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ملخص البحث :
ن نسب التنشیط تباینت بحسب نوع الزیت والمـذیب وطـور أأظهرت نتائج الدراسة الحالیة 

بنسبة الذبابة المنزلیة المستخدم في الدراسة إذ أعطى مبید االزادراختین المخلوط مع زیت السمسم 

األســیتون أعلــى نســبة تنشــیط للمبیــد فــي طــور البیضــة ، وبلغــت هــذه النســبة والمــذاب فــي) ١:١(

% مقارنــة بزیــت بــذور الحبــة الســوداء الــذي خفــض ٢٧فیمــا بلغــت قیمــة الفاعلیــة النســبیة  ١.٣٨

%. أعطــى زیــت السمســم مــع المبیــد ١٥.٣٨ –والفاعلیــة النســبیة إلــى  ٠.٨٦نســبة التنشــیط إلــى 

أعلى نسبة تنشیط وفاعلیة نسبیة في طـور الیرقـة إذ بلغـت هـذه سیرومازین والمذاب في األسیتون

مـع االزادراختـین ) ١:١بنسـبة (% على التوالي. وتفوق زیت السمسم المخلـوط ٢٨.٧و  ١.٤القیم 

المذاب في األسیتون في نسبة التنشیط والفاعلیة النسـبیة فـي العـذارى المعاملـة عـن بقیـة المبیـدات 

مع زیـت السمسـم فـي المرتبـة ) ١:١بنسبة (اب في األسیتون والمخلوط وحل المبید ازامیثفوس المذ

و  ١.٤٢عنـــد معاملـــة الحشـــرات الكاملـــة فـــي نســـبة التنشـــیط والفاعلیـــة النســـبیة التـــي بلغتـــا  األولـــى

% على التوالي.٣٠
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Abstract:
The results of this study revealed that the synergistic ratio of

insecticides were varied according to the kind of oil, solvent, and insect



عبد الجبار خلیل و نزار مصطفى 

١٤

stage used in this study. The mixture of Azadirachtin with sesame oil

(1:1) ratio and diluted in acetone showed a higher synergistic ratio and

relative efficiency on egg stage which reached 1.38 and 27% respectively

in comparison with the oil of black cumin seeds (Nigella sativa L.) which

reached 0.86 and 15.38% respectively. The higher synergistic ratio and

relative efficiency were obtained from treating larval stage by

Cyromazine and mixed with sesame oil (1:1) ratio and diluted in acetone

in comparison with values of synergistic ratio and relative efficiency of

Azadirachtin and Azamethiphose mixed with sesame oil (1:1) ratio on

people and adult stage respectively. The results of the degree of

synergism confirmed the result of the synergistic ratio.

:المقدمــة
أدى االســــتعمال الواســــع لمبیــــدات الحشــــرات الكیمیائیــــة إلــــى ظهــــور العدیــــد مــــن ســــالالت 

Muscaالـذباب المنزلـي  domestica L.التـأثیرات الثانویــةالمقــاوم لفعـل المبیـدات فضــًال عـن

التـــي أحـــدثتها هـــذه المبیـــدات فـــي البیئـــة، لـــذا فـــان االتجاهـــات الحدیثـــة فـــي المكافحـــة تهـــدف إلـــى 

اســتخدام مخــالیط مــن المبیــدات. فقــد یســتخدم نــوعین مــن المبیــدات أو أكثــر ، لواحــد منهمــا تــأثیر 

إما عن طریق التقویة ابادي على الحشرات ویكون الهدف من الخلط زیادة فاعلیة المبید وتنشیطه 

. وكـذلك )٢٠٠٥و الطـائي ،  ١٩٧٠، Casida(أو التآزر مما یزید مـن سـمیة المبیـد المسـتخدم 

زیـــادة فتـــرة تـــأثیره فـــي اآلفـــة ممـــا یقلـــل مـــن عـــدد مـــرات الـــرش وخفـــض كمیـــة المبیـــد المســـتخدم فـــي 

الدراسـة الحالیـة المكافحة، فضًال عن قدرته في مكافحة السالالت المقاومـة لـبعض المبیـدات ، ان 

تهدف إلى معرفة التأثیر التنشیطي لزیتي السمسم وبذور حبة السوداء فـي تنشـیط مبیـد ازامیثفـوس 

Azadirachta(فسـفوري عضــوي) واالزادراختــین المسـتخلص مــن نبــات النـیم  indica (A.

Juss) ومبیـــد  الســـیرومازین(Cyromazine) (مثـــبط نمـــو حشـــري) فـــي مكافحـــة أطـــوار الذبابـــة

المنزلیة.

مواد وطرائق العمل
نفذت الدراسة في مختبر بحوث الحشرات / قسم وقایـة النبـات / كلیـة الزراعـة والغابـات / 

باســتخدام األطــوار المختلفــة لحشــرة الذبابــة المنزلیــة والمربــاة  ٢٠٠٠جامعــة الموصــل خــالل العــام 

وشملت الدراسة ما یلي : )١٩٨٦وآخرون ، Mohsen(حسب طریقة 
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�ρϳѧѧѧηϧΗ�ΔΑѧѧѧγϧ�ϲѧѧѧϓ�ϱέѧѧѧηΣϟ�έϭѧѧѧρϟϭ�ΏϳΫѧѧѧϣϟϭ�Εѧѧѧϳίأوالً  ϟ�ωϭѧѧѧϧ�έϳΛ́ѧѧѧΗ���
المبیدات :

لتنفیذ الدراسة تمت معاملة أطوار الحشرة المختلفة (بیضة ، یرقة ، عذراء ، حشرة كاملة) 

،  ٠.٠٠٣،  ٠.٠٠٢،  ٠.٠٠١بالمبیـــدات (ازامیثفـــوس ، ســـیرومازین ، االزادراختـــین) بـــالتراكیز (

بعــد إذابتهــا باألســیتون مــرة وبالمــاء مــرة أخــرى بواقــع ثــالث دة الفعالــة وعلــى أســاس المــا) ٠.٠٠٤

فــردًا لكــل طـور حیــث تمــت معاملـة البــیض حــدیث  ٢٠مكـررات لكــل تركیـز ، ضــم المكــرر الواحـد 

Precissionالوضـع والعـذارى بعمـر یـوم واحـد باسـتخدام طریقـة الـرش الـدقیق  spray بواسـطة

Potterبرج بوتر  tower مل من محلول المبید فـي خـزان الجهـاز والـرش تحـت  ٢وذلك بوضع

بوجــــود األطــــوار الحشــــریة المســــتخدمة فــــي  )١٩٧١، Bussvine( ٢رطل/بوصــــة ١٢ضــــغط 

م ورطوبـــة نســـبیة ٢  ٢٥وتركـــت المكـــررات تحـــت ظـــروف المختبـــر عنـــد درجـــة حـــرارة (الدراســـة 

ملــة مــن العــذارى %) لحــین فقــس البــیض بالنســبة لمعاملــة البــیض وخــروج الحشــرات الكا٦٥-٦٠

إضــافةیرقــات العمــر األول فتمــت معاملتهــا بــنفس الطریقــة الســابقة مــع أمــالتحدیــد نســبة المــوت ، 

جـزء + خمیـرة جافـة  ١أجـزاء + مخلفـات البیـرة  ٦غم من البیئة الغذائیة (فضالت خیول معقمـة ٥

وج بـــنفس أجـــزاء) لكـــل مكـــرر ، فیمـــا عوملـــت الحشـــرات الكاملـــة حدیثـــة الخـــر  ٧جـــزء + مـــاء  ٠.٤

دقــائق وتــم أیضــًا حســاب  ١٠م ولمــدة ٥الطریقــة الســابقة بعــد تخــدیرها بالتبریــد عنــد درجــة حــرارة 

سـاعة مـن المعاملـة . ولتحدیـد نسـبة التنشـیط لزیـت  ٢٤نسـبة المـوت للحشـرات الكاملـة بعـد مـرور 

Sesamumالسمســـم  indicum L. وزیـــت بـــذور حبـــة الســـوداءNigella sativa L.

مع المبیدات المستخدمة في  ١:١) تم خلطها بنسبة ١٩٨٢( Swernحسب طریقة المستخلصان 

فـــي األســـیتون وتمـــت معاملـــة أطـــوار الحشـــرة المختلفـــة أخـــرىالدراســـة مذابـــة مـــرة فـــي المـــاء ومـــرة 

معاملــة التجربــة الضــابطة فعوملــت مــرة بالمــاء أمــابالمبیــدات وبمخلــوط الزیــت والمبیــد وكمــا ســبق 

كمـــا تـــم  )١٩٢٥، Abbott(وتـــم حســـاب نســـبة القتـــل باســـتخدام معادلـــة أخـــرىوباألســـیتون مـــرة 

. تـــــــم حســـــــاب )١٩٤٩، Wilcoxonو  Litchfield(باســـــــتخدام طریقـــــــة LC50حســـــــاب قـــــــیم 

Brindlyو  Lee(االختالف التنشیطي ونسبة التنشیط والفاعلیة النسـبیة للمبیـدات حسـب طریقـة 

 ،١٩٧٤(.  

للمبید LC50–وط للمخلLC50االختالف التنشیطي = قیمة 

نسبة التنشیط = 

  ١٠٠×  الفاعلیة النسبیة =                                             

للمبیدLC50قیمة 

للمخلوط (المبید + الزیت)LC50قیمة 

LC50 للمبید–LC50للمخلوط

LC50 للمبید
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ثانیاً : تأثیر نوع الزیت والمذیب وأطوار الحشرة في درجة التنشیط :
ت لكل من المبید ومخلوط المبیـد والزیـLC50لتحدید درجة التنشیط باالعتماد على قیم الـ 

وتـــأثیر نـــوع المـــذیب وأطـــوار الحشـــرة فیهـــا تمـــت معاملـــة أطـــوار الحشـــرة المختلفـــة وكمـــا فـــي أوًال 

لكـــل مـــن المبیـــد ومخـــالیط المبیـــدات والزیـــوت وتـــم حســـاب درجـــة LC50وبـــالتراكیز نصـــف القاتلـــة 

التنشیط باستخدام المعادلة اآلتیة :

  ١٠٠× درجة التنشیط =                                   

حیث ان : 

p1 ٥٠: نسبة الحشرات المیتة بالتركیز القاتل من المبید لـ. %  

p2 ٥٠: نسبة الحشرات المیتة بالتركیز القاتل من المخلوط لـ. %  

  )١٩٩٣شعبان والمالح ، (

باستخدام تصمیم التجربة العاملیة العشوائیة الكاملة إحصائیاً حللت نتائج التجربتین 

  %.٥تعدد المدى الختبار الفرق بین المتوسطات عند مستوى احتمال واستخدم اختبار دنكن م

النتائج والمناقشة
�ρϳѧѧѧηϧΗ�ΔΑѧѧѧγϧ�ϲѧѧѧϓ�ϱέѧѧѧηΣϟ�έϭѧѧѧρϟϭ�ΏϳΫѧѧѧϣϟϭ�Εѧѧѧϳί ϟ�ωϭѧѧѧϧ�έϳΛ́ѧѧѧΗ���˱ϻϭ

المبیدات
لزیت السمسم وزیت بذور حبة السـوداء تـأثیرًا متباینـًا فـي  أن) إلى ١تشیر نتائج الجدول (

و  ١.٣٨نسبیة للمبیدات فـي طـور البیضـة ، بلغـت أعلـى نسـبة للتنشـیط نسبة التنشیط والفاعلیة ال

مع المبیـد االزادراختـین المـذاب فـي األسـیتون عنـد خلطـه بزیـت السمسـم وزیـت بـذور الحبـة  ١.٢٠

% لمبیـد االزادراختـین مــع ١٦.٦٦و  ٢٧.٧٧السـوداء علـى التـوالي ، فیمــا بلغـت الفاعلیـة النســبیة 

ء علـــى التـــوالي ، وكـــان لزیـــت السمســـم وزیـــت الحبـــة الســـوداء تـــأثیر زیتـــي السمســـم والحبـــة الســـودا

تثبیطي عند خلطها مع مبید ازامیثفوس وسیرومازین المذابین في الماء ، یتبـین مـن الجـدول نفسـه 

ان هنــــاك زیــــادة متباینــــة فــــي نســــبة التنشــــیط والفاعلیــــة النســــبیة للمبیــــدات المذابــــة فــــي األســــیتون 

األسـیتون یعمـل علـى إذابـة  أنالحبة السـوداء وربمـا یرجـع ذلـك إلـى والمخلوطة مع زیتي السمسم و 

المــواد الشـــمعیة الموجـــودة فــي قشـــرة البیضـــة ممـــا یســاعد فـــي زیـــادة ســـرعة نفــاذ المبیـــد إلـــى داخـــل 

مـن زیـت الحبـة أكثرلزیت السمسم تأثیرًا تنشیطیًا  إنالبیضة والوصول إلى الجنین ، وبشكل عام 

السوداء. 

(p2 + p1)-٥٠

٥٠
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  )١جدول (ال

ثیر زیت بذور السمسم وزیت بذور الحبة السوداء في نسبة التنشیط والفاعلیة تأ

النسبیة للمبیدات في بیض الذباب المنزلي

ازادراختینسیرومازینازامیثفوسالمبیدات

األسیتونالماءاألسیتونالماءاألسیتونالماءالمذیب

LC50٠.٠٠٢٦٠.٠٠٢٤٠.٠٠٢٥٠.٠٠٢٠.٠٠٢٤٠.٠٠١٨للمبید

زیت 

السمسم

LC50٠.٠٠٢٩٠.٠٠٢٢٠.٠٠٢٦٠.٠٠١٧٠.٠٠٢٠.٠٠١٣للمخلوط

٠.٠٠٠٥-٠.٠٠٠٤-٠.٠٠٠٣-٠.٠٠٠٣٠.٠٠٠٢٠.٠٠٠١االختالف التنشیطي

أ١.٣٨ب١.٢٠ب١.١٧د٠.٩٦ج١.٠٩د٠.٨٩*نسبة التنشیط

٤١٥١٦.٦٦٢٧.٧٧-١١.٥٣٨.٣٣-الفاعلیة النسبیة %

زیت 

بذور 

الحبة 

اءالسود

LC50٠.٠٠٣٠.٠٠٢٤٠.٠٠٢٧٠.٠٠١٩٠.٠٠٢٣٠.٠٠١٥للمخلوط

٠.٠٠٠٣-٠.٠٠٠١-٠.٠٠٠١-٠.٠٠٠٢صفر٠.٠٠٠٤االختالف التنشیطي

أ١.٢٠ب ١.٠٤ب ١.٠٥ج د٠.٩٢جب  ١.٠د٠.٨٦نسبة التنشیط

٨٥٤.١٦١٦.٦٦-صفر١٥.٣٨-الفاعلیة النسبیة %

  % ٥تشیر إلى وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال عمودیًا شابهة * المتوسطات ذات األحرف غیر المت

) فیوضـــح التـــأثیر التنشـــیطي والفاعلیـــة النســـبیة للمبیـــدات المســـتخدمة فـــي ٢أمـــا الجـــدول (

الدراسة والمخلوطة مع زیت السمسـم وزیـت الحبـة السـوداء فـي یرقـات الـذباب المنزلـي حیـث یتبـین 

لمبید سـیرومازین المـذاب فـي األسـیتون یلیـه  ١.٤لتنشیط بلغت من الجدول أیضًا ان أعلى نسبة ل

، فیمـا كـان لزیـت السمسـم  ١.٣٣المبید االزادراختین المذاب في األسیتون إذ بلغت نسـبة التنشـیط 

والحبة السوداء تـأثیر تثبیطـي لمبیـدي االزامیثفـوس واالزادراختـین المـذابین فـي المـاء ، أمـا بالنسـبة 

) إلــى ان ٢مبیــدات بوجــود زیتــي السمســم والحبــة الســوداء فتشــیر نتــائج جــدول (للفعالیــة النســبیة لل

أعلـــى قیمـــة للفاعلیـــة النســـبیة كانـــت لمبیـــد ســـیرومازین المـــذاب فـــي األســـیتون والمخلـــوط مـــع زیـــت 

% ، ٢٥.٠٠% یلیه المبیـد االزادراختـین المـذاب فـي األسـیتون إذ بلغـت ٢٨.٥٧السمسم إذ بلغت 

زین علــى بقیــة المبیــدات المســتخدمة فــي الدراســة إلــى عملــه كمثــبط نمــو وربمــا یرجــع تفــوق ســیروما

حشري والذي یكون اكثر فاعلیة في الطور الیرقي مقارنة ببقیة أطوار الحشرة بسبب وجود هرمون 

و  Chaudhuriفیمــا وجــد الشــباب واالنســالخ فــي أعلــى مســتویاته مقارنــة ببقیــة أطــوار الحشــرة.

Senapati )شیطیًا لزیت السمسم مع العدید من المبیدات البایوثرویدیة المصنعة ) تأثیرًا تن٢٠٠١

والمبیدات المایكروبیة.



عبد الجبار خلیل و نزار مصطفى 

١٨

  ) ٢جدول (ال

تأثیر زیت السمسم وزیت بذور الحبة السوداء في نسبة التنشیط والفاعلیة النسبیة للمبیدات 

في یرقات الذباب المنزلي .

ازادراختینسیرومازینازامیثفوسالمبیدات

األسیتونالماءاألسیتونالماءاألسیتونالماءبالمذی

LC50٠.٠٠٢٣٠.٠٠٢٠.٠٠١٩٠.٠٠١٤٠.٠٠٢١٠.٠٠١٦للمبید

زیت 

السمسم

LC50٠.٠٠٢٦٠.٠٠١٩٠.٠٠١٦٠.٠٠١٠.٠٠٢٢٠.٠٠١٢للمخلوط

٠.٠٠٠٤٠.٠٠٠١٠.٠٠٠٤-٠.٠٠٠٣-٠.٠٠٠٣-٠.٠٠٠٣االختالف التنشیطي

أ١.٣٣جـ٠.٩٥أ١.٤٠ب١.١٨ب١.١٥جـ٠.٨٨*نسبة التنشیط

٤.٧٦٢٥-١٣.٠٤١٣.٦٣١٥.٧٨٢٨.٥٧-الفاعلیة النسبیة %

زیت 

بذور 

الحبة 

السوداء

LC50٠.٠٠٢٧٠.٠٠٢٠.٠٠١٨٠.٠٠١٢٠.٠٠٢٣٠.٠٠١٤للمخلوط

٠.٠٠٠٤٠.٠٠٠٢٠.٠٠٠١٠.٠٠٠٢٠.٠٠٠٢٠.٠٠٠٢االختالف التنشیطي

أب١.١٤جـ٠.٨٦أ١.١٦ب١.٠٥أب١.١٠جـ٠.٨٥نسبة التنشیط

١٥١٢.٥-١٧.٣٩٩.٠٩٥.٢٦١٤.٢٨-الفاعلیة النسبیة %

  % ٥تشیر إلى وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال عمودیًا * المتوسطات ذات األحرف غیر المتشابهة 

) أن لزیــــت السمســــم وزیــــت بــــذور الحبــــة الســــوداء تــــأثیرًا تثبیطیــــًا لمبیــــد ٣یبــــین الجــــدول (

فوس المذاب في الماء ضد عذارى الذباب المنزلي ، وقد تفوق زیت الحبة السوداء في تـأثیره ازامیث

التثبیطـــي علـــى زیـــت السمســـم إذ انخفضـــت الفاعلیـــة النســـبیة لمبیـــد ازامیثفـــوس فـــي القضـــاء علـــى 

لكــل مــن زیتـي السمســم والحبــة السـوداء علــى التــوالي ،  ٤,٧٦–و  ٢.٣٨–عـذارى الــذباب بمقـدار 

ج الجــدول ان لنــوعي الزیــت تــأثیرًا تنشــیطیًا متباینــًا مــع بقیــة المبیــدات المســتخدمة فــي وتشــیر نتــائ

الدراسة كما في المبید ازامیثفوس المذاب في األسیتون. وقد لوحظ تفوق المبیـد ازادراختـین المـذاب 

یــة فــي األســیتون فــي الفاعلیــة النســبیة علــى بقیــة المبیــدات المســتخدمة فــي الدراســة إذ بلغــت الفاعل

% عنـد خلطـه مـع زیـت بـذور ٧.١٤% عند خلطه مع زیـت السمسـم مقارنـة بــ ٢١.٤٢النسبیة له 

الحبة السوداء .



…ت النباتي والمذیب والطور الحشريتأثیر نوع الزی

١٩

  ) ٣جدول (ال

تأثیر زیت السمسم وزیت الحبة السوداء في نسبة التنشیط والفاعلیة النسبیة للمبیدات في 

عذارى الذباب المنزلي

ازادراختینسیرومازینازامیثفوسالمبیدات

األسیتونالماءاألسیتونالماءاألسیتونالماءلمذیبا

LC50٠.٠٠٤٢٠.٠٠٤٠.٠٠٣٧٠.٠٠٣٣٠.٠٠٣٥٠.٠٠٢٨للمبید

زیت 

السمسم

LC50٠.٠٠٤٣٠.٠٠٣٧٠.٠٠٣٥٠.٠٠٢٩٠.٠٠٣١٠.٠٠٢٢للمخلوط

٠.٠٠٠٦-٠.٠٠٠٤-٠.٠٠٠٤-٠.٠٠٠٢-٠.٠٠٠٣-٠.٠٠٠١االختالف التنشیطي

أ ١.٢٧ب١.١٢ب١.١٣ب ج١.٠٥ب١.٠٨ج٠.٩٧*نسبة التنشیط

٢.٣٧٧.٥٥.٤١٢.١٢١١.٤٢٢١.٤٢-الفاعلیة النسبیة %

زیت 

بذور 

الحبة 

السوداء

LC50٠.٠٠٤٤٠.٠٠٣٩٠.٠٠٣٦٠.٠٠٣٢٠.٠٠٣٤٠.٠٠٢٦للمخلوط

٠.٠٠٠٢-٠.٠٠٠١-٠.٠٠٠١-٠.٠٠٠١-٠.٠٠٠١-٠.٠٠٠٢االختالف التنشیطي

أ ١.٠٧أب١.٠٢أب ١.٠٣ج١.٠٢أب١.٠٢جب ٠.٩٥نسبة التنشیط

٤.٧٦٢.٥٢.٧٣.٠٣٢.٨٥٧.١٤-الفاعلیة النسبیة %

  % ٥تشیر إلى وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال عمودیًا * المتوسطات ذات األحرف غیر المتشابهة 

كاملــة بالنســبة لتــأثیر نــوعي الزیــت فــي المبیــدات المســتخدمة فــي الدراســة ضــد الحشــرات ال

) ان لزیــت السمســم تــأثیرًا تنشــیطیًا واضــحًا فــي المبیــد ٤مــن الــذباب المنزلــي فیتضــح مــن الجــدول (

علـى التـوالي.  ١.٤٢و  ١.٢٥ازامیثفوس المذاب فـي المـاء واألسـیتون حیـث بلغـت نسـبة التنشـیط 

ابین فــي كــان لزیتــي السمســم والحبــة الســوداء تــأثیر تثبیطــي لمبیــدي ســیرومازین واالزادراختــین المــذ

الماء. كما أظهرت نتائج التحلیل اإلحصائي واختبار دنكن لنتائج تأثیر زیت السمسـم ونـوع المبیـد 

والمذیب وطور الحشرة وتداخالتها في نسبة التنشیط وجود فروقات معنویة بین العوامـل المدروسـة 

م كانـت مـع ) ان اعلـى نسـبة للتنشـیط باسـتخدام زیـت السمسـ٥وتداخالتها حیث یتبین من جـدول (

و  ١.١٢و  ١.١٧المبید االزادراختین یلیه سیرومازین ثم ازامیثفوس اذ بلغ متوسط نسـبة التنشـیط 

على التوالي ، فیما كان التأثیر التنشیطي لزیت السمسم أعلى في حالة اسـتخدام األسـیتون  ١.٠٩

ازامیثفـوس المـذاب مقارنة بالماء ، وان أعلى نسبة تنشیط لزیت السمسم عند اسـتخدامه مـع المبیـد 

فــي األســیتون فــي طــور الحشــرة الكاملــة یلیــه المبیــد ســیرومازین والمــذاب فــي األســیتون فــي طــور 

الیرقـــة یلیـــه المبیـــد االزادراختـــین المـــذاب فـــي األســـیتون فـــي طـــور البیضـــة اذ بلغـــت نســـبة التنشـــیط 

على التوالي. ١.٣٨و  ١.٤٠، ١.٤٢



عبد الجبار خلیل و نزار مصطفى 

٢٠

  ) ٤جدول (ال

تأثیر زیت السمسم وزیت بذور الحبة السوداء في نسبة التنشیط والفاعلیة النسبیة للمبیدات 

الحشرة الكاملة للذباب المنزلي في

ازادراختینسیرومازینازامیثفوسالمبیدات

األسیتونالماءاألسیتونالماءاألسیتونالماءالمذیب

LC50٠.٠٠٢٥٠.٠٠٢٠.٠٠٣٥٠.٠٠٣١٠.٠٠٢٨٠.٠٠٢٦للمبید

زیت 

السمسم

LC50٠.٠٠٢٠.٠٠١٤٠.٠٠٣٦٠.٠٠٢٨٠.٠٠٢٩٠.٠٠٢١للمخلوط

٠.٠٠٠٥-٠.٠٠٠٣٠.٠٠٠١-٠.٠٠٠٦٠.٠٠٠١-٠.٠٠٠٥-االختالف التنشیطي

ب١.٢٣د٠.٩٦ج١.١٠د٠.٩٧أ١.٤٢ب١.٢٥*نسبة التنشیط

٣.٥٧١٩.٢٣-٢.٨٥٩.٦٧-٢٠٣٠الفاعلیة النسبیة %

زیت 

بذور 

ة الحب

السوداء

LC50٠.٠٠٢٣٠.٠٠١٧٠.٠٠٣٧٠.٠٠٢٩٠.٠٠٣١٠.٠٠٢٣للمخلوط

٠.٠٠٠٣-٠.٠٠٠٢٠.٠٠٠٣-٠.٠٠٠٣٠.٠٠٠٢-٠.٠٠٠٢-االختالف التنشیطي

أب ١.١٣ج٠.٩٠ب١.٠٦ج٠.٩٤أ١.١٧ب١.٠٨نسبة التنشیط

٨١٥٥.٧١٦.٤٥١٠.٧١١١.٥٣الفاعلیة النسبیة %

  % ٥تشیر إلى وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال عمودیًا غیر المتشابهة * المتوسطات ذات األحرف 

) إلى أن أعلى نسبة ٥أما بالنسبة للتداخل بین المبید وأطوار الحشرة فتشیر نتائج جدول (

تنشیط لزیت السمسم كانت مع المبید ازامیثفوس ضد الحشرات الكاملة للـذباب المنزلـي یلیـه المبیـد 

الطــور الیرقــي واالزادراختــین ضــد بــیض الــذباب المنزلــي ، أمــا بالنســبة لمتوســط ســیرومازین ضــد

نسبة التنشیط للتداخل بین المذیب وأطوار الحشرة فتشیر النتائج إلى أن أعلـى نسـبة تنشـیط كانـت 

علـى  ١.٢٥یلیـه  ١.٢٩عند استخدام المبیدات المذابة في األسیتون فـي طـور الیرقـة حیـث بلغـت 

املــة . وبشــكل عــام یتبــین مــن الجــدول نفســه ان اســتجابة أطــوار الحشــرة للتنشــیط طــور الحشــرة الك

بزیت السمسم كان أعلى مع طور الیرقة والحشرة الكاملة . 



…ت النباتي والمذیب والطور الحشريتأثیر نوع الزی

٢١

  )٥جدول (ال

تأثیر نوع المبید والمذیب والطور الحشري وتداخالتها في متوسط الكفاءة النسبیة للمبیدات

المعامالت وتداخالتها

النسبیة للمبیداتمتوسط الكفاءة 

+المبیدأطوار الحشرة

المذیب
للمذیبللمبید

الحشرة الكاملة  العذراءالیرقةالبیضة

ازامیثفوس
  ج  هـ٠.٩٩  دهـ ١.٢٥  ن٠.٩٧  ن٠.٨٨  ن٠.٨٩الماء

١.٠٩  

  ب١.٠٥

  أ١.٢٣  ج١.١٨  أ١.٤٢  ل١.٠٨  ط ح١.١٥  ك ل١.٠٩األسیتون

سیرومازین
  د١.٠٤  ن٠.٩٧  م١.٠٥  وز١.١٩  ن٠.٩٦الماء

  ب١.١٢
    ب١.٢٠  ي ك١.١١  ط ي١.١٣  أ ب١.٤  حز ١.١٧األسیتون

ازادراختین
  د١.٠٤  ن٠.٩٦  ي١.١٢  ن٠.٩٥  ط ح١.١٥الماء

  أ١.١٧
    أ١.٣٠  هـ و١.٢٣  هـ-ج١.٢٧  د- ب١.٣٣  ج-أ١.٣٨األسیتون

التداخل بین 

المبیدات وأطوار 

الحشرة

        أ١.٣٣  هـ ح١.٠٢  ط١.٠١  ي٠.٩٩ازامیثفوس

        ح١.٠٤  ز- هـ١.٠٩  ب١.٢٩  ز١.٠٦سیرومازین

        ز- هـ١.٠٩  د١.١٩  هـ١.١٤  ج١.٢٦ازادراختین

التداخل بین 

المذیب وطور 

الحشرة

        هـ١.٠٦  هـ١.٠٤  و١.٠٠  و١.٠٠الماء

        ب١.٢٥  د١.١٦  أ١.٢٩  ج١.٢١األسیتون

        أ١.١٥  ب١.١٠  أ١.١٥  ب١.١٠التداخل بین أطوار الحشرة

  %.٥تشیر إلى وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال في القطاع الواحد ت ذات األحرف غیر المتشابهة * المتوسطا

أمــا فیمــا یتعلــق بتــأثیر زیــت بــذور الحبــة الســوداء ونــوع المبیــد والمــذیب والطــور الحشــري 

) إلــى وجــود فروقــات ٦وتــداخلها فــي متوســط نســبة تنشــیط المبیــدات فتشــیر النتــائج فــي الجــدول (

% حیث ان أعلى نسبة تنشـیط لزیـت الحبـة السـوداء كانـت ٥عنویة واضحة عند مستوى احتمال م

یلیــه المبیـــد  ١.٢٠مــع المبیــد االزادراختــین المــذاب فــي األســیتون فـــي طــور البیضــة والتــي بلغــت 

ثـم المبیـد سـیرومازین  ١.١٨ازامیثفوس المـذاب فـي األسـیتون فـي طـور الحشـرة الكاملـة حیـث بلـغ 

. أمـــا بالنســبة لمتوســط نســبة التنشـــیط ١.١٦األســیتون فــي طـــور الیرقــة والتــي بلغــت المــذاب فــي

للتداخل بین المبید وأطـوار الحشـرة فتشـیر نتـائج الدراسـة إلـى تفـوق المبیـد ازامیثفـوس علـى الحشـرة 

 ١.١٢و  ١.١٣الكاملة یلیه المبید االزادراختـین علـى طـور البیضـة إذ بلـغ متوسـط نسـبة التنشـیط 

أمــا فیمـا یتعلــق بالتــداخل بــین المــذیب وأطـوار الحشــرة فــي متوســط نســبة مــا علــى التــوالي.لكـل منه

) إلى تفوق األسیتون على الماء وخاصة في طوري الیرقة والحشرة ٦التنشیط فتشیر نتائج جدول (

الكاملة ، وبشكل عام یالحظ ان نسب التنشـیط لزیـت الحبـة السـوداء كانـت اقـل مـن ذلـك المـذكورة 

) بالنسبة لزیت السمسم .٥ل (في جدو 
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ان التباین في نسب التنشیط لكال الزیتین ربما یرجع إلى وجود تباین في حساسیة األطوار 

المختلفة للحشرة المستخدمة فـي الدراسـة والـى التبـاین فـي طریقـة تـأثیر المبیـدات فـي احـداث القتـل 

إذ تشــیر نســب التنشــیط العالیــة فضــال عــن اخــتالف طریقــة تــأییض هــذه المبیــدات وٕازالــة ســمیتها ، 

إلـــــى ان المـــــادة المنشـــــطة قـــــد تثـــــبط مـــــن فعالیـــــة االنزیمـــــات المســـــؤولیة عـــــن إزالـــــة ســـــمیة المبیـــــد 

)Knowles  وSchunter ،ان  إمـافي حین قد یكون سبب نسب التنشیط الواطئة هو  )١٩٧٤

 أنلمؤیضة للمبیـد أو ا اإلنزیماتكمیة المادة المنشطة (الزیت) المستخدم كانت غیر كافیة لتثبیط 

ال یثبطها هذا الزیت .إنزیماتالمبید یؤیض بمساعدة 

  )٦جدول (ال

تأثیر زیت بذور الحبة السوداء ونوع المبید والمذیب والطور الحشري وتداخالتها في نسبة 

تنشیط المبیدات

المعامالت وتداخالتها

متوسط الكفاءة النسبیة للمبیدات

+المبیدأطوار الحشرة

المذیب
للمذیبللمبید

الحشرة الكاملة  العذراءالیرقةالبیضة

ازامیثفوس
  د٠.٩٣  هـ و١.٠٨  ك٠.٩٥  ن٠.٨٥*   ن٠.٨٦الماء

  ب١.٠٠
  ب٠.٩٥

  أ١.٠٩  ب١.٠٧  أب١.١٨  ط ي١.٠٢  هـ١.١٠  ي١.٠٠األسیتون

سیرومازین
  د٠.٩٥  ك ل٠.٩٤  م٠.٩١  حز ١.٠٥  ل م ٠.٩٢الماء

  ب١.٠١
    ب١.٠٧  وز١.٠٦  ي-ح١.٠٣  جب ١.١٦  حز ١.٠٥األسیتون

ازادراختین
  ج٠.٩٧  م–ك ٠.٩٣  ط ي١.٠٢  م٠.٩١  ط-ز١.٠٤الماء

  أ١.٠٥
    أ١.١٣  د١.١٣  و١.٠٧  د ج١.١٤  أ١.٢٠األسیتون

التداخل بین 

المبیدات وأطوار 

الحشرة

        أ١.١٣  دهـ٠.٩٨  هـ و٠.٩٧  و٠.٣٩ازامیثفوس

        د١.٠٠  هـ٠.٩٧  ب١.١٠  دهـ٠.٩٨سیرومازین

        ج١.٠٣  ج١.٠٤  ج١.٠٢  أ١.١٢ازادراختین

التداخل بین 

المذیب وطور 

الحشرة

        د٠.٩٨  هـ٠.٩٦  و٠.٩٣  هـ٠.٩٤الماء

        أ١.١٢  ج١.٠٤  أ١.١٣  ب١.٠٨األسیتون

        أ١.٠٥  د١.٠٠  ب١.٠٣  ج١.٠١التداخل بین أطوار الحشرة

%.٥تشیر إلى وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال احد في القطاع الو * المتوسطات ذات األحرف غیر المتشابهة 
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ثانیاً : تأثیر نوع الزیت والمذیب وأطوار الحشرة في درجة التنشیط :
) إلـــى ان لزیـــت السمســـم ونـــوع المبیـــد والمـــذیب والطـــور الحشـــري ٧تشـــیر نتـــائج جـــدول (

إلــى نتــائج التحلیــل اإلحصــائي وتــداخالتهم تــأثیرًا معنویــًا فــي متوســط درجــة تنشــیط المبیــد اســتناداً 

لمبید ازامیثفوس المذاب في األسـیتون فـي طـور  ٧٨.٠٠واختبار دنكن. كانت أعلى درجة تنشیط 

للمبیــد نفســه عنــد إذابتــه بالمــاء فــي طــور الیرقــة ، فیمــا بلــغ متوســط  ٨.٠٠الحشــرة الكاملــة واقلهــا 

، ســیرومازین ثــم ازامیثفــوس للمبیــدات االزادراختــین  ٤٠.٥٠و  ٤٦.٥٠و  ٥٣.٢٥درجــة التنشــیط 

. أمـا بالنسـبة  ٣٣.٠٠ومـع المـاء  ٦٠.٥٠على التوالي ، فیما بلغت درجة التنشـیط مـع األسـیتون 

لمتوسـط درجــة التنشـیط للتــداخل بــین المبیـد وأطــوار الحشــرة فـیالحظ مــن الجــدول نفسـه تفــوق مبیــد 

یرقـــة. وقـــد بلغـــت درجـــة ازامیثفـــوس فـــي طـــور الحشـــرة الكاملـــة یلیـــه مبیـــد ســـیرومازین فـــي طـــور ال

علــى التــوالي ، وبشــكل عــام كــان طــورا الحشــرة الكاملــة والیرقــة اكثــر  ٦٩.٠٠و  ٧٣.٠٠التنشــیط 

علــى  ٤٨.٦٦و  ٥٠.٦٦األطــوار اســتجابة للتنشــیط بزیــت السمســم إذ بلــغ متوســط درجــة التنشــیط 

التوالي.

  )٧جدول (ال

في درجة تنشیط داخالتها تأثیر زیت السمسم ونوع المبید والمذیب والطور الحشري وت

المبیدات

المعامالت وتداخالتها

متوسط الكفاءة النسبیة للمبیدات

+المبیدأطوار الحشرة

المذیب
للمذیبللمبید

الحشرة الكاملة  العذراءالیرقةالبیضة

ازامیثفوس
  هـ٢٧.٥٠  دهـ٦٨.٠  ن٢٤.٠٠  ن٨.٠٠*   ن١٠.٠٠الماء

ج٤٠.٥٠

٣٣.٠٠

ب

  أ٦٠.٥٠  ج٥٣.٥٠  أ٧٨.٠  ل٤٠.٠٠  ط ح٥٤.٠  ك ل٤٢.٠األسیتون

سیرومازین
٤٦.٥٠  د٣٥.٥٠  ن٢٤.٠  م٣٤.٠٠  وز٦٢.٠  ن٢٢.٠الماء

    ب٥٧.٥٠  ي ك٤٦.٠  ط٥٠.٠٠  أب٧٦.٠  حز ٥٨.٠األسیتون  ب

ازادراختین
  د٣٦.٠٠  ن٢٢.٠٠  ي٤٨.٠٠  ن٢٠.٠  ط ح٥٤.٠الماء

  أ٥٣.٢٥
    أ٧٠.٥٠  دهـ ٦٦.٠  هـ-ج٧٠.٠  د- ب٧٢.٠  ج-أ٧٤.٠األسیتون

التداخل بین 

المبیدات وأطوار 

الحشرة

        أ٧٣.٠٠  ط ح٣٢.٠  ط٣١.٠٠  ي٢٦.٠ازامیثفوس

        ح٥٣.٠٠  هـ ز٤٢.٠  ب٦٩.٠٠  ز٤٠.٠سیرومازین

        هـ و٤٤.٠  د٥٩.٠٠  هـ٤٦.٠٠  ج٦٤.٠٠ازادراختین

التداخل بین 

المذیب وطور 

الحشرة

        هـ٣٨.٠٠  هـ٣٥.٣٣  و٣٠.٠٠  و٢٨.٦٦الماء

        ب٦٣.٣٣  د٥٣.٣٣  أ٦٧.٣٣  ج٥٨.٠٠یتوناألس

        أ٥٠.٦٦  ب٤٤.٣٣  أ٤٨.٦٦  ب٤٣.٣٣التداخل بین أطوار الحشرة

%.٥تشیر إلى وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال في القطاع الواحد * المتوسطات ذات األحرف غیر المتشابهة 

یب والطــــور الحشــــري أمــــا بالنســــبة لتــــأثیر زیــــت بــــذور الحبــــة الســــوداء ونــــوع المبیــــد والمــــذ

) إلى وجود تأثیر معنوي فـي متوسـط درجـة ٨وتداخالتهم في درجة التنشیط فتشیر نتائج الجدول (

تنشیط المبیدات المستخدمة في الدراسة استناد إلى نتائج التحلیـل اإلحصـائي واختبـار دنكـن حیـث 
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طـور البیضـة یلیـه لمبید االزادراختـین المـذاب فـي األسـیتون فـي ٦٤.٠٠بلغت أعلى درجة تنشیط 

ـــة حیـــث بلغـــت درجـــة التنشـــیط  المبیـــد ازامیثفـــوس المـــذاب فـــي األســـیتون فـــي طـــور الحشـــرة الكامل

درجة تنشیط كانـت أفضل. أما بالنسبة لمتوسط درجة التنشیط للتداخل بین المبیدات فان ٦٠.٠٠

ـــین یلیـــه ســـیرومازین وازامیثفـــوس اذ بلغـــت درجـــة التنشـــیط  ـــد االزادراخت و  ٢٩.٢٥و  ٤٧.٥٠لمبی

لكل منهما على التوالي ، فیما تفوق األسیتون في درجة التنشیط كمذیب مقارنـة بالمـاء ،  ٢٨.٥٠

) تفـوق ٨اما بالنسـبة لتـأثیر تـداخل المبیـد وأطـوار الحشـرة فـي درجـة التنشـیط فـیالحظ مـن جـدول (

البیضة ، فیمـا درجة التنشیط لمبید ازامیثفوس مع طور الحشرة الكاملة مبید االزادراختین في طور

كــان للتــداخل بــین المــذیب وأطــوار الحشــرة تــأثیر فــي درجــة التنشــیط حیــث أعطــى األســیتون أعلــى 

علــى التــوالي.  ٤٨.٦٦و  ٥٠.٦٦درجـة تنشــیط فــي طـور الیرقــة والكاملــة إذ بلغــت درجـة التنشــیط 

بقیــة ویالحــظ مــن الجــدول نفســه ان أعلــى متوســط لدرجــة التنشــیط كــان مــع طــور الكاملــة مقارنــة ب

یالحــظ توافــق بــین قــیم  ٨و  ٦والجــدولین  ٧و  ٥أطــوار الحشــرة ، وعنــد مقارنــة نتــائج الجــدولین 

نسب التنشیط ودرجة التنشیط بالنسبة لنوعي الزیت ونوع المبید والمذیب وطور الحشرة وتداخالتها 

راسة.وهذا التوافق یؤكد فاعلیة كال الزیتین في زیادة فاعلیة المبیدات المستخدمة في الد

  )٨جدول (ال

تأثیر زیت الحبة السوداء ونوع المبید والمذیب والطور الحشري وتداخالتها في درجة تنشیط 

المبیدات

المعامالت وتداخالتها

متوسط الكفاءة النسبیة للمبیدات

+المبیدأطوار الحشرة

المذیب
للمذیبللمبید

الحشرة الكاملة  العذراءالیرقةالبیضة

یثفوسازام
٢٨.٥٠  د١٧.٥٠  هـ و٤٠.٠  ك٢٠.٠٠  ن٤.٠٠  ن٦.٠٠الماء

ب

١٩.٦٦

ب

  أ٤٣.١٦  ب٣٩.٥٠  أب٦٠.٠  ط ي٢٨.٠  هـ٤٤.٠٠  ي٢٦.٠٠األسیتون

سیرومازین
٢٩.٢٥  د١٩.٥٠  ك ل١٨.٠  م١٢.٠٠  حز ٣٤.٠  ل م١٤.٠٠الماء

    ب٣٩.٠٠  وز٣٦.٠  ي-ح٣٠.٠  جب ٥٦.٠  حز ٣٤.٠األسیتون  ب

ازادراختین
  ج٢٢.٠٠  م-ك١٦.٠  ط ي٢٨.٠  م١٢.٠٠  ط-ز٣٢.٠الماء

  أ٤٧.٥٠
    أ٥١.٠٠  د٥٠.٠٠  و٣٨.٠٠  د ج٥٢.٠  أ٦٤.٠٠األسیتون

التداخل بین 

المبیدات وأطوار 

الحشرة

        أ٥٠.٠٠  دهـ٢٤.٠٠  دهـ٢٤.٠٠  و١٦.٠٠ازامیثفوس

        د٢٧.٠٠  هـ٢١.٠٠  ب٤٥  دهـ٢٤.٠سیرومازین

        ج٣٣.٠٠  ج٣٣.٠٠  ج٣٢.٠٠  أ٤٨.٠٠ازادراختین

التداخل بین 

المذیب وطور 

الحشرة

        د٢٤.٦٦  هـ٢٠.٠٠  و١٦.٦٦هـ و١٧.٣٣الماء

        أ٤٨.٦٦  ج٣٢.٠٠  أ٥٠.٦٦  ب٤١.٣٣األسیتون

        أ٣٦.٦٦  د٢٦.٠٠  ب٣٣.٦٦  ج٢٩.٣٣التداخل بین أطوار الحشرة

%.٥ند مستوى احتمال تشیر إلى وجود فروقات معنویة عفي القطاع الواحد * المتوسطات ذات األحرف غیر المتشابهة 



…ت النباتي والمذیب والطور الحشريتأثیر نوع الزی

٢٥

:المصــادر
-. المبیــــدات. دار الكتــــب للطباعــــة والنشــــر١٩٩٣شــــعبان ، عــــواد ونــــزار مصــــطفى المــــالح .١

.صفحة ٥٢٠ ، العراق –جامعة الموصل 

ــــــــــائز عبدالشــــــــــهید (ال.٢ ــــــــــأثیرات الهســــــــــتوباثولوجیة ٢٠٠٥طــــــــــائي ، ف ــــــــــوي والت ــــــــــیم الحی ). التقی

الیطهـــــــــا فــــــــــي عثــــــــــة درنــــــــــات البطاطــــــــــالـــــــــبعض المبیــــــــــدات الكیمیائیــــــــــة والمایكروبیــــــــــة ومخ

Phthorimaea operculella (Zell.) (Gelechiidae , Lepidoptera) أطروحـة .
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