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)٢٠٠٧/أیار/٢٤-٢٣تمر العلمي السنوي األول لكلیة التربیة األساسیة (المؤ 

ملخص البحث :
تجربــة حقلیــة فــي مزرعــة كلیــة الزراعــة والغابــات بمنطقــة الدنــدان بالموصــل خــالل أجریــت

Schizaphisن النجیلیـات لمكافحـة َمـ ٢٠٠٦الموسـم  graminum (Rondani)  أقفـاصفـي 

) والعــدو الحیــوي / لتــر ٣ســم٠.٥مــنظم النمــو الحشــري نومولــت  (باســتعمال لهــذا الغــرض أعــدت

Bacillusالبكتریــــــــــا  thuringensis٥١٠×  ١ ، ٤١٠× ١تراكیـــــــــــز هـــــــــــي بأربعـــــــــــة ،

تركیزاتهــا بكــل مــن البكتریــا ومــنظم النمــو الحشــري نومولــت زائــداً مــل/بــوغ ٦١٠×  ٢ و ٦١٠×  ١

الحبــوب إنتاجیــةوث زیــادة معنویــة فــي النتــائج حــدأوضــحتمقارنــة غیــر مصــابة. وأخیــراً األربعــة

للحنطة المعاملة بوسائل المكافحة االحیائیة زائدا الكیمیاویة من خالل عدد الحبوب / سنبلة ووزن 

المعــامالت علــى تــأثیرعلــى التــوالي . كــان  %٨٥.٧١و  ٥٩.٦١الحبــوب / ســنبلة بنســبة بلغــت 

اإلحیائیــة ة والمكافحــة الكیمیائیــة زائــداً المــن معنویــا خاصــة فــي معــاملتي المكافحــة الكیمیاویــ أعــداد

ـــــــــــــي  األعـــــــــــــدادحیـــــــــــــث انخفضـــــــــــــت فیهمـــــــــــــا  ـــــــــــــراألســـــــــــــبوعف ـــــــــــــیناألخی بنســـــــــــــبة تراوحـــــــــــــت ب

عــاملي المكافحــة الكیمیاویــة زائــداً تــأثیراحتمالیــة  إلــىالنتــائج أشــارت%  كمــا ٧١.٧٤ – ٦٢.٥

.ولیس متضاداً ؤازراً مكان اإلحیائیة 
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Abstract:
Through the seaeon 2006 field trial for cereal aphid Schizaphis

graminum (Rondani) control on wheat included Insect growth regulator

NOMOLT at (0.5 cm3/L); Bacillus thuringensis (Berliner) at four

concentration (1 × 104 , 1 × 105 , 1 × 106 , 2 × 106) and NOMOLT with

Bacillus thuringensis (Berliner) and an uninfested control in exclusion

cages. Significant grain yield through no. grains /head and grain weight/

head (g.) about (59.61 , 85.71%) were observed in the biochemical

treatment (NOMOLT + 1 × 106) respectively , than the other treatments.

AS well as significantly greater impact on aphid populations was evoked

by the combined biochemical treatments where they were reduced by the

range ( 62.5 -71 .74 % ) in the last week. the results thus suggest

asynergistic effect between the chemical and biological components.

المقدمــة
فــي العــراق حیــث تــزرع علــى نطــاق االســتراتیجیةمحاصــیل الحبــوب مــن المحاصــیل تعــد

اآلفــــات مــــن بالعدیــــد النجیلیــــة لالمحاصــــیواســــع وخاصــــة محصــــولي الحنطــــة والشــــعیر. تصــــاب 

Schizaphisن النجیلیــات فــي مقـدمتها َمـیـأتيو ن الَمـالحشـریة بضـمنها أنــواع  graminum

(Rondani)ن انتشــــار اســــتخدام المبیــــدات غیــــر المتخصصــــة لحشــــرات المــــن التــــي تصــــیب . إ

. )١٩٨٥، وآخــرونPowellالحیویــة ( األعــداء مجتمــعالتــأثیر فــي إلــى أدىمحاصــیل الحبــوب 

Bacillusالبكتریـاتعد  thuringensis مسـببات المرضـیة للحشـرات وتتصـف ال أهـمالبلوریـة مـن

) . اســـتخدم هـــذا النـــوع مـــن ١٩٩٤، وادمــوك جیفـــرالســـامة التـــي قـــد تــدوم عـــدة اشـــهر (بتأثیراتهــا
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ســاللة منهــا تســتخدم فــي  ٩٠ومــازال یســتخدم علــى نطــاق واســع وهنــاك  ١٨٧٠البكتریــا منــذ عــام 

ـــــــــــــــــــد ١٩٨١ ،Robertsمكافحـــــــــــــــــــة الحشـــــــــــــــــــرات االقتصـــــــــــــــــــادیة ( البـــــــــــــــــــاحثون أشـــــــــــــــــــار) وق

Ferron )و ١٩٧٨ (Deacan )و ١٩٨٣ (Jassim )هــــــذه البكتریـــــا تصــــــیب  أن إلـــــى) ١٩٨٤

الســــم الــــداخليوٕافــــرازتبــــدأ باالنشــــطار  إذالقنــــاة الهضــــمیة الوســــطى  إلــــىالحشــــرات بعــــد دخولهــــا 

B-endotoxinاســتخدمت .الــذي یعمــل علــى تمزیــق الغــالف المــبطن للقنــاة الهضــمیة الوســطى

فــي  فعالــة جــداً أنهــافحــة عــدد مــن الحشــرات الحقلیــة والمخزنیــة ووجــد مكالهــذه البكتریــا فــي العــراق 

وفــي ). ١٩٨٨ ،وآخــرون% (جاســم ٩٨بلغــت نســبة قتــل بالزیتــون فــي الحقــل  أوراقمكافحــة ذبابــة 

Trogodermaمكافحـة خنفســاء الحبــوب الشــعریة  granarium ، فــي المخــزن (علــي وآخــرون

بســبب نتــائج مشــجعة  وأعطــتامج المكافحــة منظمــات النمــو الحشــریة ضــمن بــر أدخلــت). و ٢٠٠٥

 فــي التــأثیرعلــى الحشــرة دون تأثیرهــابعلــى البیئــة أمانــاً أكثــراســتعمالها بكمیــات قلیلــة ممــا جعلهــا 

لتــأثیر) فـي دراسـتهما ١٩٨٤( Chapman و Bauernfeindكـل مـنوالحـظالحیویـة. أعـدائها

Methopreneمنظمات النمو الحشریة , Hydroprene , Kinoprene  ن الخـوخ َمـ أطـوارفـي

Myzusاألخضر persicaeعند استعمالها المذكورةاختالف قابلیة المنظمات الحشریةحصول

والثانیـة  األولـىالحوریـة أعمارهـاذریة الحشرة المعرضة فـي إنتاجخفض  إلى أدت إذ% ١بتركیز 

لمــدة تأثیرهــااســتمرار والثالثــة عنــد ظــروف البیــت الزجــاجي. كمــا تمتــاز منظمــات النمــو الحشــریة ب

عـن نـتج لمنظم النمو في قتل الحوریـات حدیثـة الفقـس ال یالرئیسيالتأثیریوم وان  ٢٤تصل إلى 

 فــي وتأثیرهــاالمبیــد المنبعثــة مــن النباتــات المعاملــة أبخــرة إلــى تعــودبالمالمســة فقــط بــل قــد التــأثیر

،وآخـــرونYasuiد الـــرش (التـــي ال یصـــلها المبیـــد عنـــ األوراقالحوریـــات الموجـــودة تحـــت ســـطح 

/  ٣ســم٠.٥) باســتعمال مــنظم النمــو الحشــري نومولــت بتركیــز ٢٠٠٥الجمیــل (وأوصــى) ١٩٩١

والذبابــة البیضــاء وعنــد األخضــرالبطاطــا المصــابة بكــل مــن حشــرتي مــن الخــوخ حقــوللتــر فــي 

ـــات. یهـــدف البحـــث  ٢٠ منهمـــاوصـــول كثافـــة كـــل ـــىحوریـــة / نب ـــا  إل ـــین البكتری .Bالتكامـــل ب

thuringensis ن مَ مكافحةكعامل إحیائي مع منظم النمو الحشري نومولت كعامل كیمیائي في

.النجیلیات

طرق ومواد العمل
الدراســـة فـــي حقـــل كلیـــة الزراعـــة والغابـــات فـــي منطقـــة الدنـــدان بالموصـــل للموســـم أجریـــت

  ٤×٣ أبعـادغریـب فـي وحـدات تجریبیـة ذات أبـو. زرعت بـذور الحنطـة صـنف   ٢٠٠٦الزراعي 

عملیـات التسـمید بالسـماد النتروجینـي (الیوریـا والسـوبر وأجریـت ٢٠٠٦/  ١٢/  ٢٠م نثرا بتـاریخ 

قفــــص  ٣٣ســــم وضــــع  ٣٠ارتفــــاع  إلــــىفوســــفات) وكانــــت الزراعــــة دیمیــــة بعــــد وصــــول النباتــــات 

مــاش مــن قبأكیــاس األقفــاص تلــكوألبســتمعاملــة بثالثــة مكــررات  ١١تمثــل م ١قطــر ببالســتیكي 
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Schizaphisن النجیلیـاتَمـبحشـرات. تمـت العـدوى الصـناعیة ز النباتـات داخلهـاالملمـل لحجـ

graminum (Rondani) وذلك بوضع ورقة حسب المفتاح التصنیفي لحشرات الَمن المشخصة

القفص البالستیكي ثـم داخلحشرات على نباتات الحنطة  ١٠وتحتوي الحشرةنباتیة مصابة بتلك 

ثــالث نباتــات عشــوائیا مــن كــل بأخــذأســبوعیاً ن علــى نباتــات الحنطــة حشــرات المــ أعــدادتــم تقــدیر 

أجریــتحشــرة / نبــات  ٥٠-٣٥ العــدد بــینوصــل وعنــدما وحســاب أعــداد الحشــرات علیهــا قفــص 

/ لتـر  ٣سـم ٠.٥(منظم النمو الحشري نومولـت) بتركیـز استعمال عملیة المكافحة والتي تضمنت 

مـــت تنمیـــة البكتریـــا علـــى وســـط االكـــار المغـــذي حیـــث تتراكیـــزبـــأربعBacillusالبكتریـــاو 

Nutrient agar  ثــم أیــام ٧م ولمــدة   ٣٠بتــري معقمــة وحضــنت علــى درجــة حــرارة أطبــاقفــي

مــــــن معلــــــق ابــــــواغ مــــــلوغ/ب ٤١٠×  ١و  ٥١٠×  ١،  ٦١٠×  ١،  ٦١٠×  ٢ التراكیــــــز أعــــــدت

لتـر / قفـص مـن كـل  ٠.٥لتـر وبواقـع  ٢. تمـت عملیـة الـرش باسـتخدام مرشـة یدویـة سـعة البكتریا

سـاعة مـن الـرش تـم تقـدیر  ٢٤) وبعـد والمشـتركواالحیائيحة (الكیمیاوي عامل من عوامل المكاف

Abbottحســب معادلــة القتــلالســادس وتــم تصــحیح نســب األســبوعحشــرات المــن ولغایــة  أعــداد

زن البـذور تفـاع النبـات ، و (ار  واإلنتاجیـة. في نهایة الموسم جرى قیاس الصفات النباتیة )١٩٢٥(

) وفیها تم اختیار ثالث نباتات عشوائیا من كـل ٢السنابل / نبات ووزن الحبوب / م، عدد / نبات

قمــة نامیــة لــه ثــم حســبت وزن  أعلــى إلــىقفــص وحســب ارتفــاع النبــات مــن مكــان اتصــاله بالتربــة 

ر المربـع البذور / نبات وعدد السنابل / نبات ثـم حسـبت وزن الحبـوب للنباتـات المتواجـدة فـي المتـ

الواحد بواسطة میزان اعتیادي. 

النتائج والمناقشة
عـــدم وجـــود فروقـــات معنویـــة بـــین المعـــامالت فـــي متوســـط  إلـــى) ١الجـــدول (تشـــیر نتـــائج 

حیث تمت العدوى الصناعیة  ٠.٠٥اختبار دنكن عند مستوى احتمال حسبمن النجیلیات أعداد

فـي المعـامالت المختلفـة واسـتمرت تلـك الزیـادة بنفس العدد مـن الحشـرات وبـدأت بالزیـادة الطبیعیـة

حشـرة / نبـات)  ٦٣.٣متوسط لها والـذي بلـغ ( أعلىوصلت  أن إلىالثالث والرابع األسابیعخالل 

الرابــع وبــذلك اختلفــت نتــائج تعــداد األســبوعبعــد عملیــة المكافحــة فــي نهایــة  أعــدادهاثــم انخفضــت 

×  ١متوســط لهــا عنــد الــرش بــالمعلق البكتیــري  أعلــىالخــامس فكــان األســبوعالحشــرة معنویــا فــي 
والذي اختلف معنویًا عن بقیة المعامالت فیما لم یختلف عن معاملة الـرش بـالمعلق ملبوغ/ ٤١٠

الحشـرة  ألعـدادمتوسـط أدنـى) فیما كان حشرة / نبات ٣٣.٣٠وبلغ (بوغ/مل  ٦١٠×  ٢البكتیري 

بكتیـــــــــــــــــــريعنـــــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــرش بمـــــــــــــــــــنظم النمـــــــــــــــــــو الحشـــــــــــــــــــري نومولـــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــع المعلـــــــــــــــــــق ال

ــــغ (مــــلبوغ/ ٤١٠×  ١ ــــث بل ــــات ). ١٨.٨حی ــــي حشــــرة / نب ــــائج ف ــــان النت ) ١( الجــــدولوبهــــذا ف

نســبه مئویــة الختــزال الكثافــة العددیــة لحشــرة مــن النجیلیــات كانــت عنــد الــرش  أعلــى أن أوضــحت
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والتـــي بلغـــت مـــلبـــوغ /  ٤١٠×  ١بمـــنظم النمـــو الحشـــري نومولـــت مـــع المعلـــق البكتیـــري تركیـــز 

األفضــلكــان  االحیــائيالمشــترك للعامــل الكیمیــاوي والعامــل التــأثیر أندل علــى % ممــا یــ٦٨.٢٥

للحشــرة حققــا نســبة اختــزال فــي الكثافــة العددیــة إذ علــى انفــراد كــالً بــأٍي منهمــا فــي مكافحــة الحشــرة 

فـي معاملـة للحشـرة) على التـوالي فـي حـین اختزلـت الكثافـة العددیـة%٥٥.٢٩و  ٥٩.٧٩بلغت (

بسبب الظـروف البیئیـة تقاربـت  أوالموت الطبیعي للحشرة  إلى% وهذا یعود ٤.٣٩المقارنة بنسبة 

ـــــــــــائج هـــــــــــذه مـــــــــــع مـــــــــــا وجـــــــــــده  ) فـــــــــــي المملكـــــــــــة العربیـــــــــــة ٢٠٠٠( Zaitoonو  El-Hagالنت

ــــــــــــرس الســــــــــــعودیة عنــــــــــــد اســــــــــــتخدام مبیــــــــــــد البریمكــــــــــــارب كعامــــــــــــل مكافحــــــــــــة كیمیــــــــــــاوي والمفت

Coccinella undeciumpunctata L. معنویـا التـأثیركعامل حیوي وكالهما معا حیث كـان

حشرة من النجیلیات في المكافحة الكیمیاویـة ثـم فـي المكافحـة المتكاملـة بكـال العـاملین  أعدادعلى 

% فــي ٨٣.٦و  ٧١.٨الســادس مــن المعاملــة بنســبة األســبوعالحشــرة فــي  أعــدادحیــث انخفضــت 

) الفروقـات ١الثاني على التوالي. ویبـین الجـدول (% في الموسم٧٣.٣و  ٦٨.٧و  األولالموسم 

الثـاني مـن المكافحـة ولألسـبوعالسـادس مـن العـدوى الصـناعیة لألسبوعالمعنویة في تعداد الحشرة 

للمعــامالت المختلفـــة فظهـــرت الفروقـــات المعنویـــة فـــي تعــداد الحشـــرة عنـــد الـــرش بكـــل مـــن عـــاملي 

لتي استخدم فیهـا كـل مـن العامـل الكیمیـاوي والعامـل المكافحة الكیمیاوي والحیوي عن المعامالت ا

ذلـك النسـبة المئویـة الختـزال الكثافـة العددیـة بعـد  وأكـدثم معاملة المقارنة كـال علـى حـدة االحیائي

فـي اختـزال األكبـرالتـأثیر) لـه واالحیـائيفحة المشترك (الكیمیـاوي عامل المكا أنتلك الفترة فتبین 

كل من العاملین المفـردین كـل علـى حـدة حیـث تراوحـت النسـبة المئویـة الكثافة العددیة للحشرة من

العامـل الكیمیـاوي لتأثیر) %٥٦.٥٢العامل المشترك فیما بلغ (لتأثیر) %٧١.٧٤-٦٢.٥٠بین (

.االحیائيالعامل لتأثیر% )  ٦٣،  ٠٣ – ٥٦،  ٧٧وتراوح بین ( 

مـــــن العامـــــل الكیمیـــــاوي كــــللتـــــأثیرالفروقــــات المعنویـــــة ) ٢الجـــــدول (نتـــــائج وأوضــــحت

اختبـار دنكـن عنـد حسـب للحنطـة واإلنتاجیـةالمشـترك فـي الصـفات النباتیـة تأثیرهمـا ثم واالحیائي 

وزن الحبــوب / ســنبلة ووزن ،عــدد الحبــوب / ســنبلة ، مــن ارتفــاع النبــات  ٠.٠٥مســتوى احتمــال 

ثیرهمـا المشـترك فـي تأو  االحیـائيكل من العامل الكیمیاوي والعامل تأثیراختلف  إذ ٢الحبوب / م

العامـل تـأثیرعن معاملة المقارنة بدون عدوى صناعیة معنویا واختلف الصفات المدروسة جمیعاً 

النمو الحشري نومولت) في ارتفاع النبـات فقـط عـن العامـل الحیـوي فیمـا اختلـف (منظمالكیمیاوي 

م ولــم یظهــر اشــتراكهما ووزن الحبــوب /ســنبلةفــي عــدد الحبــوب / ســنبلة ووزن الحبــوب / تــأثیره

باســتثناء ارتفــاع  ٢مووزن الحبــوب/ســنبلةمعنویــا فــي صــفات عــدد الحبــوب ووزنهــا / تــأثیراً ســویة

ـــــــــــــــــري ـــــــــــــــــق البكتی ـــــــــــــــــت مـــــــــــــــــع المعل ـــــــــــــــــي المعـــــــــــــــــاملتین (مـــــــــــــــــنظم النمـــــــــــــــــو نومول ـــــــــــــــــات ف النب

 أعلى) وكان ملبوغ /  ٤١٠×  ١ومنظم النمو نومولت مع المعلق البكتیري ملبوغ /  ٥١٠×  ١

رتفـــاع النبـــات وعـــدد الحبـــوب / ســـنبلة عنــد المعاملـــة ( مـــنظم النمـــو نومولـــت مـــع المعلـــق معــدل ال
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حبة / سـنبلة) علـى التـوالي بنسـبة  ٣٣.٢و سم ٦٦.٢حیث بلغت (ملبوغ /  ٤١٠×  ١البكتیري 

معــدل لــوزن الحبــوب / ســنبلة  أعلــى) علــى التــوالي فیمــا كــان %٥٩.٦١و  ١٦.١٤زیــادة بلغــت (

/ســنبلة غم١.٣٠ مــل)بــوغ /  ٤١٠×  ١لنمــو نومولــت مــع المعلــق البكتیــري عنــد المعاملــة (مــنظم ا

فــي معاملــة المقارنــة حیــث بلغــت  ٢معــدل لــوزن الحبــوب / م أعلــى% وكــان ٨٥.٧١بنســبة زیــادة 

  . %١١٦.٥بنسبة زیادة  ٢مغم / ٧٠٥.٢

) فــي دراســته التكامــل بــین مــنظم النمـــو ٢٠٠٥تتفــق هــذه النتــائج مــع مــا وجــده الجمیــل (

عشـر نقطـة فـي مكافحـة األحدذات النقاط السبع وذات الدعسوقةنومولت مع المفترسین الحشري

بشكل ایجابي في صفات ارتفاع النبات وأثرتالبطاطا على والذبابة البیضاء األخضرمن الخوخ 

) ٢٠٠٠( Zaitoonو  El-Hagوعدد الدرنات ووزن الدرنة والحاصل الكلي. كذلك مع مـا وجـده 

الحنطـة المعاملـة بوسـائل المكافحـة إنتاجیةحدوث زیادة معنویة في بربیة السعودیة في المملكة الع

عشـــــر نقطـــــة ) زائـــــدا المكافحـــــة الكیمیاویـــــة (مبیــــــد األحـــــداالحیائیـــــة (المفتـــــرس الدعســـــوقة ذات 

% في الموسم الثاني ١٣٥و  ٣٠٥و  األول% في الموسم ٧٧.٥و  ٥٧.٥بریمیكارب) بنسبة 

ــــائيالنجیلیــــات بكــــل مــــن العامــــل الكیمیــــاوي والعامــــل مكافحــــة مــــن تــــأثیرانعكــــس  االحی

) ١نتـائج اختبـار دنكـن جـدول (فأوضـحتالبـذور لنباتـات الحنطـة إنتاجیـةوتاثیرهمـا المشـترك فـي 

البــذور فــي المعاملــة التــي رشــت بمــنظم إنتاجیــةالفروقــات المعنویــة بــین المعــامالت حیــث اختلفــت 

وكـذلك  مـلبوغ/ ٦١٠×  ٢بتركیـز االحیـائيخدام العامـل باسـتالنمو الحشري نومولت عـن مثیلتهـا

ـــــــــــــــري ـــــــــــــــق البكتی ـــــــــــــــت مـــــــــــــــع المعل باســـــــــــــــتخدام العامـــــــــــــــل المشـــــــــــــــترك (مـــــــــــــــنظم النمـــــــــــــــو نومول

ومعاملـــة المقارنـــة ( بـــدون عـــدوى صـــناعیة والـــرش بالمـــاء ) فیمـــا لـــم تختلـــف مـــل)بوغ/ ٥١٠×  ١

النجیلیات باستخدام عامل للبذور عند مكافحة من إنتاجیة أعلىمعنویا عن بقیة المعامالت وكان 

حیـث بلغـت مـل)بـوغ /  ٦١٠×  ١المكافحة المشـترك (مـنظم النمـو نومولـت مـع المعلـق البكتیـري 

الحشـریة ورشـت بالمـاء اإلصـابةتلتها في معاملة المقارنـة والتـي كانـت خالیـة مـن  ٢غم / م ٩٥٤

  .٢غم / م ٩٤٨وبلغت 
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