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Metarihizum anisopliaeدراسة تأثیر الفطر االحیائي  Sorokin في بعض االوجھ الحیاتیة لخنفساء
Oryzaephilusالصدر المنشاري  suriuamensis L.

عماد احمد محمود               لمیاء كاظم عبدحسام الدین عبدهللا محمد            
كلیة العلوم للبنات–علوم الحیاةقسم كلیة الزراعة/قسم وقایة النبات 

جامعة بغدادجامعة بغداد

المستخلص
٢٠١٠––الدراسة اجریت 

Metarihizum anisoptiae
Oryzaephilius surinamensis . ساعة ، ٧٢، ٢٤، االدوعوملت

٧٢٤.٨، ٢٤ ×
٢-١٠× ٢٤٤.٨. ٦-١٠× ٤.٨، ٤-١٠× ٤.٨، ٢-١٠ ،

اعلى ٤-١٠× ٤.٨% ٣٣.٣% ١٠٠نسبة القتل للبیض بلغت  ، و
٢-١٠× ٤.٨% ٦٦.٦

ولكل % ٢-١٠× ٤.٨% ٧٢٧٣.٣
.ادوار الحشرة بالدراسة 

المقدمة

. Pendal and Boucious١٩٩٨باالفرازات السامة التي تعمل على تعطیل األنسجة وقتلھا 

. Goeftal and Lacey١٩٩٥ئیة لالفات الحشریة االحیا

Metarihizum anisopliae من
green muscardin

).٢٠٠٧واخرون ، Shah(لكفاءتھ العالیة وتخصصھ في اصابة االفات 

ھ وطرائقالبحث مواد
جمعت بالغات حشرة خنفساء ذات الصد

–Oryzaephilius
surinamensis .

قطر ٢٠طول  اضافة ١٠سم و ١٥-١٠بعد 

).٢٠٠٦، Al-Jaber% (٢+٧٥ورطوبة نسبیة سلیزیة ٢+٢٧في حاضنة بدرجة حرارة 
من الMetarihizum anisopliaeجلبت 
لزرعي  لوسط ا اضافة ) PDA)Potato Dextrose Agarا ١١٧٥ب

١+ ٢٥
).٢٠٠٧، Lord(اسبوعین قبل البدء باجراء التجارب 

اضافة ٦-١٠، ٤-١٠، ٢-١٠:ة تحضیر تخافیف معلق الفطرطریق ٥ب

٣/١١/٢٠١٠وقبولھ ٢٧/٦/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث 
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L٥حرف 
وطي . معقم لضمان نزول االبواغ الفطریة بصورة كلیةاخرى ماء مقطر  مخر في دورق  وغي  ب ل الق ا الع جمع 

، حضرت التخافیف الفطریة Stockمل وبھذا تم الحصول على المحلول للعالق الفطري االساسي ١٠٠سعة 
٩وضع في كل انبوب ٦-١ومعلمة من انابیب اختبار معقمة٦باستعمال 

١-١٠رقم واحد ذات التخفیف وسحب واحد مل من االنبوبة ١-١٠یكون التخفیـف 

٢-١٠مل ماء مقطر فیكون التخفیف ٩على الحاویة ٢

.٦-١٠الى التخفیـف 
:Metarihizum anisopliaeمعلق الفطر حساب عدد سبورات 

اء في  ا ج ً لم Number Counting Chamber) ١٩٩٩(Laceyوفقا
مع وضع غطاء الشریحة وحسب Stockمل من الشریحة من المعلق الفطري االساس ١وضعت فطر بحجم 

:وبحسب المعادلة التالیة X 40عدد السبورات في المربعات الخمسة بالمجھر الضوئي عند القوة 
N

No. of Spores = --------- x 106 x 10
80

:اذ ان 
N =عدد السبورات التي تم عدھا في المربعات الخمسة.

.مجموع المربعات الدقیقة في مربعات العدد الخمسة= ٨٠
معامل تصحیح التخفیف= ١٠٦
.معامل التصحیح للحجم= ١٠

مل/ بوغ ٢-١٠× ٤.٨الى ٢-١٠وعدل التخفیف من 
مل/ بوغ ٤-١٠× ٤.٨الى ٤-١٠ن م

مل/ بوغ ٦-١٠× ٤.٨الى ٦-١٠من 
غمرساعة ، ٧٢و ١٥٢٤اخذت 

/ بوغ ٦-١٠× ٤.٨و ٤-١٠× ٤.٨، ٢-١٠× ٤.٨مل من التخافیف بواحدالبیض 
سم ٣مل نقلت البیوض المعاملة الى اطباق بتري قطر ١٠سعة 

. كل بیضة بمعزل عن البیضة االخرى 

احدبواما معاملة السیطرة فقد رش البیض بصورة یومیة ، 
.حین وصولھا للطور البالغ

١٥
 .

لعمرطول مدة الثالث العمروحسب نسبة قتل العمري مدة الطور الثان بة قتل ا الث نس لعمرالث ا
. قثط معاملة السیطرة بالماء المقطر رشت . ، نسبة قتل العذارى لحین بزوغ البالغات ایضاً الرابع العمرمدة 

ة وبثالثة مكررات لكل من العمرین عذراء لكل معامل١٥اخذتوبالطریقة نفسھا االنفة .سجلت النتائج یومیاً 
٧٢و ٢٤

.المقطر المعقم فقط
) ٢٠٠٤(SASحصائي استعمل البرنامج اال

L.S.Dفي الصفات المختلفة وقورنت الفروق بین المتوسطات باختبار اقل فرق معنوي 
٠.٠٥.

النتائج والمناقشة
وجود فروق معنویة ) ١(جدول الاظھرت نتائج 

/ بوغ ٢-١٠× ٤.٨ساعة ٢٤البیض بعمر حضانة 
/ بوغ ٦-١٠× ٤.٨مل و / بوغ ٤-١٠× ٤.٨مع التخفیف 
. صفر یوم على التوالي ٣.٣، ٣.٧البیض فیھا 
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/ بوغ ٢-١٠× ٤.٨بالتخفیف M. anisopliaeفي كفاءة الفطر 
 .

/ بوغ ٦-١٠× ٤.٨و ٤-١٠× ٤.٨بالتخفیفین % ١٠٠الفاقسة ھلكت 
.على نمو وتطور الیرقات الفاقسة مقارنة بمعاملة السیطرة التي لم یحدث فیھا أي ھالك 

٦-١٠× ٤.٨و ٤-١٠× ٤.٨، ٢-١٠× M. anisopliae٤.٨):١(جدول ال

ساعة وتطورھا٢٤بعمر O. surinamensisمنشاري بیض حشرة خنفساء الصدر ال
فتل % المعامالت

البیض
معدل حضانة 

)یوم(البیض 
عمارقتل اال% 

الیرقیة
عمارمعدل مدة اال

)یوم(الیرقیة 
قتل % 

العذارى
العمرمعدل مدة 
)یوم(العذري 

بزوغ % 
البالغات

معدل عمر 
)یوم(البالغات 

٦٣٣.٣٣.٣١٠٠- ١٠× ٤.٨ - - - - -
٤٤٦.٦٣.٧١٠٠- ١٠× ٤.٨ - - - - -
٢١٠٠- ١٠× ٤.٨ - - - - - - -

٠.٠٣.٠٠.٠٢١.٠٠.٠٤.٥١٠٠٤٥.٠معاملة السیطرة
L.S.D٩.٤٠.٠٧١٠.٥

٧٢) ٢(ال
تخاM. anisopliaeبمعلق الفطر  ٣.٤، ٢.٥وكانت ٦-١٠× ٤.٨و ٤-١٠× ٤.٨و ٢-١٠× ٤.٨فیف بال

. وظھرت فروقات معنویة . یوم على التوالي ٣.٩و 
و ٤-١٠× ٢٤.٨-١٠× ٤.٨% ٥٣.٣

% . على التوالي ، اما معاملة السیطرة فقد بلغت نسبة القتل صفر % ٣٣.٣و ٤٠غة والبال٦-١٠× ٤.٨
M. anisopliae١٠٣) ١٩٩٨(واخرون Tallamyاجرى 

على بیض ویرقات خنفساء القثاء المنطقة ، وظھر ان ھناك ١٠٧و ١٠٥، 
وتزد

M. anisopliae. كیوتكل قشرة البیض وترسیب المواد السكلروتینیة 
فقس البیض الى وجود الدھون القطبیة 

appressoria
واخرون Galina(الذي یساعد على تثبیت الفطر على الكیوتكل ومن ثم نفاذ الھایفات الى داخل جسم الحشرة 

 ،٢٠٠٩.(

٦-١٠× ٤.٨و ٤-١٠× ٤.٨، ٢-١٠× M. anisopliae٤.٨):٢(ال

ساعة وتطورھا٧٢بعمر O. surinamensisبیض حشرة خنفساء الصدر المنشاري 

فتل % المعامالت
البیض

معدل حضانة 
)یوم(البیض 

عمارقتل اال% 
الیرقیة

عمارمعدل مدة اال
)یوم(الیرقیة 

قتل % 
العذارى

٦٣٣.٣٣.٩١٠٠- ١٠× ٤.٨--
٤٤٠.٠٣.٤١٠٠- ١٠× ٤.٨--
٢٥٣.٣٢.٥١٠٠- ١٠× ٤.٨--

٠.٠٣.٠٠.٠٢١.٠٠.٠معاملة السیطرة
L.S.D٦.١٤٠.٠٨١٠.٥

) ٣(جدول التوضح نتائج 
٦-١٠× ٤.٨یوم عند التخفیف ١١.٠المعلق الفطري اذ بلغت 

٩.٨و ٥.١اذ وصلت المدة ٤-١٠× ٤.٨و ٢-١٠× ٤.٨
. ١٢.٤المدة 

.العمر الیرقي لسرعة نفاذ كونیدیات الفطر من خالل جدار الجسم
اما بالنسبة 

املة ٦-١٠× ٤.٨في التخفیف % ٢٠وادناھا ٢-١٠× ٤.٨في التخفیف % ٥٣.٣بلغت اعالھا  نة مع مع ار مق
%.السیطرة والتي بلغت نسبة قتل الیرقات صفر 

على حشرتین تابعتین لرتبة غمدیة االجنحة M. anisopliaeلمعرفة تأثیر الفطر في دراسة اجریت 
في التأثیر على وجد ان افضل تركیز Otiorhynchus sulcotusوحشرة Asynonychus cervinusھما 

١٠٦× ١% ٧٠)Gerding ،٢٠٠٩ .(



٢٠١٠) ٢ملحق (العدد ) ٣٨(المجلد )              ISSN 1815-316X(مجلة زراعة الرافدین                  

James وLigtthan)١٩٩٤ (
Hippodamta convergens١٠٨في التركیز % ٩٧بة القتل للیرقات من رتبة غمدیة االجنحة اذ بلغت نس

.M. anisopliaeر ـــمن فط

لعمرM. anisopliae:)٣(ال ا
O. surinamensisوتطورھا

قتل یرقات % المعامالت
العمر الثاني

العمرمعدل مدة 
)یوم(الیرقي الثاني 

ات قتل یرق% 
الثالثالعمر

قتل یرقات % 
الرابعالعمر

معدل مدة تطور 
)یوم(العذارى 

بزوغ % 
البالغات

٦٢٠.٠١١.٠٠.٠٢٦.٦٩.٨١٣.٣- ١٠× ٤.٨
٤٢٦.٦٩.٨٠.٠٠.٠١٠.٧٣٣.٣- ١٠× ٤.٨
٢٥٣.٣٥.١٢٦.٦١٣.٣٨.٣٠.٠- ١٠× ٤.٨

٠.٠١٢.٤٠.٠٠.٠١١.٤١٠٠معاملة السیطرة
L.S.D٤.٩١.٦٣.٢4.72.07.6

× ٤.٨% ٦٦.٦) ٤(جدول الاظھرت نتائج 
مدة %. ٦-١٠× ٤.٨% ٣٣.٣واقلھا ٢-١٠

و ٤-١٠× ٤.٨و ٢-١٠× ٤.٨
لغت ٦-١٠× ٤.٨ . ١١.٤و ٩.٩و ٨.٨، ٩.٣فقد ب

Bruck)٢٠٠٩ (
% ٩٠الى Black vine weevilsخنفساء العنب السوداء 

فطر ) ١٩٩٨(Samuelsوذكر . M. anisopliaeالفطر  ان لل
M. anisopliae مثلdestmxin , A,B في

Manduca sextaCa++

ATP-ase
.الخالیا العضلیة للقلبpHالحشرة بالتأثیر في 

M. anisopliae):٤(جدولال
O. surinamensisوتطورھا

قتل یرقات % المعامالت
الرابعالعمر

الیرقي العمر معدل مدة 
بزوغ % قتل العذارى% )یوم(الرابع 

البالغات
٦٣٣.٣٩.٩٦.٦١٣.٣- ١٠× ٤.٨
٤٤٠.٠٨.٨٠.٠٢٦.٦- ١٠× ٤.٨
٢٦٦.٦٩.٣١٣.٣٦.٦- ١٠× ٤.٨

٠.٠١١.٤٠.٠١٠٠سیطرةمعاملة ال
L.S.D٥.٨٤.١٢٣.٥٥.٨١

عدم وجود فروق معنویة بین جمیع المعامالت المستعملة في الرش على ) ٥(جدول الاوضحت نتائج 
٢٤بعمر O. surinameasisعذارى خنفساء الصدر المنشاري 

M. anisopliae بلغت ذري × ٤.٨و ٢-١٠× ٥٤.٨و ٤.١، ٥.٥اذ 
. ٦.٥. على التوالي ٦-١٠× ٤.٨و ٤-١٠

× ٤.٨% ٤٦.٤و ٤٠و ٦% 
.على التوالي٦-١٠× ٤.٨و ٤-١٠× ٤.٨و ٢-١٠

× ٤.٨% ٣.٣و % ٠.٠اما نسب 
% . بینما في معاملة السیطرة بلغت صفر ٤-١٠× ٤.٨و ٢-١٠

فط. ر ان ال

)Pendland ،
١٩٩٨.(
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M. anisopliae):٥(ال
O. surinamensis وتطورھاساعة ٢٤وبعمر

بزوغ البالغات% قتل العذارى% )یوم(العذارى عمرمعدل مدة المعامالت
٦٥.٠٤٦.٤١٣.٣- ١٠× ٤.٨
٤٤.١٤٠.٠١٣.٣- ١٠× ٤.٨
٢٥.٥٦٠.٠٠.٠- ١٠× ٤.٨

٦.٥٠.٠١٠٠معاملة السیطرة
L.S.D٢.٨٧.١١٦.٢

لعمر) ٦(جدول الظھر نتائج ت بعمر ا ري و ذ ٧٢الع
٤-١٠× ٤.٨و ٢-١٠× ٤٤.٨و ٤.٢

لغت ٦-١٠× ٤.٨الفطري  تي ب ٤.٧وال
× ٤.٨% ٧٣.٣. یومم ٧السیطرة التي بلغت 

× ٤.٨و ٤-١٠× ٤.٨% ٣٣.٣و ٢٥٣.٣-١٠
٦-١٠ .Jayanth وBaily)١٩٩٤ (Parthenium beetle

.من العمر المتأخراكثر تاثراً والعمر المبكر للعذارى M. anisopliaeالعذاراء عند معاملتھا بالفطر 

العمرM. anisopliae):٦(ال
O. surinamensis ساعة وتطورھا٧٢وبعمر

بزوغ البالغات% قتل العذارى% )یوم(العذريالعمرمعدل مدة المعامالت
٦٤.٧٣٣.٣٤.٠- ١٠× ٤.٨
٤٤.٠٥٣.٣٦.٦- ١٠× ٤.٨
٢٤.٢٧٣.٣٠.٠- ١٠× ٤.٨

٧.٠٠.٠١٠٠معاملة السیطرة
L.S.D١.٨٧.٩٥.٨

A STUDY OF BIOFUNGUS Metarihizum anisopliae IN SOME BIOLOGICAL
ASPECTS OF SAW TOO THE GRAIN BELT Oryzaephilitis suriuamensis L.

ON RICE
H. A. Mohammed                  I. A. Mahmood           L. K. Abed

Dept. of Plant protection, College of Agric., Univ. of Baghdad, Iraq

ABSTRACT
This study was conducted in Biology Dept., College of Science for women ,

Baghdad University in year 2010 to identify the effect of Biofungus Metarihizum
anisopliae in some different stages of saw toothed grain beetle Oryzaephilitis
suriuamensis . The eggs in age of 24 and 72 hours, Larvae in second fourth instar
and pupae in age 24 and 72 were treated with fungal dilution 4.8×10 -6 , 4.8×10 -4

and 4.8×10 -2 . Results of the study showed the following : Non – hatching eggs at
the age at 24 hours with fungal suspension 4.8 x 10-2, while 100% the highest
mortality rate for egg , but lowest rate mortality was 23.3% of dilution 4.8 x 10 -4.
The highest mortality of four larvae stage 66.6% indilution 4.8 x 10 -4. The highest
mortality of pupa 73.3% in 72 hours.
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