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دراسة حقلية حول تأثير الفطر  Beauveria bassiana ( Bals.) Vuil.في دودة
ورق القطن )  Spodoptera littoralis ( Boisd.على نبات البطاطا
Field study on the effect of the Entomopathogenic Fungi
Beauveria bassiana (Bals.) Vuil. On the cotton leaf worm
Spodoptera littoralis (Boisd.) on potato plant.
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المستخلص
نفذت تجربة حقلية لتقويم فاعلية الفطر  Beauveria bassianaكعامل من عوامل المكافحة اإلحيائية لدودة ورق
القطن  Spodoptera littoralisعلى نبات البطاطا من خالل تقدير النسبة المئوية لإلصابة  ،شدة اإلصابة
بالحشرة وتأثيرھا على الحاصل  .أوضحت نتائج الدراسة أن للفطر  B. bassianaتأثيراً معنويا ً من خالل
انخفاض نسبة وشدة اإلصابة بدودة ورق القطن انخفاضا ً معنوياً  ،وقد كانت معاملة الفطر في التربة أفضل
المعامالت إذ تفوقت معنويا ً عن باقي المعامالت في خفض النسبة المئوية لإلصابة بالحشرة إذ بلغت  64.3و 60.7
 %بعد  14و  21يوما ً من المعاملة على التوالي  .كما أوضحت النتائج انخفاض شدة اإلصابة في معاملة الفطر في
التربة انخفاضا ً معنويا ً عن باقي المعامالت إذ بلغت  18.7و  9.9ثقب /ورقة بعد  14و  21يوما ً من المعاملة على
التوالي  .وأشارت النتائج الى تأثير المعاملة بالفطر  B. bassianaعلى حاصل نبات البطاطا المصاب بدودة ورق
القطن حيث ارتفع حاصل النبات الواحد إلى  633.3غم في معاملة الفطر في التربة .

Abstract
A field study was conducted to evaluate the efficacy of the entomopathogenic fungi
Beauveria bassiana as abiocontrol agent for the cotton leaf worm Spodoptera
littoralis infesting potato plants. Results indicated that soil treatment of the
entomopathogenic fungi significantly reduced the percentage of plant infestation to
64.3, 60.7 % after 14, 21 days. Results of the infection intensity also significantly
reduced in treatment of entomopathogenic fungi in soil to 18.7, 9.9 pore/leaf after
14, 21 days of treatment.The results revealed the higher efficiency of
entomopathogenic fungi on plant yield, it become 633.3 gm in entomopathogenic
fungi in soil treatment.
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المقدمة:
تُعد نباتات العائلة الباذنجانية  Solanaceaeمن أھم

والذي حقق نجاحاً كبيراً في مكافحة الكثير من االفات

محاصيل الخضر التي تنتشر زراعتھا في معظم

الزراعية حيث استعمل في العراق تحت ظروف

محافظات العراق على نطاق واسع  ،وتتعرض نباتات

المختبر والبيت الزجاجي في مكافحة الذبابة البيضاء

ھذه العائلة إلى العديد من اآلفات الحشرية المھمة وفي

ودوباس النخيل ودودة ورق القطن ]  ، [10 ،9 ،8كما

Spodoptera

استعمل تحت الظروف الحقلية في مكافحة حفار ساق

)  littoralis ( Boisd.واحدة من أھم اآلفات التي

الذرة والذبابة البيضاء ]  . [2 ،5وتحدث اإلصابة

تتغذى على نباتات ھذه العائلة وتسبب لھا أضرار

بالفطر  B. bassianaعندما تالمس االبواغ الكونيدية

اقتصادية ملموسة  ،فھي تھاجم معظم أجزاء النبات إذ

جسم الحشرة العائل الحساسة لإلصابة بالفطر فيحدث

تھاجم البادرات  ،األوراق فضالً عن مھاجمتھا البراعم

لھا إنبات ثم اختراق بعد  3أيام من التصاقھا على سطح

الخضرية والزھرية واألزھار والثمار في حاالت

العائل ثم انتشار الفطر داخل أنسجة العائل وتظھر

اإلصابة الشديدة ] [3كما ان أھمية ھذه الحشرة تأتي

اإلصابة بعد  10 – 7أيام  .إن الموت في الحشرات

من انتشارھا على مدار السنة في الحقول المكشوفة

غالبا ً ما يعزى إلى إفراز الفطر للسموم الفطرية والتي

والزراعة المحمية ] [7وتعدد العوائل النباتية التي

منھا

،

تصيبھا إذ وصلت إلى  27عائالً نباتيا ً في بغداد ]. [6

 Bassianolide ، Beauverolidesو Tenellin

وتُعد المكافحة الكيميائية الوسيلة الرئيسية لمكافحة

والتي تقتل العائل من خالل تحطيم أنسجته وتدھور

االفات الزراعية في اغلب دول العالم  ،و أشارت

خالياه  ،فضالً عن ان نمو الفطر يعيق مسار السائل

العديد من الدراسات إلى استعمال مبيدات كيميائية

الدموي كما ان الفطر بتغذيته يستنفذ العناصر الغذائية

متنوعة في مكافحة دودة ورق القطن على عوائل نباتية

الموجودة في جسم العائل وبذلك تموت أعضـاء جسـم

مختلفة ولكن سكان ھذه الحشرة يتميز بمقاومة عالية

الحشرات المـصابة به ]  ، [24 ،23 ،17 ،15ونظراً

للمبيدات والتي إذا ما ظھرت يصبح من الصعب

لتفضيل الحشرات نفس الظروف البيئية التي يحتاجھا

مكافحة الحشرة كيميائياً ]  [22 ،12فضالً عن تثبيط

الفطر وازدياد كثافتھا في الحقل في الطقس الرطب

األعداء الحيوية وتلويث المحاصيل الزراعية وعناصر

الذي يالئم نمو الفطر لذا اقترح ھذا البحث الذي يھدف

البيئة المختلفة واألضرار بالصحة العامة ونتيجة لذلك

إلى مكافحة دودة ورق القطن

يدعو الكثير من المھتمين بسالمة البيئة إلى استخدام

 littoralisباستعمال الفطر  B. bassianaتحت

الطرائق الحيوية لمكافحة االفات الحشرية  .ويُعد الفطر

ظروف الحقل .

العراق تُعد دودة ورق القطن

Beauvericin

،

Bassianin

Spodoptera

 B. bassianaمن عناصر المقاومة الحيوية الكفوءة
مواد وطرائق العمل
نفذت ھذه التجربة في حقول كلية الزراعة – جامعة

 bassianaالعزلة العراقية  BJHI2 53والتي تم

بغداد ،واختير حقل مصاب بدودة ورق القطن

الحصول عليھا من قبل األستاذ الدكتور إبراھيم جدوع

 Spodoptera littoralisمزروع بنبات البطاطا

الجبوري – قسم وقاية النبات – كلية الزراعة –

صنف ديزري بالعروة الخريفية لعام ، 2006

جامعة بغداد  .نميت ھذه العزلة على الوسط الغذائي

Beauveria

) [19] PSA ( Potato Sucrose Agarووضع

واستعمل المقاوم الحيوي الفطر
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الفطر في حاضنة تحت درجة حرارة  1ْ±25سليزية

 -المعاملة الرابعة  :معاملة المقارنة Control

ورطوبة نسبية  %5±80لمدة أسبوع للحصول على

استعمل فيھا ماء معقم رشاً على التربة .

مستعمرة للفطر ] ، [20وتم تھيئة العالق المائي للفطر

طبقت ھذه المعامالت بثالثة مكررات لكل معاملة

 B. bassianaبتركيز  610×1بوغ/مل بواسطة

ويمثل المكرر الواحد  7نباتات بطاطا  ،حسبت النسبة

شريحة  Hemocytometerوخلط مع محلول الدبس

المئوية إلصابة نبات البطاطا بالحشرة بعد  14و 21

بتركيز  %5كمادة حاملة ومغذية للفطر ] . [9وفي

يوما ً من المعاملة حسب المعادلة اآلتية:

منتصف شھر تشـرين الثاني طبقت المعامالت اآلتية :

النسبة المئوية لإلصابة = عدد األوراق المصابة /

 -المعاملة األولى  :العالق المائي ألبواغ الفطر B.

عدد األوراق الكلي × 100

 bassianaبتركيز 10×1

6

أما شدة اإلصابة بالحشرة فقد حسبت بعد  14و 21

بوغ  /مل مع محلول

الدبس بتركيز  %5رشاً على المجموع الخضري .

يوما ً من المعاملة حسب المعادلة اآلتية :

 -المعاملة الثانية  :معاملة المقارنة  Controlاستعمل

شدة اإلصابة = عدد الثقوب  /عدد األوراق الكلي

فيھا ماء معقم رشا ً على المجموع الخضري .

كما تم حساب حاصل النبات الواحد لمحصول البطاطا

 -المعاملة الثالثة  :العالق المائي البواغ الفطر B.

عند الحصاد لمعرفة تأثير المعامالت السابقة على

بوغ  /مل مع محلول

حاصل النبات الواحد وذلك بوزن نباتات كل مكرر

 bassianaبتركيز 10×1

6

الدبس بتركيز بتركيز  %5رشاً على التربة .

وإيجاد حاصل النبات الواحد .

التحليل اإلحصائي:
تم تطبيق تصميم القطاعات العشوائية الكاملة

المختلفة وقورنت الفروق بين المتوسطات باختبار اقل

)Completely Randomized Block (CRBD

فرق معنوي ) ( L.S.D.تحت مستوى احتمال

 Designوحللت النتائج إحصائيا ً باستخدام جدول

) (0.05وأستعمل البرنامج الجاھز ( 2001 ) SAS

تحليل التباين ) (ANOVAلدراسة تأثير المعامالت

في التحليل اإلحصائي .

النتائج والمناقشة
 -تأثير الفطر  B. bassianaعلى نسبة وشدة

المعامالت إلى ان الفطر ينتمي إلى صف الفطـريات

Spodoptera

،

اإلصابة بدودة ورق القطن

النـاقصـة

Deuteromycetes

B.

 Hyphomycetesوھو من فطريات التربة ]، [4

 bassianaحقق خفضا ً معنويا ً في نسبة وشدة

وبھذا فقد يكون نمو الفطر وانتشاره وتأثيره على

Spodoptera

الحشرة بشكل أفضل بالتربة  ،كما توفر له التربة

 littoralisعلى محصول البطاطا حقليا ً ) جدول ( 1

حماية من أشعة الشمس المباشرة والسيما األشعة فوق

 .وقد تفوقت معاملة الفطر في التربة معنوياً على

البنفسجية والتي تعد من العناصر البيئية الضارة

جميع المعامالت األخرى حيث بلغت النسبة المئوية

بفطريات المكافحة اإلحيائية  ،كما ان ضوء الشمس

لإلصابة بالحشرة  64.3و  60.7بعد  14و  21يوماً

الطبيعي ھو احد أھم العوامل المؤثرة على اللقاح

من المعاملة على التوالي والتي تختلف معنويا ً عن

الفطري تحت الظروف الحقلية ] . [17وھذه النتائج

معاملة المقارنة التي بلغت فيھا النسبة المئوية لإلصابة

تتفق مع دراسة سابقة جُرب فيھا الفطر

بالحشرة  99.7و  % 99.3بعد نفس المدة جدول )(1

 bassianaعلى نوع من النمل الناري )(Fire ants

 .وقد يعزى تفوق معاملة الفطر في التربة على باقي

 Solenopsis invictaفي التربة في أمريكا حيث

 . littoralisبينت نتائج الدراسة ان الفطر
اإلصابة بدودة ورق القطن
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استعمل الفطر بعدة طرق رشا ً على سطح التربة أو

في سكان الحشرة بسبب حصول تالمس أفضل بين

معاملة الحشرات به في عشھا أو خـلط سبـورات

الفطر والحشرة العائل مع استعمال جرع اقل من

الفطر مع التربة  ،إذ تـم خـلـط  200غم من الفطر مع

الفطر  ،وعندما استعمل معلق كونيدي رشا ً على

الرز بتنميته عليه وأضيف إلى أطباق حاوية على

التربة حصل على نسبة قتل  %99باستعمال الفطر
6

بتركيز  10بوغ  /مل ]. [25

الحشرات وفيھا تربة بمثابة عش للحشرة  ،ووجد ان
وضع مستحضر الفطر بشكل مسحوق أعطى خفضاً

جدول ) (1تأثير الفطر  Beauveria bassianaفي نسبة وشدة اإلصابة بدودة ورق القطن Spodoptera
 littoralisفي الحقل
المعاملة

النسبة المئوية لإلصابة

شدة اإلصابة ) ثقب /ورقة (

) يوماً من المعاملة(

) يوماً من المعاملة(

14

21

14

21

الفطر  B. bassianaرشا ً على المجموع الخضري

72.7

65.1

22.3

11.8

الفطر  B. bassianaرشا ً على التربة

64.3

60.7

18.7

9.9

المقارنة  Controlرشاً على المجموع الخضري

97.4

99.3

34.9

31

المقارنة  Controlرشاً على التربة

99.7

99.3

35.7

29.9

L.S.D.

4.50

2.87

3.08

2.11

كما أظھرت النتائج في ھذه الدراسة ان معاملة الفطر

المستحضر ULV-CDA

 Beauveria bassianaرشا ً على المجموع

 Applictionمن كونيديا الفطر والذي يعد من احدث

الخضري حققت خفضا ً معنويا ً في النسبة المئوية

المستحضرات المتطورة لمكافحة الجراد الصحراوي

لإلصابة بالحشرة فقد بلغت النسبة المئوية لإلصابة

في الجو الجاف ]  . [ 13كانت نتائج ھذه الدراسة

بالحشرة في ھذه المعاملة  72.7و  % 65.1بعد 14

متفقة مع نتائج دراسة سابقة على حفار ساق الذرة

و  21يوماً من المعاملة على التوالي قياسا ً بمعاملة

 Sesamia creticaوالتي رشت فيھا نباتات الذرة

المقارنة التي بلغت فيھا  97.4و  % 99.3بعد نفس

الصفراء في الحقل مرتين بابواغ الفطر Beauveria

المدة جدول ) . ( 1ويمكن تفسير كفاءة الفطر العالية

) bassianaالعزلتين العراقية والصينية( بتركيز ×1

Control Droplet

في كل المعامالت بعد  14يوماً وانخفاضھا قليالً بعد

 10بوغ  /مل في العروة الربيعية  ،وظھر ان كال

 21يوما ً من المعاملة إلى زيادة مدة تعريض الفطر

العزلتين حققتا خفضاً معنوياً في النسبة المئوية

للظروف الجوية وانخفاض كفاءة اللقاح الفطري تحت

للنباتات المصابة إذ بلغت النسبة المئوية للنباتات

الظروف الحقلية ولذلك اتجھت الدراسات الحديثة نحو

المصابة عند الرشة األولى في اإلصابة الطبيعية

استحداث طرائق لحماية الفطر من العوامل المؤثرة

 21.3و  % 28للعزلتين العراقية والصينية على

على كفاءة اللقاح الفطري مثل تغليف الفطر في

التوالي مقارنة مع معاملة المقارنة  %53.8وان

كبسولة لحمايته من الجو الجاف ]  [ 14واستخدام

العزلة العراقية قد تفوقت على الصينية في الرشة

6
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األولى ] . [5كما تتفق ھذه النتائج مع نتائج دراسة

دراسة على تأثير التربة على سبورات الفطر

حساسية ثالثة آفات من حرشفية األجنحة ھي Pieris

 Beauveria bassianaحيث وجد فيھا ان سبورات

) Plutella xylostella ( L.) ، rapae (L.و

الفطر كان بقاؤھا أفضل في التربة التي كانت درجات

لمستحضر

الحرارة فيھا  10أو  15م  ،وقد حدث انخفاض في

البوفرين  Bovrinللفطر Beauveria bassiana

اللقاح الفطري عند ارتفاع درجة الحرارة الى  20م

ووجد أن  %5من المستحضر الفطري أي ما يعادل

وأكدت ھذه الدراسة على أھمية درجة حرارة

بوغ/ھكتار خفضت الكثافة الحقلية

ورطوبة التربة في حماية اللقاح الفطري ] . [21كما

للحشرة  Trichoplusia niإلى  % 50وخفضت

ان ھذه النتائج تتفق مع العديد من الدراسات السابقة

اإلضرار على األوراق . [16] %87

والتي استعمل فيھا الفطر حقليا ً على حشرة السونة

) Trichoplusia ni ( Hubner

10× 7.4

14

وبالنسبة لشدة اإلصابة فقد أظھرت نتائج ھذه الدراسة

وسوسة

ان الفطر  B. bassianaسبب خفضا ً معنويا ً في شدة

 [18 ،11 ،1] Spodoptera frugiperdaوالتي

إصابة نباتات البطاطا بدودة ورق القطن حيث كانت

حقق فيھا الفطر نجاحا ً كبيراً .

شدة اإلصابة في معاملة الفطر في التربة  18.7و 9.9

-

النخيل

وعلى

الحمراء

حشرة

الـ

تأثير الفطر  B. bassianaفي حاصل نبات

ثقب/ورقة بعد  14و  21يوماً من المعاملة على

البطاطا

التوالي وھي منخفضة مقارنة مع معاملة المقارنة التي

Spodoptera littoralis

المصاب

بدودة

ورق

القطن

بلغت فيھا شدة اإلصابة  35.7و  29.9ثقب  /ورقة

أظھرت نتائج الدراسة ان حاصل نبات البطاطا قد

بعد نفس المدة جدول)  . (1وقد اتضح ان ھناك فرقاً

ارتفع في المعامالت التي استعمل فيھا العالق المائي

معنوياً في شدة اإلصابة بين معاملتي الفطر رشاً على

للفطر  Beauveria bassianaرشا ً على المجموع

المجموع الخضري والفطر في التربة بعد  14يوماً

الخضري وفي التربة حيث بلغ  633.3غم في معاملة

من المعاملة حيث بلغت شدة االصابة في معاملة

الفطر في التربة وھو أعلى مستوى له مقارنة بمعاملة

الفطر رشا ً على المجموع الخضري  22.3و 11.8

المقارنة التي بلغ فيھا  509.1غم شكل)  ، (1وربما

ثقب  /ورقة بعد  14و  21يوما ً من المعاملة على

يعزى سبب زيادة حاصل النبات الواحد في معاملتي

التوالي بينما كانت في معاملة المقارنة  34.9و 31

الفطر رشا ً على المجموع الخضري وفي التربة إلى

ثقب  /ورقة بعد نفس المدة جدول ) . (1وھذا يتفق مع

توفير الفطر حماية للنبات من اإلصابة بالحشرة .
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700
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حاصل النبات الواحد )غم(

500

100
0
CS

CF

BF

BS
المعامالت

( P<0.05) 30.72 =LSD
شكل ) :(1تأثير الفطر  Beauveria bassianaفي حاصل نبات البطاطا المصابة بدودة ورق القطن Spodoptera
littoralis
 = BFمعاملة الفطر  B.bassianaبتركيز  610×1بوغ /مل رشا ً على المجموع الخضري .
 = BSمعاملة الفطر  B.bassianaبتركيز  610 ×1بوغ /مل رشا ً على التربة.
 = CFمعاملة المقارنة  Controlرش المجموع الخضري بالماء فقط .
 = CSمعاملة المقارنة  Controlرش التربة بالماء فقط .

وكانت نتائج ھذه الدراسة متفقة مع نتائج سابقة في

أفضل النتائج في قتل الحشرات مقارنة مع المعامالت

العراق على حشرة دوباس النخيل Ommatissus

التي استعمل فيھا عالق االبواغ لوحده ] . [9كما تتفق

 binotatus lybicusلمعرفة القابلية االمراضية

نتائج ھذه الدراسة مع دراسة سابقة في تكساس على

لثالثة أنواع من الفطريات ھي Gliocladium sp.
و Verticillium lecanii

ديدان جوز القطن

و B bassiana

grandis

Anthonomus grandis

والتي بينت الفاعلية العالية للفطر

واستعملت مواد حاملة وناشرة مثل الدبس خلطت مع

 Beauveria bassianaضد ديدان جوز القطن إذ

الفطريات الممرضة المستعملة في التجربة وقد لوحظ

أعطى أفضل حماية وإنتاج للتيله لمحصول القطن

ان استخدام ھذه المواد الناشرة والحاملة مع عالق

]. [26

االبواغ لجميع الفطريات المستعملة في التجربة حققت
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