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   في كونيدات الفطر Matchو Vapcomic القدرة التطفيرية للمبيدين الحشريين 
Aspergillus amstelodami   
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  لملخصا

 فـي    الجينيـة   على حث الطفرات   Match و Vapcomicختبار قدرة المبيدين الحشريين     ال في محاولة  

علـى  ن كل منها ماختبار قدرة خمسة تراكيز   ابتداء فقد جرى Aspergillus amstelodamiالفطر الكيسي 

مـايكروغرام  ( 27.0,18.0,9.0,7.0,5.4 هيهذه التراكيز   كانت   و .طري لمستعمرات الفطر  قال الحد من النمو  

بناءاً على و. Matchمن المبيد ) مل/مايكروغرام (50,40,30,20,10  والتراكيز Vapcomicمن المبيد ) مل/

أقطـار  مقارنـة ب للفطـر  طـري  قمن النمـو ال  أو اقل %50تحد (تراكيز تحت قاتلة  رت ثالثيقد اخت ذلك ف 

كانـت التراكيـز    و . لكل منهمـا   لدراسة التأثير التطفيري  ) ن المبيد مخالي  الالنامية على الوسط    المستعمرات  

) مل/مايكروغرام  ( 50,30,10 والتراكيز   Vapcomicمن المبيد   ) مل/مايكروغرام  ( 9.0,7.0,5.4 الثالثة هي 

درته علـى   مبيد من خالل ق   ال  تركيز تحت قاتل من    ة التأثير التطفيري لكل   جرت دراس  ثم   .Matchمن المبيد   

استخدمت طريقتان لهذا الغرض هما طريقة المعاملة المسبقة        قد  و. azaadenine-8حث طفرات مقاومة للنظير   

اظهرت النتائج ان كال المبيدين لم يحثا تكرارات للطافرات تختلف معنويا عـن              .وطريقة التضمين في الطبق   

 يؤشر الى عدم قدرة هذين      وهذا. من الكونيدات النامية   ) 6-10×1(الذي لم يصل الى     الطافرات التلقائية    تكرار

  ظروف التجريبية للبحث الحالي  في كونيدات هذا الفطر ضمن ال جينيةالمبيدين الحشريين على احداث طفرات
 

            ، Vapcomic ية، المبيـد الحـشري  مبيـدات حـشر  ، Aspergillus amstelodami الفطـر   :الكلمات الدالة

  .، الطفرةMatchالمبيد الحشري 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

The ability of the insecticides Vapcomic and Match to induce genic mutation in 
conidia of the ascomycetous fungus Aspergillus amstelodami was tested. To this end ,the 
inhibitory effect on the radial growth of the fungus, of five concentrations (5.4, 7.0, 9.0, 
18.0 and 27.0 (µg/ml)) of Vapcomic and (10, 20, 30, 40 and 50(µg/ml) ) of Match were 
tested. Three sublethal concentrations (giving inhibition of 50% or less of radial growth of 
the treated compared to the untreated colonies) of both insecticides were selected for 
mutagenicity tests. These were 5.4, 7.0 and 9.0 µg/ml for Vapcomic and 10, 30, 50 µg/ml 
for Match. The mutagenic action of each concentration of the insecticide was sought in the 
increase of the frequency of mutants resistant to the base analogue 8-azaadenine. Tests were 
made by two methods, plate incorporation and pretreatment. None of the treatments differed 
significantly from the spontaneous mutant frequency (which did not exceed 1×10-6 )  
indicating the inability of the two insecticides to induce mutations according to the 
protocols adopted in the present work. 

 
Keywords: Aspergillus amstelodami, insecticides, vapcomic, match, mutation.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

فقـد تزايـد     تعد التأثيرات الوراثية بأنواعها المختلفة هي أخطر تأثيرات التلوث بالمبيـدات المختلفـة             

حول احتمالية حدوث تأثيرات طويلة االمد ومسرطنة ناشئة من التعرض للمبيدات المتواجـدة فـي               االهتمام  

الى ان الدراسات ) 1993( عام Lang الباحث أشارفقد . )Biosphere)Paolini et al.,1999 لحيوي الغالف ا

كثفـت المحـاوالت لفهـم      ت ولذلك   ،الوبائية تربط بين التعرض للمبيدات وازدياد حدوث االصابة بالسرطان        

تحدث االورام في   التعرف على المواد التي     ن تأثير هذه المركبات وعلى وجه الخصوص        عالمخاطر الناتجة   

  ).Paolini et al.,1999(التعرض لها الى مستويات مقبولة الخطورة وامكانية الحد من االنسان 

 االستعمال في مكافحـة االمـراض الحـشرية         ي حديث Match و Vapcomicيعد المبيدان الحشريان    

لـشائع لـه    االسـم ا Vapcomicحيـث طـرح المبيـد الحـشري     ) Acaricide, Insecticide(والعناكبية 

)Abamectin (يعود لمجموعة والذي  Avermectinتعمال في عام لالس)اما المبيد الحشري ) 1985Match 
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 بـدأ اسـتخدامه فـي بدايـة     فقد )Benzoyl urea( والذي يعود لمجموعة )(Lufenuronاالسم الشائع له و

  ).Tomlin, 2001 (لعشرينات من القرن ايالتسعين

  مـضادا للحـشرات و للعناكـب وهـو عبـارة            Biopesticide حيويـا    مبيداVapcomicيعد المبيد   

 Macrocyclic نفس التركيـب مـن حلقـات الالكتـون    لهماعن مزيج من مركبين متناظرين عديمي اللون 

Lactone هي  Avermectin B1aو Avermectin B1b    علـى الترتيـب   1:4بنسبة موالريـة علـى االقـل   

)Escalada et al.,2008.( لكيميائي كما في الشكلوتركيبه ا) 1( .  

 تكون بتأثيره على الجهاز العصبي المحيطي للحشرات ومفـصلية         يتميز هذا المبيد بأن ميكانيكية عمله     

في الجهاز العصبي المحيطـي    γ-aminobutyric acid (GABA )على مستقبالت األرجل من خالل تأثيره

  صبية ويشجع ارتباطه بمناطق مستقبالته على غشاء       في النهايات الع  ) GABA( يحفز تحرر     مما لهذه األحياء 

)Post- junction (وهذا يزيد من ارتباط .لخاليا العضالت في الحشرات ومفصلية األرجل )GABA (  ممـا

يؤدي إلى زيادة تدفق أيونات الكلورايد إلـى الخاليـا ممـا يـؤدي إلـى حـدوث زيـادة فـي القطبيـة                        

)Hyperpolarization (ملية توصيل اإلشارة وتوقف أو إزالة عSignal Transduction مما يثبط عملية نقل 

وقـد  ). Copping, 1998( وتوقف الحركة وبالتالي مـوت الكـائن   Neurotransmissionاإليعاز العصبي 

إلى دور هـذا المـضاد فـي إحـداث تـشوهات خلقيـة              )  WHO,1990( منظمة الصحة العالمية     اشارت  

)Teratogenic effects (تقريـر هيئـة حمايـة البيئـة     ايد ذلـك   و.ان المعاملةفي الفئر) Environment 

Protection Agency, EPA, 2004 (التـسمم  دور هـذا المـضاد فـي إحـداث     االمريكية الذي اشار الى 

  . DNA تكسر سالسل الحامض النووي تسببه في من خالل Genotoxicity)(اثيورال
 
  

  

  

  

  

  

  
  

  ).Tomlin, 2001(عن  Vapcomicالمبيد الحشري 1: الشكل 

  

ـ اًيـستعمل مبيـد   والـذي Match  المبيد الحشرياما  ـ ف أيـضاً  اً عناكبي     عهـد فـي    حـديث ديع

ـ عديد من اآلفات الحشرية إذ يعمـل        مكافحة ال ل هاستخدام    ات لعمليـة صـنع الكـايتين فـي الحـشر          اًمثبط

(i)  R = -CH 
2CH3 (avermectin B 1a)

(ii)  R = -CH 3 (avermectin B 1b)

O

CH3CH3

CH3

O

OO

OH

CH3

OH

O

O
H

H

H

OCH3

OCH3

O

OCH3
OH

OCH3

CH3

H
H R



   ميادة احمد الطائي وساهي جواد ضاحي
 

19

)Chitin- Synthesis Inhibitor) (Wilson and Cain, 1997 .(لمبيـد ألول مـرة كمبيـد     هذا اوقد طرح

يـق الجهـاز الهـضمي      ، يعمل هذا المبيد غالباً عن طر      Syngenta من قبل شركة     1990عام  في ال حشري  

يصنف النـاظر  ). Tomlin, 2001( من خالل تثبيطه لصنع الكايتين في الحشرات كونية تأثيره تألللحشرة و

ن ضمن المبيدات الحشرية العـضوية مجموعـة        المبيدات المستخدمة لتثبيط بناء الكايتي    ) 2003(وأبو رميلة   

  . )2( وصيغته التركيبية كما في الشكل Urea derivativesمشتقات اليوريا 

  

  

  

  

  

  ).(Tomlin, 2001عن  Match المبيد الحشري  :2الشكل 

  

  ق العملائطرالمواد و

 :كائن االختبار

 Aspergillusمـن الفطـر   )  wA1( البيضاء الكونيـدات  A1ت في الدراسة الحالية الساللةاستعمل 

amstelodami  والمبين اصلها فيCaten (1979)   ًوالتي زودنا بها مـشكوراDr. C.E.Caten   مـن قـسم 

  . انكلترا/ هام گالوراثة في جامعة برمن

  : الزرع وظروف التنمية أوساط

مـواد  يضاف اليه Minimal medium (M) الوسط االدنى  ،استعمل في الدراسة الوسطان الزرعيان

  المـضاف لـه    Malt extract-Salt medium (MTS)ملـح الطعـام   -ووسط مستخلص الـشعير االختبار 

  للحـصول علـى اكبـر    ) حجم/حجم% (5بتركيز  )Complete supplement (C)(محلول االضافة الكاملة 

  الملـح  (M)  يـضاف الـى الوسـط الغـذائي      وللحصول علـى مـستعمرات منفـردة   ،عدد من الكونيدات

)Sodium deoxycholate (D) ( مل من الوسط الزرعي وبذلك يرمز/ مايكروغرام400بتركيز نهائي قدره  

  .Caten (1979) وكل االوساط وظروف الزرع المتبعة هي تلك الموصوفة في MDالناتج  للوسط

  : Azaadenine-8المحلول الخزين لنظير االدنين  

  قـة تحـضير المحلـول الخـزين للنظيـر           بنفس طري  azaadenine-8حضر المحلول الخزين لنظير     

8-azaguanine1974 ( الواردة في( Hoffmann and Malling  غـرام مـن مـسحوق    0.25وذلك باذابة   

8-azaadenine     المجهز من شركة )Fluka (         السويسرية باقل كمية ممكنة من محلول هيدروكسيد الـصوديوم

Cl

CF3CHFCF2O

Cl

NHCONHCO
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NaOH) 1N (     عقم المحلول بالموصـدة وحفـظ بعـد التعقـيم           مل بالماء المقطر و    100ثم اكمل الحجم إلى

  .بالثالجة لحين االستعمال

  :مصدر االشعاع

ــصباح  ــتعمل م ــركة UVاس ــن ش ــز م ــوع Philip Harris مجه ــن ن ــو م ــة وه    االنكليزي

NOP 189 Scottish Science نانوميتر حسب توصيف الشركة 253.7 اذ يعطي معظم اشعته بطول موجي 

  ).UVC(وق البنفسجية قصيرة الموجة المصنعة للحصول على االشعة ف

  :المبيدات

  ):Vapcomic( المبيدالحشري فابكوميك: اوال

 الحشري من السوق المحلية بشكل مركز مستحلب مجهز من شـركة فـابكو              بيدتم الحصول على الم   

)Vapco (على المادة الفعالة االردنية وحاٍو  Abamectin 1.8بتركيز) %اي ان كل واحد مـل  ) حجم/وزن

 مل ماء مقطر معقم وفـي       90 مل مبيد الى     10 غرام مادة فعالة، ويتم اضافة       0.018ن المبيد يحتوي على     م

مل / مايكروغرام 1800كيز نهائي    مل للمستحلب الخزين وبتر    100ظروف معقمة للحصول على حجم نهائي       

  . يحفظ بعد ذلك في الثالجة لحين االستعمال المادة الفعالةمن

  :)Match(ري ماتش المبيد الحش: ثانيا

السويـسرية والمتـوفر فـي    ) Syngenta( المجهز من شركة سنجنتا      Matchاستعمل المبيد الحشري    

أي ان كل واحـد     ) حجم/وزن(لتر  / غرام 50 بتركيز   Lufenuronالسوق المحلية والحاوي على المادة الفعالة       

 مل ماء مقطر معقم     90 مل مبيد إلى     10 غرام مادة فعالة، وبذلك يتم اضافة        0.05مل من المبيد يحتوي على      

 المادة  مل من / مايكروغرام 5000كيز نهائي    مل مستحلب خزين بتر    100وفي ظروف معقمة للحصول على      

  .حفظ بعد ذلك في الثالجة لحين االستعمال ،الفعالة

     :A1 ساللةالتأثير التثبيطي للمبيدين على نمو التحديد 

وذلك بعمل   A1لساللة ين لنمو المبيدا تثبيطتحديد شدة ل) Point inoculation(اعتمدت طريقة الوخز 

وكذلك وسط  ) Control( بدون اضافة والذي يمثل عينة السيطرة        M على الوسط الزرعي     منهاثالث وخزات   

M ـ حرارالدرجة  عند ال  ايام   اربعة االختبار لمدة    أطباق حضنت   .المبيدين تراكيز متصاعدة من     اليه اً مضاف   ة ي

طباق الـسيطرة  اقطار المستعمرات النامية على كل طبق من ا جرى قياس عد انتهاء فترة التحضين   ب .م  ° 30

وحسبت النسبة المئوية للتثبيط كمـا فـي         ر المستعمرات المقاسة بالسنتيمتر   وسجلت اقطا ومعامالت المبيدات   

  :)Van Tuyl, 1977( المعادلة
  

   متوسط قطر المستعمرة على وسط المبيد –متوسط قطر المستعمرة بدون المبيد                                                 
   100×            -----------------------------------= النمو القطري للمستعمرة النسبة المئوية لتثبيط 

  لمستعمرة بدون المبيدمتوسط قطر ا                                                                        
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  :تحضير العالق الكونيدي

 ،CMTS علـى الوسـط       منماة بعمر ثالثة ايام  من مزرعة حديثة     A1حضر العالق الكونيدي للساللة     

العـشرية  لة من التخـافيف     يمكن استعماله الجراء سلس   ) 100التخفيف   ( الناتج العالق الكونيدي غير المخفف   و

)Caten, 1979.(  
  

  :ساب تكرارهاعزل الطافرات وح

استعمل نظام البحث عن الطافرات المقاومة للمادة السامة لعزل الطافرات المحتمـل حثهـا بواسـطة                

وغير المعاملة بالمبيد على وسط حاوي على المادة السامة التي تقتل           اوذلك بزرع الكونيدات المعاملة     ين  المبيد

). Fincham et al., 1979(لـى حالـة المقاومـة    الخاليا البرية غير الطافرة وتبقى الكونيدات التي طفرت إ

كمادة سـامة   مل من الوسط الزرعي/ مايكروغرام25بتركيز نهائي  azaadenine (AZA)-8استعمل العقار 

 يقتـل   AZA اذ وجدنا ان هذا التركيز من        والمستحثة بتراكيز المبيدين قيد االختبار    ا التلقائية   لعزل الطافرات 

  .A1تماماً الساللة البرية 

  :دراسة التأثير التطفيري للمبيدات

 Pretreatment( طريقة المعاملـة المـسبقة   ماوه دينن لدراسة التأثير التطفيري للمبيااعتمدت طريقت

method(                   اذ تجري اضافة المبيد بالتركيز المعين الى العالق الكونيدي لمدة ساعة قبل نـشر العـالق علـى 

اذ ينـشر  ) Plate incorporation( وطريقة التضمين بالطبق .د والخالي من المبيAZAالوسط الحاوي على 

بالتركيز المعين والحاوي في نفس الوقت على المادة االنتخابية         العالق مباشرة على الوسط الحاوي على المبيد        

AZA )Venitt and Parry,1984(جرت دراسة ثالثة تراكيز متصاعدة من كل مبيد اعتمادا علـى مـا    وقد 

  .منهاج تحديد شدة القتل لكل في نتائجاء 

  :السيطرة الموجبة

مطفر معلوم هو االشعة فوق البنفسجية قصيرة الموجبة        ايضاً الى    A1الساللة  كونيدات   جرى تعريض 

UVC والتي تكون مطفرة للخاليا الحية )Auerbach, 1976 (  وذلك للتأكد من ان الساللة المـستخدمة)A1 (

  .ومقابلة للطفور بفعل المطفر المعل

  :التحليل االحصائي

جرت مقارنة  اذ  .  t(2+2)ألربع درجات حرية    ) t(باستعمال اختبار   تم اجراء التحليل االحصائي للنتائج      

 المحسوبة مـع    t(2+2)متوسط تكرار الطافرات لكل معاملة لكل مبيد مع متوسط تكرارها التلقائي ومقارنة قيم              

  ).Clark, 1969( رية لمعرفة مدى معنوية الفرق بينهاقيمتها الجدولية عند نفس العدد من درجات الح
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  المناقشة النتائج و

  :A.amstelodami من الفطر A1 تحديد شدة قتل المبيدات للساللة -1

وانتهاء بتراكيـز   ) عينة السيطرة   (اختبرت تراكيز متصاعدة من المبيدين الحشريين ابتداء من الصفر          

 التحضين تم قياس قطر المستعمرات النامية بوجود هذه التراكيـز مـن             بعد انتهاء فترة  . مختلفة حسب المبيد  

 المئوية لتثبيط   ةالنسب )1(  يظهر الجدول  . جاء في طرق العمل    المبيدات وحددت النسبة المئوية للتثبيط لها كما      

 5.4للتركيـز   % 36.36إذ كانت نسبة التثبـيط هـي        . Vapcomic  من الفطر بفعل المبيد    A1نمو الساللة   

 ة نـسب  زايدمل مع ت  / مايكروغرام 27.0ة وهو   العلى تركيز أستُعِمَل في الدراس    % 70.99مل و   /مايكروغرام

على هذه النتائج فقد     وبناء ).1(وكما في الجدول     Vapcomicالحشري   مبيد التراكيز لل  زيادةالتثبيط للساللة ب  

 ،او اقل من النمو القطري على الوسط الخالي مـن المبيـد           % 50اعطت تثبيطاً يعادل    التي  اختيرت التراكيز   

 9.0 ,7.0 ,5.4وكانت التراكيـز المختـارة هـي     .اختيرت هذه التراكيز لدراسة االثر التطفيري لهذا المبيد

  ). 1(مل من وسط النمو الجدول /مايكروغرام
  

 Mالنامية على وسط  A.amstelodami  من الفطرA1 للساللة) سم(أقطار المستعمرات :  1الجدول 

  Vapcomic الحشري بيدالحاوي على تراكيز مختلفة من الم
  

 لمبيدتركيز ا  المكررات
  الحشري

)µg/ml(  R1 R2 R3 
متوسط قطر 
  المستعمرات

النسبة المئوية 
  للتثبيط

0.0  2.35 2.25 2.32 2.31  0  
5.4  1.55 1.3 1.55 1.47  36.36  
7.0  1.3 1.2 1.25 1.25  45.89  

9.0  1.2 1.08 1.15 1.14  50.65  

18.0  1.05 1.15 1.95 1.05  54.55  
27.0  0.75 0.65 0.6 0.67  70.99  

        

 A1 على النمو القطـري للـساللة        Matchنفسها فقد جرى اختبار القدرة التثبيطية للمبيد        وبالطريقة   

       تثبيطـاً فـي حـدود    أعطتمل من المبيد والتي  /غرام  كرو ماي 50 ,30 ,10واختيرت تراكيز المبيد الثالثة

 مـن  A1المبيد في الـساللة  ختيرت هذه التراكيز لدراسة التأثير التطفيري لهذا  أ) 2الجدول  (او اقل    %  50

  .الفطر
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 Mالنامية على وسط A.amstelodami   من الفطرA1للساللة ) سم(أقطار المستعمرات :  2الجدول 

  Match على تراكيز مختلفة من المبيد الحشري الحاوي
  

تركيز المبيد   المكررات
  الحشري

)µg/ml(  R1 R2 R3 
متوسط قطر 
  المستعمرات

النسبة المئوية 
  للتثبيط

0.0  1.35 1.4 1.3 1.35  0  
10  0.95 0.95 0.9 0.93  31.11  
20  0.85 0.85 0.75 0.82  39.26  
30  0.8 0.75 0.65 0.73  45.93  
40  0.8  0.7 0.6 0.7  48.15  
50  0.65 0.7 0.6 0.65  51.85  

  

  :Pretreatment القدرة التطفيرية للمبيدات بطريقة المعاملة المسبقة -2

لمـدة  ) ثالث تراكيز لكل مبيد   ( بالتراكيز تحت السامة     A.amstelodamiجرت معاملة كونيدات الفطر     

وللمبيـد الحـشري    ) مـل / مايكروغرام 9 و 7 و Vapcomic) 5.4الحشري  بيد  ساعة وهذه التراكيز هي للم    

Match) 10 وبعد التحضين تم حساب اعداد الطافرات المقاومة للعقـار   ). مل/ مايكروغرام 50 و 30 وAZA 

وتم تقدير حجم العشيرة المتوقعـة وحـساب   UVC التلقائية والمستحثة بالمبيدات فضالً عن المستحثة بأشعة 

عنـد مـستوى    ) t( بإسـتعمال اختبـار       تكرار الطافرات  لنتائج ئياجري التحليل االحصا   و ،تكرار الطافرات 

 قيـد   ين المـستحثة بالمبيـد    AZAبمقارنة متوسطات تكرار الطافرات المقاومة للعقـار        % 1و% 5احتمالية  

 tالدراسة بمتوسط تكرار الطافرات التلقائية في كل تجربة فتبين عدم وجود فروق معنوية، إذ كانـت قيمـة                   

 t اكبـر مـن قـيم        3.747% = 1 وعند مستوى احتماليـة      2.132هي  % 5وى احتمالية   الجدولية عند مست  

 في هذه   ينالمدروسين   الحشري ينأي ان المبيد  ) 4(و) 3 (ولينالمحسوبة ألربع درجات حرية والمبينة في الجد      

يض ، وهذا قد يعود الى ان مدة تعر       A.amstelodami على حث الطفور في كونيدات الفطر        العميالتجربة لم   

كما ان مرحلة نمـو الخاليـا       . كونيدات الفطر للمبيدات قصيرة وغير كافية لحدوث مثل هذا العطب الوراثي          

تؤثر بشكل كبير على الفعالية التطفيرية لكثير من المطفرات وخاصة تلك التي يتطلب عملها ارتباطها كيميائيا                

  ). Sermonti, 1969(ساسية لتلك المطفرات داخل الخاليا، أي ان الخاليا المنقسمة بشكل فعال تكون اكثر ح
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 للفطـر   A1 بين كونيدات الساللة     azaadenine-8المقاومة للعقار   ) 6-10×(تكرار الطافرات   :  3الجدول  

A.amstelodami     الحشري   بيد المعاملة بتراكيز مختلفة من الم Vapcomic   بطريقة المعاملة 

  المسبقة مقارنة بتكرارها التلقائي
  

 مبيد التركيز  المكررات
  الحشري

)µg/ml(  R1 R2 R3 
  )  الخطأ القياسي±المتوسط (

×10-6  
قيمة 

•t(4)المحسوبة  

0.0  0.61 0.64 1.38 0.88 ± 0.25    
5.4  0.57 1.20 0.66 0.81 ± 0.20  0.218  
7  0.54 1.49 2.36 1.46 ± 0.53  0.994  
9  0.59 0.47 1.73 0.92 ± 0.40  0.085  

UVC 248.31 784.1 677.27 569.89 ± 163.73    
 المحسوبة الربع درجات من درجات الحرية التي تقارن متوسط كل معاملة بمتوسط المعاملـة بـدون                 tالقيم في هذا العمود تبين قيم        •

  .المبيد

  .3.747هي % 1 وعند مستوى احتمالية 2.132هي % 5 الجدولية عند مستوى احتمالية t(4)قيمة  •
  

 للفطـر   A1 بين كونيدات الساللة     azaadenine-8المقاومة للعقار   ) 6-10×(تكرار الطافرات   : 4الجدول  

A.amstelodami         المعاملة بتراكيز مختلفة من المبيد الحـشري Match     بطريقـة المعاملـة 

  المسبقة مقارنة بتكرارها التلقائي
  

تركيز المبيد   المكررات
  الحشري

)µg/ml(  R1 R2 R3 
 )  الخطأ القياسي±المتوسط (

×10-6  
قيمة 

•t(4)محسوبةال  

0.0  0.225 0.627 0.508 0.45 ± 0.12    
10  2.023 0.541 0.671 1.08± 0.47  1.279  
30  0.786 1.790 0.907 1.16 ± 0.32  2.096  
50  3.166 0.543 1.504 1.74 ± 0.77  1.658  

UVC 248.31 784.1 677.27 569.89 ± 163.73    
  ). 3( الرمز كما موضح في الجدول •
  

  :Plate incorporationلقدرة التطفيرية للمبيدات بطريقة التضمين بالطبق  ا-3

المـادة  الطريقة اضافة تراكيز المبيدين قيد االختبار الى الوسط الزرعي الحاوي على             في هذه    أجريت

وبعد انتهاء فترة التحضين جرى تقدير حجم العشيرة المتوقعة وتكـرار الطـافرات بعـدها                .AZAاالنتقائية  

) 5(يالحظ من الجدولين    و%) 1(و%) 5( عند مستوى احتمالية     t تحليل النتائج احصائيا باعتماد اختبار       جرى

 الجدوليـة ألربـع     tإذ كانت قيمـة     لكال المبيدين   % 1عدم وجود فروق معنوية عند مستوى احتمالية        ) 6(و

د فـرق معنـوي عنـد       لوحظ وجو % 5 بينما عند مستوى احتمالية      ، المحسوبة tدرجات حرية اكبر من قيم      

اكبر من قيمة   ) 2.177( المحسوبة   t إذ كانت قيمة     Matchمل من المبيد الحشري     / مايكروغرام   50التراكيز  
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t       غير ان هذا فرقا هامشيا ال يعتد به وال يمكن اعتباره دلـيال              ،)2.132( الجدولية عند هذا المستوى والبالغة 

وعنـد   ).0.045(لكون الفرق بين القيمتين طفيفـا جـدا          ذو تأثير تطفيري     Matchعلى ان المبيد الحشري     

 يالحظ  Matchمل  / مايكروغرام 50الرجوع إلى قيم متوسط تكرار الطافرات بين السيطرة السالبة والمعاملة           

ان متوسط تكرار الطافرات التلقائية اعلى من متوسط تكرار الطافرات المستحثة بهذا التركيـز مـن المبيـد                  

  .الحشري
  

 للفطـر   A1 بين كونيدات الساللة     azaadenine-8المقاومة للعقار   ) 6-10×(تكرار الطافرات     :5الجدول  

A.amstelodami     الحشري   بيد المعاملة بتراكيز مختلفة من الم Vapcomic   بطريقة التضمين 

  بالطبق مقارنة بتكرارها التلقائي
  

   الحشري المبيدتركيز  المكررات
)µg/ml(  R1 R2 R3 

  )  الخطأ القياسي±المتوسط (
×10-6  

قيمة 
•t(4)المحسوبة  

0.0  2.00 0.99 0.74 1.24 ± 0.39    
5.4  2.95 0.87 1.59 1.80 ± 0.61  0.776  
7  1.54 1.49 1.59 1.55 ± 0.03  0.802  
9  1.48 1.36 1.48 1.44 ± 0.04  0.516  

UVC 269.76 97.27 152.67 173.23 ± 50.85    
  .)3(الرمز كما موضح في الجدول • 
  

 للفطـر   A1 بين كونيدات الساللة     azaadenine-8المقاومة للعقار   ) 6-10×(تكرار الطافرات     :6الجدول  

A.amstelodami        المعاملة بتراكيز مختلفة من المبيد الحشري Match     بطريقـة التـضمين 

  بالطبق مقارنة بتكرارها التلقائي
  

  تركيز المبيد الحشري  المكررات
)µg/ml(  R1 R2 R3 

  )أ القياسي الخط±المتوسط (
× 10-6  

قيمة 
•t(u)المحسوبة  

0.0  0.676 0.645 1.022 0.78 ± 0.12    

10  0.563 0.645 0.511 0.57 ± 0.04  1.638  
30  0.113 0.860 0.639 0.54 ± 0.22  0.965  

50  0.338 0.645 0.255 0.41 ± 0.12  2.177  
UVC 269.76 97.27 152.67 173.23 ± 50.85    

  ).3(كما موضح في الجدول الرمز • 
  

 في دراستنا مع نتائج العديد مـن البـاحثين          Vapcomic الحشري   مبيدوتتفق النتائج السالبة للتطفير لل    

 الحشري غير مطفر بإستعمال انظمة اختبار مختلفة، إذ يشير تقرير هيئـة حمايـة               مبيدالتي تؤكد كون هذا ال    

 Metabolic activationوجود أو عدم وجود التنشيط االيـضي   بAmesالبيئة االمريكية إلى ان نتائج اختبار 
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 سالبة، كذلك الحال بإستعمال نظام اختبار الطفور لخاليا اللبائن بوجود أو عدم وجود تنشيط ايضي                مبيدلهذا ال 

  ).EPA, 2004(د الحشري فلم يتم حث الطفور بفعله مبيلل

 Abamectin (Macrocyclic lactonesان مركبــات ) 2010( وجماعتــه Molinariويــذكر 

ال تحث الطفرات الجينية في الكائن الحي وفي الزجاج في كل مـن خاليـا بدائيـة النـواة                   ) Ivermectinو

 ال يمكنه حث الطفور     Matchوتشير نتائج دراستنا إلى ان المبيد الحشري        ). اللبائن(وحقيقية النواة   ) البكتريا(

  ه النتـائج النتـائج المـشار لهـا فـي تجـارب البـاحثين        وتخالف هذA.amstelodami  للفطر A1للساللة 

Abd-Alla   حول السمية الجينية لهـذا المبيـد الحـشري ضـد حـشرة ذبابـة الفاكهـة                 ) 2003( وجماعته

D.melanogaster                 ًإذ اعطت التجارب المعتمدة في دراستهم على هذا الكائن نتائج تعد المبيد مطفـراً قويـا 

Potent mutagenا التكاثرية لكل من الخالي Germ cell-line  والخاليا الجسميةSomatic cells لحشرة ذبابة 

وهذا التضارب في نتائج التأثيرات الوراثية للمبيد في الكائنات االختبارية المختلفة يستدعي اجـراء               . الفاكهة
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