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  Bruchus  dentipes ( Baudi) : Coleoptera : Bruchidae دراسة انتشار خنفساءالباقالء 
  بعض مناطق السلیمانیة ومكافحتھا كیمیائیا وتأثیر االصابة في الصفات الكیمیائیة والفیزیائیة للبذور في

  ناسك محمد فرج          ـامة سـعـید محمدأس
  لجامعة الموص/ كلیة الزراعة والغابات 
  

  الخالصة
التابعզة لمحافـظզـة السզلیمانیة الحشرة في جمیع المنզاطق وانتشار د وجو عملیة المسح أظھرت نتائج

القرنզات الشզعة الشզمس بعզد حصզادھا مباشզرة وحتզى بدایզة عرضون حیث كان الفالحون ی دا منطقة كالر،ع
صنف  بسحوالمناطق المختلفة باختلفت نسب االصابة بالحشرة في القرى . الخریف ثم اعادة زراعتھا ثانیة

فզي قզرى  اذ تراوحզت نسզب االصզابة تفضیال من قبل الحشرة الصنف الفرنسي أقلوكان البذور المزروعة  
مقارنզզة ،% ١٦الզզى %  ١٠بզզین  مركզզز المدینզզة/ ولوبզզة   رانیզզة/ ر و بوسզզكین یشզզارباز/ ، بناویلզզة  نكզզرات

شاربازیر وشզاندري وكریզزه وسզراو / مثل سیتھ ك  ىالقر ةبقی في بنسب االصابة المرتفعة للصنف المحلي
ت نتզائج المكافحզة ھզراظ ،% ٩٠و%  ٤٠نبզیتراوحզت  والتզيرانیզة / شھرزور و جوارقرنզة / أغا  نبخاس

مبیدات السومیسدین والسفن واالكتلك انخفاض واضح ومعنوي فզي نسզب االصզابة بالحشզرة سզواء  مخداتباس
 حیզث بلغզتو فզي الموسզم الثզاني ا، %  ٣٣.٢٥ و ٣٠.٢٥و ٢٦.١٦بلغզت معզدالتھا  اذفզي الموسզم االول 
 كզզզզզان مبیզզզզզدو ،علզզզզզى التզզզզզوالي، % ١٠.٧و ٥.٥٠و                             ٢.٧٠ فیھզզզզզانسզզզզզب االصզզզզզابة 

 للموسզمین ین فیمզا كانզت ھզذه النسզب فզي معاملզة المقارنզةتفզي التجզرب تبرةن افضل المبیدات المخیالسومیسد
یة للبذور ئیالكیماویة ئ، كما اظھرت االختبارات لبعض الصفات الفیزیاالتوالي ، على % ٣٤.٣٠و  ٨٠.٠٨

مقارنة بالسلیمة وكذلك انخفاض نسبة البروتین فզي  وحجمھا المصابة روجود فروقات معنویة في وزن البذو
فیمզا %  ٤٣.٣البذور المصابة عن السلیمة ، كما تأثرت نسب االنبات اذ بلغت للبذورالمصابة بیرقզة واحզدة 

  % . ٩١.٧بلغت في البذور السلیمة 
  

       ةمدـلمقا
رتبզة  Bruchidae عائلզةالتզي تعզود الզى   Bruchus dentipes ( Baudi ) تعզد خنفسզاء البզاقالء

ي انحզاء مختلفզة مզن فVicia faba զ  ة من االفات الحشریة المھمھ التي تصզیب نبզات البզاقالءحغمدیة االجن
لى العناصر الغذائیզة عالء االقتصادیة من خالل احتواء البذور الجافة قلباار اھمیة تظھ. العالـم ومنھا العراق

یզզونین رالثو   Arginineجنզզین راالو Lysine الغنیզզة باالحمզզاض االمینیզզة االساسզզیة مثզզل الالیسզզـین
Threonine ـینզզզوالفالValine ونینثالموզզզی Methionine ینیاللوզզզوس  Leucine ین یاالوզզզسولیوس
Isoleucine م لالكال فضال عنզذاء مھզـان ربوھیدرات والبروتینات لذا فھي غզا نسզروتین كونھզن البզدیل عզب

مصզզادر تغذیզզة الحیوانզզات  مզզنتعզզد مզզا ك) ١٩٨٢،Webbو  (Hawtin الحیզզواني فզզي المجتمعզզات الفقیզզرة
لبզاقالء ك القզرون الخضզراء والبզذور الجافզة للسզتھت  .والمواشي في امریكا وبعض الدول االوربیة واسզترالیا

شզզرة الھیئզզة العامզզة للتզզدریب ن (بكمیզات كبیզզرة فզզي العզզراق ویզզزرع المحصզول فզզي مختلզզف محافظզզات القطզզر
 ٢٠٠٠ -١٩٩٢بلغզت المسզاحة المزروعզة للسզنوات  یةیمانلفي محافظة السզو ،) ١٩٨٢واالرشاد الزراعي، 

یզة العامզة رمدیلا(ونզم د / غզم ك  ٢٢٤ومعզدل الغلզة  انզط ٣٣٩٩ معدل انتզاج سզنويوب اونمد ١٤٠٣٤  يوالح
وعզا مզن ن ٢٠  ابة بզاكثر مզن الصզالبզاقالء ل نبզات تعզرضی .)ة السզلیمانیةظզحافم /سم االحصզاء ق /للزراعة 

                       :االتیة الحشرات تعود الى الرتب 
 Lepidopteraو Diptera  وHemiptera و Homoptera  و Thysanopteraو Coleoptera  

 (   بعضھا االخզر البզذور فզي الحقզل او المخզزنفیما یصیب  موه المختلفةـنبات في مراحل نال یصیب بعضھا
Fam ١٩٨٣،  وأخرون(.  

__________________________________  
  .مستل من رسالة الماجستیر للباحث الثاني 

  .١٤/٦/٢٠٠٦وقبولھ في  ٤/٢/٢٠٠٦تاریخ تسلم البحث 



  ٢٠٠٦ ) ٣( العدد ) ٣٤(المجلد )                  ISSN  1815 –316  X( لرافدین                       مجلة زراعة ا

  
ولھզا القرنզات الخضզراء فզي الحقզل، تھاجمզان   Bruchus و Bruchidius  سین ـع الجنզواـانզ ان

یذور الباقالء والبزالیا والعدس، بعضզھا أحادیզة العائզل  Bruchus جیل واحد في السنة، تھاجم انواع الجنس
الզզى معرفզզة درجզզة  الحالیզզة الدراسզզة فدھզզتو . االخզզر متعզզدد العوائզզلفیمզզا   B.  dentipesمثզզل النզզوع 

تقییم مدى تأثیر بعض المبیզدات المسզتخدمة فզي  وكذلك المزروعة لالصابة بالحشرةحساسیةاصناف الباقالء 
صզզفات جیզզدة ومقبولզզզة  ن االصզզابة وذاتانتզզզاج غلզզة خالیզզة مզզوالحզզد مզզن اضզզرارھا فضզզال عզզن مكافحتھզզا 

 .ىالمستھلكلد
  

 بحث وطرائقھال دـوام
محافظզզة مسզզح شզզامل لمنզզاطق  تզզم اجզզراء :دراس[[ة تواج[[د وانتشارالحش[[رة ف[[ي من[[اطق الس[[لیمانیة المختلف[[ة 

ونسզզب وتواجզզدھا   Bruchus dentipesمզզدى انتشզզار حشզզرة خنفسզզاء البզզاقالء  السզզلیمانیة المختلفզզة لتحدیզզد
 CRDالتصمیم العشوائي الكامل صممت التجارب وفق  .خاصة اعدت لھذا الغرض استمارات االصابة وفق

تم تحویل النسզب المئویզة لالصզابة الզى كما  LSD يعنومت باستخدام اقل فرق العاممطات السوقورنت متو 
رانیզզة، وشզھرزور، و یر،زااربشզ :مواقզع جغرافیզة ھզي ةقسզمت محافظզة السզلیمانیة الզզى سզت. النسզب الزاویզة

  .المحافظة  دربندخان، ومركزوكالر، و
شզرة ازاء تم جمع عینات محصول الباقالء من القرى والنواحي التابعة لھذه المناطق في المواعید المؤ        

  .ونمد /غم ك ٢ع قبواو١٩٩٩ لعام لكل منھا في موسم حصاد الباقالء 
   .كسیتھ و ،ةـلبنـاویو ن قرى تكران،م ١٩٩٩/ ٥ /١٤في  :یرمنطقة شارباز .١
أغզզا،  نسզզبخا و سզզراووكربզզزة، وشզզاندري، ومզզن  ناوكران،١٩٩٩/  ٥/ ١٦  فզզي  :منطق[[ة ش[[ھرزور .٢
 .زالھوزراین، وربت، عو
 .ن بوسكین، كردجان، جوار قرنةم ١٩٩٩/  ٥/ ٢٣ في  : رانیة ةنطقم .٣
 .كوزینھ ، ن شیخ غریب، خدر بدر بجووك، بنكرد، كردهم ١٩٩٩ / ٥ / ٢٥ في :  كالر ةنطقم .٤
 .كل من كاني سارد و بیركي في١٩٩٩ / ٦/ ١٧ في : دربندخان ةنطقم .٥
 وكզզاني بզզان، و،سզզتھ ي جզզمون كمզզ ٧/  ٨و  ٧/ ٧ و ٧/ ٦ و ٧ / ٤ي فզզ : رك[[ز الس[[لیمانیة واطرافھ[[ام .٦

  .كلیة الزراعة حقول و طاسلوجة، و ،بھ رانانوولوبھ، 
استخرجت البذور من القرنات ووضعت فզي اكیզاس مզن الخզام وتզم تզدوین اسզم المنطقզة، اسզم القریզة،         

تզզاریخ الجمզզع، ووزن العینզզة وذلզզك علզզى ورقզզة مرفقզզة فզզي كզզل كզզیس مզզن االكیզզاس المسզզتخدمة وحفظզզت فզզي 
  .داخل البذور واجراء عملیة فحصھا تجة حرارة الغرفة لحین اكتمال نمو الیرقادر فيمختبر ال

 ٢٠٠٠و١٩٩٩تم تنفیذ البحث باجراء تجربتین حقلیتین مستقلتین عامي : المكافحة الحقلیة
ي احد الحقول االھلیզة الواقعզة فզي جنզوب ف ١٩٩٩ - ٩٩٨وسمم أثناءتم تنفیذ ھذه التجربة : التجربة االولى 

 تھզا ببզذور تզم زراع اذم عن مركز المدینة وبمساحة دونم واحզد ك٤ي تبعد حوالي تینة السلیمانیة والمركز مد
 .١١/١٩٩٨/ ١٥الباقالء في ساللة محلیة من 

عզة قطاعզات، یتضզمن كզل ببارو RCBD نفզذت التجربզة حسզب تصզمیم القطاعզات العشզوائیة الكاملզة       
یզزین كبترو%  ٥٠كتلզك مسզتحلب مركզزھզي اال مզن المبیզدات عنզواا ٣ ة اتیզة مզن توافզق لզعامم  ٢٤قطզاع 
 ،تզرل /م غզ ١.٧٨و   ١.٥٠یզزین كبترو%  ٨٥السفن مسզحوق قابզل للبلզل  دمبیو ،ترل /ل م ١.٢٠ و  ٠.٦٧

 ولتզر وبثالثզة مواعیզد للզرش االل /مل٢٠,١و  ٠.٦٧یزین ھما كبترو  %٢٠السومیسیدین مستحلب مركز و
حզددت  .ایس، باالضզافة الզى معاملզة المقارنզةمզ / ٦والثالզث فզي  نیسզان  / ٢٦ فզي یسان والثզانين /  ١٦ في
ین كզل وحզدة تجریبیզة واخզرى بզتզر م ١تզرك مسզافةمզع  ) x١.٥ ٥(٢م ٧.٥  بզـ كզل وحզدة تجریبیզة ةسզاحم

دة تجریبیզة حզمզن كզل و اباتզن ١٥ن مզ عشզوائیا تզم أخզذ العینզات. ل قطզاع واخզركզر بզین امتզأ ٥وترك مسافة 
ذرة وذلզك لحسզاب عզدد الحشզرات الكاملզة فզي كզل بզذرة بզ ١٠٠ تشզرین االول بعզد نقզع فզي شզھر تصզحوف

  .ویة لالصابةئوالنسبة الم
زرعզت بզذور البզاقالء صզنف  :استخدام المبیدات الكثر من مرة في نسب االصابة  تأثیر  : بة الثانیةرلتجا

ة قطاعات، سبخمویة الكاملة التجربة حسب تصمیم القطاعات العشوائ تنفذ ،١٧/١١/١٩٩٩  محلي بتاریخ
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بզզة االولզզى و جرفզզي التكمզզا مզզن المبیզզدات  عنզզواا ٣كզզل قطզզاع یتضզզمن ثمզզاني معզզامالت واالتیզզة مզզن توافզզق

ر متզ ١ع تզرك مسզافة مզمربզع  تզرم٤ةكզل وحզدة تجریبیզ ةساحم شملت                         .لتراكیزنفسھااب
كل وحدة تجریبیզة بصզورة لبات ن ١٥ اخذ العینات منتم  .تین القطاعابر امتأ ٣ومسافة  وحدة واخرىبین 

البզզذور بالمզզاء وحسզզاب  قզզعة لالصզզابة بعզզد نیզզحسզզبت النسզզبة المئو، ذرة لكզզل معاملզզةبզզ ١٠٠وبواقզզع عشզզوائیة 
  . كل بذرةلاعداد الحشرات 

ا ءشզات لكզل وحզدة تجریبیզة ابتզدر ٣وبواقզعنفسھا والتراكیز  نفسھا المذكورة انفا استعملت المبیدات
، أیզام ١٠بզین رشզة واخզرى  مدةوال ،٢٠٠٠/ ٣ /٢٩الحشرة الكاملة في رھوظیث موعد حھیر زبدایة التمن 

تصզمیم القطاعզات العشզوائیة الكاملզة العاملیզة فզي  متخدسզا .اً تզرل ٢٠ المرشة الظھریզة سզعةواستخدمت فیھا 
ق معنզզوي عنզզد مسզզتوى ل فզզرقզզوتمզզت مقارنզզة متوسզզطات المعզզامالت باسզզتخدام ا بتینة الحقلیզզة للتجզզرحզզالمكاف

  ).١٩٨٠  ، الراوي وخلف هللا( المئویة لالصابة الى النسب الزاویة  بلنساتم تحویل و%   ٥احتمالیة 
 فզզզيم اجզզզراء دراسզզզة تզզզأثیر االصզզզابة تզզզ :ی[[[ة للب[[[ذورئی[[[ة والفیزیائالص[[[فات الكیمیا ف[[[ي ت[[[أثیر االص[[[ابة

النسզبة المئویզة لالنبզات، و) ١٩٩٠(عզن الزكզو   Bremmerحسب طریقզة  البروتین ةنسبوالحجم، و،وزنلا
العشզզوائي الكامզզل وبզզثالث مكզզررات وقورنզզت متوسզզطات  مصզզمیتباسզզتخدام ال تզզم تحلیզզل البیانզզات احصզզائیاً 

  .  %٥قل فرق معنوي عند مستوى احتمالیة االمعامالت باستخدام 

  النتائج والمناقشة
ي فB. dentipes  զوجզود الحشզرة   نتզائج الدراسզة أظھզرت : ر الحشرة في بع[ض من[اطق الس[لیمانیةانتشا 

معظم مناطق السلیمانیة مع وجզود تبզاین فզي نسզب االصզابة فզي القզرى التابعզة لمنطقզة واحզدة بسզبب اخզتالف 
) ١(الجզدول حیوضو .في المناطق المختلفةالمتبعة الوقائیة  اإلجراءاتاالصناف المزروعة اضافة الى بعض 

مقارنզة  فզي منطقզة شզھرزور  % ٥٦.٤٣ لإلصզابةنسզبة  أعلզى تبلغզ مناطق الدراسة اذت االصابة في عدالم
 ةنسզب وانخفضզت  .علզى التզوالي، %  ٣٥و   ٣٧.٥٠الզى  نسզبةانخفضզت الحیث دربندخان ورانیة بمنطقتي 

لզى التզوالي، فզي حզین ع، % ٢٧.٣٣ و  ٢٧.٥٧ اذ بلغզتالسզلیمانیة و شզاربازیر  االصابة في كզل مզن مركզز
 فզي نویة واضզحةعاختالفات منتائج التحلیل االحصائي وجود ھرت ظأو. نھائیا خلت منطقة كالر من االصابة

ذلك الى اختالف االصناف المزورعة في ھզذه المنզاطق سبب المناطق المختلفة ویعزى  بحسباالصابة  بنس
الصنف المحلي، ففي قریة تكզران التابعզة  من ةاقل حساسیة لالصابة بالحشركان الفرنسي  فلصنااذ وجد ان 

فیمզզا بلغզզت فզզي بوسզզكین التابعզզة لمنطقզզة رانیզզة ولوبզզة التابعզզة %  ١٠ت نسզզبة االصզզابة منطقզզة شզզاربازیر بلغզզل
 و  Hariri و ) ١٩٨٢ (أخզզرونو Tahhanوھզզذا یتفզզق مզզع مզզاذكره .لكզզل منھمզզا %  ١٦لمركզզز السզզلیمانیة 

Tahhan  )١٩٨٣( զզզرة حզզզابة بحشզզզاقالء لالصզզզناف البզզզیة اصզզզتالف حساسզզզول اخB. dentipes  دوզզզق 
ة بھզզذه الحشզզرة الզզى اخզզتالف نسզզبة محتզզوى بف حساسզզیة اصզզناف البզզاقالء لالصզզاخզզتالا) ١٩٨٩  (محمզզودعزى

مզن ھզذه المզادة كانզا  ةاطئզویحتویզان نسզبة  ینالبذور من مادة السابونین وان الصنفین المحلզي والقبرصզي اللզذ
مզا ا .بة ھզذه المզادة فզي بզذورھانسզ عتفզاراالصناف االخرى بسبب امقارنة بكثر حساسیة لالصابة بالحشرة الا

قզد یعզزى الզى ف  % ٢٠خاندربنզد /  كاني سզارد و%  ١٢زیرااربش /لةصابة في قرى بناویانخفاض نسب اال
وقզد ھզاتین القզریتین باسզتمرار،  فيالمتبع قصیرة وھو االجراء  مدةلو الحصاد معاملة البذور بالماء الحار بعد

 قتզل الىأدىզدقզائق  لمզدة خمզس م ٧٠o ىلզا ٦٥ رجզةاء الحار على دمالبان نقع البذور  )١٩٣٢(  Hotariاشار
عզدم حصզول اصզابة للبզذور فզي  ایضզات النتզائج حمզا اوضզك .  ر حشզرة خنفسզاء البզاقالء الكبیզرةاجمیզع اطզو

لզة فصզل یتعریض القرنات بعد حصادھا مباشرة الشզعة الشզمس طربما بسبب منطقة كالر والقرى التابعة لھا 
ن ان تعզریض مզ) ١٩٣٢( Howtariوھզذا یتفզق مզع مզاذكره  ، زراعتھا في الموسم الالحզق عادةالصیف ثم ا
كافیզة للقضզاء علզى  نت من منتصف تمզوز الզى بدایզة اب تكզواـاعس ٤ ـ ٣ دةـالشمس لم ةعـالش بذور الباقالء
ذوراللوبیا بզզض یان تعզզر )١٩٣٦( Bantly و Reppert ، كمզզا أكզզد B. rufimanus رةـشզզحجمیզզع اطوار

الحشرة   جمیع اطوار یؤدي الى القضاء على صراً ع ٤و اً باحص ١٠ بین الساعة ةقیقد ٧٥ س لمدةالشمشعة ال
C. chinensis ، اشار كماYoshino وHarada  )٥٥ان تعریض بذور الباقالء لدرجة حرارة  )١٩٣٦ o م 
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ي خفاض نسب االصابة فզي قریتզما انأ. لخنفساء الباقالء الكبیرة ةتل الحشرات الكاملقادى الى  ةقیقد ٢٠لمدة 

  البذورمن قبل الفالحین قد یعزىالىمعاملةف) مركز المحافظة(عوال وكاني بان 
  

والنسզب المئویզة لالصզابة بھզا فզي منզاطق             Bruchus dentipesتواجզد حشզرة خنفسզاء البզاقالء) : ١(الجدول
  .محافظة السلیمانیة

 تابعة لھاالقرى  المنطقة
الصنف 
 المزروع

 %
 المعدل لإلصابة

 شاربازیر
 ١٠ فرنسي تكران

٢٧.٣٣ 
 ٦٠، ١٢ محلي بناویلة ، وسیتھ ك

ناوكردان، وشاندري، وكریزة ،وسراو، وسبخان أغا،  شھرزور
 وعربت، وزراین، وزالة

 ٥٦.٤٣ ٩٠-٣٥ محلي

 رانیة
 ١٦ فرنسي بوسكین

٣٥.٠٠ 
 ٦٠-٢٩ محلي كردجان ، وجوارقرنة

 صفر صفر محلي یب، وخدر بدربجوك،وینكرد، وكرده كوزینةشیخ غر كالر
 ٣٧.٥٠ ٢٠، ٥٥  محلي كاني سارد، وبیركي دربندخان
مركز 
 السلیمانیة

 ١٦ فرنسي ولوبھ
٢٧.٥٧ 

 ٤٥-١٥ محلي كاني بان، وعوال،وبرانان،وطاسلوجة،وحقول كلیة الزراعة
LSD=١٥.٨٨  

ن ان معاملզة بզذور البզاقالء مզ )١٩٣٦(  Bushnellقبل تجفیفھا وھզذا یتفզق مզع مզاذكره  بمحلول ملح الطعام
ة ـզզـوكلوریզզد الصզզودیوم ادى الզզى تقلیզզل عզզدد البیզզوض والحشզզرات الكامل مكلوریզզد البوتاسզզیو حبمحالیզզل امզզال

ان معاملة بذورالعدس بզامالح  من )١٩٧٠ ( Mansur و  El-Banby الباقالء ، ومع مااشار الیھ  لخنفساء
اء ــզզـات خنفســզզـوالبوتاسզզیوم وكبریتզզات الصզզودیوم ادى الզզى تقلیզզل اعզզداد یرق كلوریզզد الصզզودیوم والكالسզզیوم

  .           B. incarnatus   الء الصغیرةقالبا
الصզզզابة المئویզզզة ل نسզզզبفզզզي الالمبیզզզدات الثالثզզզة  تզզզأثیر )٢(  جզզզدولالیوضզզզح :  فح[[[ة الحقلی[[[ةالمكا

 ٥٠الى خفզض نسզب االصզابة الզى اكثզر مզن ادى والذيمعاملةالنباتات برشة واحدة خالل الموسم عندشرةحبال
علզى االول والثզاني لتركیզزین ل % ٨.٢٥ و   ٩.٥٠كانզت  دیني معاملզة السومیسզیفզف، ي بعض الحզاالتف% 

أعلى نسզبة اصզابة بالحشզرة وكانت %  ٨٠.٠٨ ھاة فیصابالنسبة ا معاملةالمقارنة التي بلغتالترتیب مقارنة ب
سզبب ارتفզاع  دیعզوو لمبید االكتلك في الموعد الثالث  %٣٨.٧٥عدل لت الى مالنباتات المرشوشة قد وص في

زراعզة البզذور المصզابة اضافة الզى لباقالء سنویا ل الذي كان یكرر زراعتھالفالح الى  شرةنسبة االصابة بالح
) وعզد التزھیզرم( ل والمبیدات الثالثة في مكافحզة الحشզرة فզي الموعզد اال السومیسیدین افضل دیعو. بالحشرة

ن ان مبیզد السومیسզیدین مզ) ١٩٨٢(  Abddul-Aalو   Hussien توصل الیզھما وھذه النتائج تتفق تماما مع
 تتفզզق مզզع نتզզائج محمզզد ككզզذلو .خنفسզզاء اللوبیզզا الجنوبیզզة لحشզզرة ر سզզمیة مզզن مبیզզدي السզզفن واالكتلզզكثզզاك
بیզة، كمզا یؤیզد ذلզك لجنواواالكتلզك لخنفسզاء اللوبیզا  لذي ذكر ان السومیسیدین اكثر سمیة مզن السզفنا)١٩٨٥(

مզن حشզرة خنفسզاء البզاقالء %  ٩٠التزھیر ادى الى قتل  رش في موعدلن ان ام )١٩٩٣( Li-Juanماذكره 
  .الكبیرة 

افضզل  ظھզر مبیզد السومیسզیدین اذ وجود تداخل معنوي بین المواعید والتراكیز اعاله یظھر الجدولكما      
 ي حզین كانզت نسզبة االصզابة فզي معզاملتيفզ%  ٢٦.١٦ ھصابة فیզل نسبة االدمن المبیدین االخرین وكان مع

فقզد  ) ٣( وكمզا یوضզح الجզدول التجربզة الثانیզةعلզى التզوالي، وفզي %  ٣٣.٢١ و  ٣٠.٢٥السզفن واالكتلզك 
ة بصզզورة معنویզզة صզզابخفզզض نسզզب االالى الموسզզم رشզզات خզզالل ٣ادى اسզզتخدام المبیզզدات المختبզզرة وبواقզզع 

ند المعاملة بالسومیسզیدین والسզفن ع % ١٠.٧٠ و  ٥.٥٠ و ٢.٧٠بلغت  ة اذمرشوشالنباتات غیر المقارنة ب
وبتركیزیھ ظھر مبید السومیسیدین و، نةرفي معاملة المقا % ٣٤.٩٠بلغت في حین ، على التوالي ،واالكتلك

الي، التզو ،على%   ٣.٨٠ و ١.٦٠ انخفضت نسبة االصابة الى اذ تمعامالتفوقھ على باقي الوالثاني  االول
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معاملզة  حتզى فզي ویفسر ھذا االنخفاض في نسզب االصզابة.التي ظھرت في التجربة االولىالنتائج ذات  وھي

فզي زراعզة البզاقالء فզي ھզذا الموسզم لզم یسզبق زراعتզھ فզي السզنوات  الحقل الذي كզان مسզتخدما بان المقارنة
  . لزراعة فیھبذور غیر مصابة ل فضال عن استخدام ةالماضی

  
على نسب االصابة بخنفساء الباقالء الكبیرة لموسم ) لمرة واحدة( تأثیر الرش بالمبیدات الثالثة  ):٢(الجدول

١٩٩٩ - ١٩٩٨  

  
  دیلمبا

  
  یزكلترا

  النسب الئویـــة لالصـــابة                   
  المواعــــــید             

  زینالتركی لعدم  دعالموو یزكالتر لداخت
 الثالث الثاني   االول 

  ٢٧.٥٠ ٣٤.٧٥   ٣٨.٢٥  ٠.٦٧٩.٥٠  یسدینملسوا
٢٦.١٦  

٢٤.٨٣  ٣٧.٧٥  ٢٨.٥٠  ١.٢٠٨.٢٥  
  ٣١.٩٢  ٣٦.٢٥  ٣٧.٢٥  ١.٥٠٢٢.٢٥  نلسفا

٣٠.٢٥  
٢٨.٥٨  ٣٤.٢٥  ٢٢.٧٥  ١.٧٨٢٨.٧٥  

  ٣٢.٧٥  ٣٨.٧٥  ٢١.٠٠  ٠.٦٧٣٨.٥٠  لكتالكا
٣٣.٢١  

٣٣.٦٧  ٣٠.٧٥  ٣٢.٥٠    ٣٧.٧٥  
    ٨٠.٠٨    رنةالمقا

LSD =
٠.٠٥ 

  ٣.١٨٢.٦٩                               ٥.٥١  

  
 ن ان رشمզ ) ١٩٨٢ (Hariri  و Tahhan ماوجզده   أن نتائج التجربզة الثانیզة جզاءت متوافقզة مզع

 ١.٦ و  ١٤.٤ لتصզبحخفզض نسզبة االصզابة  سبب فզيایس م  ١٤ذار وا ٣٠الباقالء اربع مرات بین  نباتات
ن ان رش مզ) ١٩٩٤( Matloszصզل الیզھ  ماتوك مզع ذلعلى التզوالي، وكզ،انفدلتامثیرین واندوسلي دمبیل% 

  .%  ٩.٦ م ادى الى خفض نسبة االصابة الىسفي المو تنباتات الباقالء بمبید الكاراتي وبواقع ثالث رشا
  
نفساء الباقالء الكبیرة بالمبیدات الثالثة على نسب االصابة بخ الكثر من مرة واحدة الرش تأثیر  ):٣( جدولال

  . ٢٠٠٠ -  ١٩٩٩مسللمو
      

  المبید       
  ةـابـبة المئویة لالصـالنس                   
  معدل التركیزین     التركــیز                    
  الثانـي         االول                              

 ٢.٧٠         ٣.٨٠           ١.٦٠یسدین                  ملسوا    
 ٥.٥٠         ٥.٢٠           ٥.٨٠           نلسفا      
 ١٠.٧٠         ٨.٢٠           ١٣.٢٠           لك   تالكا      

  ٣٤.٩٠                                       رنةالمقا      

LSD   =٢.٧٢                                ٣.٨٥                            ٠.٠٥ 
  

م دراسզզة تզզأثیر االصզզابة تզզ :  ی[[ة للب[[ذورئی[[ة والكیمیائات الفیزیاالص[[فبع[[ض  ف[[يت[[أثیر االص[[ابة الحش[[ریة 
ة فالوزن والحجم ونسبة االنبات اضզامثل الباقالء  ربذولیة ئیة والكیمیائبالخنفساء على بعض الصفات الفیزیا

 عنզد مسզتوى احتمզالاالختبզارات وجզود انخفզاض معنզوي  نتզائج تأظھر اذ .تینولبراالى محتوى البذورمن 
٠.٠٥ զզاس وزنفզզى اسզզلیمة علզզة بالسզզابة مقارنզզذور المصզզغ وزنح١٠٠ي وزن البզզة، اذ بلզզذور بզզابة  البզզالمص
١٠٢զզـ م غզզة بզզ١٢٥.٣٠مقارنզզلیمة مغզզذور السզզي . للبզզرق فզզود الفզզویعզզيالզզرة فզզة الحشզզى تغذیզզاطور وزن الզզھ 
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  Jotwani و  Sircarھզذا مզاذكره دیؤیզو .ءحتզى وصզولھا الզى طզور العզذرا ذرةبզالیرقզي علզى محتویզات ال

مզا ك.البقզول انخفاضզا معنویզا فسنզاخة مզن فختلمحول انخفاض معدل وزن البذور المصابة بانواع  )١٩٦٤(
 ٣٥لى ا ١٢ بینالبزالیا فقدت من وزنھا  ءفسانن بذور البزالیا المصابة بخاالى ) ١٩٧٧(  Sokolov اشار 

%զզر اال، كمզզوا ذكզզأن )  ١٩٧٨(ي سզզا تفقզզذور اللوبیզզ٥٠ دب % զզد خمզզا بعզզن وزنھզզھمسզզابة  رة اشզզن االصզզم
لզى انخفզاض ا )١٩٩٧( أخզرونو سقسզیو) ١٩٩٣(أخرون و Li -Juan الجنوبیة، كما أشار اوبیلبخنفساء ال

وجود  النتائج تما بالنسبة لصفة الحجم فقد اظھرأ.مقارنة بالسلیمة منھا وزن البذور المصابة بخنافس البقول
بلغ معدل  اذ  ٠.٠٥ة عند مستوى یلم تكن معنو ھاروق واضحة في حجم البذور السلیمة عن المصابة اال انف

  . مس ١١٦.٧٠ مقارنة بـ ٣سم ٩٠ةرذرة مصابة بالحشب  ١٠٠حجم 
ي النسզզզبة المئویզզզة النبզզզات فզզզض واضզզզح ومعنզզզوي انخفզզզا )١( ح الشզզզكلضզզզیو: النس[[[بة المئوی[[[ة لالنب[[[ات

بلغզت  اذبة وزیادة عدد الثقوب في البզذور، امع شدة االص والذي یتناسب طردیایمة، لبة عن السالمصاالبذور
فզي البզذور ذات %  ١٨.٣٠فզي البզذور ذات الثقզب الواحզد والتզي انخفضզت الզى %   ٤٣.٣٠نبզات ة االبنس

السلیمة التي بلغت نسبة الثقبین في حین فشلت البذور التي احتوت اكثر من ثقبین في االنبات،مقارنة بالبذور 
الى انخفզاض نسզبة انبզات البզذور المصզابة  )١٩٩٣( أخرونو  Li-Juanوقد اشار% . ٩١.٧٠االنبات فیھا 

  ةحشզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզզرب
  B.  rufimanus  دة،اզզرة واحզابة بحشզզذرة لالصզت البզզذور  ذا تعرضզզي البզզا فզات كلیզզة االنبզلت عملیզզوفش

انبات بզզذور لզզى اخզզتالف بسզզیط فզզي نسզզبةا ) ١٩٩١( Epperlinأشզզار  فզզي حզզینالمصզզابة بզզثالث حشզզرات، 
أیضզզզا الզզզى ان نسզզզب انبզզզات  )Epperlin١٩٩٢ (كمզզզا أشզզզار. علզզզى السզզզواء المصզզզابة والسզզզلیمةالبզզզاقالء 

البզروتین فզي البذورفقզد اظھզرت نتզائج االصابة على نسզبة تاثیر  ماأ. كانت متساویةالبذورالمصابة والسلیمة 
اذ بلغզت نسզبتھ فզي البզذور المصզابة ٠.٠٥عنզد مسզتوى احتمզال  االختبار وجود فرق معنوي فզي ھզذه النسզبة

 El-Zemiaty، وقզզد أكզզد حصզզول مثզզل ھզզذه االختالفզզات %  ٢٤.٨فզզي حզզین بلغզզت فզզي السզզلیمة %  ١٦.٧
حیզث فسզզروا انخفզاض محتզզوى البզروتین فզզي البզذور المصզզابة ) ١٩٩٤( Dickmannو ) ١٩٨٥( وأخզرون

  .بخنفساء اللوبیا جراء االصابة  Denaturationبحصول عملیة 
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ABSTRACT 
A survey study for the distribution of  B. dentipes  was conducted  through a 

six big regions and all their villages in Sulymania governorate. Percentage of 
infestation was different through the different regions, independent on the variety 

0

50

100

150

بروتین% انبات% الحجم(سم) الوزن(غم)

شكل(1) تأثیر االصابة بخنفساء الباقالء على  البذور المصابة

بذور مصابة

بذور سلیمة



  ٢٠٠٦ ) ٣( العدد ) ٣٤(المجلد )                  ISSN  1815 –316  X( لرافدین                       مجلة زراعة ا

  
of seed cultivated, ranged between 10 to 16 % for villages cultivated france variety 
seeds to 40 till 90 % for the others cultivated local variety seeds, except those 
treated their seeds with some methods of protection like hot water or deep in salt 
solutions, though Kalar region showed no infestation  because the farmers keep the 
kerenels with their seeds under hot sun light during July & August. Chemical 
control was also carried out using three insecticides Sumicidin, Sevin and Actellic 
, each with two concentrations through two seasons, for the first one chemicals one 
time sprayed gave high infestations ranged from 26.16 for sumicidin  to 33.25 % 
for actellic, while that of untreated plants gave 80.08 %. For the second season 
three times sprayed percentages of infestation were decreased significantly giving 
2.70 for sumucidin to 10.70 % for actellic, while that of control was 34.30 %. The 
test of some other physical and chemical properties showed significant difference 
for weight , size , protein percent and percentage of germination between infesting 
and non-infesting seeds. 
_________________________________________________ 
A part of M.Sc. thesis of the second Author. 
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