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  شكر وتقدير
  

سالم                 الحمد هللا رب العالمين على نعمـه والشكر له على فضله ومّنه والصالة وال
  ...على سيد الخلق محمد وآله الغر الميامين

وافر شكري ألستاذي            يسرني وأنا أضع اللمسات األخيرة     دم ب  على رسالتي أن أتق
دم     ، رزاق شريف ألرماحي إلشرافه على رسالتي       . الفاضل د  آما أجد من الواجب أن أتق

د هالل     .بجزيل شكري وامتناني إلى أستاذّي الفاضلين اللذان علماني الكثير د          سعدي محم
ات        .ود ا الع       –هادي مزعل في آلية علوم البن ل لتوجيهاتهم ة باب سديدة طوال     جامع ة ال لمي

  .فترة دراستي
ة     ة الزراع ادة آلي ى عم اني إل كري وامتن ل ش دم بجزي شرفني إن أتق ة -وي  جامع

تي  ال دراس ي إلآم ة ل ا الفرص ة إلتاحته كري ، الكوف وافر ش دم ب سرني أن أتق ا ي آم
وان ود       ي           .وامتناني للدآتور مجيد متعب دي ة ل ساعدتهما القّيم دان لم حلمي  .ود، عالء عي

د من                    حامد ال  د جاسم محيمي دآتور احم ل لل شكر الجزي قترحه تصميم تجارب البحث وال
  .جامعة آربالء واألستاذ نجم ألغزي من جامعة ذي قار

تاذ خضير                  ي عاجل واألس تاذ عل ّي  األس ويعجز اللسان عن الشكر ألخوّي وزميل
تاذ        ، عباس لمساعدتهما لي في التحليل اإلحصائي         ى األخ األس اني إل ام   شكري وامتن  وس

ى                       د الحسين وإل ي عب تاذ عل اد حبيب واألس تاذ نه ى األس عدنان والزميل علي ضرب وإل
تاذ حسين          ،  جامعة الكوفة    –منتسبي مكتبة آلية الزراعة      ى األس اني إل وأتقدم بجزيل امتن

  .التالل مندوب شرآة سنجنتا في النجف
ع اهللا         تاذين م سن ولألس دآتور مح شكري لل دم ب اء أن أتق ن الوف د م ي واج  ترآ

ي في تحضير المستخلصات       –ونصير جواد في آلية العلوم      ساعدتهم ل ة لم  جامعة الكوف
  .العضوية

د    ، أتقدم بخالص شكري وامتناني لألخوات الصديقات نبا عبد الرضا           ا عب رش
  .محمد رضا ديلم آريم وفاطمة ، أسيل عبد الحسن ، خولة عبد اإلله ، الرزاق 

ي           دم ل اني لكل من ق اتني ذآرهم واهللا               شكري وامتن ساعدة والعون ممن ف د الم  ي
  .                                                         ولي التوفيق

  
  أفراح                                                                      
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  الخالصة
ة    ة لغرض الزراع ا المخزون ذور اللوبي ى ب ة عل ة مختبري ت دراس يم ، أجري لتقي

ز   ) مرآز قابل لالستحالب. (م. م% 50آفاءة مبيد أآتلك   0.25  ، 0(وباستعمال التراآي
ذيبات العضوية      ، )% 2 ، 1.5  ، 1  ، 0.5 ،  ة ومستخلصات الم والمستخلصات المائي

سعد     ات ال التراآيز  Cyperus rotundusلريزومات نب  ، 2 ، 1.5، 1  ، 0.5  ، 0( وب
سعد   ، )2.5% ات ال ساحيق ريزوم البتوس أوراق الي ، C. rotundus وم وآ

Eucalyptus camalenlensis  ،  سبحبح ذور Melia azedarach أوراق ال  وب
ود  ل األس تعمال األوزان Piper nigrumالفلف سحوق ) 4 ، 2 ، 1  ، 0( وباس م م / غ

ا 100 ذور لوبي م ب ة  ،  غ ا الجنوبي ساء اللوبي شرة خنف د ح  Callosobruchusض
maculatus (Fab.)   سب ى ن واد عل ك الم أثير تل أثير    وت ة والت ذور المعامل ات الب ة إنب

  .الطارد والجاذب للمواد النباتية المستعملة في الدراسة
  : فكانت النتائج آاألتي

ا        -1 ساء اللوبي دوتها بخنف ت ع ي تم ا الت ذور اللوبي وزن ب د ب ة للفق سبة المئوي ت الن  بلغ
  . يومًا من بدء العدوى42بعد مرور % 15.55الجنوبية 

ل عدد الحشرات الخارجة     % 0.25 الترآيز  اظهر مبيد أآتلك وعند  -2 آفاءة عالية بتقلي
ذور           1.3من البذور إلى     وبلغت  ، % 0.2 مما أدى لتقليل النسبة المئوية للفقد بوزن الب

 %.98.69واالنخفاض في أفراد الجيل األول ، % 33.33خصوبة الحشرات 
أثير      بينت نتائج المستخلصات المائية تفوق مستخلص الماء البارد على ا          -3 لمغلي في الت

ة ،  شرات الخارج دد الح دل ع غ مع شرات ، ) 66.83 ، 47.67(إذ بل صوبة الح خ
ذور ، )% 59.92 ، 52.26( وزن الب د ب ي )% 13.07 ، 9.09(الفق اض ف واالنخف

ل األول   راد الجي ي    )% 40.67 ، 48.88(أف ارد والمغل ائيين الب صين الم للمستخل
 .بالتتالي

ي   -4 ول االثيل ستخلص الكح ان م ل    آ صي خالت االثي ى مستخل أثير عل ي الت وق ف متف
سان ة     ، والهك شرات الخارج دد الح دل ع غ مع سبة ، ) 71.5 ، 65 ، 57.17(إذ بل ن

صوبة  ل األول    )% 62.76 ، 57.91 ، 56.14(الخ راد الجي ي أف اض ف واالنخف
ذور   )% 25.69 ، 31.85 ، 39.69( وزن الب د ب سبة الفق  ، 12.37 ، 11.65(ون

 .صات الكحول االثيلي وخالت االثيل والهكسان على التتالي لمستخل، )% 14.28
غ                -5  تفوق مسحوق بذور الفلفل األسود على باقي المساحيق المستعملة في الدراسة إذ بل

ة   شرات الخارج دد الح دل ع وزن ، ) 67.58 ، 77.25 ، 67.25 ، 32(مع د ب الفق
ذور  شرات ، )% 11.87 ، 14.09 ، 11.96 ، 5.31(الب صوبة الح  ، 41.25(خ
ل األول   ، )% 58.96 ، 62.65 ، 57.42 راد الجي ي أف اض ف  ، 72.88(االنخف
ود  )% 38.96 ، 33.33 ، 43.84 ل األس ساحيق الفلف سعد ، لم البتوس ، ال اليوآ

 .والسبحبح على التتالي
صات           -6 د وبمستخل ة بالمبي ذور المعامل ات الب سبة إنب ى ن أثير عل اك أي ت ن هن م يك  ل

ق النباتية بينما الترآيز العالي للمستخلص العضوي آان له         ريزومات السعد والمساحي  
 .بعض التأثير على نسبة اإلنبات



رد         -7 سبة الط ت ن ث بلغ اردا حي أثيرا ط ة ت ي الدراس ستعملة ف ة الم واد النباتي ان للم آ
ي  ارد والمغل ائيين الب صين الم صات )% 73.4 و80 و80(و% 80للمستخل لمستخل
ل وال الت االثي ي وخ ول االثيل الي والكح سان  بالتت )% 60 و60 و80 و100(هك

  .لمساحيق الفلفل األسود والسعد واليوآالبتوس والسبحبح بالتتالي



Abstract  
Laboratory study had been conducted on cowpea seeds that 

stored for planting , to evalute qualification of an insecticide 

(Actellic 50 EC) with the concentrations (0 , 0.25 , 0.5 , 1 , 1.5 , 

2)% , aquatic and organic solvent extracts of Cyperus rotundus L. 

Nutgrass rhizomes with concent. (0 , 0.5 , 1 , 1.5 , 2 , 2.5)% and 

plant powders of C. rotundus L. rhizomes , Eucalyptus 

camaldulensis leaves , Melia azedarach leaves and Piper nigrum 

seeds , against Callosobruchus maculatus (Fab.) Southern cowpea 

weevil , the effects of that materials on cowpea seed germination 

and the atractant and repllency effects of the plant materails . 

Results indicated that: 

1- Loss wieght percentage of cowpea seeds that infested with the 

insect was 15.55% during 42 days after infestation.        

2- Actellic insecticide at the concentrations 0.25% showed high 

ability by redusing the average of adualt emerged number to 

1.3 that reduced seed loss wieght to 0.2% , fertility 33.33% 

and F1progeny 98.69% . 

3- Aquatic extracts results carified that, the cold water extract was 

more effective than the boiled , the average of adault 

emerged number was (47.67 , 66.83) , fertility (52.26 and 

59.92)% , seed weight loss (9.09 , 13.07)% and F1 progeny 

was (48.88 and 40.67)% for cold and boiled water extract, 

respectively .  



4- Ethyl alcohol extract was more effective than Ethyl acetate and 

Hexane extracts , the adult emerged number was (57.17 , 65 , 

71.5) , fertility (56.14 , 57.91 , 62.76)% , F1 progeny (39.69 , 

31.85 , 25.69)% , loss wieght (11.65 , 12.37 , 14.28)% Ethyl 

acetate and Hexane extracts, respectively. 

5- P. nigrum was more effictive than than other powders, the 

average number of adualt emerged was (32 , 67.25 , 77.25 , 

67.58) , seed loss wieght (5.31 , 11.96 , 14.09 , 11.87)% , 

fertility (41.25 , 57.42 , 62.65 , 58.96)% F1 progeny (72.88 , 

43.84 , 33.33 , 38.96)% for powders of P. nigrum , C. 

rotundus , E. camaldulensis , M. azedarach, respectively.      

6- There is no effect on cowpea seed germenation that treated with 

Actellic , plant extracts and powders but the high 

concentrations of organic solvent extracts caused some 

effect.  

7- The plant materials had repellent effect , the repellency for the 

cold and boiled water extracts was 80% , (80 , 80 and 73.4)% 

for extracts of Ethyl alcohol , Ethyl acetate and Hexane, 

respectively. And (100 , 80 , 60 and 60)% for the powders of 

P. nigrum , C. rotundus , E. camaldulensis and M. azedarach, 

respectively.     

  

  
  
  
  



  
    المقدمة- 1

ر من                  ) Fabaceae(تعد العائلة البقولية     ا تضم عدد آبي ة آونه ل النباتي م العوائ من أه
ضم    صادية إذ ت يل االقت والي  600المحاص نس وح وع إال أن 1300 ج ط   18 ن ا فق وع منه  ن

وي               ، يستعمل في تغذية اإلنسان      ا والحمص والماش وتحت اقالء والعدس واللوبي ا الب ومن أهمه
  ).1990، علي وآخرون % (50نسبة عالية من البروتين النباتي تصل إلى البقوليات 

ا   د اللوبي اطق        Vigna sneninsis Savi  تع ة في المن ول المهم من محاصيل البق
واني                      روتين الحي اطق حيث استهالك الب الم خاصة في المن توائية من الع االستوائية وشبه االس

الم              قليل بسبب احتوائه على نسبة عالية من البر        ة في دول الع وتين إذ يعد من المحاصيل المهم
،  وآخرون  Opareke وAlghali ،1991  وOfuya ، 1986 وStanton ،1966 (الثالث  
  ). 2000،  وآخرون Sales(أما الموطن األصلي للوبيا فيعتقد انه أفريقيا ، ) 1998

ـ   راق ب ي الع سة ف ا الياب ة باللوبي ساحة األراضي المزروع غ م م ) 2730(تبل ا ، دون أم
  ).1983، محمد (دونم ) 28947(الخضراء فتبلغ المساحة المزروعة بها بـ

رة          اقالء الكبي ساء الب ة آخنف ات الحشرية المخزني د من اآلف ات بالعدي    وتصاب البقولي
Bruchus rufimanus    اقالء ة    Bruchus pisorum وسوسة الب ا الجنوبي ساء اللوبي   وخنف

Callosobruchus maculatus)1983، لعزاوي ومهدي ا.(  
ة          ا الجنوبي ساء اللوبي يما خنف ة الس ول المختلف افس البق ابة بخن ا لإلص رض اللوبي تتع

Callosobruchus maculatus Fab.    زن ل و المخ ي الحق صول ف صيب المح ي ت   والت
)Centre  Oversea Pest Res. ، 1981 ( ،       ات ة اليرق أتي ضرر الحشرة جراء تغذي إذ ي

وب مكون   ى الحب ا       عل ذور اللوبي ول لب افس البق ة خن ة لمهاجم سائر المرافق غ الخ اق وتبل ة أنف
ذور   5 غم لكل   1.6غم و 0.8 بمعدالت تتراوح بين  ؤدي  ) Bello ، 2001 وEdde( غم ب وت

ذور   ) %  40-15 (ظروف الخزن غير الجيدة إلى خسائر تتراوح مابين    Huis(من وزن الب
سعة          % 87لى  وقد تصل الخسائر إ   ، ) Lenteren ، 2003و ذور خالل ت من الوزن الجاف للب

  ).Singh ، 2006(أشهر عند ترآها دون حماية 
  
  

ة             ) Mansour) 1969وقدر   ا دون وقاي ذور خالل ستة أشهر بترآه الفقد في وزن الب
ـ     ل الحساسة لإلصابة بالحشرة               ، %) 71.4(نتيجة اإلصابة بالحشرة ب ا من العوائ د اللوبي إذ تع
ودة وآخرو   ى   ) 1983(ن حيث وجد حم ان عل ر عدد للبيض الموضوع من الحشرة آ أن اآب

  . بيضة9.53 بيضة بينما اقله آان على الفاصوليا وبلغ 44.9 اللوبيا إذ بلغ 
 C. maculatusاستعمل الباحثون العديد من الوسائل لمكافحة خنفساء اللوبيا الجنوبية 

ائل    ن الوس د م ي تع ة والت دات الكيميائي تعمال المبي ا اس رعة  منه ة س تعمال نتيج شائعة االس  ال
ر   ) بشكل مستخلصات أو مساحيق   (وآذلك استعمال العديد من المواد النباتية       ، تأثيرها   ذات األث

د التخزين     ، السام   ذور عن د   (إضافة الستعمال أسلوب التفريغ الهوائي لحماية الب ودة وخال ، حم
1983.(  

ى            ونتيجة لما تقدم وألهمية المحصول والحشرة فقد ارت        ي تهدف إل ذه الدراسة والت أينا إجراء ه
ا                 ذور اللوبي ة ب مقارنة تأثير مبيد أآتلك بمستخلصات ومساحيق بعض النباتات المحلية في حماي
ي       ستعملة ف صعبة الم ة ال وفير العمل الي ت ة وبالت ا الجنوبي ساء اللوبي شرة خنف ابة بح ن اإلص م

ارج     ن الخ ة م واد آيمياوي تيراد م ساه  ، اس ى الم الوة عل وث    ع ن التل ة م ة البيئ ي حماي مة ف



ك     ين تل ن ب ة وم ة للبيئ ر ملوث ة غي دائل محلي تعمال ب ن خالل اس ك م ة وذل دات الكيميائي بالمبي
  .النباتات المستعملة في الدراسة السعد و اليوآالبتوس والسبحبح والفلفل األسود

    
   مراجعة المصادر-2

   خنفساء اللوبيا الجنوبية1-2
(Fabricius, 1775)    Callosobruchus maculatus  

   تصنيف الحشرة1-1-2
  

     Phylum : Arthropoda  
        Sub phylum: Uniramia      

Class: Insecta                
Order: Coleoptera                        

                            Family: Bruchidae 
Genus: Callosobruchus                                  

                                      Species: maculatus  
)Phillips 1996،  وآخرون(  

   وصف وحياتية الحشرة2-1-2
ع      3 يبلغ طول الحشرة البالغة حوالي  دين أرب ى طول الغم ملم ذات لون بني ويوجد عل

زاوي ومهدي    ( حجمًا من الذآر     بقع سود وهذا ما يميز األنثى عن الذآر وآذلك األنثى اآبر           الع
وتسمى الحشرة بخنفساء اللوبيا ذات األربع نقط  ، ) Saxena ،1995  وBandara و1983، 
)El - Sawaf ، 1956 آما يوجد في نهاية بطن األنثى شريطين ) 1983،  والعزاوي ومهدي

  ).Downhower ، 1988و Brown (داآنين 
 وله القابلية على الطيران active form الطيار الشكل: للحشرة البالغة مظهران األول

ى   normal formالشكل العادي : والثاني، واالنتشار في الحقل ة عل  أو الساآن وليس له القابلي
ازن  ي المخ يش ف اد أن يع ران إذ اعت د El – Sawaf ، 1956(الطي  1985،  ومحم

  ).Marlene ، 1999و
تفقس إل            ذرة ل ا اليرقي والعذري           تضع األنثى بيضها على سطح الب تم تطوره ة ي ى يرق

 وآخرون  Savalli(داخل البذرة لتخرج بعدها البالغات من خالل ثقب تحدثه على سطح البذرة             
ات              ) 2000،  ذور البقولي وى ألبروتيني لب ى المحت  ، Applebaum(تتغذى يرقات الحشرة عل

  ). Messina،1991  و1964
 جيًال 11دة إصابتها للبذور إذ تصل إلى تتميز الحشرة بتعدد أجيالها في السنة وش   

  ).Khaddon ، 1971 وAl-Rawy وVidal ، 2001 وLale(بالسنة 
   االنتشار واألهمية االقتصادية3-1-2

ى                 شارها عل صاديا النت ة اقت تعد حشرة خنفساء اللوبيا الجنوبية من أفات المخازن المهم
المي    ،  وآخرون  Singh وEl – Sawaf ، 1956  وFisher ، 1938وLarson (نطاق ع

دي   ، ) 1990 د الزبي ا وج وب      ) 1975(آم ط والجن ات الوس ي محافظ شرة ف شرة منت أن الح
  .جميعها

د  ارب   ) Umeozor) 2005وج ا يق ستهلك م دة ت شرة الواح ن وزن 0.026إن الح  م
ا         ، بذرة اللوبيا     ، Howse وTalukder(إذ تعد الحشرة آفة رئيسة ومهمة اقتصاديا على اللوبي



 Raja و  Gebremedhin ، 2000 و  Mulatu ؛ Okoye ، 1996 و   Okonkwa ؛ 1993
  ).2000، وآخرون 
  

   Actelic 50 EC   مبيد االآتلك 2-2
   االسم والترآيب الكيميائي1-2-2

  .في اللتر الواحد) Pyrimiphos methyl(غم بريميفوس ميثيل 500 : المادة الفعالة
  .لتر/  مل 1.5 – 1: الترآيز الموصى به

  :سم الكيميائياال
2-diethylamino -6- methyl -4- dimethylphosphate pyrimidine  

  ).1997،  والزميتي 1992،  ورأفت 1979، العادل وعبد (
  :الترآيب الكيميائي

  
 

  فه واستعماالته تعري2-2-2
غ الجرعة المتوسطة للموت عن                    هو مبيد فسفوري يتميز بانخفاض سميته للبائن إذ تبل

ران   م للفئ ق الف م 2050طري وان /  ملغ ن وزن الحي م م ق   . آغ ن طري سة وع أثير بالمالم ه ت ل
ل       تعماله في الحق د اس ازي عن أثير جه ه ت ر ول ذلك   ، التبخي ة وآ ستعمل ضد الحشرات الحقلي ي

راء  حشرات ال  Tribolium castanumمخازن واثبت نجاحه ضد حشرة خنفساء الدقيق الحم
  ). 1993 ، عبد السالم (عند اآتسابها صفة المقاومة جراء استعمال المالثيون 

ات         ) Anon)1993 ويعتبره  ة خاصة ضد أف ة العالي ة االبادي دات ذات القابلي من المبي
ة   ات المخزون دات الف  ، المنتج ن المبي د م ن      إذ يع ة م ول المخزون وب البق ة حب ي وقاي ة ف عال

ون   ) 1983( اإلصابة بالحشرات فقد اثبت محيميد وآخرون       ك والمالثي بان استعمال مبيد االآتل
ة   ا الجنوبي ساء اللوبي ن اإلصابة بخنف اش م ذور ألم ة ب ي حماي ة ف ه أهمي  C. maculatus ل

د     .  جزء بالمليون  10 و 5باعتماد الجرعتين    ائج جي ذور الحنطة من      آما أعطى نت ة ب ة في حماي
  ).1983، محيميد وآخرون (اإلصابة بحشرات المخازن ولم يؤثر على نسبة إنبات البذور 

ابري    د والج ده محم ا ع وق     ) 1988(آم ي تف ضوية الت سفورية الع ات الف ن المرآب م
ة         ا الجنوبي ساء اللوبي د خنف تعماله ض صنعة باس دات الم را البايروثروي ميتها آثي  .Cس

maculatus.  
افس سورينام                   ة لخن ل عالي سبة قت آما يمكن خلط المبيد مع الزيوت المنشطة إذ أعطى ن

  ).1988، داود والمفتي (خاصة عند خلطه مع زيت السمسم 
ل          ) Echezona) 2006واستعمل   مبيد االآتلك تعفيرا على بذور اللوبيا وسبب نسبة قت

  .في اليوم الثامن من التجربة% 100وصلت إلى  C. maculatusلخنفساء اللوبيا الجنوبية 
ابرا      ) Al - Iraqi) 1981 وAl - Saffarواستعمله  ات الخ وب من اإلصابة بيرق لحماية الحب

Trogoderma granarium    شابهة ين المت ساء الطح ات خنف  Tribolium وبالغ
confuseum           ة ال المكافح ي مج ون ف ن المالثي اءة م ر آف ان أآث د آ ى إن المبي ال إل  وتوص

  .ئية لهذه الحشرات في المخازنالكيميا



ك وزيت    ) Mustapha) 2000 و Laleوأشار   د االآتل إلى إن معاملة بذور اللوبيا بمبي
ة   ة   C. maculatusبذور النيم آان له نفس التأثير على حشرة خنفساء اللوبيا الجنوبي  من ناحي
  .عدد البيض الموضوع وعدد البالغات الخارجة من البذور المعاملة 

  
  Cyperus rotundusبات السعد   ن3-2

   انتشار النبات1-3-2
ا    ، Breyer - Brandwijk  وWatt(ينتشر النبات في الهند والسيالن وجنوب أفريقي

دي وآخرون      ، ) 1962 ة           ) 1997(وأوضح الزبي ة والدافئ و في األراضي الرطب ات ينم أن النب
  .ألغلب المناطق العراقية

   وصف النبات2-3-2
ر يع سعدية دغل عشبي معم ة ال سية مضلعة ، ) Cyperaceae(ود للعائل ساق الرئي ال

األوراق بسيطة شريطية الشكل والبذور صغيرة  ، قائمة والمقطع العرضي للساق مثلث الشكل     
ون   ة الل م رمادي رون  (الحج وري وآخ درنات  ). 1985، الجب ات بال اثر النب ات(يتك ) الريزوم

د النضج        والتي تكون بيضاء عصارية عندما تكون فتية و         ، Chakravarty(تصبح سوداء عن
ة      ) 1976 ة عطري شئ وذات رائح م بعض ال رة الطع ت وم ة بالزي درنات غني ذه ال ون ه وتك

)Wattو Breyer –Brandwijk ، 1962 . (  
إذ تحتوي على ، ) 1997، الزبيدي وآخرون (وتعد الدرنات هي الجزء المستعمل طبيًا 

، ) 1988، مجيد ومحمود    (Terpenoidesو Eugenol و Patchoulenoneزيوت طيارة و  
الفينوالت           ) 1988( وآخرون   Tylerوذآر   ة آ إن نبات السعد يحوي العديد من المرآبات الفعال

  .حامض االسكوربك وحامض اللينولك، الزيوت األساسية ، الفالفينويدات ، المتعددة 
وب 4-2 شرات الحب ة ح ي مقاوم اتي ف ل النب دات ذات األص تعمال المبي  اس

  المخزونة
ل                         ؤدي لقت د ت ات فق ة مستخرجة من النب واد طبيعي ا م ة آونه ة مهم دات النباتي تعد المبي

زاوج                     ع الت يط التطور اليرقي أو من يط وضع البيض وتثب  Oliveira(الحشرات وطردها وتثب
رون  ات    ، ) 1999، وآخ ة اآلف ي مقاوم دم ف ذ الق ات من تعملت النبات د  ، إذ اس شف مبي د اآت فق
وتين ا غ   النيك ات التب ن أوراق نب ستخرج م ام  Nicotina tabacumلم ي ع د 1748 ف  ومبي

داوودي        ات ال ار نب ايرثرم المستخرج من أزه  Chrysanthemum cinerariaefoliumالب
درس     1800في عام  ات ال  في  Derris elliptica ومبيد الروتينون والمستخرج من جذور نب

يم   ) Azadirachtin(آما تم استخالص مادة  ، 1930عام  ات الن  Azadirachtaمن بذور نب
indica) Schmutterer ، 1995.(  

ذيبات              تستعمل المواد النباتية أما بشكل مساحيق آو مستخلصات مائية آو مستخلصات م
ضوية  تعمل ، ع د اس ات   ) Kayode) 2006فق ارد لنب ار والب اء الح صي الم مستخل

Giliricidia sepium ضد خنفساء اللوبيا الجنوبية C. maculatus   اء  وآان لمستخلص الم
  .الحار التأثير األآبر ضد الحشرة من مستخلص الماء البارد

تعمال  ات ) وزن/ وزن % (0.5وأدى اس ام لنب يتون الخ ستخلص األس ن م  Strigaم
harmontheca (Del) Benth ضد حشرة C. maculatus   أدى إلى انخفاض عدد البيض 

ى    ا إل ذور اللوبي ى ب صف   وتق% 48الموضوع عل ى الن ات إل ور البالغ ل ظه سبة  ، لي ا بالن أم
سبة   ذآور وبن ات الم ي للنب ر البترول ستخلص االيث يط ) وزن/ وزن % (0.4لم ى تثب د أدى إل ق



سبة  يض بن ى % 51الب ات إل ى % 71واليرق ات إل زوغ البالغ سبة ب ل ن % 9وقل
)Kiendrebeogo 2006،  وآخرون(  

 Azadirachta indicaر النيمزيت بذو) Lale) 2004 و Mianaواستعمل آل من 
A. Juss    ة ا الجنوبي ساء اللوبي ذور       C. maculatus ضد خنف ى ب ل وضع البيض عل ى تقلي  إل

  .غم بذور20  /  مل 16اللوبيا وعند النسبة 
سعد ضد دودة ورق                ات ال آما استعملت المستخلصات المائية والكحولية  لريزومات نب

ة في نسبة الموت التراآمي في العمر اليرقي       وأعطت زيادSpodoptera littoralisالقطن 
  ).2003،  وآخرون El – Sheakh(الثاني والرابع 

ا  وت   ) Talukhder) 2006 وRahman أم سحوق وزي ستخلص وم تعملوا م د اس فق
 ضد خنفساء اللوبيا الجنوبية Eucalyptus globules Labillعدة نباتات ومنها اليوآالبتوس 

C. maculatusإلى تقليل وضع البيض% 3آيز  وقد أدى التر.  
ة تطور بيض            ) 2004( وآخرون   Boekeوأدى استعمال    ى عرقل يم إل لزيت أوراق الن
ة     C. maculatusخنفساء اللوبيا الجنوبية  ا المخزون ذور اللوبي ى ب ا أعطى   ، الموضوع عل آم

و     ال الحل شور البرتق ذور   Obseck  Citrus sinensis (Linn)استعمال مسحوق ق ة لب  حماي
ة   ا ا الجنوبي ساء اللوبي د خنف ا ض هر  C. maculatusللوبي ة اش ن ثالث ر م  ، Allotey( ألآث

2004.(  
تعمل  ا اس ات   ) Bisseleue) 2004آم ذور نب ام لب ي الخ ر البترول ستخلص االيث م

Griffonia simplicifolia (Baill)   ات  Zanthoxylum xanthoxyloides   وجذور نب
Lam نوبية  ضد حشرة خنفساء اللوبيا الجC. maculatus.  

 ضد C. cinerariifoliumمستخلصات نبات الداوودي ) 2003(واستعمل االعرجي 
صدئية    ين ال ساء الطح شرة خنف ر    ، T. castaneumح د االمي تعملمت عب ا اس ) 1981(آم

   .T. confuseum ضد خنفساء الطحين المتشابهة D. innoxiaمستخلصات نبات الداتورة 
داتورة   )2004(ودرست السعدي  والعوسج   Datura metel تأثير مساحيق آل من ال
Lycium barbarum  سوالنم ة      Solanum nigrum وال ا الجنوبي ساء اللوبي ى خنف  .Cعل

maculatus      وزن     % 75.23و% 82.7و% 94.4 وقد بلغت نسبة الهالك على التتالي وعند ال
ة     وأعطى زيت النيم نسبة لقتل    ، غم بذور لوبيا    100 غم مسحوق لكل     4  لخنفساء اللوبيا الجنوبي

C. maculatus  ى ومين        % 100 وصلت إل ه وخالل ي ذور العدس ب ة ب د معامل  Paneru(عن
  ).Shivaktoti ، 2001و

تالوي   د الف روع     ) 2005(وج ات الخ ي ألوراق نب ول االثيل ستخلص الكح إن م
Ricinum communisبرا  قد أعطى نسبة هالك عالية لبالغات ويرقات عذارى خنفساء الخا 

Trogoderma granarium    ز د الترآي م  20عن ا استعمل   ، مل  /  ملغ  وآخرون   Azmiآم
رز     ) 1998( سبة   Sitophilus oryzaeمستخلصات نبات النيم ضد حشرة سوسة ال  وسبب ن

سبحبح     ، % 34قتل  ات ال ار نب ائي لثم  Meliaوأعطت معاملة بذور الحمص بالمستخلص الم
azadarach L. زين د النرآي ن  % 5و% 2.5 وعن هر م تة اش دة س ذور الحمص لم ة ب حماي

  ).1999، عبد الجبار (C. maculatusاإلصابة بخنفساء اللوبيا الجنوبية 
تعمل  البتوس ) Girgies) 1994 وAl – Sharookاس يقان اليوآ ستخلص قلف س م

  . واظهر نتائج جيدةAnophilis culexلمكافحة الطور اليرقي في البعوض 
د  رون Keitaوج ات    ) 2001( وآخ ريض بالغ د تع ه عن ار  C. maculatusان لبخ

اتي    ارة لنب د الجرعة   O. gratisissimum و Ocimum basilicumالزيوت الطي  25  وعن
  .على التتالي% 70و% 80أنبوب قد أعطى نسبة قتل / مايكرومل 



ام   سبحبح    ) 1995( وآخرون  El – Lakwahوق   M. azedarahبإضافة مسحوق ال
ساء     ى غذاء خنف ستنائية  إل دقيق الك ا سبب في انخفاض في     Tribolium castaneumال مم

ل                      ذور الفلف ر لب ة وأعطى مستخلص االيث ى من التربي إعداد الحشرة خالل الخمسة أشهر األول
سبة موت .P. nigrum Lاألسود  ز % 100 ن د الترآي خلف (ضد نفس الحشرة % 10عن
ة    % 4الترآيز ويستعمل مسحوق الفلفل األسود وب  ،  2002)،وعيالن  وب للوقاي بإضافته للحب

  ).1992،  وآخرون El – Lakwah(من اإلصابة بحشرات المواد المخزونة 
ة إضافة           ) 1991(واستعمل داود    زيت فول الصويا وزيت نوى التمر والزيوت المعدني

د ضد   شيطي للمبي أثير التن ة الت دلتامثرين لدراس د ال ع مبي ال م ى مرآب الثنايت والفينوبارتب إل
  .C. maculatusبالغات خنفساء اللوبيا الجنوبية 

ي  ) 1994( وآخرون El – Lakwahودرس  تأثير مسحوق ومستخلص االيثر البترول
سبحبح    ار ال ز   Melia azedarachواالسيتوني لثم للمسحوق انخفاض   % 8 إذ أعطى الترآي

  )% .67 – 49(في تعداد أفراد الجيل األول وصل إلى 
سبحبح ضد        آما استعملت مساحيق ال   البتوس وال اع واليوآ ل األسود والنعن ل والفلف قرنف
 وأعطى مسحوق الفلفل األسود أعلى نسبة قتل C. maculatusحشرة خنفساء اللوبيا الجنوبية 

  ).2001، السعدي ) (وزن/ وزن % (4عند الترآيز % 100إذ وصلت إلى 
ز  د العزي ة عب ت دراس ارة للق) 2001(وبّين وت الطي رة الزي افور إن أبخ ل والك رنف

ة       ا الجنوبي ساء اللوبي ر من زيت    C. maculatusأظهرت تأثير على خفض خصوبة خنف  أآث
ل عدد البيض الموضوع                    ، الخس     وآان لها تأثير طارد على وضع البيض وإذ سببت في تقلي

ة                  ونسبة خروج البالغات مما أدى إلى إطالة مدة الحماية لبذور اللوبيا المخزونة ألآثر من أربع
  .شهر عند التخزينأ

رون    ت داود وآخ البتوس  ) 1991(واثب ات اليوآ ار لنب ت الطي  .Eأن الزي
camaldulensis   ة ا الجنوبي ساء اللوبي شرة خنف ى ح ارد عل أثير ط ه ت  ، C. maculatus ل

د  رون Rejesusووج داوودي    ) 1989( وآخ ات ال ن نب ستخلص م ري الم ت العط إن الزي
Chrysanthemum indicum  مل قد سبب قتل لبالغات خنفساء  /  ملغم 100وبالترآيزC. 

chinensis ى د )% 43 – 90( وصلت إل ذور   48بع ة الب د معامل ة وعن ن المعامل اعة م  س
  . للحشرة المذآورة100%بالزيت قد سبب قتل 

  
  
  
  
  
  
  
   المواد وطرائق العمل-3

   تربية الحشرة1-3
واق الم  ن األس صابة بالحشرة م ا م ذور لوبي ن ب ات م ن جمعت عين د م م التأآ ة وت حلي

ات                    وم للبن ة العل د هالل في آلي ل      –تشخيص الحشرة من قبل الدآتور سعدي محم ة باب ،  جامع
اث  5+ ذآور  5 ( أزواج من الحشرة   5ولغرض تهيئة مستعمرة دائمية للحشرة تم إضافة  )  إن

 سم   16من البذور النظيفة والخالية من اإلصابة في قناني زجاجية بطول            ) غم250(على آمية   



اط مطاطي ووضعت في                    8و قطر     سم وغطيت القناني بغطاء من قماش الململ وربطت برب
سبية  ° م2 ± 28 الحاضنة على درجة حرارة  وآانت المزرعة تجدد    ،  % 5± 60 ورطوبة ن

  .باستمرار
  
ساء     3-2 شرة خنف ابة بح راء اإلص ا ج ذور اللوبي وزن ب د ب سبة الفق دير ن  تق

  اللوبيا الجنوبية
 60 د من بذور اللوبيا النظيفة والخالية من اإلصابة وعوملت بدرجة حرارة  تم اخذ عد

ع   ° م اعتين وبواق دة س ة      500لم اني زجاجي ي قن عت ف ررات ووض سة مك ة ولخم ة للعين  حب
اث 5+ ذآور  5 ( أزواج من الحشرة   5وأضيف لها  ي ترآت      )  إن ة والت ة المقارن تثناء عين باس

ا     شرة عليه افة أي ح ن دون إض ت ، م اطي      غطي اط مط ت برب ل وربط اش ملم اني بقم القن
دة                         ذور أسبوعيا ولم نقص في وزن الب م حساب ال سها وت ة نف  42وحفظت تحت ظروف التربي

  :يوم وحسب المعادلة اآلتية
  

  
  100× ــــــــــــــــ = النسبة المئوية للفقد بوزن البذور

  
  
  
  

 )Keita 2001،  وآخرون(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الوزن النهائي–الوزن االبتدائي 

  بتدائياالالوزن 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   لحشرة خنفساء اللوبيا الجنوبيةStock cultureالمزرعة األصلية ) 1(صورة 
  
  
  
  

   استعمال مبيد اآتلك3-3
   مصدر المبيد1-3-3

د     ى المبي صول عل م الح نجنتا   Actelic 50 ECت رآة س ن ش ة ) syngenta( م الزراعي
  .فرع العراق / السويسرية 

ب2-3-3 ض الجوان ي بع د ف أثير المبي ا  ت ساء اللوبي شرة خنف ة لح  الحياتي
  الجنوبية



ا    ذور اللوبي ن ب ات م ى عين امالت عل ت المع ع (أجري رر 10بواق ل مك م لك د )  غ بمبي
ك         )% 2 ، 1.5 ، 1 ، 0.5 ، 0.25(االآتلك وبالتراآيز    ة الواحدة وذل ولثالثة مكررات للمعامل

ى ورق ترشيح ل ذور عل واني ووضعت الب دة ث د لع ذور بالمبي ة ، تجف بتغطيس الب ا معامل أم
م      ، المقارنة فقد عوملت بذورها بالماء المقطر فقط         ار وت ى أنابيب اختب ثم نقلت جميع البذور إل

اث 5 +  ذآور  5( أزواج من الحشرة   5إدخال   ك األنابيب بقماش       ) إن وب وغطيت تل لكل أنب
سها                     ة نف وسمح  ، الململ وربطت برباط مطاطي ووضعت في الحاضنة تحت ظروف التربي

  .ناث بوضع البيض حتى نهاية عمرها لإل

ا    )  Szentest  ، 1972(تم حساب الخصوبة  ذور آم وعدد الحشرات الخارجة من الب
       ).بعد خروج جميع الحشرات(  يومًا 42تم حساب نسبة الفقد بالوزن بعد مرور 

   

  100× ـــــــــــــ  = النسبة المئوية للخصوبة 

  

ي أف صان ف م حساب النق ا ت ة آم ا الجنوبي ساء اللوبي ات خنف ل األول لبالغ راد الجي
 وحسب المعادلة            

  

  100× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= النسبة المئوية لنقصان أفراد الجيل األول 

  

  

  

  

  

  

   تأثير المبيد على نسبة إنبات بذور اللوبيا3-3-3

دون إضافة               تم اختيار    ة ب ر المعامل عدة بذرات عشوائيا من البذور المعاملة بالمبيد وغي
ا ورق ترشيح                      ة موضوع فيه ة ونظيف ري معقم أي حشرة عليها وهيئت لهذا الغرض أطباق بت

ع              ات وبواق ا باإلنب ذور وسمح له ا الب اء المقطر ووضعت فوقه ذور لكل طبق    10مشبع بالم  ب
  ).Brasil ، 1992(ئوية لإلنبات بعد مرور أسبوع طبقا لـقدرت النسبة الم، ولثالث مكررات 

 عدد الحشرات الخارجة

 عدد البيض الموضوع

 عدد البالغات في المقارنة

  عدد البالغات في المعاملة–عدد البالغات في المقارنة 



   النباتات المستعملة وجمع العينات4-3
سبحبح     ات ال ع أوراق نب م جم البتوس Melia azedarachت  Eucalyptus واليوآ

camaldulensis سعد ا ريزومات ال ل Cyperus rotundus خالل شهر آذار أم ذور الفلف  وب
ود  م Piper nigrumاألس د ت ة     فق واق المحلي ن األس راؤها م ة   ،  ش زاء النباتي سلت األج غ

ائي بدرجة حرارة                الفرن الكهرب م طحنت ووضعت      °  م 45المذآورة آل على حدة وجففت ب ث
  .في أآياس نايلون آتب عليها مكان وتاريخ الجمع ووضعت في الثالجة لحين االستعمال

  تحضير مستخلصات ريزومات نبات السعد5-3 

  ستخلصات المائيةتحضير الم1-5-3 

ة             اد طريق م اعتم سعد ت ، المنصور  (لتحضير مستخلص الماء البارد لريزومات نبات ال
ن ) 1995 ورة ع ذ ، ) Harborne ، 1984(والمح ات  50اخ ات نب سحوق ريزوم ن م م م  غ

ا        1000السعد ووضعت في دورق سعته       ط             500 مل وأضيف له م جرى خل اء مقطر ث  مل م
ات بوساطة الرجاج ال    سي  المحتوي رك      magnetic stirrer مغناطي دها ت ع ساعة بع دة رب  لم

دة  زيج لم ذ  24الم تم اخ م ورق ترشيح لي ول ث ين من قماش ألت اطة طبقت م رشح بوس اعة ث  س
سرعة              دة    /  دورة   3000الراشح وإهمال الراسب ووضع في جهاز الطرد المرآزي ب ة لم دقيق

اؤه          دقائق للحصول على محلول رائق ثم ترك المحلول على م          10 ر ليتبخر م نضدة في المختب
  .حفظت المادة الجافة في المجمدة لحين االستعمال ، والحصول على المادة الجافة 

ذ  م اخ ي  1ت ب ف ة وأذي ادة الجاف ن الم م م ز  40غ ذلك أصبح الترآي اء مقطر وب ل م  م
ة      ) حجم   / وزن  )% (0.5 ، 1 ، 1.5  ، 2(ومنه حضرت التراآيز    % 2.5 ة المقارن ا معامل أم
  .  احتوت على الماء فقط فقد

اء                    تبدال الم سها باس سابقة نف اع الخطوات ال د حضر بإتب ي فق اء المغل أما مستخلص الم
  .المقطر البارد بماء مقطر مغلي

  

  

  

شرة     1-1-5-3 ة لح ب الحياتي ي بعض الجوان ة ف صات المائي أثير المستخل  ت
  خنفساء اللوبيا الجنوبية

ذور ال     ن ب ات م ى عين امالت عل ت المع ا أجري ع (لوبي رر  10بواق ل مك م لك )  غ
التراآيز  ائي وب ستخلص الم ة )% 2.5 ، 2 ، 1.5 ، 1 ، 0.5(بالم ررات للمعامل ة مك ولثالث

يح   ى ورق ترش ذور عل واني ووضعت الب دة ث ستخلص لع ذور بالم ك بتغطيس الب دة وذل الواح
ى    ثم نقلت ج  ، أما معاملة المقارنة فقد عوملت بذورها بالماء المقطر فقط          ، لتجف   ميع البذور إل

ك    ) إناث5 +  ذآور 5( أزواج من الحشرة 5أنابيب اختبار و تم إدخال  وب وغطيت تل لكل أنب



ة                    األنابيب بقماش الململ وربطت برباط مطاطي ووضعت في الحاضنة تحت ظروف التربي
تم حساب الخصوبة وعدد الحشرات  ، وسمح لإلناث بوضع البيض حتى نهاية عمرها       ، نفسها  

  .من البذور والنسبة المئوية لنقصان أفراد الجيل األول ونسبة الفقد بالوزنالخارجة 

  تأثير المستخلصات المائية على نسبة إنبات بذور اللوبيا3-5-1-2

ائيين              تم اختيار عدة بذور عشوائيا من البذور المعاملة وغير المعاملة بالمستخلصين الم
ا      ى        وه، البارد والمغلي بدون إضافة أي حشرة عليه ة عل ري حاوي اق بت ذا الغرض أطب يئت له

ورق ترشيح مشبع بالماء المقطر ووضعت عليها البذور وسمح لها باإلنبات وتم حساب النسبة              
  .المئوية لإلنبات

  

   تحضير مستخلصات المذيبات العضوية2-5-3
ة   دت طريق رين Laddاعتم ة    ) 1978( وآخ ة القطبي ذيبات مختلف ة م رت ثالث إذ اختي

ل  ethyl alcoholالثيلي وهي الكحول ا ذيب   ethyl acetate آمذيب قطبي وخالت االثي  آم
  . باعتباره مذيب ال قطبي n-hexaneمتوسط القطبية والهكسان 

ذ    م اخ تخالص        20 ت از االس ي جه عت ف سعد ووض ات ال سحوق ريزوم ن م م م  غ
(Soxholet apparatus)  ل  مل من آ   200 باستعمال أوعية من ورق الترشيح وأضيف لها

ة             24مذيب على حدة ولمدة       ساعة لكل مذيب ولعدة مرات للحصول على وفرة من المادة الفعال
دوار وتحت درجة حرارة ال                         ،  از المبخر ال ا في جه ة بتبخيره ز العين ك ترآي ثم جرى بعد ذل

  .ثم وضعت المادة الجافة المستحصل عليها في المجمدة لحين االستعمال°  م45تتجاوز 

ا           غم من الم   1 اخذ   الكحول وأضيف له ادة الجافة المستحصل عليها من االستخالص ب
ى         2 اء مقطر        40 مل آحول اثيلي وأآمل الحجم إل ز       ،  مل م ذا أصبح الترآي ه   % 2.5وب ومن

  ) .حجم/ وزن )% (0.5 ، 1 ، 1.5 ، 2(حضرت الترآيز 

ى       2أما معاملة المقارنة فحضرت باستعمال    ي مكمال الحجم إل  مل  40 مل آحول اثيل
ا      1 واخذ ، ماء مقطر  ل وأضيف له صة بخالت االثي ي    1غم مادة جافة مستخل  مل آحول اثيل

ى            1و ل وأآمل الحجم إل ز              40 مل خالت االثي ى الترآي اء مقطر للحصول عل ، % 2.5 مل م
ا            ذآورة أنف ز الم ة فحضرت باستعمال         ، والذي منه حضرت بقية التراآي ة المقارن ا معامل  1أم

ا   مل خالت االثيل مضافا       ى                1له ي وأآمل الحجم إل اء مقطر       40 مل آحول اثيل ا  ،  مل م أم
ة      صة بالهكسان في       1ترآيز مستخلص الهكسان فحضرت بإذاب ة مستخل ادة جاف مل  1  غم م

سان و ز  1هك ى الترآي ي للحصول عل ول اثيل ل آح ابقة  % 2.5 م ز س ه حضرت التراآي ومن
ه     مل هكسان مضاف   1أما معاملة المقارنة فحضرت من      ، الذآر   ال         1ا ل ي وإآم  مل آحول اثيل

  . مل ماء مقطر 40الحجم إلى 

  



ة            1-2-5-3 ذيبات العضوية في بعض الجوانب الحياتي  تأثير مستخلصات الم
  لحشرة خنفساء اللوبيا الجنوبية

ا                   ذور اللوبي ذيبات العضوية وعوملت ب تم تحضير تراآيز مختلفة من مستخلصات الم
  1-1-5-3 إليها في الفقرة بتلك التراآيز وبنفس الطريقة المشار

   تأثير مستخلصات المذيبات العضوية على نسبة إنبات بذور اللوبيا3-5-2-2

ة            نفس الطريق ة بالمستخلصات العضوية وب ا المعامل ذور اللوبي ات ب سبة إنب تم حساب ن
  . وللتراآيز نفسها وعدد المكررات وتحت الظروف نفسها2-1-5-3المشار إليها في فقرة 

  ل المساحيق النباتية استعما6-3
اس آتب                  طحنت عينات الريزومات واألوراق والبذور آل على حدة ووضعت في أآي

  .اسم المادة وتاريخ ومكان الجمع لحين االستعمال ، عليها 

ساء             3-6-1 ة لحشرة خنف  تأثير المساحيق النباتية في بعض الجوانب الحياتي
  اللوبيا الجنوبية

ا تحت درجة حرارة              تم استعمال بذور لوبيا نظيفة       ة من اإلصابة بتعقيمه °  م60خالي
ع        ايلون وبواق اس من الن م وزعت في أآي / غم  100 لمدة ساعتين باستعمال الفرن الكهربائي ث

ذور              آيس عوملت البذور بمساحيق آل من ريزومات السعد وأوراق اليوآالبتوس والسبحبح وب
ة             ادة نباتي ة أوزان لكل م ة مكررات   ) وزن/ وزن  )% (4 ، 2 ، 1(الفلفل األسود وبثالث ولثالث

) مكرر /  غم    10(رجت األآياس جيدا ثم أخذت عينات من البذور المعاملة          ، للمعاملة الواحدة   
ثم أضيف ، أما معاملة المقارنة فتضمنت بذور لوبيا نظيفة فقط        ، ووضعت في أنابيب زجاجية     

وب  ل أنب شرة 5لك ن الح ور 5( أزواج م اث5+  ذآ ت األ)  إن ل وغطي اش الملم ب بقم نابي
  . وربطت برباط مطاطي وحفظت تحت ظروف التربية نفسها

ل              راد الجي ترآت الحشرات لتضع بيضها حتى نهاية عمرها وتم حساب النقصان في أف
رة ي الفق ا ف وزن   األول وآم دان ب سبة الفق ة وخصوبة الحشرات ون دد الحشرات الخارج وع

  .البذور

  

   على نسبة إنبات بذور اللوبيا تأثير المساحيق النباتية3-6-2 

سها                       ة نف ة بالمساحيق واتبعت الطريق ر المعامل ة وغي ذور المعامل ات من الب أخذت عين
  . ولنفس عدد المكررات3-3-3المشار إليها في الفقرة 



ة   3- ساحيق النباتي صات والم اذب للمستخل ارد والج أثير الط ة الت  دراس
ساء ال          ات خنف ة باستعمال      المستعملة في الدراسة في بالغ ا الجنوبي لوبي

  Chemotrophometerجهاز االنتحاء الكيميائي 

وهو عبارة عن  ) Folsom)1931 تم استعمال جهاز االنتحاء الكيميائي والمحور عن 
سم وله غطاء متحرك وتوجد فتحتان متقابلتان يمر  20  سم وارتفاع 48صندوق خشبي بطول 

وب زجاجي بطول     ا أنب وب توجد فتحة إلدخال       سم  3 سم وقطر    100 منهم وفي وسط األنب
نتمترات    ى س سم إل وب مق شرات واألنب ن    ، الح ن القط ع م وب بقط ا األنب سد طرف عبان ( ي ش

  ) .1993، والمالح 

ى حدة                         وب بالمستخلصات آل عل ى من األنب ة اليمن تمت معاملة قطع القطن في الجه
  .وملت بالماء المقطر فقطأما قطعة القطن في الجهة اليسرى فع، % 2.5وباستعمال الترآيز 

م وضع              غم من آل مسحوق في           2 أما بالنسبة للمساحيق المستعملة في الدراسة فقد ت
ة قطن                 سرى قطع ة الي قطعة من قماش الململ في الجهة اليمنى من األنبوب ووضعت في الجه

ة   ر معامل ة غي ار    5وضعت ، نظيف م االنتظ وب وت ط األنب ي وس ة ف شرات بالغ ة 20 ح  دقيق
الث   ليحسب رر ث ة تك ت التجرب ادة وآان رودة عن الم ة والمط شرات المنجذب دد الح دها ع  بع

ة               ر االعتيادي ة وتحت ظروف المختب سبية    °  م 30درجة حرارة     (مرات لكل معامل ة ن ورطوب
70.(%  

وب                    إخراج القطن المعامل وتنظيف األنب ة وأخرى ب ين معامل . وآان األنبوب ينظف ب
ة  بعد ذلك حسبت النتائج وفق المعد  1993، وشعبان والمالح   Busvine ، 1971 (الت اآلتي

.(  

  
   سم عن المرآز25                        عدد الحشرات المتجهة باتجاه المادة المختبرة و قطعت 

  100×ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= نسبة الجذب 
                                          المجموع الكلي للحشرات

                      

   سم عن المرآز25                    عدد الحشرات المتجهة عكس المادة المختبرة و قطعت 
  100×ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= نسبة الطرد  

                                          المجموع الكلي للحشرات
  

   نسبة الطرد-نسبة الجذب = نسبة الموازنة 
  
  
 



  

   التحليل اإلحصائي8-3
ا للتصميم العشوائي الكامل             دة الع    ) .C.R.D(صممت التجارب وفق امل  بتجارب وحي

  .وأخرى عاملية

زاوي   ل ال سب التحوي ا ح د تحويله ات بع ة للبيان سب المئوي ت الن  Arcsine حلل
transformation ،    وي رق معن ل ف تعمال اق ائج باس ت النت م قورن  L.S.D (Least(ث

Significant Differences Test)  2000، الراوي وخلف اهللا. (  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 المحور عن  Chemotropometer جهاز االنتحاء الكيميائي) 1(شكل 

FOLSOM (1931)  

  

  

  

  
 
  
  
  
  

 قطنة معاملة



  
  

   النتائج و المناقشة-4
ساء   1-4 شرة خنف راء اإلصابة بح ا ج ذور اللوبي وزن ب د ب سبة الفق دير ن   تق

  C. maculatusاللوبيا الجنوبية 
دول   دل وزن ) 1(يوضح ج شرة     500مع ن ح سة أزواج م دوتها بخم م ع ا ت ذرة لوبي  ب

ا ال  ة  خنفساء اللوبي ذور          C. maculatusجنوبي ك الب وزن تل د ب ة للفق سبة المئوي ى الن  إضافة إل
ذور المصابة               ،  يومًا   42خالل   فمن خالله يتضح أن هناك تناسبا طرديًا بين معدالت أوزان الب

فقد ، والوزن المفقود والنسبة المئوية للفقد بالوزن من جهة ومدة الخزن لتلك البذور من أخرى               
ذور                 بلغت معدالت أوز   ك الب وزن تل د ب ة للفق سبة المئوي ان البذور المصابة والوزن المفقود والن

  . يوم من بدء العدوى42على التتالي وذلك بعد %) 15.55 غم و111.19(
دي           زاوي ومه ر الع ث ذآ ذرة حي ل الب شرات داخ ك الح ات تل ذي يرق ك لتغ ود ذل ويع

فيما ، من وزن البذرة    % 5لك حوالي   أن اليرقة الواحدة لخنفساء اللوبيا الجنوبية تسته      ) 1983(
من % 50أن اللوبيا المصابة بالحشرة المذآورة يمكنها خسارة أآثر من  ) Belko) 1994ذآر  

  .وزنها بعد تسعة اشهر من الخزن
  
 بذرة مصابة والنسبة المئوية للفقد بوزن بذور اللوبيا جراء 500معدل وزن ) 1(جدول 

  C.  maculatus وبية اإلصابة بحشرة خنفساء اللوبيا الجن

  مدة الخزن
  )يوم(

 بذرة 500معدل وزن 
  )غم(مصابة 

  الفقد بالوزن
(%)  

1 131.67 0.00 
14 129.25 1.84 
21 127.37 3.27 
28 123.28 6.37 
35 120.20 8.71 
42 111.19 15.55 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 يوم من 42 بعد مرور C. maculatusجنوبية توضح اإلصابة بحشرة خنفساء اللوبيا ال) 2(صورة 
  بدء العدوى

  
  

   تأثير مبيد أآتلك2-4
ا 1-2-4 ساء اللوبي شرة خنف ة لح ب الحياتي ض الجوان ي بع د ف أثير المبي  ت

  C. maculatusالجنوبية 
ل عدد الحشرات الخارجة             % 0.25أن الترآيز   ) 2(نالحظ من جدول     ى تقلي د أدى إل ق

ة     ى      من البذور والنسبة المئوي سبة        % 33.33 حشرة و   1.3 للخصوبة إل الي وبلغت الن ى التت عل
ل األول     راد الجي ة لالنخفاض في أف ز  ، % 98.69المئوي ا التراآي غ )% 2 و1.5 و1(أم د بل فق

ل             معدل الحشرات الخارجة والنسبة المئوية للخصوبة والنسبة المئوية لالنخفاض في أفراد الجي
شرة و 0(األول  ت  %) 100و% 0ح ا بلغ ة فيم شرة و100.67(للمقارن %) 0و% 74.09 ح

  على التتالي 
ى                  ) 2(يتبين من الشكل     د وصلت إل د ق ة بالمبي ا المعامل ذور اللوبي أن نسبة الفقد بوزن ب

ز  )% 0.07 و0.20( د التراآي ز  % 0و)% 0.5 و0.25(عن د التراآي )% 2 ، 1.5 ، 1(عن
الوزن وصلت                 د ب سبة فق ي أعطت ن سيطرة والت ى  ومقارنة بمعاملة ال ا هو   ، % 16.33إل وآم

ز                ، ) 2(واضح في شكل     اقي التراآي ة وب ة المقارن ين معامل ة ب حيث نالحظ وجود فروق معنوي
  .ولمختلف المعايير الحياتية المدروسة

  
  
  
  
 



  C. maculatusتأثير تراآيز مختلفة من مبيد أآتلك في حشرة خنفساء اللوبيا الجنوبية )  2(جدول 
 

 
 
 

  

  المئوية للفقد بوزن بذور اللوبياتأثير مبيد أآتلك على النسبة ) 2(شكل 
  
  
  

  تراآيز المبيد
%  

 الحشرات معدل عدد
  الخارجة

  الخصوبة
(%)  

  F1االنخفاض في 
(%)  

0 100.67 74.09 0.00 
0.25 1.30 33.33 98.69 
0.50 0.30 16.66 99.67 
1.00 0.00 0.00 100.00 
1.50 0.00 0.00 100.00 
2.00  0.00 0.00  100.00  

L.S.D.0.05  0.47 26.41 4.35 
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   تأثير المبيد على نسبة إنبات بذور اللوبيا4-2-2
عند الترآيز % 100نجد أن نسبة إنبات البذور المعاملة بالمبيد قد بلغت        ) 3(من مالحظة شكل    

ز    % 86.66و  % 0 ل اإلحصائي عدم  وجود                 %2.5عند الترآي ائج التحلي حيث يتضح من نت
  . ن معاملة المقارنة و التراآيز المستعملة في الدراسةفروقات معنوية بي

دل عدد الحشرات الخارجة                         ا أن مع م الحصول عليه ة التي ت ائج الدراسة الحالي من نت
ى                      % 0وصل إلى    ل األول ووصوله إل راد الجي ة لالنخفاض في أف سبة المئوي ى الن ر عل مما اث

سفور العضوية       الر) آونه مبيد فسفوري عضوي   (ويعود تأثير المبيد    % 100 ات الف تباط مرآب
ولين   Cholinesteraseبالموقع االستراتي ألنزيم      acetylcholine مما يمنع إزالة االسيتل آ

 وشعبان  1992، آومار  (فيحدث ارتعاش سريع للحشرات يتبعه شلل الحشرة و بالتالي هالآها           
  ).1993، والمالح 

ذور             ك انخفاض          من ذلك يتضح أن المبيد قد وفر حماية آافية لب ى ذل دليل عل ا وال اللوبي
ا        % 0نسبة الفقد بوزن بذور اللوبيا المعاملة بالمبيد ووصولها إلى           د بينم ز المبي عند زيادة ترآي

 % . 16.33بلغت نسبة الفقد بالوزن في معاملة السيطرة إلى 
ك وبالجرعة        ) 1983(فقد اثبت محيميد وآخرون      د أآتل ان أفضل من       5ppmأن مبي  آ

ل عدد البيض الموضوع من           ثالثة مبيد  دامفين في تقلي ات أخرى هي المالثيون والفولثيون وال
  .  على بذور ألماشC. maculatusقبل حشرة خنفساء اللوبيا الجنوبية 

دات        ة بمبي ذور الماش المعامل وقد أشار الباحث المذآور إلى أن النسبة المئوية إلنبات ب
ى   المالثيون واالآتلك وفولثيون والدامفين لم   % 98( تتأثر وأعطت نسبة أنبات عالية وصلت إل

  .للمبيدات المذآورة على التتالي%) 96، % 97، % 97، 
  

  
  
  
  
  

  

  تأثير مبيد أآتلك على نسبة إنبات بذور اللوبيا) 3(شكل 
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سعد   3-4 ات ال ات نب ة لريزوم صات المائي أثير المستخل  .C ت

rotundus   
ي بع  1-3-4 ة ف صات المائي أثير المستخل شرة   ت ة لح ب الحياتي ض الجوان

   C. maculatusخنفساء اللوبيا الجنوبية 
ذور       ) 3(لخصت النتائج في جدول      ومنه يتضح أن معدل عدد البالغات الخارجة من الب

د     ل األول عن راد الجي ي أف اض ف ة لالنخف سبة المئوي شرات والن ة لخصوبة الح سبة المئوي والن
ز  ت % 0.5الترآي شرة و) 67 و48.33(بلغ )% 41.53 و47.47(و)% 60.8 و59.48(ح

الي            ى التت ي عل ارد والمغل ز      ، للمستخلصين المائيين الب د الترآي ا عن دل عدد    % 2.5أم غ مع فبل
ة  شرات الخارج صوبة  ) 50.33 و32.67(الح ة للخ سبة المئوي ا )% 52.08 و43.16(والن أم

ت   ل األول فكان راد الجي ي أف اض ف ة لالنخف سبة المئوي صين )% 61.23 و65.49(الن للمستخل
  .آورين بالتتالي  المذ

شكل  سعد  ) 4(ويوضح ال ات ال ة لريزوم صات المائي ز للمستخل دة تراآي أثير ع  .Cت
rotundus         اقص    ،  على النسبة المئوية للفقد بوزن بذور اللوبيا المعاملة بها شكل تن فنجد من ال

ز        د التراآي لت عن ز فوص ادة التراآي سبة بزي ذه الن ا )% 0.5(ه صين الم ارد للمستخل ئيين الب
سيطرة     )% 8.6 و 6.13% (2.5وعند الترآيز   )% 13.33 و 9.33(والمغلي   ة ال مقارنة بمعامل

  .للمستخلصين المائيين البارد والمغلي على التتالي%  19.13و% 18.07والتي بلغت 
ى مستخلص        أثير عل ارد في الت بينت نتائج التحليل اإلحصائي تفوق مستخلص الماء الب

ة لخصوبة الحشرات         ، الماء المغلي   سبة المئوي إذ بلغت معدالت عدد الحشرات الخارجة والن
ذور              د في وزن الب ة للفق % 52.26 و47.67(واالنخفاض في أفراد الجيل األول والنسبة المئوي

اء ) 13.07و% 40.67و% 59.93 و66.83(و %) 9.09و% 48.88و صي الم لمستخل
  .البارد والمغلي على التتالي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 في حشرة خنفساء  C. rotundusتأثير المستخلصات المائية لريزومات نبات السعد ) 3(جدول 
  C. maculatusاللوبيا الجنوبية 

تراآيز   ليمستخلص الماء المغ  مستخلص الماء البارد
  المستخلص

%  
معدل عدد 
الحشرات 
  الخارجة

  الخصوبة
(%)  

االنخفاض 
 F1في 

%  

معدل عدد 
الحشرات 
  الخارجة

  الخصوبة
(%)  

االنخفاض 
 F1في 

%  
0.00 93.00 72.27 0.00 95.67 74.58 0.00 
0.50 48.33 59.48 47.47 67.00  60.80 41.53 
1.00 41.33 50.81 55.75 66.67 59.97 41.60 
1.50  35.67 44.15 62.12 62.67 57.89 47.44 
2.00 35.00 43.71 62.46  58.67 54.24 52.23 

2.50  32.67 43.16 65.49 50.33 52.08 61.23 

 40.67 59.93 66.83 48.88 52.26 47.67  المعدل

L.S.D.0.05 27.23 وللتداخل 19.26 وللتراآيز 11.12  لنوع االستخالص في عدد الحشرات الخارجة.  
L.S.D. 0.0510.86 وللتداخل 7.68 وللتراآيز 4.43 االستخالص في النسبة المئوية لخصوبة الحشرات  لنوع .  

L.S.D. 0.05        ل األول راد الجي ي أف اض ف ة لالنخف سبة المئوي ي للن تخالص ف وع االس ز 7.83 لن  13.57 وللتراآي
  .19.19وللتداخل 

  
  

  على C. rotundusتأثير المستخلصات المائية لريزومات نبات السعد ) 4(شكل 
  النسبة المئوية للفقد بوزن بذور اللوبيا
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   تأثير المستخلصات المائية على نسبة إنبات بذور اللوبيا2-3-4
ى                  ) 5(يبين الشكل    ي عل ارد والمغل ائيين الب صين الم ة من المستخل ز مختلف أثير تراآي ت

ى   ، النسبة المئوية إلنبات بذور اللوبيا      ة عل ات دون   فنالحظ من الشكل تأثيرات طفيف سبة اإلنب ن
سبة          التأثير المعنوي إذ لم يؤثر نوع االستخالص أو التراآيز على نسبة اإلنبات إذ بلغت هذه الن

ز    % 80 ات               % 2.5عند الترآي سبة اإلنب سيطرة فبلغت ن ة ال ا في معامل صين أم ولكال المستخل
  .للمستخلصين المائيين البارد والمغلي بالتتالي)% 93.33 و90(

  

على نسبة أنبات  C. rotundusثير المستخلصات المائية لريزومات نبات السعد تأ) 5(شكل 
  بذور اللوبيا

  
ة               سبة المئوي أظهرت نتائج الدراسة الحالية انخفاض معدل عدد الحشرات الخارجة والن
صين           للخصوبة ومن ثم انخفاض النسبة المئوية للفقد بوزن بذور اللوبيا المعاملة ولكال المستخل

ائيين  ي(الم ارد والمغل ى ) الب ارد عل اء الب ستخلص الم وق م ل اإلحصائي تف ين من التحلي إذ تب
سعد     ات ال ات نب ي لريزوم اء المغل ستخلص الم ب    C. rotundusم ى الجوان أثيره عل ي ت ف

ة     ا الجنوبي ساء اللوبي د     C. maculatusالحيوية المدروسة في حشرة خنف سبة الفق ل ن  وفي تقلي
  .ةبوزن بذور اللوبيا المعامل

واد الموجودة في                ة الم ى طبيع ؤثر عل د ت ى أن الحرارة ق ك إل سبب في ذل ود ال د يع وق
ل سمية              واد اق ا لم اء بعض األنزيمات في               ، النبات مما أدى إلى تحويله سبب بق د يكون ال أو ق

ات               ي النب ة ف واد الفعال ر للم أثير اآب ه ت سبب عن ا ت ة مم دة طويل ارد م اء الب ستخلص الم م
)Harborne ، 1984(.  

اع        ) 2001(وفي هذا الصدد أشارت السعدي       ات النعن إلى أن المستخلصات المائية لنبات
دل عدد الحشرات الخارجة                   د خفضت مع سبحبح ق البتوس وال ل األسود واليوآ والقرنفل والفلف

ز  د الترآي صوبة وعن ة للخ سبة المئوي ى % 1والن شرة 89(إل شرة 23(و%) 65.4، ح ،  ح
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L.S.D.0.05 16.47= التداخل  
L.S.D.0.05 11.65= التراآيز  
L.S.D.0.05 6.73= نوع االستخالص  



ات  %) 59.7،  حشرة    86(و%) 64.7،  حشرة   79(و%) 57.5،  حشرة   46(و  %) 41 للنبات
  .المذآورة على التتالي

إلى أن المستخلص المائي لبذور نبات النيم قد ) 1985( وآخرون Coudrietفيما أشار 
ضاء  % 29أدى إلى هالك  ز   Bemisia tabaciمن بيض الذبابة البي د الترآي وال ، %) 2( عن

ي     ) 1995(شار اليه المنصور    تتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما ا       اء المغل من أن مستخلص الم
زال            رن الغ ات ق ارد لنب اء الب ة بمستخلص الم أثير عالي مقارن أن ذو ت  في  Ibicella luteaآ

   . B. tabaciهالك األدوار المختلفة لحشرة الذبابة البيضاء 
ه حسن     ا أشار إلي ع م ائج م اء  ) 1996(وتتفق النت أن مستخلص الم اد ب ذي أف ارد ال الب

ة  ات الدفل ي Nerium oleanderألوراق نب ي ف اء المغل أثيرا من مستخلص الم ر ت أن أآث  آ
  .M. domesticaالتأثير على األطوار اليرقية المختلفة للذبابة المنزلية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



سعد   4-4 ات ال  .C تأثير مستخلصات المذيبات العضوية لريزومات نب
rotundus 

ة      1-4-4 ب الحياتي ض الجوان ي بع ضوية ف ذيبات الع صات الم أثير مستخل  ت
  C. maculatusلحشرة خنفساء اللوبيا الجنوبية 

ة            ) 4(بمالحظة الجدول    ا المعامل نجد أن عدد الحشرات البالغة الخارجة من بذور اللوبي
افة    شرات إض ك الح ة لخصوبة تل سبة المئوي صات والن ك المستخل ة لتل التراآيز المختلف ى ب  إل

ت         ث بلغ ل األول حي راد الجي ي أف اض ف ة لالنخف سبة المئوي شرة و 60.33(الن % 56.99 ح
شرة و63.67(و%) 36.14و شرة و76(و%) 32.43و% 60.88 ح % 67.85 ح
ز   %) 21.14و د الترآي ك عن ل      % 0.5وذل الت االثي ي وخ ول االثيل صات الكح ولمستخل

الي  سان بالتت ز ، والهك د الترآي ا عن دل % 2.5أم غ مع سبة بل ة ون شرات الخارج دد الح ع
ل األول           راد الجي  55(و%) 57.37و% 50.98 حشرة و   40.33(الخصوبة واالنخفاض في أف

شرة و شرة و57.33(و%) 42.23و% 51.05ح ذيبات %) 40.29و% 54.07 ح وللم
  . المذآورة انفًا

كل   ة ش ة       ) 6(وبمالحظ ا المعامل ذور اللوبي وزن ب د ب ة للفق سبة المئوي د أن الن نج
د الدراسة                  بمستخل ز المستخلصات قي سيا مع تراآي با عك صات المذيبات العضوية تتناسب تناس

الوزن          د ب سبة الفق فيبين الشكل أن النسبة المئوية للفقد بالوزن تقل بازدياد التراآيز حيث بلغت ن
ي     ول االثيل ستخلص الكح ل   )% 8.07 ، 8.43 ، 10 ، 11.4 ، 12.07(لم الت االثي ولخ

سان  )% 11.02 ، 11.5 ، 12 ، 12.67 ، 12.73( ستخلص الهك  ، 14.83 ، 15.23(ولم
ز   )% 11.47 ، 11.63 ، 13.27 د التراآي ك عن ى )% 2.5 ، 2 ، 1.5 ، 1 ، 0.5(وذل عل

سيطرة       ة ال ت معامل ين بلغ ي ح الي ف ذيبات   )% 19.25 ، 17.8 ، 19(التت صات الم لمستخل
   .ليعلى التتا) الكحول االثيلي وخالت االثيل والهكسان(الثالثة 

ى آل من خالت                 أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي تفوق مستخلص الكحول االثيلي عل
سبة    ة للخصوبة والن سبة المئوي ة والن دد الحشرات الخارج غ متوسط ع سان إذ بل ل والهك االثي
ذور لمستخلص               وزن الب د ب ة للفق سبة المئوي المئوية لالنخفاض في تعداد أفراد الجيل األول والن

الي     ) 11.65 و 39.69%و% 56.14 حشرة و  57.17(ي قد بلغت    الكحول االثيل  ى التت ا  ، عل أم
ل  الت االثي شرة و65.5(خ شرة و71.5(و) 12.95و% 31.85و% 7.91 ح % 62.76 ح

سان ) 14.28و% 25.69و ستخلص الهك .لم



  C. maculatusبيا الجنوبية  في حشرة خنفساء اللو C. rotundusتأثير مستخلصات المذيبات العضوية لريزومات نبات السعد ) 4(جدول 

L.S.D.0.05 10.88  وللتداخل6.28 وللتراآيز 4.44=   لنوع االستخالص في عدد الحشرات الخارجة.  
L.S.D. 0.05 5.99 وللتداخل 3.46 وللتراآيز 2.92=   لنوع االستخالص في النسبة المئوية لخصوبة الحشرات.  
L.S.D.0.05 6.54 وللتداخل 3.77 وللتراآيز 3.47=   لنوع االستخالص في النسبة المئوية لالنخفاض في أفراد الجيل األول. 

 
 

  مستخلص الهكسان  مستخلص خالت االثيل  مستخلص الكحول االثيلي
تراآيز 

المستخلص 
(%)  
  

معدل عدد 
الحشرات 
  الخارجة

  الخصوبة
(%)  

االنخفاض في 
F1(%)   

معدل عدد 
الحشرات 
  الخارجة

  الخصوبة
(%)  

 F1االنخفاض في 
(%)  

معدل عدد 
الحشرات 
  الخارجة

  الخصوبة
(%)  

نخفاض في اال
F1(%)   

0.0 95.00 68.50 0.00 95.67 67.05 0.00 96.33 70.68 0.00 
0.5 60.33 56.99 36.14 63.67 60.88 32.43 76.00 67.85  21.14 
1.0 57.00 54.25 39.76 63.33 58.91 32.77 74.33 64.63 22.47 
1.5 48.67 54.11 48.92 60.00 56.73 41.80 66.33 64.36 31.11 
2.0 41.67 52.03 55.98 55.33 52.80 41.86 58.67  54.94 39.15 
2.5 40.33 50.98 57.37 55.00 51.05 42.23 57.33 54.07 40.29 

  25.69 62.76 71.50 31.85 57.91 65.50 39.69 56.14  57.17 المعدل

31
 



 
 على النسبة C. rotundus العضوية لريزومات نبات السعد تأثير مستخلصات المذيبات) 6(شكل 

  المئوية للفقد بوزن البذور

 
   تأثير مستخلصات المذيبات العضوية على نسبة إنبات بذور اللوبيا2-4-4

كل    ي ش حة ف ائج الموض ين النت ة   ) 7(تب ذور المعامل ات الب ة إلنب سبة المئوي أن الن
 90 ، 90 ، 93.33(زيادة التراآيز حيث بلغت       بمستخلصات المذيبات العضوية قد انخفضت ب     

 ، 83.33 ، 86.67(و)% 73 ، 80 ، 80 ، 83.33 ، 86.67(و)% 83.3 ، 83.33، 
ز )% 76.67 ، 80 ، 83.33 صات )% 2.5 ، 2.0 ، 1.5 ، 1.0 ، 0.5(وللتراآي ولمستخل

ة المق              د معامل ة   الكحول االثيلي وخالت االثيل والهكسان على التتالي فيما بلغت عن  96.67(ارن
ذيبات إذ              ، وللمذيبات المذآورة آنفا    )% 90 و 90و ك الم اختالف تل ات ب سبة اإلنب فيما لم تتأثر ن

ل والهكسان         )% 83.33 ، 82.24 ، 89.44(بلغت   لمستخلصات الكحول االثيلي وخالت االثي
  .على التتالي
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L.S.D0.052.15=  للتداخل 
L.S.D.0.051.24=  للتراآيز  
L.S.D.0.050.37=  لنوع االستخالص 



 على C. rotundusتأثير مستخلصات المذيبات العضوية لريزومات نبات السعد ) 7(شكل 
  نسبة إنبات بذور اللوبيا

  
سعد     ات ال ات نب ي لريزوم ستخلص الكحول االثيل وق م ة تف ائج الدراسة الحالي بينت نت

C. rotundus     ب ف الجوان ي مختل سان ف ل والهك الت االثي صي خ ى مستخل أثيره عل ي ت  ف
ة   ا الجنوبي ساء اللوبي شرة خنف ة لح ة المدروس ى اC. maculatusالحياتي ة  وعل سبة المئوي لن

  .لوزن بذور اللوبيا المفقود 
د استخلصت                سعد ق ات ال ة في ريزومات نب واد الفعال ة الم قد يعود السبب إلى أن غالبي
ي          ف ف ذلك تختل ا ل ا وتبع ي قطبيته ف ف ضوية تختل ذيبات الع ي إذ أن الم الكحول االثيل ب

ذيب ق              ه م ي آون الكحول االثيل ات      استخالصها للمواد الفعالة في النبات ف ستخلص المرآب طبي ي
سكريات          باه ال ة         ، القطبية آالفينوالت وأمالح القلويدات وأش ذيب متوسط القطبي ا الم خالت  (أم

ر              ) االثيل ة فتظهر اث فيستخلص المرآبات متوسطة القطبية وبعض المواد القطبية وغير القطبي
دات في ح          ذيبات   للمرآبات التربينية والفينولية القلوانيات الحرة وأمالح القلوي ستخلص الم ين ت

  ).Harborne ، 1984(الدهون والمواد التربينية القلوانيات الحرة ) الهكسان(غير القطبية 
ات      ) 2001(وتتفق النتائج مع ما وجدته السعدي        انول لنبات والتي ذآرت بان مذيب االيث

ل واله                   ذيبي خالت االثي ى م أثيره عل كسان في    القرنفل والفلفل األسود والسبحبح قد تفوق في ت
ل األول                   راد الجي ة لالنخفاض في أف سبة المئوي ا    ، خفض أعداد الحشرات الخارجة والن ع م وم

رحمن    د ال ده عب ات      ) 1996(وج ة  لنب صات الكحولي تعمال المستخل ح إن اس ذي أوض ال
البتوس  ل Eucalyptus globulusاليوآ ر .Capsicum spp والفلف مين الزف  والياس

Clerodendron inerume دور داد     Doranta plumeiriانتا  وال ى انخفاض تع د أدى إل  ق
 Rhizopertha وثاقبة الحبوب الصغرى   S. oryzaeأفراد الجيل األول لحشرة سوسة الرز 

dominica وخنفساء الدقيق الصدئية T. castaneum.   
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L.S.D.0.055.3=  لنوع االستخالص 



د أثبتت                  ذيبات العضوية فق أما فيما يخص نسبة انبات البذور المعاملة بمستخلصات الم
ة  ين سبب   الدراس ي ح ستعملة ف ة الم ذيبات الثالث ين الم ة ب أثيرات معنوي ود ت دم وج ة ع الحالي

انخفاض قليل على نسبة اإلنبات وتتفق هذه النتائج مع ما توصلت إليه      %) 2.5(الترآيز العالي   
سعدي  ات  ) 2001(ال ضوية لنب ذيبات الع صات الم ة بمستخل ذور المعامل ادت أن الب ي أف الت
ل  ذور  Syzygium aromaticumالقرنف ك الب ات تل سبة أنب ى ن ؤثر عل م ي ذور ،  ل ا أن ب آم

داتورة  ات ال ساحيق نبات ة وم صات القلواني ة بالمستخل ا المعامل   Datura metemاللوبي
سوالنم  Lycium barbarumوالعوسج   ات      Solanum nigrum وال سبة أنب ى ن ؤثر عل م ت  ل

  ) .2001، السعدي (بذور اللوبيا المعاملة بها 
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  



   تأثير المساحيق النباتية5-4
ساء               1-5-4 ة لحشرة خنف  تأثير المساحيق النباتية في بعض الجوانب الحياتي

  C. maculatusاللوبيا الجنوبية 
دول   ن ج ضح م شرات    ) 5(يت دد الح ل ع ي تقلي ود ف ل األس ذور الفلف سحوق ب وق م تف

دالتها         د األوزان      ) 3.33 ، 3.33 ، 3.67(الخارجة حيث بلغت مع ك عن  \ غم    4 ، 2 ، 1(وذل
  . حشرة 117.67على التتالي في حين بلغت معاملة المقارنة )  غم بذور لوبيا100

ت    البتوس فكان سعد واليوآ سبحبح وال امالت ال ا مع سبحبح : أم  ، 55.33 ، 74.33(لل
سعد ) 32 البتوس ) 42.33 ، 46.33 ، 60.67(ولل ك) 47 ، 66 ، 78.67(ولليوآ شرة وذل  ح

د األوزان  م4 ، 2 ، 1(عن ة )  غ ة المقارن ت معامل ين بلغ ي ح الي ف ى التت  108.67(عل
  .حشرة للمساحيق الثالثة بالتتالي) 117.33 و119.67و

سبة االنخفاض                    ادة ن م زي ة للخصوبة ومن ث ويبين الجدول نفسه انخفاض النسبة المئوي
ة   ساحيق المختلف تعمال الم ل األول باس راد الجي ي أف صوبة إذ بلغ، ف ة للخ سبة المئوي ت الن

د           100/  غم    4عند الترآيز   )% 53.65 و 47.77 و 43.39 و 25.81( ا بلغت عن ذور فيم  غم ب
سيطرة   ة ال ود    )% 75.41 و71.9 و7.38 و75.76(معامل ل االس ذور الفلف ساحيق ب ولم

الي   ى التت البتوس عل سعد واليوآ سبحبح وال راد   ، وال ي أف اض ف ة لالنخف سبة المئوي ت الن وبلغ
ل األول الج ات  % ؟)59.96 و64.69 و69.58 و97.51(ي ساحيق النبات ابع م نفس تت ول

  .المذآورة أنفًا
شكل       ك المساحيق                 ) 8(ويتبين من ال ة بتل ذور المعامل وزن الب د ب ة للفق سبة المئوي إن الن

د بلغت            42 غم بذور  وبعد مرور       100/ غم  4وعند الترآيز    ة ق وم من المعامل  6.23 و 0.4( ي
  .لمساحيق بذور الفلفل األسود والسبحبح والسعد واليوآالبتوس بالتتالي)% 9.47 و7.8و
ة مسحوق                    د معامل وأظهرت نتائج التحليل اإلحصائي أن اقل نسبة فقد بالوزن آانت عن

ود إذ بلغت  ل األس ذور الفلف سبة  % 5.31ب ك الن البتوس فبلغت تل سعد واليوآ سبحبح وال ا ال أم
ى ال)% 14.09 ، 11.96 ، 11.87( الي عل ة ، تت ت األوزان الثالث م ) 4 ، 2 ، 1(وأعط غ

ت    ة وبلغ د المئوي سبة الفق ي ن وظ ف اقص ملح ة )% 5.97 ، 7.97 ، 10.29(تن الي مقارن بالتت
  %.18.98بمعاملة السيطرة والتي بلغت 

  



  C. maculatusتأثير مساحيق بعض النباتات في خنفساء اللوبيا الجنوبية ) 5(جدول 

  الفلفل االسود  السبحبح  اليوآالبتوس  مسحوق السعد
آمية 
  المسحوق

غم 100/غم(
  )بذور

معدل عدد 
الحشرات 
  الخارجة

  الخصوبة
(%)  

االنخفاض 
  (%)F1في 

معدل عدد 
الحشرات 
  الخارجة

  الخصوبة
(%)  

االنخفاض 
 F1في 

(%)  

معدل عدد 
الحشرات 
  الخارجة

  الخصوبة
(%)  

االنخفاض 
 F1في 

(%)  

معدل عدد 
الحشرات 
  الخارجة

  الخصوبة
(%)  

االنخفاض 
 F1في 

(%)  

0  119.67 71.90 0.00 117.33 75.41 0.00 108.67 70.38 0.00 117.67  75.76 0.00 

1 60.67 57.33 49.25 78.67 61.60 29.76 74.33 66.42 37.09 3.67 34.82 96.88 

2 46.33 52.67 61.43 66.00 59.95 43.61 55.33 55.64 49.18 3.33 28.62 97.14 

4 42.33 47.77 64.69 47.00 53.65 59.96 32.00 43.39 69.58 3.33 25.81 97.51 

 72.88 41.25 32.00 38.96 58.96 67.58 33.33 62.65 77.25 43.84 57.42 67.25  المعدل

L.S.D.0.05 23.46 وللتداخل 11.73 ولوزن المسحوق 11.73=   لنوع المسحوق في عدد الحشرات الخارجة.  
L.S.D. 0.058.36 وللتداخل 4.18 ولوزن المسحوق 4.18=  المسحوق في النسبة المئوية لخصوبة الحشرات   لنوع.  
L.S.D.0.05 12.57 وللتداخل 6.28 ولوزن المسحوق 6.28=   لنوع المسحوق في النسبة المئوية لالنخفاض في أفراد الجيل األول.  
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 سبة المئوية للفقد بوزن البذورتأثير مساحيق بعض النباتات على الن) 8(شكل 
 

   تأثير المساحيق النباتية على نسبة إنبات بذور اللوبيا2-5-4
كل   ن ش ظ م ة    ) 9(نالح ساحيق النباتي ة بالم ا المعامل ذور اللوبي ات ب ة إلنب سبة المئوي إن الن

ز   ذآورة وللتراآي  ، 86.67 ، 96.67)% (83.33 ، 86.67 ، 93.33)% (4 ، 2 ، 1(الم
سعد  )% 83.33 ، 83.33 ، 86.67(و)% 83.33 ، 86.67 ، 90(و)% 83.33 ساحيق ال لم

سيطرة           ة ال ي معامل ات ف سبة اإلنب ت ن ا بلغ الي فيم ود بالتت ل األس سبحبح والفلف البتوس وال واليوآ
ل اإلحصائي عدم         ، وللمساحيق المذآورة آنفا    ) 90 و 93.33 و 96.67 و 96.67( ائج التحلي وتبين نت

ى    ة عل أثيرات معنوي ود ت اختالف       وج ة وب ساحيق النباتي ا بالم ذور اللوبي ات ب ة إلنب سبة المئوي  الن
  .المستعملة في الدراسة الحالية) التراآيز(المساحيق ولجميع األوزان 
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  تأثير مساحيق بعض النباتات على نسبة إنبات بذور اللوبيا) 9(شكل 
  

ى   ة إل تنا الحالي ارت دراس سبحبح   أش البتوس وال سعد واليوآ ات ال ساحيق نبات تعمال م أن اس
د                     ة وق ذور المعامل والفلفل األسود قد أثرت على نسبة الخصوبة وفي عدد الحشرات الخارجة من الب
ن      اء م صة الم شرات ممت سام الح ى أج صق عل سحوق تلت ائق الم ى أن دق ك إل ي ذل سبب ف ون ال يك

 قد يتسبب عنه إزالة الطبقة الشمعية من جدران أجسامها أجسامها أو أن احتكاك أجسام الحشرات بها
م تموت            ا وتجف ث ا من                  ، فيتبخر الماء عنه ا يمنعه أثير المساحيق طاردا للحشرة مم أو أن يكون ت

أثير                 ا ت د يكون له ا أو ق ة به ذور المعامل ل إعداد الحشرات الخارجة من الب الي يق وضع البيض بالت
  ).1998،  وآخرون Halawah( البيض الموضوع هرموني فتعمل على خفض معدل  عدد

سبب في                    ل األسود إذ ت ومن الدراسة يتبين أن أفضل تلك المساحيق تأثيرا آأن مسحوق الفلف
ى      ة إل شرات الخارج دد الح ل ع ي األوزان  ) 3.33 و3.33 و3.67(تقلي شرة ف م 4 و2 و1(ح /  غ

  ).غم بذور لوبيا100
ل ا     ذور الفلف واء ب سبب الحت ود ال د يع باه      وق ة وأش ة وتربيني ات قلويدي ى مرآب ود عل ألس

ى هالك   ؤدي إل ا ي ة مم ات تغذي اردة أو مانع واد ط ل آم ة أخرى تعم ات فعال يدات ومرآب آاليكوس
  ) . 1998، وآخرون Halawah(الحشرة 

أن المساحيق قد تكون طاردة أو مانعة لوضع البيض أو آمبيدات           ) Ofuya) 1990وقد بين   
ة         بيض فقد وجد الباحث الم  ا الجنوبي ساء اللوبي  .Cذآور أن عدد البيض الموضوع من حشرة خنف

maculatus غ سحوق التب ذور المخلوطة بم ى الب ل عل ان قلي سحوق Nicotina tabacum آ  وم
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جار  ف األش ان    Erythrophleum suaveolensقل ات الريح يقان نب سحوق س  Ocimum وم
gratissiimumدة ى ح ل عل ار .  آ صدد اش ذا ال ي ه ى أن ) Gerez) 1997 وIgnatowiczوف إل

افس   ى خن ة عل ات مختلف ل Icanthoselides obtectusاستعمال نبات راد الجي ى خفض أف  أدى إل
  .األول وذلك بتأثيرها في سلوك الحشرة من حيث وضع البيض وتثبيط نمو الحشرة

ة إلن                     سبة المئوي ى الن ات عل أثير مساحيق النبات ة عدم ت ات  ومن المالحظ في الدراسة الحالي ب
سعدي   ه ال ا توصلت إلي د م ا يؤآ ا مم ة به ذور المعامل ا ) 2004(الب ذور اللوبي ات ب سبة أنب من أن ن

ا                أثر معنوي م  تت سوالنم ل  وآخرون   Sousaوأشار   ، المعاملة بمساحيق نباتات الداتورة والعوسج وال
  % .96.56ها أنبات بذور اللوبيا المعاملة بمسحوق الفلفل األسود آانت نسبة اإلنبات في) 2005(

إلى أن نسبة أنبات بذور     ) 2001( وآخرون   Keitaوتتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما أفاده          
  .اللوبيا المعاملة بالزيوت األساسية ومساحيق نبات الريحان لم تتأثر معنويا

ا إذ                         د خزنه ا عن ذور اللوبي ة ب ة في حماي سهلة والمجدي يعد استعمال المساحيق من الطرق ال
ساعد في             ) Belko) 1994عدها   ا ي ات مم ى شكل طبق ذور عل ة الب تم بتغطي ة وت من الطرق الحديث

  .C. maculatusالتقليل من اإلصابة بخنفساء اللوبيا الجنوبية 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  



ة المستعملة           6-4  دراسة التأثير الطارد والجاذب للمستخلصات والمساحيق النباتي
از    C.maculatusوبية  في الدراسة في بالغات خنفساء اللوبيا الجن       باستعمال جه

  Chemotrophometerاالنتحاء الكيميائي 
 C. rotundus التأثير الطارد والجاذب للمستخلصات المائية لريزومات نبات السعد 1-6-4

  C. maculatusفي بالغات خنفساء اللوبيا الجنوبية 
ا          ) 7( بمالحظة جدول    سه من حيث        نجد أن مستخلصي الماء البارد والمغلي آان له أثير نف الت

ة والمطرودة          )% 20 و 80(نسبة الجذب والطرد إذ بلغت       على التتالي أما معدل عدد األفراد المنجذب
د         20حشرة بالتتالي باستعمال جهاز االنتحاء الكيميائي وبعد        ) 4 و 1(فكانت   ة وعن ة من المعامل  دقيق

  % .2.5الترآيز 
  

 على C. rotundusت المائية لريزومات نبات السعد التأثير الطارد والجاذب للمستخلصا) 6(جدول 
   باستعمال جهاز االنتحاء الكيميائيC. maculatuusبالغات خنفساء اللوبيا الجنوبية 

نوع 
  المستخلص

معدل عدد 
األفراد 
  المنجذبة

  معدل عدد
األفراد 
  المطرودة

نسبة 
  الجذب

%  

  نسبة الطرد
%  

  الموازنة
(%)  

 -60 80  20 4  1  الماء البارد

 -60 80 20 4 1  الماء المغلي

  ٭ آل رقم يمثل معدل ثالث مكررات
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



سعد    2-6-4 ات ال  .C التأثير الطارد والجاذب لمستخلصات المذيبات العضوية لريزومات نب
rotundus في بالغات خنفساء اللوبيا الجنوبية C. maculatus  

ذيبات عضوية       عند دراسة التأثير الطارد والجاذب لمستخلصات        ة م ي     (ثالث ، الكحول االثيل
ي وخالت        % 2.5وباستعمال الترآيز   ) الهكسان، خالت االثيل    الحظنا أن مستخلصي الكحول االثيل

سبة الجذب والطرد           ة والمطرودة و ن راد المنجذب دل عدد األف االثيل آأن لهما نفس التأثير إذ بلغ مع
شرة 4 ، 1( ا ب  %) 80، % 20،  ح الي فيم ى التت ة   عل سبة الموازن ت ن سبة  ) –60(لغ ا بالن أم

سبتي الجذب والطرد                 ة والمطرودة ون  3.67 ، 1.33(لمستخلص الهكسان فبلغ عدد األفراد المنجذب
ة   20وبعد مرور   ) –46.8(على التتالي أما نسبة الموازنة فبلغت       %) 73.4، % 26.6، حشرة    دقيق

  ) .8(ما هو واضح في جدول وآ، من المعاملة وباستعمال جهاز االنتحاء الكيميائي 
  

 .Cالتأثير الطارد والجاذب لمستخلصات المذيبات العضوية لريزومات نبات السعد       ) 7(جدول 
rotundus على بالغات خنفساء اللوبيا الجنوبية C. maculatuusباستعمال جهاز االنتحاء الكيميائي   

 نوع المذيب
  معدل عدد
األفراد 
  المنجذبة

  معدل عدد
اد األفر

  المطرودة

  نسبة الجذب
%  

  نسبة الطرد
  الموازنة  %

الكحول 
 -60 80 20 4 1  االثيلي

 -60 80 20 4 1 خالت االثيل

 -46.8 73.40 26.60 3.67 1.33  الهكسان

  ٭ آل رقم يمثل معدل ثالث مكررات
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  



ساء ا   3-6-4 ات خنف ي بالغ ات ف ض النبات ساحيق بع اذب لم ارد والج أثير الط ا     الت للوبي
  C. maculatusالجنوبية 
ة بلغت                     ) 9(يبين جدول    ة طرد عالي ه قابلي ل األسود آانت ل ذور الفلف  100%أن مسحوق ب
سعد وبلغت  اله ال سبحبح فبلغت  80%ت البتوس وال سحوقي أوراق اليوآ سبة لم ا بالن ال 60% أم  لك

رور   د م ك بع اتين وذل ائي 20النب اء الكيمي از االنتح تعمال جه ة باس راد   دقيق دد األف دل ع ان مع  وآ
  .حشرة ولتسلسل النباتات المذآورة نفسها) 0 ، 2 ، 2 ، 1(المنجذبة 

ا نسب طرد                    ة والعضوية آانت له أشارت نتائج دراستنا الحالية إلى أن المستخلصات المائي
لمستخلصات العضوية فيما تفوق مسحوق      %) 73.4 -% 80(للمائية و % 80متفاوتة تراوحت بين    

ار وبلغت                      بذور الفلف  د االختب ة قي واد النباتي ين الم ى ب % 100ل األسود إذ آانت له نسبة الطرد األعل
ين       ة تراوحت ب سعد   %) 60و% 60و% 80(وأعطت بقية المساحيق نسب طرد متفاوت لمساحيق ال

  .واليوآالبتوس والسبحبح على التتالي
  

 .Cات خنفساء اللوبيا الجنوبية التأثير الطارد والجاذب لمساحيق أربعة نباتات على بالغ) 8(جدول 
maculatusباستعمال جهاز االنتحاء الكيميائي   

  المسحوق
  معدل عدد
األفراد 
  المنجذبة

  معدل عدد
األفراد 
  المطرودة

نسبة 
  الجذب

%  

  نسبة الطرد
%  

  الموازنة
(%)  

 ¯60 80 20 4 1 السعد
 ¯20 60 40 3 2 اليوآالبتوس
 ¯20 60 40 3 2 السبحبح
 ¯100 100 0 5 0 دالفلفل األسو

  ٭ آل رقم يمثل معدل ثالث مكررات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  االستنتاجات

ى خفض وزن                     -1 ا إل د أدت اإلصابة به ا فق ذور اللوبي ى ب التأثير الكبير للحشرة المدروسة عل
   يومًا من الخزن دون حماية42بعد مرور % 15.55البذور بنسبة 

ي    -2 واطئ ف الترآيز ال ى ب ك وحت د أآتل ة مبي شرة   فعالي ابة بح ن اإلص ا م ذور اللوبي ة ب حماي
 خنفساء اللوبيا الجنوبية

 . آفاءة مستخلص الماء البارد في مختلف الجوانب الحياتية للحشرة المدروسة -3
ي في خفض معدالت                     -4 ذيب الكحول االثيل آفاءة مذيبات المستخلصات العضوية وخاصة م

 .إعداد الحشرات الخارجة من البذور المعاملة 
الية لمسحوق بذور الفلفل األسود في خفض معدالت إعداد الحشرات الخارجة و         الكفاءة الع  -5

 .االنخفاض في تعداد أفراد الجيل األول
ة  (عدم تأثير المبيد والمستخلصات المائية والعضوية والمساحيق         -6 التراآيز الواطئ ة  ) ب النباتي

 .مختبريًا على نسبة أنبات بذور اللوبيا 
 . طاردًا على بالغات خنفساء اللوبيا الجنوبية آان للمواد المختبرة تأثيرا -7

  
  
  
  

  التوصيات
  :بناًء على ما تقدم نوصي باالتي

  .إجراء دراسات حقلية لمعرفة تأثير المبيد على نبات اللوبيا تحت الظروف المحلية للعراق -1
 .اختبار فعالية مستخلصات نبات السعد ضد حشرات تعود لرتب حشرية مختلفة -2
ة من اإلصابة بحشرات                 البحث عن نباتات م    -3 ذور المخزون ة الب حلية ذات تأثير طارد لحماي

  .المواد المخزنية 
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  . صفحة124.  جامعة البصرة -آلية العلوم ، اطروحة دآتوراه

سن ال، ح وادع ة    . 1996. ء ج ات الدفل ة ألوراق نب صات مختلف أثير مستخل  Neriumت
oleander (Apocynaceae)   ة ة المنزلي اتي للذباب ي األداء الحي  Musca ف

domestica L. (Diptera: Muscidae) . الة ماجستير وم ، رس ة العل  –آلي
  .جامعة بابل

ريم     ، عبد العزيز وخالد  ، حمودة د الك ال عب ة          استخدا  .1983. نه ة في إطال م الظروف الالهوائي
ازن       شرات المخ ن ح ا م ور ووقايته ول والتم وب والبق زن الحب رة خ اب . فت الكت

 . 365-351 ): 1 (3. السنوي لبحوث وقاية المزروعات

ريم    ، احمد جاسم وخالد  ، عبد العزيز ومحيميد  ، حمودة د الك حساسية أصناف    . 1983 .نهال عب
س   ابة بخنف ات لإلص ن البقولي ة م ة  مختلف ا الجنوبي  Callosobruchusاء اللوبي

maculatus (F.) (Coleoptera:  Bruchidae) . سنوي لبحوث اب ال الكت
 . 350- 323 ):1 (3. وقاية المزروعات

ف يالن، خل ك وع ان مال ونس، جن د ي د الحمي ذور  . 2002. عب صات ب ساحيق ومستخل أثير م ت
راء      صدئية الحم دقيق ال ساء ال  Tribolium castaneumبعض النباتات في خنف

(Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae) .28العدد، مجلة أبحاث البصرة 
 . 162-150: الجزء األول، 

د اهللا  ، عواد شعبان والمفتي   ، داود ساء سورينام     .1988. شمال عب ى خنف    دراسات سمية عل
Oryzaephilus surinamensis (L.) (Cucujidae: Coleoptera)  أثير  وت

دات  بعض المنشط دين    . ات على فترة بقاء المبي ة زراعة الراف د  ، مجل ، 20 المجل
  . 307صفحة، )1(العدد 

عبان،داود واد ش د    . 1991. ع ي مبي ة ف ة والمعدني وت النباتي بعض الزي شيطي ل أثير التن الت
  23مجلد،  مجلة زراعة الرافدين. الدلتامثرن ضد بالغات خنفساء اللوبيا الجنوبية 

 . 250- 254 ):1(العدد ، 

ز    ، داود د العزي وزي والمالح   ، عواد شعبان وعب زار مصطفى  ، عمر ف أثير   .1991. ن  دراسة ت
بعض الزيوت المتطايرة والثابتة المستخلصة من بعض النباتات في خنفساء اللوبيا       



 179 ):2(العدد ، )23(المجلد ، مجلة زراعة الرافدين. C. maculatusالجنوبية 
-187 . 

ت اض ، رأف ل ري دات   .1992. هيك م المبي ل و معج ة    ( دلي ة والمنزلي شرات الطبي ة الح لمكافح
 . صفحة136. جامعة الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر). والزراعية

، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي      .  المبيدات .1993. نزار مصطفى ، عواد والمالح ، شعبان
 . صفحة520. جامعة الموصل، دار الكتب للطباعة والنشر

واد سامة أو                    .1981. آواآب، عبد األمير  ى م ة عل ة الحاوي ات العراقي  التحري عن بعض النبات
شرات اردة للح ة أو ط ستير. جاذب الة ماج ة ، رس ة الزراع داد–آلي ة بغ .  جامع

 .صفحة119

ار د الجب ار، عب ة .1999. أزه ا الجنوبي ساء اللوبي ة خنف ي حياتي سبحبح ف ات ال أثير نب  ت
Callosobruchus maculatus (Fab.) (Coleoptera: Bruchidae) 

 . صفحة89.  جامعة الموصل-آلية التربية ،  رسالة ماجستير

رحمن   ز     ، عبد ال د الع ى               .1996. طارق عب ة عل أثير بعض المستخلصات النباتي  دراسات عن ت
ة  واد المخزون شرات الم ستير . بعض ح الة ماج ة ، رس ة الزراع شتهر –آلي  – م

 .نها فرع ب–جامعة الزقازيق 

سيطرة          .1993. احمد لطفي  ، عبد السالم  ة وطرق ال بالد العربي ات الحشرية في مصر وال  اآلف
ا زء األول. عليه ل . الج يل الحق صيب محاص ي ت شرية الت ات الح ة . اآلف المكتب

 .صفحة612 . مصر. األآاديمية

ى     .2001. شادية السيد ، عبد العزيز  ة عل وت النباتي ساء   مدى استمرارية التأثير لبعض الزي  خنف
ة  ا الجنوبي اء التخزينC. maculatusاللوبي ة .  أثن اد الجامعات العربي ة اتح مجل

 . 444- 432 ):1(العدد ، ) 9(المجلد ، للدراسات والبحوث الزراعية 

ود   ، طالب احمد و جدعان    ، حميد جلوب و عيسى   ، علي   د محم ول    .1990. حام .  محاصيل البق
 . صفحة259. جامعة بغداد، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ار ا   .1992. آوم ي أفريقي ة ف ارة خاصة للزراع ع إش شرية م ة الح ة اآلف ي .  مكافح ة حق ترجم
دوري ماعيل ال ي . إس الي والبحث العلم يم الع ة ، وزارة التعل ة دار الحكم   –مطبع
 .  صفحة399. جامعة البصرة

ا       دراسة حياتية ومقاومة سمية بعض      . 1985. عبد الكريم هاشم  ، محمد دات الحشرية حقلي  المبي
ساء   ى خنف ًا إل  :Callosobruchus maculatus (Coleopteraومخزني

Bruchidae) والطفيل Anisoploromalus calandrae (Hymenoptera: 
Pteromalidae) .صفحة97 . جامعة الموصل، رسالة ماجستير. 

نة سمية بعض المبيدات  مقار.1988. إبراهيم عبد الرسول، عبد الكريم هاشم والجابري، محمد
 Callosobruchus maculatusالحشرية مختبريًا إلى خنفساء اللوبيا الجنوبية 



(F.) ل ة  . Anisopteromalus calandrae (How.) والطفي ة زراع مجل
 .306 - 289 ):1(العدد ، ) 20(المجلد ، الرافدين

د لطان  ، محم دين س ز ال ضروات  .1983. ع ذور الخ اج ب ث  وزارة التعل.  إنت الي و البح يم الع
 .  صفحة444. العلمي

 وقاية الحنطة من   .1983. نهال عبد الكريم، عبد العزيز و خالد، احمد جاسم وحمودة ، محيميد
را      دات تعفي تخدام المبي ازن باس شرات المخ بعض ح ابتها ب سنوي  . إص اب ال الكت

 .312- 293):1 (3. لبحوث وقاية المزروعات

د ودة، محيمي م وحم د جاس د، احم دعب ز وخال ريم،  العزي د الك ال عب وب .1983. نه ة حب  وقاي
دات           ا بالمبي ة بمعاملته سنوي    . ألماش من اإلصابة بخنفساء اللوبيا الجنوبي اب ال الكت

 .332-315 ): 1 (3. لبحوث وقاية المزروعات

د ود ، مجي م ومحم امي هاش ل، س د جمي ين الطب  .1988. مهن ة ب شاب العراقي ات واألع  النبات
  .دار الثورة للصحافة والنشر.  العلميالشعبي والبحث
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