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 الملخص
 Glyphosate ،Paraquatهدددددددددددددددددددددددددددددددفت الدراسددددددددددددددددددددددددددددددة للتحددددددددددددددددددددددددددددددر  عددددددددددددددددددددددددددددددن قدددددددددددددددددددددددددددددددرة مبيدددددددددددددددددددددددددددددددات ا د ددددددددددددددددددددددددددددددال 

، وجرى مبدئيًا تحديد التركيز المثدبط A.amstelodami الفطر على حث الطفرة النقطية في كونيدات Haloxyfop-p-methylو 
 ( g/mlμ4800, 3840, 2880)ت سدامة مدن كدل مبيدد، وهدتر التراكيدز كاندالاالدندى لكدل مبيدد ومدن ثدم ا تيدرت ثاثدة تراكيدز تحدت 

-Haloxyfop-pمددن (  g/mlμ21.6, 10.8, 4.32)و  Paraquatمددن (  g/mlμ400, 280, 200)و  Glyphosateمددن 

methyl ، واسددت دمت ثدداث معددامات م تلفددة لحددث الطفددرة النقطيددة وهددي المعاملددة المسددبقة ومعاملددة الت ددمين فددي الطبدد  ومعاملددة
الحساسة لهتر المادة. وفي الوقت الت  لم  A1المقاومة لازاكوانين في السالة البرية  azgAالطفرة النمو الوسيط وتلك للبحث عن 

أعطى نتيجة  ير قطعية إت لم يظهر تأثيرًا مطفرًا بطريقتدي المعاملدة  Paraquatتأثيرًا تطفيريًا فإن المبيد  Glyphosateيظهر فيه 
 فقددد ،Haloxyfop-p-methyl . أمددابطريقددة الت ددمين فددي الطبدد طفددرات معنويددًا  فددا الفددي الطبدد  لكندده  لنمددو الوسدديطالمسددبقة وا

 .رتينيا  أعطى نتيجة موجبة بطريقة النمو الوسيط فيما أعطى نتيجة سالبة بالطريقتين 
 

 ، الطفرة النقطية.Glyphosate ،Paraquat ،Haloxyfop-p-methyl مبيدات اد ال، الكلمات الدالة:
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

The Mutagenicity of the Herbicides Glyphosate and Paraquat and Haloxyfop-p-

methyl in Conidia of the Fungus Aspergillus amstelodami 
 

ABSTRACT 

The study was aimed to investigating the ability of the herbicides Glyphosate, Paraquat and 

Haloxyfop-p-methyl to induce point mutation in conidia of the fungus Aspergillus amstelodami. 

The minimal inhibitory concentrations for the herbicides were determined and three sublethal 

concentrations of each herbicide was tested. They were (2880, 3840, 4800 μg/ml) for Glyphosate; 

(200, 280, 400 μg/ml) for Paraquat; and (4.32, 10.8, 21.6μg/ml) for Haloxyfop-p-methyl. Three 

protocols; pretreatment, plate incorporation and growth- mediated were used to select mutation 

resistant to 8-azaguanine (azgA) in the sensitive wild type strain A1. Glyphosate was negative in 

this respect and in all three protocol of mutagenesis. Paraquat, on the other hand, gave inconclusive 

results, where it was negative in the pretreatment and the growth-mediated methods, but it reduced 

the mutant frequency in the plate incorporation method. Haloxyfob-p-methyl, gave positive results 

in the growth mediated method and negative results in the other two protocols. 
 

Keywords: Herbicide, Glyphosate, Paraquat, Haloxyfop-p-methyl, point mutation. 
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 المقدمة
مبيدات اآلفات است دامًا على مستوى العدالم بهددف زيدادة اانتداز الزراعدي، ولكدن عندد  أصنافتعد مبيدات ا د ال من أكثر 

علدى الكائندات  تؤثر بصورة مباشرة أو  ير مباشدرة است دامها بأسلوب  ير  ا ع للسيطرة فإنها تسبب تأثيرات جانبية  ير متوقعة
  يدددددددددددددددددددددددر المقصدددددددددددددددددددددددودة المتواجددددددددددددددددددددددددة فدددددددددددددددددددددددي النظدددددددددددددددددددددددام البيئدددددددددددددددددددددددي نفسددددددددددددددددددددددده أو فدددددددددددددددددددددددي أنظمدددددددددددددددددددددددة بيئيدددددددددددددددددددددددة أ دددددددددددددددددددددددرى

 ,.Kortekamp, 2011; Zabaloy et alوالريدا  والميدار والحراثدة و يرهدا. ) ا مطداروالتي تصل إليهدا هدتر المبيددات عدن طريد  

2011.) 
عن تأثيرها على ا حياء بصدورة عامدة وعلدى اانسدان بصدورة  بوافر البحثمياويات البيئية فقد حظيت ونظرًا لسعة انتشار الكي

 اصة، وتعد التأثيرات الوراثية وبالتات التأثيرات المطفرة هي ا  طر، وتلدك لتدأ ر اكتشدافها، إت ال تظهدر إال فدي ا جيدال الاحقدة 
( Macrolesionف عنهدددا، وهدددتر التدددأثيرات ممكدددن ان تكدددون كبيدددرة الحجدددم )وصدددعوبة أو اسدددتحالة معالجدددة الدددبعا منهدددا حدددين الكشددد

من الكروموسوم أو كروموسومًا بأكملده أو حتدى مجموعدة كروموسدومية كاملدة، أو يكدون  اً وتشمل تغيرات وراثية كبيرة كأن تكون جزء
زوز واحددد مددن القواعددد، ويطلدد  علددى ( إت تت ددمن جينددًا واحدددًا أو جددزًء مددن جددين أو مجددرد Microlesionالتددأثير صددغير الحجددم )

( التددي تددؤد  إلددى sublethalالعوامددل المت صصددة باحددداث تددأثيرات جينيددة فددي الكائنددات الحيددة عنددد مسددتوى التعددرا تحددت السددام )
 ( وهددددددددددددددددددددددددتر العوامددددددددددددددددددددددددلGenotoxicظهددددددددددددددددددددددددور  صددددددددددددددددددددددددائص وراثيددددددددددددددددددددددددة مغددددددددددددددددددددددددايرة بددددددددددددددددددددددددالمواد المسددددددددددددددددددددددددممة للجددددددددددددددددددددددددين )

 النوويددددددددددددددددددددة تفاعددددددددددددددددددددل بسددددددددددددددددددددرعة مددددددددددددددددددددع ا حمدددددددددددددددددددداات أنقددددددددددددددددددددد تكددددددددددددددددددددون فيزياويددددددددددددددددددددة أو كيمياويددددددددددددددددددددة والتددددددددددددددددددددي يمكددددددددددددددددددددن 
(Brusick, 1980, 1982.) 

فددي سددبعينات القددرن الما ددي والددت  يعتمددد علددى اسددت دام بكتريددا  Bruse Amesالددت  طددورر الباحددث  Amesيعددد ا تبددار 
Salmonella  عامدة )اال تبارات انتشارًا للتحر  عن التأثيرات التطفيرية والمسرطنة للمدواد الكيمياويدة بصدورة  أوسعمنPrescott 

et al., 2005 كما أن نظام الفطر ،)Aspergillus   الواسعة االست دام للدراسات الوراثيدة للمدواد الكيمياويدة  ا نظمةيعد كتلك من
 .(Kafer et al., 1986) والت  يعكس التأثيرات الوراثية لهتر المواد على اانسان كونه كائنًا مجهريًا حقيقي النواة

وهو جهاز ،  ير انتقائي، يست دم بعدد اانبدات  organophosphorusهو مبيد أد ال من مجموعة  Glyphosateفالمبيد 
هدددو تثبددديط صدددنع  ، وآليدددة تدددأثيرر الرئيسدددةت البدددرد  وا د دددال عري دددة االورا للسددديطرة علدددى الحشدددائ  الحوليدددة وثنائيدددة الحدددول ونبدددا

 Paraquatامدا  Shikimic acid (Kortekamp, 2011; Moreno et al., 2013.)ا حمداا ا مينيدة ا روماتيدة فدي مسدار 
يسددت دم بصددورة واسددعة علددى نطددا  العددالم، وهددو يعمددل بالمامسددة،  يددر انتقددائي، سددريع المفعددول،  bipyridiumفهددو مددن مجموعددة 

 مدددددددددددددددددددددددددددددن ا د دددددددددددددددددددددددددددددال، وآليدددددددددددددددددددددددددددددة تدددددددددددددددددددددددددددددأثيرر ا سددددددددددددددددددددددددددددداسيسدددددددددددددددددددددددددددددت دم للسددددددددددددددددددددددددددددديطرة علدددددددددددددددددددددددددددددى مددددددددددددددددددددددددددددددى واسدددددددددددددددددددددددددددددع 
 كسدددددددددددددددجين الحدددددددددددددددرة التدددددددددددددددي تدددددددددددددددؤثرعدددددددددددددددن تكوينددددددددددددددده جدددددددددددددددتور االو  هدددددددددددددددو تثبيطددددددددددددددده لعمليدددددددددددددددة التركيدددددددددددددددب ال دددددددددددددددوئي ف ددددددددددددددداً 

 يددددددددددددددددددددة والتدددددددددددددددددددي قدددددددددددددددددددد تددددددددددددددددددددؤد  إلدددددددددددددددددددى مدددددددددددددددددددوت ال ليددددددددددددددددددددةعلدددددددددددددددددددى ا  شدددددددددددددددددددية ال لويددددددددددددددددددددة والمكوندددددددددددددددددددات ا  دددددددددددددددددددرى ل ل
(He et al., 2012; Banaee et al., 2013.)  أمددددداHaloxyfop-p-methyl   فهدددددو مدددددن مجموعدددددة

Aryloxyphenoxypropionates ( واالسم الشائع لهاfop)تقائي، يست دم بعد اانبات للسيطرة على الحشدائ  ، وهو جهاز ، ان
 deوآلية تأثيرر الرئيسة هو تثبيط البناء الحيو  لألحماا الدهنية في مسار  الحول في المحاصيل عري ة ا ورا ،الحولية وثنائية 

novo (EFSA, 2009; Banas et al., 2012). 
مدن مبيددات ا د دال الثاثدة علدى حدث طفدرات نقطيدة مقاومدة للعقدار ال تبار قدرة التراكيز تحت السامة يهدف البحث الحالي 

 .A.amstelodamiفي كونيدات الفطر  azaguanine-8السام 
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 العملالمواد وطرائق 
 كائن االختبار

 wA1تات الدددنمط الجيندددي  A.amstelodamiالبي ددداء الكونيددددات مدددن الفطدددر  A1اسدددتعملت فدددي الدراسدددة الحاليدددة السدددالة 
(Caten, 1979.) 

 األوساط الرزعية وظروف النمو
(، إت اسددت دم وسددطان زرعيددان أساسدديان همددا الوسددط Caten, 1979إن ا وسدداط الزرعيددة وظددروف النمددو هددي كمددا وصددفها )

يمكدن ، و Malt extract-salt Medium( MTSملد  الطعدام ) -ووسدط مسدت لص الشدعير Minimal medium (M)ا دندى 
مدل مدن الوسدط  100مدل لكدل  5( بواقدع Complete supplement; C) لدول اا دافة الكاملدةبإ دافة مح نيالوسدط نإ نداء هدتي

 ولغرا الحصول على مستعمرات منفردة ومحددة النمو فقد أ يف المل ، CMTSو  CM ينالزرعي وبتلك نحصل على الوسط
(D )Sodium deoxycholate  نامايكرو رام/ مل من الوسط الزرعي ليصب  الوسط 400بتركيز CMD  وCMTSD. 

  8-Azaguanine( AZGالمحلول الخزين لنظير الكوانين )
( في أقل كمية AZG رام من ) 0.25مايكرو رام لكل مل وتلك بإتابة  2500ح ر محلول  زين منه بتركيز نهائي مقدارر 

 Hoffmann and) مددل مدداء مقطددر 100( ثددم يكمددل الحجددم إلددى N NaOH 1ممكنددة مددن محلددول هيدروكسدديد الصددوديوم )

Malling, 1974.عقم المحلول وحفظ في الثاجة لحين االست دام .) 
 مصدر اإلشعاع

( الددت  جهزتدده NOP 189 Scottish Scienceمددن نددول ) UVمصددر ااشددعال المسددت دم فدي هددتر الدراسددة هددو مصدبا  
للحصدددول علدددى ا شدددعة فدددو  ندددانوميتر  253.7( اانكليزيدددة والدددت  يطلددد  أشدددعة  البيتهدددا بطدددول مدددوجي Philip Harrisشدددركة )

 (.UVCالبنفسجية قصيرة الموجة )
 المبيدات
 Glyphosateالمبيد أواًل: 

السويسدرية/ والحداو  علدى  Monsantoالمجهز بهيئة مركز قابل للتوبان في المداء مدن شدركة  Glyphosateاستعمل المبيد 
% )وزن/حجدم(، واسدت دمت 48( بتركيدز isopropylamine saltفدي صدورة ملد  ايزوبروبيدل أمدين ) Glyphosateالمادة الفعالدة 

 التراكيز مباشرة من دون تح ير محلول  زين، ومن دون تعقيم.
 Paraquatالمبيد ثانيًا: 

 Syngentaمدن شدركة  Emulsifiable concentrate( ECمجهدز بهيئدة مركدزات مسدتحلبة )ال Paraquatاسدتعمل المبيدد 
 0.1ر محلددول  ددزين مندده بتركيددز ح دد م/لتددر.  200، بتركيددز paraquat dichlorideة السويسددرية، والحدداو  علددى المددادة الفعالدد

 مل ماء مقطر معقم. 10مل من المبيد إلى  1وتلك بإ افة 
   Haloxyfop-p-Methyl المبيد ثالثًا: 

و  والحددا الصددينية Lizzagroمددن شددركة  (ECمجهددز بهيئددة مركددزات مسددتحلبة )ال Haloxyfop-p-Methylاسددتعمل المبيددد 
وتلددددك  0.01ر محلددددول  ددددزين مندددده بتركيددددز ح دددد، )وزن/ حجددددم( %10.8بتركيددددز  Haloxyfop-p-Methylعلددددى المددددادة الفعالددددة 

 مل ماء مقطر معقم. 100مل من المبيد إلى  1بإ افة 
 Minimum Inhibitory Concentration (MIC)                                  تحديد التركيز المثبط األدنى

عمل عدد من الو زات من ب( وتلك Point inculationفي الفطر هي طريقة الو ز ) MICط الطر  المتبعة لقياس من أبس
ز متصددداعدة مدددن المبيدددد قيدددد + تراكيدددMوكدددتلك علدددى وسدددط  ،ال دددالي مدددن أ  إ دددافة )عيندددة السددديطرة( Mعلدددى وسدددط  A1السدددالة 
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+ المبيددد ومقارنتهددا Mأقطددار المسددتعمرات الناميددة علددى وسددط  متوسددط أيددام بعدددها جددرى قيدداس 4ثددم ح ددنت ا طبددا  لمدددة  الدراسددة،
 ت النسبة المئوية للتثبيط كما يلي:بفقط، وحس Mأقطار المستعمرات النامية على وسط متوسط ب

 النسبة المئوية للتثبيط= 

 تحضير العالق الكونيدي
، والعدال  الكونيدد  CMTSأيام ناميدة علدى وسدط  3بعمر  ُح ر العال  الكونيد  من مرز كونيد  كثيف لمزارل فطرية فتية

10 ير الم فف )الت فيف 
 (.Dhahi, 1978; Caten, 1979( يمكن استعماله اجراء سلسلة من الت افيف العشرية )0

 عزل الطافرات وحساب تكرارها 
وبتركيدز نهدائي مدن العقدار  8-Azaguanine( AZG) في دراستنا استعملنا نظام البحث عن الطافرات المقاومة للعقار السدام

 10فدي حددود التركيدز  A.amstelodamiمايكرو رام/مل من الوسدط الزرعدي إت وجدد أن هدتا العقدار يكدون سدامًا للفطدر  25مقدارر 
 (.Dhahi, 1978 ; Caten, 1979مايكرو رام/مل من الوسط )

10( بالعال  الكونيد  MD+AZGإت تم تلقي  أطبا  من )
ل لكل طب  لحساب عدد الطافرات المقاومة وفي م 0.1وبواقع  0

10بالعددال   MDأطبددا  العدددد نفسدده مددن والوقددت نفسدده لقدد  
وقددد ر حجددم العشدديرة مددل لكددل طبدد  لحسدداب العدددد الحددي،  0.1وبواقددع  4-

 ( كما يلي:Expected populationالمتوقعة )
 فمقلوب الت في ×MDحجم العشيرة المتوقعة = عدد المستعمرات على أطبا  

 أما حساب تكرار الطافرات المقاومة سواء التلقائية أو المستحثة فكما يلي:

 
 سب متوسط تكرار الطافرات.كررت العملية ثاث مرات وحُ 

 

 دراسة التأثير التطفيري للمبيدات
ريقددة الت ددمين جددرى اعتمدداد ثدداث طرائدد  لدراسددة التددأثير التطفيددر  للمبيدددات قيددد الدراسددة وهددي: طريقددة المعاملددة المسددبقة، وط

ت دراسدة ثاثدة تراكيدز تحدت سدامة (. إت جدر Brusick, 1980; Baburdi and Politi, 1989) بدالطب ، وطريقدة النمدو الوسديط.
 Pretreatmentففدددي طريقدددة المعاملدددة المسدددبقة ) مدددن كدددل مبيدددد باالعتمددداد علدددى نتدددائم تحديدددد التركيدددز المثدددبط ا دندددى لكدددل مبيدددد.

method  10الكونيد  ( جرت معاملة العال
مدل مدن هدتا  0.1بالتراكيز تحت السامة الثاثة من كل مبيد لمدة ساعة بعددها نشدر  0

التلقائيددة والمسددتحثة  AZG( وبعددد التح ددين ُحسددب تكددرار الطددافرات المقاومددة للددد MD+AZGأطبددا  ) كددل طبدد  مددن العددال  علددى
10مددل مددن العددال   0.1 ( ُنشددرPlate incorporationأمددا فددي طريقددة الت ددمين بددالطب  ) .بالمبيددد

كددل طبدد  مددن  علددى مباشددرة  0
التلقائيدة والمسدتحثة بالمبيدد.  AZGوبعد التح دين ُحسدب تكدرار الطدافرات المقاومدة للدد  قيد الدراسة( المبيد+ MD +AZG)أطبا  

10من العال   0.1( ُنشر Growth-mediated methodأما في طريقة النمو الوسيط )
كدتلك علدى و + المبيدد،  Mعلى أطبدا   0

مددل مددن  0.1والمسددتحثة بالمبيددد ُنشددر  AZG، ولحسدداب تكددرار الطددافرات المقاومددة للددد لوحدددها، وح ددنت لمدددة أربعددة أيددام Mأطبددا  
10العددال  

 AZG( ولحسدداب تكددرار الطددافرات التلقائيددة المقاومددة للددد MD+AZG+ المبيددد علددى أطبددا  )Mالمح ددر مددن أطبددا   0
10مل من العال   0.1ُنشر 

 0.1كانت تجر  عملية تلقدي   ( وفي كل معاملةMD+AZGعلى أطبا  ) Mر من أطبا  المح  0
10مل من العال  

أمدا عيندة السديطرة الموجبدة فكدان ا لحسداب العددد الحدي مدن الكونيددات. لوحدده MDأطبدا   كل طب  من على 4-
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10عددن طريدد  تعددريا العددال  الكونيددد  
لل ايددا الحيددة وجددرى التعددريا كمددا  والتددي تكددون مطفددرة UVC يددر المعامددل إلددى أشددعة  0

قابلدة للطفدور عندد  A1يجة واحدة لعينة السيطرة الموجبة، وهتر فقط للتأكد من أن سدالة (، وأعتمد على نت1990جاء في )الجاف، 
 .UVتعري ها لمطفر معلوم وهو هنا أشعة 

 التحليل اإلحصائي
، إت جرت مقارنة تكدرار الطدافرات المقاومدة t(2+2)ربع درجات حرية   (t)التحليل ااحصائي للنتائم باستعمال اال تبار  أجر 

t(2+2)التلقائيددة، ومقارنددة قدديم  AZGالمسددتحثة بالمبيددد مددع متوسددط تكددرار الطددافرات المقاومددة للددد  AZGللددد 
مددع قيمتهددا الجدوليددة للعدددد  

 (.Steel and Torrie, 1980نفسه من درجات الحرية لماحظة مدى معنوية الفر  بينها )
 

 النتائج والمناقشة
إت تراوحددت نسددبة  Glyphosateمددن الفطددر بفعددل مبيددد ا د ددال  A1( النسددبة المئويددة لتثبدديط نمددو السددالة 1يبددين الجدددول )

 (.μg/ml 14400% للتركيز )100( و μg/ml 1920% للتركيز )16التثبيط بين 
 

ــى وســط  A.amstelodamiمــن الفطــر  A1: قطــر المســتعمرات )ســم( للســ لة 1الجــدول  ــة عل ــز  Mالنامي ــى تراكي الحــاوي عل
 Glyphosateمختلفة من مبيد األدغال 

 

 Glyphosateتركيز المبيد 
g/mlμ 

 متوسط القطر
 النسبة المئوية للتثبيط )سم(

0.0 1.86 0 

1920 1.56 16 

2880 1.36 27 
3840 0.9 52 
4800 0.73 62 
9600 0.53 71 
14400 0 100 

 

% 13والتي تراوحت بدين  Paraquatمن الفطر بفعل مبيد ا د ال  A1( النسبة المئوية لتثبيط السالة 2الجدول )يبين يما ف
 (.μg/ml 2200% للتركيز )100( و μg/ml 200للتركيز )

 

ــى وســط  A.amstelodamiمــن الفطــر  A1: قطــر المســتعمرات )ســم( للســ لة 2الجــدول  ــة عل ــز الحــاو  Mالنامي ــى تراكي ي عل
 Paraquatمختلفة من مبيد األدغال 

 

 Paraquatتركيز المبيد 
g/mlμ 

 متوسط القطر
 النسبة المئوية للتثبيط )سم(

0.0 1.76 0 

200 1.53 13 

280 1.2 32 
400 1.03 41 
700 0.76 57 
1200 0.7 60 



 هناء رم ان عبدالكريم و ساهي جواد  احي
 

 

259 

2000 0.13 93 
2200 0 100 

والتدي تراوحدت  Haloxyfop-p-methylمبيدد المدن الفطدر بفعدل  A1بديط نمدو السدالة ( النسدبة المئويدة لتث3الجددول )ويبين 
 (.μg/ml 200للتركيز ) %100( و μg/ml 2.16% للتركيز )21بين 

 

ــى وســط  A.amstelodamiمــن الفطــر  A1: قطــر المســتعمرات )ســم( للســ لة 3الجــدول  ــة عل ــز  Mالنامي ــى تراكي الحــاوي عل
  Haloxyfop-p-methyl مختلفة من مبيد األدغال

 

 Haloxyfop-p-methylتركيز المبيد 
g/mlμ 

 متوسط القطر
 )سم(

 النسبة المئوية للتثبيط

0.0 1.87 0 

2.16 1.48 21 

4.32 1.4 25 
10.8 1.27 32 
21.6 0.78 58 
43.2 0.73 61 
108 0.55 70 
200 0 100 

 
   Pretreatment method القدرة التطفيرية للمبيدات بطريقة المعاملة المسبقة

بالنسدبة  المحسدوبة t(4)( تكدرار الطدافرات ومتوسدطاتها م دافًا إليهدا أو مطروحدًا منهدا ال طدأ القياسدي، وقديم 4الجدول )يبين 
 .Glyphosateللمبيد 

 

10لتكــــــــــــرار الطــــــــــــافرات ) tباســــــــــــتخدام اختبـــــــــــــار  اإلحصــــــــــــائية: المقارنــــــــــــة 4الجــــــــــــدول 
-6

xر( المقاومــــــــــــة للعقـــــــــــــا 
 8-azaguanine  بــين كونيــدات الســ لةA1 مــن الفطــرA.amstelodami  المعرضــة لتراكيــز مختلفــة مــن مبيــد

 UVCبطريقة المعاملة المسبقة مقارنة بمثي تها غير المعاملة وتلك المعاملة بأشعة  Glyphosateاألدغال 
 Glyphosateتركيز المبيد 

g/mlμ 
 الخطأ القياسي( ±)المتوسط 

10
-6

 x 
 المحسوبة  t(4)قيمة 

0 1.06±0.36 - 

2880 1.77±0.44 1.19 

3840 1.54±0.36 0.94 

4800 1.63±0.37 1.1 
UVC 51.23±10.60 - 

 

% تبين عدم وجود 0.5الجدولية عند مستوى احتمالية  t(4)المحسوبة مع قيمة  t(4)وعند إجراء التحليل ااحصائي بمقارنة قيم 
حسددوبة للتراكيددز الددثاث مددن المبيددد، والشدديء نفسدده يقددال بعدددم وجددود الم t(4)كبددر مددن قيمددة الجدوليددة أ t(4)فددرو  معنويددة. إت إن قيمددة 

، إت كاندت قديم (6)الجددول Haloxyfop-p-methyl( و 5 )الجددول Paraquatتأثير تطفير  بهتر الطريقة مدن المعاملدة للمبيددين 
t(4) المحسوبة كلها  ير معنوية. 
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10لتكــرار الطــافرات ) tســتخدام اختبــار : المقارنــة االحصــائية با5الجــدول 

-6
x 8( المقاومــة للعقــار-azaguanine  بــين كونيــدات

بطريقة المعاملـة   Paraquatالمعرضة لتراكيز مختلفة من مبيد األدغال A.amstelodamiمن الفطر  A1الس لة 
 UVCالمسبقة مقارنة بمثي تها غير المعاملة وتلك المعاملة بأشعة 

 

 Paraquatتركيز المبيد 
g/mlμ 

 الخطأ القياسي( ±)المتوسط 

10
-6

 x  قيمةt(4) المحسوبة 

0 1.56±0.20 - 

200 2.13±0.31 1.54 

280 2.11±0.45 1.12 
400 2.65±1.06 1.01 

UVC 51.23±10.60 - 

 
10لتكــرار الطــافرات ) tباســتخدام اختبــار  اإلحصــائية: المقارنــة 6الجــدول 

-6
x 8( المقاومــة للعقــار-azaguanine  بــين كونيــدات

 Haloxyfop-p-methylالمعرضــة لتراكيــز مختلفــة مــن مبيــد األدغــال  A.amstelodamiمــن الفطــر A1الســ لة 
 UVCبطريقة المعاملة المسبقة مقارنة بمثي تها غير المعاملة وتلك المعاملة بأشعة 

 Haloxyfop-p-methylتركيز المبيد 
g/mlμ 

 الخطأ القياسي( ±)المتوسط 
10

-6
 x 

 المحسوبة  t(4)قيمة 

0 0.78±0.28 - 

4.32 1.12±0.32 0.79 

10.8 1.33±0.43 1.08 
21.6 1.43±0.22 1.81 
UVC 51.23±10.60 - 

 

 Plate incorporation method         القدرة التطفيرية للمبيدات بطريقة التضمين بالطبق
رار الطدافرات ومتوسددطاتها م دافًا إليهدا أو مطروحددًا منهدا ال طدأ القياسددي، ( تكد7يبدين الجدددول ) Glyphosateبالنسدبة للمبيدد 

 المحسوبة. t(4)وقيم 
 

ــار 7الجــدول  10لتكــرار الطــافرات ) t: المقارنــة االحصــائية باســتخدام اختب
-6

xــار ــدات  azaguanine-8( المقاومــة للعق بــين كوني
بطريقــة  Glyphosateالمعرضــة لتراكيــز مختلفــة مــن مبيــد األدغــال  A.amstelodami مــن الفطــر A1الســ لة 

 UVCالتضمين بالطبق مقارنة بمثي تها غير المعاملة وتلك المعاملة بأشعة 
 

 Glyphosateتركيز المبيد 
g/mlμ 

 الخطأ القياسي( ±)المتوسط 

10
-6

 x  قيمةt(4)  المحسوبة 

0 1.06±0.36 - 
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2880 0.98±0.25 0.18 

3840 0.89±0.27 0.38 
4800 0.85±0.20 0.51 
UVC 51.23±10.60 - 

( عندددد مسدددتوى 2.78الجدوليدددة البالغدددة ) t(4)المحسدددوبة مدددع قيمدددة  t(4)للنتدددائم بمقارندددة قددديم  ااحصدددائيالتحليدددل  إجدددراءوعندددد 
 للتراكيز الثاث من المبيد.المحسوبة  t(4)الجدولية أكبر من قيمة  t(4)% لوحظ عدم وجود فرو  معنوية إت إن قيمة 5احتمالية 

( تكرار الطافرات ومتوسطاتها م افًا إليها أو مطروحًا منها ال طأ القياسي 8فيبين الجدول ) Paraquatأما بالنسبة للمبيد 
 المحسوبة. t(4)وقيم 

 

10لتكــرار الطــافرات ) t: المقارنــة االحصــائية باســتخدام اختبــار 8الجــدول 
-6

x 8( المقاومــة للعقــار-azaguanine  بــين كونيــدات
بطريقـة التضـمين   Paraquatالمعرضـة لتراكيـز مختلفـة مـن مبيـد األدغـال A.amstelodamiللفطـر  A1السـ لة 

 UVCبالطبق مقارنة بمثي تها غير المعاملة وتلك المعاملة بأشعة 
 Paraquatتركيز المبيد 

g/ mlμ 
 الخطأ القياسي( ±)المتوسط 

10
-6

 x 
 المحسوبة  t(4)قيمة 

0 1.56±0.20 - 

200 1.19±0.12 1.61 

280 1.03±0.17 2.04 
400 0.71±0.08 *

3.86
 

UVC 51.23±10.60 - 
 .)ت تلف معنويًا عن المعاملة صفر )بدون مبيد 
 

% 5( عندد مسدتوى احتماليدة 2.78الجدوليدة البالغدة ) t(4)المحسدوبة مدع قيمدة  t(4)بمقارندة قديم  ااحصدائيالتحليل  إجراءوعند 
المحسدوبة،  t(4)الجدوليدة أكبدر مدن قيمدة  t(4)مدايكرو رام/ مدل( إت إن قيمدة  280و  200لوحظ عدم وجود فرو  معنوية للتركيدزين )

 t(4)( أكبددر مددن قيمددة 3.86المحسددوبة ) t(4)مددايكرو رام/ مددل فكددان هندداك فددر  معنددو  إت كانددت قيمددة  400أمددا التركيددز ا  يددر وهددو 
10×1.56ير المبيددد هددو نحددو  فددا تكددرار الطددافرات ولدديس زيادتهددا، مددن  يددر ان اتجددار تددأث الجدوليددة.

مددن المعاملددة صددفر إلددى  6-
0.71×10

 وهتر مشاهدة تسترعي االهتمام. 6-
( تكددرار الطددافرات ومتوسددطاتها م ددافًا إليهددا أو مطروحددًا منهددا 9فيبددين الجدددول ) Haloxyfop-p-methyبالنسددبة للمبيددد  أمددا

 المحسوبة. t(4)ال طأ القياسي، وقيم 
 

10لتكـرار الطـافرات ) tالمقارنـة االحصـائية باسـتخدام اختبـار  : 9الجـدول 
-6

x8( المقاومـة للعقـار-azaguanine   بـين كونيـدات
 Haloxyfop-p-methylالمعرضة لتراكيـز مختلفـة مـن مبيـد األدغـال  A.amstelodami للفطر A1الس لة 

 UVCالمعاملة وتلك المعاملة بأشعة بطريقة التضمين بالطبق مقارنة بمثي تها غير 

 Haloxyfop-p-methylتركيز المبيد 
g/mlμ 

 الخطأ القياسي(±)المتوسط 

10
-6

 x  قيمةt(4)  المحسوبة 

0 0.78±0.28 - 

4.32 0.68±0.25 0.26 
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10.8 0.68±0.22 0.27 
21.6 0.50±0.16 2.8 
UVC 51.23±10.60 - 

 
( عندد مسدتوى احتماليدة 2.78الجدولية البالغة ) t(4)المحسوبة مع قيمة  t(4)تائم بمقارنة قيم وعند إجراء التحليل ااحصائي للن

 t(4)الجدوليدة أكبدر مدن قيمدة  t(4)مايكرو رام/مدل( حيدث كاندت قيمدة  10.8و  4.32وجود فرو  معنوية للتركيزين ) عدم % لوحظ5
( أكبدر مدن قيمدة 2.8المحسدوبة ) t(4)نداك فدر  معندو  إت كاندت قيمدة مايكرو رام/مل( فكان ه 21.6المحسوبة. أما التركيز ا  ير )

t(4)  دليًا على أن هتا المبيد تو تأثير تطفير . قًا طفيفًا جدًا وال يمكن عد رالجدولية  ير أن هتا فر 
 

 Growth-mediated method             القدرة التطفيرية للمبيدات بطريقة النمو الوسيط 
( تكرار الطافرات ومتوسطاتها م دافًا إليهدا أو مطروحدًا منهدا ال طدأ القياسدي، 10يبين الجدول ) Glyphosate بالنسبة للمبيد

 المحسوبة. t(4)وقيم 
 

10لتكرار الطافرات ) t: المقارنة االحصائية باستخدام اختبار 10الجدول 
-6

x 8( المقاومـة للعقـار-azaguanine كونيـدات  بـين
بطريقـة  Glyphosateالمعرضـة لتراكيـز مختلفـة مـن مبيـد األدغـال  A.amstelodamiمن الفطـر A1الس لة 

 UVCالنمو الوسيط مقارنة بمثي تها غير المعاملة وتلك المعاملة بأشعة 
 Glyphosateتركيز المبيد 

μg/ ml 
 الخطأ القياسي( ±)المتوسط 

10-6 x  قيمةt(4)  المحسوبة 

0 1.06±0.36 - 

2880 1.90±0.86 0.91 

3840 1.95±0.89 0.93 
4800 2.60±1.24 0.81 
UVC 51.23±10.60 - 

 

% 5( عندد مسدتوى احتماليدة 2.78الجدوليدة البالغدة ) t(4)المحسدوبة مدع قيمدة  t(4)وعند إجراء التحليل ااحصدائي بمقارندة قديم 
للتراكيدز الدثاث مدن المبيدد، والشدي نفسده يقدال حسدوبة الم t(4)الجدولية أكبر مدن قيمدة  t(4)تبين عدم وجود فرو  معنوية إت إن قيمة 

باتبدال هدتر الطريقدة إت ال فدرو  معنويدة مدن تكدرار الطدافرات بدين الكونيددات المعاملدة و يدر  Paraquatعن التأثير التطفيدر  للمبيدد 
 (.11المعالمة )جدول 

افًا إليهدا أو مطروحدًا منهدا ال طدأ القياسدي ( تكرار الطافرات ومتوسطاتها م 11فيبين الجدول ) Paraquatأما بالنسبة للمبيد 
 المحسوبة. t(4)وقيم 

 

10لتكـرار الطـافرات ) tالمقارنة االحصائية باستخدام اختبـار  : 11الجدول 
-6

x 8( المقاومـة للعقـار-azaguanine  بـين كونيـدات
بطريقـة النمـو   Paraquatالمعرضة لتراكيز مختلفة من مبيد األدغـال A.amstelodamiمن الفطر  A1الس لة 

 UVCالوسيط مقارنة بمثي تها غير المعاملة وتلك المعاملة بأشعة 
 Paraquatتركيز المبيد 

μg/ ml 
 الخطأ القياسي( ±)المتوسط 

10
-6

 x 
 المحسوبة  t(4)قيمة 

0 1.56±0.20 - 
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200 2.52±0.32 2.53 

280 1.5±0.36 0.15 
400 2.43±0.53 1.53 

UVC 51.23±10.60 - 
( تكدرار الطدافرات ومتوسدطاتها م دافًا إليهدا أو مطروحدًا منهدا 12فيبدين الجددول ) Haloxyfop-p-methyبالنسبة للمبيد  أما

 المحسوبة. t(4)ال طأ القياسي، وقيم 
 

10لتكـرار الطـافرات ) t: المقارنـة اإلحصـائية باسـتخدام اختبـار 12الجدول 
-6

x 8( المقاومـة للعقـار-azaguanine ات بـين كونيـد
 المعرضـــــــــــة لتراكيـــــــــــز مختلفـــــــــــة مـــــــــــن مبيـــــــــــد األدغـــــــــــال A.amstelodamiمـــــــــــن الفطـــــــــــر A1الســـــــــــ لة 

Haloxyfop-p-methyl  بطريقة النمو الوسيط مقارنة بمثي تها غير المعاملة وتلك المعاملة بأشعةUVC 

 Haloxyfop-p-methylتركيز المبيد 
μg/ ml 

 الخطأ القياسي( ±)المتوسط 

10
-6

 x  قيمةt(4)  وبةالمحس 

0 0.78±0.28 - 

4.32 2.33±0.27 3.97
* 

10.8 2.85±0.26 5.45
* 

21.6 3.50±0.37 5.93
* 

UVC 51.23±10.60 - 
 .)وجود فر  معنو  بين تكرار المعاملة وتكرار السيطرة السالبة )صفر 
 

( عندد مسدتوى احتماليدة 2.78ة البالغة )الجدولي t(4)المحسوبة مع قيمة  t(4)وعند إجراء التحليل ااحصائي للنتائم بمقارنة قيم 
 الجدولية. t(4)المحسوبة أكبر من قيمة  t(4)إت إن قيم  جود فر  معنو  كبير عند جميع التراكيز الثاثة الم تبرة،% لوحظ و 5

وبدالطر   A.amstelodamiمدن الفطدر  A1 يدر مطفدر للسدالة  Glyphosateومن نتائم التطفير السابقة يتبين أن المبيدد 
الدثاث للتطفيددر المعتمددة فددي هدتر الدراسددة وبكافددة التراكيدز المسددت دمة مدن المبيددد، وتتفد  هددتر النتددائم مدع نتددائم العديدد مددن البدداحثين 
 حدددددددددول دور هدددددددددتا المبيدددددددددد فدددددددددي إحدددددددددداث الطفدددددددددور باسدددددددددتعمال أنظمدددددددددة م تبريدددددددددة م تلفدددددددددة، إت تشدددددددددير نتدددددددددائم تجدددددددددارب البددددددددداحثين

(Li and Long, 1988; Kier et al.,1997إ ) لدى عددم حددوث الطفدور بفعدل هدتا المبيدد فدي ا تبدار الطفدرة الراجعدة فدي بكتريدا
 Chinese hamster( بوجددود أو عدددم وجددود التنشدديط ا ي ددي وكددتلك  يددر مطفددر فددي  ايددا مبدديا Amesالسددالمونيا )ا تبددار 

لبة أي ددًا فددي ا تبددار الطفددرة (، وقددد أعطددى هددتا المبيددد نتددائم سدداLi and Long, 1988بوجددود أو عدددم وجددود التنشدديط ا ي ددي )
 (.Gopalan and Njagi, 1981المتنحية المرتبطة بالجنس في تبابة الفاكهة )

مدددن الفطدددر  A1فدددإن نتدددائم التطفيدددر السدددابقة أظهدددرت بدددأن هدددتا المبيدددد  يدددر مطفدددر للسدددالة  Paraquatامددا بالنسدددبة للمبيدددد 
A.amstelodami فدي طريقدة الت دمين بدالطب   أمدافة التراكيز المست دمة من المبيدد، بطريقة المعاملة المسبقة والنمو الوسيط وبكا
( فكددان هندداك فددر  معنددو  بددين تكددرار μg/ml 400أمددا عنددد التركيددز )(  يددر مطفددرين. μg/ml 280 ,200) فوجددد أن التركيددزين

.  يدر ان هدتر (12هدا )الجددول الطافرات بوجود المبيد وعدم وجودر، إال  أن هتا الفر  يتجه نحو  فا تكرار الطدافرات ولديس زيادت
المشاهدة مشاهدة فردية والبد من تكرارها للتأكد منها وتلك  ن البحوث ا  درى تشدير إلدى أن هدتا المبيدد يزيدد مدن التدأثيرات الوراثيدة 

 ال  ف ها.
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مدددة م تبريدددة ( إلدددى اامكانيدددة التطفيريدددة لهدددتا المبيدددد باسدددت دام  مسدددة أنظ1993وجماعتددده ) Salamتشدددير نتدددائم الباحدددث إت 
وتبابدة الفاكهدة وال ايدا اللمفاويدة لننسدان بدأن للمبيدد نشداط تطفيدر  علدى  وال ميدرة، Vicia fabaو  Allium cepaم تلفدة وهدي 

 (. CAsوال ايا اللمفاوية لننسان ويسبب التشوهات الكروموسومية ) Vicia fabaو  Allium cepaالمستوى ال لو  في 
مطفدددر فدددي ال ايدددا اللمفاويدددة لننسدددان، وفدددي  ايدددا  PQاسدددتنتجت أن فقدددد FAO (2008 )قبدددل أمدددا التقدددارير المقدمدددة مدددن 

Chinese hamster .ولكنه  ير مطفر في  ايا كبد الجرتان وال ايا اللمفاوية للفئران 
فددددي  V79( للكشددددف عددددن الفعاليددددة السددددامة جينيددددًا لهددددتا المبيددددد علددددى ال ايددددا 1998وجماعتدددده ) Speitوفددددي دراسددددة للباحددددث 

Chinese hamster  باسدت دام ا تبدارComet  وCAs  اسدتنتجوا بأنده مدن  يدر الممكدن التحدر  عدن أ درار ا كسددة فدي قواعدد
DNA عد المعاملة بالمبيد وبتلك دل لواب ( بأن المبيد حفز التشوهات الكروموسوميةCAs ولكنه ال يحفز أ رارًا فدي )DNA،  إت لدم

 .V79 Chinese hamsterفي مزارل  ايا  HPRTإلى حدوث طفرة في جين  يؤد  
يكددون  Paraquat( والددت  يقددول فيدده بددأن المبيددد 1979) Haleyوربمددا جميددع هددتر النتددائم تتفدد  مددع التقريددر المقدددم مددن قبددل 

 اعتمادًا على ظروف التجربة. مطفرًا أو  ير مطفر  
مدددن الفطدددر  A1للسدددالة  بأنددده  يدددر مطفدددر  فدددأظهرت نتدددائم التطفيدددر السدددابقة  Haloxyfop-p-methylأمدددا بالنسدددبة للمبيدددد 

A.amstelodami  ،بطريقتي المعاملة المسدبقة والت دمين بدالطب  المعتمددة فدي هدتر الدراسدة وبكافدة التراكيدز المسدت دمة مدن المبيدد
رتدددة فددي بكتريددا فددي ا تبددار الطفددرة الم وتتفدد  هددتر النتددائم مددع نتددائم العديددد مددن البدداحثين بددأن هددتا المبيددد  يددر سددام جينيددًا أو مطفددر  

Salmonella ( بوجود أو عدم وجود التنشيط ا ي ي وكتلك ليس له تأثير  لو  سام في  ايا اللبائنMarrs, 2004; EFSA, 

فدي ا حمداا االمينيدة ولديس لده تدأثير أو تددا ل مدع ا حمداا النوويدة  acetateأن هتا المبيد يتدا ل مع  ويعود السبب(، 2009
(، ولكندده أعطددى تددأثيرًا تطفيريددًا موجبددًا فددي طريقددة النمددو الوسدديط وبكافددة Stoltenbery, 1988; Hoppe, 1989أو البروتينددات )

التراكيز المست دمة من المبيد وهتا ربما يدل على ان المبيد تأيا دا ل  ايا الفطر أثناء نمو الغزل الفطر  وانقسام ا نويدة علدى 
والحاو  على المبيد، وحصل تنشيط للمبيد بفعل انزيمات النمو ال  در  والدت  كدان  AZGوسط النمو ال الي من المادة االنتقائية 

له دور في زيادة أثرر التطفير  على كونيدات الفطر وبتلك ازدادت نسبة تكرار الطافرات وازدادت معنوية الفر  أو قدد يتحدول المبيدد 
 إلى مركبات وسطية أو نواتم نهائية جديدة قد تكون مطفرة.

وكتلك من تقارير الباحثين اآل درين  ما تقدم ومن النتائم المت اربة للتأثيرات الوراثية لهتر المبيدات في البحث الحاليمن كل 
نوصددي بالمزيددد مددن التقصددي عددن التددأثير الددوراثي بأشددكاله الم تلفددة ولدديس الطفددرة النقطيددة فقددط وكددتلك ربمددا باسددت دام أنظمددة تجريبيددة 

 وتلك  همية هتر المبيدات وانتشار استعماالتها في الميدان الزراعي.أ رى اكثر حساسية أو مائمة 
 العربية المصادر

، دراسدة Aspergillus amstelodami(. دراسة وراثية لمقاومة بعا م ادات المايتوز فدي الفطدر 1990الجاف، بهروز محمود )
 ماجستير، كلية العلوم، جامعة الموصل.

 المصادر األجنبية
Baburdi, N.; Politi, M.G. (1989). Different action of MMS and EMS in UV sensitive strain of 

Aspergillus nidulans. Mutat. Res., 217, 211-217. 

Banaee, M.; Davoodi, M.H.; Zoheiri, F. (2013). Histopathological changes induced by paraquat on 

some tissues of gourami fish (Trichogaster trichopterus). J. Open Veterinary, 3, 36-42. 

Banas, W.; Furmanek, T.; Banas, A. (2012). Effect of haloxyfop and cerulenin on de novo 

biosynthesis of lipids in roots of wheat and Maize. ACTA Biochemical Polonica., 59, 567-

573. 

Brusick, D. (1980). "Principles of Genetic Toxicology". Plenum Press, New York. 

Brusick, D. (1982). Valu Short-term mutagenicity in human population montoring. In: K.C. Bora ; 



 هناء رم ان عبدالكريم و ساهي جواد  احي
 

 

265 

G.R., Doughlas and F.R. Nestmann (eds.). Chemical Mutagenesis Progress. Eisvers 

biomedlial. Oxford. 

Caten, C.E. (1979). Genetical determination of conidial colour in Aspergillus heterocaryoticus and 

relationship of this species to Aspergillus amstelodami. Trans. Brit. Myco. Soci., 73, 47-

65. 

Dhahi, S.J. (1978). Genetic studies in Aspergillus amstelodami. Ph.D. Thesis, University of 

Birmingham, England. 

EFSA. (2009). Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active 

substance haloxyfop-p- (haloxyfop-R). EFSA. J., 7, 1348. 

FAO. (2008). FAO Specifications and Evaluations for Agricultural Pesticides. Paraquat dichloride           

1, 1’-dimethyl-4, 4’-bipyridinium dichloride. Food and Agriculture Organization of the 

UnitedNations,Rome.http://www.fao.org/ag/AGP/AGPP/Pesticid/Specs/docs/Pdf/new/par

aquat08.pdf. 

Gopalan, H.N.B.; Njagi, G.D.E. (1981). Mutagenicity  testing of pesticides: 111 Drosophila: 

Recessive sex-linked lethals. Genetics, 97, 44. 

Haley, T.J. (1979). Review of the toxicology of paraquat (1,l’-dimethyl-4,4’-bipyridinium chloride). 

Clin. Toxicol., 14, 1-46. 

He, X.; Wang, L.; Szklarz, G.; Bi, Y.; Ma, Q. (2012). Resveratrol inhibits paraquat-induced 

oxidative stress and fibrogenic response by activating the nuclear factor erythroid 2-related 

factor 2 pathway. J. Pharmacol. Exp. Therapeutics, 342, 81-90. 

Hoffmann, G.R.; Malling, H.V. (1974). Mutants of Neurospora crassa resistant to 8-azaguanine. J. 

Gen. Microbiol., 83, 319-326. 

Hoppe, H.H. (1989). Fatty acid biosynthesis  a target site of herbicide action: In P. Boger and G. 

Sandmann. (eds.). Targes site of herbicide action. CRC Press, Inc. Boca Raton. 

Kafer, E.; Scott, B.R.; Kappas, A. (1986). Systems and results of tests for chemical induction of 

mitotic malsegregation and aneuploidy in Aspergillus nidulans. Mutat. Res., 167, 9-34. 

Kier, L.D.; Stegeman, S.D.; Dudek, S.; McAdams, J.G.; Flowers, F.J.; Huffman, M.B.; Heydens, 

W.F. (1997). Genotoxicity studies of glyphosate, alachlor and butachlor formulations. 

Fundam. Appl. Toxicol., 36, 305. 

Kortekamp, A. (2011). "Herbicide and Environment". InTech, Croatia. 

Li, A.P.; Long, T.J. (1988). An evaluation of genotoxic potential of glyphosate. Fundam. Appl. 

Toxicol. 10, 537-546. 

Marrs, T.C. (2004). "Toxicology of Herbicides". In: T.C. Marrs and B. Ballantyne (eds.). Pesticide 

Toxycology and International Regulation. John Wiley and Sons. Ltd. 

Moreno, N.C.; Sofia, S.H.; Martinez, C.B. (2013). Genotoxic effects of the herbicide Roundup 

Transorb and its active ingredient glyphosate on the fish prochilodus lineatus. Environ. 

Toxicol. Pharmacol., 37, 448-454. 

Prescott, L.M.; Harley, J.P.; Klein, D.A. (2005). "Microbiology". 6
th

 ed., McGraw-Hill, New York. 

to oxidative stress induced by glyphosate in human lymphocytes in vitro. Environ. Mol. 

Mut., 50, 800-807. 

Salam, A.Z.; Hussein, E.H.A.; Anwar, H.A.; Mansour, S.A. (1993). The mutagenicity of 

Gramoxone (paraquat) on different eukaryotic systems. Mutat. Res., 319, 89-101. 

Speit, G.; Haupter, S.; Hartmann, A. (1998). Evaluation of the genotoxic properties of paraquat in 

V79 Chinese hamster cells. Mutat. Res., 412, 187-193. 

Steel, R.G.; Torrie, J.H. (1980). "Principles and Procedures of Statistics". McGraw – Hill, New 

York. 

Stoltenbery, D.E. (1988). Selectivity and mechanism of action of Sethoxydium and Haloxyfop. 

Ph.D. Thesis. Univ. Minnesota. 



 .........Paraquatو  Glyphosateطفير  لمبيدات ا د ال التأثير الت
 

 

266 

Zabaloy, M.C.; Zanini, G.P.; Bianchinotti, V.; Gomez, M.A.; Garland, J.L. (2011). Herbicides in 

the soil environment: Linkage between bioavailability and microbial ecology. In: S. 

Soloneski and M.L. Larramendy (eds.). Herbicides, Theory and Applications. InTech 

Argentina. 

 


