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 Research Paper (Biological Control: Insects)  (حشرات: مكافحة إحيائيةبحـوث )
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 صالملخ
لعزالت محلية من  Phthorimaea operculella /البطاطسحساسية بيض عثة درنات البطاطا. 2017. علي ياسين عليو نسرين حسين ، دمر هاشم نمور ،دالسعو

 .116-110(: 2)35ة النبات العربية، . مجلة وقاي Beauveria bassiana الفطر الممرض

  /البطااطسفراشة درناات البطاطاعلى بيض  .Beauveria bassiana (Bals.) Vuill الممرض للحشرات ة من الفطراإلمراضية لثالث عزالت محلي قدرةمالتم اختبار 
((Zeller operculella Phthorimaea  العزلة من الالذقية . أخذت العزالت(Bوايكاردا ) spt273  العزلة(Cودمشق )  العزلة(D).  10×1 كل عزلة:لتم استخدام التراكيز التالية 

4 ،1×10 

5 
 10×1و

 .ساعة ضمن حجرة مظلماة 24كذلك تّم اختبار إنبات العزالت بعد تحضينها لمدة . تّم رش بيض الشاهد بالماء المعقم، بينما /مل عن طريق رش البيض بالمعلق البوغيبوغة 6
 55، 67ت نباااإلوجود فروق معنوية في نسبة اإلنبات، حيث كان متوسط  . بينت النتائج%5±40ورطوبة نسبية  س◦2±28حرارة  منبر تتحت ظروف المخختبارات أجريت جميع اإل

 عند Cو Bالعزلتين وكلتا كما أظهرت نتائج اختبارات الحساسية وجود فروق معنوية في متوسطات النسب المئوية للفقس بين الشاهد  .على التوالي ،C و B، Dلكل من العزالت  %47و
 10×1التركيز 

للعزالت المحلية  حساسية العثةبيض لأن هذه الدراسة أظهرت . للشاهد %66.6 و D للعزلة %38.3على التوالي، مقابل العزلتين، لكلتا  %26.6و 3.18بمعدل  /ملبوغة 6
 طبيعية.بدرجات متفاوتة، مما يتطلب المزيد من الدراسات حول كفاءة العزالت الفعالة منها لمكافحة بيض الفراشة في الظروف ال B. bassiana للفطر

 اإلمراضية القدرة، اPhthorimaea operculella ،Beauveria bassianaعزالت سورية،  كلمات مفتاحية:

 

 1المقدمة

 

  Phthorimaea operculella /البطاااطسشااة درنااات البطاطاافر دتعاا
(Gelechiidae: Lepidoptera)  نتشار العالمية اإلواحدة من أهم اآلفات الحشرية

. حيث تضع األنثى البايض (23، 14) الباذنجانيةاتات العائلة ونب على البطاطا
رقات الفاقساة على األوراق والدرنات المكشوفة بالقرب من العيون، وتحفر الي

 إلاى تصالقد البطاطا المزروعة والمخزونة  اضرارًا على أنفاقًا فيها محدثة
ليب أسا توجدمما يستدعي مكافحتها في الحقل والمخزن.  ،(27، 25) 100%

العضاوية  من المكافحة بالمبيادات الحشاريةبدءًا  حة هذه اآلفةمكافلمتنوعة 
، الاى (19)المستخلصات النباتية المبيدات الطبيعية مثل  ، الى(13) المصنعة

بنجاح كل مان . كما استخدمت (13، 12، 6) استخدام النباتات المعدلة وراثيًا
مان فصاائل  والمفترسة، Braconiidae من عائلةاألعداء الحيوية المتطفلة 

Coccinellidae، Chrysopidae و Formicidae (11)المتطفلاة  ، والنيماتودا
  Steinernema carpocapsae، S. feltiae ،S. glaseri على الحشرات مثال

 . واسااتخدمت فااي العقااد Heterorhabditis bacteriophora (18) و
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 ية مان مجموعاةالممرضاات الفيروساكالبيولوجياة األخير المبيادات 
baculovirus (9)، والممرضاات الفطرياة مثال Beauveria bassiana  

(Hypocereales: clavicipitaceae)  (1 ،16). 
قدرة اإلمراضية لعزالت محلياة مان مدراسة ال إلى البحث هذاهدف 

راشة درناات على بيض ف Beauveria bassiana الممرض للحشرات الفطر
 القادرةوتحدياد العزلاة ذات افة من التراكياز عند مستويات مختلالبطاطا 

 . برتتحت ظروف المخ اإلمراضية األعلى على بيض اآلفة
 

 البحث وطرائقهمواد 
 

 تربية الحشرات
جمعت درنات بطاطا مصابة بفراشة درنات البطاطا من األساواق المحلياة، 

سم( مفروشة بالرمل الناعم  4530ووضعت ضمن أقفاص تربية زجاجية )
ة بفتحات تهوية. ربيت الفراشة ضمن األقفاص بكميات كبيرة، وغذيت مزودو

بعضها . زودت األقفاص باستمرار بدرنات جديدة %90على محلول سكري 
حارارة  عندبر تالمخفي  لتنشيط تربية الحشراتمصاب  بعضها اآلخرو سليم
 .%5±40، ورطوبة نسبية س˚ 28±2
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 البيضجمع 
جار ُحضرت ُححيث  ام حجر جمع البيض،باستخد يومالبيوض بعمر ت عُجم

مؤلفة من الحجرة  Maharjan (20.)باألسلوب نفسه الذي اتبعه وضع البيض 
لكرة قطنية مبللاة  عالقةمزود ب كغ 1سم( سعة  157مرطبان بالستيكي )

أزواج مان  ةساخم)ات إلى المرطبانالفراشات  تم إدخال .لسكريبالمحلول ا
مثبات المرطبانات بقماش موسلين نااعم  تقغلام ث ذكور وإناث(،الفراشات 
يمكن من خاللها جمع البيض يوميًا دون فتح  عادية ورقة القماش يعلوبمطاطة، 

المعلقة في  الكرة القطنيةعن طريق حقن  الفراشات باستمرار تّم تغذية .الحجرة
 .بالمحلول السكري المرطبان

 

 وتحضير المعلق البوغي مادة العدوى
 مان الفطار الممارض للحشاراتعزالت محلية  3بة استخدم في التجر

B. bassiana (1)جدول  طق مختلفة من سوريةمأخوذة من منا.  
 مساتنبتعلى  ونميت العزالت فة العزلرغمادة العدوى في  حضرت

MEA (Malt Extract Agar)  سم ووضعت في  9ضمن أطباق بتري بقطر
األطباق بعد حوالي . ُحصدت األبواغ من س˚ 25 حرارة عندحاضنة مظلمة 

ترشيح محتويات  ومن ثم تم لكل طبق مل ماء معقم 5 أسبوعين، وذلك بإضافة
مل ماء معقم أخرى فوق الشاش  5طبقات من الشاش. أضيف  3الطبق عبر 

لضمان نزول جميع األبواغ. واعتُبر الراشح الناتج هو المحلول األساس الذي 
 .%0.05ُأضيف له توين بمعدل 

باساتخدام مال  1.0كيز المحلول األساس لكل عزلة في تّم تحديد تر
ضُبطت التراكيز في العازالت و improved Neubauerشريحة عد األبواغ 

بوغة/مل. أما الشاهد فكان عبارة عن  610و 510، 410 الثالث لتكون كما يلي:
 .%0.05توين بمعدل ماء معقم مع 

 

 اختبار إنبات العزالت
إجراء اختبار انبات للعزالت الثالث في الظالم تحت  تّم ،الختبار حيوية األبواغ

. حيث أخذ %5±40س، ورطوبة نسبية ˚ 2±28حرارة  عند برتشروط المخ
بوغة/مل لكل عزلة ووزعت علاى ثاالث  410ميكرو ليتر من التركيز  5

آغار وغطيات -سم فيه بيئة آغار 5دفعات ضمن طبق بتري صغير بقطر 
فوق نقاط المعلاق، ثام غطيات  ائح زجاجيةالمكررات الثالثة بساترات شر

األطباق ووضعت في حجرة مظلمة. في اليوم التالي؛ تّم عد األبواغ المنتشة من 
بوغة تحت كل ساترة بعد تلوينها بأزرق القطن، ثم حسب متوسط نسب  100

 االنبات تحت الساترات الثالث في الطبق الخاص بالعزلة.
 

 الفطر بأبواغعدوى البيض 
 30بيضة بعمر يوم من بيوض فراشة درنات البطاطا، علاى  600وزعت 

أكاواب  9 بيضة/كوب. خصص لكل عزلة 20كوب كرتوني صغير بمعدل 
، 410أكواب لكل تركيز مادروس ) 3وزعت على ثالث مجموعات بمعدل 

 2 اأكواب للشاهد. تّم رش البيض با 3بوغة/مل(، كما ُخصص  610، 510
لبايض فاي أماا ا طة مرشة يدوية،ابوس مل من كل تركيز بحسب المعاملة

. %0.05ل من الماء المعقم و توين بتركيز م 2 بامكررات الشاهد فقد ُرّش 
ُغطيت بالموسلين النااعم  بعد إجراء المعامالت بمحاليل الرش داخل األكواب

، ورطوباة نسابية س˚ 2±28 نادفظت عجدًا وُأحكم إغالقها بالمطاط ثم ُح
40±5%. 

 

 المعاملالبيض طرق أخذ قراءات 
أيام لتسجيل عدد اليرقات الفاقساة فاي  6تم مراقبة فقس البيض يوميًا ولمدة 

المعامالت والشاهد، وحساب النسبة المئوية للبيض الفاقس وللبيض الميت وبعد 
لتساجيل  X10انتهاء الفقس؛ تًم فحص البيض غير الفاقس تحات التكبيار 

 المالحظات عليه من حيث التغُّير اللوني.
 

 تحليل البيانات
 :Abotte (2)باالعتماد على معادلة تم حساب نسب الموت المصححة 

 

 =النسبة المئوية للموت المصحح

 –النسبة المئوية للموت في الشاهد 

 100×  النسبة المئوية للموت في المعاملة

 النسبة المئوية للموت في الشاهد -100
 

 SPSSج التحليال االحصاائي وحُللت النتائج احصائيًا باستخدام برنام
أقال  اختبارحيث قورنت المعامالت الختبار معنوية الفروق بين المتوسطات ب

 . 0.05 احتمالعند مستوى   (LSD)فرق معنوي 
 

 

 ها.ت منعزلالتي مانن األومصادرها و B. bassianaمن الفطر الممرض للحشرات  عزالت محلية .1دول ج
Tabel 1. Native B. bassiana entomopathogenic fungal isolates and thier sources and isolation sites. 
 

 اسم العزلة
Isolate name 

 العزلة رمز
Isolate code المصدر  Source مكان العزل  Isolation site 

 الالذقية 
Latakia 

B الالذقية ،مرنز األعداء الحيوية 
Center for Natural Enemies, Latakia 

 في الالذقية بستان حمضيات من تربة
From a citrus orchard in Latakia 

 spt 273إيكاردا 
ICARDA spt273 

C 
 

 حلب، إيكاردا
ICARDA, Aleppo 

 بحلب معزولة من حشرات السونة
Isolated from suni pest from Aleppo 

 دمشق
Damascus 

 
D 

 دمشق ،مرنز التقانة الحيوية
Biotechnology Center, Damascus 

 بدمشق معزولة من حشرات السونة
Isolated from suni pest from Damascus 
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 النتائج
 

  لإلنباتالمئوية نسب ال
ساعة  24بعد أبواغ العزالت الثالث المختبرة إنبات نسب متوسطات تراوحت 

رق اوبف (%67نسبة انبات ) ىأعل Bالعزلة حققت . (2)جدول  %67و 47بين 
 التي  C والعزلة ،%55التي حققت نسبة انبات   D معنوي مع كل من العزلة

رق معنويًا في نسبة اإلنباات باين ا. هذا ولم يكن الف%48حققت نسبة انبات 
 .Cو  Dالعزلتين 

 
 للفطر ةالمحلي العزالتأبواغ  إلنباتالنسب المئوية متوسط . 2 جدول

bassiana .B ساعة من  24بعد  %5±40  ، ورطوبة نسبيةس◦ 2± 28 ندع

 ين.ضالتح
Table 2. Means of germination rates of native isolates of B. 

bassiana fungus at temperature 28±2◦C and relative humidity 

40±5%, 24 h after incubation. 
 

 Isolate name م العزلةاس

  النسبة المئوية لإلنبات

 (القياسي الخطأ±  )المتوسط

% Germination (Average ± 

SE) 

 B Lattakia B 67±5.77 a الالذقية

 D Damascus D 55 ±5.57 b دمشق

 C ICARDA C 47±4.33 bإيكاردا 

  LSD  14.46   أقل فرق معنوي قيمة

عنيد  ييا  ال تختلي  عين بعضيها معنو هنفسيالعميود فيي  نفسيها فالتيي يتبعهيا األحرطات المتوس

 .%5مستوى احتمال 
Means followed by the same letters in the same column are not significantly 

different at P=0.05 

 
  حساسية البيض

لوحظ انخفاض في معدل فقس البيض في كافة المعامالت عن الشاهد الاذي 
، إال أّن ذلك االنخفاض في معدل فقس البيض بالمقارنة %67 فقس ةحقق نسب

610لم يكن معنويًا إال عند المعاملة بالتركيز المرتفع ) مع الشاهد
بوغة/مل( من  

، B بالعزلةبالمعاملة  %18نسبة الفقس  كانتحيث  ،(3)جدول  Cو Bالعزلتين 
بينما لم يكن ذلك االنخفاض في نسبة الفقس معنويًا بين ، C في العزلة %27و

 بلغتوال حتى مع الشاهد حيث  هنفسوباقي المعامالت عند التركيز  Dالعزلة 
 510ازدادت نسبة الفقس عند المعاملة بالتركيز المتوساط ) .%38نسبة الفقس 

 عناد % 33حيث كانت  ،بوغة/مل 610بوغة/مل( عما هو عليه في التركيز 
عناد المعاملاة  %37و Dعند المعاملة بالعزلة  %42 و Bالمعاملة بالعزلة 

 .Cبالعزلة 
والتي أعلى نسب فقس  (بوغة/مل 4بالتركيز المنخفض ) حققت العزالت

مقابل  على التوالي، ،Cو B، D تالمعاملة بالعزال بعد %43و 45، 35 كانت
 الشاهد. في معاملة %67نسبة فقس 
حققت أعلى نسب موت مصححة على بيض  B زلةن العأالنتائج  تبين

العزالت  وأن D ثم العزلة C الفراشة وذلك بكافة التراكيز المدروسة تلتها العزلة

المدروسة حققت أعلى نسب موت مصححة للبيض لدى تطبيق التركيز المرتفع 
لكل من العازالت  %60و 42.5، 72.5بوغة/مل( حيث وصلت إلى  610) 
B ،D  وC 45و 37.5، 50.0لي، ثم انخفضت تلك النسب إلاى على التوا% 

 عناد تطبيقهاا باالتركيز المتوساط  ،على التاوالي ،للعزالت السابقة نفسها
 32.5، 47.5بوغة/مل(. بالمقابل كانت أقل نساب ماوت مصاححة  510)
وذلك عند تطبيقها بالتركيز  ،على التوالي Cو B ،Dلكل من العزالت  %35و

 . (3)جدول  بوغة/مل( 410)المنخفض 
 

 متابعة البيض غير الفاقس 
ظهر على عدد من البيض الميت )البيض غير الفاقس( الناتج عن المعاامالت 

حيث  ،داألسوبعض التغيرات اللونية من اللون الشفاف إلى األصفر أو  المختلفة
 %7و Dفي العزلة  %3يض الميت كانت النسب المئوية للبيض األسود من الب

عند المعاملة بالتركيز  (B)عزلة الالذقية في  %20 كانتفي حين  Cفي العزلة 
على  ،Dو Cو Bلكل من العزالت  %20و 8، 8 كانت النسبةبالمقابل  ،المرتفع
لكل من العزالت  %12و 9، 5 كانتعند المعاملة بالتركيز المتوسط و ،التوالي

B ،C وD، (4)جدول  عند المعاملة بالتركيز المنخفض ،يعلى التوال. 
 

 المناقشة
 

قدرة متمتلك  B. bassianaمن الفطر  المحليةالنتائج أن العزالت  أظهرت
موت ًا جيدة من الفراشة درنات البطاطا، فقد حققت نسبعلى بيوض ة إمراضي

ن جميع أوهذا يدل على مع وجود تباين بين العزالت المختبرة على البيض 
العدوى على بيض الفراشة، بالرغم من أن  إحداثزالت كانت قادرة على الع

ال تعتبر والتي  (%40أثناء إجراء التجربة كانت منخفضة ) الرطوبة النسبية
 فيإنبات األبواغ، وبالتالي أّثر سلبا  فيمما أّثر بدوره  مثالية لنمو الفطر

 طرففمن المعروف أن  الشراسة اإلمراضية للعزالت الفطرية.
B. bassiana  ةوحرار %100يحقق نموًا وانتاشًا مثاليًا بوسط رطوبته 

في  انخفضت نسب قتل البيض بعض الشيء عما جاء .(28) 25-30%
فبعد رش البيض بأبواغ  ،على فراشة درنات البطاطا هلفطر نفسل دراسة مشابهة

ى بوغة/مل نسبة قتل للبيض وصلت إل 510 حقق التركيز B. bassianaالفطر 
، (1) %5±80ورطوبة  س ◦1±25 عندبعد تحضين البيض المعامل  76%

 عند استخدام هذاتمع التركيز  %67لم تتجاوز في هذه الدراسة علمًا بأنها 
انخفاض إلى  ( ويمكن تفسير هذه الفروقات بأنها تعودBأفضل العزالت )

 بر وقت إجراء التجربة.تالرطوبة النسبية في المخ
تباين في إحداث العدوى على البيض بين العزالت من جهة أخرى إن ال

قدرتها على ممن حيث  المحلية في هذه الدراسة قد يعود إلى تباين حيوية األبواغ
نسبة األبواغ المنتشة هي النسبة التي يمكن اعتبارها اإلنبات، فمن المعروف أن 

قادرة ذا كانت إأبواغًا تتمتع بالحيوية والتي يمكنها أن تكون فعالة في المكافحة، 
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. فقد بينت النتائج المتعلقة بنسابة (21، 8) لحشرةلكوتيكل طبقة العلى اختراق 
رق ا)العزلة التي حققت أعلى متوسط نسبة إنتاش وبف Bإنبات االبواغ ان العزلة 

لديها فرصة أكبر في اختراق بيضة  (Cوإيكاردا  Dمعنوي مع عزلتي دمشق 
. هذا األمار واغ المنتشة على سطح البيضةالعائل وذلك بسبب زيادة عدد األب

بالمقارناة ماع مرتفعة على البايض  عدوى يمكنه أن يكون سببًا في إحداثها
، اللتان نتوقع منهما تقاربًا في احتمال إحداث المرض بناء على Dو Cالعزلتين 

 نسب اإلنبات. 
ان موت بيوض الفراشة في الدراسة الحالية قد يكون بسابب توقاف 

موت إلى الذي أدى بدوره بها تبادل الغازي بين البيضة والهواء المحيط عملية ال
بعض البيوض باللون االسود في المعامالت بعازالت الفطار  تلونوالبيض 
وذلك نتيجة نمو الهيفات الفطرية وميسليوم الفطار فاي الفتحاات  المختبرة

معظام أن البيضة في  سابقة راساتد بينت .(7)الموجودة على جدار البيضة 
بشكل يختلف من حشرة إلاى بأخاديد مجهرية الحشرات مغطاة بقشرة منحوتة 

تخدم كبواباة  توجد على القشرة بالقرب من النهاية األمامية فتحةحيث أخرى 
باإلضافة لوجود فتحات تهوية تسامح لدخول الحيوان المنوي أثناء اإلخصاب 

وقاد  .القليل من المااء بالتبادل التنفسي لألكسجين وثاني أكسيد الكربون وفقد
على بيض دودة قرون التبغ  تلك التفاصيل بدقة (29)وآخرون  Woodsدرس 

Mandoca sexta  تمتلئ كل تلك الفتحات باإلضافة للقشرة بهيفات الفطر حيث
مما يمنع التنفس ويتسبب بموت الجنين  الممرضةر وفي البيوض المصابة بالفط

  (.7) صابة بالفطر عقيمةتصبح البيوض الموبالتالي المتطور، 
 

 
 

  ندعند ترانيز مختلفة ع B. bassianaبعد المعاملة بعزالت الفطر الممرض  P. operculella متوسطات النسب المئوية لفقس بيض. 3 جدول

 .%5±40  ورطوبة نسبيةس ̊ ±2 28
Table 3. Means of hatching rates of P. operculella eggs after treatment by different isolates of the entomopathogenic fungus B. bassiana with 

different concentrations at temperature 28±2◦C and relative humidity 40±5%. 
 

 / التركيزالعزلة-المعاملة
Treatment- 

isolate/concentration 

  %البيض الفاقس

ي(القياسالخطأ ± متوسط ال)  

Hatching rate of eggs  

(Average ± SE) 

  % البيض الميت

(يالخطأ القياس± متوسط ال)  
% Mortality of eggs  

(Average± SE) 

لموت المصحح ا  
Corrected mortality  

 Control الشاهد

 

66.6±14.5 a 33.3±14.5 -- 

 بوغة/مل B/ 610عزلة 
Isolate B/106 conidia/ml  

18.3±1.6 b 81.6±1.6 72.5 

 بوغة/مل D/ 610 عزلة
Isolate D/ 106 conidia/ml  

38.3±13.0 ab 61.6±13.0 72.5 
 

 بوغة/مل C/ 610 عزلة
Isolate C/ 106 conidia/ml  

26.6±1.6 b 73.3±1.6 60.0 

 -- -- LSD 25.84  أقل فرق معنوي  قيمة

 بوغة/مل B/ 510 عزلة
Isolate B/ 105 conidia/ml  

33.3±10.9 a 66.6±10.9 50.0 

 بوغة/مل D/ 510 عزلة
Isolate D/ 105 conidia/ml  

41.6±6.6 a 58.3±11.5 37.5 

 بوغة/مل C/ 510 عزلة
Isolate C/ 105 conidia/ml  

36.6±6.6 a 63.3±6.6 45.0 

    

 بوغة/مل B/ 410 عزلة
Isolate B/ 104 conidia/ml  

35.0±17.5 a 65.0±17.5 47.5 

 بوغة/مل D/ 410 عزلة
Isolate D/ 104 conidia/ml  

45.0±13.2 a 55.0±13.2  

32.5 

 بوغة/مل C /410 عزلة
Isolate C/ 104 conidia/ml 

43.3±12.0 a 56.6±6.16 35.0 

    

 %5عند مستوى احتمال  ال تختل  عن بعضها معنويا   هنفسأحرف لمتشابهة في العمود التي يتبعها المتوسطات 
Means followed by the same letters in the same column are not significantly different at P=0.05 
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 ورطوبة نسبيةس ˚ 2±  28 ندع B. bassianaالمتلون والميت بعد المعاملة بعزالت مختلفة من الفطر الممرض  P. operculellaة لبيض متوسطات النسب المئوي. 4 جدول

40±5%. 
Table 4. Rates of discolored and dead P. operculella eggs following treatment with different isolates of the fungus B. bassiana with different 

concentrations at 28±2◦C and relative humidity 40 5%. 

 

 العزلة/ التركيز-المعاملة
Treatment- isolate/ 

concentration  

 البيض الميت الشفاف )%(

 الخطأ القياسي( ±)المتوسط 
Transparent dead eggs (%) 

Average ± SE) ) 

 البيض الميت األصفر )%(

 الخطأ القياسي( ±)المتوسط 
Yellow dead eggs (%) 

(Average ± SE) 

 البيض الميت األسود )%(

 الخطأ القياسي( ±)المتوسط 
Black dead eggs (%)  

(Average ± SE) 

 Control 78.0±8.82 19.0±6.66 0.0±0.00 الشاهد
 بوغة/مل B/ 610عزلة 

Isolate B/ 106 conidia/ml 

80.0±12.58 0.0±0.00 20.3±12.02 
 بوغة/مل D/ 610 عزلة

Isolate D/ 106 conidia/ml 

97.0±13.23 0.0±0.00 2.5±1.66 
 بوغة/مل C/ 610 زلةع

Isolate C/ 106 conidia/ml 

84.0±1.66 16±6.00 6.8±2.88 
 بوغة/مل B/ 510عزلة 

Isolate B/ 105 conidia/ml 

87.0±12.00 5.0±3.33 7.5±2.89 
 بوغة/مل D/ 510 عزلة

Isolate D/ 105 conidia/ml 

71.0±4.40 8.5±2.89 19.9±4.4 
 بوغة/مل C/ 510 زلةع

Isolate C/ 105 conidia/ml 

81.0±8.82 10.4±1.66 7.8±2.88 
 بوغة/مل B/ 410عزلة 

Isolate B/ 104 conidia/ml 

82.0±10.93 12.8±6.00 5.0±1.66 
 بوغة/مل D/ 410 عزلة

Isolate D/ 104 conidia/ml 

66.5±9.28 21.0±6.00 12.0±6.66 
 بوغة/مل C/ 410 زلةع

Isolate C/ 104 conidia/ml 

82.0±7.26 8.8±2.88 8.9±2.88 
    

 
 /الطماطمتلون بيوض عثة البندورة( 24) آخرونو Shalaby كما ذكر

Tuta absoluta  الفصيلة نفسها منGelechiidae  لدى إصابتها األسود باللون
1010-710عند استخدام تركيز  B. bassiana بالفطر

نسب أدت إلى بوغة/مل  
أنه بنتيجة العدوى  Jaksch (17) وجد. كذلك %100قتل للبيض وصلت إلى 

 تبقعت البيوض باألساود وجفات هنفس الفطرب T. absolutaالمباشرة لبيض 
بيض من أبشكل واضح بعد أربعة أيام من التحضين، وتطور بعد ذلك ميسيليوم 

الفطر في قمة ووسط البيضة وظهر بعدها نسيج من األبواغ البيضااء فاي 
 .B. bassianaالبيوض المتطفل عليها من قبل 

ض غير الفاقسة حافظت على لونها من خالل النتائج نجد أن غالبية البيو
بداية. تلوّنت بعض البيوض األبيض الشفاف وهي بيوض لم تكن مخصبة منذ ال

، وهو بيض مخصب ولكن لم يفقس ألسباب طبيعية لذلك لم الميتة بلون أصفر
عند البيوض المخصبة لهذه اآلفة قبال  عادةيتحّول إلى اللون البني كما يحدث 

 ةباقي البيوض الميتة فقد أصبحت بلون أسود وبنسابأما  (26، 22، 5) الفقس
للبيض المتلون المنخفضة ويمكن أن تكون النسب من البيض الميت.  0-20%

 النسابية األسود في نتائج هذا البحث عائدة النخفاض كل من الرطوبة باللون
التراكيز المستخدمة على بيض ب مقارنةعلى البيض  ستخدمةالمالفطر  وتراكيز

Tuta absoluta . أوضحفقد  Gottwald أن نقاص التباوغ  (15) وآخرون

وعدم ارتباطه بالضرورة بنسب الموت ُيعزى الى أسباب عدة مثل الحارارة 
المنخفضة والرطوبة النسبية في جو التحضين أو نقص مادة أساسية لتطاور 

يعزى نقص التبًوغ الى االختالف في درجات الشراسة عناد  قد كماالفطور. 
والتي يمكن أن تعود الاى تنوعاات  هانفسالفطرية ألنواع لت العائدة السالال

خاص  ًامعين ًاجغرافي ًاتعطيها توزعوراثية تعطيها التخصصية لعائل معين أو 
 .(10)بالساللة 

في قدرة األبواغ على االلتصاق  مهمن لتركيب جدار البيضة دور أكما 
لذلك تختلف  .وث العدوىوبالتالي زيادة فرصة حد ،بالسطح الخارجي للبيضة

حشارات فمثاًل عناد  ،خرآلحساسية البيض المعامل بأبواغ الفطر من نوع 
حرشفية األجنحة تزداد نسبة الموت لدى البيض بعد معاملته بأبواغ الفطر نتيجة 

بينما يعتبر بيض ذبااب  ،(29، 5) وجود أخاديد وتجاويف على جدار البيضة
مثاًل غير حساس نتيجاة  Ceratitis capitataفاكهة البحر األبيض المتوسط 

عليها صعبة  غالسطح األملس لجدار البيضة حيث تكون عملية التصاق األبوا
 .(3)ًا يقدرة الفطر الممرض على إحداث العدوى ضعيفة نسبموبالتالي تكون 

غير متحرك  ثابت كونه طور ة طور البيضةتأتي أهمية التوّجه لمكافح
 Gelechiidaeفراشات فصيلة كافحة اليرقات عند وكونه أسهل من م ،من جهة

)مثل عثة درناات يرقات تلك الفراشات فمن المعروف عن من جهة أخرى. 
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وعثاة  Tuta absoluta /الطماطمعثاة البنادورةو P. operculellaالبطاطا 
باين طبقتاي تتغذى  ( أنهاScrobipalpa ocellatella /البنجرالشوندرالسكري

، حيث تكون محمية من تأثير الممرضاات أو الثمار الورقة أوضمن الدرنات
مكافحاة البايض لذلك فاإن  ،ًاأمرًا معقدمكافحتها  مما يجعلوالتماس معها 

حااًل لتلاك يعاد أو الدرنة الموضوع على سطح الورقة أو الساق أو الثمرة 
تمنع مان باإلضافة الى أنها  ةالطبيعييعرضة لتأثير األعداء  ركثأ ألنه المشكلة

 .(17)اس خروج يرقات تضر بالنبات األس

 تجاه العزالتكانت حساسة فراشة درنات البطاطا بيوض  اننستنتج مما سبق 
قدرة هي العزلة األكثر  (B)، وكانت عزلة الالذقية B. bassiana للفطرالثالث 

تعتبر النتائج مشجعة وتساتحق و ،ن بين العزالت الثالثة المدروسةم إمراضية
باستخدام هذا الفطر علاى فة اآلاه المكافحة البيولوجية لهذه تطوير البحث باتج

في الحقل والمخزن بعد إجراء المزيد من االختباارات علاى  مستوى تطبيقي
 .تحت ظروف أفضل لنمو الفطر األخرىطور البيضة وكذلك األطوار 

 

 

Abstract 
Alsaoud, N.H., D.H. Nammour and A.Y. Ali. 2017. Susceptibility of the egg stage of potato tuber moth Phthorimaea operculella to 

native isolates of Beauveria bassiana. Arab Journal of Plant Protection, 35(2): 110-116. 
The pathogenicity of three local isolates of the entomopathogenic fungus Beauveria bassiana (Bals.) Vuill were evaluated on eggs of 

potato tuber moth P. operculella (Zeller). Fungal isolates were obtained from Latakia (isolate B), ICARDA (spt 273, isolate C) and 

Damascus (isolate D). Three concentrations 104, 105, and 106 conidia/ml were used for each isolate and sprayed on eggs. Eggs in the control 

was sprayed with sterilized water. The germination rate was evaluated 24h after incubation in the dark. All tests were done under laboratory 

conditions of temperature 28±2◦C and relative humidity 40±5%. Results showed significant differences in germination rate, where the 

average was 67, 55, and 47% for isolates B, D and C, respectively. Susceptibility tests showed significant differences in averages of hatching 

rate between the control and spraying spore suspension of the isolates B, C and D (1×10 6 conidia/ml) which led to 18.3%, 26.6% and 38.3% 

hatching rate for the three isolates, respectively, in contrast to 66.6% for the control. Findings indicated that eggs of P. operculella seemed 

sensitive to local isolates of B. bassiana at various levels, and further studies on the efficiency of different fungal isolates for controlling eggs 

of this pest under natural conditions are still needed. 

Keywords: Syrian isolates, Phthorimaea operculella, Beauveria bassiana, pathogenicity.  
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