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 فراشة يرقات في النباتات لبعض المائية للمستخلصات والطرد الجذب نسبة في والجرعة التراكيز تأثير
 Plodia interpunctella (Hubn.) الهندية الطحين

 العبادة خلٌل الجبار عبد        عثمان صبٌح ندى        المالح مصطفى نزار
 العراق موصل، الموصل، جامعة،  والغابات الزراعة كلٌة النبات، وقاٌة قسم

 
 الخالصة

 المستخلصات من مل 4.3 و 4.0 والجرعتٌن% 9 و 7 و 4 و 0 التراكٌز تأثٌر دراسة نتائج أظهرت        
 Mentha والنعناع  Ruta graveolens واالستاب .Myrtus communis L االس نبات ألوراق المائٌة

piperita L. ًلهندٌةا الطحٌن عثة ٌرقات وطرد وجذب قتل ف Plodia interpunctella (H.) وجود 

 أعطى وقد والجرعة، والتركٌز المستخلص لنوع تبعا للٌرقات والطرد والجذب القتل نسب فً متباٌن تأثٌر
  4.63 النسبٌة السمٌة قٌم بلغت فٌما ،%74 بلغت قتل نسبة متوسط اعلى االستاب لمستخلص% 9 التركٌز

 لالستاب 0.57 النسبٌة الكفاءة قٌم بلغت فٌما. التوالً على واالستاب اعوالنعن االس من لكل 0.4 و 4.70 و
 لمستخلص 46 .67 بلغ الجذب لنسبة متوسط اعلى ان الدراسة أظهرت كما. للنعناع0.32و  لالس  0 و

 االس نبات مستخلص تاله المعاملة من ساعة مرور بعد وذلك مل 4.0 والجرعة% 0التركٌز  عند النعناع
 النعناع مستخلص تفوق كما المعاملة، من ساعة وبعد مل 4.0 وبالجرعة% 9 التركٌز عند كنول% 46.67

 مرور وبعد مل 4.0 وبالجرعة% 9 التركٌز عند% 36.67 الطرد نسبة متوسط بلغ إذ الطارد تأثٌره فً
 للتداخل تبعا الموازنة قٌم فً معنوٌة فروقات وجود اإلحصائً التحلٌل نتائج أظهرت وقد المعاملة، من ساعة

 .المعاملة من والوقت والجرعة التراكٌز بٌن
 

 المقدمة
 عصبٌا جهازا تمتلك التً اآلفات مع وتخصصا نجاحا لآلفات السلوكٌة المكافحة أظهرت لقد          
 ردود وإظهار المنبهات استالم على الجهاز هذا لقدرة وذلك والفقرٌات الثعبانٌة والدٌدان األرجل كمفصلٌات

 التً الثانوٌة االٌض ومركبات وااللومونات الفٌرمونات وتلعب ،( Alcock ، 0993)  لها المناسبة فعالاأل

 ذكر إذ منها، الحشرٌة وخاصة اآلفات من للعدٌد السلوكٌة المكافحة فً مهما دورا المختلفة النباتات تنتجها
Metcalf و Metcalf (0992 )القرعٌن مادة فً للتغذٌة المحفز التأثٌر اكتشاف إن Cucurbitacin أدى 

 قرع نبات جذور مسحوق استخدام تم إذ Diabrotica spp الذرة جذور خنافس لمكافحة طرٌقة تطوٌر إلى

 الحشرات مبٌدات احد مع بخلطه وذلك القرعٌن مادة من عالً مستوى على ٌحتوي الذي البري الجاموس
 موت إلى أدى مما الذرة محصول على للتغذٌة افسالخن من كبٌرة إعداد جذب إذ الذرة محصول على ورشه
 وفً. النافعة الحشرات فً التأثٌر وعدم والتخصص بالفاعلٌة تمٌزت الطرٌقة هذه الخنافس، من % 99 -95

 سلوك فً التأثٌر فً النبات فً الموجودة الكٌمائٌة المركبات دور عن الكثٌر كتب األخٌرة األربعة العقود
 المواد فاعلٌة زٌادة إن. (Harris، 0997  و Fosterو  Metacalf، 0992 و Metcalf) ممنه الحشرات

 أعلى لتحقٌق المناسبٌن والتركٌز بالجرعة استخدامها على ٌعتمد المكافحة عملٌات فً النبات من المستخلصة
 هازاجFolsom (0930 ) الباحث قدم وقد المكافحة، عملٌة فً المستهدفة الحشرٌة لآلفة طرد أو جذب نسبة

 الكٌمٌائً االنتحاء جهاز اسم علٌه أطلق كٌمٌائٌة مادة ألي والطرد الجذب نسبة لتحدٌد بسٌطا
Chemotropometer نسب تحدٌد تناولت التً الدراسات معظم فً الحٌن ذلك منذ الجهاز هذا استخدم وقد 

 هذه على المالحظ ان الإ الكائنات، من وغٌرها للحشرات الكٌمائٌة المركبات تظهرها التً والطرد الجذب
 المطلوب المادة من محددة تراكٌز باستخدام والطرد الجذب نسبة حساب على اعتمادها هو الدراسات
 إلى بحاجة مسألة وهً القراءة ألخذ المعاملة من والوقت تركٌز كل من المستعملة الجرعة تثبٌت مع اختبارها
 إلى ٌؤدي مما الجهاز أنبوبة داخل الجو تشبع إلى ديٌؤ قد معٌن تركٌز من الجرعة زٌادة الن وذلك دراسة
 إلى تهدف الحالٌة الدراسة فأن لذا. عنه االبتعاد أو لالنجذاب الرائحة مصدر تحدٌد على الحشرة قدرة عدم

 فراشة ٌرقات وطرد جذب نسبة فً النباتات لبعض مائٌة لمستخلصات مختلفة وجرعات تراكٌز تأثٌر دراسة

                                                           
 2400/  6/  27 وقبوله 2400/  4/   25  البحث تسلم تارٌخ 
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 دراسة الى اضافة والطرد، الجذب نسبتً فً المعاملة من الوقت تأثٌر تحدٌد عن ضالف الهندٌة، الطحٌن
 .الحشرة ٌرقات فً للمستخلصات القاتل التأثٌر

 
 وطرائقه البحث مواد

 (-أوال   :ٌأتً ما وشملت 2404 – 2449 العام خالل النبات وقاٌة قسم مختبرات فً الدراسة نفذت        
 االس نبات ألوراق المائٌة المستخلصات تحضٌر تم -:ئيةالما المستخلصات تحضير

Myrtus communis L. واالستاب Ruta graveolens  والنعناع Mentha piperita L. طرٌقة حسب 
Riose نبات كل أوراق مسحوق من غم 25 إلى المقطر الماء من مل 044 بإضافة وذلك( 0997) واخرون 

 دقٌقة 64 لمدة المغناطٌسً المحرك بواسطة المزٌج وحرك لجٌدا المزج لغرض طاحونة فً المزٌج ووضع
 طبقات عدة خالل من المزٌج رشح بعدها النقع، لغرض م   4 حرارة درجة فً ساعة 24 لمدة المزٌج ترك ثم
 تم وبذلك بخنر قمع بواسطة Whatman No 1 نوع ترشٌح أوراق باستخدام ثانٌة رشح ثم الململ قماش من

 حفظت ثم التجفٌد، جهاز باستخدام وذلك التجفٌد عملٌة علٌه أجرٌت الذي الخام خلصالمست على الحصول
 .التخفٌفات عمل لحٌن ثالجة داخل محكم غطاء ذات زجاجٌة قنانً فً العٌنات

 لكل %    9 و 7 و 4 و 0 هً تراكٌز أربعة تحضٌر تم الدراسة لتنفٌذ -:للمستخلصات القاتل التأثير( -ثانيا
 لمستخلصات لمتبقٌات التعرٌض طرٌقة واعتمدت والنعناع، واالستاب االس ألوراق المائً المستخلص من

 بشكل سم 9 قطره ترشٌح ورق على تركٌز كل من مل 2 كمٌة وزعت حٌث الترشٌح أوراق باستخدام
 عوملت فقد المقارنة مجموعة اما ٌرقات، 04 منها كل على ووضع للتركٌز مكررات 5 وبواقع متجانس
 م◦ 5±  25 حرارة درجة بمتوسط المختبر فً االطباق حفظت فقط، المقطر بالماء فٌها الترشٌح أوراق

 الثقة وحدود LC50 قٌم حساب وتم السمٌة خطوط رسمت ثم ساعة، 24 بعد للقتل المئوٌة النسبة وحسبت

)  ذكره ما حسب النسبٌة والكفاءة النسبٌة السمٌة قٌم حساب وتم(. Finney ، 0977) طرٌقة حسب والمٌل
Sun و Johnson ، 0964     .) 

 

 
 تحضٌر تم الدراسة لتنفٌذ -:للمستخلصات االستجابة في المعاملة بعد والوقت والجرعة التركيز تأثير( -ثالثا
 واستخدام % 9 و 7 و 4 و 0 هً لنعناعوا واالستاب األس ألوراق المائً المستخلص من لكل تراكٌز أربعة
 الثالث العمر ٌرقات فً والجاذب الطارد تأثٌرهما لقٌاس وذلك مل 4.3 و 4.0 هما معاملتٌن تركٌز كل

 الكٌمائً االنتحاء جهاز باستخدام وذلك Plodia interpunctella (Hubn.) الهندٌة الطحٌن لفراشة
Chemotropometer (Folsom ،0930 )سم 044 طوله مدرج شفاف زجاجً أنبوب من والمتكون 

 والتً منها الهندٌة الطحٌن عثة ٌرقات إلدخال األنبوبة طرفً عن سم 54 تبعد وسطٌة فتحة ذو سم 3 وقطره
 الكارتون من صندوق فً مثبت األنبوب هذا الغرض، لهذا اعدت حشرٌة مزرعة من علٌها الحصول تم

 طرف سد وقد األنبوب خاللهما من ٌمر متقابلتان وفتحتان ركمتح غطاء وله سم( 24×  24×  96) أبعاده
 اختٌار المطلوب وبالجرعة بالتركٌز احد الجوانب  فً الموجودة القطعة عوملت القطن، من بقطعة األنبوب
 بالماء فعوملت( ااالخر الجانب فً الموجودة القطن قطعة) المقارنة معاملة اما والطارد، الجاذب تأثٌرها
 الطحٌن لعثة ثالث عمر ٌرقات عشر إدخال من ساعة 2 و 0 و 4.5 مرور بعد النتائج وحسبت طفق المقطر
 قطعتها التً المسافة قٌاس مع لؤلنبوبة الوسطٌة الفتحة من جهة كل فً الٌرقات عدد بتسجٌل وذلك الهندٌة
 فً مستخدمة ملةمعا ولكل تركٌز لكل مرات ثالث العملٌة كررت. المختبرة المادة عن بعٌدا أو باتجاه

 الرزاق عبد و المالح فً المذكورة المعادالت باستخدام والموازنة والطرد الجذب وقوة نسبة وحسبت الدراسة
 -:ٌأتً وكما( 2400)

 

 

 ختبرةالم لمادةل المعاكس تجاهالبا المركز عن سم 52 مسافة قطعت التي اليرقات عدد

 لليرقات الكلي المجموع
 011×  = المئوية الطرد نسبة

 المختبرة المادة باتجاه المركز عن سم 52 مسافة قطعت التي اليرقات عدد

 لليرقات الكلي المجموع
 011×  = المئوية الجذب نسبة

 كفاءة المختبرة تالمستخلصا القل LC50 قيمة

 للمستخلص LC50 قيمة

 االخر

  = النسبية الكفاءة

 كفاءة المختبرة المستخلصات الكثر LC50 قيمة

 للمستخلص LC50 قيمة

 األخر

  = النسبية السمية
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        طةةةرد -،      جةةةذب= +  الطةةةرد قةةةوة – الجةةةذب قةةةوة=  الموازنةةةة          طةةةرد -،    جةةةذب= +  الطةةةرد نسةةةبة – الجةةةذب نسةةةبة=  الموازنةةةة
 دنكةن اختبةار باسةتخدام المتوسطات وقورنت CRD الكامل العشوائً التصمٌم باستخدام إحصائٌا النتائج حللت
 (.2404 ، عنتر)  SAS نظام دامباستخ وذلك 4.45 احتمال مستوى عند المدى المتعدد

 
 والمناقشة النتائج

 المائً المستخلص من المختلفة التراكٌز ان تبٌنٌ( 0) الجدول من -:المائي للمستخلص القاتل التأثير( -اوال
 الهندٌة الطحٌن عثة حشرة لٌرقات القتل نسبة فً تباٌنا اظهرت والنعناع واالستاب االس نبات ألوراق
 بلغ الٌرقات فً قتل نسبة متوسط اعلى االستاب نبات ألوراق المائً للمستخلص % 9 التركٌز واظهر
 الجدول من ٌالحظ عام وبشكل %72 بلغ قتل بمتوسط النعناع نبات ألوراق المائً المستخلص تاله 74%
 اكدت قدو المائٌة المستخلصات من المستعملة التراكٌز لزٌادة تبعا القتل نسبة متوسط فً زٌادة هناك ان( 0)

 المائً للمستخلص Lc50 الـ قٌمة ان نفسه الجدول من ٌتضح اذ النتائج هذه المائٌة للمستخلصات LC50 قٌم

 أوراق مستخلص من لكل 4.474 و 4.456 بـ مقارنة قٌمة اقل وهً 4.447 بلغت االستاب نبات ألوراق
 الهندٌة الطحٌن عثة ٌرقات رتهااظه التً االستجابة لطبٌعة بالنسبة اما. التوالً على واالس النعناع

 متجانسة استجابة اظهرت الٌرقات ان الى تشٌر( 0) الجدول فً المٌل قٌم فان الثالثة المائٌة للمستخلصات
 من لكل 0.66 و 0.56 بـ مقارنة 0.97 السمٌة لخط المٌل قٌمة بلغت إذ اكبر بشكل االس أوراق لمستخلص
  فقد اٌضا النسبٌة السمٌة لقٌم بالنسبة اما .التوالً على والنعناع االستاب مستخلص

 
  الهندٌة الطحٌن عثة حشرة لٌرقات السمٌة مقاٌٌس بعض فً والنعناع واالستاب االس الوراق المائٌة المستخلصات تأثٌر(: 0) الجدول

 المستخلص
 المائً

 التراكٌز
% 

 للقتل%  
 .S. D±  المتوسط

 الثقة حدود LC50 المٌل
 اعلى   -ادنى   

 سمٌةال
 النسبٌة

 الكفاءة
  النسبٌة

 
 االس

0 02    ±0.33  
0.97 

 
4.474 

 
4.46 – 4.496 

 
4.63 

 
0 4 24   ±0.94 

7 46    ±0.24 

9 64   ±2.66 

 
 االستاب

0 24    ±0.70  
0.56 

 
4.447 

 
4.436- 4.457 

 
0 

 
0.57 4 44    ±0.96 

7 59    ±0.73 

9 74    ±3.04 

 
 النعناع

0 06    ±0.07  
0.66 

 
4.456 

 
4.454- 4.466 

 
4.70 

 
0.32 4 36    ±0.23 

7 56    ±2.22 

9 72    ±2.04 

 
 0 و 4.70 و 4.63 بلغت والتً االستابو النعناعو االس لنباتات المائً المستخلص لنوع تبعا تباٌنا اظهرت
 بلغت اذ الهندٌة الطحٌن عثة ٌرقات فً المستخلصات لهذه النسبٌة الكفاءة فً بذلك انعكس يوالذ التوالً على
 وخضر محمد ذكره لما مطابق وهذا. النعناع لنبات 0.32 و 0 االس بنبات مقارنة االستاب لنبات 0.57

 وبٌاالل خنفساء حشرة فً% 64 بلغت قتل نسبة اعطى قد لالستاب المائً المستخلص ان من( 2446)
 االستاب نبات سمٌة سبب ان من( 0999) هلل وعبدا هٌكل وذكر بالملٌون، جزء 0944 التركٌز عند الجنوبٌة
 اشار كما. Rutacarpine وقلوٌد Vasicine قلوٌد اهمها وقلوٌدات وفالفونٌدات طٌارة زٌوت الحتوائه تعود

AL-jaber (2446 )بتراكٌز استخدم عندما %044 بلغت قتل نسبة اعطى قد النعناع زٌت استخدام ان 
  .الصدئٌة الطحٌن وخنفساء المنشارٌة الطحٌن خنفساء ضد %0 من اعلى

 المختبرة لمادةل المعاكس تجاهالبا اليرقات مسافات مجموع

 المكررات عدد
 = الطرد قوة

 المختبرة المادة باتجاه اليرقات مسافات مجموع

 المكررات عدد
 = الجذب قوة
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 وطارد جاذب تأثٌر االس لنبات المائً للمستخلص ان ٌتضح( 2) الجدول من -:والطارد الجاذب التأثير( ثانيا
 نسبة اعلى ان حٌث المعاملة، من والوقت والجرعة للتراكٌز تبعا متباٌنة بنسب الهندٌة الطحٌن عثة لٌرقات
 4.0 والجرعة % 9 التركٌز عند % 69.77 و %46.67  كانت الهندٌة الطحٌن عثة لٌرقات جذب وقوة
+  السابقة للقٌم الجذب وقوة لنسب الموازنة نسبة بلغت فٌما التوالً، على التعرٌض من ساعة وبعد مل

 استجابة درجة فً تباٌن وجود( 2) الجدول من حظٌال عام وبشكل اٌضا، التوالً على 52.77+  و 36.67
 من والوقت والجرعة للتركٌز تبعا متباٌنة وطرد جذب نسب بٌن ما االس لنبات المائً للمستخلص الٌرقات
 المركبات من العدٌد وسحب إذابة من تمكن قد الماء ان الى ٌعزى ربما االستجابة فً التباٌن هذا ان. المعاملة
 نتائج فان ذلك من وبالرغم االستجابة، فً التباٌن هذا الى أدى المركبات تعدد وان االس أوراق من القطبٌة
 التحلٌل نتائج اظهرت كما شٌوعا، األكثر االستجابة ٌمثل كان الجاذب التأثٌر ان اظهرت السابق الجدول

 التً وازنةوالم والطرد الجذب وقوة نسب فً % 5 احتمال مستوى عند معنوٌة فروقات وجود اإلحصائً
 والجرعة للتركٌز تبعا االس ألوراق المائً للمستخلص الهندٌة الطحٌن لعثة الثالث العمر ٌرقات اظهرتها
 بوصفها التربٌنٌة الكحوالت على االس أوراق احتواء الى ذلك فً السبب ٌرجع وقد المعاملة، من والوقت
 جذب فً متباٌنا دورا تلعب والتً( Lawerence. 0994)  دباغٌة ومواد فالفونٌة وكالٌكوسٌدات أساس مركبات

 فروقات وجود اإلحصائً التحلٌل نتائج أظهرت فقد االستاب، نبات ألوراق المائً المستخلص لتأثٌر بالنسبة اما .الٌرقات وطرد
 على بلغتو المعاملة من ساعة بعد    %64.44 و 43.33كانت الهندٌة الطحٌن عثة لٌرقات جذب وقوة وقوة نسب فً  معنوٌة
 على  54.66 و 33.33 أنفا إلٌها ر المشا الجذب وقوة لنسبة بلغت الموازنة كما ، مل 4.0 والجرعة %0 التركٌز عند التوالً
 ألوراق المائً المستخلص استخدام  عند كانت الهندٌة الطحٌن عثة لٌرقات طرد نسبة اعلى ان الدراسة نتائج أظهرت كما التوالً
 المعاملة، من  والوقت والجرعة  للتراكٌز تبعا والموازنة والطرد  الجذب بعد وذلك مل 4.0 والجرعة %9 زالتركٌ عند االستاب

 النتائج مالحظة ومن   ،(3) الجدول المعاملة من ساعة نصف  مرور نسبة اعلى ان   (3) الجدول من ٌالحظ إذ
 التأثٌر ان ٌتضح السابق الجدول  فً
 معامالت بخمسة مقارنة جاذبا تأثٌرا أظهرت 24 اصل من معاملة 06 ان إذ لب،الغا التأثٌر هو كان الجاذب 

 ألوراق المائً المستخلص وجرعات لتراكٌز ان( 4) الجدول من ٌظهر كما .للٌرقات طاردا تأثٌرا أظهرت
 اعلى ان النتائج أظهرت إذ المعاملة، من للوقت تبعا والطرد الجذب وقوة نسب فً متباٌن تأثٌر النعناع نبات
 المعاملة، من ساعة مرور بعد مل 4.0 والجرعة% 0 التركٌز عند%  46.67 بلغت للٌرقات جذب نسبة
 لنسبة اما المعاملة، من ساعة بعد مل 4.3 والجرعة %4 التركٌز عند %3.33 طرد نسبة اقل بلغت فٌما
 4.0 والجرعة %9 زالتركٌ عند التوالً على % 49.44 و 36.67 لها متوسط اعلى بلغ فقد الطرد وقوة
 مل 4.0 والجرعة %4 التركٌز عند %6.67 طرد نسبة اقل بلغت فٌما المعاملة، من ساعة مرور وبعد مل

 كان النعناع ألوراق المائً المستخلص ان( 4) الجدول من ٌتضح كما. المعاملة من ساعة 2 مرور بعد وذلك
 التحلٌل نتائج أظهرت كما معاملة، 24 أصل من طاردا تأثٌرا أظهرت معاملة 07 وان جاذبا منه أكثر طاردا

 وذلك والموازنة والطرد الجذب وقوة نسب فً %5 احتمال مستوى عند معنوٌة فروقات وجود اإلحصائً
 مسحوق ان( 2449) فرمان وجدت وقد. المعاملة من والوقت الدراسة فً المستعملة والجرعات للتراكٌز تبعا

 الطحٌن خنفساء ضد %76.6 بلغت بنسبة % 05 التركٌز عند طاردة ٌةفعال اعلى اعطى قد النعناع أوراق
 فً المعاملة من والوقت والجرعات التراكٌز بٌن التداخل لتأثٌر بالنسبة اما.   T. castanium الصدئٌة
 4.0 بالجرعة %4 التركٌز ان( 5) الجدول من فٌتضح المائٌة للمستخلصات القوة موازنة لقٌم العام المتوسط

 الموجبة 22.90 القٌمة تلتها المعاملة من ساعة مرور بعد 23.90 بلغت موجبة موازنة قٌمة اعلى عطىا مل
 الجرعة أعطت فٌما. المعاملة من ساعة نصف مرور بعد ولكن مل 4.0 والجرعة %4 التركٌز عند اٌضا
 بلغت معاملةال من وساعة 4.5 بعد وذلك منخفضة سالبة موازنة متوسطات السابق التركٌز ولنفس 4.3

 قوة قٌم متوسط فً المعاملة من والوقت التراكٌز تأثٌر بٌن للتداخل بالنسبةأما  .التوالً على 4.40 و 03.74
+  بلغت قٌمة اعلى وان الموازنة قٌم متوسطات فً فروقات وجود عدم( 5) الجدول من فٌظهر الموازنة
 ساعتٌن بعد %4 التركٌز عند 02.5+  القٌمة تلتها المعاملة من ساعة مرور بعد %7 التركٌز عند 09.27

  فروقات وجود( 5) الجدول اظهر وقد. المعاملة من
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   P. interpunctella الهندٌة الطحٌن عثة ٌرقات وطرد جذب مقاٌٌس بعض فً  M. communis  االس نبات مستخلص من مختلفة وجرع تراكٌز تأثٌر(:  2)  الجدول

 الموازنة الطرد قوة الجذب قوة الموازنة % الطرد نسبة % الجذب نسبة ساعة/  قتالو مل/ الجرعة %  التراكٌز

 
 
0 

 
4.0 

 و هـ 29.69 - ب أ 49.67 هـ د  09.99 د-ب 04.44 - جـ -أ24.44 د جـ04.44 4.5

 و-جـ 09.00 - جـ-أ 42.99 هـ-جـ 24.79 د-ب 46.67 - جـ -أ23.33 د -ب06.67 0

 و  40.55 -    أ  55.44 هـ  03.99 د 24.44 - أ34.44 د جـ 04.44 2

 
4.3 

 و-ب 44.66 - هـ-ب 25.22 هـ د  24.56 د-ب46.67 - جـ -أ06.67 د جـ 04.44 4.5

 و-ب  44.00 - هـ-ب  26.44 هـ د 22.33 د -ب 43.34 - جـ -أ06.67 د جـ 03.33 0

 هـ-ب 49.02+     هـ-ب 25.77 هـ-ب 33.99 د -أ46.66+  جـ -أ06.67 د -أ23.33 2

 
 
4 

 

 
4.0 

 أ   53.44+      هـ  47.99 ب أ 60.33 أ36.67+  جـ 43.33 ب أ 44.44 4.5

 جـ-أ24.99+  هـ-ب 24.67 د -أ  45.55 د-ب 43.33+  جـ -أ 06.67 د -ب 24.44 0

 ب أ   34.33+  هـ-جـ 23.44 جـ-أ 53.33 ب أ  24.44+  جـ -أ 24.44 ب أ 44.44 2

 
4.3 

 و -د  26.79 - د -أ 39.67 هـ 02.99 د جـ 06.67 - ب أ 26.67 د جـ04.44 4.5

 و-ب  40.34+ هـ-ب  29.33 هـ-جـ 29.67 د-أ 04.44+  جـ -أ 06.67 د -أ 26.67 0

 د -أ  06.34+  هـ-جـ 22.33 هـ-ب 39.67 د-أ 04.44+  جـ -أ03.33 د -أ23.33 2

 
 
7 

 
4.0 

 هـ-أ 49.44+  هـ د 04.99 هـ-ب  24.33 د-أ 04.44+  جـ 43.33 د جـ03.33 4.5

 هـ-أ  02.44+  هـ-جـ 24.00 هـ-ب  32.55 جـ-أ 03.33+  جـ -أ04.44 د -أ23.33 0

 د-أ 05.55+     هـ-جـ 22.67 هـ-ب  39.22 جـ-أ03.34+  جـ -أ03.33 د -أ26.67 2

 
4.3 

 هـ-أ  00.67+  ـه 49.33 هـ د 20.44 د-أ46.67+ جـ 43.33 د جـ04.44 4.5

 و-ب  40.44+  هـ د 06.44 هـ د 07.44 د-ب 43.33 - جـ -أ04.44 د46.67 0

 هـ-أ  04.22+  هـ د 03.99 هـ-جـ 24.00 د-ب 43.33+  جـ ب66.67 د جـ04.44 2

 
 
9 

 
4.0 

 ب أ 29.77+     هـ د 06.67 د -أ 46.44 جـ-أ 03.33+ جـ -أ04.44 د -أ23.33 4.5

 أ  52.77+     هـ د 06.44 أ  69.77 أ 36.67+ جـ -أ04.44 أ46.67 0

 ب أ  43.34+    هـ د 03.33 جـ -أ 56.67 ب أ 24.44+  جـ -أ03.33 جـ -أ33.33 2

 
4.3 

 و-ب  42.23+    هـ-جـ 22.44 هـ-جـ 24.67 د-ب  44.44 جـ -أ04.44 د جـ04.44 4.5

 و-ب  43.56 - هـ-ب 26.79 هـ د  23.22 د-ب  43.33 - جـ -أ03.33 د جـ04.44 0

 جـ-أ 23.45+     هـ-جـ09.22 هـ-أ  40.67 ب أ  06.67+ جـ -أ04.44 د -أ26.67 2
 4.45 احتمال مستوى عند معنوٌة فروقات بٌنها توجد ال عمودٌا   متشابهة بأحرف المتبوعة القٌم
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  P. interpunctellالهندٌة الطحٌن عثة ٌرقات وطرد جذب مقاٌٌس بعض فً   R.graveolensٌ    ستاباال نبات مستخلص من مختلفة وجرع تراكٌز تأثٌر(:  3)  الجدول

 الموازنة الطرد قوة الجذب قوة الموازنة %الطرد نسبة %الجذب نسبة ساعة/  الوقت مل/ الجرعة %  التراكٌز

 
 
0 

 
4.0 

 أ     25.98+  ب أ     06.00 جـ -أ   11.55 جـ -أ  01.16+  أ     00.00 جـ -أ   01.11 1.2
 أ     21.11+  ب أ     00.69 أ     12.22 أ     00.00+  أ     01.11 أ     20.00 0
 أ     09.55+  ب أ     05.16 هـ -أ   21.98 جـ -أ   01.16+ أ     01.11 جـ -أ   51.16 5

 
4.3 

 ب     50.11 - ب أ     01.55 و     00.55 جـ    50.00 - أ     50.00 جـ     11.11 1.2
 ب أ    12.11 - ب أ     00.00 و -أ   56.16 جـ -أ     11.11 أ     51.11 جـ -أ   51.11  0
 ب أ   09.11+  ب أ     59.16 و -أ   21.16 جـ -أ  01.11+  أ     01.16 جـ -أ   51.16 5

 
 
4 

 
4.0 

 ب أ   16.16+  ب أ     59.00 و -أ   01.11 جـ -أ   10.00 - أ     51.11 جـ -أ   01.16 1.2
 ب أ   52.88+  ب أ     06.69 و -أ   20.66 جـ -أ  01.16+  أ     01.11 جـ -أ   51.16 0
 ب أ   00.05+  ب أ     55.99 د -أ   22.11 جـ -أ  51.11+  أ     00.00 ب أ    00.00 5

 
4.3 

 ب أ    18.50 - ب أ     52.21 و هـ   02.00 جـ -أ   10.00 - أ     01.11 جـ ب   11.16 1.2
 ب أ   12.66+  ب أ     01.21 و -د   50.00 جـ -أ   0.00+  أ     01.11 جـ -أ   00.00 0
 ب أ   10.69 - ب أ     52.98 و -جـ   52.00 جـ -أ   11.11 أ     00.00 جـ -أ   00.00 5

 
 
7 

 
4.0 

  أ    21.22+  ب      12.98 و -أ   21.22 ب أ   51.16+  أ    10.00 جـ -أ   01.11 1.2
 أ     21.21+ ب أ     02.22 ب أ    15.00 ب أ   51.16+  أ     01.11 ب أ     01.16 0
 ب أ   02.69+  ب أ     00.22 و -أ   29.00 جـ -أ  51.11+  أ     00.00 جـ -أ   50.00 5

 
4.3 

 ب أ    11.66 - ب أ     00.22 و -ب   52.16 جـ -أ   10.02 - أ     01.16 جـ -أ   00.00 1.2
 ب أ    18.02+ ب أ     55.66 و -أ   05.00 جـ -أ  00.00+  أ    11.16 جـ -أ   51.11 0
 ب أ   02.02+  ب أ     00.00 و -أ   26.16 جـ -أ  01.11+  أ    11.16 جـ -أ   50.00 5

 
 
9 

 
4.0 

 ب أ   02.01+  ب أ     05.16 و -ب   51.66 جـ ب  01.16 - أ    00.00 جـ -أ   01.16 1.2
 ب أ   50.21+  ب أ     51.11 و -أ   29.55 جـ -أ  00.00+  أ     51.11 ب أ    00.00 0
 ب أ   08.55+  ب أ     52.00 و -أ   22.22 جـ -أ  00.02+  أ     00.00 جـ -أ   51.16 5

 
4.3 

 ب أ   15.98+  ب أ     02.22 و -أ   06.00 جـ -أ  11.16+  أ     51.11 جـ -أ   51.16 1.2
 ب أ    16.55 -  أ      20.69 و -أ   01.21 جـ -أ     11.11 أ     51.16 جـ -أ   51.16 0
 ب أ   12.11+  ب أ     05.21 و -أ   06.55 جـ -أ  10.02+  أ     50.00 جـ -أ   51.16 5

 . 4.45 احتمال مستوى عند معنوٌة فروقات بٌنها توجد ال عمودٌا   متشابهة بأحرف المتبوعة القٌم
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  P. interpunctella الهندٌة الطحٌن عثة ٌرقات وطرد جذب مقاٌٌس بعض فً .M. piperita L النعناع نبات مستخلص من مختلفة وجرع تراكٌز تأثٌر(:  4)  الجدول

 %  التراكٌز
 

 الموازنة الطرد قوة الجذب قوة الموازنة %الطرد نسبة %الجذب نسبة ساعة/  الوقت مل/ الجرعة

 
 
0 

 
4.0 

 ب أ   56.68+  ب      06.99 ب أ    22.16 ب     10.00 - ب أ     51.11 و -جـ    01.16 1.2
 جـ-أ   18.55+  ب أ     59.98 ـج-أ    09.00 أ    01.16+  ب     01.11 أ      21.16 0
 أ    08.16+  ب      09.11 أ     26.16 ب أ   01.16+  ب أ     00.00 د -أ    01.11 5

 
4.3 

 جـ-أ   12.11 - ب أ     52.55 جـ ب  08.55 ب     01.11 - ب أ     51.11 و -د    01.11 1.2
 جـ-أ   12.98 - ب أ     52.21 جـ ب  08.16 ب     11.11 - ب أ     00.00 و -د    11.16 0
 جـ-أ   12.20+  ب أ     50.11 جـ -أ   59.20 ب     11.16  - ب أ     01.16 و -د    01.11 5

 
 
4 

 
4.0 

 جـ-أ   16.00+  ب أ     51.98 جـ -أ   59.55 ب أ   01.16+  ب      01.11 هـ -أ    51.16 1.2
 ب أ   52.21+  ب أ     51.22 ب أ    22.11 ب     11.16 - ب أ     01.11 و -ب    50.00 0
 جـ-أ   12.11+  ب أ     02.00 جـ -أ   08.00 ب أ   00.00+  ب      11.16 و -جـ    51.11 5

 
4.3 

 جـ-أ   12.55 - ب أ     52.55 جـ ب  08.11 ب     11.16 - ب أ     01.16 و -د    01.11 1.2
 جـ ب  08.00 - ب أ     01.55 جـ     01.98 ب     01.16 - ب أ     51.11 و      10.00 0
 جـ-أ   11.11 - ب أ     58.00 جـ ب  50.00 ب     01.11 - ب أ     51.11 و -د    01.11 5

 
 
7 

 
4.0 

 جـ-أ   05.81+  ب أ     51.66 جـ -أ   08.16 ب أ   51.11+  ب أ     50.00 ب أ     20.00 1.2
 جـ-أ   11.05+  ب أ     05.66 جـ -أ   09.98 ب     01.16 - ب أ     51.16 و -د    01.11 0
 جـ-أ   06.00+  ب أ     59.55 ب أ    22.00 ب أ   01.11+  ب أ     01.16 جـ -أ    00.00 5

 
4.3 

 جـ ب  55.69 - ب أ     05.22 جـ     18.66 ب     10.00 - ب أ     00.00 و -د    01.11 1.2
 جـ-أ   16.00+  ب أ     51.00 جـ -أ   56.55 ب     00.02 - ب أ     51.16 و -جـ    00.00 0
 جـ-أ   15.00 - ب أ     58.55 جـ -أ   51.98 ب     00.00 - ب أ     51.11 و هـ    11.16 5

 
 
9 

 
4.0 

 جـ-أ   18.88 - ب أ     05.66 جـ ب  55.69 ب     10.00 - ب أ     00.00 و -د    01.11 1.2
 جـ    00.11 -  أ       29.22 جـ ب  06.22 ب     01.16 -  أ      01.16 و -جـ    51.11 0
 جـ-أ   10.11+  ب أ     00.00 جـ -أ   01.00 ب     01.11 - ب أ     50.00 و -جـ    00.00 5

 
4.3 

 جـ ب  02.98 - ب أ     01.99 جـ ب  02.88 ب     00.00 - ب أ     51.11 و هـ    11.16 1.2
 جـ-أ   11.99 - ب أ     56.22 جـ -أ   51.16 ب أ   11.16+  ب      01.11 و -جـ    01.16 0
 جـ ب  02.22 - ب أ     59.98 جـ ب  02.22 ب     11.16 - ب أ     01.16 و -د    01.11 5

 . 4.45 احتمال مستوى عند معنوٌة فروقات بٌنها توجد ال عمودٌا   متشابهة بأحرف وعةالمتب القٌم



 مجلة زراعة الرافدٌن
ISSN: 2224-9796 (Online) 

 2402( 3( العدد )44المجلد )
ISSN: 1815 – 316 X (Print) 

 

 030 

 والجرعة %4 التركٌز كان وجرعة تركٌز أفضل وان والجرعة للتركٌز تبعا الموازنة قٌم متوسط فً معنوٌة
 %7 ركٌزالت عند 20.74+  الموازنة بقوة مقارنة 22.92+  بلغت موازنة قوة اعلى أعطٌا إذ ، مل 4.0

 أعطت إذ الموازنة قوة متوسط فً متباٌنا تأثٌرا اٌضا المعاملة من والوقت للجرعة وكان. مل 4.0 والجرعة
 وغٌر تأثٌرا متباٌن للتركٌز كان كما المعاملة، من ساعة مرور بعد وذلك 09.47 بلغت موجبة موازنة قوة

( 5 الجدول،) 02.49 بلغت موجبة ازنةمو قوة اعلى %7 التركٌز واظهر الموازنة قوة متوسط فً معنوي
 4.0 الجرعة ان الدراسة أظهرت إذ الموازنة قوة متوسط فً تأثٌر والوقت الجرعة عامل من لكل كان كما
  وان .مل 4.3 للجرعة 0.30 مقارنة 07.5 بلغت موجبة موازنة قٌمة أعطت مل

 المعاملة من ساعتٌن بعد 02.43+  بلغت إذ المعاملة من الوقت زٌادة مع ازدادت الموازنة قٌمة متوسط
 .المعاملة من وساعة 4.5 بعد 7.5+  و 4.32+  بـ مقارنة

 
 قٌم فً والنعناع واالستاب االس اوراق لمستخلص المختلفة والجرع التراكٌز بٌن التداخل تأثٌر(: 5) الجدول
 P. interpunctella الهندٌة الطحٌن عثة ٌرقات وطرد لجذب الموازنة

 التراكٌز
% 

 الوقت مل/ الجرعة
 ساعة/ 

 للموازنة العام المتوسط

 القوة موازنة
 للمستخلصات

 التراكٌز
 والوقت

 التراكٌز
 والجرعة

 الجرعة
 والوقت

 القوة موازنة
 للتراكٌز

 موازنة
 القوة
 للجرعة

 القوة موازنة
 للوقت

 
 
0 

 
4.0 

  أ   0.08+  جـ-أ  00.16+  4.5
 أب 00.50+ 

  أ 06.06+ 
 

 أ 2.62+ 

 
 +06.21 

 أ

 أ 2.05+ 
 أ 6.21+  أ 09.26+  أ   2.21+  جـ-أ  00.80+  0
 أ 05.20+  أ 01.96+  أ 00.00+  جـ-أ 05.00+ +  2

 
4.3 

   جـ ب     01.98- 4.5
 جـ ب 0.61 -

  جـ  9.20-
 ب 0.00-

 

  جـ ب 0.29- جـ -أ       2.80- 0

  ب أ 9.11+  جـ-أ   01.25+  2

 
 
4 

 
4.0 

  أ   2.22+  ب أ   55.90+  3.5
 أ  55.85+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 أ 9.80+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  أ   8.61+  أ     50.90+  3

 أ 05.21+  ب أ   55.02+  6

 
4.3 

   جـ      00.62- 3.5
 جـ -أ       2.20- 3 جـ  2.18-

 جـ -أ     5.92+  6
 
 
2 

 
4.0 

  أ   7.84+  ب أ   51.80+  3.5
 أ  12.77+ 

 
 

 أ 05.19+ 
 أ 01.21+  ب أ   50.60+  3
 أ24.17+  ب أ   55.29+  6

 
4.3 

   جـ -أ       2.81- 3.5
 ب 5.26+ 
 جـ

 جـ -أ       1.61- 3
 جـ -أ   02.16+  6

 
 
9 

 
4.0 

  أ 0.96+  جـ -أ   00.01+  3.5
 أ 05.01+ 
 جـ

 
 

 أ 2.28+ 
 أ 2.59+  جـ -أ   02.22+  3
 أ 6.12+  جـ -أ   01.62+  6

 
4.3 

   جـ -أ       0.21- 3.5
 جـ -أ       0.98- 3 جـ ب 1.81-

  جـ -أ     2.21+  6

 . 4.45 احتمال مستوى عند معنوٌة فروقات بٌنها توجد ال عمودٌا   متشابهة فبأحر المتبوعة القٌم
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EFFECT OF CONCENTRATIONS AND DOSE ON ATTRACTION AND 

REPELLENT PERCENTAGE OF WATER EXTRACTS OF SOME PLANTS 

IN  LARVAE OF Plodia interpunctella (Hubn.) 

Nazar M. Al- Mallah    Nada S. O.     A. K. Obada 
Plant Protection Dept. College of Agriculture & Forestry Mosul- Iraq 

 
ABSTRACT 

       The results of studying the effect of 1. 4. 7 and 9 % concentrations and 0.1 . 0.3 

mL dose of water extracts of Myrtus communis L. Ruta graveolens and Mentha 

piperita L. on mortality. attraction and repellent to larvae of Plodia interpunctella 

(Hubn.). showed a different variation in mortality. attraction and repellent 

percentage to the larvae according to the kind of extracts. concentrations and doses. 

The concentration 9 % of  R. graveolens showed a highest mean mortality reached 

74 %. and the relative toxicity reached 0.63 . 0.71 and 1.0 for M. communis . R. 

graveolens and M. piperita respectively and the relative efficieny values reched 

157.44% for R. graveolens. 100% for M. communis and 132.14% for M. piperita. 

The results also revealed that the highest mean of attraction reached 46.67 by M. 

piperita at 1% concentration and 0.1 ml dose one hour after treatment followed by 

M. communis extracts which reached 46.67% at 9% concentration and 0.1 ml one 

hour after treatment. the M. piperita extracts produce a supreme repllent effect 

reached 36.67% at 9% concentration and 0.1 ml Dose one hour after treatment 

statistical analysis results showed a significant variation in balance values according 

to the extract concentrations. doses and time from treatment.           

 
 المصادر

 دار اآلفةةةات، مبٌةةةدات فةةةً العملٌةةةة التطبٌقةةةات(. 2400) الجبةةةوري الةةةرزاق وعبةةةد مصةةةطفى نةةةزار المةةةالح،
 .األردن عمان، العلمً، للنشر الٌازوري

 للطباعةة األثٌةر ابةن دار ، SAS وبرنامج العلمً البحث فً اإلحصائً التحلٌل(. 2404) حمادي سالم عنتر،

 .ص 092 الموصل، جامعة والنشر،
 Tribolium    الصدئٌة الطحٌن لخنفساء النباتات لبعض الطارد التأثٌر(. 2449) سلمان خنساء فرمان،

castanium        ، 24 -09(: 2) 0 الزراعٌة، للعلوم دٌالى مجلة . 

 والمبٌةةدات النباتٌةةة المستخلصةةات بعةةض سةةمٌة دراسةةة(. 2446) خضةةر كمةةال ومهنةةد سةةعٌد أسةةامة محمةةد،
 زراعةةة مجلةةة   ، Callosobruchus maculates (Fab.) الجنوبٌةةة اللوبٌةةا لخنفسةةاء الكٌمٌائٌةةة

 .029 -024(: 2)24 الرافدٌن،
 إنتاجهةةا،   كٌمٌائٌةةا، والعطرٌةةة الطبٌةةة النباتةةات(. 0999) عمةةر الةةرزاق وعبةةد هلل وعبةةدا السةةٌد محمةةد هٌكةةل،
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