
 

Saqr and Ghalia – Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 6(4): 460-473 December 2019 
 

 2019  ديسيمبر/كانون األول   473- 460(:  4) 6السورية للبحوث الزراعية  المجلة  –صقر وغالية 460

اختبار كفاءة مزج المستخلصات النباتية الطبيعية ببعض المبيدات العضوية الصنعية  
 حمر ذو البقعتين على اإلناث الحديثة لألكاروس األ

Tetranychus urticae Koch (Acari: Tetranychidae)   تحت ظروف
 المخبر 

 (1*)غالية بهجت سهيرو  (1)صقر عزيز إبراهيم

 سورية. ،الالذقية ،جامعة تشرين ،زراعةالة كلي  ،وقاية النبات قسم(. 1)
 (.suhairm.1973@gmail.com)*للمراسلة: م. سهير غالية. البريد اإللكتروني: 

 03/10/2018تاريخ القبول:    30/05/2018تاريخ االستالم: 

 الملخص
انية لتوضيح إمك ،جامعة تشرين ،ةعا كلية الزر  ،اختبارات حيوية ضمن ظروف مخبر وقاية النبات نفذت
بأنصاف الجرعات المنصوح بها لبعض  T.urticae كفاءة المستخلصات الطبيعية على األكاروس زيادة

هدف خفض ب المطروحة في البيئةو  المستخدمة بهدف اإلقالل من كميات المبيدات ،المبيدات الصنعية
 ،األزدرخت)  أنواع نباتيةالمستخلصات األم ألوراق ستة    استخدمت مزائج  تلوث البيئي.الاالقتصادية و   التكلفة
قثاء الحمار والديس اإلفرنجي( مع أنصاف الجرعات المنصوح بها و  ،الكيناو  ،األصطركو  ،السميالكسو 

اتبع أسلوب  ماجستر(.و  ،تلستارو  ،فيرتميكو  ،نسورون و  ، أورتسو  ، لستة مبيدات صنعية )نيورون 
ياء في محاليل راص الورقية للفاصولمت طريقة تغطيس األقدخواست ،االستخالص المائي البارد للعصارة

والماجستر تقوية جيدة لفاعلية   ،الفيرتميكو  ،التلستارو  ،حققت مزائج  النيورون  .المزائج لمعاملة األفراد
% أو قاربتها في حاالت كثيرة خصوصًا مع مستخلصات 100المستخلصات بلغت القيمة األعظمية 

عالية ما بين معظم ة جبدر معنوية القتل ق بين نسب جاءت الفرو و  ،رختدز األصطرك واألو  ،السميالكس
وكذلك ما بين معظم المركبات المدروسة ومزائج المستخلصات   ،المزائج وبين المحاليل األم للمستخلصات

 مع مركب األورتس المانع لإلنسالخ الذي كانت تقويته للمستخلصات النباتية ضعيفة.
 . ورقية أقراص ،األكاروس األحمر ذو البقعتين ،اتمبيد ،نباتية تمستخلصا :مفتاحيةالكلمات ال

: المقدمة  
األوسييييع انتشييييارًا واألكثر عددًا واألغنى من حيل وفرة العوائل النباتية   Tetranychidaeالحمراء العادية  كاروسييييات األ  فصيييييلة أنواعتعد 

(. ويعيد ;Zhang, 2003  1981،كياروسييييييييييييييات األخر  )أبو الحيبع فصييييييييييييييائيل األأنوا مع نية وذليك مقيار  ،المزروعية والبريية التي تهياجمهيا
بدليل عشييييييرات األسييييييماء )المرادفات  ،من أهم أنواع الفصيييييييلة المذكورة  Tetranychus urticae Kochحمر ذي البقعتين ألكاروس ااأل

ومئييات العوائييل النبيياتييية التي ذكرت لييه في  ،لميييه في العيياوكثرة األبحيياث التي أجريييت عل ،العلمييية( التي أوردتهييا المراجع العلمييية عنييه
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 ,Cosmopolit (   Zoebelein and Kniehaseلوصييييييييييق الذي أطله عليه بأنه عالمي االنتشييييييييييار الزراعات الحقلية والمحمية وا
1985  Attia et al., 2013; Srinivasan, 2009; Sakr, 1988; .) 

خصيييييييوصيييييييًا بعد التحوالت التي طرأت عليها في   ،ات وتخفيض أضيييييييرارها للمزروعاتكاروسييييييي ألتخذت لمكافحة اأ  تعددت اإلجراءات التي  
 سيييييتخداماً مما جعل المبيدات الوسييييييلة األكثر ا ،فات رئيسيييييية تحدث الكثير من الخسيييييائرآالى   هاتحوللل األخير من القرن الماضيييييي و الث

 ;Price et al., 2002)  Liburd et al., ; Bostanian et al., 2003وذلك لسييييييييرعة تأسيرها ولسييييييييهولة اسييييييييتخدامها  لمكافحتها
لى بروز مشيييياكل وسييييلبيات منها التسييييممات المتنوعة والتغيرات في إ  وفرها ورخص سمنها مما أد اسييييتخدمت المبيدات بسييييبب ت  .(2007

باتجاه حلول أكثر  دفعما م ،  (;Raudonis, 2006  Monteiro et al., 2015) التوازنات الحيوية نتيجة اتسيييييييياع دائرة التلوث البيئي
كاروسييييات ال ييييارة بالمزروعات. ومن المواد التي أعيد التفكير بها المنتجات األ أمانًا وأقل كلفة وتمتلك الكفاءة المطلوبة لمعالجة مشيييياكل

  ات النباتيةتخلصي المسي   خاصيةً   ،الطبيعية النباتية التي سيبه وجودها واسيتعمالها قبل معظم المجاميع الرئيسيية للمبيدات الع يوية الصينعية
ة بيولوجية على العديد من مفصييليات  يالعوتمتلك ف ،ومتوفرة  الثمن يصييةالمطلوبة كونها منتجات طبيعية رخ الرغباتمن تلبي العديد    التي
 ،)سييليمان  ةصيينعيلتفككها وانهيارها في البيئة بسييرعة قياسييًا بالمبيدات ال نظراً  أكثر أماناً  اباعتبارهو   ،كاروسييية ال ييارةرجل الحشييرية واألاأل

2005 Mwandila et al., 2013; .) 
على النباتات المعاملة  سباتهاقلة   وأهمها)النباتية( المعروفة منذ زمن طويل  لد  المواد الطبيعيةوبهدف معالجة بعض جوانب ال يييييييييعق  

اتجهت بعض األبحاث   ،المبيداتيات وللتخفيق من أضيييييرار وسيييييلب  ،وتدني كفاءتها وفاعليتها البيولوجية قياسيييييًا بالمركبات الصييييينعية ،بها
بحاث  وقد تحدست األ ،عبر مزجها بجرعات مخففة من المبيدات الكيماويةيجابياتها إن لتحسييييي لى تدعيم تطبيقات المسييييتخلصييييات النباتيةإ

ها ات منصيييييييطرك مع الجرعات النصيييييييفية للعديد من المبيدزدرخت واألاألو   ،عن نتائج جيدة تحققت عند مزج مسيييييييتخلصيييييييات قثاء الحمار
Bromopropylat، Fenpyrioximat، Abamectin، Biphenthrin ،  روس اث البالغة لألكاوذلك على اإلنT.urticae سيييييييليمان(، 

2005). 
عند التكامل بين المعاملة بالمسييييييتخلصييييييات النباتية  T. urticaeتحدست بعض الدراسييييييات عن تحقيه نتائج جيدة في مكافحة األكاروس 

 ها ما ذكره صيييييييقر وآخرون ومثال  ،صييييييية أو ذات المنشيييييييأ الطبيعي يليها بفترة زمنية إطالق األعداء الحيويةلمتخصييييييي والمبيدات الصييييييينعية ا
اروس األحمر ذي البقعتين على البنيدورة داخيل الزراعية المحميية عنيد % ليد  مجتمع األكي 60( عن تحقيه نسييييييييييييييبية قتيل تجياوزت 2018)

ومن  ،األزدرخت مع المبيد أبامكتين أو المبيد بيريدابين و،السييمالكسو  ،طركت األصيي المعاملة بطريقة التكامل بين أحد مسييتخلصييات نباتا
 .Stethorus gilrifrons Mul.أو  .Phytoseiulus persimilis Aالمفترسين أحد إطالق سم 

تراكم في ت  لوجيًا والتتفكك بيو  كونها ازيادة فاعلية المركبات الطبيعية لتشيييييييجيع اسيييييييتخدامهإلى    يكتسيييييييب البحل أهميته من خالل السيييييييعي
تخفيق التكاليق والتلوث و  آلفات ال ييييارة بكفاءةا مكافحةيوفر إمكانية  بالشييييكل الذي ،دات الصيييينعيةلى جانب التخفيق من المبيإ ،البيئة
ين ضييلة بالمفا، و صييصيية باألكاروسيياتختبار كفاءة مزائج المسييتخلصييات النباتية مع المركبات المتخالوبالتالي فإن البحل يهدف  ،البيئي

 تلفة لتحديد األف ل.كفاءة مزائج المستخلص النباتي مع مركبات مخ
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 :وطرائقه واد البحثم
 :Tetranychus urticae Kochاألكاروس تربية واستخدام 
له واتسياع مزروعات نظرًا لوفرة عوائالحيوية لكونه من أهم األنواع التي تهاجم ال ختباراتالافي   سيتخدامهال T. urticaeاختير األكاروس 
 Sakr, 1988  ; Modarres - Najafabadi et) ه على معظم المزروعات الحقلية والمحميةإناسه المرتفعة ولتواجد انتشياره وخصيوبة

al., 2014; Tehri, 2014). 
عن أي ًا عيدسييييينة في مخبر وقاية النبات بكلية الزراعة ب15   ةمنذ قراب مراباة T. urticaeمن األكاروس   سييييياللة حسييييياسيييييةاسيييييتخدمت  

  االالحقية وبياعتبيارهي  لية عن إعطياء األجييالؤو طور اإلنياث البيالغية والحيديثية كونهيا المسيييييييييييييي   علىجرييت االختبيارات أو ائي. عملييات ر  كيميي 
لحيديثية من تجيارب بيولوجيية أجريت تحيت ظروف أخذت اإلناث البيالغية ا  .األكثر تحماًل للظروف غير المالئمية واألكثر إحداسًا لل ييييييييييييييرر

أخيذت أجزاء من قمم  ينهميا حياجز ميائي لمنع هجرة األفراد خيارجيه.موذجيية مزدوجية الجيدران بالتربيية ضييييييييييييييمن أحوا  نت جر  .محيددة
عت النباتات  ووضييعت على نباتات سييليمة اسييتبدلت بها النباتات المت ييررة ضييمن حو  التربية. وضيي  ،النباتات التالفة باسييتخدام مقص
قبل ترحيلها خارج المخبر. جرت عمليات اسيتبدال اروس عليها ن قتل كافة أطوار األكسياعة ل يما  24القديمة ضيمن حو  مائي لمدة 

 .النباتات أسبوعياً 
 :  .Phaseolus vulgaris L زراعة وإكثار العائل النباتي الفاصولياء

 ،دروس ممف يييل لألكاروس الال عائلالكونها للتربية واإلكثار العددي لألكاروس    روعةلفاصيييولياء العادية المز ل  النباتات الكاملة تخدمتاسييي 
   بمثابة مكررات للمعامالت في التجارب المنفذة. الستخدامها Leaf diskأوراقها األولية للحصول على األقراص الورقية  استخدمتكما 

ت في سم نقلت البذور المنتشيييية وزرع ،نتا إل( حتى اسييييم  15رها )نقعت البذور السييييليمة على ورق نشيييياف ضييييمن أطباق بتري كبيرة قط
بذور في كل أصيييييييص. رويت   5بمعدل   زرعتو  رمل بمعدل الثلل من كل منهاو تورب  ،خليط من تربة حمراءت بملئأصييييييص صييييييغيرة 

 على األقراص الورقية. نهام لحصولاو  االختباراتموعد استخدامها في  حتى أسابيع وبشكل يومي لمدة سالسة ريًا خفيفاً النباتات 
 ارتها:األنواع النباتية المستخدمة عص

بحيل مثلت  ،نواع نباتية السييييتخدام عصييييارتها في التجارب الحيوية اعتمادًا على المشيييياهدات الحقلية والمعطيات المرجعيةة أسييييت ختيرتا
ل على عصيارة النبات باالسيتخالص المائي بالطريقة م الحصيو تنباتات عديمة أو قليلة اإلصيابة باآلفات عمومًا واألكاروسيات خصيوصيًا.  

رشيييييييييحت  سم ،سييييييييياعات  3مل ماء مقطر لمدة   100 /نباتيةغ مادة 100قعت بمعدل خ يييييييييراء سم هرسيييييييييت ونقطعت األوراق ال   ،الباردة
( (1والجدول    ،  (2004  ،صييقر وآخرون ) في االختبارات الحيوية المنفذة ليتم اسييتخدامهاللحصييول على عصييارة النبات )المحلول األم( و 

 المتعلقة بها. عض المعلوماتيت من أسماء األنواع النباتية المدروسة وب
 .   سماء العلمية والفصيلة لألنواع النباتية المستخدمة مستخلصاتها في التجارب المخبريةال  .1جدول ال

 الشائع  سماال الفصيلة  العلمي  سماال
 موعد الجني 

 )شهر( 

الجزء  

 المستخدم

Melia azedarach Meliaceae األوراق  تشرين أول  زدرخت األ 

Smilax aspera Liliaceae األوراق  تموز السميالكس 

Styrax officinalis Styraceae األوراق  تشرين أول  صطرك األ 

Eucalyptus camaldulensis Myrtaceae األوراق  تشرين أول  الكينا 

Ecbalium elaterium Cucurbitaceae األوراق  آب  ء الحمار قثا 

Lantana camara Varbenaceae 
الديس  

 اإلفرنجي 
 راق واأل ل أيلو
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 المبيدات الكيميائية الصنعية المدروسة: 
 ولهاضيييمت مبيدات أكاروسيييية متخصيييصييية ومركبات غير متخصيييصييية  ،تم اختيار سيييتة مركبات صييينعية من مجموعات كيميائية مختلفة

( يوضيييييييييييييح 2).  والجدول  لى الجيلين الثاني والثالل للمبيداتإارها انتمائها يروعي عند اخت ،الحمراءتأسيرات جانبية على األكاروسيييييييييييييات 
 األسماء التجارية والعلمية مع أهم الصفات للمبيدات المختبرة.

 أهم صفاتها.  والمركبات الكيميائية المستخدمة في االختبارات   .2جدول ال

كل المركب وش 

 المستحضر
 المادة الفعالة

التركيز المنصوح 

 به

المجموعة 

 الكيميائية
 لصفاتأهم ا

Neoron 

(EC) 
BROMOPROPYLAT 1 ل/ 3سم 

مشتقات الداي 

فينيل الشبيهة 

 DDTبـالـ 

بالمالمسة على كافة أطوار  يؤثر ، كاروسي متخصصأ

فاعليته طويلة حتى على السالالت المقاومة  ، النمو

 سفورية العضويةللمركبات الفو

Ortus 

(SC) 
FENPYRIOXIMAT 0.5 ل  3سم/ 

مستحضرات 

 حديثة

أثير صاعق متخصص يؤثر بالمالمسة وله توسي أكار

حركة خصوصاً اليرقات والحوريات على األطوار المت

 كونه يعمل كمانع انسالخ

Nissorun 

(WP) 
HEXYTHIAZOX 0.5 غ/ل 

مستحضرات 

 حديثة

ع الطيف على تأثيره واس ، أكاروسي متخصص

 ، فعال ضد البيوض واليرقات والحوريات ، األكاروسات

 .)نفاذ( األمد وهو اختراقيتأثيره طويل 

Vertimec 

(EC) 
ABAMECTIN 1.5 ل / 3سم 

منشأه طبيعي 

من كائنات حية 

 دقيقة

 ً يمنع نقل   ، أكاروسي حشري نفاذ ويؤثر تالمسياً ومعديا

  ، رياتفعال ضد اليرقات والحو ، االشارات العصبية

 بيض.لل هايقلل تغذية اإلناث ووضع

Talastar 

(EC) 
BIPHENTHRIN 0.8 ل  3مس/ 

بيرثروئيدي 

عضوي 

 صنعي

  ، فعاليته عالية مع تأثير صاعق ، حشريوسي أكار

 جلد واألعين.اليسبب تخرش 

Magister 

(SC) 
FENAZAQUIN 0.75 ل  3سم/ 

مستحضرات 

 حديثة

ويلة على تأثيره سريع وفعاليته ط ، أكاروسي حشري

يثبط انتقال  ، وبيوض الصيف المتحركةاألطوار 

 سلة التنفسية.االلكترونات ضمن السل

ECستحالب= مركز قابل لال ،     WPمسحوق قابل للبلل = ،      SC= ذواب زمركل محاليل. 

 طريقة المعاملة وتنفيذ التجارب المخبرية:
كررت  ،مكرر لكل أنثى  20 اسييتخدمتو  ،مكررات  5. ت ييمنت المعاملة الواحدة  نفذت كافة المعامالت على طور اإلناث البالغة الحديثة

 ألية إبدائها  وعدمالتأكد من موت األفراد   وتم  ،)الموت( للتقييم معيار القتل اسيييييييييتخدموسيييييييييط. متال بعدها سيييييييييبح   ،مرتان  ربة الواحدةالتج
 عبر لمسها بهدوء بفرشاة ناعمة أو إبرة تشريح.حركة 

ع التحريك عبر امسييييياكها من طرفها سوان م 5( بالمحاليل المدروسييييية لمدة مم12)قطر   اص الورقية لنبات الفاصيييييولياءجرت معاملة األقر 
من خالل لمس طرفها بشييييييييييكل عمودي مع ورق  ،بها وفور إخراجها أزيلت قطرات المحلول الزائدة عنها لمنع غرق األفراد ،لقط معدنيمب

نحو األعلى على ورق نشيياف مبلل محمول على طبقة قطن رطبة ضييمن أطباق بتري نشيياف جاف. وضييعت األقراص وسييطحها السييفلي  
جرت مراقبة سم  ،بالمحلول الى كل مكرر جرت معاملتهإأنثى حديثة وسييييليمة   20لنقل ناعمة  فرشيييياة  اسييييتخدمت(.  سييييم  15رة قطرها )كبي

ولمدة نفسيييييييه الموعد  مراقبة يوميًا في  ال تمت  أسناء النقل.  األفراد بالمكبرة للتأكد من عددها وسيييييييالمتها مع اسيييييييتبدال األفراد التي ت يييييييررت
 سبوع.أ
سييييياعة   12/  12إضييييياءة مصيييييابيح نيون بمعدل  ،%5  ±  70 رطوبة نسيييييبية ،ْم   3  ±  25حرارة ) شيييييروخ المخبر جارب ضيييييمنفذت التن

 ضوء وظالم.
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 )نسبة القتل( وتقدير كفاءة مزائج المركبات والمستخلصات المدروسة. تأسير( لحساب درجة ال1925) Abbottمعادلة  استخدمت
WG%= (C- T/C) .100 

C على مكررات الشاهد= عدد األفراد الحية، T ى مكررات المعاملة.اد الحية عل= عدد األفر 
WG.%درجة الفاعلية أو التأسير = 

 :التحليل اإلحصائي
وتم حسياب قيم أقل فرق معنوي عند   ANOVAواختبار تحليل التباين  State Viewحللت النتائج إحصيائيًا باسيتعمال برنامج الحاسيوب  

(1%LSD لم )المتوسطات.ة قارن 
 :والمناقشة النتائج 
 :T.urticae زدرخت مع المبيدات الصنعية على إناثأوراق األ مزج مستخلص تأثير عملية-1
عملييية مزج  نتيجييةلييك وذ ،التغيرات التي طرأت على الفيياعلييية تجيياه اإلنيياث الفتييية لألكيياروس المييدروس( كييامييل 3)ت ييييييييييييييمن الجييدول ي

باسيتخدام الجرعة دات حشيرية أكاروسيية وذلك  اروسيية متخصيصية وسالسة مبيكمبيدات أ سالسةق نبات األزدرخت مع المسيتخلص األم ألورا
بعد  سيييياعة    24خالل    %50 تجاوز  تظهر معطيات الجدول تأسير أوليو   نعية.من المبيدات الصيييي  باسييييتخدامهاالنصييييفية الموصييييى  قاتلة  ال

أعلى نسيييبة قت تحق%(.  45) المركب أورتس سيييتخلص األزدرخت باسيييتثناء المزيج معكافة مزائج المبيدات المدروسييية مع مل لتجربةبدء ا
الحشيييري األكاروسيييي امع المبيد مزيج ال%( تاله   86.5) األكاروسيييي المتخصيييص نيورون المبيد قتل عند مزج مسيييتخلص األزدرخت مع 

 %(.69) فيرتميكالمبيد ذو األصل الطبيعي مع مزيج السم   ،%(78.11ر)البيرسروئيدي تلستا
بها( على درجة فاعليته تجاه   الموصي)نصف الجرعة  يدات الكيميائية العضويةتأثير مزج مستخلص أوراق الزدرخت مع المب .3جدول ال

 (. (Abbott,  1925ادلة وفقاً لمع T.urticaeاإلناث الحديثة لألكاروس 

 الزمن)يوم(            

 

 المعاملة

 أيام 7 خالل( Abbott,1925) ةمعادل حسب)%(  القتل نسبة
 LSD1% المتوسط

1 2 3 5 7 

Melia azedarach 

 الزدرخت
38 60.5 80.33 84.33 87.5 70.13a 

3.25 

Bromopropylat 

 نيورون +
86.5 98.11 98.66 100  96.65b 

Fenpyrioximat 

 أورتس +
45 66.5 88.8 86.5 89.5 75.26c 

Hexythiazox 

 نسورون +
58.5 70 89.11 93.78 90.33 80.34dg 

Abamectin 

 فيرتميك +
69 75.66 90.5 100  87.03e 

Biphenthrin 

 تلستار +
78.11 85 93.5 100  91.32f 

Finazaquin 

 ماجستر +
50.66 68.33 89.66 94.66 100 80.66d g 

LSD 1% 2.30 

 .الصنعي يدمبلل النصفية الجرعة مع الزدرخت لوراق الم المستخلص مزيج+ = 

واسييييييييتمرت الفروق  ،راق األزدرخت()المسييييييييتخلص األم ألو  ن الشيييييييياهد القياسيييييييييوجدت فروق معنوية عالية بين مزائج كافة المبيدات وبي
وكانت الفروق معنوية أي يييييييًا بالنسيييييييبة لمعطيات اليومين الخامس والسيييييييابع ما بين  ،اني والثاللاليومين الث  المعاملة في المعنوية لنتائج 

 أورتس.المبيد ائج مانع اإلنسيييالخ نت الفروق ظاهرية لنتين كافي ح من جهة والشييياهد القياسيييي من جهة سانيةالمبيدات ائج مزائج كافة  نت
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 نسييبة القتل األعظمية تحققتأورتس ونسييورون. المبيدين مزج مع اية التجربة بين ما حققته عملية الوجاءت الفروق ظاهرية أي ييًا عند نه
يعز  التأسير  ماجسييتر.المبيد ي اليوم السييابع مع وف  ،للمعاملةتلسييتار في اليوم الخامس  ،فيرتميك ،نيورون المبيدات ئج %( مع مزا100)

لكونه مانع   ،اء تأسيره األقل عند نهاية التجربة قياسييييييييييييييًا مع باقي مزائج المبيداتوبق ،يج األزدرخت مع المبيد أورتساألولي المنخفض لمز 
يق لعملية مزج مسييييتخلص األزدرخت ير ال ييييعد التأسوربما يعو  ال تخ ييييع لتلك العملية الفيزيولوجية.ناث البالغة  ومعلوم أن اإل ،انسييييالخ

  ،تلسيييييتار ،ة )فيرتميكبقاءه دون التأسير الكامل عند نهاية التجربة قياسيييييًا بالمبيدات غير المتخصيييييصييييي و  ،مع المبيد المتخصيييييص نسيييييورون 
 في حين أن الطور الكامل هو اإلناث البالغة. ،رئيس ات بشكلً ى اليرقات والحوريماجستر( كونه يؤسر عل

 :T.urticaeة مزج مستخلص أوراق السميالكس مع المبيدات الصنعية على إناث عملي تأثير-2
 القتل نسييبة ارتفاعمعطياته  وأظهرت  ،(4)الصيينعية السييتة في الجدول  المبيدات نتائج عمليات مزج مسييتخلص السييميالكس مع عرضييت 

 اقور أل األم المسييييتخلص نتائج مع المختبرة المبيدات مزائج ةلكاف بالنسييييبة معنوية وبفروق  واضييييح بشييييكل للمعاملة األول  اليوم بعد ةولياأل
 .ظاهرية الشاهد وبين بينه الفروق  بقيت حيل أورتس المبيد مزيج نتائج باستثناء ،قياسي كشاهد السميالكس

  تجاه فاعليته جةرد  على(  بها الموصي الجرعة نصف)  ةالعضوي الكيميائية  المبيدات  مع سميالكسلا أوراق مستخلص مزج تأثير .4جدول ال

ً  T.urticae لألكاروس  الحديثة اإلناث  (.  Abbott,  1925)  لمعادلة  وفقا

 الزمن )يوم( 

 المعاملة

 أيام  7( خالل Abbott,1925) )%( حسب معادلة  نسبة القتل
 LSD1% المتوسط 

1 2 3 5 7 

Smilax aspera 

 السميالكس 
68.8 79 85.5 100  86.66ade 

3.03 

Bromopropylat 

 نيورون + 
83.9 90.78 100   94.93bfg 

Fenpyrioximat 

 أورتس + 
71 80.33 85.8 87.22 88.5 82.57c 

Hexythiazox 

 نسورون + 
75.33 85.66 89.6 97 100 89.51ade 

Abamectin 

 فيرتميك + 
74 84 89.78 100  89.55ade 

Biphenthrin 

 تلستار + 
79.5 90.11 100   93.92bfg 

Finazaquin 

 ماجستر + 
78 88 97.33 100  92.66bfg 

LSD1% 2.27 

 . الصنعي للمبيد النصفية  الجرعة مع السميالكس  لوراق الم المستخلص مزيج=  +

 على التوالي(.  78%  ،79.5  ،83.9) بنسييييييب  وليللقتل األبالنسييييييبة   ىالمراتب الثالسة األولوماجسييييييتر  تلسييييييتار ،نيورون  مركبات حققت
. وبقيت الفروق ظاهرية بين مزيج المبيدات معهومزائج باقي س السيييميالك مع مسيييتخلصالنيورون  ج يبين تأسير مز  الفروق معنوية جاءت

ماجستر على المراتب  تلستار و   ،رون نيو المبيدات  مزائج  حافظتو   وكذلك ما بين مزيج التلستار والماجستر.  ،كل من األورتس والفيرتميك
مزيج كل من مع في اليوم الثالل %(  100وبلغت نسييييبة القتل الحد األعظمي )  ،نييب خالل اليوم الثاالثالسة األولى لنسييييبة القتل وبالترت

فيرتميك  مبيد لازيج مكل من مع نفسيييييها النتيجة وتحققت  ،الحشيييييري األكاروسيييييي تلسيييييتارالمبيد األكاروسيييييي المتخصيييييص نيورون و المبيد 
نسيييييورون عند اليوم مزيج المبيد وسيييييجل التأسير األعظمي مع   ،القياسيييييي الشييييياهدسيييييوًة بإة ماجسيييييتر عند اليوم الخامس لبدء التجربالمبيد و 

وق معنوية بين نتائج  بقيت الفر في حين %.  88.5أورتس عند نهاية التجربة القيمة   االنسيييييييييالخولم يتجاوز تأسير مزيج مانع    ،السيييييييييابع
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 .للمعاملةوذلك خالل اليومين الثاني والثالل   ،ركب أورتسلموراق السييييميالكس باسييييتثناء اجميعها مع الشيييياهد القياسييييي ألالمبيدات زائج م
على  انسييييييييييييييالخميانع كوهيذا يعود آلليية تيأسيره  ،مبييد األورتس بمفرده حتى نهيايية التجربية دون تحقيه التيأسير األعظميمزيج يالحظ بقياء 
 ينالسييييميالكس مع المبيدين المتخصييييصيييي مزج ية الحديثة. يالحظ تأسير عمل في حين أن الطور المعامل هو اإلناث  ،لبالغةاألطوار غير ا

ضافًة إ ،نفاذةوربما يعود ذلك في أحد أسبابه لكونها مركبات   ،نسورون واألكاروس الحشري فيرتميك بزيادة فاعليتها لتشمل اإلناث البالغة
 سير الجيد لمستخلص السميالكس.لت افر فاعليتهما مع التأ

 :T.urticae إناث على الصنعية  المبيدات مع  ك األصطر   أوراق مستخلص مزج ةعملي تأثير-3
 مسييييييتخلص ن نسييييييبة القتل بدأت مرتفعة معأظهرت النتائج أاألصييييييطرك مع المبيدات المختبرة و نتائج مزج مسييييييتخلص   5)يبين الجدول )

 صييىلتبلغ الحد األق  في اليوم الخامس سم تباطأتالثاني والثالل بسييرعة نوعًا ما اليومين   تزايدت فيو %(  70)  طرك كشيياهد قياسيييصيي األ
 د نهاية التجربة في اليوم السابع.%( عن100)

  تجاه فاعليته درجة  على( بها  الموصي الجرعة نصف) العضوية الكيميائية المبيدات مع الصطرك أوراق مستخلص مزج تأثير .5جدول ال

ً  T.urticae لألكاروس  ةديثالح  اإلناث  (. Abbott,  1925)  لمعادلة  وفقا

 الزمن)يوم( 

 

 المعاملة

 أيام  7خالل ( Abbott, 1925نسبة القتل)%( حسب معادلة ) 

 LSD1% المتوسط 
1 2 3 5 7 

Styrax officinalis 

 الصطرك 
70 80.5 87.66 90 100 85.63ac 

2.05 

Bromopropylat 

 نيورون + 
87 94.5 96.66 100  95.63b 

Fenpyrioximat 

 أورتس + 
73.11 84.5 90.78 92.33 92.5 86.64ac 

Hexythiazox 

 نسورون + 
74.5 86.78 94 96.8 100 90.41defg 

Abamectin 

 فيرتميك + 
75.5 90 95.33 100  92.16defg 

Biphenthrin 

 تلستار + 
76 85 91.33 100  90.46defg 

Finazaquin 

 ماجستر + 
74.5 86 92 98.5 100 90.2defg 

LSD1% 1.95 
 .الصنعي للمبيد النصفية الجرعة مع الصطرك قلورا الم المستخلص مزيج=  +

 ،باره الشيييييياهد القياسيييييييالتي تمت معها عملية المزج وبفروق معنوية عن مسييييييتخلص األصييييييطرك باعتالمبيدات جاء التأسير األولي لكافة  
المبيد تثناء مزيج البيرسروئيدي  تلسيييييييييييتار باسييييييييييي المبيد مزيج   مع  76%و  خ  األورتسانع اإلنسيييييييييييال% مع مزيج م73.11تراوحت بين و 

مسييتخلص  و ج  تأسيرات كافة المزائ بقيت الفروق معنوية بينو   %.87 معه  الذي بلغت نسييبة القتل األولية نيورون   األكاروسييي المتخصييص
مع  وأصييييييبحت ظاهرية الفروق معنوية اسييييييتمرتفي اليوم الخامس  وكذلك  ،للمعاملةخالل اليومين الثاني والثالل    )الشيييييياهد( األصييييييطرك
 ،الفيرتميك والتلسيييييييييييتار ،النيورون المبيدات %( مع مزائج 100)األعظمية ويالحظ من الجدول بلوغ درجة التأسير القيمة    ،ورتسمزيج األ
 %.92.5ألورتس الذي لم يتجاوز نسبة يج مع ااء المز التي سجلت عند نهاية التجربة مع كافة المزائج باستثن ذاتها القيمةوهي 
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 :T.urticae إناث على الصنعية المبيدات مع الكينا أوراق مستخلص مزج عملية تأثير-4
 الكينا مسيتخلص لفاعلية زيادة ضيئيلةا منها يتبينو  ،بيدات المدروسية( نتائج عملية مزج مسيتخلص أوراق الكينا مع الم6)  يت يمن الجدول

)وهذه   الحاالت  أف ييييل  في%  19.5  نسييييبة المزج نتيجة لتالق نسييييبة  في األولية  الزيادة تتجاوز  لم حيل ،الصيييينعية بالمبيدات مزجه نتيجة
 روسييييييييييييييياألكيا المبييدجياء و   (.من التيأسير األولي األعلى للمزائج وهو مبييد النيورون القيمية هي حياصييييييييييييييل طرح التيأسير األولي للكينيا بمفرده 

 و  58 بنسيييييييييبةو   والثالثة ةالثاني المرتبتين  في وتلسيييييييييتار ماجسيييييييييتر المركبين تاله   ،%(60)بنسيييييييييبة   األولى بالمرتبة نيورون   المتخصيييييييييص
 .التوالي على% 57.66
  اإلناث تجاه فاعليته درجة  على( بها الموصي الجرعة  نصف)  العضوية الكيميائية  المبيدات مع الكينا أوراق مستخلص مزج تأثير .6 دولجال

ً  T.urticae لألكاروس  الحديثة  (. Abbott,  1925) لمعادلة وفقا

 الزمن)يوم( 

 المعاملة         

 أيام  7( خالل Abbott, 1925ة القتل)%( حسب معادلة  )نسب
 LSD1% المتوسط 

1 2 3 5 7 

Eucalyptus 

camaldulensis 

 الكينا 

40.5 45.33 46.11 47.5 48 45.48ac 

3.72 

Bromopropylat 

 نيورون + 
60 69.5 74.11 78 80.5 72.42bfg 

Fenpyrioximat 

 أورتس+ 
43 49 50.5 51 51.33 48.96ac 

Hexythiazox 

 نسورون  +
44.5 61.8 69.78 73 76 65.01de 

Abamectin 

 فيرتميك + 
55.5 63 70.11 73.66 78.33 68.12defg 

Biphenthrin 

 تلستار + 
57.66 68 71.33 75.5 79 70.29befg 

Finazaquin 

 تر + ماجس
58 62 70.5 77.33 78.5 69.26befg 

LSD 1% 3.06 
 .الصنعي للمبيد النصفية الجرعة مع الكينا لوراق مال المستخلص مزيج+= 

 األورتس من كييل زيجمفي حين أبييد   للمعييامليية األول اليوم في الكينييا أوراق ومسييييييييييييييتخلص جهيية من مزائجال بين معنوييية الفروق  كييانييت
ية التجربة في اليوم السييييييييابع ألي من مزائج المركبات عند نها80.5% تتجاوز نسييييييييبة القتل على اإلناث    لم .يةظاهر   فروقاً   والنسييييييييورون 

 الحشيييييييييريين نالمبيدي مزيجي  والثالثة الثانية المرتبتين  في تاله  نيورون  كاروسيييييييييياأل والمبيد النباتي  المسيييييييييتخلص مزيج مع سيييييييييجلت  والتي
 قتلال نسيييييب بين التجربة نهاية عند معنوية فروق  تسيييييجل لمو   .التوالي  على%  78.5  ،79 قتل وبنسيييييب وماجسيييييتر تلسيييييتار األكاروسييييييين

 بين عالية معنويةذات    الفروق  كانت حين  في  ،والماجسيييييييتر تلسيييييييتارال ،الفيرتميك  ،النيورون  من كلمسيييييييتخلص الكينا مع  لمزائج النهائية
 ،بمسييييييتخلص الكينا األورتس مزيج وكذلك الكينا مسييييييتخلص تأسير وبين  مع متخلص الكينا  المذكورة األربعة المبيدات ج كل منمزي تأسير
 بينما  ومعنويةمع مسيتخلص الكينا  واألورتس النسيورون  ن كل م مزيج بين ظاهرية الفروق  كانت في حين  .النسيورون  مزيج ما  حد  والى

 .الكينا مستخلص وبين السابقينالمزيجين 
 :T .urticae إناث على الصنعية المبيدات مع قثاء الحمار أوراق مستخلص مزج عملية تأثير-5

بقاء التأسيرات األولية لكافة مزائج  وبينت النتائج   ،7)لجدول)لكيميائية مع مسيييييييييتخلص قثاء الحمار في ااالمبيدات مزائج  نتائجعرضيييييييييت  
 %. 80بلغت باستثناء مزيج المستخلص النباتي مع النيورون الذي حقه نسبة قتل أولية لإلناث  41%دون مبيدات ال
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ما فيها المسيييييييتخلص األم لقثاء الحمار بعد وباقي المعامالت بالحمار مع مسيييييييتخلص قثاء معنوية بين تأسير مزيج النيورون الفروق  كانت 
ومعاملة المبيدات مع مسيييييييييييتخلص فثاء الحمار  بين كافة معامالت مزائج  ا كانت الفروق معنويةكم  ،سييييييييييياعة على بدء التجربة  24مرور 

 مزيجي الفيرتميك والماجسيييييييييييتر. معاملتيبين ء ظاهرية بين كافة معامالت المزائج فيما بينها باسيييييييييييتثناو  اء الحمار بمفرده،قثمسيييييييييييتخلص 
القتل النهائية دون أن يحقه أي منها القيمة  بنسيييييييييييبوفيرتميك المراتب الثالسة األولى  ،تلسيييييييييييتار ،نيورون بيدات الماحتلت تأسيرات مزائج و 

عند أقل نسيييبة قتل وكانت .  ارمسيييتخلص قثاء الحممع  الثالثمزائج المبيدات ود فروق معنوية بين معامالت وجمالحظة مع  ،األعظمية
 %(.66.33)بلغت  ( حيلأورتس) خ معاملة مزيج مانع االنسال

  تجاه فاعليته درجة  على(  بها الموصي الجرعة نصف)  العضوية الكيميائية المبيدات مع قثاء الحمار أوراق مستخلص مزج تأثير .7 جدولال

ً  T.urticae لألكاروس  الحديثة اإلناث  . (Abbott,  1925)  لمعادلة  وفقا

 الزمن)يوم( 

 المعاملة

 أيام 7( خالل Abbott, 1925) ) معادلة حسب)%( تل الق  نسبة
 LSD1% المتوسط 

1 2 3 5 7 

Ecbalium elaterium 

 قثاء الحمار 
24.5 46 50.33 61.66 62.11 48.92a 

3.75 

Bromopropylat 

 نيورون + 
80 85.11 90.33 92.78 96 88.84b 

Fenpyrioximat 

 رتس+ أو
40 55.5 60 66.78 66.33 57.72cdefg 

Hexythiazox 

 نسورون  +
38.7 58 63.5 68.33 68.11 59.32cdefg 

Abamectin 

 فيرتميك + 
35 50.5 60.33 68 70.5 56.86cdefg 

Biphenthrin 

 تلستار + 
38.5 55 60.8 68.66 75.5 59.69cdefg 

Finazaquin 

 ماجستر + 
40.6 55.5 58.5 65.33 69.11 57.80cdefg 

LSD1% 2.11 

 الصنعي  للمبيد  النصفية الجرعة  مع الحمار قثاء  لوراق الم مستخلصال مزيج+= 

 :T.urticae إناث على الصنعية المبيدات مع   اإلفرنجي الديس  أوراق مستخلص مزج عملية تأثير-6

مزائج كافة  وحققت ،ةفرنجي مع المبيدات المختبر نتائج مزج المسييييييييييتخلص األم للديس اإل( المت ييييييييييمن 8)  يت ييييييييييح من معطيات الجدول
 ،النيورون مبيدات مزائج  تتقدمو %  73تجاوزت   بعد اليوم األول للمعاملةتأسيرات أولية جيدة المبيدات مع مسييييييييييييتخلص الديس االفرنجي 

روق ظاهرية بين جاءت الفن في حي% على التوالي.  78  ،78.4  ،80.11الثالسة األولى وبنسييييييب قتل  رتميك في المراتبوالفي  التلسييييييتار
المبيدات كما كانت ظاهرية بين القيم األولية لنسييييييب القتل لكل من مزائج   ،المسييييييتخلص النباتي األم ومزيج كل من األورتس والنسييييييورون 

لة موكذلك مع معا ، فروق معنوية بين نتائج معاملة النيورون مع المسييييييييتخلص األمو  .اجسييييييييترتلسييييييييتار وم ،فيرتميك  ،نسييييييييورون األربعة 
القيمة األعظمية لنسيييييبة تحققت و   .الفيرتميك  والتلسيييييتار  ،لمزيج النيورون وبين معامالت النسيييييورون بين التأسير األولي  األورتس وظاهرية 

والفيرتمييك في الديس اإلفرنجي والنيورون   ينميا تحققيت مع معيامالتب ،امليةللمعي %( مع معياملية التلسييييييييييييييتيار في اليوم الخيامس 100)  القتيل
معاملة في   79.11%وبقيت القيمة الكلية عند النسيييييييييبة     ،% لد  معاملتي الماجسيييييييييتر والنسيييييييييورون 96وتجاوزت القيمة  ،ابعسييييييييي اليوم ال
  األورتس.
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  فاعليته درجة على(  بها الموصي  الجرعة نصف )  العضوية  لكيميائيةا  المبيدات مع الديس اإلفرنجي أوراق مستخلص مزج تأثير .8 جدولال

ً   T. urticae لألكاروس  الحديثة  اإلناث تجاه  (. Abbott, 1925) لمعادلة وفقا

 الزمن)يوم( 

 المعاملة

 أيام  7( خالل Abbott, 1925)  معادلة حسب)%( القتل  نسبة
 LSD1% المتوسط 

1 2 3 5 7 

Lantana camara 

 فرنجي الديس اال 
73.5 80 83.33 88.66 100 85.09ag 

3.13 

Bromopropylat 

 نيورون + 
80.11 88 92.5 97.33 100 91.58befg 

Fenpyrioximat 

 أورتس+ 
73.66 79.5 74 78.8 79.11 77.01c 

Hexythiazox 

 نسورون  +
77 85 88.33 94.6 97.5 88.48bdefg 

Abamectin 

 فيرتميك + 
78 87.66 93.6 95 100 90.85bdefg 

Biphenthrin 

 تلستار + 
78.4 85.5 89.78 100  90.73bdefg 

Finazaquin 

 ماجستر + 
76.5 86.33 90.66 94.8 96.66 88.99abdefg 

LSD 1% 2.65 

 . الصنعي للمبيد النصفية الجرعة مع اإلفرنجي الديس لوراق الم المستخلص مزيج+= 

 :T.urticae إناث على لصنعية ا المبيدات   مع )المحاليل األم( ئج المستخلصات النباتيةائية لمزارات األولية والنهتأثيال-7
 المبيداتأيام لكل من مزائج   7سيييييياعة والنهائية بعد 24( نتائج كافة المعامالت المنفذة فيما يتعله بالتأسيرات األولية بعد 9)  الجدول بيني

صيييطرك األ  ، السيييميالكس  ، خت زدر األ النتائج الجيدة عند مزج مسيييتخلصيييات  تحققت و  .يل األم للمسيييتخلصيييات المدروسيييةالكيميائية مع المحال
  - 90نسيييييبة القتل ما بين  تراوحت التلسيييييتار والماجسيييييتر و  ، الفيرتميك  ، الصييييينعية خصيييييوصيييييًا النيورون  المبيدات رنجي مع العديد من  والديس االف 

انب تخفيض الجرعات المنصوح  لى ج إ ألم لألنواع النباتية المدروسة كد إمكانية زيادة  كفاءة المستخلصات ا وبشكل واضح ومؤ  وأسبتت   ، % 100
باماكتبن  أل صيييييطرك والمبيدين ا زدرخت واأل ( بالنسيييييبة للمسيييييتخلصيييييين األ 2005)  وهذا يتوافه مع ما أوردته سيييييليمان  ، عية بها من المبيدات الصييييين 

الموصييييى بها % عند معاملتها بنصييييق الجرعة  62.28من   T.urticaeة القتل لد  إناث األكاروس حيل أشييييارت إلى ارتفاع نسييييب  والبفنثرين. 
    % لعصييييييييييييييارة )المحلول األم( 50بعييد معيياملتهييا بمزيج من جرعيية المركييب المييذكورة مع التخفيق % 100و  97.5مع المركييب أبييامكتين إلى 

Omar  Romeh and   (2006  )ج البحل في نفس سيييييياق ما توصيييييل إليه  جاءت نتائ  نوعين التباتيين األصيييييطرك واألزدرخت على التوالي. لل 
إضييييافة إلى إحداث   ،  ييييها لمزيج من البيرسرم الطبيعي وزيت النفتالين بعد تعري  T. urticaeل مرتفعة لد  إناث األكاروس من تحقيه نسييييبة قت 

 تأسير طارد لد  األفراد المعاملة بالمزيج المذكور. 
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  T. urticae االكاروس إناث  على  الصنعية داتالمبي  مع النباتية مستخلصاتلل  الم المحاليل  لمزائج والنهائية  يةالول  التأثيرات .9 جدولال

 (. الم المحاليل)  بمفردها النباتية  للمستخلصات  يالتهابمث  مقارنة

 المركب الصنعي 

 

 المستخلص النباتي الطبيعي 

ستخلص  الم المزائج مع المركبات الكيميائية الصنعية

النباتي  

 ماجستر  تلستار  فيرتميك  ورون نس أورتس  نيورون  للمحاليل الم 

 زدرخت لا
 38 50.66 78.11 69 58.5 45 86.5 ت. أ 

 87.5 100 100 100 90.33 89.5 100 . ن ت

 السميالكس 
 68.8 78 79.5 74 75.33 71 83.9 ت. أ 

 100 100 100 100 100 88.5 100 ت. ن 

 صطرك ال
 70 74.5 76 75.5 74.5 73.11 87 ت. أ 

 100 100 100 100 100 92.5 100 ت. ن 

 الكينا 
 40.5 58 57.66 55.5 44.5 43 60 ت. أ 

 48 78.5 79 78.33 76 51.33 80.5 ت. ن 

 قثاء الحمار 
 24.5 40.6 38.5 35 38.7 40 80 ت. أ 

 62.11 69.11 75.5 70.5 68.11 66.33 96 ت. ن 

 فرنجي الديس اإل 
 73.5 76.5 78.4 78 77 73.33 80.11 ت. أ 

 100 96.66 100 100 97.5 79.11 100 ت. ن 
 أيام 7(= تأثير نهائي عند نهاية التجربة بعد ن  )ت.            ،ساعة  24ت. أ(= تأثير أولي بعد )    

حسيب نسيبة القتل المحققة إظهار األكفأ بينها   الصينعيةوالمبيدات لفاعلية مزائج المسيتخلصيات الطبيعية يمكن من خالل الترتيب التنازلي  
 ة على النحو التالي:المستعملالمبيدات وقد جاءت مزائج كل من المستخلصات النباتية مع  ،األقل تأسيراً  وكذلك

 )م. أ(= محلول أم. ،أيام 7ي بعد )ت. ن(= تأسير نهائ ،ساعة 24ت. أ(= تأسير أولي بعد )
 رخت:مزائج األزد ❖

 أ <  م. <  أورتس < ماجستر < نسورون <  فيرتميك <  تلستار نيورون  ت. أ

 < م. أ < أورتس نيورون= فيرتميك= تلستار= ماجستر< نسورون ت. ن

 لسميالكس:مزائج ا ❖
 <  م. أ < فيرتميك<  أورتس < نسورون <  ماجستر <  تلستار نيورون  ت. أ

 م. أ =ماجستر< أورتس= تارنيورون= نسورون= فيرتميك= تلس ت. ن

 صطركمزائج األ ❖
 يك < ماجستر= نسورون  <  أورتس <  م. أرتمتلستار < في   <نيورون   ت. أ

 ر= ماجستر = م. أ < أورتسنيورون= نسورون= فيرتميك= تلستا ت. ن

 مزائج الكينا: ❖
 ماجستر < تلستار < فيرتميك < نسورون  <  أورتس <  م. أ <نيورون   ت. أ

 < م. أ < أورتس  نسوروننيورون < تلستار < ماجستر < فيرتميك <   . نت

 ج قثاء الحمار:ئمزا ❖
 . أماجستر < أورتس < نسورون< تلستار < فيرتميك <  م <نيورون   ت. أ

 نيورون < تلستار <  فيرتميك < ماجستر< نسورون  < أورتس < م. أ ت. ن

 فرنجي:اإلمزائج الديس  ❖
 تلستار < فيرتميك < نسورون< ماجستر < أورتس <  م. أ <نيورون   ت. أ

 = م. أ < نسورون  < ماجستر < أورتس   تلستار ك=نيورون = فيرتمي  ت. ن

كاروسيييييييي األالمبيد تحقيه مزائج  ،ردة أعاله والمتعلقة بالتأسيرات األولية والنهائية لمزائج المركباتأف يييييييليات نسيييييييب القتل الوايت يييييييح من  
المبيد وبالمقابل احتل   ،ت النباتية المدروسيييةلمسيييتخلصيييااألولى في التأسيرات األولية والنهائية مع كافة أنواع ا صيييص نيورون للمرتبةالمتخ
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خيرة لنسيييب القتل المحققة سيييواء بالنسيييبة للتأسيرات األولية والنهائية باسيييتثناء  أورتس المرتبة األكاروسيييي المتخصيييص المانع لالنسيييالخ األ
  ،تلسييييييييييييييتيار األربعيةالمبييدات ائج احتليت مز و  وليية.يجيه مع مسييييييييييييييتخلص قثياء الحميار حييل احتيل المرتبية الثيالثية في حيالية التيأسيرات األمز 

 .المرتبتين الثانية والثالثة بالنسبة للتأسيرات األولية والنهائية ابينه فيما واضح تبادل في وفيرتميك نسورون  ،ماجستر
مزائج السيييييييييييييميالكس  سيييييييييييييبة للتأسيرات النهائية ل مع األورتس بالن  اسنتان منها على المزيج  ، سالث مرات لد  المعامالت المنفذة تفوق المحلول األم  

 فرنجي. ورتس مع مستخلص الديس اإل ورون والماجستر واأل وفي الحالة الثالثة تفوق المحلول األم على مزائج النس  ، صطرك واأل 
 :االستنتاجات

دات المسييتعملة وبفروق معنوية عن ية مسييتخلصييات النباتات المدروسيية بشييكل واضييح بعد مزجها بجرعات نصييفية من المبيقوية فاعلت .1
 .Tكاروس اث الطور البالغ لألالصييييينعية ليشيييييمل إنالمبيدات اتسيييييع مجال اسيييييتهداف ، وقد  )المسيييييتخلصيييييات األم(  هد القياسييييييالشيييييا

urticae   ًيرقات  أطوار النمو غير البالغة  فيوفينبابروكسييميت والمعروفة بتأسيرها الرئيسيي  هيكسيي سياذوكسو  ،بامكتيناأل  خاصية(، 
 النباتية. وذلك بعد مزجها بالمستخلصات ،حوريات(و 

 ،سيييتخلصيييات األزدرخت% لد  مزائج م100التأسير األعظمي  % وبلغت   90بلغت التقوية حدودًا مرتفعة تجاوزت معها نسيييبة القتل   .2
بيفنثرين   ،بامكتينالحشييييييييرية أ األكاروسيييييييييةوالمبيدات بيد المتخصييييييييص نيورون والديس اإلفرنجي مع المصييييييييطرك األو  ،السييييييييميالكسو 

ابروكسييييميت األقل كفاءة فينب ختخلصيييات الكينا وقثاء الجمار مع المبيدات وكذلك مزائج مانع االنسيييالكانت مزائج مسييي ، و وفينازاكوين
 ها وبين الشاهد القياسي.تبين التأسيرات التي حقق عمومًا على الرغم من وجود فروق معنوية ما

 :التوصيات
كاروسييييييات وبين المركبات ة بتأسيراتها البيولوجية ضييييييد األوفمزيد من تجارب المزج ما بين المسييييييتخلصييييييات النباتية المعر ضييييييرورة إجراء ال
ا توصييييييلت إليه االختبارات المخبرية تحت ضييييييرورة إجراء تجارب حقلية توضييييييح إمكانية اسييييييتمرارية م، و ة في األسييييييواقالصيييييينعية المتداول
 الظروف الحقلية. 

 : المراجع
منشييييييييورات  ،)الجزء األول: عدا عوائل الحلم الرباعي األريوفي( (: الحلم ال ييييييييار بالنباتات االقتصييييييييادية.1981) جليل كريم  ،أبو الحب

 ص.744 .دجامعة بغدا
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Abstract 

Biological experiments were done under the conditions of Plant Protection 

Laboratory, Faculty of Agriculture, Tishreen University, to show the possibility 

of increasing the efficacy of the natural plant extracts on the T.urticae by mixing 

them with a half dose of synthesis pesticide which recommended, to decrease of 

the amount of pesticides which are used and spread in the environment, and to 

decrease the economic cost and the environmental pollution. A mixed mother 

extracts were used of leaves of six plant species viz. Melia azedarach, Smilax 

aspera, Styrax officinalis, Eucalyptus camaldulensis, Ecbalium elaterium and 

Lantana camara, with half dose which were recommended of six synthesis 

pesticides viz. Neoron, Ortus, Nissorun Vertimec, Talastar and Magister. 

Demodulations of extracts were done by dipping the phaseuloues leaves disk in 

the mixed solutions to treat the individuals. The mixed Neoron, Talastar, 

Vertimec and Magister had achieved a good effect to the efficiency of the extracts 

and the maximum value reached 100% or close to max in many cases particularly 

with Smilax aspera, Styrax officinalis and Melia azedarach extracts. The 

differences between mortality ratio had become high between most of the mixed 

solutions and the mother solution extracts, and also between most of the tested 

compounds and mixed extracts with Ortus compound which had low impact with 

the plant extracts. 
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