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تقييم كفاءة عزالت بكتريا  Bacillus thuringiensisالمعزولة من ترب محمية عمى بعض االفات الحشرية في العراق
جاسر محمد جميل

حسام الدين عبداهلل حمد

1

قسم وقاية النبات  -كمية الزراعة – جامعة بغداد

الخالصة

الكممات المفتاحية :

اجريز ززت مسز ززوحات ميدانيز ززة عز ززام  2006-2005لتز ززر سز ززب محا ظز ززات عراقيز ززة مامز ززت التبز ززاين المنز ززا

عز ززز ت  ،بكتيريز ززا  ،تز ززر

وا

الحشرية .

ان ال ريقة الاانية المتضمنة التحفيز بوجزود المازب ازم المعاممزة الح ارريزة فز ا ضزل  .وجزدت البكتريزا Bacillus

ززت ف ز نسززجة التربززة حيززي شززممت ار

جبميززة ز الشززمال وس ز مية ز الوس ز والجنززو وديميززة بززالغر

محمي ز ز ز ز ز ز ز ز ززة  ،ا ز ز ز ز ز ز ز ز ززات  ،وشا ئية وحدائق بالوس لتحري عن البكتريا الممرضة لمحشرات  . Bacillus thuringiensisاظ رت نتائج العزل

لممراسمة :
جاسر محمد جميل
كمي ز ز ززة الز ارع ز ز ززة  /جامع ز ز ززة
بغداد  /العراق

thuringiensis

 20نموذج من مجمزو  39نموذجزا حتزت اي بنسزبة  ، %5112بينمزا ال ريقزة ا ولزا كانزت

بالمرتبززة الاانيززة قززد وجززدت البكتريززا  Bacillus thuringiensisز  13نموذجززا مززن مجمززو  39نموذجززا حتززت
وبنسبة  . %3313اما ال ريقة الاالازة مزم نحتزل عمزا بكتريزا  Bacillus thuringiensisمزن

نماذج ق من مجمو  39نموذجا اي بنسبة .%1513

ل زا ا مزن سزتة

التقي ززيم الحي ززوي لمع ززز ت اظ ززر تف ززوق عزل ززة ا نب ززار

وبغززداد وذي قززار بززالتركيز  106 × 112بززو / /مززل حيززي بمغززت نسززبة القتززل  %5617عمززا حش زرخ ال نفسززائ التززدئية

المحيزرخ  . Tribolium confusumوامززا تقيززيم كفززائخ العززز ت عمززا البعززو

 Cluex pipiens pipiensمقززد

تفوقززت عززز ت محززا ظت ا نبززار والسززميمانية حيززي بمغززت نسززبة القتززل  %9616وبززالتركيز  10 × 112بززو / /مززل.
5

وتقييم العزز ت عمزا دودخ الق زن  Spodoptera littoralisقزد تفوقزت عزز ت ا نبزار وديزالا اذ بمغزت نسزبة القتزل

 %9616بالتركيز  106 × 112بو / /مل.

Efficiency of the bacteria Bacillus thuringiensis isolate from different local soil as bio
insecticides on different insects in Iraq
Hussam Aldin A.M. Salih

Jasser M. Jamil
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ABSTRACT
Soil survey was conducted during the years 2005 and 2006 for seven Iraqi
Governorate representing different climatic and soil stricter for the presence of Bacillus
thuringiensis . The results indicated that the best isolation method was the inhibitor with
thermal treatment 51.2% of total presence bacterial. The total average of bacterial
presence is representing Iraqi soil was 34.5%. The highest presence of bacteria was 50%
for Diala and Baghdad. Mortality eate of the bioassay isolation test showed higher 56.7%
for Anbar , Baghdad for Tribolium confusum concentration 1.2 x 106 spor / ml. The result
of bioassay of Bacillus thuringiensis isolates against Culex pipiems showed mortality
96.9% in Sulimaiyah and Anbar with 1.2 x 105 spor / ml concentration . The bioassay
isolates testing spodoptera littoralis showed mortality rate of 96.6% in Diala and Anbar
with 1.2 x 106 spore / ml.

المقدمة

ان ا ضرار الناتجة من الحشرات ا قتتزادية ت فز

مزن ا نتزاج الكمز بمزا نسزبت  %20-15مزن مجمزو النزاتج الز ارعز والغزذائ

والمواد ال ام الدا مة بالتناعة  ،لذلك ان حماية النبات والحاتل مابعد الحتاد فو التحدي ا كبر الذي تواج
الززا اسززتعمال ال ريقززة الكيمياويززة لمززت م
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الدول  ،لذا لجأت دول العالم

مززن اض زرار الحش زرات .ان ل ززذا المبيززدات الكيمياويززة وج ز ا ززر مززن حيززي تسززبب مززن تمززوي لمبيئززة

وم ا رفا عما تحة ا نسان وحيوانات الداجنة وما تحدا مزن مزل ز التزوازن ال بيعز وتأايرفزا السزمب عمزا ا عزدائ الحيويزة  ،لزذا اتج زت

ا نظار نحو است دام عناتر المقاومة ا حيائية ومن افم ا والت اابتت كفزائخ حظيزت بافتمزام واسز فز بكتريزا Bucillus thuringiensis
 1البحث مستل من اطروحة دكتوراه للباحث الثاين
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والت اتفق الا ا ز ق متز م  B.Tعمي زا والتز انتجزت بتزورخ واسزعة ز العزالم  ،ينزتج من زا تزيغتين ا ولزا تتزألف مزن ا بزوا /والبزروتين

البموري والتيغة الاانية تتألف من البروتين البمزوري قز والزذي يعتبزر اكازر امانزا مزن التزيغة ا ولزا  .امتزازت مستحضزرات  B.Tبالت تز

الدقيق وتدن كمفة ا نتاج وعدم احداا ا تموي بالبيئة و تترك متبقيات ز التربزة و تضزر با عزدائ الحيويزة لكون زا مبيزدات معديزة مت تتزة
تأيرفا وغير سامة لمزواحف والمبائن والبرمائيات (.)1

بمغ عدد الضرو المسجمة تحت نو البكتريزا  B.Tحزوال  82تحزت نزو متزم  Seroverتضزمنت  69نوعزا متزم Serotype

م  13مجموعة تحت المستضزد  .)2( Subantigenicولقمزة المعمومزات المتزو رخ عزن مزدا انتشزار فزذا البكتريزا بالبيئزة العرااقيزة اجريزت فزذا
الدراسة وفد ت الا :

 -1تكوين كرخ عن تواجد بكتريا B.T

التر العراقية.

 -2محاولة الحتول عما عز ت جديدخ لمبكتريا  B.Tمن التر العراقية ذات كفائخ وقتل عالية نوا م تمفة من الحشرات.

المواد وطرائق العمل

المسح واخذ العينات

وا

ا ززذت عينززات تربززة مززن سززب محا ظززات مامززت التبززاين المنززا

ا راض الزراعية لمتأكد من ان لم تستعمل ي ا مستحضرات  BTمن

ززت ف ز نسززجة التربززة مز تززو

ل ا ستفسار من مالك ا ر

الحززذر عنززد ا ززذ عينززات مززن

او الدائرخ الزراعية

تمك المن قة .

ازيمت ال بقة السز حية لمتربزة بعمزق  5-3سزم باسزتعمال سزكين معقمزة ( ن البكتريزا المسزت د ة تتزأار با شزعة زوق البنفسزجية لزذا

يتوق وجودفا

ال بقة الس حية الا عمق  3سم)  .ا ذ  20غم من التربة باسزتعمال ممعقزة معقمزة الزا كزيس نزايمون معقزم احكزم اغ قز مز

تابيت المعمومات التالية عمي  11 :سم من قة الجم  ،بيعة ا ر

وتاريخ ا ذ النموذج  .حفظت العينات بالا جة لحزين ا سزتعمال واجزرائ

عمميزة العزززل وتمززت العشزوائية با ززذ العينززات ( .)3شزممت العينززات محا ظززة السزميمانية حيززي ا ززذت نمزاذج مززن عشزرخ نزواح واقضززية تابعززة ل ززا

مام ت ار

جبمية شمالية اما

محا ظة ا نبار قد جمعت من احد عشرخ قضائ وناحية مامزت تزر رمميزة وسز ية  ،امزا ز محا ظزة ميسزان

قد جمعت من ارب نواح واقضية مامت تربة رسوبية جنوبية  ،ومحا ظة ديالا اربعة نماذج ومحا ظة ذي قار ا اة عينات امزا محا ظزة بابزل

كانت سبعة عينات اما بغداد قد كانت مسة مواق م تمفة من النواح وا قضية.

طرائق عزل البكتريا

اسززتعممت ا اززة ارئززق ز عزززل بكتريززا  B.tمززن نمززاذج التززر  ،ال ريقززة ا ولززا والاانيززة معتمززدخ امززا ال ريقززة الاالاززة ز تجريبيززة

لممقارنة والمفاضمة بين ما  ،وفذا ال رق ف :

الطريقػػة االول ػى  :اعتمززدت عمززا ريقززة ( Ohbaو  )4( )1986 ، Aizawaوالت ز تضززمنت نقززل واحززد غززم مززن كززل نمززوذج تربززة الززا دورق
زجززاج سززعة  250مززل يحتززوي عمززا  10مززل مززائ مق ززر ووضز الززدورق عمززا فززاز ك ربززائ لمززدخ عشزرخ دقززائق  .بعززدفا سززح

المعمزق (الت فيززف  )10-1ووضز

واحززد مززل مززن

ز انبوبزة  Eppendrofوعوممززت ح ارريززا ز حمزام مززائ عمززا درجززة  70م لمزدخ نتززف سززاعة لمززت م

مززن

ا نوا غير المكونة ل بوا ./برد المعمق واجريت عمي سمسمة ت زا يف باسزتعمال المزائ المق زر المعقزم لحزد ت فيزف  ، 10-6اسزتعممت بالتجربزة

ا اة ت ا يف  . 10-6 ، 10-4 ، 10-2نقل  100مايكروليتر من كل ت فيزف الزا ا بزاق بتزري محتويزة عمزا الوسز المغزذي التزم
ا

 ،حفظزت

بززاق ز الحاضززنة عمززا درجززة ح ز اررخ  30م لمززدخ  72سززاعة  ،ب ززذا ال ريقززة يمكززن تميززز بكتريززا  B.tعززن غيرفززا مززن البكتريززا غيززر المكونززة

ل بوا. /

الحشرات المختبرة

شممت التجربة ا تبار القابمية ا مراضية (مدا القتل الن ائ ) لمعز ت الت حتل عمي ا من التزر العراقيزة عمزا يرقزات ا ازة انزوا

من الحشرات تعود الا ا ي رت

م تمفة :

أ -ال نفسززائ التززدئية المحي زرخ  Tribolium confusumرتبززة غمديززة ا جنحززة  Coleopteraتززنفت اعتمززادا عمززا المفتززاف التتززنيف
متحف التاريخ ال بيع  /جامعة بغداد وربيت الحشرات عما دقيق الحن ة  .ا ذت من ا ا وار ال ور اليرقا الاالي.

 -البعززو

 Culex pipiens pipiensزيتيززة انائيززة ا جنحززة  Pipteraا ززذت اليرقززات مززن مع ززد ا م ز ار

التحة ا ذت يرقات ال ور الاالي والراب واجري التقييم عمي ا.
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ج -دودخ اوراق الق ن  Spodoptera littoralisرتبة حرشفية ا جنحة  Lepidopteraحتل من م تبر الحشرات ا قتتادية  /قسزم وقايزة
النبات  /كمية الزراعة  /جامعة بغداد  .اجري ا

الطريقة الثانية :

ريقة ( )5تتميز عن سابقت ا بكون ا

ان زوا الجززنس  Bacillusا

تبار عما يرقات ال ور اليرق الاالي.

تحتاج الا اجزرائ سمسزمة ويمزة مزن الت زا يف  ،كمزا ان زا اكازر امانزا لممشزتغل كون زا تسزتبعد

ززرا وبضززمن ا الممرضززة ل نسززان وذلززك با عتمززاد عمززا انبززات ا ب زوا /ومززن اززم قتززل ال

يززا ال ض زرية بالمعاممززة

الح اررية والت اجريت كالتال  :نقل  015غم من كل نموذج من نماذج التربزة البالغزة  39نموذجزا الزا دورق م رو ز بحجزم  125مزل يحتزوي

 10مل وس المرق المغذي  L. broothالحاوي عما  0125مزول اسزيتات التزوديوم  ،وضزعت الزدوارق ز حاضزنة فز اززخ  250دورخ  /دقيقزة
عم ززا درج ززة حز ز اررخ  30م ولم ززدخ اربع ززة س ززاعات ي ززتم م ززن

ل ززا انب ززات جميز ز ا بز زوا /باسز زتانائ ابز زوا /بكتري ززا  B. thuringiensisو

B.

 sphaericusالت ياب انبات ابواغ ا بفعل التركيز المستعمل مزن اسزتيت التزوديوم .عوممزت العينزات ح ارريزا مباشزرخ عمزا درجزة حز اررخ  80م
لمزدخ ا اززة دقزائق لقتززل جميز ال

يزا ال ضزرية الناتجززة مزن انبززات ا بزوا /با ضزا ة الززا ال
الوس الزرع L. agar

المعمق المعامل ح ارريا ووز عما س

المستعمرات واجريت عممية تنقية لممستعمرات الت اظ ر الفح

الطريقة الثالثة :
وف ز

يززا ال ضزرية الموجززودخ اتز  .نقزل  011مززل مززن

ا باق بتري وحضنت عما درجة  30م لمدخ  48ساعة  ،حتزت بعزدفا

المج ري ان ا  B.tوحفظت بالا جة لحين اجرائ بقية ا

تبارات عمي ا.

ريقززة تجريبيززة شززبي ة بال ريقززة الاانيززة باسززتانائ عززدم اسززتعمال الوس ز المغززذي والماززب اسززتيت التززوديوم وان اج زرائ المعاممززة

الح اررية تمت عما درجة ح اررخ  80م ولمدخ  15دقيقة .
ولتش ي

العز ت استعمل الفح

المج ري لمعز ت الت حتل عمي ا اعتمادا عما وجود ا اة اشكال من البروتين البموري فز انزائ

ال رم نق و مي وكروي نق وانائ ال رم م مكع .
اختبار الكفاءة الحيوية لمعزالت المختمفة

اجري ا تبار الكفائخ ا مراضية لمعز ت الت حتل عمي ا من التر العراقية عما يرقات ا اة انوا من الحشرات تعود لا ازة رتز
حساسيت ا لمبكتريا  B.Tكالتال :

م تمفة تكون معتمدخ

اختبار الكفاءة الحيوية لمعزالت عمى يرقات الخنفساء الصدئية المحيرة Tribolium confusum
نفذت التجربة من الفترخ  2005-10-5ولغاية 2005-11-20

حاضنة عما درجة  25م وعما مزرحمتين باسزتعمال تركيززين مزن

المقززاف البكتيززري فمززا  106 × 112بززو / /غززم مززن الغززذائ و  105 × 112بززو / /غززم مززن الغززذائ .حضززر التركيززز ا ول ب مز  011مززل مززن المقززاف

ا تم ( 107 × 6بو / /مل) م

مسة غرامات من دقيق الحن ة المعقم (عما درجة 606م ولمزدخ امزان سزاعات ز الفزرن) وحضزر التركيزز

الاان باجرائ ت فيف لمقاف ا تم وذلك با ذ  011مل واضزا ت ا  019مزل مزائ مق زر ازم اضزيف  011مزل منز الزا بزق بتزردي يحتزوي عمزا
مسة غرامات من دقيق الحن ة المعقم  ،م المعمق المكون ات من ا بوا /والبروتين البموري م الدقيق بتقميب دا ل غر ة العززل الزا ان

جف  ،نقمت محتويات كل بق الا قارورخ زجاجية معقمة اضيف الي ا  10يرقات ال ور الاالي من يرقات ال نفسائ التدئية المحيرخ  .اغمقت
وفة القارورخ بغ ائ ماق

يسم بزد ول ال زوائ و يسزم لميرقزات بزال رو وضزعت القزوارير ز الحاضزنة عمزا درجزة  25م وا زذت القزرائات

(عدد اليرقات الباقية عما قيد الحياخ) بعد اربعة ايام وسبعة ايام وعشرخ ايام .جربت  39عزلة وبتركيزين وبا اة مكررات لكل تركيز اما المقارنة
قد اضيف الا الدقيق  011مل مائ مق ر بد من المعمق البوغ .

اختبار الكفاءة الحيوية لمعزالت عمى يرقات البعوض Culex pipiens pipiens
نفززذت التجربززة لمفتزرخ  3-14ولغايززة  2006-3-16اجززري ا

عما يرقات بعو

تبززار بتركي ززين فمززا  10 × 112بززو / /مززل و  10 × 112بززو / /مززل
5

عمزر االزي الزا ال اربز بمعزدل عشزرخ يرقزات لكزل دورق سزعة  250مزل وضز

6

يز  50مزل مزائ زال مزن الكمزور اضزيف لز

واحد مل من المعمق البكتيري ا تم ( 10 × 6بزو / /مزل) بالنسزبة لمتركيزز  10 × 112بزو / /مزل و  011مزل بالنسزبة لمتركيزز 10 × 112
5

7

4

بو / /مل)  ،امزا المقارنزة اسزتعمل المزائ ال زال مزن الكمزور بزدون المعمزق البزوغ ا زذت القزرائات بعزد  48 ، 36 ، 24 ، 12سزاعة مز ايقزاف

التغذية لمبعو

ل  24ساعة ا ولا من المعاممة  ،اشتممت التجربة  39عزلة وبتركيزين وبا اة مكررات لكل تركيز (.)6
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اختبار الكفاءة الحيوية لمعزالت عمى يرقات دودة اوراق القطن Spodoptera littoralis

اجريت التجربة لمفترخ مزن  4-2لغايزة  2006-4-11باسزتعمال ريقزة ال بزق المغمزور التز اتبع زا ( )7وبتركيززين فمزا 10 × 112
5

بو / /مل و  106 × 112بو / /مل .ا تيزرت اوراق نبزات ال بزاز الغضزة غيزر المتزابة بالحشزرات وغيزر المعاممزة بزاي مبيزد كيميزاوي  ،غسزمت
جيدا بمائ الحنفية وش فت بالمائ المق ر وتركت لتجف بيعيا بالم تبر ق عت ا وراق و رشت بحيي تغ ز مسزاحة ال بزق اضزيف  011مزل
ز كزل بزق معقزم ورقزة ترشزي وضز عمي زا عشزرخ

من المعمق عما ا وراق المفروشة بال بق  ،تركت لتجزف دا زل غر زة العززل بعزدفا وضز

يرقات بالعمر اليرق الاالي ام نقمت الي ا ا وراق المعاممة اما المقارنة قزد اسزتعمل  011مزل مزائ مق زر قز وبسزتة مكزررات وضزعت ا

بزاق

بالحاتنة عما درجة ح اررخ  25م  ،ا ذت القرائخ بعد  8 ، 5 ، 2ايام م اسزتبدال الغزذائ بزاوراق نبزات ال بزاز غيزر المعاممزة والمغسزولة بالمزائ
المق ر  ،اشتممت التجربة عما  16عزلة وعزلتان قياسيتان فما  Aizawaiو  Kurstakiوبتركيزين وبا اة مكررات لكل تركيز (.)8
التحميل االحصائي

حممت البيانات حس

.)9( 0105

التجار العامميزة وباسزتعمال التتزميم العشزوائ الكامزل كمزا تزم ا تبزار اقزل زرق معنزوي  L.S.Dعمزا مسزتوا

النتائج والمناقشة

تر جمي المحا ظات ولكن عدد العز ت ا تمف تبعا لمموق الجغ ار

اظ رت نتائج وجود البكتريا Bacillus thuringiensis

لممن قة و بيعة التربة والظروف البيئية المحي ة  .اظ رت نتائج العزل ان ال ريقة الاانيزة المتضزمنة اسزتعمال اسزتيت التزوديوم كمازب
البكتريا  B.Tف ا ضل ن ا اكار انتقائيزة ز عززل البكتريزا حيزي وجزدت البكتريزا ز  20نمزوذج مزن مجمزو النمزاذج التز

بزوا/

حتزت والبزالغ

عززددفا  39نمززوذج أي بنسززبة تواجززد  ، %5112بينمززا عزلززت البكتريززا  B.tمززن  13نمززوذج مززن نفززس النمززاذج بال ريقززة ا ولززا أي بنسززبة تواجززد
ز سززتة نمززاذج أي بنسززبة تواجززد  %1513مززن المعززدل العززام  .بعززد تواجززد

 ، % 3313امززا العزززل بال ريقززة الاالاززة مززم نحتززل عمززا البكتريززا ا

البكتريا بال رائق الا اة كانت محا ظت بغداد وديالا بنسبة  %50واقل نسبة لمتواجد

 ،اما المعدل الكم لتواجد البكتريا B.t

محا ظت ا نبار وميسان اذ بمغزت  %25جزدول ()1

التر العراقية كانت ( %3415جدول .)1

جدول ( )1نسبة تواجد البكتريا  B.tفي المواقع التي درست وحسب الطرق المستخدمة في العزل
الطريقة االولى
الموقع

عدد

النماذج
التي

فحصت

الطريقة الثانية

عدد
النماذج
التي

عدد

%

النماذج
التي

الطريقة الثالثة

عدد
النماذج
التي

عدد

%

النماذج
التي

متوسط

عدد
النماذج
التي

النماذج
%

التي

احتوت
Bt

احتوت
Bt
3

3313

9

25

8

3

4

3

75

3

75

4

4218

7

1

4

0

0

0

0

1

6

1513

13

فحصت

%
الكمية

احتوت
Bt
4

4414

9

3715

8

1

4

1

25

1

25

2

1412

2

2815

1

25
3313
3415

فحصت

سميمانية

9

االنبار

8

2

ديالى

4

2

50

بغداد

4

2

50

4

بابل

7

2

2815

7

3

ميسان

4

1

25

4

2

50

ذي قار

3

1

3313

3

2

6616

3

المجموع

39

13

33.3

39

20

5112

39

217

احتوت
Bt
2

2212

3

30

1215

2

25

2

50
50
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واسززتعمل ( )5ال ريقززة الاانيززة الماززب اسززتيت التززوديوم بنسززبة  0125مززول وكانززت ا ب زوا /حساسززة تجززاا اسززتعمال  ،بينمززا اسززتعمل Delucca

وجماعت ( )1981ريقة العزل التقميدية (ال ريقة ا ولا) من مجمو  46373مستعمرخ بكتيرية لمجنس  Bacillusعزلت من التزر ا مريكيزة

ووجد ان  250عزلة ق تعزود لمنزو  . B. thuringiensisكزذلك ز اسزبانيا وجزد  Iriartوجماعتز  1998انز مزن مجمزو  11982مسزتعمرخ
حتت ان  1401مستعمرخ ق كانت  . )11( B.tكذلك

التين من مجمو  1873مستعمرخ بكتيرية ش تت مزرعيا من قبل ( )6عما

ان ززا تعززود لمجززنس  Bacillusوجززدوا ان  79مسززتعمرخ  B.tأي بنسززبة  . %412امززا ( )5قززد وجززدوا ان البكتريززا  B.tموجززودخ مززن اتززل 1115

مسززتعمرخ ز  785نمززوذج باسززتعمال ال ريقززة الاانيززة .امززا ( )12قززد حتززموا عمززا  26عزلززة مززن ح ز
م تمفة با ردن بال ريقة الاانية.

 20نمززوذج تربززة جمعززت مززن منززا ق

اختبار الكفاءة الحيوية لمعزالت عمى يرقات خنفساء الطحين المحيرة Tribolium confusum

مززن م حظززة جززدول ( )2الززذي يوضز مززديات القتززل الن ززائ لمعززز ت الم تبزرخ عمززا يرقززات نفسززائ ال حززين المحيزرخ اتضز ان عززدد

العزز ت التز احزدات نسزبة قتزل مزن  %60-51بزالتركيز ا ول كانزت مسزة عزز ت وفز مجمزو العزز ت التز تكزون عالزة ضزد الحشزرخ عمزا
و ززق مززا جززائ ب ز ( )13اذ اعتبززروا ان أي عزلززة تحقززق نسززبة قتززل  %50ززاكار تعتبززر عالززة .امززا العززز ت الت ز احززدات نسززبة قتززل ()%60-41

بالتركيز ا ول كانت ايضا مسة عز ت وعزلتين بالتركيز الاان ( )105 × 112بزو / /مزل واحزدات اربعزة عزز ت نسزبة قتزل ضزمن المزدا 31

–  % 40بززالتركيز ا ول و سززبعة عززز ت بززالتركيز الاززان مز م حظززة ان جميز العززز ت التز اع ززت نسززبة قتززل اعمززا ز التركيززز الاززان مززن
التركيز ا ول  .تعتبر فزذا النتيجزة مشزجعة اذا مزا قورنزت بالنتزائج التز حتزل عمي زا بزاحاون ا زرون مقزد حققزت العزز ت التز عزل زا Bintio

وجماعتز  1999نسززبة قتززل  %25عمززا يرقززات ال نفسززائ الحمزرائ التززدئية و  %44عمززا يرقززات ال نفسززائ المنشززارية .امززا ( )15قززد وجززدوا ان
عزلززة واحززدخ مززن ضززمن العززز ت الت ز جمعززت مززن اقمززيم  Hebeiز التززين اع ززت نسززبة قتززل وتززمت  %100عمززا احززدا حش زرات غمديززة

ا جنحة بعد ( )14-7يوم من المعاممة

حين لم تكن فذا العزلة عالة عما حشرات رتبة حرشفية ا جنحة .

جدول ( )2مديات القتل النهائي لجميع العزالت المحمية البالغة  39عزلة ولتركيزين مختمفين عمى يرقات الخنفساء الصدئية المحيرة
المدى المئوي لمقتل

التركيز  116 × 1.2بوغ  /غم غذاء
عدد العزالت

رمز العزلة

111-61

0

61-51

5

51-41

5

BA3-2 ، BA 1-1

41-31

4

DE-2 , DE-3,
SL6-3 , SL5-2

 31فما دون

25

باق العز ت

بوغ  /غم غذاء لمتركيز 115 × 1.2
رمز العزلة

عدد العزالت
0

NA2-2 ، BA 1-2

AN8-2 ، AN 1-2

0

AN 1-1

NA 2-1 ، BB 4-1
2

BB4-1, AN8-3

ANB-3

ديالى DE

سميمانية  SLبابل  BBبغداد BA

7

BA-1 , NA2-1
 +العز ت ال مس ا عما مدا
القتل

باق العز ت
انبار AN

ناصرية NA

شكمت العزز ت ال مسزة التز احزدات معزدل قتزل ضزمن المزدا  %60-51بزالتركيز ا ول ( )106 × 112بزو / /مزل نسزبة  %1218مزن مجمزو

العززز ت المحميززة المتمي ززخ البززالغ عززددفا  39عزلززة وكانززت نفززس النسززبة يمززا ي ز

المززدا ( %)50-41بززالتركيز ا ول ونسززبة  %511بززالتركيز

الاززان ( )105 × 112بززو / /مززل  .امززا نسززبة العززز ت التز حققززت معززدل قتززل ضززمن المززدا  %40-31بززالتركيز ( )10 × 112كانززت %1012
6
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ونسبة  %1719بزالتركيز ( )105 × 112بينمزا شزكمت العزز ت التز حققزت معزد ت قتزل  %30مزا دون نسزبة  %6411بزالتركيز ()106 × 112

ونسبة  %7619بالتركيز (.10 × 112

اختبار الكفاءة الحيوية لمعزالت عمى يرقات البعوض Culex pipieus pipiens

مززديات القتززل الن ززائ لمعززز ت ،قززد تبززين ان العززز ت والت ز حققززت قتززل ضززمن مززدا (%)100-91

الجززدول ( )3يوض ز احتسززا

بالتركيز ( )106 × 112كانت ا اة عز ت  ،وحققت ا اة عز ت ا را نسبة قتل ضمن المدا ( )%90-81بزالتركيز ( )106 × 112وعزلتزان
حققزت نسزبة قتزل  %80-71وا ازة عززز ت  %70-61وعزلزة واحزدخ اع زت نسزبة قتززل  %60-51وحزوال  27عزلزة دون  . %50ز د ارسززة

لمباحي ()16

انكو من

ل اجرائ ا تبار اول لامانية عز ت محمية عما حشرخ تعود لرتبة انائية ا جنحة وجد ا اة عز ت عالة بنس

قتززل  %6211 ، %8613و  . %2517بينمززا وجززد  Maldinadoوجماعت ز  )1999مززن ز ل ا تبززار  96عزلززة محميززة ان ززا حققززت نسززبة قتززل

تجاوزت  %60عما يرقات البعو
يمكن اعتبار العزلة الت

تعود الا رت

ا را.

 Adeis agypiyacaلكن ا احدات نسبة قتل  %100-0عما حشرخ  Trichplusia uiوفذا يعن ان

تحقق عالية تجاا حشرخ معينة ان ا غير جيدخ قد تكون عالزة بكفزائخ عاليزة عمزا حشزرخ او مجموعزة حشزرات ا زرا

جدول ( )3مديات القتل النهائي لجميع العزالت المحمية البالغ عددها  39عزلة عمى يرقات البعوض وبكال التركيزين
التركيز  116 × 1.2بوغ  /غم غذاء

المدى المئوي لمقتل

بوغ  /غم غذاء لمتركيز 114 × 1.2

عدد العزالت

رمز العزلة
SL6-3,DE4-1,
AN4-2
SL6-2,DE4-2,
AN4-1
BB7-1,AN8-3
BA1-2,AN1-1
AN1-2
NA1-2

2

باق العز ت

31

91-111

3

91-81

3

81-71

2

71-61

3

61-51

1

 51فما دون

27
 DEديالى

 ANاالنبار

 NAناصرية

امززا النسززبة المئويززة لمعززز ت قززد شززكمت العززز ت التز حققززت نسز

عدد العزالت

رمز العزلة

1

AN4-2

3

SL6-3,DE4-1,
DE4-2
AN4-1

2

SL6-2,AN8-3
AN1-1,AN1-2
باق العز ت

1

 BAبغداد سميمانية  SLبايل BB

قتززل ضززمن المززدا ( )%100-91بززالتركيز ( )105 × 112نسززبة  %717مززن

مجمو العز ت الم تبرخ البالغ عددفا  39عزلة ونسبة  %213بالتركيز ( )10 × 112وشكمت نسبة  %717بالتركيز ا ول ونسبة  513بالتركيز
4

ز المززدا ( %)70-61وشززكمت العززز ت الت ز حققززت معززد ت قتززل ضززمن المززدا ( %)60-51بززالتركيز ا ول ونسززبة  %213بززالتركيز

الاززان

الاان بنسبة  .%513اما العزز ت التز حققزت معزد ت قتزل  %50مزا دون قزد شزكمت نسزبة  %6912بزالتركيز ا ول ونسزبة  %7912بزالتركيز

الاان .

اختبار الكفاءة الحيوية لمجموع العزالت عمى يرقات دودة ورق القطن
ا

يوض جدول ( )4احتسا

مديات القتل لمعز ت المحمية البالغة  16عزلة وعزلتين متباينتين فمزا  Kurstakiو  . Aizawaiاجزري

تبار الحيوي ل ا عما دودخ ورق الق ن واتضز ان ا ازة عزز ت فز ديزالا او ديزالا  2وناتزرية  1حققزت معزد ت قتزل عاليزة جزدا ضزمن

المدا ا ول  %10-91بالتركيز ا ول ( )10 × 112بو / /مل بينما لم تحقق أي من العز ت معد ت قتل ضمن المزديين ا ول والازان عنزد
6

التركيز الاان ( )105 × 112بو / /مل

حين حققت العز ت الا اة الت اع ت اعما معزد ت قتزل بزالتركيز ا ول ( )106 × 112معزد ت

قتززل ضززمن المززدا الاالززي  %80-71بززالتركيز الاززان ( )105 × 112بززو / /مززل وفززو نفززس معززدل القتززل الززذي حققت ز العزلززة انبززار  8و  3لكززن

بالتركيز ا ول ( )106 × 112بزو / /مزل وحققزت از ي عزز ت فمزا  )2-1( NAو  )2-7( BBو  )3-3( BBمعزد ت قتزل متوسز ة ضزمن
المدا الراب  ، %70-61اما معد ت القتل ضمن المدا ال امس  %60-51قد حققت العز ت ناتزرية  2-2وناتزرية  1-8وميسزان 2-1
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ضززمن التركيززز ا ول ( 106 × 112بززو / )/مززل والع ززلتين انبززار  8-3وبابززل  7-2ضززمن التركيززز الاززان ( )105 × 112بززو / /مززل  ،امززا بززاق
العز ت قد كانت معد ت القتل بين  %4513 – 313أي دون  %50وشممت مسة عز ت
التركيز ( )105 × 112بو / /مل وكما موض

التركيزز ( )106 × 112بزو / /مزل و  11عزلزة

الجدول . 4

جدول ( )4مديات القتل النهائي لمجموع  16عزلة محمية مع عزلتين قياسيتين (لممقارنة) مختبرة عمى دودة اوراق القطن
المدى المئوي لمقتل

بوغ  /غم غذاء لمتركيز 114 × 1.2

التركيز  116 × 1.2بوغ  /غم غذاء

عدد العزالت

عدد العزالت

رمز العزلة
DE2-3,DE1-2,
NA2-1
Aizawai, DE3-2,

0
3

NA2-1,DE2-3,
DE1-2

0

Aizawai

2

BB7-2,AN8-3

11

باق العز ت

91-111

3

91-81

1

81-71

1

AN8-3

71-61

3

61-51

3

فما دون 51

5

BB7-2, BB3-3
AN1-2
NA8-1,AM1-2
Kurstaki , NA2-2
باق العز ت

 DEديالى

 ANاالنبار

 NAناصرية

رمز العزلة

0

 BAبغداد

 BBبابل

جائت النتائج متوا قة م النتائج الت حتمت عمي ا ( )18عندما حتمت عما ا ي عز ت لمز  B.tبنسز

قتزل ( 96 ، 98و  %)95بزالتركيز

( )106 × 016بززو / /مززل عنززد درجززة ح ز اررخ  30م عمززا يرقززات دودخ البنجززر السززكري  . Exiguaومززن م حظززة معززد ت القتززل الت ز حقق مززا

الضربين القياسزيين  Kurstakiو  Aizawaiوالتز بمغزت  %5616بزالتركيز ا ول و  %30ز التركيزز الازان بالنسزبة لمضزر  Kurstakiو

 %9616بالتركيز ا ول و %6616
قد تفوقت عما الضرو القياسية.

التركيز الاان لمضر  aizawaiونجد ان العز ت الا اة انبار ( )2-1وديالا ( )3-2وديالا ()2-1

اما مديات القتل قد شكمت العز ت الت حققت قتل ضمن المزدا  %100-91بنسزبة  %1817مزن مجمزو العزز ت الم تبزرخ والبزالغ

عددفا  16بزالتركيز  106 × 112بزو / /مزل ونسزبة تزفر %بزالتركيز  105 × 112بزو / /مزل  ،فزذا النسزبة تعتبزر اقزل ممزا وجزدا (Fernando

وجماعت  )2003عندما اجرا تقييم حيوي لمجمو  3408عزلة محمية عما يرقات حرشفية ا جنحة  S. frugiperdaوجد ان  %63من فزذا
العززز ت حققززت مززدا قتززل مززن  %100-91ولكن ززا نسززبة اعمززا ممززا وجززدا ( Arangoوجماعتز  )2002 ،اذ وجززد ان  32عزلززة قز

مجمو  1100عزلة محمية حتموا عمي ا من التر الكولومبية عند اجرائ م ا

تبار الحيوي ل ا عما نفس الحشرخ.

عالززة مززن

المصادر

الراوي  ،اش محمود وعبدالعزيز محمد مف اهلل .1980 .تتميم وتحميل التجار الزراعية  ،و ازرخ التعميم العال والبحي العمم  ،جامعة
الموتل  ،م اب ماسسة دار الكت

محمد عم

لم باعة والنشر  304 .تفحة.

 ،ج ينة ادريس .2000 .المكا حة الحيوية لدودخ البنجر السكري  Spodoptera exiguaباست دام البكتريا Bacillus

 ، thuringiensisا روحة دكتوراا  ،قسم وقاية النبات .كمية الزراعة والغابات  .جامعة الموتل.

Arango , J.A. ; M. Romero and S. Orduz . 2002. Diversity of Bacillus thuring strain Colombia with insticidal
activity against Spodoptera frugipersa. J. Applied Microbiology. Vol. 92 , P. 466.
Bajwa , W.I and M. Kogan . 2001. Bacillus thuringiensis based biological control of insect pests. National
IPM. Network Email : bajwa@bbc.orst.edu. Bajwakogan 2001. B.t. based biological control . htm.
Bernito , P.A., S.A. Emesto , C.F.C. Alfousa , M.I. Maria , J.C. Luis , M.R. Lilia and A.N. Reyes. 1999 .
Isolation and characterization of Mexican Bacillus thuringiensis strains toxic against Tribolium
castaneum and Oryzaephily surinamensis Biotechnology of B.t. , Eds. Yu Zniu , Sunming and Liu
Ziduo. Science Press , Beijing , vol. 3 : 21-25.
220

) 2141 ( – ) 2 (  ) العدد41 ( مجلة جامعة تكريت للعلوم الزراعية المجلد
ISSN-1813-1646

Dai , L., X. Wang , G. Zhang . 1994. Studies on the ecological distribution of Bacillus thuringiensis in forst
of China wei shen Wixne bao 34 (6) : 449-456.
Delucca , A.I. ; J.G. Simonson and A.D. Larson. 1981. Bacillus thuringiensis distribution in soil of the
United States. Can. J. Microbial. 27 (9) : 865-870.
Dulmage , H.D. ; O.P. Boening ; C.S. Rehnborg and D.G. Hansen . 1971. A proposed standardized bioassay
for formulation of Bacillus thuringiensis based the international Unit. J. Invertbr. Pathol. 81 : 240-245.
Feng Shu Liang , Fan Xinhua , Wang Rongyand and Hu Ming Jum . 1999. A new isolate HBF-1 of Bacillus
thuringiensis with a larvividal activity for scarabacted beetles Anomala exoleta and A. corpulenta.
Biotechnology of Bacillus thuringiensis , Sci. Press , Beijing , vol. 3 : 49.
Fernando , H. Valicente , R. Marlitou ; R. Barreto . 2003. Bacillus thuringiensis survey in Brazil :
geographical distribution and insecticidal activity against Spodoptera frugiperda. Neotrop Entomol Vol.
32 , No. 4 , Londerina.
Franchou , E. and I. Thiery . 1997. Identification , isolation , culture and preservation of Entomopathogenic
bacteria in : Manual of techniques insect pathology . Academic Press. 54-77.
Hossain , M.A. ; S. Ahmed and S. Hgue . 1997. Abundance and distribution of Bacillus thuringiensis in the
Agricultural soil of Bangladesh . J. Invrtbr. Pathol. 70 : 221-225.
Iriarte , J. ; Y. Bel ; M.D. Fernandis and D. Caballero . 1998. Environmental distribution and diversty of
Bacillus thuringiensis in Spain . Systamtic and Appl. Microbial . Vol. 21 (1) : 97-106.
Lecadet , M. ; M. Franchon ; S. Laurent and I. Thiery . 1999. Updating the H-anti –gen classification and
Bacillus thuringiensis . Journal of Applied Microbiology . 86 : 660-672.
Maldonado – Blanco, M.G. , D.I. Monsivais , C. Padilla , R. Tamez – Guerra and L.J. Gaian-Wong. 1999.
Isolation and evaluation of Bacillus thuringiensis from soil against Trichoplusia ni and Aedes aegypti in
Maxico. Biotechnology of B.t. Eds. Yu Zniu , Sunming and Lin Zidno. Science press , Beijing vol. 3 :
35-39.
Micheal , R.McGuire , J.G. Luis , T.G. Batricia . 1996. Bacteria Bioassay of Bacillus thuringiensis against
Lepidoptera Larvae in Mannual of Techniques in insect pathology . Lawrence . A Lacey ch. 3 : 93.
Obeidat , M. Hassawi , D. Ghabeish . 2004. Characterization of Bacillus thuringiensis strains from Jordan
and their toxicity to the Lepidoptera , Ephestia Kuheniella. African Jornal of Biotechnology , vol. 3 (11)
222-226.
Ohba , M. and K. Aizawa . 1986. Distribution of Bacillus thuringiensis in soils of Japan. J. Invertbr. Pathol.
47 : 277-282.
Paglietti , B., M. Mura , G. Scarpellieni , A. Satta and R. Prota. 1996. Isolation and characterization of
Bacillus thuringiensis strains from Angola Biotechnologia Aplicada Elfos Scienties , vol. 13 , No. 2 :
45-60.
Travers , R.S.P., P.A. W. Martin and C.F. Reichelderfer. 1987. Selective process for efficient isolation of
soil. Bacillus sp. Appl. Environ. Microbiol. 53 : 1263-1266.

221

