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  لخصلما
 موتفي  Beauvaria bassiana (Bais.) Vuilلفعالية الفطر  لمختبريايم و التق .2011. راضي فاضل ومعن عبد العزيز الصالحي ،الجصاني

  .213-206: 29ية النبات العربية، مجلة وقا. عند درجات حرارة مختلفة Microcerotermes diversus (Silvestri) األرضةشغاالت وجنود حشرة 
 األرضـــةلشـــغاالت وجنـــود حشـــرة  القتـــل إحـــداثفـــي  Beauvaria bassianaمختلفـــة مـــن الفطـــر  اتفعاليـــة تركيـــز يم و لتقـــتـــم تنفيـــذ عـــدد مـــن التجـــارب المختبريـــة 

Microcrotermes diversus Silv.. 3±25ن درجة الحرارة أالنتائج  أشارت ºلنشاط الفطر مة ءمال أكثر سB. bassiana  خـالل % 100علـى نسـبة قتـل أحـداث إفي
فقــد  ،الطبيعيــة فــي ظــروف المختبــر مــاأ. علــى التــوالي ،طــرمــل مــاء مق/بــوغ 710و  610 ،510كيــز امــن المعاملــة عنــد التر  أيــام 7و  14و  14قصــر فتــرة زمنيــة بلغــت أ
بينمـا . نفـاً آنفسـها المسـتعملة  كيزايومـًا مـن المعاملـة بـالتر  21و  35 ،35بعـد % 100إلـى  المعاملـة وارتفعـت تـدريجيًا لتصـلحدث الفطر نسب قتل منخفضة في بدايـة أ

لنمـو ونشـاط مـة ءمالقـل هـي األ سº 3±35ن درجـة الحـرارة أو  األرضـة ألفـرادالقتـل  إحـداثطـر فـي فقد تفاوتت فاعليـة الف ،سº 3±35و  30 ،20عند درجات الحرارة 
يومــًا عنــد  120و  90 ،60لغــت فــي ظــروف المختبــر ب األرضــة ألفــراد المــوت إحــداثفعالــة فــي  التــي بقيــت الفطــر أبــواغن مــدة أنتــائج الدراســة  أوضــحتكمــا . الفطــر

الغذائيــة  األوســاطن عــتجنبــًا وابتعــادًا  أظهــرت األرضــةحشــرة  أفــرادن أوبينــت نتــائج الدراســة . علــى التــوالي ،مــل مــاء مقطــر/بــوغ 710و  610 ،510كيز االمعاملــة بــالتر 
   .نها بدأت بالتغذية على الوسط بعد هذه الفترةأ إال أيام 7-5من المعاملة البالغة  األولىالفطر خالل الفترة  أبواغالمعاملة ب

  .Beauvaria bassiana ،شغاالت ،Microcrotermes diversus :كلمات مفتاحية
  

  المقدمة
  

البحـث عـن بـدائل للمبيـدات الكيميائيـة فـي إلـى  توجه العديد من البـاحثين
مبيــدات الوذلــك بســبب الســلبيات المســجلة علــى  األرضــةمكافحــة حشــرة 

ومدة البقـاء العاليـة فـي التربـة  ثديياتوالنسان من حيث السمية العالية لإل
وفــي مقدمــة هــذه البــدائل اســتخدام  ،المرتفعــة واألســعاراليف التصــنيع وتكــ

 كافحـةحـد عوامـل المأ الـذي يعـدّ  Beauvaria bassiana (Bais.)الفطر 
مراضـية اإلوقدرتـه  ،حيائية المهمة في تطفله علـى كثيـر مـن الحشـراتاأل

 األرضـــةرضـــة فـــي المختبـــر عنـــد تغذيـــة شـــغاالت األ حشـــرة العاليـــة ضـــد
Coptototermes formosanus أبواغعلــــى طعــــوم غذائيــــة معاملــــة بــــ 

الشـــغاالت البعيـــدة عـــن الطعـــوم الغذائيـــة عـــن طريـــق إلـــى  الفطـــر ونقلهـــا
ن قـــوة وكفـــاءة الطعـــوم الغذائيـــة أكمـــا ). 11(و التنظيـــف أ الغـــذاءتبـــادل 

تـــزداد نتيجـــة  األرضـــةمـــن الفطـــر لمكافحـــة  منخفضـــة كيـــزاالمعاملـــة بتر 
 وٕاحـداثالطائفـة  فـرادأدرتـه علـى االنتشـار بـين الفعالية العاليـة للفطـر ومق
ـــاء مرضـــي قبـــل التعـــرف ـــى  وب طائفـــة  فـــرادأوتحديـــد الفطـــر مـــن قبـــل عل

 األرضـــة تعـــداد فـــيهنـــاك اخـــتالف فـــي قـــوة تـــأثير الفطـــر  ).9( األرضـــة
لفطـر مـن االمسـتعملة والعزالت والسـالالت  األرضة أنواعبسبب اختالف 

 حساســية أفــرادو  ،وطريقــة المعاملــة ،كيــز اللقــاح المســتخدماواخــتالف تر  ،
للفطـر  447العزلـة  أبـواغ إنبـاتن أوقـد ذكـر ). 3(لفطـر للقـاح ا األرضة

B. bassiana  ــــراق الكيوت 12كــــان بعــــد   كــــل حــــدث بعــــديســــاعة واخت

 سº 0.5±25عند  C. camulanus األرضةساعة لشغاالت وجنود  24
ســرعة الكبيــرة وتكــوين مســتعمرة مــن هيفــات الفطــر بال بــواغاأل إنتــاجن أو 

 )12( األرضـة فـرادأعاليـة ضـد  مرضـيةمقـدرة لدليل على امـتالك العزلـة 
كو ،حيـث تــم االستشـهاد بــأنواع أخـرى مــن األرضــة منتشـرة فــي العـالم  ذل

العربيـة السـعودية يران والمملكة ع قيد الدراسة ينتشر في العراق وإ ن النو أل
  .في العراق أول دراسة له ومصر وتعتبر هذه

 B. bassianaفعاليـــة الفطـــر يم و تقـــإلـــى  لبحـــث الحـــالييهـــدف ا  
مــــل مــــاء مقطــــر عنــــد درجــــات حــــرارة /بــــوغ 710و  610 ،510كيز ابــــالتر 

 Microcrotermes  األرضـةالقتـل لشـغاالت وجنـود  حـداثإمختلفة فـي 

diversus في المختبر.  
  

  مواد البحث وطرائقه
  

   B. bassianaمصدر الفطر 
 NATURALIS Handحضـر التجـاري اسـتخدم فـي هـذه الدراسـة المست

G شـركة  إنتـاجTroy Biosciences  وهـو عبــارة عـن مبيــد حيـوي ســائل
ـــى  ـــة  0.5فـــي علبـــة تحتـــوي عل   للفطـــر ATCC 74040لتـــر مـــن العزل

B. bassiana  مـــل ويمكـــن خلطـــه بســـهولة مـــع /بـــوغ 710×2.3بتركيـــز
علــى المستحضــر  تــم الحصــولو . المــاء لرشــه واســتخدامه فــي المعــامالت

  .األمريكيةاري من مركز الشركة في الواليات المتحدة التج
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  في المستحضر التجاري B. bassianaتقدير الكفاءة النسبية للفطر 
بطـــاطس دكســـتروز /بطاطـــالغـــرض تنميـــة الفطـــر علـــى الوســـط الغـــذائي 

 البطــــاطس/ن راشــــح البطاطــــاحضــــر لتــــر مــــ ،الصــــلب ).P.D.A(آجــــار 
ار جـغ مـن اآل 20اليـه  يفوأضـبطاطـا بعـد تبريـده  غ 500المأخوذ مـن 

وتــــــم وضــــــعه فـــــــي دوارق  Dextroseغ مــــــن ســــــكر الدكســــــتروز  20و 
بجهــــــاز الضــــــغط البخــــــاري  وجــــــرى تعقيمــــــه ،مــــــل 250زجاجيــــــة ســــــعة 

 ،وبعـد التبريـد .دقيقـة 20ولمـدة  2بوصـة/باونـد 15وضغط  س 121ºعند
ـــــــــــــــــوي  أضـــــــــــــــــيف ـــــــــــــــــز  Penicillinالمضـــــــــــــــــاد الحي ـــــــــــــــــر /غ 4بتركي   لت

طبــــاق بتــــري أإلــــى  ونقــــل الخلــــيط ،لتــــر/غ 1بتركيــــز  Streptomycinو 
مل من المستحضر التجاري لكل طبـق  1 وأضيفسم  10معقمة قطرها 

بـــــدأت  لـــــكذبعـــــد  أيـــــام، 4لمـــــدة  س 3º±25 عنـــــد األطبـــــاقوحضـــــنت 
 ،بــالظهور علــى ســطح الوســط الغــذائي B. bassiana مســتعمرات الفطــر

لــى والحصـول ع ،واسـتعمل هـذا الوسـط لغـرض تنميــة الفطـر فـي المختبـر
  .)10(أخرى  أوساطتلقيح  ألغراضمستعمرات الفطر 

 بإضــافةتم تحضــيره فــ ،B. Bassianaبــالفطرمــا الوســط الخــاص أ  
غ مــــن  20ن فــــي لتــــر مــــن المــــاء المقطــــر و مــــن طحــــين الشــــوفا غ 20
ووضـــعت الـــدوارق الحاويـــة  ،مـــل 250ار فـــي دوارق زجاجيـــة ســـعة جـــاآل

بعــدها تــم  .لــذوبانحــين اإلــى  سº 80 عنــدط فــي حمــام مــائي علــى الخلــي
  وضــــــغط س 121º نــــــدباســــــتخدام جهــــــاز الضــــــغط البخــــــاري ع التعقــــــيم

ــــة 20ولمــــدة  2بوصــــة /باونــــد 15 ــــد .دقيق المضــــاد  أضــــيف ،وبعــــد التبري
الجنســـيان لتـــر وصـــبغة /مـــغ 500بتركيـــز  Chlortetracyclineالحيـــوي 

 Dodineلتــر والمبيــد الفطــري /غ 1بتركيــز  Crystal violetالبنفســجي 
ـــاقلتـــر وتـــم صـــبه فـــي /غ 5بتركيـــز   .ســـم 10بتـــري معقمـــة قطرهـــا  إطب

  مـــــــل مـــــــن المستحضـــــــر التجـــــــاري للفطـــــــر 1ووضـــــــع فـــــــي كـــــــل طبـــــــق 
B. bassiana درجــة  عنــد األطبــاقوحضــنت  ،مكــررات ةوبمعــدل ثالثــ

 ،وبعد النمو وتكوين المستعمرات الفطريـة .أيام 3لمدة  س 3º±24 حرارة
ة الغـزل معـزول وطبيعـتم تسجيل الصفات المظهرية لمستعمرات الفطـر ال

 أكــدوقــد  .)10(علــى الحامــل الكونيــدي  بــواغالفطــري وطريقــة انتظــام األ
كليـة  -تشخيص الفطر الدكتور كامل سلمان جبـر فـي قسـم وقايـة النبـات

  .الزراعة
  

حــداث إفــي  B. bassianaكيــز المختلفــة مــن الفطــر اتقــدير كفــاءة التر 
  القتل

البطـــاطس /ق البطاطـــامـــر علـــى وســـط  B. bassianaالفطـــر  تـــم إكثـــار
 غ 200والمتكــون مــن ) P.S.B. )Potato Sucrose Brothالســكروز 

 إنــاءقطــع صــغيرة ووضــعت فــي إلــى  مــن البطاطــا بعــد غســلها وتقطيعهــا
درجـة  نـددقيقـة ع 30ة ليهـا لتـر مـاء مقطـر وسـخنت لمـدإ أضـيفمعدني 
خـــذ أبوســـاطة قطعـــة شـــاش نظيفـــة ومعقمـــة و  وصـــفيت ،س 100º حـــرارة

ووضـع فـي دوارق  ،مـن السـكروز غ 10ه ليـإ وأضـيفتبريـده الراشح بعـد 
الضــغط البخــاري طة جهــاز امــل معقمــة وعقمــت بوســ 250زجاجيــة ســعة 

وبعـــــد  .دقيقـــــة 20ولمـــــدة  2بوصـــــة /باونـــــد 15وضـــــغط  سº 121 عنـــــد
   ،لتــــر/غ 4بتركيــــز  Penicillinليهــــا المضــــاد الحيــــوي إ أضــــيف ،التبريــــد

ــــز  Streptomycinو  مــــن  أجــــزاءذلــــك وضــــع  وأعقــــب ،لتــــر/غ 1بتركي
بعمـر  P.D.Aالمستعمرات الفطرية الناميـة علـى الوسـط الغـذائي الصـلب 

 درجـة حـرارة عنـدريك الدوارق قليًال وبهدوء حضنت وبعد تح ،أيام 7-10
25±3º 10(أيام  10-7لمدة  س( .  

وضـــــعت مكونـــــات الـــــدوارق الحاويـــــة علـــــى الوســـــط  ،وبعـــــد النمـــــو  
ورشـــح  ،دقـــائق 5كهربـــائي لمـــدة  الغـــذائي ومســـتعمرات الفطـــر فـــي خـــالط

ووضــع الراشــح فــي  ،بعــدها الخلــيط بوســاطة قطعــة شــاش نظيفــة ومعقمــة
ووضـــع علـــى شـــريحة خاصـــة  مـــل 1منـــه خـــذ أو  ،مـــل 250دورق ســـعة 

عـــــــــد كريـــــــــات الـــــــــدم الفطـــــــــر تســـــــــمى شـــــــــريحة  أبـــــــــواغ بحســـــــــاب وعـــــــــدّ 
ـــواغعـــدد حســـاب تـــم و  Haemocytometerالهيموســـايتوميتر /الحمـــراء  أب

ساسـها تـم تحضـير أوعلـى  ، شـريحةالمن ) C(ة في خلية الفطر الموجود
مـــــل مـــــاء مقطـــــر مهيئـــــة للمعـــــامالت /بـــــوغ 710و  610 ،510كيـــــز االتر 

ســـم معقمـــة ومبطنـــة  10طبـــاق بتـــري بقطـــر أوحضـــرت  .)10(المختلفـــة 
يرقات من الطـور الخـامس  10ووضع في كل طبق  ،بورقة ترشيح رطبة

ه الحشـــرة حيـــث أن هـــذ( Galleria mellonella لـــدودة الشـــمع الكبـــرى
مــــد كمؤشــــر لقيــــاس كفــــاءة عتوتُ  ،عتبــــر مــــن الحشــــرات الحساســــة للفطــــرت
معلـــق المـــل مـــن  10ثـــم معاملـــة اليرقـــات فـــي كـــل طبـــق بكميـــة  ،)لفطـــرا
مكــررات  ةوبواقــع ثالثــ ،مــل مــاء مقطــر/بــوغ 710و  610 ،510التركيز بــ

الة شــــغ 20تــــم معاملــــة  ،نفســــها المــــذكورة ســــابقاً وبالطريقــــة  .لكــــل تركيــــز
طبـاق وحضـنت األ المختبرة كيزاالتر مكررات لكل تركيز من  ةوبواقع ثالث

ظهـــــرت  ،مـــــن التحضـــــين أســـــبوعوبعـــــد  .سº 3±25 درجـــــة حـــــرارة عنـــــد
على يرقات دودة الشمع الكبرى والشغاالت في جميـع المكـررات  اإلصابة

بمحلـــول  طهـــرتو ليرقـــات والشـــغاالت وبعـــدها جمعـــت جثـــث ا ،كيـــزاوالتر 
لمدة دقيقة واحـدة وزرعـت % 5بتركيز  (NaOCl)وديوم يبوكلورات الصه

  درجـــة حــــرارة عنـــدوحضـــنت  Beauvaria للفطــــر علـــى الوســـط الغـــذائي
25±3 ºوفحصت جميـع المسـتعمرات الفطريـة الناميـة  أياملمدة ثالثة  س

  .B. bassiana على الوسط للتأكد من تشخيص الفطر
  

فـي  B. bassiana كفـاءة الفطـر فيتأثير االختالف في درجات الحرارة 
  رضةاأل  فراد حشرةأقتل 

مــل مــاء مقطــر ومبيــد /بــوغ 710و  610 ،510كيــز الفطــر ااســتخدمت تر 
 .والمـاء المقطـر كمعاملـة المقارنـة% 2تي سـي بتركيـز % 48الدورسبان 

 غ 5المتكــون مــن خلــط  األرضــةحضــر الوســط الغــذائي الخــاص بحشــرة 
مــل مــن محلــول  10و  ،المجفــف "اليوكـالبتوس"مـن رقــائق ونشــارة خشــب 
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مـــل مـــبطن بورقـــة ترشـــيح رطبـــة  10فـــي طبـــق بتـــري قطـــره % 4ار جـــاآل
وقـــد اســـتخدمت ثالثـــة مكـــررات لكـــل تركيـــز مـــن  .وتـــرك لحـــين التصـــلب

 وتــرك ،مـل لكـل مكـرر مـن المعـامالت المختلفـة 20 وأضـيفالمعـامالت 
تـم  لـكذبعـد  .الغـذائي لمـدة سـاعتينالوسـط فـي حين تغلغل المحلول إلى 
وقلـيًال مـن  األرضـة أفـرادكل مكـرر مـن إلى  جندياً  50شغالة و  50نقل 

 األلمنيــومالطبــق وغلــف برقــائق  وأغلــق ،التربــة وفتــات الخشــب المصــاب
 األطبـاقونقلـت  .األرضـةلتوفير الظالم الكامل والمناسـب لمعيشـة حشـرة 

ــــــــى  ــــــــدالحاضــــــــنات عإل ورطوبــــــــة نســــــــبية  س 3º±35و 30، 25 ،20 ن
ــًا لتســجيل عــدد  األطبــاقفحصــت . كــل علــى حــدة% 85±5  األفــراديومي

فــي  األفـرادجميــع  نفـوقحـين إلــى  الميتـة فـي كــل مكـرر وفـي كــل معاملـة
فـــي بدايــة كــل شـــهر عــدوى  إحــداثلــك بعـــد ذوتــم  .المعــامالت المختلفــة

فحصــت  .جنــدياً  50شــغالة و  50شــهر مــن خــالل وضــع أولمــدة ثالثــة 
 اإلصــابة أعــراضحظــة مالتــم و  وأزيلــت النافقــة األفــراديوميــًا وســجل عــدد 

لجميـع  النفـوقالحية في نهاية الشهر وحسبت نسب  األفراد وأزيلتعليها 
  ).Abbott )1طريقة  إلى المعامالت التي صححت استناداً 

  
قتــل  فــي B. bassianaالمختلفــة مــن الفطــر  اتدراســة كفــاءة التركيــز 

  شغاالت وجنود حشرة االرضة في ظروف المختبر ولمدة سنة كاملة
اســـتخدمت ثالثـــة مكـــررات لكـــل و  ،األرضـــةلوســـط الخـــاص بحشـــرة اعـــد ا

 710و  610 ،510كيــز الفطــر امعاملــة مــن المعــامالت التــي تضــمنت تر 
ســـي ي بشـــكل مســـتحلب إ% 48مـــل مـــاء مقطـــر ومبيـــد الدورســـبان /بـــوغ

  .ومعاملة الماء المقطر كمعاملة مقارنة% 2بتركيز 
المحلـول مـل مـن كـل معاملـة لكـل مكـرر وبعـد تغلغـل  20ضيف أ  

مـع  األرضـة فـرادأجنديًا مـن  50شغالة و  50الغذائي تم نقل الوسط في 
وغلفـت برقـائق  األطبـاققليل من التربة وفتـات الخشـب المصـاب وغلقـت 

 األطبـــاقفحصـــت . فـــي ظـــروف المختبـــر األطبـــاقمنيـــوم ووضـــعت و لاأل
 .%100حـين حصـول نسـبة القتـل إلـى  الميتـة األفراديوميًا لحساب عدد 

القتــل  إحــداثمــدة بقــاء المعــامالت المختلفــة وفعاليتهــا فــي يم و تقــولغـرض 
 ألطبـــــاقناعية طصـــــاعـــــدوى  أجريـــــت ،وتقـــــدير الكفـــــاءة النســـــبية للقتـــــل

جنـديًا فـي بدايـة كـل شـهر وتـم  50شغالة و 50المعامالت المختلفة بنقل 
حتــى نهايــة  وٕازالتهــاوالحيــة  النافقــة األفــرادلتســجيل عــدد  ،الفحــص يوميــاً 
ـــة وصـــححت نســـب القتـــل  الشـــهر وقـــد اســـتمرت الدراســـة لمـــدة ســـنة كامل

  ).Abbott )1حسب طريقة 
  

  األرضةحشرة  أفرادفي سلوك  B. bassianaدراسة تأثير الفطر 
سم مثقوبـة مـن احـد جوانبهـا بثقـب قطـره  10طبق بتري قطر  30حضر 

بالســتيكي بطــول  بــأنبوبســم وتــم ربــط كــل طبقــين مــن جهــة الثقــب  0.5
ذ تـم إرات لكـل معاملـة مكـر  ةتمثـل ثالثـ أطبـاق ةثالثـ اسـتخدمت ،سم 10

كيـــز الفطـــر امـــل مـــن محلـــول المعـــامالت التـــي شـــملت علـــى تر  20اخـــذ 

ســـي  إ% 48مـــل مـــاء مقطـــر ومبيـــد الدورســـبان /بـــوغ 710و  610 ،510
ــــة % 2بتركيــــز  ــــة مقارن ــــى  وأضــــيفوالمــــاء المقطــــر كمعامل  .األطبــــاقإل

الوسـط فـي تغلغـل المحلـول  حينإلى  طباقوتركت المكررات جميعها واأل
ي علــــى الثانيــــة المربوطــــة فتحتــــو  األطبــــاقمــــا أ ،الغــــذائي لمــــدة ســــاعتين

 50شــغالة و  50نقــل  .إضــافةار دون جــالوســط الغــذائي مــع محلــول اآل
التــي تحتــوي علــى الوســط الغــذائي  األطبــاقإلــى  األرضــةفــراد أجنــديًا مــن 

وم لتــوفير ظــروف منيــو لوغلفـت برقــائق األ األطبــاق وأغلقــتبـدون معاملــة 
 3±30 عنـــدفـــي الحاضـــنة  األطبـــاقووضـــعت  ،الظـــالم الكامـــل للمعاملـــة

ºوســلوكها  األفــرادوكــان الفحــص يــتم يوميــًا وكــذلك مالحظــة حركــة  .س
وتـم  ،األفـرادحين قتل جميع إلى  الميتة األفرادوسجل عدد  ،األطباقبين 

  ).Abbott )1طريقة  إلى حساب نسب القتل التي صححت استناداً 
  

  التحليل االحصائي
كيــــز الدراســــة تــــأثير التر  (.C.R.D)اســــتعمل التصــــميم العشــــوائي الكامــــل 

كمـــا اســـتعمل  ،ودرجـــة الحـــرارة والوقـــت فـــي نســـب القتـــل) النـــوع( واألفـــراد
. في معدل القتـل وباتجاه واحد لدراسة تأثير درجات الحرارة هذاتالتصميم 

 0.05احتمــال  ىعنــد مســتو ) L.S.D(قــل فــرق معنــوي أواســتعمل اختبــار 
 SASباســـتعمال البرنـــامج  اإلحصـــائيجـــري التحليـــل أو . لمقارنـــة النتـــائج

)13.(  
  

  النتائج والمناقشة
  

نسـب قتـل شـغاالت  فـي B. bassianaطـر فالمختلفـة لل اتتأثير التركيز 
  درجات حرارة مختلفة  عند األرضةوجنود حشرة 

ـــًا فـــي  B. bassianaلفطـــر كـــان ل ـــ إحـــداثتـــأثيرًا معنوي ل لشـــغاالت القت
 إحـداثاعتمـد عند درجات الحرارة المختلفـة فـي المختبـر و  األرضةوجنود 

على االختالف في التركيـز ودرجـة الحـرارة ومـدة  القتل للشغاالت والجنود
 س 3º±20ن نســب القتــل عنــد أ 1حيــث يتضــح مــن الجــدول  ،التعــريض

ًا للشــغاالت والجنــود كانــت منخفضــة فــي بدايــة المعاملــة وازدادت تــدريجي
 المـوت إحـداثفـي  أسـرعالتركيز العـالي يكـون ن أو  ،بزيادة مدة التعريض

مــــل مــــاء /بــــوغ 610و  710 ناالتركيـــز اذ حقــــق  ،مـــن التركيــــز المــــنخفض
 ،يومـًا مـن المعاملـة 28للشـغاالت والجنـود بعـد % 100مقطر نسبة قتـل 

يومـًا  35مل ماء مقطر هذه النسبة بعـد /بوغ 510في حين حقق التركيز 
كما يتضـح مـن الجـدول نفسـه وجـود انخفـاض تـدريجي فـي  .عاملةمن الم
 ذ بلغت نسبة القتـل للشـغاالتإ ،ل الشغاالت والجنود بتقدم الزمننسب قت
وللجنــــــود % 59.85و  37.95 ،18.25يومــــــًا مــــــن المعاملــــــة  90بعــــــد 

مــل /بـوغ 710و  610 ،510كيـز اعنـد التر % 59.99و  38.12 ،18.70
  .على التوالي ،ماء مقطر
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درجات  عند B. bassianaكيز المختلفة للفطر االتراستخدام  عند Microcrotermes diversusرضة نسب موت شغاالت وجنود حشرة األ. 1جدول 
  .الرقم بين القوسين يشير إلى نسبة القتل للجنود. حرارة مختلفة

Table1. Mortality rate of workers and soldiers of the termite Microcrotermes diversus by different concentrations of B. 
bassiana under different temperatures. Values between brackets represent soldiers mortality rate. 
 

  المعاملة
Treatment

درجات الحرارة 
 ±3 ºس  

Temperature 
± 3 ºC

  
  )أيام(نسب القتل بعد المعاملة 

 Mortality rates at different periods (days) after treatment 
7 14 28 35  56  60  90  91  

  مل/بوغ 510تركيز الفطر 
B. bassiana at 105 spores/ml  

20  34.0  
)34.7(  

52.66  
)50.7(  

87.93  
)87.50(  

100  
)100(  

 -  
 -  

53.73  
)54.4(  

18.25  
)18.7(  

 -  
 -  

25  93.33  
)92.7(  

100  
)100.0(  

 -  
 -  

 -  
 -  

 -  
 -  

89.91  
)89.7(  

15.83  
)15.3(  

 -  
 -  

30  46.0  
)47.3(  

72.47  
)72.5(  

100  
)100.0(  

 -  
 -  

 -  
 -  

59.70  
)59.0(  

18.51  
)16.9(  

 -  
 -  

35  4.08  
)6.0(  

  

6.93  
)7.0(  

16.06  
)12.3(  

20.46  
)22.7(  

54.78  
)57.3(  

 -  
 -  

 -  
 -  

79.24  
)79.6(  

  مل /بوغ 610تركيز الفطر 
B. bassiana at 106 spores/ml  

20  44.66  
)45.3(  

62.66  
)62.7(  

100  
)99.3(  

 -  
)100.0(  

 -  
 -  

70.81  
)71.2(  

37.95  
)38.1(  

 -  
 -  

25  97.66  
)96.3(  

100  
)100.0(  

 -  
 -  

 -  
 -  

 -  
 -  

97.67  
)99.2(  

49.03  
)49.0(  

 -  
 -  

30  59.33  
)60.0(  

84.21  
)84.6(  

100  
)100(  

 -  
 -  

 -  
 -  

77.69  
)77.0(  

35.55  
)34.6(  

 -  
 -  

35  12.24  
)14.8(  

  

15.27  
)14.5(  

23.07  
)26.3(  

32.27  
)34.0(  

 -  
 -  

 -  
 -  

92.03  
)96.2(  

  

  مل /بوغ 710تركيز الفطر 
B. bassiana at 107 spores/ml  

20  58.0  
)59.3(  

80.0  
)78.7(  

100  
)100.0(  

 -  
 -  

 -  
 -  

84.33  
)84.6(  

59.85  
)60.0(  

 -  
 -  

25  100  
)100.0(  

 -  
 -  

 -  
 -  

 -  
 -  

 -  
 -  

100  
)100.0(  

68.33  
)70.2(  

  

30  74.0  
)75.3(  

93.28  
)94.6(  

100  
)100.0(  

 -  
 -  

 -  
 -  

92.80  
)92.1(  

57.03  
)56.6(  

 -  
 -  

35  17.68  
)20.1(  

  

23.60  
)22.0(  

35.38  
)32.8(  

46.45  
)45.5(  

86.08  
)86.3(  

 -  
 -  

 -  
 -  

100  
)100.0(  

  %2مبيد الدورسبان تركيز 
Dorsban at 2% 

20  100  
)100.0(  

100  
)100.0(  

100  
)100.0(  

100  
)100.0(  

 -  
 -  

100  
)100.0(  

100  
)100.0(  

 -  
 -  

25  100  
)100.0(  

100  
)100.0(  

 -  
 -  

 -  
 -  

 -  
 -  

100  
)100.0(  

100  
)100.0(  

 -  
 -  

30  100  
)100.0(  

100  
)100.0(  

100  
)100.0(  

 -  
 -  

 -  
 -  

100  
)100.0(  

100  
)100.0(  

 -  
 -  

35  100  
)100.0(  

100  
)100.0(  

100  
)100.0(  

100  
)100.0(  

100  
)100.0(  

 -  
 -  

 -  
 -  

100  
)100.0(  

  .يزات ودرجات الحرارة المختلفة نتيجة لتماثل مستويات القتلقيمة اصغر فرق معنوي متساوي للجنود والشغاالت عند الترك
  .7.06وللجنود  6.87لمقارنة متوسطات نسب القتل عند التراكيز المختلفة للشغاالت  0.05عند مستوى ) LSD(أقل فرق معنوي 
  .7.06وللجنود  6.87للشغاالت لمقارنة متوسطات نسب القتل عند درجات الحرارة المختلفة  0.05عند مستوى ) LSD(أقل فرق معنوي 
  .11.085وللجنود  9.882لمقارنة المدد لقتل الشغاالت  0.05عند مستوى ) LSD(أقل فرق معنوي 

LSD at P=0.05 was similar for soldiers and workers at different temperatures and B. bassiana concentration when mortality rates were similar. 
LSD at P=0.05 to compare means of mortality rates caused by different B. bassiana concentrations was 6.87 for workers and 7.06 for soldiers. 
LSD at P=0.05 to compare means of mortality rates at different temperatures was 6.87 for workers and 7.06 for soldiers. 
LSD at P=0.05 to compare periods to kill workers was 9.882 and 11.085 for soldiers. 
 

 

 بــــواغلقتــــل وتفوقــــه فــــي التركيــــز العــــالي ألســــرعة حــــدوث ا  عــــزىت
 "كـليالكيوت" جـدار الجسـم عـن اختـراق المسـئولة بـواغإلـى كثافـة األ الفطر

ــــود مــــن خــــالل حركــــة وحفــــر وتغذيــــة  والقنــــاة الهضــــمية للشــــغاالت والجن
إلـى  إضـافة ،الفطـر أبـواغت ضـمن الوسـط الغـذائي الحـاوي علـى الشغاال
ذ يســاعد علــى إ .متمثلــة بتبــادل الســوائل والتنظيــفال األرضــة أفــرادســلوك 

عنـد  األرضـة أفـرادقتـل  ءيعزى بـط، كما وقتلهم األفرادالفطر بين  انتشار
إلــى  )1جــدول (ســريع لمبيــد الدورســبان المعاملــة بــالفطر مقارنــة بالقتــل ال

فــــي التجويــــف  وٕانباتهــــاالفطــــر  أبــــواغفتــــرة زمنيــــة الختــــراق إلــــى  الحاجــــة
 أعــراضتظهــر عليهــا  األرضــةن شــغاالت وجنــود أحيــث  حشــرةالــدموي لل

المــــرض بعــــد فتـــــرة مــــن المعاملــــة والمتمثلـــــة بالكســــل والضــــعف ونقـــــص 
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االســتجابة للظــروف الخارجيــة وتكــون مســتلقية علــى ظهورهــا وتفقــد القــدرة 
 إضــافة ،و كلــيأإلــى وضــعها الطبيعــي نتيجــة لشــلل جزئــي  علــى العــودة

ويظهــر علــى الجــدار الخــارجي  ،تتمــو  ، ثــمتلونهــا بلــون بنــي غــامقإلــى 
نموات الفطر على شكل غطاء ابيض كثيف وهـذا مقـارب  األرضة ألفراد

ــــــــأن حشــــــــرة ) Lacey )10 لمــــــــا وجــــــــده   المصــــــــابة بــــــــالفطر األرضــــــــةب
B. bassiana  الكسـل  أعـراضتخرج خارج الوسط الغذائي ويظهر عليهـا

 أشــاركمــا . والخمــول وعــدم القــدرة علــى الحركــة وتتلــون بلــون بنــي غــامق
يكـــون بطيئـــًا وذلـــك  B. bassianaن تـــأثير الفطـــر أ) 7( بحـــث ســـابق

إلـــى  هيفـــات الفطـــرواختراقهـــا كيوتكـــل العائـــل ووصـــول  بـــواغاأل إلنبـــات
  .لألرضةالقاتلة  Beauvericinمادة  وٕافراز التجويف الدموي للحشرة

الفطر من خالل  فيتأثيرها في  سº 3±25درجة الحرارة تفوقت 
الفطر  بواغالتركيز العالي ألن أو  األرضة أفرادفي  القتلحداث إسرعة 

القتل بسرعة قياسية مقارنة بدرجات الحرارة  إحداثكان متفوقًا في 
للشغاالت والجنود % 100ذ تم تحقيق نسبة القتل إ، قيد الدراسة األخرى

 مل ماء مقطر/بوغ 610و  510 نبالتركيزييومًا من المعاملة  14بعد 
جدول (مل ماء مقطر /بوغ 710عاملة عند تركيز من الم أيام 7وبعد 

بتقدم  األرضة بأفراد العدوى إحداثقلة كثافة الفطر في إلى  إضافة). 1
يومًا من  90الزمن عند هذه الدرجة حيث انخفضت نسب القتل بعد 

وللجنود % 68.33و  49.03 ،15.83للشغاالت بلغت  والمعاملة 
مل /بوغ 710و  610 ،510كيز اعند التر % 70.18و  49.01 ،15.29

  ).1جدول ( على التوالي ،ماء مقطر
نتيجــة المعاملــة بــالفطر  األرضــة فــرادأن ســرعة حــدوث القتــل فــي إ

 أبـواغهذه الدرجة الحراريـة لنمـو مة ءمالعند هذه الدرجة قد يكون بسبب 
مقاربـة  النتـائج وهـذه ،الغـزل الفطـريالحشرة ونمـو  لجدار الفطر واختراقها

مــن  أيــام 7بعــد % 100ن نســبة القتــل كانــت أذ إ ،)15( قاً نشــر ســابلمــا 
للفطـر  90519 بالسـاللة Coptotermes formosanusمعاملـة االرضـة 

B. bassiana  25عند ºس.  
كفــاءة الفطــر وتــأخير  ضــعففــي  سº 3±30 ارةثــرت درجــة الحــر أ

فـي بدايـة المعاملـة ولكـن علـى  األرضةفراد أالقتل في  إحداثفعاليته في 
مـن ذلـك فـان نسـبة القتــل بـدأت بالتزايـد واالرتفـاع التـدريجي بمــرور الـرغم 
، بينمـــا كيـــزايومـــًا عنـــد جميـــع التر  28بعـــد % 100ن بلغـــت أإلـــى  الـــزمن

حيـــث بلغـــت نســـبة  K نخفـــاض التـــدريجي بتقـــدم زمـــن المعاملـــةبـــدأت باإل
   35.55 ،18.51ومــــــــــًا مــــــــــن المعاملــــــــــة للشــــــــــغاالت ي 90القتــــــــــل بعــــــــــد 

 ،510عنــد التركيــز % 56.61و  34.55 ،16.90وللجنــود % 57.03و 
وفـــي هـــذا ). 1جـــدول (علـــى التـــوالي  ،مـــل مـــاء مقطـــر/بـــوغ 710و  610

تحدث خـالل % 100بأن نسبة القتل ) 4( وآخرون Delate المجال وجد
  طعــــوم إلــــى  C. formosanus األرضــــة أفــــرادمــــن تعــــريض  اً يومــــ 15

تتـــراوح بـــين عاليـــة  كيـــزاعنـــد تر  B. bassianaغذائيـــة معاملـــة بـــالفطر 

درجـة  أظهـرتوقـد  .س 30ºعند  األرضةفرد من /بوغ 610×8–510×6
فعاليتــه  ءوبــطتــأثيرًا واضــحًا فــي تقليــل كفــاءة الفطــر  س 3º±35الحــرارة 

ومــًا ي 91بعــد  المــوتذ بلغــت نســبة إرضــة فــراد األأي القتــل فــ إحــداثفــي 
 ،79.63وللجنــــــود % 100و  92.0 ،79.24مــــــن المعاملــــــة للشــــــغاالت 

 ،مل مـاء مقطـر/بوغ 710و  610 ،510كيز اعند التر % 100و  96.22
حــداث إى هــذا التــأخير فــي فعاليــة الفطــر بيعــز ). 1جــدول (علــى التــوالي 

الفطــر  أبــواغهــذه الدرجــة لنمــو مــة ءمالعــدم إلــى  سº 3±35القتــل عنــد 
وجـد وفـي هـذا المجـال . الغـزل الفطـرينمـو  ءوبـط جدار الجسـمواختراقها 

Sun لألرضــــــــــــة% 37.6نســــــــــــبة القتــــــــــــل بلغــــــــــــت  نأ) 14( وآخــــــــــــرون  
C. formosanus  35 عنـــدعنـــد معاملتهــا بـــالفطر ºولفتـــرة تعـــريض س  

  .هو عليه للجنود على مماأ كانت ساعة وان نسبة قتل الشغاالت 48
ـــائج الجـــدول  هـــي  سº 3±25ن درجـــة الحـــرارة أ 1يتضـــح مـــن نت

اليــة وتحقيــق نســب القتــل الع العــدوى وٕاحــداثلنمــو الفطــر مــة ءمال األكثــر
  .خالل فترة زمنية قصيرة األرضة أفرادفي 
  

نسـب قتـل شـغاالت  فـي B. bassianaطـر فالمختلفـة لل اتتأثير التركيز 
  ظروف المختبر ولمدة سنة كاملة فيوجنود حشرة االرضة 

نســــبة قتــــل معنويــــة  إحــــداثن الفطــــر ســــبب أنتــــائج الدراســــة  أوضــــحت
 .ركيــز ومــدة التعــريضللشــغاالت والجنــود اعتمــادًا علــى االخــتالف فــي الت

ن نسبة القتل للشغاالت والجنـود كانـت منخفضـة أ 2ويتضح من الجدول 
وان التركيــز  ،فــي بدايــة المعاملــة وازدادت تــدريجيًا بزيــادة مــدة التعــريض

كيـز المـنخفض اذ بلغـت علـى التر  المـوت إحـداثالعالي تفـوق فـي سـرعة 
 610 ،510يـز يومًا مـن المعاملـة عنـد التراك 21و  35 ،35بعد % 100

مـدى فعاليــة الفطــر  حــولمــا أ .علــى التـوالي ،مــل مـاء مقطــر/بـوغ 710و 
 2فيتضـــح مـــن الجـــدول  ،بتقـــدم الـــزمن مـــن المعاملـــة المـــوت إحـــداثفـــي 

 ،وجود انخفاض تـدريجي فـي نسـب القتـل للشـغاالت والجنـود بتقـدم الـزمن
يومــًا مــن المعاملــة اذ بلغــت للشــغاالت  240وانخفضــت نســب القتــل بعــد 

كيــــــز اعنــــــد التر  %6.56و  1.3و  0.0 وللجنــــــود% 5.52و  2.0 ،0.0
اســـتمرت نســـبة  .علـــى التـــوالي ،مـــل مـــاء مقطـــر/بـــوغ 710و  610 ،510

لجميـــــع % 0.0ن بلغـــــت أإلـــــى  القتـــــل للشـــــغاالت والجنـــــود باالنخفـــــاض
وجــود  نتــائج الدراســة أوضــحت). يومــاً  360(نهايــة الدراســة  عنــدكيــز االتر 

 ألفـــراد النفـــوق إحـــداثالفطـــر فعـــاًال فـــي اخـــتالف واضـــح فـــي مـــدة بقـــاء 
مـــل /بـــوغ 710ذ امتـــاز التركيـــز العـــالي إ، اعتمـــادًا علـــى التركيـــز األرضـــة

لتركيــز لحــين بلغــت  فــييومــًا  180مــاء مقطــر بتــأثيره الفعــال لمــدة بلغــت 
مـل مـاء مقطـر /بـوغ 510 وللتركيـز، يومـاً  120مـل مـاء مقطـر /بـوغ 610

ـــــة الفطـــــر بكافـــــة ن االنخفـــــاض التـــــدر إ. يومـــــاً  90بلغـــــت  ـــــي فعالي يجي ف
إلـى  وانعدامها بعـد سـنة مـن الدراسـة قـد يعـزى الموت إحداثفي  اتهتركيز 

مة الظروف البيئية خـالل هـذه ءاو عدم مال ،الفطر لحيويتها أبواغفقدان 
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وفـي دراسـة . ظروف الدراسـةالفطر ضمن  أبواغالمراحل المتالحقة لبقاء 
جة الحرارة تمتلك تأثيرًا كبيرًا فـي ن در أ) 8( وآخرون Inglis شارأمماثلة 
  ن الفطـــرأ) Federici )5 وجـــدكمـــا ، غـــزل الفطـــرونمـــو  بـــواغاأل إنبـــات

B. bassiana المفعـــول  بطـــيءيكـــون  األرضـــة كافحـــةالمســـتخدم فـــي م
 أساسـياتومـن  ،الموجودة في الطائفـة األرضة أفرادإلى  ليسمح باالنتقال

 بــــواغكيــــز العاليــــة مــــن األار نجاحــــه المســــتويات العاليــــة مــــن الرطوبــــة والت
  .الفعالة

الفطـر وفعاليتهـا  أبـواغيمكن االستنتاج من خالل دراسـة مـدة بقـاء     
 ان تحقيـــــق نســـــبة قتـــــل) 2جـــــدول ( األرضـــــة ألفـــــرادالقتـــــل  إحـــــداثفـــــي 
 إحــداثالفطــر فــي  أبــواغيــدل علــى اســتمرارية تــأثير  منهــا أو قريبــاً 50%

يومــًا  60م تحقيقــه بعــد وهــذا مــات ،األرضــةالقتــل بشــكل فعــال فــي طائفــة 
يومــًا مــن  90مــل مــاء مقطــر وبعــد /بــوغ 510مــن المعاملــة عنــد التركيــز 

يومـــًا مـــن  120مـــل مـــاء مقطـــر وبعـــد /بـــوغ 610المعاملـــة عنـــد التركيـــز 
وبعــــد هــــذه الفتــــرات  ،مــــل مــــاء مقطــــر/بــــوغ 710المعاملــــة عنــــد التركيــــز 

خفـاض فـي نسـب يبدأ تأثير الفطر بالتراجع مما ينشأ عنه ان أنفاالمذكورة 
الفتــرات المعاملــة بــالفطر بعــد هــذه  إعــادةعليــه يجــب  ،%50القتــل عــن 

جــل زيــادة نســب القتــل واســتهداف طوائــف أمــن  كيــزابحســب التر  الزمنيــة
  .بكاملها األرضة

  
  

ك شغاالت وجنـود سلو  في B. bassianaطر فكيز المختلفة للاتأثير التر 
  هاونسب قتلرضة حشرة األ 
ابتعـدت نوعـًا مـا فـي  األرضـةن شغاالت وجنـود أ نتائج الدراسة أوضحت

الغذائيـــة المعاملـــة  األوســـاطالحاويـــة علـــى  األطبـــاقبدايـــة المعاملـــة عـــن 
ولكــن بتقــدم الــزمن فــان  .الفطــر مــن خــالل نســب القتــل المنخفضــة أبواغبــ
ولـــوحظ وجـــود  ،الغذائيـــة المعاملـــة بـــالفطر األوســـاطشـــغاالت اقتحمـــت ال

الـزمن وقـد تفـوق التركيـز العـالي  مـع مـرور زيادة تدريجية في نسب القتل
نتــائج  أثبتــتعلــى مــن التركيــز المــنخفض وقــد أالقتــل بكفــاءة  إحــداثفــي 

 نفــوقمعنويــة فــي نســب  إحصــائيةوجــود اختالفــات  اإلحصــائيالتحليــل 
لشــغاالت والجنــود اعتمــادًا علــى االخــتالف فــي التركيــز ومــدة التعــريض ا

و  100 ،91.74المعاملـــة  يومـــًا مـــن 56بعـــد  حيـــث بلغـــت نســـب القتـــل
 ،510عنــــــــد التراكيــــــــز % 86.57و  99.11 ،92.98د وللجنــــــــو % 100
ويتضـح مـن ). 3جـدول (علـى التـوالي  ،مل مـاء مقطـر/بوغ 710و  610

يومــًا مــن المعاملــة بــالفطر  56ن ارتفــاع نســب القتــل بعــد أالجــدول نفســه 
ة و طـرد مـن قبـل نمـوات الفطـر الخضـريأعدم وجود تجنب إلى  قد يشير
 وهذه النتائج جاءت مقاربـة لمـا وجـده ،بتقدم زمن المعاملة األرضة ألفراد

Creffield )2 (ن الوسـط الزرعـي للفطـر أB. bassiana اً لـم يكـن طـارد 
ــــائ C. formosanus ألرضــــةل ــــر وكــــذلك مــــع نت    Grace جفــــي المختب
 لألرضــــــــــــةالشــــــــــــغاالت الســــــــــــليمة ن أ اوجــــــــــــد نلــــــــــــذيلا) Zoberi )6 و

Reticulitermes flavipes  و تبتعد عن جثث الشغاالت ولكنها أتتجنب
  .التي نتجت من جثث الشغاالت بواغال تتأثر بالنموات الفطرية واأل

  
تحت ظروف المختبر  B. bassianaكيز المختلفة للفطر اعند التر Microcrotermes diversusنسب قتل شغاالت وجنود حشرة االرضة . 2جدول 

  .القوسين يشير إلى نسبة القتل للجنودالرقم بين . لمدة سنة كاملة
Table 2. Mortality rates of termite workers and soldiers of Microcrotermes diversus when different concentrations of B. 
bassiana were used under laboratory conditions for one year. Values between brackets represent soldiers mortality rate. 
 

  المعاملة
Treatment 

 Mortality rate at different periods (days) after treatment) أيام(نسب القتل بعد المعاملة
14  21 35 60 90 120  150 180  210  240  

  مل /بوغ 510تركيز الفطر 
B. bassiana at 105 
spores/ml  

65.33  
)64.7(  

80.66  
)80.7(  

100  
)100.0(  

97.04  
)94.8(  

26.58  
)26.3(  

18.51  
)20.3(  

6.71  
)7.5(  

4.35  
)3.4(  

1.33  
)2.0(  

0.0  
)0.0(  

  

  مل /بوغ 610تركيز الفطر 
B. bassiana at 106 
spores/ml 

78.66  
)77.3(  

92.0  
)92.7(  

100  
)100.0(  

100  
)100.0( 

47.56  
)44.4(  

28.88  
)31.4(  

14.93  
)17.2(  

9.49  
)7.4(  

6.53  
)5.2(  

2.0  
)1.3(  

  

  مل /بوغ 710تركيز الفطر 
B. bassiana at 107 
spores/ml  

90.0  
)88.0(  

100  
)100.0(  

 -  
 -  

100  
)100.0( 

62.53  
)60.1(  

51.84  
)53.5(  

35.07  
)37.0(  

26.27  
)24.3(  

8.32  
)9.8(  

5.52  
)6.6(  

  

  %2مبيد الدورسبان تركيز 
Dorsban at 2% 

100  
)100.0(  

100  
)100.0(  

100  
)100.0(  

100  
)100.0( 

100  
)100.0(  

100  
)100.0(  

100  
)100.0(  

100  
)100.0(  

100  
)100.0(  

100  
)100.0(  

  

  قل فرق معنوي للمعاملةأ
LSD for treatment 

1.31  1.02  1.03  1.07  1.90  1.49  1.98  1.91  1.69  1.54  

  قل فرق معنوي للنوعأ
LSD for species 

0.82  0.64  0.65  0.67  1.20  0.94  1.25  1.21  1.24  0.97  

  قل فرق معنوي للتداخلأ
LSD for interaction 1.85  1.44  1.46  1.52  2.69  2.11  2.80  2.71  2.77  2.17  
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عند  Microcrotermes diversus  رضةك ونسب قتل شغاالت وجنود حشرة األسلو في B. bassianaكيز المختلفة للفطر اتأثير التر. 3جدول 
30±3º نسبة القتل للجنودالرقم بين القوسين يشير إلى  .س.  

Table 3. Effect of different concentrations of B. bassiana on behavior and mortality rates of the termite Microcrotermes 
diversus workers and soldiers at  30±3 ºC. Values between brackets represent soldiers mortality rate. 
 

  المعاملة
Treatment 

 Mortality rate at different periods (days) after treatment)  أيام(نسب القتل بعد المعاملة 
3 14 28  42  56  

  مل/بوغ 510تركيز الفطر 
B. bassiana at 105 spores/ml  

6.0  
)6.0(  

16.17  
)17.85(  

31.77  
)33.32(  

58.47  
)60.48(  

91.74  
)92.98(  

  مل/بوغ 610تركيز الفطر 
B. bassiana at 106 spores/ml  

12.66  
)13.33(  

22.79  
)25.0(  

43.40  
)44.69(  

72.03  
)73.38(  

100  
)99.11(  

  مل/بوغ 710تركيز الفطر 
B. bassiana at 107 spores/ml  

20.0  
)18.0(  

32.34  
)32.85(  

53.48  
)53.02(  

81.35  
)81.44(  

100  
)86.57(  

  %2مبيد الدورسبان تركيز 
Dorsban at 2% 

100  
)100(  

100  
)100(  

100  
)100(  

100  
)100(  

100  
)100(  

  اقل فرق معنوي للمعاملة
LSD for treatment

1.39  3.69  2.32  2.80  21.98  

  اقل فرق معنوي للنوع
LSD for species 

0.88  2.33  1.47  1.77  13.90  

  اقل فرق معنوي للتداخل
LSD for interaction 1.96  5.21  3.28  3.97  31.08  

 

 
Abstract 

Al-Jassany, R.F. and M.A.A. Al-Salehi. 2011. Efficacy of the Fungus Beauvaria bassiana (Bais.) Vuil on Termite 
Workers and Soldiers of Microcrotermes diversus (Silvestri) at Different Temperatures. Arab Journal of Plant 
Protection, 29: 206-213. 
 The study was conducted in the laboratory to evaluate the efficacy of the fungus Beauveria bassiana, used at different concentration 
levels, on the mortality of the workers and soldiers of the termite Microcrotermes diversus Silv. Results showed that the fungus B. bassiana 
was very active at 25±3oC and caused 100% mortality of the termites within 14, 14 and 7 days at concentration level of 105, 106 and 107 
spores/ml distilled water, respectively. Under laboratory conditions, gradual increase in mortality rate was observed and reached 100% 
within 35, 35 and 21 days after treatment with the same three concentration levels mentioned above. Variation in fungus activity was 
observed at different temperature levels (20, 30 and 35±3oC), where the fungus was less active at 35±3oC. It was also shown that the spores 
were effective in causing termite individuals mortality  60, 90 and 120 days after treatment with fungal concentrations of 105, 106 and 107 
spores/ml distilled water, respectively. The termite individuals avoided the food media treated with fungus spores for 5-7 days, but later they 
fed normally on it.  
Keywords: Termite, Microcrotermes diversus, Workers, Baeauvaria bassiana. 
Corresponding author: R.F. Al-Jassany, Faculty of Agriculture, Bagdad University, Bagdad, Iraq, Email: radhi1957@yahoo.com 
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