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Research Paper  (Control : Entomology)بحــوث (مكافحة : حشرات)

تأثیر مثبط النمو الحشري ماتش في حفار ساق الذرة
Sesamia cretica Led.(Lepidoptera: Phalaenidae)

تحت ظروف المختبر والحقل

4عبد جعفر العزيومحمد 3، عبد الستار عارف علي2، إبراھیم جدوع الجبوري1أحمد محمد طارق

اء لألبحاث 3(كلیة الزراعة، قسم وقایة النبات، أبو غریب، العراق؛ )2، لیبیا؛ (53361) كلیة اآلداب والعلوم /أوباري، ص. ب. 1( ) مركز إب
.، بغداد، العراق765)  قسم الحشرات اإلقتصادیة، منظمة الطاقة الذریة  العراقیة، ص.ب. 4الزراعیة، أبو غریب، العراق؛ (

الملخص
زي.  ر الع د جعف د عب ي ومحم ارف عل ي 1999طارق، أحمد محمد، إبراھیم جدوع الجبوري، عبد الستار ع اتش ف و الحشري م بط النم أثیر مث . ت

ذرة  اق ال Sesamia creticaحفارس Led.(Lepidopetra: Phalaenidae) ة ة وقای ل. مجل ر والحق روف المختب ت ظ تح
.8-1): 1(17النبات العربیة. 

Sesamia creticaفـي األطـوار المختلفـة لحشـرة حفـار سـاق الـذرة  (Lufenuron)تـم إختبـار تـأثیر مثـبط النمـو مـاتش  Led. .تحـت ظـروف المختبـر والحقـل
ایـام، علـى التـوالي، فـي حـین كـان للبیض المعامل بعمر یـوم واحـد وأربعـة %69و40جزء بالملیون إلى 200انخفضت نسبة فقس البیض المعامل بمثبط النمو بتركیز 

للبـیض المعامـل %92و75جـزء بـالملیون، وٕاسـتمر تـأثیر المـادة علـى الیرقـات الفاقسـة مـن البـیض المعامـل حیـث وصـلت نسـبة القتـل إلـى 25التأثیر أقـل عنـد التركیـز 
ـــجــزء بــالملیون بعمــر یــوم واحــد وأربعــة أیــام فــي حــین كانــت نســبة المــوت قلیلــة للیرقــا200بـــ  جــزء بــالملیون. أدت معاملــة الیرقــات 25ت الناتجــة مــن البــیض المعامــل بـ

مـوت للیرقـات المعاملـة خـالل العمـر األخیـر وبـنفس تركیـز مثـبط النمـو. %74جزء بـالملیون إلـى مـوت كافـة الیرقـات مقارنـة بِــ 200الحدیثة الفقس بمثبط النمو بتركیز 
وعــذارى صــغیرة الحجــم وخفیفــة الــوزن، وبالغــات ذات فتــرة حیــاة قصــیرة مــع قلــة فــي عــدد البــیض ونســبة فقســه. كمــا أدى أنتجــت المعــامالت بمثــبط النمــو یرقــات مشــوهة، 

أعطـت معـامالت نباتـات الـذرة خلط مثبط النمو مع المحلول السكري المقدم للبالغات إلى قلة حیاة البالغة مع انخفاض عدد البیض الموضوع مقارنة بالبالغات الطبیعیـة. 
جزء بالملیون نسبة قتل جیدة لیرقات حفار ساق الذرة وحمایـة للنباتـات ضـد اإلصـابة بالحفـار ممـا یوضـح إمكانیـة اسـتخدام مثـبط النمـو 100ط النمو ماتش  بتركیز بمثب

ماتش في برامج مكافحة حفار ساق الذرة.
: حفار ساق الذرة، مثبطات النمو الحشریة، ماتش، العراق.كلمات مفتاحیة

مةالمقد
Zea mays)یعــد محصــول الــذرة الصــفراء  L.) مــن المحاصــیل

اإلســـتراتیجیة فـــي العـــالم وفـــي العـــراق. وتعـــد اآلفـــات الحشـــریة وبخاصـــة 
Sesamia creticaحفــــــــــــــار ســــــــــــــاق الــــــــــــــذرة  Led.

(Lepidoptera:Phalaenidae) مـــن أهـــم العوامـــل المـــؤثرة فـــي إنتاجیـــة
وهـــي تصـــیب هـــذا المحصـــول فـــي معظـــم منـــاطق زراعتـــه فـــي العـــراق، 

النبات إبتداًء من طور البادرة وحتى نضج المحصول وتكوین العرانیس. 
إذ تتغــذى علــى األوراق المركزیــة لنبــات الــذرة االصــغیر، ثــم تحفــر داخــل 
الســــاق لتتغــــذى علــــى اللــــب. كمــــا تصــــیب النــــورات الذكریــــة والعــــرانیس 
وتتغــذى علـــى الحبـــوب. وتـــؤدي اإلصــابة إلـــى ضـــعف النبـــات أو مـــوت 

النامیــة وحــدوث فراغــات بالحقــل فــي الجیــل األول وفقــدان القیمــة القمــة 
اإلقتصــادیة للعــرانیس وكســر الســاق فــي الجیــل الثــاني، ویكــون الفقــد فــي 
ـــات  ـــة عمرهـــا ویصـــبح النب الغلـــة كبیـــرًا عنـــدما تصـــاب النباتـــات فـــي بدای

اآلفة إضافة للذرة ). وتصیب هذه11،14(متحمًال لإلصابة بتقدم العمر
ــــــــات الصــــــــفراء ا ــــــــد مــــــــن نبات ــــــــذرة البیضــــــــاء وقصــــــــب الســــــــكر والعدی ل

األدغال/األعشاب. وتكـافح هـذه اآلفـة عـادًة فـي معظـم منـاطق إنتشـارها 
بــالطرق الكیماویـــة، واعتمــدت البـــرامج المتكاملــة لمكافحتهـــا فــي منـــاطق 

). وتعد منظمات النمـو الحشـریة مـن المبیـدات 17، 14، 11، 2أخرى (
أو بالتكامل مع وسائل مكافحـة بمفردهاالحشریة الحدیثة التي استخدمت

) إلـــى 17). وأشـــار (18أخـــرى لمكافحـــة العدیـــد مـــن اآلفـــات الزراعیـــة (

استخدام مثبطات النمو لمكافحة حفارات سوق الذرة، ویعتبر مثبط النمو 
مـن المــواد الحدیثـة التــي دخلـت حیــز التطبیـق فــي (Match )مـاتش 

ال زال  استخدام العراق). وفي16، 6مجال مكافحة الحشرات الزراعیة (
مثبطــــات النمــــو محــــدودًا، وقــــد ُجــــرب بعضــــها علــــى نطــــاق ضــــیق فــــي 

تتسم بـه ). ونظرًا لما4وكانت النتائج مشجعة (مكافحة اآلفات الزراعیة،
هــــذه المــــواد مــــن خصــــائص إیجابیــــة، ولغــــرض التقلیــــل مــــن اســــتخدام 

ضــــمن بــــرامج المبیـــدات التقلیدیــــة، ودعمهــــا بوســــائل المكافحــــة الحدیثــــة 
المكافحــة المتكاملــة، فقــد نفــذت هــذه الدراســة لمعرفــة تــأثیر مثــبط النمــو 

ماتش في حفار ساق الذرة ضمن ظروف المختبر والحقل.

مواد البحث وطرائقھ
مصدر الحشرات وطرق تربیتها

تـم الحصــول علــى األطــوار المختلفــة لحشـرة حفــار ســاق الــذرة مــن 
ـــــاة علـــــى  ـــــر مســـــتعمرة مختبریـــــة مرب وســـــط غـــــذائي صـــــناعي فـــــي مختب

) وألجـــل 1الحشـــرات اإلقتصـــادیة فـــي منظمـــة الطاقـــة الذریـــة العراقیـــة (
ــــاص  ــــذرة الصــــفراء فــــي أقف ــــیض، زرعــــت بــــادرات ال ــــى الب الحصــــول عل

) وأدخل في كل قفص 1مم) (18×18×35(أقفاص تربیة بأبعادخاصة
جمـع عشرون زوجًا من بالغات حفار ساق الذرة، وبعد وضع البیض تـمَّ 

البــادرات وُقطِّعــت األغمــاد المحتویــة علـــى البــیض ثــمَّ عقمــت  بمحلـــول 
مــــدة دقیقتــــین وغســــلت بعــــدها بالمــــاء %0.2هیبــــو كلوریــــت الصــــودیوم 
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المقطر مرتین ثّم حفظت في صندوق خـاص بتجفیـف البـیض. وضـعت 
األغماد المجموعة في كؤوس زجاجیـة وخزنـت فـي الحاضـنة عنـد درجـة 

أیـام 6-5فقس البیض الذي یتم عادة خالل س لغرض271حرارة 
تحت تلك الظروف.

معاملة البیض
Novartisتـــمَّ الحصـــول علـــى مثـــبط النمـــو مـــاتش  مـــن شـــركة 

جــــزء بــــالملیون 200و 100، 50،  25(سویســــرا) وحضــــرت التراكیــــز 
لغـرض إجـراء التجــارب. وقـد جمـع البــیض بعمـر یـوم واحــد وأربعـة أیــام. 

ر یـوم واحـد عـن طریـق عـزل البـادرات التـي تحـوي  وتمَّ جمع البیض بعمـ
أغمادها على بیض اللیلة السابقة، الـذي یكـون لونـه عـادة أبـیض، وقسِّـم 
علـى خمســة مجــامیع تمثــل المعــامالت المختلفــة. وتــمَّ رش كــل مجموعــة 
بتراكیــز مــن مثــبط النمــو  مــاتش. أمــا معاملــة الشــاهد فقــد احتــوت علــى 

م) 1×1×1عامــل فـي قفــص التجفیــف (لمالمـاء فقــط. ثــمَّ جفـف البــیض ا
) مـــدة نصـــف ســـاعة ووضـــع فـــي عبـــوات زجاجیـــة فـــي قاعـــدتها ورق 1(

ترشــیح مرطــب بالمــاء، ووضــع فــوق البــیض ورق شــمعي لمنــع جفافـــه. 
بعــدها وضــع البــیض فــي الحاضــنة لغــرض مراقبتــه یومیــًا، أمــا البـــیض 

السـابقة بعمر یوم واحد قبل الفقس، فـتمَّ الحصـول علیـه كمـا فـي العملیـة 
أیام وحتى الیوم الرابع أصـبح لونـه رمادیـًا لقـرب 4وخزن بالحاضنة مدة 

فقسه وتمت عند ذلـك معاملتـه بمثـبط النمـو مـاتش، ثـمَّ جفـف وخـزن فـي 
الحاضــــنة لغــــرض متابعــــة الفقــــس. كــــررت هــــذه التجربــــة ثــــالث مــــرات. 
ولتحدیـــد كفـــاءة مثـــبط النمـــو وأثـــره فـــي الیرقـــات بعـــد الفقـــس، تـــمَّ متابعـــة 

مجـامیع تحـوي كـل 5لیرقات المتكونة من البـیض المعامـل وذلـك بأخـذ ا
یرقــة مــن كــل معاملــة مــن الیرقــات الحدیثــة الفقــس (بعمــر أقــل 50منهــا 

مــن یــوم واحــد) ونقلــت الیرقــات اإلــى الوســط الغــذائي فــي داخــل كــؤوس 
زجاجیة وغطیت الكؤوس بقماش الخام المثبت برباط مطـاطي ووضـعت 

أیام.5اقب لحساب موت الیرقات بعد في الحاضنة وكانت تر 

معاملة الیرقات
غـرام تقریبـًا مـن الوسـط 5تمَّ استخدام أنابیب زجاجیة حاویة على 
ِــــ  ـــت كـــل أنبوبـــة بـ مللیتـــر مـــن المـــاء أو 0.1الغـــذائي الصـــناعي، وعومل

تراكیــز مثـــبط النمـــو الحشــري. بعـــدها تـــرك الوســط الغـــذائي بـــالهواء مـــدة 
وضعت خمس  یرقات من العمر األول في كل ساعتین حتى تجف، ثمَّ 

أنبوبة وأغلقت هذه األنابیـب بإحكـام بقطعـة قمـاش فـي داخلهـا كمیـة مـن 
). ثمَّ وضعت هذه األنابیب في الحاضنة وتكونت كـل 7القطن كما في (

معاملة من سبع مكررات. كررت التجربـة ثـالث مـرات. ولمعاملـة یرقـات 
المســتعمرة المختبریــة عنــد وصــولها العمــر األخیــر، تــمَّ أخــذ الیرقــات مــن

یرقـــات داخـــل كـــأس زجـــاجي 10للعمـــر الیرقـــي األخیـــر، ووضـــعت كـــل 
مكـــررات. تـــمَّ فحـــص 5لتمثـــل مكـــررًا واحـــدًا و تكونـــت كـــل معاملـــة مـــن 

ـــــة التغذیـــــة،  ـــــة، وفعالی ـــــًا لدراســـــة مراحـــــل التطـــــور المختلق ـــــات یومی الیرق
ة  حتــى  ماتــت والتشـوهات المظهریــة، ونسـبة المــوت، واســتمرت  التجربـ

كل األفراد أو وصلوا إلى طور البالغة مع مالحظة  التـأثیرات  المتـأخرة  

لمثــــبط النمــــو الحشــــري، وحســــاب  نســــبة  المــــوت  التراكمیــــة. ولغــــرض  
تحدید  التأثیرات المتأخرة لألعمار المكونـة  مـن  معاملـة  یرقـات العمـر 

ــــمَّ الحصــــول علیهــــا ــــي ت ــــر، أخــــذت العــــذارى الت مــــن هــــذه االول واألخی
قیـــــــــاس أطوالهـــــــــا، ثـــــــــمَّ حفظـــــــــت فـــــــــي  ـــــــــم المعـــــــــامالت، وُوزنـــــــــت  وت
أنابیــب زجاجیــة معقمــة فــي داخــل الحاضــنة وتــمَّ  مراقبتهــا یومیــًا لحــین 
تشــكل البالغــات. وُســجلت مــدة طــور العــذراء والتشــوهات الحاصــلة. أمــا 
البالغــات  التــي تكونــت مــن العــذارى فقــد وضــعت علــى أســاس  ذكــرین 

جاجة فانوس بحجم واحد لتر مثبته في داخل طبق بتـري لكل أنثى في ز 
ـــادرات ذرة صـــفراء لغـــرض وضـــع البـــیض وتـــمَّ تغـــذیتها 3مـــزروع فیـــه  ب

. وتــم تغییــر البــادرات یومیــًا لحســاب عــدد البــیض %10بمحلــول ســكري 
ونسبة البالغات واستمرت التجربة حتى موت جمیع البالغات.

معاملة البالغات
زروع فـــي كـــل منهــا ثـــالث بـــادرات ذرة اســتخدمت أطبـــاق بتـــري مــ

صفراء ووضع فوق كل طبق زجاجة فانوس حجم لتـر واحـد ووضـع فـي 
%10كـــل زجاجـــة أنثـــى مـــع ذكـــرین وغـــذیت البالغـــات بمحلـــول ســـكري 

ــــبط النمــــو الحشــــري مــــع المحلــــول  ــــز مث ــــط تراكی ــــة بخل ــــت المعامل وأجری
. وتم السكري، أما معاملة الشاهد فقد احتوت على المحلول السكري فقط

حساب عمر وسلوك وٕانتاجیة البالغات، أما البیض المتكون فقد تمَّ عزله 
وتعقیمه وخزنه كما ورد سابقًا ألجل حساب نسبة فقسه.

التقویم الحقلي لمثبط النمو ماتش في مكافحة حفار ساق الذرة
تمَّ اختیـار قطعـة أرض مسـاحتها دونمـان فـي أحـد الحقـول التابعـة 

، 1996یــة العراقیـــة فــي الموســم الربیعــي والخریفـــي لمنظمــة الطاقــة الذر 
وصــــممت التجربـــــة وفقـــــًا لنظـــــام القطاعـــــات الكاملـــــة العشـــــوائیة بأربعـــــة 

"، 106مكــــررات، وزرعــــت بمحصــــول الــــذرة الصــــفراء " صــــنف بحــــوث 
متــر 10لشـیوع زراعتـه فـي العــراق، وتمـت الزراعـة علــى خطـوط بطـول 

سم، وقـد أجریـت 30فة سم. وزرعت البذور على مسا80المسافة بینها 
العملیـــات الزراعیـــة كلهـــا بحســـب التوصـــیات. عزلـــت النباتـــات المختبـــرة 
بشـكل مفـرد فـي أقفـاص معدنیــة أسـطوانیة (ارتفـاع القفـص الواحـد متــران 

م) وغطیـــت األقفـــاص بقمـــاش الملمـــل األبـــیض (الشـــاش). 0.5وقطـــره 
ــــة مــــن خمســــة مكــــررات. ولغــــرض إحــــداث عــــدوى  وتكونــــت كــــل معامل

یرقـات / نبـات داخـل أقفـاص 10بحفار ساق الـذرة، تـم إدخـال صناعیة 
سـم، نقلـت 20-15للتربیة الحقلیة. وبعـد أن بلـغ معـدل ارتفـاع النباتـات 

الیرقــات بفرشــاة ناعمــة ووضــعت علــى القمــة النامیــة للنبــات، ثــمَّ رشــت 
جـــزء بــــالملیون الـــذي تــــمَّ 100النباتـــات المختبـــرة بمثــــبط النمـــو بتركیــــز 

ـــاره بنـــاء علـــى الدراســـات المختبریـــة األولیـــة، ورشـــت النباتـــات بعـــد اختی
ثـــالث ســـاعات مـــن إجـــراء العـــدوى الصـــناعیة لغـــرض إعطـــاء الفرصـــة 
الكاملة النتشار الیرقات بشكل طبیعـي علـى النبـات، أمـا معاملـة الشـاهد 
فقــد ُرشــت بالمــاء فقــط، وُأخــذت القــراءات بعــد شــهر مــن إجــراء العــدوى، 

ـــــد نضـــــج المحصـــــول أیضـــــًا. ـــــاریخ وعن ـــــة بت ـــــمَّ زراعـــــة العـــــروة الربیعی ت
. جــــرى تحلیــــل إحصــــائي 1/8/1996والخریفیــــة بتــــاریخ 10/3/1996
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لجمیع البیانات وقورنت المتوسطات حسـب اختبـار دنكـن وحولـت جمیـع 
) إلـى التحویـل الـزاوي قبـل 100-0البیانات التي تحوي نسبًا مئویة من (

ثـــل نســـب القتـــل فقـــد إجـــراء التحلیـــل اإلحصـــائي امـــا المعـــدالت التـــي تم
).Abbot)3صححت وفقًا لمعادلة 

النتائج والمناقشة
تأثیر مثبط النمو الحشري في البیض

أن لمثبط النمو الحشري  ماتش تأثیرًا معنویًا في 1یوضح الجدول 
عالقة عكسـیة تخفیض نسبة الفقس للبیض المعامل، وأن هذا التأثیر ذو

البـــیض بعمـــر یـــوم واحـــد أكثـــر حساســـیة مـــع فتـــرة المعاملـــة. إذ ُوجـــد أن
وتأثرًا بمثبط النمو من البیض بعمر أربعة أیام، حیث لوحظ عند معاملة 

200عند التركیز ،%40یوم واحد أن أقل نسبة فقس كانت بیض بعمر

جزء 25عند التركیز %87.5جزء بالملیون أما أعلى نسبة فقس كانت 
ـــائج إلـــى عـــدم وجـــود ـــالملیون، وتشـــیر النت ـــین معاملـــة ب فـــروق معنویـــة ب

جزء بالملیون. أما البیض المعامل بعمر أربعة 25الشاهد وبین التركیز 
200أیام فقد كان أقل حساسـیة لتراكیـز مثـبط النمـو، فقـد سـبب التركیـز 

أما أعلى نسبة فقـس فقـد كانـت %69.3جزء بالملیون نسبة فقس بلغت 
هنــاك فــروق معنویــة جــزء بــالملیون. ولـم تكــن25عنـد التركیــز 92.2%

جزء بالملیون. وعند فحص البـیض 50و 25بین الشاهد وبین التراكیز 
المعامل وغیر الفاقس بالمجهر، ُوجد أن الجنین بداخله قد أصبح بشكل 
یرقة صغیرة تامة النمـو وملتفـة حـول نفسـها فـي داخـل قشـرة البـیض. إن 

المـادة تثـبط سبب عدم خروج الیرقات من قشرة البیضة قد یعـود إلـى أن
تكــوین الكیوتكــل أثنــاء نمــو الجنــین داخــل البیضــة ممــا یضــعف الهیكــل 
الخــارجي واالرتباطــات العضــلیة للجنــین وتجعلــه غیــر قــادر علــى تحمــل 
ضـــــــغط الـــــــدم العــــــــالي الـــــــذي یحتاجـــــــه الجنــــــــین عنـــــــد خروجـــــــه مــــــــن 

)، وتجــدر اإلشــارة إلــى أن أغلــب مثبطــات النمــو بمــا فیهــا 14البیضــة (
ر كفــاءة علــى البـــیض الحــدیث الوضــع فـــي حــین یقـــل مــاتش تكــون أكثـــ

). اســـتمر تـــأثیر مثـــبط النمـــو 10تأثیرهــا كلمـــا تقـــدم البـــیض فـــي العمـــر (
علــى الیرقــات التــي نتجــت عــن البــیض المعامــل وارتــبط التــأثیر بعالقــة 
طردیــة مــع تركیــز مثــبط النمــو. ففــي حالــة الیرقــات المتكونــة مــن معاملــة 

سـجلت عنــد %74.7ى نســبة للمـوت البـیض بعمـر یـوم واحــد بلغـت أعلـ
عنــد %4.8جــزء بــالملیون أمـا أقــل نســبة مـوت فقــد بلغــت 200التركیـز 
جــزء بــالملیون. وكانــت أعلــى نســبة مــوت للیرقــات المتكونــة 25التركیــز 

جـزء بـالملیون 200عنـد التركیـز %91.7أیام 4من معاملة بیض بعمر 
لملیون. ویتبین مـن جزء با25عند التركیز %5.9موت وبلغت أقل نسبة

جـــزء بـــالملیون لـــم یختلـــف معنویـــًا عـــن معاملـــة 25الجـــدول أن التركیـــز 
200و100الشــــاهد ولــــم تكــــن هنــــاك فروقــــات معنویــــة بــــین التركیــــزین 

) ُوجـد أن الیرقـات المتكونـة 5، 4جزء بـالملیون، وفـي دراسـات مشـابهة (
ب مــن بــیض معامــل بمثبطــات النمــو تمــوت بعــد الفقــس مباشــرة وأن ســب

مــوت الیرقــات المتكونــة عــن بــیض معامــل قــد یعــود إلــى أنهــا اســتنفذت 
الجرعــة القاتلــة مــن مثــبط النمــو الحشــري مــن علــى قشــرة البــیض أثنــاء 

).4عملیة الفقس (

دول  اق .1ج ار س یض حف ة عن ب ات الناتج وت الیرق س وم بة الفق نس
ماتش.الذرة المعامل بمثبط النمو

Table 1. Egg hatch and larval mortality after treatment of
stalk borer eggs with IGI Match.

تركیز مثبط 
النمو ماتش 
جزء في 
الملیون
Match

Concent.
ration
(ppm)

الفقس%
Egg hatch %

موت الیرقات حدیثة %
الفقس الناتجة في المعاملة 

% Mortality of new
larvae

بیض بعمر 
یوم واحد
One day
old eggs

بیض بعمر 
أربعة أیام

Four day
old eggs

بیض بعمر 
یوم واحد
One day
old eggs

بیض بعمر 
أربعة أیام

Four day
old eggs

الشاھد 
Control

91.4a91.7a14.5b11.7b

2587.5ab92.2a4.8a5.9a

5078.9bc88.7a52.9c37.7b

10070.9c75.7b63.6cd82.4c

20040.0d69.3b74.7d91.7c

ب  اً حس ف معنوی ود ال تختل نفس العم رف ول نفس الح رة ب طات المؤش المتوس
.0.05إختبار دانكن المتعدد المراحل وتحت مستوى احتمالیة 

Means in the same column followed by the same letter are
not significantly different according to Dancan’s multiple range
test (P  0.05).

تأثیر مثبط النمو ماتش في الیرقات
أن العمــر الیرقــي األول لحشــرة حفــار ســاق 2یالحــظ مــن الجــدول 

الــذرة كــان أكثــر حساســیة مــن العمــر الیرقــي األخیــر، وأن تحمــل الیرقــة 
تل لكـل عمـر لمثبط النمو یزداد كلما تقدمت بالعمر. ولوحظ أن نسبة الق

یرقي تزداد بازدیاد الجرعة التي استنفذتها الیرقة، فبالنسبة لیرقات العمـر 
جـزء بـالملیون أعلـى نسـبة قتـل بلغـت 200الیرقي األول أعطى التركیـز 

ــالملیون أقــل نســبة للقتــل وهــي 25بینمــا أعطــى التركیــز 100% جــزء ب
رقـــات . أمـــا فـــي معاملـــة الشـــاهد فقـــد فقـــد بلغـــت نســـبة مـــوت الی24.6%
. وعنــد معاملــة یرقــات العمــر الیرقــي األخیــر لــوحظ عــدم وجــود 16.3%

جزء بالملیون. وقـد اختلفـت 200و 100فروقات معنویة بین التركیزین 
جمیـــع المعـــامالت معنویـــًا عـــن معاملـــة الشـــاهد. مـــن جهـــة أخـــرى فقـــد 

200عنـد التركیــزین %15.9و %73.6سـجلت أعلـى وأقـل نسـبة قتـل 

ن على التوالي، بینما كانـت نسـبة المـوت عنـد معاملـة جزء بالملیو 25و 
. وفي دراسة مشابهة وجد أن خلـط مثـبط تخلیـق (الجلیـد) %4.5الشاهد 

جزء بالملیون لحشرة قارضـة 1الكیتین ماتش مع الوسط الغذائي بتركیز 
Adoxophyes oranaالبــراعم  F. V. R. كــان فعــاًال جــدًا فــي قتــل

ر فـي تخلیـق الكیتـین فـي أثنـاء فتـرة اإلنسـالخ األعمار الیرقیة إذ أنـه یـؤث
). إن سبب الفعل السام لمثبط النمو یعود إلـى أنـه یـؤثر فـي عملیـات 8(

اإلنســالخ الطبیعیــة لیرقــات حرشــفیة األجنحــة ویســبب اإلضــرار بهرمــون 
اإلنســالخ (مضــاد أو مــانع هرمــون اإلنســالخ) إذ أن الیرقــات تمتنــع عــن 

لـــه وبعـــدها تفشـــل عملیـــة اإلنســـالخ التغذیـــة بعـــد ســـاعات مـــن التعـــرض
وینتج عنه الموت.
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تأثیر معاملة الیرقات في العذارى المتكونة
أن لمثــبط النمــو الحشـري تــأثیرًا واضــحًا فــي فتــرة 2یوضـح جــدول 

یومــًا عنــد 13.9یومــًا عنــد معاملــة الشــاهد إلــى 10.3طــور التعــذر مــن 
. وعنــد تعــریض جــزء بــالملیون100معاملــة یرقــات العمــر األول بتركیــز 

یرقات العمر الیرقي األخیر لغذاء ملوث بمثـبط النمـو، لـوحظ زیـادة فتـرة 
یومــًا عنــد 13.2یومــًا عنــد معاملــة الشــاهد إلــى 9.8طــور التعــذر مــن 

جــزء بــالملیون، وقــد اختلفــت جمیــع المعــامالت معنویــًا عــن 200تركیــز 
جــــزء 25معاملــــة الشــــاهد عــــدا المعاملــــة التــــي اســــتخدم فیهــــا التركیــــز 

بالملیون. وقد لوحظ وجود انخفاض معنوي فـي وزن عـذارى حفـار سـاق 
الــذرة بعــد معاملــة یرقــات العمــر األول، وأن مثــل هــذا اإلنخفــاض یــزداد 

211.8بزیادة الجرعة التي تناولتها الیرقة، إذ انخفـض وزن العـذراء مـن 

جـزء بـالملیون، 100مغ عند التركیز 89.8مغ عند معاملة الشاهد إلى 
جــزء بــالملیون تــأثیر ممیــت فــي الیرقــات. أمــا عنــد 200كــان للتركیــز و 

معاملة یرقات العمر األخیر فلم تالحظ فروقات معنویـة بـین المعـامالت 
المختلفة وبین معاملة الشاهد. وتشـیر التنـائج أیضـًا إلـى وجـود انخفـاض 
معنوي في طول العذراء المتكونة من معاملة یرقات معاملة بمثبط النمو 

تش فعنـــد معاملـــة یرقـــات العمـــر األول انخفـــض طـــور العـــذارى مـــن مـــا
ـــة الشـــاهد إلـــى 18.6 ـــد معامل ـــز 9.7مـــم عن ـــد التركی جـــزء 100مـــم عن

بالملیون أما بالنسبة للعـذارى المتكونـة مـن معاملـة یرقـات العمـر األخیـر 
فقـــد كانـــت أقـــل حساســـیة مـــن یرقـــات العمـــر األول إذ بلـــغ معـــدل طـــول 

مـم عنـد 19.2جزء بالملیون فـي حـین كـان 200مم عند 16.8العذراء 
، 50، 25معاملــة الشــاهد ولــم تالحــظ فروقــات معنویــة بــین المعــامالت (

) جزء بالملیون.100

تأثیر معاملة الیرقات بمثبط النمو في البالغات
أیضـًا حصـول انخفـاض معنـوي فـي النسـبة 2یالحظ من الجدول 

كونـة مـن معاملـة الیرقـات فـي المئویة لتشـكل البالغـات مـن العـذارى  المت
العمر األول واألخیـر. وأن نسـبة التشـكل ذات عالقـة عكسـیة مـع جرعـة 

%7.4مثبط النمو. ففي معاملة یرقات العمر األول كانت نسبة التشكل 
فـي معاملـة %93.3جـزء بـالملیون بینمـا كانـت النسـبة 100عند تركیز 

أقـــل نســـبة تشـــكل الشـــاهد. أمـــا عنـــد معاملـــة یرقـــات العمـــر األخیـــر فـــإن
ـــد تركیـــز %52.1كانـــت  ـــالملیون وفـــي معاملـــة 200ســـجلت عن جـــزء ب

ولــم تكــن هنــاك فروقــات معنویــة بــین التركیــزین %95.55الشــاهد كانــت 
جـــــزء 200و 100جـــــزء بـــــالملیون وكـــــذلك بـــــین التركیـــــزین 50و 25

، 12بــالملیون. وقــد أكــدت هــذه النتــائج مــا توصــل إلیــه بــاحثون آخــرون (
نــــدما درســــوا تــــأثیر مثبطــــات النمــــو األخــــرى علــــى یرقــــات ). ع15، 13

حرشــفیة األجنحــة ووجــدوا أن األعمــار األولــى تكــون أكثــر حساســیة مــن 
األعمـــار المتقدمـــة فـــي العمـــر وأن التراكیـــز المرتفعـــة تـــؤدي إلـــى توقـــف 

تشكل البالغات.
أیضـــــًا حصـــــول زیـــــادة معنویـــــة فـــــي نســـــبة 2ویوضـــــح الجـــــدول 
كلت مـن عـذارى سـبق أن عوملـت فـي عمرهـا البالغات المشوهة التي تش

الیرقـــي األول واألخیـــر بمثـــبط النمـــو الحشـــري عنـــد المقارنـــة مـــع نســـبة 
التشوه الطبیعـي التـي تحـدث فـي المسـتعمرة المختبریـة، فـي أثنـاء مراحـل 

غیر معامل. ففي حالة معاملة یرقـات النمو المختلفة، على وسط غذائي
%100الملیون تشـــوهًا بنســـبة جـــزء بـــ100العمـــر األول ســـبب التركیـــز 

ــة الشــاهد، وفــي حالــة معاملــة %5.2مقارنــة بنســبة  حصــلت عنــد معامل
یرقات العمر األخیر، كانت هذه الیرقات أقل حساسیة مـن الطـور األول 

جـزء بـالملیون 200عنـد تركیـز %66.7إذ بلغت أعلى نسبة تشوه فیها 
.%5.3د الشاهفي حین كانت نسبة التشوه الطبیعي عند معاملة

على یرقات حفار ساق الذرة واألطوار الناتجة عن األفراد المعاملة ماتش تأثیر مثبط النمو.2جدول 
Table 2. Effect of Match on treated stalk borer larvae and subsequent stages.

تركیز 
مثبط 
النمو 
ماتش 

(جزء في 
الملیون)
Match
Conc.
(ppm)

التراكمیة لعدد%
الیرقات المیتة  
Accumulated
mortality %

مدة فترة التعذر (یوم)
Pupal

duration (day)

وزن العذارى (ملغم)
Pupal weight

(mg)

طول العذارى الناتجة 
(ملم)
Pupal

length (mm)
تشكل البالغات%

%  Eclosion adult

البالغات المتشكلة %
والمشوھة
% Adult

abnormality

یرقات 
العمر 
األول 
First
instar
larvae

یرقات 
العمر 
األخیر 
Last

instar
larvae

یرقات 
العمر 
األول 
First
instar
larvae

یرقات 
العمر 
األخیر 
Last

instar
larvae

یرقات 
العمر 
األول 
First
instar
larvae

یرقات 
العمر 
األخیر 
Last

instar
larvae

یرقات 
العمر 
األول 
First
instar
larvae

یرقات 
العمر 
األخیر 
Last

instar
larvae

یرقات 
العمر 
األول
First

instar
larvae

یرقات 
العمر 
األخیر 
Last

instar
larvae

یرقات 
العمر 
األول
First

instar
larvae

یرقات 
العمر 
األخیر 
Last

instar
larvae

الشاھد 
control

16.3a4.5a10.3a9.8a211.8a231.7a18.6a19.2a93.3a95.6a5.2a5.3a

2524.6a15.9b12.9b12.1ab201.5a210.5a16.1ab18.4ab62.1b83.3b24.5b29.7b

5063.7b30.2c13.2b12.9b131.5b198.4a13.4bc17.8ab23.9c84.9b41.8c42.5b

10086.8c70.0d13.9b12.9b89.9b186.5a9.7c17.3ab7.4d62.5c100d51.9bc

200100a73.6d-13.2b-184.8a-16.8b052.1c-66.7c

0.05المتوسطات المؤشرة بنفس الحرف ولنفس العمود ال تختلف معنویاً حسب إختبار دانكن المتعدد المراحل وتحت مستوى احتمالیة 
Means in the same column followed by the same letter are not significantly different according to Dancan’s multiple range test (P  0.05).
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إن البالغــات المتشــكلة مــن الیرقــات المعاملــة تعــاني مــن تشــوهات معینــة 
تــأثیر مثــبط 3مثــل وجــود أجنحــة أثریــة ال وظیفیــة. وتبــین نتــائج جــدول 

النمـــو الحشـــري مـــاتش فـــي طـــول عمـــر البالغـــات المتكونـــة مـــن الیرقـــات 
المعاملة به فـي العمـر الیرقـي األول واألخیـر. فعنـد تغذیـة یرقـات العمـر 

علــى غــذاء معامــل بمثــبط النمــو حــدث انخفــاض فــي طــول عمــر األول 
یومـًا عنـد 4.3یومـًا عنـد التغذیـة علـى غـذاء سـلیم إلـى 6.8الـذكور مـن 

جــزء بــالملیون ؛ بینمــا انخفــض 50تغــذیتها علــى غــذاء معامــل بتركیــز 
یومـــًا عنـــد 4.8یومـــًا عنـــد معاملـــة الشـــاهد إلـــى 7.3عمـــر اإلنـــاث مـــن 

جـزء بـالملیون. أمـا عنـد اسـتخدام 50بتركیـز تغذیتها على غـذاء معامـل 
جزء بالملیون فقد كان له تأثیر ممیت على البالغـات. وفیمـا 100تركیز 

یتعلــق بــالعمر الیرقــي األخیــر فقــد لــوحظ وجــود فــرق معنــوي أیضــًا فــي 
طــول عمــر البالغــات المتكونــة مــن یرقــات متغذیــة علــى غــذاء ســلیم مــن 

ـــة مـــن یر  ـــین البالغـــات المتكون ـــة علـــى غـــذاء معامـــل جهـــة وب قـــات متغذی
بتراكیز مختلفة من مثبط النمو ماتش إذ انخفض طول عمر الذكور من 

جـــزء 200یومـــًا عنـــد التركیـــز 1.8یومـــًا فـــي معاملـــة الشـــاهد إلـــى 7.1
بالملیون بینما كانـت اإلنـاث أقـل تـأثرًا مـن الـذكور، إذ بلغـت فتـرة عمرهـا 

یومـــًا عنـــد التركیـــز 1.8یومـــًا فـــي معاملـــة الشـــاهد وانخفضـــت إلـــى 7.6
حصـول انخفـاض معنـوي فـي 3جزء بالملیون، ولوحظ من جـدول 200

عدد البیض الذي تضعه إنـاث حفـار سـاق الـذرة إذ انخفـض معـدل عـدد 
البیض معنویًا بالنسبة للبالغات المتكونة من معاملة یرقـات العمـر األول 

ى عنـد بیضـة/أنث82.5بیضة/أنثى عند معاملة الشاهد إلـى 240.3من 
جـــزء بـــالملیون، وقـــد كـــان اإلنخفـــاض أیضـــًا معنویـــًا لعـــدد 50التركیـــز 

البـــیض الـــذي وضـــعته اإلنـــاث المتكونـــة مـــن یرقـــات معاملـــة فـــي العمـــر 
بیضــة/أنثى 225.2الیرقــي األخیــر إذ انخفــض معــدل عــدد البــیض مــن 

جزء بالملیون،100عند التركیز بیضة/أنثى9.5إلى عند معاملة الشاهد

نفسه حصول انخفاض معنـوي فـي حیویـة بـیض 3وضح جدول كما وی
حشرة حفار سـاق الـذرة مـن البالغـات المتكونـة مـن معاملـة یرقـات العمـر 
األول واألخیر وأن هذا اإلنخفـاض یـزداد بازدیـاد الجرعـة المسـتعملة مـن 
مثــبط النمــو الحشـــري فقــد انخفضـــت نســبة فقــس البـــیض الــذي وضـــعته 

عنــــد %88.5یرقــــات العمــــر األول مــــن اإلنــــاث المتكونــــة مــــن معاملــــة 
جــزء بــالملیون أمــا البــیض 50عنــد تركیــز %49.1معاملــة الشــاهد إلــى 

الـــذي وضـــعته اإلنـــاث المتكونـــة مـــن یرقـــات معاملـــة فـــي العمـــر الیرقـــي 
50عنــد التركیــز %53.4األخیــر فقــد انخفضــت نســبة الفقــس فیــه إلــى 

ولــم تالحــظ فــي معاملــة الشــاهد %90.2جــزء بــالملیون فــي حــین كانــت 
جزء بالملیون. أمـا عنـد 25فروقات معنویة بین معاملة الشاهد والتركیز 

جـــزء بـــالملیون فقـــد فشـــلت كـــل البیـــوض فـــي الفقـــس. وقـــد 100التركیـــز 
) إلى أن البالغات الناتجة عـن یرقـات 15، 13أشارت بعض الدراسات (

معاملــــة بمثبطــــات النمــــو تكــــون عقیمــــة، وأن حساســــیة الحشــــرة تختلــــف 
الف العمــر الیرقــي المعامــل وتــزداد الحساســیة كلمــا كانــت الیرقــات بــاخت

صغیرة العمر.

معاملة البالغات
ـــــائج  جـــــدول  ـــــي 4تشـــــیر النت ـــــى حصـــــول انخفـــــاض معنـــــوي ف إل

ــــى  ــــذرة بعــــد تغــــذیتها عل متوســــط عمــــر البالغــــات لحشــــرة حفــــار ســــاق ال
ة علــى تراكیــز مختلفــة مــن مثــبط النمــو مــاتش مقارنــة بالبالغــات المتغذیــ

یومــــــًا فــــــي 6.6محلــــــول ســــــكري فقــــــط. إذ بلــــــغ معــــــدل عمــــــر الــــــذكور 
فقـــــط بینمـــــا انخفـــــض إلـــــى%10حالــــة التغذیـــــة علـــــى محلـــــول ســــكري 

یومـــــًا عنـــــد التغذیـــــة علـــــى خلـــــیط المحلـــــول الســـــكري مـــــع تركیـــــز1.2
بالملیون من مثبط النمو. في حین بلغ متوسط أعمار اإلناث جزء200

جزء بالملیون200یحتوي على تها على غذاءیومًا بعد تغذی1.4البالغة 
یومــــــًا فــــــي معاملــــــة الشــــــاهد.7.6فــــــي حــــــین كــــــان متوســــــط عمرهــــــا 

و.3جدول  مـاتشالتأثیر المستمر لمثبط النمو في البالغات وعدد البیض الذي وضعتھ اإلناث الناتجة من أفراد كانت معاملة بالطور الیرقي بمثبط النم
ونسبة فقسھ.

Table 3.Continuous effect of insect growth inhibitor on adults and on eggs laid byfemales originated from Match-treated larvae

تركیز مثبط النمو 
ماتش (جزء في 

الملیون)
Match

Concentration
(ppm)

متوسط عمر الذكور (یوم)
Male age (day)

المتشكلة من

متوسط عمر اإلناث (یوم)
Famale age (day)

المتشكلة من

متوسط عدد البیض (أنثى) 
للمعامالت

Eggs number/Female

المئویة لفقس البیض%
Egg Hatch %

لبالغات متشكلة من
یرقات العمر 

األول 
First instar

larvae

یرقات العمر 
األخیر 

Last instar
larvae

یرقات العمر 
األول 

First instar
larvae

ت العمر یرقا
األخیر 

Last instar
larvae

یرقات العمر 
األول 

First instar
larvae

یرقات العمر 
األخیر 

Last instar
larvae

یرقات العمر 
األول 

First instar
larvae

یرقات العمر 
األخیر 

Last instar
larvae

control6.8a7.1a7.3a7.6a240.3a225.3a88.5a0.79الشاھد   a

254.5ab7.1a5.3b7.3a169.8ab134.3ab78.8a81.7a

504.3b5.1b4.8b6.1a82.5b47.5bc49.1b53.4b

100-4.8b-5.4a09.5c-0.0c

200-1.8c-1.8b00c-0.0c

0.05ویاً وحسب إختبار دانكن المتعدد المراحل وتحت مستوى احتمالیة المتوسطات المؤشرة بنفس الحرف ولنفس العمود ال تختلف معن
Means in the same column followed by the same letter are not significantly different according to Dancan’s multiple range test (P 0.05).
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یاتیـــة وفـــي دراســـة ســـابقة ذكـــر أن مثبطـــات النمـــو الحشـــریة تـــؤثر فـــي ح
). 19البالغات الذكور واإلناث فضًال عن أنهـا تـؤثر فـي سـلوك التـزاوج (

حصــول انخفـاض معنــوي فـي معــدل عـدد البــیض 4ویتضـح مــن جـدول 
معامـل بتراكیـز مختلفـة %10لكل أنثى بعد تغذیتها على محلول سكري 

ـــادة الجرعـــة التـــي  ـــزداد بزی ـــل هـــذا اإلنخفـــاض ی ـــبط النمـــو وأن مث مـــن مث
لكــل أنثــى عنــد 10.8الغــة. إذ بلــغ اقــل متوســط لعــدد البــیض تناولتهــا الب

جــزء بــالملیون فــي حــین كــان 100تغــذیتها علــى غــذاء معامــل بتركیــز 
بیضـة 226معدل عدد البیض للبالغات المغذاة علـى غـذاء غیـر ملـوث 

/ أنثــى. وجــاءت هــذه النتــائج مؤكــدة لمــا وجــده بــاحثون آخــرون مــن أن 
ًا فـي عـدد البـیض الـذي تضـعه األنثـى مثبط النمو ماتش یسبب انخفاضـ

). 9وأن التأثیر یزداد بزیادة التركیز الذي تسـتنفذه األنثـى أثنـاء تغـذیتها (
ذلك أن مبایض بعض بالغات حشرات حرشفیة األجنحة ال تكـون كاملـة 
النمو والتطور عند تشكل البالغة من غالف العذراء لذلك یمكن أن یؤثر 

لتطـور والنمـو الطبیعـي للمبـیض ثـّم فـي مثبط النمو الحشري مـاتش فـي ا
). اســـتمر مفعــول مثـــبط النمــو الـــذي اســـتنفذته 9عــدد البـــیض المتكــون (

اإلنـــاث أثنـــاء تغـــذیتها لیـــؤثر فـــي نســـبة فقـــس البـــیض النـــاتج عنهـــا. فقـــد 
حصــل انخفــاض معنــوي فــي نســبة فقــس البــیض وكــان هــذا اإلنخفــاض 

فضـت نسـبة فقـس البـیض مرتبطًا بالجرعة التـي تناولتهـا  البالغـة، إذ انخ
جـزء بـالملیون، علـى التـوالي، فـي 100و50إلى صفر% عنـد التراكیـز 

. وقـــد أشـــارت %92.26حـــین كانـــت نســـبة الفقـــس فـــي معاملـــة الشـــاهد 
بعض الدراسات بأن مثبطات النمو تؤثر في البالغات (الـذكور واإلنـاث) 

یكیـــةوأن الــذكور یمكـــن أن تنقـــل مثــبط النمـــو إلـــى اإلنــاث بطریقـــة میكان
أثناء التزاوج لتـؤثر كمبیـدات بـیض كمـا أن مثـبط النمـو الحشـري مـاتش 

).19ینتقل من اإلناث عبر المبایض لیؤثر في نمو الجنین (

التقویم الحقلي لمثبط النمو ماتش على حفار ساق الذرة 
كان مثبط النمو الحشري ماتش فعاًال في تخفیض أضرار الحشـرة 

تحـت الظـروف الحقلیـة، ففـي العـروة الربیعیـة على نباتات الذرة الصفراء 
وعند أخـذ القـراءات بعـد شـهر مـن إجـراء العـدوى الصـناعیة 1996لعام 

) وجـــد أن متوســـط ارتفـــاع النباتـــات فـــي معاملـــة الشـــاهد كـــان 5(جـــدول 
جـزء 100في النباتات المعاملة بمثبط النمو بتركیـزسم بینما كان38.2

15إلـــى 8وراق للنبـــات الواحـــد مـــن ســـم، وازداد عـــدد األ142بــالملیون 

ورقة للمعاملتین، على التوالي. أما عدد الثقوب فـي النبـات الواحـد، التـي 
ثقـب/ نبـات فـي 120تمثل نشـاط اآلفـة فـي التغـذي، فقـد انخفضـت مـن 

ثقبـًا / نبـات فـي النباتـات المعاملـة بمثـبط النمـو، 14معاملة الشاهد إلى 
لمعاملـة موجـودة علـى األوراق القدیمـة وكانت هـذه الثقـوب فـي النباتـات ا

فقـــط إذ أن األوراق الحدیثـــة الظهـــور لـــم تحتـــو علـــى ثقـــوب لقلـــة فعالیـــة 
الیرقــات وامتناعهــا عــن التغذیــة. وعنــد تشــریح عــدد مــن النباتــات بشــكل 
ـــات، كـــان متوســـط عـــدد  ـــة لكـــل نب ـــات الحی عشـــوائي لحســـاب عـــدد الیرق

ا لــــــــم تالحــــــــظ یرقــــــــات / نبــــــــات بینمــــــــ4الیرقــــــــات لنباتــــــــات الشــــــــاهد 
أیــــة یرقــــات فـــــي النباتــــات المعاملـــــة. وعنــــد نضـــــج المحصــــول، كانـــــت 
اإلختالفات واضـحة بـین نباتـات الشـاهد وتلـك المعاملـة بمثـبط النمـو، إذ 

ســـم فـــي معاملـــة الشـــاهد إلـــى 68.8ارتفـــع متوســـط طـــول النباتـــات مـــن 
جـزء بـالملیون مـن مثـبط 100سم في النباتات المعاملـة بتركیـز 213.4

و مــاتش وقــد كانــت العــرانیس المتكونــة فــي نباتــت الشــاهد صــغیرة، النمــ
سم فـي معاملـة الشـاهد 4.6قلیلة الحبات، وكان متوسط طول العرنوس 

ســم فــي نباتــات المعاملــة، وبلــغ معــدل وزن 19.8فــي حــین وصــل إلــى 
ــة الشــاهد بینمــا بلــغ وزنهــا 24.8حبــة 1000 غ فــي 205غ فــي معامل

النمــــو. أمـــــا بالنســـــبة للعــــروة الخریفیـــــة لعـــــامالنباتــــات المعاملـــــة بمثـــــبط
فعنــد 5جــدول ، فتتضــح فعالیــة مثــبط النمــو مــن خــالل مالحظــة1996

أخـــذ القـــراءات بعـــد شـــهر واحـــد مـــن اإلصـــابة أیضـــًا، كـــان معـــدل طـــول 
سـم فـي كـٍل مـن معاملـة الشـاهد ومعاملـة مثـبط 165.8، 43.5النباتات 

10ألوراق لكـــل نبـــات النمـــو  مـــاتش، علـــى التـــوالي وكـــان معـــدل عـــدد ا

ورقة لكل نبات لمعاملة الشاهد والمعاملة بمثبط النمو، على 16و ورقة
التـوالي بینمـا انخفـض متوسـط عــدد الثقـوب علـى األوراق لكـل نبـات مــن 

ثقبــًا لكـــل نبــات فـــي النباتـــات 16.4ثقبــًا فـــي معاملــة الشـــاهد إلـــى 134
المعاملة بمثبط النمو.

راكیز مختلفة من مثبط النمو ماتشمخلوط بت%10تاجیة بالغات حشرة حفار ساق الذرة عند تغذیتھا على محلول سكري عمر وخصوبة وإن.4جدول 
Table 4. Longevity, Fertility and Fecundity of Corn Stalk Borer when fed on 10% Sugar Solution mixed with different
Concentrations of Match.

ط النمو ماتش (جزء في تركیز مثب
%10الملیون) + محلول سكري 

Match Concentration (ppm) in
10% sucrose

متوسط عمر البالغات المعاملة (یوم)
Treated Adult age (day)  SE

متوسط عدد البیض/أنثى
Eggs no./Female  SE

SEفقس البیض %
%Eggs hatch  SE

الذكور
Male

اإلناث
Female

Control6.6+0.24 a7.6+0.24 a266+15 a92.3+0.004 aالشاھد  

254.4+0.18 b4.8+0.37 b60.8+23 b19.0+0.07 b

503.1 + 0.24 c3.4+0.24 c25.2+15 bc0+0.0 c

1002.9+0.33 c1.6+0.24 d10.8+5 c0+0.0 c

2001.2+0.2 d1.4 0.24 d0+0.0 c-

0.05سطات المؤشرة بنفس الحرف ولنفس العمود ال تختلف معنویاً حسب إختبار دانكن المتعدد المراحل وتحت مستوى احتمالیة المتو
Means in the same column followed by the same letter are not significantly different according to Dancan’s multiple range test (P  0.05).
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.1996بحفار ساق الذرة في الحقل في الزراعة الربیعیة والخریفیة  لعام في إصابة نباتات الذرة الصفراء ماتشأثر مثبط النمو الحشري.5جدول 
Table 5. Effect of IGI Match in corn infestation by stalk borer in field during spring and fall seasons 1996.

المعاملة
Treatment

المعدل بعد شھر من إجراء اإلصابة
Mean after one month from infestation

المعدل عند الجني
Mean at  harvest

متوسط طول 
النبات(سم)

Plant length
(cm)

متوسط عدد 
األوراق للنبات 

الواحد
leafs number

/plant

متوسط عدد 
االثقوب للنبات 

الواحد
hole/plant

قات عددالیر
الحیة لكل نبات
Life larvae
No. /plant

متوسط ارتفاع 
النبات (سم)

Plant
hieight

(cm)

متوسط 
العرنوس 

(سم)
Cob lengtht

(cm)

متوسط 
وزن
حبة1000

weight of
1000

Spring seasonالزراعة الربیعیة  
جزء 100

بالملیون 
100 ppm

142a14.5a14a0a213.4a19.8a205a

الشاھد
Control

38.2b8b120b4b68.8b4.6b24.8b

Fall seasonالزراعة الخریفیة 
جزء 100

بالملیون 
100 ppm

165.8a16a16.4a0a219.8a21.2a236a

الشاھد
Control

43.5b10b134b5.5b76.4b6.5b41.5b

0.05الحرف ولنفس العمود ال تختلف معنویاً حسب إختبار دانكن المتعدد المراحل وتحت مستوى احتمالیة المتوسطات المؤشرة بنفس 
Means in the same column followed by the same letter are not significantly different according to Dancan’s multiple range test (P  0.05).

ق النباتـــات المختبـــرة، وجـــد أن عـــدد وعنـــد تشـــریح عـــدد مـــن ســـو 
یرقــة فــي معاملــة الشــاهد بینمــا لــم 5.5الیرقــات الحیــة لكــل نبــات بلغــت 

تســـجل أیـــة إصـــابة علـــى النباتـــات المعاملـــة بمثـــبط النمـــو. وعنـــد نضـــج 
المحصــــول وحصــــاده كــــان متوســــط طــــول النبــــات فــــي معاملــــة الشــــاهد

بمثـبط النمـو، سـم فـي النباتـات المعاملـة219.8سم بینما بلغـت 76.4
سـم فـي معاملـة الشـاهد 21.2سـم و 6.5وكان متوسـط طـول العرنـوس 

حبـة مـن 1000ومعاملة مثبط النمو، على التوالي  وارتفع متوسـط وزن 
غ فـــي النباتـــات االمعاملـــة بمثـــبط 236غ فـــي معاملـــة الشـــاهد إلـــى 41

النمو.
ط من خـالل النتـائج التـي توصـلت إلیهـا هـذه الدراسـة تبـین أن مثـب

النمــو مــاتش كــان فعــاًال علــى جمیــع أطــوار حشــرة حفــار ســاق الــذرة وأن 
البــیض حــدیث الوضــع كــان أكثــر حساســیة مــن الطــور األخیــر. ویظهــر 
أن لمثبط النمو تأثیر مستمر فـي األطـوار الالحقـة الناتجـة عـن األطـوار 

ــــات  ــــأثیر لیشــــمل البالغــــات الناتجــــة عــــن الیرق ــــد هــــذا الت ــــة، ویمت المعامل
وقـــد تبـــین أن لمثـــبط النمـــو تـــأثیرًا واضـــحًا فـــي البالغـــات التـــي المعاملـــة. 

تغـــذت علـــى محلـــول ســـكري ملـــوث بمثـــبط النمـــو وهـــذا یـــنعكس بشـــكل 
معنوي على حیاة البالغة وعدد البیض ونسبة فقس البیض الذي تضعه. 
وفـــي اإلختبـــارات الحقلیـــة، أظهـــر مثـــبط النمـــو مـــاتش فعالیـــة عالیـــة فـــي 

حفـار سـاق الـذرة عنـد اسـتخدامه بتركیـز خفض نسبة الضرر الناتج عن 
لتر ماء) وحیث أن 100ملیلتر/ 20جزء بالملیون (والتي تساوي 100

من المبیدات الحشریة المتخصصة واآلمنة بیئیًا. فمـن تعدمثبطات النمو
المؤمـل أن تضـع هـذه الدراسـة الخطــوات األولـى إلدخـال مثبطـات النمــو 

زراعیة التي تصیب محصـول الـذرة في مجال مكافحة اآلفات الحشریة ال
الصفراء وغیره من المحاصیل اإلسـتراتیجیة كطریقـة متكاملـة مـع وسـائل 
المكافحـــة األخـــرى، إال أن الحاجـــة ال زالـــت قائمـــة الســـتكمال الدراســـات 

األخرى المتعلقة بفترة بقاء وفعالیة هذه المواد تحت ظروف الحقل.

Abstract
Tariq, A.M., I.J. Al-Jjboory, A.S. Ali  and M.A. Al-Izzi. 1999. Effect of IGI Match on Maize Stalk Borer Sesamai
cretica Led.  (Lepidoptera : Phalaenidae) Under Laboratory and Field Conditions. Arab J. Pl. Prot. 17(1): 1-8.

The effect of IGI Match (Novartis) was tested against insect stages of maize stalk borer, Sesamai cretica Led. (Phalaenidae:
Lepidoptera) under laboratory and field conditions. Match at 200 ppm decreased egg hatch ability to 40 and 64% of 1 and 4 days old eggs,
while lower concentration (25 ppm) had a light effect. Larvae emerged from treated eggs died after hatching , the mortality percent reached
75 and 92% for 1 and 4 days old eggs treated with 200 ppm. However the mortality decreased to 5 and 6% at 25 ppm treatment for both
ages. Treatment of newly hatched larvae with 200 ppm killed all the larvae compared to 14% death of last instar larvae treated with the same
concentration. Match treatment produced malformed larvae, small pupae with light body weight, short adult life span with low fecundity.
Adults fed on Match-sugar solution formulation had a reduced life-span and fertility compared with normal adults. Corn plants treated with
Match at 100 ppm and inoculated with larvae maintained good protection against larvae development and further insect infestation. IGI
match showed promising results for managing the infection of maize stalk borer under field conditions.
Key words: Corn stalk borer, Insect growth Inhibitor, Match , Iraq.
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