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ال % من  0.2مل من  0.1أظهرت نتائج معاممة حوريات العمر االخير لمصرصر االمريكي بالجرعو تحت القاتمة  
Azadirachtin  وLufenuron  وMethoxyfenozid لكاممة في بعض الصفات الفيزيائية لكيوتكل اجنحة الصراصر ا

ائي مابين المعامالت وجود فروقات معنوية في درجة مقاومة أجنحة الكامالت لمتيار الكهرب.الناتجو عن الحوريات المعاممة 
 وأعطت معاممة المقارنة أعمى درجة مقاومة في االجنحة االمامية والخمفية بجهتيهما اليمنى واليسرى إذ بمغت  والمقارنة، 

درجة مقاومة االجنحة المعاممة فيما تباينت  .عمى التوالي .(Ω.m)أوم / م  109.66و  134.33، 170.89،  157.89
بمثبطات النمو فيما بينها . كما كان لنفس المعاممة تأثير في درجة أمتصاصية االجنحة لالشعو فوق البنفسجية واالشعو تحت 

االشعة معنويا تبعا لنوع مثبط النمو والطوال الموجي  يوعند اطوال موجية مختمفة حيث تباينت درجة االمتصاصية لنوع الحمراء
 .الحشراتحة المعاممة بمثبطات نمو المستخدم مقارنو بمعاممة المقارنة مما يوكد حدوث تغيير في نسجة ومكونات االجن

 ، االشعو فوق البنفسجية Azadirachtinالكيوتكل، ، Methoxyfenozidالكممات المفتاحية: 
 أطروحة دكتوراه لمباحث االولالبحث مستل من *
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ABSTRACT 
The results of treating the last nymphal instar of periplaneta americana by sub-lethal dose (o.1 

ml of 0.2%) of Azadirachtin . Lufenuron and Methoxyfenozide . on some physical features of 

adults wings produced from treated nymphs. The results revealed asignificant variation in 

wings cuticle resistance to electrical current between treatment and control. The control 

treatment showed  a highest degree of electrical resistance in front and hind wings of  right 

and left direction and reached 157.89 . 170.89 . 134.33 . and 170.89 omh/m  respectively. The 

electrical resistance of wings cuticle in treatments were varied according to the kinds of insect 

growth in hibitors . The same treatment also exhibited a varied degree of wings absovption to 

ultra violet and infrared rays at different wave length according to the kind of  IGR and wave 

length in comparison with control treatment . these results confirmed that IGR changed the 

texture and components of the treated wings with IGR. 
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 المقدمة

نمو الحشرات جاء نتيجة لمحاوالت  نظماتأن ظيور م
غمب عمى ظاىرة مقاومو الحشرات لفعل المبيدات  ، ىذه تال

المركبات تمتاز بتخصصيا مما يجعميا أمينو االستخدام عمى 
سوى  ىال يتعداالنسان والحيوانات الفقرية السيما وان دورىا 

االخالل بالعمميات الفسمجية والكيموحيوية لمحشرات ، وأن 
بنفس الطريقة التي تتم فييا  طريقة تأثيرىا في الحشرات التتم

في بالحيوانات الراقية وذلك الن االىداف التي تعمل عمييا 
الحشرات )الكايتين وعمميات االنسالخ والتحول( التوجد في 

نمو الحشرات مجموعتين من  نظماتمتضم  ،(7المبائن )
 المركبات ىما مشابيات  منظمات نمو الحشرات مثل ال

Methoprene وKinoprens  غيرىا ومثبطات تصنيغ و
 مثل   Chitin synthesis Inhibitorsالكايتين 

Lufenuron  وMethoxy fenozide  (6 ) في العقود
الثالثة االخيرة أجريت دراسات كثيرة جدا حول التأثيرات 

في الحشرات  الحيوية والكيموحيوبة لمثبطات تصنيع الكايتين
تناولت الجوانب السمية والبيئية لتمك المثبطات منيا عمى 

أن الدراسات ( 11و  11و  1و  4 و 5سبيل المثال دراسة )
التي أجريت حول تأثير مثبطات تصنيع الكايتين في الصفات 
الفيزيائية لكيوتكل الحشرات ىي دراسات قميمة جدا بالرغم من 

صفات الفيزيائية لمكيوتكل  وجود كم كبير من الدراسات حول
أن  . (14 و13و 01و  3الطبيعي في الحشرات منيا دراسة 

الدراسة الحالية تيدف الى تأثير التركيز تحت القاتل لمثبطات 
و  Lufenuronو  Azadirachtinتصنيع الكايتين 

Methoxyfenozid  في بعض الصفات الفيزيائية ) درجة
االشعو فوق البنفسجية وأمتصاص  الكيربائية المقاومة

( لكيوتكل أجنحة الصرصر واالشعة تحت الحمراء 
 americana  Periplanetاالمريكي

 مواد البحث وطرائقو

جامعة تكريت  خالل عام  نفذت الدراسة الحالية في مختبرات 
 :وشممت ما يأتي  0114

لمصرصر  لعمل مزرعة -أوال ( عمل المزرعة الحشرية :
من تم جمع الصراصر  P.americana ( L.) االمريكي

وقد شممت عممية  صالح الديناماكن متفرقة في محافظة 
الصرصر االمريكي )أكياس المختمفة من  االطوار الجمع 

من تشخيصيا اعتمادا  التأكد تمو  بيض ،حوريات وبالغات(

 2وباستخدام المفاتيح التصنيفية ) المورفولوجيةعمى صفاتيا 
ولغرض تربية الصرصر االمريكي  مختبريا اعتمدت  .( 9و 

مع اجراء بعض التحويرات عمييا. وذلك  (04)طريقة الباحث 
بوضع الصراصر في حاويات بالستيكية ذات اشكال 

لتر ذات  11و 5اسطوانية ومتوازي مستطيالت و بحجم
أغطية بالستيكية مثقبة بثقوب التسمح لجميع اعمار 

حوي عمى مالجئ ورقية مصنوعة الصراصر بالخروج منيا وت
ممم  5من الورق المقوى السميك )طبقات البيض( وبمسافة 
المسافة  بين طبقة واخرى وذلك بوضع قطع من الفمين وىي

  االعمار المختمفة من الصرصر.المثمى والمناسبة لتجمع 
زودت الصراصر بالغذاء المكون من قطع الخبز االبيض 

سدت فتحتيا  3سم 50سعة وزودت بالماء بواسطة أنابيب 
بالقطن الذي يتم تبديمو كل ثالثة ايام لمنع نمو الفطريات 
عميو وتم وضعو بشكل أفقي لضمان استمرارية بمل القطن 

 .بالماء

ثانيا ( تحديد التركيز نصف القاتل من مثبطات نمو الحشرات 
اربعة تراكيز من  تجربو استكشافية لتنفيذ الدراسة تم عمل  -:
 لكل من مثبطات النمو  (0.8%  0.6.0.4.0.2)

Azadirachtin ( ،EC 1٪ (Fytomaxو Lufenuron 

(Match%48SC)  وMethoxyfenozid 
Runner%24EC) تم بعدىا حقن حوريات العمر االخير )

مل من تركيز كل 1.1لمصرصر االمريكي المخدرة بالتبريد بـ 
البطن باستعمال  مثبط في الغشاء بين العقل ألسترنات

( وبواقع ثالثة 7)  Microsyringالمحقنة المايكروليترية 
مكررات لكل تركيز من تراكيز كل معاممة وضم المكرر 

وضعت حوريات كل  .الواحد ستة حوريات العمر االخير
مكرر في عمب بالستيكية ذات غطاء بالستيكي سعتيا 

 .بيضنصف كيمو غرام وغذيت الحوريات بقطع من الخبز اال
 كما زودت العمب بالماء بواسطة انابيب بالستيكية ذات سدادة

اما حوريات معاممة المقارنة فتم معاممتيا بالماء المقطر .قطنية
اخذت القراءات بعد يوم ويومان وثالثة ايام من المعاممة  .فقط

وتم تصحيح نسبة القتل حسب معادلة أبوت المذكورة في 
  LC25و LC50اب قيم ( وتم رسم خطوط السمية لحس01)

وتم االعتماد عمى التركيز التحت  (7لكل مثبط نمو حشري )
 .% لتنفذ الدراسة1.0القاتل 
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ثالثا( تأثير الجرعة تحت القاتمة من بعض مثبطات النمو في  
 :بعض الصفات الفيزيائية لكيوتكل االجنحو 

نفذت التجربة بتييئة   -في درجة المقاومة الكيربائية : -1
الكامالت  (ازواج من االجنحة االمامية والخمفيةعشرة )

مل من التركيز  1.1الناتجو من الحوريات المعاممة بالجرعو 
في الدراسة ومعاممة  المستخدمةالمعاممة بالمثبطات %  1.0

بعد الصراصر لكل معاممة مزرعة المقارنة من حاويات 
 هوضعت االجنحة عمى لوح زجاجي عازل ابعادتنظيفيا 

سم اعتمد في قياس التوصيل الكيربائي جياز  1.5×11×11
دقيق لقياس المقاومة في مختبرات كمية اليندسة الكيربائية / 

  RLC100جامعة تكريت نوع الجياز
{PROGRAMMABLE  RLC  METER}  يحوي

 الجياز عمى كماشتين لغرض مسك القطبين استخدمت طريقة

في كل كماشة ولغرض قراءة المقاومة  بأستخدام نيدل( 21) 
وضع الجناح المراد اختباره عمى الموح الزجاجي واضيف لو 

سم قطرتين من  1في مناطق تثبيت النيدلين بمسافة ثابتة 
٪ لرفع كفاءة قياس المقاومة بين 1محمول ممح الطعام تركيز 

إن ىدف التجربة ىو القطبين تم تسجيل البيانات وتحميميا 
ان لممثبطات تأثير في تغير قيم مقاومة الكيوتكل بيان إن ك

ن ىذا التغير يعزى الى  لمتيار الكيربائي مقارنة بالمقارنة وا 
 .حدوث تغيير في نسب مكونات الكيوتكل

امتصاص االشعو فوق البنفسجية عند اطوال موجية  -2
مقدار  مثبطات النمو فيلغرض اختبار تأثير  .مختمفة

في االجنحة فوق البنفسجية االمتصاصية لطيف االشعة 
نمو  المعاممة بمثبطاتالصرصر االمريكي والخمفية  االمامية

عشرة اجنحة لكل  استخدمت ةالحشرات ومعاممة المقارن
اجريت  .عزليا و تنظيفيا بنفس الطريقة السابقة  معاممة بعد

 نفساستخدم  التجربة في المختبرات المركزية لجامعة تكريت
الذي استخدم في تجربة  Spectrophotometry ـال جياز

 حاسوبتقدير الفينوالت عمما إن الجياز موصول بجياز 
المعامالت واستحصمت البيانات مطبوعة  قراءةوطابعو. تم 

اطوال موجية متوافقة بين  أربعةعمى شكل منحنيات وجدت 
وىي دار تركيز االمتصاصية المعامالت ومختمفة في مق

( نانومتر سجمت في سجالت 411،731، 314،341)
 . نتائج الدراسةخاصة وحممت 

امتصاص االشعو تحت الحمراء عند أطوال موجية  -3
مختبرات كمية الزراعة أجريت التجربة في  .مختمفة

لقياس درجة امتصاص االجنحة جامعة الموصل والغابات/
ة تحت المعاممة بمثبطات النمو ومعاممة المقارنة لالشع

استخدم لكل معاممة عشرة اجنحة امامية بعد إن تم  الحمراء
 وأزالة الشوائب منيا وتجفيفيا بورق ترشيح ، تييئتيا وتنظيفيا

( جياز من IR)االشعة  امتصاص لقياس استخدمو 
( اسمو Fourior Transmittance Infrared)  FT.IRنوع
(ALPH.P من منشأ الماني )Atrdiamod   الجياز متصل

بجياز حاسوب وطابعو يتم فحص االجنحة بطبيعتيا الصمبة 
دون استخدام طرائق التحميل والمحاليل القياسية لمعرفة 

الصرصر وىل أجنحة امتصاصية المواد الداخمة في كيوتكل 
ىناك اختالفات بالمقادير والتركيزات لتمك المواد بسبب فاعمية 

ال موجية دة اطو مثبطات نمو الحشرات ،تبين ىناك ع
،( 715، 785، 1391، 1691ىي ) اعتمدت افضميا

حممت نتائج التجارب  نانومتر سجمت البيانات وتم تحميميا.
اختبار  التصميم العشوائي الكامل واستخدمالسابقة باعتماد 

عند اقل فرق معنوي لمتاكد من معنوية الفروق بين المعامالت 
 SAS  (8.)برنامج  وبأستخدام0.05   معنويومستوى 

 النتائج والمناقشة

تأثير الجرعو تحت القاتمة من بعض مثبطات النمو في بعض 
 الصفات الفيزيائية لكيوتكل االجنحو :

( إن 1يالحظ من الجدول )  -اوال( درجة المقاومة الكيربائية:
مثبطات نمو الحشرات المستخدمة في الدراسة كان ليا تأثيرًا 
معنويًا في متوسط درجة المقاومة الكيربائية مقارنة بمعاممة 
المقارنة كما لوحظ أيضا تباين في متوسط المقاومة الكيربائية 
تبعا لمثبط النمو المستخدم فقد أعطى مثبط النمو 

Methoxyfenozide  أعمى قيمو بعد معاممة المقارنة
في الجناحين االمامي Ω.m أوم / م  61.67، 69.11

 Azadirachtinااليمن وااليسر عمى التوالي يميو مثبط النمو
الجناحين االمامي االيمن  (Ω.m) 49.78،  51.33بمغ 

وااليسر عمى التوالي. وكذلك وجد انخفاض معنوي في تأثير 
في درجة المقاومة الكيربائية إذ بمغ  Lufenuronمثبط النمو 

الجناحين االمامي االيمن  (Ω.m) 38.33و  05.11
وااليسر عمى التوالي عما ىو عميو في معاممة المقارنة بمغت 

الجناحين االمامي االيمن  .(Ω.m))171.89و  175.89
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الختالف مكونات الكيوتكل را ظن . وااليسر عمى التوالي
المعاممة بمثبطات النمو عن معاممة المقارنة التي  لالجنحة

كان الكيوتكل فييا سميم ويحتوي عمى مكوناتو بنسبيا 
الطبيعيو يفسر ذلك التأثير المعنوي عن باقي المعامالت 
وارتفاع درجة المقاومة فيما ىو عميو في االجنحة المعاممة 

ان مكونات كل مادة   (19)وقد وجد بمثبطات نمو الحشرات.
ذات مقاومة عالية جدا يصعب معيا تختمف مقاومتيا ومنيا 

وكمما زادت المقاومة قمت مرور الشحنات الكيربائية عبرىا 
ن المادة ونوعيا ميمة في المقاومة ونالحظ من  التوصيمية وا 

إن ىناك اختالف معنوي بين تأثير مثبطات نمو   1جدول
بمغ  اعطى متوسط عامإذا الحشرات وجية الجناح األمامي 

 األيسرلمجناح االمامي  (Ω.m)أوم / م  75.83و 81.17
 االيمن عمى التوالي.و 

 P. americana (L.) جأثير بعض يثبطات نًى انحشرات في درجة انًقاوية انكهربائية الجنحة انصرصر االيريكي .1جدول 

 االيايية.

 الجناح االمامي االيمن المعامالت
 االنحراف القياسي ±المتوسط 

 .(Ω.m)أوم / م 

 ±الجناح االمامي االيسر المتوسط
 االنحراف القياسي

 .(Ω.m)أوم / م 

التداخل بين االجنحة 
 والمبيدات

Azadirachtin 51.33 ± 7.43 bcd 49.78±8.24  bcd 50.55 bc 
Lufenuron  25.11± 3.37 d 38.33± 6.13 cd 31.72 c 

Methoxyfenozide 69.00± 15.07 b 61.67±15.87 bc 65.33 b 

 a 170.89± 6.16  a 164.39 a  6.94 ±157.89 المقارنة
 a 80.17   a 78.55    75.83 المتوسط العام

L.S.D   (0.05) 27.12 28.63  
L.S.D (0.05لمقارنة مثبطات نمو الحشرات ) 13.55  
L.S.D(0.05التداخل ) 19.17  

 متوسط درجة وجود انخفاض معنوي في 2وقد بين الجدول  
المقاومة الكيربائية الناتجة من االجنحة الخمفية المعاممة 
بمثبطات نمو الحشرات المستخدمة بالدراسة مقارنة بمعاممة 
المقارنة في حين لوحظ انخفاض معنوي في متوسط المقاومة 

مقارنة بباقي  Lufenuronة مثبط النمو الكيربائية لمعامم
المعامالت ومعاممة المقارنة إذ بمغ متوسط المقاومة الكيربائية  

لمجناح الخمفي االيمن  (Ω.m)أوم / م  40.00و   44.33
أوضح الجدول وجود انخفاض  وقد .وااليسر عمى التوالي

معنوي في متوسط درجة المقاومة لمجناحين الخمفي االيمن 
و  Methoxyfenozide وااليسر لمعاممة مثبطي النمو 

Azadirachtin المقارنة إذ بمغ قارنة بمعاممة م
بينما بمغ  (Ω.m)أوم / م 34.78، 46.77و  54.67،45.33

متوسط معاممة المقارنة لمجناح الخمفي االيمن وااليسر 
 وأشار عمى التوالي  (Ω.m)أوم / م   119.67و  134.33

معظم الفمزات تتبمور طبقا لمنظام البموري إن الى (19)
المكعب ، وتكون لذلك متساوية المقاومة في جميع االتجاىات 

المقاومة الكيربائية ثابتة في في معظم المواد تكون و  .البمورية
تأثير مثبطات  (0)من الجدول إذ يالحظ مختمف االتجاىات

بمعنى  قيم درجة المقاومة الكيربائية باختالفنمو الحشرات 
أخر عدم تساوي المقاومة لممعامالت بمثبط النمو الحشري 

وعدم  ىذا يثبت اختالف مكونات الكيوتكلومعاممة المقارنة 
التي يتكون منيا كيوتكل كل من معاممة تجانس المركبات 
ونالحظ  .في تكوينو الطبيعي بالمقارنة المثبطات وفيما ىو

( تباين في انخفاض المقاومة دليل عمى  0و 1في الجدولين )
تباين تركيب مكونات الكيوتكل الكيميائية الذي يختمف في 
تجانسو مع كيوتكل المقارنة إذ اعطى اعمى مقاومة )اقل 

إن زيادة التوصيمية في االجنحة المعاممة بمثبطات  توصيمية(
نمو الحشرات ماىو اال نتيجة االختالف في النسجة التركيبية 
والمكونات الكيميائية والترابط بين طبقات الكيوتكل الجنحة 

المقاومة إن  .(16)الصرصر االمريكي فقد ذكر 
 )التوصيمية العالية ( وأىميا الفضة مميزة من بينالمنخفضة

ن لكل مادة مقاومة حسب تركيب المادة التي يمر  المعادن وا 
ن المقاومة تساوي ) المقاو  من خالليا التيار الكيربائي مة وا 

 ات العاممينوعند ثب (00المساحة ( ) \الطول × النوعية 
المساحة و الطول  فإن تغير المقاومة يعني تغير المقاومة 
النوعية وعند قياس مقاومة )الجناح( تغيرت قيمة مقاومتو تبعا 
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لمثبطات نمو الحشرات مع ثبات الطول والمساحة مما يعني 
تغير المقاومة النوعية وبالتالي يدل ذلك عمى االختالف في 

ختالفات معنوية في كما ظيرت ا تركيب العناصر المكونة لو.
المتوسط العام لمتداخل بين االجنحة ومواقعيا وجياتيا ومع 
مثبطات نمو الحشرات فاعطى المتوسط العام لمعاممة المقارنة 

مقاومية )أقل  (Ω.m)أوم / م 100.11أعمى متوسط بمغ 
إذ   Methoxyfenozideتوصيمية( يميو مثبط نمو الحشرات

بينما بمغ المتوسط العام مقاومية  (Ω.m)أوم / م  51.67بمغ
ىي  Lufenuronو  Azadirachtinكيربائية مثبط النمو

 (Ω.m) أوم / م  33.70،  41.64
 تأثير بعض مثبطات نمو الحشرات في درجة المقاومة الكهربائية لالجنحة الخمفية في الصرصر االمريكي .2جدول 
 الخمفي االيمنالجناح  المعامالت 

 االنحراف القياسي ±المتوسط 
 (Ω.m)أوم / م. 

 ±الجناح الخمفي االيسر المتوسط 
 االنحراف القياسي 

 (Ω.m)أوم / م. 

التداخل بين االجنحة 
 والمبيدات

Azadirachtin 46.77± 7.52 ب40.72 ب جـ د 5.37 ± 34.78 ب 
Lufenuron 37.44 ± 11.05جـ 33.72 ب 1.98 ± 30.00 ب 

Methoxyfenozide 54.67 ± 16.93ب 50.00 ب 13.94 ± 45.33 ب 
 أ 122.00 ب 14.09 ±109.67 أ 9.43 ±134.33 المقارنة

 61.61 أ 54.92 أ 68.32 المتوسط العام 
L.S.D (0.05) 33.91 29.72  
L.S.D (0.05)  22.12 لمقارنة مثبطات نمو الحشرات  
L.S.D (0.05) 31.27 التداخل  

امتصاص االشعة فوق البنفسجية مختمفة االطوال ثانيا( 
( كفاءة 3اظيرت نتائج الدراسة في الجدول ) الموجية.

الجنحة مثبطات نمو الحشرات في زيادة درجة االمتصاصية 
نانومتر عما عميو في  314الطول الموجي عند الصرصر 

معاممة المقارنة وتباينت قيم االمتصاصية تبعا لنوع مثبط 
النمو تباينا بسيطا إذ أعطى مثبط نمو الحشرات 

Lufenuron  يميو 1.46أعمى متوسط لالمتصاصية بمغ 
بقيمة  Azadirachtinو  Methoxyfenozideمثبط النمو 
معاممة بمقارنة ى التوالي عم1.18و  1.38 تبمغامتصاصية 
 . ففي دراسة1.95 ت قيمة االمتصاصيةبمغإذ المقارنة 
عند تقديره لمبروتين الكمي أعتمد عمى الطول  (05)لمباحث 
  Spectrophotometryنانومتر في جياز  081الموجي 

تحديد ن في المادة التي تم تحميميا وتم لمعرفة تركيز البروتي
.  1.1Mg/mاالمتصاصية بمغت  تركيز البروتين من خالل 

الموجي فمن الممكن يقترب ىذا مع نتائج الجدول لمطول 
بين  مفرق البسيطاالعتماد عمى إن المادة ىي البروتين ل

ومن خالل الجدول نفسة يالحظ ان عند  الموجية االطوال
يظير تفوق مثبطات نمو  نانومتر 341 الطول الموجي

عميو في معاممة  الحشرات في متوسط االمتصاصية عما
لالمتصاصية بمعاممة  0.46المقارنة ، إذ بمغ اعمى متوسط 

يميو مثبط النمو   Methoxyfenozide مثبط النمو 

Lufenuron  وAzadirachtin  عمى  1.35و 0.10إذ بمغ
التوالي بينما انخفضت درجة االمتصاصية في معاممة المقارنة 

وية في ىذا ومن خالل تجاربنا الكيموحي.  1.77إذ بمغ 
التحقق من لكشف الفينوالت ومقدار تركيزىا في المجال تم 
لمعرفة االمتصاصية لالشعة فوق  peakان اعمى الكيوتكل 
واثبت ذلك باستخدام محمول نانومتر  341ىو البنفسجية

جياز باستخدام  Catecholقياسي لمادة الكاتيكول 
Spectrophotometry قيم متوسطات  ذلك أن نستدل من

االمتصاصية في الجدول تمثل مادة الفينوالت في االجنحة 
ونالحظ من الجدول .ة بمثبط النمو ومعاممة المقارنة المعامم

تفوق مثبطات نمو الحشرات في متوسط درجة االمتصاصية 
نانومتر مقارنة بمعاممة المقارنة  411عند الطول الموجي

 عطى مثبط النموواختمفت تبعا لنوع مثبط النمو فقد أ

Methoxyfenozide متوسط امتصاصية إذ بمغ  اعمى
 إذAzadirachtin و Lufenuronيميو مثبط النمو  0.73

عمى التوالي في  1.36و 1.77بمغ المتوسط لالمتصاصية 
أعطت معاممة المقارنة أقل قيمة متوسط امتصاصية   حين
اعتمد في تقديره  (15). وتتفق ىذة النتائج مع 1.67غ  بم

واستخدم  Phosphovanilinلمدىون عن طريق الكاشف  
Spectrophotometer   نانومتر وىو اقرب الى  501في

إن المون االزرق  (17)قد ذكر نانومتر و  411الطول الموجي 
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نانومتر يستخدم في االشعة الفوق  531 -381المرئي بين 
عند الطول  ونالحظ من الجدول HEVالطاقة العالية بنفسجية
إن تأثير مثبطات نمو الحشرات قد اختمف في  731الموجي 

متوسط االمتصاصية نانومتر تبعا لمثبط النمو فقد أعطى 
 1.11متوسط بمغ  اعمى Methoxyfenozideمثبط النمو 

ولم يختمف معو معنويا بمغ  Lufenuronيميو مثبط النمو 
 Azadirachtin   بينما اختمف معنويا مع مثبط النمو 1.79

الذي أعطى اقل قيمو لمتوسط امتصاصية ىو ومعاممة 
تقترب  1.45المقارنة نفس القيمة التي لم تختمف معنويا بمغ 

الطول الموجي  ااذ استخدم (23)نا مع دراسة الباحثان نتائج

اطوار في نانومتر في الكشف عن الكاربوىيدرات في  601
وسوسة  Sitophilus granaries ( L.) سوسة القمح

وتم تحديد محتوى   Sitophilus oryzae (L.)الرز
  anthroneالكاليكوجين  في جسم العذراء باستخدام كاشف 

في درجة  731أي إن باالمكان ان يعتمد الطول الموجي 
لف اساسا من االمتصاصية لوجود اواصر الكايتين الذي يتا

إن السبب في تباين أو زيادة درجة السكريات المتعددة .
االمتصاصية لالطوال الموجية المختمفة في أجنحة الصرصر 
المعاممة بمثبطات نمو الحشرات ربما يرجع الى تأثير 

 الصرصر.  المثبطات في المكونات الكيميائية لكيوتكل اجنحة
الفوق بنفسجية لالطوال الموجية  تأثير بعض مثبطات نمو الحشرات في درجة امتصاص أجنحة الصرصر لالشعة .3 جدول

 نانومتر304،341،400،730

ثالثا( امتصاص االشعو تحت الحمراء مختمفة االطوال 
( كفاءة مثبط 4أظيرت نتائج الدراسة في الجدول )  الموجية:
إذ  (1-)سم1691الموجي  الطول في Azadirachtinالنمو 

ولم  194.67بمغ مقدار النسبة المئوية المتصاص االشعاع 
تختمف معنويا معاممتي المقارنو ومعاممة مثبط النمو 

Methoxyfenozide  نسبة االمتصاص انخفضت إذ 
عمى التوالي في حين اختمف  186.67،  191.17 تبمغف

مثبط النمو لعنيم معنويا وانخفضت فية نسبة االمتصاص 
Lufenuron  ونالحظ من الجدول في  171.33بمغ إذ

ارتفاع في مقدار االمتصاصية  (1-)سم1391الموجي  الطول
بمغ  إذ Azadirachtin  في معاممة المقارنة ومثبط النمو

 عمى التوالي يمييم مثبط النمو 146.5، 147

Methoxyfenozide   وقد اعطى مثبط نمو  144.5بمغ
.  ونالحظ  135.83 تأقل قيمو بمغ Lufenuronالحشرات 

من الجدول إن المتوسط العام لمثبطات نمو الحشرات 
طوال الموجية وتداخميا مع االمتصاصية لال

( تفوق مثبط النمو 1-سم1691،1391،785،715)
Azadirachtin ولم يختمف 161.53بمغ المتوسط العام أذ

معنويا عن معاممة المقارنة ومثبط النمو  
Methoxyfenozide 161.33ط العام ليما إذ بمغ المتوس 

عمى التوالي ، بينما انخفض المتوسط العام لمثبط  156.5و
واختمف معنويا عن باقي  Lufenuronنمو الحشرات 

. ونالحظ من خالل الجدول إن 145.83المعامالت إذ بمغ  
تحت الحمراء لمعامالت  اعمى طاقة امتصاص لالشعة

مثبطات النمو ومعاممة المقارنة في المتوسط العام في الطول 
يميو االطوال  185.95( إذ بمغ 1-)سم 1691الموجي 

الموجية االخرى التي لم تختمف معنويا في المتوسط العام إذ 
، 715لالطوال الموجية  3.33، 144.88،  151.13بمغت 

 
 المعامالت

 االنحراف القياسي  ±المتوسط 
 االطوال الموجية لالشعة الفوق بنفسجية

 نانومتر304
 )االمتصاصية(   

 نانومتر 341
 )االمتصاصية(   

 نانومتر400
 )االمتصاصية(   

نانومتر  730
 )االمتصاصية(   

Azadirachtin 1.18±0.062ب0.08 ± 0.45 ب جـ  0.22 ±1.36  ب جـ 0.16 ±1.35 ب جـ 
Lufenuron 1.46 ± 0.09 أ0.08± 0.79 0.23 ±ب1.77 ب0.22 ± 2.02 أ 

Methoxyfenozide 1.38 ±0.27 أ0.09 ± 1.01  0.33 ±أ  2.73 أ0.48 ± 2.46 أ ب 
 ب0.08 ± 0.45 0.12 ±جـ  0.67 جـ0.13 ± 0.77 ب 0.08 ±0.95 المقارنة

 0.68 1.63 1.65 1.25 المتوسط العام
L.S.D (0.05) 0.45 0.84 0.69 0.25 
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.  ومن خالل نتائج  ( عمى التوالي1-)سم 1391، 785
الدراسة تبين إن ىناك تباين في الطاقة االمتصاصية لالمواج 
السالفة الذكر تبعا لتأثير مثبط نمو الحشرات المستخدم في 
الدراسة فظير عدم تجانس النتائج بين المعامالت ومعاممة 
المقارنة دليل عمى اختالف كثافة المادة التي تم امتصاص 

 (18)ء ضمن الطول الموجي المؤثر الحمراja-االشعو تحت 
إن أكثر استخدامات (6)  واتفقت النتائج مع ماأشار اليو

-661االشعو تحت الحمراء يكون في منطقة تتراوح بين 
( مايكرون فإن الطول الموجي 1.5-0.5) 1- سم 4111
يمثل امتصاص مجموعة كيتون او الدييايد   1- سم 1691

(aldehyde/ ketone لنوع  رواب ) ط الفا وبيتا مع المركب
(- ß ،á  ن ىذه االواصر موجودة في كيوتكل الجناح ( وا 

يمثل   1- سم 1391مركب الكايتين . اما الطول الموجي 
( والتي ترتبط بنوع   Methylامتصاص مجموعة المثيل )

- سم 785( أما الطول الموجي  C-Hمن الروابط العضوية )

 سم 811- 751فقد ذكر الباحثان إن الطول الموجي مابين  1

يمثل امتصاص المركب التي فيو اواصر اورماتيو  1-
(aromatic بينما الطول الموجي )فإنو يمثل   1- سم 715

( من C-Hأمتصاص المركبات التي نوع ارتباط اواصرىا )
. إن السبب في تباين   Monosubstituted benzeneنوع 

درجة االمتصاصية لالطوال الموجية المختمفة في أو زيادة 
أجنحة الصرصر المعاممة بمثبطات نمو الحشرات ربما يرجع 
الى تأثير المثبطات في المكونات الكيميائية لكيوتكل اجنحة 

نستنتج من أن التراكيز التحت القاتمة لمثبطات الصرصر .
نمو الحشرات ليا كفاءة في التأثير في درجة االمتصاصية 

وجدت اربعة عند تعريض االجنحة لالشعة فوق البنفسجية إذ 
 ( نانومتر731، 411، 341،  314وىي ) اطوال موجية

 وتباينت تأثيرات المثبطات في مقدار درجة االمتصاصية كان
Methoxyfenozide تأثيرا يميو  اكثرىمLufenuron و 

Azadirachtin. 
 .(IRالشعة تحت الحمراء )امتصاصية االجنحة لفي  نمو الحشراتتأثير التركيز تحت القاتل من بعض مثبطات  . 4جدول 

 انًعايالت

انطىل انًىجي )انعدد انًىجي( سى 
-1 

االنحراف ± نالشعة جحث انحًراء )االيحصاصية( انًحىسط 

 انقياسي

يحىسط عاو جداخم 

بين يثبطات اننًى 

 وااليحصاصية

)سى 1690
-1

)سى 1390 (
-1

)سى 785 (
-1

)سى 715 (
-1

)  

Azadirachtin 194.67 ±12.68ج د ه 10.6± 146.50 أ 
جـ د ه 148.67

±14.92 
 أ161.53 جـ 156.67±17.32

Methoxyfenozide 186.67±11.69ج د ه 7.32± 144.55 أ 
جـ  ±12.26 144.67

 دهـ

ج ±14.21 150.67

 د
 أ 156.5

Lufenuron 171.33±16.79دهـ 11.57±138.33 ه 12.02±135.83 ب 
د  137.83±14.62

 ه
 ب145.83

 انًقارنة
191.17 ±16.79 

 أ
 أ160.33 جـ 7.92± 155.33 ج د ه 8.7±  147.88 ج د ه ±4.98  147

 156.08 ب 150.13 ب 144.87 ب143.33 أ 185.9 6 انًحىسط انعاو

L.S.D (0.05) 14.95 11.26 14.53 16.79  

L.S.D (0.05)  6.9 نًثبطات نًى انحشرات    

L.S.D (0.05انحداخم) 13.81    
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