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  الملخص

الصدئیة  الطحین خنفساء حشرة كامالت ھالك على Beauveria bassianaلفطر  السمي التأثیر الدراسة ھذه تناولت

Tribolium castaneum (herbst) الدور الكامل  على المعاملة وتمت %1.5 , 1 , 0.5للفطر  تراكیز ثالثة استخدمت اذ

  على في الدراسة المستخدم للفطر تأثیرا ھناك بأن النتائج وأظھرت المعاملة من ساعة 48و  24بعد  التأثیر ومالحظة للحشرة

 تفوق المعاملة من ساعة 48و  24خالل  للفطر السمي التأثیر اختبار في النتائج اظھرت اذ ، للحشرة الكامل الدور موت

 تركیز عند %20-%80 بلغت فقد قتل نسبة ادنى أما %80-100% التركیز لھذا قتل نسبة اعلى بلغت اذ %1.5 التركیز

 الدراسة حشرة كامالت ھالك على سایبرمثرین -الفا لمبید السمي التأثیر ایضا الدراسة وتناولت . الوقت نفس خالل %0.5

 ساعة 48و  24 خالل النتائج ومالحظة الكامل الدور على المعاملة وتمت %1.5 , 1 , 0.5 تراكیز ثالثة استخدمت اذ

-%80 القتل نسبة بلغت فقد %0.5 تركیز عند أما %90-%100 بلغت القتل نسبة ان %1.5 تركیز عند النتائج وأظھرت

  ساعة.  48و  24خالل  20%

  

  الفاسایبرمثرین ، الصدئیة الطجین خنفساء: المفتاحیة الكلمات
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  المقدمة

درا مھما للبروتین وخاصة في دول العالم الفقیرة والتي یصعب صوذلك لكونھا مدر الرئیسي لغذاء اإلنسان صتعد الحبوب الم

در صلما وي على الكاربوھیدرات التي تعدتحتا انھا ممن البروتین الحیواني ك على مواطنیھا الحصول على الكمیة الكافیة

ا ت الحشریة والقطریة وغیرھصابان اإلالرئیس للطاقة وتركز اھتمام اإلنسان بالحبوب وما ینتج عنھ من خالل حمایتھ لھا م

فساء نرة خشر حتعتب) . 1989خرى والتي یمكن ان تتعرض لھا خالل فترات الخزن والتسویق ( الحدیدي، فات االمن اآل

المخزونة مسببة  الحبوب اتصیب منتجتالحشریة التي  فاتمن أھم اآل Tribolium castaneum Herbst الطحین الصدئیة

 ً ً  لھا تلوثا )..وخالل العقود األخیرة  2005سلیمان، ( ه.ول فقدان في وزنھا نتیجة تغذیھ الحشرة أعالصباإلضافة الى ح واسعا

)  2009اشار الیھ أمین (  ا ماذل الفطري وھصمن األ فاتنشط البحث العلمي على مستوى العالم في البحث عن مبیدات اآل

 ةوبیالجنرة خنفساء اللوبیاء شمالت و یرقات حكال ومؤكد في ھالك ن لھ تأثیر فعااك Beauveria bassiana بأن فطر
Callosobruchus maculates وخنفساء الحبوب Trogoderma granarium Everts  وخنفساء الطحین الحمراء

رات، شب الحصیالمرضیة التي ت من المسببات B. bassianaل طرف. یعد ال Tribolium castaneum Herbst الصدئیة

ذلك الوقت بدا استعمالھ في مجال المكافحة الحیویة لألفات  ذمتطفال على دودة الحریر ومن 1885وبازي عام ناكتشفھ اوغستی

 )1972,Michaelمن الحشرات التي تعود الى رتبة غمدیة  نوع 200ر من ثود أك). وتشیر الدراسات الحدیثة الى وج

). ویقوم الفطر بأصابة الحشرة بعدة آلیات 2000صابتھا ( حنونیك وجماعتھ، االجنحة وحرشفیة األجنحة یستطیع الفطر ا

الذي یحلل الكایتین الداخل في  Chitinaseالذي یحلل البروتینات في جسم الحشرة وكذلك انزیم  Proteaseمنھا افراز انزیم 

مو اخلیة للحشرة وتبدا الھایفات بالنتركیب جسم الحشرة وكل ھذه السموم تسبب قتل الحشرة، ثم یھاجم الفطر األعضاء الد

تج عن نرض الذي یلم) . اما ا1994اروني،بعة من خروج الھایفات ( السا 24خارج جدار الجسم وتنتج الكونیدیات خالل 

ح صباستغل ھذا المرض على الحشرات وأ White muscardin diseaseفھو مرض خطیر یسمى  B. bassiana  الفطر

و  Botanigard Eمسمیات مختلقھ منھا  تحتحیوي  مبیدواستخدم ك بواغ،عن طریق انتاج اال جاريتالفطر ینتج بشكل 

Botanigard 22WP  و. (Ellie , 2001 ) Naturalis TDN   

  

  العمل وطرائق المواد

  .المزارع وأعداد الحشرة تربیة

وتم الحصول على الحشرة  Tribalium Castoneum Herbst ملت في الدراسة حشرة خنفساء الطحین الحمراء .ستعأ    

 مستحضرات حیث حضرت قناني زجاجیة نظیفة ومعقمة في 5اب من المخازن التجاریة والبیوت وتم أعداد صمن طحین م

وتم وضع في  اشة من الململ واحكم سدھا بواسطة اربطة مطاطیةقمغرام من الطحین وغطیة فوھات القناني ب 250كل قنینة 
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ول صم وجددت المزارع باستمرار للح  2م  38) درجة حرارة Fisher,scientiticنوع ( ) منIncubatorحاظنة (

   نسالخ.على الكامالت والتخلص من جلود اال

  

  المستخدمة. المواد

  المبید الكیمیائي الفاسایرمثرین.

 الصینیة ریفر – كرین شركة قبل من منتج سوبرتاك ھوھ ل المحلي االسم المحلیة االسواق من المبید على الحصول تم     

  . التجربة في االستعمال لحین المبید وحفظ 2013/1ونافذ لغایة  2010/1 بتاریخ منتج

  

  Beauveria bassiana .الفطر 

 / الدقي / للبحوث القومي المركز / النبات وراثیة آنات قسم / المكروبیة المكافحة مختبرات من الفطر على الحصول تم   

 . العربیة مصر جمھوریة

 . بالتجربة الخاصة التراكیز تحضیر

 . الكیمیائي المبید من بالتجربة الخاصة التراكیز تحضیر

 أذ الصدئیة الحمراء الطحین خنفساء الكامالت على السمي تأثیرھا الختبار الفاسایرمثرین مبید من مختلفة تراكیز حضرت   

   : یلي كما تحضیرھا وتم 0.5 , 1 , 1.5 وھي المبید من تراكیز ثالثة حضرت

  مل من الماء المقطر حسب المعادلة التالیة 50حضرت التراكیز اعاله ب

 C1xV1=C2xV2 أذ أن  

C1 ائي تعني تركیز المبید الكیمی  

V1 یعني الحجم المطلوب الكیمائي لتخفیض التركیز  

C2 تعني التركیز المراد العمل بھ  

V2 ر تعني حجم المذیب وھو الماء المقط  
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   B. bassiana:فطر تحضیر التراكیز الخاصة بالتجربة لل 

   وكما یلي %1.5,  1,  0.5حضرت ثالثة تراكیز من الفطر 

 ةلمعادلا مل من الماء المقطر ومزج بشكل جید وحضرت التراكیز بنفس100غرام من مسحوق الفطر وإضافتة الى  1تم وزن 

  .اعاله

  الغذاء المستخدم.

یفة بة یحفظ بشكل جید في حاویة بالستیكیة نظصاغذائي واحد وھو الطحین النظیف والخالي من االأستخدم في التجربة وسط 

  في مكان بارد لحین االستخدام. 

  الدراسات السمیة.

  اختبار سمیة المبید الكیمیائي في قتل الكامالت.

مل نظیفة ومعقمة رشاشة ورشت ھذه  50في قناني بالستیكیة سعة  %1.5,  1,  0.5تم وضع تراكیز المبید الكیمیائي    

لكل  سم10رشات على بعد 6حشرات كاملة لكل طبق وبواقع  10التراكیز على االطباق الحاویة على الوسط الغذائي وعلى 

   ساعة من الحضن. 48ساعة، و  24بعد  )نسبة القتل(م وسجلت النتائج  2م  38طبق وحضنت األطباق بدرجة حرارة 

  في قتل الكامالت. B. bassianaاختبار سمیة الفطر 

مل نظیفة ورشاشة ورشت ھذه 50وفي قناني بالستیكیة سعة  %1.5,  1,  0.5تم وضع التراكیز التي حضرت من الفطر    

سم لكل  10رشات على بعد  6حشرات كاملة لكل طبق وبواقع  10التراكیز على االطباق الحاویة على الوسط الغذائي و على 

  ساعة من الحضن. 48ساعة، و  24تائج بعد لنه وسملیت ا 2ه 38األطباق بدرجة حرارة طبق أیضا وحضنت 

  التحلیل االحصائي.

وبتطبیق  Analysis One Way ( ANOVA Variautionار تحلیل التباین ( بالبیانات إحصائیا باستعمال اختلت حل      

 Duncansة للمعامالت باستعمال اختبار دانكن المتعدد الحدود بی، وقورنت المتوسطات الحسا Minitabي ئاصالبرنامج اإلح

Multiple Range test  0.05بمستوى احتمالیة  <P  ،1982( الراوي. (   
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  النتائج والمناقشة

  التأثیر السمي لمبید الفاسابیرمثرین في ھالك كامالت حشرة خنفساء الطحین.

ساعة من  48ساعة،  24كامالت حشرة الطحین خالل لل تسبة القلنویا عنم ) تأثیرأ 2،  1أوضحت النتائج (جدول         

على التوالي،  %0.5ساعة بالتركیز  48ساعة، 24، خالل  %80،  %40ن بعد المعاملة إذ بلغت نسبة القتل بتركیز ضالح

ساعة  24خالل  ، %100،  %90على التوالي، وبلغت نسبة القتل  %1ساعة بالتركیز 48ساعة ، 24،خالل  %100، %60

ساعة  48ساعة و  24ل على التوالي مقارنة مع عینة السیطرة التي لم یحدث فیھا نسبة قتل خال% 1.5ساعة بالتركیز  48،

فعالیة  خفاضندي الى زیادة نسبة القتل وقد یعزى ذلك الى اؤ) ومن ذلك نستنتج بأن زیادة التركیز ت 5الحضن( الجدول  من

اھدافھا  ول الىصة لجزیئات ھذه المبیدات من الوصیضة لھذه المبیدات مما یتیح فرؤزالة السمیة المولة عن اؤاالنزیمات المس

ة أكثر واتج ایضیة سامنت ازالة السمیة، أو قد یعزى ذلك الى تحویلھا الى (موقع التأثیر ) مباشرة دون أن تتعرض لتفاعال

) رغم ان الوظیفة االساسیة لھذه االنزیمات ھو تحویل المركبات السامة  Activationالمادة االصلیة بعملیة التنشیط (  من

) كما وتتفق ھذه نتائج ھذه Holing worth ,1979الى نواتج اكثر قطبیة بعملیة ازالة السمیة لیسھل طرحھا خارج الجسم ( 

ھا ضرعد تنلخنفساء الطحین ع ) حیث الحظ أن یرقات العمر الثالث 2004الدراسة مع دراسة اجراھا العراقي و رمضان ( 

غم / كغم استطاعت جمیع الیرقات من اكمال تطورھا الى الحشرة  1طة مخلوطة بمسحوق النیفایت وبتركیز نلحبوب ح

كما  % 40ل تغم / كغم من المسحوق المخلوط بحبوب الحنطة تأثرت الیرقات وبلغت نسبة الق5الكاملة ولكن عند تركیز 

ي أظھرت ت) وال 2011لقتل تتناسب طردیا مع زیادة التركیز، واتفقت ھذه النتائج مع دراسة نجم ,(ائج ان نسبة النتاظھرت ا

 %0.1ر بالتركیزفصان نسبة القتل تتناسب طردیا مع زیادة التركیز في كل من الحنطة والذرة والبرغل حیث بلغت نسبة القتل 

خالل  % 1.5بتركیز  % 90 – 80بینما بلغت نسبة القتل ساعة من الحضن  24في كل من االوساط الغذائیة الثالث خالل 

في كل من الحنطة والذرة والبرغل  %0.1بتركیز  % 10ساعة من الحضن قد بلغت نسبة القتل  48ساعة ایضا أما في  24

ت لشغاال) من ان نسبة القتل 2011(  يانص. وتتفق ھذه النتائج مع دراسة الج 1.5% بالتركیز % 100ل توبلغت نسبة الق

بدایة  ياعتمادا على اختالف التركیز ومدة التعریض حیث ان نسبة القتل كانت منخفضة ف تختلفبیض وجنود النمل اال

   المعاملة وزدادت تدریجیا بزیادة مدة التعریض.
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   یة بمبید الفاسابیرمثرین ( الحشرة معاملة بشكل مباشر فقط )ئدص) مكافحة خنفساء الطحین ال1جدول (

  وسط نسبة القتل%مت

  نسبة القتل %

  الوقت  نوع الغذاء  التركیز %

  ساعة 24  ساعة 48

% 60 h80 i40 0.5 

 a1oo g60 1 80 % الطحین

% 95 a1oo f90 1.5 
  غیر المتشابھھ في العمود الواحد تعني عدم وجود اختالفات معنویة.صاألحرف ال• 

  

  )بمبید الفاسابیرمثرین ( الطحین معامل فقط یةصدئ) مكافحة خنفساء الطحین ال2جدول (

  متوسط نسبة القتل%

  نسبة القتل %

  الوقت  نوع الغذاء  التركیز %

  ساعة 24  ساعة 48

% 45 e70 d20 0.5 

 a100 i40 1 70 % الطحین

% 80 a100 e 70 1.5 
  في العمود الواحد تعني عدم وجود اختالفات معنویة. األحرف الصغیر المتشابھھ• 

  

  في ھالك كامالت حشرة خنفساء الطحین وبدرجة Beauveria bassiana التأثیر السمي لفطر

ساعة من  48ساعة،  24) تأثیرأ معنویا لنسبة القتل كامالت حشرة الطحین خالل  4،  3أوضحت النتائج (جدول         

 %40على التوالي،  %0.5بتركیز ة اعس 48ساعة، 24، خالل  %80،  %3الحضن بعد المعاملة إذ بلغت نسبة القتل، 

 48ساعة، 24، خالل  %100،  %90على التوالي، وبلغت نسبة القتل،  %1ساعة بتركیز 48ساعة، 24،خالل  %100،

ساعة من  48ساعة و 24ة التي لم یحدث فیھا نسبة قتل خالل على التوالي مقارنة مع عینھ السیطر %1.5ساعة بتركیز 

ومن ذلك نستنتج إن نسبة القتل تتناسب طردیا مع زیادة التركیز واتفقت ھذه الدراسة مع دراسة  5الحضن كما في الجدول 

حشرة  .6671لتصل الى  B. bussiana الفطر) من ان نسبة الھالك كانت تنخفض مع كل انخفاض في تركیز 2009أمین ( 

ضا مع دراسة یائج النتمل وبفرق معنوي مع ھالكات مجموعة المقارنة. وتتفق ھذه ا سبور/  610 1للتركیز

,1992)Zimmermann(  El-Zoghby ), 1999 (ر حساسیة من األعمار األخرى ثحیث بینا ان األعمار الیرقیة ھي األك
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ومدة التعریض للفطر حیث ازدادت نسبة القتل بزیادة مدة التعریض. زیادة التركیز اإلبادة من خالل في  B. bassianaللفطر 

تزداد بزیادة تركیز ومدة  N. viridulaبأن قیمة اإلبادة لحوریات   ( El-Zoghby , 2003 ) وتتفق النتائج ایضا مع نتائج

 1عند تركیز  %30و  1710عند تركیز  %50و   810 1عند تركیز  %81.25كان   وان اعلى معدل للقتل ضریعالت

 610 ایام من المعاملة في حین كانت نسبة القتل صفر في الیوم االول. وتتفق ھذه النتائج مع بعد سبعة Buda, )2008 ( اذ

. وتتفق  %100وأعطى نسبة قتل  Plodia interpunctellaضد حشرة عثة الطحین الھندیة  B. bassianaاستعمل فطر 

على بالغات حشرة النطاط  %90من ان تأثیر ھذا الفطر حقق نسبة قتل بلغت  )fagade et al )2005,ایضا مع دراسة 

Zonocerus variegates  .  
  

  ( الحشرة معاملة فقط ) Beaveriabassiana) مكافحة خنفساء الطحین الصدئیة بفطر 3جدول (

  متوسط نسبة القتل%

  نسبة القتل %

  الوقت  نوع الغذاء  التركیز %

  ساعة 24  ساعة 48

% 55 h 80 j 30 0.5 

 a 100 i 40 1 70 % الطحین

% 95 a 100 f 90 1.5 
  عني عدم وجود اختالفات معنویة.تغیر المتشابھھ في العمود الواحد صاالحرف ال •

  

  ( الطحین معامل فقط ) Beaveriabassiana) مكافحة خنفساء الطحین الصدئیة بفطر 4جدول (

  متوسط نسبة القتل%

  القتل %نسبة 

  الوقت  نوع الغذاء  التركیز %

  ساعة 24  ساعة 48

% 50 h 80 d 20 0.5 

 a 100 i 40 1 70 % الطحین

% 80 a 100 h 80 1.5 
  عني عدم وجود اختالفات معنویة.تغیر المتشابھھ في العمود الواحد صاالحرف ال •
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  المقطر) عینھ السیطرة التي استخدم فیھا الماء 5(جدول 
  

  متوسط نسبة القتل%

  نسبة القتل %

  الوقت  نوع الغذاء  التركیز %

  ساعة 24  ساعة 48

0 n 0 n 0 n ماء مقطر 

 ماء مقطر n 0 n 0 n 0 الطحین

0 n 0 n 0 n ماء مقطر 
  عني عدم وجود اختالفات معنویة.تغیر المتشابھھ في العمود الواحد صاالحرف ال •
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A study of effect insecticide Alpha-cypermthrin and the fungus 

Beauveria bassiana on the death insect Tribolium castaneum 

 
Abdulhameed M.hamoody   Fouad A.abdullah 

Dep. Biology , College of education , University of samarra ,Iraq 

 

Abstract 

The study consist the toxic effect of the fungus Beauveria bassiana on the death of the adult 

insect of Tibolium castaneum ( Herbst) . The three fungi concentration 0.5, 1, 1.5% are used 

and treated on the adult stage of insect and observed the effect after 24and 48 hours of treating. 

The resuts are represented that there was an effect of the useed fungi upon death of the adult 

stage of insect . The results showed in testing the effect of fungi during 24,48 hours from 

beginning the treating are superior in the concentration 1.5% .It is the higher ratio of killing of 

insect by this concentration 80-100% and the lower ratio of killing of insect during the same 

time at concentration 0.5% it is reached 20-80% . The study also involved the toxin effect of 

the Alpha-cypermthrin insecticide on death of adult insect of studding. The three concentration 

are used 0.5 , 1, 1.5% and treated in the adult stage and observed the results during 24 , 48 hours 

of treating . The results showed at cocentration 1.5% during 24 , 48 hours that the ratio of killing 

reached 90-100% where as it is reached 20-80% at concentration 0.5% during 24 , 48 hours. 

 

Key words : Beauveria bassiana, Tribolium castaneum.  
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