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 االرتقاء بالبحوث العلمية طريقنا لخدمة المجتمع

 

 

 

 (Biocont-T)والمستحضر التجاري  .Lecanicillium. lecanii لمفطر معمؽ البوغيالتقييـ كفاءة 
 مذبابة البيضاءلالطور الحوري الزاحؼ  ضد .Trichoderma. harzianumطر لمف

Bemisia. tabaci. 
 1احمد عمي عيسى،  2هشاـ ناجي حميد،  1زيد مجيد حامد الدراجي

 ، تكريت ، العراؽ جامعة تكريت، كمية العمـو ،  قسـ عمـو الحياة 1
 ، سامراء ، العراؽ جامعة سامراء، كمية التربية  2
 

 البحث معلومات
الذبابػػػػػة البي ػػػػػػاء، الكممػػػػػات المفتاحيػػػػػػة  
Bemisia. tabaci. عوامػػػػػؿ الم اومػػػػػة ،
 Bioassayالحيوية، االختبار الحيوي 

 زيد مجيد حامد الدراجي االسـ 
    البريد االليكتروني 

 
 رقـ الهاتؼ 

 
 

 الملخص
 .Lفعاليػة بعػض عوامػؿ الم اومػة الحيويػة، ملمػا المعمػؽ البػو   لم طػر  الختبػارجريت هذه الدراسػة ا

lecanii.  5 ×7، حيػػث اسػػتخدمت  ت ػػة تراكيػػز ملػػ
10 ،7× 6

10 ،7×  7
بوغ/مػػؿ والمستح ػػر 10

حيػػث تػػـ اسػػتخداـ التركيػػز المو ػػل بػػ  مػػف قبػػؿ  .T. harzianumلم طػػر  Biocont-Tالتجػػاري 
6×14الشركة الملتجة 

مذبابػة ل ـ/لتػر،  ػد الطػور الحػوري الزاحػؼ 1بوغ/ راـ، وبمعدؿ اسػتخداـ  10
 ، وبيلت اللتائج:.Bemisia. tabaciالبي اء 

كالػت أف ػؿ مػف التركيػز المو ػل بػ  لممستح ػر  .L. lecaniiجميع تراكيز المعمؽ البو   لم طػر 
لمحشػرة، حيػث كػاف مطور الحػوري لف  لسبة المتؾ  .T. harzianumلم طر  Biocont-Tالتجاري 

5 ×7متوسػط لسػبة المػتؾ علػد أدلػل تركيػز
 L. lecanii. 58.66 بوغ/مػؿ لممعمػؽ البػو   لم طػر10

كما بيف التحميػؿ االح ػائ  اف هلػاؾ فروقػات  %.49.47عمل مف المستح ر التجاري والبالغ أ%، 
مػف جمػة، امػا مػػف محشػرة، هػذا ل الحػوري طػورالمعلويػة بػيف تراكيػز المعمػؽ البػو   فػ  فعاليتمػا عمػػل 

باإل ػافة والمستح ػر التجػاري،  تراكيز المعمػؽ البػو   بيف لوحظ وجود فروقات معلوية جمة أخرى،
السػػػػيطرة. مػػػػع معاممػػػػة  معلويػػػػاً  اظمػػػػرت تراكيػػػػز المعمػػػػؽ البػػػػو   والمستح ػػػػر التجػػػػاري فرقػػػػاً  لػػػػذلؾ

لمػا تػي ير وا ػي فػ  كػاف  .L. lecaniiواو حت اللتائج اف الزيادة ف  تركيز المعمؽ البو   لم طػر 
% علػػػػد  58.66-80.31 ممػػػػتؾ، حيػػػػث تػػػػراوح متوسػػػػط لسػػػػبة المػػػػتؾ بػػػػيفلزيػػػػادة اللسػػػػبة المئويػػػػة 

5 ×7التركيزيف 
10، 7× 7

اف اللسبة المئوية لممػتؾ فػ  تزايػد مػع  وحظكما ل .بوغ/مؿ عمل التوال  10
% علػػػػد 46.6 ممػػػػتؾل المئويػػػػة لسػػػػبةال، فبعػػػػد  ت ػػػػة أيػػػػاـ مػػػػف المعاممػػػػة كالػػػػت زيػػػػادة فتػػػػرة التعػػػػرض

5 ×7التركيػػز
% علػػد 91.62 اللسػػبة لت ػػؿ الػػل تبوغ/مػػؿ، لكػػف بعػػد تسػػعة أيػػاـ مػػف المعاممػػة زاد10

7 ×7التركيػػز
 Biocont-T، امػػا علػػد المستح ػػر التجػػاري .L. lecaniiبوغ/مػػؿ لمعمػػؽ ال طػػر 10

يػـو  3-9 % بعػد26.7-66.62 بػيف لممػتؾ، حيػث تراوحػت اللسػبة المئويػة .T. harzianumلم طر 
 مف المعاممة.

 المقدمة
الخطيػػرة عمػػل مػػف اافػػات   .Bemisia. tabaciالذبابػػة البي ػػاء تعػػد

 الػذبا  االبػيض تعود هذه الحشرة الػل عائمػة حيث ،الزراعية المحا يؿ
التابعػػػػػػػػػػة لرتبػػػػػػػػػػة متشػػػػػػػػػػابمة االجلحػػػػػػػػػػة  (Alerodidiae) (الػػػػػػػػػػدقي يات)
(Homoptera حيث ،) ألوؿ مػرة لمعػالـ  ماوت ػلي  مػايرجع تػاري  تعري

Gennadius  طيػػرة عمػػل لبػػات فػػة خآعلػػدما قػػاـ بدراسػػتما ك 1889عػػاـ

 .tabaci (ذبابػػػػػػػػة التبػػػػػػػػغ البي ػػػػػػػػاءػ )بػػػػػػػػ يتماسػػػػػػػػمولػػػػػػػػذلؾ تػػػػػػػػـ ت ،التبػػػػػػػػغ
Bemisia.أي بعػػػػد  ماليػػػػة اعػػػػواـ سػػػػجمت ولممػػػػػرة  1897 ، وفػػػػ  عػػػػاـ

عمػػػػل لبػػػػات البطاطػػػػا الحمػػػػوة فػػػػ  الواليػػػػات فػػػػة خطيػػػػرة آك اي ػػػػاً  األولػػػػل
بػػػػػ )ذبابػػػػة  وسػػػػميت Quaintanceالمتحػػػػدة االمريكيػػػػة عمػػػػل يػػػػد العػػػػالـ 

 ، وفػػػ  عػػػاـ.Alerodes. inconspicua البطاطػػػا الحمػػػوة البي ػػػاء(
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عمػػػػػػػػػل لبػػػػػػػػػات  Bondorسػػػػػػػػػجؿ وجودهػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػف قبػػػػػػػػػؿ العػػػػػػػػػالـ  1928
Euphorbia hirtella  فػػػ  البرازيػػػؿ واعطيػػػت اسػػػـBemisia. 

costalmai، هػػو الملػػد  لمػػذه الحشػػرة األ ػػم  مػػوطفالعت ػػد اف ي حيػػث
فػػػػ   بماع ك يػػػرة مػػػف الط يميػػػات التػػػ  ت ػػػيلوجػػػود ألػػػوا لظػػػراً  وباكسػػػتاف

اف لمػػػػػذه الحشػػػػػرة سػػػػػتة اشػػػػػكاؿ او  .[2] ،[1]المػػػػػوقعيف المػػػػػذكوريف ال ػػػػػاً 
 مراحؿ ختؿ دورة حياتما وهػ : البالاػات والبي ػة واربعػة اطػوار حوريػة

ممػػػـ وهػػػو  0.2-0.3 يتػػػراوح حجػػػـ الطػػػور الحػػػوري األوؿ مػػػا بػػػيف  .[3]
الطػػػػور الزاحػػػػػؼ او المتحػػػػرؾ، فػػػػػ  حػػػػيف أف االطػػػػػوار الحوريػػػػة ال ػػػػػال  
وال الػث والرابػع تكػوف سػاكلة او جالسػة عمػل سػطي الورقػة السػ م  وذلػؾ 

يعػرؼ الطػور الحػوري الرابػع أي ػا  .[4] لايا  االرجؿ او تكػوف ق ػيرة
 .[5]ممػػـ  0.7-0.8 مػػا بػػيف والػػذي يتػػراوح حجمػػ  (pupaباسػػـ العػػذراء )

الحشػػػػرة البالاػػػػة تكػػػػوف  ػػػػايرة الحجػػػػـ وتمتمػػػػؾ أجلحػػػػة شػػػػمعية بي ػػػػاء 
 ويمكف متحظتمػا عمػل الجالػ  السػ م  مػف األوراؽ علػدما يمتػز اللبػات

كمػػا فػػ  معظػػـ الػػواع  جلسػػياً  تكػػا راً  الذبابػػة البي ػػاء حيػػث تتكػػا ر .[6]
)حيػػث  بكريػػاً  كمػػا يمكػػف اف تتكػػا ر تكػػا راً  ،Whiteflyالػػذبا  األبػػيض 

اف البيػػوض اللاتجػػة مػػف التكػػا ر البكػػري تلػػتج ذكػػور ف ػػط(، وعمػػل الػػر ـ 
اف عمػػػر  الػػػل يرجػػػع ذلػػػؾ ،مػػػف ذلػػػؾ فػػػيف اللسػػػبة العدديػػػة تميػػػؿ ل لػػػاث

يػػػػتـ و ػػػػع البػػػػيض عمػػػػل السػػػػطي  .[7]االلػػػػاث أطػػػػوؿ ممػػػػا فػػػػ  الػػػػذكور
السػػػ م  مػػػف األوراؽ، وتكػػػوف بي ػػػاوية الشػػػكؿ وذات لػػػوف ابػػػيض علػػػد 

وي ة ماروسػػػة داخػػػؿ لسػػػيج الورقػػػة تعمػػػؿ عمػػػل و ػػػعما ويكػػػوف لمػػػا سػػػ
 .[8] ت بيت البي ة

اكتسػػبت أهميتمػػا باعتبارهػػا واحػػدة مػػف  عالميػػة، فػػةآاف هػػذه الحشػػرة هػػ  
لظػػػرا ل ػػػدرتما  ،اافػػػات الزراعيػػػة األك ػػػر  ػػػررا فػػػ  جميػػػع ألحػػػاء العػػػالـ

المحا ػيؿ  وخا ػة عمػلف اللباتػات، عمل التاذية عمل مئات األلواع مػ
تلتشػػػػر هػػػػذه االفػػػػة فػػػػ  جميػػػػع  .[10] ،[9] الزراعيػػػػة المممػػػػة اقت ػػػػاديا

حيػػث ظمػػرت فػػ  اوائػػؿ  .[11] ال ػػارات باسػػت لاء ال ػػارة ال طبيػػة الجلوبيػػة
يػػػراف عػػػاـ 1930 عػػػاـ  فػػػ  الملػػػد عمػػػل لبػػػات ال طػػػف  ػػػـ فػػػ  السػػػوداف وا 

 ، والبرازيػػؿ عػػاـ1962 ، والمكسػػيؾ عػػاـ1961 ، والسػػم ادور عػػاـ1950
فػ   1981 وفػ  عػاـ 1978 ، وتايتلػد عػاـ1974 ، وتركيػا عػاـ1968

وقػد أ ػبحت آفػة متزايػدة األهميػة لتيجػة  .[12] والية أريزولا وكالي ورليػا
ر، وكما هو الحػاؿ فػ  أل ابتما لمح وؿ ال طف والخ راوات ف  م 

بحػػػػاث األلدراسػػػػات او ا امػػػػا فػػػػ  العػػػراؽ فمػػػػـ تشػػػػير .[13] بمػػػداف أخػػػػرى
 هػػػذه االفػػػة او حجػػػـ اال ػػػرار التػػػ  تسػػػببما التشػػػار الػػػل مػػػدى المتػػػوفرة
 .[14] المحا يؿ مف وعمل أي

، حيػث تػـ تسػجيؿ اللباتيػة فة اعداد كبيرة جدا مف العوائػؿهذه اا  ي ت
ومػػف  ػػمف هػػذه  .[15]أك ػػرعائػػؿ لبػػات  او  600عمػػل حػػوال   وجودهػػا

ملمػػػػا: ذات األهميػػػػة االقت ػػػػادية المحا ػػػػيؿ الزراعيػػػػة  العوائػػػػؿ معظػػػػـ
اف  .[16] ، الخيػػػار، الباذلجػػػاف(البطػػػاطس)، البطاطػػػا(البلػػػدورة)الطمػػػاطـ

فػة بشػكؿ كبيػػر، يمكػف أف يرجػع الػػل عوامػؿ ك يػػرة تعػدد العوائػؿ لمػػذه اا
فػػة تػػال  زيػػادة م اومػػة ااملمػػا االسػػتخداـ الم ػػرط لممبيػػدات الحشػػرية وبال

بػيف الحشػرة  و ي ػاً  اف هلػاؾ ارتباطػاً  [18]باإل افة لذلؾ بيف  .[17] لما

وف مػف المحتمػؿ اف يكػاف هػذا االرتبػاط  [19] وقد رجي .والعائؿ اللبات 
 المحددة. اللبات   مف البيئة بالعائؿلآلفة بسب  تي ر التركي  الورا   

، لباتػػػاتفػػػة تكمػػػف فػػػ  ا ػػػابتما لمػػػدى واسػػػع مػػػف الاف خطػػػورة هػػػذه اا
وقدرتما عمل التكيؼ العال  فػ  بيئػات زراعيػة ذات تلػوع كبيػر وتكا رهػا 
لتػػػػاج أجيػػػػاؿ ك يػػػػرة، وتاػػػػذيتما عمػػػػل الع ػػػػير اللبػػػػات ، وافػػػػراز اللػػػػدوة  وا 
العسػػمية التػػػ  تعتبػػػر بيئػػػة ملاسػػػبة للمػػػو ال طريػػػات الممر ػػػة او ال ػػػارة 

ملبػػػػات، وأي ػػػػا تعمػػػػؿ كم ػػػػيدة لتجمػػػػع االتربػػػػة عمػػػػل سػػػػطوح األوراؽ ل
وهػػػذا يػػػو ر عمػػػل العمميػػػات ال سػػػمجية )عمميػػػة  اء اللباتيػػػة االخػػػرىواالجػػػز 

باإل ػػافة لػػذلؾ فيلمػػا تل ػػؿ عػػدد  .[20] ملبػػاتلالبلػػاء ال ػػوئية والتبخػػر( 
وممػػػػػا يزيػػػػػػد مػػػػػػف  .[23] ،[22] ،[21] كبيػػػػػر مػػػػػػف ال يروسػػػػػات اللباتيػػػػػػة

 ،[25][، 24]م اومػػػػة المبيػػػػدات الكيميائيػػػػة هػػػػو قػػػػدرتما عمػػػػل خطورتمػػػػا 
[26]. 
ح ت ذوي االخت اص امػا فػ  مجػاؿ وقايػة  مجتمعةكؿ هذه األسبا   

مبحػث حػوؿ إيجػاد بػدائؿ ملاسػبة لاو ف  مجاؿ مكافحة الحشػرات  اللبات
 ػػر الممبيػػدات الم ػػلعة لمكافحػػة هػػذه االفػػة، والتػػ  تت ػػؼ بكولمػػا عل

 ير ممو ة لمبيئة وتحافظ عمل التلوع الحيوي ف  اللظػاـ البيئػ  وال تػؤ ر 
االعػػػػداء الطبيعيػػػػة، وليسػػػػت لمػػػػا متب يػػػػات فػػػػ  البيئػػػػة او اللباتػػػػات عمػػػػل 

وبالتػػال  حمايػػة الكائلػػات الحيػػة فػػ  البيئػػة وكػػذلؾ المسػػتممؾ، ومػػف هػػذه 
الوسػػػائؿ البديمػػػة، اسػػػتخداـ عوامػػػؿ الم اومػػػة الحيويػػػة، وملمػػػا ال طريػػػات 

 الممر ة لمحشرات.
 لحيويػة ملمػات ييـ ك اءة بعض عوامؿ الم اومػة ا هدفت هذه الدراسة الل
-Biocontالمستح ػر التجػاري و  .L. lecaniiالمعمػؽ البػو   لم طػر 

T    لم طػػرT. harzianum.  ػػد الطػػور الحػػوري الزاحػػؼ لحشػػرة 
 .الذبابة البي اء عمل لبات الطماطـ مختبرياً 

 العمؿ ؽائالمواد وطر 
( (Biocont-Tوالمستحضػػػر التجػػػاري  .L. lecaniiعزلػػػة الفطػػػر 

 .Lتػػػـ الح ػػػوؿ عمػػػل عزلػػػة ال طػػػر   .T. harzianumلمفطػػػر 

lecanii. جامعػة باػداد، حيػث  –كمية الزراعػة  –قسـ وقاية اللبات  مف
 قسػػػـ - فػػػ  مختبػػػر الدراسػػػات PDAتػػػـ تلميػػػة هػػػذه العزلػػػة عمػػػل وسػػػط 

تحػػت جامعػػة سػػامراء، وح ػػلت االطبػػاؽ  –كميػػة التربيػػة -عمػػـو الحيػػاة 
ولمػػدة اسػػبوع، وبعػػدها تػػـ تح ػػير المعمػػؽ ال طػػري ° ـ 28درجػػة حػػرارة 

 لارض اجراء المعامتت التزمة ف  المختبر.
 ف ػد .T. harzianum( لم طػر (Biocont-Tاما المستح ر التجػاري 
الملػػتج مػػف قبػػؿ و  سػػامراءفػػ   ةالزراعيػػتػػ  امكالتػػـ الح ػػوؿ عميػػ  مػػف 

وبشػػػػكؿ كػػػػيس شػػػػركة البركػػػػة لمسػػػػتمزمات الزراعػػػػة الع ػػػػوية األردليػػػػة، 
كاػػـ( خػػاص بػالملتج، حػػاوي عمػػل مسػحوؽ قابػػؿ لمبمػػؿ ألبػػواغ 1حجمػ  )
6×14وبتركيز  .T. harzianumفطر 

بوغ/ راـ، ومعػدؿ االسػتخداـ 10
. ـ/لتر ماء، اما فت1  رة األماف   ر يـو

لباتػػات ل األوراؽ الم ػػابة باافػة الحشػريةجمعػت : جمػ  االةػة الحشػػرية
لمػػػػػذه الدراسػػػػػة  خا ػػػػػةال بتسػػػػػتيكيةالبيػػػػػوت الالطمػػػػػاطـ المزروعػػػػػة فػػػػػ  

ل مػػػت  دهاوبعػػػ فػػػ  وقػػػت ال ػػػباح سػػػامراء-الواقعػػػة فػػػ  لاحيػػػة الحػػػويشو 
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فػػػ  حاويػػػة خا ػػػة، لاػػػرض عػػػزؿ الطػػػور المػػػراد الػػػل المختبػػػر  مباشػػػرةً 
 .معاممت 

 ةي االختبارات الوسط الزرعي المستخدـ
 P.D.A. Potato Dextrose زالجػػاه آكػػار البطاطػػا والدكسػػتروز

Agar  فػػػ  لتػػػر مػػػاء  الزرعػػػ  الوسػػػط مػػػف  ػػػـ39 تح ػػػيره ببذابػػػة تػػػـ
° ـ121درجػػػػة حػػػػرارة ب( Autoclave) مػػػػازجال ػػػػـ تػػػػـ تع يمػػػ  بم طػػػر، 
مماػػـ م ػػاد  250دقي ػػة،  ػػـ إ ػػافة  20ولمػػدة  2باولػػد/ألج 15 و ػػاط
  الوسػػػط فػػػ  اطبػػػاؽ بتػػػري ، بعػػػدها  ػػػChloramphenicolحيػػػوي 

 فػ  ال تجػػة لحػيف االسػػتعماؿ° ـ 4درجػة حػػرارة بوح ظػػت  ،ل  وبعػدد كػاف
[27]. 

الم ػػػػابة لبػػػػات الطمػػػػاطـ  اوراؽ تػػػػـ جمػػػػع  تشػػػػخيف االةػػػػة الحشػػػػرية
البيػػت  مػػف مطػػور الحػػوري الرابػػعلمػػع جمػػود االلسػػتخ  لذبابػػة البي ػػاءبا

تػػػـ   ػػػـ فػػػ  حاويػػػة خا ػػػة لمح ػػػظ، وو ػػػعت هػػػذه االوراؽ ،البتسػػػتيك 
متحػؼ التػاري  الطبيعػ  -الل قسػـ الحشػرات والتف ريػات مباشرةً  ماارسال

 جامعة باداد لارض تشخي ما.-العراق  
 -وتـ تشخي ما كاالت : 

Bemisia. tabaci. (Hemiptera: Alerodidiae) 

(Gennadius, 1889) 

ح ػػر المعمػؽ البػػو     .L. lecanii البػػوغي لمفطػر تحضػير المعمػػؽ
قسػػـ عمػػـو  فػػ  العميػػا فػػ  مختبػػر الدراسػػات L. lecaniiلعزلػػة ال طػػر 

 الػػػػ بعػػػد اف تػػػـ تلميتػػػ  عمػػػل وسػػػط جامعػػػة سػػػامراء-كميػػػة التربيػػػة-الحيػػػاة
P.D.A ـْ فػ  28درجػة حػرارة بطباؽ بتري مع مة، بعػدها ح ػلت ف  ا

مػػؿ مػػاء م طػػر ومع ػػـ عمػػل  5الحا ػػلة ولمػػدة أسػػبوع، بعػػدها ا ػػيؼ 
سػػػطي مسػػػتعمرة  ي فػػػ  الطبػػؽ، وباسػػػتخداـ سػػػتيد تػػـ قشػػػطاللمػػو ال طػػػر 

الشػاش  ال طر لتحرير االبواغ،  ـ رشي المعمؽ بواسطة عدة طب ػات مػف
 ، بعػدهاTest tubeل ؿ الل الابيػ  اختبػار  ف  دورؽ زجاج  مع ـ،  ـ

5 ×7التاليػػة:  التراكيػػز تح ػػر 
10 ،7× 6

10 ،7×  7
مػػف  بوغ/مػػؿ10

8 ×7  وهػػو التركيػػز األساسػػ  لممعمػػؽ
وذلػػؾ بيتبػػاع طري ػػة  بوغ/مػػؿ 10

التخ يػػؼ بالمػػاء الم طػػر المع ػػـ وتػػـ عػػد األبػػواغ باسػػتخداـ شػػريحة العػػد 
(Haemocytometer )[28]. 

ف ػد .T. harzianum ( لم طػر (Biocont-Tاما المستح ػر التجػاري 
 ـ/لتػػر 1وهػو  المو ػػل بػ  مػف قبػؿ الشػػركة الملتجػة تػـ اختيػار التركيػز

(14×6
 بوغ/ راـ(.10

 Bioassayاالختبار الحيوي 
 .Tػػػػػ( (Biocont-T مستحضػػػػرو  .L. lecanii تػػػػ مير معمػػػػؽ

harzianum  لذبابػة  ريلطػور الحػو ا لهػكؾالمئويػة  نسػبةالةػيB. 

tabaci.  يـو مف المعاممة مختبريا   3،6،9بعد مدة. 

بعد اف جمبت أوراؽ لبات الطماطـ الم ػابة بػيطوار االفػة الحشػرية الػل 
 ػوة بتحػت المجمػر التشػريح   الطػور الحػوري الزاحػؼ المختبر، تـ عزؿ

، الػذي  ػلؼ عمػل أسػاس الػ  الطػور الزاحػؼ او المتحػرؾ 20Xتكبيػر 
حيػػػػث عزلػػػػت  .[29]األخػػػػرى مػػػػف االطػػػػوار  وهػػػػو األ ػػػػار فػػػػ  الحجػػػػـ

عمػػل أوراؽ لبػػات الطمػػاطـ، وو ػػعت فػػ   مػػف افػػراد مػػف هػػذا الطػػور10
طبػػؽ بتػػري مػػع ورقػػة ترشػػيي فػػ  االسػػ ؿ، وبواقػػع خمسػػة مجػػاميع وكػػؿ 
مجموعػػػػة  ت ػػػػة مكػػػػررات، عوممػػػػت المجموعػػػػة األولػػػػل وال اليػػػػة وال ال ػػػػة 

5 ×7بػػػالتراكيز  .L. lecaniiبمعمػػػؽ ال طػػػر 
10 ،7× 6

10 ،7× 

7
بوغ/مػػؿ عمػػل التػػوال ،  ػػـ عوممػػت المجموعػػة الرابعػػة بالمستح ػػر 10

امػػػػػا المجموعػػػػػة  ،.T. harzianumلم طػػػػػر  Biocont-Tالتجػػػػػاري 
عوممػػػػت بالمػػػػاء الم طػػػػر ف ػػػػط لمم ارلػػػػة،  ػػػػـ  طػػػػت االطبػػػػاؽ فالخامسػػػػة 

،  ػـ اخػذت 27رجة حرارة دبة شاش، وو عت بعدها ف  حا لة ب طع ـْ
يػػـو لحسػػا  اللسػػبة المئويػػة لممػػتؾ بعػػد ت ػػحيحما  3،6،9بعػػد  لتػػائجال

 .[30] :بالمعادلة التالية

 
 التحميؿ االحصائيتصميـ التجربة و 

 Random Design الكامػؿ العشػوائ  راء التجار  وف ػًا لمت ػميـتـ اج
Complete (CRD وتػػـ اسػػتعماؿ البرلػػامج )  االح ػػائMinitab 

تػي ير عوامػؿ الم اومػة ف  تحميؿ البيالػات او اللتػائج لبيػاف مػدى  2017
المعلويػػة بػػيف المعػػامتت  اتفػػة الحشػػرية وال روقػػاطػػوار اا فػػ الحيويػػة 

بحس  اختبار دلكف متعدد الحدود إليجاد ال ػروؽ المعلويػة علػد مسػتوى 
 .[31]% 5احتمالية 

 النتائج والمناقشة
 .T( لمفطػػر (Biocont-T ومستحضػػر .L. lecanii تػػ مير معمػػؽ

harzianum  لذبابػة لطػور الحػوري ا هػكؾلالمئويػة  نسػبةالةػيB. 

tabaci.  يـو مف المعاممة مختبريا   3،6،9بعد مدة. 
 .L( لتحػػػػظ اف الزيػػػػادة فػػػػ  تركيػػػػز معمػػػػؽ ال طػػػػر 1فػػػػ  الجػػػػدوؿ )

lecanii.  7× 5
10 ،7× 6

10 ،7× 7
ا تػػي ير فػػ  بوغ/مػػؿ كػػاف لمػػ10

%، 68.54 ،58.66% حيػػػػػػث بماػػػػػػت ممػػػػػػتؾل ة المئويػػػػػػةلسػػػػػػبال زيػػػػػػادة
ات معلويػػػػة بػػػػيف عمػػػػل التػػػػوال ، باإل ػػػػافة الػػػػل وجػػػػود فروقػػػػ %80.31

مػػف جمػػة  .L. lecaniiلتراكيػػز معمػػؽ ال طػػر  متوسػػطات لسػػبة المػػتؾ
 .%7.76 ومعاممة السيطرة مف جمة أخرى والت  بمات
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 .مف المعاممةيـو  9و 6و 3بعد   .B. tabaciمذبابة البيضاء ل( النسب المئوية لهكؾ الطور الحوري الزاحؼ 1جدوؿ)

 المعامتت
 يوـمطور الحوري الزاحؼ/للسبة المتؾ المئوية 

 متوسط لسبة المتؾ
 يوـ 9 يوـ 6 يـو3

L. lecanii. 

7× 5
 46.6 بوغ/مؿ10

g 

58.63 

ef 

70.75 

cd 
58.66 

C 
7× 6

 53.3 بوغ/مؿ10

f 

68.97 

de 

83.35 

ab 

68.54 

B 
7× 7

 70.00 بوغ/مؿ 10

cd 

79.31 

bc 
91.62 

a 
80.31 

A 

 Biocont-Tمستح ر الػ 

6×14 ـ/لتر)1
 بوغ/ راـ(10

26.7 

h 

55.11 

fg 

66.62 

de 

49.47 

D 

 00.0 السيطرة
i 

3.3 
i 

20.0 
h 

7.76 
E 

 39.32 معدؿ فترة التعرض

c 

53.06 

b 

66.46 

a 
 

  P≤0.05الحروؼ المتشابمة ف  العمود الواحد تعل  عدـ وجود فروقات معلوية بيلما علد مستوى احتمالية  -

  P≤0.05معلوية علد مستوى احتمالية  اتالحروؼ المختم ة اف يًا تعل  وجود فروق -
 

الػػػل امكاليتػػػ  فػػ  التػػػاج بعػػػض  .L. lecaniiقػػد تعػػػزى فعاليػػة ال طػػػر 
، Proteaseااللزيمػػات التػػ  تعمػػؿ عمػػل تحمػػؿ مكولػػات جػػدار الحشػػرة 

Chitinase ،Lipase [32 .] ملمػػػػػػػػػا يمكػػػػػػػػػف اف يلػػػػػػػػػتج سػػػػػػػػػمـو كمػػػػػػػػػا
Cyclodepsipeptide[33 وبالتال  فاف خيػوط ال طػر تختػرؽ جػدار .]

 مكولػػات معتمػػدًا عمػػل جسػػـ الحشػػرة وتل ػػذ الػػل داخػػؿ جوفمػػا لتيجػػة لمػػوه
ي والتشػاره فػ  السػجة جسػـ حيث يػزداد اللمػو ال طػر كاذاء  جسـ الحشرة

، وبت ػػدـ اإل ػػابة تتكػػوف المائ ػػات خػػارج جسػػـ الم ػػيؼ والتػػػ  الحشػػرة
تكػا ر لم طػر فػ  داخػؿ جسػـ وقد يحدث  ،تمايلكوليديات علد لماتحمؿ ا

 ة ال طػراإل ابة مف جديػد وبالتػال  تػزداد ك ػاء تعاد حيث فة وخارج اا
 .[34]اإل ابة اث ف  احد

 تركيػػػز العتقػػػة الطرديػػػة بػػػيف الػػػل اف [36] ،[35]كػػػؿ مػػػف  حيػػػث أشػػػار
الوحػدات  فػ  زيػادةالالػل  قػد تعػود المػتؾ، طر ولسػبةالمعمؽ البو   لم 

ال عالػة لممعمػؽ )االبػواغ( وهػذا ممػا يزيػػد مػف ك ػاءة ال طػر فػ  اإل ػػابة، 
الظػػػػروؼ  يػػػػر مػػػػؿ او م اومػػػػة باإل ػػػػافة لػػػػذلؾ قابميػػػػة ال طػػػػر عمػػػػل تح

)الحام ػػية، الج ػػاؼ( وكػػذلؾ قػػدره عمػػل اسػػتخداـ مكولػػات  متئمػػة لػػ ال
جدار الحشػرة كم ػدر طاقػة إللبػات االبػواغ بشػكؿ سػريع بعػد الت ػاقما 

عػػػدد مػػػف االبػػػواغ عمػػػل جسػػػـ  أكبػػػرسػػػ وط  إ ػػػافة لػػػذلؾ بجسػػػـ الحشػػػرة
ببمكالػػػػػ  اف الجمػػػػػاز الملػػػػػاع  لطػػػػػور الحشػػػػػرة  [37] أ ػػػػػاؼو  .الحشػػػػػرة

علػػػد  الجسػػػـ علػػػد التراكيػػػز الواطئػػػة ف ػػػط ولكػػػف ي  ػػػد ك اءتػػػ الػػػدفاع عػػػف 
 .كمما عوامؿ تزيد مف الك اءة ف  احداث اإل ابة زيادة التركيز، فمذه

ف ػػػد بمػػػغ  .T. harzianumلم طػػػر  Biocont-Tامػػػا مستح ػػػر الػػػػ  
 % وهػػػػػػػو أقػػػػػػػؿ فعاليػػػػػػػة مػػػػػػػف التركيػػػػػػػز49.47 لمػػػػػػػتؾمتوسػػػػػػػط لسػػػػػػػبة ا

7×5
%، مػع 58.66 الػذي بمػغ  .L. lecaniiبوغ/مػؿ لمعمػؽ ال طػر 10

لتراكيػز معمػؽ  وبػيف متوسػطات لسػ  المػتؾ لوية بيلػ وجود فروقات مع
 .Tفعاليػة ال طػر  إف مة السيطرة مف جمة أخػرى،ال طر مف جمة ومعام

harzianum.  الموجػػود فػػ  مستح ػػر الػػػBiocont-T  الحشػػرات فػػ 
و Chitinaseم ػػػػؿ  عمػػػػل التػػػػاج الزيمػػػػات محممػػػػة لتيجػػػػة ل درتػػػػ  ترجػػػػع

Protease  عمػل التػػوال  تيفالتػ  تعمػؿ عمػػل تحمػؿ مػادة الكػػايتف والبػرو 
وهػو الخػط الػدفاع  األساسػ  لجسػمما  ف  جدار جسػـ الحشػرة ةالموجود

 .Tالػل اف فطػر  [39]كما تو ػؿ  .[38]تحمم  وتحطم  الل مما يؤدي

harzianum. 3 يلػتج الػزيـ Glucanase ’B-1  لتحميػؿGlucose .
جسػـ  مكولػات الموجودة ف  مدهوفل المحمؿ Lipase التاج الزيـوكذلؾ 
ال لػػػاة الم ػػػمية وال  ػػػبات ك اخميػػػةالد وبمػػػا اف األجمػػػزة .[40]الحشػػػرة 
الحشػػرة فمػػذه أي ػػا تكػػوف  لجػػدارالبلػػائ   تركيػػ التمتمػػؾ ل ػػس  الموائيػػة

عمػل  قػدرت هػذا ال طػرالل  [41]لذلؾ اشار باإل افة  .معر ة لمتحمؿ
تػي ير م ػػبط  االتػاج مركبػات طيػارة م ػؿ االي ػالوؿ وااليمػيف التػ  يكػوف لمػ

وبالتػال  فمػػذه المػواد مجتمعػػًة تػػؤدي  .ملمػػا الحشػػرات لمعديػد مػػف االحيػاء
   الل هتؾ وموت الحشرة.

 وملمػػا .Trichoderma. sppلػػواع ال طػػر اف تػػي ير ا [42]كمػػا بػػيف 
ؿ يػػفػػ  الحشػػرات يرجػػع الػػل قدرتػػ  عمػػل تحم .T. harzianum اللػػوع

ع ػػتت جسػػـ الحشػػرة ممػػا ي  ػػدها ال ػػدرة عمػػل ال يػػاـ باألفعػػاؿ الحيويػػة 
مػػف حركػػة وتػػل س وتاذيػػة ممػػا يػػؤدي الػػل هتكمػػا باإل ػػافة لػػذلؾ فػػيف 

 Pentyl-6 التػاج لوع ال طر الذي سبؽ ذكره ال ًا ل  ال ػدرة أي ػا عمػل 

Pyrone وPyrone   سامةمركبات اي ية وه. 
لتحػظ اف الزيػادة فػ  فتػرة التعػرض  المتح ؿ عميما ومف ختؿ اللتائج

 لمػتؾ ة المئويػةلسػبال زيػادة لما تي ير وا ػي فػ  كاف متتلجميع المعا
لمستح ػػر  26.7-70.0% ، حيػػث تراوحػػت بػػيفلمحشػػرة الحػػوري لطػورا

Biocont-T 7 ×7والتركيػػػز
 .L. lecaniiبوغ/مػػػؿ لمعمػػػؽ ال طػػػر 10

بيلممػا،  معلويػاً  بعد  ت ة اياـ مػف المعاممػة، مػع وجػود فرقػاً عمل التوال  
حيػػث تراوحػػت علػػد  يػػاـ مػػف المعاممػػة ارت عػػت لسػػ  المػػتؾوبعػػد سػػتة ا
7 ×7والتركيػػز Biocont-Tمستح ػػر 

 .Lبوغ/مػػؿ لمعمػػؽ ال طػػر 10

lecanii.،   عمػػػػػػل التػػػػػػوال ، فػػػػػػ  حػػػػػػيف المػػػػػػا 79.31-55.11بػػػػػػيف %
-91.62% بػػػيف ايػػػاـ مػػػف المعاممػػػة حيػػػث تراوحػػػت ارت عػػػت بعػػػد تسػػػعة
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 معلويػػاً  جػػود فرقػػاً لػػل س المعػػاممتيف السػػاب تيف عمػػل التػػوال  مػػع و  66.62
 .(1ف  الشكؿ ) مو ي كما اي اً  بيلمما

[ علػػػد دراسػػػتمـ ك ػػػاءة عػػػزلتيف مػػػف 43وهػػػذا يت ػػػؽ مػػػع مػػػا تو ػػػؿ اليػػػ  ]
محميػػة ومسػػتوردة  ػػد الحوريػػات الزاح ػػة لمحشػػرة  .L. lecaniiال طػػر 

ال شػػػرية الرماديػػػة عمػػػل لخيػػػؿ التمػػػر، حيػػػث بػػػيف اف الزيػػػادة فػػػ  تركيػػػز 
متوسػػطات لسػػ   زيػادة معمػؽ ال طػػر لمعػزلتيف كػػاف لمػا تػػي ير وا ػي فػػ 

 ×1% لتركيز 85.7و 89.2% المتؾ، حيث بمغ متوسط لسبة المتؾ
6
% 93.9بوغ/مػػػؿ لمعػػػزلتيف عمػػػل التػػػوال ، ومتوسػػػط لسػػػبة المػػػتؾ  10
8 ×1% لتركيػػػػز 89.4و

بوغ/مػػػػؿ لػػػػل س العػػػػزلتيف السػػػػاب تيف عمػػػػل 10
التػػػوال ، كمػػػا أو ػػػي اف ل تػػػرة التعػػػرض أي ػػػا تػػػي ير وا ػػػي فػػػ  لسػػػبة 

% بعػد  ت ػة 91.8-68.1المتؾ لجميع المعامتت حيث تراوحت بػيف 
6 ×1ف ايػػاـ مػػف المعاممػػة علػػد التركيػػزي

10 ،1× 8
بوغ/مػػؿ لمعػػزلتيف 10

المسػػتوردة والمحميػػة عمػػل التػػوال ،  ػػـ ارت عػػت لسػػ  المػػتؾ بعػػد تسػػعة 
8 ×1علػػػد التركيػػػز 95.1% ايػػػاـ مػػػف المعاممػػػة حيػػػث بماػػػت

بوغ/مػػػؿ 10
6 ×1لكػػت التركيػػػزيف  97.1%لمعزلػػة المحميػػػة و

10 ،1× 8
بوغ/مػػػؿ 10

ئج مستح ػػػػر الػػػػػ امػػػػا لتػػػػا لمعػػػػزلتيف المحميػػػػة والمسػػػػتوردة عمػػػػل التػػػػوال .
Biocont-T  لم طرT. harzianum.    ف ػد ات  ػت مػع مػا تو ػؿ اليػ

 3-9% بعػػد 93.34-% 23.4[ حيػػث تراوحػػت لسػػ  المػػتؾ بػػيف 44]
 ػػػػد  .T. harzianumايػػػاـ مػػػػف المعاممػػػػة علػػػػد اسػػػػتخداممـ ال طػػػػر 

 ..Gryllodes. aigillatusحوريات حشرة  ر ر الح ؿ 
 لتعػػػػرضالعتقػػػة الطرديػػػة بػػػيف فتػػػرة اإف  [47] [،46] [،45]لػػػذلؾ بػػػيف 

الػػػل اف ابػػػواغ ال طػػػر تحتػػػاج الػػػل وقػػػت  يرجػػػع ل  ػػػابة ولسػػػبة المػػػتؾ
كمػا يػزداد ل لبات، وبالتال  تزداد لسػبة البػات االبػواغ مػع مػرور الوقػت 

اإل ػػابة  احػػداث لسػػبة رت ػعت وبمػػذاافػراز ال طريػػات لسػػمومما بعػد لموهػػا 

اف ابػػواغ  هػػذه العتقػػة الطرديػػة [48كمػػا يعمػػؿ ] ت ػػدـ فتػػرة التعػػرض.مػػع 
ال طر علد س وطما عمل جدار جسـ الحشرة تحتاج الل ظػروؼ متئمػة 

رطوبػػػػة الساسػػػػية و األاذائيػػػػة المػػػػواد الإللبػػػػات االلبػػػػو  الجر ػػػػوم  ملمػػػػا 
ملاسػػػبة ليتسػػػلل لػػػ  اختػػػراؽ طب ػػػة الكيوتكػػػؿ الجداريػػػة بعػػػد ذلػػػؾ يمػػػاجـ ال

سػػتمتؾ الجسػػـ وييػػث يسػػتمر لمػػوه داخػػؿ حال طػػر جػػوؼ جسػػـ الحشػػرة 
فػػػ  جػػػوؼ جسػػػـ الموجػػػودة  المػػػواد الدهليػػػة و يرهػػػا مػػػف المػػػواد الاذائيػػػة

الحشرة باإل افة الل افراز السمـو االي ية كما اف طور الحشػرة يمتمػؾ 
مػػف التعػػرض م ػػؿ االلسػػتخ بعػػض الوسػػائؿ الدفاعيػػة فػػ  األيػػاـ األولػػل 

   دها بت دـ اإل ابة.والت  ي
امتت فػ  فعاليتمػا  ػد الطػور الحػوري لستلج مما سبؽ اف أف ػؿ المعػ

7 × 7الزاحػػػؼ كػػػاف التركيػػػز
 .Lطػػػر  بوغ/مػػػؿ لممعمػػػؽ البػػػو   لم10

lecanii. و، فػػ  حػػيف كالػػت المعاممػػة األقػػؿ فعاليػػة هػػ80.31 وبمعػػدؿ 
 49.47 وبمعػػػػدؿ.T. harzianumلم طػػػػر  Biocont-T مستح ػػػر

 وب ارؽ معلوي بيلمما.
 

 
البوغي لمعمؽ وتركيز ا ترة التعرضالعكقة الطردية بيف ة( يبيف 1شكؿ )
، 610 ×7=2، ت510 ×7=1ت) والنسبة المئوية لمهكؾ ..L. lecaniiلمفطر 

 (.L. lecaniiلمعمؽ الفطر بوغ/مؿ  710×7=3ت
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Abstract 
This study was conducted to test the effectiveness of some vital resistance factors, including the spore 

suspension of fungus L. lecanii., where used three concentrations of it, 7x10
5
, 7x10

6
 and 7x10

7 
spore/ml, and the 

commercial product (Biocont-T) for fungus Trichoderma. harzianum., Where the use of the recommended 

concentration by the producing company 14x10
6 

spore/ml, and the rate of use 1g/L, Against the creepy nymph 

instar of white fly insect Bemisia. tabaci. , The results showed: 

All concentrations of the spore suspension of fungus L. lecanii. was better than the recommended concentration 

of commercial product (Biocont-T) for fungus T. harzianum. In the effectiveness against the creeping nymph 

instar of the insect, Where the loss rate was at the lowest concentration of 7x10
5
 spore/ml of the spore 

suspension of fungus L. lecanii. 58.66%, higher than the commercial product that was 49.47%. 

As the statistical analysis showed that there are significant differences between the concentrations of the spore 

suspension in their effectiveness on the insect phase, this on the one hand, and on the other, significant 

differences observed between the concentrations of the spore suspension and commercial product. In addition, 

suspended concentrations of fungi and. commercial product showed significant difference with control 

treatment. 

The results showed that the increasing in concentration of the spore suspension of fungus L. lecanii. had a clear 

impact in increasing the percentage of mortality, Where the average of mortality ranged between 58.66-80.31% 

at the concentrations 7x10
5
, 7x10

7
spore/ml respectively. 

Also observed that the percentage of mortality increasing with increased exposure period, after three days of 

treatment, the rate of mortality was 46.6% at the concentration 7x105 spore/ml, but after nine days of treatment, 

the mortality increased to reach 91.62% at the concentration 7x107 spore/ml of the spores suspension of fungus 

L. lecanii., either at of commercial product (Biocont-T) for fungus T. harzianum., the mortality percentage 

ranged from (26.7- 66.62) % after 3-9 days of treatment. 

 


