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  الخالصة

رة البیضاء والمتروكةهذه التجربة على الیرقات المشتیة لحفار ساق الذرة في أعقاب نباتات الذنفذت

تم عزل وتشخیص الفطرین الممرضین.2008للعروة الخریفیةأبو غریب/ في حقل كلیة الزراعةبعد الحصاد

(Metchnikoff) SorokinMetarhizium anisopliaeوVerticillium lecaniiات ـإصابتـسجلاـكم

(Ichneumonidae: Hymenoptera)ل ـفوالمتطاتـض العینـى بعـعلBacillus subtilisا ـبالبكتری

Coelichneumon sp.من الیرقات المشتیة لحفار ساق الذرة ویعد هذا أول تسجیل لهذین على العذارى

اإلصابة بالكائنات الممرضة على الیرقات المشتیة بدایة لوحظت .ومتطفل العذارى في العراق والبكتریاالفطرین

یرقة 706لـ المختبريفحص الخروج البالغات من التشتیة ، أظهرت نتائج كانون الثاني واستمرت حتى موعد 

، من الفطریات، البكتریابكالً % 0.42و  %0.99، %0.70، % 27.2حفار مشتیة أن نسب التطفل كانت 

Coelichneumonمتطفل العذراء sp. وموت الیرقات ألسباب غیر معروفة على التوالي، وأن نسب التطفل

هي األعلى واألهم ویمكن أن یكون لها دور في خفض أعداد بالغات الجیل األول للحفار التي تخرج بالفطریات 

المأخوذ من  Metarhizium anisopliaeلعالق الفطرأظهرت نتائج اختبار القدرة االمراضیة.من التشتیة

للحفار، حیث انخفضت نسبة للحفار قدرة فائقة في التطفل على األطوار المختلفة المصابةالیرقات المشتیة 

، %96.6معاملة المقارنة التي بلغت نسبة الفقس فیها بقیاسا% 1.7أیام من المعاملة إلى3اقسة بعد البیوض الف

، %)10(معنویا عن معاملة المقارنة اختلفت التي % 23.3وأدت معاملة یرقات العمر الیرقي األخیر إلى موت 

% 63.3أیام من المعاملة بشكل معنوي لتصل إلى 9طور العذراء بعد انخفضت نسبة الیرقات التي وصلت إلى

من البالغات في معاملة المقارنة، وهذا یعني حدوث % 90من البالغات بالمقارنة مع % 36.6منها خرجت

أشارت النتائج إلى %. 50من الیرقات المعاملة بمقدار قتـانبثانخفاض كبیر  في نسب بالغات الحفار التي 

مقارنة ببقیة % 6.6تأثیر ضعیف على العذارى بعد المعاملة بعالق الفطر حیث بلغت نسبة العذارى المیتة وجود 

أن العذارى تكون قشرتها صلبة نسبیا ویحتاج الفطر إلى فترة لكي ینمو أطوار الحشرة ،فقد یكون السبب في ذلك 

. أجسامها الغزل الفطري بشكل كثیف وماتت وظهر على وبذلك ظهرت أعراض اإلصابة الحقا بدور البالغة 

الفطر بعد إكثاره وتحملیه على مواد وٕادخاله ضمن برنامج المكافحة المتكاملة إمكانیة االستفادة من هذا نوقشت

  .للحفار وحشرات أخرى 
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Abstract
This study was conducted on the hibernating larvae of the corn borer, Sesamia 

cretica Led. after the harvest of sorghum crop at the experimental fields of the college 
of Agriculture in Abu-Ghraib, Baghdad of the fall season 2008. Laboratory results 
showed the isolation and identification of two entomopathogenic fungi, Metarhizium 
anisopliae (Metchnikoff) Sorokin, Verticillium lecanii, the bacteria Bacillus subtilis  
and the Ichneumonid wasp Coelichneumon sp. (Ichneumonidae: Hymenoptera) from 
the hibernating larvae of the corn borer S. cretica which considered to be as a  new 
records on the corn borer in Iraq. Symptoms of the infection on hibernating larvae 
begans on January and continued till the emergence of the first generation of the 
borer. Laboratory inspection of 706 hibernating larvae showed mortalities of 7.22%, 
0.70%, 0.99% and 0.42% for entomopathogenic fungi, bacteria, Ichneumon wasp 
Coelichneumon sp and for unknown reasons respectively, However fungal parasitism 
was considered to be the most important and could have a role as a mortality factor 
for the hibernating larvae that decrease adult emergence from the hibernation. Results 
of the pathogencity test of  M. anisopliae on different stages of the borer revealed that 
fungus suspension  caused significant and high mortality rates on eggs, reaches more 
than 98% after 3 days of treatment. Mortality of the fifth instars' larvae after 6 days 
was 23.3%. Percentage of treated larvae reached pupal stage was 63.3% compared 
with 90% for the control treatment. However pupal stage found to be less sensitive to 
pathogen infection, mortality rates found to be decreased to only about 6.6%. The 
possible use of the entomopathogenic fungi M. anisopliae after its formulation as a 
biocontrol agent for the corn stem borer and other insect pest was  also discussed.  

  

  المقدمة

ة من أهم األعداء الطبیعیة للحشرات ، وبالنسبة مرضالمفترسات والمتطفالت والمسببات المتعد

حد أطوارها في التربة فان الكائنات الممرضة للحشرات التي تضم بعض أنواع یتواجد أللحشرات التي تعیش أو

والمحددة إلعداد هذه ن العوامل المهمةالفطریات ، البكتریا ، الفیروسات ، النیماتودا والبروتوزوا تعتبر م

نوعا من الفطریات الممرضة للحشرات ، األبحاث 700تسجیل أكثر من تشیر الدراسات إلى ) . 1(الحشرات 

،Metarhizium،Beauveriaسهلة مثل األجناس إكثارهاالتي تكون عملیات األنواعحول بعض تركزت 

VerticilliumوPaecilomyces. الفطریات تكون ذات مدى عائلي واسع ویمكن أن تقوم باختراق هذه

ضد أنواع الجراد والنطاط واألرضة  ، M. anisopliaeكیوتكل الحشرة ، استخدمت بعض سالالت الفطر 

واستخدم ضد حشرات أخرى مثل الخنفساء كما. )4،3،2(، الدیدان السلكیة البنجر السكري آفاتبعض 

 Verticilliumالفطر أما،م إدخاله ضمن برامج المكافحة المتكاملة للقراد في كنداالیابانیة والبعوض وت

lecaniiأنواعبعض ،من الفطریات الشائعة التي تتطفل على الحشرات القشریة في المناطق االستوائیة یعتبر

أنواعفحة بعض مكالیستخدم Vertalecبشكل مركب یسمى األسواقویتوفر حالیًا في األبیضالمن والذباب 

استخدم .)5(في البیوت الزجاجیة على الخیار والطماطة األبیضضد الذباب Mycotolستحضرالمن وم



أما في ) . 6(مصر العربیة جمهوریةضد حشرات البصل في M. anisopliaeو B. bassianaالفطرین 

، Sesamia creticaساق الذرة ضد األطوار المختلفة لحفارB. bassinaالعراق فقد تم استخدام الفطر 

، ودودة ورق القطن  Cydia pomonella (L.)مار التفاح ودودة ث،وحفار ساق النخیل ذو القرون الطویلة 

Spodoptera littoralis )10،9،8،7. (محدودة نسبیا مواد متخصصة تكون تأثیراتها إنتاجإلىالحاجة إن

تطویر ما یسمى إلىضمن برامج المكافحة المتكاملة أدت استخدامهایمكن والبیئة والحیاة البریة اإلنسانعلى 

محلیا أو بواسطة شركات متخصصة في إنتاجهاالتي یمكن ) Mycoinsecticides(الحشریةبالمبیدات الفطریة 

اسات بالنظر لعدم وجود در .  )2(تنسجم مع التوجهات الحدیثة للزراعة العضویة االدول المتقدمة ، خاصة وأنه

على الیرقات المشتیة لحفار ) Mortality factors(عوامل القتل المختلفة وأهمیةسابقة في العراق حول تحدید 

الكثافة العددیة للبالغات التي تخرج من التشتیة فقد تم فيوتأثیر ذلك .Sesamia cretica Ledساق الذرة 

  .تنفیذ هذه الدراسة 

  

  المواد وطرائق العمل

بعد حصاد الذرة البیضاء للموسم أبو غریب/ كلیة الزراعة حقلمن اإلعقاب المتبقیة في االستفادةتم 

لدراسة عوامل القتل المختلفة S . creticaالحاویة على یرقات مشتیة لحفار ساق الذرة 2008الخریفي 

)Mortality factors ( ن خروج بالغات ولحی22/11/2008على هذه الیرقات خالل فترة التشتیة إعتبارًا من

ثالثة مكررات إلىم حقل التجربة والذي تبلغ مساحته حوالي دونم قس. 2009خالل شهر نیسان األولالجیل 

وضع برنامج ألخذ عینات من اإلعقاب خالل فترات ) .RCBD(حسب تصمیم القطاعات العشوائیة الكاملة 

التي تمثل فترة -اني ، شباط ، آذار و نیسان ، كانون الثاألولكانون األشهرخالل أیامكل عشرة منتظمة

وفحصها بعد تشریح هذه السیقان بعنایة وتسجیل إعداد الیرقات المشتیة الحیة والمیتة -التشتیة لیرقات الحفار 

)11(ة باالعتماد على بعض الصفات المظهریة التي تظهر على الیرقات المصابةالمسببات الممرضوصنفت

وذلك بوجود غزل فطري علیها ، تم صابة بالفطریات واضحة لإلأعراضظهرت علیها التي جمعت الیرقات 

ثم عقمت تقریباسم) 1(قطع صغیرة بطول إلىغسل هذه الیرقات بالماء المعقم وقطعت بواسطة سكین حادة 

المحلول لمدة ثالث دقائق ثم غسلت بالماء المقطر إلزالة أثار % 10یبوكلورایت الصودیوم بتركیز  هبمحلول 

) Potato sucrose Agar )PSAالوسط الغذائيالمعقم ثم جففت بأوراق ترشیح إلزالة الرطوبة ثم زرعت على 

ملم من 20علیه من مختبر أمراض النبات في كلیة الزراعة في أطباق بتري معقمة تحتوي على تم الحصول ،

دقیقة ، 20ولمدة 3سم/كغم 15ْم و ضغط 121المعقم بجهاز التعقیم عند درجة حرارة ) PSA(الوسط الغذائي 

تم فحص األطباق وتنقیة الفطریات النامیة . أیام  7- 5 ولمدة  ْ 25في حاضنة على درجة األطباقثم حضنت 

حول قطع الیرقات المزروعة وفحصها للتأكد من الفطریات المسببة لموت هذه الیرقات وتم تشخیصها حسب 

تم تشخیص النموات الفطریة التي لوحظت على هذه الیرقات في مختبر ) . 11(المعتمدة المفاتیح التصنیفیة 

، عبودالمكافحة المتكاملة لآلفات الزراعیة التابع لوزارة العلوم والتكنولوجیا من قبل الدكتور هادي مهدي 

تم تشخیصه كلیة الزراعة جامعة بغداد أما متطفل العذراء فقد/ وتشخیص البكتریا في قسم الصناعات الغذائیة

  .متحف التاریخ الطبیعي التابع لجامعة بغداد / من قبل الدكتور محمد صالح عبد الرسول 

  

  

  على األطوار المختلفة للحفارMetarhizium anisopliae  عالق الفطرمراضیة لاختبار القدرة اال



لفطر من الیرقات المشتیة التي علیها أعراض واضحة لإلصابة ومایسلیم ا5تم اختیار 

Metarhizium anisopliae من ماء مقطر ومعقم للحصول على عالق   3سم500وضعت في خالط مع

لك مراضیة للفطر وذلتر واستخدم في اختبار القدرة اال1الفطر ، نقل بعد ذلك إلى مرشة یدویة صغیرة سعة 

بیضة 600تم عزل .أعراض اإلصابة بالفطرفة للحفار ومراقبة ظهوربرش العالق على األطوار المختل

300بیضة للمعاملة بعالق الفطر و300بواقع ات لون أصفر قسمت إلى مجموعتین أیام ذ4مخصبة بعمر 

/ یرقة بالعمر األخیر قسمت إلى ثالثة مكررات60كما جمعت. بیضة لكل مكرر 100بیضة للمقارنة وبمعدل 

من العذارى من داخل أعقاب نباتات الذرة 60تم الحصول على .المكررات من یرقات لكل10بمعدل معاملة 

عذارى لكل 10دل ععذراء للمقارنة وبم30لق الفطر واعذراء لمعاملتها بع30وتقسیمها إلى مجموعتین وبواقع 

أطباق بتري إلىالبیوض، الیرقات والعذارى وحسب المعامالت نقلت األطباق الحاویة على .ن مكررات التجربةم

مكرر/في كل طبقبادرات ذرة5لها ورقة ترشیح مبتلة بالماء المقطر ،ثم وضعت فوقها كبیرة وضعت في أسف

إلىنقلت البیوض حیث . الغذاء إلىحاجتها ممعاملة العذارى لعدأطباقلتتغذى علیها الیرقات بعد الفقس عدا 

10وتم نقل .خل األطباق أطباق المعاملة الخاصة بها بعنایة وباستخدام فرشاة ناعمة ووضعت فوق البادرات دا

رشت جمیع . ماذكر آنفاحسب من أطباق المعاملة والمقارنة ات العمر األخیر والعذارى إلى كلمن یرق

المعامالت بعالق الفطر ، أما معامالت المقارنة فقد رشت بالماء المقطر وتركت جمیع األطباق في حاضنة على 

ت والعذارى البیوض الفاقسة والیرقابأعدادلبیانات الخاصة اتجلسالمعامالت یومیا و تفحص. م2±25درجة 

  .المیتة في كل معاملة ولحین انتهاء التجربة

  

  النتائج والمناقشة

وحسب ما بالكائنات الممرضة بدایة شهر كانون الثانياإلصابةسجل أول ظهور ألعراض وعالمات

یرقة 183من بین 5.33ة بمعدل حیث وجدت یرقات مصاب1كما مبین في الجدول و )11(موصوف في 

ات الممرضة للحشرات والمتمثلة بموت تبدو علیها األعراض العامة لإلصابة بالفطری% 9.1نسبة وبمفحوصة 

یرقات و 4وكذلك وجدت . الیرقات وظهور مایسلیوم ابیض بعد فترة یزداد بعد التحضین لیغطي جسم الیرقات  

موت الیرقات وانتفاخها وتكون رطبة وعند قطعها بالبكتریا المتمثلة بتبدو علیها أعراض اإلصابة % 2.2نسبة ب

أما الیرقات المیتة المتبقیة والبالغ عددها اثنتان فلم . تمیزها عن الیرقات المصابة بالفطر كریهةرائحةتفوح منها 

ك تكون معدالت ، وبذلطبیعي أو اإلصابة بمتطفالت أخرىتعرف أسباب موتها فقد یكون السبب عامل فیزیائي

لفطریات ،البكتریا ل% 0.9و % 2.3،% 9.1الل شهر كانون الثاني هي التطفل على الیرقات المشتیة خ

یرقة 11یرقة مشتیة للحفار كانت   278مجموعه أما خالل شهر شباط فتم فحص ما.وألسباب غیر معروفة 

انخفضت حیث رقة ألسباب غیر معروفة ،مصابة بالفطریات ویرقة واحدة علیها أعراض اإلصابة بالبكتریا وی

و %0.4،%4.0علیه خالل شهر كانون الثاني لتصل إلى كانتنسب اإلصابة على الیرقات المشتیة عما 

انخفاض درجات الحرارة خالل إلىسببقد یعود اللفطریات، البكتریا وألسباب غیر معروفة على التوالي،ل0.4%

ارتفعت نسب إصابة الیرقات المشتیة بالحفار خالل شهر آذار .الفطریاتنمو هذهفيهذا الشهر والذي یؤثر 

علیه خالل شهر شباط ولكنها كانت مقاربة لنتائج شهر كانون الثاني كانتلتصل إلى حوالي ثالثة أضعاف ما

على الیرقات المشتیة ولم تالحظ إصابات أخرى% 9.7یرقة بالفطریات وتشكل نسبة 24حیث تبین إصابة 

  .خالل هذه الفترة



یرقة حفار 706أنه من خالل فحص ) 1الجدول (نهائي للیرقات المشتیة نتائج الفحص الإجمالیمكن 

وهي النسبة األعلى واألهم % 7.2إلىیرقة كانت مصابة بالفطریات لتصل نسبتها المئویة 51مشتیة وجد أن 

فعال في خفض الكثافة العددیة لبالغات الجیل األول والتي یمكن أن یكون لها دور عوامل القتل المختبرةمن بین 

الربیعیة والتي الزراعةالتي تخرج من التشتیة لتضع بیوضها على نباتات الذرة الصفراء والبیضاء المزروعة خالل 

أما الیرقات التي ظهرت علیها عالمات . تكون أیضا مصدرا لألجیال التالیة للحفار خالل موسم الزراعة 

یكون دورها محدود في التأثیر أنوهذه یمكن % 0.7لبكتریا فقد كانت نسبتها قلیلة إذ بلغت حوالي اإلصابة با

  .في أعداد الیرقات المشتیة لحفار ساق الذرة

 Metarhizium anisopliaeنتائج العزل تشخیص عزالت الفطرین الممرضین أظهرت

على والبكتریاویعد هذا أول تسجیل لهذین الفطرینBacillus subtilisوبكتریا الـ   Verticillium lecaniiو

S. creticaةحفار ساق الذر  Led.، في دراسات سابقة أجریت في العراق لمسح المسببات المرضیة في العراق

هو المسبب Beauveria bassianaتبین أن الفطر .Cydia pomonella Lالمرافقة لدودة ثمار التفاح 

من مجموع % 9.8بلغت نسبته إذمن الیرقات المیتة المشتیة المجموعة من الحقل المرضي السائد الذي عزل

واستخداموأوضحت دراسات أخرى حول عزل ) . 9(2001/ 2000الیرقات المفحوصة خالل الموسم الشتوي 

9لمكافحة حشرات البنجر السكري في جمهوریة مصر العربیة الحصول على الفطریات الممرضة للحشرات

عزالت من الفطر 5و Metarhizium anisopliaeعزالت من الفطر10وB.bassianaمن الفطر عزالت

Paecilomyces  lilacinus)3(.  

         تأثیر عالق الفطر على بیوض حفار ساق الذرة 

معنویة في أعداد تإلى وجود فروقا2یر نتائج معاملة البیوض المخصبة لحفار ساق الذرة الجدول تش

من البیوض % 9.66معاملة المقارنة التي فقس فیها بقیاسا أیام من المعاملة 3یوض الفاقسة للحفار بعد الب

وجود تأثیر معنوي وتطفل الفطر على هذه البیوضإلىبعد الرش بعالق الفطر مما یشیر % 1.7بلغت نسبتها

أیام على المعاملة بعالق الفطر 6ور ووجد بعد مر . والذي أكده الفحص المجهري المباشر للبیوض غیر الفاقسة

كانت حیة وطبیعیة تتحرك وتتغذى على بادرات الذرة %) 94.3(أن معظم الیرقات الفاقسة في معاملة المقارنة 

في حین لم تفقس معظم % 5.7التي وضعت معها داخل أطباق التجربة مع موت جزء بسیط منها وبنسبة 

داد القلیلة التي فقست منها قد كانت غیر طبیعیة ال تتحرك ولم تتغذى البیوض التي رشت بعالق الفطر وان األع

  .وقد ماتت بعد مدة قصیرة 

الفطر عزلتيوجود تأثیر معنوي لتطفل أوضحت )7(وفي دراسات مشابهة أجریت سابقا في العراق 

Beauveria bassiana وجود تأثیر معنوي لتطفل عزلتي الفطر على بیوض حفار ساق الذرةS. cretica 

10بعد % 100إلىلتصل )% 97.5- 95.8(إلىأیام 3تراوحت النسبة المئویة للتطفل بعد إذیوم 2-1بعمر 

.Bكبیر للفطر تأثیرلوحظ وجود ) 12(وآخرون Ziding    أیام من المعاملة ، في دراسات أخرى قام بها

bassiana على بیوض حفار ساق الذرة األوربي.                                                

  تأثیر عالق الفطر في یرقات وعذارى حفار ساق الذرة

الیرقات المیتة بین معاملة الرش بالفطر التي أعدادوجود فروق معنویة في إلى3تشیر النتائج الجدول 

أیام 9وبعد مرور .ملة  من المعاأیام3بعد % 10ومعاملة المقارنة والتي بلغت % 23.3بلغت فیها نسبة القتل 

9طور العذراء وخرجت منها إلىمن الیرقات في معاملة المقارنة قد وصلت % 90أنوجد على المعاملة 

من البالغات في معاملة % 36.6طور العذراء لتخرج منها إلى% 63.3بالغات طبیعیة بالمقارنة مع وصول 



إلىخرجت من الیرقات المعاملة بالفطر الحفار التيات بالغأعدادالرش بعالق الفطر ، وهذا یعني انخفاض في 

قد كان اقل مما هو علیه في یرقات العمر األخیرفيالفطر ، ویالحظ هنا بان تأثیر%) 50(تقریبا النصف

حالة معاملة البیوض وجاءت هذه النتائج مشابهه إلى دراسات سابقة أشارت إلى أن األطوار المتأخرة لحفار ساق 

كانت اقل حساسیة من األطوار المبكرة وان الفطر قد یحتاج إلى مدة أطول في التأثیر على S.creticaالذرة 

  .) 7(هذه األطوار 

  9.3العذارى المعاملة حیث خرجت فيالفطر ربما كان قلیال تأثیرأنإلى)3الجدول (تشیر النتائج 

المعاملة  وهي نسبة عالیة جدا ن بین العذارى م%93.3بالغة من العذارى المعاملة بالفطر وهذه تشكل نسبة 

بالمقارنة عما هو علیه  من نتائج معاملة )%6.6(غیر معنویة بینما كانت نسبة العذارى المیتة بسبب المعاملة 

وهناك عدة احتماالت لتفسیر ذلك منها أن اإلصابة بالفطر قد بدأت بدور العذراء التي . األطوار السابقة للحشرة 

شرتها صلبة نسبیا ویحتاج الفطر إلى فترة لكي ینمو وبذلك ظهرت أعراض اإلصابة بدور البالغة أو عند تكون ق

  .انبثاق البالغات تكون قد تلوثت بالفطر من قشرة العذراء وبذلك أصیبت الحقا 

ناك المختلفة للحفار وهقدرة عالیة لهذا الفطر في التطفل على األطواراالختبار األولينتائج أظهرت

ه على مواد یلتحموأمختلفةبصیغكمیا واستخدامه وٕاكثارهتنمیة هذا الفطر حاجة إلى إجراء دراسات أخرى حول 

بحیث یمكنه المحافظة على حیویته وفعالیته لمدة  معقولة واستخدامه في مكافحة اآلفات الزراعیة المختلفة 

استخدامه بنجاح ضمن برامج المكافحة إلىأشارتفي مناطق مختلفة من العالمكثیرةدراساتخاصة وأن هناك 

یستخدم وخاصة الدول المتقدمة مثل استرالیا حیث ومع التوجهات الحدیثة في الزراعة العضویةلآلفاتالمتكاملة 

في جمهوریة واستخدم)2،4(الصفراء السلكیة في حقول الذرةالدیدانفي مكافحة األرضة ، الجراد والنطاط و

         ) .6(البصلآفاتفطریات أخرى ضد ربیة معمصر الع

              :.Coelicheumon sp  متطفل العذراء

طور إلىالتي وصلت ةبعض عذارى الحفار الناتجة عن الیرقات المشتیألوانفي اختالفلوحظ 

7لبالغ عددها  رى اجمعت هذه العذااللون األسود الداكن ،إلى، حیث تحول لونها نیسانالعذراء خالل شهر 

تبة إلر إلىتعود منهازنابیر متطفلة صغیرةخروج ، لوحظ بشكل مستمرري وتم مراقبتها ووضعت في أطباق بت

Hymenoptera  متحف /من قبل الدكتور محمد صالح عبد الرسول تم تشخیصهاحیثتم جمعها وتصبیرها

(Ichneumonidae:بغداد هوالتابع إلى جامعةالتاریخ الطبیعي  Coelichneumon sp. Hymenoptera(

لقد أشار مؤنس . من المجموع الكلي للیرقات المفحوصة والتي تضمنتها التجربة % 0.99، وقد بلغت نسبتها 

، وتم التأكد من خالل النماذج  S. creticaتشخیص نوع من الطفیلیات على یرقات حفار ساق الذرة إلى) 13(

وهناك . 1978عام ل مؤنس لف عن النوع الذي تم تسجیله من قبذا النوع یختالمحفوظة في المتحف بان ه

  .في داخل أو خارج العراقمحاولة لتشخیص هذا النوع 

  

  

  

  

  

  

  

  



  S. creticaعوامل القتل المختلفة على الیرقات المشتیة والعذارى لحفار ساق الذرة )1(جدول 

  2008في منطقة أبو غریب عام 

تاریخ 

  القراءة
  عینات المفحوصةعدد ال

عدد الیرقات 

المصابة 

  بالفطر

النسبة 

المئویة 

  لها

عدد 

الیرقات 

المصابة 

  بالبكتریا

النسبة 

المئویة 

  لها

عدد الیرقات 

المیتة 

ألسباب غیر 

  معروفة

النسبة 

  المئویة لها

كانون 

  األول

              244  المجموع الكلي

              81.3  المعدل

كانون 

  الثاني

  2.9  2.0  6.7  4.0  27.4  16  183  المجموع الكلي

  0.9  0.7  2.2  1.3  9.1  5.3  61  المعدل

  شباط
  1.2  1.0  1.1  1.0  11.9  11  278  المجموع الكلي

  0.4  0.3  0.4  0.3  4.0  3.7  92.7  المعدل

  آذار
          29.1  24  245  المجموع الكلي

          9.7  8.0  81.7  المعدل

  0.4  3.0  0.7  5.0  7.2  51  706  النهائيالمجموع الكلي

  ---   ---   (X2)كآيقیم مربع 
**

8.65  
 ---  

ns
1.89  

 ---  
ns

0.41

 ) **0.01<P   ( ،ns    ) غیر معنوي(    

  

  Metarhiziumبعالق الفطر S. creticaبیوض حفار ساق الذرة لنسب القتل )2(دول ج

anisopliae 2008للیرقات المیتة المشتیة في منطقة أبو غریب عام  

  المعاملة

  بیوضأعداد ال

) 3(الفاقسة بعد 

أیام ونسبتها 

  المئویة

  أیام) 6(أعداد الیرقات بعد 

  المالحظات
  إعداد الیرقات

  الحیة

  ونسبتها المئویة

  إعداد الیرقات

المیتة ونسبتها 

  المئویة

  5.7  94.3  9.7  المقارنة

جمیع الیرقات الفاقسة 

تتحرك وتتغذى على 

  البادرات بصورة طبیعیة

المعاملة بعالق 

لفطر للیرقات ا

  المیتة

1.7  00.0  27.7  

معظم البیوض لم تفقس 

والیرقات الفاقسة ماتت بعد 

  مدة قصیرة ولم تتغذى

  كآيقیم مربع 

(X2)
*3.98  **  14.00  *  7.36  __  

) *0.05 <P(،)**0.01<P(  

  

  



 Metarhiziumرلق الفطبعاS.creticaمعاملة یرقات العمر األخیر وعذارى حفار ساق الذرة ) : 3(جدول 

anisopliae 2008في منطقة أبو غریب عام المشتیةللیرقات المیتة  

  المعاملة
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  0.0  0.0  100  10  90  9.0  90  9.0  10  1.0  المقارنة

المعاملة 

بعالق الفطر 

للیرقات 

  المیتة

2.2  23.3  6.3  63.3  3.7  36.6  9.3  93.3  0.7  6.6  

قیمة مربع 

  كآي

)X2(  

__  
*

  5.21  
__  

**

  8.16  
__  

**

11.30  
__  
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