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  الخالصة

حیث بوغ /مل   Beauvaria bussiana  107, 106  5,  106, 105  5, 105شملت الدراسة خمسة تراكیز من الفطر 
حشرة كاملة وتم مراقبتھا  ٢٠عوملت المادة الغذائیة الحنطة والذرة الصفراء والرز بالفطر. وبثالثة مكررات لكل تركیز، ولكل مكرر 

%  ٦٢.٦٧% و٥٤% و٤٤,٣٣النتائج إن النسبة المئویة لھالك الحشرات خالل مدة التجربة ھي على لمدة خمسة وثالثون یومًا، أظھرت
على التوالي. وكانت نسبة ھالك الحشرات في بوغ /مل   5,  106, 105  5, 105 106 ,107% للتراكیز ٨١.٦٦% و٧٢و

  %. ١٠٠% في حین بلغت في األسبوع الخامس  ٤األسبوع األول 

ضد  % 1 ,2 ,3 ,4 ,5سلیكا جیل كمادة واقیة لبذور اللوبیا والحنطة والجریش وخلطت بخمسة تراكیز      تم اختبار مادة ال
اإلصابة، وتأثیر ذلك على معدل قتلھا وتطورھا ومعدل الفقد في وزن الغذاء بعد أسبوعین من المعاملة.أوضحت النتائج بان نسبة القتل 

اعة ولجمیع التراكیز.كان تأثیر السلیكا جیل واضحًا على تطورھا ،إذ لم یحدث نمو س 366% لخنفساء الحبوب المنشاریة بعد 100
% ١٠٠%، كذلك وصلت نسبة قتل كامالت  الخنفساء ذات الصدر المنشاري 5وتطور للخنفساء ذات الصدر المنشاري  في التركیز 

كیز العلیا وبفرق مع الخسارة في وزن البذور لمجموعة بعد أسبوعین من المعاملة وبدون تطور، لم یحدث فقد في وزن الغذاء في الترا
  % ضد خنافس المخازن. 5المقارنة، لذلك یمكن استعمال السلیكا جیل كمادة واقیة للبذور في التركیز 

 السیلیكا جیل ، الخنفساء ذات الصدر المنشاري الكلمات المفتاحیة :
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Evaluate the effectiveness of the fungus Beauveria bussiana(Balsamo) Vill 
and  Silica Gel on Oryzaephilus surinamensis L. in laboratory 

Abdul Hamid Mohammad Hammoudi           

Husham Naji Hamid 
Department of Biology / Faculty of Education / University of Samarra 

Abstract 
  The study included preparation of five concentrations of the fungus Beauveria bussiana L. 

 105 , 5105 , 106 , 5106, 107 Conidia / ml the Nutrient medium which contained wheat, maize and 
rice. And three replicates for each concentration, each repeated 20 complete insect Full been monitored 
over a thirty-five days, the results showed that the percentage of the dead of insects during the period of 

the experiment are             44.33% , 54% , 62.67%, 72% and 81.66% for concentrations of                                
105, 5105, 106, 5106 and 107 Conidia / ml) respectively .The percentage of the death during the first 

week of 4% while it was100%  during the the fifth week. 

 Silica gel was tested as a protective substance for seed cowpea, wheat and cereal and wheat grouts, 
also it was mixed with five concentrations  1 , 2 , 3 , 4 and 5% against infection, Also, the effect of 
silica gel was tested against the rate of killing and their development and the rate of loosing in weight 
of Nutrient medium after two weeks of treatment. The results showed that silica gel resulted in 100% 
of killing rate for Oryzaephilus surinamensis L. after 366 hours for all concentrations. The effect of 
silica gel on the development of the insect  was clear, since neither growth nor development were 
occurred at the concentration of 5%, in addition , the rate of killing reached 100% for complete O. 
surinamensis L. after two weeks. No loss in the weight of seeds at the highest concentrations 4% , 5% 
with significant difference comparing with control, So for the previous results, Silica gel could be used 
as a protective media for seeds  at concentration of 5% against of beetles storages. 
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 المقدمة

نسان وحیواناتھ، وبالتالي فأن ھذا تعد الحبوب من المواد الغذائیة المھمة وذلك لعالقتھا المباشرة وغیر المباشرة بغذاء اإل
المخزون الغذائي عرضة لإلصابة باآلفات المختلفة ومنھا اآلفات الحشریة وتأتي في مقدمة ھذه اآلفات الخنفساء ذات الصدر المنشاري 
Oryzaephilus  surinamenis (L) ).١٩٨٣( العزاوي ومھدي ،   

للسموم، دعا الكثیر من المھتمین بسالمة البیئة إلى استخدام المبیدات ذات  إن استخدام المستخلصات النباتیة والفطریات كبدائل
. األصول الطبیعیة، ألنھا غیر ملوثة للبیئة، إذ إنھا تتحلل بسرعة نتیجة العوامل البیئیة، كما إنھا ذات سمیة منخفضة لإلنسان والحیوان

الفطریات في مجال المكافحة البیولوجیة لآلفات الحشریة وذلك على  األمل الذي شجع العدید من الباحثین إلى االھتمام بفاعلیة تلك
 Beauvaria  bussianaحیث استعمل الفطرGillespie,1988)المستوى التطبیقي للعدید من الدول مثل البرازیل والصین وروسیا (

ة اآلفات الحشریة      (في الصین وأوربا الشرقیة على ھیئة مستحضرات یمكن تطبیقھا في المجاالت المختلفة لمكافح Feng 
). 2008) منذ ما یقارب مئة عام تم اكتشاف بعض الفطریات ذات تأثیر ممرض على الحشرات (عبد الخالق، 1994وجماعتھ، 

علماء وبالنظر لوفرة وتزاید المعلومات المتعلقة باالحتیاجات البیئیة لھذه الفطریات وفھمنا لطریقة إحداثھا لإلصابة. فقد تجمعت آراء ال
بأنھ قد آن األوان الستعمال تلك الفرضیات الخاصة باستعمال الفطریات كمبیدات للحشرات، فقد أمكن استعمال العدید من الفطریات 
 الممرضة للحشرات في مكافحة العدید من اآلفات الحشریة بالعدید من األماكن والمناطق المختلفة على مستوى العالم.

ة    وقد اختیرت الخنفساء ذات ال ة النجیلی وب العائل صدر المنشاري لتكون موضوع الدراسة ألنھا من الحشرات التي تصیب حب
Beauveria bussianaبمختلف أنواعھا وفي مختلف دول العالم بدراسة تأثیر تراكیز مختلفة من الفطر  ا     د خلطھ والسیلیكا جیل عن

در المنشاري في المختبر.عند خلطھا مع الغذاء على حیاتیة وحیویة خنفساء الحبوب ذات الص  

 المواد وطرائق العمل

مل وبواقع  ٨٠٠بمزارع في مختبرات كلیة التربیة بعد تشخیصھا، حیث وزعت على قناني سعة  تم إكثار 250 ر    غم من التم
إلى الحشرات والرز/ قنینة وأدخلت فیھا عشرة أزواج من الحشرات الكاملة ثم غطیت فتحات القناني بقماش رقیق یسمح بدخول الھواء 

25±وثبت الغطاء برباط مطاطي ووضعت في الحاضنة وعلى درجة حرارة  ْم ورطوبة  ٢ 5±75   %.  

ة    5,  106, 105  5, 105 106 ,107حضرت التخفایف الفطری ل     وغ /م ت بالثالجة بدرجة حرارة     ب ین   ٤وحفظ ْم لح
 .(Lacey,1997)إجراء التجربة 

اعات             تم خلط مقادیر متساویة تقریبًا من ال  الث س دة ث رن لم ي الف ة ف ادة الغذائی یم الم د تعق رز والحنطة. وبع فراء، ال ذرة الص
60وبدرجة حرارة  ْم، وتم تعقیم المواد الخاصة بتجربة الفطر بالفینول تركیز   (0.01) ة    لمدة عشر دقائق لتفادي نمو األحیاء المجھری

ن ثم تھیئة تراكیز من الفطر والمادة الغذائیة بمعدل علیھا وتم توزیع المادة الغذائیة على مكررات التراكیز، وم 10 ز    غم من كل تركی
تم وزن  المجموعة الضابطة، أمابثالثة مكررات،  10 كذلك تم غم من المادة الغذائیة ووضعھا في علبة بالستیكیة دون إضافة الفطر.  

1 ,2 ,3 ,4 ,5عمل مخلوط السیلیكا جیل بنفس طریقة عمل تراكیز ومكررات الفطر وبتراكیز ل      ٢٠وضعت  ،%  ي ك ة ف حشرة بالغ
20±مكرر لكل تركیز ووضعت في الحاضنة على درجة حرارة  ْم ورطوبة  ٢ 5±75 ساعة ضوء. ١٢% ومدة إضاءة    

 النتائج والمناقشة

)  بأن للفطر الممرض للحشرات ٢و ١أوضحت النتائج (الجدوالن  Beauvaria  bussiana  كامالت تأثیرَا فعاَال في ھالك 
وم األول       ي الی دأ ف د ب حشرة الخنفساء ذات الصدر المنشاري ومعدل وجودھا على الغذاء المعامل بالفطر وتبین بان ھالك الحشرات ق
 5 106 ,107عند تركیز  دأ      ١٦.٦٦%، ٠٣.٣٣حیث بلغت النسبة المئویة لھالك الحشرة بوغ /مل   ین  یب ي ح والي. ف ى الت % وعل

اني   وم الث ي الی رات ف الك الحش ز        ھ د التركی الك الحشرات عن ة لھ بة المئوی ت النس ث بلغ ز حی ة التراكی لكاف 105 ل    وغ /م والي ب ح
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% عند التركیز ٩١.٦٦% وتصاعدت حتى بلغت ١٣.٣٣ 107 واستمرت الزیادة المئویة لھالك الحشرات الكاملة حتى بلغت بوغ /مل  
زین     لم یحدث أي تطور وحیوی %،١٠٠في الیوم الخامس عند جمیع التراكیز  ي التركی ة ف ة للحشرات خالل إجراء التجرب  107, 106 

 5 دل   بوغ /مل   ان مع ة و ك ز     الحیوی ي التراكی بیا ف ى نس  5, 105 105 ,106          اعل ل     وغ /م ة     ب ن معامل وي ع رق معن وبف
Sidorالمقارنة.توافقت نتائجنا مع ما أشار إلیھ  ) بان الفطر  ١٩٨٧وجماعتھ (  B. bassiana تال     بب ق ین     س ا ب راوح م ب تت -٧٠بنس

امالت حشرة        ١٠٠ ذارى وك ات وع ن یرق % في المختبر والحقل على التوالي لكل م Scropbipalpa ocellatella ع     ة م بالمقارن
Metarhizium anisopliaeالفطر  % على التوالي. ٣٣.٧٥و  ٣.٣٤الذي تراوحت نسبتھ ما بین    

ده     ا وج ع م ذلك م ا ك ق نتائجن El-Suftyوتتواف ر  ١٩٩٠(  ان الفط ) ب B.bassiana امالت      ر لك ي كبی ائي طبیع ل احی قات
bon (Hypera brunnipennisحشرة( ذا الفطر      ان ھ في مصر، وأوضحت الدراسات المختبریة ب B. bassiana ة     میة عالی ذو س

%.١٠٠لتحقق نسبة قتل  أكثر أوبوغ /مل  ١٠على اآلفة وھي حساسة في التركیز   

مع ما وجده  وتتفق نتائج دراستنا كذلك  El-Zoghby ) من إن قیمة اإلبادة لحوریات ٢٠٠٣(  N.viridula تزداد بزیادة عدد سبورات  
B. bassianaالفطر ومدة التعریض لھ وان أعلى معدالت الفطر    B. bussiana  ١٠٨×١% للتركیز ٨١.٢٥كان لقتل الحوریات  

×١% للتركیز ٣٠و ١٠٧×١% للتركیز٥٠و 6 لمعاملة، في حین كانت نسبة القتل في االسبوعین االولى یوما من ا ١٦بعد مرور  ١٠
) من حیث تصاعد نسبة موت الحشرات بزیادة ٢٠٠٩صفرا ثم ارتفعت النسبة بعد ذلك، وتتفق ھذه النتائج كذلك مع ما وجده النداوي (

للفطر مدة التعریض B. bassiana وزیادة تركیزه،    
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  B. bassiana  ) تأثیر التراكیز المختلفة للفطر٢جدول (

 على نسبة ھالك الحشرات

 

 Significant (P<0.05) = *       معنویة 

 NS = Non significant           غیر معنوي 

ي      B. bassianaالفطر ) بان٢٠١١وتتفق النتائج مع ما ذكره ( الجصاني و ألصالحي ، ل منخفضة لألرضة ف احدث نسبة قت
ع    ٢١بعد  %١٠٠نسبة القتل الى  ظروف المختبر في بدایة التجربة ارتفعت تدریجیا لتصل ابھت م ا، وتش ن      بوم ھ ( حس ا توصل الی م

  % على مجموعة الحشرات المختبرة.٩٠بوغ / لتر احدث قتل  ١٠٨× ٩.٦) أن التركیز ٢٠١١وجماعتھ، 

اري(            ٣أوضحت نتائج  تجربة الجدول   در المنش وب ذات الص اء الحب الك خنفس ي ھ ح ف أثیر واض ل ت یلیكا جی أن للس   .O ب
surinamenis (L الي        وكذلك قلة استھالك المواد الغذائ تھالك الع زت باالس ي تمی ة الت ن المقارن ة ع یة في المعامالت وبفروق معنوی

دة          F-test للغذاء، ھذا ما أظھره اختبار ز وم ب التركی اري حس در المنش اء ذات الص الك الخنفس ي ھ ائیة ف بوجود فروق معنویة إحص
ة    توى معنوی ز        ٠.٠٥و   ٠.٠١التعریض إذ كانت الزیادة في ھالك الحشرة طردیا على مس ین التراكی ذلك ب ة ك ا معنوی وظھرت فروق

  ).١٩٨٠ومجموعة المقارنة، الراوي وخلف اهللا  ( 

الفطر تركیز B. bassiana    
 بوغ /مل

 F-test عدد الحشرات الھالكة عدد أألسابیع
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ز        48% بعد 1وتبین أنھ لم یحدث ھالك للخنفساء في التركیز  ادة تركی ھا بزی دة نفس الك الحشرة للم ساعة ، إذ أرتفع معدل ھ
ا ، و   ا بینھ ان        السیلیكا وكذلك طول مدة التعریض، وبفروق معنویة فیم الك ك دالت الھ ى مع ذلك أن أعل ائج ك ي  100أظھرت النت % ف

ي       192%) بعد 5التركیز العالي ( الك الحشرة ف ع ھ ة م ساعة من التعریض وبفرق معنوي لھالك الحشرة في جمیع التراكیز بالمقارن
  المقارنة.

 5 م یحدث استھالك للغذاء في التركیزین وفي معدل الفقد والخسارة في وزن الغذاء المعامل بالسیلیكا جیل بعد إنھاء التجربة ل
% بمعدل 1كان في التركیز  O.  surinamenis % وبفروق بسیطة لبقیة التراكیز وأعلى فقد نتیجة الستھالك الحشرة               4 ,

  غم في بدایة التجربة. 10غم من  0.367غم مستھلك وبفرق عن المقارنة التي كان االستھالك فیھا  0.160

    O.  surinamenisتأثیر الغذاء المعامل بالسیلیكا جیل في معدل ھالك خنفساء الحبوب ٣ جدول

  

  التركیز %         

  مدة التعریض

  المقارنة  5  4  3  2  1

 ٠  ٨  ٦  ٢  ٢  0  ساعة 48

 ٠  ١٤  ١٢  ٦  ٤  ٢  ساعة 96

 ٠  ١٨ ١٦  ٨  ٨  ٤  ساعة 144

 ٠ ٢٠  ١٨  ١٢  ١٠  ٦  ساعة 192

 0  ٢٠  ٢٠  ١٦  ١٤  ١٠  ساعة 240

 0  ٢٠ ٢٠ ٢٠  ١٨  ١٦  ساعة 288

 0  20 20 20  20  ٢٠  ساعة 366

  غم ١٠الباقي من 

  من الغذاء

 

9.840 

 

9.940  

 

9.980  

 

10  

 

10  

 

9.633  

  
) في دراسة مختبریة لتأثیر اثنین من المساحیق غیر العضویة مع مادة سمیة ١٩٩٥( Shawirتتطابق ھذه النتائج مع ما وجده 

ن    ضد سوسة الرز، فقد أظھرت ا ار م ي االختب لنتائج أنھا ذات فعالیة تنشیط سمیة أكثر من المساحیق بمفردھا وان السلیكا أكثر سمیة ف
  تراب الفرن.
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ى ورق     ٢٠٠٢( Arthurمع نتائج  تشابھت النتائجو دایتومي عل راب ال دئیة للت ) عند تعریض خنفسائي الطحین المتشابھ والص
اسبوع، ارتفع معدل القتل للحشرات بزیادة عاملي الرطوبة والحرارة بعد مدة أسبوع  لمدة ٢ملغ/سم 0.5ترشیح في طبق بتري بتركیز 

  وكان معدل قتل خنفساء الطحین المتشابھ اقل من معدل خنفساء الطحین الحمراء الصدئیة للظروف نفسھا.

ب (  ي والنقی ة العراق ائج دراس ع نت ائج م ت النت ة الطبیع2006واتفق احیق المعدنی تعمال المس ن  ) باس ة م د أربع ة ض ة الخامل ی
ر    غرى، وأظھ وب الص ة الحب ورینام وثاقب اء س ابرا وخنفس اء الخ ابھ، وخنفس ین المتش اء الطح ي خنفس ة وھ واد المخزون رات الم حش

ت   LC50مسحوق صخر النینایت كفایًة ھي أكثر من كاولینایت ومونتموریلونایت وبینتونایت، إذ أعطى أعلى قیم   ٠.١٤, ٠.١٢وكان
یم           ٠.٠٨, ٠.٠٦, ى ق ة وأعط ة قلیل ت فعالی ى مسحوق صخر البینتونای والي وأعط ت  LC50% لكل من الخنافس على الت  ,0.20بلغ

  .على التوالي  0.74 ,0.85 ,0.13

 االستنتاجات والتوصیات

 كان البواغ الفطر   B. bassiana تأثیر قاتل للخنفساء ذات الصدر  ن البزوغ إذ فشلت كامالتھا م  O.  surinamenisالمنشاري  
 وبقائھا حیة للجیل الثاني.

    ز الفطر ي تركی B. bassiana إن الزیادة ف ل       ذاء المعام دة تعریض الحشرة للغ وم الك          بة ھ ع نس ى رف ان إل ل تؤدی لیكا جی بالس
 الحشرة.

 

 المصادر

الح (    حسن د ص د اهللا محم دین عب ة المح   ٢٠١١، دالل طارق ،سعدي حسین صبر و حسام ال اءة العزل ویم كف ة للفطر الممرض    ). تق لی
رات  ر Beaveria bassiana للحش ائيوالمستحض ري  اإلحی اء    Myeotalالفط ن البیض ة القط ى ذباب  Bemisiaعل

tabaci.مختبریا وحقلیا  

اني ز (  الجص د العزی ن عب الحي ،مع ل والص ي فاض ر ٢٠١١، راض ة الفط ري لفعالی ویم المختب  Beauveria bassiana ).التق
(Balsmo)غاالت وجن وت ش ي م ة ف رة االرض رارة Microcerotermes diversus (Silvestri)ود حش ات ح د درج عن

   .٢١٣-٢٠٦)ص١(٢٩مختلفة،مجلة وقایة النبات العربیة 

راوي  د (     ال ز محم د العزی ف اهللا، عب ود و خل ع محم ة       ١٩٨٠، خاش ب للطباع ة، مؤسسة دار الكت ارب الزراعی ل التج میم وتحلی ). تص
  البحث العلمي، جامعة الموصل.والنشر، وزارة التعلیم العالي و

المواد الخاملة لمكافحة حشرات المواد المخزونة في القمح، المؤتمر العربي التاسع  ).٢٠٠٦، ریاض احمد وسالم قاسم النقیب (العراقي
  .A-٢٢٦لعلوم وقایة النبات، دمشق، سوریا، ص 

  التعلیم العالي والبحث العلمي.). حشرات المخازن، وزارة ١٩٨٣، عبد اهللا ومھدي، محمد طاھر (العزاوي

  .٢٠٦-٢٠٤). حشرات المخازن، مطابع جامعة الموصل، ص ١٩٨٣، عبد اهللا حلیم ومحمد طاھر مھدي (العزاوي

داوي دي (  الن ود مھ اء عب ا      ٢٠٠٩، فیح ات البطاط ة درن ة لعث ة وحقلی ات حیاتی  Phthorimaea operculella). دراس
(Zeller) تعمال الفط ا باس یطرة علیھ ائیین والس  Metarhizumو  Beauveria bassiana (Balsmo) رین اإلحی

anisopliae (Metch)  ..في بغداد، رسالة ماجستیر ، كلیة الزراعة ، جامعة بغداد  
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