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 الخالصة 
أثٌر نوع العائل الغذائً الذي ربٌت علٌه الٌرقات ونووع الزٌوت المسوتعمل  لوبع  أظهرت نتائج دراسة ت      

الزٌوت النباتٌة ) زهرة الشمس والسمسوم وفسوتا الل ول وفوول الصووٌا واللووز ( فوً ٌرقوات لنفسوا  اللبوو  
زٌوت فسوتا الشعرٌة العمر الثالث , ان لنوع العائل الغذائً والزٌت تأثٌر فً نسوبة ال تول للٌرقوات لٌوث تفووا 

فةٙ انٛشاةبد انًشثةبح ػهةٗ ياةذس انضٚةذ يقبسَةخ ة  100% ٔدنٛةم عةًٛخ 72.5انذقم فٙ َغجخ انقزم ٔانجبنغةخ  

نهٛشابد انًشثةبح ػهةٗ انذُ ةخ ٔانًؼبيهةخ ثةُزظ انضٚةذ ٔاٌ ااةم َغةجخ ازةم ٔ ةذد   41.3% ٔدنٛم عًٛخ  49.3

انضٚةذ يقبسَةخ ثبنًشثةبح ػهةٗ انذُ ةةخ  ػُةذ يؼبيهةخ انٛشاةبد ثضٚةذ صْةشح انلةًظ نهٛشاةبد انًشثةةبح ػهةٗ ياةذس

 ػهٗ انزٕانٙ يقبسَخ ثبنؼٕائم ٔثقٛخ انضٕٚد .  76ٔ  41.3% ػهٗ انزٕانٙ ٔدنٛم عًٛخ  66.6ٔ  43.7فجهغذ 

 يابدس انضٕٚد , فبػهٛخ انضٕٚد , خُزغبء انذجٕة انلؼشٚخ .  -كهًبد انذانخ :
 

 3143\ 1\ 31وقبوله    2012\ 2 \ 21تارٌخ تسلم البلث 

 

 المقدمة
من   Dermestidaeالتابعة الى العائلة  .Trogoderma granarium Eتعد لنفســـا  اللبو  الشعرٌة 

رتبـــــة غمدٌة االجنلة ,من اهم اللشرات الكانسة التً تصٌ  ملتلف المواد الملزونة مسببة لها لسائر 
صبا  المجففة وغٌرها من المــــــواد كبٌرة فً اللبو  والمواد الملزونة االلرى ,فهً تهاجم التوابل واال

( انخغبئش 1997انجشٔرُٛٛخ فٙ انًُبطق انذـــبسح ٔانجبفخ ػهٗ دــذ عٕاء فٙ اعٛب ٔافشٚقٛب .ٔاذ اذس انغٕعٙ )

% يٍ خالل رغز٘ ٚشابد انذلشح ػهٗ 30انغُٕٚخ انزٙ رذذصٓب ْزِ انذلشح ػهٗ انذجٕة انــــٗ اكضش يٍ 

جشٔرُٛٛخ , أٌ االعزؼًبل انٕاعغ ٔغٛش اناذٛخ نهًجٛذاد ادٖ انٗ ظٕٓس انؼذٚذ يٍ يذزٕٚبد انجزٔس ٔانًٕاد ان

االَٕاع انذلشٚخ انًقبٔيخ نهًجٛذاد ٔاٌ انزأصٛشاد انجبَجٛخ نهًجذاد دفؼذ انؼذٚذ يٍ دًبح انجٛئخ انٗ انذػٕح 

نٕعٛهخ انًؼزًذح يٍ اجم نهزٕاف ػٍ اعزؼًبل انًجٛذاد ٔيُغ اَزب ٓب,ثبنشغى يٍ رنك فأٌ انًجٛذاد الصانذ ْٙ ا

( . ٔفـــــٙ انغُٕاد االخٛشح اصداد االْزًبو ثًكبفذخ  Meister   ,2010االَغبٌ نهغٛ شح ػهٗ االفبد. ) 

آفبد انذجٕة انًخضَٔخ ثأعزؼًبل انًغزخهابد انُجبرٛــخ ٔيُٓب صٕٚد انُجبربد ٔٔ ذ اٌ انًؼبيهخ ثٓزِ انضٕٚد 

(. ٔاذ رى  El-sabaay  ,1998انذلـــشاد , أ رأخٛش ًَٕ انٛشابد )  ًٚكٍ اٌ رقٕد انٗ ازم ٚشابد ٔكبيالد

انزٕ ّ اخٛشا العزؼًبل انُجبربد ٔيغزخهابرٓب نهغٛ ــشح ػهٗ افبد انًٕاد انًخضَٔخ ٔرنك ألٌ انًجٛذاد راد 

رذههٓب االصم انُجبرٙ راد صزبد يشغٕثخ فٛٓب ٔغٛـــــش يزٕفشح فٙ يجبيٛغ انًجٛذاد انؼضٕٚخ انًاُؼخ يُٓب 

ثغشػـــخ َزٛجــخ دغبعٛزٓــب انؼبنٛـــخ نهضٕء ٔانذشاسح ٔانشطٕثخ ٔرذٕنٓب انٗ يٕاد غٛش عبيخ صى آَب راد 

(. انؼذٚذ يٍ انذساعبد انزٙ اخزجش فٛٓب رأصٛش انضٕٚد 2003عًٛـــخ يُخزضـــخ نالَغبٌ ٔانذٕٛاٌ )انذغُٙ , 

( نًقبسَــخ 2000ٔاخــشٌٔ ) Sharshiٌ فزـٙ دساعــــخ ل انُجبرٛخ ٔانًجٛـذاد فــــٙ يكبفذخ دلشاد انًخــبص

 رأصٛـــش ثؼض انضٚــــــٕد ٔيجٛـــــذاد انذلـــشاد فــــــٙ يكبفذـــخ خُزغبء انذجـــٕة انلؼـشٚخ

T.granarium Ever.  ٔاكـــبسٔط spp.   Tyrophagous  , ذٔا اٌ االكزهك ٔActelic  أفضهٓب ْٕ

صــى انضٕٚد انُجبرٛخ ٔكبٌ صٚذ ثزٔس انق ٍ افضم يٍ صٚذ انغًغى    Cascedeبعكٛذ عًّٛ ٚهّٛ يُظى انًُٕ ك

المساهمة فً التوجهات التً . نزا فأٌ انذساعخ انذبنٛخ رٓذف فٙ يضًَٕٓب انٗ 2صى ٚهّٛ انـضٚذ انًؼذَٙ كبٚم 

ٌدات من لالل دراسة تسعـى الٌها المنظمات والدول المهتمة فً مجال لماٌة البٌئة من االثار السلبٌة للمب
التاثـٌر اللٌوي لبع  الزٌوت النباتٌة فً استجابة ٌرقات لنفسا  اللبو  الشعرٌة  لبع  مبٌدات اللشرات 

 اللدٌثة وذلك من لالل دراسة التأثٌر ال اتل للزٌوت فً ٌرقات اللابرا . 
 

 البلث مستل من اطرولة دكتوراه للبالث االول
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 مواد البحث وطرائقه 
نزذذٚذ انزةأصٛش انقبرةم نهضٚةٕد انًغةزؼًهخ فةٙ انذساعةخ فةٙ ٚشاةبد انؼًةش انضبنــةـش نخُزغةبء انذجةٕة انلةؼشٚخ           

انًشثبح ػهٗ َزظ انؼبئم انغزائٙ انز٘ اعزخهص يُّ انضٚـــــذ ثبنًقبسَةخ يةغ ٚشاةبد انؼًةش انضبنةش نخُزغةبء انذجةٕة 

% ٔرنةك ثبراثزةـٓب ثبالعٛزـةـٌٕ  8ٔ  6ٔ  4ٔ  2نكم صٚةـذ ْةٙ انلؼشٚخ انًشثبح ػهٗ انذُ خ رى ػًـم اسثؼخ رشاكٛض 

الٌرقات الــى طبا بتوري  ٔرى يؼبيهـــخ  انٛشابد ث شٚقخ انزغ ٛظ ثزشاكٛض انضٚذ انًزكٕسح نًذح صبَٛزٍٛ َقهذ ثؼذْب
مور ٌرقوات ع 10ٌلوي غذا  من نفس العائل  المربواة علٌوه الٌرقوات وبواقوث ثالثوة مكوررات كوم المكورر الوالود 

 ثالث اما ٌرقـات المعاملة فعومـلــــت باالسٌتـــون ف ـط .
ساعة من المعاملة وصللت نسوبة ال تول بأستعمـــوـال معادلوة  بووت الموذكورة  24تم لسا  نسبة ال تل بعد مرور 

  -( وهً :  2006فً ) العادل , 
 فً الم ارنة  نسبة ال تل –نسبة ال تل فً المعاملة                                 

  100×  نسبة ال تل المصللة =  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    
 نسبة ال تل فً الم ارنة        –     100                                     

كموا  Finne  (1971)الث وة لسو  طرٌ ـــوـة والمٌول ولودود    LC 50تم رسم لطوط السمٌة ولسا  قٌمة  كما 

  -للسا  السمٌة النسبٌة لس  المعادلـة التالٌة :    LC 50استعملت قٌم 

 
 ألكثر الزٌوت سمٌة     LC 50قٌمة                                             

 ــــــــــــــــــــــــ السمٌة النسبٌة للزٌوت  =      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 للزٌت االلر     LC 50قٌمة                                             

 
          -ولسا  دلٌل السمٌة لس  المعادلة االتٌة : 

  100×  دلٌل السمٌة = السمٌة النسبٌة             
 ألام انضٕٚد عًٛخ     LC 50اًٛخ                                               

 انكزبءح انُغجٛخ نهضٕٚد  =        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 نهضٚذ االخش     LC 50اًٛخ                                              

  ( 2012) المالح وعبدالرزاا ,
 

 النتائج والمناقشة
بٌن ان هناك زٌوادة فوً نسوبة ال تول فوً ٌرقوات العمور الثالوث للنفســــــــــوـا  اللبوو  تٌ ( 1) دول من الج         

الشعرٌة مث زٌادة تركٌز زٌت زهرة الشمس سوا  فً تلوك المربواة علوى زهـوـرة الشمـــوـس او اللنطوة وان أعلوى 
قوات المربواة علوى اللنطوة م ارنوة % علوى الٌر8% عند اسوتعمال الزٌوت بتركٌوز  83.3متوسط لنسبة ال تل بلغت 

% فً الٌرقات المرباة علـى زهرة الشمس وذلوك عنود اسوتعمال زٌوت زهورة  66.6بمتوسط نسبة نسبة ال تل بلغت 
%  5% . وقد اظهرت نتائج التللٌل االلصائــً وجوود فروقوات معنوٌوة عنود مسوتوى التموال  8الشمس بتركٌز 

ستعمل مــــن الزٌت والعائل الذي ربٌت علٌه الٌرقوات . كموا اظهورت نتوائج فً متوسط نسبة ال تل تبعا للتركٌز الم
الدراسة ان المتوسط العام لنسوبة ال تـــوـل كوان اعلوى فوً الٌرقوات المربواة علوى اللنطوة م ارنوة بتلوك المربواة علوى 

الجرعوة  % لكل مون اللنطوة و زهورة الشومس علوى التووالً وتمكود قٌموة 43.7%  و  66.6زهرة الشمس اذ بلغ 
وكانوت اقول مون  2.5نصف ال اتلة لزٌت زهرة الشمس هذه النتٌجة للٌرقات التوً ربٌوت علوى اللنطوة لٌوث بلغوت 

 4.5قٌمة الجرعة نصف ال اتلة لزٌت زهرة الشمس هذه النتٌجة للٌرقات التً ربٌت على زهـرة الشموـس والبالغوة 
بووأن اسووتجابة الٌرقووات  1.88اة علووى اللنطووة والبالغوة , كموا تشووٌر قٌمووة مٌول لووـط السوومٌة المرتفعووة للٌرقوات المربوو

لتراكٌز زٌت زهرة الشمس كانت استجابة سرٌعة ومتجانسة م ارنة بمٌل لـط السمٌة لزٌت للٌرقوات المربواة علوى 
زهرة الشمش , مما ٌدل  على استجابة الٌرقات بشكل بطً  وغٌر متجانس ربما ٌرجث الى تكٌف الٌرقات المرباة 

زهـــرة الشمس وطرله الى لارج الجسم بنسبة اكبور مموا هوو علٌوه اللوال فوً  فً تاٌٌن زٌت لشمسعلى زهرة ا
 الٌرقات المرباة على اللنطة .

( ان هنواك زٌوادة فوً  2أما بالنسبة لتأثٌر زٌت السمسم فً ٌرقات لنفسا  اللبو  الشعرٌة فٌتكح مون الجودول ) 
ل من الزٌت فً الٌرقات المرباة على مصدر الزٌوت واللنطوة وان اعلوى نسبة ال ـتـــل تبعا لزٌادة التركٌز المستعم

على الٌرقات المربواة علوى السمسوم م ارنوة  % 8عند استعمال الزٌت بالتركٌز %  90.9متوسط لنسبة ال تل بلغت 
 بالمرباة على اللنطة عند نفس التركٌز وقد أظهرت نتائج التللٌل االلصائً وجود فروقات 
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زهورة  نسوبة ال تول وقوٌم التركٌوز نصوف ال اتول والمٌول ولودود الث وة لتراكٌوز ملتلفوة مون زٌوت -:(1)الجودول 

بالٌرقوات المربواة  الشمش فً ٌرقات لنفسا  اللبو  الشعرٌة المرباة علوى مصودر الزٌوت م ارنوة
  عـلــــــى اللنطة.

Table (1): Mortality percentage , concentration value of LD50 , slope confidence    
            layout for different Sunflower oil concentration on grain beetle larvae      

             reared on oil source as compare to larvae reared on wheat grain .                

 
 حدود الثقة

Confidence 

layout 
 

 
 
 الميل

slope 

 
 قيم

value 

LC50 

المتوسط 
العام 
 لمعائل

Mean 

of 

host 

 
 %  نسبة المئوية لمقتل

Mortality 

percentage 

 
 

 التركيز
% 

concentration 

 
 

 العائل الغذائي
Host food 

 االعمى

Upper 

 االدنى

Lower 

 المتوسط

Mean 

 المدى

Range 

 

5.418 
 

3.875 
 

1.8342 

 
4.575 

 
43.7 b 

0      c 0 2  
 زهرة الشمس

Sunflower 

50    ab 25 – 75 4 

58.33 ab 25 – 75 6 

66.66 ab 50 – 75 8 

 
3.022 

 
1.859 

 
1.884 

 
2.501 

 
66.6 a 

41.67   b 0-75 2  
 الحنطة
Wheat 

66.67 ab 50-75 4 

75     ab 65-85 6 

83.33 a 75-100 8 
 %. 5تشابهة فً العمود الوالد تشٌر الى وجود فروقات معنوٌة عند مستوى التمال المتوسطات ذات االلرف غٌرالم *

 

 َغجخ انقزم ٔاٛى انزشكٛض َاف انقبرم ٔانًٛم ٔدذٔد انضقخ نزشاكٛض يخزهزخ يٍ صٚذ انغًغى فٙ -(:2انجذٔل )

ــى ٌرقات لنفسا  اللبو  الشعرٌة المرباة على مصدر الزٌت م ارنة بالٌرقات المرباة عـلــــ
  اللنطة.

Table (2): Mortality percentage , concentration value of LD50 , slope confidence 

layout for different Sesame oil concentration on grain beetle larvae reared 

on oil source as compare to larvae reared on wheat grain .                                                     
 

 حدود الثقة
Confidence 

layout 

 
 الميل

Slope 

 
قيم 

value 

LC50 

المتوسط 
 العام لمعائل

Mean 

host 

 % نسبة المئوية لمقتل
Mortality percentage 

 
 التركيز

% 

Conc. 

العائل 
 الغذائي
Host 

food االعمى 

Upper 

 االدنى
Lower 

 
 المتوسط

 المدى

Rang 
 

 
4.169 

 
1.966 

 
1.529 

 
3.171 

 
57.5   a 

 

30.33   e 0-45.45 2  
 السمسم

Sesame 

36.3   cd 18.9-45.5 4 

72.7  abc 45.5- 100 6 

90.9     a 72.7- 100 8 

 
4.807 

 
4.067 

 
5.076 

 
4.461 

 
55   a 
 

40     bcd 10 -70 2  
 الحنطة

Wheat 

50    abcd 40- 70 4 

50   abcd 40- 70 6 

80    ab 70- 100 8 

 %. 5المتوسطات ذات االلرف غٌرالمتشابهة فً العمود الوالد تشٌر الى وجود فروقات معنوٌة عند مستوى التمال  *
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% فووً متوسووط نسووبة ال توول تبعووا لتركٌووز الزٌووت والعائوول الووذي   ربٌووت علٌووه  5معنوٌووة عنوود مسووتوى التمووال 
ان المتوسووط العووام لنسووبة ال توول كووان اعلووى فووً الٌرقووات المربوواة ( 2) , كمووا ناللووظ فووً نفووس الجوودول  الٌرقووات

على التوالً . وتمكد هذه النتٌجة قٌمـوـة %  55ٔ  57.5علـــــى السمسم م ارنة بالمرباة على اللنطة اذ بلغت 
, كموا تشوٌر قٌموة المٌول  3.1لغوتالجرعة نصف ال اتلة لزٌت السمسم للٌرقات التً ربٌت على السمسوم لٌوث ب

بوأن أسوتجابة الٌرقوـات لتراكٌوز زٌوت السمسوم كانوت سورٌعة 1.52للط السمٌة للٌرقات المربواة  علوى السمسوم 
عنوود تربٌتهووا علووى العائوول الغووذائً السمسووم , وكووذلك ٌعووود تووأثٌر زٌووت السمسووم ال اتوول الووى ملتووواه العووالً موون 

ان زٌت السمسم ٌلتـوـوي علوى النسو  االتٌوة  Shaihidi(2005)  االلما  الدهنٌة غٌر المشبعة , لٌث بٌن
   Palmitic   (C16:0)ٔ دةبيض  %   6.1 – 4.8ثُغةجخ   Stearic   (C18:0)مون االلموا  الدهنٌوة:  

  Linoleic%  ٔدبيــةةةـض   42.3 – 35.9ثُغةةةجخ   Oleic  (C18:1)%   ٔدةةةبيض  12 – 7.8ثُغةةةجخ  

(C18:2)   ٔدةةةبيض %  47.9 – 41.5ثُغةةةجخLinolenic   (C18:3)   ٔاةةةذ اكةةةذ  .% 0.4 –0.4ثُغةةةجخ

Gunstone(1996 ٙاٌ انغًغةى ٚذزةٕ٘ ػهةٗ يةٕاد يضةبدح نالكغةذح ْة )Sesamin  0.5 – 1.1ٔثُغةجخ %  

ٔ اثٕ شةُت  1993ركش كم يٍ )شؼجبٌ ٔانًالح , %. ْٔزا ٚؤكذ يب   0.6 – 0.3ثُغجخ   Sesamolinٔيبدح انـ

زُزغةةٛخ ان كهًةةب صادد صاد يةةٍ صجبرٛزةةّ ػهةةٗ  غةةى انذلةةشح  ٔثبنزةةبنٙ ٚةةزى عةةذ انضغةةٕس ( اٌ كضبفةةخ انضٚةةذ 2011, 

 نهذلشح ٔثبنزبنٙ يٕرٓب اخزُباب . 

 
  الفستا فً  نسبة ال تل وقٌم التركٌز نصف ال اتل والمٌل ولدود الث ة لتراكٌز ملتلفة من زٌت -:(3)الجدول 

الزٌت م ارنـــة بالٌرقـات المرباة عـلــــــى ٌرقـات لنفسا  اللبو  الشعرٌة المرباة على مـصدر 
  اللنطة.

Table (3): Mortality percentage , concentration value of LD50 , slope confidence 

layout for different peanut oil concentration on grain beetle larvae reared on 

oil source as compare to larvae reared on wheat grain .                                  
 حدود الثقة

Confidence 

layout 

 
 
 الميل
Slop 

 
قيم 

value 

LC50 

المتوسط 
العام 
 لمعائل

Mean of 

host 

 % نسبة المئوية لمقتل
Mortality percentage 

 
 التركيز

% 

Conc. 

العائل 
 الغذائي
Host 

food االعمى 

Upper 

 االدنى

Lower 

 توسطالم

Mean 

 المدى

Rang 

 
2.474 

 
1.162 

 
1.6286 

 
2 

 
72.5   a 

 

60       bc 40-80 2  
فستق 
 الحقل

Peanut 

63.33  bc 50-80 4 

 73.33  abc 60-80 6 

93.33    a 80-100 8 

 
5.153 

 
3.95 

 
3.82 

 
4.599 

 
49.4    b 

 

3.5       d 0- 7.7 2  
 الحنطة

Wheat 

46.1     c 30.7-53.8 4 

  69.2   abc 53.8-76.9 6 

76.9   ab 53.8-100 8 

 %. 5المتوسطات ذات االلرف غٌرالمتشابهة فً العمود الوالد تشٌر الى وجود فروقات معنوٌة عند مستوى التمال  *

 
لٌرقات العمر الثالث للنفسا   الى ان نسبة ال تل ازدادت بزٌادة تركٌز زٌت الفستا (3)وٌشٌر الجدول 

%  أعلى متوسط  8اللبو  الشعرٌة سوا  فً تلك المرباة على الفستا او اللنطة . لٌث أعطى التركٌز 
%   93.3على الٌرقات المرباة على الفستا بلغ  %8 % عند استعمال الزٌت بتركٌز 83.3لنسبة ال تل بلغت 

% عند استعمال نفس التركٌز من زٌت الفستا. وقد  76.9م ارنة بتلك المرباة على اللنطة والتً بلغت 

%  وان لنوع  5اظهرت نتائج الدراسة فروا معنوٌة واكلة فً  التللـٌل االلصائً عند مستوى التمال 
ت المرباة على الفستا م ارنة % عنـد معاملة الٌرقا 72.5العائل تأثٌر على متوسط  نسبة ال تل لٌث بلغت 

% وما ٌمكد نتٌجة الدراسة هً قٌمة الجرعة نصف ال اتلة للزٌت  49.3بالمرباة على اللنطة والبالغة 
% هــو التركٌز  2وهذا دلٌل على ان  4.5, وللمرباة على اللنطة 2للٌرقات التً ربٌت على الفستا اذ بلغت 

ن اعداد الٌرقات المعاملة بالزٌت . كما تشٌر قٌمة المٌل للط م  % 50نصف ال اتل والذي ٌعطً نسبة قتل 
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على  3.82ٔ  1.62السمٌة للٌرقات المرباة  على الفستا م ارنة بالٌرقات المرباة على اللنطة لٌث بلغـت 

التوالً . على أن أستجابة الٌرقات لتراكٌز زٌت الفستا كانت سرٌعة عند تربٌتها على العائل الغذائً الفستا 
 Shaihidiمما ٌمكد تأثٌر الزٌت ال اتل هو ملتواه العالً من االلما  الدهنٌة غٌر المشبعة لٌث اكد و

فً دراسته لزٌت فستـــا الل ل ملتوى عالً من االلما  الدهنٌة غٌر المشبعة ,  لٌث ٌمكن  (2005)
ان  ( 2012,)ي استعمال االلما  الدهنٌة غٌر المشبعة فً مكافلة اللشرات واكد المالح والجبور

المركبات المشبعة تكون قطبٌة وال ٌمكنها النفاذ لالل الطب ة الشمعٌة للجلٌد بٌنما االلما  الدهنٌة غٌر 
المشبعــة تكون غٌر قطبٌة فتكون لها ال ابلٌة على التفاعل والتغلغل لالل الطب ة الشمعٌة وتكون ملبة 

 للدهون وبالتالـً تمدي مفعولها السام لللشرات.
فٌوكح الزٌادة اللاصلة فً نسبة ال تل فً ٌرقات لنفسا  اللبو  الشعرٌة العمر الثالث مث  (4) ا الجدول ام

زٌادة تركٌززٌت فول الصوٌا سوا  فً تلك المرباة على فول الصوٌا او اللنطة وأن اعلى متوسط لنسبة قتل 
بذور فول الصوٌا او اللنطة وان % عند معاملة الٌرقات سوا  المرباة على  8عند التركٌز % 83.3بلغت 

 % لزٌت فول الصوٌا لم ٌمثر على نسبة ال تل للٌرقات المرباة على فول الصوٌا ) لم ٌكن قاتال (  2التركٌز

 
نسبة ال تل وقٌم التركٌز نصف ال اتل والمٌل ولدود الث ة لتراكٌز ملتلفة من زٌت فول الصوٌا  -:(4)الجدول 

عرٌة المرباة على مـصدر الزٌت م ارنـة بالٌرقات المرباة فً ٌرقات لنفسا  اللبو  الش
  عـلــــــى اللنطة.

Table (4): Mortality percentage , concentration value of LD50 , slope confidence 

layout for different Soybean oil concentration on grain beetle larvae 

reared on oil source as compare to larvae reared on wheat grain . 
 حدود الثقة

Confidence 

layout 

 
 الميل

Slope 

 
قيم 

value 

LC50 

 
المتوسط 
العام 
 لمعائل

 % نسبة المئوية لمقتل
Mortality percentage 

 
 التركيز

% 

Conc. 

العائل 
 الغذائي
Host 

food االعمى 

Upper 

 االدنى

Lower 

 المتوسط

Mean 

 المدى

Range 

 
5.77 

 
3.394 

 
5.3059 

 
4.91 

 
 45.8  a 

 

0       d 0 2  
فول 
 الصويا

Soybean 

25  bcd 25- 50 4 

75      a 50-100 6 

83.3     a 50-100 8 

 
5.397 

 
2.026 

 
3.055 

 
4.083 

 
54.1  b 

 

16.6   cd 0 - 50 2  
 الحنطة
Wheat 

50    abc 40- 60 4 

66.66 ab 50-100 6 

83.3    a 50-100 8 

 %. 5المتوسطات ذات االحرف غيرالمتشابهة في العمود الواحد تشير الى وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمال  *
 

نتائج التللٌل االلصائً وجود فروا الواطئة من الزٌت . وقد أظهـرت ان الٌرقات تتلمل التراكٌز اي 
% فً متوسط نسٌة ال تـل تبعا للتركٌز المستعمل من الزٌت ولم ٌمثر نوع  5التمال  معنوٌة عند مستوى

العائل الذي ربٌت علٌه الٌرقات فً نسبة ال تل . كما أظهرت نتائج الدراسة بأن المتوسط العام لنسبة ال تل 
%  45.8ٔ  54.1لغت كان اعلى فً الٌرقات الـمرباة على اللنطة م ارنة بتلك المرباة على فول الصوٌا اذ ب

على التوالً . وتمكد قٌمة الجرعة نصف ال اتلة لزٌت فول الصوٌا هذه النتٌجة لٌث بلغت للٌرقات المرباة 
, كما تشٌر قٌمة المٌل للط السمٌة المرتفعة   4.08وللٌرقات المرباة على اللنطة  4.9على فـول الصوٌا  

الى تجانس أستجابة الٌرقات لتراكٌـز الزٌت فول الصوٌا  5.3للٌرقات المرباة على الفول الصوٌا والبالغة 

 م ارنة بالٌرقات المرباة على اللنطة . وٌفسر التاثٌر ال اتل لزٌت فول  الصوٌا هـو الكثافة النسبٌة العالٌة 
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وقد ذكــر كل من   (Shaihidi)  ,2005 0.926_  0.916ان كثافة زٌت فـول الصوٌا تتـراوح بٌن لٌث 
ان كثافة الزٌت كلما زادت زاد من ثباتٌته على جسـم  ( 2011ٔ اثٕ شُت ,  1993المالح , )شعبان و

 لللشـرة وموتها التنـاقـا.  تنفسٌةال اللشـرة وبالتالً ٌتم سد الثغور
 

   فً  زنسبة ال تل وقٌم التركٌز نصف ال اتل والمٌل ولدود الث ة لتراكٌز ملتلفة من زٌت اللو -:(5)الجدول 

المرباة عـلــــــى  لنفسا  اللبو  الشعرٌة المرباة على مصدر الزٌت م ارنـة الـٌـرقـات ٌرقات
 اللنطة.

Table (5): Mortality percentage , concentration value of LD50 , slope confidence 

layout for different Almond oil concentration on grain beetle larvae reared 

on oil source as compare to larvae reared on wheat grain . 
 حدود الثقة

confidence 

layout 

 
 
 الميل

Slope 
 

 
 
قيم 

value 

LC50 

 

المتوسط 
العام 
 لمعائل

Mean 

of host 

food 

 % نسبة المئوية لمقتل
Mortality percentage 

 

 
 

 التركيز
% 

Conc. 

العائل 
 الغذائي
Hast 

food االعمى 

Upper 

 دنىاال

Lower 

 المتوسط

mean 

 المدى

Range 
 

 
4 

 
3.181 

 
4.2712 

 
3.617 

 
62.8  a 

 

15.15 c 1- 45.5 2  
 الموز

Almond 

63.6  ab 45.5- 72.7 4 

81.8  a 72.7- 100 6 

90.9  a 72.7- 100 8 

 
5.256 

 
3.64 

 
3.996 

 
4.567 

 
50  b 
 

11.1   c 0-  33.34 2  
 الحنطة

Wheat 

44.4  bc 33.3- 66.7 4 

55.6  ab 33.3- 66.6 6 

88.8  a 72.7- 100 8 

 
فٌتبٌن منه ان نسبة ال تل ازدادة  اٌكا بزٌادة تركٌز زٌت اللوز للٌرقات لنفسا   (5)وفٌما ٌلص الجدول 

% أعلى متوسط 8التركٌز اللبو  الشعرٌة عمر ثالث سوا  المرباة على اللوز او اللنطة , لٌث أعطى 
% عند  88.8% م ارنة بالمرباة على اللنطة لٌث بلغت  90.9نسبة قتل للٌرقات المرباة على اللوز بلغ 

نفس التركٌز مـن الـزٌت , وأظهرت نتائج التللٌل االلصائً فروا معنوٌة واكلة تبعا للتركٌز ونوع 
% للٌرقات المرباة على  50% ٔ  62.8ل لٌث بلغت العائل . وان لنوع العائل تأثٌرعلـى متوسط نسبة ال ت

اللوز واللنطة على التوالً , ومما ٌمكـد هذه النتٌجة هو قٌمة الجرعة نصف ال اتلة للزٌت للٌرقات المرباة 
الى سرعـة استجابـة الٌرقـات  4.27. كمـا وتشٌر قٌمة مٌل لط السمٌة لزٌت  3.617على اللوز اذ بلغت  

.وعند م ارنـــة تأثٌر الزٌوت النباتٌة المستعملة فً الدراسة من لٌث قٌم الجرعة نصف لتراكٌـز الـزٌت 
ال اتلة والكفا ة النسبٌة والسمٌة النسبٌة ودلٌل السمٌة فً الٌرقات المرباة على مصدرالزٌت واللنطة لولـظ 

ان زٌت الفستا قد  (6)  لوجود تباٌن فً هذه ال ٌم تبعا لنوع الزٌت والعائل الغذائً لٌث ٌتبٌن من الجدو
واعلى قٌمة سمٌة نسبٌة ودلٌل  2.631اعطى أعلى قٌمة كفا ة نسبٌة للٌرقات المرباة على الفستا اذ بلغت 

 على التوالً . وأن زٌت فــول الصوٌا قد أعطى اقل قٌمة كفا ة نسبٌة وسمٌة نسبٌة  100ٔ  1سمٌة اذ بلغت 
 التوالً . وتمكد هذه النتائج هو قٌم الجرعة نصف ال اتلة  علـى 38ٔ  0.38ٔ  1ودلٌل سمٌة لٌث بلغت 

 
ٔنضٚذ فةٕل اناةٕٚب ٔانؼبئةم  2نهضٕٚد انًغزؼًهخ فٙ انذساعخ دٛش ثهغذ نضٚذ انزغزق ٔانؼبئم انغزائٙ انزغزق 

أصٛش . ْٔـزا يب ٚؤكـذ يذٖ كزبءح انضٚذ فٙ ازم انٛشابد انًؼبيهخ ثٓب . ٔيًب ٚزغةش انزة 4.91انغزائٙ فٕل انإٚب 
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رؼجش ػٍ عٕٛنخ انضٚذ ٔٚقاذ ثٓب ػةذد انضةٕاَٙ انغبو نهضٕٚد ْٕ يب رزًٛض ثّ يٍ دس خ انهضٔ خ انًُبعجخ ٔانزٙ 

فزذةخ اٛبعةٛخ دٛةش كهًةب انهضٔ ةخ كجٛةشح  خةالل˚ و 38.7يٍ انضٚذ ػهٗ دس ةخ دةشاسح  ³عى 60انالصيخ نًشٔس 

انذلشح ٔثزنك صٚبدح فؼم عذ االَبثٛةت انٕٓائٛةخ صادد يٍ كًٛخ انضٚذ انُبفزح خالل انززذبد انًٕ ٕدح ػهٗ  غى 

فٙ انذلشاد ٔكزنك رغٛئ نهُجبد نزنك ٚجت اٌ ركةٌٕ انهضٔ ةخ يُبعةجخ نقةـزم انذلةشاد دٌٔ انضةشس ثبنُجةبد . 

استللصوت  فاعـلٌـة والموجودة دالل النباتات ( اٌ انًشكجبد االكضش1989)  HalifyٔAl-Zubaidi ٔاذ فغش

ٌتً( وبالتالً ٌمدي الوى هوالك اللشورات المعاملوة وعوزى السوب  فوً ذلوك الوى اتلواد فً االٌثر البترولً )الز
 هذه المركبات مث المواد الدهنٌـة الموجودة فً الجهاز الهكمً وبالنتٌجة ٌتم طرح المواد الدهنٌة

ات التً دون االستفادة منها مما ٌسب  كررا كبٌــرا للٌرقات , وقد تتعار  المواد االكثر فاعلٌة فً النبات
استللصت منها الزٌوت بأستلـدام االٌثرمث عمل الغدد الصم مما ٌمدي الى للل فً عملٌة النمو وزٌادة 

 هالك اللشرة . 
الزٌوت  النباتٌة   قٌم التركٌز النصف ال اتل والكفا ة النسبٌة والسمٌة النسبٌة ودلٌل السمٌة لبع  -( :6الجدول )

 لمرباة على مصدر الزٌت م ارنة بالٌرقات المرباة على اللنطة.فً ٌرقات لنفسا  اللبو  الشعرٌة ا
   Table (6):LD50 value ,potential ratio, toxicity ration and toxicity index of   some 

               vegetable s oils on grain beetle larvae reared on oil source as compare with 

               larvae reared on wheat.     
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ABSTRACT 
   The results of studying the effect of the type of host food by which the larvae 

were reared on , and the type of oil used for some vegetable oils ( sunflower 

,Sesame ,Peanut , Soybean and Almond ) on the 3
rd

 instar of grain beetle , showed a 

different mortality percentage and the Peanut oil exhibit a superior , killing 

 دنٛم انغًٛخ

toxicity index 

 انغًٛخ انُغجٛخ

Toxicity ration 

 انكزبءح انُغجٛخ

Potential ratio 

 value اٛى

LC50 

 انؼبئم انغزائٙ

Host food 

 َٕع انضٚذ

Oil type 

 

41.3 

 

0.413 

 

1.086 

 

4.575 

 صْشح انلًظ

Sunflower 

 

 صْشح انلًظ

Sunflower 76 0.76 2 2.5 انذُ خ   Wheat 

  Sesame   انغًغى 3.171 1.562 0.593 59.3

 انغًغى

Sesame 
 Wheat   انذُ خ 4.461 1.111 0.422 42.2

  Peanut   انزغزق 2 2.631 1 100

 فغزق انذقم

Peanut 
 Wheat   انذُ خ 4.599 1.086 0.413 41.3

 

38 

 

0.38 

 

1 

 

4.91 

 فٕل انإٚب

Soybean 

 

 فٕل انإٚب

Soybean 47.5 0.475 1.25 4.008 انذُ خ    Wheat 

   Almond    انهٕص 3.617 1.388 0.527 52.7

 انهٕص

Almond 41.3 0.413 1.086 4.567 انذُ خ    Wheat   
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percentage reached 72.5 . and toxicity index 100 on insect larvae reared on Peanut 

in comparisor with 49.3 % and 41.3 for toxicity index . The lowest killing 

percentage 43.7 % was obtains from treating larvae reared on Sunflower with 

Sunflower oil in comparison with 66.6% on larvae reared on wheat .  
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 المصادر  

انًغزخهابد ٔانًغبدٛق انُجبرٛخ ػهٗ اَزب ٛةخ ْٔةال  ( ربصٛش ثؼض  2003انذغُٙ , ػجذ انجهٛم دغٍ يذًذ ) 

 \. سعةبنخ يب غةزٛش    Oryzaephilus surinamenesis كةبيالد خُزغةبء راد اناةذس انُلةبس٘  

  بيؼخ ركشٚذ .  \كهٛخ انزشثٛخ 

( . افةبد انذجةٕة انًخضَٔةخ . انًذٚشٚةخ انؼبيةخ نهجذةٕس ٔانًلةبسٚغ انضساػٛةخ , َلةشح  1967انغٕعٙ , أَةٛظ )

 . 33, ص  1975اى س

 بيؼةخ  \( . انًجٛةذاد . ٔصاسح انزؼهةٛى انؼةبنٙ ٔانجذةش انؼهًةٙ  1993شؼجبٌ , ػةٕاد َٔةضاس ياة زٗ انًةالح ) 

 .   520انًٕصم . ي جؼخ  داس انكزت نه جبػخ ٔانُلش , انًٕصم , ص 

نزةزصس ٔانزقٕٚةخ ( . طشٚقخ  ذٚةذح نذغةبة َغةجخ ا2011انًالح , َضاس يا زٗ ٔ ػجذ انشصاق َٕٚظ انججٕس٘ ) 

 . 1, انؼذد39يجهخ صساػخ انشافذٍٚ . انًجهذ فٙ انًٕاد انُل خ نًجٛذاد االفبد . 
( . انًجٛةةذاد انكًٛٛبئٛةةخ ,يجبيٛؼٓةةب ٔطشائةةق رأصٛشْةةب  2012انًةةالح , َةةضاس ياةة زٗ ٔػجةةذ انةةشصاق ٚةةَٕظ) 

 .  217 -213ٔرأٚٛضٓب فٙ انكبئُبد ٔانجٛئخ .داس انؼال ,يٕصم ,انؼشاق . ص 

Abbot , W. S. l. ( 1925 ) . A method for computing the effectiveness on insecticides 

. Journal of Economic Entomology  18 : 265 – 267                            . 
El- sabaay , N. M. ( 1998 ) . The Effectiveness Of  Certain Vegetable Oils As   

Wheat Grain Protectants Against The Lesser Borer Rhyzobertha dominica 

F. M. Sc. Thesis Fac. Of Agric. , Cairo , Univ. Egypt.  

Gunstone , F. D. ( 1996 ) . Fatty Acids and Lipids Chemistry. Edited by Fereidoon 

Shahidi.  248 .                                                                                     

Halify , N. and F. Al-Zubaidi , ( 1989 ) . The effect of  different host plants on the 

biology of Lemon bulter – fly , Papilio demoleus ( Papilliondae : 

Lepidoptera ) . Proc. 5 th Science conf. SRC – 1 ( 8 ) , PP. 57 – 68 .      

Metcalf , R.L. ( 1972 ) Mode of action of insecticide synergist . Annual Review 

Entomology . 12 : 225 – 229                                                                        .                                                                                     

Shahidi , Fereidon ( 2005 ) .Vegetable Oils . Baileys Industrial Oil And Fat 

Products . Vol; ( 6 )                                                              .                                                                                           

Sharshir , F. A. Helal ; R. M. , Tadros ; M. Sand N. Yossef  ( 2000 ) . Biological 

and toxicological studies on two pests of stored products mites Tyrophagus 

ptrascentiae (Schrank ) and insect Trogoderma granarium ( Everts ) Atkafr 

, El – Shekh Minufiya Journal Agriculture Research . 4 ( 1 ) : 843 – 865 .  
 


