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لىباحي الدفلت واليىوالبخىض  في حمايت بروز اللىبيا مً الاصابت جأثير املظخخلصاث املائيت   

 Callosobruchus maculatus (Fabricius) (Coleoptera بحشسة خىفظاء اللىبيا الجىىبيت

: Bruchidae) 

 

  

   

 وطام إطماعيل ابساهيم        

       مدافظت العلُماهُت-كظاء هالس  -كعم اإلاداصُل الحللُت -اإلاعهذ الخلجي                 

  

 خالصت البحث  

 Nerium oleander جم اخخباز جأثير مظخخلصاث املاء البازدة واملغليت ألوزاق هباحي الدفلت  

على بعض الجىاهب الحياجيت لبالغاث حشسة خىفظاء  Eucalyptus camaldulensis واليىوالبخىض

جم حظاب اليظبت املئىيت للطسد باطخخدام  ، إذ Callosobruchus maculatus اللىبيا الجىىبيت

(% ، أظهسث الىخائج لىباث اليىوالبخىض جفىق املظخخلص املائي املغلي على 6و  4،  2.5،  1، 0التراهيز )

%( ، أما 6( % عىد الترهيز )91البازد جفىكا طفيفا ، وكد بلغت اعلى وظبت طسد للمظخخلص املغلي )

 . (%6( % عىد الترهيز )90أعلى وظبت طسد بلغت ) املظخخلص املائي البازد فلد حلم

بييت الىخائج هرلك جفىق مظخخلص املاء البازد لىباث الدفلت على املظخخلص املغلي ، إذ بلغت    

%( ، هرا وواهت اعلى وظبت طسد 6( % عىد الترهيز )95أعلى وظبت طسد للمظخخلص البازد )

  .  (%6) ( % عىد الترهيز93للمظخخلص املائي املغلي )

هرا وجم حظاب وظبت اللخل للحشسة وذلك باطخخدام هفع التراهيز ، إذ أظهسث الىخائج لىباث   

( 80اليىوالبخىض جفىق املظخخلص املغلي على البازد ، وبلغت أعلى وظبت لللخل للمظخخلص املغلي )

 4% عىد الترهيزيً )( 78(% ، فيما واهت أعلى وظبت كخل للمظخخلص البازد )6و  4% عىد الترهيزيً )

(% ، أما هباث الدفلت فلد جفىكت فيه املظخخلصاث البازدة على املغليت ، وبلغت أعلى وظبت كخل 6و 

%( واخخلف معىىيا عً بليت التراهيز ، باليظبت للمظخخلص 6( % عىد الترهيز )88للمظخخلص البازد )

 . اخخلف معىىيا عً بليت التراهيز %(  وبرلك6( % عىد الترهيز )86املغلي واهت أعلى وظبت كخل )

شمل البحث هرلك حظاب اليظبت املئىيت للفلد بىشن بروز اللىبيا التي جمت أصابتها بخىفظاء   

  % .5.41( يىم والتي بلغت اليظبت املئىيت للفلد فيها 42اللىبيا الجىىبيت اطبىعيا وملدة )

 : الهذف مً البدث

ىباحي الذفلت والُىوالبخىط على ػشد وكخل خؽشة خىفعاء اللىبُا دساظت كذسة اإلاعخخلصاث اإلاائُت ل -1

 . الجىىبُت

دساظت جأزحر معخخلصاث اإلااء اإلاغلي والباسد للمعخخلصاث اإلازوىسة طذ خؽشة خىفعاء اللىبُا  -2

 .الجىىبُت

ت للفلذ في وصن بزوس اللىبُا بعذ اصابتها بالحؽشة  -3  .جلذًش اليعبت اإلائٍى
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 امللدمت

مً اهم العىائل الىباجُت  ( Fabaceae) حعذ العائلت البلىلُت  

وىنها جظم عذد هبحر مً اإلاداصُل الاكخصادًت ار جظم 

( هىع منها فلؽ 18( هىع الا ان )1300( حيغ وخىالي )600)

ٌعخعمل في حغزًت الاوعان ، ومً اهمها الباكالء والعذط 

واللىبُا والحمص واإلااػ وجدخىي الباكالء وعبت عالُت مً 

 (4)% . 50البروجحن الىباحي جصل الى 

 Fab.  Callosobruchusوحعذ خىفعاء اللىبُا الجىىبُت  

maculatus   مً اخؼش آلافاث التي جصِب اإلاداصُل البلىلُت

دىاظب حجمها مع  ار جخؼىس الحركاث غالبا داخل العائل ، ٍو

  (27حجم بزوس العائل ، وهي راث مذي عىائلي واظع . )

دوسة خُاتها وجخيازش  جبذأ الاصابت في الحلل وجىمل الحؽشة   

نها ألهفاق داخل  أحي طشس هزه الحؽشة مً جيٍى في اإلاخضن ، ٍو

ذ مً وعبت جلف البزوس  اتها وبزلً جٍض البزسة واظتهالن مدخٍى

( ، وكذ جصل 19وجللل مً كُمتها الغزائُت ووعب اهباتها )

%( مً الىصن الجاف للبزوس خالٌ حععت 87الخعائش الى )

 (28)ماًت . اؼهش عىذ جشهها دون خ

وبفعل آلازاس العلبُت التي خلفها الاظخخذام اإلافشغ  

للىُمُائُاث الضساعُت بؽيل عام واإلابُذاث الىُمُائُت بؽيل 

خاص على الصحت العامت لإلوعان والحُىان فلذ جشهضث 

حهىد خثِثت اكشتها مىظمت الصحت العاإلاُت للخللُل مً 

ذًذ مً اإلابُذاث اظخخذام اإلاىاد الىُمُائُت خُث زبذ ان الع

عىامل معشػىت وجدفض خذور اطؼشاباث هشومىظىمُت 

وحؽىه الاحىت باإلطافت الى ان العذًذ مً اإلابُذاث اصبدذ 

( 22( )24( )17عذًمت الفعالُت في ملاومت اإلاعبباث اإلاشطُت )

لزلً وان البذ مً اظخخذام بذائل للمبُذاث الىُمُائُت اكل 

ثا ل لبِئت واكل جيلفت اكخصادًت ، جأزحرا على الصحت واكل جلٍى

 . ومً بحن هزه البذائل هي اظخخذام اإلاعخخلصاث الىباجُت

ومً بحن الىباجاث اإلاعشوفت في اظخخذامها في هزا اإلاجاٌ هى    

وهى مً الىباجاث التي جضسع  .Nerium oleander L هباث الذفلت

ت والاظخىائُت وهى هباث ظام ،  في اإلاىاػم الحاسة والصحشاٍو

سة الىباث العامت جيىن على ؼيل ظائل خبُبي ًخشج عصا

عخعمل اخُاها همبُذ خؽشي  عىذ كؼع اي حضء مً الىباث َو

عذ مً الىباجاث ؼذًذة العمُت وجدىي مشهباث ظامت هثحر  َو

منها جؤدي لىفاة الاوعان في خاٌ جىاولها وخاصت الاػفاٌ ومً 

بر مً وهي حعخ ( Oleandrin , Neriine) اهم مشهباجه العامت

 . (8الىالًيىظُذاث )

( اهه ًدخىي 20اما باليعبت لىباث الُىوالبخىط فلذ رهش )  

  (Citronella و Geraniol ) على الىثحر مً اإلاشهباث الفعالت مثل

 

 

ىث الؼُاسة ( بأن هباث الُىوالبخىط 7، ورهش ) غجي بالٍض

 . والتربِىاث والخلُخِىُاث

 املىاد وطسق العمل

 : جسبيت الحشسة -1

حمعذ عُىاث مً بزوس اللىبُا اإلاصابت بالحؽشة مً   

الاظىاق اإلادلُت وجم الخأهُذ مً جصيُفها والخمُحز بحن الزهش 

( ، ولغشض تهُئت معخعمشة 18( و )12والاهثى اظدىادا الى )

م حلب بزوس لىبُا مً العىق اإلادلُت دائمت للحؽشة ج

( للخأهذ مً خلىها مً 20-ووطعذ في مجمذة بذسحت خشاسة )

روىس +  10اصواج مً الحؽشة ) 10الاصابت ومً زم اطافت 

 (14)( مل .600اهار( الى كىاوي صحاحُت ظعت ) 10

بعذ رلً وطعذ البزوس في اللىاوي للبذء بعملُت التربُت   

 ºم 2±30اطىت على دسحت خشاسة ووطعذ اللىاوي في الح

 . % وواهذ اإلاضسعت ججذد باظخمشاس5±70وسػىبت وعبُت 

جم احشاء البدث في مخخبر وكاًت الىباث للعم اإلاداصُل 

 . الحللُت للمعهذ الخلجي / هالس

جلديس وظبت الفلد بىشن بروز اللىبيا جساء الاصابت  -2

 : بحشسة خىفظاء اللىبيا الجىىبيت

ً بزوس اللىبُا الىظُفت والخالُت مً الاصابت جم اخز عذد م  

( 400إلاذة ظاعخحن وبىاكع ) º( م60وعىملذ بذسحت خشاسة )

خبت للعُىت ولثالر مىشساث ووطعذ في كىاوي صحاحُت مع 

اهار( باظخثىاء  5روىس +  5( اصواج مً الحؽشة )5اطافت )

عُىت اإلالاسهت والتي جشهذ مً دون اطافت اي خؽشة عليها ، 

اللىاوي بلماػ ململ وسبؼذ بشباغ مؼاػي وخفظذ  غؼُذ

جدذ ظشوف التربُت هفعها وجم خعاب الفلذ في وصن البزوس 

 ًىم وخعب اإلاعادلت آلاجُت : 42اظبىعُا وإلاذة 

 

 

 

 

 

 الىباجاث املظخعملت : -3

  Nerium oleanderجمممممممممممممم حممممممممممممممع اوساق هبممممممممممممماث الذفلمممممممممممممت   

خمالٌ ؼمهش ؼمباغ  Eucalyptus camaldulensisوالُىومالبخىط 

إر غعممممممممممملذ الاوساق ومممممممممممل علمممممممممممى خمممممممممممذة و عمممممممممممذ حفافهممممممممممما ػدىمممممممممممذ 

ووطمممممممعذ فمممممممي اهُممممممماط هممممممماًلىن فمممممممي الثالحمممممممت لحمممممممحن الاظمممممممخعماٌ ، 

 ( ًىضح الىباجاث اإلاعخخذمت .1والجذٌو )

 

 الوسن االبتدائي –الوسن النهائي                                             
 (26)         100× ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =لفقد يف وسن البذور بة املئوية لالنض

 الوسن االبتدائي                                                   
 



 Journal of the University of Garmian 6 (3), 2019 

  
Page 195 

 
  

 

 

 ( الىباجاث املظخخدمت في الخجسبت1جدول )

اظممممممممممممممممممممممممممممممم 

 الىباث

الجممممممممممممممممممممممممممممممممممممضء  العائلت الاظم العلمي

 اإلاعخخذم

 Nerium الذفلت

oleander 

Apocynaceae الاوساق 

الُىومممممممممممممممال

 بخىط

Eucalyptus 

camaldulensis 

Myrtaceae الاوساق 

 

 

 جحضير املظخخلصاث املائيت للىباجاث : -4

لت )    ( في جدظحر 23( اإلادىسة عً )6جم اعخماد ػٍش

 .اإلاعخخلصاث اإلاائُت

( مل مً اإلااء 500( غم مً اإلاسحىق الىباحي في )50جم وطع )

( مل وجم خلؼه 1000الباسد في دوسق صحاجي ظعخه ) اإلالؼش 

( ظاعت 24( دكُلت ، جشن إلاذة )15بالشحاج اإلاغىاػِسخي إلاذة )

و عذها سشح اإلادلٌى بىاظؼت ػبلخحن مً الخٌى زم هلل 

( دوسة في 3000الشاشح الى حهاص الؼشد اإلاشهضي و عشعت )

الذكُلت للحصٌى على مدلٌى سائم واهمل الشاظب زم جم 

وجم وصهه  º( م45فه في فشن ههشبائي بذسحت خشاسة )ججفُ

 . وخفظه في الثالحت لححن الاظخعماٌ

( مل ماء 100( غم مً اإلاادة الجافت وارًب في )6جم وصن )

(% هى اإلادلٌى الاظاسخي ومىه خظشث 6ملؼش لُصبذ الترهحز )

  التراهحز الباكُت اما معاملت اإلالاسهت فخمثلذ باإلااء اإلالؼش الباسد

اما معخخلص اإلااء اإلاغلي فلذ جم جدظحره بىفغ الخؼىاث   

العابلت عذا اظدبذاٌ اإلااء الباسد بماء ملؼش مغلي عىذ 

 . جدظحر اإلاعخخلص

جأثير املظخخلصاث املائيت في بعض الجىاهب الحياجيت  -5

 : لحشسة خىفظاء اللىبيا الجىىبيت

دزاطت الخأثير الطازد للمظخخلصاث املائيت ضد  –أ  – 5

 : لحشسةا

 Chemotropometerاظخعمل حهاص الاهخداء الىُمُائي   

( 48(  وهى عباسة عً صىذوق خؽبي بؼٌى )21واإلادىس عً )

( ظم  وله غؼاء مخدشن وجىحذ فخدخان 20ظم واسجفاع )

مخلابلخان ًمش منهما اهبىب صحاجي ملعم الى ظيخمتراث بؼٌى 

ت ( ظم وفي وظؽ الاهبىب جىحذ فخد3( ظم وكؼش )100)

إلدخاٌ الحؽشاث ، ٌعذ ػشفا الاهبىب بلؼع مً اللؼً.، 

عىملذ كؼع اللؼً في الجهت الُمجى مً الاهبىب بتراهحز 

اإلاعخخلصاث اإلاائُت ، اما كؼعت اللؼً مً الجهت الِعشي 

( 10فعىملذ باإلااء اإلالؼش فلؽ همعاملت ملاسهت ، وطعذ )

( 30خؽشاث بالغت في وظؽ الاهبىب وجم الاهخظاس لفترة )

دكُلت و عذها جم خعاب الخأزحر الؼاسد للمعخخلصاث 

الىباجُت ، جمذ الخجشبت في ظشوف اإلاخخبر وواهذ الاهبىبت 

جىظف بحن معاملت واخشي بئخشاج اللؼً اإلاعامل وجىظُف 

الاهبىب علما ان ول معاملت هشسث بثالر مىشساث بعذ رلً 

 خعبذ الىخائج وفم اإلاعادلت آلاجُت :

 

 

 

 

 حظاب اليظب املئىيت لهالن الحشسة –ب  – 5

اخخبمممممممرث جشاهحمممممممز اإلاعخخلصممممممماث اإلادظمممممممشة فمممممممي همممممممالن بالغممممممماث    

( مىممممممشساث ليممممممل 3الحؽمممممشة ، بىاظممممممؼت الممممممشػ الُمممممذوي وبىاكممممممع )

( ظمممماعت وعممممذلذ الىخمممممائج 24جشهحممممز ، وجممممم حسممممجُل الىخمممممائج وممممل )

 (16خعب معادلت )

 

 

 

 

 

 

 الخحليل الاحصائي

 صممذ الخجاسب وفلا للخصمُم العؽىائي اليامل

Completed random design خجاسب وخُذة العامل وأخشي ب

 . عاملُت

ل  لها خعب الخدٍى ت للبُاهاث بعذ جدٍى خللذ اليعب اإلائٍى

، زم كىسهذ الىخائج  Arcsine transformationالضاوي 

 Least Significant  (.L.S.Dباظخعماٌ اكل فشق معىىي )

Differences Test . (13) 

 الىخائج واملىاكشت

ا ( وعب ال2بُيذ هخائج الجذٌو ) ؼشد اإلادىلت صاٍو

للمعخخلصاث اإلاائُت الباسدة واإلاغلُت لىباحي الُىوالبخىط 

 . C. maculatus والذفلت طذ خؽشة خىفعاء اللىبُا الجىىبُت

أظهشث الىخائج باليعبت لىباث الُىوالبخىط اعلى وعبت ػشد   

%( وكذ جفىق 6( % عىذ الترهحز )91للمعخخلص اإلاغلي )

ا على بلُت التراهح ( % 86ز ، بِىما أكل وعبت ػشد بلغذ )معىٍى

( في دساظتها على 2%( ، هزا ًخفم مع ما رهشجه )1عىذ الترهحز )

ان معخخلصاث هباحي الجفذ  M. domestica الزبابت اإلاجزلُت

ظاعت ، أما  72والضباد وان لها جأزحرا حاربا للحؽشة بعذ مشوس 

 . هباحي الُىوالبخىط والحمُع فُمخليان فعال ػاسدا

 صم عن املزكش  25عدد احلشزات املتجهة عكط املادة املختربة وقطعت                               
 (15)       100×  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = املئويةنضبة الطزد 

 اجملموع الكلي للحشزات                                                          
 

 املقارنةيف  للقتل%  -يف املعاملة  للقتل%                                                  
 100×   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ = للقتلاملصححة النضبة املئوية    

 املقارنةيف  للقتل%  -100                                                            
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أما اإلاعخخلص اإلاائي الباسد فلذ خلم أعلى وعبت ػشد بلغذ   

ا على بلُت التراهحز 6( % عىذ الترهحز )90) %( مخفىكا معىٍى

 . (%1( % عىذ الترهحز )86وأكل وعبت ػشد بلغذ )

( هزلً جفىق معخخلص اإلااء الباسد 2بُيذ هخائج الجذٌو )   

لى وعبت لىباث الذفلت على اإلاعخخلص اإلاغلي ، إر بلغذ أع

%( وجفىق 6( % عىذ الترهحز )95ػشد للمعخخلص الباسد )

ا على بلُت التراهحز ، بِىما اكل وعبت ػشد بلغذ ) ( % 91معىٍى

( الزي افاد 5%( ، وهزا ًخفم مع ما أؼاس الُه )1عىذ الترهحز )

بأن معخخلص اإلااء الباسد ألوساق هباث الذفلت وان اهثر جأزحرا 

في الخأزحر على الاػىاس الحركُت  مً معخخلص اإلااء اإلاغلي

 . M. domestica اإلاخخلفت للزبابت اإلاجزلُت

( % 93هزا وواهذ اعلى وعبت ػشد للمعخخلص اإلاائي اإلاغلي ) 

  . (%1( % للترهحز )90%( وأكل وعبت )6عىذ الترهحز )

وكذ ٌعىد العبب في جفىق اإلاعخخلص الباسد على اإلاغلي وىن   

الحشاسة كذ جؤزش على ػبُعت اإلاىاد اإلاىحىدة في الىباث مما 

لها إلاىاد أكل ظمُت ، او كذ ًيىن العبب بلاء  ًؤدي الى جدٍى

لت مما  ماث في معخخلص اإلااء الباسد مذة ػٍى بعع الاهٍض

 (16ي الىباث . )ًدعبب عىه جأزحر اهبر للمىاد الفعالت ف

ممممما للمعخخلصمممممماث 3بمممممحن الجمممممذٌو )   ( وعمممممبت اللخممممممل اإلادىلمممممت صاٍو

اإلاائُت الباسدة واإلاغلُت لىباحي الُىومالبخىط والذفلمت طمذ خؽمشة 

 . C. maculatus خىفعاء اللىبُا الجىىبُت

أظهممممممممممممممممشث الىخممممممممممممممممائج باليعممممممممممممممممبت لىبمممممممممممممممماث الُىوممممممممممممممممالبخىط جفممممممممممممممممىق    

وعمممممممبت لللخمممممممل اإلاعمممممممخخلص اإلاغلمممممممي علمممممممى البممممممماسد ، وبلغمممممممذ أعلمممممممى 

ً )80للمعممممممممخخلص اإلاغلممممممممي ) (% وأكمممممممممل 6و  4( % عىممممممممذ الترهحممممممممًز

%( ، وهممممزا ال ًخخلممممف مممممع 1( % عىممممذ الترهحممممز )76وعممممبت بلغممممذ )

% ممممً بالغممماث 64( التمممي رهمممشث بمممأن همممالن 9مممما جىصممملذ الُمممه )

عىمذ معاملتهمما  C.maculatus (Fab.) خىفعماء اللىبُما الجىىبُممت

ط ٌعممممىد لخممممأزحره علممممى % غممممم مممممً مسممممحىق الُىوممممالبخى 4بممممالترهحز 

ً العصممممممبي والهظممممممممي للحؽممممممشة ، ولممممممم ًخخلمممممممف مممممممع مممممممما  الجهمممممماٍص

( الممممممممزي اظممممممممخعمل معخخلصمممممممماث اإلامممممممماء الحمممممممماس 25جىصممممممممل الُممممممممه )

طممممذ خىفعمممماء اللىبُمممما  Giliricidia sepium والبمممماسد لىبمممماث

ووممان إلاعمخخلص اإلامماء الحماس جممأزحرا اهبممر  C.maculatus الجىىبُمت

  . دطذ الحؽشة مً معخخلص اإلااء الباس 

( % عىممذ 78فُممما واهممذ أعلممى وعممبت كخممل للمعممخخلص البمماسد )  

( ً ً 76(%  وأكمممممل وعمممممبت كخممممل )6و  4الترهحممممًز ( % عىمممممذ الترهحمممممًز

مممممممممممممت بمممممممممممممحن جشاهحمممممممممممممز 2.5و  1) (% ولمممممممممممممم جىمممممممممممممً هىمممممممممممممان فمممممممممممممشوق معىٍى

 . اإلاعخخلص

( ان إلاعمممممممممممممممممخخلص اوساق الُىوممممممممممممممممالبخىط فعالُمممممممممممممممممت 10رهممممممممممممممممشث )  

 لصممممممذئُتجثبُؼُممممممت عالُممممممت طممممممذ خؽممممممشة خىفعمممممماء الؼدممممممحن ا

Tribolium castaneum  مممه عمممىد همممزا الخمممأزحر علمممى مممما جدخٍى َو

شحممممع جممممأزحر  ممممىث زابخممممت وػُمممماسة ٍو اوساق هبممماث الُىوممممالبخىط مممممً ٍص

ممممىث اللاجممممل للحؽممممشة المممممى اخممممذار صممممذمت عصممممبُت للحؽمممممشة  الٍض

 . حؽلها عً الحشهت ومً زم جمىث

أمما هبماث الذفلمت فلمذ جفىكممذ فُمه اإلاعخخلصماث البماسدة علممى    

( % 88ت ، وبلغمممذ أعلمممى وعمممبت كخمممل للمعمممخخلص البممماسد )اإلاغلُممم

مممما عمممً بلُممممت التراهحمممز ، وواهممممذ 6عىمممذ الترهحممممز ) %( واخخلمممف معىٍى

ً )82أكممممل وعمممممبت لللخمممممل ) (% ، وهمممممزا 2.5و  1( % عىمممممذ الترهحمممممًز

( مممممممً ان معمممممخخلص اإلاممممماء البممممماسد ألصهمممممماس 1ًخفمممممم ممممممع مممممما رهمممممشه )

را في هالن وان أهثر جأزح Chrysomya bezziana هباث الذاوودي

  Tribolium castaneum بالغماث خىفعماء الؼدمحن الصمذئُت

( بأن معمخخلص 11مً جأزحر معخخلص اإلااء اإلاغلي ، هما رهش )

اوساق هبمممممممماث الذفلممممممممت جممممممممأزحرا واضممممممممحا فممممممممي خفممممممممع عممممممممذد اليعممممممممل 

  . لخىفعاء الخابشا

( % 86باليعمممممبت للمعممممممخخلص اإلاغلمممممي واهممممممذ أعلمممممى وعممممممبت كخممممممل )

مممما عممممً بلُممممت التراهحممممز ، %( وبممممزلً 6عىممممذ الترهحممممز ) اخخلممممف معىٍى

 . (%1)( % عىذ الترهحز 78بِىما واهذ اكل وعبت كخل )

عممىد ظممبب الخبمماًً فممي وعممب الهممالن للمعخخلصمماث اإلاخخلفممت  َو

الممممممممممى جىممممممممممىع اإلاشهبمممممممممماث الىُمُائُمممممممممممت التممممممممممي جدخى همممممممممما والتممممممممممي جخلمممممممممممف 

ً امالح معلذة  البروجىبالصم وحعمل على جشظِب البروجحن وجيٍى

 (  3بلت الىظؼى لللىاة الهظمُت )في خالًا الؼ

وعلُمممممممممممه ٌعمممممممممممخيخج ممممممممممممً الذساظمممممممممممت الحالُمممممممممممت إمياهُمممممممممممت اظمممممممممممخخذام 

مىمً ادخالهما طممً  الاظخخالص باإلااء بعبب سخصه وجمىفشه ٍو

لت ظهلت مً  بشامج اإلايافدت اإلاخياملت لهزه الحؽشة لخيىن ػٍش

ػشائمممم إداسة آلافمممت وخماًمممت بمممزوس اللىبُممما أو جللُمممل الاطمممشاس التمممي 

 . الاصابت جيخج عً

باليعممممبت إلاعاملمممممت اإلالاسهمممممت فلمممممذ جممممم إهمالهممممما فمممممي الجمممممذاٌو لعمممممذم 

 وحىد خؽشاث مؼشودة او ملخىلت .

 املصادز

ض . ) -1 م ؤلاخُائي 2003ألاعشجي ، خمضة أخمذ العٍض ( . الخلٍى

 Chrysanthemum cineraviifoliumإلاعخخلصاث الذاوودي 

vis في خؽشة خىفعاء الؼدحن الصذئُت .Tribolium 

castaneum (Herbst) (Coleoptera:Tenebrionidae سظالت . )

 صفدت . 84حامعت اليىفت .  –ماحعخحر ، ولُت الضساعت 

أهبر ، مىاٌ مدمذ ، هاصش اإلاىصىس وعالء هاظم خاجم  -2

( . جأزحر بعع اإلاعخخلصاث الىباجُت اإلاائُت واإلاعاخُم 2011)

ت اإلاجزلُت الجافت في بعع الجىاهب الحُاجُت لحؽشة الزباب

(Musca domestica L.) (Diptera : Muscidae مجلت أبدار . )

 . 2. الجضء  37البصشة )العلمُاث( . العذد 

( . 1987حشحِغ ، ظالم حمُل وأمحن وعادٌ خعً . ) -3

ت . ولُت الضساعت  الحؽشاث والعىىبىجُاث الؼبُت والبُؼٍش
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واليؽش . داس الىخب للؼباعت  –حامعت اإلاىصل  –والغاباث 

 صفدت . 152

( . ملاسهت جأزحر مبُذ 2007الجصاوي ، افشاح عبذ الضهشة .) -4

اهخلً ومعخخلصاث ومعاخُم بعع الىباجاث في خماًت 

بزوس اللىبُا مً الاصابت بدؽشة خىفعاء اللىبُا الجىىبُت 

Callosobruchus maculatus(Fab.) (Coleoptera : 

Bruchidaeحامعت  –الضساعت  ( . سظالت ماحعخحر ، ولُت

 صفدت . 64اليىفت . 

( . جأزحر معخخلصاث مخخلفت 1996خعً ، عالء حىاد . ) -5

( في Apocynaceae) Nerium oleanderألوساق هباث الذفلت 

 Musca domestica L. (Dipteraألاداء الحُاحي للزبابت اإلاجزلُت 

: Muscidae حامعت بابل  –(  . سظالت ماحعخحر ، ولُت العلىم

 صفدت . 56. 

(. الىباجاث الؼبُت : 1981خعحن ، فىصي ػه كؼب . ) -6

اض ،  خ لليؽش ، الٍش  ص . 356صساعتها وميىهاتها . داس اإلاٍش

اث 1999الُىظف ، علُل عذهان .) -7 (. جأزحر بعع الفؼٍش

واإلاعخخلصاث الىباجُت في الاداء الحُاحي لذودة اوساق الخفاح 

Streblote sira (Lepidoptera : Lasiocampidae . )الجىىبُت 

 120سظالت ماحعخحر ، ولُت الضساعت / حامعت البصشة ، 

 صفدت .

( . جأزحر معخخلصاث 1995اإلاىصىس ، هاصش عبذ علي . ) -8

في الاداء الحُاحي  Lbicella luteaمخخلفت مً هباث كشن الغضاٌ 

. اػشوخت دهخىساه / ولُت  Bemisea tabaciللزبابت البُظاء 

 صفدت . 126حامعت البصشة .  – العلىم

ا عبذ العباط . ) -9 ( . جأزحر بعع 2001الععذي ، زٍش

اإلاعخخلصاث الىباجُت على خصىبت وهالن بالغاث خىفعاء 

 Callosobruchus   (Coleoptera : Bruchidaeاللىبُا الجىىبُت)

maculatus (Fabricius / سظالت ماحعخحر ، ولُت الضساعت . )

 صفدت . 85حامعت البصشة . 

( . ظمُت بعع 2005ظلُمان ، أمل هماٌ . ) -10

 Eucalyptus camldulenisاإلاعخخلصاث الىباجُت الُىوالبخىط 

L العبدبذ .Melia azedarach L والذفلت ، .Nerium 

oleander L على خُاجُت خؽشة خىفعاء الؼدحن الصذئُت .

Tribolium castaneum (Herbst) (Coleoptera : 

Tenebrionidae سظالت ماحعخحر ، ولُت التربُت / حامعت . )

ذ ،   صفدت . 102جىٍش

 

اض اخمذ وخالذ عبذ هللا ظلُمان . ) -11 ( . 2003العشاقي ، ٍس

الخأزحر الحُىي للمعخخلصاث اإلاائُت لبعع الىباجاث على 

( . مجلت Everts) Trogoderma granariumخىفعاء الخابشا 

 . 135-125( ص 4العذد )( 14علىم الشافذًً ، اإلاجلذ )

(. 1983العضاوي ، عبذ هللا فلُذ ومدمذ ػاهش مهذي .) -12

 صفدت . 460خؽشاث اإلاخاصن . مؼبعت حامعت بغذاد ، 

ض مدمذ .  -13 الشاوي ، خاؼع مدمىد وخلف هللا ، عبذ العٍض

( . جصمُم وجدلُل الخجاسب الضساعُت . وصاسة الخعلُم 2000)

س الىخب للؼباعت واليؽش . حامعت العالي والبدث العلمي . دا

 صفدت . 488اإلاىصل . الؼبعت الثاهُت . 

الشبُعي ، خىساء ًدحى مدمذ و الشبُعي ، هادي مضعل  -14

( . جأزحر معخخلص اإلاشهباث الفُىىلُت لثماس 2014خظحر . )

.( في بعع L) Sesbania sesbanواوساق هباث العِعبان 

اللىبُا  حىاهب الاداء الحُاحي لحؽشة خىفعاء

 Callosobruchus   (Coleoptera : Bruchidaeالجىىبُت)

maculatus (F مجلت حامعت بابل للعلىم الصشفت. ).

 . 2093 -2084( : 22اإلاجلذ) -(8والخؼبُلُت ، العذد)

( . اإلابُذاث ، 1993ؼعبان ، عىاد وهضاس مصؼفى اإلاالح ) -15

للؼباعت  وصاسة الخعلُم العالي والبدث العلمي ، داس الىخب

 . 520 – 13ص –حامعت اإلاىصل  –واليؽش 

16-Abbott, W.S.1925.A method of computing the 

effectiveness in insecticide. Journal of Economic 

Entomology. 18:265-267. 

17-Appleton,J.A. and Tansey,M.R. (1975): Inhibition of 

growth of zoo pathogenic fungi.Mycologya.57:882-

885. 

18- Bandara, K. A. N. P. and Saxena, R. C.(1995). 

Atechnique for handling and sexing Callosobruchus  

maculatus (F.) adults (Coleoptera: Bruchidae). Journal 

of stored product research. 31 (1): 97 - 100. 

19-Bhalla , S. ; Gupta, K. ; Lal ,B ; Kapur, M. L. and 

Khetarpal, R. K. (2008). Efficiency of various non – 

chemical methods against  pulse beetle , 

Callosobruchus maculatus Fab. ENDURE International 

Conference 2008 Diversifying Crop protection , 12 –15 

October.  La Grande – Motte , France – Oral 

Presentations . p.4. 

20- Curtis. C.F.(2000). Control of diseases vectors in 

community. Wolfe publishing Ltd. London. P 79-80. 

21-Folsom, J. W. (1931). Achemotrophometer. Journal 

of  Economic Entomology. 24 : 827 - 833. 
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22-Gherbawy, Y.A(1996): Keratinolytic and 

Kerationphilic fungi of mangrove soil and air in the city 

of Dena and their response to garlic extracts and onion 

oil treatements .Acta Mycologica 31:87-99 . 

23-Harborne, J. B. (1984). Phytochemical method. 

Aguide to modern techniques of plants analysis. 2nd 

Ed. Chapman and Hall. London. New York. Pp. 288 

24-Johnson, S.L.(1995). Cyproconazole, Pesticide 

tolerance. Federal Register Environmental Documents. 

V.S. Environmental Protection Agency,60 ,40, 40545-

40548 . 

25-Kayode . J. (2006) . Pesticidal Activity of the Leaf and 

Extracts of Giliricidia sepium on Callosobruchus 

maculatus . Journal of Sustainable Forestry. Vol. 22 , pp. 

57-61. 
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 C. maculatusليىوالبخىض والدفلت ضد حشسة خىفظاء اللىبيا الجىىبيت ( وظبت الطسد للمظخخلصاث املائيت لىباحي ا2جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C.maculatus( وظبت اللخل للمظخخلصاث املائيت لىباحي اليىوالبخىض والدفلت ضد حشسة خىفظاء اللىبيا الجىىبيت 3جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 املعدل التراهيز املظخخلصهىع  الىباث

  1% 2.5% 4% 6%  

 57.45 63.3 56.6 56.6 53.3 الىخائج الحليليت ماء بازد يىوالبخىضال

 88.0 90 88 88 86 الىخائج املحىلت شاويا

 59.12 66.6 60.0 56.6 53.3 الىخائج الحليليت ماء مغلي

 88.5 91 89 88 86 الىخائج املحىلت شاويا

LSD (0.05)  0.018  

 الدفلت

 

 73.30 80.0 73.3 73.3 66.6 الىخائج الحليليت ماء بازد

 93.0 95 93 93 91 الىخائج املحىلت شاويا

 68.30 73.3 70.0 66.6 63.3 الىخائج الحليليت ماء مغلي

 91.5 93 92 91 90 املحىلت شاوياالىخائج 

LSD (0.05)  0.016  

 املعدل التراهيز املظخخلصهىع  الىباث

  1% 2.5% 4% 6%  

 34.95 36.6 36.6 33.3 33.3 الىخائج الحلُلُت ماء باسد اليىوالبخىض

ا  77.0 78 78 76 76 الىخائج اإلادىلت صاٍو

 37.47 40.0 40.0 36.6 33.3 الىخائج الحلُلُت ماء مغلي

ا  78.5 80 80 78 76 الىخائج اإلادىلت صاٍو

LSD (0.05)  0.032  

 الدفلت

 

 48.30 56.6 50.0 43.3 43.3 الىخائج الحلُلُت ماء باسد

ا  84.2 88 85 82 82 الىخائج اإلادىلت صاٍو

 44.95 53.3 46.6 43.3 36.6 الىخائج الحلُلُت ماء مغلي

ا  82.2 86 83 82 78 الىخائج اإلادىلت صاٍو

LSD (0.05)  0.023  



 Journal of the University of Garmian 6 (3), 2019 

  
Page 194 

 
  

( برزة مصابت واليظبت املئىيت للفلد بىشن بروز اللىبيا جساء الاصابت بحشسة خىفظاء اللىبيا الجىىبيت 400( معدل وشن )4جدول )

C.maculatus 

 

 الفلد بالىشن )%( )غم(  ( برزة مصابت 400معدل وشن ) مدة الخصن )اليىم(

1 126.92 0.00 

14 125.09 1.44 

21 124.68 1.76 

28 123.96 2.33 

35 122.36 3.59 

42 120.05 5.41 

 

 


