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الخالصـة:
أجـــــريت هـــــذه الدراسة لمــعرفة تأثير القدرة اإلمراضية لفطر  Lecanicillium lecaniiفي بعض
Oryzaephilus surinamensis
الجوانب الحياتية لحشرة الخنفساء ذات الصدر المنشاري
) )Coleoptera : Silvanidaeفي ظروف المختبر وبثالثة تراكـــيز ألبواغ المـــــعلق الفطـــــري ( 107×1 ,
 )105×1, 103×1بوغ  /مليلتر إذ تمت الدراسة على األدوار الحياتية  :طور البيض  ،و الطور اليرقي الثاني
للحشرة  .كما تضمنت الدراسة تأثير تراكيز المعلق الفطري في نسبة إنبات حبوب الشلب صنف الياسمين
المعامل بالرش المباشر .
أظـــــهر الفطر كفاءة عالية في السيطرة على بعض الجوانب الحياتية للحشرة  ،تباينت هذه الكفاءة اعتماداً على
تركيز االبواغ  ،فبلغت أعلى نسبة لهالك البيض  %63.33عنـــد التركيز 107×1بوغ  /مليلتر ،يلـــيه
التركـــيز 105 ×1بوغ  /مليلتر الذي بلغت فيه نسبة الهالك  ، %60في حين بلغت  %50عند التركيز103×1
بوغ  /مليلتر ،وانخفضت إلى  %3.33عند معاملة السيطرة.
بلغـــت أعلى نسبة هالك ليرقات الطور الثاني  %60عند التركـــيز  103×1بوغ  /مليلتر ،وانخفـــضت إلى
 %56.66و  %46.66عند التركيزين  107×1و  105×1بوغ  /مليلتر على التوالي  ،فضال عن مالحظة عدم
وجود فروق معنوية في نسب اإلنبات  Germinationللحبوب المعاملة بالرش المباشر بتراكيز المعلق الفطري
من جهة و مع معاملة السيطرة من جهة أخرى .
الكلمات المفتاحية Germination ، Lecanicillium lecanii ، Oryzaephilus surinamensis :

المقدمـة:
السكان ،وتعد الخنفساء ذات الصدر المنشاري
 Oryzaephilus surinamensisمن اآلفات
الحشرية المهمة التي تختص بإصابة الشلب
المخزون ،كما أنها تصيب حبوب الحنطة ،والشعير،
والذرة الصفراء ،والبذور الزيتية مثل السمسم ،فضال
عن الثمار الجافة مثل التمور ،والتين المجفف ،وحتى
التبغ ]. ]1
أصبحت أآلفات الحشرية للحبوب والمواد المخزونة
تشكل مشكلة وخطرا جسيما على الخزين الستراتيجي
للبلدان فضال عن التأثير الصحي في المجتمع  ،لذا ال
بد من إيجاد الحلول المالئمة للقضاء عليها بعيدا عن
استعمال المبيدات الحشرية والتي أدى االستعمال
الواسع لها إلى التسبب في مشاكل جمة مثل ظهور
سالالت حشرية مقاومة جينيا وتأثيراتها القاتلة في
الكائنات الحية غير المستهدفة فضال عن الفعل

تتمايز حشـــــــرات المخازن بأنها من
الحشرات ذات األهمية االقتصادية الكبيرة ،ألنها
تسبب سنويا ً خسائر مالية تقدر بالماليين  ،وتعد من
اآلفات الحشرية الخطيرة لكثرة أنواعها وانتشارها
الواسع في جميع بلدان العالم وتحت مختلف
الظروف ،والسبب في هذا االنتشار الواسع يعود إلى
أن تغذيتها التقتصر على مادة واحدة بل تتنوع لتشمل
كل ماهو مخزون  ،وتأتي محاصيل الحبوب في
مقدمة المواد المخزونة إذ تعد من األغذية المهمة التي
تمثل الغذاء الرئيس لغالبية سكان العالم الحتوائها
على عناصر غذائية مهمة مثل البروتين
والكاربوهيدرات فضال عن توفير احتياجات
الحيوانات من األعالف المختلفة ،و يعد الرز من أهم
هذه المحاصيل بعد القمح كونه ذا أهمية اقتصادية
كبيرة و بوصفه مصدرغذائيا ثابتًا لعدد كبير من
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األطباق إلى الثالجة لتبقى فيها مدة تراوحت مابين -7
 10أيام قبل البدء بإجراء التجارب ].]3
طريقة تحضير التراكيز الفطرية
5
7
حُضِّ ةرت التراكيةز الفطريةة , 10 ×1 , 10 ×1
103×1بةةوغ  /مليلتةةر والتةةي تةةم تحديةةدها مةةن خةةالل
القيةةام بالعديةةد مةةن التجةةارب األوليةةة لتراكيةةز الفطةةر
المختلفةةة علةةى الحشةةرة ومةةن ثةةم التوصةةل الةةى اختيةةار
هذه التراكيز  ،بإضافة  5مليلتةر مةن المةاء المقطةر و
المعقم إلةى الطبةق الحةاوي علةى المزرعةة الفطريةة و
فصلت األبةواغ بوسةاطة الحاصةدة علةى شةكل حةرف
( . )Lرشةةحت محتويةةات الطبةةق بقطعةةة مةةن الشةةاش
المعقةةم و المثبةةت علةةى قمةةع زجةةاجي بعةةد إضةةافة ()5
مليلتر أخرى من الماء المقطر و المعقم لضمان نزول
األبواغ الفطرية بصورة كلية .جمع العالق البوغي في
دورق زجاجي مخروطي سعة  20مليلتر و بهةذا تةم
الحصةةول علةةى أصةةل ( )Stockللعةةالق الفطةةري  ،ثةةم
تمةةةت عمليةةةة حسةةةاب عةةةدد االبةةةواغ الفطريةةةة لفطةةةر
 lecaniiبإسةةةةةةةةةةةةةةةةةتعمال شةةةةةةةةةةةةةةةةةريحة العةةةةةةةةةةةةةةةةةد
) ) Haemocytometerإذ بلغةةةةةةت 108 ×1بةةةةةةوغ /
مليلتةةةر ُ ،حضةةةرت التراكيةةةز الفطريةةةة باسةةةتعمال 6
أنابيب اختبار معقمة ،وضع فةي كةل أنبةوب  9مليلتةر
مةةن المةةاء المقطةةر المعقةةم  .تةةم سةةحب  1مليلتةةر مةةن
العالق البوغي األصل المح ّ
ضر مسبقا ً بوساطة ماصةة
معقمةةة و أضةةيف إلةةى األنبوبةةة رقةةم  1و بةةذل يكةةون
التركيز  107×1بوغ  /مليلتر  ،واستمر التخفيف بهذه
الطريقة وصوال للتراكيز المطلوبة ثم حفظت األنابيب
الحاويةةة علةةى التراكيةةز المطلوبةةة فةةي الثالجةةة بدرجةةة
حةةةرارة ( ْ 4م ) و ظةةةروف ظةةةالم إلةةةى حةةةين إجةةةراء
التجربة ]. ]5
دراسةة تةيرير معلةق الفطةر  L. lecaniiفةي نسةبة
فقس البيض وتطوره .
أُخذت  30بيضة لكل مكرر و بواقع ثالثة مكررات
وضعت على ورق الترشيح .رش البيض بـمرشة
يدوية سعتها  150مليلتر حاوية على 100مليلتر من
أحد التراكيز الفطرية المستعملة في التجربة
( )107×1 , 105×1 , 103×1بوغ  /مليلتر و مادة
الـ Tween20بنسبة  .[5] % 0.4تم الرش من
على مسافة  20-15سم بواقع ثالث رشات من
جهات مختلفة لضمان تغطية البيوض جميعها .نُقــلت
البيوض المعاملة إلى أطباق بتري معقمة صغيرة
الحجم وبقطر 5سم  ،وبواقع بيضة واحدة لكل طبق
مع وضع قليل من الرز المطحون بمقدار  0.5ملي
غرام في كل طبق،غطيت األطباق بأغطيتها لضمان
عدم خروج اليرقات بعد الفقس و متابعة مراحل
التكوين والنمو في كل بيضة بمعزل عن البيوض
األخرى  .سجلت نسب قتل البيض و مدة الحضانة
فيها و نسب هالك اليرقات الناتجة من معاملة البيض
ومعدل مدة الطور اليرقي ونسب هالك العذارى
ومعدل مدة الدور العذري ونسب بزوغ البالـغـات
الطبيعية ( الذكور و اإلناث ) ومعدل عمر البالغات

التراكــــمي الســـام على الـــــمواد الغذائية والتلوث
البيئــي] .]2بدأ الباحثون بإيجاد طرائق جديدة وفعالة
للسيطرة على هذه اآلفات من خالل تطوير بدائل
آمنة عن المبيدات الحشرية ومواد التبخر لحماية
الحبوب المخزونة من انتشار الحشرات ومحاولة فهم
إستراتيجية مكافحة اآلفة بالطرائق اآلمنة بهدف
نشرها وتحديث استعمالهاوهذه العوامل هي أفراد
وكائنات حية تستعمل بوصفها أعداء طبيعية للتقليل
من كثافة أعداد اآلفة (الحيوانية أو النباتية)  ،وتعد
البكتريا ،و الفيروسات ،و الفطريات ،و البروتوزوا،
و النيماتودا أعداء طبيعية ] ]3تعمل على مهاجمة
اآلفات وتسبب لها الضرر والهالك  ،إذ تقوم
الفطريات بمهاجمة طبقة الكيوتكل الخاصة
بالحشرات وتعمل على تحللها مما يسهل عملية انتقال
الفطر إلى األجزاء الداخلية للحشرة مؤدية إلى إصابة
الحشرة ومن ثم هالكها .ومن الفطريات التي تستعمل
في المكافحة اإلحيائية لحشرة الخنفساء ذات الصدر
المنشاري،هو الفطر(.) Lecanicillium lecanii

المواد وطرائق العمل:
جمع وتربية الخنفساء ذات الصدر المنشاري O.
surinamensis
جمعت بالغات الخنفساء ذات الصدر المنشاري من
األسواق المحلية لمدينة بغداد من مواد غذائية مختلفة
كالرز ،و التمر المجفف ،و الزبيب المجفف  ،تم
التأكد من تشخيص الحشرة من قبل متحف التاريخ
الطبيعي .رُبيت الحشرة في المختبر على حبوب الرز
صنف العنبر والتمر المجفف  ،إذ ُوضعت هذه المواد
في حاويات بالستيكية أسطوانية بطول  20سم و قطر
 15سم بعد التأكد من خلوها من اآلفات الحشرية
األخرى عبر تبريدها لمدة  48ساعة في المجمدة .
ثم وضعت الحشرات ( 20ذكرا و 20أنثى) في كل
حاوية مع إضافة  5غم من خميرة الخبز الجافة لكل
 500غم من الرز لغرض توفير البروتين للحشرة ،
ويمكن تمييز الذكر البالغ عن األنّثى بإحتوائه على
شوكة ظاهرة تبرز في أعلى منطقة األرجل من
الجهة الداخلية لفخذ الزوج الثالث ،ثم أغلقت الفتحة
بقماش األوركنزا و ربطت بإحكام برباط مطاطي
للتأكد من عدم خروج الحشرة منها .نُقلت الحاويات
إلى الحاضنة بظروف مختبرية مسيطر عليها ،إذ
تمت جميع التجارب في الحاضنة بدرجة حرارة
ْ 1±29م و رطوبة نسبية .]4] % 2±75
تنمية مستعمرة فطر : L. lecanii
نُميت ُعزلة الفطر في أطباق بتري حاويةة علةى وسة
زرعةةي ( ) Sabouraud dextrose agar/SDA
ُعقِّةةةةم بوسةةةةاطة جهةةةةاز المؤصةةةةدة (. )Autoclave
أُضيف المضاد الحيويAmpicillin ( Ampiblox
 250 , Cloxacillin 250ملغةةم ) إلةةى محلةةول
الوس ألزرعي بمقدار 4قطرات لكل  250مليلتر من
الوسة المح ّ
ض ةر لمنةةع نمةةو البكتريةةا .أُعقةةب ذل ة نقةةل
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المدروسة علىوفق تصميم عشوائي كامل (، )CRD
و قورنت الفروق المعنوية بين النسب أو المعدالت
المدروسة باختبار أقل فرق معنوي ( )LSDعند
مستوى احتماليـــــــة ].]P≤0.056

(الذكور و اإلناث) وعــدد البيض الكلي المنتج من
تزاوج البالغات التي خرجـــت من البيوض
المعاملــة.أما حشرات معاملة السيطرة فقد رش
البيض فيها بـ 10مليلتر من الماء المقطر و مادة
 Tween 20ومتابعة تطورها إلى حين وصولها
للدور البالغ .

النتائج والمناقشـة:
تيريــــةـر معلـــــةـق الفطــــــةـر L. lecaniiبةالتراكيز
( )107×1 , 105×1 , 103×1بةوغ  /مليلتةةر فةةي
بةةةةةةةةةةةةيض حشةةةةةةةةةةةةرة الخنفسةةةةةةةةةةةةاء ذات الصةةةةةةةةةةةةدر
Oryzaephilus
المنشةةةةةةاريsurinamensis
وتطورها .
أظهرت نتائج استعمال ثالثة تراكيز مختلفة للمعلق
البوغي لفطرL.lecaniiبالتراكيز (107×1 , ×1
 )105×1 , 103بوغ  /مليلتر في بيض حشرة
الخنفساء ذات الصدر المنشاري وجود تأثير واضح
فيها ،الجدول ( )1يوضح النسب المئوية لهالك
البيض  %63.33 ، %60 ،%50لكل من التراكيز
( )107×1 , 105×1 , 103×1بوغ  /مليلتر على
التوالي التي اختلفت معنويا عن معاملة السيطرة التي
كانت نسبة الهالك فيها  ، %3.33وبينت النتائج عدم
وجود فروق معنوية أيضا ً في معدل مدة حضانة
البيض مابين التركيز  107×1بوغ  /مليلتر الذي بلغ
 3.18يوم وبين التركيزين  103×1و  105×1بوغ
 /مليلتر اللذين بلغ معدل مدة الحضانة فيهما 2.2
و  2.58يوم على التوالي  ،لكن وجد أن التركيزين
 103×1و  105×1بوغ  /مليلتر أختالفا معنويا عن
معاملة السيطرة والتي بلغ فيها المعدل  4.31يوم ،
أما نسب هالك اليرقات فأظهرت وجود اختالفات
معنوية في نسب اليرقات الهالكة بين معاملة السيطرة
والمعامالت األخرى من جهة  ،حيث لوحظ هالك
جميع اليرقات التي فقست من البيض المعامل
بالتركيز  107×1بوغ  /مليلتر .بلغ معدل مدة الدور
اليرقي  18.0و 18.74يوما للتركيزين  103×1و
 105×1بوغ  /مليلتر على التوالي ،كما بينت النتائج
عدم وجود فروق معنوية في معدل مدة الدور العذري
ولم تسجل أي نسبة هالك للعذارى في معاملة
السيطرة و المعامالت األخرى  ،ويالحظ أن هناك
انخفاضاً في مجموع نسب البزوغ الطبيعي التي
بلغت  %6.66للتركيز 103×1بوغ  /مليلتر ليصل
إلى  %10للتركيز  105×1بوغ  /مليلترمقارنة
بمعاملة السيطرة التي اختلفت اختالفا ً معنوياً مع بقية
المعامالت لتصل إلى  ،%89.99وأثرت المعامالت
في معدل عمر البالغات من الذكور واإلناث إذ سجلت
النتائج انخفاضا ً ملحوظاً في معدل عمر البالغات
مقارنة بمعاملة السيطرة  ،كما أثرت المعامالت في
معدل عدد البيض المنتج فكانت هناك فروق معنوية
ملحوظة بين معاملة السيطرة والمعامالت حيث لم
تضع اإلناث أي بيض عند التركيز  105×1بوغ /
مليلتر وكذل عند التركيز  107×1بوغ  /مليلتر لعدم
وصول اليرقات للدور البالغ وانخفضت نسبة البيض

دراسةة تةيرير معلةق الفطةر  L. lecaniiفةي الطةور
اليرقي الثاني للحشرة و تطوره.
أخذت  30يرقةة لكةل مكةرر وبواقةع ثالثةة مكةررات
للمعاملة الخاصة بيرقات الطور الثاني .تم التمييز بين
اليرقات المختلفة العمر من خالل جلود االنسالخ التي
تطرحها بعد انتقالها إلةى الطةور التةالي وبحسةاب عةدد
هذه الجلةود يةتم التعةرف علةى األطةوار األربعةة  ،تةم
اختيار يرقات الطور الثاني لسهولة تمييزهةا والتعامةل
معهةةا  ،عومل ةت اليرقةةات بةةـ 100مليلتةةر مةةن التراكيةةز
الفطريةةة المسةةتعملة فةةي معاملةةة البةةيض .سةةجلت نسةةب
الهالك في يرقةات الطةور الثةاني ،ومعةدل مةدة الطةور
اليرقي الثاني ،كما سجلت نسب القتةل فةي العةذارى ،
طةةول مةةدة الةةدور العةةذري  ،نسةةبة البةةزوغ الجزئةةي و
نسبة بزوغ البالغةات الطبيعيةة و معةدل عمةر البالغةات
و معةةدل عةةدد البةةيض الموضةةوع مةةن تةةزاوج البالغةةات
التي تطورت مةن اليرقةات المعاملةة ومتابعةة تكوينهةا
ونموهةةا مةةع مراعةةاة حسةةاب معةةدل مةةدة الةةدور اليرقةةي
للطور الثاني بجمع مدة الطور اليرقةي الثةاني والثالةث
والرابةع  ،عزلةت كةل يرقةة باألسةلوب نفسةه الةذي تةةم
مةةةع البيةةةوض  ،كمةةةا عوملةةةت يرقةةةات السةةةيطرة بةةةـ
10مليلتةةةر مةةةن المةةةاء المقطةةةر و مةةةادة Tween 20
وسجلت نتائج تطور نموها يوميا .
دراسة معاملة الرش المباشر لحبوب الشلب بالمعلق
الفطري لفطر L. lecaniiوبالتراكيز(107×1 , ×1
 )105×1 , 103بوغ  /مليلتر في نسبة اإلنبات.
تم أُخـــــذ60حبة شلب صنف الياســــمين ولثالثة
مــــــكررات لكل معاملة من المعامالت المذكورة ،
التي
فضالً عن معاملة مجموعة السيطرة
أستــــــــعمل فيها الماء المقطر ومادة الـ Tween
 .20استعملت أطباق زجاجـــــية معقمة ذات
أبعاد10×1.5سم وضع فيـــــــــها ورق ترشيح
مرطب بالماء المقطر وبالقطر نفسه لتحضير البذور
لإلنبات .رشت بذور الشلـــــب بالعـــــــالق الفطري
و تركت لتجف ،بعدها وضعت في الطبق المعد
لإلنبات و تركت في ظروف مختبرية مسيــــــطر
عليها بدرجة حرارة ْ 2o+29م .استمرت عملية
الترطيب ومتابعة إنبات البذور بصورة يومية ولمدة
أسبوعيــــــــن ،و سجلت نسب اإلنبات لكل
المعامالت .

التحليل اإلحصائي للبيانات
Statistical
أستعمل البرنامج اإلحصائي
) 2012 ( Analysis System SASفي تحليل
البيانات لدراسة تأثير العوامل المختلفة في الصفات
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عند التركيز  103×1بوغ  /مليلتر لتصل إلى 3
بيضة مقارنة بمعاملة السيطرة التي بلغ عدد البيض
فيها  69.0بيضة .
نالحظ من خالل التجربة أن معاملة البيض بالمعلق
الفطري قد أدت إلى هالك نسبة كبيرة منهُ ومن ثم
عدم فقسه وأدت األعراض إلى تغير لون البيض إلى
لون مائل لالصفرار وتغير في طبيعة جدارها أيضا ،
و يعود سبب هالك البيض وفشل عملية الفقس إلى
وجود فتحة النُقير التي تسمح بدخول أبواغ الفطر
وكذل لوجود البروتينات والسكريات والدهون
القطبية والالقطبية في الطبقة الخارجية لقشرة البيض
فتعمل أبواغ الفطر على تحليل هذه المواد لقدرة
الفطر على إنتاج أنزيمات مثل أنزيم protease ,
،lipaseومن ثم تؤدي إلى إنبات األبواغ باستعمال
هذه المواد بوصفها مصدراً للطاقة الستمرار اإلنبات
وتكوين تركيب العضو الضاغ الذي يساعد على
تثبيت الفطر على الجليد ومن ثم التأثير في حياتية
وحيوية الجنين].]7
تةةةةةيرير معلةةةةةق الفطةةةةةر L. lecaniiبةةةةةالتراكيز
( (107×1 , 105×1 , 103×1بةةوغ  /مليلتةر فةةي
يرقةةات الطةةور الثةةاني لحشةةرة الخنفسةةاء ذات الصةةدر
المنشاري O. surinamensisوتطورها .
أظهةةةرت النتةةةائج الةةةواردة فةةةي جةةةدول ( )2أن جميةةةع
التراكيز المستعملة لفطر  L. lecaniiكةان لهةا تةأثيراً
واضحا ً أدى إلى زيادة في نسةبة هةالك يرقةات الطةور
الثاني  ،كمةا يالحةظ مةن خةالل النتةائج الةواردة أيضةا
أن أعلةةةى نسةةةب لهةةةالك يرقةةةات الطةةةور الثةةةاني كانةةةت
 %60و %56.66عنةةد التركيةةزين  103×1و
107×1بةةوغ  /مليلتةةر علةةى التةةوالي  ،فةةي حةةين بلغةةت
 %46.66للتركيز 105×1بةوغ  /مليلترصةورة ()1
 ،أما معاملة السةيطرة فلةم تحةدث أي نسةب قتةل فيهةا .

كمةةا أظهةةرت النتةةائج وجةةود فةةروق بةةين معةةدالت مةةدة
الةةدور اليرقةةي مقارنةةة بمعاملةةة السةةيطرة  ،ولةةوحظ أن
الدور العذري قد اختلفت فيه نسب هالك العذارى لكل
مةةن المعةةامالت فكانةةت أعلةةى نسةةبة هةةالك للعةةذارى
 %13.33عنةةةةةةد التركيةةةةةةز  105×1بةةةةةةوغ  /مليلتةةةةةةر
لتنخفض إلى  %10و  %6.66لكل من التركيزين
 103×1و  107×1بوغ  /مليلتةر علةى التةوالي  ،وقةد
اختلفت معنويا مةع معاملةة السةيطرة أيضةا التةي سةجل
فيهةةا أقةةل نسةةبة لهةةالك العةةذارى  ، %3.33أمةةا معةةدل
مدة الدور العةذري فلةم تظهةر المعةامالت أي اخةتالف
فيمةةا بينهةةا ولكنهةةا اختلفةةت معنويةةا مةةع معةةدل معاملةةة
السةيطرة الةةذي بلةةغ  8.45يةوم  .وأظهةةرت المعةةامالت
حدوث بزوغ جزئي في عذارى يرقات الطور اليرقي
الثاني المعامل بالتراكيز107×1 , 105×1 , 103×1
بةةوغ  /مليلتةةر وقةةد يعةةود سةةبب ذل ة إلةةى تةةأثير النمةةو
الفطةةةري وتطةةةوره داخةةةل اليرقةةةات والعةةةذارى  ،وقةةةد
اختلفت نسب المعامالت معنويةا عةن معاملةة السةيطرة
التةةي لةةم يحةةدث فيهةةا أي بةةزوغ جزئةةي للعةةذارى  .كمةةا
بينةت النتةائج أن نسةةب البةزوغ الطبيعةةي للبالغةات قةةد
بلةةةغ %29.99عنةةةد التركيةةةز  107×1بةةةوغ  /مليلتةةةر
ليرتفةةع إلةةى  %36.66عنةةد التركيةةز  105×1بةةوغ /
مليلتةةةةر و  %26.66عنةةةةد التركيةةةةز 103×1بةةةةوغ /
مليلتر وبةاختالف معنةوي عةن معاملةة السةيطرة التةي
بلغت نسبة البزوغ فيها  ، %96.66كما يالحةظ أيضةا
مةةن النتةةائج الةةواردة فةةي جةةدول ( (2انخفةةاض عمةةر
البالغةةةات مةةةن الةةةذكور واإلنةةةاث للمعةةةامالت الةةةثالث
مقارنةةةة بمعاملةةةة السةةةيطرة  .أظهةةةرت نتةةةائج التجربةةةة
انعةةدام إنتةةاج البةةيض للبالغةةات الخارجةةة مةةن يرقةةات
الطور الثاني المعاملة بالتراكيز الثالثةة السةابقة الةذكر
مقارنة بمعاملة السيطرة التي بلغ معدل إنتةاج البةيض
فيها  75بيضة .

) (Bيرقة معاملة بمعلق الفطرL.lecanii
( ) Aيرقة من معاملة السيطرة
بتركيز 105 ×1بوغ /مليلتر

صورة ( )1الطور اليرقي الثاني للخنفساء ذات الصدر المنشاري Oryzaephilus surinamensisقوة
التكبير .40X
مع ما وجدهُ ] ]9من أن تأثير الفطريات الممرضــــة
للحشرات يختلف بحســـب نوع الحشرة وتركيز
أبــــواغ الفطر المستعمل ،كما يتفق معه ] ]10عند
دراست ِه تأثير الفطر L.lecaniiفي يرقات خنفساء
castaneum
الطحين الصدئية الحمراء

نالحظ من خالل ما ورد في الجدول ( )2أن الفطر
حقق تأثيراً واضحا َ في الطور اليرقي الثاني للحشرة،
لقد تمـايزت نسبة الهالكات بانخفاضها مع تقدم اليرقة
بالعمر وارتفاعها مع زيادة تركيز المعلق الفطري
] ، ]8وهذا االختالف بالنسب المئوية للهـــالك يتفق
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مليلتر قد بلغت %91.66 ، %86.66 ، %93.33
على التوالي  ،إذ لم يظهر فرق معنوي بين
المعامالت  ،ولكن أظهرت المعامالت اختالفا معنويا
عن معاملة السيطرة التي بلغت نسبة اإلنبات فيها
. %98.33
يستنتج من التجارب أن أعلى نسبة لهالك البيض
كانت عند التركيز  107×1 ,بوغ /مليلتر ،وأعلى
نسبة هالك للطور الثاني كانت عند التركيز 103×1 ,
بوغ /مليلتر ،ولم تؤثر المعاملة المباشرة لحبوب
الشلب بالتراكيز الفطرية ، 105×1 , ، 103×1 ,
107×1,بوغ /مليلتر في نسبة إنبات الحبوب بصورة
واضحة .

Triboliumمن أن تأثير الفطر بشكل واضح في
اليرقات يكون أعلى في األطوار اليرقية المبكرة ألنها
تكون أكثر حساسية بسبب جدارها الكايتيني الرقيق
الذي من شان ِه أن يسهل على الفطريات الممرضة
تحليلها بوساطة األنزيمات التي تفرزها ثم دخولها
أجسام اليرقات لتستهل المحتويات الداخلية فيها
وبذل تؤدي إلى موتها .
تيرير فطر  L. lecaniiبالتراكيز ((107×1 , ×1
105×1 , 103بوغ  /مليلتر في نسبة إنبات بذور
الشلب صنف الياسمين بالرش المباشر.
تبين النتائج الواردة في جدول ( )3أن نســــب
اإلنبات للحـــبوب المعاملة بالرش المباشـــر
بالتراكيز الفطرية  107×1 , 105×1 , 103×1بوغ /

جدول ( :)1تيرير فطر  L.lecaniiبتراكيز( (107×1 , 105×1 , 103×1بوغ  /مليلتر في بيض خنفساء ذات
الصدر المنشاري  O. surinamensisوتطورها
نسبة هالك
البيوض %

معدل مدة
حضانة
البيض
(يوم)

التركيز

معدل مدة
الدور
العذري
(يوم)

ذكر

أنثى

المجموع

ذكر

أنثى

3.33 c

4.31 ±
0.07 a

6.66 c

22.92
± 3.79
a

0a

7.45
±0.58 a

46.66
a

43.33
a

89.99
a

43.1
±3.58
a

45.4 ±
3.95 a

69.0
±5.2 a

103×1

50 b

2.2±
0.03 b

43.33 a

18.0±
1.95 b

0a

5.5± 0.16
a

3.33 b

3.33 b

6.66 b

23.0
±2.89
b

21.0±
1.62 b

3±0.05
b

105×1

60 a

2.58±
0.03 b

30.0 b

18.74
± 1.62
b

0a

6.33±0.18
a

3.33 b

6.66 b

9.99 b

14.22±
0.71 c

16.33
±0.82 b

0± 0 b

63.33 a

3.18 ±
0.05 ab

36.66 ab

-

-

-

-

13.69
*

-

-

-

-

المعاملة
السيطرة

الفطر
بوغ/
مليلتر

107×1
قيمة
LSD

نسبة هالك
اليرقات %

معدل
مدة
الدور
اليرقي
(يوم)

نسبة
هالك
العذارى
%

* 8.26

* 1.29

* 2.96

* 6.85

NS

NS

* 7.36

معدل عمر البالغات
الطبيعية (يوم)

نسبة البزوغ الطبيعي للبالغات

* 9.02

* 7.42

* 7.55

معدل
اإلنتاجية
من البيض

* 11.72

الحروف الصغيرة المختلفة تدل على وجود فروق معنوية بين المعامالت المختلفة عند مستوى احتمال *(0.05
≥ )Pبحسب اختبار أقل فرق معنــــــــــــــوي (Standard Error=S.E . Non Significant=NS)L.S.D
جدول ( :)2تيرير فطر  L. lecaniiبتراكيز( (107×1 , 105×1 , 103×1بوغ  /مليلتر في يرقات الطور اليرقي
الثاني لخنفساء ذات الصدر  O. surinamensisوتطورها .
التركيز
المعاملة

السيطرة
103×1
الفطر
بوغ/مليلتر

105×1
107×1

قيمة LSD

نسبة
هالك
اليرقات
%

معدل مدة
الدور اليرقي
ابتداءا من
الطور الثاني
(يوم)

نسبة
هالك
العذارى
%

معدل مدة
الدور
العذري
(يوم)

0c

18.15
±1.74 a

3.33
b

8.45
±0.52 a

60.00
a
46.66
b
56.66
a

14.87±0.84
b
7.81±0.69
c
7.60 ±0.54
c

10.00
ab
13.33
a
6.66
ab

6.88±0.60
ab
5.36±0.39
b
6.00
±0.26 b

7.58
*

* 3.82

3.66
*

* 2.17

نسبة البزوغ الجزئي للبالغات

نسبة البزوغ الطبيعي للبالغات

معدل عمر البالغات الطبيعية (يوم)

معدل
اإلنتاجية
من
البيض

ذكر

أنثى

المجموع

ذكر

أنثى

المجموع

ذكر

أنثى

0a

0b

0b

46.66
a

50.00
a

96.66
a

47.72
±3.08 a

50.14
±3.66 a

75±
4.50 a

3.33
ab
3.33
ab
6.66
a

3.33
ab
3.33
ab

6.66
c
30.00
b
13.33
c

20.00
b
6.66
c
16.66
b

26.66
c
36.66
b
29.99
c

17.50
±1.04 b
21.55±0.52
b
9.50±0.57
c

15.16±0.86
c
22.50
±1.38 b
14.20±0.74
c

0±0
b

0±0
b

8.41
*

9.02
*

*12.89

* 6.22

* 6.85

* 9.50

0a
0a
0a
NS

3.00
*

6.66 a
* 3.00

0± 0 b

الحروف الصغيرة المختلفة تدل على وجود فروق معنوية بين المعامالت المختلفة عند مستوى احتمال *(0.05
≥ )Pبحسب اختبار أقل فرق معنــــــــــــــوي (Standard Error =S.E . Non Significant=NS)L.S.D
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نسبة إنبات بذور الشلب صنف
الياسمين المعاملة بطريقة الرش
% المباشر
98.33 a

السيطرة

93.33 ab

مليلتر/  بوغ103× 1 تركيز

86.66 b

مليلتر/  بوغ105× 1 تركيز

91.66 ab
8.926 *

المعاملة

مليلتر/  بوغ107 × 1 تركيز

LSD

الحروف الصغيرة المختلفة تدل على وجود فروق
معنوية بين المعامالت المختلفة عند مستوى احتمال
) بحسب اختبار أقل فرقP≥ 0.05(*
L.S.D( معنــــــــــــــوي
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Abstract:
This study is conducted to determine the effect of pathogenicity of the fungus
Lecanicillium lecanii in some aspects of life of the insect saw toothed beetle
Oryzaephilus surinamensis L. (Coleoptera: Silvanidae) under laboratory conditions
with three concentrations of spores and mildew commentator (1 × 103, 1 × 105, 1 ×
107) spore / ml , on eggs and larvae second phase of the insect .The study also includs
the effect of the fungus concentrations of germination on rice (jasmine) by using
direct spray treatment. The results show great fungus efficiency in the control of some
aspects of life of the insect, where varied efficiency depends on the concentration of
spores, The highest percentage loss of eggs is 63.33% at a concentration of 1 × 107
spore / m followed by aconcentration of 1 × 105 spore / ml in which the loss is 60 % ,
while the 50% was at a concentration of 1 × 103 spore / ml, which them decreased to
3.33% at the control treatment .The highest rate of destruction of the larvae of the
second phase was 60% at a concentration of 1 × 103 spore / ml , and decreased to
56.66% and 46.66% at concentrations 1 × 107 and 1 × 105 spore / ml respectively. In
addition there were no significant differences in germination rates for grain treatment
direct spray concentrations of innate commentator.
Key words: Oryzaephilus surinamensis, Lecanicillium lecanii, Germination.
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