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  شكر وتقدیر
  

ل  ھالحمد رب العالمین على لطفھ بنا وتوفیق        ز وج ألھ ع لنا، ونس
ا ، و أن ا جھلن م م ن العل ا وم ا احتجن ل م ن الفض دنا م ذا أیزی ع بھ ن ینف

  .نھ سمیع علیمإبناء العراق واالمة العربیة أالعمل 
ان الستاذي ألتقدم بالشكر الجزیل واأفي البدء         الغ والعرف ان الب متن

داد  الفاضل الدكتور محمد عمار الراوي لمتابعتھ الدقیقة لي في مراحل اع
حتى وصلت الى مراحلھا النھائیة، فاغنى االطروحة كلھا  ھذه االطروحة 

ھ حالسدیدة ، فأسال هللا ان یطیل في عمره وی آرائھبمالحظاتھ القیمة و فظ
  .نھ سمیع مجیبإلنا ویجزیھ عني خیر الجزاء 

وم أوالواجب یدعوني الن       ة العل ادة كلی ى عم دیري ال قدم شكري وتق
ةورئ اتذ اس اة ، اس وم الحی م عل م ةقس ة القس ا  وكاف بیھ االخرین لم منتس

  .طروحةاعداد ھذه اال مدةقدموه من دعم وتشجیع طیلة 
دكتور أ یجدر بي  ھل الفضلألوفاء و            ن اقدم شكري وتقدیري لل

ا للمساعدة  وم والتكنولوجی ل من وزارة العل داھا علي حسین خلی ي اب الت
  .في التحلیالت االحصائیة

ةلاوجھ شكري البالغ و   ة المركزی ة منتسبي المكتب داد  كاف ة بغ ي جامع ف
  .رنتومكتبة كلیة العلوم ووحدة االنت

بروا         ذین ص اني لل ق امتن ھ عمی اء ان اوج دعوني الوف را ی واخی
ین  حین وداعم ي ناص وا مع زتووقف ى أنج ة  حت ى  االطروح دي إل وال

وتي و دتي واخ ي دووال ق درب دیقي ورفی عان.ص ادل مش ال هللا ان  ع فاس
  .نھ سمیع یجیب دعوة الداعي اذا دعاهإیحفظھم ویدیم علیھم نعمھ 

رح بأقد  ن كنت إو      ة والف نني أحسنت في عملي فحسبي شعور الغبط
   . وهللا ولي التوفیق سالمیةألمتنا اأبناء وطني وأقدمت خدمة وواجبا تجاه 

                                                                
  حمدأ
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أجریــت هــذه الدراســة لقیــاس فاعلیــة المستخلصــات المائیــة الخــام لبــذور واوراق        
ــة و  ـــــ ـــالف القرنــ ــــ ـــــفو غـ ـــــتخلص القلــــ ـــذلك مســـ ــــ ــــذیبات وكــ ــــذور واوراق المـــــ ـــویة لبـــــ                 العضــــــ
             ،ومبیـــد االكتـــارا .Albizia lebbeck (L.)   Benthنبـــات  اللـــبخ   قلـــفو 

Actara 25  WG(Thiamethoxam)   فـــي االداء الحیـــاتي لحشـــرة دوبـــاس
 .تحـت الظـروف الحقلیـة  Ommatissus lybicus Asche & Wilsonالنخیـل

كذلك  .المستخلصات من  المختلفة للحشرة بتراكیزوالمراحل  الحوریة ملت االدوار و ُع 
ــّدد األثـــر المتبقـــي لهـــذه المستخلصـــات فـــي حوریـــات الطـــور الخـــامس ومراقبـــة مــــدة  ُحـ

  .قیاس انتاجیة البیض ونسب فقسهو بزوغ البالغات،حتى طور ال
بینـــت نتـــائج الدراســـة وجـــود انخفـــاض معنـــوي فـــي نســـب فقـــس البـــیض المعامـــل       

 لكـــل مـــن مـــن المستخلصـــات المائیـــة الخـــام% 30و 25، 20، 15، 10، 5بـــالتراكیز 
ر اوطـــأ للبــذو اظهــر المســتخلص المــائي  وقـــد. القلــفو  غــالف القرنــةلبــذور واالوراق و ا

ــتخلص المــــائي  % 29.23بلغــــت   فقــــد   %30عنــــد التركیــــز  نســــب فقــــس ــه المســ یلیــ
 51.03 غالف القرنـةو  % 40.54 لمستخلص المائي لالوراقا ثم %  39.57 قلفلل

خلص تمــن المســتخلص الهكســاني للبــذور ومســ% 20و 15، 10، 5  أمــا التراكیــز.%
 أعطــى المســتخلص الهكســاني اوطــأ،فقــد  القلــفلبــذور واالوراق و لكــل مــن االمیثــانول 

مســـتخلص المیثـــانول  یلیـــهو  %10.99 بلغـــت التـــي   %20عنـــد التركیـــز نســـب فقـــس 
ـــذور ــــانول لل %17.93 للبــــ ـــتخلص المیثـــ ـــم مســــ ــــفثــــ ـــــتخلص% 24.44 قلـــ ــرًا مســ  واخیـــــ

مقارنـة مـع فقـس نسـب لكـن مبیـد االكتـارا اعطـى اوطـأ . % 46.22 المیثانول لـالوراق
ظهـرت عالقـة ،و  لتـر/مـل 0.6عند التركیـز %  10.71لغت ب فقد باقي المستخلصات

  .ونسب فقس البیض التراكیزعكسیة بین 

  الخالصــة
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ول ألحوریـات الطـورین ا مـن تحمـالً  شـدألوحظ ان حوریات الطور الخـامس كانـت     
 التراكیزبالعضویة و مستخلص المذیبات والثاني عند معاملتها بالمستخلصات المائیة و 

، 2.2للطـور الحـوري الخـامس  LC50التركیـز القاتـل غـت قیمـة بلو .نفسها المذكورة أنفاً 
ول ألكثـر منــه للطـور الحــوري اأمـرة  1.9و  2.2،  1.8،  2.2،  2.3،  1.4،  1.7

مبیـد ب فیمـا یتعلـقكـذلك الحـال  المستخلصـات علـى التـوالي  فیما یتعلق بجمیـعوالثاني 
 ول والثاني ألللطور الحوري ا مماكثر أمرة  1.6%  50ق .ت  بلغت قیمة إذ االكتارا

ـــي أثنـــــاء ــین الربیعـــــي والخریفـــــي، فــ ظهـــــرت عالقـــــة طردیـــــة بـــــین نســـــب هـــــالك  إذالجیلـــ
  .الحوریات والتراكیز

 وتحولهـاكذلك لوحظ فشل حوریات الطورین الثاني والثالث في اكمال انسـالخها       
  .القلفو عند معاملتها بمستخلص المیثانول للبذور واالوراق  التاليالى الطور 

العضویة بعد  مستخلص المذیبات تأثیر متبقیات المستخلصات المائیة و  درس        
مـــدة طـــور الحوریـــات  فـــي ســـاعة فـــي حوریـــات الطـــور الخـــامس ، ولوحظـــت زیـــادة 24

ـــذور بتركیـــــز  ــائي للبــ ــــة بالمســـــتخلص المـــ ــــت  % 30المعاملـ ـــــ   13.67بلغـ بـ ـــًا قیاسًا یومــ
مستخلص المیثانول للبذور فیما یتعلق بالحال كذلك یومًا في معاملة السیطرة، 12.53
كثرها أكان فما مبید االكتارا أ% . 20و  15، 10،  5التراكیز   عند القلفو  واالوراق

اسـتمرت و . من الـرش ساعة 72تأثیرًا في زیادة مدة الطور للحوریات التي ادخلت بعد 
البـــیض ونســـب  انتاجیتهـــا مـــن تمتابعـــة البالغـــات البازغـــه مـــن تلـــك الحوریـــات ،وحســـب

ن معـــدل عـــدد البـــیض الـــذي وضـــعته البالغـــات المعامـــل طورهـــا الحـــوري أ فوجد،فقســـه
قــل أكـذلك بالمستخلصـات العضـویة كـان  القلــفو  الخـامس بالمسـتخلص المـائي للبـذور

ولوحظت عالقة عكسیة بین زیادة التراكیز .من معدل عدد البیض في معاملة السیطرة
  .ومعدل عدد البیض
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ـــت      ـــس البــــــیض ایضــــــًا  وأنخفضـــ ــــىنســــــب فقـــ ـــات ال بالقیــــــاس إلــ ـــابقةالمستخلصـــ  ســـ
فقـد بلـغ  في حین كان تأثیر مبید االكتارا واضحًا في خفض معدل انتاج البیض.نفسها

قیاسًا % 29.7التي بلغت  ونسب فقسه في معاملة السیطرة 62.56قیاسًا مع  49.67
التراكیـــز و  ة، وجـــدت عالقـــة عكســـیة بـــین  زیـــاد فـــي معاملـــة الســـیطرة% 45.33مـــع 

  .معدل انتاج البیض ونسب فقسه 
ـــة و  درس      ــات المائیـ ــذیبات تــــأثیر المستخلصــ ـــتخلص المــ ـــًا فــــي مسـ ــویة ایضـ العضــ

بالغـــات دوبـــاس النخیـــل وقـــد انخفـــض تأثیرهـــا بشـــكل واضـــح مقارنـــة مـــع مـــا وجـــد فـــي 
  فقد بلغت قیمـة تجاه المستخلصاتاستعدادا ً كانت البالغات اقل  إذ ،االطوار الحوریة 

ــــى  26.76،  39.53، 29.99،  26.40% 50ق  .ت ـــــة علـــــ ــــات المائیــــ للمستخلصـــــ
ــــوالي ــــى  20.21،  27.27،  14.73،  17.23 و التــــ ــــویة علــــ ــــــات العضــــ للمستخلصــ

  . لمبید االكتارا 0.17التوالي بینما كانت 
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Abstract  

    This study had  been carried out in order to measure the 
efficacy of crude aqueous extracts of seeds, leaves, pods and 
stem bark, also the organic solvent extracts of seeds, leaves and 
stem bark of                      Albizia lebbeck (L.) Benth. and a 
synthetic insecticide Actara 25WG(thiamethoxam) on the 
biological performance of dubas bug, Ommatissus lybicus  
Bergevin under field conditions.  
     The study was composed of four parts. The first includes 
treatment of egg stage.The results showed a significant decrease 
in egg hatching treated with 5, 10, 15, 20, 25 and 30% of crude 
aqueous extracts of the seeds, leaves, pods and stem bark. 
     The aqueous extract of seeds showed lowest egg hatch 
percentage  at 30% concentration (29.23%) followed by aqueous 
extract of stem bark (39.57%), then aqueous extract of leaves 
(40.54%) and               pods (51.03%). 
     Concentrations of 5,10,15,20% of hexane extract of seeds 
and methanol extract of seeds, leaves and stem bark , exert the 
same effects on egg hatch percentages. The hexane extract of 
seeds was the best at 20% concentration (10.99%) then comes 
methanol extract (17.93%) while the hatch  for the methanol 
extract of leaves and stem bark were (46.22%), and (24.44)% 
respectively. 
     The percentage of egg hatching treated with Actara was the 
lowest  and reached to (10.71%)at 0.6 ml\L .with correlation 
between the concentrations and egg hatch.  
        The second part includes nymphal instars treatment. The 
fifth instar was more tolerant in comparison with other instars                      
(1st and 2nd) when treated with aqueous, organic  solvent extracts 
and Actara at the same concentrations of above during spring 
and autumn generations.  The LC 50   of fifth instar was 2.2, 1.7, 
2.3, 2.2, 1.8 2.2 and 1.9 times more than first instar respectively, 
and 1.6 times more for Actara insecticide. 
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     The results indicated the failure of 2nd and 3rd instars to 
complete their ecdysis and development to the next instars when 
treated with methanol extracts of seeds, leaves and stem bark. 
The results include positive correlations between mortality 
ratios and extract concentrations. 
       The third part of this study showed the residual effects of 
aqueous, and organic solvent extracts for Albizia in the fifth 
nymphal instar after 24 hours. The results showed an increase in  
instars development periods (stadia) treated with aqueous 
extracts of seeds with 30% concentration to (13.67) days 
compared with (12.53) days in the control  .Same results were  
obtained for methanol extracts of seeds, leaves and bark but 
with  5, 10, 15, 20% concentrations. While the nymphal instars 
treated with Actara insecticide recorded highest stadia after 4 
days. Emerged adults from treated nymphs gave less fecundity 
and also reduced fertility as compared with the control.  
    Actara insecticide showed an obvious effect in the reduction 
of  egg production rate (49.67) compared with (62.56) in the 
control    and egg hatch percentage (29.7) compared with 
(45.33) in the control. 
    The study results revealed that adults were less susceptible to 
both aqueous and organic extracts compared with nymphal 
instars. The LC50 reach 26.40, 29.99, 39.53, 26.76 for aqueous 
extracts respectively and 17.23, 14.73, 27.27, 20.21 for organic 
extracts respectively while it was 0.17 for Actara.  
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  27…..………………………………..………..…..…….………………التأثير في االطوار الحورية 2.4.2
  28……….…………………………….……………….….……التأثير المتبقي في االطوار الحورية 2.4.3
  28……..……………………………………..…………….……………….……التاثير في البالغات  4.4.2

  29….…………………………………….……………………….…………………التحليل االحصائي 5.2
  

  اقشةعنالنتائج وال:ثالثالفصل ال
  تاثيرالمستخلصات المائية والعضوية لنبات اللبخ ومبيد االكتارا في االداء الحياتي  1.3
  30..................................لحشرة دوباس النخيل للجيلين الربيعي والخريفي تحت الظروف الحقلية       

  30.………………………………...……………………………………………… التأثير في فقس البيض1.1.3

  ……………………………….…………………………….…………37االطوار الحوريـةالتأثير في  2.1.3  

 ……………………………....…………..…………56التأثير المتبقي في الطور الحوري الخامس 3.1.3   

  69      . .……………………………………………..……….…….……..……….……… التأثير في البالغات 

  76 ……………………………………….………………..…..………………………..االستنتاجات

  78 …………………..………………………………..………………………………..…..…التوصیات
  

  المصادر
  79..………………………………………………………...…………….………………………العربية المصادر 
  85 .……………………………………………………………………….……………………  االجنبيةالمصادر 
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  قائمة االشكال
  الصفحة                                          العنوان            

  
 5..…………………….………………..……..……دوباس النخيل التي تفرزها حشرةالندوة العسلية  1 الشكل
  6…………..……………………………………تجمع االتربة على المادة الدبسية وغلق ثغور الورقة 2 الشكل
 ……………………………………………………………….…..…………………17  شجــــرة اللـبخ  3الشكل 

  25…..……مبيدات الحشرت مناالنواع االخرى بالقياس إلى  Neonictinoidsموقع ارتباط  4 الشكل
   26….……………………………………………………………… يوضح أنابيب حجز الحشرات   5 الشكل
  لنبات اللبخ ومبيد االكتارا المستخلصات المائية  ومستخلص المذيبات العضوية تأثير  6الشكل 

  35….…………………………………ب فقس بيوض حشرة دوباس النخيلفي  الجيل الربيعيفي نس          
 32…….…………………………….…………………………………..…………بيض حشرة الدوباس 7الشكل 
  نبات اللبخ الجزاء المستخلصات المائية  ومستخلص المذيبات العضوية تداخل تراكيزتأثير  8الشكل 
  40…....…………………الربيعي  لة دوباس النخيل للجيفي نسب قتل  حوريات الطور األول لحشر          
  تأثيرتداخل تراكيز المستخلصات المائية  ومستخلص المذيبات العضوية الجزاءنبات اللبخ  9الشكل 
  40………………………في نسب قتل  حوريات الطور األول لحشرة دوباس النخيل للجي الخريفي          
  لمائية  ومستخلص المذيبات العضوية الجزاءنبات اللبخ تأثيرتداخل تراكيز المستخلصات ا 10الشكل 
  44…..…..…..……………لحشرة دوباس النخيل للجيل الربيعي الثانيفي نسب قتل  حوريات الطور          
  تأثيرتداخل تراكيز المستخلصات المائية  ومستخلص المذيبات العضوية الجزاءنبات اللبخ  11الشكل 
  44….……...…………… الخريفيلحشرة دوباس النخيل للجيل  الثانيات الطور في نسب قتل  حوري         
  تأثيرتداخل تراكيز المستخلصات المائية  ومستخلص المذيبات العضوية الجزاءنبات اللبخ  12الشكل 
  47.……....……………لحشرة دوباس النخيل للجيل الربيعي  الثالثفي نسب قتل  حوريات الطور          
  رتداخل تراكيز المستخلصات المائية  ومستخلص المذيبات العضوية الجزاءنبات اللبخ تأثي 13الشكل 
  47.……...................…في نسب قتل  حوريات الطور الثالث لحشرة دوباس النخيل للجيل الخريفي          
  بات اللبخ تأثيرتداخل تراكيز المستخلصات المائية  ومستخلص المذيبات العضوية الجزاءن 14الشكل 
  51.……...……….……في نسب قتل  حوريات الطور الرابع لحشرة دوباس النخيل للجيل الربيعي          
  تأثيرتداخل تراكيز المستخلصات المائية  ومستخلص المذيبات العضوية الجزاءنبات اللبخ  15الشكل 
  51.……...……………الخريفي في نسب قتل  حوريات الطور الرابع لحشرة دوباس النخيل للجيل          
  تأثيرتداخل تراكيز المستخلصات المائية  ومستخلص المذيبات العضوية الجزاءنبات اللبخ  16الشكل 
  55.……..................…في نسب قتل  حوريات الطور الخامس لحشرة دوباس النخيل للجيل الربيعي          
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  ومستخلص المذيبات العضوية الجزاءنبات اللبخ   تأثيرتداخل تراكيز المستخلصات المائية 17الشكل 
  55.……..................…في نسب قتل  حوريات الطور الخامس لحشرة دوباس النخيل للجيل الخريفي          
  ….…………….…….….…….……..65يوضح موت حورية الطور الثالث أثناء عملية االنسالخ    18الشكل  
  ستخلصات المائية  ومستخلص المذيبات العضوية الجزاءنبات اللبخ تأثيرتداخل تراكيز الم 19الشكل 
  72.…….………………….………………في نسب قتل  بالغات حشرة دوباس النخيل للجيل الربيعي          
  تأثيرتداخل تراكيز المستخلصات المائية  ومستخلص المذيبات العضوية الجزاءنبات اللبخ  20الشكل 
  72.…….....…………………..…………حشرة دوباس النخيل للجيل الخريفي  في نسب قتل  بالغات         
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                                                    قائمة الجداول
  الصفحةالعنوان                                                        

  
  16 ……..………………………..…………االجزاء المختلفة لجنس االلبيزيا  عنالمعزولة المواد    1 الجدول
  20……...…………….………………......…………االجزاء النباتية لنبات اللبخ  عنالمواد المعزولة   2 الجدول
   ومبيد االكتارانبات اللبخ لالعضوية  المذيبات مستخلصالمائية و  اتمستخلصتداخل تراكيز ال تأثير  3 الجدول

 31….………………………………………..……………في نسب فقس بيوض حشرة دوباس النخيل          
  ومبيد االكتارااللبخ لنبات تداخل تراكيز المستخلصات المائية ومستخلص المذيبات العضوية تأثير  4 الجدول
  39…....………لحشرة دوباس النخيل للجيلين الربيعي والخريفي األولحوريات الطور  نسب قتل  في         
  ومبيد االكتارااللبخ لنبات تداخل تراكيز المستخلصات المائية ومستخلص المذيبات العضوية تأثير  5 الجدول
حوريات الطور الثاني لحشرة دوباس النخيل للجيلين الربيعي  نسب قتل في         
  43……….…………………………………………………………………..……………………………والخريفي

  ومبيد االكتارااللبخ لنبات تراكيز المستخلصات المائية ومستخلص المذيبات العضوية  تداخلتأثير  6 جدولال
  46…..…..…..حوريات الطور الثالث لحشرة دوباس النخيل للجيلين الربيعي والخريفينسب قتل  في          
  ومبيد االكتارابخ الللنبات تداخل تراكيز المستخلصات المائية ومستخلص المذيبات العضوية تأثير  7 الجدول
  50….……...…حوريات الطور الرابع لحشرة دوباس النخيل للجيلين الربيعي والخريفينسب قتل  في          

  
  ومبيد االكتارااللبخ لنبات تداخل تراكيز المستخلصات المائية ومستخلص المذيبات العضوية تأثير  8 الجدول
  54.……...…شرة دوباس النخيل للجيلين الربيعي والخريفيحوريات الطور الخامس لحنسب قتل  في          
  لنبات اللبخ ومبيدالمستخلصات المائية ومستخلص المذيبات العضوية  تراكيز تأثير متبقيات 9 الجدول

  58….…………….… في مدة طور حوريات الطور الخامس لحشرة الدوباس في الجيل الربيعي االكتارا        
    حوريات الطور الخامس   عنجية بيض بالغات حشرة دوباس النخيل  المتطورة يبين انتا) A10( الجدول
    الجيل  في أثناءلتأثير متبقيات المستخلصات المائية والعضوية لنبات اللبخ  ومبيد االكتارا  المتعرضة          
  60.....................................................................................الربيعي          

    حوريات الطور الخامس   عنيبين نسب فقس بيض بالغات حشرة دوباس النخيل  المتطورة )   B10(الجدول 
   الجيل  في أثناءالمتعرضة لتأثير متبقيات المستخلصات المائية والعضوية لنبات اللبخ  ومبيد االكتارا             
  60..................................................................................الربيعي             

لنبات اللبخ ومبيد تداخل تراكيز المستخلصات المائية ومستخلص المذيبات العضوية تأثير  11 الجدول  
  71........................ و الخريفي الربيعي للجيلين النخيل دوباس بالغات  حشرة  نسب قتلفي  االكتارا
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  قائمة المالحق
  الصفحة                            العنوان                          

   استعماللحشرة دوباس النخيل ب األولمعاملة الطور الحوري  عنالخط السمي الناتج  1ملحق 
  97  ..……………………………….…..………المستخلص المائي للبذور  للجيلين  الربيعي والخريفي          

   استعماللحشرة دوباس النخيل ب األولمعاملة الطور الحوري  عنالخط السمي الناتج 2ملحق 
  97  .…………………….……………...…… المستخلص المائي لالوراق  للجيلين  الربيعي والخريفي           

  استعماللحشرة دوباس النخيل ب األولمعاملة الطور الحوري  عنالخط السمي الناتج  3ملحق
  ……………………..………………98للجيلين  الربيعي والخريفي  غالف القرنةالمستخلص المائي ل           

   استعماللحشرة دوباس النخيل ب األولمعاملة الطور الحوري  عنالخط السمي الناتج  4ملحق
  ..……………………………………………98للجيلين  الربيعي والخريفي قلفللالمستخلص المائي             

   استعماللحشرة دوباس النخيل ب األولمعاملة الطور الحوري  عنالخط السمي الناتج  5ملحق
 .………………………………………99 المستخلص الهكساني للبذور للجيلين  الربيعي والخريفي             

   استعماللحشرة دوباس النخيل ب األولمعاملة الطور الحوري  عنالخط السمي الناتج  6ملحق
 99…………………..………………………مستخلص الميثانول للبذور  للجيلين  الربيعي والخريفي            

  استعماللحشرة دوباس النخيل ب األولمعاملة الطور الحوري  عنالخط السمي الناتج  7ملحق
  100.………….…………..……..………مستخلص الميثانول لالوراق  للجيلين  الربيعي والخريفي             

   استعماللحشرة دوباس النخيل ب األولمعاملة الطور الحوري  عنمي الناتج الخط الس8ملحق 
 ………..……………………......……  100للجيلين  الربيعي والخريفي قلفللالميثانول  مستخلص             

  استعماللحشرة دوباس النخيل ب األولمعاملة الطور الحوري  عنالخط السمي الناتج  9ملحق
 101..…………………………………………..………االكتارا  للجيلين  الربيعي والخريفيمبيد               

   استعمالمعاملة الطور الحوري الثاني لحشرة دوباس النخيل ب عنالخط السمي الناتج  10ملحق
 101…………………………………….……المائي للبذور  للجيلين  الربيعي والخريفي المستخلص            

  استعمالمعاملة الطور الحوري الثاني لحشرة دوباس النخيل ب عنالخط السمي الناتج  11ملحق
  102  ..…………………..………….……المستخلص المائي لالوراق  للجيلين  الربيعي والخريفي             

   استعمالمعاملة الطور الحوري الثاني لحشرة دوباس النخيل ب عنالخط السمي الناتج  12ملحق
  102.……………………………………والخريفيللجيلين  الربيعي   غالف القرنةلالمستخلص المائي               

  استعمالمعاملة الطور الحوري الثاني لحشرة دوباس النخيل ب عنالخط السمي الناتج  13ملحق
  103 .………..………………………………للجيلين  الربيعي والخريفي قلفللالمستخلص المائي               

   استعمالملة الطور الحوري الثاني لحشرة دوباس النخيل بمعا عنالخط السمي الناتج  14ملحق
  103 .…………..…..……………………المستخلص الهكساني للبذور  للجيلين  الربيعي والخريفي             
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   استعمالمعاملة الطور الحوري الثاني لحشرة دوباس النخيل ب عنالخط السمي الناتج  15ملحق
 ………………………………………104لبذور للجيلين  الربيعي والخريفيمستخلص الميثانول ل              

   استعمالمعاملة الطور الحوري الثاني لحشرة دوباس النخيل ب عنالخط السمي الناتج  16ملحق
 .….…………………………………104مستخلص الميثانول لالوراق للجيلين  الربيعي والخريفي             

  استعمالر الحوري الثاني لحشرة دوباس النخيل بمعاملة الطو  عنالخط السمي الناتج  17ملحق
 .…………….…………..……………105للجيلين  الربيعي والخريفي قلفللمستخلص الميثانول               

  استعمالمعاملة الطور الحوري الثاني لحشرة دوباس النخيل ب عنالخط السمي الناتج  18ملحق
 .…………………..……………...…………………105الخريفيمبيد االكتارا للجيلين  الربيعي و              

  معاملة الطور الحوري الثالث لحشرة دوباس النخيل عنالخط السمي الناتج  19ملحق
  ..…….………….…………106المستخلص المائي للبذور  للجيلين  الربيعي والخريفي استعمالب             

  حشرة دوباس النخيلمعاملة الطور الحوري الثالث ل عنالخط السمي الناتج  20ملحق
      ...……………..…..………106المستخلص المائي لالوراق  للجيلين  الربيعي والخريفي استعمالب             

  معاملة الطور الحوري الثالث لحشرة دوباس النخيل  عنالخط السمي الناتج   21ملحق 
  ………………………107يعي والخريفيللجيلين  الرب  غالف القرنةالمستخلص المائي ل استعمالب             

  معاملة الطور الحوري الثالث لحشرة دوباس النخيل  عنالخط السمي الناتج  22ملحق
    .……….…………..…………107للجيلين  الربيعي والخريفي قلفللالمستخلص المائي  استعمالب            

  النخيل معاملة الطور الحوري الثالث لحشرة دوباس  عنالخط السمي الناتج 23ملحق 
 .………….…..…………108المستخلص الهكساني للبذور  للجيلين  الربيعي والخريفي استعمالب             

  معاملة الطور الحوري الثالث لحشرة دوباس النخيل  عنالخط السمي الناتج   24ملحق
                             ………..…...…..…………108مستخلص الميثانول للبذور للجيلين  الربيعي والخريفي استعمالب              

   معاملة الطور الحوري الثالث لحشرة دوباس النخيل  عنالخط السمي الناتج   25ملحق
 .…………….……………109مستخلص الميثانول لالوراق للجيلين  الربيعي والخريفي استعمالب             

  الث لحشرة دوباس النخيل معاملة الطور الحوري الث عنالخط السمي الناتج   26ملحق
  ...………………..…...……109للجيلين  الربيعي والخريفي قلفللمستخلص الميثانول  استعمالب              

  معاملة الطور الحوري الثالث لحشرة دوباس النخيل عنالخط السمي الناتج 27ملحق 
 ..………….………………..………………110مبيد االكتارا للجيلين  الربيعي والخريفي استعمالب             

  معاملة الطور الحوري الرابع لحشرة دوباس النخيل  عنالخط السمي الناتج  28ملحق 
  …………..………….………110المستخلص المائي للبذور  للجيلين  الربيعي والخريفي استعمالب              

  خيلمعاملة الطور الحوري الرابع لحشرة دوباس الن عنالخط السمي الناتج  29ملحق
 ..………….………………111المستخلص المائي لالوراق  للجيلين  الربيعي والخريفي استعمالب              

  معاملة الطور الحوري الرابع لحشرة دوباس النخيل عنالخط السمي الناتج  30ملحق
  .……………………111 للجيلين  الربيعي والخريفي  غالف القرنةالمستخلص المائي ل استعمالب              
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  معاملة الطور الحوري الرابع لحشرة دوباس النخيل عنالخط السمي الناتج   31ملحق
     ……………………..………112للجيلين  الربيعي والخريفي قلفللالمستخلص المائي  استعمالب              

  معاملة الطور الحوري الرابع لحشرة دوباس النخيل عنالخط السمي الناتج   32ملحق
 .………………………112المستخلص الهكساني للبذور  للجيلين  الربيعي والخريفي استعمالب             

  معاملة الطور الحوري الرابع لحشرة دوباس النخيل  عنالخط السمي الناتج   33ملحق
  ……….………...………113مستخلص الميثانول للبذور للجيلين  الربيعي والخريفي استعمالب              

  معاملة الطور الحوري الرابع لحشرة دوباس النخيل  عنسمي الناتج الخط ال 34ملحق
 .……………….…….…113مستخلص الميثانول لالوراق للجيلين  الربيعي والخريفي استعمالب             

  معاملة الطور الحوري الرابع لحشرة دوباس النخيل  عنالخط السمي الناتج  35ملحق
 ..…………….……………114للجيلين  الربيعي والخريفي قلفللميثانول مستخلص ال استعمالب              

  معاملة الطور الحوري الرابع لحشرة دوباس النخيل عنالخط السمي الناتج   36ملحق
 …………………….……………………114مبيد االكتارا للجيلين  الربيعي والخريفي استعمالب              

  الحوري الخامس لحشرة دوباس النخيلمعاملة الطور  عنالخط السمي الناتج   37ملحق
  …………..….……….……115المستخلص المائي للبذور  للجيلين  الربيعي والخريفي استعمالب               

  معاملة الطور الحوري الخامس لحشرة دوباس النخيل  عنالخط السمي الناتج   38ملحق
     .…………………………115الربيعي والخريفي المستخلص المائي لالوراق  للجيلين  استعمالب              

  معاملة الطور الحوري الخامس لحشرة دوباس النخيل عنالخط السمي الناتج  39ملحق 
  ..……………………116 للجيلين  الربيعي والخريفي  غالف القرنةالمستخلص المائي ل استعمالب             
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  المقدمة.1.1 
النخل هو سید الشجر ، وملك الریاض ، وأمیر الحقول وعروس البساتین والحدائق         

طلــق علیــه االجــداد تســمیات أ. لــه ســحره االخــاذ ینمــو بصــمت والیمــوت اال بعــد عمــر مدیــد 
وجــود شــعارات  إلــىان المصــادر التاریخیــة تشــیر  إذالعتــزازهم بــه وارتباطــه بــاالرض عــدة 

خصصــت شــریعة حمــورابي  لقــدو  .بــر عــن النخــل فــي الحضــارة البابلیــة والســومریةورمــوز تع
ــــه و  ــــ ـــــواد لــــ ــــ ـــس مـــ ــــ ـــــیماخمـــــ ــــ ــادتین   الســـ ــــ ــــ ــــل وااله 65و  64المــ ــــ ـــیح النخــــ ــــ ـــلتلقـــــ ـــــ ــــهتمــــ ــــ                         ام بــــ

ن العـراق كـان غابـات أذكر النخلة في التوراة، التي تبـین  جاءكذلك )  . 1999،  يو االر ( 
لـــق علـــى العـــراق أرض الســواد وهـــذا دلیـــل كـــاف علـــى ان لهـــا مـــ ةالنهایــ ن النخیـــل، لهــذا اُط
  .هویة العراق تعد ةالنخل
بـین  ةخاصـ ةفـي مكانـ ةووضـعها بثمارهـا المباركـ ةفضال عن ذلك رفـع اهللا قیمـة النخلـ     

فقد ذكرها في كتابه المبین تنویهـًا بمكانتهـا وتنبیهـًا علـى منزلتهـا فـي أیـات  األخرى االشجار
بعـــدد مـــن االحادیـــث ، وحـــث علـــى غرســـها ) ص( خصـــها الرســـول محمـــد و، ةینـــات كثیـــر ب

تعـــد  إذ ةمـــن قیمتهـــا الغذائیـــة العالیـــ بتـــداًء إفلهـــا فوائـــد ال تحصـــى . وعـــدها مـــن شـــجر الجنـــة
 & Branton   المعـادن والفیتامینـات فضًال عـن، )سكر% 80(مصدرًا مهمًا جًدا للطاقة 

Black 1989) (ـذهب بالـدَّاء وال داء فیـه  إذالطبیـة  ، مـرورا بفوائـدها ُ ، وعمـاد مـن اعمـدة ی
  )1999 ،الراوي( .واالقتصاد ةالتجار 

حـدى أهـم الثـروات الوطنیـة لكنهـا تتعـرض أن اشجار النخیل هـي أ من رغمعلى ال         
والحشــریة، ویــأتي فـــي  ةفــات الزراعیــة الفطریــآلصــابتها بعــدد مـــن األحــاالت تــدهور بســبب 

 Ommatissus binotatusالحشــرة المعروفــة بــدوباس النخیــل ةاالهمیــ یــثحمقــدمتها مــن 

lybicus DeBerg.   عبـــد (        التـــي تعـــد مـــن العوامـــل المحـــددة النتاجیـــة هـــذه الشـــجرة
   ) . 1985 ،الحسین 

على االفات الزراعیة تطورًا كبیرًا على الصعید العالمي بأتجـاه  ةشهدت برامج السیطر       
ــل فـــي أدارة اســـلوب المتكألا  ةالمبیـــدات الكیمیائیـــة الشـــائع اســـتعمالفـــات، والتقلیـــل مـــن آلامـ
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ـــــامیع مــن المبیــدات (     بســبب المشــاكل البیئیــة والصـــــحیة الخطیــرة التــي تســببها تلــك المجــ
Comstock 1987; Metcalf, 1988   . (نواع مختلفـة مـن ألقـد حبـى اهللا النباتـات بـ

 سـتعمالنسـان الألالسـبل الدفاعیـة ا و قد حفـزت هـذهتطفالت، یات الدفاعیة ضد المو االكیمی
مـــد طویـــل، وفـــي هـــذا الصـــدد أعلـــى الحشـــرات منـــذ  ةمستخلصـــاتها للســـیطر أو هـــذه النباتـــات 

ــــــف ـــــن  اكتشــ ـــر مـــ ــــ ــــ 2000اكثـ ـــي  اً نوعــــ ــــ ـــة التـ ـــــات النباتیـــــ ـــــن المنتجـــ ـــــامـــ ــــ لهـــ ــــ ةفاعلیــــ ــــ  ةقاتل
ـــــشرات   ).Balandrin 1985(للحــــ

ــدات ذ عــــدتوفــــي هــــذا الســــیاق         ــاتي ألات او المبیــ ــتخرجة مــــنصــــل النبــ  ةالعائلــــ المســ
بوصــفها ســمًا ضــد الحشــرات ،  ســتعمالمــن المبیــدات واســعة اال Leguminosae ةالبقولیــ

ام تمـاهالـذي حضـي ب  .Albizia lebbeck Benthلبخ ال منهاللنواعم، و  اً لالسماك، ومبید
والمسـتخدم فـي   (eco-friendly biopesticide)للبیئـة صـدیقاً  حیاتیـاً  مبیـداً  بوصـفهواسـع 

مثــل الفینــوالت  ةعزلــت منــه مــواد فعالــ إذ) . Ignacimuthu , 2004(مكافحــة الحشــرات
  ) . 2004محمود، (    والكومارین
ــدات الكیمیائیـــة فـــي مكافحـــة ا اســـتعماللقـــد ادى          ــة آلالمبیـ ــىفـــات الزراعیـ ظهـــور  إلـ

حجـــم الضـــجة المثـــارة بصـــدد التـــاثیرات مـــن حـــاالت التســـمم والتلـــوث البیئـــي ، ویـــدل  الكثیـــر
،  الجانبیـة غیـر المرغوبـة لتلـك المبیـدات، لـیس فقـط إلـى وجـوب ترشـید اسـتعمالها كمـًا ونوعــًا

في طرائـق اسـتعمالها ، بـل البحـث عـن الوسـائل والطرائـق البدیلـة للمكافحـة واحداث تاثیرات 
بحــث عــن مبیـــدات ذات التكامــل معهــا فــي اقــل تقــدیر، وذلــك عــن طریــق ال أوالكیمیائیــة ، 

یجـاد أ أوالبحـث عـن مشـابهات الهرمونـات الحشـریة فـي النباتـات  أو، االمـد متبقیات قصیرة
كالنشـــوء  الحیاتیـــةنهـــا تتـــداخل فـــي العملیـــات ألعوامـــل طبیعیـــة لمكافحـــة الحشـــرات  أومـــواد 

ة عن ذلك فانها غیر ملوثـة للبیئـ فضالً ). 2005جرجیس والجبوري، (   واالنسالخ والتكاثر
مــواد غیــر ســامة،  إلــىحلــل بســرعة نتیجــة حساســیتها العالیــة للضــوء والحــرارة والرطوبــة تتإذ 
ـــات منخفضــــة ألن ســــمیتها لإ و  ــوان والنبـ ، ولقلــــة )1991الجــــوراني ، (     عــــادةً نســــان والحیــ

للقضــاء علــى  ةالمبیــدات الكیمیائیــ اســتعمالعــن هــذا النبــات وللحــد مــن  بلــدناالدراســات فــي 
  : إلى الحقلیة ةد هدفت هذه الدراسحشرة الدوباس فق
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ـــــائي  -1 ـــتخلص المــ ــاءة المســــ ــــد كفـــــ ـــویةتحدیــ ــــذیبات العضــــ ــتخلص المـــ ـــــاني (ومســــ الهكســ
ــذور و  )والكحـــولي لنبــــات اللـــبخ فــــي مكافحــــة حشــــرة  القلــــفو  غــــالف القرنـــةراق و أو لبــ

  .الدوباس تحت الظروف الحقلیة 
 غــالف القرنــةراق و أو لبــذور و  المیثــانولتقیــیس فاعلیــة متبقیــات المســتخلص المــائي و  -2

نبــات اللــبخ علــى مــدة الطــور الحــوري الخــامس  لبــذورقلــف ومســتخلص الهكســان الو 
 .نتاجیة البالغات الناتجة من هذا الطورإ و 
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  ستعراض المراجع إ.  2. 1
  حیاتیة حشرة الدوباس . 1. 2. 1

تــي ال ، ان لــم تكــن االهــم فــي بعــض الســنین، فــاتآلتعــد حشــرة الــدوباس مــن أهــم ا 
ــراق ،  ــر أتســــبب خســـائر  إذتصـــیب النخیــــل فــــي العــ ــر .  ةقتصــــادیة كبیــ حشــــرة فــــي ال هذهتنتشــ

 و، والبصــرة واالنبــار وكــربالء وبابــل ومیســان وذي قــار والقادســیة لىادیــو بغــداد  محافظــات 
والبحــرین والســعودیة وقطــر واإلمــارات العربیــة ســلطنة عمــان تنتشــر فــي بعــض الــدول مثــل 

ــدة ــبانیا واالتحـــــاد مصـــــر ولیبیـــــا واو  المتحـــ ـــران وأســـ یــ ـــر وتـــــونس والمغـــــرب والســـــودان وإ لجزائــ
ـــي العـــــراق هـــــو نخـــــل الن إ. الســـــوفیتي ــرة فــ ـــرئیس لهـــــذه الحشـــ ــ ـــل ال  .L           رتمـــــالعائــ

Phoenix dactylifera  ،تصیب  وعلى اختالف أصنافه بغض النظر عن العمر والجنس
  ). 1992جرجیس ومحمد ، (   بعض أنواع نخیل الزینة

مــن نمــاذج جمعــت  ألول مــرة الحشــرة  هــذه 1875ســنة  Fieberالعــالم وصــف    
ـــل الزینـــــة  ــن نخــ ـــوع مـــ ــــ Chamacrops humilisعلـــــى نــ ــبانیا وأعطاهـ ــــم أ افـــــي أســـ   سـ

O. binotatus Fieber ) ،ناالباحثـ وسـجل ). 2000الجبـوريRao & Dutt(1922)  
  .  نفسه دا االسمتمواعل مرة و ألهذه الحشرة في العراق 

عیش على النوع الذي ی عد وقدخرى أ ةهذه الحشرة مر Bergevin (1930)صنف و 
ـــل ال ــــنخیـــ ــــمتمــ ـــاه االســ ـــة وأعطـــ ـــل الزینـــ ــــى نخیـــ ــ ـــــن الموصــــــوف عل ـــع یختلــــــف عـ                      ر هــــــو نویـــ

O. binotatus lybicus Bergevin  . ــــا االن فقـــــد ــــى رفـــــعأمـ ــــة إلـ                       مرتبـ
ـــوع ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــ ـــام نــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــبح، تـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــمه وأصــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ                                 .Bergevin  lybicus O اســـ

(Asche &Wilson ,1989)   .  
ــی دوباس الــــحشــــرة ل   فــــيبــــیض الجیــــل الربیعــــي  تضــــع األنــــاثفــــي الســــنة،   النجــ

شـهر الشـتاء سـابتًا ویبــدأ اأثنـاء  ویبقـى هـذا البـیض ،األسـبوع الثـاني مـن شـهر تشـرین الثـاني
 50 إلـى 47القـادم عـن حوریـات تسـتغرق حـوالي  من شهر نیسان األولاألسبوع  فيالفقس 

وضـــع  إنـــاث الجیـــل الربیعـــيأمـــا الجیـــل الخریفـــي فتبـــدأ . حشـــرات كاملـــة إلـــىیومـــًا للتحـــول 
 ومن شهر آب  األولاألسبوع  فياألسبوع الثاني من شهر حزیران ویبدأ الفقس  فيالبیض 
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وطــول عمــر الحشــرة  یومــاً  60 إلــى 54ةالحوریــودور  ،یومــاً  50یســتغرق دور البیضــة نحــو 
  ). 2003؛ الشمسي، 1985عبد الحسین، (یومًا  40 إلى 13الكاملة 

  
  األضرار التي تسببها الحشرة . 2. 2. 1

التــي تصــیب أشــجار نخیــل  المهمــة والخطــرةتعــد حشــرة دوبــاس النخیــل مــن اآلفــات 
◌ً االنتاج  فير والتي تؤثر سلبًا تمال ها فـي حـدوث ونوعًا ،وتأتي أهمیة الحشرة فـي تسـبب كمَا

ــذه االشــــجار كثیــــرةأضــــرار  ــارة  ةثــــل بامتصــــاص الحوریــــات والحشــــرات الكاملــــتمت ،لهــ العصــ
یــة علــى مــواد كربوهیدراتیــة و االنــدوة العســلیة الح أو، )1شــكل (النباتیــة وافــراز المــادة الدبســیة

 .  الحشرة التي تتألف من أفرازات ةسكری

  
 

 ) x  400قوة تكبير  (شرة دوباس النخيلح التي تفرزهايبين الندوة العسلية  )1 (شكلال

 
 الحیاتیةوتعطیل الفعالیات ویسبب تجمع األتربة على المادة الدبسیة غلق ثغور الورقة  

تتجمع  ةصابة الشدیدألوفي حالة ا. )2شكل ( والنتح مثل التنفس والتركیب الضوئي للنبات
ار الفاكهة والخضروات على أشج تساقطها إلىیؤدي  ممابكمیات كبیرة  المادة الدبسیة

   ـنبین النخیل مسببة ظهور فطریات العف والمحاصیل الحقلیة المزروعة
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البیض موت النسیج النباتي  عملیة وضع سببت و النباتاتالسخامي على أوراق هذه  
ضعف نمو النخیل وقلة في  إلىالذي  ینغرز فیه وتؤدي اإلصابة الشدیدة والمتكررة 

  ).1985عبد الحسین ،  ;  ,1982EL-Haidari( تالمو  اإلنتاج وأحیاناً 

  )x 400قوة تكبير  ( غلق ثغور الورقةو تجمع األتربة على المادة الدبسية يبين ) 2(الشكل 
  

  مكافحة حشرة الدوباس . 3. 2. 1
1 .2 .3 .1.A  لحشرة دوباس النخیل الحیاتیةالمكافحة  

ــ       ــود البیئــ ـــوع ةتجــ ــة الطبیع الحیاتیــــةاألعــــداء  مــــن بتنـ ـــات  ســــجل إذیــ عــــدد مــــن الطفیلیـ
ــیب  ــات التـــي تصـ المختلفـــة لحشـــرة الـــدوباس ،ومـــن هـــذه الطفیلیـــات حشـــرة  االدواروالمفترسـ

Oligosita sp. ــل ــــ ــــ ـــاس النخیــــ ــــ ــــ ــة دوبــ ــــ ــــ ــــــیض أفـــ ــــ ـــى بــــ ـــــ ــــ ـــل علـ ـــــ ــــ ــي تتطفـ ــــ ــــ                                       ،التـــ
)  (Hassan et al., 2003، حمــــد  اثبـــــت كـــــذلك)ــاءة المفتـــــرس )2005                            كفـــ
) Chrysoperla mutata (MacLachlan في افتراس حوریات الدوباس .  
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1. 2 .3. 1.B  المحلیة  ةالممرضالكائنات الحیة الدقیقة  استعمال  
 اســـتعمالحــــــدى الطرائـــق البدیلـــة عـــن إللحشـــرات ة الفطریـــات الممرضـــ اســـتعمالیعـــد       

لمضــادات الفطریــة التــي تقلــص مــن نســب فقــس عــزل بعــض ا جــرى إذ ةالمبیــدات الكیمیائیــ
علــى الغــالف الخــارجي لبــیض الــدوباس،  التــي  ةمتطفلــ إلــىوتنقســم هــذه الكائنــات .البــیض

قـد  یمكنها التفاعل المباشـر مـع الغـالف الخـارجي للبـیض، وبالتـالي فـتح ثغـرات دقیقـة جـدًا تفُ
، وتســبب تشــوهات خــرى تتكــاثر داخــل البــیض نفســهأوهنــاك أیضــًا كائنــات .البــیض مناعتــه

ــاب ــــین المصـــ ـــه للجنـ ــد. مختلفــ ــــ)  2002 (وجـــــد صـــــالح وآخـــــرون  فقـــ ــاءة عالیـ ــر  ةكفـــ للفطـــ
Gliocladium sp.  بعــد %  66.6فــي التطفـل علــى بیـوض حشــرة دوبـاس النخیــل بلغـت

، بینمـا حقـق الفطـران 15  Gliocladium.و   Verticilium lecanii  (Zimm.)یومـًا

sp ظـــروف البیـــت البالســـتیكي والبالغـــة  فـــيالحشـــرة  علـــى نســـب مـــوت لحوریـــات وبالغـــاتأ
 الحقلیــة الدراســة، أمــا فــي  المعاملــةســاعة مــن  72علــى التــوالي بعــد % 83.4و % 86.6
أعلــى  Gliocladium sp.مــادة الـدبس مــع عـالق االبـواغ فقــد حقـق الفطــر  اسـتعمالعنـد 

مـع  قیاسـاً  املـةالمعیـــام مـن أ 10بعـد % 90نسبة موت لحوریات وبالغـات الحشـرة أذ بلغـت 
   V. lecaniiو    Beauveria bassianaالفطـرین  اسـتعمالعنـد % 66.6و % 60

  .على التوالي
فاعلیـة الفطر                    Livingston & Al Mafargi (2005)درس  كذلكو        

 V. lecanii (Zimm.) Vieggas   ،على حشرة الدوباس تحت الظروف المختبریة
بطور  ةعلى في طور الحوریات مقارنأكان    V.  lecaniiن تاثیر الفطرإئج واظهرت النتا

  .كلیهما الكاملة، لكن بمرور الوقت لوحظ ازدیاد نسبة الموت في الجیلین الحشرة
  
  المكافحة الكیمیائیة لحشرة دوباس النخیل  .2. 3. 2. 1

الوقـــت  اق فـــيالعـــر  حشـــرة الـــدوباس مـــن اخطـــر اآلفـــات التـــي تصـــیب النخیـــل فـــي إن      
جــرت المكافحــة . مكافحتهــا كیمیائیــًا عــن طریــق الــرش الجــوي واألرضــي  وتجــريالحاضــر، 

أبـــي الخصـــیب فـــي العـــراق بمـــادة ســـلفات النیكـــوتین الممزوجـــة  قضـــاءفـــي ى للـــدوباس األولـــ
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، 1934ور العراقیة فـي األعـوام تممصلحة ال وقامت بذلكوالرماد ) الجیر الحي (    ةبالنور 
ــوتین بمــــزج ( 1936،  1935 غــــرام  والرمــــــــــاد  8500  ةغــــــرام  والنــــور  456سلفـــــــــات النیكـــ
  ) .1972البكر ، (   )غـــرام 3000

ــك          ــــ ـــــد ذلــ ــــــتعملبعــ ـــــ داســ ـــدات الـــ ـــدیازینون  .د.ت مبیـــــ ــــون والـــــ ـــاكلور والمالثیــــ ت والهبتـــــ
فــــي  1964ت مبیــــدات دایمثویـــت وایكـــاتین وســــفن عـــام اســـتعملو . والـــدبتركس رشـــًا ارضــــیًا 

ت مــادة اســتعملكــذلك . اعطــى الــدایمثیویت نتــائج مشــجعة فــي بغــداد  إذ، ةل مــر و العــراق أل
جـدًا فـي مكافحــة  الً فـي العــام نفسـه، وكـان االخیـر فعـا) نوكـوز(    DDVPدایمثیویـت  و 

  ). 2000الجبوري ، (الحشرة 
ــــام         ــــ ــــي عـــ ــــ ــتعملتا 1965وفـــ ــــ ــــ ــــون  سـ ــــ ــــادة المالثیـــ ــــ ــــغر( مـــ ــــ ـــاهي الصـــ ــــ ــم متنــــ ــــ ــــ                  حجـ

Ultra low volume  (ULV    خرى أمبیدات  عملتاست ولمكافحة الحشرة،  ةفي البصر
مبیــدات  اسـتعمال إلـىتشـیر ســجالت الهیئـة العامـة لوقایـة المزروعــات  و. منهـا السـومثیون 

النصـف  فيریلدان ودسیس ودورسبان وبروفالیت وسومیدكس والیسان في مكافحة الدوباس 
) فنثویـت ( مبید السیدیال   ةل مر و أل استعملو . ات  من القرن الماضي الثاني لعقد التسعین

 اسـتعمال جـرىفي القضاء على هذه اآلفة، علمًا انه  ةالذي أثبت كفاءة عالی  1999عام  
ســنویًا مــن المبیــدات الكیمیائیــة المختلفــة لمكافحــة دوبــاس  اً طنــ 500 -400مــا یقــارب مــن 

  ).  2001وآخرون الجبوري ( النخیل والحد من  ضرره 
ـــــرون        ــــه وآخـ ــتحالب) 1999( درس طــ ــة لالســــ ـــــدات القابلــــ ــــأثیر بعــــــض المبیـ ــل تــ                 مثـــــ

Chemthion 45 IN  و EC 50    Rhothion وTrifdion 50 EC وSprikil 25 

EC  40.8دورسبان EC جمیعهـا في حوریات حشرة الـدوباس، وقـد أظهـرت هـذه المبیـدات 
ــل عالیـــــة  ــــتعمل  و. نســـــب قتـــ ــرون اسـ ــوري وآخـــ ــــد ) 1999(الجبـــ ـــائي لمبیـ ـــ ــــر المـ المستحضـ

ـــودین  ــدیازینون  (  EW 600الباسـ ــ ــر / مــــل  0.4بتركیــــز )  Diazinonال ــلتــ ـــات  يفــ بالغـ
 مقـــداروفـــي تجربـــة أخـــرى لقیـــاس .  أعطـــى نســـبة قتـــل عالیـــة ایضـــاً  إذوحوریـــات الـــدوباس 

ام الخفـاجي وآخـرون على حشـرة دوبـاس النخیـل فقـد قـ    Decis 12.5 ULVفاعلیة مبید 
 Chemocidin, Vapcocidin 7.5مـع مبیـدي  Decisفاعلیـة مبیـد  قیـاسب) 1999(
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ULV   فأظهرت النتائج أن مبیدDecis    سابقي الذكر في قتل حشـرة الیقل عن المبیدین
   .الدوباس

منظمات  أظهرتفكفاءة بعض منظمات نمو الحشرات ، )  2000(بین طه وآخرون و      
كفاءة عالیة توازي   Match 50 EC   ،Nomolt 15 EC   ،Cascade 10 ECالنمو 

ـــــي ــــدوباس الربیعـــ ــرة الـــ ــــ ـــــي حشـ ـــــات جیلـــ ــة حوریــ ــــ ـــــة فــــــــي مكافحـ ــــــدات التقلیدیــ ـــــأثیر المبیـ  و تــ
 (Thiamethoxam)طریقــة حقــن مبیــد ) 2001(الجبــوري وآخــرون  عملواســت.الخریفــي

Actara 25 WG عـدوا و ، النخیـل  فـي جـذع النخیـل مباشـرةً وذلـك لمكافحـة حشـرة دوبـاس
 ة،وبینت النتائج كفاءة عالیـ) رش ، سقي ( عن طرق المكافحة التقلیدیة  بدیلةهذه الطریقة 

كفـاءة الزیـوت الصـیفیة ) 2002(ودرس حمـه وآخـرون . في خفض الكثافـة العددیـة للحشـرة 
ــــفاق  ــــ ــ ــــانعة انـ ــــــخیل وصـــــ ــاس النــــ ــــ ــرتي دوبـــ ــــ ــــى حشـــ ـــــــطرة علـــــ ـــي السیـــ ــــ ــــیات أو فــ ــــ راق الحمضــ

Phyllocnistis citrella Stainton اظهـرت نتـائج هـذه الدراسـة كفـاءة هـذه الزیـوت فـي  إذ
 إلــىمضــافة  أوهــذه الزیــوت بشــكل منفــرد  اســتعمالنــد علحشــرتین لصــابة ألخفــض معــدل ا
  .مبیدات اخرى 

كفـــاءة عـــدد مـــن المبیـــدات الحشـــریة الجدیـــدة فـــي مكافحـــة حشـــرة  قیـــاسل دراســـةوفـــي        
ــــــل  ــــاس النخیــ ـــــتو قدوبــــ ــــــاءة ثال مـــ ـــریة كفــ ــــ ــدات الحشـ ــــ ــن المبیــ ــــ ـــــواع مــ ــــة أنـــ ـــــد ،ثــــ ــي مبیـــ ــــ                  هــ

Trebon 7.5 ULV (etofenprox)  فـدان،  ومبیـد /لتـر 1.2بجرعـةOfunack 25 

ULV pyridaphenthion    فــدان، ومبیـــد / لتــر 1.2بمعــدلElsan 92 ULV 

(phenthoate)  ـــــه ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــدل نفســــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــد  وبالمعـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــا،وقــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــرت مقارنتهــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــد جـ ـــــ ــــ ــــ ــــ                      بمبیـــــ
( Fentrothion 49%+ esfenvalerate 1%) 50 ULV  فـي بـرامج الـرش  عملالمسـت

مبیـد  اسـتعمالضحت التجـارب أن أفضـل النتـائج كانـت  بأو الجوي في سلطنة ُعمان ، وقد 
Trebon  67.7، %71.2نسـبة في عدد قطرات الندوة العسلیة ب اً الذي أعطى تخفیض  %

ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــرش بثالثــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــد الــ ــــ ــــ ــــ ـــبع ةبعــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــوالي  ةوســـــ ــــ ــــ ــــ ــى التـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــام علــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــد .  أیــ ـــــ ــــ ــــ ـــا مبیــــ ــــ ـــــ ــــ                                            إمـــــ
ULV     ( Fentrothion 49%+ esfenvalerate 1%) 50 فـي الـرش  عملالمسـت

أیـام  7،  3بعد الرش بــ% 65.3، %68.8خفض عدد القطرات بنسبة  إلىالجوي فقد أدى 
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فــي برنــامج الــرش عملة كفــاءة ثــالث مبیــدات حشــریة مســتجــرى تقــویم كــذلك .  ى التــوالي علــ
ــــد  ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــي  مبیـــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــدوباس وهـ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــة الـ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــوي لمكافحـ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ                         الجــــ

 ULV 50  .( Fentrothion 49%+ esfenvalerate 1%)Sumicombi   وقـد،
الـذي  Decis 12.5 ULV ( deltamethrin)فـدان ،ومبیـد /لتـر  1.2بمعـدل  اسـتعمل
ــدل  اســــتعمل ــر  1.5بمعــ  +ULV  ( Fentrothion 49%فــــدان ، ومبیــــد / لتــ

esfenvalerate 1%) 50  ضـحت النتـائج أن مبیـد أو ، وقـد  اسـتعمل بالمعـدل نفسـهالـذي
Sumicombi  ــلیة بنســـبة فـــي عـــدد قطـــرات النـــدوة ال اً أعطـــى  تخفیضـــ و %  80.1عسـ

فـي  اً فقد أعطى تخفیضـ  Decisأیام على التوالي ، أما مبید  7و  3بعد الرش ـب % 81.3
  . أیام على التوالي  7و  3بعد الرش بـ %  81.0و % 71.7عدد القطرات بنسبة 

ــویم و       ــدات  جـــرى تقــ ــوعین مــــن المبیــ ــرة الــــدوباس  ةلمســــتحلباتــــأثیر نــ ــاضــــد حشــ لرش بــ
ـــــي بو  ـــــ ــــ ــــ ـــااألرضـ ــــ ــــ ــــ ــــ طةســـــ ــــ ــــ ــــ ــد الكاراتیــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــا مبیــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــالي وهمــ ــــ ــــ ـــــ ــــغط العـــــ ـــــ ــــ ــــ ـــائن الضـــ ــــ ــــ ـــــ                               همكــــ

Karate 5 EC ( Lambda – cyhalothrin)  100/ مـل  75بمعـدل  سـتعمل،والـذي ا 
ــد   Admiral 10 EC( pyriproxyfen)لتــــر ، ومبیــــد                        بمعــــدل اســــتعمل، وقــ

ــل النتــــائج كانـــت بضــــحت التجــــاأو وقـــد . لتــــر  100/ مـــل  80 مبیــــد  اســــتعمالرب أن أفضـ
 أثنـاء المـدة فـيفي تخفـیض عـدد الحوریـات % 94و % 97.1ح تأثیره بـ و االكاراتیه الذي تر 

ــوالي ، أمـــا مبیــــد األدمـــرال فقـــد تــــر الـــرش  دبعــــ یومـــًا  23و  7بـــین  ــین و اعلـــى التــ ح تـــأثیره بــ
یومـًا علـى  23و 7بـین  المدة فيفي تخفیض عدد الحوریات بعد الرش % 0.1و % 41.8

  ) .  2004وزارة الزراعة والثروة السمكیة ، سلطنة ُعمان ، (  التوالي  
  

  المستخلصات النباتیة  استعمالالمكافحة ب .3.3.2.1
فــي مكافحــة  اســتعمالهامــن المركبــات التــي یمكــن  للكثیــرتعــد النباتــات مصــدرًا مهمــًا       

فاعلیـة المبیـدات نباتیـة األصـل تعـزى  إذ. (Hoffman & Lorenz, 1998)الحشـرات  
التي تنتج فـي   Secondary metabolic compoundsالمركبات األیضیة الثانویة  إلى

ــة النباتیــــة  ــات فــــي النبــــات دفــــع البــــاحثین  .(Rao,1990)الخلیــ ــذه المركبــ  إلــــىأن وجــــود هــ
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) . 1993شـعبان والمـالح ،  (لآلفـات الحشـریة ةوالطـارد ةتشخیصها ودراسة تأثیراتهـا السـام
ت تجاریـــة وطبیـــة مختلفـــة منهـــا العقـــاقیر والمطیبـــات اســـتعمااللكثیـــر مـــن هـــذه المـــواد أن  إذ

ــدات اآلفــــات   ــور فضــــًال عــــن مبیــ ــریة ذ. والعطــ ات األصــــل النبــــاتي و ومــــن المبیــــدات الحشــ
علــى نطــاق  عملتأنتاجهــا تجاریــًا واســت جــرىمركبــات النیكــوتین والبــایرثرم والروتینــون التــي 

  .(Balandrin et al., 1985)  واسع
  :مجامیع رئیسة وهي  ثالث إلىبصورة عامة تقسم هذه المركبات في النبات      

وتعــد هـــذه المركبــات مــن نـــواتج األیــض الثــانوي للبروتینـــات، :   Alkaloidsالقلوانیــات 
ــرارة العالیــــة                ـــة لــــدرجات الحــ ــون والرائحــــة وحساسـ ـــة اللــ ـــة عدیمـ ــورات متوازنـ ــكل بلــ    وتكــــون بشــ

( Harborne, 1984) مـن %  20 -15مركبًا تنتشر في  5500، وعرف منها ما یقارب
ـــــبة  ــى نســ ــــ ـــوي عل ــــي تحـــ ــة التــ ــــة البقولیـــــ ـــا العائلــ ـــــات، ومنهـــ ـــــواد % 5النباتـ ـــن المـ ــــةمـــ                القلوانیـــ

( Harborne, 1973) إذ، ویعد النیكوتین مـن أهـم القلوانیـات التـي عزلـت مـن نبـات التبـغ 
ـــتعمل ـــــد ال اســـ ــــركثضـ ــــدیدة  یــ ـــــمیته الشــ ـــك لسـ ــــریة ،وذلـــ ـــــات الحشــ ـــن اآلفـ ـــــرة   مـــ ــــرات كثیـ  لحشــ

(Ayyangar & Nagasampagi, 1990)   تشــابه تركیبــه مــع مــادة  إلــىوهــذا یعــود
، والتي تعد األساس في نقـل المنبهـات العصـبیة Acetyl choline (Ach)االستیل كولین 

    (Ach)ع مسـتقبالتاتحـاده مـ عـن طریـق (synapse gap) ةالعصبی الوصلةفي مناطق 
رة یعقبهـا الشـلل والمـوت نتیجـة تمفي نقاط التقاء األعصاب بالعضالت مسببًا ارتعاشات مس

  . )1993شعبان والمالح ، (       ةالعصبی الوصلةفي مناطق     (Ach)تراكم
ــــر           ــدد وجــــد  ال ــذا الصــ ــي هــ ــدو اوفــ ـــات النیكــــوتین )  1999 (ي و اي والحمیــ أن لكبریتـ

.  جمیعهــا حشــرة دوبــاس النخیــلنمو  زیــت معــدني تــأثیرًا ســامًا فــي مراحــل % 1 مضــافًا لهــا
% 1مضـــافًا لهـــا  % 0.2كبریتـــات النیكـــوتینب الـــرش الحقـــا أن) 2000( انواضـــاف الباحثـــ

% 0.075زیــت معــدني أظهــرت ســمیة عالیــة جـــدًا تجــاه بــیض الــدوباس عنــد مقارنتهــا مـــع 
  .وكوز مركب مستحلب من كل من سومثیون ومالثیون والن

ــز  و       فاعلیــــة مســــتخلص كبریتــــات النیكــــوتین وبعــــض المبیــــدات ) 2005(درســــت عزیــ
، بینت نتائج الدراسة ان على النخیل   .Batrachedra  spالكیمیائیة ضد حشرة الحمیرة 
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نســبیة  ةكفــاء لوحــده وكــذلك كبریتــات النیكــوتین مضــافًا لــه زیــت معــدني  لكبریتــات النیكــوتین
كبریتـــات النیكـــوتین ضـــد   فاعلیـــة) 2006(كـــذلك الحظـــت العبیـــدي  .ةالحشـــر  مكافحـــة فـــي 

كفـاءة كبریتـات ) 2006(وبهذا الصدد بینـت الطـائي  . .L) Pieris rapae(فراشة اللهانة 
ــــوتین  ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــة%1+النیكـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــي مكافحـــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــتحلبة ف ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــادة مســــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــــن  مــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــ                                      مَ

  ..Brevicoryne brassicae L اللهانة

تعــد الفینــوالت مــوادًا منظمــة للنمــو ولعمــل األنزیمــات فــي النبــات :   Phenolsت الفینــوال
ــل مق ــل الحشــــرات ةمــــة نســــبیو امــــة طبیعیــــة تكســــب النبــــات مقو اوهــــي عوامــ ــات مثــ ــد اآلفــ                 ضــ

ــواع هذه المجموعة مركبات الكومارین  ) . 1995؛ المنصور ،  1991الجوراني، (  ــ ومن أنـ
  coumarin ان وجــود هــذه المركبــات  إذتنــتج عــن أیــض األحمــاض االمینیــة الحلقیــة التــي

 ,Yajma & Munakata)ضــد الحشـرات نباتیــة التغذیــة  ةمـة نســبیو ایكسـب النبــات مق

ـــــا  (1979 ـــد ارتباطهـــ ـــــذلك فعنـــــ ــــة، كــ ـــیدات  بجزیئـــ ـــــمى بالكالیكوســـــ ــا یســـ ــــ ــتكون مـ ــــ ـــــكر ســ ســـ
Glycosides.  

ب فـــي الـــدهون ، تتواجـــد فـــي وهـــي مركبـــات حلقیـــة تـــذو  :  Terpenoidesالتربینـــات  
الزیــوت الطیـــارة ،وهـــي مـــن نـــوع  حالـــة فـــي غــدد خاصـــة  فـــي أوســایتوبالزم الخلیـــة النباتیـــة 

ــــرات ــــ ــاه الحشـــــ ـــ ــــ ــــة تجـــــــ ـــــ ـــــة متنوعــــ ــــ ــا فاعلیــــ ــــ ــــ ـــي لهـــ ـــــ ـــة، التـــــ ــــ ــــ ــة والثالثیــ ــــ ــــ ـــات األحادیـــ ـــــ                التربینـــــ
(Harborne,   1973)  .  

للنمـــو  ةمثبطـــ أو ةلـــى مـــواد ســاماحتوائهــا ع حیـــثأن أكثــر النباتـــات التـــي درســت مـــن      
   Melia azedrach،والســبحبح    Azadirachta indicaوالتطـور همــا نبــاتي النــیم 

ــة  ــة الزنزلختیــ ـــذان یعــــودان للعائلــ ـــد .   Meliaceaeاللـ مــــن أهـــــم   Azadirachtinویعـ
بصـــورة نقیـــة مـــن بعـــض أنـــواع هـــذه  عزلـــتهـــذه المجموعـــة،التي  إلـــىالمركبـــات التـــي تعـــود 

ـــــ ــ ـــة مث ـــــد العائلــــ ــــدیدة ضــ ـــة شـــ ــا فاعلیــــ ــــ ـــــي لهـ ــ ــــبحبح، الت ــیم والســـ ــــ ـــــرةل النـ ــ ـــریة كثی ــات حشــــ       آفـــــ
(Warthen ,1979).  

مستخلصــات المائیــة والزیتیــة لنبــاتي النــیم للأن ) 2000(فقــد ذكــر الربیعــي وآخــرون        
) 2002(بـــین الضـــامن و  . والســـبحبح فاعلیـــة فـــي قتـــل حوریـــات وبالغـــات الـــدوباس مختبریـــاً 
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 .M           الخام للماء والهكسان والكحول لثمار أشجار السبحبح فاعلیة المستخلصات

azedrach L.    لقتــل األطــوار المختلفــة لحشــرة الــدوباس، كــذلك تأثیرهــا فــي نســب فقــس
  .بیوض الحشرة

  
  Leguminosae) ( Fabaeceaeنبذة عن العائلة البقولیة  .4.2.1 

نوعــًا  18000تضــم  إذلنباتــات المزهــرة مــن ا العــائالتمــن اكبر ة هــذه العائلــة واحــد إن     
المصــدر تعــد  و،  (Polhill & Raven, 1981) اً جنســ 650 إلــىتقریبــًا تعــود  اً مصــنف

ــاتیة  ـــ ــ ــ ــ ــات النب ــلف والخشــــب والكیمیائیــــ ــذاء والعـــــــ ـــــ ـــدواء phytochemicalsالــــرئیس للغـــ ــ ، والـ
 & phytomedicine                              (Pule-Meuelenberg  النبـــاتي

Dakora, 2007). مـن البقولیـات القـدرة  كثیرتلك التم إذتقوم بعملیات تثبیت النتروجین  و
مفیـدة للنباتـات، وهـذا یحـدث بسـبب  ةنتروجینیـ   مركبات إلىعلى تحویل النتروجین الجوي 

ه هـذل،و   Rhizobiumجـنسمـن ، التي تحـوي علـى بكتریـا nodulesوجود العقد الجذریة 
تقـــوم بتثبیـــت النتـــروجین الحـــر  إذمـــع البقولیـــات  Mutulismتبـــادل منفعـــة البكتریـــا عالقـــة 

مــن  ینـتج هــومصــدر كربـون ثابـت و و  بمسـكن للنبـات، وبالمثـل فــأن البقولیـات تجهـز البكتریــا
ــاء الضــــوئي  ـــة البنــ ــ. عملیـ ــي العـــــ ــذریة فــــ ــ ــــد الجـ ــد العقـ الســـــنطیة  subfamilies ویالتتوجـــ

Mimosoideae    ــــة و ــــ ـــــي  Papilionoideaeالعویلـ ــوین فــــ ـــــ ـــــادرة التكــ ــــا نــــ ،ولكنهـــــ
Caesalpinioideae ــــیة ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــة البقولـ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــة للعائل ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــثالث تابعــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــذه الـ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ                         ،وهـــ

(Kirkbride et al., 2006)       .  
لألسـماك  سـامةصفات المبید الحشـري  لها التي ائالتالعائلة البقولیة واحدة من الع إن     

ــــد ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــاللر  ةومبیــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــات ومنهــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــات خویـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ                                                            نبـــــ
Derris lanchocarpus  (Grainge etal., 1984)،  حشــریاً  اً مبیــد یســتعملالــذي ،

ــــود  ـــزى لوجـــ ـــــة تعــــ ــ ــــذه الفاعلی ـــالروتینون   isoflavanoidوهـــ ــــروف بــــ ــور والمعـــ حـــــ                               المُ
rotenone  (Gusmão et al., 2002)  .ــذلك عــــزل  و Derrugeninكــ

Robustigenin  ــات غـــالف البـــذورمـــن ــن   Derris نبـ ـــو مــــ   و،   isoflavanoid، وهـ
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ــارین  تحتـوي  فضـال عـن ذلـك.  (Chibber & Sharma, 1979 a,b)وجـد ایضـُا الكـومـ
ــة  ـــات ثالثیــ ــى تربینــ ــــة البقولیـــــة علـــ ــي كـــــل مـــــن   triterpenesالعائل و  Mimosoideaeفـــ

Papilionoideae  ـــــكون غنیـــة بالــــ  ,flavones ، flavonols    (Harborne، والتي ت

عـزل ایضـًا    neoflavonoids ــر مـن المركبـات الفینولیـة یسـمىهنالك نـــوع أخـ. (1971 
كــذلك ُســجلت العائلــة البقولیــة كنباتــات . ) (Ito et al., 2003  مــن نباتــات هــذه العائلــة

 Acaciaلهــذه العــــــائلة ومنهــا جــنس  قلــفضــمن    tanniniferous plants  ةتانینیــ

(Mimosa)  لعویلــــةالتابعــــة Mimosoideae  ــة التــــي یكــــون غــــالف فیهــــا غنــــي  القرنــ
ـــجل ال .  Acacia arabicaفــــي  وبالتــــانین،  ــركــــذلك ســ ـــود   كثیــ ـــاحثین وجــ مـــــن البـ

anthocyanine في نباتات هذه العائلــة   Ishikura et al., 1978)( . فضـال عـن ذلـك
منهــا  (Raffauf, 1996)مــن هــذه العائلــة   انیــاتمــن البــاحثین بعــض القلو  كثیــرعــزل ال

Quinolizidine alkaloids   مثلretamine , lapinine , cytosine , sparteine  
ــ جـــــرىو .  vicianosyl-(s) -2- methylebatyrate,  -   زلعـــــ 1-      ،               

A 1- o- Acylglycoside  ،  ـــذلك                       cyanogenic glycosideوكـــــ
ـــة  مـــــن                               A. sieberana  var woodii  النویـــــعمـــــن    غـــــالف القرنــ

(Christensen  et al.,1982  ; Brimer et al., 1981).              
ا        ن مـن مثبطـات أنـزیم البروتنیـز  اتقدم عزل من  بذور الجنس السـابق نوعـ فضًال عمّ

proteinase inhibitors  (Joubert,1983) .عـزل  وacacic acid lactone   مـن
 ،وهـو مـن  acacidiolواحـد التربینـات الثالثیـة الجدیـدة وهـو   ، A. concinnaقلف بـذور 

 Mahato)   كـذلك وجـد .sapogenins (Anjaneyulu et al., 1979)الــ   مجموعـة

et al.,1989 ) acacic acid lactone   للـــ    الزیــت  فــي البــذور المنزوعــةA. 

auriculiformis  ،  ـــــابونین ــــ ــــ ــــ ــًا الســــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ـــزل . وایضــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــبوعــ ــــ ــــ ــــ ــــ                                المركــ
4- Ethylgallic acid ازهـار نـوعین مـن الــ  مـنmimosa    وهمـاM. hamata  و    

M. rubicaulis    ( Mehta et al., 1988)     .  
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ــن        ــك وجــــد  وفضــــًال عــ ــات الفالفنویــــدات وا Foo (1984)ذلــ                 لتــــانین المكثــــفمركبــ
condensed tannin   فـي قلـب الخشـب للــA.baileyana  var purpurea   . كـذلك

ـــن الـــ فــ cyanogensisالـــ   Maslin et al., (1988)وجــد  ــ   Acaciaي نوعــــــین مــ
  . A. pachphtoia , A. sutherlandiiهما   إسترالیة
ـــاً  687تضـــــم العائلـــــة البقولیـــــة         ــىتعـــــود  جنســ ـــة subfamilies  العـــــویالت إلـــ                    :األتیــ

 Caesalpinioideae  وPapilionoideae   وMimosoideae ـــــف  إذ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ % 23تؤلــ
وتضم األخیرة .  (Kirkbride et al., 2006 )واع على التوالي من األن% 11و % 66و

وهــي  نوعــًا مــن أشــجار وشــجیرات ســریعة النمــو  150الــذي یضــم بــدوره    Albiziaجــنس
فریقیا، وهي أیضا تست  15للزینة ومنها تقریبًا  اً أشجار  عملاستوائیة وشبه استوائیة في أسیا وإ

ویتصـف .  (Polhill & Raven , 1981; Scifinder , 2001 )نوعـًا درسـت كیمیائیـًا  
التـي توجـد فـي  ،saponins و   triterpenoid glycosidesبوجـود   Albiziaجـنس 

  ).1 الجدول( ،أجزاء مختلفة من النباتات التابعة لهذا الجنس
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   Albiziaجنس االجزاء المختلفةل المواد المعزولة من ) 1(جدول رقمال
  

  
  
  
  
  
  

 المصدر  الجزء النباتي  المادة النوع

  Harborne, 1971 بذور Acacic acid انواع من االلبیزیا ةثالث

Albizzia julibrissin Trypsin& 
chynotropine  

  Odani et al., 1979 بذور

A. anthelmintica 
  

Three types of 
saponin 

 Capani et al., 1989 لحاء

A. grandibracteata 
  

High saponin راق و األ
  الصغیرة

Chpman& Chapman , 
2002 

A. subdimidiata 
 

saponin الساق  Berger, 2001 

 ,Galactose,mannose  انواع من االلبیزیا عدة
arabinose,rhamnose
& glucuronic acid 

في  موجودة
الصمغ المفرز 

  من النبات

De Paula et al., 2001 
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  Benth. Albizia lebbeck (L.)نبات اللبخ . 5.2.1 
،ومــن  Benth. Albizia lebbeck (L.)االســم العلمــي لنبــات اللــبخ هــو ان          

أمـا .  .Mimosa lebbek Blanco.   ،Mimosa sirissa Roxb  ةأسـمائه المرادفـ
 acacia amarilla عنـد االنكلیـز  والشائعة عند العرب فهو ذقن الباشا ، واللبخ،  ؤهاسما

 ،  East Indian Walnut   English woman's  tongue,   Fry wood, 

Indian siris,      lebbeck وفي الفلبینaninapla   ,   langil  .ـــي فرنسا  Tchaأما فــ

tach , boisnoir   ــد ــــي الهنــــ ــــاري    sirs, siris، وفـ ــــم التجــ                                     kokko،واالسـ
) (Worldagroforestrycentre , 2006 .  
  
 

  
  شجرة اللبخ) 3(شكل 

  الوصف العام للنبات وانتشاره 1.5.2.1.
فــي  ةوشــبه االســتوائی ةان المــوطن االصــلي لنبــات اللــبخ هــو فــي المنــاطق االســتوائی       

ندونیســیا ومالیزیــا وباكســتان وتایلنــد وشــمال أســیا ،وهــو واســع االنتشــار فــي الهنــد و أفریقیــا و أ
اللـبخ مـن االشـجار النفضـیة وشـبة النفضـیة  شـجرةو . أیضأ ةشجار الزینأعد من ی إذ استرالیا

مــع نقــر بنیــة تشــبه  اً رمادیــ قلــفیكــون .  اً متــر  1 هوقطــر  اً متــر  30صــل اعلــى ارتفــاع لــه ی إذ
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مـــع  bipinnateالتـــریش  ةمزدوجـــ ةراق مركبـــأو ، مـــع اً ومشـــقق اً الصـــدأ للتـــنفس ویكـــون خشـــن
مـن الوریقـات  اً وجـز  11-2ازواج كـل منهـا مـع  4-2تكـون  ةراق الریشـیو محور أملس ،واأل

 ةاالزهــار ثنائیــو .  ةودائریــ ةالمســتطیلة المائلــة وســاق قصــیر والغــدد ملســاء تظهــر أهلیلیجیــ
 ةحــر  ة، بیضــاء مــع عطــر قــوي وتظهــر االســدی ةراق الحدیثــو بعــد األ ةالجــنس تظهــر قصــیر 

فـي محـور  ةفـي عناقیـد صـغیر  اً سـم  طـول ویظهـر مفـرد 7.5-5فوق التویج مع سـاق متـین 
 ةللخضــر  ةســداه ، صــفراء مائلــ 40-30تكــون  ةاالســدیو . نهایــة العنقــود الزهــري  فــي ةالورقــ

ن  ســم طــول ،  5 إلــىفــي الجــزء االعلــى وجوانــب بیضــاء یصــل كــل واحــد  ســاق االزهــار وإ
  . سم  1بطول                    سم  طول ، وانبوب التویج 5  إلىیصل 
ن        شــاحب  إلــىخضــر ویتحــول أیكــون غیــر الناضــج ) القرنــة غــالف(   podالقرنــةوإ

ســم ورقـــي  26-15×5-3بنــي فــاتح عنـــد النضــج بشــكل مســتطیل ضــیق  إلــىقشــي اللــون 
 أو ةكرویـــ ةمســـطح ةبـــین البـــذور بنیـــ اً ومحـــدد اً الشـــكل ، جلـــدي متـــین مســـطح ویكـــون ضـــیق

تستطیع هذه االشجار النمو . قرنةفي كل  12 - 6توجد  إذملم  8 -10× 6-7 ةاهلیلیجی
 من اً متر  1800 -1500، كذلك تستطیع النمو عند ةوالقاعدی ةملیه والحامضیفي الترب الر 

تاز بقابلیتها تمملم، و  2500 -500سنوي  مطر االرتفاع عن مستوى سطح البحر، ومعدل
 علـف مهـمااللبیزیـا  راقأو و .  ةالبقولیـ ةللعائلـ ةعلى تثبیت النتروجین الجوي وهي صفه ممیز 

كغــم مـــن  100ان كــل و % . 26 – 17  مـــن تتــراوحخــام نســبة بـــروتین یحــوي  إذللمواشــي 
. كغـم كاربوهیـدرات 37كغم مـن البـروتین سـهل الهضـم و  12 – 11یعطي  الجافة راقو األ

بشكل قلیل في العلف ،  تستعملعلى السابونین ولكن  غالف القرنةعن ذلك یحتوي  فضالً 
ـــتعملكـــــذلك  ــــود تســ ـــرار  إذ اً وقـ ـــــد حــ ــــل  ةتول ـــىتصـ ــ ـــ kcal/g 5200 إل ــــد جــ ــمیه اءوقـ ت التســـ

woman's  tongue  عنـد هبـوب الریـاح فتظهـر صـوت نتیجـة  غـالف القرنـةنتیجـة حركـة
ــان  ــــ ـــمیت لســ ــذلك ســـــ ــــ ـــا لــ ــــــذور داخلهـــــ ـــــزاز البــ ــة اهتـــ ــــ ـــذلك نتیجــ ـــها وكـــــ ــــــع بعضـــــ ـــــا مــ ارتطامهـــ

ــالم ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــ ـــــ ــــ ــــ ــــ   . Worldagroforestrycentre , 2006) (رأة ــ
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  للنبات الطبیة ةهمیألا2.5.2.1.  
مـراض وأالسعال و  البثورو رام البطن أو في الطب الشعبي لعالج  ةهذه الشجر  تستعمل       
 اســـتعملكـــذلك   وزیـــت البـــذور للجـــذام  اســـتعملفـــي حـــین .  ةمـــراض الرئـــأالرشـــح و و  العـــین

ـــروح،  ــــ ـــــوث الجــــ ــــ ـــــاالت تلــ ـــــي حــــــ ـــــذور فــــــ ــــ ــــــحوق البــ ــــتعملو مســـــ ــــ ـــــ اســـ ــــ ــــار للـــ ـــــ ـــــود االزهــ ــــ                      الهنــ
spermatorrhea (Gupta et al., 2006)  .وفـي عـالج  ةكـذلك سـجلت مـاده قابضـ ،

ــ ــــ ــــــي ومقویــ ـــــاز التنفســ ــــــراض الجهـــ ـــــرت  ةامــ ــد اظهـــ ـــأو ، وقــــــ ــــــا فاعلیـــــ ــــنجات ةراقهــ ـــــد التشــــ                         ضـــ
(Kastura et al., 2000)  . ولعالج البواسـیر  ةمطهر  بوصفه مادةالنبات  یستعمل كذلكو

ـــــاب  ـــــدزنتري والتهــــ ــــوالــــ ــــ ـــعب الهوائیـ ــــ ـــــل  ةالشــ ـــــد الســــ ــــــراً وضــــ                     antiseptic ، ومطهـــ
(Kumar et al., 2007)   واالسـهال (Besra et al., 2002) ـــالج االلتهابـات وفـي ع

فـي حالـة نـزف  تسـتعملن البـذور أكـذلك فقـد وجـد .   (Pramnik et al., 2005)والربـو 
 ، وفـــي عـــالجمعـــاء ألرد دیـــدان الطــ قلـــف اســـتعمل، فـــي حـــین   hemicrania ةالجمجمــ

تهاب القصـبات لمراض الجلد والبواسیر والتعرق المفرط واأ، و   leucodermaبیاض الجلد 
تعطـى  و) الرمـد (     ophthalmiaجـدًا اللتهـاب العـین  ةراق فهي جیدو ، اما األ ةالهوائی

 النبـات ةكـذلك فاعلیـو . (Das et al., 2003 ) زهـار فـي حـاالت الربـو وعضـة االفعـىألا
  الفئـران فـي عـالج السـكر والتـي ُدرسـت فـي Antioxidant activity المضـادة لالكسـدة

(Resmi et al., 2006) .  
  alkaloids, flavanoids, tanninsان المقـوم االســاس لنبــات االلبیزیـا هــي        

proteins, saponins  .) اتي مـــن اللــبخ والجـــزء النبـــ ةیبـــین المــادة المعزولـــ ) 2الجـــدول
  :والمصدر

  
  
  
  
  



    20    أستعراض المراجــع                                                     

  
 

  
    المواد المعزولة من االجزاء النباتية لنبات اللبخ 2جدول رقم ال

  المصدر  المادة  الجزء النباتي

 Tri. O. glycoside راقو األ
flavonols,kaempferol & 

quercetin 

  El mousallamy,1998   

  
  كلها اجزاء النبات

Alkaloids, tannins, saponine , 
flavonols 

Villasenor, 2006 

  Tannins 4% Gupta , 1986  قلفراق و و األ

 Tannins 7-11 % Chintawar et al., 2002 قلف

 2004محمود،  Coumarin , phenol  البذور

 Three mai n saponins named  قلف
albiziasaponins A,B & C 

Gupta et al., 2005 
Pal et al.,1995  

  

،الجذور  قلفراق، و البذور، األ
  غالف القرنةو 

Caffeic acid,alkaloids & 
quercetin  

 Ignacimuthu,2004 
Raffauf,1996 

  

 Saponin named lebbeekanins  البذور
A,D,F,G &H  are glycocides  of 
echinocystic acid. Lebbekanins 

B & E 

Varshney et al., 1982 

  Alkaloids, saponin Berger,2001 البذور واالجزاء الهوائیة من النبات

  1996الدبعي والجیلیدي ،  Acacic acid, proceric acid البذور

Melacacidin, D- catechin ,   كلها اجزاء النبات  
sitosterol , albiziahexoside, 

betulnic acid  

Kumar,2007 
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خـرى تتضـمن طــرد ألا ةیـت الطبسـتعماالألان ا Allen & Allen (1981(ذكـر  و     
شـجار التـي ألمـن ا ةتعـد االلبیزیـا واحـدو للحشـرات ،  ةكونهـا مبیـدفضًال عن معاء، ألدیدان ا

 ةات الفاعلیــو مــن المــواد ذ كثیــرحتوائهــا علــى الأل ةفــات النباتیــآللمبیــدات ا اً تســتعمل مصــدر 
 caffeicacidو  ، الفالفانویــدات ، والتانینــات والســابونین القلوانیــاتللحشــرات مثــل  ةالمبیــد

 لكومـــارینل أن ) 2004 ( جـــد محمـــودو و . )   quercetin )2004 ،Ignacimuthuو 
ــات ثاقبـــ اً تـــأثیر  ــي قتـــل یرقـ                                         الحبـــوب الصـــغرى ةفـ

Rhyzopertha dominica  ، ــا  الحشـــرةلــــوحظ هـــالك عــــذارى  كـــذلكو عنــــد معاملتهــ
  ).2004الشریفي، (  لبذور االلبیزیا% 5یز بالمستخلص المائي البارد ترك

عطــى أان تــأثیر مســتخلص المثیــانول لبــذور نبــات اللــبخ ) 2006(المشــهداني  بینــت       
عنـد    L(B. brassicae(.  ةمـن اللهانـ ةوبالغـات حشـر الحوریـة لالطـوار  ةقتـل عالیـ ةنسب

مســـتخلص لل% 35 -% 5ان التركیـــز ) 2006(فـــي حـــین ذكـــرت محمـــود %.  35التركیـــز
 Dacus ثمـار القرعیـات ةلذبابـ%  2.5 -5المائي البارد لبذور االلبیزیا اعطى نسبه قتـل 

ciliates L.  ، عطـى نسـب أثیلـي الحـار للبـذور ألفي حین وجدت ان مستخلص الكحول ا
  % . 8، 5، 3، 2، 1التركیز  عند% 90-10بین  تراوحتقتل 
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   المواد وطرائق العمل. 2

   ینات النباتیةجمع الع. 1. 2
ـــت  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــذور واألجمعــ ــــ ــــ ــــ ــــفالراق و و البـــــ ـــــ ــــ ــــ ـــــةو  قلــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــالف القرنـــ ــــ ـــــ ــــ ـــــبخ غـــ ــــ ــــ ــــ ــجرة اللــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ                            لشــ

A. lebbeck(L.) Benth.   فــي شــهر أب حیــث  2005عــام  فــي جامعــة بغــدادمــن أشــجار
ــفر اللـــون وجمعـــت االوراق ح ــغیرةدغـــالف القرنـــة اصـ المعشــــب  التـــي شخصـــها، یثــــة النمـــو الصـ

والتـي كانـت جافـة )  غالف القرنـة(   ةعزلت البذور من الجریب. في أبى غریبالوطني العراقي 
أثنــاء  فــيتحــت أشــعة الشــمس ة مســطح انٍ أو فقــد وضــعت فــي  قلــفالراق و و عنــد جمعهــا ، أمــا األ

الجفــاف  راق حتــى الیصـیبها العفــن ، بعـدو فصـل الصـیف وبعــد جفافهـا ، مــع مالحظـة تقلیـب األ
ــذلك ال قلـــفالراق و و طحنـــت األ بمطحنـــة كهربائیـــة ووضـــع المســـحوق فـــي  وغالف القرنـــةبـــذور وكـ

  .أكیاس ورقیة
  

  تحضیر المستخلصات النباتیة الخام . 2. 2
ـــة ألســــتخالص ــات كافـ ــواد الخــــام أجریــــت العملیــ ـــي المســــتخلص المــــائي  المــ المتواجــــدة فـ

 جامعـة بغـداد -كلیـة العلـوم -قسم علوم الحیاة -مختبر البیئة في ومستخلص المذیبات العضویة
.  
  المستخلص المائي . 1. 2. 2

ولحاء  غالف القرنةراق  و أو لبذور و ) stockاألساس (المستخلص المائي  جرى تحضیر
غـــم مـــن المســـحوق  600وذلـــك بنقـــع  ،)2000(حســـب طریقـــة الـــدمیر وآخـــرین  أشـــجار االلبیزیـــا

  مـــل، ثـــم خلـــط 2000مـــل مـــن مـــاء الحنفیـــة فــي وعـــاء زجـــاجي ســـعة  1000فـــي  للبـــذورالنــاعم 
اإلنكلیزیـة لمـدة سـاعتین، بعـدها تـرك ) Stuart Scientific(خالط مغناطیسي شـركة  ستعمالاب

 vacuumالتفریـــغ الهـــوائي    ســـاعة ثـــم فصـــل الســـائل النـــاتج بوســـاطة جهـــاز 24الخلـــیط لمـــدة 
فــي قنینــة معلمــة ومعقمــة  الراشــحوضــع و .  Wattman No. 576ورق الترشــیح  اســتعمالب

  .ستعمالأللحین ا) م 4(باالعفان وحفظ في الثالجة ومحكمة الغلق حتى ال یصاب 
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   مستخلص المذیبات العضویة. 2. 2. 2
 مــذیبللبـذور و  مسـتخلص المـذیبات العضــویةللحصـول علــى الهكســان مـذیب   اسـتعمل 

ـــذور و  ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــ ـــانول لب ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــ ــــفراق أو المیث ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ـــاا وقلـ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــة   .اللبیزیـ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــ ــــــت طریق ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ   اتبعـــ
 Valladares et al.,(1997) و  Yamasaki et al., (1986) ،سـتخالص اال جـرى إذ

وتبعــه اســـتعمال   ،مــن البـــذور) non polarعــدیم القطبیـــة ( Hexaneباســتعمال الهكســـان  
  .قلفالراق و و للبذور واأل  polarعالي القطبیة  Methanolالمیثانول 
  

  المستخلص الهكساني . 1. 2. 2. 2
ـــع ــن  600 توضـــ ــــحوق الغــــــم مــــ ـــاف ل مســ ـــذور الجـــ ـــة   النبــــــاتبـــ ــي األنبوبــــــة الخاصـــ فــــ

Thimble  سـتخالص ألبجهـاز اSoxhlet Extractor  ُ  Elctromantle شـركة الـذي تجهـزه

Mu,  ،مـن الهكسـان  مـل 1500فقـد وضـع  الهكسـان)لتـر 2حجـم ( الـدورق الخـاص ووضع في
ُ  )%99( بنقاوة  ذلك الزیت، بعد لغرض الحصول على ،  RediaL deheinشركة  الذي تجهزه
وفصــل الزیــت عــن نمــوذج األ، ثــم رفــع م 60حــرارة  الجهــاز مــدة ثمــاني ســاعات وبدرجــة شــغل 

الــذي  rotary vacuum evaporator  جهــاز التبخیــر الفراغــي الــدوار اســتعمالب الهكســان
 ُ وتـم الحصـول علـى  . م 60وبدرجـة حـرارة  .Tokyo Aikakikai Co. Ltd   شـركة تجهـزه

وحفــــظ  البــــذورغــــم مــــن مســــتخلص مســــحوق  600/غــــم 50.2كــــان  الــــذي مســــتخلص الهكســــان
  . ستعمالألا حتى وقتفي قنینة معقمة ومعلمة  اً أساسی بوصفه محلوالً 

  
   المیثانولمستخلص . 2. 2. 2. 2

مبین في حالة المذیب الهكسـاني  و  قلفراق و و البذور واألغم من مسحوق  600وضع 
 Soxhletسـتخالص ألبجهـاز ا Thimbleفـي األنبوبـة الخاصـة . 1.2.2.2السـابقة  فـي الفقـرة

Extractor ــد وضـــع ــدورق الخـــاص بالمـــذیب فقـ ــن المیثـــانول بنقـــ مـــل  1500، أمـــا فـــي الـ ة و امـ
)99.8%(  ُ وشـــغل الجهـــاز مـــدة  ،األخـــرىبهـــدف اســـتخالص المـــواد  GCCشـــركة  الـــذي تجهـــزه

نمـــوذج وجفـــف المســـتخلص إلزالـــة المـــذیب األبعـــدها رفـــع  م 70ثمـــاني ســـاعات بدرجـــة حـــرارة 
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ثـم وزن المسـتخلص النـاتج وكـان . م 60بدرجـة حـرارة  ارجهاز التبخیـر الفراغـي الـدو  استعمالب
  . ستعمالألاحتى وقت وحفظ  قلفلل 17.1راق وو غم لأل 2.1للبذور وغم  600/غم 35.4

  المبیدات المصنعة . 3. 2
للـذوبان فـي المـاء   ةمن مبید االكتارا حبیبات قابلـ ةت تراكیز مختلفاستعملالنتائج  لمقارنة

)WG 25  Actara (  الــذ ُ مــن المــادة  كــوناالســم الشــائع والمتSyngénta .شــركة  ي تجهــزه
  .g/kg Thiamethoxam 250الفعالة 

  :التركیب الكیمیائي
4H-1,3,5 Oxadiazin-4-imine, 3-[(2-chloro-5-thiazolyl)methyl]-tetrahydro-5-methyl-N-nitro (CAS) 
0.. 

  
  )2001  Antunes-Kenyon  and  Kennedy,(  

  الیة التأثیر السام
ـــل   ـــات أثنـــــاء فـــــي Thiamethoxamیعمـ ـــاً  عملیــ توقـــــف  إلـــــى الــــتالمس والهضـــــم مؤدیــ

ـــة ـــي التغذیـــ ـــــاع فـــ ـــــابة وانقطـ ـــــرة المصـ ــــي للحشــ ــــاً  فــ ـــــوت الحقـــ ــم المـ ــــ ــــس ث ــن اللمــ ـــاعات مـــــ ان . ســـ
Thiamethoxam  15ما بین تنتقل  نسیج النبات، و إلىمبید حشري جهازي وینتقل بسرعة-

تعمـل المـادة الفعالـة فـي و  .قصـیرة مـن التعـرض  مـدةبعـد  راقو األ إلى من المادة المجهزة% 40
 Nicotine acetyl cholineســـتیل كـــولینألرتبـــاط مـــع مســـتقبالت األهـــذا المبیـــد علـــى ا

receptor(n AchR) ) لحشـرة المسـؤولة عـن النقـل الكیمیـائي فـي منطقـة الوصـلة فـي ا)3شـكل
ــبیة ــــ ـــي ألل synapse العصـــــ ــــ ــــــزي والمحیطــــ ـــــبي المركـــــ ــــ ــاز العصــ ــــ ـــي الجهـــــ ــــ ـــبیة فــــ ــــ ــــاف العصــــ ـــــ لیــ

ــــللحش ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ,Maienfisch,2006 ; Antunes-Kenyon  and  Kennedy).2001 (رة ـــ

ــوتی  Paralysisثــــم الشــــلل  Excitation تهــــیجذ تســــبب إن فهـــي ذات تــــأثیر مشــــابه لعمــــل النیكــ
  .(Nauen et al.,2002)موت الحشرة المعاملة إلى مؤدیاً 
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                       االنواع االخرى من إلىبالقياس  Neonicotinoidsيبين موقع ارتباط الـ  4شكل ال
  مبيدات الحشرات

  )2001Antunes-Kenyon  and  Kennedy,(  

 مســــــــتخلص المــــــــذیبات العضــــــــویةراســــــــة تــــــــأثیر المســــــــتخلص المــــــــائي و د. 4. 2
 ألشـــــــجار اللـــــــبخ ومبیـــــــد االكتـــــــارا قلـــــــفالو  غـــــــالف القرنـــــــةراق و أو لبـــــــذور و 

ـــــاء حشـــــــرة دوبــــــاس النخیـــــــل للجیلــــــین الربیعـــــــي والخریفــــــي تحـــــــت  فــــــي بقـ
  . الظروف الحقلیة

  
  التأثیر في فقس البیض. 1. 4. 2

لكـل مـن مـن المسـتخلص المـائي  % 30و 25و 20و 15 و 10و 5ضـرت التراكیـز ُح  
ــذور و  ــبخ قلــــفو  غــــالف القرنـــةراق و أو بـ ــجار اللــ و  15 و 10و 5حضــــرت التراكیــــز  كـــذلك ،ألشـ

  راقو واأللكـــل مـــن البـــذور  المیثـــانولمســـتخلص و   للبـــذور لكـــل مـــن المســـتخلص الهكســـاني% 20
 0.4دار قـبم Tween-20مع إضـافة مـادة   ،)Stock(من المحالیل األساسیة لكل منهما قلفو 

. فحسـب مستخلص المذیبات العضویةستحالب لكل من ألمساعدة ل بوصفها مادةمل  100/مل
 مقارنـــةال جـــلوأل. Tween-20مـــل مـــاء مـــن مـــادة  100/مـــل 0.4أمـــا الســـیطرة فـــاحتوت علـــى 

ــالموصإن التركیـز  إذ  Actaraمـن مبیـد لتـر /غـم  0.6و 0.4و  0.2رت التراكیـز ــــحض  بـه ىـــ
  .لتر / غم   0.4
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ـــــائيلو  ـــتخلص المـ ــز المســـ ـــــأثیر تراكیــــ ــة تـ ـــــذور واأل معرفــــ ــــةراق و و للبـ ــ ــــفو  غــــــالف القرن ــ   قل
  فـــي بـــیض الـــدوباس، فقـــد  اكتـــارا ومبیـــد قلـــفالراق و و للبـــذور واأل مســـتخلص المـــذیبات العضـــویةو 

 الخریفـيإنـاث الجیـل  وهـي بیـوض ى الخـوصالموضـوعة طبیعیـًا علـ ضو بیالمجامیع من  ترش
بوسـاطة مرشـة یدویـة حجـم  والمبیـد التجـاريبتراكیـز المستخلصـات  ةلقبل فقسه بأیام قلی للدوباس

حجـــز الخـــوص  إذ.ضـــمان عـــدم تكـــون قطـــرات زائـــدةل عـــن الخـــوص ســـم 15وبمســـافة ) لتـــر 1(
تتكــون مــن رقــائق ) 4شــكل () 2003الشمســي   (المعامــل بوســاطة أنابیــب عملــت لهــذا الغــرض

فضــًال عــن وجــود  ،لغــرض التهویــة تثقیبهــا جــرى) ســم 4ســم وقطــر  30(بالســتیكیة شــفافة طــول 
یكي ذي فتحـــات ســـم مغلفـــة بقطعـــة مـــن مشـــبك بالســـت 1ســـم وعـــرض  15فتحـــة مســـتطیلة طـــول 
، علمـــًا ان نهایتهـــا الحـــرة غلفـــت بـــالخروج حوریـــات الفاقســـة مـــن البـــیضلل صـــغیرة جـــدًا ال تســـمح

إســـفنجیة  بقمــاش التــول، أمــا النهایــة األخــرى فقــد ثبتــت فــي قاعــدة الخوصــة بعــد تغلیفهــا بقطعــة
وقــد اختلــف عــدد  لكــل معاملــة ،و  مكــررات لكــل تركیــز 3وضــعت .أنــج 2بطــول  بوســاطة دبــوس

  ،  حسب البیض الموجود على كل خوصة طبیعیاً بالبیض بین مكرر وآخر وذلك 
  

  
  یوضح أنابیب حجز الحشرات) 5(الشكل 
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ض منـذ مراقبـة البـیجـرت قـد و  .بیضـة  120 – 18ح اعداد البـیض مـن و اوعمومًا فقد تر 
أعــداد البــیض وذلــك لمراقبــة وتســجیل  نهایــة الشــهر المــذكورولغایــة  لشــهر نیســان األولاألســبوع 

   .بالعین المجردة بعد ازالة االنبوب الفاقس وغیر الفاقس
  

  ةالحوریالتأثیر في األطوار . 2. 4. 2
ـــیر التراكیـــــز  جـــــرى ـــائي%  30و  25و  20و  15و  10و  5تحضــ ـــتخلص المــ  .للمســ

لكـل مـن المســتخلص الهكسـاني والمســتخلص %  20و  15و  10و  5التراكیــز ضـرت كـذلك ح
. 1.4.2في الفقرة السابقة  كما Tween-20مع إضافة مادة  ، قلفالو  راقو واأل للبذورالكحولي 

  .قیاسلغرض ال       وذلكلتر /غم 0.6و  0.4و  0.2مبید االكتارا فقد استعملت التراكیز أما 
 مســـتخلص المـــذیبات العضـــویةلتراكیـــز المســـتخلص المـــائي و  قاتـــلمعرفـــة التـــأثیر الألجـــل و 
تــم اعتمــاد بیانــات درجــات  فــي الــدور الحــوري لحشــرة دوبــاس النخیــل آنــف الــذكر االكتــارا ومبیـد 

ـــة  ــــ ــ ــــــرارة والرطوب ــاس الحـــ ــــ ـــ ــاز قی ــــ ــة بجهـــ ــــ ــــــة الدراســـ ـــبیة لمنطقـــ ــــ ـــة النســ ــــ ــ ـــة والرطوب ــــ ــ ــرارة الیومی ــــ الحـــ
Hygrothermograph نفسها الذي وضع في منطقة الدراسة.  

فــي حــین كانــت الرطوبــة مــن ، م 31.5-22.25 تتــرواح مــا بــین كانــت درجــة الحــرارة
-23.5      خــالل شــهري نیســان  وأیــار وتراوحــت الحــرارة مــنفــي الجیــل الربیعــي % 45-66

ـــول الخریفـــــيالجیــــل  فـــــي% 66-36 الرطوبــــة مــــنو  م 32.0 ــهري أب وأیلـ جمعـــــت  .خــــالل شـــ
ئل النخیل بوساطة مصائد الشفط الهوائیـة التـي صـنعت من فسا كال على حده حوریات كل جیل

یــة علــى غطــاء و اســم ح 2ســم وقطــر  10لهــذا الغــرض التــي تتــألف مــن أنبوبــة زجاجیــة بطــول 
ســـم  4ى علـــى أنبوبـــة بالســـتیكیة مخروطیـــة الشـــكل بطـــول األولـــبالســـتیكي لـــه فتحتـــان، تحتـــوي 

ســم  50ة أنبوبــة مطاطیــة بطــول ثبتــت فــي الفتحــة الثانیــ .ملــم 4ســم والصــغیر  1وقطرهــا الكبیــر 
أدخلــت . لمنــع خــروج الحشــرات) التــول (غطــي الطــرف الــداخلي بقمــاش مــن و  .ســم 0.5وقطــر 

مـــن الفتحـــة فـــي النهایـــة الحـــرة  ةمنفـــرد كـــال علـــى حـــده حوریـــات كـــل طـــور مـــن األطـــوار الخمســـة
علـــى  فـــي بدایـــة كـــل معاملـــة وتركـــت تســـتقر )التـــول(یـــة علـــى قمـــاش و الألنابیـــب البالســـتیكیة الح

ــات  ــدها رشــــت الحوریــــات بتراكیــــز المستخلصــ الخــــوص داخــــل األنابیــــب البالســــتیكیة الحــــاجزة بعــ
سـم وبمعـدل رشـة واحـدة لكـل  15وبمسـافة ) لتر 1(بوساطة مرشة یدویة حجم  عملةوالمبید المست
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كــررت . ســطح مــن ســطحي الخوصــة وعــن طریــق الفتحــة الشــقیة لألنابیــب البالســتیكیة الحــاجزة
حوریات في كل مكرر لكل معاملة ولكل  10جیلي الحشرة بواقع  أثناء فيمرات و التجربة ثالث 

ســاعة مــن  72أعــداد الحوریــات المیتــة بعــد  فحســبت. تركیــز فضــًال عــن ثالثــة مكــررات للســیطرة
  . المعاملة

  
  الطور الحوري الخامسفي  المتبقي التأثیر. 3. 4. 2

بــالتراكیز  المــذیبات العضــویة مســتخلصالمســتخلص المــائي و كــذلك درس تــأثیر متبقیــات 
ــع المستخلصـــــات % 30و  25و  20و 15و  10و  5 ــــالتراكیز لجمیـــ ــــة وبـ               15و 10و 5المائیـ
ـــویة%  20و ـــات العضــ ـــــق بامـــــا و  .للمستخلصــ ــــا یتعل ـــد فیمـ ــارا فقــ ـــد االكتـــ ــــتعملمبیــ ـــــز        اسـ ت التراكی

لكــل مــن ســطحي  احــدةرشــة و  رش الخــوص مســبقًا بمعــدل جــرى إذلتــر /مــل 0.6و  0.4،  0.2
وبعـد  ،ثم ثبتت األنابیـب علـى الخـوص المعامـل،  )لتر  1(الخوصة بوساطة مرشة یدویة حجم 

مـا الخـوص المعامـل باالكتـارا فقـد وأ .أدخلت حوریات الطور الخامس للجیل الربیعي ،ساعة 24
وقــد )بســبب مــوت الحوریــات فــي الیــومین االول والثــاني (ســاعة 72دخلــت الحوریــات علیــه بعــد أ

فـــي  تین التعــرف علیهـــا الن الـــذكور تحـــوي علــى نقطتـــین برتقـــالی جـــرىنـــاث الحوریـــات و أعزلــت 
كـررت التجربـة ثـالث مـرات لكـل   . testesالخصـى  تمثـلالسـفلى التـي  ةنهایة البطن مـن الجهـ

نبوب منعزل وذلـك لحسـاب أفي  ةبعدها عزلت كل حوری.حوریات لكل مكرر )5(معاملة وبواقع 
ومـن ثـم  ،البالغـات المتطـورة مـن تلـك الحوریـات  مراقبـة تجـر بعـد ذلـك . كل حشـرة مدة الطور ل

اإلنـــاث  الــذي وضــعتهُ أعــداد البـــیض  حســبت بعـــدها. دخلــت ذكــور غیــر معاملـــة علــى االنــاث أ
  . الفاقس منه نسبةو 

  
  التأثیر في البالغات . 4. 4. 2

 نـواع المستخلصـاتأل  2.4.2 فـي الفقـرة  حضـرتالتـي  التراكیز عوملت البالغات بنفس
-26 بیندرجة الحرارة  تراوحتفالتأثیر المباشر في بالغات الدوباس  لمعرفة ومبید االكتارا كافة
و خالل شهري أیار وحزیـران فـي الجیـل الربیعـي  %60-25بین  تراوحتأما الرطوبة فو  م 34
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إناث  خلتأد إذ. الخریفي خالل شهر أیلول في الجیل% 67-47  والرطوبة من م 20-8من 
داخــل األنابیــب البالســتیكیة  إلــىوذكــور الــدوباس التــي جمعــت بوســاطة مصــائد الشــفط الهوائیــة 

بوساطة  ومبید االكتارا لیه من حشرات بتراكیز المستخلصاتالحاجزة، بعدها رش الخوص بما ع
 تجربـة  ثـالث مـرات لكـلالكـررت . سم وعن طریـق الفتحـة الشـقیة  15یدویة  وبمسافة المرشة ال

لسـیطرة وبواقـع معاملـة ا فضـًال عـن جیلـي الحشـرة في من التراكیز المستعملة معاملة ولكل تركیز
  . ساعة 72 داد البالغات المیتة والحیة بعد أع سجلت .بالغات لكل مكرر 10

  التحلیل اإلحصائي . 5. 2
ــــائیة  ـــــ ــــ ــــ ـــات اإلحصـــ ــــ ــــ ــــ ــــت البیانـــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــل وحللـــ ــــ ــــ ــــ ــــوائي الكامـــ ــــ ــــ ــــ ــمیم العشــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــع التصـــــ ــــ ــــ ــ ــ                       اتبــ

Completely Randomized Design (C.R.D.) وصـححت النسـب  ،فـي تنفیـذ التجـارب
   : التي تنص على   Henderson-Tiltonمعادلة  إلىالمئویة للهالكات استنادًا 

             
  ةقبل المعامل السیطرةعدد أفراد اآلفة في × عدد أفراد اآلفة بعد المعاملة                    

  (×100  -1=( المصححة نسبة الهالكات
  بعد المعاملةالسیطرةعدد أفراد اآلفة في × عدد أفراد اآلفة قبل المعاملة                

  
والتــي تعنــي أیضــًا تقــدیر نســبة فاعلیــة أي مــن المستخلصــات الخــام وتولیفاتهــا والمبیــدات 

  . (Henderson & Tilton, 1955)تحت الظروف الحقلیة  عملةالتجاریة المست
ــــامالت  ــین المعــــ ــــ ــروق بـــ ــــ ــة الفــ ــــ ــــد معنویــ ــــ ـــــتعملولتحدی ــوي اســـ ـــــ ـــــرق معنــ ـــــل فـــ ــار اقـــ ــــ                       اختبـــ

  Less  secnifigant deferens L.S.D. ) عنـد مسـتوى معنویـة ) 1980ي وخلـف اهللا، او الـر
P  0.05 البرنـامج اإلحصـائي الجـاهز  اسـتعمالب(SAS, 1990).  كـذلك اسـتخدم البرنـامج

  .% 90و%  50للحصول على قیم التركیز القاتل لـ    SPSSلجاهز ا
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  النتائج والمناقشة 
     العضویة لنبات اللبخ ومبید االكتارا في االداء المذیبات تاثیرالمستخلصات المائیة و  -1.3

  .لحشرة دوباس النخیل للجیلین الربیعي والخریفي تحت الظروف الحقلیة  الحیاتي     
  .تأثیر في فقس البیضال - 1.1.3
النســـب المئویــة لفقـــس بــیض حشـــرة الــدوباس عنـــد معاملتـــه )6(والشــكل ) 3(الجـــدول  یبــین      

عــن لــوحظ و . لنبــات اللــبخ ومبیــد االكتــارا مســتخلص المــذیبات العضــویةبالمستخلصــات المائیــة و 
 مـــن% 30و 25، 20، 15،  10، 5النتـــائج ان نســـب فقـــس البـــیض المعامـــل بـــالتراكیز  طریـــق

ــا ــــ ــــت كـــ ـــــة كانـــــ ـــات المائیــــ ــــ  و  44.18،  47.24،  53.15،  53.57،  66.72 ألتيالمستخلصــ
 فـي معاملـة السـیطرة 88.55بالقیـاس مـع . للمستخلص المـائي للبـذور علـى التـوالي%   29.32

مـا المسـتخلص المـائي وأ.  دلت نتائج التحلیل االحصـائي معنویـة الفـروق الموجـودة بـین التراكیـز
%  40.54 و 55.01 ، 63.47 ، 71.69 ، 72.68 ، 77.47نسب الفقس راق فقد كانت و لأل

.  المعـامالتمع وجـود فـروق معنویـة بـین  في معاملة السیطرة 87.51بالقیاس مع  على التوالي
 85.38فــي نســب الفقــس كــان ) pod(غــالف القرنــةظهــر بــأن تــأثیر المســتخلص المــائي ل كــذلك

فـــي  87.83بالقیـــاس مـــع  علـــى التـــوالي%  51.03 ، 54.01 ، 68.13 ، 76.97 ، 84.85،
فـي حـین كانـت نسـب فقـس البـیض المعامـل . المعـامالتبـین  معنویـةمـع فـروق معاملـة السـیطرة 

%  39.57و  44.80 ، 52.68 ، 64.62 ، 68.36 ، 70.88هي  قلفبالمستخلص المائي لل
 5 ینالتركیز بــ لــةالمعامظهر تُ فــي حــین لــم  ، فــي معاملــة الســیطرة 81.29قیاســًا مــع ،علــى التوالي

  . فرقًا معنویًا عن معاملة السیطرة عدا المستخلص المائي للبذور %  10و
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 فـيفقـد كـان تأثیرهـا  مستخلص المذیبات العضویةمن % 20و 15 ، 10 ، 5أما التراكیز      
ـــب الفقـــــس كـــــا ــوالي  %10.99و  28.44 ، 33.04 ،  44.38 ألتينســ ــى التـــ ـــ ـــًا مـــــع ، عل قیاســ

 معنویـةفـروق  عـدم وجـود بالنسبة للمسـتخلص الهكسـاني للبـذور مـع في معاملة السیطرة 84.19
أمــا مســتخلص المیثــانول للبــذور فكانــت نســب فقســه .  %15و  10بــالتركیزین  المعــامالتبــین 
ــي معاملــــ 80.18قیاســـًا مــــع ،  علــــى التــــوالي% 17.93و 22.04 ، 26.75 ، 36.11هـــي  ة فــ

فــي حــین .  % 15و  10بــالتركیزین  المعـامالتبــین  معنویــةوجـود الفــروق العــدم  مــع  السـیطرة
 61.62 ، 72.18راق كالتـــالي و ظهــرت نســـب فقـــس البـــیض المعامـــل بمســـتخلص المیثـــانول لـــأل

الفـروق  وجـودمـع  فـي معاملـة السـیطرة  84.84قیاسـًا مـع ، على التـوالي%  46.22و 53.14،
ــتخلص المیثــــانول للكاامــــا تر . المعنویــــة  ــف یــــز مســ ــي قلــ ــد أظهــــرت  نســــب فقــــس هــ  ، 64.97فقــ

وبفـروق في معاملـة السـیطرة  83.39على التوالي قیاسًا مع ، %  24.44و  35.41 ، 47.18
فــي حــین لــوحظ ان نســب فقــس البــیض المعامــل بمبیــد االكتــارا كانــت  . المعــامالتمعنویــة بــین 

ــد  10.71و  19.15 ، 40.23 ـــتعمالعنـــ ــــالترااســ ــل  0.6و  0.4 ،  0.2كیز ه بـ ــــى / مـــ ـــر علـ لتــ
لكـن  ،بـین المعـامالت فـروق معنویـة مـع ظهـورفـي معاملـة السـیطرة  84.23قیاسًا مـع ، التوالي 

  ) .≥0.05P(       احتمالیةتحت مستوى  مع معاملة السیطرة قیاساً  ةالفروق كانت واضح
لمائیة والعضویة قـد أثـرت أن جمیع المستخلصات ا) 3(یظهر من النتائج المبینة في جدول     

داد هـذا التـأثیر مـع زیـادة تركیـز هـذه المستخلصــات ز وقــد ا ،ضیتـأثیرًا متباینـًا فـي نسـب فقـس البـ
مع وجود فروقات معنویة بحسب نتائج التحلیل االحصـائي بـین تراكیـز المسـتخلص الواحـد وبـین 

ـــذه ــــت هــ ــــن اختفـ ـــات لكـ ـــز ال المستخلصــ ــــمن التركیــ ـــات ضـ ـــین المستخلصــ ـــات بــ ــــدا % 30فروقــ عـ
  اســـتعمالطــأ نســب فقــس عنــد أو فــي حــین ظهــرت  .وغــالف القرنــةراق و المســتخلص المــائي لــأل

وقـد یعـود السـبب فـي تـاثیر هـذه المستخلصـات إلـى قیـام . مستخلص الهكسان والمیثانول للبذور 
فتحــة خــروج الجنــین ، وبالتــالي   operculumالزیــت بعمــل طبقــة عازلــة أدت إلــى  غلــق غطــاء 

  .   ن داخل البیضاختناق الجنی
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  )400xقوة تكبیر (یوضح بیض الدوباس) 7(شكل ال
  

ان تركیـب الجـدار الخـارجي لبـیض الـدوباس Guglielmino et al., (1997   ( ذكـر      
المجهر االلكتروني یتكـون مـن منطقتـین رئیسـتین  همـا المنطقـة المتخصصـة ومحفظـة  استعمالب

ــة و  ــــ ــــر متخصصـ ـــ ـــــیض غی ـــة تتمبــ ـــــز المنطقــــ ــ ــــی ـــى ب ىاألولـــ ـــوي علــــ ـــــرة تحتــــ ــ ـــیة كبی ــــفیحة تنفســــ صـــ
المنطقة غیر المتخصصة  لفأتتو  .وقرن تنفسي قصیرفتحة خروج الجنین  operculumغطاء

 micropylarنقیریـة مخروطـي الشـكل یضـم قنـاة داخلـي  وءنتـمـن انبوب مجوف خارجي و  من

canal .المـــحغـــالف                              :اربـــع طبقـــات  مـــنغـــالف البیضـــة  یتـــألف 
envelope vitelline یةوطبقـة شـمع wax layer  و المشـیمةchorion    یةـــطبقـة مخاطو 

mucous layer   امـــا بالنســـبة لبـــاقي المستخلصـــات فقـــد یعـــود الســـبب فـــي تأثیرهـــا .خارجیـــة
للجنــین وبالتــالي منعــت فقــس  ةالتــي قــد تكــون ســام المركبــات الفینولیــة والتربینیــةتوائهــا علــى  حال

  .البیض 
ــارونيأفــــي هــــذا الصــــدد        ــذیبات أ إلــــى) 1991(شــــار البــ ن ترســــب المــــواد المستخلصــــة بالمــ

العضـــویة والمـــاء علـــى قشـــرة البـــیض یعیـــق تبـــادل الغـــازات بـــین الجنـــین داخـــل البیضـــة والمحـــیط 
بـــان معاملــة بـــیض حشــرة ثاقبـــة الحبـــوب ) 2004(وهـــذا یتفــق مـــع مــا ذكرتـــه الشــریفي .الخــارجي
من المستخلص المـائي لبـذور نبـاتي %  35و 25، 15، 5لتراكیز با  R. dominicaالصغرى 

التـــاثیر  إلــىوقــد عــزت ذلــك .امــاً تممنعــت فقــس البـــیض  1:1السیســبان واللــبخ ومزیجهمــا بنســبة 
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ـــذین المستخلصــــین، وهــــي  ــي هـ ــارین والســــا القلوانیــــاتالســــام للمركبــــات الموجــــودة فــ بونین والكومــ
 Cnaphalocrocis ان معاملـة بـیض حشـرة   Saxena  et al.,(1980) ذكـر  و. والفینول

medinalis  انخفــاض فــي نســب فقــس البــیض ، ویعــود الســبب  إلــىبزیــت اشــجار النــیم قــد ادى
تـــاثیر مركبـــات الزیـــت فـــي جنـــین ذلـــك  إلـــىاختنـــاق الجنـــین داخـــل البـــیض ولـــیس  إلـــىفـــي ذلـــك 

ـــر. البـــــیض ــذلك ذكــ ـــامن   كـــ ــــا)  2002(الضــ ــتخلص الهكسـ ــــائي والمســـ ـــان المســـــتخلص المـ ــ ني ب
، 5للمستخلص المائي ، و  40و 20، 15،  5ومستخلص المیثانول ، لثمار السبحبح بالتراكیز 

ــات(للمستخلصـــات العضـــویة والمـــزیج% 25 و  15 ــیط مـــن الزیـــت والتربینـ ــاثیراً أقـــد ) خلـ  ثـــرت تـ
  .في نسب قتل بیض دوباس النخیل، فقد ازداد هذا التاثیر مع زیادة هذه المستخلصات متبایناً 
مـــن كبریتـــات % 0.2ان تركیـــز  إلـــى) 2000(ي و اي والحمیـــدو االـــر  عـــن ذلـــك اشـــار ضــالً ف      

 اً یومــ 35فعــاال لبــیض حشــرة الــدوباس بعمــر  زیــت معــدني یعــد مبیــداً % 1النیكــوتین مضــافا لهــا 
كانـت نسـب ف. الثیون والنوكـوزاثیون والمـامركز مستحلب من كـل مـن السـوم% 0.075مع قیاساً 

فضال عن ما .لمعاملة السیطرة% 90مع  قیاساً  على التوالي% 51.1، 6.0،  5.2، 4.2الفقس 
راق السـبحبح ، و ، ان المسـتخلص المـائي أل Desouza & Vendramin,(2000)تقـدم ذكـر 
علـى  )ب(صـنف  B. tabaciضـد الذبابـة البیضـاء  عملالمسـت Trichilia pallidaواغصـان 

. التـي تـزداد بزیـادة التركیـز، للبـیض لـةقـد اظهـر فاعلیـة قات%  3  و 2 ، 1الطمـاطم بـالتراكیز 
 .T               للــ %52.32للسبحبح ، وكانت النسـبة االعلـى والبالغـة  %35.23وقدرت بـ 

pallida  البیض مدة، مع عدم وجود تأثیر على.  
 ان المستخلص المائي والمیثانولي الخـام لبـذور  Abdul-Jabbar et al.,(2006(  بینو       

.Trachyspermum ammi L ـــان ذ ــــ ــــدان  اكــــ ــــ ـــ ــــیض دی ــــ ـــــة لبـــ ــــ ــة قاتلــ ــــ                 فعالیـــــ
(Haemonchus contortus)  ان الثایمول وهو المكون الرئیس للـ إلىوعزا سبب ذلك    T. 

ammiنــزیم أ وفاعلیــةزر مــع طاقــة االیــض آمتــ أویعمــل بشــكل مفــرد  قــدATPase  وبــذلك فقــد
ـــــؤدي  ـــــىیـ ـــوین الج إلـ ـــة لتكـــ ـــــة الالزمـــ ــــدان الطاقـ ـــیضفقــ ـــ ــي الب ــــین فــــ ــ ــــا. ن ــ ـــًال عمّ ـــــ فضـــ ر                 تقــــــدم ذكـ

Maciel et al., (2006)   بــان مســتخلص الهكســان واالیثــانول لبــذور الســبحبح ، وكــذلك
 إذ،  H. contortusراقه قد كانت لها فاعلیة قاتلة لبـیض و مستخلص الكلوروفورم واالیثانول أل
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فـي خفـض نسـب فقـس بیـوض هـذه الدیـدان  كثـر فاعلیـةألكان مستخلص االیثـانولي للبـذور هـو ا
ـــاً  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــرى قیاســ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــات االخــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــد ،بالمستخلصـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــل أ وقـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــر التحلیـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــائيظهــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ                 الكیمیـــــ

(Phytochemical  analysis)  ،علــى التانینــات والتربینــات یحــوي ن هــذا المســتخلص أبــ
زولـة المع  Flavonoidsن أ إلـى،  Salunke et al.,(2005)شـار أوقـد .  القلوانیاتالثالثیة و 

ــن  ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــیض Calotropis procera(Ait)مــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــامة لبــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ                                            ، ســ
 Callosobruchus chinensis ، التعــرض، واظهرتــاثیراً  مــدةعلــى الجرعــة و  اداً تمــوذلــك اع 

   .مل /ملغم  10قاتال للبیض عند التركیز 

ــــین  و        ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــأثیر Pereira,(2006)بـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــذي درس تــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ال ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ                             تو زی
Helianthus annus L.   , Sesamum indicum L.   , Gossypium hirsutum L.  

ــل ان ــي قتــ ــل  C. maculates لـــه فاعلیـــة عالیــــة فـ شــــار أكـــذلك   % . 100نســــبة  إلـــىتصــ
)Bouchelta et al.,(2005 والسـابونین والفالفانویـد المستخلصـة  انیـاتالتـاثیر القاتـل للقلو  إلى

% 1یثـــانول إذیبـــت فـــي اُ  إذفــي بـــیض الذبابـــة البیضــاء   .Capsicus frutescens Lمــن
جنــة البــیض المصـــححة أكانــت هالكــات  إذ ،لتــر/غــرام 20و 10،  5،  0ت بــالتراكیز اســتعملو 

ــراوح ــــ ــ ـــــین  تت ـــى% 35بـــ ــــ ـــدات و% 59 إلـ ــــ ـــى 14للقلویـ ــــ ـــابونین و%  31 إلـ ــــ %  14 – 10  للسـ
  .للفالفانویدات

لخصـائص زیـت بـذور  مافـي دراسـته Mabaleha & Yeboah,(2004)  فـي حـین اشـار   
قـیم  ان الإ ،التـابع للعائلـة البقولیـة  Phaseolus vulgaris الفاصـولیا سـت سـالالت مـن نبـات

  Iodine valueالیــود  قیمــةو  ،  MgKoH/g 19.2 – 11مــن   Acid valueالحــامض
 Linolenic (36.47 – 48.81%)α((،  Linoleic acid  (( ، واللینولنـك)80.5-92.3(

ان زیت  Adebowale & Adedire(2006)   وبهذا الصدد ذكر.   (36.10% – 20.96)
  ،  Peroxideو  Iodine و   Linolenic acid  ي علـىو االحـ  Jatropha curcas بـذور
لـه فاعلیـة فـي قتـل   Triterpens alcoholeنـوع مـن  13و    Sterolsانـواع  مـن  10 كـذلك
  . C. maculatus بیض
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  . األطوار الحوریةالتأثیر في  .32.1 
أن نســب قتــل حوریــات  إلــى ) 9،  8(واالشــكال  )4(تشــیر النتــائج الموضــحة فــي جــدول       

وفــي جیلــي جمیعهــا  لمستخلصــات الحشــرة الــدوباس قــد أزدادت مــع ازدیــاد تراكیــز  األولالطــور 
-5ــــذور اللـبخ عنــد التراكیـز مـن المسـتخلص المـائي لبـ استعمالفعند . الحشرة الربیعي والخریفي

تبعــًا % 96.55  - 17.24   و%   100- 20.69بــین  تراوحــتوجـــد أن نســب القتــل % 30
ــى التـــوالي ــز الـــالزم لقتـــل   للتراكیـــز علـ ــأن قـــیم التركیـ ــذلك فـ و  10.64(  بلغـــت %  90و 50كـ

وأظهـــر .  كلیهمـــا لجیلـــین الربیعـــي والخریفـــيل علـــى التـــوالي )  24.85و  22.91( و)  11.14
  .المعامالت التحلیل االحصائي فروقًا معنویة بین 

قتـل النسـب  تراوحـتفقـد  نفسـها لتراكیزباراق و المستخلص المـــائي لأل  استعمالاما عنــد و        
%  90و  50ق . ت   وأن قــیم تبعــًا للتراكیــز %  100 – 10.34و %  96.55 – 6.9بــین 

على التوالي ، مع وجود  للجیلین كلیهما ) 28.32 و  31.21( و ) 13.59و  14.79( كانت 
نســـب  تراوحـــت حـــین فـــي.  لجیلـــینل % 10و  5عـــدا التركیـــزین  المعـــامالتفـــروق معنویـــة بـــین 

ـــین  األولالقتــــل فــــي حوریــــات الطــــور  ـــي  و %  63.33 – 6.66بـ ـــل الربیعـ  – 3.45فــــي الجیـ
ــد %  58.62 ــالتراكیز  و القرنـــةغـــالف المســـتخلص المـــائي ل اســـتعمالفـــي الجیـــل الخریفـــي عنـ بـ
  و)  25.51و   26.19% ( 90و 50ق .ت   اما  المعامالت ،ق معنویة بین رو وبفنفسها 

ـــذلك . علــــى التــــوالي )  77.26 و  83.93(   ــب قتــــل  للقلــــفأظهــــر المســــتخلص المــــائي كـ نســ
ـــت ــــ ــین  تراوحــ ــــ ـــت%  93.33 – 16.66و  %  90 -16.66بـــ ــــ ــز المســ ــــ ــــًا للتراكیـــ ـــي  عملةتبعـــــ ــــ فــ

ــــاله  ــــ ــات أعــــ ــــ ــــ )   31.91 و 32.24(   و ) 12.13و  11.99% (90و  50ق .وتالمستخلصــ
  . المعامالتعلى التوالي مع وجود فروق معنویة بین كلیهما لجیلین لو 

ــذیبات العضــــویةوفیمــــا یتعلــــق ب     ــذور  مســــتخلص المــ فقــــد اســــتعمل المســــتخلص الهكســــاني للبــ
والي فــي الجیــل علــى التــ%  100 – 39.29وكانــت نســب القتــل %  20 – 5وبــالتراكیز  مــن  

. على التوالي في الجیل الخریفي، أما قیم ت% 100 – 37.93الربیعي، في حین تراوحت بین 
ـــي %  90و 50ق     ـــــین )  11.86و 12.27(و ) 6.21و  6.29(  فهــــ ــ ـــــوالي للجیل ــ ـــى الت علــــ

ــدا التركیـــــزین  ــین المعـــــامالت عـــ ـــروق معنویـــــة بـــ ـــع ظهـــــور فــ وأظهـــــر % .  20و  15كلیهمـــــا، مــ
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%   100 – 43.33نسب قتل تراوحـت بـین %  20 – 5ل للبذور وبالتراكیز مستخلص المیثانو 
ــــوالي،و ت %  100 – 41.38و  ــــ ــــ ــــ ــــى الت ـــــ ــــ ـــــرة وعلـــ ــــ ــــ ــي الحشـــ ــــ ــــ ـــــ ــــــي جیلـ ـــــ ــــ                 %  90و  50ق .فـ
علــى التــوالي  مــع عــدم وجــود فروقــات معنویــة )   12.67و  12.56( و  )  6.22و  6.07( 

ــالتركیزین  ـــین المعـــــامالت بــ ـــین كلیهمـــــا فـــــي ا%  20و  15بـ ـــص . لجیلـ ـــتعمال مستخلـــ وعنـــــد اســ
،وان % 82.76 – 17.24و %  82.76 – 20.69المیثانول لألوراق تراوحت نسب القتل بین 

فـــي جیلـــي الحشـــرة علـــى ) 23.56و  22.19( و )  11.99و  10.84%   ( 90و  50ق .ت
تـــل فـــي كمـــا ظهـــرت فـــروق بـــین نســـب الق.التـــوالي ،  مـــع ظهـــور فـــروق معنویـــة بـــین المعـــامالت

كـــذلك  .الجیلـین وذلـك قـد یعـود الـى اخـتالف درجــات الحـرارة فـي الجیـل الربیعـي والجیـل الخریفـي
عنـد المعاملـة بمسـتخلص %  86.20 – 17.24و %  90 – 20كانت نسـب القتل تتراوح بـین 

و ) 9.85و  9.43% (90و  50ق .وفي جیلـي الحشـرة علـى التـوالي ، وان ت للقلفالمیثانول 
ــامالت عـــــدا التركیـــــزین )  21.16و  20.22( ــة بـــــین المعـــ للجیـــــل %  20و  15وبفــــروق معنویـــ

اما عند قیـاس كفـاءة المستخلصـات فـي نسـب قتلهـا حوریـات الطـور األول فقـد أظهـر  .الخریفي 
المستخلص الهكساني ومستخلص المیثانول للبذور فرقًا معنویًا واضحًا عن باقي المستخلصات، 

، وكـذلك مسـتخلص قلـفمعنویة بین المستخلص المائي للبـذور و  اً في حین لم تظهر هنالك فروق
، وأظهــر المســتخلص المــائي لــألوراق وغــالف القرنــة فرقــًا واضــحًا عــن قلــفالمیثــانول لــألوراق و 
لتـر مـن مبیــد االكتـارا فقـد ادت إلــى /مـل  0.6و  0.4،  0.2امـا التراكیــز . بـاقي المستخلصـات 

%  100 – 83.33و %  100 – 80ما تراوحـت بـین ظهور نسب قتل عالیة في الجیلین كلیه
ــــوالي ـــى التــ ــا قیمــــــة ت.علـــ ــد كانــــــت   %  90و  50ق .امــــ و  0.25(و  )  0.09و  0.10( فقــــ

  .وللجیلین كلیهما على التوالي ) 0.24
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نتائج معاملة حوریات الطور الثاني عند  )11، 10  (واالشكال  )5(یظهر من الجدول         
. للمستخلصـات العضــویة %  20 – 5للمستخلصــات المائیـة و%  30 – 5  التراكیـز اسـتعمال

%    90و  50ق . وت %  100 – 13.79و %  100 – 20بین تتراوحفقد كانت نسب القتل 
الجیلین الربیعي والخریفي على التوالي عند  في) 23.45و  23.39(و )   11.43و  10.78( 

امــا المســتخلص .  المعــامالتمــع وجــود فــروق معنویــة بــین  المســتخلص المــائي للبــذور اســتعمال
ق . وت  % 96.55 – 6.9و %  93.10 – 6.9     نســبه بــین تراوحــتراق فقــد و المــائي لــأل

الجیلین الربیعي والخریفـي  في)  32.22 و 35.69(   و) 15.28و  16.04(  % 90  و 50
غـالف وأظهـر المسـتخلص المـائي ل. كافـة المعـامالتمع ظهور فروق معنویـة بـین ، التوالي ىعل

ق .، كذلك فأن ت % 56.66 – 3.33و %  56.66 – 3.33  بین تتتراوحنسب قتل  القرنة
علــى  الحشــرةجیلــي  فــي ) 84.03 و 84.21(  و)  27.30و  27.76(  كانــت%  90و  50

ر إلـى ظهـو  قلـفوأدى اسـتعمال المسـتخلص المـائي لل. وبفـروق معنویـة بـین المعـامالت  .التوالي
و 50ق .، وأن قـیم ت%  96.66 – 16.66و %   93.33 – 13.33نسب قتل تتـراوح بـین  

فــــي الجیلـــین كلیهمــــا علــــى )  25.99و  29.75(       و )  11.99و 12.50(كانـــت %  90
أمـــا بالنســبة ألســـتعمال المســـتخلص الهكســـاني      .التــوالي مـــع فـــروق معنویــة بـــین المعـــامالت 

 50ق .، وأن ت% 100 – 39.29و %  100 – 37.93قتلـه بـین للبـــذور فقد تراوحت نسـب 
فــي الجیلـین الربیعــي والخریفــي )   13.37و  13.31(    و)  6.49و  6.56(  كـان%  90و 

ــة بــــین المعــــامالت بــــالتركیزین  ــروق معنویــ ــع عــــدم وجــــود فــ ــى التــــوالي، مــ للجیــــل %  10و  5علــ
ق .امـا ت ،% 100 – 44.43و %  100 – 41.38وكانت نسـب القتـل تتـراوح بـین . الربیعي

ـــى )   11.93و  12.76( و )5.99و  6.22(     فكـــــان%  90و 50 ــ ـــرة عل ـــي الحشــ ــ فـــــي جیل
ـــامالت  ــروق معنویــــة بــــین المعـ ـــذور، وبوجــــود فــ التــــوالي عنــــد اســــتعمال مســــتخلص المیثــــانول للبـ

فـــي حـــین كانـــت نســـب قتـــل مســـتخلص المیثانـــــول .فـــي الجیلـــین كلیهمـــا %  10و  5بـــالتركیزین 
ــألو  ــزه القاتــــل %  80 – 20و %  79.31 – 17.24   راقلــ ــد كــــان % 90و 50، امــــا تركیــ فقــ

فـي الجیلــین الربیعــي والخریفــي علــى التــوالي ، مــع ) 31.53و  30.80(و ) 11.72و  11.59(
 90 – 20كذلك تراوحـت نسـب القتـل لجیلـي الحشـرة بـین .  المعامالتبین ظهور فروق معنویة 
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عنـــد المعاملـــة )  22.50و  22.85( و )  9.60و 9.55(%  90و 50ق .، بینمـــا كـــان ت% 
مع ظهور حاالت موت في أثنـاء . المعامالتوبفروقات معنویة بین  للقلفبمستخلص المیثانول 

  .القلفاالنسالخ عند المعاملة بمستخلص المیثانول للبذور واألوراق و 
 - 80و %  100 -76.66بـین مـبید االكتارا فقــد كانت نسب القتل تتراوح فیما یتعلق باما     

في كال الجیلین )  0.25و 0.31( و ) 0.10و 0.12(كان %  90و  50ق .، فأن ت% 100
فـي الجیـل  لتـر/مـل   0.6و 0.4التركیزین المعاملـة بـ وجود فـروق معنویـة بـین  على التوالي مع

ات ، إذ وتشــیر نتــائج التحلــیالت االحصــائیة إلــى وجــود فــروق معنویــة بــین المستخلصــ. الربیعــي
ین  األخرى المستخلصاتأظهر المستخلص الهكساني والمیثانول للبذور فرقًا واضحًا عن  في ح

ر  فیمــا یتعلــق بالمستخلصــات المســتخلص المــائي لــألوراق وغــالف القرنــة اقــل نســب هــالك اظھ
  .  األخرى
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اظهــرت  إذ ،وریــات الطــور الثالــث نتــائج معاملــة ح )13،  12(واالشــكال  )6(جــدول الیبــین    
%  93.33 – 16.66بـین  تراوحـتللمستخلص لمائي للبذور نسـب قتـل %  30 -5   التراكیز

و 50ق .، امـا تالجیـل الخریفـي فـي%  90 – 16.66و    الجیـل الربیعـي  ، فـيعلى التوالي 
جـــود مـــع و  لكـــال الجیلـــین علـــى التـــوالي،) 33.88و  31.37(   و) 12.17و  %12.29 ( 90

 – 6.66   راقو بینما كانت نسب قتل المستخلص المائي لـأل.   المعامالت فروقات معنویة بین
و  50ق .، بینمـا كانـت قـیم تللجیل الخریفي%  93.33 – 6.66للجیل الربیعي  و% 86.66

عــدم  مــع  لكــال الجیلــین علــى التــوالي،) 40.69و  43.21( و )  17.56و  17.81(  % 90
فـــي حـــین ظهـــرت نســـب قتـــل . % 10و  5بـــالتركیزین  المعـــامالتیـــة بـــین فروقـــات معنو وجـــود 
الجیـل الخریفـي  فـي%  53.33 – 3.33لربیعـي و االجیـل  فـي% 48.28 –  0.0 من تراوحت
و  31.75%   (90و 50ق .بینمـــا كـــان ت غـــالف القرنـــةالمســـتخلص المـــائي ل اســـتعمال نتیجـــة

عـدا  المعـامالتفـروق معنویـة بـین  ظهـرت و،  على التوالي ) 86.63 و 86.18(  و) 31.99
نســبه بــین   تراوحــتفقــد  للقلــفامــا المســتخلص المــائي . للجیــل الربیعــي%  20و  15التركیــزین

) 13.54و 13.29( %90و 50ق .اما تفي كال الجیلین الربیعي والخریفي %  90 – 13.33
و  10تركیزین بــال المعــامالتفــروق معنویــة بــین لــم تظهر و علــى التــوالي )  35.68و 38.68( و 

  . في كال الجیلین%  15
فقد كانت نسـب %  20 – 5أما عن استعمال المستخلص الهكساني للبذور بالتراكیز من       

 7.45%        ( 90و 50ق .، وقیم ت% 96.66 – 33.33و %  96.66 – 30القتل هي 
ــودعــــفــــي الجیلــــین الربیعــــي والخریفــــي علــــى التــــوالي مــــع  )16.19و 16.36( و) 7.03و  دم وجــ

 في الجیل الربیعي عند مستوى معنویـة%  10و  5ین التركیز ب المعامالت اختالفات معنویة بین
 )0.05P≤ . (  
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علـــى %  93.33 – 36.66للبـــذور نســـب قتـــل تراوحـــت بـــین  ص المیثـــانول ـویبـــین مستخلـــ    
%  96.55 – 34.48خریفــي فقــد تراوحــت نســبه بــین التــوالي فــي الجیــل الربیعــي ، امــا الجیــل ال

و  17.02(و ) 6.58و  6.73% ( 90و  50ق .في الجیل الخریفي ، في  حین كانـت قـیم ت
في جیلي الحشرة على التوالي وقد ظهـرت الفـروق المعنویـة بـین المعـامالت بـالتركیزین ) 15.37

 :انــت نسب القتل التي لوحظـت هيراق فقــد كو اما تراكیز مستخلــص المیثانول لأل%.  10و  5
)  14.54و  14.04(% 90و 50ق .، وأن ت% 66.66 – 13.33و %  66.66 – 16.66

مـــع وجـــود اختالفـــات  ،الجیلـــین الربیعـــي والخریفـــي وعلـــى التـــوالي  فـــي)  35.73و  34.99( و 
 – 16.66بـــین  تتـــراوحكـــذلك كانـــت نســـب القتـــل . الجیـــل الخریفـــي كافـــة معـــامالتمعنویـــة بـــین 

ــي و  فــــي%  83.33 ــل الربیعــ ــل فــــي%  82.76 – 13.79الجیــ  اســــتعمالعنــــد  الخریفــــي الجیــ
و  30.06( و ) 11.59و  11.15( فكان%  90و  50ق .، اما تللقلفمستخلص المیثانول 

 إلـــىوتشـــیر نتـــائج التحلـــیالت االحصـــائیة .  كافـــة المعـــامالتوبفروقـــات معنویـــة بـــین )  29.17
وقــد . وبــین معاملــة الســیطرة  جمیعهــا  المستخلصــات عــامالت فــيالم وجـود فروقــات معنویــة بــین

لیهــا یالمســتخلص الهكســاني ومســتخلص المیثــانول للبــذور  اســتعمالظهــرت افضــل النتــائج عنــد 
 غـالف القرنـةراق و و في حین اظهـر المسـتخلص المـائي لـأل  ،قلفراق و و المیثانول لأل امستخلص

  االنســالخ عنـد المعاملـة بمسـتخلص المیثــانولثنـاء أ فـي حــاالت مـوت تظـلوح كمـا.طـأ النسـبو ا
  .قلفراق و و للبذور واأل

 – 80و %  100 – 73.33ح بین و اان لمبید االكتارا تأثیرًا في نسب القتل تر  كذلكوتبین      
ــالتراكیز فـــي%  100 ــوالي وبـ لتــــر علــــى /مــــل 0.6 -0.2  الجیلــــین الربیعــــي والخریفـــي علــــى التــ

مع وجود  )  0.32و  0.33(  و)0.14 و 0.14( هو % 90و  50ق .بینما كان ت ،التوالي 
  .المعامالتالفروق المعنویة بین 

نســـب قتـــل حوریـــات  إلـــى) 15، 14(واالشـــكال  ) 7(جـــدول الوتشـــیر النتـــائج المبینـــه فـــي       
 10بـین  تتـراوح اً أن المستخلص المـائي للبـذور أعطـى نسـبف .الطور الرابع لحشرة دوباس النخیل

ـــي%  86.66 – 10و  الجیـــــل الربیعـــــي فـــــي%  83.33 – ــي عنـــــد  فــ ـــل الخریفـــ ه اســـــتعمالالجیــ
و )16.08و 16.81(فكـان %  90و  50ق .، امـا تعلى التـوالي %  30 – 5  بالتراكیز من
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امــا المســـتخلص المـــائي .   المعـــامالتمــع وجـــود اختالفــات معنویـــة بــین ) 43.57و  48.52( 
،بینمــا تركیـــزه الـــالزم % 80 – 3.33و%   83.33 - 3.33بـــین  تتـــراوحراق فكانـــت نســبه و لــأل

ــل  ـــى  الحشــــرةجیلــــي  فــــي ) 51.48و 48.03(و ) 21.70و 20.85( فكــــان% 90و50لقتــ وعلـ
  .  % 30 – 15بالتراكیز من  المعامالتبین  معنویةالتوالي مع تسجیل فروقات 

ــین  ــبة القتــــل تتــــراوح بــ ــي حــــین كانــــت نســ ــتعمال %   41.38 – 0.0و%  40 – 0.0فـ ــد اســ عنــ
ــت ــــ ـــــا          المسـ ــــوالي ،امــ ـــ ــى الت ــــ ـــي علـ ــــي والخریفــــ ـــــین الربیعـــ ــ ــــي الجیل ــ ـــة فـ ـــــالف القرنــــ ــــائي لغــ خلص المـــ

للجیلــین كلیهمــا وعلــى ) 90.60و  93.33( و ) 33.51و  33.58( كــان  % 90و 50ق .ت
ــع  ــة بــــین المعــــامالت أختفــــاءالتـــوالي، مــ ــي الجیــــل %  20 – 5بــــالتراكیز مــــن  الفــــروق المعنویــ فــ

ـــــي ــ ــائج.   الخریف ــــ ـــــرت النتـ ـــائي  واظهــ ــــتخلص المــــ ـــــل المســـ ــ ـــب قت ــــفان نســــ ـــــین  للقلـــ ــــــت  بــ               تراوحـ
ـــي و %  83.33 – 10 ــــل الربیعــــ ـــي الجیـــ ـــــي،وت%  83.33 -6.66فــــ ــــل الخریفــ ــي الجیـــ               ق.فـــــ
علــى التــوالي، مــع فروقــات معنویــة )  48.91و 51.76( و ) 18.18و  18.19% (90و  50

   .جمیعها بین المعامالت 
 5للمستخلص الهكساني للبذور تأثیرًا في نسب القتل عند استعماله بالتراكیز  تبین كذلك بان    

ــا كــــان ت% 76.66 – 20و %  80 – 20إذ تراوحــــت النســــب بــــین %  20 –  50ق .، بینمــ
في جیلي الحشرة وعلى التوالي ، مع تسجیل )  28.07و 24.93( و) 10.0و  9.69% ( 90و

ي حــین كــان تــأثیر مســتخلص المیثــانول للبــذور فــي فــ .فروقــات معنویــة بــین المعــامالت جمیعهــا
ــــین  ـــي تراوحـــــــت بـــ ــــ ــل الت ــــ ــــــب القتـ  50 ق.،  وت%86.66 – 30  و%  86.66 – 33.33نسـ

ــى التـــوالي ) 22.73و 23.18(و)8.31و  8.31%  ( 90و فـــي الجیلـــین الربیعـــي والخریفـــي علـ
  .،مع تسجیل فروق معنویة بین المعامالت كافة
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%  53.33 – 13.33بـین تراوحـتراق فقـد سـجل نسـب قتـل و مستخلص المیثـانول لـأل اما      
        فهـــو% 90و  50ق .، امـــا تالجیـــل الخریفـــي فـــي%  53.33 – 10.0الجیـــل الربیعـــي و  فـــي
ــع ظهـــور فــــروق  )  51.96و  51.07( و )  19.77و  19.28(  ــامالتبـــین  معنویـــةمـ  .المعــ

ــانول  ـــــ ــــتخلص المیثـ ــــأثیر مســــ ـــــر تــــ ـــــذلك ظهـــ ــــفللكـــ ــل  قلــــ ــــ ــ ـــــب القت ـــــي نســـ ـــيفـــ ــــ ــــق اآلتـ ـــــى وفــــ                   علـــ
و ) 13.47و 14.28% (90و  50ق .وت % 76.66 – 13.33و%  73.33 – 13.33

  . المعامالت بین معنویةمع وجود فروق  ،على التوالي الحشرةجیلي  في )36.39و 41.70(
ــد   ــارا  اســـتعمالوكانـــت نســـب القتـــل عالیـــه عنـ ــین  تراوحـــت إذمبیـــد االكتـ و %  100  -  70بـ

الجیلین  في ) 0.39و 0.34( و) 0.12و 0.15% (90و 50ق .، وت% 96.66 -  73.33
  ینالتركیز المعــامالت بــ بــین معنویــةتســجیل فروقــات عــدم  مــع  ،الربیعــي والخریفــي علــى التــوالي

اعطــى  إذبــین المستخلصـات  معنویـةمـع ذلـك ســجلت فروقـات .فـي الجیـل الربیعــي  0.6و  0.4
  .معاملة الطور الحوري الرابع أثناء  فيثانول للبذور افضل النتائج مستخلص المی

ــا      ــائج ب فیمـــا یتعلـــقامـ ــامس فقـــد بینـــت النتـ ــور الحـــوري الخـ  ) 8(الجـــدول فـــي نســـب قتـــل الطـ
 70 – 0.0بــین  تتـراوحان المسـتخلص المـائي للبـذور احـدث نسـب قتـل ) .17، 16 (واالشـكال 

 50ق .امــا قــیم ت علــى التــوالي%  30 – 5تراكیز مــن ه بــالاســتعمالفــي كــال الجیلــین عنــد % 
 و .علـــى التـــوالي  كلیهمـــا لجیلـــینل) 58.07و 56.97(و ) 22.99و  23.58(فكانـــت  % 90و

وبــین . % 30 – 15بــالتراكیز مــن   المعــامالتبــین  معنویــةفروقــًا   اظهــر التحلیــل االحصــائي
، %  60 – 0.0و %  63.33 – 0.0 بـــین تراوحـــت  راق نســـب قتـــلو مـــائي لـــألالمســـتخلص ال

ـــي  فــــي) 69.47و 68.92(و) 25.06و 24.83% (90و 50ق .وت ـــي والخریفـ ـــین الربیعـ الجیلـ
فــي حــین .  % 10و  5بــالتركیزین  المعــامالتبــین  معنویــةوجــود فــروق  عــدم علــى التــوالي مــع

 فـي%  36.66 – 0.0ح بـین و افـي نسـب القتـل یتـر  غـالف القرنـةكان تأثیر المستخلص المائي ل
ـــل ــي و الجیــــ ــــي%  40 – 0.0  الربیعـــــ ــي  فـــ ـــــل الخریفـــــ ـــــا ت ،الجیــ  36.76% (90و 50ق .امــ

الفروقات أختفاء  مع مالحظة  جیلي الحشرة على التوالي، في ) 96.29و 96.93(و) 35.68و
المســتخلص المــائي كــذلك فــأن نســب قتــل .   %  10و  5بــالتركیزین  المعــامالتبــین  معنویــةال

 26.25(كــان %90و 50ق .،وت % 63.33 – 0.0و% 66.66 – 0.0 بــین تراوحــت للقلــف
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 معنویـةعلـى التـوالي مـع تسـجیل الفـروق ال الحشرةجیلي  في )61.07 و 63.10( و ) 24.54و
  . %  30 – 15بالتراكیز من   المعامالتبین 

نســـب قتـــل % 20 – 5عنـــد اســـتعمالها بـــالتراكیز مـــن   مســـتخلص المـــذیبات العضـــویةوســـجلت 
ــت بــــین  ــة بالمســــتخلص الهكســــاني %  76.66 – 6.66تراوحــ ــد المعاملــ ــي عنــ ــل الربیعــ فــــي الجیــ
ا  ذور، ام علـــى % 76.66 –3.33  الجیـــل الخریفـــي فقـــد كانـــت نســـب القتـــل فیـــه تتـــراوح بـــینللب

ـــوالي  ــــ ــیم تالتـــ ـــــ ـــال ) 28.66و 30.20(  و  ) 14.11و 13.23% ( 90و 50ق .، وأن قـــ ــــ لكــــ
كـذلك فقـد كانـت نسـب القتـل . تالمعـامالمـع وجـود فروقـات معنویـة بـین الجیلین علـى التـوالي، و 

 76.66 – 13.33و %  80 – 16.66 استعمال مستخلص المیثانول للبذور تتراوح بـین نتیجة
ـــي  ) 31.62و 31.91(و ) 12.11و 11.51% (90و 50ق .،وت % ــــ ــ ـــي ف ــــ ــین الربیعــ ــــ الجیلـــ

ـــامالت ـــة بـــــین المعـ ــات المعنویــ ــوالي، كـــــذلك وجـــــدت الفروقــ ـــى التــ ــي علــ ـــا مســـــتخلص . والخریفــ امــ
 6.66في الجیل الربیعـي و %  46.66 – 6.66ول لألوراق فقد تراوحت نسب قتله بین  المیثان

 22.62(               فكـان% 90و  50ق .في الجیل الخریفي للحشرة ،امـا ت% 46.66 –
فـــي حـــین كـــان  .مـــع ظهـــور فـــروق معنویـــة بـــین المعـــامالت ) 59.31 و 58.73(و) 23.08و 

 66.66 – 6.66ي نسب القتل  یتراوح بین                  ف للقلفتأثیر مستخلـص المیثانول 
ـــــي و %   ــل الربیعــ ــــ ــــي الجیـ ــــي ، وت% 63.330 – 10فـــ ــل الخریفـــ ـــــ ــــي الجی %  90و 50ق .فـــ

وقـد لوحظــت الفــروق المعنویــة بــین المعــامالت عــدا )  46.42و 42.93(و)  17.95و 16.98(
  .في الجیل الخریفي%  10و  5التركیزین 
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ــــ      ــقا امــــ ــــ ــا یتعلــ ــــ ــــد ب فیمـــ ــــ ــــل فق ــــــب القتـــــ ـــــارا لنســ ــد االكتــــ ــــ ـــأثیر مبیــ ــــ ـــــتتــ ـــــین تراوحــــ ــــــب بــــ                                  النســ
ق .، وأن ت في الجیل الخریفي % 93.33 – 63.33و في الجیل الربیعي % 90.0 –66.66

ــان% 90و  50 ــي )0.63و 0.65( و)  0.16و 0.16(كــــ ـــي والخریفــــــي مــــــع  فــــ الجیلــــــین الربیعـــ
فقــد ســجلت فــروق  ةعامــ ةً وبصــور .  فــي الجیــل الخریفــي المعــامالتبــین  معنویــةتســجیل فــروق 

وقـــد اظهـــر مســـتخلص المیثـــانول للبـــذور اعلـــى  ،والعضـــویة  ةلمائیـــا مستخلصـــاتالبـــین  معنویـــة
ومـن الواضـح ان المستخلصـات كانـت اكثـر .  اآلخـرى معدل في نسب القتل عـن المستخلصـات

مـــن االطـــوار  اســـتعداداً كانـــت اكثـــر  إذوالثـــاني  األولورین معاملـــة حوریـــات الطـــأثنـــاء  فـــيتـــأثیرًا 
  .اآلخرى الحوریة

  
  التأثیر المتبقي في الطور الحوري الخامس. 3. 1. 3

تجارب متابعة التأثیر الالحـق فـي حوریـات الطـور الخـامس التـي ) 9(جدول التشیر نتائج       
ومبیـــد  ،بخ لـــلنبـــات ال عضـــویةالو  المائیـــةادخلـــت علـــى الخـــوص المعامـــل بتراكیـــز المستخلصـــات 

ــــن إذ. االكتــــــارا  ـــها لتراكیــــــز مــ ــذه الحوریــــــات عنــــــد تعرضـــ ـــور لهــــ ــــي مــــــدة الطـــ ــــت زیــــــادة فــ                 لوحظــ
ــة%  30 –  5  إذ ،للمستخلصــــات العضــــویة%  20 – 5والتراكیــــز مــــن  ،للمستخلصــــات المائیــ

 قیاسـاً  ،ى التـوالي للمستخلص المائي للبـذور وعلـ اً یوم 13.67 – 12.0مدة الطور من  تراوحت
امـا فـي ) . ≥0.05P(  المعـامالتبین  ةقلیل معنویةلمعاملة السیطرة بفروقات  اً یوم 12.53مع 

مع  قیاساً  اً یوم 13.0 – 12.47   مدة الطور بین تراوحتراق فقد و حالة المستخلص المائي لأل
ـت مدة الطـــور التي ـكذلك سجل. المعامالتفي السیطرة ولوحظت الفروق المعنویة بین  اً یوم 12

فـي السـیطرة  عنـد معاملـة الحوریـات  اً یومـ 12.8مـع  قیاسـاً  اً یومـ 12.73 – 12.67بین تراوحت
 تراوحــت و. المعــامالتمالحظــة فــروق معنویـة بــین  مـع عــدم غــالف القرنــةبالمسـتخلص المــائي ل

ع اخـتالف مـ  للقلفالمستخلص المائي  استعمالفي حالة   اً یوم 12.73 – 12مدة الطور بین 
فــي حــین كانــت مــدة الطــور  فــي  معاملــة معنویــًا عــن بــاقي المعــامالت %  5المعاملــة بــالتركیز 

مـــدة  تـراوحالمستخلص الهكسـاني للبـذور فقـد  استعمالاما في حالة .  اً یوم 12.87السیطره هي 
 فــي .مــع عــدم تســجیل فروقــات معنویــة بــین المعــامالت   اً یومــ 13.07 – 12.87الطـــــور بــین 
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،  في مستخلص المیثانول للبـذور ، وكانـت  14.4 – 13.33حین تراوحت مدة الطور بین  یومًا
  .یوما للسیطرة كذلك سجلت فروق معنویة بسیطة بین المعامالت 12.93

ـــانول لــــــأل     ـــتخلص المیثــ ــــا مســـ ـــــات و امـ ـــي الحوری ــــور فـــ ــدة الطـ ــــت مــــ ــــد كانــ ــــراوحراق فقـ              بــــــین تتــ
 ظهـر فـروق معنویـة بـینلم تفي السیطرة كذلك  یوماً  13.07 س إلىبالقیا، اً یوم 13.7 – 12.8

 اً یوم 13.47 – 13.07    مدة الطور بین تراوحت و.  % 15و  10و  5بالتراكیز   المعاملة
ـــةیـــوم فـــي الســـیطرة ولـــم تالحـــظ  12.4مـــع  قیاســـاً  للقلـــفعنـــد المعاملـــة بمســـتخلص المیثـــانول   أیّ

ـدة الطورعنـــد مـــ تراوحـــتفقـــد  مبیـــد االكتـــارافیمـــا یتعلـــق ب امـــا.   المعـــامالتفروقـــات معنویـــة بـــین 
 ،علــى التــوالي  اً یومــ 14.07و  14.0، 13.3لتــر  / مــل  0.6و 0.4و  0.2التراكیــز  اســتعمال

ةمع عدم تسجیل       .معاملة السیطرة ل اً یوم 12.33مع  قیاساً  ، المعامالتفروق معنویة بین  أیّ
تلك الحوریات فقد انخفضت انتاجیتها مـن البـیض ، كـذلك اما البالغات التي تطورت من        

).  10Bو A 10الجـدول (   كمـا مبـین فـي  انخفضت نسب فقسه بالقیاس إلى معاملة السیطرة
ــذور بالتراكیز من  واضحًا في  خفض معدل %   30 – 5فقد كان تأثیر المستخلص المائي للبــــ

، بینمــا   فــي معاملــة الســیطرة 86.17ســًا مــع قیا 65.87 - 87.88انتــاج  البیض،وكــان بــین   
كانــت نســبة الفقــس فــي بینمــا ، %  53.33 – 79.3انخفضــت نســب فقســه بقــیم تراوحــت بــین  

امــا فیمــا یتعلــق بتــأثیر المســتخلص المــائي لــألوراق فقــد كــان انتــاج البــیض %. 86.67الســیطرة 
تراوحت نسب الفقس بین ، في حین في معاملة السیطرة 82.7قیاسًا مع   77.67 – 90.67بین

كـذلك تـراوح معــــدل انتـاج البـیض . في معاملـة السـیطرة %83.13 قیاسًا مع، % 76.2 -81.4
فـــي  83.3قیاســـًا مـــع عنـــد اســـتعمال المســـتخلص المـــائي لغـــالف القرنـــة 79.97 – 92.33بـــین 

  .معاملة السیطرة
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في % 84.97 بالقیاس إلى،   %77.57 -83  بین تراوحما نسب فقس ذلك البیض فقد ا     
ــاثیر المســـتخلص المـــائي .  الســـیطرة    بــــین فهـــوفـــي معـــدل انتــــاج البـــیض،  للقلــــفكـــذلك ظهـــر تــ
 – 74.67 نسـب الفقـس بـین تراوحـتكذلك  . 78.37 فكاناما في السیطرة ،71.67 – 85.57

فـــي حـــین كـــان تـــاثیر المســـتخلص  %.  76.33، بینمـــا  كانـــت نســـبتها فـــي الســـیطرة %  58.7
فـــي  81.33بالقیـــاس إلـــى ،  67.87 –82.67اني للبـــذور فـــي معـــدل انتـــاج البـــیض بـــین الهكســـ

 % 89.67  مــع قیــاسبال%  64.4 – 80.33بــین  تفكانــامــا نســب الفقــس . معاملــة الســیطرة 
مســتخلص  عملاسـتُ  وبهـذه التراكیــز نفسـها% . 20 – 5 ه فــي التراكیـز مـناسـتعمالعنـد  للسـیطرة

بالقیـاس  63.66- 73.33 اثیره في خفض معدل انتـاج البـیض بـینالمیثانول للبذور، وقد كان ت
 52.9 -77.43بـین  تراوحـتالبـیض فقـد امـا نسـب فقـس هـذا  . معاملة السـیطرةفي  78.4إلى 
راق فقــد و لــأل  مســتخلص المیثــانولبوفیمــا یتعلــق .فــي معاملــة الســیطرة %88.6 بالقیــاس إلــى %

ــین ــیض بــ ــع  قیاســــاً   75.68 – 85.73 كــــان تــــاثیره فــــي معــــدل انتــــاج البــ ـــة  82.7مــ فــــي معاملـ
فـــي % 87.07بالقیـــاس إلـــى  %77.0-75.77فـــي حـــین كانـــت  نســـب الفقـــس بـــین .  الســـیطرة
ــد  و. الســـیطرة ــراوحلــــوحظ ان معــــدل انتــــاج البــــیض قــ ــة  72.33 – 83.97 بــــین  تــ عنــــد المعاملــ

ك امـــا نســـب فقـــس ذلـــ ،فـــي معاملـــة الســـیطرة 84.27 بالقیـــاس إلـــى للقلـــف مســـتخلص المیثـــانولب
امــا . فــي معاملــة الســیطرة% 94.28بالقیــاس إلـى % 65.0 – 76.67بــین  تراوحــتالبـیض فقــد 
فقــد كـان معــدل انتــاج  لتــر/مـل 0.6،  0.4،  0.2بــالتراكیز  عملمبیــد االكتـارا المســتفیمـا یتعلــق ب

فـــي   .فــي معاملــة الســیطرة 83.1بالقیــاس إلــى علــى التــوالي  49.67،  63.0،  75.0البــیض 
في %  90.93بالقیاس إلى على التوالي  %29.7، 39.2، 67.1فقس البیض  حین كان معدل
  . معاملة السیطرة
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التـي تبـین معاملـة االطـوار  8و 7، 6، 4،5ل و اعند مالحظة النتائج المعروضة فـي الجـد      
 طردیــاً  لــدوباس النخیــل بمستخلصــات نبــات اللــبخ ، یتبــین بوضــوح ان نســب القتــل تــزدادة الحوریــ

◌ُ والثاني كانت اكثر  األولوان الطورین  .ازدیاد تراكیز المستخلصات مع عند معاملتها  استعدادًا
 Cuticleالجلیــد رقــة  إلــىوهــذا قــد یعــود . كتــاراالفیمــا یتعلــق بابالمستخلصــات ، وكــذلك الحــال 

ـــات ــذه المستخلصـ ـــا هــ ـــي تحویهـ ــها العــــالي للمــــواد التـ ـــالي تحسســ وهــــذا یتفــــق مــــع مــــا ذكــــره .وبالتـ
Erler(2004)     بــان معاملــة حشــرة برغــوث االجــاصCasopsylla pyri(L.)  بـــالمنتوج

 ، ولكـــن اعلـــى فاعلیـــة%  0.1بتركیـــزة الحوریــقتـــل االطـــوار  إلـــىادى  Akse Bio2الطبیعــي 
، التــي اعطــت اعلــى نســبة ) والثــاني األول(لهــذا المنتــوج ســجلت ضــد االطــوار الصــغرى حیاتیــة
الخـامس ،  إلىكان اقل ضد االطوار االكبر من الثالث  ، كذلك فان التاثیر )% 87.4 (هالك 

ـــةكــــذلك اتفقــــت مــــع . وبــــالتركیز نفســــه%  62.1الــــذي اعطــــى نســــبة هــــالك بلغــــت  ـــائج دراسـ  نتـ
بعمــر یــوم واحــد اكثــر   .D. ciliatus Lبــان عــذارى ذبابــة ثمــار القرعیــات ) 2006(محمــود

. راق االس أو المائي لبذور اللبخ و  ایام عند معاملتها بالمستخلص 7من العذارى بعمر  استعداداً 
ـــهداني  دراســــة ذكــــرت و ــور ) 2006(المشـ ـــن اللهانــــة األولان حوریــــات الطــ ـ  .B  لحشــــرة مّ

brassicae (L.)  كانــت قــیم التركیــز القاتــل لـــ  إذ، اآلخــرى مــن االطــوار اســتعداداً كانــت اكثــر
یمتـــه هـــي فـــي حـــین كانـــت ق)  0.0046، 0.0583،  12.246( األوللحوریـــات الطـــور % 50

لحوریــات الطــور الرابــع عنـــد معاملتهــا بمســتخلص المیثـــانول ) 0.0128،  0.678،  21.527(
ــــــوالي ـــى التــ ـــور علـــــ ــــارا والبریمـــــ ـــــدي االكتــــ ــــــبخ ، ومبیـــ ــات اللــ ــــ ـــــذور نبــ ــــهو .لبـــ ـــــاه نفســــ ـــــر  باالتجـــ ذكـــ

لحشـرة دوبـاس النخیـل المتغذیـة علـى خـوص النخیـل  األولان حوریات الطـور ) 2002(الضامن
ــتعداكانــــت اكثــــر  ــانول لثمــــار نبــــات  داً اســ عنــــد معاملتهــــا بالمســــتخلص المــــائي والهكســــاني والمیثــ

ــن ــــ ــــبحبح ، مـ ـــات الســـ ــــ ــــــث  حوری ـــىالطورالثالــ ــــ ـــــامس إل ـــــق .الخــ ــذا یتفـــ ــــ ـــذلكوهـ ـــــع كــــ ـــــا مــ ـــه  مــ                 بینتـــــ
ــة  ــــ ــــ ــــ ــديدراسـ ــــ ـــــ ــــور ) 2001(مهـــــ ــــ ـــــ ـــات الطـــ ـــــ ــــ ــــــالك یرقـــ ــــ ــــ ـــــب هــ ــــ ــــ ــن ان نســـ ــــ ــــ ـــ ــــــوض األولمــ ــــ                         لبعــــــ

Anopheles pulcherrimus  فـــي الطـــور الیرقـــي الرابـــع عنـــد معاملتهـــا  منهـــاانـــت اعلـــى ك
 وفـي السـیاق. مـن المستخلصـات المائیـة والعضـویة لثمـار نبـاتي السـبحبح والنـیم  بالتراكیز نفسها

% 1لكبریتــات النیكــوتین مضــافا لهــا % 50ق . ان ت ) 1999(ي و اي والحمیــدو اذكــر الــر  نفســه
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، 2.9،  2.2كانت في الطور الحوري الخامس  إذ،  زیت معدني یزداد مع التقدم في دورة الحیاة
كـــوز و لكبریتـــات النیكـــوتین والمبیـــدات الن األولاكثـــر ممـــا فـــي الطـــور الحـــوري مـــرة  5و 2، 2.5
ان رش   Price & Schster(1990) ذكــــر  و.الثیون والســــومثیون علــــى التــــوالياوالمــــ

ـــتخلص التجــــاري  ــى و االحــــ  Margosan-Oالمسـ ــالملیو  20ي علــــى علــ ـــادة جــــزء بــ ن مــــن مـ
% 74قتـــل للحوریــات الصـــغیرة و% 96االزدراختــین علــى حوریـــات الذبابــة البیضـــاء قــد اعطــى 

  .للحوریات الكبیرة في العمر
مع زیادة تركیـز المستخلصـات ، فانهـا  زیادة نسب القتل التي تتناسب طردیاً فیما یتعلق باما     

لهـالك المتحققـة لحوریـات حشـرة فـي زیـادة نسـب ا) 2006(المشـهداني دراسـة تتفق مـع مـا وجدتـه
ـــ كـــذلك . ن اللهانـــة ، التـــي زادت مـــع زیـــادة التركیـــز للمســـتخلص المیثـــانولي لبـــذور نبـــات اللـــبخ مّ

في ان نسـب قتـل حوریـات حشـرة دوبـاس النخیـل )  2000( الحال مع ما وجده الربیعي واخرون
ار نبــاتي الســبحبح مختبریــا قــد ازدادت مــع زیــادة تراكیــز مســتخلص الزیــت ومســتخلص المــاء لثمــ

  .والنیم
راق أو فعالیــة المسـتخلص المــائي لكــل مــن  إلــى Nathaniel et al.,(2007)كـذلك اشــار     

ـــات  ــــ ـــ ـــــاق نب ــــــاء ســـــ ــــاق Alstonia boonei Dewildولحــــ ــــ ــة الســ ــــ ــــد ثاقبــــ ــــ                     ضــ
Sesamia calamistis   مـــوت  إلــىفــي المختبــر ، التــي مزجــت مــع غــذاء صــناعي وادت

 10فـي %  2.1و  %  2.8 هـي للقلـفمنهـا بالنسـبة % 50 ـكانت التراكیز القاتلة لـ ذإالیرقات 
% 3.5و  5.6راق فكانــت و ألاامــا ، هــذا الغــذاء  إلــىعلــى التــوالي بعــد ادخالهــا  اً یومــ 20ایــام و

 عدة انواع            استعمالكفاءة   Khurma & Mangotra,(2004)وبین  .على التوالي
ـــة  ــــات العائلـــ ـــن نباتــ ـــــة ومنهــــــا مـــ                    و  Triigonella foenum graceumالبقولیـ

A. lebbeck وCassia fistula   وPongmia glabra   إذالتــي كانــت االكثــر كفــاءة 
لعــذارى الطــور الثــاني  w/v 1: 10وبــالتركیز % 90اعطــت نســب قتــل عالیــة بلغــت اعلــى مــن 

ولكـن قلـت نسـب القتـل مـع زیـادة التخفیـف ،  Meloidogyne incognitaلدیدان العقد الجذریة
ان الكومارین والفینول لبذور اللـبخ والمضـاف ) 2004(كذلك ذكر محمود .1:  40و   1:  20
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ـــــغرى  ــــ ــــوب الصــــ ـــــ ــــة الحبــــ ــــ ــــ ــــرة ثاقبـ ــــ ــــ ــــات حشـ ــــ ـــــــا یرقـــــ ــــ ـــذى علیهــ ــــ ــــ ــــي تتغــ ــــ ــــ ــــة التـ ــــ ــــ ــذور الحنطـ ــــ ـــــ ــ                          لب
Rizoprtha dominica (Fab)  الیرقاتهالك جمیع  إلىادت % 5بتركیز.  

فاعلیـة السـابونین  إلـى Chapagain & Wiesman(2005a)فضـال عـن ذلـك اشـار         
واجـزاء مـن السـابونین النقـي كـان االكثـر فاعلیـة یلیـه   Balanites aegyptiacaلغـالف ثمـرة 

 315و 145كـــان % . 50ـوان التركیـــز القاتـــل لـــ. الســـابونین الخـــام ثـــم مســـتخلص غـــالف الثمـــر
جزء  850و 260و 35وفي تجربة منفصلة وجد ان التركیز . یون على التواليبالمل ءجز  935و

% 50بالملیون من السابونین النقي والخام ومستخلص غالف الثمرة على التـوالي قـد یثـبط بـزوغ 
                                                                       . من الیرقات 

فاعلیـة   إلـى فـي دراسـة الحقـة Chapagain & Wiesman (2005 b ( كـذلك اشـار      
ــــاء ، و  ــــ ــــ ــذور، ولحــ ـــــ ــــ ــــــذور، وجـــ ــــ ـــــالف البــــ ــــ ــــ ـــار، وغـ ــــ ــــ ــــــب الثمـــ ــــ ــائي للــــ ــــ ــــ ـــــتخلص المــــ ــــ ــــ    راقأو المسـ

(Zygophyllacea) Balanites aegyptiaca Del ــولكس ـــات بعــــوض الكیــ                ضــــد یرقـ
C. pipiens  ،و  1.0،  0.5، 0.25،  0.1، 0ى للتراكیـز األولـعرضـت االطـوار االربعـة  إذ

ــزاء المـــذكورة 2.0 ــائي لالجـ  جمیعهــــا اعـــاله ، واظهـــرت المستخلصـــات فـــي مـــن المســـتخلص المـ
 إلـىفـي حـین اظهـر المسـتخلص المـائي للجـذور اعلـى نسـب قتـل وصـلت . فاعلیة قاتلة للیرقـات

 إلــىهـذه النســبة عنـد تعــریض الیرقـات صـلت حو بعــد ثالثـة ایــام ، %  0.1عنـد التركیـز % 100
راق ولــب و ئي لــألا، وكانــت اضــعفها هــو المســتخلص المــ للقلــفمــن المســتخلص المــائي  0.5%

فاعلیــة القتـل لهــذه المستخلصــات بســبب ان ، وقــد عـزى الباحثــقلــفالجـذور و  بالقیــاس إلــىالثمـار 
ــــویة ـــذیبات العضــ ـــي المـــ ــــذوب فـــ ــــذي یــ ــــابونین الــ ــــا الســ ـــد ،احتوائهــ ـــاء والــــــذي یعـــ ــــي المـــ   وكــــــذلك فــ

amphiphilic glycosides compoundsمـع lipophilic nuclear aglycone  وكـذلك
drophilic sugar chine   (Hostettman & Marston, 1995)  .  

المستخلص التجاري للسابونین  استعمالان  Pelah et al.,( 2002)وبهذا الصدد فقد وجد     
  A. aegyptiضـد یرقـات الطـورین الثالـث والرابـع لبعـوض   Quillaja saponariaمن لحاء 

ایــام مــن تعریضــهم  5 و 1 لكــال النــوعین بعــد % 100قــد اعطــى نســب قتــل   C. pipiensو 
 بوصـــفه مـــادةالســابونین  اســـتعمال إلــىلتــر علـــى التــوالي ،واشـــار / ملغـــم 1000و  800لجرعــه 
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تأثیر المسـتخلص المـائي  إلى  Aliero (2003)في حین اشار . لیرقات البعوض ةطبیعیة قاتل
%  20و  10، 5اء النیم وزیت البذور على یرقات بعوض االنوفلس بالتراكیز راق ولحو الخام أل

ــذور %  48و 83،  100هـــي %  20كانـــت نســـبة الهـــالك عنـــد التركیـــز  إذ ــن زیـــت البـ لكـــل مـ
 & Jazzarبــینكـــذلك . ةســـاع 12علـــى التـــوالي بعـــد  للقلـــفراق و و والمســتخلص المـــائي لـــأل

Hammad( 2003)  راق الســـبحبح القدیمـــة والمتوســـطة و ألان أســـتعمال المســـتخلص المـــائي
الثمار الخضراء والناضـجة ضـد الطـورین الحـوریین الثالـث والرابـع للذبابـه  كذلكالعمر والحدیثة و 

اعلـى نسـبة هـالك فـي الطـورین الحـوري  ةوالثمـار الناضـج ةراق الحدیثـو اعطت األ إذالبیضاء ، 
  .لذبابة البیضاءلالثالث 

یتعلق بمبید االكتارا نالحظ ان تأثیر هذا المبید یزداد مع زیادة التركیز ، كذلك وجـد ان  مافی    
ــاني اعلـــى مـــن معـــدل هالكاتهـــا فـــي  األولمعـــدل الهالكـــات المصـــححة للطـــورین الحـــوریین  والثـ

    .الخامس عند تعریضها لتراكیز المبید نفسها إلىمن الثالث ة الحوریاالطوار 
مـن % 50مـن أن قـیم التركیـز القاتـل لــ) 2006(المشـهداني  دراسـة وجدتـهوهذا یتفق مـع مـا     

ن اللهانة  كان اعلى من تلك التي تعود لالطوار  B. brassicaeحوریات الطور الرابع لحشرة مّ
ان مبید االكتـارا كـان فعـاًال ضـد ) 2006(كذلك الحظ الدهوي . والثاني والثالث   األول الحوریه

علـى محصـول القطـن وبطریقتـي الـرش ومعاملـة   B. tabaciابـة البیضـاء للذبة الحوریـاالطـوار 
مختبریــًا مــع زیــادة نســب الهــالك بزیــادة تركیــز  عملةالمبیــدات اآلخــرى المســتبالقیــاس إلــى التربــة 
  . المبید 

و   Thiamethoxamفاعلیة مبیـدي  إلى Yue et al., (2003)اشار  وفي االتجاه نفسه    
Imidaclopride ربیــة و یرقـات ثاقبــة الـذرة األ فـي قتــلOstrinia nobilais   وعثـة الجــریش

ربیــة و ولــوحظ مـوت كافــة االطـوار الخمســة لثاقبـة الــذره األ، Plodia interpunctellaالهندیـة 
كــذلك . ایــام  4 و2بعــد   Thiamethoxamجــزء بــالملیون مــن  500و 250عنــد معاملتهــا بـــ 

یش الهندیـــة بعـــد  خمســـة ایـــام علـــى حبـــوب الـــذره مـــوت الطـــورین الثـــاني والثالـــث مـــن عثـــة الجـــر 
 مـــدةزیـــادة الجرعـــة مـــع  تطلـــبولكـــن مـــع زیـــادة عمـــر الیرقـــات . جـــزء بـــالملیون  50ـالمعاملـــة بـــ

كــذلك كــان الطــور الخــامس لعثــة .لكــل طــور یرقــي % 100عطــاء نســبة قتــل ألعــریض اطــول ت
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ــــال  ــــ ــر االدوار تحمــ ــــ ـــریش اكثــــ ــــ ــــد   والجـــ ــــوق مبیــــــ ــــ ـــــوحظ تفــ ــــى م Thiamethoxamلـــــ ــــ ـــد علــ ــــ بیـــ
Imidaclopride .  ــــد     WG           ان مبیـد Ayoub et al., (2000) كـذلك وجــ

Thiamethoxam  ــى الطماطــــة مــــن المبیــــدین ـــاثیرًا فــــي حوریــــات الذبابــــة البیضــــاء علــ اكثــــر تـ
Imidacloprid وPrimiphos  .فاعلیـــة حقـــن جـــذوع ) 2001(كـــذلك وجـــد الجبـــوري واخـــرون

إذ كان معدل عدد الحوریات قبل یوم مـن  حشرة الدوباس ضد Thiamethoxamالنخیل بمبید 
،امـا عنـد التركیـز  0.1یـوم 15غرام في حین اصـبح المعـدل بعـد  4عند التركیز  22.2المعاملة 

اما فیما یتعلق بظهور حاالت مـوت .  یومًا على التوالي 15بعد یوم و 0.4و 19.8غرام هو  2
  .) 18شكل (  اثناء االنسالخ في الطورین الثاني والثالث

  
  
  

                 یوضح موت حوریة الطور الثالث  في أثناء عملیة االنــسالخ) 18(الشكل 
 )250xقوة تكبیر (

  
فقـــد یعـــود الســـبب  إلـــى ان مســـتخلص الهكســـان قـــد ادى إلـــى تصـــلب جلـــد االنســـالخ، وبالتـــالي 

فقـد  قلـفو  ور واألوراقیصعب على الحوریـات نزعـه ، امـا فیمـا یتعلـق بمسـتخلص المیثـانول للبـذ
هورمــون  فــيوالتربینــات الثالثیــة الموجــودة فــي هــذه المــواد ، التــي قــد تــؤثر  القلوانیــةتكــون المــواد 

ــان.  Triterpenesالـــــذي هـــــو  hydroxyecdysone-20االنســـــالخ  ــترویدات كـــــذلك فـــ  ســـ
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ــــالخ ــــة  االنســ ــ  phytoecdysterodsالنباتیـــ ـــن يهـــــ ـــنف مــــ ـــي  صــــ ــــة ، التــــ ــــدات الثالثیـــ التربینویـــ
ـــ ـــد  phytoecdysoteroids (Klein,2004)و   phytosterolsو   saponinملتشـ ، وقــ

مـوت  إلـىتثبـیط عملیـة االنسـالخ فتـؤدي  إلـىیكون تاثیرها في صـناعة الكـایتین وبالنهایـة تـؤدي 
فق مع ما ذكره یتو . الجلیدالحوریات ، وقد تؤخر عملیة االنسالخ وذلك بسبب تاثیرها في تكوین 

ي الحـــظ مـــوت حوریـــات الطـــورین الثـــاني والثالـــث لحشـــرة الـــدوباس عنـــد ، الـــذ)2002(الضـــامن
 إلــىن الســبب فــي ذلــك یعــود أكــر وذُ . معاملتهــا بالمســتخلص المیثــانولي لثمــار نبــات الســبحبح 

تشویش نظام االفراز الداخلي للغدد الصماء من انواع الهرمونـات المسـیطرة علـى النمـو والتطـور 
ـــر دبـــــدوب  و.  ــــ) 2000(ذكــ ــاني للـــــذباب المنزلـــــي ان معاملـ ــور الثـــ  Muscaة یرقـــــات الطـــ

domestica  بزیـــت النـــیم تســـبب فـــي تعطیـــل نمـــو الحشـــرة فضـــًال عـــن عـــدم قـــدرة الحشـــرة علـــى
ان   Santos et al.,(2004) كـذلك وجـد.الـتخلص مـن غـالف التعـذر وحــدوث االلتصـاقات 

مائي لبذور النیم تراكیز عالیة من المستخلص ال إلى  A.gossypiiتعریض حوریات من القطن 
  .عملیة االنسالخ أثناء فيموتها  إلىقد ادى 

ظهــور زیــادة فــي مــدة الطــور الحــوري لحوریــات الطــور الخــامس المعرضــة فیمــا یتعلــق بامــا     
ــات المستخلصــــات المائیــــة والعضــــویة لنباتــــات اللــــبخ، وكــــذلك مبیــــد االكتــــارا عنــــد معاملــــة  لمتبقیــ

فقــد ومبیــد االكتــارا ،  قلــفراق و و میثــانولي للبــذور واألالحوریــات الطــور الخــامس بالمســتخلص ال
ــــزیـــادة فـــي م  إلـــى(2006)محمـــود اشـــارت  .D     دة التعـــذر لیرقـــات ذبابـــة ثمـــار القرعیـــاتــ

ciliatus  مــاء بعنــد معاملــة تعــریض الیرقــات لــورق الترشــیح المشــبع بمســتخلص بــذور االلبیزیــا
ــي ــــ ــــ ـــول االثیلــ ــــ ــــ ــــتخلص الكحـ ــــ ـــارد ومســــ ــــ ــــ ـــة و. بـ ــــ ــــــت الدراســـــ ــــ ـــده اتفقــ ــــ ــــ ــا وجــ ــــ ــــ ـــــع مــ ــــ ــــــة مـــ ــــ                       الحالیــ

عنــد اضــافة   R. dominicaمــن زیــادة مــدة الجیــل لثاقبــة الحبــوب الصــغرى ) 2004(محمــود 
 یــوم 36كانــت مـدة الجیـل فــي معاملـة السـیطرة  إذ) مكسـیباك(الكومـارین والفینـول لبــذور الحنطـة 

على التـوالي بینمـا كانـت   اً یوم 45و  41.59، 37للفینول  5و  4، 3بینما كانت عند التراكیز 
ان المركبات الفینولیة ) 2001(وقد الحظت مهدي .على التوالي اً یوم 83، و56، 42للكومارین 

ل دورة حیاة االطوار الیرقیـة والعـذارى لبعـوض و زیادة المده الزمنیة الالزمة ال إلىوالتربینیة أدت 
في ان استعمال مستخلصـات بعـض  Promsiri,(2003)وكذلك اتفقت مع ما وجده . االنوفلس
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 Ancthum         ، و Mammea siamensis Kost     النباتــــات الطبیــــة مثــــل

graveolens L.  وAnnona muricata  سـببت تـاخیر فـي تطـور یرقـات الطـور الثالـث  قـد
  .ط بزوغ البالغاتیثبثوبالتالي   A. aegyptiوالرابع للبعوض 

راق نبــات الخرنــوب و اســتعمال المســتخلص المــائي البــارد أل ان إلــى) 2000(أشــار دبــدوب      
Prosopis fracta   وجد جرجیس والجبـوري  و.لذبابة المنزلیة الیرقات  الثانيأطال  مدة الطور

 Hyperium نالمستخلصـات الخــام لـبعض النباتــات الطبیـة مثـل  العــر  اسـتعمالان ) 2005(

crispum L.     والحنظـل ،Citrullus colocynthis Schrad      واالخیلیـا Achillea 

micrantba M.B    والفجیلة ،Raphanus raphanistrum  و بمـذیبات االیثـر البترولـي 
را بالثـاني والرابـع لحشـرة الخـا الطـورینالكحول االثیلي المطلق والهكسـان لمعاملـة یرقـات  والماء 

Trogoderma granarium Everts  ،ینالیـرقی الطـورینة سـببت زیـادة ملحوظـة فـي مـد قـد 
 Santos etواشــار . وبــالتراكیز المســتعملة كافــةمعاملــة الســیطرة  بالقیــاس إلــىالثــاني والرابــع 

al.,(2004) مـــل مـــن المســـتخلص المـــائي لبـــذور  100/ملغـــرام 410التركیـــز  اســـتعمالان  إلـــى
ذا الصدد وبه . Aphis gossypii Glover ن القطنزیادة مدة الدور الحوري لمّ  إلىدت أالنیم 
مســتخلص المیثـانول الخــام لبـذور اربعــة انـواع مــن النباتــات بـان  Jbilou et al.,(2006)ذكـر

و  Aristolochia baeticaو  Ajuga iva   و  Peganum harmalaالطبیـــة 
Raphanus raphanstrum مل سببت زیادة في مدة الطور الیرقـي / ملغرام  100  بالتركیز

على كانت النتائج  إذ  Tribolium castaneum Herbst دائیةالص االخیر لخنفساء الطحین
ــى التـــوالي ایـــا  8.3و 7.5و 6.6و 8.2 :وفـــق اآلتـــي ملـــة امعیتعلـــق ب افیمـــ 7.1مـــع  قیاســـاً م علـ

  .السیطرة
ــــــر  و        ــات Maistrello et al.,(2005)ذكـ ــــ ـــانولي لنبـ ــتخلص االیثــــ ــــ               ان المسـ

Daphne gnidium L.   ــــادة ــبب زیـــ ــــ ــد سـ ــــ ــــي قـ ــــــورفـــ ــــرة  طــ ــــاني  الحشـــ ـــ ــي الث ــــ الیرقـ
Xanthogaleruca luteola Muller ،  ذكـــر  كــذلكوMercer (1993)  بــان حـــامض

             ةتطـــور یرقـــات البعوضـــ ابطـــأ إلـــىلتـــر قـــد ادى /غـــرام 7 – 0بـــین  تراوحـــتبتراكیـــز   التانیـــك
A. sierrensis  . فـي حـین وجـدRao et al.,(1999) حشـرةلل بـان حوریـات الطـور الخـامس 
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Dysdercus koenigii  مایكرومـل لكـل   0.48  قد حصل فیها تاخر یـومین عنـد تعرضـها لــ
  .Artemisia annuaمن زیت حوریة 
ــي انتاجیـــة البالغـــات        ــول نقـــص فـ ــن الناتجـــةامـــا بصـــدد حصـ ــامس  مـ حوریـــات الطـــور الخـ

ــكنســــب فقســــه انخفــــاض المعاملــــة و  ــان ذلــ ــود لتــــاثیرات عكســــیة علــــى تكــــوین  ، فــ البیضــــة قــــد یعــ
وان البالغــات الناتجــة مــن تلــك الحوریــات  ،التكــاثر فــي البالغــات جهــازوكــذلك نضــج  ،ونضــجها

 Tanzubil   وهذه النتیجة تتفق مع ما وجده. المعاملة فشلت في عملیة تكوین وتطور البیض

& McCaffery (1990)   تطـور البیضـة قبـل  أوبان االزدراختین یتداخل مع تكوین البـروتین
ــــــج  ــــ ــــ ـــةالنضــ ــــ ــــ ــــ ـــدان االفریقیــ ــــ ــــ ــــ ـــــات الدیــ ـــــ ــــ ــر لیرقــ ــــ ــــ ـــــ ــــــور االخیــ ــــ ـــــ ـــــات الطـ ــــ ــــ ــة یرقــــ ــــ ـــــ ــــ ـــــد معاملـ ــــ ـــــ                   عنـــ

Spodoptera exempta  ،  ًفـي انتاجیـة وخصـوبة االنـاث الناتجـة  التـي سـببت نقصـا جوهریـا
   .من تلك الیرقات

في عدد  واللذان الحظا انخفاضاً ) 2005 (جرجیس والجبوري كذلك اتفقت النتائج مع ما وجده  
ا الیــرقیین الثــاني والرابــع بالمستخلصــات الخــام لنباتــات طوریهــض النــاتج مــن بالغــات معاملــة البــی
 R. raphanistrum  ، والفجیلــة   A.micrantba، واالخیلیــا    .H.crispum L نالعــر 

وبمــذیبات مختلفــة مثــل المــاء واالیثــانول والهكســان      C. colocynthis Schradوالحنظــل 
كـــان مســـتخلص نبـــات  خفـــض عـــدد البـــیض فـــي المستخلصـــات تـــاثیراً  أشـــدن تبـــین ا إذ ،واالیثـــر

 معنویـاً  لنـوع المسـتخلص تـاثیراً فالحنظـل، وقـد یكـون  نفي التاثیر الفجیلة ،ثم العـر االخیلیا اعقبه 
عدد البیض الـذي وضـعته البالغـات المعاملـة یرقاتهـا بمستخلصـات االیثـانول اعقبـه المـاء ثـم  في

  .الهكسان راً االیثر البترولي، واخی

 اتفقــت. الســیطرة بالقیــاس إلــىكـذلك فــان تــاثیر الجــرع لهــا عالقــة عكســیة مـع عــدد البــیض       
ذكـــر ان تعــرض حوریـــات الطـــور  إذ) 2002(مـــع مــا توصـــل الیـــه الضــامن  كــذلك هــذه النتیجـــة

الخامس لحشرة دوباس النخیل لمتبقیات المستخلصات المائیـة والعضـویة لثمـار السـبحبح بتركیـز 
،  همــع مالحظــة انخفــاض فــي نســب فقســ ،مــن البــیض البالغــات انتاجیــةالنخفــاض  ادى % 20

للمســتخلص المــائي ومسـتخلص الهكســان ومســتخلص المیثــانول  علــى وفـق اآلتــيوكانـت النتــائج 
ــیض ل Superneemicومبیــــد  ــدد البــ امــــا .علــــى التــــوالي 52.3،  71.5،  80، 75.3معــــدل عــ
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 كذلك ذكر . على التوالي ایضاً  %47.36، 52.5،  67.1، 54.1كانت فالنسبة لفقس البیض 

Rao et al.,(1999) حشرة ان بالغات Dysdercus koenigiif  البازغة من حوریات الطـور
ــامس المع ـــة بزیـــــتاالخـــ ــ ــعف Artemisia annua   مل ــها اً اظهـــــرت ضـــ ـــور مبایضـــ . فـــــي تطــ

 A. aegyptiوضــــان یرقــات الطــورین الثالــث والرابــع لبع كــذلك Promsiri (2003)والحــظ

 Anethum و   Mammea siamensis :اآلتیـةانـواع النباتـات  بتراكیـز مختلفـة مـن المعاملة

graveolens  ِوAnnona muricata  وظهــر التــاثیر علــى القــدرة  .قــد تــاثرت دورة حیاتهــا
وبهذا الصدد . وكذلك نسب فقسه ،قلت اعداد البیض الموضوع إذالتكاثریة للبالغات التي بزغت 

ان ازدیاد تراكیز مستخلص المیثانول للسبحبح  إلى Breuer & Schmidt (1996)  اشار فقد
انخفاض في  إلىمما ادى  S. frugiperda    قد اثرت على المحتوى البروتیني في دم یرقات

 Oigiangbe et    واضــاف. كمیــة المــواد الضــروریة لتطــور البــیض فــي مرحلــة البالغــة

al.,(2006)  ســتخلص الهكســاني فــي القلــف االخضــر لثالثــة انــواع مــن نبــات الم اســتعمالان
Vigna  علــى  الحـاويphenolic fraction  ةثاقبـة غــالف القرنـ ضـد یرقــات Legume 

pode  borer Maruca vitrata  زان الیرقــات ونســبة التعــذر ، وكــذلك عــدد أو قللــت مــن
  .كل بالغة الذي تضعه البالغات البازغة وعدد البیض 

  .أثیر في البالغاتالت .4.1.3
مــن % 30 – 5تراكیـز مـن  اســتعمالنتـائج  إلـى) 20،  19(واالشــكال) 11(جـدول  یشـیر      

لــه نســب قتــل لبالغــات الــدوباس    المــائي البــذور مســتخلصفالمستخلصــات المائیــة لنبــات اللــبخ 
ـــــت ـــین  تراوحــ ــــي%  56.66 – 0.0 بــــ ــــــي ، و فـــ ــل الربیعـ ــــ ــــــي% 56.66 - 0.0الجیــ ـــــل  فـ الجیـــ
ــــي ـــیم تاو ،الخریفــ ــــت %  90و 50ق .ن قـــ ـــــع ) 63.09و  62.37(و) 26.72و 26.40(كانــ مــ

نســب القتــل  فــي حــین كانــت.% 30 – 15 بــالتراكیزمن المعــامالتتســجیل فروقــات معنویــة بــین 
ــراوح ــــ ــــ ــ ـــــین تت ــــ ـــیم ت%  46.66 - 0.0و %46.66 – 0.0 بـــ ــــ ــــ  29.99(%  90و 50ق .، وقـ

ــد الجیلــــین الربیعــــي والخریفــــي  فــــي) 78.48و 75.09( و) 30.74و ــتعمالعلــــى التــــوالي عنــ  اســ
و  10و  5بــالتراكیز  المعــامالتوجــود فــروق معنویــة بــین  عــدم مــع راقو المســتخلص المــائي لــأل

ــــائي ل.% 15 ــــ ـــتخلص المــ ــــ ــجل المســـ ــــ ـــذلك ســــ ــــ ــــةكـــ ـــالف القرنــــــ ــــ ــــل  غـــ ــــ ـــب قتــ ــــ ــــتنســـ ـــــین تراوحــــــ                  بـــــ
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ــي فــــي% 33.33 – 0.0 ــل الربیعــ ـــل الخریفي%  30 -0.0 و الجیــ و  50ق .،امــــا تفــــي الجیـ
ـــي فــــي ا) 99.75 و 99.62( و)  39.758و  39.53( فكــــان % 90 ـــین الربیعــــي والخریفـ لجیلـ

امــا المســتخلص .عــن بــاقي المعــامالت%  30علــى التــوالي ، وبفــروق معنویــة للمعاملــة بــالتركیز
% 90و 50ق .، وت% 50 - 0.0  و% 53.33- 0.0فقـد تراوحـت نسـبه بــین  للقلـفالمـائي 
ــان  ـــى )  75.93و  74.15( و )  28.12و  26.76(كـــ ــ ــي عل ــــین الربیعـــــي والخریفـــ ــــي  الجیلـ فـ

عــن بــاقي المعــامالت بحســب نتــائج %  30التــوالي مــع تســجیل فــروق معنویــة للمعاملــة بــالتركیز
مسـتخلص المـذیبات اما عند اسـتعمال ) . p ≥ (0.05التحلیل االحصائي تحت مستوى احتمالیة

ــن  العضـــــویة ـــــالتراكیز مـــ ــــل فـــــ% 20 – 5ب ــــب قتـ ـــــینفقـــــد ادت إلـــــى نسـ ــات تراوحـــــت ب                 ي البالغـــ
للجیل الخریفي عند استعمال المستخلص % 63.33 –3.33للجیل الربیعي و% 63.33 – 3.3

ـــان  ت ــــ ـــــاني للبذور،وكـــ )  41.30و 39.49( و )  17.71و  17.23( %90و  50ق  .الهكســــ
نســب قتــل  امــا مســتخلص المیثــانول للبــذور فقــد ســجل .مــع وجــود فــروق معنویــة بــین المعــامالت

ــت بــــین  ـــیم ت%66.66 – 6.66و  % 70 – 13.33تراوحــ و  14.73% (90و  50ق .، وقـ
ــع ظهـــور فــــروق ) 38.57و  37.01( و )  15.57 ــى التوالي،مـ ــي علـ للجیلـــین الربیعـــي والخریفـ

فـي الجیـل الربیعـي و    %  40 – 3.33في حین تراوحت نسب القتل بین .معنویة بین المعامالت
ل الخریفي عند استعمال مستخلص المیثانول لألوراق،اما تركیزه الالزم في الجی%  40 – 3.33
ــــل  ــــان % 90و 50لقتـــ ــــات كـــ ـــن البالغـــ ـــــع ) 63.00و  61.71(    و)  28.52و  27.27(مــــ مــ

ــامالت بــــالتركیزین  ــجیل فروقــــات معنویــــة بــــین المعــ وفیمــــا یتعلــــق بمســــتخلص %.  20و  15تســ
للجیلـین %  53.33- 6.66و %  53.33 – 3.33قد تراوحت نسب قتله بین  للقلفالمیثانول 

في   جیلي )   53.31و 50.29(  و)  22.94و  20.21% ( 90و 50ق .على التوالي  وت
 %. 10و  5الحشرة  وعلى التوالي  مع عدم وجود فروقات معنویة بین المعامالت بالتركیزین 
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لتـر قـد اعطـت نسـب قتـل /مـل 0.6و 0.4و 0.2فـان التراكیـز مبید االكتـارا فیما یتعلق باما      
 80و 60الجیـــل الربیعـــي، ونســـب بلغـــت  فـــيعلـــى التـــوالي %  83.33و 76.66و   60بلغـــت 

ــي فــــي%  86.66و و  0.69( و)  0.17و 0.17% (  90و  50ق .، وكــــان تالجیــــل الخریفــ
جمیعهـا فـي الجیـل  مالتالمعـامع وجود فروقات معنویة بین  لجیلي الحشرة على التوالي) 0.68

  .الربیعي 
عمـا  نسـبیاً بـان نسـب القتـل قـد انخفضـت ) 11(جـدول النالحظ من النتـائج المعروضـة فـي      

فــي ) 2002(وبهــذا الصــدد تتفــق النتــائج مــع مــا وجــده الضــامن . كانــت علیــه فــي الــدور الحــوري
ـــات الـــــدوباس  بشـــــكل كبیـــــر عنـــــد معاملتهـــــا بالمستخلصـــــا ـــل بالغــ ـــب قتــ ـــة انخفـــــاض نســ ت المائیــ

مـا  مـعكـذلك تشـابهت . ةالحوریـنسـب القتـل فـي االطـوار  بالقیـاس إلـىوالعضویة لثمار السـبحبح 
ـــاس النخیــــل لكبریتــــات النیكــــوتین ) 1999(ي و اي والحمیــــدو االحظــــه الــــر  ــات دوبـ ــل بالغــ فــــي تحمــ

  . تأثیرها في االطوار الحوریة بالقیاس إلىزیت معدني % 1ها یلامضافًا 
ان مســـتخلص االیثـــر البترولـــي لبـــذور السیســـبان  Shemais (2006) دراســـة ذكـــرت و    

كلغــم قـد ســببت / مـل 12و  10،  8،  7،  6  بـالتراكیز  Sesbania aegypticaالمصـري 
امـا  مسـتخلص  .  .Rhizopertha dominica Fثاقبـة الحبـوب نسب قتل عالیـه فـي بالغـات 

،  4ومستخلص االسیتون بـالتراكیز     كلغم  /مل 12و  9،  8،  6،  4الكلوروفورم بالتراكیز 
وكانــت قیمــة التركیــز ،فــي البالغات ةنســب قتــل عالیــ كــذلككلغــم قــد أظهــرا /مــل  8و  7، 6،  5

كلغــم لالیثــر  /مــل) 6 -12( و) 6.5 -16( و)8 -10( الحشــرةمــن ســكان % 95و 50القاتــل 
  . البترولي والكلوروفورم واالسیتون على التوالي

مستخلصـــات االیثـــر البتـــولي فاعلیـــة  إلـــىAl-Moajel (2006   (كـــذلك اشـــارت       
ـــبان ـــــ ــــذور السیســــ ـــــ ـــــیتون لبـــ ــــ ـــورم واالســـ ــــ ــــح          .sesban Sوالكلوروفـــــ ـــــ ـــة القمـــ ــــ ــــــرة سوســـــ ــــ ـــــد حشــ ــــ ضـــ

Sitophilus granarius L.،  التي اظهرت تأثیرًا سمیًا معنویًا لجمیع هذه المستخلصات  
 اسـتعمالواللـذین Chapagain (2003)    Wiesman  &    وبـین . علـى الحشـرات الكاملـة

ـــاء  ــــ ـــن لحــ ــــ ـــدهما مــ ــــ ـــابونین احــ ــــ ــدرین للســ ــــ ــ Quillja saponariaمصـــ ــــ ـــىو اوالحـــ ــــ ــ                 ي عل
guilljic acid Triterpene  و  sapogenin  والمصـدر الثـاني هـو مسـتخلص المیثـانول ،
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ضــد بالغــات  steroid saponinsي علــى و اوالحــ  Balanites aegyptiacaلغـالف ثمــار 
و % 100لتر نسبة قتل /ملغم 1000اظهر التركیز  إذ C. pipiensو   A. aegypti  بعوض

في حین كانت للسابونین من غالف . ولنوعي البعوض على التوالي Q. saponaria للـ% 95
  .لنوعي البعوض على التوالي%  80و  Balanites    95ثمار 

 C. maculatus   ء الجنوبیــة ان تربیــة یرقــات خنفســاء اللوبیــا) 1989(ذكـر محمــود  و    
 نســـب تــنخفض فیهــا%  5- 1هـــا الســابونین بــالتراكیز مــن یلاعلــى بــذور اللوبیــاء التــي أضــیف 

ذغات وتتناسب عكسیًا مع زیادة التراكیز البال بزوغ  .على التوالي 0.0-35.83كانت نسب القتل  إ
ونین والفالفنویـدات والسـاب القلوانیـاتفاعلیـة قتـل  Bouchelta et al., (2005) كـذلك درس 

ــلالتـابع   .Capsicum  frutescens Lالمستخلصـة مـن نبـات علـى بالغـات  باذنجانیةلعائلـة الـ
%  6 – 29و %  14 – 48    و%  29 -86نسـب القتـل بـین  تراوحـت إذ ،الذبابة البیضـاء

/ غـرام 20 و 10،  5ها بـالتراكیز اسـتعمالللقلویدات والسـابونین والفالفنویـدات علـى التـوالي عنـد 
  Diethyletherتحدیــد فاعلیــة مســتخلص طبقــة  إلــى) 2005(اشــار الــدوري وآخــرون و. لتــر

ــن اللوبیــاء                  ضــد حشــرة  .Nerium oleander Lلنبــات الدفلــة   Aphisمّ

cracivora   ــن الباذنجــان ــن القطــن Acyrthosiphon solani، ومّ  A. gossypii  ، ومّ
جـزء  1000جزء بـالملیون وقـد بلغـت نسـبة  القتـل عنـد التركیـز  1000 و 500، 250بالتراكیز 
ـــن علـــى التـــوالي وقـــد عـــز %  72.78و  89.9،  90بـــالملیون  مـــادة  إلـــى وجـــودذلـــك  االنـــواع المّ

 ةوماد  tannic acid              الكالیكوسیدات ومواد دابغة  فضًال عنیاندرین السامة األول
  .راتنجیة
ان كفــاءة مبیــد ) 2006(د االكتــارا فــي البالغــات فقــد وجــدت عبــداهللا والجبــوريثیر مبیــأامــا تــ     

  Exaeretupus tritisi(Williams)ضــد الحشــرة القشــریة الرخــوة  WG  2.5 االكتــارا
دلـــت النتـــائج ان اعلـــى نســـبة قتـــل  إذ ،مترمربـــع 60/مـــادة فعالـــة  0.015و  0.009بـــالتركیزین 

علـــى كـــل مـــن نبـــاتي % 86.3و% 88.2 إلـــىذ وصـــلت ،ا األولللحشـــرة قـــد ظهـــرت بعـــد الیـــوم 
  .القمح والشعیر على التوالي
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ن الخوخ على نبات Edelson & Damicone( 2002)ووجد       Brassica  ان معاملة مّ

oleraceae L.  النباتــات بالقیــاس إلــى % 99 إلــىبمبیــد االكتــارا اظهــر ســیطرة عالیــة وصــلت
ـــة ــر المعامل ــدي دراســــة وذكـــرت.غیـ ــرقیة الصــــفراء ) 2000(الخالـ ــریة الشـ ان معاملـــة الحشــــرة القشـ

Aonidiella orientalis (Newst.)  ثـر فـي خفـض أغـرام مـن االكتـارا قـد  6و 3بـالتركیزین
ـــــریة  ــــرة القشـ ــة الحشــ ــــن و كثافــــ ــــام مــ ــ ــــبعة ای ــــد ســ ـــري بعــ ــوع الخضـــ ـــــى المجمــــ ـــحة علـ ـــورة واضـــ بصـــ

ــدت القیســــي.المعاملــــة ــز ) 2005(كــــذلك وجــ ــارا بتركیــ ــرام 0.25ان رش مبیــــد االكتــ لتــــر علــــى /غــ
 Eariasمن االصابة بدودة جوز القطن الشوكیة % 79.5محصول القطن قد حقق حمایة تبلغ 

insulana (Boisd.). فـي حـین ظهـرت فاعلیـة الــ Thiamethoxam ـ ن القطـن ضـد طفیـل مّ
Aphelinus gossypii  وعلى المفتـرسDelphastus pusillus راق المعاملـة و األ اعطـت إذ

 Delphastus pusillusللــ  % 100- 70بـین  تراوحـتنسـبا للقتـل   Thiamethoxam بالــ
 Pymetrozine  (Torres etعنـد معاملتهـا بمبیـد % 20- 0هـذه النسـب بـین  تراوحـت،لكـن 

al.,2003).  
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  الستنتاجاتا
فاعلیــة فـي خفــض نســب  ذالنبــات اللـبخ كــان   قلــفثبـت ان المســتخلص المــائي للبـذور و  .1

وبالغـــات حشـــرة الـــدوباس مـــع وجـــود عالقـــة طردیـــة بـــین التراكیـــز فقـــس وهـــالك حوریـــات 
 .ونسب الهالك

 ثبــت ان مســتخلص المیثــانول للبــذور كــان االفضــل بــین المستخلصــات المائیــة والعضــویة .2
 .في خفض نسب فقس بیض الدوباس وهالك حوریات وبالغات الدوباس جمیعها

ــــدوباس  .3 ـــیض الــ ـــ ـــتعداداً یمتلــــــك ب ـــــوري و  اســـ ــدورین الحـ ــن الــــ ــل مــــ ــة اقــــ ــــد المعاملــــ ــ ــــالغ عن البــ
 .ومبید االكتارا بالمستخلصات المائیة والعضویة 

ـــد ان االطــــوار  .4 ـــر ة الحوریــــوجـ ـــت أكثـ ــتعداداً كانـ ــن البالغــــات اســ للمستخلصــــات المائیــــة  مــ
والثـــاني  األولكـــذلك اتضـــح ان  حوریـــات الطـــورین  ،ومستخلصـــات المـــذیبات العضـــویة 

 .من االطوار االخرى استعداداً تكون اكثر 

صـفات منظمـة للنمـو لوحظـت فــي  قلـفراق و و للبـذور واألت مستخلصـات المیثـانول امتلكـ .5
ثنـــاء عملیـــة فـــي أ ثلـــت فـــي مـــوت الحوریـــات تمحوریـــات الطـــورین الثـــاني والثالـــث التـــي 

التــي قــد تعــزى  لــم تالحــظ فــي المستخلصــات المائیــة والمســتخلص الهكســاني  االنســالخ،
 .ة لهرمون االنسالخهوجود مواد مشابى لإ

وبــالتراكیز فـي قتــل  حوریـات الطــور الخـامس للمستخلصــات  كفـاءة التــاثیر المتبقـي  عـدم .6
 .المختلفة

 .لوحظ من نتائج التاثیر المتبقي ان لمبید االكتارا فاعلیة قتل حوریات الطور الخامس .7

اتضــح ان حوریــات الطــور الخــامس المتعرضـــة لمتبقیــات تراكیــز عالیــة مــن المســـتخلص  .8
حــدث فیهــا زیــادة  قلــفالراق و و مستخلصــات المیثــانول للبــذور واأل ومتبقیاتالمــائي للبــذور 

 .تاخر في التطور أوفي مدة الطور 
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ـــات الطــــور الخــــامس المتعــــرض لمتبقیــــات  .9 ــدوباس البازغــــة مــــن حوریـ وجــــد ان بالغــــات الــ
تقـــل فیهـــا انتاجیـــة البـــیض ونســـب فقســـه  ومبیـــد االكتـــاراالمستخلصـــات المائیـــة والعضـــویة 

 .ي معاملة السیطرةمع البالغات ف قیاساً 

  عند المقارنة بین مبید االكتارا والمستخلصات النباتیة لنبات اللبخ وجد أن المبید. 10

 .كان اكثر فاعلیًة من جمیع المستخلصات ضد كل ادوار الحشرة        
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  التوصیات

فضــال  صــدیقة للبیئــة إلنتـاج مبیــدات اً طبیعیــ اً مصــدر بوصــفه التوسـع فــي زراعــة أشــجار اللـبخ  .1
 .والعلف لتوفیر الظل اً ها أشجار استعمالعن 

منـذ  بعـض المستخلصـات النباتیـة  أومبیـد االكتـارا  استعمالب ضرورة مكافحة حشرة الدوباس .2
یكـون  إذولغایة شهر ایلـول ، ایة شهرآب دبدایة شهر نیسان وحتى شهر مایس، وكذلك منذ ب

 .هو السائد األولالطور الحوري 

وتشخیص المواد الفعالـة فـي اجـزاء النبـات  كافـة السـیما المركبـات الفینولیـة والتربینیـة  عزل   .3
 .والقلوانیة لمعرفة مدى تأثیرها في االفات الحشریة

ها في ستعمالاجزاء نبات اللبخ ال)  powder(أجراء المزید من االبحاث حول تأثیر مساحیق .4
صــعب فیــه یي ظــل الظــرف الحـالي الــذي فـ والســیماتعفیـر اشــجار النخیــل بـدل رش المبیــدات 

 .ها استعمالالفالح  امكانطائرات الرش ولكي یصبح ب استعمال
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 المصادر العربیة
منشورات . ىاألولأساسیات مكافحة اآلفات الحشریة، الطبعة . 1991. الباروني، محمد أبو مرداس

  .جامعة عمر المختار، الجماهیریة الشعبیة اللیبیة
، ماضیها وحاضرها والجدید في زراعتها وصناعتها التمرنخلة . 1972. الجبار البكر،عبد

  .بغداد -مطبعة العاني.وتجارتها
   dubas bugدوباس النخیل . 2000. الجبوري، إبراهیم جدوع

Ommatissus binotatus lybicus DeBerg. (Homoptera: Tropiduchidae)   
  .وقایة النباتكلیة الزراعة ، قسم  -نشرة جامعة بغداد 

الجبوري، إبراهیم جدوع، عدنان إبراهیم السامرائي، جمال فاضل وهیب، ناصر عبد الصاحب الجمالي 
المبید  استعمالالمكافحة الكیمیائیة لحشرة دوباس النخیل ب. 1999. وصبا جعفر صالح 

  . 1 :1-11، عدد 4مجلة الزراعة العراقیة، مجلد . EW600 باسودین 
اختبار . 2001 .م جدوع، عدنان إبراهیم، جمال فاضل وهیب، ووسام علي المشهدانيالجبوري، إبراهی

بطرق معاملة مختلفة لمكافحة حشرة دوباس النخیل  Thiamethoxamكفاءة مبید 
(Ommatissus binotatus De Berg.) .107:19-112. مجلة وقایة النبات العربیة.  

دودة الشمع أو نبات األس في حشرتي الخابر  تأثیرات مستخلصات.  1991. الجوراني، رضا صكب
  .الكبرى،أطروحة دكتوراه، كلیة الزراعة ، جامعة بغداد 

حشرات البساتین، دار الكتب للطباعة . 1992. جرجیس، سالم جمیل ومحمد عبد الكریم محمد
  .381والنشر، جامعة الموصل، 

تحت القاتلة للمستخلصات الخام التأثیرات . 2005.جرجیس، سالم جمیل والجبوري عبد الرزاق یونس
 Trogoderma granarium Evertsلبعض النباتات الطبیة في خنفساء الحبوب الشعریة   

( Dermestidae: Coleoptera) . 83ص  1عدد  10مجلة الزراعة العراقیة العراقیة مجلد-
93.  

 lybicus ة  الدوباس   دراسة بیئیة وحیاتیة عن االعـــداء الطبیعیة   لحشر . 2005.حمد،باسم شهاب

DeBerg.  Ommatissus  .صفحة 84جامعة بغداد / كلیة العلوم. أطروحة دكتوراة.  
. 2002. حمه، نزار نومان ، امال سلمان عبد الرزاق، امل نادر الخالدي ومنى حسن زین العابدین

لیة عن كفاءة الزیوت الصیفیة في السیطرة على حشرتي دوباس النخیل أو دراسة 
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Ommatissus binotatus lybicus DeBerg.  راق الحمضیات أو و صانعة أنفاق
Phyllocnistis citrella Stainton  . عدد 7، مجلد ) عدد خاص(مجلة الزراعة العراقیة ،

5  :26-32.  
حیاتیة على الحشرة القشریة الشرقیة الصفراء  -دراسة بییئیة. 2000.الخالدي،امل نادر خضر 

Aonidiella orientalis (Newst.) (Homoptera:Diaspididae)  على الحمضیات في
  .صفحة 113. جامعة بغداد/ كلیة الزراعة. رسالة ماجستیر . وسط العراق

الرشة . 1999.  واتوما خوشن تمالخفاجي، عبد الستار ، حسین علي طه، هاشم ابراهیم عواد ورس
  الخریفیة لمكافحة حشرة دوباس النخیل 

Ommatissus binotatus lybicus DeBergevin مبید  استعمالبDecis . مجلة الزراعة
  .53-46: 4، عدد 4العراقیة، مجلد 

اختبارات حیویة لمستخلصات نباتیة ومستحضرات في یرقات الطور الثاني .  2000.دبدوب، بنان 
رسالة ماجستیر، كلیة . Musca domestica L. Diptera : Muscidaeللذباب المنزلي 

  .صفحة 61. امعة الموصلج –التربیة 
النباتات الطبیة والعطریة في    الیمن . 1996.الدبعي ، عبد الرحمن سعید وعبد الولي احمد الخلیدي

  .صفحة 311.صنعاء. مركز عبادي للدراسات والنشر. تهااستعماال.انتشارها ومكوناتها الفعالة. 
تأثیر بعض . 2006.علىالدهوي، سنداب سامي جاسم، صالح حسن سمیر وعبد الستار عارف 

 Stethorusفي ادوار المفترس   Neonicotinoids groupالمبیدات الجهازیة من مجموعة 

gilvifron (Muls.)(Coleoptera: Coccienellidae)  10مجلة الزراعة العراقیة مجلد ،
  . 132-121، ص 2عدد 

ثیر المواد المستخلصة من دراسة تأ. 2000. الدمیر، محمد، مصطفى البوحسیني ومحمد نایف السلتي
 Sitona)في مكافحة سوسة ورق العدس . (.Melia azedarach L)ثمار نبات االزاداراخت 

crinitus H.) 64:18-67.مجلة وقایة النبات العربیة.  
فاعلیة مستخلص نبات . 2005.الدوري، عمر خلیل رمان عیدان نعیمة أبراهیم، كوثر هاشم توفیق

عدد  10المجلة العراقیة للعلوم ،مجلد . ضد انواع حشرة المن .Nerium oleander Lالدفلة 
  . 97- 94ص  1
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دار . تصمیم وتحلیل التجارب الزراعیة. 1980. ي، خاشع محمود وعبد العزیز محمد خلف اهللاو االر 
  . الموصل -جامعة الموصل- الكتب للطباعة والنشر

العلمي الخامس عشر لجمعیة علوم الحیاة المؤتمر . نخلة التمروالبیئة . 1999.الراوي ،محمد عمار 
  .تشرین االول 26العراقیة المنعقد بالتعاون مع جامعة تكریت 

مع ثالثة مبیدات  قیاساً كفاءة كبریتات النیكوتین . 1999. يو اي،محمد عمار وجمیل جري الحمیدو االر  
 Ommatissus binotatus lybicus فسفوریة عضویة على حشرة دوباس النخیل 

DeBerg.  . 3ب، العدد  40المجلة العراقیة للعلوم ، المجلد.  
كبریتات النیكوتین مبید بیض لمكافحة حشرة  .2000. يو اي،محمد عمار وجمیل جري الحمیدو االر 

المجلة العراقیة للعلوم ، . .Ommatissus binotatus lybicus DeBergدوباس النخیل 
  .2ب، العدد   41المجلد

 Ommatissus  مكافحة حشرة دوباس النخیل. 2003.يو ال جري الحمیدي،محمد عمار وجمیو االر 

binotatus lybicus DeBerg.   المجلة العراقیة للعلوم ، . بإستعمال كبریتات النیكوتین
  . 1ب، العدد  44المجلد 

فاعلیة المستخلصات . 2000. يو ایمي وزاهرة عبد الرزاق الغربتمالربیعي، حسین فاضل، نهاد كاظم ال
 Meliaوالسبحبح  Azadirachta indica A.Jussیتیة والمائیة لبذور نباتي النیم الز 

azedaach L.  في حوریات وبالغات دوباس النخیل  
Ommatissus binotatus lybicus De Berg.  . عدد خاص(مجلة الزراعة العراقیة( ،

  .58-3،66، عدد 5مجلد 
الحیاتیة الشعة كاما والمستخلص المائي لبذور دراسة الفعالیة . 2004.الشریفي، اخالص محمد علي

للسیطرة على حشرة  Albizzia lebbeckوااللبیزیا   Sesbania sesbanنباتي السیسبان 
 Rhyzopertha dominica (Fab.)ثاقبة الحبوب الصغرى 

(Coleoptera:Bostrichidae)  .جامعة بغداد/ كلیة العلوم للبنات. رسالة ماجستیر     .
  .صفحة 77

جامعة  –دار الكتب للطباعة والنشر . المبـیـدات. 1993. شعبان، عواد ونزار مصطفى المالح
  .صفحة 520. الموصل
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االداء الحیاتي لحشرة دوباس النخیل                      . 2003.حسن  الشمسي، باسم حسون
lybicus De Berg. Ommatissus ال تحت الظروف الحقلیة والتنبؤ بظهورها باستعم

  .صفحة 89.جامعة بغداد/ كلیة الزراعة . رسالة ماجستیر.  أنموذج الوحدات الحراریة
كفاءة بعض . 2002.صالح،حمود مهیدي ،هادي مهدي عبود ، فاتن حمادة عبود وطه موسى محمد

 Ommatissus   حشرة دوباس النخیل الفطریات الممرضة للحشرات في المكافحة االحیائیة 

binotatus lybicus  .5، عدد 7مجلد . مجلة الزراعة العراقیة.  
          الكفاءة الحقلیة لمستخلصات ثمار نبات السبحبح. 2002.الضامن، احمد سعد عبد الوهاب

Melia azedarach L.                                في بقاء حشرة دوباس النخیل
Ommatissus binotatus lybicus DeBerg.(Homoptera: Tropiduchidae) 

  .صفحة 73.جامعة بغداد / كلیة العلوم . رسالة ماجستیر .
فعالیة مستخلص كبریتات النیكوتین مع مبیدین فسفوریین  قیاساً . 2006.الطائي ، هند سهیل 

ـن اللهانة   .Brevicoryne brassicae Lعضویین في مكافحة حشرة مَ

.(Homoptera:Aphididae)  صفحة 65.جامعة بغداد /  كلیة العلوم. رسالة ماجستیر.  
مكافحة دوباس ). 1999(طه، حسین علي، نزار نومان حمه، نهال عبد الكریم، ومنتهى صادق حسن 

باستعمال بعض المبیدات القابلة  .Ommatissus binotatus lybicus DeBergالنخیل 
،  30ة، مجلد مجلة العلوم الزراعیة العراقی.  (MS)والمیكروبات انكابسلیتد  (EC)لالستحالب 

  .438- 431: 2العدد 
كفاءة بعض . 2000. طه، حسین علي، نزار نومان حمه، نهال عبد الكریم، ومنتهى صادق حسن

منظمات نمو الحشرات في مكافحة حشرة دوباس النخیل للرشة الربیعیة والرشة الخریفیة 
Ommatissus binotatus lybicus DeBerg.  . اصعدد خ(مجلة الزراعة العراقیة ( ،

  .57-48:  3، عدد 5مجلد 
مكافحة حشرتي الحمیرة والدوباس . 2002. طه، حسین علي، نزار نومان حمه،ومنهى صادق حسن

بعض منظمات النمو الحشریة والمبیدات  استعمالراق الحمضیات بأو على النخیل وحفار 
  .  130-119ص .  7عدد  7مجلة الزراعة العراقیة، مجلد . االخرى
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، جامعة . ور وآفاتهماتمالنخیل وال. 1985. عليعبد الحسین،
  .البصرة 
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إزاء ) (Thiamethoxamكفاءة مبید اكتارا . 2006.عبداهللا، سعاد اردیني و الجبوري، ابراهیم جدوع 
جیة مع االشارة لتاثیره في انتا Exaeretopus tritici (Williams)الحشرة القشریة الرخوة 

  .2، عدد 24مجلد .مجلة وقایة النبات العربیة . القمح والشعیر 
) كیموسیدین(كفاءة كبریتات النیكوتین مع مبید بایرثرویدي  قیاساً . 2006.العبیدي، أثیر سعد سعید   

رسالة ماجستیر ، كلیة العلوم ، .Pieris rapae (Linneaus)على حشرة فراشة اللهانة 
  .صفحة 54جامعة بغداد 

 Batrachedraدراسات حیاتیة وبیئیةعلى حشرة حمیرة النخیل .2005.زیز،فوزیة محمدع

sp.(Lepidoptera:Cosmopterygidae)   ل أو والتنبؤ بموعد ظهورها واصابتها النخیل في
  .صفحة 99.جامعة بغداد/كلیة العلوم.اطروحة دكتوراه. الربیع

 Eariasكافحة دودة جوز القطن الشوكیة     التكامل في م. 2005.القیسي، امال سلمان عبد الرزاق

insulana (Boisd.) (Lepidoptera:Noctuidae)  على محصول القطن في وسط
  .صفحة 64.جامعة بغداد / كلیة الزراعة.رسالة ماجستیر .العراق

راق اآلس في بعض أو تأثیر مستخلص بذور االلبیزیا و . 2006.محمود،ماجدة عبدالستار شكر
  Dacus ciliatus Loew (Diptera:Tephritidae)تیة لذبابة القرعیات المقاییس الحیا
  .صفحة112.جامعة بغداد /كلیة العلوم للبنات .رسالةماجستیر
   مة بعض بذور البقول لخنفساء اللوبیاء الجنوبیةأو الیة مق. 1989. محمود،عماد احمد

Callosobruchus maculates (Fab.)( Coleoptera:bruchidae) . وحة أطر
  .صفحة 132.جامعة بغداد/ كلیة العلوم. دكتوراه

تأثیر المركبات الفینولیة لبذور االلبیزیا على بعض الجوانب الحیاتیة . 2004. محمود،عماد احمد
 Rhyzopertha dominica (Fab.)لثاقبة الحبوب الصغرى 

(Coleoptera:Bostrichidae) بغداد جامعة/كلیة العلوم للبنات- مجلة ام سلمة للعلوم .
  .228-224ص:2،العدد1المجلد 

  
قیاس فعالیة مستخلص الكحول المثیلي لبذور نبات . 2006.المشهداني، شیماء عبد الكریم عبد اهللا 

ـن    .Albizzia lebbeck(L.) Benthاللبخ  مع مبیدي االكتارا زبریمور في بقاء حشرة مَ
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. رسالة ماجستیر . Brevicoryne brassicae L. .(Homoptera:Aphididae)اللهانة 
  .صفحة 84.جامعة بغداد / كلیة العلوم 

 Ibcella  تأثیرات مستخلصات مختلفة من نباتات قرن الغزال. 1995. المنصور، ناصر عبد علي 

lutea(Staph.) Van Esist Martyniaceae في األداء الحیاتي للذبابة البیضاء Bemisia 

tabaci  Genn.(Homoptera: Aleyrodidae). . أطروحة دكتوراه ، كلیة العلوم ، جامعة
  .صفحة 126.البصره

والنیم  .Melia azedarach Lتأثیر مستخلصات ثمار نباتي السبحبح . 2001. مهدي، نوال صادق
Azadirachta indica A. Juss  في األداء الحیاتي لبعوض  

 (Diptera :Culicidae).Anopheles pulcharrhimus Theobald . دكتوراه، أطروحة
  .، جامعة بغداد)أبن الهیثم(كلیة التربیة 

  یتوفر في الموقع. 2004. وزارة الزراعة والثروه السمكیه
2004.asp-_programhttp://www.maf.gov.om/arabic/agricultural_reseach_protection  
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  مبيد االكتارا  للجيلين  الربيعي والخريفي
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 مستخلص الميثانول لألوراق للجيلين  الربيعي والخريفي
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ـــ              ------ الجیل الربیعي     الجیل الخریفي ـ
  

ة الطور الحوري الثالث لحشرة دوباس النخيل باستعمال الخط السمي الناتج عن معامل)  26(  ملحق
 للجيلين  الربيعي والخريفي للقلفمستخلص الميثانول 
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  الجیل الخریفي ـــ              ------ لجیل الربیعي ا
يل باستعمال الخط السمي الناتج عن معاملة الطور الحوري الثالث لحشرة دوباس النخ)  27( ملحق

  مبيد االكتارا للجيلين  الربيعي والخريفي
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ـــ              ------ الجیل الربیعي   الجیل الخریفي ـ

الخط السمي الناتج عن معاملة الطور الحوري الرابع لحشرة دوباس النخيل )  28(  ملحق
   ين  الربيعي والخريفيباستعمال المستخلص المائي للبذور  للجيل
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ـــ              ------ الجیل الربیعي   الجیل الخریفي ـ

الخط السمي الناتج عن معاملة الطور الحوري الرابع لحشرة دوباس النخيل )  29(  ملحق
        باستعمال المستخلص المائي لألوراق  للجيلين  الربيعي والخريفي
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ـــ              ------ الجیل الربیعي    الجیل الخریفي ـ
الخط السمي الناتج عن معاملة الطور الحوري الرابع لحشرة دوباس النخيل )  30(  ملحق

       باستعمال المستخلص المائي لغالف القرنة  للجيلين  الربيعي والخريفي
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ـــ              ------ الجیل الربیعي    الجیل الخریفي ـ
الخط السمي الناتج عن معاملة الطور الحوري الرابع لحشرة دوباس النخيل )  31(  ملحق

        للجيلين  الربيعي والخريفي  للقلفباستعمال المستخلص المائي 
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ــــ              ------ الجیل الربیعي    الجیل الخریفي 
الخط السمي الناتج عن معاملة الطور الحوري الرابع لحشرة دوباس النخيل باستعمال )  32(  ملحق

 المستخلص الهكساني للبذور  للجيلين  الربيعي والخريفي
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ـــ              ------ الجیل الربیعي    الجیل الخریفي ـ
الخط السمي الناتج عن معاملة الطور الحوري الرابع لحشرة دوباس النخيل باستعمال )  33(  ملحق

 مستخلص الميثانول للبذور للجيلين  الربيعي والخريفي
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ـــ              ------ الجیل الربیعي     الجیل الخریفي ـ
ة الطور الحوري الرابع لحشرة دوباس النخيل باستعمال الخط السمي الناتج عن معامل)  34(  ملحق

 مستخلص الميثانول لألوراق للجيلين  الربيعي والخريفي
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ـــ              ------ الجیل الربیعي     الجیل الخریفي ـ
س النخيل باستعمال الخط السمي الناتج عن معاملة الطور الحوري الرابع لحشرة دوبا)  35(  ملحق

 للجيلين  الربيعي والخريفي للقلفمستخلص الميثانول 
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ـــ              ------ الجیل الربیعي    الجیل الخریفي ـ

الخط السمي الناتج عن معاملة الطور الحوري الرابع لحشرة دوباس النخيل باستعمال )  36(  ملحق
  يلين  الربيعي والخريفيمبيد االكتارا للج
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ــ              ------ الجیل الربیعي  ــ  الجیل الخریفي ـ

الخط السمي الناتج عن معاملة الطور الحوري الخامس لحشرة دوباس )  37(  ملحق
   النخيل باستعمال المستخلص المائي للبذور  للجيلين  الربيعي والخريفي
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ـــ              ------ الجیل الربیعي   الجیل الخریفي ـ

الخط السمي الناتج عن معاملة الطور الحوري الخامس لحشرة دوباس )  38(  ملحق
        النخيل باستعمال المستخلص المائي لألوراق  للجيلين  الربيعي والخريفي
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  الجیل الخریفي ـــ              ------ الجیل الربیعي 
الخط السمي الناتج عن معاملة الطور الحوري الخامس لحشرة دوباس )  49(  ملحق

       النخيل باستعمال المستخلص المائي لغالف القرنة  للجيلين  الربيعي والخريفي
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ـــ              ------ الجیل الربیعي    الجیل الخریفي ـ
الخط السمي الناتج عن معاملة الطور الحوري الخامس لحشرة دوباس )  40(  ملحق

        للجيلين  الربيعي والخريفي  قلفالنخيل باستعمال المستخلص المائي 
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ـــ              ------ الجیل الربیعي    الجیل الخریفي ـ

الخط السمي الناتج عن معاملة الطور الحوري الخامس لحشرة دوباس النخيل )  41(  ملحق
 باستعمال المستخلص الهكساني للبذور  للجيلين  الربيعي والخريفي

  



  المــالحــــق                                                           

 

118

 
 

1

10

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6

 لوغاریتم التركیز

الك
للھ

ة 
الی

حتم
اال

یم 
الق

5

100

50

90

ـــ              ------ الجیل الربیعي    الجیل الخریفي ـ
ن معاملة الطور الحوري الخامس لحشرة دوباس النخيل الخط السمي الناتج ع)  42(  ملحق

 باستعمال مستخلص الميثانول للبذور للجيلين  الربيعي والخريفي
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ـــ              ------ الجیل الربیعي     الجیل الخریفي ـ
دوباس النخيل  الخط السمي الناتج عن معاملة الطور الحوري الخامس لحشرة)  43(  ملحق

 باستعمال مستخلص الميثانول لألوراق للجيلين  الربيعي والخريفي
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ـــ              ------ الجیل الربیعي     الجیل الخریفي ـ
الخط السمي الناتج عن معاملة الطور الحوري الخامس لحشرة دوباس النخيل )  44(  ملحق

 للجيلين  الربيعي والخريفي للقلفميثانول باستعمال مستخلص ال
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ـــ              ------ الجیل الربیعي    الجیل الخریفي ـ
الخط السمي الناتج عن معاملة الطور الحوري الخامس لحشرة دوباس النخيل )  45(  ملحق

  باستعمال مبيد االكتارا للجيلين  الربيعي والخريفي
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 الجیل الخریفي ـــ              ------ الجیل الربیعي 

الخط السمي الناتج عن معاملة البالغات لحشرة دوباس النخيل باستعمال )  46(  ملحق
   المستخلص المائي للبذور  للجيلين  الربيعي والخريفي
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ـــ              ------ ي الجیل الربیع  الجیل الخریفي ـ

الخط السمي الناتج عن معاملة البالغات لحشرة دوباس النخيل باستعمال المستخلص )  47( ملحق
  المائي لألوراق  للجيلين  الربيعي والخريفي
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ـــ              ------ الجیل الربیعي    الجیل الخریفي ـ
الخط السمي الناتج عن معاملة البالغات لحشرة دوباس النخيل باستعمال )  48 ملحق 

       المستخلص المائي لغالف القرنة  للجيلين  الربيعي والخريفي
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ـــ              ------ الجیل الربیعي    الجیل الخریفي ـ
البالغات لحشرة دوباس النخيل باستعمال الخط السمي الناتج عن معاملة )  49(  ملحق

        للجيلين  الربيعي والخريفي  قلفللالمستخلص المائي 
   



  المــالحــــق                                                           

 

122

 
 

1

10

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8

 لوغاریتم التركیز

الك
للھ

ة 
الی

حتم
اال

یم 
الق

5

100

50

90

 
ـــ              ------ الجیل الربیعي    الجیل الخریفي ـ

لمستخلص الخط السمي الناتج عن معاملة البالغات لحشرة دوباس النخيل باستعمال ا)  50(  ملحق
 الهكساني للبذور  للجيلين  الربيعي والخريفي
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ـــ              ------ الجیل الربیعي    الجیل الخریفي ـ
الخط السمي الناتج عن معاملة البالغات لحشرة دوباس النخيل باستعمال مستخلص )  51(  ملحق

 خريفيالميثانول للبذور للجيلين  الربيعي وال
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ــ              ------ الجیل الربیعي     الجیل الخریفي ـ
الخط السمي الناتج عن معاملة البالغات لحشرة دوباس النخيل باستعمال مستخلص )  52(  ملحق

 الميثانول لألوراق للجيلين  الربيعي والخريفي
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ــ              ------ لربیعي الجیل ا    الجیل الخریفي ـ
الخط السمي الناتج عن معاملة البالغات لحشرة دوباس النخيل باستعمال مستخلص )  53(ملحق

 للجيلين  الربيعي والخريفي للقلفالميثانول 
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  الجیل الخریفي ـــ              ------ الجیل الربیعي 
الخط السمي الناتج عن معاملة البالغات لحشرة دوباس النخيل باستعمال مبيد االكتارا )  54( ملحق

  للجيلين  الربيعي والخريفي
  

 


