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لجنوبیةانفساءاللوبیالخةئیلكمیاالمبیدات واسمیة بعض المستخلصات النباتیة راسةد
Callosobruchus maculatus ( Fab.) Coleoptera : Bruchidae

سـامة سـعید محمد          سھند كمال خضرأ
.العراق, الموصل , جامعة الموصل / لیة الزراعة والغابات ك

الصةخلا
,, , خاثیرات دأ

اللورسبان وخلیطیھما والسفن وكذلك مستخلصات االیثر ثنائي االثیل ألربع نباتات عشبیة ھي و,ن والدیازینو
ئج غمر أ. فيالثوم والنعناع والریحان والسذاب

و ٠.٢٥و٠.١٢٥و٠.٠٥و ٠.٠٢٥٠و ٠.٠١٢٥
الكاراتي > الكاراتي : أیام من المعاملة وجد أن ترتیب سمیتھا النسبیة كان كاالتي ٥وبعد , لتر/ ل م١و ٠.٥

, > > ن > > > 
% ٢٤,٢٨% ٥.١٤النسبیة للكاراتي قد أدت الى خفض نسبة فقس البیض الى 

/ جزء ١٨٠٠و ٩٠٠و ٤٥٠و ٢٢٥و١١٢.٥. 
٥

نعناع : ترتیبھا كاالتي  لسذاب > > الثوم > ال لى خفض , ا ادت ا
٢٥.٢٠% ٥.٢٠ . %

لكاراتي : ٥٠ق.جحسب قیممعاملة الكامالت بالمبیدات لكاراتي > > ا ا
٢٤سوذلك بعد , السفن > اللورسبان > ا لدیسیس > الدیازینون و اللورسبان > و الدیسیس 

/ ٠.٠٠٤للكاراتي ٥٠ق .جقس
ساعة ٢٤ولمدة % ٥٨لتر والسمیة النسبیة لھ / مل ٠.١١٣لسفنل٥٠ق .جفي حین كانت قیمة% ٩١.١٤

. من المعاملة
لتر و / لغم م٣١٥.٣والبةو٥٠ق .ج

٣٣.٦/ ملغم ١٧٤٤لسذاب ل٥٠ق .جفي حین كانت قیمة , لى التواليع،%٦١.٦
.ساعة من المعاملة ٢٤وذلك لمدة % 

ةلمقدمـا
, Callosobruchus maculatusخنفساء اللوبیا الجنوبیة عدت

وتعود 
درجة , ) ١٩٨٣, ( ا ٣٥ تلف  وتخ

 , ,
, محمود (Cotenderو Streakیوبعضھا االخر 

اوحتتذ ا, ) ١٩٨٩ ذه ر
خزن أدىي حینف)  ١٩٨٥, محمد ( شھرأ٤الى ٣خزن أمتدت من دةمبعد % ٦٦.٣و٤٤.٥النسبة بین 

من خطورة ). ١٩٩٤, Gasperو Thomas(أشھر الى حدوث تدمیر كلي لھا ٧الى ٦لبذور لمدة ا لحد  ول

زعزوع (لسام, 
) . ١٩٧٢اخرونو

الى ـةـتقد ھدفو.  یھافیر أثأو تكون قلیلة الت, ة كي التؤثر على االحیاء غیر المستھدف, المكافحة
میائیةلكیاسمیة بعض المبیدات ـرتقدی

ارنة , لریحان والسذابوالنعناعاوالثوم :ھيو ومق
. في محولة لتجنب أستخدام المبیدات مستقبال لعملیات المكافحة المطلوبة في المخازن 

 ___________________________________
. البحث مستل من  رسالة الماجستیر للباحث الثاني 

.١٥/٦/٢٠٠٦قبولھو٢٠٠٦/ ٤/٢البحث م اریخ تسلت
قھئاطرولبحث اواد م
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لتربیة فياه الدراسة بعد عدة اجیال منخنفساء اللوبیا الجنوبیة في ھذمت ستخدأ
, مدالتاكعدب, جامعة صالح الدین/ الزراعة 

Vigna unguiculata% ٧٠ورطوبة نسبیة م٣٠oرجة حرارة بدالحشرة في الحاضنة 
) . ١٩٨٤, ( م٦٠oبدحلي والمعملانف لا

م تجدید ت, وغطیت فوھتھا بالشاش, مس٨.٦مل بقطر ٧٣٥وضعت الحشرة مع البذور في قنان زجاجیة سعة 

احدةاعةسابیا التي كان یظھر علیھا غالف العذراء في قناني اللو الى و
% ٢.٥, E.C% ٢.٥ملتعاست. ساعة ٢٤

E.C لورسبان, %٦٠والدیازینون , البایریثرویدیة وخلیطیھماالمبیداتجموعةممن من E.C% ٤٠.٨وال
% ٨٥والسفن , لفسفوریة العضویة وخلیطیھماالمبیدات اجموعةم

:, تم تحضیر التراكیز المختلفة من المبیدات استنادا الى تجارب اولیة والكاربامیتیة 
نماذج. ترل/ ل م١و٠.٥و٠.٢٥و٠.١٢٥و٠.٠٥و٠.٠٢٥و٠.٠١٢٥ عت ال مستخدمة اجم العشاب امنل

oم٣٠الى٢٥درجة حرارة جیدا وجففت فيفت نظوراق والعزلت ا, من حدائق البیوت من محافظة اربیل

) . ١٩٩٦, الدجوي ( في مكان مظلم لتقلیل فقد الزیت الى الحد االدنى
و.

و, )مل ١٥: غم ١( مذاالوراق والفصوص تم اذابتھا في ال
ف, % ٩٨وباستخدام االیثر ثنائي االثیل , Soxhlet extractorجھاز 

٥يف, عملیةبانتھاء ال
خأبرت ضح) . ١٩٨٣, Islam( االستعمال 

نھرمضحو١٠٠اكمل ا٣سم٥ب
ونمل/ جزء١٨٠٠و ٩٠٠و٤٥٠و ٢٢٥و ١١٢.٥وھي, )١٩٨٦, Alrubeai( التراكیز المطلوبة

.
مدة دقیقة واحدة لبذور اللوبیا بالتراكیز المحضرة من المبیدات ت غمر: ختبار سمیة المبیدات لطور البیضةأ
نت كلكاذ) ١٩٦٦, طبوزادة ( ضمان تشرب البذور بالمبید ل,  اعةس١تةبذرا
بذور ١٠وكتو, ساعة ١٢لى ا

, % ٢+ ٧٠نرطوبة م و٣٠oدي 
وفي, ٥بعد وسجلت النتائج , طرمقفغمرت بذورھا بالماء ال, المقارنة 

.ضیالنسبة المئویة لفقس الب
تمدت ا: خا تطع
(م٠.٧٥كمیة عتزو, ترشیح المشربة تعریضا غیر مستمر لا

ازواج  ٥ع فى كل منھا وضولتركیزلات رمكر٥بواقع و, ل م١بشكل متجانس باستخدام ماصة سعة) مس٧
, ساعة ٢٤-اعة١كامالمن ال

بیھا ما مجموعة المقارنة فقد عوملت اوراق الترشیح فا,تبار خالحشرات المستخدمة  فى اال
تلاوتم% . ٢+ ٧٠یةسبنورطوبة oم٣٠درجة  طباق بعد تغطیتھا داخل حاضنة فيفظت االوح. 

.ساعة ٢٤ثم بعد واحدة اعةست بعدولمدة ساعة واحدة فقط  وسجلت النسب المئویة للم
ااارضت ع: ختبار سمیة المستخلصات لطور البیضةا

ت مرغ, ذكورة انفاملنطلادبالتراكیز المحضرة ولمدة 
.سجلت النتائج بعد فقس البیض, وضعت االطباق في الحاضنةو, ن والماء ومزیج االسیتبالبذور 

٥ت عوم:أ
اما , ابام٠.٧٥ضرة وبواقع محال

تللوح. حما في ك٥٠ق .جساعة وتم تعیین قیم٢٤اعة و الحاضنة وسجلت نسب الموت بعد س
CRDبالنتائج المتحصل علیھا احصائیا 

 ,Ajuste LSD
) . ١٩٨٠, الراوي وخلف هللا % ( ١مستوى احتمال يفالمستخلصات 
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لنتائج والمناقشةا
تر ل/ مل١و٠.٥و ٠.٢٥) ١(دول جالشیری: میة المبیدات لطور البیضةس

ذاالبیض ى نسب فقسلعفي تاثیراتھااظھرت تشابھا تاما) لسفناعدا(ولجمیع المبیدات 
/مل٠.٢٥ىما مبا, من الفقس ھ و منعت, البیض المعامل

٤٢و ي الكاراتيف%١٢نسب الفقس فیھا  بیناوحترلتر ت/مل٠.٠٢٥وفي التركیز الثاني , %١٤بلغت 
اوحتت/مل٠.٠١٢٥فضاما في التركیز المنخ, في السفن %  لكاراتى و% ٢٤ر ل
بة فقس % ٦٠ بنس قارنة  ظ. % ٨٨صلت وللسفن م

> >واالكاراتى > :
( بد هللا عاو. السفن>> الل>بان سللوروا

ذ أدى ا, )( ) ٢٠٠٠
.نةي المقارف% ٧٧.٥٩بعد ان وصلت الى % ١.٨٥استخدامھ الى خفض االصابة بالحشرة الى

.Cخنفساء لنسب فقس البیضفياومخالیطھلكیمیائیةان المبیدات متاثیر التراكیزالمختلفة) : ١(لجدولا
.maculatusحت ظروف التربیة ت.

یزلتراكا
)لتر/لم(

النسب المئویة لفقس البیض
كاراتياللدیسیسالكاراتيا

یسسالدو
ونلدیازیناللورسبانانازینولدیا

اللورسبانو
لسفنا

٠.٠١٢٥٢٤٤٢٢٨٣٦٣٦٣٨٦٠
٠.٠٢٥١٢٣٠١٤١٤٢٨٣٠٤٢
٢٠١٨٣٤فرصفرص٢٢فرص٠.٠٥
٢٠فرص١٦فرصفرص١٤فرص٠.١٢٥
١٤فرصفرصفرصفرصفرصفرص٠.٢٥
رفصفرصفرصفرصفرصفرصفرص٠.٥
فرصفرصفرصفرصفرصفرصفرص١

٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨٨لمقارنةا
لسمیة ا

النسبیة
٥.١٤١٥.٤٢٦.٠٠٧.١٤١٤.٢٨١٢.٢٨٢٤.٢٨

LSD=٤.٢٣

زء ج١٨٠٠و ٩٠٠) ٢(: میة المستخلصات النباتیة لطور البیضةس
لصاتلل% ) ١٠٠( ي اثیر كلتبوملیون قد تشابھا تماما في تأثیراتھما على طور البیضة / تخ عدا مس

٤٥٠و٢٢٥, في التركیز االولفقط% ١٠مستخلص السذاب الذي اعطى نسبة فقس 
اع والثوميصلمستخل% ١٠٠نلیون م/زءج لنعن د ن, ا

للسذاب% ٣٠و٣٨للریحان و % ١٢و٢٨ھذین التركیزین نسب فقس منخفضة نوعا ما 
جوتتفق نتائ% . ٩٠كانت نسبة الفقس لمعاملة المقارنة قد وصلت الى ي حینف, على التوالي 
) ١٩٨٨(Mohammadمع ماوجده 

Tribolium confusumالحظ و% ٨٠VerkerkوWright )أ) ١٩٩٣
محلول فxylostellaPlutellaمعاملتھما بـیوض حشرة  لصناعيAzadirachtinي  لغم ١٠٠٠-١٠(ا م

اذ ا) ١٢-١() ل م/
.عة ایام من المعاملةبمل بعد س/ملغم ازادراختین١٠٠٠لول فى مح% ٤٨واعطت نسبة قتل 

.      لتربیةاروفظتحتاثیر التراكیز المختلفة من المستخلصات النباتیة في نسب فقس البیضت: )٢(لجدولا
لتراكیزا

)ملیون/جزء( 
لنسب المئویة لفقس البیضا

لسذاباریحاناللنعناعالثوما
١١٢.٥٢٦١٠٣٤٤٨
٢٨٣٨فرصفرص٢٢٥
١٢٣٠فرصفرص٤٥٠
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١٠فرصفرصفرص٩٠٠
فرصفرصفرصفرص١٨٠٠

٩٠٩٠٩٠٩٠لمقارنةا
٥.٢٠٢.٠٠١٤.٨٠٢٥.٢٠لسمیة النسبیةا

LSD =٦.٨١٩

) ٣( یوضح الجدول : لطور الكاملةلكیمیائیةامیة المبیدات س
قلتر/ مل ١و ٠.٥, لمبیدات الخمسة ومخالیطھامن ا

% ٨٨و ٦٤
/لم٠.٠٢٥ان لتركیز ك.معاملة ساعة واحدة للتركیزین على التوالي دةمفي 

و,% ٥٢الكامالت اذ تباین ھذا التاثیر بین 
١٠٠% ٧٤, ٢٤ %

لتر / لم٠.٠٢٥و.الكاراتي
احدة% ٧٤لمبید السفن وحتى % ١٨ان ھذه النسب كانت  اعة و لة س ام في مع تي  ارا لك ٢٤. ل

أ.ساعة ٢٤% ٨٠% 
م١.٨٢

ت ی. اعةس٢٤م١.٥٧وبمقدار, ساعة واحدة 
) .١الشكل(وذلك في مدة االختبار الثانیة قیاسا بمدة االختبار االولى , ارتفعت للمبیدات كافة 

)لتر/ مل(لتراكیز ا
الجنوبیةخطوط السمیة للمبیدات المختلفة ضد كامالت خنفساء اللوبیا) : أ(١كل شال

ساعة من المعاملة عدب
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)لتر/ مل(لتراكیز ا

الجنوبیةوبیاطوط السمیة للمبیدات المختلفة ضد كامالت خنفساء اللخ) : ب(١الشكل
ساعة من المعاملة٢٤عدب

) ٤( یظھر من نتائج الجدول : میة المستخلصات النباتیة لطور الكاملةس
% ٥٨سذاب و لل% ٢٤

, / زءج١٨٠٠للثوم في أعلى تركیز 
٢٤. / ١١٢.٥% ١٨% ١٢

٦٠ %
/ جزء ١٨٠٠%٩٢و, لسذاب ل
لسذاب و % ١٦انك . / جزء١١٢.٥الول ا% ١٨في ا

لسذابعرةم٠٨. املة فن ا ي مع
نكما ان . ساعة ١.٨٢.٢٤ساعة واحدة وبمقدار 

Pandey. ٢٤اعلى في معاملة 
)١٩٧٦(خرونأو

) ١٩٨٨(Mohammadوكذلك ماذكره . أكثر تاثیرا ضدھا 
لص الثوم , % ٢٤٧٦المتشابھة بعد  خ

, FAO( لة
١٩٩١( ) .١٩٩٩ (

,Gakuru وFoua-bi )١٩٩٥ (
ض

.لتر/ ل م١.٤٩ھال٥٠ق .جقیمة ناوسیسكوتربینیة و
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.ةيتحت ظروف التربC.maculatusتأثیر تراكیز مختلفة من المبیدات الكیمیاویة على نسب هالك كامالت :)3(لجدول ا
النسبة المئویة لهالك الكامالت

سفن + دیازینون 
لورسبان

لورسبان دیازینون دسیس+ كاراتي دسیس كاراتي
* **

المبیدات
التراكیز

)                            لتر/ 3سم(
10 12 10 12 10 12 10 12 10 10 12 10 12 10 المقارنة
- - - - - - - - - - - - 20 - 0.00125
- - - - - - 16 - - - - - 46 16 0.0025
- - 18 - 14 - 28 18 18 - 18 - 62 50 0.005
16 - 34 18 20 14 48 34 36 18 28 16 76 68 0.0125
24 18 52 24 26 22 72 52 62 40 42 22 80 74 0.025
40 28 66 38 54 38 84 70 80 78 64 38 86 82 0.05
52 38 88 82 78 42 90 86 92 92 82 56 96 94 0.125
74 52 94 90 88 56 96 86 96 94 90 68 100 96 0.25
100 64 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0.5
100 88 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1

58.00 48.00 76.29 64.57 66.57 53.14 84.29 75.43 80.85 74.57 72.28 57.14 91.14 87.71 السمیة النسبیة
نسب الهالك بعد ساعة من المعاملة*

 = LSD7.498** ساعة من المعاملة24نسب الهالك بعد = LSD5.553
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للوبیا الجنوبیةانفساءخالنباتیة في نسب ھالك كامالتتأثیر تراكیز مختلفة من المستخلصات) : ٤(لجدول ا
.حت ظروف التربیة ت

لتراكیزا
)ملیون/ جزء( 

لنسب المئویة لھالك الكامـالتا
لسذاباالریحانالنعناع**الثوم    *  

١١٢.٥١٨١٨١٠١٨١٠١٨١٢١٦
٢٢٥٢٦٤٨١٦٣٨١٤٢٦١٤٢٢
٤٥٠٣٨٦٦٣٤٦٤٢٨٤٤١٨٣٢
٩٠٠٤٨٨٤٤٢٧٠٣٢٥٢٢٢٣٨
١٨٠٠٥٨٩٢٥٤٨٨٣٨٦٢٢٤٦٠

١٠١٤١٠١٤١٠١٤١٠١٤مقارنة           ال
٣٧.٦٦١.٦٣١.٢٥٥.٦٢٤.٤٤٠.٤١٨٣٣.٦لسمیة النسبیةا

LSD٧.٧٩٩ =ساعة من المعاملة ١نسب الھالك بعد * 
LSD٥.٧١٠=ساعة من المعاملة٢٤نسب الھالك بعد ** 

STUDY THE TOXICITY OF SOME PLANT EXTRACTS AND CHEMICAL
INSECTICIDES AGAINST THE COWPEA WEEVIL Callosobruchus

maculatus ( FAB.) COLEOPTERA : BRUCHIDAE
O.S.Mohammad                  S. K. Khder
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ABSTRACT
The toxicity of five insecticides and their mixture : Karate , Decis , Karate &

Decis (Pyrethroid ) , Dizinon , Lorsban, Diazinon & Lorsban  ( Phosphoric ) and
Sevin (Carbamatic) have been evaluated against the southern cowpea weevil
Callosobruchus maculatus ( Fab.) after 1 & 24 hours of treatment for the egg stage.
The results were taking after 5 days of treatment which showed that the effect of the
insecticides depending on the relative  toxicity were as  follows : Karate > Karate &
Decis > Diazinon> Diazinon &Lorsban >  Decis > Lorsban > Sevin . The egg stage
was also depting for 1 minute in 5 concentrations of the extracts of the diethyl ether
of four plants :Garlic, Horsemint, Sweet bacil & Rue. The results after 5 days
showed that the relative toxicity were as follows : Horsemint > Garlic > Sweet bacil
> Rue. Horsemint extract showed high relative toxicity giving a percentage of
hatching 5.2 % only, while that of Rue gave 25.2 % . The adults of the pest were
also treated with the different concentrations of the chemicals , depending on the
L.D.50 values and relative toxicity the insecticides were in the following
descending order : Karate > Diazinon > Karate & Decis > Diazinon & Lorsban >
Decis > Lorsban > Sevin . The results of adults treated with the four plant extracts
depending on the basis of L.D.50 and relative toxicity showed that Garlic extract
was the highest one ,its L.D.50 value was 315.3 mg/L. and its relative toxicity was
61.6 % . While L.D.50 of Rue was the lowest reached 1744 mg/L. and its relative
toxicity was 33.6% , for the 24 hours of treatment.

ادرصلما
في حشرتيMyrtus communisاثیر مستخلصات نبات االس  ت) .١٩٩١( رضا صكب , لجوراني ا

.العراق -جامعة بغداد , كلیة الزراعة, رسالة دكتوراه .  لكبرى ا, لخابرا ودودة الشما
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بة مدبولي, ). ١٩٩٦( علي , الدجوي  بعة , مكت لط ا
.صفحة ٣٩٢: االولى 

دار , ). ١٩٨٠( , لراوي ا
.صفحة٤٨٨: جامعة الموصل , الكتب للطباعة والنشر

)  ١٩٩٠( ا
. رسالة ماجستیر ، كلیة العلوم ، جامعة صالح الدین. الذرة الصفراء والبیضاء وفول الصویا 

االولى, ). ١٩٧٢( , ن حسی, عزوع ز ,      الطبعة 
.صفحة ٤٥٨: مصر -ار المعارف د

-). ١٩٦٦( أمیرة حسـن , بوزادة ط
. صفحة ٥٦٦: للطباعة والنشر 

 ,)٢٠٠٠ .(
Lyspeyresia  pomonelle (  Olethreutidae : Lepidoptera )ك

العراق -جامعة السلیمانیة, كلیة الزراعة , سالة ماجستیرر, بازیان
اسة ح). ١٩٨٥( بد الكریم ھاشم ع,حمدم ودر

Coleoptera: Bruchidae (. maculatus. ( خلىا Fab.Cو
)Pteromalidae(Hymenoptera :Anisopteromalus calendrae .رسالة ماجستیر ,

.                                      اق العر-جامعة الموصل , الزراعة والغابات 
) ١٩٨٩(, م

Callosobruchus maculatus ( Coleoptera : Bruchidae ).ك, دكتوراهطروحةا
.العراق -غداد بمعةجا, العلوم

-). ١٩٨٣( , م
صفحة٤٦٤جامعة الموصل , طبعة جامعة الموصلم,العلمي

). ١٩٨٤( , دي 
١١٠-١٠٤) : ٢( ٣مجلة البحوث الزراعیة والموارد المائیة .نفساء اللوبیا الجنوبیة خافحةمك

Ectomyeloisووقائیة لدودة ثمار الرماندراسات بیئیة وحیاتیة.)١٩٨٣(ھشام ذنون , ونس ی
ceratoniae Zeller. ( Pyralidae : Lepidoptera ).
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