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فعالية فطر  Metarhizium anisopliae (Metchnikoff) Sorokinفي المكافحة اإلحيائية
للذبابة المنزلية )Musca domestica L. (Diptera : Muscidae
وفاء برغش عبيد ، 8نوال صادق مهدي ، 1حسام الدين عبد اهلل محمد

 1و ازرة التربية  ،بغداد  ،العراق

3

 2قسم علوم الحياة  ،كلية التربية (ابن الهيثم)  ،جامعة بغداد  ،بغداد  ،العراق

 3قسم وقاية النبات  ،كلية الزراعة  ،جامعة بغداد  ،بغداد  ،العراق

( تاريخ االستالم ---- 1021/6/5 :تاريخ القبول) 1023/2/25 :

الملخص

أجريتتت هتتلد الد ارستتة لتفيتتيم ككتتامة تراكيتتز مقتلكتتة متتن معلتتق أب توا  Metarhizium anisopliaeفتتا اودوار الحياتيتتة (بيتتو

 ،يرقتتات ،عتتلار ،

بالغات) لللبابة المنزلية  Musca domesticaتحت ظروف المقتبر.
أوضتتحت نتتتالد الد ارستتة أن جميتتا ادوار الحة ترة حساستتة لتراكيتتز اب توا الك تتر  2.3×10 ,2.3×10 ,2.3×10بو /متتو وظهتتر ان معاملتتة البيتتو
8

بتتالتركيز  2.3 × 108بو /متتو ستتبف قك ت
المباةتتر ور الغتتلام أد

6

7

ب ريفتتة التتر

فتتا معتتدو نستتبة ففستتها ل ت  66.64وان معاملتتة يرقتتات اا توار اووو والثتتانا والثال ت

لت هنكهتتا بنستتبة  26.66و  8.14و  51.66علت التتوالا  ،وتتتم تستتجيو نستتبة متتن التةتتوهات المظهريتتة ،أماعنتتد معاملتتة

رسجلت نسبة هنكات عالية وصلت ل  83.33عند المعاملة بالتركيز  2.3 × 10بو /مو .
علار اللباف بتراكيز الك ُ
8

ستتجو دور البتتالا حساستتية عاليتتة تجتتاد تراكيتتز اب توا الك تتر المقتبترة وكانتتت نستتبة الهنكتتات تتناستتف رديتتا متتا التركيتتز المستتتقدم ل بعتتد  8أيتتام متتن

المعاملة بالتراكيز  2.3 × 108و  2.3 × 107و  2.3 × 106بو /مو كانت نسبة الهنكات  92.50و  82.50و  %72.50عل التوالا .

كلمات مفتاحية :مكافحة احيالية ،لباف منزلا  ،معلق ف ري.

المقدمة

تعتتانا الحة ترات متتن ااصتتابة بتتهم ار
تؤدي ااصابة بهلد اوم ار

اوقضر  Muscardine diseasلكون أبواغت لات لتون أقضتر)، (6

تستتببها كالنتتات حيتتة دقيفتتة وقتتد

أن هدف اجرام البح

ل حدو نسف متوت عاليتة فتا مجتمتا

هتتلد الحةترات تةتتمو تلتتئ الكالنتتات الكيروستتات والبكتريتتا والك ريتتات وأن
است تتتقدام هت تتلد الكالنت تتات فت تتا قك ت ت

الك ر  M.anisopliaeفا جميا أدوار اللبابة المنزلية.

المواد وطرائق العمل

اعت تتداد الحة ت ترات هت تتو مت تتا يعت تترف

بالمكافحة الجرثومية .(1) Microbial Control

 -1تربية الحشرة :

تصتتيف الك ريتتات أن تواف مقتلكتتة متتن الحة ترات وتمتتتاز هتتلد الممرضتتات

جمعتتت بالغتتات اللبابتتة المنزليتتة بوستتا ة ةتتبكة هواليتتة متتن حفتتو دواجتتن

بهنهت تتا تست تتبف صت تتابات مميتت تتة وتست تتت يا أن تت تتنظم المجتمت تتا ال بيعت تتا

تتتابا لكلي تتة الز ارع تتة فتتا أب تتا غري تتف  ،ت تتم تربيتتة واكث تتار المس تتتعمرة ف تتا

للحةرات أل توجد فا ال بيعتة حتوالا  1800حالتة ت ارفتق بتين الك ريتات

مقتب تتر الحةت ترات المتف تتدم  /كلي تتة التربي تتة اب تتن الهي تتثم  /جامع تتة بغ تتداد ،

ومقتلف أنواف الحةرات) .(2ومن هلد الحتاات ت ارفتق أنتواف عديتدة متن

وضعت البالغتات فتا قكت

الك ري تتات م تتا بالغ تتات اللباب تتة المنزلي تتة منه تتا ف تتر Penicillium
Corylopholium, Fusarium SP, Aspergillus flavns ,
 ، Beauveria bassianaبعت متتن هتتلد الك ريتتات تكتتون ممرضتتة

×  30سم مثبت عل جوانب مةبئ معدنا ُ ،جهز الفكت
ق ت ترد  4ست تتم يحتت تتوي عل ت ت بفت تتة قكيكت تتة مت تتن الف ت تتن ال بت تتا المر ت تتف
بالحليت تتف والست تتكر لغت تتر
ووض ت تتا البت ت تتي

لت ت تتور أب ت توا هت تتلد الك ريت تتات) ، (3كمت تتا وجت تتد صت تتابة بالغت تتات اللبابت تتة

زود الفكت ت ت

برنت ت تتام بنس ت تتتيكا يحت ت تتوي رو ااغنت ت تتام

ر بت هلد المواد بالمام المف ر المعفم بنستبة ، 2:1تتم تنفيتة المستتعمرة

Entomophthora

لعتتدة أجيتتاو قبتتو اج ترام التجتتارف  ،تتتم تهكيتتد تةتتقي

واس تتتقدم ه تتلا الك تتر ف تتا المكافح تتة ااحيالي تتة لبالغ تتات ال تتلباف اس تتيما

الحة ترة متتن قبتتو

متحتتف التتتاري ال بيعتتا الع ارقتتا  ،جامعتتة بغتتداد عل ت أنهتتا Musca

اللبابتتة المنزليتتة) ، (4والك تتر ارقتتر التتلي استتتقدم بنجتتاة فتتا مكافحتتة

). domestica (L.

 ، (5) Beauveriaومت تتن

 -2تنمية مستعمرة الفطر :

الك ريتتات اوقتتر المستتتقدمة بنجتتاة فتتا مكافحتتة تفتتات حةترية متعتتددة

اس تتتقدمت عزل تتة م تتن ف تتر  M.anisopliaeت تتم الحص تتوو عليه تتا م تتن

ومت ت تتن ضت ت تتمنها ارفت ت تتات التابعت ت تتة لرتبت ت تتة ثناليت ت تتة اوجنحت ت تتة هت ت تتو الك ت ت تتر

مرك تتز البح تتو الزراعي تتة  /وح تتدة انت تتا المبي تتدات الحيوي تتة  /جمهوري تتة

 Metarhizium anisopliaeوهو من الك ريات الناقصة ويعتبتر متن
أة تتهر الك ري تتات الممرض تتة للحةت ترات ويس تتبف له تتا م تتر

تغليت تتة البالغت تتات  ،ولغت تتر

تغليت تتة اليرقت تتات

المجكف الم حون المعفم المضاف ل مسحوق القبز المجكتف والمعفتم.

المنزليت ت ت ت ت ت تتة بنت ت ت ت ت ت تتوف مت ت ت ت ت ت تتن الك ريت ت ت ت ت ت تتات المرضت ت ت ت ت ت تتية التابعت ت ت ت ت ت تتة لرتبت ت ت ت ت ت تتة

اللبابت تتة المنزليت تتة هت تتو ف ت تتر bassiana

لو هيكتو قةتبا مكعتف الةتكو 30 × 30
ب بتق بتتري

لبالغات اللبابة وتسبف أمراضا وباليتة فيهتا عنتد تتوفر الظتروف المنلمتة

 Entomophthoralesوه ت تتو ف ت تتر musca

كان لدراسة تهثير تراكيز مقتلكة من معلتق أبتوا

مصت تتر العربيت تتة ،نميت تتت العزلت تتة فت تتا ا بت تتاق بتت تتري حاويت تتة عل ت ت الوس ت ت

المس تتكردين

الزرعتا ) Patato Dextrose Agar (PDAالمضتاف ليت المضتاد
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مترة أقتر  ،تتم متابعتة اليرقتات يوميتا لتحديتد نستبة

الحيتتوي  Chloramphenicolحضتتنت اا بتتاق بدرجتتة حت اررة  27
 2ور وبة  5  80لمدة  14 –7يوم . 15،

الموت التراكما ومنحظة التةوهات ونسبة بزو البالغات). (9

 -3حساب عدد األبواغ وتحضير التراكيز الفطرية :

 -3دراسةةةة تةةةراير تراكيةةةز طبةةةواغ الفطةةةر  M.anisopliaeفةةةي عةةةذار

أُضيكت  5مو من المام المف تر والمعفتم لت مزرعتة ف ريتة بعمتر 14

الذبابة المنزلية M. domestica

حصتتد وفصتتو اوب توا  ،ولحستتاف عتتدد ااب توا فتتا المعلتتق الك تتري ت تم

ستتعة  100متتو متتب ن بتتورقتا ترةتتي نتتوف ُ Whatman No-1رةتتت

استنادا ل المعادلة التالية). (7

 – 7يوم ما اضافة  0.2مو من مادة  Tween-20تركيز  %0.01تتم

نُفلتت  15عتتلرام متن مستتتعمرة التربيتتة بعمتر  48ستتاعة لت انتتام لتتدالنا

اس تتتقدام ةت تريحة الع تتد  Haemocytometerوت تتم تحدي تتد ع تتدد اابت توا

العت تتلار بح ت توالا  4مت تتو مت تتن التركيت تتز  2.3 × 10و  2.3 × 10و

عدد اابوا (بو /مو) = معتدو عتدد اابتوا × معامتو التقكيتف × 25

 2.3 × 10بو /مت تتو ُكت تتررت المعامل ت تتة أربت تتا م ت ترات لك ت تتو تركيت تتز م ت تتن
التراكيز التا تم تحديدها أنكا ،أمتا معاملتة الستي رة ففتد رةتت العتلار ب ت

×  ، 104وبعتتد ت بيتتق المعادلتتة كتتان معتتدو عتتدد ااب توا فتتا المحلتتوو

4م تتو م تتن الم تتام المف تتر المض تتاف ليت ت م تتادة ال ت ت  Tween-20تركي تتز

اوساس ولعدة مرات يساوي  2.3 × 1010بو /مو  ،ولتحضير التراكيتز

 %0.01تتتم متابعتتة بتتزو البالغتتات يوميتتا لحتتين اكتمتتاو البتتزو لتحديتتد

الك ري ت تتة المت ت تراد د ارس ت تتة تهثيره ت تتا وه ت تتا  2.3 × 106و  2.3 × 107و

نسف البزو والتةوهات). (8

 2.3 × 108بو /مو استقدمت المعادلة التالية:

 -4دراسةةةة تةةةراير تراكيةةةز طبةةةواغ الفطةةةر  M.anisopliaeفةةةي بال ةةةات

7

6

8

C2× C1 = V2 ×V1
 -4التجارب الحيوية :

الذبابة المنزلية  M. domesticaبعمر  72ساعة.

لغتتر

 -1دراسةةةة تةةةراير تراكيةةةز طبةةةواغ الفطةةةر  M.anisopliaeفةةةي بيةةةو

اللباب تتة المنزلي تتةُ ،نفل تتت  10بالغ تتات (لك تتور وان تتا ) لت ت حاوي تتة لدالني تتة
سعتها  200متو مب نتة قواعتدها وجوانبهتا بتورقتا ترةتي ُرةتت ب ت 5متو

الذبابة المنزلية M. domestica

ُحضتترت التراكيتتز  2.3 × 106و  2.3 × 10و

2.3 × 10

مت ت ت ت تتن التراكيت ت ت ت تتز  2.3 × 10و  2.3 × 10و  2.3 × 10بو /مت ت ت ت تتو

اللبابتتة المنزليتتة ووجتتو للتتئ

كررت المعاملة أربا مرات لكو تركيز ،أما معاملتة الستي رة ففتد عوملتت

7

بو /متتو لغتتر

د ارستتة تهثيرهتتا فتتا بيتتو

8

6

وضعت  15بيضة حديثة الوضا بعمر  2 – 0.5ساعة فا بتق بتتري
مت تتب ن بت تتورق أست تتود معفت تتم ،عوملت تتت البيت تتو

ب ريفت تتة الت تتر المباةت تتر

الهنئ التراكما بعد يوم و  8أيام).(10

التحليل االحصائي :

استعمو البرنتامد ) (11) SAS (2004فتا التحليتو ااحصتالا لد ارستة

الكتاقس ثتم نُفلتت

تتتهثير المع تتامنت المقتلك تتة وقورن تتت الكتتروق المعنوي تتة ب تتين المتوست ت ات

اليرقتتات الكاقستتة ل ت أك تواف لدالنيتتة ستتعة  100متتو حاويتتة عل ت  5غتتم

باقتيار أقو فرق معنوي  LSDعند مستو احتمالية . P  0.05

التتوو ،ستجلت نستبة الكفتس

من الوس الغتلالاُ ،غ يتت اووانتا بفمتا
ونسبة اليرقات المةوهة والميتة تراكميا ونسبة بزو البالغات).(8

النتالد والمناقةة :
 -1تةةةراير تراكيةةةز طبةةةواغ الفطةةةر  M.anisopliaeفةةةي تطةةةور بيةةةو

 -2دراسةةةة تةةةراير تراكيةةةز طبةةةواغ الفطةةةر  M.anisopliaeفةةةي ير ةةةات

الذبابة المنزلية  M.domesticaبعمر ساعتين.

الذبابة المنزلية M. domestica

أظه ت تترت النت ت تتالد المدون ت تتة ف ت تتا ج ت تتدوو ) (1أن النس ت تتف الملوي ت تتة لكف ت تتس

لد ارس ت ت تتة ت ت ت تتهثير التراكي ت ت تتز  2.3 × 106و  2.3 × 10و 2.3 × 10

البيتتو

8

بو /متتو للك تتر  M.anisolpiaeفتتا يرقتتات اللبابتتة المنزليتتة ،نُفلتتت 15

يرقة حديثة الكفس بعمتر  24 – 1ستاعة متن مستتعمرة التربيتة لت

7

 Tween-20تتتم متابعتتة هتتنئ البالغتتات كتتو  24ستتاعة لحستتاف نستتبة

أربا مرات لكو تركيتز فضتن عتن معاملت الستي رة حيت ر ُةتت البيتو
بت ت ت  5مت تتو مت تتن محلت تتوو مت تتالا مضت تتافا لي ت ت مت تتادة  Tween-20تركيت تتز
 %0.01بعد مرور  24ستاعة تتم تستجيو عتدد البتي

8

أوراق الترة ت ت تتي للمك ت ت تتررات اوربع ت ت تتة بالم ت ت تتام المف ت ت تتر المض ت ت تتاف ليت ت ت ت

بح توالا  5متتو لكتتو تركيتتز متتن التراكيتتز ارنكتتة التتلكرُ .كتتررت المعاملتتة

7

درستتة تتتهثير تراكيتتز اب توا الك تتر  M.anisopliaeفتتا بالغتتات
ا

عنتتد معاملتهتتا بتتالتركيزين  2.3 × 106و 2.3 × 107تراوحتتت

بتتين  98.33و  91.10عل ت الت توالا وبتتدون فتتروق معنويتتة بينهتتا وبتتين

بتق

معاملت ت ت الس ت تتي رة ولك ت تتن عن ت تتد زي ت تتادة التركي ت تتز لت ت ت

بت تتري ث تتم رة تتت ب ت ت 4م تتو م تتن التركي تتز  2.3 × 106بو /م تتو م تتن معل تتق

انقكتتا

ابوا الك رُ ،نفلت اليرقتات بعتد للتئ لت وعتام لتدالنا نبيتل يحتوي 5غتم
من الوس الغلالا المعد مسبفا والمعامو بت 10مو من التركيتز المتلكور

8

 2.3 × 10وج ت تتد

النستتبة الملويتتة للكفتتس ل ت  66.44متتا وجتتود فتتروق معنوي تتة

بينه تتا وب تتين بفي تتة التراكي تتز ومعاملت ت الس تتي رة ،ويب تتين الج تتدوو ك تتللئ أن
أعل ت نستتبة للمتتوت التراكمتتا بلغتتت  46.66عنتتد التركيتتز 2.3 × 106

 ،كتتررت التجربتتة أربتتا م ترات لكتتو تركيتتز متتن التراكيتتز اونكتتة التتلكر أمتتا

وأعلت ت نس تتبة تة تتوهات وبلغ تتت  ، 12.22وعن تتد حس تتاف النس تتبة الملوي تتة

بالنستتبة لمعاملتتة الستتي رة ُرةتتت اليرقتتات بالمتتام المف تتر المضتتاف لي ت
 Tween-20بتركيت تتز  %0.01وعومت تتو الوس ت ت بت ت ت  10مت تتو مت تتن المت تتام

لبزو البالغات أظهر الجدوو وجود فروق معنويتة بتين التراكيتز ومعاملت
الستي رة حيت

المف ت تتر المضت تتاف لي ت ت مت تتادة الت ت ت  Tween-20و ُكت تتررت أربت تتا م ت ترات،

كانتت نستبة البتتزو فتا معاملت الستي رة  89.99أمتا عنتتد

المعاملت تتة بت تتالتراكيز ففت تتد بلغت تتت  69.99و  42.21و  26.66لكت تتو مت تتن

أُجري تتت المعاملت تتة الست تتابفة نكست تتها باس تتتقدام يرقت تتات ال ت تتور الث ت تانا م ت ترة

التراكيت ت ت تتز  2.3 × 10و  2.3 × 10و 2.3 × 10بو /مت ت ت تتو عل ت ت ت ت
6

التوالا.
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جدول ) (1تراير تراكيز مختلفة من عالق ابواغ الفطر  Metarhizium.anisopliaeفي نسب فقس بيو
 domesticaبعمر ساعتين وتطوره .

الذبابة المنزلية Musca

التراكيز

 %لفقس البي

 %الموت التراكمي للير ات

 %لتشوهات الير ات

 %بزوغ البال ات

بوغ  /مل

±الخطر القياسي

الفا سة  ±الخطر القياسي

 ±الخطر القياسي

±الخطر القياسي

السي رة

96.66±3.33

0.00±0.00

106×2.3

98.33±1.66

20.35±0.35

4.33± 2.96
4.00±12.22

89.99±3.33
69.99±3.33

107×2.3

91.10 ±2.22

46.66±13.87

8.88±1.11

42.21±8.01

108×2.3
LSD

66.64±9.80
*17.94

31.47±11.99
*26.22

9.99±2.72
10.99ns

26.66±11.86
*23.63

 nsتعنتتا عتتدم وجتتود فتترق معنتتوي

 )*( ، Non significantتتتدو عل ت وجتتود فتتروق معنويتتة بتتين المعتتامنت المقتلكتتة بتتين مستتتو احتمتتاو

) (P≤0.05بحسف اقتبار اقو فرق معنوي ). (LSD
عتتزات للك تتر  M.anisopliaeقتتد

وامتازت البالغات البازغة بصغر حجمهتا وظهترت عليت تةتوهات تمثلتت

 2.3بو /متتو عنتتد استتتقدام ثتتن

باقتزاو اوجنحة وضمور التب ن وقصتر دورة حياتهتا بعتد البتزو مفارنتة

قللتتت نستتبة بتتزو البالغتتات ل ت أقتتو متتن  %7مفارنتتة بمعامل ت الستتي رة

بمعامل السي رة (ةكو .(1

التا كانت نسبة البزو فيها حوالا . %72.5
 -2تةةةراير تراكيةةةز طبةةةواغ الفطةةةر  M.anisopliaeفةةةي ير ةةةات الذبابةةةة
المنزلية M.domestica

يوض ت الجتتدوو رقتتم ) (2نتتتالد معامل ت او توار اليرقيتتة بتراكيتتز الك تتر
حي

وجد أن معامل يرقات ال ور اووو لللبابة المنزليتة بتالتراكيز 106

×  2.3و  2.3 × 10و  2.3 × 10بو /متتو متتن معلتتق اب توا الك تتر
7

B

أد

8

لت ت ت ح ت تتدو نس ت تتبة هنك ت تتات ازدادت ردي ت تتا م ت تتا زي ت تتادة التركي ت تتز

المس تتتقدم ل بلغ تتت ه تتلد النس تتبة  51.66و  26.66و  %38.32علت ت

A

التوالا فا حين كانت النسبة فا معاملت الستي رة  %15.55أمتا يرقتات
ال تور الثتانا ففتتد كانتت أعلت نستبة هنكتتات عنتد التركيتتز 2.3 × 106
حيت ت ت ت

 %8.29أما يرقات ال ور الثال

شكل( :A )1بال ات طبيعية من معاملة السيطرة

لهنئ اليرقات حي

 :Bبال ات الذبابة المنزلية مصابة مشوهة بعد معاملة البيو

ففد أظهترت تكاوتتا فتا النستف الملويتة

بلغت أعلت نستبة هتنئ عنتد التركيتز 2.3 × 10
6

وبلغت  %51.66فا حين كانت فتا معاملت الستي رة  %9.99وبوجتود

بالتركيز 2.3x108من معلق ابواغ الفطر  M.amisopliaeيظهر عليها
تقصف االجنحة وضمور البطن ( وة التكبير بالمجهر التشريحي .)10x

فروق معنوية بين السي رة والتراكيز الثن .

أن النتالد أعند تتكق ما متا توصتو ليت ) (8التلين أوضتحوا أن معاملتة
بيتو

بلغ ت ت تتت  %18.14وأقله ت ت تتا عن ت ت تتد التركي ت ت تتز  2.3 × 107وكان ت ت تتت

النتوف  Horn fly Haematobia irrtansبتتالتركيز × 106

811

مجلة تكريت للعلوم الصرفة1083 ) 5( 81 ،

ISSN:1813 – 1662

جدول ) (2تراير تراكيز مختلفة من عالق ابواغ الفطر  M. anisopliaeفي االطوار الير ية للذبابة المنزلية . Musca domestica
التركيز

بوغ /مل

الطور الير ي األول

الطور الير ي الاالث

الطور الير ي الااني

 %الموت

%

 %بزوغ

 %الموت

 %التشوهات

 %بزوغ

 %الموت

 %التشوهات

 %بزوغ

التراكمي

 ±الخطر

التشوهات
 ±الخطر

البال ات

التراكمي

 ±الخطر

البال ات

التراكمي

 ±الخطر

البال ات

القياسي

القياسي

القياسي

القياسي

±الخطر

القياسي

±الخطر

 ±الخطر

 ±الخطر

القياسي

القياسي

 ±الخطر

القياسي

القياسي

السيطرة

±5.87
15.55

±0.00
0.00

±5.87
84.44

±2.22
8.88

2.22±2.22

±2.22
91.10

±3.33
9.99

0.00±0.00

±3.33
89.99

×2.3
106

±4.71
26.66

×2.3
107

±8.77
38.32

±5.33
15.33
2.93
14.44±

±8.16
66.66

±9.07
18.14

1.11±8.88

±10.31
79.62

±14.49
51.66

±6.08
13.33

34.99±9.57

±12.48
57.82

±1.57
8.29

10.90±1.38

±5.56
83.64

±4.71
39.99

×2.3
108
LSD

±6.87
51.66
*21.64

±2. 22
11.10
10.57ns

±6.93
36.66
*28.70

±7.03
13.69
16.24ns

±13.33
13.33
7.14ns

±11.78
73.22
27.33ns

±8.38
43.33
*27.29

±12.9
29.99
5.77±23.23

±8.38
29.99

 nsتعنتتا عتتدم وجتتود فتترق معنتتوي

*23.71

±4.71
33.32
21.53ns

 )*( ، Non significantتتتدو عل ت وجتتود فتتروق معنويتتة بتتين المعتتامنت المقتلكتتة بتتين مستتتو احتمتتاو

) (P≤0.05بحسف اقتبار اقو فرق معنوي ). (LSD
جدول ) (3تراير تراكيز مختلفة من عالق ابواغ الفطر M. anisopliae

أن او تتور اليرقيتتة التتتا استتت اعت اكمتتاو التتدور اليرقتتا ظهتترت عليهتتا
اع ت ت ار

اةصت تتابة بت تتالمر

اوع ار

بقموو اليرقات المصابة وقلتة حركتهتا ونةتا ها وتجمعهتا فتا

في الدور العذري للذبابة المنزلية  M. domesticaبعمر  48ساعة.

الك ت تتري بةت تتكو واض ت ت وقت تتد تمثلت تتت هت تتلد

قعر أكواف المعامنت كمتا أبتدت عتدم استتجابة أو استتجابة قديمتة قليلتة
للمتتؤثرات القارجيتتة ،كمتتا لوحظتتت اليرقتتات الميتتتة المصتتابة علت جوانتتف
أوعي ت تتة المع ت تتامنت وكان ت تتت لات ل ت تتون وردي أو معتم ت تتة الل ت تتون ول ت تتوحظ
انكما

أو است الة بعضها عن ال وو ال بيعا مفارنتة باليرقتات الميتتة

فا معامل السي رة فضن عن أنها كانت صغيرة الحجم مفارنتة بمعاملت
السي رة.
 Anopheles Stephensiعنتد

107×2.3

83.33 ±7.93

16.66±7.93

108×2.3
LSD

38.32±6.87
*20.27

61.66±6.87
*20.26

) (P≤0.05بحسف اقتبار اقو فرق معنوي ). (LSD
كمت تتا أدت معاملت تتة العت تتلار بتراكيت تتز الك ت تتر ل ت ت حت تتدو تةت تتوهات فت تتا

 .ولك تتر ) (13أن معامل تتة يرق تتات ال تتور

ال ارب تتا للباب تتة الكاكه تتة  Ceratitis Capitataبتراكي تتز الك تتر

106×2.3

56.66±5.77

43.32±5.77

عل وجتود فتروق معنويتة بتين المعتامنت المقتلكتة بتين مستتو احتمتاو

معاملتهتتا ب تتالتركيز  1 × 106بو /متتو ول تتوحظ أن النستتبة الملوي تتة للفت تتو
ازدادت بزي تتادة م تتدة التعت تري

السي رة

0 .00±0.00

100±0.00

 ±الخطر القياسي

 ±الخطر القياسي

 nsتعنتا عتدم وجتود فترق معنتتوي  (*) ، Non significantتتتدو

أن هتلد النتيجتة تتكتق متا متا توصتو ليت ) (12ل وجتدوا أن الك تر M.
 anisopliaeيؤثر فا يرقتات بعتو

التراكيز بوغ  /مل

 %الموت التراكمي

 %بزوغ البال ات

العتتلار المعاملتتة تمثلتتت يتقستتف العتتلار وظهتتور النمتتو الك تتري عل ت

M.

العلار الميتتة المعاملتة بتراكيتز الك تر عنتد حضتنها فتا الحجترة الر بتة

 anisopliaeقت تتد أظهت تترت تكاوتت تتا فت تتا نست تتف الفتت تتو بت تتاقتنف التركيت تتز

 Miost Champerواللي أكد حدو اةصابة الك رية.

المستتتقدم ففتتد وصتتلت النستتبة الملويتتة للمتتوت التراكمتتا فتتا اليرقتتات عنتتد
التركيز  6.5 × 105بو /مو ل  %26.13أما عنتد زيتادة التركيتز لت
 52 × 105بو /م تتو ارتكع تتت نس تتبة الفت تتو الملوي تتة لت ت  %89.5ق تتنو
قمسة أيام بعد المعاملة بتراكيز الك ر.
 -3تةةةراير تراكيةةةز طبةةةواغ الفطةةةر  M.anisopliaeفةةةي تطةةةور عةةةذار
الذبابة المنزلية  M.domesticaبعمر  48ساعة.

يظه تتر الج تتدوو رق تتم ) (3أن أعلت ت نس تتبة هنك تتات ف تتا ع تتلار اللباب تتة
المنزليتتة كانتتت عنتتد التركيتتز  2.3 × 107وبلغتتت  %83.33وأقلهتتا عنتتد
التركيز  2.3 × 108وكانت .%38.32

B

A

شكل ( A: )2عذراء طبيعية من معاملة السيطرة  : Bعذراء الذبابة
المنزلية  M.domesticaمصابة بالفطر  M.anisopliaeتحت وة التكبير
بالمجهر التشريحي (. )10x
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بهت تتلا الص ت تتدد لكت تتر ) (14أن اس ت تتتقدام الك ت تتر  M.anisopliaeض ت تتد
علار لبابتة الكاكهتة ) Ceratitis Capitatsa (widmanقتد أع تت
نسبة قتو وصلت ل . %94
 -4تةةةراير تراكيةةةز طبةةةواغ الفطةةةر  M.anisopliaeفةةةي تطةةةور بال ةةةات
الذبابة المنزلية  M.domesticaبعمر  72ساعة.

توض النتالد المدونة فا جدوو) (4أن معدو النسبة الملوية لهنئ

بالغات اللبابة المنزلية كانت  17.50و  2.50و  17.50عند المعاملة
بالتراكيز  2.3 × 106و 2.3 × 107و  2.3 × 108بو /مو عل
التوالا بعد مرور  24ساعة  ،بينما لم تظهر معاملة السي رة أي نسبة
البالغات ل

هنكات قنو هلد المدة ،وعند استمرار مدة تعري

تراكيز الك ر لمدة  8أيام أظهرت نتالد الجدوو زيادة معنوية فا
النسف الملوية لهنئ البالغات والتا كانت ردية بزيادة تراكيز الك ر
حي

كانت  %72.50عند التركيز  2.3 × 106و  %82.50عند

شكل ( )3مرحلة متقدمة لنمو الخيوط الفطرية على جسم بال ات الذبابة

التركيز  2.3 × 10و  %92.50عند التركيز  2.3 × 10فا حين
8

7

المنزلية بعد موتها جراء االصابة بالفطر ( M.anisopliaeمرور 72ساعة

كانت نسبة الهنئ فا معاملة السي رة . %25

على المعاملة) وة التكبير بالمجهر التشريحي ).(10x

جدول ) (4تراير تراكيز مختلفة من عالق ابواغ الفطر M. anisopliae
في الدور البالغ للذبابة المنزلية  M. domesticaبعمر  72ساعة

التراكيةةةةةز بةةةةةةوغ /

 %الهةةةةةةةةةةال بعةةةةةةةةةةد 24

 %الهةةةةةةال بعةةةةةةةد 8

مل

ساعة

طيام

 ±الخطر القياسي

 ±الخطر القياسي

السي رة

0.00 ±0.00

25 ±6.45

10 ×2.3

17.50±8.53

72.50±11.08

107×2.3

2.50±2.50

82.50±7.50

6

92.50±4.78
17.50±2.50
108×2.3
*24.05
*14.23
LSD
 nsتعنا عدم وجود فرق معنوي  (*) ، Non significantتدو
عل وجود فروق معنوية بين المعامنت المقتلكة بين مستو احتماو

شكل ( : )4جسم البال ة المصابة م طى بالكامل بالخيوط الفطرية البيضاء

) (P≤0.05بحسف اقتبار اقو فرق معنوي ). (LSD

المصفرة للفطر  M.anisopliaeبعد مرور  96ساعة على المعاملة وة

هلد النتالد تةير ل حساسية الدور البالا لللبابة المنزلية اتجاد ابوا
الك ر  M.anisopliaeحي
اونكة اللكر ل

التكبير بالمجهر التشريحي(.)10x

أدت معاملة البالغات بالتراكيز الك رية

قلة حركتها بسبف بزو القيو الك رية من قواعد

اوجنح ة والصدر ،وأظهر الكح

المجهري للحةرات المصابة والميتة

غزو القيو الك رية لمنا ق الرأس والصدر والب ن ولوحفها وبتفدم
الوقت تغ ت جميا أجزام جسم الحةرة بالقيو

الك رية البيضام

المصكرة اللون وقد لوحظ بعد مرور  24ساعة من تغ ية جسم الحةرة
بالقيو الك رية البيضام تحوو جسم البالغة ل اللون اوقضر ،وعند
للئ فهن جسم الحةرة الميتة أصب هيكن قارجيا مجوفا من الداقو
وبدت الحةرة بةكو كتلة قضرام التا ها عبارة عن تجما القيو
الك رية بعد

نقها مولدات اابوا الحاوية عل اابوا لتبدأ برصابة

شكل ( )5تحول جسم البال ة الى اللون االخضر بعد مرور  24ساعة على

حةرات سليمة ،كما فا الةكو (  3و  4و . )5

ت طية جسمها بالخيوط البيضاء للفطر  M.anisopliaeوة التكبير
بالمجهر التشريحي(.)10x
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القني تتا الك ري تتة تت تتور داق تتو أجس تتام الحةت ترات بع تتد اقتراقه تتا لج تتدار

بالغتتات بعتتو

( متتن أن تع تري12) وهتتلد النتتتالد تتكتتق متتا متتا لك ترد

 ويؤدي ت ور الك تر داقتو الستالو الجستما للحةترة لت تع يتو،الجسم

 متتن اب توا الك تتر1 × 106  ل ت التركيتتزAnopheles stephensi

 بعتتدها،جهتتاز المناعتتة ومتتن ثتتم غتتزو جميتتا اونستتجة واوحةتتام الداقليتتة

الجافتتة أع تتت نستتبة قتتتو أظهتترت فرقتتا معنويتتا باستتتمرار متتدة التع تري

الق تتارجا

تقت تترق القي تتو الك ري تتة ج تتدار الجس تتم وتب تتز علت ت الست ت

 ستتاعة وازدادت هتتلد24 لمتتدة

.اسيما اوجنحة واورجو مما يؤدي ل اعاقة الحركة وال يران

لمدة ثمانية أيتام ولكتر أيضتا أن

 عنتتد التع تري%40 فكانتتت نس تبة الفتتتو
 عند التعري%96 النسبة لتصو ل
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Abstract
Efficacy of concentrations of Metarhizium anisopliae were evaluated against eggs, larval instar, pupae and
adults of house fly Musca domestica under laboratory conditions , the results showed that all insect stages
were sensitive to the fungal concentrations 2.3×106,2.3×107,2.3×108 conidia\ml .
Treating eggs with 2.3 × 108 conidia/ml caused reduction its hatching percentage up to 66.64 and treating first,
second and third instar larvae by direct spraying and food spraying led to increase percentage mortalities up to
26.66, 18.14 and 51.66 respectively, various malformations were depicted.
Treating house fly pupae with 2.3 × 107 conidia/ml of Metarhizium anisopliae had an average of 83.33%
mortality.
Adult stage showed high sensitivity against fungal conidia, mortality percentages were directly propotional with
the concentration used, after 8 days of exposure mortality percentages were 72.50, 82.50 and 92.50% when adult
house fly treated with 2.3 × 106 , 2.3 × 107 and 2.3 × 108 respectively .
Key word: Biological control, Musca domestica, Fungal concentration
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