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لحشرات ليرقات عثة الطحين تأثير نوع العائل الغذائي و فترة التعريض في سمية بعض مثبطات نمو ا
 Plodia interpunctella (Hub.) ( Lepidoptera : Pyralidea)الهندية 

 نزار مصطفى المالحمحمود ثالج اللوٌزي                                        
 /العراقراعة والغابات / جامعة الموصلقسم وقاٌة النبات / كلٌة الز

E-mail: naz53ar_almlaah@yahoo.com 

 
 الخالصة

وفترة التعرٌض  الجوز واللوز والفستق والكازو نوع العائل الغذائً تأثٌر نتائج دراسة أظهرت 
و  Cyromazinو  Buprofezinللتركٌز تحت القاتل فً سمٌة بعض مثبطات نمو الحشرات )

Lufenuron فً  100متوسط لنسبة القتل فً الٌرقات بلغ  أعلى إنٌرقات عثة الطحٌن الهندٌة . ( ل %
فً التعرٌض المستمر . فٌما عمل التركٌز تحت  Cyromazinالفستق المعامل بالتركٌز تحت القاتل من الـ 

إلى على منع الٌرقات المرباة على الفستق من التحول   Cyromazinو الـ Lufenuronلكل من القاتل 
فً منع العذارى وعلى جمٌع العوائل  Lufenuronطور العذراء فً معاملة التعرٌض المستمر . وتفوق الـ 

على بقٌة مثبطات النمو فً  Lufenuronمن التحول إلى حشرات كاملة . وقد أظهرت الدراسة تفوق الـ 

  مكافحة ٌرقات عثة الطحٌن الهندٌة . 
 عثة الطحٌن الهندٌة ،سمٌة. كلمات الدالة: مثبطات نمو الحشرات،

 
   2012/  9/4وقبوله    2201 / 2/ 19 تاريخ تسلم البحث

 
 المقدمة

مةةن حشةةرات المةةواد المعزونةةة عالمٌةةة  Plodia interpunctella (Hub.)عثةةة الطحةةٌن الهندٌةةة 
ة التةً ( وفً العراق تعد هذه ِ الحشرة من حشةرات المعةازن المهمةPhilips ، 2003و   Arthurاالنتشار )

( . إن تعدد طرائق مكافحتها عٌةر مششةر  2010 ،العراقً  تهاجم محزونات فاكهة النقل بأنواعها المعتلفة )

على األهمٌة االقتصادٌة الكبٌرة لهذهِ  الحشرة حٌث استعملت طرائق المكافحة الفٌزٌائٌةة لعفةض أعةداد هةذه ِ 
نعفضةة وأشةعة كامةا فضةال   عةن تغلٌةا المةواد الحشرة من عالل تعرٌضها لدرجات الحرارة المرتفعةة و الم

( 2003 ،وآعةرون  Satoو  Mowry ، 2003و  Mullenالمعزونة بأنواع معتلفة من األغلفة والعبوات )

إن ارتفاع تكالٌا المكافحة الفٌزٌائٌة وعدم تةوفر إمكانٌاتهةا أحٌانةا   قلةل مةن أهمٌتهةا فةً مجةال مكافحةة هةذه 
ٌة االعتماد على المكافحة الحٌوٌة فً مكافحة حشرات المعةازن كونهةا طرٌقةة كذلك فان عدم إمكان ،الحشرة 

 ،و آعةرون  Herreroممةا ٌقلةل مةن قٌمتهةا االقتصةادٌة )تضٌا مزٌدا   من الملوثةات إلةى المةواد المعزونةة 
ع ( كذلك فقد احتلت المكافحة الكٌمٌائٌة حٌزا   كبٌةرا   فةً السةٌطرة علةى حشةرات المعةازن عاصةة   مة2001

ظهور مثبطات نمةو الحشةرات التةً جةاءت كنتٌجةة حتمٌةة للبحةث عةن مركبةات كٌمٌائٌةة تسةتهدا مواقةع أو 
هةةذه ِ المركبةةات  ،أهةةداا موجةةودة فةةً الحشةةرات مثةةل الكةةاٌتٌن وغٌةةر موجةةودة فةةً اللبةةائن ومنهةةا ا نسةةان 

معةازن عاصةة   وان هةذه ِ أصبحت الٌوم البدٌل األمثل للمبٌدات التقلٌدٌة والمٌكروبٌة فةً مكافحةة حشةرات ال
المركبات ٌمكن استعمالها لمعاملة المواد المعزونة سواء ما كان منها للزراعة أو لتغذٌةة ا نسةان و الحٌةوان 

الحالٌة تهدا إلى تحدٌةد تةأثٌر   الدراسة لذا فان( .  2012 ، الجبوريوذلك لعدم سمٌتها لإلنسان ) المالح و 

رٌض للتركٌةز تحةت القاتةل مةن بعةض مثبطةات نمةو الحشةرات فةً بعةض أنواع مةن فاكهةة النقةل وفتةرة التعة
 . P. interpunctella الصفات الحٌاتٌة لٌرقات عثة الطحٌن الهندٌة

   
 وطرائقهمواد البحث )

الهندية سمية المتأخرة ليرقات عثة الطحين تأثير نوع العائل الغذائي وفترة التعريض في بعض مقاييس ال
P. interpunctella :  لتنفٌذ الدراسة تمت معاملة األعمار الٌرقٌة العمسة للحشرة بمثبطات نمو الحشرات

  0.8و  0.7و  0.6وبواقع أربع تراكٌز هً  Lufenuronو  Cyromazinو  Buprofezinالثالثة وهً 
حٌث  . % لكل مثبط نمو وعائل غذائً ) الجوز و اللوز و الفستق والكازو ( كال   على انفراد 0.9و 

 بطرٌقة التغطٌس بالتراكٌز المذكورة آنفا   من كل مثبط نمو ثم وضعت الٌرقات المعاملة الٌرقات  لتعوم
 . 

 البحث مستل من رسالة ماجستٌر للباحث األول
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بتري حاوٌة على العوائل الغذائٌة ) الجوز و اللوز و الفستق والكازو(  التً ربٌت علٌها الٌرقات  فً أطباق
أما معاملة التجربة الضابطة فعوملت بالماء فقط . وتم حساب نسبة  ،%  6.26 ± 38.28كال   على انفراد 

)  Abbottساعة من المعاملة حٌث تم تصحٌح نسب الموت باستعدام معادلة  72و  48و  24القتل بعد 
المذكورة فً  Finney  (1972)وحدود الثقة و المٌل باستعدام طرٌقة  LC50( كما تم حساب قٌم  1925

من التجربة السابقة  LC25. ثم تم حساب قٌمة متوسط التركٌز تحت القاتل (1993عبان و المالح ، )ش
كمتوسط عام لمثبطات النمو الثالثة المستعملة فً الدراسة . ولتنفٌذ الدراسة تمت  0.004الذكر حٌث بلغ 

والبالغ LC25  ٌز تحت القاتلالفستق و الكازو ( بمتوسط الترك ،اللوز  ،الجوز ائل الغذائٌة )معاملة العو
حٌث عوملت العوائل الغذائٌة بمثبط النمو بطرٌقة التغطٌس لكل عائل غذائً و كال   على انفراد .  ، 0.004

ساعة وتعرٌض  48و  24وتم استعمال ثالثة فترات تعرٌض هً  ،ووضعت المعامالت فً أطباق بتري 

ة أفراد من ٌرقات العمر الثالث لكل مكرر من مستمر وبواقع ثالثة مكررات لكل فترة وتم نقل عشر
 م 4.12ْ ± 31.5 متوسط درجة حرارة  دمكررات التجربة . ثم وضعت األطباق تحت ظروا المعتبر عن

.  فقد عوملت عوائلها الغذائٌة بالماء فقط% . آما معاملة التجربة الضابطة  6.26±  38.28ورطوبة نسبٌة 

معتلفة ٌومٌا   لحساب نسبة الموت فً الٌرقات ونسبة التشوهات فً وتم متابعة مكررات المعامالت ال
الٌرقات والعذارى ونسبة نجاح الٌرقات فً الوصول إلى طور العذراء ونسبة نجاح الكامالت فً العروج 

حللت النتائج إحصائٌا بنظام وإلى طور الكامالت ، من طور العذراء ونسبة نجاح الٌرقات فً الوصول 
SAS  0.05النتائج بطرٌقة دنكن عند مستوى احتمال واعتبرت .  

 
 النتائج والمناقشة

 تأثير نوع العائل الغذائي وفترة التعريض في بعض مقاييس السمية المتأخرة ليرقات عثة الطحين الهندية
P. interpunctella : ( 1ٌتبٌن من الجدول )مثبطات نمو الحشرات  إنBuprofezin  وCyromazin 

تأثٌرا   متباٌنا   فً متوسط نسبة القتل للٌرقات تبعا   لنوع العائل الغذائً والمبٌد  أظهرت Lufenuronو 
نتائج  أظهرت% وقد  100وفترة التعرٌض حٌث تراوح متوسط نسبة القتل فً الٌرقات بٌن صفر و 

 أعلىة . وان وجود فروقات معنوٌة فً متوسط نسبة قتل الٌرقات تبعا   للعوائل المدروس ا حصائًالتحلٌل 
فً الٌرقات المرباة على الفستق عند فترة التعرٌض  Cyromazinمتوسط لنسبة القتل كان لمثبط النمو 

فً  Cyromazin لمثبط النمو   أٌضا% وان اقل نسبة قتل كانت  100بلغ متوسط نسبة القتل  إذالمستمر 
. ففً دراسة  وسط نسبة القتل صفر%ساعة حٌث بلغ مت 24الٌرقات المرباة على الكازو عند فترة تعرٌض 

جزء بالملٌون من مبٌدي   0.5و  0.3( وجد عند استعمال مدى ضٌق من التراكٌز 1997) Wilsonلـ 
Cyromazin و Lufenuron قتل ٌرقات وعذارى حشرة الدروسوفال  إلىالتركٌز العالً  أدى

Melanogaster drsophila بالنسبة  أما. شكل بطًءراء بفٌما عمل التركٌز المنعفض على نمو العذ
% فً الٌرقات  93.33متوسط نسبة قتل بلغت  أعلى إن( 1فٌتضح من الجدول ) Lufenuronلمثبط النمو 

الـ  أظهرهاوان اقل متوسط نسبة قتل ستق عند التعرٌض المستمر للٌرقات.المرباة على اللوز و الف
Lufenuron بلغ متوسط نسبة القتل  إذساعة  24ٌضها لمدة كانت فً الٌرقات المرباة على اللوز عند تعر

( وجد عند تغذٌة ٌرقات العمر الثالث لحشرة دودة 2007) Abdel Rahmanففً دراسة لـ  %. 26.67
 إنLufenuron ساعة على غذاء ٌحتوي على  48،  24ولمدة  Spodoptera litoralisورق القطن 

و  0.08و  0.06و  0.04ساعة والحاوي على تراكٌز  24الٌرقات المتغذٌة على الغذاء المعامل ولفترة 
% على التوالً . كما وجد   99و 80و  65و  54و  16نسبة قتل بلغت  أعطتجزء بالملٌون  0.2و  0.10
( بان مثبط 1% . كما ٌبٌن الجدول ) 99 – 24نسبة قتل من  أعطتساعة  48الٌرقات المتغذٌة لمدة  إن

لٌة فً السٌطرة على ٌرقات الحشرة واعتلا معنوٌا   عن الـ فاع األقلكان  Buprofezinالنمو 
Cyromazin  و Lufenuron غذائً اللوز % على العائل ال 60متوسط له ُ لنسبة القتل  أعلى أعطى إذ

ساعة.  24% على الكازو عند فترة تعرٌض  6.67فٌما بلغ اقل متوسط لنسبة القتل  عند التعرٌض المستمر
و  Buprofezin( عند دراسة تأثٌر سمٌة بعض مثبطات نمو الحشرات منها 1994) Carvalho فٌما وجد

Cyromazin  فً بٌض وٌرقات حشرةCeraeochrysa cubing (Hagen) كال الطورٌن اظهرا  إن
حٌث كان لهما تأثٌر بدرجة  Cyromazinو  Buprofezin مقاومة لجمٌع المركبات المستعملة ما عدا 

ض والٌرقات . وٌوضح الجدول نفسه ُ التداعل بٌن المبٌد وفترة التعرٌض حٌث كبٌرة ومتعصصة على البٌ
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 لهندٌة(: تأثٌر التركٌز تحت القاتل لبعض مثبطات نمو الحشرات ونوع العائل الغذائً وفترة التعرٌض فً متوسط نسبة القتل لٌرقات عثة الطحٌن ا1الجدول)

Tab.(1):Effect of sub-lethal concentration to some insect growth inhibitors and food host kind and exposure time in means mortality 

            to  P.interpunctella larvae.  
 

 % .  5توى احتمال*المتوسطات ذات األحرا غٌر المتشابهة فً القطاع الواحد تشٌر إلى وجود فروقات معنوٌة عند مس 

  

 
 نوع المبٌد

Pesticides kind 

 
 نوع العائل

Host kind 

 Effect of general mean  رالــمــتــوســط الــعـام لتأثٌ Mean % mortality متوسط نسبة  القتل للٌرقات 

 التداعل بٌن المبٌد والعائل Exposure time/dayفترات التعرٌض باألٌام 
Interaction between 

pest. & host 

 نوع  المبٌد
Pest. kind 

 نوع العائل
Host kind 1 2 مستمر 

Continuos 

 
Lufenuron 

 

  Walnut 66.66 a-f 73.73  a-f  80     a-d       60        a 50 a a الجوز

 Almond 26.67 f-j  40       d-j  93.33 ab  42.5     abاللوز

 Pistachio 53.33 b-h   66.67  a-f      93.33 ab  55.833   aالفستق

 Kazo 40      d-j  46.67   c-i  80     a-d  41.677 ab  الكازو

 

Cyromazin 

  Walnut 33.33 e-j  53.      b-h           g-j20       29.167 bc 35.417 bالجوز 

 Almond 20      g-j  33.33  e-j   86.67 a-c   40       abاللوز 

 Pistachio 60     a-g  60      a-g  100       a    55         aالفستق

 Kazo 0         j   26.67  f-j  33.33 e-j   17.5       c  الكازو

 

Buprofezin 

  Walnut 26.67 f-j  40      d-j   40      d-j  29.167 bc 28.542 bالجوز

 Almond 13.33  g-j   46.67 c-i  60      a-g  35        bc  اللوز

 Pistachio 26.67  f-j   40      d-j   53.33 b-h   32.5     bcالفستق

 Kazo 6.67     i j  13.33  h-j  40       d-j   17.5       c  الكازو 

ر
ط العام لتأثٌ

ســــــ
المتو

 E
ffect o

f g
en

eral m
ean

 

  

التداعل بٌن المبٌد 
 والفترة

Int.pest.& 

exp.time 

lufenuron 46.667 b-d  56.667  b  86.666 a    

cyromazin 28.33 d-f  43.333 b-d  60        b   

Buprofezin 18.333  e f   35      c-e  48.333 bc   

التداعل بٌن 
 العائل والفترة
Int. host& 

exp. time 

   Walnut 42.22 b-d  55.56     b  46.67  bc     39.444 aالجوز

   Almond 20     d-e  40      b-d  80        a  39.167 a  اللوز

   Pistachio 46.67   dc 55.56    b  82.22    a   47.668 aالفستق

   Kazo 15.56    e  28.29 c-e 51.11  bc  25.556 a الكازو 

   Exp. Time 31.11     c   45        b  65         aفترات التعرٌض
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اعتلا معنوٌا   عن الـ  Lufenuronنسبة القتل ازدادت بزٌادة فترة التعرٌض وان الـ  إنٌالحظ 
Buprofezin  وCyromazin بلغ متوسط نسبة القتل للـ إذ  Lufenuron 86.66 عند فترة التعرٌض % 

 أماساعة.  24ند فترة تعرٌض ع Buprofezin% للـ  18.33لمستمر بٌنما كان اقل متوسط لنسبة القتل ا
% فً الٌرقات   82.22و 80 متوسط لنسبة القتل أعلىبالنسبة للتداعل بٌن العائل وفترة التعرٌض فقد بلغ 

 إذ. بٌنما كانت اقل نسبة قتل على الكازو لى التوالً عند التعرٌض المستمرالمرباة  على اللوز والفستق ع
الٌرقات  إن إلىساعة . فقد ٌرجع ذلك  24% عند فترة تعرٌض  15.56بلغ المتوسط العام لنسبة القتل 

المرباة على الكازو كانت اكبر حجما   و وزنا   مما زاد من قدرتها على تحمل جرعات عالٌة من المبٌد 
 ساعة لم تكن كافٌة ألعذ الجرعات الكافٌة من المبٌد المعرضة لها .  24تعرضها لفترة  إن إلى إضافة
بلغ  إذتفوقا    األكثركان  Lufenuronلتأثٌر التداعل بٌن المبٌد و العائل فٌالحظ بان الـ بالنسبة  أما 

 % لكل من 17.5ـ مقارنة   ب % فً الٌرقات المرباة على الجوز 60المتوسط العام لنسبة القتل 

Buprofezin  وCyromazin .الـ  إن( 1جدول ) كما ٌبٌن فً الٌرقات المرباة على الكازوLufenuron 
 و Buprofezin% والذي اعتلا معنوٌا   عن الـ  50بلغ المتوسط العام لنسبة القتل  إذتأثٌرا    األكثركان 

Cyromazinأما% لكل منهما على التوالً .  35.417و  28.542بلغ المتوسط العام لنسبة القتل  إذ 

النتائج وجود تباٌن معنوي فً  أظهرتقد بالنسبة لتأثٌر نوع العائل الغذائً فً المتوسط العام لنسبة القتل ف
% فً الٌرقات المرباة  47.668القتل هذه متوسط عام لنسبة  أعلىنسبة القتل تبعا   لنوع العائل الغذائً وان 

 . وهذا سببه ُ قد ٌعود% فً الٌرقات المرباة على الكازو 25.556 وهًنسبة قتل  بأقلمقارنة   على الفستق 

ربوهٌدرات و البروتٌنات و الدهون حٌث لوحظ من عالل اغذائٌة فً محتوٌاتها من الكال العوائلتباٌن  إلى
 أكثر إنهاوزنا   وهذا ٌعنً  وأكثرٌرقات الحشرة المرباة على الكازو كانت اكبر حجما    إنالدراسة مثال   

د سٌكون اقل مما تحمال   للمبٌدات ألنه عند توزٌع الجرعة على الوزن فان ما ٌصٌب وحدة الوزن من المبٌ
ازدٌاد نسبة القتل فً بالنسبة لتأثٌر فترات التعرٌض فٌالحظ  أما. وزنا   األقلهو علٌه الحال فً الٌرقات 

%  65بلغ المتوسط العام لنسبة القتل  إذبزٌادة فترة التعرٌض والتً اعتلفت معنوٌا   فٌما بٌنها  الٌرقات
 إن إلىساعة . وقد ٌرجع هذا التباٌن  24التعرٌض لمدة  % عند فترة 31 بـمقارنة   للتعرٌض المستمر 

من المبٌد مقارنة  بالٌرقات التً تعرضت للمبٌد كمٌة  اكبرالتقاط  إلىسٌشدي ٌرقات التعرٌض المستمر لل
( بان نسبة نجاح الٌرقات فً الوصول إلى طور العذراء قد اعتلفت 2ٌتبٌن من الجدول )و لفترة محدودة .

نتائج التحلٌل  وأكدتبط النمو المستعمل فً الدراسة ونوع العائل الغذائً وفترة التعرٌض باعتالا نوع مث
 أعلىوان  . إلى طور العذراء للوصولقات معنوٌة فً متوسط نسبة نجاح الٌرقات رووجود ف ا حصائً

ـ ب المعاملة % فً الٌرقات 93.33متوسط لنسبة نجاح الٌرقات فً الوصول إلى طور العذراء بلغ 
Cyromazin  و Buprofezin  ساعة والتً ال تعتلا معنوٌا  24 ولفترة التعرٌضوالمرباة على الكازو

لٌرقات لاقل متوسط نجاح  أمامنهما على التوالً .    % لكل 80عن معاملة التجربة الضابطة والتً بلغت 
قات المرباة على للٌر Cyromazin وLufenuron  فً الوصول إلى طور العذراء بلغ صفر % لكل من 

% لكل منهما على التوالً . مما  100و 90 الفستق بشكل مستمر مقارنة بمعاملة التجربة الضابطة إذ بلغت
زٌادة تركٌز  إن( وجد 2005ٌشٌر إلى كفاءتها فً مكافحة هذه الحشرة . ففً دراسة للمالح والمعالفً )

 Callosobruchusساء اللوبٌا الجنوبٌة نسبة تحول ٌرقات عنف إلى عفض أدى Cyromazinمثبط النمو 

maculatus  فٌما بلغت فً معاملة التجربة الضابطة19.83إلى عذارى إذ بلغ متوسط نسبة التحول % 
 متوسط  أعلى إنن مثبطات نمو الحشرات وفترة التعرٌض فقد وجد ٌالتداعل ب لتأثٌربالنسبة  أما،%  83.33

ساعة  24% عند فترة تعرٌض 73.33إذ بلغ  Buprofezinة بالـ لنسبة التحول كانت فً الٌرقات المعامل
ثبط معلى التوالً . وقد تفوق   Cyromazin و  Lufenuron% للٌرقات المعاملة بالـ 63.33و  35تاله 
ستمر لم% عند فترة التعرٌض ا11.667 فً عفض المتوسط العام لنسبة التحول إلى  Lufenuronالنمو 
اللذان لم ٌعتلفا معنوٌا عند نفس الفترة على  Buprofezin وCyromozin من % لكل  45و 40.338ٌلٌه 

% لكل منهما على 82.5و  82.5و  80. فٌما بلغت نسبة التحول فً معاملة التجربة الضابطة  التوالً
 Ephestia عند معاملة ٌرقات كل من حشرتً  وا( وجد2005التوالً . ففً دراسة للمالح والسبع )

calidillaو Ephestia coutella  من مثبطات النمو  بالتركٌز تحت القاتل Lufenuron و 

Diflubenzuron و Cyromazin  حٌث عملت مثبطات النمو على زٌادة فترة الطور الٌرقً وعفض نسبة

لكامالت وعفض متوسط عدد البٌض ٌر وزٌادة فترة طور العذراء وعفض نسبة عروج اتعذالتحول وال
متوسط  أعلى( التداعل بٌن العائل الغذائً وفترة التعرٌض إذ بلغ 2من نتائج الجدول )كما ٌظهر  . أنثى/

% للٌرقات المرباة على اللوز والذي لم ٌعتلا معنوٌا عن الكازو إذ بلغ نسبة التحول  71.11لنسبة التحول 
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Tab.(2):Effect of sub-lethal concentration to some insect growth inhibitors and kind host food and exposure time in means rate of  

            larvae success of accessing  pupal stage 

  %  5*المتوسطات ذات األحرا غٌر المتشابهة فً القطاع الواحد تشٌر إلى وجود فروقات معنوٌة عند مستوى احتمال

 العذراءطور  ئً وفترة التعرٌض فً متوسط نسبة نجاح الٌرقات فً الوصول إلىتأثٌر التركٌز تحت القاتل لبعض مثبطات نمو الحشرات ونوع العائل الغذا :((2الجدول 

 
 وع المبٌدن

Pesticides kind 

 
 نوع العائل

Host kind 

  متوسط نسبة نجاح الٌرقات فً الوصول إلى  طور العذراء
التجربة 
 الضابطة 
Control 

 Effect of general mean الــمــتــوســــط الــعــــام لتأثٌر  
 

 ئلالتداعل بٌن المبٌد والعا Exposure time/day فترات التعرٌض باألٌام
Interaction between 

pest. & host 

 نوع  المبٌد
Pest. kind 

 نوع العائل
Host kind 1 2 مستمر 

Conti. 

 

Lufenuron 

 

  Walnut 33.33  f-k  26.67  g-k  20    h-k  70  a-f   37.5      de 38.750 b   الجوز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Almond    73.33  a-e  46.67  d-i  6.67   jk  80 a-d   51.667  b-d اللوز

     Pistachio 20       h-k 6.67     jk  0        k   90 a-c   29.167   e الفستق

 Kazo 13.33   i-k   33.33  f-k  20    h-k  80 a-d   36.667    de الكازو    

 

Cyromazin 

 Walnut 80      a-d    46.67  d-i   66.67  a-f  80 a-d  68.333    ab 56.250 aالجوز   

 Almond  60      b-g    46.67    d   13.33  i-k   70  a-f   47.5        cd اللوز  

      Pistachio     33.33    f-k 6.67     jk  0         k     100    a      35          deالفستق

    Kazo 93.33  aba 53.33  c-h  70      a-f  80  a-d    74.167     a     الكازو

 

Buprofezin 

 Walnut 66.67  a-f  53.33  c-h  60     b-g  80  a-d  65          ab 62.708 aالجوز   

 Almond  80      a-d  53.33  c-h  40      e-j  90  a-c   63.33     a-c   اللوز

 Pistachio 53.33  c-h  13.33   i-k   33.33  f-k   90  a-c   47.5        cdالفستق

 Kazo     93.33   ab  80      a-d  46.67   d-i  80  a-d  75            a الكازو

ر
ط العام لتأثٌ

ســــــ
المتو

 E
ffect o

f g
en

eral m
ean

 
 

  

 التداعل بٌن
 المبٌد والفترة
Int.pest.& 

exp.time 

lufenuron 35        de  28.33    e 11.667   f   80     a   

cyromazin 63.33    bc  38.33  de  40.83   de  82.5    a    

Buprofezin 73.33   ab  50       cd  45       de   82.5 a   

 التداعل بٌن
 العائل والفترة

Int. host& exp. 

time 

 Walnut 55.55  cd  42.22    e  53.33  c-e  76.66 ab   56.944 a  الجوز

 Almond     71.11  bc   48.88  de  20       fg  76.66 ab  54.167 a اللوز

 Pistachio 35.55  ef  8.88     g         11.11     g   93.33 a  37.222 b الفستق

 Kazo        66.66  bc  55.55  c-e  45.55   e  80    ab    61.944 a الكازو

   Exp. Time 57.222  b  32.889  c  38.50   c  81.667 a فترات التعرٌض 
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% للٌرقات المرباة على  35.55 ول ساعة. بٌنما اقل متوسط لنسبة التح 24% عند فترة تعرٌض  66.66
 و 45.55متوسط لنسبة التحول بلغ  أعلىعند فترة التعرٌض المستمر فقد كان  أماالفستق عند نفس الفترة . 

 80 التجربة الضابطة فً معاملة جوز على التوالً . بٌنما بلغتال% للٌرقات المرباة على الكازو و 53.33
% للٌرقات المرباة على  11.11. فٌما بلغ اقل متوسط لنسبة التحول  % لكل منهما على التوالً 76.66 و

  % . 93.33الفستق بٌنما بلغ متوسط نسبة التحول فً معاملة التجربة الضابطة 
متوسط لنسبة تحول  أعلى( بان 2بالنسبة للتداعل بٌن مثبطات النمو والعائل فٌالحظ من الجدول ) أما

  Cyromazinوالمعاملة بالـ للٌرقات المرباة على الكازو %75و 74.167الٌرقات إلى عذارى بلغ 
% فً الٌرقات  29.167ولكل منهما على التوالً . بٌنما بلغ اقل متوسط لنسبة التحول   Buprofezinو

ٌلٌه فً الٌرقات المرباة على الفستق والمعاملة  Lufenuron المرباة على الفستق والمعاملة بـ
 Cyromazin( وجد عند استعدامه مثبط النمو 2002ففً دراسة للمعالفً ) أٌضا .  Cyromazinبالـ

% لحشرة عثة  9 متوسط نسبة نجاح الٌرقات فً الوصول إلى طور العذراء بلغ  إن%  0.5وبتركٌز 
% . وٌوضح  85بٌنما بلغت فً معاملة التجربة الضابطة  . Phthoremea operculellaدرنات البطاطا 

نوع مثبط النمو فً نسبة تحول الٌرقات إلى عذارى حٌث تفوق مثبط  لتأثٌرسط العام ( المتو2الجدول )
 % والذي اعتلا معنوٌا عن الـ 83.750إذ بلغ المتوسط العام لنسبة التحول  Lufenuronالنمو 

Cyromazin و Buprofezin  وقد ٌرجع  . % على التوال62.708ً و  56.250إذ بلغ متوسط كل منهما
بالنسبة  أما. ( 2006،  )العادل  األجنحةعلى حشرات حرشفٌة  Lufenuronعصص مثبط النمو ذلك إلى ت

% 37.222إذ بلغ متوسط عام نسبة التحول  تأثٌرا األكثرلنوع العائل الغذائً فٌالحظ بأن الفستق كان 

توسط عام لنسبة م أعلىإذ بلغ  فٌما بٌنها التً لم تعتلا معنوٌا األعرىوالذي اعتلا معنوٌا عن العوائل 
على الكازو . فقد ٌرجع هذا االعتالا إلى التفضٌل الغذائً للعثة إذ للٌرقات المرباة  % 61.944التحول 

ٌالحظ بان الٌرقات المرباة على الفستق اقل عددا واقل وزنا واصغر حجما مقارنة ذلك مع الكازو والعوائل 
وكبر الحجم وبالتالً فان جرعات قلٌلة من المبٌد وبالتالً سوا ٌنعكس ذلك على زٌادة الوزن  . األعرى

فترات التعرٌض فٌالحظ بان نسبة تحول الٌرقات  لتأثٌروبالنسبة  ٌرقات الحشرة . للتأثٌر علىستكون كافٌة 
إلى عذارى انعفضت بزٌادة فترة التعرٌض والتً اعتلفت معنوٌا فٌما بٌنها إذ بلغ المتوسط العام لنسبة 

ساعة . فقد  24% عند فترة تعرٌض  57.222 % مقارنة بنسبة التحول 38.5مستمر التحول للتعرٌض ال

الٌرقات المعرضة للمبٌد باستمرار ستكون فرصة اللتقاط كمٌة اكبر من المبٌد  إنٌرجع هذا التباٌن إلى 
تصنٌع ل هثبطمتكون هذه المركبات  أعر حٌثبالتالً سوا ٌشثر ذلك على عملٌة التحول من طور إلى 

 عملٌة التحول. إرباككاٌتٌن عالل عملٌة االنسالخ مما ٌشدي إلى ال
( بان نسبة نجاح الكامالت فً العروج من طور العذراء اعتلفت باعتالا مثبط 3الجدول ) وٌوضح         

 ا حصائًنتائج التحلٌل  أظهرتالنمو المستعمل فً الدراسة ونوع العائل الغذائً وفترات التعرٌض، حٌث 
نتائج  أظهرتوقات معنوٌة فً متوسط نسبة نجاح البالغات فً العروج من طور العذراء . إذ وجود فر
منع ظهور البالغات بالكامل من العروج من العذارى على جمٌع  Lufenuronمثبط النمو  إنالدراسة 

لتجربة العوائل الغذائٌة وذلك فً حالة التعرٌض المستمر فٌما بلغت نسبة نجاح البالغات فً معاملة ا
 24عند فترة تعرٌض  أما% على كل من الجوز واللوز والكازو .  100% على الفستق و90  الضابطة

 الـ % على الجوز واللوز على التوالً . كما منع 100ساعة بلغ متوسط نسبة عروج الكامالت من العذارى 
Cyromazin المستمر مقارنة   لتعرٌض والفستق عند ا لوزأٌضا عروج الكامالت من العذارى تماما على ال

أما عند  % لكل منهما على التوالً .  85و  100بمعاملة التجربة الضابطة إذ بلغ متوسط نسبة التحول 
 % على اللوز.  52.78اقل متوسط لنسبة التحول بلغ  Cyromazinساعة أعطى الـ  24فترة التعرٌض 

% على اللوز عند 25اقل متوسط لنسبة عروج الكامالت بلغ  أعطىفقد  Buprofezinمثبط النمو  أما

التعرٌض المستمر مقارنة بمعاملة التجربة الضابطة إذ بلغ متوسط نسبة عروج الكامالت من البالغات 
 و   91.67متوسط لنسبة عروج الكامالت  أعلىساعة فقد بلغ  24عند فترة التعرٌض  أما% . 100

( على عثة درنات 2002و على التوالً . ففً دراسة للمعالفً )% على كل من الجوز والكاز100
% بأن متوسط نسبة  0.5عند التركٌز  Cyromazin وجد عند استعماله للـ  Ph. operculellaالبطاطا

ور العذراء بلغ صفر% فٌما بلغت هذه النسبة فً التجربة الضابطة طنجاح الكامالت فً العروج من 
إذ  Lufenuronالتداعل بٌن مثبطات النمو وفترات التعرٌض تفوق مثبط النمو كما تشٌر نتائج  .% 92.27

عند التعرٌض المستمر مقارنة بمعاملة من طور العذراء  عروج الكامالت صفر% نسبة بلغ متوسط
و  Cyromazin %  والذي اعتلا معنوٌا عن الـ95 التجربة الضابطة إذ بلغت نسبة العروج 
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Tab.(3):Effect of sub-lethal concentration to some insect growth inhibitors and kind host food and exposure time in means rate of 

   from pupal stage.                                  adults success of passing 

 

 % .  5فروقات معنوٌة عند مستوى احتمال *المتوسطات ذات األحرا غٌر المتشابهة فً القطاع الواحد تشٌر إلى وجود       

 
 نوع المبٌد        

Pest. kind 

 
 نوع العائل

Host kind 

  متوسط نسبة نجاح الكامالت فً العروج من طور العذراء
التجربة 
 الضابطة
Control 

 Effect of general mean الــمــتــوســــط الــعــــام لتأثٌر  

 التداعل بٌن المبٌد والعائل Exposure time/day فترات التعرٌض باألٌام  
Interaction between 

pest. & host 

 نوع  المبٌد
Pest. kind 

 نوع العائل
Host kind 1 2 مستمر 

Conti. 

 

Lufenuron 

 

   Walnut 100       a   66.67 a-d  0         e   100     a   66.67 b-e  55.347 b    الجوز

  Almond 100       a  72.22 a-d  0         e   100     a   68.08  b-e    اللوز

     Pistachio 33.33 c-e  33.33 c-e  0         e  80    a-c   36.67   f الفستق

  Kazo 50      a-e  50      a-e  0         e   100      a  50         ef الكازو

 

Cyromazin 

   Walnut 100       a  100       a  63.33 a-d  90     ab  88.33   ab  73.958 a الجوز   

  Almond 52.78    a-d     100       a  0         e   100      a  63.19  c-e اللوز    

  Pistachio 100      a    33.33 c-e  0          e  85     a-c   54.58  d-f الفستق 

  Kazo 85     a-c    100       a   91.67 ab  82.22 a-c  89.72   ab الكازو     

 

Buprofezin 

  Walnut 91.67  ab  83.33 a-c  72.22 a-d  100      a      86.81    a-c 76.652 a الجوز    

  Almond 83.33  a-c  100       a   25      de   100     a    77.08  a-d اللوز    

 Pistachio 44.44   bc  33.33  c-b  33.33 c-e  85    a-c    49.03    ef الفستق 

     Kazo 100        a  100       a    83     a-c   90     ab   93.33     a الكازو   

ر
ط العام لتأثٌ

ســــــ
المتو

 E
ffect o

f g
en

eral m
ean

 

  

 التداعل بٌن
 المبٌد والفترة
Int.pest.& 

exp.time 

lufenuron 70.83  a-c  55.56  cd  0         e    95       a    
cyromazin 84.44  ab  83.33 ab   38.75    d  89.31 ab  

Buprofezin 70.83  a-c  76.39 a-c  65.28  bc  93.75   a   

 التداعل بٌن
 العائل والفترة
Int. host& 

exp. time 

   Walnut 94.44   a  79.63 a-d  51.67  de  96.67   a  80.602 a الجوز   

   Almond 90.74   ab   78.70 a-j  8.33      f   100      a      69.444 a اللوز   

  Pistachio 55.56 c-e  33.33 ef  14.81      f    83.33a-c  46.759 b  الفستق

  Kazo 83.33 a-c  72.87 a-d  63.79  b-d  90.74 ab  77.68   a الكازو     

   Exp. Time 75.370  b   71.759 b   34.676   c  92.685 a فترات التعرٌض 

تأثٌر التركٌز تحت القاتل لبعض مثبطات نمو الحشرات ونوع العائل الغذائً وفترة التعرٌض فً متوسط نسبة نجاح الكامالت فً العروج  :(3الجدول )

 من طور العذراء
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Buprofezin لكل منهما على 65.28 و  38.75عروج الكامالت من العذراء  نسبة إذ بلغ متوسط %
% لكل منهما على  93.75و  89.31التوالً لنفس فترة التعرٌض . فٌما بلغت معاملة التجربة الضابطة 

 متوسط لنسبة عروج الكامالت من طور العذراء أعلىساعة فبلغ  24عند فترة تعرٌض  أماالتوالً . 
 و Buprofezin% لكل من  70.83فٌما بلغ متوسط نسبة عروج الكامالت   Cyromazin% للـ 84.44

Lufenuron على التوالً عند نفس الفترة . وفً دراسة لـ   Jenson ( وجدوا عند 2009) وآعرون
 2 و 1 و 0.5 % ولفترات 0.03وبتركٌز  Methoprenو دٌة لمنظم النمنتعرٌض ٌرقات عثة الطحٌن اله

 فً عروج الكامالت من العذارى . وتأعٌرساعة حدوث انعفاض 
 األكثةراللةوز والفسةتق كةان  إن( 3)بالنسبة للتداعل بٌن العائل الغذائً وفترة التعةرٌض فٌوضةح الجةدول  أما

% لكةل منهمةا علةى 14.81و  8.33راء إذ بلةغ متوسةط نسةبة عةروج الكةامالت مةن طةور العةذ وتةأثٌراتفوقا 
% لكةل  83.33و  100التوالً عند التعرٌض المستمر فٌما بلغت معاملةة التجربةة الضةابطة لنسةبة العةروج 

معنوٌةا إذ بلةغ متوسةط  اعتلةاسةاعة فةٌالحظ بةأن الفسةتق قةد  24عند فترة تعةرٌض  أمامنهما على التوالً . 
% على الكازو واللوز والجوز لكل  94.44و  90.74 و  83.33% مقارنة بـ55.56نسبة عروج الكامالت 

( بةان مثبطةات 3). وبالنسةبة للتةداعل بةٌن مثبطةات النمةو والعائةل الغةذائً فٌبةٌن الجةدول  منهما على التةوالً

معنوٌا فٌما بٌنها باعتالا نوع العائل الغذائً فةٌالحظ بةأن مثبطةات النمةو  تأثٌرهاالنمو الثالثة قد اعتلفت فً 
وفاعلٌة فً الحشرات المرباة علةى الفسةتق إذ بلةغ اقةل متوسةط عةروج الكةامالت مةن طةور  تأثٌرا أكثرت كان

علةى   Buprofezinو  Cyromazinو  Lufenuron % لكةل مةن  49.03و 54.58 و  36.67العةذراء 
ن طةةور مثةةبط النمةةو فةةً المتوسةةط العةةام لنسةةبة عةةروج الكةةامالت مةة تةةأثٌر( 3) التةةوالً . كمةةا وٌبةةٌن الجةةدول

إذ بلةغ المتوسةط العةام لنسةبة نجةاح الكةامالت فةً  تةأثٌرا األكثركان  Lufenuron الـ بأنالعذراء حٌث ٌتبٌن 
بلةغ  إذCyromazin وBuprofezin  % والذي اعتلةا معنوٌةا عةن الةـ 55.347العروج من طور العذراء 

لكةل منهمةا علةى التةوالً .  % 73.958و  76.562المتوسط العام لنسبة عروج الكامالت من طور العةذراء 
نوع العائل الغةذائً فةً المتوسةط العةام لنسةبة عةروج الكةامالت مةن طةور  تأثٌر( 3)كذلك ٌالحظ من الجدول

 األكثةرالفسةتق كةان  إنتبعةا لنةوع العائةل الغةذائً حٌةث  التحولهناك تباٌن فً نسبة  إنحٌث ٌالحظ  العذراء
 و  69.444% فٌمةةا بلةةغ  46.759 للكةةامالت مةةن العةةذراء إذ بلةةغ المتوسةةط العةةام لنسةةبة العةةروج  تةةأثٌرا

وبالنسةبة لتةأثٌر فتةرات التعةرٌض فةٌالحظ  . على اللوز والكازو والجوز على التةوالً % 80.62و 77.685

بةةان نسةةبة نجةةاح الكةةامالت فةةً العةةروج مةةن طةةور العةةذراء انعفضةةت بزٌةةادة فتةةرة التعةةرٌض والتةةً اعتلفةةت 
% عنةد التعةرٌض  34.676متوسط العام لنسبة عروج الكامالت من طور العةذراء معنوٌا فٌما بٌنها إذ بلغ ال

عنةد فتةرة تعةرٌض  أمةا%.  92.685 متوسط نسةبة التحةول بلغ المستمر مقارنة بمعاملة التجربة الضابطة إذ
ٌتبٌن مةن الجةدول و % . 75.370 ساعة فقد بلغ المتوسط العام لنسبة عروج الكامالت من طور العذراء 24
مباشرا فً متوسط نسبة نجةاح الٌرقةات  تأثٌرا أظهرتمثبطات نمو الحشرات المستعملة فً الدراسة  إن( 4)

إلةى وجةود فروقةات معنوٌةة عنةد مسةتوى  ا حصةائًفً الوصةول إلةى الطةور الكامةل وتشةٌر نتةائج التحلٌةل 
ونةوع العائةل الغةذائً % فً قٌم متوسطات نسب تحول الٌرقات إلى كامالت تبعا لنوع مثبط النمو 5 احتمال 

فةً منةع تحةول الٌرقةات إلةى كةامالت  Lufenuron( تفوق المثبط 4وفترة التعرٌض إذ ٌالحظ من الجدول )

تمامةةا وعلةةى جمٌةةع العوائةةل الغذائٌةةة فةةً الدراسةةة عنةةد التعةةرٌض المسةةتمر فٌمةةا بلغةةت فةةً معاملةةة التجربةةة 
عنةد  أمةاوالكازو لكل منهمةا علةى التةوالً . % على الجوز واللوز والفستق  80 ، 90،  80،  70 الضابطة 

% للٌرقةةات 73.33بلةةغ  لنسةةبة التحةةول  متوسةةطأعلةةى  Lufenuron أعطةةىسةةاعة فقةةد  24فتةةرة تعةةرٌض 

إذ بلةةغ المتوسةةط  الفسةتق والكةةازو والجةوز علةةى تحةولالالمربةاة علةةى اللةوز والةةذي اعتلةا معنوٌةةا عةن نسةةبة 
اقةل  أعطةىفقةد   Cyromazinالةـ أمةاعنةد نفةس الفتةرة .  علةى التةوالًلكل منهما %  20،33.33  ، 13.73

لنسبة نجاح الٌرقات فً الوصول إلى طور الكامالت بلغ صفر% على اللوز والفستق عند التعةرٌض  متوسط
عنةد فتةرة تعةرٌض  أمةا.  % لكل منهما علةى التةوالً 90و  70 المستمر فٌما بلغت معاملة التجربة الضابطة

كةل مةن اللةوز ل 33.33وسط لنسبة نجاح الٌرقات فةً الوصةول إلةى طةور الكةامالت فقد بلغ اقل مت ساعة 24
% علةى التةوالً  فٌمةا بلةغ أعلةى  90و70مقارنة   بمعاملةة التجربةة الضةابطة إذ بلغةت  والفستق على التوالً

 رة.مرباة على الكازو عند نفس الفت% للٌرقات ال80متوسط لنسبة نجاح الٌرقات فً الوصول إلى الكامالت 
اقل متوسط لنسبة نجاح الٌرقةات فةً الوصةول إلةى طةور الكةامالت  أعطىفقد  Buprofezinمثبط النمو  أما
مقارنةةة   بمعاملةةة التجربةةة  % فةةً الٌرقةةات المربةةاة علةةى اللةةوز والفسةةتق عنةةد التعةةرٌض المسةةتمر13.33بلةةغ 

متوسةةط  أعلةةىمةةا كةةان فٌ % لكةةل منهمةةا علةةى التةةوالً  90و  80الضةةابطة إذ بلةةغ متوسةةط نسةةبة التحةةول 
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 .  % 5*المتوسطات ذات األحرا غٌر المتشابهة فً القطاع الواحد تشٌر إلى وجود فروقات معنوٌة عند مستوى احتمال 

 

 ور الكامالتتأثٌر التركٌز تحت القاتل لبعض مثبطات نمو الحشرات ونعو العائل الغذائً وفترة التعرٌض فً متوسط نسبة نجاح الٌرقات فً الوصول إلى ط :(4الجدول )
Tab.(4):Effect of sub-lethal concentration to some insect growth inhibitors and kind host food and exposure time in means rate of larvae success 

of accessing  adults stage.       
              

 
 نوع المبٌد

Pest. kind 

 
 نوع العائل

Host kind 

  متوسط نسبة نجاح الٌرقات فً الوصول إلى طور الكامالت
 التجربة الضابطة 

Control 

   Effect of general mean ام لتأثٌر الــمــتــوســــط الــعــــ

 التداعل بٌن المبٌد والعائل Exposure time/day فترات التعرٌض باألٌام   
Interaction between 

pest. & host 

 نوع  المبٌد
Pest. kind 

 نوع العائل
Host kind 1 2  مستمر 

Conti. 

 

Lufenuron 

 

    Walnut 33.33  d-h  26.67 e-h  0         e   70      a-d   32.5    cd   34.167  b    الجوز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Almond 73.33  a-c  40      c-g   0         e   80      ab   48.333 bc اللوز   

    Pistachio 13.33  f-h  6.67    gh  0         e   90        a  27.5       d  الفستق

   Kazo 20      e-h   13.33  f-h  0         e  80      ab   28.333   d لكازو   ا

 

Cyromazin 

   Walnut 66.67  a-d  46.67   b-f  53.33 a-e  80       ab   61.667 ab  49.167  a الجوز   

   Almond 33.33  d-h  46.67   b-f  0         e    70      a-d   37.5    cd اللوز   

   Pistachio 33.33  d-h  6.67     gh  0         e    90        a  32.5    cd الفستق 

   Kazo 80        ab   64.67   b-f  53.33  a-e  80       ab   65         a الكازو   

 

Buprofezin 

  Walnut 53.33  a-e  40       c-g  53.33  a-e  80       ab   56.667 ab  53.750  a    الجوز

   Almond 66.67  a-d  53.33   a-e  13.33  f-h  80       ab   53.33   ab اللوز

  Pistachio 26.67  e-h     f-h13.33   13.33 f-h  90         a  35.833 cd الفستق

   Kazo 86.67     a   80        ab   40      c-g   70      a-d   69.167   a الكازو   

ر
ط العام لتأثٌ

ســــــ
المتو

 E
ffect o

f g
en

eral m
ean

 

  

التداعل بٌن 
 المبٌد والفترة
Int.pest.& 

exp.time 

lufenuron 35       cd   21.667   d   0         e    80         a     

cyromazin 53.333  b   36.667  cd  26.667  d   80         a    

Buprofezin 58.333  b      46.66       bc 30        d       80         a   

التداعل بٌن 
 العائل والفترة
Int. host& 

exp. time 

 Walnut 51.111  cd  37.778  d-f  35.556  d-f  76.667  ab  50.278  a    الجوز

 Almond 57.777  bc  46.66    c-e  4.444      h    76.667  ab  46.389  a    اللوز

 Pistachio 24.444  fg  8.889    gh  4.444      h    90          a  31.944  b الفستق 

 Kazo 62.22   bc  46.66    c-e  31.111  ef  76.667  ab  54.167  a الكازو

   Exp. Time 48.889  b   35           c    18.889    d   80         a فترات التعرٌض 



 مجـــلة زراعــــة الرافــدٌـــن
 2013( 3( العدد )41المجلد )

    ISSN: 2224-9796 (Online) 
 ISSN: 1815-316 X (Print)  

Mesopotamia J. of Agric. 
Vol. (41) No. (3) 2013 

 

271 

 

سةاعة .  24% علةى الكةازو عنةد تعةرٌض  86.67لنسبة نجاح الٌرقات فةً الوصةول إلةى الكةامالت بلةغ 
 ضد ٌرقات عثة  Lufenuron( عند استعمالهم مثبط النمو 2002) وآعرون Edomwande ـ ففً دراسة ل

نسةبة وعفض تةأعٌرلتر ما أدى ذلةك إلةى  100غم مادة فعالة / 12درنات البطاطا تحت ظروا المعتبر وبتركٌز 
التشةةوهات فةةً شةةكلها  إلةةى تعرٌضةةها لكثٌةةر مةةن إضةةافة% 2ظهةةور الكةةامالت إذ بلغةةت نسةةبة ظهةةور الكةةامالت 

وٌوضةةح الجةةدول نفسةةه التةةداعل بةةٌن مثبطةةات النمةةو وفتةةرات التعةةرٌض إذ ٌالحةةظ بةةأن نسةةبة نجةةاح  ارجً .العةة
  Lufenuronالٌرقات فً الوصول إلى طور الكامالت قد انعفضت بزٌادة فتةرة التعةرٌض حٌةث ٌالحةظ بةأن الةـ

ل متوسةط لنسةبة نجةاح اقة أعطةىإذ  Buprofezin وCyromazin  الةـ اعتلةا معنوٌةا عةن كان األكثر تفوقةا   إذ
الٌرقات فً الوصول إلى طور الكامالت بلغ صفر% عند التعرٌض المسةتمر مقارنةة بمعاملةة التجربةة الضةابطة 

% لكل منهمةا علةى التةوالً عنةد  30و 26.667  أعطٌافقد  Buprofezin و Cyromazin الـ أما%  80بلغت 
 24عنةد فتةرة تعةرٌض  أمةاكةل منهمةا علةى التةوالً . % ل80نفس الفترة . فٌمةا بلغةت معاملةة التجربةة الضةابطة 

لكةل مةن  %  58.333و 53.333 متوسط لنسةبة نجةاح الٌرقةات فةً الوصةول إلةى الكةامالت أعلىساعة فقد بلغ 
Cyromazin   وBuprofezin اعتلفةا معنوٌةا عةن الةـ لةذانعلى التةوالً . وال Lufenuron  عنةد 35إذ بلةغ %

داعل بٌن العائل الغذائً وفترة التعرٌض فٌالحظ بأن اللوز والفستق لةم ٌعتلفةا معنوٌةا بالنسبة للت أما ،نفس الفترة 
% لكةل منهمةا عنةد  4.444اقل متوسط لنسبة نجاح الٌرقات فً الوصول إلى طور الكامالت إذ بلةغ  أعطٌا ثحٌ

% لكةل منهمةا  90و  76.667نسةبة التحةول  متوسةط مقارنة بمعاملة التجربة الضابطة إذ بلغ التعرٌض المستمر
% لكةةل منهمةةا علةةى 31.111و  35.556الجةةوز والكةةازو  بلةةغ متوسةةط نسةةبة التحةةول علةةىعلةةى التةةوالً . فٌمةةا 

 أمةا.  علةى التةوالً % لكةل منهمةا76.667 متوسط نسبة التحةول التجربة الضابطة إذ بلغ بمعاملة التوالً مقارنة
نسبة نجاح الٌرقات فً الوصول إلى طةور الكةامالت  على تأثٌرا األكثرساعة كان الفستق  24عند فترة تعرٌض 

وبالنسبة للتداعل  عند نفس الفترة . على الكازو %62.222بلغ  فً حٌن% 24.444 نسبة التحول متوسط بلغإذ 
اقةةل علةةى الفسةةتق والكةةازو إذ بلةةغ  تةةأثٌرا األكثةةركةةان  Lufenuron بةةٌن مثبطةةات النمةةو والعائةةل فةةٌالحظ بةةأن الةةـ

 أما% لكل منهما على التوالً . 28.5و  27.5نجاح الٌرقات فً الوصول إلى طور الكامالت  متوسط عام لنسبة
على الفستق أٌضا إذ بلغ متوسط نسبة نجةاح الٌرقةات فةً  تأثٌرا أكثر افقد كان Buprofezin وCyromazin الـ 

نسةبة تحةول كانةت  لةىأع% لكل منهما على التوالً . وكما ٌالحظ بةان 35.833و 32.5 الوصول إلى الكامالت 
علةى التةوالً Buprofezin و Cyromazin  % لكةل مةن الةـ 69.167و  65على الكازو إذ بلةغ المتوسةط العةام

( 4كمةا وٌبةٌن الجةدول ) .% علةى اللةوز48.33متوسط لنسةبة التحةول بلةغ  أعطى أعلىفقد  Lufenuron الـ أما
 إنفةةً الوصةةول إلةةى طةةور الكةةامالت حٌةةث ٌتبةةٌن مثةةبط النمةةو فةةً المتوسةةط العةةام لنسةةبة نجةةاح الٌرقةةات  تةةأثٌر
 إذ بلغ المتوسط العام لنسبة نجاح الٌرقات فً الوصول إلةى طةور الكةامالت  تأثٌرا األكثركان   Lufenuronالـ

إذ بلةغ المتوسةط العةام لنسةبة نجةاح Buprofezin و   Cyromazin % والةذي اعتلةا معنوٌةا عةن الةـ34.167
% لكل منهمةا علةى التةوالً . كةذلك ٌالحةظ مةن  53.750و   49.167ت الكامالالٌرقات فً الوصول إلى طور 

نوع العائل الغذائً فً المتوسط العام لنسةبة نجةاح الٌرقةات فةً الوصةول إلةى طةور الكةامالت  تأثٌر( 4الجدول )

ى طةور إذ بلةغ المتوسةط العةام لنسةبة نجةاح الكةامالت فةً الوصةول إلة تةأثٌرا األكثةرالفستق كةان  إنحٌث ٌالحظ 
% والذي اعتلا معنوٌا عن اللوز والجوز والكازو إذ بلغ المتوسط العام لنسبة نجاح الٌرقةات 31.944الكامالت 

 لتةأثٌربالنسبة  أما% لكل منهما على التوالً . 54.167و  50.278و  46.389فً الوصول إلى طور الكامالت 
لةى طةور الكةامالت قةد انعفضةت بزٌةادة فتةرة فترات التعةرٌض فةٌالحظ بةان نسةبة نجةاح الٌرقةات فةً الوصةول إ

التعةةرٌض والتةةً اعتلفةةت معنوٌةةا فٌمةةا بٌنهةةا إذ بلةةغ المتوسةةط العةةام لنسةةبة نجةةاح الٌرقةةات فةةً الوصةةول إلةةى طةةور 
 . ساعة  24عند فترة تعرٌض  %48.889 % للتعرٌض المستمر مقارنة 18.889الكامالت 
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ABSTRACT 

 The results of studying The effect of host kind ( pistachio, Nuts, Walnut and  

Kazo) and exposure time to sub-lethal concentration of ( Buprofezin, Cyromazin 

and Lufenuron) or Toxicity to the larvae of P. interpunctella showed the high 
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mean mortality reached 100% in larvae reared on Cyromazin treated pistachio 

under continuous exposure . while the sub-lethal concentration of Lufenuron and 

Cyromazin forbid the larvae reared on pistachio to transfer to pupa under 

continuous exposure condition , also the sub-lethal concentration of Lufenuron 

inhibit the eclosion  of anults from the pupa on all hosts. The results revealed the 

superior effect of Lufenuron in controlling  the larvae of P. interpunctella in 

comparison with the rest of insect growth regulators.  

Key words :Insect  growth inhibitors ,podia  interpunctella ,  Toxicity.    
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