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الخالصة :
اجريت هذه الدراسة لمعرفة تأثير المستخلص التربيني الخام لبذور نبات اليوكاليبتوس Eucalyptusc
 amaldulensisبالتراكيز ) )% 8,6في الطور اليرقي الرابع لحشرة خنفساء اللوبياء الجنوبية
 Callosobruchus maculatesوفي نسبة انبات البذور المعاملة بالمستخلص .اظهرت نتائج الدراسة  ،ان
اعلى نسبة هالك للطور اليرقي الرابع بلغت  %63.3بتركيز  %8لتنخفض الى 26.6و  % 20بتركيز %6
ومعاملة السيطرة على التوالي .
انخفضت نسبة بزوغ الحشرات الكاملة الى صفر  %بتركيز  %8مقارنة بمعاملة السيطرة والبالغة %66.6ولم
يؤثر المستخلص بالتركيزين 6و %8في نسب انبات البذور.
الكلمات المفتاحية :يوكاليبتوس ،خنفساء اللوبياء الجنوبية ،مستخلص التربيني.

المقدمة :
للزراعة مساحة32.97مليون هكتار منها 726هكتار
مزروعة باللوبياء وانتجت  227طن من اللوبياء
الجافة وبموجب احصائية منظمةالزراعة والغذاء
العالمية لعام  2009لذا يعد العراق من ضمن الدول
المنتجة والمستهلكة للوبياء مما يجعل االهتمام
بالمكافحة والسيطرة على االفات واالمراض التي
تصيبها امر البد منه ]. [6,5و تقسم الحشرات التي
تصيب نباتات العائلة البقولية الى مجموعتين حقلية
ومخزنية فتصيب الحشرات المخزنية اللوبيا
المخزونة و من الممكن ان تحدث اصابتها في الحقل
وتنقل معها الى المخازن ويستمر ضررها ليدمر
المحصول المجفف والمخزون لبذور اللوبيا] . [7وقد
اثبتت الكثير من البحوث  ،مقاومة الحشرات للمبيدات
الكيميائية منها مبيد الفوسفين والمبيدات الفسفورية
العضوية ] .[8لذلك اصبحت الحاجة ملحة للبحث عن
وسائل جديدة لمكافحة الحشرات باستعمال مبيدات
ذات اصل نباتي ،تمتلك خصائص بوصفها مبيدات
حشرية دون ان تؤدي الى ظهور انواع مقاومة ومن
هذه النباتات القرنفل الذي اعطى مستخلصه الهكساني
اعلى نسبة طرد بلغت  %81.57لبالغات خنفساء
الحبوب الشعرية] .[9وان المستخلص التربيني

تعد حشرات المخازن من االفات الخطرة
على الحبوب المخزونة ومنتجاتها في انحاء العالم
كافة اذ يمكن ان تسبب خسائر كبيرة تصل الى ما
يقارب  %9في البلدان المتطورة و %20او اكثر في
البلدان النامية ] [1ومن ضمن هذه االفات خنفساء
اللوبياء الجنوبية التي تتوزع بين استراليا ووسط
وجنوبي امريكا واوربا واسيا وافريقيا] .[2اذ تعد من
الحشرات التي تتغذى على اغلب المحاصيل البقولية
الحقلية والمخزونة اذ ان مداها العائلي واسع يمتد
ليشمل الباقالء ،فول الصويا ،الحمص ،العدس،
البازالء ،فضال عن عائلها الرئيس اللوبيا وتختلف
هذه النباتات في شدة جذب خنفساء اللوبيا الجنوبية
التي تصيبها ،اذ يمكن تقسيمها الى شديدة ومتوسطة
وضعيفة الجذب للحشرات] .[3و تسبب هذه الحشرة
خسائر اقتصادية كبيرة اذ بامكانها تدمير محصول
كامل بنسبة  %100في مدة  3الى  6اشهر في
ظروف الخزن المثالية من درجة الحرارة والرطوبة
وانعدام الضوء] .[4ولما كان محصول اللوبيا ذا قيمة
اقتصادية عالية لذا فان اي اضرار تصيبه تؤدي الى
الحاق االذى بالتوازن االقتصادي لمردوده على
المزارعين ،وفي العراق تحتل االراضي الصالحة
625

مجلد 2016 )4(13

مجلة بغداد للعلوم

 50مل من الـ(Dimethylesulfoxide )DMSO
بوصفه مذيبا وتم اكمال الحجم الى 100مل
باستعمال الماء المقطر (اي بنسبة 1:1DMSO
ماء مقطر) مع اضافة  0.4مل من مادة Tween
 20لكل 100مل ] [10بوصفها مادة مساعدة
لالستحالب  ،اما التركيز  % 8فطريقة تحضيره
هي طريقة تحضير تركيز % 6نفسها باستثناء
الوزن الذي كان  8غم من المستخلص ويشير
التركيز ( )0الى معاملة السيطرة التي تم استعمال
الماء المقطر فيها وال  DMSOبنسبة  1:1مع
اضافة Tween-20بمقدار 0.4مل لكل 100مل .
 -4تاثير المستخلص التربيني في الطور اليرقي
الرابع :
لمعرفة مدى تاثير التراكيز التي حضرت بالفقرة
( )3في الطوراليرقي الرابع تم الحصول على
يرقات الطور الرابع وذلك باخذ يرقات حديثة الفقس
ربيت على مسحوق بذور اللوبياء المؤلف من
(مسحوق بذور اللوبياء وخميرة الخبز الجافة بنسبة
 ،)1:50وتمت متابعة تطورها وانسالخاتها الى حين
وصولها للطور اليرقي الرابع .اخذت  30يرقة لكل
تركيز وبثالثة مكررات وبواقع  10يرقات لكل
مكرر من المستعمرة المختبرية للحشرة .
رشت اليرقات بالتراكيز ( )%8،6،0بمرشة يدوية
سعة  10مل وبمسافة ( ) 30 -25سم لضمان تغطية
اليرقات جميعها وتركت لتجف بدرجة حرارة الغرفة
بعدها عزلت كل يرقة في طبق بتري بقطر 6سم،
واضيف لها ( ) 0.5غم من مسحوق بذور اللوبياء
وحضنت االطباق بالحاضنة بدرجة حرارة
◦
 )29)1±م ورطوبة نسبية ( % ) 5±70وسجلت
مدة الطور اليرقي ونسبة هالك ومدة الدور العذري
ونسبة هالكهاونسبة بزوغ البالغات الطبيعي
والجزئي والتشوهات ومعدل طول عمر البالغات
ومعدل عدد البيض الموضوع .
 -5دراسة تاثير معاملة بذور اللوبياء السليمة
بالمستخلص التربيني الوراق نبات اليوكالبتوس
في نسبة انباتها:
اخذت ( )60بذرة من بذور اللوبياء السليمة لكل
تركيز وقسمت الى ثالثة مكررات بواقع ( ) 20بذرة
لكل مكرر ومعاملتها بالتراكيز ( )% 8,6من
المستخلص التربيني باستعمال مرشة يدوية حجم 15
مل وعلى بعد  ))30-25سم رشت البذور .اما
عينات السيطرة فقد رشت بالماء المقطر وال
 DMSOبنسبة  1:1و  Tween-20بمقدار 0.04
مل لكل  100مل ،وتركت البذور المعاملة لتجف
ونقلت الى اطباق ،ابعاد الطبق بقطر  9سم حاوية
على ورق ترشيح تم ترطيبه بالماء المقطر وضعت
◦
االطباق في الحاضنة بدرجة حرارة ( )301±م
ورطوبة نسبية ( % ) 5±70ومتابعة ترطيبها بشكل
مستمر ومن ثم تسجيل نسب االنبات لكل معاملة.

الوراق نبات الخروع بتركيز  %7سبب نسبةهالك
 %80ليرقات الطور الرابع لخنفساء اللوبياء
الجنوبية ] .[10كذلك مستخلص بذور نبات الخروع
الذي اعطى تاثيرا قاتال عند استعماله في السيطرة
االحيائية ،اذ ان استعمال مادة الريسين المستخلصة
منه تكون قاتله بنسبة  %50ليرقات spodoptera
 frugipedraعند التركيز  380جزء بالمليون].[11
فضال عن نبات اليوكالبتوس اذ يعد مصدرا للعديد
من المركبات االيضية الثانوية التي تظهر تاثيرا في
الفعاليات الحيوية لالفات الحشرية المختلفة ].[12
فالمستخلص التربيني الوراق اليوكالبتوس بتركيز 5
 %سبب نسبة هالك بلغت  %50لخنفساء
اللوبياء ].[13
اجريت هذه الدراسة على خنفساء اللوبياء الجنوبية
لمعرفة كفاءة المستخلص الكحولي التربيني الخام
لبذور نبات اليوكالبتوس و Eucalyptus
 camaldulensisبالتركيزين ( )%8,6على نسب
هالك يرقات الطور الرابع للحشرة وتطورها .

المواد وطريقة العمل :
 -1ادامة وتهيئة المستعمرة المختبرية لخنفساء
اللوبياء الجنوبية :
تم الحصول على بذور اللوبياء المصابة بخنفساء
اللوبياء الجنوبية من االسواق المحلية لمدينة بغداد،
عزلت الكامالت بواقع  30زوجا ووضعت مع بذور
لوبياء سليمة موضوعة مسبقا في المجمدة بدرجة
حرارة( )-20مئوية لمدة  48ساعة للتاكد من خلوها
من االصابات الحشرية ][14ووضع ( )500غم من
البذور في قنينة بالستيكية بأبعاد (  )10 ×30سم
واضافة ( )5غم من الخميرة اليها بوصفه مصدرا
بروتينيا وغطيت القنينة بقطعة قماش من الململ
وربطت برباط مطاطي و وضعت في الحاضنة
◦
بدرجة حرارة( )1± 30م ورطوبة نسبية () 2±70
. [15] %
 -2تحضير المستخلص النباتي :
جمعت بذور اشجار اليوكاليبتوس من حدائق كلية
العلوم للبنات/جامعة بغداد ،تم تنظيفها من الغبار
العالق بها بوساطة قطع قماش دون غسلها وذلك
تجنبا لحدوث تعفن للبذور وجففت بدرجة حرارة
الغرفة مع التقليب المستمر ،وبعد ان جفت طحنت
بالمطحنة الكهربائية ووزن ( )30غم من مسحوق
البذور ووضع في جهاز ال  ، soxheltللحصول
على المستخلص التربيني باستعمال طريقة
] harborn[16وركز المستخلص بوساطة المبخر
الدوار  ،Rotary evaporatorوبلغت نسبة
المستخلص التربيني  % 7.6في بذور اليوكالبتوس.
 -3تحضير تراكيز المستخلص التربيني:
التراكيز التي استعملت في التجربة بلغت
( )%8,6,0حضر التركيز  % 6باخذ  6غم من
المستخلص التربيني الذي تم تحضيره ،واذابته في
626
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قورنت الفروق المعنوية مابين المعدالت باختبار اقل
فرق معنوي ( )LSDعند مستوى احتمالية
( [17]) 0.05<Pوالختبار معنوية الفروقات بين
المعامالت استعمل اختبار دنكن متعدد المديات .

-6التحليل االحصائي:
استعمل البرنامج االحصائي (Statistical ) SAS
 Analysis systemفي تحليل البيانات لدراسة
تاثير التراكيز المختلفة في الصفات المدروسة ،اذ

النتائج والمناقشة :
جدول ( :)1تأثير المستخلص التربيني الخام لبذور نبات اليوكاليبتوس  Eucalyptus camaldulensisفي
الطور اليرقي الرابع لخنفساء اللوبياء الجنوبية  Callosobruchus maculatusوتطوره.
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البيض

 :LSDاقل فرق معنوي تحت مستوى معنوية0.05
التربيني الوراق اليوكالبتوس وهذا يوضح التأثير
القاتل للمستخلص باعلى تركيز وهو %8واكد
التحليل االحصائي عدم وجود فروق معنوية بنسبة
التشوهات في الكامالت التي بلغت  %6.6لجميع
المعامالت ،وتباينت التشوهات مابين عدم انطباق
الزوج الغشائي من االجنحة الى فقدان احد ازواج
ارجل الحشرة صورة ( .)2اما معدل عمر الكامالت
الطبيعية فكانت متقاربة بين السيطرة وتركيز ،% 6
وبلغ معدل عدد البيض الموضوع فيمعاملة السيطرة
( )47.3بيضة بينما لم تضع االناث التي تطورت
من يرقات معاملة بالمستخلص التربيني بتركيز %
6اي بيضة .
بينت نتائج الدراسة الحالية ان للمستخلص التربيني
لبذور اليوكالبتوس تاثيرا واضحا في الطور اليرقي
وتطوره  ،مسببا هالك اليرقات الذي قد يعود الى ان
للمركبات التربينية تاثيرات سمية فضال عن كون هذه
المركبات لها تاثيرات بوصفها مانعة للتغذية مما
سبب ارتفاع الهالكات بسبب نقص التغذية ،اما ظهور
التشوهات المظهرية في الكامالت فقد يعزى لتداخل
المستخلص التربيني في عمل جهاز الغدد الصم
للحشرة ]. [18وبين الشمري ]  [19زيادة نسبة
هالك اليرقات بزيادة تركيز المستخلصات النباتية
مسببة فشل هذه اليرقات في التحول الى عذارى ،وقد
يكون السبب هو احتواء المستخلص التربيني على
مركبات مانعة لتكوين الكايتين مما يسبب عجز
الطور اليرقي عن بناء كيوتكل جديد مسببا هالك
الحشرة ]. [21,20

نالحظ من نتائج الجدول السابق ان مدة
الطور اليرقي الرابع بمعاملة السيطرة وبالتركيزين
 %8,6كانت متقاربة ولم تتاثر بتركيزي المستخلص،
وبلغت اعلى نسبة هالك للطور اليرقي الرابع 63.3
 %بتركيز  %8لتنخفض الى  %26.6بتركيز%6
بينما بلغت بمعاملة السيطرة  %20وهذا يتفق مع ما
جاء بدراسة ] [13من ان اعلى نسبة هالك ليرقات
ثاقبة الحبوب الصغرى Rhyzoperthra
 dominicaبلغت  %65بتركيز %7من المستخلص
الكحولي التربيني الوراق االيوكاليبتوس ،وان دور
العذارى ،لوحظ هنالك فروقا معنوية في مدة الدور
العذري بين المعامالت فاعلى مدة بلغت ) )11.9يوما
بتركيز  %6لتنخفض الى( )6و) (7.7يوم بمعاملتي
 %7و السيطرة على التوالي .اما نسبة هالك
العذارى فلم يالحظ وجود فروق معنوية بين
التركيزين %8.6اذ بلغت 33.3و %23.3على
التوالي لتنخفض الى  3.3بمعاملة السيطرة التي
اختلفت معنويا عن بقية المعامالت.ولوحظ وجود
بزوغ جزئي كانت نسب البزوغ الجزئي متساوية
في التركيزين  %8,6والتي بلغت  %6.6لتنخفض
بمعاملة السيطرة  ، %3.3صورة ( .) 1ولوحظ
وجود تاثير واضح لتركيزي المستخلص التربيني في
نسب البزوغ الطبيعي لتبلغ % 26.6بتركيز %
6ولتنخفض الى صفر  %بتركيز  , % 8بينما بلغت
 % 66.6بمعاملة السيطرة وهذا يتفق مع عبد الكريم
][13التي بينت وجود اختالفات معنوية في نسبة
البزوغ الطبيعي مابين معاملة السيطرة والمعامالت
االخرى المعاملة بتركيز  % 7من المستخلص
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السيطرة
92.5
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8
N.S
LSD
 اقل فرق معنوي تحت مستوى:LSD  غير معنوي: N.S
0.05 معنوي

) ان اعلى نسبة لالنبات2( يبين جدول
 لتنخفض%6  بتركيز%92.5 لبذور اللوبياء بلغت
 مقارنة بمعاملة السيطرة%8  بتركيز%90 الى
 واكدت نتائج التحليل االحصائي عدم%94 البالغة
وجود فروق معنوية ما بين معاملة السيطرة وكل من
 مما يدل على عدم تاثير% 8,6 التركيزين
 في اجنة%8,6 المستخلص التربيني بالتركيزين
. بذور اللوبياء
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Abstract:
The current study has been conduced to evaluate the effect of extracted crude
terpens at the concentrations of 6,8% of seeds of Eucalyptus camaldulensison the 4th
larval instar of the Callosobruchus maculates and the percentage of the cowpea seed
germination. The Results showed that the terpens extract of the concentration of 8%
increases the mortality rate of the fourth larval instar and it reach to 63.3%, and then
decrease of to 26.6, 20% at concentration of 6%and for control treatment respectively
The percentage of adult emergence reduces to 0% at the concentration of 8%
compared with control treatment in which it reach to 66.6%. The extraction at
bothconcentrations 6,8% does not affect the germination rate.
Key words: Eucalyptus, Cowpea beetle, Teripenoid extract.
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