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  التكامل بین منظم النمو الحشري نومولت والمفترسین ذبابة السیرفس
Metasyrphus corollae (F.)  (Syrphidae : Diptera) والدعسوقة ذات األحد عشر نقطة 

Coccinella undecimpunctata (F.)  (Coccinellidae : Coleoptera)  في مكافحة َمن
  Aphis fabae (Scop.) (Aphididae : Homoptera) الباقالء األسود

  جھینة إدریس محمد علي        سھل  كوكب الجمیل
  جامعة الموصل -كلیة الزراعة والغابات / قسم وقایة النبات 

  
  الخالصة

أشyyارت نتyyائج دراسyyة التكامyyل بyyین مyyنظم النمyyو الحشyyري نومولyyت والمفترسyyین ذبابyyة السyyیرفس 
األسود إلى التأثیر المعنوي للتداخل بین كثافة كyل والدعسوقة ذات األحد عشر نقطة لمكافحة َمن الباقالء 

مyن المفترسyین ذبابyة السyیرفس والدعسyyوقة ذات األحyد عشyر نقطyة ومyyنظم النمyو الحشyري نومولyت فyyي 
حقyق مyنظم النمyو الحشyري  إذنبyات /حوریyة ٤٠و  ٢٠النسبة المئویة لقتل َمن البyاقالء األسyود بكثافتیھyا 

نسyبة قتyل بلغyت ) یرقة واحدة تارة ویرقتین تyارة أخyرى(من المفترسین نومولت بالتكامل مع كثافتي كل 
عنyد كثافyة % نبyات باسyتثناء نسyبة القتyل /حوریyة ٤٠و  ٢٠للفریسة َمن الباقالء األسyود بكثافyة % ١٠٠

نبyyات باسyyتعمال مyyنظم النمyyو الحشyyري نومولyyت مyyع یرقyyة واحyyدة للمفتyyرس ذبابyyة /حوریyyة ٤٠الفریسyyة 
وتفوق التأثیر المفرد لمنظم النمو الحشري نومولت فyي تحقیyق  %.٧٧.٧٠بة القتل بلغت نس إذالسیرفس 

ذبابyة السyیرفس (مقارنyة بالتyأثیر المفyرد للعامyل الحیyوي % ٨٥.٧٥نسبة قتل َمن البyاقالء األسyود بلغyت 
  .على التوالي% ٥٣.٥٨و  ٥٣.٤١والذي حقق نسبة قتل بلغت ) والدعسوقة ذات األحد عشر نقطة

  

  المقدمة
كآفyة زراعیyة خطیyرة فyي العyراق  Aphis fabae (Scop.)وجyدت حشyرة َمyن البyاقالء األسyود 

والبلدان المجاورة منذ سنوات عدیدة وھي ذات مدى عائلي واسع تصyیب العدیyد مyن المحاصyیل البقولیyة 
نسyبة ) ١٩٨٨(وقyّدر محمyد ). ١٩٩٢جرجیس ومحمد ، (، كذلك تعد من اآلفات المھمة للبنجر السكري 

علyى % ٦٤،  ٧٥.٩،  ٧٠.٤الخسارة في عدد ووزن القرنات والبذور الجافة لنبyات البyاقالء فyي الyدونم 
عملیة مكافحة الحشرة ضyروریة جyداً وتعyد المكافحyة الكیمیائیyة الوسyیلة الرئیسyة التyي  تعدلذلك . التوالي

 )١٩٨٤( Cayleyو  Gibsonتسyyyتخدم للحyyyد مyyyن أضyyyرار ھyyyذه الحشyyyرة فyyyي مختلyyyف بلyyyدان العyyyالم 
إال إن سyyلوكیة معیشyyة ھyyذه الحشyyرة وسyyرعة تكاثرھyyا وقصyyر دورة ). ١٩٩٣(المعاضyyیدي وآخyyرون و

). ١٩٧٩(حیاتھا أدى إلى ظھور صفة المقاومyة لyدیھا ضyد العدیyد مyن المبیyدات الكیمیائیyة العyادل وعبyد 
فاسyyتخدمت وسyyائل فاتجھyyت الدراسyyات إلyyى إیجyyاد بyyدائل كفyyوءة فyyي مكافحتھyyا وأكثyyر أمانyyاً علyyى البیئyyة ، 

  .زراعیة وحیاتیة ومتكاملة أثبتت غالبیتھا كفاءة عالیة في السیطرة على ھذه الحشرة
تھyyاجم ھyyذه الحشyyرة مyyن قبyyل العدیyyد مyyن األعyyداء الحیویyyة مyyن طفیلیyyات ومفترسyyات تضyyم عyyائلتي 

Coccinellidae  وSyrphidae ة  تعدمھا ظ، معyن وخاصyرة الَمyمھمة جداً كمفترسات لحش 熬ن أنواyَم
وفyyي مجyyال التكامyyل بyyین األعyyداء الحیویyyة ومنظمyyات النمyyو ). ١٩٧٩،  Mahmoud(البyyاقالء األسyyود 

مyyع الطفیyyل  Buprofezinإمكانیyyة اسyyتخدام مyyنظم النمyyو ) ٢٠٠٠( آخyyرونالحشyyریة فقyyد وجyyد العyyالف و
Encarsia formosa بكفاءة عالیة في مكافحة الذبابة البیضاء   Bemisia tabaci  لyyyyyداخ

 Nomoltأسyyلوب التكامyyل بyyین مyyنظم النمyyو الحشyyري ) ٢٠٠٥(كمyyا اسyyتخدم الجمیyyل . ت الزجاجیyyةالبیyyو
 Coccinellaو  Coccinella septempunctata والمفترسyyyyین الدعسyyyyوقة ذات السyyyyبع نقyyyyاط

undicumpunctata  في مكافحة َمن الخوخ األخضرMyzus persica  اءyوالذبابة البیضBcmisia 
tabaci بة على محصول البyرتین بنسyالل % ١٠٠طاطا وكانت الطریقة ناجحة في مكافحة كلتا الحشyخ

  .عشرة أیام
جرى تنفیذ ھذه الدراسة للتوصل إلى مكافحة متكاملة باستخدام مyنظم النمyو الحشyري نومولyت مyع 

  .المفترسین ذبابة السیرفس والدعسوقة ذات اإلحدى عشر نقطة لمكافحة َمن الباقالء األسود
  

  وطرائقھالبحث مواد 
سyم وتمyت عملیyة العyدوى ٣٠تم زراعyة بyذور البyاقالء صyنف محلyي فyي سyنادین بالسyتیكیة قطyر 

  سم ثم وضعت داخل قفyص٢٠-١٥الصناعیة لھا بحشرة َمن الباقالء األسود بعد أن وصل ارتفا熬 النبات 
  

  ٢٠٠٧/ ٤/٤وقبولھ    ٢٤/١/٢٠٠٧تاریخ تسلم البحث 
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ش الململ من جمیع جوانبھ لمنع خyروú الحشyرات أو دخyول م مغطى بقما١×١×١خشبي مكعب الشكل 
  .أعدائھا الحیویة ، تركت الحشرات تتكاثر على النباتات داخل القفص

مyن حقyول كلیyة الزراعyة والغابyات وتمyت  .M. corollae Fتم جمع أفراد مyن بالغyات المفتyرس 
yyل قفyyود داخyyاقالء األسyyن البyyرة َمyyاب بحشyyاقالء مصyyات بyyى نبyyا علyyب تربیتھyyوح الجوانyyتیكي مفتyyص بالس

  .ومغطى بكیس من الململ ، جرى تثبیتھ على سندانة بالستیكیة مزرو熬 فیھا نبات الباقالء
فقد تم جمع أفراده البالغة من الحقل وجرت عملیة تربیتyھ  C. undecumpunctataأما المفترس 

الباقالء المصاب بحشرة َمyن داخل قفص بالستیكي أیضاً مثبت على سندانة بالستیكیة مزرو熬 فیھا نبات 
  .الباقالء األسود

تyم ورطوبyة نسyبیة ، % ٥±٥٧م و °٣±٢٥نفذت التجربة عند الظروف المختبریة : الكفاءة االفتراسیة 
والدعسوقة ذات اإلحدى عشر نقطyة لحشyرة  ذبابة السیرفسحساب الكفاءة االفتراسیة لیرقات المفترسین 

سyم مyزود ١×١٠قة عمر أول من كل مفترس إلى طبق بتري زجyاجي َمن الباقالء األسود ، إذ تم نقل یر
حوریyyة لَمyyن البyyاقالء األسyyود عyyن طریyyق جلyyب أوراق مصyyابة بالحشyyرة وإخضyyاعھا للفحyyص  ٢٠بyyـ 

المیكروسكوبي لتحدید العدد المطلوب من الحوریات على الورقة النباتیة وإزاحyة البالغyات ، ثyم وضyعت 
كyyررت العملیyة عشyyر . بقطعyyة مyن القطyن مبللyyة بالمyاء منعyyاً لجفافھyاالورقyة فyي الطبyyق بعyد لyyف سyویقھا 

مرات مع كل من المفترسین وتyم تسyجیل معyدل االسyتھالك الیyومي لكyل عمyر یرقyي للمفترسyین وجyرى 
وحللyت البیانyات وقورنyت المتوسyطات باختبyار دنكyن عنyد  CRDتنفیذ التجربة بتصyمیم عشyوائي كامyل 

  .٠.٠٥مستوى احتمال 
بین منظم النمزو نومولزت والفترسزین ذبابزة السزیرفس والدعسزوقة ذات األحزد عشزر نقطزة فزي  التكامل

كلیyyة الزراعyyة والغابyyات / تyyم تنفیyyذ التجربyyة فyyي حقyyل قسyyم وقایyyة النبyyات : مكافحززة َمززن البززاقالء األسززود 
بعyد وریقyات  ٤-٣نبات بمرحلة نمyو  ٦٠تم حجز  إذ،  ٢٠٠٦المزرو熬 بنبات الباقالء صنف محلي عام 

سyم وارتفyا熬 ١٠التأكد من خلوھyا مyن أي إصyابة حشyریة داخyل قفyص بالسyتیكي أسyطواني الشyكل قطyر 
تyم . سم ومغطى بقمyاش الملمyل مثبyت فyي التربyة بإحكyام١٠×٢سم یحتوي أربع فتحات جانبیة بأبعاد ٣٠

ضyyافة معاملyyة وشyyملت المعyyامالت إ/توزیyyع المعyyامالت عشyyوائیاً كتجربyyة عاملیyyة بواقyyع ثyyالث مكyyررات
نبات وذلك بوضع أوراق نبات باقالء حاویة علyى العyدد المyذكور مyن /حوریة ٤٠،  ٢٠كثافتین للفریسة 

حوریات َمن الباقالء األسود وتم ربط األوراق بما علیھا من حوریات وبالغات َمن الباقالء داخل القفyص 
مyن یرقyات العمyر  ٣و  ١كما تyم إضyافة أعyداد . بواسطة مشبك معدني صغیر وحسب معامالت التجربة

الثالث لكل من المفترسین ذبابة السیرفس والدعسوقة ذات األحyد عشyر نقطyة ، وتyم رش النباتyات بمyنظم 
لتyر وذلyك بتغطیyة النبyات  ٢لتyر باسyتعمال مرشyة یدویyة سyعة /٣سyم٠.٥النمو الحشyري نومولyت تركیyز 

انت المعاملyة بyدون إضyافة أي یرقyة من محلول الرش واستخدام الماء كمقارنة فیما ك ٣سم٥٠بالكامل بـ 
  .ألي مفترس معاملة مقارنة أیضاً لحساب نسبة الموت الطبیعي لَمن الباقالء األسود

سyyاعة مyyن المعاملyyة وذلyyك ِبَعyyد الحوریyyات الحیyyة  ٤٨للفریسyyة بعyyد  القتyyل المئویyyةتyyم حسyyاب نسyyبة 
تات بالطریقyة نفسyھا ولغایyة انتھyاء واستمر الفحص أسبوعیاً للنبا X ١٠باستخدام عدسة تكبیر یدویة قوة 

وتم استخدام اختبyار دنكyن لمقارنyة ) ١٩٢٥( Abbottحسب معادلة أبوت  القتلصححت نسب . التجربة
  .٠.٠٥المتوسطات عند مستوى احتمال 

  

  النتائج والمناقشة
عyyدم وجyyود فروقyyات معنویyyة بyyین المفترسyyین ذبابyyة ) ١ الجyyدول(أوضyyحت نتyyائج اختبyyار دنكyyن 

والدعسyyوقة ذات األحyyد عشyyر نقطyyة بعمریھمyyا الیyyرقیین األول والثyyاني فyyي أعyyداد الفyyرائس  السyyیرفس
إال إن . فرد على التyوالي/حوریة ٣٦.٣٠و  ٥.٧٠،  ٣٨.٩٠،  ٧.٣٣المستھلكة والتي بلغت متوسطاتھا 

مyر األكثyر تبین بأن ھذا الع إذاالختالف كان واضحاً بین المفترسین آنفي الذكر عند العمر الیرقي الثالث 
كyyذلك الحyyال . فyyرد علyyى التyyوالي/ حوریyyة  ٦٣.٧٠و  ٩٠.٣٠شyyراھًة فyyي اسyyتھالكھ للفyyرائس وبمتوسyyط 

فyyرد وانخفyyض معyyدل /حوریyyة ١٩٥.١٥و  ١٣٧.٥٣بلyyغ المتوسyyط  إذبالنسyyبة للطyyور الیرقyyي للمفترسyyین 
مفتyرس الدعسyوقة استھالك الفرائس في الطور الیرقي للمفترس ذبابة السیرفس مقارنة بالطور الیرقyي لل

ذات األحد عشر نقطة بسبب اكتمال ذلك الطyور للمفتyرس األول بyثالث أعمyار یرقیyة فyي حyین امتyد فyي 
المفترس الثاني إلى أربعة أعمار یرقیة مما انعكس ذلك على متوسط استھالك الطور الیرقي بأكملھ لكyل 

  .من المفترسین
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ین كلما تقدما بالعمر الیرقي فyنالحظ ھنyاك فyرق كما تشیر نتائج الدراسة إلى تزاید شراھة المفترس
حشرة َمyن  ٥.٧و  ٧.٣٣واضح بین معدل استھالك العمر الیرقي األول لكال المفترسین للفریسة وإذ بلغ 
فیمyyا تزایyyدت معyyدالت . لكyyل مyyن یرقyyات ذبابyyة السyyیرفس ویرقyyات الدعسyyوقة ذات اإلحyyدى عشyyر نقطyyة

وعلyى  ٨٨.٩٥و  ٩٠.٣بyالعمر الیرقyي األخیyر لكyل منھمyا  استھالك الفرائس من قبل المفترسyین لتصyل
  .التوالي

مyن أن یرقyة العمyر الثالyث للمفتyرس أبyو العیyد ذو ) ٢٠٠٥(تتفق ھذه النتائج مع ما وجyده الجمیyل 
فیمyا اختلفyت مyع وجyده محمyد  Myzus persicaحوریة َمن الخوخ األخضر  ٦٤.٩نقطة استھلكت  ١١

اسyتھلكت خyالل  Coccinella septempuntataنقyط  ٧بyو العیyد ذو من أن یرقyة المفتyرس أ) ١٩٩٦(
  .حوریة َمن الباقالء األسود ٣٤٣طورھا الیرقي 

  

تyyأثیر نyyو熬 المفتyyرس فyyي الكفyyاءة االفتراسyyیة لألعمyyار الیرقیyyة للمفترسyyین ذبابyyة السyyیرفس : ) ١(جyyدول ال
  *والدعسوقة ذات األحد عشر نقطة من حوریات َمن الباقالء األسود 

  فرد/لكفاءة االفتراسیة حوریةا  نو熬 المفترس  األعمار الیرقیة للمفترس

  العمر الیرقي األول
  آ ٧.٣٣  ذبابة السیرفس

  آ ب ٥.٧٠  نقطة ١١الدعسوقة ذات 

  العمر الیرقي الثاني
  آ ٣٨.٩٠  ذبابة السیرفس

  آ ٣٦.٣٠  نقطة ١١الدعسوقة ذات 

  العمر الیرقي الثالث
  آ ٩٠.٣٠  ذبابة السیرفس

  ب ٦٣.٧٠  نقطة ١١الدعسوقة ذات 

  العمر الیرقي الرابع
  ---  ذبابة السیرفس

  آ ٨٨.٩٥  نقطة ١١الدعسوقة ذات 

  الطور الیرقيمعدل 
  ب ١٣٧.٥٣  ذبابة السیرفس

  آ ١٩٥.١٥  نقطة ١١الدعسوقة ذات 
  .المشتركة بأحرف متشابھة ال تختلف معنویاً عن بعضھالكل عمر یرقي المتوسطات * 

  

نتyائج إلyى التyأثیر المعنyوي لكثافyة الفریسyة الأشyارت : كثافة الفریسزة فزي النسزبة المئویزة لموتھزا تأثیر 
بالنسyyبة المئویyyة لموتھyyا مyyن خyyالل االخyyتالف فyyي معyyدالت اسyyتھالك المفترسyyین لكثyyافتین مختلفتyyین مyyن 

ین ویعنyyyي ھyyyذا أن ھyyyذ. علyyyى التyyyوالي% ٦٩.٨٣و  ٦٠.١٥نبyyyات إذبلغyyyت /حوریyyyة ٤٠و  ٢٠الفریسyyyة 
المفترسین تزداد كفاءة افتراسyھما كلمyا زادت كثافyة الفریسyة ألنھمyا یتبعyان سyتراتیجیة البحyث العشyوائي 

ویتفyق ذلyك مyع مyا . فمن خالل بحثھما بالكثافات العالیyة تyزداد فyرص التقائھمyا بالفریسyة والتغذیyة علیھyا
  وجyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyده الزبیyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyدي وآخyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyرون

لعیyyyyyyد ذو النقyyyyyyاط السyyyyyyبع علyyyyyyى َمyyyyyyن أوراق فyyyyyyي دراسyyyyyyتھم للكفyyyyyyاءة االفتراسyyyyyyیة ألبyyyyyyو ا) ١٩٩١(
  .Hylopterus pruniالمشمش

وجyود فروقyات معنویyة ) ٢(جyدول الیبyین :  تأثیر عدد المفترسزات فزي النسزبة المئویزة لمزوت الفریسزة
لتأثیر نyو熬 المفتyرس وعyدده فyي النسyبة المئویyة لموتھyا وكyذلك التyداخل بینھمyا إذسyجلت ذبابyة السyیرفس 

فyي حyین بلغyت نسyبة قتyل الَمyن بالدعسyوقة ذات % ٦٤.١٨ن الباقالء األسود وبلغت أعلى نسبة موت لمَ 
فyي %. ٢٢.٩١مقارنة بنسب الموت الطبیعیyة لَمyن البyاقالء األسyود فبلغyت % ٤٩.٧١األحد عشر نقطة 

 قتyلحین ظھرت فروقات معنویة واضحة في نسبة موت الَمن وعدد أفyراد المفتyرس فبلغyت أعلyى نسyبة 
% ٤٣.٧الَمyن  قتyلخدام یرقتین عمر ثالث للمفتyرس ذبابyة السyیرفس ، فیمyا بلغyت نسyبة باست% ٧٦.٤٦

  .نقطة ١١باستخدام یرقة واحدة من العمر الثالث وللمفترس الدعسوقة ذات 
  

  *تأثیر نو熬 المفترس وعدده في النسبة المئویة لموت َمن الباقالء األسود : ) ٢(جدول ال
  متوسط نو熬 المفترس  یة لموت الفریسة النسبة المئو  كثافة المفترس  نو熬 المفترس

  ذبابة السیرفس 
  ب ٥١.٩٠  یرقة  ١

  آ ٦٤.١٨
  آ ٧٦.٤٦  یرقة ٢

  العمر الیرقي الثاني
  جـ ٤٣.٧٠  یرقة  ١

  ب ٤٩.٧١
  ب ٥٥.٧٢  یرقة ٢
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    د ٢٢.٩١    )مقارنة(بدون مفترس 
دامھم المفترسyyین مyyن عنyyد اسyyتخ) ٢٠٠٠(تقاربyyت ھyyذه النتyyائج مyyع مyyا وجyyده شyyحادي وآخyyرون 

لمكافحyyة َمyyن الفyyول األسyyود تحyyت  C. scptempunctataو  Harmonia axyridinsالدعاسyyیق 
وجدوا أن یرقyات المفترسyین اسyتطاعت القضyاء علyى حشyرات الَمyن خyالل  إذظروف البیت البالستیكي 

حشyyرة  ٤٠فyyة یyyوم عنyyد الكثا ١١-٦نبyyات و /حشyyرة َمyyن ٢٠أیyyام عنyyد كyyل مyyن كثyyافتي الَمyyن  ٥-٣فتyyرة 
  .نبات/َمن

بyyین مyyنظم النمyyو الحشyyري نومولyyت وكثافyyة الفریسyyة لَمyyن البyyاقالء تyyأثیر ) ٣(الجyyدول ولyyم یظھyyر 
في حین كyان ھنyاك تyأثیر  ٠.٠٥اختبار دنكن عند مستوى احتمال حسب األسود في النسبة المئویة لقتلھا 

نسyyبة مyyوت َمyyن البyyاقالء األسyyود فyyي معاملyyة المقارنyyة بyyدلیل الفروقyyات المعنویyyة التyyي ظھyyرت فبلغyyت 
. علyى التyوالي% ٨٨.٣٠و  ٨٧.٠٥نبyات /حوریyة ٤٠و  ٢٠باستخدام منظم النمو الحشري عند كثyافتي 

  جyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyدولالظھyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyرت فyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyي قyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyد و
فروقات معنویة في تأثیر منظم النمyو الحشyري نومولyت ونyو熬 المفتyرس وعyدده فyي النسyبة المئویyة ) ٤(

باستخدام مyنظم النمyو نومولyت مقارنyة % ٨٢.١٦٦سبة الموت للَمن لموت َمن الباقالء األسود ، فبلغت ن
فیما لم یكyن لنyو熬 المفتyرس تyأثیراً معنویyاً فyي % ٢٠.٣٣بمعاملة المقارنة والتي بلغت نسب الموت فیھا 

علyyى التyyوالي ، فیمyyا ظھyyرت % ٥٠.١٦و  ٥٢.٣٣نسyyب مyyوت الفریسyyة إذتقاربyyت نسyyب المyyوت فبلغyyت 
 قتyلَمن الباقالء األسyود فبلغyت أعلyى نسyبة  لقتلفة المفترس في النسبة المئویة فروقات معنویة لتأثیر كثا

% ٥٥.٧٥ القتyلنتیجة الفتراسyھا مyن قبyل یرقتyي المفترسyین فyي حyین لyم تتجyاوز نسyب % ٦١للفریسة 
عند اسyتخدام یرقyة واحyدة لكyل مyن المفترسyین مقارنyة بنسyب المyوت فyي معاملyة المقارنyة إذبلغyت نسyب 

  %.٣٧.٢٥بیعي الموت الط
  
  َمyyyyن البyyyyاقالء األسyyyyود ومyyyyنظم النمyyyyو الحشyyyyري نومولyyyyت  )الفریسyyyyة(تyyyyأثیر كثافyyyyة : ) ٣(جyyyyدول ال

  *في النسبة المئویة لقتلھا 
  لموت الفریسة%   المركب الكیمیائي  نبات/حوریة كثافة الفریسة

  نومولت  ٢٠
  )مقارنة(الماء 

  آ ٨٧.٠٥
  ب ٣٧.٠٥

٤٠  
  نومولت

  )مقارنة(الماء 
  آ ٨٨.٣٠
  ب ٢٦.٥٤

المتوسطات المشتركة بأحرف متشابھة ال تختلف معنویاً عن بعضھا حسب اختبار دنكyن عنyد مسyتوى * 
  .٠.٠٥احتمال 

  
  تyyyأثیر نyyyو熬 المفتyyyرس وكثافتyyyھ ومyyyنظم النمyyyو الحشyyyري نومولyyyت فyyyي النسyyyبة المئویyyyة : ) ٤(جyyyدول ال

  *لموت َمن الباقالء األسود 
المركب 
  الكیمیائي

 熬نو
النسبة المئویة   كثافة المفترس  المفترس

  لموت الفریسة
تأثیر المركب 

  الكیمیائي
熬تأثیر نو 
  المفترس

تأثیر كثافة 
  المفترس

  نومولت

ذبابة 
  السیرفس

  جـ٣٧.٢٥      جـ ٦٥.٩٧  بدون مفترس
  ب ٥٥.٧٥  آ ٥٢.٣٣٣    آ ٩٣.٢٥  یرقة ١
  آ ٦١    آ ٨٢.١٦٦  آ ١٠٠.٠٠  یرقة ٢

ة الدعسوق
 ١١ذات 

  نقطة

        جـ ٦٠.٢٥  بدون مفترس
    آ ٥٠.١٦    ب ٨٥.٧٥  یرقة ١
        ب ٨٨.٥٠  یرقة ٢

  الماء

ذبابة 
  السیرفس

        ھـ ١٢.٠٧  بدون مفترس
      ب ٢٠.٣٣  د ھـ ٢٠.٤٧  یرقة ١
        د ٢٢.٨٢  یرقة ٢

الدعسوقة 
 ١١ذات 

  نقطة

        ھـ ١٠.٤٧  بدون مفترس
        د ٢٣.٧٥  یرقة ١
        ھـ د ٣٣.٢٢  یرقة ٢

  .المتوسطات المشتركة بأحرف متشابھة ال تختلف معنویاً عن بعضھا حسب اختبار دنكن* 
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متوسطات التي تشترك بأحرف متشابھة ال تختلف معنویاً فیما بینھا حسب اختبار دنكyن عنyد مسyتوى ال* 
  .٠.٠٥احتمال 

تأثیر كثافة الفریسة ونوع المفترس وكثافتھ ومنظم النمو الحشري نومولت في النسزبة المئویزة لمزوت 
ات معنویyyة لتyyأثیر كثافyyة وجyyود فروقyy) ٥جyyدول ال(أوضyyحت نتyyائج اختبyyار دنكyyن : َمززن البززاقالء األسززود 

نبyات /حوریة ٢٠نبات في النسبة المئویة لموتھا فبلغت نسبة موتھا عند الكثافة /حوریة ٤٠، ٢٠الفریسة 
وھذا یؤكد تزاحم الفریسة في % ٥٥.٥٠نبات فبلغت /حوریة ٤٠في حین ازدادت عند كثافة % ٤٩.٠١

ر أي تyأثیر معنyوي فyي نسyب مyوت َمyن كما لyم یظھy). ١٩٤٩،  Solomon(البیئة یزید من نسبة موتھا 
% ٥٣.٢٨،  ٥٣.٤١الباقالء األسود لكل من ذبابة السیرفس والدعسyوقة ذات األحyد عشyر نقطyة فبلغyت 

مyyن أن كyyال ) ١٩٩٢(جyyرجیس ومحمyyد  و) ١٩٧٩( Mahmoudعلyyى التyyوالي وھyyذا یؤیyyد مyyا ذكyyره 
فyي حyین  .ود ھي فریسة مالئمة لھمyاالمفترسین ھي من المفترسات المھمة للحشرة وأن َمن الباقالء األس

كyان لكثافyة كyل مyن المفترسyین تyأثیراً معنویyاً فyي النسyبة المئویyة لمyوت الفریسyة وظھyر ذلyك مyن خyالل 
فyي حyین %. ٦٥.٦٢نبyات أعلyى نسyبة مyوت بلغyت /یرقyة ٢حققت كثافة المفترس  إذالفروقات المعنویة 

وأشyارت نتyائج الجyدول  %.٣٨المyوت الطبیعyي مقارنة بنسبة  %٥٦.٨٧نبات /بلغت عند استخدام یرقة
ذاتھ إلى التyأثیر المعنyوي لمyنظم النمyو الحشyري نومولyت فyي النسyبة المئویyة لمyوت َمyن البyاقالء األسyود 

مyyن أن مyyنظم ) ١٩٩٨(ویتفyyق ھyyذا مyyع مyyا ذكyyره المشyyھداني %. ٨٥.٧٥فبلغyyت نسyyبة المyyوت باسyyتعمالھ 
لجمیyع األطyوار % ٩٢.٩٤سyبب نسyبة قتyل بلغyت  )لyلمسyحوق قابyل للب(% ٧٥النمو الحشري نومولت 

مyyن أن ) ٢٠٠١(وكyyذلك مyyع مyyا وجyyده العبyyادي . مختبریyyاً  L. bryonia الیرقیyyة لحفyyار أوراق الطماطyyة
  .یرقة الذباب المنزلي مقارنة بالمبیدات الفاكرون ونیمك سوبرلالنومولت أكثر سمیة 

مو الحشري نومولت ونyو熬 المفتyرس وكثافتyھ وأظھرت نتائج التداخل بین كثافة الفریسة ومنظم الن
معنویyyة بyyین المعyyامالت فyyي حyyین سyyجلت أعلyyى نسyyبة مyyوت للفریسyyة عنyyد معاملتھyyا  عyyدم وجyyود فروقyyات

نبyyات بالتكامyyل مyyع /حوریyyة ٤٠و  ٢٠لكثyyافتي الفریسyyة % ١٠٠بمyyنظم النمyyو الحشyyري نومولyyت فبلغyyت 
yل مyوقة ذات استعمال  یرقة واحدة تارة ویرقتین تارة أخرى من كyیرفس والدعسyة السyین ذبابyن المفترس

نبات باسyتعمال مyنظم النمyو نومولyت مyع یرقyة /حوریة ٤٠األحد عشر نقطة تاله نسبة الموت عند كثافة 
ولyم تختلyف نسyبة المyوت للفریسyة بكثافتیھyا % ٧٧.٧٠واحدة من المفترس ذبابyة السyیرفس والتyي بلغyت 

-٦٥.٧٥تراوحyyت بyyین  إذنمyyو الحشyyري نومولyyت فقyyط نبyyات عنyyد اسyyتعمال مyyنظم ال/حوریyyة ٤٠و  ٢٠
٦٠.٥٠.%  

مyن التyأثیر المعنyوي للتyداخل بyین كثافyة الفریسyة ) ٢٠٠٥(وتتفق ھذه النتائج مع ما وجyده الجمیyل 
وكثافة المفترس في النسبة المئویة لموت الفریسة حیث حقق منظم النمyو الحشyري نومولyت ومنظم النمو 

Nomolt  لyyبة قتyyافت% ١٠٠نسyyا لكثyyر بكثافتیھمyyوخ األخضyyن الخyyة َمyyة ٤٠،  ٢٠ي الفریسyyات /حوریyyنب
نقطyة وأبyو العیyد ذو  ٧وبالتكامل مع استعمال فرد تارة وفردین تارة أخرى من المفترسyین أبyو العیyد ذو 

  .نقطة ١١
  

INTEGRATION BETWEEN INSECT GROWTH REGULATOR 
NOMOLT AND TWO PREDATORS Metasyrphus corollae F. (Syrphidae : 
Diptera) AND Coccinella undecimpunctata L. (Coccinellidae : Coleoptera) 

TO CONTROL Aphis fabae Scop. 
Sahil K. Al-Jameel      Juhaina I. Mohammed 

Ali 
Plant Prot. Dept., College of Agric. and Forestry, Mosul, Iraq 

 

ABSTRACT 
The result of the integration study between insect growth inhibitor 

regulator nomolt and two predators Metasyrphus corollae F. (Syrphidae : 
Diptera) and Coccinella undecimpunctata L. (Coccinellidae : Coleoptera) to 
control Aphis fabae Scop. show the significant interaction effect between 
density of each predator and nomolt to kill percentage of A. fabae at 20 , 40 
nymph/plant indicated the significant interaction effect between density of each 
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predator (one and two larvae) and a prey density 20 and 40 nymph/plant its 
about 100% then 77.70% when we use single larval from each predators in 40 
nymph/plant. The best result registered when the killed percentage in Aphis 
fabae were 85.70% when controlled with nomolt only, comparasim with 
(53.58, 53.41)% when used biological factor. 

  المصادر
لحشyرتي  Coccinellidesالكفyاءة االفتراسyیة لنyوعین مyن الدعاسyیق ). ٢٠٠٥(الجمیل ، سyھل كوكyب 

فyyي  Bemisia tabaciوالذبابyyة البیضyyاء  .Myzus persicae Sulzَمyyن الخyyوخ األخضyyر 
 -محصyول البطاطyyا ، أطروحyyة دكتyyوراه مقدمyyة إلyyى قسyم وقایyyة النبyyات ، كلیyyة الزراعyyة والغابyyات

  .صفحة ١٧٣لموصل ، جامعة ا
الكفyyاءة االفتراسyyیة لحشyyرة ). ١٩٩١(الزبیyyدي ، حمyyزة كyyاظم وعyyواد شyyعبان داؤد ومحمyyد فyyریح عیyyدان 

الدعسوقة ذات السبع نقاط علyى َمyن أوراق المشyمش مyع دراسyة حساسyیتھا للمبیyدات الكیمیائیyة ، 
  .١٥٧-١٤٩) : ١(٢٣مجلة زراعة الرافدین ، 
 –جامعyة بغyداد  –المبیدات الكیمیائیة في وقایة النبyات ). ١٩٧٩(امل عبد العادل ، خالد محمد ومولود ك

  ).صفحة ٣٩٧(وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، العراق 
التكامyyل بyyین مyyنظم النمyyو ). ٢٠٠٠(العyyالف ، نسyyرین ذنyyون وعبدالسyyتار عyyارف علyyي وخالyyد العyyادل 

Appland  ینyyوالمفترسClitostethus arcutus (Rossi.)  وOrius albidipennis 
Rend.  في مكافحة الذبابة البیضاءBemisia tabaci  ، ةyات العربیyفي العراق، مجلة وقایة النب

١٢٤-١١٩) : ٢(٩.  
المعاضیدي، مثنى عكیدي عبد، عواد عیسى عباس، رقیب عاكف العyاني، مالyك قھرمyان حسyن، بشyرى 

لبایروثرویyد لحمایyة محصyول البyاقالء اسyتخدام مبیyدات ا). ١٩٩٣(كریم كاظم وفائز متي طعمyة 
مyyن فyyایروس موزائیyyك الفاصyyولیا األصyyفر المحمyyول بyyالَمن، مجلyyة إبyyاء لألبحyyاث الزراعیyyة ، 

٤١-٣٤):١(٣.  
 –حشyyرات البسyyاتین ، مطبعyyة دار الكتyyب ). ١٩٩٢(جyyرجیس ، سyyالم جمیyyل ومحمyyد عبyyدالكریم محمyyد 

  .صفحة ٥٥٩جامعة الموصل ، 
الكفاءة االفتراسyیة لثالثyة أنyوا熬 مyن الدعاسyیق ضyد حشyرات الَمyن مyع ). ١٩٩٦(محمد ، جھینة إدریس 

جامعyyة  –إشyyارة إلyyى التغذیyyة الصyyناعیة ، رسyyالة ماجسyyتیر مقدمyyة إلyyى كلیyyة الزراعyyة والغابyyات 
  .صفحة ١١٢الموصل ، 

علyى دراسyة تyأثیر حشyرة َمyن البyاقالء األسyود ). ١٩٨٨(محمد ، محمد عبدالكریم وسعاد اردیني عبدهللا 
 )٢(الحاصل األخضر والجاف لمحصول الباقالء في منطقة الموصل ، مجلyة زراعyة الرافyدین ، 

 :٣٠٠-٢٩٣.  
دراسة كفاءة نوعین من المفترسyات ابyي ). ٢٠٠٠(شحادي ، فاطمة ومصطفى البو حسین وعدنان بابي 

 : Coccinella septempunctata  (Coccinellidaeو  Harmonia axyridiusالعیyد 
Coleoptera)  ةyفي مكافحة َمن القمح وَمن الفول األسود تحت ظروف البیت البالستیكي ، مجل

  .٤٥-٤٢) : ٢(وقایة النبات العربیة ، 
 Liromyzaدراسyyات بیئیyyة وحیاتیyyة علyyى حفyyاء أوراق الطماطyyة ). ١٩٩٨(المشyyھداني ، وسyyام یحیyyى 

bryoniae (Kaltenbach). Agromyzidae : Diptera)  ائلyض وسyالة وبعyھ ، رسyمكافحت
  .جامعة بغداد –ماجستیر مقدمة إلى كلیة الزراعة 

 Muscaالتyyأثیر االحیyyائي لyyبعض المبیyyدات فyyي الyyذباب المنزلyyي ). ٢٠٠١(العبyyادي ، عبyyدالجبار خلیyyل 
domestica L. (Muscidae : Diptera)  ةyyة الزراعyyى كلیyyة إلyyتیر مقدمyyالة ماجسyyرس ،

  .صفحة ٥٦جامعة الموصل ،  –والغابات 
Abbott, W.S. (1925). A method for computing the effectiveness of an 

insecticide. J. Eco. Entomol. 18(2) : 265-267. 
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ونyو熬 المفتyرس وكثافتyھ ومyنظم النمyو الحشyري ) َمن الباقالء األسود(تأثیر كثافة الفریسة : ) ٥(جدول ال
  *نومولت في النسبة المئویة لموت َمن الباقالء األسود 

كثافة 
  الفریسة

المركب 
كثافة   نو熬 المفترس  يالكیمیائ

  المفترس
النسبة المئویة 
  لموت الفریسة

تأثیر كثافة 
  الفریسة

تأثیر 
كثافة 
  المفترس

/ حوریة  ٢٠
  نبات

  نومولت

ذبابة 
  السیرفس

  جـ ٣٨    ب ٦٥.٧٥  بدون مفترس

 ٥٦.٨٧    آ ١٠٠.٠٠  یرقة ١
  ب

  آ ٦٥.٦٢  ب ٤٩.٠١  آ ١٠٠.٠٠  یرقة ٢
الدعسوقة 

 ١١ذات 
  نقطة

      ب ٦٠.٥٠  بدون مفترس
      آ ١٠٠.٠٠  یرقة ١
      آ ١٠٠.٠٠  یرقة ٢

  الماء

ذبابة 
  السیرفس

      ھـ ٢.٧٠  بدون مفترس
      د ھـ ١٥.٩٠  یرقة ١
      د ٣٣.١٠  یرقة ٢

الدعسوقة 
 ١١ذات 

  نقطة

      ھـ ٤.٣٣  بدون مفترس
      د ھـ ١٢.٧٠  یرقة ١
      د ٢٣.٢٠  یرقة ٢

/ حوریة  ٤٠
  نبات

  نومولت

ذبابة 
  السیرفس

      ب ٦٥.٢٠  بدون مفترس
      ب ٧٧.٧٠  یرقة ١
    آ ٥٥.٥٠  آ ١٠٠.٠٠  یرقة ٢

الدعسوقة 
 ١١ذات 

  نقطة

      ب ٦٠.٧٥  بدون مفترس
      آ ١٠٠.٠٠  یرقة ١
      آ ١٠٠.٠٠  یرقة ٢

  الماء

ذبابة 
  السیرفس

      د ٢١.٤٥  بدون مفترس
      جـ د ٢٦.٠٥  یرقة ١
      جـ ٣٣.٣٠  یرقة ٢

الدعسوقة 
 ١١ذات 

  نقطة

      د ٢٣.٣٣  بدون مفترس
      د ٢٣.٢٥  یرقة ١
      جـ ٣٥.٤٠  یرقة ٢

 熬تأثیر نو
  المفترس

ذبابة 
          آ ٥٣.٤١  السیرفس

الدعسوقة ذات 
          آ ٥٣.٥٨  نقطة ١١

تأثیر 
المركب 
  الكیمیائي

          آ ٨٥.٧٥  نومولت

          ب ٢٠.٣٣  الماء

المتوسطات التي تشترك بأحرف متشابھة ال تختلف معنویاً فیما بینھا حسب اختبار دنكyن عنyد مسyتوى * 
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