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دراست التأثير التأزري لبعض السيىث النببتيت المستسبغت في المبيذة البيروثرويذي )آيكىن( ضذ حشرة 

 Callosobruchus maculates (Fab.)(Coleoptera : Bruchidae) خنفسبء اللىبيب الجنىبيت 

 نبأ عبذ الرضب مخيف

 رئبست جبمعت بغذاد

 الخالصت: 

صٔتذ ثتزَس الازتبن ( الزىيتٕيٓ فتٓ المجٕتذ الجٕشَصشَٔتذْ  –ش الضُٔد الىجبرٕخ  )صٔذ الغمغم ٌذفذ ٌزي الذساعخ الّ ثٕبن رأصٕ    

أر ػشظتذ الؾيتشاد الجبلغتخ التّ  Callosobruchus maculatus (F)المصىغ آٔاُن ظذ ثبلغبد خىفغبء اللُثٕتب الغىُثٕتخ 

كل صٔذ مغزؼمل َثيال مىفصل ؽٕش لُؽظ ان وغتت  رشاكٕض مخزلفخ للمجٕذ  أاُن فقػ صم الّ رشاكٕض مخزلفخ للمضٔظ المجٕذ مغ

للمجٕذ َؽتذي صتم  LC50القزل رضداد ثصُسح غشدٔخ مغ صٔبدح الزشاكٕض لمضٔظ المجٕذ َالضُٔد كمب رم ؽغبة الزشكٕض وصف القبرل 

مجٕتذ ةٕمتخ للضٔتُد رزىتبةت رتذسٔغٕب ػته ةٕمزٍتب للمجٕتذ َؽتذي فقتذ عتغل ال LC50لال صٔذ مخلُغ متغ المجٕتذ ار لتُؽظ ان ةٕمتخ 

LC50 (0.6 امب مضٔظ مجٕذ آٔاُن مغ صٔذ الغمغم ػلتّ ثبلغتبد الؾيتشح ةتٕم )LC50 ( فتٓ ؽتٕه عتغل متضٔظ  0.5مقتذاسٌب  )

( كمب اَظؾذ وزبئظ الذساعخ ان صٔتذ الغمغتم ةتذ رفتُى ػلتّ صٔتذ  0.4مقذاسٌب ) LC50مجٕذ آٔاُن مغ صٔذ ثزَس الازبن ةٕم 

لمتضٔظ المجٕتذ متغ صٔتذ الغمغتم   %90القزل ػىذ اعتشاء المقبسوتخ ؽٕتش ثلغتذ وغتجخ القزتل ثزَس الازبن مه ؽٕش الزأصٕش فٓ وغت 

 مل .  200مل/  0.25لمضٔظ المجٕذ مغ صٔذ ثزَس الازبن َػلّ الزشكٕض المىخفط للمجٕذ  %75مقبسوخ ة 

Abstract: 

           Aseries of laborotory experiments were conducted to reveal the synergistic effect of 

some plant oils namely Sesamum indica and Linum usitatissimum on thePyrethroid 

insecticide(Icon)against adults of Callosobruchus maculates(F.)The results showed that 

percentages of killing were siynificantly increased with increasing concenterations of the 

pesticide when used alon or when used as a mixture with oil of(Seasamin indica)or(Linum 

usitatissimum).LC50 was also calculated for both Insectiside and the mixture of insecticide and 

oils.It was found that the LC50 sincreased for (0.6)when pesticide alone was used to(0.5) and 

(0.4) when apesticide was mixed at rate of 1:1 with (Seasamin indica)or(Linum 

usitatissimum).The results also showed that Seasamin oil was more effective than Linum oil 

when mixed with the pesticide. 

The number of eggs laid by Callosobruchus maculates adults treated with either pesticide or the 

mixture of pesticide and oils, were signiticantly reduced,too. 

 المقذمت :

مته اٌتم افتبد ثتزَس المؾباتٕل الجقُلٕتخ المخضَوتخ خباتخ   Callosobruchus maculatus (F)رؼذ خىفغبء اللُثٕب الغىُثٕتخ 

َةتذ رصتٕت المؾصتُل فتٓ الؾقتل فتٓ ثؼتط المىتبغ    ان  Opareke et al , (1998مؾبإل الجقُل فٓ دَل الؼتبلم الضبلتش )

رصتٕت ثتزَس الاضٕتش مته المؾباتٕل الجقُلٕتخ َمىٍتب اللُثٕتب   الؾمتت   الؼتذط  الجتبة ء  المذِ الؼبئلٓ لٍزِي الؾيتشح َاعتغ فٍتٓ
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  80%فتٓ ؽبلتخ اااتبثخ الؾقلٕتخ   25-30% مغتججخ خغتبئش فبدؽتخ ؽٕتش رجلتة وغتجخ الفقتذ مته 1990)َغٕشٌب )ػلٓ َاخشَن  

( . دَسح  Elhag  2000) Singh  (1990 اشٍش فٓ المىبغ  المؼزذلتخ مته الؼتبلم) 6-8َفٓ ؽبلخ ااابثخ فٓ المخبصن  خ ل 

ؽٕبح ٌزي اافخ مزجبٔىخ َرخزلف ؽغت الظشَف الجٕئٕخ المؾٕيخ ؽٕش رمش اافخ ثبسثؼخ ادَاس  مخزلفخ خ ل دَسح ؽٕبرٍتب   ثٕعتخ 

زم ( رعغ ااوضّ ثٕعٍب ػلّ عيؼ الجتزسح لتزفقظ التّ ٔشةتخ ٔت Drees and jaekman  1999  ٔشةخ   ػزساء   ؽيشح كبملخ ) 

 Savalli et al ,2000ريُسٌب الٕشةٓ َالؼزسْ داخل الجزسح لزخشط ثؼذٌب الجبلغبد مه خ ل صقتت رؾذصتً ػلتّ عتيؼ الجتزسح ) 

 .  Rahman et al   (2006( رزغزِ الؾيشح ػلّ المؾزُِ الجشَرٕىٓ لجزَس الجقُلٕبد )

ذاد الإمٕبَٔتتخ َالزتتٓ رؼتتذ متته الُعتتبئل اليتتبئؼخ لقتتذ اعتتزخذمذ ػتتذح غتتشى للؾتتذ متته رتتأصٕشاد ٌتتزي الؾيتتشح مىٍتتب اعتتزؼمبل المجٕتت

ااعزؼمبل وزٕغخ الزبصٕش الغشٔغ لٍب . َكزلك اعزؼمبل المغزخلصبد اَ المغتبؽٕ  الىجبرٕتخ راد الزتبصٕش الغتبا اظتبفخ التّ اعتزؼمبل 

لغتلجٕخ للمجٕتذاد الإمٕبَٔتخ َا ثذ ٌىب مه ااشبسح الّ الزتبصٕشاد ا Ayda  (1994الُعبئل الفٕضٔبَٔخ )اعلُة الزفشٔة الٍُائٓ ()

ؽٕش اوٍب رؼزجش عبمخ ار مبرم الزؼشض لٍب ثزشكٕضاد مؼٕىخ َخباخ اوٍب اىؼذ اعبعب لزاُن عتمب ةتبر  ل فتخ الزتٓ رغتزخذا مته 

اعلٍب َٔزُةتف الزتبصٕش الغتبا لٍتب ػلتّ الامٕتخ اَ الغشػتخ الزتٓ ٔتزم امزصباتٍب اظتبفخ التّ الزتبصٕشاد الغتلجٕخ ػلتّ ػىباتش الجٕئتخ 

 Zettler and Cuperusظتذ فؼتل المجٕتذ )   Resistance( َكزلك اؽزمبل ظٍُس افخ المقبَمخ1997لمخزلفخ )الضمٕزٓ  ا

1990). 1994et al Glenn) )Talukder and Howse )( . 1997et al Guedes)( . 1996et alEwete  

)Elhag 2000) (2000   ان اؽذ الؾلُل المقزشؽخ لخفط ميبكل اعزخذاا المجٕذاد الإمٕبَٔخ اعزؼمبل رشاكٕض ةلٕلخ مته  )

المجٕذ ثخليٍب مغ مُاد مىييخ ؽٕش ان اعزؼمبلٍب ٔؤدْ الّ رقلٕل الامٕبد المغزؼملخ مه المجٕذ َخفط الالفخ ااةزصبدٔخ لؼملٕتخ 

غٕتش عتبمخ ٔغتبػذ َعُدٌتب   Synergisticػ المجٕتذ متغ متُاد مىيتيخ المابفؾخ َكزلك كغش افخ المقبَمخ َرلتك مته خت ل خلت

اعشٔتذ ػتذح ثؾتُس  ؽتُل اعتزخذاا الضٔتُد الىجبرٕتخ  Chiranjeevic et al   (1996ػلّ صٔبدح خباتٕخ ااثتبدح للمتبدح الغتبمخ)

َس اللُثٕتب مته اااتبثخ َالمؼذوٕخ ؽٕش رم اعزخذاا ص صخ اوُاع مه الضُٔد )صٔتذ مؼتذوٓ  صٔتذ عتٕذس صٔذ عتُٕان ( لُةبٔتخ ثتز

َةذ اشبسح الىزبئظ الّ ان صٔذ الغُٕان ةتذ اػيتّ وغتجخ خفتط فتٓ ػتذد الجتٕط  C.maculatusثؾيشح خىفغبء اللُثٕب الغىُثٕخ 

(  1990% )داََد َػجتذ      74.1% صتم الضٔتذ المؼتذوٓ  96% ٔلٕتً صٔتذ الغتٕذس 98.8المُظُع ػلّ ثزَس اللُثٕتب ثىغتجخ 

ٌَُ صٔذ مغتزخشط مته ثتزَس الغمغتم   Seasamin oilزي الذساعخ اعزؼمبل صُٔد اخشِ مىٍب صٔذ الغمغم لزلك اسرأٔىب فٓ ٌ

Sesamum indica  الغمغتم ٔؾزتُْ ػلتّ متبدح الغٕغتبمٕه  ان صٔتذSesamin   الزتٓ رغتزؼمل كؼبمتل مىيتػ َان ٌتزا الضٔتذ

 و B3مه الجتشَرٕه َفٕزبمٕىتبد  %26ٕىٕك ( َؽبمط ااَلئٕك َاللىُٕل مه %43ٔزاُن ثيال سئٕغٓ مه دٌُن غٕش ميجؼخ ) 

E  ؽبمط الفُلٕك َمؼبدن َاعٕمب الابلغُٕا َ صٔذ ثتزَس الازتبن َLinum oil   ٌَّتُ صٔتذ مغتزخشط مته ثتزَس الازتبن ػلت

مته  6% مه ؽبمط اللٕىُلٕزٕتك   23-24%مه ؽبمط اللىُٕلٕىٕك  36-50%( مه الضٔذ الضبثذ ثمب فٓ رلك  30-40%وؾُ )

  2010مه الجشَرٕه َمقبدٔش اغٕشح مه اللٕىبمبسٔه ) غلٕاُصٔذ مُلذ للغٕبوُعٕه ( َالٕىبمبسٔه ) اوذسَشتبفلًٕٕ    % 25اللضأ َ 

ٔىزمتٓ التّ مغمُػتخ المجٕتذاد الجٕشَصشَٔذٔتخ المصتىؼخ   Icon( مغ امابوٕخ خلػ ٌزي الضُٔد متغ مجٕتذاد َمىٍتب  مجٕتذ اأاتُن 

Synthetic pyrethroid  فؼبلخ فٓ ٌزا المجٕذ ٌٓ امجذاعبٍٔلُصشٔه ٌَُ مجٕذ ٔؼمل ثبلم مغخ َالمؼذح .ان المبدح ال 

 المىاد وطرائق العمل :

 جمع الحشرة وتشخيصهب وتربيتهب.  1-

عمؼذ ػٕىبد مه ثزَس لُثٕب مصبثخ ثبلؾيشح مه ااعُاى المؾلٕخ َرم الزبكذ مه الزيخٕت مه ةجتل التذكزُس عتؼذْ مؾمتذ 

ركتُس  5اصَاط مته الؾيتشح )  5جىبد /عبمؼخ ثبثل .َلغشض رٍٕئخ مغزؼمشح دائمٕخ للؾيشح رم اظتبفخ ٌ ل / كلٕخ الؼلُا لل

غشاا مه الجتزَس الىظٕفتخ َالخبلٕتخ مته اااتبثخ فتٓ ةىتبوٓ صعبعٕتخ َغيٕتخ القىتبوٓ ثغيتبء مته  250اوبس ( ػلّ كمٕخ  5+ 

 .  60±5%ثخ وغجٕخ َسغُ ºا±2  28ةمبػ الململ َسثيذ ثشثبغ ميبغٓ ََظؼذ فٓ دسعخ ؽشاسح

http://www.insectscience.org/6.03/#B36
http://www.insectscience.org/6.03/#B36
http://www.insectscience.org/6.03/#B36
http://www.insectscience.org/6.03/#B11
http://www.insectscience.org/6.03/#B33
http://www.insectscience.org/6.03/#B33
http://www.insectscience.org/6.03/#B12
http://www.insectscience.org/6.03/#B9
http://www.insectscience.org/6.03/#B8
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 تحضير تراكيس المبيذ.  2-

مل ثُاعيخ اعتزخذاا عتشوغخ اتغٕشح  200 ( مل/0.25,0.5,1.00,1.25,1.5ؽعشد خمغخ رشاكٕض مه المجٕذ ثبلىغت ) 

ملم  ثباظبفخ الّ مؼبملخ المقبسوخ َالزٓ رؾزُْ مبء مقيش فقػ فٓ ؽبلخ اعتزخذاا المجٕتذ َثتض س ماتشساد للمؼبملتخ  1عؼخ 

 ؽذح . الُا

 تحضير مخبليظ السيىث النببتيت المستخذمت .3-  

( )صٔتذ :اعتٕزُن ( ؽٕتش رتم اراثتخ 1:2رم اراثخ الضُٔد المغزخذمخ )صٔذ الغمغم َصٔذ ثزَس الازبن ( فٓ ااعٕزُن الىقٓ )

دح مته متب غتم  2متل َرتم اظتبفخ500كمٕبد كبفٕخ مه الضُٔد المغزخذمخ فٓ الزغشثتخ كتل صٔتذ فتٓ دَسى صعتبعٓ ؽغمتً 

الزىظٕف الزبٔذ لال ةىٕىخ َرلك للمغبػذح ػلتّ اوزيتبس الضٔتُد المزاثتخ َعبٌضٔزٍتب ل عتزخذاا َالخلتػ متغ المجٕتذ )الشثٕؼتٓ  

2004.) 

 اجراء المعبمالث .      4-

  C.maculatus ربصٕش رشاكٕض مخزلفخ مه مجٕذ آٔاُن فٓ مؼذل وغجخ القزل لجبلغبد خىفغبء اللُثٕب الغىُثٕخ 1-4

عم َرم رضقٕت الغيبء غيغذ الجزَس لؼذح صُاوٓ فٓ  1.5عم َثبسرفبع  8.5غج  ثزشْ ث عزٕآ ةيش كل مىٍب  18 اعزؼمل

( صم َظتؼذ ػلتّ َسى رششتٕؼ لزغتف َوقلتذ التّ ااغجتبى ثُاةتغ  2الزشاكٕض المخزلفخ للمجٕذ َثبلىغت المزكُسح فٓ الفقشح )

بس ( لال غج  ثزشْ صم ػُملذ ااغجتبى ثبلمجٕتذ فقتػ ؽٕتش كبوتذ او 4ركُس +  4أصَاط مه الؾيشح ) 8غم َرم ادخبل  20

 ماشساد  امب مؼبملخ المقبسوخ فقذ اعزؼمل فٍٕب مبء مقيش فقػ.   3مؼبم د َ  6الزغشثخ 

 ربصٕش رشاكٕض مه مجٕذ أاُن َمخبلٕيٍب مه الضُٔد ػلّ وغجخ ةزل خىفغبء اللُثٕب الغىُثٕخ. 2-4

  1:1مخلُغ مؼً صٔذ الغمغم مؼبملخ الؾيشاد ثبلمجٕذ 1-2-4 

( )  1:1( مخلُغب مؼً صٔذ الغمغتم ثىغتجخ )  2ػُملذ ااغجبى الؾبَٔخ ػلّ الجبلغبد ثزشاكٕض المجٕذ المزكُسح فٓ الفقشح )

 مجٕذ : صٔذ ( ثٕىمب ػُملذ المقبسوخ ثبلضٔذ المزاة ثباعٕزُن فقػ. 

  1:1 مؼبملخ الؾيشاد ثبلمجٕذ مخلُغ مؼً صٔذ ثزَس الازبن 2-2-4

( )مجٕتذ: 1:1ػُملذ ااغجبى الؾبَٔخ ػلّ الجبلغبد ثبلزشاكٕض رارٍب مه المجٕذ اػ ي مخلُغب مؼً صٔذ ثتزَس الازتبن ثىغتجخ) 

 صٔذ( ثٕىمب ػُملذ المقبسوخ ثبلضٔذ المزاة ثباعٕزُن فقػ .

م سعتم ختػ الغتمٕخ مته للمجٕتذ رت LC   50لغتشض ؽغتبة الزشاكٕتض وصتف القبرلتخ  LC50وصف القبرلتخ  قيبش التراكيس 5-

لاتتتل القتتتٕم ان ةٕمتتتخ اللُغتتتبسٔزم للزشاكٕتتتض  1ختت ل رؾُٔتتتل ةتتتٕم الزشاكٕتتتض المغتتتزؼملخ التتتّ لُغتتتبسٔزم الزشاكٕتتض )صٔتتتذ التتتشةم 

المُعُدح ظمه  probitالمئُٔخ للُفٕبد الّ مبٔقبثلٍب مه َؽذاد اؽزمبل  النسب مغ رؾُٔل  1993) ,عبلجخ)شؼجبن َالم ػ

 .(  2000( )الٕبعشْ   1993ةٕم ااؽزمبلٕخ ( )شؼجبن َالم ػ   عذَل خبص ٔغمّ ) عذَل 

 

 التصميم والتحليل االحصبئي  6-

َرمذ مقبسوخ    المزُعيبد ؽغت اخزجتبس اةتل فتشى   ( C.R.Dؽللذ عمٕغ الزغبسة َف  ومُرط الزصمٕم الؼيُائٓ الابمل)   

( امتتب ثبلىغتتجخ لقتتٕم وغتتت الٍتت ل المئُٔتتخ للقزتتل  2000)التتشاَْ َخلتتف    0.05( َػلتتّ مغتتزُِ اؽزمتتبل L.S.Dمؼىتتُْ ) 

 Abbott Formula   (Abbott  1925  )اؾؾذ َف  مؼبدلخ اثُد 

 النسبت المئىيت لهالكبث السيطرة  –النسبت المئىيت لهالكبث المعبملت                               

     x 100 -------------------------------------------------------------النسبت المئىيت للهالك=    

 النسبت المئىيت لهالكبث المعبملت  – 100                                               
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 (  2000صم ؽُلذ الىغت المئُٔخ المصؾؾخ القٕم صأَخ ادخبلٍب فٓ الزؾلٕل ااؽصبئٓ ) الشاَْ َخلف     

 النتبئج والمنبقشت:

 : لنسب القت_1

 :آيكىن .مبيذ1.1

المؼشظتخ لزشاكٕتض مخزلفتخ مته المجٕتذ  C.maculatus(مؼذل وغت القزل المئُٔخ لجبلغبد خىفغبء اللُثٕتب الغىُثٕتخ  1ٔجٕه اليال)

عبػخ أر ٔ ؽتظ ان مؼتذل وغتجخ القزتل ٔتضداد متغ الضٔتبدح فتٓ رشكٕتض المجٕتذ َلتم رغتغل أْ وغتجخ ةزتل فتٓ مؼبملتخ  24آٔاُن خ ل 

زٓ كبوذ مبء مقيش فقػ.َمه ٌزا ٔزعؼ ان للزشكٕتضدَسا مٍمتب فتٓ صٔتبدح الىغتت المئُٔتخ للٍت ل ؽٕتش َعتذ ان ٌىتبل المقبسوخ ال

ػ ةخ غشدٔخ مبثٕه الزشكٕض َمؼذاد وغت الٍت ل ؽٕتش كلمتب اصداد الزشكٕتضاصدادد وغتت الٍت ل للؾيتشح َالزتٓ ةتذ ٔؼتُد التّ 

َرتأصش المجٕتذ ػلتّ ثبلغتبد الؾيتشاد كُوتً مته المجٕتذاد الغٍبصٔتخ راد الزتأصٕش  صٔبدح الُؽذاد الفؼبلخ ثضٔتبدح الزشكٕتض المغتزؼمل.

()شتؼجبن َالمت ػ    1992ػلّ الغٍبص الؼصجٓ للؾيشح فٕؾذس أسرؼبػ عشٔغ ٔزجؼً شتلل الؾيتشح َثبلزتبلٓ ٌ كٍتب ) كُمتبس   

1993 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L.s.d 0.05   . = 1.686 
 

 C.maculatusثير تراكيز مختمفة من المبيد آيكون في معدل نسب القتل لبالغات خنفساء الموبيا ( يوضح تأ 1شكل ) 

 الجنوبية

لممبيد أذ بمغت قيمة Probitمعدل نسبة القتل  ة(  عالقة الخط المستقيم بين لوغاريتم التركيز لممبيد واحتمالي2يوضح الشكل )

  LC5  0= 0.6التركيز نصف القاتل لممبيد

قد اعتمدت في المقارنة بين درجات سمية المبيد وبالتالي تقدير درجة تحسس الحشرة  LC50ة التركيز نصف القاتل ان قيم
لممقارنة بين سمية المبيد قبل خمطو وبعد خمطو بالزيوت Lc50(فقد اعتمد الدراسة الحالية عمى قيمة 1993لو)شعبان والمالح,
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ساعة قد انخفضت وتوصمت الدراسة إلى أن  24لممبيد بالتراكيز المنخفضة خالل  Lc50المستعممة حيث نالحظ أن قيمة 
قد أعطى نس  قتل عالية قد أكسبت المزيج صفة المبيد ألجيازي  ةالمعاممة بالمبيد مخموط مع الزيوت وبالتراكيز المنخفض

انيكية عمل ىذه الزيوت ىي اما بتثبيت والممسي معا ضد ىذه الحشرة. وتعتقد الدراسة التي اجريت حول ىذه الزيوت ان ميك
حجم حبيبة المبيد الساقطة عمى جسم الحشرة أو بزيادة نفاذية المبيد خالل كيوتكل الجسم أو بتكوين جزيئات معقدة بين المبيد 

 .(  1993 والزيت تعمل عمى زيادة تأثير التركيز المستعمل من المبيد بمنع تكسيره الى جزيئات غير سامة ) شعبان والمالح ,

y = 0.4319x - 1.4425y = 0.4319x - 1.4425
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( خط السمية  2شكل )    القاتل    ا LC50  للتراكيز المختلفة من مبيد آيكون على بالغات خنفساء اللوبيا الجنوبية

 C.maculatusوالتركيز نصف

 

( في معدل نسب القتل عمى بالغات 1:1( يوضح تأثير تراكيز مختمفة لمزيج مبيد آيكون وزيت السمسم بنسبة )3شكل)

 C.maculatusلموبيا الجنوبية خنفساء ا

%
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( تضاعف سمية المبيد آيكون بعد أضافة زيت السمسم لمتراكيز المختمفة من المبيد حيث وصمت نسبة القتل 3يوضح الشكل )

 (2004( و)الجبوري,1987وىو ما يتفق مع داود وجماعتو , %90الى 

امول والسيسامكسين غير موجودة في أي زيت أخر جعمو وتعتقد الدراسة أن أحتواء زيت السمسم عمى مواد السيسامين والسيس

 (.1999أقوى الزيوت المستعممة تاثيرا تنشيطيا عمى المبيدات البايروثرويدية المصنعة ومنيا المبيد )آيكون( )المدرس,

y = 0.2789x - 0.6446
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اء ( عمى بالغات خنفس1:1لمزيج مبيد آيكون وزيت السمسم بنسبة) LC50( خط السمية والتركيز نصف القاتل 4شكل)

 C.maculatus الموبيا الجنوبية

 

 

( في معدل نس  القتل لبالغات   خنفساء 1:1( يوضح تأثير تراكيز مختمفة لمزيج مبيد آيكون وزيت بذورالكتان بنسبة )5شكل)

 % C.maculatusالموبيا الجنوبية 

%
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مببل  0.25جيببدة حتببى فببي التركيببز حيبث يمكببن ان نالحببظ ان مببزيج المبيببد آيكببون مببع زيببت بببذور الكتبان قببد اعطببى نسبببة قتببل   
وىو تركيز اقل من الموصى بو من قبل الشركة المنتجة وقد يعبود السبب  البى تركيببة  54.83مل حيث كانت نسبة القتل  200/

الكيميبببببببببببببببببببائي الحببببببببببببببببببباوي عمبببببببببببببببببببى المركببببببببببببببببببببات الفالبببببببببببببببببببة والتبببببببببببببببببببي يكبببببببببببببببببببون ليبببببببببببببببببببا فعبببببببببببببببببببل منشبببببببببببببببببببط لممبيبببببببببببببببببببد . 

y = 0.3366x - 0.8866
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المبيد فقط المبيد مع زيت بذور الكتان المبيد مع زيت السمسم

 

قط ومزيج المبيد مع زيتي السمسم وبذور الكتان عمى نسب قتل بالغات خنفساء ( يوضح التداخل بين مبيد آيكون ف7شكل)

 C.maculatus الموبيا الجنوبية 

 عند المقارنة معاممتي المبيد مع زيت السمسم مع زيت بذور الكتان . 5...معنوي عمى مستوى إحتمال  T رإختبا

 المبيد مع زيت السمسم مع المبيد فقط .معاممتي عند المقارنة بين  5...معنوي عمى مستوى إحتمال  Tإختبار 

 المبيد مع زيت بذور الكتان والمبيد فقط .عند المقارنة بين معاممتي  5...معنوي عمى مستوى إحتمال  Tإختبار 

% 

%
 

( عمى بالغات 1:1ذور الكتان بنسبة )لمزيج المبيد آيكون وزيت ب LC50( خط السمية والتركيز نصف القاتل 6شكل)

 C.maculatusخنفساء الموبيا الجنوبية 
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1,81246

1 

Tstat = t 

 زيت بذور الكتان

= 

1,81246

1 

Tstat = t 

لممزيج المبيد زيت  

 =السمسم 

1.812 Tstat = t 

 =لممبيد  

عند المقارنة بين تأثير كال الزيتين فقد اظيرت ىذه الدراسة الى تفوق واضح لزيت السمسم عمى زيت بذور الكتان عند خمطة 
وىذا ما  %90بتراكيز مختمفة لممبيد وبالتالي زيادة في معدل نسبة القتل حيث وصمت في مزيج المبيد مع زيت السمسم الى 

( وقد بينت نتائج ىذه الدراسة ان افضل تركيز لممعامالت والذي  1987اوود وجماعتو , يتفق مع ما توصمت اليو دراسة ) د
( وىو  1:1مل عند خمطة مع زيت السمسم بنسبة ) 200مل/  0.25اعطى نسبة قتل عالية في بالغات الحشرة ىو التركيز 

ي ىذه الدراسة اول مرة عمى ىذا النوع من دون الذي اوصت بو الشركة المنتجة في استعمال مبيد آيكون الذي جرى استعمالة ف
 .حشرات المخازن وبحس  المصادر المتوفرة 

 المصبدر

ظذ  Karate: دساعخ الزأصٕش الزىيٕيٓ لجؼط الضُٔد الىجبرٕخ فٓ المجٕذ الجٕشَصشَٔذْ كبسارٓ     2004الغجُسْ  سشب َؽٕذ 

رسالة  ribolium confusum (Duv) (Coleptera:Tenebrionidae) خىفغبء اليؾٕه المزيبثٍخ

 صفحة . 63جامعة الكوفة .  –كمية العموم  –ماجستير 

.رصمٕم َرؾلٕل الزغبسة الضساػٕخ َصاسح الزؼلٕم الؼبلٓ َالجؾش 2000الشَاْ خبشغ مؾمُد َخلف    ػجذ الؼضٔض مؾمذ.

 افؾخ.488عبمؼخ المُال.–الؼلمٓ  داس الازت لليجبػخ َالىيش 

.الزأصٕش الزىيٕيٓ لجؼط الضُٔد الىجبرٕخ فٓ المجٕذ الجبٔشصشَٔذْ كبسارٓ ظذ ؽيشح 2004ٕه كشٔم.الشثٕؼٓ  ػلٓ ػجذ الؾغ

 Trogoderma granarium (Everts) Coleoptera: Dermistidae خىفغبء الؾجُة اليؼشٔخ)الخبثشا(

 افؾخ . 76عبمؼخ الاُفخ . -كلٕخ الضساػخ-سعبلخ مبعغزٕش   

 افؾخ456َالزُصٔغ.بملخ لألفبد الضساػٕخ .داس الىيش .ريجٕقبد المابفؾخ المزا1997الضمٕزٓ مؾمذ الغؼٕذ ابلؼ.

.ؽيشاد المخبصن.َصاسح الزؼلٕم الؼبلٓ َالجؾش الؼلمٓ داس الازت لليجبػخ 1983الؼضَاْ ػجذ  فلٕؼ َمٍذْ  مؾمذ غبٌش.

 افؾخ.464عبمؼخ المُال.-َالىيش

الإمٕبَٔخ فٓ َةبٔخ الىجبد  َصاسح الزؼلٕم الؼبلٓ َالجؾش الؼلمٓ.عبمؼخ  .المجٕذاد1979الؼبدل  خبلذ َػجذ مُلُد كبمل .

 افؾخ.379كلٕخ الضساػخ.-ثغذاد

 الشٔبض . –(: عمغم : صٔذ الغمغم . عبمؼخ الملك عؼُد  1999المذسط  كمبل الذٔه ؽغٕه غبٌش ) 

 -)ػمش اأُثٓ(. )اليت الجذٔل)الزذاَْ ثباػيبة َالىجبربد اليجٕخ (رشعمخ2010أوذسَشبفلًٕٕ 

:دساعخ رأصٕش الغمٕخ ةصٕشح اامذ لخمغخ مجٕذاد ؽيشٔخ فٓ ةُاةغ المٕبي الؼزثخ مه شػ 2000الٕبعشْ عبمٓ غبلت لفزً 

كلٕخ الؼلُا.عبمؼخ -مبعغزٕش سعبلخ Lymnaea auricularia(Linne,1758)الؼشة/الجصشح/الؼشاى .  

 الجصشح

جؼط الضُٔد الىجبرٕخ َالمؼذوٕخ فٓ مجٕذ الذلزبمضشَن ظذ ثبلغبد خىفغبء اللُثٕب .الزأصٕش الزىيٕيٓ ل1991دَاد ػُاد شؼجبن.

 .250-254(:1 الؼذد)23الغىُثٕخ مغلخ صساػخ الشافذٔه مغلذ 

.رأصٕشثؼط الضُٔد ػلّ ؽمبٔخثؼط الؾجُة الجقُلٕخ مه خىفغبء اللُثٕب 1990دَاد ػُاد شؼجبن َعؼبد اسدٔىٓ ػجذ .

 80: 2(1مغلخ عبمؼخ الملك عؼُد للؼلُا الضساػٕخ مغلذ) Callosobruchus maculates(F) الغىُثٕخ
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 افؾخ 520عبمؼخ المُال .–.المجٕذاد .َصاسح الزؼلٕم الؼبلٓ َالجؾش الؼلمٓ 1993شؼجبن  ػُاد َالم ػ  وضاس مصيفّ .

 كلٕخ الضساػخ–عبمؼخ ثغذاد – .المؾبإل الضٔزٕخ َالغاشٔخ َصاسح الزؼلٕم الؼبلٓ َالجؾش الؼلمٓ 1990افش  وباش ؽغٕه .

مذِ اعزمشاسٔخ الزبصٕش لجؼط الضُٔد الىجبرٕخ ػلّ خىفغبء اللُثٕب الغىُثٕخ       2001ػجذ الؼضٔض  شبدٔخ الغٕذ 

Callosobruchus maculates(F)  اصىبء الزخضٔه  مغلخ ارؾبد الغبمؼبد الؼشثٕخ للذساعبد َالجؾُس

 432- 444(  ص1(  الؼذد )9الضساػٕخ  المغلذ )

.مؾبإل الجقُل . َصاسح الزؼلٕم الؼبلٓ َالجؾش الؼلمٓ  1990ػلٓ ؽمٕذ علُة َػٕغّ  غبلت اؽمذ َعذػبن ؽبمذ مؾمُد 

 افؾخ259عبمؼخ ثغذاد –

. مكافحة االفة الحشرية مع اشارة خاصة لمزراعة في افريقيا . ترجمة حقي اسماعيل الدوري . وزارة التعميم  1992كومار.

 صفحة . 399حث العممي , مطبعة دار الحكمة جامعة البصرة . العالي والب

عبمؼخ  -رىيٕػ َرقُٔخ فؼل المجٕذاد مؾبظشح مه علغلخ المؾبظشاد الؼبمخ  كلٕخ الضساػخ 1972مىصُس  وجٕل اؽمذ 
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