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في مناسل   .Melia azedarch L التأثير غير القاتل لمستخلص ثمار  السبحبح       
 .Spodoptera exigua Hubner (Noctuidae:Lepidoptera) دودة البنجر
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غيتتتتتتر ولي ل متتتتتتار الاتتتتتتب ب  اجريتتتتتتا الارااتتتتتتة ال اليتتتتتتة للتعتتتتتترح  لتتتتتت  تتتتتتتا ير الماتتتتتتت ل  الك تتتتتت 
( Hubnerفتتي بالتتتاا اواب البنجتتر   أناتتجة المبتتايل وال صتت فتتي  .Melia azedarach Lالناضتتجة

Spodoptera exigua .ج ح م في ارااة تا ير مات ل   مار  10.0و 5.0و  0.25كيز االتر  ااات ام
 ل ، ضتمور ا تا المبيضتين او اواب البنجر الاكري. تابب التراكيز الواطئة من الماتت مناالالاب ب  في 

البيضتتة، ماتتببا  قشتترب  جتتزم متتن انابيبتتي المبيضتتية وت لتتل وا تمتتام اجتتزام متتن المبتتيل. يتت  ر الماتتت ل  فتتي
امتا  تن تتا ير الماتت ل  فتي ال صتية، ف تا  .انمصالها  ن مكوناا البيضة، وت لل م توياا  بيبتاا المت 

أ التراكيز.  م يتتابع ظهور التتيراا فتي ال صتية متع لو ظ انمصال االجاام الاهنية  ن الصمن باضافة أوط
زيااب تراكيز المات ل  في غتاام يرقتاا التاكور، فتضتم ل الطب تة الطلئيتة ل ويصتلا ال صتية، وتتبع تر 
ال ليتتتا المولتتتاب لل يتتتامن، وت تتتتزل اناتتتجة الصتتتمن، و نتتتا اضتتتافة التراكيتتتز المرتمعتتتة يتمتتتز  الصتتتمن وغتتتلح 

 .ل مكوناا االجاام الاهنيةال ويصلة ال صوية، وتت ل

 

 الكلمات المفتاحية:
Melia azedarch L. ،  

 ،مناال 

 Spodoptera exigua.. 

  

 

 

 

 

 

 

 :المقدمة
يتة فتي مكاف تة ال شتراا هتا  ئااتت اام المبيتااا الكيميا ابب

المبيااا تلو ا  للبيئة، لكونهتا بطيئتة الت لتل، فتتأ را بهتا ا  يتام ا  تر  
ها التت  النظتتام البيئتتي. كمتتا طتتورا اتتلالا متتن ا فتتاا متتن  تتلل تاتترب

ااتتمرا ت نيتتاا وقتتا (. 1هتتا  المبيتتااا  لالماتتتهافة م اومتتة لمتتا  وااتتع 
الب تتا العلمتتي  تتن مبيتتااا  شتترية غيتتر ضتتارب للبيئتتة ولل شتتراا غيتتر 
الماتهافة  لل ال ل تون اتنة اال يترب  يتا تتم تطتوير مركبتاا طبيعيتة 

(، 2النمتتو والتطتتتور لل شتتترب الماتتتتهافة   ومصتتنعة تاتتتتطيع التتتتاا ل متتتع
يجتتتتتري الب تتتتتا  اليتتتتتا   تتتتتن المبيتتتتتااا التتتتتتي ت تتتتتاكي تتتتتتأ ير مجمتتتتتو تي و 

 (.3هرموناا النمو واالنالخ وهرموناا التم يل  
 يعتتتتتا جنتتتتتوب شتتتتتر  ااتتتتتيا المتتتتتوطن االصتتتتتلي لتتتتتاواب البنجتتتتتر

Spodoptera exigua (Hub.) تم انتشترا الت  ان تام العتالم، واتجل 
Wiltshire  4 جواها فتي العترا  وايتران منتا اوااتط االربعينيتاا متن( و 
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ال تترن الماضتتي، ت ضتتي هتتا  االفتتة فتتترب الشتتتام فتتي جنتتوب العتترا   نتتا 
ضماح االنهار واالهوار والوا اا، وتصل في نهاية الربيع ال  م افظتة 

 نينو  واجزام الشمال اال ر  من العرا .
تتتتت اي المتتتتواا المعالتتتتة فتتتتي مات لصتتتتاا النبتتتتاا التتتت  ضتتتتمور 

( ان 5وجما تتتتي   Federجناتتتين، ف تتتا وجتتتا ال ليتتتا الجر وميتتتة لكتتتل ال
 Rhodinus prolixus البتت  ين التت  غتتاام  وريتتاا تتتاضتتافة االزاار 

اما  ن تا ير المات ل  النباتي  يابب ضمور ال ليا المولاب للبيول.
 Nerium indicum  ل  ال ص ، ف ا لو ظ  ام تا ير  صير الافلة

(Apocyanaceae)    مليتتتتة تكتتتتوين  لتتتت  المبتتتتايل ولكنتتتتي ا تتتتر  لتتتت
 Helicoverpaال يتتتتامن و تتتتااها فتتتتي بالتتتتتاا اواب التبتتتت  الشتتتترقية 

assulata  6.) 
 Melia azedarach.يعا مات ل  اجزام شتجرب الاتب ب  

L   اليتتتتتتا  نمواجيتتتتتتا  فتتتتتتي ا توائتتتتتتي  لتتتتتت  المركبتتتتتتاا ال ل يتتتتتتة متتتتتتن نتتتتتتو 
Limonoids  بالم ارنتتتتة متتتتع انتتتتو  العائلتتتتةMeliaceae 7ر    تتتتاال .)

صتتتتاا شتتتتجرب الاتتتتب ب  مركبتتتتاا فعالتتتتة تنتمتتتتي التتتت  فصتتتتلا متتتتن مات ل

mailto:dr_atallah1957@yahoo.com
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 Azedirachtin نهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا م Triterpenoidsمجمو تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 
 (.AzedarachticAcid  8و

( ا تتتر المات لصتتتاا الك وليتتتة Borle  9و  Bodhadeبتتين 
. فعنا اضافة Bactrocerce cucurbitae ل مار الاب ب   ل  الابابة

 أنتاجيتتتتةفتتتتي  المات لصتتتتاا التتتت  غتتتتاام يرقتتتتاا االنتتتتاا، ي تتتتاا ن صتتتتا  
Fecunidity  االنتتتاا المتطتتتورب  تتتن تلتتتز االنتتتاا المتزاوجتتتة متتتع اكتتتور

طبيعية. اما اضافة المات لصاا إل  غاام يرقاا الاكور، تابب ن صا  
التتاي تضتتعي  Egg viabilityو يويتتة البتتيل  Fertilityفتتي  صتتوبة 

وقتتتا االنتتتاا الطبيعيتتتة المتزاوجتتتة متتتع التتتاكور المتطتتتورب  تتتن تلتتتز اليرقاا.
(  تتتتن تتتتتا ير ماتتتتت ل   متتتتار 10وجما تتتتتي   Chiuارااتتتتة ضتتتت ا أو 

التتتي تاتتبب اورام  Orseolia oryzeaالاتتب ب  الك تتولي  لتت  الابابتتة 
وجتتتتاوا ان تعتتتتريل البالتتتتتاا المهيتتتتأب لوضتتتتع البتتتتيل  لتتتت  فور  التتتترز 

ناتبة  ا في%، ابب  مض1.0بااراا الرز المعاملة بالمات ل  تركيز  
 رية اال تيار.% في ا تبار  83وضع البيل ال  

تهاح ها  الارااة ال  تتبع التأ ير النايجي للمات ل  الك تولي ل متار 
 الاب ب  في مبايل و ص  اواب البنجر 

 المواد وطرائق العمل
( Hubnerجمعتتتتا بالتتتتتاا اواب البنجتتتتر الاتتتتكري  : الحشععععراتجمعععع    

Spodoptera exigua طة شتبكة، ووضتعا ا تلل شتهر  زيتران بوات
مل ت توي  ل  اورا  الال  لكي  500ة اعة كل منها في قناني زجاجي

تضتتتع االنتتتاا البتتتيل  ليهتتتا. غطيتتتا ال نتتتاني بالشتتتا . لو ظتتتا لطتتتع 
البتتتيل  لتتت  اورا  الاتتتل   نتتتا كتتتل صتتتباي، و نتتتاها ين تتتل البتتتيل التتت  

اتم ت تتوي  لت  اورا  ترشتي  رطبتة قلتيل  بالمتام،  9اطبا  بتري قطرهتا 
ع هتتروب اليرقتتاا بعتتا الم تت . ويتتربط غطتتام الطبتت  ب ل تتة مطاطيتتة لمنتت

متتل  100تن تتل اليرقتتاا  اي تتة الم تت  التت  اقتتااي بلاتتتيكية اتتعة ال تتاي 
 فيها التاام المعا لتربية اليرقاا.

%.  بتتا 65 – 50تما الم افظة  ل  ماتو  رطوبة نابية بتين      
 1 27ارجتتة  تترارب ال اضتتنة  لتت  

o م. امتتا نظتتام االضتتامب ف تتا ا تمتتا
 اا اا ظلم. 8اا ة اضامب و  16الطويل   ل  ااا  النهار

 غذاء البالغات
%، ويوض  في قناني 15تم تتاية البالتاا  ل  م لول العال         

مل  تم يتمت  فتي الم لتول قطعتة قطتن، ويتترز جتزم  10زجاجية اعتها 
منها  ارج ال نينة، ليام  بوقوح البالتاا  ليها، وتتايتها.  بتا ال نينتة 

مل، ياتبال الم لول كلما ظهر  500لتربية الاي اعتي في اامل و ام ا
 فيي نمو للمطرياا.

 غذاء اليرقات 
يكون غاام اليرقاا مصتنع، وان م تويتاا الوجبتة متأ واب  تن          

غتتم ط تتين  30.0(، تتكتتون الوجبتتة متتن الم تتااير االتيتتة  11ال متتااني  
غتتم  2.0و غتتم  ميتترب جافتتة 8.0و غتتم ن التتة ال نطتتة 61.0ا ويلالماصتتو 

 غتم  تامل الاتوربيز 0.3و غم  امل االاكوربيز 0.9و  ال الن ل
متل متن  2.5و غتم اكتار 3.5و غم نيبا ين  م بط نمتو المطريتاا( 0.6و

 %.10المورمالين 
متتام م طتتر التت  ا كتتار وياتت ن  متتل 90 تعتتا الوجبتتة باضتتافة

متتل متتام  175 م. كمتتا يضتتاح0 60م متتع الت ريتتز ويبتترا التت  0 90التت  
ط ين الماصوليا ويتل   ل  نار هاائة وي ترز ال لتيط ل تين م طر ال  

م. كمتتتا يتتااب العاتتتل o 60امتزاجتتي ونضتتجي،  تتتم يبتترا التتت  ارجتتة  تترارب 
متتل ت ريبتتا (. تضتتاح ن التتة الط تتين  5ب تتار منااتتب متتن المتتام الم طتتر  

والعاتتتل والمورمتتتالين والنيبتتتاجين و امضتتتي االاتتتكوربيز والاتتتوربيز التتت  
كتتتار ويكمتتتل المتتتزج التتت  ارجتتتة   تتتم يضتتتاح انضتتتيح ط تتتين الماصتتتوليا 

. ين تتل التتتتاام التت  انتتام منااتتتب ويتتترز ل تتتين ب تتلط كهربتتتائي التجتتان 
4 – 0التصتتتتتلب  تتتتتم ي متتتتتظ فتتتتتي ال لجتتتتتة  نتتتتتا ارجتتتتتة  تتتتترارب 

o م ل تتتتتين
 االاتعمال.

 تحضير مستخلص ثمار السبحبح
ان طري تتتتتتتتة ت ضتتتتتتتتير الماتتتتتتتتت ل  الك تتتتتتتتولي م تتتتتتتتورب  تتتتتتتتن 

Schmidt   و  (13و   (12وجما تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيBreuer  وDeloof  14 )
نز تتتا اغلمتتتة ال متتتار  تتتن البتتتاور فتتتي هتتتاون  زفتتتي،  (. 11وال متتتااني  

% ك ول م يلي. 80وهراا االغلمة جياا  في  لط مع كمية كافية من 
اما الباور ف ا ا  ا جياا  فتي الهتاون، وجمعتا متع هتري  االغلمتة فتي 

متل.  100غتم  50اور   جمي منااب واكمتل  جتم المتايب الت  ناتبة 
 Magneticطة  تتلط متناطياتتي ااتتا ة بواتت 48متتزج ال لتتيط لمتتاب 

stirrer  فصتتتل الراشتتت  متتتن  تتتلل قمتتتا  الشتتتا  وور  الترشتتتي  نتتتو .
Whatmann  ت تتا ضتتتط متتن مل، يعتتاا ااتتت ل  الرااتتب  1رقتتم

 انيتتتة باتبتتتا  الطري تتتة فتتتي ا تتتل  متتتع  جتتتم منااتتتب متتتن المتتتايب. يجمتتتع 
للت ل  من المايب ويترز الناتح اامل الراش ان ويعاا ترشي هما  انية، 

مرو ة ا مية ت ا ظروح الم تبر، ويعاا ااابة الماتت ل  فتي ك تول 
(، تتتم التاتتل بتتنم  10   1%  ناتتبة المتتااب التت  المتتايب 80المي تتانول 

م( بتتتالرج o 80 – 60ال جتتتم متتتن المتتتايب بتروليتتتوم اي تتتر  ارجتتتة غليانتتتي 
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متتتل.  500ل اتتتعتي والت ريتتتز لمتتتاب نصتتتح اتتتا ة بااتتتتعمال قمتتتع المصتتت
اتا ة متن تركتي راكتاا ، ت  تا  24ينمصل ال لتيط الت  طب تتين بعتا مترور 

طب تتتة ماتتتت ل  الك تتتول وتجمتتتح بتتتنم  الطري تتتة الاتتتاب ة،  تتتم يضتتتاح 
 20 جمتتان متاتتاويان متتن المتتام الم طتتر و تتلا اال يتتل وبكميتتة ت تتارب 

ضتتعما  متتن وزن الماتتت ل  الجتتاح. يمتتزج ال لتتيط بتتالرج والت ريتتز لمتتاب 
اتتا ة. بعتتا المصتتل، يعتتاا غاتتل طب تتة المتتام بنصتتح الكميتتة متتن  نصتتح

 تتلا اال يتتل. يجمتتح ماتتت ل   تتلا اال يتتل بتتالتعريل للجتتو ت تتا 
% التت  80ظتتروح الم تبتتر. والجتترام التجتتارب يضتتاح ك تتول المي تتانول 

جتتتزم فتتتي المليتتتون  ج ح م(. يتتتتم  1000الماتتتت ل  لت ضتتتير تركيتتتز 
 4.0 ظتتلم وارجتتة  تترارب متتظ الماتتت ل  فتتي ال لجتتة ت تتا ظتتروح ال

oم. 
 المستخلص الى غذاء اليرقات إضافة

فتتي  التتتة ا تتااا التتتتاام المعامتتتل بماتتت ل   متتتار الاتتتب ب ، 
متتل متتام م طتتر، ويضتتاح التت  وجبتتة التتتاام  10يمتتزج الماتتت ل  متتع 

 ين ا اااها. في  الة ت ضير غتاام مجمو تة الم ارنتة، يضتاح  جمتا  
ا لتتتتت  تركيتتتتتز للماتتتتتت ل  % ماتتتتتاويا  ل جتتتتتم 80متتتتتن ك تتتتتول مي تتتتتانول 

الماتعمل في تلز التجربة. يترز التاام  ارج ال لجة لماب نصح اا ة 
 للاماي بتب ر الك ول،  م يوضع في ال لجة.

 تهيئة العذارى لخروج البالغات
تمصتتتتل  تتتتاار  التتتتاكور  تتتتن  تتتتاار  االنتتتتاا  اتتتتب وصتتتتح 

متتل  100( ، وتوضتتع فتتراا  فتتي اقتتااي بلاتتتيكية اتتعتها 11ال متتااني  
 ل ين  روج البالتاا.

 التقنيات النسيجية
وجما تتتي  Schmidtالم تتاطع الناتتيجية باتبتتا  طري تتة  أ تتاا

متتن موضتتع  االن تت  تمصتتل بطتتن ( متتع ت تتوير فتتي بعتتل ال طتتواا.12 
 تم اتا ة،  24 اتصالها بالصار، وت با فتي م لتول بتوين الك تولي لمتاب

الت ضتير % ل تين ت ضتير الشترائ . يبتاأ 70ت مظ في ك ول االي انول 
متترارا،  تتم تن تتل التت  ك تتول االي تتانول  بت  يتتب جتتاار الجاتتم بتتاالبرب الاقي تتة

ك تتول االي تتانول المطلتت  لمتتاب اربتتع اتتا اا  % لمتتاب اتتا ة، ويليتتي 96
وياتبال  للها الك ول مرتان. تاتكمل  طواا ت ضير الشرائ  باتبا  
ة نم  ال طواا في  الة ت ضير م اطع جاار جام اليرقة  اا مضا م

 فترب ب ام النمااج في شمع البرافين، والم اطع ت طع طوليا .
التتبطن  تتن الصتتار، وت بتتا، وت متتظ أمتتا بطتتن التتاكر فتمصتتل 

بتتتنم  الطري تتتة الاتتتاب ة. يبتتتاأ ا تتتااا الشتتترائ  بمصتتتل ال ل تتتتين االوليتتتين 

وال ل اا اال يرب بعتا ال ل تة الاتابعة  تن التبطن. وباتبتا  نمت   طتواا 
   ، ت ضر م اطع طولية للبطن.ت ضير م اطع بطن ا ن

 صبغ النماذج 
( فتتتتتتي صتتتتتتب  16( وكتتتتتتوركي   Ewen  15اتبعتتتتتتا طري تتتتتتتا 
 .Aldehyde Fuchsinالشرائ  بااتعمال صبتة 

 النتائج والمناقشة 
 دودة البنجربالغات المستخلص في مناسل  تأثير
 المستخلص في المبيض تأثير

ي البيتول ينتمي مبيل اواب البنجر الاكري ال  النتو  الجزئت
Meroistic  المتعتتاا ال ليتتا المتايتتة. يتكتتون المبتتيل فتتي اواب البنجتتر

( اجتتتزام المبتتتيل فتتتي 1متتتن  تتتلا انابيتتتب مبيضتتتية. ويوضتتت  الشتتتكل  
  البالتاا.

يتم تتتتل تتتتتا ير ماتتتتت ل   متتتتار الاتتتتب ب   لتتتت  المبتتتتيل امتتتتا 
بتتتا تزال ا تتتا المبيضتتتين او اجتتتزام منهمتتتا او الت لتتتل الناتتتيجي لمكونتتتاا 

 ير مات ل   مار الاب ب   لت  المبتيل  نتا التركيتز أباأ تي .المبيل
ج ح م، اا يظهتتتتر ا تتتتتزال االنابيتتتتب المبيضتتتتية للمبتتتتيل االيمتتتتن  0.25
 10.0( ان معاملتتة الماتتت ل  بتتالتركيز 3(. ويوضتت  الشتتكل  2 شتتكل 

ور اليرقي ال  تا ر نمتو ال ويصتلا اج ح م لتاام االناا وهي في ال
ز التتتي لتتم يعامتتل غتتاا ها بالماتتت ل . وكتتان المبيضتتية بالم ارنتتة متتع تلتت

ج ح م م تصتتترا   لتتت   1.0اال تتتتزال فتتتي انابيتتتب المبتتتيل  نتتتا التركيتتتز 
( ا تزلتتتتا االنبوبتتتتتان 4اجتتتتزام متتتتن االنابيتتتتب المبيضتتتتية، فمتتتتي الشتتتتكل  

ال ارجيتتتتان للمبتتتيل االيمتتتن واجتتتزام متتتن انابيتتتب المبتتتيل االياتتتر. وقتتتا 
ح م  متتتا فتتتي  التتتة اضتتتافة ج  5.0انعكتتت  هتتتاا التتتتا ير  نتتتا التركيتتتز 

ج ح م، ف ا كان اال تزال في اجتزام المبتيل  1.0المات ل  بالتركيز 
االيمن اك ر من اال تتزال فتي المبتيل االياتر فضتل   تن ا تتزال اجتزام 
متتتن االنابيتتتتب المبيضتتتتية، ف تتتتا ا تمتتتتا اجتتتتزام منهتتتتا، كمتتتتا ت لتتتتل غتتتتلح 

 (.5شكل ال ويصلا وباا  ليا البيل فاقاب االتصال مع بعضها  
لو ظ تا ير مات ل   مار الاب ب   ل   ليا البيل الاي 
تضتتتعي انا تتتا  تتتتتاا وهتتتن يرقتتتاا  لتتت  غتتتاام معامتتتل بماتتتت ل   متتتار 

بتتاا ال شتترب  ج ح م 10.0 الاتتب ب . فبعتتا اضتتافة الماتتت ل  بتتالتركيز
ال ارجيتتة للبيضتتة غيتتر منتظمتتة الاتتمز ومشتت  ة. كمتتا بتتاأ المتت  بالت لتتل، 

و تتام تجتتان  المتت  فتتي البيضتتة الم يتتة فارغتتة  فظهتترا بعتتل ال بيبتتاا
ت لتتتل و   تتتام انتظتتتام توزيتتتع المتتت  فتتتي  ليتتتة البيضتتتةأ(. وبتتتاا  6 شتتتكل 
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يبتتاأ متتن ال شتترب ال ارجيتتة  تتم تاتتتمر البيضتتة باالضتتم لل  التتاي البيضتتة
 ب(.  6 ت  التلشي  الشكل 

اتتتتبب تتتتتا ر النمتتتتو، التتتت  ن تتتت  البتتتتروتين الم تتتتي فتتتتي  يعتتتتوا
متتو المبتتايل وال لتتل فتتي تتتوازن هرمونتتاا النمتتو الهيموليمتتح فتتي ا نتتام ن

( ف تتتا Miyata  17و  Pevreenواالناتتلخ.تواف  هتتتا  النتيجتتتة ارااتتتة 
بمتنظم  S. lituraوجاا ان المعاملة الموضتعية ليرقتاا اواب اورا  التبت  

وبتركيتتز اون ال تتتل، اا  التت  ن تت  هرمتتون  Chlorfluazuronالنمتتو 
 صوبة وتا ر نمو االنابيب البيضية.االنالخ في الهيموليمح وقلة ال 

بااابة ال شرب  تم  Oosorption ملية اضم لل البيضة تباأ 
ان المركبتتاا المعالتتة . تتتاريجيا   تتت  تبتتاو ال ويصتتلة فارغتتة المتت  تلشتتي

فتتي ماتتت ل   متتار الاتتب ب  ومتتن ضتتمنها االزاار تتتين قتتا تتتاا لا متتع 
الم  ونمو وتطور هرموناا المبيل، واببا اضطرابا  في  ملية تكوين 

المبتتيل، كمتتا وان تتتا ير الماتتت ل   لتت  ال ليتتا الطلئيتتة ال ويصتتلية 
اتتتتبب تشتتتتو  ال شتتتترب بتتتتارجاا تتنااتتتتب متتتتع تركيتتتتز يالتتتتتي تكتتتتون ال شتتتترب 

المات ل . اما تكوين  بيباا المت  فتي البيضتة، فتان أي  لتل فاتلجي 
ويصتتلية او تلتتح فتتي ال ليتتا الناقلتتة للمتت  والمم لتتة بال ليتتا الطلئيتتة ال 

 مليتتتتة تكتتتتوين الم .توافتتتت  ت بتتتتيط وال ليتتتتا المتايتتتتة، اتتتتوح يتتتت اي التتتت  
( في اتيطرب هرمتون االناتلخ Engelmann  18الارااة ال الية نتائح 

 لتت  تطتتور المبتتيل التتاي يشتتمل نمتتو  ليتتا البتتيل وتكتتوين المتت  فتتي 
االجاتتتام الاهنيتتتة وانت التتتي التتت   ليتتتة البيضتتتة فتتتي الصرصتتتر االمريكتتتي، 

 Schulter-Oehlmannو  Oehlmannال الية نتتتتائح رااتتتةاالوتوافتتت  
وكتتتالز متتتع  اا وجتتتاا ان االزاار تتتتين مضتتتاا لهرمتتتون االناتتتلخ،(، 19 

(  تتتن ت بتتتيط نمتتتو البتتتيل فتتتي Rao  20و  Subrahmanyamارااتتتة 
 ر تين.ا  ن باالزا ايال Schistocerca gregraia الص راوي الجراا
 دودة البنجر بالغات مستخلص ثمار السبحبح على خصى تأثير

( الم طتع الطتولي لل صتية فتي اكتور الم ارنتة. وقتا بلت  7يم ل الشتكل   
 ويصلا، وكالز تباو االجاام الاهنيتة  7 اا ال ويصلا ال صوية 

ملصتت ة للصتتمن، كمتتا ان الصتتمن ناميتتتا  جيتتاا . وتظهتتر بوضتتوي الطب تتتة 
ون ال ليتا الطلئية ال رشمية المكونة لتلح  ويصلة ال صتية، كمتا تكت

 المولاب لل يامن متجمعة اا ل الكي  المنوي.
ان معاملتتتتة غتتتتاام اليرقتتتتة بماتتتتت ل   متتتتار الاتتتتب ب  بتركيتتتتز 

ج ح م ي  ر في اناتجة  صتية التاكر المتطتور  تن تلتز اليرقتة،  0.25
يبتتاأ الصتتمن باالنمصتتال  تتن االجاتتام الاهنيتتة الم يطتتة بتتي، كمتتا تبتتاأ أا 

 1.0ة باالضتتم لل. و نتتا اضتتافة الطب تتة الطلئيتتة ل ويصتتلا ال صتتي

ج ح م متتتن الماتتتت ل  التتت  التتتتاام، يبتتتاأ فتتتي ال صتتتية تبع تتتر ال ليتتتا 
المولاب لل يامن، وتضم ل وت تمي اجزام متن الطب تة الطلئيتة الم يطتة 

(. كمتتتا ت تتتتزل اغلتتتب االناتتتجة المكونتتتة أ 8ب ويصتتتلة ال صتتتية  الشتتتكل 
ن فتتي مجمو تتة للصتتمن  تتت  يبتتاو بشتتكل طب تتة رقي تتة م ارنتتة متتع الصتتم

اضتتتتافة ماتتتتت ل   متتتتار الاتتتتب ب   وتبتتتتين ان (.ب 8الم ارنتتتتة  الشتتتتكل 
تمز  صتمن وغتلح  أا  ال  ج ح م ال  غاام اليرقاا 10.0بالتركيز 

(. كمتا 9 الشتكل  ال ويصلة ال صوية للاكور المتطورب  ن تلتز اليرقتاا
من المات ل  ال  غاام اليرقتاا ج ح م  10.0 يتابب اضافة التركيز

 االجاام الاهنية للاكور التتي تطتورا  تن تلتز اليرقتاا فتظهتر فيرا  تا ي
 (.9 ااب فارغة من الم   الشكل 

 ملية  زن البتروتين فتي االجاتام الاهنيتة ت تا اتيطرب  تكون
( ان Rembold  22و  Sieber(، وقتتتتتا بتتتتتتين 21هرمتتتتتون االناتتتتتلخ  

راا االزاار تتتتين ي لتتتل ماتتتتو  اتتتتيرويااا االناتتتلخ فتتتي هيموليمتتتح الجتتت
وبمتتا ان االزاار تتتين ا تتا مكونتتاا  .Locusta migratoriaاالفري تتي 

الاتتبب فتتي  تتام  اماتتت ل   متتار الاتتب ب ، لتتالز فتتان الماتتت ل  يعتت
 تكوين و زن البروتين في االجاام الاهنية.

كمامب الاكر المعامل غاا   فتي الطتور اليرقتي  تأ ر مصار ان
عالتتة فتتي الماتتت ل  تتتاا ل العناصتتر الم هتتوبماتتت ل   متتار الاتتب ب  

مع الوظائح ال يوية للمنط ة المولاب فتي  ويصتلة ال صتية التتي ي تاا 
فيها االن اام ال يطي. ف ا ابب المات ل  ت لل غلح الكي  المنوي 

(. ولتتالز فتتان الماتتت ل  قتتا 8وتبع تتر ال ليتتا المولتتاب لل يتتامن  شتتكل 
نط تة المولتاب  بط نمو ال ليتا التتي ي تاا فيهتا االن اتام ال يطتي فتي الم

مم لتتة بال ليتتا المولتتاب لل يتتامن، ولكتتن لتتم يتت  ر فتتي ال ليتتا التتتي  تتاا 
فيهتتا ان اتتام ا تزالتتي مم لتتة بال يتتامن التتتي لتتم تتتتا ر  يويتهتتا كمتتا اتتبب 

مصتتتتارا   االماتتتتت ل  اضتتتتم لل م تويتتتتاا االجاتتتتام الاهنيتتتتة التتتتتي تعتتتت
ة تلتتتتتتتح ال ليتتتتتتتا الطلئيتتتتتتتل تتتتتتتا اا   (. 9 الشتتتتتتتكل  للعناصتتتتتتتر التاائيتتتتتتتة

مرور العناصر التاائيتة متن في لل ويصلا ال صوية والصمن ان طا ا  
 االجاام الاهنية ال  ال ليا المولاب لل يامن.

لتتم نع تتر فتتي الارااتتاا الاتتاب ة  تتن تتتا ير ماتتت ل  الاتتب ب  
فتتتتتي التركيتتتتتب الناتتتتتيجي ل صتتتتت  ال شتتتتتراا. ولكتتتتتون ماتتتتتت ل  النتتتتتيم 

Azadirachta indica زاار تتتتين، فتتتان والاتتتب ب  ي تويتتتان  لتتت  اال
( التتتتتاي وجتتتتتا ان Schluter  23النتتتتتتائح ال اليتتتتتة توافتتتتت  نتتتتتتائح ارااتتتتتة 

ماتتتتت ل  النتتتتيم ي تتتتبط نمتتتتو ال ليتتتتا المولتتتتاب لل يتتتتامن وال ليتتتتا المنويتتتتة 
 . Epilachnia varivestisلل نماام 
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 .(  م طع طولي في بطن ان   اواب البنجر من مجمو ة الم ارنة1شكل  

قتتتتوب  ال ليتتتتة المتايتتتتة. -3، ح ال ويصتتتتلةغتتتتل -2،  ليتتتتة البيضتتتتة -1
 .مرب ت ريبا   100التكبير 

 
(   م طع طولي في بطن ان   اواب البنجر وقا تتاا اليرقاا 2شكل  

ج ح  0.25المتطورب  نها  ل  غاام معامل بمات ل   مار الاب ب  تركيز  
 100 ال ل ة للمبيل االيمن. قوب التكبير م.  اا ا تزال للنابيب المبيضية

 مرب ت ريبا  

 
(   م طع طولي في بطن ان   اواب البنجر وقا تتاا  لل الطور 3شكل  

ج ح م. وقا ظهر  0.5اليرقي بتاام معامل بمات ل   مار الاب ب  تركيز  
تباين في نمو  ويصلا االنابيب المبيضية في كل المبيضين. قوب التكبير 

 مرب ت ريبا   100

 
ي بطن ان   اواب البنجر وقا تتاا يرقاتها بتاام (   م طع طولي ف4شكل  

ج ح م. كان من تا ير  1.0معامل بمات ل   مار الاب ب  تركيز  
المات ل    ا تزال الجزم العلوي من االنبوية المبيضية ال ارجية للمبيل 

 مرب ت ريبا   100االيمن، وا تزال المبيل االيار  الم شراا ال ل ة( 

 
لي في بطن ان   اواب البنجر متتاية في طورها اليرقي (   م طع طو 5شكل  

ج ح م. قوب التكبير  10.0بتاام معامل بمات ل   مار الاب ب  بتركيز 
ا تزال اجزام من المبيل، اضم لل كامل في غلح . مرب ت ريبا 100

 ال ويصلا المبيضية، وانمصال االنابيب المبيضية  ن االجاام الاهنية

 
 طع طولي في بطن ان   اواب البنجر ، قا  ومل غاا ها (   م-أ-6شكل  

ج ح م. قوب التكبير  10.0في الطور اليرقي بمات ل   مار الاب ب  بتركيز 
  ام تجان  الم  في البيضة.  يوض  مرب ت ريبا 400
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(   م طع طولي في بطن ان   اواب البنجر، قا  ومل غاا ها -ب-6شكل  

ج ح م. قوب التكبير  10.0ار الاب ب  بتركيز في الطور اليرقي بمات ل   م
مرب ت ريبا   توض  الم شراا ال ل ية توض  ت لل  البيضة، الاي يباأ  400

 تاريجيا  من ال شرب.

 
 -أ-

  
 -ب-

(   م طع طولي في  صية اكر اواب البنجر، ويم ل مجمو ة أ و ب 7شكل  
 الم ارنة

 -4ال صتتتتوية، ال ويصتتتتلة  -3الصتتتتمن،  -2االجاتتتتام الاهنيتتتتة،  -1
 لية  -7 وصلة منوية،  -6 لية طلئية،  -5الطب ة الطلئية، 

 400 -متترب ت ريبتتا . وقتتوب التكبيتتر ب 100 –قميتتة. قتتوب التكبيتتر أ 
 مرب ت ريبا .

  
(   م طع طولي في  صية اكر اواب البنجر، وقا كان غاا ها في 8شكل  

كي   -1. ج ح م 1.0مل  بمات ل   مار الاب ب  تركيز  االطور اليرقي مع
الطب ة الطلئية، باأا اجزام من الطب ة  -2الصمن، وقا ظهر الصمن م تزال ، 

ال ويصلة المنوية،  -3الطلئية بين ال ويصلا ال صوية بالت لل والت طع، 
ا تمام غلح ال ويصلة المنوية وتبع ر ال ليا المولاب لل يامن. قوب التكبير 

 مرب ت ريبا . 400

  

(   م طع طولي في ال صية لاكر اواب البنجر وقا تم تتايتي في 9شكل  
ج  10.0الطور اليرقي  ل  غاام معامل بمات ل   مار الاب ب  وبتركيز 

 ح م
ي تتتتتاا تمتتتتتز  الصتتتتتمن متتتتتن االجتتتتتزام الم ابلتتتتتة لل ويصتتتتتلا  -1

ت لتتل وا تمتتام م تويتتاا االجاتتام الاهنيتتة قتتوب  -2، ال صتتوية
 مرب ت ريبا . 400التكبير 
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SUB-LETHAL EFFECT OF Melia azedarch L. FRUITS EXTRACT ON 

GONADS OF BEET ARMYWORM, Spodoptera exigua 

(NOCTUIDAE:LEPIDOPTERA) 
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E-Mail: dr_atallah1957@yahoo.com 

ABSTRACT:  

The enrich methanolic extract of unripe fruit of Melia azedarch L. which was given with the food of larvae beet 

armyworm, Spodoptera exigua  Hunber.Concentrations of the extract which were ranged between 0.25 to 10.0 ppm 

were used to investigate the effect of M. azedarach extract on the gonads of adults derived from treated larvae. 

Histological bases of the extract application were investigated inovaries and testes sections. Low concentrations 

induced reduction of one ovary, or parts of the ovariole , or parts of the ovary were histolysed and disappeared. 

Application of male larvae with 0.25 ppm of the extract caused separation of scrotum from fat bodies. Gradual 

histological variation synchronized with the increasing extract concentration was as follows; reduction of epithelial 

layer of testicular follicles and scattering of spermatogonia. High concentrations led to histolyse parts of the scrotum, 

follicle envelop and fat bodies contents. 
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