648-643صفحة، B2 العدد، 55 مجلد،4102 المجلة العراقية للعلوم

عزيز وجماعته

 في حشرة الحميرةBeauveria bassiana (Bals.) دراسات مختبرية حول تأثير الفطر
Batrachedra amydraula (Lepidoptera: Cosmopterygidae)
¹ رباب علي نعمة، *² سهيلة داود سلمان الجنابي،¹فوزية محمد عزيز
 العراق،  بغداد،  جامعة بغداد،  كلية الزراعة¹
 العراق،  بغداد،  جامعة بغداد،  كلية العلوم²
الخالصة
 في التطفل على االدوار المختلفة لحشرةBeauveria bassiana في هذه الدراسة تم اختبار تأثير الفطر
 هيBeauveria bassiana  وتم مقارنة ثالثة تخافيف للفطر. Batrachedra amydraula.حميرة النخيل
 مل حقق اعلى تأثير/  بوغ1 x 10-2  ووجد ان التخفيف. مل/  بوغ1 x 10-6  و1 x 10-4  و1 x 10-2 :
 ايام من7  يرقات العمر االول واالخير حيث بلغت النسبة المئوية للموت في هذه االدوار بعد، على البيض
 بينما حدث انخفاض تدريجي في تأثير الفطر على الطور اليرقي.%90.41  و%91.09  و%011 المعاملة
 في حين. %77.77  ايام من المعاملة الى01 االخير فقد انخفضت النسبة المئوية للقتل للطور االخير بعد
.%91.44  وعلى الكامالت%92.51 بينت النتائج قدرة تطفل عالية للفطر على العذارى اذ بلغت
 مكافحة،  حميرة النخيلBatrachedra amydraula ، Beauveria bassiana  الفطر:كلمات مفتاحية

حياتية

Laboratory Studies on the Effects of the Entomopathogenic fungus Beauveria
bassiana (Bals.) Vuill, on the Homaira insect, Batrachedra amydraula
(Lepidoptera : Cosmopterygidae)
Fawzia M. Aziz ¹, Suhaila D. S. Al-janabi*², Rabab A. Na'ama ¹
¹ College of Agriculture, University. of Baghdad , Baghdad , Iraq.
² College of Science, University. of Baghdad , Baghdad , Iraq
Abstract
This study was conducted to evaluate the pathogenicity of Beauveria bassiana to
the Homaira insect Batrachedra. amydraula under laboratory conditions. The
dilution 1 x 10-2 showed a significant and high mortality rates on the eggs, first and
fifth instars of the homaira larvae which reaches 100%, 96.19% and 91.20% after 7
days from treatment. However mortality rates found to be decreased to 88.97% for
fifth instar after 10 days from treatment, while results showed parasitism potentially
reaches 94.50% in pupae and 90.22% in adults.
Keyword: Beauveria bassiana، Baterchedra amydraula، Biological control
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المقدمة

تعد حشرة الحميرة  Batrachedra amydraula.من االفات المهمة التي تصيب ثمار النخيل في العديد من الدول المنتجة

للتمور وتؤدي االصابة بهذه الحشرة الى خسائر اقتصادية واضحة في االنتاج قد تصل الى  %75في العراق [ .]1تهاجم الحميرة

الثمار بعد فترة قصيرة من العقد وتستمر حتى بعد فترة الخالل  ،تمر خاللها ( )3-4اجيال متداخلة في العراق  ،وهناك تباين واضح

في شدة االصابة باختالف االصناف والمواسم وطبيعة برنامج السيطرة المتبع في مكافحة االفة [ .]3،4وتركزت معظم الدراسات على

اختبار وتطوير الوسائل الكيميائية لمقاومتها والحد من اض ارره [ ، ]4مما جعل البحث عن طرق بديلة للمكافحة اكثر اماناً للبيئة
واالعداء الحيوية [ . ]7-5كما ادخلت حديثاً عوامل المكافحة االحيائية ضمن برامج متكاملة لمكافحة االفات الحشرية من بينها
استعمال الفطريات الممرضة للحشرات ومن بينها الفطر  B. bassianaواستخدم لمكافحة اكثر من  011نوعاً من الحشرات [.]10-8

هناك دراسات عديدة حول استخدام عدة سالالت من هذا الفطر في المكافحة الحيوية لعدد من الحشرات [ . ]00-7وقد درس

تأثير الفطر في العراق في حشرات عديدة مثل حفار ساق الذرة ودودة ورق القطن وحفار ساق النخيل ذو القرون الطويلة []03،04،7

 .ولمعرفة تأثير الفطر  B. bassianaفي االدوار المختلفة لحشرة حميرة النخيل نفذت هذه الدراسة.
المواد وطرائق العمل

اختيرت كامالت الحميرة الحديثة الظهور بنسبة ( )0 :0الذكور الى االناث من المزرعة المختبرية التي تم الحصول عليها من

الحقل وتأقلمت تحت ظروف المختبر  ،وتم تربية الحشرة مختبرياً للحصول على االدوار المختلفة حسب طريقة [ .]02تم تنمية عزلة

محلية من الفطر  B. bassianaعلى الوسط الغذائي  )PSA( Potato Sucrose Agarوتهيئته بشكل عالق مائي لالبواغ []05

وتم تحضير التخافيف  1 x 10-2و  1 x 10-4و  1 x 10-6بوغ  /مل لرش االدوار المختلفة .
معامالت تأثير الفطر في بيوض حميرة النخيل

اجريت تجربة مختبرية وفق التصميم العشوائي الكامل ( )CRDبواقع ثالث مكررات لكل معاملة على بيوض بعمر ( )4-0يوم

حيث وضع ( )05بيضة لكل مكرر على ورق نشاف داخل اطباق زجاجية قطرها ( )9سم وتم رش االطباق بـ ( )4مل من العالق

المائي البواغ الفطر وبالتراكيز الثالث  1 x 10-2و  1 x 10-4و  1 x 10-6بوغ  /مل ورشت المعاملة الرابعة بالماء المقطر  .وضعت
المعامالت في الحاضنة بدرجة ح اررة (ْ )0 + 31م ورطوبة نسبية ( %)5 + 71وتم تسجيل النتائج على اساس النسبة المئوية للتطفل

والنسبة المئوية لفقس البيض لكل معاملة بعد ثالثة وسبعة ايام من المعاملة بالفطر.
معامالت تأثير الفطر في االعمار اليرقية للحشرة

تم اختبار الفطر على العمر اليرقي االول( بعد فقس البيضة مباشرة بساعات ) والعمر اليرقي االخير) يحسب بعد عشرة ايام من

فقس البيضة) ولم تدخل جميع االعمار لسببين اولهما ان االعمار اليرقية للحشرة متداخلة عند اصابتها لثمار النخيل والسبب االخر هو
التشابه الكبير بين العمر االول والثاني والثالث والرابع لذلك اختير العمر االول واالخير وبواقع ( )3مكررات للمعاملة الواحدة وفق

التصميم العشوائي الكامل  .وضعت ( )05يرقة من كل عمر داخل قناني زجاجية بابعاد ( )5 × 5سم وبداخلها كمية الغذاء شبه

الصناعي [ . ]05رشت بـ  5مل من العالق المائي البواغ الفطر وبالتراكيز الثالث المختلفة  .ورشت المقارنة بالماء المقطر فقط وتم
تغطية فوهة القنينة باستخدام قماش ململ ثم حضنت بدرجة (ْ )0 + 31م ورطوبة نسبية ( . )%5 + 71وتم تسجيل النتائج على

اساس النسبة المئوية للموت بعد  7و  01يوماً من المعاملة.
معامالت تأثير الفطر في عذارى الحشرة

اجريت نفس المعامالت المذكورة اعاله على عذارى الحشرة بعمر ( )0يوم بوضع ( )05عذراء داخل قناني زجاجية ( )5 × 5سم

مغطاة بقماش ململ بواقع  3مكررات لكل معاملة ثم رشت بـ ( )5مل من العالق المائي البواغ الفطر وبالتراكيز الثالث  ،اما معاملة

السيطرة فقد رشت بالماء المقطر  ،وضعت في الحاضنة بدرجة ح اررة (ْ )0 + 31م ورطوبة نسبية ( . %)5 + 71تم حساب النسبة

المئوية للموت بعد  7و  02يوماً من المعاملة بالفطر.
معامالت تأثير الفطر في كامالت الحشرة

اجريت معامالت الكامالت بواقع  3مكررات لكل معاملة  ،تم وضع ( )01كامالت حديثة الظهور  ،ذكور واناث عشوائيا ،بناقوس

زجاجي متوسط الحجم يتخلله من االعلى قطعة قطن مبللة بمحلول سكري  %01لتغذيتها ورشت بـ ( )5مل من العالق المائي البواغ
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الفطر وبالتراكيز الثالث والسيطرة رشت بالماء المقطر  .وضعت المعامالت داخل حاضنة بدرجة (ْ )0 + 31م ورطوبة نسبية (+ 71

 .%)5وتم حساب النتائج على اساس النسبة المئوية للموت بعد ( )3،7ايام من المعاملة  .اجريت التجربة وفق التصميم العشوائي
الكامل  CRDوحللت النتائج احصائياً باستخدام جدول تحليل التباين وقورنت المتوسطات باستعمال اقل فرق معنوي  L.S.Dعلى

مستوى احتمال .]01[ 1.15
النتائج والمناقشة

بينت نتائج الدراسة جدول 0-ان الفطر  B. bassianaحقق تأثي اًر معنوياً كبي اًر لتطفل الفطر على البيوض بعمر  4-0يوم في

التخافيف الثالثة  1 x 10-2و  1 x 10-4و  1 x 10-6بوغ  /مل اذ بلغت النسبة المئوية للتطفل بعد  3ايام  97.05و  79.25و

 %39.10للتخافيف الثالثة على التوالي  ،لترتفع بعد  7ايام الى  77.77 ، 011و  %21.41مقارنة مع معاملة المقارنة (صفر) ،
وعند الفحص بعد  01ايام بلغت النسبة المئوية لفقس البيوض (صفر) مقارنة مع معاملة المقارنة والتي بلغت  %79.00للتخفيف

 . 1 x 10-2والبيوض المتطفل عليها تكون منكمشة وذات لون غامق .

توضح النتائج بشكل عام بأن التخافيف الثالثة للفطر اثرت بشكل معنوي وكبير على البيوض بعمر ( )4-0يوم حيث استطاعت

ابواغ الفطر االنبات تحت ظروف مختبرية مثالية بدرجة ح اررة (ْ )0 + 31م ورطوبة نسبية ( %)5 + 71ونفاذ الخيوط الفطرية الى

داخل غالف البيضة مما ادى الى التأثير على نمو وتطورالجنين داخل البيضة وفشل عملية الفقس بعد ( )01ايام من المعاملة في
حين لم تتطور بعض البيوض في معاملة المقارنة وانخفضت نسبة الفقس فيها الى  %79.00كموت طبيعي  .وهذه النتائج تشابه لحد

ما النتائج التي توصل اليها[ ]7على بيوض الذبابة البيضاء بعد دراسة القدرة التطفيلية لست عزالت من الفطر , B.bassianaوكانت
النسبة المئوية للتطفل تتراوح (  %) 72.7 - 53.0بعد سبعة ايام من المعاملة بالمعلقات المائية البواغ الفطر .والحظ [ ]04تأثير

كبير للفطر على بيوض حفار ساق الذرة في العراق اذ بلغت النسبة المئوية لفقس البيض صفر %بعد  7ايام بعمر ( )4-0يوم

بالمختبر بأستخدام عزلتين من الفطر .B.bassiana

جدول  -1تأثير الفطر  B. bassianaفي بيوض حشرة الحميرة

النسبة المئوية للتطفل على البيوض بعمر ( )2-1يوم
المعاملة

بعد  3ايام

بعد  7ايام

النسبة المئوية للفقس بعد  11ايام

تخفيف 01 × 0

4-

97.05

011

1.11

تخفيف 01 × 0

2-

79.25

77.77

01.03

تخفيف 01 × 0

1-

39.10

11.41

47.41

المقارنة

1.11

1.11

79.00

LSD
تحت مستوى 1.15

09.74

00.32

04.52

تأثير الفطر في االطوار اليرقية االولى واالخيرة

تبين نتائج جدول 4-ان يرقات العمر االول قد تأثرت بشكل كبير بالتخافيف الثالثة للفطر  ،وان هناك فروقاً معنوية بين التخافيف

الثالثة ومعاملة المقارنة بعد ( 7و  )01ايام من المعاملة بالفطر  ،فكانت النسبة المئوية للموت بعد  7ايام  77.10 ، 91.09و

 %13.52للتخافيف الثالثة  1 x 10-2و  1 x 10-4و  1 x 10-6على التوالي  ،ووصلت الى  011و  77.11و  73.77بعد  01ايام

من المعاملة للتخافيف الثالثة وعلى التوالي  .اما بالنسبة ليرقات العمر االخير  ،تشير النتائج ان تأثير الفطر كان كبي اًر ومعنوياً ايضاً
 ،كما ان يرقات العمر االولى وللتخافيف الثالثة  1 x 10-2و  1 x 10-4و  1 x 10-6بلغت النسبة المئوية للقتل  75.71 ، 90.41و

 %29.33بعد  7ايام للتخافيف الثالثة على التوالي و  71.11 ، 77.77و  %10.41بعد  01ايام من المعاملة  ،وجميع المعامالت
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اعاله تختلف معنوياً عن معاملة المقارنة .وفي دراسات مشابهة على حفار ساق الذرة اكد [ ]04ان الطورين االول والثاني تكون اكثر
حساسية لالصابة بالفطر  B. bassianaمن بقية االطوار االخرى للحشرة.و يتمثل تأثير الفطر على اليرقات ببطىء حركتها
وامتناعها عن التغذية بسبب الغزو الفطري الجزاء جسمها وامتازت اليرقات المصابة بالفطر برخاوة جسمها قبل الموت وتصلبها بعد

الموت مقارنة مع اجسام اليرقات السليمة.وتم التأكد من ان المسبب الفعلي لموت اليرقات هو الفطر المستخدم بالتجربة بمقارنتها

بالحشرات الميتة من معاملة المقارنة التي لم يحدث فيها نمو الفطر المستخدم.وهذا يتفق مع ما ذكره [ ]7على يرقات ثاقبة الحبوب

الصغرى عند مالمسة الفطر لجسم اليرقات وتطفله عليها يؤدي الى شل حركتها بسبب تحلل عضالت جسمها عند اماكن مهاجمة
الفطر واصبحت اجسامها رخوة .
جدول  .2تأثير الفطر  B. bassianaفي يرقات العمر االول واالخير لحشرة الحميرة

النسبة المئوية للقتل للعمر االول

المعاملة

النسبة المئوية للقتل للعمر االخير

بعد  7ايام

بعد  01يوم

بعد  7ايام

بعد  01يوم

تخفيف 01 × 0

4-

91.09

011

90.41

77.77

تخفيف 01 × 0

2-

77.10

79.11

75.71

71.11

تخفيف 01 × 0

1-

13.52

73.77

29.33

10.41

المقارنة

7.01

7.21

0.10

1.11

LSD
تحت مستوى 1.15

07.29

00.73

1.77

5.12

وتشير النتائج في جدول 4-الى حدوث انخفاض في تأثير الفطر على اليرقات كلما تقدمت في العمر مما يشير الى ان االطوار

المتأخرة اقل حساسية من االطوار المبكرة  ،ويعزى ذلك الى ان اليرقات بالعمر االخير تكون اكبر حجما من يرقات العمر االول

وتسبب ضرر اكبر على الثمار نتيجة التغذية وبذلك فأن اعراض االصابة تكون اكثر وضوحا بالعمر االخير[ . ]9وفي الحقل قد

يكون التأثير اقل بسبب دخول اليرقات الى الثمار لذلك يجب ان تتركز اعمال المكافحة عند استخدام الفطر على البيوض ويرقات

العمر االول والثاني وقبل دخولها الثمار وهذا يحتاج الى توقيت عمليات المكافحة وتعيين موعد ظهور الكامالت من التشتية باستخدام

الوحدات الح اررية المجتمعة او المصائد الفرمونية [.]2
تأثير الفطر في عذارى الحميرة

بينت نتائج جدول 3-الى وجود فروقات معنوية للتخافيف الثالثة للفطر في قابليتها الحداث االصابة للعذارى اذ بلغت النسب

المئوية لالصابة بعد  7و  02يوماً  79.70 ، 92.51و  21.10و  71.01 ، 93.94و  21.11على التوالي للتخافيف الثالثة

 1 x 10-2و  1 x 10-4و  . 1 x 10-6اما عذارى المقارنة فقد خرجت الكامالت منها  ،وعليه فان الفطر يؤثر بشكل كبير على
عذارى الحميرة بعد  7ايام من المعاملة  .وتتفق هذه النتائج مع دراسات سابقة حول تأثير الفطر  B. bassianaعلى عذارى حشرة

خنفساء البطاطا الى احداث نسبة قتل بلغت  .]00[ %77.72والحظ [ ]04تأثي اًر كبي اًر لعزلتين من الفطر على عذارى حفار ساق الذرة

اذ بلغت نسبة القتل الى  79.01و  %77.51بعد  01ايام من المعاملة  .ويتمثل تأثير الفطر على العذارى بانكماشها ولونها الغامق
وتصلبها وقد تعود القدرة التطفلية للفطر الى امتالكها نظاما انزيميا لتحلل الكايتين،المكون االساسي لكيوتكل الحشرات ،الذي يمثل

الخط الدفاعي االول ضد الفطر وحصول خلل في العمليات الفسلجية اتناء مرحلة التعذر [. ]9
تأثير الفطر في كامالت الحميرة

بينت النتائج جدول 2-الى عدم وجود فروق معنوية بين المعامالت الثالثة للفطر على الكامالت بعد  3ايام من المعاملة وان

النسب المئوية للموت هي  37.91 ، 24.41و  %34.47للتخافيف  1 x 10-2و  1 x 10-4و  1 x 10-6على التوالي  .وان النسب
المئوية للموت قد ارتفعت بعد  7ايام من المعاملة بالفطر الى  77.91 ، 91.44و  %51.21على التوالي مع وجود فروق معنوية
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واضحة بينها وبين معاملة المقارنة.كما اظهرت نتائج الجدول 2-ان تأثير الفطر قليال في بداية التجربة ثم ازداد بعد اسبوع من
المعاملة بالفطر وقد تمثلت اعراض االصابة بالفطر بضعف الكامالت وقلة نشاطها وضعف قابليتها على الطيران وعدم وضعها

للبيض واصبح لونها باهت .وهناك دراسات عديدة لتقدير تأثير الفطر  B.bassianaعلى كامالت الحشرات اتفقت مع هذه الدراسة
وقد بين [ ]01عند استعمال الفطر كمبيد حيوي لكامالت سوسة النخيل الحمراء ان الفطر حقق نسبة قتل  %91عند استخدام
المستخلص الزيتي للساللة الكولومبية للفطر بطريقة الرش على االشجار .وبين[ ]07تأثير الفطر مختبريا على كامالت Anopheles

 .gambiaeفبلغت النسبة المئوية لموت الكامالت  %74بعد سبعة ايام من المعاملة  .كما قام [ ]5بدراسة تأثير  B.bassianaعلى
بالغات النطاط  Z.onocerus variogatusاذ حقق الفطر اعلى نسب موت بعد 02يوما من المعاملة وبلغت %91وهي اعلى نسبة
للقضاء على النطاط في جنوب غرب نيجيريا.

جدول  .3تأثير الفطر  B. bassianaفي عذارى حشرة الحميرة

النسبة المئوية للقتل

المعاملة

بعد  7ايام

تخفيف 01 × 0

4-

بعد  01يوماً

92.51

93.94

تخفيف 01 × 0

2-

79.70

71.01

تخفيف 01 × 0

1-

21.10

21.11

المقارنة

4.12

1.11

LSD
تحت مستوى 1.15

04.01

03.94

جدول  .4تأثير الفطر  B. bassianaفي كامالت حشرة الحميرة

النسبة المئوية للقتل

المعاملة

بعد  3ايام

بعد  7ايام

تخفيف 01 × 0

4-

24.71

91.44

تخفيف 01 × 0

2-

37.91

تخفيف 01 × 0

1-

34.47

51.21

المقارنة

1.11

1.11

LSD
تحت مستوى 1.15

01.7

00.97

77.91
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