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الملخص:

اختُبــرت ســمّية الرمــاد الناتــج مــن حــرق بقايــا التقليــم لثالثــة أنــواع نباتيــة: التفــاح، العنــب، الزيتــون ضــد بالغــات 
خنفســاء اللوبيــاء العاديــة ).Coleoptera. Bruchidae( Callosobruchus maculatus (F) باســتخدام 
خمســة تراكيــز )5 و10 و20 و40 و80( غ/كــغ بــذور لوبيــاء. ُنفّــذت الّدراســة ضمــن الحاضنــة عنــد درجــة 
حــرارة ورطوبــة نســبية ثابتــة فــي مركــز بحــوث التقنيــات الحيويــة بجامعــة البعــث. ُأخــذت القــراءات بعــد )24 و48 
 .LT90و LT50و LC90و LC50 :و72( ســاعة مــن المعاملــة، وُحســبت نســب القتــل المصّححــة وقيــم كاًل مــن
أظهرت النتائج أّن متوســط نســبة القتل المصّححة بعد 24 ســا بلغت )18.47 و36.45 و44.60 و49.64 
ــة  و53.71(% للتراكيــز )5 و10 و20 و40 و80(غ/كــغ علــى التوالــي وبفــارٍق معنــوي عنــد مســتوى احتمالّي

0.01، و)45.04 و40.29 و36.40(% لرمــاد التفــاح والعنــب والزيتــون علــى التوالــي وبفــارٍق معنــوي. 
بلغت قيمة LC50 و LC90 )1.251 و11.520( غ/ كغ لرماد التفاح و )2.154 و12.490( غ/ كغ لرماد 
 22.941( LT90و LT50 غ/ كغ لرماد الزيتون بعد 48 ساعة. وقيمة )العنب، و)2.631 و 18.492
و35.262( ســا لرمــاد التفــاح و)24.377 و37.306( ســا لرمــاد العنــب و)26.305 و)40.242( ســا لرمــاد 

الزيتــون ســاعة عنــد التركيــز 40 غ/ كــغ. وبالنتيجــة أظهــر رمــاد التفــاح أعلــى ســمية وأقــل زمــن للقتــل.
 Callosobruchus ،الكلمات المفتاحية: سمية،  رماد، نواتج تقليم، تفاح، زيتون، عنب، خنفساء اللوبياء العادية

.maculatus
المقدمة:

ُتعّد خنفساء اللوبياء العادية ).Callosobruchus maculatus (F التابعة لفصيلة Bruchidae من حشرات البقوليات المخزونة المهّمة، 
تبدأ اإلصابة بالحقل وتنتقل مع البذور إلى المخزن )David, 2007(. وتشير الّدراسات السابقة إلى أّن االستخدام المتكرر للمبيدات التقليدية 

 .)Rajashekar et al., 2012( في مكافحة حشرات المخازن أّدى لظهور مقاومة عالية لهذه المبيدات وبخاّصة الفوسفين
يجــاد طرائــق ووســائل إلدارتهــا، واعُتمــدت االســتراتيجّية  توســعت فــي الســنوات األخيــرة الّدراســات المتعلقــة بآفــات المخــازن ومكافحتهــا واإ
الحديثــة فــي المكافحــة علــى التقليــل مــا أمكــن مــن اســتخدام المبيــدات واســتبدالها بمــواد وأســاليب أخــرى آمنــة للحفــاظ علــى البيئــة 
)Hagstrum et al. 2010(. ومن أهّم عناصر وأساليب هذه االستراتيجية استخدام المواد الطاردة، والغازات الخاملة، والمستخلصات 
الحشــرية  المخــازن  آلفــات  المتكاملــة  لــإدارة  الحديثــة  االتجاهــات  كأحــد  األفــران  ورمــاد  الخاملــة،  والمســاحيق  النباتيــة،  والزيــوت 

.)Ngamo et al., 2007; Upadhyay and Ahmad, 2011(
ُيســتخدم الرمــاد كســماد عضــوي لتحســين التربــة الزراعيــة، كونــه مصــدرًا للبوتاســيوم وكربونــات الكالســيوم وهــو مــن البدائــل الصديقــة للبيئــة، 

ويســتعمل للتحكــم برائحــة الكومبوســت فــي التطبيقــات الزراعيــة والحراجيــة وبخاصــة فــي عمليــات التســميد.
 Misra et al., 1993;( يتمّيز الرماد بخفة الوزن، ولذلك يوضع بكمية كبيرة جدًا لجعل التربة قلوية بســبب انخفاض الرقم الهيدروجيني 

.(Etiegni and Campbell, 1991
تشــير الّدراســات إلــى أّن لرمــاد األفــران دوٌر مهــمٌّ فــي مكافحــة آفــات المخــازن، إذ اعتمــد قدمــاء المصريــون علــى خلــط الحبــوب برمــاد 
األفــران لمــا لــه مــن دوٍر كبيــر فــي امتصــاص الرطوبــة مــن الحبــوب والبــذور وكذلــك خــدش طبقــة الكيوتيــكل التــي تغطــي جســم الحشــرة 
فتفقــد رطوبتهــا وتمــوت )Abed Gawad and Khatab, 1985(. كمــا اســُتخدم رمــاد الخشــب فــي وقايــة البــذور المخزونــة مــن 

.)Akob and Ewete, 2007( اإلصابــة بحشــرات المخــازن وهــو مــن الطرائــق المفّضلــة كونــه األقــل ســمّية وضــررًا علــى البيئــة
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ويعــود الســبب فــي فعالّيــة الرمــاد فــي قتــل الحشــرات إلــى خصائصــه الفيزيائيــة، حيــث يــؤّدي إلــى اإلخــالل بالتــوازن المائــي ويجفــف 
 .)Appel et al., 1999; Jean et al., 2015( كيوتــكل الحشــرة ويحفــز االختنــاق وبالتالــي المــوت

تــّم تقييــم فعاليــة رمــاد خشــب نباتــي Acacia polyacatha willd و.Hymenocardia acida Tul بخمســة تراكيــز 0، 5، 10، 
 Sitophilus Mostch  20، 40 غ/كــغ، وتــم حســاب نســب القتــل بعــد 1، 3، 7، 14 يومــًا مــن المعاملــة ضــد بالغــات سوســة الــذرة
zeamais، بينــت النتائــج اختــالف الســمية حســب نــوع الرمــاد حيــث تفــوق رمــاد H. acida علــى رمــاد A. polyacatha وارتفعــت 

.)Jean et al., 2015( ســمية كال نوعــي الرمــاد بزيــادة زمــن التعــرض
وتشــير بعــض الّدراســات إلــى أّن األضــرار التــي تســببها خنفســاء اللوبيــاء تنخفــض بنســبة 80 % عنــد خلــط البــذور مــع الرمــاد، وقــد 
أثبتــت أنــواع مختلفــة مــن الرمــاد فعاليتهــا فــي حمايــة البــذور مــن حشــرات المخــازن )Ofuya and Salami, 2002(. كمــا اســُتخدم 
الرمــاد لوقايــة بــذور اللوبيــاء مــن اإلصابــة بخنفســاء اللوبيــاء العاديــة فــي شــمال الكاميــرون، حيــث يســتخدم المزارعــون أنــواع مختلفــة مــن 
 .)Wolfson et al., 1991( الرمــاد، وقــد وجــد أّن اســتخدام 3 أجــزاء مــن الرمــاد مــع 4 أجــزاء مــن البــذور يمنــع اإلصابــة بهــذه الحشــرة
  Lophira lanceolata Van Tiegh.ex Keay )Ochnaceae(وفــي دراســٍة أخــرى تــّم اســتخدام رمــاد خشــب نوعيــن مــن النباتــات
و Hymenocardia acida Tul بعــدة تراكيــز 0.4، 2، 10، 20، 40 غ/ كــغ بــذور لوبيــاء. وُحســبت نســب القتــل بعــد 1، 2، 4، 
6 يــوم، وبّينــت النتائــج أّن نســب القتــل ازدادت مــع زيــادة التركيــز وزمــن التعــرض، وانخفضــت قيــم LC50 مــع زيــادة زمــن التعــرض للرمــاد 
إذ بلغــت هــذه القيــم 435.9، 392.55، 15.16، 7.76 غ/ كــغ عنــد L. lanceolata و 139.64، 45.17، 16.28، 2.36 
عنــد H. acid وذلــك بعــد فتــرات تعــرض 1، 2، 4، 6 يــوم علــى التوالــي )Mazarin et al., 2016(. وكان لرمــاد ســاق نبــات النيــم 
.Azadirachta indica A فعالّيــة عاليــة ضــد خنفســاء اللوبيــاء الصينيــة عنــد اســتخدامه بثــالث تراكيــز 0.3، 0.5، 0.7 مــغ/ 100غ بــذور 
لوبيــاء، فقــد بّينــت النتائــج ارتفــاع نســب القتــل بزيــادة التركيــز والتــي بلغــت 66.66، 38.46، 22.22 % عنــد التراكيــز 0.7، 0.5، 

.)Chandrakala et al., 2013( 0.3 مــغ/ 100غ علــى التوالــي
ُاستخدم رماد أوراق نبات الداتورا .Datural metel L، ورماد أوراق نبات المورينغا.Moringa oleifera Lam، ورماد ساق الذرة 
الصفــراء .Zea mays L، ورمــاد أوراق إمبرتــا .Imperata cylindrical L علــى بــذور اللوبيــاء بتركيــز 5غ رمــاد/ 50 غ بــذور، 
ــة  بهــدف الســيطرة علــى خنفســاء اللوبيــاء العاديــة. ُأخــذت القــراءات بعــد 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14 أســبوع وذلــك بعــّد األفــراد الحّي
واألفــراد الميتــة. ســجلت أعلــى نســبة قتــل عنــد المعاملــة برمــاد أوراق إمبرتــا، تلتهــا المعاملــة برمــاد أوراق الداتــورا، أّمــا أقــل نســبة قتــل 
فكانــت عنــد معاملتــي رمــاد المورينغــا ورمــاد ســاق الــذرة، لقــد تباينــت أنــواع الرمــاد فــي تأثيرهــا علــى خنفســاء اللوبيــاء وقــد أثبتــت بعــض 
األنــواع فاعليتهــا علــى هــذه الحشــرة )Kanteh et al., 2016(. كمــا تبّيــن أّن لرمــاد أغلفــة الــذرة ومســحوق بــذور الخــردل كمــواد خاملــة 
طبيعيــة تأثيــرًا فــي خنفســاء اللوبيــاء العاديــة، وسوســة الــرز، وثاقبــة الحبــوب الصغــرى ).Rhyzopertha dominica (F، وخنفســاء 
الدقيــق الصدئيــة )Tribolium castaneum )Herbst, 1797، حيــث أظهــرت النتائــج وجــود ارتبــاط موجــب بيــن زيــادة التركيــز وفتــرة 
التعريــض ونســب القتــل، فبعــد 7 أيــام مــن معاملــة الحبــوب برمــاد أغلفــة الــذرة بتركيــز 4 % كانــت نســبة القتــل 91، 92، 91، 87 % 
للحشــرات المختبــرة علــى التوالــي )El-Lakwah et al., 2000(. اختُبــرت عــّدة أنــواع مــن الرمــاد )رمــاد لحــاء األكاســيا، ورمــاد روث 
البقــر، ورمــاد زرق الطيــور، ومســحوق التربــة الحمــراء( وزيــت التربينتيــن علــى خنفســاء اللوبيــاء الصينيــة فــي المخــزن، وأظهــرت النتائــج 
أّن رمــاد زرق الطيــور كان األعلــى كفــاءًة عنــد مســتويات منخفضــة مــن التركيــز وهــذا يشــير إلــى اختــالف الفعاليــة  باختــالف نــوع الرمــاد 

.)Tabu et al., 2012(
وتوصي بعض الّدراســات باســتخدام رماد الخشــب، ورماد القش، والطين، والكاولين والرمل كمواد فّعالة للقضاء على حشــرات المخازن 

.)David and Bhadriraju, 2000( وحماية المخزون في بلدان العالم المختلفة
مــن هنــا يهــدف هــذا البحــث إلــى دراســة ســمّية رمــاد أخشــاب نواتــج تقليــم التفــاح، والعنــب، والزيتــون علــى خنفســاء اللوبيــاء العاديــة 

C. maculatus تحــت ظــروف ثابتــة مــن الحــرارة والرطوبــة النســبية.
مواد البحث وطرائقه:

ُأجريــت كافــة التجــارب المخبريــة بمركــز بحــوث التقنيــات الحيويــة فــي جامعــة البعــث خــالل عــام 2017، علــى درجــة حــرارة ثابتــة  
27 ± 1 °س، ورطوبــة نســبية ثابتــة 60 ± 5 %.

الظاهــري  الشــكل  علــى  باالعتمــاد  البالغــات  ُعرفــت  المصابــة،  اللوبيــاء  بــذور  مــن  العاديــة  اللوبيــاء  خنفســاء  بالغــات  ُجمعــت 
)Zannou et al., 2003(، وُجهــزت نــواة التربيــة المخبريــة الكميــة علــى صنــف اللوبيــاء البلــدي وعلــى نفــس درجــة الحــرارة والرطوبــة 
النســبية الثابتــة المســتخدمة فــي تنفيــذ التجــارب، ضمــن علــب بالســتكية ســعة واحــد لتــر مملــوءة ببــذور اللوبيــاء إلــى النصــف وُأضيفــت 
بــذور مصابــة بخنفســاء اللوبيــاء إليهــا وغطيــت العلــب بقمــاش موســيلين مثبــت بأربطــة مطاطيــة وتركــت لتتكاثــر حتــى خــروج حشــرات 

الجيــل الجديــد بهــدف الحصــول علــى العــدد الكافــي مــن البالغــات المتجانســة بالعمــر والحجــم الســتخدامها فــي التجــارب.
ُأخــذت بــذور اللوبيــاء الصنــف البلــدي مــن منطقــة المرانــة التابعــة لتلكلــخ بحمــص، لموســم الحصــاد 2016 ُجففــت البــذور فــي الظــل 
وُنقيت من الشوائب واألجرام، ثم ُقّدرت رطوبتها باستخدام فرن التجفيف على درجة حرارة 130 °م ولمدة 2 ساعة، إذ بلغت 11.15 %، 
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ثــم ُوضعــت البــذور فــي الثالجــة علــى درجــة حــرارة -20 °م ولمــدة 72 ســاعة بهــدف التخلــص مــن كافــة األطــوار الحشــرية إن وجــدت، 
ثــم ُحفظــت فــي البــراد علــى درجــة حــرارة 4°م لحيــن اســتخدامها فــي التجــارب.

ُجمعــت نواتــج التقليــم لــكلٍّ مــن: أشــجار التفــاح .Malus domestica B صنــف غولــدن ديليشــس والعنــب.Vitis vinifera L صنــف 
ســلموني والزيتــون .Olea europaea L صنــف دعيبلــي المزروعــة فــي منطقــة المرانــة التابعــة لتلكلــخ بحمــص مــن أشــجار يتــراوح 
عمرهــا بيــن 15 – 20 ســنة. ُحرقــت هــذه األخشــاب وُأخــذ الرمــاد الناتــج وُنخــل علــى منخــل قيــاس )50 ميكــرون( بهــدف الحصــول علــى 

تجانــس لحبيبــات الرمــاد تمهيــدًا الســتخدامه فــي التجــارب الالحقــة.
اســُتخدمت خمســة تراكيــز لــكل نــوع مــن أنــواع الرمــاد 5 و 10 و 20 و 40 و 80 غ/كــغ، وُنفــذت التجربــة بوضــع 10 غ بــذور لوبيــاء 
لــكّل كأس بالســتيكي ســعة 250 ســم3 )يمثــل كل كأس مكــرر(، ثــم عوملــت كل 7 مكــررات بتركيــز محــدد مــن التراكيــز الســابقة، حيــث 
ُوضــع فــي كّل مكــرر 20 بالغــة لخنفســاء اللوبيــاء العاديــة حديثــة االنبثــاق بنســبة جنســية 1:1 ذكر:أنثــى، ُغطيــت الكــؤوس بالموســلين 
وُحّضنــت علــى الحــرارة والرطوبــة النســبية المحــددة. ُأخــذت القــراءات بعــد 24 و48 و72 ســاعة مــن المعاملــة. ُحســبت نســبة القتــل فــي 

كل قــراءة وُصّححــت هــذه النســبة اعتمــادًا علــى معادلــة Abbot عــام )1925( التاليــة: 
%  للقتل المصححة = ) م  -  م ق / 100- م ق( × 100

حيث: م: النسبة المئوية للقتل في المعاملة. م ق: النسبة المئوية للقتل في معاملة الشاهد.
اســُتخدم تحليل البروبيت Probit analysis في برنامج IBM Corp. Released, 2011( SPSS ver. 20(. والذي يعتمد على 
تحويــل النســب المئويــة المصححــة للقتــل إلــى قيــم احتماليــة )وحــدات بروبيــت( ولتحليــل ارتبــاط هــذه القيــم مــع لوغاريتــم التركيــز للحصــول 

:)y = a + bx( على معادلة خـــط االنحدار
حيث :

 y = القيم االحتمالية للقتل.
 Intercept( a( = قيمة ثابتة تنتج من واقع البيانات.

 Slope( b( = ميل الخط المستقيم.
 x = لوغاريتم التركيز.

ثــم ُحســبت قيــم LC50 و LC90  مــن معــادالت خطــوط االنحــدار لــكّل نــوٍع مــن أنــواع الرمــاد عنــد مختلــف أزمنــة أخــذ القــراءات، كمــا 
ُحســبت قيــم LT50 و LT90  لــكل نــوع مــن أنــواع الرمــاد فــي مختلــف التراكيــز المســتخدمة.

ــًا باســتخدام  ُصممــت التجربــة وفــق التصميــم العشــوائي الكامــل CRD( Complete Random Design)، وُحّللــت النتائــج إحصائّي
اختبــار فيشــر F لعاملــي: نــوع الرمــاد والتركيــز Factor 2 ضمــن زمــن التعــرض، وقورنــت المتوســطات وفقــًا الختبــار أقــل فــرق معنــوي 

.)CoStat, 2008( CoStat ver. 6.4 عنــد مســتوى المعنويــة 0.01 باســتخدام برنامــج LSD
النتائج والمناقشة:

توّضــح النتائــج فــي الجــدول )1( تأثيــر التركيــز ونــوع رمــاد أخشــاب أشــجار التفــاح والعنــب والزيتــون فــي نســب القتــل المصّحــح لبالغــات 
خنفســاء اللوبيــاء ضمــن كل زمــن، إذ كانــت العالقــة طرديــة بيــن متوســط نســب القتــل المصححــة للبالغــات والتركيــز عنــد الزمــن 24 ســا، 
فبلــغ هــذا المتوســط )18.47 و36.45 و44.60 و49.64 و53.71(% للتراكيــز )5 و10 و20 و40 و80(غ/كــغ علــى التوالــي 

وبفــارق معنــوي.
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 C.maculatus الجدول 1. تأثير رماد خشب أشجار التفاح والعنب والزيتون في نسبة القتل المصححة لبالغات خنفساء اللوبياء العادية
مخبرياً.

التركيز غ/كغالزمن
نوع الرماد

متوسط التركيز
الزيتونالعنبالتفاح

24 سا 

525.2019.4210.7918.47a

1038.1337.4133.8136.45b

2048.2044.6041.0144.60c

4055.4048.2045.3249.64d

8058.2751.8051.0753.71e

45.04a40.29b36.40cمتوسط الرماد

LSD 0.013.829=للتركيز×الرماد=6.631 للرماد=2.966 للتركيز 

48 سا 

567.8867.1563.5066.18a

1093.4391.2488.3290.99b

2094.1694.1691.9793.43b

4098.5497.8195.6297.32c

8010010097.0899.03c

90.80a90.07a87.30bمتوسط الرماد

LSD 0.012.816=للتركيز×الرماد=4.877 للرماد=2.181 للتركيز 

72 سا 

588.7191.1379.8486.56a

10100100100100b

20100100100100b

40100100100100b

80100100100100b

97.74a98.23a95.97bمتوسط الرماد

LSD 0.012.130=للتركيز×الرماد=3.689 للرماد=1.650 للتركيز 

# االحرف المتشابهة في المقارنات المختلفة ضمن نفس الصف أو العمود تدل على عدم وجود فروق معنوية.

واختلفــت أنــواع الرمــاد فــي متوســط نســبة القتــل المصححــة فبلغــت )45.04 و40.29 و36.40(% لرمــاد التفــاح والعنــب والزيتــون 
علــى التوالــي وبفــارٍق معنــوي. ولــم تكــن الفــروق معنويــة بيــن قيــم القتــل المصححــة لرمــادي التفــاح والعنــب والتــي حققــت أعلــى متوســط 
وبصــورة معنويــة مقارنــًة برمــاد الزيتــون وفــي كال الزمنيــن 48 و 72 ســا، فبلــغ هــذا المتوســط )90.80 و90.07 و87.30(% لــكلٍّ 
مــن رمــاد التفــاح والعنــب والزيتــون علــى التوالــي عنــد الزمــن 48 ســا، و )97.74 و98.23 و95.97(% لنفــس ترتيــب أنــوع الرمــاد عنــد 
الزمــن 72 ســا. كمــا أدت زيــادة زمــن التعــرض إلــى ارتفــاع نســبة المــوت المصححــة فبلــغ المتوســط لرمــاد العنــب )44.60 و94.16 

و100(% بعــد 24 و48 و72 ســا علــى التوالــي عنــد التركيــز 20 غ/كــغ.
إّن زيــادة متوســط نســبة القتــل المصحــح لبالغــات خنفســاء اللوبيــاء العاديــة عنــد أنــواع الرمــاد الثالثــة المدروســة بزيــادة التركيــز 
وزمــن التعــرض يتفــق مــع نتائــج )Chandrakala et al., 2013; Jean et al., 2015(. وقــد تعــود فعالّيــة أنــواع الرمــاد 
المختلفــة علــى خنفســاء اللوبيــاء العاديــة إلــى كشــط جــزء مــن طبقــة الكيوتــكل الســطحي للحشــرة أثنــاء تحّركهــا بيــن البــذور المعاملــة، 
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فيصبــح جــدار الجســم فــي بعــض المواقــع منفــذًا يســمح بتبخــر ســوائل الجســم بســرعة، ممــا يــؤدي إلــى جفــاف الحشــرة وموتهــا 
.(Abed Gawad and Khatab, 1985; Appel et al., 1999; Yusuf et al., 2011(

ارتفعــت الســمية ضــد بالغــات خنفســاء اللوبيــاء العاديــة مــع زيــادة زمــن التعــرض ضمــن كل نــوع مــن أنــواع الرمــاد المختلفــة، وتباينــت ســمية 
أنــواع الرمــاد المختلفــة باختــالف زمــن التعــرض، فبعــد 24 ســا و 48 ســا مــن المعاملــة كان رمــاد التفــاح األعلــى ســمية ورمــاد الزيتــون 
األقــل ســمية، إذ بلغــت قيمــة التركيــز القاتــل LC50 وLC90 )30.439 و1825.252( غ/كــغ علــى التوالــي لرمــاد التفــاح بعــد 24 ســا، 

وكان )2.631  و18.492( غ/كــغ لــكل مــن التركيــز القاتــل LC50 وLC90 علــى التوالــي لرمــاد الزيتــون بعــد 48 ســا )الجــدول، 2(. 
الجدول 2. التراكيز القاتلة LC50( 50%) و LC90( 90%) من بالغات خنفساء اللوبياء العادية C.maculatus بعد 24 و 

48 و 72 ساعة من المعاملة برماد خشب أشجار التفاح والعنب والزيتون مخبرياً.

 LC90 غ/كغ LC50 غ/كغنوع الرمادالزمن
y=a+bx

SE ± Slope (b(SE ± Intercept (a(

24 سا

1.069±0.7210.590±30.4391825.2520.043التفاح

1.222±0.7620.061±40.2191934.8500.440العنب

1.492±0.8590.063±54.4121975.6890.450الزيتون

48 سا

0.827±1.9890.097±1.25111.5200.987التفاح

0.796±1.8950.092±2.15412.4900.090العنب

0.457±1.3730.750±2.63118.4920.065الزيتون

72 سا

0.251±2.9750.251±1.8635.0230.319التفاح

0.529±2.7890.267±1.5484.4600.339العنب

1.548±3.5070.220±2.7626.4060.281الزيتون

 LC90و LC50 اختلفــت نتائــج الســمية ألنــواع الرمــاد بعــد 72 ســا وكان رمــاد العنــب األعلــى ســمية حيــث بلغــت قيمــة التركيــز القاتــل
 2.762( LC90و LC50 غ/كــغ علــى التوالــي، وكان رمــاد الزيتــون األقــل ســمية إذ بلغــت قيمــة التركيــز القاتــل )1.548 و4.460(

و6.406( غ/كــغ لــكل علــى التوالــي لرمــاد الزيتــون )الجــدول، 2(.
تبّيــن نتائــج الجــدول )3( زيــادة الزمــن القاتــل لـــ LT50 وLT90 مــع انخفــاض التركيــز ضمــن كّل نــوع مــن أنــواع الرمــاد المســتخدم، حيــث 
بلغــت قيــم LT50 لرمــاد العنــب )37.472 و27.364 و25.667 و24.377 و23.773( ســا عنــد التراكيــز)5 و10 و20 و40 
و80( غ/ كــغ علــى التوالــي، فــي حيــن بلغــت قيــم LT90 لرمــاد الزيتــون )84.968 و47.497 و44.064 و40.242 و37.897( ســا 

عنــد نفــس ترتيــب التراكيــز الســابقة علــى التوالــي. 
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الجدول 3.الزمن القاتل LT50( %50) و LT90( % 90) لبالغات خنفساء اللوبياء العادية C.maculatus المعاملة بتراكيز 
مختلفة من رماد خشب أشجار التفاح والعنب والزيتون مخبرياً.

التركيز

غ/كغ

نوع

الرماد

LT50

ساعة

LT90

ساعة

y=a+bx

SE ± Slope (a(SE ± Intercept (b(

5

3.902 ±6.0650.430- ± 35.85576.3860.699التفاح

4.567 ±0.454 7.186-±37.47271.5060.741العنب

4.412±7.2290.455±0.760 43.52784.968الزيتون

10

6.274 ±2.0310.699- ±26.91743.0800.298التفاح

5.936 ±8.5300.643-±0.968 27.36444.987العنب

5.819 ±8.4760.601 - ±0.916 28.60647.497الزيتون

20

5.664 ±7.8740.705 - ±1.044 24.55541.342التفاح

5.934 ±8.3360.711 - ±1.053 25.66741.759العنب

5.779 ±8.2190.652 - ±0.978 26.44344.064الزيتون

40

6.865 ±9.3401.113 - ±1.586 22.94135.262التفاح

6.935 ±9.6190.975 - ±1.401 24.37737.306العنب

6.260 ±8.7640.778 - ±1.141 26.30540.242الزيتون

80

10.579±14.3925.093±22.93330.3117.041التفاح

10.178 ±14.2215.330 - ±7.915 23.77330.726العنب

6.342 ±8.7300.879 - ±1.274 23.79837.897الزيتون

واختلفــت أنــواع الرمــاد فــي الزمــن القاتــل، وكان رمــاد التفــاح األقــل زمنــًا للقتــل تــاله رمــاد العنــب، ثــم رمــاد الزيتــون، وعنــد كافــة التراكيــز 
المســتخدمة، فعنــد التركيــز 20 غ/ كــغ غ كانــت قيــم LT50 )24.555 و 25.667 و26.443( ســا لرمــاد التفــاح، والعنــب، والزيتــون 

علــى التوالــي، وقيــم LT90 )41.342 و41.759 و44.064( ســا لنفــس ترتيــب أنــواع الرمــاد الســابقة علــى التوالــي. 
وعنــد التركيــز 40 غ/ كــغ كانــت قيمــة LT50 و LT90 )22.941 و35.262( ســا علــى التوالــي لرمــاد التفــاح، و)24.377 و37.306( ســا 

علــى التوالــي لرمــاد العنــب، و)26.305 و40.242( ســا علــى التوالــي لرمــاد الزيتــون )الجــدول، 3(.
إّن انخفــاض الزمــن الــالزم لقتــل البالغــات بزيــادة التركيــز مهــم جــدًا لحــدوث قتــل ســريع للحشــرة، وبالتالــي عــدم إعطــاء مزيــد مــن الوقــت 
لوضــع البيــض علــى البــذور، وقــد يعــود ذلــك إلــى أن زيــادة التركيــز تــؤدي إلــى زيــادة كميــة الرمــاد العالــق علــى جســم الحشــرة، وبالتالــي 
خــدش مســاحة أكبــر مــن طبقــة الكيوتــكل التــي تغطــي جســم الحشــرة، ممــا يؤثــر علــى ســرعة امتصــاص الدهــون وفقــد المــاء والســوائل مــن 

.)Mazarin et al., 2016; Jean et al., 2015( األحشــاء الداخليــة للحشــرة، وذلــك يســبب جفــاف جســم الحشــرة وموتهــا
 ،)Tabu et al., 2012; Kanteh et al.,2016( مما سبق نستنتج وجود تباين في تأثير أنواع الرماد المختلفة على الحشرة وهذا يتفق مع
وقــد كانــت الســمية )LC50 وLC90( ألنــواع الرمــاد المختلفــة واضحــة بعــد 24  و 48 ســاعة مــن المعاملــة، ومتداخلــة بعــد 72 ســاعة 

)الجــدول، 2(، ولكــن نتائــج الزمــن أظهــرت تفــوق رمــاد التفــاح، تــاله رمــاد العنــب، فرمــاد الزيتــون )الجــدول، 3(.
ويمكننــا أن نخلــص إلــى أّن هــذه النتائــج مشــجعة العتمــاد ســمّية أنــواع الرمــاد المدروســة فــي تطويــر التجــارب ودراســة تأثيــر هــذه األنــواع 
مــن الرمــاد علــى األجيــال الالحقــة لخنفســاء اللوبيــاء العاديــة، وكذلــك دراســة إمكانيــة خلــط أنــواع الرمــاد مــع بعضهــا أو مــع أنــواع مــن 

الزيــوت النباتيــة أو المســاحيق الخاملــة واســتخدامها علــى مســتوى تطبيقــي فــي برامــج اإلدارة المتكاملــة لمســتودعات البــذار البقوليــة.
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Abstract:
Ash toxicity of burning pruning residues of three plant species i.e. apple, grape and 
olive was tested against adults of cowpea seed beetle Callosobruchus maculatus 
(F.( (Coleoptera, Bruchidae( using the following concentrations: (5, 10, 20, 40 
and 80) g/kg of cowpea seed. The study was carried out in incubator at fixed 
temperature and humidity at Biotechnology Research Center, Al-baath University. 
Readings were taken after (24, 48 and 72( h of treatment, and corrected mortality 
rates were calculated and values of LC50, LC90, LT50 and LT90. Results showed 
that mean of corrected mortality rate after 24 hours was (18.47, 36.45, 44.60, 
49.64, 53.71( % at concentrations of (5, 10, 20, 40 and 80( g/kg respectively with 
significant difference (P≥0.01), and (45.04, 40.29 and 36.40)% for apple, grape and 
olive ashes, respectively with significant difference. The values of LC50 and LC90 
were (1.251 and 11.520( g/kg for apple ash, (2.154 and 12.490( g/kg for grape ash 
and (2.631 and 18.492( g/kg for olive ash after 48h. The values of LT50 and LT90 
were (22.941 and 35.262( h for apple ash, (24.377 and 37.306( h for grape ash and 
(26.305 and 40.242( h for olive ash when the concentration 40 g/kg. As a result, 
apple ash showed higher toxicity and minimal mortality time.
Key words: Toxicity, Ash, Pruning residue, Apple, Grape, Olive, Cowpea seed 
beetle, Callosobruchus maculatus.


