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   (Acanthoscelidis obtectus Say) الفاصولياء
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  الملخص
  اءـــاء الفاصوليــخنفسة ــمكافح في ةـــواع نباتيــنة أــخمسة لــات المائيــة المستخلصــفعالي. 2013دى. ـة هـالق، فاطمـح

(Acanthoscelidis obtectus Say)  ،75-70 ):1(31. مجلة وقاية النبات العربية.  
والزعتر البري  (Artemisia herba alba)والشيح  (Anabasis syriaca)تات الشنان امستخلصات مائية مستخرجة من مساحيق نب ةتم اختبار فعالية خمس

(Thymus serpyllum)  أوراق األزدرخت و(Melia azedarach)  البلديوالنعناع (Mentha viridis) وبالغات (الحشرات الكاملة) خنفساء الفاصولياء بيض  على
(Acanthoscelidis obtectus Say) .ساعة من المعاملة بالمستخلص المائي لألزدرخت الذي تفوق على  48من بالغات الحشرة بعد  %31.9موت  بينت النتائج
وخفض ، من البالغات %29.4تاله في التأثير المستخلص المائي لنبات الشنان والذي سبب موت ، الزعتر البري والنعناع البلدي، المستخلصات المائية لكل من الشيح

تاله في التأثير مستخلص نبات الشنان والذي سبب موت  %33.4% منها من الخروج وخفض الغذاء المستهلك بمقدار 71ومنع  %33.7أوزان البالغات بمقدار 
واحتل مستخلص نبات الشيح المرتبة ، %29.5المستهلك بمقدار  الغذاء% وخفض كمية 30وخفض أوزانها بمقدار  % منها58من البالغات وتثبيط خروج  29.4%

هذه الصفات بين المستخلصات المائية لكل من الزعتر البري والنعناع البلدي والتي أعطت تأثيرات  فيولم تالحظ فروق معنوية في التأثير ، الثالثة في التأثير
  . منخفضة
  .سورية، مستخلصات نباتية، خنفساء الفاصولياء :مفتاحية كلمات

   
  المقدمة

  

ستخدام الواسع وغير المرشد للمبيدات الكيميائية إلى تلوث اإليؤدي 
والنبات  على صحة اإلنسان والحيوان وينعكس بالتالي سلباً  ،البيئة

وظهور سالالت من الحشرات مقاومة ، والكائنات الحية األخرى
ا بشكل متكرر في مكافحة أي الكيميائية في حال استخدامهللمبيدات 

لذا بات من الضروري البحث عن طرائق أخرى بديلة عن تلك . منها
، )28، 6المبيدات من بينها استخدام المبيدات ذات األصل النباتي (

وال تسبب أية أضرار لإلنسان أو ، اآلفات المستهدفة في التي تؤثر سلباً 
وال يسبب استخدامها تراكم أية ، أو الكائنات النافعة الحيوان أو البيئة

في األجزاء النباتية المعاملة أو التربة أو المياه الجوفية متبقيات منها 
العديد من الدراسات حول استعمال أجزاء  وقد أجريت حديثاً . )4( محلياً 

من اإلصابة بحشرات  للبذورالنباتات أو مستخلصاتها كمواد واقية 
وقام العديد من الباحثين باستخالص مركبات ، )15، 13( المخازن

الستعمالها ، أوراق وبذور وثمار العديد من النباتات كيميائية من
، 12، 5(كمانعات تغذية أو مواد طاردة أو منظمات نمو للحشرات 

18 ،20 ،23 ،26( .  

المستخلصات فاعلية مخبري ل هدفت هذه الدراسة إلى تقويم
   (Anabasis syriaca Iljin)النباتية لكل من الشنان المائية 

  والزعتر البري (Artemisia herba alba Asso)والشيح 
(Thymus serpyllum L.)  والنعناع البلدي(Mentha viridis L.) 

في البيئة  بشكل كبير المنتشرة (.Melia azedarach L)واألزدرخت 
على األطوار المختلفة لحشرة خنفساء الفاصولياء  السورية

(Acanthoscelidis obtectus Say) .  
  

  مواد البحث وطرائقه
  

المركز  من مختبرات (A. obtectus)جلبت حشرات خنفساء الفاصولياء 
تمت تربيتها و ، )إيكارداالدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (

، س°1±29درجة حرارة في ظروف مثلى لتكاثر ونمو أفرادها:  مخبرياً 
على ، أجيال متتالية 3لمدة ) 21، 8(% 5±70ورطوبة هواء نسبية 

، من أية إصابة حشرية أو أية معاملة كيميائية فاصولياء خالية بذور
لمختبر لتستعيد وتركها مدة شهر في جو ا حرارياً  تطهيرهابعد أن جرى 

وبتكرار هذه التربية تم إدامة المستعمرة الحشرية . رطوبتها الطبيعية
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المخبرية التي استخدمت البيوض واألفراد البالغة منها في إجراء 
  . التجارب

إذ أن األوراق ، غ من مسحوق أوراق األزدرخت100وزنت كمية 
 )25، 22(أقل سمية من الثمار الناضجة لذوات الدم الحار والثدييات 

 والزعتر، والشيح، مسحوق كامل نبات الشنان ومن، البلديوالنعناع 
 200 على ووضعت في دورق زجاجي احتوى، البري المجففة في الظلّ 

خلطت المادة النباتية مع الماء . )19( مل ماء حار دون درجة الغليان
مدة ل ترك الخليط منقوعاً و ، دقائق 10-5 لمدةطة خالط كهربائي ابوس
كمل الرائق الناتج إلى وأُ  ،الترشيحشح باستخدام ورق ثم رُ ، ساعة 24

  % 40، %20، %10( وتم تحضير أربعة تراكيز، مل 200حجم 
  في البراد عند  ت جميعهاظفِ وحُ ، %) من كل مستخلص80و 
  . الستخدامها في معاملة البذور المعدة لذلكعن الضوء  بعيداً  س±2°

في بعد إثبات فاعليته  ،%80استخدم في هذا البحث التركيز 
في القضاء على األطوار المختلفة لهذه الحشرة بالمقارنة تجارب أولية 

 فضالً ، تمت المعاملة بطريقتين. مع التراكيز األخرى التي تم تحضيرها
  . عن معاملة الشاهد بالماء المقطر

  
  معاملة البيوض والعائل معاً 

كعائل  الفاصولياء بذورمن استخدمت قطع من الشاش لوضع أعداد 
 تم غمر. بيضات على البذرة الواحدة 4-2وضع و ، لخنفساء الفاصولياء

   في المستخلص المائي للنبات وبحسب التراكيز المستخدمة البذور
وتم توزيعها بعد ذلك على أطباق بتري ، ثواني 10لمعامالت) لمدة (ا

. لتجف ضمن الجو العادي للمختبر مدة يوم واحد معقمة وتركت
تم توزيع هذه . %5±70رطوبة نسبية و  س°1±29ُحضِّنت عند 

مكررات وأضيف مكرر خامس  ةالمعامالت بشكل عشوائي ضمن أربع
النسب  وسجلت لتسجيل المالحظات اليومية المختلفة على هذه األطوار

البيضة وانتهاء بالحشرات من  المئوية للموت في األطوار المختلفة بدءاً 
قعت نُ . الماء المقطر غمر البيض الذي اعتبر كشاهد في. البالغة
، ساعات 5خروج البالغات منها ولمدة  النتهاءأيام متتالية  3بعد  البذور

جرى فحصها وتسجيل عدد األفراد الميتة في المنقوعة ليُ  البذورتحت وفُ 
قدرت النسبة المئوية لموت األفراد في األطوار . طوري اليرقة والعذراء

  :المختلفة باستخدام المعادلة
  

  الموت %=نسبة 

متوسط عدد األفراد الميتة عند 
  المعاملة بالمستخلص

 ×100  
متوسط عدد األفراد الحية في 

  الشاھد

  
  
  

  والبذورمعاملة البالغات 
) من الحشرات البالغة حديثة إناث 10 + رو ذك 10( زوجاً  20دخل أُ 

بتري سبق معاملته وغطاءه طبق إلى ، ساعات 3-0الخروج بعمر 
جرى عّد الحشرات الميتة . مل) من المستخلص النباتي 2(بطبقة رقيقة 

وبواقع  -قلت الحشرات التي بقيت حيةثم نُ ساعة من التعريض  48بعد 
وارتفاع  سم 4إلى أنابيب تربية زجاجية (قطر  -أزواج (ذكر+ أنثى) 5

فاصولياء سبق معاملتها كاآلتي:  بذورغ  20يحوي كّل منها ، سم) 10
و أإصابة حشرية من أية  فاصولياء خالية بذورغ  20ُفِردت كمية 

كّل مجموعة أسفل  بذورفي أطباق بتري بحيث غطت ، معاملة كيميائية
من المستخلص النباتي  مل 2بعدها ُرشت بـ ، طبق بتري بطبقة واحدة

 البذورتم معاملة  كما، طة مرّشة يدويةاسم بوس 20ومن ارتفاع 
المعاملة لتجف في جو  البذورركت تُ . بالماء المقطر المستخدمة كشاهد
غلقت فوهات األنابيب دخلت إلى أنابيب التربية وأُ المختبر وبعدها أُ 

 الذي يبقي على الجو متعادالً  بإحكام بقطع من قماش التول الناعم
. داخل األنبوب وخارجه دون أن يسمح للحشرات بالخروج من األنبوب

المستخلصات خلص من مكررات ولكّل مست 5ُمثِّلت كّل معاملة في 
صص وخُ ، بيانات أربعة منها في التحليل اإلحصائيمدت واعتُ ، النباتية

ُحِضنت ، المكرر الخامس إلجراء الفحوصات اليومية المختلفة عليه
ركت وتُ . األنابيب كافة عند الظروف المثلى لتكاثر وتطور أفراد الحشرة

ُحِسبت النسبة ، البذورمن تحت المراقبة إلى حين انتهاء خروج البالغات 
 Emergence (EI)المئوية لعدم خروج البالغات (تثبيط بزوغ البالغات) 

Inhibition  ًإلى استنادا Mulla  وDarwazeh )24(:  
  

EI % =100-T/C  ×100  
  

املة بالمستخلصات المع البذورعدد البالغات المنبثقة من  =Tحيث 
غير المعاملة  البذورعدد البالغات المنبثقة من  =Cو ، المائية للنبات

  . (تجربة الشاهد)
من المعاملة النسبة المئوية لنقص وزن البالغات الخارجة وقدرت 

  :)Szentest )27 استنادا إلى
  

W =% W0 -  W1  ×100  
W0  

  

متوسط  =W0، متوسط النسبة المئوية لنقص وزن البالغات =Wحيث 
  . متوسط وزن البالغات في المعاملة =W1، وزن البالغات في الشاهد

الغذاء المستهلكة من النسبة المئوية لخفض كمية كما حسبت 
ولكن باعتبار ة األخيرة ذاتها لداعلى المع قبل حشرات التجربة اعتماداً 

  ،النسبة المئوية لخفض وزن كمية الغذاء المستهلكة =W أن
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W0= متوسط وزن الغذاء المستهلك في الشاهد ،W1=  متوسط وزن
  . الغذاء المستهلك في المعاملة

للت وحُ . خدم التصميم العشوائي الكامل في تنفيذ التجارباستُ 
وبطريقة تحليل التباين  Genstat E3بيانات النتائج باستخدام البرنامج 

عند  باستعمال أقل فرق معنويوقورنت متوسطات النسب المئوية 
  . %1% و 5مستويي االحتمالية 

  
  والمناقشة النتائج

  
نسب موت األطوار تأثير المستخلصات المائية للنباتات المدروسة في 

  المختلفة للحشرة
تفوق مستخلص األزدرخت على بقية  -طور البيض  فيالتأثير 

فقد بلغ متوسط البيض  %1% و5عند مستوى احتمال ، المستخلصات
% عند المعاملة بهذا المستخلص تاله في التأثير 25.3الميت 

واحتل ، %18.5مستخلص نبات الشنان والذي سجل نسبة موت 
 %،15.3حيث أدى إلى موت نسبة ، مستخلص الشيح المركز الثالث

تاله في التأثير مستخلص نبات الزعتر البري والذي سبب موت 
لذي سجل من البيض المعامل وتفوق على النعناع البري ا 10.9%

  .)1(جدول  %)7(أدنى نسبة من الموت 
  

األزدرخت  المائي لنبات مستخلصالتفوق  -الطور اليرقي  فيالتأثير 
% 1مستوى احتمال عند ، المستخلصات المائية لبقية النباتات على
وسجل أعلى نسبة موت في اليرقات المعاملة والتي بلغت  %5و

واحتل مستخلص الشنان المرتبة الثانية وأدى إلى القضاء  %،35.6

واحتل مستخلص الشيح ، من اليرقات المعاملة %28.3على نسبة 
من  %16.9وأدى استخدامه إلى القضاء على نسبة ، المرتبة الثالثة

ولم تالحظ فروق معنوية بين متوسطات اليرقات ، اليرقات المعاملة
ستخلص الزعتر البري أو النعناع البري الميته عند معاملتها بكل من م

 . )1(جدول  %5% و1عند مستوى احتمال 

  
أعطى استخدام المستخلص المائي لنبات  -طور العذراء  فيالتأثير 

لم تالحظ فروق  .)%6.1( األزدرخت أعلى نسبة قتل للعذارى المعاملة
معنوية بين النسب المئوية للعذارى الميته عند استخدام مستخلص 

الذي أدى للقضاء على  نانالش استخدام مستخلصوعند  ،األزدرخت
  .)1(جدول  من العذارى المعاملة 5%
  
أدى استخدام المستخلص  - األطوار المختلفة للحشرة  فيثير التأ

من األطوار  %72.7 على نسبةإلى القضاء  األزدرخت المائي لنبات
وتفوق على النسب المئوية للموت عند ، المختلفة لخنفساء البازالء

واحتل  .%5% و1عند مستوى احتمال ، المعامالت األخرىاستخدام 
وأدى استخدام المستخلص المائي له إلى القضاء ، الشنان المرتبة الثانية

المعامالت الثالث وتفوق على ، من هذه األطوار %51.8على نسبة 
تاله في التأثير مستخلص ، %5% و1عند مستوى احتمال ، الباقية

من األطوار  %35.5 الشيح والذي أدى إلى القضاء على نسبة
المختلفة وتفوق على نسب الموت عند استخدام كل من الزعتر البري 

كما تفوق الزعتر ، %5% و1عند مسوى احتمال ، عناع البلدينوال
لهاتين  %22.1و  %27نعناع البلدي وبلغت نسب القتل البري على ال
  . )1(جدول  على التوالي ،المعاملتين

  
  

تأثير المستخلصات المائية لنباتات الشنان والزعتر البري وألوراق النعناع البلدي واألزدرخت، في نسب موت األطوار المختلفة لحشرة  .1جدول 
  . A. obtectusخنفساء الفاصولياء 

Table 1. Effect of water extracts of Anabasis syriaca, Artemisia herbaalba, Thymus serpyllum, Mentha viridis and Melia 
azedarach on mortality rate of the different stages of bean weevil Acanthoscelidis obtectus.  
 

  المستخلصات النباتية
Botanical extracts

 (%) Average mortality rate    موت (%)المتوسط نسبة 
  البيض
Eggs 

  اليرقات
Larvae

  العذارى
Pupae 

  المراحل المختلفة األفراد في
Insects of different stages 

 Anabasis syriaca  18.5±4.2 28.3±3.4 5.0±2.1 51.8±3.9  شنان
 Artemisia herba alba 15.3±2.8 16.9±2.0 3.4±2.9 35.5±4.3  شيح

 Thymus serpyllum  10.9±2.8 13.6±4.9 2.0±1.5 27.3±4.3  زعتر بري
 Mentha viridis  7.0±1.8 14.0±1.7 1.1±1.3 22.1±2.8  نعناع بلدي
 Melia azedarach  25.3±2.7 35.6±5.4 6.1±1.6 72.0±7.5  أزدرخت

 

F 57.95 68.78 8.44 166.00  المحسوبة 
F0.05 3.06 3.06 3.06 3.06 
F0.01 4.89 4.89 4.89 4.89 

LSD 0.05 2.53 1.03 1.98 1.54 
LSD 0.01 3.75 1.52 2.94 2.29 
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تدل هذه النتائج على حساسية كل من البيض واليرقات لهذه 
وقد يعود السبب ، المستخلصات بالمقارنة مع ما هي عليه عند العذارى
البيض ومنع  فيفي ذلك إلى التأثير الفيزيائي لهذه المستخلصات 

مما يؤدي  وتصلب قشرة البيض، التبادل الغازي مع الوسط الخارجي
تسرب المواد المستخلصة إلى داخل غالف بسبب  أو، إلى موت الجنين

تتفق نتائج . )9البيضة وتعارضها مع األنظمة الحيوية لنمو الجنين (
أن المستخلص المائي من ) 16( سابقاً  الحالية مع ما وجدالدراسة 

% من بيوض الذبابة البيضاء 29لبذور نبات النيم أدى إلى هالك 
(Bemisia tabaci)  بلغ متوسط النسبة المئوية . %2عند التركيز

جراء المعاملة بمستخلص  %28.3و  35.6لموت يرقات الخنفساء 
وقد يكون السبب في ارتفاع نسبة  .على التوالي ،األزدرخت والشنان

موت اليرقات وجود المركبات الكيميائية والتي قد ترتبط مع البروتينات 
والدهون فال تستطيع اليرقات هضم هذه المواد في أمعائها وبالتالي 

أو يعود ذلك إلى وجود مواد سامة كاألزدرختين في أوراق . )9( موتها
مما ، )9مة في نبات الشنان (ومادة السانتونين السا) 25(األزدرخت 

أو قد يكون لهذه المركبات دور ، يؤدي إلى حدوث حالة تسمم اليرقات
للقناة الهضمية مما يؤدي إلى زيادة في  الطالئيفي موت خاليا الغشاء 

دراسة جاءت نتائج هذه الدراسة متفقة مع . )14(نسب موت اليرقات 
) التي أشارت إلى انخفاض معدل أفراد الجيل األول لخنفساء 3( سابقة

تجة عن المعاملة بالمستخلصات المائية االن (C. maculatus)اللوبياء 
  . (Cyperus rotundus)لريزومات نبات السعد "الباردة والحارة" 

  
  ة في بعض السمات الحياتية للحشرةتأثير المستخلصات النباتي
وجود فروق معنوية عالية عند مستويات  2 تدل النتائج في الجدول

  % للصفات التالية: 5% و1احتمال 
بين  -ساعة من المعاملة  48الكاملة بعد نسبة موت الحشرات 

التحليل اإلحصائي عدم وجود فروق معنوية بين كل من مستخلص 
نبات األزدرخت والشنان وأدى استخدامهما إلى القضاء على نسبة 

وتفوقت هاتان  ،لهذين النباتين على التوالي %29.4و  31.9%
واحتل نبات الشيح المرتبة الثانية وأدى  .المعاملتان على بقية المعامالت

% من الحشرات 23.6استخدام مستخلصة المائي في القضاء على 
كما تفوق مستخلص نبات الزعتر ، وتفوق على المعاملتين الباقيتين

   16.9لبري وكانت نسب القتل البري على مستخلص نبات النعناع ا
  . على التوالي ،% للمستخلصات المائية لهذين النباتين9.5و 
  

بين التحليل اإلحصائي  -(البالغات)  خروج الحشرات الكاملةتثبيط 
فقد احتل مستخلص نبات ، وجود فروق معنوية كبيرة بينها لهذه النتائج

، البالغات% من 71.1األزدرخت المرتبة األولى وسبب عدم خروج 

واحتل المستخلص المائي لنبات ، وتفوق على المعامالت األربعة الباقية
وجاء ، % من البالغات58 وأدى لمنع خروج، الشنان المرتبة الثانية

 في المرتبة الثالثة وسبب منع خروج الشيحالمستخلص المائي لنبات 
% من البالغات وتفوق على المستخلصات المائية لكل من نبات 37.2

 ،أية فروق معنويةالبري واللتان لم تالحظ بينهما  والنعناع ،الزعتر البري
  . على التوالي، من البالغات %12.7و  13.4 وسببتا منع خروج

  
بين التحليل اإلحصائي وجود فروق معنوية  -وزن البالغات  خفض
فقد احتل مستخلص نبات األزدرخت المرتبة  بين المعامالتكبيرة 

واحتل المستخلص ، %33.7األولى وسبب خفض وزن البالغات بمقدار 
وأدى إلى خفض أوزان البالغات ، ئي لنبات الشنان المرتبة الثانيةالما

في المرتبة الثالثة الشيح  وجاء المستخلص المائي لنبات، %30بمقدار 
وتفوق على % 18.5إلى خفض األوزان بمقدار  وأدى استخدامه

 ،المستخلصات المائية لكل من نبات الزعتر البري والنعناع البري
ر اخفض الوزن بمقدوسببتا  ،واللتان لم تالحظ بينهما أية فروق معنوية

  . على التوالي ،%6.9و  9.1
  

احتل مستخلص نبات األزدرخت  -خفض كمية الغذاء المستهلك 
، %33.4ولى وسبب خفض كمية الغذاء المستهلك بمقدار المرتبة األ

وأدى إلى خفض  ،واحتل المستخلص المائي لنبات الشنان المرتبة الثانية
 وجاء المستخلص المائي لنبات، %29.5كمية الغذاء المستهلك بمقدار 

الشيح في المرتبة الثالثة وأدى استخدامه إلى خفض كمية الغذاء 
وتفوق على المستخلصات المائية لكل من % 18.6 المستهلك بمقدار

نبات الزعتر البري والنعناع البري واللتان لم تالحظ بينهما أية فروق 
على  ،%6.1و  8.7 معنوية وسببتا خفض كمية االستهالك بمقدار

  . التوالي
وقد يرجع السبب في ذلك إلى حركة البالغات المستمرة مما يزيد 

وأدى ، )2لي تزداد نسبة موتها (من فرصة تعرضها للمستخلص وبالتا
استخدام المستخلص المائي لنبات األزدرخت إلى تثبيط خروج البالغات 

، 7( بقةادراسات س ويتفق ذلك مع، %71.1بنسبة كبيرة وصلت إلى 
أن استعمال مستخلصات النباتات المختلفة على التي أشارت إلى  )17

أدى إلى خفض أفراد الجيل األول وذلك بتأثيرها  A. obtectusخنافس 
يبين . سلوك الحشرة من حيث وضع البيض وتثبيط نمو الحشرة في

ارتفاع متوسط النسبة المئوية لخفض وزن بالغات خنفساء  2 الجدول
وقد . الفاصولياء معاً  وبذورالفاصولياء الخارجة من معاملة أفراد بالغة 

  .عض المواد الفعالة بالماء الساخنيكون السبب في ذلك استخالص ب
أشارت بعض الدراسات إلى أن نبات الشنان يحتوي على مواد 

وأن نبات الشيح يحتوي على مادة ، قلويدية وفينولية وبعض األحماض



 )2013( 1، عدد 31مجلة وقاية النبات العربية، مجلد   74

سامة "السانتونين" بنسبة غير مرتفعة في الشيح المنتشر في البيئة 
كما يحتوي . )Artemisin )10وتحتوي أزهاره على مادة الـ ، السورية

عن مواد راتنجية  فضالً  "Thymol"الزعتر البري على المادة الفينولية 
وٕان أوراق نبات النعناع تحتوي على مواد . )1وعفصية وحمضية (

ومواد تربينية  )Menthol ،Mentnene ،Menthone( منثولية
(Terpene)  ومواد ليمونية(Limonine) )11( . وبما أن أوراق

أقل سمية من الثمار الناضجة ، اوية على األزدرختيناألزدرخت الح
) فإنه ال بد من معرفة فيما إذا كان 25يات ولذوات الدم الحار (يللثد

حيائية في بعض ألالستخالص المائي لمساحيق هذه النباتات تأثيرات 

لهذا الغرض تمت المعاملة  السمات الحياتية لخنفساء الفاصولياء
  . بالطريقتين آنفتي الذكر

وعليه ُيستنتج من الدراسة الحالية إمكانية استخدام االستخالص 
بالماء (بسبب رخصه وتوافره) الحار دون درجة الغليان للنباتات 

وٕادخال هذه المستخلصات ، المدروسة الموجودة بوفرة في البيئة السورية
ضمن برامج المكافحة المتكاملة لهذه الحشرة لتكون طريقة سهلة من 

الفاصولياء أو تقليل األضرار التي تنتج  بذوررة اآلفة وحماية طرائق إدا
  . عن اإلصابة

  
الجيل األول للحشرة ونسب الفقد في وزن  وفي A. obtectusتأثير المستخلصات المائية لبعض النباتات في قتل بالغات خنفساء الفاصولياء  .2جدول 

  ساعة من المعاملة.  48الحشرات البالغة وكمية الغذاء الذي تستھلكه بعد 
Table 2. Effect of aquatic extract of some plants on adult's mortality, adults' emergence inhibition, adults' weight reduction 
and food consumption 48 hours after treatment.  
 

  المستخلصات النباتية
Botanical extracts

 Average percentage  متوسط نسبة (%)
  موت البالغات 

  ساعة 48بعد 
Adults mortality after 

48 hours 

  تثبيط بزوغ البالغات
Adults 

emergence 
inhibition 

خفض وزن 
  البالغات

Adults' weight 
reduction 

خفض كمية الغذاء 
  المستھلكة

Reduction of food 
consumption 

 Anabasis syriaca  29.4±3.4 58.0±3.6 30.0±4.1 29.5±5.8  شنان
 Artemisia herba alba 23.6±3.4 37.2±4.9 18.5±5.4 18.6±4.0  شيح

 Thymus serpyllum  16.9±3.2 13.4±1.1   9.1±1.5   8.7±2.3  زعتر بري
 Mentha viridis    9.5±3.4 12.7±0.6   6.9±1.7   6.0±1.9  نعناع بلدي
 Melia azedarach  31.9±8.3 71.1±6.1 33.7±6.5 33.4±6.1  أزدرخت

 
 

F 42.92 298.25 56.12 54.75  المحسوبة 
F0.05 3.06 3.06 3.06 3.06 
F0.01 4.89 4.89 4.89 4.89 

LSD 0.05 2.29 2.27 2.04 2.50 
LSD 0.01 3.40 3.37 3.03 3.71 

 
 

Abstract 
Hallak, F.H. 2013. Efficiency of five aquatic plant extracts against bean weevil Acanthoscelidis obtectus (Say). Arab 
Journal of Plant Protection, 31(1): 70-75. 

The efficiency of five aquatic leaf plant extracts [Anabasis syriaca, Artemisia herba alba, Thymus serpyllum, Mentha viridis and 
Melia azedarach] were tested on eggs and adults of bean weevil Acanthoscelidis obtectus (S.) (Coleoptera: Bruchidae) under laboratory 
conditions. Results indicated the presence of fatal effect on different stages, which varied significantly according to the type of plant extract. 
The M. azedarach leaves extract was the best followed by that of Anabasis syriaca, Artemisia herbaalba extract. All extracts used showed 
fatal action on adults similar to that encountered with eggs, in addition to a negative effect on adults weight and insect emergence inhibition 
from seeds.  
Keywords: Bean beetle, botanical extracts, Syria.  
Corresponding author: Fatima Houda Hallak, Plant Protection Department, Faculty of Agriculture, Aleppo University, P.O. Box 121, 

Aleppo, Syria, Email: dr. houdahallak3@hotmail.com 
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