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( الناقلة Diptera:Culicidae)  للبعوض مكافحة األطوار غري الناضجة

 الينن –يف بعض البيئات املائية مبحافظة تعز   ائيلألمراض باستعنال الصعق الكهرب

8 

 املًدـ
 /5ختتتاٍ املتتتد٠ َتتتٔ ايتتتُٝٔ   -ستافظتتت١   تتتصظ َتتتدٜسٜا  َتتتٔ يف ختتتاجسٜتتتذ ٖتتترٙ ايدزاضتتت١   

ٚقت ذ    (Diptera:Culicidae ٜسقتا  ٚذتراز٣ ايو تٛ      فٝٗتا   ّ. مج ذ2012ّ-2/2013

  باإلقاف١ ي ١ٓٝ َا٤ اذتٓفٝت١ ٚ ايطتٝةس٠   NaCl ًَح يف ستايٌٝ حتتٟٛ  سانٝص شتتًف١ َٔ

فٛيتتذ   24ٚ  22ٚ  6جبٗتتد    DCاغتتسضتتت ُاٍ ايتٝتتاز ايهٗسبتتا٥ٞ املوأٚمت ارتايٝتت١ َتتٔ ااْٜٛتتا . 

ٚمت ذطتا  ْطتو١ اكاى.أرٗتس  ايٓتتا٥خ     فٛيتذ    220ٚ  48ٚ  22ٚ   18جبٗتد   ACٚايتٝاز املرتدد 

ٚاقًتتٗا     Culexثتتِ ادتتتٓظ نٝتتٛيٝهظ    Aedesَ ظتتِ اياقتتا    تتٛد يًحتتٓظ اٜتتدٜظ       إٔ

ْطتو١ ٖتاى    ناْتذ أذًت٢  ٚ ذٓد َ اًَتٗا بايتٝتاز ايهٗسبتا٥ٞ       Anophelesجٓظ ااْٛفًٝظ

% ٍ 1.8%   يف ذٝٓتتت١ َتتتا٤ اذتٓفٝتتت١ ٚ ايرتنٝتتتص  96.7% ٚ 100فٛيتتتذ  DC 22يً تتتراز٣ ذٓتتتد جٗتتتد 

NaCl          ذ٢ً ايتتٛايٞ  ٚ بًػتذ أذًت٢ ْطتو١ ٖتاى يًاقتا  ذٓتد ادتٗتد DC24   ذٓتد  100فٛيتذ %

% ٚ 100ذ٢ً ايتٛايٞ. ٚناْذ أذ٢ً ْطو١ ٖتاى يً تراز٣    NaCl% ٍ 1,8ٚايرتنٝص  0.9ايرتنٝص

ذًتتت٢ ايتتتتٛايٞ. بًػتتتذ أذًتتت٢ ْطتتتو١ ٖتتتاى       NaCl% ٍ 1,8ٚ ايرتنٝتتتص  0.9د ايرتنٝتتتص% ذٓتتت100

ٚاخنفكتتتذ ْطتتتو١  NaCl% ٍ 1,8% ذٓتتتد ايرتنٝتتتص 88.1فٛيتتتذ  AC  48يًاقتتتا  ذٓتتتد جٗتتتد

% يف َتتا٤ اذتٓفٝتت١. بًػتتذ ْطتتو١ ايكتتتٌ يًاقتتا   48.6اىل  (P<0.05) اكتتاى بفتتسٚم َ ٜٓٛتت١ 

فٛيتتذ.  AC 220 ذٓتتد ايت تتس  يتٝتتاز ٓفٝتت١َٚتتا٤ اذت NaCl% ذٓتتد شتتًتترت ايرتانٝتتص ٍ 100

 51.65فٛيذ  أثا ذ٢ً َ دٍ ٖاى  ٜسقا  ٚذراز٣ ايو ٛ  اييت بًػذ  DC  24يًتٝاز  نإ

ذايٝتا  ٚ َتطتاٟٚ      ACَ تدٍ اكتاى ايٓتا خ َتٔ  تأثا ايتٝتاز        ٚبًتؼ ذًت٢ ايتتٛايٝٞ.     53.16ٚ  

ٓ   54.00بني اياقا  ٚاي تراز٣  ٚايوتايؼ     تتا٥خ ذتدّ ٚجتٛد فتسٚم َ ٜٓٛت١ ذٓتد       يً ٝٓتتني ٚ توني اي

. إ  ةوٝتتل   DC    ٚACيف َ تتدٍ ٖتتاى اياقتا  ٚاي تتراز٣ يًتٝتتازٜٔ   (P<0.05) َطتت٣ٛ 

باد٠ ايفٝصٜا٥ٝت١ أنرتس   نٕٛ اإل   ْتا٥خ ٖرٙ ايدزاض١ قد ٜدخٌ قُٔ املهافر١ املتها١ًَ يًو ٛ

 ايهُٝٝا١ٝ٥.   َٔ ايتهًف١ املاي١ٝ ايواٖظ١ يًُهافر١ ٚ  كًٌ ف اي١ٝ ٚأَاُْا يًو١٦ٝ 

 

 باذث أٍٚ - ايٓٗازٟ ستُد ستُد اغسف. د

 ازذب  – ايرتب١ٝ ن١ًٝ-املطاذد اذتٝا٠  ٚذًّٛ ايهُٝٝا٤ أضتاذ

 ؾٓ ا٤ جاَ ١

 باذث ثاْٞ - اذتاد ذًٞ َةٗس َٓاٍ . أ

 ؾٓ ا٤ جاَ ١= اي ًّٛ ن١ًٝ   اذتٝا٠ ذًّٛ قطِ
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 املكد١َ 

َٔ أِٖ َفؿًٝا  األزجٌ املاؾ١ يًدّ ٚايٓاق١ً  ألَسا   (Diptera: Culicidae)ٜ د ايو ٛ  

ٚ  yellow Feverٚ اذت٢ُ ايؿفسا٤  Rift valley Feverٚمح٢ ايٛادٟ املتؿدع   Filariasesايفازٜا 

 247ؾا  أ ايرٟاملازٜا  Anophelesكٌ ب ٛق١ األْٛف١ًٝ املازٜا.  ٓٚ Dengue feverمح٢ ايكٓو 

 أَا(. WHO,2010 ٛف٢ َِٓٗ ًَٕٝٛ ْط١ُ  َ ظُِٗ َٔ األطفاٍ األفازق١    2008ّْطإ يف ذاّ إًَٕٝٛ 

غدـ ذ٢ً  100َٔ نٌ  1فٗٛ ٜؿٝب   ز فاع ٖا١ً٥ يف اي كٛد األخا٠إَ دا  فكد غٗد ٚبا٤ مح٢ ايكٓو 

 َٔ ضهإ اي امل( َ ّسقني ملداطس %40ًَٝاز غدـ   2.5ٕ إٓظ١ُ ايؿر١ اي امل١ٝ فمل ٚفكا   َطت٣ٛ اي امل

 aedes.   د ايو ٛق١ ايصاذح١ املؿس١ٜ  (Kyle and Harris,2008; WHO,2009)اإلؾاب١ بٗرا املس 

aegypti ٕايٓاقٌ ايس٥ٝظ ذت٢ُ ايكٓو   ٓتػس ٖرٙ ايٓٛاقٌ يف األزٜاف ٚاملٓاطل اذتكس١ٜ املهتظ١ بايطها 

 كع . (Wilder-Smith and Gubler 2008)األقايِٝ ااضتٛا١ٝ٥ ٚغو٘ ااضتٛا١ٝ٥   َٔ ٚاي ػٛا٥ٝا 

باي دٜد َٔ األَسا  املٓكٛي١ ذٔ طسٜل ايو ٛ   ايطهإ ٜؿا  اآلاف َٔايُٝٔ يف األقًِٝ غو٘ ااضتٛا٥ٞ ٚ 

طٔ  يسؽ  3.9 اييت بًػذ نُٝا  نوا٠ َٔ املوٝدا  ايهُٝٝا١ٝ٥  ايرٟ  تِ َهافرت٘ باضت ُاٍ  نٌ ذاّ

ايصٜٛ  ٚايهاٚضني باإلقاف١ يسؽ املهافر١  ٖرٙ (.   د2008ثاث ستافظا   ٚشاز٠ ايؿر١ اي ا١َ ٚايطهإ  

. املػه١ً ايهرب٣ ٖٞ  صاٜد املكا١َٚ يًُوٝدا  (Truman et al.,1976)اياقا   إلباد٠  اضت ُاا األنرس 

اذتػسا  اييت انتطوذ َكا١َٚ قد املوٝدا  يف أَانٔ  اذتػس١ٜ باضتُساز. ٜ د ايو ٛ  َٔ أِٖ ٖرٙ

ٕ ايو ٛق١ ااْٛف١ًٝٝ أذد ايدزاضا  أفكد ٚجد يف   (Kaufman et al.,2001) .نرا٠ َٔ اي امل

Anopheles arabiensis   أرٗس  َطتٜٛا  ذاي١ٝ َٔ املكا١َٚ يًُوٝداDDT  ٚdeltamethrin  ٚ

permethrin   ٚذيو حبدٚث طفس٠ يف  جني ٚkdr   املكاّٚ يًُووٝدا Balkew et al,.2010)  ِٜت  .)

املهافر١ ايوٝٛيٛج١ٝ ًِٓٝ ٚايرّٛ ٚايهافٛز ٚي ايٓوا ١ٝ طتدًؿا ناملآ١َٓ  ف اي١ ٚ ايورث ذٔ ٚضا٥ٌ َهافر١ 

 إلباد٠ األطٛاز غا ايها١ًَ يًو ٛ  (Aphanias Dispar Ropel)طُه١ ايفك١ُ ن باملفرتضا 

 Abahussain, 2005 )ًٞباد٠ ايفٝصٜا١ٝ٥ يٓٛاقٌ (.   د ٚضا٥ٌ اإل2005َةاٙ   ; 2009 ٚ باذٓكٛد   ذ

اضت ٌُ ايؿ ل  نُاهٗسب١ٝ يؿٝد اذتػسا  نايربا  ٚايو ٛ   ايؿا٥د امل َرٌ يًو١٦ٝ  ْظٝف١ ااَسا  

(  ٚيت كِٝ املٝاٙ يًككا٤ ذ٢ً ايوهتاٜا 2003ايهٗسبا٥ٞ يًككا٤ ذ٢ً ذػسا  ايتُٛز  ذطاٟ ٚايدٚضسٟ  

 Electricٕ اختٝاز ٚاضترداث ٚضا٥ٌ َهافر١ فٝصٜا١ٝ٥ نايتٝاز ايهٗسبا٥ٞ إ(. Hassanien,2004ُسق١  امل
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Current   فٝد يف  ٚقد ٜ ةٞ كرٙ ايدزاض١ أ١ُٖٝ نوا٠   قد ٜهٕٛ ف اٍ ٚآَٔ يًو١٦ٝألطٛاز ايو ٛ  املا١ٝ٥ 

 أطٛاز ايو ٛ  فٝٗا. احملافظ١ ذ٢ً املٝاٙ َٔ ايتًٛث بايطُّٛ  ٚاكدز باإلزاق١ ذٓد ٚجٛد 

 اكدف َٔ ايدزاض١:

طٛاز ايو ٛ  أ ٚ كًٌٝ أذداد باد٠اجياد ٚض١ًٝ َهافر١ فٝصٜا١ٝ٥ جدٜد٠    ٌُ ذ٢ً إ اىل ٗدف ٖرٙ ايدزاض١ 

ٚايتكًٌٝ   ACٚاملرتدد   DCبٓٛذٝ٘ املواغسايهٗسبا٥ٞ بايتٝاز ناياقا  ٚاي راز٣ باضت ُاٍ ايؿ ل   املا١ٝ٥

ٚاذتفار   قاف١ يت كِٝ املٝاٙ املدص١ْٚ املًٛث١باإل  .ٝدا  ايهُٝٝا١ٝ٥ املطت ١ًُ باملهافر١ثاز ايكاز٠ يًُؤَ األ

 ذًٝٗا َٔ اكدز.

 املٛاد ٚطسا٥ل اي ٌُ 

 :َٓةك١ ايورث -1

ايكاٖس٠ ٚ ؾاي١  اجسٜذ ٖرٙ ايدزاض١ يف خظ َدٜسٜا  َٔ ستافظ١   ص يف ادتُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ ٖٚٞ املظفس ٚ

ّ ٚ  2012ايكوا ( َٚدٜس١ٜ ايت ص١ٜ  ضد اي اَس١ٜ(. يًفرت٠ َٔ َاٜٛ اىل غٗس ضوتُرب ٚ ؾرب املٛادّ  ٚادٟ 

ّ   ذدد   َٛاقع ايو٦ٝا  املا١ٝ٥ ٚارتصاْا  ٚفكا يوؤز ااضتٝةإ يًو ٛ   جتُ ا  2013غٗس ٜٓاٜس ٚفرباٜس 

َٝاٙ َتحُ ١ يف ذاٜٚا    َٝاٙ زاند٠ :األٚب١٦ ٚمت ادتُع َٔ َٛاقع ب١ٝ٦ٝ شتتًف١ َرٌ املٝاٙ( ٚأَانٔ اْتػاز

خصاْا    َطابح ؾٓاذ١ٝ  بسى  األٚد١ٜ ٚايطدٚد ب ض  َٝاٙ أَةاز  اي ًب ٚاإلطازا ٚشتتًف١ األذحاّ 

ارتؿا٥ـ ايفٝصٜا١ٝ٥ يًُا٤ يف ب٦ٝا   هاثس ب ض َٝاٙ ضكٞ اذتٝٛاْا . مت دزاض١   َٝاٙ اذتدا٥ل  َفتٛذ١

 totalايه١ًٝ ايرا٥و١َاح ٚ ن١ُٝ األ pHاذتُٛق١ اذتساز٠ ٚ طٛاز املا١ٝ٥ يًو ٛ  َرٌ قٝاع دزج١ األ

dissolved salts or TDS in ppm ٍاملًٛذ١ كٝاع اذتُٛق١ ٚزق١ُٝ ي ٠جٗصاباضت ُا. 

 :    ذٝٓا  ايورث -

 250ض تٗا Dipperط١ًٜٛ ايرزاع َؿٝد٠ باضت ُاٍ  ا١ٝ٥املو٦ٝا  ائَ  ٜسقا  ٚذراز٣ ايو ٛ مت مجع  

ؾٓع بسٜةا١ْٞ ْٛعيف امل ٌُ يف ؾٛاْٞ َ د١ْٝ خاؾتٗا متذ  سبٝ .ىل املدتربْكًذ ذ١ٝ إ ٌَ  ٚ

ايػرا٤ املهٕٛ َٔ فتا  ارتوص ٚارتُا٠.  ٚ أقٝرت  ضِ غا قاب١ً يًؿدأ 9×  18×  18أب ادٖا 

ذ١/ ّٜٛ  مت ضا 12  ٚفرت٠ إقا٠٤ خاٍ ايؿٝرت ºّ  3±25ضحًذ دزج١ ذساز٠ ايػسف١ ٚناْذ ذٓد دزج١ ذساز٠ 

 يػس ٜسقا  اي ُس ايسابع ب ض  ذصيذإلجسا٤ ايتحاز .    ٜسقا  ٚذراز٣( ضرب نٌ طٛز ذ٢ً ذدٙ
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  ٚمت  روٝتٗا يػس  اذتفظ ٚايت سٜرت كتٌ بٛق ٗا يف َا٤ ذاز دٕٚ دزجت١ ايػًٝتإ إذ   ايتؿٓٝرت

Gaffigan and Pecor, 1997.)ازج١ٝ يػهٌ ا و ذ َ اٜا ايتؿٓٝرت ايتكسٜو١ٝ َٔ ايؿفا  ارت

باإلذتُاد ذ٢ً فرـ َٓةك١ ٚايسأع ٚ ٚايؿدز ٚ اي كٌ ايوة١ٝٓ ٚ ايرٌٜ ٚديٌٝ   ايسابع جطِ اياق١ يف اي ُس

مت اٜكا   ٚزضتػ اٚقسٕٚ اإلChaetotaxyٚنريو ذدد ٚغهٌ ايػ سSiphon indexايطٝفٕٛ

(  Clark-Gil and Darsie, ,1983(2012: خسٕٚٚآ ٜاقينَا حتٍٛ َٓٗا اىل ايةٛز ايوايؼ  فرـ 

(Snell, 2005) ناَاا  سؾد ؾٛز٠ َواغس٠ يً ٝٓا  َٔ اي دض١  باضت ُاٍتؿٜٛس ايفرـ ٚ ايمت

ٜاباْٞ ايؿٓع   بسٜةاْٞ ايؿٓع  ٚ زتٗس ق٥ٛٞ ْٛعايتػسٜح ْٛع ادتط١ُٝ جملٗس

 .باإلقتاف١ يً دض١ املهوتس٠

 :ااجٗص٠ ٚاادٚا  -3

%  ٚ  0.9 و%  NaClُذتكس   سانٝص ستايتٌٝ نًٛزٜد ايؿٛدّٜٛ: حتكا احملايٌٝ 1-

ٌَ  100ذتايٞ ايٓكتا٠ٚ فتٞ NaClجساّ َتٔ gm ٖٞٚ2  ٚ9  ٚ18%  بإذابت١ نُٝا  َٛش١ْٚ بادتساّ 1.8

٠ بٛاضة١ یز٠ ايدايت١ اذتاَتضیٌَ. ٚ تِ َ تا 1000ٚانٌُ اذتحِ اىل DDWتْٛٞیَتا٤ َكةتس ا أ

pHٗاشاضتدداّ ج meter   ٚذ١ٓٝ  0.0بااقاف١ اىل ستًٍٛ  ايطٝةس٠ ارتايٞ َٔ ااَاح ٚااْٜٛا %

 حتتٟٛ ذ٢ً َا٤ اذتٓف١ٝ ارتاف بامل ٌُ.

 1000َٔ نأضا  شجاج١ٝ ذا  ض ١   ارت١ًٝ ايهٗسبا١ٝ٥:  تهٕٛ حتكا ايتحٗٝصا  ايهٗسبا١ٝ٥ - 2

ترٌٜٛ شتتًف١ ايفٛيت١ٝ ٚاألَوا يجٗص٠ أ  ٖس ص( 50ٛيذ  ف 220تٝاز املرتدد َٔ ايػوه١ ايٛط١ٝٓ  يًَؿدز    ٌَ

(10A)بػد٠  ٝازLow tension power supplyٖٚٞ جٗاشاملرتددٚ املواغس ايتٝاز 

AC, DC  240ٚفٛيت١ٝV 50/60ٚ سددHz ٌَٜٛدBAP 1277بسٜةاْٞ ْٛع

 AC, DC(5A)٠  ٝازبػدLow tension variable voltage supplyايؿٓع. ٚ جٗاش

  Jbk3-63 AC َٛد50/60Hzٌٜ سدد ,TosanACٖٓدٟ ايؿٓع. جٗاشMikenْٛع

ؾٓع ايؿني.Swithing power supplyغسن١
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ذطاض١ٝ  ٚفٛيتُٝٝرت زقُٞ ذطاعDigital multimeterَكٝاع ًَُٝٝرت زقُٞ

 stainless steel جٗد ايتٝاز ايهٗسبا٥ٞ. قةوني َٔ ايفٛاذيكٝاع غد٠ ايتٝاز ٚ  طت ٌُ

نُا  نُا مت اضت ُاٍ  َاد٠ ذاشي١ ذ٢ً  ق١ُ ايكةوني يًطُاح بتػٝا املطاف١ بُٝٓٗا  ضِ 3.6×  30باب اد 

. (1َٛقح بايػهٌ  

 (: ٜٛقح َهْٛا  ايتحٗٝصا  ايهٗسبا1.١ٝ٥غهٌ  

مت  كِٝٝ ف اي١ٝ ذ٢ً ٖاى ٜسقا  ٚذراز٣ ايو ٛ ٥ٞايتحاز  امل ١ًُٝ يتأثا ايتٝاز ايهٗسبا -4

ازب ١  عندفٛيذ يف ٖاى  ٜسقا  ٚذراز٣ ايو ٛ   24ٚ  22ٚ   6جبٗد أثا ايتٝاز ايهٗسبا٥ٞ املطتُس

% ٚ َا٤ اذتٓف١ٝ  بتحٗٝص ازبع  1.8%  ٚ  0.9 و%   o.2 و%  0.0 الصوديومنًٛزٜد  ملح  سنٝص من مستويات

ٌَ ستت١ٜٛ ذ٢ً ستًٍٛ ًَرٞ.  1000قا  ايو ٛ  َٚرًٗا يً راز٣ يف أٚذ١ٝ شجاج١ٝ  حبحِ َ اَا  َٔ ٜس

ايراث ٚيهٌ  سنٝص ًَرٞ   DC  ٝاز جٗد تهٕٛ نٌ َ ا١ًَ َٔ امل اَا  اازبع َٔ ثاث١ َهسزا  يهٌ 

َ اَا   ذرزا٤ يف اازبع 70ٜسق١ َٔ ٜسقا  اي ُس ايرايث ٚايسابع يف نٌ َهسز  ٚنريو  70ذٝث مت ٚقع 

ايراث ٚيهٌ  سنٝص ًَرٞ. أَا امل ا١ًَ ارتاَط١  ايطٝةس٠( مل ٜكرت إيٝٗا أٟ  DC  ٝاز جٗداألخس٣ يهٌ 

  ٝاز جٗدٜسق١ يهٌ َهسز يهٌ  70 سنٝص ًَرٞ  ٚناْذ امل اَا  ايهٗسبا١ٝ٥  يًاقا  براث١  َهسزا  ٚ ب دد 
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DC ني َٔ ايوا ني َتؿًني باضاى اىل جٗاش ايراث.َٚرًٗا يً راز٣ اٜكا . متذ امل ا١ًَ بٛقع قةو

دقٝك١. ب د امل ا١ًَ مت  12-3ايترٌٜٛ ايهٗسبا٥ٞ املٓظِ يًتٝاز ٚاحملدد يًفٛيت١ٝ.نإ ايصَٔ املطت ٌُ 

ذطا  َتٛضط ٖاى ذدد اياقا  ٚاي راز٣  يهٌ َ ا١ًَ.

مت  كِٝٝ ف اي١ٝ  أثا   ذ٢ً ٖاى ٜسقا  ٚذراز٣ ايو ٛ AC  ايتحاز  امل ١ًُٝ يتأثا ايتٝاز ايهٗسبا٥ٞ

ازب ١  عندفٛيذ يف ٖاى  ٜسقا  ٚذراز٣ ايو ٛ   220ٚ  48ٚ  22ٚ   18جبٗد   ACايتٝاز ايهٗسبا٥ٞ ايرتدد  

% ٚ َا٤ اذتٓف١ٝ  ٚذيو  1.8%  ٚ  0.9 و%   o.2 و%  0.0 الصوديوم نًٛزٜد ملح  سنٝص ًَح من مستويات

( ٜوني احملٍٛ ايتٝاز ٚايتٛؾٝا  2ايػهٌ    DCجتاز   ٝاز بتهساز ْفظ ارتةٛا  ٚايتهسازا  املٛقر١ يف 

 . ايهٗسب١ٝ

 (: جتسب١ َ ١ًُٝ يتأثا ايتٝاز ايهٗسبا٥ٞ ذ٢ً اطٛاز ايو ٛ  غا ايوايػ2.١غهٌ  

 Complete Randomized)     ْفر  ايتحاز  باضت ُاٍ ايتؿُِٝ اي ػٛا٥ٞ ايهاٌَ: ايترًٌٝ اإلذؿا٥ٞ

Design) C.R.D .  يوٝاْتا  ب تد حتًٜٛتٗا شاٜٚتا     أدخًتذ ا Arcsine Transformation     ٍٚبٛاضتة١ جتدا

 Leastمتتتتذ املكازْتتت١ بتتتني املتٛضتتتةا  باضتتتتدداّ أقتتتٌ فتتتسم َ ٓتتتٟٛ        (.2000خاؾتتت١  ايتتتساٟٚ ٚ خًتتترت ا     
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Significant Difference (LSD)      نُتا اضتت ٌُ اختوتاز    0.05ذٓتد َطتت٣ٛ َ ٜٓٛت١ .)Independent 

samples T-test  از١ْ بني ايتٝازًُكي DC  ٚايتٝازAC . ذًًذ ايٓتا٥خ بٛاضة١ بسْاَخ  SPSS.

 :املٓاقػ١ ايٓتا٥خ ٚ

َٔ ب٦ٝا  شتتًف١ َٔ ب ض يف ٖرٙ ايدزاض١ اي ٝٓا  اييت مج ذ    ٛد َ ظِاٚا : دزاض١ ذٝٓا  ايورث

فًٝظ ٚنإ جٓظ ااْٛ  Culexثِ ادتٓظ نٝٛيٝهظ  Aedesيًحٓظ اٜدٜظ   َدٜسٜا  ستافظ١   ص 

Anopheles  املٓكٛي١  اختٝاز ستافظ١   ص كرٙ ايدزاض١ ٖٛ اْتػاز األَسا  ضوبنإ   اقًٗا ذددا

َدٜس١ٜ املظفس اذتًذ املس و١ األٚىل يف ادتُٗٛز١ٜ اي١ُٝٓٝ ( إٔ 2011ٚجد املٓؿب  فكد   فٝٗا بايو ٛ  

س و١ ايرا١ْٝ باْتػاز املازٜا يف فؿٌ ايػتا٤ ٛقع حتتٌ املاملٓا  ٚامل ٚج ٌ َٓٗاباْتػاز املازٜا يف َٛضِ ااَةاز  

 احملافظ١ َٓهٛب١ حب٢ُ ايكٓو ٖرٙ نُا إ .%26.6% ب د ستافظ١ اذتدٜد٠ بٓطو١ 11.4بٓطو١ 

( إٔ انرس ٜسقا  ايو ٛ  اييت مج ٗا  يف دزاضت٘ يف َٓةك١ 2010 آخسٕٚ يكد ٚجد خا  ٚ .(2008  اذتُاٟ

ثِ ادتٓظ  Culexًٜٝٗا باي دد ادتٓظ Aedes ٛد١ٜ   ٛد يًحٓظجاشإ يف جٓٛ  املًُه١ اي سب١ٝ ايط 

Anopheles مما ٜتفل َع ْتا٥خ ٖرٙ ايدزاض١.

غهاٍ املسفك١ ذدّ ارٗس  ْتا٥خ ايتحاز  املٛقر١ يف مجٝع ادتداٍٚ ٚاأل :ثاْٝا : دزاض١  أثا ايتٝاز ايهٗسبا٥ٞ

ذ٢ً قتٌ ٜسقا  ٚذراز٣ ايو ٛ  ذٓد  ACاملرتدد ٚايتٝاز ايهٗسبا٥ٞ  DCٚجٛد  أثا يًتٝاز ايهٗسبا٥ٞ املطتُس 

ايتٝاز ايهٗسبا٥ٞ  ذدّ قدز٠ ذيو  ٜ ٛد ضوبقد . NaCl% ملًح نًٛزٜد ايؿٛدّٜٛ   o.2 و% 0ايرتانٝص 

 ااْٜٛا . قًٌٝيف املا٤ املكةس اٚ يًطسٜإ 

 DC 6ثا يًتٝاز أرٗس  ْتا٥خ  ايتحاز  ذدّ ٚجٛد   أ يف ٖاى ٜسقا  ٚذراز٣ ايو ٛ  DC أثا ايتٝاز  -

%  ٚ  0.9 و%   o.2 و%  NaCl  0.0 تركيز من مستوياتازب ١  عندفٛيذ يف ٖاى ٜسقا  ٚذراز٣ ايو ٛ  

 DC 22 أثا ايتٝاز  . أَافٛيذ  اٚ قؿس املد٠ ايص١َٝٓ DC 6قد ٜ ٛد ايطوب اىل ق رت   %  ٚ َا٤ اذتٓف١ٝ 1.8

ٚ َا٤   NaCl منزب ١ ايرتانٝص املًر١ٝ األ عندذ٢ً اي ٝٓا   ٚاقرا فكد نإ اقا  ايفٛيذ يف ٖاى 

. ٚا  ٛجد فسٚم َ ١ٜٛٓ  NaCl تي 0.9%   ذٓد ايرتنٝص47.6بًػذ أذ٢ً ْطو١ ٖاى يًاقا    فكداذتٓف١ٝ  

 ايتأثا ذ٢ً اي راز٣ أنرب فهاْذ بني ٖرا ايرتنٝص املًرٞ ٚبني بك١ٝ ايرتانٝص املًر١ٝ َٚا٤ اذتٓف١ٝ. نإ

ذ٢ً ايتٛايٞ  َع ٚجٛد فازم   NaCl ت% ي1.8%  يف ذ١ٓٝ َا٤ اذتٓف١ٝ ٚ ايرتنٝص 96.7% ٚ 100ذ٢ً ْطو١ ٖاى أ
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% 89.6ذ بًػذ إ 0.9بِٝٓٗ ٚبني ْطو١ اكاى يً راز٣ ذٓد ايرتنٝص املًرٞ  (P<0.05)َ ٟٓٛ ذٓد َطت٣ٛ 

ؿٌ املهْٛا  ايٞ اْٜٛا  (.  ٜؤدٟ ضسٜإ ايتٝاز ايهٗسبٞ يف احملايٌٝ اايهرتٚيٝت١ٝ  اىل ف3نُا َوني يف ايػهٌ 

اىل نا ْٝٛا    NaCl. نُا ٜترًٌ -OHٚ جرٚز ذس٠  +H نا ْٝٛا اىل املا٤ ٜٓفؿٌ ٚ قد َٛجو١ ٚضايو١. 

  ٚقد ٜؤدٟ ٖرا اىل ايهاثٛد ا ها ْٝٛاياىل اآلْٛد ٚااْْٝٛا  ٗاجس     -Clايهًٛز ٚ اْْٝٛا   +Naيؿٛدّٜٛ ا

املا١ٝ٥ نْٛ٘ ضاّ ٜ ٌُ ايهًٛز ذ٢ً قتٌ نرا َٔ ايها٥ٓا   .ي راز٣خاٜا اياقا  ٚامتصٜل ٚ قتٌ  ايطسٜإ اىل

(.  et al., Liu ; Patermarakis & Fountoukidi, 1990 1997املا٤  ٚألجٌ ٖرا ٜطت ٌُ يت كِٝ

ٚ   0.9% ذٓد ايرتنٝص100 فكد بًػذ ًاقا  يذ٢ً ْطب ٖاى أ ضوبفٛيذ  DC 24تٝاز اي( إٔ 4ٜٛقح ايػهٌ  

ذ١ٓٝ َا٤  يف(P<0.05)  ذ٢ً ايتٛايٞ. أخنفكذ ايٓطو١  بفسٚم َ ١ٜٛٓ  ذٓد  NaCl ت% ي1,8ايرتنٝص 

  NaCl ت% ي1,8ٚ ايرتنٝص 0.9% ذٓد ايرتنٝص100أذ٢ً ْطو١ ٖاى يً راز٣  نُا بًػذ%. 93.9 اىل اذتٓف١ٝ 

ت١ٝ ٜصداد % يف ذ١ٓٝ َا٤ اذتٓف١ٝ. َع شٜاد٠ ايفٛي91.4اىل   (P<0.05)اخنفكذ بفسم َ ٟٓٛ ذٓد َطت٣ٛ ثِ 

 اىل ٗادٟ اىل خسٚد ايطٛا٥ٌ َٔ داخًؤامل سق١ يًتٝاز   مما ٜ يًداٜا ثا ذ٢ً ثكٛ  ايػػا٤ ايواشَٞأايت

ٚقد حيدث َرٌ ٖرا ايتأثا ي ٝٓا  ٖرٙ  (Sugar and Neumann, 1984  ٗاخازجٗا  ٚبايتايٞ َٛ 

بدا  ٖا املٝاٙ اي رب١ ٚ يتددٜسبرتددا  شتتًف١ يؿٝد أمساى  PDCٚايٓوكٞ  DCايتٝاز ٜطت ٌُ ايدزاض١.

 .(Dolan, 2002; Walker et al.,2002  يتددٜس ايهُٝٝا٥َٞٔ ا
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 من مستوياتازب ١  عندٍ يًاقا  ٚاي راز٣ القتٍ معد ثابت علىفٛيذ  ٥DC 22ٞ الكهرباايتٝاز  تأثير: (3 ٍ شك

 .اذتٓف١ٝ %  ٚ َا٤ 1.7%  ٚ  0.9 و%     o.2 و%  NaCl  0.0 تركيز

 مستوياتازب ١  عندٍ يًاقا  ٚاي راز٣ القتٍ معد ثابت علىفٛيذ  ٥DC 24ٞ الكهرباايتٝاز  تأثير: (4 ٍ كش

%  ٚ َا٤ اذتٓف١ٝ 1.7%  ٚ  0.9 و%     o.2 و%  NaCl  0.0 تركيز من

أرٗس  ايٓتا٥خ ذدّ ٚجٛد  أثا يًتٝاز  يف ٖاى ٜسقا  ٚذراز٣ ايو ٛ   AC أثا ايتٝاز ايهٗسبا٥ٞ  -

AC  18   ٛ زانٝص َٔت من مستوياتازب ١  عندفٛيذ يف قتٌ ٜسقا  ٚذراز٣ ايو NaCl  0.0  %و o.2   %و 

نٗا %.  قد ٜ ٛد ضوب ذدّ  أثا ايتٝاز ايهٗسبا٥ٞ يف ٖا0%  ٚ َا٤ اذتٓف١ٝ إذ بًػذ ْطو١ ايكتٌ  %1.7  ٚ  0.9

ذٓد   سٜض  . أَادقا٥ل 12 -3مل  ت د٣ ٚ قؿس املد٠ ايص١َٝٓ اييت أيف ٖرٙ ايتحاز  ْا خ َٔ ق رت ايتٝاز 

%  اخنفكذ 1,8% ذٓد  ايرتنٝص 50 بًؼذ٢ً ْطو١ ٖاى يًاقا  أ يٛذظ إٔفٛيذ  AC  22تٝازي ٖرٙ ايها٥ٓا  

 تي  0.9%  ذٓد ايرتنٝص 42.9% ٚ 43.3اىل  (P<0.05) ٖرٙ ايٓطو١ بفسٚم َ ١ٜٛٓ ذٓد َطت٣ٛ اذتُاي١ٝ 

NaCl   .ٞٚاخنفكذ بفازم َ ٟٓٛ 50أذ٢ً ْطو١ ٖاى يً راز٣  بًػذ َٚا٤ اذتٓف١ٝ ذ٢ً ايتٛاي % 

(P<0.05)  يت  0.9%  ٚ 1,8% ذٓد ايرتانٝص 43.3اىل NaCl   ذ٢ً ايتٛايٞ. اخنفكذ ْطو١ اكاى بفازم

ذٓدَا   سقذ  .(5% يف ذ١ٓٝ َا٤ اذتٓف١ٝ نُا َوني يف ايػهٌ 29.6اىل (P<0.05)  َ ٟٓٛ اٜكا  ذٓد  
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فكد  ايكدز٠ ذ٢ً اذتسن١  املٗٓاٟٚ   ACفٛيذ َٔ  ٝاز 20اىل  Acanthopagrus latusمساى ايػاْو أ

ًو ٛ . ٣ػٖٛد إ يًتٝاز ايهٗسبا٥ٞ ااطٛاز غا ايوايػ١ ي أثا ٖرا ايتٝاز ذ٢ً ٖاى قدز٠ ( مما ٜؤٜد 2006

AC  48  ٌٓد ايرتنٝص % ذ88.1ذ٢ً ْطو١ قتٌ يًاقا   أوًػذ ف  ٖرٙ ااطٛاز غا ايوايػ١فٛيذ قدز٠ ذ٢ً قت

 سنٝص   % ذٓد48.6% ٚ 50اىل  (P<0.05)  ٓطو١ بفسٚم َ ١ٜٛٓ ذٓد َطتٟٛ اياخنفكذ  .NaCl ت%  ي1,8

% ذٓد ايرتنٝص املًرٞ 51ذ٢ً ْطو١ ٖاى يً راز٣  فكد بًػذ أَا أ .َٚا٤ اذتٓف١ٝ ذ٢ً ايتٛايٞ NaCl تي 0.9

ٚ َا٤ اذتٓف١ٝ اذ  0.9ز١ْ َع ايرتنٝص املًرٞ بٝٓذ اذتايٌٝ ااذؿا١ٝ٥  ٚجٛد فسٚم َ ١ٜٛٓ ذٓد املكا   1,8%

ٜ ٌُ ايتٝاز ايهٗسبا٥ٞ ٚاٜكا ذكً٘   .(6% ذ٢ً ايتٛايٞ  نُا َوني يف ايػهٌ  44.7%ٚ 45.7بًػذ  

باد٠ فةس ارتُا٠ إٚذ٢ً  gram-negative يو١ ادتساّ اذداد ايوهتاٜا ايطأايهٗسَٚػٓةٝطٞ ذ٢ً خفض 

Saccharomyces cerevisiae  Zvitov et al.,2004; Guillou and  Murr ,2002   يًتٝاز  )AC 

 Ctenopharyngodon idellaٚايهاز  اي ػيب   Liza abuمساى ارتػين أفٛيذ  أثا ذ٢ً  40بك٠ٛ 

( ق٠ٛ 1ذؿا٥ٞ يف ادتدٍٚ  .  وني ْتا٥خ ايترًٌٝ اإلذسنتٗاغٌ  ختدٜسٖا ٚ ذ ٜ ٌُ ذ٢ًإيت س  ي٘ ذٓدا

%  ذٓد  100فٛيذ يف قتٌ ٜسقا  ٚذراز٣ ايو ٛ  إذ بًػذ ْطو١ ايكتٌ يًاقا   AC  220ايتٝاز  جٗد ثاأ 

٢ ْطو١ ٖاى ذًأنريو بًػذ  .َ ١ٜٛٓ َٚا٤ اذتٓف١ٝ ٚذدّ ٚجٛد فسٚم  NaCl تشتتًرت ايرتانٝص ي

ايتٝاز َع شٜاد٠ غد ٘ ٚ شٜاد٠  اثأٜصٜد   .َٚا٤ اذتٓف١ٝ  NaCl%  ذٓد نٌ ايرتانٝص َٔ 100يً راز٣  

اٜا اذت١ٝ َرٌ خاٜا ايدّ اذتُس ٚ زمصم طوكا  ايدٖٕٛ ذ٢ً ارتذ٢ً قتٌ  إذ ٜ ٌُْٜٛا  يف احملايٌٝ األ

ثا إٔ يًتٝاز يهٗسبا٥ٞ  أنُا  in vitroذتٞ غػٝتٗا اذا ٚق ذ يف ستًٍٛ ايهرتٚيٝيت خازد جطِ ايها٥ٔ اأ

ٜطت ٌُ يت كِٝ املٛاد  نُا اْ٘ ايٓٗس قا ٌ ذ٢ً نرا َٔ ايها٥ٓا  ايدقٝك١ يف املا٤ اي ادٟ َٚا٤ ايورس ٚ

  ٝازٚ ٜطت ٌُ (  Chernomordik et al.,1987; Birbir et al.,2013ايػرا١ٝ٥ ايطا١ً٥ ناي ؿا  

AC   مساى ايرتٜٚذ أ األمساى َٚٓٗا ً٘ ايكدز٠ ذ٢ً قتٌفْٗاز ٚايوراز ى يف األمسايؿٝد األ فٛيذ 225بك٠ٛ

Oncorhynchus mykiss (Dwyer and Erdahl,1995). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=El%20Murr%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11972689
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 مستوياتازب ١  عندٍ يًاقا  ٚاي راز٣ القتٍ معد ثابت علىفٛيذ  ٥AC  22ٞ الكهرباايتٝاز  تأثير: (5 غهٌ

%  ٚ َا٤ اذتٓف١ٝ 1.7%  ٚ  0.9 و%     o.2 و%  NaCl  0.0 تركيز من

 من مستوياتازب ١  عندٍ يًاقا  ٚاي راز٣ القتٍ معد ثابت علىفٛيذ  ٥AC  48ٞ الكهرباايتٝاز  تأثير: (6 غهٌ

  .%  ٚ َا٤ اذتٓف١ٝ 1.7%  ٚ  0.9 و%     o.2 و%  NaCl  0.0 نٝصتر
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 مستوياتازب ١  عنداقا  ٚاي راز٣  ٍ يًالقتٍ معد ثابت علىفٛيذ  ٥AC  220ٞ الكهرباايتٝاز  تأثير: (1 جدٍٚ

  .ذتٓف١ٝا%  ٚ َا٤  1.7%  ٚ  0.9 و%     o.2 و%  NaCl  0.0 تركيز من

 

 وني ْتا٥خ املكاز١ْ بني  ذ٢ً ٖاى  ٜسقا  ٚذراز٣ ايو ٛ  ACٚ ايتٝاز   DCاملكاز١ْ بني  أثا ايتٝاز  -

ثا يًتٝازٜٔ أفٛيذ ذ٢ً ٖاى  ٜسقا  ٚذراز٣ ايو ٛ   طاٟٚ ايت AC  22فٛيذ ٚايتٝاز  DC  22 ايتٝاز  أثا

ذ٢ً    DCثا يتٝاز أذ٢ً ايتٛايٞ  بُٝٓا از فع ايت 25.66ٚ  25.41ذ٢ً َ دٍ ٖاى اياقا  اييت بًػذ 

نُا  23.83 دٍ ٖاى اي راز٣  ٚاييت بًؼ َ  ACثا  ٝاز أَكاز١ْ بت 48.68ذ بًؼ َ دٍ اكاى إاي راز٣  

فٛيذ ذ٢ً  AC  48فٛيذ ٚايتٝاز   DC  24املكاز١ْ بني  أثا ايتٝاز  (8يػهٌ  ا ْتا٥خ (.  وني 7 َٛقح يف غهٌ 

 ذ٢ً َ دٍ ٖاى اياقا  اييت بًػذ ُٖا ثاأ ٛقح ذدّ  طاٟٚ   ٚ  ٖاى  ٜسقا  ٚذراز٣ ايو ٛ َ دٍ 

 53.16ذ بًؼ  اٜكا  إنرب ذ٢ً َ دٍ ٖاى اي راز٣ أثا أ   DC ٚيتٝاز   ايتٛايٞ ذ٢ً 34.15ٚ  51.65

فٛيذ  AC  220فٛيذ ٚايتٝاز  DC  24أَا ذٓد َكاز١ْ  أثا ايتٝاز  .26.00 ايوايػ١   ACز َكاز١ْ بتأثا ايتٝا

 فٛيذ   أثا ذ٢ً َ دٍ ٖاى  ٜسقا  ٚذراز٣ DC  24( إٔ يًتٝاز 9فكد  وني َٔ ايٓتا٥خ املٛقر١ يف ايػهٌ  

ذ٢ً اي راز٣ غا    DCثا يًتٝاز أذ٢ً ايتٛايٞ  ٚنإ از فاع ايت  53.16ٚ   51.65ايو ٛ  اييت بًػذ 

فكد نإ ذايٝا  ٚ   ACأَا َ دٍ اكاى ايٓا خ َٔ  أثا ايتٝاز  (P<0.05) .َ ٟٓٛ ذٓد َطت٣ٛ اذتُاي١ٝ 

 ٥خ ذدّ ٚجٛد فسٚم َ ١ٜٛٓ ذٓد َطت٣ٛ وني ايٓتا  يً ٝٓتني 54.00ٚايوايؼ     َتطاٟٚ بني اياقا  ٚاي راز٣

(P<0.05)   يًتٝازٜٔ  ٚاي راز٣يف َ دٍ ٖاى اياقاDC    ٚAC   اثوتذ ايدزاضا  اي دٜد٠ يًتٝاز  .

باد٠ ايوهتاٜا ٚايفةسٜا   يف ب٦ٝا  شتتًف١ ناملا٤ ٚايوٍٛ  إقدز ُٗا ذ٢ً  DC    ٚACايهٗسبا٥ٞ بٓٛذٝ٘  
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ٖرٙ ايدزاض١ َع ٖرٙ ٜد ْتا٥خ ٖرٙ ايدزاض١ بايسغِ َٔ اختاف ذٝٓا  ٚاحملايٌٝ املًر١ٝ ٚادتًد  مما ٜؤ

 ;Davis et al.,1991; Matsunaga et al.,1992)                                  ٕ املودأ ٚاذدأاا املكاز١ْ 

Pareilleux & Sicard1970 ; Shimada & Shimahara1982; Bolton et al., 1980) 

فٛيذ ذ٢ً ٖاى   AC  22فٛيذ ٚايتٝاز ايهٗسبا٥ٞ  DC  22بني  أثا ايتٝاز ايهٗسبا٥ٞ  : َكاز١ْ(7 غهٌ 

 .ٜسقا  ٚذراز٣ ايو ٛ 

فٛيذ يف ٖاى ٜسقا   48 فٛيذ ٚايتٝاز ايهٗسبا٥ٞ  املرتدد DC  24:  َكاز١ْ بني  أثا ايتٝاز ايهٗسبا٥ٞ (8 غهٌ

.ٚذراز٣ ايو ٛ 
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فٛيذ يف ٖاى ٜسقا   AC  220فٛيذ ٚايتٝاز ايهٗسبا٥ٞ  DC  24ايهٗسبا٥ٞ  : َكاز١ْ بني  أثا ايتٝاز(9 غهٌ 

 .ٚذراز٣ ايو ٛ 

ذ٢ً ٜسقا  ٚذراز٣      AC  ٚ املرتدد   DCق٠ٛ اإلباد٠ يًتٝاز ايهٗسبا٥ٞ بٓٛذٝ٘ املواغس ايدزاض١ ٖرٙ أٚقرذ

يت  طاذد يف از فاع ْطو١ ٖاى يف املا٤ َٔ اي ٛاٌَ امل١ُٗ ٚاملؤثس٠ اي األَاح ايرا٥و١ ايو ٛ  ٚ إٔ  سنٝص

اطٛاز اياقا  ٚذراز٣ ايو ٛ  يف ايو١٦ٝ املا١ٝ٥. ْٛؾٞ بتٛضٝع َرٌ ٖرٙ ايدزاض١ ذ٢ً ايها٥ٓا  املا١ٝ٥ ايٓاق١ً 

ٚاملطوو١ يألَسا ; َرٌ ايوهتاٜا املطوو١ ألَسا  ادتٗاش اككُٞ ٚاإلضٗاٍ  ٚ ٜسقا  ايٓٛاقٌ األخس٣  ٚأطٛاز 

ٗازضٝا ْٚٛاقًٗا; ٚذيو باضت ُاٍ أجٗص٠ نٗسبا١ٝ٥  ؿُِ كرا ايػس . نُا ْٛؾٞ ايدٚد٠ ايهود١ٜ ٚ ايوً

 باضت ُاٍ قًٝا  َٔ ًَح اية اّ ذطب اذتحِ ذٓد َ ا١ًَ ذاٜٚا  حتتٟٛ َا٤ َةس. 

 ملؤضط١ ايط ٝد يًورث اي ًُٞ يتٌُٜٛ ٖرا ايورث  ٚايتكدٜس ايػهس جبصٌٜ ْتكدّ إٔ ْٛد: ايػهس ٚايتكدٜس

 ّ بايػهس ادتصٌٜ إلداز٠ َ ٗد   ص اي ايٞ يتكدِٜ امل ٌُ ايرٟ اصتص فٝ٘ ٖرا ايورث.ْتكد إٔ ْٛد نُا

 : املؿادز اي سب١ٝ

(.  ؿُِٝ ٚحتًٌٝ ايتحاز  ايصزاذ١ٝ. ٚشاز٠ ايت ًِٝ 2000ايساٟٚ  خاغع ستُٛد ٚ خًرت ا  ذود اي صٜص.                          

 ؾفر١. 488ا١ْٝ(. اي ايٞ ٚايورث اي ًُٞ  جاَ ١ املٛؾٌ طو ١ ث
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(. دزاض١ ٚبا١ٝ٥ ذٔ مح٢ ايكٓو يف َد١ٜٓ ايساٖد٠. زضاي١ 2008اذتُاٟ  ذودايٓاؾس اي صٟ ذوداذتل زاجح                         

 َاجطتا  جاَ ١ ؾٓ ا٤ .  يػ١ اصتًٝص١ٜ(. ًَدـ

ازٜا يف ايُٝٔ باضتدداّ ْظِ امل ًَٛا  (. ايتوا٥ٔ املهاْٞ ملس  امل2011املٓؿب  خايد ذٛ  ستُد ذٛ                     

 جاَ ١ ذني مشظ. -ادتػساف١ٝ  زضاي١ َاجطتا  قطِ ادتػسافٝا  ن١ًٝ اآلدا 

(.  أثا ايتٝاز ايهٗسبا٥ٞ املتٓاٚ  ذ٢ً ايرتنٝب ايهُٝٝاٟٚ ألزب ١ أْٛاع َٔ 2006املٗٓاٟٚ  بتٍٛ ذطني ذامت                    

-38ا   زت١ً أحباث ايوؿس٠ اي ًُٝا ( اي دد ايراْٞ ٚايراثٕٛ  ادتص٤ ايراْٞ األمساى ٚايفٛيت١ٝ املُٝت٘ ك

41. 

خا  ؾاحل ستُد ٚ ذصاّ بٔ ستُد اأذتُد  ستُد بٔ ذود ا  ارتسجيٞ  اذتطٔ ستُد اذتكٟٛ ٚذٝط٢ ذًٞ                      

ٞ يف َٓةك١ جاشإ باملًُه١ ْٚػاط٘ املٛمس (Diptera: Culicidae)(. أْٛاع ايو ٛ   2010ذودٙ ضًةإ  

  J. Saudi Soc. for Agric. Sci., Vol. 9, No. 2aاي سب١ٝ ايط ٛد١ٜ .

 بالصعق التمور حشراتٍ قتن١ٝ حر(. 2003   عبداهللا صالحٚ ايدٚضسٟ   معلوي محمد الحسين ذطاٟ                      

 ايتكسٜس 4-31-ص م  المنح لبرامج العامة اإلدارة  والتقنية للعلوم العزيز عبد الملك مدينة. الكهربائي

 ايٓٗا٥ٞ(.

(.  أثا ب ض املطتدًؿا  ايٓوا ١ٝ َٚوٝد 2009ذًٞ ذازف ستُد امحد ٚ ض ٝد ذود ا  باذٓكٛد                        

(Neemix4.5)  ذ٢ً ب ض ااطٛاز غا ايها١ًَ يو ٛق١Culex pippens زت١ً ذًّٛ اذتٝا٠.

 .13-1(:2 5اي١ُٝٓٝ 

(. اضتدداّ املهافر١ اذت١ٜٛٝ يطُو املا٤ اي ر  احمل٢ً  ايفك١ُ( نُفرتع 2005َةاٙ  ذٝدزٙ ذًٞ امحد                       

 .  ٚاي ػسٕٚ  ايتاضع اي دد -ذ٢ً ٜسقا  ايو ٛ  املٓصي١ٝ. زت١ً أضٝٛط يًدزاضا  ايو١ٝ٦ٝ 

سٜس اذت١ًُ ايرا١َٓ يسؽ املٓاشٍ باملوٝد ذٚ األثس ايواقٞ يف ذدد َٔ (.  ك2008ٚشاز٠ ايؿر١ اي ا١َ ٚ ايطهإ                       

 ّ.2007ْٛفُرب  23 –انتٛبس  27َدٜسٜا  ستافظا : ؾ د٠ ٚذح١ ٚاذتدٜد٠ خاٍ ايفرت٠ َٔ 

ظ                      (. دزاض١  ؿٓٝف١ٝ ياقا  ايو ٛ  َٔ اْٛاع ادت2012ٓحي٢ٝ ذطاْٞ زقٛإ ٚ زٜٗاّ آٍ دزَؼ    ٜاقيت                      

Culex spp. (Diptera: Culicidae))  112-127  2012  ف4  اي دد 23. زت١ً ذًّٛ ايسافدٜٔ  اجملًد        . 

 املؿادز ااجٓو١ٝ
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                  Combating Immature Stages of Mosquitoes                           (Diptera:Culicidae)      

Diseases Vector by Using Electric Shock in Some Aquatic Environment in Taiz 

Province, Yemen 
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ABSTRACT 

 This study was conducted in the province of Taiz-Yemen in five 

directorates,  during the  period from May to September  2012, and from 

January to February 2013. In that period,  Larvae and pupae of mosquitoes 

(Diptera:Culicidae) were collected, then they were put in solutions which 

contain various concentrations of NaCl, in addition the tape water sample 

and the control DDW which is ions free. Next, By using  direct current 

electrical DC with voltage 6v, 22v,  and 24 v , and the variable electric 

current AC  with voltage of 18v , 22v, 48v and 220v, and  the destruction 

average was accounted.  

 The results show that, the  most of larvae   were  belonging to the 

genus Aedes, then genus Culex and the least of the genus Anopheles,  when 

they were  treated  with electrical current. The highest percentage  of the  

pupae destruction were at voltage DC 22 v  100% and 96.7% in the sample 

of tap water and the concentration 1.8% of NaCl  respectively, and the 

highest percentage destruction of the larvae at voltage DC 24 volts were  

100% at  0.9 and 1.8%  concentration of NaCl respectively. The highest 

percentage of destruction  of  pupae 100% and 100% were at the 

concentration 0.9 and 1.8% of NaCl respectively. The highest percentage 

destruction of the larvae at AC voltage 48 volt were 88.1% at 1.8% 

concentration of NaCl and the percentage of  destruction decreased with 

significant differences (p <0.05)  to 48.6% in  the tap water. The effect of 

voltage  AC 220v was high in killing  where the killing percentage of  the 

larvae reached to 100% at various concentrations of NaCl and  the tap water.  

The DC 24v  had influencing on destruction average  of larvae and pupae of 
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mosquitoes which amounted  51.65 and 53.16 respectively. The destruction 

average which result of  AC effect  was high and equal between larvae and 

pupae with average  54.00 for two samples,  and the results show that  no 

significant differences at the level significant (P <0.05) in the destruction 

average  of larvae and pupae  between DC and AC . The application of the 

results of this study may be included in the integrated control of mosquitoes 

on a wide range. Because of the physical extermination more effective and 

safer to the environment, that decrease the environment pollution, and the 

expensive  financial   cost to chemical control. 
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