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  الخالصة

  
 الصلبالقراد  )وإناث (ذكور بالغات مكافحةحيوي لكعامل  Metarhizium anisopliae ريت هذه الدراسة لتقييم كفاءة الفطرأجُ  

Hyalomma anatolicum قدرة ظهرت النتائج أالعراق.  /األنبارالجاموس في حقول المواشي في بعض قرى محافظة  المتطفل على
ً  تتناسبو .تل بالغات القرادمل على قبوغ/  ٥١٠×٤,٢، ٣١٠×٤,٢، ١١٠×٤,٢ رلفطل المختلفة زـلتراكيا  ارتفاع مع نسبة القتل طرديا

مظهري لكل من ذكور والتشويه الالقراد قتل لكفاءة على أبوغ/ مل  ٥١٠×٤,٢ز سجل التركييوم من المعاملة  ٣بعد ف ،التراكيز المستخدمة
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Abstract   

 
This study was conducted to evaluate the efficacy of the fungus Metarhizium anisopliae  as a vital agent for the control of 

the Hyalomma anatolicum, which is infested on buffalo fields in some villages of Anbar province, Iraq. The results showed 
that different concentrations of the fungus 4.2*110, 4.2*310, 4.2*510 pg/ml were capable of killing the tick eggs, and the kill 
rate was proportional to the higher concentrations used. After 3 days of treatment, moreover causing a high proportion of 
phenotyping deformation in male and female ticks. 
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  المقدمة 

  
الدم بامتصاص التي تقوم  اإلجباريةيعد القراد من الطفيليات 

من العائل وتتطفل على عوائل حيوانية مختلفة وتسبب امرضاً 
يؤثر القراد على صحة  .)١( والحيوان اإلنسانمشتركة بين 

يسبب  وأيضاالحيوان بشكل كبير من خالل تغذيته على دمه 
 ً الجلدي وفقر الدم  جمخوالة مرضية كثيرة منها الحك أعراضا

عاقة النمو ورداءة جلود الحيوانات وتؤدي إوالضعف والهزال و
ينتشر القراد في المناطق  .)٢( هالك الحيوان إلىالشديدة  اإلصابة

االستوائية وشبة االستوائية في العديد من دول العالم ويسبب 

مشاكل اقتصادية نتيجة تطفله على المواشي ونقله الكثير من 
 خسائر إلىوالحيوان وهذا يؤدي  اإلنسان إلىالمسببات المرضية 

في حقول تربية المواشي  اإلنتاجكبيرة بسبب قلة  ةاقتصادي
الجلد والضرع وارتفاع نسبة الوفيات للحيوانات المصابة  وإتالف

على المواشى ومنها الجاموس  Hyalommaجنس يتطفل  .)٣(
 ،)٤( Ixodidaeعائلة و Arachnida صنف إلى ويعود هذا الجنس

لآلفات باستخدام الفطريات والبكتريا  اإلحيائيةتعد المكافحة 
تضر بشكل  للمبيدات الحشرية التي إستراتيجيا والفيروسات بديالً 

 وهناك .)٥( األخرىوالحيوان والكائنات  اإلنسانكبير بصحة 
الممرضة للحشرات  من الفطرياتنوعا  ٧٠٠من اكثر 
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الذي Metarhizium anisopliae  ها فطرومن) ٦( والطفيليات
 هلمضائف green muscardineاألخضر ردينمرض المسكيسبب 

ة يفات الحشرية والطفيللآل إحيائياستعمل هذا الفطر كمبيد  .)٧(
يتميز المظهر الخارجي  .)٨في المخازن والحقول الزراعية (

ل المصاب ئالتي تغطي جسم العا myceliaللفطر بوجود هايفات 
غي يكون ذو حواجز عريضة واضحة ويتفرع في ولحامل البوا

تصطف بشكل  األبواغطرفه النهائي بشكل الشمعدان وحامالت 
 واألسطوانيما بين البيضوي  األبواغحزم متراصة ويكون شكل 

 خضرا إلىة متوازية لونها اخضر براق لتنتظم بشكل سلسو
من  يدالعد Metarhizium anisopliae الفطر ينتج ).٩( مصفر

الثانوية واهمها السموم الفعالة من مجموعة  األيضيةالمركبات 
 التي destruxins A,B ةالمسما cyclic peptids الحلقية الببتيدات

العضلية للمضائف  األغشية وم فييقنوات الكالس علىؤثر ت
 تثبيطالذي يعمل على  E,C destruxins كذلك .)١٠المصابة (
الشبكة  افي خالي انحاللية ل وحدوث تغيراتئمناعة العا

وينتج  .)١١خاليا القناة الهضمية (لمايتوكوندريا الاالندوبالزمية و
عملية االستطالة في خيوط التي توقف  cytochalasinsسموم  أيضا

على  التي تعملswainsonins  اليا العضلية وسمومخلل األكتين
الدراسة هذه هدفت  .)١٢( األورامطانية ونمو رتنشيط الخاليا الس

  فطرلعالق تراكيز المختلفة الثير أمدى ت للتعرف على
Metarhizium anisopliae وإناث لبالغات (ذكور إحيائيكمبيد (

المتطفل على  Hyalommma anatolicumالصلب  القرادطفيل 
قرى محافظة  فيالموجود في حقول تربية المواشي  الجاموس

 الطفيليات هضاء على هذيجاد الوسائل الكفيلة للقإلوذلك  األنبار
  واقتصادية.صحية  أضرارتسببه من  وما

  
  ق العمل ائالمواد وطر

  
 القرادجمع 

) من الجاموس المصاب وإناث (ذكور القرادتم جمع بالغات 
 ،األنبارلمواشي في بعض قرى محافظة في حقول تربية ا

% يمسح بها مكان ٧٠ باستخدام قطنة مبللة بالكحول االثيلي
 إذالفم  أجزاءتمزق  راد بجسم الحيوان لضمان عدمالتصاق الق

من  هوبذلك يسهل سحبيعمل الكحول على ارتخاء عضالت الفم 
 قسم علوملمختبر الطفيليات في  قلتنُ وبعدها  )١٣(المضيف  جسم

  جراء التجارب عليها.إلاألنبار جامعة  /كلية العلوم / الحياة
  

  تشخيص القراد 
لبالغات على الصفات الشكلية  تمت عملية التشخيص اعتماداً 

   ).١٤( الصلب القراد
  

  الفطر أبواغحساب عدد 
فقا األساسي و في المعلق الفطري األبواغتم حساب عدد  

) وذلك باستخدام شريحة عد خاليا الدم ١٥( Norris et al.لطريقة 
hemocytometer، المحلول  من رمليلت ٠,١م بوضع قطرة بحج

شريحة وتم حساب عدد السبورات في وُغطيت بغطاء ال األساسي
  :األتيةوبحسب المعادلة × ٤٠ة المربعات الخمسة على قو

  
  ٦١٠ × ١٠× ٨٠×  n=  األبواغعدد 

  :أنحيث 
 n  في المربعات الخمسة األبواغ= عدد.  

  .= مجموع المربعات الدقيقة في المربعات الخمسة ٨٠
  .التركيز معامل تصحيح = ٦١٠
  .ممعامل تصحيح الحج = ١٠

   
  بوغ/ مل ١١٠×  ٤,٢إلى  ١٠ وتم تعديل العد للتراكيز من

  بوغ/ مل ٣١٠×  ٤,٢
  بوغ/ مل ٤١٠×  ٤,٢

  
  تحضير التراكيز الفطرية

من Metarhizium anisopliae رتم الحصول على عزلة الفط
قسم وقاية النباتات/ كلية الزراعة /جامعة بغداد وتنمية العزلة في 

 PDA( Potato(سط الزرعي بتري الحاوية على الو أطباق

Dextrose Agar ) وتمت عملية الزرع بطريقة١شكل الالمعقم ( 
ثم  autoclaveوتم تعقيم الوسط بجهاز ، streakingالتخطيط 

 يفت للوسط الزرعي المضاد الحيوي كلوراومفنكول بواقعأضُ 
 إلى األطباقالبكتيري ونقلت  لغم لكل طبق لمنع النموم ١٢٥

-٧ لمدة% و٥±٨٠ نسبيةم ورطوبة o ٢±٢٥ الحاضنة بدرجة
 تم تحضير تراكيز الفطر). ١٦( يام قبل البدء بالتجاربأ ١٠

مل من الماء المقطر المعقم  ٥ بوغ/ مل بإضافة ٥١٠، ٣١٠، ١١٠
بالحاصد على شكل  األبواغصدت طبق المزرعة الفطرية وحُ  إلى

ورشحت محتويات الطبق بقطعة من الشاش المعقم ، Lحرف 
مل من الماء المقطر  ٥إضافة على قمع زجاجي بعد  والمثبت

وتم جمع العالق الفطري في وعاء  األبواغالمعقم لنزول جميع 
ومنه تم  األساسيوبهذا تم الحصول على العالق الفطري  ،زجاجي

اختبار  ستة أنابيب باستعمال) ١٧( تحضير التراكيز الفطرية
المقطر والمعقم مل من الماء  ٩ معقمة ومعلمة يحتوي كال منها

الذي يساعد % ٠,٠١ Tween-20 ٢٠- توين وقطرة من محلول
 ١ وتم سحبيلي، على نشر العالق الفطري على سطح جسم الطف

 إلى وأضيفبواسطة ماصة معقمة  األساسيمل من العالق 
 ثم ُسحب، ٥١٠ وبذلك تم الحصول على التركيز ١ رقم األنبوب

الحاوي  ٢ رقم نبوباأل إلى وأضيف ١ رقم األنبوبةمل من  ١
 ٤١٠ مل من الماء المقطر المعقم وبذلك يصبح التركيز ٩ على

في الثالجة على  األنابيبتم حفظ ، ١١٠ وهكذا وصوالً للتركيز
  ). ١٨( لحين االستعمال مo ٤ درجة
  

  القرادبالغات  ضدتراكيز الفطر  استخدام
 اإلناثمن  ١٠و بالغات لكل مكرر من الذكور ١٠ خذأتم  

مكررات لكل تركيز وتم معاملة  ثالثساعة وبواقع  ٢٤ رمبع
بطريقة الرش  ةكيز المحضرامن التريلتر لبخمس مالبالغات 
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 معاملة السيطرة فتم رش البالغات بالماء المقطر أما ،المباشر
 حاضنة بدرجةالعت مكررات السيطرة والمعامالت في وضُ  ،فقط
٢±٢٥ º يوميوتم متابعة البالغات % ٥±٨٠ ورطوبةم ً  ٣لمدة  ا
  الحظة التشوهات الحاصلة.موتسجيل نسبة القتل التراكمي و أيام

  
  اإلحصائيالتحليل 

 Statistical Analysis System اإلحصائيستعمل البرنامج اُ 

(SAS) )ثير المعامالت أفي تحليل البيانات ودراسة ت) ١٩
 رنت الفروقات المعنوية بين المتوسطات اقل فرق معنويوقوُ 

LSD د مستوى احتماليةعن P<0.05.  
  

  والمناقشة النتائج
  

النتائج وجود عالقة طردية بين تراكيز المعلق  أظهرت
بلغت نسبة  إذ، القرادالفطري المستخدمة ونسبة هالك بالغات 

، ١١٠×٤,٢ عند التراكيز % ٤٣,٣، ٣٦,٦، ١٦,٦ هالك الذكور
بوغ /مل على التوالي بعد يوم من  ٥١٠×٤,٢، ٣١٠×٤,٢
، ٣٠ ةنسبال تـــبينما بلغ ،≥ ٠,٠٥Pارق معنوي ـملة وبفالمعا
من المعاملة  يومين بعد أعالهعند التراكيز % ٧٣,٣، ٥٠

، ٨٦,٦، ٦٣,٣ إلىلتصل  أيامثالثة وازدادت نسبة الهالك بعد 
على التوالي وبفارق معنوي عن  أعالهعند التراكيز % ١٠٠

   .)١(جدول % ٠معاملة السيطرة التي سجلت نسبة هالك 
، ٥٣,٣، ٢٠أما بالنسبة إلناث القراد فكانت نسبة الهالك 

وم من يلكل من التراكيز المستخدمة على التوالي بعد % ٦٦,٦

يوم من  ٢% بعد ٨٠، ٧٦,٦، ٤٦,٦ إلىالمعاملة وازدادت النسبة 
ً معنوياً  ٣المعاملة، وبعد  يوم ارتفعت نسبة الهالك ارتفاعا

ستخدمة على التوالي وكان % للتراكيز الم١٠٠، ٩٣,٣، ٨٠الى
منه  اإلناثتأثير التراكيز الفطرية المستخدمة اشد ضراوة على 

  ).٢(جدول  على الذكور
  

 
في  Metarhizium anisopliae نامية لفطر: مستعمرة ١الشكل 

  .PDA الوسط الزرعي

  
  H. anatolicum دالمستخدمة في نسب هالك ذكور طفيل القرا التراكمي لتراكيز الفطر التأثير :١جدول

  

  بوغ/ مل التركيز
  المدة الزمنيةخالل  اتالنسبة المئوية للهالك

  أيامثالثة  يومان يوم
٣,٠ ± ١٦,٦  ١١٠×  ٤,٢ c ٢,٧ ± ٣٠,٠ d ١,١ ± ٦٣,٣ c 
١,١ ± ٣٦,٦  ٣١٠ × ٤,٢ b ١,٢ ± ٥٠,٠ c ١,٧ ± ٨٦,٦ b 
٢,٥ ± ٤٣,٣  ٥١٠ × ٤,٢ b ٢,٠ ± ٧٣,٣ b ٠,٠ ± ١٠٠,٠ b 

  a ٠,٠ ± ٠,٠ a ٠,٠ ± ٠,٠ a ٠,٠ ± ٠,٠ رةالسيط
  .≥٠,٠٥Pضمن العمود تدل على وجود فروقات معنوية بين المعامالت ضمن مستوى معنوية  المختلفة األحرف

  
   H. anatolicumطفيل القراد إناثثير التراكمي لتراكيز الفطر المستخدمة في نسب هالك أالت: ٢جدول

  

  بوغ/ مل التركيز
  المدة الزمنيةات خالل ة للهالكالنسبة المئوي

  ثالثة أيام يومان يوم
١,٠ ± ٢٠,٠  ١١٠×  ٤,٢ d ٢,٣ ± ٤٦,٦ c ١,٠ ± ٨٠,٠ b 
١,٥ ± ٥٣,٣  ٣١٠ × ٤,٢ c ٢,١ ± ٧٦,٦ b ٢,٠ ± ٩٣,٣ b 
١,٠ ± ٦,٦٦  ٥١٠ × ٤,٢ b ١,٥ ± ٨٠,٠ b ٠,٠ ± ١٠٠,٠ b 

  a ٠,٠ ± ٠,٠ a ٠,٠ ± ٠,٠ a ٠,٠ ± ٠,٠ السيطرة
  .≥٠,٠٥Pالمختلفة ضمن العمود تدل على وجود فروقات معنوية بين المعامالت ضمن مستوى معنوية  األحرف
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 .M النتائج التأثير الواضح للتراكيز الفطرية لفطر أوضحت

anisopliae بالغات القراد الصلب  وإناثوكفاءتها في قتل ذكور
H. anatoilcum و) ٢٠( وهذ يتفق مع دراسة اللهيبيHajek 

 الحتوائهعلى العائل وذلك  . ويعزى تأثير الفطر)٢١( تهوجماع
الثانوية وتشمل السموم الفعالة  األيضيةعلى الكثير من المركبات 

 األغشيةالتي تؤثر على قنوات الكالسيوم في  Destruxins AB مثل
الذي يثبط مناعة العائل  destruxins ECو ،العضلية للعائل

 االندوبالزمية لخاليا الجهازوانحالل الميتوكوندريا والشبكة 
استطالة  إيقافالذي يعمل على  cytochalasinsوسموم  ،الهضمي
الذي يعمل  swainsoinsوسموم  ،للخاليا العضلية األكتينخيوط 

. تمثلت )٢٢( األورام على تنشيط الخاليا السرطانية ونمو
بالفطر في قلة نشاط البالغات وعدم قدرتها على  اإلصابة أعراض

 أجزاءكة والسير ونمو الخيوط الفطرية الخضراء على الحر
هالك البالغات حيث  إلى أدى) والذي ٢ل شكالالجسم المختلفة (

تساعده  بإفراز أنزيماتالفطر يقوم  أن )٢٣(St Leger  أوضح
 ,lipase, esterase, protease على اختراق جسم العائل ومنها

chitinase اإلنبات أنابيبدخول و التي تعمل على تكسير الكيوتكل 
الجسم المختلفة  أعضاءالجسم ويخترق الغزل الفطري  إلى

 ،هالك العائل إلىويتكاثر فيها وينتج العديد من السموم التي تؤدي 
لتراكيز الفطر لها تأثير على مدة التعريض  أنومن الجدير بالذكر 

نسبة القتل حيث نالحظ ارتفاع نسبة قتل بالغات القراد بمرور 
 تأثير الفطر كان .لبالغات القراد ن نتيجة المعاملة المتكررةالزم

 أن إلىضراوة منه على الذكور ويعود السبب  أكثر اإلناثعلى 
، للجسم الظهريسطح طول الالذكور تكون مغطاة بالدروع على 

فقط  لإلناث الظهريالسطح من  األماميبينما يغطى النصف 
 إلىكل وهذا يؤدي بطبقة الكيوت مغطاةوالنصف الباقي غير 

 ذكره مامن تلك المناطق وهذا اإلناث لجسم  سهولة اختراق الفطر
Dubois المظهر العام لذكور  ٣ ويوضح الشكل. )٢٤( جماعتهو

والتي  Hyalomma anatolicum ب بالغات القراد الصل وإناث
ُشخصت اعتماداً على الصفات الشكلية للطفيلي واهمها وجود 

وشكل  األرجلانعدامها ولون  أوالجسم على  festoosالنقوش 
 spiraclesوشكل الفتحات التنفسية  basis capitulumالرؤيس 

 ،ornamentationوالتلون  Anal grooveي الشرج األخدودوموقع 
  .dissecting microscopeباستخدام المجهر التشريحي 

  

  
  

بالغات  أجسامالنامية على M. anisopliae ر خيوط الفط :٢شكل 
  .بطفيلي القراد الصل ناثإ

  

   
  

 Hyalomma المظهر العام لطفيلي القراد الصلب: ٣الشكل 

anatolicum  -A   الذكور-B .اإلناث  
  

النسبة المئوية للتشوهات الحاصلة لبالغات  ٣ يبين الجدول 
ز الثالثة المستخدمة نسبة التراكي أعطت إذالطفيلي القراد 

، ١٦,٦ للذكور% ٣٦,٦، ١٦,٦، ٦,٦تشوهات متباينة بلغت 
معنوية عن معاملة  وبفروقاتعلى التوالي  لإلناث% ٤٠، ٢٣,٣

  ).٤ شكلال(% ٠ السيطرة
) ٢٥(  Chilton andDergousoff وهذا يتفــق مــع دراسة

ر والتي المناطق التي تتأثر بشكل كبي أولوذلك الن الكيوتكل من 
يخترقها الفطر ويحللها ويعمل على تحطيم الكيوتكل بفعل 
إنزيمات محللة للكايتين والبروتين وهذا يسبب تقوس الجسم 
وانكماشه وكذلك ظهور بقع سوداء اللون في مناطق اختراق 

 انسجهالخيوط الفطرية لجسم العائل ونموها داخله وتغذيتها على 
ف الجسم وهذه من صفات الجسم الداخلية مما يسبب تجعد غال

   ).٢٦( الفطريات الممرضة للحشرات والطفيليات الخارجية
  
  
  

A 

B 



 )٦٢-٥٧( ٢٠١٩، ٢، العدد ٣٣المجلة العراقية للعلوم البيطرية، المجلد 
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   H. anatolicum) طفيل القرادوإناث لتشوهات الحاصلة في بالغات (ذكورلالنسب المئوية : ٣الجدول 
  

  )مل بوغ/( التركيز
  التشوهات %

  طبيعة التشوهات
 إناث ذكور

 ظهور بقع سوداء نتيجة اختراق الخيوط الفطرية  ١,٠ ± ١٦,٦  ٢,٥ ± ٦,٦  ١١٠×  ٤,٢
  تحلل جدار الجسم وخروج الدم  ١,١ ± ٢٣,٣ ١,٥ ± ١٦,٦  ٣١٠ × ٤,٢
 تقوس الجسم وانكماشه وتجعد غالف الجسم  ٣,٠ ± ٤٠,٠  ٢,٠ ± ٣٦,٦  ٥١٠ × ٤,٢

    ٠,٠ ± ٠,٠ ٠,٠ ± ٠,٠ السيطرة
   

  
  

 ، بالغات القراد الطبيعية المعاملة بالماء المقطر  اإلناث - Bالذكور  -M. anisopliae  Aلفطر : بالغات القراد المشوهة المعاملة با٤الشكل 
C-  الذكورD- .اإلناث  
  

   االستنتاجات
  

بالقضاء  M. anisopliae بينت النتائج الكفاءة العالية للفطر
وتناسبت نسبة الهالك طردياً  المتطفل على الجاموسعلى القراد 

ستخدمة ومع المدة الزمنية لبقاء الفطر على جسم مع التراكيز الم
بتراكيز  بالغات القرادوكان للتأثير التراكمي لمعاملة  ،الطفيلي

استخدام ، ضرورة هالكهاكبيرا في ارتفاع نسب  أثرا الفطر
 لألمراضالمستحضرات النباتية للسيطرة على القراد الناقل 

قضاء على هذا ثيره الفعال للأوالحيوان لت لإلنسانالمشتركة 
   .والحيوان األنسانجانبية على صحة  تأثيراتالطفيلي وبدون 
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