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  لنوعین من البكتریا الممرضةأوليتسجیل 

Bacillus thurngensis وStaphylococcus epidermidis  

Antigastraعلى دودة السمسم الحائكة  catalaunalis)Order: Lepidoptera(  
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  ةصالخال

م الحائكة من اآلفات المهمـة علـى محصـول السمسـم الـذي ازدادت زراعتـه فـي السـنوات تعد دودة السمس

اجریــت الدراســـة فــي البــدء كمحاولـــة الیجــاد اعــداء حیاتیـــة یمكــن ان تســـتخدم .االخیــرة ألهمیتــه الزیتیـــة والغذائیــة 

لمعمــول منهــا لمكافحــة هــذه الحشــرة جمعــت یرقــات میتــة مــن علــى نباتــات السمســم ،ســحقت وزرعــت  مــن المعلــق ا

،اجریـت الفحوصـات المظهریـة ) درجـة سـلیلزیة (32Cº-28وحضنت هوائیًا والهوائیًا على درجات تراوحت مـن 

والــــ Bacillus  thumgensisوالبایوكیمیائیـــة علـــى المســـتعمرات النامیـــة فظهـــر هنـــاك نـــوعین مـــن البكتریـــا 

Staphylococcus  epidermidisطبقــت فرضــیة كــوخ ،)Koches  pastulales ( علیهــا واعیــد اصــابة

ســحقت هــذه . یرقــات ســلیمة بهمــا فظهــرت اعــراض االصــابة ثــم المــوت للیرقــات المعاملــة بــأي مــن نــوعي البكتریــا 

الیرقات واخذت عینات منها وزرعـت علـى االوسـاط الزرعیـة الخاصـة بهمـا ، ثـم فحصـت المسـتعمرات النامیـة بعـد 

حصــول حالــة المــوت للیرقــات نتیجــة االصــابة یعتبــر مــن العوامــل . كتریــا الــزرع فظهــر انهمــا نفــس النــوعین مــن الب

التي تؤكد امراضیة هـذه االنـواع التـي تسـجل الول مـرة علـى هـذه الحشـرة فـي العـراق ،لـذلك البـد مـن اجـراء المزیـد 

  .من الدراسات حول امكانیة اعتمادها في المستقبل كعامل مكافحة مكافحة احیائیة مهمة

  

Apreliminary  record for the pathogenic bacteria Bacillus  
thurngensis and staphylococcus  epidermidis  on Antigastra  

catalaunalis in Iraq
  

Mohammed A. Al-Kinani
Dep. plant protection- College of Agriculture/ University of Baghdad

  

Abstract
The Antigastra catalaunlis is considered as one of the important insects 

attaking sesame crop in iraq. This study was conducted to explore an effective 
biological mean to control the pest. Larvae were collected and crushed to make
suspensions earobicly and an earobicly at 28-32 Cº. Two kinds of bacteria were found 
infected the larvae Bacillus thuregiensis, Staphylococcus epidermidis. Biochemical  
assay's according to Kouches postulates were applied, and same result's were  obtaind. 
The two species of bacteria were identified by the same bioassy's tests. So this finding 
is considered as first record for the two kinds of bacteria on this pest in Iraq.
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  المقدمة

یـزرع .Pedeliaceaeمـن العائلـة السمسـمیة محصـول صـیفي حـولي Sesamum indicumالسمسـم 

یـزرع .بـروتین % 25وكغـذاء الحتـواء البـذور علـى % 56-50تراوح نسـبته یلالستفادة من الزیت في بذوره والذي 

الثـاني مـن ایـار وأوائـل االولـى خـالل النصـف االول مـن شـهر نیسـان والثـاني خـالل النصـفموعـدینالسمسم فـي

  Antigastraمنهــــا دودة السمســــم الحائكــــة اآلفــــات الزراعیــــةهــــذا المحصــــول بعــــدد مـــنیصــــاب. حزیـــران

catalaunalisینشـأ الضـرر عـن الیرقـات التـي .علـى النبـات فـي مراحـل نمـوه المختلفـةالتي تسـبب اضـرار بالغـة

عــددًا مــن بهــا ومــن عــادات الیرقــات افرازهــا خیوطــًا تلــف،والقــرونتتغــذى علــى االفــرع الغضــة واالوراق واالزهــار 

فـيكمـا تحفـر ) . دودة السمسم الحائكة او الآلفة لالوراق (ومنها جاء االسم العامي ،سویة وتتغذى فیهااألوراق

بهــذه یمكــن ان تصــل نســبة االصــابة . یت ایضــًا بحفــار قــرون السمســم لــذا ســمالقــرون وتتغــذى علــى البــذور فیهــا

. لم تأخذ الحشـرة اسـتحقاقها مـن الدراسـة فـي العـراق رغـم اهمیتهـا مـن الناحیـة االقتصـادیة .)1(% 45ة الىالحشر 

تتمیــز عــن و ) .3، 2(رتبـة حرشــفیة االجنحـة بشـكل عــام تصـیب حشــراتBacillus  thringensisان بكتریـا 

یـــة جانـــب ســـبوریة اثنـــاء فتـــرة بروتینinclusionضـــمنیات جمعظـــم العصـــیات المكونـــة للســـبور بقـــدرتها علـــى انتـــا

لیســت ســامة لیرقــات حرشــفیة ان الضــمنیات البروتینیــة ) .5، 4(ذه الضــمنیات قاتلــة للحشــرات تكــوین الســبور وهــ

البلـــورات وان عمـــل ).5(االجنحـــة فقـــط وانمـــا ثنائیـــة االجنحـــة وغمدیـــة االجنحـــة  واالبتـــدائیات والدیـــدان الطفیلیـــة 

فـي العـراق عزلـت هـذه البكتریـا مـن ).4(ثقب او خرق المعي الوسطي للحشرات بعد یبدأالبروتینیة جانب سبوریة 

ضـراتها التجاریـة وكـذلك عزلـت التـرب العراقیـة واسـتخدمت مستحعدد من الحشرات التابعة لرتبـة حرشـفیة االجنحـة 

ولغـرض ایجـاد ونظـرًا الهمیـة دودة السمسـم الحائكـة ). 8، 7، 6(المحلیة في مكافحـة العدیـد مـن االفـات الزراعیـة 

الحالي من اجل ایجاد عزالت مـن البكتریـا تصـیب وسیلة فعالة لمكافحتها وبالوقت نفسه امنة بیئیًا، فقد نفذ البحث 

  .الحشرة نفسها في الطبیعة الستخدامها كمبید احیائي على االفة في الحقل

  

  ئق العملالمواد وطرا

جامعــة بغــداد ظــاهرة علیهــا –یــة الزراعــة كلفــي وع مــزر حقــل یرقــات لــدودة السمســم الحائكــة مــن جمعــت

اعراض االصابة بالبكتریا من خالل تحول لون الیرقة الى اللون البني الغامق وتحول االنسجة الداخلیة الـى سـائل 

5وعــــددها (المصـــابة هــــذه الیرقـــات هرســـت،17/5/2002خ یبتـــار الصـــفات جمعــــت .لـــزج وذات رائحـــة كریهـــة

  -:والبایوكیمیائیة علیها وكاالتي ت الفحوصات المظهریة وعمل معلق بكتیري واجری)یرقات

  -:) 4(تشخیص البكتریا العصویة الموجبة لصبغة كرام : اوالً 

.N.Aتم الزرع على الوسط المغـذي الصـلب : Nutrient agarالزرع على الوسط الزرعي المغذي الصلب -1

م ـتــ) AHay(وع ـنــرـت المجهـــص تحـــة وفحـــساعــ48-24ولــوحظ النمــو بعــد ºم32-28وتحضــینه بدرجــة 

Morphological characteristicsة ـات المظهریــــــــد الصفــــــــدیـــــــحبتة ـزالت البكتیریــــــــص العــــــــتشخیــــــ

حسـب المخططـات Physiological and Biochemical characteristicsوالفسـیولوجیة والكیموحیویـة 

  .)Bergy,s manual)1986،1994()9 ،10التصنیفیة في 

  

  

  -:Morphological  characteristicsالمواصفات المظهریة: اوالً 
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الشــكل والحــواف واالرتفــاع والقطــر (الصــفات المظهریــة للمســتعمرات النامیــة درســت :صــفات المســتعمرات -أ

  . على الوسط الصلب ) واللون واللمعان 

ي كـذلك الفحـص اجـر -:Cellular morphology and stainingشكل واصطباغ الخالیـا البكتیریـة -ب

ولتحدید شكل ومواقـع االبـواغ Malachite greenالمجهري لمعرفة قابلیة الخالیا لالصطباغ بصبغة 

  ) 11. (مل ماء مقطر 100غم منها في 0.01حضرت الصبغة باذابة ).السبورات(

  -:االختبارات الحیاتیة - :ثانیًا 

Physiological andالمواصفات الفسیولوجیة والكیموحیویـة  Biochemical characteristics اعتمـدت

  -:الفحوصات االتیة لتشخیص العزالت البكتیریة 

علــى الوســط المغــذي تــم زرع العــزالت : Growth in Anaerobic conditionsالنمــو الالهــوائي -أ

اسـتعمال قـرص مـعAnaerobic garووضعت االطباق في حاویـة مفرغـة مـن الهـواء N.Aالصلب 

Gas Pacم28ساعة بدرجة 48مدة وحضنت لº. بدل ظهور النمو على قدرة البكتریا مـن النمـو فـي

  ) .11(الظروف الالهوائیة 

الـذي یحلـل(اجـري هـذا الفحـص للتحـري عـن وجـود انـزیم الكاتـالیز: Catalase  testفحـص الكاتـالیز -ب

جـــــزء مـــــن وذلـــــك بنقــــل) 12(وفقـــــًا لطریقــــة ) الــــى اوكســـــجین ومــــاءH2O2بیروكســــید الهیـــــدروجین

واضـافة )LOOP(بواسـطة اللـوب الـى شـریحة زجاجیـةN.Aالمستعمرة البكتیریة النامیة على وسـط 

بعـــد یـــدل ظهـــور فقاعـــات غازیـــة قویـــة مباشـــرة% . 3الهیـــدروجینقطـــرة مـــن محلـــول بیروكســـید1-2

  .االضافة على ان الفحص موجب 

قابلیــة دراســة ل)11(باســتعمال طریقــة جــري هــذا الفحــصا:  Nitrate reductionاختــزال النتــرات -جـــ

 Beef extractغم مـن خالصـة اللحـم 3اذابة : العزالت على اختزال النترات وحضر الوسط كاالتي 

غم نترات البوتاسیوم في لتر ماء مقطر ، وزع المزیج في انابیب اختبار حاویة على 1غم ببتون ، 5، 

ویة على وسـط اختـزال النتـرات بـالمزروع البكتیـري قحت االنابیب الحال. Durhum tubeانبوبة درهم 

، بعــدها اضــیف قطــرة مــن كاشــف اختــزال النتــرات الــذي ºم32-28یــوم بدرجــة 6-4وحضــنت لمــدة 

غـم مـن حـامض 8حضـر بأذابـة و االول قطـرة مـن محلـول حـامض السـلفانلك ، : یتكون من المحلولین 

رتان من محلول الفانفثیل امین حضر بأذابة الثاني قط) . عیاري 5(السلفانلك في لتر حامض الخلیك 

دل ظهور اللون االحمر علـى ایجابیـة ) .عیاري 5(لتر حامض الخلیك 1غم من الفانفثیل امین في 5

  .االختبار

وســط باســتخدام )10(اجــري هــذا الفحــص باســتخدام طریقــة :Aceton productionانتــاج االســیتون -د

وكــذلك كشــف عــن التحلــل الكامــل او الجزئــي للســكریات للMR-VPرفــوكس بروســكو –احمــر المثیــل 

حســب التعلیمــات Oxoidحضــر الوســط المجهــز مــن شــركة . للكشــف عــن تغیــر االس الهیــدروجیني 

فــوكس بروســكور الــى –حیــث قسـمت االنابیــب الحاویــة علــى وســط احمـر المثیــل . المثبتـة علــى العبــوة 

-28ساعة بدرجـة حـرارة 48لبكتیري وحضنت لمدة ثالثة مجامیع ، لقحت المجامیع الثالثة بالمزروع ا

الـذي (Methyl Red Reagentقطـرات مـن كاشـف احمـر المثیـل 5للمجموعـة االولـى اضیف ºم32

300احمر المثیل في غم0.1حضر بأذابة والذي ) .یستخدم للكشف عن التحلل الكامل للسكریات 

حـول لـون الوســط الـى االحمـر داللــة ، ان ت3سـم500كحـول اثیلــي واكمـل الحجـم الــى % 95مـل مـن 

مـل مـن كاشـف الفـانفثول والـذي 0.6امـا المجموعـة الثانیـة فأضـیف لهـا . على التحلـل الكامـل للسـكر 
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مــل 100غــم مـن صــبغة كاشـف الفــانفثول بـالكحول االثیلـي المطلــق واكمـل الحجــم الـى 5حضـر باذابـة 

0.2مـع مـل100اكمـل الحجـم الـى مل مـن محلـول هیدروكسـید الصـودیوم فـي المـاء المقطـر و 0.2مع 

ان تغیــر لــون الوســط الــى االحمــر القرمــزي .مــل مــن محلــول هیدروكســید الصــودیوم فــي المــاء المقطــر

امـــا .دقیقـــة داللـــة علـــى التحلـــل الجزئـــي للســـكر وانتـــاج مركـــب االســـتیل مثیـــل كـــاربینول 15بعـــد مـــرور 

  لوسط النمو pHروجیني المجموعة الثالثة من االنابیب فقد تم قیاس االس الهید

  انتاج الغاز من االوابینوز والمانیتول والزایلوز باستخدام الوسط -هـ

(NH4)2HPO4                        1.0  
KCl                                    0.2  

MgSO4.7H2O                       0.2  
Yeast extract                         0.2  

Agar                                   15  
Bromo cresol purple               0.008

  موجبة لصبغة كرام التشخیص البكتریا المكورة : ثانیاً 

حیــث . فــي زراعــة البكتریــا المكــورة الهوائیــاً ) 9(اســتخدمت طریقــة :Anaerobic Growthالنمــو الالهــوائي-أ

، Nutrient agarالصـــلب الوســـط المغـــذيالعـــزالت علـــىزرعـــت البكتریـــا علـــى الوســـط المغـــذي نمیـــت

Gas  pacاقـراص الــباسـتعمال(An aerobic jar  وحضنت الهوائیًا باستخدام حاویة مفرغة من الهواء 

النمــو فـــي علـــىان ظهـــور النمــو یــدل علـــى قــدرة البكتریــا .ºم32.28ســاعة بدرجــة 48ثــم حضــنت لمـــدة ) 

  الظروف الالهوائیة 

ان .NaCl% 115المـــدعم بــــ )ي الســـائلذالمـــرق المغـــ(الوســـط الزرعـــي حضـــر : NaCl% 15ي النمـــو فـــ-ب

  .ظهور العكارة داللة على وجود النمو 

  )كما شرح سابقًا .(فحص الكاتالیز -جـ

هبسـبب احتـواءاسـتعمل Staphylo  coccusهـو وسـط اختیـاري لبكتریـا Staph No.110النمـو فـي وسـط -د

  .عزل هذه البكتریا لالضروریان على جیالتین ومانیتول

مــل مــن بالزمــا 0.5فــي هــذا الفحــص حیــث اخــذ ) 10(اســتخدمت طریقــة :Coagulase testفحــص انــزیم -هـــ

ویفحـص ºم37ساعة ویحضن بدرجة 24-18مل من مزروع البكتریا بعمر 0.5یضاف له ) غیر مجففة (

  .الفحصظهور التخثر داللة ایجابیة ) یوم6قد تصل الى (3-1بعد 

  :اعادة االصابة بالبكتریا المعزولة لیرقات سلیمة -:ثالثًا 

للتاكد من كون البكتریـا المعزولـة هـي نفسـها المسـببة للحالـة المرضـیة فـي یرقـات دودوة السمسـم الحائكـة 

،4-10، 3-10وبعـدة تخـافیف ) مـن البكتریـا التـي تـم عزلهـا (تم عمل معلق من البكتریا فـي مـرق مغـذي سـائل .

ووضـعت ) یرقـة 18(جمعت یرقات سـلیمة لـدودوة السمسـم الحائكـة مـن الحقـل . 10-8، 10-7، 10-6، 10-5

اوراق وقــرون نبــات طبــق زجــاجي ، رشــت التخــافیف التــي عملــت كــل علــى حــدة علــى مجموعــة مــنمنهــا فــيكــل

الیرقــات یــوم فحصــت 5-3وبعــد مــرور ) الموجــودة فــي االطبــاق (وقــدمت كغــذاء الــى الیرقــات الســلیمة . السمســم 

قلـة الحركـة واالمتنـاع عـن التغـذي وتحـول لونهـا الـى اللـون البنـي (وعزلت التي ظهر علیها اغراض المـرض وهـي 

للتأكـد مـن كـون البكتریـا هـي نفسـها ) ورد انفـاً كمـا (سـحقت هـذه الیرقـات واعیـد زراعـة قطـرة منهـا .)المـوتواخیـراً 

.المسببة للموت 
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  النتائج والمناقشة

وجـود نـوعین مـن البكتریـا االولـى :من خالل الفحوصـات المظهریـة والبایوكیمیائیـة اتضـح وجـود مایـأتي 

Staphylococcusوالثانیــة )1جــدول رقــم (وفقــًا لنتــائج الفحوصــات التــي ظهــرت B.thurngensisبكتریــا 

epidermidis. وعلى وفق النتائج التي ظهرت تم تشخیص هذین النوعین)2(جدول رقم.  

Bacillusبكتریا  thurngiesis:-  

و هوائیـًا ویة موجبـة لصـبغة جـرام تنمـصـبانهـا بكتریـا اسـطوانیة ع) 1جدول (ظهر من خالل الفحوصات 

ون غــاز عنــد تخمــر الكلكــوز ، ولهــا القــدرة علــى تكــوین االســیتون ، وهــي التغیــر فــي وســط وهــي التكــ. والهوائیــًا 

  .القدرة على اختزال النترات الى نتریت االرابینوز والمانیتول الى حامضي ولها

  

  Bacillus  thuringensisالفحوصات المظهریة والبایوكیمیائیة لبكتریا ) 1(جدول 

result  Characteristic
G+Gramstain

Elliptical or cylindrical RodsShape
1.2-1.0Width  Um

5-3Length   Um
+Intracellular  protein crystal
+An aerobic growth

Acid no gasProducts of action on glucos

-Acetoin production

+Acid from arabinose xylose , mannitol
+NO3- - NO2-

  

+Egg yolk reaction
  

وتم التأكد من التشخیص Bacillus  thuringensisظهر بانها بكتریا ومن نتائج هذه الفحوصات 

  . منظمة الطاقة الذریة العراقیة قسم البیئة واالحیاء المجهریة في

  -:Staphylococcus  epidermidisبكتریا 

علــى العــزالت ومــن خــالل نتــائج هــذه الفحوصــات مــن خــالل الفحوصــات المظهریــة والبایوكیمیائیــة التــي 

رام ، تمتلك انزیم الكاتالیز حیث ظهر بانها مكورات مفردة او مزدوجة او في سالسل موجبة لصبغة ك) 2جدول (

حولـت بیروكســید الهیــدروجین الـى اوكســجین ومــاء ، ولهـا القــدرة علــى انتـاج االنــدول ، ولهــا القـدرة علــى النمــو فــي 

تكـــــون الخثـــــرة فـــــي بالزمـــــا الـــــدم فـــــي فحـــــص انـــــزیم الــــــ الوهـــــي ) فهـــــي الهوائیـــــة اختیاریـــــة (الظـــــروف الالهوائیـــــة 

Coagulasesللـــ موهــا الهوائیــًا وذات حساســیة شــدیدةوالتكــون حــوامض عنــد نNovobiocin وكــل هــذه النتــائج

قسـم البیئـة وتـم تأكیـد التشـخیص فـي منظمـة الطاقـة الذریـة العراقیـة S . epidermidisانهـا بكتریـا اشـارت الـى

  . واالحیاء المجهریة 

  

  

  Staphyloccus epidermidisالفحوصات المظهریة والبایوكیمیائیة لبكتریا ) 2(جدول 

resultCharacteristic
Spherical(singly or in pairs)Shape

Non motileMotility
G+Grams stain
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+Catalase
+Facultative anaerobic
-Indole productio
+Growth in 15% NaCl
-Coagulases
-Acid an aerobically
+Biotin for growth
+Ribitol
+Glycerol
SNovobiocin sensitive

  

یمكن االستنتاج ان كال النوعین من البكتریا تعد مـن عوامـل القتـل االحیائیـة من النتائج المتحصل علیها 

یمكن ان تنتج هذه البكتریا على نطـاق واسـع وتسـتخدم كمبیـدات احیائیـة لمكافحـة تجاه دودة السمسم الحائكة لذلك

ي وامنـــة بیئیـــًا مـــع ضـــرورة اجـــراء دراســـات الحقـــة لمعرفـــة الظـــروف المناســـبة او كونهـــا ذات تخصـــص عـــالاالفـــة 

  .المحددة لها في الطبیعة
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