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تأثیر التراكیز المختلفة من تریكارد وطریقة المعاملة ودرجة حرارة التربیة في النشاط الحیوي 
  المرباة على بذور الحمص لخنفساء اللوبیا الجنوبیة

  فھد عبده المخالفي              نزار مصطفى المالح
  جامعة الموصل –كلیة الزراعة والغابات  –یة النبات قسم وقا

 
  الخالصة

  م ق ب  ٠.٧٥أظھPPPPرت نتPPPPائج الدراسPPPPة للتPPPPداخل بPPPPین تراكیPPPPز المبیPPPPد الحشPPPPري تریكPPPPارد 
و  ٢٥(ودرجPPة حPPرارة التربیPPة ) الPPرش والتغطPPیس(وطریقPPة المعاملPPة ) مPPل مPPاء ١٠٠/غPPم ٥و  ٣و  ١(

في معدل الزیادة فPي إعPداد حشPرة خنفسPاء اللوبیPا الجنوبیPة م ولجیلین متعاقبین وجود تأثیر متباین °)٣٠
Callosobruchus maculatus (Fab.) ة . المرباة على الحمصPدة دقیقPص لمPوإن لتغطیس الحم

م تPأثیر واضPح فPي خفPض ٣٠ْمPل مPاء عنPد درجPة حPرارة ١٠٠/غPم ٥واحدة بمحلPول التریكPارد تركیPز 
أمPا بالنسPبة لتPأثیر . ٣٤.٧٣فPي معاملPة التجربPة الضPابطة فیمPا بلغPت  ١.٣٧متوسط نسبة الزیادة إذ بلغ 

التداخل بین تراكیز التریكارد وطریقPة المعاملPة ودرجPة الحPرارة فPي متوسPط الفقPد فPي الغPذاء ومتوسPط 
مدة الجیل ولجیلین متعاقبین ، فأظھرت الدراسة ان زیادة تركیز التریكارد أدت إلى خفض متوسPط الفقPد 

بPPذور الحمPPص بالتریكPPارد بطریقPPة التغطPPیس وفPPرت حمایPPة أكثPPر للبPPذور مقارنPPة  فPPي الغPPذاء وأن معاملPPة
كما أدت زیادة تركیز التریكارد إلى زیادة متوسط مدة الجیPل ، وأن أطPول متوسPط لمPدة . بطریقة الرش 

. م٢٥ْعنPد درجPة حPرارة % ٥یوماً عند معاملPة الحمPص بPالرش وبتركیPز  ٣٤.١٧الجیل للحشرة كانت 
تائج الدراسة أیضاً انھ لPم یكPن للعوامPل السPابقة وتPداخالتھا تPأثیر واضPح فPي تبPاین النسPبة كما أظھرت ن

  .الجنسیة ولكنھا أدت إلى تباین أوزان الذكور واإلناث 
  

  المقدمة
واحدة من أكثPر اآلفPات  Callosobruchus maculatus (Fab.)تعد خنفساء اللوبیا الجنوبیة 
). ١٩٦١، Prevett% (٦٢لمخPPزن وتسPPبب خسPPائر بالبPPذور تصPPل إصPPابة للبقولیPPات لPPھ فPPي الحقPPل وا

ونتیجة لذلك فقPد تعPددت وسPائل مكافحPة ھPذه الحشPرة ، إال أن الوسPیلة المعPول علیھPا فPي المكافحPة ھPي 
المبیدات ، ونظراً للمشاكل الناتجة عن استعمال المبیدات التقلیدیة فقد بPرز اتجPاه اسPتخدام مPواد فعالPة أو 

افحة وھي مثبطPات النمPو الحشPریة التPي تتمیPز بانخفPاض سPمیتھا لإلنسPان والحیPوان متخصصة في المك
فضالً عن استخدامھا بتراكیز واطئPة جPداً ممPا یPؤدي إلPى ترشPید اسPتھالك المبیPدات وتقلیPل تلPوث البیئPة 

)Williams  ،١٩٦٧ .( اردPPPPPد تریكPPPPPث یعPPPPPحی)٧٥ %Cyromazine ( ةPPPPPي لمجموعPPPPPذي ینتمPPPPPوال
Triazine مھ الكPPPPPائي وأسPPPPPیمیN-Cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine  نPPPPPداً مPPPPPواح

مثبطات النمو الحشریة الجیدة والذي استخدمت بنجاح لمكافحة العدید من اآلفPات الحشPریة التابعPة لرتبPة 
 Lirsomyza bryonisne (Kalt)ومنھPPا حفPPار أوراق الطماطPPة ) ١٩٩٢،  Saito(ثنائیPPة األجنحPPة 

وبسبب ما تقدم ولبناء سیاسة فاعلة وواعدة لمكافحة ھذه اآلفPة ولغPرض الحPد مPن  )١٩٩٨المشھداني ، (
اسPPتخدام المبیPPدات التقلیدیPPة ودعمھPPا بوسPPائل المكافحPPة الحدیثPPة ضPPمن بPPرامج اإلدارة المتكاملPPة لآلفPPات ، 

ریقPة یھدف ھذا البحث إلى دراسة تأثیر التداخل بین تراكیز مختلفة من مثبط النمو الحشري تریكPارد وط
  .المعاملة ودرجة الحرارة في النشاط الحیوي لحشرة خنفساء اللوبیا الجنوبیة

  
  مواد وطرق البحث

كلیPة الزراعPة والغابPات خPالل / قسم وقایPة النبPات / نفذت الدراسة في مختبر بحوث الحشرات 
 مسPPحوق قابPPل% ٧٥باسPPتخدام ثالثPPة تراكیPPز مPPن مثPPبط النمPPو الحشPPري تریكPPارد  ٢٠٠١-٢٠٠٠عPPامي 

وبواقPع  L. Cicer arietinumمل مPاء وذلPك بمعاملPة بPذور الحمPص ١٠٠/غم ٥و  ٣و  ١للبلل وھي 
غم من بذور العائل ، وتم معاملة ستة مكررات بطریقة الPرش  ٢٥اثنا عشر مكرر وضم المكرر الواحد 

بوصPة وبواقPع /رطPل ٥عنPد ضPغط  Potter towerباسPتخدام بPرج بPوتر  Precession sprayالPدقیق 
مل لكل مكرر من محلول المبید بالتركیز المحدد لكل مكرر مع ضمان تغطیPة سPطح البPذور بالمبیPد ٢.٥



بشPكل متجPPانس فیمPا عوملPPت السPPتة الباقیPة مPPن المكPررات بغمرھPPا فPPي محلPول المبیPPد لمPدة دقیقPPة واحPPدة 
)Busvine  ،١٩٧١ .(  

  
  .البحث مستل من رسالة الماجستیر للباحث فھد عبده المخالفي  
   ٣/٨/٢٠٠٥وقبولھ   ١٦/٣/٢٠٠٥تاریخ تسلم البحث   

أما معاملة التجربة الضابطة فعوملت بالماء فقط وتركت البPذور لتجPف بدرجPة حPرارة المختبPر 
حدیثPة (سPم ، وتPم نقPل خمسPة أزواج مكPرر ٧سPم وارتفاعھPا ٧ثم وضPعت فPي أوانPي بالسPتیكیة قطرھPا 

لكPPل مكPPرر وغطیPPت ) یPPة مربPPاة علPPى الحمPPصالبPPزوغ مPPن عPPذارى مPPأخوذة مPPن مزرعPPة حشPPریة مختبر
األواني بقماش الموسلین وربطت بأحكام بربPاط مطPاطي وضPعت جمیPع المعPامالت فPي حاضPنات علPى 

وتم متابعة المعامالت لجیلین متعPاقبین %  ٥+٥٠م ورطوبة نسبیة °١+٣٠م و °١+٢٥درجتي حرارة 
  :ملة ودرجة الحرارة كما یلي لتحدید تأثیر التراكیز المختلفة من تریكارد وطریقة المعا

حیث تPم حسPاب معPدل الزیPادة لخنفسPاء اللوبیPا الجنوبیPة فPي : معدل الزیادة في أعداد الحشرات . ١
  ).١٩٧٨( Krebsجمیع المكررات ولجیلین متتابعین وذلك باستخدام معادلة 

  
r = 

  :حیث أن 
r  :معدل الزیادة  
n :عدد األفراد في المجتمع  

dn :د أفراد المجتمعالتغیر في عد  
dt :التغیر في الزمن  

وذلPPك بPPوزن البPPذور عنPPد بدایPPة ونھایPPة التجربPPة ولجمیPPع : معааدل الفقааد فааي وزن البааذور المعاملааة . ٢
  .المكررات

  مدة الجیل. ٣
وذلك بأخذ مجموعة عشPوائیة مPن الحشPرات الكاملPة لكPل : النسبة الجنسیة وأوزان الذكور واإلناث . ٤

  . ور واإلناث وأوزانھا مكرر وحساب عدد الذك
واسPتخدم ) FCRD(حللت النتائج إحصائیاً باستخدام تصمیم التجربة العاملیة العشPوائیة الكاملPة 

  % .٥اختبار دنكن متعدد المدى الختبار الفرق بین المتوسطات عند مستوى احتمال 
  

  النتائج والمناقشة
أن زیادة تركیز التریكارد أدى إلى خفPض ) ١(یتبین من الجدول  :معدل الزیادة في إعداد الحشرات . ١

وأظھرت نتائج التحلیل اإلحصPائي واختبPار . الحشرة بشكل كبیر مقارنة بمعاملة التجربة الضابطة أعداد
فPي متوسPط معPدل الزیPادة % ٥دنكن للفرق بین المتوسطات وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال 

، علPPى % ٥و  ٣و  ١عنPPد التراكیPPز  ٢.٧٨و  ١٠.٦٩و  ٢٢.٢١تبعPPاً للتراكیPPز المسPPتخدمة حیPPث بلغPPت 
م فیمPا بلغPت فPي معاملPة التجربPة الضPابطة °٢٥الترتیب وذلك عند معاملة التغطیس عنPد درجPة حPرارة 

٣٣.٨٣   .  
أما بالنسبة لتأثیر طریقة المعاملة في معدل الزیPادة ألعPداد الحشPرة فیتضPح مPن الجPدول نفسPھ أن 

مقارنة بطریقPة الPرش  ١٥.٢١معاملة بذور الحمص بطریقة التغطیس إذ كان معدل الزیادة انخفض عند 
وأظھرت نتائج التحلیل اإلحصPائي واختبPار دنكPن للفPرق بPین المتوسPطات وجPود . ١٩.٥٤إذ وصل إلى 

فPPي معPPدل الزیPPادة بالنسPPبة لطPPرق المعاملPPة المسPPتخدمة فPPي % ٥فروقPPات معنویPPة عنPPد مسPPتوى احتمPPال 
أن لدرجPة الحPرارة تPأثیراً علPى معPدل الزیPادة فPي إعPداد الحشPرات ) ١(ن الجPدول الدراسة ، كما تبین م

على الحمPص المعامPل بالتریكPارد ، حیPث أظھPرت نتPائج التحلیPل اإلحصPائي واختبPار دنكPن للفPرق بPین 
المتوسطات وجود فروقات معنویة في معدل الزیادة بالنسبة لدرجة الحرارة حیث بلغ معPدل الزیPادة عنPد 

، وبشكل عام فإن زیPادة درجPة  ١٧.٨٣م °٢٥بینما بلغ عند درجة حرارة  ١٦.٩٣م  °٣٠حرارة درجة 
عنPPد دراسPPتھم ) ١٩٩٢(  وآخPPرون  BuholzerالحPPرارة أدى إلPPى خفPPض معPPدل الزیPPادة ، حیPPث أشPPار

م ٣٠و  ٢٤و  ١٨عنPPد ثPPالث درجPPات حراریPPة ھPPي  MatchالختبPPار كفPPاءة مثPPبط النمPPو الحشPPري مPPاج 
أن ھنPPاك ارتباطPPاً موجبPPاً بPPین  Boid (Spodoptera littoralis(ودة ورق القطPPن لمكافحPPة حشPPرة د

dn/dt  
n  



ارتفاع درجة الحرارة والفاعلیة الحیویة لتأثیر الماتش وان نسبة المPوت ازدادت بارتفPاع درجPة الحPرارة 
مPن  وقد یرجع ذلك إلى زیادة نشاط الحشرة بارتفاع درجة الحرارة مما یPؤدي إلPى زیPادة التقPاط المبیPد. 

أما بالنسبة لتأثیر التداخل بین تراكیPز التریكPارد وطریقPة المعاملPة ودرجPة حPرارة التربیPة . قبل الحشرة 
مPن التریكPارد % ٥أن معاملPة الحمPص بPالتغطیس وبتركیPز ) ١(  في معدل الزیادة فیتضح مPن الجPدول

بینمPا بلPغ أعلPى  ١.٣٧م أدى إلPى خفPض معPدل الزیPادة فیھPا بشPكل كبیPر حیPث بلPغ °٣٠ودرجة حPرارة 
كمPا . م°٢٥مPل مPاء عنPد درجPة حPرارة  ١٠٠/غPم١عند معاملتھ بPالرش وبتركیPز  ٢٨.١٣معدل للزیادة 

إلى أن زیادة تركیPز التریكPارد أدى إلPى خفPض كمیPة الغPذاء المسPتھلك مPن قبPل ) ١(تشیر نتائج الجدول 
مPPل مPPاء كPPان افضPPل  ١٠٠/غPPم٥الحشPPرة بشPPكل كبیPPر مقارنPPة بمعاملPPة التجربPPة الضPPابطة وان التركیPPز 

  أزواج   التراكیPPز فPPي خفPPض كمیPPة الفقPPد فPPي الغPPذاء حیPPث بلغPPت كمیPPة الغPPذاء المسPPتھلك مPPن قبPPل خمسPPة
  ،  غم ٢.٢١

تأثیر تراكیز مختلفة من التریكارد وطریقPة المعاملPة ودرجPة الحPرارة والتPداخل فیمPا بینھPا ): ١(الجدول 
  سط الفقد في الغذاء لجیلین متعاقبینمعدل الزیادة في أعداد الحشرة ومتو في متوسط
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  %.٥المتوسطات ذات األحرف غیر المتشابھة تشیر إلى وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال  *



  
غم في معاملة التجربة الضابطة وذلك عند المعاملة بالتغطیس وعند درجPة حPرارة  ١٥.٥ین بلغت في ح

م ، وأظھPرت نتPPائج التحلیPPل اإلحصPPائي وجPود فروقPPات معنویPPة فPPي معPدل الفقPPد فPPي الغPPذاء بالنسPPبة °٢٥
النمPو عنPد اسPتخدامھم لمثPبط ) ١٩٨٠وآخPرون ،  Berry(للتراكیز المستخدمة في الدراسPة ، فیمPا وجPد 

مل مPاء فPي معاملPة نباتPات الPذرة المصPابة بحفPار سPاق  ١٠٠/غم٢بتركیز  Diflubenzuronالحشري 
أن ھPذا التركیPز أدى إلPى خفPض عPدد الثقPوب التPي أحPدثھا حفPار  Hbn. (Ostrinia nubilalis(الذرة 

  .ساق الذرة مقارنة بالنباتات غیر المعاملة
تأثیراً في معدل الفقد في الغPذاء ، حیPث بلPغ معPدل  أن لطریقة المعاملة) ١(ویتضح من الجدول 

غPم وذلPك عنPد درجPة حPرارة ٧.٩٢غPم بینمPا بلPغ بطریقPة الPرش ٦.١٨الفقد في الغذاء بطریقة التغطیس 
فPي معPدل % ٥م ، وقد أكدت نتائج التحلیل اإلحصائي وجود فروقات معنویة عنPد مسPتوى احتمPال °٢٥

لة المستخدمة في الدراسة ، كما یتبPین أیضPاً أن لدرجPة الحPرارة تPأثیر الفقد في الغذاء تبعاً لطریقة المعام
م ازداد معPدل الفقPد فPي °٢٥غیر معنوي في معدل الفقد في الغذاء ، حیث لوحظ انPھ عنPد درجPة حPرارة 

غPم ، بینمPا بلPغ عنPد درجPة  ٧.٢٣م °٢٥م حیث بلغ معPدل الفقPد عنPد °٣٠الغذاء مقارنة بدرجة الحرارة 
م ھPي الدرجPة الحراریPة المثلPى °٢٥وقPد یرجPع ذلPك إلPى أن درجPة الحPرارة . غم ٦.٨٧ م°٣٠الحرارة 

أن رفPع درجPة حPرارة التربیPة لخنفسPاء اللوبیPا الجنوبیPة ) ١٩٩٣،  Hallak(لنشاط الحشرة ، فیما ذكPر 
م أدى إلى خفض عPدد البPیض الPذي وضPعتھ األنثPى وكPذلك خفPض نسPبة الفقPس ، فیمPا °٣٥إلى  ٢٥من 

إلPى أن خمسPة أزواج مPن حشPرة خنفسPاء اللوبیPا الجنوبیPة المربPاة علPى درجPة ) ٢٠٠٠(بPوري أشار الج
غم من الغPذاء خPالل فتPرة جیPل كامPل مقارنPة بتلPك المربPاة علPى درجPة  ١٧,١٧م استھلكت °٢٥حرارة 
  .غم ، على التوالي١٠,٨٨و  ١٢.٣٨م التي استھلكت °٣٥و  ٣٠حرارة 

خل بین التراكیز وطریقة المعاملة ودرجة الحرارة تأثیر أن للتدا) ١(كما یتضح من الجدول 
% ٥معنوي في معدل الفقد في الغذاء إذ بلغ أقل معدل للفقد عند معاملة الحمص بالتغطیس بالتركیز 

 ٧.١٤م أیضاً °٣٠عند درجة % ١غم ، بینما بلغ أعلى معدل للفقد عند معاملتھ بالرش بتركیز  ١.٤٥
  .غم 

مPل مPاء  ١٠٠/غPم ٥و  ٣و  ١أن زیPادة تركیPز التریكPارد إلPى ) ٢(مPن الجPدول یتضح  :مدة الجیل . ٣
و  ٢٩.١٣أدى إلPPى حPPدوث زیPPادة طفیفPPة فPPي مPPدة الجیPPل مقارنPPة بمعاملPPة التجربPPة الضPPابطة إذ بلغPPت 

. یومPPPاً  ٢٧.٧٨یومPPاً ، علPPى التPPPوالي ، بینمPPا بلغPPPت فPPي معاملPPة التجربPPPة الضPPابطة  ٣١.٢١و  ٣٠.٢١
یPل اإلحصPائي واختبPار دنكPن للفPرق بPین المتوسPطات وجPود فروقPات معنویPة عنPد وأظھرت نتPائج التحل

كما یتضح أیضاً أنھ لم یكPن . في مدة الجیل بالنسبة للتراكیز المستخدمة في الدراسة% ٥مستوى احتمال 
ھنPPاك تPPأثیر معنPPوي لطریقPPة المعاملPPة فPPي مPPدة جیPPل الحشPPرة، كمPPا تبPPین مPPن الجPPدول السPPابق أن لدرجPPة 

م ، إذ بلPPغ °٣٠تPPأثیراً فPي مPPدة الجیPل إذا اختزلPPت مPPدة الجیPل بشPPكل واضPح عنPPد درجPة حPPرارة  الحPرارة
یومPPاً مقارنPPة بمتوسPPط مPPدة الجیPPل عنPPد درجPPة الحPPرارة  ٢٦.٩٤م  °٣٠متوسPPط مPPدة الجیPPل للحشPPرة عنPPد 

ل یوماً ، وأظھرت نتائج التحلیل اإلحصائي وجود فروقات معنویة في فتPرة الجیP ٣٢.٢٧م إذ بلغت °٢٥
  .بالنسبة لدرجة الحرارة

أما بالنسبة لتأثیر التداخل بین تراكیز التریكارد وطریقة المعاملة ودرجة الحرارة في متوسط مPدة الجیPل 
% ٥یومPPاً عنPPد معاملPPة الحمPPص بPPالرش بتركیPPز  ٣٤.١٧فیتضPPح أن أعلPPى متوسPPط فPPي مPPدة الجیPPل بلPPغ 

یومPاً  ٢٦.٣٣مPل مPاء  ١٠٠/ غPم ١التركیPز م، فیما بلغ أقل متوسط لمدة الجیل عند °٢٥ودرجة حرارة 
  .م والذي لم یختلف معنویاً عن معاملة المقارنة°٣٠وعند درجة الحرارة 

  
تPPأثیر تراكیPPز مختلفPة مPPن تریكPPارد وطریقPة المعاملPPة ودرجPPة الحPرارة والتPPداخل فیمPPا ): ٢(الجPدول 

  بینھا في المتوسط العام لمدة الجیل للحشرة لجیلین متعاقبین

  %التراكیز
طریقة 
  المعاملة

درجة 
  الحرارة

  م◌ْ 

  یوم/رة الجیلمتوسط فت
للتداخل بین التراكیز وطریقة المعاملة 

 ودرجة الحرارة

یز
اك

تر
لل

ة   
رج

لد
رة

را
لح

ا
ة  

ریق
ط

ل
لة

ام
مع

ال
  S.E +المتوسط  المدى 

  أ٢٩.٥٠  أ٣٢.٢٧  جـ٢٩.١  جـ٠.٤٤+٣١.٣٣  ٣٢- ٣٠.٥  ٢٥  التغطیس  ١



      ب٣٠.٢١  ب٠.٥٨+٣٢.٥  ٣٣.٥- ٣١.٥  ٣
      أ٣١.٢١  أ٠.٢٩+٣٤  ٣٤.٥- ٣٣.٥  ٥

      د٢٧.٨٧  د٠+٣٠  ٣٠- ٣٠  التجربة الضابطة
١  

  الرش

  أ٢٩.٧١      ب٠+٣٢.٥  ٣٢.٥- ٣٢.٥
        أ ب٠+٣٣.٥  ٣٣.٥- ٣٣.٥  ٣
        أ٠.٣٣+٣٤.١٧  ٣٤.٥- ٣٣.٥  ٥

        د٠.١٧+٣٠.١٧  ٣٠.٥- ٣٠  التجربة الضابطة

١  

  طیسالتغ

٣٠  

    ب٢٦.٩٤    ز ح٠.٣٣+٢٦.٣٣  ٢٧- ٢٦
        ھـ و٠.٢٩+٢٧.٥  ٢٨- ٢٧  ٣

        ھـ٠.٠٥+٢٨.٥  ٢٩.٥- ٢٨  ٥
        ح٠.٤٤+٢٥.٨٣  ٢٦.٥- ٢٥  التجربة الضابطة

١  

  الرش

        ز ح ٠.٣٣ +٢٦.٣٣  ٢٧- ٢٦
        و ز ٠.٤٤ +٢٧.٣٣  ٢٧- ٢٦.٥  ٣

        ھـ و ٠.٦+٢٨.١٧  ٢٩- ٢٧  ٥
        ح ٠.١٩+٢٥.٥  ٢٦- ٢٥  التجربة الضابطة

  %.٥األحرف غیر المتشابھة تشیر إلى وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال المتوسطات ذات  *
انPPPھ لPPم یكPPPن لزیPPادة تركیPPPز ) ٣(یتضPPح مPPPن الجPPدول  :النسааبة الجنسаааیة وأوزان الааذكور واإلنаааاث . ٤

التریكارد وطریقة المعاملة ودرجPة الحPرارة والتPداخل بینھمPا تPأثیر فPي النسPبة الجنسPیة للحشPرة ، حیPث 
ائج التحلیل اإلحصائي واختبار دنكن للفرق بین المتوسطات عدم وجPود فروقPات معنویPة عنPد أظھرت نت

فPPي النسPPبة الجنسPPیة تبعPPاً للتراكیPPز المسPPتخدمة فPPي الدراسPPة أو لطPPرق المعاملPPة أو % ٥مسPPتوى احتمPPال 
  . لدرجة الحرارة وللتداخل بینھما

  
المعاملة ودرجة الحPرارة والتPداخل فیمPا بینھPا فPي  تأثیر تراكیز مختلفة من التریكارد وطریقة) : ٣(الجدول 

  متوسط النسبة الجنسیة للحشرة لجیلین متعاقبین  
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  متوسط النسبة الجنسیة
 للتداخل بین التراكیز وطریقة المعاملة ودرجة الحرارة

 لطریقة المعاملة لدرجة الحرارة للتراكیز
  S.E +توسط الم  المدى
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  %.٥المتوسطات ذات األحرف غیر المتشابھة تشیر إلى وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال  *

  

أن متوسط وزن الذكر انخفض معنویاً عند ) ٤(أما بالنسبة لوزن الكامالت فیتضح من الجدول 
ارنة ملغم ، على التوالي مق ١.١٠و  ١.٠٩و  ٠.٨١مل ماء إذ بلغ  ١٠٠/ غم  ٥و  ٣و  ١التراكیز 

ملغم مما یشیر إلى أن للتریكارد تأثیر في خفض متوسط أوزان ١,٢٦بمعاملة التجربة الضابطة 
مل ماء أعطى افضل النتائج في خفض متوسط أوزان  ١٠٠/غم١إال أن المالحظ أن التركیز . الذكور

وجود  وأظھرت نتائج التحلیل اإلحصائي عدم. مل ماء ١٠٠/ غم  ٥و  ٣الذكور مقارنة بالتركیزین 
مل ماء فیما كان ھناك فارق معنوي بینھما وبین  ١٠٠/غم٥و  ٣فروقات معنویة بین التركیزین 

ویتضح من الجدول . وفروقات معنویة بین جمیع التراكیز ومعاملة التجربة الضابطة % ١التركیز 
متوسط وزن  أیضاً انھ لم یكن ھناك فارق معنوي بین درجتي حرارة التربیة المستخدمة في الدراسة في

الذكر ، فیما كان ھناك فارق معنوي في متوسط أوزان الذكور تبعاً لطریقتي المعاملة المستخدمة في 
 ١,١٣ملغم مقارنة بطریقة الرش  ١الدراسة إذ أدت طریقة التغطیس إلى خفض متوسط وزن الذكر 

قة المعاملة ودرجة حرارة أما بالنسبة لتأثیر التداخل بین تراكیز التریكارد وطری. ملغم على التوالي
إلى أن ھناك فروقات معنویة بسیطة إذ بلغ ) ٤(التربیة في متوسط أوزان الذكور فیتضح من الجدول 

مل ماء عند معاملة بذور الحمص بطریقة  ١٠٠/غم٥و  ٣ملغم عند التركیزین ١,٣٢أعلى متوسط 
 ١٠٠/غم١غم عند التركیز مل ٠.٧٢م وان اقل متوسط لوزن الذكر بلغ °٢٥الرش عند درجة حرارة 

  . م °٢٥مل ماء بطریقة التغطیس عند درجة حرارة 
تأثیر تراكیز مختلفة مPن لتریكPارد وطریقPة المعاملPة ودرجPة الحPرارة والتPداخل فیمPا بینھPا ): ٤(الجدول 

  في المتوسط العام ألوزان الذكور لجیلین متعاقبین 

  %التراكیز
طریقة 

  معاملةال

درجة 
  الحرارة

  م◌ْ 

  ملغم/متوسط وزن الذكور
للتداخل بین التراكیز وطریقة المعاملة 

 للتراكیز ودرجة الحرارة
لدرجة  
 الحرارة

لطریقة 
 المعاملة

  S.E +المتوسط  المدى

١  

  التغطیس

٢٥  

  أ١  أ١.٠٩  أ٠.٨١  أ٠.٠٨+٠.٧٢  ٠.٨٥-٠.٥٥
      ب١.٠٩  أ ب جـ٠.٠٩+٠.٩٧  ١.١٠-٠.٨٠  ٣
      ب١.١٠  أ ب جـ٠.٠٩+٠.٩٧  ١.١٠-٠.٨٠  ٥

      جـ١.٢٦  و  ز٠.٠٣+١.٣٣  ١.٤٠-١.٣٠  التجربة الضابطة
١  

  الرش

  ب١.١٣      أ ب  ٠.١٠+٠.٨٠  ٠.٩٥-٠.٦٠
        ھـ و ز٠.٠٣+١.٣٢  ١.٣٥-١.٢٥  ٣
        ھـ و ز ٠.١٠+١.٣٢  ١.٥٠-١.١٥  ٥

        د ھـ و ز٠.٠٣+١.٢٧  ١.٣٠-١.٢٠  التجربة الضابطة
١  

  التغطیس

٣٠  

    أ١.٠٥    أ ب جـ٠.٠٤+٠.٩٣  ١-٠.٨٥
        جـ د ھـ٠.٠٢+١.٠٧  ١.١٠-١.٠٥  ٣
        ب جـ د٠.٠٦+١.٠٣  ١.١٥-٠.٩٥  ٥

        ب جـ د٠.٠٢+١.٠٢  ١.٠٥ – ١  التجربة الضابطة
١  

  الرش

        أ ب٠.١٥ +٠.٨٠  ٠.٩٥-٠.٥٠
        ب جـ٠.١٢ +١  ١.٢٠-٠.٨٠  ٣
        جـ د ھـو٠.٠٣+١.١٠  ١.١٥-١.٠٥  ٥

        ز ٠.٠٩+١.٤٢  ١.٥٥-١.٢٥  التجربة الضابطة
  %.٥المتوسطات ذات األحرف غیر المتشابھة تشیر إلى وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال  *



  
أن زیPPادة تراكیPPز التریكPPارد أدت إلPPى خفPPض متوسPPط وزن األنثPPى ) ٥(ویتضPPح مPPن الجPPدول 

مPل مPاء ،  ١٠٠/غPم٥و  ٣و  ١ملغم عنPد التراكیPز ١,٣٩و  ١.٥٠و  ١.٦٨المرباة على الحمص إذ بلغ 
ملغPPم فPPي معاملPPة التغطPPیس عنPPد درجPPة حPPرارة  ١.٩٧علPPى التPPوالي مقارنPPة بمعاملPPة التجربPPة الضPPابطة 

وأظھرت نتائج التحلیل اإلحصائي وجود فروقات معنویة في متوسط أوزان اإلناث بین التراكیPز . م°٢٥
مل مPاء  ١٠٠/غم ٥و  ٣زین ومعاملة التجربة الضابطة إال أنھ لم تظھر فروقات معنویة فیما بین التركی

، كمPPا یتضPPح أیضPPاً عPPدم وجPPود فروقPPات معنویPPة فPPي متوسPPط وزن األنثPPى المربPPاة علPPى الحمPPص عنPPد 
م فیما كانت ھنPاك فروقPات معنویPة فPي متوسPط أوزان اإلنPاث تبعPاً لطریقPة °٣٠و  ٢٥درجتي الحرارة 

تي المعاملPة التغطPیس والPرش ، ملغم لكل من طریق١,٥٥و  ١.٧٢المعاملة ، إذ بلغ متوسط وزن األنثى 
أما بالنسبة لتأثیر كل من تراكیز التریكارد وطریقة المعاملة ودرجة الحPرارة فPي متوسPط . على التوالي 

ملغPPPم عنPPPد التركیPPPز  ١.٨٣وزن األنثPPPى المربPPPاة علPPPى الحمPPPص فقPPPد بلPPPغ أعلPPPى متوسPPPط لPPPوزن األنثPPPى 
م واقل متوسط لوزن األنثPى °٣٠حرارة مل ماء على الحمص المعامل بالتغطیس عند درجة  ١٠٠/غم١

 ٢٥مل ماء على الحمص المعامل بالرش وعند درجتي الحPرارة  ١٠٠/غم٥ملغم عند التركیز ١.٢٠بلغ 
مما سPبق یمكPن القPول أن اسPتخدام التركیPز المناسPب مPن . م وھذا االختالف في الوزن كان معنویاً °٣٠،

ارة السPPائدة فPPي المخPPزن فضPPالً عPPن أن التراكیPPز التریكPPارد یعتمPPد علPPى طریقPPة المعاملPPة ودرجPPة الحPPر
  .الواطئة من المبید یمكن أن یكون لھا تأثیر غیر مباشر في خفض أعداد الحشرة في المخزن

  
  
  

تأثیر تراكیز مختلفة من تریكارد وطریقة المعاملة ودرجة الحرارة والتداخل فیما بینھا فPي ): ٥(الجدول 
  ین متعاقبین المتوسط العام ألوزان اإلناث لجیل

  %التراكیز
طریقة 
  المعاملة

درجة 
  الحرارة

  م◌ْ 

  ملغم/متوسط وزن اإلناث
للتداخل بین التراكیز وطریقة المعاملة 

 للتراكیز ودرجة الحرارة
لدرجة  
 الحرارة

لطریقة 
 المعاملة

  S.E +المتوسط  المدى
  ب١.٧٢  أ١.٦٦  ب١.٦٨  ب جـ٠.٠٩+١.٥٣  ١.٧- ١.٤  ٢٥  التغطیس  ١
٣  

  

  

      أ١.٥  أ ب جـ٠.٠٣+١.٤٧  ١.٥- ١.٤
      أ١.٣٩  أ ب جـ٠.٠٣+١.٤٧  ١.٥- ١.٤  ٥

      جـ١.٩٧  ھـ٠.١٢+٢.٠٢  ٢.٢٥-١.٨٥  التجربة الضابطة

١  

  الرش

  أ١.٥٥      جـ د ٠.٠٩+١.٧٢  ١.٩ - ١.٦
        ب جـ٠.٠٧+١.٥٣  ١.٦٥- ١.٤  ٣
        أ٠.١+١.٢  ١.٣-١  ٥

        و٠.٠١+٢.٣٢  ٢.٣٥- ٢.٣  التجربة الضابطة
    أ١.٦٢    د ھـ٠.١٢+١.٨٣  ٢- ١.٦  ٣٠  التغطیس  ١
٣  

  

  

        جـ د٠.١١+١.٦٥  ١.٧٥- ١.٥
        جـ د٠+١.٧  ١.٧- ١.٧  ٥

        ھـ و٠.٠٧+٢.٠٨  ٢.١٥-١.٩٥  التجربة الضابطة
١  

  الرش

        ب جـ د٠.١٦ +١.٦٣  ١.٩٥-١.٤٥
        أ ب ٠.٠٧ +١.٣٧  ١.٥ - ١.٣  ٣
        أ٠.٠٦+١.٢  ١.٣- ١,١  ٥

        ب جـ  أ٠.٠٧+١.٤٧  ١.٦-١.٣٥  التجربة الضابطة
  %.٥المتوسطات ذات األحرف غیر المتشابھة تشیر إلى وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال  *
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ABSTRACT 

 The results of the study revealed that the interaction between Trigard 
75% W.P. concentrations, treatment methods and insect rearing temperatures 
on Callosobruchus maculatus reared on chickpea Cicer arietinum (L.) exhibit a 
varied effect on the rate of insect increase and dipping the chickpea seeds for 
one minute in a solution of Trigard 5% at 30 C°, reduce the average of increase 
rate to 1.37 in comparison with control which reached 34.73. The effect of 
interaction between Tigard concentration, treatment methods and insect rearing 
temperature on the average of food consumption and the average generation 
period for two generations showed that increasing Trigard concentrations 
coincide with the reducing in the average weight loss of food of chickpea. 
Dipping the chickpea seeds in Trigard solution protect the seeds from insect 
attack in comparison with seed sprayed by Trigard and increasing the Tigard 
concentration increased the average generation period 34.17 day which was 
obtained from seed sprayed by 5% Trigard at 25 C°. The studied factors 
showed no effect on sex ratio while it showed a significant difference for the 
weight between males and females. 
 
A part of Msc. Thesis of the second author      
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