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في هالك االطوار الیرقیة لخنفساء الحبوب  Beauveria bassiana  تأثیر معلق الفطر الممرض
 Trogoderma granarium Everts (Coleoptera: Dermestidae)الشعریة 

  2عواد شعبان داودو   1محمد مؤید محمود

  قسم علوم الحیاة ، كلیة التربیة ، جامعة تكریت ، تكریت ،العراق                                         1
  قسم علوم الحیاة ، كلیة العلوم ، جامعة تكریت ،تكریت ،العراق 2

  الملخص
 Trogodermaهــدفت هــذه الدراســة الــى إمكانیــة إیجــاد وســیلة فعالــة لحمایــة مخــازن الحبــوب مــن اإلصــابة بخنفســاء الحبــوب الشــعریة ( الخــابرا) 

granarium  مـن خـالل اختبـار كفـاءة الفطـر الممـرض للحشـرات Beauveria bassiana.الفطـر  اظهـرت نتـائج الدراسـة ان معلـقB.bassiana  
مـن حیـث التـأثیر فـي نسـب الهـالك اذ سـبب نسـبة هـالك أن طریقة الرش المباشر كانت أكثر تأثیرًا من طریقة تنقیع البذور و المعاملة   لطریقةله تأثیر 

ــة 9بعــد مــرور  %63.3ل الطــور الیرقــي االو  وأعطــى یلتــر  بــوغ / مل 6 10×  5عنــد التركیــز % 33.3بطریقــة تنقیــع البــذور مقارنــة  أیــام مــن المعامل
طـور %  مقارنـة بطریقـة تنقیـع البـذور فـي هـالك ال26.6طـور الیرقـي االول  أقـل نسـبه هـالك إذ سـبب نسـبة هـالك البـوغ / ملیلتـر  2 10×  5 التركیز

 وبفــروق معنویــة واضــحة للمجموعــة الضــابطة . وكــان الطــور الیرقــي الخــامس أقلهــا تــأثیرًا للمعلــق الفطــري إذ ســبب نســبة هــالك% 16.6الیرقـي األول 
أقــل نســبه هــالك إذ ســبب  2 10×  5بــوغ / ملیلتــر وأعطــى التركیــز 6 10×  5%  عنــد التركیــز16.6 %  مقارنــة بطریقــة تنقیــع البــذور 33.3 بلغــت

الدراسـة إلــى  أظهـرت نتــائجو . % 3.33 خـامسفـي هــالك الطـور الیرقــي ال %  مقارنــة بطریقـة تنقیــع البـذور13.3  خـامسطــور الیرقـي النسـبة هـالك ال
  . Chitinaseعلى إنتاج إنزیم  B.bassianaاالختبار مقدرة الفطر وأظهر  معلق الفطري في نسبة اإلنباتللعدم وجود تأثیر 

  المقدمة 
 

تعد الحبوب المخزونة من أهم مصادر الغذاء لإلنسان كونها المصدر 
الرئیسي للبروتینات وغیرها من المواد الغذائیة األساسیة لنمو اإلنسان، 
وتحتل الحنطة المرتبة األولى بین هذه الحبوب من حیث القیمة 

% من سكان العالم ، إذ 35الغذائیة وهي الغذاء الرئیسي ألكثر من 
% من السعرات الحراریة لإلنسان مقارنة مع بقیة  25من  تؤمن أكثر

المحاصیل فضًال عن احتوائها على البروتینات المهمة مثل الكلوتین 
  الذي یدخل في صناعة العدید من المنتجات الغذائیة الرئیسیة. 

% 5ولوحظ ارتفاع معدل استهالك الحنطة في العالم سنویًا بمقدار  
%  40دل الطلب على الحنطة الى أكثر من ومن المتوقع أن یرتفع مع

وتعد خنفساء الحبوب  .[19] 2020و علیه اآلن مع مطلع عام ه مما
من أهم  Trogoderma granarium (Everts)الشعریة (الخابرا) 

وع اآلفات التي تصیب الحنطة بنسبة عالیة وصنفت ضمن المائة ن
الضار . الدور ]21و 23، 13[األخطر من الحشرات في العالم 

للحشرة هو الدور الیرقي وهو أطول ادوار حیاتها وشرهة جدا وكمعدل 
ملغم  14.4ملغم من الحبوب یومیًا مخلفة  18  تستهلك الیرقة الواحدة

لبراز الذي یتلف ویقلل من الغبار وجلود االنسالخ والشعیرات الجلدیة وا
عن إصابة العاملین في المخازن بالتهابات األغشیة  الً ضالمحصول ف

 .]24، [12ت البذور المعدة كتقاوي للزراعة المخاطیة وتقلیل نسبة إنبا
وقلة السمیة ورخص الثمن وعدم تتمیز بالفاعلیة الحاجة الى بدائل ان 

االضرار بالبیئة قد شجع العدید من المختصین في مجال مكافحة 
العوامل الحیویة والتي  انحاء العالم الى استخدامآفـات المخازن في  

بهذا الصدد و  السیطرة على العدید من اآلفات.أثبتت نجاحا جیدا في 
من اهم عناصر المكافحة الحیویة ، لما   B.bassianaیعد الفطر 

یمتاز به من میكانیكیات  متعددة في السیطرة على اآلفات الحشریة . 

رة ان هذه االحیاء الدقیقة  ال تنتج مواد فضال  عن الدراسات التي اشا
سامة للنبات ، وال تحدث تأثیرات سلبیة في الوسط البیئي ، ولیس لها 

  .]4[لیة على االنسان والحیوان قدرة تطف
  المواد وطرائق العمل

عداد الوسط الغذائت - 1 ٕ  يربیة الحشرة وا

 خابراال(لحبوب الشعریة خنفساء احشرة  ستخدمت في هذه الدراسةا     
Trogoderma granarum (Khapra Coleoptera 

:Dermestidae) (  وتم الحصول على هذه الحشرة من مختبر
الدراسات العلیا في كلیة العلوم جامعة تكریت. وشخصت الحشرة في 

كمرجع في  ]Harris ]15 وأعتمد متحف التاریخ الطبیعي في بغداد
ربیت خنفساء الحبوب الشعریة ( الخابرا ) في بیئة  .تأكید تشخیصها

غذائیة على حبوب الحنطة صنف ( ابو غریب ) وتم الحصول على 
الحنطة الغیر معفرة من ( مركز تكنلوجیا الحبوب ) في محافظة 

مل،  250صالح الدین ، وتمت التربیة في قنان سعة كل منها 
لململ ، وضعت وجهزت بالغذاء الى ثلث حجمها، وغطیت بقماش ا

 %5 ± 70م ورطوبة نسبیة ° 2 ± 30 في حاضنة ذي درجة حرارة
ضبطت باستخدام محلول هیدروكسید الصودیوم المشبع بالماء المقطر 

اشهر في الحاضنة قبل  3وتركت لمدة  مع وجود جهاز لقیاس الرطوبة
  . ]8,5[تجارب علیها لتنتج عدة اجیال اجراء ال

    B. bassianaتهیئة وتنمیة مستعمرة الفطر  - 2

 من B. bassiana BJH-12.53 تم الحصول على مستعمرة الفطر      
في  المستعمرة ، نمیت كلیة الزراعة / جامعة بغدادقسم وقایة نبات / 

حرارة ب Autoclaveأطباق بتري نظیفة ومعقمة بجهاز المؤصدة  
ْ وضغط جوي 121 دقیقة وتحتوي هذه  15) ولمدة 2جو(باوند/أنج 1م
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 (Sabourauds Dextrose Agar)األطباق على الوسط الزرعي 

SDA  مضاد حیوي معChloramphenicol ملغم/لتر 250بمقدار 
حاضنة بحرارة  وضعت األطباق في .[26]لمنع النمو البكتیري 

25±1 ْ   .[16] یوم12-10 لمدة  %80-70  ورطوبة نسبیة م
  التخافیف الفطریةطریقة تحضیر  - 3

ر المعلق الفطري  ضِ باستخدام طبق بتري  Spore suspensionحُ
ماء مقطر  یلترمل 5حاوي على مستعمرة الفطر النامیة وأضیف إلیه 

، حصدت بعدها  % Tween 80 0.05معقم مضافًا له محلول 
ومزجت الكونیدیات مع الماء المقطر  (Loop)الكونیدیات بواسطة 

جیدًا رشحت بعدها محتویات طبق البتري بقطعة من قماش الشاش 
المعقمة المثبتة على قمع زجاجي معقم موضوع على دورق مخروطي 

مل  5، ولضمان نزول جمیع الكونیدیات أضیف یلترمل 50معقم سعة 
عد ذلك من الماء المقطر المعقم على جوانب قطعة الشاش. اخذت ب

یحتوي كل انبوب على  5- 1ة من خمسة انابیب اختبار معقمة ومعلم
مل من الماء المقطر المعقم ، وسحب واحد مل من العالق البوغي  9

واضیفت إلى االنبوبة رقم واحد  لیصبح  Micropipetteبوساطة 
واضیف إلى  1ملیلتر من االنبوبة رقم  1. سحب  610التركیز 

 210وهكذا وصوًال إلى التركیز   510التركیز  فأصبح 2االنبوبة رقم 
  .[17]وحفظت االنابیب في الثالجة لحین االستخدام 

  B. bassiana حساب عدد السبورات للمعلق الفطري لفطر  - 4
 25,20[حسب عدد السبورات للمعلق الفطري على وفق ما جاء في 

 Hemocytometer( Numberباستخدام شریحة عد الخالیا ( ]18و

counting chamber   وذلك بوضع قطرة على هذه الشریحة من
المحلول االساس مع وضع غطاء الشریحة وحساب عدد السبورات 

   : حسب المعادلة التالیة 40×الموجودة في كل مربع عند قوة تكبیر 

×106×10  N Number of Spores = 
80  

  : عدد السبورات الموجودة في المربعاتNإذ أن 
  : مجموع المربعات الخمسة.80     

  : معامل تصحیح التخفیف.610      
  : معامل تصحیح الحجم. 10    

  
في  B.bassianaدراسة تأثیر عوامل المقاومة الحیویة للفطر  - 5

  الحبوب الشعریة االطوار الیرقیة لحشرة خنفساء
أخذت أعداد من یرقات الخابرا لألعمار الیرقیة (االول، الثالث 

سم تحتوي على ورق  9،الخامس ) ووزعت على أطباق بتري قطر 
یرقات لكل طبق بثالث  10معقم بواقع  WhatmanNo.1ترشیح نوع 

مكررات ولكل طور یرقي. اجریت هذه التجربة بثالثة تراكیز للمعلق 
اضافة  یلتر) بوغ/مل102×  5و  104×  5و  106×  5الفطري  (

لمعاملة المقارنة التي رشت بالماء المقطر المعقم ، استخدمت طریقة 

مل معقمة بحیث  20الرش المباشر للمعلق بواسطة مرشة یدویة سعة 
یتوزع المعلق الفطري بالتساوي على كامل الطبق بعد ذلك حضنت 

ْ ورطوبة ن 30األطباق في الحاضنة على درجة حرارة  ±  70سبیة م
، صححت [10] ) یوم 9،  6،  3، 1القتل بعد ( % وحسبت نسبة5

     .[9]مذكورة في ال Schneiderو  Orellالنتائج بحسب معادلة 

 نسبة القتل=
 ×     نسبة الموت في المقارنة –نسبة الموت في المعاملة 

  نسبة الموت في المقارنة - 100
البذور ) للمعلق الفطري في  دراسة  التأثیر غیر المباشر( تنقیع - 6

  نفساء الحبوب الشعریةیرقات خ
) باستعمال ثالث تخافیف 5اجریت هذه الدراسة كما ورد في الفقرة ( 

مل من كل تخفیف فطري لمدة  10من الفطر. وضعت البذور في 
عشرة دقائق لضمان التصاق االبواغ الفطریة على سطح البذور مع 
استعمال الماء المقطر المعقم فقط في معاملة السیطرة . وضعت 

سم حیث  9سم و قطر  1.5البذور في اطباق بالستیكیة بارتفاع 
یرقات من الطور ( االول ، الثالث ، الخامس  10ذور وب 10وضعت 

) في كل طبق و بثالثة مكررات لكل تخفیف . حضنت االطباق 
)  9،  6، 3، 1بظروف الحضن السابقة . وحسبت نسبة القتل بعد (

و  Orellأیام من المعاملة وصححت النتائج بحسب معادلة 
Schneider  [9].المذكورة في  

  دراسة تأثیر المعلق في النسبة المئویة إلنبات حبوب الحنطة  - 7
أجریت التجربة لمعرفة تأثیر استخدام المعلقات الفطریة في نسبة إنبات 

سم  9حبة حنطة في طبق بتري بقطر  20بذور الحنطة، وضعت 
بثالث مكررات لكل معاملة (ثالث تراكیز معلق فطري) مع معاملة 

 10معاملة وقد تم نقع حبوب الحنطة لمدة  المقارنة التي تركت بدون
دقائق بمحالیل المعامالت المذكورة أعاله وتركت لتجف ثم استخدمت 

وباستخدام المعادلة  أیام 5م حساب نسبة اإلنبات بعد في التجربة وت
  .[9]مذكورة في ال
  B. bassianaدراسة النشاط االنزیمي لعزلة الفطر  - 8

  B. bassianaر طلفااجري هذا االختبار لغرض اختیار قدرة عزلة 
وذلك على اوساط الزرع  Chitinaseالكاتینیز یم نتاج انز إعلى 

. أخذ االنزیمانتاج الصلب الخاص بالكشف عن فعالیة العزلة في 
النامیة على الوسط  سم من مزارع نقیة للعزلة 0.6قرص بقطر 

PDA)Potato dextrose agar (  ونقل ألطباق االوساط الزرعیة
الخاصة باالختبارات االنزیمیة ثم حضنت االطباق في درجة حرارة 

أیام من الحضن تم الكشف عن فعالیة  العزلة في  7بعد  2 25±
  .[2]انتاج االنزیمات المختلفة 

          الكشف عن إنزیم الكایتینیز - 9

حضر الوسط المستخدم في الكشف عن إنزیم الكایتینیز وذلك 
 باستخدام الوسط الموصوف من قبل

Camplell and William [14]  ، مل محلول  500المتكون من
  األمالح المعدنیة .

  

 نسبة االنبات =
 عدد البذور النابتة

% 100   العدد الكلي للبذور ×
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  غم/لتر2SO4 2(NH4)  كبریتات االمونیوم
ئي هیدروجین ناث

  فوسفات البوتاسیوم
HH2PO4 4غم/لتر  

أحادي هیدروجین 
  فوسفات الصودیوم

Na2HPO4  6غم/لتر  

  غم/لترFeSO47H2O 0.2  كبریتات الحدید المائیة
  ملغم/لترCaCl2 1  كلورید الكالسیوم
  /لترممایكروغرا H2BO3 15  حامض البوریك

  مایكروغرام/لتر MnSO4 10  كبریتات المنغنیز
  مایكروغرام/لتر ZnSO4 70  كبریتات الزنك

  مایكروغرام/لتر CuSO4 10  كبریتات النحاس
  مایكروغرام/لتر MOO3 10  اوكسید المولبدیوم
  ) مل من المحلول المكون من 500ثم یضاف إلیه (

  غم/لتر Agar 15  راكأ
  Yeast extract  0.2%  مستخلص الخمیرة

  Portified chitin 2.4%  كاینین نقي
یضاف المحلول األول الى المحلول الثاني ویخلطان جیدًا باستعمال 
قضیب زجاجي، عقم المحلول النهائي بجهاز الموصدة وصب الوسط 

  سم من مزرعة  0.5سم ولقح كل طبق بقرص  9في أطباق بتري قطر 
ْ لمدة  25أیام وحضنت اإلطباق في درجة حرارة  7فطریة بعمر   7م

لت على إنتاج تمة حول المستعمرة الفطریة دأیام فعند تكون منطقة مع
  إنزیم الكایتینیز. 

  النتائج والمناقشة

) مدى تأثیر معلق الفطر 1جدول (بینت نتائج التجربة       
B.bassiana بطریقة الرش المباشر علـى یرقات الطور األول للخابرا 

بوغ/ مل في إحداث نسبة  610×  5التي ظهر فیها تفوق التركیز 
 210×  5% وبفروق معنویة عن التركیزین  63.3هالك عالیة بلغت 

و  26.2بوغ/مل اللذین بلغ معدل نسبة القتل فیهما  410×  5و 
فیها تفوق  إما بالنسبة لطریقة تنقیع البذور التي% على التوالي 36.6

 33.3غت بوغ/ مل في إحداث نسبة هالك عالیة بل 610×  5التركیز 
بوغ/مل  410×  5و  210×  5% وبفروق معنویة عن التركیزین 
% على التوالي مع 23.3و  16.6اللذین بلغ معدل نسبة القتل فیهما 

وجود فروق معنویة عن المجموعة الضابطة والتراكیز المستخدمة في 
  التجربة .

لة أظهرت النتائج أن طریقة الرش المباشر أما بالنسبة لطریقة المعام
نسبة ، أن أعلى معدل كانت أكثر تأثیرًا من طریقة تنقیع البذور 

 9یرقات الطور األول حدث بعد مرور ل بطریقة الرش المباشر هالكال
وبفروق معنویة واضحة عن الفترات  %51.16أیام من المعاملة إذ بلغ 

أیام كما ظهرت فروق معنویة بین الفترات أعاله وان اقل  6و  3 و 1
إما بالنسبة لطریقة %. 3.33إذ بلغ  یوم 1معدل نسبة قتل جاء بعد 

یرقات الطور االول حدث  ع البذور فأن أعلى معدل لنسبة هالكتنقی
یة واضحة % وبفروق معنو 24.4أیام من المعاملة إذ بلغ  9بعد مرور 

كما أظهرت فروق معنویة بین الفترات  أیام 6و  3و 1عن الفترات 
% فضًال 0.00یوم إذ بلغ  1أعاله وان اقل معدل نسبة قتل جاء بعد 

. عن وجود فروق معنویة عن معاملة المقارنة

     
  

  المعاملة
    % نسبة القتل / یوم

معدل تأثیر 
  التركیز

  معدل تأثیر المعاملة
  

  التركیز
  
1  
  

3  6  9  

الرش 
  المباشر

5  ×10 6  6.66 23.3 43.3 63.3  34.14  
A 

 
 

22.18 
A 

5  ×10 4  3.33  13.3  26.6  36.6  19.95  
B 

5  ×10 2  0.00  6.66  16.6  26.6  12.46  
C 

  17.47  33.3  26.6  10.0 0.00  6 10×  5  تنقیع البذور
B 

 
 

11.64 
B  

5  ×10 4  0.00  3.33  16.6 23.3  10.80  
C 

5  ×10 2  0.00  0,00  10.0  16.6 6.65  
D 

 0.00  المجموعة الضابطة
e 

0.00 
e 

0.00 
e 

0.00 
e 

0.00  
E 

0.00 
C 

معدل تأثیر 
  الزمن
  

الرش 
  المباشر

3.33  
e 

14.42  
d 

28.83  
b 

51.16  
a 

  

  0.00  تنقیع البذور
e 

1.11  
e 

17.73  
d 

24.4  
c 

  بوب الشعریةحنفساء الفي هالك الطور الیرقي االول لخ Beauveria bassaiana) دراسة تأثیر المعلق الفطري  1جدول ( 
            

علـى  B.bassiana) مدى تأثیر معلق الفطر 2جدول (بینت النتائج  
للخابرا بطریقة الرش المباشر التي ظهر فیها تفوق  یرقات الطور الثالث

بوغ/ مل في إحداث نسبة هالك عالیة بلغت  610×  5التركیز 

بوغ/مل  410×  5و  210×  5% وبفروق معنویة عن التركیزین 43.3
% على التوالي إما 33.3و  26.6اللذین بلغ معدل نسبة القتل فیهما 

بوغ/ مل  610×  5بالنسبة لطریقة تنقیع البذور التي فیها تفوق التركیز 
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% وبفروق معنویة عن 26.6ت في إحداث نسبة هالك عالیة بلغ
بوغ/مل اللذین بلغ معدل نسبة القتل  410×  5و  210×  5التركیزین 

% على التوالي مع وجود فروق معنویة عن 20.0و 13.3فیهما 
  المجموعة الضابطة والتراكیز المستخدمة في التجربة .

أما بالنسبة لطریقة المعاملة أظهرت النتائج أن طریقة الرش المباشر 
نسبة ، أن أعلى معدل كانت أكثر تأثیرًا من طریقة تنقیع البذور 

 9هالك بطریقة الرش المباشر لیرقات الطور األول حدث بعد مرور ال
% وبفروق معنویة واضحة عن الفترات 34.4أیام من المعاملة إذ بلغ 

أیام كما ظهرت فروق معنویة بین الفترات أعاله وان اقل  6و  3و  1
%. إما بالنسبة لطریقة 1.11یوم إذ بلغ  1معدل نسبة قتل جاء بعد 

تنقیع البذور فأن أعلى معدل لنسبة هالك یرقات الطور االول حدث 
% وبفروق معنویة 19.96أیام من المعاملة إذ بلغ  9بعد مرور 

یام كما أظهرت فروق معنویة بین أ 6و  3و 1واضحة عن الفترات 
% 0.00یوم إذ بلغ  1الفترات أعاله وان اقل معدل نسبة قتل جاء بعد 

فضًال عن وجود فروق معنویة عن معاملة المقارنة 

  
  المعاملة

    % نسبة القتل / یوم
معدل تأثیر 

  التركیز

معدل تأثیر 
  9  6  3  1  التركیز  المعاملة

  الرش المباشر

5  ×10 6  3.33 16.6  36.6 43.3 24.95  
A 

17.74 
A 

5  ×10 4  0.00  6.66  26.6  33.3  16.64  
B 

5  ×10 2  0.00  3.33  16.6  26.6  11.63  
C 

  تنقیع البذور

5  ×10 6  0.00  6.66  16.6  26.6  12.46  
C 

8.59 
B  

5  ×10 4  0.00  0.00  13.3  20.0  8.32  
D 

5  ×10 2  0.00  0.00  6.66  13.3  4.99  
E 

 0.00  الضابطة المجموعة
f 

0.00 
f 

0.00 
f 

0.00 
f 

0.00  
F 

0.00 
C 

معدل تأثیر 
  الزمن
  

  1.11  الرش المباشر
f 

8.86  
e 

26.6  
b 

34.4  
a   

  0.00  تنقیع البذور
f 

2.22  
f 

12.18  
d 

19.96  
c 

  الحبوب الشعریةخنفساء ل في هالك الطور الیرقي الثالث Beauveria bassaiana) دراسة تأثیر المعلق الفطري  2جدول ( 
        

علـى  B.bassiana) مدى تأثیر معلق الفطر 3جدول (بینت النتائج   
یرقات الطور الثالث للخابرا بطریقة الرش المباشر التي ظهر فیها تفوق 

بوغ/ مل في إحداث نسبة هالك عالیة بلغت  610×  5التركیز 
بوغ/مل  410×  5و  210×  5% وبفروق معنویة عن التركیزین 33.3

% على التوالي إما 23.3و 13.3اللذین بلغ معدل نسبة القتل فیهما 
بوغ/ مل  610×  5بالنسبة لطریقة تنقیع البذور التي فیها تفوق التركیز 

% وبفروق معنویة عن 16.6في إحداث نسبة هالك عالیة بلغت 
بوغ/مل اللذین بلغ معدل نسبة القتل  410×  5و  210×  5التركیزین 

% على التوالي مع وجود فروق معنویة عن 10.0و  3.33فیهما 
  المجموعة الضابطة والتراكیز المستخدمة في التجربة .

أما بالنسبة لطریقة المعاملة أظهرت النتائج أن طریقة الرش المباشر 
  كانت أكثر تأثیرًا من طریقة تنقیع البذور ، أن أعلى معدل لنسبة هالك 

أیام من  9بطریقة الرش المباشر لیرقات الطور األول حدث بعد مرور 
و  3و  1% وبفروق معنویة واضحة عن الفترات 23.3المعاملة إذ بلغ 

أیام كما ظهرت فروق معنویة بین الفترات أعاله وان اقل معدل  6
%. إما بالنسبة لطریقة تنقیع 0.00یوم إذ بلغ  1نسبة قتل جاء بعد 

البذور فأن أعلى معدل لنسبة هالك یرقات الطور االول حدث بعد 
% وبفروق معنویة واضحة 13.33أیام من المعاملة إذ بلغ  9مرور 

یام كما أظهرت فروق معنویة بین الفترات أ 6و  3و 1عن الفترات 
% فضًال 0.00یوم إذ بلغ  1أعاله وان اقل معدل نسبة قتل جاء بعد 

  عن وجود فروق معنویة عن معاملة المقارنة .
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  في هالك الطور الیرقي الخامس لخنفساء الحبوب الشعریة Beauveria bassaiana) دراسة تأثیر المعلق الفطري  3جدول ( 

  المعاملة
معدل تأثیر   % نسبة القتل / یوم

  التركیز
معدل تأثیر 

  9  6  3  1  التركیز  المعاملة

  الرش المباشر

5  ×10 6  0.00 10.0  23.3 33.3  16.65  
A 

10.81 
A 5  ×10 4  0.00  3.33  16.6  23.3  10.80  

B 

5  ×10 2  0.00  0.00  6.66  13.3  4.99  
C 

  تنقیع البذور

5  ×10 6  0.00  0.00  6.66  16.6  5.81  
C 

3.32 
B  5  ×10 4  0.00  0.00  3.33  10.0  3.33  

C 

5  ×10 2  0.00  0.00 0.00  3.33  0.83  
D 

 0.00  المجموعة الضابطة
d  

0.00 
d 

0.00 
d  

0.00 
d  

0.00 
D  

0.00 
C 

معدل تأثیر 
  الزمن

 0.00  الرش المباشر
d  

4.44 
c 

15.52 
b  

23.3 
a    

 0.00  تنقیع البذور
d 

0.00 
d 

1.11 
d  

13.33 
b  

یتضح من النتائج السابقة أن هناك تأثیرا ایجابیا الستعمال معلق الفطر 
B.bassiana  في خفض أعداد یرقات الخابرا ولجمیع األطوار الیرقیة

قید الدراسة كما بینت الدراسة أن الیرقات حدیثة الفقس كانت أكثر 
العمر وان حساسیة الیرقات تنخفض حساسیة من الیرقات المتقدمة ب

بتقدم العمر وقد یعود السبب الى صالبة جدار جسم الیرقات المتقدمة 
في العمر إذ أن الیرقات الحدیثة یكون جدار جسمها اقل صالبة من 

ي الیرقات المتقدمة في العمر وان زیادة صالبة جدار جسم الحشرة یؤد
هناك عالقة عكسیة  من أن. وجد [11]الى ضعف اختراق الفطر لها

بین نسبة الهالك وتقدم عمر حشرة حفار ساق الذرة األوربي 
Ostrinia nubilalis عند معاملته بالفطر B.bassiana  وقد اشار

یؤدي الى  عمر الحشرة تزداد صالبة جدار جسمها مما الى انه بتقدم
  . [28]ضعف اختراق الفطر له 

لقتل كلما زاد اكما بینت النتائج أن كفاءة المعلق الفطري تزداد بإحداث 
بین أن للتركیز دورًا مهمًا في زیادة  [6] الجبوري التركیز ففي بحث

النسب المئویة للهالك حیث وجد أن هناك عالقة طردیة ما بین تركیز 
معدل لق الفطري ارتفع االبواغ ونسب الهالك إذ كلما ازداد تركیز المع

وفسر الباحث هذه الحالة بأنها تعود الى زیادة الوحدات  هالك الیرقات
لمبید (المعلق) الحیوي الفعالة من الفطر (االبواغ) بزیادة تركیز ا

  المستعمل.
كما أكدت النتائج التي حصلت علیها من هذه الدراسة أن فعالیة 

المعاملة  ترتفع كلما طالت الفترة ما بعد B.bassianaاإلصابة بالفطر 
وقد یعود السبب في ذلك الى أن إنبات كونیدیات الفطر یحتاج الى 
وقت كذلك اختراق الخیوط الفطریة لجدار الحشرة یتعاظم بمرور الوقت 
لذلك فان نسب القتل وهالك الحشرات تزداد بعد مرور عدة أیام على 

م جدًا معاملة الحشرة، أي أن الفترة الزمنیة ما بعد المعاملة لها دور مه
 یرقاتفي المكافحة اإلحیائیة حیث تتناسب طردیًا مع نسب هالك ال

  . [22]عند توفر الظروف المالئمة 
وعلیه فأن لزیادة التركیز وطول فترة التعرض للفطر دورًا هامًا وأساسیًا 
في الحصول على نتائج ایجابیة ونسب هالك عالیة لیرقات الخابرا 

 B.bassianaوهذا یتفق مع معظم الباحثین الذین استخدموا الفطر 
أن لزیادة تركیز المعلق الفطري دورًا [1] في مكافحة الحشرات فقد ذكر

هامًا في زیادة معدالت القتل كذلك إطالة مدة تعرض الحشرة الى 
جراثیم الفطر یؤدي الى زیادة في معدالت قتل الحشرات وقد یعزى 

لى قابلیة الفطر على إنتاج كمیات كافیة من السبب في ذلك ا
اإلنزیمات التي لها القدرة على تحلیل جدار جسم الحشرة إذ عد هذه 
المرحلة أساسیة في إحداث اإلصابة ومن ثم استنزاف محتویات جسم 
الحشرة وقتلها، وان لزیادة عدد السبورات الفطریة یزید من فرص 

حداث اإلصابة وبالتالي عدم ٕ مقدرة الحشرة على صد هجوم  اإلنبات وا
الفطر علیها فتزداد فرص أمراضیتها وقتلها، كما أن طول المدة الزمنیة 
حداث  ٕ تعمل على إتاحة الوقت الكافي لسبورات الفطر من اإلنبات وا

حداث المرض ٕ   .[27]االمراضیة كما تمكنها من التغلغل وا

  
 الطور الثالث في یرقات B.bassiana فطر ال) تاثیر  1(  شكل

من الیمین یرقة الخابرا سلیمة ومن الیسار یرقة مصابة  ،الخابرا 
  ) x 2( قوة التكبیر  B.bassianaبالفطر 

ان هنالك اختالف في المدة التي یحتاجها الفطر الى قتل أفراد ذكر و 
اآلفة كافة وهذا یعتمد على مجمل عوامل أهمها هو طبیعة التركیب 
الفیزیاوي للجدار الخارجي لآلفة إذ نالحظ أن الحشرات التي تمتاز 
بطبیعة جدار صلبة كالحشرات التي تعود الى غمدیة األجنحة 

(Coleoptera) طر فیها الى وقت طویل للوصول الى نسبة یحتاج الف
 % أما الحشرات التي لها جدار اقل صالبة كالتي تعود الى100موت 
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فان الفطر یستغرق وقتًا اقل  (Homoptera)متشابهة األجنحة 
  .[7] للقضاء علیها

كما أن للتركیب الكیمیائي لجدار الحشرة تأثیرًا في تطفل الفطر من  
االختراق إذ یرتبط ذلك بنوع الغذاء الموجود خالل التأثیر في عملیة 
لوحظت بعض األعراض لإلصابة بفطر  على جدار جسم الحشرة.

B.bassiana ومن ابرز هذه األعراض ظهور مایسلیوم 1( شكل (
خرج الفطر من خالل جدار الجسم وبالخصوص من الفم وفتحة الم

محاطة  وبعد ذلك االنتشار حول الیرقة بالكامل وظهور الیرقة
م الفطر وخالل هذه الفترة تقل حركة الحشرة تدریجیًا وتفقد و مایسلیب

عن الحركة  المتأخرة من اإلصابة تتوقف الیرقةالتوازن وفي المرحلة 
أن أعراض اإلصابة الفطریة وخاصة  بما یشبه اإلغماء ثم الموت.

 مثل بظهور المایسلیوم داخل الیرقةتت B.bassianaاإلصابة بالفطر 
بدأ األعراض المبكرة بتوقف خارجها وهو ابرز مظهر لإلصابة وتأو 

عن الغذاء وفقدان االتزان مع بطئ بالحركة وباختراق هیفات  الیرقة

الفطر جدار جسم العائل تظهر بقع داكنة سوداء نتیجة ترسیب مادة 
إثناء المراحل  واقع اختراق الهیفات وتدخل الیرقةالمیالنین عند م
ة في إغفاء یعقبها الموت ویظهر جسم العائل مومیائیًا المتأخرة لإلصاب

  . [3] هشًا وممتلئًا بالنمو الجرثومي للفطر
في نسبة إنبات بذور  B.bassianaتأثیر المعلق الفطري 

  الحنطة
) الى عدم وجود تأثیر للمعلق الفطري 2شكل (ائج في نت تشیر

B.bassiana مقاربة  على نسبة إنبات بذور الحنطة وكانت النتائج
لنسبة اإلنبات في معاملة المقارنة مع عدم ظهور فروق معنویة بین 

  المعامالت ومعاملة المقارنة.
علق الفطري في مكافحة حشرة موهذا یؤكد إمكانیة استخدام هذه ال

الخابرا التي تستهدف بذور الحنطة بشكل رئیسي دون التأثیر في نسبة 
  البذور كتقاوي للزراعة. خدمت هذهإنبات البذور خصوصًا إذ ما است

  
 B.bassiana) نسبة إنبات بذور الحنطة المعاملة بمعلق الفطر 2شكل (

  B.bassianaالنشاط اإلنزیمي لفطر 
على إنتاج إنزیم  B.bassianaأظهرت نتائج االختبار مقدرة الفطر 

Chitinase ي یتكون منه وهو اإلنزیم المهم في تحلیل الكایتین الذ

یتفق مع ما توصل إلیه الباحثین ) وهذا  3(  جدار جسم الحشرة شكل
[1].  

  
  ) X2في وسط حاوي على الكایتین( قوة التكبیر  B.bassiana ) النشاط االنزیمي للفطر 3شكل ( 
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  المصادر
 من الفطریات وتشخیص عزل). 2007( محمد خلف مهند أمین، - 1

 بعضها أمراضیة واختبار البصرة محافظة في مختلفة مناطق ترب
 ومن) Bemisia tabaci (Genn) البیضاء الذبابة حشرتي على

 دكتوراه أطروحة.   Aphis fabae  scopoli األسود الباقالء
 صفحة . 66 البصرة . جامعة. العلوم كلیة.

). دراسة المكافحة 2004البهالي ،علي زاجي عبد القادر ( - 2
اإلحیائیة والكیمیائیة لحشرة حفار ساق النخیل ذي القرون الطویلة  

Jebusaea hammerschmidti Reiche  (Coleoptera: 
Cerambycidae) .،جامعة  -  كلیة الزراعة رسالة ماجستیر

 .34-33البصرة ، ص 

 الزراعیة لآلفات البایولوجیة مكافحةال). 1997( فؤاد محمد توفیق، - 3
 صفحة . 757. القاهرة. الدقي. األكادیمیة المكتبة. 

 االله عبد مقداد و الرفیعي محسن محمد و سعید سلیم ،نبیل تویج - 4
 من المصنع الحیوي المستحضر تكامل إمكانیة دراسة.  2008. 

 المبیدات بعض مع Beauveria bassiana الفطر لقاح
ْ  حشرة على للسیطرة الكیمیاویة ن  Myzus األخضر الخوخ مَّ

persicae  .األول العلمي المؤتمر وقائع.  الكوفة جامعة مجلة 
 . صفحة 153 -143.  والتطبیقیة الصرفة للعلوم

). 1987( محمد هاشم الكریم وعبد الرسول عبد ابراهیم ، الجابري - 5
 اللوبیا خنفساء تطور على المتراكمة الحرارة درجات تأثیر

 التراكم واستخدام. Callosobruchus maculatus Fالجنوبیة
 مجلة ، نینوى محافظة في بظهورها الحقلي للتنبؤ كمؤشر الحراري
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Abstract 
This study aims to possibility of create means to protect the grains stores from infestation with Khapra beetle 
Trogoderma granarium through test for the efficiency of insect pathogenic fungus Beauveria bassiana . the 
study results showed that spores suspension effect of fungus B.bassiana for the method of treatment that the 
direct spray method was more effective way of macerating seed in terms of impact in the rates of destruction as 
the cause of destruction of the first larval stage 63.3% after 9 days of treatment compared with macerating seed 
in a 33.3% at the concentration 5×106  spore/ml. and gave concentration 5×102  spore/ml  the lowest loss ratio as 
the cause of destruction of the first larval stage compared to 26.6% in a macerating seeds in the destruction of 
larval stage the first 16.6% at the concentration 5×106  spore/ml. and 5×102  spore/ml gave the lowest 
concentration loss as the cause of the fifth larval stage 3.33% and the results of the study showed a lack of spores 
suspension effect of fungus in the percentage of germination and the test showed amount of fungus on the 
production of Chitinase enzyme. 


