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                  في المكافحة البايولوجية Calvatia carniifomis تقويم فاعلية الفطر 

  Rhyncophorus ferrugineus لسوسة النخيل الحمراء 

)Coleoptera:Curculionidae(  
 

 ھادي علوان محمد الساعدي

جامعة ديالى/كلية التربية الرازي/قسم علوم الحياة  

 

 الملخص

 فـي نمـو وتطـور يرقـات Calvatia carnifomis م فاعليـة عـدة تراكيـز مـن مـسحوق الفطـر هـدفت الدراسـة لتقـوي  

 واظهـرت ˚م27±2)  (تحـت ظـروف الحاضـنة Rhyncophorus ferrugineus الطـوراالخير لـسوسة النخيـل الحمـراء 

ور يرقـات سوسـة غم من مـسحوق الفطـر ومعاملـة الـسيطرة فـي تطـ 4,3,2 % النتائج وجود فروقات معنوية بين التراكيز 

  .النخيل الحمراء الى عذارى وكذلك تطور العذارى الى بالغات 

وكـذلك تطـور ) صـفرا(غم  4% وكانت نسبة تطوريرقات سوسة النخيل الحمراءالى عذارى عند تركيزمسحوق الفطر  

قــات سوســة غــم نـسبة تطــور ير % 3بينمـا اعطــى تركيــز مــسحوق الفطـر.عنــد التركيــز نفــسه)صـفرا( العـذارى الــى بالغــات

 وارتفعت نـسبة تطـور اليرقـات الـى عـذارى   10%وتطور العذارى الى بالغات بنسبة % 20 النخيل الحمراء الى عذارى 

% 1بينمـا اعطـى التركيـز . غـم %2عنـد تركيـز مـسحوق الفطـر% 40 ونسبة تطور العذارى الى بالغـات الـى 50%الى 

فـي العـذارى الـى بالغـات مقارنـة % 80ذارى ونـسبة تطـور فـي اليرقـات الـى عـ82%غم مـن مـسحوق الفطـر نـسبة تطـور 

  . في تطور اليرقات الى عذارى والعذارى الى بالغات100%)(بمعاملة السيطرة

  المقدمة

تحتـل نخلـة التمـر مكانـة مرموقـة فــي قلـوب قـاطني الجزيـرة العربيـة وذلـك لمــا ورد فـي القـران الكـريم  والـسنة النبويــة   

لـذلك نالـت زراعـة النخيـل اهميـة كبيـرة وخـصوصا االفـات .د بفـضل هـذه الـشجرة المباركـة الصحيحة مـن ايـات واثـار تـشي

ــــي انتاجهــــا  ــــي تحــــد مــــن زراعتهــــا وتــــؤثر ف ــــة الت ــــل الحمــــراء .الزراعي ــــى رأس هــــذه االفــــات سوســــة النخي  ويــــأتي عل
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Rhyncophorus  ferrugineus منطقـة القطيـف  والتـي دخلـت المملكـة العربيـة الـسعودية عـن طريـق نخلـة الزينـة الـى

   ) .,1987العبد المحسن ( 1985في عام

استطاعت هذه االفة خالل فترة قصيرة من االنتـشار فـي جميـع انحـاء الجزيـرة العربيـة مثلمـا يحـدث عنـد دخـول افـة    

فـي وتـسبب هـذا االنتـشار المنفـرد .حشرية جديدة الى منطقة جغرافية خالية من اعدائها الحيوية والتي تحكم معدل تكاثرها

خسائر اقتصادية مباشرة ادت الـى توقـف عمليـات تـصدير فـسائل النخيـل الـى بلـدان الخلـيج العربـي االخـرى والتـي كانـت 

ان ) Lever ) 1969 فقـد ذكـر . تدر دخال جيدا للعديد من المزارعين فضال عن موت اعداد كبيـرة مـن اشـجار النخيـل 

ولـم تـنجح أي مـن عمليـات .فترة تتراوح بين ستة الى ثمانية اشهرسوسة النخيل الحمراء تستطيع القضاء على النخلة في 

المكافحة حتى وقتنا الحاضر في الحد من خطورة هذه االفة والتي تركزت علـى المبيـدات الكيميائيـة والتـي لـم تعـط نتـائج 

قاومـــــــــة امـــــــــا الم   .جيدة وذلك لصعوبة تعريض تلك الحشرات للمبيدات اذ تقضي معظم فترة حياتها داخل النخلة

الحيوية باستخدام المفترسات والمتطفالت الحشرية فلم تكن مجدية كذلك لعدم العثور على اعداء حيوية مؤثر لهـذه االفـة 

  Beauveria bassiana ان ممرضـات الحـشرات  ذات االصـل الفطـري مثـل الفطـر . يمكـن تطبيقهـا كوسـيلة  مقاومـة 

 نـوع  500 فقـد سـجل وجـود اكثـر مـن ، نجـح فـي مكافحـة هـذه االفـات وغيره من الفطريـات االخـرى قـد تكـون الوسـيلة اال

كمـا تتــصف هــذه الفطريــات بــان لهــا . مـن الفطريــات ذوات االرتبــاط المنــتظم بالحــشرات والتـي تــسبب لهــا امراضــا خطيــرة 

 Metrhizium  والفطـر  .Beauveria sp مدى واسعا جـدا مـن العوائـل يغطـي معظـم المجـاميع الحـشرية مثـل الفطـر 

sp. ) تتواجد بعض الفطريـات الممرضـة للحـشرات طبيعيـا فـي التربـة وعلـى االشـجار ومـن ) . 1994 ,الباروني وسجازي

 مـن نخيـل الزيـت Beauveria  bassiana مـن عـزل الفطـر)1994( واخـرون  Siti فقد تمكن . ضمنها اشجار النخيل 

 سبب نـــسبة مـــوت كبيـــرة للحـــشرات المهمـــة الفطـــر ومـــن الفطريـــات الممرضـــة للحـــشرات المهمـــة والتـــي تـــ. فـــي ماليزيـــا 

Metrhizium anisopliae فقــد اســتخدم هــذا الفطــر بنجــاح فــي عمليــات مكافحــة جعــل النخيــل ) oryctes  

rhinoceros  .( حيـث اثبتـت التجـارب الحقليـة والمختبريـة قـدرة هـذا الفطـر علـى احـداث نـسبة مـوت قـد تـصل الـى % 

. Fernandoو) 1983( واخـرون Sundara.( ة لجعـل النخيـل وسوسـة النخيـل الحمـراء لليرقات والحـشرات الكاملـ 100

   )). 1995(واخرون 
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  100 % قـادر علـى احـداث نـسبة مـوت تـصل الـى .anisopliae M  ان الفطـر   Sundara (1983) كمـا وجـد  

 الحيويـة لالفـات هـو مـن ان استخدام الممرضات الحـشرية فـي مجـال المكافحـة. O. rhinocerus  ليرقات جعل النخيل 

و يرجـع ذلـك االهتمـام المتزايـد بتلـك الممرضـات ، االتجاهات الحديثـة التـي تحظـى بكثيـر مـن االهتمـام فـي الوقـت الـراهن

الى توافقها مع البيئة وصحة اال نسان الذي وعي خطر المبيدات الكيمياوية ووصـولها الـى غذائـه ومـصادر ميـاه الـشرب 

،  

كمـا يبقـى توطنهـا . العديـد مـن وسـائل المكافحـة المتكاملـة التـي تتطلـب تخصـصا فـي القتـل كذلك فهي متوافقة مـع   

في معظم البيئات المطلقة بها لتعطـي ضـابطا طبيعيـا للعديـد مـن االفـات عـامال اساسـيا لتفـضيلها علـى وسـائل المكافحـة 

  .   االخرى 

  :وتهدف الدراسة من خالل ماتقدم الى

فـــي تطـــور يرقـــات الطـــور االخيـــر لـــسوسة النخيـــل الحمـــراء Calvatia  craniiformisاختبـــار تـــاثير الفطـــر   

Rhyncophorus ferrugineus .  

 المواد وطرائق البحث

     -: جمع عينات الفطر -

  مـن إحـدى بـساتين محافظـة ديـالى و تـم Calvatia carniiforms تم جمع العينات من االجـسام الثمريـة للفطـر   

 يوما ومن ثم طحنها  بمطحنة كهربائية وحفظ المـسحوق النـاتج فـي أكيـاس داخـل الثالجـة 30 تجفيفها في المختبر  لمدة

  .لحين االستخدام 

  -: تحضير التراكيز المختلفة-

غـم 4و3و2و1 وذلـك باذابـة كـال  مـن التراكيـز calvatia carniiforms حضرت التراكيز المختلفة مـن مـسحوق الفطـر 

  قطر معقم لنحصل على التراكيز المطلوبة للتجربة  مل ماء  م100من مسحوق الفطر في 

  -:في يرقات الطور االخير  لسوسة النخيل الحمراء   Calvatia carniiforms  اختبار التأثير الحيوي  للفطر -
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تم الحصول على يرقات الطور األخير لسوسة النخيل الحمراء من إحدى بـساتين محافظـة ديـالى وتـم عمـل خمـسة   

ت لكل تركيز ووضع في كل مكرر عشرة يرقات إضافة إلى مجموعة الـسيطرة  ونقلـت إلـى حاضـنة درجـة حرارتهـا مكررا

 وتــم متابعــة اليرقــات لحــين التعــذر والتحــول إلــى بالغــات وكانــت طريقــة التعــريض باســتخدام المرشــة اليدويــة ºم ) 27+2(

 . مل 100سعة 

  النتائج والمناقشة

 Rhyncophorusان نــــسبة تطــــور يرقــــات حــــشرة سوســــة النخيــــل الحمــــراء ) 1(اظهــــرت النتــــائج فــــي الجــــدول   

ferrugineus  الى عـذارى والعـذارى الـى بالغـات تقـل بزيـادة تركيـز مـسحوق الفطـر Calvatia carniiformis  حيـث 

بينمــا اعطــى  % )  100(اعطــت معاملــة الــسيطرة افــضل نــسبة تطــور فــي اليرقــات الــى عــذارى والعــذارى الــى بالغــات 

) . 0.0(غــــم مــــن مــــسحوق الفطــــر اقــــل نــــسبة تطــــور فــــي اليرقــــات الــــى عــــذارى والعــــذارى الــــى بالغــــات  % 4التركيــــز 

ونستنتج من ذلك ان تطور يرقات سوسة النخيل الحمراء الى عذارى والعذارى الى بالغات يتناسب طرديا مع زيـادة   

  .تركيز مسحوق الفطر 

غــم ومعاملــة  % 1 بــين تركيــز الفطــر  p<0.05مــستوى احتماليــة وبينــت النتــائج عــدم وجــود فروقــا معنويــة عنــد   

غـم معنويـا عـن  % 4,3,2بينمـا تختلـف التراكيـز . السيطرة فـي تطـور اليرقـات الـى عـذارى وتطـور العـذارى الـى بالغـات 

حيـث .  غم في نسبة تطور اليرقات الى عذارى ونسبة تطور العذارى الـى بالغـات % 1معاملتي السيطرة وتركيز الفطر 

ونــسبة تطــور العــذارى الــى  % 50غــم مــن مــسحوق الفطــر نــسبة تطــور فــي اليرقــات الــى عــذارى  % 2اعطــى التركيــز 

ونـسبة تطـور العـذارى  % 20غم من مسحوق الفطر نسبة تطور في اليرقات الى عذارى  % 3والتركيز  % 40بالغات 

تطــور والمعرضــة لتراكيــز مختلفــة مــن الفطــر ويعــزى ســبب فــشل يرقــات الطــور االخيــر فــي عمليــة ال % 10الــى بالغــات 

Calvatia carniiformis  الـى احتـواء هـذا الفطـر علـى العديـد مـن المركبـات الكيمياويـة وهـي  Clavatic acidو   

phenolic و Steroids ، ان المركبات الفينوليـة الموجـودة فـي الفطـر لهـا القـدرة علـى االرتبـاط مـع البروتينـات الموجـودة

 وغيرها من االنزيمات الهاضـمة ومـن  Trypsinمما يؤدي الى تكوين معقدات يصعب تكسيرها بواسطة انزيم في اليرقة 

ثم يصعب تمثيلها من قبل اليرقة وبذلك التصل اليرقة الى الحجم المناسب لكي تنسلخ الى االطوار الالحقة نتيجـة لـبطء 
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 او لربمـا (Sawain,1979)عملية التطور وهذا يتفـق مـع نتـائج التمثيل الغذائي في جسمها وبالتالي تزداد المدة الالزمة ل

تتحد هذه المركبات الفينولية الموجودة في الفطر مع المواد الدهنية في الجهاز الهضمي فيمنع استفادة اليرقة من الدهون 

، روكـستين ( هـا كما انها تثبط امتـصاص الـستيروالت فـي القنـاة الهـضمية التـي تحتاجهـا الحـشرات فـي تـصنيع هرمونات. 

كذلك تؤثر المركبات الفينولية علـى هرمـوني االنـسالخ وبالتـالي التـستطيع الحـشرة التحـول مـن دور الـى اخـر  ) . 1991

وكــذلك تثــبط هــذه المركبــات عمــل هرمــون الــشباب وهــذا يــؤدي الــى بقــاء اليرقــة فــي نفــس المرحلــة وعندئــذ التتطــور الــى 

اب هــو المحافظــة علــى االدوار اليرقيــة وعمليــة تحولهــا مــن طــور الــى اخــر واي ان عمــل هرمــون الــشب، االدوار الالحقــة 

وكـذلك يعـزى سـبب . خلل يحدث لهذا الهرمون يؤدي الى بقاء اليرقة في نفس المرحلة ولم تتطور وبالتـالي تمـوت اليرقـة 

 اليرقـة كميـة كبيـرة مـن مـاء فشل اليرقات في عملية التطور الى اختراق هايفات الفطر جسم اليرقة وهذا يؤدي الـى فقـدان

الظـافر ( الجسم الذي يؤدي الى خلل في الهيئة الهيكلية لالنسجة وبالتالي تموت اليرقة ولم تستطيع التحول الـى العـذراء 

،1996. (   

 في تطور الطور االخير لسوسة  calvatia carniiforms يوضح التاثير الحيوي لعدة تراكيز من مسحوق الفطر ) 1(جدول 

  خيل الحمراءالن

    القياسي± المعدل  للتطور إلى البالغات%   القياسي±المعدل للتطور إلى عذاري%  %التركيز 

Control  0.0±100أ   0.0±100أ     

      4.6±80أ  4.70±82أغم         1      

       3.33±40ب   7.47±50ب  غم2      

    5.4±10ج       5.5±20ج  غم3      

      0.0±0.0د  0.0±0.0د  غم4      

المعـدالت او النـسب المتبوعـة بـالحروف نفـسها وبالعـدد نفـسه ال تختلــف معنويـا بحـسب اختبـار وتكـن متعـدد الحـدود عنــد 

  .≥0.05Pمستوى االحتمال 
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  المصادر

ــ.م )1987(عبــد المحــسن محمــد.العبــد المحــسن )1(  ،سعوديةالتــسجيل األول لــسوسة النخيــل الحمــراء فــي المملكــة العربيــة ال

    .16 – 15) : 9 (3ا،الزراعة في العالم العربي 
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