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  الملخص 

ات السبحبح  ار نب ائي لثم د دراسة المستخلص الم ل  .Melia azedarach Lعن ة النخی ة لسوس ر الكامل ي األطوار غی ف

أثرا  2 -1تحت الظروف المختبریة ، تبین أن البیض بعمر  Rhynchophorus ferrugineusالحمراء  ر ت یوم ھو األكث

ة  4 – 3بالمستخلص المائي لثمار نبات السبحبح من البیض بعمر  ائج أن نسبة موت الیرقات المعامل ت النت ا بین یوم . كم

بالمستخلص المائي لثمار نبات السبحبح قد زادت بازدیاد التركیز المعرضة لھ ، وكذلك نسبة تثبیط بزوغ البالغات من ھذه 

نبات السبحبح كانت یوم المعرضة لتراكیز مختلفة من المستخلص المائي لثمار  2 – 1الیرقات ، كما وجد أن العذارى بعمر 

  یوم .  7 – 6أكثر تأثرا من العذارى المعرضة بعمر 

  

  : نبات السبحبح ، سوسة النخیل الحمراء .الدالةالكلمات 
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Abstract 

Effect of aqueous extract of Melia azedarach L. fruits on the Immature stages of the 

Rhynchophorus ferrugineus under laboratory conditions . Results showed that the 1-2 days 

old eggs were more affected in comparison with the 3-4 days old eggs. Moreover , the results 

showed that the Mortality rate of larvae exposed to the different concentrations of the extract 

increased with increased concentration . Furthermore , the 1 – 2  days old pupae were more 

affected in comparison with 6 - 7 days old pupae .                                               

 

Keywords: Melia azedarach , Rhynchophorus ferrugineus  

  

  المقدمة 

یعتبر النخیل من أقدم أشجار الفواكھ في العالم حیث أنھا ذكرت في القرآن الكریم واإلنجیل . ویقدر عدد النخیل في العالم     

ملیون مزروعة في العالم العربي . أن بلد منشأ النخیل غیر معروف بالتحدید ولكن  62ملیون نخلة منھا  100بحوالي 

أ ھو بابل بالعراق والبعض األخر یعتقد انھ دارین والھفوف في المملكة العربیة السعودیة و یعتقد البعض یعتقد أن بلد المنش

عام ، كما أن  150آخرون انھ في جزیرة حرقان بالبحرین . تعتبر النخلة من األشجار المعمرة ویمكن أن یصل عمرھا إلى 

نطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا من أھم المناطق إلنتاج أعوام من زراعة الفسیلة . وتعتبر م 5حملھا للثمار یتم خالل 

  ) .  1998التمر في العالم ( إبراھیم ومحمد ، 

واحدة من  Rhynchophorus ferrugineus تصاب النخیل بالعدید من اآلفات الحشریة وتعتبر سوسة النخیل الحمراء   

دول العالم ومنھا العراق . تم اكتشاف أول إصابة للحشرة في ھذه اآلفات الحشریة الخطرة التي تھاجم النخیل في كثیر من 

ثم انتشرت بعد ذلك في المناطق  1987المملكة العربیة السعودیة في محافظة القطیف بالمنطقة الشرقیة في بدایة عام 

شرق األوسط المختلفة من العالم وأصبحت اخطر آفة تھدد النخیل بھا وكذلك في دول الخلیج العربي األخرى ومنطقة ال

  ) .1987وشمال أفریقیا  ( أبو زھیرة ، 

شھدت فترة الثالثینات من القرن الماضي مدى واسع في استخدام المبیدات المستخرجة من النباتات  إلى أن اكتشفت     

اكتشف المبیدات الكیمیائیة المصنعة التي استخدمھا العالم بشكل واسع في مكافحة اآلفات المختلفة ، ولكن سرعان ما 

اإلنسان أن ھذه المبیدات أصبحت خطرا یھدد بیئتھ فضال عن ظھور صفة المقاومة لھذه المبیدات من قبل اآلفات الحشریة , 

لذلك فقد أصبح الكثیر من المھتمین بسالمة البیئة یدعو أالن إلى العودة ألستخدم المبیدات ذات األصل النباتي والتي بدأت 

لمتقدمة قبل أكثر من خمسة عقود من الزمان ، وتندرج ضمن ھذه االھتمامات دراسة فعالیة فعال وبشكل واسع في الدول ا

 .Azadirachta indica Aوبخاصة نبات النیم  Meliaceaeالمواد المستخلصة من ثمار وأوراق النباتات التابعة لفصیلة 
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Juss لھا فاعلیة عالیة كطاردة للحشرات ومانعة  في مكافحة الحشرات ، آذ تمیزت باحتواء أجزائھا على مركبات كیمیائیة

 Meliaceaeالتابع لفصیلة  .M. azedarach L. ویعتبر نبات السبحبح  (Schmuttere , 1995 )للتغذیة ومثبطة للنمو 

     (Ascher , 1993 مصدرا لبعض المواد الفعالة في مكافحة اآلفات الحشریة المشابھة لتلك المواد الموجودة في نبات النیم 

). الموطـن األصلـي لشجرة السبحبح ھـو شمالـي غربـي الھنـد ، وھــي منتـشرة اآلن في جنوب أوربـا وفـي تـونس 

والجـزائر وجـنوب غـرب إفریقیـا وشمـال أمریكـا وھـي منتشرة بكثرة في مختلف مناطق العراق ، تحتوي ثمار نبات 

ـي مكافحـة الحشـرات تعود إلى مجموعة مركبات السبحبح على بعض المركبات ذات فاعلیـة عالیـة ف

Tetranortriterpenoids  مثـل مركب االزدراختین (Bhuiyan, et al . 2001 ; Kraus, et al. 1981 ; Lee, et 

al. 1991 and Nakatan, et al. 1995)   

  

لجوانب الحیاتیة لھذه اآلفة ضمن ھدفت ھذه الدراسة لمعرفة تأثیر المستخلص المائي لثمار نبات السبحبح في بعض ا    

برنامج متكامل للسیطرة علیھا ومن احد ھذه العناصر ھو استخدام المستخلصات النباتیة التي تعد في الوقت الحاضر من 

  البدائل المناسبة واالمنھ للمكافحة بدیال للمبیدات الكیمیائیة المصنعة .

  

  المواد وطرائق العمل

  نبات السبحبح : تحضیر المستخلص المائي لثمار

غم من مسحوق ثمار  100إذ  وضع  (Zebitz , 1984)حضر المستخلص المائي لثمار نبات السبحبح حسب طریقة    

مل من الماء المقطر وتم تحریكھ ومزجھ  1500نبات السبحبح بمرحلة النضج في دورق زجاجي نظیف ، أضیف إلیھ 

عة بدرجة حرارة الغرفة ، وبعد ذلك رشح بواسطة ورق ترشیح سا 24باستخدام خالط مغناطیسي ، ثم ترك المحلول 

(Wattman No.1)  إلى سائل كثیـف  ˚م 80بعدھا تم تركیز الراشح بواسطة جھاز المبخر الفراغي الدوار وبدرجة حرارة

ن للتخلـص مـن بقایا المـاء بعدھا حسب وزن النموذج وكان   100غم لكل  7جـدا  ترك بدرجـة حرارة الغرفـة لمـدة یومـی

غم من مسحوق ثمار نبات السبحبح ، ووضع في قنینة زجاجیة معقمة وحفظ في الثالجة لحین االستعمال . ومن ھذا 

  . % 20و  16،  12،  8،  4،  1النموذج تم تحضیر التراكیز المستعملة في ھذه الدراسة وھي 

  

  ي أطوار سوسة النخیل الحمراء:تأثیر تراكیز مختلفة من المستخلص المائي لثمار نبات السبحبح ف

یوم  4 – 3یوم والعمر الثاني   2 – 1حصلت األعداد المطلوبة من بیض سوسة النخیل الحمراء بعمرین ، العمر األول     

بالوزن وحسب طریقة  % 1من مستعمرة تم تربیتھا على الغذاء االصطناعي وھو بثور قصب السكر مع االكار بنسبة 

(Cox , 1953) 100تبر الحیوان التابع إلى كلیة التربیة للعلوم الصرفة / جامعة دیالى ، وزعت ھذه البیوض بواقع في مخ 

  بیضة على أطباق بتري وضع فیھا ورق ترشیح اسود لتمییز البیض ، عملت خمسة مكررات لكل تركیز من تراكیز 
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مر فضال عن معاملة السیطرة ، ثم رش كل ولكل ع %20و  16،  12،  8،  4،  1المستخلص المائي لثمار نبات السبحبح 

ة السیطرة  20مل من المستخلص ومن ارتفـاع  2مكرر ولكل تركیز ولكل عمر ب  سم  بواسطة بخاخ یدوي ، أمـا معامـل

ومدة  % 60 -  50ورطوبتھا النسبیة  ˚م2±25فرشت بالماء المقطر . حضنت جمیع األطباق بحاضنة درجة حرارتھا 

  یوم  حسبت النسبة المئویة للفقس .  5عد انتھاء مدة حضانة البیض والبالغة ساعة وب 12اإلضاءة 

أما الطور الیرقي لسوسة النخیل الحمراء فحصل علیھ أیضا من نفس المستعمرة المذكورة في أعاله ، وزعت الیرقات     

كل تركیز من التراكیز التي تم ثانیة في  20 – 10یرقة على أنابیب زجاجیة بعد أن غطست لمدة تراوحت بین  25وبواقع 

تحضیرھا بعد أن وضع بھذه األنابیب قطعة من القطن لغرض التعذر ، عملت خمسة مكررات لكل تركیز إضافة إلى 

معاملة السیطرة والتي غطست بھا الیرقات في الماء المقطر . وضعت جمیع األنابیب في الحاضنة تحت نفس الظروف 

  تھا لحین بزوغ البالغات . المذكورة في أعاله وتمت متابع

أما عذارى سوسة النخیل الحمراء فقد حصل علیھا ھي األخرى من المستعمرة نفسھا المذكورة في أعاله وعرضت     

یوم وبواقع خمسة مكررات لكل  7 – 6یوم و  2 – 1للتراكیز المختلفة من المستخلص المائي لثمار نبات السبحبح بعمرین 

عذراء فضال عن معاملة السیطرة التي عرضت فیھا العذارى للماء  25ر الواحدة عبارة عن تركیز ولكل عمر والمكر

 20 – 10المقطر . تضمنت طریقة التعریض للمستخلص المائي لثمار نبات السبحبح تغطیس العذارى لمدة تراوحت بین 

یفة ووضعت في الحاضنة في ثانیة في أطباق بتري ولكل تركیز وبعدھا أعیدت العذارى إلى أطباق بتري أخرى نظ

  الظروف نفسھا التي ذكرت في أعاله وتم متابعتھا لحین بزوغ البالغات .

  

حللت النتائج باستعمال التصمیم العشوائي الكامل وقورنت المعدالت بحسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى     

 Schnieder-Orelliرقات صححت وفقا إلى معادلة علما أن النسبة المئویة لموت الی (Duncan , 1955) 0.05احتمال 

(Schnieder-Orelli , 1947 ) : والتي تنص علي  

  

  لھالك السیطرة % -لھالك المعاملة  %                   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  % ـــ    X 100للھالك = ـــــــــــــــــــــــ

  ھالك السیطرة  %  – 100                          

  

و  Mullaاستنـادا إلـى معادلـة  Emergence Inhibition (EI)بینما حسبت نسبـة تثبـیط بـزوغ البالغـات     

Darwazea (Mulla and Darwazea , 1979 )  : والتي تنص على%EI=100-T/CX100   

  

  البالغة في تجربة المعاملة . = عدد الیرقات أو العذارى التي استطاعت الوصول إلى طور Tحیث أن 

  = عدد الیرقات أو العذارى التي استطاعت الوصول إلى طور البالغة في تجربة السیطرة .  Cو 
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  النتائج والمناقشة 

 1أظھرت النتائج أن نسبة فقس بیض سوسة النخیل الحمراء المعرضة للمستخلص المائي لثمار نبات السبحبح بالعمرین    

ي  1یوم تتناسب عكسیا مع التركیز المستعمل كما ھو واضح في جدول   4 – 3یوم و  2 – را ھ وان البیوض األحدث عم

یض  األكثر تأثرا من البیوض األقدم عمرا ویمكن تفسیر ذلك على أساس أن بعض المستخلصات المائیة عند رشھا على الب

ي موت ا یعن ة مم لب قشرة البیض العمر  تمنع التبادل الغازي أو تؤدي إلى تص ا ب ین خصوص ود  2 – 1الجن د یع وم أو ق ی

اروني ،  ین ( الب و الجن ة لنم ة الحیوی ع األنظم الف البیضة وتعارضھا م ن خالل غ السبب إلى تسلل المواد المستخلصة م

دي ( 1982و الدركزلي ،  1991 ائج مھ ي 2001) . اتفقت ھذه النتائج مع نت یم ف اتي السبحبح والن أثیر نب ي درست ت ) الت

إلى أن النسبة المصححة  1. وتشیر النتائج المبینة في جدول   Anopheles pulcherrimusر بیض بعوض االنوفلس تطو

لھالك یرقات سوسة النخیل الحمراء ھي األخرى زادت كلما ازدادت نسبة التركیز للمستخلص المائي لثمار نبات السبحبح 

ادة  المعرضة لھ یرقات الطور الیرقي األخیر لسوسة النخیل ع زی ات م ادة نسبة ھالك الیرق د یكون سبب زی الحمراء ، وق

ومن  Tetranortriterpnoidsتركیز المستخلص المائي لثمار نبات السبحبح إلى وجود مركبات فعالة تعود إلى مجموعة 

ـ ـط م ـي ترتب ـة الت ـات الكیمیائی ن المركب ر م ین وھذا المركب یعتب ـات أھم ھذه المركبات ھو مركب االزدراخت ع البروتین

 Bhuiyn, et)والدھـون ممـا یعني أن الیرقات ال یمكنھا االستمرار في ھضم المـواد الغذائیـة فـي أمعائھـا وبالتـالي موتھـا 

al. 2001 ; Breuer and Deloof, 2000 ; Morgan and Thornton, 1973 and Nakatani, et al. 1995) .  

ي ھالك  2جدول  بینما توضح النتائج المبینة في     ات السبحبح ف ار نب ائي لثم ن المستخلص الم تأثیر التراكیز المختلفة م

ن  7 – 6یوم و  2 – 1عذارى سوسة النخیل الحمراء والمعرضة بالعمرین  یوم وفي تثبیط بزوغ البالغات . حیث یتضح م

 16،  12، حیث نالحظ أن التراكیز  یوم 7 – 6یوم ھي األكثر تأثرا من العذارى بعمر  2 – 1أن العذارى بعمر  2جدول 

یوم ، بینما عندما عرضت  2 – 1ھالك للعذارى على التوالي عندما عرضت بعمر  % 100و  100،  93سببت  % 20و 

على التوالي . ولوحظ  الحال نفسھ في نسبة تثبیط بزوغ البالغات  % 100و  95،  90یوم كانت نسبة الھالك  7 – 6بعمر 

بة  ت النس ث كان ر  % 100و  100،  92.2حی ذارى بعم ت الع دما عرض وم و  2 – 1عن دما  % 100و  96،  90ی عن

راء  7 – 6عرضت العذارى بعمر  ل الحم ادة ھالك عذارى سوسة النخی ز . أن سبب زی نفس التراكی والي وب ى الت یوم عل

ركب االزدراختین وھذا المركب بزیادة تركیز المستخلص المائي لثمار نبات السبحبح یرجع إلى احتواء المستخلص على م

ات  Tetranortriterpnoidsیعود إلى مجموعة  ل الیرق ن قب ذاء م تھالك الغ وھذه المركبات تؤدي إلى انخفاض معدل اس

الخ  و واالنس ي النم تحكم ف ذي ی م وال دد الص از الغ ي جھ أثیر ف ى الت رة عل ر مباش رة أو غی ورة مباش نعكس بص ذا ی وھ

(Nakatani , et al . 1995)  .  
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تأثیر المستخلص المائي لثمار نبات السبحبح في نسبة فقس البیض وتطور الطور الیرقي األخیر لسوسة النخیل  1جدول 

  الحمراء .

  التراكیز
%  

  تطور الطور الیرقي األخیر  نسبة فقس البیض %

  یوم 2 – 1عمر 
االنحراف  ±المعدل 

  القیاسي

  یوم 4 – 3عمر 
االنحراف  ±المعدل 

  القیاسي

نسبة ھالك الیرقات 
  المصححة

االنحراف  ±المعدل 
  القیاسي

نسبة تثبیط بزوغ 
  البالغات

االنحراف  ±المعدل 
  القیاسي

0.0 96.3 a ± 0.9 95.4 a ± 0.7 44.5 c ± 10.8 35.7 c ± 9.8 
1 72.0 b ± 6.1 85.0 a ± 3.5 73.0 b ± 17.5 76.0 b ± 14.7 
4  45.0 c ± 7.5 67.0 b ± 4.2 77.0 ab ± 14.7 81.0 ab ± 7.2 
8 25.0 d ± 7.4 53.0 b ± 7.2 85.0 a ± 8.1 83.0 a ± 7.5 
12 14.0 e ± 4.8 25.0 c ± 6.5 93.0 a ± 8.4 96.0 a ± 5.2  
16 00.0 e ± 0.0 12.0 e ± 4.2 100.0 a ± 0.0 100.0 a ± 0.0 
20 00.0 e ± 0.0 00.0 e  ± 0.0 100.0 a ± 0.0 100.0 a ± 0.0  

  
د مستوى المعدال ت المتبوعة بأحرف متشابھة ضمن العمود الواحد ال تختلف معنویا بحسب اختبار دنكن متعدد الحدود عن

  .  0.05احتمال 

  
تأثیر المستخلص المائي لثمار نبات السبحبح في تطور عذارى سوسة النخیل الحمراء إلى بالغات والمعرضة  2جدول 

  یوم . 7 – 6یوم و  2 – 1بعمر 

  التراكیز
%  

  نسبة تثبیط بزوغ البالغات المصححة  نسبة ھالك العذارى المصححة
  یوم 2 – 1عمر 
االنحراف  ±المعدل 

  القیاسي

  یوم 7 – 6عمر 
االنحراف  ±المعدل 

  القیاسي

  یوم 2 – 1عمر 
االنحراف  ±المعدل 

  القیاسي

  یوم 7 – 6عمر 
االنحراف  ±المعدل 

  القیاسي
0.0 00.0 e ± 0.0 00.0 e ± 0.0  00.0 e ± 0.0  00.0 e ± 0.0  

1 55.0 d ± 9.1 43.0 d ± 11.5 56.0 d ± 7.2 42.0 d ± 11.9 
4 66.0 c ± 7.3 50.0 c ± 10.1 67.0 c ± 7.8 52.0 c ± 10.5 
8 83.0 b ± 5.4 57.0 b ± 8.3 84.4 b ± 5.5 60.0 b ± 9.3 

12 93.0 ab ± 6.7 90.0 a ± 3.2 92.4 ab ± 4.7 90.0 a ± 2.1 
16 100.0 a ± 0.0 95.0 a ± 5.5 100.0 a ± 0.0 96.0 a ± 3.4 
20 100.0 a ± 0.0 100.0 a ± 0.0 100.0 a ± 0.0 100.0 a ± 0.0 
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د مستوى  المعدالت المتبوعة بأحرف متشابھة ضمن العمود الواحد ال تختلف معنویا بحسب اختبار دنكن متعدد الحدود عن

  .  0.05احتمال 
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