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 Tetranychus على نمو أدوار الحلم ذوالبقعتين Fenpyroximate تأثير تراكيز مختلفة من مبيد

urticae (Koch) وباختالف المدة الزمنية 
 

 جامعة بابل -إيناس حامد مجيد / كلية الزراعة

 قسم البستنة والنخيل
 الخالصة

بأربعمة  Tetranychus urticae(Koch) ذو البقعتمي  على الحلم  Fenpyroximateنفذت هذه الدراسة لتحديد كفاءة مبيد    
 1 ,2 ,3 ,24 مم  ولمميمأ ودوار الحلم  البي،مة راليرامةر الحوريمة والبالتمة وبفتمرات زمنيمة مختلفمة 0.0 ,0.25 ,0.50  ,1.0 تراكيز

 .Ricinus communisساعة وعلى ووراق نبات الخروع 
 وبدرمة حرارة الترفة.  1/2/2222إلى  2222/ 1/3امعة باب  للفترة م  ومريت التمربة في احد مختبرات كلية الزراعة/ م   
وظهرت النتائج ومود تأثيرات معنوية للتراكيز المختلفة على نسبة القت ر كما اظهر التحلي  اإلحصائي ومود فروامات معنويمة    

مم ر ولم  يتبمي   2.2معنويما علمى التركيمز م  واد وعطت هذه التراكيز تفواا0.25 ,0.5 ,1.0 للتراكيز 0.05تحت مستوى معنوية 
مم  بعمد  0.50 ,1.0% لمميأ ودوار الحل  بالتراكيز 122م  وكانت نسبة القت   0.5 ,1.0ومود وي فارق معنوي بي  التركيزي  

 ثالث ووربأ وعشرو  ساعة م  المعاملة.  
Abstract 
     This study was done to know the effect of different concentration of the pesticide 

(Fenpyroximate) on two spotted spider mite, The four concentration of the pesticide  were(0.0, 

0.25, 0.50, 1.0)ml on all mite growth stages (egg, larva, nymph, adult) and  during different 

period time (1, 2, 3, 24) hours on the leaves of the castor plant.                  The experiment had 

been done in one of the laboratory of the Agriculture Collage/ Babylon University, from 

1/3/2007 to 1/7/2007. at the room temperature. The results from this experiment is found 

significant to different concentration of mortality rate, also the statistic analysis showed at 

significant P>0.05 in concentration (0.25,0.50,1.0)ml, they give it higher to 

concentration(0.0)ml, not found any significant different between the concentration (0.50,1)ml, 

we found the mortality rate of all the stages of mite was100% in concentration (0.50,1)ml after 

three and twenty four hour from treatment.                                               .                                        

 المقدمة
ممم   Tetranychidaeوالممذي يعممود إلممى عائلممة الحلمم  ا حمممر Tetranychus urticae(Koch) يعمد الحلمم  ذو البقعتممي       

اآلفات ذات المدى العائلي الواسأر إذ يهام  ووراق نباتات بعض الخ،ر والفاكهمة ونباتمات الزينمة ويتتمذى علمى وورااهما فيصمي  
صمماا العصممارة النباتيممة ممم  ابمم  اليراممة والحوريممة ا ولممى والحوريممة الثانيممة والبالتممة  ذ تتحممو  السممطا السممفلي لممنوراق نتيمممة امت

(ر مممما  1975و خممرو ر  Jeppsonمنمماطق اإلصممابة إلممى اللممو  البنممي المصممفر وتسممقط ا وراق نتيمممة ممموت ا نسمممة النباتيممة  
 (.1986و خرو ر  Abo-El-Gharينم  عنه خسائر ااتصادية مهمة في كمية ونوعية الحاص   

سم  الحل  ذو البقعتي   و  مرة في العراق كآفة ااتصادية مهمة على نباتات العائلة الصليبية اللهانه والقرنبيط كمما سمم       
 (.1985( و خالد ومرميسر  1984    ( و عبد الحسي ر1977ر  AL-Aliانتشاره بشك  واسأ في كافة مناطق العراق   

 و Neotran  وKelthane و Ovex  وDNOC متعمددة لمكافحمة همذه اآلفمة منمذ منهما الكبريمت و اسمتعملت مبيمدات     

Neotox و Mitran ر  1984( و حبيم  و خمرو ر1979 وغيرهما التمي تعمود إلمى ممماميأ كيمياويمة مختلفمة  العماد  و خمرو ر)
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 , 1975لفعمم  هممذه المبيممداتر وذكممر سممب  اسممتعما  هممذه المبيممدات لمممدة طويلممة فممي مكافحممة هممذه اآلفممة إلممى ظهممور مقاومممة 

Jeppson .إ  الحل  ذو البقعتي  وصبا في البيوت الزمامية مقاو  بسرعة لفع  المبيدات الكيمياوية ) 
علممى نطمماق   D.D.Tوفمي الخمسممينيات ممم  القممر  الما،ممي ونتيمممة رسمتعما  المركبممات الكلوروهيدروكاربونيممة مثمم  مبيممد و     

يممدفأ إنماث الحلمم  علمى و،مأ عممدد كبيمر ممم    D.D.T(    إ  1976حممر ويعتقمد  حسممني و خمرو رواسمأ زاد انتشمار الحلمم  ا 
البيض وو و  ا نثى ت،أ العدد الطبيعي م  البيض ولك  بفترة اصيرة وتؤدي هذه المبيدات إلى زيادة التكاثر المنسير وكمذل  

 (. 1979بيد عم  هرمو  منشط  ولنعيميرفا  المبيدات الحشرية ذات تأثير ايمابي لتكاثر الحل   ذ يعم  الم
وبعمد انتشمار المقاوممة فمي عقمد الثمانينيمات مم  لذا ت  إدخما  مبيمدات مديمدة واختبارهما كمبيمدات كيمياويمة ومينمة علمى البيئمةر     

همذه القر  الما،ي وظهور مشاك  وخرى نممت م  استعما  مركبات البيروثرويمد ،مد الحلم  اتمهمت العديمد مم  ا بحماث لحم  
وادخم  إلمى الحقم   1091في العما   Fenpyroximateالمشكلة م  خال  تخليق وتطوير مبيدات حل  مديدة ولذا اكتشف مبيد 

ر وفمي (2005ر فمي كم  مم  اليابما  وسويسمرا والصمي  ثم  توسمأ اسمتعماله فمي العديمد مم  البلدا  مميمده 1001العملي فمي العما  
( على النشاط الحيوي لمبعض المبيمدات علمى اإلنماث البالتمة للحلم  ذي البقعتمي   1003ر Iskanderو Sedrakدراسة ومرياها  

يومما  إذ وحمدثت نسمبة اتم   32اسمتمرت فعاليتهما ممدة  Fenpyroximateتحت ظروف المختبر وو،حت نتائمها و  تمأثير مبيمد 
(و  همذا  2221  بمي   العمانير عنمد اليمو  الثالثمي  وكمذل 21.21وعقبها انخفاض وص  إلمى % 2و  3ر  1% عند ا يا  122

 Polyphagotarsonemusالمبيد اد وعطى واصى حماية عند استخدامه على البطاطما لمكافحمة الحلممة ذات الرسمش الشمعري 

latus  العممانير  ر  ووشممارت المصممادر إلممى إ  هممذا المبيممد ذو فعاليممة عاليممة فممي مكافحممة الحلمم  وبكافممة وطممواره وعوائلممه المختلفممة 
 (    Labanowska,2006    ( و2004

ممم  هنمما ممماءت وهميممة هممذه الدراسممة لتقيممي  كفمماءة هممذا المبيممد فممي العممراق وتممأثير تراكيممزه علممى الحلمم  ذو البقعتممي  تحممت ظممروف   
 المختبر ولمميأ ودوار الحل  وبفترات زمنية مختلفة. 

 
 المواد وطرائق العمل

 و 1989AL-Gbooryفمي المختبمر وفمق طرائمق    Tetranychus urticae(Koch)تم  تربيمة ودوار الحلم  ذو البقعتمي     
1997 Gotoh  سمم  و،ممأ فممي 1.5سمم  وارتفمماع 9وذلمم  بأخممذ إطبمماق بتممري بالسممتيكية نظيفممة ومعقمممة بقطممر  2002والسممويدي

 Ricinusسممم  بحيمممث يكمممو  سمممطا القطممم  مسمممتوي و،مممعت ووراق نبمممات خمممروع 1ااعمممدتها طبقمممة مممم  القطممم  الطبمممي وبسمممم  

communis بعممد غسمملها وتمفيفهمما والتأكممد ممم  خلوهمما ممم  اإلصممابة بممالحل  بفحصممها بممالممهر بقطممر يتطممي المسمماحة  نا،مممة
السممطحية للقطمم  المرطمم  بالممماء و،ممما  عممد  تممر  تممماويف بممي  وراممة الخممروع والقطمم  ل،ممما  عممد  دخممو  إفممراد الحلمم  فيهمما 

شمرة إفمراد مم  كم  دور مم  ودوار الحلم   بي،مةر وتعر،ه للهال  باستعما  فرشة ذات شعرة واحدة هي شعرة ممم  وتم  و،مأ ع
 يراةر حورية وبالتة( بك  طبق.

بثالثممة مكممررات لثالثممة عواممم  هممي ودوار الحلمم      C.R.Dطبقممت تمربممة عامليممة وباسممتخدا  التصمممي  العشمموائي الكاممم          
مم  وثماثير الممدة  0.0 ,0.25 ,0.50 ,1.00   همي Fenpyroximateبي،مةر يرامةر حوريمة وبالتمة( ووربعمة تراكيمز مم  مبيمد 

لتممر 1طبمقر تمم  رح محلممو  المبيمد بمرشممة بالسمتيكية سممعة 192الزمنيمة علممى نسمبة القتمم   ذ وصمبا عممدد ا طبمماق الكليمة للتمربممة 
 س  تقريبا. 12على شك  رذاذ خفيف للحصو  على وف،  توزيأ للمبيد وبشك  متمانس وكا  ارتفاع المرشة ع  الطبق 
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سماعة ميمزت ا فمراد الهالكمة لكم  دور ذلم    1 ,2 ,3 ,24ات عم  عمدد ا فمراد الهالكمة فمي كم  طبمق وذلم  بعمد تم  وخمذ امراء  
بحصممو  تتيممرات مظهريممة تؤكممد هممال  تلمم  ا فممراد والتممي عزلممت ممم  ا طبمماق حسممبت نسممبة القتمم  لكمم  تركيممز ممم  تراكيممز المبيممد 

 بعد الرح. المستعملة ولك  دور م  ودوار الحل  خال  المدة الزمنية 
 

 تحضير المبيد
ويعمود المى   Ortus5%SCوهمذا همو ارسم  الشمائأ للمبيمد  مما ارسم  التمماري للمبيمد همو  Fenpyroximate اسمتخد  مبيمد    

وتمم  تح،ممير محلممو  المبيممد ب ،ممافته    Nihon Nohyakuaوهممو ممم  ونتمما  شممركةPhenoxpyrazol الممموعممة الكيميائيممة
م  بأخذ ك  تركيز مأ لتر م  الماء المقطر ودممه ميدا وو،عه بالمرشة اليدويمة ومم  ثم  رح  0.0 ,0.25 ,0.50 ,1بالتراكيز

 م /طبق.1-2 ا طباق بمعد  
 

O                                   
                 CH3   

            C                                                                  CH2       O                           H 
         CH3        C                             O                

                                                                                                    N          C     
        H3C                    CH3                                                                             

                                      
      

                                                                                                                      N    

             O                                                                                                          N                          
                                                                                                                                    

                                                                                                   CH3 
 Fenpyroximate (Ortus5%SC)التركيب الكيمياوي لمبيد 

 
 

 التحليل اإلحصائي
وودخلمت البيانمات ا صملية بعمد تصمحيا نسمبة القتم  حسم   .C.R.Dطبقت التمربة كتمربة عامليمة بتصممي  العشموائي الكامم    

امات اإلحصمائية باسمتعما  وام  فمرق وت  تحوي  النتائج المصححة إلى امي  زاويمة واختبمرت الفرو  Abbott,1925) (معادلة ابوت
 . 2000)الراوي و خرو ر  0.05 (معنوي  و.ف. ( وعلى مستوى احتما 

 
 النتائج والمناقشة

م  ودت إلى زيادة معنوية فمي 0.50 إلى 0.25 م   Fenpyroximate إ  زيادة تركيز مبيد (1)تشير النتائج في مدو        
مم  لم  تظهمر فرواما معنويمة 1% ولكم  زيمادة تراكيمز المبيمد إلمى 91.03 - 98.13 وحت بمي  عدد اإلفراد الهالكة للحل  وبنسبة ترا

باسممتخدا  المبيممد  Nohyakua  Nihonعلممى نسممبة هممال  الحلمم  ولكافممة ودواره وهممذا يتفممق مممأ توصمميات الشممركة المنتمممة للمبيممد 
 %60 – %100ودى إلى هال  الحل  وبنسبة Fenpyroximateلتر ماءر وبينت النتائج إلى و  استخدا  مبيد \م  2.1بمعد  

 

 



 مجيد...                                                                 (2220) ,  121-111(: 3) 1 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 

110 
ISSN 2072-3875 

 ,و (Sedrak مقارنة بمعاملة المقارنة بالماء فقمط إذ وعطمت نسم  منخف،مة ممدا للهمال  وهمذه النتيممة تتفمق ممأ ماتوصم  إليمه 

Iskander1003(  إلى و  استعما  المبيد يؤدي إلى هال  إفراد الحل  وبك  ودواره. 2221و العانير ) 
ذه الدراسمة وي،ماإ إ  تمأثير المبيمد كما  علممى بالتمات الحلم  ولكافمة التراكيمز الداخلمة فمي الدراسمة  إذ وعطممت وظهمرت نتمائج هم     

م  على التوالي وبعمد ثمالث سماعات 1.2و  2.12و  2.21% للتراكيز 09.11و  122و 122التراكيز نسبة ات  للبالتات بلتت 
إذ وممدا و  نسمبة   1999)ر  Iskanderو (Sedrakدراسمة التمي نفمذها هذه النتيمة تتفق مأ ما وو،حته نتمائج الم  المعاملة و 

في حي  كا  وام  تمأثرا بالمبيمد ويا  م  تطبيق الرح على البالتاتر  12لمدة 90% الهال  التي وظهرها المبيد كانت عالية مدا  
لممة بينممما اظهممر المبيممد تممأثيرا % بعممد سمماعة ممم  المعام12ممم   ذ بلتممت نسممبة الهممال  2.21هممو طممور البي،ممة باسممتعما  التركيممز 

مم  ر يتحمور  مم  2.21م  وكا  الدوري  اليراي والحوري وفمي التركيمز 2.12متشابها لكافة ودوار الحل  عند استعماله بالتركيز 
ذا ر وامد وشمار عمدد مم  البماحثي  إلمى و  لهمدور إلى  خر وهذا يؤكد و  التركيز المواط  ريمؤثر علمى العمليمات الفسملمية لمندوار

 ( Cranhamو1976)رو خرو   (Gemrichالمبيد تأثير فعا  على البيض وا دوار غير البالتة وبالتات هذا النوع م  الحل  

ر وامد كما  لعامم  الوامت تمأثيرا فمي المبيمد وا طموار فهنالم  فروامات معنويمة بمي  مميمأ ا وامات فكما  تمأثير  ) Helle1091 ,و
% 74.98-77.5شممرو  سمماعة ممم  المعاملممة وكثممر تممأثير علممى نسممبة هممال  ا فممراد  ذ بلتممت المبيممد بعممد ثالثممة سمماعات ووربعممة وع

(عنمدما درس تمأثير مبيمدات حلم  حديثمة Vasselin ,2001 علمى التموالي وتتفمق همذه النتمائج ممأ نتمائج كمال مم  الباحمث         
 31ة م  اإلصمابة بمالحل  لممدة تصم  إلمى حيث ومد    هذا المبيد يوفر حماي Panynyclues ulmiعلى حل  الفاكهة ا حمر 

 2004)ر (Atanasov% وبالتركيز الموصى بمه مم  ابم  الشمركة المنتممةر والباحمث 00.11يو  وتص  نسبة هال  ا فراد إلى 
  Ortus(  إلمى و  مبيمد 2004ر وتوص   العانيروعطى وعلى حماية للطماطة م  اإلصابة بحل  الطماطة  Ortusذكر    مبيد

                                                                                                                                                           يومممممممممممممممممممممما . 21   11   12لمممممممممممممممممممممى ممممممممممممممممممممممدة حمايمممممممممممممممممممممة للبطاطممممممممممممممممممممما مممممممممممممممممممممم  اإلصمممممممممممممممممممممابة بمممممممممممممممممممممالحل  ولممممممممممممممممممممممدة وعطمممممممممممممممممممممى وع
تركيمز المبيمد يمؤثر علمى النسمبة المئويمة لهمال  الحلم ر فلموحظ    زيمادة التركيمز مم   وم  نتائج الدراسة وممد و  اخمتالف متوسمط

% ومما زيمادة تركيمز المبيمد مم   91.03إلمى 3.33%م  ودى إلى زيادة نسبة الهال  م   0.5إلى 0.25م  وم   0.25إلى 0.0
ممم  همو وف،مم  تركيممز واممد 0.5التركيممز ممم  اممد ودى إلمى انخفمماض معنمموي فممي نسمبة الهممال  للحلمم  هممذا يمدل  علممى و  1.0إلمى0.5

(. بينمما وممد    متوسمط ا دوار لميس لمه تمأثيرا معنويما علمى النسمبة المئويمة لهمال  1 شمك   98.13% وعطى نسبة همال  تبلمش 
 ( . لك  ومد    لمتوسط الوات تاثير معنويا عاليا علمى النسمبة 2الحل ر فقد كانت الفرواات بي  مميأ ارطوارغير معنوية شك 

وكما  يختلمف معنويما عم  مميمأ الفتمرات الزمنيمة  77.05%المئوية لهال  الحل ر فقد كا  تاثير الوات بعد وربعة وعشمرو  سماعة
 (. 3ايد الدراسة  شك 

 
 Tetranychusعلى نمو ادوار الحلم ذو البقتين  Fenpyroximate( تأثير تراكيز مختلفة من مبيد 1جدول )

urticae(Koch) .بتأثير اختالف المدة الزمنية 
 

 النسبة المئوية للهالك% 

 تأثير المدة الزمنية***

 األدوار×التركيز C1 C2 C3 C4 األدوار** تركيز المبيد*

A1 

b1 0 0 3333 10 3333 

b2 0 0 3333 10 3333 

b3 0 0 0 .3.6 13.. 

b4 0 0 .3.6 
1333

3 
0300 
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A2 

b1 .0 00 
1331

0 
100 6636. 

b2 
013.

6 
10 

1.3.

6 
100 03361 

b3 
013.

6 

0033

3 

1033

3 
100 16300 

b4 
113.

6 
10 100 100 1.3.6 

A3 

b1 
1333

3 

1033

3 
100 100 16316 

b2 
1.3.

6 

1033

3 
100 100 10360 

b3 
1333

3 

1033

3 
100 100 16316 

b4 
1333

3 

1033

3 
100 100 16316 

A4 

b1 
0.3.

6 

1033

3 
100 100 1.360 

b2 
0033

3 

1033

3 
100 100 1.3.6 

b3 
113.

6 

1033

3 
100 100 1630 

b4 
1033

3 
100 

1031

0 
100 11316 

  متوسط الوقت
..30

4 

6133

0 

6431

0 
6630  

 

 متوسط التركيز C1 C2 C3 C4 الوقت× التركيز

A1 0 0 3333 10 3333 

A2 
6036

0 

0033

3 

1630

4 
100 11303 

A3 
1431

6 

1033

3 
100 100 10313 

A4 
1136

0 

1036

0 

1130

4 
100 16330 

 
 متوسط األدوار C1 C2 C3 C4 الوقت×األدوار

B1 .0 
.131

6 

6431

6 
6630 6036 

B2 
..3.

6 

613.

6 
60 6630 66361 

B3 
..3.

6 

6136

0 

6430

0 

6.3.

6 
66361 

B4 
6030

3 

6333

3 

6.36

1 

6033

3 
643.0 

 0.05على مستوى احتمال  LSDقيمة              
A B C A*B A*C B*C A*B*C 
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2.759 63601 
6360

1 

0301

6 

0301

6 

0301

6 
113030 

 
 
 المدة الزمنية:           ***األطوار:                                  **التراكيز:                                             *

  0.0   A1  المقارنة                                B1                البيضة                   C1 ساعة1بعد            

      0.25 A2   مل مبيد في لتر ماء  B2                                                            اليرقةC2 ساعة6بعد 
  A3 0300                      مل مبيد في لتر ماءB3                                     الحوريةC3 ساعة3بعد 
  A4 130                       مل مبيد في لتر ماءB4                                        البالغةC4 ساعة64بعد 

 
  

 
L.S.D.=2.759   0.05تحت مستوى معنوية 

 

 ( 1شكل)       
 Tetranychus ة القتل ألفراد الحلم ذو البقعتينعلى نسب  Fenpyroximateتأثير اختالف متوسط تركيز مبيد

urticae(Koch)             
 

 
 

 

3.33 

91.03 
98.13 97.38 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

  

النسبة المئوية 
 للهالك) %(

0.0 0.25 0.50 1.0 

 التركيز مل / لتر ماء مقطر
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L.S.D.=2.759   0.05تحت مستوى معنوية 

 ( 2شكل )
 Tetranychus                                القتل ألفراد الحلم ذو البقعتين تأثير متوسط األطوار على نسبة

urticae(Koch) 

L.S.D.=2.759  
 0.05تحت مستوى معنوية 

 (3شكل )
 Tetranychus                                 القتل ألفراد الحلم ذو البقعتين تأثير متوسط الوقت على نسبة 

urticae(Koch) 
 
 

 المصادر

66.04 
71.35 

74.98 77.5 

20 

40 

60 

80 

100 

 النسبة 

 المئوية 

 للهالك )%(

1 2 3 4 

 / ساعة الوقت

  

70.2 72.71 72.29 74.68 

20 

40 

60 

80 

100 

 النسبة
المئوية 
للهالك 

)%( 

egg larva nymph adult 

 /فرداألدوار
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