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Diaeretielle rapaeوالمتطفل  Applaudالعائل النباتي في كفاءة منظم نمو الحشرات تأثیر

(Mcintosh)  َاألخضرالخوخ نْ لمكافحة مMyzus persicae Sulz.في الحقل  
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  الخالصة

Diaeretiellaوالمتطفـــل Applaudات ر نفـــذت تجـــارب حقلیـــة لمعرفـــة كفـــاءة مـــنظم نمـــو الحشـــ rapae

)Mcintosh(واضـح تـأثیربینـت النتـائج وجـود . علـى  الباذنجـان والطماطـة والفلفـلاألخضـرالخـوخ   نْ ي مكافحة مَ ف

كــان مــنظم النمــو ا فضــل كفــاءة عنــدما . نْ المســتخدمة تجــاه الَمــحیائیــةاإلعوامــل المكافحــة كافــاءةللعائــل النبــاتي فــي 

ات مــن علــى النبــات فــي ر اختفــت الحشــإذ. علــى الباذنجــاناآلفــةمتكــامال مــع المتطفــل تجــاه أومل علــى انفــراد عاســت

التجربــةمــن بیعأســاأربــعلحشــرات بعــد العــام لمعــدلالبلــغ الرابــع بعــد المعاملــة واألســبوعالمشــترك فــي التــأثیراملــةعم

/ حشرة114.7للمتطفل لمفردة ونبات / حشرة50.4كان المعدل بینما. للمعاملتین على الترتیبنبات/30.2،33.6

كـان معـدل  عـدد الحشـرات إذ،علـى الفلفـلنْ كفاءة عندما اسـتخدم تجـاه الَمـأكثركان المتطفل . نبات لمعاملة المقارنة

العوامـل هـذهأنكمـا تبـین . المتطفلمع نبات في معاملة منظم النمو /37.8رات الحشدعدفي حین بلغنبات /46.5

البازغـة مـن المـتطفالتأنأیضـاالنتـائج اظهـرت.رنة بالباذنجـان والفلفـلاالطماطة مقعلىتجاه الَمنْ كانت اقل كفاءة

علــى نْ علــى حشــرات الَمــیطرةالســالطبیعیــة فــي المــتطفالتإبائهــاحشــرات معاملــة بمــنظم النمــو كانــت اقــل كفــاءة مــن 

% 48.0و81.5أسـبوعیناسـتمرت االختبـار التـيل مـدة التراكمیة خالالتطفلیث بلغت نسب ح. محصول الباذنجان

. تطفـل فـي معاملـة المقارنـةالحـظالنمـو علـى الترتیـب ولـم یمنظمللمتطفالت الطبیعیة والمتطفالت البازغة من معاملة 

والمعاملـة بمـنظم النمـو إال أن اسـتخدام مـنظم النمـنْ البازغة من حشرات المَ المتطفالتعلى الرغم من اختصار كفاءة 

وبذا یمكن تحقیق مكافحة ناجحة تجـاه اآلفـة بوسـائل إحیائیـة أمنـة بیئیـا یهاعلیراً أثبجرعات منخفضة یمكن یكون اقل ت

  .ضمن برنامج متكامل طویل األمد على مستوى الحقل
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Abstract
Field experiments were undertaken to evaluate the influence of eggplant, tomato 

and pepper, as a host plants, on the efficacy of the growth regulator Applaud and the 
parasitoid Diaeretiella rapae (Mcintosh) against the green peach aphid Myzus persicae
Sulz. Results indicated that both the growth regulator and the parasitoid were more 
effective when used on eggplant than on tomato or pepper plants. Aphid insects 
disappeared from the plants after four weeks of treatment when the parasitoid and the 
growth regulator were used together. However, the general means were 30.2 and 33.6
insect/plant for Applaud and applaud with the parasitoid treatments respectively .The 
general mean of the parasitoid treatment alone was 50.4 insect/ plant while it was 114.7  
insects/ plant  in the control treatment. Result also indicated that the parasitoid was more 
effective on pepper plants than on eggplant and tomato. Mean of insects was 46.5 insects/
plant while it was 37.8/ plant for applaud and the parasitoid treatment. Results have also 
indicated that parasitoid emerged from aphid treated with applaud were less effective 
against aphid than the normal individuals. Percent parasitism was 81.5 and 48.0% for 
normal and Applaud treated parasitoid. Therefore the application of the growth regulator
should be considered with minimum dosage in order to help in conserving the parasitoid
and may be other natural enemies which will contribute in achieving an effective and safe 
integrated control  practice against this  pest in the field.

  

  المقدمة

صیب العدید من المحاصیل الزراعیة في مختلف بلدان التي تالرئیسیة  اآلفاتمن األخضرلخوخ اَمْن یعد 

األضرارفضال عن الفیروسیةاألمراضتتصف هذه الحشرات  بنقلها لعدد كبیر من مسببات . العراقبضمنهالم االع

تكافح هذه . إلنتاجیةاكفاءتهالتي تضعف النبات وتقلل من لیةالعسالمباشرة الناتجة عن تغذیة الحشرة وتراكم الندوة 

غیر العقالني للمبیدات االستخدامأنإال.باستخدام المبیدات الكیمیائیة،أضرارهاوتتفاقم أعدادهاعندما تزداد ،اآلفة

والصحیةیئیة الكیمیائیة فضال عن السلبیات البالمركباتمة لفعل بعض و مقااآلفةظهور سالالت من إلىأدى

تمة بوقایة النبات نحو هفي مختلف المراكز العلمیة الماألبحاثلذلك اتجهت ). 6، 5، 4، 3، 2، 1(المرافقة لها 

تستخدم نفسهعلى البیئة بالوقت أمناأكثرواآلفةتمتاز بأنها فعالة تجاه نْ لمكافحة حشرات المَ أخرىوسائل إیجاد

یعد ). 11، 10، 7،8،9(الَمنْ لمكافحةمتكامل إدارةبرنامجضمن الرئیسیةالمكونات كأحدأومنفرد تطبیقك

تتأثركفاءة المتطفل أنإالنْ التي تهاجم هذا المَ المهمةالحیاتیة األعداءمن Diaeretiella rapaeالمتطفل 
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، 11(لتي تستخدم تجاه اآلفةبعناصر المكافحة المختلفة اتتأثركما نْ النباتي الذي تتغذي علیه حشرات المَ بالعائل

منظمات نمو الحشرات وبعض المبیدات مثل مشابهات النیكوتین الحدیثة استخدمت.)14، 13، 12

Newnicotinoids كونها انتقائیة في نْ والحشرات القشریة والمَ األبیضلمكافحة عدد من الحشرات الماصة كالذباب

تستخدم بالتكامل أنبیئیا ویمكن آمنةالحیاتیة وبالوقت نفسه أعدائهاواقل ضررا علىتأثیرها على اآلفة المستهدفة 

بعض أنإلىسابقة دراساتأشارت. )17، 16، 15(على اآلفة المعنیة أفضللتحقیق سیطرة أخرىمع وسائل 

أنیمكن كما ،المعاملةاآلفةالتي تتغذى على الحیاتیةاألعداءسلبي نسبي تجاه تأثیرمنظمات نمو الحشرات ذات 

أخرىمعلومات إضافةألجل). 20، 19، 18(وتؤثر في نسبة بزوغها اآلفةالمتطفالت داخل جسم إلىتأثیرهاینتقل 

من أثیر العائل النباتي تمعرفة بهدفالبحث الحالي نفذاألخضرالخوخ نْ مَ ةضمن برنامج التكامل في مكافح

D.rapaeوالمتطفل  Applaudمنظم النموفي كفاءة طة والفلفلوهي الباذنجان والطماالباذنجانیة العائلةمحاصیل 

للسیطرة المعاملة بمنظم نمو الحشرات نْ المَ البازغة من حشرات المتطفلأفرادكفاءة لمعرفة و كذلك نْ في هذا المَ 

  .في الحقلاآلفةعلى 

  

  المواد وطرائق العمل

  :D.rapaeوالمتطفل نْ مستعمرة المَ إعداد

شتالت الباذنجان صنف بلك بیوتي والطماطة صنف ماریموند والفلفل صنف محلي من تم الحصول على

سم 17زرعت في أصص بالستیكیة قطرها بحدود .احد المشاتل األهلیة في منطقة صدر القناة بمحافظة بغداد

الخوخ األخضر نْ ورقات نقلت إلیها حشرات مَ 8–6عند بلوغ الشتالت مرحلة .سم تحوي تربة زمیجیة20وارتفاعها 

أسالكمصنوعة من م1×1×1أبعادها أقفاصوضعت بعد ذلك في . روعة في المختبرز من على نباتات لهانة م

تركت الحشرات تتكاثر داخل . القاعدة فكانت من الخشبعدالمن جمیع جوانبها بقماش الملمأحیطتمعدنیة 

.الضعیفةأوالنباتات الهالكة الستبدالالمحاصیل الثالثة شتالت جدیدة من إدخالمراعاة المختبر معفي األقفاص

من كل من الباذنجان والطماطة األخضرمصابة بَمْن الخوخ خمسة شتالتأخذتبالنسبة لمستعمرة المتطفل فقد أما

ة من المتطفل حصل علیها من مستعمرة معدأزواجكل شتلة ثالث إلىادخل . آنفاوالفلفل من المستعمرة الموصوفة 

تحوي حشرات بأخرىت مراقبة الحشرات العائل والمتطفل مع استبدال الشتالت القدیمة ر استم. مسبقا لهذا الغرض

.الستخدامها في التجارب الالحقةالمتطفالتمن اجل الحصول على العدد الكافي من األمركلما تطلب نْ مَ ال

على محاصیل الباذنجان والطماطة األخضرالخوخ نْ في مَ D.rapaeوالمتطفل Applaudتأثیر منظم النمو 

  :والفلفل

یحوي على مساحات حقلیة مزروعة بمحاصیل الباذنجان والطماطة األهلیةنفذت التجربة في احد المشاتل 

عشوائیة من كل محصول بصورةاختیرت ثالث مروز. 2006عامفي منطقة صدر القناة بمحافظة بغداد والفلفل

سم من كل مرز 30–20ثالث نباتات بمرحلة النمو الخضري ارتفاعها بحدود م لكل مرز وحددت10بطول 

األخرىولم تكن الحقول األخضرالخوخ نْ كان حقل الباذنجان مصاب بحشرات مَ . لكل معاملةللمحاصیل الثالث

  :اآلتياشتملت المعامالت على .محصولمن كلعدوى صناعیة للنباتات المختارةإحداثمصابة لذلك جرت عملیة 
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  .بدون معاملة  نْ بحشرات المَ مصابةنباتات . 1

  .لتر ماء/غم1، استخدم بتركیز Applaudرشت بمنظم نمو الحشرات نْ بالمَ نباتات مصابة . 2

  .D.rapaeمن المتطفل أزواجكل منها ثالث إلىادخل نْ نباتات مصابة بالمَ . 3

  .من المتطفلأزواجثالثلیهاإمعاملة بمنظم النمو ادخل نْ نباتات مصابة بالمَ . 4

  .لتر ماء/غم1، استخدم بتركیز الموصى به تجاه اآلفة Actaraرشت بمبید الحشرات نْ نباتات مصابة بالمَ . 5

  .عوملت بمنظم النمو ومبید الحشرات لغرض المقارنةنْ نباتات مصابة بالمَ . 5

تم تغطیة النباتات في كل . سابقةأولیةهذه المعامالت حددت بناء على اختبارات أنإلىاإلشارةتجدر 

لنباتوق اعلى شكل قوسین ثبتت في التربة فصممتم 1من مساند حدیدیة بطول حقلیة مصنوعةبأقفاصمعاملة 

جرت عملیة المراقبة . من المتطفلأزواجثالثة 4و3كل قفص في المعامالت إلىادخل . بقماش الململوأحیطت

  .وحساب نسبة التطفلنْ بالمَ اإلصابةلتقدیر أسبوعیا

  :Applaudالمعامل بمنظم النمو نْ اختبار كفاءة المتطفالت البازغة من حشرات المَ 

جرت عملیة . أنفافي منطقة صدر القناة كما ورد األهلیةالمشاتل ألحدنفذت التجربة في حقل باذنجان تابع 

وحدات تجریبیة بثالث إلىقسم الحقل . األخضرخوخ النْ بحشرات مَ اإلصابةللحقل من اجل تقدیر نسبة أوليمسح 

تضمنت التجربة على المعامالت . عشوئیانباتات اختیرت ستكرر الواحد على مشمل ال.مكررات لكل معاملة 

  :التالیة

  .للمقارنةنْ نباتات مصابة بحشرات المَ . 1

  .D.rapaeادخل علیها المتطفل نْ نباتات مصابة بالمَ . 2

  .ادخل علیها المتطفلApplaudعوملت بمنظم النمو نْ بالمَ نباتات مصابة. 3

  .ادخل علیها المتطفلActaraعوملت بمبید الحشرات نْ نباتات مصابة بالمَ . 4

  .Applaudادخل علیها متطفالت بازغة من حشرات معاملة بمنظم النمو نْ نباتات مصابة بالمَ . 5

أوالعتیادیةامن المتطفالت أزواجثالثكل منها ليإادخل أنفاالحقلیة الموصوفة األقفاصاستخدمت 

رات التي حصل شمن اجل حساب عدد الحأیامكل ثالثة األقفاصت مراقبة ر استم. البازغة من معاملة منظم النمو

  .علیها تطفل واستخراج نسبة التطفل لكل معاملة

صغر فرق معنوي بین أباعتماد اختبارالفرو قاتوقورنتتبعا لطریقة تحلیل التباین إحصائیاحللت النتائج 

  .المعدالت
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  النتائج والمناقشة

في Actaraمع مبید الحشرات D.rapaeوالمتطفل Applaudمو نمنظم الالعائل النباتي على كفاءةتأثیر

  :األخضرالخوخ نْ َم◌َ 

كانت موجودة على ضراألخالخوخ نْ حشرات مَ أنالمعاملةالذي نفذ قبل األولينتائج المسح أشارت

. نبات/ حشرة60الباذنجان والطماطة والفلفل بنسب متقاربة بلغ معدلها العام بحدود محاصیلنباتات التجربة من

على معدالتها انخفضتإذ. التجربةاختلفت كثافة الحشرة بعد ذلك حسب المحصول ونوع المعاملة والفترة الزمنیة بعد 

لمعامالت منظم نبات/حشرة77.3و 33.9،102.7، 58.1، 48.3إلىملة لتصل المعامن أسبوعالباذنجان بعد 

في حین كان معدل على الترتیب، Actaraومنظم النمو مع Actaraمنظم النمو، المتطفل معالنمو، المتطفل، 

في األسبوع ارتفعت أعداد الحشرات في جمیع المعامالت . )1شكل (المقارنةمعاملةفي نبات/فرد60.5الحشرات

/ حشرة32.6إلى الحشرات حیث انخفض معدل Applaudالثاني بعد المعاملة عدا معاملة منظم نمو الحشرات 

قد یكون للعائل أوا كان له تأثیر سلبي على كفاءة  االثنین معامإال أن مزج منظم النمو مع مبید الحشرات رب. نبات

ما كانت حیث لم تتأثر أعداد الحشرات التي ازدادت نسبیا عناألمریة النباتي تداخل معین في كفاءة المبیدین في بدا

مبید الرات عدا معاملة شالحأعدادفي اختصار كبیرفقد لوحظ أسابیعبعد ثالث أما. علیه بعد أسبوع واحد من الرش

Actara 132.5كانت نبات في حین/ حشرة101.2إلى معدلهاصلیفیها باالرتفاع للَمنْ اأعداداستمرتالتي

النمو مع المتطفل ومنظم معامالت منظماختفت الحشرات من أسابیعأربعةبعد . نبات في نباتات المقارنة/حشرة

 Actaraنبت للمعامالت منظم، المتطفل و/حشرة21.6و10.2، 19.2النمو مع مبید الحشرات في حین بلغت 

یشیر المعدل العام أن أفضل . لى النباتات غیر المعاملةعنبات/حشرة132.0معدلهابلغبینمایب، على الترت

عند استخدامه كذلك حصلت عند استخدام منظم النمو لمفرده ثم عند استخدامه مع المتطفل و نْ مكافحة لحشرات المَ 

خضر على الطماطة لوحظ المسار الخوخ األنْ حشرات مَ نفسها تجاهالمعامالتعند تطبیق أما . مع مبید الحشرات

شكل (من المعامالتأيفي النباتاتالحشرات لم تختفي من على أنإالسه من حیث كفاءة المعامالت المختلفة نف

نبات للمعامالت المذكورة / حشرة9.7و 3.8،5.1، 33.6،11.0أسابیعأربعةبعد أعدادهامعدالت بلغتإذ. )2

منظم النمو أفضلیةإلىلمقارنة ویشیر المعدل العام نبات في معاملة ا/حشرة140.7على الترتیب بینما كانت آنفا

األخضرالخوخ نْ اختلف تأثیر المعامالت عند استخدامها لمكافحة مَ .عند استخدامه مع المتطفل ومع مبید الحشرات

إذلة من المعامأسبوعبعد معاملة المقارنةلى متفوقة عكانت Actaraفي معاملة المبید األعدادأنإال.على الفلفل

نبات /حشرة33.2كان اقل معدلفي حین . نبات لكل منهما على الترتیب/ حشرة60.5و97.8معدالتهابلغت

لم یظهر تأثیر لمبید الحشرات . )3شكل (سجلت في المعاملة التي استخدم فیها منظم النمو مع مبید الحشرات 

Actaraنبات في حین اختفت / حشرة8.6معدل الحشرات حیث بلغ في األسبوع الربع بعد المعاملة لمفرده إال

في 150.7بلغت بینما مع مبید الحشرات أومن المعامالت التي استخدم فیها منظم النمو مع المتطفل الحشرات 

ثم معاملة منظم النمو مع الحشراتتفوق معاملة منظم النمو مع مبید إلىم ایشیر المعدل الع. معاملة المقارنة
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نبات للمعامالت منظم النمو، / رةشح20.3و 43.7،46.5،37.7،66.8غ معدل عدد الحشرات بلإذ. المتطفل

119.5في حین بلغ المعدل على الترتیب  Actaraومنظم النمو مع Actaraالمتطفل،النمو معمنظم المتطفل،

  .نبات في المقارنة/ حشرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  على الباذنجان في الحقلاألخضرالخوخ نْ في مَ D.rapaeالمتطفل و Applaudتأثیر منظم النمو )1(شكل 
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على الطماطة في الحقلاألخضرالخوخ نْ في مَ D.rapaeوالمتطفل Applaudتأثیر منظم النمو )2(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  على الفلفل في الحقلاألخضرالخوخ نْ في مَ D.rapaeفل طوالمتApplaudتأثیر منظم النمو )3(شكل 

  

من على أي الَمنْ أعدادن النتائج التي حصل علیها یالحظ وجود تأثیر واضح للعائل النباتي فيم

الواحدة اختلف تأثیر المعاملةكماعلى نفس العائل كفاءة المعامالت المختلفةوكلك في الباذنجان والطماطة والفلفل

45.0على الباذنجان و33.6معدالت معاملة منظم النمو مع المتطفل بلغت إذ یالحظ أن .العائل النباتيباختالف

أكثر على الباذنجان لمفرده كان تأثیر منظم النموكذلك .)1جدول (نبات على الفلفل/حشرة37.8على الطماطة و

هري لمحصول في حین كان تأثیر المتطفل بنفس االتجاه مع وجود تمیز ظا،مع الطماطة أو الفلفلهعما هو علی

أكثراستخدام منظم النمو مع مبید الحشرات كان أنأیضاالنتائجكما تشیر. بالباذنجان والطماطةالفلفل مقارنة 

سمك و األوراقطبیعة شكل إلىقد یعود السبب .على الفلفل مقارنة بالباذنجان والطماطةنْ حشرات المَ تاثیرا في

قة وامتصاصه ضمن النسیج النباتي ووصوله ر ید مع سطح الو بفي تماس المبشرتها ووجود الشعیرات علیها مما یؤثر 

أن منظم النمو لم یؤدي إلى قتل ) 17، 15(أخرى سابقة ذكر اتفي دراسعند تغذیها على العصارة النباتیة اآلفةإلى

الحیاتي األداءي على الرغم من امتالكه صفات سمیة بالمالمسة فضال عن تأثیره المستمر فسریع للحشات المعاملة 

أما بالنسبة لمبید الحشرات .الالحقةلألجیالالباقیة األفرادمما یقلل عدد تتناقص أعدادها مع الوقت ها حیثل

Actara  الذي استخدم للمقارنة كمبید جهازي موصي به على الحشرات الماصة لم یظهر تأثیره إال في األسبوع
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إن سبب تأخر .طة اقل مما هو علیة على محصولي الخضر اآلخرینالرابع وكان معدل عدد الحشرات على الطما

إلى وقت كي ینتقل مع عصارة النبات لذلك فهو یحتاجقد یعود إلى خصائصه الجهازیة Actaraظهور تأثیر المبید 

یعود امالمتطفل ربأوالمبیدات تأثیراختالف أنكما .ویصل إلى المستوى القاتل في النسیج المعرض لتغذیة الحشرة

یفوق امن حیث زیادة نموها وتكاثرها بمنْ طبیعة نمو النبات ومحتواه التغذوي وانعكاسه على حشرات المَ إلىسببه 

مما یزید من حساسیتها منْ ضعف حشرات الَ إلىسلبي مما یؤدي التأثیرالت المعنیة وقد یكون ممن المعاياتأثیر

سلبیة في الحشرات أوایجابیة انعكاساتعمر النسیج النباتي له أنكما المتطفل تعرضها لمهاجمةأوالمبید لتأثیر

  ).14، 11، 10(نْ حشرات المَ الحیاتیة التي تتغذى على األعداءيالمتغذیة على ذلك النبات وف

  

في َمْن الخوخ األخضر على الباذنجان D.rapaeوالمتطفل  Applaudالتأثیر المشترك  لمنظم النمو )1(جدول 

  والفلفلطماطةوال

  المعامالت
  نبات للمحاصیل/ معدل عدد الحشرات

  الفلفل  الطماطة  الباذنجان

  119.5  105.7  114.6  المقارنة

  Applaud30.2  54.7  43.7منظم النمو 

  D.rapae50.4  50.0  46.5المتطفل 

Applaud &D.rapae  33.6  45.0  37.8  

  Actara78.9  60.0  66.8مبید الحشرات 

Applaud&Actara  41.7  42.1  20.3  

  P>0.05(  24.03  21.03  17.04(اصغر فرق معنوي 

  

  :Applaudالخوخ األخضر المعاملة بمنظم النمو نْ َمَ◌َ◌َ◌َ◌◌َ كفاءة المتطفالت البازغة من حشرات 

الخوخ األخضر وان المعدل العام نْ شار المسح األولي لحقل الباذنجان إلى وجود إصابة واضحة بحشرات مَ 

19.3،32.0،28.5وبعد المعاملة بثالث أیام انخفضت معدالت أعداد الحشرات إلى . نبات/حشرة34.0كان لها

المتطفالت الطبیعیة نبات لمعامالت المتطفالت الطبیعیة، المتطفالت البازغة من معاملة منظم النمو،/حشرة24.0و

استمر تأثیر المعامالت ).2جدول (على الترتیب Actaraمع منظم النمو والمتطفالت الطبیعیة مع مبید الحشرات 

بوجود تفوق واضح للمعاملة التي استخدم فیها منظم النمو مع المتطفالت الطبیعیة تلتها معاملة المتطفل مع المبید 

Actara .إذ بلغت نسب التطفل.لم تكن المتطفالت البازغة من معاملة منظم النمو بنفس كفاءة المتطفالت الطبیعیة

ارتفعت هذه النسب بعد أسبوعین لتصل . ع واحد من المعاملة لكل منهما على الترتیبو بعد أسب% 16.8و14.5

في حین لم یالحظ حدوث للمتطفالت الطبیعیة % 81.5و.للمتطفالت البازغة من معاملة منظم النمو% 48إلى 

و8.4، 23.5، 12.4بعد أسبوعین من العاملة نْ بلغ المعدل العام لحشرات المَ . )2جدول (عاملة المقارنة تطفل في م

متطفالت البازغة من معاملة منظم النمو، المتطفالت الطبیعیة مع منظم لنبات للمتطفالت الطبیعیة، ل/حشرة12.7

في معاملة نْ عدل العام لحشرات المَ مفي حین بلغ ال،على الترتیبActaraالنمو و المتطفالت الطبیعیة مع المبید 

  .خالل الفترة نفسهانبات /حشرة138.0قارنة الم
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 Applaudالبازغة من حشرات َمْن الخوخ األخضر المعاملة بمنظم النمو D.rapaeكفاءة المتطفالت )2(جدول 

لمكافحة اآلفة على الباذنجان في    Actaraومقارنتها بمتطفالت  طبیعیة لمفردها أو مع من منظم النمو والمبید 

  الحقل

  ریخ القراءةتا

  المعامالت
  المعدل  4/4/2006  1/4/2006  27/3/2006  24/3/2006  21/3/2006

  المقارنة
عدد  

  نبات/الحشرات
34.0  118.3  220.2  152.0  165.4  138.0  

المتطفالت 

الطبیعیة

D.rapae

عدد 

  نبات/الحشرات
19.3  16.0  13.7  9.3  3.6  12.4  

عدد  المصابة 

  نبات/بالمتطفل
0  3.3  5.6  9.9  15.7  8.6  

نسبة 

  %التطفل
0  16.8  29.0  51.6  81.5  44.7  

المتطفالت 

البازغة من 

معاملة 

Applaud

عدد 

  نبات/الحشرات
32.0  27.3  21.1  20.4  16.6  23.5  

عدد المصابة 

  نبات/بالمتطفل
0.0  4.7  10.9  11.6  15.4  10.7  

نسبة 

  %التطفل
0.0  14.5  31.5  36.3  48.0  32.5  

متطفالت 

& طبیعیة 

Applaud

عدد الحشرات

  نبات/
28.5  13.6  0.0  0.0  0.0  8.4  

عدد المصابة 

  نبات/بالمتطفل
0.0  14.9  28.5  28.5  28.5  25.1  

نسبة 

  %التطفل
0.0  52.3  100.0  100.0  100.0  88.1  

متطفالت 

& طبیعیة 

المبید 

Actara

عدد 

  نبات/الحشرات
24.6  21.1  7.3  10.5  0.0  12.7  

عدد المصابة 

  تنبا/بالمتطفل
0.0  3.5  17.3  14.1  24.6  14.9  
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نسبة 

  %التطفل
0.0  14.2  57.2  70.3  100.0  46.3  

  1.26= فترات القراءة × للمعامالت  0.73= لفترات القراءة 0.56= للمعامالت ) P)>  0.05اصغر فرق معنوي 

  

نمو الحشرات المعاملة إن ارتفاع نسبة التطفل في معاملة منظم النمو والمتطفل ربما یعود سببه إلى مرحلة 

التي ربما كانت متقدمة بالعمر لذلك تأثر أدائها الحیاتي دون موتها مما أتاح الفرصة للمتطفل الن یصیب عدد اكبر 

هذه النتائج تشیر . بعد أسبوع واحد% 100منها الذي انعكس على ارتفاع نسبة التطفل في هذه المعاملة وصلت إلى 

في مكافحة َمْن الخوخ األخضر على محصول D.rapaeنمو الحشرات والمتطفل إلى وجود تكامل جید بین منظم

هذه يتأت. إال أن المتطفالت التي تبزغ من هذه المعاملة تكون اقل كفاءة من إبائها في أدائها الحیاتي. الباذنجان

نمو الحشرات على النتائج مؤكدة لنتائج أبحاث سابقة التي أشارت إلى وجود انعكاسات سلبیة لبعض منظمات 

إن طبیعة نمو نباتات ).20، 19، 17(األعداء الحیاتیة من متطفالت ومفترسات التي تتغذى على آالفه المعنیة 

ربما تكون سببا مهما لجذب وتكاثر حشرات   بتوفیر الظل والحمایة لهذه اآلفةالباذنجان وأوراقه العریضة التي تتصف 

الفلفل الذي كذلك من عدة وریقات مختلفة اإلحجام  و اقهاور أالطماطة الذي تتكونعلیه أكثر مما على  نباتات نْ المَ 

كما أن المواد .وجذب أعدائه الحیاتیةنْ نسبیا یمكن أن یوفر بیئة مالئمة لتغذیة المَ ملسا ءطریة  یتمیز بأوراق 

المتغذیة علیه وكذلك على حساسیة یة والثانویة تختلف تبعا لنوع المحصول وبذلك ینعكس تأثیرها في الحشراتو التغذ

یمكن إن المدروسة لذلك فان أي من هذه المحاصیل. هذه الحشرات للمبیدات ولمهاجمتها من قبل األعداء الحیاتیة

كما ا ن أي منها یمكن أن یكون له تأثیر مشترك مع منظم نمو ،یكون له تأثیر في احد جوانب األداء الحیاتي لآلفة

الخوخ األخضر في الحقل بذلك یمكن تحقیق نْ في مكافحة حشرات مَ D. rapaeوالمتطفل  Applaudالحشرات 

  .مكافحة ناجحة وفعالة لهذه اآلفة بوسائل حیاتیة آمنة بیئیا وذات مفعول طویل األمد
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fabae  Scopoli)Aphididae: Homoptera(كلیـة الزراعـة. دكتـوراهأطروحـة. وأعـداءه الحیویـة.
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