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  اإلهداء
  إىل اهلادي البشري والسراج املنري 

  ...سيدنا حممد صلى ا عليه وآله وسلم 
  إىل اليت أغرقتين حبناهنا منذ ولدت 

  ويف عينيها كل آمايل وجدت        
  ... أمي 

  ألمان أشعرني اإىل الذي ب
   أرشدني وإىل طريق اخلري                                  

  ... أبي 
  إىل األكف اليت محلتين وشجعتين 

  يت ... أخوتي واخ
 وإىل كل من مد يد العون يل أهدي جهدي املتواضع

 
 
 

  



  شكر وتقدير
في هذه المرحلة وقد شارفت رسالتي على االنتهاء يطيـب لـي أن أتقـدم      

احـه  بجزيل الشكر والتقدير الى أستاذي الفاضل الدكتور محمد رضا عنون القتر
خطة البحث ولما ابداه لي من معونة وتشجيع طيلة مدة البحث واتمنـى مـن اهللا   
العلي القدير ان يمده بدوام الصحة والرقي العلمي . واقدم جزيل الشكر والتقـدير  
الى االستاذ الدكتور مجيد متعب ديوان / كلية الزراعة جامعة الكوفة لما بذله مـن  

زيل شكري وامتناني الى عمادة كلية العلـوم  جهد في تشخيص الفطر . كما اقدم ج
علوم الحياة لما قدموه لي طيلة مدة البحث . كما اقدم شـكري الـى   ورئاسة قسم 

جامعة القادسـية واالسـتاذ    –االستاذ الدكتور عبد االمير علي ياسين كلية التربية 
واالستاذ فاضل حميـد كليـة االدارة    جامعة بابل –الدكتور هادي مزعل الربيعي 

لما قدموه لي من مسـاعدة فـي جانـب االحصـاء      جامعة القادسية –واالقتصاد 
والدكتور سعدي محمد هالل جامعة بابل والدكتور ماجد كاظم جامعة القادسية لمـا  

. كما البد لي ان أشـكر  زودوني به من مصادر ومعلومات قيمة في مجال البحث 
عباس كلية الطب البيطري لتشخيصها عينات البعوض . ويسعدني الدكتورة غيداء 

ان أتقدم بجزيل الشكر الى األخت سوالف حامد لما قدمته من مساعدة في الجانب 
دائـرة   –العملي . كما البد لي ان اشكر المالك الصحي في قسم الصحة العامـة  

. واتقدم  بعوض االنوفلسعلى عينات الصحة لما أبدوه من مساعدة في الحصول 
بخالص الشكر الى من أسهم في طباعة الرسالة وأخـص بالـذكر فـراس قـيس     
ورسول الكرعاوي . وأشكر السيد أحمد غانم لما قدم لي من مساعدات مختلفة في 

  البحث .  
واتوجه بخالص شكري وتقديري الـى زمالئـي فـي الدراسـات العليـا        

الخير والتوفيق الى كل من مد لمؤازرتهم أياي طيلة مدة البحث واخيراً اتمنى كل 
 لي يد العون والمساعدة خالل مدة دراستي ممن فاتني ذكرهم واهللا الموفق .



أ 

  الخالصة :
 من اليرقات الميتـة لبعـوض   L.lundbergiiاستهدفت الدراسة الحالية عزل الفطر  .١

Cx.quinquefasciatus  وتنميته بنجاح في المختبرInvitro   على الوسط الزرعي
Emerson ypps agar  وهذا يجري الول مرة في العراق واستعماله عامالً حيوياً في

 . Cx.quinquefasciatusو  An.pulcharrhimusمكافحة بعوضتي 

أثرت تراكيز المعلق الفطري في جميع أدوار حياة البعوضتين فقد بلغت نسبة هـالك   .٢
% و ٥٩.٣٣بوغ / مل وارتفعت الى  ١٠٤×  ٣% عند التركيز ٢٣% و٢٦البيوض 

أما بالنسـبة  على التوالي .  كليهما نوعينللبوغ / مل  ١٠٧×  ٣% عند التركيز ٥٦
% عند معاملة يرقات الطور ٩٣.٣٣% و ٩٦.٦٦أعلى نسبة هالك  بلغتلليرقات فقد 

% ٦٣.٣٣ بينما كانتبوغ/مل ،  ١٠٧×  ٣االول لكال النوعين على التوالي بالتركيز 
اما بخصـوص العـذارى فقـد هلكـت     . بوغ / مل ١٠٤× ٣% عند التركيز ٦٠و 

واما بوغ / مل للنوعين وعلى الترتيب .  ١٠٧×  ٣% عند التركيز ٥٠% و ٥٣.٣٣
% ٩٣.٣٣بخصوص البالغات فقد سببت المعاملة بالتركيز االعلى أقصى نسبة هالك 

% و ٦٠ بينما كانـت ، كليهما % لذكور واناث النوعين٨٦.٦٦% و ٩٠% و ٩٠و 
  . بوغ / مل ١٠٤×  ٣% عند معاملتها بالتركيز ٥٠% و ٥٣.٣٣% و ٥٦.٦٦

كت جميع يرقات الطور االول فقد هل ،للفطر نواتج االيض الثانوية صوص تاثيرخاما ب .٣
% للطور نفسه من النوع الثاني عند معاملتها ٩٦.٦٦و  An.pulcharrhimus للنوع

% للطـور  ٦٣.٣٣% و ٦٦.٦٦ بينمـا كانـت  ساعة ،  ٧٢% خالل ١٠٠بالتركيز 
  .%٢٥عند التركيز  كليهما وعيننللالمذكور 

 .Cxو  An.pulcharrhimus علـى يرقـات  لمعلـق البكتيـري   اتـاثير  اقتصر  .٤
quinquefasciatus عند معاملة ٩٠% و٩٣.٣٣اذ سجلت اعلى نسبة هالك   فقط %

بينما بوغ /مل ،  ١٠٧×  ٢يرقات الطور االول لكال النوعين على التوالي بالتركيز  
 .بوغ /مل  ١٠٤×  ٢% عند التركيز ٥٦.٦٦و  %٦٠كانت 

هلكت جميـع يرقـات   فقد ، للبكتريا نواتج االيض الثانوية الخام اما بخصوص تاثير .٥
% للطور نفسه من النوع ٩٦.٦٦وهلكت  An.pulcharrhimusالطور االول للنوع 

% للطور المذكور وللنوعين ٧٠%، وأنخفضت الى ١٠٠الثاني عند معاملتها بالتركيز 
  %. ٢٥عند التركيز 

ــاة بعوضــتي  Alpha-cypermethrin اثــرت  تراكيــز المبيــد .٦ فــي ادوار حي
An.pulcharrhimus  وCx. quinquefasciatus   لبيوضافقد بلغت نسبة هالك 



ب 

% ٧٣.٣٣ ، %١٠٠، % ٩٥% و٩٧  ويرقات الطور االول والعـذارى والبالغـات  
وانخفضت  ،على التواليكليهما نوعين لل/لتر مل ٠.٥% عند التركيز  ١٠٠، %٧٠و

ــى  ــوض  % ٧٠% و٧٣.٣٣، %٧٣.٣٣% و  ٧٦.٦٦، %٦٠و %٦٣.٣٣ال لبي
 ./لترمل ٠.١عند التركيز بالغات الوويرقات الطور االول 

بعوضتي ل البيوض واليرقات والعذارىفي  Dimlin منظم النموتراكيز  اقتصر تاثير .٧
An.pulcharrhimus  وCx. quinquefasciatus  نسـبة هـالك   اعلى فقد بلغت 

ــوض ــذارى  لبي ــور االول والع ــات الط % و ١٠٠، %٩٤.٦٦و %٩٥.٣٣ويرق
 بينما ،كليهما نوعينللجزء بالمليون  ١٠٠ركيز عند الت %٦٦.٦٦% و٧٠، %٩٦.٦٦
عنـد  لبيوض ويرقـات الطـور االول   % ٦٠% و ٦٦.٦٦ ،%٥٦% و ٦٠ كانت 

  .جزء بالمليون ٢٥التركيز 

% بينما سبب منظم النمو ٢٧نمو الفطر بنسبة   Alpha-cypermethrinثبط المبيد  .٨
Dimlin  على نمو  المذكور المبيد اما بخصوص تاثير %.٣١.٠٧نسبة تثبيط قدرها
بوغ /مل، بينما منظم   ١٠٧×  ١٢١اذ بلغ معدل عدد االبواغ فقد نشط نموها  البكتريا

 .بوغ/مل   ١٠٧× ١٣النمو سبب نسبة تثبيط قدرها 

 . )LC90(و  )LC50(دعمت جميع النتائج بقيم  .٩
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  احملتويات
  الصفحة  العنوان  التسلسل

  ١  المقدمة   ١
  ٣ راجع استعراض الم  ٢

  ٣  البعوض   ١ – ٢
  ٤  طرائق المكافحة   ٢-٢
  ٤  المكافحة الكيميائية   ١- ٢-٢
  ٦  المكافحة الحيوية   ٢- ٢-٢

Ascomycotaشعبة الفطريات الكيسية   ٣-٢    ٧  
  ٧ Lagerb and Melin L.lundbergii الفطر  ١- ٣-٢
  ٧   تصنيف الفطر  ١- ١- ٣-٢
  ٨  L.lundbergii صفات الفطر   ٢- ١- ٣-٢
  ٩  آلية اصابة الفطر   ٣- ١- ٣-٢
  ٩  دور الفطر في المكافحة   ٤- ١- ٣-٢

  ١٠  B.thuringiensisالبكتريا   ٤-٢
  ١١  Insect growth regulatorsالمكافحة باستعمال منظمات النمو الحشرية   ٣- ٢-٢
  ١٤  المكافحة الوراثية   ٤- ٢-٢
  ١٤  المكافحة بطريقة الهرمونات الحشرية   ٥- ٢-٢
  ١٤  لمتكاملة المكافحة ا  ٦- ٢-٢

  ١٦   المواد وطرائق العمل  ٣

 .Anو  Cx. quinquefasciatusعداد المزرعـة الدائميـة للبعـوض    إ  ١ – ٣
pulchrrhimus 

١٦  

  ١٧  وساط الزرعية  األ  ٢-٣
  ١٧   األوساط الزرعية للفطر  ١- ٢-٣
  ١٨  األوساط الزرعية للبكتريا  ٢- ٢-٣

  ١٩ خطوات عزل الفطر  ٣-٣
  ١٩ Cadaverالمصابة  جمع اليرقات  ١- ٣-٣
  ١٩  L.lundbergiiتشخيص ووصف الفطر   ٢- ٣-٣



د 

  ١٩   إختبار فرضيات كوخ على الفطر  ٣- ٣-٣
  ١٩  مصدر البكتريا   ٤- ٣-٣
  ١٩  حفظ العزالت   ٥- ٣-٣
  ١٩  L.lundbergiiحفظ عزلة الفطر   ١- ٥- ٣-٣
  ٢٠ B. thuringiensisحفظ عزلة البكتريا   ٢- ٥- ٣-٣

  ٢٠  ري تحضير المعلق الفط  ٤-٣
  ٢٠   Bioassayختبار الحيوي اإل  ٥-٣

١- ٥-٣  
في مختلف  L.lundbergii ختبار الحيوي لمختلف تراكيز معلق الفطراإل

ــتي   االدوار  ــاة بعوضـ  .Anو  Cx. quinquefasciatusحيـ
pulcharrhimus   

٢٠  

  ٢٠  ختبار الحيوي في البيوض اإل  ١- ١- ٥-٣
  ٢١  قية االربعة ختبار الحيوي في االطوار اليراإل  ٢- ١- ٥-٣
  ٢١  ختبار الحيوي في دور العذراء اإل  ٣- ١- ٥-٣
  ٢١  ختبار الحيوي في البالغات اإل  ٤- ١- ٥-٣

  ٢٢ L. lundbergiiتحضير نواتج االيض الثانوية الخام للفطر  ٢- ٥-٣

 نبعوضتيلل  ةتأثير نواتج االيض الثانوية الخام في االطوار اليرقية االربع  ١- ٢- ٥-٣
Cx. quinquefasciatus  وAn. pulcharrhimus 

٢٢  

  ٢٢  تحضير المعلق البكتيري   6– ٣
  ٢٣ ختبار الحيوي اإل  ٧ – ٣

١- ٧-٣  
فـي   B.thuringiensisختبار الحيوي لمختلف تراكيز معلق البكتريـا  اإل

ــتي    ــاة بعوضـ ــف ادوار حيـ و  Cx.quinquefasciatusمختلـ
An.pulcharrhimus  

٢٣  

  ٢٣  بيوض ختبار الحيوي في الاإل  ١- ١- ٧-٣
  ٢٣  ختبار الحيوي في االطوار اليرقية اإل  ٢- ١- ٧-٣
  ٢٣  ختبار الحيوي في دور العذراء اإل  ٣- ١- ٨-٣
  ٢٤  بالغات الختبار الحيوي في اإل  ٤- ١- ٨-٣

  ٢٤ B. thuringiensisتحضير نواتج االيض الثانوية الخام للبكتريا   ٢- ٧-٣

١- ٢- ٧-٣  
في االطـوار اليرقيـة    B. thuringiensis تأثير نواتج االيض للبكتريا 

  An.pulcharrhimusو  Cx.quinquefasciatus ن لبعوضتيلاالربعة  
٢٤  



ه 

  ٢٤  ث لبحالمبيد ومنظم النمو المستعمل في ا  ٨-٣
  ٢٤   Alpha-cypermethrinالمبيد الكيميائي   ١- ٨-٣
  ٢٥    Diflubenzuron(Dimilin)منظم النمو   ٢- ٨-٣

  ٢٥  في مختلف ادوار الحياة  Alpha-cypermethrin تأثير المبيد  ٩-٣
  ٢٥   البيوضالتأثير في   ١- ٩-٣
  ٢٦   االطوار اليرقية االربعةالتأثير في   ٢- ٩-٣
  ٢٦   في دور العذراءالتأثير   ٣- ٩-٣
  ٢٦  التاثير في البالغات  ٤- ٩-٣

فــي مختلــف ادوار حيــاة بعوضــتي  Dimilinتــأثير مــنظم النمــو  ١٠-٣
Cx.quinquefasciatus  وAn.pulcharrhimus  

٢٦  

  ٢٦  التأثير في البيوض   ١-١٠-٣
  ٢٦  التأثير في االطوار اليرقية االربعة   ٢-١٠-٣
  ٢٦  التأثير في دور العذراء   ٣-١٠-٣
  ٢٧  التأثير في البالغات   ٤-١٠-٣

١١-٣  
في   Dimlin ومنظم النمو Alpha-cypermethrinالكيميائي  تأثير المبيد
  نمو الفطر 

٢٧  

١٢ -٣  
 Dimlinو منظم النمـو   Alpha-cypermethrinتأثير المبيد الكيميائي 

  في نمو البكتريا
٢٧  

  ٢٧  التحليل االحصائي   ١٣-٣
  ٢٨ النتائج والمناقشة  ٤
  ٢٨  L. lundbergiiعزل الفطر   ١-٤

٢-٤  
في مختلف  L. lundbergiiاالختبار الحيوي لمختلف تراكيز معلق الفطر 

  ٣٠  An.pulcharrhimus و Cx.quinquefasciatusادوار حياة بعوضتي 

  ٣٠  اإلختبار الحيوي في البيوض  ١- ٢-٤
  ٣١  اإلختبار الحيوي في االطوار اليرقية االربعة  ٢- ٢-٤
  ٣٣  اإلختبار الحيوي في دور العذراء  ٣- ٢-٤
  ٣٥  ختبار الحيوي في البالغات اإل  ٤- ٢-٤
  ٣٨ الطـوار اليرقيـة االربعـة    تأثير نواتج االيض الثانوية الخام للفطر في ا  ١- ٣-٤



و 

  An.pulcharrhimus و Cx.quinquefasciatusلبعوضتي 

٤-٤  
االختبار الحيوي لمختلف تراكيز معلق البكتريا في مختلـف ادوار حيـاة   

  An.pulcharrhimusو  Cx.quinquefasciatusبعوضتي 
٤١  

  ٤١   وض والعذارى والبالغاتفي البي اإلختبار الحيوي  ١- ٤-٤
  ٤٢  طوار اليرقية االربعة في اال إلختبار الحيويا  ٢- ٤-٤

١- ٥-٤  
في االطوار  B. thuringiensis تأثير نواتج االيض الثانوية الخام للبكتريا

ــة   ــة االربعــ ــتي لاليرقيــ و  Cx.quinqufasciatusبعوضــ
An.pulcharrhimus    

٤٥  

ار في مختلف ادو Alpha-cypermethrin المبيد تراكيز مختلفة من تأثير  ٦-٤
    An.pulcharrhimusو   Cx.quinquefasciatusحياة بعوضتي 

٤٨  

  ٤٨  تاثير المبيد في البيوض  ١- ٦-٤
  ٤٩  تاثير المبيد في االطوار اليرقية االربعة  ٢- ٦-٤
  ٥١  تاثير المبيد في دور العذراء  ٣- ٦-٤
  ٥٢  تاثير المبيد في البالغات  ٤- ٦-٤

٤-7  
ــأثير مــنظم النمــو ــاة بعوضــتي فــي مختلــف ادو Dimlinت ار حي

Cx.quinquefasciatus  وAn.pulcharrhimus  
٥٤  

  ٥٤   تاثير منظم النمو في البيوض  ١- 7-٤
  ٥٥  طوار اليرقية االربعة في األ منظم النمو تأثير  ٢- 7-٤
  ٥٨   منظم النمو في دور العذراء تأثير  ٣- 7-٤
  ٥٩  في البالغات  منظم النمو تأثير  ٤- 7-٤

  ٦٢  شرية  في نمو الفطرتاثير المبيدات الح  ٨-٤
  ٦٣  تاثير المبيدات االحشرية في نمو البكتريا  ٩-٤

  
ــيم  ــق  ق ــتي      LC90و LC50المالح ــاة بعوض ــف أدوار حي لمختل

Cx.quinquefasciatus  و وAn.pulcharrhimus  
٦٤  

  ٦٦  االستنتاجات   
  ٦٧  التوصيات   
   ٦٨  المصادر   

  
  



ز 

  قائمة اجلداول
  حةالصف  العنوان  رقم الجدول

١ – ٢  
 والحشرات المرافقة لها  Leptographiumبعض انواع الجنس 

 Scolytidaeمن العائلة 
٨  

١ – ٤  
 L.lundbergii معلقات الفطـر  تداخل تراكيز مختلفة من تأثير

 .An و  Cx. quinquefasciatusبيــوض بعوضــتي فــي 
pulcharrhimus  

٣٠  

٢ – ٤  
ـ معلقات  تداخل تراكيز مختلفة من تأثير   L. lundbergiiرالفط

 Cx. quinquefasciatus لبعوضتي في االطوار اليرقية االربعة
  An.pulcharrhimusو 

٣٢  

 في دور العـذراء  يالفطر معلقال تداخل تراكيز مختلفة من تأثير  ٣ – ٤
  An.pulcharrhimusو  Cx. quinquefasciatus لبعوضتي 

٣٤  

في ذكور وانـاث   ريفطمعلق الال تداخل تراكيز مختلفة من تأثير  ٤ – ٤
  An.pulcharrhimus و  Cx. quinquefasciatus بعرضتي 

٣٧  

٥ – ٤  
 نواتج االيض الثانوية الخام للفطر تداخل تراكيز مختلفة من تأثير

L. lundbergii  االربعة للبعوضتين في االطوار اليرقية Cx. 
quinquefasciatus  وAn.pulcharrhimus  

٤٠  

٦-٤  
 .Bيـز مختلفـة مـن معلقـات البكتريـا      تاثير تـداخل تراك 

thuringiensis    في بيوض وعذارى وبالغات بعوضـتيCx. 
quinquefasciatus و An.pulcharrhimus   

٤٢  

٧ – ٤  
ـ  تـداخل تراكيـز مختلفـة مـن     تأثير  .Bالبكتريـا   اتمعلق

thuringiensis    في االطوار اليرقية االربعة لبعوضـتيCx. 
quinquefasciatus  وAn.pulcharrhimus  

٤٤  

٨ – ٤  

نواتج االيض الثانويـة الخـام   تداخل تراكيز مختلفة من  تأثير 
فـي االطـوار اليرقيـة االربعـة      B. thuringiensisللبكتريا 

ــتي   و   Cx. quinquefasciatusلبعوضـــــــ
An.pulcharrhimus  

٤٧  

٩-٤  
 Alpha-cypermethrinتاثير تداخل تراكيز مختلفة من المبيد 

و  Cx. quinquefasciatusي فـــي بيـــوض بعوضـــت
An.pulcharrhimus  

٤٩  



ح 

١٠ – ٤  
 Alpha-cypermethrinتاثير تداخل تراكيز مختلفة من المبيد 
 Cx. quinquefasciatusفي االطوار اليرقية االربعة لبعوضتي 

  An.pulcharrhimusو 
٥٠  

١١ – ٤  
 Alpha-cypermethrinتاثير تداخل تراكيز مختلفة من المبيد 

ــي دور  ــذراء لبعوضــتي ف و  Cx. quinquefasciatusالع
An.pulcharrhimus  

٥٢  

١٢ – ٤  
 Alpha-cypermethrinتاثير تداخل تراكيز مختلفة من المبيد  

و  Cx. quinquefasciatusفـــي بالغـــات بعوضـــتي 
An.pulcharrhimus  

٥٣  

١٣ – ٤  
في بيوض   Dimlinتاثير تداخل تراكيز مختلفة من منظم النمو 

  An.pulcharrhimusو   Cx. quinquefasciatusبعوضتي 
٥٥  

١٤ – ٤  
في االطوار   Dimlinتاثير تداخل تراكيز مختلفة من منظم النمو

ــة لبعوضــتي  ــة االربع  و Cx. quinquefasciatusاليرقي
An.pulcharrhimus   

٥٧  

١٥ – ٤  
فـي دور    Dimlinتاثير تداخل تراكيز مختلفة من منظم النمو 

 و Cx. quinquefasciatusالعـــذراء لبعوضـــتي  
An.pulcharrhimus    

٥٩  

١٦ – ٤  
تاثير تداخل تراكيز مختلفة من منظم النمو فـي ذكـور وانـاث    

  ٦١    An.pulcharrhimus و Cx. quinquefasciatusبعوضتي 

  الصورقائمة 
  الصفحة  العنوان الصورةرقم 
  ٢٩  L.lundbergii مصابة بالفطر Cx. quinquefasciatus يرقة  ١-٤

علـى الوسـط الزرعـي     L. lundbergii مسـتعمرة الفطـر     ٢ – ٤
Emerson Ypps agar   بعمر اسبوع  

٢٩  

علـى الوسـط الزرعـي     L. lundbergii مسـتعمرة الفطـر    ٣ – ٤
Emerson Ypps ager  بعمر شهر  

٢٩  

  ٢٩  x 400تحت قوة تكبير  L.lundbergiiصورة مجهرية للفطر   ٤-٤

ــذراء   ٥ – ٤ ــالفطر  Cx. quinquefasciatus عـ ــابة بـ مصـ
L.lundbergii  ٣٤  

  ٣٨  L.lundbergiiمصابة بالفطر  Cx. quinquefasciatusبالغة    ٦ – ٤



ط 

  قائمة االشكال
  الصفحة  العنوان  رقم الشكل 

االربعـة لمعلـق الفطـر     حساسية االطوار اليرقيةتأثير عامل    ١-٤
L.lundbergii  ٣٣  

٢ – ٤  
و  Cx. quinquefasciatus ثحساسية ذكور واناتأثير عامل  

An. pulcharrhimus  معلق الفطر لL.lundbergii  ٣٨  

٣ – ٤   
لنـواتج االيـض    االربعة حساسية االطوار اليرقيةتأثير عامل  

  ٤١    L.lundbergii الثانوية الخام للفطر

 .B  لمعلـق البكتريـا   االربعـة  حساسـية االطـوار اليرقيـة     ٤ -٤
thuringiensis 

٤٥  

٥ -٤  
نواتج االيض الثانويـة الخـام   االربعة ل اسية االطوار اليرقيةحس

  ٤٨  B. thuringiensis للبكتريا 

ــد     ٦ -٤ ــة للمبي ــة االربع ــوار اليرقي ــية االط -Alpha حساس
cypermethein 

٥٨  

 .Anو   Cx. quinquefasciatus حساسية بالغات النـوعين    ٧-٤

pulcharrhimus  للمبيدAlpha-cypermethrin 
٥٣  

  ٥٨  Dimlin منظم النمولحساسية االطوار اليرقية االربعة   ٨ -٤
  ٦٢ L. lundbergiiتاثير المبيدات  الحشرية في نمو الفطر   ٩ -٤

 .Bتأثير المبيدات الحشرية في  معدل عدد االبواغ للبكتريـا      ١٠ -٤
thuringiensis  ٦٣  

 
  



 

 ١

  . املقدمة :١
ناقال ثانويا للمالريا فـي    Theobald Anopheles pulcharrhimusيعد البعوض

نخفض تمناطق التي لها في ال اًناقال رئيسويصبح  مناطق انتشاره في وسط وجنوب العراق، 
يث يصاب ح . ) Rishikes ,١٩٧٢(   Anopheles stephensi Liston النوع  داعدافيها 

 بمرض المالريا ن شخص فضالً عن مليون حالة وفاة لكل سنة في العالممليو  ٣٠٠اكثر من 
الفيالريا فـي   ءالناقل الرئيس لدا  Say  Culex quinquefasciatusضالبعو  بينما يعد  ،

مـن   البعـوض  فضال عما يسـببه  ، (Sabtinelli et al., 1994  )مناطق عديدة من العالم 
لذلك حظـي بأهتمـام متزايـد     ،ن مختلف المضائفازعاج وانعدام الراحة وامتصاص الدم م

ـ  طرائق شيوعاًمن اكثر الولعل  من لدن الباحثين وخاصة في جانب المقاومة ، ومستمر ي ه
ومبيـدات   DDTالمقاومة الكيمياوية حيث استعملت عدد من المبيدات الكيمياوية مثل مبيـد  

ناطق عدة مـن العـالم .   البعوض في مالحد من اضرار ساهمت في  والتي الفسفور العضوية
الحصول عليها ونتائجها السريعة قد سببت أفراطاً في والمواد الكيمياوية استعمال ولكن سهولة 

مقاومـة  منها رافقه استعمال خاطيء لهذه المواد مما ادى الى ظهور مشاكل عديدة  هااستعمال
البيئة ( العـادل   وتلويث السامة في االعداء الحيويةللمبيدات الكيمياوية والتأثيرات الحشرات 

بانخفاض مبيدات البايروثرويدية المصنعة التمتاز  .) Loc and Chi,2005؛ ١٩٧٩وعبد ، 
أنواع كثيرة من الحشرات ، كمـا أن سـميتها   في جرعتها الالزمة لمكافحة اآلفات وتأثيرها 

عملت اسـت  وعليـه فقـد   ) . ١٩٧٩لإلنسان والحيوان تكون منخفضة جداً ( العادل وعبد ، 
 Insect growthمع طرائق المقاومة األخرى وباالخص منظمات النمو الحشـرية  بالتكامل 

regulators (IGR) أكثـر   قاومـة ة للحشرات للحصول على مضواإلحياء المجهرية الممر
 IPM (Integrated Pest managementفاعلية من خالل برامج االدارة المتكاملة لآلفات (

متعددة بالتعاون ألجل الوصول الى هدف تقليل اعداد اآلفة عمال طرائق والتي تعني أساساً است
ان .),.٢٠٠٢Bchinski et al؛  ١٩٩٣(شعبان والمالح،  والحفاظ على البيئة وتقليل التلوث 

منظمات النمو الحشرية هي مواد متخصصة تؤثر في نمو وتطور الحشرات من خالل أحداثها 
 Ridiford and Truman , 1978الطبيعي للحشرة وذريتها ( خلالً فسلجياً محدداً يعيق النمو

ة للحشرات هي االخرى أكثر االعداء الحيوية اسـتعماالً  ض) . عدت االحياء المجهرية الممر
التـي  Bacillus thuringiensis Berlinerبكتريـا الالبعوض ، ومن بينهامقاومة في مجال 

) . فضالً عن الفطريات  Fedric et al., 2007تمتاز بكفائتها العالية في مقاومة البعوض ( 
ظاً حقق البعض منها نجاحاً ملحو ، نوعاً ٧٥٠للحشرات والتي يوجد منها ما يقارب الممرضة 

  ) . 2010  المحنة ،؛ ١٩٩٧في تزايد ( توفيق ،  هاداعدفي مجال مكافحة البعوض وان ا



 

 ٢

االسـماك   سـتعمال االبعـوض  مكافحة  ت االبحاث السابقة في العراق حوللقد تناول
ونـال تـأثير   ) ٢٠٠٤المبيـدات الكيميائيـة ( خلـف ،    ) و ١٩٩٤( عبد القادر ،  المفترسة

  . ) ١٩٩٩المستخلصات النباتية االهتمام االكثر ( الغزالي ، 
من الفطريـات   Lagerb and Melin Leptographium lundbergiiعد الفطر  
انه لم يذكر مدى تـأثيره فـي الحشـرات (    الإالمرافقة للحشرات ،  Ascomycetesالكيسية 

Harrington , 1993. (  ونظراً لندرة االبحاث حول عزل المسببات المرضية بصورة عامة
، كما ان استعمال منظمـات  في المكافحة  عامال حيويا والفطريات بصورة خاصة واستعمالها

فضال عن كون  ،)١٩٩٩( العيسى ،  خر محدوداآلل مكافحة البعوض كان هو االنمو في مجا
البحث الحالي لتقويم  صمم   فقدنصيب االبحاث التي تناولت المكافحة المتكاملة للبعوض قليال

والبكتريا النمو ومبيد بايروثرويدي  اتمنظم احدى باستعمالاحدى جوانب المكافحة المتكاملة 
  من خالل:المعزول محلياً ، وتسليط الضوء على امكانية استعمال هذه الطريقة والفطر 

بعد تهيأة  Cx.quinquefasciatusمن يرقات بعوضة  L.lundbergiiعزل الفطر  .١
  على األوساط الزرعية . هواكثارالمالئم للعزل في المختبر وتنميته الوسط 

كـًل   B.thuringiensisوالبكتريا  L.lundbergii االختبار الحيوي لمعلقات الفطر .٢
ولكل من البعوضـتين    LC90و LC50 مةقي أدوار الحياة وحسابجميع في على حدة 

An.pulcharrhimus  وCx.quinquefasciatus . 

والبكتريـا   االختبار الحيوي لتراكيز مختلفة من نواتج األيض الثانوية الخام للفطـر  .٣
 .في دور اليرقة ولكل من البعوضتين المذكورتين  على حدة ًلك المذكورين

 Dimilinمنظم النمو و  Alpha-cypermethrinالمبيد   مختلفة من   تأثير تراكيز .٤
 تين المذكورتين .ضادوار الحياة ولكل من البعو جميع فيعلى حدة  ًلك

في كـل مـن    Alpha-cypermethrinوالمبيد  Dimilinتاثير كل من منظم النمو  .٥
 . B.thuringiensisوالبكتريا    L.lundbergiiالفطر 



 
 

 ٣

  :. استعراض املراجع  ٢
– 

ــوض  ــود بع ــى  An.pulcharrhimusيع ــة الال ــا  Anophelinaeعويل بينم
 Culicidaeمن العائلـة  وكالهما  Culicinae العويلة الىquinquefasciatus  . Cxيعود

  ) . ١٩٧٩( ابو الحب ،   Diptera  :Orderالتابعة الى رتبة ثنائية االجنحة 
 اًفصـلي  بشكل واسع في وسط وجنوب العراق وليس في الشمال ، ويتكاثر لاالو ينتشر النوع

وفي عيون الماء بطيء الجريان ،  واإلعشابالقصب  ي ينمو فيهاالتفي كل انواع المستنقعات 
ــدت ــيف و  وج ــع والص ــالل الربي ــات خ ــدنى تاليرق ــات ــهر  كثافته ــة األش ــي بقي   ف

 )Abul-Hab and Abdul Latif , 1985 أن البالغـات  ٢٠٠٣وحسن (  ) . ذكر مهنة ( 
 فـي شـهري  بالحرارة والجفاف لذلك تقل أعدادها داخل المنازل واالسطبالت وتتأثر  تستريح

  تموز وآب .
 افريتووفي العراق بكثرة السيما في المنطقتين الوسطى والجنوبية الثاني  النوع  ينتشر

ويعيش بالقرب منه مما حـدا  ان في المدينة أكثر منه في الريف ألنه من االنواع المحبة لإلنس
بالبعوضة المنزلية  ببعض الباحثين بتسميتهHouse mosquitoe ، ١٩٨٧( جرجيس وامين  (

تكاثر في البرك المفتوحـة  ت  ةبعوضال هذة أنالى  Ouda and Chalabi (1986) واشار .
عبـد   ضـاف أ والمياه الراكدة او في المياه ذات المحتوى المعتدل من المواد العضوية . كما

مياه المجاري الثقيلة والتي أحتوت على نسـبة عاليـة مـن     في وجوده) الى ٢٠٠٠القادر (
ان تفضيل هـذا النـوع مـن    واالوكسجين  وينعدم فيها  ملغم/لتر 12.5 – 17.6النتروجين 

البعوض لمياه المجاري الحاوية على تراكيز عالية من النتروجين قد يكون السبب الذي جعـل  
  قريباً من مناطق سكن االنسان . هذا النوع

إذ تضـع أنثـى    Holometabolaوصفت دورة حياة البعوضـتين بانهـا كاملـة    
Anopheles  بيضة في الليل عادة على سطح المـاء أمـا    ١٥٠ – ١٠٠بيوض فرادى بعدد

بيضة ،  ٣٠٠ – ٣٠فتضع البيض على شكل قوارب يتكون كل واحد منها من  Culexانثى 
رقات تمر بأربعة اطوار لتتحول الى عذراء نشطة غير متغذيـة تنسـلخ   تفقس البيوض عن ي

بعدها الى البالغة ، الذكور منها تتغذى على المواد السكرية في حين تتغذى اإلناث على الـدم  
اإلنسان ومن هنا جاءت األهميـة  ) . ومنها  ١٩٨٤من مختلف المضائف الفقرية ( سيرفس ، 

  ن البعوض والتي تتمثل بما يأتي :الطبية والصحية لهذين النوعين م
يسبب النوعان األزعاج والضرر من جراء خسارة الدم والحكة والحساسية ، ونقـل  

ــببات المر  ــن المس ــد م ــيالعدي ــار ض ــى ان  Rishikes (1972)ة. اش ــوض لال بع
An.pulcharrhimus  ًنقل مسبب مرض المالريا في وسط وجنوب العـراق  طفيفا في دورا



 
 

 ٤

 James and Harwood (1969)شار وايا في افغانستان وجنوب روسيا . لمالرلقل انولكنه 
الذي يسبب آالم مفاصل حادة في االنسان قد تم عزله فـي   Chikungunyaان فايروس  الى

الدماغ عزل فايروس التهاب  فضال عن Cx.quinquefasciatusوتايلند من بعوض  افريقيا
أنـه ينقـل    Gillet (1972)ذكور . وذكر من النوع الم Western encephalitisالغربي 

ان هذه الحشرة  WHO (1975) ت، وذكر St.Louis Encephalitisمرض التهاب السحايا 
. وفـي مجـال نقـل      Raft Vally Feverحمى وادي الرفتلللممرضات المسببة  ناقالً تعد

ـ  ت هذه الحشرة أنالى  (1979 )ابو الحب  الديدان الخيطية أشار دان الخيطيـة  عد نـاقالً للدي
Dirofilaria immitis Say ) ١٩٨٠، وأوضح (Wichremesingh and Mendis لها ان 

المسببة لمرض الفيالريـا   Wuchereria bancroftiنقل الديدان الخيطية من نوع دوراً في 
لمسـببات   النـاق  Cx.quinquefasciatus نه لم يسـجل ان إ(داء الفيل) . اما في العراق ف

رواشح ومختلف اللطفيليات ا ناقال لعدد من العالمبلدان ا سجلت في العديد من اإلمراض إال أنه
  ) . ١٩٨٦الفيصل وزيا ، (
  طرائق املكافحة ٢- ٢
  المكافحة الكيميائية : ١ – ٢ – ٢

نظار تتجه إليها عند الحاجـة  منذ بداية اكتشاف المبيدات العضوية ولغاية اآلن فإن األ
، وقد اخـذت  خطرها يرات من حذرغم الت استعمالها وسهولةللمكافحة وذلك لسرعة تأثيرها 

برامج السيطرة على البعوض باستعمال هذه المواد التي تعود الى مجاميع كيمياويـة مختلفـة   
المختلفة ، ففي مجال المركبات الالعضوية اسـتعملت مـادة   مجاالً واسعاً في مكافحة ادواره 

ا يخص المركبات العضوية التي اسـتعملت  أخضر باريس في مكافحة يرقات البعوض ، وفيم
) أن ١٩٨٧. وذكر جـرجيس ( )  ١٩٧٩( العادل وعبد،في هذا المجال هي الزيوت البترولية

المشتقات النفطية كالنفط األسود واألبيض وزيت الديزل استعملت رشاً لسنوات عـدة علـى   
 Mohsen and Mehdi) ١٩٨٨واشـار (  المسطحات المائية لقتل األدوار المائية للبعوض .

استعمال مشتقات البترول في مكافحة يرقـات الطـور اليرقـي الرابـع لبعـوض       ءةالى كفا
Cx.quinquefasiatus .  وباكتشاف الهيدروكاربونات المكلورة بدء عهد جديد في استعمال

فـي   ١٩٤٠الذي استعمل عـام   DDTالمواد الكيمياوية في المكافحة إذ ان أكتشاف مركب 
وبالغات البعوض ساهم في القضاء على المالريا في مناطق عدة من العالم ، ثم مكافحة يرقات 

اتجهت األنظار نحو المبيدات الفسفورية العضوية لكونها ذات مواصـفات أفضـل مقارنـة    
اهم مواصفات هذه المواد  ان) .  ١٩٩٤( عبد القادر ،  سابقابالمبيدات العضوية التي ظهرت 

تباع إولكن بمرور الزمن ونتيجة لالستعمال المتكرر وعدم  ،ألمد هي تأثيرها المتبقي طويل ا
االسلوب العلمي في التطبيق ادى الى ظهور العديد من المشاكل ومنها ثبات هذه المـواد فـي   
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التربة وأنسجة الحيوان والنبات أي انها تبقى مؤثرة وسامة وال تتأثر او تتحلل بسرعة فضالً 
رات السيما البعوض لعدد من هذه المبيدات الكيميائيـة (  عن ظهور المقاومة في بعض الحش

Mather and Lake , 1982 ) ١٩٨٣) . ذكر(  Subera  نوعاً  ٥٠أنه تم تسجيل أكثر من
مقاوماً  Culicinaeنوعاً من انواع العويلة  ١٩و  Anophelinaeمن مجموع انواع العويلة 

ناقالت مهمة للعديد من االمراض التـي   واكثر هذه االنواع هيللعديد من المبيدات العضوية 
أظهر في العديد مـن   Cx.pipiens) ان بعوض ١٩٨٤تصيب االنسان . كما أشار سيرفس (

مقاومة للمبيدات الحشرية الفوسفورية العضوية وهذا من شأنه ان يحدد استعمال هذه المناطق 
المـواد بوصـفها   استعمال مثل هـذه   WHOمنظمة الصحة العالمية لذلك اوقفت . المبيدات

 و An.pulcharrhimus ان بعـوض   Sorokin) ١٩٩١( وجـد  .مبيدات ليرقات البعوض
An.stephensi لمبيدات مقاومة عالية  ااظهرDDT (1997) . اوضـح  والمالثيون al. et 

Chandre عوضب  ان Cx.quinquefasciatus  الفسـفورية  للمبيـدات  مقاومة يمتلكقد ..  
فة ضد اآل مؤثرةو المبيدات البيروثرويدية لما لهذه المبيدات من فعالية لذلك اتجهت األنظار نح

 al (1989).) . ذكـر  Bradbury and Coats 1989 ,الحشرية فضالً عن سرعة تحللها (
Mohsen et         ان البيروثرويدات أكثـر سـمية ضـد يرقـات الطـور الرابـع وعـذارى

Cx.quinquefasciatus  االخيرة كانت اكثر سمية من مركب من المبيدات الفوسفورية وهذه
DDT .  )٢٠٠٢وجد (Hougard  ان المبيدات البيروثرويدية ذات فعالية عالية ضد بعوض 

An.gambiae وCx.quinquefasciatus. مبيد  عد Alpha-cypermethrin  من المبيدات
ه الكيميائي في تركيب يشابهالبعوض، البيروثرويدية التي امتازت بكفاءة عالية في مجال مكافحة

 Crysanthium cenirifediumاالزهار الجافة لنبات الداودي  للبايرثرين الذي يستخرج من
)Whshington ,1989. ( حيث يحـدث مـايعرف بالصـدمة     جداً ان تأثيره االبادي سريع

 )Tomlin,1994ويعمل بالمالمسة او عن طريق الجهاز الهضمي ( Nock downالعصبية 
) استعمل فيه ثالثة مبيـدات بيروثرويديـة هـي    ١٩٨٧يس وآخرون (وفي بحث أجراه عب. 

السوماسيدين والدلتامثرين ومبيد السايبرمثرين أوضحت النتائج ان يرقات العمر الثالث كانـت  
) ١٩٨٩ذكـر ( الطحـين الهنديـة .    عثـة اكثر حساسية للمبيدات من العمر اليرقي السادس ل

Rozendal   ١٠٠بلغـت   سبب نسـبة هـالك  لتر  /ملغم ٢.٨١بتركيزالمذكور  مبيدالان %
حساسية عالية عند تعريضها لهذا    Ae. aegyptiكما اظهرت يرقات . Ae.aegyptiلبالغات 

) الى ان المبيد المذكور فعال جدآ ٢٠٠٠واشار الرهوي ( . )Bloomquist ,1996(  المبيد
بيط بزوغ البالغـات  يؤدي الى تثو Cx.pipiensضد يرقات الطورين الثاني والرابع لبعوض 

كمـا   لتـر.  /ملغـم  ٠.٠٠٠١و ٠.٠٠١و ٠.٠١% وذلك عند استعماله بتراكيز ١٠٠بنسبة 
وذلك بخلطه مع كـل مـن    Bemisia tabaci استعمل هذا المبيد في مكافحة الذبابة البيضاء
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 ) .٢٠٠٢% ( راضـي ،  ٢و  ١ركيـز  المستخلصات التربينية والقلوانية والفينولية الخام بت
سبب نسبة هالك عالية في يرقات  Alpha-cypermethrin) ان مبيد ٢٠٠٩مارة (اضاف اال

  لتر. /مل ٠.٣استعماله بتركيز  وذلك عند  Trogoderma granariumحشرة الخابرا
  وتشمل أستعمالالمكافحة الحيوية :  -٢-٢-٢
١-المفترسات Predatores  
  :االسماك  -أ

ليرقات البعوض ، فقد استعملت انواع مـن  تعد االسماك من اكثر المفترسات الشائعة 
و  Gambusia affinis affinisاجناس مختلفة في مجال المكافحة الحيوية اال ان النـوعين  

G.affinis holobrookii ( سمك البعوض ) اسـتعمال علـى    قد يشار اليهما بصورة شائعة
عبد ; Miesch,1985نطاق اوسع من أي نوع اخر حيث أثبتت فاعليتها في بعض المناطق (

  ) .١٩٩٤القادر 
  الحشرات : -ب

ان هناك  Service) ١٩٦٧ذكر( توجد انواع عديدة من الحشرات المفترسة للبعوض ،
Microveliaحشــرات مائيــة مفترســة للبعــوض   cavicola  و(family:Vellidae) 

Paravilia  myersi  . ــار ــين (أش ــرجيس وأم ــوض ١٩٨٧ج ــتعمال البع ــى اس ) ال
Toxorhynchites  التابع الى العويلةToxorhynchitinae   كما ان حوريات الرعاشـات .

Sympetrum striolum  رتيبة (منAnisoptera Suborder :( وحوريات Coenagrion 

puella  وIschnura  elegans ) من رتيبةSuborder: Zygoptera (  تكون ذات قابليـة
Notonectaد حشرة ) وتع Jefferies,1988أفتراسية عالية ليرقات البعوض (   undulate 

)Order : Hemiptera( المفترسات المهمة ليرقـات الطـور الثـاني مـن البعـوض       من
)Blaustein , 1998(  
  الطيور : -ج

 Hirundoوطير السنونو  Apus apusحيث لوحظ افتراس بالغات البعوض بوساطة 

rustica    )Medlock and Snow , 2008 . (  
  Entomopathogenic Nematodeلممرضة للحشراتالديدان الثعبانية ا. ٢

 Hydromemis و Culicimermis schakhoviiو  Octomyomermis musprattiمثل  
Chapman and Pattersen,1972) churchiliensis. (  

  Entomopathogenic micro-organism. االحياء المجهرية الممرضة للحشرات ٣
  البكتريا والفايروسات: أ 
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للحشرات ، وان االكثر شيوعاً فـي   متنوعة اًلف االحياء المجهرية أمراضتسبب مخت
والتي تظهـر قـدرة عاليـة عنـد      Epizooticsمجال المكافحة هي تلك التي تسبب األوبئة 

) ١٩٩٤، ذكـر( لمكافحة يرقات البعوض   B.thuringiensis استعمالها ولعل اشهرها بكتريا
Lacey and Orr ان نوعي البكترياB.thuringiensis   وB.sphaericus   تعد من اكثـر

أما في مجال الفايروسات فقد  وض .الممرضات أستعماال في برامج السيطرة الحيوية على البع
ان الفايروسات القوس قزحية ذات كفاءة عالية في مقاومة األطـوار   Weiser) ١٩٩١أشار (

ــر   ــوض . وذك ــة للبع ــي تعــ  Yadav(2009)اليرقي ــات الت ــى ان الفايروس ود ال
Adenonucleovirusis  وNucheopolyhydrosis  وIridoviruses   ــي ــتعملت ف اس

  يرقات وبالغات البعوض .مكافحة 
 الفطريات الممرضة للحشرات 

تتـوزع الفطريــات الممرضــة للحشــرات علــى أربــع شــعب هــي البازيديــة  
Basidiomycota الكيســـية وAscomycota الالقحيـــة وZygomycota  والناقصـــة
Deuteromycota )Samson et al.,1988. (  

  : Ascomycota: شعبة الفطريات الكيسية  ٣-٢
  ومنهـا  ، وتضم عـدة أصـناف   اتمن بين اكبر شعب مملكة الفطري هذه الشعبة تعد

Sordariomycetes  الذي كان يعرف بـPyrenomycetes    السـبورات  بسـبب انتاجهـا
 المهمة ة الى دورقية الشكل تقريباً ومن الرتب) كرويPerithecia(الكيسية داخل أجسام ثمرية 

 ساجنـا عدة  التي تضم Ophiostomatalis  :Orderالتي تعود الى هذا الصنف هي رتبة 
 Anamorphicويطلـق عليهـا    اًها يتكاثر ال جنسيضمن الفطريات الممرضة تمتاز بأن بع

(Wingfield 1993 ; Jacobs et al. 2000)  
  : L.  lundbergii Lagerb and Melinالفطر  ١-٣-٢
   تصنيف الفطر ١-١-٣-٢

  ) .Lagerb and Melin , 1928التصنيف المعتمد للفطر على وفق ما جاء به (ان 
Kingdom : Fungi 

Sub Kingdom : Diakarya 

Phylum : Ascomycota 

Class : Sordariomycetes 

Order : Ophiostomatales 

Family : Ophiostomataceae 

Genus: Leptographium 

Species : lundbergii   
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                            : L.lundbergiiالفطر صفات   ٢-١-٣-٢ 
 Bark beetleعزل من بالغات خنافس القلف  وقد الفطر من فطريات التربة هذا يعد

)Coleoptera  : Scolytidae ) (Harington,1993   وتدعى األمراض التـي يسـببها . (
Black Stain diseases مائلة لألسود ، ويتميز  صاصيةر تكون مستعمرات هذا الفطر الن

نموه الواسع على االوساط الزرعية وحفظه بسهولة وانتاجه منها هذا الفطر بخصائص عدة ، 
، كمـا  وانتاجه للصبغات هائلة من األبواغ التي تكون ذات فعالية عالية ضد الحشرات  اًاعداد

والبقاء طويالً تحت الظروف غير المالئمة في غياب المضائف حيـث  يمتاز باالنتشار الجيد 
)  ٢٠٠١(  افتـرض  لقد ) .Jacobs et al. , 2000البقاء في التربة ألكثر من سنة (مكانه إب

Jacobs and Winiefeld  هي ةالفطر بالحشر هذاان عالقة :  
 ة .ة الحشرفي بيئ اضار اًئالتي تصادفه ، وبذلك عد شي ةالحشر يرافقاما ان  .١

دور بسيط  لهمقابل فائدة أولية لها ، فقد يكون مصدر للغذاء او  ةينتقل بوساطة الحشر او  .٢
والحشرات  Leptographium) بعض انواع الجنس ١-٢الجدول ( يوضح  . نموها في

  المرافقة لها.
مـن العائلـة    والحشرات المرافقة لها Leptographiumبعض أنواع الجنس ) ١-٢( جدول

Scolytidae  .  
Pathogen Host Reference 
L.lundbergii Hylasts angustatus 

Orthotomicus 
erosus 
Hylurogus 
ligniperda 

Zhou et al., 2001 

L.truncatum H.lgeniperdae Zhou et al., 2004 
L.guttulatum Tomicus sp. 

H.ligniperda 
Hylast sp. 

Romon et al., 2007 

L.terebantus Dendroctonas 
jeffrei 
D.ponderosa 

Whitney and farris , 1970 

L.serpens Hylasts sp. 
 

Jacobs and wingifeld , 
2001 

L.pyrinum Dendroctonas 
adjunctus 

Six and Piane , 1996 

L.yunnanense Dendroctonas 
vaens 

Zhou et al., 2000 
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  : صابة الفطرإآلية  ٣-١-٣-٢
  المراحل االتية : L.lundbergiiبالفطر  وتشمل االصابة

ان المرحلة االساسية  Conidia attachment to hostمرحلة التصاق االبواغ بالمضيف  .١
لالصابة هي مالمسة البوغ للمضيف وان هذه العملية تتأثر بالمكونات الكيميائية للطبقات 

تكل الحشرة إذ ان ابواغ هذا الفطر تكون محبة للماء حيـث  الخارجية لكل من البوغ وكيو
  ) . Hajeek , 1997ترتبط بكيوتكل المضيف بوساطة ارتباط القوى المحبة للماء ( 

في هذه المرحلـة   Germination and Pentrationمرحلة اإلنبات واختراق الكيوتكل  .٢
المرحلة تحدث خالل وهذه  Germ tubeيحدث أنبات البوغ وتكوين االنبوب الجرثومي 

غيـر حيويـة مثـل     وتحدث بمساعدة عوامل تتضمن عوامل حيوية اربما ساعات قليلة 
درجات الحرارة المثلى ، إذ يجب ان تكون قادرة على االنبات والنمو في درجات واسعة 

 .)  Moorhous et al., 1994وأينما يظهر مجتمع اآلفة ( 

بعد نجـاح   Growth and Proliferation within hostيف ضالنمو والتكاثر داخل الم .٣
الفطر في اختراق كيوتكل الحشرة ، يدخل الى المجرى الدموي ويبدأ بـالنمو ، ويعتمـد   

 Boucias andالنمو على قابلية الفطر في التغلب على االنظمة المناعيـة للمضـيف (  

Pendlid , 1998 . ( 

تحـت   Re-emergence from the host and conidationاعادة بـزوغ االبـواغ    .٤
الظروف البيئية المالئمة يستأنف نمو الغزل الفطري وتنمو الخيوط الفطرية بعـد مـوت   

المضيف الى مستعمرات على سطحه )Bidochka and Khachatourians , 1987. ( 
  دور الفطر في المكافحة ٤-١-٣-٢

 ان و.السابقة في االبحاث  االفات الحشرية في  مكافحة  الفطرهذا  لم يذكر استعمال 
في شبكة المعلومـات العالميـة   قصيرة  المعلومات حوله نزرة بالرغم من التقصي ولمدة غير

(   كونـه غيـر ممـرض للنبـات     ذكر وانما والمجالت العلمية ذات االختصاص )(االنترنت
.,1988  et al Wingfield ١٩٩٠  (  ) او قليل االمراضية (Kanek and Harrington, 

يصيب جذور النباتـات الصـنوبرية    المذكور ان الفطر  Harrington)١٩٩٣(  بينما ذكر .
 الفطر هذا ان  Jacobs and Wingfield) ٢٠٠١ذكر ( مسببا لها مرض الصبغة السوداء .

ان الفطر المذكور لـم    .Zhou et al) ٢٠٠١وضح ( له اهمية في تطور الحشرات . بينما 
لحشرات التي يرافقها يكـون تاثيرهـا اشـد علـى     يكن مسبب رئيس المراض النبات بينما ا

ان هذا الفطر يؤثر في الحشرات  Kleppzing et al . )٢٠١٠(  ومن جانب اخر ذكرالنبات.
  اذ تصبح الحشرة ضعيفة منحنية وتموت بعد فترة من الزمن.

  



 
 

 ١٠

  Bacillus thuringiensis (Berliner)البكرتيا  ٤-٢
خاصـة   ريا تقضي على مجاميع كبيرة منهاتصاب الحشرات بانواع مختلفة من البكت
 Bacterialesالى الرتبة  هذه االنواع  تنتمي عند توفر الظروف المالئمة لنموها وانتشارها ،

والتي تضم أهـم   Bacillaceaeوالعائلة  Enterobacteraceae وبصفة خاصة الى العائلة
ويعد التقسيم   ،ون ان تفقد حيويتها بسبب امكانية خزنها لفترات طويلة دالممرضات الحشرية 

وعدلـه   ١٩٦٠سنة  Buckerرات هو ذلك التقسيم الذي أعده شالشائع للبكتريا الممرضة للح
Heimple  عد البكتريا الحاملة للبلورات تتبـع النـوع   الذي  ١٩٦٧سنةB.thuringiensis 

وقد استند هـذا   ، غير الحاملة لها B. sphaericusوالذي يجب ان يضل منفصالً عن النوع 
 وامكانيـة تكـوين السـموم الداخليـة     )  Hostللمضـيف(  التقسيم على اساس التخصص 

Endotoxinاالبواغ  وEndospores  ، ان بعض ١٩٩٧ذكر ابو الذهب () . ١٩٩٧(توفيق (
 .B و B. popiliae و B. larvaeانواع البكتريا لها دور مهم في مجال مكافحة االفات منها 

lentimorbus  وB.thuringiensis  هم االنواع واكثرها فاعلية واسـتعماال  ا االخيرة . تعد 
ة لصبغة كرام عصوية الشكل منتجة لالبواغ ، وتمتاز بقابليتها على تكوين بلـورة  بهي موجف

عند مرحلة تكوين السبور ، ذات أثر سام  Insecticidal crystal protein(ICP)بروتينية 
من يرقـات   ١٩٠١) . تم عزلها اول مرة عام ١٩٩٢ات (الزبيدي ، جداً لبعض انواع الحشر

 ١٩١١، وسميت على اسم العالم الذي وصفها اول مرة عـام   Bombyx moriعث الحرير 
الـذي عزلهـا مـن يرقـات فراشـة الطحـين        Berlinar Thuringeوهو العالم االلماني 

Anagasta kuhniella ،  الـذرة  سـاق  فحة حفـار لمكا ١٩٣٠استعملت هذه البكتريا سنة 
Sesamia cretica  ( Lepidoptera) حيث ستعمال مستحضرات لها رشا وتعفيرا ، إوذلك ب

ضد الخنفساء اليابانية فـي الواليـات   . كما استعملت   % ٩٩.٢ – ٩٦.٨هالكها بلغ معدل 
 Martin and Wajihمساحات واسعة ( فيالقضاء على تلك الخنفساء تم  والمتحدة االمريكية 

,2005 ; Vanden –Bosch , 1982(  سـاللة البكتريـا    عـدت B.thuringiensis var 
israelensis    ذات فعالية عالية ضد يرقات البعوض والذباب االسـود)Mulla , 1990. ( 

البكتريا ادت الى نسبة  لهذهDrosophila melanogater وان تعريض يرقات ذبابة الفاكهة 
اوضحت الدراسـة التـي    ).Karamanlid et al.,1991% ( ٤٥-٣٨هالك انحصرت بين 

 انحصـرت  سببت نسبة هالك المذكورة بكتريا ال ساللة  ان .Ragni et al) ١٩٩٦اجراها (
. وفي جنوب البرازيل عزلت هذه البكتريا من التربة  Ae. aegypti% ليرقات  ٦٥-٥٠بين 

هـرت يرقـات   اظ كمـا ) . Crikmore et al., 1998واستعملت في مكافحة البعـوض (  
Anticarsia gemmatalis البواغ هذه البكتريا ( ةعالي حساسيةSchnepf et al., 1998( . 

Pectinophoraكما عزلت البكتريا المذكورة من يرقات حشرة   gossypiella    واسـتعملت
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ذكـر   ) .Spodoptera littorals  )Mohamed et al ., 1998فـي مكافحـة يرقـات    
تعـد مـن اكثـر     B.sphaericusو  B.thuringiensisلبكتريا ان نوعي ا )١٩٩٩العيسى(

فـي الواليـات المتحـدة    والممرضات استعماالً في برامج السيطرة الحيوية على البعوض . 
 Beuvaeria الفطـر و  B.thuringiensis  تأثير كل مـن البكتريـا   اختبارتم االمريكية 

bassiana  والمبيد الكيميائيAldicarb  البكتريـا   فكانت خنفساء البطاطا في السيطرة على
فـي   اعلى من الفطر والذي كان بدوره اعلى من تاثير المبيد الكيميـائي  ذات فعاليةالمذكورة 

كما اثبتت البكتريا المذكورة تاثيرا فعاال في  ) .Lacey et al., 1999القضاء على الحشرة (
. كما وجد )٢٠٠٢،م جاس( Rhizoperth dominica ثاقبة الحبوب الصغرى  حشرةاطوار 

)٢٠٠٣ (Santos et al.   ان تعريض يرقاتAe. aegypti  لساللة البكتريا المـذكورة ادت 
مـن   B.thuringiensis يوم . كما عزلت بكتريـا  ١٥% خالل ١٠٠الى نسبة هالك بلغت 

 )Cavados et al., 2005( واستعملت في مكافحة البعـوض  pertina Simulium حشرة
مرور % بعد ٥٢الذبابة المنزلية لهذه البكتريا ادت الى نسبة هالك بلغت ان تعريض يرقات .

) باستعمال البكتريا المذكورة ٢٠٠٨. قام السلتي واخرون ( )Luga et al .2008 ساعة( ٤٨
وبيوضها وكانت النتائج بأن  هـذا    Helicoverpa armigeraلمكافحة ديدان جوز القطن 

% واليرقات الى اقل مـن  ١١.٧البيوض الى اقل من  فقس أعطى خفض نسبةالمبيد الحيوي 
كما عزلت هذه البكتريا من التربة واستعملت في مكافحة حوريات الذبابة البيضـاء   %.١٦.٦

Bemisia tabaci     ٢٠٠٨( %٦٨.٢وكانـت نسـبة الهـالكShayji and Shaheen,(. 
المبيـدين   T. granarium) لمكافحة خنفساء الحبـوب الشـعرية   ٢٠٠٩االمارة (استعمل و

Flash  وSibex  ومنظمي النموMatch  وDimlin البكتريـا   الحيويـة  وعاملي المكافحة
B.thuringiensis  والفطرB.bassiana مختلف  اثرت عوامل المكافحة المذكورة على حيث

  بدرجات متفاوتة.المذكورة حشرة ال اطوار
  
  المكافحة باستعمال منظمات النمو الحشرية ٣-٢-٢

 Insect growth regulators 
في  ة الوظيفيةنظممع بعض اال تتداخلمواد كيمياوية  هيان منظمات النمو الحشرية 

الحشرات ، مما يؤثر على نموها وتطورها وتكاثرها دون غيرها من الكائنات الحية وعليـه  
 ) .Williams 1967,فهي ذات تخصص نوعي ، وقد اطلق عليها مبيدات الجيـل الثالـث (  

لتر وذات  /مايكروغرام ١المواد بكونها تؤثر بتراكيز واطئة جدا تصل الى اقل من هذه  تمتاز
  فعالية عالية في هالك الحشرات المعاملة وهذه ميزة مهمة من الناحية البيئية واالقتصـادية ، 

وجـد   ة استعمالها مختبريا وحقليا ففي مجال التجارب المختبريـة ءاثبتت هذه المواد كفا كما
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)١٩٨٢ (Spencer and Olsen  عند معاملة يرقات بعوضaegypti . Ae النمـو   بمـنظم
Methopren  مـايكروغرام  ١% عند استعمال التركيز ٢٨ان النسبة المئوية للهالك بلغت/ 

% لبعوض ٧٥لتر سبب هالك  /ملغم ٠.١عند تركيز  S-31183استعمال منظم النمو ان لتر. 
Anopheles ـ ـالموجود في حق ـ ي سريالـول الرز ف  Hemingwa and ).١٩٨٢ (اـنك

Bonning,  يرقات بعوض ان معاملةCx.salinarius  وAe.sollicitans  ٠.٠٠١بتركيز 
   %١٠٠بزوغ بالغات هذين النوعين بنسبة  فقد ثبط MV678من منظم النمو   جزء بالمليون

)١٩٨٢ Mather, and Lake ,(. ) ١٩٨٢وجد (Waever and Begley  ان استعمال مثبط
كطعوم في معاملة بالغات الذباب المنزلي ادى الى انخفاض حاد فـي   Baysirن الكايتين تكوي

 ٥٠٠وبتركيـز   J2581و  J2644نسبة فقس البيض. وان استعمال مثبطي تكوين الكـايتين  
 Ae.aegyptiلتر ادى الى انخفاض النسبة المئوية لفقس البيض المنتج من قبل انـاث   /ملغم

يوجد هناك . (Nelson and Hosseintehrani,1982 )ور العذراءوذلك عند معاملتها في د
الـذي   Juvenil hormone analogueنوعين من منظمات النمو هي نظير هرمون الصبا 

يتداخل مع عملية االنسالخ ويؤدي الى انسالخ مبكر والنوع االخر هي مثبطات تخليق الكايتين 
Chitin synthesis inhibitors عاليا من الفعالية في الحد من تكـاثر   والتي ابدت مستوى

وانتشار الحشرات ومنها البعوض من خالل قدرتها على تثبيط النمو الجنيني داخل البيض كما 
تعمل على اعاقة نمو وانسالخ اليرقات باالضافة الى حدوث تشوهات متعددة فـي االطـوار   

تؤدي الى خفض قـدرتها  وظهور اطوار وسطية تجمع بين صفات اليرقة والعذراء او اليرقية 
سـبب   Cyromyzineكـايتين  ال ان مثبط تكـوين . )Awad and Mulla,1984التناسلية (

عند معاملة يرقات الطور الرابع  Cx.quinquefasiatusتشوهات مظهرية عديدة في بعوض 
)١٩٨٤ Awad and Mulla(اشار .   ) الـى ان الفعـل   ١٩٨٨عبد الحميد وعبـد المجيـد (

واد من اهم العناصر المرجحة الستعمال منظمات النمـو الحشـرية ضـمن    التعقيمي لهذه الم
وسائل االدارة المتكاملة لالفات وان الفعل التعقيمي لها يكون بعيد التأثير على االنسان فيما لو 

 Benzoylان غالبية مثبطات تكوين الكايتين تعود الـى المجموعـة الكيميائيـة     انتقل اليه .

Phenyl ureas كايتين من اهم مكونات جدار الجسم وهو عبارة عـن سلسـلة مـن    . يعد ال
) . ويتركز وجود الكايتين في طبقة الكيوتكل N-acytylglucos amine )NAGAوحدات 

الداخلية ، يبدأ تكوين الكايتين من سكر  الكلوكوز إذ يمر بمراحل مختلفة وان المرحلة االخيرة 
  وفي هذه المرحلة يبدأ عمـل أنـزيم   Polymerizationلتكوين الكايتين هي مرحلة البلمرة 

Chitin synthetase  إذ ان وظيفة هذا االنزيم اضافةNAGA    الى نهاية سلسـلة الكـايتين
ان اضافة مثبطات تكوين الكايتين تعمل بصورة رئيسة في هـذه الخطـوة    ولحين اكتمالها ، 

)Mulla , 1991(. ) ١٩٩٢اشار( Alazawi تين ة مثبطـات الكـاي  ءالى كفاAlsystin   و
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NTN-33893  ضد يرقات العمر الثاني والرابع لبعوضAn.superpictus  اذ ذكر ان نسبة
  لمركبين . لزيادة التراكيز المستعملة  هالك اليرقات لالعمار المختلفة كانت تزداد مع

فات حشرية مختلفـة  آ علىبفعاليتة في السيطرة  Dimlin يمتاز مثبط تكوين الكايتين 
 وبمقـدار  المذكور استعمال منظم النمو ان Schaefer et al. (1975)ذكر  ، ضعولبومنها ا
 Ae.nigromaculasباوند مادة فعالة / ايكر ادى الى السـيطرة علـى بعـوض      ٠.٠٢٥

(Ludlow)  وAe.melanimon Dyar  أبدت فيها هذه االنـواع مقاومـة   في المناطق التي
ان معاملة يرقات الطور  and Mulla (1975) Ariasللمبيدات الفسفورية العضوية  . وجد 

مايكروغرام/لتر من مثبط تكوين  ٠.٤بتركيز  Culex tarsalis coquillettالرابع لبعوض 
 Mullaوذكـر   % .٤٣أدى على انخفاض معدل انتاجية البيض بنسبة  TH-6040الكايتين 

and Darwazeh (1976)  ان منظم النموDimilin د يرقات وعذارى أظهر فعالية عالية ض
ان معاملة العمرين اليرقيين الى Wegorek  )١٩٧٦اشار (  .Anopheles , Culexبعوض 

من مـنظم   جزء بالمليون ٠.٥بتركيز   Agrotis segetum (Schiffالثاني والثالث لحشرة( 
بأنه يؤثر وقد اعتقد  % على التوالي .٦٥.٢و    ٦٤.٤سبب نسبة هالك بلغت  المذكورالنمو 

خليق الكايتين في الغشاء حول الغذاء للقناة الهضمية الوسطى ويؤدي الـى اربـاك فـي    ت في
ــوت    ــى م ــؤدي ال ــا ي ــه مم ــات وظائف ــاet al.,  (Clark ١٩٧٧( اليرق   . ام

 Redefern et al. (1980) ــين ــد ب ــرة  فق ــور حش ــة ذك  Oncopeltusأن معامل
fasciatus(Dallas)  المـذكور ين الكايتين مايكروغرام/ذكر من مثبط تكو ١ – ٠.١بكمية 

كمـا   أدى الى منع فقس البيض المنتج من قبل االناث التي تزاوجت مع الـذكور المعاملـة .  
 Heliothes armigera ) Abdeen etاستعمل في مكافحة يرقات دودة اللوز االمريكيـة  

al., 1986(.  وجدMohsen et al.(1988)  كـان فعـاالً    المذكوران مثبط تخليق الكايتين
ــز بتر ــوض    ٠.٠١ – ٠.١اكي ــث لبع ــور الثال ــات الط ــة يرق ــد معامل ــر عن ملغم/لت

Cx.quinuefasciatus .  كما اظهر الصرصر الياباني Blatla japonica  حساسية عاليـة
).  اوضحت الدراسات ان Demark and Bennett ,1990المذكور (  لمثبط تكوين الكايتين

Locusta migratoria تعريض حشرة  ادى الى هالكات عالية فـي   Dimlin النمو منظمل  
) ان مثـبط  ١٩٩٩العيسى (  ).ذكرHanrieder et al ., 1993كل من البيوض واليرقات ( 

 .Cxتكوين الكايتين المذكور احدث تشوهات مظهرية عديدة عند معاملـة يرقـات بعـوض    
pipiens الجنحة وتمثلت هذه التشوهات بفشل االنسالخ والتصاق غالف العذراء باجزاء من ا
 ٠.٠٠٨قيد الدراسة بتركيز  مثبط تكوين الكايتينان  . Ansari et al)٢٠٠٥وجد (. واالرجل

اسابيع  ٩الى  ٧% خالل ٥٠الى  Cx. quinquefasciatusبزوغ  نسبة لتر سبب تثبيط /غم
نجاحا ملحوظا في مكافحة الذبابة المنزليـة   المذكور كما حقق استعمال مثبط تكوين الكايتين ،
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M. domestica )Vazirianzaadeh et al ., 2007( .    وان نسبة هالك يرقـات الذبابـة
مل  ٠.٤عند تعريضها لمنظم النمو المذكور بتركيز % ٨٤بلغت   Bemisia tabaciالبيضاء 

  .)Jin , 2011 لتر ( /
  
  املكافحة الوراثية : -٤-٢-٢

و تبـديل التكـوين   أتشمل برامج المقاومة الوراثية في الوقت الحاضر عمليات تعديل 
و أو عقيمة لغـرض مقاومـة   أقل نشاطاً أالوراثي لآلفة الحشرية بصورة عامة وذلك لجعلها 

و البويضات او استعمال أ النطف ستئصال الحشرات عن طريق ارباك الوظيفة الوراثية لنوىأ
ريب ساللتين او اكثر لنوع واحد مـن اآلفـة   ضبوساطة ت Sterile hybrideهجائن عقيمة 

و ألنواع أو عن طريق تضريب ساللتين تابعة للنوع نفسه أدف الحصول على ذرية عقيمة به
 اًخصبة وعقيمة معاً أو ذكور اًو افرادأن الناتج اما ان يكون ذرية عقيمة إتابعة للجنس نفسه ف
  ) .١٩٩٢عقيمة (الزبيدي ، 

  
  المكافحة بطريقة الهرمونات الحشرية : ٥-٢-٢

لها اهمية في عمليات التحـول واالنسـالخ  وتكـوين    اوية الهرمونات هي مواد كيمي
خاصة في مجال التكاثر اذ وجد ان لهـا تـأثيرا   لها تأثيرات اخرى  كما ان، الكيوتكل الجديد

لقد بذلت جهـوداً كبيـرة فـي    .(Steel , 1976) مباشرا في نمو المبايض ونضج البويضات
نعة واستعمالها فـي مجـال مقاومـة    تصنيع هذه الهرمونات واطلق عليها بالهرمونات المص

 ان هذه المـواد  Lafont and  Wilson  )١٩٩٦. ذكر ( )١٩٧٩وعبد ،  العادلالحشرات (
أمتازت بثباتية عالية نوعاً ما وانتخابية عالية جداً على االنواع المهمة في المكافحة ، ولغايـة  

  . اآلن تعد غير سامة للثديات والطيور واالسماك 
  
  :حة المتكاملة المكاف ٦-٢-٢

في  Integrated Pest management(IPM)وضع مفهوم االدارة المتكاملة لآلفات 
بداية السبعينات كاسلوب جديد للمكافحة مع أقل قدر من المشاكل واالضرار ، وتعني اساسـاً  
استعمال مختلف طرائق المقاومة بحيث يسمح ببقاء اآلفات الضارة في مستوى يمكن تحمله او 

 and Shapirotlan 2003 ; Bechinski et al., 2002حـد االقتصـادي الحـرج (   دون ال
Laceyالى إمكانية مزج المبيدات المتوافقـة مـع بعضـها    ١٩٧٩مولود وعبد ( ) . اشار (

للتخلص من اآلفات المختلفة في أنٍ واحد كخلط مبيد فطري ومبيد حشري لمكافحة آفة حشرية 
الى ابـواغ   Ae.aegyptiتعريض يرقات بعوض  أنOrduze and Axtell(1991) وجد  .
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 ٠.٠٥٧بتركيـز   Vectobac 12Asوالمبيد البكتيري  Lagenidium giganteumالفطر 
بوغ/مل سـبب هالكهـا بنسـب     ١٠٤×  ٠.٦بتركيز  B.sphaericusوالبكتريا  مل/ملغم 

ان تعريض يرقـات   .Becnel  et al) ١٩٩٦كما وجد (% . ١٠٠ – ٩٧.٥انحصرت بين 
Ae. Aegypti   البواغ الفطـرLeptolegnia chapmanii   والبكتريـاB.thuringiensis 

 MycCoy and. وذكر % بعد مرور يومين٨٠ادى الى هالكها بنسبة  Temphoseوالمبيد 

quintela (1997)    انه استعملت المبيـدات الكلورونيكتينيـلChloronictinyl   وفطـري
B.bassiana  وM.anisopliae ان خلـط مبيـد    .افس جذور الحمضـيات في مقاومة خن

Alphacypermethrin  مع بكترياB.sphaericus  ليرقات  نسبة هالك حققaegypti Ae. 
 ١٩٩٩(% بينما كانت هذه النسبة اقل من ذلك عند استعمال المبيدين كال على حدة ١٠٠بلغت 

Seleena et al ., (. اشارKelin  and Lacey (1999)  المواد الجاذبة الى امكانية استعمال
لجذب بالغات الحشرات وتلويثها بأبواغ الفطريات الممرضة ليس فقط قتلها وإنمـا لنشـرها   

الى امكانية استعمال المبيـدات مـع    Linquisit (2003)لمواطن اليرقات في التربة. وأشار 
لمكافحة مخاليط المبيدات أو التبديل بين الكيمياويات ضمن اطار ا الزيوت النباتية أو استعمال

 )٢٠٠٨(لآلفات وذلك لمنع حدوث مقاومة اآلفـة او تأجيـل ظهورهـا . واختبـر     المتكاملة
Kamal and Fallatah  سم البكترياB.thuringiensis var.israelensis   ومنظم النمـو

بيروكسفين والمبيد الفسفوري العضوي سومثيون والمبيد البيروثرويدي بيسـجارد وأظهـرت   
المبيد البيروثرويدي في برنامج مكافحـة   ومنظم النمو  و سم البكتريا عمالالنتائج امكانية است

   .متكامل وبحسب طور البعوض
وابواغ الفطـر    B.thuringiensisان خلط المبيد البيكتيري  .Pelizza et al) ٢٠٠٨( ذكر

L.chapmanii  يؤخر ظهور صفة المقاومة لدى بعوضةAe.aegypti     ويزيـد مـن نسـبة
مـع   B.bassianaعند خلط ابواغ الفطـر  أنهFarenhorst et al.  ) ٢٠١٠( وجد الهالك.
% واضاف ان عملية ٧٠.٣بلغت  An. gambiaن نسبة هالك يرقات إف Permethrinالمبيد 

)  ٢٠١٠اختبرخالد وجـازم (   الخلط تزيد فعالية المبيدات وتقلل من ظهور صفة المقاومة .
 هذه المبيدات هـو المبيـد البكتيـري    احدىAe.aegypti  مبيدات على يرقاتسموم خمسة 

Bacilod   ومنظم النموDudim    والمبيد البيروثرويـديPesguard    والمبيـد الفسـفوري
Acticle  وزيت النيمNeem oil      واظهرت النتائج ان المبيـد الببيروثرويـدي كـان اكثـر

البكتيري اقـل المبيـدات   المبيدات فعالية ضد اليرقات يليه المبيد الفسفوري بينما كان المبيد 
 المختبرة فاعلية.
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  المواد وطرائق العمل :   -٣
ــتي     ١ – ٣ ــة لبعوضـ ــة الدائميـ ــداد المزرعـ و  Cx.quinquefasciatusإعـ

An.pulcharrhimus   
والمسـتنقعات   الصغيرة جمعت مختلف االطوار ليرقات النوع االول من بعض البرك

،  ٢٠١٠الموجودة قرب االحياء السكنية لمدينة الديوانية خالل شـهر تشـرين االول لعـام    
اطة مغرفة طويلة الذراع ووضعت في قناني بالستيكية ذات غطاء ونقلت الـى المختبـر   بوس

زودت ) سـم   ١٠×  ١٠×  ٢٠بحاوية فلين ، أفرغت في احواض زجاجية أبعاد كل منها ( 
بلتر ماء خاٍل من الكلور أضيفت له عليقة الفئران المطحونة المكونة من ( الـذرة الصـفراء   

غرام لكل حوض لتغذية  ٢) بمقدار  ٠.٢٥:  ١:  ١:  ١) بنسبة (  والحنطة والرز والبروتين
اليرقات وغطيت االحواض بقماش التول . ولغرض الحصول على مزرعة دائمية نقية نقلـت  

بوساطة قطارة عريضة الفوهـة   Cx.quinquefasciatusالعذارى المتكونة حديثاً لبعوضة 
م مغلف بقماش التول ،  ١.٥طول ضلعه الى اوانِ بالستيكية أودعت في قفص مكعب الشكل 

% لغرض تغذيـة  ١٠بمحلول سكري ري تحوي قطناً مشبعاً تووضعت بداخل القفص أطباق ب
البالغات . تم اعداد شرائح للبالغات لغرض التشخيص وحسب الصفات التصنيفية الواردة في 

مـن  د تشخيصها ) وتم تأكي ٢٠٠٠؛ عبد القادر ،  Abul-hab , 1968المفاتيح التصنيفية ( 
عباس / كلية الطب البيطري / جامعة القادسية على أنهـا  غيداء ةقبل االستاذ المساعد الدكتور

Cx.quinquefasciatus    وللحصول على قوارب البيض أتبعـت طريقـة .Mehdi and 

Mohsen (1989)    حيث غذيت البالغات بعد ثالثة أيام من بزوغها على دم حمامـة انتـزع
الصدر والبطن ، بعدها وثق جناحها وربطت رجالها ووضعت فوق قفص  ريشها من منطقة

ثـم  التربية طوال الليل كما وضع بداخل القفص إناء ماء صغير ليكون محالً لوضع البيض . 
خال مل ماء  ٥٠٠مل يحتوي على  ٦٥٠عزل كل قارب بيض لوحده في إناء بالستيكي سعة 

وتم متابعتها حتى ظهور البالغات وحذراً من  . وبعد فقس البيوض غذيت اليرقات من الكلور
) ، هكذا كررت الطريقة  ١٩٩٣حصول التعفن روعي تبديل الماء كل ثالثة أيام ( قدوري ، 

  ظهور الجيل الثالث . حتى 
فقد جمعت أعداد كافية من البالغـات   An.pulcharrhimusأما بخصوص البعوضة 

من بيوت قريـة   ٢٠١١ر أذار ونيسان لعام خالل شه Aspiratorالمتغذية بوساطة الشافطة 
العنكوشي في قضاء الشامية ووضعت في قناني واسعة الفوهة غطيت بقماش التول ونقلت الى 

حتى  المختبر بحاوية فلين ، حيث أطلقت في قفص التربية الخاص بها وتم متابعة دورة حياتها
شـخيص النـوع االول .   تشخيصها كما مر في طريقـة تربيـة وت  تم و ظهور الجيل الثالث 

ولغرض تهيأة االعداد الكافية من كل طور يرقي والعذارى والبالغات فقد عزلت أعداد كافيـة  
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من البيوض للحصول على الطور اليرقي االول أما الطور الثاني والثالث والرابع فقد هيأ كل 
ابيب التربيـة  وذلك بعزل أعداد كافية من يرقات الطور الذي سبق وضعها في انمنها للتجربة 

  على أنفراد .  كليهما نوعينللفرادى ومراقبتها لحين االنسالخ ووصولها الطور المطلوب و
  : األوساط الزرعية .  ٢ – ٣
  :  L.lundbergiiوساط الزرعية للفطر األ١-٢-٣

ب يرقات البعوض وتنميتها في المختبر ، حيـث  يالتي تص تم التقصي عن الفطريات
  اط الزرعية لهذا الغرض منها : استعملت عدد من االوس

  )  Emerson ypps agar  )   .Thennis , 1971: وسط  ١-١-٢-٣
  :يتكون هذا الوسط من المواد التالية 

4 g yeast eaxtract                     خالصة الخميرة 

15g Starch                                              نشاء 
1g KH2PO4 وتاسيوم ثنائية الهيدروجينفوسفات الب  

0.5 g MgSO4                          كبريتات المغنسيوم 

20 g   Agar                                                 أكار 
أذيبت هذه المكونات بحسب الكميات الموصى بها في لتر من الماء المقطر المعقم في 

 ١٥م وضـغط   ١٢١جهاز الموصدة بدرجة حرارة لتر وعقم الوسط ب ١دورق زجاجي سعة 
دقيقة ثم ترك الوسـط ليبـرد ثـم أضـيف لـه المضـاد الحيـوي         ١٥لمدة  ٢باوند / أنج

Chloromphenicol  سـم   ٩ب الوسط في اطباق بتري بقطرصملغم / لتر ثم  ٢٥٠بمقدار
 Stockوترك ليتصلب ، بعد ذلك لقحت االطباق بالنمو الفطـري مـن مزرعـة الفطـر (     

Culture (لمدة  ٢±  ٢٥أبرة معقمة وحضنت بدرجة حرارة بوساطة  المهيأة مسبقا ايام  ٧م
 .  

كثار الفطـر والمكـون مـن    إلغرض  Emerson Ypps brothكما استعمل وسط 
  . ضافة االكار إالمذكور ولكن بدون مكونات الوسط 

   Potato Dextrose agar (PDA) with sucroseوسط  ٢-١-٢-٣
( Harrington , 1992)  

  يتكون هذا الوسط من : 
200g  Potato         بطاطا 
10g Dextrose       دكستروز 
15 g Agar              أكار 
400g Sucrose زسكرو       
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  ) .  ١ – ١ – ٢ – ٣وقد تم تحضيره كما في الفقرة ( 
   Cycloheximid streptomycin malt agar (SMA)وسط  ٣-١-٢-٣

( Hicks et al., 1980 ; Harrington , 1981 )  
  يتكون هذا الوسط من : 

10g Malt eaxtract خالصة اللحم          

200 mg Cychoheximid هكساميدسايكلو     
100 mg Streptomycin sulfate   
15 g Agar  أكار                           

  ) . ١-١-٢-٣وقد تم تحضير الوسط كما في الفقرة (
   B.thuringiensis وساط الزرعية للبكتريا: األ ٢-٢-٣
    Nutrient agar وسط االكار المغذي ١-٢-٢-٣

WHO,1985)(  
) غم في لتر من المـاء  ٢٨هذا الوسط بحسب الكميات الموصى بها ( مكونات أذيبت

م  ١٢١لتر وعقم بجهاز الموصدة بدرجـة حـرارة    ١المقطر المعقم في دورق زجاجي سعة 
ري تدقيقة ثم ترك الوسط ليبرد ثم صب الوسط في اطباق ب ٢٠لمدة  ٢د / انجباون ١٥وضغط 

ليتصلب ، بعد ذلك لقحت االطباق بالنمو البكتيري من مزرعـة البكتريـا   سم وترك  ٩بقطر 
  لغرض اكثار البكتريا .   Nutrient brothبينما استعمل المرق المغذي 

  
  Nutrient Yeast Salt Medium Glucose (NYSMG)وسط  ٢-٢-٢-٣

  )  ٢٠٠٧( عبد اهللا والسماك ، 
  يتكون هذا الوسط من المواد التالية : 

1 g      Glucose   كلوكوز              

8 g     Nutrient broth  المرق المغذي 
0.02 g FeSo4            كبريتات الحديد 

0.02  Zn So4       كبريتات الخارصين 
0.02 g MnSo4  نيز       كبريتات المنغ  
0.3 g  MgSO4       كبريتات المغنيسيوم 

2 g  Yeast  خميرة                    
١٢g    Agar                      اكار  

40 mg  Pencillin           بنسلين

  .) ١-٢-٢-٣وقد تم تحضير الوسط كما في الفقرة ( 
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  خطوات عزل الفطر :  ٣- ٣
   Cadaver جمع اليرقات المصابة ١-٣-٣

جمعت مختلف االطوار اليرقية من مياه البرك والمستنقعات والمبـازل مـن مواقـع    
وبالطريقة المارة الذكر فـي   ٢٠١٠مختلفة من مدينة الديوانية خالل شهر تشرين االول لعام 

) ثم فحصت العينات للتقصي عن اليرقات المصابة بالفطر وذلك باالعتماد علـى  ١-٣الفقرة (
على وجود العزل الفطري عن  فضالً.  الرصاصي المائل لألسودالى اللون  تغير لون اليرقة

) . اخذت اليرقات المصابة والميتـة وعقمـت    Lacey and Brook , 2007(جسم اليرقة 
بوكلورات الصـوديوم  هيثوان ثم نقلت الى محلول  ١٠% لمدة ٧٠بغمرها في كحول ايثانول 

ووضعت على ورق ترشـيح معقـم ، ونقلـت     % لمدة دقيقتين ثم غسلت بماء مقطر معقم٥
 L.lundbergiiبوساطة ملقط معقم الى أطباق بتري حاوية على الوسط الخاص بعزل الفطر 

 Martignon andأيـام (   ٩م لمدة  ٢±  ٢٥ت االطباق في الحاضنة بدرجة حرارة ظوحف

Milstead , 1960  . (  
  
   L. lundbergiiتشخيص ووصف الفطر  ٢-٣-٣

من  ةغير من النمو الفطري ووضع على شريحة زجاجية مع وضع قطرأخذ جزء ص
الماء المقطر المعقم ثم وضع غطاء الشريحة وفحص تحت المجهر الضوئي وتـم تشـخيص   

) واالستعانة باالستاذ الدكتور مجيـد   Ellis , 1971الفطر باالعتماد على المفتاح التصنيفي ( 
   .زراعة / جامعة الكوفة لتأكيد تشخيص الفطر متعب ديوان / قسم وقاية النبات / كلية ال

  ختبار فرضيات كوخ على الفطر إ ٣-٣-٣
  هذا الفطرلالثبات امراضية هذا الفطر تم اختبار فرضيات كوخ 

  مصدر البكتريا  ٤-٣-٣
تم الحصول على البكتريا من قبل االستاذ الدكتور سامي عبد الرضا الجميلـي قسـم   

  . كربالء/ جامعة  تربيةعلوم الحياة / كلية ال
  
  حفظ العزالت :  ٥-٣-٣
   L. lundbergiiحفظ عزلة الفطر  :١-٥-٣-٣

) ووضع فـي  Emerson Ypps agarمل حاوية على وسط ( ١٥هيأت أنابيب سعة 
للوسط الزرعي بوساطة أبرة معقمة كل منها لقاح داخل فسحة سبق عملها في الطبقة السطحية 
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ايام . وبعـدها   ٧م لمدة ٢±  ٢٥اضنة بدرجة حرارة وضعت االنابيب بصورة مائلة في الح
  )  Cavalcanti , 1991م ( ٤حفظت تلك االنابيب في الثالجة بدرجة حرارة 

     B.thuringiensisحفظ عزلة البكتريا :  ٢-٥-٣-٣
مـل وضـعت    ١٥في انابيب اختبار سعة صب ) وNutrient agarحضر الوسط (

 ناقل معقـم   ساطةبو  Streakingبيب بطريقة التخطيط بشكل مائل وبعد التصلب لقحت االنا
م  ٣٥نة بدرجـة حـرارة   ضبأخذ جزء من المستعمرات البكتيرية . وضعت االنابيب في الحا

  .) ٢٠٠٩.(االمارة ، م ٤بيب في الثالجة بدرجة حرارة لمدة يومين . وبعدها حفظت تلك االنا
  
  : تحضير المعلق الفطري  ٤-٣

) في دوارق سعة Emerson Ypps brothمل من وسط ( ١٥٠ى تم تنمية الفطر عل
أيام وكانت ترج يومياً  ٧م لمدة  ٢±  ٢٥. حضنت الدوارق بدرجة حرارة  مل ٢٥٠كل منها 

مـل مـن    ١شحت المزرعة بوساطة قطعة من الشاش وأخـذ  رلتوزيع النمو الفطري بعدها 
 Improved Neubauer Haemocytometerعلى شريحة عـد االبـواغ   الراشح ووضع 

 . )Gottel and Inglis , 1997(بوغ / مـل ) (  ١٠٨×  ٣حيث تم الحصول على تراكيز 
  .) Lacey , 1997المعادلة االتية (ولغرض الحصول على تركيز اقل طبقت 

الحجم المأخوذ من المعلق االصلي (مل) = 
التركيز المطلوب 

   تركيز المعلق االصلي 

  ١٠٧×  ٣ي حجم المعلق المطلوب تحضيره ، وهكذا حضرت التراكيـز (  ثم يضرب الناتج ف
  ) .  ١٠٤×  ٣و  ١٠٥×  ٣و  ١٠٦×  ٣و 
  
    Bioassay ختبار الحيوياإل: ٥-٣
في مختلـف ادوار   L.lundbergiiاالختبار الحيوي لمختلف تراكيز معلق الفطر  ١-٥-٣

   An.pulcharrhimusو  Cx.quinquefasciatusحياة بعوضتي 
  
  ختبار الحيوي في البيوض اإل ١-١-٥-٣

ــر   ــيض بعم ــارب الب ــذ ق ــد ان و ٢٤اخ ــاعة بع ــس ــدى ض ــاث عته اح ان
Cx.quinquefasciatus  بيضة لكل مكـرر   ١٠٠المتغذية على الدم او بيوض فرادى بعدد

 ٢٥٠اناء بالستيكي سـعة  على حدة في  لفرشاة ناعمة ووضعت ك ساطةمن النوع الثاني بو
كما رش البيض سـطحيا  مل من كل تركيز من تراكيز معلق الفطر ، ١٠٠مل يحتوي على 

 ١٥) مل لكل مكرر من ارتفاع ٢بالتركيز نفسه الذي وضع فيه بوساطة مرشة يدوية وبكمية (
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مقطرا معقما  ءتحوي ما أما معاملة السيطرة لضمان تعريض كل البيض للمعلق الفطري ، سم
) . وصححت قـيم  ٢٠٠٧نسبة الهالك (علي ،  م مراقبة البيض لحين الفقس وحسبتت فقط .

  ) .١٩٩٣(شعبان والمالح ،  Orell and Schneiderالهالك بحسب معادلة 

% الهالك المصححة = 
نسبة الهالك في السيطرة -نسبة الهالك في المعاملة 

  ١٠٠×   نسبة الهالك في السيطرة -  ١٠٠

  
––– 

 ٣يرقة من كل طور من األطوار األربعة والتي هيأت كما ورد في الفقرة ( ٤٠عزلت 
 على حدة) ووزعت على أربع أوانٍ ثالث يحتوي كًل (كل كليهما نوعينلل) ولكل تركيز و١ –

م مل) من كل تركيز من تراكيز المعلق أما الرابع يحتوي على ماء مقطر معق ١٠٠منها على (
فقط (معاملة السيطرة) . نقلت اليرقات المعاملة بعد دقيقتين بوساطة فرشاة ناعمة إلـى أوان  

ملغم /  ١٠غذاء اليرقات بمقدار  اضيف اليه مل) تحوي ماء مقطراً معقماً ٢٥٠زجاجية سعة (
/  ١٠) Light / darkوفترة ضـوئية (  oم ٢±  ٢٥بدرجة حرارة اناء واودعت في الحاضنة 

) Nadeau and Boisvert , 1994أيـام (  ٥.حسبت نسبة الهالك يومياً ولمـدة  ساعة  ١٤
  ) .١ – ١ – ٥ – ٣وصححت القيم كما مر في الفقرة (

  
––– 

نسالخ عدد كاف من يرقات الطور الرابع لكل نوع علـى حـدة   إعزلت عذارى بعد 
ي تجربة كل من األطوار اليرقية كما طبقت طريقة االختبار ذاتهـا  وبعدد مماثل لما أستعمل ف

ضافة العليقة ومراعاة تغطية أواني المعـامالت  إستثناء عدم إ) ب٢ – ١ – ٥ – ٣في الفقرة (
أيـام (المحنـة ،    ٣بقماش التول تحسباً لظهور البالغات وحسبت نسبة الهالك يومياً ولمـدة  

  ) .١ – ١ – ٥ – ٣رة () . وصححت القيم كما في الفق٢٠١١
 
––– 

أخذت أعداد كافية من عذارى كل نوع على حدة من المزرعـة الدائميـة ووضـعت    
) وأغلقت بقطعة من القطن ، حتى تحولها الى بالغات . ثم هيأت لتر ١فرادى في أنابيب سعة (

%) ١٠اخل كل منها قطنة مشبعة بمحلول سـكري ( ) دلتر ١بيكرات زجاجية سعة كل منها (
مل) من كل تركيز من تراكيز  ٥) ، ورش كل بيكر بـ (سم ٩في طبق بتري بقطر (وضعت 

سم) تقريباً فيما رشت معاملة السـيطرة   ١٥أرتفاع ( من مرشة يدويةبواسطة  المعلق الفطري



 
 

 ٢٢

ات) مـن الـذكور واألنـاث    بالغ ١٠بالماء المقطر المعقم . وبعدها نقلت بوساطة الشافطة (
  وعلى انفراد الى البيكرات المعاملة . كليهما نوعينللالحديثة البزوغ و

حضـنت البيكـرات    كليهمـا  لنوعينلكررت هذه التجربة ثالث مرات لكل تركيز و
 , .  Scholte et al) (٢ – ١ – ٥ – ٣المعاملة في الظروف المشار اليهـا فـي الفقـرة (   

 – ٥ – ٣أيام صححت قيم الهالك كما في الفقرة( ٧سبة الهالك يومياً ولمدة ) حسبت ن2003
١ – ١.(  
  
––L. lundbergii 

مل) بمقـدار   ٢٥٠) ووزع في دوارق سعة (Emerson ypps brothحضر وسط (
 أيـام  ٧) من مزرعة الفطر بعمر سم ٠.٥مل) للدورق ولقح الوسط بأقراص قطرها ( ١٥٠(

ترشـيح   ةولمدة أسبوعين بعدها تم الترشيح بورق oم ٢±  ٢٥حضنت الدوارق بدرجة حرارة 
Whatman No. 1 ر وبمساعدة جهاز تفريغ الهواء وأعيـد الترشـيح   خنوضعت على قمع ب

%) ١٠٠% ، ٧٥% ، ٥٠% ، ٢٥) وحضرت التراكيز (µ 0.22باستعمال المرشح الدقيق (
)Singh and Prakash , 2010. (  
  
–––L.lundbergii 

ــة األربعـــ   ــوار اليرقيـ ــي األطـ ــتين  ةفـ   و Cx.quinquefasciatusللبعوضـ
 An.pulcharrhimus .  

 – ٥ – ٣الفقـرة (  أستعملت التراكيز المحضرة مسبقاً وأتبعت الطريقة المذكورة في
) Nadeau and Bvesvert , 1994أيـام (  ٣) ، حسبت نسبة الهالك يوميـاً ولمـدة   ١-٢

  ) . ١ – ١ – ٥ – ٣وصححت قيم الهالك كما في الفقرة ( 
  
– 

) ووضع في دورق زجـاجي  Nutrient brothمل) من المرق المغذي ( ١٥٠هيأ (
وسـط   على بجهاز الموصدة وترك ليبرد بعد ذلك لقح بالبكتريا النامية مل) ، عقم ٢٥٠سعة (
ساعة ثـم   ٤٨لمدة  oم ٣٥ساعة ، حضن الدورق في درجة حرارة  ٤٨المغذي بعمر االكار 

رشحت المزرعة الناتجة بقطع من الشاش المعقم وحسب عدد المستعمرات في المعلق بطريقة 
المغـذي  ر ) ولقحت به أطباق االكـا ٨١٠مخفف الى (مل) من المعلق ال ١العد المباشر بأخذ (

ساعة حسبت  ٢٤لمدة  oم ٣٥بثالث مكررات ، وبعد وضع االطباق في الحاضنة على درجة 
عدد المستعمرات النامية في كل طبق واستخرج معدلها لثالث أطباق وضرب فـي مقلـوب   



 
 

 ٢٣

صول على تركيـز  بوغ / مل) وللح ٨١٠×  ٢التخفيف حيث تم الحصول على معلق بتركيز (
) بوغ / مـل ، أتبعـت الطريقـة نفسـها     ٤١٠×  ٢و  ٥١٠×  ٢و  ٦١٠×  ٢و  ٧١٠×  ٢(

  ) .٢٠٠٩لتحضير تراكيز المعلق الفطري (االمارة ، 
– 
–– 

B.thuringiensisCx.quinquefasciatus
An.pulcharrhimus 

––– 
 ١ – ٥ – ٣أستعملت التراكيز المحضرة مسبقاً وأتبعت الطريقة المذكورة في الفقرة (

) et al. , 2003 Santos) تم مراقبة البيض كل يوم لحين الفقس وحسبت نسبة الهالك (١ –
  ) .١ – ١ – ٥ – ٣ك كما في الفقرة (وصححت قيم الهال

 
––– 

) ثالث يحتوي كل منهـا  ٢ – ١ – ٥ – ٣يأت أربع مكررات كما ورد في الفقرة (ه
ملغم / اناء) غذاء يرقـات   ١٠مزود بـ ( Deionized waterمل) ماء ايوني  ١٠٠على (

مل) من كل تركيز من تراكيز المعلق البكتيري أما الرابع ترك بدون  ٢٠٠ه (معقم أضيف الي
معاملة السيطرة) حضنت المعامالت في الظروف المشار اليها في الفقرة يمثل أضافة المعلق (

)٢ – ١ – ٥ – ٣) (Fillinger et al. , 2003 أيـام   ٥) ثم حسبت نسبة الهالك يومياً ولمدة
  ) .١ – ١ – ٥ – ٣فقرة (وصححت القيم كما في ال

  
––– 

نسالخ عدد كاف من يرقات الطور الرابع لكل نوع علـى حـدة   إعزلت عذارى بعد 
وبعدد مماثل لما أستعمل في تجربة كل من األطوار اليرقية األربعة كما طبقت طريقة االختبار 

) بأستثناء عدم أضافة العليقـة ومراعـاة تغطيـة أوانـي     ٢ – ١ – ٨ – ٣ذاتها في الفقرة (
) حسـبت نسـبة   Fillinger et al. , 2003المعامالت بقماش التول تحسباً لظهور البالغات (

  ) .١ – ١ – ٥ – ٣أيام وصححت قيم الهالك كما في الفقرة ( ٣الهالك يومياً ولمدة 
  
––– 



 
 

 ٢٤

 ١ – ٥ – ٣لت التراكيز المحضرة مسبقاً وأتبعت الطريقة المذكورة في الفقرة (أستعم
– ١٩٩٢) (٤Indrasith et al. , (.  أيام وصححت قـيم   ٧حسبت نسبة الهالك يومياً ولمدة

  ) .١ – ١ – ٥ – ٣الهالك كما في الفقرة (
  
  
–– 

B.thuringiensis 
مـل)   ٢٥٠مل) منه في دورق زجاجي سـعة (  ١٠٠حضر المرق المغذي ووضع (

سم) مـن مزرعـة البكتريـا     ٠.٥وعقم بجهاز الموصدة ثم ترك ليبرد ولقح الوسط بقرص (
ساعة ، رشحت المزرعـة الناتجـة بـورق ترشـيح معقـم       ٤٨لمدة oم ٣٥وحضن بدرجة 

Whatman No. 1  5000على سـرعة (  ونقلت الى جهاز الطرد المركزي RPM  لمـدة (
عشر دقائق مع مراعاة أن تكون الدوارق باردة جداً لتالفي أرتفاع درجات الحـرارة بسـبب   

  ) .Kurbanoglu and algur , 2006الدوران السريع (
أعيدت العملية مرة أخرى بعد نقل الراشح الى أنابيب أخرى ، وللتأكد من أن النمـو  

 ٩مل) من الراشح وزرع في طبق بتري بقطر ( ١الراشح أخذ (البكتيري أنفصل ولم يبق اال 
 ٤٨) لمدة oم ٣٥مل) وحضن في درجة حرارة ( ٢٠سم) يحتوي على الوسط المغذي بمعدل (

  %) .١٠٠% ، ٧٥% ، ٥٠% ، ٢٥ساعة . وحضرت التراكيز (
 

–––B. thuringiensis 
Cx.quinquefasciatusAn.pulcharrhimus 

 ١ – ٨ – ٣أستعملت التراكيز المحضرة مسبقاً واتبعت الطريقة المذكورة في الفقرة (
– ٢) (Misch et al. , 1992 حسبت نسبة الهالك يومياً ولمدة ثالثة أيام ، وصححت القيم (

  ) .١ – ١ – ٥ – ٣كما في الفقرة (
  
– 
––Alpha – cypermethrin 

 Nockيؤثر في الجهاز العصبي للحشرة ويحدث ما يعرف بــالصدمة العصـبية   

down  شركة وهو من انتاج ، يعقبها الشلل ومن ثم الموتOm Agro Chemical .الهندية  
  ) مل / لتر . ٠.٥و  ٠.٣و  ٠.١ضرت منه ثالثة تراكيز على أساس المادة الفعالة وهي (ح

 
                      Alpha  -cypermethrin           المادة الفعالة 



 
 

 ٢٥

  Bestox EC ١٠                                 المستحضر التجاري 
  ٤١٦.٣٠                                             الوزن الجزيئي 

  C22H14CL2NO3                           الصيغة الجزيئية 

Α – Cyano (3- Phenoxy phenyl) االسم الكميائي 
Methyl , 3- (2 , 2 dichloroethenyl) – 2, 2 – dimethylcyclopropane car 

boxy Late .                                       
  مل ٢٥٠                                                     وزن العبوة: 

  لتر   /مل ٠.٦                                            الجرعة الموصى بها
LD50                                                     ١٦٠٠كغم    /ملغم   

DimilinDiflubenzuron 
تثبيط تخليق الكايتين ويتدخل في تكوين البشرة ، يعمل بالمالمسة أو عن طريق  سببي

  الهولنديةUniroyl Chemical    الجهاز الهضمي ، وهو من أنتاج شركة
) ١٠٠و ٧٥و ٥٠و  ٢٥ حضرت منه أربعة تراكيز على اساس المادة الفعالة وهي (

لتر ماء مقطر  ١من منظم النمو في  م) غ٠.٤و ٠.٣و ٠.٢و ٠.١جزء بالمليون وذلك باذابة (
  .)٢٠٠٢،واخرون داللي ( معقم 

 
  Benzoylurea Wp ٢٥                                         المادة الفعالة 

  غم / مول ٣١٠.٧                                                  الوزن الجزيئي
  C14H9CLF2N2O2                                          الصيغة الجزيئية 

  .                    3- (2 , 6 – diflobenzoyl) urea (chlorophenyl -4) 1االسم الكيميائي
  غرام ٥٠٠                                                                 وزن العبوة 

  لتر /غم ٤٠                                                         الجرعة الموصى بها
LD50                                                                كغم\ملغم  ٤٦٤٠  

–Alpha- cypermethrin 
–– 

 ١ – ٥ – ٣أستعملت التراكيز  المحضرة مسبقاً واتبعت الطريقة المذكورة في الفقرة (
) . تم مراقبة البيض لحين الفقس وحسبت نسبة الهالك ، وصححت قيم ٢٠٠٧،  (علي) ١ –

  ) .١ – ١ – ٥ – ٣الهالك كما في الفقرة (
 
 
 



 
 

 ٢٦

 
 
 
 
–– 

) وأتبعت طريقة االختبار ٢ – ١ – ٥ – ٣هيأت أربع مكررات كما ورد في الفقرة (
) . حسبت نسبة الهالك ولمدة ساعة ، ٢٠٠٧،  علي) (١ – ١ – ٥ – ٣المذكورة في الفقرة (

  وصححت قيم الهالك كما في الفقرة سابقة الذكر .
 

–– 
) كمـا أتبعـت طريقـة    ٣ – ١ – ٥ – ٣هيأت أربع مكررات كما ورد في الفقرة (

حسبت نسبة الهالك ولمدة  . )٢٠٠٧،  علي) (١ – ١ – ٥ – ٣االختبار المذكورة في الفقرة (
  ساعة ، وصححت القيم كما في الفقرة سابقة الذكر .

–– 
 – ٥ – ٣قاً ، واتبعت الطريقة المذكورة في الفقرة (استعملت التراكيز المحضرة مسب

حسبت نسبة الهالك ولمدة ساعة ، وصححت قيم الهالك كما في . ) ٢٠٠٩) (جاسم ، ٤ – ١
  ) .١ – ١ – ٥ – ٣الفقرة (

Dimilin
Cx.quinquefasciatusAn. pulcharrhimus 

–– 
 ١ – ٥ – ٣(استعملت التراكيز المحضرة مسبقا واتبعت الطريقة المذكورة في الفقرة 

م مراقبة البيض لحين الفقس وحسبت نسبة الهالك ، صححت قيم ت .) ١٩٩٩(العيسى ،  )١ –
  ) .١ – ١ – ٥ – ٣الهالك كما في الفقرة (

–– 
) وأتبعـت الطريقـة   ٢ – ١ – ٥ – ٣هيأت أربع مكررات كما ورد فـي الفقـرة (  

ملغم/  ١٠بمقدار  ات) زودت المعامالت كافة بغذاء اليرق ١–١ – ٥ – ٣المذكورة في الفقرة (
 . )١٩٩٩) (العيسـى ،  ٢ – ١ – ٥ – ٣وحضنت في الظروف المشار اليها في الفقرة (اناء 

 ٥ – ٣هالك يومياً ولمدة خمسة أيام ، وصححت قيم الهالك كما في الفقرة (ثم حسبت نسبة ال
– ١ – ١.(  
–– 



 
 

 ٢٧

وأتبعت الطريقة المـذكورة   ) ٣-١-٥– ٣هيأت أربع مكررات كما ورد في الفقرة (
سبا لظهور مع مراعاة تغطية اواني المعامالت بقماش التول تح )١– ١ – ٥ – ٣في الفقرة (

أيام، وصححت القيم كما  ٣حسبت نسبة الهالك يومياً ولمدة ثم  .) ١٩٩٩(العيسى ، البالغات 
  ) .١ – ١ – ٥ – ٣في الفقرة (

–– 
 ١ – ٥ – ٣واتبعت الطريقة المذكورة في الفقرة ( المحضرة مسبقا أستعملت التراكيز

أيام ، وصححت قيم الهالك كما  ٧سبت نسبة الهالك يومياً ولمدة ) ، ح٢٠٠٥) (الربيعي ،٤ –
  ) .١ – ١ – ٥ – ٣في الفقرة (

–Alpha-cypermethrin  منظم النموو Dimlin 
 

بحسب التراكيـز  ) Dimlinو  Alpha-cypermethrinأستعملت المبيدات المنتخبة (
مـل)   ٢٥٠) في ثالثة دوارق سـعة ( Emerson ypps agarر الوسط (حضالموصى بها، 

دقيقة وقبل  ٢٠) لمدة ٢باوند / انج ١٥وضغط ( oم ١٢١وعقمت في الموصدة بدرجة حرارة 
وزع الوسط في أطباق  الى الوسط كال على انفراد، مل) من المبيدات ١٠م أضافة (تالتصلب 

ن مستعمرة الفطـر  سم) م ٠.٥كل منها ( سم) ، بعدها لُقحت بأقراص قطر ٩بتري بقطر (
باستعمال ثاقب الفلين المعقم وبمعدل ثالث مكررات لكل مبيد ، حضـنت أطبـاق المعاملـة    

 Liلمدة سبعة أيـام (  oم ٢±  ٢٥ضافة المبيد في درجة حرارة إوالسيطرة التي تركت بدون 

and Holdom , 1994عادلة اآلتية :) بعدها حسبت النسبة المئوية للتثبيط بحسب الم  

% للتثبيط = 
معدل نمو الفطر في المعاملة - معدل نمو الفطر في السيطرة 

  ١٠٠×   معدل نمو الفطر في السيطرة

– Alpha-cypermethrin  Dimlin 
  

) اال أنه تـم  ٤ – ٦ – ٣ذكورة في الفقرة (حضر الوسط المغذي للبكتريا وأتبعت الطريقة الم
ساعة حسـبت اعـداد المسـتعمرات الناميـة      ٤٨) ولمدة  oم ٣٥الحضن في درجة حرارة (

واستخرجت معدالتها وضربت في مقلوب التخفيف وقورنت النتائج مـع معاملـة السـيطرة    
  ) .٢٠٠٩(االمارة ،
– التحليل االحصائي   

 Completely Randomizedالتجربة العاملية  وفق تصميم على تم تحليل البيانات   

Design (C.R.D)  وصححت النسبة المئوية للهالك على وفق معادلة ،Abbot Formula 

) في تحديد الفروقات األحصـائية بـين   L.S.Dوأستعمل اختبار أقل فرق معنوي ( (1925)



 
 

 ٢٨

 Probitستعمال برنامج بأ LC90 , LC50، حسبت قيمة  )٢٠٠٠المعامالت (الراوي وخلف ، 

analysis ) بحسب طريقةFinney , 1971. (    



 

 ٢٨

  النتائج واملناقشة : 
   L. lundbergiiعزل الفطر  1-4

ــر     ــزل الفط ــالي ع ــث الح ــي البح ــم ف ــد ت ــات  L.lundbergiiلق ــن يرق م
اختبار فرضيات كـوخ االمراضـية للفطـر وذلـك     وتم  .quinquefasciatus Cxبعوض

تشخيصه لمستوى النوع اعتماداً على الصفات  تم بتصويب الحشرة بالفطر ثم عزله منها ، كما
   :) وشملت هذه الصفات   Ellis,1971ات ( ـي للفطريـاح التصنيفــالواردة في المفت

والتي تبدو وكأنها ظهور غزل فطري رصاصي مائل لألسود على جسم اليرقة الميتة 1- 
  .  )١-٤(صورة محنطة وذات جسم هش

: كان نمو الفطـر علـى الوسـط     Emerson ypps agarنمو الفطر على الوسط     2- 
زرعي على هيأة مستعمرة منتشرة قطنية ولزجة عند رفعها من علـى الوسـط الزرعـي    ال

 )٣-٤و(  )٢-٤( صورة بوساطة الناقل المعقم ثم تحولت الى اللون الرصاصي المائل لالسود
  ، وعند الفحص المجهري للفطر لوحظ ان االبواغ تكون شفافة مستطيلة الشـكل ذات أبعـاد  

 m µ (8-12) × (3-6)  تتوالد من الخاليا المكونة لالبواغConidiogenous  التي تتميز
بكونها متفرعة عادة  Conidiophoresبكونها اسطوانية منفردة . وتميزت الحوامل الكونيدية 

  ).٤-٤(  صورةوذات لون جوزي من الوسط  ةوتحمل بوساطة ساق منتصب
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على  L.lundbergii) مستعمرة الفطر  ٢ – ٤صورة (
  بعمر اسبوع  Emerson Ypps agarالوسط الزرعي 

 

على  L.lundbergii) مستعمرة الفطر  ٣ – ٤صورة (
  بعمر شهر  Emerson Ypps agarالوسط الزرعي 

 

تحت  L.lundbergii) صورة مجهرية للفطر  ٤ – ٤صورة ( 
 400X A: Conida , B : Conidiogenous , Cقوة تكبير 

: Condiophore 
 

 االصابة وقعم

 Cx.quinquefasciatus) يرقة ١- ٤( كاميرا صورة
  L.lundbergiiمصابة بالفطر 
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فـي مختلـف ادوار    L.lundbergiiختبار الحيوي لمختلف تراكيز معلق الفطر : اإل 4٢-
   . An.pulcharrhimusو  Cx.quinquefasciatusحياة بعوضتي 

  ختبار الحيوي في البيوض : اإل 1-2-4
) نتائج تأثير تراكيز مختلفة من المعلق الفطري في نسب هالك  4-1بين الجدول ( ي  

اذ بلغـت اعالهـا     Cx.quinquefasciatus و An.pulcharrhimusوض بعوضـتي  بي
بوغ/مل  ١٠٤×  ٣% عند التركيز ٢٣بوغ / مل و  ١٠٧×٣% عند التركيز 56% و 59.33

 يشير الى وجود عالقة طردية بين كال من التركيز ونسبة الهـالك بما  وعلى الترتيب نفسه و
(ملحـق   للنوعين على التوالي ١٠٥.٦×  ٣و  ١٠٥.١×٣  LC50قيم  وبلغت.  في كال النوعين

ن فقـس بيـوض   بـأ  )١٩٦٨Clark ( اكـد  . وهذا ما اكدته التحليالت االحصـائية . )١-٤
Cx.pipiens  ال يتأثر عند تعريضها البواغ الفطرB.bassiana  . مهـدي  ذكـرت   بينما

ـ  ٢٠٠٢(  B.bassianaر ) ان نسبة هالك  بيوض الحلم ذي البقعتين المعاملة  بابواغ الفط
البواغ الفطر المذكور اعـاله   Cx.pipiens pipiensوان تعريض بيوض  . %36.1بلغت 

) الى ان الفطـر نفسـه    ٢٠١٠السالمي (واشارت  .) ٢٠٠٧علي ،ادى الى هالكها جميعاً ( 
% عنـد  48.33% و 56.67الى  T.granariumادى الى خفض نسبة فقس بيوض الخابرا 

) عند معاملـة بيـوض   ٢٠١١(المحنة وجد  و .مل \بوغ  ١٠٨×  ٢و  ١٠٦×  ٢التركيزين 
  M.anisopeliaeبابواغ الفطـر    Cx.quinquefasiatusو  An.stensphensiبعوض 

    .مل\بوغ ١٠٥×  ٢على التوالي عند التركيز  ٥٨. ٦٦ % و   ٦٠ادى الى هالكها بنسبة 
في بيوض  L.lundbergiiتراكيز مختلفة من معلقات الفطر  تداخل ) تأثير١- 4جدول (

  An.pulcharrhimusو          Cx.quinquefasciatusبعوضتي 
  التراكیز بوغ/مل  النسبة المئویة للھالك

An.pulcharrhimus Cx.quinquefasciatus 
26.00 23.00 ١٠٤×  ٣  
36.00 33.00 ١٠٥×  ٣  

46.00 43.00 ١٠٦×  ٣  

59.33 56.00 ١٠٧×  ٣  

00.00 0.00 Control 

لقات الفطـر  حول تأثير تداخل تراكيز مع 0.05تحت مستوى معنوية L.S.Dقيمة            
  4.8=  كليهما النوعينفي نسب هالك بيوض 
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   االربعة :ختبار الحيوي في االطوار اليرقية اإل ٢-٢-٤
 ) تأثير تراكيز مختلفة لمعلقات الفطر قيد البحـث فـي يرقـات   ٢-٤يسجل الجدول (
An.pulcharrhimus و Cx.quinquefasciatus  ٣اذ كانت اعلى نسبة هالك عند التركيز 

% ليرقات الطور االول ولكـال النـوعين   ٩٣.٣٣% و ٩٦.٦٦بوغ/مل والتي بلغت  ١٠٧× 
بـوغ   ١٠٤×  ٣% عند التركيز 60% و ٦٣.٣٣على التوالي بينما سجلت أوطأ نسبة هالك 

معاملة السيطرة. وبما يؤكد  وانعدمت الهالكات فينفسه ، /مل ولكال النوعين وعلى الترتيب 
للتراكيز كافة ، فضالً على العالقة الطرديـة بـين    ٠.٠٥مستوى  عند وجود فروقات معنوية

التركيز ونسب الهالك ومن جانب أخر فان مثل هذه العالقة بدأ واضحاً بين كال مـن المـدة   
% ليرقات الطور االول ٥٠% و ٥٦.٦٦بة الهالك االزمنية ونسبة الهالك أيضاً فمثالً كانت نس

ساعة من المعاملـة   ٢٤بوغ/مل بعد  ١٠٧×  ٣ولكال النوعين وبحسب الترتيب عند التركيز 
ساعة كما تشير النتائج الى اختالف حساسية  ١٢٠% بعد ٩٣.٣٣% و ٩٦.٦٦ازدادت الى و

ا حساسية مقارنة مع بقيـة  االطوار لمختلف تراكيز المعلق البوغي اذ كان الطور االول اشده
وجود فروق معنوية بين النوعين وقد دعمت هذه النتائج  فضال عن .) ١ –4االطوار شكل ( 

اللذان يمـثالن القيمـة    LC90  و LC50  ولقياس ضراوة فطر المقاومة حسبت قيم .أحصائياً
 ) حيث يالحـظ  Papieerok and Hajeck,1997االساسية في طرائق االختبار الحيوي (

الزيادة التدريجية في قيمها مع تقدم الطور ولكال النوعين واختالف قيمها لكل مـن االطـوار   
% ١٠٠نسبة هالك على  ) . Bisht et al ١٩٩٦. حصل ()١-٤ملحق (  باختالف النوعين

 ٧بتركيز  Leptolegnia caudataعند تعريضها البواغ الفطر  An.culicifaciesليرقات 
تتفق نتائج هذه الدراسة مـع مـا ذكـره كـال مـن        .ر سبعة أيامبوغ/مل بعد مرو ١٠٣× 

) حيث وصفا العالقة ما بين تركيز االبـواغ ونسـب    ٢٠٠٩االمارة( ) و  ٢٠٠٧الجبوري(
الهالك بانها طردية حيث كلما ازداد تركيز المعلق البوغي للفطر أرتفع معدل هالك الحشـرة  

ــوا      ــدد األبـ ــادة عـ ــى زيـ ــك الـ ــي ذلـ ــبب فـ ــود السـ ــد يعـ   غ وقـ
ـ  .( الوحدات االساسية لالصابة الفطرية )  ان تعـريض   ). ٢٠٠٨Pelizza et al د (ـوج

 Leptolegnia chapmaniiالبواغ الفطـر  Aedes aegpti  يرقات الطور الثالث لبعوض
المحنـة   % في خمسة  أيام  كمـا وجـد   ١٠٠ادى الى هالكها بنسبة   ١٠٥×  ١.٨بتركيز 

ــور ا  ٢٠١١( ــات الطـ ــريض يرقـ ــوض ) ان تعـ   An.stephensiالول لبعـ
Cx.quinquefasciatus  البواغ الفطر  M.anisopeliae بوغ/مـل  ادى   ١٠٥×٢بتركيز

% بعد مرور خمسة ايام. فضالً عن ان الجهاز المنـاعي  ٩٣.٣٣% و١٠٠الى هالكها بنسبة 
لجهـاز  لليرقات يستطيع الدفاع عن الجسم فقط عند التراكيز الواطئة وعند زيادة التركيز يفقد ا

) . ان تعريض يرقات الطور الثالث لبعـوض    Scholte et al ., 2003المناعي كفاءته (
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Cx.quinquefasciatus  البواغ الفطرB.bassiana  بوغ/مل ادى الـى   ١٠٨×  ١بتركيز
بوغ/مل  ١٠٧×  ١% بتركيز  ٩٧.١١% خالل يومين وبنسبة هالك بلغت ١٠٠هالكها بنسبة 

) اما بخصوص حساسية االطوار اليرقيـة  Gayathri et al ., 2010بعد مرور خمسة أيام (
 اعندما وصف  and Zattau(1982 Mcinnisعليه (   الفقد اتفقت النتائج الحالية مع ما حص

ونسبة الهالك حيث وجد ان نسبة الهـالك   Ae.aegyptiالعالقة بين االطوار اليرقية لبعوض 
% يليهـا  ١٠٠رقات الطور االول والثاني بلغت تقل كلما تقدم العمر وأضاف ان نسبة هالك ي

 L.chapmanii% عند معاملتها بـالمعلق الفطـري للفطـر    ٤٠الطور الثالث والرابع بنسبة 
ويعلل هالك يرقات الطور االول والثاني بسبب رقة الكيوتكل بعد  .بوغ/مل  ١٠٧×  ٣بتركيز 

مع يرقات الطور الثالث والرابع  االنسالخ مما يجعلها اكثر عرضة لالصابة الفطرية بالمقارنة
 ,. Sandhu et alالتي تكون ذات كيوتكل متثخن وبالتالي أقل عرضة لالصابة الفطريـة ( 

1993   . (  
االطوار  في L. lundbergiiتراكيز مختلفة من معلقات الفطر  تداخل ) تأثير2- 4جدول (

  An.pulcharrhimusو     Cx.quinquefasciatus بعوضتي ل اليرقية االربعة

  التراكیز  الطور
  بوغ/مل

  النسبة المئویة للھالك في ( ساعة )
Cx.quinquefasciatus  An.pulcharrhimus  

١٢٠  ٧٢  ٢٤  ١٢٠  ٧٢  ٢٤  

  
  
  االول

٦٣.٣٣  ٤٦.٦٦  ٢٠.٠٠  ٦٠.٠٠  ٤٣.٣٣  ٢٠.٠٠  ١٠٤×  ٣  
٧٦.٦٦  ٦٠.٠٠  ٣٣.٣٣  ٧٣.٣٣  ٥٣.٣٣  ٢٦.٦٦  ١٠٥×  ٣  
٩٠.٠٠  ٧٠.٠٠  ٤٦.٦٦  ٨٦.٦٦  ٦٠.٠٠  ٤٣.٣٣  ١٠٦×  ٣  
٩٦.٦٦  ٧٣.٣٣  ٥٦.٦٦  ٩٣.٣٣  ٧٠.٠٠  ٥٠.٠٠  ١٠٧×  ٣  

Control ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  

  الثاني

٥٦.٦٦  ٤٣.٣٣  ٢٠.٠٠  ٥٣.٣٣  ٤٠.٠٠  ١٦.٦٦  ١٠٤×  ٣  
٧٣.٣٣  ٥٣.٣٣  ٢٦.٦٦  ٧٠.٠٠  ٤٦.٦٦  ٢٣.٣٣  ١٠٥×  ٣  
٨٣.٣٣  ٦٠.٠٠  ٤٠.٠٠  ٨٠.٠٠  ٥٦.٦٦  ٣٣.٣٣  ١٠٦×  ٣  
٩٣.٣٣  ٧٠.٠٠  ٥٠.٠٠  ٩٠.٠٠  ٦٠.٠٠  ٤٣.٣٣  ١٠٧×  ٣  

Control ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  

  الثالث

٥٠.٠٠  ٤٠.٠٠  ١٦.٦٦  ٤٦.٦٦  ٣٣.٣٣  ١٦.٦٦  ١٠٤×  ٣  
٦٦.٦٦  ٤٦.٦٦  ٢٠.٠٠  ٦٦.٦٦  ٤٠.٠٠  ٢٠.٠٠  ١٠٥×  ٣  
٧٦.٦٦  ٥٠.٠٠  ٣٣.٣٣  ٧٣.٣٣  ٥٠.٠٠  ٣٠.٠٠  ١٠٦×  ٣  
٩٠.٠٠  ٦٠.٠٠  ٤٠.٠٠  ٨٦.٦٦  ٥٣.٣٣  ٣٣.٣٣  ١٠٧×  ٣  

Control ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  

  رابعال

٤٦.٦٦  ٣٣.٣٣  ١٣.٣٣  ٤٣.٣٣  ٢٦.٦٦  ١٣.٣٣  ١٠٤×  ٣  
٦٠.٠٠  ٤٠.٠٠  ٢٠.٠٠  ٦٠.٠٠  ٣٣.٣٣  ١٦.٦٦  ١٠٥×  ٣  
٧٦.٦٦  ٥٠.٠٠  ٣٠.٠٠  ٧٣.٣٣  ٤٦.٦٦  ٢٦.٦٦  ١٠٦×  ٣  
٨٦.٦٦  ٥٦.٦٦  ٣٦.٦٦  ٨٣.٣٣  ٥٣.٣٣  ٣٣.٣٣  ١٠٧×  ٣  

Control ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  

خل تراكيز المعلق الفطـري والمـدة   حول تاثير تدا ٠.٠٥تحت مستوى معنوية  L.S.Dقيمة 
  .  ٢.٢٢=  كليهما لنوعينولالزمنية في نسب هالك االطوار اليرقية األربعة 
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  ختبار الحيوي في دور العذراء : اإل ٣-٢-4

) الى تأثير تراكيز مختلفة من المعلق الفطري في عـذارى   ٣ – ٤يشير الجدول (   
حيث  )٥-٤، صورة ( Cx.quinquefasciatus و An.pulcharrhimusوضتي كل من بع

% لعـذارى  ٥٣.٣٣بوغ/مل والتي بلغـت   ١٠٧×  ٣سجلت أعلى نسب هالك عند التركيز 
% ٢٣.٣٣% و ٢٦.٦٦% لعذارى الكيولكس . بينما سجلت اوطأ نسبة هالك ٥٠ و االنوفلس

تيب نفسه بينما انعدمت الهالكات في بوغ/مل لكال النوعين وعلى التر ١٠٤×  ٣عند التركيز 
. االطوار اليرقية تشابه العالقة بين التراكيز ونسبة الهالك مع ما حصل معو،معاملة السيطرة 

دعمت  .) قيم التركيز الالزم لهالك نصف العدد من عذارى كال النوعين ١ – ٤(  الملحقبين 
المعامالت . اتفقت النتائج الحالية مع ما هذه النتائج أحصائياً من خالل الفروقات المعنوية بين 

البواغ الفطر  Cx.pipiensان تعريض عذارى بعوض  Clark et al .( 1968 (توصل اليه 
B.bassania وجـد  .%69مل ادى الى هالكهـا بنسـبة   \بوغ ١٠٣×  ٥بتركيز Robert 

  عند تعريضـها  % ٨٨ –٦٣بلغت  Cx.pipiens pipiens  عذارى ان نسبة هالك (1974)
 Cx. pipiensوبلغت نسبة هالك عذارى بعوض  .culicis Entomophthoraبواغ الفطر ال

المشـهداني (  وحصل   ).٢٠٠٧( علي ، B. bassiana% عند تعريضها البواغ الفطر ٣٠
%  ١٦.٦٦بلغـت    Musca domestica) على نسبة قتل لعذارى الذبابة المنزلية   ٢٠٠٩

) ان ٢٠١١المحنة (واكد  .بوغ/مل ١٠٥×  ٥بتركيز  E.muscaعند تعريضها البواغ الفطر 
البـواغ الفطـر    Cx.quinquefasciatus و  An.stephensi تعريض عذارى بعـوض  

  L.lundbergiiمعلق الفطر لحساسية االطوار اليرقية االربعة  تأثير عامل ) ١-٤شكل ( 
  = الطور الرابع ٤الثالث ، ط = الطور ٣ط ،= الطور الثاني ٢= الطور االول  ، ط ١ط
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M.anisopeliae   نـوعين لل%  ٤٦.٦٦% و٥٠ادى الى هالكها بنسـبة   ١٠٥× ٢بتركيز 
تطلـب مـدة   ، ويعود السبب الى تدني هالك عذارى البعوض الى انها ت لى التواليوع كليهما

أقصر لكي تتحول الى بالغة أي تستطيع االفالت من الفطر كما ان كيوتكل العـذارى اكثـر   
  ) .  Nuakumusana, 1985صالبة من االطوار اليرقية االربعة ( 

تراكيز مختلفة من المعلق الفطري في دور العذراء لبعوضتي    تداخل ) تأثير3- 4جدول (
Cx.quinquefasciatus   وAn.pulcharrhimus  

للتداخل بين التراكيز والمدة الزمنية في نسب هالك  ٠.٠٥تحت مستوى معنوية  L.S.Dقيمة 
     .  ٥.٦١=  كليهما عذارى النوعين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  L.lundbergiiمصابة بالفطر Cx.quinquefasciatus عذراء) ٥-٤( كاميرا صورة
    
  
    

التراكیز 
  بوغ/مل

  ) النسبة المئویة للھالك في ( ساعة
Cx.quinquefasciatus  An.pulcharrhimus  

٧٢  ٤٨  ٢٤  ٧٢  ٤٨  ٢٤  
٢٦.٦٦  ٢٣.٣٣  ١٦.٦٦  ٢٣.٣٣  ٢٣.٣٣  ١٣.٣٣  ١٠٤×  ٣  
٣٦.٦٦  ٣٠.٠٠  ٢٠.٠٠  ٣٣.٣٣  ٢٦.٦٦  ٢٠.٠٠  ١٠٥×  ٣  
٤٣.٣٣  ٣٦.٦٦  ٢٦.٦٦  ٤٠.٠٠  ٣٣.٣٣  ٢٣.٣٣  ١٠٦×  ٣  
٥٣.٣٣  ٤٣.٣٣  ٣٣.٣٣  ٥٠.٠٠  ٤٠.٠٠  ٢٦.٦٦  ١٠٧×  ٣  

Control  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  

 االصابة وقعم



 

 ٣٥

  ختبار الحيوي في البالغات : اإل  ٤ –٢ – ٤
) الى تأثير تراكيز مختلفة من المعلق الفطـري فـي بالغـات     ٤ – ٤يشير الجدول (   

حيث دلت   )٦-٤صورة ( ، Cx.quinquefasciatus  و An.pulcharrhimus بعوضتي 
كل من الذكور واالنـاث  بوغ/مل ل ١٠٧×  ٣النتائج ان أعلى نسبة هالك سجلت عند التركيز 

% ٩٣.٣٣ An.pulcharrhimusولكال النوعين فمثالً كانت نسبة هـالك ذكـور بعـوض    
ساعة ، بينما بلغت نسبة هالك ذكور بعوض النـوع الثـاني    ١٦٨% بعد مرور ٩٠واالناث 

 ٣% في المدة ذاتها . في حين سجلت أوطأ نسب للهالك عند التركيز ٨٦.٦٦% واالناث ٩٠
% ٥٦.٦٦% ٦٠ل حيث كانت نسبة هالك ذكور وأناث بعوض النـوع االول  بوغ/م ١٠٤× 

على التوالي بالموازنة مع نسب هالك ذكور واناث بعـوض النـوع الثـاني والتـي بلغـت      
العالقة بين  انو % في المدة نفسها ولم تسجل هالكات في معاملة السيطرة .٥٠% و ٥٣.٣٣

  .ة التعريض كانت طردية تراكيز المعلق الفطري وكل من نسب الهالك ومد
)  ٢- ٤أما بخصوص حساسية جنس الحشرة ولكل نوع من البعوض فيوضح الشكل (   

كانت اكثر حساسية لالصابة بالموازنـة مـع    An.pulcharrhimusان ذكور وأناث بعوض 
لمعلق الفطـر   LC90  و LC50  قيمبالنتائج أعاله  دعمت. وCx.quinqefasciatusبعوض 

) . واكدت هذه النتائج من خـالل التحلـيالت االحصـائية     ١-٤(  ملحق في جنس النوعين
عندما عـرض     Clark et al. (1968)وجده    مع ما  للمعامالت . تتشابه النتائج الحالية

ــات  و  An.albimanusو  Ae.aegyptiو Cx.pipiens و Cx.tarsalisبالغــــ
Ochlerotatus sierrensis  البواغ الفطرB.bassiana  ادى الى هالكها جميعاً خالل حيث

. وتنسجم النتائج الحالية في أطارها العام مع بعض االبحاث حـول تـأثير أنـواع    خمسة ايام
ان تعـريض بالغـات    )١٩٨٢Soaresاخرى من الفطريات في بالغات البعوض حيث ذكر (

×  ٥بتركيز  Tolypocladium cylindrosporumلمعلق الفطر  Oc.soerrensisبعوض 
% بعد تسعة أيام من ١٠٠% من البالغات بعد خمسة ايام و ٥٠غ/مل يؤدي الى هالك بو ١٠٦

يوم عند تعريض بالغـات   ١.٩تساوي  Lt50ان قيمة  Riba et al.(1986)واشار .المعاملة 
An.stephensi  البواغ الفطرM.anisoplia  الناث بعوض  ٤.١، وتساوي مثل تلك القيمة

Ae.aegypti وفيمـا   .بوغ/مل  ١٠١٠×  ١.٦غ الفطر المذكور بتركيز ها البوايضعند تعر
ائج هـذه الدراسـة   فقد جاءت نت  ،البعوض البواغ الفطر يتعلق بحساسية ذكور وأناث بالغات

بتركيز  M.anisopliaعندما استعمل الفطر  . Scholte et al )   ٣200(مشابه لما وجده 
ى الى هالكهـا جميعـاً خـالل    مما اد An.gambiaبوغ/مل ضد ذكور واناث  ١٠٨×  ١.٦

% بعد مرور ١٠٠بلغت  Cx.quinquefasciatusذكورخمسة أيام ، واضاف ان نسبة هالك 
ضد  Fusarium pallidorosumوان استعمال الفطر  .سبعة أيام ستة أيام ولالناث بعد مرور



 

 ٣٦

 Mohanty etيؤدي الى هالكها جميعاً خالل خمسة أيام (    Cx.quinquefasciatusأناث 
al ., 2008(.    وتتعارض في الوقت نفسه مـع مـا وجـده   )١٩٩٨   (Maniania and 

Odulaja مع ذبابة التسي التسي G.morsitans morsitans   عند تعريضها البواغ الفطـر
M.anisoplia  حيث اكد ان االناث تكون اكثر حساسية لالصابة بالفطر من الذكور ، حيث ،

  % للذكور٨٩.٦و  % لالناث٩٨.٨كانت نسبة هالكها 
  
  
  



 

 ٣٧

  An.pulcharrhimusو   Cx.quinquefasciatusتراكيز مختلفة من المعلق  الفطري في ذكور واناث بعوضتي  تداخل ) تأثير ٤ – ٤جدول ( 
  

  
  .  ٢.٦٠= كليهما للتداخل بين التراكيز والمدة الزمنية لذكور واناث النوعين ٠.٠٥تحت مستوى معنوية  L.S.Dقيمة  

Cx.quinquefasciatus    An.pulcharrhimus  
  

  التراكيز
  بوغ/مل

  ) النسبة المئوية للهالك في ( ساعة
١٦٨  ١٢٠  ٧٢  ٢٤  ١٦٨  ١٢٠  ٧٢  ٢٤  

  اناث  ذكور  أناث  ذكور  اناث  ذكور  أناث  ذكور  اناث  ذكور  أناث  ذكور  اناث  ذكور  أناث  ذكور
٥٦.٦٦  ٦٠.٠٠  ٤٣.٣٣  ٥٠.٠٠  ١٦.٦٦  ٢٣.٣٣  ١٠.٠٠  ١٣.٣٣  ٥٠.٠٠  ٥٣.٣٣  ٤٠.٠٠  ٤٦.٦٦  ١٦.٦٦  ٢٣.٣٣  ٦.٦٦  ١٠.٠٠  ١٠٤×  ٣  
٧٠.٠٠  ٧٣.٣٣  ٥٦.٦٦  ٦٣.٣٣  ٣٠.٠٠  ٤٦.٦٦  ١٣.٣٣  ١٦.٦٦  ٦٣.٣٣  ٦٦.٦٦  ٥٣.٣٣  ٦٠.٠٠  ٢٠.٠٠  ٤٠.٠٠  ١٠.٠٠  ١٣.٣٣  ١٠٥×  ٣  
٨٠.٠٠  ٨٣.٣٣  ٧٠.٠٠  ٧٣.٣٣  ٤٣.٣٣  ٥٣.٣٣  ٢٠.٠٠  ٢٦.٦٦  ٧٦.٦٦  ٨٠.٠٠  ٦٦.٦٦  ٦٦.٦٦  ٤٠.٠٠  ٥٠.٠٠  ١٦.٦٦  ٢٠.٠٠  ١٠٦×  ٣  
٩٠.٠٠  ٩٣.٣٣  ٨٠.٠٠  ٨٦.٦٦  ٦٠.٠٠  ٦٣.٣٣  ٢٣.٣٣  ٣٣.٣٣  ٨٦.٦٦  ٩٠.٠٠  ٧٦.٦٦  ٨٠.٠٠  ٥٦.٦٦  ٦٣.٣٣  ٢٠.٠٠  ٣٠.٠٠  ١٠٧×  ٣  

Control ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  



 

٣٨  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  L.lundbergiiمصابة بالفطر  Cx.quinquefasciatus ة) بالغ٦-٤(كاميرا  صورة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ر اليرقية االربعـة لبعوضـتي   تأثير نواتج االيض الثانوية الخام للفطر في االطوا ١-٣-٤

Cx.quinquefasciatus    وAn.pulcharrhimus  
) تأثير تراكيز مختلفة من نواتج االيض الثانوية في االطوار  ٥ – ٤يوضح الجدول ( 

حيـث    Cx.quinquefasciatusو   An.pulcharrhimus اليرقية االربعة لكال بعوضتي
% ليرقات ١٠٠ت الطور األول والتي بلغت % أقصى نسبة هالك في يرقا١٠٠سبب التركيز 
% أوطـأ  ٢٥ساعة ، بينما سجل التركيـز   ٧٢% ليرقات الكيولكس بعد ٩٦.٦٦االنوفلس و 

 االصابة وقعم

و   Cx.quinquefasciatusحساسية ذكور واناث  تأثير عامل ) ٢ – ٤شكل (
An.pulcharrhimus معلق الفطر لL.lundbergii 
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٣٩  

% ليرقات النوعين المذكورين وعلى الترتيب في المدة ٦٣.٣٣% و ٦٦.٦٦نسبة هالك بلغت 
يز ونسـبة الهـالك   واتخذت العالقة بين التركنفسها وأنعدمت الهالكات في معاملة السيطرة .

استعمال المعلق الفطري فضال عن حساسـية االطـوار ولكـال     منحى مشابها لمل حصل مع
ويشير التحليل االحصائي الى وجـود فروقـات معنويـة بـين      ) . ٣ – ٤ (شكل  النوعين

 لنواتج االيض الثانوية الخام للفطر في LC90 و LC50قيم  )١-٤هذا وبين ملحق( المعامالت،
   . اليرقية وارهالك االط

ان اسـتعمال   Grove and Pople ) ١٩٨٠( تتفق النتائج الحالية مـع مـا توصـل اليـه    
غرام/مل ضد  ٢٠بتركيز  B.bassiana ) المنتج من فطر Beauvercinالخام (  المستخلص

 )١٩٨٨( . وحصـل  يـومين  % بعد مرور٨٦أدى الى هالكها بنسبة  Ae.eagyptiيرقات 
Weiser and Matha استعمل المستخلص الخام لمركب (  عندماToLypin   المنتج مـن (

و   Cx.pipiensمل /مل ضد يرقات كل من  ١٠٠ بتركيز Tolypocladium niveumفطر 
An.maculipennis  تتعارض النتائج الحالية مع ما توصل  %.١٠٠هالك بلغت  نسبة  على

تكون    Cx.quinquefasciatusمن ان يرقات  Mohanty and Prakash )٢٠٠٤اليه (
 An.stephensiمن يرقات  Trichophyton jelloiاكثر تأثراً بنواتج االيض الثانوية للفطر 

 و ليرقات الطـور االول لالنـوفلس   ml/ml 25.474 كانت حيث LC50 باالعتماد على قيمة
في الدراسـة الحاليـة هـي     LC50 ليرقات الطور االول للكيولكس بينما كانت قيمة ١٦.٢٥
 .ليرقات الطور االول للكيـولكس  %١٩.٠١/ ليرقات الطور االول لالنوفلس و  % ١٨.٣٨
كانت اكثـر   L.giganteumان نواتج االيض الثانوية للفطر   Vyase et al .)٢٠٠٦واكد (

في حين كانت اقل تأثير علـى   An.stephensi تأثيراً على االطوار اليرقية الثالثة لبعوض
المذكور  الفطر ان استعمال نواتج .Vyase et al) ٢٠٠٧( يرقات الطور الرابع ، واضاف 

ادى الـى هالكهـا    Cx.quinquefasciatusو  An.stephensiيرقات الطور االول  ضد
النتائج الحالية مع ما توصل اليه  تشابهو جزء بالمليون ٢.١٧ ساعة وبالتركيز  ٢٤جميعاً بعد 

  )٢٠١٠ ( Singh and Prakash  بأن يرقاتAn.stephensi  كانت أكثر حساسية لنواتج
وان  ،  Cx.quinquefasciatusمـن يرقـات    B.bassiana االيض الثانوية الخام للفطر
نواتج ل Cx. quinquefasciatusو   An.stephensiلبعوض  تعريض يرقات الطور االول

% ١٠٠فأن نسبة الهالك بلغت   %١٠٠بتركيز  M. anisopliaالخام للفطر  االيض الثانوية
تمتاز نواتج االيض الثانويـة   .  )٢٠١١( المحنة ،  % لكال النوعين على التوالي ٩٦.٦٦و 

 خفـض تغيرات في سلوك المضيف مثـل  تسبب  بقابليتها على التداخل مع الجهاز المناعي و
التغذي وتغيرات في تراكيب االنسجة وبالتـالي المـوت السـريع    قلة النشاط وشلل الحشرة و

  ) .  Charnley, 2003للمضيف ( 



 

٤٠  

 L.lundbergiiتراكيز مختلفة من نواتج االيض الثانوية الخام للفطر  تداخل ) تأثير٥-٤جدول (
  An.pulcharrhimusو   Cx.quinquefasciatusفي االطوار اليرقية االربعة للبعوضتين 

                    

  التراكیز  الطور
  (بوغ/مل)

  ) النسبة المئویة للھالك في ( ساعة
Cx.quinquefasciatus  An.pulcharrhimus  

٧٢  ٤٨  ٢٤  ٧٢  ٤٨  ٢٤  

  
  
  االول

٦٦.٦٦  ٥٣.٣٣  ٣٣.٣٣  ٦٣.٣٣  ٥٣.٣٣  ٣٣.٣٣  ٢٥  
٨٠.٠٠  ٦٦.٦٦  ٥٠.٠٠  ٧٦.٦٦  ٦٣.٣٣  ٤٦.٦٦  ٥٠  
٩٠.٠٠  ٧٣.٣٣  ٧٠.٠٠  ٩٠.٠٠  ٧٣.٣٣  ٥٦.٦٦  ٧٥  
١٠٠  ٩٠.٠٠  ٧٣.٣٣  ٩٦.٦٦  ٨٠.٠٠  ٧٠.٠٠  ١٠٠  

Control ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  

  الثاني

٦٠.٠٠  ٥٠.٠٠  ٣٠.٠٠  ٦٠.٠٠  ٤٠.٠٠  ٣٠.٠٠  ٢٥  
٧٠.٠٠  ٥٣.٣٣  ٤٠.٠٠  ٧٠.٠٠  ٥٣.٣٣  ٣٣.٣٣  ٥٠  
٨٣.٣٣  ٧٣.٣٣  ٦٠.٠٠  ٨٣.٣٣  ٧٠.٠٠  ٥٦.٦٦  ٧٥  
٩٠.٠٠  ٨٣.٣٣  ٦٣.٣٣  ٩٠.٠٠  ٨٠.٠٠  ٦٠.٠٠  ١٠٠  

Control ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  

  الثالث

٥٦.٦٦  ٤٠.٠٠  ٣٠.٠٠  ٥٣.٣٣  ٣٣.٣٣  ٢٦.٦٦  ٢٥  
٦٦.٦٦  ٥٠.٠٠  ٣٣.٣٣  ٦٣.٣٣  ٤٣.٣٣  ٣٠.٠٠  ٥٠  
٨٠.٠٠  ٦٦.٦٦  ٥٣.٣٣  ٧٦.٦٦  ٦٠.٠٠  ٥٠.٠٠  ٧٥  
٩٠.٠٠  ٧٠.٠٠  ٥٣.٣٣  ٨٣.٣٣  ٦٠.٠٠  ٥٣.٣٣  ١٠٠  

Control ٠  ٠  ٠    ٠  ٠  

  الرابع

٥٠.٠٠  ٣٣.٣٣  ٢٣.٣٣  ٤٦.٦٦  ٣٣.٣٣  ٢٣.٣٣  ٢٥  
٦٠.٠٠  ٤٦.٦٦  ٣٠.٠٠  ٥٦.٦٦  ٤٣.٣٣  ٣٠.٠٠  ٥٠  
٧٣.٣٣  ٦٠.٠٠  ٥٠.٠٠  ٧٠.٠٠  ٥٦.٦٦  ٤٣.٣٣  ٧٥  
٨٦.٦٦  ٦٦.٦٦  ٥٦.٦٦  ٨٣.٣٣  ٦٣.٣٣  ٤٦.٦٦  ١٠٠  

Control ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  
للتداخل بين التراكيز والمدة الزمنية فـي األطـوار    ٠.٠٥تحت مستوى معنوية  L.S.Dقيمة 

  . ٣.٩٢=  كليهما لنوعينولاليرقية األربعة 
  
  
  
  
  
  



 

٤١  

  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
فـي مختلـف    B.thuringiensisختبار الحيوي لمختلف تراكيز معلق البكتريا اإل 4 – ٤

  :  An.pulcharrhimusو  Cx. quinquefasciatus ادوار حياة بعوضتي
  والعذارى والبالغات البيوض في  الحيوي الختبارا ١ -4-٤

مختلفة من المعلق البكتيـري  يبين الجدول عدم وجود أي تاثير للتراكيز ال )  ٦- ٤الجدول ( 
 .   Cx.quinquefasciatusو  An.pulcharrhimusبعوضتي  وعذارى وبالغات في بيوض

عنـد معاملتـه بيـوض     Packer and Corbet (1989)هذه النتائج مع مـا وجـده   تتفق 
Ae.aegypti بابواغ البكتريا  var. israelensis B.thuringiensis   تحدث ايـة  حيث لم
معـدة  ان هذه البكتريا ال تؤثر في البيوض الن اساس عملها يحـدث داخـل    . نسبة للهالك
من ان فقس بيوض البعوض ال  Lacey (2007)اكد ) . Hilbech et al ., 1998الحشرة ( 

 أن  Bozinadah et al.(2011)اضـاف  و .المذكورة البواغ البكتريا يتأثر عند تعريضها 
  . M.domesticaال تؤثر في نسبة فقس بيوض البكتريا هذه  ابواغ 

من ان نسبة  Krueger (1991)ع ما توصل اليه هذه النتائج م تتفق اما بخصوص العذارى  
 B.thuringiensisالبكتريا  البواغ% عند تعريضها ١بلغت  An.gambiaeعذارى  هالك

var israeliensis.  وان تعريض عذارىChrysoperla carena المذكورة ألبواغ البكتريا 
عود الـى ان العـذارى ال   ان عدم تأثير البكتريا في العذارى قد ي ،لهالك ل اية نسبةتسبب لم 

ان الـى   عندما اشـار   Lacey (2007)عزز ذالك و . ( Hilbech et al., 1998)تتغذى 
  .اليسبب اية هالكات عذارى البواغ البكتريا المذكورة التعريض 

 لنواتج االيض الثانوية الخام للفطرحساسية االطوار اليرقية االربعة تأثير عامل  ) ٣-٤شكل (
L.lundbergi الطور  ٤= الطور الثالث ، ط ٣ط ،= الطور الثاني ٢ط = الطور االول  ، ١ط =

  الرابع
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٤٢  

  Wilton and Kloden) ١٩٨٥ذكره (تشابه النتائج الحالية لما  واما بخصوص البالغات فقد 
فان نسبة الهالك بلغـت صـفر.    اعاله البواغ البكتريا  M. domesticaان تعريض بالغات 

بتركيز  المذكورة البواغ البكتريا Ae.aegyptiعندما عرض بالغات  Saitoh (1998) وجد
قيـد  بكتريا البان  Lacey (2007) اضافو.تحدث اية نسبة للهالك لمبوغ/مل  ١٠٦×  ٢.٥

في عدم تاثير البكتريا فـي  وض. قد يعود السبب نسبة للهالك لبالغات البع ةال تسبب أي البحث
البالغات الى قلة تعرض البالغات لها وطريقة تغذيتها الن فعالية البكتريـا التظهـر اال عنـد    

قليلـة  وصولها الى االمعاء الوسطى ، اذ ان فرصة دخولها الى امعاء الحشرات البالغة تكون 
  ) .Harris ,2006( بالموازنة مع اليرقات  جدا
في   B.thuringiensisتراكيز مختلفة من معلقات البكتريا  تداخل ) تأثير ٦ - ٤ول ( جد

  An.pulcharrhimus و Cx.quinquefasciatusبعوضتي  وعذارى وبالغات بيوض
 التراكیز  في ( ساعة) النسبة المئویة للھالك

 An.pulcharrhimus Cx.quinquefasciatus بوغ / مل

0.00 0.00 2104 ×  

 البیوض 
0.0 0.00 2105 ×  

0.00 0.00 2106 ×  
0.00 0.00 2107 ×  
0.00 0.00 Control 

 ٧٢  48 24 72 ٤٨  24  

  ارىالعذ

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2104 ×  
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2105 ×  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2106 ×  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2107 ×  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Control 

168 120 72 24 168 120 72 24  

  البالغات 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2104 ×  
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2105 ×  

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2106 ×  
3.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2107 ×  
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Control 

حول تأثير تداخل تراكيز معلقات البكتريا في نسب  ٠.٠٥تحت مستوى معنوية  L.S.Dقيمة 
  .   0.00= كليهما النوعين وعذارى وبالغات هالك بيوض

  ختبار الحيوي لالطوار اليرقية االربعة : اإل ٢-4 – ٤
 كهـال  تاثير تراكيز مختلفة لمعلقات البكتريا قيد البحث في   )7 – ٤الجدول (  بين  

اذ  Cx.quinquefasciatusو  An.pulcharrhimusبعوضـتي  ل االطوار اليرقية االربعـة 
2107اعلى نسبة هالك عند التركيز  سجلت % ٩٠% و ٩٣.٣٣بوغ/مـل والتـي بلغـت     ×

% و ٦٠على التوالي بينما سجلت أوطأ نسب للهـالك  كليهما لنوعين ولليرقات الطور االول 



 

٤٣  

2104تركيز % عند ال٥٦.٦٦ × ويعبر الشـكل   ،بوغ/مل ولكال النوعين وعلى الترتيب نفسه
كما يتضح مـن   .البكتيري ) بصورة جلية عن حساسية االطوار اليرقية المختلفة للمعلق٤-٤(

  ،نتائج الدراسة الحالية ان لمعلق البكتريا تاثيرا معنويا في نسبة هالك يرقـات البعوضـتين   
 لمعلق البكتريـا LC90 وLC50 قيم )١-٤وبين الملحق( ااكدته نتائج التحليل االحصائي.وهذا م

  هالك االطوار اليرقية. في
 ١٠٧×  ٢بتركيز  B.sphaericusالى ان ابواغ البكتريا  Mulla (1991) لقد اشار 
ان نسبة هالك يرقات   %.١٠٠نسبة ب Cx.stigmatosomaيرقات ادى الى هالك   بوغ/مل

An.gambiae   البكتريـا المـذكورة   البواغ% عند تعريضها ٨٨بلغت)Krueger et al 
 البكتريـا  البـواغ  Ae.aegyptiان تعريض يرقات الطور الرابـع لبعـوض     . )1991.,

B.thuringiensis ٦٥ – ٥٠سببت هالكها بنسب انحصرت بـين    ١٠٨×   ١.٢بتركيز %
 ابـواغ ان  Seleena et al. (1999)) . وجـد  Regni et al., 1996سـاعة (  ٤٨بعد 

بلغـت   ةبنسب Ae.aegypti بوغ/ملغم سبب هالك يرقات ١.٢٠٠بتركيز  قيد البحث بكتريالل
االطوار اليرقية فقد اتفقت نتائج الدراسة مع حساسية اما بخصوص  .ساعة ٢٤% بعد ٦٨.٩

وض عندما وصف العالقة بين االطوار اليرقية لبع Fillinger et al.(2003)ما حصل عليه 
Cx.quinquefasciatus  قل كلما تقدم عمر الطور تونسبة الهالك حيث وجد ان نسبة الهالك

% عند معاملتها بمعلق ٩١% والرابع بنسبة ٩٥، واضاف ان نسبة هالك الطور الثالث بلغت 
لل ذلك بسبب ان االطوار المتقدمة تبـدي  عوي بوغ/مل . ١٠٨×  ٣بتركيز  قيد البحث البكتريا

) .  ١٩٩٧( توفيـق ،   Maturation immunityلمناعة يطلق عليه مناعة البلوغ نمطاً من ا
 Stiles and)١٩٨٠وقد يعود السبب الى اخـتالف االس الهيـدروجيني حيـث وجـد (     ا

Paschke    ان االس الهيدروجيني في القناة الهضمية ليرقات الطـور االول لبعـوضAe. 
aegypti ٢٠٠٥( اكد  .اعلى مما في الطور اليرقي الثاني  (Martin and Wajih  ان اليرقة

بعد مـرور   المصابة تتوقف عن التغذية عندما يبدا السم بتحليل خالياها ويحدث الموت الحقا
ان  هالك اليرقات فـي عـدة ايـام هـو     في. قد يعود السبب عدة ايام كحد اقصى عشرة ايام

 البلـورة بوغ ومن ثـم تحلـل   وصول الى معدة الحشرة وتحلل اللل اكافي اوقت تتطلب البكتريا
 موتهاكما ان البكتريا تبدأ بالتكاثر داخل احشاء الحشرة لحين ، ) Endotoxinوانطالق السم (

ـ  تتفـق نتـائج      .لـوهذا يستغرق وقت لوصول البكتريا الى االعداد المناسبة الحداث القت
  An. stephensiبان يرقات  Kahindi et al .( 2008)الدراسة الحالية مع ما توصل اليه 

 .Cx.quinquefasciatus من يرقاتا المذكورة لالصابة بابواغ البكتري حساسيةتكون اكثر 
 ١٠٤×  ٢.٥بتركيـز   B.thuringiensisان بكتريـا   Killeen et al. (2009) كما بـين  



 

٤٤  

بنسـبة   Cx.quinquefasciatusنسبة هالك يرقات الطور االول لبعـوض  تسبب بوغ/مل 
   . من المعاملة ساعة ٤٨بعد  ٩٠.٨

في  B.thuringiensisتراكيز مختلفة من معلقات البكتريا  تداخل ) تأثير  ٧ - ٤دول ( ج
  An.pulcharrhimus و Cx.quinquefasciatusبعوضتي ل  االربعة االطوار اليرقية

  الطور
كيز االتر

  بوغ/مول

  )في ( ساعة النسبة المئوية للهالك
An.pulcharrhimus Cx.quinquefasciatus 

١٢٠  ٧٢  ٢٤  ١٢٠  ٧٢  ٢٤  

  االول

2104 ×  30.00 43.33 56.66 30.00 50.00 60.00 
2105 ×  36.66 60.00 66.66 40.00 63.33 70.00 
2106 ×  40.00 66.66 80.00 46.66 70.00 83.33 
2107 ×  46.66 76.66 90.00 50.00 80.00 93.33 

Control 0 0 0 0 0 0 

  الثاني

2104 ×  20.00 30.00 50.00 26.66 36.66 56.66 
2105 ×  26.66 53.33 63.33 30.00 53.33 66.66 
2106 ×  33.33 63.33 76.66 36.66 66.66 80.00 
2107 ×  40.00 70.00 83.33 46.66 73.33 86.66 

Control 0 0 0 0 0 0 

  الثالث

2104 ×  20.00 33.33 43.33 20.00 36.66 50 
2105 ×  20.00 40.00 56.66 26.66 43.33 60 
2106 ×  26.66 50.00 66.66 30.00 53.33 70 
2107 ×  33.33 66.66 76.66 40.00 70.00 80 

Control 0 0 0 0 0 0 

  الرابع

2104 ×  10.00 20.00 40.00 13.33 23.33 40 
2105 ×  16.66 30.00 53.33 20.00 36.66 56.66 
2106 ×  20.00 43.33 60.00 26.66 46.66 63.33 
2107 ×  26.66 50.00 70.00 30.00 56.66 76.66 

Control 0 0 0 0 0 0 

  
حول تأثير تداخل تراكيز المعلق البكتيري والمـدة   ٠.٠٥تحت مستوى معنوية  L.S.Dقيمة 

  .   ٤.٠١=  كليهما لنوعينلالزمنية في نسب هالك االطوار اليرقية االربعة 



 

٤٥  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
فـي االطـوار     B.thuringiensisنواتج االيض الثانوية الخام للبكتريـا  تأثير  ١- ٥–٤

   An.pulcharrhimusو  Cx.quinquefasciatusبعوضتي لاليرقية االربعة 
) تأثير تراكيز مختلفة من نواتج االيض الثانوية الخام للبكتريا ٨ - ٤يسجل الجدول (   

، حيث سبب التركيز  Cx.quinquefasciatusو  An.pulcharrhimusفي يرقات بعوضتي 
ساعة ، بينمـا   ٧٢% ليرقات الكيولكس بعد ٩٦.٦٦و  كافة  هالك يرقات االنوفلس %١٠٠

% ليرقات النوعين المذكورين وعلى الترتيب ٧٠% اوطأ نسبة هالك بلغت ٢٥سجل التركيز 
تج اذكر في نومنحى مشابها لما ونسبة الهالك  التركيزبين   واتخذت العالقةفي المدة نفسها ، 

-٤وبين الملحـق ( ، ) ٥ -٤(شكل   االيض الثانوية الخام للفطر فضال عن حساسية االطوار
دعمـت النتـائج   . اليرقيـة طوار االلنواتج االيض الثانوية الخام في  LC90 و LC50  قيم )١

  االحصائية من خالل الفروقات المعنوية بين المعامالت.
براشـح    M.domesticaعندما عامال يرقات  McConnel and Richard (1959) وجد 

ملغم / لتر ادى الى هالكها بنسـبة   ٥بتركيز  var israelensis B.thuringiensisالبكتريا 
لنواتج االيض  Cx.quinquefasciatusو  An.stephensisوان تعريض يرقات ، % ١٠٠

 ٧ – ٣% خالل ١٠٠ – ٩٠نحصرت بين نسبة هالك ا حققالثانوية الخام للبكتريا المذكورة 
ــام ( ــد   ) .Biswas et al., 1997أي ــات  Cricokomore (1998)وج ان يرق

Cx.quinquefasciatus عند معاملتها بنواتج االيض الثانوية الخـام للبكتريـا    هلكت جميعا
 لتـر غرام/٠.٥بتركيـز   B. sphaericus نفسها . وان نواتج االيض الثانوية الخام للبكتريا

الطور = ١ط  B.thuringiensis) حساسية االطوار اليرقية االربعة لمعلق البكتريا   ٤ - ٤شكل ( 
  الطور اليرقي الرابع =٤الطور اليرقي الثالث ، ط =٣الطور اليرقي الثاني ، ط = ٢االول ، طاليرقي 

 

76
.66

72
.49

69

59
.11

73
.33

68
.33

60
.82

55
.83

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ط١ ط٢ ط٣ ط٤

االطوار الیرقیة

الك
للھ

ة 
وی
مئ
 ال
بة
س
الن

An.pulcharrhimus ِ
Cx.quinquefasciatus



 

٤٦  

سـاعة   ٤٨% بعد ٨٥.٥±  ٩.٠بنسبة بلغت  Cx.quinquefasciatusببت هالك يرقات س
)Seleena et al., 1999 حصل . (El.Bendary (1999)  بين على نسبة قتل انحصرت

نـواتج االيـض   عند تعريضـها ل  Cx.pipiens% ليرقات الطور الثاني لبعوض  ٩٠ – ٥٠
لنـواتج   Ae.aegyptiان تعريض يرقات  عة . سا ٤٨بعد  الثانوية الخام للبكتريا المذكورة 

(  جميعايؤدي الى هالكها مل /ملغم  ٠.٠٥٧٨بتركيز  ا قيد البحثااليض الثانوية الخام للبكتري
Santos et al ., 2003(.    ٠.٥ان نواتج االيض الثانوية الخام للبكتريا المذكورة بتركيـز 

%( ١٠٠بنسـبة   M. domestica % سببت هالك يرقات الطور الثـاني للذبابـة المنزليـة   
Bozinadah et al .,2011. ( لبكتريا لB.thuringiensis  وافرازاتها تأثير مشترك في قتل

فقـد   البروتينية  السامة في البلورةاليرقات على الرغم من ان اساس تأثيرها هو وجود المادة 
ها وانما علـى مـواد   وتينية وحدلبرا البلورةعلى  يقتصرال) ان التسمم ١٩٩٢( لزبيديا ذكر

ان البكتريـا   McConnel and Richard (1959)أخرى تنتجها البكتريـا . فقـد وجـد    
B.thuringiensis   تنتج مواد سامة اخرى اضافة الى البلورة تمتاز هذه المواد بانها مقاومـة

للحرارة وتذوب في الماء ويمكن فصلها وهذه المواد السامة تتكون بصـورة منفصـلة عـن    
الذي تفرزه البكتريا وعند حقن الحشرات بها فانهـا    Lethicinaseالبروتينية وانزيم  البلورة

  .تموت في الحال 
خالل فترة حياة  قد يعود الى قدرتها على انتاج انواع مختلفة من السموم ان تاثير هذه البكتريا

( والسـم   Delta- endotoxinمتمثلة بسم البلورة البروتينيـة ( السـم الـداخلي)    البكتريا 
الثابت بالحرارة فضال عن االنزيم المحلل للـدهون الفسـفورية    Beta-exotoxinالخارجي) 

Phospholipase و Lecithenase  )Heimpel ,1959. (  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

٤٧  

 تراكيز مختلفة من نواتج االيض الثانوية الخام للبكتريا تداخل ) تاثير ٨ - ٤جدول ( 
B.thuringiensis بعوضتي ل ية االربعةفي االطوار اليرقCx.quinquefasciatus و 

An.pulcharrhimus  

  %التراكیز  الطور

  )ساعة (النسبة المئویة للھالك في
  

Cx.quinquefasciatus  An.pulcharrhimus  
٧٢  ٤٨  ٢٤  ٧٢  ٤٨  ٢٤  

  االول

25 30.00 
 50.00 70.00 30.00 56.66 70.00 

50 36.66 60.00 76.66 40.00 66.66 80.00 
75 46.66 70.00 86.66 50.00 80.00 90.00 
100 53.33 80.00 96.66 56.66 86.66 100 

Control 0  0 0 0 0 

  الثاني

25 26.66 50.00 60.00 30.00 50.00 63.33 
50 30.٠٠ 53.33 76.66 33.33 56.66 76.66 
75 33.33 60.00 83.33 40.00 70.00 86.66 
100 46.66 70.00 93.33 53.33 73.33 96.66 

Control 0 0 0 0 0 0 

  الثالث

25 20.00 43.33 60.00 23.33 46.66 63.33 
50 23.33 52.33 70.00 26.66 50.00 73.33 
75 30.00 56.66 76.66 30.00 63.33 83.33 
100 40.00 63.33 86.66 46.66 70.00 90.00 

Control 0 0 0 0 0 0 

  الرابع

25 13.33 33.33 53.33 20.00 36.66 56.66 
50 23.33 40.00 70.00 26.66 46.66 70.00 
75 30.00 50.00 76.66 30.00 56.66 80.00 
100 33.33 56.66 83.33 33.33 63.33 86.66 

Control 0 0 0 0 0 0 

حول تأثير تداخل تراكيز نواتج االيـض الثانويـة    ٠.٠٥تحت مستوى معنوية  L.S.Dقيمة 
  .  ٣.٩٢= كليهما لنوعينلكتريا والمدة الزمنية في نسب هالك االطوار اليرقية االربعة الخام للب
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في مختلف ادوار حياة بعوضتي  Alpha-cypermethrin تأثير تراكيز مختلفة من المبيد 

Cx.quinquefasciatus  وAn.pulcharrhiums  
  تأثير المبيد في البيوض :   ١-٦ – ٤

) تأثير تراكيز مختلفة من المبيد في نسب هـالك بعوضـتي    9 - ٤الجدول (  ينب  
An.pulcharrhiums  وCx.quinquefasciatus  ، ٦٣اذ انحصرت تلك النسب بين %-

 -% ٦٠لتر ، بينما انحصـرت بـين    /) مل ٠.٥و ٠.١لنوع االول وللتراكيز (في ا% ٩٧
اكد التحليل االحصائي معنوية الفروقـات فـي   و .% في النوع الثاني وللتراكيز انفة الذكر٩٥

جميع تراكيز  وكان تاثير النتائج ، فضال عن وجود عالقة طردية بين التراكيز ونسب الهالك.
مل  ٠.٠٧٤و ٠.٠٧ بلغتاذ  LC50 وهذا يتضح جليا في قيم المبيد متشابها في كال النوعين،

  البايروثرويـدي  يـد مبالان  الـى  Xue and Li) ١٩٩٩( اشـار . )١-٤ملحـق(  لتـر  /
deltamethrin  ادى الى خفض نسبة فقس بيضCx.pipiens  ذكر ١٩الى . %Lima et 

al.(2003)  ان المبيدAlpha-cypermethrin   بيـوض  % ل٩٢.٧سبب نسبة هالك بلغـت
Ae.aegypti   فعال في قتل بيوض  كاراتيالمبيد البايروثرويدي . ان استعمال ساعة ٢٤بعد

مـل/لتر ادى الـى    ٠.٧٥٠وب الشعرية فعند معاملة البيوض بـالتخفيف  حشرة خنفساء الحب
) ان تعـريض بيـوض   ٢٠٠٧علي ( ت. وجدايام ٥بعد % ١٣.٣٣حدوث نسب هالك بلغت 

Cx.pipiens   لمبيدLambdacyhalothrin  مل سبب نسبة هالك  ١٠٠غرام/ ٠.١٥بتركيز

 نواتج االيض الثانوية الخام لبكتريال) حساسية االطوار اليرقية االربعة   ٥ - ٤شكل ( 
B.thuringiensis  الطور اليرقي  = ٣الطور اليرقي الثاني ، ط = ٢الطور اليرقي االول ، ط = ١ط

  الطور اليرقي الرابع . = ٤ط ،الثالث
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٤٩  

مل/لتر ادى الى  ٠.٣تركيز ب د قيد البحث) ان المبي٢٠٠٩ضاف االمارة (ا% . و١٠٠ بلغت
  . ايام ٧خالل  % ٦.٧الى  T. granarium خفض نسبة فقس بيض حشرة الخابرا

في   Alpha-cypermethrinتراكيز مختلفة من المبيد  تداخل ) تأثير ٩  - ٤جدول ( 
  An.pulcharrhiums و Cx.quinquefasciatusبعوضتي  بيوض

  النسبة المئویة للھالك  مل/لتر راكیزالت
Cx.quinquefasciatus An.pulcharrhiums  

٦٣.٠٠ ٦٠.٠٠  ٠.١ 
٨٦.٠٠  ٨٦.٠٠  ٠.٣  
٩٧.٠٠  ٩٥.٠٠  ٠.٥  

Control ٠.٠٠  ٠.٠٠  

حول تأثير تداخل تراكيز المبيد في نسـب هـالك    ٠.٠٥تحت مستوى معنوية  L.S.Dقيمة 
  . ٣.٤٦=  كليهما النوعين

  : تأثير المبيد في االطوار اليرقية االربعة   ٢-6-٤
و  An.pulcharrhiums االول لبعوضـتي  يرقات الطـور معدالت هالك  انحصرت  

Cx.quinquefasciatus  لكال النوعين علـى  ١٠٠ -% ٧٦.٦٦% و١٠٠ -% ٨٠بين %
، ويستدل من هذه النتـائج   )  10 - ٤(  جدول  مل/لتر ) ٠.٥و ٠.١التوالي عند التراكيز( 

علـق  المعند استعمال لما حصل  ذت منحى مشابها اخكيز ونسب الهالك ابأن العالقة بين التر
 النتـائج   دعمـت  .)  ٦ -٤شكل( ، فضال عن حساسية االطوارمع االطوار اليرقية الفطري
 اكدت نتائج التحليلو . )١-٤( ملحقلتراكيز المبيد في اليرقات  LC90و   LC50بقيم  الحالية

  الفروقات بين المعامالت . عنويةماالحصائي 
ملغم/لتر سـبب   ٢.٨١بتركيز  Alpha-cypermethrinان مبيد  Rozendal (1989) ذكر

 . تينبعد مرور  ساع Ae.aegypti الطور االول لبعوضة % ليرقات١٠٠نسبة هالك بلغت 
) ١٩٩٦ذكره (نتائج الدراسة الحالية مع ما  تفقتأما بخصوص حساسية االطوار اليرقية فقد ا

Weerasooriya et al.   االول لبعـوض   بان يرقـات الطـورCx. quinquefasciatus 
يعود السبب في انخفاض تأثير المبيدات  اكثرحساسية للمبيد المذكور من يرقات الطور الرابع،

بتقدم عمر اليرقات الى ان آلية التخلص من فعل المبيد تكون ضعيفة في االعمـار المبكـرة   
لمتقدمة مقاومة فعل المبيد بشكل اكثر وتكتمل هذه اآللية بتقدم العمر مما يتيح لالطوار اليرقية ا

  ) . ١٩٧٩من االطوار المبكرة ( العادل وعبد 
ادى الـى   ملغم/لتـر  ١٨الى ان االمبيد المشار اليه بتركيز  .Chander et al) ٢٠٠اشار (
جـدا   الان المبيد قيد البحث فع ساعة. ٢بعد مرور  An. gambia% من يرقات ٨٠هالك 

اذ يؤدي الى تثبيط بزوغ البالغات  Cx. pipiensوالرابع لبعوض  ضد يرقات الطورين الثاني



 

٥٠  

لتـر (   /ملغـم   ٠.٠٠٠١و  ٠.٠٠١و  ٠.٠١% وذلك عند استعماله بتراكيـز  ١٠٠بنسبة 
 ٠.٠٢٥٠٠للمبيد المذكور بتركيز  An.stephensiيرقات ان تعريض و ).٢٠٠٠الرهوي ، 

 (Bansal et al., 2005قـة  دقي ٦٠ – ١٥% خالل ٩٥.٧ملغم/لتر سبب نسبة هالك بلغت 
% عند تعريضها ١٠٠بلغت  Cx. pipiens) على نسبة قتل ليرقات 2007. حصلت علي ()

ان تعريض يرقات ومل . ١٠٠غم/٠.١٥بتركيز  Labdacyhalothrinالبايروثرويدي  للمبيد 
مل/لتر سبب نسـبة هـالك بلغـت     ١٦بتركيز   Cidalد الفسفوري العضوي لمبيلالبعوض 

) ٢٠١٠(. حصل خالد وجـازم  ) ٢٠٠٩(جاسم ،ساعات من المعاملة  ١٠مرور % بعد ١٠٠
% عند ٩٣ – ١٢انحصرت بين  Ae.aegypti  على نسبة قتل ليرقات الطور الرابع لبعوض

  جزء بالمليون .  ٠.٢بتركيز  Pesguardتعريضها للمبيد البايروثرويدي 
ي ف  Alpha-cypermethrin المبيد تراكيز مختلفة من تداخل ) تاثير 10 - ٤جدول ( 

  An.pulcharrhiums و Cx.quinquefasciatusبعوضتي االطوار اليرقية االربعة ل

كیز االتر  الطور
  مل/لتر

  النسبة المئویة للھالك 
Cx.quinquefasciatus  An.pulcharrhiums  

  ساعة  نصف ساعة  ساعة  نصف ساعة

  األول

٨٠.٠٠  ٧٣.٣٣  ٧٦.٦٦  ٦٦.٦٦  ٠.١  
٩٦.٦٦  ٨٦.٦٦  ٩٣.٣٣  ٨٣.٣٣  ٠.٣  
١٠٠  ٩٣.٣٣  ١٠٠  ٩٠.٠٠  ٠.٥  

Control ٠  ٠  ٠  ٠  

  الثاني

٧٣.٣٣  ٦٦.٦٦  ٧٠  ٦٣.٣٣  ٠.١  
٩٠.٠٠  ٨٠.٠٠  ٨٦.٦٦  ٧٦.٦٦  ٠.٣  
٩٦.٦٦  ٩٠.٠٠  ٩٣.٣٣  ٨٣.٣٣  ٠.٥  

Control ٠  ٠  ٠  ٠  

  الثالث

٦٠.٠٠  ٥٦.٦٦  ٥٦.٦٦  ٥٠.٠٠  ٠.١  
٧٦.٦٦  ٧٠.٠٠  ٧٠  ٦٦.٦٦  ٠.٣  
٨٦.٦٦  ٨٠.٠٠  ٨٣.٣٣  ٧٣.٣٣  ٠.٥  

Control ٠  ٠  ٠  ٠  

  الرابع

٥٦.٦٦  ٥٠.٠٠  ٥٠  ٤٦.٦٦  ٠.١  
٧٣.٣٣  ٦٣.٣٣  ٦٦.٦٦  ٦٠.٠٠  ٠.٣  
٨٠.٠٠  ٧٣.٣٣  ٧٦.٦٦  ٦٦.٦٦  ٠.٥  

Control ٠  ٠  ٠  ٠  

حول تأثير تداخل تراكيز المبيد والمدة الزمنية فـي   ٠.٠٥تحت مستوى معنوية  L.S.Dقيمة 
  .   ٤.٧١=  كليهما نوعينللنسب هالك االطوار اليرقية االربعة 

  
  



 

٥١  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

= الطور اليرقي  ١ط Alpha-cypermethrin) حساسية االطوار اليرقية االربعة للمبيد  ٦ -  ٤شكل ( 
  = الطور اليرقي الرابع ٤= الطور اليرقي الثالث ، ط ٣= الطور اليرقي الثاني ، ط ٢االول   ، ط

  
  تأثير المبيد في دور العذراء :  ٣-6– ٤

و  An.pulcharrhiums بعوضتي نسب هالك عذارى ان)  ١١  - ٤الجدول (  بيني  
Cx.quinquefasciatus  ) انحصــرت بــين  مــل/لتر )٠.٥و  ٠.١المعاملــة بــالتراكيز

% للنوع الثـاني  ٧٠ -% ٤٣.٣٣% للنوع االول بينما انحصرت بين ٧٣.٣٣ -% ٤٦.٦٦
ل اكثر تاثرا من النوع الثاني عالوة علـى  ، وبما يدل ان النوع االوالذكر وفي التراكيز انفة 

واسندت النتائج بالتحليل ، نسب الهالك والتراكيز المستعملة من المبيد وجود عالقة طردية بين 
الالزم لهالك نصف العدد من عذارى كال تركيز قيم ال  )٢-٤( الملحق االحصائي ، هذا وبين

  النوعين.
ملغم/لتر  ٥٠بتركيز  Alpha-cypermethrinان مبيد  Vulule et al.(1994) بين   

تعريض عـذارى  ان وساعة . ٢٤بعد  An.gambiae% لعذارى ٥٠سبب نسبة هالك بلغت 
Cx.quinquefasciatus   لمبيدFenthion  هكتار سبب هـالك بلغـت   ملغم ١٠٠بتركيز/

٩٥.٨ %Baruah, 2004)(   وجـد .Ansari et al. (2004)   ان مبيـدPrimiphos-
methyl  ــز ــت   ٢٥٠بتركي ــالك بلغ ــبة ه ــبب نس ــار س ــذارى ٩٣.٣ملغم/هكت % لع

Cx.quinquefasciatus  ان مبيـد ٢٠٠٧ساعة من المعاملـة . بينـت علـي (    ٢٤بعد ( 
% ١٠٠مل سـببت هـالك   ١٠٠غرام/ ٠.١٥بتركيز  Lambdacyhlothrin البايروثرويدي

 نتيجة تسمممسبب صدمة عصبية  يعمل بالمالمسة المذكور لمبيدا ان  . Cx.pipiensلعذارى 
  . )Grieco et al.,2007( وبالتالي يؤدي الى هالك العذارى االعصاب المحيطة

92
.22

86
.66

74
.44

69
.99

89
.99

83
.33

69
.77

64
.44

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

ط١ ط٢ ط٣ ط٤

االطوار الیرقیة

الك  
لھ?

ة ل
وی?

لمئ
ة ا

سب
الن

An.pulcharrhimus
Cx.quinuefasciatus



 

٥٢  

في   Alpha-cypermethrinمبيد التراكيز مختلفة من  تداخل ) تاثير ١١ - ٤جدول ( 
  An.pulcharrhiums و Cx.quinquefasciatus دور العذراء لبعوضتي

كیز االتر
  مل/لتر

  النسبة المئویة للھالك 
Cx.quinquefasciatus  An.pulcharrhiums  

  ساعة  نصف ساعة  ساعة  نصف ساعة
٤٦.٦٦  ٤٠.٠٠  ٤٣.٣٣  ٣٣.٣٣  ٠.١  
٦٠.٠٠  ٥٣,٣٣  ٦٠.٠٠  ٥٠.٠٠  ٠.٣  
٧٣.٣٣  ٧٠.٠٠  ٧٠.٠٠  ٦٠.٠٠  ٠.٥  

Control ٠  ٠  ٠  ٠  

حول تأثير تداخل تراكيز المبيد والمدة الزمنية فـي   ٠.٠٥تحت مستوى معنوية  L.S.Dقيمة 
        .  ٥.١١=  كليهما هالك عذارى النوعين نسب

  تأثير المبيد في البالغات :    ٤-٦-٤
نسـب   فـي  Alpha-cypermethrin المبيد) تأثير  ١٢  - ٤لجدول ( يتضح من ا  

 والتـي بلغـت    Cx.quinquefasciatusو  An.pulcharrhiumsبالغات بعوضـتي   هالك
زدادت وا،  علـى التـوالي   كليهمـا  ينالنـوع  مل/لتر ٠.١ % عند التركيز٧٠% و٧٣.٣٣

كيـز  ابـين التر اتخذت العالقة و ،وللنوعين المذكورين  مل/لتر ٠.٥التركيز  % في١٠٠الى
فضال عن  ،مع البالغات  المعلق الفطري  عند استعمالمنحى مشابها لماحصل الهالك  ونسب

ت نتـائج  اكـد و . LC90و  LC50قـيم  )٢-٤بين الملحق ( .) ٧-٤حساسية االطوار شكل (
ان مبيـد   Rozendal )١٩٨٩(  اشـار  .التحليل االحصائي معنوية الفروقات بين المعامالت

Alpha-cypermethrin  لبالغات  ٩٠ ملغم/لتر سبب نسبة هالك بلغت ٢.٨بتركيز %Ae. 
aegypti بعد مرور ساعة . ان تعريض بالغات An. pulcharrhimus  وAn.stephensi 

 ,Sorkinساعة  ٢٤بعد % ١٠٠% ادى الى هالكها بنسبة ٠.٢٥ بتركيز Permthrinلمبيد 
% ٨٠.٤٣بلغـت   An.gambiaeان نسبة هالك بالغات  Vulule (1994). وجد ) (1991

 Bansal etملغم/لتـر . حصـل    ٥٠ كيزبتر قيد البحث لمبيدلساعة عند تعريضها  ٢٤بعد 
al.(2005)   على نسبة قتل لبالغـاتAn.stephensi  وCx.quinquefasciatus   بلغـت

ملغم/لتر بعد مرور ساعة من المعاملة  ٠.٠٠٠٥% عند تعريضها للمبيد المذكور بتركيز ١٠٠
قل االوامر العصبية في الجهاز العصبي للحشرة عـن  ن المبيدات البايروثرويدية تؤثر في . ان

وتؤثر عل جهـد الغشـاء فـي     Sodium Chanaelsطريق التداخل مع قنوات الصوديوم 
العصبية مما يؤدي الى موت الحشرات المعاملـة   الوصلةالعصبية في مناطق ما قبل  المحاور

  ) .  ٢٠٠٦بهذه المواد ( العادل ، 



 

٥٣  

في  Alpha-cypermethrin تراكيز مختلفة من المبيد تداخل ) تأثير ١٢ - ٤جدول ( 
  An.pulcharrhiumsو  Cx.quinquefasciatusبالغات بعوضتي 

  

كيز االتر
  مل/لتر

  ة المئوية للهالك النسب
Cx.quinquefasciatus  An.pulcharrhiums  

  ساعة  نصف ساعة  ساعة  نصف ساعة
٧٣.٣٣  ٦٦.٦٦  ٧٠.٠٠  ٦٠.٠٠  ٠.١  
٩٠.٠٠  ٨٠.٠٠  ٨٣.٣٣  ٧٣.٣٣  ٠.٣  
١٠٠  ٩٠.٠٠  ١٠٠  ٨٦.٦٦  ٠.٥  

Control ٠  ٠  ٠  ٠  
ة الزمنية فـي  حول تأثير تداخل تراكيز المبيد والمد ٠.٠٥تحت مستوى معنوية  L.S.Dقيمة 

  .  ٥.٩٣=  كليهما نسب هالك عذارى النوعين
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  An.pulcharrhimus و Cx.quinquefasciatus) حساسية بالغات النوعين  ٧ -  ٤شكل ( 
  Alpha-cypermethrinللمبيد 
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٥٤  

ــاثير مــنظم النمــو    ٧-٤ ــف ادوار حيــاة بعوضــتي    Dimlinت  فــي مختل
Cx.quinquefasciatus   وAn.pulcharrhimus   

  تأثير منظم النمو في البيوض :  ١-٧-٤ 
) تأثير تراكيز مختلفة من منظم النمو في نسب هالك بيوض  ١٣ - ٤يبين الجدول (   

  -% ٦٠انحصـرت بـين  اذ  Cx.quinquefasciatusو  An.pulcharrhiumsبعوضتي 
% ٥٦رت بين بينما انحص جزء بالمليون )100 و ٢٥( كيزالترفي النوع االول  ول% ٩٥.٣٣

واكد التحليـل ااالحصـائي معنويـة     . % في النوع الثاني وللتراكيز سابقة الذكر ٩٤.٦٦ -
لكـال   ٢٣.٩٤و  ٢٠.٩٧ اذ كانـت  LC50م  قي ) ٢-٤يبين الملحق( الفروقات في النتائج . 
ادى  Dimlinان منظم النمو الى  Sutherland et al. (1967) اشارالنوعين على التوالي. 

 Miura et al. (1976) بينما ذكـر % . ٥٨الى   Ae.aegypti نسبة فقس بيض الى خفض
ال يؤثر على البيض ، حيث يسمح للبيض ان يفقس بصورة  المذكوربان مثبط تكوين الكايتين 

 Grosscurt (1978)الطور اليرقي االول . أوضـح  وصولها اليرقات عند  تموتطبيعية ثم 
يؤثر في الجنين داخل البيضة فيؤدي الى فشـل تكـوين    ليهالمشار ااان مثبط تكوين الكايتين 

لية للجنين وتجعله غير ضالكيوتكل وبذلك يؤدي الى ضعف الهيكل الخارجي واالرتباطات الع
  .مقاومة ضغط الدم العالي الذي يحتاجه عند الخروج من البيضة ىقادر عل
ابـة المنزليـة   يمنع فقس بيض الذب Alsystinان منظم النمو  Chang (1979)وجد   

M.domestica  ــز ــد تركيـ ــيض  ١٠عنـ ــريض بـ ــايكروغرام/لتر . وان تعـ مـ
Cx.quinquefasciatus  لمثبط تكوين الكايتينSIR 8514  فانه قلل نسبة فقس البيض الى

حصول تشوهات غير طبيعية في البيض الفاقس فكان عمله كعمل مبيـدات  عن  % فضالً ٤٠
ان منظم النمو . Young et al ) ١٩٨٧وجد ( . ( Miura and takashi , 1979)البيض 

، وعنـد فحـص البـيض     Delia radicumالمذكور قلل بشكل معنوي فقس البيض لحشرة 
جنحة كانت ملسـاء هالميـة الملمـس    األكان قد تطور فيه الجنين وان المعامل غير الفاقس 

يرة من الفقس. ان ان اليرقات الفاقسة تموت بعد مدة قصكما ويموت اخر االمر داخل القشرة 
بمثبطات تخليق الكايتين ادى  Cx. molestusو  Cx. quinquefasciatus معاملة بيوض 

(  الى ظهور تأثيرات مورفولوجية اهمها فشل االنسالخ وظهور يرقات متقزمة ذات لون داكن
) بان مثبطات تخليق الكايتين تثـبط تكـوين   ٢٠٠٠حجازي ( .وهذا ما اكده)١٩٩٩العيسى ،

رقة كاملة وهي احدى االعـراض االكثـر   يتين في الجنين ويموت داخل قشرة البيضة كالكاي
ان مثبط  Kewka et al. (2009)أضاف وشيوعاً التي تنتج عن المعاملة السطحية للبيضة . 

و  Cx.quinquefasciatusادى الى خفـض نسـبة فقـس بـيض      Dimlinتكوين الكايتين 
Ae.aegypti  غم/لتر٠.٠٠٦٢٥% عند التركيز ١٠٠الى.     



 

٥٥  

في بيوض  Dimlinتراكيز مختلفة من منظم النمو  تداخل ) تأثير١٣  - ٤جدول ( 
  An. pulcharrhimus و Cx.quinquefasciatus بعوضتي 

زء ج التراكيز
  بالمليون

  النسبة المئوية للهالك 
Cx.quinquefasciatus An. pulcharrhimus 

٢٥  56.00 60.00 
٥٠  66.00 70.00 
٧٥  81.33 84.00 
١٠٠  94.66 95.33 

Control 0.00 0.00 
حول تأثير تداخل تراكيز منظم النمو في نسب هالك  ٠.٠٥تحت مستوى معنوية  L.S.Dقيمة 

  .  ٤.٠٠٩=  كليهما بيوض النوعين
  
  تأثير منظم النمو في االطوار اليرقية االربعة :  ٢-٧-٤

ـ انحصرت معدالت هالك يرقات الطـور االول ل    و  An.pulcharrhiums يتبعوض
Cx.quinquefasciatus كليهمـا  % النوعين٩٦.٦٦ -% ٦٠% و ١٠٠ -% ٦٦.٦٦بين 

وبما يـدل ان   ) ،١٤- ٤بالمليون  جدول ( جزء  ) ١٠٠و ٢٥( كيزاعند الترعلى التوالي و
منحى بين التراكيز ونسب الهالك  العالقة كما اتخذت النوع االول اكثر تاثرا من النوع الثاني،

فضال عن حساسية االطوار  ، عند استعمال معلق الفطر مع االطوار اليرقية شابها لما حصلم
. وقد دعمت هذه النتائج احصائياً من خالل الفروقات المعنوية بين المعـامالت  ، )٨-٤شكل (

  .لمنظم النمو في اليرقات LC90و  LC50 قيم ) ٢-٤بين الملحق( 
لمثبط  Cx.pipiens fatigansض يرقات ان تعري . Sharma et al) ١٩٧٩وجد (  

 ٨٠ادى الى هالكها بنسب انحصرت بين جزء بالمليون  0.5بتركيز  Dimlinتكوين الكايتين 
-Acان مـنظم النمـو    Mulla et al. (1989) كـد ا % بعد مرور أربعة أيـام.  ١٠٠ –

% ليرقـات الطـور الرابـع    ٩٠سبب نسبة هالك  جزء بالمليون0.5–1بتركيز  2911898
 Mohsen and Mehdi (1989). ذكر  Ae.aegyptiو  Cx.quinquefasciatusبعوض ل

 0.5بتركيـز   Alsystinلمثبط تكوين الكايتين  Cx.quinquefasciatusان تعريض يرقات 
ان مـنظم    . Mulla et al) ١٩٩٥ذكر ( % .٧١.٤سبب نسبة هالك قدرها  جزء بالمليون

% ليرقات  ٩٠- ٨٠ب نسبة هالك انحصرت بين لتر سب /غم  ٠.٠٥بتركيز  Dimlin النمو 
بـين السـامرائي     ايـام .  ٨- ٧خـالل   Cx. quinquefasciatusالطور الرابع لبعوض 



 

٥٦  

 بمـنظم النمـو    Cx.pipiens) عند معاملة العمر اليرقي الثاني والثالث لبعـوض  ١٩٩٦(
Applaudمن العمر اليرقي الثالث  تأثرا فان العمر اليرقي الثاني كان اكثر.  

االطوار اليرقية فقد أتفقت نتائج الدراسة الحالية مع ما حصل  حساسيةأما بخصوص    
و  Cx.quinquefasciatus) بـان يرقـات الطـور االول لبعـوض     ١٩٩٩عليه العيسى( 

molestus.Cx  من يرقات الطور الرابع لمثبط تكوين الكايتين  حساسيةاكثرMatch  وجـد .
Batera et al. (2005)  ض يرقات الطور الثالث لبعوضتي عندما عرAn. stephensi  و
Cx.quinquefasciatus  لمنظم النموTriflumuron  أدى الى  جزء بالمليون  0.02بتركيز

كانت اكثر تأثرا   النوع االول واضاف بان يرقات الطور الثالث لبعوض %١٠٠هالكها بنسبة 
كانـت   LC50عتمـاد علـى قيمـة    باال  النوع الثاني من يرقات Triflumuronبمنظم النمو 

يعـود    ،جزء بـالمليون للكيـولكس    ٠.٠٠٠٣جزء بالمليون ليرقات االنوفلس و  ٠.٠٠٠١
السبب في ارتفاع الهالك في المراحل االولى لالطوار اليرقية الى ان منظم النمو عمل علـى  

ت ( الذي تنخفض كفاءته مع تقدم عمر اليرقا Ecdyson hormoneتثبيط هرمون االنسالخ 
   .) ٢٠٠٨الطائي ، 
أدى الى هالك يرقات  Dimlinأن مثبط تخليق الكايتين  Cetin et al. (2006)ذكر   

Cx.pipiens  يعود السبب في هالك اليرقات في عدة قد  .بعد مرور خمسة ايام %١٠٠بنسبة
أخذه الى  أوايام الى ان فعل منظم النمو يكون أقوى كلما مرت فترة أطول لتعرض اليرقة اليه 

  . )٢٠٠٩( االمارة ،  الفترة الكافية للوصول الى المكان الحساس في انسجة الحشرة 
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ي االطوار ف Dimlinتراكيز مختلفة من منظم النمو  تداخل ) تأثير 4١  - ٤جدول ( 
  An.pulcharrhimus وCx.quinquefasciatus  بعوضتي و ل  اليرقية االربعة

  الطور
كیز االتر

جزء 
  الملیونب

  في (ساعة) النسبة المئویة للھالك
Cx.quinquefasciatus An.pulcharrhimus 

١٢٠  ٧٢  ٢٤  ١٢٠  ٧٢  ٢٤  

  االول

25 13.33 56.66 60 16.66 50.00 66.66 
50 16.66 70 76.66 20.00 60.00 80 
75 23.33 76.66 86.66 30.00 80.00 90 

100 36.66 83.33 96.66 40.00 90.00 100 
Control 0 0 0 0 0 0 

  الثاني

25 10.00 30.00 60.00 13.333 40.00 63.33 
50 16.66 46.66 70.00 20.00 50.00 70 
75 20.00 60.00 80.00 26.66 70.00 83.33 

100 33.33 76.66 90.00 33.33 80.00 96.66 
Control 0 0 0 0 0 0 

  الثالث

25 10 30 50 13.33 33.33 50.00 
50 13.33 40 60 16.66 43.33 66.66 
75 16.66 56.66 76.66 20.00 60.00 80.00 

100 23.33 66.66 86.66 26.66 70.00 90.00 
Control 0 0 0 0 0 0 

  الرابع

25 10 20 46.66 10.00 20.00 50.00 
50 10 30 56.66 13.33 30.00 60.00 
75 13.33 36.66 70 16.66 40.00 73.33 

100 23.33 46.66 83.33 23.33 50.00 86.66 
Control 0 0 0 0 0 0 

     
حول تأثير تداخل تراكيز منظم النمو والمدة الزمنية  ٠.٠٥تحت مستوى معنوية  L.S.Dيمة ق

  .  ٤.٣١١= كليهما  وعين للنفي نسب هالك االطوار اليرقية االربعة 
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= الطور اليرقي االول ،  ١ط Dimlin ار اليرقية االربعة لمنظم النمو) حساسية االطو 8 - ٤شكل ( 
  = الطور اليرقي الرابع . ٤= الطور اليرقي الثالث ، ط ٣= الطور اليرقي الثاني ، ط ٢ط

  
  تأثير منظم النمو في دور العذراء :  ٣-7– ٤

و  An.pulcharrhimus بعوضتيان نسب هالك عذارى )  ١٥ - ٤الجدول (  يبين
Cx.quinquefasciatus جزء بـالمليون تراوحـت بـين    ١٠٠و  ٢٥ (بالتراكيز المعاملة (

% في النوع الثاني ٦٦.٦٦ -% ٣٠% في النوع االول بينما انحصرت بين ٧٠-% ٣٦.٦٦
النوع االول اكثر تاثرا من النوع الثاني عالوة على  عذارى وبما يدل ان .وللتراكيز انفة الذكر

نسب الهالك والتراكيز المستعملة من منظم النمو واسـندت النتـائج   وجود عالقة طردية بين 
مـن  قيم التركيز الالزم لهالك نصف العـدد   )٢  - ٤ق ( ـبين ملحو بالتحليل االحصائي ،
منظم نمـو علـى    ١٤فعالية عند تقويم  Mulla et al.(1974). وجد  عذارى كال النوعين

ركبات ثبطت بصـورة كاملـة بـزوغ    ان معظم هذه الم Cx.quinquefasciatusعذارى 
% عنـد  ٢١ Ae.aegyptiعـذارى  . وبلغت نسبة هـالك   ppm 0.1البالغات عند التركيز 

) .  Nickle , 1979ملغم/لتـر (   ٠.٠٠١بتركيـز   Dimlinتعريضها لمثبط تخليق الكايتين 
 Musca الوجـه  ذبابـة  ان معاملة عذارى Hall and Foehes (1980) Hall andوجد 

autumnalis  الكايتين بمثبط تكوينCGA-72662  مايكروغرام/لتر ادى الى ٥٠بتركيز %
ان عدم بزوغ البالغات من العذارى المعاملة بمثـبط تخليـق    واضاف% ١٠٠هالكها بنسبة 

قد يعود الى حساسية دور العذراء الشديدة وذلك لعدم اكتمال تصلب جدار  المشار اليه الكايتين
يوم واحد فيؤدي ذلك الى نفاذ كيمات كبيرة من المـنظم الـى    جسمها اذا عوملت وهي بعمر
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أو انها تكمل تطورهـا وتخـرج    اءداخلها فيؤثر في تطورها ومن ثم عدم اكمالها لدور العذر
عند   . Mulla et al) ١٩٨٩اشار (  جزئياً حيث تلتصق اجزاء من جسمها بجدار العذراء .

 ٠.٠٠١بتركيـز   Ac-291898مـنظم النمـو   استعمالهم حقليا لعدد من منظمات النمو ان 
% ٨٥بنسـبة   Cx. tarsalis ايكر ادى الى تثبـيط بـزوغ بالغـات    /مادة فعالة  ٠.٠٠٥و
على نسبة قتـل لعـذارى بعـوض     Batera et al.(2005). حصل  % على التوالي١٠٠و

Culex  عند تعريضها لمثبط تكوين الكايتين ١٠٠بلغت %Triflumorun  جزء  0.5بتركيز
 Matchلمثبط تكـوين الكـايتين    Cx.quinquefasciatusوان تعريض عذارى  . مليونبال

 Kweka etذكر % . ١٠٠فان نسبة تثبيط بزوغ البالغات بلغت  /لترمايكروغرام  ١٦بتركيز 
al. (2009)  ان معاملة عذارىAn.gambiae    لمثبط تخليـق الكـايتينDimlin    بتركيـز

  % . ٩٦بنسبة غرام/لتر ادى الى هالكها  ٠.٠٠٢٥
  

في دور العذراء   Dimlinتراكيز مختلفة من منظم النمو  تداخل ) تأثير ١٥ - ٤جدول ( 
  An.pulcharrhimusو  Cx.quinquefasciatusلبعوضتي 

كيز االتر
جزء 
  بالمليون

  ( ساعة)النسبة المئوية للهالك
Cx.quinquefasciatus An.pulcharrhimus 

٧٢  ٤٨  ٢٤  ٧٢  ٤٨  ٢٤  
25 13.33 20.00 30.00 16.66 23.33 36.66 
50 16.66 33.33 43.33 16.66 33.33 50.00 
75 20.00 40.00 53.33 23.33 40.00 60.00 
100 23.33 50.00 66.66 30.00 53.33 70.00 

Control 0 0 0 0 0 0 
في والمدة الزمنية تراكيز بين التداخل للحول تأثير  ٠.٠٥تحت مستوى معنوية  L.S.Dقيمة 

                               .  ٣.٣١=  كليهما النوعين نسب هالك عذارى
  
  تأثير منظم النمو في البالغات :   ٤-٧ -٤

) عدم وجود أي تأثير للتراكيز المختلفة لمـنظم النمـو    ١٦  - ٤يوضح الجدول ( 
Dimlin    في بالغات بعوضـتيAn.pulcharrhimus  وCx.quinquefasciatus يـث ح 

بـالمليون    جزء١٠٠ التركيز عند كال النوعين واناث % لذكور٣.٣٣اعلى نسبة هالك  تبلغ
ان أظهرت النتائج عدم وجود فروق معنويـة بـين المعـامالت.    كما ساعة  ١٦٨بعد مرور 



 

٦٠  

وينحصـر تأثيرهـا علـى النمـو والتطـور       للبالغات منظمات النمو الحشرية قليلة السمية
(Thomas and Bathanger , 1972).) ١٩٧٦اكد(  Miura et al .  معاملة بالغـات  ان

ادى الى منع فقـس  وانما  هاهالك يسبب ال  TH-6040الذبابة المنزلية بمثبط تكوين الكايتين 
ان استعمال مثـبط     Weaver and Begle) ١٩٨٢واضاف ( .االناث البيض الذي تضعه

لمنزلية ادى الى انخفاض حاد في كطعوم في معاملة بالغات الذبابة ا Baysir تكوين الكايتين  
بمثـبط   Cx. quinquefasciatusنسبة فقس البيض الذي تضعه االناث. ان معاملة  بالغات 

) .  Fournet،١٩٩٣لتر لم يسبب أي هالك (  /غرام ٠.٠٥بتركيز  Dimlinتكوين الكايتين 
البنائي لجدار ) الى ان منظمات النمو الحشرية تعمل على تغير التركيب ١٩٩٩اشار العيسى (

رة الحشـرة علـى   الجسم وحصول نقص في النشاطات الوظيفية له حيث تعمل على تقليل قد
المشي والطيران فضال عن تاثيرها في نضج وتطور المبايض ومن ثم انتـاج بـيض غيـر    

و  An.stephensiبان بالغات  Da-Silve et al. (2004) هذكر خصب، وهذا يتفق مع ما
Cx.quinquefasciatus  لمثبط تكوين الكايتين  تعريضها عند تهلكالTriflumuron  ولكن

عه ضالنشاطات الوظيفية وقلة التغذية وبالتالي اختزال عدد البيض الذي ت في نقص لها يحدث
بمثبط تكوين  Ae.aegypti ان معاملة بالغات Martin et al. (2008 ( اكداالناث المعاملة . 

% ١٠ملغم/لتر فان اعلى نسبة للهالك بلغت  ٠.٩ – ٠.٧بتركيز  Teflubenzuronالكايتين 
  Yakab and Yan (2009)واضـاف .  الدم ىتغذية البالغات علمن  ساعة  ٢٤بعد مرور 

اي  يسببلم  Dimlinبمثبط تكوين الكايتين  M.domesticaان معاملة بالغات الذبابة المنزلية 
  .أيام من المعاملة  ٧بعد هالك 



 

٦١  

  An. pulcharrhimusو  Cx.quinquefasciatus  تراكيز مختلفة من منظم النمو في ذكور واناث بعوضتي تداخل أثير) ت ١٦ - ٤جدول ( 

  التراكيز
جزء 
  بالمليون

  النسبة المئوية للهالك في ( ساعة )
Cx.quinquefasciatus  An. pulcharrhimus 

١٦٨  ١٢٠  ٧٢  ٢٤  ١٦٨  ١٢٠  ٧٢  ٢٤  
  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور  ناثا  ذكور  اناث  ذكور  اناث  ذكور

٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٢٥  
50  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  
٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٧٥  0.00  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  
٣.٣٣  ٣.٣٣  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٣.٣٣  ٣.٣٣  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ٠.٠٠  ١٠٠  

Control ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٠  
  

  .   ٠.٠٠=  كليهما اث النوعينللتداخل بين التراكيز والمدة الزمنية لذكور وان ٠.٠٥تحت مستوى معنوية  L.S.Dقيمة 



 

٦٢  

  :  في نمو الفطر المبيدات الحشريةتاثير   ٨-٤
-Alphaوالمبيـد الحشـري    Dimlin) تـأثير مـنظم النمـو    ٩– ٤نتائج الشكل ( توضح

cypermethrin في نمو الفطرL. lundbergii  ) على الوسط الزرعـيEmerson Ypps 
agar (   ) للمبيدين على التـوالي . وأيـد    ٢٧و  ٣١.٠٧اذ بلغت النسبة المئوية للتثبيط %(

 Mohamed etذكر  التحليل االحصائي عدم وجود فرق معنوي بين المعامالت والسيطرة .
al. (1987)  بان المبيدات البيروثرويدية مثلPyrthrin  وpermethrin  وResemethrin 

مختلف مراحـل  كانت غير مثبطة ل Methoprenو   Dimlinالنمو الحشرية مثل  نظماتوم
  permethrinان المبيد  .Silva et al) ١٩٩٣(  بينما وجد . M. anisopliaeتطور الفطر  
 ( اكد.  وNomuraea rileyiكانا اكثر تاثيرا على تكوين ابواغ الفطر   Dimlinومنظم النمو

(1999  Kulkarni   ان هناك سمية عالية لمبيديcarbendazim   وMancozeb  علـى 
و  chlorpyrifosان مبيــدات  Rachappa et al. (2007). اشــار ذكورالفطــر المــ
Malathion   ــر ــو الفط ــا نم ــد ثبط ــى  M.anisopliaeق ان  %  .٥٨.١و % ٦٩.٢ال

% ٢٤.٥٧بنسبة ( B.bassianaثبطا نمو الفطر  Dimlinومنظم النمو  Flashالكيميائي المبيد
أثير المبيدات في نمو الفطريـات  د يعود تق .)٢٠٠٩( االمارة ، % ) على التوالي ٥٢.١١و 

الى تاثيرها في عملية التنفس ، وقد تعود قدرة الفطر على النمو في اوسـاط حاويـة علـى    
المبيدات الى قدرته على تحطيم المبيدات الى مركبات اقل سمية او قدرته على تحمل تراكيـز  

  ) Gottel and Jaronki , 1997معينة من المبيدات (
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  L.lundbergiiفي نمو الفطر  الحشرية ) تأثير المبيدات ٩  - ٤شكل ( 
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٦٣  

  في نمو البكتريا :  الحشرية تأثير المبيدات ٩– ٤
-Alphوالمبيـد الكيميـائي    Dimlin) تأثير منتظم النمو   ١٠ - ٤يوضح الشكل (    

acypermethrin  في نمو البكتريا على الوسط الزرعيNutrient agar  اذ تبين ان المبيد ،
عدل عدد االبواغ في معاملة هذا كان له تأثير ايجابي،اذ نشط نمو البكتريا حيث بلغ مالمذكور 

لنمو البكتريا  اًتثبيط Dimlinبوغ/مل ، بينما اظهرت معاملة منظم النمو  ١٠٧×  ١٢١المبيد 
بوغ/مل . وايد التحليل االحصائي وجود فروق معنوية  ١٠٧×  ١٣اذ بلغ معدل عدد االبواغ 
بط تخليـق الكـايتين   بان مث Booth and Ferrell (1977)وجد  بين المعامالت والسيطرة .

Dimlin  ال يسبب أي تأثير سلبي على البكترياsp. .Pseudomonas بينما ذكرBerber et 
al. (2004)   ان المبيد الكيميائيMethiocarb  قد ثبط تكوين االبواغ للبكتريا قيد الدراسة، 

 لـى  ال يسببان أي تأثير سـلبي ع  Chlorpyriphosو   Nimdecidineالمبيدين  انفي حين 
االمـارة   . وجـد  B.thuringiensis (Blaszak and Nowak , 2006)البكتريـا  نمـو  

 لم تؤثر في نمو البكتريا Alpha-cypermethrin) بان المبيدات البايروثرويدية مثل ٢٠٠٩(
بوغ/مل ، بينما كان مـنظم النمـو    ١٠٧×  ١٦٨.٣٠حيث بلغ معدل عدد االبواغ  قيد البحث
Dimlin مثبطاً لنموها.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

) تأثير المبيدات الحشرية في معدل عدد االبواغ للبكتريا  ١٠  - ٤كل ( ش
B.thuringiensis  

      
  

13

121
113.33

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130

Dimlin Alphacypernthrin control 

المبیدات

١٠
 ×

غ 
بوا

اال
دد 

 ع
دل

مع
٧ 

L.S.D = 6.30  



 

٦٤  

و  Cx.quinquefasciatusلمختلف أدوار حياة بعوضتي  LC90و  LC50) قيم ١ملحق (
An.pulcharrhimus  

نوع االختبار 
  LC50  LC90  Slop  الدور  الحیوي

Cx.qui An.pul  Cx.qui An.pul  Cx.qui An.pul  

  معلق الفطر

  ٠.٢  ٠.٣  -  -  ١٠٥.١×٣  ١٠٥.٦×  ٣  البیضة
  ٠.٤  ٠.٥  ١٠٦×٣  ١٠٦.٥×٣  ١٠٤×٣  ١٠٤.٥×٣  الیرقة
  ٠.٤  ٠.٥  ١٠٦.٣×٣  ١٠٦.٦×٣  ١٠٥×٣  ١٠٥.٥×٣  
  ٠.٦  ٠.٥  ١٠٦.٦×٣  ١٠٧×٣  ١٠٥.٩×٣  ١٠٦×٣  
  ٠.٥  ٠.٧  ١٠٧.١×٣  ١٠٧.٢×٣  ١٠٦.١×٣  ١٠٦.٤×٣  

  ١.٠١  ١.٣  -  -  ١٠٧×٣  ١٠٧.٥×٣  العذراء 

  ٠.٤  ٠.٦  ١٠٦.٠١×٣  ١٠٧.٠٢×٣  ١٠٤.٣×٣  ١٠٤.٥×٣  ذكور  البالغ 
  ٠.٥  ٠.٦  ١٠٦.٧×٣  ١٠٧.١١×٣  ١٠٤.٧×٣  ١٠٤.٩×٣  اناث

نواتج االیض 
  الیرقة   الثانویة 

٢.٣  ٢.١  ٦٣.٨١  ٧٦.٦٥  ١٨.٣٨  ١٩.٠١  
١.٧  ١.٦  ٩٢.٢٧  ١٠٠.٣٥  ١٩.٢  ١٩.٥٩  
١.٧  ١.٤  ١٠٣.٤  ١٢٥.٩٥  ٢٢.٩٠  ٢٤.٢٢  
١.٨  ١.٦  ١١٠.٠٢  ١٢٦.٩٥  ٢٨.٨١  ٣٢.٥٩  

  معلق البكتریا 

  -  -  -  -  -  -  البیضة 

  الیرقة

٠.٠٣  ٠.٣  ١٠٤.٣×٢  ١٠٤.٦×٢  ١٠٣.١×٢  ١٠٣.٤×٢  
٠.٣  ٠.٣٧  ١٠٥.٠٢×٢  ١٠٥.٣×٢  ١٠٣.٣×٢  ١٠٣.٦×٢  
٠.٣٢  ٠.٣٩  ١٠٥.٥×٢  ١٠٥.٦×٢  ١٠٣.٧×٢  ١٠٤.٢×٢  
٠.٣٢  ٠.٤  ١٠٥.٧×٢  ١٠٦×٢  ١٠٤.١×٢  ١٠٤.٦×٢  

  -  -  -  -  -  -  العذراء 

  -  -  -  -  -  -  ذكور  البالغ
  -  -  -  -  -  -  اناث

نواتج االیض 
الثانویة الخام 

  للبكتریا  

  الیرقة 
  

١.١  ١.٦  ٦٣.٩  ٨٢.٧٦  ١٦.٠٧  ١٧.٦٦  
١.٤  ١.٧  ٨١.٥٩  ٩١.٠٣  ١٨.٤٧  ١٨.٩٦  
١.٤  ١.٧  ٩٩.٦٨  ١٢٣.٥٧  ١٩.٥٣  ١٩.٨٤  
١.٥  ١.٩  ١١٢.٧٦  ١٢٥.٠٩  ٢٠.٦٨  ٢٢.٠٢  

  المبيد

  ١.٩  ١.٩  -  -  ٠.٠٧  ٠.٠٧٤  البيوض 

  اليرقات 

٠.٣  ٢.١  ٠.١٩٢  ٠.٢٢  ٠.٠٤٤  ٠.٠٤٨  
٠.٣  ١.٣  ٠.٣  ٠.٤٠  ٠.٠٤٨  ٠.٠٥  
١.١  ١.٤  ٠.٥٨  ٠.٧٤  ٠.٠٦١  ٠.٠٧٢  
١.٣  ٢.١  ٠.٧٢  ٠.٨١  ٠.٠٧٠  ٠.١٠٣  

 
  
  
  
  
  



 

٦٥  

لمختلف أدوار حياة بعوضتي  LC90و  LC50) قيم ٢ملحق (
Cx.quinquefasciatus   وAn.pulchaeehimus  

نوع االختبار 
  LC50  LC90  Slop  الدور  الحیوي

    Cx.qui An. pul  Cx.qui An.pul  Cx.qui An.pul  

  ٠.٩  ٠.٩٨  -  -  ٠.١٣  ٠.١٥  العذارى   المبید 
  ٠.٣  ١.٥  ٠.٢٥  ١.٦٩  ٠.٠٥٢١  ٠.١  البالغات 

  منظم النمو 

  ١.٤  ١.٩  -  -  ٢٠.٩٧  ٢٣.٩٤  البیضة 

  الیرقات 

١.٨  ٢.١  ٦٣.٨١  ٨١.٢١  ١٨.٣٨  ٢٠.٣٢  
١.٦  ٢.٣  ٨٨.٦٢  ١٠١.٨٧  ١٩.٨٢  ٢٨.١  
١.٩  ٢.٣  ١٠٠.٥  ١١٥.٢٨  ٢٦.٩١  ٣١.٠  
١.٩  ٢.٤  ١١٨.٩٩  ١٢٦.٩٥  ٢٨.٢٦  ٣٢.٥٩  

  ١.٤  ١.٤٩  -  -  ٤٦.٨١  ٦٠.٢٦  العذارى 

  -  -  -  -  -  -  ذكور   البالغ
  -  -  -  -  -  -  اناث 

  
  

  



 

 ٦٦

  االستنتاجات :  
يصيب يرقات البعوض بصـورة طبيعيـة فـي البيئـات      L.lundbergiiالفطر ان  .١

  ة . ـالمائي
اثرت تراكيز المعلق الفطري ونواتج االيض الثانوية الخام تأثيراً واضحاً في مختلف  .٢

ولكن بصورة متباينة  An.pulcharrhimusو  Cx.quinquefasciatusادوار حياة 
، بينما هلكت اليرقات والبالغات بنسـبة   لعذارى مقاومة ملحوظةفقد ابدت البيوض وا

 . اال ان تأثيرها كان اكثر في النوع الثاني  ، كبرا

 المبيدات المنتخبة . الحاوية على مقدرة الفطر والبكتريا على النمو في االوساط  .٣

عذارى لالبيوض وا في تراكيز المعلق البكتيري ونواتج االيض الثانوية الخام لم تؤثر  .٤
 . يرقات النوعين اعاله  في ها واضحاتأثيركان  بينما ،  والبالغات

فـي مختلـف ادوار حيـاة     في احـداث اعلـى نسـب قتـل     المبيد الكيميائيتفوق  .٥
Cx.quinqufasciatus  وAn.pulcharrhimus  ،   بينما كان تأثير مـنظم النمـو

  .متباينا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٦٧

  
  التوصيات :

الحيويـة   المقاومـة في  وتقدير امكانية استعماله الفطر اجراء دراسات تفصيلية على .١
  للبعوض . 

 محاولة دراسة عزل واستخالص عوامل السيطرة الحيوية التي ينتجها الفطر . .٢

معرفـة   السـيما و   L. lundbergiiاجراء بحوث مستفيضة لتطوير فعالية الفطـر  .٣
في التجارب الحقليـة فضـال عـن امكانيـة       روف البيئية وتاثيرها في استعمالهظال

 . الطبية  استعمال الفطر على انواع اخرى من الحشرات

عزل انواع اخرى من الفطريات الممرضة ليرقات البعوض المصابة طبيعياً وتقويم   .٤
 امراضيتها . 

اجراء تجارب حول استعمال مخاليط من عوامل المكافحة الكيمياوية ومنظم النمو في  .٥
  . ومفصلية االرجلواالقتصادية  على انواع اخرى من الحشرات الطبيةالسيطرة 
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  العربية : املصادر باللغة 
. الحشرات الطبية والبيطرية في العراق ، (القسم النظري)  ١٩٧٩.أبو الحب ، جليل كريم 
  صفحة .  ٤٥٠جامعة بغداد .  –. كلية الزراعة 

أبو الذهب ، مصطفى كما وحسين ، محمد الكشير وسيد أحمد القزاز وعالية عبـد البـاقي   
 صفحة .  ٧٥٠معارف . القاهرة . شعيب . علم البكتيرات . دار ال

ـ   ٢٠٠٩االمارة ، محمد صبري جبر .   ض. تأثير بعض عوامل المكافحة الحيوية فـي بع
 Trogoderma granarimاوجه حياتية حشرة خنفساء الحبوب الشعرية (الخابرا) 

(Everts)  . صفحة ١٠٧جامعة البصرة .  /رسالة ماجستير كلية الزراعة . 

. المكافحة البايولوجية لآلفات الزراعية . المكتبة االكاديمية .  ١٩٩٧. توفيق ، محمد فؤاد 
 صفحة .  ٧٥٧الدقي . القاهرة . 

واالتجاهات الحديثة في الجسم في الحشرات  ر. جدا ٢٠٠٠حجازي ، جمال الدين محمود . 
 .  ٢٤٢المكافحة . دار هبة النيل للنشر والتوزيع . القاهرة . ص

.  ٢٠٠٤د الوهاب ، أياد عبد القادر ونبيان ، ليلى عبـد الـرحيم .   خلف ، جنان مالك وعب
 Culex quinquefasciatusالمكافحة االحيائية والكيميائية ليرقات وبالغات البعوض 

Say )Diptera : Culicdae(   . ٢٢مختبرياً . مجلة البصرة للعلوم )٤٦) : ١ – 
٦٢   .  

ر المكافحة االحيائية في السـيطرة علـى   . تأثير بعض عناص ٢٠٠٢جاسم ، هناء كاظم . 
على بذور الرز . مجلة الزراعة  dominica Rihzoprtha ثاقبة الحبوب الصغرى 

 .  ٢٠٠٢) عدد خاص كانون الثاني . ٧العراقية . المجلد (

) ومبيـد  Cidal 50 Ec. دراسة مقارنـة لتـأثير مبيـد (    ٢٠٠٩جاسم ، غيداء عباس . 
Icounan ٨. مجلة القادسية لعلوم الطب البيطري المجلد ( على حياتية البعوض . (

 .  ٢العدد 

. حصر وتشخيص العوامل الحيوية في بيئة نخلة التمر  ٢٠٠٧الجبوري ، ابراهيم جدوع . 
واعتمادها لوضع برنامج ادارة متكاملة الفات النخيل في العراق . مجلة جامعة عدن 

 للعلوم الطبيعية والتطبيقية . 

. الحشـرات والعنكبوتيـات الطبيـة     ١٩٨٧جميل وامين ، عادل حسن .  جرجيس ، سالم
 صفحة . ٢٦٢ – ٢٥٥والبيطرية . كلية الزراعة والغابات . جامعة الموصل . 
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. المبيدات  ٢٠٠٢. و عواد ،هاشم  ابراهيم والجبوري ، أبراهيم جدوع داللي ، باسل كامل 
العراق . مطبعة العزة . بغداد  المسجلة والمستخدمة في الزراعة والصحة العامة في

 صفحة .  ٥٣٥

. تصميم وتحليل التجارب  ٢٠٠٠الراوي ، خاشع محمود وخلف اهللا ، عبد العزيز محمد . 
الزراعية . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . دار الكتب للطباعة والنشر . جامعة 

  صفحة. ٤٨٨الموصل . الطبعة الثانية 
. تاثير مستخلصات التربينات والقلويدات والفينوالت الوراق ٢٠٠٢راضي ، منذر حمزة. 

في االداء الحياتي للذبابة   Apocynaceae(Nerium oleander (L.)نبات الدفلة ( 
.  . اطروحة دكتوراه Bemisia tabaci (Homoptera : Aleyrodidae)البيضاء 

  .١١١ص جامعة بغداد.  /كلية العلوم
. التأثير التثبيطي لبعض الزيوت النباتية فـي   ٢٠٠٤كريم .  الربيعي ، علي عبد الحسين

المبيد البيروثرويدي كاراتي ضد خنفساء الحبوب الشعرية (الخابرا) . رسالة ماجستير 
 صفحة .  ٩٥جامعة الكوفة .  –. كلية الزراعة 

 . تأثيرات منظمات النمو الحشرية في االداء الحياتي لمـن  ٢٠٠٥الربيعي ، جواد كاظم . 
اطروحة  Scopoli Aphis fabae (Homoptera : Aphididae) الباقالء االسود

 جامعة بغداد .  –دكتوراه . كلية الزراعة 

. تأثير مبيد بايروثرويدي ومنظم نمو حشري وبعض  ٢٠٠٠الرهوي ، حسن محمد حسن . 
ــيم فـــــي بعـــــض ادوار البعـــــوض    مستخلصـــــات النـــ

(Diptera : Culicidae)  Culex pipiens L.   . رسالة ماجستير . كلية العلـوم .
 الجامعة المستنصرية . 

. المقاومة الحيوية لآلفات . دار الكتب للطباعة والنشـر ،   ١٩٩٢الزبيدي ، حمزة كاظم . 
 صفحة .  ٤٤٠الموصل . العراق . 

Beauveria bassiana. تأثير الفطر  ٢٠١٠السالمي ، فاطة هاشم .   (Bals.)Vuill  في
 Coccinellaالحياتيـة للدعسـوقة ذات النقـاط االحـدى عشـر      بعض الجوانب 

undecimpunctata (Coleoptera : Coccinellidae)   رسالة ماجستير . كليـة
 .  صفحة ٥٧.جامعة بابل  .العلوم للبنات 

. تأثير ثالثة منظمات نمو حشرية على نوعين  ١٩٩٧، احمد بدري عبد داود . السامرائي 
ياً . رسالة ماجستير . كلية العلوم / جامعة لحلم مختبرياً وحقمن الحشرات ونوع من ال

  المستنصرية .
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.دور بعـض عناصـر   ٢٠٠٨السلتي،محمد نايف  والحمادة جمال عبد اهللا وبديع العبد اهللا .
سورية . المؤتمر العربي   /المكافحة الحيوية لديدان جوز القطن في منطقة دير الزور

 يولوجية لالفات . القاهرة جمهورية مصر العربية .الثاني لتطبيقات المكافحة الب

. المرشد الى علم الحشرات الطبية . ترجمة علي محمد سـليط ،   ١٩٨٤.م و  ٦سيرفس 
العالي والبحث العلمي .  يمزهير يونس الصفار ورياض أحمد العراقي . وزارة التعل

 جامعة الموصل . 

لمبيدات . وزارة التعليم العالي والبحث . ا ١٩٩٣شعبان ، عواد والمالح ، نزار مصطفى . 
 صفحة .  ٥٢٠العلمي . دار الكتب للطباعة والنشر . جامعة الموصل . 

. دراسة  كفاءة بعض منظمات النمو الحشرية بطرق  ٢٠٠٨الطائي ، سعد والي علوان . 
 (Homoptera : Trupiduchidae)مختلفة في مكافحة حشـرة دوبـاس النخيـل   

Ommatissus lubicus Deberg . رسالة ماجستير . الكلية التقنية / المسيب . 

. المبيدات الكيمياوية في وقاية النبات .  ١٩٧٩العادل ، خالد محمد وعبد ، مولود كامل . 
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي . دار الكتب للطباعة والنشر . جامعة بغداد . 

 صفحة. ٤٢٢كلية الزراعة.جامعة بغداد.. مبيدات اآلفات.  ٢٠٠٦العادل،خالد محمد .

. المكافحة االحيائية ليرقات بعوض  ٢٠٠٧، اسراء غانم . كعبد اهللا ، باسمة احمد والسما
 Bacillusبوساطة بعض سـالالت النـوعين    Culex pipiensالكيولكس من نوع 

thuringiensis  وB. sphaericus    ٢٥. مجلة وقاية النبات العربيـة . العـدد  .
 .  ١جلد الم

. االتجاهات الحديثة فـي   ١٩٨٨عبد المجيد ، عبد الحميد ، زيدان هندي ومحمد ، ابراهيم 
المبيدات ومكافحة الحشرات ، الجزء الثاني، التواجد البيئي والتحكم المتكامل. الـدار  

 .  صفحة ٢١٣العربية للنشر والتوزيع . 

ض في البصرة ودور بعض االسماك . يرقات البعو ١٩٩٤عبد القادر ، أياد عبد الوهاب . 
 ٩١جامعـة البصـرة .    –المفترسة في مكافحتها . رسالة ماجستير . كلية الزراعة 

  صفحة
 : Diptera. دراسة تصنيفية لعائلـة البعـوض (   ٢٠٠٠عبد القادر ، أياد عبد الوهاب . 

Culicidae . في محافظة البصرة . اطروحة دكتوراه . علوم حياة جامعة البصرة ( 

االيثانولي الوراق وثمار نبات . دراسة تأثير المستخلص  ٢٠٠٧علي ، هالة هيثم محمد . 
علـى االداء    Beauveria bassianaوفطـر   .Duranta repens Lنتا راالـدو 

. رسالة ماجستير . كلية العلوم للبنات Culex pipiens pipiens Lالحياتي لبعوضة 
 صفحة .  ١٣٧/ جامعة بغداد . 
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زة كاظم وعواد ، شعبان داود وسليمان اردينـي وطـه ، نـزار مصـطفى .     عبيس ، حم
دراسات على دودة ثمار الفستق ( عثة الطحين الهندية ) مع طرق مكافحتها باستخدام 

 .  ٢٣٣١ – ٢٢١:  ١) العدد ١٩مبيدات البايروثرويد . مجلة الرافدين المجلد (

و   Methoprine  (Altosidمو (. تأثير منظمي الن ١٩٩٩العيسى ، رافد عباس علي . 
Match (Iufenuron)  ــة بعــوض  Culexو  Culex molestusعلــى حياتي

quinquefasciatus .  . رسالة ماجستير كلية الزراعة . جامعة بغداد 

. النشـاط الموسـمي لبعـوض     ٢٠١٠الغامدي ، خالد محمد وجازم ، عبد اهللا مهيوب . 
Aedes aegypti (L.) تقييم حساسيته لبعض المبيدات الحشرية  في محافظة جدة مع

التقليدية وغير التقليدية . مجلة جامعة الملك عبد العزيز لعلـوم االرصـاد والبيئـة    
 .  ١٧١ – ١٤٧:  ١) العدد ٢١وزراعة المناطق الجافة المجلد (

. الدور الحيوي لمستخلصات نباتية مختلفة الوراق  ١٩٩٩الغزالي ، مشتاق طالب كريم . 
في بعض جوانب حياتية  Callistemon citrinus (Curtis) Skeelsالبطل فرشاة 

. رسالة ماجستير  Culex pipiens L. (Diptera : Culicidae)بعوض الكيولكس 
 . كلية العلوم / جامعة بابل . 

. تأثير درجات الحرارة المختلفة  ١٩٨٦الفيصل ، عبد الحسين مويت وهيلدا ، حبيب زيا . 
 Culex quinquefasciatus نب الحياتية لالطوار المائية لبعوضعلى بعض الجوا

Say ٧٢ – ٦٩:  ١) المجلد ١٧العدد (  . مجلة بحوث علوم االرصاد  . 

. تأثير نوع غذاء اليرقات على حياتية االدوار المختلفة  ١٩٩٣قدوري ، ندى عبد الفتاح . 
  .رسالة ماجستير ) .Culex pipiens molestus )Diptera : Culicidaeلبعوضة 

 الجامعة المستنصرية .  /كلية العلوم 

المالريا دليل االكتشـافات  . نواقل  ٢٠٠٣الجليل ناجي . ، عبد مهنة ، فالح لعيبي وحسن 
والسيطرة . مركز السيطرة على االمراض االنتقالية . العراق . مكتب النخبة للطباعة 

 . 

كيميائية واالحيائيـة للحلـم ذو البقعتـين    ، المكافحة ال ٢٠٠٢مهدي ، حياة محمد رضا . 
Teranychus urticae (koch)    . على محصول الطماطة في محافظـة البصـرة

 .  ٦٥رسالة ماجستير . كلية الزراعة / جامعة البصرة . ص

ــة . احمــد غــانم نــوري .  ــاءة الفطــر .   ٢٠١١المحن ــيم كف     metarhiziumتقي
anisopliae(metschnikoff)Sorokin كافحة نوعين من البعوض (في مDiptera 

: Culicidae     في محافظة الديوانية . رسالة ماجستير . كليـة العلـوم / جامعـة (
 .  صفحة ٦٩القادسية 
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 Abstract   

1. The present study aimed at isolating L.lundbergii from 
Cx.quinquefasciatus larvae cadaver and propagating at invitro on ( 
Emerson ypps agar ) media to be used as biocontrol agent against 
An.pulcharrhimus and Cx.quinquefasciatus . 

2.  The different concentration of Fungal suspension have effected the 
life stages of the two mentioned mosquitoes . The mortality 
percentages of eggs were 26% and 23% at the concentration of 3 × 

104 spore /ml , while 59.33% and 56% at the concentration 3 × 107 
spore /ml . The first larvae instars have showed highest mortality 
rate reached 96.66% and 93.33% when treated with 3 × 107 
spore/ml , while 63.33% and 60% of them were dead at 
concentration of 3×104 for both species. 5٣.٣٣% and ٥٠% of pupae 

of the two mentioned species were dead when exposed to 3 × 107 
spore /ml . The treatment with highst concentration caused high 
adult mortality , i.e. 93.33% 90% , 90% and 86.66% for adult 
males and females of the two species after 168 hours , , while  60% 
, 56.66% , 53.33% and 50% when treated with 3×104 spore /ml.   

3.  Either the effect of secondary metabolities of fungi ,  All first 
larvae instars of An. pulcharrhimus  were dead and 96.66% of the 
second species when tretead with concentration 100% , while 
66.66% and 63.33%  for the same larval instars and for both 
species at concentration 25%.  

4. The result showed the different concentration of bacterial 
suspension  are effected on the mortality percentages of larvae of 
An. pulcharrhimus   and Cx. quinquefasciatus only .The first larva 
instars have showed highst mortality rate reached 93.33% and 90% 
when treated with 2 × 107 spore /ml  while 60% and 56.66% of 

them where dead at concentration 2 × 104 spore /ml  .  
5. EIither the effect of secondary metabolites of bacteria, All first  

larva instar of An.pulcharrhimus were dead and 96.66% of the tow 
second species  when treated with concentration  100% at 72 hours  
,the mortality rate decreased to 70%  for the same larval instars and 
for both species at concentration 25% .  

6. The concentration of pyrithoid pesticide   Alpha-cypermethrin have 
effected the life stages of An.pulcharrhimus and Cx. 
quinquefasciatus the highst mortality percentage for eggs ,larvae 
,pupa and adults were 97% , 95%  , 100%,73.33% , 70% and100% 



 B

for eggs ,first larval instars , pupa and adults for both species at the 
concentration0.5 ml /lter,and decrease to 63%and 60%,76.66% , 
73.33%, 73.33% and 70% of eggs , first  larval instar  and adults at 
the  concentration 0.1 ml /lter .  

7. The concentration of insect growth regulator dimlin have effected 
only on egg ,larvae and pupa of An.pulcharrhimus   and    Cx. 
quinquefasciatus, The highst mortality were 95.33% , 94.66% 
,100% , 96.66% , 70% and 66.66% for eggs ,first larval instars and 
pupa for both species at the concentration 100 part per million, 
while 60% , 56% ,70% and 66.66%  of eggs and first  larval instar  
at the concentration 25 part per million .  

8. The insecticide Alph-acypermethrin inhibited fungal growth at 
27% while IGR dimlin  caused 31.07%  inhibition rate 
respectively,Either effect of pesticide on growth of bacteria ,have 
activated growth it ,the rate number of spore reached 121×107 
spore /ml ,while the insect growth regulator caused inhibition 
percentage reached13 ×107 spore /ml. 

9. All the results are  supported by value of LC50 and LC90 . 
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