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تقويم كفاءة النيماتودا )Heterorhabditis bacteriophora (Poinar
) (Rhabditida : Heterorhabditidaeفي قتل عمال وجنود حشرة االرضة
)Microcrotermes diversus (Silvestri) (Isoptera : Termitidae
عند درجات حرارة مختلفة
الخالصة-:

معن عبدالعزيز الصالحي
كلية العلوم  /الجامعة المستنصرية

راضي فاضل الجصاني
كلية الزراعة  /جامعة بغداد

اجريت الدراسة لتقويم كفاءة النيماتودا  H. bacteriophoraبالتراكيز  710 ، 610 ، 510يرقة فعالة /

مل ماء مقطر عند درجات ح اررة  90و  95و  10و  1 + 15م ف قتل عمال وجنود حررة ارارةة

لقد اظهرت الدراسة ان اليرقات الفعالة للنيماتودا اثرت تأثي اًر كبير اًر فر احردال القترل لعمرال وجنرود حرررة

ارارةررة وان اراالررتي

ف ر نسرري القتررل يعتمررد علررت اراالررتي

ف ر التركيررز ودرجررة الح ر اررة ومرردة التعررر

وقررد

اتةح ان النيماتودا حققت اعلرت نسربة قترل  %100للعمرال والجنرود عنرد درجرة حر اررة  1 + 90م بعرد  14و  7و
 7ايررام مررن المعاملررة بررالتراكيز  710 ، 610 ، 510يرقررة فعالررة  /مررل مرراء علررت التروال

وان نسرري القتررل تررنالف

بتقرردم الررزمن ف ر التراكيررز المالتلفررة ارا ان التركيررز العررال كرران اكثررر كفرراءة بعررد  20يومراً مررن المعاملررة امررا عنررد

درجات الحر اررة  95و  10و  1 + 15م فقرد تحققرت نسربة القترل  %100بعرد  14و  61و  29يومراً علرت التروال

باسررتالدام التركيرز  710يرقررة فعالررة  /مررل مرراء اوةررحت نترران الد ارسررة ان النيمرراتودا بكافررة تراكيز ررا تررأثرت بدرجررة
الحر اررة ا امترازت بسرررعتها فر احرردال القترل فر بدايرة المعاملرة عنررد درجرة الحر اررة المنالفةرة  1 + 90م وايةراً

حدول القتل كلمرا ارتفعرت درجرة الحر اررة امرا فر ظررو

المالتبرر فقرد حققرت النيمراتودا اعلرت نسربة قترل فر افرراد

ارارةررة بعررد مرردة  91و  14و  14يوم راً مررن المعاملررة عنررد التراكيررز  10 ، 10 ، 10يرقررة فعالررة  /مررل مرراء
5

مقط ررر عل ررت التر روال

6

7

وانالفة ررت كفانته ررا ارا يكي ررة ت رردريجياً مر ر م رررور ال ررزمن حت ررت م رردة  940يومر راً وتير ررت

الهيكررات عنررد  160يوم راً مررن المعاملررة اظهرررت الد ارسررة ان النيمرراتودا بكافررة تراكيز ررا سررببت طرررد اف رراد ارارةررة

اليل مدة التعري

اراولت ( 10-7يوماً من المعاملة) فةيً عن طول المدة الزمنية لتحقيق نسبة قتل %100

Abstract
The studies were conducted to evaluated the effect of entomopathegenic
nematodes H. bacterophore at three concentrations 105 , 106 , 107 infective juvenile
(IJ) / ml distilled water under 20 , 25 , 30 , 35 + 3oC on mortality of worker and
soldiers termite .
The results were showed that nematodes (IJ) had high effects on occurring
mortality in the workers and soldiers of the termite while the different in percentage
mortality defend on concentration , temperature and exposure time . Nematodes full
activity was domenstrated at 20 + 3 oC temperature at which a 100% mortality rate
was reached during 14 , 7 , 7 days after treatment with concentrations of 105 , 106 ,
107 IJ / ml distilled water respectively .
The mortality rate was decreased with long exposure time at different
concentration while the high concentrations had best effect after 90 days with
treatment.
البحل جزء من اطروحة دكتوراه للباحل الثان قدمت الت قسم وقاية النبات – كلية الزراعة – جامعة بغداد – 9006
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On the temperatures 25 , 30 , 35 oC the (IJ) nematode was caused 100%
mortality after 14 , 63 and 98 days on concentrations 107 IJ / ml distilled water.
The results were showed that all concentrations of nematodes had affected
with different temperatures and caused quick mortality in the beginning of treatment
in low temperature 20 + 3oC and caused gradually mortality on the high temperature .
At the laboratory conditions a 100% mortality rate was reached during 21 , 14 , 14
days after treatment at the above mentioned concentrations respectively and the
efficiency had been gradually loss in causing mortality in termite . However termite
individuals were still dying until 240 days but no dead ones were observed after 360
days after treatment . The termite individuals were repelled in the 7-10 days period
after the treatment , therefore a relatively long time was required to reach a 100%
mortality.
المقدمة
تع ررد حرر ررة ارارة ررة ( )Termitesم ررن الحرر ررات اراقتم ررادية المهم ررة فر ر المن رراطق اراس ررتوانية ور ررب

اراس ررتوانية والمعتدل ررة ويبل ررن تع ررداد انواعه ررا فر ر الع ررالم حر روال  9700ن ررو ( Cullineyو  )9000 ، Graceان
المجمررو الكلر لمبررالن مكافحررة ارارةررة فر الورايررات المتحرردة ارامريكيررة برردون تكررالي

امرري المبرران المتةررررة

التر ر يج رري ان ي رردفعها المس ررتهلت س ررنوياً بلغ ررت  9.9ملير رار دورار س ررنوياً وان المجم ررو الكلر ر للت ررأثير اراقتم رراد

السررنو ليرةررة تحررت السررطحية تقرردر بح روال  11مليررار دورار ف ر عررام  1222والالس ررارة اراقتمررادية العالميررة
ليرةررة تحررت السررطحية ربمررا يمررل الررت  99مليررار دورار وان نسرربة تكررالي

المبرران المتةررررة تالتل ر
)9009

المكافحررة ونسرربة تكررالي

امرري

اسررتناداً الررت نررو ارارةررة ومقيرراا المعيرررة ف ر المنرراطق المالتلفررة مررن العررالم (، Su

اما ف العراق فقد ارارت احمانيات الرركة العامة للتجهيزات الزراعية الت ان اجمال تكرالي
مبيد الكلوربايريفوا اليل عام  1229بلن  1 104 000دورار وكان اجمال تكالي

 9 091 000يورو اليل عام 9001

اسرتيراد

استيراد مبيرد التيرميردور بلرن

استالدم مبيد الكلوردين  Chlordaneكمبيد ليرةة ف عام  1259ومبيدات االرر مثرل  Dieldrinو
 Aldrinو  Heptachlorف ر مكافحررة ارارةررة تحررت السررطحية لغايررة منتم ر

الثمانينررات وف ر الوقررت الحررال

يسر ر ررتالدم المبير ر ررد الفسر ر ررفور العةر ر ررو كلر ر ررور بر ر ررايريفوا  Chlorpyrifosواربعر ر ررة مبير ر رردات بايروثرويدير ر ررة و ر ر ر
 Bifenthrinو  Fenvalerateو  Permethrinو  Cypermethrinومبيد  Premisمن المجموعة الكيميانيرة
 Su( Nicotinoidو  )1229 ، Scheffrahnواستالدم مبيد  Termidorال

يعود الت مجموعة Phenyl

 parazoleكمبير ررد امر ررين لينسر رران فة ر ريً عر ررن ان ر ر را يسر رربي مرر رراكل للبينر ررة وبطر ررتء المفعر ررول علر ررت ارارةر ررة
( Remmenو )9005 ، Su

ونظر اًر للسررلبيات المسررجلة علررت مبيرردات ارارةررة مررن حيررل السررمية العاليررة لينسرران واللبررانن ومرردة البقرراء

الطويلة ف التربة فقد توج عدد من الباحثين الت اجراء الدراسات والبحل عن بدانل للمبيردات الكيميانيرة المتمثلرة
Part of Ph. D. thesis for the second author.
باس ررتالدام المس ررببات المرة ررية كالنيم رراتودا والفطري ررات  ،وفر ر ر ر ا المج ررال اك ررد  Johnesوجماعتر ر ( )1226ان
المسررببات المرةررية كالنيمرراتودا والفطريررات تكررون اكثررر اسررتالداماً ف ر الطعرروم الغ انيررة بسرربي قرردرتها علررت اعررادة

نفسررها وتكاثر ررا بررركل طبيع ر واحرردال وبرراء مرة ر داالررل الطانفررة وان معيرررة ارارةررة ف ر بينررة محمررورة ات
رطوبة عالية تساعد علت نمو وبقاء المسببات المرةية علت قيد الحياة لمدة طويلة
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و كررر  Burnellو  )9000( Stockان اليرقررات الفعالررة ( )IJللنيمرراتودا  H. bacteriophoraح ررة

المعيرة ف التربة تمتاز بالبحل والتفتيش وامابة العانل الحرر عن طريق دالولها ف الفتحات الطبيعية وفتحة
الفم والمالرج والفتحات التنفسية  ،وبعد دالول جسم العانل تبرد برالنمو والتطرور وتمرل الرت الطرور البرالن الريل 1
ايرام عنرد درجرة حر اررة  91م  ،امرا  Hazirواالررون ( )9001فقرد كرروا ان النيمراتودا  H. bacteriophoraمرن
المسببات المرةية اراجبارية التطفل وان الطرور اليرقر الثالرل ( )IJرو الطرور ريرر المتغر
والمتحمل للظرو

البينية و رو الطرور الوحيرد الر

البكتري ررا التكافلي ررة luminescens

يظهرر الرارج الحرررة (المةري ) واليرقرات الفعالرة مرتبطرة مر

 Photorhabdusبطريق ررة عالي ررة التالم ررب وتح ررتفظ بالبكتري ررا فر ر ك رريا

(حوملة) موجود ف الجرزء ارامرام رامعراء النيمراتودا وان البكتريرا التكافليرة تتةراع
المةي

والمحردل ليمرابة

وتساعد علت حماية جثة المةي

وتنرت مرواد تسرر فر قترل

من تأثير اراحياء المجهرية اراالر  ،والنيماتودا يبرد نمو را وتطور را

بتغ يتها علت الالييا البكتيرية وانسجة العانل الت تجر عليها البكتريا عمليات التمثيل الغ ان وتتكاثر لمردة -1

 1اجيررال اعتمرراداً علررت حجررم المةرري

واليرقررات الفعالررة تظهررر الررارج المةرري

الررت التربررة للبحررل عررن مةرري

جديد

ان حر ررة ارارةررة وراسرريما النررو ) Microcerotermes diversus (Silvestriتعررد مررن الحر ررات
اراقتمررادية المهمررة ف ر معظررم محافظررات الع رراق لمررا تسرربب مررن السررانر اقتمررادية مت ازيرردة ف ر المبرران القديمررة

والحديثررة وارررجار الفاكهررة والمحامرريل الحقليررة (العلررو  )1297 ،ونظر اًر لت ازيررد القيمررة اراقتمررادية ليةررار التر

تحرردل ليبنيررة بسرربي ارامررابة بارارةررة ولغررر

التومررل الررت ط ارنررق مكافحررة حديثررة امينررة علررت ارانسرران والبينررة

وكبر رردانل للمبير رردات الكيميانير ررة فقر ررد اسر ررتهدفت د ارسر ررتنا تقير رريم كفر رراءة وتر ررأثير النيمر رراتودا

Heterovhabditis

 bacteriophoraف احدال القتل علت عمال وجنود ارارةة
المواد وطرائق العمل

 -1مصدر النيماتودا )Heterohabditis bacteriophora (Poinar

اس ر ررتالدم فر ر ر

ر ر ر ه الد ارس ر ررة المستحة ر ررر التج ر ررار Nematodes( Exhibit

 Beneficial Insect Companyالر

 )Beneficialانت ر رراج ر ر ررركة

يحترو علرت يرقرات الطرور الثالرل  ،و ر اليرقرات الفعالرة Infective

) Juveniles (IJللنيمراتودا  H. bacteriophoraوتمتراز بكونهرا حبيبيرة و ات رري

جييتينر يظهرر بوةرو

عنررد وةررع ف ر المرراء حيررل ت ررم الحمررول علررت المستحةررر التج ررار مررن مركررز الرررركة فرر الورايررات المتحرردة

ارامريكية  ،ا تم ايمال الت العراق برحنة داالل علبة تحتو علت مادة ال ر  Gelالتر تمتراز باحتفاظهرا برالبرودة
لمدة طويلة بعد تجميد ا  ،ووةرعت العلبرة فر مرندوق فلرين يحترو علرت ثلر رابقراء مرادة ال ر  Gelجامردة لتروفر
البرودة اليزمة والمينمة للمحافظة علرت حيويرة وفعاليرة اليرقرات الفعالرة للنيمراتودا فر المستحةرر الريل المسرافة

البعيرردة ومرردة الرررحن الطويلررة رايمررال الررت الع رراق  ،وعنررد اسررتيم المستحةررر التجررار تررم حفظ ر ف ر ظرررو
الثيجة الت حين اراستالدام
لغر

التأكد من فعالية النيماتودا ف المستحةر التجار تم عمل معلق مان و لت بأال  0.1رم من

المستحةررر التجررار واللطر مر  10مررل مرراء مقطررر ( ، )1227 ، Laceyا ان ر ا المعلررق يحتررو علررت 900
يرقررة فعالررة  / IJمررل مرراء مقط رر للنيمرراتودا  H. bacteriophoraمررن المستحةررر التجررار  ،واال ر  1مررل مررن
المعلررق المرران ونثررر ف ر طبررق بتررر معقررم قط رره  10سررم ومرربطن بورقررة ترررريح مرطبررة بالمرراء المقطررر واال ر 10
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يرقررات فر الطررور الالرراما لرردودة الرررم الكبررر  Galleria mellonellaمررن مسررتعمرة تررم تهينتهررا فر المالتبررر

ووزعت ف الطبق بمسافات منتظمة لك يكون معدل المعاملة  90يرقة فعالة ( )IJمن النيماتودا  /يرقة من دودة
الرم الكبر بعد ا وةر الطبرق فر الحاةرنة علرت درجرة حر اررة  1 + 95م بعرد تغطيتر بمرورة جزنيرة للسرما
برردالول اله رواء الررت داالررل الطبررق لترروفير كميررة مينمررة مررن اراوكسررجين الةرررور رادامررة حيرراة يرقررات النيمرراتودا
لغررر

تقيرريم كفرراءة المستحةررر علررت عمررال ارارةررة اسررتالدمت الطريقررة الم ر كورة انف راً نفسررها لرردودة الرررم  ،ا

وة ف الطبق  90عاملة م  1رم من رقانق ونرارة الري اليوكالبتوا الرطري ( Wangوجماعتر )9009 ،
ولثيل مكررات اجريت التجاري الم كورة انفاً جميعها لتحةير المعلق المان تحت ظرو

التعقريم الكاملرة فر

ررفررة معقمررة  Hoodتررم التأكررد مررن مرريحية وفعاليررة المستحةررر التجررار مررن الرريل تقرردير كفرراءة المستحةررر
التجار علت اساا عدد اليرقات لدودة الرم الميتة والعمال الميتة وومول نسبة القتل الت  %100وك لت علت
اسراا وجررود اليرقررات الفعالررة ( )IJللنيمرراتودا التر عزلررت مرن جثررل يرقررات دودة الرررم والعمررال باسررتالدام ممرريدة

 )White Trap( Whiteوالسابحة ف الماء وعزل البكتريا من يموليم

يرقات دودة الرم الميتة

 -2عزل اليرقات الفعالة للنيماتودا بوساطة مصيدة )White Trap( White

تتكررون ممرريدة  Whiteمررن رطرراء طبررق بتررر مقلرروي قط رره  10سررم داالررل طبررق بتررر قط رره  15سررم

يحتو علت  40ملم من الماء المقطر ووةعت ورقة ترريح رطبة فوق رطاء طبق البتر المقلروي ا ان نمر
ورقررة الترررريح مغمررور فر المرراء المقطررر الموجررود فر طبررق البتررر الكبيررر ونمررفها الثرران فرروق الغطرراء ويجرري ارا
يمرل الرت اعلرت الغطراء المقلرروي وةرعت جثرل يرقرات دودة الررم الكبررر وعمرال ارارةرة فر ممرريدة White

فرروق ورقررة الترررريح الرطبررة وبعررد مرردة ( )10-9ايررام بررد ت اليرقررات الفعالررة ( )IJبارانتقررال الررت المرراء الموجررود ف ر

الطبق الكبير  ،حيل ان اليرقات الفعالة تكون ركلها اسطوان اليط رفي طولهرا  700-600مرايكروميتر يمكرن
ميحظتهررا بالمكرسرركوي اراعتيرراد بقرروة تكبيررر  ، X100تتحرررت بواسررطة السررباحة ف ر المرراء والزح ر
التربة بحثاً عن المةي
لغررر

والقفررز ف ر
الثيجة

وتم جم اليرقات الفعالة للنيماتودا  H. bacteriophoraوحفظت ف ظرو

احرردال العرردو ليرقررات دودة الرررم الكبررر مررن اجررل تكثير ررا واسررتالدامها ف ر اج رراء المعرراميت اليحقررة

( Wangوجماعت )9009 ،

 -3تحضير التراكيز المختلفة من النيماتودا H. bacteriophora
اال ر ر ت كمي ر ررة  10م ر ررل م ر ررن المعل ر ررق الم ر رران الر ر ر

يحت ر ررو عل ر ررت اليرق ر ررات الفعال ر ررة للنيم ر رراتودا

 bacteriophoraالمعزول رة مررن يرقررات دودة الرررم الكبررر وعمررال ارارةررة الموةرروعة ف ر ظرررو

H.

الثيجررة ،

ومن ثم اال كميرة  1مرل مرن المعلرق المران وترم حسراي عردد اليرقرات الفعالرة ( )IJبوسراطة ررريحة الامرة بالعرد
تحتو علت تدريجات بيانية علت ركل مربعات مغيرة ووةعت تحرت المجهرر الةرون المركري علرت قروة تكبيرر

( ) 40 Xحيرل ترم حسراي اليرقرات الفعالرة الموجرودة علرت يمرين واعلرت التردري الررنيا الر

يفمرل الررريحة الرت

( ) 4اقسام ولم تحسي اليرقات الفعالة علت يسار واسرفل التردري راجرل ارا تحسري اليرقرات نفسرها مررتين االر 1
مل من المعلق المان ونرر ف طبق بتر قطره  10سم وحساي عدد اليرقرات الفعالرة بوسراطة المجهرر الةرون
المركي بقوة تكبير ( )40 Xوف حالة وجود اعرداد كبيررة مرن اليرقرات الفعالرة ترم تالفيفهرا باةرافة كميرة مرن المراء
المقطر  ،ومن ثم اال  6-4نما ج من  1-9تالافي

مل ماء مقطر ويعد

ا المعلق المان

لحين الحمول علت معلق مران بتركيرز  710يرقرة فعالرة /

و المعلق اراسراا ويمكرن حسراي عردد اليرقرات الفعالرة  /مرل مراء مقطرر
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فر المعلررق علررت وفررق طريقررة  )1227( Laceyوبهر ه الطريقررة نحمررل علررت التراكيررز المالتلفررة لليرقررات الفعالررة

و

 610 ، 510 :و  710يرقة فعالة  /مل ماء مقطر والت تم استالدامها ف المعاميت المالتلفة

 -4عززززل البكتريزززا التكافليزززة  Photorhabdus iuminescensللنيمزززاتودا  H. bacteriophoraمزززن
هيموليمف يرقات حشرة دودة الشمع الكبرى

وةعت  10يرقات ف الطرور الالراما لحرررة دودة الررم الكبرر فر طبرق بترر قطرره  10سرم مربطن

بورقة ترريح رطبة حيل اةي

 1مل من معلرق النيمراتودا التر يحترو علرت  100يرقرة فعالرة علرت يرقرات دودة

الرررم الكبررر وبعررد مرردة  49سرراعة قتلررت يرقررات دودة الر ررم الكبررر وت ررم االر ر جثثه ررا وعقررم سررطحها الال ررارج
بوساطة تغطيسها ف محلول ايبوكلورات الموديوم (القامر) تركيز  %10لمدة دقيقة واحردة ثرم رسرلت اليرقرات
 1مر ررات بالم رراء المقط ررر او ع ررن طري ررق تغطيس ررها بكح ررول ايث ررانول  Ethanolتركي ررز  %25لم رردة دقيق ررة واح رردة
ورطسررت بالمرراء المقطررر لمرردة ثرريل دقررانق وتررم تررريح جثررل يرقررات دودة الرررم الكبررر بوسرراطة مررررط معقررم او

ابررة  Needleمعقمرة ولكررن بردون تمزيرق القنرراة الهةرمية وحةررر الوسرط الزرعر  Nutrient Agarبا ابرة كميررة
 11رر م مررن ر ا الوسررط ف ر لتررر مررن المرراء المقطررر  ،وسررالن المحلررول ف ر حمررام مرران حتررت ي ر وي اراكررار وعقررم
بجهاز الةغط البالار (المومدة) علت درجرة حر اررة  191م وةرغط  15باونرد  /انر ولمردة  90دقيقرة (Lacey
 )1227 ،ومرري الوسررط ف ر اطبرراق بتررر معقمررة لحررين البرررودة والتمررلي ومررن ثررم نقلررت قط ر ارت مررن يموليم ر

يرقات دودة الرم الكبر الت تم ترريحها بوساطة مامة معقمة حجم  9مل وتم رمر جثرل اليرقرات حةررت

ث رريل اطب رراق لتمث ررل  1مك ررررات ووة ررعت فر ر الحاة ررنة عل ررت درج ررة حر ر اررة  1 + 95م لم رردة  1اي ررام ا تظه ررر
مستعمرات البكتريا علرت الوسرط الزرعر وترم فحمرها تحرت المجهرر الةرون المركري ورالمرت البكتريرا مرن قبرل
الرردكتور محمررد عمررر مح ر الرردين  /قسررم البكتريولرروج الترراب لقسررم علرروم ارار يررة والتقانررات اراحيانيررة ف ر كليررة

الزراعة

 -5دراسة تأثير الدرجات الحرارية المختلفة علز كفزاءة النيمزاتودا  H. bacteriophoraفزي قتزل افزراد حشزرة
االرضة

استعملت تراكيز النيماتودا  10 ، 10و  10يرقة فعالة  /مل مراء مقطرر ومبيرد الدورسربان  %49تر
5

6

7

سر مررن انترراج رررركة  Dow Elancoبتركيررز  90( %9مررل مبيررد  /لتررر مرراء) والمرراء المقطررر كمعاملررة مقارنررة
حةرر الوسرط الغر ان باللرط  5ررم مرن رقرانق ونررارة الرري اليوكرالبتوا المجفر

و  10مرل مرن محلرول اراكررار

بنسبة  0.4( %4رم مرن اراكرار  10 /مرل مراء مقطرر) فر طبرق بترر قطرره  10سرم معقرم ومربطن بورقرة تررريح
رطب ررة وت رررت ال ررت ح ررين التم ررلي  ،وق ررد اس ررتالدمت  1مك ررررات لك ررل تركي ررز ا اة رري

 90م ررل لك ررل مك رررر م ررن

المعراميت المالتلفررة وترررت الررت حررين تغلغررل المحلررول بالوسررط الغر ان لمرردة تمررل الررت  9سرراعة  ،ونقلررت الررت كررل

مكرر  50عاملة و  50جندياً من افراد ارارةة المؤقلمة وقلييً من التربة وفترات الالرري الممراي وارلرق الطبرق
بالغطاء وتم تغليف بالسيلوفين ونقلت اراطباق الت الحاةنات علت درجرات حر اررة  90و  95و  10و  1 + 15م

كررل علررت حرردة  ،وكانررت اراطبرراق تفحررب يومي راً لحسرراي عرردد اراف رراد الميتررة الررت حررين الحمررول علررت نسرري قتررل
 %100وبعد لت وةعت  50عاملة و  50جندياً االر رهرياً وفحمت وسجل عدد ارافراد الميترة وازيرل ارافرراد
اراحياء المتبقية ولغاية مدة  1ارهر وف حالة الحمول علت نسبة قتل  %100اليل ثيثة رهور را يةا

فرد جديد الت المكررات مححت نسي القتل باراستناد الت معادلة )1295( Abbott
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عدد ارافراد الحية ف المقارنة – عدد ارافراد الحية ف المعاملة
 %لفاعلية المبيد = ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر × 100
عدد اراف ارد الحية ف المقارنة
 -6دراسة كفاءة تراكيز مختلفة من النيماتودا  H. bacteriophoraفي قتزل افزراد حشزرة االرضزة فزي زروف
المختبر لمدة سنة كاملة
لغررر

السنة فقد اجريت

اج رراء التقيرريم الحيررو لفت ررة بقرراء النيمرراتودا فعالررة تحررت الظرررو
ه الدراسة ف ظرو

المالتبر الطبيعية بدون

البينيررة المالتلفررة الرريل فمررول

تحوير اليل جمي ارهر السنة

اس ر ررتعملت تراكي ر ررز النيم ر رراتودا  10 ، 10و  10يرق ر ررة فعال ر ررة  /م ر ررل م ر رراء مقط ر ررر ومبي ر ررد الدروس ر رربان
5

7

6

 %49 Dursbanت س بتركيز  90( %9مل مبيد  /لترر مراء) والمراء المقطرر كمعاملرة مقارنرة حةرر الوسرط
الغر ان ليرةررة واحرردال العرردو بتراكيررز النيمرراتودا المالتلفررة ونقررل افرراد ارارةررة كمررا ومررفت فر الفقررة  5وتررم

حفظ اراطبراق فر ظررو
القتررل  ، %100ولغررر

المالتبرر  ،فحمرت اراطبراق يوميراً لحسراي عردد ارافرراد الميترة الرت حرين حمرول نسربة

تقيرريم مرردة بقرراء المعرراميت المالتلفررة وفعاليتهررا ف ر احرردال القتررل وتقرردير الكفرراءة النسرربية

للقتل اجر احدال عدو مناعية راطباق المعاميت المالتلفة بنقرل  50عاملرة و  50جنردياً فر بدايرة كرل ررهر

وتم الفحب يومياً  ،لتسجيل عدد ارافراد الميتة وازالتها حتت نهاية الرهر  ،واستمرت الدراسة لمدة سنة كاملرة مرن

 9004/4/19ولغاية  9005/4/19مححت نسي القتل استناداً الت معاملة )1295( Abbott
 -7تأثير اليرقات الفعالة للنيماتودا  H. bacteriophoraفي سلوك افراد حشرة االرضة

حةر  10طبقاً بترياً قطر ا  10سم مثقي من احد جوانبها بثقي قطره  0.5سم وتم ربط كل طبقين من

جهررة الثقرري بررانبوي بيسررتيك مالمررب للمرررروبات الغازيررة بطررول  10سررم نرررر ف ر اراطبرراق الوسررط الغ ر ان
المتكررون مررن  5رررم مررن رقررانق ونرررارة الررري اليوكررالبتوا المجفر

مر  10مررل مررن محلررول اراكررار بنسرربة %4

استالدمت ثيل اطباق تمثل ثيل مكررات لكل تركيز مرن المعراميت المالتلفرة  ،ا ترم االر  90مرل مرن محلرول

المعر رراميت الت ر ر رر ررملت عل ر رت تركير ررز النيمر رراتودا  610 ، 510و  710يرقر ررة فعالر ررة  / IJمر ررل مر رراء مقطر ررر ومبير ررد
الدورسرربان  %49ت ر س ر بتركيررز  %9والمرراء المقطررر كمعاملررة مقارنررة وتركررت اراطبرراق كافررة الررت حررين تغلغررل
المحلول بالوسط الغ ان لمدة تمل لت ساعتين  ،اما اراطباق الثانية المربوطة فتحترو علرت الوسرط الغر ان مر
محلررول اراكررار برردون اةررافة  ،ونقلررت  50عاملررة و  50جنرردياً للطبررق ال ر

يحتررو علررت الوسررط الغ ر ان برردون

معاملررة وارلقررت اراطبرراق ورلفررت بالسرريلوفين ووةررعت اراطبرراق ف ر الحاةررنة علررت درجررة ح ر اررة  1 + 10م وتررم

الفحب يومياً وميحظة حركرة ارافرراد برين اراطبراق وسرلوكها مرن حيرل ارانجر اي وارابتعراد والحركرة برين اراطبراق
المعاملررة بالنيمرراتودا وريررر المعاملررة وسررجلت عرردد اراف رراد الميتررة ا تررم الفحررب والمراقبررة الررت حررين مرروت جمي ر

ارافراد  ،وحساي نسي القتل الت مححت استناداً الت معادلة )1295( Abbott

حللررت جمي ر نترران البحررل احمررانياً وفررق التمررميم العررروان الكامررل  C.R.Dبتجربررة عامليررة واعتمررد

االتب ررار اقر ررل فر رررق معن ررو عنر ررد مسر ررتو  0.05لمقارن ررة النتر رران واجر ررر التحلي ررل اراحمر رران باسر ررتعمال البرنر ررام
اراحمان )9001 ، SAS( SAS
النتائج والمناقشة
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 -1تأثير التراكيز المختلفة للنيماتودا  H. bacteriophoraعل نسب قتل عمال وجنزود حشزرة االرضزة تحزت
درجات حرارة مختلفة

لقررد اوةررحت نترران الد ارسررة ان اليرقررات الفعالررة للنيمرراتودا  H. bacteriophoraاثرررت تررأثي اًر كبير اًر فر

احرردال القتررل لعمررال وجنررود حر ررة ارارةررة فر المالتبررر وقررد اثبررت التحليررل اراحمرران وجررود االتيفررات احمررانية
معنويررة ف ر نسرري القتررل لعمررال وجنررود حر ررة ارارةررة اعتمرراداً علررت اراالررتي
التعري

ف ر التركيررز ودرجررة الح ر اررة ومرردة

يتةح مرن الجردول ( )1ان نسربة القترل عنرد درجرة حر اررة  1 + 90م للعمرال والجنرود فر بدايرة المعاملرة
منالفةررة وتررزداد ترردريجياً بزيررادة مرردة التعررري
المنالف

وان التركيررز العررال يكررون اسررر فرر احرردال القتررل مررن التركي ررز

ا يتةح ان نسي القتل اال ت بالتزايد وارارتفا تدريجياً الت ان بلغت  %100للعمال والجنود بعد 14

و  7و  7ايام من المعاملة عند التراكيز  10 ، 10و  10يرقة فعالة  / IJمل مراء مقطرر علرت التروال
5

7

6

وفر

ر ا المجررال وجررد  Danthanarayanaو  )1297( Vitaranaان نسرربة القتررل كانررت  %100الرريل  9-1يوم راً

من معاملة ارارةة  Glyptotermes dilatatusبالنيماتودا  Heterorhabditis DIبتركيز  9000يرقرة فعالرة
 /طبررق بتررر يحتررو علررت  400فرررد مررن ارارةررة وعنررد درجررة حر اررة  99م امررا  Wangوجماعتر ( )9009فقررد
اررراروا الررت ان نسرربة القتررل ليرةررة  Reticulitermes flavipesالمعاملررة بالنيمرراتودا H. bacteriophora

بتركيز  1900يرقة فعالة  /فرد من ارارةة بلغت  %51.2امرا عنرد تركيرز  9000يرقرة فعالرة  /فررد مرن ارارةرة
فقد بلغت  %65.6اليل مدة تعري

 9ايام من المعاملة

يتةرح مررن نترران الد ارسررة ان القتررل الترردريج رافرراد ارارةرة عنررد المعاملررة بالنيمرراتودا يعررود الررت الحاجررة
الررت الوقررت الكرراف راحرردال اراالترراق  ،وومررول اليرقررات الفعالررة للنيمرراتودا الررت جسررم العانررل عررن طريررق الفتحررات
الطبيعية  ،او عن طريق الغ اء  ،ا ان عمال وجنود ارارةة تظهر عليها اع ار

المر

بعد مدة من المعاملة

والمتمثلة ب الالمول وقلة الحركة والتحول الت اللرون اراحمرر القرميرد او الرت اللرون البنر المحمرر ومرن ثرم القترل
وللتأكد من ان القتل نتيجة ارامابة بالنيماتودا تم عزل اليرقات الفعالرة مرن العمرال والجنرود الميترة واثبرات وجود را
داال ررل جث ررل ر ر ه ارافر رراد

ر ر ا يتف ررق مر ر م ررا وج ررده  )1295( Mixب ررأن الحرر ررات المم ررابة بالنيم رراتودا

H.

 bacteriophoraيتغيررر لونهررا الررت اللررون اراحمررر القرميررد ثررم الررت ارارجروان  Brick-red to purpleامررا

 Danthanarayanaو  )1297( Vitaranaفقرد اكرردا ان الحرررات الممررابة بالنيمرراتودا H. bacteriophora
ومنها ارارةة  Glyptotermes dilatatusيتغير لونها الت اللون الورد
يتةرح مررن الجرردول ( )1وجررود انالفرا

فر نسرري القتررل للعمررال والجنرود بتقرردم الررزمن  ،وان نسرري القتررل

تكررون مرتفع ررة ف ر التركي ررز العررال  ،ام ررا بع ررد  20يوم راً م ررن المعاملررة  ،بلغ ررت للعم ررال  %15.17و  %50.90و

 %62.17وللجنررود  %15.50و  %51.09و  %69.16عنررد التراكيررز  610 ، 510و  710يرقررة فعالررة  / IJمررل
مرراء مقطررر علررت الت روال  ،ان اليرقررات الفعالررة للنيمرراتودا تقررل فعاليتهررا ترردريجياً بمرررور الررزمن مررن الرريل انالفررا
نسي القتل للعمال والجنود ارامر ال

قد يعز الت انالفا

نسي كثافة اليرقات الفعالة فر كافرة التراكيرز نتيجرة

للجو  ،او عدم التحمل والموت ف حالة عدم وجود العانل  ،او نتيجرة لنقرل اعرداد مرن اليرقرات الفعالرة مر جثرل
ارافراد الميتة الارج الوسط الغ ان وعلت الررم من لت فان التركيز العال اد الت نسي قتل عالية نوعاً ما بعد

 60و  20يوماً من المعاملة  ،وقد يعز

لت الت وجود اعداد من اليرقات الفعالة الباقية ف التركيرز العرال التر
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تكررون لهررا كفرراءة ف ر احرردال ارامررابة والقتررل وف ر

ر ا المجررال كررر  Hassanainوجماعت ر ( )1985 aان

اليرقات الفعالة للنيماتودا  H. bacteriophoraاستمرت علت قيرد الحيراة مردة  60يومراً مرن المعاملرة ولكرن نسري

القتل كانت  %90-0ليرقات دودة اوراق القطن كما كر  )9009( Ganglerان اليرقات الفعالرة للنيمراتودا H.
 bacteriophoraالت ر تكررون فعالررة ف ر الحركررة والبحررل عررن العانررل سررو

تررنالف

فعاليتهررا بانالفررا

درجررة

الح اررة عن  90م ومستويات اراوكسجين وتنقد فعاليتها واستقرار ا ف حالة انعدام العانل بعد اطيقها

اما عند درجة ح اررة  1 + 95م فيتةح من الجدول ( )1ان لدرجة الح اررة الم كورة انفاً تأثير واةح ف انالفا

نسرري القتررل رافرراد ارارةررة فر بدايررة المعاملررة عنررد مقارنتهررا بدرجررة الحر اررة  1 + 90م  ،ولكررن بررد ت نسرري القتررل

بارارتفا التدريج بتقدم الزمن وقد اال ت نسي القتل بالتزايد وارارتفا الت ان بلغت  %100للعمال والجنرود بعرد
 14يوماً من المعاملة عند التركيز  710يرقة فعالة  /مل ماء مقطر وبعد  91يوماً من المعاملة للتركيرزين  510و
فر

 610يرقة فعالة  /مل ماء مقطر علت التوال

ر ه المجرال كرر  Wangوجماعتر ( )9009ان نسربة القترل

كانررت  %100لكررل مررن نرروع ارارةررة  Reticulitermes flavipesو  Coptotermes formosanusعنررد
معاملتهمرا بالنيمراتودا  H. bacteriophoraبتركيرز  400يرقرة فعالرة  /فررد مرن ارارةرة عنرد درجرة حر اررة  95م
ومردة تعرري

 5ايرام وجرد  Hassanainوجماعتر ( )1985 bعنرد معاملرة حوريرات حرررة الكراروي بالنيمراتودا

 H. bacteriophoraبتركيز  10 × 6يرقة فعالة  /اميب عند درجة ح اررة  1 + 91م ومدة تعرري
4

كانررت نسرربة القتررل  %100ولكررن عنررد الف ر

 7ايرام

التركيررز الررت  110 × 15يرقررة فعالررة  /امرريب كانررت نسرربة القتررل

 %60اما عند معاملة الغ اء بتركيز  10 × 1يرقة فعالة كانت نسبة القتل  %90وان اليرقات الفعالة للنيمراتودا
4

تبقت فعالة ومؤثرة لفترة تزيد علت  10يوماً عند درجة ح اررة  94م
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جدول  . 1نسب القتل المئوية لعمال وجنود حشرة االرضة عند التراكيز المختلفة للنيماتودا  H. bacteriophoraتحت درجات حرارة مختلفة

المعاملة

درجات الحرارة
3 +م
26

تركيز النيماتودا
 516يرقة فعالة
 /مل ماء
مقطر

25
36
35
26

تركيز النيماتودا
 616يرقة فعالة
 /مل ماء
مقطر

25
36
35
26

تركيز النيماتودا
 716يرقة فعالة
 /مل ماء
مقطر

25
36
35
26

مبيد الدورسبان
تركيز %2

25
36
35

3
69.67
()69.27
56.69
()56.69
4.66
()3.30
2.6
()2.6
77.24
()76.96
59.33
()59.21
12.6
()16.26
3.33
()4.66
95.21
()94.34
76.13
()60.95
17.33
()15.64
0.33
()0.33
166
()166
166
()166
166
()166
166
()166

7
06.47
()06.29
67.49
()64.53
9.79
()7.59
2.66
()3.33
166
()166
70.76
()79.72
16.21
()15.17
4.16
()4.66
166
()166
06.57
()06.77
26.04
()10.00
0.09
()0.71
-

14
166
()166
90.46
()96.56
16.49
()16.71
6.66
()6.66
09.49
()07.76
19.57
()17.14
16.66
()11.33
166
()166
23.77
()22.14
12.76
()13.46
-

النسب المئوية للقتل خالل الفترات الزمنية
66
42
21
54.54
()51.7.
37.20
166
(()46.16
()166
36.36
17.64
()46.6
()14.20
15.32
12.6
()16.16
()12.6
74.37
()73.21
53.06
166
()56.55
()166
56.6
22.65
()49.96
()22.14
23.39
16.6
()22.62
()16.6
09.33
()00.16
73.96
()76.22
69.19
31.62
()67.00
()33.57
35.47
17.77
()34.74
()19.39
166
()166
166
166
()166
()166
166
()166
166
()166
-

المختلفة (يوم بعد
63
76.41
()75.95
35.35
()33.32
05.02
()06.54
42.24
()43.24
166
()166
56.90
()57.64
166
()166
166
()166

الرقم بين القوسين يشير ال نسبة القتل للجنود  .والرقم بدون قوس يشير ال نسبة قتل العامالت.
اصغر فرق معنوي لمقارنة تأثير التركيز للشغاالت  6.31وللجنود .6.51

اصغر فرق معنوي لمقارنة تأثير درة الحرارة عل الشغاالت  6.31وللجنود .6.61
اصغر فرق معنوي لمقارنة تأثير الفترات الزمنية عل الشغاالت  16.45وللجنود .0.64

 -عدم وجود عامالت لوصول نسبة القتل ال  %166قبل احداث العدوى الصناعية الشهرية.

المعاملة)
77
166
()166
45.54
()43.16
166
()166
56.43
()54.73
73.26
()73.69
-

06
35.17
()35.56
3.15
()9.52
2.29
()3.31
56.26
()51.62
19.90
()21.60
3.90
()4.31
60.17
()69.16
33.96
()30.53
13.69
()17.09
166
()166
166
()166
166
()166
-

09
65.94
()69.74
90.62
()01.24
166
()166
166
()166

112
07.6
()05.65
166
()166
-
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ك لت يتبين من الجدول ( )1انالفرا

نسري القترل بعرد  20يومراً مرن المعاملرة ا بلغرت للعمرال %1.15

و  %19.92و  %11.96وللجنر ررود  %9.99و  %91.62و  %12.51عنر ررد التراكير ررز  610 ، 510و  710يرقر ررة
فعالررة  / IJمررل مرراء مقطررر علررت الت روال

يتةررح ان النيمرراتودا بكافررة تراكيز ررا تقررل فعاليتهررا ف ر التطفررل واحرردال

ارامررابة فر عمررال وجنررود ارارةررة كلمررا طالررت مرردة التع رري
القتل رافراد حررة ارارةة

ان زيررادة التركيررز يكررون اكثررر كفرراءة ف ر احرردال

ه النتان تتفق م ما وجده  Hassanainوجماعت ( )1985 aعند معاملة يرقرات

دودة اوراق القطن بالنيماتودا  H. bacteriophoraبتركيرز  410 × 6يرقرة فعالرة  /سرندانة عنرد درجرة حر اررة 91
 1 +م ومرردة تعرري

التركيررز الررت  110 × 15يرقررة فعالررة /

 7ايررام كانررت نسرربة القتررل  %100ولكررن عنررد الفر

سندانة كانت نسبة القتل  %60اما عنرد معاملرة الغر اء بتركيرز  10 × 1يرقرة فعالرة  /سرندانة كانرت نسربة القترل
4

 %90وان اليرقات الفعالة للنيماتودا تبقت فعالة ومؤثرة لفترة تزيد علت  10يوماً عند درجة ح اررة  94م

اما عند درجة ح اررة  1 + 10م فيوةح الجدول ( )1قلة فعالية يرقات النيماتودا ف احدال القتل رافراد

حررة ارارةة ا كانت نسبة القتل قليلة جداً ف بداية المعاملة واستمرت بالتزايد التردريج بتقردم الرزمن فر جمير

التراكيز الت ان بلغت  %100بعد  77يوماً من المعاملة عند التركيزين  510و  610يرقة فعالرة  /مرل مراء مقطرر
علررت التروال  ،وبعررد  61يومراً مررن المعاملررة عنررد التركيررز  710يرقررة فعالررة  /مررل مرراء مقطررر ان ارانالفررا

فر

نسي القتل ف التراكيز المالتلفة ليرقات النيماتودا يمكن ان يعز الرت ترأثير درجرة الحر اررة  1 + 10م علرت نرراط

وحركة يرقات النيماتودا ف الومول الرت جسرم العانرل وحردول اراالترراق ومهاجمرة يرقرات النيمراتودا لعانلهرا ارامرر
ال

يتطلي وقتاً اطول لحدول اراالترراق وارامرابة وظهرور اراعر ار

نراط عمال ارارةة العال عند

ه الدرجة  ،ارامر ال

علرت افرراد ارارةرة الممرابة  ،فةريً عرن

يحول دون ومول اليرقات الت جسم العانل اما عرن

مررد فعاليررة النيمرراتودا فر احرردال القتررل بمرررور الررزمن مررن المعاملررة فيتةررح مررن الجرردول ( )1وجررود انالفررا

فر

نسرري القتررل لعمررال وجنررود ارارةررة بتقرردم الررزمن وان التركيررز العررال سرربي ف ر حرردول نسرري قتررل عليررة  ،ا بلغررت

نسري القتررل للعمرال بعررد  20يومراً مررن المعاملرة  %9.99و  %1.92و  %11.09وللجنررود  %1.11و  %4.11و
 %17.29عنررد التراكيررز  610 ، 510و  710يرقررة فعالررة  /مررل مرراء مقطررر علررت الت روال

ر ا يتفررق م ر مررا وجررده

 )1275( Fujiiبررأن نسرربة عاليررة مررن اف رراد ارارةررة  Coptotermes formosanusامرريبت بالنيمرراتودا

S.

 carpocapsaeفر حالررة تالرردير افرراد ارارةررة قبررل المعاملررة بالنيمراتودا ا ان نسرربة ارامررابة تكررون ات عيقررة
عكسية م مستو نراط ارارةرة علرت حرين كرر  Hassanainوجماعتر ( )1985 aعنرد معاملرة يرقرات دودة

اوراق القطن بالنيماتودا  H. bacteriophoraبتركيز  110 × 11.5يرقة فعالة  /سندانة عند درجة ح اررة + 11
 5م كانرت نسرربة القتررل  %9وعنرد نقلهررا الررت درجررة حر اررة  94م ارتفعررت نسرربة القتررل الررت  %44وفر

ر ا المجررال

كررر  Bhatnagarوجماعت ر ( )9004عنررد معاملررة الطررور اليرق ر الثالررل لحرر ررة Maladera insanabilis

بالنيمراتودا  H. bacteriophoraا بلغرت قيمررة  LD50بحردود  14020يرقررة فعالرة  /يرقررة للحرررة تتفررق ر ه
النترران مر نترران  Danthanarayanaو  )1297( Vitaranaاللر ان ارررا ار الررت ان سرربي القةرراء علررت ارارةررة
 Glyptotermes dilatatusبوسرراطة النيمرراتودا  Heterorhabditis DIررو نتيجررة اسررتمرار اليرقررات الفعالررة
للنيماتودا بالتطور والنمو وتحولها الرت بالغرات وانتراج اعرداد كبيررة مرن اليرقرات الفعالرة والروجهرا مرن جثرة ارارةرة
واعادة ارامابة مرة ثانية
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اما عنرد درجرة الحر اررة  1 + 15م فقرد كانرت اراكثرر ترأثي اًر فر تقليرل فعاليرة يرقرات النيمراتودا فر احردال

القتل رافراد ارارةة ف بداية المعاملة ا تميزت بانالفا
كانت اكثر تأثي اًر من التركيز المنالف

نسي القتل ف جمي التراكيز  ،ارا ان التركيرز العرال

 ،وان نسي القترل االر ت بالت ازيرد وارارتفرا تردريجياً الرت ان بلغرت %100

للعمررال وللجنررود بعررد  29يومراً مررن المعاملررة عنررد التركيررز  710يرقررة فعالررة  /مررل مرراء مقطررر وبعررد  119يومراً مررن

المعاملة للتركيزين  510و  610يرقة فعالة  /مل ماء مقطر علت التوال (جدول  )1يتةح من نتان الجدول ان

النيمراتودا  H. bacteriophoraبكافررة تراكيز را ترأثرت ترأثي اًر واةرحاً وكبير اًر بدرجرة الحر اررة  ،ا امترازت بسرررعتها

ف احدال القتل وارتفا نسي القتل ف بداية المعاملرة عنرد درجرة الحر اررة المنالفةرة  1 + 90م وببطرتء حردول

القتل وانالفا

نسي القتل ف بداية المعاملة كلما ارتفعت درجة الح اررة ا كانت نسي القتل ةعيفة وطفيفرة جرداً

ف بداية المعاملة عنرد درجرة حر اررة  1 + 15م فةريً عرن اسرتغراقها وقرت طويرل جرداً لتحقيرق القةراء الترام علرت

افراد ارارةة  ،و ا يعكا مد تأثر يرقات النيماتودا بدرجة الح اررة  ،ومد نجا مكافحة ارارةة ف الحقل

 -9تأثير التراكيز المختلفة للنيماتودا  H. bacteriophoraعل نسزب قتزل عمزال وجنزود حشزرة االرضزة عنزد
روف المختبر لمدة سنة كاملة

اوةحت نتان الدراسة ان اليرقات الفعالة للنيماتودا  H. bacteriophoraاثرت تأثي اًر كبي اًر ف احدال

القتررل لعمررال وجنررود ارارةررة فر درجررة حر اررة المالتبررر  ،وقررد اثبررت التحليررل اراحمرران وجررود االتيفررات احمررانية

معنوية ف نسي القترل للعمرال والجنرود اعتمراداً علرت اراالرتي

فر التركيرز ومردة التعرري

يتةرح مرن الجردول

( )9ان يرقررات النيمرراتودا كانررت ات فعاليررة عاليررة راحرردال القتررل فر افرراد ارارةررة فر بدايررة المعاملررة مررن الرريل
نسرري القتررل العاليررة ارا ان الفعاليررة بررد ت بالتنرراقب الترردريج مر تقرردم الررزمن وان التركيررز العررال اثبررت كفانتر فر
احردال القتررل واسررر مرن التركيررز المررنالف

ا بلغررت نسري القتررل بعررد  14يومراً مررن المعاملررة للعمررال  %26.16و

 %100و  %100وللجن ررود  %24.91و  %100و  %100عن ررد التراكي ررز  10 ، 10و  10يرق ررة فعال ررة / IJ
5

6

7

مررل مرراء مقطررر علررت الترروال  ،وقررد اال ر ت بالت ازيررد وارارتفررا ترردريجياً الررت ان بلغررت  %100بعررد  91يوم راً مررن

المعاملة عند التركيز  510يرقة فعالة  /مل ماء مقطر  ،وقد استمرت نسي القتل بالتناقب التدريج بتقدم الرزمن

 ،ا بلغر ررت نسر رري القتر ررل للعمر ررال بعر ررد  940يوم ر راً مر ررن المعاملر ررة  % 0و  %0.66و  %0.66وللجنر ررود  %0.0و

 %0.11و  %0.66عنررد التراكيررز  610 ، 510و  710يرقررة فعالررة  / IJمررل مرراء مقطررر علررت التروال
علت عدم وجود ا تأثير لليرقات الفعالة بعد

ه الفترة واستمرت نسري القترل بارانالفرا

ر ا يؤكررد

الرت ان ومرلت %0.0

للعمال والجنود بعد  160يوماً من المعاملة

يتةح من الجدول ( )1ان النيماتودا بكافة تراكيز ا تقل فعاليتها ف التطفل واحدال ارامرابة فر عمرال

وجنود ارارةة كلما طالت مردة المعاملرة ا تميرز التركيرز العرال  710يرقرة فعالرة  /مرل مراء مقطرر باحردال القترل

راف رراد ارارةررة بنسرربة واةررحة بعررد  150يومراً مررن المعاملررة بينمررا التركيررز  610يرقررة فعالررة  /مررل مرراء مقطررر بعررد

 190يوماً من المعاملة ولكن التركيز المنالف

 510يرقة فعالة  /مل ماء مقطر بعد  20يوماً مرن المعاملرة فر

ا المجال كر  Amarasingheو  )1221( Hominickان نجا مكافحرة ارارةرة Postelectrotermes

 militarisبوسراطة النيمراتودا  H. bacteriophoraنرات مرن قردرة اليرقرات الفعالرة علرت النمرو والتطرور وتكراثر
البالغر ر ر ر ررات وانت ر ر ر ر رراج اع ر ر ر ر ررداد كبير ر ر ر ر ررة م ر ر ر ر ررن اليرق ر ر ر ر ررات الفعالر ر ر ر ررة داال ر ر ر ر ررل جث ر ر ر ر ررل ارارة ر ر ر ر ررة مم ر ر ر ر ررا ي ر ر ر ر ررؤد ال ر ر ر ر ررت

استم اررية امابة ارارةة  ،وان اعداد اليرقرات الفعالرة المنتجرة ونسربة ارامرابة ترزداد بزيرادة التركيرز ومردة التعرري

امرا

طررول عمررر العمررال (انررال و كررور) فقررد وجررد الجمرران واالرررون ( )9009ان طررول العمررال المعزولررة عررن المسررتعمرة عنررد

درجررة ح ر اررة المالتبررر ورطوبررة التربررة  %5-4يسررتغرق  942-26يومراً وان سررلوكها طبيع ر متمثررل بالعمررل والتغ يررة وبنرراء

ارانفاق
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جدول  . 2نسب القتل المئوية لعمال وجنود حشرة االرضة عند التراكيز المختلفة للنيماتودا  H. bacteriophoraتحت روف المختبر لمدة سنة كاملة
نسب القتل (يوم بعد المعاملة)

المعاملة
تركيز النيماتودا
 516يرقة فعالة /
مل ماء مقطر

( 14نيسان)

( 21مايس)

( 66حزيران)

( 06تموز)

( 126اب)

( 156ايلول)

( 196تشرين اول)

( 216تشرين ثاني)

( 246كانون اول)

06.36
(**)04.23

166
()166

52.59
()51.12

26.73
()24.06

9.32
()9.69

7.6
()6.05

1.33
()2.35

6.6
()6.6

6.6
()6.6

166
()166

-

65.02
()64.65

41.39
()39.29

29.70
()29.20

11.36
()16.04

7.33
()6.66

1.33
()2.6

6.66
()6.33

166
()166

-

91.74
()70.73

50.76
()57.62

47.72
()46.63

25.6
()23.62

16.66
()16.6

4.6
()5.33

6.66
()6.66

166
()166

166
()166

166
()166

166
()166

166
()166

166
()166

166
()166

166
()166

166
()166

1.04

1.70

2.12

2.16

1.91

2.11

1.52

1.75

1.16

1.22

1.13

1.34

1.33

1.41

1.33

6.06

1.16

6.60

2.74

2.53

3.6

2.09

2.56

2.09

2.15

2.47

1.56

تركيز النيماتودا

 616يرقة فعالة /
مل ماء مقطر

تركيز النيماتودا

 716يرقة فعالة /
مل ماء مقطر
مبيد الدورسبان
تركيز %2
* اقل فرق
معنوي للمعاملة
* اقل فرق
معنوي للنوع
* اقل فرق
معنوي للتداخل

-

** الرقم بين القوسين يشير ال نسبة القتل للجنود .
* LSD
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جدول  . 3تأثير التراكيز المختلفة للنيماتودا  H. bacteriophoraعل سلوك ونسب قتل عمال وجنود حشرة االرضة.
المعاملة
تركيز النيماتودا
 516يرقة فعالة

 /مل ماء مقطر
تركيز النيماتودا

 616يرقة فعالة

 /مل ماء مقطر
تركيز النيماتودا

 716يرقة فعالة

 /مل ماء مقطر
مبيد الدورسبان
تركيز %2

* اقل فرق
معنوي للمعاملة
* اقل فرق

معنوي للنوع
* اقل فرق

معنوي للتداخل

نسب القتل (يوم بعد المعاملة)
56
42

3

14

29

1.33
(**)6.66

5.37
()3.37

11.06
()13.79

23.19
()25.17

2.6
()3.33

6.63
()7.42

13.39
()17.02

27.53
()32.16

44.60
()49.54

6.66
()5.33

14.60
()11.69

21.12
()21.39

36.05
()39.46

56.91
()66.14

93.72
()91.50

166
()166

166
()166

166
()166

166
()166

166
()166

166
()166

166
()166

1.6

1.60

2.32

2.52

3.15

3.43

2.56

6.63

1.67

1.47

1.50

1.00

2.17

1.59

1.41

2.30

3.57

4.45

4.95

3.54

3.20

** الرقم بين القوسين يشير ال نسبة القتل للجنود .
* LSD

76

94

35.66
()30.13

61.23
()50.26

97.29
()96.66

73.63
()76.30

07.45
()07.56
166
()166
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يمكن اراستنتاج من اليل دراسة مدة بقاء اليرقات الفعالة لنيماتودا ( H. bacteriophoraجدول  )9ان تحقيق نسربة
قتل  %50او قريباً منها يدل علت استم اررية تأثير اليرقات الفعالة للنيماتودا ف احدال القتل بركل فعال ف افراد ارارةة و ر ا

مرراتم تحقيقر بعررد  60يومراً مررن المعاملررة عنررد التركيرزين  510و  610يرقررة فعالررة  /مررل مرراء مقطررر وبعررد  190يومراً مررن المعاملررة
عنررد التركيررز  710يرقررة فعالررة  /مررل مرراء مقطررر بعررد ر ه المرردد المبينررة انفراً يبررد تررأثير اليرقررات الفعالررة بررالتراج ممررا ينرررأ عنر
انالفرا

نسرري القتررل عررن  %50وعلير يجرري اعرادة المعاملررة بالنيمرراتودا بعررد ر ه الفتررات بحسري التراكيررز مررن اجررل زيررادة نسرري

القتل واستهدا

طوان

ارارةة بركل كامل

 -1تأثير التراكيز المختلفة للنيماتودا  H. bacteriophoraعل سلوك عمال وجنود حشرة االرضة ونسب قتلها

لوحظ من نتان الدراسة ابتعاد افراد ارارةة ف بداية المعاملة ( 10-7ايام من المعاملة) عن الوسط الغ ان المعامل

بالنيماتودا وامتاز سلوكها بالدوران حول الوسط الغ ان المعامرل وارابتعراد والعرودة الرت الطبرق الر

يحترو علرت الوسرط الغر ان

رير المعامل وعدم تقبلها للوسرط الغر ان المعامرل وبعرد ر ه المرحلرة برد ت ارافرراد برالحفر فر الوسرط الغر ان المعامرل والتغر

علي تدريجياً واوةحت نتان الدراسة ان نسي القتل للعمال والجنود ف بداية المعاملرة كانرت منالفةرة جرداً  ،واالر ت بالت ازيرد

تدريجياً بزيادة مدة التعري

وان التركيز العال يكون اسر ف احردال القترل مرن التركيرز المرنالف

(جردول  ، )1ا يتةرح ان

نس رري القت ررل بع ررد  94يومر راً م ررن المعامل ررة فبلغ ررت نس رربة القت ررل للعم ررال  %97.99و  %27.45و  %100وللجن ررود  %96.66و
 %27.50و  %100عنرد التراكيررز  610 ، 510و  710يرقرة فعالررة  / IJمرل مرراء مقطرر علررت التروال

ان ارانالفررا

فر نسرري

القتل ف ارايام المبكرة من المعاملة وتزايد ا بمرور الزمن قد يعز الت سلوت ارابتعاد والتجني رافراد ارارةة ليطباق المعاملة

باليرقررات الفعالر ة ولكررن تغر
القتل حسي تعر

افرراد ارارةررة واقتحررام اراوسرراط الغ انيررة المعاملررة الامررة فر التركيررز العررال ادت الررت ت ازيررد نسرري

افراد ارارةة ليرقات النيماتودا وزيادة الفرب المتاحة لليرقات ف التماا واراالتراق من اليل حركة ارافراد

وحفر ررا ف ر الوسررط الغ ر ان المعامررل اتفقررت ر ه النترران م ر نترران  Wangوجماعترر ( )9009مررن ان نسرربة القتررل ليرةررة

 Reticulitermes flavipesبلغ ررت  %17ال رريل فتر ررة  10يومر راً عن ررد درج ررة حر ر اررة  95م عن ررد رب ررط طبق ررين اح ررد ما معام ررل

بالنيماتودا  H. bacteriophoraبتركيز  1000يرقة فعالة  /فرد مرن ارارةرة مر طبرق االرر بردون معاملرة ووجردوا ان التراكيرز
المرتفعة  110 × 16 – 110 × 4يرقة فعالة كانت طاردة ليرةة الي

التراكيرز الواطنرة  110 × 9 – 110يرقرة فعالرة  /فررد

من ارارةة

اوةحت نتان الدراسة ان افةل تركيز للنيماتودا  H. bacteriophoraف احدال القتل رو  10يرقرة فعالرة  /مرل
7

ماء مقطر ويلي التركيز  610يرقة فعالة  /مل ماء مقطر واقرل نسربة قترل عنرد التركيرز  510يرقرة فعالرة  /مرل مراء مقطرر كمرا
ان للعمال والجنود يمتلكون حساسية متماثلة لليرقات الفعالة للنيماتودا  H. bacteriophoraا اثبت التحليل اراحمان انعردام
اراالتيفات اراحمانية المعنوية بين المتوسطات اراجمالية لنسي القتل
المصادر

العلو  ،سعد عبدالمحسن  1297دراسات تمنيعية وبينية ليرةة ( )Insecta : Isopteraف العراق اطروحة دكتروراه
كلية الزراعة جامعة بغداد

الجم ر رران  ،ارةر ر ر فاة ر ررل والال ر ررد محم ر ررد الع ر ررادل وع ر رردنان ابر ر ر ار يم الس ر ررامران
 Microcerotermes diversusالمعزولررة عررن المسررتعمرة تحررت ظرررو

 9009عم ر ررر ر ر ررغارات حر ر رررة ارارة ر ررة

المالتبررر مجلررة الز ارعررة العراقيررة -114 : )7( 7
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