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الخالصة 

أظهرت نتائج دراسة تأثٌر العائل الغذائً ونوع الزٌت فً بعض المقاٌٌس الغذائٌة لٌرقات خنفساء الحبوب       
الشعرٌة ان لنوع العائل الغذائً الذي ربٌت علٌه الٌرقات والزٌت المستعمل تأثٌر فً تباٌن فً المقاٌٌس الغذائٌة 

 99.3الشمس أعطت أعلى نسبة مئوٌة لمعدل التغذٌة بلغ وان بذور زهرة الشمس المعاملة بزٌت زهرة , المدروسة 
و %  72.25ٌرقة من بذور زهرة الشمس مقارنة بــ  \ملغم  5و صفر لمعدل منع التغذٌة ومتوسط استهالك بلغ % 

فٌما تباٌنت بقٌة الزٌوت فً , ملغم للٌرقات المرباة على الحنطة المعاملة بزٌت زهرة الشمس    3.6و %  27.74
.  %90المتوسط العام لمنع التغذٌة ها على المقاٌٌس الغذائٌة وكان زٌت اللوز أكثر الزٌوت منعا للتغذٌة اذ بلغ تأثٌر

المقدمة 
من أهم الحشرات الكانسة التً تهاجم مختلف    Trogoderma granariumتعد خنفساء الحبوب الشعرٌة  

اد المخزونة األخرى وقد قدرت الخسائر التً تحدثها هذه المواد المخزونة مسببة لها خسائر كبٌرة فً الحبوب والمو
ومما ٌزٌد من أهمٌة الحشرة وخطورتها دخولها فً سبات تنقطع , %  30الحشرة على الحبوب سنوٌا إلى أكثر من 

إن مكافحة حشرات المخازن ( .  0 20, العراقً ) من ذلك  شهرا أو أكثر 23خالله عن التغذٌة لمدة تصل إلى 
نفساء الحبوب الشعرٌة ٌتم بالدرجة األساس عن طرٌق استعمال الطرائق الفٌزٌائٌة والكٌمٌائٌة اذ تعد ومنها خ

الطرائق الفٌزٌائٌة طرائق أمٌنة فً السٌطرة على حشرات المخازن إال أنها طرائق مكلفة وتحتاج إلى تقنٌات 
التً تعول كثٌرا على استعمال المبٌدات  خاصة الدول النامٌة, متطورة قد ال تتوفر فً العدٌد من دول العالم 

, وبالرغم من النجاحات التً حققتها المبٌدات فً مجال السٌطرة على آفات المخازن , الكٌمٌائٌة فً مكافحة اآلفات 
إال إن هذا االستعمال رافقه ظهور العدٌد من التأثٌرات الجانبٌة السلبٌة جراء هذا االستعمال والتً من أبرزها تلوث 

ٌئة وما ٌسببه ذلك من أضرار بالصحة العامة لإلنسان والحٌوان على السواء فضال عما تسبٌبه من تلوث للمواد الب
ان البدٌل األكثر واقعٌة للحد من استعمال المبٌدات هو ترشٌد استعمالها من اجل ( .  994 , الطوٌل ) المخزونة 

دفت الى محاولة استعمال بعض الزٌوت النباتٌة بتراكٌز لذا فأن الدراسة الحالٌة ه, خفض األضرار الجانبٌة لها 
تحت قاتلة لتحدٌد درجة تأثٌرها فً بعض المقاٌٌس الغذائٌة لٌرقات العمر الثالث لخنفساء الحبوب الشعرٌة المرباة 

.   على مصادر الزٌوت ومقارنتها بتلك المرباة على الحنطة
 

وطرائقه  البحث دموا

هــرة الشمس وزٌت السمسم وزٌـت فستق الحقل وزٌت فـول الصوٌا وزٌت لتحدٌد تأثٌر كل من  زٌت ز
مل من كل من الزٌوت النباتٌة  3تم اضافة , اللوز فً بعض المقاٌٌس الغذائٌة لٌرقات خنفسـاء الحبوب الشعرٌة 

عائل ال) غم من الحنطة صنف سمٌتو  30الى (  LC25) المستعملة فً الدراسة وبتركٌز تحت القاتل لكل زٌت 

 0 وخلطت جٌدا ثم وزعت الى ثالث مكررات وبواقع , وبذور المحاصٌل الزٌتٌة المذكورة انفا (  المفضل للٌرقات
ٌرقة عمر ثالث بعد وزنها وتجوٌعـها  20غم  بذور لكل مكرر ووضعت فـً قنانً بالستٌكٌة وأضٌف لكل  مكرر 

معاملة المقارنة فعوملت بالمذٌـب العضوي المستعمل اما ,ساعة ثم ترك مجموعة من الٌرقات بدون غذاء  24لمدة 
لمدة %  5 ± 70ورطوبة نسبٌة  ˚م   ± 30فً اذابة الزٌوت ووضعت المكررات فً الحاضنة عند درجة حرارة 

الٌرقات بعد التعرٌض لحسـاب النسبة المئوٌة لمعدل التغذٌة  ٌوم تم بعدها حساب وزن الغذاء المتبقــً ووزن 5 
  : -دلة حسب المعــا

وزن الغذاء المتبقً بالمعاملة   –وزن الغذاء الكلً                            
 00  ×ـــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ=معدل التغذٌة % 

                                            
 
البحث مستل من اطروحة الدكتوراه للباحث االول   

 2 25/6/20وقبوله    2 2/20/ 5 تارٌخ تسلم البحث 



غذاء المتبقً بالتجربة الضابطة  وزن ال –وزن الغذاء الكلً                         
 

   : -وحساب معدل منع التغذٌة بالمعادلة 
لمعدل التغذٌة %  ─ 00 = معدل منع التغذٌة           

   : -وحساب معدل استهالك الغذاء بالمعادلة  
وزن الغذاء قبل المعاملة      ⧵ 00  ×وزن الغذاء المستهلك ( = Consumption)معدل االستهالك 

=   Starvation جوٌع للت%
الفرق فً الوزن قبل وبعد المعاملة بالمعاملة  -بالمقارنة ( قبل وبعد) الفرق فً وزن الٌرقات 

 00 ×ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفرق فً الوزن قبل وبعد المعاملة بالصائم   -بالمقارنة ( قبل وبعد)لفرق فً وزن الٌرقات ا 
.  (2 20, المالح والجبوري )
 

 ( .  Anonymous   , 998) حللت النتائج احصائٌا باستعمال نظام التحلٌل االحصائً

 
النتائج والمناقشة 

ٌتبٌن من نتائج (  )من الجدول  :ومعدل استهالك اليرقات للغذاءتأثير نوع الزيت والعائل الغذائي في معدل التغذية 
التحلٌل االحصائً وجود فروق معنوٌة واضحة  وان هناك تباٌن فً معدل التغذٌة عند معاملة العوائل الغذائٌة 

نوع العائل لٌرقات العمر الثالث لخنفسـاء الحبوب الشعرٌة بتركٌز تحت القاتل للزٌوت المستعملة بالدراسة مع تباٌن 
حٌث وجد ان معاملة الٌرقات المرباة على زهرة الشمس بزٌت زهرة , الغذائً المرباة علٌه ونوع الزٌت المعاملة به
للمرباة على الحنطة والمعاملة بنفس %  72.25مقارنة بـ %  00 الشمس حصلت على أعلى معدل تغذٌة بلغ 

هرة الشمس فً تأٌٌض زٌت زهـــرة الشمس وطرحه الى ربما ٌرجع الى تكٌف الٌرقات المرباة على ز, الزٌت 
%  8.2 وان أقل معدل تغذٌة بـلغ  , خارج الجسم بنسبة اكبر مما هو علٌه الحال فً الٌرقات المرباة على الحنطة 

  62.58عند معاملة ٌرقات خنفساء الحبوب الشعرٌة بزٌت فستق الحقل المرباة على مصدر الزٌت نفسه مقارنة بـ 
رقات المرباة على الحنطة والمعاملة بنفس الزٌت وقد ٌرجع الى التأثٌر الطارد لزٌت فستق الحقل حٌث وجدت للً% 
فً دراستها ان لزٌت فستق الحقل تأثٌر طارد وقاتل ضد ٌرقات خنفساء الحبوب الشعرٌة حٌث (  2 20, كرسو ) 

للٌرقات % 4.59مرباة على مصدر الزٌت وللٌرقات ال% 2بلغت قٌمة التركٌز النصف القاتل لزٌت فستق الحقل 
أما بالنسبة لمعدل منع التغذٌة فمن . مما ٌجعل فستق الحقل غٌر مرغوب فٌه بالنسبة للٌرقات  . المرباة على الحنطة

ٌتضح تباٌن تأثٌر نوع العائل الغذائً ونوع الزٌت وقد اظهرت نتائج التحلٌل االحصائً وجود فروق (  2)الجدول 
ان معاملة الٌرقات المرباة على زهرة ( 2)حٌث اظهرت الدراسة فً الجدول , ة فً معدل منع التغذٌة معنوٌة كبٌر

الشمس بالتركٌز تحت القاتل لزٌت زهرة الشمس اعطى اعلى معدل تغذٌة قد اعطى اقل معدل منع تغذٌة اذ لم ٌؤثر 
الحنطة والمعاملة بنفس الزٌت اذ بلغت على الٌرقات المعاملة به حٌث كان صفر مقارنة بالٌرقات المرباة على 

وقد ٌرجع السبب الى تكٌف الٌرقات . والتً كانت قٌمة قلٌلة اٌضا مقارنة بالعوائل والزٌوت االخرى  27.74
وكذلك بالمقابل وجد فً نفس ,  المرباة على مصدر الزٌت وعدم تأثرها به بالرغم من كونه ذو تأثٌر طارد للٌرقات

ٌرقات المرباة على فستق الحقل بالتركٌز تحت القاتل لزٌت فستق الحقل قد اعطى اعلى معدل الجدول ان معاملة ال
وقد . والمعاملة بزٌت فستق الحقل للٌرقات المرباة على الحنطة 37.42مقارنة بـــ   8. 8منع تغذٌة للٌرقات بلغ 

, كرسو ) كد هذه النتٌجة ما توصلت الٌه ٌعود السبب الى التأثٌر الطارد لزٌت فستق الحقل فً الٌرقات المعاملة وٌؤ
عند دراستها التأثٌر الجاذب والطارد لزٌت فستق الحقل حٌث وجدت ان المتوسط العام للموازنة تتناسب (  2 20

طردٌا لصالح الطرد مع زٌادة تركٌز وجرعة الزٌت المستعمل فً الدراسة  وكذلك التأثٌر القاتل للزٌت حٌث بلغت 
للٌرقات المرباة  4.59للٌرقات المرباة على مصدر الزٌت و%  2صف القاتل لزٌت فستق الحقل قٌمة التركٌز الن

. مما ٌجعل فستق الحقل غٌر مرغوب فٌه بالنسبة للٌرقات . على الحنطة
 

تأثٌر نوع الزٌت والعائل الغذائً فً معدل التغذٌة لٌرقات خنفساء الحبوب الشعرٌة   (   ) الجدول    



 
م  المتوسط العا
لتأثٌر الزٌت 
فً نسبة معدل 
التغذٌة للزٌت 

نوع العائل  معدل التغذٌة%   نوع الزٌت

معدل التغذٌة %
 +SD. 

المدى 

زهرة الشمس  00  – 99 أ  ±99.3 أ85.775  زهرة الشمس

 الحنطة 76.26 -70 ب .0 72.25±

 السمسم السمسم 65 – 55 ح  ±60 ت63.06

 طةالحن 76 – 60.22 ت 2±0.0 .66

 فستق الحقل فستق الحقل 20.5 – 6  د .0 ±8.2  ج40.39

 الحنطة 69 – 54 ج 0,0 62.58±

ب 68.2  فول الصوٌا فول الصوٌا 68 – 60 ث .0 63.6±

 الحنطة 77 – 68 ب .0 72.8±

 اللوز اللوز 56 -44 خ  ±50 ث56.045

 الحنطة 64.5 – 60 ج 62.09±0.0

ب 58.36  تأثٌر مصدر الزٌت فً نسبة معدل المتوسط العام  ل
 التغذٌة 

أ 68 .67  المتوسط العام  لتأثٌر نسبة معدل التغذٌة على الحنطة

 
 

    ٌبٌن تأثٌر نوع الزٌت والعائل الغذائً فً معدل منع التغذٌة لٌرقات خنفساء الحبوب الشعرٌة  ( 2)الجدول

المتوسط العام  
لتأثٌر الزٌت 
فً معدل منع  
التغذٌة  

نوع العائل  دل منع التغذٌةمع  نوع الزٌت

معدل منع التغذٌة 
 +SD. 

 المدى  

زهرة الشمس  صفر صفر د ج3.87   زهرة الشمس

 الحنطة 33  -25 خ 0.0 27.74±

 السمسم السمسم 46 – 34 ت  ±40 ت36.94

 الحنطة 38 – 30 ح 33.88±0.0

 فستق الحقل فستق الحقل 84 – 79 أ .0±8. 8 أ 59.6

 الحنطة 46 – 30 ث 0.0 37.42±

ج  .0 ±36.4 ث785. 3  فول الصوٌا فول الصوٌا 44 – 30

 الحنطة 33 – 23 خ 7±0.0 .27

 اللوز اللوز 60 – 40 ب  ±50 ب43.95

 الحنطة 47 – 30 ث .37.9±0

المتوسط العام  لتأثٌر مصدر  أ64. 4 
الزٌت فً معدل منع التغذٌة  

العام  لتأثٌرمعدل منع المتوسط  ب32.822
التغذٌة على الحنطة 

 %5المتوسطات ذات االحرف غٌر المتشابهة فً العمود الواحد تشٌر الى وجود فروقات معنوٌة عند مستوى 
ٌتبٌن الى ان معدل استهالك كل ٌرقة من ٌرقات خنفساء الحبوب الشعرٌة قد تباٌن واختلف ( 3)ومن الجدول 

و العائل الغذائً المستعمل فً الدراسة حٌث ان معدل الفقد بالغذاء كان عالً عند  احصائٌا بأختالف نوع الزٌت
 0  \ملغم  5تربٌة الٌرقات على بذور زهرة الشمس ومعاملتها بالتركٌز تحت القاتل اذ بلغ معدل استهالك الٌرقة 

وقد ٌفسر ذلك ما .  غم بذور فستق الحقل 0  \ملغم  0.9غم بذور زهرة شمس واقل معدل استهالك وفقد بلغ 
فستق الحقل وكذلك التأثٌر القاتل للزٌت حٌث بلغت قٌمة  فً التأثٌر الطارد لزٌت(  2 20, كرسو)توصلت الٌه 

 %5فروقات معنوٌة عند مستوى  المتوسطات ذات االحرف غٌر المتشابهة فً العمود الواحد تشٌر الى وجود



للٌرقات المرباة على %  4.59للٌرقات المرباة على مصدر الزٌت و%  2التركٌز النصف القاتل لزٌت فستق الحقل 
أما بالنسبة لزٌت زهرة الشمس فبالرغم من انه . فٌه بالنسبة للٌرقات  مما ٌجعل فستق الحقل غٌر مرغوب. الحنطة

ذو تأثٌر طارد وقاتل لٌرقات خنفساء الحبوب الشعرٌة حسب نتائج دراسة التأثٌر الحٌوي للزٌوت المستعملة فً 
خاصة المرباة على مصدر الدراسة اال ان متوسط استهالك الٌرقات كان اعلى عند المعاملة بزٌت زهرة الشمس 

وٌتبٌن مما سبق ان الزٌوت بشكل عام كان لها دور فً , الزٌت مقارنة بالزٌوت االخرى والعوائل الغذائٌة االخرى 
وقد ٌفسر السبب الى ان الحالة الغذائٌة للحشرة تؤثر فً استجابة الحشرات للتاثٌر السام للمادة المعاملة . منع التغذٌة 

اذ وجد , باختالف النوع الحشري ومدى تنوع الغذاء (  M.F.O)التباٌن فً مستوٌات انزٌمات  بها وٌعزى ذلك الى
El.Aziz   ان مستوى فعالٌة هذه االنزٌمات فً ذكور واناث الذباب المنزلً المتغذٌة على (  968 ) وآخرون

ت التً تتغذى على اغذٌة وان الٌرقا. المحلول السكري كان اقل مما هو علٌه فً تلك التً تغذت على الحلٌب 
مقارنة مع تلك التً تتغذى على نوع واحد من (  M.F.O)متنوعة تمتلك بصورة عامة مستوٌات عالٌة من انزٌمات 

كما اظهرت االنواع المختلفة من الحشرات نباتٌة التغذٌة التً تنتمً الى رتبة ( .   99 , روكستن ) الغذاء 
بتها للمواد المحفزة او المثبطة ألنزٌمات ازالة السمٌة باختالف عوائلها الغذائٌة حرشفٌة االجنحة تباٌنا فً مدى استجا

ٌتبٌن الى ان النسبة المئوٌة للتجوٌع فً  الٌرقات المعاملة ( 4)ومن الجدول ( .  Yu Hsu and  , 993) النباتٌة 

تعمل فً الدراسة حٌث ان النسبة بالزٌوت  قد تباٌنت واختلفت إحصائٌا باختالف نوع العائل الغذائً والزٌت المس
المئوٌة للتجوٌع كانت عالٌة عند معاملة الٌرقات على الحنطة المعاملة بالتركٌز تحت القاتل لزٌت اللوز اذ بلغ النسبة 

واقل النسبة المئوٌة للتجوٌع بلغ صفر للٌرقات المرباة على بذور فول الصوٌا %  93.54المئوٌة للتجوٌع لها 
وبالتالً نجد ان للزٌوت المستعملة تأثٌر فً نسبة التجوٌع ومعدل االستهالك .  فول الصوٌا والمعاملة بزٌت 

فً دراسة حول استعمال بعض الزٌوت فً ( 990 )والتغذٌة للٌرقات المعاملة بها وهذا ما اكده داؤد واخرون 
معدل استهالك البذور ومعدل  حماٌة البذور المخزونة من الحشرات انه بزٌادة كمٌة الزٌوت المضافة للبذور ٌقل

فً دراسـة اجرٌت لمكافحة خنفساء اللوبٌا ( 992 )واخرون  khaireوكذلك وجد الـ ,خروج الحشرات البالغة 
 Brassica nigra والخردل .Helianthus annuus L بأستعمال زٌت عباد الشمس .C. chinensis Lالصٌنٌة 

Koch  والخروع Ricinus communis L.العصفر Carthamus tinctorius L. والنخٌـلPhoenix 

dactylifera L.   ًوالفول السودانVicia narbonensis L.   والسمسم Sesamum indicum L. والنٌم  
كغم حبوب وبتركٌــز / مل  0 و  7,5و  5حٌث استعملها بنسبة    .Sorghum vulgare Pers والذرة Karanjو

ظهرت نجاحا فً حماٌة البذور من االصابــــــة وخفض نسبة الفقد فً ان جمٌع الزٌوت ا%    – 0,75 -0,5
)   Narendraو    Tripathiباالضافة الى ما  اشـــــار الٌه كل من  % .   وزن البذور لكل الزٌوت عند التركٌز 

فً دراسة حول تأثٌر  (   2007
   . اء بالغرام لٌرقات خنفساء الحبوب الشعرٌة تأثٌر نوع العائل والزٌت فً متوسط استهالك الغذ( :   3) الجدول 

غم  \المتوسط العام لتأثٌرالزٌت فً معدل االستهالك 

 معدل اآلستهالك

نوع العائل   \معدل استهالك كل ٌرقةنوع الزٌت 
غم 

المدى 

 أ4.305
زهرة الشمس  8 – 2 أ  5±

 زهرة الشمس
 الحنطة 8 – 3 ب 0.0 ± 3.6

 ب ت5 .3
 السمسم 5 -  ب ت 3±

 السمسم
 الحنطة 7 – 3 ب ت .0 3.3±

 ث5 2.0
 فستق الحقل 02.  – 0.7 ث 0.0 ± 0.9

 فستق الحقل
 الحنطة 7 – 3 ب ت 0.0 2± .3

ب  3.4
 فول الصوٌا 8 – 2 ب ت 0.0 8± .3

 فول الصوٌا
 الحنطة 8 – 3 ب 0.0 3.64±

 ت2.8
 اللوز 5.5 – 2 ت .0 2.5±

 اللوز
 الحنطة 4 – 2 ب ت .0 ± .3

 ب26.267 
المتوسط العام  تأثٌر مصدر 
الزٌت فً معدل االستهالك 



 أ77.73
المتوسط العام  لتأثٌر معدل 
االستهالك على الحنطة 

 %5المتوسطات ذات االحرف غٌر المتشابهة فً العمود الواحد تشٌر الى وجود فروقات معنوٌة عند مستوى       
للتجوٌع للٌرقات المعاملة بالتركٌز النصف القاتل للزٌوت  % لغذائً و نوع الزٌت فًتأثٌر نوع العائل ا(: 4)الجدول

المتوسط العام  لتأثٌر 
الزٌت فً نسبة المئوٌة 

للتجوٌع 

الفرق فً وزن  للتجوٌع% 
الٌرقات فً 

 ملغم  \الصائم 

الفرق فً وزن 
الٌرقات فً 

 ملغم  \المقارنة

الفرق فً وزن 
الٌرقات فً 

 م ملغ \المعاملة

نوع العائل 
 الغذائً

 نوع الزٌت

56.88 
ب 

زهرة  زهرة الشمس 00  4.05 3 - خ54. 3
 الحنطة 4 550 700- ت82.22 الشمس

ج 29.2365  السمسم السمسم    4 342 - ذ2.023

 الحنطة 20 550 700 - ح56.45

ت 45.876 فستق  فستق الحقل 4  - 5 - 6 - د  .  
 لحنطةا 5 550 700 - ث80.64 الحقل

ث 37.9 فول  فول الصوٌا 2 2 4  - صفر ر
 الحنطة 8 550 700 - ج75.8 الصوٌا

أ  .90  اللوز اللوز 0.6      - ب86.66

 الحنطة 3 - 550 700 - أ 93.54

 %5المتوسطات ذات االحرف غٌر المتشابهة فً العمود الواحد تشٌر الى وجود فروقات معنوٌة عند مستوى 
 

حماٌة  بذور الفول   على حشرة خنفساء الحبوب الشعرٌة  وقد تمكنوا من  Putranjiva   roxburghiزٌت نبات 
أشهر اضافٌة بأستخدام الزٌت النباتً كمادة حافضة للبذور  6السودانً من االصابة بالحشرة وزٌادة مدة الخزن لمدة 

من نجاح الزٌوت ( 2007)واخرون   Khalequzzamanوكذلك مع ما أكده  . من التلف ومانعة لتغذٌة الحشرات
 Sesamum النباتٌة السبعة زٌت زهرة الشمس والخردل وفـول الصـوٌا وفــول السودانً والنخٌـل والسمسم 

indicum L   والزٌتون فً طرد حشرة خنفساءC.chinensis L.   على الحبـوب والعدس وخفض نسبة الفقد
 Khaireوكذلك ما توصل الٌه % .   ل السودانً بتركٌـز بالوزن للحبوب المصابة وكان افضلهم زٌت الفو

والذرة   Sesamum indicum L عندما استعمل الزٌوت زٌت زهرة الشمـس والسمــسم(  2008) واخرون 
وادت هذه الزٌوت الى تأخر ظهور البالغات  L. C.chinensisالصفراء والنٌـم فً مكافحة خنفساء اللوبٌا الصٌنٌة  

كفاءة الزٌوت النباتٌة زهرة الشمس والسمسم ( 2009)وما اختبره ابراهٌم والناصر , من التغذٌة ومنع الٌرقات 
وقـد    .C.maculatus Fabوالزٌتون وفـول الصوٌا والقطن فً وقاٌة بذور الحمص من خنفساء اللوبٌا الجنوبٌة 

. ٌت السمسم وزهرة الشمس اعلى طرداعطى ز
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ABSTRACT 

The results of studying the effect of host kind and kindy of oil on some nutrition 

parameters of Trogoderma granarium Everts Larvae showed a significant variation on 

nutrition parameters according to the host and kind of oil . The Sunflower oil exhibited a 

highest percentage of food consumption reached 99.3 %  and zero starvation percentage 

and 5 mg. seed consumed per Larvae from Sunflower , as compared to 72.25, 27.74 and 
3.61 mg/ seeds/ larva respectively for those reared up on wheat and treated with the 
same oil. When the other oils were variation  in effects on the nutrition parameters and 



Almond oil exhibit a highest percentage of starvation, mean average for starvation 

reached 90 % .   

    

 
 

المصادر 

والمساحٌق الخاملة  ة كفاٌة بعض المستخلصات والزٌوت النباتٌةدراس( .  2009) محمد وزكرٌا الناصر, ابراهٌم
  Callosobruchus maculatus F. ( Bruchidae ; Coleoptera ) فً الوقاٌة من خنفساء اللوبٌا 

 .  20   –07   :   : 25 مجلة جامعة دمشق للعلوم الزرعٌة. على بذور الحمص 
الدورة التدرٌبٌة حول تحلٌل المبٌدات . لجانبٌة للمبٌدات على النباتات التأثٌرات ا( .  994 )محمد زكرٌا ,  الطوٌل

.   56 – 39ص , الخرطوم ,  مطبعة المنظمة العربٌة للتنمٌة الزراعٌة , واألثر المتبقً لها 
 دار  األثٌر للطباعة والنشر. آفات الحبوب والمواد المخزونة وطرائق مكافحتها (.  0 20)رٌاض احمد ,  العراقً

  .العراق , موصل , 

وطرائق تأثٌرها   مجامٌعها ,المبٌدات الكٌمٌائٌة ( . 2 20)الجبوري  نزار مصطفى وعبد الرزاق ٌونس, مالحال
  . العراق,  موصل, للنشر  العال. وتأٌٌضها فً الكائنات والبٌئة 

الزٌوت  بعض اثٌردراسة ت ( 99 ) ,عواد شعبان وعمر فوزي عبد العزٌز ونزار مصطفى المالح ,  داود
 23,  مجلة زراعة الرافدٌن, الجنوبٌة  المتطاٌرة والثابتة المستخلصة من بعض النباتات فً خنفساء اللوبٌا 

 (2  : ) 79 –  86     . 
, ( هانً جهاد العطار ومحمد  فرج السٌد : ترجمة .) الكٌمٌاء الحٌاتٌة للحشرات ( 99 )مورٌس ,  روكستٌن

.  848ص , الموصل , طباعة والنشر مطبعة دار الحكمة لل
الخابرا لبعض  رائق استخدامها فً استجابة ٌرقاتتأثٌر بعض الزٌوت النباتٌة وط( 2 20)بتول عبدهللا  ,كرسو
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