
345

  2007، ) 2(العدد 5: مجلة األنبار للعلوم الزراعیة ، المجلد 
  

Blattella germanicaالطعوم السامة في قتل الصرصر االلماني تأثیر  (L.) يذوالصرصر

  Supella supellectilium (S.)(Dictyoptera:Blattellidae)حزامین البنیین لا

  

  د فاضل احمدعر ومكي حمد عبد علي 

  جامعة بغداد/نبات ـ كلیة الزراعة قسم وقایة ال

  

  الخالصة

Boric acidو Abamectinو Chlorpyrifosثالثـة مـن الطعـوم الســامة كفــاءةاوضـحت نتـائج اختبـارات 

S. supellectiliumینالبنیـالحـزامین يذوالصرصـر B. Germanica (L.)لمـانيفـي نـوعي الصرصـر األ (S.) ان

%50.6، 73.8، 88.2التــي تــم تعریضــها لهــذه الطعــوم قــد بلغــت لصرصــر األلمــاني اافــراد المئویــة للمــوت فــينســب ال

حسب جنسها تایام قد اختلف7لماني بعد نسب قتل الصرصر األان كما وجد للطعوم المذكورة على التوالي على التوالي 

اســه المشـابهه علــى الصرصــر ذي واشــارت نتـائج الدر . نــاث الحاملـة الكیــاس البـیضرًا األأثومرحلـة تطورهــا وكانـت اقلهــا تـ

الحـزامین ان الطعوم السامه المسـتعملة ضـد الصرصـر األلمـاني ذات كفائـة مشـابهه علـى الصرصـر ذي اتحزامین البنیین 

.البنیین 

Effect of toxic baits on killing German cockroach ,Blattella germanica (L.) 
and Brownbanded Cockroaches Supella  supellectilium (s.)

(Dictyoptera Blattellidae)

M. H. Ali and R. F. Ahmed
College of Agriculture / University of Baghdad

Abstract
Studies on the efficacy of three toxic baits Chlorpyrifos, Abamection and Borick 

acid against German cockroach B. germanica (L.) and brown-banded S. supellectilium (S.) 
cockroaches showed that the mortality reached to 88.2, 73.8, 50.6% in German cockroaches 
exposed to mentioned toxic baits respectively.

It was also found that the effectiveness of these toxic baits on German cockroaches  
varied from one stage of development to another, the gravid females were the least affected 
stage to the toxic baits used in this study.

Results also indicated that toxic baits used against German cockroaches had a
similar efficacy on Brown-banded  cockroaches.
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  المقدمة

الطعوم السامة هي احدى الطرائق القدیمة في مكافحة الصراصر قبل انتاج مبیدات الكلور والفوسـفور العضـویة 

الــى هاالــة للصراصــر یجــب ان تكــون دائمیــة حتــى ال ترجــع اعــدادعالمكافحــة الفَّ نأ) Elek)1974و Bagomiبــین اذ 

و طــالء امـاكن معینــة أباســتخدام الطعـوم السـامة دائمـًا اطق سـامة حالتهـا الطبیعیـة قبــل المعاملـة وهـذا یــأتي مـن انشـاء منــ

اطق التـي ال یمكـن نـكثـُر مالئمـًة فـي مكافحـة الصراصـر فـي المأالطعـوم َّ نأ) Barson)1979واضاف . .بمواد سامة 

سـواق بیـع المـواد أو أكما في الوحـدات السـكنیة او المطـاعم او الحـدائق المنزلیـة فیها و التعفیر أاستعمال معامالت الرش 

  .الغذائیة 

ومــع تطــور الســموم العضــویة الفوســفوریة او الكلوریــة تراجــع اســتخدام الطعــوم لكــن الــذي بــدا واضــحًا فــي بدایــة 

ان الصرصر االلماني طور مقاومته للمبیدات االمر الذي تطلب معه الرجوع مرة اخرى الـى اسـتعمال الطعـوم هو1960

دوٌر مهٌم في مكافحة الصرصر االلماني اذ استخدم بانتظـام حتـى Chlordeconعم وبطریقة متطورة فكان لمستحضر ط

ممــا ادى الــى حــدوث نقــص كبیــر فــي مخــزون المبیــدات الحشــریة المتاحــة 1977تــم ســحبه مــن االســواق البریطانیــة ســنة 

بشكل رش أو تعفیـر حشریة لمكافحة الصراصر والسیما في االماكن المأهولة بالسكان والتي ال یمكن استعمال المبیدات ال

سـامة تحـل محلـه وكـان افضـل طعـم فـي ذلـك الوقـت هـو طعـم حـامض البوریـك مما أدى بالمختصین إیجاد بدائل كطعـوم 

)Barson وLole ،1981.( واوضـــحAppel)1990 (یجـــاد وســـائل ٳعلـــى المتطلبـــات البیئیـــة شـــجعت البـــاحثین َّ نأ

هـذه حـد أن أي البیئة التي یتواجـد فیهـا الصرصـر االلمـاني عنـد المكافحـة و خرى غیر المبیدات الحشریة التي تعد ضارة فأ

شـعبیًا فـي السـنین االخیـرة هـو اسـتعمال الطعـوم السـامة للمبیـدات الحشـریة والسـیما ییـداالمشاریع المطروحة والتي القـت تأ

ستحضـــرات الطعـــوم مَّ نأوضـــحوا أفقـــد ) 2001(واخـــرون Buczkowskiامـــا . Avermectinالســـموم المعدیـــة مثـــل 

لقتـل الصراصـر سـریعة جـداً مانـًا وذات قابلیـةأكثـر ثباتـًا و أالتي تستند على مبیدات الفوسفور العضویة والكاربامایت تبدو 

مقارنة بالطعوم القدیمة ، لكـن المشـكلة تكمـن فـي مقاومـة الصراصـر للمبیـدات المسـتخدمة فیهـا وكـذلك تنفیرهـا للصراصـر 

مـع طعـوم Chlorpyrifosطعـم ) 2001(واخـرون Nalyanyaوقـارن .الصراصر تلك مقاومة مما یعیق من انتشارها ل

وقد تم اختبـار الطعـوم السـامة % 2.5بتركیز Hydramethylnonو % 33.3او % 52بتركیزاخرى لحامض البوریك

الصرصـر االلمــاني فـي تجـارب حقلیـة ومختبریــة واشـار الباحـث الــى وجـود اختالفـات معنویـة بــین الطعـوم فـي صــید وقتـل 

ة فعالـــة فـــي مكافحـــة نـــوعي هـــدف التوصـــل الـــى مستحضـــرات طعـــوم ســـاماجریـــت هـــذه الدراســـة ب.وذات االحزمـــة البنیـــة 

الصرصر االلماني والصرصر ذي الحزامین البنیین لغرض استعمالها في االماكن التي یصعب فیهـا اجـراء عملیـت الـرش 

  .او التعفیر بالمبیدات الكیمیاویة
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  مواد وطرق العملال

  المبیدات المستعملة وتراكیزها في الطعوم السامة وطرائق تحضیرها

  :تم تحضیر ثالثة طعوم سامة استعمل في كل واحدة منها احد المبیدات االتیة 

  ).Reierson ،a1977و Rust(مادة فعالة % 0.528بتركیز ) Chlorpyrifos)Dorsban  48%مبید 

  ).2001واخرون ، Nalyanya(مادة فعالة % 0.05بتركیز ) Abamectin)Mectin 1.8 ECمبید 

  ).2001واخرون ، Nalyanya% (33.3بتركیز Boric acidمبید 

حضرت الطعوم السامة لكل مبید من المبیدات المذكورة آنفًا وذلك بخلط المبید مع مزیج المواد الغذائیة الجاذبـة 

التمــر ، زبــدة الفســتق والطحــین (ب افــراد الصرصــر االلمــاني والمؤلــف مــن الــذي اثبتــت فعالیتــه فــي جــذبــأوزان متســاویة 

  .وبالتركیز الموصى به في الفقرة آنفًا ) 2006عبد علي () 50: 50وق الحلیب بنسبة حسبمالممزوجاالبیض 

  طریقة المعاملة

ذكـور بالغـة 10(مـن لماني مكونةفي مجموعة سكانیة من الصرصر األةتم اختبار تأثیر الطعوم السامة الثالث

حوریــات اطــوار متــأخرة و 10كیــاس البــیض ، انــاث بالغــة غیــر حاملــة أل10كیــاس البــیض ، انــاث بالغــة حاملــة أل10، 

ینالبنیـــحــزامیناليكمــا اختبــر تــأثیر هــذه الطعـــوم فــي مجموعــة ســكانیة مــن الصرصــر ذ) . حوریــات اطــوار مبكــرة10

عزلــت . ) اطــوار مبكــرة10حوریــات اطــوار متــأخرة ، 10غــة غیــر حاملــة ، انــاث بال10ذكــور بالغــة ، 10(شــملت علــى 

اجـري اختبـار تـأثیر كـل . )2000(رباة مختبریـا حسـب طریقـة عبـد علـي الصراصر من حاویات تربیة لنوعي الصراصر م

غذیـة امـا فـراد الصرصـر التاي اعطـاء الفرصـة أل) Choice test(طعم في كل مجموعة سكانیة ولكل نوع باتبـاع اختبـار 

وســط حــوض اختبـــار غــم مـــن كــل طعــم فــي حاویــة صـــغیرة فــي 5و الغــذاء البـــدیل وذلــك بوضــع أعلــى الطعــوم الســامة 

ي لمنـع هـروب حافتـه العلویـة بمـادة الزیـت الشـحمسـم ، طلیـت20سم وارتفاعه 50بالستیكي دائري الشكل قطر قاعدته 

غـم مـن الغـذاء البــدیل 5مــن الحـوض حاویـة صـغیرة اخـرى تحــوي وعنـد حافتـه الداخلیـة یقابلهــا وعلـى نفـس القطـر االفـراد 

تهــا بقطعــة مــن هفو غلقــت كمــا زود الحــوض بالمــاء بواســطة انبوبــة صــغیرة ) . 50: 50طحــین ومســحوق حلیــب بنســبة (

، امـا معاملـة المقارنـة فاجریـت 24قبـل ادخلت المجموعة السـكانیة ضـمن ملجـأ ورقـي وضـع عنـد مركـز الحـوض . القطن 

معدل قتل االفراد من خـالل حسـاب تم حساب . لغذاء البدیل فقطلجاذب واض مستقل زودت فیه افراد المجموعة بافي حو 

معـدالتالرة سـبعة ایـام لمعرفـة تمرحلة من مراحل تطور الصرصر ولفولكلللمجموعة السكانیة فراد المتبقیة یومیًا عدد األ

م ورطوبـة نسـبیة 32–28درجـة حـرارة تحـت ظـروف المختبـر عنـد كرر كل اختبار ثالث مرات .والنسب المئویة للقتل 

50-55%.  

ة عـادة فـي والمسـتعملCRD (Completely Randomized Design(استعمل التصـمیم العشـوائي الكامـل 

للتاكــد مـــن معتویــة الفـــروق بــین المعـــدالت المختلفـــة LSDتصــمیم التجـــارب المختبریــة واتبعـــت طریقــة اقـــل فــرق معنـــوي 

  .SPSSباستعمال برنامج التحلیل االحصائي 0.05ستوى احتمالیة وبم

  

  

  

  

  النتائج والمناقشة
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بـاختالف الطعـوم عنـد الیـوم االلمـاني الصرصـر نسـب مـوت وجـود اختالفـات معنویـة فـي الـى ) 1(الشكل یشیر 

علـــى Clorpyrifos ِ ،Abamectin ،boric acidللطعـــوم 50.6و 73.8، 88.2الســـابع مـــن المعاملـــة اذ بلغـــت 

لطعــــــم % 100المــــــده نفســــــها خــــــالل نســــــبة مــــــوت للصرصــــــر ذي الحــــــزامین البنیــــــین التــــــوالي فــــــي حــــــین بلغــــــت اعلــــــى 

Chlorpyrifos 0.05لحامض البوریك وبفوارق معنویة عند مستوى احتمال % 53.32موت ل نسبة كانت ااقو .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لماني والصرصر ذي الحزامین البنیین بعد تاثیر الطعوم السامة في النسب المئویة لموت الصرصر اال 1شكل 
یوم من المعاملة7
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  .للصرصر ذي الحزامین البنیین 2.67للصرصر االلماني و 5.9=0.05بین نسب الموت عند مستوى ) LSD(اقل فرق معنوي 
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فـــي افـــراد الصرصـــر االلمـــاني والصرصـــر ذي را یهـــو االكثـــر تـــاثClorpyrifosائج ان طعـــم یالحـــظ مـــن النتـــ

رغم ان المـاده الجاذبـه المسـتعمله فـي الطعـوم الـثالث Boric acidثم الطعم Abamectinیلیه الطعم الحزامین البنیین 

Appelمسـتعملة فـي الطعـوم فقـد بـین وهذا یمكن ان یعزى الى االخـتالف فـي نوعیـة المـاده الفعالـه السـامة الهي نفسها

ان من بین معظم العوامل المهمة التي تؤثر في عمل او فعالیة الطعـوم السـامة هـي المـادة الفعالـة وخصائصـها ) 1990(

. لكـن قابلیــة جـذب الطعــم السـام تعــود الـى المــواد التــي تـدخل ضــمن تركیبـة المستحضــر والتـي مــن ضـمنها المــادة الجاذبــة

ـــامة مختلفــــــة فــــــي نوعیــــــة المــــــادة الفعالــــــة الســــــامة والتــــــي شــــــملت ) 2001(واخــــــرون Nalyanyaواســــــتعمل  طعومــــــًا ســـ

Chlorpyrifos اوAbamectin اوBoric acid ومختلفـة فـي المـادة الجاذبـة الغذائیـة وكـذلك فـي هیئتهـا اذ ان قسـمًا

ك اختالفــات بــین فعالیــة جــذب ان هنــاانفــا وجــد البــاحثون مــن ناحیــة اخــرى . شــكل مســاحیق او معــاجین او هــالم منهــا ب

Avert PT310اذ تفـوق طعـم عندما اختلفت في نوعیـة المـاده الجاذبـة لصرصر ومن ثم زیاده في قتلها لالفراد لالطعوم 

ووجــدوا ان الطعمــین لهمــا ) Abamectin(كهــالم رغــم ان المــادة الفعالــة هــي نفســها Avert PT300كمســحوق علــى 

ى طبیعة المادة الجاذبة او ربما الى المحتوى المائي للطعم اذ ان الماء ربما یـنقص خصائص مختلفة وعللوا سبب ذلك ال

  .من انبعاث الروائح من الطعم

مادتـه الفعالـة Raid maxمـن ان طعـم ) 2001(واخـرون Nalyanyaلـم تتفـق هـذه النتـائج مـع مـا اشـار الیـه 

Chlorpyrifos اســـة ان طعـــم ذو فعالیـــة قلیلـــة ، فـــي حـــین اشـــارت نتـــائج هـــذه الدرChlorpyrifos تفـــوق علـــى طعمـــي

Abamectin وBoric acid ایــام بســبب جذبـه العــالي نتیجــة فعالیـة المــادة الجاذبــة 7فــي قتـل افــراد الصراصــر خـالل

او االخــتالف فـــي هیئـــة الــى استســـاغة الصراصــر للمـــادة الغذائیــة الداخلـــة فــي المستحضـــر الممزوجــة مـــع هــذا المبیـــد او

  .الفعالة هي نفسها التي اشار لها الباحث Chlorpyrifosرغم ان مادة المستحضرات 

اذ اشـاروا انـه ) 2001(واخـرون Nalyanyaاما فیما یتعلق بحامض البوریك فكانـت النتـائج مشـابهة لمـا وجـده 

فـي قتـل امـا سـبب انخفـاض معـدالت قتلـه خـالل سـبعة ایـام فقـد یعـزى الـى طبیعـة فعلـه . جاذب الفراد الصرصر االلمـاني

الــى وذ ان حـامض البوریــك یـؤثر امــا عـن طریــق تهشـیم او اتــالف الجهـاز الهضــمي ااMode of actionالصراصـر 

Schalو Goreوقــد اتفقــت هــذه النتــائج مــع نتــائج . امتصاصــه خــالل الجــروح واحــداث الســمیة التــي بقیــت غیــر معروفــة

احتوائهـــا علـــى نســـب عالیـــة مـــن لـــى الـــرغم مـــنعمـــن ان مستحضـــر حـــامض البوریـــك بشـــكل معـــاجین او هـــالم ) 2004(

خـر ولكـن یبقــى هـو البـدیل الفعــال أمـن بقیـة الطعــوم السـامة التـي تحتــوي علـى مبیـدات حشــریة فاعلیــهالحـامض هـي اقـل 

  .لها

وجود تباین في تأثیر الطعوم السـامة فـي االدوار المختلفـة للصرصـر االلمـاني الى ) 1(شیر نتائج الجدول تكما 

من تعـریض افـراد الصرصـر لهـا اذ یالحـظ  ان بالغـات الـذكور اكثـر االدوار حساسـیة لكافـة الطعـوم السـامة ایام7خالل 

 Boricو Abamectinو Chlorpyrifosللطعــوم % 75.2و % 89.6، % 95.8اذ بلغــت نســبة القتــل لهــذا الــدور 

acid في حین كانت االناث الحوامـل االقـل حساسـیة للطعـوم . وعلى التواليChlorpyrifos وBoric acid اذ بلغـت

خــر والســیما االنــاث غیــر الحوامــل وبفــروق علــى التــوالي مقارنــة بنســب القتــل فــي االدوار األ% 33و % 73نســبة القتــل 

كمــا . Abamectinكانــت االطــوار الحوریــة المتــأخرة هــي االقــل تــأثیرًا عنــد اســتعمال طعــم فــي حــین. معنویــة واضــحة

دول نفســه ان االطــوار الحوریــة المبكــرة كانــت حساســیتها الــى الطعــوم الســامة عالیــة ایضــًا اذ یالحــظ مــن النتــائج فــي الجــ



350

وعلـــى Boric acidو Abamectinو Chlorpyrifosللطعـــوم % 53.1و % 82.4، % 95.7بلغـــت نســـب القتـــل 

  .التوالي 

  

  .ایام 7لماني بعد تأثیر الطعوم السامة المختلفة في نسب قتل المراحل المختلفة للصرصر اال ) 1(جدول 

  نوع الطعم

  (%)نسبة القتل 

LSD  
  اناث حوامل  ذكور

اناث غیر 

  حوامل

حوریات 

  متأخرة

حوریات 

  مبكرة

Chlorpyrifos  95.8  73  86  90  95.7  2.04  

Abamectin89.6  63  86  53  82.4  1.69  

Boric acid75.2  33  46  46  53.1  1.75  

LSD  1.489  5.701  2.447  2.175  0.824  -  

  )Abbott)1925صححت نسب القتل حسب معادلة 

  

ان تـــأثر الـــذكور البالغـــة والحوریـــات المبكـــرة بـــالطعوم الســـامة اكثـــر مـــن االنـــاث البالغـــة الحاملـــة وغیـــر الحاملـــة 

الكیاس البیض والحوریات المتأخرة یدل على ان تأثیر الطعم السام في افراد الصرصر االلماني یختلف بـاختالف الجـنس 

مرحلة العمریة لالطوار الحوریة كما ان الحالة الفسیولوجیة لالنـاث البالغـة لهـا دور فـي تـأثیر الطعـم السـام علیهـا وكذلك ال

. والدلیل على ذلك ان االناث البالغة الحاملة الكیـاس البـیض اقـل تـأثرًا بـالطعم مـن االنـاث البالغـة التـي ال تحمـل اكیـاس 

اذ بینـــوا ان ذكـــور الصرصـــر االلمـــاني المعاملـــة بالمبیـــدات ) 1993(ن یر خـــآوKoehlerوهـــذه النتـــائج تتفـــق مـــع نتـــائج 

اكثـــر حساســـیة مـــن االنـــاث البالغـــة وحوریـــات االطـــوار Cypermethrinو Chlorpyrifosو bendiocarbالحشـــریة 

نـاث البالغـة للذكور منخفضـة معنویـًا عـن الحوریـات المتـأخرة او اال) حشرة/ مایكروغرام (LC50المتأخرة اذ وجدوا ان قیم

واعزوا سبب ذلـك االخـتالف الـى االخـتالف فـي الـوزن وهـذا ربمـا یفسـر االخـتالف فـي نسـب القتـل بـین المراحـل التطوریـة 

االخـتالف فــي حساسـیة االطـوار الحوریــة المبكـرة ربمــا یعـزى ایضــًا الـى االخــتالف اذ ان المختلفـة وفـي فتــرة زمنیـة محــددة 

المتأخرة وربما یعود السبب الـى قابلیـة تحمـل الحوریـات المتـأخرة فعـل المبیـدات اكثـر في وزنها عن وزن حوریات االطوار 

ومــن االســباب المحتملــة التــي . مــن الحوریــات المبكــرة هــو اخــتالف او تطــور فــي عملیــة ایــض المبیــدات فــي هــذه المرحلــة

الحاملـة الكیــاس البـیض تتجنــب تجعـل االنـاث الحاملــة الكیـاس البـیض اكثــر تحمـًال لفعــل الطعـوم السـامة هــي ان االنـاث

Silvermanفقــد اشــار . قلــة حركتهــا وتفضــیلها البقــاء داخــل ملجأهــا لفتــرة طویلــةعــنالتغذیــة طــول فتــرة الحمــل فضــًال 

بـیض الان االناث التي تحمل اكیاس البیض تتجنب التغذیة طول فترة الحمل وتبدأ بالتغذیة حـال وضـعها كـیس ) 1986(

بوجـــود اخـــتالف فـــي نســـب قتـــل ) Ross)1993نتـــائج التجـــارب المختبریـــة التـــي اشـــار الیهـــا وتتفـــق هـــذه النتـــائج مـــع. 

حســب العمــر والجــنس اذ وجــدت ان معــدل نســب قتــل Abamectin 0.01%الصرصــر االلمــاني عنــد مكافحتــه بطعــم 

  .ي وعلى التوال% 54و 85، 99.2الحوریات والذكور البالغة واالناث الحاملة الكیاس البیض قد بلغت 
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لطعـوم المختلفـة الـى ) 2الجـدول(الحـزامین البنیـین يوقد ادى تعریض افراد المراحل المختلفة من الصرصـر ذ

ایــام عنــد تعریضــها الــى طعــم 7اخــتالف فــي تــأثیر الطعــوم علــى المراحــل المختلفــة اذ وجــد ان جمیــع االفــراد قتلــت خــالل 

Chlorpyrifos اما طعمAbamectinللحوریات المبكرة واقل نسبة قتل لالناث البالغة % 100تل فكانت اعلى نسبة ق

  % .43–56في حین تراوحت نسب القتل لجمیع المراحل المتعرضة خالل سبعة ایام لحامض البوریك بین % 56

ياذ اشـــاروا الـــى ان حساســـیة الصرصـــر ذ) 2001(نیخـــر آوNalyanyaوقـــد اتفقـــت هـــذه النتـــائج مـــع نتـــائج 

متشــابه فــي اً معنویــاً تــأثیر Abamectinصرصــر االلمــاني متشــابهة للطعــوم الســامة فوجــدوا ان لطعــم والالحــزامین البنیــین 

فـــي جـــذب وقتـــل االنـــاث والـــذكور البالغـــة وكـــذلك الحوریـــات الحـــزامین البنیـــین يالصرصـــر االلمـــاني والصرصـــر ذنـــوعي

ائیـة المتاحـة الن النـوعین یعیشـان فـي بیئـات وفسروا التشابه في التـأثیر الـى تشـابه النـوعین فـي الحجـم او المتطلبـات الغذ

  .متشابهة داخل الوحدات السكنیة ویخضعان لنفس الظروف البیئیة 

  

  ایام7بعد ذي الحزامین البنیین تأثیر الطعوم المختلفة في نسب قتل المراحل المختلفة للصرصر ) 2(جدول 

LSD  المبكرةالحوریات  الحوریات المتأخرة  االناث البالغة  الذكور  نوع الطعم

Chlorpyrifos  100  100100  100  م.غ  

Abamectin  95.8  56  72.1  100  2.1  
Boric acid  51.54351.5  561.43  

LSD1.362.1752.175  0.175
  )Abbott)1925نسبة القتل مصححة حسب معادلة 
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