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 على حياتية دودة ورق القطن Piper nigrum (.L)األسود تأثير المستخلص الزيتي للفلفل 

Spodoptera littoralis (Boisd.) (Lepidoptera: Noctuidae) 
 حامد مجيد إيناس          الخزرجي                           إبراهيمهند                            
 جامعة القاسم الخضراء-كلية الزراعة                     جامعة بغداد -كلية الزراعة      

 الخالصة

لغرض معرفة تأثير المستخلص  2016-2015جامعة بغداد لعام -أجريت الدراسة في كلية الزراعة   
 في بعض الجوانب الحياتية لألدوار المختلفة لدودة ورق القطن L. Piper nigrum الزيتي للفلفل األسود

Spodoptera littoralis (Boisd.)   اعلى نسبة مئوية  أنالنتائج  وأظهرت % 5و 2.5، 1.25بالتراكيز
 إلىالنتائج  أشارت. كما %5التركيز  إلىساعة  24عند تعريض بيض بعمر  %36.7لتثبيط فقس البيض بلغت 

مقارنة  %32.6يرقات الطور الثاني كانت أكثر حساسية للمستخلص الزيتي وبلغت اعلى نسبة مئوية للقتل  أن
. كما سبب التعريض لروائح %6.7بلغت نسبة القتل  إذمع يرقات الطور السادس التي كانت اقل تأثرًا 

 لكل بيضة 917و 885 ،720.3 الموضوعبلغ عدد البيض  إذالبالغات  إنتاجيةالمستخلص الزيتي انخفاض في 
لكل من البالغات البازغة من معاملة يرقات الطور الثاني والسادس ومعاملة المقارنة وعلى التوالي فضال عن  أنثى

روائح المستخلص الزيتي مباشرة فقد  إلىعند تعريض البالغات  أماتأثر عدد البيوض الفاقسة في كل معاملة. 
ساعة على التعريض في حين بلغ معدل قتل البالغات  24بعد مرور  %100نسبة قتل بلغت  %5سبب التركيز 

 .%0في معاملة المقارنة 

Effect of black pepper (Piper nigrum L.) oil extract on cotton leaf 

worm instars Spodoptera littoralis (Boisd.) (Lepidoptera: Noctuidae)  

 Hind Ibrahim Al-Khazraji                                Enas Hamied Majeed   
  Coll. Of Agric.- Univ. of Baghdad                     Coll. Of Agric.- Univ. of Qasim        

Abstract 

 The study was conducted in the Faculty of Agriculture / University of 

Baghdad 2015 - 2016 for the purpose of knowing the effect of oil extract of black 

pepper (Piper nigrum L.) in some aspects of life of different roles of cotton leaf worm 

Spodoptera littoralis (Boisd.) concentrations of 1.25, 2.5 and 5%. The highest 

percentage of egg hatching was 36.7% when exposed to 24-hour eggs to 5% 

concentration. The results showed that the larvae of the second phase were more 

sensitive to the oil extract and the highest percentage of Mortality was 32.6% 

compared with the sixth stage larvae, which were less affected. The effect of exposure 

to aromatic extracts was reduced in adult productivity. The number of eggs tested was 

720.3, 885 and 917 eggs / female for each of the mature females from the treatment of 

larvae of the second and sixth stages and the comparative treatment, the percentage of 

egg hatch in each treatment was affected. When adults were exposed to the smells of 
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the oil extract directly, they caused a 100% Mortality rate after 24 hours of exposure 

to 5% conc. while the adult mortality rate in the comparison treatment was 0%. 

 لمقدمةا

المهمة في العراق والتي  اآلفاتمن  ةواحد .Spodoptera littoralis (Boisd) تعد دودة ورق القطن
، الخيار ،الطماطة ،الباذنجان ،فول الصويا ،زهرة الشمس، تصيب العديد من المحاصيل الزراعية منها القطن

ثقوب غير منتظمة كما تصيب  أوبشكل قروض  اإلصابةتظهر . الفاكهة وأشجارالفلفل ، الذرة ،البرسيم، الجت
 (.2و 3الذرة )قد تهاجم الساق كما في نبات  أوثمار الطماطة والفلفل 

إلى أضرار جسيمة على صحة  االصطناعيةستخدام الواسع النطاق للمبيدات الكيميائية الحشرية الا أدى
الطبيعية من متطفالت  األعداءاألخالل بحالة التوازن الطبيعي للحشرات نتيجة تأثر عن  والبيئة فضال ساناإلن

نتاج مبيداتهناك حاجة ماسة إلى تطوير كانت لذا  ومفترسات، وصديقة للبيئة ومن هذه  لإلنسانأكثر أمانا  وا 
. (22) البيولوجي للعديد من مركباتها التأثيركبيرة بسبب  أهميةوالتي اكتسبت  المبيدات المستخلصات النباتية

الحشرية  اآلفاتالزيوت العطرية المستخرجة من النباتات العطرية لها تأثير واسع على العديد من  أنوجد 
 sesquiterpenesو monoterpenesالنباتية وان الزيوت العطرية خليط من مركبات  األمراضومسببات 
تمتلك هذه المركبات خصائص مانعة لتغذية الحشرات وطاردة  إذ aromatic compoundsالعطرية  والمركبات

  (.5الحشرات)مختلفة من نواع أل

الزيوت األساسية قد تشكل بدائل جيدة لمبيدات الحشرات الصناعية ليس فقط ضد  أن إلى( 23)أشار 
غيرها. ومن هذه و  القارضةحشرات الَمن، الديدان كآفات المخازن ولكن أيضا ضد آفات المحاصيل المحمية 

في  مركباً  39عن وجود GCو MS –GCبواسطة التحليل الكيميائي كشف إذا األسودالزيوت هو زيت الفلفل 
 ويليه % 35.06المركب الرئيس ويوجد بنسبة  Limoneneوكان الليمونين  الزيت األساسي لثمار الفلفل األسود

β -pinene  و  %12.95بنسبةlinalool  نوع المركبات الرئيسة  إلى( 24) وأشار(. 12) %9.55بنسبة
 -d ، 19%بنسبة  Limonene،%19بنسبة  Sabinene :الموجودة في زيت الفلفل األسود ونسـب وجودهـــــا

carene  16بنسبة% ،β –pinene  12%بنسبة ، β -caryophyllene 10%بنسبة  ،a-pinene  بنسبة
%8.2 ،a-phellandrene  1.3بنسبة%،Myrcene  1.2% بنـسبة ، a-thujene  و %0.8بنسبةβ –

biasabolene  0.6بنسبة %. 

ونظرَا ألهمية الحشرة االقتصادية على نباتات العائلة الباذنجانية وخاصة في الزراعة المحمية    
معرفة  إلىالحشرية هدفت الدراسة  اآلفاتمركبات طبيعية يمكن استخدامها في مجال مكافحة  إيجاد لغرضو 

دودة ورق القطن لغرض تخفيض  ألطورالتأثيرات الحيوية للمستخلص الزيتي للفلفل األسود في بعض النواحي 
 .أضرارها وتقليلأعدادها 
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 مواد وطرائق العمل

المزروعة بنباتات  من البيوت البالستيكية S. littoralisاليرقية لدودة ورق القطن  األطوارجمعت    
سم وبارتفاع  19قطر زجاجية أطباقفي اليرقات وضعت و   جامعة بغداد -التابعة لكلية الزراعة العائلة الباذنجانية

فقد نقلت  المتأخرةطوار اليرقية األ أما ،نبات الخباز مع تبديل الغذاء يومياً  أوراقوتمت تغذية اليرقات على  سم 4
 علب بالستيكية شفافة إلىذر نقلت تربة لغرض التعذر وعند اكتمال التع ووضع بقاعدة الطبق األطباق إلى

وعند بزوغ البالغات زودت العلب بقطعة قطن مشبعة بمحلول سكري تركيزه  سم 20 سم وارتفاعها16قطرها 
، تم تغطية جميع لغرض تغذية البالغات كما زودت بأشرطة سوداء اللون مطوية لغرض وضع البيض 20%

أطباق  إلىالحاوية على البيض  األوراقنقلت  بقماش الململ المثبت على حافة الطبق برباط مطاطي، األطباق
تربيتها بالطريقة المذكورة سابقًا بهدف  إعادةعند فقس البيض تم و  أيضامغطاة بالململ  سم 9قطرها  زجاجية

 2)لتجربة تحت ظروف المختبر ا أجريت، التجارب الالحقة إلجراءالحشرية المختلفة  األدوارالحصول على 
 (. 1و

سحقت  المحلية،تم الحصول على ثمار الفلفل األسود من األسواق  لتحضير المستخلص الزيتي   
تمت عملية االستخالص الزيتي لمسحوق ثمار الفلفل األسود باستخدام جهاز  كهربائية،طاحونة  باستخدامالثمار 

Clevenger،  مل ثم أضيف  100غم من مسحوق ثمار الفلفل األسود في دورق زجاجي سعة 40حيث وزن
 الزيتي جمع المستخلصكررت العملية عدة مرات و  ،مل ماء مقطر وتم االستخالص لمدة ساعتين 75ا إليه

 % 5و 2.5 ،1.25التراكيزحضرت  لحين االستعمال. جهاز التجميدوحفظ في  ةخاص أنابيبووضع في 
مل 100 إلىالحجم  وأكمل مل من الزيت5وذلك بأخذ  stock solution أساسمحلول  خلص الزيتي بعملللمست

 األسيتون. باستخدام

ساعة بالتراكيز  24بيوض دودة ورق القطن بعمر يوم واحد لروائح المستخلص الزيتي لمدة  عرضت   
سم 9 أطباق زجاجية قطر  إلىمعاملة المقارنة فقد استعمل األسيتون فقط نقلت البيوض  أما %5 و 2.5 ، 1.25

بيضة لكل طبق وبثالث مكررات لكل تركيز ووضعت األطباق في علب  100حاوية على ورقة ترشيح بمعدل 
مل من المستخلص الزيتي عرضت  3لتر حاوية على قطعة قطن مشبعة ب  1بالستيكية محكمة الغلق سعة 

ساعة  24العلبة ثم سدت العلب بأغطيتها وبعد مرور  إلىللهواء لمدة ساعة لغرض تبخر المذيب بعد ذلك نقلت 
علب جديدة مغطاة بقماش الململ ووضعت العلب في  إلىأخرجت القطنه ونقلت األطباق الحاوية على البيض 

 . (4)لة معاد إلىاستنادًا الفاقسة  لبيوضلالحاضنة لغرض حساب النسبة المئوية 

يرقات  10ساعة وضعت  24يرقات الطورين الثاني والسادس لروائح المستخلص الزيتي لمدة  عوملت
معاملة  أمامل من المستخلص الزيتي  3لتر حاوية على قطعة قطن مشبعة ب  1في علب بالستيكية سعة 

للهواء لمدة ساعة كما زودت  قطعة القطنفقط عرضت  باألسيتون المقارنة فقد زودت العلب بقطعة قطن مشبعة 
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العلب من األعلى بأغطيتها تكونت كل تجربة من  أغلقتالعلب بأوراق نبات الخباز لغرض تغذية اليرقات ثم 
ساعة أخرجت  24يرقات في كل مكرر وبعد مرور  10وبمعدل  %5و 2.5 ،1.25ثالثة مكررات لكل تركيز 

اجية نظيفة ووضعت في الحاضنة وتمت متابعة تأثير روائح زج أطباق إلىقطع القطن من العلب ونقلت اليرقات 
سجلت مدة  ،(4)معادلة  إلىاستنادًا  للهالكالمستخلص في بعض النواحي الحياتية للحشرة ومنها النسبة المئوية 

الدور اليرقي والعذري ونسبة التعذر ووزن العذارى ونسب التشوهات وعمر البالغات وعدد البيض الموضوع ونسبة 
 سه.فق

 أزواجوذلك بوضع ثالث دودة ورق القطن حديثة البزوغ لروائح المستخلص الزيتي  كامالت عوملت   
ناث( من الكامالت  وضعت في ، %5و2.5   ،1.25مكررات لكل تركيز  ثالث في كل مكرر وبمعدل)ذكور وا 

مل من المستخلص الزيتي بعد تعريضها للهواء  3 ـلتر حاوية على قطعة قطن مشبعة ب 1علب بالستيكية سعة 
 أما كامالتلغرض تغذية ال % 20لمدة ساعة كما زودت العلب بقطعة قطن مشبعة بمحلول سكري تركيزه 

 24مل من األسيتون غطيت العلب بإحكام لمدة  3معاملة المقارنة فقد زودت العلب بقطعة قطن مشبعة ب 
لمعرفة تأثير المستخلص على طول عمر  كامالتالعلب وتم متابعة الساعة بعد ذلك أخرجت قطعة القطن من 

أنثى ونسبة فقسه وغيرها من المالحظات المتعلقة بسلوك لكل البيض الموضوع  )اإلناث والذكور( وعدد كامالتال
 Complete Randomized Design (C.R.D.) صممت التجارب وفق التصميم العشوائي الكامل .كامالتال

وقورنت النتائج باستعمال معيار  2011لسنة  4النسخة Discovery   GenStatالتحليل باستعمال برنامجاجري 
 لبيان معنوية النتائج.   p 0.05مستوى ( تحت .L. S. D)اقل فرق معنوي 

 النتائج والمناقشة

 معاملة البيض
ساعة لرائحة زيت الفلفل  24تعريض بيوض دودة ورق القطن بعمر  أن إلى 1يشير الجدول      

 %5عند التعريض للتركيز  %36.7 الهالكبلغت نسبة  إذفي فقس البيض  هالكحدوث  إلىذلك  أدى األسود
 إلى اإلحصائينتائج التحليل  أشارتقد و  %10.7بلغت  هالكنسبة  إلى %1.25التعريض للتركيز  أدىبينما 

 زغير معنوي بين التركي ارق بينما كانت الف %2.5و 1.25بين التركيز  هالكهناك فروق معنوية في نسبة  أن
ساعة  72فقس بيوض دودة ورق القطن بعمر  هالكالنسبة المئوية  أن إلىالجدول  أوضح. كما 5%و  2.5

في حين أدى  5 % األعلىعند التعريض للتــركيز  % 26.0قد بلغت  األسودوالمعرضة لرائحة زيت الفلفل 
( بحدوث 8) هما ذكر وهذه النتائج تتفق مع 4.5% بلغتوالتي  هالكأقل نسبة  إلى %1.25 التركيز استخدام
المعاملة بالزيوت األساسية للفلفل األسود عن طريق الرائحة  C. chinensisبنسبة فقس بيض حشرة  انخفاض

 دون القاتلة للزيت. أوبالتراكيز المنخفضة 
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المعرض لرائحة زيت الفلفل  S. littoralis  فقس بيض دودة ورق القطن لهالكالنسبة المئوية  1جدول 
 Piper nigrum (.L)األسود

 L.S.D 0.05 5 2.5 1.25 ، %التراكيز

 4.98 36.7 23 10.7 ساعة 24فقس البيض بعمر  لهالكنسبة % 

 5.11 26.0 15.3 4.5 ساعة 72فقس البيض بعمر  لهالكنسبة % 

زيت عطري ضد يرقات الطور الثالث لدودة ورق  34( عند اختباره تأثير 19) أشاروفي هذا المجال  
زيت عطري بطريقة التبخير  20القطن بطريقتي التعريض لروائح الزيوت )التبخير( والمعاملة السطحية تفوق 

 50LC بلغت قيمة إذأعلى سمية  Thuja occidentalisو Nepeta cataria يوسبب الزيتي العطري لنبات
ليرقات  %50بنسبة  هالكمن زيت الفلفل األسود سبب  14.02لتر مايكروأن التركيز  (25)وبين  .1-مل 3م 10

 4وذلك عند تعريضها لرائحة الزيت لمدة  Tribolium castaneum يثة االنسالخ لخنفساءدالطور الرابع الح
قد سبب  Thymus persicusهواء من زيت الزعتر  1-لتر رمايكرو لت 100 التركيز إن (16)ذكر  ساعات.
 (9)أوضح  كما ساعة. 24ليرقات دودة ورق القطن عند تعريضها لرائحة الزيت لمدة  %100بلغت  هالكنسبة 

أدى ذلك  Artemisia absinthiumتعريض يرقات الطور الثالث لدودة ورق القطن لرائحة زيت نبات الشيح  إن
 رمايكرو لت 20و 10 ،5 ،2.5ساعة من التعريض للتراكيز  24وذلك بعد  %94و 52 ،18 ،2 هالكنسبة  إلى
 .%0 للهالكفي معاملة المقارنة فقد بلغت النسبة المئوية  أما 1-لتر

 Foeniculumنشاط مجموعة من الزيوت التي تعود لعدد من النباتات الطبية وهي  اختبارتم    

vulgare، Coriandrum sativum، Daucus carota، Pelargonium  graveolens، Origanum 

majorana  نبات وSalvia officinalis  عن طريق التبخير ضد يرقات الطور الثالث لدودة ورق القطن وأثبتت
أعلى  إنساعة من التعريض ومع ذلك لوحظ  24لها تأثير سام لليرقات بعد مرور  إنجميع الزيوت الطيارة 

، 92.5 ،70بلغت  هالكسبب نسبة  إذ Salvia officinalisزيت أوراق نبات  استخداموجد عند  هالكمعدل لل
في معاملة المقارنة فقد  أماهواء  1-لتر لتر مايكرو 200و 100 ،50 ،25عند المعاملة بالتركيز  %100و  100
لليرقات المعاملة بان ذلك  هالك(. وقد فسر عدد الباحثين سبب سمية الزيوت النباتية وأحداث 21) % 0بلغت
 octopamingericونظام  acetylcholinesteraseتأثير الزيوت وتداخلها مع مواقع عمل كال من  إلىيعود 

 (.15و 11في الحشرات )
المعرض لرائحة زيت الفلفل  S.littoralisالقطن يرقات دودة ورق  هالكالنسبة المئوية ل 2جدول 
  Piper nigrum (.L)األسود

 L.S.D 0.05 5 2.5 1.25 ، %التراكيز

 5.7 32.6 17.8 10.4 يرقات الطور الثاني هالكالنسبة % ل

 3.3 6.7 0 0 يرقات الطور السادس هالكالنسبة % ل
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يوما وذلك عند  32.6الطور اليرقي الثاني والتي بلغت نمو حدوث زيادة في مده  3يوضح الجدول  
في معاملة المقارنة فقد بلغت مده  أما % 1.25يومًا عند التركيز  30.3بينما بلغت  % 5التركيز  إلىالتعريض 

يومًا عند  15.6هناك زيادة في مده الدور العذري والتي بلغت  أن إلىيومًا. كما أشار الجدول  29الطور اليرقي 
بينما بلغت مده هذا الدور  %1.25عند التعريض للتركيز  يوماً  14.6في حين بلغت  %5التركيز  إلىالتعريض 

قد سبب تشوهات  األسودالتعريض لروائح زيت الفلفل  أنأوضح الجدول  ارنة. كمالمقافي معاملة  اً يوم14
 5وذلك عند التعريض للتركيزين  %3.7و 5.5بلغت نسبتها  إذللعذارى الناتجة من معاملة يرقات الطور الثاني 

 وعلى التوالي.  % 1.25و

في معدل أعمار البالغات عن  انخفاضبين الجدول حدوث  إذكما أثر الزيت في معدل أعمار البالغات 
يوم عن معاملة المقارنة  2.3 االنخفاضيوم عن معاملة المقارنة في بلغ معدل  4.7بنسبة  %5التعريض للتركيز 
فيما يتعلق بمعدل عدد البيض الموضوع من قبل البالغات البازغة من معاملة  أما. %1.25وذلك عند التركيز 

لكل  بيضة 832.6وبلغ  %5عند التركيز  أنثىلكل  بيضة 720.3 إلىل يرقات الطور الثاني فقد أنخفض ليص
كما  أنثىلكل  بيضة 917بلغ معدل عدد البيض الموضوع  قدوفي معاملة المقارنة ف % 1.25عند التركيز  أنثى

وعلى التوالي في  %1.25و 5عند التركيزين  %85و 80.3 إلىالنسبة المئوية لفقس البيض لتصل  انخفضت
 .%91.3ت في معاملة المقارنة حين بلغ

المعامل بتراكيز مختلفة من زيت  S. littoralis تأثير معاملة يرقات الطور الثاني لدودة ورق القطن  3جدول 
  Piper nigrum (L.)الفلفل األسود 

 

 التراكيز

النسبة المئوية  الجوانب الحياتية

 مدة الدور لفقس البيض

 اليرقي )يوم(

مدة الدور 

 )يوم(العذري 

النسبة المئوية لتشوهات 

 %العذارى، 

  معدل أعمار   

 )يوم( البالغات

البيض   معدل عدد 

 الموضوع

1.25 30.3 14.6 3.7 12 832.6 85 

2.5 31 15 4.2 10.6 810 84 

5 32.6 15.6 5.5 9.6 720.3 80.3 

Control 29 14 0 14.3 917 91.3 

L.S.D. 0.05 2.4 1.0 2.9 1.5 88.6 8.4 

تأثير التعريض لروائح زيت الفلفل األسود في بعض الجوانب الحياتية ليرقات الطور  4يبين الجدول 
بلغت  إذ % 5التركيز  إلىالطور اليرقي السادس عند التعريض نمو لوحظ حدوث زيادة في مده  السادس إذ

 29المقارنة بلغت  في معاملةو يومًا  29.3مده الطور  بلغت % 1.25التركيز  إلىعند التعريض  أمايوما  30.6
 %5التركيز  إلىيومًا عند التعريض  14.6الدور العذري بلغت نمو  ةمد أنأوضحت نتائج الجدول  . كمايوماً 

 أن إلىوكذلك في معاملة المقارنة. كما أشار الجدول  % 1.25عند التعريض للتركيز  يوم 14في حين بلغت 
. كما وجد حدوث %1.25عند التعريض للتركيز  % 0و % 5عند التركيز  % 3.7نسبة تشوهات العذارى بلغت 

يوم في حين بلغ معدل عمر  13.3بلغت  إذ % 5التركيز  إلىانخفاض في معدل عمر البالغات عند التعريض 
   يوم. 14.3وبلغ في معاملة المقارنة  % 1.25يوم عند التعريض للتركيز  12.6البالغات 
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هناك عالقة عكسية بين التراكيز المستخدمة ومعدل عدد البيض الموضوع من قبل  أنما بين الجدول ك
عند  أنثىلكل  بيضة 885بلغ معدل عدد البيض الموضوع  إذالبالغات البازغة من معاملة يرقات الطور السادس 

 %82 في حين بلغت النسبة المئوية لفقس البيض % 1.25عند التركيز  أنثىلكل  بيضة 801و %5التركيز 
وبلغت في معاملة المقارنة  % 1.25عند التعريض للتركيز  %88بينما بلغت  %5التركيز  إلىعند التعريض 

 Salvia بزيت نبات Spodoptera frugiperdaتأثير معاملة يرقات حشرة  إلى( 6) وأشار .% 91.3

ballotiflora في حين  1-مل ملغم 80عند التركيز %10العذارى وبقاء  %20بلغت نسبة بقاء اليرقات  إذ
بلغا  إذفي مدة الدوري اليرقي والعذري  طالةإ إلىبالزيت  وأدت المعاملة %90و 95المقارنة بلغت في معاملة 

انخفاض  إلىكما سببت المعاملة بالزيت  يوماً  10.2و 26.5في معاملة المقارنة فقد بلغا  أما يوماً  10.5و 32
( 18) ملغم. وسجل 221.1ملغم في حين بلغ في معاملة المقارنة  156.5 أوزانهابلغ معدل  إذفي وزن العذارى 

 المعاملة بالفلفل األسود. Callosobruchus maculatus كامالتفي نسبة بزوغ  انخفاض

 ،سامةوتؤثر بطرق مختلفة قد تكون  الزيوت النباتية تعمل عمل المبيدات الحشرية أن إلى( 17أشار )  
تؤثر على وظائف أعضاء الحشرات بطرق  أنهذه المركبات يمكن  أنا يدل على طاردة وجاذبة للحشرات مم

منظم النمو  إن إذمختلفة. كما أظهرت العديد من الزيوت النباتية امتالكها خصائص منظمات النمو الحشرية 
الرئيسي في االنسالخ والتخلص من الكيوتكل  الدور ecdysone إنزيمالحشري يعمل على هرمون الحداثة ويلعب 

وبالتالي  ecdysoneالقديم وعند دخول المركبات الفعالة للمستخلصات النباتية في جسم اليرقة يتم أيقاف نشاط 
 . (14)فشل اليرقات في االنسالخ والموت

بتراكيز مختلفة من  المعامل S. littoralis تأثير معاملة يرقات الطور السادس لدودة ورق القطن  4جدول 
   Piper nigrum (L.)زيت الفلفل األسود 

 
 التراكيز

النسبة المئوية  الجوانب الحياتية
 مدة الدور لفقس البيض

 اليرقي )يوم(

مدة الدور 
 العذري )يوم(

النسبة المئوية 
 %لتشوهات العذارى 

     أعمارمعدل 
 )يوم( البالغات

  معدل عدد 

 البيض الموضوع

1.25 29.3 14 0 12.6 801 88 

2.5 30 14.3 3.3 13 843 83.3 

5 30.6 14.6 3.7 13.3 885 82 

Control 29 14 0 14.3 917 91.3 

L.S.D. 0.05 2.2 1.2 3.2 1.3 77.1 9.7 

 كامالتمعاملة ال
 إلىأدى ذلك  %5روائح زيت الفلفل األسود بتركيز  إلىالحشرة  كامالتتعريض  إن 5يوضح الجدول 

 الكامالتساعة من التعريض مع مالحظة حدوث حالة من التشوهات في 12-10بعد مرور  كامالتال هالك
. كما %0بلغت  هالكنسبة  إلىفقد أدى  %1.25 التركيز أما 1قبل موتها كما في الشكل  فاخهابانتوالمتمثلة 
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بينما بلغ  % 2.5يوم عند التركيز  5.3بلغت  إذت كامالفي معدل أعمار ال انخفاضحدوث  إلىأشار الجدول 
بعدم  اإلحصائييوم وأوضحت نتائج التحليل  14.3في معاملة المقارنة فقد  أما % 1.25يوم عند التركيز  6.3

ت بين التراكيز المختلفة ومعاملة المقارنة. يبين الجدول حدوث كامالوجود فروق معنوية في معدل أعمار ال
 إذ % 2.5بتركيز  األسودالمعرضة لروائح زيت الفلفل  ناثاإلفي معدل عدد البيض الموضوع من قبل  انخفاض

في معاملة  أما % 1.25عند المعاملة بالتركيز  أنثىلكل  بيضة 617بينما بلغ  أنثىلكل  بيضة 538بلغ 
وق معنوية في معدل عدد بوجود فر  اإلحصائيوأشارت نتائج التحليل  أنثىلكل  بيضة 982المقارنة فقد بلغ 

البيض الموضوع بين التراكيز المستخدمة وعدم وجود فروق معنوية بين التراكيز المستخدمة ومعاملة المقارنة. 
بلغت نسبة الفقس  إذانخفضت انخفاضًا معنويًا عن معاملة المقارنة  إذكما تأثرت النسبة المئوية لفقس البيض 

 بلغت فيفي حين  % 1.25عند المعاملة بالتركيز  % 87.2وبلغت  %2.5عند المعاملة بالتركيز  % 83.7
 . %91.7 معاملة المقارنة

المركبات الكيميائية المتنوعة المتواجدة في الزيوت والى تنوع التركيب  الكيميائي وطريقة تأثير  إلىذلك 
 sesquiterpenesوmonoterpenes،  phenolsمركبات  من خليط معقد من تتتكون الزيو  إذتلك المركبات .
 12.95% بنسبة β-pineneو4.31%  والذي يتواجد بنسبة  α-pineneمركب  monoterpenesومن مركبات 

بقدرتها  يرتبطربما للحشرات المعاملة  هالكزيادة تأثير الزيوت وأحداث  أنويمكن القول  األسودفي زيت الفلفل  
ولذلك فإنها تؤثر   lipoplilicمركبات محبة للدهون  ألنها تتكون من epicutical على المرور من خالل طبقة

تتداخل مع في داخل جسم الحشرات مباشرة وتزيد من مرور مركبات أخرى، وبالتالي فإن الزيوت الطيارة 
كانت  Sitophilus zeamaisسوسة  كامالت( 10بين ) (.12و 13الوظائف الفسيولوجية األخرى للحشرات )

 كامالتتعريض  أنووجد . P. hispidinervumمن زيت  Piper aduncumأكثر حساسية لرائحة زيت 
 50نسبه موت بلغت  إلىأدى قد ساعات  4لمدة  األسودلرائحة زيت الفلفل  castaneum Triboliumخنفساء 

 .(25) رمايكرو لت 15.262 عند التركيز %

في التأثير  إلى Piper nigrumو Cuminum cyminumكما أدى التعريض لروائح كال من زيت  
 انخفاضساعة عند التركيز نصف القاتل  24وسبب التعريض لمدة  Sitophilus oryzae سوسة الرز كامالت

عن معاملة المقارنة  %75و 77.3 مقدارهبلغ  acetylcholinesterase enzyme (AChE) إنزيمفي فعالية 
 واألساسيةبالرغم من انه لم يتم تحديد ألية عمل وسمية الزيوت المتطايرة . (7لكال الزيتين وعلى التوالي )

للمستخلصات النباتية وبغض النظر عن الطريقة المتبعة في المعاملة سواء عن طريق التغذية ،المعاملة السطحية 
انه لوحظ حدوث أعراض تسمم حاد للحشرات المعاملة ببعض الزيوت النباتية  إالالرائحة  استنشاقعن طريق  أو

وتأثيرها السريع على  neurotoxicمماثلة ألعراض التسمم وطريقة عمل المبيدات المؤثرة على الجهاز العصبي 
من قبل بعض الزيوت وقنوات  neuromodulator octopamineهو دليل على التداخل مع  فاتاآلبعض 
 (.20و 15) GABA- gated chloride channelsريد الكلو 
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المعامل بتراكيز مختلفة من زيت الفلفل  S. littoralis دودة ورق القطن  كامالتتأثير معاملة  5جدول 
   Piper nigrum (L.)األسود 

 
 التراكيز

 الجوانب الحياتية

 النسبة المئوية لفقس البيض البيضمعدل عدد  )يوم(الكامالت معدل عمر  الكامالتالنسبة المئوية لموت 

1.25 0 6.3 617 87.2 

2.5 38.9 5.3 538 83.7 

5 100 1 0 0 

Control 0 14.3 982 91.7 

L.S.D. 0.05 4.79 0.94 99.7 8.19 

 

 

 

 دودة ورق القطن المتعرضة للروائح زيت الفلفل األسود كامالتتشوه  1شكل 
 معاملة        )د( ذكر معامل أنثىغير معاملة        )ب( ذكر غير معامل       )ج(  أنثى)أ(

 المصادر

 Piperالتأثيرات الحياتية والفسلجية لمستخلصات ثمار الفلفل األسود .2015علي.  إبراهيمهند  الخزرجي، -1

nigrum في دودة ورق القطنSpodoptera littoralis (Boisd.) (Lepidoptera: 

Noctuidae) .ص. 145 العراق. جامعة بغداد.-كلية الزراعة ،دكتوراه أطروحة 

 ب                              أ                 

 ج                                     د   

 د                ج                        

 أ                       ب          
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