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التي تصيب  Tuta absolutaباتية ضد حشرة صانعة أنفاق أوراق الطماطمقييم كفاءة بعض المستخلصات النتهذه الدراسة ل أجريت :  الخالصة

 –  Azadiracta indicaالنيم  –   Citrullus colocynthisالحنظل  ) المستخلص المائي والكحولي لثالثة نباتات  تم اختبار. محصول الطماطم

متوسط موت النتائج أن  أوضحت ،من كل مستخلص نباتي  (%  11 -%  81 -% 51 -% 1) تراكيز بأربعة و( Calotropis procera العشر

 5من كل  8.77الكحولي في حين كان متوسط موت اليرقات المعاملة بالمستخلص  ،يرقات  5من كل  3.80اليرقات المعاملة بالمستخلص المائي 

متوسط موت اليرقات المعاملة بمستخلص نبات  أماات ، يرق 1لكل  5.71كما تبين أن متوسط موت اليرقات المعاملة بمستخلص نبات النيم هو  ،يرقات

كما بينت نتائج هذه الدراسة , يرقات  1لكل  8.27بينما كان متوسط موت اليرقات المعاملة بمستخلص نبات العشر  , يرقات  1لكل  5.81الحنظل هو 

على ( يرقات 1لكل   5.78 – 5.88 – 8.22 - 5.55)  هو% (  11 -%  81 -% 51 -% 1) جميع التركيزات  تأثيرمتوسط موت اليرقات تحت  أن

وبناءا علي نتائج هذه الدراسة يتضح أن جميع المستخلصات النباتية المختبرة كانت فعالة .  في حين كانت نسبة الموت في عينة الشاهد صفر, التوالي 

لذا نوصي بالتركيز , ختالف النوع النباتي وتركيز المستخلص يختلف با التأثيروان هذا  Tuta absolutaضد حشرة صانعة أنفاق أوراق الطماطم  

 .األخرى ايجابي علي البيئة وضرورة التقليل من استخدام طرق المكافحة الكيميائية تأثيرعلى استخدام هذا النوع من المكافحة الحيوية لما لها من 
 .للبيئة ، المستخلصات النباتية صديق ، مبيد Tuta absolutaصانعة أنفاق أوراق الطماطم  :  الكلمات الدالة

 المقدمة .5

 (عثة الطماطم ) حشرة صانعة أنفاق أوراق الطماطم 

absoluta  Tuta  تتبع رتبة حرشفية األجنحة

(Lepidoptera ) ومن عائلة جليكدي(Gelechiidae )

وهى آفة جديدة على منطقة البحر المتوسط وذات 

صيل العائلة تصيب هذه الحشرة محا , خطورة عالية جدا

 -الباذنجان -البطاطس  -الطماطم ) الباذنجانية ومنها 

وموطن الحشرة أمريكا الجنوبية ودخلت منه ( الفلفل 

ثم انتشرت منها بسرعة في بلدان  8112إلى اسبانيا سنة 

حوض البحر المتوسط ومن ضمنها ليبيا وبعض البلدان 

أن تأثير ضرر عثة  .[2] األوروبية خارج المنطقة

كبير جدا على زراعة ( Tuta absoluta)طماطم ال

الطماطم في جميع مناطق العالم التي وصلت إليها 

الحشرة حيث تتغذى الحشرة على جميع أجزاء النبات 

فوق سطح التربة مسببة خسائر كبيرة قد تصل إلى 

باإلضافة إلى أن السيطرة على هذه اآلفة  [51]% 511

فاعلية محدودة  بواسطة المبيدات الحشرية اظهر فقط

حتى بعد زيادة تكرار االستعمال وتغيير نوع المبيد 

من الثمار ال % 87-1الحشري المستخدم وجد انه مابين 

وذلك الن للحشرة القدرة على   [51]تزال متضررة 

وأيضا نتيجة لسلوك  [52]  اكتساب مقاومة ضد المبيد

اليرقات التي تحفر أنفاقا تحميها من بعض المواد 

، ولكي نتجنب أو نقلل على األقل من  [85]اوية الكيم

االستخدام العشوائي للمبيدات الحشرية في حقول 

الطماطم فمن الضروري  تطوير طريقة فعالة ضد هذه 

اآلفة حيث أظهرت تجارب استخدام المصائد  الفرمونية 

الجنسية نتائج طيبة حيث قللت من استخدام المبيدات 

 .[55]الكيميائية 
اآلونة األخيرة إلى أيجاد العديد من البدائل  نسعى في 

المناسبة لمكافحة اآلفة ومنها المكافحة الزراعية 

والميكانيكية والحيوية واستخدام المستخلصات النباتية 

 باإلضافة إلى المكافحة الكيميائية في أسلوب جديد وهو 

 

 

 اتجهت لذلك(.   المكافحة المتكاملة )أدارة مكافحة اآلفة 

 الن أصل نباتي من الطبيعية النواتج الستخدام اراألنظ

على  مؤثرة تكون نباتي أصل من الحشرية المبيدات

 في ، و [58]الراقية  للحيوانات السمية وقليلة الحشرات

 كالتأثير الحشرات سلوك على تؤثر األحيان بعض

 على وكمؤثر [51]للتغذية  والمانع الجاذب الطارد أو

 المركبات أقدم من النيكوتين ويعد .[57]التكاثر  فعالية

 كما. حشرية كمبيدات التي استخدمت النباتية الثانوية

 على يحتويان والسبحبح النيم من نبات كالا  أن لوحظ

للحشرات  بالنسبة والتطور للنمو ومثبطة سامة مواد

 مستخلص أن[52] وجد, [1] [1]األخرى والالفقاريات

 له Lamenia camaraالشجيري  المينا ألزهار الخام

 Dysdercus ,القطن  حشرة ضد سام فعل

cingulatus لبذور و المائي المستخلص إن [55] ولقد 

 قاتل تأثير له  Azadiracta indicaالنيم  نبات قلف

 أن [1] أشار كما Anopheles.بعوض  على يرقات

 الجلدية الحشرات ضد فعالية ذات النيم أوراق مسحوق

 كما الذباب ويرقات لقملا مثل اإلنسان التي تصيب

لها  المضاف األعالف على تتغذى التي أن الماشية الحظ

 الذباب وتطور نمو تمنع النيم بذور من مسحوق ماء

 مركب  لوجود وذلك البراز في الماص للدماء

Azadarachton الهضمية القناة خالل ومروره 

 فعال المركب هذا أن [8] وجد كما ، للمجترات

 [81] أشار الحشرات ، كذلك من لعديدا ضد بييولوجياا 

 السبحبح  نبات لثمار الميثانولي المستخلص تأثير إلى

Melia azedarach حشرتي  يرقات ضد المستخدم 

littoralis  Spodoptera  وAgrotis ipsilon الذي 

 [5]  دراسة أشارت وقد.  الدماغ غدد حجم على يؤثر

 Euphorbia الثيل لسرطان المائي أن المستخلص إلى

granulate  اليرقية األطوار هالك معدل على تأثير له 

 وذكر. فيها تشوهات واحدث  Culex  pipiewلبعوض 

 الدفلة ألوراق المائية أن المستخلصات [7]
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 هالك معدل في أثرت وثمار الحنظل واليوكالبتوس

 وأشار Tetrnychus urtica .البقعتين  ذات الحلمة

  A. indica لنبات النيم المائي أن المستخلص [55]

 بعوض  ليرقات%   98هالك  نسبة سبب

Anopheles81في تركيز  ساعة 12 خالل  . % 

حل لمشكلة تلوث الغذاء والبيئة  إليجادوأيمانا منا 

بالمبيدات الكيميائية جاءت هذه الدراسة لتقييم فاعلية 

بعض المستخلصات النباتية كبدائل طبيعية لمكافحة هذه 

ي تسبب العديد من المشاكل واألضرار للنباتات اآلفة الت

فقد كانت كل محاوالت مكافحة هذه اآلفة الخطيرة ترتكز 

على استخدام المبيدات الكيميائية التقليدية التي تسبب 

الكثير من المشاكل مثل تلوث البيئة والغذاء مما يسبب 

مشاكل صحية كثيرة وفوق كل ذلك فاآلفة الحشرية التي 

قد اكتسبت مقاومة ( عثة الطماطم )راستها نحن بصدد د

هذه المبيدات مما يجعل المزارع يزيد من الجرعة  ضد

المستخدمة من المبيد حتى يحصل على نتائج جيدة وهذا 

يزيد من تكلفة عمليات المكافحة وبالتالي يزداد سعر 

الطماطم على المستهلك والمشكلة الحقيقية تكمن في 

كرر للمبيدات الكيميائية االستخدام العشوائي والمت

لقد تم استخدام وتقييم عدد من المستخلصات .  التقليدية

النباتية المستخرجة من نباتات متوفرة في البيئة الليبية 

التي تعتبر آمنه على صحة ( الحنظل -العشر -النيم )

اإلنسان  والحيوان وعناصر البيئة المختلفة بل وأكثر من 

قل دون خوف على ذلك يمكن استخدامها في الح

 .الحيوانات والحشرات النافعة

 -:تهف هذه الدراسة إلى 

تقييم فاعلية المستخلصات المائية والكحولية لثالثة 

النيم  – Citrullus colocynthisالحنظل ) نباتات 

Azadiracta indica  – العشر Calotropis 

procera )  كبدائل طبيعية لمكافحة حشرة صانعة

التي تصيب Tuta absolutaطماطمأنفاق أوراق ال

 .محصول الطماطم تحت الظروف الزراعية الليبية

 المواد وطرق البحث .2

من ( االيثانول)تم تحضير مستخلص مائي وكحولي 

النيم  –  Citrullus colocynthisالحنظل  ) نباتات 

Azadiracta indica  –  العشر Calotropis 

procera )81 -% 51 -% 1) تراكيز وبأربعة  %- 

تم ,  مكرراتمن كل مستخلص نباتي وبثالثة  %( 11

إحضار ثمار وأوراق طماطم مصابة بيرقات الحشرة 

يرقات في كل طبق  5تم وضع . مصابة مزارعمن 

أطباق  3تم معاملة كل . بتري على أوراق نبات الطماطم

بتري بتركيز من التركيزات المحضرة وبالتالي يكون 

 xنبات  3) طبق كالتالي  72 عدد أطباق بتري المعاملة

2  )x 4  تركيزاتx 3  عينة باإلضافة  72= مكررات

مكررات استخدمت كعينات كنترول حيث عملت  3إلى 

تم حساب عدد اليرقات الميتة في , بالماء المقطر فقط 

 3 – 6 – 12 – 24)المكررات بعد الرش وذلك بعد مدة 

وائي صممت التجربة وفق التصميم العش. ساعة(  1 –

الكامل وتمت المقارنة بين المتوسطات باستخدام طرق 

 Revised least)أقل فرق معنوي المعدلة 

significant difference)  5%عند مستوى معنوية 

[51].  

 النتائج والمناقشة .3

 (%)لقد تم حساب عدد اليرقات الميتة والنسبة المئوية 

ول ساعة جد( 81 -  58 6 - - 1 - 3) لكل معاملة بعد 

في النباتات التي ( 1)تبين من خالل الجدول . (1) (2)

تم استخالصها باإليثانول أن نسبة موت اليرقات اختلفت 

في الشكل  5%))حسب التركيز المستخدم فعند التركيز 

كانت أعلى نسبة موت في نبات الحنظل و النيم  (1)

،  26.6 %بينما في نبات العشر كانت  66.6 %بنسبة 

كانت أعلى نسبة موت ( 2)شكل   %51 أما التركيز

بينما في  60 %لليرقات لنبات النيم والعشر والتي كانت 

 ((25 %، أما عند التركيز  46.6 %نبات الحنظل 

فكانت أعلى نسبة موت في نبات النيم والتي ( 5)شكل 

 %بينما في نبات الحنظل والعشر كانت  60%كانت 

فكانت أعلى ( 1)شكل  ((50 %، أما في التركيز  46.6

 93.3 %نسبة موت لليرقات في نبات النيم والتي كانت 

 وفى الحنظل  66.6 %ثم العشر بنسبة 

 (2)كذلك تبين من خالل الجدول رقم  .33.3 %بنسبة 

في النباتات المستخلصة بالماء أن نسبة الموت لليرقات 

 (5 %)كانت كالتالي حسب كل تركيز ، فعند التركيز 

لى نسبة موت لليرقات في نبات النيم كانت أع( 1)شكل 

ثم في نبات  73.3 %ثم نبات العشر  86 %بنسبة 

شكل  ((10 %،  وفى التركيز   66.6 %الحنظل بنسبة

كانت أعلى نسبة موت لليرقات في نبات النيم بنسبة ( 2)

ثم في نبات  60 %ثم نبات الحنظل بنسبة  93.3 %

شكل  ((25 %، أما التركيز  53.3 %العشر بنسبة 

فكانت أعلى نسبة موت لليرقات في نبات الحنظل ( 7)

   ثم في نبات النيم والعشر بنسبة  93.3 %بنسبة 

فكانت أعلى ( 2)شكل  (50 %)أما في التركيز %66.6

  93.3 %نسبة موت لليرقات في نبات الحنظل بنسبة 

. 73.3 %ثم في نبات العشر  80 %ثم في نبات النيم 

 (4)والمبين في الجدول حصائياإلل أما من خالل التحلي

يتضح لنا أن هناك فرق معنوي مابين عملية      

استخالص المادة الفعالة من النبات بالماء مقارنة 

باإليثانول حيث وجد أن   متوسط موت اليرقات في 

يرقات  5من كل  3.80النباتات المستخلصة بالماء هو 

تخلصة أما متوسط موت اليرقات   في النباتات المس

مع  يتفق وهذا .يرقات 5من كل 8.77باإليثانول هي 

 لنبات السبحبح المائية المستخلصات أن أكدت التي  [7]

في  االيثانول مستخلصات من أفضل الدجاج وخناق

كما تبين أن هناك فروق  .المنزلي الذباب بيوض هالك

معنوية بين النباتات المستخدمة فيما بينها ، حيث كان 

نوي بين نبات النيم ونبات العشر ، فقد هناك فرق مع
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لكل  5.71كان متوسط موت اليرقات في نبات النيم هو 

يرقات ، بينما متوسط موت اليرقات في نبات العشر  1

يرقات ، بينما لم يكن هناك فروق  1لكل  8.27كان 

معنوية بين نبات النيم مع نبات الحنظل  وبين نبات 

كان متوسط موت اليرقات  الحنظل ونبات العشر ، حيث

يرقات كما هو  1لكل  5.81في نبات الحنظل هو 

 هذا ويعزى (.1)والشكل ( 1)موضح في الجدول رقم 

 نوعية في االختالف الى الهالكات في نسب التباين

حيث يعود , [5]المدروسة  في النباتات الفعالة المركبات

تأثير مستخلص نبات النيم المتکون من مـادة فعالة 

ئيسـية هی األزدرختين ومواد أخرى مثـل الميليـانون، ر

الميالنويـد والسـيالنين الذي لها دور کبير فی منع 

حدوث اإلصابة بسبب رفض الحشرة للنبـات المعامل 

أو تثبيط السلوك الغذائی مما يـؤدي إلى ابتعـاد الحشـرة 

عـن النبات وال تالمسه وال تأکل منه مما يؤدي الى 

وهذه النتائج تتفق مع . لعائل أو منـع تغذيهاطردها عن ا

خلص األزدرخت حيث وجدوا أن مست[1]ذكره   ما

ويتضح  .ة ليرقـات عثة الزيتـونأعطى نسبة موت عالي

أن هناك ( 51)والشكل ( 1)من خالل الجدول رقم 

فروق معنوية بين جميع التركيزات المستعملة مقارنة 

اليرقات في  بتركيز  الشاهد حيث كان  متوسط موت

% (  11 -%  81 -% 51 -% 1)  جميع التركيزات

( يرقات 1لكل   5.78 – 5.88 – 8.22 - 5.55) هو 

على التوالي بينما نسبة الموت في عينة الشاهد كانت 

صفر ، مما يعني أن جميع التركيزات المستعملة من 

جميع النباتات كانت لها تأثير على هذه اآلفة وإن 

أثير فيما بينها ، بينما لم يكن هناك اختلفت نسبة الت

فروق معنوية بين التركيزات مقارنة مع بعضها 

من خالل ما سبق يتضح لنا أن المستخلصات . البعض

النباتية التي تم استخدامها كانت جميعها فعالة ضد 

 Tuta absolutaحشرة صانعة أنفاق أوراق الطماطم  

من المكافحة وعليه يجب أن يتم التركيز على هذا النوع 

.إلى جانب طرق المكافحة األخرى

 

 ساعة من الرش  81 – 58 – 2 – 5 - 5عدد اليرقات الميتة ونسبة الموت بعد  : 5جدول رقم  

 

 

  

 (المستخلص باإليثانول% ) 1عدد اليرقات الميتة عند تركيز (: 5)شكل 
 

 (يثانولالمستخلص باإل%) 81عدد اليرقات الميتة عند تركيز ( : 5)شكل 
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 (المستخلص باإليثانول%) 11عدد اليرقات الميتة عند تركيز (: 1)شكل        (المستخلص باإليثانول%) 51عدد اليرقات الميتة عند تركيز (  : 8)شكل 

 
 ساعة من الرش  81 -58 - 2 -  5 -5عدد اليرقات الميتة ونسبة الموت بعد  :8جدول 

 

 
 (المستخلص بالماء%) 1ة عند تركيز عدد اليرقات الميت(  1)شكل 

 
 (المستخلص بالماء%) 51عدد اليرقات الميتة عند تركيز (  2)شكل 

 

 
 (بالماء المستخلص%) 52الميتة عند تركيز  عدد اليرقات(  7)شكل        

 
المستخلص بالماء%) 25عند تركيز  عدد اليرقات الميتة(  8)شكل 
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 (Tuta absoluta)صات النباتية المستخدمة ضد حشرة تقييم فعالية المستخل :5جدول 

 

 متوسط موت اليرقات من خالل تأثير نوع النبات المستخدم وطريقة االستخالص والتداخل بينهما :1جدول 

 
 

 
 اليرقات الميتة حسب التركيز المستعملمتوسط عدد ( 51)شكل                                     متوسط عدد اليرقات الميتة حسب كل نبات( 1)شكل           

          

 متوسط موت اليرقات من خالل التداخل بين تأثير نوع النبات المستخدم مع اختالف التركيز  :1جدول          
 النـبــات

 
 التركــيزات

 متوسط موت اليرقات العشر النيم الحنظل

1% 0 0 0 
0 

B 

1% 5.1 5.22 8.25 
5.55 

A 

51% 8.22 5.25 8.52 
8.22 

A 

81% 5.1 552 5.11 
5.88 

A 

11% 5.53 1.55 5.11 
5.78 

A 

 متوسط موت اليرقات
5.81 
AB 

5.75 
A 

8.27 
B 
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 التوصيات . 4

التوجه نحو استخدام المستخلصات النباتية  .5

  .كمبيدات صديقة للبيئة

أجراء دراسات مكثفة على مثل هذه النباتات  .8

على نباتات التي استخدمت في هذا البحث و

  وعلى للوقوف على فاعليتهاأخرى وذلك 

 

 

تأثيرها على هذه اآلفة أو على أي أفات دى مم  

  .أخرى في المنطقة

دعم جميع األبحاث العلمية والعملية وتشجيع  .5
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Abstract: The study was conducted to evaluation the efficiency of some plant species extracts against tunnels maker 

tomato leaves borer insect that infect tomato vegetable crop. The aqueous and alcohol extracts of three plant species 

plants (Citrullus colocynthis –Azadiracta indica  –Calotropis procera) with four concentrations (5% - 10% - 25% and 

50%) were tested . The results showed that the average death larvae treated with aqueous extracts was 3.80 per 5 

larvae, while the average larval mortality treated with alcoholic extracts 2.77 per 5 larvae. Results also revealed that 

the average death larvae treated  with the extract of Azadiracta indica was 3.75 per 5 larvae, while the average death 

larvae treated with the extract of Citrullus colocynthis was 3.25 per 5 larvae, whereas the average death larvae treated  

with the extract of Calotropis procera was  2.87 per 5 larvae. Also the results showed that the average death of the 

larvae under the influence of all concentrations (5% - 10% - 25% and 50%) was (3.33 - 2.88 - 3 0.22 and 3.72 for each 

5 larvae), respectively, while the rate of death in the control was zero. Based on the results of this study it is clear that 

all plant extracts were effective against insect maker tunnels tomato borer tomato leaves and the effect was varied and 

could be the plant species and extract concentration dependent, so we recommend focusing on the use of this type of 

biological control since of its positive impact on the environment and the need to reduce the use of other chemical 

control methods. 

Keywords:  Tomato borer tunnels maker, environmentally friendly pesticide, Plant extracts. 


