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  الملخص
 Heterorhabditis bacteriophora Poinar تأثير درجات الحرارة المرتفعة في حيوية النيماتودا الممرضة للحشرات. 2013الزينب، محمد هشام. 

  .274-269 ):3(31. مجلة وقاية النبات العربية، مخبرياً 
  مــــــن النيمــــــاتودا الممرضــــــة للحشــــــرات H5و H1 ،H3 ،H4أربعــــــة ســــــالالت  حيويــــــةتــــــم فــــــي هــــــذه الدراســــــة اختبــــــار تــــــأثير درجــــــات الحــــــرارة المرتفعــــــة فــــــي 

 Heterorhabditis bacteriophora Poinar  تحـت الشـروط  المعـديطـور المـن يرقـات  %90و% 50معزولـة مـن تـرب سـورية، وتـم تحديـد درجـات الحـرارة القاتلـة لــ
مـن حيـث تحملهـا لـدرجات الحـرارة المرتفعـة  بـرةالسـالالت المختبـين  اً بـأن هنـاك تباينـ أظهـرت النتـائج. 2009عـام  األمانيـبفي معهد وقاية النبات بجامعة كيـل  المخبرية
، كما تراوحت درجات الحرارة حرارياً مهيئة الللمعامالت غير  H4 س للساللة° 37.20و H1 س للساللة° 36.83وتراوحت ما بين  ،% من يرقات النيماتودا50القاتلة لـ 

  . وتراوحـت درجـات الحـرارة القاتلـة حراريـاً للمعـامالت المهيئـة  H4س للسـاللة ° 38.47و H1 س للسـاللة° 37.90% من يرقات النيماتودا مـا بـين 50المرتفعة القاتلة لـ 
س ° 40.26 و H1 س للسـاللة° 38.97، وحراريـاً مهيئـة الللمعـامالت غيـر  H5س للسـاللة ° 38.36و H1 س للساللة° 38.07% من يرقات النيماتودا ما بين 90لـ 

% 50س عند نسبة الموت ° 1.38س و°1.14بمقدار اليرقات حراريًا تهيئة في درجة تحمل الحرارة عند زيادة كما بينت النتائج . حرارياً للمعامالت المهيئة  H5للساللة 
  على التوالي.، المختبرة% للسالالت 90و

  .Heterorhabditis bacteriophoraة، الحرار  تحمل النيماتودا الممرضة للحشرات،كلمات مفتاحية: 

  
  مقدمةال
  
 entomopathogenic nematodes النيمــاتودا الممرضــة للحشــرات دعــت

مـن أهـم  Heterorhabditidae (Rhabditidomorpha)  ةوالتابعة للعائلـ
الخضـــار  علـــىلـــبعض الحشـــرات االقتصـــادية المنتشـــرة  الحيويـــة ءاألعـــدا

 جلت النيمـــــــــــــاتوداُســـــــــــــ .)13( وأشـــــــــــــجار الفاكهـــــــــــــة ونباتـــــــــــــات الزينـــــــــــــة
Heterorhabditis bacteriophora Poinar معظــم دول العــالمي فــ، 

 إحدى أهم األنواع المدروسة من بين النيمـاتودا الممرضـة للحشـرات هيو 
مــن الطرائــق الحيويــة  رضــة للحشــراتمْ النيمــاتودا المُ اســتخدام يعــّد  .)21(

 لبيئــةباوغيــر ضــارة  ،راتشــلمكافحــة الح االســتخدام منــةآوهــي  ،الحديثــة
، )7( ةالسـائل بكميات وافرة واقتصادية في البيئـات إنتاجهاالممكن و  ،)8(

  بشــــكل تجــــاري  هــــاجإنتا مــــن منــــذ فتــــرة ليســــت ببعيــــدةاألمــــر الــــذي أتــــاح 
يعــــد الطــــور اليرقــــي الثالــــث الطــــور المعــــدي  .)3( ةفــــي البيئــــات الســــائل

infective juvenile )IJ(  طــــــــور االســـــــــتمراريةبأيضــــــــًا يســــــــمى و  
auer juvenile  )DJ ة زمنيـة طويلـةلفتـر ة فـي التربـ يثـابر)، ويمكـن أن 

 Photorhabdus مـــــع البكتريـــــا ةهـــــذه النيمـــــاتودا متعايشـــــن إ .)11(

luminescens Poinar and Thomas ،ســـــــالبة لغــــــــرامال  
 Gram-negativeئلـة والمنتميـة للعاEnterobacteriaceae )6.( يحمـل 

عايشــة فــي الجــزء األمــامي خليــة بكتيريــة مت 2000-200 يدمعــطــور الال
النيمــاتودا جســم الحشــرة يرقــات دخــول بعــد . )10، 4( ء اليرقــةمــن أمعــا

 وعضـــيات تفـــرز توكســـيناتو  ،الخاليـــا البكتيريـــة إلـــى دم العائـــل رتحـــر ت
مما يـؤدي إلـى  ةالعمليات االستقالبية للحشر بدورها  تعطل )5، 2(أخرى 

أثنـاء تتطفلهـا هذه البكتريا تتكاثر  .)20( خالل يومين من اإلصابةها قتل
 )الغــذاء الــرئيس للنيمــاتوداالتغذيــة (تجعــل ظــروف بــذلك و  ،ضــمن العائــل

بغيـاب البكتريـا  ال يمكـن حدوثـهالـذي و  هـاوتكاثر  لتطـور النيمـاتودا مناسبة
تتحـــول إلـــى ديـــدان ثـــم  ،لـــى الخاليـــا البكتيريـــةع النيمـــاتوداتتغـــذى  .)15(

 اً جديـد تعطـي نسـالً و  ،ضـمن جثـة العائـل ةَّوألجيال عد ،بالغة تتوالد بكرياً 
 .بالخاليـا البكتيريـة فـي القسـم األمـامي مـن أمعائهـايرقاته المعدية  تحتفظ

تبحـث و جثـة الحشـرة  الناتجة من األجيال المتعاقبةايرقات النيماتودغادر ت
 النيمــــاتودا الممرضــــة للحشــــراتحيــــاة تتــــأثر  .)7، 4( عــــن عائــــل جديــــد

لظروف البيئيـــة المحيطـــة وغيـــر بـــالحشـــرات ال وقتـــل التطفـــفـــي وكفاءتهـــا 
 أمـرًا مهمـاً وتحسـينها  السـالالت الطبيعيـةتأهيـل مـن مما يجعل ، المناسبة
ــــر المناســــبةالبيئيــــة لظــــروف اتحمــــل كــــي ت  دراســــةلقــــد تمــــت . )14( غي
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االصــطفاء الطبيعــي كمرحلــة أولــى للتحســين الــوراثي للســالالت الطبيعيــة 
 مثـــلبهــدف الحصـــول علـــى تلــك الخصـــائص التـــي تنقــل وراثيـــًا لألجيـــال 

الحتفــــــاظ امــــــع  ،)22(الجفــــــاف و ، )15، 12(درجــــــات الحــــــرارة ل تحّمــــــ
اســتخدامها مــن أجـل أساسـي وذلـك كشــرط  ،علــى قتـل الحشــراتتها بمقـدر 

أشــارت دراســات ســابقة إلــى إمكانيــة قــد و  .)18(علــى المســتوى التجــاري 
ل درجــات الحــرارة مــن خــالل االصــطفاء علــى تحّمــالنيمــاتودا زيــادة مقــدرة 
ل درجـات الحـرارة المرتفعـة في تحّمـالتوريث بأن عامل إذ تبين  الطبيعي،

تجــاوز يل البــرودة كــان أقــل، ولــم لتحّمــالتوريــث  عامــلإال أن  ،%68بلــغ 
ــتبــين بــأن و  .)H. bacteriophora )9عنــد  %38نســبة  الطــور  لتحمُّ

أولـــى مـــن ناحيـــة الحـــرارة يتـــأثر لـــدرجات  مـــن هـــذه النيمـــاتوداالمعـــدي 
 اً محدد مهماً  اً بيئي عامالً ، إذ تعد الحرارة العوامل البيئيةأيضًا ببالمورثات و 

 اً ر ثمــؤ وأيضــًا  ،)9( علــى قيــد الحيــاةالممرضــة للحشــرات لبقــاء النيمــاتودا 
  .)18( تل الحشراتقفي كفاءتها في 

  درجــــات الحــــرارة المرتفعــــة  تــــأثيرهــــذا البحــــث إلــــى دراســــة هــــدف 
ــــــي  ــــــةف ــــــع حيوي   مــــــن النيمــــــاتودا الممرضــــــة للحشــــــرات ســــــالالت أرب

H. bacteriophora معزولـــة مـــن تـــرب ســـورية H1 ،H3 ،H4، H5، 
الطـــــور مـــــن يرقـــــات  %90% و50لــــــ  الحـــــرارة القاتلـــــةوتحديـــــد درجـــــات 

  .المخبرية الظروفتحت المعدي 
  

 قهائوطر البحث مواد 

  
 وقايــةمعهــد الحيويــة وأمــراض النبــات فــي  ةقســم التقانــنفــذت الدراســة فــي 

 اســـتخدمت للدراســـة .2009عـــام الخـــالل ، ألمانيـــا، جامعـــة كيـــلبالنبـــات 
ــــــع ــــــة ســــــورية  ســــــالالت أرب مــــــن النيمــــــاتودا  H5و H1 ،H3 ،H4طبيعي

مــن تــرب مختلفــة مــن  عزلــت H. bacteriophoraالممرضــة للحشــرات 
ــــــي محافظــــــة حمــــــص ــــــات ف ــــــول اللوزي  /أبريلنيســــــانشــــــهري خــــــالل  حق

للعــــزالت  الطــــور المعــــدي(تــــم الحصــــول علــــى  2009لعــــام  /مــــايووأيار
فــي الحيويــة بكليــة الزراعــة مــن مركــز بحــوث ودراســات المكافحــة  الســابقة

 .جامعة دمشق)

تم تهيئـــة يرقـــات لــم تـــ؛ دراســـة معـــاملتين لتــأثير درجـــات الحـــرارةتــم 
فـي حراريًا تهيئة اليرقات تم و  ،األولىالطور المعدي للحرارة في المعاملة 

  المعاملة الثانية.
  

الممرضــــة  النيمــــاتودا ســــالالتمــــن  المعــــدييرقــــات الطــــور تحضــــير 
  للحشرات

الســابقة  ،المختبــرةلســالالت النيمــاتودا  المعــدييرقــات الطــور تنميــة  تتمــ
الطـــور اليرقـــي األخيـــر لـــدودة شـــمع  باســـتخدام، مخبريـــاً وٕاكثارهـــا  ،الـــذكر

 .)18( للنيمــاتودا مثــاليالعائــل ال ،Galleria millonella (L.) العســل
منهــا دة كــل ، وضــع فــي قاعــســم 10أطبــاق بتــري بقطــر  لــذلك تاســتخدم

علـــــى يحتـــــوي  لنيمـــــاتودالمـــــل مـــــن معلـــــق  1 تـــــم إضـــــافة. ورقـــــة ترشـــــيح
لكــل  المختبــرةلســالالت النيمــاتودا الطــور المعــدي مــن  يرقــة 1000±50
الطـــور اليرقـــي األخيـــر  يرقـــات حيـــة مـــن عشـــرة وضـــعت ثـــمومـــن  .طبـــق

وحفظــت  ،بالبــارافيلمطبــاق األأغلقــت  .طبــقفــي كــل  ودة شــمع العســلدلــ
ـــة مظلمـــة ـــد  (حاضـــنة) فـــي غرف ـــام.س °1±25عن ـــة أي أخـــذت  لمـــدة ثالث

ووضعت على ورقة ترشيح رطبة ضمن  ،الميتةيرقات دودة شمع العسل 
غ  0.9 نوالمكـون مـ Ringer علـى محلـول تويحالتي ت المصيدة المائية

ــــــــد الصــــــــوديوم،  ــــــــد البوتاســــــــيوم،  0.42كلوري ــــــــد  0.37غ كلوري غ كلوري
 لكـــل ليتـــر مـــن المـــاء المقطـــر بيكربونـــات الصـــوديومغ  0.2الكالســـيوم و

لمــدة خمســة عشــر ذاتهــا فــي الحاضــنة المصــائد المائيــة ضــعت و  .)16(
جثــة الحشــرة خــالل تلــك الفتــرة  الطــور المعــدي حيــث غــادرت يرقــات اً يومــ

المعديـــة لألجيـــال جميـــع اليرقـــات اعتبـــرت  .)Ringers )17 إلـــى محلـــول
 اً مجتمعـــالتـــي تـــم الحصـــول عليهـــا مـــن الحشـــرات الميتـــة ذاتهـــا  المتعاقبـــة

تـــم تصـــفية المعلـــق اليرقـــي  .مجتمـــع الدفعـــة األولـــى مـــن األجيـــال( اً واحـــد
يرقــــات ونقلــــت  ،اً نــــميكرو  20فتحاتــــه قطــــر للنيمــــاتودا باســــتخدام منخــــل 

تـــــم إذ  ،س°15 عنـــــدوحفظـــــت  Ringersكميـــــًا إلـــــى محلـــــول النيمـــــاتودا 
يرقــات قســم مــن تنميــة  أعيــدت عمليــة .اختبارهــا خــالل اســبوع مــن الجمــع

مـــرات  لـــثالثإكثارهـــا تـــم و لســـالالت النيمـــاتودا المختبـــرة المعـــدي الطـــور 
أي الدفعــــة األولــــى، الدفعــــة  متعاقبــــةال يــــالجأللدفعــــات  للحصــــول علــــى

دراســة التبــاين  عنــد مكــرراً منهــا دفعــة عتبــر كــل وا .الدفعــة الثالثــةو  الثانيــة
 .)9(حسب الطرائق المتبعة بين األجيال 

  
  النيماتودانسبة موت يرقات  الحرارة المرتفعة فيختبار تأثير ا

 Temperature(المتدرجة مولد للحرارة ز خاص جهاالغاية استخدم لهذه 

gradient generator(.  مـــزود بصـــفيحة ألمنيـــوم ذات قطبـــين الجهـــاز
الـذي اآلخر مقارنة بـ منخفضة أحدهما ينتهي بحمام مائي ذو درجة حرارة

المتدرجــــة (تعــــاير الحــــرارة  ةحــــرارة مرتفعــــبحمــــام مــــائي ذو درجــــة ينتهــــي 
يــرتبط بالسـتيكية د الجهـاز بأطبـاق ِّزو). للدراسـة حسـب الحـرارة المطلوبـة

الحــرارة  ةدرجــمتوســط بكــل منهــا ســلك كهربــائي يربطهــا بالحاســب لتحديــد 
 ،مــل مــاء 5 وضــع فــي كــل طبــق. خــالل فتــرة التجربــة طبــقفــي كــل 

دقيقــة مــن  30وبعــد . الجهــازعلــى لــوح األلمنيـوم فــي األطبــاق  تضـعو و 
تــم إضــافة س). °40-35ة (المطلوبــمعــايرة الجهــاز علــى درجــة الحــرارة 

، وتركـت لمـدة يرقـة نيمـاتودا 50±500لنيمـاتودا يحتـوي لمل من معلـق 1
تصـــفية المعلـــق اليرقـــي للنيمـــاتودا فـــي نهايـــة الفتـــرة الزمنيـــة تـــم ســـاعتين. 

نقلـت يرقـات النيمـاتودا كميـًا و ميكـرون،  20فتحاته قطر باستخدام منخل 
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  س ولمــــدة°1±25عنــــد  الحاضــــنةوحفظــــت فــــي  Ringersإلــــى محلــــول 
تـم . كل طبـقفي رقات الحية واليرقات الميتة اليتم عّد  بعدها ساعة. 24

من األطباق الخمسـة المسـتخدمة متوسط درجة الحرارة لكل طبق  تسجيل
درجـات الحـرارة للحـرارة، وسـجلت اليرقـات خـالل فتـرة تعـرض في الجهـاز 

  .بو في الحقل الخاص بها في برنامج الحاس
اختبــــرت الســــالالت فــــي المعاملــــة األولــــى  ،معــــاملتينتــــم اختبــــار 

المهيـــــأة (فـــــي المعاملـــــة الثانيـــــة و  ،الســـــابقة دون عمليـــــة التهيئـــــة للحـــــرارة
، فقد تم تهيئتها مـن خـالل تعـريض يرقـات الطـور المعـدي ضـمن )حرارياً 

ســاعات ضــمن  3س لمــدة °33أطبــاق بتــري تحتــوي مــاء الصــنبور عنــد 
عنـــد  Ringersســـاعة فـــي محلـــول  24حاضـــنة، ثـــم أعيـــد حفظهـــا لمـــدة 

س، وذلـــك قبـــل تعريضـــها لـــدرجات الحـــرارة المتدرجـــة كمـــا ذكـــر ° 25±1
  سابقًا. 

  
  

  طور المعدييرقات ال% من 90% و50القاتلة لـ الحرارة ديد درجة تح
ضـــمن برنــــامج ب و الحاســـ اســـتخدمبلمنحنـــى الطبيعـــي للمــــوت تـــم رســـم ا

Excel  فـي معهـد وقايـة النبـات بجامعـة كيـل معتمـد  رياضـينموذج وفق
مـن  %90و لــ أ% 50لقتـل  درجة الحـرارة الالزمـةتحديد ، ل)19( األمانيب

رسـم . ويعتمـد المختبـرةالنيمـاتودا  سـالالتلكل من  المعدييرقات الطور 
فــي الميتــة اليرقــات الحيــة و اليرقــات  عــددلتبعــًا  لمنحنــى الطبيعــي للمــوتا

. رســـمت المنحنيـــات البيانيـــة )1شـــكل ( كـــل طبـــق عنـــد كـــل درجـــة حـــرارة
 %50لكافـــة المكـــررات. وســـجلت متوســـطات درجـــات الحـــرارة القاتلـــة لــــ 

  لكل سالالت النيماتودا المختبرة. %90والقاتلة لـ 
ـــثالث دفعـــات متعاقبـــة مـــن  ـــالكـــررت التجربـــة ثـــالث مـــرات ل  أجي

، وحللــت كامــل العشــوائية النيمــاتودا الناتجــة عــن كــل ســاللة وفــق تصــميم
قيمـة المتوسـطات و وتـم حسـاب  ANOVAوفقًا لبرنامج النتائج إحصائيًا 
 ،بــين المعــامالت %5مســتوى احتمــال  عنــد (LSD)أقــل فــرق معنــوي 

  .GenStat 15وذلك باستخدام برنامج 
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .Heterorhabdites bacteriophora للنيماتودا  ةالميتيرقات البيعي لنسبة حنى الطالمنشكل  .1شكل 
Figure 1. Cumulative normal distribution showing the rate of dead larvae of Heterorhabdites bacteriophora. 
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  النتائج والمناقشة
  

  يرقات النيماتودا من %50 تأثير الحرارة المرتفعة في نسبة موت
 ،P =0.45فـــروق غيـــر معنويـــة (بـــأن هنـــاك  )2شـــكل ( أظهـــرت النتـــائج

CV=0.9،LSD  =0.56(  مــن حيــث تحملهــا بــرة المخت الســالالتبــين
تراوحـت و  .% مـن يرقـات النيمـاتودا50لدرجات الحرارة المرتفعة القاتلة لــ 

مـا  المختبـرة النيماتودا سالالت% من يرقات 50القاتلة لـ  درجات الحرارة
للمعـــــامالت  H4للســــاللة س ° 37.20و H1س للســــاللة ° 36.83بــــين 
ـــالغيـــر  ـــاً ة أمهي ـــم  ،س)° 37.05وســـطياً ( حراري أيـــة فـــروق  هنـــاك كـــنيول

معنويــــة بــــين كافــــة الســــالالت المختبــــرة. كمــــا تراوحــــت درجــــات الحــــرارة 
ـــــ  ــــة ل ــــين  % مــــن يرقــــات النيمــــاتودا50المرتفعــــة القاتل س ° 37.90مــــا ب

التــي  حراريــاً للمعــامالت المهيئــة  H4س للســاللة ° 38.47و H1 للســاللة
ولـم  ،س)°38.19 (وسـطياً  س° 33سـاعات لحـرارة  3تم تعريضـها لمـدة 

  .المختبرة السالالتما بين تظهر أية فروق معنوية 
  

 
  

كل  رارة  .2ش ة الح ةدرج ـ القاتل ن  %50 ل ات م اتودايرق   النيم
H. bacteriophora 

Figure 2. Lethal temperature to 50% nematode  
(H. bacteriophora) larvae. 

 

 اً ) بــــأن هنــــاك فروقــــ2 النتــــائج (شــــكلأظهــــرت  ،مــــن ناحيــــة ثانيــــة
معنويــــة واضــــحة لكافــــة الســــالالت المختبــــرة للمعــــامالت المهيئــــة مقارنــــة 

ـــــــــــــــر  ـــــــــــــــالبالمعـــــــــــــــامالت غي ـــــــــــــــاً مهيئ   ،P =0.001 ،CV=0.9( ة حراري
LSD =0.28( .س °1مــــــا بــــــين  إذ تــــــم زيــــــادة درجــــــة التحمــــــل للحــــــرارة  

  ت المختبرة. الللسال )س°1.14وسطيًا ( س°1.40و 
  

 من يرقات النيماتودا %90بة موت تأثير الحرارة المرتفعة في نس

، P =0.15فـــروق غيـــر معنويـــة () بـــأن هنـــاك 3(شـــكل  أظهـــرت النتـــائج
CV=1.4 ،LSD =0.96(  مـــن حيـــث تحملهـــا  المختبـــرة الســـالالتبـــين

تراوحـت و % مـن يرقـات النيمـاتودا. 90لدرجات الحرارة المرتفعة القاتلة لــ 
النيمـــاتودا مـــا بـــين  ســـالالت% مـــن يرقـــات 90درجـــات الحـــرارة القاتلـــة لــــ 

للمعــــــامالت غيــــــر  H5 س للســــــاللة°38.36و H1س للســــــاللة 38.07°
أيــة فــروق معنويــة هنــاك ولــم تكــن  س)،° 38.19(وســطياً  حراريــاً ة أمهيــال

بــــين كافــــة الســــالالت المختبــــرة. كمــــا تراوحــــت درجــــات الحــــرارة المرتفعــــة 
 H1 س للســـاللة°38.97% مـــن يرقـــات النيمـــاتودا مـــا بـــين 90القاتلـــة لــــ 

 (وســـــــــــطياً  حراريـــــــــــاً ة أللمعـــــــــــامالت المهيـــــــــــ H5س للســـــــــــاللة °40.26و
التـــي س و ° 33ســـاعات لحـــرارة  3التـــي تـــم تعريضـــها لمـــدة  س)39.57°

= P 0.001 ،CV=1.4 ،LSD=( هـــــابينفيمـــــا معنويـــــة  اً فروقـــــأظهـــــرت 
 H5ظهــرت فــروق معنويــة واضــحة للســاللتين  ،مــن ناحيــة ثانيــة .)0.48

معنويــة فيمــا ًا فروقــ الــم تظهــر  نتــيلوال H1و H3 مقارنــة بالســاللتين H4و
معنويــة واضــحة  فــروق) بــأن هنــاك 3النتــائج (شــكل  أظهــرت كمــاا. بينهــ

مقارنــة بالمعــامالت  حراريــاً المهيــأة لكافــة الســالالت المختبــرة للمعــامالت 
بلغــــت الزيــــادة فــــي درجــــة التحمــــل  .H1باســــتثناء الســــاللة المهيــــأة غيــــر 

 س)°1.38س (وسـطيًا °1.90س و °0.9للحرارة بفضل التهيئـة مـا بـين 
  ت المختبرة.الللسال

  

  
  

ك ـ . 3ل ش ة ل رارة القاتل ة الح اتودا %90درج ات النيم ن يرق   م
H. bacteriophora.  

Figure 3. Lethal Temperature to 90% nematode  
(H. bacteriophora) larvae. 
 

من ناحية ثانية يجب اإلشارة بأنه لم تظهر أيـة فـروق معنويـة فـي 
س مقارنــة ° 33نســبة مــوت اليرقــات المعديــة عنــد تعرضــها للتهيئــة عنــد 

  س. ° 25بالظروف المثالية 
نتــائج هــذه الدراســة مــع دراســات ســابقة أكــدت بــأن عمليــة  تتطابقــ

التهيئــــة تســــهم إلــــى حــــد مــــا برفــــع درجــــة تحمــــل يرقــــات الطــــور المعــــدي 
مـع احتفاظهـا بكفاءتهـا علـى  )9لدرجات الحرارة والبقاء على قيـد الحيـاة (
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للســـالالت الهجينـــة أو  المهيـــأةقتـــل الحشـــرات كمـــا هـــو الحـــال عنـــد غيـــر 
وهـذا يـدل علـى أن التغيـرات التـي تحـدث )، 18(ا العزالت الطبيعية نفسه

نتيجة االرتفاع التدريجي لدرجات الحرارة فـي موسـم نمـو المحصـول ربمـا 
 الرتفــــاعيــــؤدي إلــــى زيــــادة مقــــدرة تحمــــل النيمــــاتودا الممرضــــة للحشــــرات 
ويمكــــن درجــــات الحــــرارة مــــع احتفاظهــــا بمقــــدرتها علــــى قتــــل الحشــــرات. 

ل العـزالت الطبيعيـة والسـالالت الهجينـة الختبـار تحمـ النتائج إعتماد هذه
لــــدرجات الحــــرارة المرتفعــــة ومــــدى تحملهــــا لــــذلك ضــــمن ظــــروف الحقــــل 

قتــل الحشــرات فــي الختيــار األفضــل منهــا وبخاصــة عنــد ثبــات كفاءتهــا 
  .ضمن كثافات ابتدائية معينة

فـــــي حـــــال تـــــم للحـــــرارة تحمـــــًال أكثـــــر  H5و H4ن االســـــاللتأبـــــدت 
% مـن 90مـوت نسـبة عنـد  H1و H3 نيتمقارنة بالسـالل حرارياً تهيئتهما 
هــي  H3ات ســابقة بــأن الســاللة دراســ. هــذا وقــد أظهــرت نتــائج يرقاتهمــا

، ابتدائيـــة منخفضـــةعـــدوى عنـــد كثافـــة الحشـــرات قتـــل األكثـــر كفـــاءة فـــي 
مقارنـة ببـاقي  ةتعرضـها للبـرودبعـد قتل الحشرات في نسبة  تتفوقوأيضًا 

إجراء التهجـين بـين من ذلك إمكانية  ويستخلص .)1(السالالت المختبرة 
ي ، أو غيرهـــا مـــن الســـالالت التـــH5وأ H4 الســـاللتينمـــع  H3الســـاللة 

أو  تحمــــــل الحــــــرارة المرتفعــــــةتحمــــــل خصــــــائص بيولوجيــــــة جيــــــدة مثــــــل 
  للحشرات. مع االحتفاظ بنسبة القتل الجيدة الجفاف، وأالمنخفضة 

 بعض بينبينت نتائج هذه الدراسة وجود اختالفات معنوية 
للمعامالت المهيأة السالالت المختبرة لتحمل درجات الحرارة المرتفعة 

عند  H1باستثناء الساللة  %90% و50وذلك بمستويي موت حراريًا 
 تبينمع دراسات سابقة تتطابق نتائج هذه الدراسة إن . %90مستوى 

 .Heterorhabditis spp أنواعبين سالالت و وجود اختالفات معنوية 
لتحمل لتحمل درجات الحرارة، سواء تم تهيئتها لذلك أو لم تكن مهيئة 

ت الللسال ،H. bacteriophoraهذا ممكن حدوثة عند النوع و  ،الحرارة
  .)9( ةالطبيعية أو الهجين

تعد عملية تهيئة اليرقات من العوامل المساعدة في زيادة تحمل 
الحرارة إذ يتم تعريض يرقات النيماتودا لدرجات الحرارة المرتفعة درجات 

تمكن فقد قاومتها لدرجات الحرارة المرتفعة. تدريجيًا لمعرفة مدى م
Ehlers  لحرارة من يرقات النيماتودا ل من رفع درجة تحمل )9( آخرونو

ربعة أخالل لسالالت المختبرة) اس (متوسط °39.2إلى س 38.5°
. لالنتخاب الطبيعي مع احتفاظها بمقدرتها على إصابة الحشراتمراحل 

انتخاب سالالت من النيماتودا  آخرونو  Mukuka وبذات الطريقة تمكن
دفعات  ةعدس بعد °42تتحمل درجات من الحرارة المرتفعة بلغت 

  تحمل أكثر منتي لم تال ىاألول بالدفعةمقارنة  لألجيال المتعاقبة
قتل حشرات  فيتم اختبار كفاءتها . وبوقت الحق )19( س° 36

التجربة بعد تعرضها لإلجهادات البيئية من الحرارة المرتفعة، وتم 
مقارنتها بساللة تنتج تجاريًا وكانت األخيرة أقل كفاءًة من السالالت 

  .)18( التي تم انتخابها ةالهجين
يستخلص من هذه الدراسة بأن دراسة الخصائص البيولوجية 

والمتعلقة بتحمل الحرارة والجفاف، مع زالت وسالالت النيماتودا لع
رية من أجل عمليات و ضر االحتفاظ بمقدرتها على قتل الحشرات 

ين للحصول على سالالت ذات خصائص جيدة قبل إكثارها جالته
  وتطبيقها في الحقل.مخبريًا 

  

  شكر وتقدير
  

قســم  مــن Ralf-Udo Ehlers يتقـدم الباحــث بجزيــل الشـكر والتقــدير إلــى
 ،الحيويـــة وأمـــراض النبـــات فـــي معهـــد وقايـــة النبـــات بجامعـــة كيـــلالتقانـــة 

ومسـتلزمات البحـث، كمـا المخبريـة هزه جاألالخبرة العلمية و ألمانيا، لتقديم 
للمسـاهمة امعـة دمشـق جة الزراعـة بنشكر الـدكتور خالـد العسـس مـن كليـ

  ألمانيا. ،لمعهد وقاية النبات بجامعة كيل في ارسال العينات
  

Abstract 
M.H. Al-Zainab. 2013. Effect of high temperatures on the activity of entomopathogenic nematodes Heterorhabdites 
bacteriophora in Vitro. Arab Journal of Plant Protection, 31(3): 269-274. 

An experiment was carried out in order to investigate the in-vitro effect of high temperatures on the biology of four strains (H1, H3, 
H4 and H5) of the entomopathogenic nematode Heterorhabdites bacteriophora isolated from Syrian soil. The lethal temperatures to 50% 
and 90% of the third stage larvae (infective juveniles) were determined at the Institute of Plant Protection, University of Kiel, Germany. 
Results showed that there was some variability among the different strains in terms of tolerance to high temperatures. Lethal temperature to 
50% of the nematode larvae ranged between 36.83 °C for strain H1 and 37.20 °C for strain H4 not preconditioned for heat treatment, and 
ranged between 37.90 °C for strain H1 and 38.47 °C for H4 strain when preconditioned for heat treatment. On the other hand, results also 
showed that temperatures lethal to 90% of the nematode larvae ranged between 38.07 °C for strain H1 and 38.36 °C for strain H5 when 
exposed to non-preconditioned heat treatment, and 38.97 °C for strain H1 and 40.26 °C for strain H5 when preconditioned for heat 
treatments. The preconditioning for heat significantly increased the degree of heat stress tolerance compared with non–preconditioning. 
There were increases in tolerance with increased temperature by 1.14 °C and 1.38 °C for 50% and 90% mortality of the strains tested, 
respectively. 
Keywords: Entomopathogenic nematodes, heat stress, Heterorhabditis bacteriophora. 
Corresponding author: M.H. Al-Zainab, Plant Protection Department, Faculty of Agriculture, Aleppo University, Aleppo, Syria,  
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