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لمستخلص المائي والهكساني لبذور نباتي الكمون وحبة الحلوة  في  يرقات خنفساء الحبوب اتأثير 
 Trogoderma granarium ( Everts ) الشعرية 

وفاء عبد ٌحٌى 
 جامعة الموصل/ كلٌة الزراعة والغابات / قسم وقاٌة النبات 

 
الخالصة 

كسانً لبذور نباتً الكمون وحبة الحلوة فً ٌرقات أظهرت نتائج دراسة تأثٌر المستخلص المائً واله    
أن لهذه المستخلصات تأثٌراً طارداً وبكافة التراكٌز المستخدمة ( الخابرا ) خنفساء الحبوب الشعرٌة حشرة 

تخلص فً المس% 5عند التركٌز % 90إذ سجل أعلى متوسط لنسبة الطرد % 5، % 3، % 1فً البحث 
ة فً المستخلص المائً لنبات حب% 3عند التركٌز % 30وأقلها  251 -دطر المائً لنبات الكمون وبقوة

  -، وان التأثٌر العام لمادة الكمون فً قوة الطرد أعلى من حبة الحلوة وبمتوسط عام 58,33  –الحلوة وبقوة
ة الطرد كان للكمون فً قو العام  كما تبٌن أن تأثٌر المستخلص الهكسانً سم 112,67 -، سم 142,45

 .لحبة الحلوة  العام  فً المستخلص الهكسانًسم  111,23 -وأقلهاسم  146 -ها وبمتوسطأعال
  

ة قدمالم
الحشرٌة  اآلفاتبأنواع عدٌدة من  لإلصابةزونة تتعرض حبوب الحنطة ومحاصٌل الحبوب المخ  

، (  1996وآخرون ، Jood   )حٌث تستهلك هذه المحاصٌل فً غذائها مسببة تدنً القٌمة الغذائٌة لها 

المصنعة فً مكافحة تلك الحشرات لما تتمٌز  الكٌماوٌةالمبٌدات الحشرٌة  أستخداموبالرغم من شٌوع ونجاح 
 الضارةهور العدٌد من المشاكل ظ إلىدى أن أستخدامها أ سرٌع وفعال ضد هذه الحشرات إال به من تأثٌر

لفعل  مقاومةسالالت من الحشرات  ، فضالً عن ظهور(  1995خرون ، و آ  Jembere)والبٌئة  باإلنسان
بدائل تتمٌز بالفاعلٌة وقلة السمٌة ورخص الثمن  إلىالحاجة  إن ،(  Gillani  ،1990و Irshed) المبٌدات 

 إلىالعالم  أنحاءالمخازن فً  أفاتبالبٌئة قد شجع العدٌد من المختصٌن فً مجال مكافحة  األضراروعدم 
و   Endersby] ) القضاء علٌها  أوالمخازن  أفاتاتٌة فً الحد من استخدام المساحٌق والمستخلصات النب

Morgan  ،1991  ) ، ( ، 1997الجبوري  ) ، (Owusu   ،2001  ] ) أجراها، ففً دراسة Bolszky  

 أن إلى واأشارنباتٌة فً مكافحة حشرات المخازن ، ستخدام المستخلصات الحول أ(  1995) وآخرون 
ظهر تأثٌراً مانعاً للتغذٌة للطور الٌرقً والكامل لخنفساء أ ،Melia azedarach L مستخلص نبات السبحبح

، والطور  ،Sitophilus granarius Lوسوسة الحبوب  Tribolium confusum الطحٌن المتشابهة
)  وآخرون Saxenaستعمل أو ، Trogoderma granarium (الخابرا) الحبوب الشعرٌة الٌرقً لخنفساء

كمسحوق بذور خلط مع الحنطة بتراكٌز مختلفة  Azadirachta indica A,Jussالنٌم  نبات(  1989
 Bajaj  (2000و   Dwivediوأشار ، T.granarium حماٌة من عدة حشرات من ضمنها الخابرا أعطى

 له تأثٌر طارد للخابرا  ،Cassia angustifolia Lالكاسٌا  أوراقاستعمال مستخلص  أن إلى( 

T.granarium ،  ختبرت فٌها التأثٌرات الطاردة والمانعة أ(  2006) وغزاله  إبراهٌم أجراهاوفً دراسة
وجدا أن  Callosobruchus maculatesفً خنفساء اللوبٌا  الشبت والكمون لوضع البٌض لمستخلصات
وفً  ،، على التوالً % 99,6و % 100أعطى أعلى نسبة طرد بلغت % 2المستخلص الكحولً تركٌز 

طرد النسبة متوسط فً  أعلى أعطى مسحوق بذور الكمون وجد أن(  2010) للباحث سلٌمان  خرىأدراسة 
ظهر فً حٌن أ ، على التوالً ، % 32,5و  42,5بلغت   T. granariumوكامالت خنفساء الخابرا  ٌرقاتل

 .% 6عند التركٌز % 60مسحوق بذور الكزبرة تأثٌراً جاذباً لكامالت الحشرة بلغ متوسطه 

التأثٌر الطارد والجاذب لكل من المستخلص المائً والهكسانً لبذور  اختبار إلىوتهدف الدراسة الحالٌة   
فً ٌرقات حشرة   ،Foeniculum vulgare Lوحبة الحلوة   ،Cuminum cyminum Lنباتً الكمون 

لمكافحة إذ تحتوي فً ا ةقياستخدامها كطر وإمكانٌة T. granarium  (الخابرا ) خنفساء الحبوب الشعرٌة 
 رائحته نفاذه عطرٌة قوٌة ، إذ ٌتكون % 7 إلىوقد ٌصل % 4-3ثمار الكمون على زٌت طٌار بنسبة 

 2011/  10/  10وقبوله   2011/  6/  27تارٌخ تسلم البحث 

)   Dipanteneو   Pineneوكسجٌنٌة منها ومواد أ% 35-30بنسبة  ساساً من مادة الدٌهاٌد الكمونأالزٌت 

تختلف باختالف األنواع % 6-2بٌن   تفتحتوي ثماره على زٌت طٌار بنسبة تراوح( ناٌج ، الشمر الغز
  .( 1981حسٌن ، ) ومكان الزراعة إذ ٌستعمل كمسكن وطارد للغازات 
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مواد البحث وطرائقه 

  فوذلك بتربٌتها على بذور الحنطة صن  خنفساء الحبوب الشعرٌة مزرعة دائمٌة لحشرة تهٌئةتم      
على Memmert    سم  وذلك بوضعها فً حضان نوع 20×15×15بالستٌكٌة أبعادها علبة غرٌب فً أبو

 كل من غم من بذور 250كما تم وزن وذلك لغرض تكاثر الحشرة  % 50ورطوبة  2 ± 30 درجة حرارة
وضع فً مش وأخذ الجزء الذي ٌسقط من الغربال و 23حبة الحلوة وطحنت وغربلت بغربال قٌاس والكمون 
البولً أثلٌن محكم الغلق وحفظ فً المجمدة لحٌن أجراء عملٌة األستخالص ،وللحصول على  كٌس من

مللتر ماء فً دوارق  100 / غم2بنسبة   الماء المستخلص المائً تم مزج المسحوق النباتً مع المذٌب 
ساعة   24مدة لجهاز الرجاج الكهربائً بالستٌكٌة محكمة الغلق مع الرج المستمر بأستخدام 

أطباق بتري معلومة الوزن  إلىثم حول الراشح  Wattman 1ورشح المحلول بأستخدام ورق الترشٌح 
مل  10بالماء المقطر بواقع  هماالمادة الجافة  لكل من تأذٌب، لحٌن الجفاف  مكشوفة للهواء الجويتركت و

لكل من الكمون   % 5، % 3، % 1 تراكٌز  ثالثة عمل ومنه تم  لكل منهما للحصول على محلول قٌاسً
 4أما المستخلص الهكسانً فتم الحصول علٌه بعد مزج  ، االستخداموحفظت فً الثالجة لحٌن  وحبة الحلوة

مل هكسان ووضع الخلٌط فً عبوات بالستٌكٌة محكمة الغلق ووضعت فً  20غم من مسحوق المادة مع 
مللتر  100ول وأخذ الراشح فً دورق زجاجً سعة ساعة ثم رشح المحل 24مدة لجهاز الرجاج الكهربائً 

 مل 10كمل الحجم الى أو المبخر الفراغً الدوارمعلوم الوزن  ثم ركز المستخلص الهكسانً بأستخدام جهاز 
 التأثٌر الطارد والختبار% 5،% 3، %  1ومنه تم عمل ثالث تراكٌز محلول قٌاسً على  لحصولل

 Chemotropometer   (Busvine  ،1971  الكٌماويز األنتحاء للمستخلصات تم أستخدام جها والجاذب
سم وله غطاء متحرك وٌحوي فً طرفٌه  20  ×20والمتكون من صندوق كارتونً طوله متر وعرضه  (

سم  3سم وقطر  100على ثالثة أزواج من الفتحات المتقابلة مثبت بها ثالثة أنابٌب زجاجٌة كل أنبوبة بطول 
ثم ٌسد طرف  ،سنتٌمترات إلىمدرجة فٌها  وتكون  ٌرقات الحشرة  إلدخالوجد فتحة وفً وسط كل أنبوبة ت

كل أنبوبة بقطع من القطن عوملت كل قطعة فً الجانب األٌمن بالمذٌب  ماء مقطر فً المستخلص المائً ، 
اتً وهكسان فً المستخلص الهكسانً وفً الجانب األٌسر من األنبوبة عوملت قطع القطن بالمستخلص النب

بعد  ، سرنجة طبٌة لكل من المعامالت باستخداممل  0,5لكل من الكمون وحبة الحلوة تحت الدراسة وبكمٌة 
ٌرقات وتكرر التجربة وبواقع ثالث مكررات لكل معاملة ، ثم ٌتم غلق الغطاء للجهاز  10 إدخالذلك ٌتم 

ساعة  24خذ القراءة كل ؤ، وت الٌرقات إلىداخل الجهاز ومنعه من الوصول  إلىلغرض عدم دخول الضوء 
 باستخدامعنها وحسب النتائج  باتجاه المادة الكٌمٌائٌة أو بعٌداً وٌتم تسجٌل المسافة التً تقطعها الٌرقات 

( 1993شعبان و نزار ،) األتٌة ادالت المع

 x 100  =نسبة الجذب المئوٌة  .1

 x  100  =نسبة الطرد المئوٌة  .2

  =لجذب قوة ا .3

  =قوة الطرد  .4

 جذب+   =نسبة الطرد  –نسبة الجذب  =الموازنة  .5

       طرد -                                           
 جذب+   =قوة الطرد  –قوة الجذب  .6

طرد  -                             
دنكن  اختبارأستخدم وقورنت المتوسطات ب CRDمل بأستخدام التصمٌم العشوائً الكااجرٌت التجارب 

 .% 5 احتمالمتعدد المدى عند مستوى 
 

النتائج والمناقشة 
 في تأثير نوع المستخلص وتراكيزه لبذور نباتي الكمون وحبة الحلوة في نسبة الطرد والجذب :-اووًال  

تأثٌر نوع المستخلص ( 1)لجدول المبٌنة فً انتائج الأظهرت : (الخابرا ) يرقات خنفساء الحبوب الشعرية 

إذ وتراكٌزه لبذور نبات الكمون وحبة الحلوة وجود فروقات معنوٌة فً نسبة الطرد والجذب لٌرقات الخابرا 
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 60,56ة الطرد لحبة الحلوة وبمتوسط المتوسط العام لنسبة الطرد للكمون أعلى من المتوسط العام لنسببلغ 
ا ، فٌما تفوقت نسبة الجذب معنوٌاً لبذور نبات حبة ممعنوٌاً فٌما بٌنه اعلى التوالً ولم ٌختلف%  52,23، % 

نوع ل العام تأثٌرالأما عن  ،على التوالً ، %  0,56، %  6,11الكمون وبمتوسط عام الحلوة عنها فً 
فقد سجل أعلى متوسط لنسبة الطرد فً المستخلص الهكسانً وبمتوسط  لطرد والجذبالمستخلص فً نسبة ا

، %  50ولم تختلف معنوٌاً عنها فً المستخلص المائً الذي سجل متوسط عام لنسبة الطرد %  62,78عام 
، على %  1,67، %  5ستخلص الهكسانً والمائً سجل المتوسط العام لنسبة الجذب لكل من المفٌما 

فً نسبة معنوٌة أما عن التأثٌر العام للتراكٌز المستخدمة فً التجربة فلم ٌتضح وجود فروقات  ،التوالً 
فً %  60تاله %  1عند التركٌز %  65الطرد أو نسبة الجذب وسجل أعلى متوسط عام لنسبة الطرد 

% 3فً التركٌز %  5جذب ، فٌما كانت أعلى نسبة % 3فً التركٌز %  44,17وأخٌراً %  5التركٌز 
ر التداخل بٌن نوع المادة أما عن تأثً ،% 5فً التركٌز %  1,67وأقلها  % 1فً التركٌز %  3,34تالها 

ونوع المستخلص فً متوسط نسبة الطرد فقد سجل أعلى متوسط لنسبة الطرد فً المستخلص الهكسانً 
تاله المستخلص الهكسانً لبذور نبات حبة الحلوة  وبمتوسط %  67,78لبذور نبات الكمون وبمتوسط 

، على التوالً ولم %  46,67 و%  53,33لكل منهما بمتوسط ومن ثم المستخلص المائً %  57,78
فً متوسط نسبة أما عن تأثٌر التداخل بٌن المادة ونوع المستخلص ،ف المتوسطات فٌما بٌنها معنوٌاً تختل

الجذب فقد تباٌنت المعامالت فٌما بٌنها معنوٌاً فقد تفوق متوسط نسبة الجذب فً المستخلص الهكسانً لحبة 
 أما عن التداخل بٌن نوع المادة ،%  1,11والذي كان متوسطه  عنه فً الكمون%  8,89الحلوة وبمتوسط 

( 1)الجدول التركٌز فقد أظهر التحلٌل األحصائً وجود فروقات معنوٌة فً نسبة الطرد والجذب كما فً و
وتفوقت معنوٌاً عن كل من التركٌز %  78,33للكمون وبمتوسط % 5فقد كانت أعلى نسبة طرد فً التركٌز 

نما سجل أعلى فً كل منهما بً%  41,67نسبة الطرد  حبة الحلوة اللذٌن سجال متوسطلمادة % 5، % 3
، % 3، % 1لمادة حبة الحلوة وتفوق معنوٌاً عن التركٌز % 3فً التركٌز %  10متوسط لنسبة الجذب 

أما عن التداخل بٌن نوع المستخلص و ،% ، صفر % ، صفر %  1,67لمادة الكمون وبالمتوسطات % 5
فً % 1سجلت فً التركٌز %  73,33طرد  نسبة متوسط أن أعلى( 1)الجدولز فقد تبٌن من التركً

ي سجل أقل متوسط لنسبة فً المستخلص المائً الذ% 3معنوٌاً عن التركٌز المستخلص الهكسانً وأختلفت 
فً %  3، % 1فً كل من التركٌز %  6,67ن سجل أعلى متوسط لنسبة الجذب فً حً%  31,67الطرد 

تداخل الثالثً بٌن نوع المادة أما عن تأثٌر ال،ستخلص الهكسانً ولم تختلف معنوٌاً عن بقٌة المعامالت الم
وجود فروقات معنوٌاً بٌن العوامل ( 1)المستخلص ونسبة التركٌز فً نسبة الطرد فقد تبٌن من الجدول  ونوع

فً المستخلص % 5ت عند التركٌز سجل%  90الثالثة فقد أظهر أختبار دنكن أن أعلى متوسط لنسبة الطرد 
لنفس المستخلص والمادة فضالً عن تفوقه معنوٌاً % 3، % 1المائً للكمون وتفوق معنوٌاً عن التركٌزٌن 

للمستخلص المائً لحبة الحلوة فٌما لم ٌظهر فروقات معنوٌة بٌن % 5، % 3عن كل من التركٌز 
)  سلٌمان هوجدتتفق هذه النتٌجة مع و،ة التراكٌز المستخلص الهكسانً لكل من الكمون وحبة الحلوة ولكاف

أعلى نسبة طرد لٌرقات خنفساء الخابرا عند أستخدام مسحوق الكمون المخلوط بطحٌن  فقد وجد ( 2010
% 8، % 6، % 4فٌما قلت عن هذا بأستخدام التراكٌز األعلى %  56,67كانت % 2الحنطة عند التركٌز 

أما أعلى متوسط نسبة  ،على التوالً  ، % 16,67، %  53,33، %  43,33والتً سجلت نسبة طرد 
أن (  2006) ، فً حٌن أشار إبراهٌم وغزالة % 6عند التركٌز %  46,67الطرد لحبة الحلوة فقد كانت 

، %  100أعلى نسبة طرد بلغت  أعطى% 2بنت و الكمون عند التركٌز المستخلص الكحولً لبذور الش
على التوالً على  ، % 94,44، %  95,69نسبة طرد  أعطى% 1عند و ،، على التوالً  %  99,6

أن ( 1)الجدول  نتائج وعند دراسة التأثٌر الجاذب للمواد المدروسة فقد أظهرت   ،بالغات خنفساء اللوبٌا 
 ، % 0,56، %  6,11فوق معنوٌاً عن الكمون وبمتوسط تالمتوسط العام لنسبة الجذب فً مادة حبة الحلوة 

 5، %  1,67كانت المستخلص المائً والهكسانً و لم تختلف المتوسطات العامة لنوع فٌما ،والً على الت
والمتوسط العام للتراكٌز فً نسبة الجذب وكذلك لم تختلف التداخالت الثنائٌة بٌن كل من  ، ى التوالًعل ، %

أما عن التداخل ، ( 1) المادة والتركٌز وبٌن نوع المستخلص والتركٌز فً نسبة الجذب كما فً الجدول
فقد تفّوق ( 1)الثالثً بٌن العوامل الثالثة نوع المادة ونوع المستخلص والتراكٌز والمبٌنة فً الجدول 

عن متوسطات %  13,33فً متوسط نسبة الجذب وهً % 3المستخلص الهكسانً لحبة الحلوة عند التركٌز 
% 1للمستخلص الهكسانً للكمون والتركٌز % 5 ،% 3تراكٌز المستخلص المائً للكمون ولكل من التركٌز 

أن أعلى (  2010) للمستخلص المائً لحبة الحلوة التً لم ٌظهر أي جذب للٌرقات ، فً حٌن أشار سلٌمان 
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من مسحوق % 2من مسحوق الكمون وعند التركٌز % 6نسبة جذب لٌرقات خنفساء الخابرا عند التركٌز 
 .، على التوالً%  36,67، %  53,33حبة الحلوة وبمتوسط 

 
    فً لبذور نباتً الكمون و حبة الحلوة فً نسبة الطرد والجذب هتراكٌزتأثٌر نوع المستخلص و( : 1) الجدول 

ٌرقات خنفساء الحبوب الشعرٌة                  
نوع 

النبات 
نوع 

المستخلص 
لتاثٌر العام المتوسط العام التراكٌز 

% للتراكٌز فً
نوع المادة تاثٌر التداخل بٌن 

% والتركٌز  فً 
تاثٌر التداخل بٌن نوع 
% المستخلص والتركٌز  فً 

 %
للطرد 

الجذب  الطرد الجذب  الطرد الجذب  الطرد للجذب % 

ن 
ـو

ـــ
مــ

ـــ
كــ

ـــ
ال

المستخلص     
المائً 

 56,67أ  3,33أ  65 ب صفرب  %36,67 1
أب 

صفر أ أب   56,67ب  1,67

44,1 ب صفرب  %33,33 3
أ  7

 46,67أ  5
أب  

أ  3,33ب  31,67صفر  ب 

أ  1,67اب  61,67صفر ب أ  78,33أ  1,67أ  60 صفر بأ  %90 5

التداخل بٌن المادة ونوع  
المستخلص 

      صفر ب  أ  53,33

المستخلص 
الهكسانً 

أ 6,67أ  73,33    أ ب  3,33أ ب  %76,67 1

 أ6,67 أب56,67     ب صفرأ ب  %60 3

 أ1,67 أب58,33     ب صفرأ ب  %66,67 5

التداخل بٌن المادة ونوع 
المستخلص 

      ب  1,11أ  67,78

      ب  0,56أ  60,56المتوسط العام للكمون  

  
وة

حل
 ال

بة
ح

المستخلص     
المائً 

  أب  5أب 73,33  صفر ب أ ب  %76,67 1

  أ  10ب 41,67  أ ب  6,67ب  %30 3

  أب  3,33ب  41,67  أب   3,33ب  %33,33 5

التداخل بٌن المادة ونوع    
المستخلص 

      أ ب    3,33أ  46,67

المستخلص 
الهكسانً 

      أب   10أ ب  %70 1

      أ  13,33أ ب  %53,33 3

      أب   3,33أ ب  %50 5

التداخل بٌن المادة ونوع  
المستخلص 

      أ  8,89أ  57,78

      أ   6,11أ  52,23وسط العام لحبة الحلوة  المت

المتوسط العام لنوع 
المستخلص  

  أ  1,67 أ  1,67أ  50مائً  

  أ  5 أ  5أ  62,78هكسانً  

 .حسب أختبار دنكن متعدد المدى % 5المتوسطات التً تشترك بنفس الحرف عمودٌاً الٌوجد بٌنها فروقات معنوٌة عند مستوى أحتمال * 

 
تأثير نوع المستخلص وتراكيزه لبذور نباتي الكمون وحبة الحلوة في قوة الطرد والجذب في يرقات   :-ثانياًال 

وجود أختالفات معنوٌة بٌن ( 2)تبٌن من التحلٌل األحصائً لبٌانات الجدول  :خنفساء الحبوب الشعرية
التراكٌز المدروسة لكل من متوسطات قوة الطرد والجذب لكل من المستخلصات المائٌة والهكسانٌة  وب

سم فً حٌن كانت  143,56الكمون وحبة الحلوة ، فقد سجل أعلى متوسط لقوة الطرد لمادة الكمون 
سم فً حبة الحلوة ولم تختلف معنوٌاً فٌما بٌنها ، وقد أظهر المتوسط العام للمستخلص الهكسانً  126,56

سم ، وقد تفوق  130,23ن المستخلص المائً سم ولم ٌختلف معنوٌاً ع 139,89أعلى قوة طرد بمتوسط 
 164,33وبالمتوسطات % 5ولم ٌختلف مع التركٌز % 3معنوٌاً عن التركٌز % 1المتوسط العام للتركٌز 

أما عن تأثٌر التداخل بٌن المادة ونوع المستخلص فقد أظهر المستخلص  ،سم  146سم ،  94,83سم ، 
سم فً المستخلص المائً  121,56سم وأقله  148,22وهً الهكسانً للكمون أعلى متوسط لقوة الطرد 

أما عن التداخل بٌن المادة والتركٌز فقد تفوقت قوة الطرد  ،ختلف معنوٌاً عن بقٌة المعامالتلحبة الحلوة ولم ي
للكمون % 5سم فً كل من التركٌز  190,67سم ،  196,5وبمتوسط ( 2)معنوٌاً والموضحة فً الجدول 

لحبة الحلوة وبالمتوسطات % 5، % 3للكمون وكل من % 3على التوالً عن كل من لحبة الحلوة % 1و
أما تأثٌر التداخل بٌن نوع المستخلص والتركٌز فلم ، سم ، على التوالً  95,5سم ،  93,5سم ،  96,17
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سم فً المستخلص  179,67تظهر فروقات معنوٌة بٌن المعامالت وقد سجل أعلى متوسط لقوة الطرد 
أما تأثٌر التداخل الثالثً بٌن كل من المادة والمستخلص والتركٌز فً قوة الطرد ،% 1عند التركٌز  الهكسانً

فً المستخلص المائً للكمون فٌما أن أقل قوة طرد % 5سم عند التركٌز  251فقد كانت أعلى قوة طرد 
أما فٌما ، التوالً  فً كل من المستخلص المائً للكمون وحبة الحلوة ، على% 3سم عند التركٌز  75و 74

ٌتعلق بالنتائج المتعلقة بقوة الجذب فقد كانت بمتوسطات منخفضة كثٌراً عن قوة الطرد ولكافة العوامل الداخلة 
سم عن المتوسط العام  13,89فً الدراسة فقد تفوقت مادة حبة الحلوة معنوٌاً بمتوسط عام لقوة الجذب 

ص المائً عن الهكسانً معنوٌاً واللذٌن سجال متوسط عام سم ، فً حٌن لم ٌختلف المستخل 1,11للكمون 
قوة جذب % 3وسجل أعلى متوسط عام للتركٌز ، سم ، على التوالً  3,72سم ،  11,28لقوة الجذب 

أما عن التداخل الثنائً بٌن المادة ونوع ،  % 5، % 1سم ولم ٌختلف معنوٌاً عن كل من التركٌز  11,08
سم   20,33ص الهكسانً والمائً لحبة الحلوة معنوٌاً فً قوة الجذب بمتوسط المستخلص فقد تفوق المستخل

و   2,22،  44،7عن المستخلص المائً لحبة الحلوة والمستخلص الهكسانً والمائً للكمون وبمتوسط     
أعلى  أن( 2)أما عن تأثٌر التداخل بٌن المادة والتركٌز فقد أشارت النتائج فً الجدول .صفر سم على التوالً 

، % 1لحبة الحلوة وتفوقت معنوٌاً عن التركٌز % 3سم سجلت فً التركٌز  22,17متوسط لقوة الجذب 
أما عن تأثٌر التداخل بٌن نوع المستخلص والتركٌز فً قوة الجذب فلم تختلف النتائج ،للكمون % 5، % 3

فقد كان أعلى متوسط ( 2)الجدول رقم فٌما بٌنها معنوٌاً ، بٌنما ٌشٌر التداخل الثالثً للعوامل المدروسة فً 
للمستخلص الهكسانً لحبة الحلوة وأختلفت معنوٌاً عن التراكٌز % 3سم عند التركٌز  27,67لقوة الجذب 

للمستخلص الهكسانً للكمون % 5، % 3للمستخلص المائً للكمون وتركٌز % 5، % 3، % 1الثالثة 
م ٌحدث أي جذب فٌها ، إن هذا التباٌن فً قوة الجذب للمستخلص المائً لحبة الحلوة والتً ل% 1وتركٌز 

والطرد ٌعود إلى أختالف عدد الٌرقات المطرودة وبالتالً إلى مجموع المسافات التً قطعتها عكس إتجاه 
المستخلص وأن خاصٌة الجذب والطرد تتوقف على نوع النبات والتركٌز المستخدم والذي تتفق مع ما ذكره 

Mohammad  (1988  )ًفقد أشارا إلى أن المستخلص ( 2005)هذا المجال ، أما العراقً وخالدة  ف

فً المستخلص % 5,5وأقلها % 21,5المائً لنبات الدفلة أعطى أعلى نسبة جذب لٌرقات الخابرا وهً 
. المائً لنبات السبحبح 

قوة الطرد والجذب تأثير نوع المستخلص لبذور نباتي الكمون وحبة الحلوة في قيم موازنة نسبة و: ثالثاًال 
أظهرت نتائج موازنة نسبة وقوة الطرد والجذب للمواد  ( :الخابرا ) في يرقات خنفساء الحبوب الشعرية 

 -،   60- أن تأثٌر كل من الكمون وحبة الحلوة كان طارداً وبنسبة ( 3)المدروسة والموضحة فً الجدول 
حٌنما كانت قوة   142,45 -الحلوة بقوة طرد  حٌث تغلب فٌها الكمون على حبة، ، على التوالً   46,12

سجلها المستخلص   66,67 -، وأن أعلى قٌمة موازنة فً نسبة الطرد هً   112,67 -الطرد لحبة الحلوة 
سجلت فً التركٌز   90 -، وأن أعلى قٌمة موازنة فً نسبة الطرد   146 -الهكسانً للكمون وبقوة طرد 

، ولم ٌحدث موت للٌرقات المعاملة    251 -ة طرد     للمستخلص المائً للكمون وبقو% 5
 
   تأثٌر نوع المستخلص وتراكٌزه لبذور نباتً الكمون و حبة الحلوة فً قوة الطرد والجذب فً ( : 2)الجدول      

(  الخابرا ) ٌرقات خنفساء الحبوب الشعرٌة                    
نوع 

النبات 
نوع 

المستخلص 
التاثٌر العام العام لقوة المتوسط التراكٌز 

للتراكٌز فً قوة 
تاثٌر التداخل بٌن نوع 

المادة والتركٌز  فً قوة 
تاثٌر التداخل بٌن 
نوع المستخلص 

% والتركٌز  فً 

الجذب  الطرد الجذب  الطرد الجذب  الطرد للجذب للطرد 

ن 
ـو

ـــ
مــ

ـــ
كــ

ـــ
ال

المستخلص     
المائً 

1 %91,67 
ب ج 

صفر 
 ب

164,3
أ  3

صفر  أ اب   149ب 3,33أب   138أ 7,93

صفر ج  %74 3
 ب

94,83 
ب 

11,08 
أ  

أ  8,33ب   74,5صفر ب  ب  96,17

صفر أ  %251 5
 ب

أ  146
ب 

 167,17صفر ب  أ  196,5أ  3,5
أ 

أ  2,83

التداخل بٌن المادة ونوع  
المستخلص 

138,8
9 

صفر 
 ب

      

المستخلص 
الهكسانً 

1 %184,3
أ ج  3

أ  6,67
ب 

    179.67 
أ 

15,83 
أ 

3 %118,3
ب ج  3

صفر 
 ب

    115.17 
 اب 

13,83 
 أ
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أ  %142 5
ج 

صفر 
 ب

    124,33  
 اب 

 أ 4,17

التداخل بٌن المادة ونوع 
المستخلص 

148,2
أ 2

2,22
ب 

      

143,5المتوسط العام للكمون  
أ 6

1,11 
ي 

      

  
وة

حل
 ال

بة
ح

المستخلص     
المائً 

1 %206,3
أ ب  3

صفر 
 ب

  أب   12,5أ  190,67  

 16,67ج  %75 3
 أب 

  أ  22,17ب 93,5  

5 %83,33 
ج 

5,67 
 أب 

  أ ب   7ب  95,5  

التداخل بٌن المادة ونوع    
المستخلص 

121,5
أ 6

7,44
ب 

      

المستخلص 
الهكسانً 

أ  %175 1
ب 

أ  25
ب 

      

3 %112 
ب ج 

27,67 
أ 

      

5 %107,6
ب ج  7

أ  8,33
ب 

      

التداخل بٌن المادة ونوع  
المستخلص 

131,5
أ 6

20,33 
أ 

      

126,5المتوسط العام لحبة الحلوة  
أ 6

13,89 
أ 

      

المتوسط العام لنوع 
المستخلص  

130,2مائً  
أ  3

    أ 3,72

139,8هكسانً  
أ  9

11,28 
أ 

    

  .حسب أختبار دنكن متعدد المدى % 5الٌوجد بٌنها فروقات معنوٌة عند مستوى أحتمال المتوسطات التً تشترك بنفس الحرف عمودٌاً * 
وجدوا تأثٌراً  2001وآخرون  EL- Lakwah بأي من المواد المذكورة فً البحث ، فً حٌن فً دراسة لـ 

ظروف  بعد أسبوعٌن من المعاملة فً% 10قاتالً للمستخلص االٌثر البترولً لبذور الكمون عند التركٌز 
وتشٌر ، جوٌة مسٌطر علٌها على كل من سوسة الرز وثاقبة الحبوب الصغرى وخنفساء الطحٌن الحمراء 

النتائج النهائٌة لهذا الجدول أن التأثٌر العام لكل من الكمون وحبة الحلوة وبكافة التراكٌز المستخدمة فً 
.  251 -و 58,33 -رد تراوحت بٌن الدراسة ولكل من المستخلص المائً والهكسانً كان طارداً وبقوة ط

 
   تأثٌر نوع المستخلص لبذور نباتً الكمون و حبة الحلوة فً قٌم موازنة نسبة وقوة الطرد ( : 3)الجدول 
والجذب فً ٌرقات خنفساء الحبوب الشعرٌة        

نوع 
النبات 

نوع 
المستخلص 

 قـــوة النسبة المئوٌة  لـ التراكٌز 
التأثٌر 

 الموازنة الطرد الجذب الموازنة  رد الط الجذب 

  
ن 

ـو
ـــ

مــ
ـــ

كــ
ـــ

ال

المستخلص     
المائً 

 صفر% 1
 ب

36,67 
ب 

 91,67صفر ب  36,67-
ب ج 

-  
91,67 

 -

 صفر% 3

 ب

-  74-ج  74 بصفر 33,33-ب 33,33

 صفر% 5

 ب

-  251-أ  251 بصفر 90-أ 90

التأثٌر العام للمستخلص 
المائً 

صفر 
ب 

 138,89صفر ب  53,33- أ 53.33
 أ

-
138,89 

 -
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المستخلص 
الهكسانً 

1 %3,33 
أب  

أ76,67
ب 

أ184,33أب 6,67 73,34-
ج -

-
184,33 

 -

 صفر% 3
 ب

 118,33صفر ب  60-أب 60
ب ج 

-
118,33 

 -

 صفر% 5
 ب

أ66,67
ب 

-  142-ج -أ142صفر ب  66,67-

التأثٌر العام للمستخلص 
الهكسانً 

1,11 
ب 

-  146-أ 148,22ب  2,22 66,67-أ 67,78

 0,56التأثٌر العام للكمون 
ب 

-أ  143,56ب  1,11 60-أ 60,56
142,45 

 -

ة 
ـو

لــ
ـــ

حــ
 ال

ـة
ـــ

ــب
حــ

المستخل
ص     

المائً 

 صفر% 1
 ب

أ76,67
ب 

أ206,33صفر ب  76,67- 
ب 

-
206,33 

 -

3 %6,67 
أب 

 16,67 23,33-ب 30
أب 

-  58,33-ج  75

5 %3,33 
أب 

 83,33أب  5,67 30-ب 33,33
ج 

-77,66  -

التأثٌر العام للمستخلص 
المائً 

3,33 
أب 

 121,56أب  7,44 43,34-أ 46,67
أ 

-
114,12 

 -

المستخل
ص 
الهكسا
نً 

أب  %10 1 -  150-ج -أ 175أب  25 60-أب 70 

3 %13,33 
أ 

أ53,33
ب 

-  84,33-ب ج 112أ  27,67 40-

أ%3,33 5
ب  

 107,67أب  8,33 46,67-أب 50
ب ج 

-99,34  -

التأثٌر العام للمستخلص 
الهكسانً 

 131,56أ  20,33 48,89-أ 57,78أ 8,89
أ 

-
111,23 

 -

 126,56أ  13,89 46,12-أ 52,23أ  6,11التأثٌر العام لحبة الحلوة 
 أ

-
112,67 

 -

 .حسب أختبار دنكن متعدد المدى % 5تمال المتوسطات التً تشترك بنفس الحرف عمودٌاً الٌوجد بٌنها فروقات معنوٌة عند مستوى أح* 
 
 
 

ATTRACTANT AND REPELLENT EFFECT OF EXTRACTS OF WATER 

AND HEXAN OF CUMIN  AND FENNEL SEEDS ON  KHABRA BEETLE 

TROGODERMA GRANARIUM (EVERT) 

Wafa abid yehya     
Dept. of Plant Protection, College of Agric and Forestry. University of  Mosul .Iraq 

 

ABSTRACT 

   Result  of attractant and repellent effect at three  concentration  1 ,3 and 5 % of 

water and  hexen  cumin  and Fennel seeds extracts on Khabra larvae feeding on 

wheat seeds,  showed that  both  extract types had repellent effect at all  

concentrations in use  ,the higher repellent effect  was 90 %  and   balanced power  

ratio was -251 , when cumin   Fennel water extracts were  used at  5%   ,While the 

lower repellent effect  was 30% and   balanced power  ratio was –58.33.when 

Fennel water extract was used at  3%. The general effect of cumin in repellent 

power effect was higher than  Fennel repellent power effect with an average -142.45 

, -112.67 respectively  , the result also showed that cumin hexan extract caused the 

higher repellent power effect  -146 while Fennel hexan extract scored the lower 

repellent power effect   -111.23 .   
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دراسة فاعلٌة بعض المستخلصات النباتٌة كطاردات ومانعات   .(  2006) لوافً وغزالة إبراهٌم ، محمد 
 وقائع  ،على بذور الحمص  Callosobruchus maculatusوضع البٌض لخنفساء اللوبٌا 

 A 155ص ،العربً التاسع لعلوم وقاٌة النبات ، دمشق ، سورٌا المؤتمر 

حشرة فً بعض النباتات الطبٌة لمستخلصات الحٌوي التقٌٌم  .(  1997) الجبوري ، عبد الرزاق ٌونس أحمد 
  ،الزراعة والغابات خنفساء الحبوب الشعرٌة الخابرا ، أطروحة  دكتوراه ، كلٌة 

.  146جامعة الموصل ، العراق ، ص        
،  ٌاض النباتات الطبٌة زراعتها ومكوناتها ، دار المرٌخ للنشر ، الر .(  1981) حسٌن ، فوزي طه قطب 

  . 356ص 
التأثٌر الحٌوي لمساحٌق بذور بعض النباتات وتراكٌزها فً حشرة  .(  2010) سلٌمان ، نشوى أحمد 

. 208-202( 2) 38، مجلة زراعة الرافدٌن ، ( الخابرا ) اء الحبوب الشعرٌة خنفس
 520. لدار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموص.المبٌدات ( 1993)نزار مصطفى المالح وشعبان ،عواد 
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