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 طعم طريقة تباعإبفي محافظة الالذقية ) طبيعي وزراعي(الفطور الممرضة للحشرات في عينات تربة مأخوذة من نظامين بيئيين مختلفين  وجودتم الكشف عن 
حوالي تنتمي إلى عزلة  63من عينات التربة المدروسة، تم الحصول على % 75، وقد وجدت الفطور الممرضة للحشرات بنسبة )Galleria bait method(الجاليريا 

بينت النتائج . من المجموع الكلي للعزالت% 45األكثر ترددًا حيث بلغت نسبة ترددها  Beauveriaكانت عزالت أنواع الجنس . أجناس مختلفة 9 ـنوعًا تتبع ل 18
العزالت المختبرة ليرقات دودة الشمع الكبرى  تراوحت إمراضية. الممرضة للحشرات في كال النظامين البيئيين المدروسينالفطور  وجودوجود فرق معنوي كبير بين 

Galleria mellonella  وكانت العزالت األكثر إمراضية بينها من أنواع األجناس  للنفوقنسبة مئوية ك% 100–0بينBeauveria، Metarhizium، Conidiobolus.  
  .، مكافحة حيويةGalleria bait method( ،Beauveria ،Metarhizium(الجاليريا  طعم الفطور الممرضة للحشرات، طريقة: كلمات مفتاحية

  
  المقدمة

  
تشكل الفطور الممرضة للحشرات أعداء طبيعية للحشرات واألكاروسات 

). 6(الزراعية ات عوائلها في البيئة الطبيعية و وتسهم في تنظيم مجتمع
 هذا وقد وجدت الفطور الممرضة للحشرات ضمن كافة أقسام الفطور

وقد  Deuteromycota تنتمي للفطور الناقصة ، إال أن معظمها)22(
جنسًا منها على أنه يحوي نوع أو أكثر يصيب  30ُسّجل حوالي 

وتحدث عدوى الحشرات بالفطور عن طريق أبواغ  .)20(الحشرات 
الفطر التي تلتصق بجدار الجسم وتبدأ دورة الحياة بإنبات هذه األبواغ 

خاصة عند األغشية بين الحلقات ويساعد عملية وبواختراقها للجدار 
يمات التي تفرز من قبل الفطر لتؤدي في النهاية إلى االختراق األنز 
وعند وجود اإلصابة الفطرية فإن أكثر مظهر ملفت  ).7(موت العائل 

 الالنتباه هو وجود الميسيليوم داخل الحشرة المصابة أو على سطحه
الخارجي ويمكن أن تبدي الحشرة في مراحل اإلصابة المبكرة مظاهر 
مرضية عامة مثل التوقف عن تناول الطعام والضعف وعدم المقدرة 
على تحديد االتجاه وغالبًا ما يتغير لون العائل ويمكن أن نرى بقعًا 

  .)18( داكنة على الكيوتيكل مشيرة إلى مناطق االختراق الفطرية
للفطور الممرضة للحشرات والكائنات  طنًا ممتازاً تعد التربة مو 

الحية الدقيقة األخرى حيث أنها تحميها من األشعة فوق البنفسجية 
كما  .عليها ألحيائيةوال األحيائيةوتخفف التأثيرات الشديدة للعوامل 

هم في الحفاظ على الفطور الممرضة للحشرات وقد مدور بالتربة  سهموت
ع الممرضة للحشرات بشكل متكرر في الترب سجلت العديد من األنوا

الزراعية حول العالم حيث أن هذه الفطور تقطن في التربة لفترة معينة 

ومن األنواع  .من دورة حياتها وذلك عندما تكون خارج عائلها الحشري
 ،spp. Beauveria  الممرضة للحشرات الشائعة االنتشار في التربة

Metarhizium anisopiliae وPaecilomyces spp. )11(. كما وقد
 فطور أخرى كالتي تندرج تحت مجموعة الفطور االنتهازية مثل توجد

)Mortierella ،Clonostachys ،Fusarium ،Aspergillus ،
Penicillium ،Mucor ( فيالتي من الممكن أن تؤثر بشكل كبير 

ديناميكية مجتمعات الحشرات وقد أظهرت بعض الدراسات أن بعض 
  .)27، 1( ذات إمراضية عالية للحشرات أنواعها

إن عـــزل الفطـــور الممرضـــة للحشـــرات يعتبـــر الخطـــوة األولـــى فـــي 
تنوعهــا الحيــوي الطبيعــي و  وجودهــاعريفهــا وتحديــد ســبيل الكشــف عنهــا وت

  ومـــــن ثـــــم العمـــــل علـــــى دراســـــة إمكانيـــــة اســـــتخدامها كعامـــــل ،وصـــــيانتها
مكافحــة حيويــة بغيــة إطالقهــا فــي النظــام البيئــي الزراعــي بهــدف مكافحــة 

  الفطــــور الممرضــــة للحشــــرات  وجــــودويــــتم الكشــــف عــــن . )17(اآلفــــات 
  إضـــافة فـــي التربـــة إمـــا عـــن طريـــق األوســـاط االنتخابيـــة أو عـــن طريـــق 

  "Galleria bait method"للتربـــة مـــن الحشـــرات الحساســـة مثـــل  طعـــم
 Galleria mellonellaالشـــمع الكبـــرى  حيـــث تســـتخدم يرقـــات دودة

(Lepidoptera: Pyralidae)  هـــــــذا وكـــــــان .)16(لهـــــــذا الغـــــــرض 
Zimmerman )28 (ــــــة اســــــتخدام يرقــــــات دودة  أول مــــــن وصــــــف طريق

الشـــمع بإضـــافتها إلـــى التربـــة كطعــــم علـــى أنهـــا طريقـــة حساســـة وفعالــــة 
وقـــد درس  .للكشــف عـــن الفطـــور الممرضــة للحشـــرات فـــي عينــات التربـــة

الفطــور الممرضــة  وجــودباســتخدام إحــدى هــذه التقنيــات أو كلتيهمــا معــًا 
للحشـــرات وترددهـــا فـــي عـــدد مـــن التـــرب الزراعيـــة وغيـــر الزراعيـــة بشـــكل 
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، 23، 21، 12، 5، 3، 1(واســع ومكثــف مــن قبــل العديــد مــن البــاحثين 
27.(  

الفطـور الممرضـة للحشـرات  وجـودكما أجريت أبحاث أخرى حـول 
األســـيجة المتاخمـــة للحقـــول الزراعيـــة والتـــرب الطبيعيـــة كتربـــة  فـــي تربـــة

الغابات على اعتبار أنها أقل تعرضًا لألنشطة البشـرية وعمليـات الخدمـة 
وقــد بينــت هــذه الدراســات بــأن  .)26، 15، 13(التــي يقــوم بهــا اإلنســان 

بنسبة أعلـى فـي كـل مـن تربـة األسـيجة  توجدالفطور الممرضة للحشرات 
ا وجـدت الفطـور الممرضـة للحشـرات بكثافـة عاليـة فـي أتربـة والغابات كمـ

حقــول الصــويا غيــر المحروثــة مقارنــة مــع الحقــول المحروثــة والمخدومــة 
الممرضـــة الفطـــور حـــول  ةونظـــرًا لنـــدرة األبحـــاث فـــي ســـوري .)25، 24(

للحشرات ولكونها تمثل ثروة طبيعية متجددة يمكـن اسـتخدامها فـي مجـال 
بهــدف  تــم إجــراء هــذا البحــث .اآلفــات الحشــرية المكافحــة الحيويــة لــبعض

الفطــور الممرضــة للحشــرات وتوزعهــا فــي بعــض التــرب وجودالتحــري عــن 
الزراعية وغيـر الزراعيـة فـي محافظـة الالذقيـة وتحديـد إمراضـيتها لمعرفـة 

  .فادة منها في تطبيقات المكافحة الحيوية الحقاً إمكانية اإل
  

  طرائقهو بحثمواد ال
  

  التربةجمع عينات 
ـــة تربـــة شـــملت  160جمعـــت  بيئيـــة مختلفـــة  اً موقعـــًا مّثلـــت نظمـــ 40عين

الطبيعيــة منهــا عبـــارة عــن تربــة غابــات وأراضــي بـــور  ،طبيعيــة وزراعيــة
ألكثـــر مـــن عشـــر ســـنوات والزراعيـــة كانـــت عبـــارة عـــن بســـاتين أشـــجار 

وتـــــم أخـــــذ  .وحقـــــول نجيليـــــات) ، زيتـــــون، تفـــــاحمـــــوالح/حمضـــــيات(مثمـــــرة
. 1فــي الجــدول  هــو موضــح ينــات مــن كــل موقــع كمــاع 4بواقــع العينــات 

 علــىطة مجرفــة معقمــة اكــغ تربــة لكــل عينــة بوســ 1وقــد تــم أخــذ حــوالي 
كــيس نــايلون شــفاف فــي ســم مــن ســطح التربــة ووضــعت  15-10عمــق 

رقـــم العينـــة وتـــاريخ ( ونظيـــف ثـــم أغلـــق الكـــيس مـــع تســـجيل المعلومـــات
ــــة ــــم  )الجمــــع ومصــــدر الترب ــــم ت ــــى المخ إحضــــارومــــن ث ــــات إل ــــر تالعين ب

  .)8(العينات خالل األسبوع األول من جمعهامعالجة تمت . للفحص
  

 برية ليرقات دودة الشمع الكبرى تالتربية المخ

تكون من يصناعي  وسطربيت يرقات دودة الشمع الكبرى مخبريًا على 
، جليسرول )مل 80(، عسل )غ 50(، خميرة )غ 200(دقيق القمح 

في وعاء  الوسط اكيلو غرام من هذ 1حوالي  حيت ُوِضع). مل70(
غ  30-20بيضة أو  1000كغ وُأضيف إليها حوالي  2زجاجي سعة 

في  س° 2±28 ندترك الوعاء ع من بيض دودة الشمع الكبرى ومن ثم
) 16(الحاضنة للوصول للعمر اليرقي المطلوب إلجراء التجارب عليه 

  .مع مراعاة تكرار التربية حسب مقتضيات العمل
  

  الكشف عن وجود الفطور الممرضة للحشرات
للكشــف عــن  "Galleria bait method"الجاليريــا  طعــم اتبعــت طريقــة

ــــــــة الموصــــــــوفة مــــــــن فــــــــي الفطــــــــور الممرضــــــــة للحشــــــــرات  وجــــــــود الترب
حيــث تــم خلــط عينــات كــل موقــع مــع بعضــها ) Zimmerman  )28قبــل

تحاتـه بشكل جيد وأبعدت الحصى والحجارة منها ثم نخلت بمنخـل قطـر ف
ـــة بعلـــب  300-250م ووضـــع حـــوالي مـــ 4حـــوالي  ـــة المنخل غ مـــن العين

غ وذلــك بواقــع مكــررين لكــل موقــع ثــم نقــل  500بالســتيكية صــغيرة ســعة 
 وسـط غـذائييرقات من دودة الشمع الكبرى المرباة مخبريًا على  5إليها 

ثـم ) مـن فقـس البيـوض اً يومـ 30أي بعد حوالي (صناعي بالعمر األخير 
مـع  س° 2±25نـد ضعت بشكل مقلوب في الحاضنة عغطيت العلب وو 

األيــام الثالثــة مــرات خــالل  3-2مراعــاة تقليــب العلــب بشــكل يــومي مــن 
األولى لوضعها في التربة للتأكد من تحرك اليرقـات فـي التربـة وتعرضـها 

عــد وقــد أجــري الكشــف علــى اليرقــات ب .دهــاو الفطــور فــي حــال وج بــواغأل
مـن وضـعها فـي التربـة وخـالل الكشـف كانـت تـتم  اً يوم 14أسبوع ثم بعد 

  .إزالة اليرقات الميتة للتحري عن المسبب
 

كل نوع تربة التي تم من التربة وعدد العينات  مصادر .1  جدول
  .ھذه الدراسةأخذھا أثناء تنفيذ 

Table 1. Sources, number of samples and location of 
collected soil samples for this study. 

 

  مصدر العينة
  Sample source 

  المواقععدد 
No. of the 
locations 

عدد عينات التربة
No. of soil 
samples 

 Citrus 9 36  حمضيات
 Olive 7 28  زيتون
 Apple 6 24  تفاح

 Cereals 4 16  نجيليات
 Fallow 6 24  بور
 Forest 8 32  غابة

  Total 40 160  المجموع
 

  

هـا سـطحيًا طهير اليرقات الميتة التـي تـم اسـتخراجها مـن التربـة تـم ت
دقـــائق ثـــم غســـلها بالمـــاء  3لمـــدة % 5الصـــوديوم  تبمحلـــول هيبوكلوريـــ

ســم  9مـرات ومــن ثـم نقلــت كـل يرقــة إلـى طبــق بتـري  3المقطـر والمعقــم 
مــع مضــاد حيــوي  PDA)( دكســتروز، آجــاربطاطــا، ط ســو  يحــويمعقــم 

بنســبة ) Ross(ســم التجــاري اإل) Ceftriaxone sodium(واســع الطيــف 
قهــا تــم إحكــام إغال ،وبعــد وضــع اليرقــات فــي األطبــاقمــل  500/مــغ 10

وبعــد ذلــك تــم الكشــف عليهــا  س°2±25نــدبالبــارافيلم ومــن ثــم حضــنت ع
  .بشكل يومي للتأكد من وجود الفطور الممرضة
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  )فرضيات كوخ(اإلمراضية األولية  اختبارات
حتى  اً يوم 14–12لمدة   PDAنميت العزالت الفطرية على وسط    

حملت يرقات دودة الشمع  بعد ذلك .مرحلة التبوغإلى وصول الفطر 
طة ملقط معقم ودحرجت على المزرعة المتبوغة ابالعمر الرابع بوس

ترشيح مرطبة لتشجيع نمو لتنقل بعدها إلى أطباق بتري تحوي أوراق 
  مكررات وكل مكرر يحوي 3األبواغ على سطح الحشرة وذلك بواقع 

حكم أُ  ،وفيما بعد .يرقات دودة الشمع معداة بالفطر بالعمر الرابع 4
حفاظ على الرطوبة ومن ثم حضنت إغالق األطباق بأشرطة بارافيلم لل

وتم فحص اليرقات بشكل يومي وتسجيل عدد اليرقات  س° 2±25ند ع
  .)14( بالفطور عدواهاالميتة حتى اليوم السابع من 

  

  التصنيف
 مظهر اإلصابة على اليرقات ثم على بناًء على تم تعريف الفطور

للمستعمرات الفطرية وعلى شكل وحجم وأبعاد الشكل المورفولوجي 
، 10، 9(مفاتيح التصنيفية ال وباعتماد المجهريالفحص خالل  األبواغ

في أنابيب اختبار تحوي  PDA وسطوتم حفظ العزالت على  .)20، 18
 توأعيدس º 4ند ع البرادعلى شكل مائل ووضعت في  الوسط الغذائي

  .اً شهري زراعتها
  

 تحليل البيانات

ــــــامج اإلحصــــــائي  ــــــل  15.00النســــــخة  SPSSتــــــم اســــــتخدام البرن للتحالي
األنـــواع الفطريـــة للفطـــور  ووجـــوداإلحصـــائية حيـــث حللـــت نتـــائج تـــردد 

عنـــد  X2الممرضـــة للحشـــرات فـــي مختلـــف أنـــواع التـــرب بـــإجراء اختبـــار 
وتـــم حســـاب النســـبة المئويـــة لليرقـــات الميتـــة فـــي  .0.05مســـتوى معنويـــة 

  .اختبارات اإلمراضية األولية لتحديد األنواع األكثر فتكًا بالحشرات
  
  نتائج والمناقشةال
  

  عينات التربة المدروسةالفطور الممرضة للحشرات في 
ممرضة للحشرات  اً ر و بلغت النسبة المئوية لعينات التربة التي احتوت فط

عدد العزالت لالكلي مجموع المن مجموع العينات المختبرة، كان % 75
   9نوعًا تتبع  18عزلة تنتمي إلى  63التي تم الحصول عليها 

  منها يتبع للفطور  سبعة ،من قسمين مختلفين مختلفةأجناس 
 ،Beauveria، Metarhiziumهي  Deuteromycotaالناقصة 

Paecilomyces، Verticillium، Fusarium، Aspergillus، 
Penicilliumمن الفطور الزيجية ، واثنانZygomcota   هماMucor   

 تقوم التي، تعد هذه الدراسة األولى )2جدول ( Conidiobolus و
نظم زراعية  ترب الفطور الممرضة للحشرات في وجودبالكشف عن 

وبيئية مختلفة في محافظة الالذقية وقد أتت النتائج متوافقة مع بعض 
الدراسات المماثلة في مناطق أخرى من العالم مثل إسبانيا التي بلغت 

الفطور الممرضة للحشرات في بعض تربها الطبيعية  وجودنسبة 
في بساتين جوز البيكان في % 76.2وكانت  ،)19( %71.7ية والزراع
أعلى  كانت كما أن النسبة التي سجلت في هذه الدراسة ).23(أمريكا 

 من النسبة التي وجدت في الترب الطبيعية في الصين التي شملت
الصين  ممن كافة أقالي طبيعيةترب غابات  عينات التربة المفحوصة

الشمالية منها والشمالية الغربية والغربية وجنوب وسط الصين باإلضافة 
، وهي أعلى )26( %55.5إلى جزيرة هاينان والهيمااليا وكانت النسبة 

أيضًا مما وجد في األراضي الزراعية في مناطق السلطة الفلسطينية 
 وجود الفطورنسبة  تأما في المملكة المتحدة كان ).1( %)33.6(
لممرضة للحشرات بالغة االنخفاض مقارنة مع نتائج دراستنا حيث ا

وقد يعود السبب في تفاوت هذه النسب في  .)5% (27.6بلغت 
المناطق المختلفة من العالم إلى تباين واختالف مناطق البحث بيئيًا 
وجغرافيًا وكذلك إلى االختالف في نوع وطبيعة التربة و النظام البيئي 

أو زراعيًا وحتى إلى اختالف النظام الزراعي نفسه فيما إن كان طبيعيًا 
  .لمحاصيل موسمية أو بستانًا ألشجار معمرة إذا كان حقالً 

 ،Beauveria، Metarhiziumإن أنواع كًال من األجناس 
Paecilomyces  والنوعانVerticillium lecanii ،Conidiobolus 

coronatus بعضها  وجدبإمراض الحشرات وقد  ةفطور متخصص
بنسب مرتفعة ضمن األنظمة البيئية التي درسناها، وكان الجنس 

Beauveria  بينها ولقد عزل من كافة أنواع الترب  تردداً هو األكثر
 Beauveriaللنوع  تردد، وأعلى %45المختبرة وبلغت نسبة تردده 

bassiana  في % 87.5 ترددهكان في تربة الغابة فقد بلغت نسبة
هذا النوع بين أنواع  وجودوكان هناك فرق معنوي في عينات أتربتها، 
 ه الجنسوتال .)p 0.05<و  X2 =35.78،5 =df(الترب المختلفة 
Paecilomyces  المدروسة الترب  في% 9.6حيث بلغت نسبة تردده

 .واألرض البور الموالح/ولقد عزل من كل من تربة الغابة والحمضيات
في تربة % 11.1بنسبة Paecilomyces fumosoroseus النوع  ووجد

في تربة الغابة ولم يكن هناك فرق % 12.5و الموالح/الحمضيات
  X2 =0.156،  1 =df( في كال نوعي التربة لوجودهمعنوي 

في تربة  وجدفقد Paecilomyces lilacinus   أما النوع. )p 0.68=و 
في تربة  .Paecilomyces spوالنوع  ،فقط الموالح/بساتين الحمضيات
كانت نسبة تردده أقل  Metarhiziumالجنس . األرض البور فقط

والزيتون  الموالح/وُعزل فقط من تربة الحمضيات% 4.8وبلغت 
في تربة  وجدMetarhizium anisopliae والنجيليات حيث أن النوع 

 لوجودهبساتين كل من الحمضيات والزيتون ولم يكن هناك فرق معنوي 

في تربة حقول  وجدفقد  Metarhizium flavovirideأما النوع  .فيهما
 Conidiobolus coronatusكان النوعان . النجيليات فقط

األقل ترددًا حيث بلغت نسبة تردد كل منهما  Verticillium lecaniiو
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. فقط ولم يعزال إال من تربة الحمضيات لألول والزيتون للثاني% 1.6
الفطرية الممرضة للحشرات األكثر ترددًا خالل  عوبشكل عام فإن األنوا

 احتوت على بعض أوفي مناطق مختلفة حول العالم  الدراسات المجراة
،  Beauveria،Metarhizium ،Paecilomycesكل من األجناس 

Conidiobolus إضافة إلى النوع  Verticillium lecanii.  ففي
في إسبانيا ) 19(وآخرون  Quesada-Moragaالدراسة التي أجراها 

 M. anesopliaeوتردد النوع % B.bassiana 42.6 كان تردد النوع
الفطور الممرضة للحشرات  وجودوكذلك في الدراسة التي بحثت % 7.3

والنوع الثاني % 56.1في ترب بساتين البيكان كان تردد النوع األول 
 Beauveria النوعأن لى إهذا وتشير الدراسات  ).%23 (23.8

bassiana في بلدان حوض البحر المتوسط  وشيوعاً  تردداً  هو األكثر
، بينما )19(حيث أنه أكثر تالؤمًا مع المناخات األكثر دفئًا 

كان أكثر شيوعًا في ترب البلدان   Metarhizium anisopliaeالنوع
وسويسرا ) 13(الشمالية ذات المناخ األكثر رطوبة وبرودة مثل النرويج 

وكذلك في شمال غرب الباسفيك في الواليات المتحدة ) 3(وكندا ) 12(
في الترب الزراعية أكثر منها في  وجودهكما أن نسبة  .)4(األمريكية 

 انتشارهالذي يكثر  Beauveria bassianaالترب الطبيعية بعكس النوع 
 في الترب الطبيعية أكثر منها في الزراعية وهذا ما حصلنا عليه خالل

بتردد مرتفع من  Beauveria bassiana د عزل النوعالدراسة فق هذه
الترب الطبيعية في حين لم نحصل منها على أية عزالت للنوع 

Metarhizium anisopliae أما . عزل من الترب الزراعية فقط الذي
كانت أنواع الجنس ف) Liu )26و Sunفي الدراسة التي أجراها 

Paecilomyces  هي األكثر ترددًا في الترب الطبيعية في الصين حيث
  % P. fumosoroseus 19.6و P. farinosusبلغ تردد النوعين 

 Conidiobolus  على التوالي، في حين كان النوع، %6.1و 
coronatus  في ترب كل من بساتين الحمضيات  انتشاراً هو األكثر

 في الدراسة التي أجراها ةفي األراضي الفلسطينيوحقول الخضروات 
Ali-Shtayeh  في حين أن  ،%31.4وبلغت نسبة تردده ) 1(وآخرون

من األنواع األقل ترددًا في دراستنا هذه  كان C. coronatusالنوع 
كانت نسبة تردده الذي  Verticillium lecaniiوع للنمماثًال  )1.6%(

وربما يعود  )26، 15( منخفضة في األراضي الطبيعية في الصين
السبب في انخفاض نسبة تردده إلى أنه فطر أكثر تخصصًا في 
إمراضية الحشرات التي تصيب المجموع الخضري من رتبة 

Homoptera والذباب األبيض وغيرها، األمر الذي يقلل  نّ مثل الم
 .ر األخرىو في التربة عن باقي الفط انتشارهفرص 

  
  .الفطور الممرضة للحشرات في عينات التربة المدروسة في محافظة الالذقية **وتوزع*حدوث.2جدول 

Table 2. Occurrence* and distribution** of entomopathogenic fungi in soils collected from different locations of Lattakia 
governorate. 

 

  الفطر المرض
Entomopathogenics fungus 

 حمضيات
Citrus  

n=9 

 زيتون
Olive 
n=7 

 تفاح
Apple 
n=6 

 نجيليات
Cereals 

n=4 

 بور
Fallow 

n=6 

 غابة
Forest 

n=8 

نسبة 
 التردد
%F X2 

  مستوى
  االحتمالية

(P) 
Aspergillus flavus 11.10.00.00 16.7 0.0 3.2 1.29 0.257 
Aspergillus spp. 11.10.016.725 66.7 0.0 11.1 64.13 0.000 
Beauveria bassiana 44.457.150.075 33.3 87.5 36.5 35.78 0.000 
Beauveria brongniartii 0.00.00.025 0.0 0.0 1.6 - - 
Beauveria sp. 0.014.316.70 0.0 37.5 7.9 14.87 0.001 
Conidiobolus coronatus 11.10.00.00 0.0 0.0 1.6 - - 
Fusarium oxysporium 0.00.00.025 0.0 12.5 3.2 3.79 0.052 
Fusarium solani 0.00.033.30 0.0 0.0 3.2 - - 
Fusarium semitectum 11.10.00.00 0.0 0.0 1.6 - - 
Fusarium sp. 22.20.00.00 16.7 0.0 4.8 0.64 0.423 
Metarhizium anisopliae 11.114.30.00 0.0 0.0 3.2 0.36 0.549 
Metarhizium flavoviride 0.00.00.025 0.0 0.0 1.6 - - 
Mucor spp. 0.028.60.00 0.0 12.5 4.8 6.09 0.014 
Paecilomyces fumosoroseus 11.10.00.00 0.0 12.5 3.2 0.17 0.683 
Paecilomyces lilacinus 11.10.00.00 0.0 0.0 3.2 - - 
Paecilomyces sp. 0.00.00.00 33.3 0.0 3.2 - - 
Penicillium spp. 0.014.30.00 0.0 25.0 4.8 3.10 0.078 
Verticillium lecanii 0.014.30.00 0.0 0.0 1.6 - - 

 ھانفس العدد الكلي للعينات المجموعة من نوع التربة /عدد العينات التي تحوي نوع معين =الحدوث *
  100 ×) 63العدد الكلي لكافة العزالت  /عزالت نوع ماعدد % = (نسبة التردد   **

* Occurrence: number of soil samples which contain a specific entomopathogenic species/total number of collected soil samples of the 
same soil type. 

** Frequency of occurrence (F) %= number of isolates of a specific species/total number of all isolates which is 63×100 
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 ،Aspergillus ،Fusariumإن األنواع التابعة لكل من األجناس 
Penicillium،  Mucor ليست ممرضات شائعة للحشرات ولذلك قاد

، )27(ية عزلها من بعض أنواع الحشرات إلى اعتبارها فطور انتهاز 
وُعزل كل من هذه الفطور في دراستنا بنسب تردد متفاوتة ومن مختلف 

وعزل % 14.3بلغت نسبة تردده  Aspergillusفالجنس . أنواع الترب
. من كافة األنظمة البيئية المدروسة ماعدا تربة الغابة وبساتين الزيتون

األرض البور  بنسبة مرتفعة في تربة .Aspergillus sppالنوع  وجدو 
في كل من األرض البور  وجودهوكان هناك فرق معنوي لنسبة % 66.7

  والتفاح وحقول النجيليات  وتربة كل من بساتين الحمضيات
)X2 =64.13، 3=df و>p 0.005.(  وتردد الفطرFusarium  بنسبة

في كافة الترب ماعدا تربة بساتين الزيتون وقد تردد كال  ووجد% 12.8
% 3.2وكانت  هانفسالنسبة بF. solani و   F. Oxysporiumالنوعين

األول ُعزل من تربة حقول النجيليات والغابة والثاني ُعزل  إال أن النوع
في تربة وجد.Fusarium sp من تربة بساتين التفاح فقط، والنوع 

ولم ُيسجل %. 4.8األراضي البور وتربة بساتين الحمضيات بتردد بلغ 
في حين تردد النوعان . في كال نوعي التربة ودهوجنسبة  فيفرق معنوي 

 Mucor spp.و Penicillium spp. وُعزل % 4.8 وكانت هانفسالنسبة ب
  .كالهما من تربة الغابة وتربة بساتين الزيتون فقط

  
ة الفطور الممرضة للحشرات ضـمن األنظمـة البيئيـ حدوثمقارنة نسبة 

 )الطبيعية والمزروعة(المختلفة 

الفطور الممرضة للحشرات في كافة الـنظم البيئيـة المدروسـة وبلـغ  وجدت
   87.5(لهــــا فــــي كــــل مــــن تربــــة الغابــــة واألرض البــــور  حــــدوثأعلــــى 

 )%77.8(ثـــم فـــي تربـــة بســـاتين الحمضـــيات ) علـــى التـــوالي ،%83.3و 
لتكـون أقـل نسـبة % 66.7تلتهـا تربـة بسـاتين التفـاح  )%71.4(فـالزيتون 

وقد أشارت دراسات سابقة علـى أن  .%50ليات لها في تربة حقول النجي
فــي التــرب الطبيعيــة واألكثــر اســتقرارًا  توجــدالفطــور الممرضــة للحشــرات 

بشــكل مســتمر  لإلضــطراب أكثــر منهــا فــي التــرب الزراعيــة التــي تتعــرض
ــــات الخدمــــة المتكــــررة  ــــاع نســــبة ) 19(بســــبب عملي وهــــذا مــــا يفســــر ارتف

إال أن  .عـــن بـــاقي أنـــواع التـــربها فـــي تربـــة الغابـــة واألرض البـــور حـــدوث
الفطور الممرضة للحشرات كانت مرتفعة أيضـًا فـي كـل مـن  حدوثنسبة 

تربــة بســاتين الحمضــيات والزيتــون وقــد يكــون الســبب فــي ذلــك هــو ميــل 
هذه األنظمة لالستقرار أكثر من األخرى حيث أنهـا تحـوي أشـجارًا معمـرة 

ة الالذقيـة إذ أنهـا أقل عرضـة لعمليـات الـرش بالمبيـدات فـي محافظـ وهي
أقرب للزراعـة العضـوية مـن التقليديـة وهـذا يفسـح المجـال السـتيطان هـذه 
التـــرب بالعديـــد مـــن الكائنـــات الحيـــة الدقيقـــة التـــي مـــن الممكـــن أن تكـــون 

وعلى النقـيض منهـا تربـة بسـاتين التفـاح  .حدى عوامل المكافحة الحيويةإ
عمليـــات رش فـــي المحافظـــة حيـــث أنهـــا مخدومـــة بشـــكل كبيـــر وعرضـــة ل

مبيــــدات متكــــررة خــــالل الموســــم الزراعــــي كــــذلك األمــــر بالنســــبة لحقــــول 
معرضــة للعديــد مــن عمليــات وهــي النجيليــات التــي تعتبــر زراعــة موســمية 

الخدمـــة وغيرهـــا ممـــا يجعلهـــا أكثـــر اضـــطرابًا وأقـــل اســـتقرارًا مـــن األنظمـــة 
الفطـــور  حـــدوثاألخـــرى األمـــر الـــذي قـــد يفســـر ســـبب انخفـــاض نســـبة 

وآخـرون  Sunللحشرات فيها، وبالفعل في الدراسة التـي أجراهـا  الممرضة
علــى الفطــور المرتبطــة بالحشــرات فــي كــل مــن حقــول المحاصــيل ) 27(

الفطــــور الممرضــــة  حــــدوثوبســــاتين األشــــجار المثمــــرة المعمــــرة كــــان 
للحشرات أعلى بشكل ملحوظ في ترب بسـاتين األشـجار المثمـرة منـه فـي 

  . ترب المحاصيل الحقلية
  

ضمن  الفطور الممرضة للحشرات دوثلح النسبة المئوية .3 لجدو
  في محافظة الالذقيةرب من أنظمة بيئية وزراعية مختلفة الت

Table 3. Occurrence (%) of entomopathogenic fungi in soil 
of natural or agricultural ecologies. 
 

 

النسبة المئوية لتواجد الفطور 
  الممرضة

Occurrence (%) of 
entomopathogenic fungi 

 Agricultural  يزراع
 Citrus  77.8  موالح/حمضيات
 Olive 71.4  زيتون
 Apple 66.7  تفاح

 Cereals 50  نجيليات
  Natural  طبيعـي

 Fallow 83.3  بور
 Forest  87.5  غابة

X2 20.65 
 P 0.00 مستوى االحتمال

  
الفطــور الممرضــة للحشــرات  حــدوثوقــد دّلــت نتيجــة مقارنــة نســبة 

والنظــام البيئــي ) تربــة الغابــة واألرض البــور(فــي النظــام البيئــي الطبيعــي 
) تربــة بســاتين الحمضــيات والزيتــون والتفــاح وحقــول النجيليــات(الزراعــي 

فـي كـال النظـامين  رو هـذه الفطـ حـدوثعلى وجـود فـرق معنـوي كبيـر فـي 
)X2 =20.65، 1 =df  و>p 0.005 () تؤكـدها  لنتيجةا، وهذه )3جدول

نتائج سابقة تم الحصـول عليهـا مـن دراسـة ُأجريـت فـي نيوزيلنـدا مـن قبـل 
فقـــد كانـــت نســـبة إصـــابة يرقـــات دودة  )Barker )2وBarker  كـــل مـــن

الشــــمع الكبــــرى بــــالفطور الممرضــــة للحشــــرات أعلــــى فــــي تربــــة المراعــــي 
ــــــة ــــــي التــــــرب الزراعي   قــــــام بهــــــا كمــــــا أكــــــدت دراســــــة ،والغابــــــات منهــــــا ف

Sosa-Gomes  الفطــور الممرضــة للحشــرات  حــدوثبــأن  )25(وآخــرون
ب محروثـــة لحقـــول فـــول الصـــويا أعلـــى منـــه فـــي التـــر الفـــي التـــرب غيـــر 

تصــبح مالئمــة بشــكل أكبــر  المحروثــة حيــث أن األنظمــة األكثــر اســتقراراً 
  .هذه الفطور حدوثل
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 ائج اختبارات اإلمراضية األوليةنت

ليرقــات دودة الشــمع  النفــوقســببت العــزالت المختبــرة نســبًا متفاوتــة مــن 
% 100-0بـين ) للنفوقالنسبة المئوية (الكبرى حيث ترواحت اإلمراضية 

 Beauveria، Metarhiziumوقد أثبتت عزالت أنواع كـل مـن الجنسـين 
بعــد يــومين إلــى ثالثــة أيــام  النفــوقبأنهــا األكثــر فتكــًا حيــث وصــلت نســبة 

 النفــــوقكمــــا أن نســــبة ،%100 مــــن العــــدوى بــــالفطرين و لكافــــة العــــزالت
% 100بلغــت  Conidiobolus coronatusالمتســببة عــن عزلــة الفطــر 

ــــــة الفطــــــر ،فــــــي اليــــــوم الســــــادس للعــــــدوى  Verticilliumتلتهــــــا عزل

lecanii88.9 % فعـــــــــزالت ،Paecilomyces  55.6تراوحـــــــــت بـــــــــين%   
التــي ســببتها عــزالت الجــنس  النفــوقفــي حــين ترواحــت نســبة  %83.3و 

Fusarium  وعـــــــزالت %83.3–%16.7بـــــــينAspergillus  بـــــــين  
 ،Penicillium الجنســـــينوقـــــد أحـــــدثت عـــــزالت كـــــل مـــــن  0-66.7% 

Mucor  22.22و  0تراوحــت هـذه النســبة بــين حيــث  نفـوقأقـل نســبة %
  ).4جدول (

 ،Beauveriaإن األنـــــــــــــواع التابعـــــــــــــة لكـــــــــــــل مـــــــــــــن األجنــــــــــــــاس 
Metarhizium،  Paecilomyces والنـوعVerticillium lecanii  هـي 

بــإمراض الحشــرات لــذلك مــن الطبيعــي أن تــؤدي إلــى  ةفطــور متخصصــ
نســبة قتــل عاليــة خــالل مــدة زمنيــة قصــيرة، أمــا األنــواع التابعــة لألجنــاس 
األخرى فقد سببت نسب قتل متفاوتة عند اختبار إمراضـيتها علـى يرقـات 
دودة الشــــمع الكبــــرى بعــــد عزلهــــا كفطــــور مرتبطــــة مــــع الحشــــرات فنتــــائج 

  كانــــــت) 27(وآخــــــرون  Sunل عليهــــــا اإلمراضــــــية األوليــــــة التــــــي حصــــــ
  وفـــــــــــــــي حـــــــــــــــدود Penicilliumو Aspergillusلعـــــــــــــــزالت % 0-26.7
 Mucorلفطـر ل %6.7فـي حـين كانـت  Fusariumلعزالت % 0-93.3

spp.،  لـبعض العـزالت التابعـة لهـذه  النفـوقوقد عزا الباحث ارتفـاع نسـبة
يرقــات األنــواع إلــى ســرعة نمــو مثــل هــذه الفطــور وتبوغهــا وٕالــى حساســية 

  .دودة الشمع وكذلك سرعة إصابة اليرقات الضعيفة والمتأذية
إن النتــائج التــي تــم الحصــول عليهــا مــن خــالل هــذه الدراســة تؤكــد 

الفطـــور الممرضـــة للحشـــرات فـــي التـــرب الطبيعيـــة والزراعيـــة فـــي  حـــدوث
فقـد تـم عـزل  محافظة الالذقية بنسبة مرتفعـة كمـا تؤكـد تنـوع هـذه الفطـور

  عشـــــرة أنـــــواع فطريـــــة معروفـــــة بأنهــــــا فطـــــور ممرضـــــة للحشـــــرات تتبــــــع 

   ،  Beauveria،Metarhizium ،Paecilomycesكـــل مـــن األجنـــاس 
Conidiobolus والنـــوع  Verticillium lecanii  إضـــافة إلـــى األنـــواع

 ،  Aspergillus،Fusariumالتــــــــي تتبــــــــع لكــــــــل مــــــــن األجنــــــــاس 
Penicillium،  Mucor لة علـــى الحشـــرات فـــي عـــدة دراســـات والمســـج
كما أظهرت نتـائج اختبـارات اإلمراضـية األوليـة أن األنـواع . أخرى سابقة

دودة (الممرضــــة للحشــــرات ســــببت نســــبة قتــــل مرتفعــــة لحشــــرة االختبــــار 
وتعتبر هـذه النتـائج إيجابيـة وتشـكل قاعـدة جيـدة لدراسـات ) الشمع الكبرى

الت األكثــر ضــراوة ضــد آفــات الحقــة حــول اختبــار فعاليــة األنــواع والعــز 
ـــة خطيـــرة تبـــدي اآلن مقاومـــة عاليـــة للمبيـــدات فـــي ســـبيل إمكانيـــة  زراعي

 .تطويرها واستخدامها كعنصر فّعال في المكافحة الحيوية لآلفات
  

دول ة للفط .4 ج ارات اإلمراضية األولي ائج اختب ى  ةر المعزولونت عل
ع ل ي الراب ر اليرق رىالعم مع الكب رة دودة الش دد ( حش ات ع يرق

  ).12المكررات 
Table 4. Effect of  entomopathogenic fungi isolates on the 
fourth larval stage Gallariamellonella (No. of larvae for 
each replicate was 12). 
 

 الفطر
Entomopathogenic 
fungus 

عدد 
 العزالت
No. of 

isolates 

نسبة الموت 
% 

Death rate 
(%)  

بعد الزمن 
 )يوم(العدوى

Days after 
infection  

  Control   0  7  الشاھد
Aspergillus spp. 7  0-66.7  7  
A.flavus 2  8.3-16.7  5–7  
Beauveria sp. 5  100  2–3  
B.bassiana 23  100  2–3  
B.brongniartii 1  100  3  
Conidiobolus coronatus 1  100  6  
Fusarium solani 2  55.6 -72.2  5–7  
F. oxysporum 2  69.4 -83.3  4–7  
F. semitectum 1  30.6  7  
Fusarium sp. 3  16.7 -33.3  5–7  
Metarhizium anisopliae 2  100  3  
M.flavoviride 1  100  3  
Mucor spp. 3  5.6-22.2  7  
Paecilomyces sp. 2  41.6 -61.1  7  
P.lilacinus 2  55.6 -63.9  5–7  
P.fumosoroseus 2  75 -83.3  6  
Penicillium spp. 3  0-22.2  7  
Verticillium lecanii 1  88.9  7  

 

Abstract 
Ahmad, M., S. Al-Moughrabi and A. Haj Hassan. 2011. Survey of Entomopathogenic Fungi in Soils of Different 
Ecosystems in Lattakia. Arab Journal of Plant Protection, 29: 171-178. 

The occurrence of entomopathogenic fungi was investigated in 160 soil samples collected from two different ecosystems (Natural and 
Cultivated) in Lattakia, Syria, using the Galleria bait method. Entomopathogenic fungi were found to occur in 75% of the studied soil 
samples, with positive samples yielding 63 fungal isolates, belonging to 18 species from 9 genera. Isolates from the genus Beauveria were 
the most frequent and abundant entomopathogenic species recovered, comprising 45% of the total number of isolates. There was a 
significant difference in the occurrence of entomopathogenic fungi between the two ecosystems (Natural ad Cultivated ones) (p<0.05).Using 
Koch's postulates, the mortality rate caused by the fungal isolates to Galleria larvae was found to range from 0 to 100%. Isolates of 
Beauveria, Metarhizium and Conidiobolus were the most virulent isolates recovered 
Keywords: Entomopathogenic fungi, Galleria bait method, Beauveria, Metarhizium, Biological control. 
Corresponding author: Mohammad Ahmad, Protection Department, Faculty of Agriculture, Tishreen University, Lattakia, Syria,  
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