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عـــــزل وتشخيـــــص بعض الفطريـــــات مـــن حشــــــرة األرضـــــــــــة
( Termite ( Microcerotermes diversusومقــارنــة أمراضيتهــا

ببكتريــا Bacillus thuringiensis
*عالء ناصر احمد

**علي زهير عبد

*نائل سامي جميل

*مركز أبحاث النخيل  /جامعة البصرة/العراق

**كلية الزراعة /جامعة البصرة/الع ارق
الخالصة
تم في هذه الدراسة عزل وتشخيص بعض أنواع الفطريات من حشرات األرضة وكانت كاألتي-:

( Alternaria alternateو A.triticinaو Cladosporium sp.وChaetomium globosum
و Mucor sp.و  Phoma glomerataو ) Scytalidium lignicola
وبينت النتائج إلى إن الفطريات  A. triticinaو P. glomerataسجلت أعلى نسبة قتل بلغت 81.97
و%79.38على التوالي  ،وسجلت الفطريات  Cladosporium sp.و  A. alternateاقل نسبة قتل
بلغت  24.05و  %38.38على التوالي .
وأشارت نتائج تأثير اختالف تركيز العالق البوغي للفطريات المدروسة إلى وجود فروق معنوية بينها فقد
سجل الفطر Alternaria triticinaأعلى نسبة قتل بلغت  %97.97عند التركيز  601بوغ/مل وسجل
الفطر Mucor sp.اقل نسبة قتل بلغت  %11.60عند التركيز  401بوغ/مل .
وبينت نتائج التجربة إلى كفاءة المعلق البكتيري  Bacillus thuringiensisفي مقاومة حشرة األرضة إذ
سجل التركيز  601أعلى نسبة قتل بلغت . %96.05
الكلمات الدالة -:نخيل التمر  ،حشرة األرضة  ،فطر  ،بكتريا
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المقدمة
تعد حشرة االرضة  ( Microcerotermes diversus ) Termiteمن الحشرات االقتصادية الضارة ذات
االنتشار الواسع في العديد من العالم السيما الحارة منها  ،تفضل هذه الحشرة االماكن الرطبة والمظلمة
تحت جذوع اشجار النخيل  ،تصيب حشرة االرضة أشجار النخيل وخاصة د فيها منتشرة إلى الساق اذ
تؤدي االصابة باالرضة الى تآكل اجزاء كبيرة من الساق وتصيب االرضة قواعد السعف ( الكرب ) بشكل
اخاديد عميقة فيها  ،وتزداد خطورة االصابة بحشرة االرضة عند اصابتها للفسائل الحديثة النمو مسببة
ضعف نموها او موتها عند االصابة الشديدة ( عبد الحسين  0799 ،وجرجيس ومحمد . ) 0775 ،
واستخدمت الفطريات كعوامل مضادة في مكافحة حشرة األرضة فقد أشير الى أن معاملة عامالت األرضة
بابواغ الفطر  Metarhizium anisopliaسجل نسبة قتل بلغت  %011بعد ثالثة أيام من معاملة
عامالت االرضة بالفطر( Graceو . )0775، Zoberi
ومما يزيد من كفاءة استخدام الفطريات كعوامل ممرضة ضد حشرة األرضة هو انتشارها السريع في
المستعمرة فإصابة فرد واحد من طائفة حشرة األرضة يقوم بنقل العوامل االمراضية إلى أفراد الطائفة
األخرى من خالل احتكاك أفراد المستعمرة مع بعضها كون العوامل االمراضية للفطريات تحمل على
كيوتكل الحشرة ( Mylesوآخرون . )0779 ،
واشارت بعض الدراسات الى تفوق المعاملة بالفطر  Aspergillus flavusفي القدرة االمراضية ضد حشرة
االرضة مقارنة بالفطريات  A. terreusو Penicillium sp.و  ( P. variotiiمنصور . )0777 ،
كما بين  Manianiaوآخرون ( )5115إلى الكفاءة العالية للفطر  Metarhizium anisopliaفي مكافحة
حشرة االرضة والحد من نسبة اإلصابة بالحشرة على نبات الذرة الصفراء بالحقل .
واشار عباس واخرون ( )5114الى تفوق المعاملة بالفطر  P. variotiiو Scytalidium lignicolaفي
النسبة المئوية للقتل في حشرة االرضة اذ بلغت نسبة القتل  99.91و %96.61على التوالي  ،تالهما
الفطر  Mucor sp.بنسبة قتل بلغت . %69.11
ترتبط العديد من أنواع البكتريا بالحشرات  Entomogenous bacteriaفي رتبة  Ebacterialesوبصفة
خاصة داخل العائلة  Bacillaceaeو  Enterobactiaceaeو  Micrococcaceaeوعدة أجناس من
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عائلة  ، Beudomonaceaeتضم عائلة  Bacillaceaeاهم الممرضات الحشرية ويعد التقسيم الشائع
للبكتريا الممرضة للحشرات هو التقسيم الذي اقترحه  Bucherسنة  0761وعدله  Heimpelسنة 0769
الذي اعتبر البكتريا الحاملة للبلورات  Crystalliferous bacteriaأصنافاً تتبع النوع

Bacillus

 thuringiensisوالذي يجب أن يضل منفصالً عن النوع  B.sphericusغير الحاملة لها وقد استند هذا
التقسيم على أساس التخصص العائلـي وامكانية تكـوين البلورات أو(التوكسينات الداخلية) Endotoxin or
 parasportalوامكانية تكوين االبواغ ( Endosporesتوفيق  . )0779 ،تم عزل البكتريا
 B.thuringiensisاول مرة في بداية القرن العشرين من يرقات دودة الحرير المصابة بها في اليابان وهي
بكتريا موجبة لصبغة َكرام عصوية الشكـل وان اسم البكتريا جاء من العالم الذي وصفها اول مرة عام
 0700وهو العالم األلماني  Berliner en Thuringeالذي عزلها من يرقات فراشة الطحين وأول
استخدام ناجح لها ضد الخنفساء اليابانية في الواليات المتحدة األمريكية وقد تمكنت من القضاء على تلك
الخنفساء عبر مساحات شاسعة )  Van den – Boschوآخرون  0795 ،و  Martinو ، Wajih
. )5119
ولألهمية االقتصادية ألشجار نخيل التمر واالنتشار الواسع لحشرة االرضة في العديد من بساتين النخيل
في محافضة البصرة مهددة النخيل وزراعته فيها جاءت هذه الدراسة لعزل وتشخيص بعض أنواع الفطريات
من الحشرات الميتة لحشرة االرضة واختبار قدرتها االمراضية على حشرة األرضة ومقارنتها بالقدرة
االمراضية للبكتريا . B. thuringiensis
المواد وطرائق العمل
عزل وتشخيص الفطريات من حشرة األرضة
تم جلب الحشرات من الحقل إلى المختبر وغسلت جيدا بالماء الجاري  ،ثم عقمت بمحلول هايبوكلورات
الصوديوم ( )Naoclمن المحلول التجاري كلوركس  %01لمدة خمس دقائق نشفت بعد ذلك على ورق
ترشيح نوع  ، No .0 Whatmanزرعت بعدها الحشرات في أطباق بتري معقمة بمعدل ثالث حشرات
لكل طبق بقطر7سم حاوي على الوسط الزرعي ) ،PDA ( Potato Dextrose Agarوالمضاف إليه
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المضاد الحيوي  Chloramphenicolبتركيز 591ملغم /لتر ،عقم الوسط الزرعي بجهاز المؤصدة
 Autoclaveفي درجة ح اررة ْ 050م وضغط  09باوند/انج 5لمدة  51دقيقة  .حضنت األطباق الملقحة في

درجة ح اررة ْ 59م  5 ±لمدة  95ساعة .

بعدها فحصت وعزلت الفطريات النامية وتم تنقيتها لغرض التشخيص باالعتماد على المفاتيح التصنيفية

 )0790( Ellisو Barnettو )0795( Hunterو  )0796( Ellisو Domschوآخرون ( )0791و
 Samsonوآخرون(.)0799
بعد تشخيص الفطريات حفظت العزالت النقية في أنابيب اختبارتحتوي على الوسط الزرعي . PDA
تحضير الوسط الزرعي للفطريات المعزولة من الحشرات الميتة لالرضة
استخدم الوسط الزرعي ( PDAوسط أكار البطاطا) والمحضر في المختبر لتنمية وتنقية الفطريات
المعزولة والمكون من (511غم بطاطا و 09غم أكار و 01غم سكر الدكستروز)  ،والمضاف له المضاد
الحيوي  Chloramphenicolبمقدار591ملغم/لتر ،عقم الوسط بجهاز الموصدة  Autoclaveفي درجة
ح اررة ْ 050م وضغط  09باوند/انج 5لمدة  51دقيقة .

تحضير الوسط الزرعي للبكتريا B.thuringiensis

استخدم الوسط الزرعي  Nutrient agarلتنمية البكتريا  B.thuringiensisواستخدم بمقدار 59غم/لتر
من الماء المقطر  ،عقم الوسط في جهاز الموصدة على درجة ح اررةْ 050م وضغط  09باوند/انج 5لمدة
 51دقيقة  .واستخدم الوسـط  Nutrient brothلغرض إكثارالبكتريا  B.thuringiensisوالحصول على
الراشح الخام ويتم تحضيره بوضع 01غم/لتر ماء مقطر وبعدها يعقم في جهاز الموصدة .
تحضير المعلق للفطريات المعزولة والبكتريا
تحضير المعلق للفطريات المعزولة
حضر المعلق الفطري بتنمية الفطر على وسط  PD brothفي دوارق زجاجية سعة  591مل بمقدار
091مل من الوسط المستخدم  .حضنت الدوارق في درجة ح اررة ْ 59م لمدة  9أيام مع الرج كل يومين

لتوزيع النمو الفطري ثم رشحت بواسطة قطعة من الشاش واخذ 0مل من الراشح ووضع على شريحة عد

362

مجلة جامعة ذي قار للبحوث الزراعية  ،المجلد  ) 2 ( 4لسنة 2025
01

األبواغ  Haemocytometerحيث حصل على تركيز 01 × 5

ولغرض الحصول على تركيز اقل من

ذلك طبقت المعادلة االتية حسب طريقة . )0779( Lacey
التركيز المطلوب
كمية (مل) المأخوذة من المعلق الرئيسي =

تركيز المعلق الرئيسي

ثم يضرب الناتج × كمية المعلق الذي نرغب الحصول عليه .فمثالً للحصول على  51مل من المعلق
بتركيز  901 × 5نطبق المعادلة :
8

01 × 2

كمية (مل) المأخوذة من المعلق الرئيسي = ـــــــــــــــــــــــــــ = 1010
01 × 2

01

 1.5 = 51 x 1.10مل
01

وعليه يؤخذ  1.5مل من المعلق الرئيسي ذو التركيز 01 × 5

ويضاف إليه 07.9مل ماء مقطر معقم

لتكملته الى  51مل للحصول على تركيز  901 × 5وهكذا لبقية التراكيز(. )601 ،901 ،401
تحضير المعلق البكتيري
نميت البكتريا على وسط  NBبأخذ  091مل من هذا الوسط ووضعه في دوارق زجاجية سعة  591مل ثم
عقم بجهاز الموصدة وبعد أن يترك ليبرد يلقح الوسط بالبكتريا النامية على وسط  NAبعمر  49ساعة ثم
تحضن الدوارق في درجة ح اررة ْ 19م لمدة  49ساعة ثم ترشح المزرعة الناتجة بقطع من الشاش المعقم ،
تم تقدر عدد الخاليا في المعلق بطريقة العد المباشر في األطباق بأخذ 0مل من المعلق المخفف الى

-6

 01وتلقح به أطباق تحوي على الوسط الزرعي  NAوبثالث مكررات وضعت األطباق في الحاضنة على
درجة ح اررة ْ 19م لمدة  54ساعة بعدها حسبت عدد الخاليا النامية في كل طبق ويستخرج معدلها لثالثة
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أطباق وتضرب في مقلوب التخفيف حـيث تم الحصول على معلق بتركيز  601 × 1خلية/مل وللحصول
على تراكيز(  401 × 1و  )901 × 1خلية/مل اتبعت الطريقة نفسها لتحضير تراكيز المعلق للفطريات .
اختبار امراضية الفطريات المعزولة على حشرة االرضة
6

حضر عالق ابواغ الفطريات المعزولة بواقع 01

بوغ/مل ضبطت باستعمال شريحة العد

 Haemocytometerوحضرت المعلقات الفطرية من مستعمرات الفطريات بعمر أسبو ع لكل فطر
باستخدام ماء مقطر معقم .
وضعت  59حشرة حية من العامالت داخل طبق بتري معقم حاوي على قطع خشبية معقمة من قواعد
سعف النخيل (الكرب) بمحلول هايبوكلورات الصوديوم  ، %01عوملت بعدها بـ 9مل من العالق البوغي
للفطريات المعزولة مضافا لها مادة التوين ( )Tweenبتركيز( % 1.10لمنع الشد السطحي لالبواغ
وتوزيع االبواغ بشكل جيد في العالق البوغي )بطريقة الرش بمرشة صغيرة الحجم لغرض التغطية الكاملة
للقطع المعاملة ( Ballوآخرون . )0774 ،
أما معاملة المقارنة فقد عوملت بـ 9مل ماء مقطر مضافا لها التركيز نفسه من مادة التوين ،

حضنت

األطباق في الحاضنة على درجة ح اررة ْ 59م  5±وبثال ث مكررات  ،سجلت النسبة المئوية لقتل الحشرات

بعد مرور سبعة أيا م من المعاملة بالعالق البوغي  ،وصححت تبعا لمعادلة  Orellو ( Shnaiderشعبان
والمالح . )0771 ،
نسبة الموت في المعاملة  -نسبة الموت في المقارنة

%نسبة القتل =_________________________________× 011
 - 011نسبة الموت في المقارنة

وتم إعادة العزل من الحشرات الميتة للتأكد من الفطريات المعزولة .
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اختبار تأثير المعلق البوغي للفطريات المعزولة على حشرة االرضة

انتخبت الفطريات  Mucor sp.و  Scytalidium lignicolaو  Phoma glomerataو Alternaria
 triticinaلالستمرار في الدراسة وذلك للكفاءة التي أبدتها في الفقرة السابقة .
حضرت تراكيز المعلقات البوغية  401و 901و 6 01بوغ /مل للفطريات المذكورة اعاله  ،وعوملت
العامالت من حشرات األرضة بهذه التراكيز ،سجلت نسبة القتل المصححة كما في الفقرة السابقة .
اختبار تأثير المعلق البكتيري على حشرة االرضة
حضرت ثالث تراكيز للمعلق البكتيري ( 401 × 1و  901 × 1و  )601 × 1بوغ/مل إضافة لمعاملة
المقارنة التي رشت بالماء المقطر المعقم  ، NB +استخدمت طريقة الرش المباشر للمعلق بواسطة مرشة
صغيرة معقمة بحيث يتوزع المعلق البكتيري بالتساوي على كامل الطبق بعد ذلك حضنت األطباق في
الحاضنة على درجة ح اررة ْ 59م ورطوبة نسبية  %9 ± 61وحسبت نسبة القتل بعد  9أيام من المعاملة

( Ahmedaniوآخرون  ، )5119،صححت النتائج بحسب معادلة  Orellو  Schneiderالمذكورة أعاله
التحليل اإلحصائي

نفذت التجارب المختبرية حسب التصميم العشوائي الكامل Complete Randomized ( C.R.D
 )Designبتجارب وحيدة العامل عدا تجربة التراكيز المختلفة من العالق البوغي للفطريات المعزولة فكانت
ثنائية العامل  ،وحللت جميع النتائج بعد تحويل النسب المئوية تحويالً زاوياً  ،تم مقارنة المتوسطات حسب
طريقة اقل فرق معنوي المعدل  )Revised Least Significant Different Test( R.L.S.Dتحت
مستوى معنوية ( 1.10الراوي وخلف اهلل . ) 0791 ،
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النتائج والمناقشة
الفطريات المعزولة من حشرات األرضة
تم عزل بعض الفطريات من حشرة األرضة والمبينة أدناه-:

( Alternaria alternateو Chaetomium globosumو Cladosporium sp.و Scytalidium
 lignicolaو Mucor sp.و Phoma glomerataو ) Alternaria triticinaلقد أشارت بعض
الدراسات الى عزل فطريات مختلفة من حشرات األرضة  ،فقد عزل الفطر Mucor hiemalisو

 Zoberi(Aspergillus terreusو  )0771 ، Graceوعزلت األجناس الفطرية Chaetomium sp.
و  Aspergillus sp.و Alternaria sp.و  Penicillium sp.و ( Paecillomyces sp.منصور،

 )0777وعزل الفطر  Cladosporium sp.و Scytalidium lignicola

و

Trichoderma

 hamatumمن حشرة األرضة (عباس وآخرون . )5114 ،
القابلية االمراضية للفطريات المعزولة في نسبة قتل حشرة االرضة
يالحظ من جدول ( )0أن جميع الفطريات المعزولة من حشرة االرضة قد سببت نسبة قتل في حشرة

األرضة وبصورة متفاوتة وحسب نوع الفطريات فقد سجلت الفطريات  Alternaria triticinaو Phoma
 glomerataاعلى نسبة قتل بلغت 81.97و %79.38على التوالي متفوقا بصورة عالية المعنوية عن
الفطريات Cladosporium sp.و Alternaria alternateإذ سجلت اقل نسبة قتل بلغت24.05
و %38.38على التوالي  .وعند مقارنة هذه النتائج مع دراسات سابقة فقد أشارت العديد من الدراسات إلى
كفاءة الفطريات المعزولة من الحشرات المختلفة في المقاومة فقد بين اليوسف ( )0777إلى مقاومة حشرة
دودة التفاح الجنوبية باستخدام الفطريات  Alternaria alternataو Chaetomium sp.وكفائتها
بالمكافحة .
جرثيم الفطريات في االنبات
ان االختالف في القدرة االمراضية للفطريات المعزولة قد يعود الى فشل ا
واختراق جسم الحشرة وهذا يعود الى قابلية الفطر في افراز االنزيمات المحللة لجدار الجسم مثل انزيم
Chitinaseو Proteaseو Lipaseاو امتالك الحشرة وسائل دفاعية ضد الفطريات الممرضة للحشرات
 ،او قد تمتلك الفطريات تاثير تثبيطي لبعض مكونات الكيوتكل النبات الجراثيم الفطرية  ،اذ تعمل
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الفطريات الممرضة للحشرات عن طريق المالمسة إذ تلـتـصـق جراثيم الفطر بجسم الحش ـرة (الـكـيـوتـكـل)
وعند تـوفــر الظــروف المـالئـمـة ترسل جراثيم الفطر أنبوبة أنبات تفرز أنزيمات عنـد نقطة التالمس مع جسم
الحشرة فتحلل البروتينات وال ـكـايـتين والدهون الداخلة في تركيب جسم الحشرة (  Breyواخرون 0796 ،
و Woodو  0794 ، Girulaو  Samsonواخرون  0799،و حنونيك وآخرون . )5111 ،
جدول ( )0نسبة القتل المئوية في حشرة األرضة عند إصابتها بأنواع من الفطريات المعزولة

النسبة المئوية للقتل

الفطريات المعزولة

Alternaria alternata

38.38

Chaetomium globosum

43.29

Cladosporium sp.

24.05

Scytalidium lignicola

74.49

Mucor sp.

72.16

Phoma glomerata

79.38

Alternaria triticina

81.97

)R.L.S.D(0.01

5.94

تأثير تراكيز مختلفة من العالق البوغي للفطريات
بينت هذه التجربة الى قابلية الفطريات المختبرة في التاثير في نسبة القتل في حشرة االرضة  ،اذ سجل
الفطر

 Phoma glomerataاعلى نسبة قتل تاله الفطر Alternaria triticinaبنسبة قتل بلغت

 64.94و % 60.65على التوالي وبفروق عالية المعنوية عن الفطر  Mucor sp .والذي سجل اقل
نسبة قتل بلغت  . %90.09أما بالنسبة الختالف التركيز فقد سجل التركيز  601بوغ/مل اعلى نسبة قتل
تاله التركيز  901بنسبة قتل بلغت  96.90و  %64.97على التوالي وبفروق عالية المعنوية عن التركيز
 401إذ سجل اقل نسبة قتل بلغ  . %19.11وأكدت نتائج التداخل بين الفطريات والتركيز الى وجود فروق
معنوية بينها فقد سجل الفطر Alternaria triticinaاعلى نسبة قتل بلغت  %97.97عند التركيز 01

6

367

مجلة جامعة ذي قار للبحوث الزراعية  ،المجلد  ) 2 ( 4لسنة 2025
بوغ/مل وسجل الفطر Mucor sp.اقل نسبة قتل بلغت  %11.60عند التركيز  401بوغ/مل (جدول 5 ،
) .
وبينت احد الدراسات الى ان الفطر Paecillomyces variotiiسبب اعلى نسبة قتل بلغت %99.91

مقارنة بالفطرين  Mucor sp.و  S. lignicolaوان اقل نسبة قتل سجلت في معاملة الفطرMucor sp.
اذ بلغت  %60.44وان التركيز  601بوغ/مل سجل اعلى نسبة قتل بلغت  %95.09واقل نسبة قتل
سجلت عند التركيز 401بوغ/مل اذ بلغت ( %44.99عباس واخرون . )5114،
ان تاثير الفطريات المستخدمة بالدراسة في نسبة قتل حشرة االرضة قد يعود الى عمل االنزيمات المحللة
للكيوتكل فقد اشير في بعض الدراسات الى وجود االرتباط بين القدرة االمراضية للفطريات الممرضة
للحشرات وقابلية الفطريات على افراز االنزيمات (  Rombachواخرون  0796 ،و  Jassimواخرون ،
 . )0771وبين االمارة ( )5117إلى الدور المهم لزيادة تركيز المعلق الجرثومي في زيادة نسب القتل إذ
إن زيادة تركيز العالق البوغي يزيد من عدد االبواغ الفطرية النابتة على جسم الحشرة وبالتالي عدم مقدرة
الحشرة على صد الفطر فتزداد فرصة أمراضية الفطر وهذا بدورة يزيد في تأثير زيادة تركيز االبواغ الفطرية
على نسبة القتل .
جدول( )2تأثير تراكيز مختلفة من العالق البوغي للفطريات المعزولة في نسب القتل المئوية لحشرة األرضة
التركيز

01

4

01

5

01

6

معدل الفطر

الفطر

Scytalidium lignicola

16.04

91.44

96.59

61.76

Mucor sp.

11.60

91.69

95.06

90.09

Phoma glomerata

17.96

69.11

99.11

60.65

Alternaria triticina

45.60

90.45

97.97

64.94

معدل التركيز

19.11

64.97

96.90

)R.L.S.D(0.01

للفطر=1.19

للتركيز=5.66

للتداخل=9.15
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اختبار تأثير معلق بكتريا  B.thuringiensisفي حشرة األرضة
يالحظ من الجدول ( )1إلى قابلية العالق البكتيري في التأثير في نسبة قتل حشرة األرضة للتراكيز
المدروسة  ،ومن نتائج التحليل اإلحصائي للتراكيز المستخدمة بالدراسة لم تسجل أي فروق معنوية بينها
التركيز 601 ، 901 ، 401بوغ/مل نسبة قتل بلغت  %94.79 ،96.05، 94.61على
فقد سجلت ا
التوالي  .ان قابلية العالق البكتيري في التأثير في نسبة قتل حشرة األرضة قد يعزى الى امتالك البكتريا
القدرة في افراز بعض االنزيمات المحللة لجدار جسم الحشرة او قدرة البكتريا في افراز بعض السموم التي
تؤثر في العمليات الحيوية لحشرة االرضة  ،اذ ذكر  (2001) Burgesان تناول يرقات ثاقبة الحبوب
الصغرى  Rhizopertha dominicaالغذاء المعامل بالبكتريا  B.thuringiensisالى توقفها عن التغذية
بعد  51دقيقة وتتوقف حركتها بعد ساعتين وان اليرقات تموت بعد  5-0يوم من المعاملة  .وعند اخذ
مقاطع ألجسام اليرقات بأوقات مختلفة أظهرت المقاطع وجود الخاليا البكتيرية في األجزاء المقطوعة
بمحاذاة ظهر الخلية وان الخلية بدأت بالتضخم ثم تتحلل وتنتشر البكتريا خالل الجدار القاعدي وبعدها
تمأل التجويف الحشوي خارج الجدار مع التحطيم المستمر وعند قرب موت اليرقات تمأل البكتريا أحشاء
اليرقة متضمنة الكرستالة المملوءة بالسم  Endotoxinsوتغزو باقي أحشاء الجسم وتتوالد .
وذكر في العديد من الدراسات الى الكفاءة العالية الستخدام البكتريا  B.thuringiensisضد العديد من
الحشرات  ،فقد استخدمت هذه البكتريا في هاواي سنة  0796ضد أربع آفات حشرية تصيب النباتات
الصليبية وهي (دودة الهانة والفراشة ذات الظهر الماسي وحفار ساق الكرنب والدودة ذات البقعتين) اذ ادى
استخدام هذه البكتريا الى نجاح كبير في مكافحة هذه االفات (توفيق . )0779 ،
وسجلت اكثر من  10111نوِع عائدة إلى  06رتبة ِم ْن الحشرات الحساسة لهذه البكتريا

) Huangوآخرون . )5114 .

وان استخدام  B.thuringiensisلمكافحة ديدان جوز القطن  Helicoverpa armigeraوبيوضها أعطى
خفض في نسبة البيوض واليرقات لموسم  5119و  5116خالل فترة المكافحة (السلتي وآخرون )5119،
.
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جدول ( )3تأثير معلق بكتيريا  B.thuringiensisفي النسبة المئوية للقتل على حشرة األرضة

النسبة المئوية للقتل

تركيز المعلق البكتيري
1x 401

94.61

1x901

94.79

1x601

96.05

)R.L.S.D(0.01

4.56
المصادر

اإلمارة  ،محمد صبري جبر( . ) 2009دراسة تاثير بعض عوامل المكافحة الحيوية والكيميائية في حشرة
خنفساء الحبوب الشعرية الخاب ار  . Trogoderma granariumرسالة ماجستير جامعة البصرة
كلية الزراعة 110 .صفحة .
الراوي  ،خاشع محمود و خلف اهلل 0عبد العزيز محمد ( . )1980تصميم وتحليل التجارب الزراعية  .دار
الحكمة للطباعة والنشر  .جامعة الموصل  488 .صفحة .
السلتي ،محمد نايف وجمال عبد اهلل الحمادة و بديع العبد اهلل ( .)5119دور بعض عناصر المكافحة
الحيوية لديدان جوز القطن في منطقة دير الزور/سورية .المؤتمر العربي الثاني لتطبيقات المكافحة
البيولوجية لالفات .القاهرة .جمهورية مصر العربية.
اليوسف  ،عقيل عدنان عبد السيد  . )0777( ،تأثير بعض الفطريات والمستخلصات النباتية في األداء
الحياتي

لدودة

أوراق

التفاح

الجنوبية

siva

)(streblote

Targama

) ) Lepidoptera:Lasiocampidaeرسالة ماجستير  ،كلية الزراعة  ،جامعة البصرة 71 ،
صفحة .
توفيق  ،محمد فؤاد ( .)0779المكافحة البايولوجية لآلفات الزراعية  .المكتبة األكاديمية .الدقي  .القاهرة .
 999صفحة .
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Abstract
In this study a different fungal genera was isolated from insects of Termites

(M.diversus)the genera were:

(Alternaria alternate, A.triticina, Cladosporium sp., Chaetomium globosum,

Mucor sp., Phoma glomerata, Scytalidium lignicola) . And recorded fungi (A.

triticina, P. glomerata)to the high activity of fungal in mortality reached to (
81.97,

79.38)%

respectively .while recorded fungi (Cladosporium sp.,

A.alternate ) less activity reached (24.05, 38.38 )% percentage, respectively .

The results of the effect of different concentration of airborne fungal saprophyte
studied the existence of significant differences between them , The record
(A.triticina ) the highest activity (79.59)% percentage at 610 to spore/ml , was

scored less (Mucor sp.) activity (30.61)% percentage at 410 spore/ml . It is
testing the effect of bacterial suspension concentration on insect termites to the
results of the experiment showed the efficiency suspension concentration

bacterial resistance in insect termites as log 610 concentration the high activity
reached to 56.12% .

Keywords:-Date Palm, Termites (M.diversus),Fungi, Bacillus thuringiensis
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