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  (Aphis fabae Scopoli) الفول/ّن الباقالءوتراكيزھا وطريقة معاملة م المائية تأثير بعض المستخلصات النباتية
  (.Coccinella septempunctata L) للدعسوقة ذات السبع نقاط في الكفاءة التناسلية

  
  طه محمد ةجمعو نزار مصطفى المالح

 naz53ar_almlaah@yahoo.com  :البريد االلكتروني، العراق، الموصل ةجامع ،كلية الزراعة والغابات، قسم وقاية النبات

  
  الملخص

  الفول/خلصات النباتية المائية وتراكيزها وطريقة معاملة مّن الباقالءتأثير بعض المست .2012 .نزار مصطفى وجمعه طه محمد ،المالح
(Aphis fabae Scopoli)   في الكفاءة التناسلية للدعسوقة ذات السبع نقاط(Coccinella septempunctata L.) . ،مجلة وقاية النبات العربية

30: 17-22.  
 (Aphis fabae Scopoli) الفـول/ّن البـاقالءعلـى حشـرة مـ  (.Coccinella septempunctata L)قـاطتغذيـة الدعسـوقة ذات السـبع ن أنالدراسـة  هنتـائج هـذبينـت 

  والخــــس (.Cyperus rotundus L)والســــعد  (.Apium graveolens L) المعاملــــة بــــالطريقتين المباشــــرة وغيــــر المباشــــرة بالمســــتخلص المــــائي لتقــــاوي الكــــرفس
(Lactuca sativa  L.) قـد تفـوق معنويـًا % 8وأن المعاملة المباشرة للَمّن بمسـتخلص بـذور الخـس بـالتركيز  ،اءة التناسلية للدعسوقة ذات السبع نقاطكان معنويًا في الكف

ي متوســط الــنقص فــي الكفــاءة التناســلية وفــ علــى بــاقي تراكيــز المستخلصــات فــي تأثيرهــا فــي متوســط النســبة المئويــة للكفــاءة التناســلية ومتوســط النســبة المئويــة للزيــادة أو
  .على التوالي، %132.7 و 32.7 ،102.2لتناسلي إذ بلغت النسبة المئوية لالقتدار ا

   .الخس ،السعد ،الكرفس ،الفول/الباقالء منّ  ،الدعسوقة ذات السبع نقاط ،اءة التناسليةالكف: كلمات مفتاحية

  
  المقدمة

  
 (.Coccinella septempunctata L) الدعســوقة ذات الســبع نقــاط عــدت
حـــدى المفترســـات ذات الكفـــاءة المعروفـــة فـــي بيئـــة المحاصـــيل الزراعيـــة إ

وتعتبــر مــن المفترســات األكثــر  ،والســيما حقــول النجيليــات وبيئــات أخــرى
فهــي تفتــرس  )14، 7(ّن لحشــرات المــ العدديــةظــيم الكثافــة أهميــة فــي تن

فضـًال عـن حشـرات  ،)11، 10(ّن أكثر من عشرين نوعًا من حشرات الم
ويرقــات حشــرات رتــب ربس تــوالالــذباب األبــيض والبــق الــدقيقي ليد و يالبســ

). 12 ،13 ،9(ثنائيـــة وغمديـــة وحرشـــفية األجنحـــة والحلـــم نبـــاتي التغذيـــة 
وتعتبـــر الدعســـوقة ذات الســـبع نقـــاط مـــن األعـــداء الحيويـــة المتوطنـــة فـــي 

  اءة جيــــــدة فــــــي خفــــــض أعــــــداد حشــــــرات البيئــــــة العراقيــــــة وهــــــي ذات كفــــــ
وهي األكثر كفاءة من بين خمسين مفتـرس  ّن على محاصيل الخضرالم

ـــــى مســـــتوى العـــــالم ومـــــن بـــــين    عشـــــر مفترســـــًا علـــــى مســـــتوى ثالثـــــة عل
 الفـــول/ّن البـــاقالءهـــي مـــن أكفـــأ المفترســـات علـــى حشـــرة مـــو  )5( العـــراق

(Aphis fabae Scopoli) وقـد اسـتخدمت علـى مسـتوى  ).6( في العـراق
لظـــروف البيئيـــة غيـــر العــالم العديـــد مـــن الوســـائل لغـــرض حمايتهــا أثنـــاء ا

كبـر أعلـى  للحفـاظمنها تـوفير مالجـئ وتـوفير البـدائل الغذائيـة  ،المناسبة
كمــا أصــدرت العديــد مــن الــدول الكثيــر مــن  .عــدد ممكــن منهــا فــي البيئــة

الســـــيطرة علـــــى اســـــتخدام المبيـــــدات للتقليـــــل مـــــن جـــــل أالتشـــــريعات مـــــن 
عــام ومنهــا األضــرار التــي تســببها المبيــدات فــي األعــداء الحيويــة بشــكل 

فضًال عن تشـجيع اسـتخدام الطرائـق الوقائيـة  ،الدعسوقة موضوع الدراسة
ومـن خـالل االطـالع والبحـث  إال إنـه ،في السيطرة على اآلفات الزراعيـة

عن الوسائل واألدوات التي يمكن استخدامها فـي حمايـة األعـداء الحيويـة 
إلـــى محاولـــة عثـــر علـــى مـــا يشـــير ر البـــدائل المناســـبة لتغـــذيتها لـــم يوتـــوفي

 المستخلصـــات المائيـــة لتقـــاوي بعـــض النباتـــات المنشـــطة جنســـياً اســـتخدام 
 ،دعســوقة ذات الســبع نقــاطلل الكفــاءة التناســلية يفــ والتــي يمكــن أن تــؤثر

تغذيـة الدعســوقة ذات تــأثير معرفـة  إلــىلـذلك فــان الدراسـة الحاليــة هـدفت 
لمائيـة اخلصـات المعاملـة بالمست الفـول/البـاقالء حشرة مـنّ في السبع نقاط 

للدعســــوقة ذات  الكفــــاءة التناســــليةلتقــــاوي الكــــرفس والســــعد والخــــس فــــي 
   .السبع نقاط

  
  مواد البحث وطرائقه

  
نفذت الدراسة في قسم وقاية النبات كلية الزراعـة والغابـات خـالل الموسـم 

 تتحــت ظــروف المختبــر عنــد درجــات حــرارة تراوحــ 2007الربيعــي لعــام 
% 60-45رطوبـــة نســـبية و  سº 2.6±18.8 متوســـط سº 23-15بـــين 

وللحصـــول علـــى المســـتخلص المـــائي لكـــل مـــن  ،%4.8±49.5متوســـط 
تـم مـزج مسـحوق بـذور النبـات لكـل  ،بذور الخس والكرفس ودرنات السعد

مل ماء مقطر مـع  150غ مسحوق بذور لكل  10عينة مع الماء بنسبة 
دها رشــح ســاعة وبعــ 24الــرج المســتمر باســتخدام الرجــاج الكهربــائي لمــدة 
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وتــــم تركيــــز  Whatman No.1المســــتخلص باســــتخدام ورق الترشــــيح 
 سº 2.7±21.1لدرجــة حــرارة المختبــر بمتوســط  هتعريضــبالراشــح الكلــي 

إلى راشح كثيف حيث تم وزن مستخلص كل عينة للحصول علـى الـوزن 
. )8، 1(الكلـــي للمســــتخلص ثــــم حفظــــت فــــي الثالجــــة لحــــين االســــتخدام 

دعت الحاجـة لغـرض الحصـول علـى مسـتخلص  كررت هذه العملية كلما
قبـــل البـــدء بالتجـــارب تـــم إجـــراء تجـــارب . لالســـتخدام فـــي التجـــاربطـــازج 

 لة في الدراسة وتـم تحديـد تراكيـزأولية وذلك لتحديد تراكيز المواد المستعم
 24قيــد الحيــاة لمــدة ّن علــى التـي بقيــت عنــدها حشــرات المــ .%8و 4، 2

. ئمًا لتغذية الدعسوقة عند هذه التراكيـزّن المعامل كان مالساعة وأن الم
تم تحضـير  ،واعتمادًا على كمية الراشح الكثيف الموجود في المستخلص

وذلـــــك بأخـــــذ وزن معـــــين مـــــن كـــــل  ،محاليـــــل قياســـــية معلومـــــة التركيـــــز
، 2 طر ومنه ُحضرت التراكيـزمستخلص في حجم مناسب من الماء المق

راكيزهـا وطريقـة معاملـة وت ولتحديد تـأثير المستخلصـات المائيـة ،%8و 4
والتــــي تــــم ( الدعاســــيق الكفــــاءة التناســــلية لــــزوج فــــي الفــــول/ءالبــــاقال مــــنّ 

تـــم ) الحصـــول عليهـــا مـــن مزرعـــة حشـــرية مختبريـــه أعـــدت لهـــذا الغـــرض
 بحشــرات مــنّ  حديثــة الخــروج مــن العــذارى تزويــد كــل زوج مــن الدعاســيق

تخلصـــــــات للمس %8و 4، 2يز بعـــــــد معاملتهـــــــا بـــــــالتراك الفـــــــول/البـــــــاقالء
 المســـتخدمة فـــي الدراســـة وبالطريقـــة المباشـــرة وذلـــك بغمـــر حشـــرات المـــنّ 

بعــد وضــعها فــي ) التــي تــم جلبهــا مــن حقــل للبــاقالء زرع لهــذا الغــرض(
 للحشـرات قـدمتالمستخلصـات لمـدة ثانيـة واحـدة و  مصفاة للشاي بتراكيـز

ــلكاما   أمــا الطريقــة غيــر المباشــرة فتمــت بمعاملــة أطبــاق بتــري قطرهــا .ةل
مل من تراكيـز المستخلصـات وتوزيعهـا داخـل الطبـق بتحريـك  1سم بـ  9

الطبـــق بجميـــع االتجاهـــات لضـــمان مالمســـة المســـتخلص لجميـــع جوانـــب 
 )نثــىأ+ ذكــر(الحشــرات الكاملــة  زوج بعــدها وضــع .الطبــق وتركــه ليجــف

ــــه الفــــول/البــــاقالء وزودت بحشــــرات مــــنّ  ــــة المعامل وبكثافــــه  حســــب طريق
ل فترتي ماقبـل وضـع البـيض ووضـع البـيض حشرة من خال 200ة عددي
معاملــــة فــــي أمــــا  .مابعــــد وضــــع البــــيض ةمــــن خــــالل فتــــر  حشــــرة 100و

فيها بالطريقتين وباستخدام المـاء  فقد تمت معاملة حشرات المنّ  ،المقارنة
 مكررات لكـل معاملـة وتمـت متابعـة ةالتجربة بخمس أجريت .فقط المقطر

ونســبة فقــس  األنثــى هتضــع لحســاب عــدد البــيض الــذي املــةلحشــرات الكا
مـــن خـــالل للدعســـوقة ذات الســـبع  البـــيض وتـــم حســـاب الكفـــاءة التناســـلية

  :يلي حساب ما
  
عــدد البــيض الفــاقس النــاتج مــن [ =النســبة المئويــة للكفــاءة التناســلية   .1

  100× ] عدد البيض الموضوع في المقارنة/المعاملة
  

ــــــــنقص فــــــــي الكفــــــــاءة   .2 ــــــــادة أو ال ــــــــة للزي    =التناســــــــلية النســــــــبة المئوي
)/ الكفــاءة التناســلية فــي المقارنــة –الكفــاءة التناســلية فــي المعاملــة [(
  100× )] الكفاءة التناسلية في المقارنة(

  

عــــدد البــــيض الموضــــوع فــــي [( =النســــبة المئويــــة لالقتــــدار التناســــلي  .3
  )/ عـــــــــــدد البـــــــــــيض غيـــــــــــر الفـــــــــــاقس فـــــــــــي المعاملـــــــــــة –المعاملـــــــــــة 

عدد البيض غير الفـاقس فـي  – عدد البيض الموضوع في المقارنة(
  )4( 100× ) ] المقارنة

  

التصميم العـاملي العشـوائي الكامـل  حللت النتائج إحصائياً باستخدام
ين معنويــــة الفروقــــات بــــ دنكــــن متعــــدد المــــدى الختبــــار اختبــــار واســــتخدم

  ).2% (5 المتوسطات عند مستوى احتمال
  
  لنتائج والمناقشةا

  
  سليةالنسبة المئوية للكفاءة التنا

أن لمستخلصـــات تقـــاوي الكـــرفس والســـعد والخـــس  1يتبـــين مـــن الجـــدول 
وتراكيزها المسـتخدمة بالمعاملـة المباشـرة وغيـر المباشـرة تـأثيرًا متباينـًا فـي 
متوســط النســبة المئويــة للكفــاءة التناســلية للدعســوقة ذات الســبع نقــاط وقــد 

متوسـطات أظهرت نتـائج التحليـل اإلحصـائي واختبـار دنكـن للفـرق بـين ال
وجــود فروقــات معنويــة بــين متوســطات النســبة % 5عنــد مســتوى احتمــال 

 .المئوية للكفاءة التناسلية تبعًا لنوع المستخلص وتراكيزه وطريقـة المعاملـة
% 90.6و  102.2بلــغ أعلــى متوســط للنســبة المئويــة للكفــاءة التناســلية 

ور ّن المعامــل بمســتخلص بــذالدعاســيق المتغــذي علــى حشــرات المــ لــزوج
وبطريقتـــي المعاملـــة المباشـــرة وغيـــر المباشـــرة علـــى % 8الخـــس بـــالتركيز 

التوالي مقارنة بأدنى متوسـط لـزوج الدعاسـيق فـي معاملـة المقارنـة إذ بلـغ 
أن هنــاك زيـادة فـي متوسـط النســبة  1كمـا يالحـظ مـن الجـدول %. 77.0

مــن  المئويـة للكفــاءة التناســلية لــزوج الدعاســيق بزيــادة التراكيــز المســتخدمة
ويتضــــح هــــذا أيضــــًا مــــن مالحظــــة تــــأثير تراكيــــز  ،مستخلصــــات التقــــاوي

مستخلصـات التقـاوي فــي المتوسـط العــام للنسـبة المئويــة للكفـاءة التناســلية 
الدعاســـيق  وكـــان أعلـــى متوســـط للنســـبة المئويـــة للكفـــاءة التناســـلية لـــزوج

ّن المعامــل بمســتخلص بــذور الخــس بــالتركيز المتغــذي علــى حشــرات المــ
ـــــــغ قـــــــد % 8 ـــــــف معنويـــــــًا % 96.36بل ـــــــذي اختل ـــــــز  عـــــــنوال بقيـــــــة تراكي

أمــا بالنســبة %. 77.00بلغــت  التــيالمستخلصــات ومــع معاملــة المقارنــة 
لتـــــأثير نـــــوع المســـــتخلص فـــــي المتوســـــط العـــــام للنســـــبة المئويـــــة للكفـــــاءة 

بــــين هـــــذه أن هنــــاك فــــروق معنويــــة  1التناســــلية فــــيالحظ مــــن الجــــدول 
ــــــــــزو % 92.0و  88.6 ،86.8 المتوســــــــــطات إذ بلغــــــــــت ج الدعاســــــــــيق ل
ّن المعامــل بمســتخلص تقــاوي الكــرفس والســعد المتغــذي علــى حشــرات المــ

ـــة بمعاملـــة المقارنـــة  ،علـــى التـــوالي ،والخـــس   %.77.0بلغـــت  التـــيمقارن
كمــا يتبــين مــن الجــدول نفســه تفــوق المعاملــة المباشــرة فــي المتوســط العــام 

% 85.6 رنـــــة بــــــمقا% 90.0 للنســـــبة المئويـــــة للكفـــــاءة التناســـــلية والبـــــالغ
  .للمعاملة غير المباشرة



19 Arab J. Pl. Prot. Vol. 30, No. 1 (2012) 

ول/ّن الباقالءي وتراكيزه وطريقة معاملة حشرة متأثير نوع المستخلص النبات .1جدول  لية للدعسوقة ذات  الف اءة التناس ة للكف بة المئوي ي متوسط النس ف
  السبع نقاط

Table 1. Effect of extraction type, concentration and treatment method of Aphis fabae Scolopi on the mean percentage 
reproductive efficiency of Coccinella septempunctata L. 
 

نوع 
مستخلص ال

Extraction 
type

 التراكيز
%  

Conc.
% 

 %متوسط النسبة المئوية للكفاءة التناسلية
Mean percentage of reproductive efficiency % 

  المتوسط العام
  التراكيز رلتأثي

Mean 
concentration 

effect 

المتوسط 
العام لتأثير 
  المستخلص
Mean of 

extraction 
effect 

 المعاملة المباشرة
Direct treatment  

  المعاملة غير المباشرة
Indirect treatment  

  المدى
Range  

  SD ± المتوسط
Mean  SD 

  المدى
Range  

  SD ± المتوسط
Mean  SD  

  الكرفس
Celery 

2  81.6 -86.6  84.42.0 81.3  84.6- 78.1  ح- و3.0 ب 86.8  ھـ 82.8  ح  
4  87.4-91.4  89.31.8 83.9  89.0-79.2  ھـ-جـ3.7 جـ د 86.6  ز ح  
8 

  
90.8 -95.5  93.61.7 88.2  89.9-86.5  ب1.4 ب 90.9  ھـ-جـ  

  السعد
Grassnut 

2  81.8 -90.9  86.03.5 83.5  85.6- 82.1  ز - ھـ1.5 ب 88.6  د ھـ 84.7  ز ح  
4  85.5 -94.3  89.73.6 87.3  90.6- 85.5  جـ د2.1 جـ 88.5  و-جـ  
8 

  
92.3-96.2  95.21.7 89.7  93.7- 85.4  ب3.3 ب 92.5  جـ د  

  الخس
Lettuce 

2  86.5 -91.1  88.51.9 86.4  88.7-83.1  ھـ-جـ2.9 آ 91.6  جـ 87.5  ز -د  
4  89.4 -96.6  94.12.8 87.8  88.9- 86.1  ب1.2 ب 90.9  ھـ-جـ  
8 

  
98.3-105.9  102.23.0 90.6  94.4- 88.8  آ2.4 آ 96.4  جـ  

  المقارنة
Control  

  جـ 77.0  و 77.0  ط 0.0±77.0  77.0- 77.0  ط 77.0±0.0  77.0- 77.0

المتوسط العام لتأثير طريقة 
  المعاملة

Mean of Treatment 
Method 

      ب 85.6  آ 90.0

 .متعدد المدى حسب اختبار دنكن% 5مستوى احتمال تشير إلى وجود فروقات معنوية فيما بينھا عند  دعاموالمتشابھة في كل  المتوسطات ذات األحرف غير 
 Means followed by different letters are significantly different at P=0.05 based on Duncan’s multiple range test. 
 

    

  النقص في الكفاءة التناسلية النسبة المئوية للزيادة أو 
أن لمستخلصـــات تقــاوي الكــرفس والســعد والخـــس  2يالحــظ مــن الجــدول 

وتراكيزها المسـتخدمة بالمعاملـة المباشـرة وغيـر المباشـرة تـأثيرًا متباينـًا فـي 
متوســــط النســــبة المئويــــة للزيــــادة أو الــــنقص فــــي الكفــــاءة التناســــلية لــــزوج 

نتــــائج التحليــــل اإلحصــــائي  وقــــد أظهــــرت ،الدعاســــيق ذات الســــبع نقــــاط
وجــود % 5واختبــار دنكــن للفــرق بــين المتوســطات عنــد مســتوى احتمــال 

فــــروق معنويــــة بــــين متوســــطات النســــبة المئويــــة للزيــــادة أو الــــنقص فــــي 
 ، حيــثالكفـاءة التناســلية تبعــًا لنــوع المســتخلص وتراكيــزه وطريقــة المعاملــة

لمتغــذي علــى الدعاســيق ا لــزوج% 17.6و  32.7بلــغ أعلــى متوســط لهــا 
وبطريقتــي % 8ّن المعامــل بمســتخلص بــذور الخــس بــالتركيز حشــرات المــ

مقارنـة بـأدنى متوسـط لهـا  ،المعاملة المباشرة وغير المباشـرة علـى التـوالي
ّن وج الدعاســــيق المتغــــذي علــــى حشــــرات المــــلــــز % 5.6و  6. 9والبــــالغ 

وبطريقتــــي المعاملــــة % 2المعامــــل بمســــتخلص بــــذور الكــــرفس بــــالتركيز 
  .على التوالي ،مباشرة وغير المباشرةال

أمــــا فيمــــا يتعلــــق بتــــأثير التراكيــــز المســــتخدمة مــــن مستخلصــــات 
التقــاوي فــي المتوســط العــام للنســبة المئويــة للزيــادة أو الــنقص فــي الكفــاءة 

أيضـــًا أن  2التناســـلية للدعســـوقة ذات الســـبع نقـــاط فـــيالحظ مـــن الجـــدول 
هنـــاك زيـــادة فـــي قـــيم هـــذه المتوســـطات تبعـــًا لزيـــادة التراكيـــز وكـــان أعلـــى 

الدعاســـيق المتغـــذي  متوســـط عـــام للزيـــادة فـــي الكفـــاءة التناســـلية فـــي زوج
قــد % 8ّن المعامــل بمســتخلص بــذور الخــس بــالتركيز علــى حشــرات المــ

فــي زوج الدعاســيق % 7.6فــي حــين بلـغ أدنــى متوســط لهـا % 25.1بلـغ 
ّن المعامـل بمسـتخلص بـذور الكـرفس بـالتركيز ذي علـى حشـرات المـغالمت

أمــــا بالنســــبة لتــــأثير نــــوع المســــتخلص فــــي المتوســــط العــــام للنســــبة %. 2
ــادة أو الــنقص فــي الكفــاءة التناســلية فــيالحظ مــن الجــدول   2المئويــة للزي

أنه ال توجد فروق معنوية بين قيم هذه المتوسـطات لكـل مـن مستخلصـي 
علــى التــوالي والتــي اختلفــت  ،%15.0و  12.2والبالغــة الكــرفس والســعد 

معنويـــًا مـــع المتوســـط العـــام للمعاملـــة بمســـتخلص بـــذور الخـــس إذ بلغـــت 
كــذلك يالحــظ مــن الجــدول نفســه تفــوق المعاملــة المباشــرة فــي %. 18.95

المتوســـط العـــام للنســـبة المئويـــة للزيـــادة أو الـــنقص فـــي الكفـــاءة التناســـلية 
  .للمعاملة غير المباشرة% 12.4بـ مقارنة % 18.8والبالغ 
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Table 2. Effect of extraction type, concentration and treatment method of Aphis fabae Scolopi on the mean percentage of 
increase or decrease in the reproductive efficiency of Coccinella septempunctata L. 
 

نوع 
مستخلص ال

Extraction 
type

 التراكيز
%  

Conc.
% 

  % يةمتوسط النسبة المئوية للزيادة أو النقص في الكفاءة التناسل
Mean Percentage of Increase or decrease in Reproductive Efficiency% 

  المتوسط العام
  لتأثير التراكيز

Mean 
concentration 

effect 

المتوسط العام 
لتأثير 

  المستخلص
Mean of 

extraction 
effect 

 المعاملة المباشرة
Direct treatment  

  المعاملة غير المباشرة
Indirect treatment  

  المدى
Range  

   SD ± المتوسط
Mean  SD 

  المدى
Range  

   SD ± المتوسط
Mean  SD  

   الكرفس
 Celery  

  

2  6.0-12.5  9.62.6 5.6  9.9-1.4  ط–ز3.9 ب 12.7  ھـ 7.6  ط  
4  13.5 -18.7  15.92.4 9.0  15.6-2.8  و–د4.8 جـ د 12.5  ح ط  
8  
  

17.9 -24.0  21.62.3 14.5  16.7- 12.3  ب جـ1.8 ب 18.1  و –د  

  السعد
Grassnut  

2  6.2-18.1  11.64.5 8.5  11.1-6.7  ح–و1.9 ب 15.0  د ھـ 10.1  ح ط  
4  11.1 -22.5  16.54.6 13.4  17.7- 11.0  د ھـ2.7 جـ 15.0  ح–د  
8  
  

19.9 -24.9  23.72.1 16.5  21.7- 10.9  ب4.3 ب 20.1  و –د  

  الخس
Lettuce  

2  12.3 -18.3  15.02.5 12.3  15.1-7.9  و –د3.7 آ 19.0  جـ 13.6  ح-ھـ  
4  16.1 -25.4  22.23.7 14.0  15.4- 11.8  ب1.6 ب 18.1  ز –د  
8  
  

27.6 -37.6  32.73.9 17.6  22.6- 15.3  آ3.1 آ 25.1  جـ د  

المتوسط العام لتأثير طريقة 
  المعاملة

Mean of Treatment 
Method 

      ب 12.4  آ 18.8

 .متعدد المدى حسب اختبار دنكن% 5تشير إلى وجود فروقات معنوية فيما بينھا عند مستوى احتمال  دعاموغير المتشابھة في كل  المتوسطات ذات األحرف
 Means followed by different letters are significantly different at P=0.05 based on Duncan’s multiple range test. 

  
  لتناسلي النسبة المئوية لالقتدار ا

أن لمستخلصـــات تقـــاوي الكـــرفس والســـعد والخـــس  3يتبـــين مـــن الجـــدول 
وتراكيزها المسـتخدمة بالمعاملـة المباشـرة وغيـر المباشـرة تـأثيرًا متباينـًا فـي 

لـــزوج الدعاســـيق ذات الســـبع  متوســـط النســـبة المئويـــة لالقتـــدار التناســـلي
فــرق بــين وقــد أظهــرت نتــائج التحليــل اإلحصــائي واختبــار دنكــن لل ،نقــاط

عـــدم وجـــود فـــروق معنويـــة بـــين % 5المتوســـطات عنـــد مســـتوى احتمـــال 
تبعـــــًا لنـــــوع المســـــتخلص  متوســـــطات النســـــبة المئويـــــة لالقتـــــدار التناســـــلي

إذ بلــغ أعلــى متوســط للنســبة المئويــة لالقتــدار  ،وتراكيــزه وطريقــة المعاملــة
لـــزوج الدعاســـيق المتغـــذي علـــى حشـــرات % 117.6و  132.7التناســـلي 

وبطريقتـي المعاملـة % 8ركيز لمعامل بمسـتخلص بـذور الخـس بـالتالَمّن ا
 أمــــا أدنــــى متوســــط فكــــان لــــزوج ،المباشــــرة وغيــــر المباشــــرة علــــى التــــوالي
ّن المعامل بمستخلص بذور الكـرفس الدعاسيق المتغذي على حشرات الم

وبطريقتــــــــــي المعاملــــــــــة % 105.6و  109.6إذ بلغــــــــــت % 2بــــــــــالتركيز 
أن  3كمـــا يالحـــظ مـــن الجـــدول  .ى التـــواليعلـــ ،المباشـــرة وغيـــر المباشـــرة

لـزوج الدعاسـيق  هناك زيادة في متوسط النسبة المئوية لالقتـدار التناسـلي
ويتضــح هــذا  ،تبعــًا لزيــادة التراكيــز المســتخدمة مــن مستخلصــات التقــاوي

أيضًا من مالحظة تأثير تراكيـز مستخلصـات التقـاوي فـي المتوسـط العـام 

ناسلي وكان أعلـى متوسـط عـام للنسـبة المئويـة للنسبة المئوية لالقتدار الت
الدعاســيق المتغــذي علــى حشــرات الَمــّن المعامــل  لالقتــدار التناســلي لــزوج

والــذي اختلــف % 125.1 إذ بلــغ% 8بــالتركيز بمســتخلص بــذور الخــس 
أمـــا فيمـــا يتعلـــق بتـــأثير نـــوع  .معنويـــًا عنـــد مقارنتـــه مـــع بقيـــة المعـــامالت

م النســـبة المئويـــة لالقتـــدار التناســـلي المســـتخلص فـــي المتوســـط العـــام لقـــي
أن هنــاك فــروق معنويــة بــين المتوســطات العامــة  3فــيالحظ مــن الجــدول 

ـــــــذور الخـــــــس والبالغـــــــة  مـــــــن جهـــــــة % 119.0لكـــــــل مـــــــن مســـــــتخلص ب
والمتوســطات العامــة لكــل مــن مســتخلص التقــاوي للكــرفس والســعد البالغــة 

بينهــا  علــى التــوالي والتــي لــم يكــن ،مــن جهــة أخــرى% 115.0و  112.7
كما يالحظ من الجدول نفسـه تفـوق المعاملـة المباشـرة فـي . فروق معنوية

مقارنـة % 118.8المتوسط العام للنسبة المئوية لالقتدار التناسلي والبـالغ 
مــن النتــائج المتحصــل عليهــا فــي  .للمعاملــة غيــر المباشــرة% 112.4بـــ 

ـــأثير مستخلصـــات التقـــاوي فـــي الكفـــاءة الحيويـــة للدعســـوقة ذات  الســـبع ت
كميــة فــي أن هنــاك اختالفــات  )4(نقــاط تتفــق هــذه النتــائج مــع مــا وجــده 

بسـبب  A. pisum (Harris) الء األخضـرز اّن البـالقيمة الغذائيـة لحشـرة مـ
دهنيـة والســعرات الحراريــة تأثرهـا عــن طريـق االختالفــات فـي األحمــاض ال

  .عوائل نباتية مختلفة لىعُربيت  التي الءز االبّن لحشرة م
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Table 3. Effect of extraction kind, concentration and treatment method of Aphis fabae Scolopi on the mean percentage of the 
reproductive potential of Coccinella septempunctata L. 
 

نوع 
مستخلص ال

Extraction 
type

 التراكيز
%  

Conc.% 

 %متوسط النسبة المئوية لالقتدار التناسلي
Mean Percentage of Reproductive Potential% 

  المتوسط العام
  لتأثير التراكيز

Mean 
concentration 

effect 

المتوسط العام 
لتأثير 

  المستخلص
Mean of 

extraction 
effect 

 المعاملة المباشرة
Direct treatment  

  المعاملة غير المباشرة
Indirect treatment  

  المدى
Range  

   SD ± المتوسط
Mean  SD 

  المدى
Range  

  SD ± المتوسط
Mean  SD  

  الكرفس
Celery  

2  106.0 -112.5  109.62.6 105.6  109.9- 101.4  ي–ز3.9 ب 112.7  ھـ 107.6  ي  
4  113.5 -118.7  116.02.3 109.0  115.6- 102.8  و–د4.8 جـ د 112.5  ي–ح  
8  117.9 -124.0  121.62.3 114.5  116.7- 112.3  ب جـ1.8 ب 118.1  و –د  

  السعد
Grassnut  

2  106.2 -118.1  11.74.5 108.5  111.2- 106.7  ط–و1.9 ب 115.0  د ھـ 110.1  ط ي  
4  111.1 -122.5  116.64.6 113.4  117.7- 111.0  د ھـ2.7 جـ 115.0  ح–د  
8  119.9 -124.9  123.72.1 116.5  121.7- 110.9  ب4.3 ب 120.1  و–د  

  الخس
Lettuce  

2  112.3 -118.3  115.02.5 112.3  115.1- 107.9  و –د3.7 آ 119.0  جـ 113.6  ط-ھـ  
4  116.1 -125.4  122.23.7 114.0  115.4- 111.8  ب1.6 ب 118.1  ز–د  
8  127.7 -137.6  132.73.9 117.6  122.6- 115.3  آ3.1 آ 125.1  جـ د  
  المتوسط العام لتأثير

  طريقة المعاملة
Mean of Treatment 

Method 

118.8  
  آ

      ب 112.4

  .حسب اختبار دنكن متعدد المدى% 5مستوى احتمال فيما بينھا عند تشير إلى وجود فروق معنوية  نفسه العامود المتوسطات ذات األحرف غير المتشابھة في 
 Means in the same column followed by different letters re significantly different at P=0.05 based on Duncan’s multiple range test 
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