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  ملخصال
  .181-177 ):2(32، مجلة وقاية النبات العربية تحديد صفة الحساسية للحشرات بداللة صفة المقاومة. .2014. الرزاق يونس عبد الجبوري،

ن قيمتهـا للسـاللة للساللة المقاومة بـدال مـ )LD50 أو( LC50على قيمة  ن من حساب نسبة المقاومة في الحشرات اعتماداً تمكِّ  ةمعادل إليجادهذه الدراسة  أجريت
علـى  اً اعتمـاد لآلفـةتحديـد درجـة المقاومـة لمعادلـة يجـاد إهـو الجديـدة  لـةشـتقاق المعاددافع الالـ إن .أساسـهاتحسـب علـى  اتالحساسة والتي كانت نسـبة المقاومـة للحشـر 

الضـغط االنتخـابي  إلـىة قليـمن خالل تعريض الساللة الح ختبرياً ومة للمبيد ماالمقالساللة  يجادإيمكن  حيث ،االعتماد فقط على صفة الحساسيةبصفة المقاومة وليس 
نـوع  ،لضـغطه االنتخـابي اآلفـةالمبيـد الـذي تتعـرض  نـوع ،لآلفـةالعوامـل الوراثيـة  أهمهـاعوامـل عديـدة  لتـأثير يختلف تبعـاً ( عدد من األجيالللمبيد وبالتالي نستطيع بعد 

 األجيـالمقاربـة مـن  أعـداد إلـىنحتـاج فـي حـين  ،السـاللة المقاومـة تمامـاً  إلـىمـن الوصـول  )خدم في عمليـة االنتحـابشدة االنتخاب والطور المست ،حجم العشيرة ،اآلفة
علــى صــفة المقاومــة التــي  اعتمــاداً لقيــاس حساســية الســاللة الحقليــة المــراد معرفــة درجــة حساســيتها  معادلــة اشــتقاقفــي هــذه الدراســة تــم  لــذا .النتخــاب الســاللة الحساســة

  .ا اآلفة المعرضة للضغط االنتخابي للمبيدتظهره
  .اآلفاتلمبيدات  ، ذات تحملاآلفاتلمبيدات  ، الحساسيةاآلفاتلمبيدات  المقاومة :ةمفتاحيكلمات 

  
  المقدمة

   
مقاومة اآلفات لفعل المبيدات اليوم من المشاكل الكبيـرة والمهمـة فـي تعد 

مــزارعين الــذين غالبــًا ال فــيمجــال مكافحــة اآلفــات وذلــك لتأثيرهــا المباشــر 
مـــا تتعـــرض محاصـــيلهم لمهاجمـــة اآلفـــات المختلفـــة والتـــي ال ينفـــع معهـــا 
اســـتخدام المبيـــدات التـــي اكتســـبت مقاومـــة لهـــا ممـــا يترتـــب عليـــه خســـائر 

، فيمــا يشــكل اكتســاب مفصــليات األرجــل .كبيــرة فــي المحاصــيل الزراعيــة
ديــــدًا يهــــدد الطبيــــة الناقلــــة لألمــــراض صــــفة المقاومــــة للمبيــــدات خطــــرًا ج

اآلفـات  تسـهم بـهم الـذي وذلك للدور المهـ ،اإلنسان والحيوان على السواء
روســية فــي نقــل العديــد مــن المســببات المرضــية الخطيــرة، اكالحشــرية واأل

كذلك نجد أن العاملين فـي مجـال صـناعة المبيـدات يبـدون اهتمامـًا كبيـرًا 
المحتمــل أن ع مبيــد مــن يصــنتبهــذه المســألة للبحــث عــن إمكانيــة تالفــي 

التركيــب فــي  اً مســتمر  اً تغييــر  فــرضتتكــون لــه ســاللة مقاومــة بســرعة ممــا ي
ا يزيـد هـذا الجانـب تعقيـدًا هـو ظهـور مـا يعـرف ممـالكيميائي للمبيـدات، و 

ــــذ ــــل هــــذه  ابالمقاومــــة المشــــتركة والمقاومــــة المتعــــددة، ل ــــإن مجابهــــة مث ف
مـــة منهـــا وتحديـــد الســـالالت المقاو  اآلفـــاتالمشـــكلة يتطلـــب متابعـــة تلـــك 

لبحـــــث عـــــن مبيـــــدات جديـــــدة يمكـــــن لغـــــرض اوتحديـــــد درجـــــة مقاومتهـــــا 
  ).4( استخدامها لمكافحة اآلفات المقاومة

 ظــاهرة المقاومــة 1914العــام فــي فــي واشــنطن  Melanderســجل    
حظ وجــود أفــراد حيــة مــن حشــرة ســان لــو  حيــث للمبيــدات لــدى الحشــرات

طبقـــة مـــن  تحـــت .Aspidiotus perniciosus Comخوزيـــه القشـــرية 

بعدها لوحظ فـي كاليفورنيـا أن الحشـرة القشـرية السـوداء  ،الكبريت الجيري
Saissetia oleae (Bern.) لغاز  قد اكتسبت هي األخرى صفة المقاومة

مـــع بـــدء ظهـــور المبيـــدات العضـــوية  حـــامض الهيدروســـيانيك. ثـــم توالـــت
ـــواع  ـــات حـــاالت تســـجيل األن ـــدايات األربعين المصـــنعة واســـتخدامها فـــي ب

بلـــــغ عـــــدد  إذ. المقاومـــــة مـــــن اآلفـــــات الحشـــــرية وبشـــــكل متســـــارع جـــــداً 
 1983لغايـــــة عـــــام  اً نوعـــــ 1797 المقـــــاوم للمبيـــــدات األرجـــــلمفصـــــليات 

لنــوع  األقــلنــوع مــن الحشــرات مقــاوم علــى  500مــن  أكثــرمنهــا  ).15(
  ).4واحد من المبيدات (

ـــالتركيزات الاآلفـــة  أنمعنـــاه مـــا المقاومـــة لمبيـــد  اآلفـــة إن  تقتـــل ب
 وٕانمـــاالتـــي كانـــت تقتلهـــا فـــي بدايـــة اســـتخدام ذلـــك المبيـــد فـــي المكافحـــة 

 أن إذ، أكثــررشـات وعــدد  أعلـىيتطلـب القضـاء عليهــا اسـتخدام جرعــات 
 األفـراداستخدام المبيدات يشكل عامل ضغط انتخابي يعمل على تجميـع 

الحساسـة بمــا يـؤدي فـي النهايــة  األفـرادالحاملـة لصـفة المقاومـة واســتبعاد 
ومـــــن  .)1(مقاومـــــة المجموعـــــة الحشـــــرية  أفـــــراديصـــــبح اغلـــــب  أن إلـــــى

هناك العديد من العوامـل المـؤثرة فـي ظهـور صـفة المقاومـة  أنالمعروف 
مـن  باآلفـةخاصـة  وأخـرىمنها عوامل خاصـة بالمبيـد وطريقـة اسـتخدامه 

حيـــث االخـــتالف فـــي شـــكلها الظـــاهري والحالـــة الفســـيولوجية والبيولوجيـــة 
فــــي منظمــــة الصــــحة ة خبــــراء مبيـــدات الحشــــرات لجنــــ أعطــــتوقــــد  لهـــا،

مقاومـــة المبيـــدات  إن": لهـــذه الظـــاهرة اآلتـــيالتعريـــف  (WHO)العالميـــة 
الحشرية تعني تطوير قدرة ساللة مـن الحشـرات علـى تحمـل جرعـات مـن 

مجموعة الطبيعية من النوع في ال األفرادالمواد السامة تكون قاتلة لمعظم 
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ة المقاومة للسالالت الحشرية الحقليـة مـن تعتبر معرفة نسب .)16(" نفسه
فــي عمليــة المكافحــة حيــث يترتــب عليهــا تحديــد نــوع  المهمــة جــداً  األمــور

المبيد المطلوب وبالتـالي تفـادى المبيـدات التـي تكـون الحشـرة مقاومـة لهـا 
السـاللة الحشـرية تحملهـا، كمـا  تسـتطيع ومن ثم يمكن اختيـار مبيـدات ال

للســــاللة الحشــــرية ضــــرورية لتحديــــد التركيــــز معرفــــة درجــــة المقاومــــة  أن
كلما كانت الساللة الحشـرية  إذلمكافحة، المستخدم في االالزم من المبيد 

 إلــىقــل مــن المبيــد وهــذا يــؤدي أتركيــز  إلــىحساســية كلمــا احتجنــا  أكثــر
احتمــال ظهــور ســالالت مقاومــة فــي خفــض تقليــل مســالة التلــوث البيئــي و 

 مدور مهمـب يسهمذلك  أن إلى إضافةحيوية ال األعداء في والتأثيرالحقل 
يــــادة مــــن الناحيــــة االقتصــــادية فــــي خفــــض تكــــاليف المكافحــــة وبالتــــالي ز 

  .)6المردود االقتصادي للمحصول (
ـــ إن ـــ أساســـاً الســـابقة لحســـاب نســـبة المقاومـــة تعتمـــد  ةالمعادل  ىعل

وبموجبهــا يــتم تقــدير نســبة  للســاللة الحساســة LD50أو LC50 معرفــة قيمــة
  :)3( المعادلة التاليةة وفق المقاوم

  
 نسبة المقاومة =

  ) للساللة المبھمة المقاومةLD50أو ( LC50قيمة 
  ) للساللة الحساسةLD50أو ( LC50قيمة 

   
ن إفــ 2كانــت =  وٕاذا ،حساســةلســاللة ن افــا 1كانــت تلــك النســبة =  فــإذا

ـــى التحمـــل ـــدرة عل فـــان الســـاللة ذات  2.9كانـــت =  وٕاذا ،الســـاللة ذات ق
 وٕاذا ،فــان السـاللة ذات تحمــل فــائق جــداً  6.5كانــت =  وٕاذا ،مـل فــائقتح

  فان الساللة مقاومة. 10كانت =
للمبيــــد الــــذي  LC50قـــيم الســــاللة المقاومــــة و  إلـــىالوصــــول يمكـــن 

التي تستخدم لمعرفة حساسية الساللة مـن و (تعرضت لضغطه االنتخابي 
 اآلفـاتى تلـك من خالل سياقات البحوث التي تجري عل )خالل المعادلة

صـــــفة المقاومـــــة عنـــــد  إظهـــــارلمعرفـــــة مـــــدى اســـــتعدادها وقـــــدرتها علـــــى 
والتـــي  تعرضـــها لالســـتخدام المتكـــرر للمبيـــد (الضـــغط االنتخـــابي للمبيـــد)

ـــد  ثابتـــةتجـــري فـــي مختلـــف بقـــاع العـــالم والتـــي تصـــبح  ـــة عن فـــي المعادل
ي التـ األجيـالد دعـ أنوال حاجـة لتكـرار التجربـة ثانيـة، وقـد وجـد  إيجادها

، نــوع لآلفــةالعوامــل الوراثيــة  تظهــر صــفة المقاومــة للمبيــد تختلــف حســب
، حجـم العشـيرة، اآلفـةلضغطه االنتخابي، نـوع  اآلفةالمبيد الذي تتعرض 

 إلـىتحويلهـا  فعنـد شدة االنتخاب والطور المستخدم في عملية االنتحاب،
مبيــــد  ألي LD50 أو LC50ســــاللة مقاومــــة بالكامــــل يســــهل قيــــاس قيمــــة 

يجاد طريقة جديدة لتحديد صـفة إالبحث إلى دف هذا هقد وعليه ف .هاعلي
الطريقــة الســابقة  إلــى باإلضــافة لحشــرات بداللــة صــفة المقاومــةاحساســية 

  .على صفة الحساسية درجة المقاومة اعتماداً  إيجادالتي تعتمد في و 
  
  

  وطرائقهالبحث مواد 
  

  اشتقاق المعادالت الجديدة
للسـاللة  LD50أو LC50التـي تعتبـر قيمـة  ،جديـدةتم اشتقاق المعـادالت ال

 األصـليةنسبة المقاومـة، مـن المعـادالت  رفي تقدي األساسالمقاومة هي 
 .للساللة الحساسة LD50 أو LC50 قيمة على أساساً والتي تعتمد 

  

  خلق صفة المقاومة لدى السالالت الحشرية مختبرياً 
منـاطق المعرضـة لفعـل (مـن الالمجتمع الحشري من الحقل  أفرادتم جمع 

 األفـــرادثـــم عرضـــت تلـــك  فـــي المختبـــر لجيـــل واحـــد،وربيـــت  المبيـــدات)،
%، ثـم تـرك المتبقـي منهـا ليتكـاثر لجيـل 90–50 لتراكيز من المبيـد تقتـل

مــن المبيــد، بحيــث تــم  هنفســالتركيز بــالجيــل الثــاني  أفــرادعوملــت  .آخــر
د المقاومــة األفــراحفظــت جيــل و  الحساســة جــيال بعــد فــراداألالــتخلص مــن 

مـــن مختلفـــة بتراكيـــز  المقاومـــة التـــي تكونـــت ســـابقاً  األفـــراد. عوملـــت )2(
 خمسـة مكـرراتبواقـع المبيدات (خمسـة تراكيـز باإلضـافة إلـى المقارنـة) و 

 48بعــــد  النفــــوقنســــب  تحســــب .أفــــراد 10 فــــي كــــل مكــــررلكــــل تركيــــز 
 LD50 وأ LC50قيمـة  منـه توالـذي حسـبومنها رسم خط السـمية  ،ساعة

عتمــد عليــه ااألســاس الــذي اعتبــرت والتــي  ،)Finney )7طريقــة حســب 
علــى قــيم  وقــد تــم الحصــول فــي تحديــد نســبة المقاومــة للســاللة الحقليــة.

LC50  لمبيـــد المالثيـــونMalathion 93.3%ai (cynamide)  والـــذي
 Culex quinquefasciatus (Say)يرقــــات البعــــوض لــــه عرضــــت 

 علــى مــدى) األفــرادمــن  % 50 لضــغطه االنتخــابي (التركيــز الــذي يقتــل
  .اهالنتائج التي تم الحصول علي 1ويمثل الشكل  ).8( جيالً  أربعون
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كل يم التر .1 ش ز النصفياق تخدم  LC50 ةالقاتل ةكي ون المس د المالثي لمبي

وض ات البع د يرق ة  Culex quinquefasciatus (Say) ض المعرض
ً للضغط االنتخابي للمبي    .جيالً  ألربعينو د مختبريا

Figure 1. LC50 value of malathion against laboratory 
selected Cx quinquefasciatus larvae for forty generations 
under selection pressure. 
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  النتائج والمناقشة
  

  اشتقاق المعادالت الجديدة
) والمـــذكورة فـــي 3(المعادلـــة المســـتخدمة ســـابقًا  اســـتخدمت فـــي االشـــتقاق

  المقدمة.
الوســــطين للمعادلــــة  ×نضــــرب الطــــرفين  وقبــــل إجــــراء االشــــتقاق:

 الســــاللة المبهمــــة المقاومــــة مقاومــــة ونســــبةتكــــون تــــي عنــــدها الو ألخيــــرة ا
  :والتي هي، 10 = لها المقاومة
  
  10=   ) للساللة المبھمة المقاومة (مقاومة)LD50(أو  LC50قيمة

  لة الحساسة) للسالLD50(أو  LC50قيمة 
  

لنحصــــــل علــــــى المعادلــــــة التاليــــــة والتــــــي ســــــوف نســــــتخدمها فــــــي 
  :االستعاضة الحقاً 

LC50  أوLD50 المقاومــة للســاللة  =LC50 أو LD50  للســاللة الحساســة
x 10).....1(  
  

  :  وإلجراء االشتقاق
 حيـــث ،10المعـــادالت الســـابقة فـــي طرفـــي نضـــرب المقـــام لكـــل مـــن   أ.

  :يلي ا) كم10بة المقاومة لها =نس(خيرة تصبح المعادلة اال
  

  ) للساللة المبھمة المقاومة LD50(أو  LC50قيمة 
=  

10  
  x 10  10) للساللة الحساسة LD50(أو  LC50 قيمة

  
وهكـــذا يبقـــى الطـــرف األيمـــن لجميـــع المعـــادالت هـــو نفســـه، فيمـــا 

 10/2 ،في حالة الساللة المبهمـة الحساسـية 10/1يصبح الطرف األيسر 
فــي حالــة  /2.910، قــدرة علــى التحمــلالســاللة المبهمــة ذات الفــي حالــة 

السـاللة المبهمـة فـي حالـة  /6.510، فـائقالتحمل الالساللة المبهمة ذات 
ـــة  10/10 ،فـــائق جـــداً التحمـــل الذات   مقاومـــةال الســـاللة المبهمـــةفـــي حال

  .)أعاله(وهي المذكورة 
  

والمقــام  اً نقلــب كــل مــن المعــادالت الســابقة لكــي يصــبح البســط مقامــ  ب.
  :كما يليخيرة لمعادلة األاصبح تحيث  اً بسط

  
  x 10) للساللة الحساسة LD50(أو  LC50 قيمة

=  
10  

  10  ) للساللة المبھمة المقاومةLD50(أو  LC50قيمة 

  
كمــا فــي (وهكــذا يبقــى الطــرف األيمــن ثابــت فــي جميــع المعــادالت 

وقسـمة البسـط  أعاله) فيما يصبح الطرف األيسر من المعادلة بعد القلب
فـــي حالـــة  5فـــي حالـــة الســـاللة المبهمـــة الحساســـية،  10= علـــى المقـــام

الساللة المبهمـة في حالة  3.4 ،قدرة على التحملالالساللة المبهمة ذات 

فـائق التحمـل الالسـاللة المبهمـة ذات فـي حالـة  1.5، فـائقالتحمل الذات 
  .)عالهأ(المذكورة مقاومةال الساللة المبهمةفي حالة  1.0، جدا

  

ــــة (  .ت للســــاللة  LD50أو   LC50) (قيمــــة1باالستعاضــــة مــــن المعادل
المبهمــــــــــة ) للســــــــــاللة LD50(أو  LC50= قيمــــــــــة  x 10الحساســــــــــة 

  من كل معادلة نحصل على: يمنالمقاومة) في بسط الطرف األ
  

  ) للساللة المقاومةLD50(أو  LC50قيمة 
  = نسبة المقاومة

  ) للساللة المبھمة المقاومةLD50(أو  LC50قيمة 
  

ـــــدما تكـــــون نســـــبة  ) للســـــاللة المبهمـــــة LD50(أو  LC50 قيمـــــةفعن
 =(درجــة المقاومــة) ) للســاللة الحساســة LD50(أو  LC50 قيمــة/المقاومــة

تكـون  5 = تكون الساللة المبهمة حساسة، وعندما تكون هذه النسبة 10
 3.4 = ن النســـبةالســـاللة المبهمـــة ذات قـــدرة علـــى التحمـــل، وعنـــدما تكـــو 

 1.5 = تكـــون الســـاللة المبهمـــة ذات تحمـــل فـــائق، وعنـــدما تكـــون النســـبة
 1= تكــون الســاللة المبهمــة ذات تحمــل فــائق جــدًا، وعنــدما تكــون النســبة

  تكون الساللة المبهمة مقاومة. 
فقد تـم قسـمة قيمـة  ،استخدام تلك المعادالتبولحل المثال السابق 

LC50 )أعلــى(درجــة مقاومــة  أعلــىل الــذي يحمــل لمبيــد المالثيــون) للجيــ 
LC50 علـى قيمــة(LC50  المعرضــة للضــغط  ةلحشــر ا أجيــاللكــل جيــل مـن

  :يأتيمقاومتها، وكما نسبة لتحديد  1 شكلاالنتخابي واآلباء في ال
  بالنسبة لجيل اآلباء:

النــاتج  أنضــعف، وبمــا  52=  0.0163 ÷ 0.8598المقاومــة =  نســبة
  .ء حساس جداً فان جيل اآلبا 10اكبر من 

  بالنسبة للجيل األول:
ضــــعف، إذا الجيــــل  47.24= 0.0182 ÷ 0.8598المقاومــــة =  نســــبة

وهكـذا لبقيـة األجيـال  جيـل اآلبـاء.مـن اقـل حساسـية  هأيضا حساس ولكنـ
   .2شكل في ال مبين وكما
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كل  بة  .2ش ة نس ات المقاوم وضليرق  Cx.quinquefasciatus البع

 ً   .جيال وألربعين المعرضة للضغط االنتخابي لمبيد المالثيون مختبريا
Figure 2. Resistance ratios of malathion for laboratory 
selected Cx. quinquefasciatus larvae for forty generations 
under selective pressure 
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بيـــــد يرقـــــات البعـــــوض المعرضـــــة للضـــــغط االنتخـــــابي لم أنحيـــــث تبـــــين 
 نســـبة( 11المالثيـــون قـــد حافظـــت علـــى درجـــة الحساســـية حتـــى الجيـــل 

، ولكــن بــدرجات مختلفــة حيــث قلــت الحساســية تــدريجياً ) 18.2المقاومــة 
المقاومـــة  نســـبة( 12ذات قـــدرة علـــى التحمـــل عنـــد الجيـــل  أصـــبحتفيمـــا 
 نســـبة( ذات قـــدرة فائقـــة علـــى التحمـــل أصـــبحت14، وعنـــد الجيـــل )4.9

 نســبة( 32ذات تحمــل فــائق جــدا عنــد الجيــل  حتوأصــب، )3.2المقاومــة 
 39 درجـــات المقاومـــة عنـــد الجيـــل أعلـــى، فيمـــا وصـــلت )1.3المقاومـــة 

  .)1.0المقاومة  نسبة(
صـــفة المقاومـــة يختلـــف  اي تظهـــر فيهـــتـــأن عـــدد األجيـــال ال علمـــاً 

تبعا لتأثير عوامل عديـدة أهمهـا العوامـل الوراثيـة لآلفـة، نـوع المبيـد الـذي 
لضــــغطه االنتخــــابي، نــــوع اآلفــــة، حجــــم العشــــيرة، شــــدة تتعــــرض اآلفــــة 

  .)4( االنتخاب والطور المستخدم في عملية االنتحاب
فيمــا يتعلــق بصــالحية تطبيــق هــذه الطريقــة علــى اآلفــات فــان  أمــا

صـــفة  أظهـــرتالمهـــم فـــي تطبيـــق الطريقـــة هـــو الحصـــول علـــى ســـالالت 
د ولعـدد مـن مقاومة للمبيد من خـالل تعريضـها للضـغط االنتخـابي للمبيـال

هـــا يمكـــن منو األجيـــال لحـــين الحصـــول علـــى الســـاللة المقاومـــة بالكامـــل 
صـــفة المقاومـــة  أظهـــرتبعـــدما  لتلـــك اآلفـــة LD50 أو LC50قيـــاس قيمـــة 

للســـــاللة المبهمـــــة الحساســـــية يصـــــبح  LC50وعنـــــد قيـــــاس قيمـــــة  .للمبيـــــد
حساســة، ذات قــدرة علــى التحمــل، ذات ( المقاومــةتحديــد درجــة  باإلمكــان
 إلــى واســتناداً  ، مقاومــة)ذات تحمــل فــائق جــداً ائقــة علــى التحمــل، قــدرة ف

ذلــــك فــــان هــــذه الطريقــــة تصــــلح فــــي حالــــة ظهــــور صــــفة المقاومــــة فــــي 
روســـات والديـــدان الثعبانيـــة إضـــافة إلـــى اآلفـــات الفقريـــة االحشـــرات واالك

 Plutellaالعثـة ذات الظهـر الماسـي  أنوجـد  ففي الحشراتكالقوارض. 

xyllestella حشـــــرة أظهـــــرتمـــــن المبيـــــدات فيمـــــا  اً نوعـــــ 51 ـلـــــ مقاومـــــة 
Leptinotarsa decemlineata (Say) مــــن  اً نوعــــ 37 ـالمقاومــــة لــــ

 Myzus persicae األخضــــر /الــــدراقالخوخ ظهــــر مــــنّ المبيــــدات وأ

(Sulzer) ن الـذباب أكمـا  ).8مـن المبيـدات ( اً نوعـ 71 ـصفة المقاومة لـ
اومـًا للعديـد مـن مبيـدات أصبح مق .Bemisia sppاألبيض التابع للجنس 

لـــى العديـــد مـــن مبيـــدات إ الحشـــرات التابعـــة لمجموعـــة الكلـــور العضـــوية و 
  .)14( الفسفور العضوية وبعض مبيدات البايروثرويد المحضرة صناعياً 

روس األحمـــر ذي اكـــاأل أن مـــثالً فقـــد وجـــد  ،روســـاتاكألافـــي  أمـــا   
لمركــب  ةالمقاومــظهــر صــفة أ Tetranychus urticae Koch البقعتــين

 بعـــد تعرضـــه للضـــغط االنتخـــابي للمبيـــدالـــدايمثويت الفســـفوري العضـــوي 
مقاومــــة لمبيــــدات  ظهــــرأ Scabies Mites حلــــم الجــــرب وكــــذلك ).5(

Permethrin كمـا  ).13( بعدما كان يستخدم على نطاق واسـع لمقاومتـه
لمبيـــد  مقاومـــاً  أصـــبح Tetranychus urticae Kochالعنكبـــوت  أن

abamectin  وفــــي  .)10( ة التســــعينات مــــن القــــرن العشــــرينخــــالل فتــــر
 رويـــــــدات المصـــــــنعةثمقاومـــــــة للباير  varroaالفـــــــاروا  أظهـــــــرتيلنـــــــدا ز نيو 

synthetic pyrethroid   12( سنوات من استخدامها 10خالل.(  
حيـث  ،ريـةاللديـدان الثعبانيـة واآلفـات الفقكما تصـلح هـذه الطريقـة    

 أظهـرتقـد  Sheep nematodesالديـدان الثعبانيـة فـي المواشـي  نأوجـد 
ـــم تســـجل القـــوارض ف أمـــا )anthelmintic)9  صـــفة المقاومـــة للعقـــار ل

حـــاالت مقاومـــة فيهـــا للمبيـــدات، مـــا عـــدا مثـــاًال واحـــدًا ســـجل فـــي مقاومـــة 
  ).11(المانع لتخثر الدم القوارض لمبيد الوارفارين 

 

Abstract  
 Al-Jubury, A.R.Y. 2014. Calculation of the sensitivity of the insects Depending on its insecticide- resistance. Arab 
Journal of Plant Protection, 32(2): 177-181. 

This study was carried out to derive a formula which can be used to calculate the resistance ratio of the insects by using the value of 
the LC50 or LD50 of the resistant strain instead of the LC50 or LD50 of the sensitive strain which is used in other reported methods. The 
advantage of this method is it permits to select the resistant strain easily in the laboratory by using the insecticide following few generations.  
Keywords : pesticide resistance, pesticide sensitivity, pesticide tolerance. 
Corresponding author: Abdulrazzaq Younis Al-Jubury, Technical institute of Mosul, Iraq; E-mail: ehoeader@yahoo.com 
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