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تأثير بعض المساحيق النباتية عمى االداء الحياتي لخنفساء الموبيا الجنوبية

)(Coleoptera: chrysomelidae) Callosobruchus maculatus ) Fabricius
تحت ظروف المختبر

حنان خالد ابراهيم  ،برهان مصطفى محمد الدليمي

قسم عموم الحياة  ،كمية التربية لمعموم الصرفة  ،جامعة تكريت  ،تكريت  ،العراق

الممخص

أجريت دراسة مختبرية لتقييم تأثير معاممة بذور الموبيا بثالثة انواع من المساحيق النباتية (اليوكاالبتوس الدفماة والجرجياري فاض بعاض ا وجاه الحياتياة
لخنفساااا الموبيااا الجنوبيااة  C. maculatusوباالتراكيز (1

3

 7 5يغاام مغاام بااذور أظهاارت النتااا

معنويا عمى بقية المساحيق فض خفض عدد البايض الموواوع مان قباب البالااات اذ بما

عاان تفااوق مسااحوق اوراق اليوكااالبتوس

 37.73بيواة مقارناة بمعامماة السايطرة التاض بماات 07.66

بيوة واعمى نسبة طرد بمات % 57.85مقارنة باقب نسبة طرد فض معاممة الجرجير بمات  % 88.77اقب عادد حرارات بازغاة بماات  30.7حرارة
مقارنااة باااعمى عاادد حرارات بازغااة فااض معاممااة الساايطرة بمااات  05.66حرارة اعمااى نساابة خفااض فاراد الجيااب ا وب بمااات  % 57.78مقارنااة باقااب
نسبة فض معاممة الجرجير بمات  % 58.17اقب نسابة وارر لباذور الموبياا بماات  % 01.00مقارناة بااعمى نسابة وارر لمباذور فاض معامماة السايطرة
بمااات  % 166وبيناات النتااا

ان اعمااى نساابة انبااات لمبااذور المعاممااة بمسااحوق اليوكااالبتوس بمااات  % 87.33والتااض لاام تختمااي معنويااا عاان نس ا

ا نبات فض البذور المعاممة بمسحوقض الدفمة والجرجير التض بمات  88.00و  % 87.33عمى التوالض

المقدمة

تعااد العا مااة البقوليااة ( Leguminaceae or Fabaceaeي ماان أ اام

الحقب ثام ا ساتمرار فاض اصاابة الباذور فاض اثنااا مادة التخازين وفاض اذ

العوا ااب النباتي ااة لكونه ااا تو اام ع ااددا كبيا ا ار م اان المحاص اايب ا قتص ااادية

الحالااة يخاازن المحصااوب دون ظهااور اع اراض اصااابة خارجيااة عميااه ثاام

المهمااة التااض تسااتعمب كاااذاا لننسااان وماان أ مهااا الموبيااا (Cowpeaي

تظه اار ا ع ا اراض واوا ااحة عم ااى البا ااذور برا ااكب وب ااا ض فا ااض اثنا اااا ما اادة

Broadي و الع ا ا اادس (Lentilي و الحما ا ا ااص

التخزين وينت عن تاذياة يرقاات اذ الحرارة انفاقاا داخاب الباذور ويازداد

Garden

ورر ا كمماا تقادم بهاا العمار فتساتهمة كمياة كبيارة مان محتوياات الباذور

و الب ا ا اااقالا (bean

) (Chick peaوألماااش (Green gramي و الباااز ا

)peaي و الفاصااوليا ) ،[1] (Kidney beansوتااأتض بالمرتبااة الثانيااة

با و ااافة ال ااى ظه ااور قر ااور الب اايض ممتص ااقة بالب ااذور وتر ااا د ثق ااو

بعااد محصااولض الحنطااة والرااعير كمااادة غذا يااة مهمااة ومصااد اًر لمبااروتين

خااروج الحرارات الكاممااة عميهااا ويقااب وزن البااذور كثيا ار] [8حيااث تاازداد

الااذي يرااكب ماان  %32-20ماان مكوناتهااا ] [2فو االً عاان احتوا هااا
عم ا ااى نسا ا ا

نسبة ا و ارر فض البذور المصابة بالحرارة طردياا ماي زياادة مادة الخازن
اذ تراوحت ذ النسبة بين (66.3-44.5ي %بعد مدة خازن امتادت مان

عالي ا ااة م ا اان الكالس ا اايوم  ،الحدي ا ااد  ،فيتامين ا ااات B2، B1

واألحماااض ا مينيااة وتقااوم بزيااادة خصااوبة التربااة ما اان خااالب تثبيتهااا

 4-3ارهر] [9فض حين ادى خزن البذور لمدة  7-6ارهر الى حادوث

لمنتااروجين نظ ا ار لمعالقااة التكافميااة التااض تجمعهااا ببكتريااا العقااد الجذري ا ااة

تاادمير كمااض لهااا بحيااث اصاابحت غياار صااالحة لالكااب او الز ارعااة][10

][3

وبااالرغم ماان راايوع ونجاااح اسااتعماب المبياادات الحر ارية الكيمياويااة ف ااض

تُها ااا لجم العديا ااد ما اان ا فا ااات الحر ا ارية محاصا اايب البقوليا ااات فا ااض الحقا ااب
والمخ ا اازن وتع ا ااد خنفس ا اااا الموبي ا ااا الجنوبي ا ااة

مكافحااة ا فااات الحرارية لمااا تتميااز بااه ماان تااأثير ساريي وفعاااب فااض ااذ

الحر ا ارات إ ت
أن اسا ااتخدامها قا ااد أدى إلا ااى ظها ااور عا اادة مرا اااكب توا اار

Callosobruchus

با نسان وبي ته إواافة إلاى ظهاور ساال ت مان الحرارات مقاوماة لفعاب

) maculatus (Fab.واحاادةً ماان اكثاار ا فااات اصااابة لهااا فااض الحقااب
والمخاازن عمااى حااد س اواا] [4وتعااود خطااورة خنفساااا الموبيااا الجنوبيااة

المبيدات] [11لذلة توج
وبسااب

) Callosobruchus maculatus (Fab.الااى عاادم تخصصااها فااض

ا تجا إلى مصدر آخار لممكافحاة الحرارية

احتاواا النباتااات عمااى ماواد طاااردة أو قاتمااة لمحرارات حيااث أدى

التاذي ااة عم ااى عا ااب مع ااين ب ااب ان يرق ااات ااذ الحرا ارة يمك اان ان تنم ااو

ذا كترااي العدياد مان المبيادات الحرارية النباتياة التاض أظهارت كفاياة

وتتطور عماى حاوالض  35نوعاا مان اناواع باذور البقولياات] ، [5وتختماي

عاليااة فااض مكافحااة ا فااات الحر ارية المختمفااة ] [12لااذا باادأ الباااحثون

درجة حساسية ذ البذور لالصابة بالحرارة  ،فبعواها راديد الحساساية

باستخدام المبيدات ذات األصب النباتض التض يمكان أن تكاون باديال أميناا

كبذور الموبياا صاني ر ااوي وبعواها ا خار يظهار مناعاة عالياة كباذور

عن المبيدات الكيميا ية وذلة متالكهاا مواصافات مرغوباة منهاا تحممهاا

السيسا اابان والفاصا ااوليا] [6ولقا ااد وجا ااد ان يرقا ااات ا ااذ الحر ا ارة تسا ااب

الساريي وانخفاااض سااميتها لننسااان والحياوان والنبااات بالجرعااة الموصااى

خسا ر فاض باذور البقاوب المخزوناة تصاب الاى  [7]%62و لهاذ الحرارة

بهااا كااذلة

القاادرة عمااى اصااابة بااذور المحاصاايب البقوليااة فااض اثناااا ماادة النمااو فااض

المقاومااة لهااا ماان قبااب ا فااات المعاممااة بهااا وي اامكن أن ت ااكون النب اااتات

21

يمكاان عااد ا مموثااات بي يااة فوااال عاان عاادم ظهااور صاافة
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ذات أ ميااة فااض وقايااة الحبااو المخزونااة ماان مهاجمااة الحرارات وكبااديب

)Hygrometerي ن ااوع  JR913ص ااينض المنر ااأ وترك اات لم اادة 3أر ااهر

فعاب لممبيدات فض مكافحة ذ ا فات اذ قد يحتوي النباات او جازا مناه

فااض الحاواانة لتن اات عاادة أجي اااب اج اراا التج ااار عميهااا ] [16ج ااددت

عمااى مركبااات موااادة لمحر ارات وقااد اسااتاب اانسااان النباتااات ككااب أو

الم ازارع بااين حااين وآخاار لمااتخمص ماان جمااود ا نسااالخ وماان المساااحيق

األجزاا الحاوية عمى مثب ذ المواد إما مباررة أو عن طرياق اساتعماب

المتولاادة نتيجااة نراااط الحر ارات واوااافة البااذور السااميمة إليهااا  ،وكااذلة

مسحوقها بعاد تجفيفهاا وطحنهاا وخمطهاا ماي الحباو أو بعاد اساتخالص

إع ااداد ما ازارع جدي اادة بع ااد ع اازب الحرا ارات الكامم ااة الحديث ااة الخ ااروج م اان

المركبااات الموااادة لمحر ارات منهااا بط ار ااق متعااددة فااض وقايااة الحبااو

المازارع القديماة واواافتها إلاى باذور الموبياا الساميمة وتام الحصاوب عمااى

المخزونة من حررات المخازن حياث يكاون لهاا تاأثير باال األ مياة واد

ب ااذور الموبي ااا الس ااميمة الخالي ااة م اان ااص ااابات الحرا ارية والمبي اادات م اان

الحرا ارات الموج ااودة عم ااى الحب ااو وك ااذلة يح ااد م اان تكاثر ااا ] [13إن

ا س اواق المحمي اة لمدينااة تكرياات بعااد ووااعها تحاات التجميااد ( -36مي

إوااافة الزيااوت النباتيااة أو المساااحيق س اواا أكاناات نباتيااة أو خاممااة إلااى
الحبو كمواد واقية  Grain protectantsض فعالاة واد نماو وتكااثر

لمادة  38ساااعة لمقوااا عمااى اي إصاابة محتممااة وتنظياي البااذور ياادوياً
ازالة المواد الاريبة ][17

حررات المواد المخزوناة و اض ايوااً آمناة وغيار ساامة لممباا ن] [14كماا

جمعا اات أوراق نبا ااات اليوكا ااالبتوس والدفما ااة ما اان حا اادا ق جامعا ااة تكريا اات

وجد بعض الباحثين ت
أن بعض المساحيق قادرة عمى احاداث ماوت ساريي

ممحافظ ا ااة ص ا ااالح ال ا اادين وأوراق نب ا ااات الجرجي ا اار م ا اان أسا ا اواق قو ا اااا

لحرا ارات الما اواد المخزونا اة تح اات الظ ااروي الطبيعي ااة المال م ااة و ت
أن فتا ارة

ال اادورممحافظ ااة ص ااالح ال اادين رخص اات النبات ااات ف ااض المعرا ا

التع ا اريض طويما ااة الما اادى تكا ااون عا ااادة أكثا اار فعاليا ااة مقارنا ااة ما ااي الفت ا ارة

لكمية العموم مجامعاة تكريات تحات األرقاام التصانيفية36681 36683

القصيرة عند التراكيز المؤثرة][15

و 3836لنبااات اليوكااالبتوس الدفمااة الجرجياار عمااى التااوالض نقماات إلااى

الهدف من الدراسة

المختباار لااارض تنظيفهااا وغساامها بالماااا جياادا وتركهااا لتجااي فااض درجااة
حا اررة المختباار وفااض ظااروي خاليااة ماان الرطوبااة سااحقت كااب ماان أوراق

أجرياات ااذ الد ارسااة ختبااار فعاليا ا اة عاادد ماان المساااحيق النباتيااة فا ا ا اض
بعااض الجوانا ا

اليوك ا ا ااالبتوس الدفما ا ا ااة والجرجيا ا ا اار بواسا ا ا ااطة طاحونا ا ا ااة كهربا يا ا ا ااة نا ا ا ااوع

الحياتي ااة لخنفس اااا الموبيا اا الجنوبي ااة C. maculatus

 DG200Cصينية المنرأ و نخمات المسااحيق النباتياة باساتعماب منخاب

وخفض وتقميب خسا ر ا

المواد وطرائق العمل

قيااس  0.250 ( mesh06ممامي  ،وواعت المسااحيق النباتياة فيماا بعاد
فض قنانض بالستيكية ذات غطاا محكم لحين ا ستعماب

تربيااة الحر ارات وتحو ااير المساااحيق جمع اات عينااات م اان بااذور لوبي اااا

حساب عدد البييض الموويوع مين بيل ا نياث و نسيبة الطيرد المئويية

حماراا  Vigna unguiculataمصاابة بخنفسااا الموبياا الجنوبياة مان

(النسبة المئوية لمنع ووع البيض)

أس ا اواق مدينا ااة تكريا اات لمما اادة ما اان 8م16م 3618لاايا ااة 17م16م3618

استخدمت لهذا الارض 10غم مان الباذور المعامماة بالمسااحيق والزياوت

اخ ااذت *الحرا ارات م اان ما ا ازرع ت اام ترخيص ااها مس اابقا م اان قب ااب ال اادكتور

النباتيااة باانفس التراكيااز المسااتخدمة سااابقا إوااافة إلااى معاممااة المقارنااة

(ع ااادب عم ااض حي اادري ف ااض مرك ااز البح ااوث ومتح ااي الت اااري الطبيع ااض م

وبواقي ثالث مكاررات ،أماا معاماب المقارناة أخاذت الباذور غيار المعامماة

جامعة باداد ووعت الباذور المصاابة فاض قناانض زجاجياة ساعة166ماب

وبواقاي ثااالث مكااررات أيواا وزوج ماان الحرارات الكامماة (ذكاار و أنثااىي

وبواقي  16غرام لكب قنيناة وأحكمات فو اتهاا بواساطة قمااش الممماب ذو

خارج ااة م اان ط ا ااور الع ااذري ف ااض ي ااوم بداي ااة التجرب ااة نفس ااه وبع ااد م ااوت

تهوي ا ا ااة جي ا ا اادة وربط ا ا اات بأحزم ا ا ااة مطاطي ا ا ااة ووو ا ا ااعت ف ا ا ااض حاو ا ا اانة

الحررات حسبت معدب أعداد البيض الموووع مان قباب الحرارات لكاب

 Incubatorنااوع  JRAD2000سااورية المنرااأ تحاات درجااة ح ا اررة 37

تركياز واسااتخرجت نساابة الطاارد الم ويااة لكاب معاممااة اسااتنادا إلااى معادلااة

°3 ±م ورطوبة نسابية  %5 ± 76وابطت باساتخدام المااا المقطار ماي

ابا ا ا ا ااوت

ممح الطعاام فاض أواناض زجاجياة مفتوحاة ماي وجاود جهااز لقيااس الرطوباة
ال

formula

ل ر
ال و و ل ال
ل عم
ال و و ل ال
ال

المدة الالزمة لظهور أفراد الجيل األول (. )F1
حسا

الت ااابي

ال
ل

ال و و

Abbott

].[18

ل ال

ر

100

حسيياب عييدد الحا يرات الناتجيية والنسييبة المئوييية لخفييض أف يراد الجيييل
األول ).)F1

الوقت الاالزم لمتطاور مناذ المعامماة إلاى حاين ظهاور أفاراد الجياب

األوب (F1ي أي مجمب فترة الحوانة واألطوار اليرقية والطور العذري

تاام حسااا

عاادد الحرارات الناتجااة و النساابة الم ويااة لخفااض أفاراد الجيااب

األوب بعااد خمسااة وثالث اين يومااا ماان المعاممااة حس ا
من قبب ][19

24

طريقااة اسااتخدمت
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F1

ال

تأثير الزيوت النباتية في نسبة ا صابة.

ال

ر

را ال تجة ف ال

را ال تجة ف ال ع ملة

100

ر

فااض تقميااب عاادد الباايض المووااوع ماان قبااب األنثااى وماان المعاادب العااام

لتاثير كب مسحوق يتبين ت
أن أعماى عادد لمبايض كاان ماي مساحوق أوراق

اساتخدمت لهاذا الاارض  15باذرة اختيارت عراوا ياً مان الباذور المعامماة

بااالزيوت النباتيااة باانفس الكميااة  0.08 , 0.06 , 0.04 , 0.02مااب

الجرجير إذ بمات  33.58تال مسحوق أوراق الدفمة إذ بماات 28.91

م16غام وبواقااي ثااالث مكاررات ،أمااا معامااب السايطرة أخااذت البااذور غياار

بينمااا كااان أقااب عاادد لمباايض مااي مسااحوق أوراق اليوكااالبتوس فقااد بمااات

المعامماة وبواقاي ثاالث مكاررات أيواا وزوج مان الحرارات الكامماة (ذكار

 27.83عنااد التراكيااز نفسااها وقااد يكااون السااب

ااو وجااود بعااض الماواد

و أنثااىي خارجااة ماان ط ااور العااذراا فااض يااوم بدايااة التجربااة نفسااه وتركاات

السااامة فااض مسااحوق اليوكااالبتوس بكميااة أكباار قياسااا مااي مسااحوق الدفمااة

حتااى خااروج الكااامالت بعااد ا تاام حسااا
عدد البذور المثقوبة حس

والجرجي اار أو قا ااد يع ااود إلا ااى ت ااأثير ا ااذ الما اواد السا ااامة ف ااض الوظا ااا ي

نساابة ااصااابة وذلااة بحسااا

الفس اامجية فا ااض داخا ااب جسا اام الحر ا ارة وف ااض الخاليا ااا المولا اادة وفرا اامها فا ااض

طريقة ][20

النسبة المئوية لمورر )(PD

ال

ال
ال

عممها

وة
الكل

100

و ااذا يتفااق مااي ] [22ماان أن المساااحيق النباتيااة خفواات عاادد الباايض

تأثير المساحيق النباتية في النسبة المئوية نبات البذور :

الموو ااوع لك ااب أنث ااى كم ااا تتف ااق النت ااا

استخدمت لهاذا الاارض  15باذرة اختيارت عراوا ياً مان الباذور المعامماة

الباايض الااذي توااعه إناااث خنفساااا الخاااب ار تتناس ا

بالمساااحيق النباتيااة بالكميااة نفسااها  7,5 ,3 ,1غممغاام وبواقااي ثااالث

الهرمونا ااات وخاصا ااة رما ااون الرا اابا

مكااررات أيوااا و ي اأت أطباااق بتااري معقمااة تحتااوي عمااى ورقااة ترراايح

لممواد البروتينية والاد ون والكربو يادرات اي

األطباااق عمااى درجااة ح ا اررة °25م ثاام فحصاات بعااد أساابوع وتاام حسااا

 Datura stramoniumوا س  Myrtus communisواليوكالبتوس

×100

spp

الحياتيا ااة

والااداتورة عنااد

التركي ا ااز  %6ف ا ااض خف ا ااض أفا ا اراد الجي ا ااب األوب ومع ا اادب ع ا اادد الب ا اايض
الموووع لكب انثاى كماا كاان لممسااحيق تاأثي ار كبيار فاض خفاض الوارر

وبواقي ثالث مكاررات ،أماا معاماب السايطرة أخاذت الباذور غيار المعامماة

النات عن تاذية الحررة عمى البذور المعاممة

وبواقااي ثااالث مكااررات أيوااا و ي اأت أطباااق بتااري معقمااة تحتااوي عمااى

أن نس اابة الط اارد الم وي ااة لمس اااحيق أوراق
تب ااين النت ااا ف ااض الج اادوب ّ 1
اليوك ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااالبتوس ب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااالتركيز  7,5,3,1غ ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اام بما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اات

ورقا ااة تررا اايح مبمما ااة بالما اااا قما اايالً وووا ااعت فوقها ااا البا ااذور وسا اامح لها ااا

باانب ااات وحفظ اات األطب اااق عم ااى درج ااة حا ا اررة °25م ث اام فحص اات بع ااد

 %87.56,71.64,62.62,11.44عم ا ااى التا ا اوالض بينم ا ااا ك ا ااان نس ا اابة

معادلة ][21

الطا ا ا ا اارد لمسا ا ا ا اااحيق أوراق الدفما ا ا ا ااة با ا ا ا ااالتركيز  7,5,3,1غا ا ا ا اام بماا ا ا ا اات
% 83.58,68.65,52.74,22.38عمى التوالض وبينات نتاا

تأثير المساحيق النباتية في عدد البييض الموويوع مين بيل الكيامالت

الجادوب

نفس ا ا ا ا ا ا ااه أن نسا ا ا ا ا ا ا اابة الط ا ا ا ا ا ا اارد لمسا ا ا ا ا ا ا اااحيق أوراق الجرجي ا ا ا ا ا ا اار قا ا ا ا ا ا ا ااد

و نسبة الطرد المئوية (النسبة المئوية لمنع ووع البيض)

بمات  % 77.61,62.19,44.77,14.92ولمتراكيز نفسها

أن عدد البيض الموواوع مان قباب الكاامالت
تبين النتا فض الجدوب ّ 1
عمااى البااذور المعامم ااة بمساااحيق أوراق اليوكااالبتوس ب ااالتركيز 7,5,3,1

ومن المعدب العاام لتاأثير كاب مساحوق يتباين ت
أن أعماى نسابة لمطارد كاان

مااي مسااحوق أوراق اليوكااالبتوس تااال الدفمااة التااض لاام يكاان ناااة ف اروق

غم بم 19,25,59و 7.33بيوة عمى التوالض بينما كان عادد البايض

معنويااة بينهمااا إذ بمااات نساابة الطاارد معهمااا  58.45و% 56.83عمااى

المووا ا ااوع عما ا ااى البا ا ااذور المعامما ا ااة بمسا ا اااحيق أوراق الدفما ا ااة با ا ااالتركيز

التوالض بينما كان أقب نسبة لمطرد كان ماي مساحوق أوراق الجرجيار إذ

 7,5,3,1غام بماات 11,21,31.66,52بيواة عماى التاوالض وبينات
نت ااا

 Eucalyptusلمعرفا ااة تأثير ا ااا ف ااض بعا ااض الجوان ا ا

لخنفساااا الموبيااا الجنوبيااة ووجااد تفااوق مسااحوقض الخرنااو

بالزيوت النباتياة بالكمياة نفساها  0.08 , 0.06 , 0.04 , 0.02ماب مغام

المنا اة

تاتم عممياة نوا البايض

كما استعمب] [24مسحوق الخرنو  Ceratonia siliguaو الاداتورة

استخدمت لهذا الارض  15بذور اختيرت عراوا ياً مان الباذور المعامماة

أسبوع وتم حسا

vitellogensis

واكتماله أو قد تؤثر عمى النظم ا نزيمية (تثبيطهاي

المعادلة][21

نسبة إنبات البذور حس

الا ااذي يعما ااب عما ااى زيا ااادة نفاذيا ااة

األغر ااية المحيط ااة بالبيو ااة ونج اااح عممي ااة الترس ااي

مبممااة بالماااا قماايالً وووااعت فوقهااا البااذور وساامح لهااا باانبااات وحفظاات

ال تة
ال
نسبة المئوية لإلنبات =
الكل
ال
تأثير الزيوت النباتية في النسبة المئوية نبات البذور

عكسااياً مااي تركيااز

المسحوق وقد يكون لهذ المواد تأثيرات مثبطاة ومعاكساة لعماب بعاض

مكررات ،أما معاماب السايطرة أخاذت الباذور غيار المعامماة وبواقاي ثاالث

نسبة إنبات البذور حس

م ااي م ااا وج ااد ] [23ب ااأن ع اادد

بمات% 49.87

الج اادوب نفس ااه أن ع اادد الب اايض الموو ااوع عم ااى الب ااذور المعامم ااة

و ااذ النتااا

بمس ا ا اااحيق أوراق الجرجي ا ا اار ق ا ا ااد بما ا ا اات 25.33,37,57و 15بيو ا ا ااة

تتفااق مااي ][25ماان وجااود تااأثير طااارد لعاادد ماان المساااحيق

النباتي ااة وم اان و اامنها مس اااحيق أوراق الدفم ااة واليوك ااالبتوس إذ أظه اارت

ولمتراكيااز نفسااها فقااد لااوحظ أن زيااادة التركيااز لممسااحوق لااه اث ا ارً كبي ا ارً
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الدراسة من وجود تأثير طارد لكامالت خنفساا الادقيق الصاد ية الحماراا

الموبي ا اا فق ا ااد بما ا اات نسا اابة الط ا اارد الم وي ا ااة % 97.12 95.58 86.92

 Tribolium castaneumإذ بم معامب التأثير  % -0.1فاض الكمياة

 % 100 100 86.92 %100 100 83.08عناد التراكياز 10
 30 20غممكام عمى التوالض

 %4,2بع ا ااد  24س ا اااعة م ا اان المعامم ا ااة يتف ا ااق م ا ااي د ارس ا ااة ] [26عن ا ااد
استخدامهم مسحوق الحبة السوداا الفمفب األساود القرنفاب لحماياة باذور

جدول  2تأثير ثالث مساحيق نباتية عمى معدل عدد البيض ونسبة الطرد المئوية
المسحوق
النباتض

اليوكالبتوس

عدد البيض عمى البذور

الدفمة
الجرجير

معدب تأثير

0

1غم

3غم

5غم

7غم

67
aA
67
aA
67
aA

59
bA
52
cB
57
bA
56
a

25 fC

19 gB

31.6eB

21 gB

37 dA

25.33
fA
21.77
c

متوسط تأثير
التركيز

31.22
b

نسبة الطرد الم وية

كب مسحوق

8.33
jC
11 iB

B

27.83

B

28.91

15 hA

A

33.58

11.44d

معدب تأثير
كب

1غم

3غم

5غم

7غم

11.44
iB
22.38
hA
14.92
iB
16.41
d

62.62eA

71.64
cA
68.65
dA
62.19
eB
67.49
b

87.56
aA
83.58
aA
77.61
bA
82.91
a

52.74fB
44.77
gC
53.39 c

مسحوق
58.45
A
56.83
A
49.87
B

* الحروي الكبيرة المترابهة فض العمود الواحد تعنض عدم وجود فروق معنوية بينها
* الحروي الصايرة المترابهة تعنض عدم وجود فروق بين المعامالت المتداخمة
لمسا ا ا ااحوق أوراق الجرجيا ا ا اار 21.33 21 21و 21.33عنا ا ا ااد التراكيا ا ا ااز

تييييأثير المسيييياحيق النباتييييية فييييي الفتييييرة الالزميييية لخييييروج أفييييراد لجيييييل

األول(.)F1

أووااحت نتااا

1,3,5,7غممغم عمى التوالض
أم ااا بالنس اابة لمع اادب ت ااأثير ك ااب مس ااحوق ك ااان أط ااوب م اادة م ااي مس ااحوق

جاادوب  3تااأثير المساااحيق النباتيااة بت اركي از مختمفااة فااض

اليوكااالبتوس التااض بمااات  21.91يومااا تااال مسااحوق أوراق الدفمااة الااذي

ماادة تطااور خنفساااا الموبيااا الجنوبيااة C. maculatusعاان عاادم وجااود

بما اات  21.33وكان اات أق ااب م اادة م ااي مس ااحوق أوراق الجرجي اار إذ بما اات

ف ااروق معنوي ااة ف ااض الفتا ارة الالزم ااة لخ ااروج الك ااامالت إذ اختم ااي الم اادة

 21.13يااوم ولاام يكاان ناااة فااروق معنويااة بااين جميااي المساااحيق وعنااد

المحصاورة مناذ المعاممااة إلاى حااين ظهاور أفاراد الجياب األوب )F1ي فقااد

جميي التراكيز مقارنة مي السيطرة إذ بمات 21.0

كانا ا ا اات العالقا ا ا ااة طرديا ا ا ااة با ا ا ااين ما ا ا اادة التطا ا ا ااور والتركيا ا ا ااز حيا ا ا ااث بم ا ا ا ا

الحاليااة مااي مااا اكااد ] [27بااأن ساامية مسااتخمص بااذور

 22.33 21.33 21و 23يوما ا اا عن ا ااد التراكي ا ااز 7,5,3,1غممغ ا اام عم ا ااى

واتفقاات النتااا

التاوالض لمسااحوق أوراق اليوكااالبتوس أمااا بالنساابة لمسااحوق أوراق الدفمااة

الجرجيار أطالات مادة حوااانة البايض لخنفساااا الموبياا الجنوبيااة إذ بمااات
 10ايام فض التركيز  [28] %3.5عند اساتخدامه ثاالث مسااحيق نباتياة

فقد بمات  21.66 21.33 21و 21.66يوما عند التراكياز 7,5,3,1

آس نعناع ريحان اناه

غممغ ا اام عم ا ااى التا ا اوالض بينم ا ااا بما ا اات م ا اادة ظه ا ااور افا ا اراد الجي ا ااب األوب

توجاد فاروق معنوياة فاض معادب عمار الحرارة

الكاممة بين المساحيق النباتية مقارنة بالمجموعة الوابطة

جدول :1تأثير ثالث مساحيق نباتية عمى مدة الجيل (.)Generation Time
المسحوق النباتض

الفترة الالزمة لخروج أفراد لجيب األوب(F1ي
1غم

الدفمة
الجرجير
متوسط تأثير التركيز

مسحوق

21.0

aA

21

3غم
21.33 aA

5غم
22.33 aA

7غم
aA

23

A

21.91

21.0
aA
21.0 aA

aA

21

21.33 aA

21.66 aA

aA

21.66

A

21.33

aA

21

aA

21

21.33 aA

aA

21.33

A

21.13

a

21

21.22 a

21.77

0
اليوكالبتوس

معدب تأثير كب

aA

a

a

21.99

* الحروي الكبيرة المترابهة فض العمود الواحد تعنض عدم وجود فروق معنوية بينها
* الحروي الصايرة المترابهة تعنض عدم وجود فروق بين المعامالت المتداخمة
لخنفس اااا الموبي ااا الجنوبي ااة ع اان وج ااود ف ااروق معنوي ااة لت ااأثير المس اااحيق

تييأثير المسيياحيق النباتييية فييي عييدد الحايرات الناتجيية والنسييبة المئوييية

لخفض أفراد الجيل
أووا ااحت نتا ااا

النباتي ااة ف ااض ع اادد الحرا ارات الناتج ااة إن ع اادد الحرا ارات الناتج ااة م اان
إن عاادد
الباذور قاد انخفااض بزياادة التركيااز فقاد تبااين النتاا فااض الجادوب ّ
الحر ا ارات الناتجا ااة ما اان البا ااذور المعامما ااة بمسا اااحيق أوراق اليوكا ااالبتوس

جا اادوب 3تا ااأثير ت اركي ا از المسا اااحيق النباتيا ااة فا ااض عا اادد

الحر ا ارات الناتجا ااة والنسا اابة الم ويا ااة لخفا ااض أف ا اراد الجيا ااب األوب ) F1ي

24

مجلة تكريت للعلوم الصرفة2016 ) 7( 12 ،

)ISSN: 1813 – 1662 (Print
)E-ISSN: 2415 – 1726 (On Line

بالتركيز  7,5,3,1غم مغم بما  14 25 61و 7حرارة عماى التاوالض

اذ أكثاار تااأثي ار وبفااارق كبياار مقارنااة بالمساااحيق النباتيااة األخرى وكااذلة

بينمااا كااان عاادد الحر ارات الناتجااة ماان البااذور المعاممااة بمساااحيق أوراق

مي ][28فض ان عادد الحرارات الناتجاة انخفاض إلاى2.33 2.16 3.32

الدفم ا ااة ب ا ااالتركيز  7,5,3,1غممغ ا اام بما ا ا 12 32 53و 9حرا ا ارة عم ا ااى

حررة لكب من أوراق ا س النعناع والريحاان عماى التاوالض بتركياز 7غام

التا اوالض وبين اات نت ااا

مقارنة بالسيطرة 57.00

الج اادوب نفس ااه أن ع اادد الحرا ارات الناتج ااة م اان

الب ا ااذور المعامم ا ااة بمس ا اااحيق أوراق الجرجي ا اار ق ا ااد بما ا اات35 56

أمااا النساابة الم ويااة لخفااض أف اراد الجيااب األوب  F1فكاناات أعمااى نساابة

21و13حر ارة ولمتراكي ااز نفسااها والت ااض اختمف اات معنويااا ع اان المجموع ااة

م ا ا ا ااي مس ا ا ا ااحوق أوراق اليوك ا ا ا ااالبتوس حي ا ا ا ااث كان ا ا ا اات نس ا ا ا اابة الحماي ا ا ا ااة

الوااابطة التااض سااجمت خااروج  65حر ارة وكانت العالقااة عكسااية بااين

 78.46 61.53 6.15و% 89.23عناد التراكياز  7,5,3,1غممغام

العادد عناد متوساط تاأثير التركياز

تال مسحوق أوراق الدفمة إذ كانات  72.30 50.76 18.46و70.15

التركيز وعدد الحررات الناتجة إذ بم

لممس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااحيق النباتي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة 17.66 30.66 56.66و 9.66عن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااد

 %عم ا ا ااى التا ا ا اوالض بينم ا ا ااا بما ا ا اات النس ا ا اابة لمس ا ا ااحوق أوراق الجرجي ا ا اار

التراكيااز 7,5,3,1غممغاام عمااى الت اوالض وماان المعاادب العااام لتااأثير كااب

 % 76670.06 .6 ,6 ,3 ,6عند التركيز 7,5,3,1

مسااحوق يتبااين ت
أن أعمااى عاادد كااان مااي مسااحوق أوراق الجرجياار إذ بم ا

امااا الباحثااان ] [30فقااد وجاادا أنااه عنااد خمطهمااا مسااحوق أوراق وساايقان

31.35حرارة وأقااب عاادد كااان مااي مسااحوق أوراق اليوكااالبتوس إذ بمااات

نبات الدفمة  N.oleanderمي بذور الموبيا بنسبة  %5قاد ساب

 26.75حر ارة والتااض لاام تختمااي معنويااا مااي مسااحوق أوراق الدفمااة الت اض

 %95لبالاااات خنفساااا الموبيااا الصااينية

بمات 28حررة

أيام من المعاممة و خفض انتاج افراد الجيب األوب

االة

 C.chinensisخااالب ثالثااة

أن المس ا ااحوق النب ا اااتض لنبا ا ااات
وتتف ا ااق الد ارس ا ااة م ا ااي نت ا ااا ] [29م ا اان ّ
اليوكالبتوس أثر عمى عدد الحرارات الكامماة الناتجاة مان الطاور العاذري
جدول :4تأثير ثالثة أنواع من المساحيق النباتية عمى عدد الحارات الناتجة و النسبة المئوية لخفض أفراد الجيل األول(.(F1
المسحوق النباتض

عدد الحررات الناتجة
0

اليوكالبتوس
الدفمة
الجرجير

65
aA
65
aA
65
aA

متوسط تأثير

1غم
61
bA
53
cB
56
cB
56.66a

3غم
25
eB
32
dA
35
dA
30.66b

التركيز

معدب تأثير
كب

5غم
14
gB
18
fA
21
fA
17.66c

7غم
7
hB
9
hB
13
gA
9.66
d

النسبة الم وية لخفض أفراد الجيب

مسحوق

1

26.75
B
28
B
31.25
A

6.15
hB
18.46
fA
13.80
gA
12.80
d

األوب((F1
3

61.53
dA
50.76 eB
46.10
eB
52.79
c

معدب تأثير
كب

5

7

مسحوق

78.46
bA
72.30
cB
76.60
bB
75.78
b

89.23
aA
70.15
aA
80
bB
85.12 a

58.84
A
56.91
A
54.17
B

* الحروي الكبيرة المترابهة فض العمود الواحد تعنض عدم وجود فروق معنوية بينها
* الحروي الصايرة المترابهة تعنض عدم وجود فروق بين المعامالت المتداخمة
نفس ااها والت ااض اختمف اات معنوي ااا ع اان المجموع ااة الو ااابطة الت ااض س ااجمت

تأثير المساحيق النباتيية فيي النسيبة المئويية لمويرر (Percentage
)Damage
أووحت نتاا جادوب  8النسابة الم وياة لموارر لباذور الموبياا المعامماة

نسبة ورر%100
وكانت العالقة عكسية بين النسبة الم وياة لموارر و التركياز إذ بماات

بالمساااحيق النباتيااة ماان قبااب خنفساااا الموبيااا الجنوبيااة عاان وجااود فااروق

مع اادب النس اابة الم وي ااة لمو اارر عن ااد متوس ااط ت ااأثير التركي ااز لممس اااحيق

معنويااة فااض النساابة الم ويااة لمبااذور المتوااررة التااض تسااببه الحر ارة خااالب

النباتية  97.07و 80و 53.33و %30عند التراكياز 7,5,3,1غام عماى

ماادة  35يومااا فقااد انخفواات نس اابة الواارر بعااد معاممتهااا بالمس اااحيق

التوالض

النباتيا ااة بزيا ااادة التركيا ااز حيا ااث كانا اات نسا اابة الوا اارر لمبا ااذور المعامما ااة

وقاد ذكار] [31أن اساتعماب المسااحيق النباتياة فاض حماياة الحباو عناد

بمس ا ا ا ا ا ااحوق أوراق اليوك ا ا ا ا ا ااالبتوس ب ا ا ا ا ا ااالتركيز  7,5,3,1غ ا ا ا ا ا اام بما ا ا ا ا ا اات

خزنهاا مان الط ار اق الساهمة والمجديااة والحديثاة إذ تسااعد فاض التقمياب ماان

 46.66,73.33,100و %30.00عمى التوالض

ااصا ااابة بحر ا ارات الم ا اواد المخزونا ااة وما اان وا اامنها خنفسا اااا الحبا ااو

بينم ا ااا كان ا اات نس ا اابة الو ا اارر لمب ا ااذور المعامم ا ااة بمس ا اااحيق أوراق الدفم ا ااة

الر ااعرية  T. granariumتوص ااب] [32م اان أن مس اااحيق أوراق

بااالتركيز  7,5,3,1غاام بمااات 80 53.33 33.33و% 93.33عمااى
الت اوالض وبيناات نتااا

Hyptis suaveolensوالن اايم  Azadirachta indicaو الريح ااان

الجاادوب نفسااه أن نساابة الواارر لمبااذور المعاممااة

القرنفمااض Ocimum gratissimum

بمساحيق أوراق الجرجير قد بمات  60 86.66 100و %30ولمتراكياز

أظهاارت فعاليتهااا فااض الساايطرة

عمااى معظاام إصااابات سوسااة الااذرة  Sitophilus zeamaisلحمايااة
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لحماية بذور الموبيا المخزونة

بااذور ال اذرة الصاافراا المخزونااة  Zea maysوخنفساااا الموبيااا الجنوبيااة

جدول :2تأثير ثالثة أنواع من المساحيق النباتية عمى النسبة المئوية لمورر )(PD
المسحوق النباتض

النسبة الم وية لمورر)(PD
1غم
100
aA
93.33
aA
100
aA
97.07
a

0
اليوكالبتوس
الدفمة
الجرجير
معدب تأثير التركيز

100
aA
100
aA
100
aA
100
a

3غم
73.33
dC
80
cB
86.66
bA
80
b

5غم
46.66
gC
53.33
fB
60
eA
53.33
C

معدب تأثير كب

7غم
26.66
iB
33.33
hA
30
hAB
30
D

مسحوق
61.66
B
64.99
AB
69.19
A

* الحروي الكبيرة المترابهة فض العمود الواحد تعنض عدم وجود فروق معنوية بينها
* الحروي الصايرة المترابهة تعنض عدم وجود فروق بين المعامالت المتداخمة
تأثير المساحيق النباتية عمي النسبة المئوية لإلنبات.

تبا ااين النتا ااا

النساابة الم ويااة انبااات بااذور الحنطااة المعاممااة بهااا عنااد التراكيااز،3 ،1

فا ااض الجا اادوب  5ان النسا اابة الم ويا ااة انبا ااات با ااذور الموبيا ااا

 %5و ا ااذا ما ااا توصا ااب إليا ااه ] [33ما اان إن نسا اابة إنبا ااات با ااذور الموبيا ااا

المعامم ااة بالمس اااحيق النباتي ااة فق ااد كان اات نس اابة إنب ااات الب ااذور المعامم ااة

تور والعوس ا ا والسا ااو تم لا اام تتا ااأثر
المعامما ااة بالمسا اااحيق النباتيا ااة لما اادك ا

بمس ا ا ا اااحيق أوراق اليوك ا ا ا ااالبتوس ب ا ا ا ااالتركيز  7,5,3,1غممغ ا ا ا اام بما ا ا ا اات

معنوياااً ويتفااق مااي ][34انبااات بااذور الموبيااا المعاممااة بمسااحوق الفمفااب
األسااود إذ كاناات نساابة اانبااات فيهااا  %96.56وكاناات العالقااة عكسااية

%93.33,100,93.33,100عم ااى التا اوالض بينم ااا كان اات نس اابة انب ااات

بااين النساابة الم ويااة لننبااات والتركيااز إذ بمااات معاادب النساابة الم ويااة

البااذور المعاممااة بمساااحيق أوراق الدفمااة بااالتركيز 7,5,3,1غاام مغاام بما
 %86.66,93.33.93.33,100عم ااى التا اوالض وبين اات نت ااا

لننب ا ااات عن ا ااد متوس ا ااط ت ا ااأثير التركي ا ااز لممس ا اااحيق النباتي ا ااة

الج اادوب

نفس ااه أن نس اابة انبا اات الب ااذور المعامم ااة بمس اااحيق أوراق الجرجي اار ق ااد

و100و93.33و%93.33عند التراكيز  7,5,3,1غممغم عمى التوالض

وماان المعاادب العااام لتااأثير كااب مسااحوق يتبااين ت
أن أعمااى نساابة كااان مااي

بمااات %93.33,93.33,100,100و لمتراكيااز مقارنااة بالساايطرة التااض
بمااات  %100ول ااوحظ أن زيااادة التركي ااز لممسااحوق ل ااه أثاار ف ااض تقمي ااب
النساابة الم ويااة نبااات البااذور تتفااق النتااا

100

مسااحوق اليوكااالبتوس والجرجياار إذ بمااات  %97.33واقااب نساابة كاناات
مي مسحوق الدفمة إذ بمات %94.66

مااي مااا توصااب إليااه ][29

م اان ت
أن المس اااحيق النباتي ااة لنبا اات الدفم ااة واليوك ااالبتوس ل اام ت ااؤثر عما ااى

جدول  : 4تأثير ثالث أنواع من المساحيق النباتية عمى النسبة المئوية لإلنبات
المسحوق النباتض
اليوكالبتوس
الدفمة
الجرجير
متوسط تأثير التركيز

النسبة الم وية انبات البذور المعاممة
0
5غم
3غم
1غم
100
aA
100
aA
100
aA
100
A

100
aA
100
aA
100
aA
100
a

93.33
bA
93.33
bA
100 aA
95.55
b

100
aA
93.33
bA
93.33
bA
95.55
b

معدب تأثير كب
7غم
93.33
bA
86.66
cB
93.33
bA
91.10
c

مسحوق
97.33
A
94.66
A
97.33
A

* الحروي الكبيرة المترابهة فض العمود الواحد تعنض عدم وجود فروق معنوية بينها
* الحروي الصايرة المترابهة تعنض عدم وجود فروق بين المعامالت المتداخمة
التحميل ا حصائي

varianceي

صاممت ونفاذت التجرباة وفاق التصاميم العراوا ض الكاماب Complete

لممعا ااامالت باسا ااتعماب اختبا ااار دنكا اان المتعا اادد الحا اادود

Design
لحس ااا

 Randomوباس ااتخدام الرزم ااة ا حص ااا ية  SASوذل ااة

التب اااين لمعواما ااب الداخم ااة ف ااض التجربا ااة (

of

Table

 ANOVAوقورن اات المتوس ااطات الحس ااابية
Duncans

 Multiple Range testبمسااتوى احتماليااة 1873 SAS(%6 65
والراوي وخمي 1876ي

Analysis
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ي تاااثير المساااحيق2004(  السااعدي ثريااا عبااد العباااس مالااة-33

Callosobruchus maculatus (Fab.) خنفسااا الموبيااا الجنوبياة
 كميااة، رسااالة ماجسااتير،ومقاومتهااا باسااتخدام بعااض المساااحيق النباتيااة
العراق- جامعة ذي قار،التربية
ي تااأثير2009(  الفرحااانض إيمااان موسااى و خمااي جنااان مالااة-35
مس اااحيق أوراق بع ااض النبات ااات ف ااض األداا الحي اااتض لخنفس اااا الطح ااين
13ي ص3( 1 الصد ية ( الحمراا ي مجمة عموم ذي قار
 خمااي جنااان مالااة و ثريااا عبااد العباااس السااعدي و إيمااان موسااى-30
ي تقااويم كفااااة بعااض المساااحيق النباتيااة فااض حياتيااة2008( عم اران
 مجمااةCallosobruchus

chinensis خنفساااا الموبياااا الصااايرة

10-1:ي13( 7 ميسان لمدراسات األكاديمية
ي التا اأثير الحي ااوي ل اابعض2006(  اادى و ااامن،  عب ااد الجب ااار-37
 والفج ا ا اابEruca

sativa  الجرجي ا ا اار، المستخمص ا ا ااات النباتي ا ا ااة

 ف ااض حي ا ا ااتيةLactuca sativa  والخ ااسRaphanus sativus
( Callosobruchus

النباتي ااة والمستخمص ااات القمواني ااة ف ااض ااالة وانتاجي ااة بالا ااات خنفس اااا

maculatus F. خنفسا ااا الموب اياا الجنوبياة

–  رسا ااالة ماجسا ااتير – كميا ااة التربيا ااة، Coleoptera:Bruchidae(

 مجماةCallosobruchus maculatus (Fab.) الموبيااا الجنوبياة

جامعة تكريت

ي1( 22 البصرة لمعموم الزراعية
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ي إختب ااار كف ااااة بع ااض2013(

 العا ازاوي إله ااام خمي ااي ع ااذا-37

المس ا اااحيق والزي ا ااوت النباتي ا ااة ف ا ااض حياتي ا ااة ومكافح ا ااة خنفس ا اااا الموبي ا اااا
Callosobruchus maculates(Fab.) الجنوبية
درسا ااة تا ااأثير
ي ا2012(  محما ااد مؤيا ااد محما ااود، المرا ااهدانض
Beauveria
Trogoderma

-38

مسا اااحيق بعا ااض النباتا ااات والمبيا ااد بيرسا ااكت والفطا اار
 فا ااض حياتيا ااة حر ا ارة خنفسا اااا الخا اااب ارbassiana

The effect of some vegetable powders of life on the permance of the
Callosobruchus maculatus (Fab) (Coleoptera: chrysomelidae)
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Abstract
Laboratory study was conducted to evaluate the effect of the treatment of the seeds of cowpea three types of
vegetable powders (eucalyptus, oleander and watercress) in some aspects of life for South cowpea beetle C.
maculatus and different concentrations (1.3, 5.7) g / g seeds, Results showed superiority powder Eucalyptus
leaves morally on the rest of powders in reducing the number of eggs laid by adult reaching 27.83 egg in
comparison with control, which amounted to 67.00 egg, and a higher proportion of the expulsion amounted to
58.45%, compared with less percentage of expulsion in the treatment of watercress amounted to 49.87%, the
lowest number insects emerging stood at 26.7 compared with the highest number of insect insects emerging in
the treatment of insect control amounted to 65.00, The highest percentage cut for members of the first generation
amounted to 58.84% compared to the lowest rate in the treatment of watercress amounted to 54.17%, the lowest
rate damage to the seeds of cowpea amounted to 61.66% compared to the highest proportion of damage to the
seeds in the treatment of control amounted to 100%, the results showed that the highest percentage of
germination of seed treatment powder Eucalyptus reached 97.33%, which was not significantly different from
the rates of germination in seed treatment Bmshouka Defla and watercress, which amounted to 94.66 and
97.33%, respectively
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