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 الصةخال  

اظهشث وخائج انذساست انحانيت ان نىىع انعائم انغزائي وانعمش انيشقي حأثيش مخبايه في دسجت        

نمثبطاث ومى  Plodia interpunctella (Hub.)اسخجابت يشقاث عثت انطحيه انهىذيت 

وان يشقاث انعمشيه األول و انثاوي اكثش حساسيت  Buprofezinو   Cyromazinو  Lufenuronانحششاث

مه يشقاث انعمش انثانث و انشابع و انخامس في دسجت اسخجابخها نمثبطاث ومى انحششاث . وان انـ 

Lufenuron إر بهغج اقم قيمت نهـ  .سميت نيشقاث انعثت  كان اكثشهاLC50 0.5 نيشقاث انعمش االول %

و  Cyromazin% نكم مه انـ  0.6و  LC50 0.7ه بهغج قيمت وانثاوي انمشباة عهى انكاصو في حي

Buprofezin  في يشقاث انعمشيه األول وانثاوي وانمشباة عهى راث انغزاء وعهى انخىاني. اما انسميت انىسبيت

في يشقاث  Cyromazinو  Lufenuron% نكم مه 000فقذ اظهشث انذساست بان اعهى قيمت نها بهغج 

% ضذ يشقاث انعمش انثانث انمشباة 77.77فيما بهغج اقم قيمت  . هى انكاصوي انمشباة عانعمشيه األول و انثاو

% في يشقاث انعمش انشابع انمشباة عهى انفسخق أيضا  66.66وبهغج  Lufenuronعهى انفسخق وانمعامهت بـ 

اكثش فاعهيت يهيه ِ انـ  Lufenuron. وبانىسبت ِ نهفاعهيت انىسبيت فقذ كان انـ  Cyromazinوانمعامهت بـ 

Cyromazin  عهى انكاصو % نيشقاث انعمشيه األول وانثاوي انمشباة  060إر بهغج أعهى قيمت نهفاعهيت انىسبيت

نألعماس انيشقيت وفسها انمشباة عهى انكاصو. فيما بهغج  Cyromazin% نهـ 706.78. في حيه بهغج  نكم مىهما

و انعمش انشابع انمشباة  Lufenuronنمشباة عهى انفسخق انمعامهت بـ % نيشقاث انعمش انثانث ا000اقم قيمت 

 ونكم مىهما عهى انخىاني .  Cyromazinعهى انفسخق ايضا ً وانمعامهت بـ 

 

 .، مثبطاث انىمى انحششيتعثت انطحيه انهىذيت،Lufenuron،Cyromazin  ،Buprofezin  -كهماث دانت :                   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 9/9/7000وقبوله 05/5/7000تارٌخ تسلم البحث  

 

 المقدمة
من حشرات المواد  Plodia interpunctella(Hub.) (Lepidoptera : Pyralidae)عثة الطحٌن الهندٌة 

( وٌعزى 0996و آخرون ،  Dowdyالمخزونة عالمٌة االنتشار حٌث سجل وجودها فً معظم دول العالم )

انتشارها العالمً إلى حٍد كبٌر إلى تعدد عوائلها الغذائٌة التً تشمل اغلب المواد الغذائٌة المجففة ذات األصل 
النباتً كالحبوب و الخبز و المعكرونة و الرز و البهارات  والفاكهة المجففة  وباألخص فاكهة النقل بأنواعها 

و  Arthur ( و)Leesch  ،0996و White ز و اللوز و البندق   و الكازو )المختلفة مثل الفستق و الجو
Phillips  ،7000 كما تهاجم أحٌانا الشوكوالته و حبات القهوة والكاكاو وأنواع عدٌدة من البسكوٌت )

إن تعدد طرائق مكافحتها  وأدارتها خٌر مؤشر على األهمٌة ( .Knox  ،7009و  Fasuloوالمعجنات )

ة الكبٌرة لهذه الحشرة، حٌث استعملت طرائق المكافحة الفٌزٌائٌة لخفض أعداد هذه الحشرة من االقتصادٌ
خالل تعرٌضها لدرجات الحرارة المرتفعة و المنخفضة  وأشعة كاما فضال ً عن تغلٌف المواد المخزونة 

( . إن 7000 وآخرون ، Sato ) و(  Mowery  ،7000و  Mullenبأنواع مختلفة من األغلفة و العبوات )

ارتفاع تكالٌف المكافحة الفٌزٌائٌة وعدم توفر إمكانٌاتها أحٌانا قلل من أهمٌتها  فً مجال مكافحة هذه الحشرة 
. كذلك فان عدم إمكانٌة االعتماد على المكافحة الحٌوٌة فً مكافحة حشرات المخازن كونها طرٌقة تضٌف 

لل من قٌمتها االقتصادٌة ، فضال ً عن ظهور المصادر مزٌداً  من الملوثات إلى المواد المخزونة مما ٌق
    Bacillus thuringiensisالعدٌدة التً أشارت إلى ظهور سالالت مقاومة من الحشرة لبكترٌا 

(Subramanyam  وHagstrum  ،0996 ) و ( Herrero  ، لذلك فقد احتلت 7000و آخرون . ) 

 
 البحث مستل من رسالة الماجستٌر للباحث الثانً 
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المكافحة الكٌمٌائٌة حٌزا ً كبٌرا ً فً السٌطرة على حشرات المواد المخزونة ، خاصة ًمع التقاوي الخاصة 
الحشرات ، وتوفٌر الوقاٌة للمواد المخزونة بالزراعة وذلك لفاعلٌتها فً السٌطرة على اآلفات المخزنٌة ومنها 

أال إن ظهور العدٌد من سالالت الحشرة المقاومة للعدٌد من مبٌدات الحشرات فضال ً عن  ة .لفترة طوٌل
( دفع العدٌد من الباحثٌن إلى محاولة إعادة النظر فً 0989و آخرون ،  Zettlerمخاطرها البٌئٌة والصحٌة )

ٌؤدي إلى خفض المشاكل  المكافحة الكٌمٌائٌة من خالل االختٌار السلٌم و االستخدام الذكً للمبٌدات مما
الناتجة عن طرائق االستخدام التقلٌدي للمبٌدات . إن ظهور مثبطات نمو الحشرات جاء كنتٌجة حتمٌة للبحث 
عن مركبات كٌمٌائٌة تستهدف مواقع أو أهداف موجودة فً الحشرات مثل الكاٌتٌن وغٌر موجودة فً اللبائن 

للمبٌدات التقلٌدٌة والمبٌدات المٌكروبٌة فً مكافحة حشرات ومنها اإلنسان ، أصبحت الٌوم البدٌل األمثل 
( حٌث إن هذه المركبات ٌمكن استعمالها لمعاملة المواد المخزونة  7007المخازن )المالح و عبد الرزاق ، 

سواء ما كان منها للزراعة أو لتغذٌة اإلنسان و الحٌوان وذلك لعدم سمٌتها  لإلنسان ، أال إن ظهور العدٌد من 
المؤشرات على ظهور سالالت حشرٌة مقاومة لهذه المجموعة من المركبات و خاصةً  مجموعة مشابهات 
هرمون الشباب ، دفع العاملٌن فً مجال مكافحة اآلفات المخزنٌة إلى األخذ بنظام إدارة اآلفات الذي ٌقوم 

ٌا ً وبٌئٌاً ) ولة اقتصادٌا ً وصحعلى فلسفة التكامل بٌن أدوات و وسائل المكافحة المتاحة لتحقٌق مكافحة مقب
إن تحقٌق التكامل فً نظام إدارة اآلفات ٌتحقق من خالل االستعمال اآلمن للمبٌدات والذي ( .7007المالح ، 

لذلك  .ال ٌتعارض مع طرائق المكافحة األخرى و ٌمكن تحقٌق ذلك من خالل تقنٌن عملٌة استعمال المبٌدات 
فان الدراسة الحالٌة تهدف إلى دراسة تأثٌر نوع العائل الغذائً فً السمٌة الحادة لبعض مثبطات نمو 

 الحشرات فً االعمار الٌرقٌة المختلفة للحشرة.  
 

 مواد البحث وطرائقه
تحت  7000-7000نفذت الدراسة الحالٌة فً مختبر بحوث الحشرات ، قسم وقاٌة النبات خالل عامً 

% وشملت  6176±  08178م ورطوبة نسبٌة  0 6107± م  0 0015المختبر عند متوسط حرارة ظروف 
 Cyromazinو  Buprofezinمعاملة األعمار الٌرقٌة الخمسة للحشرة بمثبطات نمو الحشرات الثالثة وهً 

لجوز % لكل مثبط نمو وعائل غذائً )ا 0.9و   0.8و  0.7و  0.6وبواقع أربع تراكٌز هً  Lufenuronو 

و اللوز و الفستق و الكازو ( كال ً على انفراد . وضم كل تركٌز ثالثة مكررات وضم المكرر الواحد عشر 
ثانٌة  بالتراكٌز المذكورة آنفا  7ٌرقات عمر أول وضعت فً طبق بتري بعد معاملتها بطرٌقة التغطٌس ولمدة 

ً الذي ربٌت علٌه ِ الحشرة . ووضعت من كل مثبط نمو وأضٌف لكل مكرر مادة غذائٌة من العائل الغذائ
. أما  %6±  66و رطوبة نسبٌة  ºم 7 ± 76األطباق تحت ظروف المختبر عند متوسط درجة حرارة بلغ 

ساعة من المعاملة الن آلٌة  77معاملة التجربة الضابطة فعوملت بالماء فقط . وتم حساب نسبة القتل بعد 
لهذه ِ التجربة   LC50علما ً إن متوسط التركٌز النصفً القاتل  .تأثٌر مثبطات نمو الحشرات بطٌئة نسبٌا ً 

ستعمالِه أٌضاً  فً تجارب الدراسة األخرى . ال LC25ومنه ُ تم استخراج التركٌز تحت القاتل  0.007بلغ 
(. 0990فً شعبان والمالح ) المذكورة Abbott (0975)معادلة  حٌث تم تصحٌح نسب الموت باستعمال

( . حٌث كررت العملٌة 0970) Finneyطرٌقة  وحدود الثقة و المٌل باستعمال LC50كما تم حساب قٌم 

والرابع والخامس . فٌما تم حساب السمٌة النسبٌة والفاعلٌة النسبٌة نفسها مع العمر الٌرقً الثانً والثالث 
 ( .0990. المذكورة فً شعبان والمالح ) Johnsonو  Sunsللمبٌدات حسب معادالت 

 ألقل المبٌدات المختبرة كفاءة LC50 قٌمة              
 000× ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  السمٌة النسبٌة = 
 للمبٌد األخر  LC50قٌمة                    

 
       

 ألكثر المبٌدات المختبرة كفاءة LC50قٌمة               
 000× ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الفاعلٌة النسبٌة = 
 للمبٌد األخر LC50 قٌمة                     

وذلك لتحدٌد تأثٌر العائل الغذائً فً بعض مقاٌٌس السمٌة الحادة لألعمار الٌرقٌة المختلفة لعثة الطحٌن 
 (.7000)عنتر ،  SASستعانة بنظام حللت النتائج احصائٌاً باالالهندٌة . 
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 النتائج والمناقشة

أظهورت توأثٌرا ً متباٌنوا ً فوً األعموار الٌرقٌوة  Lufenuronلمثبط النموو  LC50( ٌتبٌن إن قٌم 0من الجدول )

المختلفة وان هذا التأثٌر اختلوف بواختالف نووع مثوبط النموو والعائول الغوذائً والعمور الٌرقوً حٌوث ٌالحوظ مون 
( إن ٌرقات العمور األول والثوانً كانوت أكثور حساسوٌة مون ٌرقوات األعموار األخٌورة فوً اسوتجابتها 0الجدول )

 0.005بلغوت LC50 إن اقول قٌموة لوـ إذ  وعلوى جمٌوع العوائول الغذائٌوة . Lufenuronلمثوبط نموو الحشورات 

لٌرقوووات العمووور األول و الثوووانً المربووواة علوووى الكوووازو حٌوووث كانوووت الٌرقوووات أكثووور تجانسوووا ً واسوووتجابة للوووـ 
Lufenuron  ع لجمٌو 0.79 – 0.08على الكازو أكثر من العوائل الغذائٌة األخرى إذ تراوحت قٌم المٌل بوٌن

 LC50 0.008فٌمووا بلغووت أعلووى قٌمووة للووـ  7.00األعمووار الٌرقٌووة مووا عوودا العموور الٌرقووً الرابووع إذ بلووغ المٌوول 
( وجودوا عنود  تغذٌوة 7005و آخورٌن ) Cabezonففً دراسة لوـ  .لٌرقات   العمر الثالث المرباة على الفستق 

علوووى غوووذاء معامووول بمثوووبط النموووو  Lobesia botrana (Den&Schiff)حشووورة دودة عناقٌووود العنوووب 
Lufenuron ًقوٌم ة أو ثقوب الثموار وان إصواب بان الٌرقات فشلت فوLC50  للوـLufenuron    0.07بلغوت 

ppm  0.08للعموور الٌرقووً األول و  ppm 0.00للعموور الثالووث وppm  فٌمووا وجوود المووالح  .للعموور الخووامس
تراوحووت بووٌن  LC50إن قووٌم  Lufenuronو ( عنوود معاملووة ٌرقووات عثووة التووٌن بمثووبط النموو7007والسووبع )

لٌرقووات العموور األول فٌمووا تراوحووت قٌمتهووا لٌرقووات العموور  0.0007( بمتوسووط قوودره ُ  0.0065 – 0.0079)
 .على جمٌوع العوائول الغذائٌوة المسوتعملة فوً الدراسوة  0.0066( بمتوسط قدرهُ   0.0058 – 0.006الثانً ) 

كووان أكثوور سوومٌة ضوود ٌرقووات العموور األول والثووانً   Lufenuron ( إن مثووبط النمووو0وٌالحووظ موون الجوودول )
% وان اقول سومٌة كانوت ضود ٌرقوات العمور 000للعمورٌن المرباة علوى الكوازو إذ بلغوت قٌموة السومٌة النسوبٌة 

الوـ  فتشوٌر الوى ان% . أموا الفاعلٌوة النسوبٌة  77.77الثالث المرباة على  الفستق إذ بلغت قٌمة السومٌة النسوبٌة  
Lufenuron  كوان أكثور فاعلٌوه ضود ٌرقووات  العمور األول والثوانً أٌضوا ً المربوواة علوى الكوازو إذ بلغوت قٌمووة

% ضود ٌرقوات 000فٌما بلغت اقل قٌموة للفاعلٌوة النسوبٌة  .% لكل منهما على   التوالً  060الفاعلٌة النسبٌة 
( وجدا عنود معاملوة ٌرقوات عثوة التوٌن 7007ً دراسة لـ المالح والسبع )ف .العمر الثالث المرباة  على الفستق 

% لكل منهما على التووالً .  50و  67.66إن متوسط قٌمة السمٌة النسبٌة بلغ  Lufenuronوعثة  الزبٌب بـ 
% لكوول منهمووا علوى التوووالً فووً الٌرقوات المربوواة علووى البٌئووة  000و  006.88ومتوسوط الفاعلٌووة النسووبٌة بلوغ 

أظهوورت تووأثٌرا ً متباٌنووا ً فووً  Cyromazinلمثووبط النمووو  LC50( إن قووٌم 7ٌتبووٌن موون الجوودول ) لصووناعٌة .ا

األعمار الٌرقٌة المختلفة وان هذا التوأثٌر اختلوف بواختالف نووع العائول الغوذائً والعمور الٌرقوً . إذ ٌالحوظ إن 
خٌوورة فووً اسووتجابتها لمثووبط النمووو ٌرقووات العموور األول والثووانً كانووت أكثوور حساسووٌة موون ٌرقووات األعمووار األ

Cyromazin  وعلى جمٌع العوائل الغذائٌة حٌث إن اقول قٌموة للوـLC50  لٌرقوات العمور األول  0.007بلغوت
لٌرقووات العموور الرابووع المربوواة علووى  LC500.005 والثووانً المربوواة علووى  الكووازو بٌنمووا بلغووت أعلووى قٌمووة لووـ 

فً ٌرقات الوذباب المنزلوً  Cyromazinللـ  LC50( إن قٌم 0990وآخرون ) Keidiingفٌما وجد  .الفستق 
Musca domesteca  وٌرجووع ذلووك إلووى االخووتالف فووً نسووبة المووادة الفعالووة موون مثووبط النمووو 0.6بلغووت  %

( وجدا عنود معاملوة ٌرقوات 7007والعمر الٌرقً المستعمل وطرٌقة المعاملة . وفً دراسة لـ المالح و السبع )
للٌرقوات  المربواة  0.0067و  LC50 0.0065قد بلوغ متوسوط قوٌم  Cyromazinبٌب بالـ عثة التٌن وعثة الز

العمور األول أكثور سومٌة ضود ٌرقوات  Cyromazinالوـ  وكان .على البٌئة الصناعٌة ولكل منهما على التوالً 
% لكل منهموا علوى التووالً فٌموا كوان اقول سومٌة 000على الكازو إذ بلغت قٌمة السمٌة النسبٌة  والثانً المرباة

% . أموا بالنسوبة للفاعلٌوة  66166ضد ٌرقات العمر الرابع   المرباة على الفستق إذ بلغت قٌمة السومٌة النسوبٌة 
ل والثوانً المربواة علوى الكوازو كان أكثر فاعلٌة ضد ٌرقوات العمور األو  Cyromazinالنسبٌة فٌالحظ بان الـ 

% لكل منهما على التوالً بٌنما كانت اقل قٌموة للفاعلٌوة النسوبٌة بلغوت  706178إذ بلغت قٌمة الفاعلٌة النسبٌة 
( وجودا إن 7007% ضد ٌرقات العمر الرابع المربواة علوى الفسوتق . ففوً دراسوة لوـ الموالح و ألعبوادي ) 000

ة عالٌووة ضوود ٌرقووات الووذباب المنزلووً إذ بلغووت قٌمووة السوومٌة النسووبٌة أعطووى كفوواء Cyromazinمثووبط النمووو 
لمثووووبط النمووووو  LC50( ٌتضووووح إن قووووٌم 0موووون الجوووودول )% . 70105لفاعلٌووووة النسووووبٌة بلغووووت % وا56179

Buprofezin  أظهوورت تووأثٌرا ً متباٌنووا ً فووً األعمووار الٌرقٌووة المختلفووة وان هووذا التووأثٌر اختلووف بوواختالف نوووع
كووان أكثوور سوومٌة ضوود ٌرقووات العموور األول  Buprofezinالعموور الٌرقووً . وإن مثووبط النمووو العائوول الغووذائً و

ضود ٌرقوات العمور األول المربواة علوى  01006بلغوت  LC50المرباة على جمٌع العوائل الغذائٌة واقل قٌمة للـ 
سووتق علووى ضوود ٌرقووات العمور الرابووع المربوواة علووى الجوووز و الف 01007بلغووت  LC50الكوازو وأعلووى قٌمووة للووـ 

  التوالً والعمر الٌرقً الخامس المرباة على الفستق .
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  lufenuron(: تأثٌر نوع العائل الغذائً فً استجابة األعمار الٌرقٌة المختلفة لمبٌد0الجدول)

 
Table (1) : Effect of host kind on response of larval instars to lufenuron. 

 

 
 07 – 6بتركٌز  Lufenuron( عند استعمالهم مثبط النمو 7000وآخرٌن ) Edomwandeففً دراسة لـ 

له ُ  تأثٌر كبٌر فً  Lufenuronلتر ماء ضد ٌرقات عثة درنات البطاطا ووجدوا إن مثبط النمو 000غم/ 
فٌما وجد  % مقارنة ً بالمقارنة . 90موت الٌرقات خاصة ً العمر الٌرقً األول حٌث أدى إلى قتل أكثر من 

بلغ متوسط  Cyromazinثة الزبٌب بمثبط النمو ( عند معاملة ٌرقات عثة التٌن وع7007المالح و السبع )
كان  Buprofezin( إن الـ 0لكل منهما على التوالً . كما ٌوضح الجدول ) 010067و  LC50 010065قٌم 

% فٌما بلغت 000األكثر سمٌة ضد ٌرقات    العمر األول المرباة على الكازو إذ بلغت قٌمة السمٌة النسبٌة 
% ضد ٌرقات العمر الرابع المرباة على الجوز و الفستق على التوالً  50ة اقل قٌمة    للسمٌة النسبٌ

أكثر  Buprofezinوٌرقات العمر الخامس المرباة على الفستق أٌضا ً. أما بالنسبة للفاعلٌة النسبٌة فقد كان 
لغت اقل قٌمة % فٌما ب700فاعلٌة ضد ٌرقات العمر األول المرباة على الكازو إذ بلغت قٌمة الفاعلٌة النسبٌة 

% ضد ٌرقات العمر الرابع المرباة  على الجوز و الفستق و ٌرقات العمر الخامس 000للفاعلٌة النسبٌة 

 المرباة على الفستق.

نوع العائل 
 الغذائً
Host 

kind 

العمر 
 الٌرقً

Larval 

instars 

قٌمة 
LC50 

LC50 

value  

 قٌمة
 المٌل

Slope 

 الثقةحدود 
 أعلى  –أدنى

Confidence 

limit higher-

lower 

 السمٌة
 النسبٌة %
Relative 

toxicity 

الفاعلٌة 
 النسبٌة %
Relative 

efficiency 

 
 

 الجوز
Walnut 

 000 80.00 0.007 – 0.006 0.70 0.006 األول

 757.06 70.67 0.008 – 0.007 6.76 0.007 الثانً

 700 55.55 0.009 – 0.008 7.80 0.009 الثالث

 060.60 65.65 0.009 – 0.009 0.56 0.000 الرابع

 078.57 05.70 0.000 – 0.000 0.90 0.006 الخامس

 
 
 اللوز

Almond 

 000 80.00 0.007 – 0.006 0.70 0.006 األول

 757.06 70.67 0.000 – 0.005 7.08 0.007 الثانً

 008.66 08.66 0.075 – 0.000 0.80 0.000 الثالث

 700 55.55 0.000 – 0.008 0.06 0.009 الرابع

 700 55.55 0.000 – 0.009 00.08 0.009 الخامس

 
 

 الفستق
Pistachio 

 700 55.55 0.009 – 0.008 8.06 0.009 األول

 700 55.55 0.009 – 0.008 8.79 0.009 الثانً

 000 77.77 0.707 – 0.007 7.67 0.008 الثالث

 008.66 08.66 0.075 0.000 0.80 0.000 الرابع

 060.60 65.65 0.007 – 0.000 6.79 0.000 الخامس

 
 

 الكازو
Cashew 

 060 000 0.006 – 0.000 0.75 0.005 األول

 060 000 0.006 – 0.000 0.79 0.005 الثانً

 755 67.5 0.000 – 0.008 0.09 0.008 الثالث

 755 67.5 0.007 – 0.006 7.00 0.008 الرابع

 757.06 70.67 0.007 – 0.006 0.08 0.007 الخامس
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  cyromazin(: تأثٌر نوع العائل الغذائً فً استجابة األعمار الٌرقٌة المختلفة مثبط النمو7الجدول)
Table (2) Host kind effect on larval instars response to cyromazin. 

 

( وجدا عند معاملتهما ٌرقات عثة التٌن وعثة الزبٌب بمثبط النمو 7007ففً دراسة لـ المالح و السبع )
Cyromazin % لكل منهما على التوالً وبلغ  69105% و 66166إن متوسط قٌمة السمٌة النسبٌة بلغ  

قات المرباة على البٌئة % لكل منهما على التوالً للٌر 008109%  و  078189متوسط قٌمة الفاعلٌة النسبٌة 
لنوع  ( وجود تباٌن فً متوسط قٌم السمٌة النسبٌة تبعا 6ًالصناعٌة .كما تشٌر نتائج الدراسة فً الجدول )

مثبط نمو الحشرات ونوع العائل الغذائً والعمر الٌرقً المستعمل فً الدراسة وأكدت نتائج التحلٌل 
% فً قٌم السمٌة النسبٌة تبعاً   5مستوى احتمال  اإلحصائً واختبار دنكن وجود فروقات معنوٌة عند

Lufenuronللعوائل المدروسة . حٌث كانت أعلى قٌمة للسمٌة لمثبط النمو  ضد ٌرقات العمر األول والثانً  
% للـ  77177% لكل منهما على التوالً .  000المرباة على الكازو إذ بلغت  Lufenuron تلتُه القٌمة  

ر الثالث المرباة على الفستق واللوز على التوالً أما الـ % ضد ٌرقات العم 08166 Cyromazin فقد بلغت  
% ضد ٌرقات العمر الرابع المرباة على الفستق . وبالنسبة للـ  66166اقل قٌمة للسمٌة النسبٌة  Buprofezin 

ا كانت اقل قٌمة % فً ٌرقات العمر األول المرباة على الكازو فٌم 000فقد كانت أعلى قٌمة للسمٌة النسبٌة 
.                على الجوز والفستق على التوالً % لٌرقات العمر الرابع و الخامس المرباة50للسمٌة النسبٌة 

   
 

نوع العائل 
 الغذائً

Host kind 

العمر 
 الٌرقً

Larval 

instars 

قٌمة 
LC50 

LC50 

value  

 قٌمة
 المٌل

Slope 

 حدود الثقة
 أعلى  –أدنى

Confidence 

limit higher-

lower 

 السمٌة
 النسبٌة %
Relative 

toxicity 

الفاعلٌة 
 النسبٌة %
Relative 

efficiency 

 
 

 الجوز
Walnut 

 066.66 77.77  0.000 – 0.009 00.05 0.009 األول

 066.66 77.77  0.000 – 0.009 07.06 0.009 الثانً

 075 58.00  0.009 – 0.000 6.75 0.007 الثالث

 006.06 66.00  0.005 – 0.000 7.05 0.000 الرابع

 050 70  0.000 – 0.009 9.00 0.000 الخامس

 
 
 اللوز

Almond 

 087.5 87.5  0.000 – 0.007 0.06 0.008 األول

 087.5 87.5  0.000 – 0.007 7.86 0.008 الثانً

 050 70  0.000 – 0.009 9.00 0.000 الثالث

 006.06 60.00  0.006 – 0.009 7.08 0.000 الرابع

 050 70  0.007 – 0.009 6.98 0.000 الخامس

 
 

 الفستق
Pistachio 

 066.66 77.77  0.000 – 0.006 6.76 0.009 األول

 006.06 60.00  0.000 – 0.000 8.78 0.000 الثانً

 075 58.00  0.009 – 0.000 6.75 0.007 الثالث

 000 66.66  0.000 – 0.000 7.66 0.005 الرابع

 005.08 50.86  0.075 – 0.000 0.80 0.000 الخامس

 
 

 الكازو
Cashew 

 706.78 000  0.008 – 0.006 7.90 0.007 األول

 706.78 000  0.008 – 0.006 0.09 0.007 الثانً

 087.5 87.5  0.000 – 0.008 7.96 0.008 الثالث

 087.5 87.5  0.007 – 0.006 7.00 0.008 الرابع

 066.66 77.77 0.007 – 0.007 0.50 0.009 الخامس
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 Cyromazin( وجدا إن أعلى قٌمة للسمٌة النسبٌة كانت لمثبط النمو 7005ففً دراسة لـ المالح و السبع )
ضد  Lufenuron% واقلها لمثبط النمو 000على التمر إذ بلغت  المرباة  E.cautellaضد ٌرقات عثة التٌن
أما بالنسبة ِ للمتوسط العام  .%  50المرباة على البٌئة الصناعٌة وبلغت   E.calidellaٌرقات عثة الزبٌب 

لتأثٌر التداخل بٌن مثبطات نمو الحشرات والعمر الٌرقً فان أعلى قٌمة للمتوسط العام للسمٌة النسبٌة بلغت 
% لكل من  77108و  80155فً ٌرقات العمر األول بٌنما بلغ المتوسط العام  Cyromazin% للـ  85176

Lufenuron  وBuprofezin  ًوبشكل عام ٌالحظ بان السمٌة النسبٌة  .لنفس العمر الٌرقً على التوال
على  Lufenuronـ % لل 66107انخفضت مع تقدم العمر الٌرقً إذ بلغت اقل قٌمة لمتوسط السمٌة النسبٌة 

ضد ٌرقات العمر الرابع  Buprofezin و Lufenuron% لكل من 50177و  50160العمر الٌرقً الثالث و 

والخامس على التوالً. أما بالنسبة لتأثٌر التداخل بٌن العائل والعمر الٌرقً فٌالحظ بان أعلى متوسط عام 
 على الكازو .% لٌرقات العمر األول المرباة  000للسمٌة النسبٌة بلغ 

 
 buprofezin(: تأثير نوع العائل الغذائي في استجابة األعمار اليرقية المختلفة لمثبط النمو 0الجدول)

Table (3) Host kind effect on larval instars response to buprofezin 

 

 

 

نوع العائل 
 الغذائً

Host kind 

العمر 
 الٌرقً

Larval 

instars 

 LC50قٌمة 

LC50 

value  

 قٌمة
 المٌل

Slope 

 حدود الثقة
 أعلى  –أدنى

Confidence limit 

higher-lower 

 السمٌة
 النسبٌة %
Relative 

toxicity 

الفاعلٌة النسبٌة 
% 

Relative 

efficiency 

 
 

 الجوز
Walnut 

 000.00 66.66  0.000 – 0.009 7.66 0.009 األول

 070 60  0.000 – 0.009 9.00 0.000 الثانً

 070 60  0.007 – 0.000 06.00 0.000 الثالث

 000 50  0.007 – 0.000 00.85 0.007 الرابع

 009.09 50.56  0.005 – 0.000 6.80 0.000 الخامس

 
 
 اللوز

Almond 

 050 75  0.009 – 0.007 7.95 0.008 األول

 000.00 66.66  0.006 – 0.008 0.00 0.009 الثانً

 070 60  0.007 – 0.009 6.89 0.000 الثالث

 070 60  0.007 – 0.009 0.07 0.000 الرابع

 009.09 56.56  0.005 – 0.000 7.06 0.000 الخامس

 
 

 الفستق
Pistachio 

 000.00 66.66  0.000 – 0.009 6.99 0.009 األول

 070 60  0.007 – 0.009 9.05 0.000 الثانً

 009.09 56.56  0.006 – 0.000 5.76 0.000 الثالث

 000 50  0.065 – 0.000 7.87 0.007 الرابع

 000 50  0.009 0.000 6.75 0.007 الخامس

 
 

 الكازو
Cashew 

 700 000  0.007 – 0.005 7.90 0.006 األول

 070.67 85.70  0.008 – 0.006 0.09 0.007 الثانً

 050 75  0.000 – 0.008 7.90 0.008 الثالث

 050 75  0.007 – 0.006 7.00 0.008 الرابع

 070 60  0.006 – 0.009 7.08 0.000 الخامس



 Mesopotamia  J. of Agric.                   ISSN:2224-9796(Online)       ــة الرافــدين               مجلـــة زراعـــ 

                    Vol.( 41 ) Suppl.( 1 )  2013                 ISSN: 1815-316X(Print)   3142(  4( الملحق) 14المجلد) 

7 
 

 كلٌة الزراعة والغابات / جامعة الموصل 2013تشرٌن الثانً  20-19وقائع المؤتمر الدولً الثانً لعلوم وقاٌة النبات 

 

 وانعائم انغزائي في مخىسط قيم انسميت انىسبيت في األعماس انيشقيت انمخخهفت نعثت انطحيه انهىذيت .( : حأثيش وىع مثبط انىمى  6انجذول ) 

Table (4) Effect of growth inhibitor kind and host kind on mean relative toxicity values on different larval instars of P. interpunctella.  

 
نوع مثبط النمو  

يالحشر  
IGR kind   

 
 نوع العائل

Host kind 

  General mean المتوسط العام لتأثٌر Mean relative toxicity متوسط السمٌة النسبٌة %

التداخل بٌن    Larval instars العــمـــر الٌــــرقـــً
مثبط النمو     

 .Intوالعائل 

Bet. Kind 

IGR & 

Host 

نوع مثبط 
 النمو 

IGR kind 

    

العائلنوع    
Host kind 

0 7 0 6 5 

 
Lufenuron 

 الجوز
Walnut 

80100 bc 70167 def 55155 jkl 65165 m 05170 n 851797 fgh  601768 c  

  Almond 80100 bc 70167 def 08166اللوز
 n 

55155 ikl 55155 jkl 601867 ef 

قالفست
Pistachi 

55155 

klm 

55155 

klm 

77177 p 08166 n 65165 m 661556 i 

الكازو
Cashew 

000 a 000 a 6715 hij 6715 hij 70167 def 791786 b 

  

 Cyromazin 

 

 الجوز
Walnut 

77177 cd 77177 cd 58100 ijk 66160 ghi 70 efg 6915 d  701956 a 

 Almond 8715 b 8715 b 70 efg 60160 hij 70 efg 751776 cاللوز

قالفست
Pistachi 

77177 cd 60160 ijk 58100 h-k 66166 m 50186 kl 601066 fg 

الكازو
Cashew 

000 a 000 a 8715 b 8715 b 77177 cd 901556 a 

  

 Buprofezin 
 الجوز

Walnut 

66166 f-i 60 i-m 60 h-k 50 lm 50156 lm 57166 gh 661005 b 

 Almond 75 de f-i66166 60 h-k 60 ijk 56156 kl 60176 eاللوز
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  . % 5المتوسطات ذات األحرف غٌر المتشابهة فً القطاع الواحد تشٌر إلى وجود فروقات معنوٌة عند مستوى احتمال        
Mean with different letters in the same sectors showed a significant difference at 5% prpability . 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

قالفست
Pistachi 

66166 f-i 60 i-l 56156 kl 50 lm 50 lm 56176 h 

الكازو
Cashew 

000 a 85170 b 75 de 75 de 60 h-k 791067 b 

ر
ثٌ
تأ
 ل
ام

لع
 ا
ط

س
تو

لم
 ا

Lufenuron 
Cyromazin 
Buprofezin 

Lufenuron 80155 b 76159 c 66107 i 50169 h 57.00 gh   

Cyromazin 85176 a 87177 b 68156 d 65105 de 671900 d 

Buprofezin 77108 c 68109 d 67108 e 58175 f 50177 g 

 Walnut الجوز

 Almondاللوز

 Pistachiقالفست

 الجوز
Walnut 

75197 d 69170 e 57196 fg 501077 hi 571080 i 601766 c 

 Almond 80196 c 75197 d 56105 gh 59177 fg 60100 f 66160 bاللوز

قالفست Pistach

i 

66166 e 59177 fg 65188 ij 65106 k 69176 jk 50160 d 

Casheالكازو

w 

000 a 95170 b 75 d 75 d 69170 e 87199 a 

 General mean العـمـر الٌــرقــً

effect larval instars 

80100 a 76197 b 58199 c 58109 c 57190 c  
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% ضود العمور الٌرقوً 000إذ بلغت قٌموة السومٌة النسوبٌة لوه ُ   Cyromazinوهذا لم ٌختلف معنوٌا ً عن الـ 

األول والثانً المرباة على الكازو أٌضاً  ولكل منهما على التوالً . فً حوٌن بلغوت اقول قٌموة للسومٌة النسوبٌة 
وٌبوٌن  .% لٌرقوات العمور الخوامس المربواة علوى الفسوتق  65106بٌنما اقول متوسوط عوام للسومٌة النسوبٌة بلوغ 

( المتوسط العام للتداخل بٌن مثبطات النمو و العائول الغوذائً . إذ بلوغ أعلوى متوسوط لقٌموة السومٌة 6الجدول )
علوى العائول الغوذائً الكوازو بٌنموا بلغوت اقول قٌموة لمتوسوط  Cyromazin% لمثوبط النموو  901556النسبٌة 

علوى العائول الغوذائً الفسوتق . ففوً دراسوة لوـ الموالح  Lufenuron% لمثوبط النموو 661556السمٌة النسوبٌة 
أعطووى كفوواءة عالٌووة ضوود ٌرقووات الووذباب المنزلووً إذ  Cyromazin( وجوودا إن مثووبط النمووو 7007والعبووادي )

ات فً القضواء علوى ٌرقو    Cyromazin% وقد ٌرجع ذلك إلى تفوق الـ  56179بلغت قٌمة السمٌة النسبٌة 
التً تعمل عن طرٌق تثبٌط النمو وان هوذه ِ المركبوات  Cyromazinالذباب المنزلً إلى احتوائهِ  على مادة 

تؤثر بشكل جٌد ضد طور الٌرقة . وٌالحظ من قٌم المتوسط العام لتأثٌر مثبطوات النموو انهوا اختلفوت معنوٌوا ً 
إذ بلوغ المتوسوط العوام للسومٌة  Lufenuronو   Buprofizenعلوى  Cyromazinفٌما بٌنها حٌث تفووق الوـ 

علووى  Lufenuronو  Buprofezin% لكوول موون الووـ  601768و 661005% مقارنووة ً بووـ  701956النسووبٌة 

التوووالً . وبالنسووبة لتووأثٌر نوووع العائوول الغووذائً فووٌالحظ بووان العوائوول الغذائٌووة اختلفووت معنوٌووا ً فٌمووا بٌنهووا . إذ 
% علووى الكووازو بٌنمووا بلغووت اقوول قٌمووة  لمتوسووط السوومٌة النسووبٌة  871990بلغووت أعلووى قٌمووة للسوومٌة النسووبٌة 

فووٌالحظ بووان األعمووار الٌرقٌووة األولووى اختلفووت  % علووى الفسووتق . أمووا بالنسووبة لتووأثٌر العموور الٌرقووً 501606
%  76197و 80100معنوٌاً عن األعموار الٌرقٌوة األخٌورة . إذ ٌالحوظ بوان أعلوى قٌموة للسومٌة النسوبٌة بلغوت 

 58109و  58199لكل من العمر الٌرقً األول و الثانً على التوالً فٌما بلغت قٌموة متوسوط السومٌة النسوبٌة 
لٌرقً الثالث والرابع والخامس على التوالً. وٌرجع ذلك إلى إن األعمار األولوى % لكل من العمر ا 57190

أكثر حساسٌة من األعمار األخٌرة وذلوك بسوبب صوغر الحجوم و ِرقوة الكٌوتكول المحوٌط بالجسوم خاصوة ً بوٌن 
إضوافة ً مناطق الحلقات الجسمٌة مما ٌزٌد من سرعة نفاذ مثبط النموو الحشوري مقارنوةً  باألعموار األخٌورة . 

( 0997ففوً دراسوة لوـ طوارق ) إلى إن كثٌر من األجهزة الدفاعٌوة تكوون غٌور مكتملوة فوً األعموار األولوى .
إن ٌرقوات العمور األول كانوت أكثور  Lufenuronوجد عند معاملة ٌرقات عثة درنوات البطاطوا بمثوبط النموو 

م العمر الٌرقً كما الحوظ بوان نسوبة حساسٌة من ٌرقات العمر األخٌر و إن الحساسٌة للمبٌد انخفضت مع تقد
وأظهرت نتائج الدراسة من خالل الجودول دت بزٌادة التركٌز المستعمل .   القتل فً ٌرقات العمر األول ازدا

( وجود تباٌن فً قٌم الفاعلٌة النسبٌة تبعاً  لنوع مثبط النمو ونوع العائل الغذائً والعمر الٌرقً المسوتعمل 5)
%  5ئج التحلٌل اإلحصائً واختبار دنكن وجود فروقات معنوٌة عند مستوى احتموال فً الدراسة وأكدت نتا

% لمثوبط  060فً قٌم الفاعلٌة النسوبٌة  تبعوا ً للعوائول المدروسوة . بلوغ أعلوى متوسوط لقٌموة الفاعلٌوة النسوبٌة 
سووط لقٌمووة ضوود ٌرقووات العموورٌن األول والثووانً المربوواة علووى الكووازو فٌمووا بلووغ اقوول متو Lufenuronالنمووو 

ضود ٌرقوات العمور الثالوث المربواة علوى الفسوتق  Lufenuron% لكول مون مثوبط النموو 000الفاعلٌة النسوبٌة 
ضوووود ٌرقووووات العموووور الرابووووع المربوووواة علووووى الفسووووتق أٌضووووا ً ولمثووووبط النمووووو  Cyromazinومثووووبط النمووووو 
Buprofezin معنوٌوا ًعون ٌرقوات  ضد ٌرقات العمرٌن المربواة علوى الفسوتق علوى التووالً والتوً لوم تختلوف

( أن أعلى قٌمة للفاعلٌوة النسوبٌة كانوت للوـ 7005العمر الرابع المرباة على الجوز . فٌما وجد المالح والسبع )
Cyromazin  ضد ٌرقات عثة التٌن 700إذ بلغت %E.cautella  000المرباة على التمر واقلهوا بلغوت %

مربواة علوى البٌئوة الصوناعٌة . ومون قوٌم المتوسوط ال E.calidellaضد ٌرقات عثة الزبٌوب  Lufenuronللـ 

العام لتأثٌر التداخل بٌن مثبطات نمو الحشرات والعمر الٌرقً ٌالحظ بان مثبطات النمو اختلفت معنوٌا ً فٌموا 
%  769160% توالهُ  789106بٌنها باختالف العمر الٌرقً . إذ بلغ أعلى متوسط عام لقٌمة الفاعلٌة النسوبٌة 

ضد ٌرقات العمر األول والثانً على التوالً  بٌنما بلغ اقل متوسوط لقٌموة الفاعلٌوة  Lufenuronلمثبط النمو 
( المتوسوط العوام 5ضد ٌرقوات العمور الخوامس . وٌوضوح الجودول ) Buprofezin% للـ  0091565النسبٌة 

ع تقودم العمور الٌرقوً . لتأثٌر التداخل بٌن العائل والعمر الٌرقً إذ ٌالحظ بان الفاعلٌة النسبٌة قد انخفضوت مو
% ضوود ٌرقووات العموور األول والثووانً  7681789تووالهُ  7581098إذ بلووغ أعلووى متوسووط عووام للفاعلٌووة النسووبٌة 

والووذي لووم ٌختلووف  111.363المربوواة علووى الكووازو . فٌمووا بلووغ اقوول متوسووط عووام لقٌمووة الفاعلٌووة النسووبٌة 
رابووع المربوواة علووى الفسووتق علووى التوووالً . % ضوود ٌرقووات العموور الثالووث و ال112.82معنوٌووا ًعوون القٌمووة 

وبالنسووبة للتووداخل بووٌن مثبطووات نمووو الحشوورات و العائوول الغووذائً . فووٌالحظ بووان أعلووى قٌمووة للمتوسووط العووام 
على الكازو  فً حوٌن بلوغ أعلوى متوسوط عوام للفاعلٌوة  Lufenuron% للـ  297.428للفاعلٌة النسبٌة بلغ 

علوووى التووووالً علوووى نفوووس  Buprofezinو   Cyromazin % لكووول مووون 158.28و  194.17النسوووبٌة 
        علوى الفسوتق . Buprofezinللوـ   % 112.484العائل الغوذائً أموا اقول متوسوط عوام للفاعلٌوة النسوبٌة بلوغ 
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 ( : تأثٌر نوع مثبط النمو والعائل الغذائً فً متوسط قٌم الفاعلٌة النسبٌة فً األعمار الٌرقٌة المختلفة لعثة الطحٌن الهندٌة . 5الجدول )    

   Table (5) Effect of growth inhibitor kind and host kind on mean relative efficiency values on different larval instars of   

              P.interpunctella.  

 
نوع مثبط النمو  

 الحشري
IGR kind   

 
 نوع العائل

Host kind 

  General mean المتوسط العام لتأثٌر Mean relative efficincy النسبٌة % الفاعلٌةمتوسط 

التداخل بٌن    Larval instars العــمـــر الٌــــرقـــً
مثبط النمو     

 .Intوالعائل 

Bet. Kind 

IGR & 

Host 

نوع مثبط 
 النمو 

IGR kind 

 نوع  العائل
Host kind 0 7 0 6 5 

 
Lufenuron 

 الجوز
Walnut 

b 000 c 757106 de 700 gh060160 jkl078157 c 7091877 a7701709  

اللوز
Almond 

b 796166 c 757106 ij 008166 de 700 de 700 b 7081658 

قالفست
Pistachi 

de 700 de 700100 n 000 ij 008166 gh060160 e 0601085 

الكازو
Cashew 

a 060 a 060 c 755 755 ج c 757106 a 7971678 

  

 Cyromazin 
 

 الجوز
Walnut 

gh066166 gh066166 j-m 075 ijk006106 hi 050 e 0681906 b0581506 

اللوز
Almond 

ef 08715 ef 08715 hi 050 ijk006106 hi 050 e 0671777 

قالفست
Pistachi 

gh066166 ijk006106 j-m 075 n 000 lmn005108 g 078168 

الكازو
Cashew 

d 706178 d 706196 ef 08715 ef 08715 gh066166 d 0961077 

 ijk000100 klm 070 klm 070 n 000 mn009109 h 0061686 c0781606 الجوز  
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  % . 5المتوسطات ذات األحرف غٌر المتشابهة فً القطاع الواحد تشٌر إلى وجود فروقات معنوٌة عند مستوى احتمال        

Mean with different letters in the same sectors showed a significant difference at 5% prpability .        

 
 
 

 Buprofezin Walnut 

اللوز
Almond 

hi 050 ijk000100 klm 070 klm 070 mn009109 g 0761686 

قالفست
Pistachi 

ijk000100 klm 070 mn009109 n 000 n 000 h 0071686 

الكازو
Cashew 

de 700 fg 070167 hi 050 hi 050 klm 070 e 0581786 

ر
ثٌ
تأ
 ل
ام

لع
 ا
ط

س
تو

لم
ا

 

التداخل بٌن 
مثبط النمو 

 والعمر الٌرقً
Int. bet. 

IGR & L. 

instars  

Lufenuron a7891067 b 7691608 d 0701065 c 0891770 c 0871005   

Cyromazin c 0801775 d 0761067 g 0661875 fg0601055 f 0651500 

Buprofezin e 0561065 g 0061088 h 0761770 i 00715 j 0091565 

التداخل بٌن 
العائل والعمر 

 .Intالٌرقً 

bet. Host & 

 L. instars 

 الجوز
Walnut 

d 0991997 e 0801770 g 0681000 hi 000100 hi 079177 c 0581600 

اللوز
Almond 

c 7001089 d 0971657 h 0601050 g 050107 g 057100 b 0691070 

قالفست
Pistachi 

g 0661660 g 0501700 j 0001060 j 007187 i 0761007 d 0061080 

الكازو
Cashew 

a 7581098 b 7681789 d 09715 d 09715 e 0801770 a7061600 أ 

 General العـمـر الٌـرقـً       

mean effect larval instars 
a 7091006 b 0901987 c 0681008 c 0681960 c 0671660  
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أعطووى كفوواءة عالٌووة ضوود  Cyromazin( ذكوورت بووان مثووبط النمووو 7007ففووً دراسووة لووـ المووالح و ألعبووادي )
( المتوسوط العوام لتوأثٌر 5% . وٌبٌن الجودول ) 070105ٌرقات الذباب المنزلً إذ بلغت قٌمة الفاعلٌة النسبٌة 

فاعلٌوة حٌوث بلوغ المتوسوط  كان األكثر Lufenuronنوع مثبطات نمو الحشرات . إذ ٌالحظ بان مثبط النمو 
إذ Buprofezin و Cyromazin % والوذي اختلوف معنوٌوا ً عون الوـ 7701709العام لقٌموة الفاعلٌوة النسوبٌة 

% لكل منهما علوى التووالً . كموا أشوار الموالح و 0781606و  0581506بلغ المتوسط العام للفاعلٌة النسبٌة 
المربواة  E.cautellaاألكثور سومٌة لعوذارى عثوة التوٌن  كان Lufenuron( إلى إن مثبط النمو 7000السبع )

وبالنسووبة لتووأثٌر نوووع  .%  Lufenuron 07719علووى البٌئووة الصووناعٌة وقوود بلغووت قٌمووة الفاعلٌووة النسووبٌة للووـ 
% علوى الكوازو  7061600العائل الغذائً فقد اختلفت معنوٌاً  فٌما بٌنها إذ بلغ أعلى متوسط للفاعلٌة النسوبٌة 

أمووا بالنسووبة لتووأثٌر العموور الٌرقووً فووٌالحظ بووان  .% علووى الفسووتق  0061080قوول متوسووط للفاعلٌووة فٌمووا بلووغ ا
تووالهُ  7091006الفاعلٌووة النسووبٌة قلووت مووع تقوودم العموور الٌرقووً . إذ  بلووغ أعلووى متوسووط عووام للفاعلٌووة النسووبٌة 

رقٌووة الثالووث والرابووع % لكوول موون العموور الٌرقووً األول و الثووانً علووى التوووالً . أمووا األعمووار الٌ 0901987
و  0681960و  0681008والخووامس لووم تختلووف معنوٌووا ً فٌمووا بٌنهووا إذ بلووغ المتوسووط العووام للفاعلٌووة النسووبٌة 

   .% لكل منهما على التوالً  0671660
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ABSTRACT 

         The  results of the recent study showed that the host kind and larval instars 

exhibit a varying response to the insects growth inhibitors ( Buprofezin . 

Cyromazin and Lufenuron ). And the 1
st
 and 2

nd
 larval instars were more 

susceptible than the rest larval instars to the insects growth inhibitors the highest 

toxicity to the 1
st
 and 2

nd
 larval instars reached on casher obtained from Lufenuron 

and 1
st
 Lc50 reached 0.5% in comparison to Cyromazin and Buprofezin Lc50 values 

0.7 and 0.6% respectively the highest relative toxicity value reached 100% for 

Lufenuron and Cyromazin for the 1
st
 and 2

nd
 larval instars reared on cashew 

respectively . and the lowest relative toxicity value was obtained from treating 3
rd

 

larval instars reached on almond with Lufenuron which reached 27.77 . The 

highest relative efficiency value reached 36% from treating the 1
st
 and 2

nd
 larval 

instars reared on cashew by Lufenuron followed by 214.28% for Cyromazin when 

applied on the same larval instars reared on Pistachio . The lowest relative 

efficiency value 100% obtained from treating the 3
rd

 larval instars reared on 

Pistachio by Lufenuron and the 4
th

 larval instars reared on Pistachio by Cyromazin. 
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Received : 15/5/2013  Accepted 9/9/2013 

 

 المصادر

(. المبٌدات . دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصول 4992) شعبان ، عواد و نزار مصطفى المالح  

 .  صفحة  531، 

mailto:naz53ar_almlaah@yahoo.com


 Mesopotamia  J. of Agric.                   ISSN:2224-9796(Online)       ــة الرافــدين               مجلـــة زراعـــ 

                    Vol.( 41 ) Suppl.( 1 )  2013                 ISSN: 1815-316X(Print)   3142(  4( الملحق) 14المجلد) 

42 
 

 كلٌة الزراعة والغابات / جامعة الموصل 2013تشرٌن الثانً  20-19وقائع المؤتمر الدولً الثانً لعلوم وقاٌة النبات 

 

 : Gelechiidaeفً عثة درنات البطاطا ) Match(. تأثٌر مثبط النمو الحشري 4997طارق ، احمد محمد )
Lepidoptera  )Phthorimea operculella Zell. ( وحفووار سوواق الووذرةPhalaenidae : 
Lepidoptera  )Sesamia certica  جامعوووة بغوووداد  –كلٌوووة  الزراعوووة  –. رسوووالة ماجسوووتٌر– 

 العراق . 
. جامعة الموصل .  SAS(. التحلٌل اإلحصائً فً البحث العلمً وبرنامج 3141عنتر ، سالم حمادي ، )

 .   صفحة 493كلٌة الزراعة والغابات . دار الكتب للطباعة والنشر . 

( . إدارة اآلفة الحشرٌة المفهوم واالسس واالدوات والتطبٌق ، العوال للطباعوة 3143المالح ، نزار مصطفى )

 .   صفحة 503والنشر ، موصل ، العراق . 

(. التأثٌر الحٌووي لنووع العائول الغوذائً ومعاملوة عوذارى 3112المالح ، نزار مصطفى و رنا رٌاض السبع .)

ب بالتركٌز تحوت القاتول مون بعوض مثبطوات النموو الحشورٌة فوً بعوض حشرتً عثة التٌن وعثة الزبٌ
 .  28 – 15( : 5) 51مجلة التربٌة والعلم ، الصفات الحٌاتٌة للحشرتٌن . 

ٌرقووووووات   ( . تأثٌر العائل فً بعض مثبطات النمو فً  3115المالح ، نزار مصطفى ، رنا رٌاض السبع )

 : Ephestia calidilla (Lepidoptera ة الزبٌوب وعث Ephestia cautella   حشرتً عثة التٌن
Pyralidae )  ، ، 22 – 11( : 8)51مجلة الزراعة العراقٌة   . 

( . تووأثٌر نوووع الوسووط الغووذائً فووً اسووتجابة األدوار 3117المووالح ، نووزار مصووطفى و رنووا رٌوواض السووبع . )

لوة التربٌوة و العلوم . الموؤتمر مجالمختلفة لعثة التٌن و عثوة الزبٌوب لوبعض مثبطوات النموو الحشورٌة . 
 .   58 – 5العلمً األول لعلوم الحٌاة . 

(. تووأثٌر نوووع المووذٌب و الطووور الحشووري فووً 3113المووالح ، نووزار مصووطفى و عبوود الجبووار خلٌوول العبووادي .)

 812مجلوة جامعوة تكرٌوت للعلووم  الزراعٌوة . الفاعلٌة النسبٌة لبعض المبٌدات فً الوذباب المنزلوً ، 
 .  8118كانون األول  81 – 82. ملحق المؤتمر العلمً القطري لإلنتاج النباتً .  851 –

وطرائق   مجامٌعها الكٌمٌائٌة ت( . المبٌدا2102المالح ، نزار مصطفى و عبد الرزاق ٌونس الجبوري  )
 . صفحة 355موصل ، العراق . للنشر،   ر العالفً الكائنات الحٌة و البٌئة . دا اتأثٌرها وتأٌٌضه
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