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  من القطنحشرتيبعض وسائل المكافحة النباتیة والكیمیائیة في السیطرة على 

GloverAphis gossypiiو من الدفلةBoyerAphis nerii  

  زهراء عبد المعطي الغضبان. م

  جامعة بغداد/كلیة الزراعة 

                   26/6/2011: تاریخ االستالم

  الخالصة

المستخلصات الهكسانیة الخام لثمار وازهار نبات القرنفل وبذور النیم ، استهدفت الدراسة تحدید فعالیة

Aphisالقطن نْ ، مَ نْ مَ ضد نوعین من حشرة ال gossypii الدفلة نْ مَ وAphis nerii 1و1.5، 2وبالتراكیز

لخام تضمن البحث عملیة االستخالص ا.لتر لمستخلص النیم / مل2و .لتر بالنسبة لمستخلص القرنفل/ مل

، استخدم المبخر الدوار المزود بمضخة سحب في تركیز المستخلص n. hexaneلهذه النباتات باستخدام 

لتر والمبید /مل2بتركیز )Neemrich10%EC(استخدم مبید نیم ریك . م  ْ 30-25وعلى درجة حرارة 

  .لتر كمبیدات مقارنة/غم1بتركیز )Dinomite50%w.p(الداینومایت

، 2للتراكیز 93.3و   96.6، 100كانتالقطننْ مَ لحشرة النسبة المئویة للقتل ن أبینت النتائج 

ت نسبة القتل وبعد ثالثة ایام من الرش في حین بلغلثمار وازهار القرنفللتر وعلى التوالي/مل 1، 1.5

وعلى التوالي ولنفس بعد نفس الفترة% 100والنیم التجاري ومبید الداینومایت للمستخلص الهكساني لبذور النیم 

1و 1.5، 2وللتراكیز % 83.3و 93.3، 96.6ت نسبة القتل على حشرة من الدفلة فقد بلغاما . اآلفة 

لثمار وازهار نبات القرنفل وعلى التوالي وبعد ثالثة ایام من الرش في حین لتر بالنسبة للمستخلص الهكساني/مل

وقد 100و 100، 93.3التجاري ومبید الداینومایت النیم و النیمغت نسبة القتل للمستخلص الهكساني لبذور بل

  . اختلفت المعامالت جمیعها معنویًا عن معاملة المقارنة

Some botanical and chemical methods to control Aphis gossypii
Glover and Aphis nerii Boyer

Z.A. AL-Ghadban
College of Agric / Univ. of Baghdad

Abstract 
A laboratory trials were conducted to evaluate the efficacy of some plants 

extracts against two different aphid species.Evaluation included carnation (fruit and 
flowers) and neem (seeds) at rate of 2 1.5 ,1 and 2 ml/L respectively.The insecticides , 
Neemrich10% Ec and Dinomite50% w.p were used as control treatments. 

Results showed that hexane exctrat of carnation gave a high activity against 
the two species of aphid (Aphis gossypii , Aphis nerii) reached to100 , 96.6 , 93.3% 
and 96.6, 93.3, 83.3 at concentrations of 2, 1.5 , 1 ml/L for the two species 
respectively, results also showed that the mortaliti percentages for Neemrich and 
Dinomite and hexanal extract of neem seeds was 100% for Aphis gossypii after the 
same time of treatment while it was 93.3 , 100 , 100% mortality percentage 
respectively for Aphis nerii.
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  المقدمة

بدءًا من مركباتها االولیة الالعضویة مكافحة االفات لقد حققت المبیدات الكیمیاویة نجاحات هامة في 

مرورًا بالمواد العضویة الطبیعیة ذات األصل النباتي وصوًال الى المركبات الكثیرة ) المبیدات المعدنیة(الطبیعیة 

احدث خلًال في التوازن البیئي للمبیداتم العشوائيغیر ان االستخدا). 16(لمجموعات المبیدات العضویة 

اضافة الى ما تحدثه من اضرار مباشرة وغیر )12،18(فات الثانویة الى آفات رئیسیة وتحولت العدید من اآل

مما یزید األمر خطورة وصول السرطانیة وحوادث المسخ والتشویهمباشرة لدى االنسان واالحیاء الراقیة والطفرات 

ومن هذا )21، 6، 1(ت الى كافة األوساط البیئیة وتواجد مخلفاتها في المواد الغذائیة والمصادر المائیة المبیدا

طبیعیة ذات التاثیر البایولوجي اتجاه اآلفات المنطلق البد من العودة الى الطبیعة األم واستعمال المواد ال

بالوقت السیطرة على اآلفات الضارةوضمانمیة لمسالة السحلوال هامه المستخلصات النباتیة تشكل . المختلفة

.لمستخلص بذور النیماشارت الدراسات الى التاثیرات المانعة للتغذیة لبعض الحشرات عند تعرضها.)10(نفسه

ادت المعاملة بمستخلص النیم الى خفض عدد البیوض الموضوعة من قبل اناث حشرة كما) 13,19(

Leucoptera coffelaكما اظهر مستخلص لنیم تاثیرًا طاردًا ) 17% (70بة فقس البیض الى ، وخفض نس

جزء بالملیون 500و 250واستخدمت بعض المستخلصات النباتیة الكحولیة بتركیز .)8(الى حشرة من القطن 

واحتل % 79.23بمقدارلطرد فراشة درنات البطاطا وتفوق مستخلص الزعتر البري حیث خفض اإلصابة

كانت فعالیة مستخلص في حین% 71.43المرتبة األولى بفعالیة وصلت الىل المائي مستخلص الفلف

% 28.56و % 15.59جزء بالملیون ولم تتجاوز نسبة الطرد 250التركیز منخفضه عند كالبتوز والسرو یو ال

ت النباتیة جزء بالملیون ، وبشكل عام حصلت زیادة في فعالیة المستخلصا500التركیز لهما على التوالي عند

التركیز األولي مما یعطیه عندالمذكورة مع زیادة التركیز باستثناء مستخلص الفلفل المائي الذي كان اكثر كفاءة 

الى عدم ثبوت وجود تاثیرات جانبیة وقد اشارت الدراسات) 4(لیات المكافحة مركب اقتصادي في عماهمیة ك

مستخلص یحتوي على اعلى تركیز من المادة الفعالة من هذا الان ).5(على البیئةNemazolلمستخلص الـ 

ان معاملة بذور اللوبیا بمبید االكتلیك وزیت بذور النیم كان له تاثیرا بالغا على حشرة Azadirachitnشجرة النیم 

) m2000(من ناحیة عدد البیض وعدد البالغات الخارجه من البذور C.maculatesخنفساء اللوبیاء الجنوبیه 

استخدم ) T.grnarium)7تها بخنفساء الخابرا بخلطا مع اصناف القمح للحد من اصادم زیت بذور النیماستخ

استعملت )15(مبید النیم في مكافحة ثالث حشرات رئیسیه تصیب القطن وهي الذبابه البیضاء والمن والثربس 

ات النباتیة لمكافحة افات استعملت مركبات ومستخلصات الیم وعدد اخر من المستخلصمركبات ومستخلصات 

استهدف البحث دراسة تاثیر المستخلصات .زراعیة مختلفة في العراق والضافة معلومات اخرى بهذا االتجاه

  والمبیدات النباتیه في احداث القتل بحشرتي من القطن ومن الدفله ذات االهمیه االقتصادیه في العراق 

  

  المواد وطرائق العمل

صول على ازهار وثمار نبات القرنفل من األسواق المحلیة ، اما بذور النیم فقد تم الحصول تم الح: جمع النبات 

الى طحن النموذجان كًال على انفراد. الهیئة العامة للبحوث الزراعیة/ علیها من مختبر المستخلصات النباتیة 

Harborneلطریقة تبعااإلستخالصتم مش ، 60- 50مسحوق باستخدام مطحنة كهربائیة قیاس منخلها 

400غم من كل نموذج ، وضع في دورق زجاجي حجم لتر ، اضیف الیه 200وزن مقداروكما یلي )11(
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ساعة في درجة حرارة المختبر ، 72لمدة بعدهاترك، رج النموذج عدة مرات وn.hexaneمل من مذیب 

 Rotaryبجهاز المبخر الـــدوار رشح المستخلص باستخدام قمع بوخنر ، وضع الراشح في الدورق الخاص 

evaporator with vacuum pump م وسرعة  ْ 30-25لتركیز المستخلص الخام على درجة حرارة

250المستخلص الزیتي الخام ، وضع في بیكر زجاجي سعة درجه اخذ النموذج الذي یمثل180-120دوران

  . مل حفظ في ثالجة لحین اجراء عملیة التقییم الحیویة له

و 1.5، 2من المستخلص الزیتي الخام لثمار وازهار نبات القرنفل وهي حضرت ثالثة تراكیز : قییم الحیويالت

الى كمیة الزیت المضافة حتى یتم ) سلفوكسایدداي میثایل (DMSOمل من مادة 1لتر ماء بعد اضافة /مل1

حسب النسبة الموصى و Polyglycal ether 100%تجانسها مع الماء ، مع اضافة المادة الالصقة والناشرة 

لبذور استخدم تركیز واحد من المستخلص الهكساني Xn38مادة االستحالب لتر كما اضیفت /مل0.25بها 

)Neemrich10%Ec(النیم التجارياعاله كما استخدمالمشارالیه الموادلتر ماء مضافا / مل2النیم وهو 

لمكافحة المن وبالتركیز الموصى به )Dinomite50%wp(داینومایتمبید اللتر والمبید الكیمیائي/مل2تركیزب

  . لتر ماء/غم1وهو 

و افة المعامالت على نوعین من حشرات الَمْن وهما َمْن القطناجري التقییم الحیوي للتراكیز اعاله ولك

اطباق بتري قطر َمْن الدفلة ، حیث هیئت االنواع الحشریة بثالث مكررات لكل تركیز والتي كانت موجودة في

ةبمولدةمربوط% 80-70م ورطوبة نسبیة  ْ 27وعلى درجة حرارة Memmertسم وفي حاضنة تربیة نوع 19

نباتات القطن على ةخشبیةالتي تجلب من الحقل وتربى في ظلاألنواع الحشریةو تمثل هذه مستعمرة ةكهربائی

سم ، تم حساب 1.5سم وعمق 9اطباق بتري قطر ، نقلت الىةیدویةباستخدام مرشوبعدها تتم المعامله

، یبدل غذائها یومیا ویتم فحصهاةبالغحشرة 30وحدد عددها الى اد الحشرات على كل ورقة قبل الرشاعد

البایولوجیة لهذه الفعالیة الرش ثم حسبت ایام من3و 2، 1وحسبت اعداد الحشرات بعد اخذت القراءات

اما معاملة المقارنة فقد رشت الحشرات ).Abbott)9عند كل قراءه تبعا لمعادلة بیة لهاالمعامالت والكفاءة النس

بالماء والمادة الالصقة والناشرة ومادة االستحالب ولثالث مكررات ، حللت النتائج احصائیًا وفق التصمیم 

  ). 2(وقورنت المعامالت تبعا الختبار اصغر فرق معنويالعشوائي كامل التعشیة

  

  ائج والمناقشة النت

هــار القرنفــل والمســتخلص ان التراكیــز الثالثــة للمســتخلص الهكســاني لثمــار واز ) 1(یتضــح مــن الجــدول 

حیـث سـببت تخفـیض تجـاه َمـْن القطـنالنیم التجاري ومبید الداینومایت كانت جمیعهـا فعالـةالهكساني لبذور النیم و 

الكفـاءة النسـبیة یشیر الـى ف) 2(اما الجدول .30كانت مقارنة باعدادها قبل الرش والتي2, االعداد بمدى صفر

ةالنســـبیةائـــبعـــد ثالثـــة ایـــام فـــي حـــین بلغـــت الكف% 100و 96.6، 93.3للمســـتخلص الهكســـاني للقرنفـــل بلغـــت 

بعـد نفـس الفتـره واللتـي تطابقـت مـع مبیـد داینـو مایـت ، % 100والنیم التجـاري للمستخلص الهكساني لبذور النیم

واشـار التحلیـل االحصـائي الـى وجـود فـروق . باقي التراكیز للمعامالت المتبقیـة وسـطًا بینهمـاكفاءةفي حین كانت

تكـاد تكـون متقاربـة فـي التـي بایولوجیـة التاثیرات الفیوضح) 3(بعض تراكیز المعامالت اما الجدول احصائیة بین 

وســببت لتــر مــن المســتخلص الهكســاني لثمــار القرنفــل ،/مــل1مــن الدفلــة لكافــة تراكیــز المعــامالت عــدا التركیــز 

لتــر خفــض اعــداد المــن الــى الصــفر بعــد ثالثــة ایــام مــن المعاملــه كــذلك مبیــد /مــل2تركیبــة النــیم التجــاري بتركیــز 

َمــنْ حشــرة ًا بینهمــا فــي النســبة المئویــة لتاثیراتهــا البایولوجیــة ضــد ، وتراوحــت بــاقي المعــامالت وســطالــداینومایت
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َمـْن جهـة والمقاومـة معنویـة بـین تراكیـز المعـامالتالدفلة وقد اشار التحلیل االحصائي الى وجود فـروق احصـائیة 

  .من جهة اخرى
  

  A. gossypiiمن القطنحشرة والمبیدات فيلمستخلصاتتاثیر بعض ا.1جدول 

  المعاملة
  التركیز

  لتر/مل
  باالیام/معدل اعداد الحشرات بعد الرش 

1  2  3  

  المستخلص الھكساني للقرنفل
  صفر  1  4  2

1.5  3  2  1  
1  7  5  2  

  صفر  2  5  2  المستخلص الھكساني لبذور النیم 
  صفر  صفر  EC10%2  1النیم التجاري 

  صفر  صفر  صفر  لتر/غمwp 1%50مبید الداینومایت
  27  29  30  -   المقارنة 

  9.8= 0.05على مستوى لمقارنة المتوسطات في المعامالت المختلفه LSDقیمة 
  

  A. gossypiiحشرة من القطنللمعمالت المختلفه فيالكفاءة النسبیة .2جدول 

  المعاملة
  التركیز

  لتر/مل
  االیامعند للقتل % 

1  2  3  

  المستخلص الھكساني للقرنفل
2  86.6  96.6  100  

1.5  90  93.3  96.6  
1  16.6  83.3  93.3  

  100  93.3  83.3  2المستخلص الھكساني لبذور النیم
  Ec2  96.6  100  100%10النیم التجاري

  100  100  100  لتر/غمwp 1%50مبید الداینومایت
  12.7= 0.05على مستوى لمقارنة المتوسطات في المعامالت المختلفه LSDقیمة 

  A.neriiوالمبیدات  ضد حشرة من الدفلة لنباتیةكفاءة بعض المستخلصات ا.3جدول 

  المعاملة                    
  التركیز

  لتر/مل
  معدل عدد الحشرات بعد الرش باالیام

1  2  3  

  المستخلص الھكساني للقرنفل
2  6  2  1  

1.5  6  5  2  
1  8  5  5  

  2  2  4  2  المستخلص الھكساني لبذور النیم
  صفر  رصف  Ec 2  3%10النیم التجاري 
  صفر  صفر  صفر  لتر/غمwp 1%50مبید الداینومایت

  28  28  30  -   المقارنة 
  13.6= 0.05على مستوى لمقارنة المتوسطات في المعامالت المختلفه LSDقیمة 

النیم التجاري حیث تمیز الدفلة في َمنْ ةعامالت المختلففیوضح الكفاءة النسبیه للم) 4(اما جدول 

في حین حقق المستخلص الهكساني ةبعد ثالثة ایام من المعامل% 100تحقیق كفاءة بنسبة ومبید الداینومایت ب

توالي بعد ثالثة ایام من لتر على ال/مل1, 1.5, 2عند التراكیز % 83.3, 93,3, 96.9للقرنفل كفاءة نسبیه 

  .ةالمعامل
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  A.neriiرة من الدفلةضد حشوالمبیداتالكفاءة النسبیة للمستخلصات النباتیة.4جدول 

  المعاملة
  التركیز

  لتر/مل
  االیامعند للقتل % 

1  2  3  

  المستخلص الھكساني للقرنفل
2  80  93.3  96.6  

1.5  80  83.3  93.3  
1  73.3  83.3  83.3  

  93.3  93.3  86.690  2النیممستخلص الھكساني لبذورال
  Ec 2  90  100  100%10النیم التجاري 

  100  100  100  لتر/غمwp1%50مبید الداینومایت
  6.6  6.6  -   -   المقارنة 

  13.4= 0.05على مستوى لمقارنة المتوسطات في المعامالت المختلفه LSDقیمة 

حشرتيفعالة ضد للمستخلص الهكساني لثمار وازهار القرنفل 1.5و 2یتضح مما سبق ان التركیزین   

ساعة من المعاملة ویعود سبب ذلك الى 72ي استمرت لغایةخالل فترة المراقبة التالدفلةَمنْ و من القطن

من % 75حیث ان نسبتها تصل الى حشرتینالفعالة ضد هذین ال) Eugenol(احتواءه على مادة الیوجینول 

ن حیث حشرتیالمحلي فكانت فعالة ضد هاتین الاما تركیبة المستخلص الهكساني لبذور النیم ) 14(نسبة الزیت

قاربة في موالتي تعمل كمانع للتغذیه ومنظم نمو للحشرات وكانتAzadirachtinلى مادة خام عیحتوي الزیت ال

  .)20(تاثرها مقارنًة بالنیم التجاري
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