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فعالية المستخمصات الكحولية لمبروبوليس ونبات القرفة في بعض أوجه حياتية دودة الشمع
الكبرى)Galleria mellonella L.( Lepdoptera :Pyralidae
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الخالصة :
أجريت الدراسة لمفترة من  2009 /6/1ولغاية  2009/12/25حيت استهدفت تأثير تراكيزمختمفة ( 0050 ، 0000
 % ) 3000 ، 1050 ، 0075 ،ل ممستخمصات الكحولية لمبروبوليس ونبات القرفة في مدة الطور والوزن اليرقي والنسبة المئوية
التراكمية لهالك اليرقات عند اكتمال العمر األول والثالث وصوآل الى العمر اليرقي السادس .أوضحت النتائج تأثير المستخمص
الكحولي لمبروبوليس عند التركيز ( % ) 3000في أطالة مدة الطور اليرقي األول والثالث بمدة بمغت (  ) 51083 ، 57055يوم
عمى التوالي  .قياسآ مع المقارنة حيث كانت المدة ( )31070،32040يوم عمى التوالي ايضآ  .كما أثر التركيز األفضل (
 % ) 3000لممستخمص الكحولي لمبروبوليس في خفض الوزن لمعمر اليرقي األول والثالث بوزن بمغ ( ) 67093 ، 41090
ممغم عمى التوالي  ،مقارنتآ مع السيطرة حيث اعطت وزن بمغ ( ) 178062 ،164020ممغم عمى التوالي أيضآ  .كما أظهرت
النتائج تأثير المستخمص الكحولي لمبروبوليس معنويآ في زيادة النسبة المئوية التراكمية لهالك يرقات العمر األول والثالث فقد
أعطى التركيز ( % ) 3000أعمى نسبة مئوية بمغت (  % ) 72035 ، 89034عمى التوالي .مقارنتآ مع السيطرة بنسبة بمغت
( %) 5043،2075عمى التوالي ايضآ .
أما عن تأثير المستخمص الكحولي لنبات القرفة فقد أعطى التركيز ( % ) 3000أفضل تاثير في أطالة مدة الطور
اليرقي لمعمر األول والثالث بمدة بمغت (  ) 47053 ، 50033يوم عمى التوالي  ،قياسآ بالمقارنة فقد بمغت المدة ( ، 31070
) 32040يوم عمى التوالي أيضآ  .كما أثر التركيز ( % ) 3000لممستخمص الكحولي لنبات القرفة في خفض الوزن لمعمر
اليرقي األول والثالث بوزن بمغ (  ) 81015، 66.00ممغم عمى التوالي أيضآ  .قياسآ بالمقارنة أذ بمغ الوزن ( ، 164020
 ) 178062ممغم عمى التوالي أيضآ  .واظهر التركيز األعمى (  % ) 3000لممستخمص المذكور افضل تأثير في زيادة النسبة
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مقارنتآ مع السيطرة بنسبة.  عمى التوالي% ) 49033 ، 54011 ( المئوية التراكمية لهالك يرقات العمر األول والثالث بمغت
.  عمى التوالي أيضآ% ) 2075 ، 5043( بمغت
واظهرت الدراسة تفوق المستخمص الكحولي لمبروبوليس في التاثير في مدة الطوراليرقي والوزن والنسبة المئوية التراكمية
 في حين كان لممستخمص،  عمى التوالي% ) 48045( ) ممغم و102( ،  ) يوم44012 ( لهالك اليرقات بمعدل عام بمغ
)39085( الكحولي لنبات القرفة اقل تأثيرآ في مدة الطور اليرقي والوزن والنسبة المئوية التراكمية لهالك اليرقات بمعدل عام بمغ
.  عمى التوالي ايضآ% ) 26002 (  ) ممغم و120062 ( ، يوم
Abstract:
The study was conducted for the period from 06/01/2009 to 25/12/2009 saluting the
targeted impact different concentration (0.00, 0.50, 0.75, 1.50, 3.00)% of the extracts alcoholic of
Propolis and plant cinnamon in the duration of the stage and the weight larval and the percentage
cumulative loss of larvae at the completion of old first and third, down to the sixth instar. The
results showed the effect of alcoholic extract of propolis at a concentration (3.00%) in extending
the length of larval stage duration of the first and the third was (57.55, 51.83) days, respectively.
Comparison with low concentration (0.50%) gave the less for a total of (41.30, 37.20) on a row
as well. As the impact of the focus is better (3.00%) of the extract alcohol to propolis in reducing
the weight for age larval first and third weight was (41.90, 67.93) mg, respectively, Comparison
with focus at least (0.50%) gave the highest weight was (119.26, 147.13) mg a row as well . The
results also showed the impact of alcoholic extract of propolis significantly increased the
percentage cumulative loss instar larvae the first and third were given a focus (3.00)% higher
percentage of (89.34, 72.35)%, respectively. Comparison with low con centration (0.50%),
amounting to the percentage Cumulative (26.11,20.00)%, respectively, as well.
As for the effect of alcoholic extract of plant cinnamon has given the focus (3.00)% better
effect in prolonging duration of larval stage of the life of the first and third the duration of
(50.33, 47.53) days, respectively, Comparison with the lowest concentration (0.50%) were given
less for a total of (36.81 , 34.27) on a row as well. As the impact of the focus (3.00)% for the
alcoholic extract of the plant cinnamon in reducing weight for age first and third larval weight
was (66.00, 81.15) mg, respectively, as well. Mqarndta with the focus being of at least gave the
highest weight was (138.20, 160.00) mg, respectively, as well. Showed the highest concentration
(3.00%) of the extract mentioned the best effect in increasing the percentage cumulative loss
instar larvae the first and the third was (54.11, 49.33)%, respectively. Comparison with a focus
(0.50%) gave the lowest was (9.71, 5.50)% to row as well.
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The study showed superiority alcoholic extract of propolis in influence in the duration of
duration of larval stage, weight and percentage cumulative loss of larvae of the insect wax major
rate in total (44.12) days, (102) mg and (48.45)% respectively, while the extract of the alcoholic
plant cinnamon less influential in duration of larval stage, weight and percentage cumulative loss
)of larvae of the insect wax big hit at a rate of (39.85) days, (120.62) mg and (26.02%
respectively as well.
المقدمة :
تعتبر دودة الشمع الكبرى (  ) Greater wax mothمن األفات األقتصادٌة المهمة والتً لها تؤثٌر كبٌر فً خفض
أنتاجٌة خالٌا نحل العسل فً العراق وفً كثٌر من دول العالم ذات المناخ الدافًء  .وتؤتً أهمٌتها نتٌجة الضرر الكبٌر الذي
تلحقه ٌرقاتها فً األطارات الشمعٌة وتواجدها الدائم لكافة مراحل حٌاتها ولفترة طوٌلة داخل خالٌا النحل  .باألضافة الى
نسجها للخٌوط الحرٌرٌة الكثٌفة مسببة عرقلة حركة النحل ونشاطه وهجرته (كردي . )1996 ،تخرج الٌرقات بعد تلقٌح دودة
الشمع البالغة داخل الخلٌة بعد (ٌ ) 4 – 2وم من خروجها من الشرنقة  . ) 1992، Caron( ،تتغذى الٌرقات على حبوب
اللقاح وحضنة النحل وبقاٌا العسل والمواد االخرى فً االقراص الشمعٌة اضافة الى الشمع  .وٌجدر االشارة الى ان ٌرقات
دودة الشمع تفضل التغذي على االقراص الشمعٌة الداكنة اللون لما تحتوٌه من مواد بروتٌنٌة وخاصة االقراص الشمعٌة
المخزونة والقدٌم ة  ،فقد وجد أن ٌرقاتها الٌمكنها التغذي على شمع نحل نقً أو أقراص شمعٌة لم تستعمل فً تربٌة الحضنة
وذلك لحاجتها الى المواد البروتٌنٌة مع الشمع  .V.Lebeedeva(،وآخرون. )2002،
ولمكافحة هذه الحشرة مازالت تستخدم طرق تقلٌدٌة كحرق الخالٌا ذات االصابة الشدٌدة للتخلص من جمٌع أطوار
الحشرة مما ٌتسبب فً خسائر كبٌرة لمربً النحل  ،باالضافة الى استعمال المواد الكٌمٌائة فً مكافتها رغم قصورها على
المخازن والخالٌا التً هجرها النحل واثا رها الجانبٌة على النحل ومنتجاته وعلى العاملٌن فً تربٌة النحل لما تسببه لهم من
تسمم واختناق نتٌجة أنبعاث الغازات فً عملٌات تبخٌر الخالٌا والمخازن وقد ٌتسبب فً حدوث حرائق كؤستعمال ثانً
كبرٌتٌد الكربون ورابع كلورٌد الكربون والكلوروبكرٌن والتً تتمٌز بؤرتفاع س مٌتها وسرعة أشتعالها فضآل عن أستخدام
الكبرٌت ومادة Paradichlorobenzen

فً مكافحة هذه الحشرة  Tew ( ،وآخرون  )1997،و(فتٌح . ) 1997 ،وفً

مجال مكافحتها بالطرق الحدٌثة فقد أستعملت أشعة كاما (  ) Gamma irridationللتؤثٌر فً عذارى وبالغات دودة الشمع
باستعمال ( ، Milcheva ( ، GY) 250 - 200آخرون 2005 ،و، N.Hآخرون . )2007،ولمكافحة دودة الشمع حٌوٌآ فقد
أستخدمت الطفٌلً Hymenoptera :pteromalidaes) dibrachys sp.

) وهو طفٌلً خارجً أثبت نشاطه فً

التؤثٌر فً ٌرقاتها  ،كما أستخدم الطفٌلً  ) Hymenoptera : Braconidae ( Apanteles galleriaeوهو متطفل
داخلً أنفرادي على ٌرقات دودة الشمع الكبرى ( ،العالن . ) 2002 ،
وفً الوقت الذي ٌسعى فٌه الباحثون ألٌجاد مواد مكافحة ذات اصل نباتً لٌس له تاثٌرات جانبٌة وذات فاعلٌة فً
المكافحة  ،وفً هذا األطار تؤتً أهمٌة هذا البحث ألٌجاد مركبات مهمة فً كل من البروبولٌس ونبات القرفة لمقاومة دودة
الشمع الكبرى فً خالٌا تربٌة نحل العسل .
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المواد وطرائق العمل :
جمعت كمٌة كافٌة من البروبولٌس من مناحل مختلفة ومن مناطق محافظة بابل و كربالء  ،وتم الحصول على قلف
اغصان نبات القرفة من معشبات السوق المحلٌة فً محافظة بابل .
 . 1الخواص الطبيعية والبايولوجية للبروبوليسNatural and biological properties of Propolis
ٌعرف على أنه مادة راتٌنٌة ( ٌ ) Rutinجمعه النحل من براعم االوراق واألزهار لكثٌر من النباتات وخاصة أشجار
الحور والصنوبرٌات وأشجار البلوط والٌوكالبتوس وغٌرها ومن ثم معاملته بافرازاتها اللعابٌة الغنٌة باألنزٌمات فً تكوٌن
مركب البروبولٌس ( Cuellarوآخرون .) 1997،تختلف مكونات البروبولٌس الكٌمٌاوٌة من مصدر الى اخر تبعآ ألحتالف
نوعٌة النبات الماخوذ منه المركب ( .)1996،Krellفقد تمكن (حجازي )1997،من الكشف عن  25مركب من خالل
التحلٌالت الكٌمٌاوٌة وشملت المركبات  ،استرات األحماض الفٌنولٌة واألحماض األلفاتٌة والمركبات الفلفونٌة ومواد أخرى ،
وٌذكر أن مركبات  Flavoidهً من أهم المكونات الفعالة فً البروبولٌس من حٌث الفعالٌة الباٌولوجٌة والدوائٌة وخاصة
 Calangin ، Pinocembrimو  Hegazi-AG(, Chrysinوآخرون.) 2000،كما ٌحتوي البروبولٌس على مكونات
أساسٌة متمثلة بالكاربوه درات والبروتٌنات واألحماض الدهنٌة ومكونات اخرى ثانوٌة كالفٌنوالت والفلفونات والتربٌنات
والزٌوت الطٌارة باالضافة الى المركبات الرابٌنٌة  ،حٌث تتمٌز بفعالٌة تضادٌة قوٌة وٌمكن توظٌفها فً الطب لؤلغراض
العالجٌة  ،وٌذكر أن للبروبولٌس فعالٌة باٌولوجٌة ضد الفٌرو سات والفطرٌات عند أتحاده مع عدد من المضادات الحٌوٌة
، Scheller(،آخرون. ) 1999،ومن المركبات المهمة التً ٌحتوٌها البروبولٌس هً الصابونٌات ) ) Saponinوهً مركبات
كٌمٌاوٌة من نوع التربٌنات الثالثٌة أو الستروٌدات  ،مرة المذاق والذعة وتكون بشكل مركبات معقدة اذ ترتبط بجزٌئة من
السكرٌات  ،وتتمٌز الصابونٌات بوظائف وقائٌة فً النبات ضد الحشرات والكائنات الدقٌقة (،المنصور )1998،كما أشارت
الدراسات الحدٌثة فً القطر الى امكانٌة أستخدام مركبات البروبولٌس ضد بعض األنواع البكتٌرٌة الممرضة لؤلنسان
(العمار ،)2001،وضد األنواع الب كتٌرٌة المسببة لمرض تعفن الحضنة األوربً فً طوائف نحل العسل فً العراق( ،
المسافرٌ . ( 2005،عد البروبولٌس مخدر قوي مقارنة بالكوكائٌن ( ) Cocaineفً موضع التخدٌر وهو اقوى من
(  ) Novocaineوٌعود ذلك الى وجود الزٌوت الطٌارة  ،كما أنه ٌحتوي على عوامل مانعة ألنبات البذور ونمو النبات
وخاصة التً عوملت بؤشعة كاما مثل الثوم والبصل والكراث والبطاطا فضآل عن أستخدامه ضد الفاٌروسات التً تسبب
مرض موزائٌك التبغ (  .)1991، Kaaloكما أستخدم المستخلص المائً للبروبولٌس بفاعلٌة فً تثبٌط نموالفطر الممرض
( Rhizoctonia solani Kuhnالخفاجً واخرون . ) 2009،
.2

الخواص الطبيعية والبايولوجية لنبات القرفة:

Physical properties and biological plant

cinnamon
تعرف القرفة علمٌآ بؤسم  Cinnamomum zeylanicumوتعود الى العائلة  Lauraceaeمن الصنف
 Magnoliopsidaوهً شجرة معمرة دائمة الخضرة وأوراقها قلبٌة الشكل داكنة عطرٌة وأزهارها صغٌرة وكثٌرة وذات
لون اصفر ،وثمارها عنبٌة سمراء اللون طولها (1سم ) وحٌدة البذرة  ,تخرج من على الجذر فسائل عدٌدة خضرٌة تقطع من
الجذر وتنتزع منها القشور واللحاء  ،والقشور المعروفة سمراء اللون أو مائلة قلٌآل الى اللون البنً الفاتح وهً سهلة الكسر ،
حرٌفة الطعم  ،حلوة المذاق ورائحتها عطرٌة ونفاذة  ,تحتوي القرفة على زٌت طٌار بنسبة  %4وأهم مركبات هذا الزٌت
 Cinnamylacetateومركب  Engenolومركب  ، cinnomaldohydeكما تحتوي القرفة على تربٌنات ثالثٌة واهمها
Methocinnamaldehyde ، Cinnaneylalcohol ، Cinnamic acid

و  Cinnzelanolومن مركبات هذه
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المجموعة هً  Mucilogeباألضافة الى احتواء نبات القرفة على مواد هالمٌة  Proanthocynidlasومواد عفصٌة ومواد
سكرٌة ونشا  .وقد وجد أن القرفة تحتوي على مادة فعالة جدآ هً ) MHCP ( Methlhyroxy chalcone polymer
.وتستخدم فً عالج كثٌر من األمراض فضال عن األستعمالت العالجٌة والطبٌة  ،كما استعملت مستخلصات القرفة كطارد
للحشرات وأستعملت مركبات زٌتها مثل ()Cinnamaldehyde,Cinnamyacetate,Eugenol,Anethalبشكل فعال جدآ
فً قتل ٌرقات البعوض(،الخزرجً ) 2008 ،
.3تحضيرالمستخلص الكحولي للبروبوليس The preparation of alcoholic extract of propolis.
أتبعت طرٌقة ( ) 1987، Contariaفً تحضٌر مستخلصات البروبولٌس مع بعض التحوٌرات  ،حٌث أخذ  10غم
بروبولٌس طري وقطع قطعآ صغٌرة ووضع فً دورق حجمً سعة  250مل وأضٌف الٌه  100مل كحول أثٌلً تركٌز 75
 %وترك لمدة خمسة اٌام بعدها رج باستخدام جهاز الرجاج المغناطٌسً ( ) Magnetic Stirrerلمدة  15دقٌقة .حٌث عملت
خمسة مجامٌع من المستخلصات وبعد األنتهاء من عملٌة األذابة تم ترشٌح المحلول بواسطة قطعة قماش نظٌفة للتخلص من
الجزٌئات الكبٌرة ثم رشح بواسطة ورق ترشٌح نوع ( ) Whatman N0.1بعد ذلك اجرٌت عملٌة أستخالص المحلول
وتكثٌفه بواسطة جهاز التبخٌر الدوار ( ) Rotary Vacum Evaporatorالى سائل كثٌف بعد التخلص من المذٌب الكحول
األثٌلً تحت ضغط مخلخل ودرجة حرارة  45م  ،وزن مستخلص كل عٌنة ووضع فً قنانً زجاجٌة معتمة ومحكمة الغلق
ومدون علٌها جمٌع المعلومات وحفظ تحت درجة حرارة صفر مئوي لحٌن االستعمال  ،بعدها أخذ وزن معلوم من كل
مجموعة وأذٌب فً حجم معلوم من األسٌتون

( ) Reagent Grade acetoneللحصول على مستخلص قٌاسً Stock

 Solutionتركٌزه  % 50ومن ثم هٌئت التراكٌز (%)3000 ، 1050 ، 1000 ، 0075 ، 0050عن طرٌق التخفٌف ،
(. )1987، Alrubeai,H.F
.4تحضير المستخلص الكحولي لنبات القرفة The preparation of alcoholic extract of cinnamon .
leaf
أخذت كمٌة كافٌة من قلف نبات القرفة وطحنت بواسطة مطحنة كهربائٌة نوع

Retsh GM bH 5057

 HANN / skl / Germanyثم غربلت بواسطة منخل قطر فتحاته  005ملم  ،ثم أخذت خمسة مجامٌع لكل منها
 100غم ووضعت فً دوارق حجمٌة سعة  100مل ثم اضٌف الٌها الكحول األثٌلً بتركٌز  % 75ثم رجت على فترات
بواسطة الرجاج المغناطٌسً لمدة  24ساعة حٌت اجرٌت له نفس خطوات طرٌقة ترشٌح وتكثٌف مستخلص البروبولٌس.
وزن مستخلص كل عٌنة ووضع فً قنانً زجاجٌة معتمة ومحكمة الغلق ومدون علٌها جمٌع المعلومات وحفظ تحت درجة
حرارة صفر مئوي لحٌن االستعمال  ،بعدها أخذ وزن معلوم من كل مجموعة وأذٌب فً حجم معلوم من األسٌتون (
 ) Reagent Grade acetoneللحصول على مستخلص قٌاسً  Stock Solutionتركٌزه  % 50ومن ثم هٌئت التراكٌز
(%)3000 ، 1050 ، 1000 ، 0075 ، 0050عن طرٌق التخفٌف () 1987 ، Alrubeai,H.F
.5تهيئة مستعمرة دودة الشمع الكبرى . Gelleria mollonella L.
وضعت أعداد من الحشرات الكاملة ( ذكور وأناث ) والتً جمعت من مناطق مختلفة فً صنادٌق التربٌة والتً
تحوي على شمع داكن مستعمل سابقآ فً تربٌة النحل لغرض الحصول على األعمار الٌرقٌة لدودة الشمع  ،أختبرت التراكٌز
بشكل أولً لتحدٌد ا لجرعة القاتلة لؤلعمار الٌرقٌة األول والثالث  .وفً نفس الوقت تم تهٌئة معامالت الغذاء وهو عبارة عن
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قطع من الشمع الداكن ومستعمل سابقآ أٌضآ فً تربٌة نحل العسل و بقطر  12سم غمست بالكامل فً محلول المستخلصات
لكل من البروبولٌس ونبات القرفة وبالتراكٌز ( %) 3000 ، 1050 ، 1000 ، 0075 ، 0050وتركت للٌوم التالً للتخلص من
مادة األسٌتون باألضافة الى معاملة المقارنة حٌث أحتوت على األسٌتون فقط وضعت فً أطباق بتري قطر  12سم وضع
على حافة الطبق دهان الفازلٌن الطبً لمنع خروج الٌرقات ،نقلت عشرة ٌرقات فً العمر الٌرقً األول وبعمر ٌوم واحد من
الفقس وعشرة ٌرقات فً العمر الٌرقً الثالث بعد األنسالخ لكل طبق وبثالث مكررات فً كل مكرر (ٌ ) 10رقات ووضعت
األطباق فً الحاضنة تحت درجة حرارة  2± 30و رطوبة  % 5 ±70تم متابعة المعامالت ٌومٌآ وسجلت البٌانات عن مدة
الدور الٌرقً ووزن الٌرقات والنسبة المئوٌة لؤلعداد المٌتة ( .الجورانً .)1994،
.6التصميم والتحليل األحصائي Design and statistical analysis.
أستخدم تصمٌم القطاعات الكاملة المعشاة ( . Randomized Complete Block Design ) RCBDوجرى تحلٌل
التباٌن للعوامل الداخلة فً التجربة تحت أختبار أقل فرق معنوي (  Last Significant Difference ) L.S.Dتحت
مستوى احتمالٌة  (، 0005الراوي . )2000،
النتائج والمناقشة:

Results and discussion

أوآلـ مدة الطور اليرقي :
أظهرت نتائج جدول (  -1أ ) تؤثٌر المستخلص الكحولً للبروبولٌس فً أطالة مدة الطور الٌرقً لحشرة دودة الشمع
الكبرى  ،حٌث أعطى التركٌز (  % ) 3000أطول مدة للطور الٌرقً األول والثالث بلغت ( ٌ ) 51083 ، 57055وم على
التوالً  .فً حٌن أعطى التركٌز األقل ( % ) 0050أقل مدة للطور ال ٌرقً األول والثالث بلغت ( ٌ ) 20 .37 ، 41030وم
على التوالً  .مقارنتآ مع معاملة السٌطرة (  % ) 0000حٌث كانت مدة الطور الٌرقً للعمر األول والثالث ( .32 ، 70 .13
ٌ ) 40وم على التوالً اٌضآ .
اما بالنسبة للتداخل بٌن التراكٌز واألعمار الٌرقٌة فقد أعطى التركٌز (  % ) 3000أطول مدة للطور الٌرقً االول
بلغت ( ٌ ) 55 .57وم .
جدول ( 1ـ أ ) تؤثير تراكيز مختلفة من المستخلص الكحولي للبروبوليس في مدة الطور اليرقي (يوم ) لألعمار األول
والثالث لحشرة دودة الشمع الكبرى .
التراكٌز

0000
0050
0075
1000
1050
3000
المعدل
LSD=0.05

األعمـــــــار الٌرقٌـــــــــة
مدة الطور الٌرقً الثالث
مدة الطور الٌرقً األول
(ٌوم )
(ٌوم )
32.40
31.70
37.20
41.30
39.71
44.00
44.82
50.94
45.00
53.11
51.83
57.55
41.826
46.433
00966
للتراكٌز :
لؤلعمار الٌرقٌة 10341 :
20251
للتداخل :

المعدل

32.05
39.25
41.85
47.88
49.05
54.69
44.129
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بٌنت نتائج جدول (  -1ب ) تؤثر األطوار الٌرقٌة لدودة الشمع الكبرى بالمستخلص الكحولً لنبات القرفة حٌث كان
التركٌز (  % ) 3000األفضل فً اطالة مدة الطور الٌرقً لكل من العمر األول والثالث بلغت ( ٌ ) 47091 ، 50033وم
على التوالً  .فً حٌن تخلف عنه التركٌز المنخفض ( % ) 0050فً التؤثٌر فً مدة الطور الٌرقً األول والثالث بلغت (
ٌ ) 34027 ، 36081وم على التوالً  .مقارنتآ مع معاملة السٌطرة (  % ) 0000حٌث كانت مدة الطور الٌرقً للعمر االول
والثالث ( ٌ ) 32040 ، 31070وم على التوالً .
وفً تحلٌل التداخل بٌن األعمار الٌرقٌة والتراكٌزفقد أعطى التركٌز (  % ) 3000اعلى مدة للطور الٌرقً األول بلغت
(ٌ )50033وم .
جدول ( 1ـ ب) تؤثير تراكيز مختلفة من المستخلص الكحولي لنبات القرفة في مدة الطور اليرقي ( يوم ) لألعمار األول
والثالث لحشرة دودة الشمع الكبرى .
التراكٌز

المعدل

األعمـــــار الٌرقٌــــــــــة
مدة الطور الٌرقً األول

مدة الطور الٌرقً الثالث

(ٌوم )

(ٌوم )

0000

31.70

32.40

32.05

0050

36.81

34.27

35.54

0075

39.00

35.99

37.49

1000

42.15

40.10

41.12

1050

45.08

42.53

43.80

3000

50.33

47.91

49.12

المعدل

40.845

38.866

39.85

 LSD=0.05للتراكٌز :
لؤلعمار الٌرقٌة :
للتداخل :

00820
10338
20397

وتبٌن من خالل نتائج الجدولٌن (  -1أ ) و (  -1ب ) كان للمستخلص الكحولً للبروبولٌس أفضل تؤثٌر فً أطالة مدة
الطور الٌرقً حٌث أعطى معدل فً مدة الطور الٌرقً للعمر األول والثا لث بلــغ ( ٌ ) 410820 ، 460433وم على التوالً .
مقرنتآ مع المستخلص الكحولً لنبات القرفة حٌث أعطى أقل معدل فً مدة الطور الٌرقً االول والثالث بلغت ( ، 400845
ٌ ) 380866وم أٌضآ  .وهذا ٌتفق مع ماذكره ( الجورانً وآخرون  ) 2004 ،من أن معاملة الٌرقات فً عمر  24ساعة
طوال مدة الطور الٌرقً بالمستخلص الزٌتً ألوراق اشجار الٌوكالبتوس ادى الى خفض نسبة بقاء الٌرقات الى  % 50ولمدة
 24ساعة الى . % 73033
ثانيآ ـ الوزن اليرقي:
بٌنت نتائج جدول (  – 2أ ) تؤثٌر المستخلص الكحولً فً خفض الوزن الٌرقً لؤلعمار الٌرقٌة األول والثالث لدودة
الشمع الكبرى  ،حٌث أعطى التركٌز (  % ) 3000أقل وزن للعمر الٌرقً األول والثالث بلغ (  9 67093 ، 41090ملغم على
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التوالً  .فً حٌن اعطى التركٌز ( % ) 0050اقل وزن للعمر الٌرقً األول والثالث بلغ (  ) 147013 ، 119026ملغم على
التوالً .
وكان تؤثٌرالتداخل بٌن التراكٌز واألعمار الٌرقٌة معنوٌآ حٌث أعطى التركٌز (  % ) 3000أقل وزن للعمر الٌرقً
األول بمعدل بلغ (  ) 41090ملغم .
جدول(  -2أ ) تؤثير تراكيز مختلفة من المستخلـص الكحولي للبروبوليس في وزن األعمار اليرقية األول والثالث لحشرة
دودة الشمع الكبرى .
التراكٌز

المعدل

األعمـــــار الٌرقٌــــــــة
وزن العمر الٌرقً األول (ملغم

وزن العمر الٌرقً الثالث

)

(ملغم )

0000

164.20

178.62

171.41

0050

119.26

147.13

133.19

0075

99.31

110.00

104.65

1000

68.00

87.26

77.63

1050

60.47

80.11

70.29

3000

41.90

67.93

76.87

المعدل

92.190

111.84

102.01

 LSD=0.05للتراكٌز :

0.123

لؤلعمار الٌرقٌة 1.645:
للتداخل :

4.605

وأوضحت نتائج جدول (  – 2ب ) فعالٌة المستخلص الكحولً لنبات القرفة فً الطوار الٌرقٌة المدروسة  .حٌث
أعطى التركٌز (  % ) 3000أقل وزن للعمر الٌرقً األول والثالث بلغ (  ) 81015 ، 66000ملغم على التوالً  .فً حٌن
أعطى التركٌز األقل (  % ) 0050اعلى وزن لؤلعمار الٌرقٌة األول والثالث بلغ (  ) 160000 ، 138020ملغم على التوالً .
مقارنتآ مع معاملة السٌطرة (  % ) 0000أذ كان الوزن الٌرقً للعمر األول والثالث بلغ (  ) 178062 ، 164020ملغم على
التوالً أٌضآ .
وفً معاملة التداخل بٌن التراكٌز واألعمار الٌرقٌة فقد أظهر التركٌز (  % ) 3000تؤثٌرآ معنوٌى فً خفض الوزن للعمر
الٌرقً األول بلغ (  ) 66000ملغم .
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جدول( 2ـ ب ) تؤثير تراكيز مختلفة من المستخلص الكحولي لنبات القرفة في األعمار اليرقية األول والثالث لحشرة دودة
الشمع الكبرى .
األعمـــــار الٌرقٌــــــــــة

التراكٌز

المعدل

وزن العمر الٌرقً األول

وزن العمر الٌرقً الثالث

(ملغم )

(ملغم )

0000

164.20

178.62

171.41

0050

138.20

160.00

149.10

0075

106.44

149.11

127.77

1000

100.81

121.97

111.39

1050

83.20

103.49

93.34

3000

66.00

81.15

73.57

المعدل

108.86

132.39

120.62

 LSD=0.05للتراكٌز :

00472

لؤلعمار الٌرقٌة 10960 :
للتداخل :

50991

وأوضحت نتائج الجدولٌن (  -2أ ) و (  -2ب ) تفوق المستخلص الكحولً للبروبولٌس فً خفض الوزن للعمر الٌرقً
األول والثالث وبمعدل بلغ (  ) 1110840 ، 190 .92ملغم على التوالً  ،مقارنتى مع المستخلص الكحولً لنبات القرفة حٌث
كان وزن العمر األول والثالث (  ) 1320390 ، 1080860ملغم على التوالً  .وهذا ٌتفق مع ماذكره ( صبر وآخرون ،
 ) 2003حٌث وجد نقصآ فً وزن العذارى المتغذٌة على غذاء معامل بتراكٌز ( % ) 10 ، 5 ،1من المستخلص الكحولً
لنبات الٌوكالبتوس بلغ ( ) 00141 ، 00156 ، 00158غم .
ثالثآ – نسبة هالك اليرقات:
أظهرت بٌانات جدول ( – 3أ ) تؤثٌرآ معنوٌآ للمستخلص الكحولً للبروبولٌس فً زٌادة النسبة المئوٌة لهالك ٌرقات
دودة الشمع الكبرى موضوع الدراسة  ،فقد كان للتركٌز (  % ) 3000اعلى نسبة مئوٌة فً هالك ٌرقات العمر األول والثالث
بلغت (  % ) 72035 ، 89034على التوالً .فً حٌن أعطى التركٌز االقل ( % ) 0050نسبة هالك ٌرقات العمر األول
والثالث بلغت  % ) 20000 ، 26011على التوالً  .مقارنتآ مع معاملة السٌطرة ( % ) 0000و حٌث كان نسبة هالك الٌرقات
للعمر األول والثالث بلغت (  % ) 2075 ، 5043على التوالً أٌضآ .
واظهرت بٌانات التداخل بٌن األعمار الٌرقٌة والتراكٌز تفوق التركٌز (  % ) 3000معنوٌآ فً زٌادة نسبة هالك ٌرقات
العمر األول بلغت ( . % ) 89034
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ( 3ـ أ ) تؤثير تراكيز مختلفة من المستخلص الكحولي للبروبوليس في نسبة هالك اليرقات حتى الطور السادس
لحشرة دودة الشمع الكبرى .
التراكٌز

المعدل

األعمــــــــار الٌرقٌـــــــــة
 %لهالك ٌرقات العمر األول

 %لهالك ٌرقات العمر الثالث

0000

5.43

2.75

4.09

0050

26.11

20.00

23.05

0075

45.25

38.27

41.76

1000

71.93

56.18

64.05

1050

79.87

68.00

73.93

3000

89.34

72.35

80.84

المعدل

52.988

42.920

47.954

 LSD=0.05للتراكٌز :

0.966

لؤلعمار الٌرقٌة :
للتداخل :

1.393
2.459

وأوضح جدول (  – 3ب ) تؤثر الوزن لؤلطوار الٌرقٌة لحشرة الشمع الكبرى بالمستخلص الكحولً لنبات القرفة ،
حٌث كان التركٌز (  % ) 3000األفضل فً زٌادة نسبة هالك ٌرقات العمر األول والثالث بلغت ( % ) 33. 49 ، 54011
على التوالً  .فً حٌن تخلف التركٌز المنخفض (  % ) 0050فً التؤثٌر فً نسبة هالك ٌرقات العمر األول والثالث بنسبة
مئوٌة بلغت (  % ) 5050 ، 9071على التوالً  .مقارنتآ مع معاملة السٌطرة (  % ) 0000حٌث كانت النسبة المئوٌة لهالك
ٌرقات العمر األول والثالث (  % ) 2075 ، 5043على التوالً أٌضآ .
وأوضحت نتائج التداخل بٌن التراكٌز واألعمار الٌرقٌة الى تفوق التركٌز (  % ) 3000معنوٌآ فً زٌادة النسبة المئوٌة
لهالك ٌرقات العمر األول أذ بلغت ( % ) 54011
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جدول ( 3ـ ب ) تؤثير تراكيز مختلفة من المستخلص الكحولي لنبات القرفة في النسبة التراكمية لهالك اليرقات حتى الطور
السادس لحشرة دودة الشمع الكبرى .
التراكٌز

المعدل

األعمـــــــار الٌرقٌــــــة
 %لهالك ٌرقات العمر

 %لهالك ٌرقات العمر

األول

الثالث

0000

5.43

2.75

4.09

0050

9.71

5.50

7.60

0075

20.15

16.99

18.57

1000

39.29

27.75

33.52

1050

47.32

34.00

40.66

3000

54.11

49.33

51.72

المعدل

29.33

22.62

25.975

 LSD=0.05للتراكٌز :

0.820

لؤلعمار الٌرقٌة 1.338 :
للتداخل :

2.231

ومن خالل نتائج الجدولٌن (  – 3أ ) و ( – 3ب ) تبٌن أن للمستخلص الكحولً للبروبولٌس اثر واضح فً زٌادة النسبة
المئوٌة لموت ٌرقات العمر األول والثالث بمعدل بلغ (  % ) 43092 ، 52098على التوالً ،فً حٌن أنخفض تؤثٌر
المستخلص الكحولً لنبات القرفة عن ذلك بنسبة موت لٌرقات العمر واألول والثالث بمعدل بلغ ( % ) 22072 ، 29033
على التوالً أٌضآ .وهذا ٌتفق مع ماذكره

( الجورانً وآخرون  ) 2002 ،بان معاملة ٌرقات الطور الثالث بالمستخلص

الزٌتً لنبات الٌوكالبتوس أدى الى هالك جمٌع الٌر قات عند التركٌٌزٌن ( . % ) 10 ، 5
وتبٌن من خالل الدراسة فعالٌة المركبات الطبٌع ٌة المستخلصة لكل من البروبولٌس ونبات القرفة فً التاثٌر فً خفض
الوزن الٌرقً واطالة العمر الٌرقً وزٌادة النسبة المئوٌة التراكمٌة لموت الٌرقات وللعمر األول والثالث لٌرقات دودة الشمع
الكبرى بشكل عام ولكافة التراكٌز وٌزداد تاثٌرها بزٌادة التركٌز ،كما اثبتت ال دراسة حساسٌة الطور الٌرقً األول للمركبات
المستخلصة من البروبولٌس ونبات القرفة ربما ألنه أقل تطورآ وهشاشة ودقة أجهزتها الهضمٌة وكذلك فعالٌة هذه المركبات
والتً قدتعمل مجتمعة للتؤٌُر فً العملٌات األٌضٌة نتٌجة ألحتوائها وخاصة مركب البروبولٌس على أنواع من الكالٌكوسٌدات
(  ) glycosidesوالتً تتمٌز بثباتٌتها ووزنها الجزٌئً المرتفع أضافة على أحتوائها على انواع مختلفة من الزٌوت الطٌارة
حٌث كانت هنالك نسبة عالٌة من الٌرقات المٌتة فً نهاٌة الطور الٌرقً السادس  ،والٌرقات التً وصلت الى التعذر وجدت
على شكل مومٌاء مٌتة دا خل الشرنقة  .وهذا ٌتفق مع ماتوصل الٌه كثٌر من الباحثٌن فً ان مكونات عدٌدة فً النبات قد
تعمل متحدة مع بعضها البعض مإدٌة الى احداث تاثٌرات مانعة لوضع البٌض أو فً التاثٌر فً هرمون األنسالخ أومانعة
للتغذي (  Roqaia M.A.وآخرون )2008،
وتوصً الدراسة الى أستخدام مركبات البروبولٌس المستخلصة بشكل أمن فً مكافحة دودة الشمع الكبرى كونة مركب
طبٌعً من أصل نباتً ومن منتجات نحل العسل ومتوفر بكمٌات كافٌة .
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المصادر:
العالن،محمد  ،هشام الرز ،وجٌه قسٌس(. )2002دراسة أولٌة للمتطفل Dibrachys sp.(hymenoptera:Pterornalidae
) على ٌرقات فراشة شمع النحل ). Galleria mellonella L.(Lepidoptera:Pyralidaeمجلة جامعة دمشق
للعلوم الزراعٌة .المجلد ( – )18العدد الثانً -الصفحات 104- 95
المنصور  ،ناصر عبد علً . ) 1998(،تؤثٌر مستخلصات مختلفة من نبات قرن الغزال فً األداء
الحٌاتً للذبابة البٌضاء  -أطروحة دكتوراه – كلٌة العلوم – جامعة البصرة  .العراق.
العمار  ،مهدي حسٌن  . ) 2001(،تؤثٌر فعالٌة مركبات البروبولٌس فً نمو بعض البكترٌا الممرضة  ،رسالة ماجستٌر –
كلٌة العلوم –جامعة الكوفة  .العراق
الخفاجً  ،حامد عبدزٌد ومحسن عبدهللا كرٌم المسافر . ) 2009 ( .تؤثٌر الفعالٌة التضادٌة للبروبولٌس والغذاء الملكً وفطر
المقاومة األحٌائٌة  Trichoderma harzianum Rilaiفً نمو الفطر الممرض

) (Rhizoctania solani

. kuhnمجلة جامعة كربالء العلمٌة  ،المجلد  ، 7العدد  . 4ص  99ـــ . 103
الخزرجً ،عمار سالم  . ) 2008(،موسوعة الطب البدٌل  ،معجم األعشاب الطبٌة  ،دار الهادي للطباعة والنشر ،الطبعة
األولى ،بٌروت -لبنان 976 ،صفحة
الجورانً  ،رضا صكب  ،علً عبدالرحمن العسكري ،ناٌف عبد المنعم الدركزلً .)1994 (،تؤثٌر مستخلصات نبات اآلس
Myrtus communisعلى نسبة فقس بٌض حشرتً الخابرا ودودة الشمع الكبرى  ،مجلة البحوث التقنٌة ،
بغداد – العراق ،العدد  /21السنة السابعة . 1994 /
الراوي  ،خاشع محمود وعبدالعزٌز محمود خلف هللا  . )2000( .تصمٌم وتحلٌل التجارب الزراعٌة -وزارة التعلٌم العالً
والبحث العلمً .
حجازي  ،أحمد جعفر  ،عبدالهادي وفاتن ( . ) 1997دراسات كٌمٌاوٌة وباٌولوجٌةعلى صمغ النحل –

المصري -المركز

القومً للبحوث – مصر .
فتٌح  ،محمد عادل ،هشام مرزة وعلً الدانً ( ) 1997تربٌة النحل ودودة القز – الدراسة النظرٌة
والتطبٌقات العملٌة  ،سورٌا  ،منشورات جامعة دمشق ءص . 558ص . 338 -332
كردي ،راغب  ) 1996( .نحل العسل (تربٌته – األمراض واألعداء التً تصٌبه ) سورٌا  ،وزارة الزراعة واألصالح
الزراعً – مدٌرٌة األرشاد وقسم األعالم رقم . 420
الجورانً  ،رضا صكب وسعدي حسٌن صبر وتماضر مروان عبدالجبار  : ) 2004( ،تؤثٌر تعرٌض بعض أطوار حشرة
دودة الشمع الكبرى ) Galleria mellonalla ( L.لرائحة المستخلص الزٌتً آلوراق اشجار الٌوكالبتوس
,Eucalyptus camaldulensis Dehnh.المجلة العراقٌة للعلوم الزراعٌة . 114 – 109 ; )2(5
صبر  ،سعدي حسٌن ورضا صكب الجورانً وتماضر مروان عبدالجبار (  : ) 2003تؤثٌر المستخلص الكحولً والهكسٌنً
لنبات الٌوكالبتوس  Eucalyptus camaldulensis Dehnhفً األداء الحٌاتً لدودة الشمع الكبرى Galleria
) . mellonalla ( L.مجلة العلوم الزراعٌة العراقٌة .186 – 181; ) 3( 34 ،
الجورانً  ،رضا صكب وسعدي حسٌن صبر وتماضر مروان عبدالجبار ( : ) 2002تؤثٌر المستخلص الزٌتً لنبات
الٌوكالبتوس فً بٌوض وٌرقات دودة الشمع الكبرى

)Galleria mellonalla ( L.

(.

) Lepidoptera:Pyralidaeمجلة كلية التربية للبنات 0 738 – 730 ، ) 4( 13
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