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)الخابرا(في خنفساء الحبوب الشعریة الحیوي لمساحیق بذور بعض النباتاتالتأثیر
Trogoderma granarium (Everts)

نشوى احمد سلیمان
جامعة الموصل–كلیة الزراعة والغابات –النبات وقایةقسم

الخالصة
لكمون بذور ات ا Cuminumنب cyminum L. كزبرة ل وا

Coriandrum sativum L. والحبة الحلوةEniculum vulgre L. فساء لخن
إذإنالحبوب الشعریة 

لغتإذات وكامالت الحشرة قمتوسط لنسبة طرد یرأعلىبذور الكمون  % ٣٢.٥و٤٢.٥ب
، كما %٦% ٦٠حشرةاظھر مسحوق بذور الكزبرة تأثیراً جاذباً لكامالت الحین 

دعنزن الحوخإن
املغم ٣٠.٨٩بلغ متوسط الفقد إذ% ٨التركیز  بمع نة  قار ارنة م لمق ٣٧.٨٠بلغ إذة ا

.واإلناثتباین في معدل زیادة الحشرة ونسبة الذكور مكیز المستخدمة في الدراسة تأثیر اھذه البذور وبالتر

المقدمة
اإلنتاجساھمت المبیدات الكیمیائیة مساھمة فعالة في زیادة 

األمراضمسبباتالحد منفية فضالً عن دورھا المتمیز في مجال الصحة العامة المختلفاآلفات
لوذلك ،بواسطة الحشراتاإلنسانإلى

وأدى
إلى) ١٩٩٢شعبان والمالح ، (

لجبوري ، ( من ذلك وبا) ١٩٩٧ا لرغم 
استخدام إنتاجإلىة لاإلحصائیاتالزالت  و

)Meister ،احثین بالأنظار) ٢٠٠٥
سریعة التحلل او استخدام تبقیاتوذلك عن طریق البحث عن مبیدات ذات ماآلفاتالتأثیرات الجانبیة لمبیدات 

Piperonylالمبید وتخفض من معدالت استخدامھ مثلمواد منشطة تزید من كفاءة  ButoxideوThanite
اؤد وآخرون ، (األعشاب د

أو ، فضالً عن استخدام مساحیق ) ١٩٨٧
استخدام إلىشیر الكثیر من الدراسات تإذ
اسة .الخ ... مانعة تغذیة أوطاردة أوجاذبة أو در في  آخرونBolszkyف استخدام ) ١٩٩٥(و حول 

بحالسبحنبات مستخلص أنإلىأشارالمستخلصات النباتیة في مكافحة حشرات المخازن ، 
،للتغذیة للطور الیرقي والكامل لخنفساء الطحین المتشابھة وسوسة الحبوب 

Azadirachtaنبات النیم ) ١٩٨٩(وآخرون Saxenaاستعمل و.  indica نطة لح لط مع ا ذور خ ب وق  مسح ك
أشار. أعطىبتراكیز مختلفة  ) ٢٠٠٠(Bajaj , Dwivediو

. Cassia ،Cassia angustifoliaنبات الكاسیاأوراقاستعمال مستخلص أنإلى
) ٢٠٠٦(والوافي دراسة وفي 

Callosobruchusالحبة ال،لمستخلصات الكمون  maculates. لذا فأن
أنواع

UmbelliferaوCumine،Cuminum cyminumCoriander،
Corianadrum sativumالحب الحلوةو Fennel،Eniculumة  vulgre

Trogoderma granarium Everts
.توى العالم سانتشاراً على م

وطرائقھمواد البحث
٥/٨/٢٠٠٩وقبوله ٢٥/٥/٢٠٠٩تاریخ تسلم البحث
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وعند ٢٠٠٨عام ال/ 
:یلي وشملت الدراسة ما% ٣.٢± ٥٤.٧ورطوبة نسبیة ٢.٤٢± ٣٥.٢ةمتوسط درجة حرار

:لارالجاذب والطارد لمساحیق بذور بعض النباتات وتالتأثیر :أوالً 

% ٨و٦و٤و٢
بعادهChemotropismواستخدم جھ ٢٠×٢٠×٤٨أ

األنبوب٣ر طسم وق١٠٠ي مدرج بطول زجاجأنبوبسم ولھ فتحتان متقابلتان یمر خاللھما 
١/٢ـتدقد سفالطرفیة األنبوبةفتحتي أماالحشرات منھا إلدخالفتحة 

قطن األخرىغم من مسحوق احد البذور المستخدمة في الدراسة والمخففة بالطحین والفتحة  قطعة  لة بب ـمعام
دخالقط ، وتم من الطحین فغم ١/٢ فساءأفراد١٠إ لخابراخن ا

٢٥افة سلماألنبوب١/٢مرور 
:الت سم 

.)١٩٩٢شعبان والمالح ، (

١٠٠×عن المركزسم٢٥عدد الحشرات التي اتجھت باتجاه المعاملة وقطعت مسافة =للجذب%  لحشراتلعدد االمجموع الكلي

 %
=للطرد

١٠٠×عن المركزسم٢٥عدد الحشرات التي اتجھت عكس اتجاه المعاملة وقطعت مسافة  لحشراتلعدد االمجموع الكلي 
.نسبة الطرد–نسبة الجذب = الموازنة 

.كررت العملیة ثالث مرات لكل تركیز ولكل مادة وطور حشري 
لخابراخاض النباتات وترعببذور: ثانیاً  اء ا م ت:نفس

١٠٠إلىبإاستخدام مساحیق بذور كل من الكمون ، والكزبرة والحبة الحلوة وذلك 
كل مكرر و % ٨و٦و٤و٢تراكیز ھي وبأربعةالخشنة صنف عدنانیة لغرض تغذیة الحشرات  ل

ىأزواجخمسة 
مطاطي ، وغطیت قناني المكررات بقأجیالالحنطة عدنانیة لعدة  اط  اسطة رب بو بت  لمث مل ا ل لم اش ا قم من  طعة 
تركت . فقط إلى الحنطةمن الحشرةأزواجضیف لھا خمسة اما معاملة المقارنة فا و

جلود االنسالخ إزالةاألولختبرروف الم
وزن د في فقوأعدادوحساب 
الحبوب

:معادلة التالیة باستخدام ال

N
dt
dN

ror
dt
dNrN 

.معدل تكاثر المجتمع = rحیث 
N = لمجتمع اأفرادعدد.

dN = المجتمع أفرادالتغیر في عدد.
dt = ١٩٨٠مؤید ، وعبد .     (التغیر في الزمن. (
اإلناثأعدادأما

.ونسبتھا المئویة دادھاأعوالذكور وحسبت اإلناثحشرة عشوائیاً من كل مكرر وتم عزل ٢٠اخذ 
استخدامC.R.Dاستخدم التصمیم العشوائي الكامل  ب

% . ٥المدى وبمستوى احتمال 

النتائج والمناقشة
فساء الل:أوالً  : خابرات خن

)١(من الجدول یتبین
حصائيوقد .  فروقات اإل وجود 

% ٥د
فضاً الجاذب للیرقات والكامالت كان منالتأثیرإنالدراسة لمسحوق بذور الكمون أظھرتالحشري ، وقد  اذ خ
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% ٣٥و ٢٤.١٧ا
أمامع زیادة التركیز ، زدادتلطوري الحشرة اجذبھ للیرقات وان نسب للكامالت منھ

% ٣٢.٥و ٤٢.٥ا
لطرد كانت الطورین نسبة ا ان  لي ، كما  توا لى ال أعلىع

)٢٠٠٦ (
. % ٢أعطىلخنفساءكطاردات 

فق مع ما وجده وأیضاً  ) ١٩٨٨(Mohammadتت
ا) ١(. وال

% ٣٢.٥٠و ٣٦.٦٧ا
لكل من الیرقات والكامالت % ١٧.٥و ٢٨.٣٣نسبة الطرد امتوسطا بلغ بینمالكامالت 

اكثر ه% . ٤أعلىنسبة الجذب والطرد  ارد  الط
لى التوالي % ٢٨.٣٣و ٣٨.٣٣اوضوحاً في الیرقات منھ في الكامالت اذ بلغ متوسط . ع

لكامالت أكثرطردا% ٨تركیز الواظھر . % ٤٣.٣٣إذل
أشار

Shekhawat , Dwivedi)لنباتات في خنفساء من اأنواع٦دراسة التأثیر الطارد لمستخلصات في ) ٢٠٠٤
برا ووجدا مستخلص االخا ل Emblicaان ا officinalisأعلى

Ziziphusر لنبات ثكان مستخلص االیفي حینالحشرة  jujubaاقلھا طرداً للحشرة.

الخابراخنفساء وكامالت یرقات لالتأثیر الجاذب والطارد لتراكیز مساحیق بذور بعض النباتات ) : ١(جدول ال
نوع 

المسحوق
زالتركی
%

الكامالتالیرقات
الموازنةطرد% جذب% الموازنةطرد% جذب% 

الكمون

د٤٠-أ٥٠ج١٠ج٤٦.٦٧-أ٥٦.٦٧ج د٢١٠
ج د٢٠-أ ب٤٣.٣٣ب ج٢٣.٣٣ب ج٦.٦٧-أ ج٤٣.٣٣د- ب٤١٦.٦٧
أ ج٢٠أ ج٢٦.٦٧أ ب٤٦.٦٧ب ج٣٦.٦٧-أ ب٥٣.٣٣د-ب٦١٦.٦٧
أ ب٥٠ج١٠أ٦٠أ٣٦.٦٧ج١٦.٦٧أ٨٥٣.٣٣

أ٢.٥٠أ٣٢.٥أ٣٥ب١٨.٣٣-أ٤٢.٥٠ب٢٤.١٧المتوسط

الكزبرة

دج ١٠-ب ج٢٠ج١٠ج- أ٦.٦٧ج-أ٣٠ج-أ٢٣٦.٦٧
د-أ١٣.٣٣ج- أ٢٣.٣٣ج- أ٣٦.٦٧أ ب٢٠ب ج٢٣.٣٣أ ب٤٤٣.٣٣
أ٥٦.٦٧ج٣.٣٣أ٦٠ج- أ١٠ج- أ٢٦.٦٧ج- أ٦٣٦.٦٧
د-بصفر ج- أ٢٣.٣٣ب ج٢٣.٣٣ج-أ٣.٣٣-ج- أ٣٣.٣٣د- أ٨٣٠

أ١٥ب١٧.٥٠أ٣٢.٥٠أ٨.٣٣أ٢٨.٣٣أ٣٦.٦٧المتوسط

الحبة 
الحلوة

ج- أ١٦.٦٧ب ج٢٠ج- أ٣٦.٦٧ج- أ١٠ج-أ٢٦.٦٧ج- أ٢٣٦.٦٧
د- أ٣.٣٣ج- أ٢٣.٣٣ب ج٢٦.٦٧ب ج٣٠-ج-أ٤٣.٣٣ج د٤١٣.٣٣
د- أ٦.٦٧ج- أ٢٦.٦٧ج- أ٣٣.٣٣ج٤٣.٣٣-ج- أ٤٦.٦٧د٦٣.٣٣
ج د٢٣.٣٣-أ ب٤٣.٣٣ب ج٢٠ب ج٣.٣٣-ج- أ٣٦.٦٧ج د٨١٣.٣٣

أ٠.٨٣أ ب٢٨.٣٣أ٢٩.١٧ب٢١.٦٧-أ٣٨.٣٣ب ١٦.٦٧المتوسط
%٥وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمال إلىتشیر لكل عمود غیر المتشابھة األحرفذات سطاتالمتو

)٢(من الجدول یتبین: ات وتراكیزھا في خنفساء الخابرا لمساحیق بذور بعض النباتالحیويالتأثیر: ثانیاً 
أن

حصائيقد أظھرتوتغذیة الحشرة علیھا ولمدة جیل واحد  اإل
لحبوبفقد فيوزن الحبوبالفقد في ھوزن ا
% ٨بغم في بذور الحنطة المعاملة ٣٠.٨٩

كزبرة المعاملة ب ل وق ا توسط% ٦مسح لغ م ان. غم٣١.٩١ھاذ ب
وزن انخفاض في كمیة الفقد في 

) ٢٠٠٦(محمدوبین معاملة المقارنة وھذا یتفق مع ما وجده فرق معنوي بین البذور المعاملة
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ان
أیضاً وھذا یتطابق , سبت عكسیاً مع زیادة التركیز للمستخلصات النباتیة المائیة وقد تنا،معنوي 

Schmutterer)١٩٩٠ (
كذلك

اء بأن الصدئیةفي دراستھم على خنفساء الطحین ) ٢٠٠٣(وآخرون Moharramipourحصل علیھا  لحمر ا
.عن معاملة المقارنة % ٥٠من أكثرإلىتنخفض الغذاءقابلیة الیرقات على استھالك 

النباتات في متوسط الفقد تأثیر معاملة بذور الحنطة بالتراكیز المختلفة من مساحیق بذور بعض) : ٢(جدول ال
علیھاالبذور نتیجة تغذیة خنفساء الخابراوزنفي

نوع 
غم/ وزن الحبوب كمیة الفقد في %التركیزالمسحوق

S.D±المتوسط المدى

الكمون

ج - أ٠.٦٣±٣٦.٤٥٣٥.٨٢–٢٣٥.١٠
د- ب١.٢٠±٣٧.٤٠٣٥.٣٢–٤٣٤.٥٠
و- د٠.٣٠±٣٣.٨٥٣٣.٥١–٦٣٣.١٥
ز -ھـ٢.٥٩±٣٧.٢٠٣٢.٦٣–٨٣٠.٨٥

الكزبرة

د-ب١.٢٧±٣٦.٨٥٣٥.٣٦–٢٣٣.٥٠
ھـ - ج٠.٦٨±٣٥.٧٠٣٤.٥٨–٤٣٣.٨٥
و ز١.٥١±٣٣.٣٥٣١.٩١–٦٣٠.٣٣
ز ٢.٢١±٣٢.٣٠٣٠.٨٩–٨٢٧

الحبة 
الحلوة

أ ب٠.٧٢±٣٧.٩٠٣٦.٦٧–٢٣٦.١٠
د-ب٠.٣٢±٣٥.٥٠٣٤.٩٥–٤٣٤.٧٥
ھـ-ج٠.٤٨±٣٤.٧٥٣٣.٩٤–٦٣٣.٥
ھـ-ج٣.٤٥±٤٠.٣٣٣٤.١٧–٨٣٢.٣٠

أ١.٢٦±٣٩.٥٧٣٧.٨٠٠–٣٦.٢٤المقارنة
%٥وجود فروقات معنویة عند مستوى احتمالإلىتشیر لكل عمودغیر المتشابھةاألحرفالمتوسطات ذات 

كیز االتأثیر التربالنسبةأما
) ٣(یففي أعداد

دم أعدادالزیادة في 
١٧.٦أعدادفي الدراسة وبلغ اقل متوسط للزیادة في 

% ٦% ٢٠.٤یلیھ % ٤الكزبرة عند التركیز بذور مسحوق الحنطة المعاملة ب
ا٠.٠٤

لمعاملة ب بلغ و. %٦و ٤مسحوقا
البذورمسحوقالوذلكومعدل الزیادة الیومیة

ذكور عند الد. على التوالي ٠.١٨و٩١% ٢ ل ا و
.كیز مختلفة من مساحیق بذور النباتات المستخدمة في الدراسة اتربیتھا على بذور الحنطة المعاملة بتر

)٤ (
المسحوق وتركیزه وان أعلى نسبة أل

نطة % ٦٩بلغ أعلى متوسط لنسبة أعداد الذكور بینما% ٥١اذ بلغ متوسط نسبتھا % ٤التركیز  لح ذور ا ب في 
وكانت % . ٦بذورومسحوق% ٨الحبة الحلوة وبالتركیز بذورالمعاملة بمسحوق

. ١.٦: ١: لجنسیة لإلناثالنسبة ا
)٢٠٠٦ (

من أن تأثیر ال) ٢٠٠٣(وآخرون Dwivediالخابرا ، وتتفق ھذه النتائج مع ما وجده 
. النسبة الجنسیة لخنفساء الخابرا كان قلیالً 
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لحشرات أعداد) : ٣(الجدول  ا
خنفساء الخابرالومعدل الزیادة الیومیة 

نوع 
المسحوق

التركیز
%

الحشراتأعدادمعدل الزیادة الیومیة في الحشراتأعدادمعدل الزیادة في  
S.D±المتوسط المدىS.D±المتوسط المدى

الكمون

ھـ-ج٠.٠٣±٠.٠٨٠.٠٥–٠.٠٤ھـ -ج٨.٠٤±٤١٣١.٨٠-٢٢٢
ج- أ٠.٠٧±٠.١٩٠.١٢–٠.٠٣ج-أ٣٣.٢٥±٩٨٦٠.٤٠-٤١٦
أ٠.١١±٠.٣٢٠.١٦–٠.٠٦أ ب٥٤.٨٤±١٦١٧٧.٦٠-٦٣٠
د- أ٠.٠٦±٠.١٧٠.٠١١–٠.٤٢د- أ٣٢.١٢±٨٦٥٧.٢٠-٨٢١

الكزبرة

ھـ- ج٠.٠١±٠.٠٦٠.٠٥–٠.٠٤ھـ - ج٤.٣٦±٣٠٢٤-٢١٩
ھـ ٠.٠٢±٠.٠٦٠.٠٤–٠.٠١ھـ ١٠.٩٧±٣٢١٧.٦٠-٤٣
ھـ-د٠.٠٦±٠.١٥٠.٠٤–٠.٠١د ھـ٣١.٦٦±٧٧٢٠.٤٠-٦٥
ھـ-ب٠.٠٦±٠.١٨٠.٠٩–٠.٠١ھـ- ب٣٠.٣٥±٩١٤٤.٢٠-٨٦

الحبة الحلوة

أ٠.٠٩±٠.٢٧٠.١٨–٠.٠٨أ٤٢.٨١±١٣٥٩١-٢٤٢
أ ب٠.٠٥±٠.٢١٠.١٤–٠.٠٨أ ب٢٧.٣٦±١٠٦٧١.٤٠-٤٤
ج- أ٠.٠٤±٠.١٨٠.١٢–٠.٠٧ج-أ٢١.٢٦±٨٩٦٢-٦٣٥
ھـ-ب٠.٠٢±٠.١٠٠.٠٨–٠.٠٥ھـ- ب١١.٩±٥٠٣٩.٨٠-٨٢٦
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BIOLOGICAL EFFECT OF SOME PLANT's  SEED POWDERS AND ITS
CONCENTRATIONS ON KHAPRA BEETLE Trogoderma granarium (Everts) .

Nashwa A. Sulieman
Plant Protection Dept., College of Agric. And Forestry, Mosul Univ., Mosul-Iraq

ABSTRACT
The results of the effect of some seed powders of Cuminum cyminum,

Coriandrum sativum and Eniculum vulgre on some biological aspect of
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Trogoderma granarium showed a various repellancy and attractivness effects on
larvae and adults of khapra beetle and the seed powder of C. cyminum exhibit a
higher repellancy effects on the larvae and adults reached 42.5, 32.5% respectively,
while the seed powder of C. sativum revealed a good attraction effect to the adults
of khapra at a 6% concentration reached 60%. The results also showed that the seed
powder of C. sativum Has a good effect in reducing the weight loss of Wheat grain
at 8% concentration in comparison with the control. The seed powders of the tested
plants exhibited different effects on insect rate of increase and sex ration of males
and females.
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