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الملخص

فهيد ،خالد عبد الرزاق .2020 .تأثير المستخلصات المائية لبعض النباتات في حياتية الحلم ذي البقعتين ) Tetranychus urticae (Kochعلى
نبات البامياء .مجلة وقاية النبات العربية.257-252 :)3(38 ،

اجري هذا البحث لقياس فاعلية أربعة مستخلصات مائية لبعض النباتات في مكافحة الحلم ذي البقعتين ) Tetanychus urticae (Kochوهذه

المستخلصات هي مستخلص الحناء ) ،(Lawsonia inermisالكمون ) ،(Cuminu cyminumالسواك ) (Salvadora persicaوالزنجبيل )(Zingiber officinale

بأربعة تراكيز هي  75 ،50 ،25و  %100غ/ليتر ،واستخدمت طريقة األقراص الورقية في معاملة األوراق الحاوية على يرقات وحوريات وبالغات الحلم ذي البقعتين.

اوضحت النتائج تفوق كل من المستخلص المائي لنبات الزنجبيل والكمون حيث بلغت  %100في مكافحة طور اليرقات مقارنة بـ  %92و  %77لمستخلصي الحناء

والسواك ،على التوالي ،وكانت هنالك فروقات معنوية بين المعامالت .أما تأثير المستخلصات المائية في طور الحورية ،فقد تفوق مستخلص كل من الكمون والزنجبيل

بتركيز  %100على الحناء والسواك ،حيث بلغت نسبة القتل  %100للكمون والزنجبيل بينما كانت  97و  %78للحناء والسواك بفروقات معنوية بين معامالت

المستخلصات ،بينما بلغت نسبة تأثير المستخلصات النباتية في طور البالغات عند استخدام تركيز  %100مماثلة لتأثيرها في الطور الحوري ،حيت بلغت نسبة القتل
 %100لمستخلصي الكمون والزنجبيل %94 ،لمستخلص الحناء و %85لمستخلص السواك ،وتناسبت نسبة القتل طرديا مع نسب التركيز بالفترة الزمنية نفسها.

كلمات مفتاحية :الحلم ذات البقعتين ،Tetranychus urticae (Koch) ،مستخلصات نباتية ،الحناء ،الزنجبيل ،الكمون ،السواك.
1

المقدمة

وبخاصة

النوع

urticae

)(Koch

Tetranychus

).(Sanguanpog & Schmutter,1992

تعد عائلة الحلم األحمر من أكثر العوائل ضر ار وانتشا ار على العوائل

اتجه اإلنسان لمكافحة اآلفات باستعمال المبيدات الكيميائية

النباتية من السطح السفلي لألوراق واألجزاء اليافعة األخرى ويساعدها

وتراجعت برامج المكافحة الكيميائية بسبب ظهور سالالت مقاومة لفعل

النباتية حيث أن جميع أطوارها (ما عدا البيض) تمتص العصارة

سريعة المفعول والتأثير ،إال أن ذلك أدى إلى مشكالت إضافية

في ذلك امتالكها أجزاء فم ثاقبة ماصة تقوم بإزالة المادة الخضراء من

المبيدات المستعملة (الدهوي )2008 ،وتلويثها لعناصر البيئة المختلفة،

تتحول الى بقع صفراء وفي نهاية اإلصابة تجف األوراق وتسقط

المستهدفة وحدوث خلل في التوازنات الحيوية الموجودة (القرشي،

النبات بصور عامة ،وقلة اإلنتاج ثم إلى موت النبات.

النباتي التي تتميز بتحللها السريع ،اضافة لصعوبة ظهور المقاومة

األوراق بوساطة الفكوك اإلبرية ،وتظهر اإلصابة بشكل بقع فضية

التي تشكل تأثيرات سلبية متنوعة للكائنات الراقية واألحياء غير

(الجبوري وعواد1999 ،؛  )Junji et al., 2000وهذا يؤدي الى ضعف

2001؛  ،)Ascher,1993مما شجع الستعمال المبيدات ذات األصل

تعد عائلة الحلم األحمر ) (Tetranychidaeمن أهم العوائل

ضدها .ومن أهم المبيدات النباتية التي استعملت منذ القدم على نطاق

 42جنسا ،منهما الجنسان  Tetranychusو Oligonychusاللذان

(الدوري )1996 ،كما عرف نبات النيم والسبحبح بتأثيراتهم السامة

القرديات ) (Acariوالذي يضم حوالي
ا
اقتصاديا وهي من صنف

واسع في مقاومة اآلفات نباتات النيكوتين والبايرثرم والروتينيون

يعدان من األجناس المهمة اقتصاديا (فهيد 2003؛ Chyichen et al.,

والمثبطة للنمو والتطور للحلم الحتوائها على مادة ازدارختين (عبد

 .)1995يعد الجنس  Tetranychusمن أهم األجناس واسعة

اإلنتشار بحيث تصيب األنواع التابعة له معظم المحاصيل الزراعية

الحسين ،)2016 ،ومن أهم العوائل النباتية التي يعول على استعمال
نباتاتها كمصدر للمبيدات النباتية هي ،Rutaceaea ،Annonaceaea

،Myrtaceae

https://doi.org/10.22268/AJPP-38.3.252257
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،Cucurbitaceae

،Libataceae

،Canellaceae

 Meliaceaeو( Malvaceaeالنعيمي وآخرون )2011 ،وتضم ما

يقارب  1500نوعا نباتيا ذا تأثير سام في اآلفات الزراعية و  384نوعا

طه ياسين مهدور في مختبرات قسم وقاية النبات كلية الزراعة  -جامعة

وخمسة أنواع تسبب عقم للحشرات (المنصور.)1995 ،

كهربائية ،أخذ منها  400غ من المساحيق الجافة للنباتات المدروسة

مانعا للتغذية و 279نوعا ذو تأثير طارد و 31نوعا مثبطا للنمو

البصرة ،ثم هرست اجزاء النباتات كل على حدة بوساطة مطحنة

وبناء على ما تقدم وضمن البحث عن مركبات طبيعية في

كل على حدة واضيف اليها واحد لتر ماء مقطر في دورق سعة  2ليتر

Colocynthitin

ررة ° 25س ثم رشح الناتج بقمع بخنر على ورق ترشيح Whatman
حا

مكافحة اآلفات االقتصادية ،هدفت هذه الدراسة الستخدام مستخلصات
نباتية من أوراق الحناء التي تحتوي على

ووضع في الهزاز المغناطسي  Magnetic stirrerلمدة  24ساعة عند

و  Colocythinالسامين وثمار الكمون التي تحتوي على مادة

 No .1ووضع الراشح في جهاز الطرد المركزي ،بسرعة  13000دورة

الزنجبيل على زيوت طيارة ومواد مانعة للتغذية ومواد قلوية وفينوالت

بوساطة جهاز المبخر الدوار) (Rotary evaporatorعند ح اررة ال

 Eugeninالسامة ( ،)Gotoh, 1997بينما احتوى السواك ونبات
)(Mondal & Ara, 2006

في الدقيقة ولمدة  5دقائق .بعدها اهمل الراسب واخذ الراشح وركز

تتجاوز ° 40س ولمدة  24ساعة ثم جمع الناتج بعد الجفاف .ولغرض

اختبار تأثير المستخلص المائي للمادة الجافة ،أخذ  10غ من المادة

مواد البحث وطرائقه

الجافة وتم إذابتها في  100مل ماء مقطر ،واعتبر هذا المحلول التركيز

األساس وحضر منه أربعة تراكيز هي  25و 50و 75و%100

مكان الدراسة وتشخيص الحلم

اختيرت البيوت البالستيكية التابعة لمحطة التجارب والبحوث الزراعية

(لبابيدي وقدسية2001 ،؛ النعيمي وآخرون.)2011 ،

في كلية الزراعة ،جامعة البصرة والمزروعة بامياء واعتبرت مزرعة

التأثير الحيوي للمستخلصات في يرقات الحلم T. urticae

للحلم باستعمال محلول هوير(يتكون من  200غ من هيدريت الكلور

مختبريا تم اختيار  20يرقة في كل مكرر أي بعمر  24ساعة ووضعت

دائميه ألخذ نماذج الحلم من النباتات المصابة .أعدت شرائح مجهرية

إلجراء التأثير الحيوي للمستخلصات في يرقة افة الحلم ذي البقعتين

و 30غ من الصمغ العربي و  20مل من الجليسرين مذابة جميعها بـ

على السطح العلوي لقرص من ورقة نبات البامياء داخل أطباق بتري

 50مل ماء مقطر واتبعت طريقة علي ( )2019في اعداد الشرائح .
تربية الحلم على الورقة النباتية أو جزء (قرص) من الورقة

استخدمت عدة طرائق في التربية (الجبوري وعواد1999 ،؛
Gotoh, 1997؛  ،)Kondo & Takafuji, 1985بحيث أخذ قرص من

ورقة نبات البامياء قطره  5سم ،وضع وسطحه السفلي لألعلى على

طبقة من القطن المرطب بالماء المقطر في طبق بالستيك ،ويراعى

عدم ترك فراغات أو تجاويف بين القرص والقطن لمنع هروب أفراد

الحلم رطب القطن بين فترة وأخرى لمنع جفاف قرص الورقة.
جمع النباتات وتحضير المستخلصات

أعدت سابقا بواقع ثالثة مكررات لكل مستخلص بأربعة تراكيز هي ،25
 75 ،50و  %100ثم وضعت اليرقات على أوراق البامياء بعد

تغطيسها إلى أن تجف وحيط اليرقات بمادة ( Tangle footمزيج من

الكندا بلسم والفازلين وزيت الستر ونيال) (علي )2019 ،ما عدا معاملة
المقارنة فقد رشت بالماء المقطر عند ح اررة ° 25س ورطوبة نسبية

 %70-60بعد مرور ثالثة أيام وصححت النتائج حسب معادلة
 Schneider-Orellالواردة في شعبان والمالح ( )1993كما يلي:
نسبة الموت في المعاملة -نسبة الموت
في المقارنة
 - 100نسبة الموت في المقارنة

النسبة المئوية
للموت المصحح =

× 100

جمعت أوراق الحناء ورايزومات الزنجبيل وجذور السواك وبذور الكمون

من األسواق المحلية وشخصت النباتات المستخدمة في التجربة من قبل
جدول  .1أنواع النباتات المحلية المستعملة لقياس تاثير مستخلصاتها في مكافحة الحلم الحمر ذي البقعتين.
Table 1. Plant cultivars used for testing the efficacy of their extracts for the control of spider mite.

االسم العربي أو المحلي

االسم العلمي لنوع النبات

Common Arabic name

Plant scientific name
Lawsonia inermis
Salvadora persica
Cuminum cyminum
Zingiber officinale

الحناء
السواك
الكمون
الزنجبيل

الجزء النباتي المستخدم

العائلة
Family
Lauraceae
Salvadoraceae
Apiaceae
Zingiberaceae

Plant part used
Leaves
الوراق
Leaves
الجذور
SeedsSeeds
البذور
Rhyzomes
الرايزومات
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التأثير الحيوي للمستخلصات في حوريات وبالغات الحلم T. urticae

و  %100لمستخلص الكمون و  %98 ،83 ،56لمستخلص الزنجبيل،

اتبعت الطريقة السابقة نفسها كما في التأثير الحيوي في اليرقات تم

بنفس التراكيز ونفس الفترة الزمنية السابقة ،وعلى التوالي .بينما في حالة

حورية في كل مكرر واستخدمت التراكيز السابقة نفسها وبنفس الظروف

ثانيا والحناء ثالثا والسواك رابعا بمعدل  ،%55 ،72 ،84 ،89على

المعاملة ثم تم حساب النسبة المئوية المصححة للوفيات بالطريقة

وقد أشارت التحاليل االحصائية وجود فروقات معنوية بين

االطباق نفسها وعوملت تحت الظروف السابقة نفسها وتم حساب نسبة

موجودة في هذه المستخلصات النباتية ولها تأثير سام وقابلية على

استخدام االطباق سابقة الذكر بالمواصفات نفسها ولكن وضعت هنا 20
وتم تسجيل نسبة هالك الحوريات بعد مرور ثالثة أيام من تاريخ

السابقة نفسها .أما البالغات فقد تم اختيار  20حلمة ووضعت في
النفوق بالطراءق السابقة الذكر نفسها.

التوالي ).(Kamelmaneh et al., 2010

المعامالت والتراكيز وهذه النتائج توضح أن هنالك مركبات كيمائية
النفاذية من خالل جدار جسم اليرقة وهذه النتائج تتفق مع ما ذكر سابقا

) (Hyat et al., 2017لتأثير مستخلص االزاديراختين في يرقات الحلمة

ذات البقعتين ،وتتفق أيضا مع ما أشار إليه صقر وآخرون (،)2005

التحليل اإلحصائي

تم تحليل البيانات وفق التصميم العشوائي الكامل

المقارنة بين معدالت المستخلصات حيث جاء الكمون أوال ثم الزنجبيل

Complete

 )CRD( randomized designبتجارب عاملية وتم تصحيح النسبة

المئوية للنفوق حسب معادلة ( Schneider & Orellشعبان والمالح،

 )1993وحللت النسب المئوية للبيانات بعد أن تم تحويلها حسب

التحويل الزاوي ثم تمت مقارنة المتوسطات حسب أقل فرق معنوي وعند

مستوى احتمال . 0.05

حيث بلغ اعلى نفوق ليرقات الحلمة ذات البقعتين  %89.25لمستخلص
الزنجبيل بينما بلغت  %.72لمستخلص الحناء .تجدر اإلشارة بان
هنالك مركبات ثانوية موجودة في مستخلصات بعض النباتات لها تأثير

واضح وقابلية في تثبيط فقس البيض وقتل اليرقات ،وقد وجد مواد ذات
تأثير سام في مستخلصات بعض النباتات مثل  Colocynthitinفي

مستخلص الكمون والمركب  Eugenolفي مستخلص الزنجبيل والحناء
وهي مواد فعالة ضد االحياء المجهرية وكذلك المركبات الفينولية

النتائج والمناقشة

والمركبات القلوية الموجودة في نبات السواك (العراقي.)2003 ،

تأثير المستخلصات المائية في نفوق يرقات الحلم T. urticae

أوضحت النتائج (جدول  )2التأثير الفعال والواضح للمستخلصات

تأثير المستخلصات المائية في النسبة المئوية لنفوق حوريات الحلم

ذي البقعتين T. urticae

المائية لكل من الكمون والزنجبيل ،حيث بلغت نسبة نفوق يرقات الحلم

بلغت أعلى نسبة نفوق في حوريات الحلم ذي البقعتين  %100في

بينما جاء بعدها مستخلصي الحناء والسواك بنسبة نفوق  92و ،%77

والسواك ( )%78بعد مرور ثالثة أيام من تاريخ المعاملة وبالتركيز

 %100بالنسبة للمستخلصين بعد مرور ثالثة أيام من تاريخ المعاملة

على التوالي وبتركيز  %100بينما بلغت نسبة النفوق عند استخدام
التراكيز الثالثة األخرى ( 50 ،25و  63 ،52 )%75و %81
لمستخلص الحناء 47 ،42 ،و  %56لمستخلص السواك ،و 85 ،71

مستخلصات الكمون والزنجبيل بعدها جاء مستخلص الحناء ()%87

 ،%100بينما بلغت نسبة النفوق عند استخدام مستخلص الحناء ،56

 75و  %83ثم السواك بنسبة  58 ،69و ( %52جدول .)3

جدول  .2تأثير المستخلصات النباتية في النسب المئوية لنفوق يرقات الحلم .T. urticae
Table 2. Effects of plant extracts on the mortality rate of T. urticae larvae.
النسبة المئوية لهالك اليرقات  72/ساعة
Larvae mortality rate/72 hours
تركيز المستخلص (غ /ليتر) )Extract concentration (g/L
Extracts
المستخلصات
100
75
50
25
92.00
81.00
63.67
52.00
Lawsonia inermis
الحناء
100.00
100.00
85.33
71.67
Cuminum cyminum
الكمون
77.67
56.00
47.00
42.33
Salvadora persica
السواك
100.00
98.33
83.67
56.00
Zingiber officinale
الزنجبيل
92.41
83.83
69.91
55.50
Mean
المعدل
أقل فرق معنوي عند احتمال  %5هي :للمعامالت=  ،2.5للتراكيز=  ،2.4للتداخل= 5.05

المعدل
Mean
72.16
89.25
55.57
84.41
75.34

LSD at P=0.05: for treatments=2.5, for concentrations= 2.4, for interaction=5.05.
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أما مستخلص الكمون فقد سبب نفوق  %100 ،85 ،78من

متوافقة مع ما تحدث عنة العديد من الباحثين بالنسبة للتاثير القاتل

 %100 ،87 ،66في التراكيز  50 ،25و  ،%75على التوالي ولجميع

) (Del Bene et al., 2000بينما أشار آخرون ()Hyat et al., 2017

لمستخلص قثاء الحمار واالزدرخت في الحلمة ذات البقعتين

حوريات الحلم ذي البقعتين ،أما مستخلص الزنجبيل فقد بلغت النسبة

إلى أن نبات الخيار يحتوي على مواد تكون مقاومة للحلم ذي البقعتين

المستخلصات والفترة الزمنية نفسها .أما عند المقارنة بين معدالت

المستخلصات فقد جاء الكمون أوال ،الزنجبيل ثانيا ،الحناء ثالثا

منها مادة  Cucurbitacinالمرة المذاق والفينوالت.

النتائج ان هنالك فروقات معنوية بين مستخلص السواك والكمون

تأثير المستخلصات المائية في النسبة المئوية لنفوق بالغات الحلم

والسواك رابعا وبنسبة  75 ،88 ،90و  ،%64على التوالي .واظهرت

والحناء ومستخلص الزنجبيل وهذا االختالف بنسب النفوق جاء بسبب

ذي البقعتين

الزنجبيل ان المواد الموجودة في مستخلص نبات الكمون لها تأثير

مستخلصي الحناء السواك وأعطيا نسبة نفوق للبالغات  ،%100بينما

تفوق المستخلص المائي بتركيز  %100لنبات الكمون والزنجبيل على

اختالف جدار جسم الحورية عن جدار البيض وخصوصا بمستخلص

طارد ومانع للتغذية عكس السواك الذي يشكل طبقة من المستخلص

بلغت نسبة النفوق عند استخدام مستخلصي الحناء والسواك 94

جاءت مطابقة مع ما ذكر سابقا (مهدي وعمران )2006 ،باإلضافة

استخدام التراكيز األخرى  50 ،25و  %75بلغت نسبة النفوق

(.)Kaur & Zalom, 2017

السواك  61 ،52و %79؛ الزنجبيل  91 ،86و  ،%93على التوالي،

حول جدار جسم الحورية يمنعها من الحركة والتغذية وهذه النتائج

و ،%84على التوالي ،بعد مرور ثالثة ايام من تاريخ المعاملة .وعند
لمستخلص الحناء  75 ،63و %82؛ الكمون  81 ،67و %94؛

لوجود مواد قلوية وفينولية لها تأثير واضح في حوريات الحلم

باإلضافة لوجود مواد بكتنيه وصابونية تشارك المركبات التي

فس للفترة الزمنية نفسها (جدول .)4

سبق ذكرها في إحداث القتل والتأثير في الحوريات وهذه النتائج جاءت

جدول  .3تأثير المستخلصات النباتية في النسب المئوية لنفوق حوريات الحلم.
Table 3. Effect of plant extracts on the mortality rate of spider mite nymphs.

النسبة المئوية لنفوق الحوريات 72/ساعة
Nymphs mortality rate/72 hours
تركيز المستخلص (غ /ليتر) )Extract concentration (g/L
Extracts
المستخلصات
100
75
50
25
87.00
83.33
75.33
56.00
Lawsonia inermis
الحناء
100.00
100.00
85.00
78.33
Cuminum cyminum
الكمون
78.00
69.00
58.00
52.00
Salvadora persica
السواك
100.00
100.00
87.00
66.00
Zingiber officinale
الزنجبيل
91.25
88.08
76.33
63.08
Mean
المعدل
أقل فرق معنوي عند احتمال  :%5للمعامالت= ،3.74للتراكيز=  ،3.74للتداخل= 7.49

المعدل
Mean
75.41
90.83
64.25
88.25
79.68

LSD at P=0.05: for treatments=3.74, for concentrations= 3.74, for interaction=7.49.

جدول  .4تأثير المستخلصات النباتية في النسب المئوية لنفوق بالغات الحلمة ذات البقعتين.
Table 4. Effect of plant extracts on the mortality rate of spider mite adults.

النسبة المئوية لنفوق البالغات 72/ساعة
Adults mortality rate/72 hours
تركيز المستخلص (غ /ليتر) )Extract concentration (g/L
100
75
50
25

Extracts
المستخلصات
Lawsonia inermis
الحناء
Cuminum cyminum
الكمون
Salvadora persica
السواك
Zingiber officinale
الزنجبيل
Mean
المعدل
أقل فرق معنوي عند احتمال  :%5للمعامالت= ،2.76للتراكيز=  ،2.77للتداخل= .5.53

63.33
67.00
52.67
86.33
67.33

75.33
81.00
61.67
91.67
77.92

82.33
94.00
79.00
93,67
86.75

94.31
100.00
84.67
100.00
94.75

المعدل
Mean

78.83
85.50
69.50
92.92
81.69

LSD at P=0.05: for treatments=2.76, for concentrations=2077, for interaction=5.53.
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وإذا قارنا بين معدالت تأثير المستخلصات فإن مستخلص

أكدت هذه الدراسة أن المستخلصات لبعض النباتات تحتوي على

الكمون كان أكثرها تأثي ار ،تاله الزنجبيل ثم الحناء ثم السواك وبنسبة

مواد ذات فعالية حيوية في التأثير في الحلم الضار بالنباتات وهذه

نسبة النفوق ونسبة التركيز ،أي كلما زاد التركيز زادت نسبة النفوق

كيماوية غير ضارة على الطبيعة وتختلف عن المركبات اإلعتيادية لعدم

 78 ،85 ،92و  ،%69على التوالي .وكان هنالك تناسب طردي بين
وهذا يتفق مع ما نشر سابقا (Devine, 2003؛

& Krishna

المواد غير ملوثة للبيئة ويمكن ان تصلح كأساس لتصنيع مركبات
وجود متبقيات سامة على النبات ولسهولة تفككها ،وتسهم بدور مهم في

عملية خفض أعداد الحلم الموجود على نبات البامياء (الدوري،

.)Bghasker, 2014

.)1996
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