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  تأثيرات ثالث من عوامل المكافحة اإلحيائية على خنفساء الحبوب الشعرية
 Trogoderma granarium (Everts) (Coleoptera : Dermastidae) 
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   كلية الزراعة والغابات
   جامعة الموصل
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  الملخص 

في الجزء االول من هذه الدراسة تم تعريض بيض خنفساء الخابرا لبذور الذرة الـصفراء معاملـة                 

 Trichoderma والفطــرين Bacillus thuringiensis (Berliner)بتراكيــز مختلفــة مــن العــصية 

harizanum (Rifia) و Beauveria bassiana (Vuill) ضــد حــشرة خنفــساء الحبــوب الــشعرية 

Trogoderma granarium (Everts) المرباة على بذور الذرة الصفراء وأظهرت النتائج وجود تأثيرات 

فعالة في قتل أطوار الحشرة عن طريق تغطيس البذور في المعلقـات الجرثوميـة للعوامـل اإلحيائيـة                  

مل كانت األفضل في إحداث نـسب قتـل         / بوغ 510×4 و   610×2  و 610×2وجد أن التراكيز  . المذكورة

خالل مدة أسبوع واحد وأسبوعين من المعاملة       % 92.6 و   88 ،   92.5عالية ألطوار الحشرة حيث بلغت      

  .بالبكتريا والفطرين على التوالي

في الجزء الثاني من هذه الدراسة تمت معاملة ثالثة أنواع من األكياس المستخدمة في حفظ البـذور                 

يز المذكورة حيث وفرت حماية من اإلصابة بالحشرة لمدة ستة أشهر مقارنة باألكياس غير المعاملة               بالتراك

 مع وجود فروق معنوية في تأثير اسـتخدام         (P.V.C)وتبين أن أفضل األكياس هي البولي فينايل كلورايد         

ذور الذرة الـصفراء    كل من البكتريا والفطرين كعوامل حياتية في مقاومة خنفساء الحبوب الشعرية على ب            

  .المخزونة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 
In the first part of this study the Khapra Beetle eggs were impacted to the corn seeds 

that treated with concentration 2×106 spore/ml of Bacillus thuringiensis (Berliner) and 
2×106 spore/ml of Trichoderma harizanum (Rifia) and 4×105 spore/ml of Beauveria 
bassiana (Vuill), they were highly effective, the mortality percentages of this insect were 
92.5, 88 and 92.6% respectively. 

In the second part of this study three kinds of sacks were treated with the same 
concentrations of the forenamed agents, the results showed that these agents can protect 
the corn seeds foon infestation by this insect for six months compared with that of 
untreated ones and the P.C.V. sack is the best. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

 من اآلفات الرئيسة للحبـوب والبـذور   Trogoderma granariumتعد خنفساء الحبوب الشعرية 

المخزونة في كثير من دول العالم ، إذ انها توجد في مخازن الحبوب والبذور مجتمعة مـع غيرهـا مـن           

افس الطحين إضافة إلى إصابتها حبوب المحاصيل النجيلية والزيتية وأنواع          الحشرات كأنواع السوس وخن   

أن هـذه   ) 2002العراقي،  (وقد ذكر   ). 1983العزاوي ومهدي،   (أخرى من المنتجات الغذائية المخزونة      

الحشرة من أعقد الحشرات المخزنية ومن أكثرها مقاومة للظروف البيئية الصعبة والمبيدات فـي بعـض                

 شهراً بدون غذاء أو في حالة سبات طويل لحين          23لك ألن يرقاتها لها القدرة على البقاء لمدة         األحيان وذ 

  .توفر الغذاء

تتعرض حشرات المواد المخزونة للعدوى بأنواع مختلفـة مـن المـسببات المرضـية كالبكتريـا                

ـ            تخدامها فـي   والفايروسات والفطريات والبدائيات ولوجود التخصص النوعي في هذه المسببات يمكن اس

  ).2000بروس وآخرون، (تقليل الكثافة العددية للحشرات المراد مكافحتها 

 البلورية من أهم المسببات المرضية للحشرات وتتـصف  Bacillus thuringiensisتعد العصية 

بتأثيراتها السامة التي قد تدوم عدة أشهر ، لذا فان معاملة المواد والبذور بها سطحياً تـوفر حمايـة مـن                     

  ).1994جفير وادموك ، (اإلصابات الحشرية 

 ساللة  90 وما زال يستخدم على نطاق واسع وهناك         1870استخدم هذا النوع من البكتريا منذ عام        

 (Ferron, 1978)وقد أشار الباحثون  . (Roberts, 1981)منها تستخدم في مكافحة الحشرات االقتصادية 
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ن هذه البكتريا تصيب الحشرات بعد دخولها إلـى القنـاة    إلى أ(Jassim, 1984) و (Deacan, 1983)و 

 الذي يعمـل علـى تمزيـق    B-endotoxin. bالهضمية الوسطى إذ تبدأ باالنشطار وإفراز السم الداخلي 

  .الغالف المبطن للقناة الهضمية الوسطى

كما استخدمـت الفطريـات مـن زمـن بعيـد في مكافحـة الحـشـرات فقــد استـخــدم              

 نـوع من الحـشـرات  100 في مكافحـة أكثر من 1890 منـذ عـام Beauveria bassianaالفطـر 

الحشرة فقد وجـد    ) كيوتكل(، ويحـدث الفطـر اإلصابـة عن طريق جليـد        ) 2000بروس وآخرون،   (

أن الفطر يثبت أبواغه أوالً على جدار جسم الحشرة الخارجي ثم ينمو ويفـرز              ) 1989جاسم وآخرون،   (

 (Deacon, 1983) التي تحلل جليد الحشرة مما يـؤدي إلـى موتهـا ، وقـد درس      Beauvericinمادة 

  . التركيب الكيمياوي لهذا السم(Jassim, 1984)و

فقـد  % 100 وبعد أن أعطى في المختبر نسبة قتل بلغـت  Trichoderma harizanumأما الفطر 

اماً مزدوجـاً فـي مكافحـة الفطـر          عندما استخدم استخد   1984جرب ألول مرة حقلياً في بريطانيا عام        

 .Scolytus sp والحـشرات الناقلـة لـه    Ceratocystis ulmiالمسبـب لمرض تدهور أشجار الـدردار  

(Jassim, 1984) إذ يعمل هذا الفطر على تحلل عضالت جسم اليرقة مما يجعلها غير قادرة على القيـام ،

  .(Jassim et al., 1990b)لي موتها بالفعاليـات الحيوية من حركـة وتغذيـة وتنفـس وبالتا

.  في مكافحة عدد من الحشرات الحقلية والمخزنيـة B. thuringiensisفي العراق استخدمت بكتريا 

 في الحقل حيث بلغت نـسبة  Dasyneura perrisiaووجد أنها فعالة جداً في مكافحة ذبابة أوراق الزيتون

 Ephestia فعالة جداً ضـد حـشرة عثـة التـين     ، كما أنها أيضاً) 1988جاسم وآخرون، % (98القتل 

cautella      مل مع توفير   / بوغ 510×3عند معاملة التمور المخزونة بتركيز      % 98.9 حيث بلغت نسبة القتل

  ).1992عبداهللا، (حماية لها من اإلصابة بالحشرة لمدة ستة أشهر 

  

  مواد وطرق العمل

 المرباة على بذور الـذرة  T. granarium تم الحصول على أجيال مختبرية لحشرة خنفساء الشعرية

سـم تحتـوي    )10×7( زوجاً من الحشرة ووضعت في علب بالستيكية         20الصفراء صنف نيليوم ، عزل      

% 5±70م ورطوبة نـسبية     °30على بذور ذرة صفراء من الصنف المذكور ، حفظت عند درجة حرارة             

  .بذرة بالمجهر بعد مدة ثالثة أيامحسبت النسبة المئوية إلصابة البذور بالحشرة من خالل فحص 

 Nutrient Agar على الوسط الغذائي االكار المغـذي   B. thuringiensisتمت عملية تنمية بكتريا 

   أيـام ثـم أعـّدت التراكيـز         7م لمـدة    °30في أطبـاق بتـري معقمـة وحـضنت بدرجـة حـرارة              

 البكتريـا لغـرض   مل مـن معلـق أبـواغ   /بوغ ) 410×1 و 510×1 و 510×2 و 610×1 و  610×2( 

  .استخدامها الحقاً
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 بشكل نقي على الوسط الزراعي T. harizanum و B. bassianaكما تمت تنمية كل من الفطرين 

م لمدة أسـبوع وأعـّدت التراكيـز        °25 وحضنت بدرجة حرارة     PDAوسط آكار البطاطا والدكستروز     

 في حيـن B. bassianaر مـل من معلـق أبـواغ الفطـ/ بوغ410×1 و 510×2 و 510×3 و 510×4

مل من معلــق أبــواغ      / بوغ 410×1 و   510×1 و   510×2 و   610×1 و   610×2اعتمـدت التركيـز   

  ، وقــد حـضـرت التراكيــز البكتيــرية والفطريـة حـسـب طريقــة              .harizanum Tالفطر  

(Cantwell  and George, 1974) .  

لفة على يرقات خنفساء الحبوب الشعرية تم       لدراسة تأثير كل من البكتريا والفطرين بتراكيزها المخت       

 بـذرة   50وبواقع  ( بذرة سليمة خالية من اإلصابة بالحشرة في كل تركيز وبأربعة مكررات             200تغطيس  

ولمدة عشر دقائق ، ثم وّزعت البذور في أطباق بتري حاوية على ورق ترشـيح معقـم ثـم                   ) لكل مكرر 

رة ثم غطيت بقطعة من قماش الملمـل لمنـع خـروج     بيضة وبواقع بيضة واحدة على كل بذ50أضيفت  

اليرقات الفاقسة عن البيض ، أما التجربة الضابطة فتم تغطيس البذور في الماء المقطر المعقم لمدة عـشر                  

، فحـصت   % 5±70م ورطوبـة    °30تركت المعامالت في حاضنة التربية عند درجـة حـرارة           . دقائق

عدد البيض الفاقس وعدد اليرقات الميتة لتقدير نسبة الموت          ساعة ولمدة أسبوعين لحساب      24األطباق كل   

دونت أعداد اليرقات الميتة ونسبة الفقس  . (Abbot, 1925)وقد عّدلت نسبب الموت حسب معادلة آبوت 

في جداول خاصة وحللت باستخدام التصميم العشوائي الكامل وقورنت المتوسطات باختبـار أقـل فـرق                

 أن موت اليرقات كان بفعل المسببات المرضية تم إعـادة عـزل المـسببات               وللتأكد من . L.S.Dمعنوي  

  .المرضية منها وتشخيصها مختبرياً

لدراسة تأثير معاملة أنواع مختلفة من األكياس بمعلقات أبواغ البكتريا والفطرين ألجل وقاية البذور              

دام ثالثة أنواع من األكياس هي      المخزونة فيها من اإلصابة بحشرة خنفساء الحبوب الشعرية ، فقد تم استخ           

سـم وأجريـت المعـامالت بغمـر        )15×10( بأبعاد   (P.V.C)قماش قطني وجوت وبولي فينايل كلورايد       

األكياس في المعلقات البكتيرية والفطرية لمدة عشر دقائق بينما استخدم الماء للمقارنة ، تركت األكيـاس                

 من بذور الذرة الصفراء السليمة في كل كـيس           بذرة 100وضعت  . لمدة ثالث ساعات في المختبر لتجف     

وحفظت األكياس في أقداح بالستيكية بواقع كيس واحد لكل قدح وأدخل مع الكيس ثالثة أزواج من الطور                 

 بيضات على كل كيس مـن الخـارج وتـم       10الكامل لحشرة خنفساء الحبوب الشعرية إضافة إلى وضع         

له بالقلم األحمر ، فحصت األكياس شهرياً لمعرفـة نـسبة           تعيين موقع البيض على الكيس برسم دائرة حو       

  .الفقس وعدد اليرقات الحية والميتة وعدد الحشرات الكاملة داخل وخارج الكيس

  

  النتائج والمناقشة

أن أعلى نسبة قتل ليرقات خنفساء الحبوب الشعرية المعرضة للبذور المعاملة           ) 1(يتضح من الشكل    

بعد أسبوع من المعاملة في حين ظهرت       % 92.5مل حيث بلغت    / بوغ 610×2 بالبكتريا كانت عند التركيز   



12  ..…تأثيرات ثالث من عوامل المكافحة اإلحيائية  

0
20
40
60
80

100

1 2 3 4 5 6
نسبة الفقس

النسبة المئوية للقتل المصححة

1×410  1×510   2×510   1×610   2×610  

، وأظهـرت  %20مقارنة مع التجربة الـضابطة     % 75مل بلغت   / بوغ 410×1أقل نسبة قتل عند التركيز      

نتائج التحليل اإلحصائي وجود فروق معنوية في نسب القتل بين التراكيز المختلفة للبكتريا مـع معاملـة                 

  .التجربة الضابطة ، في حين لم تظهر فروق معنوية بين المعامالت

  

  

  

  

  

  
 في يرقات خنفساء B. thuringiensisراء بعصية تأثير معاملة بذور الذرة الصف : 1الشكل 

  .الحبوب الشعرية بعد أسبوع من المعاملة 

   0.05 عند مستوى معنوية 9.1 للنسب المئوية للقتل .L.S.Dأقل فرق معنوي * 

  

ولوحظت على اليرقات المعرضة بالعصيات عالمات مرضية تمثلت بانتفـاخ الجـسم ورخاوتـه              

ون اليرقات من األبيض إلى البني الغامق مع شفافية جدار الجـسم وبالتـالي              وامتالئه بسائل بني وتغير ل    

 و (Ferron, 1978)موتها داخل حجرات التغذية في حبـوب الذرة وتتفق هذه النتـائج مـع مـا وجـده     

(Jassim et al., 1990a).  

 610×2 أن أعلى نسبة قتل ليرقات خنفساء الحبوب الشعرية كانت عند تركيز          ) 2(يتضح من الشكل    

مل حيث / بوغ410×1، فيما ظهرت أقل نسبة قتل عند التركيز% T. harizanum 88مل من الفطر /بوغ

مع وجود فروق معنوية بين نسب      % 12في حين بلغت نسبة الموت في التجربة الضابطة         % 71.5بلغت  

  .القتل بين التراكيز المختلفة للفطر بعد أسبوعين من التعريض للبذور المعاملة

ظهرت على اليرقات المصابة بقع حمراء اللون تحت جليد اليرقة كما تميزت برخاوة جـسمها               وقد  

قبل الموت ثم تصلبه بعد الموت مقارنة مع جسم اليرقات غير المصابة وتتفق هذه النتائج مع مـا وجـده                    

(Ferron, 1978) و (Jassim et al., 1990b) في يرقات خنافس قلف الدردار Scolytus sp..  
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 في يرقات خنفساء الحبوب الشعرية بعد T. harizanumتأثير الفطر  : 2الشكل 

  .أسبوعين من المعاملة 

  0.05 عند مستوى معنوية 6.4 للنسب المئوية للقتل .L.S.Dأقل فرق معنوي * 

  

أن أعلى نسبة قتل في يرقات خنفساء الحبوب الشعرية المعرضة للفطـر            ) 3(كما يتضح من الشكل     

كانت % 76.1وأقل نسبة قتل % 92.6 كانت B. bassianaمل عند معاملتها بالفطر / بوغ510×4ركيز بت

  .في التجربة الضابطة% 16مل مقارنة بـ / بوغ410×1عند التركيز 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 في يرقات خنفساء الحبوب الشعرية المرباة علـى  B. bassianaتأثير الفطر  : 3الشكل 

  .ين من المعاملة الذرة الصفراء بعد أسبوع

  0.05 عند مستوى معنوية 8.4 للنسب المئوية للقتل .L.S.Dأقل فرق معنوي * 
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يالحظ من النتائج عدم وجود فروق معنوية بين نسب القتل في يرقات خنفساء الحبوب الشعرية عند                

 القتل  وبوجود فروق ال بأس بها بين نسبB. bassiana من الفطر 510×2 و 510×3 و 510×4التراكيز 

 بينما كان تأثير التراكيز األربعة في نـسب القتـل           410×1 والتركيز     510×3 و   510×4عند التركيزين   

  . كبيراً جداً مقارنة بالتجربة الضابطة

قد ظهرت األعراض المرضية على اليرقات الفاقسة من البيض المعرض وتمثلت بشكل بقع بنيـة               

 مواقع الثغور التنفسية ثم انتشرت البقع وشملت كـل جـسم            تشبه الثآليل في جدار جسم اليرقة خاصة عند       

اليرقة وظهرت خيوط الفطر بعد أسبوع واحد من فقس اليرقات وتتفـق هـذه النتـائج مـع مـا ذكـره                      

  ).1992عبداهللا،(

   والفطـر B. thuringiensisأما بالنسبة لتأثير معاملة األنواع المختلفـة مـن األكيـاس ببكتريـا     

T. harizanum 2×610 مل و للفطر /بوغB. bassiana 4×510مل وقاية البذور المخزونة فيها من / بوغ

أن هذه المعامالت أدت إلى حماية      ) 1الجدول  (اإلصابة بهذه الخنفساء الحبوب الشعرية فقد أظهرت النتائج         

تامة للحبوب الموضوعة في هذه األكياس من اإلصابة بالحشرة لمدة ستة أشـهر مقارنـة مـع التجربـة                   

ضابطة التي ظهرت أولى عالمات إصابة البذور المحفوظة فيها بعد الشهر األول من الخـزن وازدادت                ال

 B. thuringiensisبعد مرور ستة أشهر ، أما نسب إصابة البذور في األكياس المعاملة بالبكتريا % 7إلى 

ني عشر فتراوحـت   للمدة من الشهر السابع وحتى الشهر الثاT. harizanum و B. bassianaوالفطرين 

فـي  % 15على التوالي على أكياس البولي فينايل كلورايد مقارنة مـع           % 8-2و  % 8-1و  % 7-2بين  

التجربة الضابطة ، وكانت أكياس البولي فينايل كلورايد أفضلها من حيث توفير الحماية من اإلصابة تلتها                

الفتحات والثنيـات التـي تـستطيع       أكياس القطن ثم الجوت وذلك الحتواء أكياس الجوت على العديد من            

الحشرة أن تنفذ من خاللها إلى المادة الغذائية إضافة إلى أن قابليتها على االحتفاظ بالبكتريا والفطر أقـل                  

  .من أكياس البولي

وأظهرت نتائج التجربة عدم وجود فروق معنوية بين النسب المئوية لإلصابة للمعامالت الثالث فيما              

وقات معنوية بين المعامالت والتجربة الضابطة ، كذلك لم تظهر فروقات معنوية بين             بينها بينما ظهرت فر   

  .نسب اإلصابة في نوعي األكياس البولي فينايل كلورايد والقطن فيما اختلفت معنوياً عند أكياس الجوت
 
  

  

  

  

  



15  آخرون و جهينة إدريس محمد علي 

مخزونـة فـي    النسب المئوية إلصابة حشرة خنفساء الحبوب الشعرية لبذور الذرة الصفراء ال          : 1الجدول  

  .أكياس معاملة بعوامل المقاومة اإلحيائية 

أنواع   )المدة باألشهر(النسب المئوية إلصابة البذور 

األكيا

  س

عوامل المقاومة 

 12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  اإلحيائية

B. thuringiensis 0  0  0  0  0  0  2  3  4.5  5  6.5 7  
B. bassiana 0  0  0  0  0  0  1  3  4  5.5 7  8  P.V.C 
T. harizanum 0  0  0  0  0  0  2  3.5 4.5  6  7  8  
B. thuringiensis 0  0  0  0  0  0  2.5 3  4.5  5.5 6.5 7  
B. bassiana 0  0  0  0  0  0  1  3  5  6  7  8  قطن  
T. harizanum 0  0  0  0  0  0  2  4  4.5  6  7.5 8  
B. thuringiensis 0  0  0  0  0  0  3  5  7  8  9  11 
B. bassiana 0  0  0  0  0  0  3  5.5 6.5  7  8  10 جوت  
T. harizanum 0  0  0  0  0  0  3  5.5 6  7.5 8  11 

 15  14  12  11.5  11  9  7  6 4.5  4  2 0.5 مقارنة   

  
 وألنـواع   0.05 عند مستوى معنويـة      3.2 لنسب القتل المئوية خالل مدة الخزن        LSDأقل فرق معنوي    

   .2.7األكياس 
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