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 في هالك خنفساء الطحين الصدئية  وبعض المستخلصات النباتيةزيت الزنجبيل  سمية
 Tribolium castaneum (Herbsr)(Coleoptera:Tenebrionidae) 

 االء عماد توفيق                ثابت مظهرالغنام             ايوب جمعة البياتي                       
 اتـــة للبنــــربيـــة التـــليـــك اة/ــــوم الحيـــم علـــقس

 راقــالع ريت/ــامعة تكــج
                             E-mial:dr_Ayyub_juma_bio@yahoo.com                                

 
 الخالصة

جامعاة تكريات بهاد  -أطبااق بتارف فاي مختبارات كلياة التربياة للبناات باستخدامأجريت تجربة مختبرية 
فسااء راسة تأثير زيت الزنجبيل والمستخلص المائي لنباتي الحنظال والحرمال فاي  الح الحشارات الكاملاة لخند

أظهاارت النتااائو تفااوق المعاملااة الاارن بزياات الزنجبياال مااع خلاايط مسااتخلص نباااتي  الطحااين الصاادئية الحمااراء 
بة للهلكات في معاملاة % في حيث سجلت أقل نس78.4الحنظل والحرمل في أحداث أعلى نسب  لكات بلغت 

%   سااجلت أعلااى نسااب  االح فااي الحشاارات المعاملااة بالمعاملااة نفسااها بعااد اليااوم ا ول ماان 0المقارنااة بلغاات 

 المعاملة ثم تأخذ  ذه النسب با نخفاض التدريجي في اليومين الثاني والثالث من المعاملة   
 

 الحرمل  الحنظل, ل,الزنجبي ,Tribolium castaneum نباتات طبية, كلمات دالة:

 
 2/2/3142وقبوله:  41/1/3142: تاريخ تسلم البحث

 

 المقدمة
ادت الى ظهور كثير من المشاكل المبيدات الكيميائية في مكافحة أفات الحبوب والمواد المخزونة  استخدامأن 

الغذاء, التربة, الماء  الصحية والبيئية أضافة الى زيادة نسبة التلوث البيئي أضافة الى التأثيرات المعاكسة في
الى أثر  ذه  باإلضافة( 2009, والفايدف Wilkins, 2004و Bughio ( ا رضي والحشرات غير المستهدفة

أن كل  ذه يتحتم العودة الى وسائل بديلة أمنة  تحللها في التربة  وبطئالمبيدات المتبقية على النباتات وثبوتيتها 
ان المشتقات النباتية تعد اقل سمية او بدون ). 3113 واخرون, Rieberio)المستخلصات النباتية  كاستخدام

وتعتبر  ذه المواد مصدر للتغذية كار ة او جاذبة للحشرات  ةواللفقاري الفقرية سمية للثديات والحيوانات
( أن النباتات الطبية 1981وذكر حسين )  (Kubo, 2006و Cox, 2004 (وكذلح مثبطة للعديد من انواعها 

 )تحتوف على المواد الفعالة تستخدم في عدة مجاالت سواء كانت طبية أو في صناعة المبيدات الحشرية التي
El-Saeid ,(1994    إذ ُيعد نبات الزنجبيلZingbel of ficinale  L  من النباتات الطبية التي تنمو في

على مركبات رئيسية منها  المناطق الحارة  يحتوف على زيت طيار لُه رائحة نفاذة وذو طعم الذع يحتوف
Geraniol ,Neral ,Curcumene ,Zingiberene ,Zingeberol  ,Linallol ,beta-phelanddrine  ,

D-Camphor   كذلح تحتوف على مجموعةAryl alkanes   وأ م مركبات  ذه المجموعةGingerols  
 Citrullusار  أما نبات الحنظل و و المركب الذف ُيعزى اليه الطعم الح gingenolالذف يحتوف على مركب 

colocynthis  هو نبات عشبي معمر يتبع العائلة القرعية شديدة الحرارة يستعمل جميع أجزائِه ولُه ثمار تشبه ف

او التفاحة , تحتوف الثمرة على لب يحتوف على مواد راتنجية ومن أ م مركباتها ايلتيرين في حجمها البرتقالة 
(A)  وايلتيريسين(B) ما يحتوف على قلويدات وبكتين ومواد صابونية وسبب الطعم المر  ي مواد ك

  أما (2009 ,)السيد %31-41كليكوسيدية والمعروفة بأسم كولوسنث كما تحتوف بذور ا على زيوت بنسبة 
فيوجد منُه نوعان أبيض و و العربي وأحمر و و العامي المعرو   L Peganum hurmala نبات الحرمل 
والخزرجي  2009 يرتفع ُثلث ذراع ينمو في البوادف والسهول وينضو بداية حزيران )الفايدف,و و نبات 
( فهو يحتوف على مركبات كيميائية تشمل الفلفوتيدات, الكليكوسيدات, التانين كما تحتوف 2013, وأخرون

تكون نسبتها  التي Harmulolوالـ  Harmalinوالـ  Harmanوالـ  Harmineعلى أربع فلويدات مهمة  ي 
كذلح يحتوف على فلويدات طبيعية   ( 2006, واخرون (Hemateenejad% من الوزن الجا  للبذور 1.2

ُتعد    (2013 واخرون, Elhamو  2012واخرون,  Kartaو (quanazolineو   B-carbolineمهمة كالـ 
يب المخازن وتسبب من أ م الحشرات التي تص Tribolium castaneumحشرة خنفساء الطحين الصدئية 

( إذ تنتشر  ذه الحشرة في معظم مناطق العالم وخاصة 2009 أضرار كبيرة للمواد المخزونة )الفايدف,
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 اقتصاديةالمناطق الدافئة تعين على الحبوب والفواكه المجففة وتنتشر في المطاحن مما يؤدف الى خسائر 
واعطت  ستخدام المستخلصات النباتية في مكافحتها( مما حفز الكثير من الباحثين على أ2002كبيرة )العزاوف,
(   وفي 2008وأخرون ) Jbilouو Dubey (1997)و Varmالتي أجرا ا كل من  كالدراسة نتائو ايجابية

العراق أجريت الكثير من الدراسات حول أستخدام المستخلصات النباتية سواء كانت مائية او فينولية أو قلوانية 
( التي أستخدم فيها مستخلصات الشبنت والمعدنوس والفجل والحديد 1988عباس ) كالدراسة التي قام بها

والحظوا الزيادة  ( مستخدماً مستخلص نبات الداوودف2003با ضافة الى الدراسة التي أجرا ا االعرجي )
المائي ( والذف أستخدم المستخلص 2010لربيعي )  كذلح الدراسة التي قام بها ا المعنوية في نسبة الهلكات

% عند استخدام المستخلصات 66% و01%و21البارد والحارلنباتي الدفلة والخروع   وكانت نسبة الهلح 
المستخلصات القلوانية لألطوار اليرقية ا ول والثاني والثالث  % عند أستخدام11% و16.6% و01الفينولية 

( أن زيت القرنفل أحدث 3112,) (   كما وجد المنصور وأخرون2010, الناصرفعلى التوالي )المنصور و
( 4226نسبة  لكات عالية لدى معاملة عاملت حشرة ا رضة على النخيل مختبرياً   أختار حسن ,)

 Rahmun andكما درس  Musca domesticaمستخلص اوراق الدفلة على ا داء الحياتي للذبابة المنزلية 

Talukdev (2006تأثير عدد من المشتقات النباتية ض ) د حشرة الحبوب المخزونةCallosbrachus 

maculates     

 
 مواد البحث وطرائقه

جمعت نباتات الحنظل والحرمل من عدة مناطق مختلفة من محافظة صلح الدين جففت في الظل وجرى طحان 
ثمار الحنظل والبذور وكذلح جرى طحن بذور الحرمل بأستخدام المطحنة الكهربائية في حين تم الحصول علاى 
زيت الزنجبيل من المعاشب المحلية وتم الحصول على الحشرات الكاملاة لخنفسااء الطحاين مان طحاين مخازون 
فاي مكاان دافائ ومظلام   وتام تحضاير المستخلصاات المائياة لنباات الحنظال والحرمال حساب ماا ذكاره الربيعااي 

ة الجافة لكال نباات غم من مسحوق الماد 10( حيث أخذت 1984) Harborne( با عتماد على طريقة 2010,)
المغناطيساي دقيقاة باالخلط  15مال مااء مقطار وجارى خلطهاا لمادة  200كل علاى أنفاراد وأضاي  لكال منهماا 

قماان ملمال ثام جارى نباذ الراشا  بجهااز الطارد  باساتخدامساعة في المختبر ثم رشا  المحلاول  24وترح لمدة 
جازاء النباتياة العالقاة والحصاول علاى محلاول دقيقاة لترسايب ا  15دورة / دقيقة لمدة  3000المركزف بسرعة 

 االساتعمالْم ثم وزن المسحوق للمستخلص وحفظ في الثلجاة لحاين  45رائق ثم جف  المحلول في فرن بدرجة 
مال مان المااء المقطار اماا  100غم من المسااحيق الجافاة للمستخلصاين فاي  2% وذلح بأذابة 2  حضر تركيز 

     ر فقطمعاملة السيطرة فيمثل بماء مقط
رشاات  ثاام غاام ماان الطحااين 1.50أطباااق بتاارف تحااوف  اسااتخدمت -معاملةةة الحاةةرات بالمستخلصةةات النباتيةةة  

 زيات الزنجبيال وبكال الطاريقتين )الارنوا  % 2تركياز ا طباق بالمساتخلص الماائي لنبااتي الحنظال والحرمال
غام مان الزيات  1 بإذاباةلنبااتي للزيات ا Stock solution% حيث تم تحضاير المحلاول االساساي  0.5بتركيز 
%  0.5% تام تحضايرتركيز  10مال مااء مقطار ومان المحلاول االسااس 10اكمال الحجام ومن الهكساان  1في 

 وتم غلق االطبااق مباشارة بعاد الارن  لتلفي تطاير الزيت رشت االطباق بعد وضعها داخل علب حليب فارغة
فاي ( ووضاعت  االطبااق وتام غلاقمباشارة ن حيعلى الط تفقد تمت بتقطير التركيز السابق من الزي اإلضافةاما

حشرات و ي بمثابة مكرر واحد من أصل ثلث مكررات لكل معاملاة مان المعااملت المساتخدمة  10كل طبق 

   -وكانت المعاملت كا تي :
 *H0 A0   (المقارنة ) 
* H0 A1   المعاملة بمستخلص الحنظل فقط 
 *H0 A2  فقط  المعاملة بمستخلص الحرمل 
 *H0 A3   المعاملة بمستخلص الحنظل + الحرمل 
 *H1 A0   الرن بزيت الزنجبيل فقط 
 *H1 A1   الرن بزيت الزنجبيل + مستخلص الحنظل 
 *H1 A2   الرن بزيت الزنجبيل + مستخلص الحرمل 
 *H1 A3  )الرن بزيت الزنجبيل + )الحنظل + الحرمل 
 *H2 A0   أضافة زيت الزنجبيل فقط 
 *H2 A1   أضافة زيت الزنجبيل + مستخلص الحنظل 
 *H2 A2   أضافة زيت الزنجبيل + مستخلص الحرمل 
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 *H2 A3   ) أضافة زيت الزنجبيل +) مستخلص الحنظل + مستخلص الحرمل 
سااعة مان بداياة المعاملاة حللات   72,  48,  24ثم جرى حسااب النسابة المئوياة لهالح اليرقاات بعاد مارور    

بنظااام التجااارب العاملااة وقورناات المتوسااطات الحسااابية لتااأثير العواماال  CRDق التصااميم المطبااق النتااائو وفاا
( ,2000متعاادد الحاادود )الااراوف وخلاا     )Duncun ,4211دانكاان) اختيااارفااي الدراسااة بواسااطة  الداخلااة

 بواسطة الحاسوب    Minitub اإلحصائيالبرنامو  باستخداموحللت البيانات 

 
 ناقاةالنتائج والم

سااعة  24بعاد  أثير معناوف فاي نساب الحشارات الهالكاة( أن المعاملة بزيت الزنجبيل لُه ت4بينت نتائو الجدول )

وأن معاملااة أضااافة الزياات الااى ا طباااق بشااكل مباشاار افضاال ماان معاملااة الاارن ويتنبااين ماان الجاادول نفسااُه أن 
الحشاارات الهالكااة   التااداخل بااين زياات  المعاملااة بالمستخلصااات النباتيااة أثاارت أيضاااً بشااكل معنااوف فااي نسااب

% فاي حاين 78.4بأعلى نساب  الح بلا   H2A3الزنجبيل والمستخلصات النباتية كان معنوياً تميزت المعاملة 
 االح ) ماان دون معاملااة ( وقااد يعاازى ساابب أرتفاااع  H0A0% وذلااح فااي المعاملااة  0أقاال نسااب  االح بلغاات 
سااامة فااي زياات الزنجبياال ووجااود مركبااات قلويديااة فااي  الااى وجااود مركبااات H2A3الحشاارات فااي المعاملااة 

مسااتخلص الحنظاال والحرماال و ااي بمثابااة نااواتو ا يااض الغااذائي الثااانوف لهااذه النباتااات و ااذه المااواد تااؤثر فااي 
 Kimو   Buckhoiltz  (1977)وBoggonالفعاليات الفسيولوجية الضرورية لبقاء الحشرة وقد يباين كال مان 

 Tetrohydroamine (THH)القلويديااة للحرماال مثاال الحرمااالين و الحاارمين و  ( أن المااواد1997وأخاارون )
 Abbasssiكاذلح وجاد  A  (MAO-A)تعمال كمثبطاات تنافساية ومعاكساة لألنزيماات ا مينياة ا حادياة ناوع 

 Schistoccerca gregaria( تاأثير ساام لنباات الحرمال علاى بقااء وتغذياة وسالوح وتكااثر 2003واخارون )

المختبرية   وأن المستخلص الميثاني لعدة نباتات طبياة مان ضامنها باذور الحرمال كاان لاه تاأثير تحت الظرو  
 مشابه للمبيدات الحشارية علاى اليرقاات و الحشارات الكاملاة لحشارة الباذور المخزوناة خنسااء الطحاين الصادئية 

Tribolium castaneum ( Jbilou ,2006واخرون )ذياة( لعااملت حشارة وأن معاملة ا وراق الزيتية )التغ

 ا رضة بزيت القرنفل أعطت نسب  لح أعلى بالمقارنة مع معاملة الرن  
   

 24نسبة الهلكات بعد  بينهم في( تأثير زيت الزنجبيل ومستخلص الحرمل والحنظل التداخل 1الجدول )

 ساعة من المعاملة             
Table(1):Effect of Zingbel officinale and ecxtraction of Citrullus colocynthis and 

                Peganum Harmala and interactiom between them on death percentage 

             after 24 hours from treatment.    

 المستخلصات    
Extract 

 الزنجبيل
Zingbel 

A0 A1 A2 A3 المتوسط 
Mean 

(H) 

Ho 0.0i 

 

40.1g 

 

36.6h 

 

50.e3 

 

31.75c 

 
H1 35.h8 

 

50.e1 

 

46.f7 

 

60.0c 

 

48.15b 

 

H2 45.1f 

 

68.2b 

 

55.5a 

 

78.4a 

 

61.8a 

 

 المتوسط
Mean 

(A) 

26.96c 

 

52.8b 

 

46.26b 

 

62.9a 

 

47.23 

   %1*االحر  المتشابهة تعني عدم وجود فروقات معنوية بينها حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال 

 
الى اختل  في نسب الهلح في اليوم الثاني والثالث مماعليه فاي الياوم ا ول بلا   ( 3و 2)نت نتائو الجدول بي 

 % على التوالي و ذه النتيجة طبيعية وذلح لهلح معظم الحشرات في اليوم ا ول من المعاملة 8.2و% 11.7
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    48( تأثير زيت الزنجبيل ومستخلص الحنظل والحرمل   التداخل بينهما في نسب الهلح بعد 2الجدول )

 ساعة من المعاملة             
Table(1):Effect of Zingbel officinale and ecxtraction of Citrullus colocynthis and   

             Peganum Harmala and interactiom between them on death percentage after    

          48 hours from treatment.    

 المستخلصات   
Extract 

 الزنجبيل
Zingbel 

A0 A1 A2 A2 المتوسط 
Mean 

(H) 

H0 2.0d 

 

20.0b 

 

16.3c 

 

20.2b 

 

14.62b 

 
H1 19.1b 

 

21.1b 

 

17.6c 

 

20.2b 

 

19.5a 

 
H2 17.3c 

 

21.5b 

 

24.1a 

 

11.7d 18.65a 

 

 متوسطال
Mean 

(H) 

12.8b 

 

20.86a 

 

19.33a 

 

17.36a 

 

17.59 

  %1*االحر  المتشابهة تعني عدم وجود فروقات معنوية بينها حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال 

 
   72الحنظل والحرمل والتداخل بينهما في نسبة الهلكات بعد  ومستخلص( تأثير زيت الزنجبيل 3الجدول )

  ساعة من المعاملة              
Table(1):Effect of Zingbel officinale and ecxtraction of Citrullus colocynthis and 

               Peganum Harmala and interactiom between them on death percentage 

              after 72 hours from treatment .    

 المستخلصات      
Extract 

 الزنجبيل
Zingbel 

A0 A1 A2 A3 المتوسط 
Mean 

 
(H) 

H0 2e 
 

10.5b 

 

8.4a 

 

12.2a 

 

8.27a 

 
H1 8.1bc 

 

13.3a 

 

8.4c 

 

9.5b 

 

9.82a 

 
H2 9.1b 

 

5.2d 

 

11.1a 

 

8.2c 

 

8.4a 

 

 المتوسط
Meam 

(H) 
 

6.4b 
 

9.66a 
 

9.3a 
 

9.96 
 

8.83 

 %1بينها حسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال  *االحر  المتشابهة تعني عدم وجود فروقات معنوية
 

( الاذف الحاظ اخاتل  فاي نساب  الح يرقاات خنفسااء 2010وبالتالي عدد ا   تتفق  اذه النتيجاة ماع الربيعاي )
ماي لحشارة خنفسااء الطحاين ( نساب الهالح التراك1يبين الشكل ) الطحين في اليوم الثاني والثالث من المعاملة  

ساعة من المعاملة بزيت الزنجبيل والمستخلص المائي لنباتي الحنظل والحرمال وبينات نتاائو  اذا  72روربعد م

الشكل أن أضافة زيات الزنجبيال الاى ا طبااق مباشارة واساتخدام مساتخلص )الحنظال +الحرمال( ساجلت أعلاى 
%   2معاملاة( بلغات % في حين سجلت أقل نسبة لدى معاملة المقارنة )من دون 82نسب  لح تراكمي بلغت 
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سااعة مان معاملاة  72( الذف الحظ زيادة في نسبة الهالح التراكماي بعاد 2010أتفقت  ذه النتيجة مع الربيعي )

الصدئية   وقد ُيعزى سبب  لح يرقات خنفساء الطحين بالمستخلصات النباتية الى فعال  يرقات خنفساء الطحين
ئياة المبطناة للقنااة الهضامية الوساطى للحشارة المتغذياة علاى تلاح بعض المركبات النباتياة فاي قتال الخلياا الطل

 ذه المركبات السامة تؤثر في االنسجة العصابية لليرقاة وحادوث الشالل ثام الفشال فاي اساتمرار  المركبات او ان
  (,Browser 1984)نمو ا 

 

 
 

EFFECT OF Zingbel officinale OIL AND WATER EXTRACTS OF Citrullus 

colocynthis AND Peganum Harmala ON MORTALITY Tribolium castaneum 

(Herbsr)(Coleoptera:Tenebrionidae) 
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ABSTRACT 
      A laboratories experiment was conducted by using petri dishes in the laboratories of 

Women educatiob college-Tikrit University to study effect of Zingbel officinale oil and 

water extract of Citrullus colocynthis and Peganum Harmala on mortality Tribolium 

castaneum .Results showed  superior the treatmentof Zingbel officinale oil with mixture of 

 water extract both Citrullus colocynthis and Peganum Harmala on given higher mortalit 

percentage reached 78.4% while less mortality percentage recorded on control treatment 

reached 0%. Hugher percentage of mortality recorded on same treatment after first day 

from the treatment then the this percentage decreased graduly on the second and third days 

from treatment.                                                                                                                            
 

Key words: Insect, Plant Extracts, medicinal plant, Tribolium castaneum 
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 المصادر
 chrysanthemumداوودف  التقاويم ا حيااائي لمستخلصاات نباات الا( 2003)ا عرجاي , حمازة احماد عزياز

cinerariifolium  فاااااي حشااااارة خنفسااااااء الطحاااااين الصااااادئيةTribolium castaneumرساااااالة                    
 صفحة   16الزراعة /جامعة الكوفة  ةكلي ماجستير

 Gypophilla  التاااأثير الحياااوف لجاااذر (4220)الخزرجاااي ,عباااد اللطيااا  ذناااون ومصاااطفى , منيااا  عباااد 

heteropoda 44-0  العدد1مجلة علوم الرافدين مجلدخنافس الحبوب المخزونة   على بعض  
    للمساتخلص  ط(  التاأثيرالتثبي3142الخزرجي, عبد الجبار عبد الحميد,كلبوف عبد المجيد واميار خضاير عبااس )

 -234(:2) 44 الزراعياة  العلاوم مجلاة المائي لبذور الحرمال فاي نماو بعاض أناواع البكترياا المرضاية  
2401    

  ( تصميم وتحليل التجارب الزراعية دار الكتب للطباعة2000الراوف,خاشع محمود وعبد العزيز خل   )

 والنشر,جامعة الموصل         
              فااي  االح  لااي والبااارد لنبااات الخااروع والدفلااة(  تااأثير مسااتخلص الماااء المغ3141الربيعااي , ثااائر محمااود )

    20-24(: 1)1مجلة جامعة ذف قار صدئية   يرقات خنفساء الطحين ال  
               مكافحتهاااا   (   أفاااات الحباااوب والماااواد المخزوناااة الحشااارية وطااارق3113العااازاوف , بااادر محماااد عبااااس )

 صفحة    141مطابع وزارة التجارة  
   ا داء  فاي Nerium oleander(  تاأثير مستخلصاات مختلفاة  وراق نباات الدفلاة 4226حسن , عالء جاواد )

 صفحة    021بابل    رسالة ماجستير  كلية العلوم/جامعة Musca domesticaالحياتي للذبابة المنزلية 
تاونس  للكتااب  (  النباتاات الطبياة زراعتهاا ومكوناتهاا  مطبعاة الادار العربياة4202حسين , فوزف طاه قطاب )

 صفحة    210 
الحماراء  الصادئية تاات عشابية علاى حشارة خنفسااء الطحاين(  دراسة تاأثير أرباع نبا4221عباس, سهلة رشيد )

(Herbst) Tribolium castaneum  02/جامعاااة تكريااات تللبناااا التربياااة ةماجساااتير كلي رساااالة            

 صفحة   
 المخزونااة   رسااالة  (   تااأثير بعااض المستخلصااات النباتيااة علااى أفااات المااواد3112الفاياادف , محمااد احمااد )

                      السعودية    ةالمملكة العربيجامعة الملح عبد العزيز   رصاد والبيئة   ماجستير   كلية ا
 النباتات زيوت بعض (  تقييم كفاءة3112المنصور , ناصر عبد علي , ناصر حميد الدوسرف وسناء جميل )

     31-43(:3)  21علميات( )ال البصرة  مجلة ابحاثفي عاملت حشرة ا رضة على النخيل مختبرياً           
         والعذرف لحشارة  (   مكافحة الدورين اليرقي3141والناصرف علء ناظم )المنصور , ناصر عبد علي 

لثماار الحنظال  الفينولياة والقلوانياة   بالمستخلصاات Sarcophaga haemorrhoidalis اللحامذبااب  
Citrulus colocynthis  16 -11(:  2)26ت(  )العلميا مجلة أبحاث البصرة   
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