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المستخمص

Spodoptera littoralis أجري هذا البحث لمعرفة تأثير معاممة غذاء (أوراق نبات الخباز) يرقات دودة ورق انقطه

 في بعض الجوانبPiper nigrum الهكساني والزيت لثمار الفمفل االسود, االثيل استيت, ( بمستخمصات األيثانولBoisd.)
 لكل مستخمص من المستخمصات المذكورة اعاله وأشارت النتائج الى أرتفاع% 5 و2.5 ,1.25 الحياتية لمحشرة بالتراكيز

 بالمستخمصات المختمفة بينما بمغت اعمى% 5  عند المعاممة بتركيز% 011 النسبة المئوية لقتل يرقات الطور الثاني اذ بمغت

24  لمستخمص األيثانول في معاممة الغذاء لمدة%5  وذلك عند المعاممة بالتركيز% 26.7 نسبة لقتل يرقات الطور السادس

 كما لوحظ حدوث إطالة في مدة دوري اليرقة والعذراء اذ تفوق مستخمص األيثانول في احداث أطول زيادة في مدة نمو,ساعة

 في حين,ُ يوما55  ليرقات الطور الثاني بينما بمغت في معاممة المقارنة%2.5  يوم عند التركيز33 كال الدورين والتي بمغت

. يوم10.3  وفي المقارنة%2.5  يوم عند التركيز01 بمغت مدة الدور العذري
. النسب المئوية لمقتل, المستخمصات النباتية:كممات مفتاحية

.البحث جزء من أطروحة دكتوراه لمباحث األول
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ABSTRACT
This research was conducted to study the effect of food treatment leaves of Malva sylvestris
with ethanol ,ethyl acetate, hexane and oil extract of black pepper fruits Piper nigrum on
some biological aspects of cotton leaf worm Spodoptera littoralis by using the concentrations of
1.25, 2.5 and 5% of each extract, The results of feeding treatments of second larvae instar
showed an increase in mortality percentages which reached 100% at the all extracts when
using 5% concentrate. used in the test, while the highest mortality reached to 26.7% when
using ethanol extract at 5% concentrate for sixth larvae instar fed on treated leaves for 24
hrs., it was also found that the period of larvae growth and pupae were prolonged by ethanol
extract which reached to 33 days at the conc. 2.5% for the second larvae instar while reached
25 days in control, and pupae growth reached to 14 days at the same conc. while reached 10.3
days in control.
Key Word: Plant Extractions, Percentages of Mortality
Part of Ph.D. Dissertation of first author.
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والصراصير ) )Cockroachesوأنواع أخرى مف الحشرات

المقدمة

( .)23، 6لقد أكد  Miyakadoوآخروف ) )11باف نباتات

يعتمد المزارعوف أساسا عمى استخداـ المبيدات الكيميائية مف

الجنس  Piperتحتوي عمى مدى واسع مف المركبات الثانوية

أجؿ تقميؿ األضرار التي تسببيا اآلفات النباتية ،في الوقت

الحاضر وتشير التقديرات إلى أف حوالي  2.5مميوف طف مف

التي مف الممكف أف تقود الى أنتاج مبيدات حشرية غير

المبيدات تستخدـ عمى المحاصيؿ الزراعية كؿ عاـ في جميع

مألوفة  .Novel insecticidesتصاب نباتات العائمة
الباذنجانية بالعديد مف اآلفات الحشرية ومنيا حشرة دودة ورؽ

أنحاء العالـ ،ومع ذلؾ أف استخداـ المبيدات الكيميائية في

القطف  Spodoptera littoralisفيي تياجـ معظـ أجزاء

معظـ البمداف النامية ال يشكؿ مخاطر صحية خطيرة لمعماؿ

والمستيمكيف والناس الذيف يعيشوف بالقرب مف المناطؽ

النبات إذ تياجـ البادرات ،األوراؽ وتظير اإلصابة بشكؿ

المعاممة فقط ولكف أيضا ييدد األنواع غير المستيدفة مف

قروض غير منتظمة في وسط وحواؼ األوراؽ النباتية وفي

بعض األحياف ال يبقى منيا اال العروؽ ،فضالً عف مياجمتيا

الحشرات ،بما في ذلؾ .األعداء الطبيعية ،كما اف طمب

البراعـ الخضرية والزىرية واألزىار والثمار ( .)223و لعدـ

المستيمؾ المتزايد في الوقت الحاضر في البمداف المتقدمة

وجود دراسة عف تأثير مستخمصات ثمار الفمفؿ األسود ودوره

لممنتجات العضوية التي تكوف خالية مف بقايا المبيدات
التقميدية المصنعة لذا أصبح مف الضروري العثور عمى

في مكافحة حشره دودة ورؽ القطف ونظ ار لؤلىمية االقتصادية

استراتيجيات المكافحة البديمة لآلفات الزراعية والتي يجب اف

لمحشرة عمى نباتات العائمة الباذنجانية أجريت ىذه الدراسة

بيدؼ :تقييـ فاعمية مستخمصات ثمار الفمفؿ األسود في

تكوف سيمة نسبياً وفعالة وأكثر أمانا لممزارعيف والمستيمكيف،

األداء الحياتي لمحشرة.

والبيئة ،وتتوفر بأسعار منخفضة .اف واحدة مف البدائؿ
الممكنة ىو استخداـ المبيدات ذات األصؿ النباتي،

المواد وطرائق العمل.

والمعروفة أيضا باسـ المبيدات النباتية (  .)19224.17,7اذ

تربية الحشرة مختبرياً

اف المصادر النباتية غنية بمركبات عضوية ذات نشاط

تـ الحصوؿ عمى األطوار اليرقية المختمفة لدودة ورؽ القطف

بيولوجي ممكف استخداميا في أدارة اآلفات كمبيدات حشرية

مف البيوت البالستيكية التابعة الى كمية الزراعة/جامعة بغداد

او مانعات تغذية او طاردة او جاذبة او مثبطة

والمزروعة بنباتات العائمة الباذنجانية لعاـ  ، 2013اذ جمعت

لمنمو( ،)21،15ومف العوائؿ النباتية التي أظيرت إمكانيات
كبيرة في مجاؿ مكافحة اآلفات ىي العائمة الفمفمية

مف النباتات المصابة والتربة الموجودة حوليا .نقمت اليرقات

الى المختبر لغرض التربية والحصوؿ عمى ادوار الحشرة

 Piperaceaeوالتي تعد مف العوائؿ النباتية المعروفة في

المختمفة اذ وضعت في أطباؽ زجاجية قطرىا  19سـ

احتوائيا عمى مركبات كيميائية فعالة كمبيدات حشرية ،سامة

وارتفاعيا  4سـ وغذيت عمى أوراؽ نبات الخباز و غطيت

بالمالمسة او منشطة لفعؿ المبيدات ( )Synergistsاو

األطباؽ بقماش المممؿ بأحكاـ لمنع خروج اليرقات تمت

طاردة ) )Repellentsاو مانعة لمتغذية ()Anti-feedants
وأظيرت األبحاث عمى نباتات ىذه العائمة عمى مدى العقديف

المتابعة وازالة األوراؽ الذابمة والفضالت و تبديؿ الغذاء يومياً

.األطوار اليرقية المتأخرة وضعت في أطباؽ تحوي عمى

الماضييف أف أنواع الجنس  Piperالذي يعود لو نبات الفمفؿ

غذائيا وعمى تربة مزيجية معقمة لغرض التعذر وعند اكتماؿ

األسود تحتوي عمى أكثر مف  200مركب ثانوي (،)5

التعذر نقمت كؿ 10عذارى الى عمب بالستيكية قطرىا 16سـ

وبالرغـ مف قمة المعمومات عف المركبات في نبات الفمفؿ
األسود  Piper nigrumلكف تـ توثيؽ بعض ىذه المركبات

و ارتفاعيا  20سـ وىي تمثؿ اقفاص التزاوج وحاؿ بزوغ
البالغات زودت األقفاص بقطعة قطف مشبعة بمحموؿ سكري

مثؿpepuloidin ,tricostacine ,piperettine,piperine

تركيزه  % 20لغرض تغذية البالغات وتحفيزىا عمى وضع

 piplartin ,و  trichonineالتي تمتمؾ تأثيرات سمبية

البيض كما وضعت أشرطة ورقية سوداء وخضراء منثنية في

متعددة في حياتية عدد مف الحشرات منيا ذبابة الفاكية

اقفاص التزاوج لغرض وضع البيض عمييا مف قبؿ اإلناث
البالغات وغطيت

) )Fruit fliesوخنافس البقوؿ )(Bean weevils
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المممؿ .نقمت األشرطة وما عمييا مف بيض الى أطباؽ جديدة

وذلؾ بأخذ 5غـ مف المستخمص واذابتو في  95مؿ أسيتوف

وبعد فقس البيض نقمت اليرقات حديثة الفقس الى أطباؽ

كمذيب وحضرت التراكيز األخرى عف طريؽ التخفيؼ.

جديدة أخرى واعادة تربيتيا بالطريقة السابقة (.)14

معاممة غذاء األطوار اليرقية المبكرة

حضر المستخمص األيثانولي بأستعماؿ جياز األستخالص
المستمر( ،)Soxhletوزف  50غـ مف مسحوؽ ثمار الفمفؿ

لجميع المستخمصات رشاً لحد البمؿ باستخداـ مرشة سعة

 250مؿ اما معاممة المقارنة فقد رشت باألسيتوف فقط و

األسود ووضعت في أوراؽ ترشيح قطر  24سـ مطوية بشكؿ

تركت األوراؽ لتجؼ .بعد اف تـ فرز اليرقات (الطور اليرقي

وأضيؼ  400-300مؿ كحوؿ اثيمي  % 99.9وتركت

ساعات (وذلؾ لضماف تغذيتيا مباشرة عمى الغذاء المعامؿ)

لمدة  24ساعة وجرى األستخالص بمعدؿ  10دورات ركز

بعد ذلؾ غذيت اليرقات عمى األوراؽ النباتية المعاممة لمدة

المستخمص بوساطة جياز المبخر الفراغي الدوار Rotary

 24ساعة ومف ثـ غذيت بأوراؽ نباتية غير معاممة لحيف

 40ـ˚ لمتخمص مف المذيب جمع

بمعدؿ  10يرقات لكؿ مكرر وبكؿ تركيز .حسبت النسبة

المستخمص ووضع في قناني زجاجية محكمة الغمؽ وحفظ في

المئوية لموت اليرقات وصححت استناداً الى معادلة

عوممت أوراؽ نبات الخباز بالتراكيز  2.5 ،1.25و %5

تحضير مستخمصات ثمار الفمفل األسود

الثاني) لغرض المعاممة تركت بدوف غذاء لمدة ال تقؿ عف 6

مخروطي ووضعت في دورؽ زجاجي سعة  1000مؿ

 Evaporator with Vaccumسرعة الدوراف  100دورة/
دقيقة بدرجة ح اررة

البدء بمرحمة التعذر ،كؿ تجربة تكونت مف ثالثة مكررات

المجمدة لحيف االستعماؿ .أضيؼ مذيب األثيؿ استيت الى

) )1Abbottوحسبت مدة الدور اليرقي والعذري ونسبة

المتبقي مف مسحوؽ الفمفؿ األسود وترؾ لمدة  24ساعة

التعذر.

وأعيدت الخطوات السابقة نفسيا لمحصوؿ عمى المجزء رقـ 1

معاممة غذاء األطوار اليرقية المتأخرة

) ،(F1بعد ذلؾ أضيؼ اليكساف االعتيادي الى المتبقي مف
مسحوؽ الفمفؿ األسود وترؾ لمدة  24ساعة وأعيدت

تـ معاممة أوراؽ نبات الخباز رشاً بالتراكيز المذكورة سابقاً

ولجميع المستخمصات تركت األوراؽ لتجؼ لغرض تغذية

الخطوات السابقة نفسيا لمحصوؿ عمى المجزء رقـ 2

يرقات األطوار المتأخرة (الطور اليرقي السادس) اما معاممة

).(F2حضر مستخمص االثيؿ استيت والمستخمص اليكساني

المقارنة فقد رشت باألسيتوف فقط ،تركت اليرقات بدوف غذاء

بنفس خطوات تحضير المستخمص األيثانولي عدا فقرة أضافة
مذيب االثيؿ استيت جمع المستخمص ووضع في قناني

لمدة ال تقؿ عف  6ساعات بعد ذلؾ غذيت اليرقات عمى
األوراؽ النباتية المعاممة لمدة  24ساعة ومف ثـ غذيت بأوراؽ

زجاجية خاصة و حفظت في المجمدة لحيف االستعماؿ .تـ

نباتية غير معاممة لحيف التعذر اجريت المعاممة بثالثة

األستخالص اعتماداً عمى طريقة  )9( Harborneفي وحدة

مكررات لكؿ تركيز بمعدؿ  10يرقات لكؿ مكرر ولكؿ

النباتات الطبية كمية الزراعة /جامعة بغداد.

تركيز .سجمت النسبة المئوية لموت اليرقات وصححت
استناداً الى معادلة  )1) Abbottو حسبت مدة الدور اليرقي

المستخمص الزيتي

والعذري ونسبة التعذر.

حضر باستخداـ جياز الكالفنجر(  )Clevengerأذ وزف

 50غـ مف مسحوؽ ثمار الفمفؿ األسود ووضعت في دورؽ

التحميل االحصائي

وتـ األستخالص لمدة أربع ساعات جمع الزيت ووضع في

) Randomized Design (CRDأُجري التحميؿ بأستعماؿ

صممت التجارب وفؽ التصميـ العشوائي الكامؿ Complete
ُ

زجاجي سعة  1000مؿ ثـ أضيؼ الييا  750مؿ ماء مقطر
قناني زجاجية خاصة وحفظ في المجمدة لحيف األستعماؿ

برنامج  GenStat Discoveryالنسخة  4لسنة 2011

( .)9

وقورنت النتائج بأستعماؿ معيار أقؿ فرؽ معنوي L.S.D

عمى مستوى أحتماؿ (.)0.05

تحضير تراكيز المستخمصات النباتية:

حضػرت التراك ػ ػ ػيز2.5,1.25و% 5لممستخمصات المستخدمة

النتائج والمناقشة

وذلؾ بعمؿ محموؿ أساس ) (stock solutionتركيزه %5

تأثير مستخمصات الفمفل األسود في حياتية الدورة
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الطور السادس اما التركيز  % 1.25فقد سبب أقؿ نسبة قتؿ

اليرقي لدودة ورق القطن.النسبة المئوية لمقتل.

والتي بمغ معدليا  % 57.0و  % 10ليرقات الطور السادس

يوضح الجدوؿ  1أف يرقات الطور الثاني لدودة ورؽ القطف

.كما بينت نتائج التحميؿ اإلحصائي وجود فروؽ معنوية بيف

كانت أكثر حساسية وتأث اًر عند معاممتيا (التعريض المؤقت)

التراكيز المختمفة المستخدمة اذ سبب التركيز  % 5أعمى

بمستخمصات الفمفؿ األسود مف يرقات الطور السادس اذ أف

نسبة قتؿ والتي بمغت  % 60.0اما أقؿ نسبة قتؿ فقد سببيا

المعدؿ العاـ لمنسبة المئوية لمقتؿ بمغت  % 73.8وذلؾ عند

التركيز  % 1.25والتي بمغت  % 33.5كما أشار الجدوؿ

تغذية يرقات الطور الثاني عمى أوراؽ نبات الخباز المعاممة

الى أف أعمى نسبة مئوية لمقتؿ بمغت  % 82.8لممستخمص

بتراكيز مختمفة مف المستخمصات المستخدمة في حيف بمغت

األيثانولي بالنسبة ليرقات الطور الثاني بينما بمغت % 22.2

 % 15ليرقات الطور السادس اما بالنسبة لتأثير

ليرقات الطور السادس اما أقؿ نسبة مئوية لقتؿ يرقات الطور

التراكيزالمختمفة المستخدمة في نسبة القتؿ فقد وجد أف ىناؾ

السادس فقد بمغت  % 64.2وذلؾ عند أستخداـ المستخمص

عالقة طردية بينيما اذ سبب التركيز  % 5أعمى نسبة قتؿ

الزيتي في حيف بمغت  % 7.8ليرقات الطور السادس.

بمغ معدليا  % 100ليرقات الطور الثاني و  % 20ليرقات

جدول .1تأثير معاممة يرقات دودة ورق القطن  Spodoptera littoralisبمستخمصات الفمفل األسود في النسبة المئوية لقتل

اليرقات
معذل
انىسب انمئويت نهقتم
ووع
انطور
انمستخهصبث
انمستخهص
انيزقي
انتزاكيش
%5
%2.5
%1.25
82.8
100
76.7
71.6
أيثبوول
72.6
100
63.3
اثيم استيج 54.4
77.7
100
69.9
63.3
هكسبن
69.3
100
57.4
50.5
F1
انثبوي
76.0
100
66.7
61.1
F2
64.2
100
53.7
38.9
سيج
73.8
100
65.0
57.0
انمعذل
22.2
26.7
23.3
16.7
أيثبوول
15.6
20.0
16.7
اثيم استيج 10.0
18.9
23.3
20.0
13.3
هكسبن
11.1
16.7
10.0
6.7
F1
انسبدص
14.4
20.0
13.3
10.0
F2
7.8
13.3
6.7
3.3
سيج
15.0
20.0
15.0
10.0
انمعذل
44.4
60.0
40.0
33.5
معذل انتزكيش
دراسة استخدـ فييا مستخمصات الفمفؿ األسود ومنيا
نستنتج مف ذلؾ أف جميع المستخمصات المستخدمة أدت الى
موت يرقات الحشرة وبنسب مختمفة وأزدادت نسب القتؿ مع

مستخمص االثيؿ استيت و دوره في إحداث القتؿ لكثير مف

أعمى نسبة قتؿ والتي بمغت  % 100ولجميع المستخمصات

األجنحةمنياNeodiprion ،horistoneura fumiferana

وذلؾ عند تغذية يرقات الطور الثاني اذ أف جميع اليرقات

مف

الحشرات التي تعود الى رتبة حرشفية األجنحة و متشابية

زيادة التراكيز المستخدمة و تفوؽ التركيز  % 5في أعطاء

cagnagella,sertifer

ىمكت ولـ تستطع أف تكمؿ دورة حياتيا الى الدور العذري او

Yponomeuta

وغيرىا

الحشرات أوضح البحث اف سبب التأثير يػػعود لمتراكيز العالية

الدور البالغ اما أعمى نسبة قتؿ سببيا التركيز  % 2.5فقد

لممركبات الكيميائية الموجودة في المستخمص والمعروفة

كانت عند أستخداـ مستخمص األيثانوؿ والتي بمغت 76.7

بتأثيراتيا السػػامة ومنها ,caryophyllene

 %بينما كانت أقؿ نسبة قتؿ  % 3.3وذلؾ عند أستخداـ

 α-pinene , limoneneو .(18) β-pineneوذكر

المستخمص الزيتي عند معاممة يرقات الط ػ ػ ػ ػور السادس .في

 Mohammedوآخروف ) )12أف المستخمص المائي لثمار
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الفمفؿ االسود سبب نسبة موت بمغت  % 20ليرقات الطور
الرابع لحشرة الخاب ار  Trogoderma granariumبينما

وعميو فأف أطوؿ زيادة في مده نمو اليرقات بمغت  33.0يوماً
لممستخمص األيثانولي عند التركيز  % 2.5وىي تفوؽ

بمغت نسبة الموت  % 97.6ليرقات الطور الرابع لخنفساء

معاممة المقارنة بثمانية أياـ بينما كانت أقؿ مدة نمو عند

الطحيف الصدئية الحمراء Tribolium castaneumكما

أستخداـ المستخمص الزيتي وذلؾ عند التركيز % 1.25

وجد اف وزف اليرقات لكال الحشرتيف قد تأثر كثي ار بسبب

وىي مساوية لممدة التي أستغرقتيا اليرقات لمنمو في معاممة

وقد ذىب الباحثوف الى اف احد أسباب ارتفاع معدالت القتؿ

مركبات  flavonoidsالنبػػاتية التي توجد في كثير مف

في معاممة التغذية المستمرة ىو نتيجة أنخفاض معدؿ التغذية

المستخمصات النباتية وتأثيرىا في سموؾ الحشرة متمثالً بزيادة

تأثير المستخمصات في انسجة المعي الوسطي لميرقات ومنيا

تعمؿ كمانعات لتغذية الحشرات بسبب تأثيرىا في المستقبالت

المقارنة .أف سبب الزيادة في مدة الدور اليرقي قد يعود الى

تغذييا عمى غذاء معامؿ بالتركيز  % 10ولمدة  10أياـ

وأمتناع اليرقات عف التغذية او بسبب التمؼ الحاصؿ نتيجة

مدة نموىا و تطورىا .وبيف  )8( Frankelاف ىناؾ مركبات

عدـ قدرة الطبقة العضمية عمى العمؿ بسبب انفصاليا وعدـ

الكيميائية الموجودة في أجزاء فـ اليرقات او قد يؤثر في

القدرة عمى االستفادة مف الغذاء بسبب التحمؿ واالضمحالؿ

عممية ابتالع الغذاء بتثبيطو حركة القناة اليضمية التي

الحاصؿ في النسيج الطالئي نفسو .كما درس التأثير القاتؿ

تساعد في اندفاع الطعاـ الى داخؿ القناة اليضمية الوسطى

لمزيوت األساسية لعدة نباتات ومنيـ الفمفؿ األسود في الطور

وتؤدي الى انتفاخ العضالت الممساء المكونة لمقناة اليضمية

الثالث ليرقات  Spodoptera lituraوكانت نسبة القتؿ

مع تحمؿ الخاليا الطالئية المبطنة لمقناة مما يمنع اليرقة مف

لزيت الفمفؿ األسود  % 43.33كما سبب زيت.

تناوؿ غذائيا مما يؤثر سمباً في نمو اليرقات .أشار

نوع المستخمص =  .8.91التركيز× الطور = .11.78

المانع لمتغذية وسمية الغذاء المتناوؿ المعامؿ بالمستخمصات

مقارنة بمعاممة المقارنة (.)13

النمو وتأثر فسيولوجيا في تغذية الحشرات والتأثير الكبير

Klockeوآخروف ( )10الى وجود أرتباط كبير بيف التأثير

 0.05 L.S.Dلمتركيز = .5.50

النباتية الذي تتناولو الحشرات وتأثيره في أحداث تأخر في

الفمفؿ األسود و زيت القرنفؿ انخفاضاً في النػػمو.

يكوف في مجتمع الحشرة وذلؾ عف طريؽ خفض بقائيا

مدة الطور اليرقي:

وتكاثرىا نتيجة تأخير نموىا .اما عند اختبار تػػأثير

يبيف الجدوؿ  2أف لمتداخؿ بيف الطور اليرقي المعامؿ ونوع

المستخمصيف اليكساني و االثيؿ استيت المذاف يعوداف الى

المستخمص وتركيزه تأثي اًر في معدؿ نمو وتطور يرقات دودة

 25نبات وجد تفوؽ المستخمص اليكساني لنبات Vitex

ورؽ القطف اذ بمغ المعدؿ العاـ لمدة النمو  28.9يوماً

 negundoوذلؾ عند التركيز  % 0.05اذ سبب أطالة مدة

بالنسبة ليرقات الطور الثاني وبمغت  25.8يوماً ليرقات

نمو الط ػػور اليرقي لحشرة  Spodoptera lituraاذ بمغ

الطور السادس بزيادة طفيفة عف تمؾ في معاممة المقارنة في

23 .73

حيف سبب التركيز  % 2.5مده نمو بمغ معدليا  31.2يوماً

يوماً بينما بمغت  19.50يوماً عند استخداـ

مستخمص االثيؿ استيت لنبات Strychnos nuxomica

بينما بمغت  30.5يوماً عند التركيز  % 1.25وفي معاممة

وفي المقارنة فقد بمغ  16.06يوـ(.)4

المقارنة بمغ  25.1يوماً بالنسبة ليرقات الطور الثاني وبالنسبة
ليرقات الطور السادس فقد بمغ معدؿ مدة نمو اليرقات 26.7

التأثير في العذارى الناتجة من اليرقات المعاممة النسبة

و 26.1يوماً لكال التركيزيف وعمى التوالي وفي معاممة

المئوية لمتعذر :توضح نتائج الجدوؿ  3معنوية الفروؽ بيف

تأثير المستخمصات المستخدمة في النسبة المئوية لتعذر

المقارنة بمغ  25.5يوماً مع وجود فروؽ معنوية بيف معدالت

اليرقات والتي بمغ معدليا  % 54.9ليرقات الطور الثاني و

التراكيز المختمفة ،اما فيما يتعمؽ بالتداخؿ بيف نوع

المستخمص والطور فقد بيف التحميؿ اإلحصائي عػػدـ وجود

 %91.6ليرقات الطور السادس كما أنخفضت النسبة المئوية

فروؽ معنوية في النتائج وبمغت أطوؿ مدة نمو ليرقات

لمتعذر لتصؿ الى  % 33.3عند التركيز  % 2.5ليرقات

الطور الثاني و  % 40.0عند التركيز  % 1.25وبمغت في

األعمار المبكرة  29.7و  26.7يوماً لممستخمص االيثانولي.
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معاممة المقارنة  % 91.5اما بالنسبة الى يرقات الطور

السادس اما أعمى نسبة لتعذر يرقات الطور الثاني فقد كانت

السادس فقد انخفضت النسبة المئوية لمتعذر بفارؽ % 20

عند أستخداـ المستخمص الزيتي اذ بمغت  % 61.0اما

عف معاممة المقارنة وذلؾ عند التركيز  % 5و بفارؽ % 10

ليرقات الطور السادس فقد بمغت نسبة التعذر % 96.6

عند التركيز  .% 1.25كما يوضح الجدوؿ أف أقؿ نسبة

وبينت نتائج التحميؿ اإلحصائي عدـ وجود فروؽ معنوية بيف

مئوية لمتعذر بمغت  % 50.0لممستخمص األيثانولي ليرقات

نوع المستخمص المستخدـ.

الطور الثاني في حيف بمغت  % 86.6ليرقات الطور
جدول .5تأثير معاممة يرقات دودة ورق
ووع
انطور
انمستخهص
انيزقي

انثبوي

أيثبوول
اثيم استيج
هكسبن
F1
F2
سيج
انمعذل
أيثبوول
اثيم استيج
هكسبن
F1
F2
سيج
انمعذل

انسبدص
معذل انتزاكيش

القطن  Spodoptera littoralisبمستخمصات الفمفل األسود في معدل نمو اليرقات
معذل
معذل مذة انطور انيزقي (يوو)
انمستخهصبث
انتزاكيش
control
%5
%2.5
%1.25
29.7
25.0
33.3
31.3
28.7
25.0
31.0
30.3
29.4
25.0
32.3
31.0
28.5
25.3
30.3
30.0
28.9
25.3
31.0
30.6
28.3
25.3
30.0
29.6
28.9
25.1
31.2
30.5
26.7
25.3
28.3
28.0
27.0
25.9
25.3
27.3
26.6
26.0
25.9
25.3
27.3
26.6
26.0
25.9
25.6
26.3
26.3
26.0
26.1
25.6
27.0
26.6
26.3
25.7
25.6
26.0
26.0
25.6
25.8
25.5
27.0
26.7
26.1
28.3

29.0

*التركيز  % 5لـ يدخؿ ضمف التحميؿ اإلحصائي لجميع

-

25.3

27.53

القطف لمدة يوميف عمى أوراؽ نباتية معاممة بمستخمص االثيؿ

استيت لنبات  P. harmalaبمغت النسبة المئوية لمتعذر

جداوؿ معاممة الغذاء (جميع يرقات الطور الثاني ماتت عند
ىذا التركيز)

 %26.6وبمغت بمستخمص الكموروفورـ  % 0وبمستخمص

 0.05 L.S.Dلمطور اليرقي = .0.82

البتروليوـ ايثر  % 53.4وفي معاممة المقارنة % 93.4

لمتركيز = 0.37

وذلؾ عند التركيز  .% 20كما وجد اف النسبة المئوية لمتعذر

الطور×المستخمص ×التركيز = 1.31

بمغت  40و % 70وذلؾ عند استخداـ المستخمص االيثانولي
لنبات الشيح بتركيز  185و cm² /mg 92.5وعمى التوالي

نوع المستخمص × التركيز = 0.90

بينما بمغت في معاممة المقارنة 98

لنوع المستخمص = 0.45الطور × نوع المستخمص= .0.73

 .)22( %اشار

نستنتج مما سبؽ أف المستخمص األيثانولي سبب أعمى تثبيط

 Arivoliو  )4( Tennysonالى اف النسبة المئوية لتعذر

في نسبة تعذر يرقات دودة ورؽ القطف المعاممة في الطور

يرقات حشرة  Spodoptera lituraالمعاممة بالطور الثالث
قد بمغت  52 ،78 ، 66 ، 60و  % 44وعمى التوالي وذلؾ

اليرقي الثاني اذ بمغت نسبة التعذر  % 26.6عنػد

عند استخداـ مستخمص نباتات ،Curculigo orchioides
,Phyllanthus deblis ,Evolvulus alsinoides
 Swertia corymbosaوZanthoxylum limonella

الػتركيز 2.5 %في حيف أف أقؿ نسبة تثبيط لتعذر اليرقات
قد سببيا المستخمص الزيتي اذ بمغت نسبة التعذر % 96.6
عند أستخداـ التركيز  .% 1.25وأوضح Shonouda

وعمى التوالي في حيف بمغت النسبة المئوية لمتعذر في معاممة

وآخروف ) )20اف تغذية يرقات الطور الثالث لدودة ورؽ

المقارنة  .% 90ووجد اف النسبة المئوية لتعذر يرقات
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 Spodoptera lituraالمعاممة بالمستخمص اليكساني لنبات

اما عند أستخداـ التركيز  % 1.25فقد بمغت مدة دور

 Vitex negundoو مستخمص االثيؿ استيت لنبات

العذراء  13.3يوماً وبفارؽ  2.9يوـ عف معاممة المقارنة

 Strychnos nuxomicaعند التركيز  % 0.05بمغت

لمعذارى في حيف سبب المستخمص الزيتي أقؿ زيادة في مدة

 36.15و  % 46.70وفي معاممة المقارنة % 98.93

ىذا الدور والتي بمغت  11.6و  11.3أياـ عند أستخداـ

(.)4

التركيز  2.5و % 1.25وبفارؽ عف معاممة المقارنة  1و

 0.7يوـ الناتجة مف معاممة يرقات الطور الثاني اما بالنسبة

مدة الدور العذري

لمعذارى الناتجة مف معاممة يرقات الطور السادس فقد بمغت

يوضح الجدوؿ  4حدوث زيادة معنوية في مدة الدور العذري

مدة ىذا الدور  13و  11.6يوماً عند أستخداـ المستخمص

والتي بمغ معدليا  12.9يوماً عند التركيز  % 2.5في حيف

االيثانولي بتركيز 5و  %1.25وتفوؽ معاممة المقارنة بمعدؿ

بمغ معدليا  12.3يوماً وذلؾ عند أستخداـ التركيز% 1.25

 2.7و 1.3يوماً اما عند أستخداـ المستخمص الزيتي فقد

لمعذارى الناتجة مف معاممة يرقات الطور الثاني في حيف

بمغت مدة دور العذراء  11.6و  % 2. 10.6يوماً وعمى

بمغت في معاممة المقارنة  10.4أياـ اما بالنسبة لمعذارى

التوالي عند المعاممة بالتركيز  5و  % 1.25وتفوقت عف

الناتجة مف معاممة يرقات الطور السادس فقد بمغت مدة دور

معاممة المقارنة بمعدؿ  1.6و  0.6يوـ وعمى التوالي

العذراء  12.1يوماً عند التركيز  % 5في حيف بمغت 11.0

وأشارت نتائج التحميؿ األحصائي الى عدـ وجود فروؽ

يوماً عند التركيز  % 1.25وفي معاممة المقارنة بمغت

معنوية بيف أنواع المستخمصات المستخدمة.

 10.1أياـ .كما أشار الجدوؿ الى أف المستخمص األيثانولي
قد سبب أعمى زيادة في مدة دور العذراء والتي بمغت 14.0

يوماً وبفارؽ  3.7أياـ عف معاممة المقارنة عند التركيز 5

جدول .3تأثير معاممة يرقات دودة ورق القطن  Spodoptera littoralisبمستخمصات الفمفل تألسود في النسبة المئوية لتعذر
انطور
انيزقي

ووع
انمستخهص

أيثبوول
اثيم استيج
هكسبن
F1
انثبوي
F2
سيج
انمعذل
أيثبوول
اثيم استيج
هكسبن
F1
انسبدص
F2
سيج
انمعذل
معذل انتزاكيش

%1.25
30.0
43.3
33.3
43.3
36.6
53.3
40.0
83.3
90.0
86.6
93.3
90.0
96.6
90.0
65.0

اليرقات
انىسبت انمئويت نهتعذر
انتزاكيش
%5
%2.5
26.6
33.3
30.0
36.6
33.3
40.0
33.3
73.3
76.6
80.0
83.3
76.6
80.0
83.3
90.0
80.0
86.6
86.6
93.3
80.0
85.0
59.1

معذل
انمستخهصبث
control
93.3
93.3
93.3
89.6
89.6
89.6
91.5
100
100
100
100
100
100
100
95.8

50.0
56.6
52.2
56.5
53.1
61.0
54.9
86.6
91.1
88.8
94.4
92.2
96.6
91.6
73.2

و قد يعود السبب في أطالة مدة الدور العذري الى تداخؿ

تغذية يرقات دودة ورؽ القطف عمى غذاء صناعي معامؿ

مركبات الفمفؿ األسود مع األنسالخ اذ تعمؿ بعض المركبات

بالمستخمص الميثانولي لنبات  Adhatoda vasicaاذ أدى

الفعالة كمنظمات لمنمو وتظير فعالية مشابية ليرموف الصبا

الى زيادة مده الدور العذري والذي بمغ  37.9يوماً عند

التركيز 0.05 L.S.Dلمطور اليرقي =  7.27لمتركيز =

( .)JHتتفؽ ىذه النتائج مع ماأشار اليو  )16( Sadekبأف
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 اذ سبب أطالة مدة% 0.05  وعند التركيزnegundo

نوع

16.48

=×التركيز

الطور×المستخمص

4.85

 أياـ10.09

 اذ بمغSpodoptera litura التعذر لحشرة

5.74 =  لنوع المستخمص11.62 = المستخمص × التركيز

 أياـ عند أستخداـ مستخمص االثيؿ استيت9.89 بينما بمغت

جزء مف المميوف1000 .8.21 = الطور × نوع المستخمص

. أياـ8.66  وفي المقارنةStrychnos nuxomica لنبات

 وArivoli وجد

. في معاممة المقارنة15.8 بينما بمغ

Vitex ) اف المستخمص اليكساني لنبات5( Tennyson
 تأثير مستخمصات الفمفل األسود في مدة دور العذراء.1 جدول
معذل
انمستخهصبث
12.5
11.7
12.3
11.4
12.1
11.1
11.8
11.5
11.0
11.3
10.6
10.9
10.5
11.0
11.4

control
10.3
10.3
10.3
10.6
10.6
10.6
10.4
10.3
10.3
10.3
10.0
10.0
10.0
10.1
10.3

)مذة انذور انعذري (يوو
انتزاكيش
%5
%2.5
14.0
13.0
13.6
12.0
13.3
11.6
12.9
13.0
12.6
12.0
11.6
12.6
12.3
11.6
11.0
12.3
11.6
11.6
11.0
12.1
11.6
12.3

ووع
انمستخهص
%1.25
13.3
12.0
13.0
11.6
12.6
11.3
12.3
11.6
11.0
11.3
11.0
11.0
10.6
11.0
11.6

أيثبوول
اثيم استيج
هكسبن
F1
انثبوي
F2
سيج
انمعذل
أيثبوول
اثيم استيج
هكسبن
F1
F2
انسبدص
سيج
انمعذل
معذل انتزاكيش

=  لمتركيز.0.55 =

5.Arnason, J. T., T. Durst, and B. J. R.
Philogène.2002.Prospection. d’insecticides ph
-ytochimiques de plantes tempérées et
tropicales communes ou rares. In: RegnaultRoger C, Philogène B.J.R, Vincent C, editors.
Biopesticides d’origine végétale. Paris: Edit ions TEC and DOC. p : 37-51.
6.Awoyinka, O. A., I. O. Oyewole, B. M. W.
Amos, and O. F. Onasoga. 2006. Comparative
pesticidal activity of dichloromethane extracts
of Piper nigrum against Sitophilus zeamais
and Callosobruchus maculates. Afric. J. Biote.
5 (24): 2446-2449.
7.Ecobichon,D.J.2001.Pesticide use in develn
–oping.countries.Toxicol.160(1-3):27-33.
8.Frankel,G.C.1969.Evaluation of our thoughts
on secondary plant substance. Entomol. Exp.
and Appl. 12:473-486.

انطور
انيزقي

( لمطور اليرقي0.05(L.S.D

2.70 = الطور×المستخمص ×التركيز.0.82
1.93 = نوع المستخمص × التركيز
=  الطور × نوع المستخمص.0.85 = لنوع المستخمص

1.13
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