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دراسة التأثير المانع في وضع البيض لبعض المستخلصات النباتية المائية عند إناث 
 :Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Lepidopteraعثة البندورة 

Gelechiidae) 
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الغددار و  Nerium oleander L  إن الهدد  مدن هددلد الدراسدة هدو اددستير المسدايلأل المدال  نوراا كدل مددن ن دا  الد لدة المستتخل 
Laurus nobilis L  والزيادونOlea europea L  د  مندو و دو ال ديد عندد إنداا عتدة ال نددورة Tuta absoluta  وللد  للحدد مدن

 اناشارها، ونظرًا الحاواء هلد المسايلصا  على مرك ا  كيميالية عديدة وكونها م يدا  نظيفة.
% 8% و6% و4%و2والزياون  اراكيز ميالفة وللد   امديددها  المداء   ام اح ير المسايلأل المال  نوراا كل من ن ا  الد لة والغار

 %(.10و
% عندد الاركيددزين 100وقدد ظظهدر  النادالن ظن للمسدايلأل المددال  نوراا كدل مدن ن دا  الد لددة والغدار ادستيرًا مانعدًا لو ددو ال ديد  نسد ة 

% عنددد الاركيددز 100تيرًا مانعدًا لو ددو ال دديد  نسد ة %، ظمدا  النسدد ة للمسددايلأل المدال  نوراا ن ددا  الزياددون   دد ظظهددر اددس10% و8
 %.  ينما ظظهر  جميو المسايلصا  المسايدمة استيرًا ظقل نس يًا عند الاراكيز اندنى.8% عند الاركيز 90.57% و10

 دا  الد لدة والغدار  اسدايدام المسايلصدا  الماليدة نوراا كدل مدن ن .absoluta T ظظهدر  النادالن إمكانيدة الحدد مدن اكداتر عتدة ال نددورة
 والزياون كمصدر ط يع  لاطوير م يدا  حشرا  آمنة وصدي ة لل يلة.

 
 .Tuta absolutaالكلما  المفااحية: ن ا  الد لة، ن ا  الغار، ن ا  الزياون، الاستير المانو لو و لو و ال يد، 

 
 
 

 .الــمقــدمــة1

يعا ددر محصددول ال ندددورة مدددن المحاصدديل االقاصددادية الهامدددة 
 دددددد  ميالددددددد  ال لددددددددان، و دددددددالر م مددددددن ازدهدددددددار زراعدددددددة هدددددددلا 
المحصول،  إنه يواجده عدددًا مدن العوالدا الاد  اد تر  د  نمدود 
نااجيادده، نايجددة إصددا اه  عدددد هدددام مددن اة ددا  ومنهددا عتدددة  وا 

 هددو يعا دددر  Tuta absoluta.[1] (Meyrick, 1917)ال ندددورة 

عتدددة ، ويمكدددن لT. absolutaالعالددل انساسددد  لعتدددة ال ندددورة 
ال ندددددددورة ظن اهدددددداجم ظنواعددددددًا ظيددددددر  مددددددن العاللددددددة ال النجانيددددددة 

 Solanaceae ) متل ال طاطاpotato  Solanum tuberosum 

L وال النجددان ،)(eggplant) L) melongena S.(  والفلفدددل ،
، والا دد  [3]و pepper (sweet muricatum L)  S.( [2]  الحلدو

 L Nicotiana tabacum)[4] عتددة ال نددددورةل  سددج. [6]و [5]و 
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ور يدددة متددل ال انيدددا و لغاريددا و رنسدددا  دد  العديددد مدددن ال لدددان ان
ادم اسدجيل و ، [8]و [7]والمانيا واليونان وهنغاريا وايطاليا و يرها

هددلد الحشدددرة اي ددًا  ددد  العديدددد مددن  لددددان شددمال قدددارة ا ري يدددا 
 [9]متددددل الجزالددددر ومصددددر ولي يددددا واددددون  والمغددددرب والسددددودان

ل الشدددرا االوسدددط   دددد سدددجل  الحشدددرة  ددد  مددا  ددد  دو ظ. [10]و
ال حدرين والعددراا و لسددطين واالردن والكويد  والمملكددة العر يددة 

 .[9]و [8]السعودية وسوريا واركيا
مددددددن را ددددددة  Gelechiidaeانامددددد  عتددددددة ال نددددددورة إلددددددى  صددددديلة 

كاملدة الاحدول الشدكل ، وامدر  Lepidopteraحرشدفية انجنحدة 
هدا  دسر و مراحدل ميالفددة يدلل دورة حياا  .absolutaTحشدرة 

  سر عددة مرورهدا  عدد نموهددا هد  ال ي دة تدم اليرقددة الاد  يكامدل
العدددلراء، تدددم مرحلدددة الحشدددرة  مرحلددة إلدددى لاصدددل يرقيدددة ظطددوار

ال الغدددة، وهدددد  آ ددددة مهمددددة ومدددددمرة لمحصددددول ال ندددددورة حيددددا 
احدددددا هدددددلد اة دددددة ظ دددددرارًا شدددددديدة ا لدددددل مدددددن إنااجيدددددة هدددددلد 

اال  عدددة علدى كامددل المحاصديل  دل يمكددن ظن ا  د   دد  حد
يسدددالر  ددد   T. absolutaالمحصددول، حيدددا اسددد ب يرقددا  

%  مهاجمدددة 100-80إناددداح محصدددول ال نددددورة اادددراو   دددين 
، إل ااغددددل  اليرقدددة علددددى [11]و [1]ظوراا وسددداا وتمددددار ال نددددورة

جميددددو ظجددددزاء ن دددددا  ال ندددددورة واسدددد ب نايجدددددة اغددددلياها ظنفاقدددددًا 
 دددراعم والتمددار واسددد ب وممددرا   دد  انوراا وال مدددم الناميددة وال

 . [1]دمارًا للمحصول
و ندداًء علددى للددد   دددظ ابنسدددان  اط يددا كدددل وسددالل المكا حدددة 
المااحددة وياصددة الكيمياليددة منهدددا والادد  ظعطدد   دد  ال ددددايا  
ناددالن جيددددة  ددد  الحدددد مددن اكددداتر الحشدددرا  وظ دددرارها إال ظن 

الم يدددا  الحشددرية كانددد   قدددرة  عددد الحشددرا  علددى م اومددة
ًا  ددد  اغييددددر الددد  الم يددددا   شدددكل دور . ونايجددددة سددد  ًا مهمددد

اةتدددار السددددل ية للم يددددا  علددددى ابنسدددان وال يلددددة   دددد ااجهدددد  
ان حددداا الحديتددددة  ددد  مجددددال مكا حدددة الحشددددرا  إلدددى ال حددددا 
عدن مددواد آمنددة  يليددًا وادد تر  شدكل  عددال عليهددا، ويددام ال حددا 
حاليدددًا عدددن العديدددد مدددن المدددواد الفعالدددة الط يعيدددة الموجدددودة  ددد  

 Insect Growth  نمددو حشددرية   عدد الن ااددا  كمنظمددا 

Regulator)  نمو  ومت طا Inhibitors،) 
 الهدف من البحث .2

لألهميددة االقاصددادية لمحصدددول ال ندددورة والافدداقم السدددريو  نظددراً 
وما اس  ه من ظ درار  Tuta absolutaلإلصا ة  عتة ال ندورة 

  الغة للمحصول،   د هد  ال حا إلى:
ير المددددانو لو دددو ال دددديد للمسايلصدددا  الن اايددددة دراسدددة الادددست

الماليددة نوراا كددل مدددن ن ددا  الد لددة والغدددار والزياددون المادددو رة 
 د  مديندة حلدب  اراكيدز ميالفدة  د  مندو و دو ال ديد بندداا 

لمنددو اكدداتر هددلد اة ددة والحددد مددن  T. absolutaعتدة ال ندددورة 
 اناشارها.

 مواد وطرق العمل .3
 اح ير انرد: -1 
م 3ظيددددددد  انرد المسدددددددايدمة للزراعدددددددة  لا  طدددددددول اددددددم ان -ظ

 م( من الميلفا  الزراعية وانعشاب ال ارة السا  ة.3وعرد 
سددددددم(  40-30 عدددددد للدددددد  حرتدددددد  انرد حراتددددددة عمي ددددددة   -ب

  واسطة ظدوا  حراتة.
ادم و دو السددماد الع دو  تدم ظجددر  حراتدة سدطحية  ددسدوا   -ح
 راتة ليلط السماد الع و   الار ة.الح
 شال :زرع ال -2

ادم إح دار شدال  لن ددا  ال نددورة  د  ظوايددر شدهر نيسدان عددام 
مدددن إحدددد  الصددديدليا  الزراعيددددة  ددد  مديندددة حلدددب ومددددن  2016

احدددد ال سددددااين  دددد  منط ددددة النيددددرب الواقعددددة شددددرا مدينددددة حلددددب، 
وزرعد  علدى يطددوط مفدردة  حيددا كاند  المسددا ة  دين اليطددوط 

 50 ة سدددم واركدد  مسدددا 50ماددر واحدددد والمسددا ة  دددين الشددال  
 .[13]سم عن جوانب ال ي  المحم 

 ار ية الن ااا : -3
تدم ادم ورة إلى ظن ظهدر  انزهدار والتمدار، و ام ار ية ن ااا  ال ند

( لددألرد NPK  20-20-20و دو السددماد الكيمداو  الماددوازن 
يدددددوم، وو ددددددو السدددددماد الدددددورق  لددددددألوراا، وادددددم ا ليددددددب  15كدددددل 

 يوم مرة. 15انرد كل 
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 :Tuta absolutaجمو حشرة  -4
مدن احدد ال سدااين  T. absolutaادم إح دار يرقدا  عتدة ال نددورة 

مدينددة حلددب، وامدد  ار ياهددا  دد  ال يدد    د  منط ددة النيددرب شددرا
جامعددة حلددب،  -المحمدد  الموجددود  دد  إحددد  حدددالا كليددة العلددوم

كما لوحظ اصا ة  عد ظوراا ن دا  ال نددورة الدل  امد  زراعاده 
، ور يددد  هددددلد T. absoluta ددد  ال يددد  المحمددد   عتدددة ال ندددددورة 

اليرقددا   دد  ال يددد  المحمدد  للوصدددول إلددى المرحلدددة ال الغددة، وادددم 
الاعدددر  علدددى المراحددددل الميالفدددة الاددد  امددددر  هدددا الحشدددرة، حيددددا 
لدوحظ  دسن الحشدرة امدر يدلل  ادرة حيااهدا  سر عدة مراحدل الشددكل 

 (.  1رقم  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Tuta absoluta( يوضح دورة حياة عثة البندورة 1الشكل رقم )

وقدددد لدددوحظ  ددددسن اليرقدددا  اددددديل دايدددل نسدددين الن ددددا  وا ددددظ  دددد  
الاغليدددة واصدددنو ظنفاقدددًا  يدددر مناظمددددة يدددزداد ا عددداد هدددلد االنفدددداا 
 زيددادة عمدددر اليرقددة. ااحدددول هدددلد اننفدداا الح دددًا إلددى   دددو جا دددة 

 (.2واار  اليرقا  ميلفااها دايل هلد اننفاا الشكل رقم  
 
 
 
 
 

 
 Tutaنااق التي تحدثها يرقات عثة البندورة  ( يوضح ال 2الشكل رقم )

absoluta في أوراق البندورة 

 االعامداد علددى المعددايير  Tuta absolutaاصدني  حشددرة   -5
  الشكلية وانع اء الاناسلية:

حيا ام اصني  حشرة  االعاماد علدى  عدد الصدفا  الشدكلية 
ك ددرون االساشددعار والملمددا  الشدددفو  ووجددود   ددو سددوداء علدددى 

(،  اب دددا ة إلددددى انع دددداء 3جنحدددة انماميددددة الشدددكل رقددددم  ان
الاناسددلية الاددد  لهدددا الدددور انك دددر  ددد  اعريدد  حشدددرا  حرشدددفية 

مددددن ال يدددد   T. absoluta عددددد ظن جمعدددد   والدددد   .[14]انجنحدددة
% ومدددن تدددم ادددم  صدددل 70المحمددد  ادددم قدددالهم وحفظهدددم  دددالكحول 

الد طن  الد طن مدن الحشدرة ال الغدة  اسدايدام الدد ا ي ، وتدم و دو
% وسدددددددددين KOH 10 ددددددددد  محلدددددددددول هيدروكسددددددددديد ال وااسددددددددديوم 

المحلددول الددل  يحاددو  علدددى  طددن الحشددرة  ددد  حمددام مددال  لمددددة 
نص  ساعة ومن تم ام  سل ال طن  الماء الم طدر، و عدد للد  
اددم  صدددل انع ددداء الاناسدددلية اللكريدددة واننتويدددة  امزيدددا نهايدددة 

انع دداء  ، وحفظدد (4،5ال طعددة ال طنيددة انييددرة الشددكل رقددم  
الاناسددددددلية اللكريددددددة واننتويدددددددة  علددددددب  لسدددددددايكية حاويددددددة علدددددددى 

 %.10الفورمول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tuta absoluta( يوضح بعض الصاات الشكلية لعثة البندورة  3الشكل رقم )

قرن االستشعار 
 خيطي

بقع سوداء على 
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 [15]وقدد ا دين  دسن ظع داء الاناسددل اللكريدة لعتدة ال نددورة حسددب 
 ااكون من:

a)- Gnathos : يكون لو رظ  مدور.ي و  ين الصمامين و 
b)- Valves  الصماما : اكون مسدطحة وم وسدة قلديًل مدو حدز

 سددن(  دد  ظجددزالهم الدايليددة ويظهددر امدددد  اوسددو(  دد  المنددداطا 
 المركزية    شكل السن. 

c)- Vinculum : .يكون طوله ظكتر من عر ه 
d)- Phallus   ال  ددددددديب: يعا دددددددر ال  دددددددديب الع دددددددو الاناسددددددددل

 الوحيد ال ا ل للفصل.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tuta absoluta( يوضح أعضاء التناسل الذكرية لعثة البندورة 4الشكل رقم )

 [15]ولدددوحظ ظن ظع ددداء الاناسدددل اننتويدددة لعتدددة ال نددددورة حسدددب 
 ااكون من:

1- copulatrice Bourse .الحوصلة الغشالية 
2- Signum. 
3-  Canal copulateur. قناة ابل ا 
4- Apophyse .زوالد 
5- Papilles anales .)حليما  شرجية  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tuta absoluta( يوضح أعضاء التناسل النثوية لعثة البندورة 5الشكل رقم )

    الميا ر: Tuta absolutaار ية حشرا   -6
ندداا  ددال  لكددل مدددن  ددرد  20اددم ن ددل  مدددن  T. absolutaلكددور وا 

 دددددر واددددددم ال يددددد  المحمددددد   واسدددددطة علدددددب  لسدددددايكية إلدددددى الميا
 60×  60 و عها    ظقفاأل ياصة  ار يدة الحشدرا  قياسدها 

%  وللد  10، ومن تدم و دو محلدول سدكر  اركيدزد سم (60× 
 و دو قطعدة قطدن م للدة  ددالمحلول السدكر ( لاغليدة العدا ال ددال  

(، كمددددا و ددددو ظط دددداا  اددددر  حاويددددة علددددى ار دددددة 6الشددددكل رقددددم  
 يدددود و عدددد مدددن ظوراا ال نددددورة الطازجدددة مدددن ظجدددل و دددو ال

 ساعة. 24، و دل  انوراا كل [17]و [16]عليها
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 Tuta absoluta( يوضح الدوات الخاصة لتربية عثة البندورة 6الشكل رقم )
 المحلول السكري لتغذية الحشرة البالغة -أ: قا  خا  لتربية الحشرة، ب

 اح ير المسايلصا  الن ااية: -7
كدل مدن ن دا  الد لدة والزيادون والغدار ام جمو كمية من انوراا ل 

مدن حددالا جامعدة حلدب وادم  سدلها واجفيفهدا  الظدل حادى ت دا  
، الدددوزن ومدددن تدددم ادددم اح ددددير المسايلصدددا  الماليدددة لكدددل منهددددا

 ددددد  درجددددة حدددددرارة  [17]اسددددايدم  طري ددددة االسدددددايلأل المددددال و 
وللدد  و ددا الن اايددة الماليدة  ا للحصددول علدى المسايلصدد الغر دة

 ية:اليطوا  الاال
والغدار والزياددون  ظوراا ن دا  الد لدةغ لكدل مددن 100ادم طحدن  -1

  واسطة مطحنة كهر الية  اليلط الكهر ال (. شكل ناعم جدًا 
واددم ل  2ن دل المسددحوا إلددى دورا ميروطد  زجدداج  سددعة  -2

م طددددر واددددم احريددددد  المدددداء مددددن ال واحددددد إكمددددال الحجددددم إلددددى لاددددر
جدددددددة حددددددددرارة و در  ا سددددددداع 3المدددددددزين  اسدددددددايدام اليدددددددلط مددددددددة 

   .الميا ر
حجدم وسددط لا    دورا الارشديحح المحلدول يرشدادم ا  عدد للد  -3
وعلمددددددة اجاريددددددة  ميكددددددرو ماددددددر 100سددددددم ومسددددددام  15قطددددددر و 

Sartorius filters. 
 دورة/ دقي دة مدددة 3000 الطددرد المركدز   سددرعة جهدازاسدايدم -4

 لاتفيل المسايلصا . دقي ة 15
 ا  اركيددددزدسددددظ حصددددول علددددى مسددددايلأل ن دددداا  رالددددااددددم ال -5

10% W/V. 
الميالفدددددة وللددددد   مددددن هدددددلا المحلدددددول ادددددم اح ددددير الاراكيدددددزو  -6

 .(%10% و8% و6% و4و% 2   الماء  ايفيفها

طري ددة دراسددة الادددستير المددانو لو دددو ال دديد للمسايلصدددا   -9
 الن ااية:

ادم دراسددة اددستير المسددايلأل المدال  لكددل مددن ظوراا ن ددا  الد لددة 
 T. absolutaد عنددد إنددداا والزياددون والغدددار لمنددو و دددو ال دددي

ظط دددداا  ادددر  إلدددى قفددددأل ار يدددة عتدددة ال ندددددورة  6وللددد   إديدددال 
ظط ددداا منهددا  دددالاراكيز  5احاددو  ظوراا ال ندددورة وقدددد اددم معالجددة 

 %4و %2 اليمسددددددة للمسدددددددايلأل المدددددددال  للن اادددددددا  المدددددددلكورة 
ظمدددا الط دددا السددداد   حدددو  ورقدددة  ندددددورة  (%10% و8و %6و

ورة كمجموعدددة شددداهدة الشدددكل رقدددم  يددر معالجدددة  دددالاراكيز المدددلك
(، ومدن تدم اددم مراق دة عدددد ال يدود الاد  و ددعاها إنداا عتددة 7 

وقدددددد  [18]سددددداعة 24ال ندددددورة وللددددد   العدددددد الم اشدددددر لل دددديد  عدددددد
تدددلا مدددرا  للحصدددول علدددى ال يمدددة الماوسددددطة  ظجريددد  الاجر دددة

 وحس   النس ة الملوية لكل قيمة:
ض= )العتتتتدد النستتتتبة المئويتتتتة للتتتتتأثير المتتتتانع لوضتتتتع البتتتتي

 .100×العدد بالمعالجة / العدد بالشاهد(  -بالشاهد
 
 
2     %  4  %    6    %   8     %10   %control 

المستخل  المائي لنبات الغار ( يوضح الوراق المعاملة بتراكيز 7الشكل رقم )
 والشاهد المستخدم

 طري ة إجراء الدراسة ابحصالية: -10
وقدد اسددايدم  SPSSسددايدام  رندامن ظجدر  الاحليدل ابحصدال   ا

، وعندد العتدور علدى  درا معنددو  ANOVAمعامدل احليدل الا داين 
دالدة ظقدل  دين النادالن ادم ظي دًا اط يدا  0.05عند مساو  الداللة 

لاحديدددد   Least significant difference (LSD) ددرا معنددو  
 .الناالن الا  يوجد  ينها ايال 

 النتائج والمناقشة .4
اددستير المدددانو لو ددو ال ددديد للمسايلصددا  الن اايدددة اددم دراسدددة ال

المالية نوراا ن ا  الد لدة والزيادون والغدار  جميدو اراكيزهدا لمندو 
 كما يل : Tuta absolutaو و ال يد عند إناا 

 ب
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 Nerium اددستير المسدددايلأل المدددال  نوراا ن ددا  الد لدددة -1

oleander  لمنو و و ال يد عند إنااT. absoluta: 
% 8% و6% و4% و2امددد  دراسدددة ادددستير الاراكيدددز اليمسدددة  

 L  Nerium%( للمسدايلأل المددال  نوراا ن ددا  الد لدة 10و

oleander  لمنو و و ال يد عند إنااT. absoluta: 
ظو ددددح  النادددددالن ظن المسدددددايلأل المددددال  نوراا ن دددددا  الد لدددددة 
ظ د  استيرًا قويًا على مندو و دو ال ديد وياصدًة عندد الاركيدزين 

قدد و دع  ال ديد  Tuta absoluta%( إل ظن إنداا 10% و8 
%( 66.71%(  نسددددددددددددددددددد ة  6% و4% و2 دددددددددددددددددد  الاراكيدددددددددددددددددددز  

سددداعة، ظمدددا   24%( علددى الادددوال   عدددد 85.71%( و 76.28و 
الجدددددول رقددددم  %  لدددم ا ددددو ظ   ي دددة10% و8 ددد  الاركيددددزين 

 1). 
راق ( يبين التأثير المانع لوضع البيض للمستخل  المائي لو1الجدول رقم )

بالمقارنة مع  Tuta absolutaإناث عثة البندورة على الدفلة بتراكيزه الخمسة 
 الشاهد

حيددا وجددد  ددسن المسددايلأل  [19]وهدلا اافددا مددو  عددد الدراسددا 

الد لددددددددة ادددددددددستير مدددددددددانو لو ددددددددو ال ددددددددديد عندددددددددد المددددددددال  لن دددددددددا  
 . Culex pipiensعند إناا ال عود  100%  نس ة 10الاركيز

 L  Laurus nobilisادستير المسدايلأل المدال  نوراا الغدار  -2
 :Tuta absolutaلمنو و و ال يد عند إناا 

% 6% و4% و2ادددددم ا يدددددديم  عاليددددددة ادددددستير الاراكيددددددز اليمسددددددة  
 Laurusنوراا ن ا  الغار  %( للمسايلأل المال 10% و8و

nobilis  لمنو و و ال يد عند إنااT. absoluta: 
ا ار د  ناددالن المسدايلأل المددال  نوراا الغدار مددو المسددايلأل 
المددال  نوراا ن ددا  الد لددة إل ظظهددر المسددايلأل المددال  نوراا 

% 100ن ا  الغار  عالية ك يرة جددًا لمندو و دو ال ديد  نسد ة 
سدددددداعة مددددددن المراق ددددددة،  24%(  عددددددد 10% و8 ددددد  الاركيددددددزين  
%(  ددددد  83.33%( و 77.83%( و  66.66و لغدددد  النسددددد ة  

فسددده ن%( علددى الاددوال   دد  اليددوم 6%( و 4%( و  2الاراكيددز  
 (.2من المراق ة الجدول رقم  

( يبين التأثير المانع لوضع البيض للمستخل  المائي لوراق 2الجدول رقم )
بالمقارنة مع  Tuta absolutaة البندورة الغار بتراكيزه الخمسة عند إناث عث

 الشاهد

 Olea ادددستير المسدددايلأل المدددال  نوراا ن دددا  الزيادددون -3

europea L   لمنو و و ال يد عند إنااTuta absoluta: 

 Olea ادم ا يديم  عاليدة المسدايلأل المدال  نوراا ن دا  الزيادون

europea L   8% و6% و4% و2 اراكيدددددددددزد اليمسدددددددددة %
 :Tuta absoluta و ال يد عند إناا %( لمنو و 10و

 اليام        
                         

 التراكيز                      

 ساعة 24
 متوسط عدد
 البيض

النسبة المئوية 
 لمنع وضع البيض

2% 2.33 66.71% 

4% 1.66 76.28% 

6% 1 85.71% 

8% 0 100% 

10% 0 100% 

Control% 7 0% 

ناث  20 عدد العينات  .Tفرد بالغ لكل من ذكور وا 

absoluta 
 P=0.000<0.05 تحليل التباين

LSD P=0.000<0.05 
ناث  20 عدد العينة  T. absolutaفرد بالغ لكل من ذكور وا 

 اليام
 

 التراكيز

 ساعة 24

 متوسط عدد
 البيض

النسبة المئوية لمنع 
 وضع البيض

2% 2 66.66% 

4% 1.33 77.83% 

6% 1 83.33% 

8% 0 100% 

10% 0 100% 

Control% 6 0% 

 P=0.000<0.05 تحليل التباين
LSD P=0.000<0.05 

ناث  20 عدد العينة  T. absolutaفرد بالغ لكل من ذكور وا 
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ظظهر المسايلأل المدال  للن دا   عاليدة ظقدل لمندو و دو ال ديد 
مدن المسايلصددين سدا    الددلكر، إل  Tuta absolutaعندد إنداا 

%( ظمدددا  دددد  10%(  دددد  الاركيدددز انعلددددى  100 لغددد  النسددد ة  
%( 62%(   دددددد  لغدددددد   8%( و 6%( و 4%( و 2الاراكيدددددز  

 24%( علددددددى الاددددددوال   عددددددد 90.57%( و 81%( و 71.42و 
 .(3الجدول رقم  ساعة من المراق ة

( يبين التأثير المانع لوضع البيض للمستخل  المائي لوراق 3الجدول رقم )
بالمقارنة مع  Tuta absolutaالزيتون بتراكيزه الخمسة عند إناث عثة البندورة 

 الشاهد

 ناالن الدراسة ابحصالية: -4
 SPSSابحصددددددالية  اسدددددددايدام  رندددددددامن  يندددددد  نادددددددالن الدراسدددددددة 

، ظن هندددددا   ددددددرا ANOVAمعامدددددل احليددددددل الا ددددداين  مو اسدددددايدا
%( 10%، 8%، 6%، 4%، 2معنددو   ددين الاراكيددز اليمسددة  

%، حيدددددا 0.05للمسايلصددددا  المدروسددددة عنددددد مسدددداو  داللددددة 
و الاددددال  هنددددا   ددددروا  p=0.000>0.05 لغددد  ال يمددددة االحاماليددددة 

دمة للمسايلصددا  و الاددال  نط دددا معنويددة  ددين الاراكيددز المسددداي
  Least significant difference (LSD)دالدة ظقددل  ددرا معنددو  

للمسايلصدددددددا   الاددددددد  يوجددددددد  ينهدددددددا ايدددددددال  الاراكيدددددددزلاحديددددددد 
 دددين  p=0.000>0.05 ددسن ال يمددة االحاماليددة  المدروسددة، وقددد وجددد

%، كمدددددددا ظن ال يمددددددددة 6% و4% و2% والاراكيددددددددز 10الاركيدددددددز 
% 2% والاراكيددددددددز 8 ددددددددين الاركيدددددددز  p=0.000>0.05االحاماليدددددددة 

 دددين  p=0.000>0.05%، كمددا  لغددد  ال يمددة االحاماليدددة 6% و4و
% 6 دددين الاركيددددز  p=0.012>0.05% و2% والاركيدددز 6الاركيدددز 
 p=0.004>0.05% ، وقدددددد كانددددد  ال يمدددددة االحاماليددددددة 4والاركيدددددز 

% 10%، و الادددال   دددإن الاركيدددز 2% والاركيدددز 4 دددين الاركيدددز 
% ويليدده الاركيدددز 8يددة مددن   يددة الاراكيدددز يليدده الاركيددز ظكتددر  عال

 %.2% والاركيز 4% تم الاركيز 6
 االستنتاجات.5

الن اايدددة الماليدددة المدروسددة ادددستيرًا مانعدددًا إن للمسايلصددا   -1
 .Tuta absoluta   و و ال يد عند إناا عتة ال ندورة 

% لجميددو المسايلصددا  المدروسددة ظظهددر 10إن الاركيدز  -2
 ًا مانعًا لو و ال يد ظكتر من   ية الاراكيز.استير 
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ABSTRACT. : The purpose of this study was conducted to evaluate the aqueous 

extracts of  leaves Nerium oleander L, Laurus nobilis L and Olea europea L in 

oviposition detering of moth tomato females Tuta absoluta, to reduce its spread 

as those extracts contain several chemical compounds, its being clean pesticides. 

The aqueous extracts of leaves Nerium oleander L, Laurus nobilis L and Olea 

europea L were prepared in different concentrations with water (2%, 4%, 6%, 

8% and 10%). 

The results showed that the aqueous extracts of leaves N.oleander L and L. 

nobilis L had oviposition deterrent at the rate of 100% at concentrations 8% and 

10%, while the aqueous extract of leaves O. europea L showed oviposition 

deterrent at the rate of 100% at concentration 10% and 90.57% at concentration 

8%. All extracts show relatively less effect at the lowest concentrations. 

The results showed a potential to reduce the moth tomato reproduction by using 

aqueous extracts of leaves N.oleander L, L. nobilis L and O. europea L as a 

natural resource for developing safe and environment friendly pesticides . 

 

Key Words:  Nerium oleander, Laurus nobilis, Olea europea, Tuta absoluta, 

oviposition deterrent. 

 

 

 


