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 الخالصة

محافظة في  مصادر بيئية مختلفةمن   Bacillus thuringiensisتضمنت هذه الدراسة عزل البكتيريا الممرضة    

زراعية و غير عينة لهذه البكتيريا من )حدائق و ترب  51ديالى وتشخيصها بالطرق الكيميائية الحيوية ،أذ جمعت 

زراعية ( وكذلك عينات الماء ،لخمس أقضية في محافظة ديالى )بعقوبة ، الخالص، المقدادية ،خانقين، بلدروز( للفترة 

.أظهرت  نتائج التشخيص الكيميائي الحيوي وجود اربع عينات وبنسبة 2014 \ 11 \20 لغاية    2014 \ 9 \ 1من 

  للزرع البكتيري نمو موجبكانت ذات   90.1% وبنسبة  عينة 46 للزرع البكتيري و سالب نمو% كانت ذات 7.8

ووصلت نسبة  البكتيريا  thuringiensis وللنوع   Bacillus % تعود للجنس80.3عينة منها وبنسبة   41وتبين أن 

، ومن الترب غير الزراعية  %75و من عينات الماء   %93ومن ترب الحدائق  %94الترب الزراعية المعزولة من 

بلغ  اِذً ( يوم كان معنويا2-1أظهرت نتائج اختبار تأثير المستحضر الحيوي لهذه البكتيريا  على البيوض بعمر ) %.44

 .Bالحيوي  لبكتيريا  غم/لتر من المستحضر1%( عند تركيز 89( وبنسبة)3.2س البيض )معدل فق  أعلى

thuringiensis ( عند تركيز  19( وبنسبة) 0.6وأقل معدل فقس البيض )%غم/لتر من المستحضر الحيوي  5,4B. 

thuringiensis  (96( وبنسبة )3.2مقارنة بمعاملة السيطرة، )%  وأظهرت نتائج اختبار تأثير المستحضر الحيوي

غم 5%( عند تركيز 99( وبنسبة)2.0بلغ أعلى معدل هالك ) اِذً يرقات الطور األخير كان معنويا لهذه البكتيريا  على

%( عند تركيز 26( وبنسبة)0.5معدل هالك ) قيمة وأقل    B. thuringiensis/لتر من المستحضر الحيوي لبكتيريا 

 %(.3( وبنسبة)0.07مقارنة مع معاملة السيطرة )  B. thuringiensisتر من المستحضر الحيوي لبكتيريا غم /ل1

 لمكافحة الحيوية،ا Dacus ciliatus ذبابة ثمار القرعيات، B. thuringiensis : بكتيرياالكلمات المفتاحية 
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Abstract 

   This study included the isolation of pathogenic bacteria Bacillus thuringiensis from 

different environmental sources in Diyala province, diagnosis biochemical ways, Mar 50 

samples of the bacteria collected from different soils, namely, (agricultural soils and  

garden soils and non-agricultural soils) as well as from the water, from five districts in the 

province of Diyala (Baquba, Khalis, Muqdadiyah, Khanaqin, Balad Ruz) for the period 

from 1 \ 9 \ 2014 to    20 \ 11 \ 2014. the biochemical results Showed diagnosis and the 

presence of four samples and by  percent 7.8% It was of a negative for transplantation 

bacterial and 46 sample growth by percent 90.1% It was of a growth positive for 

transplantation bacterial and found that 41 samples of which by   percent 80.3% belong to 

the genus Bacillus and the species of Bacillus thuringiensis and the percentage of bacteria 

isolated of agricultural soils 94% and soils garden 93% and water 75%, and soils non-

agricultural 44%. The results of test the effect of bio-preparation of these bacteria on the 

eggs of age (1-2)was significant, Since the highest rate of hatchling  (1-2) and by (89%) at a 

concentration of 1 g / l of bio- preparation for the bacteria B. thuringiensis and lowest 

hatchling (0.6) and by (19%) at a concentration of 5 g / L of bio- preparation B. 

thuringiensis in comparison with control (3.2) and by (96%), and The results of test the 

effect of bio-preparation of these bacteria on the last larval phase was significant, The 
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highest the value of the rate of highest (2.0) and by (99%) at a concentration of 5 g / L of 

bio- preparation for the bacteria B. thuringiensis and The less the value of the rate of loss 

(0.5) and by (26%) at 1g / L of bio- preparation for the bacteria B. thuringiensis 

concentration compared with the control treatment (0.07) and by (%3).            

key words: bacteria Bacillus thuringiensis, fruit fly cucurbits  Dacus ciliatus ,Biocontrol 

 

 المقدمــــــــــة

ويطلق على محاصيل الخضر التابعة لها اسم القرعيات  Cucurbitaceaeالعائلة القرعيـة عرفت باسم       

Cucurbits  ومعظمها من المحاصيل الحولية ، إذ يعد البطيخ والخيار وقرع الكوسة من أهم محاصيل الخضر التابعة

المساحات المزروعة في  2007لها في المنطقة العربية بشكل عام وفي العراق بشكل خاص، وبموجب اإلحصائيات لعام 

رتيب ، وتميز العراق بأنه أكثر البلدان العربية ألف هكتار على الت 49.95و  44.05 العراق من البطيخ والخيار بلغت

زراعة للخيار وثاني بلد عربي في زراعة البطيخ بعد مصر ، وتشير اإلحصائيات نفسها إن اإلنتاجيـة من البطيخ 

و  523.40 اكغم/هكتار على الترتيب ، أما مجمل اإلنتاج من البطيخ والخيار فبلغ 6954 و 11882والخيار بلغت 

( من أهم العوائل   التي  (Family:Tephritidaعائلة ذباب ثمار القرعيات تعد (.1ف طن على الترتيب )أل 347.35

ذات اهمية اقتصادية خاصة على ثمار الفاكهة  والخضر في المناطق استوائية وشبة استوائية وتسبب  ًتضم أنواعا

 نوع يعود الى هذه العائلة يعود الى  4000يوجد  حوالي اكثر من ( 1،2،3%من الحاصل )70-30خسارة تتراوح بين 

SubFamily:Dacine ومن بين اهم اجناسهاDacus وBactorcera  انواع  منً نوعا 50الذي يعود لهما اكثر من

 Citrullusالذباب االشد ضرر بثمار الخضر العائلة القرعية فضال عن انواعها البرية األخرى مثل الحنظل البري 

colocynthus schard  ولليفLuffa eaegyptiaca Miller (4 من انواع ذبابة الفاكهة المهمة في العراق ذبابة  ،)

التي سجلت من   Cucurbit  Ethiopian fruit fly or Dacus ciliatusثمار القرعيات او ذبابة الفاكهة االثيوبية 

عظم بلدان أسيا وأفريقيا ومنها العراق ( باتت هذه الذبابة عائقا لتقدم زراعة محاصيل العائلة القرعيات في م(5قبل 

. تعتبر (6في منطقتي الكوت والعمارة وتشخيصها على ثمار القرعيات) 1988خاصة بعد ظهورها ألول مرة فيه عام

التي تنتمي إلى عائلة الذباب الحقيقي من اآلفات الرئيسة على محاصيل العائلة القرعية  D.ciliatusذبابة ثمار القرعيات 

هذه الحشرة انتشار واسع في مناطق مختلفة من العالم فهي تنتشر في العديد من الدول األفريقية ومنها مصر (. ول7 (

والكاميرون وأثيوبيا وغينيا ونيجيريا وزامبيا وجنوب افريقيا والسودان وكـذلك تنتشـر في العديد من دول آسيا ومنهـا 

، وبسبب الزراعة الواسعة لثمار  (8(ملكـة العربيـة السعوديـة واليمـنبنغـالدش ، والهند ، وإيـران ، والباكستـان ، والم

القرعيات في العراق خاصة وإنها تزرع مرتان في السنة ، ولمالئمة الظروف المناخية لمعيشة الحشرة ، ولعدم وجود 

على ثمار العائلة القرعية األعداء الحيوية لها أو قلتها كل هذه العوامل أدت إلى انتشار هذه الحشرة وازدياد أضرارها 
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وبالتالي زيادة معاناة المزارعين بسبب شدة إصابتها لثمار القرعيات في معظم محافظات القطر ملحقة أضراراً كبيـرة 

بسبب تغذيـة اليرقـات على الثمـار إذ تفضـل هذه الحشرة قرع الكوسة وخيار القثاء وبدرجـة اقل خيار الماء والقرع 

( مما يؤدي إلى تعفنها ورداءة نوعيتها وبالتالي صعوبة تسويقها وإزاء 2رجة إصابتها لهذه الثمار )العناكي من خالل د

التي يعاني منها المزارعون في مختلف مناطق  هذا الواقع ولوضع حلول ناجحة وشاملة لمشكلة ذبابة ثمار القرعيات

العراق حيث استعملت في البداية المبيدات الكيميائية بشكل رئيس ، وبسبب ما لهذه الطريقة من تأثيرات سلبية على 

ت ( وإخفاقهـا فـي السيطـرة التامـة علـى اآلفـا9النظام البيئي إذ تشكل اليوم احد عناصر التلوث المهمة في البيئـة )

، مثـل ذبابة ثمـار  (10)وباألخص الحشريـة منها والسيما تلك التي تقضـي بعـض ادوار حياتهـا داخـل أجزاء النبـات 

ً وغيـر ملوث لالنتشار السريع لهذه اآلفة ً نظراة للبيئـة وـالقرعيـات األمـر الذي شجـع علـى استعمال طرائق أكثـر أمنـا

 في سد جزء كبير من االحتياجات الغذائيةً  فعاالً مار القرعيات التي تسهم اسهامايهدد ثً في العراق فقد اصبحت خطرا

هذه المبيدات على  إضافة لقدرةللشعب العراقي ، ولعدم جدوى استعمال المبيدات الكيميائية في الحد من اضرارها ، 

هور سالالت حشرية متحملة لفعل هذه تلويث النظام البيئي ،فقد ينتج عن ذلك تأثيرات سلبية على األنسان والحيوان وظ

(.  لذا 11على النظام البيئي )ً المبيدات، مما يؤدي للبحث عن وسائل بديلة اكثر أمانا من الناحية الصحية واقل ضررا

نحو استخدام الوسائل الحيوية في مجال مكافحة اآلفات الحشرية باستخدام الممرضات الحشرية ومن  اتجهت االنظار 

( اكتشفت البكتيريا  12) Bacillus thuringiensisيريا ومن أهمها البكتيريا المنتجة للبروتينات البلورية بينها البكت

 Ishiwataعلى  يد العالم الياباني 1901ألول مرة في اليابان عام   Bacillus thuringiensisالممرضة للحشرات 

Shigetane   كمسبب مرضيsotto-disease  ت من قبل العالم األحيائي أاللماني ثم سجل   لدودة القز Ernst 

Berliner  حيث عزلها من يرقات عثة طحين البحر األبيض المتوسط   1911سنة Anagasta Kuehniella  كمسبب

(. 13،14وهي بكتيريا عصوية موجبة لصبغة كرام ومكونه للسبورات )  Bombyx mori  مرضي لدودة الحرير 

 Crystal القدرة على أنتاج البلورات البروتينية   Bacillus thuringiensisونتيجة المتالك البكتيريا 

Proteins(Cry التي تكون مسؤولة عن صفة السمية للحشرات حيث تنتج هذه البكتيريا الكثير من عوامل الضراوة )

-delta ة دالتا والسموم الداخلي vegetative insecticidal proteinsمثل بروتينات المبيدات الحشرية الخضرية 

endotoxinsوانزيم chitinase   والتنوع في أنتاج هذه العوامل المختلفة جدا بين األنماط المصلية العائدة لبكتيريا ،

Bacillus thuringiensis العائدة للنمط المصلي نفسه لذا ركزت البحوث حول  تختلف بين العزالتً ، وأحيانا

( . أهم ميزة لهذه 15لآلفات الزراعية )ً استخدام هذا النوع البكتيريا في مجال السيطرة البيولوجية بوصفها مبيدا

المبيده  البروتينات هي إمراضيه للحشرات وكل بروتين بلوري لديه مضيف مميز. وصنفت البروتينات البلورية

لرتبة حرشفية  متخصصة CryI  المثال على نشاط البروتينات البلورية القاتلة للحشرة على سبيلً اعتمادا تللحشرا

 & Lepidopteraمتخصصة لرتبة حرشفية وثنائية األجنحة ) CryII(, Lepidopter- specificاألجنحة )

Diptera-specific ,) CryIII( متخصصة لرتبة غمدية األجنحةColeoptera-specific,) CryIV   متخصصة

على النطاق B.thuringiensis (. كان أول استخدام لبكتيريا Diptera-specific( ,)16لرتبة ثنائية األجنحة  )
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( واستخدمت في  17في اوربا )  Sesamia creticaللسيطرة االوربية على حفار ساق الذرة  1920 التجاري سنة 

امتازت  (18م )1961عام  م وسجلت تجاريا̋ في الواليات المتحدة 1938فرنسا ألول مرة كمبيد حشري عام 

بالتخصص الدقيق وتدني كلفة االنتاج وعدم احداثها تلوث بالبيئة وال تترك متبقيات  B. thuringiensis مستحضرات

في التربة وال تضر باألعداء الحيوية لكونها مبيدات متخصصة في تأثيرها وغير سامة للزواحف واللبائن 

ولعدم وجود دراسات حول أستخدام  D.ciliatus لما تقدم من أهمية ذبابة ثمار القرعيات ً نظرا (.19والبرمائيات)

في السيطرة عليها ولكون المبيدات الكيميائية غير كفؤة في أو قلتها  B. thuringiensis الممرضة  للحشرة البكتيريا 

 لذا أقترح موضوع الدراسة ليشمل الجوانب األتية:القضاء على الحشرة وكذلك لكونها ملوثات بيئية 

من نظم بيئة مختلفة وتوصيفها بواسطة بعض  وتشخيصها B. thuringiensisأوال: امكانية عزل البكتيريا الممرضة 

 األختبارات الكيميائية حياتية  .

 القرعيات ية لذبابة ثمار في بعض المقاييس الحيات B. thuringiensis ثانيا: دراسة تأثير البكتيريا الممرضة 

D.ciliatus. 

 المواد وطرائق العمل

 العزل والتشخيص

، اخذت العينات التربة والمياه من خمسة اقضية تابعة لمحافظة ديالى)بعقوبة ، الخالص، المقدادية، بلدروز        

غم من التربة باستعمال ملعقة الى كيس 20(  .اخذ   2014 \ 11 \ 20لغاية    2014 \ 9 \ 1خانقين( خالل الفترة من) 

نايلون معقم احكم غلقة مع تثبيت المعلومات التالية علية :اسم المنطقة، طبيعة االرض وتاريخ اخذ النموذج أما بانسبة 

سم من سطح الماء وبعدها حفظت العينات الماء 3-2واخذت العينات من مسافة  لعينات الماء فجمعت بواسطة قنينة معقمة

والتربة بالثالجة لحين استعمالها واجراء عملية العزل. شملت العينات من نظم بيئية مختلفة )تربة زراعية ، تربة حدائق، 

، وذلك باالعتماد على انبات ( 19تربة غير زراعية ، شواطئ( . أن الطريقة التي زرعت بها العينات حسب طريقة )

غم من نماذج التربة البالغة  0.5االبواغ ومن ثم قتل الخاليا الخضرية بالمعاملة الحرارية والتي اجريت كالتالي :نقل 

 0.25الحاوي على  Nutrient brothمل من المرق المغذي  10مل يحتوي 125( الى دورق مخروطي بحجم 42)

دورة/دقيقة على  250[ ، وضعت الدوارق في حاضنة هزازة pH 6.8]    Sodium acetate مول خالت الصوديوم

 B.thuringiensisم ولمدة اربعة ساعات يتم من خاللها انبات جميع االبواغ باستثناء ابواغ بكتيريا ˚30درجة حرارة 

.عوملت العينات مباشرة على  Sodium acetate والذي يثبط انبات ابواغها هو التركيز المستعمل من خالت الصوديوم

م لمدة ثالثة دقائق لقتل جميع الخاليا الخضرية الناتجة من انبات االبواغ باإلضافة الى الخاليا ˚80درجة حرارة 

في  Agar Nutrientمل من المعلق المعامل حراريا̋ وزرع على الوسط الزرعي  0.1الخضرية الموجودة اصال̋ .نقل 

ساعة  ، فحصت بعدها المستعمرات واجريت عليها عملية تنقية  48م لمدة ˚30 اطباق بتري وحضنت على درجة

وحفظت بالثالجة لحين اجراء بقية االختبارات عليها.   B.thuringiensisللمستعمرة التي اظهر الفحص المجهرية انها  
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الماء)ما بأنسبة لعينات الماء البالغ عددها ثمانية عينات اجريت سلسلة من التخافيف لعينات 
1ˉ

10- 
6 ˉ

(،وبعدها اخذ 10

مل من التخفيف 1
3ˉ

و 10
4ˉ

 Nutrientمل من المرق المغذي  10مل  يحتوي 125الى دورق مخروطي بحجم  10

broth  0.25الحاوي على [ مول خالت الصوديومpH 6.8 واجريت عليها عملية العزل بنفس الخطوات التي عزلت ]

ً اعتماداً على الصفات المظهرية وتضمنت شكل المستعمرات  كتيريةتم تشخيص العزالت الب .بها عينات التربة مبدئيا

ولونها وقوامها ورائحتها وحجمها وأخضعت العزالت الى الفحص المجهري بإستخدام صبغة غرام  وصبغة الملكايت 

  Coomassieللتعرف على شكل البكتريا والسبورات وترتيبها وتفاعلها مع صبغة غرام وصبغة الزرقاء البراقة 

brilliant blue  وصبغةCarbol fuchsin   للتحري عن وجود البروتينات البلوريةcrystal protiens   وهي الصفة

واستخدمت لتشخيص العزالت ايضا  Bacillusالتي تميزها عن بقية االنواع  B.thuringiensisالمميزة لبكتيريا 

أنزيم الكاتاليز, وأنزيم االوكسيديز , واالندول , وأستهالك  ختباركأ(   20بحسب)  الفحوصات الكيموحيوية المختلفة

و ألنتاج و اختزال نترات  MR( واحمر المثيل  (VPتحلل النشأ و فوكس بروسكاور , , واليورياالسترات , والحركة 

 لها%  وهي ايضا صفة  مميزة 7واختبار التخمر/واكسدة  والنمو في  تركيز ملحي  Hemolysinانزيم حال الدم 

 مراحل إنتاج المستحضر الحيوي 

( وكما 21لنمو البكتيريا بحسب ماجاء في )ً يتم تحضير الوسط تخمري من جريش بذور الشعير لكونه وسطا̋ مالئما

 -يأتي:

  مل الماء  1000لتر وثم أكمل لحجم الى 1غم من جريش بذور الشعير وتم وضعها في دورق سعه 200تم تهيئة

 ساعة . 24 المقطر معقم ويترك لمدة

 .رشح المزيج بواسطة قطعة شاش نظيفة ومعقمة 

  غم من سكر السكروز. 20اخذ الراشح ووضع فيه 

 عقم الوسط التخمري بجهاز الموصدAutoclave)20جو ولمدة 15م وتحت ضغط ˚121( في درجة حرارة 

 دقيقة ثم برد.

  ووضع المضادAmoxicillin  ملغم/لتر. 20بتركيز 

ساعة  48ولمدة ˚م35عالق البكتيري المنماة على الوسط المرق المعذي ، ثم حضنت بدرجة  مل من 50لقح الدورق ب

،بعدها حضرت سلسلة من التخافيف )
ˉ

10
1

- ˉ10
6

مل من العالق 1( في أنابيب اختبار زجاجية معقمة ، ثم زرع  

10ˉالمخفف)
6

ساعة  . حسبت المستعمرات النامية في األطباق واستخرجت  48م ولمدة ˚35المغذي بدرجة  ( على آغار

معدل المستعمرات النامية في  =غم لقاح بكتيري1كاآلتي عدد المستعمرات النامية في   (22) كثافة البكتريا بحسب معادلة

ادة كاربونات الصوديوم كمادة حاملة لكون م  Caco3غم من كاربونات الكالسيوم100اخذ  .مقلوب التخفيف× الطبق

م لمدة ساعة، تركت لتبرد ˚160( في درجة حرارة Ovenوعقمت بفرن كهربائي )  B.thuringiensisللقاح البكتيري  
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 48مل من الوسط التخمري المعد مسبقا والحاوي على البكتيريا بعمر 100ثم وضعت في أواني ضحلة معقمة ووضع 

م ولمدة خمسة أيام لحين جفافها جيدا̋ بعدها تم طحن ˚35( بدرجة Ovenي الى فرن كهربائي)ساعة. بعدها نقلت األوان

 (.Hood()21المسحوق المحمل علية البكتيريا في غرفة معقمة )

  تربية ذبابة ثمار القرعياتDacus ciliatus (Loew)  

القرعيات من االراضي الزراعية لمحافظة ديالى, جمعـت ثمـار قـرع الكوسة  وخيار الماء المصابة بذبابـة ثمـار         

ولغرض تربية الحشرة وضعت الثمار المصابة المجموعة من االراضي الزراعية بأقفاص مصنوعة من الزجاج 

سم( مفتوحة من األعلى وكل منها مغطى بقماش من الململ وذو باب جانبي للتعامل مع  60×60×60العضوي إبعادها )

وفرشت أرضية األقفاص بمسحوق   1سم كمافي صورة رقم2ارضية من الخشب الفايبر سمكه  الحشرات ، وثبتت على

كوالح الذرة لكي يمتص السوائل التي تخرج من الثمار المصابة وكذلك لكي تتعذر فيه اليرقات كما زودت األقفاص 

كمية الخميرة إلى كمية سكر بأطباق بتري صغيرة تحوي على خليط من خميـرة الخبز الجافـة مع سكر المائدة وكانت 

( وكذلك لتحسين نشاط 23,24غم سكر المائدة ، تعد الخميرة مصدر بروتيني لإلناث  ) 3غم خميرة الخبز :  1المائدة 

(، كما وضعت أطباق بتري أخرى تحوي على قطعة قطن مرطبة بالماء المقطر لتوفير مياه الشرب للحشرة 25 الذكور)

% داخل األقفاص ، وتستبدل الثمار التالفة بأخرى غير مصابة وكذلك  10±  60ولضمان نسبة رطوبة مالئمة مثلى 

 X 4األقفاص إلى غرفة التربية التي كانت إبعادها ) الماء والغذاء كل ثالثة أيام وذلك إلدامة المستعمرة ، وبعد ذلك نقلت

4 2.8 X ساعة اضاءة  16( م ومجهزة بمكيف هواء وشمعات إضاءة مثبتة على جهاز منظم وقت االضاءة حيث تكون

ساعات  مقياس للرطوبة والحرارة ووضعت في زوايا الغرفة اواني بالستيكية مملوءة بالماء لضمان الرطوبة  8و

 (.26%) 10±  60م والرطوبة النسبية كانت ˚ 2±  27كانت درجة حرارة الغرفة  المناسبة إذ

 

 (:صناديق التربية1صورة رقم )
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 Dacus ciliatus على االدوار المختلفة لذبابة القرعيات B.thuringiensisاختبار فاعلية المستحضر الحيوي 

(Loew) 

  تأثير تراكيز مختلفة من المستحضر الحيوي لبكتيرياBt ( يوم لذبابة ثمار 4-3نسبة فقس البيض بعمر) في

 -: D.Ciliatusالقرعيات 

( غم من المستحضر الجاف/لتر ماء معقم 1،2،3،4،5مكررات لكل من التخافيف ) 3بيوض بواقع  10وضعت        

ضر مل محلول مستح1مل( معقمة بالكحول بمعدل  50على شرائح قرع ثم رشت بوساطة قنينة رش يدوية سعة )

وبحسب التراكيز المستعملة، حتى تنقع البيوض وقرعة بشكل كامل, ثم نقلت بوساطة ملقط معقم إلى أطباق بتري 

سم(. تمت متابعتها يومياً لمعرفة نسبة فقس البيض ومقارنتها بمعاملة السيطرة التي رشت بمحلول المادة الحاملة  9قطر)

 .)كاربونات الكالسيوم( فقط

  تأثير تراكيز مختلفة من المستحضر الحيوي لبكتيرياBt تطور يرقات الطور األخير لذبابة ثمار القرعيات  في

D.Ciliatus ::- 

جمعت يرقات الطور األخير من خالل تشريح القرع المصابة في أقفاص التربية في أطباق بتري معقمة واستعمل      

ساعة قبل المعاملة , ورشت شرائح قرع بالتخافيف  24باق مدة مشرط معقم للتشريح . تركت اليرقات في األط

( غم من المستحضر الجاف/لتر ماء بواقع  ثالثة مكررات لكل تخفيف, بوساطة قنينة رش يدوية معقمة 1،2،3،4،5)

مل( بحيث تغطي جميع جوانب الشريحة قرع ثم نقلت بوساطة ملقط معقم الى أطباق  1مل( حجم الرشة  ) 50سعـة )

تري معقمة. ووضعت فوق كل شريحة قرع عشرة يرقات بواقع  ثالثة مكررات لكل تخفيف, وأغلق الطبق إغالقاً ب

ً لحين تحول اليرقات الى عذارى وبزوغ البالغات ومقارنتها بمعاملة  ً لمنع هروب اليرقة. فحصت االطباق يوميا محكما

 .سيوم( فقطالسيطرة التي رشت بمحلول المادة الحاملة )كاربونات الكال

 التحليل االحصائي

. Completely Randomized Design(C.R.D)باستخدام التصميم العشوائي الكامل ً حللت البيانات احصائيا      

حيث درس فيه تأثير المعامالت على الصفات المدروسة)التأثير في نسبة قتل االدوار المختلفة و في معدل عدد البيض 

  Least  significant( L.S.Dاختبرت معنوية الفروق باستعمال اختبار ) المعاملة(الملقى من قبل البالغات 

different 0.05.  عند مستوى معـنــوية  ≥p  .  (27 .)الى ً المئوية لموت اليرقات صححت اسنادا أن النسبً علما

 لتي تنص:( وا28)Schneider- Orelli formula))( المعروفة بأسم Abbott formula) معادلة أبوت

𝟏𝟎𝟎 ×
الهالك في السيطرة − الهالك في المعاملة

الهالك في السيطرة − 𝟏𝟎𝟎
=  الهالك%
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 النتائج والمناقشة

 عينة 46 للزرع البكتيري و سالب نمواً ( 7.8%عينة ، أظهرت أربع عينات وبنسبة ) 51بلغ العدد االجمالي للعينات      

ً ( (90.1%وبنسبة   Bacillus %( تعود للجنس80.3عزلة و بالنسبة ) 41عزلت منها  للزرع البكتيري نمواً موجبا

thuringiensis  .)التي جمعت من نظم بيئية مختلفة شملت )  تربة زراعية وتربة حديقة وتربة غير زراعية والماء 

 ( . 1توزعت العزالت على وفق ما ذكر في الجدول )

 

 ( المعزولة من نظم بيئية مختلفة .CCBلزرقاء البراقة )( : النسبة المئوية للعزالت الموجبة لصبغة ا1جدول )

 

جبة لصبغة العزالت المو عدد العينات مصدر العزل

 (CCBالزرقاء البراقة )

 النسبة المئوية

% 

 تربة زراعية
17 16 94.1 

 93.3 14 15 حدائق

 الماء
8 6 75 

 تربة غير زراعية
10 5 50 

 80.3 14 51 المجموع الكلي

 

و معرفة المدى   B.thuringiensisجمعت العينات من نظم بيئية مختلفة لغرض معرفة مدى أنتشار البكتيريا   

، والتحري عن انتاجها للبروتينات  Dacus ciliatusاألمراضي لهذه البكتريا ودورها في قتل ذبابة  ثمار  القرعيات 

( وما يترتب على ذلك من إجراءات تشخيصية. تم تشخيص العزالت البكتيرية إعتماداً ICPالبلورية المبيده للحشرات )

على الصفات المجهرية للخاليا البكتيريه و الصفات المزرعية للمستعمرات و تم بعد ذلك تشخيصها حتى الجنس و النوع 

، بيضاء اللون roughا خشنة (. ،وكانت المستعمرات بعضه29بأتباع الفحوصات الكيميائية الحيوية الخاصة بها )

white  منتشرة على طبق ، وبعضها بيضاء منتشرة وحافاتها متموجة،wavy  .وبعضها دائرية وبيضاء وخشنة

 ، بشكل سالسل rod-like shapedأظهرت نتائج الفحص المجهري أن خاليا  البكتريا المعزولة كانت عصوية الشكل 

Chains بورات إهليجية الشكل ، موجبة لصبغة غرام ، مكونة للس ellipsoidal  طرفية الموقع subterminal  في

( عند تصبيغها بصبغة الزرقاء البراقة (ICPخلية االم الغير المتورمه ، مكون للبروتينات البلورية مبيده للحشرات 

Coomassie  brilliant blue  وصبغةCarbol fuchsin  وهي الصفة المميزة لبكتيرياB.thuringiensis  التي

ً للحركة و  وكما  وأظهرت الفحوصات الكيميائية الحيوية  Bacillus تميزها عن بقية االنواع بكتيريا ً موجبا فحصا
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تحلل النشأ و فوكس لالوكسيديز و للكاتالـيز ، وإنتاج السترات وبعضها سالبة إلنتاج السترات ، وموجبأ ألختبار 

من خالل مالحظة  Hemolysinو أنتاج انزيم حال الدم ترات و اختزال ن MR( واحمر المثيل  (VPبروسكاور 

واختبار التخمر/واألكسدة وأعطت فحصا̋ موجبا̋ للنمو في  تركيز ملحي  مناطق التحلل المحيطة بالمستعمرات البكتيرية

ائج الدراسة وفحصا̋ سالبا̋ للندول، أظهرت نت Urease  اليوريزإلنتاج انزيم ً %  وهي ايضا صفة  مميزة لها وموجبا10

% من مجموع العينات المختبره في 80.3في الترب تحت الدراسة أن  B.thuringiensisالحالية نسبة وجود البكتيريا 

. أذ تتقارب  جزيئا̋ من نسبة وجودها في الترب (ICP)ضوء إيجابيها في تكوين البروتينات البلورية المبيدة الحشرات 

تكون أعلى (30% )85(، وايضا̋ في آسيا حيث وصلت الى 29% )97البكتيريا السورية المدروسة حيث كانت نسبتها 

(، وفي نيوزيالندا وصلت نسبة وجودها  (31%39-26من نسبة وجودها في الترب الكندية حيث كانت نسبة البكتيريا 

ة البكتيريا أذ بلغت نسب (34، ، وتتقارب تلك النتيجة جزئيا̋ مع ما توصل له)(33)%63، وفي األردن  32)% )70

B.thuringiensis  يرجع هذا االختالف في نسبة جود البكتيريا 75في الترب المدوسة في محافظة ديالى .%

B.thuringiensis  في مواقع الترب المدروسة الى االختالف في الموقع الجغرافي والى االختالف في البيئة التي اخذت

وجد أن نسبة وجود البكتيريا  في الترب  (35 (بهائية المحيطة منها العينات ونوع التربة المدروسة وظروف البي

% 75% والماء 93.3% والحدائق  94.1المدروسة ،أذ بلغت نسبة وجود البكتيريا في الترب الزراعية قيد الدراسة 

ما  أشار  % اي هناك فرق في تواجد البكتيريا في النظم البيئية وهذا يتفق مع445.مقارنة مع المناطق غير الزراعية 

بشكل اكبر في الغابات والمناطق الزراعية والسهول مقارنة  B.thuringiensisبانتشار البكتيريا 28) ,اليه الباحثين )

 إذفي الوسط التخمري المحضر من جريش الشعير  Btمع المناطق غير الزراعية أظهرت نتائج تقدير كثافة البكتيريا 

10×239بلغت 
6

حيث بلغت كثافة البكتيريا  (21وحدة تكوين المستعمرة /مل، وهذا يتفق مع ما توصل اليه الباحث ) 

B.thuringiensis  10×232في وسط منقوع الشعير
6

وحدة تكوين المستعمرة /مل وان نمو البكتيريا في الوسط  

ة تضمن للبكتيريا الحصول على متطلبات التخمري يرجع الى قدرة البكتيريا على استغالل محتويات البذور بكفاءة عالي

تغذيتها،ومتمثلة بالكاربوهيدرات والدهون والبروتينات والمعادن فضال̋ عن بعض الفيتامينات المهمة في نمو هذه 

 (.36البكتيريا )

  تأثيرتراكيز مختلفة من المستحضر الحيوي  لبكتيرياB. thuringiensis    في بيوض ذبابة ثمار القرعيات

Dacus ciliatus (يوم2-1وبعمر) . 

  B. thuringiensisمن المستحضر الحيوي  لبكتيريا   المختلفة( تأثير تراكيز 2النتائج المبينة في جدول) توضح        

ً ،اِذ2-1وبعمر) D. ciliates القرعيات   في معدل فقس البيض لذبابة ثمار معدل فقس   بلغ أعلى ( يوم كان معنويا

وأقل معدل  B. thuringiensisغم/لتر من المستحضر الحيوي  لبكتيريا 1%( عند تركيز 89( وبنسبة)3.2البيض )

مقارنة بمعاملة   B. thuringiensisغم/لتر من المستحضر الحيوي 5%( عند تركيز  19(وبنسبة) 0.6فقس البيض )

-ولم يكن هناك فروقات معنوية خالل المدة الزمنية ) (.p=0.05)%( عند مستوى احتمال 95( وبنسبة )3.2السيطرة)

فكانت أعلى قيمة معدل فقس في اليوم السابع من  ( ايام7-5( ايام. وهناك فروقات معنوية خالل المدة الزمنية )14
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 %(.11.4( وبنسبة)0.8%( وأقل قيمة معدل فقس في اليوم الخامس من المعاملة )48.71( وبنسبة)3.4المعاملة )

فكانت أعلى  B. thuringiensis من المستحضر الحيوي اك فروقات معنوية للتداخل بين األيام والتراكيز المختلفةوهن

غم /لتر من المستحضر الحيوي 1%( عند تركيز 13( وبنسبة)1.3في اليوم الخامس من المعاملة )قيمة معدل فقس 

غم /لتر من المستحضر 4،5%( عند تركيز 3بة)( وبنس 0.3معدل فقس) قيمة وأقل  B. thuringiensisلبكتيريا 

في اليوم السادس من المعاملة وكانت أعلى قيمة معدل فقس  %( ،16( وبنسبة)1.6الحيوي مقارنة مع معاملة السيطرة )

معدل  قيمة وأقل  B. thuringiensisغم /لتر من المستحضر الحيوي لبكتيريا 1%( عند تركيز 23( وبنسبة)2.3)

( 2.0غم /لتر من المستحضر الحيوي مقارنة مع معاملة السيطرة )4،5%( عند تركيز 6بة)( وبنس0.6فقس)

غم /لتر 1%( عند تركيز 5.3( وبنسبة)5.3في اليوم السابع من المعاملة )وكانت أعلى قيمة معدل فقس  %(.20وبنسبة)

غم 4،5%( عند تركيز 10بة)( وبنس1.0معدل فقس) قيمة وأقل  B. thuringiensisمن المستحضر الحيوي لبكتيريا 

 %(.53( وبنسبة)5.3مقارنة مع معاملة السيطرة )  B. thuringiensis/لتر من المستحضر الحيوي لبكتيريا 

في بيوض ذبابة ثمار   B. thuringiensisتأثيرتراكيز مختلفة من المستحضر الحيوي  لبكتيريا (: 2جدول)

 (يوم2-1وبعمر) Dacus ciliatusالقرعيات  

       

ذ السموم التي تنتجها اإلى نف  B.thuringiensisقد يعزى سبب عدم فقس البيض المعامل بالمستحضر الحيوي لبكتيريا و 

وبذلك تؤدي إلى إحداث خلل معين في الجنين يسبب الهالك، وإن وجود البكتريا قد أدى إلى  ,البكتريا إلى داخل البيوض

ك بفعل إحاطة تجمعات البكتريا بالبيضة مؤدية إلى التأثير في نفاذية وذل ,منع حدوث فقس البيوض وخروج اليرقات منها

Bt تركيز البكتيريا  

 غم /لتر

( يوم2-1معدالت  فقس البيض بعمر)  

 األيام

 تأثير تركيز 7 6 5

Mean ±S.D Mean ±S.D Mean ±S.D Mean ±S.D 

1 1.3±0.5 2.3±1.5 5.3±1.5 3±2.0 

2 0.6±0.5 2±1.0 4.3±0.5 2.3±1.7 

3 0.6±0.5 2±1.0 3.6±0.5 2.1±1.4 

4 0.3±0.5 0.6±0.5 1±1 0.6±0.7 

5 0.3±0.5 0.6±0.5 1±1 0.6±0.7 

 1.8±3.2 1.1±5.3 0.5±2.0 1.1±1.6 معاملة السيطرة

= LSD للتداخل  

 بين التراكيز واأليام

لتركيز=2.301  (5%) 1.022 

LSD 

 2.0±3.4 1.0±1.7 0.7±0.8  تأثير األيام

  LSD   2.011 (5%)األيام =
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تؤثر في نفاذية بيوض    B.thuringienisis israelensisإلى إن بكتريا  (37) كما أشار.  هالكها ومن ثمالبيوض 

خفضت من عدد  B .thuringiensisحيث أوضح أن البكتيريا  (38)وتتفق هذه النتائج مع النيماتودا بفعل سمومها.

لمعرفة تأثير بعض المبيدات الحيوية في مكافحة دودة جوز القطن  (39)البيوض الفاقسة لفراشة القطن، وفي بحث اجراه 

Helicoverpa armigera   ومنها بكتيريا B .thuringiensis والتي أدت الى أنخفاض نسبة فقس البيض على سنتين

( الذي ذكر ان 40) % على التوالي. وتتفق هذه  النتائج مع13.40و %11.7وكانت نسبة الفقس  2007و 2005هما 

إلى  5,13تراوحت نسب الهالك بين  % إذ تأثير واضح في بيوض فراشة اللهانة Bacillus cereusللبكتيريا 

10عند التراكيز من %30.6
5

10إلى   1×
7

م يكن إذ ذكرت انه ل(41خلية/مل على التوالي. ولم تتفق هذه النتائج مع ) 2×

 .البيضةأي تأثير على الجنين داخل  Bacillus thuringiensisللبكتريا 

  تأثير تراكيز مختلفة من المستحضر الحيوي  لبكتيرياB. thuringiensis     في معدل هالك الطور اليرقي

 D .ciliatusاألخير لذبابة ثمار القرعيات  

في معدل هالك يرقات الطور األخير   B. thuringiensisتأثير تراكيز مختلفة من المستحضر الحيوي  لبكتيريا     

غم/لتر 5%(عند تركيز 99( وبنسبة  )2.0، كان معنوياً ،اِذ بلغت أعلى قيمة هالك ) D. ciliatesلذبابة ثمار القرعيات

غم/لتر من 1%( عند التركيز 26( وبنسبة )0.5ل قيمة هالك)وأق B. thuringiensisمن المستحضر الحيوي  لبكتيريا 

%( ، عند مستوى احتمال 3( وبنسبة  )0.07مقارنة بمعاملة السيطرة) B. thuringiensisمستحضر الحيوي لبكتيريا 

(p=0.05لوحظ وجود فروقات معنوية بين االيام فكانت أعلى قيمة هالك يرقات الطور األخير في األيام هو اليو .) م

( 0.3( وأقل قيمة هالك يرقات الطور األخير في اليوم األول من المعاملة )56( وبنسبة)2.8الخامس من المعاملة )

%(. ولوحظ وجود فروقات معنوية في التداخل بين األيام والتراكيز المختلفة من المستحضر الحيوي لبكتيريا 6وبنسبة)

B. thuringiensis غم /لتر من 5%( عند التركيز 10( وبنسبة)1.0ألول من المعاملة )،أذ بلغ أعلى هالك في اليوم ا

غم /لتر من المستحضر الحيوي 4%( عند التركيز 6( وبنسبة)0.6و)  B. thuringiensisالمستحضر الحيوي لبكتيريا 

وي غم /لتر من المستحضر الحي1،2%( عند تركيز 0( وبنسبة)0.0وأقل قيمة هالك )  B. thuringiensisلبكتيريا 

%( . و أعلى قيمة هالك في اليوم الثاني من 0( وبنسبة)0.0مقارنة مع معاملة السيطرة )  B. thuringiensisلبكتيريا 

%( عند 0( وبنسبة)0.0غم /لتر من المستحضر الحيوي  وأقل قيمة هالك )5%( عند تركيز 13( وبنسبة)1.3المعاملة  )

( 0.0مقارنة مع معاملة السيطرة )  B. thuringiensisريا غم /لتر من المستحضر الحيوي لبكتي2،1التركيز 

غم /لتر من 4،5%( عند تركيز 16( وبنسبة)1.6%(. و أعلى قيمة هالك في اليوم الثالث من المعاملة )0وبنسبة)

غم /لتر من المستحضر الحيوي مقارنة مع 2،1%( عند التركيز 0( وبنسبة)0.0المستحضر الحيوي  وأقل قيمة هالك)

%( عند 30( وبنسبة)3.0%(. و أعلى قيمة هالك في اليوم الرابع من المعاملة )0( وبنسبة)0.0لة السيطرة )معام

%( عند 3( وبنسبة)0.3وأقل قيمة هالك )  B. thuringiensisغم /لتر من المستحضر الحيوي لبكتيريا 3التركيز 

( 0.0مقارنة مع معاملة السيطرة )  B. thuringiensisغم /لتر من المستحضر الحيوي لبكتيريا 2،1التركيز 
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غم /لتر من 4،5%( عند تركيز 40( وبنسبة)4.0%(. و أعلى قيمة هالك  في اليوم الخامس من المعاملة )0وبنسبة)

غم /لتر من 1%( عند التركيز 23( وبنسبة)2.3وأقل قيمة هالك)  B. thuringiensisالمستحضر الحيوي  لبكتيريا 

 %(.3( وبنسبة)0.3مقارنة مع معاملة السيطرة )  B. thuringiensisلحيوي لبكتيريا المستحضر ا

 

في معدل هالك الطور اليرقي األخير لذبابة ثمار  B.thuringiensis(:تأثير تراكيز مختلفة من البكتيريا 3جدول )

 .Dacus ciliatusالقرعيات 

 تركيز  البكتيريا

Bt غم/لتر 

اليرقي األخير معدالت هالك االدور  

 األيام 

 تأثير تركيز 5 4 3 2 1 

Mean ±S.D Mean ±S.D Mean ±S.D Mean ±S.D Mean 

±S.D 

Mean ±S.D 

1 0.0±0.0  0.0±0.0 0.0±0.0   0.3±0.5 2.3±1.5  0.5±1.1 

2 0.0±0.0  0.0±0.0  0.0±0.0   0.3±0.5 3.0±2.6  0.6±1.5 

3  0.3±0.5 0.6±0.5  0.6±0.5  3.0±1.0 3.3±2.8   1.6±1.8 

4 0.6±0.5  1.0±1.0  1.6±0.5   2.0±2.0  4.0±1.0   2.0±1.4 

5 1.0±1.0   1.3±0.5  1.6±1.1    2.0±1.0  4.0±1.7  2.0±1.4 

  0.2±0.07   0.5±0.3    0.0±0.0    0.0±0.0   0.0±0.0    0.0±0.0 معاملة السيطرة

 LSD للتداخل

بين  واأليام 

 تركيز

1.944لتركيز=  1.104 LSD 

   2.0±2.8    1.4±1.2   0.9±0.6   0.7±0.5  0.5±0.3 تأثير األيام 

 LSD األيام=                                       1.607                                              

      

ساعة  24بعد تغذي اليرقات على قطع من نبات القرع المعامل بالبكتريا تظهر عليها أعراض تغير في السلوك بعد مدة   

من بدء التغذي, حيث يالحظ أن اليرقات تتباطأ حركتها تدريجيا حتى تتوقف عن الحركة وتبدو منكمشة, ويمكن التأكد من 

كة. يبدأ لون اليرقة بالتغير نحو االسوداد شيئا فشيئا وتنقطع عن الطعام حيويتها وذلك بمحاولة وخزها وحثها على الحر

الذين بينوا أن امتناع اليرقات المصابة عن الغذاء يعود الى تأثير  ((42 .وهذا يتفق مع1كمافي صورة رقم وتموت 

الذي يتحلل في القناة الهضمية الوسطى لليرقات ويرتبط بالمستقبالت  Crystal proteinالبروتين البلوري السام 

Receptors  على الحافة الفرشاتيةBrush border لغشاء القناة الهضمية الوسطى فيدخل السم بداخل الغشاء  مسببا ً

رات الى السائل الدموي لليرقة في الغشاء مما يسهل انتقال السبوً ثقوباً ضعف الخاليا الطالئية وانتفاخها ثم انحاللها محدثا
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ثم تغير اللون الى البني ثم االسود بعد الموت،أن هالك اليرقات بفعل بكتريا  Septicemia ويتسبب عنه تسمم الدم 

B.thuringiensis  قد يعود إلى أن البكتريا وجدت طريقها إلى داخل التجويف الدمويhemocoel  لليرقات مسببة تسمم

مؤدية إلى اسوداد اليرقات وموتها بفعل السموم التي تفرزها هذه البكتريا, و مؤثرة في الجهاز  , وsepticemiaالدم 

العصبي لليرقات المصابة، أو أن سموم البكتريا قد أدت إلى حدوث خلل في الجهاز العصبي مؤدية إلى شلل في األعضاء 

( في أن معاملة يرقات فراشة اللهانة 43ما أورده )المسؤولة عن التغذي ومن ثم موت اليرقات من الجوع وهذا ويتفق مع 

أدى إلى ظهور أعراض إصابة وهي بطأ في الحركة,  kurstaki  B. thuringiensis      بالطورها الثالث ببكتريا

من  (44التوقف عن التغذية, الشلل العام, وتغير اللون إلى البني الغامق ثم األسود، تتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج )

على يرقات وبالغات ذبابة البحر  Bacillus thuringiensisخالل دراستهم للسيطرة الحيوية الفعالة لسالالت بكتيريا 

 -Bt  A7  Bt M، اذ بلغت نسبة هالك يرقات الطور الثالث المعاملة  بسموم سالالت Ceratitis capitataالمتوسط 

Ag21.6 اذ بين ان نسبة هالك األطوار اليرقية لحشرة عثة التين (45)% وتتفق النتائج أيضا مع 68 وEphestia 

cautelal  تزداد بزيادة تركيز المبيد البكتيريBt  فكان أعلى  معدل لهالك  يرقات الطور األول للعزلة المحلية عند

 ×5التركيز  
1-

10% في حين اقل معدل هالك عند تركيز 72.8هو   10
-3 

 %.22.7هو  

                         

  على يرقات الطور األخير لذبابة القرعيات Bacillus thringiensisتأثير المستحضر الحيوي لبكتريا : 1الصورة 

 مصورة 

 .45Xبوساطة مجهر ضوئي وبقوة تكبير
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