
   Bacillus thuringiensis الباسيلية الثرينجنسية  بكتيرياتأثير ال

 (دراسة حقلية) الشمع الكبرى اَفة دودة عثةو نحل العسلعلي 

 ــ كلية التربية الزاوية ــ جامعة الزاوية ةحليل إبراهيمعياد  شكريأ.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :المقدمة 
            ااررس العنررس  وا .ذعرررا اسانرران الواررس والعنررس موررص أ ررذا الع رر   ك ررصا  و   

Apis  millifera  من الاشرات التر  اتتنانر ا اسانراني حيرر   ررت م ورة الواالرة

بر  سترتاذام   ر  الز اعرة وللا ر   علرا موت ا ر   وه  القياا بتربية الواس والعواية

 .(1)  ا ة ب  ومنتلزما  والت

مرن   تنلف طائفة الواس من ملكة واحذةي ومن عذة آسا من الش استي ومئات   

الرررصك  ي وم ة عرررة مرررن ام ررررام الشرررةعية الةك ارررة مرررن عيررر ن تذاترررية مترا رررة 

ومتال قة ببعض اي والت   ضع  ي ا الةلكة البيضي و ربا ب را الاضروة ويارزن  ي را 

يةكررن  ةييررز ملكررة ااررس العنررس بنرر  لة عررن كررس الشرر است      العنررس وحبرر ل اللقررا .

كر كةرا أن أجوات را ا  رر مرن طر   والصك  ي     أكبرر مرن الشر الة وأطر   مرن الرص

بطو ا بعكر  الشر الة والرصكر. كةرا أن ل را آلرة لنرع مواويرة  نرتاذا  قرا  رذ الةلكرات 

الةوا نررة ل ررا وذلرر  بعكرر  الشرر الةي والةلكررة أاصررا كاملررة الا رر بة يبلرر  عررذد الفرررو  

 .(2)  ر  مبيض  400إلا  250ن الةبيضية    مبيضي ا الكبيرين م

        اويف جصو  امش ا  وال با ي و طير ش است الوارس               يبو  الواس بي    

مررن مرعررا إلررا آعررر ل ةررع الرحيررا وحبرر ل اللقررا  مررن أجررس البقررا  واستررتةرا   رر  

الاياة. ااس العنس حشرة اجتةاعية اة ذجية  عيش معيشة  عاواية    جةاعات  تكر ن 

ألرف االرة  ر  كرس عليرة  35عذدها  رأت ا ملكة واحذة  قا وش است ي س   من أ راد

 .(4.)(3) صك  من ال وبضع مئات 

ويتفرررد الواررس بجاترراع م ة عررة مررن الةوت ررات الاي يررة معقررذة التركيرر  وهررا      

ررم الواررسي الشررةعي البروبرر لي ي إ ررا ة إلررا   العنررسي ال ررصا  الةلكرر ي حبرر ل اللقررا ي ت،

من عال  عةليات  لقيح أزها  كةا يق ا الواس بذو  ا ت ادي  الةلكات والطرود.إاتاع 

 رر  اساترراع بونرربة س  قررس عررن  ا رريس والاضررراوات والزيررادةامشرر ا  الةصةرررة والةا

 .(7(.)6(.)5)مرجع  25%
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ومهةية هصه الاشرة الةبا كة  قذ حباها هللا عز وجرس  ر  القررآن الكرريم   بنر  ة   

 (.69_68الواس )

بتربيرة الوارس  ر  عاليرا اترط ااية مرن و ذ اعتورا الفراعورة مورص ا سا النروين    

الطيني بس كان الواس من الةقذتاتي حير اقش علا عذيذ من بقايا ا ثرا هم. والفراعورة 

 س من مرعا إلا آعرأوَّ  من ما ت ا الواالة الةترحلة أو الةتوقلة    اقس ط ائف الوا

(8). 

وبريَّن أهةيتر  مرن اهتم استرالا أيضرا بعنرس الوارس وموت رات الوارس امعرر ي       

الواحية ال صائية والعالجيرة لربعض اممررالي لرصل  أ يةرث الكصيرر مرن الةراكرز الطبيرة 

وال ين واليابران وأو برا  الةتا  ة لالتتشفا  بةوت ات الواس عالةيا كةا     وتيا

 .(9) وأمريكا

 بةنت   عا   ر   ربيرة اارس العنرس حيرر الةراعر  الطبيعيرة الةاتلفرةليبيا  تةيز   

بةاتلررف اماةةررة البيئيررة عا ررة الز اعيررة وال اباويررة والرع يررةي ساترراع أ  ررا أارر ا  

بلر  عرذد  إذ امعنا  والشةع وحب ل اللقا  والطرود ذات الةردود اس ت ادي الكبيرر.

ي بيوةرا 1999 تروة   ر  125362مرب  وعذد الط ائرف  9078 ليبيا     مرب  الواس

ويعرز  ذلر  إلرا ي طن من العنرس 139أات ث  12909عذد الط ائف  بل  1995توة 

الةروا البيئية بالذ جرة امولرا ل رصه ال رواعة مرن ج رةي وإلرا زيرادة اس برا   مالئةة

أومررن  علررا موت ررات الواررس مررن ج ررة أعررر  وعا ررة العنررس ترر ا  مررن ااحيررة الت صيررة

 تكلفرةالو اح  ال ايةي وللزيادة والتو    ر  الرذعس وال  ايرة ولنر  لة التربيرة و لرة ال

(10). 

 كلمات البحث:

B 401اارس العنرسي أ ررام شرةعيةي الةبيرذ الةيكروبر  النرير ان 
®
، مناحل  ميننل   

 الزاون  

 : همية البحثأ

اً كبيراً     ذه   ي ال ااس العنس بكصير من اممرال واآل ات و لع  دو    

 ا رة من العنس والقضا  علا عذد كبير من الط ائرف وعلرا  أه هرصه اآل رات اساتاع 

حرشرفية امجوارة   ريلة  التابعة لر بة .G. mellonella L  دودة عصة الشةع الكبر 
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حير  شير الذ اتات اس ت ادية للانائر الواجةة مرن اس رابة ب رصه الرذودة  بيراليذيي

 (13(.)12(.)11)  قذ  بةاليين الذوس ات تو يا

ة واتررعة  رر  ذات شرر ر G. mellonellaدودة عصررة الشررةع الكبررر  ا ررة  ،عررذ     

حير  ،عذ  من أهم آ ات شةع ااس العنسي التر   نرب  عنرائر  ادحرة جةيع أااا  العالم 

عا ة    الةواطا الذا ئة والةعتذلة والشتا  الق ير ولقذ  ذ ت الانرائر النرو ية  ر  

الترر   نرربب ا هررصه الاشرررة بةررا يقررذ  بن بعررة ماليررين  1976ترروة   ال سيررات الةتاررذة

 (14)دوس .

دودة عصررة الشررةع الكبررر   نررب  مشرراكس ا ت ررادية كبيرررة لةربررا الواررس  رر  ا ررة   

مليرر ن دوس   4كوررذا بوارر   مليرر ن دوس  تررو ياي و ررا 6إلررا  4ال سيررات الةتاررذة مررن 

    .(17(.)16(.)15)تو يا 

دودة عصة الشةع الكبر  عالةية اساتشرا ي عا رة  ر  الةوراطا        ة الت زيع ال  را   س

الةعتذلرررة. ويررر ثر  ررر  ااتشرررا ها مرررذ   رررذ ة الوررر   علرررا  اةرررس د جرررات الاررررا ة                     

 .(19(.)18) والبرودة

الة جر دة  ر  الااليرا  ضع اسااث البيض علا أ رام الشةع أو  ر  الشرق       

س  ت ص  وهرا ذات ع ر بة عاليرة  ضرع البريض ويكر ن هالبيتر   ر   البال ةوالاشرة 

مرمي يفقر  البريض إلرا ير رة  ت رص   6-4بيضة(ي يبل   طر البيض  2000-500كتس )

أجيرا   ر   6-4لتتعص  و تا   إلا حشرة كاملرةي ويعتقرذ أن ل رصه الاشررة برين   و وة 

 .(21(.)20) النوة  

 : هداف البحثأ

B401التعريف بالةبيذ الةيكروب  النير ان  .1
®
 Certan  الصي يات ي علا معلا من

 . Bacillus thuringiensisالباتيلية الصريو ونية  البكتيريااب اغ 

علا اهةية الةكا اة الاي ية اسموة بذ  من الةكا اة بالةبيذات الكيةيائية لةا  التنكيذ .2

 واسانان. الواس بالبيئة ول ا من اثا  تلبية و ا ة 

يرش الةبيذ الةيكروب  علا اس رام الشةعية الصي ينتاذم  ااس العنس كاضوة   .3

علا كس من ااس العنس وكصل    نثيرهو ازين العنس وبالتال  سبذ من التعرا علا 

 الليبية.  الةرواالةبيذ علا ا ة دودة عصة الشةع الكبر   ةن   نثير
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 الدراسات السابقة

دودة عصة الشةع الكبر   نرتطيع           ا ة علا أن ير ات 2005 ),ي  الباحر)أشا     

دودة عصرة  ا رة    و ث   ير جذا. حير و ح أنَّ ما  نبب  الشةعية اري  ام رام 

بذ اتة ملي ن دوس  تو يا. أما  5من عنائر    أمريكا  قذ  بنكصر من  الكبر الشةع 

دودة عصرة الشرةع الكبرر   لارا  ا رة وجذ أن قذ    كوذاي  دودة عصة الشةع الكبر  ا ة 

 (22)    العذيذ من مواطا كوذا أ را ا كبيرة لأل رام الشةعية الةازواة

دودة عصرة الشرةع الكبرر   ا رة أن( 2007عوبش والشرعب  تروة )ذكر كس من    

ةرم الت    ي  ط ائف الواسي حير   ال ب را ط ائرف الوارس  ر  مع آل اتمن أهم ا

دودة عصرة الشرةع ان ا ة إلا  عف ا و بةا إلا هالك ا أحيااا. و اليةوية و  د الةواطا 

الكبر   اتس الةر بة الرابعة بين أعذا  الواس    اليةن و نب   لقا كبيرا للواالين  ر  

 (23) اليةن عا ة لط ائف الااليا البلذية.

عصرة دودة ا رة أن ح رم ام ررا  التر   نربب ا (  2007عوربش تروة )وأو ح    

الشررةع الكبررر   اتلررف   مررن مواررس إلررا آعررر ومررن ماا ةررة إلررا أعررر . وااا رررت 

ي 30.4ي 39.8ام رررا   رر  إ ررعاا أو ه رررة أو القضررا  علررا الط ائررف بونرربة %

 (24) القذيةة.الشةعية علا الت ال ؛ عا ة    ام رام  18.1

 75علرا دودة عصرة الشرةع الكبرر   نرتطيع أن  ت رص  ا ة ن ير ة واحذة من إ    

لتاريرر   رررم شررةع  كامررس   كفرر  ير ررات  رر يرة 7-6 وان عررذدمررن الشررةع  جررم

 (.1998)البراري 

دودة عصررة  راشررة الشررةع الكبررر   عتةررذ ا ررة  شررير الذ اتررات النررابقة أن مكا اررة   

اعتةررادا كليررا علررا اتررتاذاا الةرر اد الكيةاويررة وعا ررة  رر  عةليررات  اررزين ام رررام 

أو شةع الواس    حذ ذا   الةازن للت ذير أو للت رويع. إن كصيررا   الشةعية الةنتعةلة

وعا رة  ر  العنرس  تأثا  الةتبقيامن الكيةاويات الةنتاذمة    مكا اة هصه اآل ة ل ا 

التر   (Paradichlorbenzole = PDB)والشةع والنةية للواس كاترتعةا  الوفصرالين 

 رات الوارس كالعنرس والشرةع وحبر ل أو  ترذاو  موت  لم يعذ يو ح باتتاذام  وس  قبس

مرر ك ك ررم. الةركبررات  0.01عررن  الوفصررالين بةتبقيرراتاللقررا  الترر  يتعررذ  حررذود اممرران 

 حةررض امتررتي  وحةررض الف  ميرر مصررسا الكبريررث ي  ةالكيةيائيررة امعررر  الةنررتاذم

(25). 
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 CERTAN Bمبيذ النير ان الةبيذ الةيكروب  الذ اتات النابقة بيوث ا ا     

401
®   

 را اترتعةا  علا آ ة دودة عصة الشرةع الكبرر  معةليراي والتر   رم  ي    القضا 

علا ير ات ماتلفة امعةا  وبتركيزات ماتلفةي إذ أعطث اترائ   هصا الةبيذ الةيكروب 

ة الةنتاذمة    مكا اة هصه اآل رة دون اس ررا   متةيزةي   عس مو  أحذ الطر  الة ةَّ

 .(26) بالواس أو اسانان والبيئة

  ا يرررررا  ررررر  عرررررذد مرررررن البلرررررذان                             الباتررررريلية الصريو ونرررررية ورررررت  البكتيريرررررا    

أهة ا ال سيات الةتاذة وكوذا وبريطاايا و وتيا واليابان. ويتم إاتاع البكتيريا ب اترطة            

إمرا علرا   ؛  التاةر ال  ائ     أوعية  اةة باتتاذاا الواالة كقاعذة لل تا ال صائ 

 ال يررذ ذات الا ررم    B.tوإمررا شررب  تررائسي ل رررل إاترراع ترراللة جيررذة مررن  تررائس هيئررة

امشرررعة  ررر    واةررررا لترررنثر البكتيريرررا ب اترررطة. وامجنررراا البل  يرررة النرررامة لألبررر اغ

 .(29(.)28(.)27)   البوفن ية يتم   ليف ا أو و ع ا    كبن ست لاةايت ا

دودة عصرة الشرةع الكبرر  باترتاذاا  ا رة البكتيريرا  ر  مكا ارة م د اتة  عالية     

CERTANمرررن الةبيرررذات البكتيريرررة ) اررر عين 
®

BERLINERي 
®

( للقضرررا  علرررا 

بالونبة إلا مبيذ  دودة عصة الشةع الكبر . ا ة ير ات
®

CERTAN  الصي يات   علرا

 ركيرز اذمث عرذة  ركيرزات وأعلرا اترت B. thringiensis var. aizawaiبكتيريرا 

ووجذ أن  نثير الةبيذ علرا الير رات  ي100الصي أعطا انبة اف   للير ات %% 6 ه 

BERLINERأمرا بالونربة إلرا مبيرذ  ييوافض بااافال    التركيز 
®

الرصي ياتر    

اترتاذمث مور  عرذة  ركيرزات  B. thuringiensis var. Kurstakiعلرا بكتيريرا 

ثير الةبيذ يرزداد بزيرادة وجذ أن  نو%87الصي أعطا انبة اف    %0.3وأعلا  ركيز 

 .(30) التركيز

عصررة الشررةع ا ررة  رر  ير ررات الباترريلية الصريو ونررية  ررنثير البكتيريررا   ررم د اتررة    

الكبررر  حذيصررة الفقرر  ومت تررطة العةررر وكبيرررة العةررر باتررتاذاا   مبيررذ 
®

B 401 

CERTAN دودة عصرة الشرةع الكبرر  ا رة بيورث الذ اترة أن ير رات% 5بتركيرز G. 

mellonella  حذيصة الفق  كااث أكصر  نثرا عوذ الةكا اة بةعلاB.t  مقا اة بالير رات

% 100 الير رات الةيترة حذيصرة العةررمت تطة العةر وكبيرة العةري حيرر بل رث انربة 

% 94الرا  العةرر والير رات الكبيررة    حين ااافضث انبة الةر ت للير رات مت ترطة

حذيصررة الفقرر   G.mellonellaالشررةع الكبررر  ا ررة دودة إلررا أن  ررنثر ير ررات وأشررا  

بالةكا اررة بةعلررا الةبيررذ مررن اليرر ا امو  للت ربررةي بيوةررا لررم  تررنثر الير ررات الةت تررطة 

العةررر والير ررات الكبيرررة إس ابتررذا  مررن اليرر ا الصالررر. ويالحررم أن الونرربة العةةررا مررن 
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الير ا الارام  حيرر الر وحتا الير ات حذيصة الفق   ذ ما ث عال  الفترة من الي ا الص

و ررذ  ررم القضررا  علررا جةيررع الير ررات حذيصررة الفقرر  عررال  اميرراا النرربعة %ي 76 بل ررث

أمرا الير رات مت ترطة العةرر والكبيررة  قرذ اترتةرت  تررة   امولا من عةلية الةكا اة.

 .(31) علا التر ي  من بذ  الت ربة الة ت حتا الي ا العاشر والصاا  عشر

هرر   ررنثير (  2007حليلررة والة ربرر  ترروة )مررن الذ اتررات الة ةررة الترر   رراا ب ررا        

  ر يرة العةررعصرة الشرةع الكبرر  ا رة دودة    ير ات الباتيلية الصريو ونية البكتيريا 

ومت تطة العةرر وكبيررة العةرر باترتاذاا   مبيرذ 
®

B 401 CERTAN 5بتركيرز.% 

 ر يرة  G. mellonella الشرةع الكبرر دودة عصة ا ة الذ اتة أن ير ات  اتائ  بيوث

مقا ارة بالير رات  B.tعورذ الةكا ارة بةعلرا     ثرانكااث أكصر  ر العةر ومت تطة العةر

 ر   100العةرر % ر يرة ومت ترطة كبيرة العةري حيرر بل رث انربة الير رات الةيترة 

 .(32)  %.33 إلا كبيرة العةر حين ااافضث انبة الة ت للير ات

هر   رنثير  2007الت   اا ب ا حليل  والة رب  توة  أيضامن الذ اتات الة ةة    

عصررة الشررةع ا ررة دودة  رر  ير ررات  ماتلفررة تالصريو ونررية بتركيررزاالباترريلية البكتيريررا 

    ح  .%1ي 1.8ي 3.3ي 6اتتاذا  ي ا عذة  ركيزات وه   .مت تطة العةر الكبر 

 CERTAN Bالتركيزات الةاتلفة للةبيذ الةيكروب بنن اعتبا ات  هصه الذ اتة اتائ 

401
®

أعطرث ي علا العةر الةت تا لير رات عصرة الشرةع الكبرر %6ي 3.3ي 1.8ي 1  

أو  رر   اتررائ  متةيررزة لةكا اررة هررصه الررذودة ويو ررح باتررتاذام ا  رر   ررروا التاررزين

CERTAN B 401 بين مذ   نثير  ركيزات الةبيذ الةيكروب  ي والةواحس
® 

عا رة  

باس را ة إلرا الترنثير ال يرذ . 0.05مور  وبفرر  معور ي عورذ منرت    6عوذ  ركيرز %

 أعطا انبة 1.8ي 1كس من % . أما  ركيز3.3بتركيز % علا ير ات العةر الةت تا 

 (33) .%50-10ن  تراو  بي ا ا 

 .B. thuringiensis var( باترتاذاا البكتيريرا 2004عةرر وآعررون )) راا        

Kurstaki    ا رة ب   حةاية أ رام الشةع وامتاه الشرةع  الةارزون مرن اس رابة

جراا من  4,784 ي اا LC50. و قذ  ال رعة الو فية القا لة الكبر  عصة الشةع دودة

Dipel 2X /100الةنتاضررر الت ررا ي 
®

جررراا عوررذ   صيررة الير ررات.  ةررث معاملررة  

 والتر  بل رث LC100 رعرة القا لرة أ رام الشةع وشرائح امتاه الشرةع  برالرش بال

تم100جراا ك 568,9
3
من شةع امتاه با ال   كس  رم وشرياة   ما .  م عذو  

ي وجر   ازين الشةع G. mellonella  دودة عصة الشةع الكبر ا ة بيضة من  200

ي و ط برة انربية Cº26-27وهير الةعامس )الشاهذ(     واديا عشربية عورذ  الةعامس

316



إطا ات ام رام الشةعية وشرائح شةع امتاه كس ش رين لةذة  .  م وزن60-70%

علرا الةورت  % 100 ة   رس إلر  توة كاملة. أ  رت الوتائ  د جة عالية مرن الةكا ار

ك  Dipelجرراا  100الشةع  الةازن لةذَّة أكصر من توة بعرذ الةعاملرة برالرش بتركيرز 

ا رة لتر ما ي حير لم يطرأ علي  أية اقص    ال زن  هم العذو  اس طواعية ببريض 

ي 26دودة عصة الشةع الكبر ي بيوةرا بل رث الانرائر  ر  إطرا ات الشرةع هيرر الةعامرس 

ذو  اس ررطواعية علررا شرر    مررن العرر 10ي8ي 6ي 4ي 2بعررذ % 100ي 98ي 90ي 60

 %100و 98ي 91ي 66ي 28ر الةعاملرة كةا  قذت شرائح امتاه الشةع  هير الت ال .

 (34)  من ال زن بعذ اف  الفترات الزموية تابقة الصكر.

هرررر  بكتيريررررا  B.thuringiensis( بررررنن بكتيريررررا  2005) Muellerأ رررراد          

إلا مبيرذات حشررية حي يرة. حرين  رذعس البكتيريرا مرع ال رصا  بكةيرات مواتربة   ط  ت

 جا ا  وت  تة ا باير  اذث ل ا  ةز ات    جرذا  الةعر  ويارذث علرال  ر  امج رزة 

للبكتيريررا الباترريلية  أيرراا. إن 5 -2مررن  ثررم  ت  ررف عررن ال ررصا ي وياررذث الةرر ت عررادة

الً الت    ي  العذيذ من النالست  الصريو ونية  .varمن الاشررات مو را    ا عاً مفض 

aizawai دودة عصة الشةع الكبر  وير ات دودة البو ري و ا ة  عا  علا ير اتVar. 

Berliner الكراررر  ودودة الطةررراطم لكرررس مرررن دودة    عرررا  علرررا الير رررات ال ررر يرة

 عررا  علررا العذيررذ مررن الير ررات    var. Kurstakiودودة أو ا  العورر ي و الةشرر كة 

 عرا  علرا ير رات  var. sandiego /tenebrionsis ال ر يرة للفراشرات والعصرةي و

 (35) عوفنا  بطاطا ك ل  ادو.

( أيضرررا إن الترررنثير يكررر ن جيرررذاً  ررر  الير رررات 2005ي Mueller ) كةرررا ذكرررر      

ال  يرة العةر       وأن يك ن الرش علا او ا  الوبا ات الة ج دة علرا ام ل بةرا 

 ي ا ال اا  النفلا وأن يك ن الرش    و ث مترنعر مرن الو را  لت ور  أشرعة الشرة  

ة متكاملررة ي رر  أن يكرر ن جررز اً مررن عطرر هررصه الةبيررذات الةباشرررة. وذكررر أن إتررتعةا  

 (36) لةكا اة الاشرات.

 : الجانب العملي

 : علي نحل العسلالباسيلية الثرينجنسية  بكتيرياتأثير ال وال ــأ

 : مناحل الزاوية، ليبيا ــ منطقة الدراسة

كم  45 قع موطقة الزاوية إلا ال رل من موطقة طرابل  بةنا ة  قذ  با ال     

انررةة.  عتبررر هررصه الةوطقررة مررن الةورراطا الز اعيررة  191514يبلرر  عررذد النرركان  رابررة 
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ة إذ  تو    ي ا كصا ة امش ا  الةصةرة من الزيت ن   118035والوايرس  433232الة ة 

ي وبرررا   12743والترررين  23670 والعوررر  23670والاةضررريات  6754والل زيرررات 

مرن موطقرة الزاويرة بيئرة ز اعيرة  ش رة. لصل  ي عس كس ذلر  2392امش ا  امعر  

مواتبة إلر  إ امرة مشرا يع الواالرة ودعرم اس ت راد الر طو  مرن  ربيرة وموت رات اارس 

 .(38(.)37) العنس

 267مواخ الةوطقة شتا  مةطر و يف جاا حير يبل  مت تا هط   الةطرر   

ملمكاليررر ا بايرررر  رررز   7.21يررر اي وشرررذة الةطرررر  37ملرررمي وعرررذد اميررراا الةةطررررة 

الةاا يس الت  يتم اض  ا  بس حل     س ال يف مصس القةرح والشرعير والفر   لرصل  

ي عس كس ذل  مرن موطقرة الزاويرة بيئرة ز اعيرة مواتربة س امرة مشرا يع الواالرة ودعرم 

 .(39) نس طو  من  ربية وموت ات ااس العاس ت اد ال

 وطرق العمل المواد

 : المواد

                   مبيذ النير انالةبيذ الةيكروب   ي رم شةع  20عذد طائفة ااس.  20عذد     

.CERTAN B 401
®

 كا  . ي طن طب  يمذ ع يما ة يما  مقطر ومعقم 

 : طرق العمل

وو ع  %ي 5 الرش بتركيز علام  اضير م ي وامدواتبعذ  عقيم الةكان    

الرشي  علا   الةرشي ومن ثم أعذ عشرة أ رام شةعية عش ائيا و ش م بة علاالة

عشرة أ رام شةعية  ي وإبقا  عذدالشةع  وعلا كال ال اابين من القرم    شا جيذا

 إلاو نةث كس طائفة ااس.    واحذ  شةع  م إ ا ة  رم  باير بذون  ش.

 م ة عتين. 

 (A) م ة عة -

 علااسي مضاا لكس طائفة ااس  رم شةع  واحذ معامس بة( ط ائف ا10عذد ) 

 الرش. 

 (B) م ة عة -

( ط ائف ااس مضاا لكس طائفة ااسي   رم شةع  واحذ عاد  أي بذون 10عذد )

  ش.
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 ومن ثم الةشاهذة والةقا اة بين الة ة عتين من حيرا

 اشاط الطائفة.  .1

 ( الواس.الش است)اف   حشرات  .2

 .است ا  س مصسحذوت أمرال للوا .3

 علا الاضوة الةفت حة )بيضي ير ات(. بكتيريا نثير ال .4

 علا الاضوة الة لقة )العص ا (. بكتيريا نثير ال .5

 الشررةعية ام رررام الةبيررذ ي رر   ررر علررا بة الشررةعية ( بعررذ  ش ام ررراما  ررة)مل

 و ع ا    طائفة الواس. أو ترة التازين  لت ف  بس زمنعر ة للت  ية  ترة من ال

 والمناقشةالنتائج 

عل  ااس   Bacillus thuringiensisالباتيلية الصريو ونية   نثير البكتيريا اثير  .1

 .العنس

أثوا  الكشف الذو ي علا كس ط ائف الت ربةي والةشاهذات الاا جية لكس    

 طائفةي وتل   الواس    النرو  و ؤية ام  ية الت  بالقرل من كس طائفة  بين لواا

ي من حير (B)أو (A) ط ائف الواس من الة ة عة ' صكر بينس   جذ أي  رو ات 

عذد الش است الوا قة وأي اعرال جاابية من أمرالي ولي  هوا  أي  رو ات  صكر 

 عل  الاضوة الةفت حة أو الة لقة.  

Certan B 401من هصه الت ربة انتوت  أن مبيذ النير ان و   
®

  والةات   

لي  ل ا ا   Var.Aizawai  Bacteria bacillus thuringiensis  بكتيرياعلا 

الذ اتات النابقة والشركة الة وعة ل صا  و تفا مع ي الواس طائفةعلا   نثير يصكر

 الةبيذ اا  س ينب  ا   ر  علا ط ائف الواس.

دودة عصة الشةع ا ة ومن ثم  جاوا ا  ا  باتتعةا  هصا الةبيذ     مكا اة     

 ر  علا طائفة الواس ت ا  كان اتتعةال     ام رام الشةعية  أي الكبر . ودون

ي بذ  من اتتاذاا ة الة ج دة    طائفة الواس افن االةازاة أو    ام رام الشةعي

 .اسانانعلا البيئة وااس العنس و اة  أ را  نب   الت الة اد الكيةيائية 
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ة ــــثــدودة عة ــــى اَفـلـــع الباسيلية الثرينجنسية بكتيرياتأثير ال ـــ ثانيا

 : رىـبــكـع الــمـشــال

 منطقة الدراسة/ الزاوية . ليبيا

كم  45 قع موطقة الزاوية إلا ال رل من موطقة طرابل  بةنا ة  قذ  با ال     

انررةة.  عتبررر هررصه الةوطقررة مررن الةورراطا الز اعيررة  191514يبلرر  عررذد النرركان  رابررة 

ة إذ  تو    ي ا   118035والوايرس  433232كصا ة امش ا  الةصةرة من الزيت ن الة ة 

ي وبرررا   12743والترررين  23670والعوررر   23670والاةضررريات  6754والل زيرررات 

مرن موطقرة الزاويرة بيئرة ز اعيرة  ش رة. لصل  ي عس كس ذلر  2392امش ا  امعر  

ت رات اارس مواتبة إلر  إ امرة مشرا يع الواالرة ودعرم اس ت راد الر طو  مرن  ربيرة ومو

 (41(. )40)  العنس

ملرمي  267مواخ الةوطقة شتا  مةطر و يف جاا حير يبل  مت تا هطر   الةطرر 

ملمكالير ا بايرر  رز   الةاا ريس 7.21ير اي وشرذة الةطرر  37وعذد امياا الةةطررة 

الت  يتم اض  ا  بس حل     س ال يف مصس القةرح والشرعير والفر   لرصل  ي عرس كرس 

الزاويرة بيئرة ز اعيرة مواتربة س امرة مشرا يع الواالرة ودعرم اس ت راد ذل  مرن موطقرة 

 (42) عنسال طو  من  ربية وموت ات ااس ال

 المواد وطرق البحث

  : المواد

CERTAN B401الةنتاضر الت ا ي النير ان    
®

 وذو   20ي عذد 

عقمي ما ةي دو   زجاج ي  رم شةع ي مرش يذويي ما  مقطر وم 60عذد  طردي

 طب . كا  

 : العمل قطر

CERTAN B 401ي من مبيذ 5% م  اضير معلا الةبيذ بتركيز      
® 

و افيف  

( ويرع جيرذا  برس استرتعةا . بعرذ  اضرير الةعلرا ينرتعةس مباشررة بعرذ 1ا19بونبة )

مرس مرن الةبيرذ الاير ي  120الشرةعية الةرراد حفة را. إن كةيرة  حنال كةية ام ررام

CERTAN B 401
®

 رررم  60 رررم شررةع  للعاتررلة ولرررش  120  كفررا لرررش 

 ررررم شرررةع  مرررن اررر    84 كةرررا  كفرررا لررررش ؛ شرررةع  للاضررروة مرررن اررر   دادارررث

 CERTAN Bسا نتروت علا كرال ال راابين مرن القررم. ويافرم الةبيرذ الاير ي 
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401
®  

CERTAN B 401وينتعةس الةبيذ الاير ي  C°5- 20   مكان با د بين 
®

 

ورر  العنررس و رر  حفررم  ررواديا الطرررود و  رر  أثوررا  حفررم ام رررام الشررةعية بعررذ ج

العاتالت    أماكن التازين ومن م ترم آلعرر لةكا ارة آ رة دودة عصرة الشرةع الكبرر  

G. mellonella (43) 

اً جيذا وعلا  48 رم شةع  و ش  60 م ااتقا  وأعص        رم بةعلا الةبيذ  ش 

 وذو  طرد.  20 رم كشاهذ.  م جل  عذد  12جااب  القرم مع اسبقا  علا 

ا هير  3 وذو  وو ع    كس  أ رام شةعية إما معاملة بةعلا الةبيذ  قا وإم 

 3 وذو  طرد بكس مو ا  16معاملة بةعلا الةبيذ كس علا حذه. يصبث العذد الكلا إلا 

شةعية  أ رام 3بكس مو ا   واديا طرد 4و   أ رام شةعية معاملة بةعلا الةبيذي

 4بكس م ة عة  إلا أ بع م ة عات      نةث ال واديا هير معاملة بةعلا الةبيذ.

ب    واديا طرد  ات   علا أ رام شةعية معاملة بةعلا الةبيذي و وذو  واحذ

ووزعث كس م ة عة عش ائيا    مواس بتا يخ أ رام شةعية كشاهذ. 

 و ركث مذ ة توة للةالحةة والةراجعة الذو ية. 2007ك05ك04

 : النتائج والمناقشة
 د كةرررا مبرررين  ررر  ال رررذاو بيورررث اترررائ  الة ة عرررات ام برررع ل رررواديا الطرررر   

  ووا راة  G. mellonella  ر   اس رابة برذودة عصرة الشرةع الكبرر  (   4.3.2.1)

مو ا. بعذ و ع البيض و قن   اررع الير رات لتت رص  علرا شرةع الوارس وعورذ    كس 

 ر ا ر الةرروا البيئيررة لذ جرة الاررا ة الةواترربة  نرتةر الير رات  رر  الت رصي بشررراهة 

 والوة .

لرر حم اتررتةرا  الير ررات  رر  الت ررصي علررا ام رررام الشررةعية الة جرر دة  رر     

CERTAN B 401 ي ال رواديا ال يررر الةعاملرة بةعلررا الةبيررذ الاير 
®

الترر  بقيررث 

كشاهذ وازداد ح ة ا و بع ا الزيرادة  ر  امافرا  الاريريرة ومالفا  را.  امرث الير رات 

مو را مةررا مع بعض ا بونري  مرن الاير ط الاريريرة لت عرس  بل ا ام رام الشةعية 

الير رة ترريعة الاركرة جرذاي  اراو  اسعتفرا  برالوفا كلةرا   تار  ب  مرن  ررم آلعرر

 رم اللة  لذ جة ي رع    رل ا.    مكاا ا بشذة عوذ   كاا ا و تعلا و تشبر كشفث م

از  ام رام الشةعية وحر  ا و تس جةيع الير اتي بعرذ ارز  ام ررام الشرةعية مرن 

ال وذو  و وةيف  ل حم  رل عش  ال وذو  من  بس الير ات.
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الةعاملرة  بيوث الوتائ  بنن الصق ل ال  يرة الة ج دة علرا ام ررام الشرةعية   

CERTAN B 401بةعلرا الةبيرذ الاير ي 
® 

بقيرث كةرا هر ي و لرم  نرتةر الير ررات  

من التط   اتي ة س ابت ا بالبكتيريا الة ج دة    ام رام الشةعية     الاذيصة الفق 

 .(44) الير ات أب اغ البكتيريا و نةة اوأد  إلا م   ا اتي ة ابتال  

 ي  الةعاملة بالةبيذ الاي ي علا ذل  الاا  مذة توةاتتةرت ام رام الشةعية    

إدعرا  ام ررام الشرةعية الةعاملرة بةعلرا الةبيرذ إلرا طائفرة الوارس لرم  ترنثر و   أثوا  

الطائفرررة و  ا قرررث الذ اترررة مرررع مرررا ذكر ررر  شرررركة  يترررا الشرررركة الةوت رررة ل رررصا الةبيرررذ 

الةيكروبرر  والذ اتررات النررابقة الترر  أكررذت ا ررا  واتررتعةا  هررصا الةوررت   رر  كررس مررن 

 .(47(.)46(.)45)ال سيات الةتاذة اممريكية وكوذا   

       عة  واديا الطرد امولا بالةواسي  ح اتائ  م ة( 1) جذو 

 الكبر دودة عصة الشةع  با ةاس ابة 
زمن      

 اس ابة

 1 وذو  

 )الشاهذ(
 4 وذو   3 وذو   2 وذو  

 وذو  

5 

اية  ذس ي ج 2007ك6ك18

ا ابة بير ات 

ا ة عصة الشةع 

 الكبر 

اية  ذس ي ج

ا ابة بير ات 

ا ة عصة الشةع 

 الكبر 

وج د ثق ل 

  يرة م لقة 

بوني  شبك  

 ذ  علا 

وج د ير ات 

وها متواثرة 

علا 

 ام رام

اية  ذس ي ج

ا ابة بير ات 

ا ة عصة الشةع 

 الكبر 

وج د 

ثق ل 

  يرة 

م لقة 

بوني  

شبك   ذ  

علا 

وج د 

ير ات 

وها 

متواثرة 

علا 

 ام رام

ل وج د ثق  2007ك6ك19

  يرة م لقة 

بوني  شبك  

 ذ  علا وج د 

ير ات وها 

وج د ثق ل 

  يرة م لقة 

بوني  شبك  

 ذ  علا وج د 

ير ات وها 

 عذا

 وج د

   يير

وج د ثق ل 

  يرة م لقة 

بوني  شبك  

 ذ  علا 

وج د ير ات 

 عذا

 وج د

   يير
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متواثرة علا 

 ام رام

متواثرة علا 

 ام رام

وها متواثرة 

 علا ام رام

زيادة    ح م  2007ك6ك20

 الصق ل وامافا 

عذا وج د 

   يير

عذا وج د أي  -

   يير

- 

 ؤية وا اة  2007ك6ك21

 للير ات

- - - - 

ازدياد    عذد  2007ك6ك22

وح م الير ات 

 وامافا 

- 

- 

- - - 

ازدياد    عذد  2007ك6ك25

امافا  والاي ط 

الوني ية 

 للير ات

- - - - 

  م إعذاا 2007ك6ك26

ام رام 

 بالكامس

- - - - 

 . ي  ح اتائ  م ة عة  واديا الطرد الصااية    الةواس2جذو    م.
زمن      

 اس ابة

 1 وذو  

 )الشاهذ(
 5 وذو   4 وذو   3 وذو   2 وذو  

وج د ثق ل  2007ك5ك21

  يرة م لقة 

بوني  شبك  

 ذ  علا 

وج د ير ات 

وها متواثرة 

 علا ام رام

وج د ثق ل 

م لقة   يرة 

بوني  شبك  

 ذ  علا 

وج د ير ات 

وها متواثرة 

 علا ام رام

اية  ذس ي ج

ا ابة بير ات 

ا ة عصة الشةع 

 الكبر 

 

اية  ذس ي ج

ا ابة بير ات 

ا ة عصة الشةع 

 الكبر 

وج د ثق ل 

  يرة م لقة 

بوني  شبك  

 ذ  علا 

وج د ير ات 

وها متواثرة 

 علا ام رام

  ؤية 2007ك5ك22

وا اة 

 للير ات

 عذا

 وج د

   يير

وج د ثق ل 

  يرة م لقة 

بوني  شبك  

 ذ  علا 

وج د ير ات 

وها متواثرة 

 علا ام رام

وج د ثق ل 

  يرة م لقة 

بوني  شبك  

 ذ  علا 

وج د ير ات 

وها متواثرة 

 علا ام رام

 عذا

 وج د

   ير
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زيادة     2007ك5ك23

امافا  وح م 

 الير ات

- 

- 

عذا وج د 

   يير

وج د عذا 

   يير

- 

- 

ازدياد    شذة  2007ك5ك24

اس ابة 

 لأل رام

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

عذا ام رام  2007ك5ك25

 بالكامس

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 . ي  ح اتائ  م ة عة  واديا الطرد الصالصة  ا الةواس.3جذو .
زمن      

 اس ابة

 1 وذو  

 )الشاهذ(

 5 وذو   4 وذو   3 وذو   2 وذو  

25-6-

2007 

وج د ثق ل 

  يرة م لقة 

بوني  شبك   ذ  

علا وج د ير ات 

وها متواثرة علا 

 ام رام

اية  ذس ي ج

ا ابة 

بير ات ا ة 

عصة الشةع 

 الكبر 

وج د ثق ل 

  يرة 

م لقة بوني  

شبك   ذ  

علا وج د 

ير ات وها 

متواثرة علا 

 ام رام

وج د ثق ل 

  يرة 

م لقة بوني  

شبك   ذ  

علا وج د 

ير ات وها 

واثرة علا مت

 ام رام

وج د ثق ل 

  يرة م لقة 

بوني  شبك   ذ  

علا وج د 

ير ات وها 

متواثرة علا 

 ام رام

26-6-

2007 

 ؤية وا اة 

 للير ات

وج د ثق ل 

  يرة 

م لقة بوني  

شبك   ذ  

علا وج د 

ير ات وها 

متواثرة علا 

 ام رام

 س  يير س   يير س   يير

27-6-

2007 

زيادة    امافا  

 وح م الير ات
 - - -- س   يير

28-6-

2007 

ازدياد    شذة 

 اس ابة لأل رام
- - - - 

29-6-

2007 

حر  وعذا 

 ام رام بالكامس
- - - - 
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 . ي  ح اتائ  م ة عة  واديا الطرد الرابعة    الةواس.4جذو .
زمن 

     

 اس ابة

 1 وذو  

 )الشاهذ(

 5 وذو   4 وذو   3 وذو   2 وذو  

25-7-

2007 

وج د ثق ل 

  يرة م لقة 

بوني  شبك  

 ذ  علا 

وج د ير ات 

وها متواثرة 

 علا ام رام

اية  ذس ي ج

ا ابة بير ات 

ا ة عصة الشةع 

 الكبر 

اية  ذس ي ج

ا ابة بير ات 

ا ة عصة الشةع 

 الكبر 

وج د ثق ل 

  يرة م لقة 

بوني  شبك  

 ذ  علا 

وج د ير ات 

وها متواثرة 

 علا ام رام

وج د ثق ل 

  يرة م لقة 

بوني  شبك  

 ذ  علا وج د 

ير ات وها 

متواثرة علا 

 ام رام

26-7-

2007 

إمكااية  ؤية 

الير ات 

 تار  بالعين 

 الة ردة

وج د ثق ل 

  يرة م لقة 

بوني  شبك  

 ذ  علا 

وج د ير ات 

وها متواثرة 

 علا ام رام

وج د ثق ل 

  يرة م لقة 

بوني  شبك  

 ذ  علا 

 وج د ير ات

وها متواثرة 

 علا ام رام

بقا  اممر كةا 

 ه 

بقا  اممر كةا 

 ه 

27-7-

2007 

اتتةرا  اة  

الير ات 

و ك ين 

 امافا 

بقا  اممر كةا 

 ه 

بقا  اممر كةا 

 ه 
- - 

28-7-

2007 

اتتةرا     

 الوة 
- - - - 

29-7-

2007 

 م إعذاا 

ام رام 

 بالكامس

- - - - 
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