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الملخص 
د المستخلصـــــة مـــــن ثمـــــار نبـــــات األزاداراخـــــت. دراســـــة تـــــأثیر المـــــوا2000مصـــــطفى البوحســـــیني ومحمـــــد نـــــایف الســـــلتي. ،الـــــدمیر، محمـــــد

)Melia azedarach L.) في مكافحة سوسة ورق العدس (Sitona crinitus H. .67-64: 18). مجلة وقایة النبات العربیة.
Melia azedarachتـم فـي هـذا البحـث دراسـة تـأثیر المـواد المستخلصـة (الزیتیـة والمائیـة) مـن الثمـار الناضـجة الجافـة لنبـات األزاداراخـت ( L. فـي خفـض قابلیـة (

علــى وریقــات نباتــات العــدس تحــت ظــروف الدفیئــة البالســتیكیة. أظهــرت النتــائج وجــود فروقــات H.)(Sitona crinitusتغذیــة الحشــرات الكاملــة لسوســة ورق العــدس
اخــت فــي خفــض قابلیــة تغذیــة الحشــرات الكاملــة لسوســة ورق العــدس مــن الزیــت المســتخلص طبیعیــًا مــن ثمــار األزادار %1و0.5، 0.25معنویــة بــین التراكیــز الثالثــة، 

غیــر معنویـة. كمـا بینـت النتـائج أن التراكیــز %0.05علـى وریقـات نباتـات العـدس المعاملـة وكانــت الفـروق فیمـا بینهـا وبـین النباتــات المعاملـة بمبیـد الـدلتا مثـرین بتركیـز 
سـاعة، قـد أثــرت وبشـكل معنـوي فــي تخفـیض قابلیــة 24ن نقـع مسـحوق ثمــار األزاداراخـت الجافــة فـي المـاء لمــدة غ/لیتـر مــن الرشـاحة الناتجـة مــ50و 25، 15الثالثـة، 

غ/ل. كمـا بینـت الدراسـة 25و15غ/ل تفوقـًا معنویـًا علـى التركیـزین 50تغذیة الحشرات الكاملة لسوسة ورق العدس على وریقات نباتات العدس المعاملة، وأظهر التركیـز
غ/ل، تحــافظ علــى إصــابة منخفضــة معنویــة بالحشــرات الكاملــة لسوســة ورق العــدس 50لــة وریقــات نبــات العــدس بالمســتخلص المــائي لثمــار األزاداراخــت أیضــًا أن معام
مكافحـــة المتكاملـــة الدراســـة إمكانیــة اســـتخدام المــواد المستخلصـــة مـــن ثمــار أشـــجار االزاداراخــت المنتشـــرة بكثــرة فـــي المنطقــة فـــي برنــامج الكمــا بینـــت هــذهلمــدة أســـبوع. 

لسوسة ورق العدس.
Melia azedarachالعدس، األزاداراخت،:ةكلمات مفتاحی L.،،سوسة ورق العدسSitona crinitus H.،.مكافحة

المقدمة
إن استخدام المبیدات الكیمیائیة في مكافحة اآلفات الزراعیة یعطي 

تكالیفها من نتائج سریعة في خفض الضرر الناجم عنها، على أن زیادة
جهة واآلثار الجانبیـة الضـارة لهـا مـن جهـة أخـرى، حفـز البـاحثین حـدیثًا 
علـــــى دراســـــة اســــــتخدام المبیـــــدات مـــــن أصــــــل نبـــــاتي كأحـــــد عناصــــــر 
اإلدارة المتكاملـــة للحـــد مـــن ضـــرر اآلفـــات الحشـــریة الزراعیـــة. وتنـــدرج 
ضمن هذه االهتمامات دراسة فعالیة المواد المستخلصة من ثمار وأوراق 

، وبخاصـــــــــــة نبـــــــــــات النـــــــــــیم Meliaceaeالنباتـــــــــــات التابعـــــــــــة لعائلـــــــــــة 
)Azadirachta indica A.) فقــد أظهــرت 1) فــي مكافحــة الحشــرات ،(

المركبــات الكیمونباتیــة المستخلصــة منــه فعالیــة كمانعــات تغذیــة وطــاردة 
ومنظمــات نمــو للحشــرات، ولهــا أیضــًا خصــائص معقمــة لــبعض األنــواع 

). 12الحشریة (
Melia azedarachرة األزاداراخــــت (تعتبــــر شــــج L. التابعــــة (

مـــواد ذات خـــواص فـــي مكافحـــة المصـــدرًا لـــبعض Meliaceaeلفصـــیلة 
). إن 12، 2مشــابهة لتلــك المــواد الموجــودة فــي نبــات النــیم (الالحشــرات 

المــوطن األصــلي لهــذه الشــجرة هــو وســط شــرق آســیا وهــي منتشــرة اآلن 
ریكــا وحــوض البحــر المتوســط بشــكل واســع فــي آســیا وأفریقیــا وجنــوب أم

). وٕالى جانب اسـتخدام األزاداراخـت كشـجرة تزینیـه فـي الحـدائق، فقـد 1(
تلقــت المــواد المستخلصــة منهــا اهتمامــًا خاصــًا فــي الســنوات األخیــرة مــن 
قبـــل إخصــــائیي الحشـــرات حیــــث یــــرى العدیـــد مــــنهم بأنهـــا تحــــوي علــــى 

تســــتخدم ). كمــــا و 12، 10، 1مركبــــات مهمــــة فــــي مكافحــــة الحشــــرات (
المـــــــواد المستخلصـــــــة مـــــــن ثمارهـــــــا وأوراقهـــــــا فـــــــي المنـــــــاطق المداریـــــــة 

). استخرجت مـن ثمـار 1ألغراض طبیة وكمبیدات للحشرات والعناكب (
وأوراق شـــــــــــــــجرة األزاداراخـــــــــــــــت بعـــــــــــــــض المـــــــــــــــواد تتبـــــــــــــــع لطائفـــــــــــــــة 

)limonoid:المانعـة لتغذیــة الحشــرات مثــل (azadirachtin C)3 ،(
thichilin H ،12-acetyl ،7, 12-diacetyltrichilinB)8،(

salannin ،salannal ،meliacapininE ،deacetylsalannin ،
nimbolinin-b ،nimbolidin-b)4 .(

یحتاج االستخالص الكیمیائي للمواد الفّعالة مـن ثمـار األزاداراخـت 
لوقت طویل وتكالیف عالیـة، لـذلك هـدف هـذا البحـث إلـى دراسـة فاعلیـة 

ي والمـــائي للثمـــار الجافـــة لنبـــات األزاداراخـــت بشــــكل المســـتخلص الزیتـــ
طبیعــي فــي خفــض قابلیــة تغذیــة الحشــرات الكاملــة لسوســة ورق العــدس 

)Sitona crinitus H. التي تعتبر اآلفة الرئیسة على العدس فـي دول ،(
ـــــا ( ـــــي حـــــال )11، 5غربـــــي آســـــیا ومنهـــــا ســـــوریة وشـــــمالي أفریقی . و ف

تم تعمیــق الدراســـة علــى هـــذه الحصــول علـــى مؤشــرات إیجابیـــة ســوف یـــ
المــواد الختبــار تأثیرهــا فــي اآلفــات الرئیســة التــي تصــیب البقولیــات فــي 
ســوریة، وأعــدائها الطبیعیــة والحشــرات النافعــة واإلنســان ووضــعها ضــمن 
ــة لهــذه اآلفــات، نظــرًا لالنتشــار الطبیعــي الواســع  برنــامج لــإلدارة المتكامل

وریا بشكل خاص. لهذه الشجرة في المنطقة بشكل عام وفي س
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مواد البحث وطرائقھ
االستخالص الزیتي والمائي لثمار نبات األزاداراخت.1

المستخلص الزیتي أ. 
ُجمعت الثمار الناضجة لنبات األزاداراخت من مزرعة تل حدیا 
(إیكاردا) ومن األشجار الموجودة على جوانب الطرقات في مدینة حلب 

. 1998/99و 1997/98ینمموسلفي شهر تشرین األول/أكتوبر ل
س °47ُجففت الثمار جیدًا في الفرن عند درجة حرارة 

(حتى ثبات وزنها)، ثم ُسِحقت بشكل ناعم باستخدام هاون 
من النحاس، ووضع المسحوق الناتج في جهاز للعصر من نوع 

)Type CA59-1H1992Ko MET الستخالص الزیت الطبیعي (
زیت من كل كیلوغرام واحد من مل 45(یمكن الحصول على حوالي 

هي:الثمار الناضجة لنبات األزاداراخت). حضرت ثالثة تراكیز
من المستخلص الزیتي لثمار األزاداراخت بالماء %1و0.5، 0.25

على صورة مستحلب و بمساعدة مادة مساعدة على االستحالب 
مل أغرال لكل میلیمتر من الزیت (تساعد مادة 0.4(أغرال) وبمعدل 

أغرال على خفض التوتر السطحي وزیادة التصاق قطرات الزیت على 
األوراق). استخدمت المادة المساعدة على اإلستحالب بمفردها بتركیز 

مل أغرال /لیتر ماء كشاهد.4

المستخلص المائيب.
ـــــرة  ـــــي فق ـــــة الخطـــــوات نفســـــها المتبعـــــة ف ـــــي هـــــذه التجرب أتبعـــــت ف

عم للثمار الجافة. حضر من المستخلص الزیتي حتى مرحلة السحق النا
ـــــز هـــــي:  ـــــر بنقـــــع لغرام/50و25، 15مســـــحوق الثمـــــار ثالثـــــة تراكی یت

ساعة، ثم فصل السائل النـاتج 24المسحوق الناعم في ماء عادي لمدة 
باستخدام مصفاة ناعمة. استخدم الماء كشاهد. 

ــدلتامثرین مــع المســتخلص الزیتــي والمــائي بتركیــز  اســتخدم مبیــد ال
ادة تجاریة) للمقارنة. (م0.05-0.1%

سوسة أوراق العدسفيدراسة تأثیر المستخلصات . 2
تــم تنفیــذ التجــارب تحــت ظــروف الدفیئــة البالســتیكیة (درجــة حــرارة 

) 8: 16، و طول فترة ضـوئیة (%5±65س)، ورطوبة نسبیة 18-20°
(ضــوء: ظــالم). فــي مزرعــة تــل حــدیا (المزرعــة الرئیســة للمركــز الــدولي 

كــــم 35التـــي تبعـــدعیـــة فـــي المنـــاطق الجافــــة (إیكـــاردا)،للبحـــوث الزرا
جنوبي محافظة حلب، سوریة).

زرعــت بـــذور عــدس مـــن الصــنف المحلـــي الســوري صـــغیر الحبـــة 
"ILL 4401 بــذور فــي كــل أصــیص 10و بواقــع 1/2/1998" بتــاریخ
ـــة مـــن بتمـــوس: 15×16( ـــة معقمـــة مكون ـــى خلطـــة ترابی ســـم) یحتـــوي عل

ـــراب: رمـــل  بنســـبة وباتبـــاع تصـــمیم القطـــع الكاملـــة العشـــوائیة 4:2:1ت
ســـم تقریبـــًا (بعـــد 10وبعشـــرة مكـــررات. وبعـــد أن أصـــبح طـــول البـــادرات 

مـــن الزراعــــة) ُجِمعـــت الحشـــرات الكاملـــة لسوســــة ورق اً یومـــ15حـــوالي 
(في منتصف شهر شباط/فبرایر) بالبحث یدویًا العدس من حقول العدس

دة یـــومین فـــي غرفـــة ضـــمن التربـــة حـــول نباتـــات العـــدس، وُجِوعـــت لمـــ

16رطوبة نسبیة و فترة ضوئیة %60س، °2±22التربیة (درجة حرارة 

عداء االصطناعي بها. إلظالم) قبل یومین من ا8ساعة ضوء و
عوملــت البـــادرات بـــالتراكیز المطلوبــة  للمســـتحلب الزیتـــي والمـــائي 
لثمار األزاداراخـت والشـاهد والمبیـد باسـتخدام مـرش یـدوي سـعة لیتـر. تـم 
ــــك  ــــة لسوســــة ورق العــــدس وذل اإلعــــداء االصــــطناعي بالحشــــرات الكامل

حشـــرة 12دقیقـــة مـــن المعاملـــة) وبمعـــدل 30بعـــد جفـــاف ســـائل الـــرش (
بـــادرات، وُغطیـــت األصــــص بعـــد اإلعـــداء مباشـــرة بأقفــــاص 10كاملـــة/

ســم 45ســم قطــر، 15اســطوانیة مــن البالســتیك الشــفاف جیــدة التهویــة (
لكاملة منها. ارتفاع) لمنع هروب الحشرات ا

لدراسة طول مدة تأثیر المستخلص المائي لمسحوق الثمـار الجافـة 
ـــات األزاداراخـــت الفقـــرة فـــينفســـها المـــذكورة اتبعـــت خطـــوات العمـــل لنب

غ/ل50الســابقة، باســتثناء أنــه عوملــت جمیــع بــادرات العــدس بــالتركیز 
املـة للمستخلص المـائي لثمـار األزاداراخـت، وتـَم اإلعـداء بالحشـرات الك

بادرات) لكل خمسة مكررات منها على نحو أسبوعي. 10حشرة/12(
، 0.25تـــم تقـــویم فعالیـــة التراكیـــز الثالثـــة مـــن المســـتخلص الزیتـــي 

ـــأثیر التركیـــز 50و 25، 15والمـــائي ، %1و0.5 غ/ل وطـــول مـــدة ت
غ/ل مـــن المســـتخلص المـــائي لثمـــار األزاداراخـــت فـــي خفـــض قابلیـــة 50

سوســة ورق العــدس عــن طریــق حســاب النســبة تغذیــة الحشــرات الكاملــة ل
ســاعة مــن المعاملــة، 72و 72، 24المئویــة للوریقــات المقروضــة بعــد 

على التوالي.
فـي حســاب المتوســطات للنســبة ANOVAاسـتخدم تحلیــل التبــاین 

ــــة للوریقــــات المقروضــــة فــــي جمیــــع المعــــامالت. واختبــــار دنكــــن  المئوی
.%5یة للمقارنة بین المتوسطات عند مستوى معنو 

النتائج والمناقشة

المستخلص الزیتي لثمار نبات األزاداراخت فـي سوسـة ورق تأثیر.1
العدس

تــــأثیر المســــتخلص الزیتــــي لثمــــار األزاداراخــــت فــــي 1یبـــین الشــــكل 
خفــض قابلیــة تغذیــة الحشــرات الكاملــة لسوســة ورق العــدس علــى نباتــات 

24بعـــد (P<0.05)العـــدس، فقـــد أظهـــرت النتـــائج وجـــود فـــروق معنویـــة 

ساعة من المعاملة. فقد تم خفض قابلیة تغذیة الحشرات الكاملة لسوسـة 
0.5، 0.25ورق العدس على أوراق النباتات المعاملة بالتراكیز الثالثـة 

مــــن المســــتخلص الزیتــــي حیــــث بلغــــت النســــبة المئویــــة للوریقــــات %1و
في ، على التوالي؛ في حین  بلغت هذه النسبة %3و6، 11المقروضة 

ـــى االســـتحالب،  ـــة بالمـــادة المســـاعدة عل ـــات الشـــاهد (المعامل مـــل 4نبات
ــم ُتظِهــر النتــائج وجــود فــروق معنویــة بــین %30أغرال/لیترمــاء)  . كمــا ل

التراكیز الثالثة من المستخلص الزیتي في خفض قابلیة تغذیة الحشـرات 
الكاملة لسوسة ورق العدس. ولم ُتظِهر النتـائج وجـود فـروق معنویـة بـین 

وتلــك المعاملــة بــالتراكیز الثالثــة مــن النباتــات المعاملــة بمبیــد الــدلتامثرین
المســـتحلب الزیتـــي للثمـــار الجافـــة لنبـــات األزاداراخـــت فـــي خفـــض نســـبة 

الوریقات التي قرضتها الحشرات الكاملة لسوسة ورق العدس.
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ار األزاداراخت .1شكل  تأثیر ثالثة تراكیز من المستخلص الزیتي لثم
)Melia azedarach L. ة ورق ة لسوس رات الكامل ة الحش ي تغذی ) ف

Sitona crinitusالعدس ( H. ساعة من المعاملة مقارنة بمبید 24) بعد
.الدلتامثرین

Figure 1. Effect of three concentrations of oil extracts from
dry fruits of Melia azedarach L. on Sitona crinitus H. adult
feeding after 24 h of treatment compared with
Deltamethrin.

لم نعثر في الدراسة المرجعیة عن بحوث تناولت مدى تأثیر وفعالیة 
الزیت المستخلص طبیعیًا من ثمار نبات األزاداراخت في مكافحة 
اآلفات الحشریة التي تصیب محاصیل البقولیات. كما أن األبحاث التي 

مواد المستخلصة من ثمار نبات األزاداراخت كمبیدات درست تأثیر ال
حشریة لآلفات نادرة وقد تناولت بعض اآلفات الحشریة األخرى مثل 

Bemisia tabaciالذبابة البیضاء ( Genn.()9 یرقات دودة الورق ،(
 )Spodoptera eridania Cramer) (4 عثة درنات البطاطا ،(

)Phthorimaea operculella Zeller()6 نطاطات األوراق ،(
)Empoasca sp.وEupterix sp.()1 خنفساء ورق الدردار ،(

 )Xanthogalleruca luteola Muller) (12 خنفساء اللوبیاء ،(
Epilachna varivestisالمكسیكیة ( Muls) (8 و یرقات أبي دقیق (

Pieris brassicaeالملفوف ( L.) (7.(
ثمــار األزاداراخــت فــي معظــم علمــًا أنــه تــم اســتخالص الزیــت مــن

هذه األبحـاث كیمیائیـًا، وأشـارت دراسـة سـابقة أن المسـتخلص اإلیثـانولي 
قــد خفــض تعــداد مجتمــع  %0.1لزیــت ثمــار نبــات األزاداراخــت بتركیــز 

Empoasca(نطاطــات األوراق sp.وEupterix sp. ( 40بنســبة%
Salvia officinalisعلى نبات ناعمة المروج ( L.(یطالیا في حین في إ

%0.4و %0.2انخفـــض تعـــداد مجتمـــع نطاطـــات األوراق عنـــد تركیـــز 
).1(%50إلى حوالي 

كمـــا درس تـــأثیر المســـتخلص اإلیثـــانولي لزیـــت ثمـــار األزاداراخـــت 
فــي ســلوك التغذیــة والتطــور عنــد خنفســاء %10و 5، 2بثالثــة تراكیــز 

أشـارت النتـائج ورق الدردار في األرجنتین تحت الظروف المخبریة، وقد 
إلى إعاقة تغذیة الحشرات الكاملة والیرقات لهـذه الخنفسـاء علـى األوراق 

ــــــوي ( ــــــرت P>0.05المعاملــــــة بشــــــكل معن ــــــي أجب ــــــت الیرقــــــات الت ). مات

على التغذي على األوراق المعاملة  بدون انسالخ، وازدادت أیضـًا نسـبة 
معاملـة موت الحشرات الكاملة التي أجبرت علـى التغـذي علـى األوراق ال

)12.(

تأثیر المستخلص المائي لثمار نبات األزاداراخت في مكافحة .2
سوسة ورق العدس    

أن الرشــاحة مــن منقــوع المســحوق الجــاف لثمــار 2یوضــح الشــكل 
األزاداراخــت فـــي المـــاء قـــد أثـــرت بشــكل فّعـــال فـــي خفـــض قابلیـــة تغذیـــة 

تــــــات الحشــــــرات الكاملــــــة لسوســــــة ورق العــــــدس عنــــــد معاملــــــة أوراق نبا
ـــة للوریقـــات المقروضـــة  ، 24.8العـــدس بهـــا، حیـــث بلغـــت النســـبة المئوی

غ/لیتـر، علــى التــوالي، 50و25، 15للتراكیـز الثالثــة %14.7و24.2
فــي معاملــة %98ســاعة مــن المعاملــة، فــي حــین وصــلت إلــى 72بعــد 

ــــًا 50الشــــاهد (مــــاء). وكــــان الخفــــض فــــي التركیــــز العــــالي  غ/ل معنوی
(P<0.05)مــــع التركیــــزین اآلخــــرین. تفــــوق مبیــــد الــــدلتامثرینبالمقارنــــة

ــــًا  ــــة (P<0.05)معنوی غ/لیتــــر مــــن 50و25، 15علــــى التراكیــــز الثالث
المستخلص المائي لثمار األزاداراخت فـي خفـض قابلیـة تغذیـة الحشـرات 

ســــاعة مــــن 72الكاملــــة لسوســــة ورق العــــدس علــــى أوراق العــــدس بعــــد 
المعاملة.

ات األزادرختتأثیر ثالثة . 2شكل   ائي لنب تراكیز من المستخلص الم
)Melia azedarach(ة ورق ة لسوس رات الكامل ة الحش ي تغذی ف

دس ( Sitona crinitusالع H. د ة 72) بع ة بالمقارن ن المعامل اعة م س
.لدلتامثرینابمبید 

Figure.2. Effect of three concentrations of water extracts
from dry fruits of Melia azedarach L.  on Sitona crinitus H.
adult feeding after 27 hours of treatment compared with
Deltamethrin.

طول مدة تأثیر المستخلص المائي.3
غ/ل من المسـتخلص 50أن فاعلیة التركیز العالي 3یظهر الشكل 

معنویــًا المــائي لمســحوق الثمــار الجافــة لنبــات األزاداراخــت قــد اســتمرت 
)P<0.05 فــــي خفــــض قابلیـــــة تغذیــــة الحشـــــرات الكاملــــة لسوســـــة ورق (

العـــدس علـــى وریقـــات نباتـــات العـــدس لمـــدة أســـبوع، فقـــد بلغـــت النســـبة 
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المئویـة للوریقـات المقروضــة عنـد اإلعـداء بالحشــرات الكاملـة بعـد أســبوع 
ــة  ــة الشــاهد (مــاء)، %98فــي حــین كانــت %31مــن المعامل فــي معامل
و %84فـــض غیـــر معنـــوي بعـــد أســـبوعین مـــن المعاملـــة بینمـــا كـــان الخ

، على التوالي.99%
نستنتج مما سـبق بـأن المـواد المسـتخرجة مـن الثمـار الجافـة لنبـات 
األزاداراخــــت (مســــتخلص زیتــــي، مســــتخلص مــــائي) لهــــا تــــأثیر معنــــوي 
واضــح فــي خفــض قابلیــة تغذیــة الحشــرات الكاملــة لسوســة ورق العــدس. 

دة الســتخدام المستخلصــات المائیــة والزیتیــة لهــذه وأن هنــاك إمكانیــة واعــ
الثمار في المكافحة المتكاملة لهذه الحشرة، وبخاصـة أن الشـجرة متـوافرة 
طبیعیـًا فــي القطــر. علــى أن األمــر یحتـاج لدراســات مســتقبلیة حــول هــذه 
ـــر المســـتهدفة كالنحـــل واألعـــداء  ـــات النافعـــة غی المـــواد وأثرهـــا فـــي الكائن

ار 50طول فترة تأثیر التركیز.3شكل الطبیعیة واإلنسان. ائي لثم غ/ل من المستخلص الم
ت ( Melia azedarachاألزادرخ L. ة رات الكامل ة الحش ي تغذی ) ف

Sitona crinitusلسوسة ورق العدس ( H..(
Figure 3. Duration effect of Melia azedarach L. water
extract (50g/l) on Sitona crinitus H. adult feeding.

Abstract
El Damir, M., M. El Bouhssini and M. N. Al-Salty. 2000. Effect of Melia azedarach (L.) (Meliaceae) Fruit Extracts on
Sitona crinitus (H.) (Coleoptera: Curculionidae) Adults Feeding. Arab J. Pl. Prot. 18: 64-67.

This study was carried out to evaluate the deterrent effect of Melia azedarach (L.) dry fruit extracts on Sitona crinitus adults feeding on
lentil leaves under plastic house conditions. Adult insect feeding was significantly (P<0.05) reduced on lentil leaves sprayed with three
concentrations 0.25, 0.5 and 1% of oil extracted from M. azedarach dry fruit compared tounsprayed check. Anyhow, nosignificant differences
was shown compared with Deltamethrin 0.05%. In addition, S. crinitus feeding was significantly reduced (P<0.05) on lentil leaves sprayed
with three concentrations 15, 25 and 50g/l of water extracts from M. azedarach dry fruits soaked for 24 hours, compared to the unsprayed
check. The water extract solution of 50g/l gave a significantly higher protection than the other two concentrations 15 and 25g/l. The results
showed that 50/g/l concentration significantly (P<0.05) reduced adult damage for one week.  This study showed the potential of using fruit
extracts of M. azedarach, a tree widely grown in the region, in an integrated pest management program for control of S. crinitus.
Key words: Lentil, Melia azedarach L, Sitona crinitus, Control.
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