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 الحیوي للمستخلصات المائیة ومساحیق بعض النباتات في خنفساء الحبوب الشعریة التأثیر
Trogoderma granarium Everts  

  هللا سلیمان خالدة عبد                   منیف عبد مصطفى     
  العراق/جامعة الموصل /  كلیة العلوم/  قسم علوم الحیاة

  
  الخالصة

اجری00ت سلس00لة م00ن التج00ارب للتع00رف عل00ى الت00اثیر الحی00وي للمستخلص00ات المائی00ة   والمس00احیق  
%  ٦، و ٤، و ٢، و ١لنبات00ات الب00ابونج والیوك00البتوس والث00وم والبص00ل وقت00ال ال00ذباب وبأربع00ة تراكی00ز 

للیرق0ات " ط0اردا" ان للمس0احیق  ت0اثیرا.  عند معاملة حبوب الحنطة بھا ضد خنفس0اء الحب0وب الش0عریة 
%  ٦عن0د التركی0ز " عند اعطائھا االختیار الحر للتغذیة حیث وج0دت ق0یم س0البة لنس0بة الط0رد خصوص0ا

فیم00ا . ن الت00أثیر الط00ارد للمس00احیق اال انھ00ا اق00ل م00" ط00اردا" كم00ا اظھ00رت المستخلص00ات المائی00ة ت00اثیرا
عل00ى " اظھ0رت النبات00ات عن0د خلطھ00ا م0ع حب00وب الحنط00ة وتربی0ة خنفس00اء الحب0وب الش00عریة علیھ0ا ت00اثیرا

،  ١٥، و ١٢حیاتیة الحشرة وبالت0الي عل0ى ع0دد أف0راد النس0ل الن0اتج إذ بل0غ مع0دل ع0دد النس0ل للمس0احیق 
م00ن زوج م00ن الحش00رات المرب00اة " ف00ردا ٢٤، و ٢٣، و ٢٠، و ١٧وللمستخلص00ات المائی00ة  ٢٠، و ١٦و

، عل0ى الت0والي ، مقارن0ة ب0ـ %  ٦على حبوب معاملة بقتال الذباب والثوم والبصل والیوكالبتوس بتركیز 
  . في معاملة المقارنة " فردا  ٤٠

  
  المقدمة                                      

م0ن االف0ات الحش0ریة المھم0ة الت0ي  Trogoderma granariumخنفساء الحب0وب الش0عریة تعد  
تھاجم الحبوب المخزونة ومنتجاتھا فھي تتغذى على الحبوب بكافة انواعھا و تعد م0ن اص0عب الحش0رات 

ان االص0ابة بھ0ذه الحش0رة ت0ؤدي ال0ى تل0ف الحب0وب بص0ورة )  ١٩٩٠(مكافحة ، اذ بین الم0الح وعب0دهللا 
إزداد في السنوات االخیرة اتج0اه بع0ض الب0احثین ال0ى ولقد . كاملة بحیث الیبقى منھا سوى قشور فارغة 

محاول0ة اس0تخدام النبات00ات والمستخلص0ات النباتی0ة كب00دیل للمبی0دات الحش0ریة بھ00دف مكافح0ة االف0ات وف00ي 
فتح0ي (الوقت ذاتھ تفید ف0ي الح0د م0ن التل0وث البیئ0ي الن0اجم ع0ن االس0تخدام المكث0ف والعش0وائي للمبی0دات 

ھناك العدید من النتائج المشجعة في ھذا المجال منھا  دراسة الخزرج0ي خاصة وان ). ١٩٩٣واخرون ،
عل00ى ك00ل م00ن " ممیت00ا" ت00اثیرا  Gypsophilla heteropodaان لج00ذور نب00ات )  ١٩٩٧(ومص00طفى 

كامالت ویرقات خنفس0اء الحب0وب المنش0اریة ، واث0رت عل0ى الق0درة االنتاجی0ة لك0امالت خنفس0اء الطح0ین 
  .المتشابھة

المستخلصات المائیة لخمسة نبات0ات عن0د معامل0ة  تأثیر)  ٢٠٠٣(وسلیمان اوضح العراقي 
" الحنط00ة بھ00ا ف00ي حیاتی00ة خنفس00اء الحب00وب الش00عریة حی00ث اظھ00رت مستخلص00ات الس00بحبح والدفل00ة ت00اثیرا

  .في عدد النسل  مقارنة بمستخلص الحامول والخروع والھالوك " كبیرا
بات0ات كم0واد واقی0ة م0ن االص0ابة بحش0رات ولقد اجري العدید من البحوث حول استخدام الن

) .  ٢٠٠٣والعراق0ي ،   ، ٢٠٠٠،  Paulraj و  Sahayaraj و ، ١٩٩٥،   (Schmuttererالمخازن 
وعلی00ة ف00ان الھ00دف م00ن ھ00ذة الدراس00ة ھ00و أختب00ار ت00اثیر مستخلص00ات ومس00احیق ازھ00ار الب00ابونج واوراق 

ف0ي بع0ض الجوان0ب الحیاتی0ة لخنفس0اء الحب0وب  الیوكالبتوس وسیقان الثوم والبص0ل وازھ0ار قت0ال ال0ذباب
  .الشعریة 

     
  مواد وطرق البحث                                

 .Matricaria chamomilla Lتم تحضیر المستخلص المائي لكل من ازھ0ار الب0ابونج  
 Eucalyptus camaldulensisواوراق الیوك0البتوس.Achillea micrantha M.B  وقت0ال ال0ذباب 

(Dehn)      وس0یقان الث0وم   Allium sativum L. والبص0ل  Allium cepa L.   باس0تخدام طریق0ة
Sahayaraj   و Paulraj )اذ ت0م تحض0یر التراكی0ز بع0د ان رك0ز المس0تخلص الم0ائي لك0ل ) .  ١٩٩٨

ث0م اعی0د تذویب0ھ بعش0رة اض0عاف وزن0ھ بالم0اء . س0اعة  ٢٤لم0دة   Lyophilizerنبات في جھاز التجفی0د 
، ١وال0ذي حض0رت من0ھ  التراكی0ز ) حج0م / وزن %  (١٠المقطر حیث اصبح التركی0ز النھ0ائي بمق0دار 



طحن00ت النبات00ات  إذنفس00ھا  وك00ذلك ت00م اختب00ار مس00احیق النبات00ات اع00اله ب00التراكیز% .  ٦، و ٤، و ٢و
 مل0م للحص0ول ٠,٣المجففة باس0تخدام ھ0اون م0ن النح0اس وت0م نخ0ل المس0حوق بمنخ0ل ذو فتح0ات قطرھ0ا 

  ) .وزن/ وزن (خلطت مساحیق النباتات  مع حبوب الحنطة بنسبة  . على مسحوق ناعم 
                                              

  ٩/١١/٢٠٠٤  وقبولھ  ٣١/٨/٢٠٠٤تاریخ تسلم البحث 
  

 Trogoderma granariumدرس تاثیر طرد یرقات العم0ر الثال0ث لخنفس0اء الحب0وب الش0عریة 
حب00وب الحنط0ة بالمستخلص00ات والمس00احیق ك0ال عل00ى انف00راد وباتب0اع طریق00ة االختی00ار الح00ر عن0د معامل00ة 

باس0تخدام ال0واح " متس0اویا" قسما ١٢سم قسمت الى   ٥سم وارتفاعھا  ٣٥وذلك باستخدام صینیة قطرھا 
وضع ف0ي س0تة  اقس0ام منھ0ا حب0وب حنط0ة معامل0ة . زجاجیة ، تتیح للحشرات حریة الحركة بین االقسام 

غ00م لك00ل قس00م ، بالتب00ادل م00ع حب00وب حنط00ة غی00ر معامل00ة للمقارن00ة م00ع مس00احیق النبات00ات ، ام00ا  ٥مق00دار ب
بالنسبة لمقارنة المستخلص المائي فقد عوملت بالماء المقطر فقط ، حیث تم اختبار كل تركی0ز عل0ى ح0دة  

ط0اطي ث0م یرق0ة عم0ر ثال0ث  ، غطی0ت الص0ینیة بش0اش ورب0ط برب0اط م ٦٠ثم وضع في وسط الصینیة . 
 ٣ك0رر االختب0ار % .  ٥ ±  ٦٠ورطوب0ة نس0بیة  مْ  ١ ± ٣٣وضعت داخل الحاضنة عند درج0ة ح0رارة 

حیث ت0م تس0جیل ع0دد الیرق0ات ف0ي ك0ل . مرات  لكل تركیز من التراكیز المستخدمة في الدراسة الحالیة  
 و   Sakuma(س00اعة م00ن المعامل00ة ، حس00بت نس00بة الط00رد باس00تخدام المعادل00ة التالی00ة  ٢٤تركی00ز بع00د 

Fukami   ،١٩٨٥: (  
  
  عدد الحشرات في المقارنة –عدد الحشرات في المعاملة                   

  ــــــــــــــــــــــــــــــ  =نسبة الطرد 
  عدد الحشرات في المقارنة+ عدد الحشرات في المعاملة     

  
الیة وذلك بخلط حبوب الحنط0ة تم اختبار التاثیر السمي للنباتات المستخدمة في الدراسة الح

، ) س0م  x٥   ١(بالمستخلص المائي للنباتات والمساحیق كال عل0ى انف0راد ووض0عت ف0ي انبوب0ة زجاجی0ة 
مع التركیز المستخدم ، ف0ي ح0ین عومل0ت حب0وب " من المستخلص وخلطت یدویا ٣سم ١ثم وضع فوقھا 

وبواق00ع ث00الث  مك00ررات لك00ل تركی00ز   الحنط00ة بالم00اء المقط00ر بالنس00بة لمقارن00ة المس00تخلص الم00ائي فق00ط
( ث0م وض0ع فوقھ0ا  %   ١٢والمقارنة ، ترك0ت الحب0وب لتج0ف بحی0ث یك0ون المحت0وى الرط0وبي بح0دود 

یرق00ات م00ن العم00ر الثال00ث لخنفس00اء الحب00وب الش00عریة ث00م غطی00ت فوھاتھ00ا ب00القطن ووض00عت ف00ي ) ١٠
  .ساعة ولمدة سبعة ایام  ٢٤ واخذت النتائج كل. الحاضنة عند نفس الظروف التي ذكرت في اعاله 

ولغرض دراسة تاثیر المستخلصات المائیة والمساحیق على النشاط الب0ایولوجي للحش0رات 
 ♂( فقد اعیدت التجربة اآلنفة الذكر نفسھا ، مع فرق واح0د حی0ث ت0م وض0ع زوج م0ن الحش0رات البالغ0ة 

عن0د  الظ0روف ذاتھ0ا الت0ي  لخنفساء الحبوب الشعریة حدیثة الخروج ، ثم وضعت ف0ي الحاض0نة)   ♀+ 
  .ذكرت سابقا وتركت لحین خروج الحشرات البالغة حیث تم حساب عدد النسل ومدة الجیل 

، ولمقارن0ة النت0ائج اس0تخدم )  ١٩٨٢،  SAS( حللت النتائج باستخدام الرزمة االحص0ائیة 
  . ٠,٠٥اختبار دنكن عند مستوى احتمال 

  
  النتائج والمناقشة  

الب0000ابونج ، (ال0000ى ان مس0000احیق النبات0000ات المس0000تخدمة ) ١(لج0000دول تش0000یر النت0000ائج ف0000ي ا
ذات ت00اثیر ط00ارد لیرق00ات خنفس00اء الحب00وب الش00عریة ) والیوك00البتوس ،والث00وم ، والبص00ل وقت00ال ال00ذباب 

Trogoderma granarium  حی00ث اظھ00رت جمی00ع النبات00ات ق00یم س00البة لنس00بة الط00رد وبخاص00ة عن00د
، على التوالي ، وان التاثیر یق0ل م0ع )  ٠،  ٩٥٠ -و   ٠،  ٩١٨-، و  ٠، ٨٤٣-(اذ بلغت % ٦التركیز 

ویبین الجدول ان ازھار قتال الذباب اكثر تاثیرا مقارنة مع بقیة النباتات ویمك0ن اعتب0ار . نقصان التركیز
وھ0ذه النت0ائج . مساحیق الیوك0البتوس والث0وم والبص0ل مجموع0ة ثانی0ة بع0د قت0ال ال0ذباب ث0م ی0اتي الب0ابونج 

من وجود تاثیر طارد لعدد من النباتات وم0ن )   ٢٠٠٠(  Paulraj و    Sahayarajماالحظھ  تتفق مع
      Mustafa   وم0ع نت0ائج   Tribolium castaniumض0منھا البص0ل ف0ي خنفس0اء الطح0ین المتش0ابھة  

  Gypsophilla struthiumم0ن ان لمس0حوق ج0ذر ع0رق الح0الوة )  ٢٠٠٤(  Al – Khazrajiو



وخنفس000اء الطح000ین  .Oryzaephilus surinamensis Lلبالغ000ات خنفس000اء ال000رز " داط000ار" ت000اثیرا
، عل00ى الت00والي ، وان %  ٤و٢ف00ي التركی00زین   ٠، ١٤٧-و  ٠، ٥٧٦-المتش00ابھة اذ بلغ00ت نس00بة الط00رد 

  . التاثیر إزداد بزیادة التراكیز 
ت00اثیرا " ایض00اان مستخلص00ات النبات00ات الخمس00ة اع00اله اظھ00رت ) ١(اش00ارت النت00ائج ف00ي الج00دول 

طاردا لیرقات خنفساء الحبوب الش0عریة ف0ي التراكی0ز المس0تخدمة اذ بلغ0ت نس0بة الط0رد ف0ي ازھ0ار قت0ال 
، على التوالي، وھي اعلى نسبة طرد م0ن ب0ین % ٦و ٤عند التركیزین  ٠،  ٩٤٠ -و ٠،  ٦٢٥-الذباب 

ویمك0ن . ع انخفاض  التراكیز ویوضح الجدول ان التاثیر الطارد یقل م. المستخلصات المائیة المستخدمة
قت0ال ال0ذباب ، والبص0ل ، والیوك0البتوس ، والث0وم (ترتیب النبات0ات حس0ب تاثیرھ0ا الط0ارد بالش0كل االت0ي 

ان بع0ض النبات0ات ق0د تح0وي ف0ي تركیبھ0ا )  ١٩٩٣(وفي ھ0ذا المج0ال ب0ین ش0عبان والم0الح ) . والبابونج
ھا بوساطة تاثیرھا على اعضاء الش0م ف0ي الحش0رات مركبات كیمیائیة تعمل على ابقاء الحشرات بعیدا من

یالح00ظ ان مس00احیق النبات00ات اظھ00رت ت00اثیرا ط00اردا اكث00ر مم00ا )  ١(وعن00د مقارن00ة النت00ائج ف00ي الج00دول . 
اظھرتھ المستخلصات المائیة ، وكذلك یالحظ تفوق نبات قتال الذباب في التاثیر مقارنة مع بقیة النبات0ات 

و مستخلص مائي ، علما ان ھذه المساحیق والمستخلص0ات ل0م  تظھ0ر أي عند استخدامھ بشكل مسحوق ا
  . سام لیرقات خنفساء الحبوب الشعریة تأثیر

   
تاثیر المساحیق والمستخلصات المائیة لبعض النباتات في طرد یرقات خنفساء   ) : ١(جدول           

                                   . Trogoderma granarium الحبوب  الشعریة            
  الطرد  نسبة     اسم النبـــات

  المستخلصات المائیة  المساحیق  (%)التركیز  والجزء المستعمل

  البابونج
  )األزھار(

١  
٢  
٤  
٦  

-٠0٦٦٦  
-٠.٦٨٤  
-٠.٧٢٩  
-٠.٨٤٣  

+٠0١٦٢  
+٠0٠١٣  
-٠0٠٨٥  
-٠0٤٦٠  

  

  لیوكالبتوسا
  )األوراق(

١  
٢  
٤  
٦  

-٠0٧٢٤  
-٠0٨٨٢  
-٠0٨٥٠  
-٠0٩١٨  

-٠0١٤٨  
-٠0٢٦٤  
-٠0٤٥٣  
-٠0٧٣٣  

  الثوم
  )السیقان(

١  
٢  
٤  
٦  

-٠0٥٦٢  
-٠0٧٢٩  
-٠0٨٠٤  
-٠0٩١٨  

+٠0٠٩٢  
-٠0٠٩٧  
-٠0٢٣٦  
-٠0٦٣  

  

  البصل
  )السیقان(

١  
٢  
٤  
٦  

-٠0٢٥٠  
-٠0٤٢٢  
-٠0٦٠٨  
-٠0٩١٨  

  

-٠0٢٨٥  
-٠0٤٨٩  
-٠0٥٦١  
-٠0٨٨٤  

  لذبابقتال ا
  )األزھار(

١  
٢  
٤  
٦  

-٠0٧٢٤  
-٠0٨٨٢  
-٠0٩٤٧  
-٠0٩٥٠  

  

-٠0٢٠٦  
-٠0٥٠٥  
-٠0٦٢٥  
-٠0٩٤٠  

  
الى ان تربیة زوج واحد من خنفساء الحبوب الشعریة على ) ٢(النتائج في الجدول  أشارت

في حین بلغ عدد %  ٦فردا عند التركیز  ١٢الحنطة المعاملة بمسحوق قتال الذباب اعطى نسال بلغ 
. فردا  ١٧ال الذباب فردا ، بینما بلغ عدد االفراد في مستخلص قت ٤٠االفراد في معاملة المقارنة 

. توضح النتائج ان مساحیق النباتات المستخدمة في الدراسة الحالیة اكثر تاثیرا من مستخلصاتھا المائیة 
وتبین النتائج ان نباتات الثوم والبصل والیوكالبتوس اظھرت تاثیرا على البالغات  اذ بلغ معدل عدد 



 ٣٠، ٥و    ٢٥، ٧٥، و   ٢٤، ٢٥لمساحیق وبلغ في ا  ٢٥، ٥،  و   ٢٠، ٥، و ١٩,٢٥النسل الناتج  
ویالحظ ان الحشرة . فردا في معاملة المقارنة  ٤٠في المستخلصات المائیة ، على التوالي ، مقارنة مع 

مرة عن  ١،  ٢٢اعطت نسال یزید بمقدار % ١المرباة على حبوب معاملة بمسحوق البابونج بتركیز 
مرة عند  التركیز نفسھ عند  ١، ١٥كان النسل یزید بمقدار  في حین% ٦النسل الناتج عند التركیز 

ومن جھة ثانیة فان النتائج تبین ان البابونج اقل تاثیرا في عدد النسل . استخدام مستخلص النبات نفسھ 
ویمكن ترتیب النباتات حسب عدد النسل .  األخرى األربعةمقارنة مع عدد النسل الناتج من النباتات 

خدام المساحیق او المستخلصات المائیة بالشكل التالي ، قتال الذباب ، والثوم ، والبصل ، الناتج عند است
من حصول )  ١٩٩٥(خرون آو Bloszykتتفق ھذة النتائج مع مابینة . والیوكالبتوس والبابونج 

  . انخفاض في عدد النسل لبعض حشرات الحبوب المخزونة عند استخدام عدد من النباتات 
ئج ان ھناك انخفاض في  مدة الجیل للحشرة المرباة على مساحیق او وتوضح النتا

مع زیادة التراكیز المستخدمة في حین . الثوم و البصل و الیوكالبتوس مستخلصات نباتات قتال الذباب و
  .یالحظ ان ھناك زیادة في مدة الجیل لمسحوق ومستخلص البابونج مع زیادة التراكیز 

  
یق والمستخلصات المائیة لبعض النباتات في بعض الصفات الحیاتیة لخنفساء تاثیر المساح) : ٢(جدول 

  .الحبوب الشعریة المرباة على الحنطة المعاملة بھا 

 (%)التركیز اسم النبات
 المائیة المستخلصات المساحیق

  مدة الجیل  عدد النسل  مدة الجیل  عدد النسل

  البابونج

١  
٢  
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٦  
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  جـ ٣٦

  ب جـ د ٥٢
  أ ب  ٥٦

  أ ٥٨
  أ ٥٨

  ب٤٤
  ب٤٤
  جـ٤٠
  جـ د ٣٨

  و –جـ  ٥٢
  و -جـ٥٢
  أ ب ٥٦
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  البتوسالیوك

١  
٢  
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٦  

  د ٣٠
  د ھـ ٢٨
  و ز ٢٤
  ھـ ط ٢٠

  

  ب جـ د ٥٢
  د ھـ و ٤٩
  د ھـ و ٤٩
  ھـ و ز ٤٧

  

  د ٣٧
  ھـ ٣٢
  و ٢٩

  ك -حـ  ٢٤

  د -أ  ٥٤
  ھـ -حـ ٥٠
  ھـ-حـ   ٥٠
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  الثوم
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٢  
٤  
٦  

  و ز ٢٤
  حـ ط ٢٠
  ط ي ك ١٨

  ط ك ١٥

  جـ د ھـ ٥٠
  جـ د ھـ ٥٠
  ھـ و ز ٤٦

  وز ٤٥

  وز ٢٨
  وزحـ ٢٧
  ل -ي  ٢٢

  ل ٢٠

  ز -د  ٥١
  حـ –ھـ  ٥٠
  ط -و  ٤٩
  حـ ط ٤٧

  جـ٤٩0٣٣  جـ د٢٤0٢٥  ب٤٧0٧٥  جـ د١٩0٢٥  المعدل  

  البصل

١  
٢  
٤  
٦  

  ھـ و ٢٦
  زحـ ٢٢

  ط ي ك ١٨
  ي ك ١٦

  ج دھـ٥٠
  دھـ و٤٩
  ھـ وز٤٧

  ز٤٤

  و ٢٩
  ط -و ٢٦
  ط -ز ٢٥
  ل -ط  ٢٣

  ھـ - ب  ٥٣
  ط –و  ٤٩

  ط ٤٦
  ط ٤٦

  جـ٤٨0٥٠  جـ٢٥0٧٥  ب٤٧0٥٠  جـ٢٠0٥  المعدل  

  قتال الذباب

١  
٢  
٤  
٦  

  حـ ط ي ١٩
  ط ك ١٦
  ك ل ١٥

  ل ١٢

  أ ب جـ ٥٤
  ج د ھـ ٥٠

  وز ٤٥
  وز ٤٤

  ط-ز ٢٥
  ك –حـ  ٢٤

  ك ل ٢١
  مـ ١٧

  أ ب ٥٦
  أ ب جـ ٥٥
  و -جـ  ٥٢
  زحـ ط ٤٨

  ب٥٢0٧٥  ھـ٢١0٧٥  ب٤٨0٢٥  د١٥0٥  المعدل  
  أ ٥٦  أ ٤٠  أ ٥٦  أ ٤٠  المعدل  المقارنة

  %  . ٥االحرف المتشابھة ضمن االعمدة تدل على عدم وجود فرق معنوي عند مستوى احتمال 



  
BIOLOGICAL EFFECT OF AQUEOUS EXTRACTS AND POWDERS 
FOR SOME  PLANTS ON KHAPRA BEETLE Trogoderma granarium  

EVERTS 
Muneef A. Mustafa                             Khalida A. Solyman 
Dept . of Biology, College of Science , Mosul  Univ.,  Iraq. 

  
ABSTRACT  

A series of experiments were carried out to study the effects of powders 
and aqueous extract of plants Matricaria  chamomilla L. , Eucalyptus 
camaldulensis (Dehn.) , Allium sativum L. , Allium cepa L. and  Achillea 
micrantha M.B., at four concentrations , 1,2,4 and 6 % as wheat grains 
treatment against the khapra beetle Trogoderma granarium Everts . Powders of 
plants showed repellent effect to the larvae when used free choice test for 
feeding , it was found negative values for repellent especially at 6% 
concentration. The aqueous extracts , also , shows repellent effect but lower 
than effect of powders .   Rearing of T. granarium on wheat grains treated with 
the A. micrantha ,       A. sativum , A. cepa and  E. camaldulensis  at  6% 
concentration effect the biology of the insects ,the adults gave a progeny of 
12,15,16  and 20 individuals at powders and 17 , 20 , 23 ,and 24 individuals at 
extracts from one pair of insects , respectively , incomparison to 40 individuals 
in the control treatment. 
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