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 الحشرات في خنفساء كولورادو البطاطا التأثیر المانع للتغذیة للتراكیز تحت القاتلة من بعض مبیدات
Leptinotarsa decemlineata Say 

 2نزار مصطفى المالح،  1صالح الدین عبد القادر صالح

  ، الموصل ، العراق وزارة الزراعة،  مدیریة زراعة نینوى 1
  ، الموصل ، العراق جامعة الموصل،  الزراعة والغاباتكلیة ،  قسم وقایة النبات 2 

 
  الملخص

ـــــــدات  ـــــــة للمبی ـــــــز تحـــــــت القاتل ـــــــائج الدراســـــــة ان التراكی وســـــــاللة البكتریـــــــا   Methoxyfenozideو  Deltamethrinو  Indoxacarbأظهـــــــرت نت
B.thuringensis var. Alesti  أدت الــى حــدوث تــأثیر واضــح فــي النشــاط التغــذوي لیرقــات وكــامالت خنفســاء كولــورادو البطاطــا، حیــث وجــد أن

أدى الـى منـع التغذیـة بالكامـل لیرقـات وكـامالت الحشـرة إذ بلـغ قـیم   Imdoxacarbمعاملة أوراق البطاطا والباذنجان بالتركیز تحت القاتل مـن المبیـد 
ة علـى األوراق المعاملـة بالمبیـد صـفر، فـي حـین أن أعلـى متوسـط للنسـبة المئویـة لمعـدل التغذیـة كـان عنـد تغذیـة كـامالت النسبة المئویة لمعدل التغذیـ

% علــى التــوالي، 91.65و  94.83إذ بلغــت   B.thuringensisالحشــرة علــى اوراق البطاطــا والباذنجــان المعاملــة بــالتركیز تحــت القاتــل مــن البكتریــا 
اعلــى متوســط للنســبة المئویــة   Deltamethrinالمتغذیــة علــى اوراق البطاطــا المعاملــة بــالتركیز تحــت القاتــل مــن مبیــد الـــ  فــي حــین اظهــرت الیرقــات

  %.54.16لمعدل منع التغذیة والتي بلغت 
  المقدمة

 Leptinotarsa decemlineataتعــد خنفســاء كولــورادو البطاطــا 

Say  مـــــن أخطـــــر اآلفـــــات الحشـــــریة علـــــى نباتـــــات العائلـــــة الباذنجانیـــــة
Solanaceae  فــي أغلــب بلــدان العــالم وخاصــة البطاطــا والباذنجــان، إذ

أن یرقــات وكــامالت الحشــرة تتغــذى علــى المجمــوع الخضــري وقــد تجــرد 
ـــاج  النبـــات بالكامـــل مـــن أوراقـــه ممـــا یـــؤدي الـــى حـــدوث خســـائر فـــي انت

ان عــــدم مكافحــــة  ]12[ ] ، واوضــــح16% [50المحاصــــیل تصــــل الــــى 
% ممـا 100یـد االوراق بنسـبة الحشرة في الحقول المصابة أدى الى تجر 

% 60الـى اكثـر مـن  وصل أدى الى حدوث انخفاض في انتاج الدرنات
مـن  2سـم40] ان الطور الیرقـي لحشـرة واحـدة اسـتهلك حـوالي 9[ ووجد ،

أوراق البطاطــا فــي حــین اســتهلكت الحشــرة الكاملــة مســاحة ورقیــة قــدرها 
البطاطـــــا  أن بـــــرامج إدارة خنفســـــاء كولـــــورادو ]18، وذكـــــر [ 2ســـــم9.65

یعتمد اساسا علـى اسـتعمال مبیـدات الحشـرات للحـد مـن انتشـارها وتقلیـل 
] 2[ 2003اضـــرارها ، ســـجلت هـــذه الحشـــرة الول مـــرة فـــي العـــراق ســـنة 

ولكـــون الحشـــرة مـــن اآلفـــات الوافـــدة ولخطورتهـــا الكبیـــرة فـــان االتجاهـــات 
اسـب الحدیثة في برامج ادارة هذه اآلفة یعتمد علـى أسـتخدام التركیـز المن

للمبیـــدات للتقلیـــل والحـــد مـــن تقبـــل الحشـــرة للعائـــل النبـــاتي وبالتـــالي الـــى 
]، لـــذا فـــان الدراســـة الحالیـــة تهـــدف الـــى معرفـــة 3التقلیـــل مـــن اضـــرارها [

التأثیر المانع للتغذیة للتراكیز تحـت القاتلـة مـن بعـض مبیـدات الحشـرات 
ـــــا  ـــــة والبكتری فـــــي  B.thuringensisالتابعـــــة لمجـــــامیع كیمیائیـــــة مختلف

 یرقات وكامالت خنفساء كولورادو البطاطا.

  مواد البحث وطرائقه
: تحدید التراكیز تحت القاتلة:   -أوًال

ــــراص مــــن اوراق البطاطــــا والباذنجــــان بقطــــر  ــــة أق ــــي  3تــــم معامل ســــم ف
محلول تراكیز المبیدات لمدة ثانیتین وبواقع ثالثة تراكیـز لكـل مبیـد علـى 

 0.3 وهــي Pilot Experimentsضــوء االختبــارات االولیــة الكاشــفة 
 Methoxyfenozide% لمثــــــبط النمــــــو الحشــــــري  0.7و  0.5و

240SC ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  0.01و 0.007و 0.005و ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي ال % لمبی

Deltamethrin2.5%EC  وIndoxacarb150SC   و  0.5و
 .Bacillus thuringensis var% لســاللة البكتریــا  0.9و  0.07

Alesti نقلــت كــل شــریحة مــن  ثــم تركــت الشــرائح لتجــف فــي الهــواء، ثــم
ســم وتــم وضــع ثالثــة مــن  9البطاطــا والباذنجــان الــى طبــق بتــري قطــره 

یرقــات العمــر الرابــع للحشــرة فــي كــل طبــق وكــذلك تــم وضــع ثالثــة مــن 
كــــامالت الحشــــرة فــــي كــــل طبــــق ثــــم غطیــــت االطبــــاق بقمــــاش الملمــــل 
وربطت برباط مطاطي، اما معاملـة المقارنـة فغطسـت فیهـا شـرائح اوراق 

ســاعة  24ا والباذنجــان بالمــاء فقــط، اخــذت القــراءات بعــد مــرور البطاطــ
مــن المعاملـــة وتـــم تصــحیح النســـب الفعلیـــة للقتــل تبعـــا لمعاملـــة المقارنـــة 

ــــم حســــاب قــــیم  ]5[باســــتخدام معادلــــة  وحــــدود الثقــــة والمیــــل  LC50وت
  . ]10[ )  حسب طریقةLC25والتراكیز تحت القاتلة (

: التأثیر المانع   -لتراكیز تحت القاتلة:للتغذیة ل ثانیًا
تــم معاملــة اوزان معلومــة مــن أوراق البطاطــا والباذنجــان بــالتراكیز تحــت 

للمبیـدات المسـتعملة  LC25 (Sublethal Concentrationsالقاتلـة (
ــــك بتغطــــیس وزن معلــــوم مــــن اقــــراص اوراق البطاطــــا  ــــي الدراســــة وذل ف

ــة للمبیــدات لمــدة ــانیتین ثــم  والباذنجــان فــي محلــول التراكیــز تحــت القاتل ث
تركـــت االقـــراص لتجـــف فـــي الهـــواء، ومـــن ثـــم تـــم تحویـــل ومعادلـــة هـــذه 
االوزان الــى مــا یعادلهــا مــن مســاحة ورقیــة، بعــدها تــم نقــل اقــراص اوراق 

ســم لغـــرض التغذیـــة وتـــم  9البطاطــا والباذنجـــان الـــى طبــق بتـــري قطـــره  
ـــق وكـــررت  ـــات العمـــر الرابـــع للحشـــرة فـــي كـــل طب ـــین مـــن یرق وضـــع اثن

بوضــع اثنــین مــن كــامالت الحشــرة فــي كــل طبــق وربطــت بربــاط التجریــة 
ســـاعة قبـــل التغذیـــة  12مطــاطي، وتـــم تجویـــع الیرقـــات والكــامالت لمـــدة 

مكـررات لكـل مبیـد ولكـل مـن  10على االقراص المعاملة، وتم اسـتعمال 
الیرقــات والكــامالت علــى اوراق البطاطــا والباذنجــان امــا معاملــة المقارنــة 

لبطاطـــــا والباذنجـــــان بالمـــــاء فقـــــط ، ووضـــــعت فغطســـــت فیهـــــا اقـــــراص ا
ـــر بمتوســـط درجـــة حـــرارة  ـــاق فـــي المختب ـــة °  م 4.12 ±31االطب ورطوب

% واخــــــذت القــــــراءات بحســــــاب المســــــاحة التــــــي 6.26±38.28نســــــبیة 
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ساعة مـن المعاملـة  24استهلكت من قبل الیرقات والكامالت بعد مرور 
دل منـع التغذیـة ومعـ Feed Rateلحساب النسبة المئویة لمعدل التغذیة 

Antifeedant Rate  19[وذلــك باســتخدام المعــادالت المــذكورة فــي[ 
  -وكما یلي:

  
  % معدل التغذیة. - 100% معدل منع التغذیة = 

حللـــت النتـــائج احصــــائیًا باســـتخدام تصـــمیم التجربــــة العاملیـــة العشــــوائي 
واســتخدام اختبــار دنكــن متعــدد المـــدى الختبــار الفــرق بــین المتوســـطات 

  .]SAS ]6% وذلك باعتماد حزمة 5عند مستوى احتمال 
  المناقشةالنتائج و 

: تحدید التراكیز تحت القاتلة:   -اوًال
كـان   Deltamethrin) ان مبیـد الــ 1تبین النتائج المثبتة في الجـدول (

اكثـر المركبـات سـمیة للیرقـات التــي تغـذت علـى اوراق البطاطـا اذ بلغــت 
الـــذي بلغـــت   Indoxacarb% تـــاله مبیـــد 0.005لـــه   LC50قیمـــة 
%  اعقبــه مثــبط النمــو 0.006لــه علــى اوراق البطاطــا   LC50قیمــة 

Methoxyfenozide   ــــــا ــــــم البكتری ــــــث   B.thuringensisث مــــــن حی
  Indoxacarbو   Deltamethrinالســــمیة، فیمــــا كــــان مبیــــدي الـــــ 

متســـاویان مـــن حیــــث التـــأثیر فــــي یرقـــات الحشــــرة المتغذیـــة علــــى اوراق 
% لكــل منهمــا، ومــن مالحظــة LC50  0.007 الباذنجــان اذ بلــغ قیمــة

قـیم المیــل یتبـین ان اســتجابة الیرقـات المغــذاة علـى اوراق البطاطــا كانــت 
وذلــك الرتفــاع قیمــة   Indoxacarbاكثــر تجانســًا فــي اســتجابتها لمبیــد 

مقارنـة بالمبیـدات االخـرى التـي تباینـت فـي قـیم  4.47المیل والتي بلغت 
المغــذاة علــى اوراق الباذنجــان االســتجابة المیــل ، فیمــا اظهــرت الیرقــات 

.  4.06والتـــــي بلغـــــت قیمـــــة المیـــــل  Deltamethrin ذاتهـــــا لمبیـــــد 

  

  وحدود الثقة والمیل لبعض مبیدات الحشرات في یرقات خنفساء كولورادو البطاطا   LC50) : قیم 1الجدول (
  الثقة حدود LC50% المبیدات الغذائي العائل

 اعلى -ادنى
 المیل

 Indoxacarb 0.006 0.005- 0.006 4.47 البطاطا

Deltamethrin 0.005 0.004- 0.006 3.70 

Methoxyfenozide 0.40 0.33-0.45 2.53 

B.thuringensis 0.54 0.41- 0.62 2.73 

 Indoxacarb 0.007 0.007- 0.008 3.76 الباذنجان

Deltamethrin 0.007 0.006- 0.008 4.06 

Methoxyfenozide 0.49 0.43-0.58 2.54 

B.thuringensis 0.69 0.62-0.79 3.01 

  
) ان المبیـدات المختبـرة كانـت اكثـر سـمیة فـي 2وتوضح نتـائج الجـدول (

كــامالت الحشــرة المغــذاة علــى اوراق البطاطــا مقارنــة بتلــك المغــذاة علــى 
لهـا مرتفعـة باسـتثناء مثـبط    LC50اوراق الباذنجـان والتـي كانـت قیمـة 

كــان اكثــر  Deltamethrin، وان مبیــد   Methoxyfenozideالنمــو 
میة للكــــامالت المغــــذاة علــــى اوراق البطاطــــا مقارنــــة ببقیــــة المركبــــات ســــ

% تـــــاله مبیـــــد 0.005لـــــه   LC50المبیـــــدات االخـــــرى اذ بلغـــــت قیمـــــة 
Indoxacarb   الـــذي بلغـــت قیمـــةLC50   ـــى اوراق البطاطـــا ـــه عل ل

ــا 0.007 ثــم مثــبط النمــو الحشــري   B.thuringensis% اعقبــه البكتری
Methoxyfenozide  ــــــــ ـــــــدي ال و  Deltamethrin، فیمـــــــا كـــــــان مبی

Indoxacarb   متساویان في التأثیر فـي كـامالت الحشـرة المغـذاة علـى

% لكـــــل منهمـــــا تالهمـــــا LC50 0.008اوراق الباذنجـــــان اذ بلـــــغ قیمـــــة 
فیمـا احتلـت البكتریـا المرتبـة االخیـرة  Methoxyfenozideمثبط النمـو 

الل الدراسـة المختبریـة ان وجـد خـ ]17[من حیث السمیة، وفـي دراسـة لــ 
كـان اكثـر فاعلیـة فـي كـامالت خنفسـاء   Metaflumizoneتأثیر مبید 

كولورادو البطاطا المغذاة على اوراق البطاطا من تلك الكـامالت المغـذاة 
ــــى  علــــى اوراق الباذنجــــان، ویالحــــظ ان اســــتجابة الكــــامالت المغــــذاة عل

 Deltamethrinبیـــد اوراق البطاطـــا والباذنجـــان كانـــت اكثـــر تجانســـًا لم
على كـل مـن اوراق  6.01و  5.48وذلك الرتفاع قیم المیل والتي بلغت 

البطاطــــا والباذنجــــان مقارنــــة بالمبیــــدات االخــــرى التــــي تباینــــت فــــي قــــیم 
  المیل.

  
  

  
  

 مساحة الجزء المتبقي في المعاملة –مساحة القرص 

 مساحة الجزء المتبقي في المقارنة –مساحة القرص 
 100×  % معدل التغذیة =
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  خنفساء كولورادو البطاطا.وحدود الثقة والمیل لبعض مبیدات الحشرات في كامالت  LC50): قیم 2الجدول (
  الثقة حدود LC50% المبیدات الغذائي العائل

 اعلى -ادنى
 المیل

 Indoxacarb 0.007 0.006- 0.008 3.45 البطاطا

Deltamethrin 0.005 0.004- 0.005 5.48 

Methoxyfenozide 0.68 0.58- 0.90 2.49 

B.thuringensis 0.66 0.54- 0.78 2.29 

 Indoxacarb 0.008 0.007- 0.008 4.81 الباذنجان

Deltamethrin 0.008 0.008-0.009 6.01 

Methoxyfenozide 0.58 0.53- 0.66 3.53 

B.thuringensis 0.76 0.66- 0.98 2.34 

  
  -التأثیر المانع للتغذیة للتراكیز تحت القاتلة:

اظهــرت نتــائج معاملــة اوراق البطاطـــا والباذنجــان بــالتركیز تحــت القاتـــل 
) ان اعلــــى متوســــط للنســــبة المئویــــة 3للمبیــــدات المســــتعملة (الجــــدول ، 

لمعـــدل التغذیـــة كـــان عنـــد تغذیـــة كـــامالت الحشـــرة علـــى اوراق البطاطـــا 
اذ  B.thuringensisوالباذنجان المعاملة بالتركیز تحت القاتـل للبكتریـا 

ــــى 91.65و  94.83بلغــــت  % لكــــل منهمــــا ثــــم الكــــامالت المتغذیــــة عل
اوراق الباذنجــــــــــــــان المعاملــــــــــــــة بــــــــــــــالتركیز تحــــــــــــــت لمــــــــــــــنظم النمــــــــــــــو 

Methoxyfenozide  اذ بلـــغ متوســــط النســـبة المئویــــة لمعـــدل التغذیــــة
%، فیمــا تقــارب متوســط النســبة المئویــة لمعــدل التغذیــة لكــل مــن 90.62

اوراق البطاطـــــا والباذنجـــــان المعاملـــــة الیرقـــــات التـــــي تـــــم تغـــــذیتها علـــــى 
ــا والكــامالت المتغذیــة علــى اوراق البطاطــا  ــالتركیز تحــت القاتــل للبكتری ب

، Methoxyfenozideالمعاملــــة بــــالتركیز تحــــت القاتــــل لمــــنظم النمــــو 
فیمــا ادت معاملــة اوراق البطاطــا والباذنجــان بــالتركیز تحــت القاتــل لمبیــد 

Indoxacarb امــــل لكــــل مــــن یرقــــات وكــــامالت الــــى منــــع التغذیــــة بالك

الحشرة حیث لم یشاهد اي تغذیة لكل من یرقات وكـامالت الحشـرة علـى 
اوراق البطاطا والباذنجان المعاملة بالتركیز تحت القاتل حتى بعـد مـرور 

ساعة من المعاملة اذ بلغت قیم النسـبة المئویـة لمعـدل التغذیـة علـى  72
یعمـل  Indoxacarbان مبیـد االوراق المعاملة بالمبید صـفر ممـا یعنـي 

كمثــبط او مــانع لتغذیــة الحشــرة عنــد التراكیــز تحــت القاتلــة، وفــي مصــر 
ــــدودة ورق   القطــــن  ]13[ وجــــد  ــــع ل ــــات العمــــر الراب ــــد تغذیــــة یرق عن

Spodoptera littoralis  ــــة بــــالتركیز ــــى اوراق الخــــروع المعامل عل
  Spinetoramو   Indoxacarb) لمبیــدات LC50النصــفي القاتــل (

ومـن ثـم نقـل الیرقـات التـي بقـت  لمـدة یـومین  Methoxyfenozide و
على قید الحیاة للتغذیة على اوراق الخروع غیر المعاملـة بالمبیـدات فـان 

كــــان اكثــــر المركبــــات فاعلیــــة فــــي تثبــــیط التغذیــــة  Indoxacarbمبیــــد 
للیرقات ووجد ان التأثیر االساسي للمبیـد انـه یعمـل كمـادة مانعـة للتغذیـة 

  عدم تغذیة الیرقات على االوراق غیر المعاملة.نتیجة 

): تأثیر العائل الغذائي والطور الحشري والتراكیز تحت القاتلة من بعض مبیدات الحشرات في النسبة المئویة لمعدل التغذیة لیرقات 3الجدول (
  وكامالت خنفساء كولورادو البطاطا.

العائل 
 الغذائي

 % معدل التغذیة الطور
Indoxacarb Deltamethrin Methoxyfenozide B.thuringensis 

المتوسط  المدى
±S.D. 

المتوسط  المدى .S.D±المتوسط  المدى
±S.D. 

المتوسط  المدى
±S.D. 

  صفر صفر یرقة بطاطا
 ز

44.41-
49.07 

47.83± 5.54 
 و

59.93- 
68.94 

64.41± 
4.25  
 هـ

84.16- 
90.37 

86.08±2.53  
 جـ

  صفر صفر كاملة
 ز

71.98-
78.57 

76.70 ± 1.72 
 د

81.86-
88.46 

85.60± 
2.84  
 جـ

91.75- 
96.70 

94.83± 1.92  
 أ

  صفر صفر یرقة باذنجان
 ز

72.68-
80.92 

 ± 79.94 83.50-75 د78.03±3.26
3.15  

 د

81.96-
88.66 

84.94±2.56  
 جـ

  صفر صفر كاملة
 ز

77.14-
83.42 

79.88± 2.43 
 د

86.28-
93.14 

90.62± 
2.37  
 ب

88-96 91.65±3.17  
 أ ب

 %.5* المتوسطات ذات االحرف غیر المتشابهة تختلف معنویا عند مستوى احتمال 
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) وجــود  فروقــات معنویــة فــي المتوســط 4وتوضــح النتــائج فــي الجــدول (
% اذ یتبــین 5العــام للنســبة المئویــة لمعــدل التغذیــة عنــد مســتوى احتمــال 

فـان طـور الحشـرة الكاملـة  Indoxacarbمن الجدول انـه باسـتثناء مبیـد 
تفــوق معنویــًا لمختلــف المبیــدات علــى الطــور الیرقــي فــي متوســط النســبة 

-78.29المئویــة لمعـــدل التغذیـــة اذ انحصـــرت للحشــرة الكاملـــة مـــا بـــین 
ــــــة مــــــابین 93.24 % وقــــــد اظهــــــرت البكتریــــــا 85.51-62.93% والیرق

B.thuringensis  ي اعلـــى متوســـط للنســـبة المئویـــة لمعـــدل التغذیـــة فـــ
% یلیهــــــــــــــا مــــــــــــــنظم النمــــــــــــــو 93.24كــــــــــــــامالت الحشــــــــــــــرة اذ بلغــــــــــــــت 

Methoxyfenozide  واظهـــــرت نتـــــائج التـــــداخل 88.11بمتوســـــط ،%
بـــین العائـــل الغـــذائي والمبیـــدات عـــدم وجـــود فروقـــات معنویـــة بـــین اوراق 
البطاطــــا والباذنجــــان فــــي المتوســــط العــــام لمعــــدل التغذیــــة عنــــد معاملــــة 

تریـا وان اعلـى متوسـط للنسـبة المئویـة اوراقهما بالتركیز تحت العائـل للبك
لمعـــــدل التغذیـــــة كـــــان عنـــــد معاملـــــة اوراق البطاطـــــا بالبكتریـــــا اذ بلغـــــت 

% فـــي حـــین تفـــوق نبـــات الباذنجـــان علـــى البطاطـــا فـــي متوســـط 90.45
النسبة المئویة لمعدل التغذیة عند المعاملة بالتركیز تحت القاتـل بمبیـدي 

Methoxyfenozide  وDeltamethrin .  
  

): تأثیر التداخل بین الطور الحشري والعائل الغذائي والمبیدات في المتوسط العام للنسبة المئویة لمعدل التغذیة لخنفساء كولورادو 4الجدول (
  البطاطا.

 % معدل التغذیة الطور الحشري المتوسط العام لتاثیر
Indoxacarb Deltamethrin Methoxyfenozide B.thuringensis 

  صفر یرقة التداخل بین الطور والمبیدات
 ز

62.93  
 و

72.18  
 هـ

85.51  
 جـ

  صفر كاملة
 ز

29.78  
 د

88.11  
 ب

93.24  
 أ

  صفر بطاطا التداخل بین العائل الغذائي والمبیدات
 و

62.26  
 هـ

75  
 د

90.45  
 أ

  صفر باذنجان
 و

78.95  
 جـ

85.28  
 ب

88.30  
 أ

  صفر المبیدات
 د

70.61  
 جـ

80.14  
 ب

89.37  
 أ

  %.5* المتوسطات ذات االحرف غیر المتشابهة في القطاع الواحد تختلف معنویا عند مستوى احتمال 
) عـن وجـود تبـاین فـي قـیم المتوسـط العـام 5وتشیر النتـائج فـي الجـدول (

للنســـبة المئویـــة لمعـــدل التغذیـــة الناتجـــة عـــن تـــاثیر التـــداخل بـــین الطـــور 
ـــًا فـــي  ـــة معنوی ـــل الغـــذائي، اذ تفـــوق طـــور الحشـــرة الكامل الحشـــري والعائ
متوســــط النســــبة المئویــــة لمعــــدل التغذیــــة علــــى كــــل مــــن اوراق البطاطــــا 

ان مقارنــة بــالطور الیرقــي اذ بلــغ متوســط النســبة المئویــة لمعــدل والباذنجــ
% علــى اوراق البطاطــا والباذنجــان 65.54و  64.28التغذیــة للكــامالت 

علــى التــوالي، ویظهــر ذلــك واضــحًا عنــد مالحظــة المتوســط العــام لتــأثیر 
الطــــور حیـــــث تفــــوق طـــــور الحشــــرة الكاملـــــة علــــى الطـــــور الیرقــــي فـــــي 

% للحشــرة 64.91المئویــة لمعــدل التغذیــة اذ بلــغ المتوســط العــام للنســبة 
ــة مقارنــة بـــ  ــائج تفــوق نبــات 55.15الكامل % للیرقــات، كمــا اظهــرت النت

الباذنجـان علــى نبـات البطاطــا فـي المتوســط العـام للنســبة المئویـة لمعــدل 
  % لنبات الباذنجان.63.13التغذیة اذ بلغ 

  

  تأثیر التداخل بین العائل الغذائي والطور الحشري في المتوسط العام للنسبة المئویة لمعدل التغذیة لخنفساء كولورادو البطاطا.): 5الجدول (
 المتوسط العام لتاثیر الطور الحشري العائل الغذائي

 الطور العائل الغذائي

  49.58 یرقة البطاطا
 جـ

56.93  
 ب

55.15  
 ب

  64.28 كاملة
 أ

64.91  
 أ

  60.73 یرقة الباذنجان
 ب

63.13  
 أ

 

   كاملة
64.54    

 أ
  %.5* المتوسطات ذات االحرف غیر المتشابهة عمودیا تختلف معنویا عند مستوى احتمال 
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ممـــا ســـبق یتبـــین تفـــوق اوراق نبـــات الباذنجـــان المعاملـــة بـــالتراكیز تحـــت 
القاتلة للمبیدات المستعملة في الدراسة في المتوسط العام للنسـبة المئویـة 
لمعــــدل التغذیــــة لخنفســــاء كولــــورادو مقارنــــة بــــأوراق البطاطــــا وقــــد یرجــــع 
الســبب فــي ذلــك الــى قلــة او انخفــاض العناصــر الغذائیــة الضــروریة فــي 

وراق الباذنجــــان والتــــي تحتاجهــــا یرقــــات وكــــامالت الحشــــرة فــــي نموهــــا ا
واالســتفادة منهـــا فــي تكـــوین االنســـجة وفــي انتـــاج البــیض ممـــا ادى الـــى 
زیادة معدل التغذیة على اوراق الباذنجان لتعویض الـنقص فـي العناصـر 
االساســیة التــي تتطلبهــا الحشــرة فــي غــذائها وللحصــول علــى كمیــة كافیــة 

طاقـة الالزمـة لنموهـا وتطورهـا وهـذا یتفـق مـع ماوجـده كـل من مصـادر ال
مــن انــه بــالرغم مــن ان نبــات البطاطــا یعتبــر العائــل الرئیســي  ]15[مــن 

ـــرة  ـــات الحشـــرة تغـــذت فت ـــان یرق ـــورادو البطاطـــا ف والمفضـــل لخنفســـاء كول
اطــول واســتهلكت كمیــة اكبــر مــن اوراق الطماطــة مقارنــة بفتــرة تغـــذیتها 

طاطـــــا وذلـــــك النخفـــــاض القیمـــــة الغذائیـــــة الوراق واســـــتهالكها الوراق الب
الطماطــة مــن حیــث قلــة العناصــر المالئمــة لنمــو الیرقــات ممــا ادى الــى 
زیادة فترة التغذیة للیرقـات لغـرض سـد احتیاحاتهـا مـن هـذه العناصـر فـي 
حین ان تغذیتها علـى اوراق البطاطـا تمكنهـا مـن الحصـول علـى كفایتهـا 

ا وجــدا أن بالغــات الحشــرة فشــلت فــي مــن الطاقــة فــي فتــرة قصــیرة ، كمــ
وضــــع البــــیض عنــــد تغــــذیتها علــــى اوراق الطماطــــة لعــــدم كفایــــة الغــــذاء 

عنـد مقارنـة تــأثیر  ]20[المهضـوم فـي تكـوین المبــایض، والحـظ كـل مــن 
ــة الباذنجانیــة علــى ســلوكیات التغذیــة لخمســة  6 أنــواع مــن نباتــات العائل

تــم جمعهــا مــن دول مجتمعــات مــن كــامالت خنفســاء كولــورادو البطاطــا 
مــن دول اوربــا) ان مــدة التغذیــة  3مختلفــة (اثنــین مــن امریكــا الشــمالیة و

وعـــدد الوجبـــات التـــي تناولتهـــا الكـــامالت كانـــت اكبـــر بكثیـــر علـــى نبـــات 

الباذنجـــان مقارنــــة بالنباتـــات االخــــرى، امـــا فیمــــا یخـــص تفــــوق كــــامالت 
فقـد یعـزى ذلـك  الحشرة في النسبة المئویة لمعدل التغذیة مقارنة بالیرقات

ــــى انخفــــاض حساســــیة الكــــامالت للمبیــــدات بســــبب اكتمــــال دفاعاتهــــا  ال
 Detoxificationالكیموحیویـــــة وقـــــدرة الكـــــامالت علـــــى ازالـــــة الســـــمیة 

اضافة الـى كبـر حجـم الكاملـة وزیـادة انشـطتها كـالطیران والمشـي وانتـاج 
ان متوســـط الغـــذاء الیـــومي الـــذي تناولتـــه  ]4[، ووجـــد ]1[و  ]8[البـــیض 

 1.72انــاث وذكـــور خنفســاء كولـــورادو البطاطــا مـــن اوراق البطاطــا بلـــغ 
غم/یرقــة مــن یرقــات العمــر  0.57غم/ذكــر مقارنــة بـــ  1.62غم/انثــى و 

  الرابع للحشرة.
امـا بالنســبة لتــأثیر التراكیــز تحــت القاتلـة للمبیــدات المســتعملة فــي النســبة 

) تشـیر 6جـدول (ع التغذیة فان النتائج الموضحة في النالمئویة لمعدل م
ان اعلـــى متوســـط للنســـب المئویـــة لمعـــدل منـــع التغذیـــة كـــان عنـــد تغذیـــة 
الیرقـــات علـــى اوراق البطاطـــا المعاملـــة بـــالتراكیز تحـــت القاتلـــة لمبیـــدي 

Deltamethrin   وMethoxyfenozide   و  54.16والتــــــي بلغــــــت
% لكـــل منهمـــا علـــى التـــوالي، كمـــا اظهـــرت النتـــائج عـــدم وجـــود 35.58

ـــین فروقـــات مع ـــع التغذیـــة ب ـــة لمعـــدل من ـــة فـــي متوســـط النســـبة المئوی نوی
الیرقــات المتغذیــة علــى اوراق الباذنجــان المعاملــة بــالتراكیز تحــت القاتلــة 

ـــــــــــ  ــــــــــارب متوســــــــــط   Methoxyfenozideو   Deltamethrinلل وتق
النسبة المئویة لمعدل منع التغذیة لكـل مـن الیرقـات المتغذیـة علـى اوراق 

لمعاملــــــــــة بـــــــــالتركیز تحــــــــــت القاتـــــــــل للبكتریــــــــــا البطاطـــــــــا والباذنجـــــــــان ا
B.thuringensis   والكـــامالت التـــي تــــم تغـــذیتها علـــى اوراق البطاطــــا

  . Methoxyfenozide المعاملة بالتركیز تحت القاتل لمنظم النمو 

  

القاتلة من بعض مبیدات الحشرات في النسبة المئویة لمعدل منع التغذیة ): تأثیر العائل الغذائي والطور الحشري والتراكیز تحت 6الجدول (
  لیرقات وكامالت خنفساء كولورادو البطاطا.

العائل 
 الغذائي

 % لمعدل منع التغذیة الطور
Indoxacarb Deltamethrin Methoxyfenozide B.thuringensis 

المتوسط  المدى
±S.D. 

المتوسط  المدى
±S.D. 

المتوسط  المدى
±S.D. 

المتوسط  المدى
±S.D. 

 صفر صفر یرقة بطاطا

 ز

50.93-
58.39 

54.16 ±2.93  
 أ

31.06- 
40.07 

35.58 ±4.25  
 ب

9.63 - 
15.84 

13.91±2.53  
 د

  صفر صفر كاملة
 ز

21.57- 
28.02 

23.32 ±1.68 
 جـ

11.54- 
18.14 

14.40 ±2.84  
 د

3.30 -8.25 5.17 ±1.92  
 و

  صفر صفر یرقة باذنجان
 ز

20.11- 
27.32 

21.96±3.26 
 جـ

16.50- 25 20.05 ±3.15 
 جـ

11.34- 
18.04 

15.05 ±2.56  
 د

  صفر صفر كاملة
 ز

16.58- 
22.86 

20.12 ±2.43 
 جـ

6.86 - 
13.72 

9.37±2.37  
 هـ

4.12 8.34±3.17  
 هـ

  %.5* المتوسطات ذات االحرف غیر المتشابهة تختلف معنویا عند مستوى احتمال 
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ــأثیر التــداخل بــین الطــور الحشــري والتراكیــز تحــت  ــائج ت كمــا اظهــرت نت
القاتلــة للمبیــدات المســتعملة فــي الدراســة فــي المتوســط العــام لمعــدل منــع 

) تفـوق الطـور الیرقـي لمختلـف المبیـدات علـى طـور 7التغذیة (الجـدول، 
ســبة المئویــة لمعــدل منــع التغذیــة الحشــرة الكاملــة فــي المتوســط العــام للن

ــــى منــــع التغذیــــة بالكامــــل   Indoxacarbبأســــتثناء مبیــــد  الــــذي ادى ال
اعلــى   Deltamethrinلیرقــات وكــامالت الحشــرة، وقــد اظهــر مبیــد الـــ 

متوســـط للنســـبة المئویـــة لمعـــدل منـــع التغذیـــة فـــي یرقـــات الحشـــرة اذ بلـــغ 
بمتوســــــــــــط   Methoxyfenozide% یلیــــــــــــه مــــــــــــنظم النمــــــــــــو 38.06
% ، كمــا اظهــرت نتــائج التــداخل بــین العائــل الغــذائي والمبیــدات 27.82

تفــوق نبــات البطاطــا علــى الباذنجــان فــي متوســط النســبة المئویــة لمعــدل 
  Deltamethrinمنــع التغذیـــة عنــد المعاملـــة بـــالتراكیز تحــت القاتلـــة للــــ 

% لكل منهمـا علـى 24.99و  38.74اذ بلغ  Methoxyfenozideو 
الي، فــــي حــــین لــــم یكــــن هنالــــك فروقــــًا معنویــــًا بــــین اوراق البطاطــــا التــــو 

والباذنجــان فــي المتوســط العــام للنســبة المئویــة لمعــدل منــع التغذیــة عنــد 
ـــل للبكتریـــا  ـــالتركیز تحـــت القات ـــة اوراقهمـــا ب ،   B.thuringensisمعامل

اعطــــى اعلــــى متوســــط للنســــبة المئویــــة   Deltamethrinوان مبیــــد الـــــ 
  % .21.04تغذیة في نبات الباذنجان اذ بلغ لمعدل منع ال

) : تأثیر التداخل بین الطور الحشري والعائل الغذائي والمبیدات في المتوسط العام للنسبة المئویة لمعدل منع التغذیة لخنفساء 7الجدول (
  كولورادو البطاطا.

 ل منع التغذیة%معد الطور الحشري المتوسط العام لتاثیر
Indoxacarb Deltamethrin Methoxyfenozide B.thuringensis 

  صفر یرقة التداخل بین الطور والمبیدات
 ز

38.06  
 أ

27.82  
 ب

14.48  
 د

  صفر كاملة
 ز

21.72  
 هـ

11.88  
 هـ

6.75  
 و

  صفر بطاطا التداخل بین النبات والمبیدات
 و

38.74  
 أ

24.99  
 ب

90.54  
 هـ

  صفر باذنجان
 و

21.04  
 جـ

14.71  
 د

11.70  
 هـ

  صفر المبیدات
 د

29.89  
 أ

19.85  
 ب

10.62  
 جـ

  %5* المتوسطات ذات االحرف غیر المتشابهة في القطاع الواحد تختلف معنویا عند مستوى احتمال 
  

ــــي الجــــدول ( ) عــــن وجــــود تبــــاین فــــي قــــیم 8وتظهــــر النتــــائج المثبتــــة ف
المتوســـط العـــام للنســـبة المئویـــة لمعـــدل منـــع التغذیـــة الناتجـــة عـــن تـــأثیر 
التـــداخل بـــین الطـــور الحشـــري والعائـــل الغـــذائي اذ تفـــوق الطـــور الیرقـــي 
معنویــــًا علــــى كــــل مــــن اوراق البطاطــــا والباذنجــــان فــــي متوســــط النســــبة 

منع التغذیة مقارنـة بالحشـرة الكاملـة اذ بلـغ للطـور الیرقـي المئویة لمعدل 
% علــى اوراق البطاطــا والباذنجــان علــى التــوالي، فــي 14.22و  25.91

حین لم یكن هنالك فروقًا معنویة في متوسط النسـبة المئویـة لمعـدل منـع 
التغذیــة لكــامالت الحشـــرة علــى كـــل مــن اوراق البطاطـــا والباذنجــان كمـــا 

تفــوق نبــات البطاطــا علــى نبــات الباذنجــان فــي المتوســط اظهــرت النتــائج 
ـــــغ  ـــــة اذ بل ـــــع التغذی ـــــة لمعـــــدل من ـــــات 18.32العـــــام للنســـــبة المئوی % لنب

  البطاطا.

  

  التغذیة لخنفساء كولورادو البطاطا.): تأثیر التداخل بین العائل الغذائي والطور الحشري في المتوسط العام للنسبة المئویة لمعدل منع 8الجدول (
 المتوسط العام لتاثیر الطور الحشري العائل الغذائي

 الطور العائل الغذائي

  25.19 یرقة البطاطا
 أ

18.32  
 أ

20.09  
 أ

  10.72 كاملة
 جـ

10.09  
 ب

  14.26 یرقة الباذنجان
 ب

11.86  
 ب

 

  9.46 كاملة
 جـ

 %.5المتشابهة عمودیا تختلف معنویا عند مستوى احتمال * المتوسطات ذات االحرف غیر 
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ویالحـــظ ممـــا ســـبق ان التراكیـــز تحـــت القاتلـــة للمبیـــدات المســـتعملة فـــي 
الدراســـة كانـــت اكثـــر تـــأثیرًا فـــي منـــع التغذیـــة لیرقـــات وكـــامالت الحشـــرة 

ق الباذنجــان ممــا المغــذاة علــى اوراق البطاطــا مــن تلــك المغــذاة علــى اورا
یؤكــد ان للعائــل الغــذائي تــأثیر فــي فاعلیــة مبیــدات الحشــرات فــي ســلوك 
التغذیــــة والــــذي یرجــــع الــــى نوعیــــة الكالیكوســــیدات الموجــــودة فــــي اوراق 
نباتــات العائلــة الباذنجانیــة والتــي تلعــب دور مهــم فــي حساســیة خنفســاء 

مـادة سـامة  كولورادو البطاطا للمبیـدات لكـون هـذه الكالیكوسـیدات تعتبـر
عنــد دراســته  ]7[، ووجــد ]17[و]11[تضــاعف او تزیــد مــن تــأثیر المبیــد 

نوعـــًا مـــن المبیـــدات التابعـــة لمجـــامیع كیمیائیـــة مختلفـــة ضـــد  21لتـــأثیر 
خنفســـــاء كولـــــورادو البطاطـــــا ان هـــــذه المبیـــــدات قـــــد تباینـــــت فـــــي درجـــــة 
فاعلیتهــــا ضــــد الحشــــرة تبعــــًا للعائــــل النبــــاتي وان اغلــــب هــــذه المبیــــدات 

ظهــرت فاعلیــة قویــة ضــد الحشــرة فــي حقــول البطاطــا مقارنــة بفاعلیتهــا ا

علــــى محصـــــول الباذنجـــــان والطماطـــــة، كمـــــا یالحـــــظ ان معاملـــــة اوراق 
البطاطا والباذنجان بالتركیز تحت القاتل للبكتریا اظهـر انخفاضـًا معنویـًا 
فـــي النســـبة المئویـــة لمعـــدل منـــع التغذیـــة فـــي كـــل مـــن یرقـــات وكـــامالت 

نــة بالمبیــدات االخــرى وقــد یعــزى ذلــك الــى ان تــأثیر البكتریــا الحشــرة مقار 
التـــي تســـبب   Endotoxinsیكـــون عـــن طریـــق افـــراز الســـموم الداخلیـــة 

للقنــاة الهضــمیة للحشــرة والــذي یســتغرق بضــعة أیــام  Paralysisالشــكل 
ـــات وكـــامالت خنفســـاء  ]14[مـــن ابتالعهـــا للبكتریـــا، حیـــث وجـــد  ان یرق

حفیزهـــا فـــي البدایـــة فـــي التغذیـــة علـــى األوراق كولـــورادو البطاطـــا یـــزداد ت
ثـــــم یـــــنخفض اســـــتهالك   B.thuringensisالنباتیـــــة المعاملـــــة ببكتریـــــا 

الیرقات والكامالت لالوراق النباتیة حتى عنـد تغـذیتها علـى األوراق غیـر 
 المعاملة بالبكتریا.
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Abstract 
The results of the recent study showed that the Sub lethal Concentration of Indoxacarb, Deltamethrin, 
Methoxyfenozide and Bacillus thuringensis var. Alesti. exhibit a clear effect on feeding activity of larvae and 
adults of Colorado potato beetle. The results revealed that treating the leaves of Potato and Eggplant by the 
Sublethal Concentration of Indoxacarb prohibit larvae and adults feeding completely and the percentage of 
average food consumption reached zero% and the highest average food consumption reached 94.83 and 91.65% 
for adults fed on Potato and Eggplant leaves treated with B.thuringensis. var. Alesti and the highest percentage 
of an average antifeeding 54.16% was obtained from the larvae fed on Potato leaves treated with Sublethal 
Concentration of Deltamethrin. 

  


