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  شكر وتقدیر
جزیل شكري وفائق تقدیري إلى االستاذین الفاضلین الدكتور محمد عمار الراوي والدكتور 

حتـى حسین فاضل الربیعي لتوجیهاتهم السدیدة ومالحظاتهم القیمة طوال مدة البحث وبكل مرحلـة 
انجـــزت الرســـالة فـــي شـــكلها النهـــائي فجـــزاهم اهللا عنـــي خیـــر الجـــزاء فـــي الـــدنیا واالخـــرة انـــه ســـمیع 

  . مجیب
والواجب یدعوني ان اقدم خالص شكري إلـى عمـادة كلیـة العلـوم والـى رئـیس واسـاتذة قسـم 

عوبات علــوم الحیــاة والــى مكتبــة كلیــة العلــوم وشــعبة االنترنیــت فــي المكتبــة المركزیــة لتــذلیلهم الصــ
  . ولدعمهم المستمر

ومــن الوفــاء ان اقــدم شــكري الجزیــل إلــى كافــة افــراد مختبــر الحشــرات فــي منظمــة الطاقــة 
الذریــة العراقیــة لمســاعدتهم القیمــة لــي أثنــاء عملــي فــي مختبــرهم واخــص بالــذكر مــنهم الســید نهــاد 

  .كاظم والسید جورج سیمون والسید نوئیل فرنسو والسید صبري فرج
عوني ان اقـــدم شــكري وتقـــدیري إلـــى الــدكتور علـــي حســـین خلیــل فـــي منظمـــة والعرفــان یـــد

الطاقة الذریة العراقیة لما ابداه لي من دعم ومساعدة في إجراء التحلیالت اإلحصـائیة، كمـا اشـكر 
  . السید محمد ابراهیم دهش لجهوده القیمة في طباعة هذه الرسالة

هـدي لمـا قدمتـه لـي مـن عـون خـالل وال یفوتني ان اخص بالشـكر الـدكتورة نـوال صـادق م
كما اود ان اشكر السید حسین شمخي من شركة طارق العامة لمـا ابـداه مـن مسـاعدة . مدة البحث

  . قیمة في تولیف المستخلصات
 –وأخیـــرا اقـــدم شـــكري الخـــالص إلـــى الـــدكتور محمـــد شـــهاب العـــاني ، قســـم اللغـــة العربیـــة 

  .الجامعة المستنصریة لتقویمه الرسالة لغویًا 
والى والدي ووالدتي وجمیع افراد العائلة لدعمهم المستمر طیلة مدة أعداد هذه الرسالة وهللا 

  . الحمد أوال وأخرًا 

  احمد
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  الخالصة
أجریــت هــذه الدراســة لقیــاس مــدى فاعلیــة المستخلصــات الخــام للمــاء والهكســان والكحــول 

ـــجار ا ــــ ــــار أشــــ ــــ ــــویة لثمـــ ــــ ـــــات العضـــ ــــ ـــــات المستخلصــ ــــ ـــــن تولیفــ ــــ ـــالً عــ ــــ ـــــا فضــــ ــــ ــــبحبح ومزیجهمــ ــــ   لســـ
Melia azedarach L.    والمبیـدین المصـنعینSuperneemic  وTrebon  حشـرة   بقـاءفـي

تحـت الظـروف الحقلیـة، حیـث  .Ommatissus binotatus lybicus DeBergدوباس النخیل 
حشــرة الــدوباس مباشــرة وهــي علــى الخــوص ) بــیض وحوریــات وبالغــات(تــم رش األدوار المختلفــة 

ه المستخلصات وتولیفاتها، كما تم تحدید األثـر المتبقـي لهـذه المستخلصـات بتراكیز منتخبة من هذ
  . على أدوار الحشرة

أظهرت النتائج وجود اختالفات معنویة في نسب فقس البـیض المعامـل وهـو علـى خـوص 
ـــالتراكیز  ـــل فـــي الحقـــل ب و  15و  5للمســـتخلص المـــائي والتراكیـــز % 40و  25و  15و  5النخی

ـــــات الع% 25 ـــــز للمستخلصــــ ــویة والتراكیــــ ــــ ـــد % 2و  1.5و  1و  0.5ضـــ ــــ ــ  Superneemicلمبی
، أظهــرت النتـــائج وجــود عالقـــة عكســیة بـــین نســب فقـــس  Trebonلتــر لمبیـــد /مـــل 1.5والتركیــز 

البـــیض وازدیـــاد التراكیـــز المســـتخدمة، كمـــا لـــوحظ مـــوت حوریـــات الطـــور األول بعـــد فقـــس البـــیض 
  . لمیثانوليمن مستخلص الكحول ا% 25و  15المعامل بالتركیزین 

ـــر  ـــل كانـــت اكث ـــى خـــوص النخی ـــة عل ــات الطـــور األول المتغذی ـــائج ان حوریـ أوضـــحت النت
حساسـیة عنـد معاملتهـا بالمستخلصـات الخـام والمبیـدات المصـنعة فـي حـین كانـت حوریـات الطـور 
الخامس اقـل حساسـیة مـن بـاقي األطـوار، وذلـك عنـد تعـریض حوریـات الجیلـین الربیعـي والخریفـي 

 10و  5مـن المسـتخلص المـائي والتراكیــز % 35و  30و  25و  20و  15و  10و  5للتراكیـز 
لمبیـد % 3و  2و  1.5و  1و  0.5من المستخلصات العضویة والتراكیـز % 25و  20و  15و 

Superneemic  لتـــر لمبیـــد /مـــل 1.5والتركیـــزTrebon  حیـــث ازدادت نســـب القتـــل مـــع زیـــادة ،
لص الخـام المسـتعمل أوضـحت نتـائج الدراسـة ان تراكیـز التراكیز وبغض النظر عن نوعیة المستخ

المسـتخلص الكحـولي كانـت اكثـر فعالیـة یلیـه المسـتخلص الهكسـاني ثـم المسـتخلص المـزیج وأخیـرًا 
  . المستخلص المائي، هذا فضًال عن التأثیر الواضح للمبیدات المصنعة في حوریات الجیلین

ول إلـى الطـور التـالي نتیجـة موتهـا أثنـاء فشلت حوریات الطورین الثاني والثالث في الوصـ
مـن المسـتخلص الكحـولي، إضـافة إلـى وجـود تشـوه % 15عملیة االنسالخ عند معاملتهـا بـالتركیز 
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مـن المسـتخلص % 20في أجنحة البالغات الناتجة من حوریات الطور الخامس المعاملة بـالتركیز 

  . الكحولي
عاملــة بــنفس التراكیــز التــي عوملــت بهــا أظهــرت النتــائج ان نســب قتــل بالغــات الــدوباس الم

الحوریات تزداد مع ازدیاد التراكیـز مـع مالحظـة عـدم وصـولها إلـى نسـب القتـل التـام عنـد التراكیـز 
  . العالیة

ــدات المصـــنعة فـــي قتـــل حوریــــات  ــات المستخلصـــات والمبیـ ـــأثیر متبقیـ ـــاءة ت تبـــین عـــدم كف
ان تعــریض حوریــات الطــور الخــامس  وبالغــات حشــرة الــدوباس وبــنفس تراكیــز الــرش المباشــر، إال

أدى إلـى انخفـاض فـي معـدل % 20ساعة مـن المعاملـة بـالتركیز  24لمتبقیات المستخلصات بعد 
  .وضع البیض من قبل البالغات الناتجة ونسب فقسه

ــــــدوباس  ـــــرة الـ ــات حشــ ـــــًا بحوریـــــ ـــــاب طبیعیــ ـــل المصــ ـــائل النخیــــ ـــــعف فســــ ـــــة ســ ــ ـــد معامل عنــــ
علــى نســب قتــل تحــدث خــالل الیــومین األولیــین بعــد وجــد ان أ% 25بالمستخلصــات الخــام بتركیــز 

الرش المباشر، كما لوحظ وجود تـأثیر طـارد للمستخلصـات الخـام فـي الحوریـات المتواجـدة طبیعیـًا 
  .أیام بعد المعاملة 7على فسائل النخیل استمر لمدة 

أمــا بصــدد قیــاس الكفــاءة الحقلیــة للــرش المباشــر لتولیفــات كــل مــن المســتخلص الهكســاني 
ــى وا ــواد % 10لكحــــولي ومزیجهمــــا والحاویــــة كــــل منهــــا علــ ــع مــ مــــن المــــادة الخــــام المستخلصــــة مــ

استحالب ونشر، أثبتت نتائج الدراسة وجود زیادة في كفاءة التولیفات في أحداث نسـب قتـل عالیـة 
% 89.8و  95.9و  95.9وفــي البالغــات كانــت % 93.4و 95.6و  93.4بلغــت فــي الحوریــات 
ن والكحـول ومزیجهمـا علـى التـوالي أمـا التـأثیر المتبقـي للتولیفـات فقـد انعـدم لكل من تولیفـة الهكسـا

  . ساعة من المعاملة 24تمامًا بعد 
ــــدوباس  ــات ال ـــل المصــــابة بحوریــــات وبالغــ ــة لفســــائل النخیـ ــ ــة الكامل ــ ــــة الحقلی وعنــــد المعامل

 سـاعة 48وجـد ان أعلـى نسـب قتـل تحـدث خـالل % 10بتولیفات المستخلصات العضویة بتركیز 
األولى بعد المعاملة هذا فضًال عن وجود تـأثیر طـارد للحوریـات والبالغـات اسـتمر لسـبعة أیـام مـن 

  .الرش 
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Abstract 
This study has been carried out in order to measure the efficacy of 

crude extracts of water, hexane, alcohol and their mixtures in addition to 
the organic extract formulations of the fruits of Melia azedarach L. as 
well as the synthetic insecticides superneemic and trebon on the survival 
of dubas bug Ommatissus binotatus lybicus DeBerg. under field 
conditions. The study included a directed treatment of different 
developmental stages (egg, nymph and adult) with various concentrations 
of extracts and its formulae in its natural habitat (leaves), as well as 
determination the effect of extract residues.   

The results showed significant differences in egg hatchability when 
treated with water extract concentrations of 5, 15, 25 and 40%, organic 
extract concentrations of 5, 15, 25%, superneemic insecticides 
concentrations of 0.5, 1, 1.5, 2% and trebon at 1.5 ml/l. 

A negative correlation between egg hatchability and increase in 
extract concentrations was found. The results also depicted the death of 
first nymphal instar hatched was observe from eggs treated with 15 and 
25% alcohol extract.  

First nymphal instar of spring and autumn generations fed on the 
pinnae treated with water extract concentrations of 5, 10, 15, 20, 25, 30, 
35%, organic extract concentrations of 5, 10, 15, 20, 25% , superneemic 
concentrations of 0.5, 1, 1.5, 2, 3% and trebon of 1.5 ml/l, were found to 
be more sensitive than other nymphal instars. Mortalities were directly 
correlated with concentrations, regardless of the type of crude extract 
used.  

In general it was found that methanol extract was more effective 
than other extracts, followed by hexane extract and their mixtures. 
Meanwhile, the synthetic insecticides used showed very clear effect. 

The results showed the failure of 2nd on 3rd instars to developed 
successfully when treated with 15% alcohol extract. In addition wing 
deformation was noticed on adults developed from treated 5th nymphal 
instar treated with 20% alcohol extract.  

Adult mortality was directly correlated with crude extract 
concentration though it did not reach 100% mortality.  
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The residue of the crude extract and that of synthetic insecticides 
did not affect the mortality at nymphs and adults. On the other hand, 
exposure of 5th instar nymph to extracts residue at concentration 20% 
resulted in decreasing the rate of eggs laid and it’s hatching. 

Treatment of infested offshoots leaves with 25% crude extracts 
resulted in higher mortality rates during the first two days. Meanwhile, 
repellent action was noticed and continued for one week after treatment.  

As for the directed treatment of the various formulae: hexane, 
methanol and their mixture contained 10% of each extract, showed an 
increase in the efficacy of the formulations reflected as high percentage of 
mortalities which reached to 93.4, 95.6, 93.4% in nymphs and 95.9, 95.9, 
89.8% in adults for hexane methanol and their mixtures respectively.  

Moreover, the residual effect of formulae proved not to be effective 
in causing death in nymphal and adult stages.  

Directed treatment of offshoots with 10% organic extract 
formulations led to high percentage motalaties during the first 48 hours 
after treatment. The repellent action has been noticed after 7 days from 
treatment for both nymph and adult.  
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  المـقدمـة . 1. 1

نالــت نخلــة التمــر مــن الرعایــة حــد التقــدیس لــدى شــعوب المنطقــة وســكان العــراق القــدامى 

لما لها من أهمیة عظیمة حیث كانت تزودهم بالعدید من احتیاجاتهم، وقد خص حمـورابي  خاصة

الـــراوي، ) (65و 64و 61و 60و 59:المـــواد(نخلـــة التمـــر والعنایـــة بهـــا خمســـة مـــواد فـــي شـــریعته 

مــرة كمــا  21وجــاء اإلســالم فــأعطى للنخلــة بعــدًا آخــر فقــد ورد اســمها فــي القــران الكــریم ). 1999

ــزاء منهــــا  لفظـــة 13وردت  ــرض أشــــجار النخیـــل إلــــى ). 2001الـــراوي، (تعـــود للنخلــــة أو ألجـ تتعـ

ــــار  ــ ــــوت الغب ــ ـــا عنكب ــریة منهـــ ــات الحشــــ ــن اآلفــــ ــــر مــــ ــ ــــدد كبی ـــابتها بعــ ـــــبب إصـــ ـــــدهور بسـ ـــاالت تـ حـــ

Oligonychus afrasiaticus McGr.  ــــاذب ــــ ــــوص الكــــ ــــ ــــوت الخــــ ــــ   وعنكبــــ

Raoiella indica (Hirst)  والزنبـور األحمـرVespa orientalis L. ر سـاق النخیــل وحفـا  

Jebusaea hammerschmidti Reich  وحفـار عـذق النخیـلOryctes elegans Prell.  

 Ommatissusوحشرة دوباس النخیل  Phonapate frontalis (Fahr.)وحفار سعف النخیل 

binotatus lybicus DeBerg.  ــــریة ــــ ـــــ ــــ ــــ ــرة القشـ ـــــ ــــ ــــ ــــ   والحشـــ

Parlatoria blanchardii (Targ)  ــرة ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــرة الحمیــ ــــ ــــ ــــ   وحشـــ

Batrachedra amydraula Meyr. ) . ،1974عبد الحسین.(  

مـــن بـــین هـــذه اآلفـــات یســـبب الـــدوباس اضـــرار اقتصـــادیة كبیـــرة ممـــا دعـــي إلـــى اســـتخدام 

  ).1974عبد الحسین ،  ; 1972البكر، (كمیات كبیرة من المبیدات الكیمیائیة لمكافحتها 

ئیة فضًال عن التكالیف ان المشاكل البیئیة والصحیة التي رافقت استخدام المبیدات الكیمیا

االقتصــادیة لهــذه المبیــدات قــد حفــزت البــاحثین الســتخدام المبیــدات العضــویة ذات األصــل النبــاتي 

Botanical Insecticides  التـي یمكـن ان تكـون بـدیالً أمینـا عـن المبیـدات الكیمیائیـة المصـنعة

ي المبیـــدات الكیمیائیـــة المتداولـــة فـــي االســـتخدام، ألنهـــا تمتلـــك مواصـــفات مرغوبـــة غیـــر متـــوفرة فـــ
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المصـــنعة منهـــا تحللهـــا الســـریع إلـــى مـــواد غیـــر ســـامة نتیجـــة حساســـیتها الشـــدیدة للضـــوء والحـــرارة 

والرطوبة، وانخفـاض سـمیتها لإلنسـان والحیـوان وغیـر سـامة للنباتـات بـالجرع الموصـى بهـا وكـذلك 

د فعـل هـذه المبیـدات ال یمكن اعتبارها ملوثات بیئیة فضالً عن عدم ظهور مقاومة من اآلفات ض

(Mitchell, 1990) .  

تعد النباتات من أغنى مصادر المواد الكیمیائیة العضویة الفعالة إحیائیًا حیث یوجـد اكثـر 

مادة تعد من مواد االیـض الثـانوي  10000مادة كیمیائیة نباتیة معروفة، من بینها  400000من 

ت بصــورة عامــة والحشــریة منهــا بصــورة التــي تلعــب دورًا رئیســیًا كوســیلة دفــاع خاصــة ضــد اآلفــا

ومن الجدیر بالذكر ان هنالك حوالي ). Swain, 1977(خاصة كونها األكثر ضررًا على النبات 

ــــــي  2400 ــــ ــــوزع فـــــ ــــ ــــ ــات تتــ ــــ ـــــ ــــة لآلفـــ ــــ ـــــ ـــة قاتلــ ـــــ ــــ ــة ذات فاعلیــ ــــ ــــ ــــ ــــــوادًا كیمیائی ــــ ـــــوي مـــــ ــــ ـــــ ــًا یحت ــــ ــــ ــــ   نبات

  .(Grainge and Ahmed, 1988)عائلة نباتیة مختلفة  189

تربینـــات : الكیمیائیـــات الدفاعیـــة تنتمــي لمجـــامیع كیمیائیــة مختلفـــة ان األعــداد الكبیـــرة مــن

الــخ وهــذه المــواد لهــا تــأثیرات حیاتیــة ... وقلویــدات و كالیكوســیدات و فینــوالت ومتعــدد االســتلین 

ـــد مـــن النباتـــات مـــن قبـــل اإلنســـان . مضـــادة فـــي مختلـــف أنـــواع اآلفـــات ـــد اســـتعملت العدی لـــذلك فق

وفــي . هارهــا وأوراقهـا وجــذورها مـن مــواد كیمیائیــة ذات تـأثیر مضــادكمبیـدات لآلفــات لمـا تحویــه أز 

هذا اإلطار تم عزل وتشخیص وتطویر عدد من المواد الكیمیائیة النباتیة الفعالة في قتل الحشرات 

ــــة  ــــ ــــ ـــدات اإلحیائیـــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــــد بالمبی ــــ ــــ ــــ ـــا بعـ ــــ ــــ ــــ ــــت فیمــ ــــ ــــ ــــ ـــي عرفـ ــــ ـــــ ــــ   Biopesticidesوالتـ

(Mulla, 1997) . ومنها البایرثرمPyrethrum  والروتینونRotenone  والنیكوتینNicotine 

  . والتي تعد من اقدم واكثر المبیدات الحشریة أمانا واستخداما منذ القرن التاسع عشر
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التــي تعــد مــن العــائالت  Meliaceaeهــذا فضــًال عــن األنــواع النباتیــة للعائلــة الزنزلختیــة 

ــات ـــ ــادة لآلف ـــأثیرات المضـــ ــ ــة ذات الت ـــا النباتیـــ ــــرة أنواعهــ ــة لكثـ ـــوعین  النباتیـــــة المهمـــ وخصوصـــــًا النــ

Azadirachta spp.  وMelia spp. )Singh et al., 1996 .(  

من مواد كیمیائیـة ذات تـأثیرات مضـادة  .Melia azedarach Lونظرا لما یمتلكه النوع 

للحشـــرات وغیرهـــا مـــن ممرضـــات النبـــات التـــي أعطتهـــا فائـــدة تنافســـیة علـــى العدیـــد مـــن األشـــجار 

لقلـة الدراسـات المنجـزة فـي قطرنـا عـن هـذا النبـات وعـن المـواد و . (De et al., 1997)الطبیعیـة 

ــرة  ــنعة لحشــ ــدات المصــ ــه ولتجنــــب إجــــراء المكافحــــات الكیمیائیــــة بالمبیــ الكیمیائیــــة المستخلصــــة منــ

  :الدوباس فقد هدفت هذه الدراسة الحقلیة التي تنفذ ألول مرة

ـــــات. 1 ــــ ــائي والمستخلصــ ـــــ ـــتخلص المــــ ــــ ــرة للمســــ ــــ ـــــة المباشـــــ ــــ ــ ــــاءة المعامل ــــ ـــد كفـــ ـــــ ــــویة  تحدیـــ ــــ العضـــ

ـــــولي( ــــ ـــــاني والكحــ ــــ ـــــاء ) الهكســ ــــ ــ ـــي بق ــــ ـــــا فــــ ــــ ــــبحبح ومتبقیاتهــ ـــــ ــــات الســ ــــ ــــار نبـــ ــــ ــام لثمـــ ــــ ــــ الخـ

  . حشرة دوباس النخیل تحت ظروف الحقل

تقــیس فاعلیــة تولیفــات المســتخلص الهكســاني والكحــولي ومزیجهمــا فــي بقــاء حوریــات وبالغــات . 2

 .حشرة الدوباس حقلیاً 
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  استعراض المراجع .  2. 1
  یاتیة حشرة الدوباس ح. 1. 2. 1

تنتشر حشرة دوباس النخیـل فـي كـل مـن محافظـات بغـداد ودیـالى واالنبـار وكـربالء وبابـل 

ا تنتشـــر فـــي بعـــض الـــدول مثـــل مصـــر ولیبیـــا والجزائـــر  ومیســـان وذي قـــار والبصـــرة والقادســـیة كمـــ

یــران وأســبانیا  وتــونس والمغــرب والبحــرین والســعودیة وقطــر واإلمــارات العربیــة المتحــدة والســودان وإ

واالتحاد السوفیتي والعائل الرئیسي لهذه الحشرة فـي العـراق هـو نخـل التمـر علـى اخـتالف أصـنافه 

جـــرجیس ومحمـــد ، (بغـــض النظـــر عـــن العمـــر والجـــنس، كمـــا تصـــیب بعـــض أنـــواع نخیـــل الزینـــة 

1992 .(  

مــن نمــاذج جمعــت علــى نــوع  1875ســنة  Fiebأول مــن وصــف هــذه الحشــرة هــو العــالم 

ــل الز  ــــ ــــ ــــن نخـــ ــــ ــــ ـــة مـ ــــ ــــ ــ ـــــم  Chamacrops humilisین ــــ ـــاه اســــ ــــ ــــ ـــبانیا وأعطــ ــــ ــــ ــــي أســ ــــ ــــ   فـ

Ommatissus binotatus fieb ) ،واعتمـد هـذا االسـم نفسـه مـن قبـل بعـض ). 2000الجبـوري

وقد سجلت هذه الحشرة في العراق أول مرة من قبلهما   (Rao and Dutt, 1922)الباحثین مثل 

  . في العام نفسه

ف الحشرة واعتبر حشـرة الـدوباس التـي تعـیش بإعادة تصنی Bergevin (1930)وقد قام 

ـــــم  ــاه االسـ ــــة وأعطــــ ــل الزینــ ــى نخیــــ ــوف علــــ ـــــن الموصــــ ــــع یختلــــــف عـ ــــو نویــ ـــــر هــ ـــــل التمـ علــــــى نخیـ

Ommatissus binotatus lybicus DeBerg. .  

لحشرة دوباس النخیل جیالن في السنة، إذ یتم وضع بیض الجیل الربیعـي خـالل األسـبوع 

هــذا البــیض خــالل شــهر الشــتاء ســابتًا ویبــدأ الفقــس خــالل  الثــاني مــن شــهر تشــرین الثــاني ویبقــى

یومًا للتحـول إلـى  50إلى  47األسبوع  األول من شهر نیسان القادم عن حوریات تستغرق حوالي 

ــــة ــــ ـــــرات كاملـ ـــبوع . حشــــ ـــــ ـــــالل األسـ ــیض خــــ ــــ ــــــع البـــ ــاث وضـــ ــــ ـــ ــــدأ اإلن ــــ ــــي فتبـ ــــ ــــل الخریفـ ــــ ـــا الجیـ ــــ   أمــ

ــدأ الفقـــس خـــالل األســـبوع األول  مـــن شـــهر آب حیـــث یســـتغرق دور الثـــاني مـــن شـــهر حزیـــران ویبـ

 40إلـى  13یومـًا وطـول عمـر الحشـرة الكاملـة  60إلـى  54یومـًا ودور الحوریـة  50البیضة نحو 

  ). 1985عبد الحسین، (یومًا 
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  األضرار التي تسببها الحشرة . 2. 2. 1
ــن  ــارة النباتیــــة مــ ــة العصــ ــ یحصــــل الضــــرر جــــراء امتصــــاص الحوریــــات والحشــــرات الكامل

كمـا ان . القنوان والثمار مسببة شـحوب هـذه األجـزاء واصـفرارها وضـمور الثمـارالخوص والجرید و 

المـادة الدبســیة أو النــدوة العسـلیة التــي تفرزهــا الحشـرة تشــجع اإلصــابة بـبعض الفطریــات الحتوائهــا 

ویسبب تجمع األتربة على المادة الدبسیة غلق ثغور الورقة وتقلیل . على مواد كربوهیدراتیة سكریة

وعنـــد وجـــود المــادة الدبســـیة بكمیــات كبیـــرة نتیجـــة اإلصــابة الشـــدیدة فـــان . التـــنفس والنــتحعملیــات 
بعضها یسیل لیسقط على أشجار الفاكهة والخضـروات والمحاصـیل الحقلیـة المزروعـة بـین النخیـل 

مسببة ظهور فطریات العفن السخامي على أوراق هذه األشجار، كما یسـبب البـیض مـوت النسـیج 

ــة فـــي  النبــاتي الــذي  ینغــرز فیــه وتــؤدي اإلصــابة الشــدیدة والمتكــررة إلــى ضــعف نمــو النخیــل وقل

ــوت  ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــا المــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاج وأحیان ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ    ; EL-Haidri  ،1982(اإلنتـ

  ).1985عبد الحسین ، 

  

  مكافحة حشرة الدوباس . 3. 2. 1
  المكافحة الكیمیائیة . 1. 3. 2. 1

  المبیدات الكیمیائیة . أ
و  1935و  1934وباس في العراق في األعوام أجریت اولى الحمالت لمكافحة حشرة الد

مــن قبــل مصــلحة التمــور العراقیــة باســتخدام خلــیط مــن مســحوق النیكــوتین والنــورة والرمــاد  1936

ــر، ( ــدیازینون ). 1972البكـــ ــون والـــ ـــاكلور والمالثیـــ ــ ــــ ددت والهبت ـــدات الــ ــ ـــتخدمت مبی ـــك اســ ــ بعـــــد ذل

دایمیثویت وایكاتین وسفن في العراق استخدمت مبیدات  1964وفي عام . والدبرتوكس رشًا ارضیاً 

ــداد ـــة بغـ ــائج مشـــجعة فـــي منطق ــادة . ألول مـــرة وقـــد أعطـــت مـــادة دایمثیویـــت نتـ ــتخدمت مـ كمـــا اسـ

فعـــاًال جـــدًا فـــي مكافحـــة  DDVPفـــي الســـنة نفســـها وكـــان مبیـــد ) نوكـــوز( DDVPدایمثیویـــت و 

  ).2000الجبوري، . (الحشرة
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لمكافحــة الحشــرة فــي محافظــة ) ULVحجــم متنــاهي الصــغر، (اســتخدم مبیــد المالثیــون 

وخـالل مـدة النصـف الثـاني . واستخدمت أیضًا مبیدات أخرى منهـا السـومیثون 1965البصرة عام 

لعقد التسعینیات من القـرن الماضـي تشـیر سـجالت الهیئـة العامـة لوقایـة المزروعـات إلـى اسـتخدام 

فـي عـام . مكافحـة الـدوباسمبیدات ریلدان ودسیس ودورسبان وبروفالیت وسومیدكس والیسـان فـي 

الــذي أثبـت كفـاءة عالیـة فـي القضـاء علــى ) فینثویـت(تـم الول مـرة اسـتخدام مبیـد السـیدیال  1999

ــن  ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــارب مــ ــــ ــــ ـــــ ـــــا یقـــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــتخدام مـــ ــــ ــــ ــــ ـــًا اســــ ــــ ــــ ـــــ ــتم حالیـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــه یــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــًا انــ ـــــ ــــ ــــ ـــة، علمــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــذه اآلفــ ــــ ــــ ــــ   هـــــ
طن سنویًا من المبیدات الكیمیائیة المختلفة لمكافحة دوباس النخیل والحـد مـن ضـرره  400-500

  ).عامة لوقایة المزروعات، اتصال شخصيالهیئة ال(

ــي مجــــال تقیــــیم فاعلیــــة العدیــــد مــــن المبیــــدات  ــات فــ ــوث والدراســ أجریــــت العدیــــد مــــن البحــ

ــرون  ــــوري وآخــــ ــ ـــــتخدم الجب ــــد اسـ ــ ـــــة، فق ـــــودین ) 1999(الكیمیائیـ ــد الباسـ ــائي لمبیــــ ــر المــــ   المستحضــــ

EW 600 ) الدیازینونDiazinon ( وباس حیـث لتـر علـى بالغـات وحوریـات الـد/مـل 0.4بتركیز

كفــاءة بعــض منظمــات نمــو الحشــرات، ) 2000(كمــا بــین طــه وآخــرون . أعطــى نســبة قتــل عالیــة

 Cascade 10 ECو  Nomolt 15 ECو  Match 050 ECحیـث أظهـرت منظمـات النمـو 

كفــاءة عالیــة تــوازي تــأثیر المبیــدات التقلیدیــة فــي مكافحــة حوریــات جیلــي حشــرة الــدوباس الربیعــي 
كفاءة الزیوت الصیفیة في السیطرة على حشرتي دوباس ) 2002(وآخرون  ودرس حمه. والخریفي

وصــانعة أنفــاق أوراق الحمضــیات  .Ommatissus binotatus lybicus DeBergالنخیــل 

Phyllocnistis citrella Stainton  حیـث أظهـرت نتـائج هـذه الدراسـة كفـاءة هـذه الزیـوت فـي

م هـــذه الزیــوت بشـــكل منفـــرد أو مضـــافة إلـــى خفــض معـــدل اإلصـــابة لكـــال الحشــرتین عنـــد اســـتخدا

تــأثیر بعــض المبیــدات القابلــة لالســتحالب ) 1999(فــي حــین درس طــه وآخــرون . مبیــدات أخــرى

Chemthion 45 IN  وRhothion 50 EC وTrifidian 50 EC  40.8ودورسبان EC  في

  . حوریات حشرة الدوباس وقد أظهرت جمیع هذه المبیدات نسب قتل عالیة

قیــق مفهــوم حمایــة البیئــة والحصــول علــى افضــل مكافحــة لآلفــات عــن طریــق لغــرض تح
ــذا فقــد أشــار الجبــوري وآخــرون  إلــى اســتخدام ) 2001(اســتخدام اقــل كمیــة ممكنــة مــن المبیــدات ل

بدائل لطرق المكافحـة التقلیدیـة عـن طریـق حقـن المبیـدات فـي جـذوع النخیـل باسـتعمال مبیـد اكثـارا 
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25 WG Actura (Thiamethoxam)  لمكافحـــة حشـــرة دوبـــاس النخیـــل الـــذي أعطـــى كفـــاءة

  . عالیة في خفض الكثافة العددیة للحشرة

  

  المبیدات ذات األصل النباتي . ب
مـــن المعـــروف ان فاعلیـــة المبیـــدات ذات األصـــل النبـــاتي تعـــزى إلـــى المركبـــات االیضـــیة 

حیث تتواجد . (Rao, 1990)التي تنتج في الخلیة النباتیة  Secondary metabolitesالثانویة 

هذه المركبات في النباتـات بكمیـات قلیلـة جـدًا وفـي أجـزاء محـددة مـن النبـات وخـالل مرحلـة معینـة 

  . من حیاته

ان الكثیر من هذه المواد لها استخدامات تجاریة وطبیة مختلفة فمنهـا العقـاقیر والمطیبـات 

ــریة ذات ا ألصــــل النبــــاتي مركبــــات والعطــــور فضــــًال عــــن مبیــــدات اآلفــــات، ومــــن المبیــــدات الحشــ

 Balandrin)النیكوتین والبایرثرم والروتینون التي تم إنتاجها تجاریًا واستخدمت على نطاق واسع 

et al., 1985) . معقدة  التركیـب الكیمیـائي لـذا قـد ، المركبات الكیمیائیة الثانویة مواد متنوعة جدًا

  : خالل عملیات االیض ومن مجامیعهاتصنف تبعًا لتركیبها الكیمیائي أو تبعًا لمصدر تكونها 

التـــي تمثـــل اكبـــر مجـــامیع المركبـــات الكیمیائیـــة الثانویـــة وعـــرف  Alkaloidsالقلوانیـــات  

ومــن . (Harborne, 1973)مــن النباتــات % 20-15مركبــًا تنتشـر فــي  5500منهـا مــا یقــارب 

من نبـات التبـغ والـذي  القلوانیات التي شاع استعمالها ألغلب اآلفات الحشریة النیكوتین الذي عزل

ـــــرات ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــواع الحشـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــن أنـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــد مـ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــدیدة للعدیـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــمیته الشــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــه ســـ ــــ ـــ ــ ــــ ــــ ــــ ـــــرف عن ـــــ ــــ ــــ ــــ   . عـــ

(Ayyangar and Nagasampagi, 1990).  

ــا  ) 1999الـــراوي والحمیـــداوي، (فـــي هـــذا الصـــدد وجـــد  ان لكبریتـــات النیكـــوتین مضـــافا لهـ

% 0.2واضــافا الحقــًا ان . زیــت معــدني تــأثیرًا ســامًا فــي جمیــع مراحــل حشــرة دوبــاس النخیــل% 1

زیــت معــدني أظهــرت ســمیة عالیــة جــدًا تجــاه بــیض الــدوباس % 1كبریتــات النیكــوتین مضــافا لهــا 

مركب مستحلب من كل من سومیثیون ومالثیون والنوكوز حیث كانت نسبة % 0.075مقارنة مع 

  ). 2000الراوي والحمیداوي، (على التوالي % 51.1و  6.0و  5.2و  4.2الفقس 
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ـــة  ـــات الفینولی ــعة مـــن المركبـــات  Phenolic compoundsالمركب ــل مجموعـــة واسـ تمثـ

الكیمیائیة الثانویة التي تتصـف بكونهـا ذائبـة فـي المـاء، ألنهـا غالبـًا مـا تـرتبط بجزیئـة سـكر مكونـة 

التي تتواجد في فجوات الخلیة وقد عرف منهـا اكثـر مـن  Glycosidesما یسمى بالكالیكوسیدات 

التــي تنــتج عــن ایــض  Comarineركبــات الكومــارین ألــف مركــب ، ومــن أنــواع هــذه المجموعــة م

ــبیة ضــــد  ــة نسـ ــات مقاومــ االحمـــاض االمینیـــة الحلقیــــة حیـــث ان وجــــود هـــذه المركبـــات یكســــب النبـ

  . (Yajama and Munakata, 1979)الحشرات نباتیة التغذیة 
ـــرا التربینــــات  ــات حلقیــــة تــــذوب فـــي الــــدهون، تتواجــــد فــــي  Terpenoidsوأخی وهــــي مركبـ

ــا النبــات أو غــدد خاصــة كمــا فــي حالــة الزیــوت الطیــارة وقــد یتواجــد بعضــها فــي ســایتوبالزم خ الی

تؤلف الزیـوت . (Harborne, 1973)البالستیدات الخضراء أو في البالستیدة الحمراء في التویج 

ــة مـــن المركبـــات التربینیـــة وهـــي تربینـــات احادیـــة أو ثنائیـــة ان العدیـــد مـــن . الطیـــارة مجموعـــة مهمـ

العائلـة : ة غنیة بهذه الزیوت التي تكسب النباتـات روائحهـا الطیـارة الخاصـة بهـا مثـلالعوائل النباتی

ــذابیة  ــة الخیمیـــة  Rutaceaeالسـ وان  Compositaeوالعائلـــة المركبــــة   Umbelliferaeوالعائلـ

ـــــرات  ـــــ ـــیما الحشــــ ـــــ ــــ ــاء ال ســ ــــ ــــ ــــن األحیــــ ــــ ــــ ـــــد مــ ــــ ــــي العدیـــــ ــــ ــــ ــــــة فــ ــــ ـــة متنوعــــ ـــــ ــــ ـــوت فاعلیــ ــــ ــــ ـــذه الزیـــ ــــ ــــ   لهــ

(Harborne, 1984).  
وهــي مركبــات معقــدة  Limonoidمهمــة التــي تعــود لهــذه المجموعــة الـــ ومــن المركبــات ال

والعائلـــة  Rutaceaeالتركیـــب خماســـیة الحلقـــة تتواجـــد فـــي بعـــض العوائـــل منهـــا العائلـــة الســـذابیة 

ـــــة  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــیماروبیة  Meliaceaeالزنزلختیــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــة الســ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ   والعائلــــ

Simaraoubaceae (Alford et al., 1987) . ــــــ ــــد مركبـــــات ال و  Salanninوتعـ

Metiantriol  واالزدارختینAzadirachtin  من المركبات الكیمیائیة التـي تعـود لهـذه المجموعـة

مثــل نبــاتي النــیم  Meliaceaeوالتــي تــم عزلهــا بصــورة نقیــة مــن بعــض أنــواع العائلــة الزنزلختیــة 

ــــریة  ـــــ ــات الحشــــ ــــ ــــ ـــن اآلفـــ ـــــ ــــ ــــد مـ ــــ ـــد العدیـــــ ـــــ ــــ ـــــدیدة ضـ ـــــ ــــة شـــ ـــــ ــــ ـــا فاعلی ــــ ـــــ ـــد ان لهـ ــــ ــــ ـــبحبح ووجــ ـــــ ــــ   والسـ

(Warthen, 1979) .ان المستخلصــات المائیــة والزیتیــة ) 2000(یعــي وآخــرون حیــث ذكــر الرب
  . لنباتي النیم والسبحبح لها فاعلیة في قتل حوریات وبالغات الدوباس مختبریاً 
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  نبذة عن العائلة الزنزلختیة . 4. 2. 1
ا نباتــات  550تعــد هــذه العائلــة مــن اكثــر العوائــل النباتیــة تنوعــًا حیــث تضــم  نوعــًا معظمهــ

وتتضـمن أنواعـًا ذات أهمیـة طبیـة حیـث عزلـت العدیـد  (Singh et al., 1996) اسـتوائیة خشـبیة

  .نوعًا من هذه العائلة  15من المركبات الكیمیائیة الفعالة من جذور واوراق وسیقان وثمار 

ویشـــكل النـــوع . مـــن أهـــم أجنـــاس هـــذه العائلـــة Meliaو  Azadirachtaویعـــد الجنســـان 

Azadirachta indica ) النیمNeem ( أهم أنواع هذه العائلـة إذ ان مستخلصـات النـیم معروفـة
نوعـًا مـن الحشـرات، ویمكـن القـول ان منتجـات  200لدورها ضد مختلف الحشرات وهي تـؤثر فـي 

ومنــذ القــدم كــان مالیــین . النــیم تعــد مبیــدات ذات طیــف واســع أو متوســط للحشــرات أكلــة النباتــات

یة حیث اكتسبت هذه الشـجرة سـمعة جیـدة كعـالج اآلسیویین یستخدمون شجرة النیم لألغراض الطب

  ).Balandrin et al., 1985(ضد مختلف األمراض 

ان أشـجار النـیم ال تهـاجم مـن قبـل  Mann and Burns (1927)لقـد الحـظ الباحثـان 

حیــث تنــتج العدیـد مــن المركبــات الكیمیائیــة لحمایــة نفســها مــن . أسـراب الجــراد التــي اجتاحــت الهنــد

 Butterworth)مـن بـذور النـیم  Azadirachtinمن أهمها مادة االزادراختـین هجوم الحشرات و 

and Morgan, 1968) والسالنین ،Salannin  والمیالنتریولMeliantriol (Jones et al., 

1989 ; Lavie et al., 1967)  أمـا جـنسMelia  فیضـم العدیـد مـن األنـواع المهمـة منهـا نـوع

M. dubia ـــوع ــذوره نـ ــ ــزل مــــن ب ــا الــــذي عــ ــــات التربینیــــة همــ ـــن المركب و  Compositinین مـ

Compositolite (Purushothaman, 1984) . أمـا النـوعM. toosendan  فقـد عزلـت منـه

  .(Nakatani et al., 1999)التي أظهرت فاعلیة مانعة للتغذي  Limonoidأربعة أنواع من 

یــة منظمــة للنمــو فــان المســتخلص المــائي لثمــاره یمتلــك فاعل M. volkensiiكـذلك النــوع 

ــحراوي  ـــراد الصـــــ ــد الجــــ ــــ ــذي ضـ ــــ ـــة للتغـ    Shistocerca gregaria (Forskal)ومانعــــ

(Mwangi, 1982) .  

فهو من األنـواع التـي وجـد ان أوراقهـا وثمارهـا تحـوي  M. azedarachأما نوع السبحبح 

 Salanninو  (Butterworth and Morgan, 1971)مركبـات كیمیائیـة هـي االزادراختـین  3

(Herderson et al., 1964)  وMeliantriol (Lavie et al., 1967)  التـي تمتلـك فاعلیـة
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والســـبحبح  Azadicohta indicaتشـــكل المـــواد الكیمیائیـــة المعزولـــة مـــن النــیم . مانعــة للتغـــذي

Melia azedarach  مصدرًا واعدًا كمبیدات طبیعیة(Isman, 1997) .  

  

  نبات السبحبح . 5. 2. 1
 Melia japonicaومــن أســمائه المرادفــة  .Melia azedarach Lاالســم العلمــي 

والزنبــق  Umbrella tree، والشــجرة المظلیــة  China berryوأســمائه العامــة علیــق الصــین 
ولیلـــك  SIBAHBAHفـــي العـــالم، أمـــا عنـــد العـــرب فیســـمى ســـبحبح  Persian lilacالفارســـي 

LAILAK  ـــــرور ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــت  ZARURوزعـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ    ZANZALAKHTوزنزلخــ

(Chakravarty, 1976 ; Batcher, 2000) .  

ــا  ـــاطق الحـــارة، ویوجـــد بـــوفرة فـــي أفریقیـــا و أمریكـ ــمال وجنـــوب المن ـــًا فـــي شـ ــد طبیعی یتواجـ

  . (Hare, 1998)الجنوبیة واسترالیا والیابان وجنوب الوالیات المتحدة وفي هاواي وبرمودا 

متـار أ 8-6السبحبح كثیرًا مـا یـزرع كاشـجار ظـل وزینـة، وهـو سـریع النمـو یصـل مـا بـین 

اوراقــه مركبـة متبادلــة مســننة أو منشــاریة . متــر 16-12ســنوات واعلــى ارتفـاع یصــله  5-4خـالل 

تترتــب االزهــار . ســم عــرض 4-1ســم طــول و  8-2ذات لــون اخضــر داكــن، یتــراوح طولهــا مــن 

وتكــون ذات لــون ارجـواني ورائحــة عطــرة وعبیـر فــواح، تحمــل . بشـكل عناقیــد تنشـأ مــن ابــط الورقـة

ســـم وتكـــون  1.5-1ویق وتكـــون ذات لـــون اخضـــر مصـــفر كرویـــة الشـــكل قطرهـــا الثمـــار علـــى ســـ

ـــــها  ــــ ــــ ــــ ـــــد تیبسـ ــــ ــــ ــــد عنـــــ ــــ ــــ ـــــ ـــفر وتتجعـ ـــــ ــــ ــــ ــث ان تصــ ــــ ـــــ ــــ ــــا تلبـــ ــــ ــــ ــــ ــاء، ومــ ــــ ـــــ ــــ ــــون ملســـ ـــــ ــــ ــــ ــراء اللـ ــــ ــــ ـــــ   خضـــ

(Hare et al., 1997) .  

 Ahmed and Grainge, 1986 ; Valladares)وللسبحبح صلة قریبة جدًا من النیم 

et al., 1997)  حظیـت بهـا شـجرة النـیم بسـبب سـمیة أوراقهـا ولكنه لم یحض بالعنایـة نفسـها التـي

  . (Hare, 1998)وثمارها لإلنسان وألحیاء عدیدة أخرى 

تحوي شجرة السبحبح العدید من المواد الكیمیائیـة الفعالـة حیاتیـًا ممـا یجعلـه مصـدرًا واعـدًا 

  . (Sclar, 1995 ; Schumtterer, 1981)للمبیدات الطبیعیة 
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ـــراوي  ـــر الـــــ ــــ ـــــد ذكـ ــا) 1966(فقـــ ــــ ـــــد ان لحــ ـــوي القلویـــ ــــ ــــبحبح تحـ ـــــار الســــ  Tazatineء وثمـــ

)C18H22Na5 ( ــــذي ــــة للتغــــ ـــــة مانعــــ ـــ ـــــا فاعلی ـــــواد لهـــ ـــدة مـــ ــــ ـــوي عـ ــــ ـــبحبح تحـ ــــ ــــار السـ ـــــا ان ثمــــ   كمـــ

(Lavie et al., 1967).  

ــد  ــــ ــــ ــــد وجــــ ــــ ــــ    ; (Morgan and Thornton, 1973وقـ

Butterworth and Morgan, 1968  (ــبحبح وذكـــر . مـــادة االزادراختـــین فـــي ثمـــار السـ

Chakravarty(1976)  ان مــادةBakayanin  الموجــود فــي ثمــار الســبحبح هــي المســؤولة عــن
ـــ ( Sendaninكمــا عزلــت مــادة . الطعــم المــر مــن لحــاء الســبحبح ) Limonoidمــن مجموعــة ال

(Ochi and Kotsuki, 1976) . كـذلك عــزل مـن أشـجار الســبحبح الیوغسـالفي خمسـة أنــواع

 ; Ohchinolid A, B  ; Nimbolidin A, Bهــي  Limonoidجدیــدة مــن مركبــات 

Nimbolinin B (Kraus et al., 1980) .  

 Tetranortriterpenoid  :Meliatoxinوعزلـت مـن الثمـار أربعـة أنـواع جدیـدة مـن 

A1, A2, B1, B2  مـن الثمــار(Oelrichs et al., 1983) . وعــزل مــن قلــف الجــذور مــادة  

 Azedarachol (Nakatani et al., 1985) ت االتیـة مـن ثمـار علیـق ، كـذلك عزلـت المركبـا

  : (Kraus et al., 1986)الصین 
1 .Salannols 15, 16  وSalannins 13, 14  

2 .1-cinnamoyl-3- feruloyl - 11hydray 22   

3   .1-cinnamoyl -3- feruloyl -11 –hydroxy meliacarpinin   

4  .1-tigtoyl-11-methoxy-20- acetyl melia carpinin 28   

5 .23- dihydroxy- 23B- methoxy meliacarpin27   

 ; Trichilnin D ; Spirosendanفقـد عزلـوا المـواد  Nakatani et al. (1999)أمـا 
Trichilnin E ; 1-Deacetyl nimbalinin A ; Nimbolinin B ;   

1- Deacetylnimbolinin B  ــــوع ــــار النـ ـــن ثمـ ـــوع  M. azadarachمــ ــار النــ   وثمـــ

M. toosendan .  
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ـــر  ـــوعین  Shin-foon (1990)كمــــا ذكــ   و   Melia azedarachاحتـــــواء النــ

Melia toosendan   علـى كمیـة كبیـرة مـن مـادةToosendanin  . والــToosendanin  فهـو

  . (Cespedes et al., 2001)مبید حشري تجاري استخلص من السبحبح 

  

  تأثیرات مستخلصات نبات السبحبح في الحشرات . 6. 2. 1
األجزاء النباتیة المختلفة ألشجار السبحبح إلـى تـأثیرات متباینـة أدى استخدام مستخلصات 

  . وواسعة في العدید من أنواع اآلفات الحشریة، ویمكن تأشیر أهم هذه التأثیرات

   

   Repellant effectالتأثیر الطارد : أوال
بسـبب  .Ephestia spیتضح تأثیر الطرد في عدم اصابة مزارع الكاكاو في غانا بحشرة 

  . (Chakravarty, 1976)أشجار السبحبح فیها  وجود

ــن  ــة یمنــــع مــ ــذلك تمــــت مالحظـــة ان خلــــط أوراق نبـــات الســــبحبح مـــع الحبــــوب المخزونـ كـ

ــل بطـــرد الحشــــرات  ــات الفــــراش كفیـ ــع هـــذه األوراق بـــین طیـ إصـــابتها باالفـــات الحشـــریة، وان وضــ

ــث  ـــ ــــل والبراغی ـــــل القمـ ــدوا . (Yang and Tang, 1988)الماصـــــة للـــــدم مث   كمـــــا وجـــ

Valladares et al., (1999)  جــدوى اســتخدام مســتخلص ثمــار أوراق الســبحبح ضــد بــیض

  .Triatoma infestansوحوریات 

تـأثیر زیــت بـذور الســبحبح فـي طــرد حلـم البرتقــال  األحمــر  Shin-foon (1986)درس 

Panony chuscitr  . جــدوى اســتخدام مســتخلص نبــاتي ) 1999(كمــا بــین الربیعــي وآخــرون

ـــــبحبح وا ــــ ــــ ــــ ـــــیات الســ ــــ ــــ ـــــ ـــار أوراق الحمضـ ــــ ــــ ـــــ ــرة حفـــ ـــــ ــــ ــــ ــابة بحشــــ ــــ ــــ ـــــ ـــل اإلصــــ ــــ ــــ ــــ ـــي تقلیــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــیم فـــ ـــــ ــــ   لنـــــ

 Phyllocnistis citrella Stainton . كما وجدBreithoupt and Schmutterer (1996) 

ان استعمال المستخلص المائي لبذور النـیم أعطـى سـیطرة علـى یرقـات حفـار سـاق الـذرة االسـیویة 

Ostrinia furnacalis Guenee . كمــا أشــار(Coudriet et al., 1985)  إلــى إمكانیــة

  . .Bemisia tabaci Gennالمستخلص المائي لبذور النیم في طرد بالغات الذبابة البیضاء 
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   Antifeeding effectالتأثیر المانع للتغذي : ثانیا 
ان الیة التأثیر المانع للتغذي لمستخلصات النـیم فـي بعـض الحشـرات نباتیـة التغذیـة یتـاتى 

عن العمل وبذلك فان الحشرة ال تتمكن مـن  Chemoreceptorت الكیمیائیة من توقف المستقبال

ــــذي ــــ ــــ ـــــي للتغـ ــــ ــــع األولــــ ــــ ــــه المنـــــ ــــ ــــ ـــــق علیـ ــــ ــــا أطلــــ ــــ ــــ ــذا مـ ــــ ـــــ ــذاء وهــ ــــ ـــــ ـــــة الغــ ـــــ ـــى نوعیـــ ــــ ــــ ــ ــــرف عل ـــــ   التعــــ

 Primary antifeedant  أو قـد تكــون آلیـة المنـع عـن طریـق خفــض حركـة البلعـوم ممـا یمنــع ،

عن تناول الطعـام بعـد مـدة قصـیرة وهـذا مـا  استمرار تدفق الغذاء إلى المعدة وبذلك تتوقف الحشرة

  . Secondary antifeedant (Schmutterer, 1990)یطلق علیه المنع الثانوي 

كمـا وجــد تفاوتــًا فــي التــأثیر المــانع للتغــذي لمركــب االزادراختــین بــین األنــواع المختلفــة مــن 

اكثـر لمنـع التغذیـة  الحشرات حیث أظهرت أنواع رتبة حرشفیة األجنحـة وغمدیـة األجنحـة حساسـیة

  .(Mordue and Blackwell, 1993)مقارنًة مع نصفیة األجنحة ومتشابهة األجنحة 

مـن جهـة أخـرى اظهـر االزدراختـین المعـزول مـن ثمـار السـبحبح وبـذور النـیم كفـاءة عالیــة 

ــــحراوي  ــــ ــــ ــــ ــراد الصـ ــــ ــــ ـــــ ــذي الجـــ ــــ ـــــ ــــ ـــــیط تغــ ـــــ ــــ ــــــي تثبــــ ــــ ـــــ    Schistocerca gregariaفــ

 (Morgan and Thornton, 1973 ; Morgan, 1981) . كـذلك وجـد ان المسـتخلص الخـام

قد اظهر فاعلیة واضـحة فـي منـع  Meliantriolلمختلف أجزاء نبات السبحبح الحاوي على مادة 

  .(Lavie et al., 1967)تغذي الجراد الصحراوي تحت ظروف المختبر المسیطر علیها 

لسـبحبح فاعلیـة فـي كما أظهرت العدیـد مـن المـواد الكیمیائیـة األخـرى المعزولـة مـن ثمـار ا

ـــــیكیة  ـــولیا المكســ ـــاء الفاصــــ ــــذي خنفســــ ــیص تغـــ    .Epilachna varivestis Mulsتقلـــــ

(Kraus et al., 1980; Kraus et al., 1986) .  

فاعلیة المستخلص المائي للسبحبح في منع تغذي الذبابـة  De et al. (1997)كما اثبت 

  .وزائیك الذهبي للفاصولیا، وبالتالي تقلیص اإلصابة بفایروس المB. tabaciالبیضاء 

ــرون  ـــدمیر وآخـ ــذلك أشـــار ال ـــبط للتغـــذي للمســـتخلص الزیتـــي ) 2000(كـ إلـــى التـــأثیر المث

  ..Sitona crinitus Hوالمائي لثمار السبحبح على الحشرات الكاملة لسوسة ورق العدس 
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المعزولـة مـن لحـاء جـذور السـبحبح لهـا  Azedaracholمن جهة أخرى وجد ان مـادة الــ 

  .(Nakatani et al., 1985)مانع للتغذي ضد اآلفات الحشریة في الیابان تأثیر 

  
   Effect on Growth regulationsالتأثیر على منظمات النمو : ثالثاً 

ان تـأثیرات المـواد الكیمیائیـة الفعالـة خاصـة مـادة االزادراختـین علـى منظمـات النمـو یمكــن 

میــة الجرعــة حیــث یظهــر تــأثیر االزادراختــین ان تتضــمن مختلــف أنــواع التشــوهات اعتمــادًا علــى ك

على النظام الهرموني وخاصـة علـى هرمـون االنسـالخ مانعـًا بـذلك االنسـالخ كمـا یمكـن ان یسـبب 

ـــــدور ــــ ــــ ــــ ــدة ال ــــ ــــ ــــ ــة  مـــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــــى إطال ــــ ــــ ـــــ ـــؤدي إل ــــ ــــ ــــ ــ ــد ی ــــ ـــــ ــــ ــ ـــــالخ وق ــــ ــــ ـــــاء االنســــ ـــــ ــــ ــــل وأثنـــ ــــ ــــ ــــ ـــــوت قبـ ـــــ ــــ   المـــ

(Mordue and Blackwell, 1993).  

سـیتوني لبـذور السـبحبح أدى ان المسـتخلص اال Al-Sharook et al. (1991)فقد وجد 

  . Culex pipiensإلى حدوث الموت وظهور تشوهات على یرقات وبالغات بعوض 

الفاعلیــة المانعــة لالنســالخ للمســتخلص الكحــولي  Cabral et al. (1996)كمــا وجــد 

ـــذور الســــبحبح ضـــد الطــــور الحــــوري الرابـــع للحشــــرة  ــرض  Rhodnius prolixusلب الناقلــــة لمــ

Chagas disease .  

لثمــار الســبحبح لــه تــأثیر فــي الســیطرة علــى ) المیثــانولي(كــذلك فــان المســتخلص الكحــولي 

  . (Schmidt et al., 1998)نظام اإلفراز الداخلي العصبي في الحشرات القارضة 

مـــن المســـتخلص المـــائي لبـــذور النـــیم % 2.0و  0.2كمـــا ان األوراق النباتیـــة المعاملـــة بــــ 

لذبابــة البیضــاء وزیــادة مــدة الطــور وفشــل الیرقــات فــي اكمــال أظهــرت انخفاضــًا فــي فقــس البــیض ل

  .(Coudriet et al., 1985)االنسالخ 

  

  التأثیر السام والتبدالت في االنتظام الحیاتي : رابعًا 
Toxic effect and changes in biological fitness  

زیـادة نسـبة و  (Wilps, 1989)یتضمن التبـدل فـي المالءمـة الحیاتیـة تقصـیر مـدة الحیـاة 

وفقـدان القابلیــة علـى الطیــران وخفـض نســبة امتصـاص المــواد  (Dorn et al., 1987)الهـالك 
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الغذائیــة وخفــض المناعــة وابطــال عمــل االنزیمــات، وتقــل المالءمــة الحیاتیــة لكثیــر مــن الحشــرات 

  .فعلیـــًا حتـــى فـــي التراكیـــز والجـــرع التـــي تكـــون ادنـــى مـــن تلـــك التـــي تتـــداخل مـــع عملیـــة االنســـالخ

(Naqvi, 1987) . فقــد أشــارTeotia and Tewari (1977)  إلــى ان مســتخلص االیثــر

البترولي لثمار السـبحبح اقـوى مـن مسـتخلص االیثـر فـي أحـداث نسـبة قتـل عالیـة فـي بالغـات عثـة 

كما اختبر مستخلص االیثر البترولي لثمار السبحبح .  .Sitotroga cerealella Olivالحبوب 

ـــــات  ــــ ــــذور أوراق نبــ ـــــ ــرة  Argimone maxicanaوبـ ــــ ــــد حشـــــ ــــ ـــل ضـــ ــــ ـــة القتــــ ــــ ــــي قابلیـــ ــــ   فـــ
Bagrada cruciferarum Kirk  التـــي تهــاجم الشــلغم تحــت ظـــروف المختبــر والحقــل وقـــد

ـــذور واوراق  ــــ ــــ ــــن بـ ــــ ــــر مــــ ــــ ــــ ـــاءة اكب ـــــ ــــ ـــــبحبح كف ــــ ـــــار الســـ ــــ ــرت ثمـــ ــــ ــــ   A. maxicanaأظهــ

(Pandey et al., 1981) . كذلك اختبـرت فاعلیـة المستخلصـات الزیتیـة والمائیـة لثمـار السـبحبح

ـــــدوباس و  ـــــ ــــ ــــرة الـــ ــــ ــــ ــــ ـــات حشـ ـــــ ــــ ــــ ــات وبالغـ ــــ ــــ ــــ ـــل لحوریـــ ــــ ـــــ ـــــداث القتـــــ ــــ ــــ ــي أحــــ ــــ ـــــ ــــ ـــًا فــ ــــ ــــ ــــ ـــیم مختبریــ ــــ ـــ ـــــ   النــ

جـــدوى اســـتخدام مســـحوق ) 1999(كمـــا أوضـــح الربیعـــي وآخـــرون ). 2000الربیعـــي وآخـــرون، (

ـــز  ــــبحبح بتركیـــ ــــاتي النــــــیم والســ ــــذور لنبــ ــم 25البـ ــــار أوراق الحمضــــــیات /غــــ ــات حفــ ــر علــــــى یرقــــ   لتــــ

Phyllocnistis citrella .األیثــــر (تخلصــــات المائیــــة والعضــــویة كــــذلك درســــت فاعلیــــة المس

لثمار السبحبح والنیم في قتل بیـوض واطـوار الیرقـة والعـذراء وبالغـات بعـوض ) البترولي والكحولي
 ). 2001مهدي ، ( Anopheles pulcharrhimus Theobaldاالنوفلس 
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  المواد وطرائق العمل . 2
  جمع العینات النباتیة . 1. 2

ــبحبح جمعـــت الثمـــار الن ــي تـــم  .Melia azedarach Lاضـــجة ألشـــجار السـ ، والتـ

تشخیصـها مــن قبــل المعشــب الــوطني العراقــي فــي أبــى غریــب مــن أشــجار ذات مواقــع مختلفــة مــن 

  .2000محافظة بغداد خالل عام 

ــبیة  ــن بقایــــا األغصــــان ووضــــعت فــــي صــــنادیق خشــ ــة ومــ ــ   تــــم تنظیــــف الثمــــار مــــن األترب

لغــرض تجفیفهــا فــي الحقــل حیــث كانــت درجــة الحــرارة فــي مكــان دافــئ ومظلــل ) ســم 20×  40(

مــع مالحظــة تقلیبهــا % 50 – 38والرطوبــة النســبیة تراوحــت مــن  م 23.3 – 19.5تتــراوح مــن 

ــن ــــ ــــیبها العفـ ــى ال یصـــ ــتمرار حتـــــ ــــة . باســـــ ـــ ـــة كهربائی ـــــا بمطحنــــ ـــــم طحنهــ ــ ـــــار ت ــت الثمــ ـــــد ان جفـــــ   بعــ

(50-60 mesh)  مغطـاة بقطـع قمــاش لتــر  1ووضـع المسـحوق فـي قنــاني زجاجیـة نظیفـة بحجـم

  . لحین استخدامها م 4وحفظت في الثالجة بدرجة 

  
  تحضیر المستخلصات النباتیة الخام لثمار السبحبح. 2. 2

نفـــذت كافـــة عملیـــات اســـتخالص المـــواد الخـــام ومجـــامیع المركبـــات الكیمیائیـــة التـــي ســـترد 

ایولوجیـــة فـــي منظمـــة دائـــرة البحـــوث الزراعیـــة والب/ تفصـــیالتها أدنـــاه فـــي مختبـــرات قســـم الحشـــرات

  .الطاقة الذریة العراقیة
  

  المستخلص المائي . 1. 2. 2
لثمار السبحبح حسب طریقة الدمیر وآخرین ) stockاألساس (حضر المستخلص المائي 

مــل مــن مــاء الحنفیــة فــي  1000غــم مــن المســحوق النــاعم للثمــار فــي  300وذلــك بنقــع ) 2000(

ــعة  ــــ ـــــ ــاجي ســــ ــــ ــــ ـــاء زجـــــ ــــ ـــــ ــت 2000وعــ ــــ ــــ ــــه باســـــ ــــ ـــــ ـــم خلطــ ــــ ــــ ــل، ثــــ ــــ ــــ ــــــي مـــــ ــــ ــالط مغناطیســـــ ــــ ــــ   خدام خـــــ

ســاعة ثــم  24لمــدة ســاعتین، بعــدها تــرك الخلــیط لمــدة ) اإلنكلیزیــة Stuart Scientificشــركة (

ــوائي  ــغ الهـــــ ـــــاز التفریـــــ ـــــاطة جهــ ــــاتج بوســ ـــائل النـــ ــــل الســــ ـــیح  vacuumفصـــ ــتخدام ورق الترشــــ باســـــ
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Wattman No. 576  . وضع النموذج في قنینة معلمة ومعقمة ومحكمة الغلـق حتـى ال یصـاب

  .لحین االستخدام) م 4(عفان وحفظ في الثالجة باال

  
  المستخلصات العضویة . 2. 2. 2

ــــة  ـــــ ـــت طریقـــ ــــ ــــ ــبحبح اتبعـ ـــــ ــــ ـــار السـ ــــ ــــ ــــــویة لثمـ ــــ ـــــات العضــ ــــ ـــــى المستخلصـــ ــــ ــول علـــ ـــــ ــــ   للحصـ

(Valladares et al.,1997 ; Yamasaki et al., 1986) حیـث تـم اسـتخالص الزیـت اوًال ،

وتبعــه اســتعمال ) non polar solventعــدیم القطبیــة ( Hexaneباســتعمال مــذیب الهكســان  

  . polar solventعالي القطبیة  Methanolمذیب المیثانول 

  
  المستخلص الهكساني . 1. 2. 2. 2

بجهــاز   Thimbleغــم مــن مســحوق ثمــار الســبحبح فــي األنبوبــة الخاصــة  300وضــع 

، أمـا فـي  ,Elctromantle Muوالمجهـز مـن قبـل شـركة  Soxhlet Extractorاالسـتخالص 

والمجهـز مـن قبـل % 99لتـر مـن مـذیب الهكسـان بنقـاوة  1.5الـدورق الخـاص بالمـذیب فقـد وضـع 

، بهـــدف اســـتخالص الزیـــت، بعـــدها تـــم تشـــغیل الجهـــاز لمـــدة ثمـــاني  Fluka chemikaشـــركة 

، ثــم رفــع النمــوذج وازیــل المــذیب مــن المســتخلص باســتخدام جهــاز م 60ســاعات وبدرجــة حــرارة 

 Tokyoالمجهــز مــن قبــل شــركة  rotary vacuum evaporatorالتبخیــر الفراغــي الــدوار 

Aikakikai Co. Ltd.  م 60وبدرجة حرارة . غـم مـن  300/غـم 20.4وزن الزیت الناتج وكان

  . مستخلص مسحوق الثمار وحفظ كمحلول أساسي في قنینة معقمة ومعلمة لحین االستخدام

  

  مستخلص الكحول المثیلي . 2. 2. 2. 2

 deoiledمســحوق ثمــار أشــجار الســبحبح المســحوب منهــا الزیــت غــم مــن  300وضــع 

marc  فـي األنبوبـة الخاصـة . 1.2.2.2كما في الخطـوة السـابقةThimble  بجهـاز االسـتخالص

Soxhlet Extractor من مذیب المیثـانول لتـر  1.5، أما في الدورق الخاص بالمذیب فقد وضع

خالص المــواد التربینیــة وشــغل الجهــاز بهــدف اســت BDHالمجهــز مــن قبــل شــركة % 99.8بنقــاوة 
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ــة المــذیب  م 60مــدة ثمــاني ســاعات بدرجــة حــرارة  بعــدها رفــع النمــوذج وجفــف المســتخلص إلزال

. م 60وبدرجة حرارة  rotary  vacuum evaporatorباستخدام جهاز التبخیر الفراغي الدوار 

الثمـار وحفـظ فـي  غـم مـن مسـتخلص مسـحوق 300/غـم 102.6ثم وزن المستخلص الناتج وكـان 

  .الثالجة كمحلول أساس لحین االستخدام

  مزیج المستخلصین الهكساني والكحولي . 3. 2. 2. 2

حجمـًا حسـب ) 1:1(تم تحضیر مزیج من مستخلص الهكسان ومستخلص الكحول بنسبة 

ــاس وحفــــظ فــــي الثالجــــة  Ramin et al., 1993طریقــــة    وعــــّد هــــذا المــــزیج كمحلــــول أســ

  . لمة ومعقمة لحین االستخدامفي قنینة مع) م 4(

  المبیدات المصنعة . 3. 2
المجهــز مــن  Superneemicولغــرض المقارنــة تــم اســتعمال تراكیــز مختلفــة مــن مبیــد الـــ 

جـزء بـالملیون  1500الهندیـة الـذي یحـوي مـادة االزادراختـین كمـادة فعالـة بتركیـز  Rajivinشركة 

واالزداراختــین مــن المركبــات التربینیــة .  A. indicaوالمستخلصــة اصــالً مــن بــذور أشــجار النــیم 

  :وتركیبه الكیمیائي هو 

  

  

  

  

  

  

  
 

  

Azadirachtin  
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 Mitsuiالمجهز من قبل شركة  Trebon 20 ECكما استخدم أیضًا ألغراض المقارنة مبید 

toatsu Chemical, Inc  الیابانیة، واسمه الشائعEtofenprox  2والذي یتألف من المادة الفعالة-

(4-ethoxyphenyl)-2-methylpropyl 3-phenoxy benzyl ether 20% 

  من قبل الشركة، والموضح تركیبه الكیمیائي أدناه) لتر/مل 1.5(وبالتركیز الموصى به 

  

  

  

  

  
Etofenprox 

دراســـــــــــة تـــــــــــأثیر المســـــــــــتخلص المـــــــــــائي والمستخلصـــــــــــات . 4. 2
العضــــــویة لثمــــــار الســــــبحبح والمبیــــــدات المصــــــنعة فــــــي بقــــــاء 

ــــــاس  ــــــین الربیعــــــي والخریفــــــي تحــــــت حشــــــرة دوب ــــــل للجیل النخی
  . الظروف الحقلیة

  التأثیر في فقس البیض. 1. 4. 2
مــن المســتخلص المــائي لثمــار الســبحبح كمــا % 40و  25و  15و  5حضــرت التراكیــز 

ــز  ــرت التراكیـــ ــاني والمســـــتخلص الكحـــــولي % 25و  15و  5حضـــ ــــتخلص الهكســـ ـــل مـــــن المسـ لكــ
ـــل  ـــیة لكــــ ــــل األساســــ ـــ ــن المحالی ــــ ــا مـ ــــ ــادة ومزیجهمـ ــافة مـــــ ــــ ـــــع إضـ ـــــا مــ ـــدار  Tween-20منهمــ ــــ   بمق

أمـا السـیطرة . مل كمادة مساعدة لالستحالب لكل من المستخلصات العضویة فقط 100/مل 0.4
  . Tween-20مل ماء من مادة  100/مل 0.4فاحتوت على 

من المستحضر التجاري % 2و  1.5و  1و  0.5وألغراض المقارنة تم تحضیر التراكیز 
Superneemic  لتر من المبید التجاري /مل 1.5كیز والترTrebon .  

وألجــل معرفــة تــأثیر تراكیــز المســتخلص المــائي والمستخلصــات العضــویة لثمــار الســبحبح 
ــًا فــي بــیض الــدوباس، فقــد تــم رش مجــامیع مــن بــیض الــدوباس  والمبیــدات المصــنعة المــذكورة آنف

مـن قبـل إنـاث الجیـل الربیعـي یومـًا تقریبـًا مـن وضـعها  35الموضوعة طبیعیًا على الخوص بعمر 
ـــــم  ـــة حجـــــ ـــــ ــــة یدویـ ـــــاطة مرشـــــ ــتخدمة بوســــ ــــ ــــدات المســــ ــــ ــــات والمبیـ ــــ ــــز المستخلصـ ــــ ــــدوباس بتراكیـ ـــــ   لل
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ســم عــن الخــوص وبمــا یضــمن تغطیــة مناســبة لطــول الخــوص مــن الجهــة  10وبمســافة ) لتــر 1(
حجـز الخـوص المعامـل بوسـاطة أنابیـب عملـت لهـذا . العلویة مع ضمان عـدم تكـون قطـرات زائـدة

تــم تثقیبهــا ) ســم 4ســم وقطــر  30(تتكــون مــن رقــائق بالســتیكیة شــفافة طــول ) 1شــكل (الغــرض 
ســم مغلفــة بقطعــة مــن  1ســم وعــرض  15لغــرض التهویــة فضــالً عــن وجــود فتحــة مســتطیلة طــول 

مشبك بالستیكي ذي فتحات صغیرة جدًا ال تسمح بخروج الحوریات الفاقسة مـن البـیض، علمـًا ان 
التـول، أمـا النهایـة األخــرى فقـد ثبتـت فـي قاعــدة الخوصـة بعـد تغلیفهــا نهایتهـا الحـرة غلفـت بقمــاش 

كــررت التجربــة خمــس مــرات لكــل معاملــة ولكــل تركیــز، وتمــت . بقطعــة إســفنجیة بوســاطة دبــوس
مراقبة البیض منذ األسبوع األول من شهر آب ولغایة األسبوع األول من شهر تشرین األول وذلك 

-31.5حیث كانت درجة الحـرارة تتـراوح مـن . اقس وغیر الفاقسلمراقبة وتسجیل أعداد البیض الف
  % . 62-41في حین كانت الرطوبة تتراوح من  م 39.5

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .األنابیب البالستیكیة الحاجزة . 1شكل 
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  التأثیر في األطوار الحوریة . 2. 4. 2
ـــز  ـــ% 35و  30و  25و  20و  15و  10و  5تــــم تحضــــیر التراكیـ ــتخلص المـ ائي للمســ

ـــز  ــــ ـــــرت التراكی ــذلك حضــ ــــ ـــاني % 25و  20و  15و  10و  5كـ ــتخلص الهكســـــ ــــ ـــــن المسـ ـــــل مــ لكــ

أمـا . 1.4.2كما في الفقرة السابقة  Tween-20والمستخلص الكحولي ومزیجهما مع إضافة مادة 

، %3و  2و  1.5و  1و  0.5فقـد حضـرت منـه التراكیــز  Superneemicالمستحضـر التجـاري 

  .وذلك لغرض المقارنة Trebonمن مبید ) لتر/مل 1.5(كما حضر التركیز الموصى به 

ـــات العضــــویة  ـــتخلص المــــائي والمستخلصـ ــــل المباشــــر لتراكیــــز المسـ ــأثیر القات لمعرفــــة التــ

والمبیــدات المصــنعة المــذكورة أعــاله فــي الــدور الحــوري لحشــرة دوبــاس النخیــل حیــث كانــت درجــة 

-36و  م 33.25-23.5و % 66-45فــي حــین كانــت الرطوبــة مــن  م 32.5-23.5الحــرارة 

خالل الجیلین الربیعي والخریفي على التوالي، جمعت حوریات كل جیـل مـن فسـائل النخیـل % 66

بوساطة مصائد الشفط الهوائیة التـي صـنعت لهـذا الغـرض والتـي تتـألف مـن أنبوبـة زجاجیـة بطـول 

ــوي األولــــى علــــى أنبو  2ســــم وقطــــر  10 ــه فتحتــــان، تحتــ ــة علــــى غطــــاء بالســــتیكي لــ ــم حاویــ بــــة ســ

ملـم، ثبتـت فـي الفتحـة  4سم والصـغیر  1سم وقطرها الكبیر  4بالستیكیة مخروطیة الشكل بطول 

ســم، غطــي الطــرف الــداخلي بقمــاش مــن التــول  0.5ســم وقطــر  50الثانیــة أنبوبــة مطاطیــة بطــول 

أدخلـــت حوریــات كـــل طــور مـــن األطــوار الخمســـة منفــردًا مـــن الفتحــة فـــي . لمنــع خـــروج الحشــرات

لألنابیب البالسـتیكیة الحاویـة علـى قمـاش التـول فـي بدایـة كـل معاملـة وتركـت تسـتقر  النهایة الحرة

علــى الخــوص داخــل األنابیــب البالســتیكیة الحــاجزة بعــدها رشــت الحوریــات بتراكیــز المستخلصــات 

ســم وبمعــدل رشــة واحــدة  15وبمســافة ) لتــر 1(والمبیــدات المســتخدمة بوســاطة مرشــة یدویــة حجــم 

كـررت . لخوصة وعـن طریـق الفتحـة الشـقیة لألنابیـب البالسـتیكیة الحـاجزةلكل سطح من سطحي ا

حوریــات فــي كــل مكــرر لكــل معاملــة ولكــل  10التجربــة ثــالث مــرات وخــالل جیلــي الحشــرة بواقــع 

 72و  48و  24تم حساب أعداد الحوریات المیتـة بعـد . تركیز فضًال عن ثالثة مكررات للسیطرة

  . ساعة من المعاملة

نمــو وتطــور حوریــات الطــور الخــامس التــي بقیــت حیــة بعــد المعاملــة لمعرفــة  تمــت متابعــة

ـــق لمتبقیـــــات المستخلصـــــات بـــــالتركیز  ـــأثیر الالحــ ــاني % 20التــ ـــائي والهكســـ ــتخلص المــ ـــن المســـ مــ
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كـررت التجربـة ثـالث مـرات لكـل . Superneemicلمبید % 2والكحولي فضالً عن تأثیر التركیز 

تــم حســاب أعــداد البالغــات المتطــورة مــن هــذه الحوریــات  .حوریــات لكــل مكــرر 10معاملــة وبواقــع 

  . المعاملة كما تم تسجیل أعداد البیض الموضوع من قبل اإلناث وأعداد الفاقس منه

، تـم  لتحدید التأثیر المتبقي القاتل لتراكیز المستخلصـات والمبیـدات المصـنعة المـذكورة آنفـًا

دة لكـل سـطح مـن سـطحي الخوصـة بعـدها رش الخوص بوساطة المرشة الیدویة وبمعدل رشة واح

ثبتت األنابیب البالستكیة الحاجزة وتم إدخـال حوریـات كـل طـور مـن األطـوار الخمسـة علـى انفـراد 
كـررت التجربــة خـالل جیلــي الحشـرة ثــالث مـرات لكــل معاملـة ولكــل . ســاعة مـن المعاملــة 24بعـد 

 24مراقبـة الحوریـات بعـد تمـت . حوریات 10تركیز ولكل طور حوري مع احتواء كل مكرر على 

  .ساعة من ادخالها على الخوص المعامل

  

  التأثیر في البالغات . 3. 4. 2
ـــــرة  ــي الفقــ ــــ ـــیرها ف ـــــم تحضـــ ــــي تــ ـــها التــ ــــز نفســــ ــتخدمت التراكیــ ـــواع . 2.4.2اســــ ـــــة أنــــ ، لكافـ

المستخلصات والمبیدات المصنعة لدراسـة التـأثیر المباشـر فـي بالغـات الـدوباس حیـث كانـت درجـة 

والرطوبــة  م 21-8و مــن % 60-26أمــا الرطوبــة فتراوحــت بــین  م 35-27مــن  الحــرارة تــراوح

ــال إنـــاث وذكـــور . خـــالل جیلـــي الحشـــرة الربیعـــي والخریفـــي علـــى التـــوالي% 68-47مـــن  تـــم إدخـ

الــدوباس التــي جمعــت بوســاطة مصــائد الشــفط الهوائیــة إلــى داخــل األنابیــب البالســتیكیة الحــاجزة، 

شــرات بتراكیـــز المستخلصـــات والمبیــدات المصـــنعة بوســـاطة بعــدها رش الخـــوص بمــا علیـــه مـــن ح

. ســم وعـن طریــق الفتحـة الشـقیة لتالفــي هـروب البالغــات 15وبمسـافة ) لتـر 1(مرشـة یدویـة حجــم 

كررت كل تجربة خالل جیلي الحشرة ثالث مرات لكل معاملة ولكل تركیز من التراكیز المسـتعملة 

الغـات لكـل مكـرر، حسـبت أعـداد البالغـات المیتـة ب 10فضالً عـن ثـالث مكـررات للسـیطرة وبواقـع 

  . ساعة 72و  48و  24والحیة بعد 

كــذلك درس تــأثیر متبقیــات المستخلصــات والمبیــدات المصــنعة وبــالتراكیز نفســها المــذكورة 

سابقًا في البالغات حیث رش الخوص مسبقًا بمعـدل رشـة واحـدة لكـل سـطح مـن سـطحي الخوصـة 

 24تــم بعــدها تثبیــت األنابیــب علــى الخــوص المعامــل  وبعــد ) تــرل 1(بوســاطة مرشــة یدویــة حجــم 
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كررت التجربة خـالل جیلـي الحشـرة ثـالث مـرات لكـل معاملـة ولكـل تركیـز . ساعة أدخلت البالغات

ســجلت أعـداد البالغــات المیتــة . حشـرات فــي كـل مكــرر فضــًال عـن معاملــة السـیطرة 10مـع وجــود 

  . لساعة من اإلدخا 72و  48و  24والحیة بعد 

  
ـــــأثیر فـــــــي ســـــــكان األطـــــــوار الحوریـــــــة المختلفـــــــة علـــــــى فســـــــائل . 4. 4. 2 التــ

  النخیل
للمستحضـر التجــاري % 3لجمیــع أنـواع المستخلصـات مــع التركیـز % 25حضـر التركیـز 

Superneemic  لتر لمبید /مل 1.5والتركیزTrebon  بهدف تحدید تأثیرها المباشر في األطوار

المتواجدة طبیعیًا على سعف النخیل خالل شـهر تشـرین األول، الحوریة المختلفة بصورة مجتمعة و 

ســنوات، بعــد ان احصــي  5تــم الــرش الحقلــي المباشــر لــثالث ســعفات مــن كــل فســیلة نخــل بعمــر 

كــررت هـذه التجربــة علـى ثــالث . أعـداد الحوریــات المتواجـدة علــى كـل ســعفة مـن الســعف المعامـل

 6و  4و  2علـى الخـوص بعـد ) الحیـة(واجـدة نخالت لكـل معاملـة، وحسـبت أعـداد الحوریـات المت

  %. 68-47والرطوبة من  م 26-21أیام حیث كانت درجة الحرارة من  7و 

  

ـــــــــــار . 5. 2 ـــــــــــات المستخلصـــــــــــات العضـــــــــــویة لثم تحضـــــــــــیر تولیف

  السبحبح
غــم مــن مســتخلص الهكســاني أو مســتخلص الكحــولي أو  25جــرت عملیــة التولیــف بمــزج 

ــزیج المستحصـــــل علیـــــه ك ـــرات المســـــتخلص المـــ ــا ورد فـــــي الفقــ ــادتي  3و  2و  1.2.2.2مـــ مـــــع مـــ

ـــي تـــم الحصـــول علیهمـــا مـــن شـــركة طـــارق  (Xn10)و  (Xn6)االســـتحالب  ــزایلین الت ومـــذیب الـ

  . العامة والمستخدمة في تولیف مركب قابل لالستحالب من المبیدات الكیمیائیة المصنعة
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ـــــة تـــــــــــأثیر تولیفـــــــــــات المستخلصـــــــــــات العضـــــــــــویة لثمـــــــــــار . 1. 5. 2 دراســــــ
حبح فــــــي حوریــــــات وبالغـــــــات الجیــــــل الربیعــــــي لحشــــــرة دوبـــــــاس الســــــب
  . النخیل

من كل من تولیفة مستخلص الهكساني وتولیفة مستخلص الكحـولي % 40حضر التركیز 

ـــي الفقــــرة  ــــة المســــتخلص المــــزیج المــــذكورة فـ ـــوي تركیــــز . 5.2وتولیف ــواد % 10والتــــي تحـ ـــن المــ مـ
. یــات الطـــور الرابــع وبالغــات الـــدوباسالمستخلصــة الخــام بهـــدف معرفــة تــأثیر التولیفـــات فــي حور 

حیـث أدخلـت حوریـات الجیـل الربیعـي للـدوباس مــن فتحـة النهایـة الحـرة الحاویـة علـى قمـاش التــول 

حیــث  2.4.2لألنابیــب البالســتیكیة الحــاجزة نفــذت التجــارب باتبــاع الخطــوات المــذكورة فــي الفقــرة 

، كــررت % 40-28تراوحــت مــن والرطوبــة  م 33.75-28.25كانــت درجــة الحــرارة تتــراوح مــن 

حوریات في كـل مكـرر فضـالً عـن معاملـة السـیطرة الحاویـة علـى  10التجربة خمس مرات وبواقع 

 72و  48و  24حسبت أعـداد الحوریـات المیتـة بعـد . المضافات والماء وبدون المستخلص الخام

ــة البالغــات بتولیفــات المستخلصــات العضــویة وم. ســاعة مــن المعاملــة ا فقــد تــم وعنــد معامل زیجهمــ

بالغات في كل  10كررت التجربة خمس مرات وبواقع . 3.4.2اتباع الخطوات المذكورة في الفقرة 
سـاعة  72و  48و  24كما حسبت أعداد البالغات المیتـة بعـد . مكرر فضالً عن معاملة السیطرة

لطـــور كمـــا درس تـــأثیر متبقیـــات تولیفـــات المستخلصـــات العضـــویة علـــى حوریـــات ا. مـــن المعاملـــة

كررت التجربة خمس مرات مع احتواء . 3.4.2و . 2.4.2الرابع والبالغات، وكما ذكر في الفقرات 

حســبت أعــداد الحوریــات . حشــرات لكــل معاملــة فضــًال عــن معاملــة الســیطرة 10كــل مكــرر علــى 

 علمًا انه تم تنفیذ تجارب تحدید. ساعة من اإلدخال 72و  48و  24والبالغات المیتة والحیة بعد 

تــأثیرات كــل مــن مــادتي االســتحالب ومــذیب الــزایلین، حیــث أخــذت النســب المضــافة مــن كــل مــادة 

وتمـت معاملـة حوریـات وبالغـات الـدوباس مباشـرة وهـي علـى . واكمل الحجم بإضافة الماء المقطـر

  .  4.3.2و  2.4.2الخوص كما في الفقرات 



25 
   

 

ر دراســــــــــة تــــــــــأثیر تولیفــــــــــات المستخلصــــــــــات العضــــــــــویة لثمــــــــــا.  2. 5. 2 

الســـــــبحبح فـــــــي ســـــــكان حوریـــــــات وبالغـــــــات حشـــــــرة الـــــــدوباس علـــــــى 
  فسائل النخیل 

المـذكورة فـي ) الهكسـان والكحـول ومزیجهمـا(استخدمت تولیفات المواد المستخلصـة الخـام 

ـــدوباس خـــالل الجیـــل  5.2الفقـــرة  ــة وبالغـــات ال ، ألجـــل تحدیـــد التـــأثیر القاتـــل فـــي األطـــوار الحوریـ

لمباشر لفسائل النخیل بدون استعمال األنابیب الحـاجزة بوسـاطة الربیعي عن طریق الرش الحقلي ا

كــررت التجربـــة . ذاتهــا. 4.4.2باتبــاع الخطـــوات المــذكورة فــي الفقــرة ) لتــر 5(مرشــة یدویــة ســعة 

ثــالث مــرات حیـــث انــه كــل مكـــرر هــو عبـــارة عــن فســیلة واحـــدة احتــوت علــى أعـــداد مختلفــة مـــن 

  . أیام 7 و 6و  4و  2الحشرات، أخذت القراءات بعد 

  

  التحلیل اإلحصائي . 6. 2
حللـــت البیانـــات اإلحصـــائیة فـــي تجربـــة عاملیـــة ذات ثـــالث عوامـــل هـــي نـــوع المســـتخلص  

 Completely Randomized Designاتبــع التصــمیم العشــوائي الكامــل . والتركیـز والجیــل

(C.R.D.) ــــة ــ ــــى معادل ــ ـــتنادًا إل ــات اســـ ــة للهالكــــ ـــب المئویــــ ــــححت النســـ ـــارب وصــ ــــذ التجـــ ــ ــــي تنفی  فــ

Henderson-Tilton   والتي تنص على :  
  عدد أفراد اآلفة في المقارنة قبل المعاملة × عدد أفراد اآلفة بعد المعاملة                 

  املة عدد أفراد اآلفة في المقارنة بعد المع× عدد أفراد اآلفة قبل المعاملة                  (×100  -1=( نسبة الهالكات المصححة
والتــي تعنــي أیضــًا تقــدیر نســبة فاعلیــة أي مــن المستخلصــات الخــام وتولیفاتهــا والمبیــدات 

  . (Henderson and Tilton, 1955)التجاریة المستخدمة تحت الظروف الحقلیة 

الـراوي ( .L.S.Dولتحدید معنویة الفروق بین المعامالت استخدم اختبار اقل فـرق معنـوي 

باســتخدام البرنــامج اإلحصــائي الجـــاهز  P  0.05توى معنویــة عنــد مســ) 1980وخلــف اهللا، 

(SAS, 1990). 
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  النتائج والمناقشة
بحبح . 1. 3 ار الس ویة لثم تأثیر المستخلص المائي والمستخلصات العض

والمبیدات المصنعة في بقاء حشرة دوباس النخیل للجیلین الربیعي 
  والخریفي تحت الظروف الحقلیة

  ي فقس البیض التأثیر ف. 1. 1. 3
إلــى النســب المئویــة لفقــس بــیض الــدوباس عنــد معاملتــه بالمســتخلص ) 1(یشــیر الجــدول 

یتضح من النتائج ان نسب الفقس المعاملـة . المائي وبالمستخلصات العضویة والمبیدات المصنعة

ــــالتراكیز  ــت % 40و  25و  15و  5بـــ ــــ ــــائي كانــ ـــــتخلص المـــ ـــن المســ  23.0و  44.3و  71.5مــــ

  %. 25و  15و  5توالي وبفروقات معنویة بین التراكیز على ال% 18.36و

فقــد كــان تأثیرهــا فــي ) الزیــت(مــن المســتخلص الهكســاني % 25و  15و  5أمــا التراكیــز 

على التوالي، واظهـر التحلیـل اإلحصـائي وجـود % 5.0و  15.26و  54.64نسب الفقس كاآلتي 

و  5فكـان تـأثیر التراكیـز ) التربینـي(ي أمـا المسـتخلص الكحـول. فروقًا معنویـة بـین جمیـع التراكیـز 

ـــو % 25و  15 ــب الفقــــس هـ ـــى نســ ــروق % 8.9و  13.38و  58.0علـ ــوالي وبوجــــود فــ علــــى التــ

و  15ومـن الجـدیر بالـذكر فانـه عنـد معاملـة البـیض بـالتراكیز %. 15و  5معنویة بـین التركیـزین 

فــاقس مــن ذلــك للمســتخلص الكحــولي لــوحظ هــالك كافــة حوریــات الطــور الحــوري األول ال% 25

علــى نســب فقــس البــیض ) كحــول+ هكســان (كمــا ظهــر بــان تــأثیر المســتخلص المــزیج . البــیض

ـــوالي% 6.9و  12.0و  34.3بـــنفس التراكیـــز الســـابقة كانـــت  ـــة . علـــى الت وكانـــت الفـــروق المعنوی

  %. 15و  5واضحة بین التراكیز 

املـة البـیض فـي نسـب الفقـس عنـد مع   Superneemicأمـا تـأثیر المستحضـر التجـاري 

علــى التــوالي، % 5.9و  16.41و  18.3و  23.3فقــد كانــت % 2و  1.5و  1و  0.5بــالتراكیز 

فـي حـین اظهـر مبیـد الــ . عـن بقیـة التراكیـز% 2واظهر التحلیل اإلحصائي فروقًا معنویـة للتركیـز 

Trebon   وفــي جمیــع المعــامالت . لتــر/مــل 1.5عنــد المعاملــة بــالتركیز % 12.86نســبة الفقــس

  .ظهرت التراكیز فروقا معنویة عالیة مقارنة مع السیطرةأ
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ان معاملــة بــیض دوبــاس النخیــل بمســتخلص ) 1(ویتبــین مــن النتــائج المثبتــة فــي جــدول 

قد أثـرت تـأثیرا متباینـًا فـي نسـب قتـل ) هكسان، میثانول ومزیجهما(الماء والمستخلصات العضویة 

مــن المستخلصـــات المســـتعملة مــع وجـــود فـــروق البــیض وازدیـــاد هــذا التـــأثیر مـــع زیــادة تركیـــز أي 

ــاقي  ــات حیــــث اظهــــر المســــتخلص المــــزیج فرقــــًا معنویــــا عــــن بــ معنویــــة بــــین التراكـیـــز والمستخلصــ

  .المستخلصات

إلــى ان معاملــة بــیض حشــرة  Saxena et al., (1980)وفــي هــذا الصــدد فقــد أشــار 
Cnaphalocrocis medinalis Guene  اض فــي نســب بزیــت أشــجار النــیم أدى إلــى انخفــ

الفقــس وقــد عــزى ذلــك إلــى اختنــاق الجنــین داخــل البــیض وذلــك لتكوینــه طبقــة عازلــة علــى القشــرة 

إلـى  Ali et al., (1983)كـذلك أشـار . ولـیس إلـى تـأثیر مركبـات الزیـت فـي جنـین ذلـك البـیض

غــرام فــي أحــداث نســب قتــل  100/مــل 1غــرام و  100/مــل 0.5فاعلیــة زیــت بــذور النــیم بتركیــز 

وقــد عــزى عــدم   .Callosobruchus chinesis Lفــي بــیض خنفســاء البقــول % 100بلغــت 

ان ترسـب ) 1991(وفـي هـذا الصـدد فقـد ذكـر البـاروني .  الفقس إلى السمیة أو إلى لزوجة الزیت

المواد المستخلصة بالمذیبات العضویة والماء على قشرة البیض قد یعیق تبادل الغازات بین جنـین 

  . جيالبیضة ومحیطه الخار 
وبصـورة عامـة فـان النتـائج المستحصـلة فـي هــذه الدراسـة تتفـق مـع مـا أشـارت إلیـه مهــدي 

 Anopheles pulcharrhimusوالتـــي وجـــدت ان معاملـــة بـــیض بعـــوض االنـــوفلس ) 2001(

بمســتخلص المــاء لثمــار الســبحبح ومســتخلص االیثــر البترولــي قــد أدى إلــى تقلیــل نســب فقــس هــذا 

ان المسـتخلص الكحــولي ألوراق الســبحبح یمنــع ) 1996(وجــد رمــان كمـا . البـیض بصــورة معنویــة

عنــد معاملتهــا بتركیــز % 4.4بنســبة   Tetranychus turkestaniفقــس بــیض حلمــة الشــلیك 

ان معاملة بیض حشرة  Valladares et al. (1999)وفي هذا االتجاه وجد . جزء بالملیون 500

Triatoma infestans  المستخلص الكحولي لثمار السـبحبح أدت من % 11.1و  5.5بالتركیز

وقـد أشـار . إلى انخفاض غیر معنوي في نسـب فقـس البـیض مقارنـة مـع نسـب فقسـها فـي السـیطرة
ــا % 0.2إلــــى ان تركیــــز ) 2000(الــــراوي والحمیــــداوي  زیــــت % 1كبریتــــات النیكــــوتین مضــــافًا لهــ

، حیـث ك 35معدني یعد مبید فعال لبیض حشرة دوباس النخیـل بعمـر   4.2انـت نسـبة الفقـس یومـًا
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ــیطرة% 90مقارنـــة مـــع  ــیم فقـــد وجــــد . لمعاملـــة السـ ــأثیر المســـتخلص المـــائي لبـــذور النـ ــا عـــن تــ أمـ

Coudriet et al. (1985)  بأنه یؤثر بشكل معنوي في فقس بـیض الذبابـة البیضـاءBemisia 

tabaci   لهذا المستخلص% 2عند التركیز .  

ـــر  ـــا ذكــــ ـــیض ا Sahayaraj and Paulraj, (1999)كمــــ ــریض بــــ   ن تعـــــ

Rhynocoris marginatus Fab.  و  2و  1و  0.5للمستخلص المائي ألوراق النـیم بـالتراكیز

دقیقة كانت فعالة في قتل البیض وبصورة متصاعدة وان المستخلص لـم یـؤثر  15لمدة % 6و  4
ثیر ومــن الجــدیر بالــذكر ان المحلــول المــائي لبــذور النــیم لــم یكــن ذا تــأ. علــى فتــرة حضــانة البــیض

ــــن  ــــ ــد المــ ــــ ــرس أســــ ــــ ـــیض المفتــــ ـــــ ــ ـــس ب ــــ ــى فقـــ ــــ ــــز  Chrysopa scelestesعلــــ ــــ   % 2بتركیــ

(Yadav and Patel, 1990).  

ـــل  ـــــیض المعامـــ ـــن الب ــــرة مـــ ـــها مباشـ ــد فقســـ ــــات الطــــــور األول بعـــ ـــوت حوریـ ـــدد مـــ ـــا بصــ أمــ

ان   Webb et al., (1983)، فقــد وجــد %25و  15بالمســتخلص الكحــولي عنــد التركیــزین 

بمالســتخلص  L. trifoliiو  Liriomyza sativaeوراق معاملــة بــیض نــوعي حشــرة حفــار األ

ــز  ــانولي لبـــذور النـــیم بتركیـ ــة مـــن هـــذا البـــیض بنســـبة % 0.1االیثـ ــات الفاقسـ أدت إلـــى مـــوت الیرقـ

إلـــى ان معاملـــة بـــیض نـــوعي  Larew (1990)كمـــا أشـــار . علـــى التـــوالي% 98.2و % 100
بزیـت النـیم  Trialeurodes vaporariorum (Westwood)و  B. tabaciالذبابـة البیضـاء 

وقـــد الحـــظ . أمـــا الحوریـــات التـــي فقســـت فقـــد ماتـــت مباشـــرة% 99أعطـــى نســـبة قتـــل % 3تركیـــز 

Singh and  Kataria (1984)  ــن ـــــور األول الفاقســــــة مــــ ــــات الطـ ـــوت یرقــ   مـــ

ـــوب  ــــ ــــاء الحبــ ــــ ــرة خنفسـ ــــ ــي حشـــ ــــ ـــة فـــ ــــ ـــــز مختلفــ ــیم بتراكیــــ ــــ ـــذور النـــ ــــ ــحوق بــ ــــ ـــــل بمســـ ــیض معامــــ ــــ   بـــ

Trogoderma granarium E. . واضـافCoudriet et al., (1985)  ان حوریـات الطـور

عنــد اســتخدام % 90األول الفاقســة مــن بــیض معامــل بمســتخلص المــاء لبــذور النــیم تمــوت بنســبة 

  .B. tabaciعلى بیض الذبابة البیضاء % 2التركیز 
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  التأثیر في األطوار الحوریة . 2. 1. 3
ــائج الموضـــحة فـــي الجـــدول  ــب ) 2(تبـــین النتـ ــرة ان نسـ القتـــل للطـــور الحـــوري األول لحشـ

فقـد . الدوباس تزداد مع زیادة تركیز المستخلص بغض النظر عن نوعیته أو جیل الحشرة المعامل

للمســتخلص المــائي إلــى ظهــور نســب قتــل فــي الجیلــین الربیعــي % 35-5أدى اســتخدام التراكیــز 

ـــز علـــى% 100-23.3و % 100-26.66والخریفـــي تراوحـــت بـــین  ــًا للتراكی ـــوالي وأوضـــح  تبعـ الت

أمـا معاملـة الطـور الحـوري األول لحشـرة الـدوباس . التحلیل اإلحصائي فروقًا معنویـة بـین التراكیـز

للمســتخلص الهكســاني فقــد أدت إلــى زیــادة نســب القتــل مــع ازدیــاد % 25 – 5باســتخدام التراكیــز 

% 100-39.28و % 100-44.82التراكیــز فــي كــال جیلــي الحشــرة، إذ تراوحــت النســب مــا بــین 

كمـا ظهــرت نســب . عـن بــاقي التراكیـز المســتخدمة% 5علـى التــوالي وبفـروق معنویــة بـین التركیــز 

فـي كـال الجیلـین عنـد المعاملـة بالمسـتخلص الكحـولي عنـد % 100-46.43القتل التي تتراوح بین 

فــي حــین . اختالفــًا معنویــًا عــن بقیــة التراكیــز% 5بــاختالف التركیــز %. 25-5اســتخدام التراكیــز 

اظهــر المســتخلص النــاتج مــن مــزج المستخلصــین الســابقین بــنفس التراكیــز نســب قتــل تراوحــت بــین 

  . عن بقیة التراكیز% 5للجیل الخریفي، بفروق معنویة للتركیز % 46.43-100

فقـد أدت إلـى ظهـور    Superneemicمن المستحضـر التجـاري % 3-0.5أما التراكیز 

و % 100-86.66جیـل مـن جیلـي الحشـرة تراوحـت بـین  نسب قتل عالیة نسبیًا للحوریات في كـل

ــم یكــن هنالــك أي فــروق معنویــة بــین التراكیــز فــي كــال الجیلــین عــدا % 80-100 علــى التــوالي ول

یـؤدي إلـى   Trebonلتـر لمبیـد /مـل 1.5كمـا تبـین ان اسـتخدام التركیـز . للجیلـین% 0.5التركیـز 

یالت وجـود فـروق معنویـة بـین تراكیـز وأوضـحت التحلـ. في كـال الجیلـین% 100حدوث نسبة قتل 

ــة كفـــاءة المستخلصــــات فـــي تأثیرهــــا علــــى  ـــة الســــیطرة، أمـــا عــــن مقارنــ ــین معامل المستخلصـــات وبــ

حوریــات الطــور األول فكانــت هنــاك فــروق معنویــة طفیفــة بــین المستخلصــات العضــویة فــي حــین 

  . اظهر المستخلص المائي فرقًا معنویًا عن باقي المستخلصات
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ساســیة حوریـات الطـور الثــاني لتراكیـز مسـتخلص المــاء والمستخلصـات العضـویة الخــام أمـا عـن ح
حیـــث نالحـــظ ان اســـتخدام ). 3جـــدول (فقـــد أشـــارت النتـــائج إلـــى حـــدوث هالكـــات بنســـب متفاوتـــة 

المستخلص المائي أدى إلـى حـدوث هالكـات فـي حوریـات الطـور الثـاني لكـال الجیلـین تراوحـت مـا 
أمــا اســتخدام المســتخلص الهكســاني فقــد . ق معنویــة بــین التراكیــزمــع وجــود فــرو % 100-20بــین 

واظهر . في الجیلین على التوالي% 100-27.28و % 100-31أدى إلى هالكات تراوحت بین 
أمـــا المســـتخلص . التحلیـــل اإلحصـــائي وجـــود فـــرق معنویـــة بـــین التراكیـــز فـــي أحـــداث نســـب القتـــل

ـــراوح ـــــ ـــــات تتـــ ـــــ ـــــي الحوریـ ــــ ـــــالك فــ ـــب هــــــ ــــ ـــجل نســــ ــــ ـــــد ســــ ــــ ــولي فقــ ـــــ ـــین  الكحــــ ــــ   و % 100-46.66بــــ
ومـن الجــدیر . وبوجــود فـرق معنـوي بــین التراكیـز. فـي كـال الجیلــین علـى التـوالي% 100 – 43.3

لمســـتخلص الكحـــول قـــد أدت إلــى حـــدوث حـــاالت مـــوت % 15بالــذكر إلـــى ان المعاملـــة بــالتركیز 
ن فـي حـین لوحظـت نسـب هـالك تراوحـت بـی). 2شـكل (أثناء االنسالخ في حوریات الطور الثـاني 

، مــع %25-5فــي الجیــل الخریفــي عنــد المعاملــة بالمســتخلص المــزیج بــالتراكیز % 36.47-100
  %. 25و  10و  5ظهور فروق معنویة بین التراكیز 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .یوضح موت حوریات الطور الثاني أثناء عملیة االنسالخ. 2شكل 
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باســتخدام المستحضــر فــي كــال الجیلــین % 100-70فــي حــین تراوحــت نســب القتــل بــین 

وبـین بــاقي  0.5وبفـروق معنویـة بــین التركیـز %. 3-0.5بـالتراكیز    Superneemicالتجـاري 

فــي حوریــات % 100فقــد أدى إلــى حــدوث نســب هــالك   Trebonأمــا اســتخدام مبیــد . التراكیــز

  . الطور الثاني لكال الجیلین

ن المعاملـة بالمستخلصــات تشـیر نتـائج التحلــیالت اإلحصـائیة إلــى وجـود فــروق معنویـة بــی

في حین كان هنالك فروق معنویة بسیطة بین المستخلصات العضویة عند . وبین معاملة السیطرة
  .معاملة الطور الحوري الثاني، بینما اظهر مستخلص الماء فروقا معنویة عن باقي المستخلصات

ـــدول  ــال) 4(ویظهــــر جـ ــدوباس بــ ــات الطــــور الثالــــث لحشــــرة الــ ـــائج معاملــــة حوریــ   تراكیز نتـ

للمستخلصات العضویة التي أدت إلى احداث نسب قتل % 25-5للمستخلص المائي و% 5-35

في كال الجیلین عنـد اسـتخدام التراكیـز % 100-10متباینة فقد تراوحت نسب القتل للحوریات من 

ـــز % 5-35 ـــین التراكیــ ــحة بــ ـــروق معنویـــــة واضـــ ــع وجـــــود فــ ـــوالي للمســـــتخلص المـــــائي مـــ علـــــى التــ

اســتخدام المسـتخلص الهكســاني بـالتراكیز السـابقة فقــد أدى إلـى حــدوث نسـب قتــل أمـا . المسـتخدمة

مـع وجـود . في كل مـن جیلـي الحشـرة علـى التـوالي% 100-26.66و % 100-30تراوحت بین 

فـي حـین كـان تـأثیر المسـتخلص الكحـولي فـي نسـب القتـل . فروق معنویة بین التراكیز المسـتخدمة
ن ومن تحلیل النتائج إحصائیًا اتضح وجود فروق معنویة بـین لكال الجیلی% 100-30یتراوح بین 

للمســتخلص الكحــولي أدى إلــى ظهــور % 15التراكیــز، مــن الجــدیر بالــذكر فــان اســتخدام التركیــز 

-30كما تراوحـت نسـب القتـل بـین . حاالت موت أثناء االنسالخ في حوریات الطور الثالث أیضاً 

ســتخلص المــزیج كــذلك ظهــرت فروقــات معنویــة بــین فــي الجیــل الخریفــي عنــد اســتخدام الم% 100

  . تراكیزه المستعملة

و % 100-70تـــأثیرًا فـــي نســـب القتـــل تـــراوح بـــین   Superneemicتبـــین ان لمبیـــد الــــ 

واســتمر مبیــد . فــي كــل مــن الجیلــین علــى التــوالي، وبفــروق معنویــة بــین التراكیــز% 66.7-100

  .لتر/مل 1.5ز بالتركی% 100في تسجیل نسبة القتل   Trebonالـ



35 
   

 



36 
   

 

ویالحظ من مجمل النتائج وجود فروق معنویة واضحة بین المعامالت مقارنة مع معاملة السیطرة 

ــن بقیــــة  ـــوي عــ ـــرق معنـ ـــان المســــتخلص المــــائي ذا فـ ــــد كـ ــین المعــــامالت فق ــ ــــروق ب ــبة للف ــا بالنســ أمــ

  . المستخلصات في تأثیره على حوریات الطور الثالث

ــوري ـــائج فـــي الجــــدول  أمـــا بخصـــوص هالكـــات الطــــور الحـ ــت النت ـــد بینــ ــع فق ان ) 5(الرابـ

فــي كــال الجیلــین عنــد اســتخدام % 96.66-3.3المســتخلص المــائي احــدث نســب قتــل تتــراوح بــین 

أمـــا . علـــى التـــوالي كمـــا اظهـــر التحلیـــل اإلحصـــائي فروقـــًا معنویـــة بـــین تراكیـــزه% 35-5التراكیـــز 
فــي كــال % 100-13.3وحــت بــین  المســتخلص الهكســاني فقــد اظهــر تــأثیرًا علــى نســب القتــل ترا

كمــا . الجیلــین وبــین التحلیــل اإلحصــائي وجــود فــروق معنویــة بــین التراكیــز فــي أحــداث نســب القتــل

فـي كـل مـن الجیلـین علـى % 100-23.3و % 100-20لوحظت نسـب القتـل التـي تراوحـت بـین 

وبـین . اكیـزهوبفـروق معنویـة بـین تر % 25-5التوالي عند اسـتخدام المسـتخلص الكحـولي بـالتراكیز 

فـي % 100-16.66المستخلص المزیج تـأثیرًا فـي نسـب قتـل حوریـات الطـور الرابـع تراوحـت بـین 

ــتخدمة ــین التراكیـــز المســ ـــة فیمــــا بـ ــروق معنوی ــ . الجیـــل الخریفـــي وبوجــــود فـ ـــد الـــ فـــي حـــین بــــین مبی

Superneemic  فـي كـل % 100-63.3و % 100-66.66تأثیرًا فـي نسـب القتـل تراوحـت بـین

. مظهـرًا فروقـًا معنویـة بـین التراكیـز المسـتخدمة. على التـوالي% 3-0.5من الجیلین عند التراكیز 
عند معاملة حوریـات الطـور الرابـع وخـالل % 100في إظهار نسبة القتل   Trebonواستمر مبید 

  .جیلي الحشرة

سجلت فروقًا معنویة بـین كافـة المعـامالت بالمستخلصـات ومعاملـة السـیطرة  بصورة عامة

فـــي حـــین ظهـــر أیضـــًا ان تـــأثیر المســـتخلص المـــائي اقـــل . للمســـتخلص المـــائي% 5عـــدا التركیـــز 

  . بصورة معنویة عن بقیة المستخلصات في تأثیره على حوریات الطور الرابع

نســب القتــل للطــور الحــوري الخــامس  إلــى انخفــاض) 6(تشــیر النتــائج المثبتــة فــي جــدول 

عنـد % 86.66-0و % 83.3-0مقارنة مع األطوار السابقة، حیث كانت نسب القتل تتراوح بـین 

ــالتراكیز  ـــائي بـــ ـــتخلص المــ ــى التـــــوالي، مـــــع وجـــــود % 35-5اســــتخدام المســ ـــي كـــــال الجیلـــــین علـــ   فــ
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لهكســاني فقــد تراوحــت بــین أمــا نســب القتــل التـي أحــدثها المســتخلص ا. فـروق معنویــة بــین التراكیــز

وفـــي كـــال الجیلـــین علـــى التـــوالي، مـــع % 25-5عنـــد التراكیـــز % 96.66-3.3و % 3.3-93.3

احــدث المســتخلص الكحــولي تــأثیرا علــى نســب قتــل الحوریــات . وجــود فــروق معنویــة بــین تراكیــزه

لجـدیر ومـن ا. في كل من الجیلین مظهـرًا فروقـًا معنویـة بـین التراكیـز% 96.66-13.3تراوح بین 

بالمالحظة حصول تشوه في أجنحة البالغات التي بزغت من الحوریات التي عاشـت ممـا أدى إلـى 

أمـا مسـتخلص المــزیج فقـد تراوحـت نســب القتـل التـي أحــدثها عنـد اســتخدام ). 3شــكل (موتهـا الحقـاً 
فـي الجیـل الخریفـي علـى التـوالي مـع ظهـور فـروق معنویـة  96.66-6.66بین % 25-5التراكیز 

  . لتراكیز المستخدمةبین ا

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  .حالة تشوه األجنحة في البالغات. 3شكل 
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تأثیرا على نسب قتـل الحوریـات تـراوح    Superneemicكما اظهر المستحضر التجاري 

. فـي كـل مـن الجیلـین علـى التـوالي% 3-0.5عند التراكیز % 100-56.66و % 100-60بین 

وكــذلك الحــال ). 6(الفــًا معنویـًا عــن بـاقي التراكیــز جـدول اخت% 1و  0.5مـع اخــتالف التركیـزین 

  .خالل األطوار الحوریة السابقة%) 100(فقد كانت نسب القتل   Trebonبالنسب لمبید 

% 5وأظهرت جمیع تراكیز المستخلصات فروقًا معنویة عن معاملة السیطرة عـدا التركیـز 

ر مسـتخلص المـاء فـي تسـجیل فـروق كذلك اسـتم. لمستخلص الماء ومستخلصي الهكسان والمزیج
معنویة عالیة عن باقي المستخلصات األخرى في تأثیره على حوریات الطور الخامس، كما كانـت 

  .هناك فروق معنویة طفیفة بین المستخلصات العضویة

وتشیر نتائج تجـارب متابعـة التـأثیر الالحـق فـي حوریـات الطـور الخـامس التـي بقیـت حیـة 

ـــالتركیز  ــة بـ ــ ـــات المستخلصــــات وتركیــــز % 20والمعامل ـــر % 3لكــــل مــــن متبقیـ لمتبقــــي المستحضـ

إال انــه . التجــاري إلــى ان بعضــًا مــن هــذه الحوریــات قــد تمكــن مــن التطــور واالنســالخ إلــى بالغــات

لــوحظ انخفــاض فــي أعــداد البــیض الموضــوع مــن قبــل هــذه البالغــات مقارنــة مــع معاملــة الســیطرة 

ــــیض  ـــدد البـــ ـــــدل عــــ ـــــان معــ ـــث كــ ــن  98.0و  52.3و  71.5و  80و  75.3حیــــ ــــ ـــل مـ ـــة لكــــ بیضــــ

ـــوالي  ـــى التــــ ـــیطرة علــــ ـــاري والســــ ـــــر التجــــ ــــولي والمستحضــ ــــاني والكحـــ ــائي والهكســـ ــــ ـــتخلص المـ   المســــ
كمــا لــوحظ انخفــاض فــي نســب فقــس هــذا البــیض مقارنــة مــع معاملــة الســیطرة حیــث ). 7جــدول (

ــس  ـــب الفقــ ــت نسـ ـــائي 84.8و  47.36و  52.5و  67.1و  54.1كانــ ــتخلص المــ ـــل مــــن المســ لكــ

  .كساني والكحولي والمستحضر التجاري والسیطرة على التواليواله
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التـــأثیر الالحــق لمتبقیـــات مستخلصــات ثمـــار الســـبحبح فــي معـــدل عــدد البـــیض ونســـب . 7جــدول 

  .الفقس لبالغات حشرة دوباس النخیل المتطورة من حوریات الطور الخامس المعاملة

  نوع المستخلص

  

معدل عدد البیض 

  أنثى  /
  یة لفقس البیضالنسبة المئو 

 B 75.3  %54.1 B %20مائي 

 AB 80.0  %67.1 AB  %20المستخلص الهكساني 

.BC 71.5  %52  %20المستخلص الكحولي  5  B 
Superneemic 2% C 52.3  %47.36 B 

%  A 98.0  السیطرة  84.8  A 
L.S.D.0.05 22.25  28.16 

   الحروف المتشابهة تدل على عدم وجود فروق معنویة      
  

ــرى فقــــد أشــــارت نتــــائج تحدیــــد األثــــر المتبقــــي القاتــــل لتراكیــــز مستخلصــــات  ــة أخــ مــــن جهــ

المذیبات العضویة والماء كـذلك المبیـدات المصـنعة إلـى انعـدام مثـل هـذا االثـر وذلـك لفقـدان تـأثیر 

ساعة من المعاملة وادخال أي مـن األطـوار الخمسـة لحشـرة  24أي من تراكیز المستخلصات بعد 

یـــل علمـــا انـــه تـــم مالحظـــة هـــروب الحوریـــات المدخلـــة ومحاولـــة ابتعادهـــا عـــن ســـطح دوبـــاس النخ

الخوص المعامل لبعض الوقت وقد یشیر هذا إلى وجود تأثیر طارد للمستخلصـات المسـتخدمة قـد 

  .یساعد في تقلیص تغذي الحوریات وامتصاصها للعصارة النباتیة من السعف المعامل
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  ار الحوریة المختلفة على فسائل النخیل التأثیر في سكان األطو . 3. 1. 3
تـــأثیر مستخلصـــات المـــذیبات العضـــویة والمســـتخلص المـــائي لثمـــار ) 8(یوضـــح الجـــدول 

السبحبح في األطوار الحوریـة للحشـرة فـي الحقـل بشـكل موسـع وبعـد الـرش المباشـر لسـعف فسـائل 

ت المذیبات العضویة لكل من مستخلصا% 25النخیل الموجود علیها الحوریات باستخدام التركیز 

والتركیـز    Superneemicلمستحضـر المبیـد التجـاري % 2والمسـتخلص المـائي كـذلك التركیـز 

  ).لتر/مل Trebon  )1.5الموصى به لمبید 

ـــــل  ــــ ــب قتـ ــــ ــدوث نســــ ــــ ـــائج حــــ ـــــ ـــرت النتــ ـــــ  92.18و   87.1و  88و  84.6و  40.17أظهــ

الكحـولي ومزیجهمـا  لكل من المستخلص المائي والمسـتخلص الهكسـاني والمسـتخلص% 92.36و

أیــام مــن المعاملــة، حیــث وجــد ان  6علــى التــوالي بعــد   Trebonومبیــد  Superneemicومبیــد 

  .ساعة األولى من المعاملة مقارنة باالیام االخرى 48أعلى نسبة قتل تحدث خالل 

من الجدیر بالذكر مالحظة تجنب الحوریـات الموجـودة علـى سـعف الفسـیلة غیـر المعامـل 

  .امل ولفترة أسبوعللسعف المع

ـــة  ــة األطـــوار الحوری ــلة عنـــد معاملـ ممـــا تقـــدم یمكـــن ان نشـــیر إلـــى أهـــم النتـــائج المستحصـ

وهـــي ان ) 6و  5و  4و  3و 2الجــداول (لــدوباس النخیـــل بالمستخلصــات الخـــام لثمــار الســـبحبح 

تــأثیر المستخلصــات یعتمــد علــى التركیــز المســتخدم حیــث كانــت نســب الهــالك تتناســب طردیــًا مــع 

  . دیاد التركیز ولمختلف المستخلصاتاز 

في ان ) 2000(وفي هذا المجال تتفق نتائجنا المستعرضة مع ما وجده الربیعي وآخرون 

ــز مســــتخلص الزیــــت  ــع ازدیــــاد تراكیــ ــل مختبریــــًا زادت مــ نســــب قتــــل حوریــــات حشــــرة دوبــــاس النخیــ

إلـى ان نسـب ) 2001(كما أشـار الربیعـي وآخـرون . ومستخلص الماء لثمار نباتي السبحبح والنیم

تــزداد تــدریجیا مــع  Phthorimaea operculella Zellerقتــل یرقــات عثــة درنــات البطاطــا 

عند أعلى تركیـز % 100ازدیاد تركیز مستخلص الكحول االثیلي لبذور السبحبح حیث تصل إلى 

ان زیادة تراكیز مستخلص االسیتون لبـذور  AL-Sharook et al., (1991)كما ذكر . مستخدم

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــوض السـ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــات البعـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــل یرقـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــب قتــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــي نســـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــادة فـ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــى زیـ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ   بحبح أدى إلـ

Culex pipiens molestus .  
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ان المسـتخلص الهكسـاني واالیثـانولي لبـذور السـبحبح  Mikolajczak et al. (1989)كمـا وجـد 

علـى التـوالي % 100و % 50جزء بـالملیون أعطـى أعلـى نسـب قتـل بلغـت  10000عند التركیز 

ــــــات  ــــار . Spodoptera frygiperda (J. E. Smith)لیرقـــ ــــ   وأشـ

Abdul Kareem et al. (1989)  إلى ان اسـتخدام المستخلصـات المائیـة لبـذور النـیم بـالتراكیز

ــات % 10و % 5و % 2.5 ــــ ـــى حوریـ و  Nephotettix virescens (Distant)علــــ

Nilaparvata lugens (Stal.)  قــد منـع حوریـات كــال النـوعین مـن الوصــول إلـى دور البالغــة
علــى  N. lugensللنــوع  83و  44و  22و  N. virescensللنــوع  45و  40و  7وبالنســب 

  . التوالي

ـــدي  ــت مهـ ــاتي ) 2001(كمــــا بینــ ـــویة لنبــ ــة والعضـ ــ ــادة تراكیــــز المستخلصــــات المائی ــ ان زی

   A.. pulcharrhimusالسبحبح والنیم أظهرت نسب قتل متزایدة على یرقات بعوض االنوفلس

ان زیـادة تركیــز زیــت بــذور النــیم ســبب  Lowery and Isman, (1994)كـذلك وجــد 

ــن ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــن المـ ــــ ـــــ ــــ ـــــوعین مـــ ــــ ـــــ ــــ ــ ـــــاني لن ــــ ــــ ـــــ ـــــور الثــ ــــ ــــ ــــ ــات الطـــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــالك حوریـ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــب هـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــاد نسـ ــــ ــــ ــــ   ازدیـــ

 Nasonovia ribis-nigri (Mosley)  ـــر ــــ ــــ ــــوخ األخضـــ ــــ ــــ ــن الخــ ــــ ــــ   و مــــ

Myzus persicae (Sulzer)  .  
كمـا ان مـن أهـم النتـائج تناسـب تــأثیر المستخلصـات العضـویة والمسـتخلص المـائي لثمــار 

مع تقدم عمر الطور الحوري فمـثالً كانـت نسـب هـالك الطـور األول عنـد التركیـز  السبحبح عكسیاً 

لحوریـــات الطـــور الخـــامس عنـــد نفـــس % 56.66مقارنـــة بــــ  96.66للمســتخلص الهكســـاني % 15

ــات ــــ ــواع المستخلصــــ ــــ ـــــة أنـــ ــي بقیــــ ــــ ـــــذا فـــ ـــــز وهكــــ ــــه . التركیــــ ـــل إلیــــــ ــــ ــا توصــ ــــ ـــــع مـــ ــق مــــ ــــ ــــذا یتفـــ ــــ   وهـ

شرة دوباس النخیل لكبریتـات النیكـوتین مضـافًا حیث ذكرا ان تحمل ح) 1999(الراوي والحمیداوي 

زیــت معــدني یــزداد مــع التقــدم فــي دورة الحیــاة فقــد كــان التركیــز القاتــل النصــفي للطـــور % 1لهــا 

ــامس  ـــوري الخـــ ــور الحـــــوري األول لكبریتـــــات  2.0و  2.5و  2.9و  2.2الحـ ــر ممــــا للطـــ ـــرة اكثـــ مــ

  . التوالي النیكوتین ولمبیدات النوكوز والمالثیون والسومثیون على
إلــى ان نسـب هــالك یرقـات الطــور األول لبعـوض االنــوفلس ) 2001(كمـا أشــارت مهـدي 

أعلـى مــن نسـبها فــي الطـور الیرقــي الرابــع عنـد معاملتهــا بـنفس التراكیــز مـن المستخلصــات المائیــة 
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ان للمستخلص  Mikolajczak et al. (1989)وقد وجد . والعضویة لثمار نباتي السبحبح والنیم

 .Sاني واالیثـانولي لبـذور السـبحبح قــد أعطـى أعلـى نسـبة قتــل للیرقـات الحدیثـة مـن حشــرة الهكسـ

frugiperda 50 % ــا % 100و ــــ ـــــ ـــــام بهــ ـــــ ابقة قــ ــ ــــ ــــ ـــــة ســـ ـــــ ــي دراســ ــــ ـــــ ـــن فـ ــــ ـــوالي ولكــــــ ـــــ ــــ ــى الت ــــ ـــــ   علـ

Mikolajczak and  Reed, (1987)  أشـارا إلـى ان هـذا التركیـز لـم یسـبب أي قتـل للیرقـات

ان رش المستحضــر التجــاري  Price and  Schuster, (1990)كمــا ذكــر . األكبــر عمــراً 

Margosan-O  ـــة  20الحـــاوي علـــى جـــزء بـــالملیون مـــن مـــادة االزادراختـــین علـــى حوریـــات الذباب
وبــین . للحوریــات الكبیــرة فــي العمــر% 74قتــل للحوریــات الصــغیرة و % 96البیضــاء قــد أعطــى 

Sombatsiri and  Temboonkeat, (1986) ثـة ذات الظهـر بـان یرقـات الطـور الثـاني للع

كانــت اكثـــر حساســـیة مــن یرقـــات الطـــور الرابــع عنـــد معاملتهـــا  Plutella xylostellaالماســي 

ــفي لهـــذین الطـــورین كـــان  ـــز القاتـــل النصـ بتراكیـــز مـــن المســـتخلص المـــائي لبـــذور النـــیم وان التركی

  . على التوالي% 8.6و % 0.84

ریـــة الثـــاني والثالـــث أمـــا بصـــدد حصـــول حـــاالت مـــوت أثنـــاء االنســـالخ فـــي األطـــوار الحو 

للمســـتخلص الكحـــولي والـــذي بینتـــه نتـــائج الدراســـة % 15لـــدوباس النخیـــل عنـــد المعاملـــة بـــالتركیز 

الحالیــة، فــیمكن ان یتــأتي  هــذا التــأثیر مــن خــالل عرقلــة أو تشــویش نظــام االفــراز الــداخلي للغــدد 
مــواد كیمیائیـــة  الصــماء مــن أنــواع الهرمونـــات المســیطرة علــى النمـــو والتطــور وذلــك بســـبب وجــود

ــار الســـبحبح وخصوصـــًا مـــادة االزادراختـــین التـــي تمنـــع غـــدة  ــات الخـــام لثمـ ــة فـــي المستخلصـ معینـ

المسـؤولة عـن إنتـاج هرمـون تنشـیط غـدة الصـدر األمـامي   corpus cardiacumاألجسام القلبیة 

(PTTH) Prothoracicotropic hormone  الـــذي بـــدوره یـــؤدي إلـــى تقلیـــل كمیـــة هرمـــون

،  prothoracicglandالــذي تنتجــه غــدة الصــدر األمــامي   ecdyson hormone االنســالخ

ــرة   ــة التفــــاعالت الالزمــــة النســــالخ الحشــ ــ ــایتین وبقی ـــوین الكــ ــــین یثــــبط تكـ ـــد ان االزادراخت كــــذلك وجـ

(Sclar, 1995) .  

ـــذور ثمـــــار نـــــوع الســـــبحبح  Mwangi (1982)لقـــــد ذكـــــر  ــائي لبــ   ان المســـــتخلص المـــ
Melia volkensii  ـــد ســـبب مـــوت الطـــور الحـــوري الخـــامس للجـــراد الصـــحراوي % 2بتركیـــز ق

Shistocerca gregaria وبــین . أثنــاء االنســالخCoudriet et al. (1985)  ان اســتخدام
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فــي حوریــات الذبابــة البیضــاء قــد أفشــلها فــي % 2.0و  0.2مســتخلص المــاء لبــذور النــیم بتركیــز 

ـــــ ــــ ــــون االنســ ــــ ــادة لهرمــــ ــــ ــــ ــــة مضـ ــــ ــــــر فاعلیـــ ــــ ــــث اظهــ ــــ ــالخها حیـــ ــــ ــــ ـــال انسـ ــــ ـــر . الخإكمــــ ــــ ــــد ذكـــــ ـــــ   ولقــ

Schmidt et al., (1998)  و  100لثمـار السـبحبح بتركیـز ) میثـانول(ان المسـتخلص الكحـولي

لیرقــات دودة  Juvenile hormoneجــزء بــالملیون قــد اثــر فــي مســتوى هرمــون الحداثــة  1000

ـــــن  ـــوداء  Spodaptera littoralis (Boisd)ورق القطـــ ــــ ــــة السـ ــــدودة القارضــــ   و الــــ

Agrotis ipsilon (Hufn.)  وقد كان مستوى هرمون الحداثـة اشـد تـأثرًا فـيS. littoralis  منـه
حیث ان هذا الهرمون یسیطر على درجة واتجاه كل انسالخ بینما یكـون هرمـون  A. ipsilonفي 

إلـى ان  Warthen and Uebel (1980)كمـا أشـار . االنسـالخ مسـؤوًال عـن حـدوث االنسـالخ

ـــامن ل ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــابع والث ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــور الســـ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــات الطــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــي رش حوریـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــل المنزلـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــار اللیــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   صرصــ

Acheta domesticus (L.)  مـایكروغرام مــن مــادة االزادراختــین أدى إلــى حــدوث مــوت  50بـــ

ان معاملـة حوریـات  Rembold and Sieber (1981) وقـد بـین . أثنـاء انسـالخ تلـك الحوریـات

ــ/ملغــم 2بتركیــز  Locusta migratoriaالجــراد  ك غــم مــن االزادراختــین أدى إلــى عــدم قــدرة تل

ید القدیم بشكل كلي   . الحوریات على إكمال انسالخها حیث سبب فشًال في طرح الجّل

  إلــى ان یرقــات الطــور الثالــث لبعــوض  AL-Sharook et al. (1991)وقــد أشــار 
C. pipiens molestus  تعاني هالك وتشـوهات عنـد معاملتهـا بتراكیـز مـن مسـتخلص االسـیتون

ومـن بـین هـذه التشـوهات مـوت  M. volkensiiو  M. azedarachلبذور نوعي نبات السبحبح 

البالغات أثناء بزوغها من جلید العذراء إذ لم تتمكن من تخلیص كل جسمها مـن الجلیـد القـدیم مـع 

حدوث تجعد في األجنحة وأوضحوا بان مثل هذه التشوهات تحدث نتیجة لعرقلة النمـو النـاتج عـن 

  . حالة والنموتأثر الهرمونات المسیطرة على عمیالت االست

من جهة أخرى أوضحت نتائج الدراسـة الحالیـة انخفـاض فـي إنتـاج البـیض الموضـوع مـن 

ــات بتركیـــز  ـــات المستخلصـ ـــات الطـــور الخـــامس المعرضـــة لمتبقی ــة عـــن حوری قبـــل البالغـــات البازغـ

ان هـذه النتیجـة تتفـق مـع مـا توصـل . كذلك مالحظة انخفـاض فـي نسـبة فقـس ذلـك البـیض% 20
حیــث وجــدا ان معاملــة یرقـات الطــور الثالــث لذبابــة  Gaaboub and Hayes (1984b)إلیـه 

ــه   0.000039و  0.00001المعاملــــة بــــالتركیزین  Musca autumnalis DeGeerالوجـ
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دقیقـة، تـؤدي إلـى انخفـاض إنتـاج  20مل مـن االزادراختـین فـي االسـیتون المـائي لمـدة /مایكروغرام

على التوالي، كـذلك فـان انخفـاض  85.9و  67.2بنسبة البیض للبالغات الناتجة من هذه الیرقات 

و  30فقــس البـــیض یالحـــظ عنـــد تـــزاوج إنـــاث معاملـــة مـــع ذكـــور غیـــر معاملـــة أو بـــالعكس بنســـبة 

ــــوالي % 60 ــى التـــــ ــــ ـــر . (Gaaboub and Hayes, 1984a)علـــ ــــ ـــــا ذكــ   كمــــ

Schulz and Schluter (1984) یه ان البیض الموضوع من قبل البالغات المعاملة قد یحدث ف

وقلـة المـح فیـه فضـًال عـن انخفـاض قابلیـة الحیـاة فیـه فیصـبح اكثـر  chorineضررًا فـي المشـیمة 
ان زیــادة تراكیــز  Breurer and Schmidt (1996)وأضــاف . عرضــة لإلصــابات الفطریــة

نمـــا ) میثــانول(مســتخلص الكحــول  للســبحبح ال تقلــل الغـــذاء المــاخوذ مــن قبــل الیرقــات فحســب، وإ

، وهـــذا یـــؤدي إلـــى نقـــص فـــي محتـــوى البـــروتین فـــي دم الغـــذاء المهضـــوم  وعملیـــات االیـــض أیضـــًا

حیــث . الیرقـات ممـا یـؤدي إلــى تقلـیص كمیـات المــواد الضـروریة لتطـور البـیض فــي مرحلـة البالغـة

ان المعاملة بمستخلصات السبحبح فـي مرحلـة الیرقـة یقلـل فـي الحقیقـة عـدد البـیض الموضـوع مـن 

  . S. frugiperda قبل البالغات المتطورة لحشرة

أمـا بصــدد حصــول تشـوه ألجنحــة البالغــات الناتجـة مــن حوریــات الطـور الخــامس لــدوباس 

فقـد أشـار . من مستخلص الكحول كما دلت نتائج الدراسة الحالیـة% 20النخیل المتعرضة لتركیز 
Ba Angood et al. (1996)  ـــاء الفاصــــولیا المكســــیكیة ــــات خنفسـ   ان تعــــرض یرق

Epilachna varivestis  ـــز ـــیم الیمــــاني تركی جــــزء  20للمســــتخلص المیثـــانولي للـــب بــــذور الن

األجنحــة  Schmutterer (1990)كــذلك وجــد . بــالملیون نتجــت عنهــا بالغــات مشــوهة األجنحــة

المشــوهة فــي بالغــات هــذا النــوع مــن الخنــافس بعــد المعاملــة بمستخلصــات النــیم فــي طورهــا الیرقــي 

إلــى ان تعــرض األطــوار المتــأخرة مــن العثــة  Schluter et al. (1985)كمــا أشــار . الرابــع

Manduca sexta  غــرام مــن مــادة االزادراختــین فــان العــذارى الناتجــة /مــایكروغرام 0.5لتركیــز

  . تعاني تشوهات خطیرة أو شدیدة في لواحق الرأس وفي األجنحة

وأوضــحت نتــائج هــذه الدراســة وجــود خفــض فــي ســكان الحوریــات المتواجــدة علــى ســعف 
وكانت أعلى نسبة خفض للسـكان % 25یل عند المعاملة بمستخلصات ثمار السبحبح بتركیز النخ

 7ـفي الیـومین األولیــین بعـد الـرش هــذا فضـالً عـن التــأثیر الطـارد لحوریـات الــدوباس الـذي اســتمر 
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و  Decis 12.5 ULVان أعلــى نســبة قتـل لمبیــد ) 1999(فقــد ذكــر الخفـاجي وآخــرون . أیـام 

لوحظـت خــالل الیــوم  Chemocidin 7.5 ULVو مبیــد  Vapcocidin 7.5 ULVومبیـد 

األول بعد الرش، لكن هذه النسبة انخفضت بعد الیوم الثـاني وذلـك بسـبب انخفـاض نسـبة متبقیـات 

  . هذه المبیدات، وهذا یفسر نسبة الموت العالیة بعد الیوم األول من الرش

ص المـاء لبـذور النـیم تركیـز التـأثیر الطـارد لمسـتخل Nimbalkar et al. (1990)وبـین 

أیـام  7الذي أدى إلى خفض مجتمع حوریـات الذبابـة البیضـاء بعـد % 0.5وزیت النیم تركیز % 5
إلـى ان اسـتخدام  Singh and Kataria (1985)كمـا أشـار . على التوالي 43.7و  56.36إلى 

بة بـــدودة كانـــا فعــالین فـــي منــع اإلصـــا% 10وزیـــت النــیم بتركیـــز % 2مســتخلص الكحـــول تركیــز 

  . Heliothis armigera (Hb.)القطن 

ان التــأثیر الطــارد لزیــت بــذور النــیم لبالغــات  Larew (1990)مــن جانــب آخــر أوضــح 

% 97و  90كـان بنسـبة % 3و  1الذبابة البیضاء فـي حالـة اختبـار وجـود االختیـار عنـد التركیـز 

علـى % 18و  1كانـت النسـبة  فقد  no choiceعلى التوالي، أما في حالة اختبار عدم االختیار 

% 50و  12ان اسـتخدام زیـت بـذور النـیم بتركیـز  Krishnaiah et al. (1990)وبـین . التـوالي

علـى % 7.8و  33.0اظهـر تـأثیرًا طـاردًا بنسـبة   Nilaparvata lugensعلـى قـافزات األوراق 
  . ساعة 24بعد  51.5التوالي في حین كانت النسبة في السیطرة 

  أثیر في البالغاتالت. 4. 1. 3

للمستخلصـــات % 25-5ان اســـتخدام التراكیـــز ) 9(أوضـــحت النتـــائج المبینـــة فـــي جـــدول 

للمسـتخلص المــائي قـد أدى إلـى زیــادة طردیـة فـي نســب القتـل مـع مالحظــة % 35-5العضـویة و 

ان نســب القتـــل لـــم تصـــل إلـــى نســـب القتـــل التـــام مقارنـــة بـــاألطوار الحوریـــة األول والثـــاني والثالـــث 

فـــي كـــل مـــن % 90-3.3و % 86.6-3.3فقـــد تـــراوح تــأثیر المســـتخلص الهكســـاني بــین . ابــعوالر 

كمـا سـجل المسـتخلص الكحـولي تـأثیرا . الجیلین على التوالي مع ظهور فروق معنویة بین التراكیز

ــى مـــن المســـتخلص الهكســـاني تراوحـــت بـــین  ـــل أعلـ -13.3و % 93.3 - 10.0علـــى نســـب القت

  توالي في كال الجیلین على ال% 93.3
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فــي % 93.3-6.6كمــا لوحظــت نســب قتــل تتــراوح بــین . وبفـروق معنویــة بــین التراكیــز المســتخدمة

ـــز ـــین التراكی ــتخلص المـــزیج مـــع وجـــود فـــروق معنویـــة ب ــد اســـتخدام المسـ ـــل الخریفـــي عنـ ــا . الجی أمـ

عنـد % 70-0و % 66.7-0المستخلص المائي فقد كان له تأثیر على نسب القتل تراوح مـا بـین 

في كال الجیلین على التوالي واظهر التحلیل اإلحصـائي فروقـًا معنویـة % 35-5ام التراكیز استخد

ــدا . بـــین التراكیـــز ــة لتراكیـــز المستخلصـــات عـــن معاملـــة الســـیطرة عـ مـــع مالحظـــة الفـــروق المعنویـ

للمستخلص المائي والهكساني، في حـین اظهـر المسـتخلص المـائي فرقـًا معنویـًا عـن % 5التراكیز 
للمستحضــر التجــاري % 3-0.5وأظهــرت التراكیــز . تخلصــات فــي تــأثیره علــى البالغــاتبــاقي المس

Superneemic    في الجیلـین علـى % 100-46.6و % 96.66-53.3نسب قتل تراوحت بین

عنـد المعاملـة % 100وأیضًا لوحظت نسب القتـل . التوالي، وبفروق إحصائیة معنویة بین التراكیز

تــأثیر المتبقـي الي مــن أنـواع المستخلصــات علـى البالغــات فقــد  أمـا عــن تحدیـد.  Trebonبمبیـد 

  .ساعة على معاملة الخوص وادخال البالغات 24وجد ان التأثیر القاتل ینعدم بعد مرور 

نجـد ان تـأثیر أنـواع المستخلصـات علـى ) 9(یتضح مما تقـدم مـن نتـائج مبینـة فـي جـدول 

طوار الحوریة، إذ ارتفعت نسب القتل مع ازدیاد بالغات الدوباس قد اتخذ منحًا شبیهًا بما حدث لأل

التراكیز ولكن لوحظ ان نسب القتل انخفضت نسبیًا عما كانت علیه في األطوار الحوریة كما أنهـا 
وبصورة عامة فان النتائج المستحصلة في هـذه . لم تصل إلى نسب القتل التام في التراكیز العالیة

في ان بالغات حشرة دوباس النخیل اكثر ) 1999(لحمیداوي  الدراسة اتفقت مع ما وجده الراوي وا

ــوتین مضــــافًا لهــــا  كــــذلك أشــــار . زیــــت معــــدني% 1تحمــــًال مــــن األطــــوار الحوریــــة لكبریتــــات النیكــ

Zehnder and Warthen (1990)  ــل بالغــــات  Leptinotarsaإلــــى ان نســــب قتــ

decemlineata (Say)  1.2م بتركیــز لجمیــع المعـامالت بمسـتخلص بــذور النـی% 25بلغـت %

وذكـر . عنـد التركیـز نفسـه% 72.7ساعة في حین كانت النسبة في یرقات الطـور الثـاني  72بعد 

Valladares et al. (1997)  ـــــات ــــ ــــ ــة بالغـ ــــ ـــــ ـــــن ان تغذیـــ ـــــ   مــــ

Xanthogalleruca luteola Mller  مــن مســـتخلص % 10علــى غــذاء معامـــل بتركیــز
یومـًا فـي حـین كـان رش البالغـات  14عـد الكحول لثمـار السـبحبح یـؤدي إلـى هـالك تـام للحشـرات ب

بــان  Pandey et al. (1981)وبــین . أیــام 10بعـد % 33.3بـنفس ذلــك التركیـز مهلكــًا بنســبة 
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 Bagrada cruciferarumمستخلص االیثر البترولي لثمار السبحبح یؤدي إلـى هـالك بالغـات 

%. 2بتركیـــز  ســـاعة علـــى التـــوالي عنـــد رشـــها 24و  12و  6بعـــد % 93.3و  80و  50بنســـبة 

بتركیــز  Sitotroga cerealellaان رش بالغــات  Teotia and Tewari, (1977)ووجــد 

یــؤدي إلــى  Acorus calamusمــن مســتخلص االیثــر البترولــي لثمــار الســبحبح ونبــات % 2.2

  . ساعة 24على التوالي بعد % 76.3و  8.7هالكها بنسبة 

سـاعة فـي حالـة  24لمستخلصـات بعـد كما أظهرت النتائج عدم وجود أي تأثیر لمتبقیات ا
ـــار عـــــدم االختیـــــار ــر بـــــان التـــــأثیر المتبقـــــي لمـــــادة  Schmutterer (1988)إال ان . اختبــ ذكـــ

أیـام، اعتمـادًا علـى الظـروف البیئیـة وعلـى نـوع النبـات المعامـل،  8-4االزادراختین قد یسـتمر مـن 

ر وقـــد تكـــون الحامضـــیة ان العوامـــل المـــؤثرة قـــد تكـــون أشـــعة الشـــمس تحـــت البنفســـجیة أو األمطـــا

العالیة لسطح النبات المعامل والتـي قـد تسـبب تحلـًال سـریعًا أو فقـدان المـواد الفعالـة وكنتیجـة لـذلك 

. فان تراكیز عالیة جدًا من االزادراختـین یجـب ان تسـتخدم فـي الحقـل للحصـول علـى نتـائج مقبولـة

مــن ان بالغــات النطــاط  Saxena et al. (1980)وهــذه النتیجــة تتطــابق مــع مــا أشــار إلیــه 

Nilaparvata lugens  اآلفــة الخطیــرة علــى الــرز اآلســیوي فــي حالــة اختبــار االختیــار تتجنــب

من زیت النیم أما في حالة اختبار عدم االختیار في التغذي فان % 12و  6و  3الرز المعامل بـ 
التـــوالي، للزیـــت علـــى % 100و  50و  25دقیقـــة فـــي التراكیـــز  22و  15و  2.6التجنـــب یكـــون 

. دقیقــة علــى التــوالي 4.8و  12.8و  37.6كـذلك كانــت مــدة التغــذي علــى تلـك النباتــات المعاملــة 

ان مستخلص الماء لثمار السبحبح قد اظهر تأثیرًا جاذبًا ) 2001(في حین الحظ لبابیدي وقدسیة 

ـــین  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــوتي ذي البقعتـ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــم العنكبــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــاث الحلـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   إلنــــ

Tetranychus urtricae Koch ،ولكـن هـذا التـأثیر % 98.6إذ بلغـت النسـبة  فـي الیـوم األول

الجاذب بدا ینخفض منذ الیوم الثاني، وان معظم األفراد التي اتجهـت إلـى األوراق المعاملـة عـادت 

فــي الیــوم الخــامس، ویفســر ذلــك بالتــأثیر المــانع للتغــذي % 31وغادرتهــا لتقــل نســبة الحلــم لتصــل 

  . یر سام أو طارد لالفةبحیث منع الحلم من التغذي دون ان یصحب ذلك تأث
ــى آلیـــة الزلســـمة  ــوت إلـ ــدم المـ ــد یعـــزى عـ ــذیفانات  Detoxificationوقـ فـــي الحشـــرات للــ

toxins  النباتیــة بحیــث ال تبقــى تأثیراتهــا طــویالً كحــواجز للتغذیــة أو تحصــل بوســاطة المیكانیكیــة
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ات غیـر سـامة نفسها تحویرات كیمیائیـة لهـذه الـذیفانات فـي داخـل جسـم الحشـرة وتحولهـا إلـى مركبـ

أو ربمـا یفسـر عـدم المـوت . nontoxic conjugate (Arnasan et al., 1985)غیـر متحـدة 

إلى انخفاض كمیة مادة االزادراختین التي قد تحدث اختالفات في نسبة وجودهـا فـي النباتـات تبعـًا 

ي طـرق لالختالفات الجغرافیة وطریقة الجمع والتحضیر وانتاج البذور وطرق الخزن واالخـتالف فـ

  ). Schoonhoven, 1980(االستخالص 

  

تأثیر تولیفات المستخلصات العضویة لثمار السبحبح فـي حوریـات وبالغـات . 4. 3
  الجیل الربیعي لحشرة دوباس النخیل 

ــائج فــــي جــــدول  ــة ) 10(تشــــیر النتــ ــتخلص الهكســــان ) تركیبــــة(إلــــى ان اســــتخدام تولیفــ مســ

فـــي حوریـــات وبالغـــات الـــدوباس حیـــث كانـــت قـــد أدى إلـــى حـــدوث هالكـــات عالیـــة % 10بتركیـــز 

ـــوالي% 95.9و % 93.4النســـب  ـــى الت ـــالتركیز . عل % 10وأظهـــرت تولیفـــة مســـتخلص الكحـــول ب

كــذلك . علــى التــوالي 95.9و % 95.6أیضــًا نســب هــالك مرتفعــة فــي الحوریــات والبالغــات بلغــت 

ـــى نســــب هــــالك % 10أدى اســـتخدام تولیفــــة المســــتخلص المــــزیج  حوریــــات لل% 89.8و  93.4إل

ومــن نتــائج التحلیــل اإلحصــائي لــم تظهــر هنالــك أي فــروق معنویــة بــین . والبالغــات علــى التــوالي

  .التولیفات عدا تولیفة المزیج في البالغات

وجــود نســب هــالك منخفضــة جــدًا فــي حوریــات ) 11(وتظهــر النتــائج المثبتــة فــي جــدول 
ســاعة مــن المعاملــة،  24صــات بعــد الطــور الرابــع جــراء األثــر المتبقــي لمختلــف تولیفــات المستخل

ولـم تكـن هنـاك فـروق معنویـة فیمـا بینهـا، أمــا  6.12-4.08حیـث تراوحـت نسـب هـالك الحوریـات 
في البالغات فقد انعدم تمامًا التأثیر المتبقي ولم تحدث فیهـا أي هالكـات تـذكر، وهـذا یتفـق مـع مـا 

ة علـى تراكیـز مختلفـة مـن مـادة بان رش نبـات الـذرة بتولیفـات النـیم الحاویـ Wood (1990)ذكره 
بازدیاد التراكیز مع عدم حدوث أي   Spodoptera frugiperdaاالزادراختین تقلل تغذي حشرة 

  . قتل حتى بعد سبعة أیام
ــــبحبح  ـــار السـ ــــات العضـــــویة لثمــ ــأثیر المستخلصـ ــــر ان تـــ ـــًا یظهـ ــ ــة آنف ــائج المبینـــ   ومـــــن النتـــ

زیـادة سـمیة المستخلصـات أو زیـادة نفاذهـا إلـى قد زاد بعد إضافة مواد التولیف وهذا قد یعزى إلى 
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فــي ان  Zehnder and  Warthen (1988)جسـم الحشــرة، وعمومــًا هــذا یتفــق مــع مـا ذكــره 

ــــل  ـــؤازره مثــــ ــادة مـــــ ــــ ــــافة مــ ـــــبة  piperonyl butoxide (PBO)إضــــ   ) 10: 1(بنســـ

)Azadirachtin  :PBO ( غرام مستخلص خام /ملغم 2.72لمستخلص بذور النیم الحاوي على

، حیـث كـان القتـل فـي  Leptinotarsa decemlineataد زادت سـمیته علـى یرقـات وبالغـات قـ

علــى التــوالي وبعــد إضــافة % 72و  50و  56.5هــو % 1.2و  0.8و  0.4تراكیــز المســتخلص 

كـذلك . على التوالي للطور الیرقي الثاني% 99.4و  90.5و  99.4أصبحت النسب  PBOمادة 
ان سمیة زیت بذور النیم على افراد النطاط البنـي واألخضـر  Krishnaiah et al. (1990)ذكر 

كمـادة اسـتحالب % Teepol 1تزداد بصورة معنویة بعد إضافة مواد التولیف ومنها إضـافة مـادة 

ــى  ــــ ــــ ــــ ـــــي% 2إلـ ــــ ــــ ــ ــاط البن ــــ ــــ ـــــد النطـــــ ـــــ ــــ ــــمیة ضـ ـــــ ــــ ـــــن الســ ــــ ــــ ـــــیم زاد مــ ـــــ ــــ ــــت النـ ــــ ــــ ـــار . زیـــ ــــ ـــــ ـــا أشـــ ــــ ــــ   كمــــ

Price and Schuster (1990) جاریـا إلـى ان اسـتخدام المستحضـر المولـف تMargosan-O 

جــزء بــالملیون مــن مــادة االزادراختــین أعطــى نســب قتــل عالیــة فــي األدوار غیــر  40الحــاوي علــى 

ان تطبیــق  Lindquist et al. (1990)وقـد ذكـر . الناضـجة للذبابـة البیضــاء بعـد رشـه مــرتین

ـــاري  ــــ ـــــر التجــــ ـــــاء  Margosan-Oالمستحضــــــ ــــ ــــة البیضــ ـــــ ــــات الذبابــ ــــ ــى یرقـــ ــــ ـــــرات علـــــ ــــ ـــثالث مــ ـــــ   لـــ

T. vaporariorum  ــــات ــــ ــزوغ البالغـ ــــ ـــ ـــام لب ــــ ــ ــــع ت ـــى منـــــ ــــ ــ ـــار . أدى إل ــــ ــــذلك أشــ ــــ   كـ
Saxena (1990)  ــــات ـــــب الســـــمیة للنبـ ــواد االســـــتحالب لزیـــــت النـــــیم تجن ـــافة مـــ ــــى ان إضــ إلـ

phytotoxicity  خاصـة عنــد التراكیـز العالیــة، ویمكــن ان تزیـل العدیــد مــن مشـاكل تطبیــق الــرش

   .طحي وااللتصاقمثل الذوبان والثبات وعدم االمتزاج واالختراق والشد الس
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ــي نســـب هـــالك حوریـــات . 10جـــدول  ــبحبح فـ ــویة لثمـــار السـ ــات العضـ ــات المستخلصـ ـــأثیر تولیفـ ت

  . ساعة 24وبالغات الجیل الربیعي لحشرة الدوباس بعد 

  التولیفة 
  نسب هالك 

  البالغات  الطور الحوري الرابع 
  93.4A 5.1  95.9 A  5.4  %10الزیت ) المستخلص الهكساني(
  95.6 A 5.2  95.9 A  5.2  %10التربین  ) مستخلص الكحوليال(

  93.4 A 5.2   89.8 B  5.4  %10المزیج 
 L.S.D.0.05 2.25 2.49قیمة 

  .الحروف المتشابهة تدل على عدم وجود فروق معنویة فیما بینها
  

هـــالك  التـــأثیر المتبقـــي لتولیفـــات المستخلصـــات العضـــویة لثمـــار الســـبحبح فـــي نســـب. 11جـــدول 

  . ساعة  24حوریات وبالغات الجیل الربیعي لحشرة الدوباس بعد 

  التولیفة 
  نسب هالك 

  البالغات  الطور الحوري الرابع 
  6.12 A 0.0   0  0.60  %10الزیت ) المستخلص الهكساني(
  6.12 A 0.0   0  0.62  %10التربین  ) المستخلص الكحولي(

  4.08 A 0.0   0  0.5  %10المزیج 
 --- L.S.D.0.05 3.4قیمة 
  

كان . 5. 3 ي س بحبح ف ار الس ویة لثم ات العض ات المستخلص أثیر تولیف ت
  . حوریات وبالغات حشرة الدوباس على فسائل النخیل 

تأثیر تولیفات مستخلصات المـذیبات العضـویة الهكسـاني والكحـولي ) 12(أوضح الجدول 
حیـث . دوباس المتواجـدة طبیعیـًا علـى فسـائل النخیـلومزیجهما في قتـل سـكان حوریـات وبالغـات الـ

للحوریـات والبالغـات علـى التـوالي بعـد % 98.84و % 100أعطى مستخلص الهكسان نسب قتل 
فـــي حـــین اظهـــر مســـتخلص الكحـــول تـــأثیرا علـــى نســـب القتـــل تراوحـــت بـــین . أیـــام مـــن المعاملـــة 6

أمــا المســتخلص المــزیج . لفتــرةفــي الحوریــات والبالغــات علــى التــوالي ولــنفس ا% 97.7و  98.54
هـذا فضـالً عـن ان . للبالغـات% 95.96للحوریـات و % 100فوصل تأثیره على نسـب القتـل إلـى 
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تـأثیر هــذه التولیفــات كــان مقاربــًا لتــأثیر المبیــدات المصـنعة المســتعملة، وفــي هــذا الصــدد فقــد وجــد 
Patel et al. (1990)  ان المستحضــر التجــاريNeemark  ه تــأثیر مشــابه لــ% 0.3بتركیــز

 Fluvalirnateو مبیـد % 0.03بتركیـز   Dimethoate ECلـبعض المبیـدات الكیمیائیـة مثـل 

EC  ــة البیضـــاء % 0.005بتركیـــز  Aleurolobus barodensisفـــي قتـــل حوریـــات الذبابـ

Maskell .  
ومــن الجــدیر باإلشــارة انــه تمــت مالحظــة ان الحوریــات والبالغــات الموجــودة علــى ســعف 

 3.1.3ل غیـــر المعامــل تجنبـــت الســعف المعامـــل والــذي تـــم وصــفه ســـابقًا فــي الفقـــرة فســائل النخیــ
ان األوراق النباتیــة المعاملـة بـالتراكیز مــن  Rao, (1990)فقـد ذكـر . أیــام  7والـذي اسـتمر لمـدة 

 Spodopteraأظهرت فعالً طاردًا ضد حشرة  Neemarkمن المستحضر التجاري % 0.5-3

litura F. عل مع ازدیاد التراكیزوازداد هذا الف.  
مسـتخلص (ان المستخلصـات المختلفـة لنبـات النـیم  Murthy et al. (1990)كما أشـار 

 Margosan-Oوالمستحضـــر التجـــاري %) 1، ومســـتخلص الكحـــول بتركیـــز % 2المـــاء بتركیـــز 
بعـد رش شـجیرات التبـغ اسـتمرت لمـدة  S. lituraأظهرت فاعلیة طاردة ضـد % 0.0018بتركیز 

ــق المستحضـــر التجـــاري  Price and Schuster (1990)وأوضـــح . متســـعة أیـــا ان تطبیـ
Margosan-O  جزء بالملیون من مادة االزادراختـین أعطـى  28لمدة أربعة أسابیع والحاوي على

  . نتیجة طارده ضد الذبابة البیضاء على البطاطا
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  االستنتاجات 
لثمار نبات السـبحبح كانـت اكثـر ) حوليالهكساني والك(ثبت ان المستخلصات العضویة الخام . 1

فاعلیة المستخلص المائي في خفض نسب فقس بیض وهالك حوریـات وبالغـات حشـرة دوبـاس 

  .النخیل مع وجود عالقة طردیة ما بین التراكیز ونسب الهالك

اتضـــح مـــن خـــالل الدراســـة ان بـــیض حشـــرة الـــدوباس اقـــل حساســـیة مقارنـــة بالـــدورین الحـــوري . 2

المستخلصـــات الخـــام والمبیـــدات المصـــنعة، كمـــا وجـــد ان األطـــوار الحوریـــة اكثـــر والبـــالغ تجـــاه 

ـــات  ـــات الطـــور األول تكـــون اكثـــر حساســـیة مـــن حوری حساســـیة مـــن البالغـــات، وثبـــت ان حوری

  .الطور الثالث والرابع والخامس

صــفات منظمــة للنمــو علــى الحوریــات، لــم تالحــظ فــي ) التربینــي(امتلــك المســتخلص الكحــولي . 3

أنـواع المستخلصـات والتـي قـد تعـزى إلـى وجـود مـواد منظمـة للنمـو مثـل مـادة المیالنتریـول  بقیـة

  .واالزادراختین

ــــات . 4 ـــــنعة وتولیفــ ــدات المصـ ــات والمبیــــ ــــة أنــــــواع المستخلصــــ ـــي لكافــ ــأثیر المتبقـــ ـــاءة التــــ ــدم كفـــ عــــ

  .المستخلصات العضویة في قتل مختلف األطوار الحوریة وبالغات الدوباس وبمختلف التراكیز

ـــل . 5 ـــــوري المعامـــ ـــــدور الحـ ــن الـ ــــأخرة مــــ ــــة متــ ــ ــــــي مرحل ــة ف ــــرة المتعرضــــ ــــات الحشــ ــــد ان بالغــ وجــ

بالمستخلصـات الخــام تقــل فیهـا نســب وضــع البـیض ونســب فقســه مقارنـة بالبالغــات فــي معاملــة 

  .السیطرة

ــف للمستخلصـــات العضـــویة . 6 ــاني والكحـــولي(اتضـــح ان إجـــراء التولیـ ــؤدي إلـــى تـــأثیر ) الهكسـ یـ

الــة ومــواد التولیــف انعكــس عنــه زیــادة فــي نســب القتــل فــي حوریــات وبالغــات متــازر للمــواد الفع

  .الحشرة مقارنة مع نسبها قبل التولیف في الجیل الخریفي

ــــات . 7 ـــام وتولیفــ ـــات الخـــ ـــعة ان المستخلصـــ ـــــة الموســـ ــارب الحقلیـ ــائج التجــــ ــالل نتــــ ـــــن خــــ ــوحظ مـ لــــ

مــن المعاملــة، كمــا ســاعة  48المستخلصــات العضــویة تُحــدث فعــالً قــاتالً وبمســتو عــاٍل خــالل 

  وجد ان لهما فعالً طاردًا على حوریات وبالغات الدوباس ولمدة سبوع تقریباً 
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  التوصیات 
التوســـع فـــي زراعـــة أشـــجار الســـبحبح كمصـــدر طبیعـــي إلنتـــاج المبیـــدات ذات األصـــل النبـــاتي . 1

  .فضالً عن استغاللها كأشجار زینة لتوفیر الظل وكمصدات للریاح وتثبیت التربة

ــات الخـــام لبـــذور قیـــ. 2 ــات اإلنتـــاج الریـــادي لتولیفـــات المستخلصـ ــة بتبنـــي عملیـ ــات المعنیـ ام الجهـ

  . السبحبح وجعلها في متناول ید المزارعین الستخدامها في مكافحة اآلفات

إجـــراء المزیـــد مـــن األبحـــاث حـــول التـــأثیر المتبقـــي لمستخلصـــات ثمـــار الســـبحبح فـــي حوریـــات . 3

  . بدینامیكیة سكان اآلفةوبالغات حشرة الدوباس وعالقته 

عنـد إجـراء عملیـات المكافحـة بالمبیـدات ذات األصـل النبـاتي أو المبیـدات الكیمیائیـة المصــنعة . 4

یفضــل القیــام بمكافحــة حشــرة الــدوباس منــذ بدایــة شــهر نیســان وحتــى شــهر مــایس، وكــذلك منــذ 

  .ئدةبدایة شهر آب ولغایة شهر ایلول، حیث تكون حوریات الطور األول هي السا

عزل وتشخیص المواد الفعالة من ثمار السبحبح خاصة مـادة االزادراختـین ودراسـة تأثیرهـا فـي . 5

  .مختلف اآلفات الحشریة

ــا . 6 أجـــراء المزیـــد مـــن األبحـــاث حـــول إضـــافة مـــواد حامیـــة للمستخلصـــات وذلـــك الطالـــة تاثیراتهـ

  . المتبقیة في الحشرات

 .كمیة وكفاءة المواد الفعالة الموجودة في الثمار أجراء األبحاث حول تأثیر فترة الخزن في. 7
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وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، جامعة . النخیل والتمور وآفاتهما. 1985. عبد الحسین،علي

  .البصرة 
الفعالیة اإلحیائیة لبعض المستخلصات النباتیة . 2001. لبابیدي، محمود صبري وسمیر قدسیه

  في الحلم العنكبوتي ذو البقعتین 
(Acari: Tertranychidae) Tetranychus urticae Koch ة وقایة مجل. مختبریا

  .2 :86 – 91، عدد 19. النبات العربیة
 .Melia azedarach Lتأثیر مستخلصات ثمار نباتي السجج . 2001. مهدي، نوال صادق

  في األداء الحیاتي لبعوض  Azadirachta indica A. Jussوالنیم 
 (Diptera :Culicidae).Anopheles pulcharrhimus Theobald . أطروحة

  .، جامعة بغداد)أبن الهیثم(تربیة دكتوراه، كلیة ال
  یتوفر في الموقع. 2004. وزارة الزراعة والثروه السمكیه

http://www.maf.gov.om/arabic/agricultural_reseach_protection_program-
2004.asp 
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