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Monosteriaحشرة بق الحورمكافحةالتقییم الحیوي لكفاءة بعض مبیدات الحشرات في unicostata
M.R. ( Tingidae : Hemiptera)

شاھین عباس مصطفى
العراق–ربیل أ-جامعة كویھ –كلیة الزراعة –قسم الغابات

الخالصة
%ودیازینونمستحلب مركز 1.8%وھي ابامیكتینیةالثة مبیدات حشرانتائج كفاءة ثأظھرت 60

%وكیموسیديمستحلب مركز وجود Monosteria unicostataفي بالغات بق الحور مستحلب مركز20
فروقات معنویة في سمیة المبیدات تبعا لنوع المبید والتراكیز والفترات المستخدمة في الدراسة تحت الظروف 

% ١٠٠القتل ةنسبسمیة من بقیة المبیدات ، اذ بلغاكثربامكتین كان،  تبین ان مبید االالمختبریة والحقلیة
على التوالي ،  یلیھ مبید الكیموسیدین ، بینما كان مبید الدیازینوتن اقل سمیة  ، % ٠.٦و ٠.٤عند التراكیز 

بیة ودلیل السمیة والكفاءة النسLC50ت قیم، وجاء%  ٠.١عند التركیز% ٤٠تل نسبة القتاذ بلغ
و ١٠٠، ٠.٠٠٩اذ بلغت ھذه القیم لمبید االبامكتین   , للمبیدات المستخدمة لتؤكد نتائج الدراسیة المختبریة 

التداخل ان لعامل الوقت تأثیرمعنوي في استجابة تأثیر على التوالي  في ظروف المختبر ،  واظھر١٧٧.٧٧
ولجمیع المبیدات وبتراكیزھا % ٩٠لقتل عن ، اذ زادت نسب ابعد یوم وسبعة ایام البالغات للمبیدات 

٠.٣ایام من المعاملة في الظروف الحقلیة ، وكان افضلھا المبید ابامیكیتین بالتركیز ٧المختلفة بعد مرور 
.مقارنة ببقیة المبیدات% 

المقدمة
Monosteira unicostata M.R.

ارأشج
لآلفاتعرضة أكثراألشجار

Melanophilla pictaاألخرى  Pall.
Capnodis miliaris Klag. وخنافس القلف التابعة لعائلةscolytidae

)Abdullah,و ١٩٧٧Almaroofآخرون أثبتتوقد ) ٢٠٠٠مصطفى ، و١٩٨١، و
لصناعات أكدت ا

لعبادي ( إذ)١٩٨٣،StuartوDickmanو١٩٨٨,  ا
ت.Populus sppالحور

Knopf)،و١٩٧٠Serafimovski ،و١٩٧٣Morad  و ٢٠٠٤،واخرونKhabir ، واخرون
٢٠٠٩ (Salix spp .Robert)،اذ تمتص )١٩٧٢

یعیق عملیة التمثیل الضوئي وتؤثمما انسالخھا التي تغطي سطح الورقة 

اخرون Ozlemو١٩٨٩،LongoوSiscayoو١٩٨٥،Moleas(واللوز  Boluو٢٠٠٥،و
) ١٩٧٣(Monacoاما ) . ٢٠٠٧،
) ١٩٨٧(Moleas, حشرةال

الصابة اامرا یعدالحشرةلمكافحةاستخدام المكافحة الكیمیائیة ا ،من 
(ذكر في حین  Atiehلحورھسوریفي)١٩٩٦ بق ا الى ،حشرة 

 ,
ة بالرغم من او

للحد منمكافحة ھذه الحشرة والسیطرة علیھا یعد من االمور االساسیة 
ــــــــــــــــــــــــــــــالكیمیائیة اداة مھمة وسریعة في تقلیل الكثافة العددیة 

٢٢/٣/٢٠١٠وقبولھ ٢٠٠٩/ ٧/ ٢١تاریخ تسلم البحث  
لذا فان الدراسة الحالیة ایة دراسة عن تأثیرالمبیدات على ھذه الحشرةللحشرة ، ونظرا لعدم وجود 

مبید (ین تتھدف الى مقارنة فاعلیة ثالثة انواع من المبیدات تنتمي الى مجامیع كیمیائیة مختلفة ھي االبامك
من اجل تحدید ) بایروثرویدي(والمبید كیموسیدین ) فسفوري عضوي(یازینون دوالمبید ) حشري حیوي
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- ١٠٠= فاعلیة المبیدات%

وانسب للمبیدالتركیز المناسبمن االصابة بالحشرة مع اختیار كفاءة في حمایة األشجار ل المبیداتافض
.وقت للرش 

وطرائقھبحثالمواد 
لتنفیذ الدراسة تم استخدام ثالثة من مبیدات الحشرات التابعة :سمیة بعض مبیدات الحشرات لبق الحور

60 %مجموعة االفیرمكتینات ، دیازینونمن مستحلب مركز 1.8%أبامكتین( لمجامیع كیمیائیة مختلفة 
من مجموعة مستحلب مركز20 %وكیموسیدین من مجموعة الفسفور العضویة مستحلب مركز

:وشملت الدراسة مایلي ) الباروثروید
قسم -نفذت الدراسة الحالیة في  مختبر الغابات العام:تحدید الكفاءة النسبیة للمبیدات في المختبر-١

شرات الثالثة والمذكورة وتم استخدام مبیدات الح٢٠٠٧جامعة كویھ خالل عام  –كلیة الزراعة –-الغابات
وبواقع ثالث )  ٠.٠٠٦و ٠.٠٠٤و ٠.٠٠٣و٠.٠٠٢و٠.٠٠١(وبخمسة تراكیز لكل مبید ھي أنفا 

ل من محلول تراكیز م١مكررات لكل تركیز،ضم المكرر الواحد طبق بتري یحوي ورقة ترشیح معاملة بـ
عشرة حشرات كاملة متجانسة في الحجم والعمر اخذت من مزرعة إلیھا، ضیف آنفاالمبیدات المذكورة 

وتركت تحت ظروف المختبر عند متوسط درجة حرارة ألطباقغطیت ,لھذا الغرضأعدتحشریة 
اما , ساعة من المعاملة ٢٤وتم حساب نسبة القتل بعد مرور %)٣٨.٦±٢.٣(مْ ورطوبة نسبیة ٢٥.٣±٢,٦

واستخدمت ) ١٩٢٥(Abbottنسبة القتل حسب معاملةم صححتث,معاملة المقارنة فقد رشت بالماء فقط 
وحدود الثقة LC50رسم خطوط السمیة وحساب قیمةفي )١٩٤٩(WilcoxonوLitchfieldةطریق

Johnsonو Sun(بحسب معادالت النسبیة للمبیدات والكفاءة كما تم حساب دلیل السمیة, والمیل 
،١٩٦٠.(

كفاءةالمبیدات المختبرةألكثرLC50قیمة
األخرللمبید LC50قیمة

المبیدات المختبرة كفاءةألقلLC50قیمة 
للمبید االخرLC50قیمة 

واستخدام اختبار دنكن لتحدید حلل النتائج احصائیا باستخدام تصمیم التجربة العشوائیة الكاملة
)١٩٩٠وعبد الیاس ،داود(لفروقات بین لمتوسطات

نطقة طق طق التابعة لمدینة نفذت الدراسة الحالیة في م:مبیدات في الحقلللتحدید الكفاءة النسبیة  -٢
والمصابة بشدة Populus nigraاألسودالحور أشجاركم عن مدینة كركوك على ٧٥كویسنجق والتي تبعد 

ورشت األشجار بتراكیز المبیدات المختلفة بواسطة المرشة الیدویة في منتصف شھر تموز بحشرة بق الحور
أعلىوتركیز بھالتركیز الموصى ھي لكل مبید اكیزوبواقع ثالثة ترالمبیدات الثالثواختبرت ٢٠٠٧

%٠.٢٥،٠.٣٠، ٠.٢٠الثالثة لكل مبید ھي اقل من الموصى بھ وھذه التراكیزوآخرمن الموصى بھ 
لمبید الكیموسیدین 0.10،0.75،0.20ولمبید الدیازینون% ٠.٠٥،٠.١٠،٠.٢٠ین  تبامكااللمبید 
معاملة أماضم المكرر الواحد شجرة حور واحدة , م لكل تراكیز ثالث مكررات واستخد، التواليعلى 

ولتحدید الفاعلیة النسبیة للمبیدات المستخدمة في الدراسة تم تطبیق معادلة, المقارنة فقد رشت بالماء 
HendersonوTilton ١٩٩٣( شعبان والمالحالمذكورة في(.

في المقارنة قبل المعاملةاآلفةأفرادعدد ×ملة الحشرات قبل المعاأفرادعدد 
في المقارنة بعد المعاملةاآلفةأفرادعدد × الحوریات قبل المعاملة أفرادعدد 

علیھا ورقة للشجرة وحساب ما٥٠تم اخذ عینات عشوائیة من مكررات المعاملة والمقارنة وبواقع و
إحصائیایوم من المعاملة حللت النتائج ٢١و١٤و٧و١من حشرات قبل وبعد الرش وذلك بعد مرور 

لفروقات بین اتجربة القطاعات العشوائیة العاملیة واستخدام اختبار دنكن لتحدید معنویة تصمیمباستخدام 
.اآلليلتحلیل البیانات باستخدام الحاسب ) ١٩٨٧( SASواستخدم برنامج المتوسطات 

النتائج والمناقشة
تبن ان زیادة )١(من الجدول : المختبري لبعض مبیدات الحشرات في حشرة بق الحور التقییم الحیوي 

التراكیز المستخدمة للمبیدات ابامكتین ودیازینون وكیموسیدین ادت الى زیادة نسبة القتل في بالغات حشرة بق 
اذ , تل للحشرة یالحظ عدم وجود فروقات معنویة في متوسط نسبة الق% ٠.٦فعند التركیز ) ١شكل ( الحور 
كما اظھرت نتائج , للمبیدات ابامكتین ودیازینون وكیموسیدین على التوالي % ١٠٠, ٩٦.٦٧, ١٠٠بلغت 

= دلیل السمیة 

= النسبیةالكفاءة 

×١٠٠

×١٠٠
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وجود فروقات معنویة في متوسط نسبة القتل % ٠.٥واختبار دنكن عند مستوى احتمال اإلحصائيالتحلیل 
النتائج تفوق مبید ابامكتین على مبیدي كما اظھرت،تبعا للتركیز ونوع المبید المستخدم في الدراسة 

ھذه ) ٢(للمبیدات المبینة في الجدول Lc50، وتؤكد قیم النسبة للتراكیز المستخدمةالدیازینونوالكیموسیدین ب
لكل من مبیدي 0.0014و 0.0016مقارنة ب 0.0009لمبید االبامكتین Lc50الحقیقة ، اذ بلغت قیمة 

، ان ھذا االنخفاض في قیم التراكیز النصفیة القاتلة للبالغات یرجع الى ى التوالي الدیازینون والكیموسیدین عل
اضافة الى تراكم المبیدات داخل االجسام الدھنیة للحشرة زیادة الجرعة الماخوذة من المبید من قبل البالغات 

فیما اشارت .)١٩٦٩(Hassalأكدهفي حساسیة  البالغات للمبیدات المختلفة وھذا ما مما یؤدي الى التفاوت 
مقارنة ب%100نتائج دلیل السمیة والكفاءة النسبیة الى تفوق مبید االبماكتین ایضا ،اذ بلغ دلیل السمیة لھ 

%و56.25 خالل ) ١٩٩٦(Atiehوذكرنون والكیموسیدین على التوالىلكل من مبیدي الدیازی65.28
ان المبیدات الجھازیة , وار المختلفة لحشرة بق الحور اختباره لفاعلیة بعض مبیدات الحشرات على االط

, ٤٨الفسفوریة والكارباماتیة ذات فاعلیة اكبر على الحشرات الكاملة من المبیدات البروثرویدیة وبخاصة بعد 
واوضح ایضا ان  فاعلیة المبیدات التالمسیة كانت اكبر على الحوریات وخاصة بعد , ساعة من المعاملة ٧٢
) ٢جدول (، ومن مالحظة قیم میل خط السمیة % ٩٠من المعاملة  حیث زادت نسبة القتل عن ساعة ٢٤

ان ارتفاع قیمة میل ٢.٦٩ویلیھ مبید دیازینون ٢.٣٠تبین ان اعلى  قیمة لمیل خط السمیة كان لمبید ابامكتین 
ة من مبیدي ابامكتین خط السمیة تشیر الى االستجالة المتجانسة لبالغات  بق الحور للتراكیز المستخدم

ھذه النتائج تتفق مع قیم دلیل السمیة والكفاءة النسبیة للمبیدات ، اذ بلغت قیمة دلیل السمیة لمبید ,ودیازینون 
لكل من المبیدات ابامكتین ، % ١٠٠و١١٤و١٧٧، فیما بلغت قیمة الكفاءة النسبیة %١٠٠االبامكتین 

فاعلیة تاثیر مبید الكیموسیدین التابع لمجموعة البایروثرویدات كیموسیدین ودیازینون على التوالى ، وتعزى
( المحضره صناعیا التي تمتاز باحداثھا لصدمة عصبیة سریعة في الحشرات كونھا سموما للمحاور العصبییة 

.)١٩٩٣شعبان والمالح ، 
التداخل بین تأثیر) ٣(یظھر الجدول :التقییم الحیوي الحقلي لبعض مبیدات الحشرات في حشرة بق الحور

اختبار دنكن إن واظھر التحلیل االحصائي و٠.٠٥المبیدات وتركیزاھا وعامل الوقت عند مستوى احتمال 
إذ بلغت نسبة , یوم من المعاملة ) ٧–١(معنوي في استجابة البالغات للمبیدات للفترة لعامل الوقت تأثیر

بید الكیموسیدین بینما أدنى نسبة قتل كانت لم٠.١٠ز بتركی% ٨٢قتل البالغات أقصاھا لمبید الدیازینون 
ولجمیع % ٩٠في حین زادت نسبة القتل عن , بعد مرور یوم واحد من المعاملة ٠.٧٥بتركیز % ٥٣

إن )١٩٩٦(Atiehوجد أیام من المعاملة ،٧المبیدات المستخدمة في الدراسة وبتراكیز مختلفة بعد مرور 
% ٩٠وPopulous alba) األبیض(على الحور الرومي % ٨٧الحور بلغت نسبة القتل في حشرات بق 

% tombel٣٢التومبیلالمعاملة لمبید بعد ثالثة أیام من Populous nigra) األسود(على الحور الحموي 
%marshalالمرشالمبید إنأیضاوذكر , مبید فسفوري جھازيمستحلب مركز وھو وھو مبید 32

, األسودعلى الحور % ٨٩.٢٢واألبیضعلى الحور % ٨٩نسبة قتل بلغت أعطىكاربامیتي تالمسي قد 
یوم من ٢١وبشكل عام ازدادت نسب الوفیات لبالغات بق الحور مع زیادة الفترات وخاصة بعد مرور 

دید من العوامل المحیطة بالمبید فروقات معنویة وان ھذه الفترة تتغیر تبعا للعأيحیث لم تظھر ، المعاملة 
ذلك أكدكما یتناسب طردیا مع التركیزوالذي فترة بقاء المبید أيكالحرارة والضوء وطبیعة السطح المعامل 

(1971)منكل  Narahashi(1970)وElliott جمیع أنومن خالل قراءة نتائج الدراسة الحالیة تبین
المبیدات إننتائج جیده األ أعطتقد الفسفوریة اوالبایروثرویدیة أوالمبیدات المستخدمة سواءا االفیرمكتینیة 

إنھذا نستنتج من مع المبیدات الفسفوریةفعالیة اكبر بالمقارنةأعطتوالبیرثرویدیة االفیرمكتینیة
لتر في مكافحة بق الحور في مشاجر /غم ) ٠.٣٠(كان جیدا في استخدامھ بالتركیز الموصى المبیدابامكتین

الفعال تأثیرھافي منتصف الشھر السابع ویعزى اختالف المبیدات في اإلصابةور وخالل وقت اشتداد الح
طریقة ارتباط المجامیع الفعالة في تركیبة المبید إلىیرجع أومجامیع كیمیائیة مختلفة إلىكونھا تنتمي 

Awwad )١٩٨٨وآخرون. (

)٢٤(لبالغات بق الحور بعدبیدات الثالثة في متوسط نسبة القتلتأثیر التراكیز المختلفة للم) : ١(جدول ال
.من المعاملة في ظروف المختبر ساعة

التراكیز% ٠.٦المبیدات ٠.٤ ٠.٣ ٠.٢ ٠.١
١٠٠a a ١٠٠ a ٩٣.٣ ٧٦.٦cd ٥٦.٦ef ابامیكتین
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%٥ألحرف المتشابھة تدل على عدم وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال ا* 
كل قیمة تمثل متوسط ثالثة مكررات* 

النسبیة لبعض المبیدات قیم التراكیز النصف قاتلة ومیل وحدود الشقة ودلیل السمیة والكفاءة ) : ٢(جدول ال
.شرة بق الحور تحت ظروف المختبر حفي

الكفاءة 
النسبیة

دلیل 
السمیة

حدود الثقة المیل Lc50 أعلىالمبیدات أدنى
١٧٧.٧٧ ١٠٠ ٠.٠٠١٨ ٠.٠٠٠٧٤ ٢.٣٠ ٠.٠٠٠٩ ابامیكتین

١٠٠ ٥٦.٢٥ ٠.٠٠١٧٩ ٠.٠٠١٤٠ ٢.٦٩ ٠.٠٠١٦ ینوندیاز
١١٤.٢٨ ٦٥.٢٨ ٠.٠٠١٥٧ ٠.٠٠١٢٢ ٢.٨٢ ٠.٠٠١٤ كیموسیدین

في حشرة بق الحورفي ظروف المختبربروبیت للمبیدات -خطوط لو ت:) ١(الشكل 

٩٦.٦a bc ٨٠.٠ ٦٦.٦de ٦٠.٠d ٤٠.٠g دیازینون
١٠٠a ٩٠.٠ab ٨٠.٠bc ٦٦.٦de ٤٦.٦eh كموسیدین
0 0 0 0 0 مقارنة

دایازینون

أبامیكتینكیموسیدین

دیازینون
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.ل ظروف الحقمختلفة من المعاملة فيفتراتالحور خاللالفاعلیة النسبیة للمبیدات على حوریات بق :)٣(جدول ال
%النسبة المئویة للموت 

المبیدات
)یوم ( الوقت من المعاملة  

٢١ ١٤ ٧ ١

.S.D±المتوسط المدى .S.D±المتوسط المدى .S.D±المتوسط المدى ±المتوسط
S.D. المدى التركیز

a 0.04±99 100-99 cd 0.83±97 99-95 fg 0.08± 93 94-92 ٢.٤١±٦٤m 65-61 0.20

aابامیكتین 0.08±99 100-98 ac 0.09±98 9٩-9٦ ef 1.52±94 95-91 ١.٦١±٨٠ij ٨٢-٧٩ 0.25

a 0.03±99 100-99 a 0.13±99 ١٠٠-٩٨ g 0.67±92 93-90 M 1.03± 63 65-62 0.30

a 0.02±99 100-99 a 0.02±99 ٩٩-١٠٠ Bd 0.19±97 99-95 I 1.37 ± 76 77-74 0.05

aدیازینون 0.06±99 100-97 a 0.03±99 100-99 de 0.19±95 97-92 h 0.13±82 83-81 0.10

a 0.02±98 100-99 a 0.04±99 100 -98 fg 0.23±92 94-90 ih 0.63±81 82-80 0.20

a B0.08±98 100-97 a 0.31±99 100 -97 fg 0.53±92 93-91 N 0.79±53 54-52 0.75
كیموسیدی

aن 0.03±99 100-98 a 0.07±99 100 -99 d 0.14±96 98-93 J 0.41±80 82-79 0.10

a 0.01±99 100-99 a 0.06±99 100 -99 d 0.19±96 97-92 K 0.61 ±٧٨ 79-77 0.20
%٥المتشابھة تدل على عدم وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال األحرف*
ل قیمة تمثل متوسط ثالثة مكررات ك* 
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BIOASSAX EVALUATION OF THE EFFICIENCY OF SOME
INSECTICIDES AGAINST THE POPLAR LACE BUG Monosteria unicostata

M.R. ( Tingidae : Hemiptera)
Shaheen A. Mustafa

Dept.of Forestry, College of Agriculture,  Koya University , Irbil , Iraq.

ABSTRACT
The results of efficiency of three insecticides Abamaction (E.C.1.8 %),

Diazainon (E.C.60 %) and Chemosiden (E.C.20%) on poplar lace bug Monosteria
unicostata M.R. Showed a significant differences in toxicity of the used insecticides
according to the type of insecticide , concentrations and usage period under both
laboratory and field conditions .The insecticide of Abamactin was more toxic when
compared with the others, which gave 40% mortality in 0.1 % concentration. The
LC50 values, toxicity indicator and relatively efficiency for insecticides confirm the
results of laboratory study, these values reached (0.0009, 100 and 177.77)
respectively for Abamaction of laboratory conditions. The interaction between
insecticide, concentration and durations showed that the duration factor had
significant effect in adults response for insecticides of duration (1-7) day, the
mortality of lace bug increased over 90% for all insecticides in different
concentration after 7 days from treatment in field conditions, and the best
insecticide was Abamaction with concentration 0.3% when compared with the
others.
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