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تقييم كفاءة الفﻄﺮ  Metarhizium anisopliaeكعامل مكافحة حيوية لبالغات طفيلي القﺮاد
الصلب Hyalomma anatolicum
سعاد شﻼل شحاذه
ﺟﺎﻣعة اﻷنبﺎر ،كلية العلوم ،قسم علوم الحيﺎة ،اﻷنبﺎر ،العراق
)اﻻستﻼم  ٢٤حزيران ٢٠١٨؛ القبول  ١٠تشرين اﻷول (٢٠١٨
الخﻼصة

أ ُﺟريت هذه الدراسة لتقييم كفﺎءة الفطر  Metarhizium anisopliaeكعﺎﻣﻞ حيوي لمﻜﺎﻓحة بﺎلغﺎت )ذكور وإنﺎث( القراد الصلب
 Hyalomma anatolicumالمتطفﻞ على الجﺎﻣوس ﻓي حقول المواشي ﻓي بعض قرى ﻣحﺎﻓظة اﻷنبﺎر /العراق .أظهرت النتﺎئج قدرة
التراكيـز المختلفة للفطر  ٥١٠×٤,٢ ،٣١٠×٤,٢ ،١١٠×٤,٢بوغ /ﻣﻞ على قتﻞ بﺎلغﺎت القراد .وتنﺎسبت نسبة القتﻞ طرديﺎ ً ﻣﻊ ارتفﺎع
التراكيز المستخدﻣة ،ﻓبعد  ٣يوم ﻣن المعﺎﻣلة سجﻞ التركيز  ٥١٠×٤,٢بوغ /ﻣﻞ أعلى كفﺎءة لقتﻞ القراد والتشويه المظهري لﻜﻞ ﻣن ذكور
وإنﺎث طفيلي القراد الصلب.

Evaluation the efficiency of the fungus Metarhizium anisopliae as biocontrol agent for
adults of hard ticks Hyalomma anatolicum
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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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ﻣشﺎكﻞ اقتصﺎدية نتيجة تطفله على المواشي ونقله الﻜثير ﻣن
المسببﺎت المرضية إلى اﻹنسﺎن والحيوان وهذا يؤدي إلى خسﺎئر
اقتصﺎدية كبيرة بسبب قلة اﻹنتﺎج ﻓي حقول تربية المواشي
وإتﻼف الجلد والضرع وارتفﺎع نسبة الوﻓيﺎت للحيوانﺎت المصﺎبة
) .(٣يتطفﻞ ﺟنﺲ  Hyalommaعلى المواشى وﻣنهﺎ الجﺎﻣوس
ويعود هذا الجنﺲ إلى صنف  Arachnidaوعﺎئلة ،(٤) Ixodidae
تعد المﻜﺎﻓحة اﻹحيﺎئية لﻶﻓﺎت بﺎستخدام الفطريﺎت والبﻜتريﺎ
والفيروسﺎت بديﻼً إستراتيجيﺎ للمبيدات الحشرية التي تضر بشﻜﻞ
كبير بصحة اﻹنسﺎن والحيوان والﻜﺎئنﺎت اﻷخرى ) .(٥وهنﺎك
اكثر ﻣن  ٧٠٠نوعﺎ ﻣن الفطريﺎت الممرضة للحشرات

المقدمة
يعد القراد ﻣن الطفيليﺎت اﻹﺟبﺎرية التي تقوم بﺎﻣتصﺎص الدم
ﻣن العﺎئﻞ وتتطفﻞ على عوائﻞ حيوانية ﻣختلفة وتسبب اﻣرضﺎ ً
ﻣشتركة بين اﻹنسﺎن والحيوان ) .(١يؤثر القراد على صحة
الحيوان بشﻜﻞ كبير ﻣن خﻼل تغذيته على دﻣه وأيضﺎ يسبب
أعراضﺎ ً ﻣرضية كثيرة ﻣنهﺎ الحﻜة والخمج الجلدي وﻓقر الدم
والضعف والهزال وإعﺎقة النمو ورداءة ﺟلود الحيوانﺎت وتؤدي
اﻹصﺎبة الشديدة إلى هﻼك الحيوان ) .(٢ينتشر القراد ﻓي المنﺎطق
اﻻستوائية وشبة اﻻستوائية ﻓي العديد ﻣن دول العﺎلم ويسبب
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اﻷسﺎسي و ُ
غطيت بغطﺎء الشريحة وتم حسﺎب عدد السبورات ﻓي
المربعﺎت الخمسة على قوة  ×٤٠وبحسب المعﺎدلة اﻷتية:

والطفيليﺎت ) (٦وﻣنهﺎ ﻓطر  Metarhizium anisopliaeالذي
يسبب ﻣرض المسﻜردين اﻷخضر green muscardineلمضﺎئفه
) .(٧استعمﻞ هذا الفطر كمبيد إحيﺎئي لﻶﻓﺎت الحشرية والطفيلية
ﻓي المخﺎزن والحقول الزراعية ) .(٨يتميز المظهر الخﺎرﺟي
للفطر بوﺟود هﺎيفﺎت  myceliaالتي تغطي ﺟسم العﺎئﻞ المصﺎب
والحﺎﻣﻞ البوغي يﻜون ذو حواﺟز عريضة واضحة ويتفرع ﻓي
طرﻓه النهﺎئي بشﻜﻞ الشمعدان وحﺎﻣﻼت اﻷبواغ تصطف بشﻜﻞ
حزم ﻣتراصة ويﻜون شﻜﻞ اﻷبواغ ﻣﺎ بين البيضوي واﻷسطواني
وتنتظم بشﻜﻞ سلسلة ﻣتوازية لونهﺎ اخضر براق إلى اخضر
ﻣصفر ) .(٩ينتج الفطر  Metarhizium anisopliaeالعديد ﻣن
المركبﺎت اﻷيضية الثﺎنوية واهمهﺎ السموم الفعﺎلة ﻣن ﻣجموعة
الببتيدات الحلقية  cyclic peptidsالمسمﺎة  destruxins A,Bالتي
تؤثر على قنوات الﻜﺎلسيوم ﻓي اﻷغشية العضلية للمضﺎئف
المصﺎبة ) .(١٠كذلﻚ  E,C destruxinsالذي يعمﻞ على تثبيط
ﻣنﺎعة العﺎئﻞ وحدوث تغيرات انحﻼلية ﻓي خﻼيﺎ الشبﻜة
اﻻندوبﻼزﻣية والمﺎيتوكوندريﺎ لخﻼيﺎ القنﺎة الهضمية ) .(١١وينتج
أيضﺎ سموم  cytochalasinsالتي توقف عملية اﻻستطﺎلة ﻓي خيوط
اﻷكتين للخﻼيﺎ العضلية وسموم  swainsoninsالتي تعمﻞ على
تنشيط الخﻼيﺎ السرطﺎنية ونمو اﻷورام ) .(١٢هدﻓت هذه الدراسة
للتعرف على ﻣدى تﺄثير التراكيز المختلفة لعﺎلق ﻓطر
Metarhizium anisopliaeكمبيد إحيﺎئي لبﺎلغﺎت )ذكور وإنﺎث(
طفيﻞ القراد الصلب  Hyalommma anatolicumالمتطفﻞ على
الجﺎﻣوس الموﺟود ﻓي حقول تربية المواشي ﻓي قرى ﻣحﺎﻓظة
اﻷنبﺎر وذلﻚ ﻹيجﺎد الوسﺎئﻞ الﻜفيلة للقضﺎء على هذه الطفيليﺎت
وﻣﺎ تسببه ﻣن أضرار صحية واقتصﺎدية.

٦

عدد اﻷبواغ = ١٠ × ١٠× ٨٠ × n
حيث أن:
 = nعدد اﻷبواغ ﻓي المربعﺎت الخمسة.
 = ٨٠ﻣجموع المربعﺎت الدقيقة ﻓي المربعﺎت الخمسة.
 = ٦١٠ﻣعﺎﻣﻞ تصحيح التركيز.
 = ١٠ﻣعﺎﻣﻞ تصحيح الحجم.
وتم تعديﻞ العد للتراكيز ﻣن  ١٠إلى  ١١٠ × ٤,٢بوغ /ﻣﻞ
 ٣١٠ × ٤,٢بوغ /ﻣﻞ
 ٤١٠ × ٤,٢بوغ /ﻣﻞ
تحضيﺮ التﺮاكيز الفﻄﺮية
تم الحصول على عزلة الفطر Metarhizium anisopliaeﻣن
قسم وقﺎية النبﺎتﺎت /كلية الزراعة /ﺟﺎﻣعة بغداد وتنمية العزلة ﻓي
أطبﺎق بتري الحﺎوية على الوسط الزرعي )Potato (PDA
 Dextrose Agarالمعقم )الشﻜﻞ  (١وتمت عملية الزرع بطريقة
التخطيط  ،streakingوتم تعقيم الوسط بجهﺎز  autoclaveثم
ضيفت للوسط الزرعي المضﺎد الحيوي كلوراوﻣفنﻜول بواقﻊ
أ ُ
 ١٢٥ﻣلغم لﻜﻞ طبق لمنﻊ النمو البﻜتيري ونقلت اﻷطبﺎق إلى
الحﺎضنة بدرﺟة o ٢±٢٥م ورطوبة نسبية  %٥±٨٠ولمدة -٧
 ١٠أيﺎم قبﻞ البدء بﺎلتجﺎرب ) .(١٦تم تحضير تراكيز الفطر
 ٥١٠ ،٣١٠ ،١١٠بوغ /ﻣﻞ بإضﺎﻓة  ٥ﻣﻞ ﻣن المﺎء المقطر المعقم
إلى طبق المزرعة الفطرية و ُحصدت اﻷبواغ بﺎلحﺎصد على شﻜﻞ
حرف  ،Lورشحت ﻣحتويﺎت الطبق بقطعة ﻣن الشﺎش المعقم
والمثبت على قمﻊ زﺟﺎﺟي بعد إضﺎﻓة  ٥ﻣﻞ ﻣن المﺎء المقطر
المعقم لنزول ﺟميﻊ اﻷبواغ وتم ﺟمﻊ العﺎلق الفطري ﻓي وعﺎء
زﺟﺎﺟي ،وبهذا تم الحصول على العﺎلق الفطري اﻷسﺎسي وﻣنه تم
تحضير التراكيز الفطرية ) (١٧بﺎستعمﺎل ستة أنﺎبيب اختبﺎر
ﻣعقمة وﻣعلمة يحتوي كﻼ ﻣنهﺎ  ٩ﻣﻞ ﻣن المﺎء المقطر والمعقم
وقطرة ﻣن ﻣحلول توين %٠,٠١ Tween-20 ٢٠-الذي يسﺎعد
على نشر العﺎلق الفطري على سطح ﺟسم الطفيلي ،وتم سحب ١
ﻣﻞ ﻣن العﺎلق اﻷسﺎسي بواسطة ﻣﺎصة ﻣعقمة وأضيف إلى
٥
سحب
اﻷنبوب رقم  ١وبذلﻚ تم الحصول على التركيز  ، ١٠ثم ُ
 ١ﻣﻞ ﻣن اﻷنبوبة رقم  ١وأضيف إلى اﻷنبوب رقم  ٢الحﺎوي
٤
على  ٩ﻣﻞ ﻣن المﺎء المقطر المعقم وبذلﻚ يصبح التركيز ١٠
وهﻜذا وصوﻻً للتركيز  ،١١٠تم حفﻆ اﻷنﺎبيب ﻓي الثﻼﺟة على
درﺟة o ٤م لحين اﻻستعمﺎل ).(١٨

المواد وطﺮائق العمل
ﺟمﻊ القﺮاد
تم ﺟمﻊ بﺎلغﺎت القراد )ذكور وإنﺎث( ﻣن الجﺎﻣوس المصﺎب
ﻓي حقول تربية المواشي ﻓي بعض قرى ﻣحﺎﻓظة اﻷنبﺎر،
بﺎستخدام قطنة ﻣبللة بﺎلﻜحول اﻻثيلي  %٧٠يمسح بهﺎ ﻣﻜﺎن
التصﺎق القراد بجسم الحيوان لضمﺎن عدم تمزق أﺟزاء الفم إذ
يعمﻞ الﻜحول على ارتخﺎء عضﻼت الفم وبذلﻚ يسهﻞ سحبه ﻣن
ﺟسم المضيف ) (١٣وبعدهﺎ نُقلت لمختبر الطفيليﺎت ﻓي قسم علوم
الحيﺎة  /كلية العلوم /ﺟﺎﻣعة اﻷنبﺎر ﻹﺟراء التجﺎرب عليهﺎ.
تشخيص القﺮاد
تمت عملية التشخيص اعتمﺎدا ً على الصفﺎت الشﻜلية لبﺎلغﺎت
القراد الصلب ).(١٤

استخدام تﺮاكيز الفﻄﺮ ﺿد بالغات القﺮاد
تم أخذ  ١٠بﺎلغﺎت لﻜﻞ ﻣﻜرر ﻣن الذكور و ١٠ﻣن اﻹنﺎث
بعمر  ٢٤سﺎعة وبواقﻊ ثﻼث ﻣﻜررات لﻜﻞ تركيز وتم ﻣعﺎﻣلة
البﺎلغﺎت بخمﺲ ﻣليلتر ﻣن التراكيز المحضرة بطريقة الرش

حساب عدد أبواغ الفﻄﺮ
تم حسﺎب عدد اﻷبواغ ﻓي المعلق الفطري اﻷسﺎسي وﻓقﺎ
لطريقة  (١٥) Norris et al.وذلﻚ بﺎستخدام شريحة عد خﻼيﺎ الدم
 ،hemocytometerبوضﻊ قطرة بحجم  ٠,١ﻣليلتر ﻣن المحلول
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المعﺎﻣلة وازدادت النسبة إلى  %٨٠ ،٧٦,٦ ،٤٦,٦بعد  ٢يوم ﻣن
المعﺎﻣلة ،وبعد  ٣يوم ارتفعت نسبة الهﻼك ارتفﺎعﺎ ً ﻣعنويﺎ ً
الى %١٠٠ ،٩٣,٣ ،٨٠للتراكيز المستخدﻣة على التوالي وكﺎن
تﺄثير التراكيز الفطرية المستخدﻣة اشد ضراوة على اﻹنﺎث ﻣنه
على الذكور )ﺟدول .(٢

المبﺎشر ،أﻣﺎ ﻣعﺎﻣلة السيطرة ﻓتم رش البﺎلغﺎت بﺎلمﺎء المقطر
ضعت ﻣﻜررات السيطرة والمعﺎﻣﻼت ﻓي الحﺎضنة بدرﺟة
ﻓقط ،و ُ
º ٢±٢٥م ورطوبة  %٥±٨٠وتم ﻣتﺎبعة البﺎلغﺎت يوﻣيﺎ ً لمدة ٣
أيﺎم وتسجيﻞ نسبة القتﻞ التراكمي وﻣﻼحظة التشوهﺎت الحﺎصلة.
التحليل اﻹحصائي
ا ُستعمﻞ البرنﺎﻣج اﻹحصﺎئي
) (١٩) (SASﻓي تحليﻞ البيﺎنﺎت ودراسة تﺄثير المعﺎﻣﻼت
وقورنت الفروقﺎت المعنوية بين المتوسطﺎت اقﻞ ﻓرق ﻣعنوي
ُ
 LSDعند ﻣستوى احتمﺎلية .P<0.05
Statistical Analysis System

النتائج والمناقشة
أظهرت النتﺎئج وﺟود عﻼقة طردية بين تراكيز المعلق
الفطري المستخدﻣة ونسبة هﻼك بﺎلغﺎت القراد ،إذ بلغت نسبة
هﻼك الذكور  % ٤٣,٣ ،٣٦,٦ ،١٦,٦عند التراكيز ،١١٠×٤,٢
 ٥١٠×٤,٢ ،٣١٠×٤,٢بوغ /ﻣﻞ على التوالي بعد يوم ﻣن
المعﺎﻣلة وبفـﺎرق ﻣعنوي  ،P ≤٠,٠٥بينمﺎ بلغـــت النسبة ،٣٠
 %٧٣,٣ ،٥٠عند التراكيز أعﻼه بعد يوﻣين ﻣن المعﺎﻣلة
وازدادت نسبة الهﻼك بعد ثﻼثة أيﺎم لتصﻞ إلى ،٨٦,٦ ،٦٣,٣
 %١٠٠عند التراكيز أعﻼه على التوالي وبفﺎرق ﻣعنوي عن
ﻣعﺎﻣلة السيطرة التي سجلت نسبة هﻼك ) %٠ﺟدول .(١
أﻣﺎ بﺎلنسبة ﻹنﺎث القراد ﻓﻜﺎنت نسبة الهﻼك ،٥٣,٣ ،٢٠
 %٦٦,٦لﻜﻞ ﻣن التراكيز المستخدﻣة على التوالي بعد يوم ﻣن

الشﻜﻞ  :١ﻣستعمرة نﺎﻣية لفطر  Metarhizium anisopliaeﻓي
الوسط الزرعي .PDA

ﺟدول :١التﺄثير التراكمي لتراكيز الفطر المستخدﻣة ﻓي نسب هﻼك ذكور طفيﻞ القراد

H. anatolicum

النسبة المئوية للهﻼكﺎت خﻼل المدة الزﻣنية
التركيز بوغ /ﻣﻞ
يوﻣﺎن
يوم
١
d ٢,٧ ± ٣٠,٠
c ٣,٠ ± ١٦,٦
١٠ × ٤,٢
٣
c ١,٢ ± ٥٠,٠
b ١,١ ± ٣٦,٦
١٠ × ٤,٢
٥
b ٢,٠ ± ٧٣,٣
b ٢,٥ ± ٤٣,٣
١٠ × ٤,٢
a ٠,٠ ± ٠,٠
a ٠,٠ ± ٠,٠
السيطرة
اﻷحرف المختلفة ضمن العمود تدل على وﺟود ﻓروقﺎت ﻣعنوية بين المعﺎﻣﻼت ضمن ﻣستوى ﻣعنوية .P≤٠,٠٥
ﺟدول :٢التﺄثير التراكمي لتراكيز الفطر المستخدﻣة ﻓي نسب هﻼك إنﺎث طفيﻞ

القراد H. anatolicum

النسبة المئوية للهﻼكﺎت خﻼل المدة الزﻣنية
التركيز بوغ /ﻣﻞ
يوﻣﺎن
يوم
١
c ٢,٣ ± ٤٦,٦
d ١,٠ ± ٢٠,٠
١٠ × ٤,٢
٣
b ٢,١ ± ٧٦,٦
c ١,٥ ± ٥٣,٣
١٠ × ٤,٢
٥
b ١,٥ ± ٨٠,٠
b ١,٠ ± ٦,٦٦
١٠ × ٤,٢
a ٠,٠ ± ٠,٠
a ٠,٠ ± ٠,٠
السيطرة
اﻷحرف المختلفة ضمن العمود تدل على وﺟود ﻓروقﺎت ﻣعنوية بين المعﺎﻣﻼت ضمن ﻣستوى ﻣعنوية .P≤٠,٠٥

٥٩

ثﻼثة أيﺎم
c ١,١ ± ٦٣,٣
b ١,٧ ± ٨٦,٦
b ٠,٠ ± ١٠٠,٠
a ٠,٠ ± ٠,٠

ثﻼثة أيﺎم
b ١,٠ ± ٨٠,٠
b ٢,٠ ± ٩٣,٣
b٠,٠ ± ١٠٠,٠
a ٠,٠ ± ٠,٠
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أوضحت النتﺎئج التﺄثير الواضح للتراكيز الفطرية لفطر
anisopliaeوكفﺎءتهﺎ ﻓي قتﻞ ذكور وإنﺎث بﺎلغﺎت القراد الصلب
 H. anatoilcumوهذ يتفق ﻣﻊ دراسة اللهيبي ) (٢٠وHajek
وﺟمﺎعته ) .(٢١ويعزى تﺄثير الفطر على العﺎئﻞ وذلﻚ ﻻحتوائه
على الﻜثير ﻣن المركبﺎت اﻷيضية الثﺎنوية وتشمﻞ السموم الفعﺎلة
ﻣثﻞ  Destruxins ABالتي تؤثر على قنوات الﻜﺎلسيوم ﻓي اﻷغشية
العضلية للعﺎئﻞ ،و destruxins ECالذي يثبط ﻣنﺎعة العﺎئﻞ
وانحﻼل الميتوكوندريﺎ والشبﻜة اﻻندوبﻼزﻣية لخﻼيﺎ الجهﺎز
الهضمي ،وسموم  cytochalasinsالذي يعمﻞ على إيقﺎف استطﺎلة
خيوط اﻷكتين للخﻼيﺎ العضلية ،وسموم  swainsoinsالذي يعمﻞ
على تنشيط الخﻼيﺎ السرطﺎنية ونمو اﻷورام ) .(٢٢تمثلت
أعراض اﻹصﺎبة بﺎلفطر ﻓي قلة نشﺎط البﺎلغﺎت وعدم قدرتهﺎ على
الحركة والسير ونمو الخيوط الفطرية الخضراء على أﺟزاء
الجسم المختلفة )الشﻜﻞ  (٢والذي أدى إلى هﻼك البﺎلغﺎت حيث
أوضح  (٢٣) St Legerأن الفطر يقوم بإﻓراز أنزيمﺎت تسﺎعده
على اختراق ﺟسم العﺎئﻞ وﻣنهﺎ lipase, esterase, protease,
 chitinaseالتي تعمﻞ على تﻜسير الﻜيوتﻜﻞ ودخول أنﺎبيب اﻹنبﺎت
إلى الجسم ويخترق الغزل الفطري أعضﺎء الجسم المختلفة
ويتﻜﺎثر ﻓيهﺎ وينتج العديد ﻣن السموم التي تؤدي إلى هﻼك العﺎئﻞ،
وﻣن الجدير بﺎلذكر أن ﻣدة التعريض لتراكيز الفطر لهﺎ تﺄثير على
نسبة القتﻞ حيث نﻼحﻆ ارتفﺎع نسبة قتﻞ بﺎلغﺎت القراد بمرور
الزﻣن نتيجة المعﺎﻣلة المتﻜررة لبﺎلغﺎت القراد .كﺎن تﺄثير الفطر
على اﻹنﺎث أكثر ضراوة ﻣنه على الذكور ويعود السبب إلى أن
الذكور تﻜون ﻣغطﺎة بﺎلدروع على طول السطح الظهري للجسم،
بينمﺎ يغطى النصف اﻷﻣﺎﻣي ﻣن السطح الظهري لﻺنﺎث ﻓقط
والنصف البﺎقي غير ﻣغطﺎة بطبقة الﻜيوتﻜﻞ وهذا يؤدي إلى
سهولة اختراق الفطر لجسم اﻹنﺎث ﻣن تلﻚ المنﺎطق وهذا ﻣﺎ ذكره
 Duboisوﺟمﺎعته ) .(٢٤ويوضح الشﻜﻞ  ٣المظهر العﺎم لذكور
وإنﺎث بﺎلغﺎت القراد الصلب  Hyalomma anatolicumوالتي
ُ
شخصت اعتمﺎدا ً على الصفﺎت الشﻜلية للطفيلي واهمهﺎ وﺟود
النقوش  festoosعلى الجسم أو انعداﻣهﺎ ولون اﻷرﺟﻞ وشﻜﻞ
الرؤيﺲ  basis capitulumوشﻜﻞ الفتحﺎت التنفسية spiracles
وﻣوقﻊ اﻷخدود الشرﺟي  Anal grooveوالتلون ،ornamentation
بﺎستخدام المجهر التشريحي .dissecting microscope
M.

A

B

الشﻜﻞ  :٣المظهر العﺎم لطفيلي القراد الصلب
 -A anatolicumالذكور  -Bاﻹنﺎث.

Hyalomma

يبين الجدول  ٣النسبة المئوية للتشوهﺎت الحﺎصلة لبﺎلغﺎت
الطفيلي القراد إذ أعطت التراكيز الثﻼثة المستخدﻣة نسبة
تشوهﺎت ﻣتبﺎينة بلغت  %٣٦,٦ ،١٦,٦ ،٦,٦للذكور ،١٦,٦
 %٤٠ ،٢٣,٣لﻺنﺎث على التوالي وبفروقﺎت ﻣعنوية عن ﻣعﺎﻣلة
السيطرة ) %٠الشﻜﻞ .(٤
وهذا يتفــق ﻣــﻊ دراسة (٢٥) Dergousoff and Chilton
وذلﻚ ﻻن الﻜيوتﻜﻞ ﻣن أول المنﺎطق التي تتﺄثر بشﻜﻞ كبير والتي
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
الخيوط الفطرية لجسم العﺎئﻞ ونموهﺎ داخله وتغذيتهﺎ على انسجه
الجسم الداخلية ﻣمﺎ يسبب تجعد غﻼف الجسم وهذه ﻣن صفﺎت
الفطريﺎت الممرضة للحشرات والطفيليﺎت الخﺎرﺟية ).(٢٦

شﻜﻞ  :٢خيوط الفطر  M. anisopliaeالنﺎﻣية على أﺟسﺎم بﺎلغﺎت
إنﺎث طفيلي القراد الصلب.
٦٠
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الجدول  :٣النسب المئوية للتشوهﺎت الحﺎصلة ﻓي بﺎلغﺎت )ذكور وإنﺎث( طفيﻞ القراد
التركيز )بوغ /ﻣﻞ(
١

١٠ × ٤,٢
١٠ × ٤,٢
٥
١٠ × ٤,٢
السيطرة
٣

التشوهﺎت %
ذكور
٢,٥ ± ٦,٦
١,٥ ± ١٦,٦
٢,٠ ± ٣٦,٦
٠,٠ ± ٠,٠

إنﺎث
١,٠ ± ١٦,٦
١,١ ± ٢٣,٣
٣,٠ ± ٤٠,٠
٠,٠ ± ٠,٠

H. anatolicum

طبيعة التشوهﺎت
ظهور بقﻊ سوداء نتيجة اختراق الخيوط الفطرية
تحلﻞ ﺟدار الجسم وخروج الدم
تقوس الجسم وانﻜمﺎشه وتجعد غﻼف الجسم

الشﻜﻞ  :٤بﺎلغﺎت القراد المشوهة المعﺎﻣلة بﺎلفطر  -A M. anisopliaeالذكور  -Bاﻹنﺎث ،بﺎلغﺎت القراد الطبيعية المعﺎﻣلة بﺎلمﺎء المقطر
 -Cالذكور  -Dاﻹنﺎث.
اﻻستنتاﺟات

المصادر

بينت النتﺎئج الﻜفﺎءة العﺎلية للفطر  M. anisopliaeبﺎلقضﺎء
على القراد المتطفﻞ على الجﺎﻣوس وتنﺎسبت نسبة الهﻼك طرديﺎ ً
ﻣﻊ التراكيز المستخدﻣة وﻣﻊ المدة الزﻣنية لبقﺎء الفطر على ﺟسم
الطفيلي ،وكﺎن للتﺄثير التراكمي لمعﺎﻣلة بﺎلغﺎت القراد بتراكيز
الفطر أثرا كبيرا ﻓي ارتفﺎع نسب هﻼكهﺎ ،ضرورة استخدام
المستحضرات النبﺎتية للسيطرة على القراد النﺎقﻞ لﻸﻣراض
المشتركة لﻺنسﺎن والحيوان لتﺄثيره الفعﺎل للقضﺎء على هذا
الطفيلي وبدون تﺄثيرات ﺟﺎنبية على صحة اﻷنسﺎن والحيوان.
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