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Abstract  

The present  study  was  conducted to determine the impact of nanoparticles (TiO2 and ZnO) at  

concentrations (100,500,1000,5000) ppm and  Bacillus thuringiensis  spores at concentration 

(106,107,108 and 109 cells/ml of Distilled water on some biological aspects of greater wax 

moth(Galleria mellonella) . The results showed that these materials have a significant effect on the 

development stages, larva and pupa of Galleria mellonella .The nanoparticles had a clear effect on the 

mortality of the insect at high concentrations, 5000ppm of  ZnO increased the killing rate in the  larvae 

and pupae to 80.10% and 34.64 respectively. Treatment with these materials also had a significant effect 

in some biological aspects of the first generation adults. The average number of eggs was 22.667 and 

10.007 in the treatment with concentration 5000ppm of both TiO2 and ZnO respectively, while the 

average number of eggs was 9.667 in the treatment with 106 of  Bacillus thuringiensis spores . 

Treatment with concentration 5000ppm also caused a reduction in the eggs laying of the greater wax 

moth to reach 87.720 and 95.163% of both, TiO2 and ZnO respectively, compared  with  Bacillus 

thuringiensis  spores with showed 94.233% at106  concentration. 
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مختلفة من المواد النانوية   بتراكيز  Galleria mellonellaتأثير معاملة الطور اليرقي  لدودة الشمع الكبرى 

في بعض   Bacillus  thuringiensisوسبورات بكتريا  Ti𝐎𝟐وثنائي أوكسيد التيتانيوم  ZnOأوكسيدالزنك 
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:الخالصة  
دTiO2دNps نكثثثناودر   ثثثوسدراوووثثثناود دراكثثثناد ددZnO Npsتبحثثثلدراسةراثثثلدراحناتثثثلداثثثادتثثثانويدراوثثثدرادراكنادنثثثلدر   ثثثوسدرا اثثث دراكثثثناد د

د109,دد108,د107د106بثناويريو ددBacillus thuringiensisج.ف. د داثودةر دبتوينثندد5000 د1000,د500,د100بثناويريو د
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ثثثثلدراحتنتتثثثثلداثثثثس ا درا ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثو درا وثثثثثثثثثثثثثثثثثث  Galleriaثثثثثثثثثثثثثثثثي دخلتثثثثلماءداثثثثنلداارثثثثيدالوانةاثثثثلدلثثثثواد بناتثثثثلداثثثثتيدراوثثثثدراد ثثثثودببثثثثـدرــ 

mellonella.د
الث داثس درارثدةدراويوثود رارثدةددأنثي رظهي دراكوناجدأندالودرادراو وخسالدتانويًردابكدنًندالث دروثدرةدراح ثي دراوخول ثلالد ثكن ادرندراوثدراد

رابثثتة د راوثثودرخون ثثًندابكدنثثًنداثثادابنالثثلدراوانةاثثل,د اثثنداثثادااثث درا دراوبنالثثلدبثثناودرادراثث دراحرثثد دالثث دا ثث دووثثءداناتثثلدالرثثدةناد
دج.ف. داونا در   وسدرا ا دراكناد .5000ال دراودراوداكسدراوي و دد  34.64  % 80.10 %   ابتة دإادللغتدراويوود ر

لدراحتنتتلدأل يرادراجوءدرـ  الدرادراخ اتدإاونـتلدرإلانثداادراوتـداكسدراويريو درابنات لدياندالوبنان دتانويدابكد د وداساداادرــ 
ال دراودراود ود وادللغداثسادراوثتـدTiO2  دZnOج.ف. دا ءدااداناتود5000راوي و ددلتالداكسد10.007 د22.667رادللغتد
اارثثي,د وثثند رثثءدر وبثثن د ثثود نثث دراوثثتـدألاثثنثد  ثثي دخلتثثلماءداثثنلددد106لتاثثلد ثثوداثثنا داثثودةر درابتوينثثنداكثثسدراوي وثث دد9.667

الثثث دTiO2  دZnOج.ف. دا ثثثءداثثثاداثثثناتود5000%داكثثثسدراوي وثثث د95.163 د87.720ا ا درا ثثثو درا وثثثي دراوبنالثثثلدالدرادللغثثثتد
دد106اكثثثسدراوي وثثث ددBacillus thuringiensis%د ثثثوداثثثنا داثثثودةر درابتوينثثثند94.223راوثثثدراود,د ثثثود ثثثوادللثثثغدر وبثثثن دراوثثثتـد

دااري.لماءدانلدخلت
د

دBacillus thuringiensisا ا درا و درا وي ,دراودرادراكنادنل,در   وسدرا ا ,دنكناودر   وسدراوووناود ,داودةر دبتوينند:ددالكلمات المفتاحية 
 

 Introductionالمقدمة 
 تبثثثسددPyralidae انالثثثلد Lepidopteraراثثث دةتوثثثثثثثثثثثثثثثثثلد Galleria mellonella را وثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثث درا وثثثي دتبثثثداد  ثثثثثثثثثثثثثثثثي دا ا د

الوكن ءدراوودتحود دالث دروثنةر دعثوعتلدا ثوبوللدت و درنيرةًرد ووي د روورنايلددإاراويون داودراردةدراخرويدال درـونةر درا وعتلدد
راوهثنلداداثادراك ثنذدرادت وث داثتيدراح ثي دبنـوثنةر درا ثوعتلدار دراخنيثندرااثعت لدر داوداثرلدرااثد د,د تكو ثيداثتيدراح ثي د ثودر دببثسد

راداث د راجكثدادرادتودرـثسد ثودراوكن ثءدراوثود احن ظن درابيرقد ن لدرـدراهندت دندلك  دريويد ودراوحن ظن درا وناتلداانةاثلدلثثوحن ظن 
لدتناثثلدالخنيثثندراو ثثوخسالد ثودراوياتثثلد,دبنـنثثن لدراثث دولثثلدرا حثثيدراثس ة دالخنيثثند وثثلدراهثثندتهثثنـادراخنيثثندرااثثعت لدـديوثد يد وهثثنداكنيثث

د.[1]اتسدراخنيندراادنلدراوودت ورت داان اوهند رااانلدالوهند
 nmالد نوثثءدراكثناددـث لرداثادالتثنةالد التثلد ثنندراكثناداويد" راوودتبكود"رااث  " Nanos" غينقتلـراتد لولد"اناد"داادرا لولدرعو

 دبباثثهندراثثببـالد أند وثثي  درايعثثحديقثثتسداحثثدداثث ياثثدندارثثر لدبجنداةر  نثاثثناداويديقثثتسدنثثد1اثثيد ثثنندرـ.د اوخوثثءد9−10بثثنا ي
ت ثثدندنثثوادراوقتثثن د. اثثادراووبثثنةفدالتثثلدأندراوثثدراد[2]اثثناداويدد10000ا ثثننديقثثتسداحثثددـ داوداثث دورثثيدعثثبي درد,اثثناداويدد100

اناداوي.د نرلقدال درابلادرات ديوكن  دتروتان دراوخسر داثتيدراوثدرادالثاد 100يوجن زدـدإارد نندأ سدأببنااند nanomaterials راكناد د
تخلوثثقد داوبثثسا الدإادتبووثثسدالثث دـتبثثسدتاناثثلدراكثثنادداثثادأاثثادراواناثثن دراوثثودتثثسخءد ثثوداجثثند.(Nanotechnology ) [3] تاناثثلدراكثثناد

لكثنلدال ولدتوول داتيدراج تون دخرنايداخول لداادراوبناندراوثودت داثتداكهثند ااث دNPs (nanoparticles) ـ تون دباببنادانادنل
خوثي دبناوثنجدراوثدرادراوبساتثلدراكنادنثلداوثنداهثنداثادـاوون د ودرا كدر درـال وسدزرادر[4]ال داكسالدـ نئن دراوبسندباعتن د أ جن داوكدالد

د.[5] دراروتلدراحودنلد را ةرعتلد راووئتلد راركنعتلدـ داوكدالد ناوجنـ د وداجنراوخسران
راو وثس دلوئتثنالد وثلديثوادتحلثءدتلث دراوثدراد ثودراكظثن دراووئثوداثادديراثقبسدراوخسر دراودرادراكنادنلد وداجن داتن حلدرآل ثن داثادراري

دد.[6] داان الدب هدالد ايالدنـ ن دار دراكظن دراغتراودراووكدعدت توءدارــهلد ونديرب دال د
 تهدف الدراسة الحالية ِإلى :
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لدراحتنتتلداس ا درا و درا وي ددB.thuringiensisرخوبنةدتانويد بناتَّلداودةر دبتوينندد1- ددG.mellonella ابس دتيريو د ودببـدرأَلـ 
لد أل   ثثوسدرا اثث دراكثثناد دد-2 لدراوثثدرادراكنادنثثَّ (د ثثودرا ثثتري دالثث د تنتتثثلدا ا درا ثثو د2TiO نكثثناودأل   ثثوسدراوووثثناود ددZnOاانةاثثلد بناتثثَّ

درا وي د اويريو داخول ل.
دالمواد وطرائق العمل 

 :مصدر الحشرات وطريقة تربيتها

(داثثادخثن دـوثث درا ثثو دLepidoptera: pyralidae د.Galleria mellonella Lالث دا ا درا ثثو درا وثي ددتثادراحرثثد د
ا دعو دارياد اخنةن (د غثترلداهثند  نبتدراويون راورناداادببـدراوكن ءدرـالتلدراوكو ي د ودببـدراوكنوقد وداحن ظلداوكد د د

ثثلد ثثيرة د دالحرثثد دالثث دراح ثثير د ايوداثثلدراو ثثوبوي %الد5±دد70ةوداثثلدا ثثوتلدو  º د1±دد30 ثثودوكثثناودلناثثوتتتلد ثثودراحننثثكلدلسـة
د.بناوويرةدببسد ءدـوءتجسادراو ةالددد  نات

 المواد النانوية :
,د تثثثثادعثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثيررانداثثثثادعي ثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل:دZINC OXIDE NANOPARTICLESراثثثثوخساتداثثثثنا در   ثثثثوسدرا اثثثث دراكنادنثثثثلد

(International Trading Oma Authorized Partner Of Sigma Aldrich\Germany)راثثوكناردراثث دتداثثتكدرا ثثي لدد 
د.ف. د ـ لد ودراولودن((دج5000,1000,500,100راويريو د تاداوءد داناداويدد5راوركبلدراوخس در   وسدرا ا دراكناد داكسد جاد

-Sigmaاثثثادعثثثي لددTitanium Dioxide nanoparticles(Ti𝐎𝟐) اثثثنداثثثادراثثثوخسر داثثثنا دنكثثثناودر   ثثثوسدراوووثثثناود د

Aldrich , Chinaراويريوث دتثاداوثءد دداثناداويد25راد ناتدلهوئلدللدةر دال دعتءدا ثحدقدرلثتـدرالثدند,د ستثن دراج ثتون دروثءداثادد
د(دج.ف. د5000,1000,500,100 

 تحضير تراكيز المواد النانويَّة 
لد أل   ثثثوسدرا اثثث دراكثثثناد د نكثثثناودأل   ثثثوسدد5اثثثادراربثثثلددStock solutionتثثثادتحاثثثويداحلثثثد دراثثثن د   غثثثاداثثثادراوثثثدرادراكنادنثثثَّ

ج.ف. د تثثادرـ و ثثنذدلهثثتيدد5000اوثثناق,د تثثادراحرثثد دالثث داحلثثد دلوي وثث دد10راوووثثناود (د ثثوداوثثيداثثنلداارثثيدبناثثوخسر دراخثثنذداوثثس د
دراوحناوءد ودراثنـلداحوادرـاوبون .

د.ف. داادتخفتكدراوحلد درـان دبناونلدراواري(دج5000 دد100,500,1000تادتحاويدراويريو د 
   B. thuringiensisسبورات بكتريا 

اثادراثس ودةداثنلد ووثسددتادراحرد دال دا الداحلتلدااداودةر درابتويننداثاداخووثير د ونيثلدراكبثن د ثود لتثلدرا ةراثلد راغنبثن 
دخلتلماءدانلدااري.د109,دد108,د107د106,راخ نـود تاداوءدراويريو د

 . B.thuringiensisتحضير وتنقية عزلة البكتريا 
راهكسيثل,د تثاد نثبهند ثودا ةقددMicroxpressغاماوثيداثادعثي لدد20لثدزنددNutrient Agar(NA)تادتحاثيدراداث دراغثتراو

نـود  ثلد ثيرة دAutoclaveراونلدراواريدِإاث دراداث دنثاد نث د ثودـهثنزدراو اثس ددأنتكاءدِإادد250(دابلدflaskـز  121 اكثسداـة

ا ثحلداثاددأخثت  تي هثندِإاث دَأندترثل دنثاد اثا9استالد ابساندا د ودَأوبنقدلوي دلناوتتتلدورثيدد15اوس د اولو نلد نغ د ر سدبنة
رحدراداث داثادوينثقداوثءدخث داوثددا ثوقتاد اثكتدرابتوينثندانالدلدرارلداداداباثادبنالهث د زةعد ثدقداثدد48ا وبوي درابتوينندببويدد

لد يرة دد24اوس د د[7] دد30ºانالداكسداـة
 رـينتدراوجيالد نـتود:

د
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 معاملة اليرقات:

اثودةر دبتوينثندد اثًنداثادالبناودرادراكنادنلدراو وخسالد ثوداثتيدراسةراثلاس ا درا و درا وي د] [8ببويدا ي درين دييون دادالتدد
B.thuringiensisاناثوبون دراوحاكثثلدراسستاثثلدد Micro applicatorاثثنيتي داوثثيدا ثثءدييوثثلدد0.5الثث دراجهثثلدراظهينثلد  نثث تثاد وثثلدد

 نكثثثثناودر   ثثثثوسددZnOر   ثثثثوسدرا اثثثث بناك ثثثثبلدالوثثثثدرادراكنادنثثثثلددج.ف. د5000د د1000د,500د,100ا ثثثثءدتي وثثثث ددنننثثثثلداتثثثثيةر اوثثثثءد د
ييوثن الد اثًنداثادد10 ثود ثءداتثيةد دد B.thuringiensisخلتثلماءدبناك ثبلدا ثودةر دبتوينثن910 د810,د710,د610 د O2Tiراوووثناود 

دابناللدرا تري دراوبناللدبناونلدراواري.
نث درا ثو دراثسريادببثسدراوايثسداثادخلثديداثادأيثلدراثنبلد غثثترلد د دد3اثاد80راويوثن دراوبنالثلد ثودوكثناودلناثوتتتلداثبلد نثبتدد
د ر و  الويون د؛د

د رابتة داس دراردةدراويوود-1د
د%دالود د ودراردةدراويوود رابتة د-2
داسادراح ير درابنزغلد-3
دراجك تلدراك بلد-4
دخردالدرانثدراجوءدرـ  دد-5
د%الوتـدرا نوس-6
 [9]   دابناالابناءدر وبن دراوتـدد-7

دد100عمدق+ع×-ابناءدرـ وبن د=ق
دقد=اسادلتـدراث دراوانةال.د
 ع=اسادلتـدراث دراوبنالل.

 التحليل االحصائي  
(د وجياثثثلد.C.R.Dبناحناثثثدادرـاثثو,داثثث دراثثثوخسر دراورثثثوتادراب ثثثدراودرا ناثثثءد دSAS للثثتدراكوثثثناجدر رثثثناتندبناثثثوخسر دلياثثثناجد

 [11,10]%دد5انالتل,دنادرخووي درا ي ون دلوادراوودارن دبناوخسر درخوبنةداا اداوبسادراوس دتحتدا ود در وون د

 النتائج والمناقشة 
 تأثير معاملة الطور اليرقي 

 مدة الطورين اليرقي والعذري/ يوم.  فيالتأثير -1

(دتثثثثثانويدراوثثثثثدرادراكنادنثثثثثلدر   ثثثثثوسدرا اثثثثث د نكثثثثثناودر   ثثثثثوسدراوووثثثثثناود دراو ثثثثثوخسالدلويريوثثثثث د1رظهثثثثثي دراكوثثثثثناجدراوووكثثثثثلد ثثثثثودراجثثثثثس   
د109,دد108,د107د106راو ثوخسالدبثناويريو دB.thuringiensis ج.ف. دبنـنن لدرا دتانويداودةر دبتوينثند5000,1000,500,100

د.G.mellonellaخلتلماءدانلدااريدال داس دراردةنادراويوود رابتة د ودابناللدييون دا ا درا و درا وي د
داد ي ون دابكدنثلد رنثحلد ثوداثس درارثدةدراويوثودراوبنالثلدلويريوث داخول ثلداانةاثلدبثناودرادووثسدراسةراثلداث د رادت ويدراكوناجدرا دـ 

يداثثًند وثثسدرخول ثثتدابكدنثثنداثث درالثث داثثس دالرثثدةدراويوثثود ثثوداثثنا دنكثثناودد25.863نالثثلدراوانةاثثلد رااثثنبرل(د,درادللغثثتدابنالثثلدراوانةاثثلداب
يداثثًند راوثثودرخول ثثتدابكدنثثنداكثثسدا ثثسدراوي وثث دـ   ثثوسدرا اثث درادللغثثتدد35.700ج.ف. درادللغثثتدد5000ر   ثثوسدراوووثثناود داكثثسدراوي وثث د

ديداًن.د31.667
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يداثنداكثسدد28.013رادللغثتدردB.thuringiensisرارثدةدراويوثود ناثتدرورثياند ثودابنالثلداثودةر دبتوينثنددمدد   بردة دانالد نن
 دد40.917خلتثلمداثءداثنلداارثيد راوثودرخول ثتدابكدنثنداثادرالث داثس دالرثدةدراويوثود ثودابنالثلداثودةر درابتوينثندرادللغثتددد109 راوي و 

خلتثلمداثءداثنلدد108يداثنداكثسدراوي وث نادد36.600خلتثلمداثءداثنلداارثيدالث دراوثدراود,د الغثتد 107 دد106يد داكسدراوي و نادد40.233
وتبهندرخول تااريدال دراودراود دنًنداادابناللدراوانةالد راانبرل(.ابكدددـ 

يوثثثندرظهثثثي دراكوثثثناجدتثثثانويدراوثثثسرخءدلثثثوادتيريوثثث دراوثثثثدرادراو ثثثوخسالد داثثثس درارثثثدةدرابثثثتة داوبنالثثثلدييوثثثن دا ا درا ثثثو درا وثثثثي د
G.mellonellaاثلدراوثثود(درنداكثن درخون ثثن دابكدنثلدلثوادراوبثنان د وثثسدرخول ثتدـوتبهثندابكدنثنداثثادابنالثلدراوانةد(1راديوثوادراجثس  دد

د19.677 ج.ف. د الغثتد100يداًند ود ثوادللغثتدروثد داثس دالرثدةدرابثتة د ثودابنالثلدر   ثوسدرا اث دراكثناد داكثسدراوي وث د9.00للغتد
ج.ف. دد5000 دد1000اكثسدراوي وث ناددZnOيدان,د ود وادااديتاداكن در د يقدابكد داوس دراردةدرابتة د ودابناللدر   وسدرا ا د

ديداندال دراودراو.د12.277د 13.770رادللغتد
ان,د ود واداثاديدد18.967ج.ف. درادللغتدد5000راندفتونديخيدانا دراوووناود د نندرال داس دالردةدرابتة د ناتداكسدراوي و د

 دد14.167ج.ف. درادللغثتد500 100يتاداكن در د يقدابكد د ودابناللدراردةدرابتة داونا دنكناودر   وسدراوووناود داكسدراوي و ناد
يداثًنداكثسدد20.577 ثنندروثد داثس دالرثدةدرابثتة دللغثتددB.thuringiensisيداندالث دراوثدراو.دراثند ثودابنالثلداثودةر دبتوينثندد14.700
يداًند  نندلوكهوند ثيقدابكثد د,د ثودد16.170خلتلماءدانلدااريدرادللغتدد107خلتلماءدانلدااري,ديلوهندراوبناللدبناوي و 106ددراوي و 

يداند13.660 14.577خلتلمداءدانلدااريدرادللغتدد109,دد108 وادااديتاداكن در د يقدابكد داوس دراردةدرابتة داكسدراوي و ناد
دال دراودراو.

 اثثثثثادراوثثثثثسرخءدلثثثثثوادراوثثثثثدرادراكنادنثثثثثلد ابنالثثثثثلداثثثثثودةر درابتوينثثثثثند داثثثثثس درارثثثثثدةدرابثثثثثتة داوبنالثثثثثلدييوثثثثثن دا ا درا ثثثثثو درا وثثثثثي د
G.mellonellaد5000 1000راثلداثاديتثثاداكثن د ي وثثن دابكدنثلد ثثودراوبثنان دـوتبهثند وثثند ثودابنالثثلدر   ثوسدرا اثث داكثسدراوي وثث نادد

اكثثسدراوي وثث ناددB.thuringiensisج.ف. د ابنالثثلداثثودةر دبتوينثثند500 100د داكثثسدراوي وثث نادج.ف. د ابنالثثلدنكثثناودر   ثثوسدراوووثثناو
دخلتلمداءدانلدااري,د ود وادرخول تدـوتبهندابكدننداادابناللدراوانةال راانبرل(.د109,دد108

 نندتانوياندات ثتنداث ددB.thuringiensis اودةر دبتوينندZnO(درياندرندراوبناللدبن   وسدرا ا د(1ان اداادخن دراجس  د
د.G.mellonellaراوي و دراد لوندزرادراوي و دتاءداس دراردةدرابتة داح ي دا ا درا و درا وي د

رند جثثادراج نئثثن دراكنادنثثلدااثثنةاداحجثثادراوي توكثثن دراخلدنثثل,داثثترد ثثنندراج ثثتون دراكنادنثثلداهثثندرااثثسة دالثث داوثثدةدببثثـد]د[12ريثثسد
تثثل,د راغ ثثنلدراخلثثد درـخوتثثنة دراك نايثثلد اثثلدراانللتثثلدالثث دراثثوحتادبحي ثثلدراج نئثثن درا ووثثي در درارثثغوي دارخثثءد خثثنةجد ثثدرـ دراثثكظاد راووداـد

دراخلتلد,داتردرـايدرا درا دراحرد دال دراكوناجدانبالدرات ي.
اثس درارثدةدراويوثودد ثودإوناثلدأنثيرًددB.thuringiensisلبتوينثنددChrysomya albicepsرنداوبناللدييون دابنبلدد[13]ر نحتد

بناوانةاثثلداثث دابنالثثلدرا ثثتري ,د وثثد داثثس دراوبثثتةد ولثثلداثثسادراويوثثن دراوثثود اثثلتدراثث درارثثدةدرابثثتة د اثثتردااثثنةاداوثثند رثثلكندالتثثلداثثاد
داوناج.

بتوينثندتحثتدونتلثلداثاداويريوث ددEphestia kuehnielaوحثوادرابحثيدراووداث ددرندتبينـدييون د يرعلد[14] رت اتدراكوناجدا د
B.thuringiensisثثودد  ثير د نالثلغوثيدراوبناثءدبنابتووينثثندراث ددراوانةاثلرارثثدةدراويوثود وثلدتحداثتداثثترة ددروناثلد ثوراث ددوثسدأا دال 

د  ي د نالل.ببـدراويون د ودودةدراويولد اادتوحد درا داترة د اادنادرا دددباوت واد
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وثنائي   ZnOبتراكيز مختلفة من المواد النانوية اوكسد الزنك  G.mellonellaتأثير معاملة يرقات دودة الشمع الكبرى  (1)جدول 
د.دفي مدة الطورين اليرقي والعذري  B.thuringiensisوسبورات بكتريا  TiO2اوكسيد التيتانيوم 

 التركيز المادة 
 مدة الطور)يوم(

 العذري  اليرقي

 الزنكاوكسيد 
ZnO 

100 
35.83 
bcd 

19.67 

ab 
 34.66د500

cd 
14.86 

cd 

 32.66د1000

cde 

13.770 

d 

 31.66د5000

Cd2 

12.27 

d 

ثنائي اوكسيد 
 Ti𝐎𝟐 التيتانيوم

100 
31.30 

cde 

14.16 
d 

 31.60د500

cde 

14. 70 

d 

1000 
د

34.83 

cd 

15.60 

bcd 

5000 
د

35.70 

bcd 

18.96 

abc 

 بكتريا سبورات 
B.thuringiensis 

𝟏𝟎𝟔 40.91 

a 

20.50 
a 

𝟏𝟎𝟕 40.23 

ab 

16.17 

bcd 

𝟏𝟎𝟖 36.60 

abc 

14.57 

d 

𝟏𝟎𝟗 28.01 

ef 

13.66 

d 
  المقارنة

25.86 

f 

9.00 
e 

د% وحسب اختبار دنكن متعدد المدى  5االرقام التي تحمل احرف مختلفة تختلف عن بعضها معنويا عند مستوى احتمال 
 في% للقتل في الطورين اليرقي والعذري.  التأثير2- 

راكنادنثثلدراو ثثوخسالددTiO2 نكثثناودر   ثثوسدراوووثثناود ددZnOتثثانويدـ ثثتون در   ثثوسدرا اثث ( (2رظهثثي دراكوثثناجدراوووكثثلد ثثودراجثثس  د
د106راو ثثثثوخسالدبثثثثناويريو ددB.thuringiensisج.ف. دبنـنثثثثن لدراثثثث دتثثثثانويداثثثثودةر دبتوينثثثثندد5000 دد1000,د500,د100بثثثثناويريو د

لدييوثثن د  ثثي دا ا درا ثثثثثثثثثثثثثثثثثو دخلتثثلماءداثثنلداارثثيد ثثودراك ثثبلدراوئدنثثلدالاوثثءد ثثودرارثثدةنادراويوثثثثثثثثثود رابثثتة داوبنالثثد109 دد108,د107,
د.G. mellonellaرا ثثثثثثثثثثثثثثثثثوي دد

داد ي قدابكدنلد رنحلد ودا بلدرااوءدـ يرادراردةدراويووداح ي دا ا درا و درا وي د , G. mellonellaرادت ويدراكوناجدرا دـ 
ج.ف. داوثنا در   ثوسدرا اث دراكنادنثلد,د ثود5000%داكثسدراوي وث د80.10 ولديووادراجس  درندرال دا بلدالاوءد ودرارثدةدراويوثودللغثتد
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,دخلتثثلماءداثثنلداارثثيد109اكثثسدراوي وثث ددB.thuringiensisا ثثودةر دبتوينثثند%د20.25 ثثواد ناثثتدروثثءدا ثثبلدالاوثثءد ثثودرارثثدةدراويوثثود
د.9.94%بناللدراوانةال راانبرل(دراوودللغتد رالترندرخول ندابكدننداادا

سد يقدابكد د ودابناللدر   وسدرا ا دراكناد د ج.ف. درادد1000 د500اكسدراوي وث ناددZnOان اداادراجس  دراانيدرالدـديـد
%دالثث دراوثثدراو.د ثثود ثثوادان ثثادرندا ثث درااوثثءدالرثثدةدراويوثثود ثثودابنالثثلدنكثثناودر   ثثوسدراوووثثناود د34.02 د33.11للغثثتدا ثثبلدرااوثثءد

TiO2ثثسدلوكهثثند ثثي قدابكدنثثلد رنثثحلد ثثودراويريوثث دراو ثثوخسالداثثاداثثتيدراوثثنا د ,د41.88ج.ف. درادللغثثتد5000 د1000,د100,500يـد
ج.ف. د اثثنا دد5000بكثثد دلثثواداثثنا دراوووثثناود داكثثسدراوي وثث د%دالث دراوثثدراو.د ثثود ثثواداثثاديتثثاداكثثن د ثثيقدا55.50 د47.617,د42.45
دا كهوندرخون ندابكدننداادابناللدراوانةالد دراانبرل(.دخلتلماءدانلدااريد107اكسدراوي و دB.thuringiensisبتوينندداودةر دد

د34.70,دد54.08,د56.66 ثثثودابنالثثثلدرارثثثدةدراويوثثثوددB.thuringiensis ثثثود ثثثوادللغثثثتدا ثثثبلدرااوثثثءداوبنالثثثلداثثثودةر دبتوينثثثند
دخلتلماءدانلدااريدال دراودراو.د109 دد108,د107,د106%داكسدراويريو د20.25 

داد ي قدابكدنثلد رنثحلد ثودا ث درااوثءدـ ثيرادرارثدةدرابثتة د2ت ويدراكوناجد ـس    ثودابنالثلدوثدةدراويوثلداح ثي دا ا د(را دـ 
 ولديووادراجس  درندرال دا بلدالاوءد ودراردةدرابتة د ناتد ودابناللدانا دنكناودر   وسدراوووناود د, G. mellonellaرا و درا وي د
%دال دراوثدراود ثود ثواداثاديتثاداكثن د ثيقدابكثد داثك سدراوثنا داكثسدد57.14 ددد55.53ج.ف. درادللغتدد5000 دد1000اكسدراوي و نادد

وتثثث دا ثثث دووثثثءداثثثتيدراوثثثنا درخول ثثثتدابكدنثثثنداثثثادابنالثثثلدد38.57 د36.32ج.ف. درادللغثثثتدد500 د100راوي وثثث ناد %دالثثث دراوثثثدراودـ 
د%دد8.36راوانةالد دراانبرل(دراوودللغتد

 دد26.29,د37.62,د48.60للغثثثثتدا ثثثث درااوثثثثءد ثثثثودرارثثثثدةدرابثثثثتة دد اثثثثسدB.thuringiensisراثثثثند ثثثثودابنالثثثثلداثثثثودةر درابتوينثثثثند
 راوثثودرخول ثثتدابكدنثثنداثثادابنالثثلدراوانةاثثلدراوثثودد,يدالثث دراوثثدراودخلتثثلماءداثثنلداارثثد109 دد108,د107,د106%داكثثسدراويريوثث د18.17
%اكثثثسد10.77%د,د ثثثود ثثثوادللغثثثتدروثثثءدا ثثثبلدالاوثثثءد ثثثودرارثثثدةدرابثثثتة د ثثثودابنالثثثلدوثثثدةدراويوثثثلداثثثس ا درا ثثثو درا وثثثي د 8.36للغثثثتد
دج.ف. داونا در   وسدرا ا دراكنادنلد راوودرخول تدابكدننداادابناللدراوانةالد راانبرلد(.د100راوي و 

د100 جثثثاددAgاوويدـ  ثثثتون درا اثثثلدراكنادنثثثلداثثثناددد100 د5 جثثثاددZnoتثثثانويدـ ثثثتون در   ثثثوسدرا اثثث دراكثثثناد دد[15]ريثثثس د
رادتوتدابناللدلثت ةدراحوثيدبناج ثتون دراكنادنثلددC.maculatusاناداوويد د دراوانويدراانتءدال داودد تردةدخك  نلدرالداتندراجكداتلد
ن در   وسدرا ا دراكنادنلداادـ تود1000ppm%داكسدراوي و د98.0,د رظهي دراكوناجدرةت نعدابس دا بلدرااوءد ودراردةدراويوودلك بلد

د.500ppm%داكسدراوي و 60 ود وادللغدابس دا بلدرااوءد ودراردةدرابتة د
وسدرةت بتد وهثنددB.thuringiensisرندراويون دراوودباوتد تلدببسدتغتيوهندال دـيان دتحتدونتللدااداود درابتويننددد[16]لوادد

اثث داثثثترة دبنـنثثن لدراثث دروناثثلد وثثثي درارثثدةدراويوثثود ثثثود  ثثنةداثثنقدراثثثتة دانابثثثندلثثتا دراويوثثن داثثثادراوحثثد دردJHيوتثثلداياثثدندرا ثثبناد
Sesamia nanogriodesودرابحيدراوودا د اناوناودت ا درا دتلفدراخلتلد ادتهن,د نوتادرنديب  داا درا د نالدرانا درا ث نلدراوثودد 

تيريوث دتحثتدونتلثلداثادرا ثود درابتووينثلد نوتثادرندتوثنب د تنتهثندتاد دلهندراخنيندراوواية د ثودراوبثودراووداث دالويوثن دراوثودتغثت دالث د
دراروتعتل
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وثنائي   ZnOد الزنك يمختلفة من المواد النانوية اوكس بتراكيز G.mellonellaتأثير معاملة يرقات دودة الشمع الكبرى 2) جدول)
 الطورين اليرقي والعذري.في% للقتل في  B.thuringiensisوسبورات بكتريا  Ti𝐎𝟐اوكسيد التيتانيوم 

 التركيز المادة 
 % للقتل في الطور 

 العذري  اليرقي

 ZnO اوكسيد الزنك

100 
30.00 

ef 

10.17 

d 

500 
33.11 

def 

17.77 

cd 

1000 
43.02 

def 

18.83 

cd 
5000 

80.10 

a 

34.64 

abc 

ثنائي اوكسيد 
 Ti𝐎𝟐 التيتانيوم

 

100 
41.88 

bcde 

36.32 

abc 

500 
42.45 
bcde 

38.57 

abc 
1000 

47.61 

bcd 

55.14 

a 

5000 
55.50 

bc 

57.14 

a 

 سبورات بكتريا

B.thuringiensis 

𝟏𝟎𝟔 56.66 

b 

48.60 

ab 

𝟏𝟎𝟕 54.08 

b 

37.17 

abc 

𝟏𝟎𝟖 34.70 
def 

26.29 

bcd 

𝟏𝟎𝟗 20.25 

fg 

18.17 

cd 
 9.94  المقارنة

g 

8.36 

d 

 % وحسب اختبار دنكن متعدد المدى 5عن بعضها معنويا عند مستوى احتمال تختلف مختلفة   احرفاالرقام التي تحمل  
الكبرى   الشمع  دودة  يرقات  معاملة  اوكس  بتراكيز  G.mellonellaتأثير  النانوية  المواد  من  الزنك  يمختلفة  اوكسيد   ZnOد  وثنائي 

دفي عدد الحشرات البازغة والنسبة الجنسية B.thuringiensisوسبورات بكتريا  Ti𝐎𝟐التيتانيوم 
دZnOسدرا اث دور   ثراودرادراكنادنثلددلويريو داخول لداادG. mellonellaا ا درا و درا وي ددييون دوبناللا(درند3يووادراجس  د 

دتانويًرد رنحًن. وداودا داسادراح ير درابنزغلد راك بلدراجك تلددB.thuringiensis اودةر دبتوينندددTiO2 نكناودر   وسدراوووناود دد
اكثثسدراوي وثث ددB.thuringiensis ثثودابنالثثلداثثودةر دبتوينثثندد20.0روثثءداوداثث دابثثسادراح ثثير درابنزغثثلدللثثغددرند(3)ديوثثوادراجثثس  

ج.ف. د ثثودابنالثثلدر   ثثوسد100اكثثسدراوي وثث دد%د80.3خلتثثلمداثثءداثثنلداارثثي,د ثثود ثثوادللثثغدرالثث داوداثث دابثثسادراح ثثير درابنزغثثلد106
%د,د ااثسدرخول ثتدد70.3اكثسدا ثسدراوي وث درادللثغددTiO2را ا دراكناد د ااديخولفداودا داتردرابساداادابناللدنكناودر   وسدراوووثناود د

د%.د93.0كدننداادابناللدراوان الدراوودللغتديلوندراوبنالووادرخون نداب
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يثثنندتثثانويدراوثثسرخءدلثثوادراوي وثث د راوثثنا دتثثانويد رنثثحًند,دان ثثاداثثادخثثن دراجثثس  دراثثلداثثاديتثثاداكثثن درخثثونفدابكثثد دلثثواداثثناتود
ج.ف. درادللثغداوداث داثسادراح ثير درابنزاثلدد500اكسدا سدراوي و دا لوندراوثناتوادددTiO2 نكناودر   وسدراوووناود ددددZnOر   وسدرا ا دد

اكثسدراوي وث ددTiO2  دZnO%دالث دراوثدراودبنـنثن لدراث دااث داثاديتثاداكثن درخثونفدابكثد دالوثدرادراكنادنثلدراو ثوخسالد59.6 د62.3
د%.26.6 دد25.6ج.ف. درادللغداودا داسادراح ير درابنزغلدد5000

د106ال داودا داسادراح ثير درابنزغثلداكثسدراويريوث ددB.thuringiensisان اداادراجس  درياندتانويدابناللداودةر دبتوينند
%د  ثثثي دالثثث دراوثثثدراود  ثثثنندلثثثواداثثثتيدراوبثثثنان د65.0 د45.0,د 29.3,د20.0خلتثثثلماءداثثثنلداارثثثيدرادللغثثثتدد109 دد108,د107,

درخون ندابكدنن.
را درا و د وداد درـودرةدراوخول ثلدالح ثير ديبث  دراث درندراج ثتون دراكنادنثلديوتثادرندتبوثءدت ثدان در دعثت ارددد[17]رعنةدد

س دداوندي ا درا دتلفدراخلتلد ادتهثن.دDNA ودرا ي ادادان د تلفدراحناـدراكد  د  يوث رلويد راويوثن  غثترل ابنالثل نَّدأَدد[13] وثندَأيثَّ

د.رادوت اي ة ا  راهن  ا بل زننا ِإا ددَأاَّ دB. thuringiensisبتوينندد اا او ل لل
وثنائي  ZnOد الزنك يمختلفة من المواد النانوية اوكس بتراكيز G.mellonellaتأثير معاملة يرقات دودة الشمع الكبرى  (3)جدول 

دالبازغة والنسبة الجنسيةفي عدد الحشرات  B.thuringiensisوسبورات بكتريا  Ti𝐎𝟐اوكسيد التيتانيوم 

للحشرات  % التركيز المادة 
 البازغة

 النسبة الجنسية
♂   :♀ 

 اوكسيد الزنك
ZnO 

100 
80.3 

b 
1≃1.3 

 62.3د500

bc 
1≃ 1.6 

 39.0د1000

c 
1.3≃2 

 25.6د5000

c 
1≃2 

ثنائي اوكسيد 
 التيتانيوم 
Ti𝐎𝟐 

100 
70.3 

b 
1≃2 

 59.6د500

bc 
1~1.4 

 43.3د1000

bc 
1:1 

 26.6د5000
c 

1.6≃1 

 سبورات بكتريا

B.thuringiensis 

𝟏𝟎𝟔 20.0 

d 
1.6≃1.3 

𝟏𝟎𝟕 29.3 
c ≃1.6 2 

𝟏𝟎𝟖 45.0 

bc 
1≃1.6 

𝟏𝟎𝟗 65.0 
bc 

1.3≃1.6 

 93.0  المقارنة
a 

1:1 
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 % وحسب اختبار دنكن متعدد المدى 5عن بعضها معنويا عند مستوى احتمال تختلف مختلفة   احرفاالرقام التي تحمل  
 التأثير في عدد البيض والنسبة المئوية للفقس ومعامل احتباس البيض الفراد الجيل االول.4- 

الثث داثثسادراوثثتـدراثثت د نثثبولدراثثنثدراجوثثءددG.mellonella(دتثثانويدابنالثثلدييوثثن دا ا درا ثثو درا وثثي د(4ان ثثاداثثادراجثثس  د
د.B.thuringiensisبتويننددرـ  دالح ي دببسدابنالوهندبناودرادراكنادنلدراو وخسالد انا داودةر د

رندالوسرخن دراحناللدلوادراودرادراو وخسالد,راوي و د راردةدراويوودتثانوير دابكدنثلداوبنيكثلدالث داثسادراوثتـددد(4)يووادراجس  دد
لتاثثلدمراثثث داكثثسدد30.667 د31.00,د32.333ـ ثثيرادراجوثثءدرـ  درادللثثغداوداثث داثثسادراوثثتـد ثثودابنالثثلداثثنا در   ثثوسدرا اثث دراكنادنثثلد

وتبهندرخول تدابكدننداث دراوي وث ج.ف. دال دراودد1000 دد500,دد100راويريو دد لتاثل.د وثنديوثوادد22.667ج.ف. درادللثغدد5000دراودـ 
بتوينثثثثثندج.ف. د اثثثثثنا داثثثثثودةر د5000راجثثثثثس  درندروثثثثثءداوداثثثثث دابثثثثثسادراوثثثثثتـد ثثثثثنند ثثثثثوداثثثثثنا دنكثثثثثناودر   ثثثثثوسدراوووثثثثثناود داكثثثثثسدراوي وثثثثث د

B.thuringiensisلتالدمراث دال دراودراو,د  ننداكن د يقدابكد دد9.667 د10.667خلتلماءدانلدااريدرادللغتد106 اكسدراوي و د
دلتالدمراث .د323.333ان دلوادراوبنان دـوتبهند ابناللدراوانةالدراوودللغتد

يونديوتادان ظلدتانويدانا دنكناودر   وسدراوووثناود داث دراوي وث دالث داثسادلثتـدراثنثدراجوثءدرـ  درادللثغداوداث داثسادراوثتـد
ج.ف. درادان ثثادراثثلد لوثثندزرادراوي وثث دد5000 1000,د100,500لتاثلدمراثثث داكثثسدراويريوثث د10.667 دد16.667,د23.333,د31.667

دوءداسادلتـدرانثدراجوءدرـ  .
د109 دد108,د107,د106 راوي وثثث دراو ثثثوخس ددB.thuringiensisبتوينثثثنديوثثثندلثثثوادراجثثثس  درااثثثنيدراوثثثسرخءدلثثثواداثثثنا داثثثودةر د

وتث دراوبثنان د32.667  د21.667,24.667,د9.667داث داثسادراوثتـدخلتثلماءداثنلداارثيد اثسدللثغداو لتاثلمدراثث دالث دراوثدراو.دـ 
دراوت دة دانباندرخول تدرخون ندابكدنندا دابناللدراوانةالد راانبرل(.

(دتانويدابناللدراردةدراويوودال دراك بلدراوئدنثلدال اثسدالوثتـدراثت د نثبولدراثنثدراجوثءدرـ  د(4يوندان ادريانداادراجس  د
د ولديووادراجس  دراوسرخءدلوادراوخسر دراودرادراكنادنلد اودةر درابتوينند راويريو دراو وخسالدا ءدانا .د ولدللغدرال داودا د%دال اس

د100%اكسدراوي وث د42.363خلتلماءدانلدااريد انا در   وسدرا ا دراكنادنلدد109و دد%اكسدراوي دد44.033 ودابناللداودةر درابتوينندد
د%.86.123ج.ف. د ااديتادلوادراوبنالووادر درخونفدابكد دلوكهونالدا كهونداخول نندابكدننداادابناللدراوانةالدراوودللغتد

د5000 د1000%داكثسدراوي وث ناد8.147 د9.583 ثود ثوادللثغدروثءداوداث د%دال اثسد ثودابنالثلداثنا دنكثناودر   ثوسدراوووثناود د
دج.ف. د ااديتادلوكهوندر د يقدابكد دا كهوندرخون نداادابناللدراوانةال.

(درندراك ثثثثبلدراوئدنثثثثلدا اثثثثسدلثثثثتـدراثثثثنثدراجوثثثثءدرـ  د ثثثثودابنالثثثثلدرارثثثثدةدراويوثثثثوداح ثثثثي دا ا درا ثثثثو درا وثثثثي د(4يوثثثثوادراجثثثثس  د
G.mellonellaلدتاءد لوندزرادراوي و د,د بكثسدراوبنالثلدبوثنا در   ثوسدرا اث د ناثتدراك ثبلدراوئدنثلدال اثسدتولثغداكسدراوبناللدبناودرادراكنادندد

ج.ف. دال دراوثدراود اثتيدراك ث درخول ثتدفتوثندد5000 د1000,د500,د100%داكسدراويريو د18.540 دددد32.743,دد35.893,دد42.363
 دد9.583,د12.777,د17.553   ثثثوسدراوووثثثناود درادللغثثثتدا ثثثبلدرا اثثثسدلوكهثثثندرخون ثثثندابكدنثثثند,د اثثثتردرا ثثثن ديكروثثثقدالثثث دابنالثثثلدنكثثثناودر

دج.ف. دال دراودراود اتيدراك  درخول تدفتوندلوكهندرخون ندابكدنن.د5000 د1000,د500,د100%داكسدراويريو د8.147
 ناثثثلد لوثثثندزرادراوي وثثث دزرا دراك ثثثبلدراوئدنثثثلدال اثثثسدرادللغثثثتددB.thuringiensisبتوينثثثندراثثثند ثثثود ناثثثلدراوبنالثثثلدبوثثثنا داثثثودةر د

الثث دراوثثدراود اثثتيدراك ثث ددخلتثثلماءداثثنلداارثثيد109 دد108,د107,د106%داكثثسدراويريوثث د44.033 دد27.830,د23.093,د22.810
درخول تدفتوندلوكهندرخون ندابكدنن.

 ثثوددB.thuringiensisبتوينثثند(دتثثانويدابنالثثلدرارثثدةدراويوثثودلويريوثث داخول ثثلداثثادراوثثدرادراكنادنثثلد اثثنا داثثودةر د(4يوثثوادراجثثس  د
ابناءدر وبن دراوتـد    دراوبناالدراوت دة داثنباند,درادرظهثي دراوثدرادراو ثوبوللدتثانويد رنثحدالث دا ثبلدر وبثن دلثتـدراثنثدراجوثءد
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 ولد لوندزرادراوي وث دزرادابناثءدر وبثن دراوثتـد ان ثادرياثندراثلداثاديتثاداكثن ددنًدتانويًرد رنحرـ  د,درادرظهي دابناللدر   وسدرا ا د
 دد1000,د500,د100 ثثثيقدابكثثثد دلثثثوادراويريوثثث دراثننثثثلدرـ اثثث د راوثثثودرخول ثثثتدابكدنثثثنداثثثادراوي وثثث درايربثثث داوثثثنا در   ثثثوسدرا اثثث دراكثثثناد د

د%.87.720 دد83.753,د83.700,د82.933ج.ف. درادللغدابناءدرـ وبن د5000
راند ودابناللدنكناودر   وسدراوووناود د نالديوتادان ظلدتانويداتيدراونا د راويريوث دراو ثوخسالدالث دابناثءدر وبثن دلثتـدراثنثد

ج.ف. درادد500  د100راجوءدرـ  د ولد لوندزرادراوي و دزرادابناءدر وبن دراوتـد ريانداثاديتثاداكثن د ثي قدابكدنثلدلثوادراوي وث ناد
%د,د ثثود91.013راثثت دللثثغدج.ف. د1000الثث دراوثثدراوداثثاداثثتيدراوثثنا دا ثثكهادرخول ثثددابكدنثثنداثثادراوي وثث دد85.873% د83.233غثثتدلل

وت داتيدراوبنان درخول تدابكدننداادابناللدراوانةال.دج.ف. ال5000%داكسدراوي و د95.163 وادللغدابناءدر وبن دراوتـد دـ 
بثناويريو دراو ثوخسالداهثتيدراوثنا دالث دابناثءدر وبثن ددB.thuringiensisبتوينثندان اداادراجس  درياندتانويدابنالثلداثودةر د

خلتثثلماءدد109 دد108,د107,د106لثثتـدراثثنثدراجوثثءدرـ  د وثثلد لوثثندزرادراوي وثث دوثثءدابناثثءدر وبثثن دراوثثتـد بكثثسدراثثوخسر دراويريوثث د
د%دال دراودراو.81.877 دد85.917,د87.513,د94.223للغدابناءدرـ وبن ددددانلدااري

يبسد جادراج تون دراكنادنثلداانةاثنداحجثادراوي توكثن دراخلدنثلد,د اثتيدراووث  دالج ثتون دراكنادنثلدـبلثتداهثندوثسة دالث داوثدةدببثـد
تثثل,د راغ ثثنلدراخلثثد در خوتثثنة دراك نايثثلد اثثلدراانللتثثلدالثث دراثثوحتادبحي ثثلدراج نئثثن درا ووثثي در درارثثغوي دارخثثءد خثثنةجد ثثدرـ دراثثكظادراووداـد

د.[12]راخلتل
لد]18[ اثتردراكوثناجدتو ثقداث داةراثل د 2ZnO+TiO د TiO2SiO  2CuO+TiO+2 راداة دتثانويداخثنات دراج ثتون دراكنادنثَّ

تلدالح ثي الداثثءداثس دالدِإادَأظهي دراكوناجدَأاَّهندت نيدال دSpodoptera littoralisال دا ا د ةقدرااراد رارثدةدراويوثودراجدرا دراووداـد
دِإارة داتن حثثلوخثثنات د ثثودلثثيراجداثثتيدراراثثوخسر ددرووي ثثدراثثتا د راك ثثبلدراجك ثثتلدالح ثثي ؛د ونللتثثلد اثثسدراوثثتـدرإِلاثثنثددخرثثدال دالد رابثثتة د

دآاكلداإِلا نند راويالداكسداانةاوهندبناوووسر دراح ينلدرـاركنعتلدس دتبدلالد وندَأاَّهن وسيءداوووسر درآل ن درا توتناتدرآل ن دراوو نالل
دPectenophora gossypiella راايا لتثل راارثا ادز ا ا  اا رابناغن  أن [19]دَأيَّسي اتيدراكوناجدراوود رلكندالوهندا نلهلداوند

د.اسيهن راجكوا تردة السَّ  ياءدcry1Ac رابتووينل را ود  ال  راويون  اي لل  و تغت  راوو
 تالوثءد  ثنل ِإاث دديث ا  را وثي د را ثو  ا ا  اتن حثل  ثودB. thuringiensisرابتووينثن راثوبون  َأنَّد [20]   تا دونةاثتداثندراثوكوجل

د.تسةنجتلدبردة  راح ي  اد   اادنلاَّد راغترل راوهن  اا راح ي 
د
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وثنائي  ZnOد الزنك يمختلفة من المواد النانوية اوكس بتراكيز G.mellonellaتأثير معاملة يرقات دودة الشمع الكبرى  (4)جدول 
في عدد البيض والنسبة المئوية للفقس ومعامل احتباس البيض الفراد  B.thuringiensisوسبورات بكتريا  Ti𝐎𝟐اوكسيد التيتانيوم 

 الجيل االول.

%للبيض   عدد البيض  التركيز المادة 
 الفاقس 

معامل  
احتباس 
 البيض 

 اوكسيد الزنك
ZnO 

100 32.33 

b 

42.36 

b 
82.93 

c 

500 
31.00 

b 

35.89 
bc 

83.70 
c 

1000 
30.66 

b 

32.743 

bc 

83.75 
c 

5000 
22.66 

bc 

18.54 

def 
87.72 

abc 

ثنائي اوكسيد 
 Ti𝐎𝟐 التيتانيوم

100 
31.66 

b 

17.55 

def 

83.23 

c 

500 
23.33 

bc 

12.77 

ef 

85.87 

c 

1000 
 

16.66 

bc 

9.58 

f 

91.01 

abc 

5000 
 

10.66 

c 
8.14 

f 
95.16 

a 

 سبورات بكتريا 
B.thuringiensis 

𝟏𝟎𝟔 9.66 

c 

22.81 

cde 

94.22 

ab 

𝟏𝟎𝟕 21.66 
bc 

23.09 

cde 

87.51 

abc 

𝟏𝟎𝟖 24.66 

bc 
27.83 

cd 

85.91 

ab 

𝟏𝟎𝟗 32.66 

bc 
44.03 

b 

81.87 

c 

 323.33د المقارنة

a 

86.12 

a 
 

 % وحسب اختبار دنكن متعدد المدى 5عن بعضها معنويا عند مستوى احتمال تختلف مختلفة   احرفاالرقام التي تحمل 
 

 االستنتاجات 
رادرارثتددBacillus thuringiensisتوثواداوثناجدابنالثلدييوثن دا ا درا ثو درا وثي دبثناودرادراكنادنثلدراو ثوخسالد اثودةر دبتوينثند

اوناجدر اءد ا  دووءداناتلد ودرـودرةدرـخي دراوودت وويدببثسدرارثدةدراويوثو,د نوتثادرـاثو نا داثاداثتيدراوثدراد ثودراحثسداثادرنثيرةد
در درا وعتلد اناوناوداتن حلدراردةدراويوود دراردةدراانة(.اتيدراح ي دال درـونةد
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