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والنیماتودا Bacillus thuringiensisوالبكتریا  Beauveria bassianaتأثیر الفطر 

Steinernema carpocapsa في بالغات دودة الشمع الكبرىGalleria mellonella  

)Pyralidae:( Lepidoptera  

  *محمد عبد الجلیل محمود       حسنین طاهر كریم 

  جامعة بغداد/ كلیة الزراعة 
                   24/4/2011: االستالمتاریخ 

  خالصةال

ــــأثیر المســــببات المرضــــیة –أجریــــت هــــذه الدراســــة فــــي كلیــــة الزراعــــة         الفطــــر ( جامعــــة بغــــداد لبیــــان ت

Beauveria bassiana بثالثـة تراكیــز وســاللة مــن البكتریـاBacillus thuringiensis هــي)Agerin( وبــالتركیز

فــي بالغــات دودة الشــمع الكبــرى ) المعزولــة مــن التربــة (Steinernema carpocapsa      الموصــى بــه والنیمــاتودا

Galleria mellonella  للفطــر 105×265.1داخــل المختبــر ومــن خــالل النتــائج ظهــر أن التركیــزBeauveria 

bassiana یومـا 5.00ناث المعاملـة المعاملة فقد بلغت أعمار اإل) اإلناث (كان له التأثیر األكبر في عمر  البالغات

مـن ناحیـة  اقـل تـأثیرأعلـىأعطـتBacillus thuringiensisوان البكتریـا ) ذكر معامل مع أنثى معاملـة (في معاملة 

ـــة  بلـــغ لإلنـــاثعـــدد للبـــیض  قیاســـا ببقیـــة المعـــامالت )  ذكـــر معامـــل مـــع أنثـــى معاملـــة (بیضـــة فـــي معاملـــة 96المعامل

ي كـان فـي إفـراد الجیـل الثـان  S. carpocapsaو النیمـاتوداB.thuringiensisتریـا وأوضـحت النتـائج إن تـأثیر البك

ولكلیهمــا 100یــوم والنســبة المئویــة للبــیض غیــر الفــاقس ) 0.0(إذ كــان معــدل عمــر اإلنــاث كبیــرا قیاســا بمعاملــة الفطــر 

  ) .ذكر معامل مع أنثى معاملة(أیضا في معاملة 

  

Effect of Beauveria bassiana,  Bacillus thuringiensis, and   Steinernema 
carpocapsa on adult wax moth Galleria mellonella  

  (Lepidoptera: Pyralidae)  
  

Mohammed Abdul Jalile                     Hassnen Taher Kareem*
Agriculture College/ Baghdad University  

  

                                                       Abstract
      A laboratory study was conducted in the college of Agriculture, University of Baghdad 
to explain the impact of the pathogens, Beauveria bassiana, Bacillus thuringiensis
(Agerin), and Stenernema carpocapsa ( isolated from soil ) on adult wax moth Galleria 
mellonella. Results showed that B.bassiana have had the heighest impact on adults 
(females) treatment (male treated with female treated), reached an age of 5 days when 
treated with 265.1×105   spores. The lowest number of eggs was 96/female observed  with 
B.thuringiensis  (treated male with treated female) treatment compared with other test 
treatments. Results also showed that the bacterium, B.thuringiensis  and the nematode S. 
carpocapsa caused the highest impact than fungal treatment on the second generation ,with 
an average of female age of (0.0) days and a 100 percentage of no hatching for both 
treatments  (male treated with female treated).

___________________________  

  البحث مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثاني*
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  المقدمة

Galleria mellonellaتعد دودة الشمع الكبرى   ( L.)  نحـل العسـل طوائـفالتـي تصـیبالمهمـة اآلفـاتاحد

داخـل األقـراص محدثـةً  أنفاقـًا علـى الشـمع وحبـوب اللقـاح المخـزونتتغـذى الیرقـات. )13(فـي السـنة أجیـال6-5ولها

وٕاضــعاف الخالیــا العیــون السداســیة داخــل القــرص مســببة تلــفمكــان آلخــر مــنداخلهــاتبنیهــا مــن خیــوط حریریــة تنتقــل 

حـاالت تعفـن ؤدي تـبهذه الحشرة قد اإلصابةأنكما ترك الطائفة لخلیتهاإلىوقد تؤدي الخالیا الضعیفةالنشیطة وهالك

نحـل مـن الیرقـاتأجسـامسـیالن العسـل وسـوائل أنو األخرى نتیجة لدخول الفطریات والمسببات المرضیة لإلطاراتوتهرأ

،  تحفــر م فـي اإلطـارات والخلیـة بشـكل كبیـرمضـاعفة الضـرر فتحـدث حالــة تعفـن عـاإلـىیـؤدي العیـون السداسـیة التالفـة

Galleria mellonellaدودة الشمع الكبرى  ٕانو   ،شرانقهاالیرقات في خشب الخلیة قبیل التشرنق لتستقر فیه وتفرز

L. )( والمهمـة التـي تهـاجم أقـراص الشـمع وحبـوب اللقـاح داخـل خالیـا نحـل العسـل وفـي من اآلفات االقتصـادیة الدائمـة

ٕان الضــرر األكبــر الــذي تســببه هــذه اآلفــة هــو مهاجمــة اإلطــارات المخزونــة وكتــل الشــمع المخــزون وتحفــر فــي و المخــزن 

  .  )2،27(ستقر العذارى فیهلتالخشب الذي تصنع منه الخالیا واإلطارات 

وقـد أسـعارهاتمتـاز بارتفـاع التـي و فـي مكافحـة هـذه الحشـرةاسـتعماالق ائـالطر أكثـرائیة مـن المكافحة الكیمیإن  

  برومیـد المثیـل وفوسـفاتومـن هـذه المبیـدات ،العسـلإلـىوصـول هـذه المبیـدات واحتمالاالستعمالهاً خاصاً تطلب ترتیب

  .)16(غیرها و Calcium cyanideوParadichlorobenzeneواأللمنیوم

المقاومـــة والســـمیة والتســـمم اآلفـــاتمثـــل تلویـــث البیئـــة وظهـــور الناتجـــة مـــن اســـتعمال المبیـــدات اإلضـــرارإن  

  اً أمانـأكثـركافحـةالبحـث عـن عوامـل مإلـىتأدوالحیـوان لإلنسـانالرواسب السمیة علىفضالً مستهدفة الللكائنات غیر 

   ت الممرضـــة للحشـــرات والبكتریـــا و النیمـــاتودا والفایروســـات مثـــل الفطریـــااإلنســـانالطبیعیـــة وصـــحة واألعـــداءعلـــى البیئـــة 

)1،3 ،5 ،7 ،12 ،21(.  

سـتعمالها الیـة أكثـر ضـرورة اتة الحیفحـاكالمأصـبحتونظرا للسلبیات الناتجة من اسـتعمال المبیـدات الكیمیائیـة   

فـي Beauveria bassianaلفطـر القد اسـتعمف،)19(من استعمال المبیدات الحشریة الكیمائیةأكثراآلفاتدارةفي ا

 Bacillusبینمــــا اســـتعملت البكتریــــا،)14(قتـــل الیرقـــاتنتــــائج جیـــدة فــــي أعطـــىوقـــدمكافحـــة دودة الشـــمع الكبــــرى

thuringiensisبالنســـبة أمـــا.)19(بهـــذه الحشـــرة اإلصـــابةالشـــمعیة فـــي المخـــزن مـــن األقـــراصلحمایـــة )8(مـــن قبـــل

النیمــــاتودا فقــــد اســــتعملتمــــن الحشــــرات ضــــمنها دودة الشــــمع الكبــــرىعــــدة أنــــواعللنیمــــاتودا فقــــد اســــتعملت لمكافحــــة

Steinernema carpocapsa 20(نتائج عالیة في القتلأعطتو في السیطرة على یرقات دودة الشمع الكبرى(     .  

غلـب أشـهر وألفـي الخالیـا وفـي المخـازن ونتیجة ألنتشـار هـذه الحشـرة بشـكل واسـع فـي معظـم محافظـات العـراق

                                                                                    لألضـــــــــــــــــــــرارونظـــــــــــــــــــــرًا لتزایـــــــــــــــــــــد القیمـــــــــــــــــــــة االقتصـــــــــــــــــــــادیة البیئیـــــــــــــــــــــة لهـــــــــــــــــــــاوفظـــــــــــــــــــــر المـــــــــــــــــــــة ئلمالالســـــــــــــــــــــنة 

طرائــق إلـىصــل ولغـرض التو آالفــههـذه أهمیـةوانطالقـًا مــن بـدودة الشـمع الكبــرىاإلصــابةبسـبب التـي تحـدث لإلطــارات

تتكامــل مــع بعضــها وتكــون أنوالبیئــة كبــدائل للمبیــدات الكیمیائیــة والتــي مــن الممكــن اإلنســانعلــى أمینــةمكافحــة حدیثــة 

اســتعمالالدراســات التفصــیلیة والتطبیقیــة فــي العــراق فــي مجــال لعــدم وجــودو ، أضــرارهاوتقلیــلاإلصــابةفعالــة للحــد مــن 

بعـض عوامـل المكافحـةكفـاءةتقییم إلىلذا هدفت الدراسة في مكافحة افات نحل العسلداالنیماتو الفطریات و البكتریا و

  .الكبرى دودة الشمعبعض جوانب االداء الحیاتي لالسیطرة على االحیائیة في
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  المواد وطرائق العمل

  Galleria mellonellaدودة الشمع الكبرى 

  تربیة البالغات

شــمع حــاوي علــى (مــن الوســط الغــذائي الطبیعــي ا  تــم عــزل عــدد مــن العــذارىللحصــول علــى البالغــات وتربیتهــ

سـم وبمعـدل ثـالث عـذارى فـي كـل قنینـة وتمـت مراقبتهـا 15سـم وارتفاهـا 8في قنـاني زجاجیـة معقمـة قطرهـا )حبوب لقاح

لقیاسـات المختلفـة علـى لحین البزوغ ،تم نقل البالغات البازغة إلى قناني أخرى بعد عزل اإلناث عن الذكور،  وتم إجـراء ا

  .لتمیز األنثى عن الذكر ومدة حیاتها ) طول وعرض الجسم وعرض األجنحة ولونها(أجسام كل منها 

  

  Beauveria bassaniaتنمیة الفطر 

والتي    تم الحصـول ) CMI( استعملت العزلة العراقیة المصنفة من قبل معهد الكومنولث البریطاني للفطریات  

وتــم إكثارهــا علــى الوســط )   حســام الــدین عبــد اهللا .أمــراض الحشــرات فــي كلیــة الزراعــة  وبإشــراف دمــن مختبــر (علیهــا 

بـرد وأضـیف إلیـه ) غـم بطاطـا500المـأخوذة مـن(الذي وحضر بأخذ لتر من راشح البطاطـا    (P.D.A)الغذائي الصلب

وعقــم بجهــاز المؤصــدة  علــى مــل ) 500(غــم ســكر وتــم وضــعة فــي دوارق زجاجیــة ســعة ) 20(غــم مــن االكــار و) 20(

4دقیقة  وبعـد التبریـد  أضـیف إلیـه المضـاد الحیـوي البنسـلین بتركیـز 20ولمدة   2انج/باوند 15م وضغط  121درجة

ویــة لمــدة ئم  150بواســطة الفــرن الكهربــائي علــى درجــة ( لتــر وتــم صــب الوســط الغــذائي  بإطبــاق زجاجیــة معقمــة /غــم 

بمسحة من حافة المستعمرة الفطریة بواسطة الشراج الناقل ثم حضنت اإلطبـاق بدرجـة ولقح مركز كل طبق)    ساعتین 

  .)18(یوم 14لمدة % 5+85ورطوبة 1±25حرارة 

وبعـد تكــوین المسـتعمرات الفطریــة تـم تســجیل الصـفات المظهریــة لمسـتعمرات الفطــر وطبیعـة الغــزل الفطـري وطریقــة   

كلیــة –وقـد أكــد التشـخیص الــدكتور كامـل جبــر  فـي قســم وقایـة النبــات ) 24(أنتضـام االبــواغ علـى الحامــل الكونیـدي 

  . جامعة بغداد/الزراعة 

  

  Beauveria bassaniaتحضیر المعلق الفطري للفطر 

تم تحضیر معلق االبواغ  الفطري باستعمال طبق بتري حاوي على مستعمرة الفطر النامیة النقیـة وأضـیف إلیهـا   

بعــد المــزج ورشــح بعــدها )   Loop(وجمعــت بعــدها االبــواغ بواســطة شــراج ناقــل زجــاجي مــل مــن مــاء مقطــر معقــم)5(

100محتویات الطبق بقطعة من الشاش معقمة ومثبتة على قمـع زجـاجي معقـم موضـوع فـي دورق مخروطـي معقـم سـعة 

لــذي یمثــل مــل مــاء مقطــر علــى جوانــب قطعــة الشــاش، اخــذ بعــدها الراشــح ا5مــل ولضــمان نــزول جمیــع االبــواغ  أضــیف 

  .وحساب عدد االبواغ للمعلق الفطري) stock clture)26المحلول األساس

  

  تحضیر التراكیز  

انابــب 5تــم تحضــیربالغــات دودة الشــمع الكبــرى لغــرض تحضــیر التراكیــز للمعلــق الفطــري ودراســة تأثیرهــا فــي  

مل مـن المحلـول 1قطر معقم ، أضیف مل ماء م9بحیث تحتوي  كل أنبوبة اختبار على ) 5-1(اختبار معقمة  مرقمة 

تـم   106والتـي تمثـل التركیـز األول 1العالق البوغي  األساس بواسطة ماصـة زجاجیـة معقمـة وأضـیف إلـى األنبوبـة رقـم 

وهكذا وصـوال إلـى التركیـز األخیـر   105والتي تمثل التركیز الثاني 2واضیف إلى األنبوبة رقم 1مل من األنبوبة 1سحب 

  .) 24(101الذي یمثل 
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  في بالغات دودة الشمع الكبرىBeauveria bassaniaتأثیر المعامالت المختلفة للفطر 

ســاعة ووضــعت فــي قنــاني زجاجیــة 24تمــت تهیئــة أفــراد الحشــرة البالغــة ذكــور وٕانــاث التــي ال یتجــاوز عمرهــا   

  ن وأجریــت علیهــا المعاملــة ســم غطیــت فوهتهــا بقمــاش الموســلی15ســم و ارتفــاع 8وبقطــر 3ســم 950معقمــة ذات حجــم 

ذكــور معاملــة مــع إنـاث معاملــة، وذكــور معاملــة مــع : وعزلـت حســب المعــامالت وكمــا یـأتي )  معاملـة الفطــر مــع الغــذاء(

إنــاث ســلیمة ،ذكــور ســلیمة مــع إنــاث معاملــة وبواقــع ثالثــة مكــررات لكــل مكــرر زوج واحــد،وكال علــى حــدة و تمــت تغذیــة 

محلــول ســكري مضــاف إلیــه المعلــق الفطــري وحســب التركیــز قــدم إلیهــا علــى قطعــة قطــن اإلفــراد المعاملــة بــالفطر علــى

یـوم ، إمـا اإلفـراد السـلیمة فقـد جـرى تغـذیتها علـى محلـول سـكري خـالي 3مشبعة به قبل  جمعها مع األفراد األخرى بمـدة 

  .و الطریقة نفسها) لحین الموت(من الفطر و بالمدة 

سوء كان محلول ( الذكور واالنا ث على محلول سكري فقط، قدمت هذه األغذیة إما معاملة المقارنة فقد غذیت 

على قطعة قطن شبعت بها وقدمت إلى   اإلفراد  قبـل عملیـة التـزاوج  وتـم ) سكري أو محلول سكري مع المعلق الفطري 

10×105،265.1×265.1(اســـتعمل التراكیـــز. وضـــع قطعـــة مـــن الـــورق المقـــوى فـــي المعـــامالت لوضـــع البـــیض علیهـــا
  .مل/ بوغ ) 101×3،265.1

وتم مراقبـة المعـامالت یومیـا لتسـجیل متوسـط طـول عمـر البالغـات  الحیـة منهـا ، ومعـدل عـدد البـیض الـذي تضـعه   

اإلناث بعد التزاوج والنسبة المؤویة للبیض غیر الفاقس ،ولتحدید مدى تأثر الجیل الثاني تم نقـل البـیض النـاتج مـن الجیـل 

د على قطع الورق المقوى إلى أطباق أخرى جدیدة ومعقمة  وانتظاره لحین الوصول إلى دور البالغة وٕاتمـام األول والموجو 

الدراســة علــى أفــراد هــذا الجیــل وحســاب معــدل عمــر البالغــات وعــدد البــیض الــذي وضــعته والنســبة المؤویــة للبــیض غیــر 

  .الفاقس

  

  Bacillus thuringiensis  البكتریا-5

مـن إنتـاج بیـوجرو انترناشـیونال مصـر  Bacilus thuringiensis (Bt) Agrinالتجـارياسـتعمل المستحضـر

اسـتعمل المبیـد ).قسـم وقایـة النبـات /جامعـة بغـداد  /كلیـة الزراعـة /حصل على المبید من الدكتور حسـام الـدین عبـد اهللا (

  .قم غم من المبید في لتر ماء مقطر مع1لتر وحضر بإذابة /غم 1بالتركیز الموصى به 

  

  في بالغات دودة الشمع الكبرىBacillus thuringiensisتأثیر المعامالت المختلفة للبكتریا 

3سـم 950تمت تهیئة البالغات و تم عزل الذكور واإلناث في قناني زجاجیة معقمة كـال علـى حـدة  ذات حجـم 

مــل مــن المبیــد اإلحیــائي 1وضــع ســم مغطــاة بغطــاء مــن الموســلین مــع ربــاط مطــاطي وتــم 8ســم وقطرهــا 15ارتفاعهــا 

مــل    فــي القطنــه الموضــوعة فــي أعلــى القنینــة لتغذیــة 40المســتخدم مــع المحلــول الســكري بواســطة مرشــة یدویــة ســعة 

وضع ذكر معامـل مـع   اآلتیةیوم من المعاملة تم إجراء التزاوج  بین الذكور واإلناث وحسب المعامالت 3البالغات وبعد 

معامل مع أنثـى سـلیمة ، وذكـر سـلیم مـع أنثـى معاملـة  وبواقـع ثالثـة مكـررات وفـي كـل مكـرر زوج أنثى معاملة  ، وذكر 

وتـم وضـع قطـع مـن الـورق المقـوى فـي قاعـدة القنینـة مـن اجـل وضـع البـیض علیهـا وتـم حسـاب الفتـرة ) أنثـى وذكـر(واحد 

المؤویــة للبــیض غیــرنســبةالنثــى و التــي تســتغرقها األنثــى لحــین البــدء بوضــع البــیض ومعــدل عــدد البــیض الــذي تضــعه األ

  . قس لتحدید مدى تأثر البالغات افال
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                                                                                          Steinernema  carpocapsa                              النیماتودا 

یماتودا في دودة الشمع الكبرى تم نصب مصائد خاصة للحصول على النیماتودا إلجراء دراسة التأثیر الحیوي للن

مــل مثقبــة مــن الجوانــب 500و تــم نصــب المصــائد والتــي هــي عبــارة عــن علــب بالســتیكیة اســطوانیة الشــكل ذات حجــم 

دفنها فـي التربـة واألسفل ومغطاة بقماش الموسلین من األعلى وضعت فیها یرقات الطور السابع لدودة الشمع الكبرى وتم

المصــاید تیــوم أخرجــ15-10وبعــد ) 18،17(جامعــة بغــداد  /ســم قــرب منحــل كلیــة الزراعــة 20-10وبعمــق یتــراوح 

  . الیرقات التي ظهرت علیها أعراض اإلصابة توعزل

  

  استخالص النیماتودا وٕاكثارها 

البالســتكیة اآلنفــة الــذكر غســلت تــم أخــراج الیرقــات التــي ظهــر علیهــا أعــراض اإلصــابة بالنیمــاتودا مــن العلــب 

1.5سم وارتفاعها 6الیرقات برفق بالماء المقطر لغرض تنظیفها ثم وضعت على ورق ترشیح داخل أطباق بتریة قطرها 

وهـي عبـارة عـن طبـق بتـري زجـاجي )  white water trap(سـم مغطـاة بغطائهـا الزجـاجي وتـم تهیئـة المصـیدة البیضـاء 

) ســم5( وفــي داخلــه زجاجــة ســاعة مقلوبــة بحیــث یكــون الجانــب المقعــر إلــى األســفل قطرهــاســم 2ســم وارتفاعــه 15قطــره 

مل  تثنى ورقة الترشـیح 70ویوضع في الطبق البتري ماء مقطر معقم كمیته ویوضع فوق الجانب المقعر ورق ترشیح ،

جــة الســاعة ، حیــث تبــدأ توضــع الیرقــات التــي تــم الحصــول علیهــا علــى ورقــة الترشــیح وعلــى حــواف زجالــتالمس المــاء

النیماتودا بتـرك جسـم الیرقـة والتوجـه إلـى المـاء الموجـود فـي الطبـق البتـري تاركـة جسـم الیرقـة فـي قعـر زجاجـة السـاعة  ، 

لبتـري برفـع زجاجـة السـاعة مـن الطبـق ووضـع المحلـول النیمـاتودي فـي اجمعت النیمـاتودا الموجـودة فـي المـاء فـي الطبـق 

  .)23(ق بقلیل من الماء المقطر المعقم لضمان جمیع النیماتودا داخل البیكر بیكر زجاجي ثم غسل الطب

لیرقــات ســلیمة مــن دودة الشــمع بالنیمــاتودا المستحصــل علیهــا ) حســب فرضــیات كــوخ (تــم إجــراء عــدوى صــناعیة   

  .ة لهذا األعراض للتأكد من أن الحالة المرضیة التي ظهرت على الیرقات التي جمعت منها النیماتودا هي نفسها المسبب

) Key to Steinernema  )24(  شخصت النیماتودا التي تـم الحصـول علیهـا باسـتخدام المفتـاح التصـنیفي  

  .  قسم وقایة النبات / جامعة بغداد / من قبل الدكتور علي إبراهیم المشهداني في كلیة الزراعة 

  

  دراسة تأثیر النیماتودا على بالغات دودة الشمع الكبرى  

مت تهیئة البالغات لدودة الشمع الكبرى ووضع كل ذكر وأنثى في قنینة زجاجیة كما فـي التجـارب السـابقة وقسـمت ت  

إلى أربع مجامیع كل مجموعة ثالثة مكررات تحتوي المجموعة األولى على ذكر معامـل وأنثـى معاملـة والمجموعـة الثانیـة 

نیمـاتود لكـل فـرد 20معاملـة مـع  ذكـور سـلیمة  بواقـع أنثـىلـى ذكر معامل مع أنثى سلیمة  والمجموعـة الثانیـة تحتـوي ع

  . في حین كانت معاملة المقارنة تحتوي على ذكور سلیمة وأثاث سلیمة غذیت بمحلول سكري فقط 

تــم حســاب عــدد البــیض الموضــوع مــن قبــل اإلنــاث فــي كــل مجموعــة والنســبة المؤویــة للفقــس ومتابعــة األدوار   

ین وصــوله إلــى البالغــة وضــعها للبــیض والــذي یمثــل الجیــل الثــاني والنســبة المؤویــة لفقــس هــذا الناتجـة مــن هــذا البــیض لحــ

  . البیض لدراسة  فیما إذا كان هنالك اثر متبقي للنیماتودا على الحشرة
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  :التصمیم والتحلیل اإلحصائي

ع الدراسـات فـي جمیـCompletely Randomized Design ( CRD )أعتِمـَد التصـمیم العشـوائي الكامـل 

وقورنــت النتــائج باســتعمال ) ANOVA Table( المختبریــة ، وحللــت النتــائج إحصــائیا باســتعمال جــدول تحلیــل التبــاین 

  ) . 16، 4(الختیار المعنویة في مقارنة النتائج ) 0.05( على مستوى L.S.Dمعیار أقل فرق معنوي 

  

  النتائج والمناقشة

  ات دودة الشمع الكبرىتأثیر المعامالت المختلفة في بالغ

  في بالغات دودة الشمع الكبرى  B. bassianaتأثیر الفطر 

وجود فـروق معنویـة فـي عمـر اإلنـاث المعاملـة،  إذ أعطـت المعاملـة ذكـور معاملـة ) 1( أظهرت نتائج الجدول   

ر سـلیمة مـع إنـاث تلتهـا المعاملـة ذكـو      105×265.1یـوم  فـي التركیـز 5.00مع إناث معاملة اقل معـدل عمـر بلـغ 

یوم ، قد یعود 13.33قیاسا بمعاملة المقارنة بلغت       105×265.1یوم بالتركیز6.00معاملة ، إذ بلغ معدل عمر 

فـي كفـاءة   )15(وهـذا مـا أشـار إلیـه  ، السبب إلى تأثیر إفرازات الفطر للسموم بعد دخولـه إلـى جسـم الحشـرة مـع الغـذاء 

مـن الكثافـة السـكانیة للجنـادب وأوضـح أن الفطـر یمتـاز بسـرعة قتـل وتـأثیر كبیـر فـي فـي الحـدB. bassianaالفطـر 

إن العزلـــة )6(مـــا ذكـــرهالحشـــرة عـــن طریـــق تغذیـــة الحشـــرة أو عـــن طریـــق االختـــراق المباشـــر لجـــدار جســـم الحشـــرة، و

فضــل الســموم التــي بشــكل طعــم بBlattela germanicaصــر األلمــاني شــرة الصر العراقیــة للفطــر فعالــة ضــد بالغــات ح

  .یفرزها

101×265.1یــوم  بــالتركیز 10.33بینمــا أعطــت المعاملــة ذكــور معاملــة مــع إنــاث ســلیمة أعلــى معــدل بلــغ   

  .  یومًا بینما لم تختلف التراكیز لنفس المعاملة معنویا فیما بینها  لكل المعامالت13.33قیاسا بمعاملة المقارنة بلغت  

لبالغات الذكور فقد اختلفت معنویا أیضا ، إذ حققت المعاملـة ذكـور سـلیمة مـع إنـاث أما تأثیر الفطر في عمر ا  

یومــًا فــي المعاملــة 16.00بینمــا  أعلــى معــدل للعمــر بلــغ 101×265.1یومــًا فــي التركیــز 11.67معاملــة معــدل بلــغ 

یومًا  ، قد یعود السبب 18.67قیاسا بمعاملة المقارنة بلغت 105×265.1ذكور معاملة مع إناث معاملة وفي التركیز 

في قلة الفارق بین المعاملة األخیرة والمقارنة إلى قلة تغذیة الذكور مقارنته باإلناث بینما لم تختلـف التراكیـز التابعـة لـنفس 

الذي بین أن نشر ذكور حشـرة سوسـة النخیـل الحمـراء الملوثـة) 26(المعاملة فیما بینها ، وهذه النتیجة تتفق مع ما وجده 

عنـد غمـر درنـات البطاطـا )23(أعطـت نتـائج جیـدة فـي مكافحـة الحشـرة ، ومـع نتـائج Beauveria bassianaبـالفطر

  .Premnotrypes suturicallusاثر معنویا في طول عمر البالغات لحشرة Beauveriaبالمعلق الفطري للفطر

وجـود فـروق معنویـة   بـین المعـامالت أما بالنسبة لعدد البیض الموضوع فقد أظهرت نتـائج التحلیـل اإلحصـائي  

101×265.1بیضـة وبـالتركیز     363، إذ حققت المعاملة ذكور سلیمة مع إناث معاملة  اقـل معـدل عـدد بـیض بلـغ 

،  قــد یعــود الســبب إلــى الســموم التــي یفرزهــا الفطــر ،بینمــا لــم تختلــف  التراكیــز التابعــة لــنفس المعاملــة فیمــا بینهــا ولكــن 

ا عن معاملة المقارنة  ، أما بالنسبة  لمعاملة  ذكور معاملة  مع  إناث معاملة فقد ظهـر فـارق معنـوي بـین اختلفت معنوی

101×265.1بینمــا حقــق   التركیــز   105×265.1بیضــة فــي التركیــز374التركیـزیین األول والثالــث  إذ بلــغ المعــدل 

695المعاملة ذكور معاملة مع إناث سلیمة بلغ المعدل بیضة  تلتها 758لنفس المعاملة أعلى معدل لعدد البیض  بلغ 

،قــد یعــود إلــى إن اإلنــاث فــي هــذه المعاملــة متغذیــة علــى محلــول ســكري فقــط وبفــارق 103×265.1بیضــة فــي التركیــز 

  . معنوي عن معاملة المقارنة، بینما أظهرت نتائج التحلیل عدم فروق معنویة في النسبة المؤویة للبیض غیر الفاقس 

أمــا بالنســبة إلــى عمــر اإلنــاث للجیــل الثــاني فقــد اختلفــت معنویــا ، إذ حققــت المعاملــة ذكــور معاملــة  مــع  إنــاث   

قـد یعـود السـبب إلـى الضـعف الحاصـل فـي بالغـات   103×265.1یوما  وبالتركیز  6.00معاملة اقل معدل للعمر بلغ 
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ثم ضعف الجیل الناتج منها ، بینما أعلى معـدل للعمـر الجیل األول نتیجة تغذیتها على المحلول السكري مع الفطر ومن

یومـًا وبینـت نتـائج 16.33قیاسـا بمعاملـة المقارنـة بلغـت 105×265.1یومًا في نفـس المعاملـة وبـالتركیز 15.67بلغ  

  101×265.1و  103×265.1والتركیــزین   105×265.1التحلیــل اإلحصــائي إلــى وجــود فــروق معنویــة بــین التراكیــز

  103×265.1و105×265.1والتركیـزین 101×265.1التابعة لمعاملة ذكور معاملة مع  إناث معاملة بین التركیـز 

لمعاملة  ذكور سلیمة مع إناث معاملة ، بینمـا بـین التحلیـل عـدم وجـود فـروق معنویـة بـین التراكیـز لمعاملـة ذكـور معاملـة 

لى  محلول سكري فقط ،  واثبت التحلیل اإلحصائي وجود فـروق معنویـة مع إناث سلیمة ، قد یعود السبب إلى تغذیتها ع

یومـًا فـي 16.00في عمر الذكور للجیل الثاني ، إذ حققت المعاملة ذكور معاملـة مـع  إنـاث سـلیمة اقـل معـدل عمـر بلـغ 

لـة إلـى جسـم البالغـة ، قد یعود السبب إلى زیادة التركیـز ممـا أدى إلـى  زیـادة عـدد االبـواغ الداخ105×265.1التركیز  

یوم في المعاملـة ذكـور 27.33ومن ثم زیادة الضرر نتیجة إفراز السموم وأعطت المعاملة أعلى معدل عمر للذكور بلغ 

یــوم قــد یعــود الســبب فــي 26.33قیاســا بمعاملــة المقارنــة بلغــت   101×265.1معاملــة مــع  إنــاث معاملــة فــي التركیــز 

ة إلى كون عدد االبواغ في هذا التركیـز قلیـل ولـم یعـِط تـأثیره علـى ذكـور الجیـل الثـاني  زیادة عمر الذكور في هذه المعامل

، وبینت نتائج التحلیـل إلـى وجـود فـروق  معنویـة بـین التراكیـز التابعـة لـنفس المعاملـة فـي معاملـة ذكـور معاملـة مـع إنـاث 

التابعـة لمعاملـة ذكـور سـلیمة ق معنـوي للتراكیـزلـم یثبـت وجـود فـر ، بینمـا املة ذكور معاملة مع إنـاث سـلیمة معاملة والمع

  .مع  إناث معاملة 

أما بالنسـبة إلـى عـدد بـیض الجیـل الثـاني فقـد اختلفـت معنویـا إذ حققـت المعاملـة ذكـور سـلیمة مـع إنـاث معاملـة    

بیضـة فـي معاملـة206.3وأعلى معدل عدد بیض بلغ 103×265.1بیضة وبالتركیز 32.3اقل معدل عدد بیض بلغ

بیضـة، وبینـت نتـائج 474.0قیاسـا بمعاملـة المقارنـة  بلغـت   101×265.1ذكور سلیمة  مع  إناث معاملة وبالتركیز  

  .التحلیل إلى وجود فروق معنویة بین التراكیز التابعة لنفس المعاملة وفي كل المعامالت  

املة ذكور معاملة  مع  إناث معاملة أعلى أما النسبة المؤویة للبیض غیر الفاقس فقد اختلفت معنویا إذ حققت المع  

،  قـد یعـود السـبب إلـى التركیـز الـذي سـبب سـمیة 103×265.1في التركیز%29.36نسبة للبیض غیر الفاقس بلغت 

فــي معاملــة  % 3.23غیــر ممیتــة وبالتــالي تضــعف الجهــاز التكــاثري للحشــرة ، واقــل نســبة للبــیض غیــر الفــاقس بلغــت 

وبینـــت نتـــائج % 4.04قیاســـا بمعاملـــة المقارنـــة بلغـــت 101×265.1معاملـــة وفـــي  التركیـــز ذكـــور ســـلیمة مـــع  إنـــاث 

  . التحلیل وجود فروق معنویة   بین التراكیز التابعة لنفس المعاملة ولكل المعامالت 

ة مع ذكور معامل(ومن هذا یظهر لنا بان استعمال الفطر بتراكیزه الثالثة للبالغات ذكور وٕاناث ومن ثم تزویجها 

أعطى أفضل النتائج قیاسا بالمعامالت األخرى ،و كانت نتائجه في عمر اإلناث للجیل األول ومعدل عـدد ) إناث معاملة

البیض ونسبة فقس البیض وعمر اإلناث للجیل الثاني والنسبة المؤویة لفقـس البـیض للجیـل الثـاني أفضـل مـن المعـامالت 

ان الفطـــر )26(وهـــذا یتفـــق مـــع مـــا بینـــه ) ســـلیمة مـــع إنـــاث معاملـــةذكـــور معاملـــة مـــع إنـــاث ســـلیمة وذكـــور (األخـــرى 

Beauveria bassiana ذو ضـراوة عالیـة ضـد بالغـات ذبابـة الفاكهـةludens  Anastrepha..17(ومـع مـا أكـده(   

لمكافحـة حشـرة الذبابـة البیضـاء فـي الحقـل علـى نبـات الباذنجـان أعطـت Beauveria bassianaعنـد اسـتعمال الفطـر 

  .56.7بة موت بلغت نس
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Galleria mellonellaفي بالغات دودة الشمع الكبرى   B. bassianaتأثیر التراكیز المختلفة للفطر .1جدول 

       واألفراد  الناتجة منها

المعامالت
  

التركیز

عمر 

األنثى

عمر 

الذكر

عدد 

البیض

لكل انثى

البیض %

غیر 

الفاقس

عمر األنثى 

الجیل الثاني

  الذكرعمر 

الجیل 

الثاني

عدد 

  البیض

الجیل 

الثاني

البیض غیر %

  الفاقس

الجیل الثاني

ذكور 
  ×معاملة

إناث معاملة

265.1×1055.0016.003749.315.6719.6769.310.17

265.1×1037.6715.3353620.16.0017.0046.029.36

265.1×1017.3313.0075810.57.0027.33174.37.47

ذكور 
  ×معاملة

إناث سلیمة

265.1×1058.6712.0040431.47.3316.00122.04.07

265.1×1039.0012.3369514.27.6724.0076.316.16

265.1×10110.3313.0041116.09.6719.3375.09.82

ذكور 
  ×سلیمة

إناث معاملة

265.1×1056.0012.004268.9  13.0017.6790.77.37

265.1×1036.3314.3345918.18.0017.3332.317.61

265.1×1016.3311.6736314.613.67  20.67206.33.23

المقارنة 
  ×ذكورسلیمة

إناث سلیمة
13.3318.6710645.7  16.3326.33474.04.04

L.S.D2.8164.018266.75.1386.19641.404.906  م.غ

Bacillus thuringiensisتأثیر بكتریا  (Agerin)في بالغات دودة الشمع الكبرى  

وجــود فــرق معنــوي فــي عمــر اإلنــاث فقــد أعطــت المعاملــة ذكــور معاملــة مــع إنــاث ) 2(أظهــرت نتــائج الجــدول   

لیمة و ذكـور سـلیمة یومًا  بینما لم یالحظ أي فرق بین المعاملتین ذكور معاملة مع إنـاث سـ5.33معاملة اقل معدل بلغ 

یومــًا قــد یعــود الســبب إلــى التــأثیر الســمي للبكتریــا فــي الجهــاز 13.33مــع إنــاث معاملــة قیاســا بمعاملــة المقارنــة بلغــت  

في حصول انخفاض في معدل عمر البالغـات لـدودة جـوز القطـن الشـوكیة عنـد )25(الهضمي ویتفق مع ما توصل إلیه 

المحلــول الســكري (مثبطــات النمــو الحشــریة   والمبیــد اإلحیــائي مــع غــذاء البالغــات بــالتراكیز الموصــى بهــا بالغــذاءخلــط 

أما تأثیر المعامالت على عمر الذكور فلم یالحظ أي فرق معنوي، وبینت نتائج التحلیل بینمـا  أوضـح التحلیـل ). 10%

96ث معاملة اقل معدل بلغ وجود فرق معنوي في معدل عدد البیض الموضوع فقد أعطت المعاملة ذكور معاملة مع إنا

بیضـة قیاسـا بمعاملـة المقارنـة بلغـت 372بیضة ،بینمـا أعطـت المعاملـة ذكـور سـلیمة مـع إنـاث معاملـة أعلـى معـدل بلـغ 

الــذي )10(بیضـة  ، قــد یعــود الســبب إلــى الضـرر الحاصــل فــي الجهــاز التناســلي للبالغــة ویتفـق هــذا مــع مــا وجــده546

علـــــى بالغـــــات Bacillus thuringiensisللبكتریـــــا      Bactospeinلتجـــــاري أشـــــار  إلـــــى فعالیـــــة المستحضـــــر ا

Spodoptera litoralis وحشــرةS.exigua وحشــرةAgrotis ipsilonفقــد اختزلــت أعمــار البالغــات هاوبیوضــ ،

حققــت ، أمـا النســبة المؤویــة لعــدد البــیض غیــر الفــاقس فقــدوانخفضـت أعــداد البــیض الناتجــة عنــد تغذیــة    هــذه الحشــرات
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ومن ثم لم یظهر جیل ثاني في %  100المعاملة ذكور معاملة مع إناث  معاملة أعلى معدل للبیض غیر الفاقس بلغت 

وقـد % 0.66قیاسـا بمعاملـة المقارنـة بلغـت % 13.53هذه المعاملة تلیها المعاملة ذكور سلیمة مع إناث معاملة  بلغت 

  .)11(ة في الجهاز التناسلي للبالغات مما أدى إلى ضعف خصوبتها یعود السبب إلى التلف الذي تسببه هذه السالل

أما عمر اإلناث الجیل الثاني فقد اختلف معنویا ، إذ حققت المعاملة ذكور معاملة مع إناث سلیمة   اقـل عمـر   

احیة اإلحصائیة یوما بینما لم تكن هنالك فروق معنویة  من الن20.33یوم قیاسا بمعاملة المقارنة التي بلغت 6.33بلغ 

بین المعاملة ذكور معاملة مع إناث سلیمة والمعاملة ذكور سلیمة مع إنـاث معاملـة، بینمـا فـي المعاملـة ذكـور معاملـة مـع 

  .إناث معاملة لم یصل البیض إلى الجیل الثاني 

مة والمعاملـة أما عمر ذكور الجیل الثاني  قد اختلفت معنویـا ، إذ حققـت المعاملـة ذكـور معاملـة مـع إنـاث سـلی  

29.0یومـًا علـى التـوالي  قیاسـا بمعاملـة المقارنـة والتـي بلغـت   16.7، 16.3ذكور سلیمة مع إناث معاملـة  معـدل بلـغ 

یومــًا ، أمــا معــدل عــدد البــیض الموضــوع مــن قبــل الجیــل الثــاني فقــد حققــت المعاملــة ذكــور ســلیمة مــع إنــاث معاملــة اقــل 

بیضــة، أمــا النســبة المؤویــة  690.7قیاســا بمعاملــة المقارنــة والتــي بلغــتبیضــة 403.3معــدل عــدد بــیض والــذي بلــغ 

قیاسا بمعاملـة المقارنـة % 4.94للبیض غیر الفاقس فقد أعطت المعاملة ذكور معاملة مع إناث سلیمة أعلى نسبة بلغت 

عنـد اسـتعماله )24(فـق مـعقد یعود السبب إلى تأثیر البكتریا في الجهاز التناسلي للذكور واإلناث وهـذا یت% 1.20بلغت 

B.t. بجرعــات غیــر ممیتــة علــى دودة ورق القطــن لتقــدیر الخصــوبة ونســبة الفقــس فــي الطــور الیــافع ،مــن خــالل الدراســة

التشریحیة للمبیض ودراسة اإلمراض النسیجیة   للمناسل في اإلناث الغیر معاملة والناتجة من المعاملة المتكرر بالبكتریـا 

  . اضًا شدیدًا  في نسبة الخصوبة وٕانتاج البیض،أوضحت النتائج انخف

وأثبتت نتائج الجدول تفوق المعاملة ذكور معاملة مع إناث معاملة  في عمر اإلناث وعمر الذكور ومعـدل عـدد   

البــیض والنســبة المؤویــة للبــیض غیــر الفــاقس للجیــل الثــاني بســبب عــدم فقــس بــیض الجیــل األول وهــذا یــدل علــى التــأثیر 

  .الساللة على الحشرة في حالة معاملة الذكور واإلناث بها إذ لم تستطیع الحشرة العبور إلى الجیل الثاني العالي لهذه

 Galleriaفي  بالغات دودة الشمع الكبرى  Bacillus thuringiensis(Agerin)تأثیر البكتریا.2جدول 

mellonellaالمعاملة واألفراد  الناتجة منها  

المعامالت
عمر 

األنثى

مر ع

الذكر

عدد 

البیض

البیض %

غیر 

الفاقس

عمر 

األنثى 

2ج/

عمر 

  /الذكر

2ج

عدد 

  /البیض

2ج

البیض غیر %

  2ج/الفاقس

× ذكور معاملة      

  إناث معاملة
5.3325.096100.0  --  -

-

× ذكور معاملة      

إناث سلیمة
9.6722.7182  11.646.33  16.3512.34.94

  ×ذكور سلیمة     

اث معاملةإن
9.0032.3372  13.537.0016.7403.33.72

  المقارنة

×ذكور سلیمة    

إناث سلیمة

13.3327.35460.6620.3329.0690.71.20

L.S.D3.122  193.84.2381.889.4918.051.39م.غ  
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  في بالغات دودة الشمع الكبرىS. carpocapsaتأثیر النیماتودا

عــدم وجــود فــروق معنویــة فــي معــدل عمــر اإلنــاث ، بینمــا أظهــرت نتــائج التحلیــل ) 27(دول أظهــرت نتــائج الجــ  

وجود فروق معنویة في معدل عمر الذكور فقد أعطت المعاملة ذكور معاملة مع إناث معاملة     اقل معدل طول للعمر 

یومــًا، أمــا 13.00المقارنــة بلغــت یومــًا لمعاملــة ذكــور معاملــة مــع إنــاث ســلیمة قیاســا بمعاملــة8.33یومــًا و8.00بلــغ  

بیضـة 137معدل عدد البیض فقد اختلفت معنویا إذ أعطت المعاملة ذكور سلیمة مع إنـاث معاملـة اقـل عـدد بـیض بلـغ 

بیضة قیاسا بمعاملة المقارنة أعطت معدل عـدد بـیض بلـغ 183بینما عطت المعاملة ذكور معاملة مع إناث معاملة بلغ 

ویة لعدد البیض غیر الفاقس فقد اختلفت معنویا ، إذ أعطـت المعاملـة ذكـور معاملـة     مـع ئة المأما النسب. بیضة410

قیاسـا بمعاملـة %  35،تلتها معاملة ذكور سلیمة مع إناث معاملـة بلغـت نسـبتها % 100إناث معاملة أعلى نسبة بلغت 

نیماتودا بعد دخولهـا إلـى جسـم الحشـرة واسـتهالك ، قد یعود السبب إلى الضرر الذي فعلته ال%6.8المقارنة بلغت نسبتها 

الـذي ذكـر إن النیمـاتودا المتطفلـة )27(وجـده المواد األساسیة التـي تسـتخدمها الحشـرة لوضـع البـیض ، وهـذا یتفـق مـع مـا

على الحشرات تستخدم نفس األحماض االمینیة واسترات السـتیرول التـي تنتجهـا الحشـرات لغـرض تكـوین البـیض ونضـجه 

أما عمر اإلناث للجیل الثـاني فقـد أظهـرت نتـائج . تسبب في خفض إنتاجیة الحشرة من البیض وقد یسبب لها العقم مما ی

قلـة تـأثیر ) 22(وكـذلك عمـر الـذكور للجیـل الثـاني وهـذا یتفـق مـع مـا بینـه . التحلیل اإلحصائي عدم وجود فروق معنویة

أما ما یخـص عـدد البـیض للجیـل الثـاني فقـد  .Popillia japonicaفي بالغات Steinernema scarabaeiالنیماتودا 

بیضة لمعاملة 341بیضة و230اختلفت معنویا ، إذ أعطت المعاملة ذكور معاملة مع إناث سلیمة  اقل عدد بیض بلغ

ویــة ئبیضــة ، أمــا النســبة الم661ذكــور ســلیمة مــع إنــاث معاملــة قیاســا بمعاملــة المقارنــة أعطــت معــدل عــدد بــیض بلــغ 

لبــیض غیــر الفــاقس للجیــل الثــاني  فقــد  اختلفــت معنویــا أیضــا، إذ أعطــت المعاملــة ذكــور معاملــة مــع إنــاث ســلیمة نســبة ل

، وتفوقـت 2.82لمعاملة  ذكور سلیمة مع إناث معاملة قیاسا بمعاملـة المقارنـة بلغـت نسـبتها   9.61و% 15.14بلغت 

وعمر الذكور وعدد البیض والنسبة المئویة للبیض غیـر الفـاقس المعاملة  ذكور معاملة مع إناث معاملة في عمر اإلناث

  .وذلك لعدم فقس بیض الجیل األول والتي بلغت النسبة المئویة للفقس صفر 

المعاملة Galleria mellonellaغات دودة الشمع الكبرى في  بالS. carpocapsaتأثیر النیماتودا.3جدول 

  واإلفراد  الناتجة منها

عمر   تالمعامال

  األنثى

عمر 

  الذكر

عدد 

  البیض

البیض %

الغیر 

  فاقس

عمر 

األنثى 

  2ج/

عمر 

  /الذكر

  2ج

عدد 

  /البیض

  2ج

البیض %

الغیر 

  2ج/فاقس

  ×ذكور معاملة 

إناث معاملة

5.67  8.00  183  100  -  -  -  -  

  ×ذكور معاملة 

إناث سلیمة

7.67  8.33  142  8.9  8.33  12.3  230  15.14  

  ×ذكور سلیمة 

ةإناث معامل

6.33  12.33  137  35.0  9.33  12.0  341  9.61  

  المقارنة

  ×ذكور سلیمة 

  إناث سلیمة

7.67  13.00  410  6.8  13.33  17.3  661  2.82  

L.S.D5.21  165.2  م.غ  م.غ  7.37  110.6  4.067  م.غ  
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