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 االهذاء

إٌى ِٓ عًٍّٕ ِب ال أعٍُ ... إٌى ِٓ ٍُِىًٕ ِب ال اٍِه إٌى سة اٌعزح جً جالٌخ إٌى 

هللا  ىِعٍُ االٔسبٍٔخ واٌمذوح اٌّصطفى حجٍت سة اٌعبٌٍّٓ وسسىٌه ِحّذ ) صٍ

 . عٍٍه وسٍُ (

 إٌى اٌمّش اٌزي أٔبس ًٌ دسثً وأسشذًٔ اٌى طشٌك اٌصىاة ... واٌـــذي   

   إٌى اٌشّعخ اٌتً تحشق ٔفسهب ألجً أْ تضئ ًٌ فً ظٍّبد اًٌٍٍ ... واٌــذتً    

 إٌى وً رساد اٌتشاة ... واٌى ججبي ثالدي واٌهضبة ... إٌى وطًٕ اٌعزٌز

 إٌى وً ِٓ فً حٍبتً وتشن ثصّخ حت ؤجضخ لٍت أهذي ثّشح جهذي هزا ... 
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 شكر وتقدٌر 

بالغ االمتنان والتقدٌر أتقدم الى أساتذتً الكبار الذٌن غرسوا فٌنا قٌم العلم وسقوا 

مقاصد الفضٌلة واألخالق النبٌلة وشدوا أسس القٌم العلٌا التً تكفل تقدم واحترام 

 شعبنا النبٌل ....

الحٌاة فبمداد الفخر واالعتزاز أكتب خالص شكري وتقدٌري ألساتذة قسم علوم 

التً قدمها الدكتور عمار احمد  للرعاٌة الخاصة ةواخص بعبارات التقدٌر العالٌ

 سلطان فال ٌسعنا إال ان نتقدم له بأسمى معانً االمتنان والعرفان.

 أن ٌحفظ الجمٌع لما فٌه الخٌر والسداد.هللا واالحترام وادعوا  لالجالفله كل ا
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  Introductionالمقدمة 

حالة مرضٌة تتسبب عن تطفل ٌرقات بعض أنواع حشرات ثنائٌة األجنحة   Myiasisالنبر 

Diptera  على األنسجة الحٌة مؤدٌاً بذلك إلى مشاكل طبٌة وبٌطرٌة خطٌرة وخسائر اقتصادٌة

 . (Zumt, 1965)جسٌمة فً الثروة الحٌوانٌة 

 – old world screwذبابة الدودة الحلزونٌة للعالم القدٌم من أهم أنواع الذباب المسبب للنبر 

worm fly   ًوتسمى علمٌاchrysomya bezziana (Villeneuve)  وهً من الطفٌلٌات

التً تصٌب الحٌوانات ذات الدم الحار وكذلك اَّلنسان  obligate parasitesاَّلجبارٌة 

(Humphrey, et al. , 1980 ) ذه اَّلفة فً العراق فً شهر سجلت أولى حاَّلت النبر به

من قبل الهٌئة العامة للبٌطرة / وزارة الزراعة حٌث كانت الحالة إصابة بقرة  1996اٌلول عام 

من منطقة الشٌخ حمد / التاجً / بؽداد وشخصت من قبل متحؾ التارٌخ الطبٌعً العراقً وأكد 

 . ( Abdul – Rassul et al, 1996 )        التشخٌص من قبل المتحؾ البرٌطانً 

ثم توسعت حاَّلت اإلصابة  شرقاً فسجلت فً محافظة دٌالى وصوَّلً الى منطقة خانقٌن قرب 

الحدود اَّلٌرانٌة وجنوباً فً الفرات اَّلوسط )بابل , كربلء , النجؾ , القادسٌة , المثنى ( ثم 

 سجلت ؼربا فً ) اَّلنبار , صلح الدٌن ( فضلً عن تسجٌل حاَّلت اصابه فردٌة فً

( ان نجاح  2000) العزي , () ذي قار , البصرة , مٌسان               المحافظات الجنوبٌة 

فً استئصـــال Sterile insert  Release method(SIRM)تقنٌة اطلق الحشرات العقٌمة 

 New world screw – worm fl Cochliomyia ذبــابة الدودة الحلــــزونٌة للعام الجـــدٌد

hominivorax فً جزٌرة كوراكو. (baumhover et al , 1955)  ًأعقبها النجاحات الت

حققتها هذه التقنٌة فً استئصال هذه اَّلفة من الوَّلٌات المتحدة األمرٌكٌة والمكسٌك والعدٌد من 

 Lindquist et al ) ا. وأخٌرا من لٌبٌ( Spradbery , 1994 )مناطق أمرٌكا اللتٌنٌة 

ة الحلزونٌة للعالم جعل هذه التقنٌة مرشحة للستخدام فً السٌطرة على ذبابة الدود (1992,

القدٌم . وان استخدام هذه التقنٌة ٌتطلب انجاز العدٌد من الدراسات منها دراسة التؽاٌرات 

الوراثٌة الخلوٌة وذلك لكون المادة الوراثٌة تعتبر أساسٌة لتطور الكائنات الحٌة. كما وان دراسة 

السللة المنتجة مختبراً  التؽاٌرات الوراثٌة توفر معلومات اساسٌة حول تطابق السلَّلت أي

فً  والسللة البرٌة المرد مكافحتها. كما ان التحالٌل المتعلقة بالتؽاٌرات الوراثٌة لألنواع تسهم

تكوٌن علقة وراثٌة بٌن اَّلنواع مثلً هذه الدراسات تعطً معلومات اضافٌة عن اصل وتركٌب 

 .( Todorova and  lakova ,1978 )الهٌئة الوراثٌة لألنواع التابعة لجنس واحد 

 ةوتهدؾ الدراسة الحالٌة إلى استخدام تقنٌة أنزٌم تفاعل البلمرة المتسلسل العشوائً لمعرفة نسب

شمال ووسط  من للعالم القدٌم مجتمعات سكانٌة للذبابة الحلزونٌة ةالتقارب الوراثً بٌن ثلث

العقٌمة  وجنوب العراق وهذا بدورة ٌعتبر من متطلبات تطبٌق تقنٌة الحشرات

 للقضاء على هذه اآلفة مستقبلً .
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  Literature Reviewاستعراض املراجع  - 2

 Chrysomya bezzianaنبذة تارٌخٌة عن ذبابة الدودة الحلزونٌة للعالم القدٌم 2-1 

  

عدد من حاَّلت اَّلصابة بالنبر  Dr. Rovereسجل  1910انه فً عام Zumpt (  1965ذكر ) 

فً اٌطالٌا  Prof. Bezziلى فً ماشٌة الكونؽو فقام بأرسال بالؽات الٌرقات المسببة لإلصابة ا

فً نفس الوقت كانت الدراسات  Ch.megacephalaالذي شخصها على اساس انها النوع 

فً شرق Roubaud م حٌث درست من قبل 1914مستمرة حول طبٌعتها وسلوكٌتها حتى عام 

فً تلك  Chrysomyaافرٌقٌا ووجد ان سلوكٌة الحشرة تختلؾ تماماً عن بقٌة افراد الجنس 

فقد تفحص نماذج النوع وشخصها على انها نوع مؽاٌر وجدٌد Villeneuve نطقة. اما الباحثالم

بعدها فً الهند اوضح  , Brof Bezzi تكرٌما Ch.bezzianaعلى العالم اطلق علٌها اسم 

Patton  حالة نبر في  031متعلقات جدٌدة عن حٌاة الدودة الحلزونٌة ووصؾ اكثر من
 . Ch.bezziana (patton, 1920)عن االصابة بالنوع االنسان والحيوان ناتجة 

 

  Ch.bezzianaانتشار ذبابة الدودة الحلزونٌة للعالم القدٌم  2 – 2

 

  عالمٌا   -أ 

الواسع فً المناطق  Ch. Bezzianaعن انتشار ذبابة  Zumpt(1965) تحدث زمبت

وؼٌنٌا الجدٌدة وجزر الهاواي اَّلستوائٌة وشبه اَّلستوائٌة وفً اجزاء من اثٌوبٌا وجزر الفلٌبٌن 

فقد  تحدث عن تواجدها فً افرٌقٌا  James and Harwood(  1979, اما جٌمس و هاورد )

, الهند ,جزر الباسفٌك والمحٌط الهندي ووجودها ضمن اَّلراضً اإلندونٌسٌة , ؼٌنٌا الجدٌدة 

ً حدائق الحٌوان ف Ch.bezziana وجزر الفلٌبٌن.  ودرست العدٌد من حاَّلت اَّلصابة بذبابة

وفً دراسة قام  ( Spradbery and vanniasingham , 1980 )العامة فً مالٌزٌا ونٌجٌرٌا 

عن القوى الكامنة للنتشار الجؽرافً  .Sutherst et al( 1989بها سوثرست وجماعته )

potential geographical distribution  لهذه الذبابة وتأثٌر الظروؾ المناخٌة على

 Ch.bezzianaاكدوا على انتشار ذبابة  CLIMEXا باستعمال برنامج خاص ٌرمز له انتشاره

فً المناطق اَّلستوائٌة وشبه اَّلستوائٌة من افرٌقٌا والهند وجنوب شرق اسٌا من مالٌزٌا شماَّلً 

الى ؼٌنٌا الجدٌدة جنوباً. ان العوامل اَّلقتصادٌة والنشاطات التجارٌة بٌن بلدان العالم من ضمنها 

كانت عاملً مهماً   Livestock vesselsكة الطائرات والبواخر وتجارة حٌوانات المزرعة حر

وذلك عند نقل حٌوانات حاملة لإلصابة وهذا ما ادى  Ch.bezzianaفً نشر اَّلصابة بذبابة 
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لهذه الذبابة فً دول  Accidental introductionحدوث ما ٌعرؾ بـ الدخول العرضً  الى

م  حٌث دخلت الى البحرٌن عند استٌراد اؼنام حٌة مصابة من 1977م الخلٌج العربً عا

استرالٌا , كما وظهرت اَّلصابات فً المملكة العربٌة السعودٌة والدوحة فً قطر والفجٌرة فً 

م تمكن من اصطٌاد عدد من اَّلناث البالؽة فً 1987اَّلمارات العربٌة المتحدة , وفً عام 

 Rajapaska and Spradbery ,1989 , Spradbery et )مصاٌد كانت موجودة فً الكوٌت 

al , 1992)  اما سبرادبري وكرك Spradbery and kirk(1992)  فقد وصفا طرٌقة دخول

 الى اَّلمارات العربٌة المتحدة . ان لذبابة الدودة الحلزونٌة للعالم القدٌم Ch.bezziana الذبابة

Ch.bezziana  كم من مناطق اطلقها فما ٌجعل من  100قابلٌة على اَّلنتشار تصل لمسافة

 Spradbery et) عملٌة انتشارها الى المناطق المجاورة لمنطقة تواجدها امر سهل الحدوث

al.,   1995) .     

 

 محلٌا   –ب  

من قبل الهٌئة العامة للبٌطرة  9/9/1996سجلت اولى حاَّلت اَّلصابة بهذه الحشرة فً العراق 

ابلغ الهٌئة عن وجود حاَّلت اصابة بٌرقات طفٌلٌة فً اجسام  / وزارة الزراعة عندما تم

الحٌوانات مسببة تقرحات حادة فً منطقة شاطئ التاجً فً بؽداد حٌث امتدت منطقة اَّلصابة 

كم عن شاطئ  1كم طوَّلً كما ان حاَّلت اَّلصابة كانت تبعد  80على جانبً نهر دجلة لمسافة 

بة فً المناطق المجاورة فً بؽداد , ومن ثم امتدت النهر. وقد تم التبلٌػ عن ظهور اَّلصا

, كربلء  1996/  9/  12اَّلصابات لتشمل محافظات القطر حٌث ظهرت فً محافظة دٌالى 

/  9/  29, القادسٌة  1996/  9/ 25, بابل  1996/  9/  23, واسط  1996/  9/  17فً 

اَّلصابات فً استمر انتشار و 1996/ 10 /  27, النجؾ  1996 /10 /  14, اَّلنبار  1996

/  1/  2حٌث ظهرت اَّلصابة فً محافظة المثنى فً  0991المحافظات اَّلخرى فً عام 

/  11/  20, مٌسان  1997/  11/  11, ذي قار  1997/  10/  1, صلح الدٌن  1997

ة . ) الهٌئة العامة للبٌطرة / نشرة داخلٌة ( مما ٌدل قابلٌ 1997/  11/  30والبصرة  1997

لبقاء ر القط الحشرة العالٌة على اَّلنتشار والتكاثر وٌدل كذلك على ملئمة الظروؾ المناخٌة فً

   وانتشار الحشرة .

 

االهمٌة الطبٌة والبطرٌة لذبابة الدودة الحلزونٌة للعالم القدٌم  3 – 2

Ch.bezziana   

لحٌوانات ذات الدم الحار من الطفٌلٌات المسببة للنبر الجلدي فً ا Ch.bezzianaان ذبابة     

 Rajapaska and Spradbery )بضمنها حٌوانات المزرعة , الحٌوانات البرٌة واَّلنسان )

  (Hope,1937)وتعنً ذبابة Myiaكلمة مشتقة من لفظ اؼرٌقً هو  Myiasis. النبر 1989
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هو مصطلح ٌعنً اصابة اعضاء او انسجة اَّلنسان او الحٌوان بٌرقات الذباب حٌث 

وول Zumpt (1996وعرؾ النبرمن قبل زمبت )   (Harwood and James,197تتؽذى

لتً تؽذى على انه اصابه الفقرٌات بٌرقات الذبابه ا WaII and Shearer ,  (1997وشٌرر

على نسٌج الحً والسوائل لجسمٌة للفقري وتشمل هذه الفقرٌات اَّلبقار , اَّلؼنام , الماعز , 

 Harwood and James الكلب , القطط , الخٌل , واَّلنسان الجاموس , الخنازٌر , الدجاج ,

, 1979 ; Norris and Murry , 1964 ). ) 

تتمٌز اَّلصابة بذبابة الدودة الحلزونٌة للعالم القدٌم بوجود اعداد متفاوتة من الٌرقات فً جسم 

صابة الحٌوان المصاب حٌث تخترق هذه الٌرقات الجلد وتعمل تجاوٌؾ داخل انسجة منطقة اَّل

محدثة تخثرات وارتشاح سوائل مصلٌة بنٌة اللون مع تهتك شدٌد فً انسجة الجروح  جاسم, 

جاز التأثٌرات المرضٌة لهذه الحشرة فً الحٌوانات المصابة كما ٌ( . ومن الممكن ا(1998

 ( :  1998اوردها العانً )

للٌب الموجودة فً : وٌحدث بسبب تمزق انسجة بالك  traumatic effectالتأثٌر الكلومً -0

 . مقدمة الٌرقة مما ٌؤدي الى تهتك تلك اَّلنسجة وخروج السوائل المصلٌة منها بصورة مستمرة

: وٌحدث بسبب الحركة الثاقبة للٌرقة عن طرٌق اَّلشواق   Irritant effectالتأثٌر المهٌج  -2

بحك مكان  واناتالمتواجدة فً جسمها , محدثة حالة هٌاج قوي للحٌوان حٌث لوحظ قٌام الحٌ

بأي شًء صلب قرٌب منها محاولة التخلص منها , فً الوقت الذي ادت اَّلصابة فً اَّلصابة 

 اَّلذن فً الكلب الى اَّلنتحار برمً انفسهم فً اَّلنهر القرٌبة .

التأثٌر السمً : ٌحدث بسبب افرازات الٌرقة للفضلت حٌث ٌؤدي ذلك الى قتل موضعً  -3

وتجذب الرائحة الناتجة من الفضلت اعداد اخرى من الذباب لتضع  لألنسجة الحٌة المصابة

 بٌوضها على الجرح مؤدٌة الى تفاقم الجرح واتساع اَّلصابة .

التلوث الثانوي : وٌحدث بسبب اصابة الجرح بالبكترٌا والفطرٌات وؼٌرها من الجراثٌم مما  -4

وهذا مما ٌؤدي الى هلك الحٌوان ٌؤدي الى تكوٌن الصدٌد وقد ٌؤدي بعد ذلك الى تجرثم الدم 

من Humphrey et al., ( 1980 ) كما تمكن همفري وجماعته  ( . 1998)     اكده رشٌد

من جروح مصابة بٌرقات ذبابة الدودة  proteus mirabilis  عزل بكتٌرٌا سالبة لصبؽة كرام

صابة بذبابة الدودة لٌست هً المدخل اَّلساسً لحدوث اَّل الحلزونٌة للعالم القدٌم . ان الجروح

فً فتحات الجسم المختلفة من المجاري التنفسٌة ,  الحلزونٌة وانما قد تحدث اَّلصابة طبٌعٌة

الشرج كذلك الجروح الناتجة من عملٌات الوَّلدة  العٌن , اَّلذن , الفم , الفتحات التناسلٌة و فتحة

 Hall , 1997 ; Hall and Beesley )العسرة او فً الحبل السري للحٌوانات حدٌثة الوَّلدة
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,1990 ; Geering and  ًوممكن للجروح الصؽٌرة الناجمة من عضة القراد ان تكون مدخل

  Forman 1987 ), (Ahrenst, et al. , 1977; Allen , 1951) ألصابه الحٌوان بهذه اَّلفة

طوة اَّلولى والسٌطرة ولتكن معالجة الجروح هً الخ لذلك ٌجب اتخاذ اَّلجراءات اَّلزمة للوقاٌة

 فً طرٌق السٌطرة .

 

الدراسات الوراثٌة الخلوٌة والجزٌئٌة السابقة عن الذبابة الحلزونٌة للعالم  4 – 2

   Ch.bezzianaالقدٌم 

 

أن أهمٌة معرفة الهٌئة الوراثٌة للمجتمعات المدروسة تكمن فً امكانٌة وجود اَّلنواع المستترة  

sibling species اثٌة فً مجتمعات ذبابة فمعرفة التفاٌرات الورCh.bezziana  ًخصوصاً ف

السٌطرة  ما ٌتعلق بوجود اَّلنواع المستترة ممكن انً ٌكون عامل فً نجاح استخدام تقنٌة

الكمٌة والتً  ومساعدا َّلختٌار السللة المناسبة ألؼراض التربٌة SITبأطلق الحشرات العقٌمة 

تتوافق مع مجتمع الذباب المهاجم , لذلك اصبح من الضروري معرفة درجة التباٌن الوراثً فً 

. فهدؾ الدراسات الوراثٌة هو اٌجاد التباٌن  ( Bed et al , 1994 )مجتمعات الذباب الطبٌعً 

المجتمعات الوراثً والوراثً الخلوي بٌن المجتمعات وبالتالً أي صفة أو خاصٌة لتمٌز هذه 

فاذا نجحت هذه الصفات لتحدٌد مصدر المجتمعات ربما جعلت من تقنٌة السٌطرة بأطلق 

اكثر فعالٌة ألنها سوؾ تحدد المجتمع المطلق متوافق باألصل تماماً مع SITالحشرات العقٌمة 

 المجتمع المهاجم . الدراسات الوراثٌة تتضمن دراسة المقارنات المظهرٌة , تجارب التهجٌن ,

. فً دراسة قام بها  الفحوص الخلوٌة ,الترحٌل الكهربائً لألنزٌمات والدارسات الجزٌئٌة

 23تضمن الترحٌل الكهربائً ل  Strong and Mahon (1991)العالمان سترونك وماهون 

جمعت من جنوب افرٌقٌا , الشرق اَّلوسط , مالٌزٌا ,   Ch.bezzianaانزٌم لنماذج النوع 

اتضح من خللها انه َّل ٌوجد أي حقائق حول وجود ( PNG )ٌنٌا الجدٌدة اندونٌسٌا وبابٌو ؼ

التً لم تظهراي تؽاٌر كبٌر فٌما بٌنها فً هذه   Ch.bezzianaاَّلنواع المستترة بٌن مجتمعات 

حول الخصائص الخلوٌة للكروماتٌن المتباٌن فً  Bedo ( 1991 )الدراسة .فً دراسات بٌدو

 ,  Bedo )ودراسته   Ch.Bezzianaواَّلختزالً فً النوع  ٌاديكروموسومات اَّلنقسام اَّلعت

فً نفس النوع  Polytene Chromosomeحول الكروموسومات متعددة الخٌوط  ( 1992

وتماثلها مع بقٌة افراد عائلة  Ch.bezzianaالكروموسومً  لمجتمعات  اثبت وجود التماثل

Calliphorida ًماعته الدراسة التً قام بها بٌدو وج اما فBedo, et al., ( 1994 )  حول
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 Polyteneوالمتضمنة تحلٌل الكروموسومات المتعددة الخٌوط  اٌرات الوراثٌة الخلوٌةؽالت

Chromosomes  مجتمعات طبٌعٌة للنوع  فً عذارىCh.bezziana ٌا و من جنوب افرٌق

ترة َّلن تقنٌة اي حقائق حول وجود اَّلنواع المست , فلم تظهر( PNG )بابٌو ؼٌنٌا الجدٌدة 

هذا البحث اظهرت ان كل المجتمعات تمتلك  التً استخدمت فBanding techniqueًزٌم تحال

متشابهة وبتتابع موحد مقارنة مع تتابع  Bonding techniqueكروموسومات لها هٌئة تحزٌم 

فً دراسة تشخٌصٌة خلوٌة  .( PNG )تحزٌم قٌاسً تم استنتاجه سللة بابٌو ؼٌنٌا الجدٌدة 

Cytotaxonomy  ألفراد عائلة الذباب اَّلزرقCalliphorida  شملت بضمنها النوعٌن          

Ch. Megacephala  وCh. Albiceps  باإلضافة الى اعداد كبٌرة من افراد هذه العائلة

تضمنت تحضٌر طبعة النواة وحساب عدد الكروموسومات واطوالها وتحدٌد نقاط التشابه 

اَّلنواع المختلفة . ومن دراسات التهجٌن التً قام بها واَّلختلؾ بٌن افراد 

 Ch.bezzianaفً المختبر وتضمنت تزاوجاً بٌن افراد  Spradbery ( 1990 )سبرادبري

, مالٌزٌا , عمان ,  ( PNG )جمعت من مجتمعات جؽرافٌة مختلفة ) بابٌو ؼٌنٌا الجدٌدة 

نتائجه اوضحت ان التزاوجات كانت وجنوب افرٌقٌا ( حٌث لم تكون العملٌة صعبة جداً وان 

طبٌعٌة وفقس البٌض ونمو الٌرقات الى بالؽات هما اَّلخران طبٌعٌان وكأن ما ٌحدث هو تزاوج 

بٌن  Morphological differences. وان اَّلختلفات المظهرٌة  بٌن افراد مجتمع واحد

, اَّلمارات العربٌة (  PNG ) وعة من بابٌو ؼٌنٌا الجدٌدة مالمجCh.bezziana افراد النوع

  Wing baseوقاعدة الجناح Body color المتحدة , وزمبابوي والتً ظهرت فً لون الجسم 

وصفات مظهرٌة تصنٌفٌة دقٌقة اخرى لم ٌكن مدعاة الى اقتراح وجود اَّلنواع المستترة ضمن 

ات هنالك دراس ( Spradbery  , 1991 )هذه المجتمعات ولكنها صنفت الى عناصر جؽرافٌة 

 فً خلٌا ذبابةmtDNA وراثٌة جزٌئٌة حول تحلٌل المادة الوراثٌة للماٌتوكندرٌا

Ch.bezziana  والتً تجهز بصفات اكثر دقة وخصوصٌة لتشخٌص مصدر اي مجتمع من

  الذباب

ممكن ان ٌؽزو منطقة معٌنة وبذلك اذا توفرت المعلومات حول مصدر الذباب المهاجم امكن 

(. فً  (  Spradbery  , 1994ة أو التً ٌتم جمعها من نفس المصدر تربٌة السللة المطابق

تناولت  Hall, et al., ( 2000 )الجانب هنالك دراسة قام بها العالم هول وجماعته نفس هذا 

الموجودة فً العراق  Ch.bezzianaالتحلٌلت المظهرٌة والجزٌئٌة لسللةفً خلٌا ذبابة 

 Geographicalن كون هذه السللة عنصراً جؽرافٌاً  وذلك للتحقق من وجود اي دَّلئل ع
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races  بلد  14, وشملت التحلٌلت المظهرٌة مقارنة البالؽات مظهرٌاً والتً تم جمعها من

هً التً تختلؾ عن  ( PNG )واتضح من خللها ان افراد المجموعة من بابٌو ؼٌنٌا الجدٌدة 

 بقٌة المجامٌع ولكنها تظهر تشابهاً مع الذباب

أما التحلٌلت الجزٌئٌة فشملت تحلٌل المادة الوراثٌة  . من بقٌة جزر اسٌا عنه فً بقٌةالمجامٌع

والذي اعطى دلٌلً واضحاً لوجود عنصرٌن جؽرافٌٌن رئٌسٌن هما من  mtDNAللماٌتوكندرٌا

افرٌقٌا واَّلخر من منطقة الخلٌج واسٌا , وان العنصر اَّلخٌر ٌقسم الى مجموعتٌن هما مجموعة 

تابعة للجزر الرئٌسة فً اسٌا ) من الخلٌج الى مالً ( ومجموعة جزر اسٌا ) من بابٌو ؼٌنٌا 

 ( . PNGالجدٌدة 

 Ch.bezzianaوان البٌانات التً توصلت الٌها الدراسة سندت الفكرة القائلة ان الذباب من نوع 

ٌختلؾ عنه فً  الموجودة فً العراق َّل ٌختلؾ عن بقٌة المجتمعات الموجودة فً اسٌا ولكنه

وبذلك فهذا النوع لم ٌدخل للعراق من مناطق بعٌدة  PNGمجتمعات افرٌقٌا وبابٌو ؼٌنٌا الجدٌدة 

. كما ان هذه الدراسة خرجت بخلصة تؤكد فٌها انه َّل ٌوجد اي اختلؾ او عدم توافق وراثً 

ا النوع من الذباب فً حالة استخدام الحشرات العقٌمة المربأة فً مالٌزٌا فً تقنٌة استئصال هذ

 mtDNAفً العراق ومناطق الخلٌج العربً . كما ٌعتبر تحلٌل المادة الوراثٌة للماٌتوكندرٌا

طرٌقاً حدٌثاًلحل الكثٌر من المشاكل التصنٌفٌة فقد استخدم هذا التحلٌل لحل النزاع القائم على 

تارة نوعاً  same speciesتارة نوعاً واحداً  Ch.rufifaciesو Ch.albiceps   اعتبار 

هذا النزاع تولد من التشابه المظهري بٌنهما ومن قابلٌتها على  Different speciesمختلفاً 

التزواج وانتاج جٌل خصب داخل المختبر ولكن ممكن ان َّل ٌحدث ذلك فً الطبٌعة ولكن عند 

الم القدٌم لنماذج لهما جمعت من مناطق جؽرافٌة متعددة فً العالم الجدٌد والع mt DNA تحلٌل

اتضح وجود تباٌن وراثً بٌنهما واستنتج انهما نوعان منفصلن تماماً منذ ما ٌقارب ملٌون سنة 

( Wells and Sperling , 1999)  وعلى نفس السٌاق جرت دراسة لتحلٌلmt DNA  ًف

حٌث  Ch. Megacephalaالذباب المسبب للنبر تناولت خمسة انواع من هذا الذباب بضمنها 

فً اَّلنواع الخمسة واتضح وجود هٌئتٌن تركٌبٌتٌن سائدة  DNAاطق معٌنة فً سلسلة درست من

. ولقد ( Lessing and Azeredo , 2000)فً هذه اَّلنواع ولكنها بهٌئة متطورة جداً فٌها

 Cuticular hydrocarbonاستخدم المحتوى الهٌدروكربونً لكٌوتكل بالؽات الحشرات

لتمٌز اَّلنواع وادراك الفروق بٌن  Chemotaxonomic  يكمدخل لصفات التشخٌص الكٌمٌاو

المجتمعات , حٌث كثٌراً ما استخدمت هذه التقنٌة  مع حشرات اَّلرضة والزنابٌر وحدٌثاً 

, ولقد تم استخدامها مع ذبابة الدودة  Dipteraاستخدمت مع حشرات رتبة ثنائٌة اَّلجنحة

 New World Screw – worm fly( Pomonis, et al. , 1989 )الجدٌد   الحلزونٌة للعالم

 Old World( Brown et al , 1998 )كما استخدمت مع الذبابة الدودة الحلزونٌة للعالم القدٌم 

Screw – worm fly   حٌث قاموا بتحلٌل المحتوى الهٌدروكاربونٌلكٌوتكل البالؽات من الذكور

وسط , الهند , جنوب شرق اسٌا مجتمع من تم جمعه من افرٌقٌا , الشرق اَّل 05واَّلناث لـ 
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حٌث اظهرت هذه المجتمعات اختلفاً كمٌاً فً المحتوى  (PNG)وبابٌو ؼٌنٌا الجدٌة 

 Ch.bezzianaالهٌدروكربونً فً حٌن لم تظهر اي اختلفاً نوعٌاً وهذه نتٌجة تؤكد ان لنوع 

ٌت اَّلختلفات وهذه نتٌجة توافق كل البحوث سابقة الذكر , ولقد عزSingle Species وحٌد 

النوعٌة فً المحتوى الهٌدروكربونً الى وجود تباٌن وراثً بٌن المجتمعات المختلفة جؽرافٌاً 

بل استخدم Ch.bezziana ولكنه لم ٌكن كافٌاً َّلقتراح وجود اَّلنواع المستترة ضمن مجتمعات 

محتوى َّلستؽلل الفروقات النوعٌة فً ال Canonical variate analysisCVAتحلٌل ٌعرؾ 

ان  ( Spradbery, 1991 )الهٌدروكربونً بتحدٌد مصدر الحشرة الجؽرافً. وذكر سبرادبري

 محتوى هٌدروكربونً مشابهاً لمحتوى كٌوتكل ذبابةCh.megacephala  الكٌوتكل ذبابة

Ch.bezziana  . نوعٌا ومختلؾ كمٌا           
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  Materials And Methodsاملواد وطرائق العمل  - 3

   Materialsاملواد  1 – 3

 فً هذه الدراسة عملةالمست األجهزة 1 – 1 – 3

 

 والشركات المصنعة والمنشأ تعملةاألجهزة المس 1جدول  

 

 ت
 اسم الجهاز

Apparatus Name 

 الشركة المصنعة او المنشأ

Company and Origin 

 Deep freeze Sanyo - Japanمجمدة  1

 Cold Microfuge Eppendrof - Germanyمنبذ صغير  2

 Gel Electrophoresis Bioneer - Koreaجياز ترحيل كيربائي 3

 Micro centrifuge Bioneer - Korea جياز طرد مركزي دقيق 4

 Power supply Consort - Germanyمجيز لمطاقة  5

 Sensitive Electronic Balance Sartorius - Germany ميزان كيربائي حساس 6

 Spectrophotometer Shimadzu - Japan مقياس الكثافة الضوئية 7

 Water bath Memmert - Germanyحمام مائي  8

9 Hot plate magnetic stirrer Stuart - UK 

 UV. cabinate USA كابينة االشعة فوق البنفسجية 10

 Eppendrof tubes Bioneer - Korea انابٌب ابندروف 11

12 Tips Bioneer - Korea 
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13 Micropipettes Eppendrof - Germany 

 Gel documentation Japan جياز تصور الجل 14

 Laptop Chinaحاسبة  15

 PCR Thermal Block Bioneer - Koreaجياز البممرة الحراري  16

 Vortex Labtech - Korea مازج دوار  17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في ىذه الدراسة  عممةالمحاليل والمواد الكيمائية المست 2 – 1 –3

 

 والمنشأ واألصلالمحالٌل والمواد الكٌمائٌة  2جدول  
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 المنشأ المحاليل والمواد الكيميائية ت

1 Absolute ethanol alcohol BDH – England 

2 Agarose Promega – USA 

3 TBE – Buffer ( 10x) Promega – USA 

4 Ethidium bromide Promega – USA 

5 Accupower ® PCR premix Bioneer – Korea 

6 Ladder DNA ( Marker ) (100 – 2000 bp) Bioneer – Korea 

7 Loading day Bioneer – Korea 

8 KCL BDH – England 

9 Tris – HCL BDH – England 

10 Acetic acid Promega – USA 

11 Boric acid Fluka – Switzerland 

12 Protinase K Bioneer – Korea 

13 ddH2O Bioneer – Korea 

14 Genomic DNA Mini Kit  ( Tissue ) Bioneer – Korea 

15 EDTA Ethylene diamintera acetate BDH – England 

16 Bromophenol Blue Sigma – USA 

 

  Methodsطرائق العمل  2 – 3 

 DNA Extraction دنالاستخالص ا 2- 1  – 3

  Genomic DNA Mini Kit Tissue Protocolتمت عمميات االستخالص وفقا لطريقة 
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   Buffers Used In DNA Extractionمحاليل االستخالص   2 – 2 - 3

GT Buffer             200 µL 

µL Proteinase K           20 

µL   GBD Buffer          200 

µL   Absolute Ethanol    200 

µL W1 Buffer             400 

µL Wash Buffer          600 

Elution Buffer          50 µL  

 

 

  : بارتداء صدرية وكفوف وكمامات( ةالالحقجميع الخطوات  طريقة العمل )تمت 3–2–3

 مل. 1.5ابندروف  بةأنبو في  ووضعتالكاممة  الحشرة  تأخذ .1

جيىدا  تن ثى  سىحقىلحشىرة ومىاالمحتوية عمىى  األنبوبة إلى GT Bufferمن   µL 200 إضيف. 2
 .Kit لالموجود ضمن محتويات ا Micropisstel عمالباست

 ومىن ثى  حضىنت األنبوبىة إلىى Proteinase Kمىن  µL 20 اضىيفجيىدا  الحشىرةبعىد سىح  . 3
كىىل خمىىس  األنبوبىىةدقيقىىة مىى  رج  30ولمىىدة   ˚ 60رة فىىي حمىىا  مىىاري وبدرجىىة حىىرا األنبوبىىة
 دقار .

 GBTمىن  µM 200 ن عممية التحضىين اضىيفىاء مىواالنتي Proteinase K لا ةىإضافبعد . 4

Buffer دقيقىة  20ولمىدة  ˚ 70ومن ث  حضىنيا فىي حمىا  مىاري بدرجىة حىرارة  األنبوبة إلى
 دقار .كل خمس  األنبوبةم  رج 

 14000في جياز الطرد المركزي وبسرعة  األنبوبة عممية التحضين وضعت النتياء منبعد ا. 5
 دقيقتين.دورة في الدقيقة ولمدة 
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 أنبوبىةفىي  ووضى   Micropipetteماصىة الخميط بعد عمميىة الطىرد المركىزي بواسىطة . سحب6
 Absoluteمىىن كحىىول االيثىىانول المطمىى   µL 200 يضىىافوبعىىد ذلىى   ابنىىدروف جديىىدة

Ethanol دنالا لترسيب ثانية 20مباشرة ولمدة  وم  رج نبوبةاأل إلى . 

 Kit لموجودة ضمن محتويىات ا األنبوبةوىذه  GD Column أنبوبة إلىالخميط  بعد ذل  نقل. 7
 14000مركىزي وبسىرعة الطىرد ال اعيىدت عمميىة مىل وتحتىوي عمىى فمتىر ومىن ثى  2حجميا 

 دقيقتين.دورة في الدقيقة ولمدة 

 وتركت القديمة. جديدة GD Column أنبوبة إلىالفمتر  نقل. 8

مركىزي ليىا الطىرد ال يىةعمم اعيىدت ومىن ثى  األنبوبىة إلىى W1 Bufferمىن   µL 400 إضيف. 9
 دقيقة.دورة في الدقيقة ولمدة نصف  14000وبسرعة 

 وتركت القديمة. جديدة  GD Columnأنبوبة إلىالفمتر  نقل. 10

المركىىزي مىىرة طىىرد ال يىىةعمماعيىىدت و  األنبوبىىة إلىىى Wash Bufferمىىن  µL  600 . إضىىيف11
 دورة في الدقيقة ولمدة نصف دقيقة . 14000وبسرعة  اخرى

مركىىزي ليىىا الطىىرد ال يىىةعمم اعيىىدت ن ثىى ىجديىىدة ومىى GD Column أنبوبىىة إلىىىالفمتىىر  نقىىل. 12
 لدنا.وذل  لتجفيف ا دقار  3دورة في الدقيقة ولمدة  14000وبسرعة 

الفمتىىر الموجىىود داخىىل  إلىىى مىىل واضىىيف 1.5حجميىىا  ابنىىدروف جديىىدة وبىىةأنب إلىىىالفمتىىر  . نقىىل13
دقىىار  وبعىىد ذلىى  لمىىدة خمىىس  األنبوبىىة وتركىىت Elution Bufferمىىن µL  50  األنبوبىىة

دورة فىىىىي الدقيقىىىىة ه وفىىىىي ىىىىىذه المرحمىىىىة  14000مركىىىىزي وبسىىىىرعة الطىىىىرد ال اعيىىىىدت عمميىىىىة
 نقي .ال الدنا حصل عمىنس

 

   DNA Quality Determinationالمعزولة  دنالتقدير نوعية ا 4 – 2 – 3
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من كل منطقة مىن منىاط   عينات الدنا المستخمص ألرب  من خالل ترحيل لدنانوعية ا قدرت    
 . Maniatis,  et al وفقىا لمىا جىاء فىي  Agaroseل عمىى ىىال  االكىاروز ىن كىىمى جمى  الحشىرة

(1982). 

 

3– 2 – 4 – A عممة :المحاليل المست  

 ىذا المحمول من :حضر  TBEول محم – 1

     (0.89M Tris-borate, 0.88M Boric acid, 20Mm EDTA, pH 0.8)  

 : اآلتيةوف  التراكيز  10xبقوة  TBEمحمول  وحضر 

    (108gm Tris - base , 55gm Boric acid , 0.8 gm EDTA) 1  ىىإلى  ىالحجى وأكمىىل 
 . المحمول بدرجة حرارة الغرفة قطر والمعق  بالموصدة ث  حفظالماء الم بإضافةلتر 

 :اآلتية المواد مزج حضر من  والذي 10xبقوة  Loading Bufferمحمول التحميل  – 2

    (0.25gm Bromophenol Blue in 50ml D.W, 30ml Glycerol) إلىالحج   وأكمل 
100ml الماء المقطر المعق  بإضافة .  

  Ethidium Bromideاالثيديوم  صبغة بروميد – 3

مىاء مقطىر فىي قنينىة  مىل100من بروميىد االثيىديو  الىى  غ  إضافةحضرت ىذه الصبغة من     
)المادة مسرطنة فيجب ارتداء القفازات والحذر في التعامل معيا(  ˚ 4معقمة معتمة وبدرجة حرارة 

. Maniatis, et al. (1982)   

3 – 2 – 4 - B عمى ىالم االكاروز  الترحيل الكيربائيGel Electrophoresis  

ثى  وضى  فىي بيكىر  1xبقوة  TBEمل من 100غ  من االكاروز الى  1 بإضافةحضر اليال  . 1
 ˚  55 – 50درجىة حىرارة  إلىوتر  ليبرد  اإلذابةحين اكتمال  إلى Hot plateعمى جيز 

. 
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مر لمنىىى  حىىىدوث برفىىى  وبشىىىكل مسىىىت اليىىىال حضىىىر الحىىىود المعىىىد لصىىىب اليىىىال  ثىىى  سىىىكب . 2
 يتصمب. الفقاعات وتر  حتى 

 المشط. ورف   1xبقوة  TBEغمر الحود الذي يحتوي عمى اليال  في محمول . 3

 لىدنامىن ا µL 5  من صبغة التحميل عمى ور  البرافين لكل عينة ث  مزجت م  µL 2 وض  . 4
 عينة.لكل 

 وج العينة من سطح الحفر.حممت العينات في الحفر الموجودة في اليال  ويراعى عد  خر . 5

 فولت. 60 – 50وجيز بقدرة  األقطابوصمت . 6

 اليال .حافة نياية  إلىالترحيل عند وصول الصبغة الزرقاء  أوقف. 7

 30ووض  في حود يحتوي عمىى صىبغة بروميىد االثيىديو  فىي مكىان مظمى  لمىدة  اليال رف   .8
 دقيقة. 60 –

 حجميا.وتقدير  لدنالرؤية حز  ا ال تصوير اليجياز  عمالفحص اليال  باست. 9

 

 (2007)الصالح ه                                                                           

 ونقاوتو  لدناقياس تركيز ا 5 – 2 – 3

  µL 5 إلىى المىاء المقطىر مىن  µL 495 بإضىافةمىن خىالل تخفيىف العينىة  لىدناتركيىز ا قيس       
 Spectrophotometerفىو  البنفسىجية بجيىاز  لؤلشىعةنة وقراءة امتصىاص العينىة العي دنا من

نىىانوميتر  280ه  260عنىىد الطىىولين المىىوجيين  ( O.D )لقيىىاس الكثافىىة الضىىورية  عملالىىذي يسىىت
 : اآلتيوتطبي  القانون 

لمىىل واحىىد مىىن  260= مقىىدار االمتصاصىىية عنىىد الطىىول المىىوجي  ( mg/ml ) دنىىالتركيىىز ا    
/  260النقىىىىاوة = االمتصاصىىىىية عنىىىىد الطىىىىول المىىىىىوجي  ه أمىىىىا x 50مقمىىىىوب التخفيىىىىف  xنىىىىة العي

ة ءالمؤشىىرات الدالىىة عمىىى كفىىا إحىىدىىىىذه النسىىبة ىىىي ه  280االمتصاصىىية عنىىد الطىىول المىىوجي 
 Maniatis et al. (1982)تموث الحامد النووي بالبروتين . االستخالص ومدى
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 RAPD – PCRظروف التفاعل  6 – 2 – 3

المستخدمة في البحث مع ظروف ( تسمسالت البوادي العشوائية 3جدول رقم ) 
 التفاعل

Reference Amplification Profile Nucleotide sequence (5-3) Primer 

number 

Infante-

Malachias et 

al (1999) 

Initial denaturation at 94co for 5 

min ( 1 cycle ) , 45 cycles of 

denaturation at 94co for 1 min 

anneaIingat 36C  tor I 

mIn,extension at 72co for 2 min 

and a final extension at 72co for 7 

min ( 1 cycle ) 

CCAGCCGAAC 1 

GACTAGGTGG 2 

GGGACGTTGG 3 

AGGGTCGTTC 4 

TGCGTGCTTG 5 

GTCCCGACGA 6 

TGATCCCTGG 7 

 

 

 

 

 

   PCR ـللخميط تفاعل ا Gel Electrophoresisالكيربائي  الترحيل 7 –2–3

في بيكر  1xبقوة  TBE Bufferمل من  100 إلىغ  من االكاروز  1 بإضافةال  ىالي . حضر1
درجىة  إلىىلكىي يبىرد  ثى  تىر  اإلذابىةحىين اكتمىال  إلىى فرن الموجات الدقيقىةداخل  ث  وض 
 . ˚  55 – 50حرارة 

 بالص  قوي ووض  المشط بداخمو . أبعاده إحاطةبحود الجياز وذل   . ىيئ2
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برفى  وبشىكل مسىتمر داخىل الحىود لمنى  حىدوث الفقاعىات وتىر  حتىى يتصىمب  اليال  . سكب3
 الالص . أزيلث  بعد ذل  

 المشط.ث  رف   1xبقوة  TBE Bufferمحمول بالحود الذي يحتوي عمى اليال   . غمر4

 اليىىال ن مىى األولىىىفىىي الحفىىرة  µL 6بحجىى   DNA Marker 100bp)) وضىى  الىىدنا المعمىى . 5
حفرة وحسب تسمسل التىرقي  كل عينة في  أيفي بقية حفر الجل  لممقارنة ث  حممت العينات

 المعطى ليا.

 50دة ىولت ولمىف 100 – 90التيار الكيرباري بجياز الترحيل وجيز بقدرة من  أقطاب وصمت. 6
ىال عمميىة الترحيىل ىد اكتمىىدقيقة وبعى  إلىىاليىال   نقىلو د االثيىديو  ىة بروميىىال  بصبغىبغ اليىص 

 . Gel Documentation تصوير اليال  جياز

   Data Analysis تحميل النتائج  3 – 3

سىىب     باسىىتعمال بىىرامح الحاسىىوب ه وىىىو برنىىامح كشىىف صىىور الحىىز   MWالىىوزن الجزيرىىي  ح 
) الىذي  DNA Ladderلىدنا مؤشىر ا ج  المعروف لحز حومقارنتيا بال PCRل الناتجة من تفاعل ا

 ( . bp 2000الى  100حزمة من  13يشمل 

 : تيةت  حساب النسبة المروية لكفاءة كل بادئ  من خالل المعادلة اآلو 

 . x 011 (العدد الكمي لحز  البادئ / العدد الكمي لحز  كل البادرات)

 عادلة :اما حساب النسبة المروية لممقدرة التمييزية لكل بادئ فت  من خالل الم

 x 011 (عدد الحز  المتباينة لمبادئ / عدد الحز  المتبايبة لكل البادرات)

(Grudman,et al.,1995) 
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   Abstractانًهخص 

 كشفنه RAPD-PCRاسخخذو في ْزِ انذساست حمُيت اَزيى حفبعم انبهًشة انًخسهسم انعشٕائي 

 Chrysomyiaانعاللت انٕساثيت بيٍ ثالثت يجخًعبث سكبَيت نهزبببت انحهزَٔيت نهعبنى انمذيى  عٍ

bezziana  يٍ شًبل ، ٔسػ ٔجُٕة انعشاق . اٌ انظشٔف انبيئيت يثم دسجبث انحشاسة

ٔانشغٕبت انُسبيت ٔكًيت االيطبس انسُٕيت كبَج يخخهفت في شًبل ، ٔسػ ٔجُٕة انعشاق ، 

كى ٔيبعذ عٍ  1000حٕاني بببالظبفت انٗ اٌ شًبل انعشاق يبعذ عٍ جُٕة انعشاق بًسبفت حمذس 

كى أ الم ، ٔكزنك ُْبنك بعط انجببل ٔاالَٓبس انخي  500اني حٕبٔسػ انعشاق بًسبفت حمذس 

يٍ انظشٔف انبيئيت ٔبعذ انًسبفبث بيٍ يُبغك حفصم شًبل انعشاق عٍ ٔسطّ ٔجُٕبّ ، اٌ كم 

انذساست انثالثت حعًم كحٕاجز جغشافيت حًُع يٍ حذفك انجيُبث بيٍ انًجخًعبث انسكبَيت انثالثت 

و في ْزِ انذساست سبعت بٕادئ عشٕائيت ٔادٔاث ٔبشايجيبث انخحهيم نهزبببت انحهزَٔيت . نمذ اسخخذ

انٕساثي نهًجخًعبث انسكبَيت نحسبة انُسبت انًئٕيت نكفبءة كم ببدئ ٔانُسبت انًئٕيت نهًمذسة 

انخًييزيت نكم ببدئ ببالظبفت انٗ ححهيم انٕٓيت انٕساثت نكم يجخًع سكبَي . اظٓشث انُخبئج اٌ 

 7اعطج اعهٗ عذد يٍ انحزو راث انخعذديت انشكهيت ْٕٔ  6ٔ  4،  3ى انبٕادئ انعشٕائيت سل

ٔاعهٗ َسبت يئٕيت نهًمذسة  20حزيت ٔكزنك اعطج اعهٗ َسبت يئٕيت نكفبءة انببدئ ْٔي 

 2الم عذد يٍ انحزو راث انخعذديت انشكهيت ْٕٔ  2بيًُب اعطٗ انببدئ سلى  21.2انخًييزيت ْٔي 

ٔالم َسبت يئٕيت نهًمذسة انخًييزيت ْٔي  5.71ٔايعب اعطٗ الم َسبت يئٕيت نكفبءة انببدئ ْٔي 

يٍ  Ch.bezzianaعُذ انًمبسَت بيٍ انًجخًعبث انسكبَيت انثالثت نهزبببت انحهزَٔيت  . ٔ 6.06

نحهزَٔيت يٍ اٌ انزبببت انحهزَٔيت يٍ شًبل انعشاق لشيبت ٔساثيب يٍ انزبببت ا خالل انٕٓيت انٕساثيت

بيًُب انزبببت انحهزَٔيت يٍ جُٕة انعشاق  0.111ٔسػ انعشاق ار بهغج دسجت انخمبسة انٕساثي 

 0.264بعيذِ ٔساثيب عٍ انزبببت انحهزَٔيت يٍ شًبل انعشاق ارا بهغج دسجت انخمبسة انٕساثي 

خمبسة انٕساثي بيًُب كبَج لشيبت ٔساثيب يٍ انزبببت انحهزَٔيت يٍ ٔسػ انعشاق ار بهغج دسجت ان

، ُْبنك اَخفبض ٔاظح في يسخٕٖ انٕٓيت انٕساثيت بيٍ انًجخًعبث انسكبَيت انثالثت ْٔزا  0.127

يشيش انٗ حميمت اٌ انظشٔف انبيئيت كبَج بًثببت حبجز ايبو حذفك انجيُبث بيٍ انًجخًعبث 

 انسكبَيت انثالثت نهزبببت انحهزَٔيت .
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 :املصادر العربية والً . أ

  ( ذبابىىىىة الىىىىدودة الحمزونيىىىىة مىىىىن نىىىىوع 1997العىىىىاني ه منتصىىىىر عمىىىىر )Chrysomya 
bezziana  في العىرا  وباريتيىا وتيديىدىا لمثىروة الحيوانيىة فىي المشىر  العربي.مجمىة الزراعىة

 .29 – 24والتنمية في الوطن العربي ه العدد االول . الصفحات 
 

  (. وبارية ومكافحة ذبابة الدودة الحمزونية لمعال  القدي  2000)فر العزي ه محمد عبد جع
Ch.bezziana  ورشة العمل القطرية االولى في مجال المكافحة الحيوية لآلفات الزراعية ه .

 .7 – 1منطقة الطاقة الذرية العراقية . الصفحات 
 

    العىرا . تقريىر خىاص (. االصابة بذبابة الدودة الحمزونية فىي  1998فاضل عباس )  هجاس
 . بالييرة العامة لمبيطرة

 

   ( ذبابة الدودة الحمزونية  0991رشيد ه رؤوف عزيز .)chrysomya bezziana  وتأثيرىا
عمى الحيوان. منظمة االغذية والزراعة لؤلم  المتحدة . مكتب تنسي  المحافظات الشمالية ه 

 العرا .
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