخ المعاملة بتراكیز الفطر الثالثة والمبید 21، 14، 10، 7، 3، 1اخذ العینات بعد مرور عملیة

نبات البطاطا بشكل عشوائيأوراققطفت إذ.المتحركةواألدوارمن البیض لكل فضًال عن معاملة السیطرة

سلیزیة لمدة ربع ساعة وذلك 5بالستیكیة وبعد ذلك وضعت في الثالجة على درجة أكیاسفي وضعت العینات و 

.العددیةعرفة الكثافات مل10xتحت المجهر على قوة للحد من الحركة السریعة لألدوار المتحركة تمهیدًا لفحصها

باستعمال جدول تحلیل إحصائیاوحللت النتائج ) CRBD( تم تطبیق تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة 

المختلفة وقورنت الفروق بین المعامالتتأثیرلدراسة بثالث مكررات لكل معاملة)ANOVA( التباین 

  )16( 0.001تحت مستوى احتمال ) .L.S.D( المتوسطات باختبار اقل فرق معنوي 

  

  النتائج والمناقشة

نتیجة تأثیر الفطر على اإلناث فادى هنالك فروق معنویة بین المعامالتأن) 1( تشیر نتائج الجدول 

الفطر حقق خفض أنإذ،البیض كما ولوحظ ان البیض المصاب یكون مجعدًا وال یفقسأعدادتقلیل إلىذلك 

طول 108×1تفوق التركیز و بالتراكیز الثالثة المستعملة في الدراسة بیض الَحَلْم ذي البقعتین أعدادكبیر في 

أعدادبمعدلثانیًا 106×1ورقة وحل التركیز / بیضة3.33إلىوصلت كثافة البیض حیثفترة البحث 

ورقة مقارنة / بیضة4.33بمعدل بیض بلغ 104×1التركیز أخیراورقة وجاء / بیضة4.67بلغالبیض 

  108×1، وبهذا حقق التركیز أیضایوم من المعاملة 21ورقة بعد / بیضة42.33السیطرة التي بلغت بمعاملة

مستوى في طول مدة البحث، وقد یعود ادنيإلىالَحَلْم أعدادوخفض أسابیعثالثة إلىامتدتنسبة حمایة للنبات 

الفطر الن الفطر إلىمدة تعرض الَحَلْم قصرإلىالفطر على الَحَلْم في بدایة المعاملة تأثیرالسبب في قلة 
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( اإلصابةإلحداث األخرىالعملیات الحیویة إكمالواختراق جسم العائل ومن ثم إنباتالتصاق ثم إلىیحتاج 

ورقة / بیضة15.67، 14.33، 13.00متوسطات كثافات البیض بعد یوم واحد من المعاملة كانت.) 17

16.33على التوالي بالمقارنة مع معاملة السیطرة التي بلغت 104×1، 106×1، 108×1للتراكیز 

بعد یوم من المعاملة،بیض الَحَلمْ بأعدادالمبید لم یحقق خفضًا كبیرًا أنأیضامن النتائجویتضح. ورقة/ بیضة

حقق نسبة خفض بینما. ورقة/ بیضة16.33یطرة التي بلغت ورقة مقارنة بمعاملة الس/ بیضة11.00بلغ إذ

وقت لكيإلىالمبید یحتاج أنإلىورقة وهذا قد یعود / بیضة1.67بلغیوم من المعاملة 21كبیرة جدًا بعد 

التنفسیة في البیض بتكوینه طبقة الفتحاتالمبید یعمل على سد أنكماالبیض أعدادیقلل من و اإلناثیؤثر في 

موت البیض وقد یعود إلىالمحیط الخارجي وبهذا یمنع التبادل الغازي في البیضة ویؤدي عن تعزل البیض 

  ).18( نقص عدد البیضإلىأدىالبالغات مما أعدادالمبید قد خفض أنإلىأیضاالسبب 

  

ذي في كثافة بیض الَحَلمْ Fytocleanالمختلفة والمبیدB. bassianaتأثیر الرش بتراكیز الفطر)1(جدول 

  قعتینبال

  

  تركیز الفطر

  

  المعاملة بـالبیض الَحَلْم لكل ورقة بطاطا بعدأعداد
L.S.D.  

P< 0.001   یوم21  یوم14  یوم10  یوم7  یوم3  یوم1

1×104  15.6714.0010.009.004.674.33

1.576

1×106  14.3312.679.678.335.334.67

1×108  13.0011.678.337.674.003.33

Fytoclean11.009.006.334.333.331.67

16.3328.3330.3332.3337.3342.33  السیطرة

L.S.D.  
P< 0.001

1.726  
  للتداخل

3.860
  

كثافة األدوار فيFytocleanالمختلفة والمبید B. bassianaبتراكیز الفطر تأثیر الرش )2(جدول 

  لبقعتینالمتحركة للَحَلْم ذي ا

  

  تركیز الفطر

  

  المعاملة بـالمتحركة للَحَلْم لكل ورقة بطاطا بعداألفرادأعداد
L.S.D.  

P< 0.001  1یوم21  یوم14  یوم10  یوم7  یوم3  یوم  

1×104  11.677.335.674.675.676.33

0.888

1×106  10.676.334.333.673.333.67

1×108  10.336.674.673.673.332.67

Fytoclean  11.6710.336.335.672.671.00

14.3316.0017.0019.0020.0026.00  السیطرة

L.S.D.  
P< 0.001  

0.972
  للتداخل

2.174
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في المعامالت الحلمأعدادبین معدالت هنالك فروق معنویة كبیرةأن2یتضح من نتائج الجدول 

حقق إذ،الفطر على أعداد اإلناث وبالتالي انعكس تأثیر ذلك على أعداد البیض بالدراسةنتیجة تأثیر المختلفة

10×1قعتین بالتراكیز المستعملة جمیعًا ولكن التركیز بدوار المتحركة للَحَلْم ذي الاألبأعدادضًا كبیرًا فالفطر خ
26.00رنة بمعاملة السیطرة التي بلغت ورقة مقا/ فرد2.64بلغ إذالمتحركة األدواربأعدادحقق اقل معدل 8

/ فرد6.33بمعدل 104×1التركیز أخیراورقة وحل / فرد3.67بمعدل 106×1ورقة وتاله التركیز / فرد

، 104×1التركیز أنإاللمعاملة بالفطر، بعد ا21في الیوم سجلتهذه المعدالت أنعلى الرغم من. ورقة 

، 11.67المتحركة بعد یوم واحد من المعاملة بلغت األدواربأعداداً خفضحقق108×1، 106×1

قد یعود هذا .ورقة/ فرد14.33ورقة على التوالي مقارنة بمعاملة السیطرة التي بلغت / فرد10.33، 10.67

در كبیر من لنمو والتغذي على جسم العائل لوجود قالفطر بدأ باأنإلىالمتحركة األدواربأعدادالخفض الكبیر 

ویظهر المبید تفوقًا كبیرًا ). 19( بیضالمواد الغذائیة والزدیاد المساحة السطحیة لألدوار المتحركة مقارنة بال

بعد 21المتحركة في الیوم األدواربلغت عدد إذالَحَلْم أفرادالمتحركة من األدوارأعدادبقدرته على خفض 

بعد المعاملة األولعند الیوم أماورقة / فرد26.00ة التي بلغت السیطر ورقة مقارنة بمعاملة/ فرد1.00المعاملة 

/ فرد14.44التي بلغتمقارنة بمعاملة السیطرة الكیمیائيحققه المبید ورقة/ فرد11.67هو دلاقل معفكان

وٕاذابتهاآلفةوتحطیمه للطبقة الشمعیة  الواقیة لجدار جسمإذابتهالمبید یؤثر بالمالمسة عن طریق أنإذورقة

هذا أنومن الجدیر بالذكر . ألفهالدهنیة المكونة لجدران خالیا طبقة الكیوتكل مسببًا الجفاف ثم الموت للمركبات

  ).18(انه مستحضر من مواد طبیعیة سریعة التحللإذالمبید یتالشى بسرعة من البیئة 

المتحركة واألدوارالبیض أعدادفي المبید قد حقق خفضاً أن2و 1من نتائج الجدول كذلكویتضح

یفضل استخدام الفطریات كأحیاء ممرضة لكناكبر من الفطر وعلى الرغم من المبید مستحضر من مواد طبیعة

أماناً أكثرالممرضةاإلحیاءنتكو آخروث فیها من جانب ومن جانب بدل المبیدات للحفاظ على البیئة وقلة التل

بأعداد البیض هنالك تفاوت أنكما تبین من النتائج،لمبید مهما كان طبیعیاً باالستخدام من أي نوع من ا

اختالف إلىوقد یعود هذا التفاوت 104×1والتركیز الواطئ 108×1في التركیز العالي المتحركةواألدوار

أنكما یتضح ،)20( إلیهأشاروهذا یتفق مع ما تبعا للتركیز المستعملالسبورات وكذلك المایسلیومإنبات

أنإلىوهذا قد یعود 7والیوم 14الیوم بالمقارنة معكثافات الَحَلْم لكبیرًا خفضًا 21الفطر لم یحقق في الیوم 

انخفاض كفاءة اللقاح الفطري إلىوذا یؤدي في حیویتهأثرتالتي ربما الظروف الجویةإلىالفطر قد تعرض 

تكار طرق جدیدة في استعمال هذه الفطریات في المقاومة الحیویة مثل ابإلىلذلك اتجهت الدراسات الحدیثة 

 CDAControl Dropletاستعمال المستحضر أو) 21(تغلیف الفطر في كبسولة لحمایته من الجو الجاف 

Application  ULV – من كونیدیا الفطر والذي ُیعد من احدث المستحضرات المستعملة لمكافحة الجراد

دور كبیر في اآلفةالمتكاملة لهذه لإلدارةأنالحالیةنستنتج من الدراسة). 22( الجو الجاف الصحراوي في

المزید من الدراسات على الفطر الممرض إجراءلذلك البد من الحفاظ على المحصول االقتصادي وحمایته

  .ه من الظروف البیئیة القاسیةحمایتو هتصنیعلمناسبةطریقةإلىوالتوصل 
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