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 تقييم كفاءة بعض المستخلصات النباتية في مكافحة حشرة ناسجة الخيام
Malacosoma Neustria (L.), (Lepidoptera : Lasiocampidae) 

]25[ 
 1مدأسود المحي

 سوريا -ر ودير الز –جامعة الفرات  -كلية الزراعة -قسم وقاية النبات -1

  

 

مساتخل  المستخلصاات البباتياة ) الكلمات المفتاحية   

حشارة ،  (زيت الخردلوومستخل  الفلفل الحار  مالثو

 . Malacosoma neustria ( L. )باسجة الخيام 

 

 الملخص

 

وحقليااة لمقاربااة ةفااا ة ثاا    مخبريااةتماات دراسااة 

 Garlic Gardتراةيااااز لةاااال ماااان مسااااتخل  الثااااوم 

 Valoramزياات الخااردل و، ومسااتخل  الفلفاال الحااار 

حيا   باسجة الخيام . شرةالعمر  الرابع لح على يرقات

/  3سام 1 :اً بالمعادتتـوم مخبرياـاستخدم مستخل  الثا

/ لتاار ، وةاباات  3ساام 0.25/ لتاار ،  3ساام 0.5لتاار ،  

 87.5 علاى التاوال: : المصاححة البسبة المئوية للموت

زيت وأما مستخل  الفلفل الحار  ،66.6% ، 83.3، 

 1،  / لتار 3سام 2الخردل فاساتخدم بالمعادتت ايتياة : 

/ لتاار ، فةاباات البساابة المئويااة  3ساام 0.5/ لتاار ،  3ساام

 73.3، 100،  100علاى التاوال: : المصححة للموت 

أماااا حقليااااً فاساااتخدم مساااتخل  الثاااوم بالمعااادتت .  %

/ لتر ،  3سم 4/ لتر ،    3سم 6/ لتر ،  3سم 8التالية : 

 % 3,3،  3,3،  23.3فةابت البسبة المئوية للموت : 

مسااتخل  ، أمااا  % 36.6، 49,9،  83.3 :وللتعاا ر

زيت الخاردل فاساتخدم بالمعادتت التالياة و الفلفل الحار

،  %/ لتاار 3ساام 7/ لتاار ،  3ساام 10/ لتاار ،  3ساام 20:

،  16.6،  46.6فةابااااات البسااااابة المئوياااااة للماااااوت : 

 ، % 66.6، 83.3،  89.9ر : ، وللتعاااااااااااا   6,6%

أن  المخبرياااةأوضاااحت الدراساااة وقاااد  . علاااى التاااوال:

ى الترتياا  زياات الخااردل علاا ومسااتخل  الفلفاال الحااار

ضد الحشارة وأةثار فعالياة مان المتميزة الفعالية  أعطت

وحقليااااً تباااين أن مساااتخل  الثاااوم  مساااتخل  الثاااوم.

 علاى الترتيا  زيات الخاردل وومستخل  الفلفل الحاار

مااواد طاااردة وقاتلااة للحشاارات ، وةاباات بساابة تعماال ة

خل  الفلفل الحاارو مستالموت أعلى ف: حالة استخدام 

 ة مع الثوم .مقاربزيت الخردل 

 

 المقدمــ 

 

بهائيااة والساالوةية للبباتااات أمااراً تعتباار المةافحااة ال

لقاد أمةان حتمياً ، وخاصة تلا   ات المحتاوا الطاارد. 

تميزت بفاعلياة  والت: الحصول على ه ه المستخلصات

 لمبياادات ماان أصاال ببااات: عاان طرياام الم مسااةإباديااة 

(Martin and Crosby, 1971) .بباات الهيليباور  وابفرد

ماااان العائلااااة الزببقيااااة  Veratrum albumاألبااااي  : 

Liliaceae  من أوائل السموم البباتية الت: استخدمتبأبه 

ضد الحشارات علاى المحاصايل فا: فتارة البضا  علاى 

-0.5يحاو  )مساحو  ريزوماتاة( تعفير مساحو شةل 

 ( .1979)العادل وعبد,  مادة فعالة 1%

أدخلت بباتات التبغ إلى أوروبا ، وف:  1560وف: عام 

أمةااان الحصاااول علاااى خ صاااة األورا   1690عاااام 

الماصااة لعصااارة الثاقبااة واسااتخدامها لقتاال الحشاارات 

 البباتات الحقلية. 
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  Pyrethrumاسااتخل  البيريثاارم  1800وفاا: عااام 

 Pyrethrum roseumماان أزهااار األقحااوان القوقاااز  

 1928، واسااتخدم مباا  عااام  P. carneumوالفارساا: 

والطبيااااة وبعاااا  بباتااااات لمةافحااااة ايفااااات المبزليااااة 

 . (Huffaker,1980 and Matsumura,1985) الخضر 

اساااتعمل الروتيباااون فااا: الم ياااو  1848فااا: عاااام 

يوجااد فاا: جاا ور  ، والاا  لمقاومااة حشاارات المحاصاايل

 ور بعاا  أبااواا بباتااات الفصاايلة ـو  وأورا  وبااـوساا

  Derris elliptica (,1990الاادريس :  :البقوليااة مثاال 

Hassall  ;   1994,  طويلوحوري ) . 

 الا   Anabasinاألباا باساين  ةما اساتخدم مساحو  

 Anabasisرة : ـيوجد ف: سو  وأفرا الشجيرات المعم

aphylla  ، ًوالحشاارات القارضااة لمةافحااة الماان تعفياارا 

 . (1995هندي وعبد المجيد , )  %7-5ببسبة 

التااا: توجاااد فااا: جااا ور  Ryaniaرياباااا ال اساااتخدم

 Ryania speciosaوأورا  وسيقان بباتات التباغ الهباد  

 Sabadilaالساابادي ً  لمةافحة الديدان القارضة واستخدم

التااااااا: تساااااااتخر  مااااااان بااااااا ور بباااااااات الساااااااابادي  

Schoenocaulon officinale  ضد حشارات القمال والمان

عاااام فااا: بااادأ و. والااا با  المبزلااا: والتاااربس و يرهاااا

المستخل  من  Strychnineاستخدام السترةبين  1930

 واسااااتعمل،  Strychnos nuxvomicaباااا ور شااااجيرة 

مسااااحو  الباااا ور لتحضااااير الطعااااوم السااااامة للفئااااران 

. لقاااد اساااتعمل مساااتخل  بباااات  (1997)الزميتةةة  , 

 Inula Viscosuالطياااااااون ) مجماااااااوا خضااااااار ( 

 ومساااااتخل  بباااااات الفلفااااال الةاااااا   )أورا  وثماااااار(

Schinus  terebenthifolius  ة ضاد ــاردة فعالـواد طـةم

 Tetranychus urticaeاألةااروس األحمار    البقعتاين 

Koch . ( , 2002حلوم. ) 

لقاااد تباااين أن للزياااوت العطرياااة للبباتاااات التالياااة :   

  Eucalyptus  sp    و الةيباا    . Thymus sp ر ـالزعتا

عاليااة مدةاادة ف Rosmarinus officinalis واةلياال الجباال 

 .ضد الفاروا 

Varroa Jacobsoni  تصاال إلااى الحااد الاا   تحققااه

عابةةد , أ لاا  المبياادات المسااتخدمة فاا: هاا ا المجااال. )

1999). 

مان  تساببها المبياداتقاد بظراً لآلثاار السالبية التا: و

ماان أصاال ةيميااائ: )ةلوريديااة، فوساافورية، ةاربامااان( 

ات تلاااو  للبيئاااة بااادأ الرجاااوا إلاااى المستخلصاااإحااادا  

البباتيااة ماان جديااد و لاا  بايجاااد مصااادر بباتيااة تحتااو  

علااى مااواد ةيميائيااة  ات تااأثيرات ضااارة علااى ايفااات 

سوا  بالقتل أو بالطرد أو إيقاا  التذ ياة أو التادخل فا: 

 . (1999)محمد , العمليات الحيوية أو الفسيولوجية 

 ماستهد  ه ا البحا  اختباار فعالياة مساتخل  الثاو

 لمةافحاااة زيااات الخاااردل  والحاااار ومساااتخل  الفلفااال 

 Malacosoma Neustria (L.)باسااجة الخيااام  حشاارة 

رتبااااااة حرشاااااافية األجبحااااااة  Lasiocampidaeفصااااايلة 

Lepidoptera .  تسب  خسائر اقتصادية ةبيرة لألشاجار

 Pirusوالةمثاارا  malus Pirusالمثماارة مثاال : التفااا  

communis  وةااا ل  لألشاااجار الحراجياااة مثااال البلاااوط

Quercus infectoria Oliv  الحااور ،Populus sp.  ،

 (1986)ابةةةةراهيم, و يرهااااا .  sp. Salixالصفصااااا  

و ل  لتواجدها بأعداد هائلة فا: موسام البشااط وطبيعاة 

 تذ ية اليرقات وإحدا  الضرر.

 

 مواد وطرق البحث

 

 المستخلصات النباتي    - 1
 

  Garlic Gardمستخلص الثوم  -
 

 . خلص زيت الثوممن مست %100التركيب   
 

طبقااااً لمعااادتت  الثاااوم طاااارد حشااار مساااتخل  

يمات  ويبتقال حيا  علاى األورا   التطاير يمةن رشاه

 ً ماااااع العصاااااارة البباتيااااااة  ( NAR  ،2000) جهازياااااا

 800 - 400ويتوزا خا ل البباات ، ويساتخدم بمعادل 

 . لتر ما  حي  ير  جيداً قبل خلطه 100/ 3سم

  Valoramلخردل مستخلص الفلفل الحار وزيت ا -

 

وتمثاال مستخلصاااات بباتياااة تلعااا  دورهاااا ةزياااوت 

 1000يستخدم بمعدل  طاردة ألطوار الحشرة المختلفة.

 .لتر ما  100/ 3سم

 

 الدراس  المخبري   - 2
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لتقياايم  21/4/2006جاارت دراسااة مخبريااة بتاااري  

يرقات باساجة الخياام )العمار  التأثير اإلباد  للمبيد على

مان مساتخل   اتترةيز ةث ث ستخدامبااليرق: الرابع( 

/ لتار. 3سم 0.25/ لتر ، 3سم 0.5/ لتر ،3سم 1:  لثوما

زياات و ماان مسااتخل  الفلفاال الحااار اتترةيااز ةوث ثاا

 ./ لتاار3ساام 0.5/ لتاار 3ساام 1/ لتاار ، 3ساام 2الخااردل : 

 يرقااات 8فا: ةاال مةارر  اساتخدمفا: ثا   مةااررات و

)برطمااان زجاااج:  فاا: العماار الرابااع وضااعت  ضاامن 

ثام رشاها )بادون  ا ا ( ( سام14سم وارتفاعاه  9ره قط

 من المحلول لةل مةرر 3سم 2بالتراةيز السابقة بمعدل 

 و طيات فوهاة البرطمااان بالشااط وربطاات بشاةل جيااد

 . أما الشاهد فتم رشه بالما  فقط

 

 الدراس  الحقلي    - 3

 

فاا:  23/4/2006بتاااري   الحقليااة جاارت التجربااة

مبطقاااة  –ياااة القورياااة فاا: قرمزرعااة ألشاااجار التفاااا  

حي  أخ  جاز  مان  Annaعلى صب  التفا   الميادين

ةاال  تحتااو معااام ت تجريبيااة و 7البسااتان وقساام إلااى 

شجرة واحادة )المجماوا  لةل مةررمةررات  3معاملة 

 شجرة(. 21الةل: لألشجار 

مةااررات بالتصااميم العشااوائ: الةاماال الوتاام توزيااع 

تخلصاااات وتااام تحضاااير التراةياااز المطلوباااة مااان المس

 البباتية بالمعدتت ايتية 

 4/ لتاار ، 3ساام 6/ لتاار ، 3ساام 8:  مسااتخل  الثااوم -

 / لتر3سم

/ لتار 3سم 20: مستخل  الفلفل الحار وزيت الخردل -

 / لتر3سم 7/ لتر ، 3سم 10، 

 10اختيااار مااان ةااال شاااجرة  صااان ووضاااع علياااه 

ماان المحلااول المحضاار  3ساام20يرقااات ، ثاام رشاات بااـ

مارط يادو  صاذير ساعته لتار حي  استخدم ف: الرط 

واحاااد . تااا ه تذطياااة الذصااان بةااايس قمااااط رقيااام  و 

 مسامات ةثيرة بفو ة للهوا  بشةل جيد ثم ربط بهايته.

اختباارت المستخلصااات البباتيااة ةمبياادات حشاارية حياا  

اتبعااات بفاااس الطريقاااة الساااابقة إلختباااار المستخلصاااات 

 البباتية ةمواد طاردة .

 

 النتائج والمناقش 

 

 ئج المخبري  النتا -1

 

 24بعاد الحياة والميتاة عادد اليرقااتل أخ ت قرا ات

وحساابت بساابة المااوت الباتجااة عاان  ماان المعاملااة ساااعة

وبماااا أباااه  (1جةةةدول )اساااتعمال المستخلصاااات البباتياااة 

تام تصاحي   ( %4.16)  يوجد بسبة ماوت فا: الشااهد

 :  Abbottبسبة الموت بتطبيم معادلة 
 

 م ق –م                                    

   100×          =  النسب  المئوي  المصحح  للموت

 م ق –م          

                          حيث 

 بعد المعاملة.م : البسبة المئوية للموت 

 قبل المعاملة.م   : البسبة المئوية للموت 
 

تم تحليل البتائ  إحصائياً وتحليل التبااين علاى ةافاة 

عبد مستوا  F دروسة. ة ل  حسبت قيمةالمتذيرات الم

المحساوبة أةبار مان  Feوبماا أن قيماة ،   0.05المعبوياة

الجدولية فه ا يدل على وجاود فروقاات معبوياة  Ftقيمة 

ةااان أقاال ، و بااين المستخلصااات والتراةيااز المسااتخدمة

 . 0.05المعبوية  عبد مستوا LSDفر  معبو  

16.4093 = 0.05LSD  اتـللمستخلص 

 لمعدتت اتستخدام. 50.0LSD 10.4093 =و

 

أبااه  (1( والشةةكل )1الجةةدول )تبااين ماان معطيااات 

توجاااد فروقاااات معبوياااة باااين الترةياااز األول والثالااا 
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 اليرقات الميتة والبسبة الئوية للماوت المصاححة ليرقاات الطاور الراباع لحشارة باساجة الخياامعدد  .1 رقم  جدول

Malacosoma neustria (L.)  ساعة من المعاملة24بعد* 

 

المستخلص 

 النبات 

 معدل االستخدام

 سم/لتر ماء

العدد الكل  لليرقات 

 الحي  قبل الرش

العدد الكل  لليرقات 

 الميت 

متوسط النسب  

 المئوي  للموت

 المصحح 

% 

مستخل  

 الثوم

 86.8 21 24 3سم 1

 85.9 20 24 3سم 0.5

 64.96 16 24 3سم 0.25

مستخل  

الفلفل الحار 

 وزيت الخردل

 100 24 24 3سم 2

 100 24 24 3سم 1

 71.9 18 24 3سم 0.5

 4 1 24 رط بالما  فقط شاهد
 

    21/4/2006* تاري  الرط 
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 نسبة الموت

%
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) سم3 / لتر ( ماء

مستخلص الثوم
مستخلص الفلفل

الحار وزيت الخردل

الشـاهد

 

 يرقات الطور الرابع لحشرة ناسجة الخيام النسبة المئوية لموت . يوضح التقلبات في1شكل 

Malacosoma neustria (L.) ساعة من المعاملة 24 بعد 
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والترةياااز الثااااب: والثالااا  لمساااتخل  الثاااوم وتوجاااد 

فروقااات معبويااة عاليااة بااين الترةيااز األول والثاااب: مااع 

. مستخل  الفلفل الحار وزيات الخاردلالترةيز الثال  ل

البتااائ  أن مسااتخل  الفلفاال  ويمةاان أن بسااتخل  ماان

ل عاااال: الفعالياااة ضاااد الحشااارة الحاااار و زيااات الخااارد

/ لتار حيا  بسابة الماوت  3سم 2/ لتر و  3سم 1بمعدل 

وأةثاااار فعاليااااة ماااان مسااااتخل  الثااااوم. أمااااا  100%

/ لتاار حياا   3ساام 1مسااتخل  الثااوم فهااو فعااال بمعاادل 

 ( . %87.5)  بسبة الموت
 

 اختبار المستخلصات النباتي  حقلياً   -2
 

 ت حشري   كفاءة المستخلصات النباتي  كمبيدا - 1
 

مااع ةاال مسااتخل   يرقاااتتاام حسااا  بساابة مااوت ال

بعد عشرة أيام من  ببات: وبث   تراةيز لةل مستخل 

وتم تحليل البتاائ  إحصاائياً باساتخدام  (2جدول )الرط 

 . التصميم العشوائ: الةامل

تم تحليل البتائ  إحصائياً وتحليل التبااين علاى ةافاة 

وبمااا أن  F 0.05المتذياارات المدروسااة وحساابت قيمااة 

الجدولية ، ها ا يادل  Ftالمحسوبة أةبر من قيمة   Fقيمة

علااااى وجااااود فروقااااات معبويااااة بااااين المستخلصااااات 

 LSDوالتراةيااز المسااتخدمة. وةااان أقاال فاار  معبااو  

للمستخلصاات  LSD 0.05 = 19.2543 5%عباد مساتوا 

 . لمعدتت اتستخدام LSD 0.05 = 19.2543و 

 (2) الشةةةكلو( 2الجةةةدول )معطياااات  باساااتعرا 

فاارو  معبويااة بااين الترةيااز األول وبقيااة  ب حااظ وجااود

التراةيز لمستخل  الثوم ، وأن هباا  فروقاات معبوياة 

لمسااتخل   بقيااة التراةياازعاليااة بااين الترةيااز األول و

فروقاات ، باإلضافة لوجود الفلفل الحار وزيت الخردل 

معبويااة بااين مسااتخل  الثااوم ومسااتخل  الفلفاال الحااار 

 . دلوزيت الخر

زيات  وأوضحت البتائ  أن مساتخل  الفلفال الحاار

/ لتاار أعطااى  بساابة للمااوت  3ساام 20الخااردل بمعاادل 

أماا مساتخل   )تأثير متوسط ةمبيد حشر ( ،46.6%

 %23.3/ لتر فةابت بسبة الماوت  3سم 8الثوم بمعدل 

(. وتبااااين أيضاااااً أن تااااأثير ضااااعي  ةمبيااااد حشاااار )

فعالياة مان  أةثار   الفلفل الحار وزيت الخاردلمستخل

    الثوم .مستخل

  اختبار المستخلصات كمواد طاردة – 2

 

العا ارا والبسابة المئوياة اليرقاات و تم حسا  عادد

للتعاا ر مااع ةاال مسااتخل  ببااات: وبااث   تراةيااز لةاال 

وتاام  (3جةةدول )بعااد عشاارة أيااام ماان الاارط مسااتخل  

تحلياال البتااائ  إحصااائياً باسااتخدام التصااميم العشااوائ: 

 الةامل.

ليل البتائ  إحصائياً وتحليل التبااين علاى ةافاة تم تح

وبماا  F 0.05المتذيارات المدروساة وةا ل  حسا  قيماة 

الجدوليااة فهاا ا  Ftالمحسااوبة أةباار ماان قيمااة  Fأن قيمااة 

ياادل علااى وجااود فروقااات معبويااة بااين المستخلصااات 

والتراةيااز المسااتخدمة وبيبهااا وبااين الشاااهد.وةان أقاال 

 LSD 0.05=17.97 5%عباد مساتوا  LSDفر  معبو  

لمعاااادتت  LSD 0.05 = 17.97للمستخلصااااات و 

   .  اتستخدام

أن  (3شةةةكل )ال( و3الجةةةدول )تباااين مااان معطياااات 

والثاااب: هبااا  فاارو  معبويااة عاليااة بااين الترةيااز األول 

والثال  لمستخل  الثوم ، وهباا  فارو  عالياة واألول 

بااين الترةيااز األول والثالااا  لمسااتخل  الفلفاال الحاااار 

فااارو  معبوياااة باااين  عااادم وجاااودت الخاااردل ، ووزيااا

 مستخل  الثوم ومستخل  الفلفل الحار وزيت الخردل

.  

أوضااحت البتااائ  أن مسااتخل  الثااوم أعطااى أعلااى 

/ لتاااار ، وأن  3ساااام 8بمعاااادل  %83.3بساااابة  تعاااا ر 

زياات الخااردل أعطااى أعلااى  ومسااتخل  الفلفاال الحااار 

فالتعا ر هاو  / لتار. 3سم 20بمعدل  %89.9تع ربسبة 

طاارد لليرقااات ألبهااا امتبعاات عاان التذ يااة ولاام تتاار  

الببات ألبه محااط بقمااط ولام يحاد  تعا ر فا: الشااهد 

)المقاااارن( إبماااا تحولااات اليرقاااات إلاااى العمااار اليرقااا: 

الخااااامس .وبهاااا ا يمةاااان اساااابخدام مسااااتخل  الثااااوم 

ادة طااردة ـردل ةماـومستخل  الفلفل الحار وزيت الخا

ابياة ترشايد اساتعمال لحشرة باساجة الخياام وبالتاال: امة

المبيادات الةيميائيااة الساامة تجبباااً لتلاو  البيئااة والتقلياال 

 Hutsonمان ثثارهاا السايئة علاى اتبساان والحياوان . 

and Roberts, 1990) ;  , 2000هندي). 
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يرقاات الطاور الراباع لحشارة باساجة عدد اليرقات الميتة والبسابة المئوياة لماوت .  2 رقم جدول

 . *من المعاملة أيام 10بعد  Malacosoma neustria (L.)  الخيام

 

 

 

 23/4/2006تاري  الرط : * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بعرد  Malacosoma neustria (L.). النسبة المئوية لموت يرقات الطور الرابع لحشررة ناسرجة الخيرام  2شكل 

 عشرة أيام من الرش

المستخلص 

 النبات 

/  معدل االستخدام

 لتر ماء

العدد الكل  

لليرقات الحي  

 قبل الرش

العدد الكل  

لليرقات 

 الميت 

متوسط النسب  

 المئوي  للموت

% 

 مستخل  الثوم

 23.3 7 30 3سم 8

 3.3 1 30 3سم 6

 3.3 1 30 3سم 4

مستخل  الفلفل 

الحار وزيت 

 الخردل

 46.6 14 30 3سم 20

 16.6 5 30 3سم 10

 6.6 2 30 3سم 7

 0 0 0 رط بالما  فقط الشاهد
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 ليرقااات الطااور الرابااع لحشاارة باسااجة الخيااام عاادد العاا ارا والبساابة المئويااة للتعاا ر .3رقاام جادول 

Malacosoma neustria (L.)  أيام من الرط* 10بعد 

 

المستخلص 

 النبات 

/  معدل االستخدام

 لتر ماء

العدد الكل  

لليرقات الحي  

 قبل الرش

العدد الكل  

 للعذارى 

توسط النسب  م

 المئوي  للتعذر

% 

 مستخل  الثوم

 83.3 25    30  3سم 8

 49.9 15 30  3سم 6

 36.6 11 30 3سم 4

مستخل  الفلفل 

الحار وزيت 

 الخردل 

 89.9 27 30  3سم 20

 83.3 25 30  3سم 10

 66.6 20 30  3سم 7

 0 0 0 رط بالما  فقط شاهد
 

 2006/  4 / 23* تاري  الرط : 

 

 
 

   Malacosoma neustria (L.). النسب  المئوي  للتعذر ليرقات الطور الرابع لحشرة ناسج  الخيام3شكل 
 بعد عشرة أيام من الرش
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