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 الملخص
يرقات  قتل في .Beauveria bassiana (Bals.) Vuilلفطر لمحلية  عزلة. فاعلية 2017. أمل حاج حسنمحمد، ابتسام غزال، لبنى رجب وأحمد، 

 .5-1 (:1)35، العربية النبات وقاية مجلة .Tuta absoluta Meyrick /الطماطمحافرة أوراق البندورة
مخبري في  "الجاليريا كطعم"المحلية بطريقة  ةالمعزول من الترب Beauveria bassianaلفطر ل المعلق البوغي مختلفة من تركيزاتدرس تأثير ثالثة 

، 810 اتكيزللتر %60 و 76، 100في اليوم السابع للتجربة  النفوقبلغت نسبة  .بالعمرين الثاني والثالث Tuta absoluta حافرة أوراق البندورة/الطماطم يرقات
، 42متوسط نسب إصابة شتول البندورة بعد معاملة اليرقات بالفطر وكانت  سجل .%4مقارنة مع معاملة الشاهد التي بلغت  ،على التوالي ،مل/بوغ 410 و 610

 معاملتي فروق معنوية بينالتحليل اإلحصائي ظهر أ .%95مقارنة مع معاملة الشاهد التي بلغت  ،، على التواليبالتركيزات الثالثةللنباتات المعاملة  %57 و 50
لوحظ وجود فروق معنوية بين كما مل ومعاملة الشاهد، /بوغ 410تسجل فروق معنوية بين معاملة التركيز ومعاملة الشاهد، بينما لم  ملبوغ/ 610و  810

 مل./بوغ 50LC( 510×3(التركيز القاتل النصفي  بلغو .المعامالت الثالث فيما بينها
 .الممرضة للحشرات فاعلية، الفطور ،Beauveria bassiana ،Tuta absoluta كلمات مفتاحية:

 
 1المقدمة

 

البيئات  بشكل واسع في العديد منالفطور الممرضة للحشرات تنتشر 
ويعتبر النوع  وغيرها. الغابات والمراعي اتالزراعية والمائية وبيئ

Beauveria bassiana (Bals.) Vuil.  من أهم هذه الفطور وأكثرها
واسع ومتنوع جدًا مع مدى عوائلي  ،(10)العالم  فيانتشارًا وظهورًا 

ذات واألكاروسات حشرات ال مننوعًا  700أكثر من ( يضم 8)
 الطورهو  B. bassiana والفطر(. 9)طبية الزراعية والهمية األ

تتم مهاجمة العائل  Cordyceps bassiana (15.)الناقص للفطر 
عن طريق جدار الجسم عندما تالمس األبواغ الكونيدية الحشري 

بعد  تخترق جدار الجسمثم  فتنبتاألجزاء الحساسة من جسم الحشرة 
الفطر  هيفات انتشار يلي ذلك ،أيام من التصاقها على سطح العائل 3

 أيام 10-7اإلصابة الكاملة بعد  أعراضظهر تو ،داخل أنسجة العائل
فر ظروف اوفي حال توحالما تموت الحشرة  .(8) من حدوث العدوى
ويغطي الميسيليوم الناتج جسم خارجيًا ينمو الفطر الرطوبة المناسبة 

أحمد  أكد .(4)الحشرة وتنتج األبواغ الكونيدية خالل عدة أيام 
الطبيعية والزراعية في  ةهذا النوع في الترب وجود (2)وآخرون 
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مع  مقارنًة %45حوالي بنسبة مرتفعة بلغت بسورية محافظة الالذقية 
، من المنطقة نفسها المعزولةوالممرضة للحشرات األخرى الفطور 

 وجودهبلغت نسبة  حيث اتالغاب ةفي ترب له وجودكان أعلى و
87.5%. 

رتبة حرشفية األجنحة  /الطماطمتتبع حافرة أوراق البندورة
(Lepidoptera)  وعائلةGelechiidae  وشخصت ألول مرة عام

سجلت في دول الشرق األوسط كما ، Meyrick (18)من قبل  1917
تعد (. 6)في البحرين والعراق وفلسطين واألردن وسورية وتركيا 

في الحقول  /الطماطمهذه الحشرة آفة مدمرة لمحصول البندورة
تتغذى اليرقة على جميع  .المكشوفة والبيوت المحمية على السواء

تضع اإلناث البيض على سطح النبات،  .(19)أجزاء نبات البندورة 
دقيقة قبل البدء  40-5يفقس البيض طبيعيًا وتتجول اليرقات حوالي 

 12-10من  الحشرة تعطي ،لليرقة أربعة أعمار يرقية .بصنع األنفاق
بيضة خالل  300-250 تضعويمكن لكل أنثى أن  ،جياًل في العام

  من)الطور الضار(  يتستغرق فترة الطور اليرق .(17) حياتها
يومًا حسب الظروف  35-20كمل حياتها خالل ستيومًا وت 11-19

 أهمهابعض المفترسات استخدم لمكافحتها حيويًا (. 5)البيئية 
Macrolophus caliginosus  وNesidiocoris tenuis  وبعض

دراسة تمت في جنوب أمريكا  وفي .الحشرية والممرضات المتطفالت



 (2017) 1، عدد 35مجلة وقاية النبات العربية، مجلد  2

طفيل البيض اإلطالق المشترك ل تطبيق أنه لم تبلغ نتائجتبين 
Trichogramma pertiosum  والبكتريا الممرضة للحشرات

Bacillus thuringiensis 2.5 إال في خفض األضرار على الثمار% 
صعوبة استخدام  (12)وآخرون  Medeiros وبين .(11)فقط 

وصل  المكافحة الكيميائية بالمبيدات لخفض أضرار هذه اآلفة حيث
 علىرشة في البرازيل  36عدد الرشات بالمبيدات الحشرية إلى 

 البندورة خالل موسم زراعي واحد. محصول
التي االقتصادية ضرار حجم األتأتي أهمية هذا البحث من 

باإلضافة لصعوبة مكافحتها نظرًا  ،حافرة أوراق البندورةتسببها 
استخدام الفطور نجاح ولطبيعة معيشتها ضمن األنفاق من ناحية، 

من  ،حرشفيات األجنحةكثير من الممرضة للحشرات في مكافحة 
البحث عن عزالت محلية من هذه الدراسة إلى  تهدفناحية أخرى. 

بأن  علمًابشكل طبيعي مع ظروف البيئة المحلية  متكيفة ،هذه الفطور
سالالت من النوع نفسه تظهر اختالفات في القدرة اإلمراضية ال

 (.16)والشراسة تجاه الحشرات العائلة 
 

 مواد البحث وطرائقه
 

 تأمين نباتات التجربة وحشرات االختبار
أجريت التجارب في مركز إكثار األعداء الحيوية في الالذقية خالل 

 فلينية صوانيزرعت بذور بندورة )بذار هجين( في . 2012عام 
وذلك ضمن أقفاص  ،حتى وصول الشتول لعمر شهر (سم 40×60)

شبكية لمنع انتقال أي إصابة إليها، ثم نقلت كل شتلة إلى أصيص 
خاص بها. جمعت أوراق بندورة مصابة باآلفة من بيت بالستيكي 

في الهنادي، ومن  الحيوية موبوء تابع لمركز تربية وإكثار األعداء
بأعمار  Tuta absolutaاآلفة الحصول على يرقات  هذه األوراق تم

 المطلوبةتربيتها مخبريًا للحصول على األطوار المختلفة  تم ،مختلفة
في هذه الدراسة العزلة  استخدمت .إلجراء التجارب باألعداد الكافية

طريقة  بإتباعالمعزولة من تربة بور  B. bassianaلفطر من االمحلية 
 .(13) سابقًاالموصوفة  "الجاليريا كطعم"
 

 تحضير المعلق البوغي
 %0.05بتركيز في الماء المقطر المعقم  Tween 80محلول استخدم 

لكل  هذا المحلولمل من  10 أضيفو ،لتحضير المعلقات البوغية
قلياًل المستعمرة كشطت  .يومًا( 14متبوغة )بعمر  مستعمرة فطرية

ثم رشح المعلق عبر  ،للحصول على األبواغباستخدام إبرة معقمة 
نفذت هذه الخطوات ضمن غرفة العزل لمنع أي  .ورق ترشيح معقم

وضع المعلق البوغي على جهاز الرجاج الكهربائي  .خارجي تلوث
ب احستم و، جانس لألبواغ في المعلقدقائق لتأمين توزيع مت 10لمدة 

 Malassez counting تركيز األبواغ باستخدام شريحة ماالسييه

chamber  توين  محلولالمعلق البوغي بإضافة تركيز ثم عدل
وهو التركيز األول  بوغ/مل( 810للوصول إلى التركيز المطلوب )

 610) التاليتخفيفه للحصول على التركيز  ومن ثم المدروس،
 :(8) مل( وفق المعادلة/بوغ

 

 مرة 100= 810/610=  النسبة المطلوبة/= النسبة المحسوبة نسبة التخفيف
 

مل ماء توين  99له  أضيف 810مل من المحلول األم تركيز  1كل )
 .(بوغ/مل 610للحصول على التركيز 

بوغ/مل وهي  410على التركيز  تم الحصولها نفسالطريقة بو 
  يرقات اآلفة. فيالثالثة التي تم اختبار تأثيرها  التركيزات

 

 تنفيذ التجربة
بالعمرين الثاني والثالث إلى شتول البندورة بعمر نقلت يرقات اآلفة 

معامالت )شاهد، التركيز  4شهر التي تمت تربيتها وذلك بمعدل 
مكررات لكل معاملة  5( و 410، التركيز 610، التركيز 810

يرقات لكل  5نقل  تم .ي أصيص(شتلة بندورة مزروعة ف =)المكرر
توين فقط، بينما رشت حلول بعد ذلك تم رش نباتات الشاهد بمو ،نبات

، مع مراعاة المختبركل معاملة بالمعلق البوغي بالتركيز نباتات 
 تغطيةلالنبات ولكال سطحي الورقة وصول محلول الرش لكل أجزاء 

 استخدم للرش مرشات صغيرة النبات بشكل كامل بمحلول الفطر.
مل حسب حجم  4-2، وكان معدل الرش لكل نبات بين مل 4سعة 

عملية الرش تم وضع النباتات  إتماموبعد  .وعدد الوريقاتالنبات 
ضمن أقفاص شبكية زودت أرضيتها بقطن مبلل بالماء للحفاظ على 

ضمن كل قفص،  ةرالرطوبة، ووضع جهاز قياس رطوبة وحرا
وزودت األقفاص بمصدر إضاءة للتحكم بعدد ساعات الضوء 

 12مقابل ساعة إضاءة يوميًا  12 ـعرضت النباتات ل .والظالم
ساعة ظالم. تمت مراقبة النباتات وسجلت النتائج والمالحظات بعد 

أيام مع تجديد مصدر الرطوبة في األقفاص يوميًا  7، 6، 5، 4، 1
لفطر. أنهيت التجربة بعد نمو امناسبة لالظروف الوذلك للحفاظ على 

وتوقف اليرقات النبات باآلفة إصابة ام عندما لوحظ توقف انتشار أي 7
 التغذية في المعامالت التي رشت بمحلول الفطر. عن

 

  نسب اإلصابة على النباتات تقدير
عدد الوريقات المصابة والكلية لكل نبات في كل المكررات  جمع

اإلصابة  ةحساب متوسط نسبلوالمعامالت بما فيها معاملة الشاهد، 
 وفق المعادلة التالية: لكل معاملة 

 

 )%( = نسبة اإلصابة
 عدد األوراق المصابةمتوسط 

×100 
 متوسط عدد األوراق الكلي
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 50LCحساب التركيز القاتل النصفي 
 it AnalysisbProاتبعت طريقة  50LCلحساب التركيز القاتل النصفي 

 وفق الخطوات التالية:( 8)
معاملة في اليوم  تم أخذ عدد اليرقات الحية والميتة لكل مكرر بكل

التركيز المدروس نسبة الموت التي سببها  ت، ثم حسباألخير للتجربة
 Abbott (3:)معادلة ل ًاوفقنسبة ال هذه صححتومن الفطر، 

 

النسبة المئوية  - = )النسبة المئوية للموت في المعاملة نسبة الموت المصححة

النسبة المئوية للموت في  - 100للموت في الشاهد/

 100 × الشاهد(
 

من خالل حساب  50LC النصفيالتركيز القاتل  حسب بعد ذلك
من  probitالمستخدمة وإيجاد قيم  للتركيزاتاللوغاريتم العشري 

 تجواستخر ،البياني الموافق ىالمنحن الجدول الخاص بها، ثم رسم
 .من معادلة االرتباط الخطي الموافقة 50LCقيمة 

 

  التحليل اإلحصائي
 SPSS V.17تم تحليل نتائج التجربة باستخدام البرنامج اإلحصائي  

 One Wayحيث تم حساب الفروق المعنوية باستخدام اختبار 

ANOVA،  عند أقل فرق معنوي(LSD)5عند االحتمال ، و%. 
 

 والمناقشة جالنتائ
 

 نسب اإلصابة على النباتات تقدير
اإلصابة بين كل من  في متوسط نسب ًاتفاوت (1جدول )بينت النتائج 

حيث بلغ  ،المختبرة ومعاملة الشاهد ةالثالث التركيزاتمعامالت 
في اليوم األخير شتول البندورة بيرقات اآلفة إصابة متوسط نسبة 

في حين لم يتجاوز  ،%95 على نباتات الشاهد)اليوم السابع( للتجربة 
  610، 810 بالتركيزاتاإلصابة للنباتات المعاملة  متوسط نسب

بينت نتائج التحليل  على التوالي. ،%57 و 50، 42 مل/بوغ 410 و
بين معاملة الشاهد والمعاملة ذات  ةق معنويواإلحصائي عدم وجود فر

فرق معنوي بين كل من معاملة  وجدبينما  بوغ/مل، 410التركيز 
الشاهد والمعامالت األخرى، كما وجدت فروق معنوية بين المعامالت 

بوغ/مل والمعاملتين  810، التركيز المختبرة الثالثة بالتركيزاتذاتها 
 بوغ/مل. 410بوغ/مل مع التركيز  610األخريين، والتركيز 

 

 50LCحساب قيمة التركيز القاتل النصفي 
النسبة المئوية لموت اليرقات في اليوم األخير للتجربة )السابع(  قدرت
 410 و 610، 810 للتركيزات %60 و 67، 100بلغت حيث 

وصححت بالنسبة لنسبة الموت في معاملة  ،على التوالي ،بوغ/مل
 للتركيزاتحسب اللوغاريتم العشري  تم. %4بلغت  الشاهد والتي

المدروسة وذلك إليجاد معامل االنحدار لقيم البروبيت مع اللوغاريتم 
 (.2جدول )المدروسة  للتركيزاتالعشري 

، %50التي تقابل  5عند قيمة بروبيت  50LCقيمة  تحسب
 بالتالي: x=5.48أن  فتبينعوض في معادلة االرتباط الخطي و

50LC=3×510
المعلق  بوغ/مل وهو التركيز القاتل النصفي من 

 .(1)شكل  البوغي والذي يؤدي لقتل نصف مجتمع اآلفة
 تاستخدم (7) سابقةتتفق نتائج هذا البحث مع نتائج دراسة 

بوغ/مل وسببت  610بتركيز  bassiana. Bفيها عزلة من الفطر 
ليرقات الحشرة بالعمر األول والرابع  % 43.3و  50.8موتًا بنسبة 

حيث تمت دراستهم بالتركيز  (14)على التوالي، كما اتفقت مع نتائج 
بلغت  بوغ/مل على يرقات العمر الثالث وسببت نسبة موت 810

( تأثير 1) عزيز وآخرون وى. وبينأيام من العد 10بعد  95%
 في موت األعمار اليرقية المختلفة لحشرة B. bassiana الفطر

T. absoluta  لكل  % 78.92، 76.74، 72.51، 77.78والتي بلغت
من األعمار اليرقية األول والثاني والثالث والرابع، على التوالي. 

ر المكافحة من عناص B. bassianaبينت نتائج هذا البحث بأن الفطر 
الحيوية الواعدة في خفض كثافة مجتمعات حافرة أوراق 

 والحد من أضرارها. /الطماطمالبندورة
 

 B. bassiana للفطر البوغيرشها بالمعلق  بعد T. absolutaصابة نبات البندورة بيرقات إل النسب المئوية تقدير. 1جدول 
Table 1. Infestation rates of tomato plants with T. absoluta larvae after spraying with different concentrations of B. bassiana 
 

 بعد المعاملة( أيام) المعاملة
Treatment (days after  

application) 

 % Mean infestation rate    متوسط النسبة المئوية لإلصابة )%( 

 بوغ/مل 810التركيز 

Concentration 108 

spore/ml 

 بوغ/مل 610التركيز 

Concentration 

106 spore/ml 

 بوغ/مل 410التركيز 
Concentration 104 

spore/ml 
 الشاهد

Control 

1 49 48 65 47 
4  53 51 67 59 
6 43 51 59 73 
7 42 50 57 95 

 االنحراف المعياري± المتوسط 
Mean ± Standard Derivation 

46.75±5.19  d 50±1.41  c 62±4.76  ab 68.5±20.62  a 

 LSD at 5%= 16.81 16.81=  %5قيمة أقل فرق معنوي عند مستوى احتمال 

  %5عند احتمال  أحرف متشابهة ضمن السطر الواحد تدل على عدم وجود فروق معنوية بين المعامالتالمتوسطات التي يتبعها 
Means followed by the same letters in the same row are not significantly different at P=0.05 
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 للتركيزاتمتوسط نسب الموت المصححة وقيم البروبيت  .2جدول 

 B. bassianaمن الفطر  المستعملة
Table 2. Average corrected mortality rates and probit 

values of the tested concentrations of the fungus B. 

bassiana  

  

 

 

 
 

  معامل االنحدار لنسبة الموت المصححة. 1شكل 
Figure 1. Regression Coefficient of the corrected mortality 

rate  
 

Abstract 
Ahmed, M., I. Ghazal, L. Rajab and A. Haj Hasan. 2017. Efficacy of a local isolate of Beauvaria bassiana (Bals.) Vuil. 

on the mortality of tomato leaf miner (Tuta absoluta Meyrick) larvae. Arab Journal of Plant Protection, 35(1): 1-5. 
A study was carried out in the laboratory to evaluate the potential of three different concentrations of Beauveria bassiana, isolated 

from local soils using "Galleria bait method", on larvae of the tomato leaf miner, Tuta absoluta (2nd and 3rd instars). Mortality rate reached 

100, 76 and 60% for the concentrations 108, 106 and 104 spore/ml, respectively, 7 days after application, compared to 4% for the control 

treatment. Average infestation rate of tomato plants after treating the larvae with the fungus was 57, 50 and 42% when 108, 106 and 104 

spore/ml concentrations were used, respectively, compared to 95% for the control treatment. Statistical analysis showed significant 

difference between the 1st and 2nd concentrations and the control treatment, whereas insignificant difference was obtained between 

concentration 104 spore/ml treatment and the control. LC50 was calculated to be 3×105 spore/ml. 

Keywords: Beauveria bassiana, Tuta absoluta, potential, entomopathogen. 
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