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  ةالخالص

المختبریـــة فــــي مقاومتهـــا لمبیـــد المجموعـــة اختیـــرت مجموعتـــان مـــن الــــذباب المنزلـــي لمقارنتهـــا مــــع 

Azamethiphos إلـىالمبیـد بإضـافةبـالرش والثانیـة األولـىعلى مدى عام كامل و باستخدام طریقتین للتعـریض

وان السـاللة التـي جمعـت أخـرإلـىالمبید تتباین من فصـل رلتأثیمقاومة الحشرة إنالنتائج أظهرت. ماء الشرب 

المجموعـةالتـي جمعـت مـن الحـدائق المنزلیـة و الحشـراتمقاومـة للمبیـد مـن أكثرتجمیع القمامة كانت أماكنمن 

فصول السـنة كـان معنویـا علـى مقاومـة الحشـرة حیـث ازدادت المقاومـة فـي فصـل الصـیفتأثیرإنالمختبریة كما 

  .الحرارة على المبیدتأثیرإلىةافضإومالئمة الظروف البیئیة ازدیاد نشاط الحشرةإلىد السبب وقد یعو .

  

Azamethiphos Effect on the House fly, Musca domestica through the 
Different Seasons of the year
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Abstract
Two groups of house flies were chosen to be compared with a laboratory 

group in their resistance to the insecticide (Azamethiphos) for a whole year period. 
Two ways of insecticide application were used, the first by spraying and the second 
by adding insecticide to drinking water. Results showed that resistance varied
according to seasons and the house fly group collected from garbage was most 
resistance to the insecticide than the one collected from gardens and the group raised 
in the laboratory. Seasons also had significant effect on insect resistance, insects were 
more resistent  in summer than in other  seasons because of activity of insects and 
sutable invironment more over denaturation of insecticide by high heat in summer.

  

  المقدمة 

وتعـد ) 1(خالل فترات مختلفـة مـن فصـول السـنة الكیماویةنفذت اختبارات عدیدة لقیاس كفاءة المبیدات 

شیوعا في مكافحة الذباب المنزلي في حظائر الحیوانات حیث استخدمت هـذه المبیـدات األكثرالمبیدات الفسفوریة 

المقاومة في هذه الحشـرة السـیما وان هـذه المبیـدات نشوء وتطورإلىذلك أدىالعلمیة الرشیدة مما األسسبغیاب 

البیطریــــة وتــــم تســــجیل هــــذه المقاومــــة لمبیــــد دوائرمربــــي الحیوانــــات مــــن خــــالل الــــإلــــىمدعومــــة بأســــعارتــــوزع 
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Azamethiphos أنـواعولم تقتصر المقاومة على حشـرة الـذباب المنزلـي بـل نشـأت فـي )2,3(من قبل الباحثان

)5(والبرازیــل األمریكیــةظهــرت هــذه المقاومــة فــي بلــدان عدیــدة منهــا الوالیــات المتحــدة و ) 4(مــن الحشــرات أخــرى

ونشـره بـین المقاومـةعـن المسئولااللیل من تطویر1977تمكن في العام    Dalyالعالم إنومن الجدیر بالذكر 

ن مـن العوامـل المحـددة ویعتمـد نجـاح وانتشـار االلیـل المقـاوم علـى مجموعـه مـ) . 6(مجموعه كبیره مـن الحشـرات

وحجـم المجتمـع ألجـینمقدار تـدفق إلىباإلضافةمثل االنتخاب ومقدار التبدالت الوراثیة المصاحبة لتطور االلیل 

كمـا ان .األخـرىأي مـن هـذه العوامـل مهمـا یجـب ان یتفاعـل مـع بقیـه العوامـل تـأثیروالعوامل البیئیة ولكـي یكـون 

وقــد . اســتخدام المبیــدات بالمنطقــة المنعزلــةأوالمقاومــة اعتمــادا علــى غیــاب علــى عامــلأثــرهلالنعــزال الجغرافــي 

المقـاوم فـي الجماعـة األیـلانتشـار إیقـافإمكانیـةإن).7(أعلـىتكون سرعة انتشـار االلیـل فـي المنطقـة المعزولـة 

  ).8(السكانیة یحتاج لفهم تطور المقاومة ومنع انتشارها 

تفاعلــه مــع الموقــع أورثرویدیــة تكــون عــن طریــق منــع ارتبــاط المبیــد ان مقاومــة الحشــرات للمبیــدات البی

وان هــذه التغیــرات قــد األصــلیةاألســاسالهــدف بســبب النــواتج االیضــیة التــي ال تســمح للمبیــد مــن االقتــران بالمــادة 

  ).9(تكون نتیجة حدوث الطفرات التي تنتج بروتین یختلف قلیال في خواصه 

Azamethiphosلمبیـدلالتعرف على مدى مقاومـة السـالالت البریـة انیةإمكالدراسةهذه استهدفت لقد

فــي األمنیــةاألوضــاعبعــد فتــرة مــن االنقطــاع عــن اســتخدام المبیــدات فــي المنــاطق الســكنیة لمدینــة الرمــادي بســبب 

خدام كفاءة النظافة العامة وتراكم النفایات والفضالت حیث تعذر علـى النـاس اسـتضعفالمدینة مما انعكس على

  . في مكافحة هذه الحشرة الكیماویةالمبیدات 

كمـا اسـتهدف البحــث دراسـة مــدى تـأثر هـذه المقاومــة خـالل فصــول السـنة كنتیجـة لتغیــر درجـات الحــرارة 

لتعــرف علــى كیفیــة انتقــال هــذه المقاومــة لمــن بــین الجوانــب الواجــب مراعاتهــا هــي والرطوبــة خــالل هــذه الفصــول و 

  ).10(للحیلولة دون تطورها بناءاألإلىاآلباءوراثیا من 

  

  حشرات التجربة 

أمـاكنهمـا محـددینمراحل حسب فصول السنة مـن مكـانین مختلفـینأربعجمعت حشرات التجربة على 

مــن نفــس لمختبریــة فقــد جمعــتأالســاللة أمــا.تجمیــع القمامــة داخــل مدینــة الرمــادي والثانیــة مــن الحــدائق المنزلیــة

30علـى درجـة حـرارة لحشرات فـي قسـم علـوم الحیـاةأمختبرمتعاقبة داخلأجیالربعةأوربیت على مدى المدینة

  ).11(غذائیة كما ورد فيأوساطم ونمیت على ±2

             

  طریقة العمل

ةلبیطـر أالمستورد من قبل مدیریة Azamethiphosاستخدمت طریقتین لتعریض الحشرات لتاثیر المبید 

مــاء الشــرب والثانیــة عــن طریــق رش قفــص التربیــة بالمبیــد باســتخدام إلــىإضــافتهیــق عــن طر األولــىفــي الرمــادي 

مكــررات لكــل مجموعــة عرضــت وبأربعــة) إنــاث5+ذكــور 5(عشــرة حشــرات أخــذتحیــث یدویــةمرشــة صــغیرة

أعـالهوعرضـت للمبیـد بـالطریقتین ,سـم 25مكعبة من قماش الململ طـول ضـلعها أقفاصالحشرات للمبید داخل 

حســــب معامــــل المقاومـــــة عــــن طریــــق النســــبة بــــین قیمــــة وقــــد .المختبریــــةالمجموعــــةورنــــت النتــــائج مــــع وق

Lc5040,50,60,70(يهـمعاملـةكـل لواسـتخدمت خمسـة تراكیـز األخـرىوالمجموعـة المختبریةللمجموعة

نتــائج بموجــب ســاعة مــن انتهــاء التعــریض و صــححت ال48حســبت نســبة القتــل بعــد مــرور .جــزء بــالملیون)80,
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باسـتخدام إحصائیاوحللت النتائج ) 2(النهائیة  Lc50حسبت قیمة و ت بوباستخدام طریقة البرو ) 1(ت و معادلة اب

  . التصمیم العشوائي الكامل 

  

  النتائج و المناقشة

المبیـد مـن لتأثیرتجمیع القمامة أكثر مقاومة أماكنالحشرات التي جمعت من نإنتائج الدراسة أظهرت

بــین ) P<0.05(المختبریــة وان الفروقــات كانــت معنویــة المجموعــةالحــدائق المنزلیــة و الحشــرات التــي جمعــت مــن

)1جـدول(واثـر معنویـا علـى معامـل المقاومـة أیضـااختلـف األربعـةفصـول السـنة تـأثیرإنكما المجامیع الثالث

وكذلك على مقاومة   Azamethiphosلیة المبید ععلى فایرتأثحرارة والرطوبة النسبیة لها الدرجة إنین بوهذا ی

إلــىوقــد یعــود الســبب فصــلي الصــیف والخریــف أثنــاءالحشــرات لهــذا المبیــد وقــد ســجلت مقاومــة عالیــة للحشــرات 

التـأثیرإلـىإضـافةلمعیشتها ومالئمتها المناسبةالحشرات في هذین الفصلین بسبب الظروف وفعالیةازدیاد نشاط 

  .لحرارة على فاعلیة المبید السلبي ل

المبیـــد علـــى الحشـــرة یكـــون اقـــل عنـــدما تكـــون الحشـــرة نشـــطة والظـــروف البیئیـــة مالئمـــة تـــأثیرإنویبـــدو 

سـلبیا تـأثیرالدرجـة الحـرارة المرتفعـة إنكمـا .وبخاصة عند اقتـراب درجـات الحـرارة مـن الظـروف المثالیـة لمعیشـتها 

إلـىإضـافةمرتفعة في فصل الصیف على زیادة سرعة تحلـل المبیـد وتفككـه على فعالیة المبید فقد تؤدي الحرارة ال

الفترةالمتبقي للمبید وهذا یساعد الحشرات على تجاوز ضغط المبید وتمكنها من زیادة مقاومتها وتقلیل األثرتقلیل 

  .الالزمة لذلك
  

لماء واإلضافةالرش بطریقتيAzamethiphosللمبیدِ  المعرضةمعامل المقاومة للحشرات ) 1(جدول 

  المختلفةةالشرب خالل فصول السن

  الخریف  الصیف  الربیع  الشتاء  طریقة التعریض  الساللة

  2.28  2.42  2.05  1.71  الرش  جمع القمامةأماكن

  1.85  2.17  1.42  1.30  ماء الشرب  جمع القمامةأماكن

  2.05  2.05  2.00  1.42  الرش  المنزلیةالحدائق 

  1.65  1.65  1.71  0.97  ء الشربما  المنزلیةالحدائق 

كانــت اقــل فاعلیــة فــي ) 1شــكل (التربیــة أقفــاصعملیــة رش المبیــد داخــل إنمــن خــالل الدراســةتبــینو 

جسـم الحشـرة إلـىوصول المبید إلىتؤدي األخیرةالن الحالة )2شكل (ماء الشرب إلىالمبید إضافةمن تأثیرها

إلـىالجهـاز الهضـمي ممـا یعرضـها إلـىالجسم والثانیة عـن طریـق الفـم جدارلنتیجة المالمسة ىاألولین تطریقب

ان عملیــة الــرش قــد تزیــد مــن مقاومــة .و بالتــالي ارتفــاع نســبة القتــل للحشــرات المعرضــة   كمیــة اكبــر مــن المبیــد

  .)12(لحشراتالهذهأفضلمما یسمح بتطور المقاومة بشكل قلیلة من المبید كمیة إلىتتعرض ألنهاالحشرات 

المبیـد مـن الحشـرات البریـة وقـد یكـون السـبب لتـأثیرالمجموعة المختبریة كانت اقـل مقاومـة إنكما تبین 

  .األخرىهو عدم تعرضها للضغوط البیئیة والتي ربما تزید من فاعلیة المقاومة تجاه المبیدات والمتغیرات 
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