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 ِبْسِم اهلِل الرَّْحمِن الرَِّحيمِ 
النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ  أيهَّايَ}

هِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ  تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَـّ

هُ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْ

 {﴾37﴿ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ

 العظيمصدق اهلل العلي 
  (37: االية  )سورة احلج                                                                                                                

 



 إقرار المشرف
 

 / كمةمة التربةمةفي قسمم عمم م الحةما  يشرافاتحت  تم رسالةداد هذه العاشهد بأن أ
ابممممن الهةممممعم / دادعممممة بءممممدادل  هممممي دممممز  دممممن دت مبممممات  ةمممم  دردممممة  – لمعممممم م ال ممممرفة

 .الحشراتعمم  / عمم الحة ان/ في عم م الحةا  عم م دادستةر
 

 
 :التوقيع                 
 . نوال صادق مهدي: دالمشرف سما                 
 أستاذ مساعدالمرتبة العممية:                  
 قسم عموم الحياة/ كمية التربية لمعمم الصرفة/ ابن الهيثمالعنوان:               
 التاريخ:                 

 

 توصية رئيس قسم علوم الحياة
 

   ممم ا   ممماد  المممدكت ر  الدسممماعد األسمممتاذ ةقبممم  الدشمممرفأعممممه دمممن ة اسمممت ادال  لمممص الت  مممة
  لص لد ة الد اقشة لدراستها  بةان الرأي فةها. رسالةهذه الأرشح  دهدي

 
 

 التوقيع:                 
 نهمة عبد الرضا البكرياالسم: د.                  
 المرتبة العممية: أستاذ                  
 جامعة بغداد –ابن الهيثم لمعموم الصرفة/  العنوان: كمية التربية                 
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 إقرار لجنة المناقشة
 

مكافحة ال) ًشِد اًٌا اطلعٌا على الرسالت الوْسْهت ، الوْقعْى ادًاًٍحي أعضاء لجٌت الوٌاقشت 

 Chrysomya albiceps  (Wiedemann,1819) ةالذبابة المعذنياالحيائية لبعض أدوار 

(Diptera : Calliphoridae)  باستخذام الفطزMetarhizium anisopliae 

(Metchnikoff) Sorokin   و البكتزياBacillus thuringiensis Berliner )ًهي قبل  مختبزيا

في علْم الحياة / علن علْم ّ ُي جزء هي هتطلباث ًيل درجت هاجستير  نوشي سهزاء سعذالطالبت 

/  3/  5اريخ الحيْاى / علن الحشراث ّ قد ًاقشٌا الطالبت في هحتْياتِا ّ في ها لَ عالقت بِا ، ّ ذلك بت

 . امتياس ّّجدًاُا هستْفيت لوتطلباث ًيل درجت هاجستير ّ عليَ ًْصي بقبْل الرسالت بتقدير 2015
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 إىل املاس الذي ال ينكسر .. نبع العطاء الذي زرع االخالق بداخلي                     

 ق اإلرتقاء ... والدي الطيبائو علمين طر                                             

 الزهرة اليت ال تذبل .. نبع احلنان .. اليت ساندتين و وقفت اىل جانيب                        

 ىل من تعجز الكلماتإحتى وصلت اىل هذه املرحلة من التقدم و النجاح ...                 

 مسها ... والدتيا  عن وصفها و تسكن أمواج البحار لسماع                        

 مالئكة األرض ... شقائق النعمان ... الذين احتضنوني و زرعوا الورد                      

 يف طريقي ... إخوتي و أخواتي                                                     

 إىل كل من قال ال إله  إال اهلل حممد رسول اهلل من أبناء وطين اجلريح أهدي هذا اجلهد املتواضع    

                          

 زهراء                                                 



 تقديرشكر و

 االطٓاس .عهى اششف األَثٍاء ٔانًشسهٍٍ ٔآنّ انسالو انحًذ هللا سب انعانًٍٍ ٔانصالج ٔ

األٌ ٔاَا فً انًشحهح األخٍشج يٍ كراتح سسانرً أذمذو تشكشي ٔذمذٌشي انى عًادج كهٍح 

دساسرً ٔانى األسرارج انذكرٕسج َٓهح  انرشتٍح نهعهٕو انصشفح / اتٍ انٍٓثى الذاحح انفشصح الكًال

 عثذ انشضا انثكشي سئٍس لسى عهٕو انحٍاج نشعاٌرٓا انكشًٌح نطهثح انذساساخ انعهٍا .

احرشايً انى انذكرٕسج َٕال صادق يٓذي / أسرار أذمذو تفائك شكشي ٔكًا ٌششفًُ اٌ 

نجٕٓدْا انمًٍح يٕضٕع انشسانح ٔ لرشاحٓاال، انٍٓثىاتٍ  –يساعذ / كهٍح انرشتٍح نهعهٕو انصشفح 

  . حسانًراتعح انًسرًشج طٍهح يذج انثٔاالسشاداخ انعهًٍح انًرًٍضج ٔ فً ذمذٌى انرٕجٍٓاخ

انذكرٕسج  ٔانذكرٕس سصاق شعالٌ عكم األسرار انًساعذ كًا الذو شكشي ٔ ذمذٌشي انى 

عذج فً ذشخٍص يرحف انراسٌخ انطثٍعً / جايعح تغذاد نهًسافً يشكض تحٕز ُْٔاء ْاًَ 

 ذمذٌشي انىكًا أذمذو تشكشي ٔ .ٔ ذضٌٔذًْا تثعض انًصادسانعهًٍح  تانثحس انحششج انخاصح

هللا يحًذ / كهٍح انضساعح / لسى ٔلاٌح انُثاخ نرضٌٔذِ  انذكرٕس حساو انذٌٍ عثذ األسرار انًساعذ

ذي عثٕد دائشج انثحٕز انضساعٍح انذكرٕس ْادي يٓ تاحثٍٍ  ئٍسسٔ، تانًثٍذ انثكرٍشي 

، كًا ٌذعًَٕ انعشفاٌ ٔ  نرضٌٔذِ تانًثٍذ انفطشئصاسج انعهٕو ٔ انركُهٕجٍا انثإٌنٕجٍح / ٔ

اتٍ  –ٌ أذمذو تشكشي ٔ ذمذٌشي انى انذكرٕس يحًذ يٓذي / كهٍح انرشتٍح نهعهٕو انصشفح أانجًٍم 

ٔ خانص شكشي ٔ ذمذٌشي انى انذكرٕس  ،نًساعذذً فً ذصٌٕش انًُارج انٍٓثى / لسى عهٕو انحٍاج 

عايش يشحى انعايشي / أسرار يساعذ / فشع انطفٍهٍاخ فً كهٍح انطة انثٍطشي / جايعح تغذاد 

انى األسرار انذكرٕس جضٌم انشكش ٔ انرمذٌش ، ٔانعهًٍح انًصادس انًشٕسج انعهًٍح ٔ تعض رمذًٌّ ن

َراج انحٍٕاًَ / كهٍح انضساعح / جايعح َصش َٕسي االَثاسي / االسرشاسي االحصائً فً لسى اال

ٍح انضساعح تغذاد نهًساعذج فً اجشاء انرحهٍم االحصائً ، ٔ األسرار رٔ انفماس نٍس عض انذٌٍ / كه

اسُادْى نً طٍهح نذعًٓى ٔانسٍذ عًش عثذ هللا كاظى / لسى ٔلاٌح انُثاخ ٔانسد ٔفاء تشغش عثٍذ ٔ

 .يذج انثحس 

نرعأَٓى يعً عهى اكًال دساسرً جًٍع افشاد عائهرً  كزنك أذمذو تخانص انشكش انى

تُصح أٔ ذمذٌشي انى كم يٍ ساعذًَ . شكشي ٔ ذًاو انذساسح ٔانثحسيا ٌهضو ال ذٕفٍشْىٔ

  .ٔنً انرٕفٍكهللا يشٕسج ٔفاذًُ ركشِ .. ٔ

 زهراء                                                                                           



  _  ___                    _____     __                         __   _______      ____ صالة اخل 
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 اخلالصة
و تراكيز  Metarhizium anisopliaeدرس تأثير تراكيز متسلسلة من معلق ابواغ الفطر 

أدوار حياة الذبابة بعض في  Bacillus thuringiensis israelensisمتسلسلة من معلق بكتريا 

 .مختبريًا  Chrysomya albicepsالمعدنية التابعة للنوع 

ن معاملة غذاء يرقات أوضحت  الطور الثاني النتائج إن أدوار الحشرة حساسة للفطر. وا 

/مل أدى الى حصول نسب هالك تراكمية بوغ 8.2×201، 8.2×701، 8.2×601 ورشها بالتراكيز

على التوالي. وقد سجلت  %03.31، 76.67، 06.61كلية معتمدة على التركيز والزمن مقدارها 

 بعض التشوهات المظهرية في اليرقات المصابة الميتة تمثلت بانكماش الجسم احيانًا أو اسوداده. 

تصاق ليرقات المصابة الميتة الاظهر الفحص المجهري للمقاطع النسجية المتسلسلة لبعض ا

الفطر عبر عضالت وتجويف الجسم وتفكك أعضاء خيوط ابواغ الفطر على جدار جسم اليرقة ونمو 

 .الجسم الداخلية

جلت نسب سالمذكورة انفًا  إن معاملة عذارى الحشرة بطريقة الرش بتراكيز معلق ابواغ الفطر

ى التوالي وبذلك فأن نسب بزوغ البالغات عل %33.33، 86.67، 03.33هالك تراكمية مقدارها 

 .%76.67في معاملة السيطرة البالغات نسبة بزوغ مقارنة ب % 26.67 – 66.67تراوحت بين  

علق ابواغ من مآنفة الذكر أظهرت نتائج الدراسة إن معاملة البالغات بطريقة الرش بالتراكيز 

 التوالي بعد أسبوع من المعاملة.على  % 71، 06.67، 76.67الفطر سجلت نسب هالك مقدارها 

 Antrolتراكيز متسلسلة من معلق المستحضر البكتيري المسمى أوضحت نتائج تأثير 

 .Chفي يرقات الطور الثاني وبالغات الذباب التابع للنوع  B. thuringiensis israelensisلبكتريا 

albiceps  ن معاملحساالطور الثاني إن يرقات  ، اذ بينت النتائجمختبريًا  ة غذائهاسة لهذه البكتريا وا 

ات تراكمية جزء بالمليون أدى الى حصول نسب هالك 8111، 0111، 011، 811، 011بالتراكيز 

تراكمية  ات وسجلت نسب هالك %63.33 – 31تراوحت بين  معتمدة على التركيز والزمن لليرقات



  _  ___                    _____     __                         __   _______      ____ صالة اخل 
 

 

 ب

 %76.61 و 73.31،  61.11، 06.61، 03.31من المعاملة مقدارها  اً يوم 08كلية بعد مرور 

ن هذه النسبة كانت  على التوالي ووجد إن نسب بزوغ البالغات من اليرقات المعاملة انخفض بشدة. وا 

جزء بالمليون على  8111و 0111عند معاملة غذاء اليرقات بالتركيزين  % 83.33، 86.67

بالغات بتراكيز الإن معاملة غذاء  .% 76.67التوالي في حين كانت نسبة البزوغ في معاملة السيطرة 

عند المعاملة  % 73.33 – 33.33من معلق البكتريا سجل بعد أسبوع نسب هالك تراوحت بين 

 جزء بالمليون على التوالي. 8111 – 011بالتراكيز 

 

 حدهمامن تركيزين ا )توليفة( أوضحت نتائج دراسة معاملة غذاء يرقات الطور الثاني بمزيج

 811أو  011بوغ / مل( واالخر من معلق البكتريا ) 8.2×701أو 8.2×601من معلق الفطر )

لى من و اعحصول نسب هالك اسرع  يؤدي الى جزء بالمليون( ورش اليرقات بأحد تركيزي الفطر

ن التأثير كان تلوحده و  رشها بمعلق الفطر لوحده أو معلق البكتريامعاملة غذاء اليرقات و   آزريًا.ا 

جزء بالمليون )معلق  011بوغ/مل +  8.2×601د وجد إن استخدام توليفة من تركيز وق

( سجل نسب هالك في اليرقات المعاملة بلغت Aسميت توليفة  فطر ومعلق بكتريا على التوالي

ن  % 31.11  % 66.67نسبة الهالكات التراكمية الكلية كانت بعد مرور يوم واحد من المعاملة وا 

المتضمنة مزيج من تركيز  Bوأظهرت النتائج إن اعلى نسب هالك سجلت عند المعاملة بالتوليفة  .
جزء بالمليون )معلق فطر + معلق بكتريا على التوالي( إذ بلغت نسب  811مل + بوغ/ 8.2×601

 % 03.33كانت نسبة البالغات البازغة و نتيجة لذلك  % 26.67الهالك الكلية لليرقات المعاملة 

عمال تراكيز من عليه فأن استو  % 76.67ي معاملة السيطرة كانت في حين إن نسبة البزوغ ف

 .زريآبشكل توليفات كان ذا فعل ت معاً المعلقين 
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 ((قائمة المحتويات))
 الصفحة الموضوع التسلسل

  استعراض المراجعالفصل األول / المقدمة و  1
 1 المقدمة 1.1
 4 استعراض المراجع 1.1

 Chrysomya albiceps 4 المعدني نوع ذبابال 1.1.1
 4 الموقع التصنيفي  1.1.1.1
 Ch. albiceps 4 بيئية ذبابةنبذة عن حياتية و  1.1.1.1
 Ch. albiceps 11 المعدني نوع ذبابالأهمية  1.1.1.1
 14 طرائق مكافحة الذباب المعدني  1.1.1.1

 Microbial Control 11 المكافحة الجرثومية 1.1.1.1.1
 11 الفطريات باستخدام الجرثومية المكافحة 1.1.1.1.1.1

 Metarhizium anisopliae 22الفطر  1.1.1.1.1.1.1
 M.  anisopliae 22نبذة مختصرة عن الفطر  1.1.1.1.1.1.1
رتبة ثنائية حشرات على  M. anisopliaeتطفل الفطر إمراضية و  1.1.1.1.1.1.1

 Dipteraاألجنحة 

25 
 

 M. anisopliae 27سموم الفطر انزيمات و  1.1.1.1.1.1.1
 M. anisopliae 22آلية اإلصابة بالفطر  1.1.1.1.1.1.1
 M. anisopliae 11اعراض اإلصابة بالفطر  1.1.1.1.1.1.1
مراضية الفطر العوامل المؤثرة في نمو و  1.1.1.1.1.1.1  M. anisopliae 12ا 
 M. anisopliae 11المستحضرات التجارية للفطر  1.1.1.1.1.1.1
 15 البكتريا باستخدامالجرثومية المكافحة  1.1.1.1.1.1

 Bacillus thuringiensis 17بكتريا  1.1.1.1.1.1.1
 Berliner B. thuringiensis 17 نبذة مختصرة عن بكتريا 1.1.1.1.1.1.1
 B. thuringiensis 41المواد السامة لبكتريا  1.1.1.1.1.1.1
لحشرات رتبة  B. thuringiensis israelensisإمراضية بكتريا  1.1.1.1.1.1.1

 Dipteraثنائية األجنحة 

41 

 B. thuringiensis 44آلية تأثير بكتريا  1.1.1.1.1.1.1
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 44 اعراض اإلصابة بالبكتريا 1.1.1.1.1.1.1
 47 العوامل المؤثرة في إمراضية البكتريا 1.1.1.1.1.1.1
 47 المستحضرات التجارية للبكتريا 1.1.1.1.1.1.1

  طرائق العملالثاني / المواد و الفصل  1
 42 المواد واألجهزة المستعملة 1.1

 42 األوساط الزرعيةالمواد الكيميائية و  1.1.1
 51 األجهزة المستعملة 1.1.1
 ,Chrysomya albiceps (Wiedemannتربية مستعمرة ذبابة  1.1

1819) 

51 

 52 مختبريا   M. anisopliaeتنمية مستعمرة الفطر  1.1
تحضير تراكيز متسلسلة من معلق ابواغ الفطر حساب عدد االبواغ و  1.1.1

M. anisopliae 

54 

في أدوار ذبابة  M. anisopliae معلق ابواغ الفطر دراسة تأثير 1.1.1
Ch. albiceps 

55 

في يرقات  M. anisopliaeدراسة تأثير تراكيز معلق ابواغ الفطر  1.1.1.1
 Ch. albicepsالطور الثاني لذبابة 

55 

في عذارى ذبابة  M. anisopliaeدراسة تأثير معلق ابواغ الفطر  1.1.1.1
Ch. albiceps 

54 

 ةفي بالغات ذباب M. anisopliaeدراسة تأثير معلق ابواغ الفطر  1.1.1.1
Ch. albiceps 

57 

في يرقات وبالغات Antrol المبيد البكتيري  تراكيز من دراسة تأثير 1.1
 Ch. albicepsذبابة 

51 

 Antrol 51 المبيد البكتيريمعلق تحضير تراكيز متسلسلة من  1.1.1
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 INTRODUCTION                                                 المقدمة1.1 

 نساناضرارًا متعددة لالمنها مختلفة  تسبب أنواع  نسان اذ مهمة جدًا لالكائنات الحشرات  

االنسان  الخطيرة في حياة ألدوارهاعدادها الكبيرة فقط ولكن أل تهاوالحيوان والنبات، وال ترجع أهمي

منتجات أو المواد بتغذيتها على ال اً يكون ضررها مباشر  هامن معه، فالكثيروبيئته والكائنات المتعايشة 

إلنسان قلها للعديد من مسببات االمراض لالتي يستعملها االنسان أو يكون ضررها غير مباشر وذلك بن

 .(2891،الحبأبو ) فادحةوالحيوان والنبات مؤديًة الى حدوث خسائر 

من الرتب الحشرية الكبيرة و تنفرد باحتوائها ( Order: Dipteraتبة ثنائية االجنحة )د ر عت   

ركيب الى ت مختزالً  فيكون من االجنحة الغشائية هو الزوج االمامي أما الزوج الثانيعلى زوج واحد 

 .Halter(Hall and Gerhard, 2002 )  دبوسي الشكل يعرف بعضو التوازن

ها ذات منأنواع و المتوسطة والكبيرة و هناك صغيرة بين الثنائية االجنحة تتراوح احجام 

من الحشرات  غيرهاعوض وذباب الخيل وذباب االسطبل و باليعتاش  ، اقتصاديةأهمية طبية وبيطرية و 

ون على يعتاشفاللحم ذباب على امتصاص دم االنسان والحيوانات الفقرية األخرى أما ذباب المنزل و 

  . (2891، )سيرفس المواد الغذائية المتفسخة وعلى اجسام الحيوانات الميتة

 اهاالمراض لإلنسان والحيوانات وتصيب اعداد منمسببات تنقل ثنائية االجنحة اعدادًا من 

والتدويد بأنواعه  ،Myiasis  التدويد ةً مسببالحيوانات المختلفة في دورها اليرقي وتتطفل على انسجتها 

 . (Zumpt, 1965) في االقتصاد العام مما يؤثرالمختلفة مضر في صحة االنسان والحيوانات 

الى عائلة الذباب المعدني Chrysomya albiceps (Wiedemann,1819) ينتمي النوع 

Calliphoridae  ،،حيوانات جثث ال تنتشر في كل مكان تكثر فيه القمامة، فضالت الطعام والمجازر

لي )متو  ة الطبية والبيطريةيفضالت وروث الحيوانات، وهي من الحشرات ذات االهم ،واالنسان

 نسان وحيواناته الداجنةزعاج لالاوجودها بأعداد كبيرة مصدر  يشكل. و  (1009 ،واخرون
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(Ihemanma  et al., 2013)،  نسان والحيوان،قوم بنقل العديد من مسببات االمراض لالتكذلك 

 اضرار ولصحالة التدويد الثانوي االختياري في الحيوان واالنسان مما يؤدي الى ححدوث ساهم في تو 

 . (Fernandes  et al., 2009) دائمة اً صحية معقدة قد تترك اثار 

المبيدات الحديثة العلماء على االعتقاد بأن هناك مجااًل واسعًا  حققته لنجاح الذيشجع ا لقد 

بادة الحشرات والحد من انتشار الكثير من االمراض التي تنقلها ولذلك فأن هذه المبيدات أحدثت إل

ولكن لم يستمر هذا النجاح كثيرًا حيث جابهت  ، االستوائيةثورة في الطب الوقائي في المناطق 

هذه ب ا نشوء مقاومة في الحشرات والثانية تلوث البيئةملم تكونا بالحسبان احداه ينلتالعلماء مشك

المشكلة األولى جعلت من الصعب القضاء على الحشرات والمشكلة  ، المواد الكيميائية المصنعة

 ولئك المحبين للطبيعة لذلك كان الحل األمثل لهاتينألالثانية اثارت الصرخات واالستهجان السيما 

من هذه البدائل هو استخدام الكائنات الممرضة والتي تشكل ، شكلتين هو اللجوء الى بدائل أخرىالم

اذ تعاني الحشرات من اإلصابة بأمراض تسببها  . (2891، )أبو الحب  حيائيةنوعًا من المكافحة اال

تشمل الحشرة و نسب موت عالية في مجتمع ان هذه اإلصابة قد تؤدي الى حدوث ة دقيقة و كائنات حي

القضاء  يالفطريات لذا فقد تم اللجوء الى استخدام مثل هذه الكائنات فوالبكتريا و  رواشحهذه الكائنات ال

ة غير عطبيديد منها تكون ذات تأثير متخصص و ان العو  ال سيما،  على بعض اآلفات الحشرية

ا يعرف بالمكافحة هذا مالكيميائية و كبدائل عن المبيدات نتاج بعضها تجارياً اقد أمكن مؤثرة في البيئة و 

 . Microbial control (Oliveria et al., 2006)الجرثومية 

اكثر بتلك المسببات المرضية األكثر شيوعًا التي يمكن ان تسبب األوبئة في  االهتمامجرى 

 Bacillus thuringiensis israelensisمجتمع الحشرات و من هذه المسببات الجرثومية بكتريا 

 أمكن إنتاجهما تجارياً  يناللذ Metarhizium anisopliaeالفطر  ال سيماأنواع الفطريات  وبعض
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لقلة الدراسات . و  (Ahmed, 2009يمثالن افضل العوامل المستخدمة في المكافحة الجرثومية )و 

 -: الدراسة تهدف Chrysomya albiceps (Wiedemann, 1819)حول مكافحة ذبابة 

يرقات الطور الثاني  فيM. anisopliae كيز متسلسلة من معلق ابواغ الفطر دراسة تأثير ترا -2

 . Ch. albicepsعذارى و بالغات ذبابة و 

 . M. anisopliaeدراسة التغيرات النسجية المرضية في اليرقات المصابة بالفطر    -1

في يرقات B. thuringiensis israelensis  بكتريا معلق دراسة تأثير تراكيز متسلسلة من    -3

 .  Ch. albicepsبالغات ذبابة الطور الثاني و 

و معلق  B. thuringiensis israelensisبكتريا معلق بعض تراكيز توليفات من دراسة تأثير   -1

 .  Ch. albicepsفي يرقات الطور الثاني لذبابة  M. anisopliaeابواغ الفطر 
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 Literature Review                            استعراض المراجع  2.1

 Chrysomya albiceps (Wiedemann,1819) الذباب المعدني نوع1.2.1 

 الموقع التصنيفي 1.1.2.1 

Class: Hexapoda 

   Subclass: Pterygota 

      Order: Diptera 

         Suborder: Cyclorrhapha 

            Family: Calliphoridae 

               Subfamily: Chrysomyinae 

                  Genus: Chrysomya 

                     Species: Chrysomya albiceps  

(2891، الحبأبو )  

  Chrysomya albicepsنبذة عن حياتية وبيئية ذبابة  2.1.2.1

 Holometabolaمن الحشرات ذات التحول الكامل  Chrysomya albicepsتعد ذبابة  

 ذراءــعــال ،Larva  ةــــرقــالي ،Egg  ةــضـــيــا هي البــهــاتــيــالل دورة حــة أدوار خـعــر بأربــمــا تــهــث أنــــيــح

Pupa ةــغــالــبــوال Adult 20ن ــمة ــغــالــى البــة الــضـــيــن البــممختبريًا ا ــهــاتــيــرق دورة حــغــتــــســ، ت–

 ,Prins,1982 Augul and Jassim;) % 70ورطـــوبــة نسبية ºم 30–12رارة ــدرجة حـــب اً ومــي 19

2009.) 

 ملم 20 – 5ابة البالغة ذات لون اخضر لماع واحيانًا يميل الى الزرقة يتراوح طولها من بالذ 

من العيون المركبة ذات لون بني غامق  اً مميز  اً الرأس زوج يحمل االناث اكبر حجمًا من الذكور، ،

تكون  قرون االستشعارمن  اً يحمل الرأس ايضًا زوج ، تكون متقاربة في الذكر ومتباعدة في االنثى
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 في وجه البالغات Gena . ريشية الى حد قمتها بنية داكنة اللونقرن االستشعار بنية اللون وسفاءة 

الصدر قليل التحدب يكون ذا لون اخضر أو  . ابيض كثيف ها شعريغطيذات لون بني مصفر 

ية الفتحات التنفسية االمامية في المنطقة الصدر  ، نقش معين اخضر مزرق وال يظهر عليه تخطيط او

ية وذات أما الفتحات التنفسية الخلفية فتكون شبه دائر  ابيض مصفر،-بيضوية الشكل ذات لون ابيض

الخلفية  تحتوي الحافة ، المعدنياألخضر  االبطن من الناحية الظهرية بلونهتتميز  . لون بني داكن

يظهر في اللون يمتد الى األسفل ل للصفائح الظهرية للحلقات البطنية على حزام متوسط العرض اسود

حزام الصفيحة الظهرية للحلقتين البطنيتين األولى والثانية المندمجتين معًا  الجهة القصية من البطن،

يحتوي الظهر البطني الثالث صفًا من اشواك صغيرة )شويكات( سوداء ، في حين  من الشويكات ل  خا

حمر االرجل ذات لون بني م . واالنثى بوجود خمس صفائح وتمتاز الجهة القصية في الذكر ،اللون 

 اويكون لون النصف االمامي من الفخذ كلون الجسم نفسه أما النصف الخلفي فيكون ذ ، او اسود

عن  Ch. albicepsقطع الرسغ السيما النهائية منها متطاولة وهذه صفة تميز ذبابة  ، لون بني

 ,Draber-Monko  ؛1000 )علي،  Chrysomyaاألنواع األخرى من الذباب التابع للجنس 

 . (2-2)صورة  (2004

 
 .Ch. albiceps(: دورة حياة الذبابة المعدنية نوع 2-2صورة )         
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ثى تضع االن العذراء،غالف واالناث بعد يومين من خروجهما من  التزاوج بين الذكوريتم  

في المكان المناسب الذي يكون  ، (Queiroz, et al.,1996) جو االيوم السادس بعد التز  البيض في

يجب ان تتوفر في هذه األماكن السوائل المترشحة والمواد العضوية  اذ مالئمًا لنمو اطوارها اليرقية

 المتحللة والغنية بالمواد البروتينية التي يسهل هضمها وامتصاصها كالجثث المتفسخة )حيوانات أو

 مخلفات مصانع تعليب اللحوم ،فضالت وروث الحيوانات اكوام القمامة، فضالت المجازر، انسان(،

ي متول؛ White, 2006 ؛2891، )سيرفس واألغذية واالسماك المعرضة للشمس في الخالء لتجف ،

  (.1009، اخرونو 

تكون  ، بيضة 100 – 200حوالي  الكتلة الواحدة  تضع االنثى البيض بشكل كتل تتضمن

-0.25من  وعرضهاملم  1.44- 1.33لؤلؤية اللون يتراوح طولها من  ، البيضة بيضوية الشكل

 . (2-2 )صورة (1002، ملم )مولود 0.32

ورطوبة  ºم 30-12الحرارة تتراوح بين كانت درجة  اذاساعة  33 – 11بعد تفقس البيوض  

ض ، وال يستطيع البيالبيض قد تطول خالل الطقس الباردالالزمة لفقس  مدةولكن ال ،%20 نسبية

تتغذى اليرقات الفاقسة على عصارات المواد . وال تحمل درجات الحرارة العالية مقاومة الجفاف

 (. Augul and Jassim, 2009؛2828، الحبأبو ) المتفسخةالعضوية 

تراوح ي تكون يرقات الطور األول صغيرة الحجم بيضاء اللون، اطوار، ةتمر اليرقات بثالث 

تحاط حلقة الرأس بحزمة متكاملة من  ملم ،  0.33-0.22ملم وعرضها من  2.5-1.9طولها من 

مزدوجة وثالثية النهاية متجهة للخلف وتحتوي كل حزمة من جهتها الظهرية  ،أحادية اشواك دقيقة جداً 

 . فوفصسبعة  – ستة كما تحوي جهتها الجانبية صفوف من االشواك،ستة  – خمسةوالبطنية من 

الهيكل البلعومي  . دقيقة جداً  صفوف من اشواكثالثة  – اثنان توجد اسفل حلقة الرأس 

 ن قليل يتراوح طولهيتيحتوي على كاي بشكل جيد نام   Cephalopharyngeal  Skeletonالرأسي
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قة تحتوي النهاية الخلفية للير  شبيهة بسنارة الصيد. كالليب صغيرةيتضمن ملم    0.37-  0.25من

تفتقد يرقات  ، (Queiroz et al.,1997) على زوج من الفتحات التنفسية واحدة منها عاملة فقط

 على الحلقات الجسمية  Papillaeأو الحليمات  Fleshy Processes اللحميةالطور األول للبروزات 

( (Zumpt, 1965. 

 30 -12ساعة عند توفر درجة الحرارة المثلى ) 21 مرور تنسلخ يرقات الطور األول بعد 

يستغرق الطور  .ºم 25وتتوقف عن النمو عند انخفاض درجة الحرارة الى  ، (%20 ورطوبة نسبية ºم

  خمسة – الثةثلينسلخ الى الطور اليرقي الثالث الذي يستغرق ثالثة أيام  – يوميناليرقي الثاني من 

 .Prins, 1982) ) اً يوم 21 – اربعة يستغرق الدور اليرقي منبذلك و  ، تحول الى عذراءللأيام 

ين الثاني والثالث لذبابة تسمى يرقات الطور ، ملم 29الى  طور الثالثيصل طول يرقة ال 

Ch. albiceps  باليرقات المشعرة Hairy  Maggots بروزات لحمية على الحلقة  المتالكها

الصدرية الثالثة وجميع حلقات البطن وهذه الصفة تجعل من السهولة تميزها عن باقي يرقات عائلة 

 . Calliphoridae  (Draber-Monko,2004)الذباب المعدني 

حيث انها احيائي كعامل سيطرة  Ch. albiceps ين الثاني والثالث لذبابةيرقات الطور تعمل  

 Omar (1995)قد ذكر و Behavioral Selective Predation تسلك سلوك افتراسي اختياري 

 Tantawi et ، و أشار المبكر تفترس يرقات الطور األول الثالثإن يرقات الطورين الثاني و 

al.(1996)  يرقات الطور الثالث لذبابة  إن الىكذلكCh. albiceps هايمكن ان تفترس عذارى نفس 

تفضل افتراس يرقات الطور الثاني التابعة   Ch. albicepsان يرقات الطور الثالث لذبابة  حيث . 

 .Faria et al)يصعب ايجادها من قبل المفترس األخيرة على يرقات الطور األول ألن للنوع نفسه 

2004a)  وكذلك يرقات خنافس الجثث الميتة ويرقات ثنائية االجنحة االخرى مما يؤدي الى تقليل

وجد كما ،  (Faria et al. 2004b؛ 2828، الحبأبو ) في الوسط الذي تتواجد فيه معها هااعداد
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 .Ch النوع على يرقات Cochliomyia macellaria النوع انها تفضل افتراس يرقات

megacephala  غير التجويع التجويع و تحت ظروف(Faria et al., 2001؛ Faria et al., 

ة ــالــي حـوك فــسلــذا الــك هــلــا تســظ انهــوحــد لــوق Ch. putoriaتفترس يرقات  يمكن انو  ، (2007

  Reigada and Gody (2005)وأشار  ، (Rosa  et al. 2006) زاحمــذاء أو التــوفر الغــدم تــع

من و  في حالة وجودهما معًا. Ch. megacephalaتهاجم يرقات   Ch. albicepsالى ان يرقات 

 .Chحول الكفاءة االفتراسية ليرقات  Grassberger et al. (2003)خالل الدراسات التي اجراها 

albiceps عالية ليرقات افتراس نسبة  وافي المختبر سجلLucilia sericata  الى حوالي وصلت

88%. 

بدأ ت ، بعد أربعة أيام الى المحالت الجافة لكي تتحول الى عذراءتغادر يرقات الطور الثالث  

رميلية الشكل تكون العذراء ب ، الجليد اليرقي وتصلبه وتحوله الى اللون الداكن بانكماشالتعذر مرحلة 

يقة ذات بيضوية ضنهايتها الخلفية مستديرة و االمامية  ، ها الظهري محدب و البطني مسطحيسطح

تكون  ، ملم   4.4- 2.9ملم وعرضها    9.6-  7.4يتراوح طولها ، الى بني داكن لون بني محمر

دود حتوجد  حلقة الرأس غير واضحة المعالم تحمل طيات وتجاعيد قليلة وعميقة ذات لون اسود وال

ام وبروزات الصدرية حز  تحمل اغلفة العذراء على الحلقة  ، واضحة بينها وبين الحلقة الصدرية األولى

نها اصغر أ للطور اليرقي الثالث اال الثالثة  الصدرية ةالحلقظهر لحمية مشابهة لما هو موجود على 

ة فتقع أما اثار الفتحات التنفسية الخلفي ، أثار الفتحات التنفسية االمامية واضحة حمراء اللون منها.

 Pujol-Luz) ون احمرــلعمق على القرص الخلفي وهي دائرية الشكل ذات لفي تجويف متوسط ا

and Barros-Cordeiro, 2012) اً ومــي 25 - ةــسـمــذري خــعـدور الــال رقــتغــســي (.2-2 )صورة 

 . (2828، الحبأبــو )
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وذلك بدفع نهايتها االمامية حيث تتلوى وتخرج وتبدأ  اءتبزغ الذبابة الكاملة من غالف العذر  

  بالطيران بعد فرد وتصلب اجنحتها.

ان الدرجة المثلى المختبرية من خالل الدراسات Augul and Jassim (2009)  اأشار 

تضع  في حين  ، بيضة 20 ±113حيث تضع االناث  ºم 30كانت اعداد كثيرة من البيض لوضع 

 . ºم 11بيض عند درجة حرارة التضع  وال ºم 31 حرارةدرجة عند بيضة  205

ان النسبة  حيث وجد ، جة الحرارة التي تعيش بها الحشرةتأثر النسب الجنسية بدر ايضًا الى  اأشار و 

ولوحظ ان نسبة الذكور الى  ، % 20 ورطوبة نسبية ºم 15 تميل الى انتاج الذكور عند درجة حرارة

 . درجة الحرارةعند ارتفاع نسبيًا تتقارب االناث 

، حيث يكثر انتشارها في المناطق  في انحاء مختلفة من العالم Ch.  albiceps تنتشر ذبابة  

ومصر  ليا()إيطا ورباوافريقيا وجنوب أأمريكا ند ووسط وجنوب ــية وشبه االستوائية كالهــوائــاالست

 Bharti,  2009;)الرطبة  في المناطق الحارة شـل العيــي تفضــواع التــها من األنــوالعراق لكون

Vanin et al., 2009 1023، هادي؛) . 

 ، التي تتواجد فيها اكوام القمامة العيش في األماكن Ch. albiceps النوع تفضل ذبابة  

لحوم مصانع تعليب ال ، الحدائق ، جثث الحيوانات واالنسان المتفسخة ، فضالت وروث الحيوانات

وقد  ، (White, 2006 ؛2891)سيرفس،  واللحوم المعرضة للشمس في الخالء لتجفواالسماك 

خالل موسم الحج  ال سيما( ان اعداد هذه الذبابة تكثر في مكة المكرمة 1009) ذكر متولي واخرون

 . رات ومخلفات الذبح بعد موسم الحجقرب المجازر وأماكن تجمع القمامة والقاذو 

 .Ch النوع ( الى أن ذبابة1008) خرون( وعبد الرسول وا2888) حسون ونأشار الباحث 

albiceps وقد ذكر .  يكثر تواجدها في بغداد خالل شهر تشرين األولAlahmed et al. (2006) 

 . ن خالل شهري نيسان وتشرين الثانيأن ذروة انتشار هذه الذبابة في مدينة الرياض يكو 
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 Chrysomya albiceps المعدني نوع ذبابالأهمية  3.1.2.1

 طريةو البيمن الحشرات ذات األهمية البيئية ، الجنائية ، الطبية   Ch. albicepsذبابة  دتع 

 . ( 1009) متولي و اخرون ،  ،

تصل هذه الذبابة الى الجثث بعد يومين  و  Scavengers قمامة الحشرات حيث انها من ال 

ثالثة أيام من الوفاة و انبعاث رائحتها حيث تضع بيوضها حااًل في حالة توفر الظروف البيئية  –

لى السوائل ع فقس البيوض تتغذى اليرقات الفاقسةبعد و ، المالئمة من درجة حرارة و رطوبة نسبية 

الحقيقة و . (Omar, 1995) المواد العضوية المتحللة مما يؤدي الى تحلل الجثث بالكامل المترشحة و 

 بيئتنا حيث يعمل على تنظيف البيئة من المخلفات العضويةإن الذباب ركن أساسي في الحفاظ على 

دور عامل النظافة في الطبيعة حيث يقوم يؤدي التي يتركها االنسان أو الحيوان وراءه كما إنه 

اوبئة اض و انتشار امر ا فأنها تؤدي الى التي اذا تركت على حالهبتخليص البيئة من الجيف الميتة 

 (badil.com/forum/index.php?showtopic=5395-http://www.teb))يصعب عالجها 

. 

هذه الحشرة مهمة في الكشف عن الجرائم و مالبسات و ظروف الجريمة و وقت ارتكابها  دتع 

 1021 ،مكان حدوثها و ما اذا تم نقل الجثة من مكانها )موسىمرتكبها و معرفة أسباب الوفاة و  و

Sathe et al., 2013;)  ، ذكر بهذا الصددSingh and Sharma (2008)  انه يمكن تحديد وقت

يانات بالعد بصورة عكسية للحصول على ر يرقة عمرًا موجودة على الجثة و من خالل اخذ اكبالوفاة 

وقت الذي معرفة ال هايمكن من خالل، و  للموت اً تقريبي اً حول اصغر اليرقات عمرًا وهذا يعطي تقدير 

 .Galal et alاشارت كذلك و  . ةلوقت تحديد الوفا اً المتوفى وما اذا كان مطابقفقد فيه الشخص 

في عملية التحري الجنائي من خالل  Ch. albiceps النوع مكانية استخدام يرقاتاالى  (2009)

http://www.teb-(badil.com/forum/index.php?showtopic=5395)
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 ية المكشوفة بمدينة أسيوطمالحظتهم لوجود اعداد كبيرة من يرقات هذه الذبابة حول األجزاء االدم

 .في مصر

مكانية االستعانة بالحشرات المتغذية على الجثث المتحللة في تشخيص اأوضحت الدراسات  

. (Carvalho et al.,2001اجسام الحيوانات الميتة )في المركبات الكيميائية أو االدوية أو السموم 

الحشرات كعينات بديلة لتحديد سبب الوفاة في حالة عدُّ مكانية ا  Bourel et al. (2001)كما ذكر

 Shaheen and ااشارتوقد ،  بعد الوفاة( ال سيماو الدم ) الدراركاعدم توفر العينات التقليدية 

Fathy (2008)  التي تحدث في يرقات ذباب االحيائيةاستخدام التغيرات المظهرية و مكانية االى 

Ch. albiceps   جرعات المميتة لبعض المواد مثل فوسفات الكواديينبسبب الكدليل على الوفاة . 

حيواناته الداجنة نسان و كبيرة يشكل مصدر ازعاج لال بأعداد Ch. albicepsإن تواجد ذبابة 

(Ihemanma et al., 2013) ، هذه الذبابة من الحشرات غير كاملة الصلة او االرتباط  حيث تعد

بذلك يقوم هذا النوع من الذباب و ،  (Hemisynanthropic Fly( )Verves, 2004نسان )باال

( الى ان ذباب 1023الحيوان هذا ما اشارت اليه هادي )نسان و ديد من مسببات االمراض لالبنقل الع

Ch. albiceps اذ وجدت  ، حاماًل للعديد من مسببات االمراضن مدينة بغداد كان الذي تم جمعه م

لخيطية ا بيوض للديدان ا، ثمانية منه لطفيلياتأنواع من ا عشرةل اً بيوضو  اً انها كانت تحمل أكياس

أكياس و  Ascaris lumbrecoidesو  Ancylostoma duodenalمن ضمنها بيوض ديدان 

، كما اظهر  Iodomoeba bütschliiو   .Entamoeba spنوعين من الحيوانات االبتدائية منها 

صبغ سوائل القناة الهضمية بصبغة الزيل نلسن وجود أكياس ثالثة أنواع من بعد الفحص الداخلي 

الديدان احد أنواع وبيوض  C. murisو  Cyclospora parvum نهاالحيوانات االبتدائية م

هذه الطفيليات تحملها عن طريق تعلقها بأرجلها و الشعيرات الموجودة ،   .Taenia spالشريطية 

ي حملها ان التنوع فغذيتها )على الجثث او الفضالت( و على جسمها و أجزاء فمها اثناء وقوفها و ت
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من العالم  ناطق أخرىللطفيليات يشير الى االنتشار الواسع لمثل هذا النوع من الذباب في بغداد و م

 .Ch)منها ذبابة   Blow flies. كذلك وجد ان ذباب على الصحة العامة اً يشكل خطر مما 

albiceps وجد انها  حيث والفطريات المسببة لألمراض رواشحالبنقل بعض أنواع البكتريا و ( تقوم

 Salmonella typhiبكتريا المسببة لمرض االسهال و  Shigella dysentariaeتقوم بنقل بكتريا 

 ,Youdeowei and Serviceالمسببة لحمى التيفوئيد و ضمات الكوليرا المسببة لمرض الكوليرا )

1995) . 

 Facultativeحالة التدويد الثانوي االختياري   Ch. albicepsتسبب يرقات ذباب 

Secondary Myiasis في الجروح المصابة اصاًل بيرقات أنواع أخرى  ا و يقصد به تواجد يرقاته

 .(Zumpt, 1965)من الذباب االجبارية التواجد في الجروح 

نسان الحي او الحيوانات الفقرية عن طريق هو إصابة تحصل لال Myiasisيقصد بالتدويد 

سائلة المواد الم و الدى على االنسجة الحية او الميتة و التي تتغذالذباب من رتبة ثنائية االجنحة يرقات 

واشي تهدد تربية األغنام والم يعد التدويد من المشاكل الخطيرة جدًا التيللجسم او الغذاء المهضوم و 

 . (1001 ،الحيوانات األخرى حيث تسبب خسائر اقتصادية كبيرة جدًا )أبو الحبو 

 د اجباري يكون تدوي ما انأ: إذ الى ثالثة أصنافتبعًا لطبيعة تطفل اليرقات التدويد قسم ي 

Obligatory Myiasis  في حالة إصابة الجروح كماTrumatic  بيرقات ذباب النوعCh. 

bezziana وCochliomyia hominivorax   هذه األنواع بيوضها في الجروح  حيث تضع

ائل الجسم على سو عدها تخترق اليرقات بعمق الجلد والعضالت وتتغذى عليها و ب حسبالمفتوحة ف

أنواع أخرى تدخل الجسم من خالل فتحات االنف و االذن و العيون و الشفاه . و  (2891، )سيرفس

 (1002، )العامري المسبب لنغف االنف في الماعز واالغنام Oestrus ovis النوع يرقات ذباب مثل

 بيمكن ان يسبفي العيون و  اً الذي يسبب اورام Hypoderma التابع للجنس  ذبابالأنواع من و   ،
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الذي يصيب الخيول  Gastrophilus intestinalisالنوع . و  (2891 ،)سيرفس العمى في االبقار

هو نوع من النغف ( و Stomach bot flyنغف المعدة ) ةً المعدة مسببو فيه تستقر اليرقات في 

 . (Daoud et al.,1990) االجباري المعوي

  Secondary Facultative Myiasisمن أنواع التدويد األخرى هو التدويد االختياري الثانوي و 

جة المتعفنة رة طبيعية في االنسالذي يحدث نتيجة لإلصابة بيرقات ذباب يمكن ان تنمو و تتطور بصو 

،  Chrysomya  ،Calliphoraمثالها اإلصابة بيرقات أنواع من ذباب والميتة وعلى الجثث و 

Lucilia النوع  ، اذ تسبب يرقات ذباب Ch. albiceps نسان الويد الثانوي االختياري لحالة التد

ات أخرى مثل يرق ألنواعتواجد يرقات قبل الحيوان أي انها ال تتمكن من مهاجمة الحيوان لوحدها و 

كون تحيث الدم الحار  ذوات من المتطفالت االجبارية على حيوانات دالتي تع Ch. bezzianaذبابة 

ان هذه األنواع اذا تمكنت من و  Ch. albicepsذبابة  نهااإلصابة بها حافزًا لجذب أنواع أخرى م

صحية  اً ار قد تترك اضر وقد تسبب لها الهالك و الدخول فأنها تكون اكثر ضررًا للحيوانات المصابة 

 ( . Fernandes et al., 2009  ;2828 ،دائمة )أبو الحب اً معقدة يمكن ان تترك اثار 

يؤدي الى حدوث خسائر اقتصادية في انتاج الصوف يمكن ان  لألغنامالتدويد الثانوي  إن

((Nedehchev, 1984 . 

الى تسجيل اول حالة تدويد لغزال في الهند بيرقات  Radhakrishnan et al. (2012)أشار 

القصبة الهوائية بسبب دخول هذه ى يرقات هذه الذبابة في المعدة و وعثر عل Ch. albicepsذبابة 

اليرقات عن طريق الصدفة اثناء لعق الغزال لفكه المجروح بلسانه ووجود هذه اليرقات في منطقة 

 .اصاًل أدت الى دخولها الى المعدةالجرح 

عندما تدخل   Accidental Myiasisإن التدويد أو النبر يمكن ان يحدث بصورة عرضية   

ع الذباب مع الغذاء الملوث بها او تدخل عن طريق الفتحات البولية او بيوض او يرقات بعض أنوا
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الم في آان اإلصابة بهذه األنواع غالبًا ما يرافقها نسان او الحيوانات و ة المخرج لالالتناسلية او فتح

حسب شدة اإلصابة مثالها اإلصابة بأنواع من البطن وتقيؤ واسهال يمكن مالحظة اليرقات فيه و 

Musca و Fannia  ه يضع بيضنجذب نحو االفرازات غير الصحية و ان الذباب هذا قد ي يبدو، و

تناسلية او الفتحات ال عندما يفقس البيض تدخل اليرقات الصغيرة خاللقرب الفتحات التناسلية و 

ليرقات التي ا لم شديد ناشئ عنأبذلك يحدث ا اعلى الجهاز البولي التناسلي و تشق طريقهالبولية و 

اني العأشار عبد الرسول و قد و ، واخيرًا يرقات اً ودم اً قد يطرح مع البول مخاطالممرات و  تسد هذه

يرقة من  50حيث تم عزل حالة تدويد بولي تناسلي بيرقات الذبابة المنزلية تسجيل ( الى  1001)

 ان هذه الحالة نتجت بسبب وضع الذبابة المنزليةذكر لطور الثالث من عينة بول امرأة و يرقات ا

ن خالل القناة المثانة م اليرقات الفاقسة يمكن ان تكون وصلت الىإن لبيوضها قرب الفتحة البولية و 

 بسبب يرقات الذبابة تسجيل حالتين من التنغيف المعوي Sehgal et al. (2002)ذكر . و  البولية

نتيجة لما .  سنة 28في شاب عمره الحالة الثانية سنة و  11األولى في رجل عمره  المنزلية الحالة 

 .  طرائق مختلفة باستخدام البد من مكافحة هذا النوع من الذبابسبق كان 

 طرائق مكافحة الذباب المعدني  4.1.2.1 

ا أو منع ذلك بإبعادهتقليل الضرر الذي تحدثه اآلفة و  يقصد بمكافحة اآلفة هو العمل على

  .ائل متنوعةوس باستخدامظروف غير مناسبة لتكاثرها أو القضاء عليها  أةوصولها الى العائل أو تهي

 ان ونباتأو ممتلكاته من حيو نسان إن طرائق مكافحة اآلفات يجب ان تقلل الخسائر التي تسببها لال

قليلة  الى آفات ثانوية تحويلهاو  قد أمكن في حاالت كثيرة التغلب على بعض اآلفات الخطيرة، و 

 . (1021، المجيد عبدهيم و التأثير )إبرا

 الذبابالتي تستخدم في مكافحة  هاهي نفس  Blow flyإن طرائق مكافحة الذباب المعدني 

ن انجح الوسائل للتخلص من( . و 2891، المنزلي )سيرفس ق الصحية ائالذباب هو اتباع الطر  ا 
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المجازر  القمامة وفضالتأكوام األساسية  الحشرة أماكن تكاثر عدالوقائية لمنع تكاثره ففي المدن تو 

 االهتمام بتجميعها في حاوياتلذا البد من سرعة التخلص منها و  األغذيةمصانع تعليب اللحوم و و 

يتم اخراج أكياس القمامة يوميًا الى أماكن ان سليمة من المعدن أو البالستيك ذات اغطية محكمة و 

االهتمام و  نشاءات الصرف الصحياالعناية ب كذلكق الصحية السليمة و ائم رفعها بالطر تجمعها حيث يت

 .(Rozendaal,1997)مستمرة لضمان عدم تسرب أي مواد تجذب الذباب اليها  ورةبصيانتها بص

تباع إذ يجب االدواجن أماكن مثالية لتكاثر الذباب في القرى فيشكل روث الحيوانات و  أما

ونها افضل كالتخلص منها ميع فضالتها و بية الحيوانات وتجنظافة أماكن تر لتأمين الطرائق الصحية 

عند استخدام هذه الفضالت كأسمدة عضوية يجب جمعها في أماكن بعيدة البيئات لتكاثر الذباب، و 

نع ــين لمــن الطــة مــيقـــبقة رقــيتها بطــطــكن تغــا يمــ، كم لمــنازل أو نثــرها بــشكل طــبقة رقيــقةعن ا

 البيض المتكسرــذلك تــشكل جثــث الحيوانات الميتة و ، ك (2891، الحبأبو اب اليها )ــوصول الذب

ول الدواجن حقلذا يجب تنظيف حضائر الحيوانات و ،  اماكن مثالية لتكــــاثر الذباب في حقول الدواجن

ما يجب ، كمنع الذباب من وضع البيض عليها والتخلص من الجثث بحرقها أو دفنهال باستمرار

ان تنقل بعيدًا عن المنازل ألن تجمع هذه المياه يوفر أماكن مثالية و  بانتظامالمجاري تصريف مياه 

  .(Loftin  et al., 2001لتكاثر الذباب )

 ـالتي يمكن لها ان تحد من تواجد ذباب ال االستخداممن الوسائل السهلة هناك العديد  

Blow fly  ليه قضاء علللكنها قد ال تكون كافية في المجازر ومعامل تصنيع األغذية و  ال سيما

ع ثقوب صغيرة توض استعمال اغطية سلكية ذات من هذه الوسائل،  يتواجد بأعداد كبيرةعندما 

 ابتيار هوائي لتقليل اعداد الذب ، أو استخدام مراوح تعمل على احداث منافذ الهواءعلى الشبابيك و 

تساعد في التصاق الذباب عليها  مواد الصقةكذلك يمكن استخدام المصائد التي تحوي على ، و 

ام د وجد ان استخدقعق كهربائي، و ، أو استخدام مصائد ضوئية ذات صا وبالتالي التخلص منه
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وضع كذلك يمكن .  (Ward, 2001) % 13يخفض من اعداد الذباب بنسبة المصائد كفوء و 

الفواكه اللحوم والخضراوات و ول الذباب في محالت بيع منع دخلأبواب تغلق بصورة اوتوماتيكية 

(.http://www.vector.ifas.ufl.edu)  . 

ة في فعالمن الوسائل ال الجة روث الحيوانات في الحضائر ونشره ومنع تجمعه تعدمعإن 

اء رعي ــنــركة اثــد متحـــائــخدام مصــا وجد إن استــكم .(Kirby, 2008) ابــص من الذبــالتخل

 هاــمــهاجــذي يــاب الـــذبـــداد الـــفض اعـــيل بخــكف ــي المراعي تتحرك مع تــحرك األغنــامالحيوانات ف

تواجد ذباب وكذلك البد من الحد من انتشار و   Chrysomya bezziana النوع جوم ذبابــيل هـــقلــلتو 

رض غــل دي )االجباري(ــد الجلــتدويـــابة بالــبب اإلصـــذي يســـال Cochliomyia hominivoraxـ نوعال

 تياري ــوي اخــانــدويد ثـــؤدي الى حدوث تــي يرلــكــون األخــ Ch. albiceps النوع ذباب وجــودليل ـــتق

(Heath and Leathwick, 2001 . ) 

الطرائق الناجحة للحد من انتشار ذباب التدويد هو استخدام تقنية تعقيم الحشرات  إن اكثر

حيث يتم تعقيم اعداد كبيرة من ذكور الذباب المربى صناعيًا ثم اطالقه في البيئة فتتنافس الذكور 

مما  بيعيةتلقيح االناث الطلموجودة في البيئة على التزاوج و ( الطبيعيةمع الذكور الخصبة )ا عقيمةال

ينمو  خصب ال يستطيع انبيضًا غير م عقيمةيؤدي الى وضع االناث الطبيعية الملقحة بالذكور ال

خدمت هذه قد استمواد كيميائية مشعة أو اشعة كاما، و  ساطةبو يتم تعقيم الذكور المرباة الى يرقات. و 

 Co. hominivorax النوع الطريقة بنجاح في جنوب الواليات المتحدة االمريكية لمكافحة ذباب

اشعة كاما في  عمال( إمكانية است2888بهذا الصدد ذكر الطويل واخرون )(. و 2882،)الباروني

الحظوا تأثير هذا النوع من االشعاع و  Ch. bezzianaاحداث العقم لعذارى ذبابة الدودة الحلزونية 

ة االشعاعية كلما زادت الجرعالبالغات تقل بزوغ ان نسبة و  اً اناث ما اً بالغات سواء كانت ذكور البزوغ في 

  .عملةالمست

http://www.vector.ifas.ufl.edu/
http://www.vector.ifas.ufl.edu/
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هو معاملة الحيوانات الزراعية وقائيًا   Blow flyـمن الطرائق األخرى لمكافحة ذباب ال

( Invermictinنفرمكتين )مادة البمركب من حبيبات طويلة المفعول )بطيئة االنطالق( تحتوي على 

لمادة عطى هذه انمو يرقات الذباب في االنسجة وت الذي يزود الحيوان بوقاية طويلة المفعول ضد

عالجي يار الأو البيطري ربما يكون الخيري ر الس اإلطارفي حيوان عن طريق الفم أو بالحقن. و لل

ط بعدها ملق باستخدامموضع اإلصابة و اقتالع اليرقات من خالل الضغط حول مباشرًا بشق الجرح و 

 .(Kirby, 2008) اإلصابة تطهير الجرح لتجنب تجددالبد من تنظيف و 

 Dichhlorovousو Coumaphousإن استخدام مبيدات الفسفور العضوية كمبيد 

تقلل من تواجد الذباب المسؤول على حاالت التدويد  Chlorfenvinphusو Trichlorophonو

Myiasis لكن استخدام هذه المبيدات المتكرر أدى الى ظهور (، و 2899، في الماشية )الكسندر

. لذلك برز (2881، طويلة )الزبيديلمدة سالالت مقاومة منها و بقاء متبقياتها السامة في البيئة 

ليته التي تصل الذي يتميز بفعاومنها مبيد البيرثرويد المصنع االهتمام بالمبيدات ذات األصل النباتي 

د بكونه غير المبي يمتاز هذاالكيميائية ضد بعض أنواع اآلفات، و  بيداتالى عشرة اضعاف فعالية الم

لمشاكل ذلك للتخلص من االقابلية على التحلل في البيئة و األحياء األخرى كما ان له نسان و سام لال

 . (WHO, 1975التي تسببها المبيدات الكيميائية )

بصورة طبيعية دون الحاجة  Blow flyـ توجد أحياء متنوعة تعمل على خفض اعداد ذباب ال

التي  أنواع كثيرة من الحشراتاالنسان من هذه األحياء الطيور والسحالي والضفادع والعناكب و لتدخل 

أنواع بعض هناك (. و Peck and Anderson, 1969)الذباب حياة ل على افتراس احد أدوار تعم

يوضها داخل ابير بحيث تضع اناث الزن، التي تتطفل على عذارى الذباب )غشائية االجنحة( الزنابير

على منع  التالي تعملباليرقات الموجودة داخل العذارى و على اليرقات الفاقسة  تتغذىعذارى الذباب و 

 Spalangia cameroniو Nasonia vitripennis من هذه الزنابير النوع،  الذباببزوغ 
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الزنابير في حضائر الحيوانات وجد ان اطالق احد أنواع هذه قد و  Muscidifurax zaraptorو

 ,Kaufmanكذلك األنواع األخرى من الذباب )و  Blow flyـ عمل على تقليل اعداد ذباب ال

2002) . 

 Microbial Control المكافحة الجرثومية 1.4.1.2.1

مكافحة  في و منتجات تلك األحياءأمسببات األمراض من االحياء الدقيقة  عمالنعني بها است 

   .(2881)الزبيدي، Biological Control االحيائية جزءًا من المكافحة  اآلفات الحشرية وتعد

تحديد  في يمكن ان تكون عاماًل رئيسياً  (رواشح ،)فطريات، بكتريا إن مسببات األمراض

عية في البيئة طبيموجودة بصورة لكونها كائنات دقيقة فأن اغلبها تكون الكثافة العددية آلفة معينة و 

افحة كما عتيادية المتداولة للمكق االائبالتالي يمكن انتاجها بكميات كبيرة لغرض استخدامها بالطر و 

 . (2893 ،عبدالعزيزمرة لمكافحة اآلفات )علي و قد تبقى في الطبيعة بصورة مستو 

جودة م ييتققد اصبح من المهم التعرف على اعراض اإلصابة بهذه الكائنات ألهميتها في و 

شرات قد يالحظ على الحشرات المريضة تغيرات في السلوك و تلك الممرضات اذ تبدي الحفعالية و 

 و انحرافات في النمو مثل تأخره وعدمغير طبيعية مثل عدم تناسق حركات الجسم أمظاهر المصابة 

اض الخصوبة فية منها انختكاثر  ضطراباتاالقدرة على االنسالخ وصعوبة في الهضم وقلة في التغذية و 

كذلك تظهر تغيرات في لون الجسم وشكله و ظواهر أخرى ، (Federic , 1995قلة وضع البيض )و 

اخيرًا قد يكون من السهل مالحظة الممرض السيما في حالة مثل انكماشه وسهولة تحلله وتكسره و 

 . (Jankevica , 2004اإلصابة بالفطريات الممرضة بشكل نمو فطري يحيط بجسم الحشرات الميتة )

 الفطريات باستخدامالجرثومية المكافحة  1.1.4.1.2.1

يمكن ان يسبب من أنواع الفطريات بعضها شائع و  ُتهاجم الحشرات من قبل عدة مئات 

كافحة كعوامل متها ءالتركيز على كفالب دراسة هذه األنواع بشكل جيد و أمراضًا وبائية مما يتط



  املقدمة واستعراض املراجع ___   _ __   ____ ____        _                   ____ ___  _ ولالفصل اال 

 

19 

 Entomopathogenic Fungiتسمى الفطريات التي تسبب إصابات ممرضة للحشرات و ، جرثومية

. 

ة ــحــنــة االجــيــنائــة ثــبــا رتــنهــمــريــات و فطــصاب بالــن ان تــكــمــرات يــشــحــع رتب الــميــإن ج

Diptera (Scholte et al., 2004a)  اآلتية لألجناستابعة أنواع الممرضة  ن هذه الفطرياتــمو :

Leptolegnia،Culicinomyces  ،Lagenidium ،Coelomomyces ،Entomophthora ،

Beauveria ،Metarhizium  ، 2881)الزبيدي ; ;Hallman  et al. , 2000         

Poopathi and Tyagi, 2006 . ) 

عدها واحدة من عوامل المكافحة الجرثومية من خالل مالحظة بدأ االهتمام بالفطريات و  

دودة و  Apis melliferaنسان مثل نحل العسل األمراض الفطرية التي تصيب الحشرات النافعة لال

ة التي تصيب ففي الصين عانت صناعة الحرير من األمراض الفطري Bombyx moriالحرير 

 قد كان اول تسجيل لفطر ممرضاالمر امراضًا بيئية، و المربون اول التي عدها يرقات دودة الحرير 

 Noctuidaeالذي يتطفل على فراشة تابعة لعائلة  Cordycepsللحشرات كان للفطر التابع لجنس 

في عام (، و Vyas et al., 2006م )1726قد تم مالحظة ذلك عام  من رتبة حرشفية االجنحة و 

إصابة ديدان الحرير بمرض  بأِب علم األمراض()الذي لقب  Agostino Bassiالحظ العالم  2935

مكن يحد أنواع الفطريات التي تتكاثر داخل جسم الحشرة و يحدث هذا عن طريق اإلصابة بأفطري و 

 .(2881 ،ان تحدث عدوى لألفراد  السليمة )الزبيدي

على محاصيل  اول عالم حشرات الحظ إصابة احد أنواع البق الشديد الضرر Shimer يعد 

قد حاول طر و سرعان ما نشط البحث حول هذا الفو  Beauveria globuliferakالحبوب بفطر 

Lugger  عدوى وبائية بالفطر  داثاح 2999عامBeauveria sp.  توزيع وذلك عن طريق نشر و

أنشئت  2982، و في عام ة و قد أحرزت هذه التجربة النجاحالحشرات الميتة في المساحات المزروع



  املقدمة واستعراض املراجع ___   _ __   ____ ____        _                   ____ ___  _ ولالفصل اال 

 

20 

ي عرف الذلفطر قد امكن انتاج كميات كبيرة من هذا ااث في والية كانساس لهذا الغرض و حطة أبحم

 . (2881)الباروني والحجازي،  White Fungusبالفطر األبيض 

ياء حتمتلك الفطريات طريقة فريدة في احداث اإلصابة للعائل فهي على العكس من اال 

الى  ية ال تحتاج ان تدخلــطــيــدان الخــديــالات و ـيــتدائواألبــريا ــكتــوالب رواشحــرى كالــهرية األخــالمج

ن ان تصيب العائل عن ــكــا يمــيث انهــ، حابةــحدث اإلصــي تــل لكــائــية للعــمــضــاة الهــنــداخل الق

مساحات اللجليد( بما في ذلك منطقة الجنب و طريق اختراق األماكن الرقيقة من جدار الجسم )ا

نفسية لعائل من خالل الثغور التقد تدخل الى داخل تجويف جسم امحصورة ما بين الحلقات البطنية و ال

فطري بالتالي يمتلئ التجويف الجسمي للحشرة بالغزل الالتكاثر و تبدأ بالنمو و ائل و تهاجم انسجة العو 

Hyphae توقف دوران الدم جة عرقلة عمل أعضاء جسم العائل و يؤدي الى موت الحشرة نتي مما

(Lacey et al., 1988 Charnley, 2003;) ،ذلك قد يحدث موت العائل نتيجة قيام  فضاًل عن

 ( . Mohanty  et al., 2008الفطر بإفراز مواد سامة )

الفطريات ببين مختلف أنواع الحشرات إصابات حالة  2900 في الطبيعةسجل قد ل

(Jankevica, 2004)  ترافق أنواع عديدة من الفطريات مع بالغات الذباب من هذه الحاالت ، و

 و Corylophilium و Aspergillus flavusو .Fuserium spاألنواع  المنزلي منها

Pencillium وAlterniva alternate وBeauveria bassiana  وان بعض هذه الفطريات تكون

ور عند توفر الظروف المالئمة لتط ال سيماوبائية فيها  اً ممرضة لبالغات الذباب او تسبب امراض

تابع لرتبة الفطر الوجد ان كما ( ، Sales et al., 2002ابواغ هذه الفطريات ) 

Entomophthoraleane والمسمىيصيب بالغات الذبابة المنزلية  الذي Entomophthor 

musca  الفطرية طالخيو  ساطةالزجاج بو يالحظ ملتصقًا على الجدران و و يمتاز بسرعة قتله للذباب 

سم هي عبارة عن  1قطرها تحاط الحشرة الميتة بهالة بيضاء ، و  التي تبرز من جسم الحشرة الميتة
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ر بمدى يمتاز هذا الفطالذبابة منتفخة ذات اشرطة بيضاء، و  تظهر بطنر و ابواغ انفصلت من الفط

و  Anthomyiidaeو  Muscidaeعائلي واسع لرتبة ثنائية االجنحة التي تتضمن عوائل 

Fanniidae (Keller, 1984 . ) 

هو من الفطريات و  Beauveriaمن الفطريات الممرضة للحشرات المهمة األخرى فطر 

ة عرف بأنه عامل سيطر كمبيد احيائي و  عملةفطريات المستمن أوائل الو  Deuteromycotaالناقصة 

 White Muscardineيسبب مرض المسكردين األبيض ل ضد العديد من اآلفات الحشرية و فعا

Disease لألغراض الطبية كمطهرات  تعملقد وجد ان هذا الفطر يس، وAntiseptic  للجروح

 .(Boucias and Pendland, 1998تقرحات البلعوم )و 

لمكافحة  عملالمستاألخرى من الفطريات الناقصة  Verticillium lecaniiيعد فطر 

 . (Butt , et al., 2001األبيض )الذباب كالمن و  Homopteraالحشرات التابعة لرتبة 

بنجاح لمكافحة العديد من اآلفات الحشرية هو الفطر  عملةمن ابرز الفطريات المست و

Metarhizium anisopliae  يعد هذا الفطر من اكثر الفطريات انتشارًا إذ يتواجد في التربة و

ل البعوض طبيعية له مث يمكن ان يصيب حشرات ال تعد عوائلويصيب غالبًا جميع حشرات التربة، و 

(Scholte ,  et al., 2003 . ) 

ى يتطفل عل M. anisopliaeان الفطر  Boucias and Pendland (1998) ذكر 

و  Orthopteraو  Lepidopteraو  Dipteraو  Coleopteraمنها حشرات معظم الرتب و 

Hemiptera  أشار العالم و Zimmermann(1993)صابة مجاميع في اان هذا الفطر له القدرة  الى

يمكن و  .واالرضة والجراد والخنافس Spittle bugsمهمة من اآلفات الحشرية و منها البق الباصق 

 ,Ghanbaryمكانية انتاجه بكميات كبيرة على أوساط زرعية اصطناعية رخيصة )او  خزنه بسهولة

et al., 2009.) 
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 Strasser et al., 2000;االنسان والبيئة )واألسماك و  لفطر غير ضار للطيورهذا اوجد إن 

(Zimmermann, 2007 . 

 Sorokin Metarhizium anisopliae (Metschnikoff)الفطر 1.1.1.4.1.2.1

 الموقع التصنيفي للفطر:

Kingdom: Fungi 

    Division: Ascomycota 

       Class: Deutromycetes (Hyphomycetes) 

          Order: Hypocreales 

              Family: Clavicipitacea 

                 Genus: Metarhizium 

                    Species: Metarhizium anisopliae  

(Robert, 1970  مقتبس عنMouatcho, 2010) 

  M. anisopliae نبذة مختصرة عن الفطر 2.1.1.4.1.2.1

، يتواجد Deutromycetesالى صف الفطريات الناقصة  M. anisopliaeينتمي فطر  

ها مرض يسبب للحشرات و ا التي تصيب يعد من اهم الفطريات الناقصةبصورة عامة في التربة، و 

عندما ذلك لكون ابواغه ذات لون اخضر و  Green Muscardine Diseaseالمسكردين األخضر 

من قبل العالم الروسي  م2928الفطر ألول مرة عام ، عزل هذا تغطي اجسام الحشرات الميتة

Metschnikoff  من يرقات خنافس الحنطة الميتةAnisoplia austriaca  كان يعرف آنذاك و

Entomophora anisopliae ، العالم أعادSorokin  سمي حينذاك عزله و  م2993عام

Metarhizium Boucias and Pendland , 1998) . )   
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و  M. anisopliae var. anisopliaeثالثة أنواع هي  Metarhiziumيتضمن الجنس  

M. flavoviridae  وM. album النوعين ، يعدM. anisopliae  وM. flavoviridae 

 . (Tulloch,1976ممرضين للحشرات )

 ذلك اعتماداً تصنيف معقد و  M. anisopliaeان للفطر  Bischoff (2006)ذكر العالم  

قد وجد ان هذا و Conidiogenous cells الخاليا المولدة لالبواغ على الصفات المظهرية لالبواغ و 

 .M( و 8mμ)طول بوغه اكثر من  M. anisopliae var. majusمنها الفطر يمتلك عدة ضرب 

anisopliae var anisopliae ( 9-5طول بوغهmμ و )M. anisopliae var. frigidum  و

 بواغهلكنه يتميز بأمن حيث المظهر و  M. anisopliae var. anisopliaeللنوع  اً الذي يكون مشابه

 . لى حشرات رتبة غمدية االجنحة فقطتخصصه عذات اللون األخضر الغامق و 

المعلومات  ذلك اعتماداً علىة تصنيف الفطر و مكانيا Driver et al. (2000)العالم أوضح  

 Theتقنية و  Internal Transcribed Spacer( ITSالناتجة من تقنية )الجزيئية المتعاقبة و 

Random Amplified Polymorphic DNA (RAPD)  قد أوضحت هذه التقنيات ان هناك و

 :منها M. anisopliaeللنوع  اً ضرب 25 – 20من 

M. anisopliae var. anisopliae  
M. flavoviridae   باسم المعروف سابقًا و M. anisopliae var. acridum 

M. anisopliae var. majus 

M. anisopliae var. lepidiotum 

ألســاس حــشرات درجة اــيب بالــيص M. anisopliae var. acridumوع ــنــد ان الــد وجــقو 

فأنه يــتطفل على مدى  M. anisopliae var. anisopliae، اما النوع رتــبــة غــشــائيــة االجنــحة

ور ذــس جنافــافحة خــي مكــطر فــذا الفــبتت كفاءة هــبرية اثــتــج المخــتائــان النواســع من الــحــشرات، و 

ويرقات خنافس الذرة   2885م ااالمريكية عقصــب الســكر في والية داكوتا في الواليات المتحدة 
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 ، وكذلك وجد(Denny and Donhue, 2007 Ment et al., 2010 ;)حفارات الجذور وسوس و 

 Άngel-Sahagừn et;الحقل )ان هذا الفطر فعال اتجاه يرقات وبالغات القراد في المختبر و 

al.,2010 Romo-Martinez et al., 2013 . ) 

كل في هذا الفطر وتكون االبواغ اسطوانية الش بواغ هي طريقة التكاثر الالجنسيان تكوين اال

 Olivaceaousاألخضر الزيتوني  –سالسل منتظمة و متوازية ذات لون اخضر براق  بشكل  مرتبةو 

green (;Bischoff, 2006 Tangthirasunun et al., 2010) . ر الخارجي من مميزات المظهو

لحوامل ابيضاء اللون عند بداية نموها وتكون مقسمة بحواجز عرضية، و  للفطر هو وجود هايفات

ذ شكل الشمعدان يتخوغي له تفرعات من طرفه النهائي و الحامل البراصة و البوغية تتجمع بشكل حزم مت

(Saksamrit et al., 2008 ) Candleabrum-like (1-2 صورة. )  

 
 .(X10قوة التكبير) M. anisopliae: الفطر(1-2صورة )
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على حشرات رتبة ثنائية االجنحة  M. anisopliaeتطفل الفطر امراضية و  3.1.1.4.1.2.1

Diptera)) 

حشرات رتبة ثنائية االجنحة التي تضم  اتجاه M. anisopliaeالدراسات فعالية فطر  ثبتتأ 

 . ذات األهمية الطبية والبيطرية واالقتصاديةالعديد من اآلفات 

الناقل الرئيسي  Anopheles funestusان اناث بعوض  Mouatcho (2010)أشار 

عند تعريضها الى تراكيز مختلفة من معلق  M. anisopliaeالفطر  اتجاهلمرض المالريا حساسة 

الفطر ان االناث المعاملة ب فضاًل عن، تزداد بزيادة وقت التعريضابواغ الفطر و ان نسبة الهالكات 

 Paula et al. (2011) أشاركما  .مع االناث غير المعاملة بالفطر ةتكون ذات خصوبة اقل مقارن

للفطر   Dengue feverالمسببة لحمى الضنك  Aedes aegyptiالى حساسية بالغات اناث بعوض 

M. anisopliae  الى قلة عدد البالغات  ادت  من الفطرمل  بوغ/ 820حيث وجد ان المعاملة بتركيز

. عاملة بالفطروفيات البالغات المنسبة زداد ت التي بقت على قيد الحياة ووجد انه بزيادة وقت التعريض

الناقل الرئيسي  Cx. quinquefasciatus ( إن جميع أدوار بعوض 1021داغي )وجدت قرة كذلك 

ان نسب الهالكات في المختبر و  M. anisopliaeحساسة لتراكيز معلق ابواغ الفطر لمرض الفيالريا 

 بوغ/ 920×1.5عند المعاملة بالتركيز  % 200البالغات وصلت الى التراكمية ليرقات الطور الثاني و 

 سجلت نسب تشوهات عالية في اليرقات المصابة. مل و 

يرقات  اتجاه M. anisopliaeأوضحت أبحاث عديدة فعالية عزالت مختلفة من الفطر 

 Boudjelida and Soltaniاذ توصل  Ceratitis capitataبالغات ذبابة البحر المتوسط و 

البالغات حساسة جدًا وان نسبة الهالك التراكمي عند معاملة الى ان يرقات الطور الرابع و  (2011)

على التوالي و ان  % 98.5و  % 13.23مل وصلت الى  بوغ/ 920و  520اليرقات بالتركيزين 
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عند  % 99.5بالغة كانت اكثر حساسية من االناث حيث وصلت نسبة الهالكات الى الذكور ال

 . %23.05بلغت التي مل مقارنة مع نسبة هالك االناث و  بوغ/ 520المعاملة بتركيز 

لحرمس الواخز ا يرقات ضدM. anisopliae  لفعالية الفطر اإليجابية إن النتائج 

Culicoids nubeculoses  تجربته مختبريًا ضد بالغاته الناقلة لراشح في شجعتBlue tongue 

في شمال اوربا حيث وجد ان البالغات المعرضة لمسحوق الفطر كانت اكثر حساسية لإلصابة من 

هذه اول  أيام من المعاملة وعدت 1إلصابة بعد تلك المعرضة لعالق االبواغ حيث ظهرت عليها ا

ضد بالغات الحرمس من خالل رش مسحوق  M. anisopliaeدراسة من نوعها لتحديد كفاءة الفطر 

اث من االنان انتقال االبواغ بين الذكور و و . ح التي تمثل أماكن راحة للبالغاتالفطر على السطو 

قل نسببت زيادة في مستوى هالك البالغات مما نتج عنه انخفاض في اثناء التزاوج خالل التالمس 

 .(Ansari et al.,2011المسبب المرضي )

 .Anderson et alتجاه الفطر حيث وجد االمنزلي من الحشرات الحساسة ُيعد الذباب 

كات كبيرة اعتمادًا على مل يؤدي الى هال بوغ/ 820و 220ان تعريض البالغات لتراكيز  (2011)

 Muscaلذبابة المنزلية افي ( في دراستها عن تأثير الفطر 1022في العراق توصلت عبيد )التركيز. و 

L. esticadom  مل و  بوغ/ 920و  220و  320الى ان جميع أدوار الحشرة حساسة لتراكيز الفطر

 البالغات.  ال سيما

لتي تسبب ا  Lucilia sericataحساسية اناث ذبابة  Wright et.al (2004)أوضح كما  

كذلك . و M. anisopliaeتؤدي الى حصول خسائر اقتصادية الى الفطر التدويد الجلدي لالغنام و 

التي تصيب محصول  Bactrocera aleaeحساسية بالغات ذباب  Mahmoud (2009)أوضح 

مل من معلق ابواغ  بوغ/ 920عند تعريضها الى تركيز  M. anisopliaeالزيتون في مصر للفطر 

 . من المعاملة اً يوم 10بعد  % 81 – 38.1كانت نسبة القتل من الفطر و 
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 Muscina stabulansالى حساسية ذباب االسطبل   Zimmer et al.(2010)كما أشار

 بوغ/ 920و 220و 320و 520ما تم تعريض اليرقات الى التراكيز دعن M. anisopliaeالى الفطر 

 .بزيادة تراكيز معلق ابواغ الفطر لوحظ ان نسبة القتل تزدادل من معلق ابواغ الفطر و م

 M. anisopliaeانزيمات وسموم الفطر  4.1.1.4.1.2.1

ند اصابتها مة عانتاج بعض المركبات االيضية السافي تتميز العديد من الفطريات بقدرتها  

ان انتاجها لمثل هذه المركبات االيضية يجعل منها عوامل مكافحة احيائية ذات لعوائلها الحشرية، و 

 . (Mohanty et al., 2008كفاءة عالية )

قد و  ،نتاج بعض االنزيمات الضروريةاأو استمرارها يتطلب افراز و  بالفطر إن بدء اإلصابة

تي الات التي تعمل على تحليل الجليد و ينتج العديد من االنزيم M. anisopliaeوجد إن الفطر 

تساهم مع الضغط  الميكانيكي للعضو الضاغط   التيو   Cuticule degrading enzymesتسمى 

Appressoria  انزيمي  من هذه االنزيمات باختراق الجليد وProtease  وEsterase  التي تنتج و

 مجموعة  ( ، كذلك ينتج الفطرSt Leger, 1995التصاق ابواغ الفطر على جليد الحشرة )بعد 

جليد الحشرة وتقوم بالسيطرة على نمو وتمايز  اختراقلتي تساعد في ا  Endoproteaseانزيمات 

نة إنتاجها لتكسير األواصر الببتيدية الموجودة في المركبات المكو هناك انزيمات يقوم الفطر بالفطر، و 

 ،Aminopeptidaseوهذه االنزيمات تشمل   Endoproteaseلجليد الحشرة بتحفيز من انزيمات 

Carboxypeptidase  Dipeptidyl – aminopeptidase (Charnley, 2003) ، ينتج الفطر

من خالل  Epicuticular layerالذي يقوم بتحطيم طبقة الجليد السطحي  Lipaseكذلك انزيم 

الذي يساعد الخيوط الفطرية في النمو داخل جسم  Chitinaseانزيم و  Lipoprotienهضم مادة 

 ( . Silva et al., 2005الحشرة )
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ات ينتجها الفطر بصورة متسلسلة الى ان هذه االنزيم Smith and Grula (1983)أشار  

الحظ ان  ، حيثمسحوق الجليدتتضمن أوساط زرعية سائلة في ذلك من خالل قيامه بتنمية الفطر و 

 Carboxypeptidaseو  Aminopeptidaseالتي تضم  Proteolyticو  Esteraseانزيمات 

 N- acetylglucosaminidas، بعدها تنتج انزيمات  ساعة 11تنتج بعد  Endomoproteaseو 

(NAGaseأما بالن ، ) سبة ألنزيميChitinase  وLipase أيامأربعة  – ثالثة بعد ينتجان ا مفأنه 

 . 

نتاجه لبعض المركبات السامة التابعة اهو   M. anisopliaeإن أهم ما يميز الفطر 

 Destruxins (DTX)و المعروف باسم    Cyclicpeptideلمجموعة المركبات الببتيدية الحلقية

 ( 2-2 شكل)

 
 (Molnàr et al., 2010عن ) Destruxin: التركيب الحلقي للدستروكسين (2-2شكل )

 Haemocoelالدموي  تجويفتنتج هذه المواد داخل جسم العائل السيما عند غزوه لل

(Amiri- Besheli et al., 2000 Engler, 2004;). إن DTX  عبارة عن مركبات حلقية سداسية

 Isoleusinو Valineو alanineو alanine-βالببتيد تتكون من خمسة احماض امينية هي 

قد وجد . و hydroxy acid–α (; Male et al., 2009 Golo et al., 2011)وحامض  Prolinو
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من اهم األنواع  A , Bو ان النوعين  A , B , C , D , Eهي  DTXsك خمسة أنواع من لان هنا

  . (Cloyd, 1999التي تعمل كمبيدات احيائية )

في جسم الحشرة هي القناة  A, Bنوع  DTXs مركبات ال ستهدفهاتإن األعضاء التي 

فأنها تعمل على تثبيط  E, Cنوع  DTXs، أما بالنسبة الهضمية، انابيب مالبيجي، جهاز الدوران

ال  اليا الفسلجية لبعض الخحيث تؤثر في الخصائص المظهرية و  الجهاز المناعي للحشرة )العائل(

الكبسلة و  Phagocytosisالتي لها دور في عملية االلتهام  Plasmatocytes سيما

Encapsulation (; Samuels, 1998 Male et al.,2009 و .) قد وجد انDTXs  يكون سامًا

عريض اذا ما تم ت اً سام عند حقنه في جسمها وال يعدللحشرات فقط عندما يهضم من قبل الحشرة أو 

 . (Silva et al., 2005) به رشلجسم الحشرة ل

يرقات  عضالتضمور و سبب حاالت تشنج ت DTXsان  Golo et al. (2011)ذكر  

عالية  رعاتواطئة أما اذا كانت الجالالجرعات عوملت ببالغات ثنائية االجنحة اذا حرشفية االجنحة و 

ت تأثيرها في قنوابتثبيط عمل انابيب مالبيجي من خالل  DTXs، كما يقوم فأنها تسبب لها الموت

كذلك يعمل على منع تحفيز الغدد ، و James et al., 1993)الكالسيوم مما يؤدي الى الموت )

على افراز هرمون االنسالخ و كذلك يعمل  Manduca sexta النوع العصبية الصدرية في يرقات

 . (Sloman and Reynolds, 1993  Samuels, 1998;على زيادة عدد ضربات القلب )

 M. anisopliaeآلية اإلصابة بالفطر  5.1.1.4.1.2.1

رضة للحشرات ال تشبه بقية عوامل المكافحة االحيائية األخرى في احداثها مإن الفطريات الم

واشح ر ئل لكي تحدث اإلصابة كالبكتريا والأن تتناول من قبل العاتطلب اإلصابة للعائل فهي ال ت

لجدار  يق اختراق ابواغ الفطريمكن ان تصيب العائل عن طر  ، لكنهاواالبتدائيات والديدان الخيطية

حال لقد تحدث اإلصابة عن طريق سيفون الهواء كما هو اعند األماكن الرقيقة، و  ال سيماجسم العائل 
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 ,Lacey et al., 1988 ;St.Leger et al., 1995 Charnley;عذارى البعوض )في يرقات و 

2003) . 

ة اول خطو  ابواغ الفطر يعدالتصاق بعد  Germination tubeإن تكوين أنبوب االنبات 

الذي تنمو من  Appressorium، التي تنتهي بالعضو الضاغط مهمة تحصل عند اإلصابة الفطرية

 ة هالميةبماد اً يكون جدار العضو الضاغط محاط إضافية منفصلة عن بعضها بحواجز  خالياه خاليا

وب االنبات أنبالموجودة ما بين العضو الضاغط و  ء الفسحةامتالكثيفة تساعد على التصاق البوغ و 

لبوغ ل قد وجد ان الطبقة الخارجيةيؤدي الى حصول االرتباط الوثيق الذي يؤدي الى االختراق، و هذا و 

تكون و  Rodletsمرتبة بشكل صفوف اسطوانية ملساء تدعى القضيبات تكون ذات تركيب بروتيني و 

الذي يساعد على اختراق البوغ للطبقة الشمعية البوغ بالعائل، و ة مسؤولة عن تعريف هذه الطبق

التي ليد ارجية الشمعية للجالتي تشبه الطبقة الخهو كون هذه الطبقة كارهة للماء الخارجية للجليد 

 Boucias and Pendland, 1998 ;Ment et al., 2010 Bukhari;تكون كارهة للماء ايضًا )

et al., 2011) . 

تد االختراق تكوين و بصورة افقية بعد حصول االلتحام و طر بالنمو خالل جليد الحشرة يبدأ الف 

Penetration peg  بدءًا من الطبقة الخارجية للجليد االوليProcuticle  تضخم طبقة تحت مسببًا

. ان الطبقة سهولة عملية االختراقبالتالي وتكسرها و  Subepicuticular layerالجليد السطحي 

بينما طبقة  ،ي بسبب وجود البروتينات المتصلبةالخارجية للجليد االولي تقاوم االختراق الميكانيك

وجود البروتينات المتصلبة بسبب عدم سهلة االختراق ة و تكون مرن Endocuticleالجليد الداخلي 

(Bidochka et al., 1998) بعدها تتكون صفيحة االختراق .Penetration plate  نالتي تكو 

بدأ الفطر يالجليد والطبقات الموجودة اسفله، و . مما يؤدي الى تحطم موازية للطبقة الداخلية للجليد
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التجويف الدموي االجسام الدهنية للحشرة و  غزوالتي ت Hyphal bodiesبتكوين االجسام الهايفية 

(Clarkson and Charnley, 1996 )(1-2 )شكل. 

 

 

 

 

 

 

 

 (Thomas and Read,2007ابواغ الفطر لجليد الحشرة عن ): آلية اختراق (1-2شكل )

: االجسام ياآلت بالترتيب األعضاء الداخليةن الفطر يخترق االنسجة و عند تقدم اإلصابة فأو  

. يةالعضالت والقصبات الهوائ –الجهاز العصبي  –انابيب مالبيجي  –الجهاز الهضمي  –الدهنية 

يحصل خروج الخيوط تنمو الهايفات خارج جدار الجسم و ساعة  30 – 19خالل بعد موت الحشرة و 

الباروني ) نقر أعضاء الحسل و الفطرية من المناطق الضعيفة للجسم كاألغشية التي تربط قطع االرج

ر عند توف ال سيماينمو الفطر خارج جسم الحشرة بعد موتها لينتج االبواغ . (2881 ،الحجازيو 

 Alves et al., 2002أخرى من النوع المستهدف نفسه ) اً ها تصيب افرادبدور  التيالظروف المالئمة 

Scholte et al., 2004b; . )   

  M. anisopliaeاعراض اإلصابة بالفطر  6.1.1.4.1.2.1

ها مجموعة من االعراض المظهرية والسلوكية إن الحشرات المصابة بالفطريات تظهر علي 

دم تناسق فضاًل عن ع، وقلة نشاطها وسكونها وقلة في الوزنتي تتمثل بفقدان الشهية للحشرة ال
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ليها عالمات ظهر عقد يح التربة، و الحشرات الموجودة تحت التربة تنتقل للعيش على سطحركاتها، و 

روني قد يتغير لونها )الباة قيام الفطر بإفراز االنزيمات والسموم و النحول نتيجالشلل الجزئي و 

انه عند إصابة يرقات العث الى  Xia et al. (2013)قد أشار ، و (1002، طه ؛2881، والحجازي

يظهر على كيوتكل اليرقة المصابة بالفطر بقع غامقة تدعى الملننة  Plutella xylostellaنوع 

Melanization  يحصل هذا بعداختراق الفطر لجدار جسم الحشرة و ظهور هذه البقع يدل على و 

ليرقة الحظ كذللك انكماش جسم او  M. anisopliaeالفطر  بإحدى سالالتساعة من المعاملة  30

 ساعة من 53وبعد  Cيصبح شكل اليرقة المصابة بالفطر بشكل حرف ساعة من المعاملة و  21بعد 

ت قد تمو يل من الهايفات ذات اللون األبيض. و مغطى بالقلالمعاملة يصبح لون جسمها احمر و 

ات المصابة في الوان الحشر  اً ، كما يحصل تغير معاملتها بالفطرلفطر مباشرة بعد الحشرة المصابة با

 Anophelesالى ان بعوض  Mouatcho (2010)تبعًا لنوع الفطر الذي تصاب به حيث أشار 

funestus  يتلون باللون األبيض عند اإلصابة بفطرBeauveria bassiana  يتلون باللون و

 .M. anisopliaeاألخضر عند اإلصابة بفطر 

 M. anisopliaeامراضية الفطر العوامل المؤثرة في نمو و  7.1.1.4.1.2.1 

تتأثر الفطريات كغيرها من األحياء المجهرية األخرى التي تصيب الحشرات بمجموعة من  

والحشرة،  ظروف البيئية التي تحيط بالفطرمنها ما يتعلق بالل منها ما يتعلق بالحشرة نفسها و العوام

ة الممرضات الفطرية درجة الحرارة، اشعة الشمس، الرياح، المؤثرة في كفاء من العوامل البيئيةو 

. حيث تؤثر درجة الحرارة في نمو (Alves et al., 2002عوامل التغذية )الرطوبة، االمطار و 

 نموطلبها تيان الدرجة المثلى التي طري عند درجات الحرارة العالية و الفطريات اذ يتوقف النمو الف

قد ، و ºم 30 -25احداث اإلصابة عند درجة حرارة  يتمو  ºم 30 –10بينمرضة تتراوح الفطريات الم

ار ــير ضــغ وبهـــذا فهو يعد ºم 10 –32مو عند درجة حرارة من ــستطيع ان ينــوحظ ان الفطر ال يــل
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األخرى التي ن العوامل ــم(. و Mustafa and Kaur, 2009حار )ــدم الــياء ذات الـــائن أو األحــباللب

اكثر من  في الممرضات الفطرية اً كبير  اً تؤثر بالممرضات الفطرية الرطوبة حيث أن للرطوبة تأثير 

 . ((Ibrahim et al.,1999 %89تصل الى  عالية الفطريات رطوبة نسبية نمو طلبيتو درجة الحرارة 

لفطريات التابعة لصف ااس األجن ال سيمافطريات الممرضة بال اً ضار  اً إن ألشعة الشمس تأثير  

معظمها حساسة جدًا ألشعة  M. anisopliaeعزلة من الفطر  21، حيث وجد ان هناك الناقصة

ذا يجب ان نأخذ ــواغ لهــرثم االبــعدل تجـــفض مــمس يخــعة الشــرض ألشــادة التعــزي انو  ،ســالشم

 شعة الشمسحيائية الفي برامج المكافحة اال عملبنظر االعتبار حساسية عزلة الفطر المست

(Mustafa and Kaur, 2009) .ولكن أشارFarenhorst et al., (2008)   الى أن الفطرM. 

anisopliae  يحيط  اً سميك اً يستطيع مقاومة الظروف البيئية غير المالئمة من خالل تكوينه جدار

 لرقم الهيدروجيني ا هذا الفطر بتحمله لمدى واسع منكذلك يتميز واغ والتي تسمح له بالبقاء حيًا، و باالب

pH  انباته .و المدى المالئم لنموه و هو  9 – 5يتراوح بين 

 M. anisopliaeالمستحضرات التجارية للفطر  8.1.1.4.1.2.1

تطوير الممرضات الحشرية الفطرية بشكل مبيدات حيوية يرجع الى أسباب أهمها إن هذه إن  

مستهدفة الى غير األخر  لألحياءكونها غير مؤذية اتجاه عوائلها و  عال  ء ذات تخصص االحيا

البيئة وليست لها اضرار على االنسان والحيوان وال تسبب في تشكل خطرًا  انها الكالنباتات كما 

إن تخصصها العالي للعوائل التي  Engler, 2004)الهواء مقارنة بالمبيدات الكيميائية )تلوث المياه و 

في تنظيم اعداد اآلفة طبيعيًا كما إن تأثير الممرضات في مجتمع  اً مهم اً دور تؤدي لها تصيبها جع

. ائيةكيميالذي يتطلبه استخدام المبيدات الد االقتصادي الحرج لتلك اآلفات اآلفة ال يحدث فقط عند الح

تكون بشكل  نكأصفاتها لكي تالئم استعماالتها التجارية امكن تحسين إن عوامل المكافحة االحيائية 

ر من اكث، و  فظة على فعاليتها تحت ظروف الخزنسائلة او جافة و كيفية المحامستحضرات 
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 الفطر  ال سيما Hypoceralesكعوامل مكافحة حيوية تلك التي تعود الى رتبة  عملةالفطريات المست

M. anisopliae (Goble, 2009). 

برنامج  م2892بالمجال البيئي عام تبنت العديد من المنظمات الدولية المعنية لقد  

LUBILOSA  المختصر عن الفرنسية وLutte Biologique contre les Locustesetles 

Sauleriaux لةسال عمالاستعن طريق النطاطات حيائية على الجراد و السيطرة اال التي يقصد بها 

اد، وامكن تنميته ن هذه الساللة متخصصة على الجر لكو   var. acridum  M. anisopliaeالفطر

ة لمزارعين حتى في الظروف الجافمن قبل ا باستعمالهابكميات كبيرة يسمح على أوساط زرعية و 

 Ultra( ULVستعمال معدات بسيطة عن طريق استخدام تقنية الرش بالحجم المتناهي بالصغر )وبا

– Low Volume ( في مكافحة الجراد الصحراويHong et al.,1997 .) 

 M. anisopliae var. acridumالى ان خلط مستحضرات الفطر  Hajek (2004)أشار 

 .من الجراد المعامل بها % 80 – 20حوالي رشها يمكن ان تقتل مع الزيت و 

 منهامتنوعة بشكل مستحضرات تجارية تحمل أسماء   M. anisopliaeلقد تم انتاج الفطر   

Cobican وBio – path وBiogreen ((Scholte et al., 2004b  ر مستحضريطو ت قد تم. و 

مكافحة ل  ®Green Muscleفي عدة دول افريقية كزامبيا و نامبيا و موزمبيق يعرف  عملتجاري است

جراد في المستعمل في مكافحة ال ®Green Guardكذلك المبيد االحيائي الجراد والنطاطات، و 

الى ان  Leland (2001)قد أشار (. و Moazami, 2005الى األن )و  1005استراليا منذ عام 

ؤدي الى بطريقة الرش التي ت حة الجراد هو استخدام المستحضراتسبب نجاح هذه المبيدات في مكاف

 .الحشرةالتصاق ابواغ الفطر على جدار جسم 
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 بإستخدام البكتريا الجرثومية المكافحة 2.1.4.1.2.1 

رات مجاميع مختلفة من الحشتصيب تتواجد في الطبيعة أنواع مختلفة من البكتريا التي  

ضة تسمى البكتريا الممر و  انتشارهاد توفر الظروف المالئمة لنموها و عن ال سيماتقضي عليها و 

، درست امراض الحشرات البكتيرية ألول مرة من  Entomopathogenic Bacteriaـللحشرات ب

المسؤولة  عن مرض  م حيث عزل المسببات البكتيرية2920لم الفرنسي لويس باستور عام قبل العا

Flacherie  م قام العالمان 2995الذي يصيب دودة الحرير، وفي سنةCheshire وCheynes 

كانت تلك الدراسات الذي يصيب النحل و  Europeanfoulbroodبدراسة مرض الحضنة األوربي 

 . (2881، بداية لمعرفة دور البكتريا في إصابة و قتل الحشرات الضارة )الزبيدي

، مجموعة تتضمن انواعًا غير مكونة لالبواغ من البكتريا الممرضة للحشرات انتمجموعتوجد  

Non spore forming bacteria  منها النوعPseudomonas septica  التابع لعائلة

Pseudomonaceae   مرض لبعض أنواع الخنافس الجعالية، وبالغات قد وجد ان هذا النوع مو

داخل تجويف  االبكتريا مرتبطة بإفرازها لسم خارجي اثناء مرحلة نموهان سمية هذه الذباب المنزلي و 

 ( . 2881، الحجازيالحشرة )الباروني و 

 قد عرف منها اكثرو Spore forming bacteria المجموعة الثانية تمثل البكتريا المكونة لالبواغ و 

ا ل أنواع البكتريتعد البكتريا المكونة لالبواغ من افضنوع عزل من حشرات مصابة. و  ئةمن م

. إن تهاطويلة دون ان تفقد حيويلمدة مكانية خزنها افي برامج المكافحة الجرثومية بسبب  عملةالمست

يمكنها ، ميائيةالمواد الكيارة والضوء و االبواغ البكتيرية عبارة عن اجسام جافة تمتاز بشدة مقاومتها للحر 

تنحصر أنواع هذه المجموعة ضمن جنسين مهمين من تبقى حرة في الطبيعة لعدة سنوات، و  ان

 . (2881، )الزبيدي Closteridiumو  Bacillusاجناس البكتريا العصوية هما 
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في برامج مكافحة  عملةلمستمن اكثر األنواع ا Bacillusالتابعة للجنس البكتريا نواع ا دتع 

في يرقات بعض   Milky diseaseيتضمن هذا الجنس األنواع التي تسبب المرض اللبني اآلفات، و 

)وهي بكتريا  B. popilliaeمنها بكتريا   Popilia japonicaأنواع الخنافس منها الخنافس اليابانية 

 عمالهاستالقد حازت في السنوات األخيرة على اهتمام كبير من قبل الباحثين صوية مكونة لالبواغ(، و ع

رات ة اآلفات لكونها محددة العوائل وال تصيب الحشافحكبدائل او مساعدات للمبيدات الكيميائية في مك

، الحاج إسماعيل؛ 2882باروني،الفقريات األخرى ما يجعلها مقبولة بيئيًا )النسان و النافعة وآمنة لال

1008) . 

في مكافحة  عملةالمستالمهمة و   Bacillus الجنس من أنواع  B. sphaericusتعد بكتريا  

ن يرقات قد تم عزلها مجميع انحاء العالم في التربة والبيئات المائية، و ي البعوض حيث تتواجد ف

وجدت  قد، و 2831عام  Kellenو  Myersبعوض مصابة في والية كاليفورينا من قبل العالمين 

ولة لعزلة المعز ا وتعد ،اثبتت كفاءتها في مكافحة البعوض ها عدة عزالت شخصت في معهد باستورمن

من مميزاتها انها فعالة ضد و   B. sphaericus 2362اطلق عليها لعزالت و من نيجيريا من اهم ا

وذات فعالية اقل ضد أنواع البعوض األخرى   Anophelesو Culex الجنسين اغلب أنواع

(Connelly and Carlson, 2009). وجد انها ممرضة ليرقات ذباب  كماChaoborus 

astictopus   (2881، الحجازي)الباروني و . 

مصنع على شكل أقراص المستحضر الفعالية  إن الى Medeiros et al. (2005)أشار  

  Cx. quinquefasciatusيرقات بعوض في   B. sphaericus 2362سريعة التفكك من بكتريا 

هرين من تطبيق حتى شمن اليوم األول من المعاملة و  % 200كانت نسبة الوفيات لليرقات إذ 

ي البرازيل فالبكتريا باألشعة فوق البنفسجية، و  اشارت النتائج عدم تأثرقد المستحضر في الحقل، و 

 قد لوحظ انخفاضن المحتملة لتكاثر البعوض فيها و موقع من األماك 1500هذه البكتريا في  عملتاست
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اهم أنواع  B. thuringiensisلكن تبقى بكتريا ، (Regis et al.,2000) % 30البعوض بنسبة 

 . بنجاح في مكافحة الحشرات تعملةمسالبكتريا ال

  Bacillus thuringiensis Berlinerبكتريا  1.2.1.4.1.2.1

 الموقع التصنيفي للبكتريا

Kingdom: Eubacteria 

  Domain: Bacteria 

     Phylum: Firmicutes 

        Class: Bacilli 

           Order: Bacillales 

             Family: Bacillaceae 

               Geuns: Bacillus 

                  Species: Bacillus thuringiensis 
 . (1022)القناوي، 

  Bacillus thuringiensisنبذة مختصرة عن بكتريا  2.2.1.4.1.2.1

 Crystalsالبلورات من البكتريا المكونة لالبواغ و  Bacillus thuringiensisتعد بكتريا  

and spores forming bacteria  افحة في مك عماالً استمن اهم األنواع البكتيرية واألكثر فعالية و

هذه البلورة  ،روتينية اثناء مرحلة تكوين البوغاآلفات الحشرية حيث يتميز هذا النوع بتكوينه بلورة ب

من  2822عام  مرة ألول قد تم عزل هذه البكترياأثير سام لكثير من أنواع الحشرات، و تكون ذات ت

 Anagastaعند فحصه ليرقة من يرقات فراشة طحين البحر األبيض المتوسط  Berliner  قبل العالم

kuhniella   التي أرسلت اليه من مدينةThuringia   قد عزلت فيما بعد سالالت عديدة األلمانية، و

جنحة من ل رتبة حرشفية االبعض عوائ دتعالة جدًا في إصابة وقتل الحشرات، و فعتابعة لهذا النوع 
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، الزبيدي ؛2882، األكثر الحشرات حساسية لها فضالً عن بعض عوائل رتبة ثنائية االجنحة )الباروني

2881 . ) 

غة كرام، متحركة بواسطة سوط ، موجبة لصبعصوية الشكل  B. thuringiensisبكتريا 

 فهي ،الحياة في حالة عدم وجود الهواء(، ال هوائية اختيارية )هوائية لكنها تبقى على قيد جانبي

 –25رارة ، تحتاج الى درجة حتحتاج الى االوكسجين لكي تنمو وتتكاثر والسيما في األوساط التخمرية

الجنسيًا   B. thuringiensis، تتكاثر بكتريا °م 30هي نموها الدرجة المثلى للتكوين االبواغ و  ºم 10

 (.Höfte and Whitley,1989 Boucias and Pendland,1998;بطريقة االنشطار الثنائي )

الطبق  بيضاء خشنة تنتشر وتمألبكونها   B. thuringiensisبكتريا  مستعمرات تتميز 

. تمتلك هذه  Subterminalموقعها تحت طرفيخة، و االبواغ بيضوية الشكل غير منتفبسرعة، و 

ماض االمينية كان )ببتيدات االحالببتيوكاليالبكتريا جدار جسم غير سميك يتركب بصورة أساسية من 

غ صغير يدعى الفسحة قبل الهيولية الغشاء البالزمي فراوسكر معقد(، يوجد بين جدار الجسم و 

Periplasmic space للتخليق الحيوي و ضروري جدًا  وهو( الحمايةAllwain et al., 2007) . 

 Crystalتكوينها لبروتينات بلورية  هي  B. thuringiensisبكتريا إن اهم ما يميز  

protein   داخلية مجاورة للبوغ خالل عملية تكوين البوغSporulation  يمكن مالحظة البلورة ، و

بلورة ثنائية لاقد تكون  إذ  ،السالالت باختالفشكلها التي يختلف ، لكترونيبسهولة تحت المجهر اال

لحشرات فعالة ضد ا التي تكون و  و كروية الشكلأ، فعالة ضد الحشرات حرشفية االجنحةهي الهرم و 

 ( . WHO, 2009فعالة ضد الحشرات غمدية االجنحة )هي و  الشكل مكعبة أوثنائية االجنحة ، 

 وبال تذوزن الخلية الجاف، لهذا فهي تتأثر بالحرارة و  من % 30بروتينات البلورة تؤلف  

ابعادها واحد  ، تبلغالقلوية المختزلةمحاليل في اللكنها تذوب بسهولة بالماء او المذيبات العضوية و 

حراريًا  اتثبيته ثمشريحة البلورة يتم تحضير عرضًا، وللتميز بين البوغ و مايكرون  0.5مايكرون طواًل و
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 حيث ُتظهر، رستال البنفسجيةاما بصبغة الفاكسين القاعدية او النفثالين السوداء او الك اتصبيغهو 

  .(Hajek, 2004مصطبغ )الالبوغ البيضوي الشكل غير بجانب صطبغة الصبغات البلورة م هذه

 على جدار سميك مؤلف من طبقات باحتوائهيتميز البوغ عن الخلية البكتيرية الناضجة  

الذي يعطي   Diaminopimelic acidكيراتينية وقائية مؤلفة من مركبات معقدة أهمها حامض

كذلك قدرته الحيوية على تصنيع بروتينات بلورية صفة المقاومة للظروف الخارجية و  البوغ

(Cranshaw, 2008 . ) 

بيئات صناعية و بهذا امكن انتاجها بكميات في   B. thuringiensisُيمكن اكثار بكتريا 

 ( . 1022، كبيرة على شكل مساحيق قابلة للبلل او التعفير )القناوي

 باختالفهذه السالالت تختلف ،  B. thuringiensisسالالت من بكتريا  م تشخيص عدةت 

حتوي الجسم ، ير السبور خالل عملية تكوين البوغجسم جااألنماط المصلية وجميعها تنتج سبورات و 

كتريا تسمى البلورات في ببلورات بروتينات السموم األولية، و  جار السبور على واحد او العديد من

B. thuringiensis   بDelta – endotoxin  (Boucias and Pendland, 1998 و .) من

 Sarjanفمن خالل الدراسات التي اجراها   B. thuringiensis thuringiensisهذه السالالت 

ن الساللة و  ،ساللة فعالة ضد ذباب التدويدفي المختبر وجد ان هذه ال (1993)  B. thuringiensis ا 

kurstaki   تجهاالسموم التي تن باختالفان سميتها تختلف فعالة ضد يرقات حرشفية االجنحة و، 

ن  فعالة ضد الحشرات غمدية االجنحة  B. thuringiensis tenebrionis الساللةوا 

(Hajek,2004) .  

في صحراء  2823في عام    B. thuringiensisتم اكتشاف ساللة جديدة من بكتريا  

 .Bهذه الساللة هي و  Margalit and Goldberg (1977)النقب من قبل العالمين 

thuringiensis israelensis  ((H- 14 B. t. i.  فة بفعاليتها في مكافحة البعوض والذباب المعرو
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 (.Ben-Dov, 2014)ة ــحــكافــمــلرض اــلغ رة ــوفــت متــحــبــأصتـــم انتـــاجــها تجــاريــًا و د ـــقو ، األسود

وانات ـيــالحو اك ــمــاألسمســتهـــدفة واالنـــســان و غير الغــيــر ســام للحــشــرات ريا ــتــكــن البـــوع مــنــذا الــن هإ

(;Glare and Oʹcallaghan, 1998 ;Ginsburg, 2006 (Ahmedani et al., 2007. 

 B. thuringiensisالمواد السامة لبكتريا  3.2.1.4.1.2.1

بلورات تحتوي على مواد سامة   Sporulation تنتج هذه البكتريا اثناء عملية تكوين البوغ 

تعرف لية مواد سامة داخاهم هذه السموم بالتالي موتها ، الحشرات و  مراضية تعزى إليها القابلية في إ

الى سموم فعالة ضد  Höfte and Whiteley (1989)قد صنفها و  Delta - endotoxinب

فعالة ضد ثنائية حشرات  CryII, CryIVالسموم و   CryII, CryIحرشفية االجنحة وهي حشرات 

هذا فأنها تنتج مواد سامة  فضاًل عن، فعال ضد غمدية االجنحةيكون ف CryIII، اما السم االجنحة

ة رية الموجودة في انسجهو عبارة عن انزيم يحطم الدهون الفسفو و )الفا(  exotoxin-α خارجية هي

الجرعة النصف مميتة هي مايكوغرام  3 إن هو المسؤول عن هالك العائل حيث وجدالحشرات و 

(50LCللطور اليرقي الخامس لل )اما السم،  بور المنشاريزن exotoxin-β  )على أجزاء  يحتوي)بيتا

يعمل على تثبيط الحامض النووي الرايبوزي منقوص االوكسجين متساوية من االدنين والرايبوز و 

DNA من  باستبعادهلذلك ينصح الفقريات و لمدى واسع من الحشرات وكذلك بعض  اً و يعد سام

عن طريق غسله بالماء حيث  يتم ازالته بسهولةو  B. thuringiensisالمستحضرات التجارية لبكتريا 

قد وجد انه عند معاملة يرقات الذباب بجرعات غير قاتلة من هذه المادة و  في الماء انه يذوب بسهولة

 .غير كاملة ذات اجنحة مختزلة وبطن مدببة مشوهة السامة ظهرت حشرات

 exotoxin-γ (كاما)  حرر قد يزيل أو يمل على تحطيم الدهون الفسفورية و هو عبارة عن انزيم يعو

لجسم البلوري للخلية يوجد داخل ا (دلتا)  endotoxin-δ، ماض الدهنية الموجودة في االنسجةاالح

نشط في القناة انه يوجد قد ويذوب في المحاليل القلوية و  تحمل هذا المركب درجات الحرارةيالبكتيرية و 
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ة الموجودة داخل المكونات السام حرراً الهضمية ذات الوسط القاعدي ليرقات حرشفية االجنحة م

 .(2882، دقائق )البارونيخالل لتي تسبب الشلل االجسم البلوري 

لحشرات رتبة ثنائية االجنحة  B. thuringiensis israelensisامراضية بكتريا  4.2.1.4.1.2.1

Diptera  
كعامل من عوامل المكافحة الجرثومية لمكافحة   B. t. i.(H-14)بكتريا عزلة  عملتاست 

 .B. tا من الرتب التي تختص بكتريالتابعة للعديد من الرتب الحشرية، و العديد من اآلفات الحشرية 

i.(H-14)  العديد من اآلفات المهمة من الناحية الطبية رتبة ثنائية االجنحة التي تضم  بإصابتها

ذات امراضية   B. thuringiensis israelensis قد وجد ان بكتريا ، و  االقتصاديةو  البيطريةو 

بهذا الصدد ، Culicidae،Chironomidae  ،Simuliidaeللعديد من األنواع التابعة لعوائل  عالية

، عندما هذه العزلة اتجاه  Chironomus kiiensisالى حساسية يرقات  Cao et al. (2012)أشار 

 .Cavados et al. كما ذكرتم تعريضها للبكتريا بشكل مساحيق قابلة للبلل أو الخلط مع الزيت

الناقل الرئيسي لمرض  هوو   Simulium pertinaxحساسية يرقات الذباب األسود نوع  (2004)

عند تعريضها   B. thuringiensis israelensisلى بكتريا ا Onchocerciasisعمى األنهار 

من خالل مالحظته للدراسات النسجية التي اجراها اظهر الل اربع ساعات و لعدة تراكيز من البكتريا خ

ت ور فجواظهللقناة الهضمية الوسطى و الداخلية الفحص بالمجهر الضوئي تحطم الخاليا الطالئية 

حساسية النوع  Pereira et al. (2013) أوضحايضًا  بهذا الصددفي الخاليا العمودية لألمعاء و 

S. perflavum   ملغم 29.3المعاملة بتركيز  عند %200بكتريا حيث كانت نسبة القتل هذه الالى /

 مل.  ملغم/  8.5 المحسوبة 50LCكانت قيمة مل و 

احد حساسية يرقات   Fillinger and Lindsay (2006) التي اجراها ة الدراس ظهرتأ 

حيث وجد ان عدد   بكترياال هذه الناقل الرئيسي لمرض المالريا اتجاه  Anophelesأنواع الجنس 
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الى إمكانية  Ritchie et al. (2010)توصل العالم . و %85بنسبة  عاملة اليرقات يقل في المياه الم

مستحضرات قابلة للبلل  بشكل  B. thuringiensis israelensisالجرع العالية من بكتريا  عمالاست

 Aedes  وعالتابع للن بعوضاللمكافحة أخرى بشكل مساحيق كمتبقيات سامة في االوعية الصغيرة و 

aegypti   المسبب لحمى الضنكDengue fever ( 10عندما استخدمت جرع عاليةx , 20x , 

50x تحت اشهر على مدى ستة  %90لتر حيث كانت نسبة القتل  ملغم/ 9المقترح استخدامه ( و

 بشكل حبيبات Vectobac البكتريا المسمى مستحضر عمالقد وجد انه عند استو . المختبرظروف 

 .Aفي الماء لمكافحة يرقات الطور الثالث لستة أنواع من البعوض في استراليا منها قابلة للذوبان 

aegypti وOchlerotatus vigilax وO. notoscriptus وCulex sitiens وCx. 

annulirostris وCx. quinquefasiatus هذا لجدًا حساسة  هاكانت معظم

( الى حساسية بعوض 1023في العراق توصل صالح )(، و Russell et al., 2003)المستحضر

Cx. quinquefasiatus  بكتريا لB. thuringiensis israelensis  يرقات بمعاملة عندما قام

بعد  % 200عاملة نسبة قتل المقد سجلت جزء بالمليون و  0.01، 0.03التركيزين بالطور الثالث 

 . ساعة ونصف من المعاملة

حساسية يرقات ذبابة البحر األبيض المتوسط Vidal – Quist et al. (2010)  كذلك اوضح 

Ceratitis capitata  بكتريا. كما أشار هذه الكبيرة للفاكهة اتجاه  اً التي تسبب اضرارMwamburi 

اتجاه هذه البكتريا بعد رش   Musca domesticaالى حساسية يرقات الذباب المنزلي  (2008)

 التركيزالتعريض و  مدةكلما زادت انه قد الحظ ربية الدواجن وخلطها مع غذاء الدجاج و حقول ت

التدويد  ةحساسية يرقات ذباب الى Olivera et al.(2006) أشار. و زادت نسبة القتل عملالمست

Chrysomya putoria   سالالت بكتريا بعض الىB. thuringiensis israelensis كما ،
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 .Bاتجاه بكتريا   Ch. albicepsالى حساسية ذباب التدويد الثانوي  Sabry (2004)اشارت 

thuringiensis israelensis  . في المختبر 

بسبب  اقصإن االهتمام بتصنيع المبيدات الكيميائية لغرض مكافحة الحشرات بدأ بالتن 

، )الزبيديها لالمفرط رر و المتك عماللالستالمقاومة التي بدأت تظهر في العديد من أنواع اآلفات نتيجة 

ي والبكتريا )البارونالرواشح يدات الجرثومية مثل بعض المب عمالكذلك الحال مع است(، و 2881

 . (2881 ،الحجازيو 

 .Bمستمر مع سم واحد من بكتريا الحشرات التي تكون بتماس ثابت و  لقد وجد إن 

thuringiensis  )قاومة بالتالي الى نشوء م تأدوظيفي اكتسبت وسائل دفاع خلوية أو تكيف )تحمل

رثومية فأن جالسموم التي تنتجها البكتريا كلها في انتاج المبيدات ال عماللكن عند استاتجاهه، و 

 .Cxبأن بعوض  Georghiou and Wirth (1997)ذكر ، بهذا الصدد المقاومة تكون ضعيفة

quinquefasiatus للسموم  اً اصبح مقاومCryIIA ، Cry4B  CryIVA and  عند دراستها في

المقاومة هذه تتضمن  آلية . لقد وجد إنCytIAa and Cryلكنه حساس جدًا للسموم المختبر و 

ية الوسطى ئية للقناة الهضمالموجودة بسطح الخاليا الطال خاصةانخفاض ارتباط السم بالمستقبالت ال

تحرير تريا و ة الذي يساهم في تحلل البكأو تحدث نتيجة لعمل انزيم البروتيز الموجود في القناة الهضمي

 Plodiaقد تم تسجيل أولى حاالت المقاومة في حشرة و . (Escriche et al., 1995السم )

interpunctella بكتريا  عمالستاالتابعة لرتبة حرشفية االجنحة بB. thuringiensis  قد لوحظ و

 جيالً  33بعد  اً ضعف 150مربى في المختبر و جيالً  25ضعف بعد  200إن المقاومة تزداد الى 

(Mcgaughey, 1985 ;  Mcgaughey and Beeman, 1988) كما سجلت مقاومة في الحقل .

 .Aeو Aedes aegyptiعند معاملة بعوض  B. thuringiensis israelensisاتجاه بكتريا 

vexans  (Goldman et al., 1986 ;  Becker and Ludwig, 1993 و .) قد أشارSaleh 
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et al. (2003)  ضعف اتجاه بكتريا  1.91الى ان مستوى المقاومة في الحقلB. thuringiensis 

israelensis  سجلت في يرقات بعوضCx. pipiens  مربى في المختبر . جيالً  10بعد 

اصر اكثر من عنصر من عن عمالالسيطرة الناجحة على اآلفات الحشرية قد تتطلب استعليه فأن و 

 Integratedهذا ما يعرف المكافحة المتكاملة ًا للحصول على النتائج المرجوة و المكافحة مع

Controlتوليفات من بعض المبيدات النباتية األصل أو الفطريات على اعتبار  عملت، حيث است

أزر قد لوحظ إن عناصر المكافحة تتالبيئة لغرض السيطرة على اآلفات. السيما و بانها غير مضرة 

 Reddy and Manjunatha,2000)لوحدها  عملتتؤدي الى نتائج افضل مما لو استا و مع بعضه

; Mwamburi, 2008 ; Kumar et al., 2012) . 

 B. thuringiensisآلية تأثير بكتريا  5.2.1.4.1.2.1

 عمل هذه البكترياإن آلية  Schünemann et al. (2014) و Gill (1995بين كل من ) 

 : أتيماي في الحشرات الحساسة لها تتضمن

قناة الهضمية لى الالسم البلوري الموجود مع الغذاء يصل ا البكتريا الحاوية على  عندما تتناول الحشرة

فأن السم  (pH8) اً قاعدي الوسطىالوسط الموجود داخل القناة الهضمية لكون ، و الوسطى للحشرة

 20 تراوح بين ي ذا وزن جزيئي اً الة للبروتين منتجًا بذلك سميتجزأ بفعل االنزيمات الح  البلوري يذوب و 

موجودة على سطح الخاليا الطالئية  خاصةترتبط بمستقبالت  ، هذه السمومكيلودالتون 230_ 

انفجار  ( فينتج عن ذلك3-2للبطانة الداخلية للقناة الهضمية في الحشرات الحساسة للبكتريا )شكل

 لحشرة نتيجة ألحد اآلليات االتية:تمددها مما يؤدي الى موت االخاليا بسبب انتفاخها و 

ة لحدوث شلل في القناة الهضمية بعد موتها جوعًا نتيجو : توقف الحشرة عن تناول الغذاء ىاألول

 .ة من غير أن يحدث شلل عام للحشرةساع 11مرور 
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عبور بسبب تحلل خالياها يرتفع الرقم الهيدروجيني للدم نتيجة لالثانية: يحدث شلل للقناة الهضمية و 

حدة االقناة الهضمية الوسطى مما يؤدي الى شلل كامل للحشرة بعد مرور ساعة و الى المواد القلوية 

 فقط.

يام دون بعة أأر  –: يكون فيها موت الحشرة بعد دخول البكتريا الى قناتها الهضمية بيومين الثالثة

 .حصول شلل للقناة الهضمية

 

 
 (Schünemann et al., 2014عن ) Bacillus thuringiensis: آلية تأثير بكتريا (3-2شكل )

من مالحظة آلية التأثير يمكن استنتاج انه على األقل هناك أربعة مقاييس تشترك في وصف فعالية 

، ين السامالى البروت اً ان يكون سام، كفاءة تحول البروتين قبل السم البلوري وهي فاعلية التحلل

بيئة القناة  لها معبتفاعالمستقبل الغشائي وتكوين الفجوات، وهذه المقاييس جميعها و  تخصص ارتباط

 . (Zavala et al., 2011الهضمية الوسطى هي التي تحدد التخصص للبروتين البلوري )
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نتيجة الحتواء الجسم البلوري على أربعة أنواع من السموم وهي لحشرات يحدث التسمم في ا 

CytA ،Cry4A ،Cry4B وCry11  على  كيلو دالتن 21،  231،  219،  12اوزانها الجزيئية

 . (Ben-Dov, 2014)التوالي  

 .Bآلية عمل بكتريا إن  Glare and OʹCallaghn (1998)بهذا الصدد ذكر  

thuringiensis israelensis   ن السموم األربعة في البلورة، و بين  التآزر تتضمن بعوض يرقات الا 

نشاط بعد لل اً وتظهر انخفاضيتها بعد ساعة واحدة من المعاملة، المعاملة بهذه البكتريا توقف تغذ

 . لل عام بعد ست ساعات من المعاملةشساعتين، و 

 اعراض اإلصابة بالبكتريا 6.2.1.4.1.2.1

بطئ مجموعة من االعراض منها B. thuringiensis تبدي الحشرات المصابة بالبكتريا  

ت الخنافس إصابة يرقاكما في حالة قد يتغير لون الجسم و يصبح ابيض في الشهية، و قلة الحركة و 

 Milkyالمرض اللبني ب مى اإلصابة حيث تس B. popilliaببكتريا   Popillia japonicaاليابانية 

disease لدور افي مرحلة اذا كانت الحشرة  ال سيما اً قد يصبح لون الجسم غامق(، و 2881، )الزبيدي

هة ، ذات رائحة كريلزجة و متحللة تصبح االنسجة في الداخل اليرقي وذو ملمس ناعم وال شكل له و 

يالحظ انكماش اجسام اليرقات أو استطالتها أو خروج جزء من جسم الحشرة الكاملة من غالف قد و 

 ( . Sabry, 2004التعذر )

الى  Ch. putoriaعند تعريض يرقات ذبابة الى انه  Olivera et al. (2006)قد أشار و 

ها مقارنًة انخفاض في اوزانيحصل  B. thuringiensis israelensisسالالت مختلفة من بكتريا 

انه عند تعريض يرقات خنافس  Costa et al. (2001)ذكر مع اليرقات الطبيعية. و 

Leptinotarsa decemlineata بكتريا لB. thuringiensis  ي حصول نقصان فيؤدي ذلك الى

 البالغات المعاملة. اوزان اليرقات و 
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 لعوامل المؤثرة في امراضية البكترياا 7.2.1.4.1.2.1

عند اصابتها لعوائلها الحشرية بمجموعة من   B. thuringiensisبكتريا  إمراضية  تتأثر 

لبيئية درجة االعوامل إن من بعض ، البيئة و أخرى بطبيعة البكتريا والحشرةالعوامل منها ما يتعلق ب

، راتكفاءة البكتريا في إصابة الحشدرجة الحرارة العالية تؤدي الى التقليل من إن وجد الحرارة حيث 

 مالعاستينصح  ا، لذة تؤدي الى فقدان كفاءة البكترياان اشعة الشمس المباشر  لوحظ كذلكو 

، المباشرفي الليل لتجنب ضوء الشمس   B. thuringiensis israelensisمستحضرات بكتريا 

اصابتها  عند B. thuringiensis israelensisاالمطار في كفاءة بكتريا  يةكمكما تؤثر الرطوبة و 

لى أوراق ع رشوشةالمستحضرات البكتيرية الم تراكيزللحشرات حيث تعمل مياه االمطار على إزالة 

مواد الصقة تعمل على تثبيت مثل هذه المستحضرات على األوراق النباتية  تعمل، لذا تسالنباتات

 ( . Hunsberger, 2000االمطار ) تساقطبحيث ال تتأثر ب

قات وجد ان ير إذ عمر العائل لق بالعوامل التي تخص الحشرة )العائل( أهمها ــا يتعــا فيمــأم

 Cao ;2880، مهديرقات االعمار الكبيرة )االعمار الصغيرة اكثر حساسية لإلصابة بالبكتريا من ي

et al., 2012 درجة الرقم الهيدروجيني (. وpH معاء الحشرات افي بطانة وجود المستقبالت . إن

ي البيئة تلك الممرضات فتزيد من حساسية تشكل عوامل كلها  التزاحم بين افراد العائلوالتجويع و 

(Glare and OʹCallaghan, 1998) . 

 المستحضرات التجارية للبكتريا 8.2.1.4.1.2.1

الحشرية لذلك توجه اهتمام  السيطرة على مجتمع اآلفاتفي  اً مهم اً دور  .B. t. i بكتريا ؤديت 

ي مكافحة ف عملتستتجارية العلماء الى انتاج وتطوير مثل هذا النوع من البكتريا بشكل مبيدات 

األحياء ر ضارة بالحشرية بشكل مبيدات يرجع لكونها غيان تطوير مثل هذه الممرضات اآلفات، و 

يدات تلويثها لمياه الشرب مقارنًة مع المب ندالحيوان عنسان و ت لها اضرار لالليسمستهدفة و الير غ
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 ؤديهي بذلك تفضاًل عن تخصصها و . (Ahmedani et al., 2007 ; WHO, 2009الكيميائية )

قوم األعداء الطبيعية لآلفة التي تفي في تنظيم مجتمع اآلفة الحشرية من خالل عدم تأثيرها  اً دور 

تصنع مثل هذه و  .(2881، ميائية )الزبيديليست ضارة كالمبيدات الكيطبيعيًا و  بتنظيمها

تعمل الشركات المصنعة على  اذ تقنيات باستخدام Fermentationالمستحضرات بطريقة التخمير 

د وجد قتزيد من مدة بقائها في البيئة و  ( للبكتريا لكيPrebioticنشطة مإضافة ) مواد كيموغذائية 

أيام،  بعةس – خمسةلمدة من في البيئة بكتريا تبقى محتفظة بنشاطها ال هذه من خالل الدراسات ان

تم انتاج قد ل ،تة في البرك المعاملة بالبكتريايهذه المدة اذا تركت يرقات البعوض الم طوليمكن ان تو 

 Vectobacو Teknarمنها سماء عديدة اتحت العديد من المستحضرات التجارية من هذه البكتريا 

مستحضرات بنجاح لمكافحة هذه ال عملتقد استو  Acrobe ((Weinzierl et al., 2005و Dipleو

هذه المستحضرات اما ان تكون سائلة أو صلبة أو على شكل  طبيعة  انالبعوض والذباب األسود، و 

أقراص أو مسحوق قابل للخلط مع الزيت أو حبيبات قابلة لالنتشار بالماء أو مساحيق قابلة للبلل أو 

قط أو اجسام بلورية مع جراثيم( مادة فعالة )االجسام البلورية ف % 1التعفير أو مستحلبات تتكون من 

 عمالاستبرشًا أو تعفيرًا على النباتات و  عمالهايسهل استلذلك حاملة أو ناشرة و  مادة  % 83اقي البو 

ن تحت درجات يلخزن لمدة عامقابلة لالمساحيق القابلة للبلل أو التعفير إن ، نفسها اآلت الرش العادية

لحشرية االمستحضرات البكتيرية مع معظم المبيدات هذه قد وجد انه يمكن خلط ، و  الحرارة االعتيادية

 ; Cranshaw, 2008الكيميائية دون ان يتأثر السبور الممرض أو يفقد الجسم البلوري خواصه )

 .(1022، القناوي
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                        Materials and Methodsالمواد وطرائق العمل: 2 

 المواد واألجهزة المستعملة1.2 

 المواد الكيميائية واالوساط الزرعية1.1.2 

( 1-2) األوساط الزرعية المدرجة في الجدولالمواد الكيميائية و في هذه الدراسة  عملتاست

 أدناه مبينًا كذلك الشركات المجهزة لها.

 .: المواد الكيميائية واالوساط  الزرعية المستعملة والشركات المجهزة لها (1-2جدول )

 

 المنشأ الشركة المصنعة الصيغة الكيميائية اسم المادة ت
 Antrol  Russel-IPM British تحت اسم مبيد بكتيري 1

                 كحول اثيلي 2
Ethyl alchohol 96%        

OH2CH3CH Teeba product Iraq 

3 
 Lactophenol       صبغة 

Cotton Blue 
 Oxid England 

 PDA Potato Dextroseوسط  4
Agar 

Basingstoke England 

5 Tween-80 10O60H32C   

-Chloramphenicol Indofarma Bekasi مضاد حيوي  6
Indonesia 

   Formalin O or HCHO2CH  % 11فورمالين  7

   Distilled water ماء مقطر 8

   Fresh egg albumen أح البيض الطري 9

   Y Eosin Yايوسين  11

 Ehrlichʹs ملون الهيماتوكسلين ارلخ 11

Haematoxylin stain 
  

   Paraffin wax 2n+2HnC 64H31C  شمع البرافين 12

   Canada balsam كندا بلسم 11

   Xylene 2)3(CH4H6Cلين زاي 14
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 األجهزة المستعملة :2.1.2

األجهزة المدرجة اسماؤها في ادناه والشركات المصنعة ازاء كل منها في في الدراسة  عملتاست

 (.2-2) جدول

 المستعملة والشركات المصنعة لها األجهزة (:2-2جدول )

 المنشأ الشركة المصنعة الجهاز ت
 Incubator Seedburo U.S.A حاضنة 1

 Shaking Incubator Jelotech Korea حاضنة هزازة 2

خاليا  شريحة عد 3
 الدم

Haemocytometer Marienfeld Germany 

 Electric Oven Griffin England فرن كهربائي 4

 Sensitive balance Metter Switzerland ميزان حساس 5

 Autoclave Gallen Kamp England مؤصدة 6
 Binocular dissecting مجهر تشريح 7

microscope 
Olympus Japan 

 Compound light مجهر ضوئي مركب 8
microscope 

Kruss Germany 

مركب مزود  مجهر 9
 بكاميرا

Biological 
microscope with 

camera 

Meijl Japan 

 Yaxun.YX-AK15  China مجهر للتصوير  11

كاميرا رقمية  11
 للتصوير

Digital still camera Sony Japan 

 Rotary microtome Leitz, wetzlan Germany المشراح الدوار 12

 Refrigerator General electric Turkey ثالجة 11

 Hot plate Gallen camp England مسطح ساخن 14
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 Chrysomya albiceps (Wiedemann., 1819)تربية مستعمرة ذبابة 2.2 

خالل شهر أيلول من منطقة العطيفية / محافظة بغداد  Ch. albicepsجمعت يرقات ذبابة  

، نقلت اليرقات الى لمدة خمسة أيام داخل حاوية مفتوحة  العجل قطعة من لحم تركوذلك ب 2013

دائنية لمختبر الحشرات المتقدم في كلية التربية للعلوم الصرفة )ابن الهيثم( تم وضعها داخل حاويات 

 اً من الدهن مضاف سم تحتوي على لحم عجل مفروم خال   7سم( وارتفاعها 9×17مستطيلة القاعدة )

، تم خلط المواد جيدًا مع مراعاة تبديل جزء من 1 : 1بنسبةاليه بضع قطرات من الماء المقطر والدم 

( واضافة الغذاء القديم المتواجدة عليه اليرقات الى الغذاء تعفنهو  جفافهلتالفي ساعة ) 24الغذاء كل 

ذراء وعند بلوغ اليرقات بداية دور الع الجديد وزيادة كمية الغذاء وذلك بسبب تقدم اليرقات بالعمر ،

غرض لبوساطة جهاز المؤصدة تحتوي على نشارة الخشب المعقم  اكبرة لدائني نقلت الى حاويات

ادامة البالغات وضعت حاويات العذارى داخل بزوغ و ، ولغرض  (2000، )الزبيدي تمام التعذرا

سم مثبت على جوانبها مشبك معدني وترك   25×25×25اقفاص مكعبة ذات هياكل حديدية ابعادها

  4.5دتهانبيذة اسطوانية قطر قاعلدائنية وعية جهز القفص بأ ،التولكم من قماش  صورةد جوانبها باح

 وعاءو  ،1:  1والحليب المجفف بنسبةسم تحتوي على خليط من مسحوق السكر   3.5سم وارتفاعها

لدائنية  وعية، ولغرض وضع البيض وضعت ا 10%يحتوي على قطن مشبع بالمحلول السكري تركيزه

ن بضع قطرات متحتوي على كمية قليلة من لحم العجل المفروم الخالي من الدهن المضاف اليه 

لعدة أجيال قبل اجراء تربية الحشرة تم متابعة  (.1999، )العزي واخرون الماء المقطر والدم السائل

د عة بغداجام /مركز بحوث ومتحف التاريخ الطبيعيتم تأكيد تشخيص الحشرة من قبل  التجارب.

 .Chrysomya albiceps (Wiedemann, 1819) على انها النوع
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 مختبريا   Metarhizium anisopliae تنمية مستعمرة الفطر 1.2

بوساطة الدكتور هادي مهدي تم الحصول عليها  M.  anisopliaeاستعملت عزلة من فطر 

 Potato Dextrose Agar (PDA)، نميت العزلة في اطباق بتري حاوية على الوسط الزرعي عبود

 ضغط واحد جوو  °م 121دقيقة تحت درجة حرارة  11( لمدة (Autoclaveالمعقم بجهاز المؤصدة 

، نقلت االطباق الى الحاضنة الكهربائية Chloramphenicolوبعد التعقيم تم إضافة المضاد الحيوي 

،  (Hoe et al. 2009) يوم– 14 سبعة لمدة من %01±5ورطوبة نسبية  ºم2±27  بدرجة حرارة

جامعة  /ساطة الدكتور سمير خلف عبداهلل/أستاذ الفطريات / كلية العلومتم تأكيد تشخيص الفطر بو 

 ( .3-2، 2-2، 1- 2)صورة Metarhizium anisopliae var.anisopliaeعلى انه  زاخو

 
 3X).في المختبر) PDAمنماة على وسط  M. anisopliaeعزلة الفطر (:1-2صورة)
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 .(40Xير)قوة التكب ،ركب تظهر ابواغ الفطر بشكل سالسل(: صورة بالمجهر الضوئي الم2-2صورة)

 
  phialidالفياليدب توضح تفرعات الحوامل البوغية و (: صورة بالمجهر الضوئي المرك3-2صورة)

 (.40X، قوة التكبير)ونشوء االبواغ منها
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 M. anisopliaeابواغ الفطر  معلق حساب عدد االبواغ وتحضير تراكيز متسلسلة من1.3.2 

 0.2ضافة اأيام مع سبعة  مل من الماء المقطر المعقم الى مزرعة فطرية بعمر 5اضيف 

قضيب زجاجي على  ساطة، وتم حصد وفصل االبواغ بو %0.01بتركيز Tween-80 مل من مادة 

قمع زجاجي مثبت يحتوي على قطعة شاش معقمة  ساطة، رشحت محتويات الطبق بو Lشكل حرف 

، جمع ضمان ترشيح جميع االبواغ الفطريةمل من الماء المقطر المعقم مرة أخرى ل 5ضافة امع 

المحلول األساس  معلق ابواغ الفطر( الذي عد  مل من 10 الراشح في دورق زجاجي )المتضمن حوالي 

Stock solutionشريحة العد الخاصة بعد  عملتالفطري است ، ولحساب عدد االبواغ في المعلق

مل من  99مل من المحلول األساس الى  1 نقل ، حيث Haemocytometerكريات الدم الحمر 

مل منه على شريحة العد  0.1وضع للعد ، و لغرض تخفيف المحلول االساسالماء المقطر المعقم 

، وتم تحديد عدد االبواغ داخليةد االبواغ في خمسة مربعات ووضع غطاء الشريحة وتم حساب عد

 ( .Aube and Gagnon, 1969) استنادًا الى المعادلة االتية

 410×  25×معامل التخفيف × عدد االبواغ )بوغ / مل( = معدل عدد االبواغ 

 10×92.8وبعد تطبيق المعادلة كان معدل عدد االبواغ في المحلول األساس ولعدة مرات يساوي 

 . بوغ/ مل

مل بوغ/ 10×62.8 10×2.8 ,7 10×2.8 ,8الفطر المراد دراسة تأثيرها وهي معلق راكيز ولتحضير ت

 المعادلة االتية: عملتاست

V1×C1=V2×C2                                                   
 حيث ان:

V1من الماء للمعاملة عماله= الحجم المطلوب است 

C1 الفطري= التركيز المطلوب ايجاده من المعلق 
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V2(الحجم المطلوب اضافته من المحلول األساس الى حجم الماء =V1) 

C2تركيز االبواغ في المحلول األساس = 

في أدوار                               M. anisopliaeدراسة تأثير تراكيز معلق ابواغ الفطر 2.3.2  

 Ch. albicepsذبابة 

يرقات الطور الثاني لذبابة   في M. anisopliaeدراسة تأثير تراكيز معلق ابواغ الفطر 1.2.3.2  

Ch. albiceps 
M .بوغ / مل من معلق ابواغ الفطر  10×82.8 10×2.8 ,7 10×2.8 ,6حضرت التراكيز 

anisopliae   لدراسة تأثيرها في يرقات الطور الثاني لذبابةCh. albicepsاتيرق10  نقل ، حيث تم 

 سم وارتفاعه  4.5نبيذ اسطواني قطر قاعدته لدائني من الطور الثاني من مستعمرة التربية الى وعاء 

/ مل المضاف اليه بوغ 10×62.8مل من معلق ابواغ الفطر بتركيز  2حوالي رشت ببعدها سم  3.5

Tween-80  10-15مل رشًا مباشرًا من مسافة  20مرشة يدوية سعتها  ساطةبو  % 0.01بتركيز 

غم من الوسط الغذائي )اللحم المفروم  10نبيذ يحتوي على لدائني سم بعدها نقلت اليرقات الى وعاء 

وبالنسبة لمعاملة  المذكور انفاً  معلق ابواغ الفطرركيز تمل من  2 ـالخالي من الدهن( والمعامل ب

 ف اليه مل من الماء المقطر المضا 2غم من الوسط الغذائي ب11يرقات و  10السيطرة رشت 

Tween-80ات ة لغرض تنفس اليرقمثقبلدائنية ، تم تغطية اوعية المعاملة بأغطية % 0.01بتركيز

لتجربة ا، تركت اوعية  مكررات لمعاملة السيطرة ةبة وثالثمكررات للتجر  ة. تم عمل ستوعدم خروجها

. تم متابعة ساعة 12ومدة اضاءة  %01±5 ورطوبة نسبية ºم2±27 في الحاضنة بدرجة حرارة 

اليرقات يوميًا وسجل عدد اليرقات الميتة والمشوهة لحساب نسب الهالكات ونسب التشوهات ونسب 

، تم تصوير اليرقات المشوهة (Sharififard et al., 2011) هالك العذارى ونسب بزوغ البالغات
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، )عبيد Yaxun.YX-AK15و مجهر لهذا الغرض نوع  Sonyآلة تصوير رقمية نوع  ساطةبو 

 .بوغ/ مل  10×82.8و 10×72.8 الفطرابواغ معلق تركيزي  تعمالباس. اعيدت التجربة (2111

مقاطع نسجية عملت ،  ( 10%نقلت بعض اليرقات الميتة الى محلول تثبيت )فورمالين

 Washing متسلسلة لغرض دراسة التأثير المرضي النسجي للفطر، حيث أجريت عليها عملية الغسل 

بعد ذلك طمرت بشمع   Infiltration والترشيح  ClearingوالترويقDehydration والتجفيف 

وعوملت المقاطع  Rotary microtomeالمشراح الدوار باستخدامملم  5البرافين وقطعت بسمك 

، ثم فحصت  (Bancroft and Stevens, 1982) مع االيوسين ممزوجوكسلين ارلخ البصبغة الهيمات

ي المختبر المتوفر فو مجهر ضوئي مركب مزود بكاميرا  باستخدامالمنتخبة  وصورت المقاطع النسجية

اليرقات  . لتأكيد اإلصابة نقلت بعض الخدمي المركزي في كلية التربية للعلوم الصرفة / ابن الهيثم

وحضنت في الحاضنة وتم تأكيد اإلصابة  PDAالميتة الى طبق بتري يحتوي على الوسط الزرعي 

 .(2111، لمجهري للنمو الفطري )عبيدعن طريق الفحص ا

 .Chفي عذارى ذبابة  M. anisopliaeدراسة تأثير معلق ابواغ الفطر 2.2.3.2 

albiceps                     
مل  111نبيذ سعة  لدائني  ساعة الى وعاء 24 ى من مستعمرة التربية بعمرار عذ 10 تنقل

 يمعلق ابواغ الفطر ذمل من  2رشت العذارى بحوالي  Whatman No.1مبطن بورقة ترشيح نوع 

مل، تم تغطية اوعية التجربة بأغطية  21مرشة يدوية سعتها  ساطةل بو بوغ / م 10×62.8تركيزال

  10×72.8التركيزين يمعلق ابواغ الفطر ذ عمالباستاعيدت التجربة  ة مكررات.ست تم عمل ،مثقبة

مل من الماء المقطر المضاف  2ـ السيطرة فقد رشت العذارى ب، اما معاملة بوغ / مل 10×82.8و

ورطوبة  ºم2±27التجربة الى الحاضنة بدرجة حرارة ، نقلت اوعية%0.01 بتركيز Tween-80 اليه

. تم متابعة التجربة يوميًا وسجلت نسبة هالك وتشوهات العذارى  ساعة 12واضاءة  %01±5نسبية 
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العذارى نقلت بعض  M. anisopliaeلتأكيد اإلصابة بالفطر (. و 2111ونسبة بزوغ البالغات )عبيد، 

حضنت لمدة و PDA الى طبق بتري يحتوي على الوسط الزرعي المشوهة و بزوغ بالغاتها يتم التي لم 

 .Mتم التأكد من انه الفطر المجهر الضوئي المركب و ساطة ي بو فحص النمو الفطر و  ثالثة أيام 

anisopliae (2111، )عبيد . 

 .Chفي بالغات ذبابة  M. anisopliaeدراسة تأثير معلق ابواغ الفطر  3.2.3.2 

albiceps               
 M.anisopliae 6,2.8×107,2.8×1082.8×10تراكيز معلق ابواغ الفطر  لدراسة تأثير 

، تم وضع القفص الحاوي على البالغات المعدة للتجربة Ch.albicepsفي بالغات ذباب  بوغ / مل

اسطوانية لدائنية واناث( الى حاويات  بالغات )ذكور 11، نقلت مجمدة مدة دقيقتين لتقليل حركتهاال في

سم( مبطنة قواعدها وجوانبها بورقة ترشيح نوع  4.5سم وقطرها 7.5  مل )ارتفاعها 121سعتها 

No.1 Whatmanتم بوغ / مل 10×62.8تركيزبالفطر ابواغ مل من معلق  4حوالي ، رشت ب ،

نسبة ب تغطية الحاويات بقماش التول وربطت برباط مطاطي وضع فوقها قطنة مشبعة بالماء والسكر

مرات ، اما معاملة السيطرة فقد عوملت أوراق  ةالبالغات ، كررت المعاملة ستدامة الغرض   % 11

ث كررت هذه المعاملة ثال %0.01 بتركيز  Tween-80الترشيح بالماء المقطر المضاف اليه 

نقلت ، بعدها بوغ / مل 10×82.8و 10×72.8تركيزي معلق الفطر عمالباستاعيدت التجربة ، مرات

ومدة اضاءة  %01±5ورطوبة نسبية  ºم 2±27 حاويات التجربة والسيطرة الى الحاضنة بدرجة حرارة

لتأكيد اإلصابة حضنت (. و 2113، ساعة )عبيد 24، تم تسجيل نسبة هالك البالغات كل ساعة 12

النمو الفطري عليها بعدها نقلت لمالحظة ( Moist Champerالبالغات الميتة داخل حجرة رطبة )

وبعد نمو الفطر اخذت مسحة وفحصت بالمجهر  PDAالى طبق بتري يحتوي على الوسط الزرعي 

 . (2111، )عبيد M. anisopliaeتم التأكد من انه الفطر الضوئي المركب و 
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 .Chفي يرقات وبالغات ذبابة Antrol المبيد البكتيري تراكيز من  دراسة تأثير 4.2

albiceps          
 Bacillusعلى بكتريا  غم حاو   250البكتريا على شكل مغلف سعة  مستحضر عملاست 

thuringiensis israelensis  مسحوق من شركة بصورةRussel IPM Ltd  البريطانية وتحت

-Hالنمط المصلي  B.t.i بكترياتمثل ملغم  وحدة دولية/3600 وبمعدل . Antrol االسم التجاري 

المستحضر  ىتم الحصول علو  والمعروفة بفعاليتها في مكافحة يرقات البعوض والذباب األسود.  14

كلية  / الدكتور حسام الدين عبداهلل محمد من قسم وقاية النبات مساعدالاألستاذ  منالتجاري للبكتريا 

 جامعة بغداد. / الزراعة

 Antrol المبيد البكتيري معلق تحضير تراكيز متسلسلة من1.4.2 

مل من الماء المقطر المعقم  10( واضيف الى (Antrolغم من المبيد البكتيري  0.1تم وزن 

جزء   000 10والذي يعادل % 1المحلول األساس الذي تركيزه جدًا الناتج يمثل تم رجه بصورة جيدةو 

،  511،  211،  111 هيو وحضرت منه التراكيز البكتيرية المتسلسلة المراد دراسة تأثيرها بالمليون 

 .جزء بالمليون  2111،  1111

في  B. thuringiensis israelensisمعلق البكتريا دراسة تأثير تراكيز متسلسلة من 2.4.2 

 Ch. albicepsيرقات الطور الثاني لذبابة 

لغرض دراسة تأثيرها جزء بالمليون  2111،  1111،  511،  211،  111حضرت التراكيز  

غم من الوسط الغذائي )اللحم  10حيث تم وزن  ،Ch. albicepsفي يرقات الطور الثاني لذبابة 

سم  4.5نبيذة اسطوانية قطر قاعدتها لدائنية وعية المفروم الخالي من الدهن( ووضع في ا

ا خلط ، المليون من معلق المبيد البكتيريجزء ب 111مل من تركيز  2سم اضيف له   3.5وارتفاعها

من الطور الثاني من مستعمرة التربية ووضعت في هذه  قاتير  10 نقلت  بصورة جيدة ثم معًا 
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اما  ،ة لغرض تنفس اليرقات وعدم خروجهامثقبلدائنية بأغطية  وعية تم تغطية هذه اال ، وعيةاال

 مكررات ةتم عمل ست، مل من الماء المقطر 2 ـومل الوسط الغذائي بعبالنسبة لمعاملة السيطرة 

نقلت  ، ثمفاً المذكورة انالتراكيز  عمالباست. اعيدت التجربة  وثالث مكررات لمعاملة السيطرة للتجربة

تم  .ساعة12 ومدة اضاءة  %01±5ورطوبة نسبية  ºم 2±27الى الحاضنة بدرجة حرارة االوعية 

متابعة التجربة يوميًا لتسجيل نسبة الهالكات ونسبة التشوهات في اليرقات الميتة ونسبة هالك العذارى 

 (. Oliveira et al., 2006) ونسبة بزوغ البالغات

في  B. thuringiensis israelensisمعلق البكتريا دراسة تأثير تراكيز متسلسلة من 3.4.2 

 Ch. albicepsبالغات ذبابة 

لغرض دراسة تأثيرها جزء بالمليون  2111،  1111،  511،  211،  111 حضرت التراكيز 

وضع القفص الحاوي على المذكورة انفًا ولغرض دراسة التراكيز  Ch. albicepsفي بالغات ذبابة 

غم من اللحم المفروم  21حوالي وتم وزن   البالغات في المجمدة لمدة دقيقتين لغرض تقليل حركتها،

معلق المبيد البكتيري بتركيز  مل من 5نبيذ واضيف اليه  لدائني الخالي من الدهن ووضع داخل وعاء

انية سعتها اسطو لدائنية داخل حاويات ووزع الخليط بالتساوي  جزء بالمليون وخلط بصورة جيدة 111

 ،اليها (و اناث بالغات )ذكور10 نقلت بعد ذلك ( سم 4.5وقطر قاعدتها  5.5مل )ارتفاعها  121

ول السكري بالمحلا قطنة مشبعة تم تغطية الحاويات بقماش التول وربطت برباط مطاطي ووضع فوقه

اما معاملة السيطرة فقد اضيف للوسط الغذائي )اللحم المفروم  ،مرتينكررت المعاملة  % 11بتركيز 

 %11مل من الماء المقطر ووضعت قطنة مشبعة بالمحلول السكري تركيزه   5الخالي من الدهن(

، بعدها اً المذكورة انفبقية التراكيز  عمالستافوق الحاويات المغطاة بقماش التول. اعيدت التجربة ب

ومدة   %01± 5ورطوبة نسبية ºم2±27 الحاضنة بدرجة حرارة السيطرة الى نقلت حاويات التجربة و 

 (.Mwamburi, 2008) ساعة24 تم تسجيل نسبة الهالك للبالغات كل  ،ساعة 12اضاءة 
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 M. anisopliaeالفطر  معلق ابواغتركيزين من من توليفات دراسة تأثير  5.2 

 في يرقات الطور B. thuringiensis israelensisتركيزين من معلق البكتريا و 

 Ch. albiceps الثاني لذبابة

 .Mتوليفات من معلق ابواغ الفطر تحضير التراكيز المستخدمة في دراسة تأثير  1.5.2

anisopliae  معلق بكتريا وB. thuringiensis israelensis 

 M. anisopliaeمعلق ابواغ الفطرمن التراكيز الدنيا توليفات من تحضير أربع تم 

 B. thuringiensisالتراكيز الدنيا من معلق بكتريا و  بوغ / مل( 10×1072.8×2.8 ,6)

israelensis (111  ،211  ) في يرقات الطور الثاني لذبابةتأثيرها غرض دراسة لجزء بالمليونCh. 

albiceps، بوغ/مل من معلق ابواغ الفطر  10×1072.8×2.8 ,6 التركيزين حيث تم تحضيرM.  

anisopliae معلق من جزء بالمليون  211،  111 التركيزين و  1.3.2 والمحضرة حسب الفقرة

 . 1.4.2والمحضرة حسب تجربة B. thuringiensis israelensisبكتريا 

نبيذ لدائني بوغ/مل ووضع في وعاء   10×62.8معلق ابواغ الفطر بتركيزمل من  3نقل 

 B. thuringiensisمل من معلق بكتريا  3سم واضيف اليه   4.5سم وقطر قاعدته  3.5ارتفاعه

israelensis جزء بالمليون  100 تركيزب 

 ياالبكتير مل من معلق  3واضيف اليه  بوغ/ مل 10×62.8معلق ابواغ الفطر بتركيز مل 3نقل  

 .جزء بالمليون 200 الذي تركيزه

مل من معلق  3بوغ/مل واضيف اليه  10×72.8معلق ابواغ الفطر بتركيزمل من  3نقل تم  

 .جزء بالمليون 100 الذي تركيزه االبكتيري
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مل من معلق  3بوغ/مل واضيف اليه  10×72.8معلق ابواغ الفطر بتركيزمل من  3تم اخذ

أن و بذلك ف (.Mwamburi, 2008مع الخلط جيدًا )جزء بالمليون  200 الذي تركيزه االبكتيري

 :التوليفات التي تم دراستها هي

 A يرمز لها / مل بوغ 2.0× 611جزء بالمليون +   111    

 B يرمز لها بوغ / مل 2.0×  611+  جزء بالمليون 211                  

 C يرمز لها بوغ / مل 2.0×  511جزء بالمليون +  111                  

   D يرمز لها بوغ / مل 2.0×  511جزء بالمليون +  211                  

تركيزين من و  M. anisopliae معلق ابواغ الفطر من نتركيزيمن  توليفاتدراسة تأثير  2.5.2

 .Chفي يرقات الطور الثاني لذبابة  B. thuringiensis israelensisمعلق بكتريا 

albiceps 
تركيزين من و  M.  anisopliae معلق ابواغ الفطر ن منيتركيز من توليفات لدراسة تأثير 

غم  11الى A مزيج التوليفة مل من  2، اضيف B. thuringiensis israelensis معلق بكتريا 

، تم الخلط بصورة جيدة في اوعية اسطوانية  )اللحم المفروم الخالي من الدهن( من الوسط الغذائي

من الطور الثاني من  اتيرق 11، نقلت اليها  سم4.5 سم وقطر قاعدتها  3.5نبيذة ارتفاعها لدائنية 

اما  ، بوغ / مل 2.0 × 611مل من معلق ابواغ الفطر بتركيز  2ـ بعد ان تم رشها بمستعمرة التربية 

مل من  2ـ ب بالنسبة لمعاملة السيطرة فقد عومل الوسط الغذائي )اللحم المفروم الخالي من الدهن(

، غطيت اوعية التجربة والسيطرة بأغطية  %0.01 بتركيز   Tween-80 المضاف اليه الماء المقطر

.  لسيطرةثالث مكررات لمكررات للتجربة و  ة، تم عمل ستاخروجه عومنمثقبة لغرض تنفس اليرقات 

 مل من معلق ابواغ الفطر بتركيز 2مع رش اليرقات ب  Bمزيج التوليفة عمالباستاعيدت التجربة 
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مزيج التوليفة مرة و  Cمزيج التوليفة  عمالباست. كما تم إعادة التجربة  بوغ / مل 2.0 × 611

D  تم رش اليرقات بعد نقلها من مستعمرة التربية الي اوعية التجربة بتركيز الحالةوفي هذه مرة أخرى 

نقل اواني التجربة والسيطرة الى الحاضنة بدرجة غ / مل من معلق ابواغ الفطر. تم بو  2.0×  511

وتسجيل  اربتم متابعة التج ، ساعة12ومدة اضاءة   %01±5ورطوبة نسبية  ºم 2 ±25 حرارة

 وهالك العذارى ونسب بزوغ البالغات اليومية ونسب التشوهات ونسب التعذر نسب الهالكات

(Mwamburi, 2008.) 

 حصائي الالتحليل ا 6.1

 التي تنص على  Abbott (1925)صححت النسب المئوية للهالكات استنادًا الى معادلة  

 111× هالك السيطرة  % -هالك المعاملة  %الهالك =  %                

 هالك السيطرة     % - 111                            

لدراسة تأثير تراكيز البكتريا  حصائيفي التحليل اال SAS (2012)استعمل البرنامج ثم 

قورنت ، و  Ch. albiceps ةالبزوغ لذبابتداخل بينهما في نسب الهالكات والتشوهات و الوالفطر و 

 .LSDأقل فرق معنوي  باختبارالفروق المعنوية بين المتوسطات 
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  Results and Discussion                        المناقشة: النتائج و 3

 Metarhizium دراسة تأثير تراكيز متسلسلة من معلق ابواغ الفطر 3.3

anisopliae  بالغات ذباب في يرقات وعذارى وChrysomya albiceps 

في يرقات الطور   M. anisopliaeتأثير تراكيز متسلسلة من معلق ابواغ الفطر دراسة  3.3.3

 -:Ch. albicepsالثاني لذبابة 

 قد وجد إن الكثير مناهم الفطريات الممرضة للحشرات و  من M. anisopliaeيعد الفطر  

ر في تأثير تراكيز متسلسلة من معلق ابواغ الفطل تناعند دراس، و  صابة بهأنواع الحشرات حساسة لال

أظهرت النتائج المدونة في الجدول  Ch. albicepsيرقات الطور الثاني للذباب المعدني التابعة للنوع 

بوغ/مل  8.2×211و أ 8.2×711وأ 8.2×611رشها بتراكيز الفطر إن معاملة غذاء اليرقات و  (3-1)

حولها تلسبب في ذلك الى انسالخ اليرقة و ا ودقد يعالمعاملة و هالك بعد مرور يومين من اللم يسبب 

ا ية دخولهمكاناعدم من وجود ابواغ الفطر الملتصقة و  بذلك يتم التخلصالى الطور اليرقي الثالث و 

 33.33و 16.67لكن تم تسجيل نسبة هالكات تراكمية لليرقات مقدارها و  جليد الى داخل الجسم عبر ال

 على التوالي .بوغ/مل  8.2×211و  8.2×711ركيزين عند المعاملة بالت %

لجسم )صورة ا بانكماشلوحظت بعض التشوهات المظهرية في اليرقات المصابة الميتة تمثلت 

ب( 8-3 أ( أو اسوداد مقدمة الجسم فقط )صورة8- 3 احيانًا اسوداد اليرقة المعاملة )صورة، و  (3-1

وت ممنها بطء الحركة وقلة النشاط و  المعاملة كذلك لوحظت بعض التغيرات في سلوك اليرقاتو 

ن طريق صابة عتم تأكيد اال، و  وسطية بين الطور اليرقي الثالث ودور العذراءالحشرة وهي بمرحلة 

ة أيام حيث اظهر الفحص العياني لمدة ثالث PDAحضن اليرقات الميتة على الوسط الزرعي 

 .(ب ،أ 3- 3 المجهري وجود النمو الفطري عليها )صورةو 
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 في يرقات الطور   M. anisopliaeابواغ الفطر معلق من تسلسلة م تأثير تراكيز :(1 - 3) جدول 

                           Ch. albicepsلذباب  الثاني

Ns   تعني عدم وجود فرق معنويNon significant  بعض ، * تدل على وجود فروق معنوية بين

 (LSD( بحسب اختبار اقل فرق معنوي )P ≤ 1.10المعامالت بين مستوى احتمال )

 

 

 

 

 

 التركيز

 بوغ / مل

الهالك  %

 ±المصححة

الخطأ القياسي 

 ساعة 44بعد 

الهالك  %

التراكمي 

±  ةالمصحح

 الخطأ القياسي

± التشوهات  %

 الخطأ القياسي

هالك ال %

 تراكمي الكليال

 ةالمصحح

 )يرقات+عذارى(

 الخطأ القياسي ± 

بزوغ البالغات  %

 الخطأ القياسي± 

معاملة 

 السيطرة

 

0.00 ± 0 0.00  ±0 0.00  ±0 3.33  ±3.31 76.69  ±3.33 

630×8.4 0.00  ±0.00 0.00  ±0.00 0.00  ±0.00 36.60 ±3.36 43.33  ±3.33 

930 ×8.4 0.00  ±0.00 36.69  ±36.6 33.33  ±6.00 46.69  ±86.69 13.33  ±86.69 

430 ×8.4 0.00  ±0.00 33.33  ±36.69 6.69  ±3.33 13.30  ±34.14 46.69  ±38.03 

 LSD 0.00 Ns 49.07 Ns 84.94 Ns 33.08 * 14.43 Nsقيمة 
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ابواغ  منكمشة نتيجة المعاملة بمعلق Ch. albiceps(: يرقات الطور الثاني لذبابة 1 -3) صورة

 . M. anisopliaeالفطر 

     
 -ب  -                                          -أ  -                 

 .M   معاملة بمعلق ابواغ الفطر  Ch. albiceps(: يرقات الطور الثاني لذبابة 8-3) صورة

anisopliae  ( اسوداد جسم اليرقة بأحيث يالحظ )( اسوداد مقدمة جسم اليرقة فقطبكامل ،)ال . 
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 -أ-                                               

 
 -ب-                                            

 يالحظ النمو الفطري يغطيها،)أ(  ،Ch. albiceps(: اليرقات المصابة الميتة للذبابة 3-3)صورة

 (.40X)المركب  المجهر الضوئي باستخدام M. anisopliaeعزل الفطر)ب( 

ى( عذار المصححة )يرقات و الكلية ( إن نسب الهالك التراكمي 1 - 3يظهر في الجدول )و كما 

عند المعاملة بالتراكيز  % 103.3و  76.67و  116.6ازدادت بزيادة التراكيز المستخدمة حيث بلغت 

حصائي وجود فروق يل االلقد اظهر التحلى التوالي و بوغ/مل ع 8.2×211و  8.2×711و  8.2×611

 - 3) يوضح الجدول، و  ومعاملة السيطرةبالتراكيز أعاله المعاملة الهالك نسب  بعض بينمعنوية 

( كذلك إن نسب بزوغ البالغات الناتجة من اليرقات المعاملة بتراكيز معلق ابواغ الفطر كانت 1
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على التوالي عند  % 76.67و  03.33و  23.33إذ بلغت  عملتتناسب عكسيًا مع التركيز المست

قد و .  %76.67في حين كانت نسبة بزوغ البالغات في معاملة السيطرة المعاملة بالتراكيز أعاله 

البالغات التي بزغت بعد نمو و تطور اليرقات المعاملة متمثلة سجلت حاالت من التشوهات في 

 ( .7-3بتقصف اجنحتها )صورة 

 
تغذيتها و اليرقات رش ذات اجنحة متقصفة ناتجة من  Ch. albiceps: بالغات ذبابة (7-3) صورة

 .M. anisopliaeعلى غذاء معامل بمعلق ابواغ الفطر 

رًا تأثيالذي احدث جود االبواغ الفطرية مع الغذاء الى و  ودإن موت أو هالك اليرقات قد يع

 قلة نشاطها بالتاليمما أدى الى تجويعها و بالتالي قلل من استهالكها للغذاء طاردًا لتغذية اليرقات و 

ن نمو االبواغ الفطرية داخل تجويف جسمها و   3لشكل )ا شيريعاقة تمثيل الغذاء والنمو. و اى الأدى ا 

العذارى التراكمي تزداد مع مرور الوقت حيث إن نسب الهالك إن نسب موت اليرقات و الى ( 1 -

 8.2×611عند المعاملة بالتراكيز  % 01.77و  76.6و 13.71من المعاملة  اً يوم 18مرور بلغت بعد 

 %16.67و  1.11و  1.11بعد ان كانت هذه النسب  بوغ/مل على التوالي 8.2×211و  8.2×711و 

 بعد مرور أسبوع من المعاملة .
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في هالك يرقات الطور الثاني  M. anisopliaeمعلق ابواغ الفطر ( : تأثير تراكيز 1 - 3شكل )

 ًا .يوم 18بعد مرور  Ch. albicepsلذباب 

سب نؤدي الى ارتفاع النمو الفطري يزداد مع مرور الوقت مما يصابة الفطرية و االبسبب إن ذلك و 

ن نمو الفطرالهالك و  التي  سامةالمركبات الج وافراز العديد من األنزيمات و نتااقد يصاحبه  هذا ا 

( من 8111) . إن هذه النتائج تتفق مع ما توصلت اليه عبيد سمأجهزة الجأعضاء و  تؤدي الى تحلل

بوغ/مل من معلق ابواغ  8.3×211المعاملة بتركيز  Musca domesticaإن يرقات الذباب المنزلي 

ن اليرقو ، ظهرت خمواًل أ M. anisopiaeالفطر  ات المصابة الميتة كانت منكمشة وذات لون غامق ا 

ن نسب و   .Xia et al، كما ذكر % 73.33ور الثالث المعاملة كانت طالهالك التراكمي ليرقات الا 

المعاملة بمعلق ابواغ التابعة لرتبة حرشفية األجنحة و  Plutella xylostellaإن يرقات  (2013)

 06ها بقع سوداء بعد مرور تظهر عليو  Cتشبه الحرف تصبح منكمشة و  M. anisopliaeالفطر 

تتفق مع ما ساعة. كما  78ليرقات المصابة بعد مرور مالحظة النمو الفطري على اامكن ساعة و 

حيث أوضحت دراستهم بإن يرقات الطور الثاني لحشرة  Gabarty et al. (2014)توصل اليه 
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Agrotis ipsilon  التابعة لرتبة حرشفية االجنحة كانت حساسة لمعلق ابواغ الفطرM. 

anisopliae  ن التركيز القاو ن ا  بوغ/مل و  1.7×211( هو 50LCمن اليرقات المعاملة ) %01ـ تل لا 

ظهر بعد سبعة أيام من المعاملة صابة الفطرية تاول مظاهر االاليرقات المصابة تبدو منكمشة و 

. من المعاملة اً يوم 11امل بعد مرور تبدو اليرقات الميتة مغطاة بالغزل الفطري األخضر بالكو 

الى ان يرقات الطور  Benserradj and Mihoubi (2014)أوضحت النتائج التي توصل اليها و 

ان التركيز و  M. anisopliaeحساسة لتراكيز معلق ابواغ الفطر  Culex pipiensالرابع لبعوض 

لي بعد بوغ/مل على التوا1.0×211و  0.1×011( كانت 90LCو  50LC)% 71و  01ـ القاتل ل

ن نسبة الموت تزداد كلما زادتالمعاملة و أربعة أيام من  التعريض حيث وجد بإن نسبة موت  مدة ا 

بعد  % 76لكن هذه النسبة ازدادت لتصبح و  % 77بوغ/مل كانت  711اليرقات المعاملة بتركيز 

التابعة يرقات الالى ان معاملة  Hussain et al. (2009)أشار و . مرور أربعة أيام من المعاملة

مختبريًا أدت الى  M. anisopliaeبوغ/مل من الفطر  1×711بالتركيز  Ocinara variansلنوع ل

بنسبة  ن اليرقات هلكتالرابع حيث وجد االثالث و  حدوث نسب مئوية معنوية في هالك يرقات الطور

اليرقات  وان ،الخامس لم تستطع ان تبزغ كبالغات، اما اليرقات التي وصلت الى الطور كبيرة جداً 

صابة اعاقت النمو والحركة وبدت صغيرة ان اال يبدولفطر كان نموها بطيئًا و المصابة باعاملة و الم

د تحفيزها ات الخارجية بسرعة عنبطيئة الحركة مقارنة مع معاملة السيطرة كما انها لم تستجيب للمؤثر و 

قتًا غرقت و استالسيطرة و قارنة مع يرقات معاملة أظهرت اليرقات المريضة فرقًا معنويًا في الوزن مو 

( من ان معاملة 8118كذلك تتفق مع ما توصلت اليه قرة داغي )و  .أطول إلكمال الدور اليرقي

بوغ/مل من معلق ابواغ  8.0×611بتركيز  Cx. quinquefasciatusيرقات الطور الثاني لبعوض 

موتها لى الصدر و بقعة غامقة احيانًا ع ظهورأدى الى نحافة اليرقات و  M. anisopliaeالفطر 

  العذراء .الطور اليرقي الرابع و  خالل الدور الوسطي بين
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لفحص أظهر اعند دراسة التغيرات النسجية لليرقات المصابة المعاملة بمعلق ابواغ الفطر 

كوين تق ابواغ الفطر على جليد اليرقة و المجهري للمقاطع النسجية المتسلسلة التي أجريت التصا

 (، كما0-3)صورة يتينيبداية اختراق االبواغ لجدار الجسم الكاو  Germination tubeأنبوب انبات 

جسم أجهزة المما أدى الى تحلل وتمزق أعضاء و  لغزل الفطري مخترقًا عضالت الجسموجود الوحظ و 

نو ( 6-3)صورة أدى الى إعاقة الدورة الدموية  هايفات الفطر وصل الى التجويف الدموي مما نمو ا 

  (7-3)صورة موت الحشرةليات الحيوية و إعاقة جميع الفعابالتالي و 

 
                       مقطع مستعرض ليرقة مصابة يوضح التحام االبواغ على جدار الجسم وبداية :(0-3)صورة 

 . (40X) ملون الهيماتوكسلين وااليوسين اختراقها.
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لون م الفطر عبر عضالت الجسم. خيوط مقطع مستعرض ليرقة مصابة يوضح نمو(: 6-3صورة)

 . (40X) الهيماتوكسلين وااليوسين

 

 
 ملون . الدموي الفطر في التجويفخيوط مقطع مستعرض ليرقة مصابة يوضح نمو : (7-3) صورة

 .(40X) الهيماتوكسلين وااليوسين
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صابة االرضة احول  Sajap and Kaur (1990)ا ذكره تتفق مع مالبحث  ائجإن نت

Coptoterms curvignathus بمعلق ابواغ الفطر M. anisopliae  إذ وجد ان ابواغ الفطر

الموت ظهرت ساعة من المعاملة وان اعراض اإلصابة و  87لحشرة بعد اخترقت جدار جسم انبتت و 

د قبعد ذلك إذ أصبحت الحشرة خاملة وامتنعت عن التغذية وأظهرت عدم تناسق بحركات جسمها و 

ظهرت ألخيوط الفطرية داخل جسم الحشرة و نمو ااثناء ت السامة التي تنتج عزي السبب الى االفرازا

 Tefera andذكر الفطر مخترقة عضالت الجسم واالجسام الدهنية. و خيوط المقاطع النسجية وجود 

Pringle (2003)  نموها داخل جسم العائل يؤدي الى افراز مركبات صابة بالفطريات و إن االايضًا

أجهزة  تلفالتجويف الجسمي أدت الى تمزيق و  يوط الفطرية التي تكونت داخلان كتلة الخو سامة 

ة استهالك الغذاء من قبل اليرقات. وحول بالتالي اثرت في كميو الجسم السيما الجهاز الهضمي 

( الى ان المقاطع النسجية المتسلسلة ليرقات الذباب 8118اخرون )توصلت عبيد و  نفسه الموضوع

ابواغ الفطر على أظهرت التصاق  M. anisopliaeالمصابة بالفطر   M. domesticaالمنزلي 

ان القناة تمزق جدر ء القناة الهضمية بالغزل الفطري، كما اظهر الفحص تحلل و امتال، و  جليد اليرقة

 . للغزل الفطري الهضمية بسبب الضغط الفيزياوي 

 النوع  ان معاملة حشرة ايضاً  Sahayaraj et al.(2013) ذكر في هذا المجالو 

Dysdercus cingulatus   بمعلق ابواغ الفطر التابعة لرتبة نصفية االجنحةM. anisopliae 

ن ــات مـاعــس ةتــعد ســحدث بــابة تــان اول مراحل اإلصو ، ساعة على األقل 78الى الموت بعد أدت 

زل ــالغ لــدما يصــموت عنــحدث الــيجدار الجســم و تصــاق االبــواغ ثــم تبــدأ باإلنبــات والدخول عبر ال

صل بالتالي ي، و  ق تلك األعضاءؤدي الى تمز ــا يــة ممــيــداخلــسم الــاء الجــاح أعضــتــري أو يجــطــالف

حيث ذكروا انه بعد  Xia et al. (2013)قد أكد لجسم الدموي وبذلك يقل حجم الدم، و الى تجويف ا

فأن  M. anisopliaeبمعلق ابواغ الفطر      Plutella  xylostella النوع ساعة من معاملة 78
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ؤدي الى انابيب مالبيجي مما يطرية التي تغزو القناة الهضمية و الجوف الجسمي يمتلئ بالخيوط الف

 الموت . 

 .Cxلطور الرابع لبعوض ( الى ان معاملة يرقات ا8118اخرون )كما اشارت قرة داغي و 

quinquefasciatus   بمعلق ابواغ الفطرM. anisopliae  أدى الى حصول نسب هالك عالية

لتجويف افي  أوضح الفحص المجهري لليرقات المصابة وجود البالستوسبوروتشوهات مرضية و 

 . الدموي وامتالء القناة الهضمية به وتحلل جدرانها العضلية

تغطي جسم الحشرة ونمو  خيوط الفطريةجدار الجسم وظهور الإن تحلل بعض مناطق 

ضج االبواغ ويصبح ساعة حيث تن 181تحولها الى اللون األخضر ال يظهر اال بعد االبواغ الهوائية و 

 . (Sajap and Kaur, 1990مغطاة بالغزل الفطري بالكامل )لون الحشرة الميتة خضراء و 

ضمن  ابة عوائل أخرىــصالة بــة كفيــئــي البيــر فــشــنتــي تـالت ةــيــوائــواغ الهــاج االبــإن انت

. كذلك فأن االبواغ الهوائية الساكنة التي تنتج بعد موت (Scholte et al., 2004bمجتمع الحشرة )

مالئمة لاتساهم في الحفاظ على بقاء الفطر لمدة طويلة عند توفر الظروف البيئية غير الحشرة 

(Shah and Pell, 2003) . 

    ذبابة عذارىفي  M. anisopliaeتأثير تراكيز متسلسلة من معلق ابواغ الفطر دراسة  8.3.3

Ch. albiceps 
 .Mبتراكيز متسلسلة من معلق ابواغ الفطر  Ch. albicepsإن نتائج معاملة عذارى ذباب  

anisopliae ( 8 - 3تظهر بالجدول ) التراكمي تتناسب طرديًا مع  هالكيالحظ إن نسب الإذ

عند المعاملة بالتراكيز  %33.33و  86.67و  13.33 هذه النسب كانتإذ التركيز المستخدم 

. في حين إن نسب الهالك في معاملة بوغ/مل على التوالي 8.2×211و  8.2×711و  8.2×611
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ة بين معنويالروق فال بعض ككانت هناعند اجراء التحليل االحصائي و فقط  % 3.33السيطرة كانت 

 . هذه النتائج ومعاملة السيطرة

 .Chذبابة عذارى في  M. anisopliaeمن معلق ابواغ الفطر  تسلسلةمتأثير تراكيز  (8 -3)جدول

albiceps . 

 التركيز بوغ / مل
 ±تراكمي الهالك ال%

 الخطأ القياسي

 ± التشوهات %

 الخطأ القياسي

 بالغاتال بزوغ %

 الخطأ القياسي ±

 3.33±  76.67 1± 1.11 1.17±  3.33 معاملة السيطرة

611  ×8.2 13.33  ±3.33 6.67 ±3.33 26.67  ±3.33 

711  ×8.2 86.67  ±2.28 3.33  ±1.17 73.33  ±2.28 

211  ×8.2 33.33  ±2.28 3.33  ±1.17 66.67  ±2.28 

 * LSD 81.77 * 7.71 Ns 81.77قيمة 

Ns  عدم وجود فرق معنوي  تعنيNon significant  بعض ، * تدل على وجود فروق معنوية بين

 (LSDمعنوي ) ق( بحسب اختبار اقل فر P ≤ 1.10المعامالت بين مستوى احتمال )

 يوضح الجدول ايضًا تسجيل نسب تشوهات قليلة في العذارى الميتة تمثلت بتخسفها )صورةو 

و لتأكيد اإلصابة بالفطر تم مالحظة النمو الفطري على العذارى  (7- 3 واستطالتها )صورة، (2- 3

  ـتم زراعة النمو الفطري على وسط الو  Moist chamberبعد حضنها في حجرة رطبة المعاملة 

PDA أكد الفحص المجهري للمزرعة كونه الفطر ( و 11-3 )صورةM. anisopliae  ومن التشوهات

  .(11- 3)صورة للبالغات األخرى ظهور حاالت من البزوغ الجزئي
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 .Mالفطر بعد معاملتها بتراكيز  مصابة مشوهة Ch. albiceps: عذارى ذبابة (2-3) صورة

anisopliae . 

 
 M. anisopliaeمشوهة بعد معاملتها بتراكيز الفطر  Ch. albicepsعذارى ذبابة (: 7-3) صورة

 .حيث يالحظ استطالتها
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عليها الغزل  يظهرو  M. anisopliaeمصابة بالفطر  Ch. albicepsعذراء ذبابة  (:11-3)صورة 

 ( .(PDA 10Xبعد تنميتها على وسط الفطري 

 
بمعلق ابواغ معاملة  Ch. albiceps: بزوغ جزئي للبالغة ناتجة من عذارى ذبابة (11-3) صورة

 . M. anisopliaeالفطر 
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أدت الى حدوث استنزاف انسجة  الى ان اإلصابة بالفطرالتشوهات ويمكن ان يعزى سبب الموت و 

 موت الحشرة داخل غالف العذراء وبالتالي تمام البزوغ أوامكانية ابالتالي عدم جسم العذراء الداخلية و 

لسيطرة. رنة بمعاملة امقا، كما وجد ان البالغات التي أكملت البزوغ تموت بعد أيام قليلة  بزوغها عدم

 .طرالف العذراء الملوث بابواغ الفالى انها قد تصاب بالفطر اثناء خروجها من غقد يعزى السبب و 

من ان معاملة عذارى  Anand et al. (2009)إن هذه النتائج تتفق مع ما توصل اليه 

Spodoptera litura  بوغ/مل من معلق ابواغ الفطر  211التابعة لرتبة حرشفية االجنحة بتركيز

M. anisopliae 20.2حصول نسبة هالك مقدارها ى أدى ال %. 

بتراكيز   M. domesticaان معاملة عذارى الذبابة المنزلية الى ( 8111كما اشارت عبيد )

عالية وصلت الى  أدت الى حصول نسبة هالكات M. anisopliaeمختلفة من معلق ابواغ الفطر 

تسجيل نسبة تشوهات تمثلت بتخسفها. بوغ/مل مع  8.3×711عند المعاملة بالتركيز  23.33%

 بتركيز  .quinquefaciatusCx معاملة عذارى بعوضأنَّ ( 8117اخرون )وذكرت قرة داغي و 

 حصول بعضفضاًل عن  % 60.77بوغ/مل أدت الى حصول نسبة هالكات وصلت الى  8.0×611

 . التشوهات تمثلت بقصر ونحافة العذارى المعاملة الميتة

 .Chذبابة بالغات في M. anisopliaeتأثير تراكيز متسلسلة من معلق ابواغ الفطر دراسة  3.3.3

albiceps   
بالرش المباشر بتراكيز  Ch. albiceps( نتائج معاملة بالغات ذبابة 3 - 3يوضح الجدول ) 

 من المعاملة ساعة 87إذ كانت نسب الموت بعد  M. anisopliaeمتسلسلة من معلق ابواغ الفطر 

بوغ/مل  8.2×211و 8.2×711و 8.2×611عند المعاملة بالتراكيز  % 86.67و  16.67و  33.33

، أما بعد مرور أسبوع فقط % 3.33في معاملة السيطرة  هالكفي حين كانت نسبة العلى التوالي 

على التوالي في حين  %71.11و  06.67و  76.67الى  هالكعلى المعاملة فقد ارتفعت نسب ال
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 فروقال بعض ظهرت عند اجراء التحليل االحصائيو  %11في معاملة السيطرة  هالكالكانت نسب 

ي حجرة ف لتأكيد اإلصابة وضعت بعض البالغات الميتة وحضنتو  .نسب الهالكات  معنوية بينال

تم فحص النمو الفطري النامي على جسم الحشرة اذ أصبحت مغطاة بالكامل رطبة لمدة ثالثة أيام و 

اللون األخضر الغامق مع مالحظة إن جسم الحشرة اصبح بشكل هيكل خارجي  يذ بالغزل الفطري

( و ذلك بسبب استنزاف جميع اعضاء و أجهزة جسم الحشرة 18- 3فقط و مجوف من الداخل )صورة

 عند نمو الفطر عليها. 

ذبابة بالغات في  M. anisopliaeمن معلق ابواغ الفطر  تسلسلةم تأثير تراكيز :(3 – 3) جدول

Ch. albiceps 

 التركيز بوغ / مل
 ± ساعة 84 بعد هالكال %

 الخطأ القياسي

 ±أسبوع بعد هالك ال %

 الخطأ القياسي

 0.1±  11.11 1.17±  3.33 معاملة السيطرة

611  ×8.2 33.33  ±18.18 76.67  ±17.08 

711  ×8.2 16.67  ±2.28 06.67  ±17.08 

211  ×8.2 86.67  ±2.28 71.11 ± 0.77 

 * LSD 82.76 * 32.73قيمة 

Ns   تعني عدم وجود فرق معنويNon significant بعض معنوية بين  ، * تدل على وجود فروق

 (LSD( بحسب اختبار اقل فرق معنوي )P ≤ 1.10المعامالت المختلفة بين مستوى احتمال )
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 M. anisopliaeبالفطر  اةمغط مصابة ميتة Ch. albiceps: جسم بالغة ذبابة (18-3) صورة

 .(10Xقوة التكبير )

قد يعزى الى إن نمو الفطر داخل  بعد معاملتها بمعلق ابواغ الفطرإن سبب موت البالغات 

التالي إعاقة العمليات الحيوية والدورة بحشرة قد أدى الى تمزيق األعضاء وأجهزة جسمها و جسم ال

لعديد من االنزيمات والسموم التي تؤدي الى تحلل الى افراز اان نمو الفطر قد يؤدي الدموية كما و 

 بالتالي موت الحشرة.جة و موت االنسو 

إن بالغات ذبابة من  Castillo et al. (2000)إن هذه النتائج تتفق مع ما توصل اليه 

إذ وجدوا ان معاملة  M. anisopliaeحساسة جدًا للفطر  Ceratitis capitataالبحر المتوسط 

 al.et ThiLoc . كذلك تتفق مع ما ذكره %111بوغ/مل يسبب هالكات  611 البالغات بتركيز

فعال في السيطرة على بالغات خنافس جوز الهند  M. anisopliaeإن الفطر من  (2004)

Brontispa longissima  بوغ/مل حيث أدت المعاملة الى حدوث  1.0×711بتركيز عند استخدامه

كذلك . و بعد عشرة أيام % 27.6ازدادت الى ان هذه النسبة و بعد ثالثة أيام  % 87.7ك بنسبة هال

 Anopheles stephensiمن ان بالغات بعوض  Kannan et al. (2008)تتفق مع ما أشار اليه 

بوغ/مل أدى الى حصول نسبة  611ان تعريض البالغات لتركيز و  M. anisopliaeحساسة للفطر 



  النتائج واملناقشة ___  _                ____                    _         ___   _ __  ___ __ ثالثالفصل ال 

 

40 

بعد ثمانية  % 76دادت الى اال ان هذه النسبة قد از بعد يوم واحد من المعاملة  % 71موت بلغت 

ذلك تعطيل كأدى الى غزو جميع أجهزة الجسم و  اوضحوا ان نمو الفطر داخل جسم الحشرةأيام و 

 . الجهاز المناعي للحشرة

 Cx. quinquefasciatus( ان بالغات بعوض 8118اخرون )و  أوضحت قرة داغيو 

بوغ/مل أدى  8.0×211جدو إن معاملة البالغات بتركيز إذ و  M. anisopliaeللفطر  حساسة جداً 

وان الفحص المجهري للبالغات الميتة اظهر غزو  % 111نسب هالك وصلت الى تسجيل الى 

 . لخيوط الفطرية لجميع أجزاء الجسما

 8.3×211بتركيز ن معاملة بالغات الذباب المنزلي ( الى ا8113اخرون )عبيد و  اشارتو 

 87بعد  % 17.01كات بلغت أدى الى نسبة هال M. anisopliae/مل من معلق ابواغ الفطر بوغ

 . بعد مرور ثمانية أيام % 78.01ان هذه النسبة ازدادت الى ساعة و 
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 Bacillus thuringiensisبكتريا معلق  متسلسلة من تراكيز تأثيردراسة  8.3

israelensis  هالك يرقات الطور الثاني وبالغات ذبابة فيChrysomya 

albiceps  
في   B. thuringiensis israelensisبكتريا معلق  دراسة تأثير تراكيز متسلسلة من 1.2.3

    Ch. albicepsلذبابة  الثاني يرقات الطور

اكثر أنواع البكتريا أهمية في مجال المكافحة الجرثومية  من  B. thuringiensisتعد بكتريا 

اهم السالالت التي تستخدم في  kurstakiو  israelensisلآلفات بل وان سالالتها المختلفة مثل 

 B. thuringiensisهذه البكترياساللة السيطرة على اآلفات الحشرية. لذا فأنه عند دراسة فعالية 

israelensis  ة في يرقات ذبابCh. albiceps ( ان 7 - 3في الجدول ) دونةأظهرت النتائج الم

 .Chيرقات الطور الثاني لذبابة لجزء بالمليون  811101111001108110111تراكيز المعاملة بال

albiceps  63.33و 73.33و 31.11و 76.67و 31.11 هاسجلت نسبة هالكات تراكمية مقدار% 

 دمة. معنوية بين التراكيز المستخال فروقال بعض االحصائي وجودعلى التوالي وقد اظهر التحليل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  النتائج واملناقشة ___  _                ____                    _         ___   _ __  ___ __ ثالثالفصل ال 

 

48 

 في يرقات  B. thuringiensis israelensisبكتريا معلق تراكيز متسلسلة من تأثير  (7 – 3)جدول

  Ch. albicepsالطور الثاني لذبابة 

Ns   تعني عدم وجود فرق معنويNon significant  بعض ، * تدل على وجود فروق معنوية بين

 (LSDبحسب اختبار اقل فرق معنوي ) (P ≤ 1.10المعامالت بين مستوى احتمال )

 8111بتركيز أظهرت النتائج حصول تشوهات مظهرية ناتجة من معاملة غذاء اليرقات و 

تمثلت التشوهات و  % 6.67كانت إذ  B. thuringiensis israelensisمن بكتريا جزء بالمليون 

– 3ة)صور تلون بعضها باللون الغامق المعامل غذائها بالبكتريا و  (13– 3)صورة اليرقات بانكماش

التركيز جزء 
 بالمليون

الهالك  %
بعد  ةالمصحح

± ساعة 84
 الخطأ القياسي

الهالك التراكمي  %
 ±لليرقات ةالمصحح

 الخطأ القياسي

 ±التشوهات  %
 الخطأ القياسي

تراكمي الهالك ال %
كلي ال

 (عذارىاليرقات+)لل
الخطأ ± المصححة 

 القياسي

 ±بزوغ البالغات  %
 الخطأ القياسي

معاملة 
 السيطرة

0.00  ±0 0.00  ±0 0.00  ±0 3.33  ±3.31 76.69  ±3.33 

300 0.00  ±0.0 30.00  ±31.89 0.00 ±0.00 13.30 ±33.67 46.69  ±38.08 

800 30.00  ±1.00 46.69  ±87.01 0.00  ±0.00 16.60 ±88.97 43.33  ±83.41 

100 0.00  ±0.0 30.00  ±80.43 0.00  ±0.00 60.00  ±33.04 40.00  ±30.00 

3000 0.00  ±0.0 43.33  ±83.33 0.00  ±0.00 93.30  ±33.96 86.69  ±38.08 

8000 0.00  ±0.00 63.33  ±38.03 6.69  ±3.00 96.60  ±30.83 83.33  ±4.43 

 LSD 34.07 Ns 86.07 * 7.37 Ns 31.04 * 43.33 Nsقيمة 
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دد قلة عالتعذر و مدة لمقارنة مع معاملة السيطرة، وطول الدور اليرقي بامدة طول  فضاًل عن، (17

  .رقات التي وصلت الى الدور العذريالي

 
تغذيتها على غذاء معامل بتراكيز من منكمشة نتيجة  Ch. albiceps(: يرقات ذبابة 13–3)صورة 

 . B. thuringiensis israelensisمعلق بكتريا 

 
تظهر ذات لون غامق نتيجة تغذيتها على غذاء  Ch. albiceps: يرقات ذبابة (17– 3)صورة 

 .B. thuringiensis israelensisمعامل بتراكيز من معلق بكتريا 
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للعذارى الناتجة من معاملة غذاء اليرقات اآلنفة  كما يظهر في الجدول حصول هالكات  

 حصول بزوغ جزئي للبالغاتو ( 10– 3)صورةصغر حجمها بتخسفها و ظهور تشوهات فيها تمثلت و 

 . (16– 3 )صورة

 
تغذت على غذاء معامل  Ch. albiceps: عذراء متخسفة ناتجة من يرقات ذبابة (10 – 3)صورة 

 .B. thuringiensis israelensisبتراكيز من بكتريا 

 
على غذاء معامل  Ch. albiceps: بزوغ جزئي للبالغة نتيجة تغذية يرقات ذبابة (16– 3)صورة 

 .B. thuringiensis israelensisبتراكيز من معلق بكتريا 
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 (لعذارىاليرقات و الكلي )اقد أظهرت معاملة اليرقات إن النسبة المئوية للهالك التراكمي و 

، حيث ةالمستخدمكيز ازيادة طردية بزيادة التر  ازدادتكانت معتمدة على التركيز إذ إن هذه النسبة 

جزء  811 بالتركيزو  % 03.3 بمقدار جزء بالمليون 100كانت الهالكات عند معاملة الغذاء بتركيز 

 8111 و 1111بالتركيزين و  % 61كانت جزء بالمليون  011بالتركيز و  % 06.6كانت بالمليون 

وجود فروق  قد اظهر التحليل االحصائي، و على التوالي  % 76.6و  73.3كانت جزء بالمليون 

 .معنوية بين هذه النسب

أما بالنسبة لبزوغ البالغات فقد أظهرت النتائج إن اعلى نسبة مئوية لبزوغ البالغات ظهرت 

اقل نسبة مئوية لبزوغ البالغات و  % 76.67حيث كانت جزء بالمليون  111عند معاملة الغذاء بتركيز 

قد اظهر التحليل ، و % 83.33حيث كانت جزء بالمليون  8111كانت عند معاملة الغذاء بتركيز 

 . ق معنوية بين التراكيز المستخدمةاالحصائي عدم وجود فرو 

زيادة أدى الى   B. thuringiensisإن معاملة غذاء اليرقات بتراكيز متسلسلة من بكتريا 

يؤدي الى زيادة نسبة  أثيراستمرار الت ( إن 8 - 3، يوضح الشكل )الهالك مع مرور الوقتنسبة 

 81مقدار أدى الى حصول نسبة هالك بجزء بالمليون  111يالحظ إن المعاملة بالتركيز إذ الهالك  

، و عند  اً يوم 18بعد مرور  % 01.20لكن نسبة الهالك تزداد الى بعد مرور سبعة أيام و  %

بعد مرور خمسة أيام  % 73.33ار كانت نسبة الهالك بمقدجزء بالمليون  8111المعاملة بالتركيز 

ن نسبة الهالك ارتفعت الى و   .اً يوم 18ر بعد مرو  % 70.12ا 

كتيري أدى الى ظهور اعراض خمول وقلة حركة إن معاملة غذاء اليرقات بتراكيز المعلق الب

السبب  قد يعزىاليرقات الميتة ظهرت بلون غامق و قد لوحظ إن بعض و وانكماشها وبالتالي موتها 

ية الوسطى اة الهضمفي ذلك الى تأثير البكتريا السام بفعل السموم الموجودة في البلورة داخل القن

بالتالي ارتباطها بالمستقبالت الخاصة الموجودة في بطانة األمعاء مما يجعل للحشرة وتحريرها و 
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ضمية ، فضاًل عن احداثها تحلل لجدار القناة الهالتغذية بسبب شلل القناة الهضميةالحشرة تمتنع عن 

 بالتالي موت اليرقاتالقناة الهضمية و الى داخل الى دخول وخروج السوائل من و الداخلي مما يؤدي 

مباشرة أو بعد وصولها الى دور العذراء لكنها قد تفشل في البزوغ أو يحصل لها بزوغ جزئي أو تنتج 

ن احدها عذارى صغيرة الحجم ذات تخسفات. كما و عن  Deltaو هالسموم التي تتضمنها البكتريا و  ا 

- endotoxin ره أطول لكي يظهر تأثي يحتاج الى وقتالهضمية و  يكون بطيء الذوبان في القناة

 .في الحشرة

 

في هالك يرقات  B. thuringiensis israelensisبكتريا  معلق (: تأثير تراكيز8 - 3شكل )

 . اً يوم 18بعد مرور  Ch. albicepsالطور الثاني لذباب 

حول فعالية سالالت من  Hodgman et al. (1993)إن النتائج أعاله تتفق مع ما ذكره 

لها بحدود  50LCان في قتل يرقات الذباب المنزلي و  sraelensisi huringiensisB. tبكتريا 

 B. thuringiensisفعالية بكتريا الى  Kondo et al. (1995). كما أشار ملغم/مل 11.8

israelensis  ضد يرقاتChironomus kiiensis  وC. yoshimatsui لعائلة  تينالتابع  
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Chironomidae من المعاملة يوم  8بعد  % 111-71 تكاننسبة اليرقات الميتة وجد ان  إذ

 . من البكتريا ملغم/مل 17بالتركيز 

 .Bحول فعالية بروتينات بكتريا  Chilcott et al. (1998)كذلك تتفق مع ما ذكره و 

thuringiensis   هي  هذه األنواعضد ثالثة أنواع من الذباب األزرق المسبب للتدويد في األغنام و

Lucilia sericata  وL. cuprina  وCalliphora stygia  . 

المسماة حول فعالية عزلة البكتريا  Gough et al. (2002)كما تتفق النتائج مع ما ذكره 

JLF17.22.7 المواشي التابع للنوع تجاه قملا Bovicola bovis اً مهم اً يخارج اً طفيلي دالذي يع 

 20المعاملة الى  بعد ثالثة أيام من % 06وجد إن نسبة الهالك تزداد من على األغنام في استراليا و 

 .بعد ستة أيام %

 Ch. albicepsعند معاملة يرقات ذباب  Sabry (2004)كذلك تتفق مع ما توصلت اليه و 

 جزء بالمليون  7111إذ وجدت إن التركيز   B. thuringiensis israelensisبتراكيز من بكتريا 

ن اليرقات الميتة ظهرت عليها تشوها( و % 111المعاملة )أدى الى هالك جميع اليرقات  ت كثيرة ا 

اء فأنها ر العذر في حالة وصلت اليرقات المعاملة لدو وداد اجسامها واستطالتها احيانًا، و تمثلت بإس

ار بهذا الصدد ايضًا أشوتكون منكمشة وتفشل البالغات بالبزوغ. و  Cتأخذ شكل حرف تتشوه احيانًا و 

Olivera et al. (2006)  الى ان يرقاتCh. putoria حساسة لبكتريا  B. thuringiensis 

israelensis  لي تؤدي الى نسبة هالك بالتاكيز منها الى غذاء هذه اليرقات و عندما تضاف ترا

 . عالية وخفض في اوزان اليرقات ونسبة بزوغ البالغات منها

 .Bالى إن عزالت من بكتريا  deSouza Jr. et al. (2009)بهذا الصدد ايضًا توصل و 

thuringiensis israelensis   تجاه يرقات حشرة افعالةSpodoptera frugiperda  التابعة لرتبة

 50LC ـان اللتي تصيب نباتات القطن و الذرة والرز و هي من اآلفات الخطيرة احرشفية االجنحة و 
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. mgcm-67.172كان  IPS82 sraelensisi huringiensisB. tهي العزلة هذه العزالت و  الحد

 .Bحول فعالية المستحضر التجاري لبكتريا  Mardi et al. (2009)كذلك تتفق مع ما أشار اليه و 

thuringiensis  المسمىAgerin   ضد يرقات الطور الثاني من فراشة الحمضياتPapilio 

demodocus  1.66وجدوا  انه لم تسجل هالكات لليرقات بعد يوم واحد من المعاملة بتركيز إذ 

g/L  11لكن بعد أربعة أيام أصبحت نسبة الهالكات و%.  

 Anthonomusالى حساسية يرقات سوسة القطن  Monnerat et al. (2012)كما أشار 

grandis  التابعة لرتبة غمدية االجنحة لعزالت من بكتريا sraelensisi huringiensisB. t  إذ

ملغم/مل  1.31بمقدار  S1804 sraelensisi huringiensisB. tللعزلة  50LCكانت قيمة ال 

 التابع للنوع عثالحول حساسية يرقات  Hajgozar et al. (2013)كذلك تتفق مع ما ذكره فقط. و 

Tortrix viridana ار من اآلفات المهمة التي تصيب أشج رتبة حرشفية االجنحة التي تعدالتابعة ل

 0111و  7111وجدوا إن التركيزين إذ   B. thuringiensis israelensisالبلوط في ايران لبكتريا 

 . لمكافحة هذه الحشرة في الغاباتيوصى به جزء بالمليون 

 .Bسالالت من بكتريا  عمالعند استانه  Pereira et al. (2013)كما وجد 

thuringiensis israelensis  التابعة للجنس يرقات الذباب األسودأنواع من ضد Simulium 

من بكتريا  S2271لساللة  50LCإن ال  (Onchocerciasis(الناقل لمسبب مرض عمى األنهار 

B. thuringiensis israelensis   7.0  بهذا الصدد أشار ملغم/مل. وMbewe et al. (2014) 

التابع  في مكافحة الذباب األسود  B. thuringiensis israelensisبكتريا  عمالالى إن استايضًا 

كانت فعالة في خفض نسبة تواجد اليرقات في األنهار حيث انخفضت كثافة  S. damnosum للنوع

)في األشرطة الخاصة بتواجد اليرقات( عند المعاملة  8سم 16يرقة/ 7.12الى  6.27اليرقات من 

 . جزء بالمليون  8.0 – 1.10بالتركيز 
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في   B. thuringiensis israelensisبكتريا معلق دراسة تأثير تراكيز متسلسلة من  8.8.3

 Ch. albicepsبالغات ذبابة 

( إن معدل النسبة المئوية لهالك بالغات ذبابة 0 - 3توضح النتائج المدونة في جدول ) 

Ch. albiceps  ها ئعند معاملة غذا %16.67،  33.33،  86.67،  13.33،  16.67كان

، ساعة 87التوالي بعد مرور على جزء بالمليون  8111،  1111،  011،  811،  111بالتراكيز 

اظهر التحليل االحصائي عدم وجود ، و % 6.66ك في معاملة السيطرة في حين كانت نسبة الهال

لكن بعد مرور أسبوع على معاملة غذاء معنوية بين التراكيز المذكورة ومعاملة السيطرة، و  فروق

بة الهالك الى التركيز إذ وصلت نس وبزيادة تعتمد علىالبالغات بالتراكيز أعاله ارتفعت نسبة الهالك 

كانت ، اما في معاملة السيطرة فقد على التوالي % 73.33و  63.33و  63.33و  01و  33.33

 معنوية بينالفروق ال بعض ئي ظهرتعند اجراء التحليل االحصافقط، و  % 6.67نسبة الهالك 

 . النتائج

د دخولها بلورة الموجودة في البكتريا بعإن هذه النتيجة تعزى الى تأثير السموم المتحررة من ال

ارتباط هذه السموم بمستقبالت خاصة ضمن الطبقة لى داخل القناة الهضمية الوسطى و مع الغذاء ا

الئية الداخلية للقناة الهضمية وبالتالي تحللها واحداث ثقوب تعمل على دخول وخروج االيونات الط

امتناعها عن تناول للقناة الهضمية الوسطى للحشرة و  كذلك حدوث شللمن والى داخل الخاليا و 

 .ي الى قلة حركتها وتصلب أطرافهاالطعام مما يؤد

حول حساسية بالغات  Walters and English (1995)هذه النتائج تتفق مع ما ذكره إن 

الذي يتحرر  Delta – endotoxinلسم  Macrosiphum euphorbiacمن البطاطا التابعة للنوع 

بعد  لان هالك البالغات حصلحشرة على غذاء ملوث بالبكتريا و القناة الهضمية عند تغذية ا داخل

الى حساسية  Robacker et al. (1996)بهذا الصدد ايضًا أشار أيام من التغذية. و  0- 7مرور 



  النتائج واملناقشة ___  _                ____                    _         ___   _ __  ___ __ ثالثالفصل ال 

 

70 

لبعض عزالت بكتريا  Anastrepha ludens (Mexican fruit fly) التابعة للنوع ذبابالبالغات 

B. thuringiensis  بعد مرور عشرة أيام من  % 21 – 60سجلت نسبة هالك تراوحت بين إذ

ك في معاملة الاستمرار تغذيتها لمدة يومين على غذاء ملوث بهذه البكتريا في حين كانت نسبة اله

 .فقط % 8.7السيطرة 

في  B. thuringiensis israelensisبكتريا معلق تأثير تراكيز متسلسلة من  (:0 - 3) جدول

 . Ch. albicepsهالك بالغات ذباب 

 التركيز جزء بالمليون
± ساعة  84هالك بعد ال %

 الخطأ القياسي

± هالك بعد مرور أسبوع ال %

 الخطأ القياسي

 3.33±  6.69 3.33±  6.66 معاملة السيطرة

300 36.69  ±3.33 33.33  ±4.48 

800 33.33  ±4.48 10.00  ±31.89 

100 86.69  ±39.63 63.33  ±6.69 

3000 33.33  ±3.33 63.33  ±3.33 

8000 36.69  ±4.48 93.33  ±4.48 

 * LSD 84.413 Ns 30.07قيمة 

Ns  تعني عدم وجود فرق معنويNon significantبعض معنوية بين  ، * تدل على وجود فروق

 (.LSD( بحسب اختبار اقل فرق معنوي )P≤ 1.10المعامالت بين مستوى احتمال )

من ان تعريض بالغات الذباب   Mwamburi (2008)تتفق مع ما ذكره البحث  إن نتائج

 B. thuringiensisمن بكتريا  كغم/ملغم  801الى تركيز  Musca domesticaالمنزلي 

israelensis   من معاملة الغذاء  أسابيع ةبعد ست % 76.33يؤدي الى حصول نسبة قتل تصل الى
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 B. thuringiensisمن بكتريا  كغم /ملغم 011زيادة تركيز البكتريا الى عند بالبكتريا، و 

israelensis   أسابيع من معاملة الغذاء بالبكتريا .  ةبعد ست % 07.27ازدادت نسبة القتل الى 

 B. thuringiensisبكتريا عمال است الى انه عند Mbewe, et al. (2014)كما أشار 

israelensis   على بالغات ذباب للسيطرةBlack fly 17.02البالغات من  وجود أدى الى خفض% 

 . %1.27الى 

 B. thuringiensisبكتريا  معلق دراسة تأثير توليفات من تركيزين من 3.3

israelensis  تركيزين من معلق ابواغ الفطر وM. anisopliae  في يرقات الطور

 Ch. albicepsالثاني لذباب 

معلق و  B. thuringiensis israelensisبكتريا  مزيج من تركيزين منتمت دراسة تأثير  

 .Ch. albiceps)بشكل توليفات( في يرقات الطور الثاني لذبابة  M. anisopliaeابواغ الفطر 

جزء بالمليون و  111تركيزي و المؤلفة من مزيج  Aالتوليفة  عمال( إن است6-3يوضح الجدول )

 .Mمعلق ابواغ الفطر و  huringiensis israelensisB. t بكتريا لمعلق بوغ / مل  8.2×611

anisopliae  تركيز رش اليرقات ايضًا بعلى التوالي بعد خلطهما معاً واضافتهما الى غذاء اليرقات، و

أدى الى ظهور نسبة هالكات مقدارها  M. anisopliaeابواغ الفطر بوغ / مل من معلق  8.2×611

ة من المعاملة في حين لم تسجل أي نسبة هالكات عند تغذية اليرقات ساع 87بعد مرور  31.11%

م كذلك لالبكتريا لوحدها خالل هذه المدة، و معلق جزء بالمليون من  111على غذاء معامل بتركيز 

بوغ /مل من معلق ابواغ  8.2×611رشها بتركيز ات و نسبة هالكات عند معاملة غذاء اليرق ةتسجل أي

التراكمية لليرقات بحدود كانت نسبة الهالكات ساعة من المعاملة. و  87مرور ده بعد الفطر لوح

اجسام اليرقات صورة  بانكماشتمثلت  % 13.33ظهرت تشوهات في اليرقات نسبتها ، و % 63.33

( أو تلون المنطقة الخلفية من الجسم باللون 12-3)تلون بعضها باللون الغامق صورة و  (3-17)
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يري معاملة بتركيزي المعلق البكتنسبة تشوهات عند ال ةفي حين لم تسجل أي، (17-3)الغامق صورة 

 .هامعنوية بينال قو فر ال بعض قد اظهر التحليل االحصائي وجودومعلق ابواغ الفطر لوحدهما و 

 B. thuringiensis israelensisبكتريا معلق (: تأثير توليفات من تركيزين من 6-3جدول )

 Ch. albicepsفي يرقات الطور الثاني لذبابة  M. anisopliaeالفطر معلق تركيزين من و 

 جزء  التركيز            
   + بالمليون        

 ملبوغ/
 رمز التوليفة

 84هالك ال%
± بعد ساعة 
الخطأ 
 القياسي

تراكمي الهالك ال%
الخطأ ± يرقات لل

 القياسي

± التشوهات %
 الخطأ القياسي

تراكمي الهالك ال%
يرقات + )كلي ال

الخطأ ± (عذارى
 القياسي

بزوغ البالغات %
الخطأ ± 

 القياسي

 معاملة السيطرة
 

0.00  ±0 0.00  ±0 0.00  ±0 3.33  ±3.31 76.69  ±3.33 

300 0.00  ±0 30.00  ±31.89 0.00  ±0 13.33  ±38.03 46.69  ±
38.03 

800 30.00  ±
1.00 46.69  ±87.01 0.00  ±0.0 16.69  ±83.41 43.33  ±

83.41 

8.4  ×630 0.00  ±0 0.00  ±0 0.00  ±0 36.69   ±3.33 43.33   ±
3.33 

8.4  ×930 0.00  ±0 36.69   ±4.00 33.33   ±9.10 46.69   ±86.69 13.33   ±
86.69 

 A+ 8.4رش بال         
 ×630 

30.00   ±
31.0 63.33   ±33.97 33.33   ±9.10 66.69   ±33.33 33.33   ±

33.33 
B + 8.4الرش ب    
 ×630 

36.69   ±
33.33 

10.00   ±33.14 33.33   ±3.33 46.69   ±3.33 33.33   ±
3.33 

C  8.4+ الرش ب 
 ×930             

30.00   ±
80.43 93.33   ±39.63 80.00   ±30.00 93.33   ±39.63 86.69   ±

39.63 
D  8.4+ الرش ب 

 ×930             
36.69   ±

34.11 
13.33   ±39.63 86.69   ±6.69 66.69   ±34.00 33.33   ±

34.00 
 * LSD 43.97 Ns 11.34 * 88.37 * 14.84 * 14.84قيمة 

Ns  تعني عدم وجود فرق معنويNon significant بعض ، * تدل على وجود فروق معنوية بين 

 (.LSDمعنوي )( بحسب اختبار اقل فرق P≤ 1.10المعامالت بين مستوى احتمال )
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 .يالحظ انكماش اليرقات Aمعاملة بالتوليفة  Ch. albicepsيرقات ذبابة  (17-3صورة )          

 
يالحظ تلون اليرقات باللون  Aمعاملة بالتوليفة  Ch. albiceps(: يرقات ذباب 12-3صورة )

 .الغامق
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الخلفية من  يالحظ تلون المنطقة Aمعاملة بالتوليفة  Ch. albiceps: يرقات ذبابة (17-3صورة )

 .الجسم باللون الغامق

كما يظهر الجدول إن نسبة الهالكات التراكمية )يرقات و عذارى( عند تغذية اليرقات على 

كانت بوغ / مل من معلق ابواغ الفطر  8.2×611و رش اليرقات بتركيز  Aغذاء معامل بالتوليفة 

، في حين كانت نسبة % 33.33انت بزوغ البالغات كبالتالي أدى ذلك الى إن نسبة و   66.67%

وحدها و جزء بالمليون من معلق البكتريا ل 111الهالكات التراكمية عند معاملة غذاء اليرقات بتركيز 

لناتجة من الهالكات التراكمية ا، و % 76.67بة البالغات البازغة كانت نسو   % 03.33تغذيتها عليه 

 % 16.67علق ابواغ الفطر لوحده بوغ /مل من م 8.2×611بتركيز رشها معاملة غذاء اليرقات و 

ين معنوية بال فروقبعض القد اظهر التحليل االحصائي وجود ، و % 23.33والبالغات البازغة نسبتها 

بة معاملة السيطرة التي كانت فيها نسومعلق البكتريا لوحدها ومعلق ابواغ الفطر لوحده و  Aالتوليفة 

 .% 76.67نسبة البالغات البازغة و  % 3.33قات وعذارى( ة الكلية )ير الهالكات التراكمي
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بوغ /مل من معلق ابواغ  8.2×611و رشها بتركيز  Aإن معاملة غذاء اليرقات بالتوليفة 

يؤدي  أثير( إن استمرار الت3-3و يوضح الشكل ) زمنالفطر أدى الى زيادة نسبة الهالكات بمرور ال

و  % 03.3كانت نسبة الهالك في اليوم الرابع من المعاملة ، إذ إن الى حصول نسبة هالكات اعلى

عند معاملة ، في حين كانت نسبة الهالك  % 63.3لتصل الى هذه ازدادت  اً يوم 18بعد مرور 

و ازدادت  % 13.3جزء بالمليون  111غذاء اليرقات بالمعلق البكتيري لوحده و تغذيتها عليه بتركيز 

 يوم من المعاملة . 18بعد مرور  % 01.20هذه النسبة لتصل الى 

 
بوغ / مل من معلق ابواغ  8.2×611و الرش بتركيز  Aتأثير التوليفة (: 3-3الشكل )

 يومًا. 18بعد مرور  Ch. albicepsالفطر  في هالك يرقات الطور الثاني لذبابة 

/مل من بوغ  8.2×611رشها بتركيز الكات عند معاملة غذاء اليرقات و نسبة ه ةبينما لم تسجل أي

من  اً يوم 18بعد مرور  % 13.71لكن وجد إن نسبة الهالك أصبحت معلق ابواغ الفطر لوحده و 

 8.2×611رشها بتركيز و  Aإن هذه النتائج تشير الى إن معاملة غذاء اليرقات بالتوليفة  .المعاملة

دام سجلت عند استخ بوغ /مل من معلق ابواغ الفطر أدى الى حدوث هالكات اكثر من الهالكات التي

 .كل ممرض لوحده
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 811المتضمنة تركيز  B( ايضًا إن معاملة غذاء اليرقات بالتوليفة 6-3يوضح الجدول )و 

رش اليرقات /مل من معلق ابواغ الفطر و  بوغ 2.8×611تركيز جزء بالمليون من معلق البكتريا و 

بعد  % 67.36بوغ /مل من معلق ابواغ الفطر أدى الى حصول هالكات بنسبة  8.2×611بتركيز 

 13.33وتشوهات مظهرية بنسبة ، % 01.11ك تراكمي لليرقات بنسبة هاليوم واحد من المعاملة و 

مليون من معلق جزء بال 811كيز ، في حين كانت نسبة الهالك عند معاملة غذاء اليرقات بتر %

كانت نسبة الهالكات بعد مرور يوم واحد من المعاملة، و  % 11.11تغذيتها عليه البكتريا لوحدها و 

ها رشولكن وجد إن خلط غذاء اليرقات و  ،نسبة تشوهات ةولم تسجل أي % 76.67التراكمية لليرقات 

نسبة هالكات بعد مرور يوم  ةيسجل أي بوغ /مل من معلق ابواغ الفطر لوحده لم 8.2×611بتركيز 

نسبة هالكات تراكمية أو تشوهات مظهرية لليرقات عند المعاملة بمعلق  ةكذلك لم تسجل أيواحد و 

 .(بوغ /مل 8.2×611بتركيز)ابواغ الفطر لوحده 

ء عذارى( عند معاملة غذاالكات التراكمية الكلية )يرقات و ويظهر الجدول كذلك إن نسبة اله

 26.67بواغ الفطر ارتفعت الى من معلق ا بوغ /مل 8.2×611رشها بتركيز و  Bاليرقات بالتوليفة 

رشها و  Bعلى غذاء معامل بالتوليفة غات البازغة من اليرقات المتغذية بالتالي كانت نسبة البالو  %

الكات التراكمية ن كانت نسبة اله، في حي%13.33/مل من معلق ابواغ الفطر بوغ  8.2×611 بتركيز

معلق البكتريا  جزء بالمليون من 811معامل بتركيز عذارى( المتغذية على غذاء الكلية )يرقات و 

، بينما كانت نسبة الهالكات التراكمية الكلية % 73.33ونسبة البالغات البازغة  %06.67لوحدها 

معلق ابواغ الفطر بوغ /مل من  8.2×611بتركيز رشها ذارى( عند معاملة غذاء اليرقات و عو  )يرقات

 قد اظهر التحليل االحصائي وجود فروق، و % 23.33وكانت نسبة بزوغ البالغات  %16.67لوحده 

معلق ابواغ الفطر لوحده ء بالمليون و جز  811معلق البكتريا لوحدها بتركيز و  Bمعنوية بين التوليفة 
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كلية الكات التراكمية السيطرة التي كانت فيها نسبة الهبين معاملة البوغ /مل و  8.2×611بتركيز  

 .% 76.67ونسبة بزوغ البالغات  % 3.33)يرقات وعذارى( 

من معلق ابواغ  بوغ /مل 8.2×611رشها بتركيز و  Bإن معاملة غذاء اليرقات بالتوليفة 

 تأثير التوليفة ( إن استمرار 7-3يوضح الشكل )و  زمنالفطر أدى الى زيادة نسبة الهالك بمرور ال

B  هالكات لانسبة إن ، الى حصول نسبة هالكات اعلىبها أدى الى غذاء معامل  المتغذية اليرقاتفي

بعد مرور  % 27.67ازدادت هذه النسبة لتصل الى و  % 76.6 كانت في اليوم الثاني من المعاملة

ركيز على غذاء معامل بت ، في حين كانت نسبة الهالك في اليوم الثاني من تغذية اليرقاتاً يوم 18

 % 07.77تصل الى ارتفعت هذه النسبة لو  % 86.6ن معلق البكتريا لوحدها جزء بالمليون م 811

تركيز رشها بيرقات و ، في حين كانت نسبة الهالك بعد يومين من معاملة غذاء الاً يوم 18بعد مرور 

أصبحت نسبة الهالك  اً يوم 81بعد مرور من معلق ابواغ الفطر لوحده صفر و بوغ /مل  8.2×611

13.71 %.  

 
بوغ / مل من معلق ابواغ  8.2×611و الرش بتركيز  Bتأثير التوليفة (: 7-3الشكل )

 يومًا. 18بعد مرور  Ch. albicepsالفطر في هالك يرقات الطور الثاني لذبابة 
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جزء  111ونة من تركيز المتك Cإن التوليفة كذلك ( 6-3تشير النتائج المدونة في الجدول )و 

هما خلطالتوالي و معلق ابواغ الفطر على بوغ / مل من معلق البكتريا و  8.2×711تركيز بالمليون و 

بوغ / مل من معلق ابواغ الفطر  8.2×711رش اليرقات بتركيزعًا ومعاملة غذاء اليرقات بها و م

كانت نسبة ن المعاملة عند المعاملة بها، و بعد مرور يوم واحد م %31.11سجلت نسبة هالكات 

، في حين % 73.33الكات التراكمية لليرقات كانت نسبة الهو  % 81.11تشوهات لليرقات الميتة ال

 111ساعة من تغذيتها على غذاء معامل بتركيز  87لم تسجل أي نسبة هالكات لليرقات بعد مرور 

ء كانت نسبة الهالكات التراكمية لليرقات المتغذية على غذايون من معلق البكتريا لوحدها، و جزء بالمل

 ةكذلك لم تسجل أيو  نسبة تشوهات، ةولم تسجل أي % 31.11جزء بالمليون  111ركيز معامل بت

بواغ الفطر بعد بوغ / مل من معلق ا 8.2×711رشها بتركيزهالكات لليرقات المعامل غذائها و نسبة 

نسبة الهالكات التراكمية لليرقات المتغذية على و  % 13.33كانت نسبة التشوهات ساعة و  87مرور 

مل من معلق ابواغ  بوغ / 8.2×711رشها بتركيز بتركيزمعامل بمعلق ابواغ الفطر لوحده و غذاء 

 .% 16.67الفطر 

عذارى( المتغذية لكلية )يرقات و ( إن نسبة الهالكات التراكمية ا6-3كما يوضح الجدول )

معلق ابواغ الفطر كانت بوغ / مل من  8.2×711المرشوشة بتركيزو  Cعلى غذاء معامل بالتوليفة 

الكات التراكمية الكلية نسبة اله، في حين كانت % 86.67والبالغات البازغة بنسبة  % 73.33

معلق البكتريا لوحدها  جزء بالمليون من 111عذارى( عند تغذيتها على غذاء معامل بتركيز )يرقات و 

الكات التراكمية ، في حين كانت نسبة اله% 76.67غات البازغة كانت نسبتها البالو  % 03.33

بوغ / مل من معلق ابواغ  8.2×711كيزعذارى( عند تغذيتها على غذاء معامل بتر الكلية )يرقات و 

قد اظهر التحليل ، و % 03.33غات كانت نسبة بزوغ البالو  %76.67الفطر ورشها به لوحده 

جزء بالمليون  111بين معلق البكتريا لوحده بتركيز و C معنوية بين التوليفة  قاالحصائي وجود فرو 
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/ مل و بين معاملة السيطرة التي كانت فيها نسبة  بوغ 8.2×711ومعلق ابواغ الفطر لوحده  بتركيز

 .% 76.67والبالغات البازغة بنسبة  % 3.33ارى( عذالكات التراكمية الكلية )يرقات و اله

رشها فضاًل عن  Cغذاء معامل بالتوليفة  المتغذية علىاليرقات التأثير في إن استمرار 

وضح يزيادة نسبة الهالك بمرور الوقت و الى بوغ / مل من معلق ابواغ الفطر أدى  8.2×711 بتركيز

ة لتصل الى ارتفعت هذه النسبو  % 31وم واحد كانت ( إن نسبة الهالك بعد مرور ي0-3الشكل )

نسبة هالكات لليرقات المتغذية على غذاء معامل  ة، في حين لم تسجل أياً يوم 18بعد مرور  % 61

بحت لكن أصو يوم واحد من المعاملة ، بعد مرور ا مليون من معلق البكتريا لوحدهجزء بال 111بتركيز 

نسبة هالك  ة( إنه لم تسجل أي0-3يوضح الشكل )، و اً يوم 18بعد مرور  % 01.20النسبة  هذه

  .لليرقات بعد مرور يوم واحد من تغذيتها على غذاء معامل

  
بوغ / مل من معلق ابواغ  8.2×711و الرش بتركيز Cتأثير التوليفة  (:0-3الشكل )

  يومًا. 18بعد مرور  Ch. albicepsالفطر في هالك يرقات الطور الثاني لذبابة 

 اً يوم 18 بوغ / مل من معلق ابواغ الفطر و رشها به لوحده و لكن بعد مرور 8.2×711بتركيز

 .  % 76.6أصبحت هذه النسبة 
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جزء بالمليون من معلق  811و المتضمنة تركيز  D( إن التوليفة 6-3يشير الجدول )كما و 

الخليط الى غذاء ضافة اوخلطهما معًا و  بوغ / مل من معلق ابواغ الفطر 8.2×711تركيز البكتريا و 

سجلت نسبة هالكات لليرقات  بوغ / مل من معلق ابواغ الفطر 8.2×711رشها بتركيز اليرقات و 

رشها و  Dساعة من تغذية اليرقات على غذاء معامل بالتوليفة  87بعد مرور  % 36.67بمقدار 

رقات كمية لليات الترا، في حين كانت نسبة الهالكبوغ / مل من معلق ابواغ الفطر 28.×711بتركيز

، بينما تشير النتائج إن نسبة % 86.67ة تشوهات مظهرية بمقدار كذلك سجلت نسبو   % 03.33

 جزء بالمليون من 811من تغذيتها على غذاء معامل بتركيز ساعة  87الهالك لليرقات بعد مرور 

نسبة  ةجل أيولم تس % 76.67كات التراكمية لليرقات نسبة الهالو  % 11.11معلق البكتريا لوحدها 

، كما توضح النتائج انه لم تسجل أي نسبة هالكات لليرقات بعد مرور يوم واحد من تغذيتها تشوهات

، في حين علق ابواغ الفطر ورشها به لوحدهبوغ / مل من م 8.2×711على غذاء معامل بتركيز 

 .% 13.33ونسبة التشوهات  % 16.67كانت نسبة الهالكات التراكمية لليرقات 

( إن نسبة الهالكات التراكمية الكلية )يرقات وعذارى( الناتجة من 6-3يوضح الجدول )و 

معلق ابواغ الفطر كانت بوغ / مل من  8.2×711رشها بتركيز و  Dمعاملة غذاء اليرقات بالتوليفة 

، في حين كانت نسبة الهالكات التراكمية الكلية % 33.33ونسبة بزوغ البالغات كانت  % 66.67

معلق  جزء بالمليون من 811و عذارى( الناتجة من تغذية اليرقات على غذاء معامل بتركيز  )يرقات

الكات كانت نسبة اله، و % 73.33غات البازغة كانت نسبتها البالو  % 06.67البكتريا لوحدها 

بوغ  8.2×711عذارى( الناتجة من تغذية اليرقات على غذاء معامل بتركيز التراكمية الكلية )يرقات و 

عند اجراء ، و %03.33ونسبة بزوغ البالغات  % 76.67رشها به و  / مل من معلق ابواغ الفطر

بين معلق البكتريا بتركيز و  Dمعنوية بين التوليفة ال وقفر بعض الالتحليل االحصائي وجد إن هناك 

بوغ / مل و بين معاملة السيطرة التي   8.2×711معلق ابواغ الفطر بتركيزو جزء بالمليون  811
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 76.67ونسبة بزوغ البالغات  % 3.33لتراكمية الكلية )يرقات وعذارى( كانت فيها نسبة الهالكات ا

%. 

رشها بتركيز و  Dبالتوليفة التأثير في اليرقات المتغذية على غذاء معامل إن استمرار 

 لشكليوضح االوقت و  مل من معلق ابواغ الفطر يؤدي الى زيادة نسبة الهالك بمروربوغ/ 8.2×711

 Dتغذية اليرقات على غذاء معامل بالتوليفة  من ( إن نسبة الهالكات بعد مرور ثالثة أيام3-6)

لتصل ازدادت هذه النسبة و  % 01كانت  ابواغ الفطربوغ / مل من معلق  8.2×711رشها بتركيز و 

بعد مرور ثالثة أيام من تغذية  ، في حين كانت نسبة الهالكاتًا يوم 18بعد مرور  % 63.31الى

ازدادت و  % 73.3ن معلق البكتريا لوحدها جزء بالمليون م 811اليرقات على غذاء معامل بتركيز 

ة د ثالثنسبة هالكات بع ةلم يالحظ تسجيل أي، و اً يوم 18بعد مرور  % 07.77صبح هذه النسبة لت

ازدادت هذه و لوحده  معلق ابواغ الفطر بوغ / مل من 8.2×711رشها بتركيز أيام من تغذية اليرقات و 

 .يوماً  18بعد مرور  %76.6النسبة لتصبح 
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بوغ / مل من معلق ابواغ  8.2×711و الرش بتركيز Dتأثير التوليفة (: 6-3الشكل )

 يومًا. 18بعد مرور  Ch. albicepsالفطر  في هالك يرقات الطور الثاني لذبابة 

ل ن ممرض )بكتريا + فطر( يؤدي الى حصو متوضح إن تأثير اكثر المذكورة انفًا إن النتائج 

ارى مما لو استخدم كل ممرض لوحده، العذفي اليرقات و  اسرع( اكبر و ات )بعد يوم من المعاملةهالك

قد يعزى السبب في ذلك الى ان البكتريا تسبب تجويع الحشرة بفعل السموم الموجودة في البلورة عند و 

اصة بالتالي ارتباطها بالمستقبالت الخو تحريرها و وصولها الى القناة الهضمية الوسطى للحشرة 

هذا التغذية بسبب شلل القناة الهضمية، و مما يجعل الحشرة تمتنع عن نة هذه القناة الموجودة في بطا

ناع كذلك يمكن ان يؤدي امتوبالتالي حساسيتها ألبواغ الفطر، و ضعف اليرقات يؤدي الى خمول و 

ا لية تحولهمام عماتبالتالي يؤخر الزمنية بين كل انسالخين و مدة لطالة ااالحشرة عن تناول الغذاء الى 

العديد  ادة افرازيصاحب نمو الفطر عداخل جسم الحشرة و الخيوط الفطرية  هذا ما يتيح المجال لنموو 

دي ية كالعضالت مما يؤ أعضاء الجسم الداخليؤدي ذلك بالتالي الى تحلل و  من االنزيمات والسموم 

 . الى هالك وموت الحشرة
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الى حصول فعل تأزري ( يؤدي , D  A , Bإن استخدام )التوليفاتالنتائج أظهرت 

Synerjestic effect  الممرض الفطري حيث إن نسبة الهالكات لهما معًا بين الممرض البكتيري و

 .مجموع نسبة هالكات كل ممرض لوحدهاكثر من 

ألن استخدام  Additive effect  اً ( يكون التأثير جمعيCفي حين إن استخدام )التوليفة 

 .ل من مجموع هالكات كل ممرض لوحدهالفطري معًا أدى الى هالكات اقالممرض البكتيري و 

عندما قاما  Wraight and Ramos (2005)تتفق مع ل اليها البحث إن النتائج التي توص

 Leptinotarsa decemlineata التابعة للنوع بعمل تجربة حقلية ضد يرقات خنافس البطاطا

مستحضر و  Mycotrolالمسمى  Beauveria bassianaمستحضر تجاري من فطر  عمالستاب

 عمال، حيث الحظا إن استوخلطهما معاً  Novodorالمسمى  B. thuringiensisتجاري من بكتريا 

ري لوحده المستحضر الفط عمالاستو  % 20 – 01المستحضر البكتيري لوحده يعطي نسبة قتل من 

 .% 30 – 6سبة القتل بمقدار لكن عند خلطهما معًا تزداد ن، و % 80يعطي نسبة قتل 

اجن معاملة غذاء الدو  ساطةللسيطرة على يرقات الذباب المنزلي تم اجراء تجربة حقلية بو و 

 .B، و كذلك رش الغذاء بمعلق ابواغ الفطر  B. thuringiensis israelensisبمعلق بكتريا 

bassiana  معاملة ثالثة تضمنت رش الغذاء بخليط من بكتريا وB. thuringiensis israelensis 

قد أظهرت النتائج حصول انخفاض في مجتمع يرقات الذباب المنزلي التي و  B. bassianaفطر و 

فطر ند المعاملة بالأكملت دورة حياتها بتغذيتها على غذاء الدواجن حيث بلغت نسبة الهالكات ع

عند خلط الفطر مع البكتريا و ، % 78 كانت النسبة ملغم / كغم 011بالبكتريا بتركيز و  % 11لوحده 

مع B. bassiana الفطر عمالأن استعليه فو  % 08لهالكات لليرقات لتصل الى ازدادت نسبة ا

في السيطرة على مجتمع الذباب المنزلي في  اً يكون كفوء  B. thuringiensis israelensisبكتريا 

 .(Mwambburi, 2008)البكتريا لوحدهما الفطر و  عمالالدواجن اكثر من استاقفاص تربية 
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 .L التابعة للنوع إن مكافحة يرقات خنافس البطاطا Kryukov et al. (2009)كما أشار 

decemlineata خليط من عزلة البكتريا  استعمالبB. thuringiensis morrisoni  الفطر وM. 

anisopliae  ل تمثيل تعرققد ذكر إن البكتريا ت سريع لجميع اليرقات المعاملة و أدى الى حصول مو

ًا هذين الممرضين مع عمالالغذاء في حين إن نمو االبواغ الفطرية يضعف نمو اليرقات و ان است

ن هذا الخليط من عند اضافته لغذاء اليرقات و  Antagonesim effectليس له تأثير تضادي  ا 

صل تالى حصول هالكات قد الممرضين معًا فعال جدًا حتى عند استخدامه في الحقل حيث أدى 

 .% 71الى 

 لفطريايز الواطئة من المبيد البكتيري و التوصل اليه من نتائج تشير الى إن التراكإن ما تم 

بشكل توليفات أعطت نسب هالك اعلى من نسب الهالك للمبيد البكتيري أو الفطري  عمالهماعند است

 فات يعداطئة بشكل توليتراكيز و  لكون كلفة المبيدات الجرثومية عالية لذا فأن استخداملوحدهما. و 

، كذلك فسهان كيز اعلى للحصول على النتائجنوع واحد من هذه المبيدات بترا عمالاقل كلفة من است

ع مبيد تخدامه بشكل توليفة مفأن احتمالية ظهور حشرات مقاومة للمبيد البكتيري تنخفض عند اس

 .فطري
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 Conclusions and Recommendationsوالتوصيات    األستنتاجات

 Conclusionsاالستنتاجات 

  بالغات ذباب يرقات وCh. albiceps  حساسة لتراكيز بكترياB. thuringiensis israelensis 

 .التي تم دراستها

  بالغات ذباب عذارى و يرقات وCh. albiceps  حساسة لتراكيز الفطرM. anisopliae  التي تم

 .دراستها

  معا   بالعاملين الممرضينعند المعاملة عديدة تشوهات ظهور . 

  رش الغذاء بمعلق ابواغ الفطر فعالة في النسجية إن طريقة الرش المباشر و أظهرت المقاطع

موي عضالت الجسم والتجويف الد فيالخيوط الفطرية أظهرت المقاطع نمو الحشرة و إصابة يرقات 

 .الفطر لجدار جسم اليرقةاق ابواغ اختر و 

  إن دراسة تأثير توليفات من العاملين الممرضين بكترياB. thuringiensis israelensis  الفطر و

M. anisopliae   في يرقات ذبابCh. albiceps على مما لو استخدم كل أظهرت فعالية ا

  .ممرض لوحده
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 Recommendationsالتوصيات 

 التحري عن عزالت الفطر M. anisopliae  البكترياو B. thuringiensis  الترب المحليةمن. 

  عزل سموم البكتريامحاولة B.thuringiensis israelensis  الفطرو M. anisopliae 

 .واستخدامها في مكافحة الحشرات

 ثير التداخل ما بين سموم الفطر والبكترياإجراء بحوث تتناول تأ. 

  دراسة تأثير البكتريا B. thuringiensis israelensis و الفطرM. anisopliae  في آفات

 .مكانية استخدامها كمبيدات حيويةحشرية أخرى إل
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 ))المصادر العربية(( 
(. التوصيات المعتمدة لمكافحة اآلفات الزراعية. وزارة 4102إبراهيم، يحيى وعبد المجيد، محمد )

 صفحة.  492الزراعة واستصالح األراضي. جمهورية مصر العربية: 

. الحشرات الناقلة لألمراض. المجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب.  )0994أبو الحب، جليل )
 صفحة.  442الكويت: 

(. الحشرات الطبية والبيطرية في العراق )القسم النظري(. مطبعة 0999أبو الحب، جليل كريم )
 صفحة. 221جامعة بغداد: 

ولى. مطاب  دار الشوون (. الحشرات المسببة لألمراض. الطبعة األ4112أبو الحب، جليل كريم )
 صفحة. 402الثقافية العامة: 

(. اساسيات مكافحة اآلفات الحشرية. الطبعة األولى. منشورات 0990الباروني، محمد أبو مرداس )
 صفحة. 492جامعة عمر المختار. الجماهيرية الشعبية الليبية: 

الحيوية لممرضات (. المكافحة 0992الباروني، محمد أبو مرداس والحجازي، عصمت محمد )
 232الحشرات. الجزء الثاني. منشورات جامعة عمر المختار. الجماهيرية الشعبية الليبية: 

 صفحة.

 99(. اإلدارة المتكاملة لآلفات الحشرية. جامعة الموصل: 4119الحاج إسماعيل، اياد يوسف. )
 صفحة.

للطباعة والنشر. جامعة  (. المقاومة الحيوية لآلفات. دار الكتب0994الزبيدي، حمزة كاظم )
 صفحة. 490الموصل: 

(. دراسة مقارنة لبعض الجوانب الحياتية والبيئية بين ذبابة الدودة 4111الزبيدي، رزاق شعالن )
وذبابة التدويد الثانوي  Chrysomya bezziana Villeneuveالحلزونية للعالم القديم 

 :Chrysomya megacephala (Fabricius) (Dipteraكبيرة الرأس 

Calliphoridae)  :صفحة. 92في بغداد. رسالة ماجستير. كلية العلوم. جامعة بغداد 
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(. تأثير اشعة كاما 0999الطويل، اياد احمد؛ العزي، محمد عبد جعفر وعبد الرسول، محمد صالح )
. مجلة الزراعة Chrysomya bezzianaفي عذارى ذبابة الدودة الحلزونية االسيوية 

 .2 - 0: 9، عدد 2خاص(، مجلد  العراقية )عدد

(. دراسة وبائية مصلية لداء النغف المتسبب عن يرقات نغف األنف 4119العامري، عامر مرحم )
Oestrus ovis :صفحة.  099. أطروحة دكتوراه. كلية الطب البيطري. جامعة بغداد 

(. تربية ذبابة 0999الطويل ، اياد احمد وعبد الرسول، محمد صالح )  العزي، محمد عبد جعفر؛
في  Chrysomya bezziana (Diptera: Calliphoridae)الدودة الحلزونية االسيوية

- 29: 9عدد 2المختبر للتهيئة لإلنتاج الكمي. مجلة الزراعة العراقية )عددخاص(. مجلد
22. 

 Entomopathogenic Bacteria(. البكتريا الممرضة للحشرات 4100القناوي، أحمد )

Bacillus thuringiensis (B.t.) . www . Iraqi . datepalms . net .      

(. المدخل الى علم االدوية البيطرية. ترجمة د. الخياط، علي عزيز. مطبعة 1988الكسندر، فرانك )
 صفحة.  474دار الكتب. جامعة الموصل: 

 Chrysomya(. دراسة وبائية وحياتية ذبابة الدودة الحلزونية 0999حسون، رعد حمودي )

bezziana Villeneuve1914 (Diptera: Calliphoridae)  .في منطقة بغداد
 صفحة. 012اطروحة دكتوراه. كلية الطب البيطري. جامعة بغداد: 

(. المرشد الى علم الحشرات الطبية. ترجمة د. سليط، علي؛ الصفار، السيد 0992سيرفس، م. م. )
 292لكتب للطباعة والنشر. جامعة الموصل: زهير والعراقي، سيد رياض. مديرية دار ا

 صفحة.

 Bacillus thuringiensis(. تأثير تراكيز مختلفة من بكتريا 4103صالح، حسام الدين )

israelensis  على يرقات العمر الثالث لبعوضCulex quinquefasicatus .مختبريًا 

Egypt . J. Appl . Sci  ،49 (9: )099-093 . 

(. األسمدة الحيوية والزراعة العضوية غذاء صحي وبيئة نظيفة. 4119مضان )طه، الشحات محمد ر 
                                          صفحة.  411دار الفكر العربي، القاهرة: 
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(. نبر )تدويد( بولي تناسلي بسبب 4114عبد الرسول، محمد صالح والعاني، منتظر عبد العزيز )
)عائلة الذباب المنزلي، رتبة ثنائية االجنحة( في  .Musca domestica Lالذبابة المنزلية 

-02العراق. الموتمر العلمي الخامس لألمراض المشتركة في بغداد. كلية الطب البيطري. 
 نيسان.  02

(. التواجد الموسمي 4119عكل، رزاق شعالن وعبد الحسين، هناء هاني ) عبد الرسول، محمد صالح؛
لذباب المتواجد على الجثث المكشوفة. مركز بحوث ومتحف التاريخ ليرقات الطور الثالث ل

 .9-0( :2)01الطبيعي .

 Metarhizium anisopliae (Metschnikoff)(. فعالية فطر 4100عبيد، وفاء برغش )

Sorokin  في المكافحة االحيائية للذبابة المنزليةMusca domestica L. (Diptera: 

Muscidae)  تحت ظروف المختبر م  دراسة نسجية مرضية لليرقات المصابة. رسالة
 صفحة.022ماجستير. كلية التربية ابن الهيثم. جامعة بغداد: 

 Metarhizium(. فعالية فطر 4103عبيد، وفاء برغش؛ مهدي ، نوال صادق ومحمد، حسام الدين )

anisopliae (Metchnikoff) Sorokin  للذبابة المنزلية في المكافحة االحيائية
Musca domestica L. (Diptera: Muscidae). 09. مجلة تكريت للعلوم الصرفة 

(2: )0224- 0903. 

(. التغيرات النسجية المرضية 4104عبيد، وفاء برغش؛ مهدي، نوال صادق ومحمد، حسام الدين )
 Muscaليرقات الذبابة المنزلية  Metarhizium anisopliaeلإلصابة بفطر 

domestica L. (Diptera: Muscidae) .مجلة ابن الهيثم للعلو الصرفة والتطبيقية .
42 (4: )09 - 42 . 

(. تشخيص وتصنيف األدوار غير الكاملة والدور الكامل لذبابة الدودة 4111علي، حيدر بدري )
 :Chrysomya bezziana Villeneuve1914 (Diptera الحلزونية للعالم القديم

Calliphoridae)  :049وقريباتها في بغداد. رسالة ماجستير. كلية العلوم. جامعة بغداد 
 صفحة.

(. ُأسس مكافحة اآلفات الزراعية. وزارة التعليم العالي 0992علي، عبد الستار وعبد العزيز، فواد )
 صفحة.  302والبحث العلمي. موسسة المعاهد الفنية. دار التقني للطباعة والنشر: 
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 Metarhizium anisopliae (Metschnikoff)(. فعالية فطر 4104حمد )قرة داغي، نسرين ا

Sorokin  في المكافحة اإلحيائية للبعوضCulex quinquefasciatus Say 

(Diptera: Culicidae)  تحت ظروف المختبر م  دراسة نسجية لليرقات المصابة. رسالة
 صفحة. 042ماجستير. كلية التربية ابن الهيثم. جامعة بغداد: 

(. فعالية فطر 4102قرة داغي، نسرين احمد؛ مهدي، نوال صادق وعبود، هادي مهدي )
Metarhizium anisopliae Metschnikoff (Sorokin)  كعامل مكافحة احيائية

م  دراسة نسجية  Culex quinquefasciatus (Diptera: Culicidae)عوض لب
 (.in press. )4. العدد 2لليرقات المصابة. مجلة مدينة العلم. المجلد 

أبو زيد، إيهاب معاذ والحواجري، مجدي شعبان.   سرحان، أسامة محمد؛ متولي، حامد بن محمد؛
 http ة المكرمة اثناء موسم الحج. (. دراسة عن بعض اهم الحشرات الطبية بمك4119)

// www.pdf factory.com. 

 Culex quinquefasciatus Say(. المكافحة الحياتية لبعوض 0991مهدي، نوال صادق )
 Bacillusو Bacillus thuringiensis Berlinerباستخدام نوعي البكتريا 

sphaericus Neid :صفحة.  92. رسالة ماجستير. كلية العلوم. جامعة بغداد 

(. علم الحشرات الجنائي ودوره في الكشف عن الجريمة. مجلة المعهد: العدد 4104موسى، حوراء )
04 :30-34 . 

(. دراسة تصنيفية لحشرات عائلة الذباب األزرق المعدني 4110مولود، نبيل عبد القادر )
(Diptera:Calliphoridae.في وسط العراق . أطروحة دكتوراه. كلية الزراعة )  جامعة

 صفحة. 491بغداد: 

(. عزل وتشخيص بيوض، أكياس واكياس بيض بعض الطفيليات المعوية من 4103هادي، أفكار )
في بغداد. مجلة ابن الهيثم للعلوم الصرفة والتطبيقية.  Calliphoridaeنوعين من عائلة 

42(0 :  )22 -92. 
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I 

Summary 
The work involved studying effects of serial concentrations of 

Metarhizium anisopliae on the life stages of blow fly Chrysomya albiceps 

(Wiedemann,1819) (larvae, pupae, adults) were conducted under laboratory 

conditions.                                                                        

The results showed that all insects stages were sensitive to the fungus. 

Treating of larval food and direct spraying larvae by the concentrations 

2.8×106, 2.8×107, 2.8×108 conidia/ml led to increasing accumulated 

mortalities percentages depending on the concentration and time. Various 

malformations were depected.                                              

Examination of some serial histopathological sections for some dead 

infected larvae under compound microscope showed adhesion of fungal 

conidia on insects body wall and fungal hyphae invated insects internal 

muscles and hemocoel.                                                                                

Treating of blow fly pupae by direct spraying with fungal suspension 

concentration mentioned above led to mortalities about 13.33, 26.67, 33.33 

% respectively so that adult emergency percentages were about 86.67 – 

66.67% while in the control treatment was 96.67%.                        

Adult stage showed high sensitivity when they were directly sprayed 

with the above  concentrations which led to mortalities of about 46.67, 56.67, 

70% respectively after a week of treatment.  

The study also conducted to evaluate serial concentrations of 

commercial formulation suspension (Antrol) of Bacillus thuringiensis 

israelensis. As a microbial control agent against Chrysomya albiceps (blow 

fly) larvae and adults under laboratory conditions. The results revealed that 

percentages of accumulated mortalities of second instar larvae were 30 - 

63.33% for the doses 100 – 2000 ppm respectively , Mortalities rate 

increased with increased of time, treating larval food with 1000 ppm of 
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II 

bacterial suspension caused mortality rate reached 30% after two days, later 

reached 72.96% after 12 days. The bio assays results of treating adults food 

showed that mortalities percentage were 33.33– 73.33 when their food was 

treated by 100 – 2000 ppm of bacterial suspension. The results indicated that 

B thuringiensis has a potential to be a bio control agent for Ch. albiceps. 

Results of treatment of food of larvae by combination of mixed 

concentrations of fungal suspension (2.8×106 or 2.8×107 conidia / ml) and 

bacterial suspension (100 or 200 ppm) and direct spraying the larvae with 

fungal suspension led to high and rapid mortalities more than using fungus 

or bacterial suspension alone . 

Treatment of the second instar larvae with the combination A(100 

ppm + 2.8×106 conidia / ml , bacterium + fungus respectively) led to 

accumulated mortality percentage about 30 % after one day of treatment , 

this percentage raised up to 66.67 % . Combination B which was consists of 

concentration (200 ppm + 2.8×106 conidia / ml bacterium + fungal 

suspension respectively) caused larval mortality percentage about 86.67 % 

and the adult percentage emergency was 13.33 % , while in control treatment 

was 96.67 % . The combinations of fungal and bacterial suspension have a 

synergistic effect as indicated by the results .  
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