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عزل سالالت محلية من بكتيريا .Bacillus spp واختبار فاعليتها ضد يرقات فراشة 
الشمع الكبيرة .Galleria mellonella L مخبريًا
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الملخص

ُأجريــت هــذه الّدراســة لتقديــر فاعلّيــة ســبع عــزالت محلّيــة مــن جنــس البكتريــا Bacillus لمكافحــة يرقــات فراشــة 
الشــمع الكبيــرة .Galleria mellonella L فــي مخابــر الهيئــة العامــة للبحــوث العلميــة الزراعيــة عــام 2012، 
ُجمعــت اليرقــات المصابــة مــن أقــراص الشــمع المخزنــة، وُعزلــت البكتريــا مــن الجنــس Bacillus مــن اليرقــات 
الميتــة، أو التــي ظهــر عليهــا أعــراض مرضّيــة، علــى شــكل بقــع بنيــة مســودة علــى جــدار الجســم )الكيوتيــكل(. 
ُفحصــت البكتريــا بعــد تنميتهــا علــى الوســط الغذائــي T3 وُعرفــت اعتمــادًا علــى االختبــارات البيوكيميائيــة، 
واختُبــرت فاعليتهــا علــى مســتعمرة نقيــة مــن يرقــات فراشــة الشــمع ضمــن ظــروف المخبــر. بّينــت نتائــج االختبــارات 
البيوكيميائيــة أّن العــزالت تتبــع للنــوع  Bacillus thuringiensis. كانــت القــدرة اإلمراضيــة متباينــة مــا بيــن 
العــزالت، فقــد كانــت العزلــة Bt5 األكثــر كفــاءة فــي قتــل يرقــات فراشــة الشــمع الكبيــرة بفاعليــة قدرهــا %72.41، 
متفوقــًة معنوّيــًا علــى جميــع العــزالت المختبــرة عنــد مســتوى احتماليــة 0.01، وتفوقــت العزلــة Bt1 معنوّيــًا علــى 
الشــاهد، وظاهرّيــًا مــع العــزالت األخــرى وبفاعليــة قدرهــا 27.59%، بينمــا كان الفــارق ظاهريــًا بيــن العــزالت 

Bt6 ،Bt4 ،Bt3 ،Bt2 وBt7 والشــاهد عنــد مســتوى االحتماليــة ذاتــه.
الكلمات المفتاحية: Bacillus thuringiensis، بكتيريا ممرضة للحشرات، دودة الشمع الكبيرة. عزالت محلية.

المقدمة:

تتعــّرض طوائــف نحــل العســل األوروبــي .Apis mellifera L عالميــًا للعديــد مــن اآلفــات واألمــراض التــي ســببت ضــررًا اقتصاديــًا خطيــرًا 
علــى كلٍّ مــن النحالــة والزراعــة، وخفضــت عــدد الطوائــف الصحيــة لــدى النحاليــن بصــورٍة كبيــرة، باإلضافــة إلــى الفقــد فــي منتجــات خليــة 
النحــل )Begna, 2015(. ُتعــّد فراشــة الشــمع الكبيــرة .Galleria mellonella L مــن أهــّم آفــات النحــل التــي ُتحــدث ضــررًا كبيــرًا فــي 
تربية النحل )Ararso and Legesse, 2016(، والمتلف الرئيس ألقراص الشــمع، بســبب عادات التغذية، واألنفاق التي ُتحدثها داخل 
األقراص )Mohamed et al, 2014(. تطّورت طرائق مكافحة فراشة الشمع الكيميائّية، وغير الكيميائّية، في المخازن على األقراص 
المخزنــة. حيــث ُتعــّد طريقــة التجميــد، والتســخين واســتعمال ديوكســيد الكربــون تدخينــًا مثــااًل عــن المكافحــة غيــر الكيميائّيــة لحمايــة األدوات 
المخزنــة، كمــا اســُتخدم فــي مكافحــة فراشــة الشــمع كيميائيــًا كلٍّ مــن االســيتك أســيد، واإليثيليــن والســيانيد، واإليثيليــن ديبروميــد، والميثيــل 
 .)Hood et al., 2003( والتــي ُاســتعملت تدخينــًا بنجــاح فــي مكافحــة فراشــة الشــمع فــي المخــازن )بروميــد، والفوســفين )الفوستوكســين
ونظرًا لألثر المتبقي للمبيدات الكيميائية المستخدمة، وتأثيرها السمي في نحل العسل، تطلب ذلك إيجاد بدائل مناسبة لمكافحة الحشرة، 
وقــد أّكــد )Bagdanove et al., )2004 بــأّن مــن الطرائــق اآلمنــة فــي مكافحــة فراشــة الشــمع الكبيــرة هــي اســتعمال البكتيريــا Bt، كمــا 
ذكــر )Diegoh and Benintende, )2008 أيضــًا أّن البكتيريــا لهــا تأثيــر واســع الطيــف ضــد حرشــفيات األجنحــة. تنتمــي البكتيريــا 
Bacillus thuringiensis Berliner للعائلــة Bacillaece وهــي بكتيريــا موجبــة غــرام، هوائيــة متبوغــة، إضافــًة إلــى إنتاجهــا بلــورات 
تشــّكل توكســينات داخليــة محتويــة واحــد أو أكثــر مــن البروتينــات )Schnepf et al, 1998; Öztürk et al, 2008(. فالمنتجــات 
الميكروبّيــة المحتويــة علــى البكتيريــا Bt تزّودنــا بمكافحــة ممتــازة لفراشــة الشــمع علــى الشــمع المخــزن )Hood et al., 2003(. إّن إيجــاد 
عــزالت محليــة مــن B. thuringensis قــد تحقــق مكافحــة حيويــة متميــزة لآلفــات الحشــرية ضمــن الظــروف البيئيــة المحلّيــة، باإلضافــة 
إلــى إمكانّيــة إنتاجهــا الكمــي، والعمــل علــى إدخالهــا ضمــن برامــج المكافحــة المتكاملــة للحشــرات االقتصاديــة. لذلــك تهــدف هــذه الّدراســة 
إلــى توصيــف عــزالت بكتيريــة محليــة مــن الجنــس Bacillus مأخــوذة مــن يرقــات فراشــة الشــمع الميتــة، مــن البيئــة المحليــة، وتقييــم قدرتهــا 

اإلمراضّيــة علــى يرقــات فراشــة الشــمع.
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مواد البحث وطرائقه:

جمع العينات:
ُجمعت أقراص شمع نحل العسل المخزنة والمصابة بفراشة الشمع من عدة مناحل من محافظة درعا جنوبي سورية عامي 2012-2011، 
تّمــت تربيــة فراشــة الشــمع فــي مختبــر بحــوث الحشــرات التابــع للهيئــة العامــة للبحــوث العلميــة الزراعيــة، ُجمعــت اليرقــات الميتــة التــي 

ظهــرت عليهــا أعــراض االصابــة، وُعــزل المســبب المرضــي منهــا فــي مخبــر بحــوث األمــراض. 

عزل البكتيريا:
تــّم تعقيــم ســطح اليرقــات باإليتانــول 70%، ثــم وضعــت فــي طبــق بتــري معقــم، وغســلت بالمــاء المقطــر والمعقــم لمرتيــن، ثــم وضعــت فــي 
أنابيــب معقمــة ،وأضيــف لهــا 0.5 مــل مــن المــاء المقطــر والمعقــم، وتــم ســحقها بواســطة قضيــب مــن البورســلين المعقــم، وتــرك المعلــق 
الناتــج لمــدة 10 دقائــق، وضــع المعلــق فــي حمــام مائــي علــى درجــة حــرارة º 80م لمــدة 15 دقيقــة بعــد أن أضيــف لــه أســيتات الصوديــوم 
)Travers et al., 1987(، ونشــر 100 ميكروليتــر مــن المعلــق الناتــج علــى أطبــاق بتــري تحــوي الوســط المغــذي NA، ثــم حّضنــت 
األطبــاق علــى درجــة حــرارة º 30م لحيــن ظهــور المســتعمرات البكتيرّيــة علــى ســطح الوســط المغــذي، ثــم ُنقيــت المســتعمرات بإعــادة 

.)Priyadharshini et al., 2008( NA زراعتهــا علــى الوســط

االختبارات البيوكيميائية: 
نتــاج الحمــض مــن ســكر الغلوكــوز،  تــّم تمييــز البكتيريــة باســتخدام عــّدة اختبــارات كصبغــة غــرام، واختبــار التنفــس، واختبــار األوكســيداز، واإ

.)Martin and Traversm, 1989( والالكتوز، والسكروز، والمانيتول، واالنتفاع من السيترات

الفحص المجهري: 
تــّم تنميــة البكتيريــا تبعــًا لطريقــة )1987( ,.Travers et al، وذلــك علــى الوســط المغــذي LB )Luria-Bertani( لمــدة 48 ســاعة، 

،tryptone لــكل ليتــر: 3غ( T3 ثــم أخــذ المعلــق 100 ميكروليتــر، أضيــف إلــى دورق يحــوي 100 مــل مــن الوســط المغــذي
 2غ tryptose، 1.5غ PH sodium phosphate 0.05 M ،yeast extract 6.8، و0.005 غ من MnCl(، وحّضنت على 
 )phasecontrast( تحت المجهر الضوئي المتباين الطور Bacillus م لمدة 24 ساعة. ُفحصت الخاليا البكتيريةº 30 درجة حرارة

  .)Öztürk et al., 2008; Keshavarzi, 2008( 1000 x وذلك باستخدام العدسة تكبير

االختبار الحيوي:

تحضير المزرعة الحشرية:
تّمــت تربيــة دودة الشــمع الكبيــرة G. mellnella فــي علــب بالســتيكية ذات غطــاء بأبعــاد 55×65×120 مــم علــى بيئــة صناعيــة 
)250غ عســل، 220غ غليســرين، 340غ دقيــق قمــح، 100غ خميــرة جافــة، 50غ شــمع نحــل العســل، 21.75غ مــن مــادة النيباجيــن 
Methyl paradoxy benczoate(، تــّم خلــط كل مــن الدقيــق، والخميــرة، ومــادة النيباجيــن خلطــًا جيــدًا، ثــم ُأضيــف إلــى المخلــوط 
الغليســرين، ثــم العســل، والشــمع، ثــم ُعقِّمــت البيئــة فــي األوتــوكالف لمــدة نصــف ســاعة )توفيــق، 1993(، وتــّم تحضيــن الُعلــب علــى 

درجــة حــرارة º 28.5م ورطوبــة نســبية 57% )العــالن وآخــرون، 2001(.

تقدير كفاءة العزالت البكتيرية المدروسة:
ُدرســت كفــاءة العــزالت البكتيريــة Bt المتحّصــل عليهــا مــن خــالل تحضيــر معلــق بكتيــري لــكّل عزلــة مــن العــزالت المدروســة بتركيــز 
Carozzi et al., 1991; Meadows et al., 1992( cfu/ml 810(، ُأضيــف إلــى بيئــة التغذيــة الصناعيــة المعــدة لتربيــة يرقــات 
دودة الشــمع 1 مــل معلــق/10غ بيئــة، ومزجــت معهــا بشــكٍل جيــد، وبعــد تجفيفهــا علــى درجــة حــرارة الغرفــة ،تــّم تقديمهــا إلــى يرقــات 
دودة الشــمع الكبيــرة المســتخدمة فــي االختبــار. ُنفــذت التجربــة بثالثــة مكــررات لــكّل عزلــة و10 يرقات/مكــرر، حيــث وضعــت كل وحــدة 
تجريبيــة فــي طبــق بتــري، وحّضنــت علــى درجــة حــرارة º 25م وأخــذت القــراءات بعــد 24- 48- 72- 96- 120 ســاعة مــن التغذيــة، 
وتــّم إضافــة الكميــة نفســها مــن المــاء المقطــر إلــى البيئــة التــي ُغذيــت عليهــا يرقــات الشــاهد، مــن أجــل تصحيــح نســبة القتــل باســتخدام 

.)Obeidat, 2008; Öztürk et al., 2008( 1925 ،Abbott معادلــة

 CoStat 6.8 عند مستوى احتمالية 0.01 باستخدام برنامج التحليل االحصائي LSD إحصائيًا باستخدام Bt حللت النتائج االختبار الحيوي للبكتيريا
.)CoStat, 2008(

عدد األفراد الحية في المعاملة بعد نهاية التجربةتصحيح نسبة القتل %=
عدد األفراد الحية في الشاهد بعد نهاية التجربة

100 ×
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النتائج والمناقشة:

كانت المســتعمرات البكتيرية ذات شــكل دائري مســطحة، منتظمة الحواف، وكريمية اللون غير شــفافة، وأثبتت االختبارات البيوكيميائية 
أّن جميــع العــزالت موجبــة غــرام، هوائيــة إجباريــًا، ال تنتــج الحمــض مــن الغلوكــوز، والالكتــوز، والمانيتــول، عــدا الســكروز، وتقــوم بتحليــل 

الجيالتيــن، واألرجنيــن، وال تحلــل النشــاء )الجــدول 1(. 

الجدول 1. االختبارات البيوكيميائية للبكتيريا المختبرة.

االختبار
العزلة المختبرة

Bt1Bt2Bt3Bt4Bt5Bt6Bt7

+++++++صبغة غرام

عصويعصويعصويعصويعصويعصويعصويشكل الخلية

------- اختبار التنفس

+++++++إنتاج األبواغ

+++++++اختبار األوكسيداز

 إنتاج
الحمض

-------الغلوكوز

-------الالكتوز

+++++++السكروز

-------المانيتول

-------تحلل النشاء

+++++++تحلل األرجنين

+++++++إنتاج البلورات

أظهــر الفحــص المجهــري الشــكل العصــوي للخاليــا البكتيرّيــة، باإلضافــة إلــى ظهــور األكيــاس البوغيــة المحتويــة علــى األبــواغ، وتبعــًا 
 .B. thuringiensis Berliner لالختبــارات البيوكيميائّيــة والفحــص المجهــري تبّيــن أّن العــزالت المختبــرة تنتمــي للبكتيريــا

بالنســبة لالختبار الحيوي، لوحظ انخفاض شــهية واســتهالك اليرقات للغذاء نتيجة اإلصابة بالبكتيريا، باإلضافة لظهور بقع أو مناطق 
 B. ســوداء علــى جســم اليرقــات المصابــة، وهــذه األعــراض متشــابهة عنــد معظــم يرقــات حرشــفيات األجنحــة عندمــا تصــاب بالبكتيريــا
thuringiensis وهــذا يتفــق مــع مــا ذكــره  Tanada, 1953، وبعــد موتهــا يتغّيــر لونهــا مــن اللــون الفاتــح إلــى البنــي الداكــن ثــم األســود. 
بــدأت اليرقــات بالمــوت بعــد 24 ســاعة مــن بــدء التغذيــة، وتراوحــت نســبة القتــل بعــد 72 ســاعة 6.67 و36.67% للعزلتيــن Bt4 و
Bt5، وانخفــض مــوت اليرقــات فــي جميــع العــزالت بعــد 96 ســاعة باســتثناء العزلــة Bt5 والتــي اســتمر تأثيرهــا حتــى 20 يومــا )الجــدول 2(.
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الجدول 2. عدد يرقات فراشة الشمع الميتة بعد تغذيتها على بيئة معداة بمعلق بكتيري للعزالت المختبرة.

رقم العزلةالقراءة بعد التغذية/ ساعة
المجموعالشاهد

1234567

 عدد اليرقات
الميتة

240302534017

485100403013

72005020007

96300130007

120000000011

384000000000

4801033810016

94862247161المجموع

تــراوح متوســط يرقــات فراشــة الشــمع الميتــة مــا بيــن 13.3 و73.3% وبفاعليــة قدرهــا 10.34 و72.41% للعــزالت Bt2 وBt5 علــى 
 Bt1 وبقيــة العــزالت عنــد مســتوى احتماليــة 0.01، كذلــك كان الفــارق ظاهريــًا بيــن العزلــة Bt5 التوالــي، وكان الفــارق معنويــًا بيــن العزلــة

والعزالت Bt2 وBt3 وBt4 وBt6 وBt7 )الجدول 3(.
 

الجدول  3. القدرة اإلمراضية لعزالت محلية من البكتيريا الممرضة للحشرات )B. thuringiensis )Bt على يرقات فراشة الشمع 
الكبيرة مخبرياً

رقم العزلة 
الشاهد

1234567

 متوسط نسبة اليرقات الميتة بعد
b13.3 bc26.7 bc20 bc73.3 a13.3 bc23.3 bc0.33 c 2030 يوم من المعاملة %

27.5910.3424.1417.2472.4110.3420.69تصحيح نسبة الموت %

LSD 0.01 = 2.529
القيم المتبوعة بأحرف متشابهة ال يوجد بينها فروق معنوية عند مستوى احتمالية 0.01

ُيعــود التبايــن فــي نســبة القتــل ليرقــات فراشــة الشــمع بيــن العــزالت Bt المختبــرة إلــى اختــالف طرزهــا الوراثيــة، حيــث يمتــاز كّل طــرز 
 Schnepf et al., 1998;( بإنتاجــه لشــكل مختلــف مــن البلــورات الســامة، متخصــص لنــوع محــدد مــن اآلفــات الحشــرية Bt وراثــي
Öztürk et al., 2008(، وبالتالــي قــد تكــون العــزالت األخــرى ذات فاعليــة ألنــواع حشــرية أخــرى. تبيــن ممــا ســبق أّن العزلــة Bt5 قــد 
تكــون متخصصــة ليرقــات حرشــفيات األجنحــة، مــع ضــرورة تجربيهــا علــى أنــواع أخــرى، وقــد أكــّدت النتائــج أّن فاعلّيــة العزلــة وفاعلّيتهــا 
تقــارب مــا توصــل لــه الكثيــر مــن الباحثيــن، فقــد وجــد )2008( ,.Öztürk et al أّن عــزالت B. thuringiensis )F19 ،F21( ذات 
فاعلّيــة وســمّية عاليــة ضــد فراشــة الطحيــن .Ephestia kuehniella Zeller بنســبة مــوت قدرهــا 83% و80% علــى التوالــي. بينمــا 
أكــد عزيــز وآخــرون، )2012( أّن البكتريــا Bacillus thuringiensis أّدت إلــى مــوت األعمــار اليرقيــة المختلفــة لعثــة البنــدورة، إذ 
أّدت إلــى زيــادة نســبة المــوت إلــى 65.92، 66.55، 64.98، و70.78% لــكلٍّ مــن العمــر اليرقــي األول والثانــي والثالــث والرابــع علــى 

التوالــي، مقارنــًة بالشــاهد الــذي لــم يظهــر فيــه أي نســبة مــوت علــى األعمــار اليرقيــة.
بينمــا أظهــرت العــزالت البكتيريــا Bt المختبــرة مــن قبــل )1997( ,.Lonc et al كفــاءًة منخفضــة )أقــل مــن 50%( ضــد يرقــات ذبابــة 
الفاكهــة Drosophila melanogaster( fruitfly(، وحوريــات الصرصــور cockroaches ).Blattella Spp(، وتأثيــر ســمي 

مرتفــع أعلــى مــن 90% ضــد يرقــات الذبابــة المنزليــة .Musca domestica L بنــاًء علــى الجرعــة المســتخدمة لــكّل آفــة.
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االستنتاجات: 

يجــب اختبــار العــزالت المتحّصــل عليهــا مــن هــذه الّدراســة علــى آفــاٍت حشــرية أخــرى تتبــع رتــب متنوعــة، واختبارهــا ضمــن ظــروف 
حقليــة وشــبه حقليــة وانتقــاء األفضــل، مــع ضــرورة االســتمرار فــي البحــث عــن عــزالت بكتيريــة جديــدة مــن التربــة أو مــن الحشــرات 
الميتــة وال ســيما مــن فراشــة الشــمع وفراشــة الطحيــن، والتعمــق فــي دراســتها لتحديــد شــكل البللــورات )البروتيــن الســام(، وتحديــد الحشــرات 

المســتهدفة لــكّل عزلــة، وبالتالــي إكثارهــا وتوزيعهــا بصــورة تجاريــة. 
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Abstract

This study was carried out to determine the efficiency of local Bacillus isolates to 
control large wax moth larvae )Galleria mellonella L.( at GCSAR laboratory in 2012. 
Infected larvae were collected from stored wax combs, and the bacteria Bacillus 
genus were isolated from dead larvae, or that showing disease symptoms of black 
brown spots on larvae cuticle. Bacterium was grown on T3 medium and identified 
according to biochemical tests, and the efficacy of isolates was determined on pure 
colonies of larvae. The results of biochemical tests showed that the isolates belong 
to Bacillus thuringiensis. Isolates were different in pathogenicity. Bt5 isolate was 
the most efficient to kill the larvae of large wax moth )72.4 %), and significantly 
superior all other isolates )p ≤ 0.01). Bt1 isolate showed a significant difference 
with control but non-significant difference with Bt2, Bt3, Bt4, Bt6 and Bt7 isolates.
Keywords: Bacillus thuringiensis, Entomopathogenic Bacteria, Wax worm, Local 
isolates.


