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البكتريا ال ُمم ِرضة للحشرات Entomopathogenic Bacteria
)Bacillus thuringiensis (B.t
احمد القناوي
ماجستير المكافحة المتكاملة – معھد البحر المتوسط للزراعة – باري – ايطاليا
ﺘﻌرﻴف اﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﺤﻴوﻴﺔ :ﻫو اﻝدور اﻝذي ﺘﻠﻌﺒﻪ اﻝﻜﺎﺌﻨﺎت اﻝﺤﻴﺔ اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ )اﻻﻋداء اﻝطﺒﻴﻌﻴﺔ( ﻝﻠﺘﻘﻠﻴل ﻤن ﻜﺜﺎﻓﺔ
اﻋداد اﻝﻜﺎﺌﻨﺎت اﻝﺤﻴواﻨﻴﺔ واﻝﻨﺒﺎﺘﻴﺔ اﻻﺨرى اﻝﻀﺎرة )اﻻﻓﺎت(.
ﻋﻨﺎﺼر اﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﺤﻴوﻴﺔ اﻝرﺌﻴﺴﻴﺔ:
• اﻝطﻔﻴﻠﻴﺎت
• اﻝﻤﻔﺘرﺴﺎت
• ﻤﺴﺒﺒﺎت اﻻﻤراض ) ﻓطر -ﺒﻜﺘﻴرﻴﺎ  -ﻓﻴروس(
ﻤﺴﺒﺒﺎت اﻻﻤراض اﻝﺤﺸرﻴﺔ:
ﺘﻨﺸﺄ اﻻﻤراض اﻝﻤﻌدﻴﺔ ﻝﻠﺤﺸرات ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻨﺸﺎط اﻝﻜﺎﺌﻨﺎت اﻝدﻗﻴﻘﺔ داﺨل ﻋواﺌﻠﻬﺎ وﻴرﺘﺒط ﺒذﻝك اﻓراز ﻫذﻩ اﻝﻜﺎﺌﻨﺎت
ﻝﻤواد ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﺘﻀر ﺒﻬﺎ او ﻻ ﺴﺘﻬﻼﻜﻬﺎ ﻏذاء اﻝﻌﺎﺌل او اﻻﻜﺴﺠﻴن اﻝﻤﺘواﺠد ﺒﺄﻨﺴﺠﺘﻪ  .وﻴظﻬر ﻋﻠﻰ اﻝﺤﺸرة
اﻝﻤرﻴﻀﺔ اﻋراض ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴر ﺴﻠوﻜﻬﺎ أو ﻓﻲ ﺘرﻜﻴب ﺠﺴﻤﻬﺎ.ﻜذﻝك ﻋﺎدة ﻤﺎ ﻴﺘﻐﻴر ﻝون ﺠﺴﻤﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻴزﻫﺎ
ﻋن اﻻﻓراد اﻝﺴﻠﻴﻤﺔ ,وﻴرﺘﺒط اﺨﺘﻼل اﻝﻠون ﺒﻜل ﻤﺴﺎﺤﺔ اﻝﺠﺴم اﺤﻴﺎﻨﺎ ,وداﺌﻤﺎ ﻴﺼﺎﺤب اﻝﻤرض اﺨﺘﻼل ﻓﻲ
اﻝﻬﻀم  ,ﻓﺘﻘل ﺸﻬﻴﺔ اﻝﺤﺸرة اﻝﻤرﻴﻀﺔ ﻓﻼ ﺘﻨﺠذب اﻝﻲ اﻝطﻌﺎم او ﺘﻤﺘﻨﻊ ﻋن ﺘﻨﺎول اﻝطﻌﺎم  ,ﻴﺼﻌب ﻋﻠﻰ
اﻝﻴرﻗﺔ اﻝﻤرﻴﻀﺔ اﻝﺘﺤول اﻝﻰ طور اﻝﻌذراء وﻴﻨدر ان ﺘﺨرج اﻝﺤﺸرة ﻤن اﻝطور اﻻﺨﻴر ,وﻴﺘﻐﻴر ﻗوام اﻻﻨﺴﺠﺔ
ﻓﻴﻠﻴن ﺒﻌﻀﻬﺎ او ﻴﻐﻠظ.
ﻴﺘطﻠب اﺴﺘﺨدام اﻝﻜﺎﺌﻨﺎت اﻝﻤﻤرﻀﺔ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﻓﺎت ﻤﻌرﻓﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻝﺨﺼﺎﺌص ﻫذﻩ اﻝﻜﺎﺌﻨﺎت وﻋواﺌﻠﻬﺎ,وﺒﻌﻼﻗﺔ
ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﺒﺎﻝظروف اﻝﺒﻴﺌﻴﺔ,اذ ﻻﺒد ﻤن ﺘواﺠد اﻝﻌﺎﺌل ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺔ ظروﻓﻬﺎ ﺘﻨﺎﺴب اﺤداث اﻝﻤرض  ,ﺤﻴث ﺘدﻓﻊ ﻫذﻩ
اﻝظروف ﺒﻤزﻴد ﻤن اﺤﺘﻤﺎﻻت اﻝﻌدوى وﺘﺸﺠﻴﻊ اﻝﻌواﺌل اﻝﺤﺸرﻴﺔ اﻝﻜﺎﺌﻨﺔ ﻓﻲ ﺘﺠﻤﻌﺎت وﺒﻜﺜﺎﻓﺔ ﻋددﻴﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ.
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ﺘوﺠد ﻜﺎﺌﻨﺎت ﻋدﻴدة ﻤﻤرﻀﺔ ﻝﻠﺤﺸرات واﻫﻤﻬﺎ :
• اﻝﺒﻜﺘرﻴﺎ اﻝﻤﻤرﻀﺔ ﻝﻠﺤﺸرات Entomopathogenic Bacteria
• اﻝﻔطرﻴﺎت اﻝﻤﻤرﻀﺔ ﻝﻠﺤﺸرات Entomopathogenic Fungi
• اﻝﻔﻴروﺴﺎت اﻝﻤﻤرﻀﺔ ﻝﻠﺤﺸرات Entomopathogenic Virus
• اﻝﻨﻴﻤﺎﺘودا اﻝﻤﻤرﻀﺔ ﻝﻠﺤﺸرات Entomopathogenic Nematodes
اﻝﺒﻜﺘرﻴﺎ اﻝﻤﻤرﻀﺔ ﻝﻠﺤﺸرات Entomopathogenic Bacteria
ﺘﻌﺘﺒر اﻝﺒﻜﺘرﻴﺎ ﻤن اﻻﻨواع  B.lentimorbus ,Bacillus popilliae, Bacillus thuringiensisﻤن اﻜﺜر
اﻻﻨواع اﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل اﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﻤﻴﻜروﺒﻴﺔ ﻝﻼﻓﺎت ﺒل ان اﻝﻨوع  Bacillus thuringiensisوﺴﻼﻻﺘﻪ
اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﺜل kurstaki , aizawi , israelensisﻤن اﻫم اﻝﺴﻼﻻت اﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨدم ﻓﻲ اﻝﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻝﺤﻴوﻴﺔ
ﻝﻼﻓﺎت.
ﻴﺘﻤﻴز اﻝﻨوع  Bacillus thuringiensisﺒﺄﻨﺔ ﻴﻨﻤو ﻋﻠﻰ ﺒﻴﺌﺎت ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﺼﻠﺒﺔ او ﺴﺎﺌﻠﺔ وﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ اﻤﻜن اﻨﺘﺎﺠﺔ ﺒﻜﻤﻴﺎت ﻜﺒﻴرة ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﺴﺎﺤﻴق
ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻝﻠﺒﻠل  W.Pاو ﻤﺴﺘﺤﻠﺒﺎت او ﻤﺴﺎﺤﻴق ﻝﻠﺘﻌﻔﻴر .ﺒﻌﻜس اﻝﻨوع
 Bacillus popilliaeاﻝذي ﻴﻤرض اﻝﺨﻨﻔﺴﺎء اﻝﻴﺎﺒﺎﻨﻴﺔ واﻝذي ﻻ ﻴﻤﻜن
ﺘﻨﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻲ ﺒﻴﺌﺎت ﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻻﻨواع ﺴﺎﺒﻘﺔ اﻝذﻜر ﻻ ﺘﻤرض اﻻﻨﺴﺎن او
ﺤﻴواﻨﺎت اﻝﻤزرﻋﺔ او اﻝﻨﺒﺎت ﻜﻤﺎ ﻻ ﺘﻀر ﺒﻨﺤل اﻝﻌﺴل او اﻝﺤﺸرات

بكتريا  Bacillus thuringiensisبكتيريا عصوية

اﻝﻨﺎﻓﻌﺔ.
اﻝوﻀﻊ اﻝﺘﻘﺴﻴﻤﻲ:
Kingdom: Eubacteria
Domain: Bacteria
Phylum: Firmicutes
Class:Bacilli
Order: Bacillales
Family: Bacillaceae
Genus: Bacillus

2011

www.iraqi-datepalms.net

ﻜﻴف ﺘُ ِ
ﻤرض  Bacillus thuringiensisاﻝﺤﺸرات:
ﻴوﺠد ﻤن ﻫذا اﻝﻨوع ﻤن اﻝﺒﻜﺘرﻴﺎ ﺴﻼﻻت ﺘﻤرض ﻴرﻗﺎت ﺒﻌض اﻨواع ﺤرﺸﻔﻴﺔ اﻻﺠﻨﺤﺔ kurstaki , aizawi
وﺴﻼﻻت ﺘﻤرض ﻴرﻗﺎت اﻝﺒﻌوض ﻤﺜل  israelensisوﺴﻼﻻت اﺨرى ﺘﻤرض ﺒﻌض اﻨواع ﻏﻤدﻴﺔ اﻻﺠﻨﺤﺔ.
وﻴﺼل اﻋداد اﻻﻨواع اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜن ان ﺘﻜﺎﻓﺢ ﺒﺎﺴﺘﺨدام ﻤﺴﺘﺤﻀرات اﻝﻤﻴﻜروب

Bacillus

 thuringiensisوﺴﻼﻻﺘﻪ اﻝﻰ ﺤواﻝﻲ  30ﻨوﻋﺎ ﻤن اﻝﺤﺸرات ﻤﻌظﻤﻬﺎ ﻤن رﺘﺒﺔ ﺤرﺸﻔﻴﺔ اﻻﺠﻨﺤﺔ,ﻏﻴر ان
درﺠﺔ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫذﻩ اﻻﻨواع ﻝﻼﺼﺎﺒﺔ واﻝﺘﺄﺜﻴر ﺒﺎﻝﻤﻴﻜروب ﺘﺘرواح ﺒﻴن اﻝﻤﺘوﺴط وﻋﺎﻝﻲ اﻝﺤﺴﺎﺴﻴﺔ .وﻗد وﺠد ﻤن
ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺎت واﻝﺒﺤوث ان اﻝﺨﻠﻴﺔ اﻝﺨﻀرﻴﺔ ﻝﻬذا اﻝﻤﻴﻜروب اﺜﻨﺎء ﻨﻤوﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻘوم ﺒﺎﻓراز ﻤﺎدة ﺴﺎﻤﺔ ﺘﺴﻤﻲ
 Exotoxinوﻫﻲ ﻤﺎدة ﺴﺎﻤﺔ ﻝﻜﺜﻴر ﻤن اﻻﻨواع وﻏﻴر ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ وﻏﻴر ﻤرﻏوب ﺘواﺠدﻫﺎ ﺒﺎﻝﻤﺴﺘﺤﻀرات

اﻝﺘﺠﺎرﻴﺔ ﻝذﻝك ﺘﺨﺘﺎر اﻝﺴﻼﻻت ﻤن اﻝﻤﻴﻜروب اﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻔرز ﻫذﻩ اﻝﻤﺎدة او ﺘﻔرزﻫﺎ ﺒدرﺠﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺠدا ﻤﺜل

اﻝﺴﻼﻝﺔB.t.var.kurstaki .
وعند تحول الخلية الخضرية الي طور الحرثومة تكون بجوار
الجرثومة داخل الخلية االم الحاوية علي الجرثومة جسم بلوري
يسمى  enotoxinوھو يتكون من مجموعات من االحماض االمينية
ذات اثر سام علي الخاليا الطالئية للقناة الھضمية الوسطي لكثير من
يرقات حرشفية االجنحة ,وھذا الجسم البلوري قابل للذوبان في
الوسط القلوي حوالي  PH 8ولذلك عند تناول اليرقات لغذاء ملوث
بھذا الجسم البلوري ,يذوب داخل فراغ القناة الوسطي ويسبب تلف
للخاليا الطالئية,وتنفصل عن بعضھا البعض وعن الغشاء القاعدي
الذي تركز علية وبذلك ينفذ جزء منه الي دم الحشرة ويسبب الشلل
لھا فضال علي انھا تصبح قادرة على تناول الغذاء او القيام بعملية
الھضم لتلف الخاليا الطالئية المبطنة لجدار القناة الھضمية الوسطي.
باالضافة الي ذلك فإن جراثيم الميكروب قد تنبت داخل القناة
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الھضمية للحشرة او تنفذ الي داخل فراغ الجسم حيث تنبت الي خاليا خضرية تنقسم بسرعة في دم الحشرة,
والذي يعتبر وسط مالئم لنموھا فيحدث تسمم بكتيري يكمل موت اليرقة المصابة بالتاكيد.
العوامل المؤثرة علي االصابات البكتيرية:
البد من توافر ظروف خاصة كي تتم اصابة الحشرة باالمراض البكتيرية االجبارية .فالمرض اللبني milky
 diseaseالناجم عن انواع من جنس  Bacillusال يحدث اال النواع من الحشرات تتبع عائلة الجعال ,كما
ترتبط االصابة بالمرض البكتيري المتسبب عن النوع  Bacillus thuringiensisغالبا بالحشرات حرشفية
االجنحة وخاصة تلك التي تترواح درجة االيون الھيدروجيني بقناتھا الھضمية بين  .10,5 – 9وتؤثر بعض
العوامل غير الحيوية علي فاعلية الممرضات البكتيرية اذ تضر االشعة فوق البنفسجية بجراثيم وبللورات
البكتيريا .كما تلعب الحرارة والرطوبة دورا ھاما في فاعلية ھذا النوع من البكتيريا.
وتؤثر ظروف وسط االنتشار في نشاط الممرضات البكتيرية الكامنه فاالنخفضاض في درجة الحرارة
والتجويع والتزاحم بين افراد العائل تشكل عوامال تدفع بارتفاع حساسية تلك الممرضات بالبيئة.
القدرة االمرضية للبكتيريا:
تنشأ القدرة االمرضية لـ Bacillus thuringiensisمن اربعة مركبات سامة تتواجد في خالياھا او في
وسط تضاعفھا:
اوال :انزيم الفوسفوليبيز Phospholipase C = Lecithinase C
المسؤل عن اھالك العائل اذا تكفي ثالث ميكروجرامات منه
الحداث الجرعة النصف مميته  LC 50للطور اليرقي االنسالخي
الخامس للدبور المنشاري ويشار الي ھذا االنزيم بااللفا
اكسوتوكسين ). ( B.t.a.exotoxin
ثانيا :المركب السام الثاني بيتا اكسوتوكسين )( B.t.B.exotoxin
حيث وجد انة يتكون من اجزاء متساوية من االدينين والريبوز
والفسفور ويوقف تخليق الحامض النووي.
ثالثا :جاما اكسوتوكسين ) ( B.t.y.exotoxinمن انزيم او عدة
انزيمات غير معروفة الي االن.
رابعا :سيجما اندوتكسين ) ( B.t.8.endotoxinبداخل الجسم
البللوي للخلية البكتيرية يتحمل ھذا المركب درجة الحرارة ويذوب
في المحاليل القلوية .اذا ينشط ھذا االندو تكوسين في القناة الھضمية
ذات الوسط القلوي في يرقات حرشوفية االجنحة مطلقا المكونات السامة من الجسم البللوري الذي يسبب
الشلل للقناة الھضمية في مدي دقائق من تواجد ھذا الجسم .
المستحضرات البكتيرية:
في شكل مساحيق قابلة للبلل  ,للتعفير,او مستحلبات تتكون من حوالي  %4مادة فعالة ) االجسام البلورية فقط
او االجسام البلورية  +الجراثيم( والباقي ) (%96من مواد حاملة وناشرة ومبلله ولذلك يسھل استخدام
المستحضرات البكتيرية رشا او تعفيرا علي النباتات وبنفس االت الرش العادية .والمساحيق القابلة للبلل او
للتعفير تتحمل التخزين لمدة عامين على درجة الحرارة العادية.
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قابلية المستحضرات البكتيرية للنوع  Bacillus thuringiensisللخلط مع المبيدات الحشرية:
يمكن خلط المستحضرات البكتيرية للنوع  B. thuringiensisمع معظم المبيدات الحشرية دون ان يتاثر
الميكروب الممرض بذلك او يفقد الجسم البلوري خواصة .فيما عدا المبيدات التي تعتمد في تركيبھا علي
امالح المعادن التقيلة مثل النحاس والزئبق وكذلك الكبريت والزرنيخ وغيرھا مما يستخدم في مكافحة
البكتيريا الممرضة للنبات او الفطريات الممرضة للنبات.
مميزات المستحضرات الميكروبية :
-1
-2
-3
-4
-5
-6

-7

امنة لالنسان والحيوان والحشرات النافعة لم تتاثر اى من المفترسات والطفيليات بالمستحضرات
البكترية.
زيادة مدى االمان فى استخدام ھذة الكائنات على االعداء الطبيعية واعادة فرصة
المحافظة على التوازن الطبيعى بين االفة واعدائھا الحيوية.
ليس لھا فترة امان بعد الرش
يستمر االثر الباقى فترات طويلة حيث تؤثر عقب االجيال المتعاقبة حيث تؤدى الى خفض الكفاءة
التناسلية الناث الحشرات .
عدم وجود ظاھرة مقاومة الحشرات للميكروب حيث ال تكون الحشرة مناعة ضدھا مثل المبيدات
الكيماوية .
قابلة للخلط مع المبيدات الكيماوية والمسببات المرضية االخرى

عيوب المستحضرات البكتيرية :
-1
-2
-3
-4

تتاثر بالظرووف البيئية مثل اشعة الشمس.
التعطى تاثير فورى مثل المبيدات الكيماوية .
تحتاج تقنية عالية من قبل القائمين بھا عند االستخدام .
تكلفة صناعتھا عالية بالمقارنة بالمبيدات الكيماوية .

حساسية الحشرات للبكتريا.
توجد بعض العوامل التى تؤثر على حساسٮة الحشرات لالصابة بالبكتريا:
ب -وجود مستقبالت على جدر االمعاء
ا -درجة حموضة معدة الحشرات

تأثيرالعوائل النباتية علي نشاط : Bacillus thuringiensis
عند عمل دراسات على تاثير العائل النباتى على حساسية الحشرات لالصابة بالبكتريا وجد ان ھناك بعض
النباتات تحتوي علي بعض المواد المثبطة للميكروب  Bacillus thuringiensisمنھا محاصيل خضر مثل
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الجزر والبصل ومحاصيل فاكھه مثل اورارق العنب ومحاصيل حقل مثل الذرة الشامية وكل ھذه النباتات
عواثل لدودة ورق القطن .
وقد اتضح ان العصارات والمستخلصات النباتية لثالثة انواع من نباتات العائلة الصليبية وھي الكرنب واللفت
والفجل غير منشط لنمو الميكروب  B.t .kurstaki , B.t . aizawiكذلك لوحظ ان بعض نباتات العائلة
البقولية وھي البرسيم والفول والفاصوليا وفول الصويا والحلبة كانت عصارتھا ومستخلصاتھا غير مثبطة
لنمو الميكروب ايضا .
وجد ان المستخلص المائي والمستخلص الكحولي ومستخلص خالت االيثايل وااليثر لبعض انواع من
النباتات لعائالت مختلفة غيرمثبطة لنمو كل من الساللتين  B.t.kurstaki , B.t.aizawiوھذه النباتات ھي
البرسيم والفول )فيما عدا مستخلصھا المائي فقد كان تأثيره قليال علي نمو الساللة  B.t .kurstakiوالكرنب
واللفت والفجل والبنجر والملوخية والرجله.

المراجع:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

المكافحة البيولوجية لالفات الزراعية
محمد فؤاد توفيق
المكافحة الحيوية لالفات الزراعية
معھد بحوث وقاية النبات
المكافحة الحيوية امان لألنسان والبيئة
احمد حسين الھنيدي
اساسيات وبرامج المكافحة البيولوجية لالفات الحشرية
وزارة الزراعة المصرية بالتعاون مع وكالة التعاون االلماني
احمد رؤف حامد
زيادة فاعلية المبيدات الحيوية التي اساسھا الباسلس ثورانجنسيس
) رسالة دكتوراه مقدمة من فاطمة ابو بكر عطا(
تأثير العوائل النباتية على نشاط الباسيلس ثورانجنسيس
) رسالة ماجستير مقدمة من فاطمة ابو بكر عطا(

