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  الخالصة

Citrullus colocynthisدرست كفـاءة زیـت بـذور الحنظـل  L. 15،20، 10مختبریـًا بـالتراكیز %

Tetranychus urticaeفـي ادوار حلـم الشـلیك االحمـر  ( Koch )  وحوریـات الذبابـة البیضـاءBemisia 

tabaci  والمنMyzus persicae Suiz. 15علـى نبـات الخیـار بـالتركیز لمـة الشـلیك وحقلیًا ضد آفـة ح . %

كانــت فعالــة فــي حلمــة الشــلیك وحوریــات الذبابــة البیضــاء والمــن % 15،20، 10اظهــرت النتــائج ان التراكیــز 

للتراكیـز % 100، 93.4، 91و %89.5، 71.2، 62.5و %100، 100، 30   وبنسبة قتل بلغـت 

كـان فعـاًال فـي حلمـة الشـلیك حقلیـًا ، اذ % 15لتوالي ، كما بینت الدراسة ان التركیز على الجمیع اآلفاتالثالثة 

نوقشــت امكانیـة االســتفادة مــن هـذا المســتخلص فــي . المعاملـةبعــد ثالثـة ایــام مــن% 99.7بلغـت نســبة القتـل لــه 

  .برامج المكافحة للسیطرة على اآلفات المذكورة 

  

Evaluation of bioactivity of Citrullus colocynthis seed oil against some 
Agricultural pests
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Abstract
Studies were conducted to evaluate the biological activity of seed oil extract of

C. colocynthis at rate of 10 , 15 , 20 % against Tetranychus urticae ( Koch ) , Bemisia 
tabaci and Myzus persicae Suiz. Result showed that all concentrations were 
effectiveness in controlling Tetranychus urticae , Bemisia tabaci and Myzus persicae
in the laboratory . Mortality percents were 30 , 100 , 100  and 62.5 , 71.2 , 89.5 and 91 
, 93.4 , 100 % for  the pests at three rates respectively . Field studies indicated that the 
rate 15 % was effectiveness in controlling T. urticae with mortality of 99.7 % after 
three days of application . The realability of using the extract in the management 
practices against the intended pests was discussed.
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  المقدمة

تلعب المبیدات الكیمیاویة دورًا حیویًا واساسیًا للجنس البشري في مجال زیادة انتـاج الغـذاء والملـبس وفـي 

الضـارة والقضـاء علــى الحفـاظ علـى المسـتوى المطلـوب للصـحة العامـة مـن خـالل تنظـیم ومكافحـة الكائنـات الحیـة 

نـــب اخــر لهـــذه المركبـــات الكیمیاویــة تـــأثیرات ضـــارة ومـــن جا. االمــراض التـــي تنقلهــا الحشـــرات لالنســـان والحیــوان 

لالنســان والحیــوان والنبــات والمحــیط البیئــي ، اذ ان المغــاالة والتكــرار فــي اســتخدام المبیــدات الكیمیاویــة ادى الــى 

في الوقت الحاضر اتجه الكثیر من المهتمین بسالمة ) . 1( تراكم مخلفات غیر مقبولة ومؤثرة في النظام البیئي 

یئة الى العودة السریعة السـتخدام المبیـدات ذات االصـل النبـاتي ، بسـبب تحللهـا السـریع الـى مـواد غیـر سـامة ، الب

حیـث ) . 4، 3، 2(وسمیتها المنخفضة جـدًا لالنسـان والحیـوان والنبـات ، وقلـة ظهـور مقاومـة الحشـرات تجاههـا 

مركــب ذات تــأثیرات 1709فقــد وجــد ان هنــاك توالــت الدراســات واالبحــاث فــي التقصــي عنهــا فــي نباتــات عدیــدة ، 

ومن بین هـذه المركبـات زیـت بـذور الحنظـل الـذي اشـارت بعـض الدراسـات . ) 5( بایلوجیة مختلفة في الحشرات 

رى بهــــذا ـــــوالجــــل اضـــافة معلومــــات أخ). 10، 9،  8، 7، 6(الـــى كفاءتــــه تجـــاه عــــدد مـــن اآلفــــات الزراعیـــة 

 Citrullusي الـــى دراســـة امكانیـــة االســـتفادة مـــن زیـــت بـــذور الحنظـــل الخصـــوص ، فقـــد هـــدف البحـــث الحـــال

colocynthis L. وتقییم فعالیته السـمیة ضـد بعـض اآلفـات الزراعیـة مثـل حلـم الشـلیك االحمـرTetranychus 

urticae ( Koch ) وحوریات الذبابة البیضاءBemisia tabaci والمنMyzus persicae Suiz. .  

  

  عملالمواد وطرائق ال

جمعت ثمار الحنظل من اماكن مختلفة من المنطقة الغربیة من العراق وهـي فـي مرحلـة النضـج النهائیـة 

، جففــت فــي منــاطق مظللــة ومهــواة ، ســحقت بعــد الجفــاف واســتخرجت البــذور منهــا ، طحنــت بمطحنــة كهربائیــة 

كســـولیت بمـــذیب غـــم مـــن مســـحوق البـــذور واستخلصـــت بأســـتخدام جهـــاز الس100أخـــذ . مـــش 60-50قیـــاس

وات مـان ، ركـز No . 2، رشـح النمـوذج بقمـع بـوخنر وورق ترشـیح سـاعة24لمـدة  nـــ hexaneالهكسـان 

 Rotary evaporarorبأستخدام المبخر الدوار ذو الضغطمْ 50ــ 40الراشح تحت الضغط المخلخل وبدرجة 

with vaccum 10حضرت ثالثة تراكیز هـي ) .  11( % 36-30وقدرت نسبة الزیت الناتج بحوالي %

+ مـل زیـت 15% ( 15, ) مل ماء مقطـرDMSO + (80( مل داي مثیل سلفوكساید 10+ مل زیت 10( 

مـل مـاء مقطـر DMSO +70مـل 10+ مل زیـت 20% ( 20و ) مل ماء مقطر DMSO +75مل 10

ولتقیــیم . لتــر مــاء / مــل 0.25الموصــى بهــا حســب النسـبة Cittowetمضـافا الیهــا المــادة الناشــرة والالصــقة ) 

سـم ووضـع فـي كـل طبـق قطـن 9هیئت خمسة عشرة طبق بتري بقطـر ضد حلمة الشلیك ، مختبریًا التراكیز هذه 

طبي مرطـب بالمـاء ثـم عملـت اقـراص مـن نبـات الخیـار المغسـولة بالمـاء والصـابون لغـرض التاكـد مـن خلوهـا مـن 

طبق خمسة اقراص ونقل على كل قرص من هذه االقراص عشرة حلمات من وضع في كل , سم 2الحلم وبقطر 

, ) كـل خمسـة اطبـاق تمثـل خمسـة مكـررات ولكـل تركیـز مـن التراكیـز اعـاله ( مستعمرة معدة مسـبقا لهـذا الغـرض 

امــا المعاملــة ,  spray towerبــرج الــرش مــل مــن كــل تركیــز باســتخدام 2رش كــل طبــق مــن هــذه االطبــاق ب 

، قــد رشــت بالمــاء والمــذیب والمــادة الناشــرة وبــنفس الكمیــة حســبت النتــائج بعــد عشــر ســاعات مــن الــرش المقارنــة ف

  .) Abbott  )1925 ) (12  صححت حسب معادلة 

جلبـت اوراق ایضـًا مـن مختبریـا الوالجراء تقییم فعالیة زیت بذور الحنظل علـى حشـرتي الذبابـة البیضـاء و 

بیضاء واوراق محصول الباذنجان مصاب بحشرة المن ، هیئت اطبـاق بتـري كمـا القطن مصابة بحوریات الذبابة ال
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ذكـر ســابقا ، وضــعت اوراق القطـن والباذنجــان المصــابة علیهـا ، رشــت بمســتخلص زیـت بــذور الحنظــل وبــالتراكیز 

ب طبــق ، امــا معاملــة المقارنــة فقــد رشــت بالمــاء والمــذی/ مــل 2باســتخادم بــرج الــرش وبكمیــة % 15،20، 10

مْ  ورطوبـة نسـبیة 1+ 24والمادة الناشرة وبنفس الكمیة ، حفظت االطباق بعـد الـرش فـي حاضـنة درجـة حرارتهـا 

حشـرة الذبابـة البیضـاء لسـاعة مـن الـرش بالنسـبة 48،72، 24یة للقتل بعد ئو حسبت النسبة الم، % 85ـ 80

  .) Abbott  )1925) (12ادلةمعحشرة المن ، صححت النتلئج حسب لساعة بالنسبة 2،24، 1و 

التركیــز الفعــال فــي افـة حلمــة الشــلیك مختبریــا ولغــرض تقیمیــة حقلیــا علــى النتــائج تــم اختیــار ضــوءعلـى 

هذه االفة اختیرت خمسـة سـواقي مزروعـة بنبـات الخیـار بطـول ثالثـة امتـار كـل سـاقیة تمثـل مكـرر واحـد ، اخـذت 

وعشــرون ســاعة ، تركــت خمــس عاخــذت القــراءات قبــل الــرش بــاربة خمســة اوراق وبشــكل عشــوائي ، یمــن كــل ســاق

ســواقي للمقارنــة ، رشــت نیاتــات المعاملــة بــالتركیز المنتخــب لحــد البلــل ، امــا المعاملــة المقارنــة فقــد رشــت بالمــاء 

میوالمـذیب والمــادة الناشــرة فقــط ، اخــذت القـراءات بعــد یــوم واحــد مــن الــرش وبعـد ثالثــة ایــام منــه ، اســتخدم التصــم

  ) . 13( للقتل المئویةتلتون لحساب النسبة _ واستخدمت معادلة هندرسون C.R.Dكامل التعشیة 

  

  النتائج والمناقشة

فــي حلمــة % ) 15،20، 10( تقیــیم زیــت بــذور الحنظــل مختبریــا بــالتراكیز االولیــة لاظهــرت النتــائج 

امـــا % 100كانـــت نســـبة القتـــل لكـــل منهمـــا اذ% 15،20افضـــل التراكیـــز تـــاثیرا فـــي االفـــة هـــيالشـــلیك ، ان 

یـة لقتـل حوریـات الذبابـة ئو النسـبة الم) 1( یلخص الجـدول .  %30بلغت قتلفقد اعطى نسبة% 10التركیز 

سـاعة مـن الــرش ، حیـث اظهـرت النتـائج ان النســبة 72علــى اوراق القطـن بعـد ) منـع بـزوغ الكـامالت ( البیضـاء 

مــن ذلــك ،علــى التــوالي% 20،   15، 10للتراكیــز % 89.5، 71.2، 62.5یــة لقتــل الحوریــات كانــتئو الم

یتبــین فعالیــة الزیــت فــي قتــل الحوریــات او منعهــا مــن النمــو والتحــول الــى بالغــات ، امــا بالنســبة لتــاثیر زیــت بــذور 

االفـة اذ بلغـت نسـبة الحنظل في المن فقد اظهرت النتائج ان التراكیـز الثالثـة عالیـة الفعالیـة فـي التـاثیر علـى هـذه

وعنـد اختبـار فعالیـة هـذا ) . 2( علـى التـوالي جـدول % 20، 15، 10للتراكیـز % 100، 93.4، 91القتل 

ان زیــت بــذور ) 3جــدول (فقــد اظهــرت النتــائج% 15المســتخلص حقلیــًا  تجــاه بالغــات حلمــة الشــلیك وبــالتركبز

بعـد ثالثـة ایـام مـن الـرش ، فـي حـین % 99.7نسـبة قتـل الحنظل ذي الفعالیـة قویـة ضـد هـذه االفـة حیـث اعطـى

فـي االفـة التـاثیر، وهذا یدل على كفاءة زیت الحنظـل السـریعة % 89.6كانت نسبة قتل بعد یوم واحد من الرش 

ار عـدد مـن البـاحثین الـى شـفي دراسات سـابقة او .التي یحتویها الزیتةاوییالذي ربما یعزى  الى المركبات الكیم

الحتوائـــة علـــى مركبـــات قلودیـــة وبكتینیـــة ومـــواد صـــابونیة ) 14( اماته فـــي معالجـــة القـــراد وجـــرب الجمـــال اســـتخد

  .) Colocythin Coloythitin  )15 ،16 ،17 ،18ومادتي 

من النتائج التي حصل علیها یمكن استنتاج بان زیت بذور الحنظل ذو فعالیـة ممیـزة ضـد بالغـات حلمـة 

ممـــا % ) 20، 15، 10(وضـــد حشـــرتي الذبابـــة البیضـــاء والمـــن بـــالتراكیز الثالثـــة% 15الشـــلیك وبـــالتركیز 

یســتدعي اجــراء المزیــد مــن الدراســات عــن هــذا المســتخلص واســتخدامه بشــكل فعــال كاحــد المكونــات التطبیقیــة فــي 

ت المسـتهدفة ، علـى من بیئیا وذو كفاءة عالیة في التاثیر على االفـاأاالصل و يمكافحة االفات الماصة كونة نبات

عتبار مدى توافق المركبات التي یحویها هذا المستخلص وتداخلها مع االعداء الحیاتیـة المنتشـرة ألان یاخذ بنظر ا

  . في الحقل مع االفات المعنیة 

  

  B. tabaciالبیضاء بابة الذ) الساكن الطور ( ت بذورالحنظل في حوریات الكفاءة النسبیة لزی) 1( جدول 
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  %التركبز 
عدد األفراد قبل        

  الرش

  ( % )النسبة المئویة للقتل 

  ساعة72  ساعة48  ساعة24

10  20  22.9  44.3  62.5  

15  13  26.2  50  71.2  

20  20  52.8  69.3  89.5  

  صفر  صفر  صفر  DMSO(  31+ ماء (المقارنة 

  3.6  4.1  4.3  2.5  0.05م . ف . أ 

  .ات كل رقم في الجدول یمثل معدل خمس مكرر * 

  

  Myzus persicaeفي حشرة المن الكفاءة النسبیة لزیت بذور الحنظل ) 2( جدول 

  %التركبز 
عدد األفراد قبل        

  الرش

  ( % )النسبة المئویة للقتل 

  ساعة24  ساعة2  ساعة1

10  47.6  2  44.6  91  

15  60.3  8.3  54.6  93.4  

20  74.5  11.4  98.6  100  

  صفر  صفر  صفر  DMSO(  106+ ماء (المقارنة 

  6.5  2.1  1.5  4.2  0.05م . ف . أ 

  .كل رقم في الجدول یمثل معدل خمس مكررات * 

  

  Tetranychus urticaeفعالیة زیت بذور الحنظل في بالغات حامة الشلیك ) 3( جدول 

  المعاملة
عدد األفراد قبل 

  الرش

  عدد األفراد بعد الرش
النسبة المئویة 

  ( % )للقتل 

  یوم3  یوم1  یوم بعد المعاملة3  عد المعاملةبیوم 1

  99.7  89.6  3.1  121  1081  %15زیت بذور الحنظل 

  صفر  صفر  DMSO(  1078.1  1118.6  1478.6+ ماء (المقارنة 

  11.2  7.3  47.1  12.1  24.0  0.05م . ف . أ 

  .بأستخدام معادلة هندرسون ــ تلتون ) النسبة المئویة للقتل ( كفاءة الزیت * 
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