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 Beauveria bassiana دور بعض المواد الحاملة والناشرة في القدرة االمراضية للفطرين 

(Bals.)Vuill. وPaecilomyces farinosus (Holm.) Brown & Smith   في الحشرات الكاملة
في مواقع السبات الشتوي) في جبل كاره( وفي حقل   Puton  Eurygaster integriceps  للسونة

 ة دهوكظفي محافحنطة 

 لزكين حجي عساف                                             سعاد ارديني عبدهللا
 والغابات الزراعة فاكولتي                                  كلية الزراعةقسم وقاية النبات /  

 دهوكجامعة                                              والغابات/جامعة الموصل
suaad53irdeny@yahoo.com                                              lazgeenassaf@yahoo.com 

  

 الخالصة
لسونة فيي جبيل كياروب وبرشيتينب هحيداها فيي الأرييف وهأير  فيي الحشرات الكاملة لوجد عند معاملة 
 Paecilomyces و Beauveria bassiana (Bals.)Vuillئي ألبييواا الريييرين الشييتا ب بييالمعلم المييا

farinosus (Holm.) Brown & Smith  5بتركيييز
بوا/مييل مييا ة ييافة المييواد الحامليية والناشيير   00
يوميا  مين  03بعيد  كانيت(ب هن هعلي  نسيبة قتيل توين)مسحوم الحليب وزيت الذر  والكلوكوز والدبس وماد  ال

 ت%ب كميا تروقي76.55ب عنيد ة يافة زييت اليذر  حييت بلغيت B. bassianaعلم الميائي للريير المعاملة بالم
%ب مقارنية بالرشية الأريريية التيي سيجلت نسيبة قتيل بلغيت 65.65الرشة الربيعية في ةعيا  نسبة قتل بلغيت 

ميائي ألبيواا يوما  مين المعاملية بيالمعلم ال 03بعد  كانتوجد هن هعل  نسبة قتل  فقد هما في الحقل %.60.04
 %.  44.45عند ة افة زيت الذر ب بلغت النسبة  B. bassianaالرير 
 .وب جبل كار Paecilomyces farinosusب  Beauveria bassiana: السونةب دالة كلمات

  
  06/4/2002 :وقبوله 2002/ 22/2 :تاريخ تسلم البحت

 المقدمة
في مواقيا تشيتيت ا )فيي اليت ل   E. integricepsنةالسوالريريات الممر ة لمكافحة حشر   تمداستأ       

والجبال( قبل هجرت ا ةل  الحقول وكذلك في بداية الربيا )في حقيول الحنيية والشيعير( فيي بدايية نزول يا مين 
نسيبة  قيد وصيلت (ب و2002واأيرونب  Moore) و (2002واأرونب  (Aquino de muro منايم تشتيت ا

بمعاملة المقارنية التيي تراوحيت نسيبة الميوت  % مقارنة43.00ي الحقل ال لسونة فللحشرات الكاملة لالموت 
المح ير  B. bassiana SPT22الرير المعاملية بي مين هييامب بعيد أمسية %52.00الي  20.00ميابين  في يا

الوقيييت الم ئيييم لمكافحييية حشييير  السيييونة بالمسيييببات  ةن(. 2002ب وآأيييرون (Reidبشيييكل مسيييحوم محبيييب 
ب وآأيرونبياركر )الحظ  وقد  ( ب2002ب وآأرون (Skinner ريا هو فصل الشتا الممر ة الريرية في سو

عييد   ةنب األولييي( اعتمييادا  عليي  االأتبييارات الحيوييية فييي المأتبيير والبيييت الب سييتيكي والعمييل الحقلييي 2004
 همياكنفيي  ةحيائييةكبيير  السيتأدام ا كعواميل مكافحية  ةمكانيية هظ يرتقد  B. bassianaعزالت من الرير 

نسيبة القتيل قيد  ةن ةلي  األولييةالنتيائ   وهشيارتالتشتية )مستح ر الحبيبي( وفي الحقل )مستح ر الزيتي( ب 
 B. bassianaالرير ةن( 0766ب Khachatouriansو Hegedus)%. الحظ 60.00من  هكثر ةل وصلت 

 ة يافة يياب لكين أارج الأ Lipaseالـ  ةنزيمينت   Yeast Extract Peptone Dextroseالنامي عل  بيئة 

الييـ  المركبييات التييي تحتييو  عليي  همييابكثيير ب  اإلنييزيمهييذا  ةنتيياجزيييت الزيتييون يعمييل عليي  حييت الرييير فييي 
Hydroly zuble  مثل الـTween الريير وااـيـهب ةن كميا  ف اليذكر.ـاني اإلنزيمشاي ــحد ما ن ةل تمنا  فإن ا 

B. bassiana  كوز امين واالسيتايل كلوكيوز اميين والنشيا وبعي  مواد غذائية مثل )الكلكوز والكل ةل تحتاج
 (.0776العالييية )احمييدب  الدهنييية( ف يي   عيين الحييرار  الم ئميية والريوبيية واألحمييا االمينييية  األحمييا 
 والحشيرات لمكافحية الحورييات B. bassiana  ( المعلم الزيتيي للريير2002ب وآأرون Moore)واستأدم 

( هبيواا 2002ب وآأيرون Reid)كيل مين سيوريا وتركيياب كميا اسيتأدم  فيي E. integricepsالكاملة للسيونة 
مألوييية مييا الييدأن وبصييور  محببيية لمكافحيية حشيير  السييونة فييي الحقييول. وب ييدف  B. bassianaالرييير 

 ةكميالفيي  ةنبات ياد من يا ابيواا الرييرين انريي اليذكر بعيد يمواد ناشر  وحاملة والتي تسيتر هف لالتعرف عل  
لتالي تقليل الكثافة العدديية لحشيرات السيونةب ف ي   عين تحدييد الوقيت الم ئيم لتيبييم عمليية عملية تيرل ا وبا

 المكافحة الحيوية لحشرات السونة في منايم التشتية وفي الحقل بعد هجرت اب وتقليل الكثافة العددية لحشرات
ةجيرا  هيذو  ارتأينياب ال يررالسونة في هماكن التشتية )جبل كارو( وفي الحقل وقبل و يع ا البيي  وةحيداث ا 

     الدراسة.
 

 البحت مستل من هيروحة الدكتوراو للباحت الثاني

mailto:suaad53irdeny@yahoo.com
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 مواد البحث وطرائقه
 .Eفي الحشرات الكاملة للسونة   P.  farinosusو   B.  bassianaاختبار القدرة االمراضية للفطرين 

integriceps :)التجربة برشتينب األول : )رشة  فقد تم تنريذ في مواقع السبات الشتوي)في جبل كاره
للجبل أريرية(ب في المستو  السرلي لجبل كاروب في الوقت الذ  تم فيه نزول الحشرات من المستو  العلو  

ب ةذ بلغ معدل 2003/ 00/ 5لوجب بتاريخ ثال  مواقا السبات الشتو  ) المستو  السرلي(ب وقبل سقوي ال
  بملمب عل  التوالي 005.40و  %42.20و  °م  05.25 األمياردرجات الحرار  والريوبة النسبية وكمية 

ا التشتية ال  الحقول بتاريخ والثانية: )رشة ربيعية(ب بعد ذوبان الثلوج وقبل مغادر  الحشرات الكاملة مواق
 و  %54.70و  °م  20.25 األميارب ةذ بلغ معدل درجات الحرار  والريوبة النسبية وكمية 2/5/2004

 Factorial RCBD نرذت تجربة عاملية في تصميم القياعات العشوائية الكاملةعل  التوالي. ملمب 002.20
لكل وحد  تجريبية حاوية عل  نباتات توجد تحت ا  2م0وبث ثة مكررات لكل معاملةب حيت تم تحديد مساحة 

 P. farinosusو B. bassianaحشرات كاملة للسونةب حيت رشت بمعلم ابواا كل من الريرين 
5بتركيز

بوا/مل ما ة افة مواد حاملة وناشر ب التي شملت: دبس العنب )محلي الصنا( وزيت الذر   00
%( 57% ودهون غير مشبعة 05)منشأو دولة اإلمارات العربية المتحد ب يحتو  عل ب دهون مشبعة 

معادن % و55% والكتوز 25% وبروتينات 26ومسحوم الحليب ) تركي الصناب يحتو  عل : دهن بنسبة 
بنسبة  Tween 80غم/ لترب وماد  التوين  00(ب وبواقا Searle%( وكلوكوز )بريياني المنشأ شركة 5

%ب وبشكل منررد لكل من اب اما معاملة المقارنة رشت بمعلم مائي لألبوااب حيت استأدمت مرشة 0.02
ب وغييت وحدات 2م0مل/  40لتر تم تعييرها قبل االستعمالب ورشت كل وحد  تجريبية بواقا  00سعة 

ملمب وهأذت البيانات عل  هساس النسبة المئوية لموت الحشرات  2.3التجربة بقماش شاش قير فتحاته 
يوما  من المعاملة. تم ةجرا  تحليل تجميعي لبيانات التجربتين ةحصائيا  03و  00ب 5ب 3ب 5الكاملة بعد 

ب بوساية الحاسب اآللي 0.03احتمال  وقورنت المتوسيات باأتبار دنكن متعدد الحدودب عند مستو 
 (.2002 بAnonymous)ب SASباستأدام برنام  

للسونة في الكاملة في الحشرات   P.  farinosusو   B.  bassianaاختبار القدرة االمراضية للفطرين 
بعد هجر  حشرات  2/2/2004التجربة في حقول كلية الزراعة/ جامعة دهوك بتاريخ  هجريت :حنطة حقل

. نرذت تجربة عاملية حسب تصميم القياعات العشوائية الكاملة سونة اآلتية من مواقا السبات باتجاو الحقولال
Factorial RCBD  كاملةالحشرات الوبث ثة مكررات لكل معاملةب حيت تم و ا كل أمسة هزواج من 

( سم 60×20×20) ياس)تم هأذها من التربية المأتبرية( عل  نباتات حنية غييت بقرص من هيكل أشبي ق
ب تمت ت يئة معلم من ابواا كل من الريرين ملم لمنا هروب الحشرات2هبعاد فتحاته  الشاشمغي  بقماش 
B. bassiana   وP. farinosus   5بتركيز

بوا/مل ما ة افة مواد حاملة وناشر  شملت: )الدبس  00
منررد  بشكل% و0.02التوين بنسبة غم/لتر وماد  00وزيت الذر  ومسحوم الحليب والكلوكوز(ب وبواقا 

ب حيت استأدمت مرشة كل من الريرين انري الذكر ألبواالكل من اب اما معاملة المقارنة فرشت بمعلم مائي 
 04وحد  تجريبية ) مل/02.20تم تعييرها ورشت وحدات التجربة بواقا  لترب 0.3يدوية صغير  سعة 

يوما  من  03و 00ب 5ب 3ب 5وية لموت الحشرات الكاملة بعد كبسة(ب واأذت البيانات عل  هساس النسبة المئ
. %5.40±33.33وريوبة نسبية  ˚م2.20±05.70درجة حرار  حيت هجريت التجربة عند معدل  المعاملةب

تم تحليل البيانات ةحصائيا وقورنت المتوسيات باستأدام اأتبار دنكن متعدد الحدود عند مستو  احتمال و
 (.2002ب Anonymous) ب SAS باستأدام برنام آللي بوساية الحاسب ا 0.03

 
 النتائج والمناقشة

في  في الحشرات الكاملة للسونة  P. farinosusو  B. bassianaاختبار القدرة االمراضية للفطرين 
وجود فروقات معنوية في معدل نسبة قتل (ب 0اظ رت نتائ  التجربةب الجدول ) مواقع السبات )جبل كاره(:

5بتأثير تركيز  سونةلل ةكاملالالحشرات 
ب ما P. farinosusو  B. bassianaلكل من الريرين  بوا/مل 00

  ةل  توينالمواد الناشر  والحاملة التي شملت: مسحوم الحليب وزيت الذر  والكلوكوز والدبس وماد  ال ة افة
كل من  ة افةمعاملة عند هيام من ال 5نسبة قتل بعد  هعل  B. bassianaمعلم هبواغ ماب وقد سجل الرير 
ب عل  التواليب %40.30و 43.00هبواغهب حيت بلغت نسبة القتل  معلم ةل زيت الذر  ومسحوم الحليب 

 34.05ب 35.65هبواغهب ةذ بلغت النسبة  معلمال   توينالتلت ا عند ة افة كل من الكلوكوز والدبس و
عند   P. farinosusلقتل التي سبب ا الرير ب عل  التواليب والتي لم يأتلف معنويا  عن نسب ا%32.45و

ب عل  التواليب %32.65و 35.55ا افة مسحوم الحليب وزيت الذر  ال  معلم هبواغهب ةذ بلغت النسبة 
 %ب والتي25.30ما ا افة الكلوكوزب بلغت   P. farinosusوسجل ادن  نسبة قتل عند رش هبواا الرير 

 (بتوينسببت ا هبواا الرير انف الذكر عند ا افة كل من )الدبس واللم تأتلف معنويا  عن نسب القتل التي  
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0القدر  االمرا ية للريرين  (:0الجدول )
B. bassiana  2و

P. farinosus للسونة في  ةفي الحشرات الكامل

 جبل كارو.
Table (1): The pathogenecity of B. bassiana

1
  and P.  farinosus

2
 on the adults of the 

Sunn Pest in Gara mountain. 

 المواد الناشر  والحاملة
Bearers and 

spreading materials 

 الرير
Fungi 

 لسونة الحشرات الكاملة ل% لقتل 
   Mortality% of Sunn Pest  

 هيام 5بعد 
3 days 

after 

 هيام 3بعد 
5 days 

after 

 هيام 5بعد 
 7 days 

after  

 00بعد 

 هيام
10 days 

after 

 03عد ب

 يوم
15 days 

after 

 مسحوم حليب
 Milk powder 

0 40.30ab 65.05a 65.30 a 72.30 a 75.47 a 

2 35.55cd 40.65de 47.00c 56.45cd 64.55b 

 زيت الذر 
Corn oil 

0 43.00a 63.55a 65.30 a 72.65 a 76.55 a 

2 32.65cd 43.55cd 50.45c 56.45cd 67.00b 

 كلوكوز
Glucose 

0 35.65bc 45.65 c 57.55 b 62.00 bc 70.05 b 

2 25.30e 32.05f 42.00cd 47.00e 55.30c 

 دبس
Sub of date plum 

0 34.05bcd 53.05 b 60.30 b 63.55 b 70.45 b 

2 30.05de 37.05e 40.55d 47.00e 56.55c 

 توين
Tween 

1 32.45bcd 45.65cde 46.55c 55.05 de 56.55 c 

2 22.55e 35.05f 35.55de 40.45f 46.45d 

 مقارنة 
Control 

1 22.55e 30.55 f 35.55 e 35.30 f 45.55e 

2 25.45e 27.65f 32.00e 34.55f 45.00e 

 الرشة الربيعية 
Spring spray  

0 35.30a 52.22a 55.67a 65.56a a66.22 

2 27.22b 37.22b 42.22b 50.40c 57.22b 

 أريريةالرشة ال
 Autumn spray  

0 33.67a 47.45a 52.26a 56.45b 63.26a 

2 24.52b 32.52c 40.22c 43.65d 52.65c 

 الرشة الربيعية
Spring spray 

35.23a 43.65a 50.34a 55.47a 65.65a 

 الرشة الأريرية
Autumn spray 

30.50a 42.07b 45.23b 52.23b 60.04b 

B.bassiana 34.36a 50.72a 54.06a 60.22a 64.53a 

P.farinosus 25.75b 35.06b 42.52b 46.52b 55.02b 
وجد بين ا فروم معنوية حسب اأتبار دنكن متعدد الحدود عند مستو  احتمال ي ال عموديا * القيم المتبوعة باحرف متشاب ة

0.03. 
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. 

 
ب 30.05ب حيت بلغت نسب القتل B. bassianaو  P. farinosusف    عن المعلم المائي للريرين 

سجل اعل  نسبة قتل  B. bassianaكما بينت النتائ ب ان الرير  ب عل  التوالي.%22.55و 25.45ب 22.55
هبواغهب  معلمعاملة عند ا افة زيت الذر  ومسحوم الحليب ال  هيام من الم 3لكام ت حشر  السونةب بعد 

ب عل  التواليب تلت ا نسبة القتل عند ا افة الدبس ألبواا الرير انف %65.05و 63.55حيت بلغت النسبة 
%ب والتي 45.65هبواغه فقد بلغت النسبة  معلمعند ا افة الكلوكوز ل هماب %53.05 ةالذكرب ةذ بلغت النسب

عند ا افة زيت الذر  والبالغة  P. farinosusهبواا الرير  معلممعنويا  عن تأثير نسبة القتل للم تأتلف 
ةذ بلغت  P. farinosusللرير  لوحدو )مقارنة( المائي معلم%ب وسجلت ادن  نسبة قتل عند رش ال43.55
 افة الكلوكوز ب والتي لم تأتلف معنويا  عن نسبة القتل التي سبب ا الرير انف الذكر عند ا27.65%

ب %30.55و 35.05ب 32.05حيت بلغت النسبة  B. bassianaالمائي للرير  معلمب ف    عن التوينوال
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نسبة قتل عند  هعل سجل  B. bassianaهيام من المعاملةب ال  ان الرير  5عل  التوالي. وتشير النتائ  بعد 
تلت ا نسبة القتل لكل من ما %ب 65.30هبواغه وبلغت  معلم ةل زيت الذر  ومسحوم الحليب  ة افة

هبواغه وبنسبة بلغت  معلمللحشرات الكاملة باستأدام الرير انف الذكر عند ا افة الدبس والكلوكوز ال  
عند ا افة  P. farinosusم نسبة القتل للحشرات عند استأدام الرير ثب عل  التواليب %57.55و 60.30

ال  معلم هبواغهب حيت بلغت  توينماد  ال ة افةعند  B. bassianaزيت الذر  ومسحوم الحليبب والرير 
 المائي معلمنسبة قتل في حالة رش ال هدن ب عل  التواليب وسجلت %46.55و 47.00ب 50.45 النسب
ب عل  التوالي. %32.00و 35.55ةذ بلغت  P. farinosusو B. bassianaلكل من الريرين  لوحدو

هبواا  معلمزيت الذر  ومسحوم الحليب ال   ة افةالمعاملةب عند هيام من  00قتل بعد الوازدادت نسبة 
عند رش هبواا الرير في ذلك ب عل  التواليب تلت ا %72.30و 72.65ب لتصل ال  B. bassianaالرير 

ب عل  %62.00و 63.55نسبة حيت بلغت الهبواغه  معلم ةل ا افة الدبس والكلوكوز انف الذكر ما 
حيت كانت ما ا افة زيت الذر  ومسحوم الحليب  P. farinosusا الرير هبوا معلمرش  ما التوالي

المعلم المائي ألبواا كل من وسجلت ادن  نسبة قتل للحشرات عند رش لكل من ماب %ب 56.45نسبة ال
ب عل  التوالي. %35.30و 34.55 ب حيت بلغت النسبةلوحدو B. Bassianaو P. farinosusالريرين 

يوما  من المعاملةب وعند ة افة زيت الذر  ومسحوم  03تصل ةل  هعل  قيمة ل اب بعد وازدادت هذو النسبة ل
التواليب تلت ا نسبة القتل عل  ب %75.47و 76.55حيت بلغت  B. bassianaهبواا الرير  معلمالحليب ةل  

سحوم عند ة افة زيت الذر  وم P. farinosusللرير انف الذكر عند ة افة الدبس والكلوكوزب والرير 
ب عل  التواليب مقارنة بمعاملة %64.55و 67.00ب 70.05ب 70.45الحليبب ةل  معلم هبواغهب ةذ بلغت 

سجلت ادن  نسبة قتل  حيت B. bassiana و   P. farinosusالمعلم المائي لوحدو لكل من الريرين    
وم الحليب احتلتا ب عل  التوالي. نستنت  مما سبم ان مادتي زيت الذر  ومسح%45.55و 45.00بلغت 

 .Pالمرتبة األول  في احدات اعل  نسبة قتلب حيت استرادت من ا هبواا الريرين 
farinosus  و B. bassiana  السيما هبواا الرير األول بعد ةنبات ا(ب في النمو عل  سيح جسم الحشرات(

ا يترم ما ما وجدو باركر وآأرون الكاملة للسونة ونجاح عملية التيرل علي ا والتأثير في كثافت ا العدديةب وهذ
( اعتمادا  عل  االأتبارات الحيوية التي هجروها في المأتبر والبيت الب ستيكي والعمل الحقلي األولي 2004)

قد هظ رت ةمكانية كبير  الستأدام ا  B. bassianaهن عد  عزالت من الرير  اعل  حشر  السونةب ووجدو

 لتشتية )مستح ر الحبيبي( وفي الحقل )مستح ر الزيتي( ب وهشارتكعوامل مكافحة ةحيائية في هماكن ا
( في 2003) Puو Fengكما الحظ  %.60.00نسبة القتل قد وصلت ةل  هكثر من  هن ةل  األوليةالنتائ  

قد حسن من تأثير تيرل الرير انف  B. bassianaالصينب ةن ة افة الزيت ال  المعلم المائي ألبواا الرير 
ان ادن  نسبة قتل اظ رت النتائ  . Nilaparvata lugensوريات العمر الثالت للحشر  الذكر عل  ح

ماد   ة افةيوما  وعند  03ال   5لسونة قد سجلت بعد فتر  من تعري  ا تراوحت من لحشرات الكاملة لل
المعلم  تلت ا نسبة القتل عند رش B. bassiana و P. farinosusمعلم هبواا كل من الريرين   ةل  توينال

( اللذين وجدا ان 0766) Khachatouriansو Hegedusالمائي ألبواا الريرين انري الذكرب وهذا يترم ما 
 Lipaseتمنا ال  حد ما نشاي انزيم الـ  توينمثل ماد   Hydroly zuble ـالمركبات التي تحتو  عل  ال

لرير انف الذكر عل  ةفراز هذا ووجدا عند ة افة زيت الزيتون حرز ا بB. bassianaالذ  يررزو الرير
 Proteaseاإلنزيمب الذ  يشترك ما ةنزيمات هأر  تررزها الريريات الممر ة للحشرات مثل 

 .Bالأترام جدار جسم الحشرات وةكمال عملية التيرل.  هما بالنسبة لتأثير كل من الريرين  Chitinaseو

bassiana و P. farinosus لسونة في كل من الرشة الربيعية حشرات الكاملة لالقتل نسبة في المعدل العام ل
معدل عام لنسبة سجل  B. bassiana(ب ةن الرير 0 بالجدول)والرشة الأريريةب فقد هظ رت نتائ  التجربة 

بلغت  P. farinosusاعل  مما هي عليه بالنسبة للرير هيام  5بعد الأريرية وقتل في كل من الرشة الربيعية 
نسبة قتل  P. farinosus الرير هعي وبدون فارم معنو  بين ما. وقد  ب عل  التواليب%33.67و 35.30
هيام من المعاملةب فقد  5و  3ب لكل من الرشتينب عل  التوالي. وكذلك الحال بعد %24.52و 27.22بلغت 

سونة في في الرشتين الربيعية والأريرية هعل  معدل لنسبة قتل كام ت حشر  ال B. bassianaسجل الرير 
ب عل  التواليب تلت ا نسبة القتل عند %52.26و 55.67 و %47.45و 52.22منايم التشتيةب حيت بلغت 

ب عل  التواليب ثم %42.22و 37.22في الرشة الربيعيةب حيت بلغت النسبة  P. farinosusاستأدام الرير 
ب عل  %40.22و 32.52والبالغة  النسبة المئوية للقتل عند استأدام الرير انف الذكر في الرشة الأريرية

ب اعل  نسبة قتل في الرشة الربيعيةب B. bassianaهيام من المعاملةب فقد سجل الرير  00التوالي. اما بعد 
ب تلت ا الرشة الأريرية للرير P. farinosusم الرشة الربيعية للرير ثتلت ا الرشة الأريرية للرير انف الذكرب 

ب عل  التوالي. وقد ازدادت هذو النسبة %43.65و 50.40ب 56.45ب 65.56 انف الذكرب وبنسبة قتل بلغت
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في الرشة  B. bassianaب عند استأدام الرير %63.26و  66.22 ةل يوما  من المعاملة لتصل  03بعد 
والبالغة  P. farinosusالربيعية والرشة الأريريةب عل  التواليب تلت ا نسبة القتل في الرشة الربيعية للرير 

%. هما بالنسبة لتأثير الريرين انري 52.65%ب ثم الرشة الأريرية للرير انف الذكر وبنسبة بلغت 57.22

الذكر ما المواد الناشر  والحاملة مجتمعةب في كل من الرشتين الربيعية والأريريةب فقد ظ ر من نتائ  
حشرات السونة بالمسببات  (ب ان الرشة الربيعية كانت المر لة عند تيبيم برنام  لمكافحة0الجدول )

الممر ة في منايم التشتيةب حيت سجل هعل  معدل في نسبة قتل كام ت حشر  السونةب وازدادت  يةالرير
يوما ب لكن لم تظ ر هية فروقات معنوية بين الرشة الربيعية  03ال   3هذو النسبة بتقدم فتر  التعري  من 

هيام من المعاملةب حيت بلغت النسبة  5كاملة للسونة وبعد والأريرية في النسب المئوية لقتل الحشرات ال
ب 5ب 3ب عل  التواليب في حين تروقت نتائ  الرشة الربيعية في ةعيا  هعل  نسبة قتل بعد %30.50و 35.23

ب عل  التواليب لكن تدنت النسبة في الرشة %65.65و 55.47ب 50.34ب 43.65يومب ةذ بلغت   03و 00
 تأثير ةل يرجا ذلك وقد  ب عل  التواليب%60.04و 52.23ب 45.23ب 42.07سبة قتلالأريرية حيت بلغت ن

ةذ بلغ معدل  بالرشتينأ ل تلك التي اأتلرت الساقية  األمياردرجات الحرار  والريوبة النسبية وكمية 
ب °م05.25ملم و  002.20ب %54.70ب °م 20.25درجات الحرار  والريوبة النسبية وكمية األميار 

( الذين ذكروا بان 2002وآأرين ) Skinnerوهذا ال يترم ما ملمب عل  التواليب  005.40ب  42.20%

الريرية الممر ة في سوريا هو فصل الشتا . كما بين  الوقت الم ئم لمكافحة حشر  السونة بالمسببات
بة قتل كام ت في المعدل العام لنس P. farinosusتروم عل  الرير  B. bassiana(ب ان الرير 0الجدول )

ب 34.36يوما ب حيت بلغت النسبة للرير األول  03و 00ب 5ب 3ب 5بعد فتر  تعري   حشرات السونة
 46.52ب 42.52ب 35.06ب 25.75ب عل  التواليب وللرير الثاني %64.53و 60.22ب 54.06ب 50.72

 ب عل  التوالي.%55.02و

للسونة  في  كاملة في الحشرات ال  P. farinosusو  B. bassianaاختبار القدرة االمراضية للفطرين 
الحشرات الكاملة ب وجود فروقات معنوية في معدل نسب قتل اإلحصائياظ رت نتائ  التحليل  :حنطة حقل
 B. bassiana  هبواا كل من الريرين معلملسونة في الحقل باأت ف المواد الناشر  والحاملة الم افة ال  ل
 5للسونة بعد  كاملةاعل  نسبة قتل للحشرات ال  B. bassianaسجل الرير (ب و2الجدول ) P. farinosusو

ب تلت ا نسبة القتل للريرين انري الذكر %4.45هبواغهب بلغت  معلمالدبس ال   ة افةهيام من المعاملةب عند 
ةذ ب  P. farinosusالرير هبواا  معلم ةل  توينال كذلك عند ة افة ب وزيت الذر  والكلوكوز ة افةعند 
 ة افةما  B. bassiana%ب لكل من مب في حين لم تسجل اية نسبة قتل عند استأدام الرير 5.55بلغت 

عند ة افة مسحوم الحليب  P. farinosusكذلك ما الرير وهبواغهب  معلمال   توينمسحوم الحليب وال
. كما بينت نتائ  P. farinosusو  B. bassiana المائي لكل من الريرين معلمهبواغه وال معلموالدبس ةل  

 .Bهيام من المعاملةب حيت سجل الرير  3التجربةب وجود فروقات معنوية بين المعام ت والمقارنة بعد 

bassiana   هبواغه وبنسبة بلغت  معلمهعل  نسبة قتل للكام ت عند ة افة زيت الذر  والدبس ةل
أدام الرير انف الذكر وعند ة افة الكلوكوز %ب تلت ا نسبة القتل للحشرات الكاملة للسونة عند است00.00

%ب لكل 4.45عند ة افة الدبس ةل  معلم هبواغهب ةذ بلغت النسبة  P. farinosusهبواغهب والرير  معلمل
عند ة افة  P. farinosusوالرير  توينعند ة افة مسحوم الحليب وال B. bassianaمن ماب ثم الرير 

األبوااب ف    عن المعلم المائي للرير انف  معلمال   توينوال مسحوم الحليب وزيت الذر  والكلوكوز
التي لم B. bassiana   المائي للرير  معلم%ب لكل من مب مقارنة بمعاملة ال5.55الذكرب ةذ بلغت النسبة 

هيام من المعاملة لتصل ال   5. كما ازدادت نسبة قتل كام ت حشر  السونة بعد تظ ر اية نسبة قتل للكام ت
ب تلت ا نسبة القتل للحشرات الكاملة عند B. bassianaهبواا الرير  معلم% عند ة افة الزيت ةل  25.55

هبواغهب وقد بلغت نسبة القتل  معلماستأدام هذا الرير بإ افة مسحوم الحليب والكلوكوز والدبس ال  
وقد بلغت نسبة القتل هبواغهب  معلمعند ة افة الدبس ال   P. farinosus%ب لكل من مب والرير 04.45
واعيت نسبة قتل   B. bassianaالمائي للرير  معلم%ب بينما سجلت هدن  نسبة قتل عند استأدام ال05.55
هيام من المعاملة ةل   00. ووصلت نسبة قتل بالغات حشرات السونة في الحقلب بعد %5.55بلغت 
ب تلت ا نسبة القتل B. bassianaالرير هبواا  معلم%ب وذلك عند ة افة زيت الذر  والكلوكوز ةل  50.00

عند  P. farinosusهبواغهب والرير  معلمةل   توينالتي هحدث ا الرير انف الذكر عند ة افة الدبس وال
ب لكل من مب بينما سجلت هدن  %20.00و 20.00ب 25.55هبواغهب ةذ بلغت النسبة  معلمة افة الدبسب ةل  
هبواغه ف    عن المعلم  معلمةل   توينافة مسحوم الحليب والعند ا  P. farinosusنسبة قتل للرير 
 ام ت بعدــبة قتل الكــ%ب لكل من م. وقد ازدادت نس05.55وبنسبة قتل بلغت  B. bassianaالمائي للرير 

هعل  نسبة قتل عند ة افة  زيت الذر  والكلوكوز  B. bassianaيوما  من المعاملةب حيت سجل الرير  03
 ب لكل من مب تلت ا نسبة القتل للكام ت%34.45و 45.55ب 44.45هبواغهب ةذ بلغت النسبة  معلم والدبس ال 
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الحشرات الكاملة للسونة في  في  P.  farinosusو  B. bassianaالقدر  االمرا ية للريرين  (:2)جدول ال

 .حنية حقل
Table (2): The pathogenecity of  B. bassiana and P. farinosus on the adults of the 

Sunn Pest in wheat field. 

المييييييواد الناشيييييير  
 والحاملة

Bearers and 

spreading 

materials 

 الرير
Fungi 

 لسونةل لكاملة%الحشرات ا
  Mortality%  of Sunn Pest  

 هيام 5بعد 
3 days 

after 

 هيام 3بعد 
5 days 

after 

 هيام 5بعد 
7 days after 

 هيام 00بعد 
10 days 

after 

 يوم 03بعد 
 15 days 

after 

 مسحوم حليب
 Milk powder 

0 0 b 5.55ab 04.45ab 20.00ab 30.00ab 

2 0 b 5.55ab 00.00bc 05.55b 25.55bcd 

 زيت الذر 
Corn oil 

0 5.55ab 00.00a 25.55a 50.00a 44.45a 

2 5.55ab 5.55ab 00.00bc 04.45ab 30.00ab 

 كلوكوز
Glucose 

0 5.55ab 4.45 ab 04.45ab 50.00a 45.55a 

2 5.55ab 5.55ab 00.00bc 04.45ab 35.55ab 

 دبس
Sub of date 

plum 

0 4.45a 00.00a 04.45ab 25.55ab 34.45a 

2 0 b 4.45ab 05.55abc 20.00ab 24.45abc 

 توين
Tween 

0 0 b 5.55ab 00.00bc 20.00ab 55.55bcd 

2 5.55ab 5.55ab 4.45bc 05.55b 55.55bcd 

 مقارنة
Control 

0 0 b 0 b 5.55c 05.55b 25.55d 

2 0 b 5.55ab 4.45bc 04.45ab 24.45cd 

B.bassiana 2.22a 3.34a 02.22 a 22.55 a 26.67a 

P.farinosus 0.45a 5.66a 7.22b 04.00b 22.22b 
ب اأتبار دنكن متعدد الحدود عند مستو  احتمال وجد بين ا فروم معنوية حسي ال عموديا * القيم المتبوعة باحرف متشاب ة

0.03. 
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. 

 
 B. bassianaاغهب والرير  هبو معلمعند ة افة  الكلوكوز وزيت الذر   ل P. farinosusباستأدام الرير 

ب لكل من مب %30.00و 30.00ب  35.55هبواغهب حيت بلغت النسبة  معلمعند ة افة مسحوم الحليبب ةل  
%. ي حظ مما سبم 25.55وبنسبة قتل بلغت  B. bassianaالمائي للرير    معلموادن  نسبة قتل سجلت لل

ب حيت ازدادت P. farinosusو  B. bassianaلريرين ان المواد الحاملة والناشر  تسببت في زياد  كرا   ا

المائي للريرين انري الذكرب والتي  معلمالسونة عند ة افة هذو المواد مقارنة بمعاملة ال كام تنسبة قتل 
 B. bassiana( الذ  هو ح هن هبواا الرير0776)سجلت هدن  نسبة قتلب وهذا يترم ما ما ذكرو هحمد 

سليوم ف    عن احتياجه ةل  مواد يئمة والريوبة العالية إلنبات هبواغه ولتكوين المايحتاج ال  الحرار  الم 
غذائية لكي تستكمل نموها مثل  الكلكوز والكلكوز امين واالسيتايل كلوكوز همين والنشا وبع  األحما  

الريرين انري الذكر يوما  من المعاملةب ان  03االمينية واألحما  الدهنية. كما وهظ رت نتائ  التجربة بعد 

قد استرادا وبشكل كبير من المواد الناشر  والحاملة والسيما الزيت ثم الكلوكوز والدبس والتي ادت ال  سرعة 
في نموو عل  سيح جسم حشرات السونة وةكمال عملية تيرله علي ا وبالتالي تسبب في احدات الزياد  في 

 Cylas( حيت وجدواب ان نسبة قتل حشرات الـ 2000وآأرين ) Yasudaنسبة القتلب وهذا يترم ما 

formicarius   من زيت الذر  ةل  عالم األبواا للرير 00ازدادت عند ة افة % B. bassiana  مقارنة
محملة عل  الدأن  B. bassiana ( هبواا الرير2002وآأرون ) Reidبالعالم المائي لهب واستأدم 

( ان المعلم الزيتي 2004قولب كما الحظ باركر وآأرون )وبصور  محببة لمكافحة حشر  السونة في الح
قد هظ رت ةمكانية كبير  الستأدام ا كعوامل مكافحة ةحيائية لمكافحة   B. bassianaلعد  عزالت من الرير

في المعدل  P. farinosusو  B. bassianaحشرات السونة في الحقول. هما بالنسبة للتأثير العام للريرين 
هيام من  3و 5حشر  السونة في الحقلب فقد لوحظ عدم وجود فروقات معنوية بين ما بعد   تكامالعام لقتل 
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 .Bب عل  التواليب لكن تروم الرير %5.66و 3.34ب  %0.45و 2.22المعاملةب حيت بلغت النسبة  

bassiana   ب %26.67و 22.55ب 02.22يوما  من المعاملةب حيت بلغت نسبة التيرل    03و 00ب 5بعد
  04.00ب  7.22 الذ  تسبب في  ةعيا  نسبة قتل بلغت  P. farinosusكل من مب مقارنة بالرير ل
الـ ب لكل من مب وهذا االأت ف قد يعود ال  قابلية كل من الريرين انري الذكر عل  ةنتاج ةنزيم %22.22و

Chitinase سم الحشرات ليتسن  الذ  يلعب دورا  هساسيا في عملية تحليل الكايتين الموجود في جدار ج
 (.0760ب Burgesللأيوي الريرية من اأتراق ا وةكمال عملية التيرلب )
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ABSTRACT 

The treatment of adults of Sunn Pest at the dormancy locations (Gara 

mountain) with two sprays the first at autumn and the second at winter with hydrous 

suspension of spores of  the both fungi (B. bassiana and P .farinosus) in a 

concentration of 10
7
 spore/ml after adding bearers and spreading materials (milk 

powder, corn oil, glucose sub of the date plum and tween 80), revealed that the 

highest percentage of adults killing of Sunn Pest after 15 days of applying the 

treatment with the suspension of B. bassiana fungi in the case of adding corn oil 

which reached 98.33%. The spring spray was superior upon the autumn spray in 

giving higher percentage of killing the adults  of Sunn Pest which recorded 

(83.83%), as compared with the autumn spray which recorded a percentage of 

killing estimated to be 80.06%. In the field, the highest killing of Sunn Pest adults 

recorded after 15 days of applying the treatment with the hydrous suspension of 

spores of B. bassiana fungus in the case of adding corn oil estimated at  

66.67%.                                                                                                                                                                                                                               
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