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الملخص
لبعض عزالت النیماتودا الممرضة للحشرات على یرقات فراشة الطحینالمخبریةلتربیة ا.2014. خالد العسسالنبي، أماني جاویش و بشیر، عبد

Ephestia kuehniella Zell ،233- 226: )3(32. مجلة وقایة النبات العربیة.
Ephestiaإمكانیة استخدام یرقات فراشة الطحینتم اختبار kuehniellaحشرات والمعزولة من ترب ریف لتربیة وٕاكثار بعض عزالت النیماتودا الممرضة لل

Heterorhabditisوالتي تنتمي للنوع VH11، أجریت العدوى بالعزالتدمشق indica،PHA،DKH9 من الجنس ،Heterorhabditisوالعزلة م یعرف) (النوع لRST

یرقات ، وأظهرت النتائج أن )فرد معدي/مل1000، 500، 250، 100، 50(تم استخدام هذه العزالت بخمسة تراكیز .)یعرفلم(النوع Steinernemaمن الجنس 
دورة حیاتها یرقات فراشة الطحین بالمقارنة مع فيفراشة الطحین على درجة عالیة من الحساسیة لإلصابة بالنیماتودا وأن دورة حیاة النیماتودا تنتهي بوقت أقصر

غ یتراوح 0.02فكان متوسط إنتاج یرقة فراشة الشمع في وحدة الوزن ،یرقات فراشة الشمع. كما تم تحدید اإلنتاج الكمي من وحدة وزن واحدة من العائل الحشريداخل 
ألف فرد. أي تفوقت یرقات فراشة الطحین معنویًا 57و 36غ بین 0.02دة من فراشة الطحین بوزن ألف فرد معدي، بینما تراوح متوسط إنتاج الیرقة الواح10-15بین 

.غ) على یرقات فراشة الشمع0.02في اإلنتاج الكمي ألفراد الطور المعدي (من وحدة الوزن 
.، مكافحة حیویة، تربیة، نیماتودا ممرضة للحشراتفراشة الطحین: مفتاحیةكلمات 

المقدمة 

خر الطبیعة بالكائنات الحیة المفیدة التي لها دور كبیر في الحد من ز ت
انتشار اآلفات ووقف ضررها، وتشكل النیماتودا الممرضة للحشرات

Entomopathogenic Nematodes (EPNs) همـًا مـن األعداء مجزءًا
الحشریة في الحد من أضرار كثیر من اآلفات الزراعیة الطبیعیة 

التوازن الطبیعي ألنواع مختلفـة مـن مفصلیات األرجـلوالمحافظة على
النیماتودا الممرضة للحشرات منذ القرن السابع عشرعرفت . )3(
وتـم إدخالهـا في السنوات األخیـرة في مجال المكافحة الحیویة ،)13(

.)14(خاصة حشـرات التربـة والحدائق بلآلفـات الحشریة و 
وبدایة الثمانیـــنات من بعینیات، السومن نهایة فترة الستینات

القرن الماضي (القرن العشرین) بدأت البحوث المركزة والمكثفة التي 
أوضحت أهمیة النیماتودا الممرضة للحشرات كعامل من عوامل 

یومنا المكافحة الحیویة ذات الكفــــــاءة العالیــــة، وتزاید هذا االهتمام حتى 
.)5،8،10، 2هذا (

بنجـاح لمكافحـة النیماتودا الممرضة للحشرات یـًا تستخدم حال
بعض اآلفـات الحشریة التي تنتمي لرتب مختلفة مثل الدیدان القارضـة 

Euxoa segetumالدیدان البیضاء ،Polyphylla phollo،الحالوش
Gryllotalpa gryllotalpa،الدیدان السلكیةAgriotes lineatus،

Rhynchophorusسوسة النخیل الحمراء ferrugineus، حفار ساق
Zeuzyraالتفاح pyrina، بيو حفـار سـاق الذرة األورPyrausta

nubilalis،دودة اللـوز األمریكیـةHelicoverpa armigera، دودة
Cydiaثمار التفاح pomonella)1 ،12( .

كعامل ومن األمور التي تجعل النیماتودا ذات خواص إیجابیة
اآلفات الحشریة،من ائلي واسع و لك مدى عتي: أنها تممكافحة حیویة ه

بالنسبة للنباتات والكائنات الحیة غیر المستهدفة االستخدام هي آمنة ف
البیئة، سهلة التطبیق باستخدام فياً سلبیاً التملك تأثیر ،بالمكافحة

خالل معدات الرش العادیة المستخدمة في رش المبیدات، تقتل اآلفة 
تعد لقدرة على إعادة دورة حیاتها في البیئة وبالتاليساعة، لها ا48

كمبید مستمر في التربة، یمكن خلطها مع العدید من المبیدات الحیویة، 
، 7(سهلة التربیة على بیئات طبیعیة وصناعیةو قابلة للتحسین الوراثي

9(.
Steinernemaمن الممكن تربیـــــــة أنـــــــــــــــــواع الجنسین 

داخــــــــــل العوائل الحشریة، ویستخدم في عملیة Heterorhabditisو 
Galleriaالعسلیرقات دودة شمعمثالي التربیة كعائـل  mellonella

تربیتها تمبر. وأهم األنواع التي تبسهولة في المختربیتها والتي یمــــــكن
Sننوعیالدودة شمع العسل مخبریًا وٕانتاجها بشكل موسع على  .feltiae

.Hو  bacteriophora)4(.
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النیماتودا الممرضة للحشرات حقلیًا یتطلب ستخدام احیث أن و 
لى هذا من الضوء عفقد كان من المفید إلقاء مزیدٍ ،إنتاجها بشكل كمي

دراسة إمكانیة التربیة لبعض ولذلك فقد هدف هذا البحث إلى،الجانب
من البیئة السوریة صة المستخلالنیماتودا الممرضة للحشرات و عزالت 

.Ephestia kuehniellaوبتراكیز مختلفة على یرقات فراشة الطحین

مواد البحث وطرائقه

تم تنفیذ البحث في مركز بحوث ودراسات المكافحة الحیویة في كلیة 
.2010في عامجامعة دمشق، الزراعة

مصدر یرقات فراشة الشمع
قراص شمع نحل مصابة، تم الحصول على بیوض فراشة الشمع من أ

كغ 2.5بالستیكیة سعة أوعیةثم وزعت قطع الشمع المصابة على 
غ دقیق 200غ دقیق ذرة، 400تحتوي على البیئة المغذیة المؤلفة من 

غ عسل نحل، 100غ خمیرة جافة، 50غ حلیب مجفف، 100قمح، 
غ غلیسرین. خلطت المكونات الجافة أوًال ثم أضیفت إلیها 150

السائلة وخلطت معها حتى أصبحت عجینة متماسكة. تم المكونات
.بغطائها البالستیكي بعد تثقیبه بعدة ثقوب للتهویةاألوعیةتغطیة 

،%65نسبیة ورطوبة س °30عندفي حاضنة وعیة وضعت هذه األ
أسابیع تم الحصول على یرقات دودة الشمع بالعمر 5-4وبعد حوالي 

ف عن وجود النیماتودا الممرضة استخدم قسم منها في الكشو األخیر 
أوعیة بالستیكیةللحشرات في عینات التربة والقسم اآلخر وضع في 

مزدوجة حتى تكمل دورة حیاتها ویتم شاشجدیدة مغطاة بقطعة 
حیث تقوم الفراشات الملقحة بوضع ،الحصول على البیوض من جدید

.)7(البیوض على قطعة الشاش 

مصدر یرقات فراشة الطحین
Ephestia kuehniellaیرقات فراشة الطحینالحصول على تم

(Pyralidae: Lepidoptera)بر الطفیلیات في مركز بحوث تمن مخ
.ودراسات المكافحة الحیویة التابع لكلیة الزراعة في جامعة دمشق

النیماتودا وتحضیر التراكیزعزالتإكثار
حیث أضیف بالعزالت المدروسةأجریت عدوى لیرقات فراشة الشمع 

تم إكثار سالالت و فیها ورق ترشیح محلول النیماتودا إلى أطباق بتري 
ضمن أطباق وذلك بإجراء عدوى النیماتودا على یرقات فراشة الشمع 

بتري وضع فیها ورق ترشیح تم ترطیبه بمحلول النیماتودا ثم أضیفت 

موت الیرقات تم الحصول على أفراد بعد و ،لها یرقات فراشة الشمع
.)16()وایتالمائیة (مصیدة مصیدة التقنیة تباع ابلنیماتودا وذلكا

حیث وضع حضرت التراكیز المطلوبة ،بعد عزل أفراد النیماتودا
تم تحریك المحلول مل،100بحجم زجاجيمحلول النیماتودا في كأس 

طة قضیب زجاجي حتى یتجانس ومن ثم أخذ بالماصة حجم امل ابوس
جاجة ساعة تحت مكبرة ضوئیة وتم حساب من المحلول وضعت في ز 

كررت عملیة العد ثالث .ضمن هذا الحجمالفعالةوعد أفراد النیماتودا
مرات وأجریت التخفیفات الالزمة بإضافة الماء المقطر والفورمالین 

لحین الحصول على التركیز المطلوب.%0.1بنسبة 

إكثار الطور المعدي من الیرقات
،H.indica،PHAمن النوعVH11ت: أجریت العدوى بالعزال

DKH9 من الجنس ،Heterorhabditis والعزلةRST من الجنس
Steinernema 250، 100، 50(كل عزلةلجهزت خمسة تراكیزو ،

).فرد معدي/مل1000، 500
منهاكلقاعدةسم، وضع في 15أطباق بتري بقطر استخدمت

بالتراكیزلنیماتوداایرقاتأضیف اللقاح المعدي من ،ترشیحةورق
یرقات بالعمر 10ذلك بعدمل معلق/طبق. وضع 5المطلوبة وبكمیة 

األطباق وسجلت علیها أغلقتاألخیر من فراشة الطحین لكل طبق. 
. نفذت التجربة س25ºعندحاضنة الوضعت في ثم،البیانات الالزمة

.نةللمقار العسلدودة شمع مناألخیر الطورذاتها باستخدام یرقات 
یرقاتتعدمختبرة.نیماتودیةمكررات لكل عزلة ةالتجربة بثالثنفذت

المئویةةنسبالأیام. وحسبت 5و4، 3، 2، 1المیتة بعد الحشرات
.%100و%50للحشرات المیتة عند مستویي 

استخالص یرقات النیماتودا من الحشرات المیتة باستخدام تقنیة تم
خروج أفراد الطور المعدي من اً بدءالمصیدة المائیة، حیث عدت یومیاً 

. خاصةجداولفيالنتائجوسجلتخروجها،نهایةحتىمن الیرقات و 
.SPSS 19برنامجباستخدامتم تحلیل النتائج إحصائیًا 

والمناقشةلنتائج ا

الحشراتمن%100و%50لقتلالالزمالوقتتحدید
:مایليالدراسةنتائجأوضحت

الوقت الالزم لقتل تراوح :Steinernemaمن الجنسRSTالعزلة -
المدة انخفضتأیام حیث 3و1بین من یرقات فراشة الطحین50%

الیرقاتمن هذه %100الوقت الالزم لقتل، وتراوحبزیادة التركیز
یوم2-1التي احتاجتفراشة الشمع مقارنة بیرقاتأیام، 5و2بین
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من یرقات %100لقتلأیام3- 2و من الیرقات%50لقتل 
الحشرة.

الوقت تراوح :Heterorhabditis indicaالنوعمن VH11العزلة -
أیام 5-2أیام ومن 3- 1من یرقات فراشة الطحین %50الالزم لقتل

1من یرقات فراشة الشمعاحتاجت لقتل جمیع الیرقات، في حین 

أیام لقتل كل الیرقات.4-2یوم لقتل نصف عددها ومن 2إلى 
لقتل الفترةتراوحت:Heterorhabditisمن الجنسPHAالعزلة -

أیام لقتل كل 5-2وأیام3- 1نصف یرقات فراشة الطحین
2-1نصف عدد یرقات فراشة الشمع خاللنفقفي حین الیرقات، 

أیام.3-2كل الیرقات خالل ونفقتیوم 
النیماتودا إلى احتاجت :Heterorhabditisمن الجنسDKHالعزلة -

أیام4-2نصف عدد یرقات فراشة الطحین وٕالى أیام لقتل1-3
یرقات فراشة یوم لقتل نصف عدد2-1مقارنة بـلقتل كل الیرقات، 

بالنتیجة كانت . )1جدول (لقتل كل الیرقاتأیام3- 2والشمع
یرقات فراشة الطحین على درجة عالیة من الحساسیة لإلصابة 

مع.بحساسیتها یرقات فراشة الشقاربتبالنیماتودا و 

تحدید الفترة الالزمة لخروج األطوار المعدیة من الیرقات المصابة 
والفترة التي استمرت فیها بالخروج

النتائج تفاوت هذه الفترة باختالف العائل وباختالف العزلة تبین
التالي: كهذا العائل وكانت إعداءالمستخدمة في 

ر خرجت أفراد الطو :Steinernemaمن الجنسRSTالعزلة -
الحشرةنفوقأیام من 6المعدي من یرقات فراشة الطحین بعد 

أیام من 7، وخرجت هذه األفراد بعد اً یوم15واستمر خروجها 
نتائج أشارت.اً یوم20عدوى یرقات فراشة الشمع واستمر خروجها 

عدم وجود بالنسبة لوقت خروج أفراد النیماتودا التحلیل اإلحصائي 
ز بالنسبة لكل عائل على حدة وأیضًا عدم فروق معنویة بین التراكی

أما بالنسبة للوقت الذي استمرت ،وجود فروق معنویة بین العائلین
،0.01حتمالامستوى عندكانت هناك فروق معنویة ففیه بالخروج 

بالنسبة لطول الفترة حیث تفوقت فراشة الشمع على فراشة الطحین
.ن الحشرات المیتةالتي استمرت فیها خروج یرقات النیماتودا م

Heterorhabditisالنوعمن VH11العزلة - indica خرجت :
نفوقهامن اً یوم12األطوار المعدیة من یرقات فراشة الطحین بعد 

أیام، أما یرقات فراشة الشمع فخرجت منها 10واستمر خروجها 
نتائج التحلیل توبین.اً یوم15واستمر خروجها ایوم13األفراد بعد 

عدم وجود فروق بالنسبة لوقت خروج أفراد النیماتودا ي اإلحصائ
بالنسبة لكل عائل على حدة وأیضًا المختلفة معنویة بین التراكیز 

أما بالنسبة للوقت الذي ،عدم وجود فروق معنویة بین العائلین

مستوىعنداستمرت فیه بالخروج فقد كانت هناك فروق معنویة 
من حیث على فراشة الطحین تفوقت فراشة الشمعو ،0.01احتمال

كانت هناك و ، أفراد النیماتودا منهاطول الفترة التي خرجت خاللها
بین التراكیز بالنسبة لفراشة الطحین حیث تفوقت أیضًا فروق معنویة 

على التركیز فرد معدي/مل،1000، 500، 250، 100التراكیز
د هذا أفراد النیماتودا عنخروجفرد معدي/مل حیث كانت فترة 50

.)2جدول (أقصرهاالتركیز 
: خرجت األفراد المعدیة Heterorhabditisمن الجنسPHAالعزلة -

15یرقات فراشة الطحین واستمر خروجها نفوقأیام من7بعد 

یرقات فراشة نفوقأیام من8في حین خرجت هذه األفراد بعد ،اً یوم
اإلحصائي وتبین نتائج التحلیل .اً یوم23الشمع واستمر خروجها 

عدم وجود فروق معنویة بین التراكیز بالنسبة لكل عائل على حدة 
وأیضًا عدم وجود فروق معنویة بین العائلین هذا بالنسبة لوقت 
خروج أفراد النیماتودا أما بالنسبة للوقت الذي استمرت فیه بالخروج 

حیث تفوقت فراشة 0.01فقد كانت هناك فروق معنویة على مستوى 
فترة أفراد النیماتودا منهاواستمر خروجفراشة الطحین الشمع على

.)2جدول أطول (
األفراد خرجت:Heterorhabditisمن الجنسDKHالعزلة -

واستمر لموتأیام من ا10المعدیة من یرقات فراشة الطحین بعد 
أما بالنسبة لیرقات فراشة الشمع فكان خروج ،اً یوم12خروجها 

توبین.ً ایوم20واستمر خروجها النفوقن ماً یوم13بعد فراد األ
احتمالنتائج التحلیل اإلحصائي وجود فروق معنویة على مستوى

فراشة احتاجتحیث النیماتودا بالنسبة لوقت خروج أفراد 0.01
تخرج أفراد النیماتودا منها وكانت هناك أطول كيلوقت الشمع

حیث تفوقت فروق معنویة بین التراكیز بالنسبة لفراشة الطحین
، 250على التركیزین فرد معدي/مل500، 100، 50التراكیز 

. قصیربوقت نفوقهانها بعد موخرجت األفراد فرد معدي/مل1000
كما بینت نتائج التحلیل اإلحصائي وجود فروق معنویة للوقت الذي 

من استمرت فیه األفراد بالخروج فقد تفوقت فراشة الشمع معنویًا 
بین التراكیز أیضًا كانت هناك فروق معنویة و ج،حیث فترة الخرو 

، 500، 100، 50بالنسبة لفراشة الشمع فقد تفوقت التراكیز 
سمححیث فرد معدي/مل250على التركیز مل/فرد معدي1000

جسم ألقصر فترة خروج یرقات النیماتودا الممرضة منهذا التركیز 
.)2جدول (العائل

حیاة النیماتودا تنتهي بوقت أقصر وتظهر مجمل البیانات أن دورة
عند یرقات فراشة الطحین بالمقارنة مع یرقات فراشة الشمع وهذا 

الذي یبین دینامیة الحیاة لعزالت النیماتودا ضمن 1موضح في الشكل 
العائلین المختلفین.
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.من یرقات دودة فراشة الطحین ودودة شمع العسل%100و%50الوقت الالزم لقتل .1جدول 
Table 1. Time required to kill 50% and 100% of the larvae of Galleria mellonella and Ephestia kuehniella.

العزالت
isolates

(یوم)%50متوسط المدة الالزمة لقتل 
Average time required to kill 50% (day)

(یوم)%100متوسط المدة الالزمة لقتل 
Average time required to kill 100% (day)

فراشة الطحین
Flour moth

فراشة الشمع
Wax moth

فراشة الطحین
Flour moth

فراشة الشمع
Wax moth

RST2132
VH112133
PHA2132
DKH2132

.المعدي والوقت الذي استمرت فیھ بالخروج من العائلرقات فراشة الطحین في وقت خروج أفراد الطور یالتباین بین یرقات فراشة الشمع و.2جدول 
Table 2. Difference between larvae of Galleria mellonella and larvae of Ephestia kuehniella for the time and duration required
for emergence of infective juveniles out of the host.

مل)/معديالعائل/التركیز (فرد 
Host/concentration (no of

infective juveniles/ml)

الوقت الذي استمر فیھ خروج ااالفراد
Time of continued emergence of
infective juveniles out of the host

الوقت الالزم لیدء خروج االفراد(یوم)
Time required for emergence of infective

juveniles out of the host
VH11RSTPHADKHVH11RSTPHADKH

Flour mothفراشة الطحین
5012.00 c6.33 a15.67 b6.00 a16.00 b12.33 a8.00 c10.00 bc

10012.33 c7.00 a15.67 b5.67 a15.00b12.00 a9.67 bc10.00 bc
25012.00 c7.67 a15.67 b5.33 a16.00 b12.33 a10.67 b9.33 c
50011.67 c7.00 a15.00 b5.00 a15.67 b11.33 a10.67 b10.00 bc

100012.67 c6.33 a14.33 b5.33 a15.00 b12.33 a10.33 bc9.33 c
Wax mothفراشة الشمع

5019.67 ab8.33 a23.33 a6.67 a18.00 ab13.33 a15.33 a12.00 ab
10021.00 a8.00 a23.33 a5.67 a18.33 ab12.33 a15.00 a12.00 ab
25018.67 b8.67 a23.67 a6.67 a18.33 ab13.00 a15.33 a12.33 a
50019.67 ab8.00 a23.33 a6.00 a20.00 a12.33 a15.00 a12.00 ab

100019.67 ab7.67 a22.67 a6.67 a19.67 a12.67a15.33 a12.67 a
0.01القیم المتبوعة بأحرف متشابھة (عمودیاً) ال توجد فروق معنویة بینھاعند مستوى احتمال 

Values followed by the same letter in the same column are not significantly different at P= 0.01

اد الطور المعدي الخارجة من فراشة الطحین تحدید الكثافة العددیة ألفر 
وفراشة الشمع

نتائج التحلیل اإلحصائي على اختالف كثافة أعداد أفراد الطور تدل
العائل والعزلة والتركیز المستخدم في العدوى من كل باختالفالمعدي 

كالتالي:فراشة الشمع عندنتائج الوكانت عزلة
راوحت كثافة األطوار : تSteinernemaمن الجنسRSTالعزلة -

فردألف 123-91في حدودالمعدیة الخارجة من یرقة فراشة الشمع 
حیث ازداد العدد مع في اإلعداء معدي/مل حسب التركیز المستخدم 

فرد معدي/مل1000-500-250وتفوقت التراكیز ،زیادة التركیز
معنویًا على باقي التراكیز حیث أعطت یرقات فراشة الشمع عند هذه 

.لتراكیز الكثافة العددیة األعلى من الطور المعديا

: تراوح عدد األفراد HeterorhabditisالنوعمنVH11العزلة -
ألف طور 134- 86المعدیة الخارجة من یرقات فراشة الشمع بین 

معدي/مل، ولم یكن هناك فروق معنویة بین التراكیز.
فراد : تراوح عدد أHeterorhabditisمن الجنسPHAالعزلة -

بهذه العزلة اةالمعدالطور المعدي الخارجة من یرقات فراشة الشمع 
یرقة وكانت هناك فروق معنویة /معديفردألف 115-76في حدود

فرد معدي/مل1000و 500بین التراكیز حیث تفوق التركیزان 
.على باقي التراكیز

: تراوح عدد األفراد Heterorhabditisمن الجنسDKHالعزلة -
-121في حدودبهذه العزلة اةالمعدرجة من یرقات فراشة الشمع الخا

هناك فروق معنویة بین التراكیز حیث كان و ،یرقة/ألف فرد86
معنویًا على باقي فرد معدي/مل 1000، 500، 250تفوقت التراكیز

.)3جدول (التراكیز 
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= الفترة الالزمة Bمن الیرقات،%50=متوسط الفترة الالزمة لقتل A. ختلفینضمن عائلین مالممرضة للحشرات دینامیة عزالت النیماتودا. 1شكل 
= الفترة التي استمرت بھا أفراد النیماتودا بالخروج من الیرقة.D= وقت خروج أفراد الطور المعدي من الیرقات، Cمن الیرقات، %100لقتل 

Figure 1. Dynamics of the entomopathogenic nematode isolates in two different hosts. A= the time required to kill 50% of
larvae, B= the time required to kill 100%of larvae, C= the time of emergence of infective juveniles out of larva, D= the time of
continued emergence of infective juveniles out of larvae.

یرقات فراشة الطحین فكانت النتائج كالتالي :لبالنسبة أما 
: تراوحت أعداد أفراد الطور Steinernemaمن الجنسRSTالعزلة -

وكانت هناك /یرقةمعدي/ملفردألف 54-32في حدودالمعدي
فرد 1000و500فروق معنویة بین التراكیز حیث تفوق التركیزان 

المصابة أعطت الیرقات معنویًا على باقي التراكیز و معدي/مل 
عندها أعلى عدد.

بلغ عدد :Heterorhabditis indicaالنوعمن VH11العزلة -
وكانت هناك فروق یرقةمعدي/ألف فرد 36-20اةالمعداألفراد 

فرد1000و500معنویة بین التراكیز حیث تفوق التركیزان
د فر 250و100معدي/مل على باقي التراكیز كما تفوقت التراكیز

/مل.معديفرد 50على التركیزمعدي/مل

: بلغ عدد األفراد Heterorhabditisمن الجنسPHAالعزلة -
وكانت هناك یرقةمعدي/ألف فرد 31-57في حدودالناتجة عنها

فرد1000و500فروق معنویة بین التراكیز وتفوق التركیزان
/مل على باقي التراكیز.معدي

في عدد األفراد كان:Heterorhabditisمن الجنسDKHالعزلة -
من الیرقة الواحدة، وكانت هناك فروق معدي ألف فرد 36-51حدود 

فرد 1000و 500معنویة بین التراكیز حیث تفوق التركیزان 
وتفوق هذا فرد معدي/مل 250معنویًا على التركیز معدي/مل

.)3جدول (باقي التراكیز األخیر على
ئج التحلیل اإلحصائي إلى معنویة ومن ناحیة أخرى لم تشر نتا

الفروق بین أعداد أفراد الطور المعدي الخارجة من یرقات فراشة الشمع 
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DKH،PHAبینما تفوقت العزالت .المختلفةاألربعبالعزالتةالمعدا

وذلك عند استخدام هذه العزالت VH11معنویًا على العزلة RSTو
.على یرقات فراشة الطحین

الدراسات المرجعیة ذات الصلة والتي تشیر إلى استنادًا إلى و 
اختالف عدد أفراد الطور المعدي المتحرر من یرقات الحشرات المیتة 
باختالف عزلة ونوع النیماتودا ونوع العائل وحجمه وحساسیة العائل 

ومن أجل تحدید اإلنتاج الكمي من وحدة وزن )15، 11، 6(للنیماتودا
ا بتوحید وزن العائل لنستطیع المقارنة بین واحدة من العائل الحشري قمن

ائل آخر، حیث تم أخذ العائلین وبالتالي تحدید إمكانیة التربیة على ع
غ 0.17یرقة من یرقات فراشة الشمع فكان مساویاً 30متوسط أوزان 

یرقة من یرقات فراشة 30للیرقة الواحدة، كما أخذ متوسط أوزان 
رقة الواحدة ثم تم حساب عدد أفراد غ للی0.02الطحین وكان مساویًا 

غ من وزن یرقة فراشة الشمع وهو 0.02الطور المعدي الخارجة من 
اإلنتاج4جدول، ویبین غ)0.02(المعادل لوزن یرقة فراشة الطحین

غ0.02العددي لیرقة فراشة الشمع من الطور المعدي من وحدة الوزن 
.غ1وأیضًا من 

.(العدد باأللف)ألفراد الطور المعدي من العائلالكثافة العددیة . 3جدول 
Table 3. Numerical density for numbers of infective juvenile emerging from larva of host (number in thousands)

مل)العائل/التركیز (فرد معدي/
Host/concentration (no. of

infective juveniles/ml)

فراد الطور المعدي الخارجة من یرقات العائل (العدد باأللف)الكثافة العددیة أل
numerical density For numbers of infective juvenile emerging from larva of host

(number in thousands)
DKHالعزلة PHAالعزلة VH11العزلة RSTالعزلة 

Flour mothفراشة الطحین
5032.33b20.00c31.67c36.00c

10035.00b27.00bc38.00b38.33c
25036.67b27.33bc43.33b43.33b
50046.67a35.00ab51.67a48.33a

100054.67a36.66a57.33a51.67a

Wax mothفراشة الشمع
10091.67b86.67a76.33d86.67b
25098.33b95.00a86.67cdb 87.33
500113.33a102.00a91.67bc111.67a

1000116.67a123.33a101.66ab115.00a
100123.33a134.00a115.00a121.67a

0.01إحتمال یوجد بینھا فروق معنویة عند مستوى النفسھ في الصف حرف األبنفس القیم المتبوعة 
Values followed by the same letters in the same row are not significantly different at P= 0.01.

من یرقة فراشة الشمع.غ 0.02غ و1الطور المعدي من الكثافة العددیة المنتجة من. 4جدول 
Table 4. The number of infective juveniles produced from 1 g and 0.02 g of Galleria mellonella.

غ من یرقة 1الطور المعدي من الكثافة العددیة المنتجة من
فراشة الشمع

The number of infective juveniles produced from
1 g of Galleria mellonella

غ 0.02الطور المعدي من الكثافة العددیة المنتجة من
من یرقة فراشة الشمع

The number of infective juveniles produced
from 0.02 g of Galleria mellonella. التركیز

ConcentrationsDKH PHA VH RST DKH PHA VH11 RST
509.82 449.00 509.82 539.23 10.19 8.98 10.19 10.78 50
513.70 509.82 558.82 578.41 10.27 10.19 11.17 11.56 100

656.88 362.76 600.00 666.60 13.13 10.78 12.00 13.33 250

676.47 598.00 725.47 686.29 13.52 11.96 14.50 13.72 500

715.70 676.47 788.23 600.00 14.31 13.52 15.76 145.00 1000
.0.01There are no significant differences between isolates at P= 0.01إحتمالعند مستوى التوجد فروق معنویة بین العزالت
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تائج تحلیل التباین إلى معنویة الفروق في اإلنتاج الكمي وتشیر ن
ألفراد الطور المعدي الناتجة من العائلین حیث تفوقت یرقات فراشة 
الطحین في إنتاجیتها لهذه األفراد معنویًا على یرقات فراشة الشمع وذلك 

. وبما أن یرقات فراشة الطحین )2شكل(غ0.02عند وحدة الوزن 
بر الطفیلیات في مركز بحوث ودراسات تفي مختربى بشكل كمي 

كعائل هایمكن استخدامفالمكافحة الحیویة وهي موجودة بأعداد كبیرة
بدیل لتربیة وٕانتاج النیماتودا الممرضة للحشرات بعد دراسة الجدوى 

األول في قد یكونیم و التقوتجدر اإلشارة هنا إلى أن هذا .االقتصادیة
وال لممرضة للحشرات على المستوى العالمي مجال دراسات النیماتودا ا

الفرق بین 2ویوضح الشكل .دراسات مرجعیة في هذا المجالتوجد
إنتاجیة یرقة فراشة الطحین ویرقة فراشة الشمع من الطور المعدي 

.للنیماتودا

التباین بین إنتاجیة یرقة فراشة الطحین ویرقة فراشة الشمع من . 2شكل 
نیماتوداالطور المعدي لل

Figure 2. The production of nematode infective juveniles in
the larvae of Ephestia kuehniella as compared to those
produced in Galleria mellonella.

Abstract
Basheer, A.M., A.A. Jawish and K. Al-Assas. 2014. Laboratory rearing of entomopathogenic nematodes on
Mediterranean flour moth Ephestia kuehniella Zell. Arab Journal of Plant Protection, 32(3): 226-233.

The potential use of Mediterranean flour moth Ephestia kuehniella larvae for the rearing and propagation of some entomopathogenic
nematode isolates collected from Damascus province soils was investigated. Four nematode isolates were used: VH11
(Heterorhabditisindica), PHA and DKH9 of Heterorhabditis sp. and RST of Steinernema sp. These isolates were used in five concentrations
(1000, 500, 250, 100, 50 infective individuals/ml). The results showed that Ephestia kuehniella was very sensitive to nematode infection, and
the entomopathogenic nematode life cycle in it was shorter than that in larvae of wax moth. The quantitative production was identified as the
number of nematodes in a fixed weight (0.02g) of insect host. The average production of wax larvae ranged between 10 and 15 thousand
individuals in wax moth larva, and 36-57 thousands in Ephestia kuehniella. The flour moth larvae significantly produced more infective
individuals than larvae of wax moth.
Keywords: Mediterranean flour moth, rearing, entomopathogenic nematode, biological control.
Corresponding author: A. M. Basheer, Department of Plant protection, Faculty of Agriculture, Damascus University, Damascus, Syria,

Email: basherofecky@yahoo.com

Referencesالمراجع

1. Akhurst, R.J. 1986. Xenorhabdus nematophilus spp.
poinarii: its interaction with insect pathogenic
nematodes. Systematic and Applied Microbiolog,
8:142-147.

2. Bedding, R., R. Akurst and H. Kaya (eds). 1993.
Nematodes and the Biological control of insect Pests.
East Melbourne. Australia. CSIRO Publications. 13:
129-135.

3. Burnell, A.M. and P. Stock. 2000. Heterorhabditis,
Steinernema and their symbionts-lethal pathogens of
insects. Nematology, 2:31-42

4. Dutky, S.R., J.V. Thompson and G.E. Cantwell.
1964. A technique for the mass propagation of the DD
– 136 nematode. Journal of Insect Pathology, 6: 417-
422.

5. Gaugler, R., P. Grewal, H.K. Kaya and D. Smith –
Fiola. 2000. Quality assessment of commercially
produced entomopathogenic nematodes. Biological
Control, 17: 100-109.

6. Grewal, P.S., E.E. Lewis, R. Gaugler and J.F.
Campbell. 1994. Host finding behavior as apredictor
of foraging strategy in entomopathogenic nematodes.
Parasitology, 108: 207-215.

7. Han, R. and R. Ehlers. 2000. Pathogenicity,
development, and reproduction of Heterorhabditis
bacteriophora and Steinernema carpocapsae under
axenic in - vivo conditions. Journal of Invertebrate
Pathology, 77: 55-58

8. Kaya, H.K. and R. Gaugler. 1993.
Entomopathogenic nematodes. Annual Review of
Entomology, 38: 181-206.

9. Kaya, H.K., K. Evans, D.L. Trudgill and J.M.
Webster (eds). 1993. Entomogenous and
entomopathogenic nematodes in biological control.
Pages 565-591. In: Plant Parasitic Nematodes in
Temperate Agriculture. CAB International,
Wallingford, UK.

N
um

be
r o

f i
nf

ec
tiv

e 
ju

ve
ni

le
 (t

ho
us

an
d)

ف
ألل

 با
دي

مع
 ال

ور
لط

د ا
فرا

د أ
عد



233 Arab J. Pl. Prot. Vol. 32, No. 3 (2014)

10. Kaya, H.K. and A.M. Koppenhofer. 2004.
Biological control of insect and other invertebrates
with nematodes. Pages 1083-1132. In: Nematology:
Advances and Perspective. Z.X. Chen, S.Y. Chen and
D.W. Dixon (eds.). Vol. 2, Nematode Management
and Utilization. CABI Publishing. Walling., UK.

11. Lewis, E.E., P.S. Grewal and S. Sardanell. 2001.
Interactions between the Steinernema feltiae –
Xanorhabdus bovieni insect pathogen complex and
the root- knot nematode Meloidogyne incognita.
Biological Control, 21:55-65.

12. Mracek, Z. and G. Jenser.1988. First report on
entomogenous nematodes of the families
Steinernematidae and Heterorhabditidae from
Hungary. Actaphytopathologica et Entomologica
Hungaricae, 23: 153-156.

13. Nickle, W.R. 1984. History, development, and
importance of insect nematology. Pages 627-653. In:
Plant and insect nematodes. W.R. Nickle (ed). New
York: Macel Dekker.

14. Tanada, Y. and H.K. Kaya. 1993. Insect Pathology.
Academic Press. San Diego, CA. 666 pp.

15. Ünlü, I.O. and N. Ozer. 2003. Evaluation of the
reproducation potential and competition between two
entomopathogenic nematodes, Steinernema feltiae
Filipjev, 1934 (Rhabditida: Steinernematidae) and
Heterorhabditis bacteriophora, Poinar 1976
(Rhabditida: Heterorhabditidae). Turkish Journal of
Biology, 27: 149-155.

16. White, G.F. 1927. A method for obtaining infective
nematode larvae from culture. Science, 66: 302-303

;10/7/2013Received: May 2, 2012؛ تاریخ الموافقة على النشر: 2/5/2012تاریخ االستالم:  Accepted: July 10, 2013


