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  الخالصة

Bacillus thuringicasisللبكتریا Agreenتم اختبار فعالیة المستحضر التجاري  agypti ومنظمي

. فار ساق الذرةداء الحیاتي ألدوار حأالفي ) Fenoxycarb(Insegarو)Cascade)Flufenoxuronالنمو

Sesamia cretica Led. .حیائي لم یكن له تأثیر ملموس على نسبة فقس البیض أالالنتائج ان المبید أوضحت

و 64وبلغت Cascadeوقد انخفضت النسبة بشكل كبیر عند استخدام منظم النمو.أیامأربعةأوالمعامل بعمر یوم 

معاملة تبین عند. Insegarعند استخدام منظم النمو % 85، 75التوالي في حین بلغت لكال العمرین على69

نسب قتل في كال الطورین وبلغت أعلىإحداثفي   Cascadeل والرابع تفوق منظم النمو و أالورین الیرقین الط

إلى العذراء ثم إلى واضحًا على بقاء الدور الیرقي وتطوره ولوحظ وجود تأثیرًا . على التوالي% 82.1و 81.5

نسالخأالالعذارى الناتجة عن الیرقات المعاملة وحدوث فشل في وأطوالزانأو كما لوحظ انخفاض في . الغةالب

انخفاض معنوي في عدد حدث البالغات الناتجة و أعماروقد اختصرت. وارتفاع نسبة العذارى والبالغات المشوهه

التأثیر إن.Agreenالمبید األحیائي لىإالمعرضة بدورها الیرقي ناثأالالموضوع من قبل ونسبة فقس البیض 

ضمن إدخالهاإمكانیةهذه المركبات في ادوار حشرة حفار ساق الذرة تعطي مؤشرًا ایجابیًا على أحدثتهالفعال الذي 

  .یةو یاثر السلبي الستخدام المبیدات الكیمأالالبرنامج المتكامل لمكافحة الحشرة والتقلیل من 

  

The influence of  the biological insecticide Agreen and two growth 
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Abstract
Several studies were conducted to investigate the influence of Agreen (Bacillus 

thuringicasis agypti ) and the growth regulators, Cascade (Flufenoxuron) and Insegar 
(Fenoxycarb) on some biological aspects of corn stalk borer, Sesamia cretica Led. 
Results indicated no significant effect of Agreen on egg hatch. However an obvious 
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reduction in hatching percentage  was recorded for one day and four days old eggs treated 
with Cascade and Insegar.Hatching percentages were 64 and 69 % for one day and four
days old eggs treated respectively with Cascade .The growth regulator Insegar resulted in 
75 and 85 % of egg hatch for the two stages respectively .Results also showed that the 
susceptibility of first instar larvae was higher than that of the fourth instar larvae. The 
growth regulator Cascade showed highly influences on treated stages with percent of 
killing reached 81.5 and 82.1 % for  1st and 4th instar larvae respectively. A continous 
effects were also recorded on subsequent stages originated from individuals treated with 
Agreen and growth regulators.These include; delayed larval and pupal development, 
increased pupae and adults deformations.and reduced adults longevity and females 
fecundity. However, females originated from larvae treated with the growth  regulators 
failed to lay any egg and died shortly after emergence. Results of this study will hopfully 
improve the management system for the control of corn stalk borer.

  

  المقدمة

Sesamia creticaیعد حفار ساق الذرة  Led.لمحصول الذرة الصفراء في العراق وبعض لرئیسیة اأآلفة

النباتات إصابة خسارة كبیرة بالحاصل عند أآلفةوتسبب هذه .)4، 3، 2، 1(ربا أو خرى في آسیا وافریقیا و أالالدول 

ت المبیداباستخدامعادةفةأالتكافح هذه و . للضررومةمقاأكثرولكن بتقدم العمر تصبح النباتات . المبكرفي عمرها

یة و ابدائل مسإیجادإلىالمفرط للمبیدات فقد توجهت جهود الباحثین ستخدامأالونظرًا للسلبیات التي ترافق ،الكیمیائیة

صناف أالحیائیة و أالمثل منظمات نمو الحشرات ووسائل المكافحة أضرارهافة وتقلیل أالمة و اقفعالیة لمأكثرأو

فة ومتطلباتها البیئیة واستخدمت بعض وسائل أالهذه سات المتعلقة بحیاتیة العدید من الدراالعراقنفذت في . مةو االمق

 Bacillusالبكتریا  منمتنوعةمستحضرات استعملت). 5،6،7، 1(المكافحة المتكاملة بغیة السیطرة علیها 

thuringiensis وأعطتالذرة فات الزراعیة في العراق بضمنها حفار ساق أالكمبیدات احیائیة لمكافحة العدید من

، 9. (فة المستهدفة والمحصولأالكفاءة هذه المستحضرات تبعًا للساللة المستعملة و تختلف). 8، 7. (نتائج ایجابیة

لعدید من على نطاق واسع في مكافحة امن منظمات النمو مركبات ومستحضرات عدیدةاستعملتكذلك . )10

ومن هذه المركبات منظم النمو . فة المستهدفةأالیرها على منة بیئیًا ومتخصصة في تأثفات الزراعیة كونها آأال

Cascade)Flufenoxuron ( الذي یؤثر على مختلف المراحل العمریة للحلم والحشرات)وكذلك منظم ) 11، 10

الضارة الذي استخدم في مناطق مختلفة من العالم لمكافحة العدید من الحشرات ) Insegar)Fenoxycarbالنمو 

). 13، 12(جنحة أالمن حرشفیة أآلفاتلمكافحة بعض منظمات نمو مختلفة في العراق استخدمت .)11(اقتصادیاً 

فة أالحفار ساق الذرة كونه ألهمیةونظرًا .)11(عمار الحدیثة أالتأثیرًا تجاه أكثرهذه المواد إنإلىوتشیر الدراسات 

استكمال الدراسات السابقة التي وألجلفي العراقكروقصب السهم على محصول الذرة الصفراء والذرة البیضاء أال

Agreenحیائي أالدراسة تأثیر المبید بهدفالبحث الحالي اجرىفقد ، فة وسبل مكافحتهاأالنفذت على هذه 

توظیف النتائج في وٕامكانیةداء الحیاتي لحفار ساق الذرة أالفي InsegarوCascadeالحشراتنمويومنظم

  .حفار ساق الذرةامل لمكافحة لبرنامج المتكا
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  العملالمواد وطرائق 

  :تهیئة مستعمرة الحشرة 

. من بعض الحقول الزراعیة بمحافظتي بابل وبغدادبأعمار مختلفة جمعت یرقات وعذارى حفار ساق الذرة 

ا بقماش یرقة في كل قنینة وسدت فوهتها العلی) 15(أدخلت. سم14× 8هاابعاداني زجاجیة أو وضعت الیرقات ب

سم لتغذیة الیرقات وجرت 5استخدمت قطع من سیقان نبات الذرة الصفراء بطول . ورباط مطاطي الململ الناعم

اما العذارى التي جمعت من الحقل وتلك التي . أیامبتغیر قطع الساق المتغذى علیها كل ثالث التربیة إدامةعملیة 

بتري بداخلها ورق ترشیح مرطب بالماء لمنع جفاف أطباقیرقات المستعرة المختبریة فقد وضعت في منتطورت 

سم محاطة جوانبها بالململ 40×40×40أبعادتربیة خشبیة ذات أقفاصإلىنقلت ،وبعد بزوغ البالغات.العذارى

لتغذیة %5سم تحوي قطن طبي مرطب بمحلول سكري بتركیز 6قفاص بأطباق بتري قیاس أالزت جه. الناعم

10: 14مقدارها إضاءةة فتر و % 65- 50ورطوبة نسبیة 1+27قفاص في حاضنة حرارتها أالأدخلت. البالغات

قفاص الخشبیة أالداخل إلىلذرة الصفراء ادرات باسم تحوي 10قطرهابالستیكیة أصصنقلت ). ظالم: ضوء(ساعة

ت ایة على البیض ببادر و ااستبدال البادرات الحتم. الحشرة إناثمن اجل تهیئة مكان مناسب لوضع البیض من قبل 

توفیر وألجل.القفصأعلىالبادرات وبالغات الحشرة في القفص من خالل فتحات عملت في أدخلت.جدیدة یومیاً 

قطربالستیكیة أصصفي 106المستعمرة، زرعت بذور الذرة صنف بحوث وٕادامةالبادرات بشكل مستمر لوضع 

تم فحص البادرات إذورقات لغرض وضع البیض 5-4ي مرحلة تحوي تربة زمیجیة واستخدمت البادرات فسم10

إدامةاستمرت عملیة . یة على البیض واستبدلت بأخرى جدیدةو االبادرات الحاستخرجتالموجودة داخل القفص و 

  .المختلفةختباراتأالإلجراءیومیًا طوار الیرقیة الالزمة أالالمستعمرة لغرض الحصول على البیض و 

  :المختلفة في ادوار الحشرةالمعامالتتأثیر 

تم الحصول علیها من خالل اللجنة الوطنیة لتسجیل واعتماد من المبیدات أنواعاستخدمت في الدراسة ثالثة 

Agreen)Bacillusهي المبید البكتیري المبیدات  thuringiensis agypti( ومنظمي لتر ماء /غم2.5بتركیز

لتر / غم2بتركیز) Fenoxycarb(Insegarلتر ماء و /ا ملتركیزب)Cascade)Flufenoxuronنمو الحشرات 

بادرات ذرة صفراء تحتوي على بیض حشرة حفار أغمادهیئت تأثیر المبیدات على دور البیضة فقد اختبارألجلماء 

الصودیوم هایبوكلوراتعقمت بمحلول . آنفاً إلیهاالتربیة المشار أقفاصمن أیامأربعةو ساق الذرة بعمر یوم واحد 

إلىلمدة دقیقتین ثم غسلت بالماء المقطر لمرتین وتركت لمدة نصف ساعة لتجف بعدها قسم البیض % 0.2

احتوى . عوملت كل مرحلة عمریة بالمبیدات المختلفة وبثالث مكررات لكل مبیدالمدروسةعمار أالمجموعتین وفق 

ثم رش البیض .تشریحإبرةباستخدامالبیض الفائض إزالةبیضة تم تحدیدها مسبقًا بعد 33المكرر الواحد على 

عة ایضًا ترك البیض المعامل لفترة نصف سا. بالمبیدات والتراكیز المحددة في حین رشت معاملة المقارنة بالماء فقط

ووضع فوقه ورق شمعي ،رطبت بالماء،قاعدتها ورقة ترشیحفي وضعتزجاجیة حتى یجف ثم وضع في عبوات

10: 14وفترة اضاءة %65- 55ورطوبة م01+27حرارة درجة العبوات داخل الحاضنة على قلتن.لمنع جفافه

حیائي ومنظمي نمو أاللغرض تحدید فعالیة المبید . تمت مراقبة البیض یومیًا لغرض حساب نسب الفقسو ساعة 

لالختبارفیر العدد الالزمولغرض تو أیامأربعةو الحشرات على الیرقات الناتجة عن البیض المعامل بعمر یوم واحد 

نقلت بعد الفقس. وكما ورد آنفاً وعوملت بالمبیدات المختلفةبنفس األعمارالبیوضمنأخرى مماثلةاعداد أخذت
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وضعت في قناني زجاجیة الموصفة اتیرق10مجموعات تحوي الواحدة على إلىمائة یرقة من كل معاملة وقسمت 

غطیت القناني بقماش .كغذاء للیرقات) سم1بطول (قان نبات الذرة الصفراء یرة من سیآنفًا تحتوي على قطع صغ

ت المراقبة مسابقًا وتإلیهاوضعت في الحاضنة تحت الظروف المشار و الململ مثبت برباط مطاطي على فوهة القنینة 

الى الطور الالحق او واستمرت العملیة حتى تحول الیرقات .یومیًا من اجل تبدیل الغذاء وحساب نسبة هالك الیرقات

  .من كل معاملةوالتشوهات بعدها تم حساب النسبة التراكمیة للهالكات.موتها

  طوار الیرقیة لحفار ساق الذرةأالحیائي ومنظمات نمو الحشرات في أالتأثیر المبید 

عة سا24ل بعمر و أالیرقة من الطور 15أخذتل والرابع حیث و أالالیرقین تم التركیز على الطورین 

سم تحوي بادرات الذرة 14×8أبعادهاقناني زجاجیة فيالیرقات وضعت. تقریبًا وبواقع ثالث مكررات لكل معاملة

في معاملة المقارنة فقد استعمل أماحیائي ومنظمات نمو الحشرات أالبالتركیز الموصى به من المبید عوملت مسبقاً 

بعدها غلقت القناني بأحكام بواسطة قطعة ,قبل ادخال الیرقاتنتركت البادرات لتجف مدة ساعتی. الماء المقطر فقط

العدد والجل الحصول على.◌ً سابقاإلیهاالظروف المشار تحتوضعت في الحاضنة. )14(من قماش الململ 

إلىساعة48نقلت الیرقات بعدفقدالالحقةاألدوارفي للمبیداتلمتابعة التأثیرات المستمرة والیرقاتالالزم من

كررت التجربة موت الیرقات أوبادرات غیر معاملة وجرى تبدیل الغذاء كلما تطلب األمر ولحین اكتمال التعذر 

ت یومیًا عامالفحصت الم.األختبار بأكمله وبنفس األسلوب ثالث مراتأعیدكما الطور الیرقي الرابعباستخدام

حسبت بعدها نسب ، راقبة لحین تعذر الیرقات المتبقیةبتسجیل مراحل التطور ونسب الموت، واستمرت عملیة الم

5طوار الناتجة من الیرقات المعاملة فقد نقلت أالالمتأخرة في و ولغرض متابعة التأثیرات المستمرة . الموت التراكمیة

وضعت. طوار الیرقیة المشار إلیهاأالمكرر وبواقع ثالث مكررات لكل معاملة من معامالت من كلعذارى حدیثة

مراقبتها یومیًا لحین بزوغ البالغات حیث تم تسجیل المالحظات عن مدة دور العذراء تفي أنابیب زجاجیة معقمة وتم

مدة دور . فراد المشوهه منهاأالونسبة التشوهات في العذارى، نسبة بزوغ البالغات و ،، وزن العذراء، نسبة الهالك

  .قسهناث ونسبة فأالالبالغات وعدد البیض الذي وضعته 

وفق التصمیم حصائيأالوجرى التحلیل )Abbott)15عدلت نسب القتل لجمیع المعامالت حسب معادلة 

  %. 5عند مستوى احتمال LSDاختبار اصغر فرق معنوي باستخدامالعشوائي الكامل وقورنت المعدالت 

  

  النتائج والمناقشة

  في بیض حفار ساق الذرةInsegarو Cascadeومنظمي النمو Agreenحیائي أالتأثیر المبید 

على النسبة المئویة لفقس البیض المعامل بعمر یوم Agreenحیائي أالللمبید معنويلم یالحظ أي تأثیر 

صالبة قشرة البیضة ووجود اغشیة المح التي تعد عوازل طبیعیة إلىوقد یعزى السبب ،)1جدول (أیامأربعةأوواحد 

وتماس نفاذحیائي حیث تبقى المادة الفعالة على القشرة الخارجیة دون حدوث أالتحول دون اختراقها من قبل المبید

باحثون آخرون في دراسات مشابهه استخدمت فیها البكتریا إلیهوتتفق هذه النتائج مع ما توصل . مع البیضة

Bacillus thuringiensis9(عامل أي تأثیر على نسبة فقس البیض المیسجلحشرات مختلفة ولم على بیوض ،

على نسبة فقس البیض وان أواضحاً ا تأثیر مفقد كان لهInsegarو Cascadeبالنسبة لمنظمي النموأما). 16

حساسیة من البیض المعامل أكثرالبیض المعامل بعمر یوم واحد ف،ذلك التاثیر ذو عالقة عكسیة مع عمر البیض

وتعزى فعالیة منظمات النمو . Insegarمن منظم النمویراً اكثر تأثCascadeوكان منظم النمو . أیامأربعةبعمر 
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أشارتكما .)12، 11(قل درجة نفاذیته بتقدم عمر البیضة تمن خالل غالف البیضة الذي النفاذقابلیتها على إلى

ل انفصاإلىحساسیة البیض لمنظمات النمو تقل كلما تقدم البیض بالعمر وان سبب ذلك یعود إنإلىأخرىدراسات 

إنكما . في حمایة الجنین من المؤثرات الخارجیةأساسيالجنین عن قشرة البیضة وتكوین اغلفة جنینیة لها دور 

ومن خالل فحص عدد من البیض.)17(غشاء البیض الخارجي یكون اكثر تماسكًا وغیر نفاذ بتقدم عمر البیضة 

انه لم یتمكن من تمزیق قشرة البیضة أالكل طبیعي قد نما بشهالجنین في قسم منإنالذي لم یفقس لوحظ المعامل و 

ان الجنین في البیض المعامل إلى)18(وآخرون Youngأشاروفي دراسة سابقة . والخروج منها بشكل طبیعي

انه یصبح هالمي الملمس وغیر متماسك وفي النهایة یموت وهو بداخل أالمراحل متقدمة إلىبمنظمات النمو یتطور 

البیض المعامل، فقد بینت النتائج الیرقات حدیثة الفقس الناتجة عنفيبالنسبة لتأثیر المبیدات الثالث أما.البیضة

حیائي  أالبالمبید بعمر أربعة أیامفي الیرقات الناتجة عن البیض المعامل% 89.3نسبة موت كانت أعلىإنإلى

Agreen وهذه النتائج تدل . بیض معامل بعمر یوم واحدوهي تختلف معنویًا عن نسبة موت الیرقات الناتجة عن

ها لقشرة البیضة في موقع خروجها في اثناء الفقس معلى ان البكتریا اثرت في الیرقات حال خروجها من البیضة وقض

أثرتمنظمات النموانإلىوتشیر النتائج ایضًا .)16، 9(الى فم الیرقةلدخول البكتریاأخرحیث ال مصدر 

وكانت Insegarعلى منظم النمو Cascadeالیرقات الناتجة عن البیض المعامل مع تفوق منظم النمو معنویًا في 

من أعلى من نسبة الموت في الیرقات الناتجة أیامأربعةنسبة الموت في الیرقات الناتجة عن بیض معامل بعمر 

لناتجة عن بیض معامل بعمر یوم إن سبب انخفاض نسبة الموت في الیرقات ا.بیض معامل بعمر یوم واحد أیضا

واحد قد یعود إلى تالشي المبید أالحیائي اثناء فترة حضانة البیض التي تتطلب وقتًا أطول مقارنة بفترة حضانة 

  ).9(البیض بعمر أربعة أیام 

  

  نسبة الفقس وموت یرقات الطور األول الناتجة عن بیض حفار ساق الذرة المعامل)1(جدول 

  Insegarو Cascadeومنظمي النمو Agreenي المبید االحیائب

المبید
التركیز 

لتر)/مل/(غ

النسبة المئویة لفقس البیض
النسبة المئویة لموت الیرقات الناتجة من 

بیض معامل

بعمر أربعة أیامبعمر یوم واحدبعمر أربعة أیامبعمر یوم واحد

Agreen2.550.589.3  93.394.7غم

Cascade  1  64.080.9  69.3  64.0مل

Insegar250.472.0  85.3  74.7غم

Control  93.3  97.3  17.610.2

) LSD(أقل فرق معنوي 

  0.05عند مستوى معنوي 
للتداخل لألعمار الیرقیة للمبیداتللتداخل ألعمار البیضللمبیدات

9.534.7413.480.870.711.22

  :دوار الیرقیةأالالمبیدات في تأثیر
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األول والرابعلكال الطورینیرقات المعاملةالفي تأثیره على Cascadeتفوق منظم النمو إلىالنتائج أشارت

لمعاملة المبید % 67و60في حین بلغت % 82ل و أاللتراكمیة لیرقات الطور فقد بلغت نسبة القتل ا) 2جدول (

سبوع أالفي راً تأثیأكثرجمیع المبیدات كانت إنویالحظ . واليعلى التInsegarومنظم النمو  Agreenحیائي أال

أسابیعمستوى له بعد ثالث أدنىینخفض بتقدم الوقت وتقدم الیرقات بالعمر لیبلغ تاثیرهابدأثمالمعاملة منل و أال

المبیدات في الطور بالنسبة لتأثیر أما. للمبیدات الثالث على التوالي% 2، 1، 2من المعاملة حیث كانت نسبة القتل 

تقریباً %82وبنسبة قتل تراكمیة بلغت Cascadeالیرقي الرابع فقد لوحظ المسار نفسه من حیث تفوق منظم النمو 

سجلت % 8اقل نسبة قتل كانت إنیالحظ وعند متابعة تأثیر المبیدات خالل الفترات الزمنیة المختلفة ). 2جدول (

للیرقاتأیامبعد ستة % 42نسبة أعلىفي حین كانت Agreenحیائي أالد بعد یومین للیرقات المعاملة بالمبی

إنویتبین من هذه النتائج . Insegarالذي لم یختلف معنویًا عن منظم النمو Cascadeالمعاملة بمنظم النمو 

. منظمات النموحساسیة الیرقات للمبیدات تقل بتقدم عمر الیرقة كما لوحظ امتناع الیرقات عن التغذیة بعد تعرضها ل

نسالخ حیث تمر أالأویض أالمن خالل تداخل منظمات النمو مع عملیات ان الموت یحصل الى وتشیر الدراسات 

21، 19، 14(ان الیرقات تموت بفعل التأثیر السام لهذه المركبات أوبأنسالخ غیر ناجح ینتج عنه الموت الیرقات 

اكملت الیرقات اذالیرقي المعامل لوحظ حدوث اطالة معنویة في فترة الدور وبالنسبة لتأثیر المبیدات في مدة الطور . )

ومًا على ی38و 43و 41المتغذیة على المبید االحیائي ومنظمي النمو دورة حیاتها وتحولت الى عذارى خالل 

یرقةلان أ. )رنةالمقا(یومًا للیرقات التي تغذت على غذاء غیر ملوث بالمبیدات 29المدة كانتفي حین. التوالي 

كما سجلت هذه الظواهر مع . )9،21(تتأخر في النمو وتقل شهیتهاتبقى حیة بعد تغذیتها على البكتریاالتي

الجرعات غیر القاتلة من انإلىالیرقة قد یعود طور في مدة طالةأالسبب إن) .12،13،14(منظمات نمو مختلفة

ویتأخر نموها شهیتهاعلى القناة الهضمیة وبالتالي تقل تأثیرهاایة بسبب هذه المواد تعمل كمانعات للتغذیة في البد

المرحلة إلىكي تستطیع الیرقة الحصول على المتطلبات الغذائیة الالزمة للتحول إضافیةمر الذي یتطلب فترات أال

في تقلیل عدد وضعف شهیة الیرقاتفي الدور الیرقيوتتمثل فوائد اإلطالة) .21، 14، 13(العمریة الالحقة 

االجیال فضًال عن زیادة فرصة تعرضها لالعداء الحیاتیة في الحقل االمر الذي یوفر عامل ضغط اضافي باتجاه 

  .مكافحة اآلفة 

  :تأثیر المبید أإلحیائي ومنظمات النمو في دور العذراء

ء الناتجة عن یرقات الطور أالول لحشرة في مدة دور العذرامعنوياختالف اشارت النتائج الى عدم وجود

وبشكل Insegarو Cascadeالنمو في حین اثر منظميAgreenبالمبید األحیائيحفار ساق الذرة المعاملة 

في حین بلغت فترة العذراء في . لكال المركبین على التوالي12و12.3العذراء التي بلغت دور معنوي في اطالة فترة 

اما بالنسبة للعذراى التي تطورت عن یرقات الطور الرابع التي تغذت على ). 3جدول (أیام 9معاملة المقارنة 

الیرقات المتغذیة على المستحضر البكتیري اختالف في مدة تطورها عن المبیدات المختلفة فلم یالحظ وجود 

Agreenلناتجة عن یرقات تغذت في في حین تأثرت مدة دور العذراء ا. مقارنة بتلك المتغذیة على غذاء غیر معامل

وتشیر . یومًا على التوالي11.3، 12.3وبلغت Insegarو Cascadeطورها الیرقي الرابع على منظمي النمو

اذ بلغ اقل ) 3جدول(النتائج إلى وجود انخفاض معنوي في أوزان العذارى الناتجة عن الطورین الیرقین أالول والرابع 

وأعلى Insegarتجة عن یرقات الطور أالول تغذت على غذاء معامل بمنظم النمو ملغرام للعذراء النا170.6وزن 

في . ایضاً Insegarملغرام للعذراء المتطورة یرقات تغذت بطورها الرابع على غذاء معامل بمنظم النمو 195وزن 
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و   210.6معامل حین بلغت أوزان العذارى الناتجة عن یرقات الطور أالول والرابع التي تغذت على غذاء غیر 

  .ملغرام على التوالي230.2

  

االحیائي  للمبیدنسبة الموت التراكمیة لیرقات حفار ساق الذرة المعرضة بالطورین األول والرابع ) 2(جدول 

Insegar وCascade ومنظمي النموAgreen  

المبید

التركیز 

المستخدم 

)مل/(لتر/غ

النسبة المئویة المصححة للیرقات المیتة في

واألطوار الالحقة بعد األول الطور الیرقي 

المعاملة

النسبة المئویة 

التراكمیة لعدد 

الیرقات المیتة

النسبة المئویة المصححة للیرقات 

المیتة بعد معاملة الطور الرابع 

باألیام

النسبة المئویة 

التراكمیة لعدد 

الیرقات المیتة
246ثالثة أسابیعاسبوعیناسبوع واحد

Agreen2.542.315.12.259.67.911.830.950.3غم

Cascade  161.020.01.182.123.616.641.781.5مل

Insegar232.831.72.266.724.722.625.772.7غم

Control9.95.52.215.52.22.24.412.2

  

عند (LSD)أقل فرق معنوي 

0.05مستوى معنوي 

للتداخل للفترات للمبیداتللتداخل راتللفتللمبیدات

8.369.6616.748.579.8917.14

العذارى الناتجة عن یرقات معاملة عن أطوالفي اختزال وجود من خالل النتائج المتحصل علیها یالحظ 

معاملة يفملم 17.5فقد انخفض طول العذراء من ). 3جدول(مبید في طورها الیرقيأليتلك التي لم تتعرض 

Cascadeل على غذاء ملوث بمنظم النمو و أالملم للعذارى الناتجة عن یرقات متغذیة بطورها 13إلىالمقارنة 

Cascadeملم للعذارى الناتجة عن یرقات تغذت بطورها الرابع على منظم النمو 15.3إلىملم 18.3وانخفض من 

وأطوالزان أو ثر السلبي الذي حدث في أالان . Insegarحیائي ومنظم النمو أالالمبید عن اختلفالذي و ایضًا 

داء أالهذه الجرعات تسببت في ضعف ٕانو عن تغذي الیرقات على جرعات غیر قاتلة من هذه المواد نتجالعذارى 

وهذا یؤكد نتائج دراسات سابقة على حشرات اخرى مختلفة الحیاتي للمراحل الالحقة الناتجة عن الطور المعامل

مرحلة إلىتطورها والتحول إكمالالعذارى فشلت في منمن خالل المتابعة المستمرة وجود نسبةیتبین . )16،21(

. عذراء وجد ان هناك نسبة كبیر منها تتصف بحالة تشوهإلىفراد المیتة التي لم تتحول أالوعند فحص .البالغة

شكل (لو أالمن تلك الناتجة عن یرقات الطور أعلىوكانت نسبة التشوه في العذارى الناتجة عن یرقات الطور الرابع 

حیائي أالفي معاملة المبید % 32.6واقل نسبة Cascadeفي معاملة % 83.3نسبة تشوه أعلىاذ بلغت . )1

Agreen وقد تمثلت حالة التشوه بظهور مرحلة وسطیة بین شكل الیرقة وشكل العذراء وتكون حلقات الصدر

سابقة اشارتدراساتوهذه النتائج تؤكد .رجل الصدریةأالالبطن مع عدم اختفاء ً◌مقارنة مع حلقات متضخمة جدا

  .) 13، 12، 11(الحشرات ت تشوه مختلفة في العدید من الحشرات عند معاملتها بمنظمات نموأالحصول حإلى

  

  

الرابع على غذاء معامل مدة دور العذراء وأوزان وأطوال العذارى الناتجة عن تغذیة الطور الیرقي األول و ) 3(جدول 

  Insegarو Cascadeومنظمي النمو Agreenبالمبید اإلحیائي 
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المبید

التركیز 

غ 

لتر/مل

الناتجة عن ) یوم(مدة دور العذراء 

یرقات معاملة

أوزان العذارى الناتجة عن یرقات 

)ملغم(معاملة

أطوال العذارى الناتجة عن یرقات 

)ملم(معاملة

یرقات الطور 

األول

یرقات الطور 

الرابع
الطور الرابعالطور األولالطور الرابعالطور األول

Agreen2.510.010.3178.7187.516.016.1غم

Cascade112.312.3178.2181.513.015.3مل

Insegar212.011.3170.6195.015.316.2

Control9.39.3210.6230.217.518.3

عنوي اقل فرق م

)l.S.D ( عند مستوى

0.05  

للمبیدات
للطور 

المعامل
للتداخل

لمعامالت 

الوزن

لألطوار 

الیرقیة
للتداخل

لمعامالت 

الطول

لألطوار 

الیرقیة
للتداخل

1.060.741.490.960.671.350.310.210.43

  

  :نسبة بزوغ البالغات

العذارى الناتجة عن یرقات معرضة مناتالنتائج حدوث انخفاض معنوي في نسب بزوغ البالغأظهرت

، 74حیائي ومنظمات النمو وكانت نسبة البزوغ ذات عالقة عكسیة مع الطور الیرقي المعامل فقد بلغت أالللمبید 

، 66وبلغت . على التواليبالمبید األحیائي ومنظمي النمو ل و أاللألفراد الناتجة عن معاملة الطور الیرقي % 50، 39

اطوارفراد الناتجة عن أالان إلىوتشیر النتائج. الرابعلمعاملة الطور الیرقيبالنسبةالتوالي على % 10، 17

إلىمرحلة التعذر ولكن اغلبها یفشل بالتحول إلىالنمو یمكن ان تصل معرضة لتراكیز غیر قاتلة من منظمات 

  .)20، 13(على حشرات اخرى توجاءت هذه النتائج مماثلة لما توصل الیه باحثون اخرون في دراسابالغات 

ضامرة داخل أومنها بالغات وجد ان العذارى ال زالت غیر مكتملة النمو یبزغوعند فحص اغلفة العذارى التي لم 

  .غالف العذارى

. تبین وجود نسبة من البالغات البازغة ذات اشكال مشوهثت التشویه حتى مرحلة البالغة حیالااستمرت مالحظة ح

ت وسطیة بین العذراء والبالغة وكانت اعلى نسبة تشوه من معاملة أالبأجنحة اثریة وكذلك وجود حافراد فقد لوحظت

ل والرابع على و أالللبالغات الناتجة عن عذارى متطورة من یرقات الطورین % 100بلغت Cascadeمنظم النمو 

لمعاملة 25، 15وبنسبة بلغت Agreenحیائي أالبالمرتبة الثانیة تاله المبید Insegarوجاء منظم النمو . التوالي

ان التأثیر المستمر لمنظمات النمو أو المبید أالحیائي یكون ).2شكل (ل والرابع على التوالي و أالالطورین 

مرتبط بنوع الحشرة وطورها المعامل وكذلك بنوع وتركیز المادة المستخدمة وقد تتمكن أالفراد من 

  ).20، 14، 12(ال إنها تكون عقیمة واغلبها مشوه الوصول إلى مرحلة البالغة أ
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حیائي یكون مرتبط بنوع الحشرة وطورها المعامل وكذلك أالالمبید أوان التأثیر المستمر لمنظمات النمو 

  تكون عقیمة واغلبها إنهاأالمرحلة البالغة إلىفراد من الوصول أالبنوع وتركیز المادة المستخدمة وقد تتمكن 

  

  :مدة عمر البالغات

فعند استخدام المبید ،ل انخفاض معنوي في عمر البالغات حصو إلى) 4(المبینة في جدول تشیر النتائج 

أالنثى من یوم وعمر 4.0إلىیوم 7.1عمر الذكر من انخفضل و أالفي تغذیة یرقات الطور Agreenحیائي أال

النسبة المئویة للبالغات المشوهة الناتجة عن یرقات الطور األول والرابع لحشرة حفار ساق الذرة  . 2كل ش

Insegar و Cascadeومنظمي النمو Agreen  اإلحیائي المعاملة بالمبید

رة  النسبة المئویة للعذارى المشوهة الناتجة عن یرقات الطور األول والرابع لحشرة حفار ساق الذ. 1شكل 

Insegar و Cascadeومنظمي النمو Agreen اإلحیائي المعاملة بالمبید

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

ـبالغات ــ ــ الـ

وه
ش

للت
ة 

وی
مئ

 ال
بة

س
الن

Agreen
Cascade
Insegar

لرابع لیرقي ا طور ا لیرقي األولال الطور ا

15.0

100.0

80.3

100.0

25.1

66.0



276

اما معاملة . قد لوحظ أالتجاه نفسه في اعمار البالغات الناتجة عن الطور الیرقي الرابعو . یوم4.2یوم إلى8.0

یوماً للذكور وأالناث 1.3، 1.2منظمات النمو فقد اثرت بشكل معنوي في اعمار البالغات اذ بلغت أقصر مدة 

لنتائج مشابهة لما توصل الیه جاءت هذه اوقد.Cascade   الناتجة عن الطور الیرقي أالول المتعرض لمنظم النمو 

دراسات اخرى اشارتكما . على ادوار حفار ساق الذرةMatchعند استخدامهم لمنظم النمو )12(طارق وآخرون

الى ان منظمات النمو لها تأثیر مستمر في أالدوار الالحقة للدور المعامل ویمكن ان تؤدي إلى اختزال في فترة حیاة 

مر البالغات سوف یؤدي بالتأكید إلى اختزال الفترة أالنتاجیة وقلة عدد البیض الذي تضعه ان اختزال ع).14(البالغة 

فقد وضعت أإلناث المتطورة عن . عند مستوى الحقلتحدثه اآلفةانوبالتالي خفض الضرر الذي یمكنأالناث 

نثى على التوالي في حین بلغ ا/ بیضة181و   197معاملة الیرقات بالطور أألول والرابع عددًا من البیض مقداره 

انثى للطورین على التوالي ولم تضع أالناث في معامالت / بیضة1242و 260عدد البیض في معاملة المقارنة 

وتشیر الدراسات ان التراكیز المنخفضة من منظمات النمو تقلل وضع البیض أو . منظمات النمو أي عدد من البیض

ومن خالل متابعة ). 20، 12(العالیة قاتلة لألفراد المعاملة أو تلك الناتجة عنها تسبب العقم في حین تكون التراكیز

فقد . لوحظ حصول انخفاض معنوي في نسب فقسهAgreenالبیض الذي وضعته أالناث في معاملة المبید أالحیائي 

منو . على التواليالطورین أالول والرابع تيلمعامل% 52و 47في معاملة المقارنة الى % 92و83انخفض من 

هذه النتائج یتضح ان الحشرات المتغذیة على المبید أالحیائي قد تستطیع اعادة نشاطها ولكن لیس بالمستوى الطبیعي 

لذلك یالحظ وضع بیض أال ان عدده یكون اقل من البیض . وهذا یحدث عند انتقالها بعد المعاملة إلى غذاء سلیم

، 12(ات التي تتعرض لمنظمات النمو ال تستطیع اعادة نشاطها وتصبح عقیمة ولكن الیرق. الذي تضعه اناث طبیعیة

14.(  

والمبید أالحیائي Insegarو Cascadeفي ضوء النتائج التي تم الحصول علیها یتبین ان منظمات النمو 

Agreenلالحقة الذي مواد متخصصة ذات تأثیر نوعي على أآلفة المستهدفة تمیزت بالتأثیر المستمر على أالدوار ا

یمتد لیشمل العذارى والبالغات الناتجة عن الیرقات المعاملة ویؤثر كذلك على عدد ونسبة فقس البیض الموضوع لكل 

  .لمتكامل لمكافحة حفار ساق الذرةیمكن استثمار هذه النتائج لتعمل كعناصر إضافیة ضمن البرنامج الذلك . أنثى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دد ونسبة فقس البیض الموضوع من اناث ناتجة عن عذارى معرضة بالطور مدة حیاة البالغات وع)4(جدول 

  Insegarو Cascadeومنظمي النمو Agreenالیرقي األول والرابع لحشرة حفار ساق الذرة  بالمبید اإلحیائي 

المبید
معامالت عدد ونسبة فقس البیض لإلناث الناتجة عنمعاملة یرقات الطور الرابعمعاملة یرقات الطور األول

الطور الیرقي الرابعالطور الیرقي األولعمر عمر عمر عمر 
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عدد یوم/األنثىیوم/الذكریوم/األنثىیوم/الذكر

أنثى/البیض

نسبة 

الفقس

عدد 

أنثى/البیض

نسبة 

الفقس

Agreen4.04.25.55.3197.346.6180.651.7
Cascade1.21.31.31.30.00.00.00.0
Insegar3.23.34.24.30.00.00.00.0
Control7.18.07.38.2260.382.6241.391.5

  
) LSD(أقل فرق معنوي 

عند مستوى معنوي 

0.05

للتداخللألعمار الیرقیةللمبیدات للتداخللألطوار الیرقیةللمبیدات

0.380.270.541.190.841.68
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