ٌجيــــــة اىبصـــرة ألبحاث ُخيــــة اىتٍــــر

اجمليد  18اىعدد (2019 )1

Basrah Journal of Date Palm Research
BJDPR

Volume
2019
Volume 18
17 issue
)issue(1
)(1-2
2018

www.bjdp.uobasrah.edu.iq

تلًٌٌ نفاءة حاٌض اىساىسٌيم وعدد ٌَ اىٍبٌدات اىهٌٌٍائٌة في ٌهافحة اىحشرة اىلشرًةParlatoria Targ.
 blanchardiعيى سعف ُخٌو اىتٍرPhoenix dactylifera L.
ُاجي ساىً جاسً
جاٌعة اىبصرة ٌ /رنز أبحاث اىِخٌو
ahmidnaji916@gmail.com

اىخالصة
اجريت الدراسة في مختبرات مركز ابحاث النخيل – جامعة البصرة .لدراسة تاثير اليرمون النباتي حامض السالسيمك

Salicylic acidاضافة الى بعض المبيدات الكيميائية الحشرية في الحد من تاثير الحشرة القشرية Parlatoria
 blanchardi Trag.وىي احدى افات النخيل  Phoenix dactylifera L.الميمة .أوضحت نتائج الدراسة أن
جميع التراكيز المختبرة لحامض السالسيمك  Salicylic acidقد اعطت نتائج جيدة بعد  7ايام من المعاممة أذ
بمغت النسبة المئوية ليالك حوريات وبالغات الحشرة القشرية  38.12و  40.24و 42.64و %46.56عند
التراكيز  0.5و 0.7و 0.8و 1ممي مول عمى التوالي .كما تفوق مبيد Thiamethoxamعمى باقي المبيدات
المختبرة أذ بمغت اعمى نسبة قتل حوريات وبالغات الحشرة  %68.78بعد  7أيام من المعاممة  ,كما وبمغت ىذة
النسبة بعد الفترة نفسيا من المعاممة لممبيدين  Methidathionو Dichlorvosبمغت  61.65و% 58.33
عمى التوالي.كما بينت النتائج ان معاممة االوراق المصابة بالحشرة القشرية بحامض السالسيمك قد اثر معنويا بزيادة
محتوى االوراق من الكموروفيل الكمي والكاروتين والمركبات الفينولية مقارنة مع االوراق المصابة بالحشرة القشرية
فقط .
نيٍات ٌفتاحٌة :حامض السالسيمك ،الحشرة القشرية ،مبيدات كيميائية ،نخيل التمر .

جاسم ،ناجي سالم ( .)9102تقييم كفاءة حامض السالسيلك Salicylic acidوعدد من المبيدات الكيميائية في مكافحة الحشرة القشريةTarg. Parlatoria blanchardi
على سعف نخيل التمر .Phoenix dactylifera Lمجلة البصرة البحاث نخلة التمر.29-113)0( 01
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اىٍلدٌـة

Introduction
تتعرض نخمة التمر لالصابة بالعديد من االفات الزراعية الحشرية المختمفة والتي تنتج عنيا خسائر اقتصادية

كبيرة ( بربندي  )2000 ,ومن تمك االفات حشرة النخيل القشرية

Parlatoria blanchardi Trag.

التابعة لرتبة

 Homopteraوىي تنتشرفي جميع المناطق والمحافظات في العراق كما تنتشر في دول عديدة مثل عمان والكويت
واالمارات والسعودية واليمن وايران والمغرب وغيرىا كما تصيب بعض نباتات الزينة مثل الياسمين والالنتانيا  .يكون
الضرر عمى أشده عمى اشجار النخيل التي يتراوح عمرىا بين  10-3سنوات وتفضل الحشرة اصابة النخيل في
المناطق ذات الرطوبة العالية والبعيدة عن ضوء الشمس المباشر وتصيب الحشرة الخوص والجريد والعذوق والثمار
حيث تتغذى الحوريات والحشرات الكاممة بامتصاص العصارة النباتية من االجزاء الخضرية أو الثمرية لمنخمة المصابة
في معظم شيور السنة وبذلك يتحول لون الجزء المصاب من المون االخضر الغامق الى المون االخضر الفاتح او
االصفرمع ظيور بقع عديدة يكون لونيا اخضر فاتح في البداية ثم يتحول لونيا الى البني الغامق كما يحدث جفاف
تدريجي لممناطق المصابة ومن ثم موتيا ومن اىم اضرار الحشرة القشرية ايضا انيا عندما تصيب الثمار تسبب تشوىيا
مما يقمل من القيمة التسويقية كما انو من الصعب التخمص من قشور الحشرة الالصقة بالثمار في اثناء عمميات غسل
وكبس التمور ( أبراىيم وخميف  2003 ,وىالل وعباس 2004 ,وعبدالحسين . ) 1985 ,
أستخدمت العديد من المبيدات الكيميائية والتي تعد من الطرق الرئيسية في مكافحة الحشرة القشرية ومنيا مبيد
 Thiamethoxamبنسبة  0.4غم  /لتر ومبيد  Imidaclopridبنسبة  0.4مل/لتر واثبتت فعاليتيا في مكافحة
الحشرة القشرية ( الساعدي والعمي  , )2008,كذلك استخدمت مبيدات فسفورية مثل الديازينون السائل ( )%60بمعدل
 6سم / 3غالون ماء ومبيد الديمثويت ( )%40بنسبة  10سم / 3غالون ماء في مكافحة الحشرة القشرية عمى نخيل
التمر (ابراىيم وخميف  . ) 2003,أشار خمف ( ) 2009ان استخدام المبيدين  Albarq 42.8% ECوMig5%EC
قد سببا نسبة قتل لمحشرة القشرية بمغت  80.68و %44.67عمى التوالي .
أن حث المقاومة الجيازية في النبات يعتمد بشكل كبير عمى اليرمون النباتي المعروف بحامض السالسيمك Salicylic
) acid(SAوىو المسؤول عن تفعيل الجينات المسؤولة عن تنشيط ما يعرف بالمقاومة الجيازية المكتسبة Acquried
 Systemic Resistanseوجينات المقاومة

) 1997, Delanyو Gaffneyوأخرون  1993,و Mauch and

 , ) 1998 , Metrauxفي دراسة اجراىا  Sarwerو اخرون ( )2008عمى حشرة دودة ثمار الطماطة وجد أن تغذية
الحشرة عمى االوراق القديمة المعاممة بحامض السالسيمك عند التركيزين ( ) 1-1.5mMقد سببت ىالكات في الحشرة
وصمت الى  %100اما نسبة اليالكات في حشرة ديدان جوز القطن  Earias vitellaفقد وصمت الى  %67عند
تغذية الحشرة عمى االوراق القديمة المعاممة بحامض السالسيمك عند التركيز ) )1mMبعد  24ساعة من التغذية ,وجد
ان معاممة ثمار المانغو  Mango fruitباليرمون النباتي حامض السمسيمك قد سبب في انخفاض اعداد البيض
الموضوع من قبل حشر Bactrocera dorsalisكذلك انخفاض اعداد اليرقات الناتجة من الفقس البيض واعداد
اليرقات المتعذرة و الحشرات الكاممو الناتجة من التعذر كما لوحظ زيادة المركبات الفينولية Phenolic compound
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والفالفونويد Flavonoidsكما ادت المعاممة بحامض السالسيمك الى زيادة التعبير عن االنزيمات المضادة لالكسدة مثل
)Catelase(CATو)Peroxidase(PODو). (Damodaram et.al.,2015) Polyphenol oxidase(PPO
في دراسة اجراىا ) El-hamahmy et. al.(2016وجد ان رش نباتات السمجم  Brassica napus L.بعدة تراكيز
من حامض السالسيمك (0و50و100و 200ممغم/لتر ) ان التركيز  50ممغم/لتر ادى الى خفض مجتمعات حشرة
المن  Aphidsومستعمراتيا عمى جميع االزىار كما ادى الى انخفاض في سمك جدار االنسجة المحيطة بالزىرة كذلك
لوحظ انخفاض كمية السكر وزيادة في الحوامض االمينية  Amino acidsكما انو لم يؤثر معنويا في زيا دة الموا د
الفينولية واوصى الباحثون بتطبيق استخدام حامض السالسيمك في برامج المفاومة المتكاممة لحشرة المن  .أظيرت نتائج
دراسة اخرى اجريت لدراسة تاثير عدة تراكيز لحامض السالسيمك ( 0.2و 0.4ممي موالري ) عمى نبات Mustard
ضد االصابة بحشرة المن  Aphidsوجد ان تركيز الحامض  0.4ممي موالري يؤدي الى خفاض اعداد حوريات
وبالغات الحشرة عمى ازىار النباتات المعاممة مقارنة مع االزىار غير المعاممة بالحامض اذ بمغ معدل اعداد الحشرة
عمى االزىار المعاممة  4.3حشرة /زىرة في حين كانت اعدادىا في االزىار غير المعاممة  3.0حشرة /زىرة (Mony

) .et.al.,2017بينت نتائج لدراسة اجراىا ) Ueda et. a l., (2018ان حشرة الذبابة البيضاء Bemisia tabaci
الناقمة لفيروس تجعد واصفرار اوراق الطماطة ) TomatoYellow Leaf Cural Virus(TYLCVتضع اعداد كبيرة
من البيض وتنمو جيدا عمى ازىار النباتات الغير مصابة في حين ان النباتات المصابة والمحتوية عمى نسبة عالية من
حامض السالسيمك تكون كمية البيض الموضوعة قميمة والنمو يكون غير جيد لمحشرة الناقمة لمفيروس .ان المركبات
المرتبطة باليات الدفاع يتم انتاجيا بشكل كبير في النباتات المحتثة والمعاممة بالتراكيز الواطئة من حامض السالسيمك
(. ) 2002, Heil and Rostockولقمة الدراسات المتعمقة باستخدام المبيدات االمنة عمى البيئة Environmential
 Safe Chemicalوالنتائج االيجابية التي نتجت عند استخداميا في مناطق عديدة من العالم فقد أرتئينا اجراء ىذة
الدراسة ولمقارنة النتائج التي يتم الحصول عمييا مع نتائج المبيدات الكيميائية المختبرة .
اىٍواد وطرائق اىعٍو

Materials and Methods

أختبار كفاءة تراكيز من حامض السالسيمك ) Salicylic acid (SAعمى نشاط حوريات وبالغات الحشرة القشرية
. Parlatoria blanchardi
أختيرة التراكيز ) ) 0.5, 0.7, 0.8, 1mMوذلك بعمل محمول قياسي من حامض السالسيمك باذابة  1غم
من الحامض في  3غم من الكحول االثيمي  %99ثم اضيف الى لتر من الماء المقطر المعقم ثم اخذت كميات معمومة
منة واضيفت الى  100مل ماء مقطر معقم لمحصول عمى التراكيز المطموبة  .جمبت وريقات ( خوص) نخيل) غيباني
) مصابة بالحشرة القشرية بدرجة شديدة من اشجار نخيل موجودة في موقع جامعة البصرة  /كرمة عمي  ,نظفت
الوريقات من االتربة العالقة بيا بواسطة فرشاة ناعمة  ,أخذ  50مل من احد التراكيز المعمومة ووضع في مرشة
صغيرة معيرة واضيف الييا قطرات من مادة التوين  %80لممساعدة عمى التصاق سائل الرش بالوريقات ,رشت
الوريقات بحيث تم تغطيتيا بشكل كامل ثم وضعت كل وريقة معاممة بالسائل في انبوبة اختبار معقمة وسدة فوىة
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االنبوبة بالقطن الطبي ( تمثل كل انبوبة مكرر وبواقع اربع مكررات لكل تركيز) اعيدت العممية نفسيا لبقية التراكيز
المدروسة ولكل فترة زمنية من الفترات المقررة في الدراسة ( 1و 3و 7يوم) اما معاممة المقارنة فاستخدم الماء المقطر
المعقم في عممية الرش مضاف الية قطرات من مادة التوين  .وضعت جميع االنابيب في الحاضنة عمى درجة ح اررة
 30م . 0فحصت الوريقات بعد ( 1و 3و 7يوم ) من تاريخ الرش باستخدام مجير تشريح لمعرفة نسبة القتل وذلك من
خالل قمب قشرة الحشرة بواسطة ابرة رفيعة  Needleوتتميز الحشرة الميتة بانيا منبسطة وجافة وغير متحركة  .حسبت
نسبة القتل المصححة حسب معادلة Schneider and Orellالواردة في شعبان والمالح ). (1993

نسبة القتل في المعاممة – نسبة القتل في المقارنة
 %القتل المصححة = 100 * -----------------------------------------
 – 100نسبة القتل في المقارنة

 2-1فعالية عدد من المبيدات الكيميائية في مكافحة الحشرة القشرية P .blanchardi
أستخدمت في ىذة التجربة عدد من المبيدات الحشرية المذكوره في الجدول()1وحسب التراكيز الموصى بيا .
تركيز
اسم المبيد

االسم التجاري

نوع المستحضر

Vapona

مركز مستحمب

التركيز

المجموعو الكيميائيو

الموصى بو
Dichlorvos
Methidathion

Super acid

Thiamethoxam

Actara
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الفعالو

 1مل /لتر

Organophosphate

95%

مركز مستحمب

 1.5مل/لتر

Organophosphate

40%

مسحوق قابل لمبمل

 2-1غم/لتر

Neonicotinoid

20%
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ونفذت ىذة التجربة خالل شير اذارعمى عدد من اشجار النخيل المصابة بالحشرة القشرية والموجودة في موقع جامعة
البصرة  /كرمة عمي وىذة االشجار ذات ارتفاعات متقاربة (ال تزيد عمى  3متر) عممت االشجار المعدة لمتجربة
وقسمت الى اربع مجاميع تحتوي كل مجموعة عمى ثالث نخالت (كل نخمة تمثل مكرر) بحيث تمثل كل مجموعة
معاممة واحدة من ضمنيا معاممة المقارنة ,اخذت القراءات قبل عممية الرش بيوم واحد  ,رشت االشجار بالمبيدات
الكيميائية حسب التراكيز الموصى بيا في حين رشت معاممة المقارنة بالماء المقطر فقط .اخذت ثالث وريقات بصورة
عشوائية من كل نخمة من النخيل المعامل بعد الفترات الزمنية ( 1و 3و 7يوم)من عممية الرش وحسبت عدد االفراد
الميتة ثم استخرجت نسبة فعالية المبيد حسب معادلة  Abbotالواردة في شعبان والمالح (. ) 1993
نسبة الموت في المقارنة – نسبة الموت في المعاممة
 %لفعالية المبيد = ---------------------------------------------

* 100

نسبة الموت في المقارنة

 3-1دراسة بعض الخصائص الفسيولوجية في بعض المعامالت أ -خوص نخيل مصاب بالحشرة القشرية ب-
خوص نخيل مصاب بالحشرة القشرية ومعاممة بحامض السالسيمك ج -خوص نخيل غير مصاب (سميم) .
 -1محتوى خوص األوراق من الكموروفيل الكمي  (Total Chlorophyllممغم  100.غم وزن طري) .
أخذ  0.5غم من األوراق لكل معاممة وقطعت جيدا وأضيف ليا 10مل من األسيتون تركيز , %85ثم ىرس النسيج
الورقي مع األسيتون بياون خزفي حتى ابيض النسيج وعزل محمول الصبغات باستعمال ورق ترشيح WhatmanNo.4
 .بعد ذلك ق أر المحمول بجياز المطياف الضوئي  Spectrophotometer UVلقياس االمتصاص الضوئي لمصبغات
وعمى طول موجي ىما  663و  645نانوميتر ثم حسبت كمية صبغة الكموروفيل الكمية ( Mahadevan and
.)Sridhar 1989
 -2محتوى خوص األوراق من الكاروتين الكمي  (Total Carotenoedممغم  100.غم وزن طري).
تم تقدير صبغة الكاروتين في األوراق بأخذ 1غم من األوراق الطرية وُ أضيف ليا  30مل من األسيتون بتركيز80
 %وىرست ورشح المحمول بورق ترشيح ثم تم قراءة العينة بواسطة جياز Spectrophotometer Visible-UV
عمى طول موجي  480نانوميتر وحسبت كمية صبغة الكاروتين ( عباس وعباس .)1992,
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 -3محتوى خوص األوراق من المواد الفينوالت الكمية  (Total Phenolicممغم  100.غم وزن طري)
تم تقدير الفينوالت الكمية في خوص أوراق النخيل باستخدام طريقة كاشف فولن  Ciocalteau-Folin reagenحيث
تم أخذ  2.5مل من كاشف فولن ( )%10و  2مل من محمول  )%2(Na 2NO3وأضيف الى 1مل من مستخمص
العينة النباتية  ,بعدىا ۥحضن الخميط لمدة  15دقيقة عمى درجة ح اررة الغرفة ومن ثم قياس األمتصاصية لمعينة
بأستخدام الطريقة الضوئية  Spectrophotometerوعمى الطول الموجي  765نانوميتر واستخدام حامض الكاليك
 Galic acidكمركب قياسي ).)Aiyegroro and Okoh,2010
التحميل االحصائي .
حممت نتائج التجارب وفق تصميم العشوائي الكامل ) Completely Randomized Design (C.R.D.عمى
انيا تجارب عاممية بعاممين ,وتمت مقارنة المتوسطات حسب طريقة اقل فرق معنوي المعدل  R.L.S.Dبمستوى
احتمالي  0.01لمتجربة المختبرية و 0.05لمتجربة الحقمية (الراوي وخمف اهلل.)1980,
اىِتائج واىٍِاكشة

Results and Discussion

تاثير تراكيز من حامض السالسيمك  Salicylic acidفي النسبة المئوية المصححة ليالك حوريات وبالغات
الحشرة القشرية . P. blanchardi
تظير النتائج الموضحة في الجدول ( )2وجود فروق معنوية في نسبة القتل المصححة لمحشرة القشرية البيضاء
أذ سجل التركيزين (  ) 0.8-1mMاعمى نسبة قتل لبالغات وحوريات الحشرة القشرية أذ بمغت  32.64و % 35.79
عمى التوالي كما كان لفترة المعاممة تاثير معنوي اذ سجمت اعمى نسبة قتل بعد  7أيام من المعاممة وبمغت %41.89
بينما بمغت اقل نسبة قتل بعد يوم واحد من المعاممة حيث بمغ % 17.98

 ,وبينت النتائج وجود فروق معنوية بين

نسبة تركيز الحامض وفترة المعاممة أذ تفوق التركيزين ( ) 0.8—1mMبعد  7أيام من المعاممة حيث سجمت اعمى
نسبة قتل حيث بمغت  42.64و %46.56عمى التوالي بينما سجل التركيز  0.5mMأقل نسبة قتل أذ بمغت%38.12
 .جاءت نتائج ىذة التجربة متطابقة مع نتائج العديد من الباحثين ,فقد وجد جاسم والمسعودي( )2011ان استخدام
تراكيز من حامض السالسيمك ضد حشرة دودة ورق القطن  Spodoptera littoralisان التركيز  300ممغم /لتر ادى
زيادة النسبة المئوية لفشل دور ما قبل التعذر و خروج البالغات أذ بمغت  58و  %81عمى التوالي  ,وفي دراسة اجراىا
 Sarwarواخرون ( ) 2008عمى حشرة دودة ثمار الطماطة  Helcoverpa armigeraوجد أن تغذية الحشرة عمى
االوراق القديمة المعاممة بحامض السالسيمك ) (SAعند التركيزين ) (1—1.5mMبعد  24ساعة من التغذية قد
وصمت نسبة

القتل لمحشرة  %67وازدادت ىذة النسبة لتصل الى  %100بعد  96ساعة من التغذية  ,كما وجد

 Safdarو اخرون ) (2010ان استخدام حامض السالسيمك عند التركيز  %0.02لو فعالية كبيرة ضد حشرة الذبابة

البيضاء tabaci)White fly

(Bemisiaعمى محصول القطن وضد مرض التفاف االوراق الفيروسي Cotton

 . leaf cural virusأن حث المقاومة في النبات تشمل دفاعات فيزيائية مثل سمك طبقة الكيوتكل ودفاعات كيمبائية
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مثل السموم والمواد الطاردة وغيرىا  ,أن الدفاعات الكيميائية يمتد تاثيرىا ليشمل المركبات االيضية الثانوية مثل
القمويدات  Alkaloidsو Glucosinolatsوالمركبات الفينولية مثل  Propanoidsو FlavoniodsوTerpenoids
كما يمكن توافق ىذة المركبات مع السموم ويحدث تاثير عمى المركبات الموجودة في الغدد الموجودة في اجسام
الحشرات ) , (Schoonhoren et al,1998كما وجد ان تغذية الحشرات عمى نباتات الطماطة و البطاطا المعاممة
بحامض السالسيمك تشفر الى انزيمات مثبطة وان ىذة االنزيمات المثبطة تتداخل في عمل الجياز اليضمي في
الحشرات حيث يؤثر في نمو وتطور الحشرات ).) Broadway et al.,1986
(جدول  ) 2تاثير حامض السالسيمك ) (SAفي النسبة المئوية المصححة ليالك حوريات وبالغات الحشرة القشرية

P.blanchardi
معدل الفترة الزمنية/يوم

تركيز حامض السالسيمك
1

3

7

المعدل

0.5 mM

*12.33

24.33

38.12

24.92

0.7mM

18.64

33.33

40.24

29.40

0.8mM

18.64

36.64

42.64

32.64

1mM

22.34

38.48

46.56

35.79

معدل تاثير الفترة الزمنية

17.98

33.19

41.89

31.18

R.L.S.D0.05

لمتراكيز=1.42

لمفترات=0.86

لمتداخل=1.92

*كل رقم في الجدول يمثل معدل اربع مكررات .
أستخدام بعض المبيدات في مكافحة الحشرة القشرية  P.blanchardiحقميا .
تشير النتائج الموضحة في الجدول ( ) 3الى فعالية المبيدات الكيميائية في مكافحة الحشرة القشرية وكان لمبيد
) Thiamethoxam (Actara 20WCاعمى تاثير في ىالك حوريات وبالغات الحشرة القشرية حيث بمغ معدل تاثير
المبيد  %65.26وبفارق معنوي عن بقية المبيدات في حين بمغت  %58.5و %52.16لمبيدي Methidation
)  (Super acidو) Dichlorvos (Vaponaعمى التوالي  ,اما بالنسبة لتاثير فترة المعاممة في مكافحة الحشرة
القشرية فقد اوضحت النتائج وجودفروق معنوية في نسبة فعالية مبيد  Thiamethoxamبعد (  1و 3يوم ) حيث
بمغت  61.33و  %65.67عمى التوالي في حين كانت عند الفترة (  7يوم )  , %68.78بينما تفوقت فترة (  1يوم )
من عممية الرش عمى الفترات  3و 7يوم مع بقية المبيدات المختبرة  .ان ىذة النتائج تتفق مع نتائج العديد من البحوث
 ,ففي دراسة ل حمة رىش واخرون ( )2006وجد ان رش مبيد  Thiamethoxamعمى اشجار التين لمكافحة الحشرة
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القشرية الشمعية  Ceroplastes usciان المبيد ادى الى خفض كثافة الحشرة الى مستويات متدنية حيث بمغت 1.23
و 1.18حشرة  /ورقة بعد ان كانت  4.13و 6.95حشرة  /ورقة بطريقتي الرش و االخدود ,كما الحظ ان لممبيد تاثير
متاخر حيث يحتاج اوال ان يتوغل في انسجة النبات ليؤدي عممة ومفعولة عمى االفة الحقا وان طريقة الرش اعطت
نتائج افضل من طريقة االخدود  ,كما وجد الساعدي وعمي ( )2008ان تركيز مبيد Thiamethoxam 20%قد
اعطى نسبة قتل لحوريات وبالغات الحشرة القشريةعمى سعف نخيل التمربمغت  39.71و 53.35و%55.17بعد 1
و 3و 7يوم من الرش عمى التوالي .وفي دراسة قام بيا  Kleinواخرون()1982في اختبار تاثير مجموعة من المبيدات
من بينيا المبيدين Methidathionو Thiamethoxamوجد ان ليذة المبيدات تاثير فعال عمى بيوض وحشرة دودة
ورق القطن  Spodoptera littoralisعند التراكيز الواطئة.وفي اختبار فعالية عدد من المبيدات الحشرية من نوع
 Neonicotinoidمن بينيا المبيد  Thiamethoxamضد عدد من االفات الحشرية وىي من القطن Cotton aphid
)  (Aphis gossypiوالذبابة البيضاء  (Bemisia tabaci) White flyادت الى تثبيط تصنيع عدد من المركبات
الكايتينية مثل  Pyripoxyfenو  , (Barrania and Abou-Taleb, 2014) Novaluronكما كان لمبيد
 Thiamethoxamتاثيرات سمية عالية عمى االطوار اليرقية الثانية و الرابعة لحشرة دودة ورق القطن وازدادة السمية
مع زيادة الفترة الزمنية الى  72ساعة من المعاممة ( . (2014 , Ahmedواشار  Abbasواخرون ) (2012ان

استخدام مجموعة من المبيدات من بينيا مبيد  Thiamethoxamادة الى تثبيط مجتمع حشرة الذبابة البيضاء B.
 tabaciعمى القطن بعد  7ايام من المعاممة وبصورة معنوية .
جدول ) (3تاثير المبيدات الكيميائية في النسبة المئوية المصححة ليالك حوريات و بالغات الحشرة القشرية

. P.blanchardi
معدل الفترة الزمنية/يوم

المبيدات المستخدمة
1

3

7

المعدل

Dichlorvos

*46.51

51.66

58.33

52.16

Methidathion

Thiamethoxam

54.64
61.33

56.22

61.65

58.50

معدل تاثير الفترة الزمنية

54.16

57.85

62.92

R.L.S.D0.05

لممبيدات=5.133

لمفترات=4.681

لمتداخل=3.641

65.67

68.78

65.26

* كل رقم في الجدول يمثل معدل اربع مكررات .
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دراسة بعض الخصائص الفسيولوجية في معامالت أ -خوص نخيل مصاب بالحشرة القشرية ب -خوص نخيل
مصاب بالحشرة القشرية ومعامل بحامض السالسيمك ج -خوص نخيل غير مصاب (سميم) .
محتوى االوراق من الكموروفيل والكاروتين
اوضحت النتائج (شكل  1و  )2ان محتوى االوراق من الكموروفيل الكمي والكاروتين قد اختمف معنويا في المعامالت
اذ تفوقت معاممة االوراق المصابة بالحشرة القشرية والمعاممة بحامض السالسيمك عمى معاممة االوراق المصابة بالحشرة
القشرية معنويا اذ احتوت االوراق المصابة والمعاممة بحامض السالسيمك  5.959و0.0239
طري عمى التوالي في حين كان في معاممة االوراق المصابة  4.422و0.163
التوالي

ممغم  100.غم وزن

ممغم  100.غم وزن طري عمى

كما اظيرت النتائج ان محتوى االوراق السميمة من الكموروفيل والكاروتين بمغ  8.271و 0.0290ممغم

 100.غم وزن طري عمى التوالي .أن زيادة صبغة الكموروفيل بتاثير حامض السالسيمك ربما يعود الى دوره في تنشيط
تكوين صبغة الكموروفيل من خالل تكوين صفائح الكرانا وتطور البالستيدات الخضراء كما انو يعمل عمى تثبيط انزيم
ال Chlorophaseومنع تيدم صبغة الكموروفيل وزيادة البناء الضوئي ), (Singh and Singh,2008أو دوره في
زيادة نشاط االوكسين والسايتوسين والذي يؤدي الى زيادة النشاط الضوئي واالحتفاظ بحتوى الصبغات ( Arfan
 )et.al.,2007فضال عن دوره التنظيمي لمعمميات الفسيولوجية والبايوكيميائية وتنظيم ال  Source / Sinkوزيادة
معدل التمثيل الضوئي من خالل زيادة صبغات الكموروفيل والكاروتين مما يؤدي الى زيادة المواد االيضية ( Talaat
.)et.al.,2014كما ان انخفاض محتوى االوراق من صبغات الكموروفيل والكاروتين ينتج عن تغذية الحشرات
الكاممة(االناث)والحوريات عمى االوراق والثمار من خالل امتصاص العصارة النباتية محدثة تغير في شكل ولون الجزء
النباتي المتغذية عمية نتيجة الف ارزات الحشرة السامة مما يؤدي الى تحمل الكموروفيل

(Podsiadlo and

). Bugila,2007اتفقت نتائج الدراسة مع ما وجده الشكري وعباس()2016من ان رش نوعين من نبات الريحان
بحامض السالسيمك بتركيز 100ممغم .لتر ادى الى زيادة محتوى االوراق من صبغات الكموروفيل والكاروتين كما
اوضح  Sayyariواخرون ()2013ان رش نباتات الخس  Lactuca sativa L.بحامض السالسيمك بتركيز  1.5ممي
مول لم يؤثر ع مى محتوى االوراق من الكموروفيل في حين ادى الى زيادة محتوى االوراق من الكاروتين كما اتفقت
النتائج مع ما وجده الدوسري( ) 2008حيث وجد ان ىناك عالقة ارتباط سالبة بين شدة االصابة بالحشرة القشرية
ومحتوى خوص اوراق النخيل من الكموروفيل والكايتين والفينوالت.
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RLSD=0.193
10
مقارنة

5

اصابة
معاملة

0
اصابة

معاملة

مقارنة

شكل ( )1تقدير كمية الكموروفيل الكمي في بعض المعامالت المدروسة
مقارنة= خوص اوراق نخيل سميم .
اصابة = خوص اوراق نخيل مصاب بالحشرة القشرية.
معاممة = خوص نخيل مصاب بالحشرة ومعامل بحامض السالسيمك .

0.03

RLSD = 0.00971

0.025
0.02
0.015

مقاربة

0.01

اصابة

0.005

معاملة

0
مقاربة
اصابة
معاملة

شكل ( )2تقدير كمية الكاروتين في بعض المعامالت المدروسة .
مقارنة= خوص اوراق نخيل سميم .
اصابة = خوص اوراق نخيل مصاب بالحشرة القشرية.
معاممة = خوص نخيل مصاب بالحشرة ومعامل بحامض السالسيمك .
محتوى االوراق من الفينوالت
بينت النتائج (شكل  )3انخفاض محتوى خوص اوراق النخيل المصاب بالحشرة القشرية من المركبات الفينولية اذ بمغت
 202.1ممغم 100.غم وزن رطب في حين ارتفع محتوى االوراق في معاممة الخوص المصاب بالحشرة القشرية
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والمعامل بحامض السالسيمك الى 209.2ممغم100.غم وزن رطب ,اما معاممة المقارنة(الخوص السميم) فقد بمغ
محتواىا من المركبات الفينولية  217.1ممغم  100.غم وزن رطب .أن حامض السالسيمك Salicylic acidىو ىرمون
نباتي ويؤدي دور ميم في المسارات المستحثة داخل النبات من قبل العديد من االجيادات الحيوية التي يتعرض ليا
النبات ( ) Raskin,1992كما يعتبر منظم داخمي ميم في العديد من الفعاليات الفسيولوجية التي تحدث في النبات
كاغالق الثغور ونقل االيونات ومعدل التمثيل الضوئي والنشوء الحيوي لمبالستيدات وتركيب الكموروفيل والصبغات
االخرى (. )Hayat et.al.,2005ان زيادة محتوى االوراق من المركبات الفينولية يؤدي الى تثبيط فعالية االنزيمات
ويقمل من البروتينات الذائبة في ىيمولمف (دم) الحشرة ) (Sahayara et al.,2008وان انخفاض نسبة البروتينات
في جسم

الحشرة يؤدي الى تقميل عدد البيض الذي تضعة الحشرة وبالتالي يؤدي الى نقص اعداد الحشرة

). (Nation,2002ان نتائج ىذه الدراسة تتفق مع ما توصمت الية العديد من الدراسات فقد اشارAhmed
واخرون) )2000ان رش نبات الجرجير Eruca vesicariaبحامض السالسيمك بتركيز  50و 100جزء بالمميون ادى
الى زيادة محتوى االوراق من المركبات الفينولية ,كذلك وجد ان رش نوعين من نبات الريحان بحامض السالسيمك ادى
الى زيادة معنوية في محتوى االوراق من المواد الفينولية اذ بمغ  194.5و 186.2ممغم100.غم وزن طريفي حين كان
في معاممة المقارنة 176.5ممغم100.غم وزن طري (الشكري وعباس .)2016,

220

RLSD=2.95

215
210
مقارنة

205

اصابة
200

معاملة

195
190
معاملة

اصابة

مقارنة

شكل ( )3تقدير كمية الفينوالت الكمية في بعض المعامالت المدروسة.
مقارنة= خوص اوراق نخيل سميم .
اصابة = خوص اوراق نخيل مصاب بالحشرة القشرية.
معاممة = خوص نخيل مصاب بالحشرة ومعامل بحامض السالسيمك.
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اظيرت النتائج تفوق مبيد  Thiamethoxamعمى بقية المبيدات المختبرة في النسبة المئوية ليالك حوريات وبالغات
الحشرة القشرية  ,كما حقق اليرمون النباتي (حامض السالسميك) عند التركيزين  0.8و 1ممي موالري نسبة قتل
لحوريات وبالغات الحشرة القشرية في اليوم ( )7بمغت  42.64و % 46.56عمى التوالي ,كما بينت النتائج كفاءة
حامض السالسيمك في تحسين بعض مؤشرات النمو المدروسة مثمة كمية الكموروفيل والكاروتين الكمية وكذلك زيادة
محتوى االوراق من المركبات الفينولية مقارنة مع االنباتات المصابة بالحشرة القشرية فقط  .نوصي باجراء دراسة تداخل
بين المبيدات الكيميائية وحامض السالسيمك ضد االفات الحشرية المتنوعة ودراسة تاثيرىما عمى الصفات الفسيولوجية
في النباتات المصابة المعاممة ومقارنتيا بالنباتات المصابة باالفة فقط .
اىٍصادر
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The evaluation efficacy of salicylic acid and some chemical insecticides for control
the white scales insect Parlatoria blanchardi Targ. on Date palm Phoenix

dactylifera L.
Naji Salim Jassim
Date palm Research Center, Univ. of Basrah

Abstract
The present study has been conducted at the laboratory of Date palm Research
Center –University of Basrah to evaluates the efficiency of growth regulator hormone,
Salicylic acid, and some Chemical insecticides to control the White Scales Insect
Paralatoria blanchardi L. as one of the most important Date palm pests. Results indicated
that all examined concentrations of SA were very effective against all stages of the pest
after 7days of treatments which were38.12, 40.24, 42.64and 46.56% as mortality parent at
a concentration of 0.5,0.7, 0.8 and 1mM, respectively. Obtained results revealed that
Thiamethoxam application resulted in a right level of control to the pest which was 66.78%
after 7 days of treatment, while the result of Methidathion and Dichlorvos were 61.65 and
58.33% respectively at the same time. Foliar spray of infected leaves with white scales
insect with Salicylic acid significantly increased on the leaves content of total chlorophyll,
carotenoid, and phenolic compound compared with infected leaves only.

Keywords: Chemical insecticides, Date palm, Salicylic acid, White scales insect.
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