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 Paecilomyces farinosus (Holm.)و .Beauveria bassiana (Bals.)Vuillتأثٌر الفطرٌن 

Brown & Smith  فً بعض الصفات الحٌاتٌة لبالغات حشرة السونة 
 Eurygaster integriceps  Put.  

 ي عسافلزكين حج                                                   سعاد ارديني عبدهللا          
 والغابات الزراعة قسم وقاية النبات / فاكولتي                      كلية الزراعةقسم وقاية النبات / 

 دهوكجامعة                                               والغابات/جامعة الموصل         
Email: suaad53irdeny@yahoo.com 

 

 الخالصة
 Paecilomycesو  Beauveria bassianaللفطاارين أن المعلقااين البااو يين  أشااارت النتااا    

farinosus  ياثرران فاي بايا بالغاات حشارات الساونةEurygaster integriceps،   وازداد التاثرير بزيااد
5)كيز معاملاااة الااااكور باااالترا أدتتركياااز المعلااائ الماااا ي لثباااوا ، حيااا  

41 ،6
41 ،7

8و 41
( بو /مااال، 41

الا  نقاف فاي معادل )عادد البيا/أنرا ، فتار  و اإ  كر، وتزاوجهاا ماإ اناا   يار معاملاةللفطرين انفاي الاا
وبلا  اقال معادل  البيا وعمر اإلنا  والاكور(، وازداد معدل )نسبة معامل البايا البااقي فاي جسام ا(نرا (،

7لة بالتركيزين عند المعام أنر / بي ة 41.22لعدد البيا 
8و 41

وبلغت اقال فتار   B. bassianaبالفطر  41
8عند المعاملة بالتركيز االخير  واإلنا واقل عمر للاكور و إ بيا 

 43.22من الفطار ااتاب بمعادل بلا   41
 66.17وبلغات  نسبة معامل البيا الباقي فاي جسام ا(نرا ازدادت كما ، يوم، عل  التوالي 34.22و  5.22و 
8بالتركيز د معاملة اإلنا  عن أما. % 

وتزاوجهاا ماإ اكاور  يار معاملاة، فقاد  B. bassiana  من الفطار 41
وبلغات نسبة معامل البيا الباقي في جسام ا(نرا  في حين ازدادت   أيام، 6بل  و ،اإلنا عمر  قصر ال أدى 
411.% 

،  Beauveria bassiana، اكااور، باايا،انااا   ,. Eurygaster integriceps السااونة: دالااة كلمااات
Paecilomyces farinosus . 

 
  3142/ 9 / 7وقبولب  3142/  5 / 47 تاريخ تسلم البح 

 المقدمة
في والية كنساس االمريكية، حي  أستخدم  4891استخدام للفطريات الممر ة للحشرات كان عام  أول ان   

  Premak  واكركل مننتن لمكافحة حشر  البئ ال .Beauveria bassiana (Bals.)Vuillفيها الفطر 
التراكيز  ان ) Tedders (4981 و Gottwald ؛Ferron   (4978)؛ (4977واخرون ) Bajan؛ (4967)
 .Bالفطر   انبالغات الحشرات الحية.  اخصابا طراب في  ال تثدي  B. bassianaللفطر  لمنخف ةا

bassiana  الً عن دوره في تحديد الكرافة العددية يعتبر مسبباً مر ياً ناجح لكرير من مفصليات االرجل، ف
( وجود 4994)  Johnsenو Fengوبين كل من  E. integriceps   (Galani، 4981.) لحشر  السونة

 د اي عا ل حشري،  B. bassianaتباين واختالف كبير في القدر  االمرا ية للسالالت المختلفة للفطر 
باختالف  P. farinosusمدى االصابة وتطور الفطر ( وجود اختالفات في 4993واخرون ) Haydenأكد و

عل  البيا الاي ت عب انا  البئ  التطفل قابليةلب   B. bassianaوان للفطر العوا ل الحشرية المختلفة. 
Lygus hesoerus  لكن لم يتثرر  ˚م35عند درجة حرار  التربية  الاكر وبشكل كبيربالفطر انف المعاملة
تطفل عل  بيا الحشرات للوقد وجد تباين واختالف كبير في القدر  االمرا ية  ،م   25عند درجة حرار  

حي  ان  أبوا ب تنمو تحت الظروف المال مة من درجات الحرار  والرطوبة النسبية لتخترئ هايفاتب قشر  
 Noma. وقد الحظ (4991وحجازي،  )البارونيالجنين البي ة ويفرز سمومب التي تثدي ال  قتل 

 وآخرون Fuhrerوبين  ..B. bassiana( انخفاا عدد السالالت المختلفة للفطر 3111) Stricklerو

 abietine Pritsiphora ( ان سبب موت وعدم خروج نسبة كبير  من الحشرات الكاملة لحشر 3114)
Christ.  من شرانقها  في اوربا الوسط  في شهري حزيران وتموز، يعزى ال  مهاجمتها منقبل المسببات

 (، كالك فقد Metarhiziumو Beauveria ،Paecilomycesمر ة الفطرية التي شملت ا(جناس: )الم

 
 ح  مستل من أطروحة الدكتوراه للباح  الرانيالب

mailto:Email:%20suaad53irdeny@yahoo.com
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تصاب بالمسببات الممر ة وجد من خالل التجارب المختبرية والحقلية والنسيجية التي أجروها أن اليرقات 
ل شرانقها. ان مرل هاه الدراسة لم تنل نصيباً خاصاً من بين الدراسات الفطرية قبل تحولها ال  عاارى داخ

و  B. bassianaالتي أجريت في العرائ عل  حشر  السونة، لاا أجريت هاه الدراسة لتبين تثرير الفطرين 
P. farinosus  ده دون ا(نر  حلو في بعا الصفات الحياتية لحشر  السونة والك في حالة اصابة الاكر

 وتزاوجها مإ اكر  ير مصاب تار  أخرى. وجب مإ أنر   ير مصابة تار ،  وا(نر  دون الاكروتزا
 

 مواد البحث وطرائقه
كاره والاي من جبل  .Eurygaster integriceps Putحشر  السونة اكور وانا   الكاملةالحشرات  جلبت

في او ل شهر  كم، 26ة دهوك بـمتر( عن مستوى سطح البحر، ويبعد عن مركز محافظ 3166يبل  ارتفاعب )
، وقبل هجرتها ال  السهول بفتر  وجيز  وتم تربيتها في المختبر داخل اقفاف خشبية 3115ااار من عام 

ملم، مرقوبة من قاعدتها ليدخل فيها فوهة 3( سم، مغطا  بقماش ململ ابعاد فتحاتب 81×11×11ابعادها )
(، تم 65فف وو إ داخلب افرع حنطة صنف )اكساد دورئ زجاجي بطريقة تظهر قاعدتب من قاعد  الق

تزويده بالماء يومياً لمنإ جفاف االفرع، وتم تغييراالفرع كل رالرة أيام بجلبها من حقول كلية الزراعة/جامعة 
واط  411مصباح كهربا ي قو   ا اء دهوك وحسب طور الحنطة في الحقل، وأستخدم في  رفة التربية 

، CRDساعات ظالم يومياً. تم تنفيا التجربة، حسب التصميم العشوا ي الكامل  8ساعًة، مقابل  46لمد  

وتحت ظروف المختبر )تم قياس درجات الحرار  والرطوبة النسبية بثستخدام جهاز 
(Hygrothermograph. حي  تم تهي ة اربعة تراكيز من معلئ كل من الفطرين B. bassiana  وP. 

farinosus  :5) شملت
41 ،6

41 ،7
8و 41

( بو /مل ماء مقطر، ف الً عن معاملة المقارنة)استخدام 41
وعند بدء نشاط الحشرات  ،Hemocytometerالماء(، وتم قياس التراكيز بوساطة شريحة الهيموسايتوميتر 

الكاملة في المختبر، التي جلبت من مواقإ التشتية والمو وعة في اقفاف التربية وكما اكر في الفقر  أعاله، 
، حي  تمت معاملة  الاكور تار  ومعاملة اإلنا  تار  أخرى بالتراكيز  تم عزل ًً أزواج منها اكوراً واناراَ

سم حاوي عل  ورئ  9انفة الاكر من الفطرين انفي الاكر،  والك بو إ الحشرات في طبئ بتري قطر 
ة عن طريئ تربيت لتر )تم تعييرالمرش 1.5ترشيح، وتمت معاملتها بوساطة المرشة اليدوية الصغير  سعة 

سم عن طبئ بتري فار ، وتم قياس حجم محلول 41و إ النوزل وال غط عل  يد  المرشة وهي عل  بعد 
مل لكل  1.91الرش باستخدام سلندر صغير مدرج، كررت العملية خمس مرات، واخا المعدل، الاي بل  

 ير  وأنر شرات اكر معامل مل/ وحد  تجربية )رال  كبسات(، ونقل كل زوج من الح 3.7كبسة( وبمعدل 

معاملة تار ، واكر  ير معامل وانر  معاملة تار  اخرى، ولكل تركيز من تراكيز الفطرين انفي الاكر 
حنطة  أفرعسم، و إ داخلها 6سم وارتفاع 2وبرالرة مكررات لكل منها، تمت تهي ة قناني زجاجية قطر 

الحنطة كل رالرة أيام، وتم و إ القناني  أفرعيير ( أ يف اليها ماء لمنإ جفافها، وتم تغ65صنف )اكساد 

جزأين، استخدم الجزء السفلي منها والاي  ال داخل حاويات بالستكية خاصة بالمشروبات الغازية بعد قطعها 
سم، تم توزيإ المعامالت عشوا يا عليها وبواقإ رالرة مكررات لكل معاملة،  9سم وقطر  31كان بطول 

توح للحاويات بطبقتين من الململ لمنإ هروب الحشرات. وتمت متابعة التجربة وتمت تغطية الطرف المف
عدد البيا الاي ت عب ا(نر  طوال حياتها، النسبة الم وية لفقس البيا، نسبة  :اآلتيةيومياً وتسجيل البيانات 

، فتر  نة ()اا حسبت  بعد فقس جميإ بيا معاملة المقار البيا الاي يحد  فيب تطور جنبني لكن لم يفقس
فتر  مابعد و إ البيا،عمر ا(نر ، عمر الاكر.ومعامل البيا  بيا،و إ البيا، فتر  و إ ال لما قب

 (:                       3111) وآخرون Ma)البيا  ير المو وع(، حي  طبقت معادلة  ا(نر الباقي في جسم 

 ع -ئ                                                                      

   411 × ---------=  ا(نر معامل البيا الباقي في جسم                         

 ئ  +  ع                                                                        

 ئ = عدد البيا الاي ت عب أنر  معاملة المقارنة.     
 نر  ا لمعاملة بكل تركيز من تراكيز كل من الفطرين.     ع = عدد البيا الاي ت عب ا(  
وقورنت المتوسطات باختيار دنكن متعدد المدى، عند  احصا يابعد انتهاء التجربة، تم تحليل البيانات   

 .SAS (Anonymous ،3113)برنام   باستخدام، بوساطة الحاسب اآللي 1.15مستوى احتمال 
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 النتائج والمناقشة
(، وجود فروقات معنوية في معدل عدد 4اكدت نتا   التحليل االحصا ي، الجدول ) بٌض/أنثى:عدد ال -أ

5البيا المو وع من قبل كل أنر   ير معاملة، باختالف التراكيز )
41 ،6

41 ،7
8و 41

( بو /مل، 41
، والمستخدمة عل  اكور حشرات السونة فقط، حي  سجل ادن  P. farinosusو  B. bassianaللفطرين 

6)معدل لعدد البيا/أنر  عند التراكيز 
41 ،7

8و 41
وبمعدل بل   B. bassiana( بــو /مـل، للفـطـر41

7) ين( بي ة/أنر ، لكل منهم، عل  التوالي، والتركيز41.22و 41.22، 42.67)
8و  41

( بو /مل للفطر 41
P. farinosus   رم ازداد عدد البيا ( بي ة/أنر  ، لكل منهما، عل  التوالي45.22و 47.22)وبمعدل بل ،

6المو وع من قبل االنا   ير المعاملة وعند معاملة الاكور بالتركيز 
و  P. farinosusبو /مل للفطر  41

5بالتركيز 
( بي ة/أنر  ، لكل منهما، عل  37.11و 24.67) ، وبمعدل بل  B. bassianaبو /مل للفطر  41

5كور بتركيز بي ة/أنر  عند معاملة الا 11.11التوالي، رم بلغت 
، P. farinosusبو /مل من الفطر  41

بي ة، ان هاا التدني في  54.22مقارنة بمعاملة المقارنة التي سجل فيب اعل  معدل لعدد البيا/أنر  والبال  

معدل عدد البيا لالنا  بعد تزاوجها من اكور معاملة  بتراكيز الفطرين انفي الاكر راجإ ال  ان الاكور 
ن وسيلة الحدا  عدوى لالنا  الموجود  معها ووصول نسبة قليلة من ا(بوا  ال  االنا  المعاملة قد تكو

 ;(4977واخرين ) Premak (4967 ); Bajanوبالتراكيز تحت القاتلة، وقد فسر هاه الحالة كل من 
Gottwald وTedders (4981 بوا  الفطريات) من ان معاملة انا  الحشرات بالتراكيز تحت القاتلة )

لممر ة يسبب  رراً جز ياً في انسجة مباي ها مما يثدي ال  حدو  ا طراب في اخصاب البالغات ا
الحية، وتربيط عملية و إ البيا.  اما عند معاملة االنا  فقط وو عها مإ اكور  ير معاملة فقد تبين ان 

( التثرير 3  الجدول )، وتو ح نتا معدل عدد البيا/ أنر  تثرر وبشكل كبير بتراكيز الفطرين انفي الاكر
8الوا ح والسيما عند معاملة االنا  بتركيز 

حي  لم ت إ االنا  البيا  B. bassianaبو /مل للفطر  41
5)كما وسجل ادن  معدل لعدد البيا عند التراكيز

41 ،6
7و 41

، B. bassiana (9,22( بو /مل للفـطـر 41
6)كيز اترال( بي ة/أنر  ، لكل منهم، عل  التوالي، و3.22و 2.67

41،7
8و41

 .P( بو /مل للفطر 41

farinosus (8.22 ،1.67 بي ة/أنر  ، لكل منهم، عل 5.11و )  5التوالي، تالها تثرير التركيز
بو /مل  41

بي ة، مقارنة بمعاملة  38.11الاي ازداد عنده معدل عدد البيا/أنر  ليصل ال   P. farinosusللفطر 
( ان معدل عدد 4994اكر السلتي واخرون )، وقد بي ة/أنر  51.11المقارنة حي  وصل عدد البيا ال  

( ان معدل عدد البيا/أنر  في المختبر بلغت 4995الحظ علي )بينما  بي ة 96.11البيا/ أنر  بل  
مما  بي ة. 11.82( ان معدل عدد البيا/أنر  في الحقول بل  3111في حين وجد محمد ) بي ة، 71.21

أبوا   عاملة بالتراكيز انفة الاكر لمعلئلبيا التي ت عب أنر  حشرات السونة المسبئ نستنت  ان معدل عدد ا
 Fargues  ، تثرر وبشكل وا ح، ويدعم ما توصلنا اليب ما وجدهP. farinosusو B. bassianaالفطرين 
يثرر سلباً عل  حشر  خنفساء كلورادو من حي  التزاوج   B. bassiana( في ان الفطر 4994واخرون )

عدد البيا  ( في انخفاا3111) Stricklerو Nomaلتكارر وعدد البيا الاي ت عب االنا ، وما وجده وا
بشكل كبير عند درجة حرار   B. bassianaالمعاملة بالفطر  Lygus hesoerusالاي ت عب انا  البئ 

الفطرين انفي الاكر،  . اما بالنسبة للمعدل العام لعدد البيا/ أنر  فقد اختلف باختالف تراكيز˚م35التربية 
في تجربتي معاملة الاكور فقط وو عها مإ انا   ير معاملة ومعاملة االنا   P. farinosusوتفوئ الفطر 

، /أنر ( بي ة41.51و 36.18فقط وو عها مإ اكور  ير معاملة، حي  و عت االنا  في كلتا الحالتين )
، لكل /أنر ( بي ة2.82و 45.22بل  معدلب ) حي  و عت االنا  بي اً B. bassiana مقارنة بتثرير الفطر

 منهما، عل  التوالي.
معدل  ان(، 3و4، الجدولين )اإلحصا ينتا   التحليل  أظهرت معامل البٌض الباقً فً جسم األنثى: -ب

في جسم ا(نر ( قد تثرر بشكل كبير بالتركيزين  ير المو وعة )معامل البيا الباقيالنسبة الم وية للبيا  
(7

8و  41
فقط أومعاملة الاكور فقط، حي  بل   اإلنا سواًء عند معاملة  ،B. bassianaلفطرل( بو /مل 41

(%، لكل منهما، عل  التوالي، وسجل اقل نسبة عند المعاملة 66.17و  66.11(% و)411.11و  94.18)
5بتركيز 

والي، مقارنة (%، لكل منهما، عل  الت38.31و 43.11)بلغت  اا P. farinosusبو /مل للفطر  41

بالنسبة لمعدل العام للنسبة الم وية للبيا  أماالاكر.  أنفةبمعاملة المقارنة التي لم تظهر أي تثرير في الصفة 
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          إلنا  في بعا الصفات الحياتية ل P. farinosusو  B. bassiana بالتراكيز المختلفة للفطرين   E. integricepsحشر  السونة (: تثرير معاملة اكور 4الجدول )

 .في المختبروعمر الاكور 

Table (1) : The effect  of treated Sunn Pest males by different concentration of two fungi B. bassiana  and P.  farinosus on some        

biological characteristic of females and male age  in laboratory. 
 

 الفطر
Fungi 

 التراكيز
Concentrations 

عدد 
 البيا/انر 

Number of 

eggs/femal

e 

معامل البيا % 
 الباقي في جسم االنر 
Percentage of 

remained eggs 

in female body 

% لفقس 
 البيا
Eggs 

hatching 

% 

% للبيا الاي حد  
فيب تطور جنيني ولم 

 يفقس
Percentage of 

eggs in which an 

embryonic 

development has 

occurred in 

without hatching 

فتر  ما قبل 
 و إ البيا

 (يوم)
Pre 

oviposition 

period (day) 

فتر  و إ 
 البيا

 (يوم)
Oviposition 

period 

(day) 

فتر  ما بعد و إ 
 (يوم)البيا 

After 

Oviposition 

period (day) 

 ا(نر  عمر
 (يوم)

Age of 

female 

(day) 

عمر 
 (يوم(الاكر

Age of 

male 

(day) 

B
. b

a
ssia

n
a

 

5
41 37.11  c 26.48    c 78.62 a 44.23 a 9.22  a 32.67 a 5.22 a 28.22 a 43.11  

bc 
6
41 42.67  d 59.91  ab 71.54   a 43.42 a 9.22 a 32.11 a 6.22 a 28.67 a 42.11 bc 

7
41 41.22 d 66.11 a 77.37   a 43.78 a 6.67 a 47.11 ab 6.22 a 37 ab 9.67 cd 

8
41 41.22 d 66.17   a 71.94   a 45.94a 7.22 a 43.22 b 1.47 a 34.22 b 5.22 e 

P
. 

fa
rin

o
su

s
 5

41 11.11 b 43.11 e 74.63 a 45.91 a 9.11 a 32.67 a 6.11 a 28.11 a 45.11 ab 
6
41 24.67 c 32.68 d 83.41  a 46.46 a 8.67 a 31.67  a 1.11 a 27.67 a 44.67 bc 

7
41 47.22 d 19.54 b 71.81 a 45.56 a 7.67 a 33.67   ab 1.22 a 21.67 ab 41 cd 

8
41 45.22 d 51.14 b 81.15 a 49.11   a 6.11 a 31.22 ab 1.67 a 24 ab 7.11 de 

 f 88.37 a 42.11 a 8.11 a 35.11 a 5.22 a 28.22  a 47.22 a صفر   Control  54.22 a المقارنة

B. bassiana 45.22 b 56.55 a 71.22 a 42.11  a 8.47 a 49 a 5.67 a 24.22 a 41.11 a 

P. farinosus 36.18 a 21.91 b 76.41 a 46.77 a 7.82 a 33.82a 1.75 a 25.22 a 41.93  a 

          

 .1.15دد الحدود، عند مستوى احتمال ال توجد بينها فروقات معنوية حسب اختبار دنكن متع لكل صفة * القيم المتبوعة بثحرف متشابهة   
Values followed by the same letter in the same column  are not significantly different based on Duncan's multiple rang test at P= 0.05. 
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 لإلنا  وعمر الصفات الحياتية في بعا  P. farinosusو  B. bassiana بالتراكيز المختلفة للفطرين  E. integricepsحشر  السونة (: تثرير معاملة انا  3الجدول )

 .في المختبرالاكور 
Table (2) : The effect  of treated Sunn Pest females by different concentration of two fungi B. bassiana  and P.  farinosus

 
on some           

biological characteristic of females and male age in laboratory. 
 

 

 الفطر
Fungi 

 التراكيز
Concentrations 

عدد 
 البيا/انر 

Number of 

eggs/femal

e 

% معامل البيا 
 الباقي في جسم االنر 
Percentage of 

remained eggs 

in female body 

% لفقس 
 البيا
Eggs 

hatching 

% 

% للبيا الاي حد  
فيب تطور جنيني ولم 

 يفقس
Percentage of 

eggs in which an 

embryonic 

development has 

occurred in 

without hatching 

فتر  ما قبل و إ 
 البيا
 )يوم(
Pre 

oviposition 

period (day) 

فتر  و إ 
 البيا
 )يوم(

Oviposition 

period 

(day) 

فتر  ما بعد و إ 
 البيا )يوم(

After 

Oviposition 

period (day) 

 نر عمر ا(
 )يوم(

Age of 

female 

(day) 

عمر 
 يوم((الاكر

Age of 

male 

(day) 

B
. 

b
a
ssia

n
a

 5
41 9.22 c     68.51 d  77.67 ab   46.22 ab  7.11 a  4.11 cd   3.67 ab   44.11 b  47.22 a   

6
41 2.67 c   86.22 b   75.11 ab   33.33 ab   7.22 a   4.11 cd   3.67 ab   44.11 b   45.22 a  

7
41 3.22 c   94.18 ab   11.11 b   22.22 ab   8.67 a   2.22 bcd    b 43.11 صفر b   46.22 a  

8
صفر  41 c 411.11a     - - 6.11 a     صفر d     صفر b 6.11 b   45.67  a 

P
. 

fa
rin

o
su

s
 5

41 38.11 b  38.31  e   84.22 a  45.56 ab   8.11 a  9.11 b    2.11   31   b   46.67 a   
6
41 8.22 c   74.15 cd   74.76 ab   37.78 ab   7.22 a  7.11 bc   3.11 ab  46.22 b     48.22 a  

7
41 1.67 c   83.93 bc  66.67 ab   37.78 ab   7.22 a  1.11 bcd     صفر     b  44.22 b   41.22 a  

8
41 5.11 c   84.84 bcd  53.33 ab   11.11 a    7.22 a  4.11 cd    4.67  b     41.11 b   47.22 a  

 a  35.67 a   6.22 a   11.11 a  48.11 a 8.11 صفر  f 91.67 a   b صفر         Control 51.11 a المقارنة

B. bassiana 2.82   b   86.19 a  19.38  a 47.97 a  7.35 a  4.22 b   4.22 a  41.11 a  46.47 a 

P. farinosus 41.51 a  66.41 b   68   a 38.89 a   7.51 a  5.35 a 4.67 a      41.13 a   46.67 a   

                 

 .1.15ال توجد بينها فروقات معنوية حسب اختبار دنكن متعدد الحدود، عند مستوى احتمال  لكل صفة * القيم المتبوعة بثحرف متشابهة

Values followed by the same letter in the same column  are not significantly different based on Duncan's multiple rang test at P= 0.05. 
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( باختالف تراكيز الفطرين انفي الاكر، تبين تفوئ معامل البيا الباقي في جسم ا(نر  ير المو وع )
ار  واالنا  تار  اخرى، اا بل  معامل بالصفة انفة الاكر عند معاملة كل من الاكورت B. bassianaالفطر 

 .P(%، لكل منهما، عل  التوالي، مقارنة بتثرير الفطر 86.19و  56.55البيا الباقي في جسم ا(نر  )

farinosus   (%، لكل منهما، عل  التوالي.66.41و 21.90)والبال 
ة لفقس البيا النات  بعد تزاوج (، النسبة الم وي4تو ح نتا   الجدول ) النسبة المئوٌة لفقس البٌض: -جـ  

5اكور حشرات سونة معاملة مإ انا   ير معاملة بالتراكيز )
41 ،6

41 ،7
8و 41

 .B( بو /مل للفطـريـن  41

bassiana  وP. farinosus ال   71.54، ووجد ان النسبة لم تتثرر بتلك التراكيز، وتراوحت ما بين
(%، للفطرين انفي الاكر، عل  76.41و 71.22%، كالك في المعدل العام، حي  بلغت النسبة )88.37

، الجدول P. farinosusو  B. bassianaللفطرين التوالي.  اما عند معاملة االنا  فقط بالتراكيز انفة الاكر 
معامالت تراكيز الفطرين  (، لم تظهر اية فروقات معنوية في معدل النسبة الم وية لفقس البيا في جميإ3)

7انفة الاكر، ما عدا تركيز 
%، والتي 11.11، حي  بلغت النسبة B. bassianaبو /مل للفطرين  41

5اختلفت معنوياً عن معاملة تركيز 
%، ومعاملة المقارنة 84.22والبالغة  P. farinosusبو /مل للفـطـر  41

% عند 78.51م وية لفقس البيا في المختبر بلغت ( ان النسبة ال4995%، وقد وجد علي )91.67والبالغة 
( ان النسبة الم وية لفقس البيا 3111%، بينما اكر محمد )28.45ورطوبة نسبية  ˚م37.31درجة حرار  

كالك لم تظهر اختالفات معنوية في  %.81.49%، وبمعدل 411.11ال   66.67في الحقل تراوحت ما بين 
، P. farinosusو  B. bassianaلفطرين البيا عند استخدام تراكيز ا المعدل العام للنسبة الم وية لفقس

 (%، لكل منهما، عل  التوالي.68.11و 19.38حي  بلغت النسبة )
(، عند معاملة 4  الجدول ): تبين نتا النسبة المئوٌة للبٌض الذي حدث فٌه تطور جنٌنً ولم ٌفقس -د

5فقط بتراكيز )الاكور
41 ،6

41 ،7
8و 41

، لم تظهر P. farinosusو B. bassianaل للفطرين ( بو /م 41

اية فروقات معنوية في معدل النسبة الم وية للبيا الاي حد  فيب تطور جنيني ولم يفقس باختالف معامالت 
%، كالك لم تختلف في المعدل 49.11ال   44.23تراكيز الفطرين انفة الاكر، وقد تراوحت النسب مابين 

(%، للفطرين انفي الاكر، عل  التوالي. اما عند معاملة االنا  46.77و 42.11فيب )العام الاي بلغت النسبة 
(، فقد وجدت فروقات 3، الجدول ) P. farinosusو   B. bassianaفقط بالتراكيز الماكور  انفاً للفطرين 

لفطرين انفة معنوية في معدل النسبة الم وية للبيا الاي حد  فيب تطور جنيني ولم يفقس باختالف تراكيز ا
8الاكر، حي  سجل اعل  نسبة عند المعاملة بالتركيز 

، اا بلغت P. farinosusبو /مل للفطر  41
%، التي لم تختلف معنوياً عن باقي المعامالت، في حين اختلفت النسبة عن معاملة المقارنة التي لم 11.11

ام للصفة انفة الاكر عند استخدام تراكيز تظهر بها هاه الصفة. كما لم تظهر اختالفات معنوية في المعدل الع
 (%، لكل منهما، عل  التوالي.38.89و 47.97، اا بلغت النسبة )P. farinosusو B. bassianaلفطرين ا

(، عدم ظهور فروقات معنوية في معدل فتر  ما قبل 3و 4يو ح الجدوالن ) فترة ما قبل وضع البٌض: -هـ 
5يز )تراكالو إ البيا، باختالف معامالت 

41 ،6
41 ،7

8و 41
 .Pو  B. bassiana( بو /مل للفطرين 41

farinosus  والك عند معاملة الاكور تار  واالنا  تار  1.15حسب اختبار دنكن، وعند مستوى احتمال ،
 8.47أيام، وبمعدل عام بل  ) 9.22ال   6.11اخرى، وكالك في المعدل العام، وقد تراوحت الفتر  ما بين 

للفطرين انفي الاكر، عل  التوالي، عند معاملة الاكور فقط، اماعند معاملة االنا  فقط، فقد  ( يوماً،7.82و
( أيام، لكل منهما، عل  التوالي، وقد  7.51و 7.35أيام، وبمعدل عام ) 8.67ال   6.11تراوحت المد  مابين 

( ان 4995مإ ما وجده علي ) أيام وهاه النتيجة اتفقت 8بلغت فتر  ما قبل و إ البيا في معاملة المقارنة 
يوماً، في حين  43.11ال   2.11أيام وبمدى تراوح ما بين  8.11فتر  ماقبل و إ البيا في المختبر بلغت 

  يوماً. 41.47( ان فتر  ما قبل و إ البيا في الحقل كانت 3111وجد محمد )
دل فتر  و إ البيا، عند (، ان مع4نتا   التحليل االحصا ي، الجدول ) اظهرت فترة وضع البٌض: -و

5معاملة الاكور بتراكيز )
41 ،6

41 ،7
8و 41

، قد P. farinosusو B. bassiana( بو /مل للفطرين  41
، وكان ادن  1.15تثررت بشكل طفيف، وقد ظهرت فروقات معنوية بالصفة انفة الاكر، عند مستوى احتمال 

8معدل لفتر  و إ البيا عند معاملة تركيز
يوم،  43.22 ، حي  بلغت B. bassianaطر بو /مل بالف 41

7رم ازداد معدل فتر  و إ البيا ليصل عند التركيزين 
8و  41

ال    P. farinosusبو /مل للفطر 41
7( يوماً، لكل منهما، عل  التوالي، والمعاملة بتركيز 31.22و 33.67)

ال   B. bassianaبو /مل للفطر  41
5عند التركيزين  يوماً، كما ازدادت الفتر  لتصل 47.11

6و  41
( يوماً  32.11و 32.67بو /مل ال  ) 41

، وفي معاملة المقارنة بلغت P. farinosus( يوماً للفطر  32.67و 31.67، و )B. Bassianaللفطر
، P. farinosusو  B. bassianaللفطرين يوماً. وعند معاملة االنا  فقط بالتراكيز انفة الاكر و 35.11
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حي  ظهرت وحظ تثرر فتر  و إ البيا بشكل كبير بتراكيز الفطرين انفي الاكر، (، فقد ل3الجدول )
8تركيزفروقات عالية بين معدل فتر  و إ البيا باختالف المعامالت، ولم تسجل اية فتر  عند معاملة  

41 
حي  ماتت االنا  دون ان ت إ بي اً، لكن سجل اعل  معدل عند معاملة  B. bassianaبو /مل للفطر 

5كيزتر
أيام، مقارنة بمعاملة المقارنة  9.11حي  بلغت الفتر   P. farinosusبو /مل للفطر  41
( من ان فتر  و إ البيا لحشرات 4995يوماً، والتي اتفقت نتا جها مإ ما وجده علي ) 35.67والبالغة

نما اكر محمد يوماً، بي 35.61يوماً، وبمعدل بل   21.11ال   49.11السونة في المختبر تراوحت ما بين 
 يوماً. 22.51( ان فتر  و إ البيا في الحقول تبل  3111)
5بتراكيز )معاملة اكور تزاوج انا  مإ لوحظ عند  فترة ما بعد وضع البٌض: -ز

41 ،6
41 ،7

8و 41
41  )

(، عدم وجود فروقات معنوية في معدل فتر  4، الجدول )P. farinosusو  B. bassianaبو /مل للفطرين 

 إ البيا النا  حشرات السونة باختالف معامالت تراكيز الفطرين انفي الاكر، وقد تراوحت ما بعد و
  5.67أيام، وكالك الحال لم تظهر فروقات اي اً في المعدل العام، والبالغة ) 6.22ال   1.11الفتر  ما بين 

التراكيز انفة الاكر للفطرين اما عند معاملة االنا  فقط ب ( أيام، للفطرين انفي الاكر، عل  التوالي. 1.75و
B. bassiana وP. farinosus( 3، الجدول ،)7تركيزين )لم يسجل اية فتر  عند المعاملة بال

8و 41
41 )

، وقد بلغت الفتر  عند التركيز P. farinosus ، وعند التركيز االخير للفطرB. bassianaبو /مل للفطر  
7
5زدادت فتر  ما بعد و إ البيا عند التركيزين )يوم، رم ا 4.67بو /مل، للفطر انف الاكر  41

41 
6و

( أيام، عل   2.11و 3.11، و)يوماً، لكل منهما 3.67حي  بلغت   B. bassiana( بو /مل للفطر 41
( 4995أيام. وقد وجد علي ) 6.22، مقارنة بمعاملة المقارنة، والبالغة فترتها P. farinosus التوالي، للفطر

أيام، في حين  1.71أيام، وبمعدل  8.11ال   2.11لبيا في المختبر تراوحت ما بين ان فتر  ما بعد و إ ا
كالك لم يسجل فروقات معنوية في المعدل  أيام. 2.11( ان هاه الفتر  في الحقول تبل  3111وجد محمد )

 4.22، اا بل  )P. farinosusو  B. bassianaلفطرين العام لفتر  ما بعد و إ البيا باختالف تراكيز ا
  ( يوماً، لكل منهما، عل  التوالي. 4.67و
(، تبايناً في معدل عمر انا  حشرات السونة عند معاملة الاكور 4يت ح من نتا   الجدول ) عمر االناث: -ح

5فقط بتراكيز )
41 ،6

41 ،7
8و 41

، ومعاملة P. farinosusو  B. bassiana( بو /مل للفطرين  41
8 ، وظهر االختالف وا حاً في معاملة تركيزيوما   28.22المقارنة والبالغة 

 .Bبو /مل للفطر  41

bassiana 7) تلفت معنوياً عن معامالت التركيزينيوماً والتي اخ 34.22، حي  بلغت
8و 41

( بو /مل  41
، ف الً عن معاملة المقارنة، وهاا االختالف ربما قد يرجإ ال  P. farinosusو  B. bassianaللفطرين 

مصابة تكون مصدر اصابة لالنا   ير المعاملة والسليمة عن طريئ التالمس بينهما. اما عند ان الاكور ال
، فقد ظهر تثرير معنوي P. farinosusو  B. bassianaمعاملة االنا  فقط بالتراكيز انفة الاكر للفطرين 

5)بالتراكيز للفطرين انفي الاكر وا ح 
41 ،6

41 ،7
8و 41

نا ، الجدول ( بو /مل في معدل عمر اال 41
(، حي  لم تسجل اية فروقات معنوية في عمر االنا  بتثرير التراكيز االنفة الاكر للفطرين، حي  تراوح 3)

  وقد درس  يوماً، 11.11يوماً، مقارنة بمعاملة المقارنة والبالغة 46.22ال   6.11عمر االنا  ما بين 

ŞımşekوYılmaz (4993 الصفات الحياتية لحشرات السونة ،)  في المختبر والحظ ان معدل عمر االنا
(، ان معدل 4995%، كما وجد علي )61( ورطوبة نسبية ˚م21-35يوماً عند درجة حرار  ) 65.11بل  

(، ان معدل عمر االنا  في الحقول بل  3111يوماً، بينما الحظ محمد ) 24.61عمر االنا  في المختبر بل  
معنوية في المعدل العام لعمر االنا  عند استخدام تراكيز الفطرين يوماً. كالك لم تظهر اية فروقات  16.67

B. bassiana وP. farinosus ( يوماً، لكل منهما، عل  التوالي 41.13و 41.11حي  بلغت ). 
(، ان معدل عمر اكور بالغات حشرات 4يت ح من نتا   التحليل االحصا ي، الجدول ) عمر الذكور: -ط 

5تراكيز )السونة، عند معاملتها ب
41 ،6

41 ،7
8و 41

 .Pو  B. bassiana( بو /مل  للفطرين  41

farinosus ا(نفةالاكور باختالف التراكيز  أعمار، قد تثرر بشكل كبير، وظهرت فروقات معنوية في معدل 
، كما لوحظ وجود عالقة عكسية بين 1.15الاكر المستخدمة، حسب اختبار دنكن، وعند مستوى احتمال 

8معدل لعمر الاكور عند معاملتها بتركيز  أدن كيز المستخدمة وعمر الاكور، حي  سجل زياد  الترا
41 

( أيام، لكل منهما، عل  التوالي،  7.11و 5.22والبالغة ) P. farinosusو B. bassianaبو /مل للفطرين 
7تلتها معاملة تركيز 

ل منهما، عل  ( أيام، لك 41.11و 9.67بو /مل للفطرين انفي الاكر حي  بلغت ) 41
5معدل لعمر الاكور، سجل عند تركيز  أعل  أماالتوالي، 

والبالغة   P. farinosusبو /مل للفطر  41
(، ان 4993) Yılmazو Şımşekيوماً. وقد وجد  47.22يوماً، مقارنة بمعاملة المقارنة والبالغة  45.11

عمر الاكور في المختبر بل   ان، (4995يوماً، والحظ علي ) 21.11معدل عمر الاكور في المختبر بل  
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كما لم  يوماً. 29.62عمر الاكور المتشتية في الحقول بلغت  ان(، 3111يوماً، كما الحظ محمد ) 46.21
 B. bassianaتظهر اختالفات معنوية في المعدل العام لعمر الاكور المعاملة عند استخدام تراكيز الفطرين 

فقط،  اإلنا بالنسبة لمعاملة  أما( أيام، لكل منهما، عل  التوالي. 41.11و 41.93حي  بل  ) P. farinosusو
 .Bلفطرين فروقات معنوية في معدل عمر الاكور عند استخدام تراكيز ا أية(، لم تالحظ 3الجدول )

bassiana  وP. farinosus  وكالك الحال في المعدل اً يوم 41.22ال   48.22، التي تراوحت ما بين ،
 ( يوماً، لكل منهما، عل  التوالي.  46.67و 46.47)العام والبال  

 
THE EFFECTS OF TWO FUNGI  Beauveria bassiana (Bals.)Vuill. and 
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ABSTRACT 
     The results showed that the sporal suspension of both fungi Beauveria bassiana 

and Paecilomyces farinosus has affected the biological characteristic of adult Sunn 

pests Eurygaster integriceps Put.. The effect increased with the increasing of 

hydrous sporal suspension concentration, since it has been found that treating the 

males with (10
5
, 10

6
, 10

7
 and 10

8
) spore/ml of both fungi and crossing them with 

non-treated females, decreased the levels of number of eggs/female, oviposition 

period, and age of females and males, whereas it increased the percentage of the 

remained eggs in female body, the lowest mean number of eggs 10.33 egg/ female 

when used the two concentrations 10
7
 and 10

8 
of B. bassiana, also the lowest 

oviposition period, and age of males and females when used the last concentration 

10
8 

of the same fungi B. bassiana which reached 12.33, 5.33 and 21.33 day, 

respectively, also the percentage of remained eggs in female body increased which 

reached 66.07 %. When the females have been treated with the above mentioned 

concentration 10
8
 of B. bassiana and crossing them with non-treated males, it 

caused reducing the female age which reached 6 days, whereas it increased the 

percentage of remained eggs in female body which reached  100 %. 

Key words : Suun Pest, Eurygaster integriceps, Eggs, Femals, Males, Beauveria 

bassiana, Paecilomyces farinosus. 
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 :Eurygaster  (Hemiptera(. دراسات حياتية وسلوكية عل  حشر  السونة  4995علي، وند خالف ) 

Scutelleridae ) integriceps put.  ير، كلية التربية، العرائ، رسالة ماجست –اربيل  محافظةفي
 .صفحة 88، جامعة صالح الدين

 ،Eurygaster integriceps Put(. الوجود الموسمي لحشر  السونة 3111) أمينمحمد  سطمحمد، عبدالبا

دكتوراه، كلية التربية/  أطروحةالطبيعية لها في محافظة اربيل/ العرائ،  ا(عداءمإ المالحظات حول 

 .صفحة 071، ابن الهيرم، جامعة بغداد
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