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تاثير نوع العائل الغذائي ومعاملة البيض بالتركيز تحت القاتل من بعض مثبطات النمو 
 Ephestia cautella (Walk.) الحشرية في بعض الصفات الحياتية لحشرتي عثة التين

  )Ephestia calidella (Guenee)) Pyralidae : Lepidoptera وعثة الزبيب
  

  رنا رياض السبع  نزار مصطفى المالح
  م وقاية النباتقس

  كلية الزراعة و الغابات
  جامعة الموصل

  
  )2002/10/1 ، تاريخ القبول 2002/7/24تاريخ االستالم (

  
  ملخصال

 اظهرت نتائج الدراسة ان لنوع العائل الغذائي تاثير في درجة استجابة بيض حشرتي عثـة التـين                
Ephestia cautella (Walk.) وعثة الزبيب Ephestia calidella (Guenee)    لـبعض مثبطـات النمـو 

 اعلى قيمة لدليل السمية والكفاءة النسبية في بيض عثة التين اذ بلغت  Matchالحشرية وكان لمثبط النمو 
فيما اظهرت نتائج معاملة بيض حـشرتي  . Trigard و  Dimilinمقارنة بمثبطي النمو  % 650 ، 100

ض مثبطات النمو الحشرية حدوث زيادة فـي فتـرة          عثة التين وعثة الزبيب بالتركيز تحت القاتل من بع        
، وان هناك تباين في التـاثير تبعـاً          مقارنة بمعاملة التجربة الضابطة    حضانة البيض وخفض نسبة الفقس    

لنوع مثبط النمو والعائل الغذائي ونوع الحشرة وقد امتد تاثير معاملة البيض الى الطور اليرقي ليزيد مـن        
شرتين فضالً عن خفض نسبة نجاح اليرقات في الوصول الى طـور العـذراء              فترة هذا الطور ولكال الح    

وزيادة فترة طور العذراء وخفض نسبة نجاح خروج الحشرات الكاملة من العذارى وخفض فترة طـور                
  .لالنثى مقارنة بمعاملة التجربة الضابطة/الحشرات الكاملة ومتوسط عدد البيض

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Effect of Host Kind and Egg Treatment by Sub-lethal 
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ABSTRACT 

The results of this study revealed that the LC50 values of Dimilin 10% E.C, Match 
50% E.C and Trigard75% W.P. on eggs of Ephestia cautella (Walk.) and Ephestia 
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calidella (Guenee) were varied according to the host kinds and insect species. Match has 
a superior value of toxicity ratio and relative efficiency on eggs of E. cautella reaches 
100 and 650 % respectively. The eggs of both species treated with sub- lethal 
concentration of insect growth inhibitors showed an increasing in eggs incubation period 
and reduction in eggs hatching percentage comprised with the control. The effect of egg 
treatment expand to the larval stage and increase the larval period, reduce the pupation 
percentage, elongate the pupal period, reduce the eclosion percentage of the adult and 
reduce the adult stage period and the number of eggs laid by the female. 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

 Ephestia calidella (Guenee) وعثة الزبيبEphestia cautella (Walk.) تعد حشرة عثة التين 

من الحشرات التي تهاجم العديد من العوائل الغذائية في الحقل والمخزن حيث تصيب انواعا مختلفة مـن                  

 المخزونة وفي مقدمتها التمور سواء أكانت على النخيل ام المتساقط منها علـى االرض او                المواد الغذائية 

الغذائيـة المخزونـة كـالتين المجفـف، الزبيـب،      في المخازن فضال عن تغذيتها على العديد من المواد     

 وفـي ). 1988، و قـسام  Ahmed, 1985(، الحبوب والبقوليات وغيرها من العوائل الغذائيـة  الطرشانة

وع نماذج التمور المفحوصة    من مجم % 19.86-7.58العراق بلغت نسبة اصابة التمور بهذه الحشرة بين         

واحتلـت  . ونظرا لالهمية االقتصادية الكبيرة لهذه الحشرة فقد تعددت طـرق مكافحتهـا           ) 1987داخل،  (

اال ان  . رة على الحـشرة   المكافحة الكيميائية حيزاً كبيراً في هذا المجال لكونها الوسيلة االسرع في السيط           

فضال عن مخاطرها ) Attia, 1976 و Hashimoto, 1964(ظهور العديد من السالالت المقاومة للمبيدات 

فقد جاء استخدام غازات التبخير بديال شائعا في مكافحة هذه الحشرة ) Schulten, 1970(الصحية والبيئية 

شارات والدالالت حول سميتها لالنـسان فـضالً        وغيرها من حشرات المخازن اال ان ورود العديد من اال         

 لـذا   ).1987داخـل،   (عن بدء ظهور سالالت من الحشرة مقاومة لهذه الغازات خاصة في طور البيضة              

النمو ومشابهات هرمون االنسالخ امرا مطلوبا وذلك لكفاءتها العالية فـي           اصبح دراسة استخدام مثبطات     

اكيز واطئة لدرجة وامانها العالي للبيئة وعدم قدرة الحشرات علـى           مكافحة العديد من االفات الحشرية بتر     

  .تكوين سالالت مقاومة لها

  

  مواد وطرق العمل 

 عند متوسط درجـة     2001نفذت الدراسة في مختبر بحوث الحشرات قسم وقاية النبات خالل عام            

  :وشملت ما يلي% 10 ± 45م ورطوبة نسبية ° 3 ± 25حرارة 

لزبيب لبعض مثبطات النمو    لعائل الغذائي في استجابة بيض حشرتي عثة التين وعثة ا         تاثير نوع ا  : اوالً  

  :الحشرية

تمت معاملة بيض حشرتي عثة التين وعثة الزبيب المرباة على ثالث عوائل غذائيـة هـي البيئـة                  

ر ، التم ) غم من خميرة الخبز الجافة     1 مل كليسرين و     12 غم جريش الحنطة و    88المكونة من   (الصناعية  



 ……تأثير نوع العائق الغذائي ومعاملة البيض بالتركيز 

 

137

بعد )  Trigard 75% W.Pو  Match 50% E.C و .Dimilin 10% E.C(والتين بمثبطات النمو الحشرية 

بواقع ثالث مكررات لكل تركيـز ضـم         % 1 و 0.8 ،   0.5 ،   0.3اذابتها بالماء للحصول على التراكيز      

الـدقيق  تمت معاملتها باستخدام طريقة الـرش       )  ساعة 48–24( بيضة حديثة الوضع     20المكرر الواحد   

 مل من محلول  كل مثبط نمو فـي خـزان الجهـاز    1 وذلك بوضع Potter Towerبواسطة برج بوتر 

اما معاملة التجربة الضابطة فعوملت بالماء . )Busvine, 1971 (2بوصة/  رطل 12والرش تحت ضغط 

فقط وتركت المكررات تحت ظروف المختبر لحين فقس البيض لحساب نسبة المـوت فـي البـيض تـم             

وحدود الثقـة والميـل    LC50، كما تم حساب قيم (Abbott, 1925)صحيح نسبة الموت باستخدام معادلة ت

و تم حساب دليـل الـسمية والكفـاءة النـسبية      .(Litchfield and Wilcoxon, 1949)باستخدام طريقة 

  .(Sun and Johnson, 1960)للمبيدات حسب 

  

  100                       ×                           = دليل السمية 

  

  

  100                              ×    =                  الكفاءة  النسبية 

  

التاثير الحيوي لمعاملة بيض حشرتي عثة التين وعثة الزبيب بالتركيز تحت القاتـل مـن بعـض                 : ثانياً

  :مثبطات النمو الحشرية

البيئـة  (ئل غذائيـة هـي      زبيب المرباة على ثالث عوا    تم معاملة بيض حشرتي عثة التين وعثة ال       

ــصناعية و ــين ال ــر و الت ــل  ) التم ــت القات ــالتركيز تح ــشرية 0.003ب ــو الح ــات النم    لمثبط

)Dimilinو Match و  Trigard (    والذي تم تحديده من الدراسة السابقة باعتماد طريقـة الـرش الـدقيق

 محلول المبيد في خزان البرج والرش تحـت   مل من1ك بوضع  وذلPotter Towerباستخدام برج بوتر 

 بيضة حديثـة  30 بواقع عشرة مكررات ضم المكرر الواحد )Busvine, 1971( 2بوصة/ رطل12ضغط 

 سم وبعد االنتهاء من المعاملـة نقـل البـيض           9، وضعت في طبق بتري قطره       ساعة) 48–24(الوضع  

 غم من البيئة الغذائية ، تمت متابعة البـيض          5تحوي على   )  سم 3×6( الى اواني تربية بالستيكية      المعامل

لحين الفقس لحساب فترة الحضانة ونسبة الفقس كما تم نقل اليرقات الحية بشكل مفرد الى اوانـي تربيـة                   

يرقات فـي الوصـول الـى طـور         ، نسبة نجاح ال   يئة غذائية لمتابعة الطور اليرقي    بالستيكية جديدة مع ب   

نجاح الحشرات الكاملة في الخروج مـن العـذارى وحـساب النـسبة             ، فترة طور العذراء، نسبة      العذراء

الجنسية تم بعدها عزل الحشرات الكاملة على شكل ازواج مفردة في اقفاص تربية زجاجية هي عبارة عن                 

زجاجة فانوس وضع في اسفلها طبق بتري اما الفتحة العليا فغطيت بقمـاش الموسـلين المثبـت بربـاط                  

في جفنة لتغذية الحشرات الكاملة، وذلك لحساب       % 10لول سكري تركيز    مطاطي مع وضع كمية من مح     

   الكثر المبيدات المختبرة كفاءةLC50قيمة 

  د االخر للمبيLC50قيمة 

   للمبيد االخرLC50قيمة 

   القل المبيدات المختبرة كفاءةLC50قيمة 
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 المعامل  طول عمر الحشرات الكاملة فضالً عن حساب عدد البيض الذي تضعه االناث الناتجة عن البيض              

  .بمثبطات النمو الحشرية

البيئـة  (ل  عوامي الكامل في تجربة عاملية بثالث       حللت النتائج احصائياً باستخدام التصميم العشوائ     

كما تم استخدام اختبار دنكن متعدد المديات الختبار معنوية الفروق          ) الغذائية والنوع الحشري ومثبط النمو    

  ).1990، داود والياس% (5ند مستوى احتمال بين المتوسطات ع

  

  النتائج والمناقشة

يب لبعض مثبطات النمو    تاثير نوع العائل الغذائي في استجابة بيض حشرتي عثة التين وعثة الزب           : اوالً  

  :الحشرية

المستخدمة فـي   ) Dimilin ، Match ، Trigard( يتبين ان مثبطات النمو الثالثة    ) 1(من الجدول   

الدراسة اظهرت تاثيرا متباينا في طور البيضة، وان هذا التاثير اختلف باختالف نـوع المبيـد والعائـل                  

 كان اكثـر المبيـدات سـمية        Match ان مبيد الـ     الغذائي ونوع الحشرة حيث يالحظ من الجدول السابق       

 LC50لبيض حشرة عثة التين المرباة على البيئة الصناعية حيث بلغت قيمة التركيـز النـصفي القاتـل                  

 اقل المبيدات سمية لبيض عثة التين المرباة على التين حيث بلغت قيمة             Trigardفيما كان الـ    ) 0.0012(

ان قيم التراكيـز النـصفية     ) 1(وبشكل عام يالحظ من الجدول      ) LC50) 0.0078التركيز النصفي القاتل    

عثة الزبيـب ترواحـت بـين        الدراسة لبيض حشرتي عثة التين و      النمو المستخدمة في  ات  القاتلة من مثبط  

 اللـذين اسـتخدموا   Charmillot et al. (2001)ذكر  ). 0.0047(بمتوسط قدره  ) 0.0012-0.0078(

 وهـي  C.pomonella(L.) النمو الحـشرية ضـد بـيض دودة ثمـار التفـاح              ثالثة انواع من مثبطات     

Teflubenzuron   ، Hexaflumuron   و Diflubenzuron    النصفية القاتلة للبيض     ووجدوا ان قيم التراكيز 

 جزء بالمليون على التوالي وقد يرجع هذا التباين الى االختالف في نوعية مثبطـات             15،  1.3،  0.6بلغت  

ة في الدراسة فضال عن اختالف نوع الحشرة المستخدم في الدراسة ، كمـا يالحـظ مـن               النمو المستخدم 

ان بيض حشرة عثة التين كان اكثر استجابة لمثبطات  النمو الحشرية المستخدمة في الدراسة               ) 1(الجدول  

سـتجابة  مقارنة ببيض عثة الزبيب المرباة على البيئة الصناعية والتمر فيما كان بيض عثة الزبيب اكثر ا               

، مما يؤكد ان    لتين المرباة على التين   لمثبطات  النمو الحشرية المستخدمة في الدراسة مقارنة ببيض عثة ا          

 ومن قـيم دليـل      .لنوع العائل الغذائي تاثير في درجة استجابة الطور الحشري لمثبطات  النمو الحشرية            

تباين في هذه القيم تبعا لنـوع مثـبط         السمية لمثبطات النمو الحشرية المستخدمة في الدراسة يتضح وجود          

النمو والعائل الغذائي ونوع الحشرة، اذ اظهرت نتائج التحليل االحصائي واختبار دنكـن وجـود فـروق                 

في قيم دليل السمية تبعا لنوع العائل الغذائي ونوع الحشرة حيث كانـت             % 5معنوية عند مستوى احتمال     

المرباة على البيئة الصناعية واقل قيمة       ي حشرة عثة التين    ف Matchلمبيد  % 100اعلى قيمة دليل السمية     

اما بالنسبة للفاعليـة    .المرباة على التين    في حشرة عثة التين    Trigardلمبيد  % 15.38للسمية النسبية بلغت    
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في قـيم الكفـاءة     % 5ان هناك فروق معنوية عند مستوى احتمال        ) 1(النسبية للمبيد فيتضح من الجدول      

% 650لنوع المبيد ونوع العائل الغذائي ونوع الحشرة حيث بلغت اعلى قيمة الكفاءة النـسبية               النسبية تبعا   

لمبيـد  % 100عثة التين المرباة على البيئة الصناعية واقل قيمة للفعالية النسبية بلغـت               في Matchلمبيد  

Trigardفي عثة التين المرباة على التين .  

  

 استجابة بيض حشرتي عثة التين وعثة الزبيب لـبعض مثبطـات             تاثير نوع العائل الغذائي في     :1جدول  

  .النمو الحشرية

 نوع المبيد

نوع 

العائل 

  الغذائي

 LC50قيمة   نوع الحشرة
قيمة 

  الميل

  حدود الثقة

   اعلى-ادنى 

دليل السمية 

%  

الكفاءة النسبية 

%  

   ب325   ب50  0.002- 0.002  2.17  0.0024  عثة التين
Dimilin 

   د210.80   د32.43  0.007 - 0.001  1.79  0.0037  عثة الزبيب

   أ650   أ100  0.018- 0.008  2.64  0.0012  عثة التين
Match  

   ح169.57   و26.09  0.009- 0.002  1.77  0.0046  عثة الزبيب

   جـ236.36   جـ36.36  0.004- 0.002  1.94  0.0033  عثة التين
Trigard 

عية
صنا

 ال
يئة
الب

  

   ي150   ز23.08  0.009- 0.002  1.82  0.0052  عثة الزبيب

   ز173.30   و26.67  0.004- 0.004  2.41  0.0045  عثة التين
Dimilin 

   ك144.40   ز22.22  0.008- 0.003  2.02  0.0054  عثة الزبيب

   هـ190.24   هـ29.27  0.006- 0.002  1.90  0.0041  عثة التين
Match 

   م125.81   ح19.35  0.01- 0.003  2.85  0.0062  عثة الزبيب

   ز173.30   و26.67  0.004- 0.004  2.41  0.0045  عثة التين
Trigard 

ـر
ــ

ـم
الت

  

   ي150   ز23.08  0.006- 0.004  1.90  0.0052  عثة الزبيب

   ن114.71   ط17.65  0.014- 0.003  1.87  0.0068  عثة التين
Dimilin 

   و185.70   هـ28.57  0.004- 0.004  2.25  0.0042  عثة الزبيب

   ك144.40   ز22.22  0.013- 0.002  1.64  0.0054  عثة التين
Match 

   ط162.50   و25  0.008- 0.002  1.84  0.0048  عثة الزبيب

   س100   ط15.38  0.003- 0.001  2.74  0.0078  عثة التين
Trigard 

ـن
ــ

ـي
ـت
لـ
ا

  

   ل139.26   ز21.42  0.009- 0.003  1.95  0.0056  عثة الزبيب

 %.5عمودياً تشير الى وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمال المتوسطات ذات االحرف غير المتشابهة      
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اتل من بعض مثبطات النمو     التاثير الحيوي لمعاملة بيض عثة التين وعثة الزبيب بالتركيز تحت الق          : ثانياً

  :الحشرية

 قاتل لمثبطات لم تتاثر كثيرا بالتركيز تحت ال      يتبين ان فترة حضانة بيض عثة التين      ) 2(من الجدول   

النمو الحشرية الثالثة المستخدمة في الدراسة بالرغم من وجود تباين في متوسط فترة الحضانة تبعا لنـوع     

العائل الغذائي حيث اظهرت نتائج التحليل االحصائي واختبار دنكن للفرق بين المتوسطات عـدم وجـود                

ات النمـو الحـشرية      في متوسط فترة حضانة البيض بين مثبط       ٪ 5وقات معنوية عند مستوى احتمال      فر

المستخدمة في الدراسة تبعا لنوع العائل الغذائي وبشكل عام يالحظ من الجدول السابق ان هناك زيادة في                 

فترة حضانة البيض مقارنة بمعاملة التجربة الضابطة وان اطول متوسط لفترة حضانة بيض عثة التين بلغ                

شرات مرباة على التين وكذلك البيض المعامل        والمأخوذ من ح   Match يوم في البيض المعامل بالـ       5.25

ـ           Dimilinبالـ    والمأخوذ  Dimilin والمأخوذ من حشرات مرباة على التمر يليه ايضا البيض المعامل بال

حيث مأخوذ من حشرات مرباة على التمر        وال Matchمن حشرات مرباة على التين والبيض المعامل بالـ         

 اما بالنسبة لفترة حضانة بيض عثة الزبيب فيالحظ من الجدول           .قطايام ف 5بلغ متوسط فترة حضانة البيض      

ان هذه الفترة تاثرت بنوع مثبط النمو المستخدم في الدراسة وبنوع العائل الغذائي حيث اظهرت نتائج                ) 2(

التحليل االحصائي وجود فروقات معنوية في متوسط فترة الحضانة للبـيض المعامـل بمثبطـات النمـو                 

لنوع العائل الغذائي وان هناك زيادة في متوسط فترة حضانة البيض المعامل مقارنة بالبيض              الحشرية تبعا   

في معاملة التجربة الضابطة وان اطول متوسط لفترة حضانة بيض عثة الزبيب المرباة على التمر بلغـت                 

ه  علـى التـوالي وان هـذ       Match ، والـ    Dimilin   ، Trigard ايام لكل من الـ      10 و 10.50 ، 10.75

المتوسطات لم تختلف معنويا عن متوسط فترة حضانة البيض الماخوذ من حشرات مربـاة علـى التـين                  

عند دراسته لتـاثير مثـبط      ) 2001 (والمعاملة ايضا بنفس مثبطات  النمو وهذا يتفق مع ما وجده العبادي           

ترة حضانة بيض   ان ف ) 2( كما يالحظ من الجدول      . في فترة حضانة بيض الذباب المنزلي      Trigardالنمو  

 .عثة التين في معاملة التجربة الـضابطة       عثة الزبيب كانت اطول بشكل عام من متوسطات فترة حضانة         

النمو الحشرية في زيادة فترة حضانة البيض كان تاثيرا منخفضا بـشكل            مما سبق يتبين ان تاثير مثبطات       

 من ان Carvalho (1994) ما وجده عام مقارنة بفترة حضانة البيض في التجربة الضابطة وهذا يتفق مع

 امـا   Triflumuron والـ   Trigard  ،Buprofezinالنمو   هو الطور االكثر تحمال لمثبطات       طور البيضة 

مل بالتركيز تحـت    بالنسبة للتداخل بين العائل الغذائي والنوع الحشري في متوسط نسبة فقس البيض المعا            

ان نـسبة فقـس البـيض       ) 2(لدراسة فيتضح من الجدول     في ا النمو الحشرية المستخدمة    القاتل لمثبطات   

بمثبطات النمو الحشرية قد تاثرت بحسب نوع العائل الغذائي ونوع الحشرة حيث اظهرت نتـائج               المعامل  

  يـة فـات معنويـطات عن وجود فروقـار دنكن للفرق بين المتوسـائي واختبـل االحصـالتحلي
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حت القاتل من بعض مثبطات النمو الحشرية في فترة الحضانة ونسبة الفقس لحشرتي عثة التين وعثة الزبيب المرباة على عوائل                     تاثير معاملة البيض بالتركيز ت     :2جدول  

  .غذائية مختلفة
  متوسط نسبة الفقس  يوم/ متوسط فترة الحضانة 

  نوع الحشرة  نوع مثبط النمو  ل الغذائينوع العائ  نوع العائل الغذائي

  التين  التمر  البيئة الصناعية

المتوسط العام 

  التين  التمر  البيئة الصناعية  لمثبطات النمو 

المتوسط العام 

  لمثبطات النمو

  جـ-  أ60  د-  أ80  د-  ب85   و5.00   هـ و5.25   و4.75  عثة التين
Dimilin 

   أب10.50   أ10.75   جـ8.75  عثة الزبيب
   أ7.50

  د-  أ80  د-  أ75  د-  أ70
   ب75

   أ50  د-  أ75  د-  أ65   هـ و5.25   و5.00   و4.75  عثة التين
Match  

  جـ- أ10.00  جـ- أ10.00   جـ8.75  عثة الزبيب
   أ7.29

   أ ب55  جـ-  أ60  د-  أ65
   جـ61.66

  جـ-  أ60  د-  أ80  د-  أ70   و4.50   و4.25   و4.50  عثة التين
Trigard  

  جـ-أ9.50   أب10.50   دهـ6.50  عثة الزبيب
   ب6.62

  د-  أ75  د-  أ70  جـ-  أ60
   جـ د9.16

   د-  ب 85   جـ د 90   د95   و4.50   و4.25   و4.25  عثة التين
Control  

   ب جـ9.25  جـ-أ9.75   د7.00  عثة الزبيب
   ب6.50

   د95   د95   جـ د 90
   أ91.66

    * أ 70  * أ 78.12  * أ 75    * أ 7.31  * أ 7.46  * ب 6.15  المتوسط العام للبيئات الغذائية

         أ74.58       ب4.68  عثة التين   رةالمتوسط العام لنوع الحش

         أ74.16       أ9.27  عثة الزبيب   

  .حسب اختبار دنكن% 5على المتوسطات تشير الى المقارنة االفقية بين المتوسطات عند مستوى احتمال (  ) الحروف التي تحمل العالمة  -

  .حسب اختبار دنكن% 5معنوية بين المتوسطات عند مستوى احتمال تشير الى وجود فروقات ) عمودياً(المتوسطات التي تحمل حروفاً مختلفة  -

*  
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متوسط نسبة فقس البيض تبعا لنوع مثبط النمو والعائل الغذائي ونوع الحشرة ومن اكثر مثبطـات النمـو                  

 في بيض حشرة عثة التين وعثة الزبيـب         Matchالحشرية تاثيراً في خفض نسبة الفقس كان مثبط النمو          

 وبـشكل   .على التوالي  % 55 و   50ن ثم بيض عثة الزبيب حيث بلغ متوسط نسبة الفقس           المرباة على التي  

كان تاثر بشكل بسيط بمثبطات النمو الحشرية مقارنـة          عثة الزبيب  ان بيض ) 2(عام يالحظ من الجدول     

 Matchعند دراستهم لتاثير مثبط النمـو       ) 1998(بـعثة التين وهذا يتفق مع ما وجده الجبوري واخرون          

جزء بالمليون ادى الى    100ي االطوار المختلفة لحشرتي عثة التين وعثة الزبيب حيث وجدوا ان التركيز             ف

عند دراستهم لتـاثير مثـبط النمـو        ) 1999(منع فقس البيض تماما وكذلك مع ما وجده طارق واخرون           

Match في حفار ساق الذرة Sesamia cretica (Led.)  عنـد % 69.4 من ان نسبة فقس البيض بلغـت 

  .جزء بالمليون200التركيز 

يتبين تاثير نوع العائل الغذائي ونوع الحشرة في فترة الطـور اليرقـي ونـسبة التعـذر             ) 3(من الجدول   

النمو الحشرية المستخدمة في الدراسة      بالتركيز تحت القاتل من مثبطات       لليرقات الناتجة عن معاملة البيض    

الى وجود  % 5ر دنكن للفرق بين المتوسطات عند مستوى احتمال         اذ تشير نتائج التحليل االحصائي واختبا     

الحشرة حيث يالحـظ    فروقات معنوية بين متوسطات فترات الطور اليرقي تبعا لنوع العائل الغذائي ونوع             

 يوما ليرقات عثة الزبيب المرباة علـى التمـر          55.5ان اطول فترة للطور اليرقي بلغت       ) 3(من الجدول   

 تليها يرقات نفس النوع المرباة على التمر أيضا والناتجـة عـن             Matchوالناتجة عن بيض معامل بالـ      

ـ   المربـاة   يوما ليرقات عثة الزبيـب     52يوما ثم   54.25 حيث بلغت هذه الفترة      Dimilinبيض معامل بال

 وكذلك المرباة على التمر والناتجة من بـيض معامـل           Matchعلى التين والناتجة عن بيض معامل بالـ        

، ان هذا التباين في فترة طور اليرقة ربما يعزى الى التباين في المحتوى الغذائي للعوائـل                 Trigardبالـ  

ئج تتفق مع ما وجده الجبوري       هذه النتا  .الغذائية المستخدمة في الدراسة فضال عن التباين في نوع الحشرة         

لمختلفة لعثة التين من ان لمثـبط        في االطوار ا   Matchالنمو  عند دراستهم لتاثير مثبط     ) 1998(واخرون  

عند استخدامه لمثبط   ) 2001(بادي  النمو تاثير واضح في اطالة فترة الطور اليرقي وكذلك مع ما وجده الع            

 ادت معاملة بيض الذباب المنزلي بالتركيز تحت القاتل من          المنزلي حيث  في يرقات الذباب     Trigardالنمو  

 الى اطالة فترة الطور اليرقي الناتج عن البيض المعامل اما بالنسبة لتـاثير نـوع العائـل                  Trigardالـ  

فيالحظ مـن   ) ة التعذر نسب(الغذائي ونوع الحشرة في نسبة نجاح اليرقات في الوصول الى طور العذراء             

ـ خفض نسبة التعذر ه   النمو تاثيرا في    ر مثبطات   ان اكث ) 3(الجدول    في يرقات عثـة التـين       Match و ال

البيض المعامل لحشرات مرباة على التين بالتركيز تحت القاتل من مثـبط  النمـو               وعثة الزبيب والناتجة    

فـي   اقلها تـاثيرا     Dimilinفيما كان مثبط  النمو      .  على التوالي  ٪45و  40السابق حيث بلغت هذه النسبة      

 لكل من نوعي الحشرة وعلى البيئة الصناعية وقد اظهرت نتائج           ٪80نسبة التعذر حيث بلغت هذه النسبة       

  التحليل االحصائي وجود فروقات معنوية متباينة في متوسط نسبة التعذر في  اليرقات الناتجة من البيض 
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مو الحشرية في متوسط فترة الطور اليرقي ومتوسط نسبة التعذر لحشرتي عثـة التـين وعثـة                  تاثير معاملة البيض بالتركيز تحت القاتل من بعض مثبطات الن          :3جدول  

  .الزبيب المرباة على عوائل غذائية مختلفة
  متوسط نسبة التعذر   يوم/ متوسط فترة الطور اليرقي 

  نوع الحشرة  نوع مثبط النمو  الغذائينوع العائل   نوع العائل الغذائي

  التين  التمر  البيئة الصناعية

المتوسط العام 

  التين  التمر  البيئة الصناعية  لمثبطات النمو 

المتوسط العام 

  لمثبطات النمو

  جـ-  أ50  هـ-  أ65  هـ- جـ80  د- أ49.75  هـ-جـ47.5  هـ-جـ47.5  عثة التين
Dimilin 

  هـ- ب49.5   أب54.25  هـ-جـ47.75  عثة الزبيب
   ب49.29

  هـ-  أ60  هـ-  أ60  هـ- جـ80
   ب65.83

   أ40  د-  أ55  هـ-  أ60  د- أ50.0  هـ- ب49.25  د- أ50.5  عثة التين
Match  

  جـ- أ52.0   أ55.5  جـ- أ51.5  عثة الزبيب
   أ51.45

  ب-  أ45  د-  أ55  هـ-  أ60
   جـ52.5

  ب-  أ45  هـ-  ب75  هـ-  أ70  هـ-جـ47.0  و- د45.25  هـ- ب48.75  عثة التين
Trigard  

  هـ-جـ47.25  جـ- أ52.0  ز-د43.5  عثة الزبيب
   ب47.29

  هـ-  أ65  هـ-  أ65  هـ-  أ70
   ب65

  هـ- جـ80   هـ90   هـ90   ح ط33.5   ز ح38.25   ط ي30.5  عثة التين
Control  

   وز40.5  هـ- ب49.25   ح ط34.25  عثة الزبيب
   جـ37.70

   د هـ85   هـ90   هـ90
   أ87.5

    * ب 58.75  * أ 69.37  * أ 75    * ب 46.18  * أ 48.90  * جـ44.21  المتوسط العام للبيئات الغذائية

         أ66.66       ب44.81  عثة التين   المتوسط العام لنوع الحشرة

         أ68.75       أ48.06  عثة الزبيب   

  .حسب اختبار دنكن% 5على المتوسطات تشير الى مقارنة االفقية بين المتوسطات عند مستوى احتمال (  ) الحروف التي تحمل العالمة  -

  .حسب اختبار دنكن% 5تشير الى وجود فروقات معنوية بين المتوسطات عند مستوى احتمال ) عمودياً(ل حروفاً مختلفة المتوسطات التي تحم -

*  
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  .المعامل بمثبطات النمو الحشرية تبعا لنوع العائل الغذائي ونوع الحشرة

ل من بعض   اما بالنسبة لتاثير نوع العائل الغذائي ونوع الحشرة ومعاملة البيض بالتركيز تحت القات            

 مثبطات النمو الحشرية في فترة طور العذراء ونسبة خروج الحشرات الكاملة لعثة التين وعثـة الزبيـب                

يوم لحشرة عثة الزبيب والناتجة من      15.5ان اطول متوسط لفترة طور العذراء بلغ        ) 4(فيتضح من جدول    

يوم لعذارى نفس النوع     13.75 والمأخوذ من حشرات مرباة على التمر يليه         Matchالبيض المعامل بالـ    

ـ      وقد اظهـرت  . والمأخوذ من حشرات مرباة على البيئة الصناعية Matchوالناتجة من البيض المعامل بال

نتائج التحليل االحصائي واختبار دنكن للفرق بين المتوسطات عن وجود فروقات معنوية عنـد مـستوى                

النمو الحشري ونوع العائل الغـذائي ونـوع        ترة طور العذراء تبعا لنوع مثبط       في متوسط ف  % 5احتمال  

  .يوم15.5-8.25 وقد تراوحت متوسط فترة طور العذراء بين .الحشرة

ان فترة طور العذراء لحشرة عثة الزبيب اطول مـن فتـرة طـور              ) 4(جدول  وبشكل عام يالحظ من ال    

 زيادة في فترة طور     من ان هناك  ) 1997(العذراء لحشرة عثة التين هذه النتائج تتفق مع ما وجده طارق            

، وكذلك مع ما وجده     Matchالنمو  والناتجة عن يرقات معاملة بمثبط      العذراء لحشرة عثة درنات البطاطا      

من وجود زيادة في متوسط فترة طور عذراء الذبابة المنزلية التي عومل بيضها بالــ               ) 2001(العبادي  

Trigard    ان ) 4(لضابطة كما يتبين من الجـدول       ربة ا  أيام لعذارى التج   5 يوما مقارنة بـ     7.2 حيث بلغ

للتداخل بين مثبط  النمو ونوع العائل الغذائي والنوع الحشري تاثير في نسبة خروج الحشرات الكاملة لعثة              

التين وعثة الزبيب حيث اظهرت نتائج التحليل االحصائي واختبار دنكن للفرق بين متوسطات عن وجـود       

 في نسبة خروج الحشرات الكاملة حيـث كـان مثـبط  النمـو               ٪ 5ل  فروقات معنوية عند مستوى احتما    

Match                اكثر مثبطات النمو المستخدمة في خفض نسبة خروج الحشرات الكاملة من العذارى حيث بلغـت 

 حيث  Trigardلعثة التين وعثة الزبيب على التوالي والمرباة على التين ويليها الـ            % 40و30هذه النسبة   

في عثة الزبيـب ثـم   % 45التين وفي عثة التين المرباة على   ٪40رات الكاملة بلغت نسبة خروج الحش

 وبشكل عـام يالحـظ ان نـسبة خـروج     . في عثة الزبيب المرباة على التين ايضا Dimilin للـ 70٪

 ٪80-30تراوحت بين   النمو الحشرية   مل بالتركيز تحت القاتل لمثبطات      الحشرات الكاملة من البيض المعا    

ـ  النمو ونـوع العائـل الغـذائي والنـوع          سب اختلفت تبعــــــا لنوع مثبط    ــذه الن وان هـــ

الحشري وان نسبة خروج الكامالت قد انخفضت بشكل ملحوظ عن نسبة خروج الحشرات الكاملـة فـي                 

نـوع  (من ان للتداخل بين العوامل الثالثة       ) 1997(التجربة الضابطة هذه النتائج تتفق مع ما وجده طارق          

تاثيراً معنوياً في خفض نسبة خروج الحشرات الكاملة مـن          )  الغذائي و النوع الحشري ونوع المبيد      العائل

في عذارى دودة درنات البطاطا وكذلك مـع        % 30.20 الى   97.6العذارى حيث انخفضت هذه النسبة من       

 Pectinophora من ان تغذيـة يرقـات دودة جـوز القطـن القرنفليـة      Flint et al. (1987)ما وجده 

gossypiella        على تراكيز مختلفة من مثبط النمو Diflubenzuron  من نسبة خـروج الحـشرات        قد قلل 

  .الكاملة
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 تاثير معاملة البيض بالتركيز تحت القاتل من بعض مثبطات النمو الحشرية في متوسط فترة طور العذراء ومتوسط نسبة خروج الحشرات الكاملة لحشرتي عثة                        :4جدول  

  .لزبيب المرباة على عوائل غذائية مختلفةالتين وعثة ا
  متوسط نسبة خروج الحشرات الكاملة   يوم/ متوسط فترة طور العذراء 

  نوع الحشرة  نوع مثبط النمو  نوع العائل الغذائي  نوع العائل الغذائي

  التين  التمر  البيئة الصناعية

المتوسط العام 

  التين  التمر  البيئة الصناعية  لمثبطات النمو 

المتوسط العام 

  لمثبطات النمو

   أب45  د-  أ55  هـ-  أ60   هـ و9.75   هـ و9.75   و– جـ 11  عثة التين
Dimilin 

  و- د10.75  جـ-  أ13  جـ-  أ13  عثة الزبيب
   ب11.12

  هـ-  ب70  هـ-  ب65  هـ-  ب70
   ب60.83

   أ30  جـ-  أ50   أب45  هـ-  ب12  د-  ب12.75  هـ-ب11.5  عثة التين
Match  

  جـ– أ 13   أ15.5   أب13.75  عثة الزبيب
   أ13.08

   أب 40  هـ-  أ60  جـ-  أ50
   جـ45.83

   أب 40  هـ-  ب65  هـ-  ب70   هـ و9.75  ح-  و8.25  و-  جـ10.5  عثة التين
Trigard  

  هـ– ب11.5  و– جـ 10.5  هـ-  ب12  عثة الزبيب
    ب10.41

   أب45  هـ- جـ80  هـ-  ب70
   ب61.66

  هـ- جـ80   دهـ85   د هـ85   ح6.75   ح6.75   زح7  عثة التين
Control  

  ز–هـ 9.50  و-  د10   و-جـ10.75  عثة الزبيب
   جـ8.45

   هـ90   هـ90   د هـ85
   أ85.83

    * ب 55  * أ 68.75  * أ 66.87    * أ 10.37 * أ 10.81  * أ 11.12  المتوسط العام للبيئات الغذائية

         ب59.16       ب9.60  عثة التين   المتوسط العام لنوع الحشرة

         أ67.91       أ11.93  عثة الزبيب   

  .حسب اختبار دنكن% 5على المتوسطات تشير الى مقارنة االفقية بين المتوسطات عند مستوى احتمال (  ) الحروف التي تحمل العالمة  -

  .حسب اختبار دنكن% 5مال تشير الى وجود فروقات معنوية بين المتوسطات عند مستوى احت) عمودياً(المتوسطات التي تحمل حروفاً مختلفة  -

*  
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النمو الحشرية قـد    تركيز تحت القاتل من بعض مثبطات       يتبين ان معاملة البيض بال    ) 5(من الجدول   

امتد تاثيره ليشمل طور الحشرات الكاملة حيث تشير نتائج الجدول ان للتداخل الثالثي تاثيراً واضحاً فـي                 

من فترة طور الحشرات الكاملـة فـي   % 50الى خفض فترة طور الحشرات الكاملة والتي وصلت تقريبا   

 يومـا لعثـة التـين       3.75 و   3.5معاملة التجربة الضابطة حيث بلغ متوسط فترة طور الحشرات الكاملة           

 على التوالي فيمـا جـاء مثبطـي النمـو           Matchالمرباة على التمر والبيئة الصناعية و المعاملة بالمبيد         

Trigard   و Dimilin   كمـا اظهـرت   .  من حيث التاثير في فترة طور الحشرات الكاملة    في الدرجة الثانية

عن وجود فروقات   % 5نتائج التحليل االحصائي واختبار دنكن للفرق بين المتوسطات عند مستوى احتمال            

معنوية في متوسط فترة طور الحشرات الكاملة تبعا لنوع مثبط  النمو المستخدم في الدراسة ونوع العائـل    

من ان هناك تاثير معنـوي لمثـبط         ) 1997( هذه النتائج تتفق مع ما وجده طارق         .حشرةالغذائي ونوع ال  

 في فترة حياة الحشرات الكاملة الناتجة من معاملة الطور اليرقي االول لعثة درنات البطاطا               Matchالنمو  

 ادى  Matchمن ان معاملة بيض حشرة عثة التين بمثبط  النمو           ) 1998(ومع ما وجده الجبوري واخرون      

اما بالنسبة لتاثير العوامل السابقة في      . الى حصـول انخفـاض معنـوي في فترة طور الحشرات الكاملة        

تشير الى ان لهذه العوامل تاثير متباين وواضـح فـي           ) 5(متوسط عدد البيض لالنثى فان نتائج الجدول        

 التحليل االحصائي واختبار    حيث اظهرت نتائج  . انثى مقارنة باناث التجربة الضابطة    / متوسط عدد البيض  

عن وجود فروقات معنوية في متوسط عدد البيض        % 5دنكن للفرق بين المتوسطات عند مستوى احتمال        

 حيـث كـان اقـل       .انثى  تبعا لنوع مثبط  النمو والعائل الغذائي والنوع الحشري المستخدم في الدراسة             / 

باة على التين والبيئة الصناعية والناتجة مـن         بيضة الناث عثة الزبيب المر     89 و   85متوسط لعدد البيض    

عثة الزبيب المرباة على البيئـة    في Dimilin على التوالي يليه مثبط  النمو Matchالبيض المعامل بالـ 

هذه النتائج تتفق مع مـا وجـده طـارق    .  انثى / بيضة90الصناعية ايضاً حيث بلغ متوسط عدد البيض 

 -مر االخير لدودة درنات البطاطا ادى الى خفض معدل عـدد البـيض            من ان معاملة يرقات الع    ) 1997(

 Match بيضة في المعاملة بمثـبط  النمـو          98.5 بيضة في معاملة لتجربة الضابطة الى        128لالنثى من   

بان البالغات الناتجة من اليرقات المعاملة بمثبطات النمـو         ) 1988( واخرون   Hofmeisterومع ما وجده    

ة وذلك اثناء تقيميهم لثالثة مثبطات نمو حشرية وان اثنان منها سببتا العقم بشكل كامل               الحشرية كانت عقيم  

  .للحشرات في حين ان الثالث كان اقل فاعلية
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نثى لحشرتي عثة   لال/  تاثير معاملة البيض بالتركيز تحت القاتل من بعض مثبطات النمو الحشرية في متوسط فترة طور الحشرات الكاملة ومتوسط عدد البيض                      :5جدول  

  .التين وعثة الزبيب المرباة على عوائل غذائية مختلفة
  لالنثى / متوسط عدد البيض   يوم/ متوسط فترة طور الحشرات الكاملة 

  نوع الحشرة  نوع مثبط النمو  نوع العائل الغذائي  نوع العائل الغذائي

  التين  التمر  البيئة الصناعية

المتوسط العام 

  التين  التمر  البيئة الصناعية  لمثبطات النمو 

المتوسط العام 

  لمثبطات النمو

  جـ- أ99.5  جـ- أ97.75   أ ب91.5  هـ- ب5.25  و-  جـ5.75  د-  أ4.5  عثة التين
Dimilin 

  هـ- ب5.25  هـ- ب5.25  د- أ4.75  عثة الزبيب
   ب5.12

   أ ب93.5  جـ- أ104.25   أب90
   جـ96.08

  جـ- أ98.75  جـ- أ98.75  جـ- أ10.2  جـ-أ4.25   أ3.50   أب3.75  عثة التين
Match  

   هـ– أ 5  جـ- أ4.25  د-  أ4.5  عثة الزبيب
   جـ4.2

   أ85  جـ- أ97.5   أ ب89
   جـ95.16

  د- أ108.25  د-  أ180.25  جـ- أ97.5  هـ- ب5.25  د- أ4.75  د- أ4.75  عثة التين
Trigard  

  و-  جـ5.75  هـ- ب5.25  و-  جـ5.75  عثة الزبيب
   ب5.25

  د- أ107.5  د- ب112  جـ-  أ100
   ب105.58

  هـ و137.5  هـ- جـ122.25   و152.25  ز- د6  ز- د6  ز– هـ 6.5  عثة التين
Control  

   ز7.5   وز7   وز7  عثة الزبيب
   أ6.66

  د-  أ110.25  و-د130.25  و- د131.5
   أ130.66

    * أ 105.03  *أ  108.87  * أ 106.71    * أ 5.53   * أ 5.21   * أ 5.18  المتوسط العام للبيئات الغذائية

         أ109.52       ب5.02  عثة التين   المتوسط العام لنوع الحشرة

         أ104.22       أ5.6  عثة الزبيب   

  .حسب اختبار دنكن% 5على المتوسطات تشير الى مقارنة االفقية بين المتوسطات عند مستوى احتمال (  ) الحروف التي تحمل العالمة  -

  .حسب اختبار دنكن% 5تشير الى وجود فروقات معنوية بين المتوسطات عند مستوى احتمال ) عمودياً( مختلفة المتوسطات التي تحمل حروفاً -

*  
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