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  الملخص

 في Cyfluthrin 10 WPتم اختبار القابلية التطفـيرية لتراكيز مخـتلفة غير سامة للمبيد الحشري 

أماميـة مقاومـة   ) جينية(وقدرته على حث طفرات نقطية  Aspergillus amstelodamiكونيدات الفطر 

 مطفراً لكونيدات   Cyfluthrinد  لمبيوظهر من الدراسة ان ا    . (Azg-8)لنظير القاعدة النتيروجينية الكوانين     

  .ولكن قدرته التطفيرية ضعيفة وتعتمد على ظروف التجربة A. amstelodamiالفطر 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 
Non-toxic concentrations of the pesticide Cyfluthrin 10 WP were tested for thier 

ability to induce forward point mutations resistant to the base analogue 8-azaguanine (8-
Azg) in conidia of the ascomycetous fungus Aspergillus amstelodami. It appeared that 
pesticide Cyfluthrin 10 WP was aweak mutagenic under our experimental conditions. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

الناجمة عن كمياويات البيئة واحدة من اخطر ما تتعـرض اليـه            ) التطفيرية(تعد التأثيرات الوراثية    

إذ ان ضررها الينحصر على الكائن الحي المتضرر بل يمتدد إلـى  . (De Serris, 1982)الكائنات الحية 
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المطفـرات  . (Moutschen, 1985)حقة كما ان معالجة مثل هذا الضرر تكاد تكون مستحيلة االجيال الال

 خاليا الثدييات   DNA اعد النيتروجينية التي يفقدها   ، وقد قدر عدد القو    DNAبأنواعها تحدث تغيراً في الـ      

ـ                         DNA تلقائياً وكل يـوم بعـدة آالف وذلـك بـسبب خلـل تلقـائي أثنـاء عمليـة التـضاعف الـ

(Peter and George, 1996) .  

 المتطورة في الخلية على اصالح (Repair system)ولتقليل حدوث الطفرات تعمل أنظمة االصالح 

ولكن قد تفشل انظمة االصالح في اصالح الكم المتزايد مـن الطفـرات             . DNAالعطب الحاصل في الـ     

مها وبذلك تـزداد احتماليـة نـشوء        وتراكالمستحثة بفعل المطفرات مما يزيد من احتمالية بقاء الطفرات          

 للمـادة  طنيةالتطفيري يعد مؤشراً للقدرة التسروبما ان التأثير . (Muller and Young, 1998)السرطان 

 ,McCann and Ames(المدروسة إذ ان غالبية المسرطنات المعروفة هي مطفـرات للمـادة الوراثيـة    

1977(.  

وتـصنف أنظمـة اختبـار      . د الكيمياوية أمراً ضرورياً   لذا بات البحث عن التأثيرات المطفرة للموا      

نظام قصير االمد ويتـصف  :  وهي(Moutschen, 1985)التأثيرات الوراثية للمادة الكيميائية إلى صنفين 

بقصر امد اجراء البحث وسهولة الحصول على نقطة النهاية وتستخدم فيه األحياء المجهرية ومنهـا فـاج                 

ل امـد   ونظام طويل األمد ويتـصف بطـو      . رجلسسالمونيال والخمائر واالسب  بكتريا وبكتريا القولون وال   

يـصعب  االختبار ويجرى داخل الكائن الحي وتستخدم فيه اللبائن الصغيرة مثل الفئران واألرانب ولـذلك               

ويوصي عدد من الباحثين إلى استخدام الفطريات ونظمها الوراثية في التحـري عـن         . تحديد نقطة النهاية  

حقيقية النواة ولكبر حجم الجينوم مقارنة بالكائنـات أوليـة          فري لكيمياويات البيئة لكونها كائنات      األثر الط 

  .(Babudri and politi, 1989)النواة مما يجعل التعميم منها إلى الكائنات العليا امراً مقبوالً 

للتحري عن كنظام بيولوجي  Aspergillus amstelodami وفي بحثنا الحالي جرى استخدام الفطر 

وهو نظير للقاعدة ( بأعتماد نظام المقاومة لالزاكوانين Cyfluthrin 10 WPاألثر الطفري للمبيد الحشري 

وذلك بالتحري عن طفرات جينية مستحثة بفعل المبيد ومقاومـة          ) النيتروجينية كوانين وسام جداً للفطريات    

ي لكيمياويات البيئـة مـن ان التعـرض         ويتخوف المختصون في ميدان دراسة األثر الطفر      . لالزاكوانين

قائها متخفية ألجيال عـدة     ـالمزمن للمبيدات الزراعية قد يؤدي إلى تراكم الطفرات في جينوم األفراد وب           

ترة بقائها في البيئة كما انها قد       ـوالمبيدات هي واحدة من ملوثات النظام البيئي إذ قد تطول ف          . قبل كشفها 

وقـد أظهـرت   . (Martin and warthin, 1977) عبر السلسلة الغذائيـة  تترك بواقي تنتقل إلى االنسان

 ,.Wolff et alيرهم بالسرطانـوغن المزارعين ـقول مـي الحـالدراسات إصابة العديد من العاملين ف

كما لـوحظ بواقي المبيدات الكلور العضوية في حليـب النـساء   ) Wesselin et al., 1996 ، و (1993

  ).Harris et al., 1999 (ة المتحدة في المملكالمرضعات

 معتدل السمية في الثديات، ولكنه يسبب تهيج في الجلد وخاصة جلـد             Cyfluthrin ويعتبر مبيد الـ    

وفي الدراسات المختبرية عندما عرضت الحيوانات المختبرية لجـرع  . (Morgan, 1989)الوجه والعينين 



75  …… في Cyfluthrin 10 WPتأثير التطفيري للمبيد الحشري 

أثيرات في الجهاز العصبي وأعراض أخرى تدل علـى         كبيرة من المبيد عن طريق الفم أو الحقن أحدثت ت         

 مع رعشة يعقبها التفـاف الحيـوان        يالسمية مثل زيادة مفرطة في سيالن اللعاب وعدم التوازن في المش          

  .(Morgan, 1989)على نفسه ثم الموت 

 فـي  Cyfluthrin 10 WPويهدف البحث الحالي إلى التحري عن األثر الطفري للمبـيد الـحشري 

ة فوق البنفـسجية  ـأثير التطفيري لألشعـوموازنة ذلك بالت Aspergillus amstelodamiات الفطر كونيد

وكـذلك تـمت الـموازنة بالــتأثير الـتطفــيري فــي         )  نانوميتر FUV) 253.7القصيرة الموجة   

  واألشعة فوق البنفـسجية الطويلـة  8-Methoxy Psoralen (Mop-8)الكـونيدات الـمعاملة بـالـعقار 

 كمـا  (Bredberg and Nachmansson, 1987)بوصفها مطفراً وراثياً معروفـاً  )  نانوميتر365(الموجة 

  .يوازن التأثير التطفيري للمبيد بمعدل الطفور التلقائي بوصفه السيطرة السالبة

  

  المواد وطرائق العمل

  :كائن األختبار

 وقـد زودنـا بـه    Aspergillus amstelodami للفطر A1(wA1)جرت الدراسة باستخدام الساللة 

  .جامعة الموصل، مشكوراً ساهي جواد ضاحي، كلية العلوم
  

  

  

  :األوساط الزراعية وظروف الزرع

 وقـد اسـتخدم وسـطان    Caten (1979)ان ظروف الزرع واألوساط الزراعية هي كما وصـفها  

 اجريـت جميـع    وقدM ويرمز له بـ (Minimal medium)الوسط الداني غير المعضد : أساسيان وهما

  .االختبارات على هذا الوسط مضافاً اليه مواد االختبار

 وهـذا  MTS ويرمز له بـ (Malt extract- Salt medium)ملح الطعام -ووسط مستخلص الشعير

وللحصول على نمو سريع يضاف إلى الوسـط الغـذائي           .يستخدم للحصول على اكبر عدد من الكونيدات      

% 5بتركيـز نهـائي قـدره     وC ويرمز لـه بــ   (Complete Supplement)محلول اإلضافة الكاملة 

 Sodium (D)ات عديدة ومنفردة يضاف إلى الوسط الغذائي الملح وللحصول على مستعمر). حجم/حجم(

deoxycholate      وبتركيز نهائي في الوسط   جـرجيس،  (مل من وسـط النمـو       /غرام مايكرو 400مقداره

1999.(  

  

  

  

  :المحاليل الخزينة

  :(Azaguain-8)ن نظير الكوانين  خزي-1

        غم من مسحوقه في اقـل       1مل وذلك بإذابة    / ملغم 1جرى تحضير خزين لهذا المركب بتركيز قدره 

 Haffman and) مـل  100 وإكمال الحجم بعد ذلك بالمـاء المقطـر إلـى    IN NaOHكمية ممكنة من 
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Malling, 1974) وكان مـصدر  .  لعزل الطافرات مل من الوسط الغذائي100 مل لكل 1 ويستعمل بواقع

  . السويسريةFlukaاالزاكوانين هو شركة 

  :(MOP -8) خزين الميثوكسي سورالين -2

 اإلنكليزية وقد تم تحضير مـحلول خــزين        Koch-Lightتم الحصول على هذه المادة من شركة        

 8ملغم من  20مل وذلك بإذابة / ملغم0.4مـن هـذا المركب بتركيز قدره- MOP  مـل مـن   25 فـي 

 مل من الوسـط  100 مل لكل 1 ويستخدم بواقع (Alderson and Scott, 1970)الكحول االثيلي المطلق 

  . م5ْالغذائي ويحفظ الخزين بعيداً عن ضوء بدرجة 
  

  

  

  :Cyfluthrin 10 WP المحلول الخزين للمبيد -3

        مل  100من المبيد في     غم   5مل وذلك بإذابة    / ملغم 50تم تحضير محلول خزين للمبيد بتركيز قدره 

  .والمبيد تم شراؤه من السوق المحلية والشائع استعماله في المنازل والمزارع. من ماء مقطر
  

  

  

  : تحضير العالق الكونيدي-4

من مزرعة حديثة بعمـر   Aspergillus amstelodami للفطر A1تم تحضير عالق كونيدي للساللة 

. CMDلمزرعة اخذت من مستعمرة نامية على الوسـط          وهذه ا  CMTSأربعة أيام مزروعة على الوسط      

 الخاليـا   ن باسـتعمال شـريحة عـد      مـل، كمـا تبـي     / كونيدة 108وكان تركيز العالق الكونيدي بحدود      

(Heamcytometer).  
  

  

  

  :(MOP -8) معاملة الكونيدات بالميثوكسي سورالين -5

 حين تفاعله مع األشعة فوق  في البحث الحالي بوصفه مطفراً مؤكداMOPً -8قار جرى استعمال الع

وأتخذ سيطرة ايجابيـة للتأكـد مـن    . (Alderson and Scott, 1970))  نانو ميتر365(البنفسجية القريبة 

  .أستجابة الفطر المستخدم للمطفرات الكيميائية ومقارنة نتائجه بالنتائج التطفيرية للمبيد المدروس

مل من العالق   /غرام مايكرو 4 بالسورالين وبواقع     وقد اقتصرت الدراسة على معاملة كونيدات الفطر      

 دقائق، بعدها يترك العالق     10الكونيدي ولمدة خمس دقائق وتم تعريض العالق لألشعة فوق البنفسجية لمدة            

  .Photoreactivationالكونيدي في الظالم لمدة ساعة تحاشياً لالصالح الضوئي 

 للتحري عـن  Azg -8ضافاً اليه المادة االنتقائية  مMD ثم يتم زراعة العالق الكونيدي على الوسط 

  .واألشعة فوق البنفسجية الطويلة الموجة. MOP -8الطفرات المقاومة للمادة االنتقائية والمستحثة بفعل 
  

  

  

  

  :FUV تعريض الكونيدات لألشعة فوق البنفسجية قصيرة الموجة -6

مل، لألشعة فـوق البنفـسجية      / كونيدة 108د  تم تعريض العالق الكونيدي والبالغ تعداد كونيداته بحدو       

وبعـد انتهـاء مـدة      .  سم 10 دقيقة في حيز مظلم وعلى بعد        30 نانو ميتر ولمدة     253.7قصيرة الموجة   
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 مـضافاً اليـه المـادة    MDيع يترك العالق الكونيدي في الظالم لمدة ساعة، وبعدها يتم تلقيح اطباق   التشع

  .لتحري عن الطفرات المقاومة بعد تحضين لمدة ستة أيام بالعالق الكونيدي لAzg-8االنتقائية 

  

  : عزل الطفرات-7

عنها يتطلب مسح عدد كبير جداً من الخاليا        بما ان الطفرات تحدث بتكرارات واطئة لذا فأن الكشف          

وهذا يتطلب بدوره استخدام مواد انتقائية من شأنها ان تقتـل الكونيـدات          ). الكونيدات في الدراسة الحالية   (

  .ير الطافرة وتبقى الكونيدات الطافرة فقطغ

حث عن الطفرات المقاومة للمادة السامة حيـث تجـري عمليـة زرع             ب وفي بحثنا اعتمدنا نظام ال    

ن تقتل الخاليا البرية غير الطافرة ا والتي من شأنها Azg -8الكونيدات على الوسط الحاوي للمادة السامة 

  ).Fincham et al., 1979(المقاومة وتبقى الكونيدات التي طفرت إلى حالة 

  

  

  

  :دراسة التأثير التطفيري

لقد جرى اختبار التأثير التطفيري للمبيد بثالث طرائق مختلفة وبواقع ثالث مكررات لكل طريقة من               

  .طرائق االختبار
  

  

  

  :Plate incorporation method طريقة التضمين في الطبق -1

 الحـاوي علـى التراكيـز       MDالفطر على الوسط الغذائي     وتتضمن هذه الطريقة زراعة كونيدات      

 وهذه الطريقة مفيدة في الكـشف عـن تــأثير    Azg -8المختلفة من المبيد باإلضافة إلى المادة االنتقائية 

اذ ان المـادة  ). Kafer et al., 1986(الكيميائيات المستـقرة أي التي التعاني تأيضاً في النواة المنقـسمة  

 ان يأخذها في أثناء نموه على الوسط وتتم          السبور مكانإوب ستكون موجودة في الوسط   ) طفرةالم(الكيميائية  

 م وبعدها يتم حساب تكرار حدوث الطافرات لكل تركيـز مـن             30ْعملية التحضين لمدة ستة أيام بدرجة       

  .المبيد
  

  

  

  :Pretreatment method طريقة المعاملة المسبقة -2

يدات الفطر بالتراكيز المختلفة من المبيد لمدة ساعة وبعدها تزرع على           بهذه الطريقة يتم معاملة كون    

 Babudri وقد أجريت هذه الطريقة كما وصفها كل من Azg -8 الحاوي على المادة االنتقائية MDالوسط 

and Politi (1989) في الفطر A. nidulans.  
  

  

  :Growth mediated method طريقة النمو الوسيط -3

ريقة يسمح للمبيد بأن يتأيض داخل الكونيدات في أثناء عملية االنقسام التـي يرافقهـا               وفي هذه الط  

ي تنشيط التأثير التطفيري للمادة المطفرة      ـوين أنزيمات أيضية متعددة والتي قد يكون لها دور مهم ف          ـتك

وفيها . A. nidulans وآخرون في الفطر Kafer (1986)ريت هذه الطريقة كما وصفت من قبل ـوقد اج
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 الـحاوي على التراكيز المختلفة من المبيـد لكـي          MDيتم زرع الكونيدات لمدة اربعة أيام على الوسط         

الطافــرة  (تسمح للكونيدات باالنقسام واإلنبات بوجود الـمبيد وبعـد ذلك يتم نقـل الكونيدات الناميـة              

ط الطافرات المقاومة تـستطيع   وتحضن لمدة ستة أيام وهنا فقAzg + MD-8إلى الوسط ) وغير الطافرة

  .النمو ويتم حساب تكرارها
  

  

  

  النتائج والمناقشة

لدارسة التأثير التطفيري ألي مادة كيميائية في كائن حي البد من معرفة التركيز األدنى مـن تلـك                  

ويمكن دراسة التأثير التطفيري فـي حـدود التراكيـز    . (Brusick, 1980)المادة المثبط لنمو ذلك الكائن 

 ,Babudri and Politi)لسامة ودون السامة وتحديد مدى االختزال في عدد الكونيدات نتيجة سمية المادة ا

   المثـبط لنمـو الفطـر      Cyfluthrinوفي بحثنا الحالي تمت دراسة التركيز األدنى مـن المبيـد            . (1989

A.amstelodami           غير سامة الختبار تأثيرها ي في الفطر المـذكور،     التطفيروتم تحديد أربعة تراكيز منه

اذ ربما يكون لهذه التراكيز تأثير تطفيري في حال تفاعلها مع المادة الوراثية للفطر مع توافر الظـروف                  

  ).Bridges et al., 1983 و  Auerbach, 1976(المالئمة لحصول الطفرة 

ـ      (MIC)التركيز األدنى المثبط لنمو الفطر        وقد تم تعين    MDـاق   بطريقة الـوخز عــلى األطب

وقد توقـف نمـو   ) بدون المبيد(الحاوية على تراكيز متصاعدة من المبيد باإلضافة إلى المـعاملة صـفر        

 ,1.50وتم اختيار التراكيـز  ) مل/ مايكرو غرام2500(مل مـن الـوسط / مـلغم2.5الفطر عند تركيز 

  .مل من الوسط باإلضافة إلى المعاملة صفر/ملغم 0.5 ,0.75 ,1.0 ,1.25

اختبار التأثير التطفيري بثالث طرائق وهي طريقة التضمين في الطبـق، طريقـة             ت عملية    وجر

وتمت موازنة التأثير التطفيري    . سبقة، طريقة النمو الوسيط وبواقع ثالث مكررات لكل طريقة        مالمعاملة ال 

 للميثوكـسي    والتـأثير التطفيـري    FUVق البنفسجية القصيرة الموجة     مبيد بالتأثير التطفيري لألشعة فو    لل

 باعتبارها سيطرة موجبة كما تمت      (NUV)األشعة فوق البنفسجية الطويلة الموجة      ) + MOP-8(سورالين  

  .ةباعتبارها سيطرة موجب)  التلقائيةالطفرات(الموازنة مع المعاملة الصفر للمبيد 

ا مبين مـن    بأتباع طريقة التضمين في الطبق وكم     . 3،  2،  1 وكانت النتائج كما مبينة في الجداول       

لم تظهر زيادة في معدل تكرار الطافرات المستحثة عن معدل تكرار الطافرات التلقائيـة أي               ) 1(الجدول  

 (Azg-8)المعاملة صفر، علماً ان المبيد كان في تماس مباشر مع الكونيدات وبوجـود المـادة االنتقائيـة          

  .MDولمدة ستة أيام في الوسط الداني 

  ولـو قليلـة فـي معـدل تكـرار         فكان هناك زيـادة     ) 2(جدول  اللمسبقة   بينما بطريقة المعاملة ا   

 الطافرات المستحثة عن معدل تكرار الطافرات المستحثة المقاومة لالزاكوانين عن معدل تكرار الطافرات             

  .التلقائية
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ة  وهذا يعود لبقاء الكونيدات لمدة ساعة مع المبيد قبل زرعها مع المادة االنتقائية وكانت هذه المـد                

 (Lesions) وأحداث األضرار    (DNA)وبلوغ المادة الوراثية    ) الكونيدات(كافية لدخول المبيد إلى الخاليا      

  .فيها مما ادى إلى هذه الزيادة في معدل تكرار الطافرات المستحثة والمقاومة لالزاكوانين

ـ        (3)جدول  الأما طريقة النمو الوسيط فتظهر نتائجها في         دل تكـرار    فنالحظ هناك زيـادة فـي مع

ففي هذه الطريقـة تـم زراعـة        . الطافرات المقاومة والمستحثة بفعل المبيد عن معدل الطافرات التلقائية        

 الحاوي على المبيد فقط ولمدة أربعة ايام، وبذلك سوف يتوفر الوقت            CMDالكونيدات على الوسط الكامل     

و الغزل الفطري، ويتحول المبيد إلـى       الكافي للفطر لكي يجري العمليات األيضية على المبيد في أثناء نم          

  .مركبات وسطية أو مركبات نهائية جديدة قد تكون مطفرة أو اكثر تطفيراً من المبيد نفسه

تكون اكثر  ) في النوى المنقسمة  (التي تكون في حالة تضاعف       ومن ناحية أخرى فان المادة الوراثية       

 خالل النمو الوسيط يهيئ فرصة للنوى الطـافرة         كما ان التطفير من   . المطفرات الكيميائية حساسية لبعض   

لكي تتقاسم وتتكاثر في غياب المادة االنتقائية، أي أنه يعمل على تضخيم التأثير التطفيري للمطفـر ممـا                  

  .يزيد عدد الطافرات ويساعد على اكتشافها حتى وان كان المطفر المدروس ضعيفاً

 NUV+  وللميثوكـسي سـورالين      FUV البنفـسجية    أما لو الحظنا التأثير التطفيري لألشعة الفوق      

باعتبارهما سيطرتين موجبتين لوجدنا معدل تكرار الطافرات في الحالتين كبيـر جـداً مقارنـة بالتـأثير                 

التطفيري للمبيد ففي حالة األشعة فوق البنفسجية قصيرة الموجة كان معدل تكرار الطـافرات المـستحثة                

من معدل تكرار الطافرات المستحثة بفعل المبيد، أما         وهذا اكبر بكثير     5.23 × 5-10المقاومة لالزاكوانين   

في حالة استعمال الميثوكسي سورالين مع األشعة طويلة الموجة كسيطرة موجبـة فـأن معـدل تكـرار                  

 وهذا اكبر مـن التـأثير التطفيـري         7.32 × 7-10الطافرات المستحثة والمقاومة لالزاكوانين كان بحدود       

ولكـن   A. amstelodami مطفراً جينياً في الفطر Cyfluthrinالمبيد الحشري ذا يتضح ان ومن هللمبيد، 

  .ذو قدرة تطفيرية ضعيفة وتحت ظروف مختلفة وحسب الطريقة المستخدمة في االختبار

 كما يبين البحث صحة وسالمة النظام الوراثي المستخدم في البحث الحالي للكـشف عـن التـأثير                 

  . حقيقي النواة Aspergillus amstelodamiالكيميائية، إذ ان الفطر التطفيري للمطفرات 

مقارنة بنظام البكتريا األولية التواة، والفطريات تتميز بدقة تركيب النواة وتتـشابه فـي المـسارات           

عمليات ما أنه من السهل استخدامها في  ك(Heath, 1978)االيضية مع حقيقيات النواة الراقية مثل اللبائن 

  طفير مـثلما تستخدم البكتريا لذا فـأن التعمـيم من الفطريات إلـى اإلنـسان أقـرب إلـى الحقيقـة                  الت

 (Jinks and Croft, 1971).  
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ـ   ) 7x-10( تكـرار الطـافرات   :1جدول ال  Aspergillusي كــونيدات الفطـر   المقاومـة المـستحثة ف

amstelodami  بعد معاملتها بالمبيدCyfluthrinفي الطبق بطريقة التضمين .  
  المعاملة  المكررات

R1 R2 R3 
  المعدل

 0.45 0.55 0.50 0.13   صفر-1

    )مل/مايكروغرام( المبيد -2

 0.57 0.84 0.48 0.39  500 -آ

 0.58 0.98 0.41 0.34 750 -ب

 0.56 0.83 0.54 0.31 1000 - جـ

 0.52 0.83 0.43 0.29  1250 -د

 0.46 0.70 0.41 0.26  1500 -هـ

3- 8- MOP + NUV   

 7x(  0.15 0.67 0.26 0.36-10( التلقائية -آ

 7.32 6.95 7.92 7.40  )7-10( المستحثة -ب

4- FUV  

 7x(  0.33 0.39 1.57 0.76-10( التلقائية -آ

 5.23 5.50 4.81 5.38  )5-10( المستحثة -ب

  

ـ   ) 7x-10( تكـرار الطـافرات   :2جدول ال  Aspergillusي كــونيدات الفطـر   المقاومـة المـستحثة ف

amstelodami  بعد معاملتها بالمبيدCyfluthrinبطريقة المعاملة المسبقة .  
  المعاملة  المكررات

R1 R2 R3 
  المعدل

 0.84 1.58 0.57 0.39   صفر-1

    )مل/مايكروغرام( المبيد -2

 1.21 2.11 0.68 0.38  500 -آ

 1.15 2.00 0.83 0.61 750 -ب

 1.84 2.91 1.81 0.79 1000 - جـ

 1.54 2.60 1.31 0.72  1250 -د

 1.59 2.25 1.79 0.73  1500 -هـ

3- 8- MOP + NUV  

 7x(  0.15 0.67 0.26 0.36-10( التلقائية -آ

 7.32 0.95 7.92 7.40  )7-10( المستحثة -ب

4- FUV  

 7x(  0.33 0.39 1.57 0.76-10( التلقائية -آ

 5.23 5.50 4.81 5.38  )5-10( المستحثة -ب
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 Aspergillusالمقاومـة المـستحثة فــي كــونيدات الفطـر      ) 7x-10( تكرار الطـافرات  :3جدول لا

amstelodami  بعد معاملتها بالمبيدCyfluthrinبطريقة النمو الوسيط .  
  المعاملة  المكررات

R1 R2 R3 
  المعدل

 0.93 0.36 0.56 1.88   صفر-1

    )مل/مايكروغرام( المبيد -2

 1.81 1.41 0.42 3.60  500 -آ

 1.93 1.54 0.56 3.69 750 -ب

 1.55 1.58 0.40 2.40 1000 - جـ

 1.49 1.92 0.60 1.94  1250 -د

 1.61 1.88 0.55 2.41  1500 -هـ

3- 8- MOP + NUV  

 7x(  0.15 0.67 0.26 0.36-10( التلقائية -آ

 7.32 6.95 7.92 7.40  )7-10( المستحثة -ب

4- FUV  

 7x(  0.33 0.39 1.57 0.76-10( التلقائية -آ

 5.23 5.50 4.81 5.38  )5-10( المستحثة -ب
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