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 الملخص

اجخيت ىحه الجراسة تحت عخوف البيئة السختبخية الظبيعية لتقييؼ فاعمية مداحيق خسدة انؾاع مؽ الشباتات 
وثسار   .Brassica nigra Lوبحور الخخدل االسؾد   .Peganum harmala Lكل مؽ بحور الحخمل وىي 

ورايدومات الدنجبيل  .Saliva officinalis L يخميةسواوراق الMyristica fragrans Hoult جؾزة الظيب 
Zingiber officinale Roscoe  اشيخ ابتجاًء مؽ  4عمى تظؾر عذيخة خشفداء الخابخا ولفتخة تخديؽ امجىا

مع حبؾب الحشظة. كسا تؼ  مظياعشج خ نباتوبثالث تخاكيد مؽ مداحيق كل  1/10/2013لغاية  1/6/2013
 دراسة التأثيخ الظارد او الجاذب لسداحيق تمػ الشباتات ليخقات العسخ الثالث لمحذخة.

مداحيق الشباتات عمى نسؾ مجتسع خشفداء الخابخا اذ بمغ اكثخ مؽ بكية  تأثيخااعيخ مدحؾق بحور الحخمل 
فخدًا عشج خمط  35والشاتج عؽ زوج مؽ الحذخات اشيخ مؽ الخدن  4معجل السجسؾع الكمي لعجد االطؾار بعج 

فخدا في معاممة السقارنة تاله في ذلػ مدحؾق نبات الخخدل وجؾزة  881ـ % مقارنة ب7مدحؾق البحور بالتخكيد 
فخدا عمى التؾالي ولشفذ  404، 321، 148، 125يخمية والدنجبيل اذ بمغ مجسؾع عجد االطؾار سالظيب وال

 التخكيد.
طاردا ليخقات العسخ الثالث عشج تعخيزيا لحبؾب معاممة  تأثيخااعيخت مداحيق الشباتات السدتخجمة 

% تمتو في ذلػ مداحيق الخخدل وجؾزة 44.36بالسداحيق واعيخ مدحؾق بحور الحخمل اعمى ندبة طخد بمغت 
 التؾالي.  عمى  6.01و  21.05و  27.06و  33.83 الظيب والسيخمية والدنجبيل بشدبة طخد بمغت

 
 .مداحيق نباتية  - Trogoderma granarium  الجالة:كمسات ال 
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The Efficacy of Some Plants Powders on The population  of Trogoderma 
granarium Everts (Dermestidae : Coleoptera) 

Zahra Izzideen DallalBashi                   Riyad Ahmed Al-Iraqi         
Department of Biology 

Collage of Science 
University of Mosul 

ABSTRACT 
   The study was conducted under natural laboratory conditions to evaluate the 
efficiency of five plant species powders, Peganum harmala L. (harmal), Brassica 
nigra L. (mustard), Myristica fragrans Houtt (nutmug), Salvia officinalis L. (sage), 
and Zingiber officinale  Roscoe (ginger) to the development of khapra population 
during four month storage period  from 1/6/2013 to 1/10/2013 at three 
concentrations of each plant powder when mixed with wheat grains. Also the study 
included the repellency of these plant powders to the third instar larvae of the 
insect. 

   The seed powder of harmal showed more effect than the other plant powders 
to the population growth of khapra beetle. The average total number of all insect 
stage produced by one pair of the insect after 4 months was 35 individuals when 
the seed powder mixed with wheat grains at 7% concentration compared to 881 
individuals in control followed by mustard, nutmug, sage and ginger with a total 
number of all stage 125, 148, 321 and 404 individuals, respectively, at the same 
concentration. 

  All the plant powders used in this study showed repellency effect to the 3rd 
instar larvae when exposed to wheat grains treated with its. The harmal seed 
powder gave the highest repellency percentage, 44.4% followed by the mustard , 
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nutmug, sage and ginger powders with repellency percentage of 33.83, 27.06, 
21.05 and 6.01, respectively.  

Key words: Trogoderma granarium - Plants powders 
__________________________________________________________________ 

 
 المقدمة

 

بخشفداء الخابخا التي تعج واحجة مؽ اكثخ االفات  لإلصابةتتعخض حبؾب الحشظة في العخاق خالل التخديؽ 
لػ مؽ ناحية الحذخية الخئيدية خظؾرة، فيي تدبب اضخارا وخدائخ كبيخة في الخديؽ مؽ الحبؾب سؾاًء كان ذ

ة االقترادية والتدؾيكية بدبب الشقص الكبيخ في الؾزن الشاجؼ عؽ تغحية اليخقات وكحلػ سالكيسة الغحائية او الكي
في الغالب تتبعيا بيا تمؾيث الحبؾب بفزالتيا اضافة الى خفض ندبة انبات الحبؾب السرابة كسا ان االصابة 

 Sempleو   Vilgoen ،1990 الحذخية الثانؾية والفظخيات وبالتالي زيادة في الزخر ) باآلفاتاالصابة 
(. ان الحفاظ عمى الحبؾب مؽ االصابة بيحه االفة او عمى االقل خفض 2010و العخاقي،  1992وآخخون، 

 عشيا عشج حجوث االصابة يعج مؽ االىسية بسكان لخظؾرة ىحه االفة. الشاتجالزخر 
ان زيادة  إالات الحذخية السرشعة اساسا في معاممة الحبؾب لؾقايتيا مؽ االصابات الحذخية تدتعسل السبيج

وكحلػ عيؾر سالالت مقاومة مؽ عبخ متبكياتيا التعخض لتخاكيد مؽ ىحه السبيجات مؽ قبل السدتيمكيؽ 
لحا  لسبيجات وعمى البيئةاالحذخات لفعل ىحه السبيجات اضافة الى االثار الجانبية الدمبية عمى العامميؽ بتظبيق 

فقج اصبحت الحاجة ممحة لمبحث عؽ مؾاد صجيقة لمبيئة وليا فاعمية مؤثخة في الحذخات لتحل محل السبيجات 
  (. 2009،وآخخون  Santos و   2001وآخخون، Boekeو  Arthur ،1996الحذخية الدامة )الكيسياوية 

السبيجات الكيسياوية السرشعة لسكافحة االفات ومؽ ىشاك اجساع عالسي عمى تظؾيخ استيخاتيجيات بجيمة عؽ 
ىي السبيجات السذتقة مؽ الشباتات. يسكؽ ان تكؾن الشباتات ذات اىسية في وقاية الحبؾب  بيؽ ىحه البجائل الفعالة

مياجسة الحذخات او الحج مؽ االصابة بيا بذكل كبيخ حيث تحؾي بعض اجداء الشباتات عمى السخدونة مؽ 
وية عبارة عؽ نؾاتج ايض ثانؾية مثل القمؾيجات والتخبيشات والرابؾنيات والكؾماريشات والفيشؾالت مخكبات كيسيا

حذخات السؾاد السخدونة كسؾاد سامة او طاردة او مانعة لمتغحية او معيقة لمشسؾ والتظؾر يسكؽ ان عمى  تأثيخليا 
ه الشباتات اما مباشخة عؽ طخيق تدتخجم في مكافحة حذخات السخازن. لقج استغل االندان البعض مؽ ىح

استعسال مداحيقيا بعج تجفيفيا وطحشيا وخمظيا مع الحبؾب او بعج استخالص السؾاد الدامة الفعالة مشيا 
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و  Subramanyam ،2000و  Weaverؽ )وتحزيخ مدتحزخات مشيا لسعاممة الحبؾب بيا قبل التخدي
Isman ،2006   وSarmany  ،و  2011وآخخونTayoub   ،ىحه السبيجات الظبيعية 2012وآخخون .)

ذات االصل الشباتي رخيرة الثسؽ وسيمة الحرؾل عمييا وأميشة وصجيقة لمبيئة وىي اكثخ تخررية ومتبكياتيا 
 (.2007وآخخون،  Ngamoو  Rao ،1997و  Prakashفي البيئة قميمة وقريخة االمج اذ تتحمل حيؾيا )

مداحيق خسدة انؾاع مؽ الشباتات وبتخاكيد مختمفة عمى نسؾ وتكاثخ تيجف ىحه الجراسة الى تقييؼ كفاءة 
اضافة الى تقييؼ التاثيخ الظارد او الجاذب ليا  عذيخة خشفداء الخابخا عشج احجاث اصابة لمحبؾب السعاممة بيا

 .ليخقات العسخ الثالث ليحه الحذخة
 

 مواد وطرائق العملال
وبحور الخخدل   .Peganum harmala Lاستخجمت في ىحه الجراسة مداحيق كل مؽ بحور الحخمل 

 Saliva و اوراق اليخمية Myristica fragrans Hoult وثسار جؾزة الظيب   L. Brassica niger االسؾد 
officinalis L. ورايدومات الدنجبيلZingiber officinale Roscoe  .تؼ الحرؾل عمييا مؽ الدؾق السحمية

في طاحؾنة كيخبائية ومؽ  ،أيامم لسجة عذخة    30طحشت االجداء الشباتية، بعج تجفيفيا في فخن عمى درجة حخارة 
 د مؽ كل مدحؾق ــمايكخون. عؾممت حبؾب الحشظة بثالث تخاكي 150ثؼ نخل الشاتج بسشخل ناعؼ حجؼ فتحاتو 

مل  250غؼ مؽ الحبؾب السعاممة ووضعت في قشيشة زجاجية سعة  50%. اخح  0.7و   0.5و  0.3وىي 
الى كل قشيشة زوج مؽ الحذخات البالغة لخشفداء الخابخا بعسخ بزع ساعات اخحت مؽ مدارع تخبية ليحه  وأضيف

 الحذخة مؽ مختبخ بحؾث الحذخات في قدؼ عمؾم الحياة بكمية العمؾم/جامعة السؾصل. غظيت فؾىة القشاني
ثؼ حفغت في السختبخ تحت الغخوف الظبيعية ولفتخة اربعة اشيخ ابتجاًء الذاش ربط بخباط مظاطي  مؽبقظعة 

 .2013/10/1ولغاية  2013/6/1مؽ 
بعج انقزاء السجة تؼ حداب عجد االطؾار السختمفة مؽ الحذخة بسا فييا االطؾار السيتة مشيا لتقجيخ الكثافة 

لتقييؼ مجى فاعمية لفقج في الؾزن الستدبب عؽ االصابة وقجر كشدبة مئؾية وذلػ كسا تؼ تدجيل المحذخة العجدية 
وكفاءة ىحه السؾاد في الحج مؽ ضخر ىحه االفة بالسقارنة مع معاممة الديظخة. اجخيت التجخبة بؾاقع ثالث 

 مكخرات لكل تخكيد ولكل نؾع مؽ الشباتات قيج االختبار اضافة الى معاممة الديظخة.
وباستخجام الخزمة  CRDالبيانات احرائيا كتجخبة عاممية باستخجام الترسيؼ العذؾائي الكامل تؼ تحميل 

% 0.05وتؼ تفديخ البيانات ومقارنتيا وفق اختبار دنكؽ الستعجد السجى عشج مدتؾى احتسال  SASاالحرائية 
(SAS، 1997  وSteel ،1995 .) 
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الظارد والجاذب ليخقات العسخ الثالث لخشفداء الخابخا لمحبؾب السعاممة بالسداحيق وفق اختبار  التأثيخاختبخ 
 5سؼ وارتفاعيا 35 صيشية دائخية قظخىا  باستعسال( وذلػ 1964وآخخون  McCainاالختيار الحخ لمتغحية )

سؼ اذ قدست الى ستة اقدام متداوية كل قدؼ لحبؾب حشظة معاممة بشؾع مؽ السداحيق الشباتية السدتخجمة مع 
يخقة عسخ ثالث لمحذخة اخحت مؽ مدرعة التخبية  100معاممة خاصة بالديظخة. اطمق في وسط الريشية 

 %. 5±  60بة ندبية م ورطؾ    1±  35السختبخية ووضعت الريشية بعجىا في الحاضشة عشج درجة حخارة 
اعيجت التجخبة اربعة مخات وبيخقات مؽ مدرعة التخبية السختبخية في كل مخة وسجمت اعجاد اليخقات التي 

ساعة مؽ بجء التجخبة. تؼ حداب ندبة الظخد  24وججت مع كل عيشة حشظة في كل قدؼ مؽ الريشية بعج 
 .(Robledo ،1998 و  Pascual-Villalobesباستخجام السعادلة التالية )

 
                   NT - NC 

 100×  ـــــــــــــــــــــــــ نسبة الطرد =

                  NT  +NC 

 
NT عجد الحذخات في السعاممة = 
NC عجد الحذخات في الديظخة  = 

 
رتبت الشتائج حدب ندبة الظخد الى فئات مختمفة وقج اعتسج عمى تحجيج فئات الظخد وفقا لمتجريج السعتسج 

 .(2009وآخخون )  Benziمؽ قبل 
. 

 نسبة الطرد      الفئة                 
        ــــــــــــــــــــــــــــــ           ـــــــــــــــ

 %0.1اقل مؽ               0  
  I               0.1  - 20 % 
  II              20.1 - 40% 
 III              40.1 – 60% 
 IV              60.1 – 80% 
 V               80.1 – 100% 
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 النتائج والمناقذة
 

 والتخكيد( ان الكثافة العجدية لمحذخة تبايشت معشؾيا تبعا لشؾع مدحؾق الشبات 1تؾضح البيانات في الججول )
اعمى مؽ بكية مداحيق الشباتات عمى معجل عجد اليخقات  تأثيخااعيخ مدحؾق نبات الحخمل السدتخجم مشو. 

ثؼ يخقة(  297.00يخقة تاله في ذلػ مدحؾق نبات الخخدل ) 258.33اقل معجل لعجد اليخقات بمغ  وأعظى
يخقة( وجاء مدحؾق نبات الدنجبيل  376.75يخقة( ومدحؾق السيخمية ) 334.50مدحؾق نبات جؾزة الظيب )

يخقة. لؼ يغيخ التحميل االحرائي  494.25 وأعظىفي السختبة االخيخة مؽ بيؽ مداحيق الشباتات السختبخة 
مؽ حيث عجد اليخقات بيشسا  خميةفخوقا معشؾية بيؽ مداحيق كل مؽ نبات الحخمل والخخدل وجؾزة الظيب والسي

 اختمف مدحؾق الدنجبيل معشؾيا عؽ بكية السداحيق.
لؼ تدجل عحارى في نياية فتخة التجخبة عشج اجخاء العج وحداب االطؾار الن الغخوف البيئية خالل تمػ 

 الفتخة كانت غيخ مالئسة لشسؾ وتظؾر الحذخة ودخمت اليخقات طؾر الدكؾن ولؼ تتحؾل الى عحارى.
حذخة في الحبؾب السعاممة  70.16فيسا يتعمق بسعجل عجد الحذخات الكاممة فقج لؾحع اقل معجل ليا 

بسدحؾق نبات الحخمل والحي لؼ يختمف معشؾيا عسا ىؾ عميو في الحبؾب السعاممة بسدحؾق نبات الخخدل 
ائج عجم وجؾد حذخة(. اعيخ التحميل االحرائي لمشت 66.25حذخة( ومدحؾق نبات جؾزة الظيب ) 75.25)

الحبؾب السعاممة بسدحؾقي نباتي السيخمية والدنجبيل حيث  ة في معجل عجد الحذخات الكاممة فيفخوقات معشؾي
 حذخة عمى التؾالي.  95.5و 105 كانت قيسيا 

ومؽ مالحغة معجل السجسؾع الكمي لعجد اطؾار الحذخة نجج ان معاممة حبؾب الحشظة بسدحؾق نبات 
 372.25فخدا مقارنة بسداحيق الشباتات االخخى والتي بمغت   328.50ل عجد لألطؾار بمغالحخمل تدببت في اق

فخدا لكل مؽ الحبؾب السعاممة بسداحيق الخخدل وجؾزة الظيب والسيخمية  589.75و  481.75و  400.83و 
والدنجبيل عمى التؾالي. لؼ يغيخ التحميل االحرائي فخوقا معشؾية في معجل السجسؾع الكمي لعجد االطؾار في 

خمية كل مؽ الحبؾب السعاممة بسدحؾق الحخمل والخخدل وجؾزة الظيب كسا لؼ يختمف مدحؾق جؾزة الظيب والسي
معشؾيا في تأثيخىسا عمى السجسؾع الكمي لعجد االطؾار في حيؽ  اختمف مدحؾق الدنجبيل في تأثيخه معشؾيا عؽ 
بكية السداحيق وأعظى اقل مجسؾع كمي لعجد االطؾار. لقج خفض مدحؾق بحور الحخمل عجد االطؾار 

 مخة عؽ مدحؾق الدنجبيل.  1.79بسقجار
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داء الخابرا عند تربيتها على حبوب حنطة معاملة بمداحيق النباتات قيد الدراسة تحت ظروف (: الكثافة العددية لخنف1جدول )

 المختبر الطبيعية.
التركيز  نوع النبات

% 
عدد الحذرات  عدد اليرقات

 الكاملة
المجموع الكلي 

 لعدد االطوار
 الفقد في الوزن %

 
 0 الحرمل

3 
5 
7 

754 a   
164 c  
105 cd 
10.33 e 

127 a   
75 bc    
54 def   
22.66 d 

881 a    
239 cde 
159 def  
35 g      

30.86    
9.40 de 
6.30 efg 
1.40 h    

  258.33AB  70.16 B   328.5 C   1.99 AC    
 0 الخردل

3 
5 
7 

745 a      
180 bc    
164 c      
90 cd      

127 a      
102 ab    
37 d       
35 d       

881 a      
282 cd     
201 cde     
125 f          

30.86 a     
10.96 de   
7.80 ef     
4.90 fg     

  297.00 B  75.25 AB  372.25 C  13.63 BC  
 0 جوزة الطيب

3 
5 
7 

754 a      
290 b      
176 c      
118 c      

127 a      
72 bc      
36 d       
30 d       

881 a       
362.33 bcd 
212 cde     
148 ef       

30.86 a     
13.92 bcd  
8.12 def    
5.70 efg    

  334.50 B   66.25 B    400.83 BC 14.65 B    
 0 الميرمية

3 
5 
7 

754 a      
301 b      
207 bc     
245 bc     

127 a      
85 bc      
132 a      
76 bc      

881 a       
386 bcd    
339 bcd    
321 bcd    

30 86 a     
14.84 bc    
13.20 bcd  
12.49 cde  

  376.75 B  105 A      481.75 B   17.84 C     
 0 الزنجبيل

3 
5 
7 

754 a       
461 ab     
455 ab     
307 b      

127 a      
83 bc      
75 bc      
97 ab      

881 a       
544 b       
530 b       
404 bc     

30.86 a     
21.04 b     
20.04 bc    
15 56 bcd  

  494.25 C   95.5 C     589.75 A  22.03 A     
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 0 تاثير التركيز
3 
5 
7 

754 A       
279.20 B   
221.40 B   
154.06 d   

127 A      
83.40 B   
66.80 C   
52.53 D   

881 A      
362.66 B  
288.20 AB 
206.60 DC 

30 86 A     
14.03 B     

11.21 BC    
8.01 C       

 باختبار دنكؽ لستؾسظات. 0.05االرقام التي تحسل احخف متذابية ضسؽ االعسجة ال تختمف معشؾيا عشج مدتؾى احتسال 
 

الحذخة تبعو تبايؽ مساثل في معجل الفقج في وزن  ألطؾارالسداحيق عمى الكثافة العجدية  تأثيخان التبايؽ في 
%( في الحبؾب السعاممة بسدحؾق نبات 11.99الحبؾب الشاجؼ عشيا، فقج لؾحغت اقل ندبة فقج في الؾزن )

يغيخ التحميل  %(. لؼ22.03الحخمل واعمى ندبة فقج في الحبؾب السعاممة بسدحؾق نبات الدنجبيل )
الفقج في الؾزن في الحبؾب السعاممة بسدحؾقي الحخمل والخخدل وكحلػ االحرائي فخوقا معشؾية في ندبة 

عمى  تأثيخهجؾزة الظيب والسيخمية في حيؽ اختمف مدحؾق الدنجبيل معشؾيا عؽ بكية مداحيق الشباتات في 
 .ندبة الفقج في الؾزن 

ان التبايؽ في تاثيخ السداحيق عمى الكثافة العجدية لمحذخة وبالتالي عمى معجل الفقج في الؾزن يؤكج ان 
ىشاك العجيج مؽ السخكبات في مداحيق الشباتات السدتخجمة تستمػ فاعمية حيؾية مختمفة في التاثيخ عمى الحذخة. 

بيعية في بعض الشباتات قج تؤدي الى قتل مؽ ان السخكبات الظ 1999وآخخون،  Olivierوىحا ما اشار اليو 
الحذخات او مشعيا مؽ التغحية او تثبيظيا لؾضع البيض او مشعيا مؽ التداوج او تثبيط التظؾر اليخقي وىحا 

ان الحخمل غشي بقمؾيجات  (2003) وآخخون  Kartalاوضح  بالتالي يؤدي الى خفض الكثافة العجدية لمحذخة.
التي قج تكؾن الدبب  Harmalineو  Harmineو  Harmolمثل  β- carboline alkaloidsبيتا كاربؾليؽ

ان  ((Sayah 2007و  Jbliouو  ( (2006وآخخون  Jbilouوقج وجج  الدسي لمحذخات التأثيخفي 
 وانيا Tribolium castaneum ءمدتخمرات نبات الحخمل تستمػ فاعمية قتل عالية لخفداء الظحيؽ الحسخا

وآخخون  Dhingraكسا ذكخ  تثبط نسؾ اليخقات وتعيق تظؾر الحذخة وبالتالي خفض ندل الجيل الشاتج.
تشتج  Mustard  ((Brassica vapalمثل الخخدل  ان بعض نباتات العائمة الرميبية (2004)

Glucosinolates  كشؾاتج ايض ثانؾية تتحمل انديسيا الى Allyi – isothiocyanates  وىي مؾاد سامة تداعج
ان الديؾت العظخية  ( (2012وآخخون  Tayoub. وجج والفظخيات الشبات في الجفاع عؽ نفدو ضج الحذخات

وان تعخيض يخقات العسخ  Sesquiterpensو  Monoterpensالـ لشبات السيخمية تحتؾي كسيات كبيخة مؽ 
ان السؾاد  (1999)وآخخون  Golobمؾت. وذكخ  %100ساعة سبب في  24ث لخشفداء الخابخا ليا لسجة الالث
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والتي قج  Citralو  Asarone و Limonene tannic acidو  Eugenolالفعالة في نبات جؾزة الظيب ىي 
االستقظاب وإيقاف فعالية االترال العربي العزمي زوال عمية القاتمة لمحذخات حيث تدبب اتعدى الييا الف

ان الدنجبيل يحؾي عمى العجيج  (2012)وآخخون  Maedehوبيؽ وزيادة االجياد الحي يقؾد الى مؾت الحذخة. 
ىي السدؤولة عؽ الفعل  ar-curcumeneو  ayrceneو  α- pineneو  cineole 1,8مؽ السخكبات مثل 

ان مدتخمص الدنجبيل السائي عشج خمظو مع  2012وآخخون،  Amujiوأعيخت دراسة  القاتل والظارد لمحذخات
 Callosobruchusبحور البقؾليات يخفض عجد البيض السؾضؾع وعجد الحذخات الخارجة لخشفداء المؾبيا 

chinensis . 
التالي عمى واضح عمى معجل عجد اطؾار الحذخة وب تأثيخمة جاوضحت الشتائج ان لتخاكيد السداحيق السدتخ

% افزل التخاكيد في الحج مؽ الكثافة العجدية لمحذخة 7معجل الفقج في وزن الحبؾب الشاجؼ عشيا. كان التخكيد 
و  221.40% مقابل 7يخقة عشج التخكيد  154.06ولجسيع السداحيق قيج االختبار. بمغ معجل عجد اليخقات 

يخقة في معاممة  754% عمى التؾالي في حيؽ بمغ معجل عجد اليخقات 3و  5يخقة عشج التخكيديؽ  279.20
حذخة( مقابل  52.53% )7مؽ ناحية اخخى بمغ اقل معجل لعجد الحذخات الكاممة عشج التخكيد  الديظخة.
% وفي معاممة الديظخة عمى التؾالي. وفيسا يتعمق 3و  5حذخة عشج التخكيديؽ  127و  66.80و  83.40

فخدا في معاممة  881% مقابل 7فخدا( عشج التخكيد  206.60لعجد اطؾار الحذخة فقج بمغ ادناه )بالسعجل الكمي 
و  3.86% بسقجار 3و  5مخة بيشسا انخفض معجل العجد في التخكيديؽ  4.26اي بانخفاض ندبي قجره  الديظخة
 معاممة الديظخة عمى التختيب. مخة عؽ 2.42

تبايشا معشؾيا في ندبة الفقج في وزن الحبؾب وقج كان اقل ندبة فقج في اعيخ التبايؽ في التخاكيد السدتخجمة 
%( وبفارق غيخ معشؾي عؽ قيستو في التخكيد 11.21)% 5% تاله التخكيد 7%( عشج التخكيد 8.01الؾزن )

% وبفارق غيخ معشؾي عؽ قيسة الفقج في الؾزن 14.03% فقجا في الؾزن بمغ 3% في حيؽ اعيخ التخكيد 7
 %.5كيد عشج التخ 

اعيخت الشتائج ان التجاخل بيؽ نؾع الشبات والتخكيد السدتخجم مشو لو االثخ الؾاضح عمى الكثافة العجدية 
( نجج ان اقل معجل لعجد 1ى معجل الفقج في وزن الحبؾب. فسؽ البيانات في الججول )موعالحذخة  ألطؾار

يخقة وكانت ىي  10.33% وبمغ 7 التخكيداليخقات لؾحع في الحبؾب السعاممة بسدحؾق نبات الحخمل عشج 
التحميل االحرائي اختالفيا اختالفا معشؾيا عؽ غيخىا مؽ السعامالت. وعمى العكذ  وأوضحالسعاممة االفزل 

يخقة في  461% اعمى معجل لعجد اليخقات بمغ 3اعيخت معاممة حبؾب الحشظة بسدحؾق الدنجبيل وبالتخكيد 
يخقة. وفيسا يتعمق بسعجل عجد الحذخات الكاممة فقج كان اقل معجل ليا  754 حيؽ بمغ عجد اليخقات في الديظخة
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% تاله في ذلػ مدحؾق نبات جؾزة 7التخكيد  حذخة عشج معاممة الحبؾب بسدحؾق نبات الحخمل وعشج 26.67
حذخة عمى التؾالي وعشج نفذ  35و  30الظيب ثؼ مدحؾق نبات الخخدل بسعجل لعجد الحذخات الكاممة بمغ 

 التخكيد.
فخدا في الحشظة السعاممة  35ومؽ مالحغة السجسؾع الكمي لعجد االطؾار نجج ان اقل مجسؾع كمي بمغ 

فخدا في الحبؾب  544% في حيؽ بمغ اعمى مجسؾع كمي لعجد االطؾار 7عشج التخكيد بسدحؾق نبات الحخمل 
الحخمل فخدا في معاممة الديظخة اي ان مدحؾق  881% مقارنة بــ 3السعاممة بسدحؾق الدنجبيل عشج التخكيد 
الدنجبيل الكثافة % مقارنة بسعاممة الديظخة في حيؽ خفض 96.03خفض الكثافة العجدية لمحذخة بسقجار 

و  Ahmed ما وججهيتفق مع وىحا ولشفذ التخكيد مقارنة بسعاممة الديظخة  %54.15العجدية لمحذخة بسقجار 
Ahmed (1991 مؽ ان خمط ) في خفض  سبب% 3رايدومات الدنجبيل مع حبؾب الحشظة بتخكيد  مدحؾق

 % عسا ىؾ في معاممة الديظخة.60بسقجار  Sitophilus oryzae الخز لدؾسةعجد الشدل الشاتج لمجيل االول 
الحذخة  رألطؾاومؽ مالحغة مقجار الفقج في وزن الحبؾب نجج ان ندبة الفقج تساشت مع الكثافة العجدية 

%( في الحبؾب السعاممة بسدحؾق نبات الحخمل عشج 1.40 ) الستؾاججة عمى الحبؾب وبمغت اقل ندبة فقج
والتي اختمفت معشؾيا عؽ بكية السعامالت تمتيا الحبؾب السعاممة بسدحؾق نبات الخخدل عشج  %7التخكيد 
يا عسا ىي عميو في حبؾب الحشظة % والتي لؼ تختمف معشؾ 4.90بمغت ندبة الفقج  حيث% ايزا 7التخكيد 

% والحبؾب السعاممة بسدحؾق جؾزة الظيب 6.30% والبالغة 5السعاممة بسدحؾق نبات الحخمل عشج التخكيد 
 %.5.70% والبالغة 7عشج التخكيد 

يخقات العسخ الثالث لطاردا  تأثيخا( ان جسيع مداحيق الشباتات السختبخة اعيخت 2تبيؽ الشتائج في الججول )
الظارد لميخقات  تأثيخهفداء الخابخا مقارنة بسعاممة الديظخة وكان مدحؾق نبات الحخمل اكثخ الشباتات في لخش

% في حيؽ اعيخ الدنجبيل ندبة 44.36% وبمغت ندبة الظخد 9.25حيث بمغت ندبة الحذخات السشجحبة اليو 
في معاممة  %24بـ % مقارنة 22.0% وكانت ندبة عجد اليخقات السشجحبة اليو 6.01طخد مشخفزة بمغت 

ول يتزح ان مدحؾق نبات الحخمل كان مؽ الفئة الثالثة مؽ حيث ندبة الظخد جمؽ البيانات في الج .السقارنة
 واختمف معشؾيا عؽ بكية السداحيق بيشسا كان الخخدل وجؾزة الظيب والسيخمية مؽ نفذ الفئة وىي الثانية اي ال

% عمى 21.05و  27.06و  33.83الثالثة وبمغت ندبة الظخد فييا يؾجج فخق معشؾي بيؽ ىحه السداحيق 
التختيب. مؽ جية اخخى كان الدنجبيل ضسؽ الفئة االولى واختمف معشؾيا عؽ بكية الشباتات في ندبة الظخد 

 %.6.01حيث اعظى ندبة طخد بمغت 
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                  لخشفداء الخابخا الثالث العسخ لسداحيق الشباتات السدتخجمة ليخقاتوالجاذب (: التأثيخ الظارد 2الججول )
مدحؾق الشبات 

 السدتخجم
عجد اليخقات متؾسط 

 السشجحبة %
 فئة الظخد ندبة الظخد % السجى

 الحخمل
 الخخدل

 جؾزة الظيب
 السيخمية
 الدنجبيل

 ة الديظخةممعام

9.25  ± 0.85 
12.75 ± 1.43 
15.00 ± 4.52 
17.00 ± 1.82 
22.00 ± 5.35 
24.00 ± 2.48 

11 -7       
15 – 9 

5 – 26 
21 – 13 
36 – 10 
30 - 19 

44.36 
33.83 
27.06 
21.05 
6.01 
 ــــــــــــــــــــــــــــ

III 
II 
II 
II 
I 

 ـــــــــــــــــ
 

مسا سبق مؽ الشتائج ندتشتج ان خمط حبؾب الحشظة بسداحيق الشباتات السختمفة اثخ عمى نسؾ وتظؾر 
خشفداء الخابخا كسا كان ليا تأثيخا طاردا ليخقات العسخ الثالث لمحذخة وأعظى مدحؾق بحور الحخمل افزل 

قت نفدو مؽ حيث تأثيخه % مؽ حيث تأثيخه عمى نسؾ وتظؾر الحذخة وفي الؾ 7الشتائج وخاصة عشج التخكيد 
الظارد ليخقات العسخ الثالث وعميو يسكؽ استخجامو في وقاية حبؾب الحشظة مؽ ضخر خشفداء الخابخا عشج خمظو 

 معيا.
 
 
 
 

 
 

 المرادر
(. افات الحبؾب والسؾاد السخدونة وطخائق مكافحتيا. دار ابؽ االثيخ لمظباعة 2010العخاقي، رياض احسج )

 .616السؾصل، صوالشذخ، جامعة 
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(: الكثافة العددية لخنفداء الخابرا عند تربيتها على حبوب حنطة معاملة بمداحيق النباتات قيد الدراسة تحت ظروف 1)جدول 
 المختبر الطبيعية.

التركيز  نوع النبات
% 

عدد الحذرات  عدد اليرقات
 الكاملة

المجموع الكلي 
 لعدد االطوار

 الفقد في الوزن %
 

 0 الحرمل
3 
5 
7 

754 a   
164 c  
105 cd 
10.33 e 

127 a   
75 bc    
54 def   
22.66 d 

881 a    
239 cde 
159 def  
35 g      

30.86    
9.40 de 
6.30 efg 
1.40 h    

  258.33AB  70.16 B   328.5 C   1.99 AC    
 0 الخردل

3 
5 
7 

745 a      
180 bc    
164 c      
90 cd      

127 a      
102 ab    
37 d       
35 d       

881 a      
282 cd     
201 cde     
125 f          

30.86 a     
10.96 de   
7.80 ef     
4.90 fg     

  297.00 B  75.25 AB  372.25 C  13.63 BC  
 0 جوزة الطيب

3 
5 
7 

754 a      
290 b      
176 c      
118 c      

127 a      
72 bc      
36 d       
30 d       

881 a       
362.33 bcd 
212 cde     
148 ef       

30.86 a     
13.92 bcd  
8.12 def    
5.70 efg    

  334.50 B   66.25 B    400.83 BC 14.65 B    
 0 الميرمية

3 
5 
7 

754 a      
301 b      
207 bc     
245 bc     

127 a      
85 bc      
132 a      
76 bc      

881 a       
386 bcd    
339 bcd    
321 bcd    

30 86 a     
14.84 bc    
13.20 bcd  
12.49 cde  

  376.75 B  105 A      481.75 B   17.84 C     
 0 الزنجبيل

3 
5 

754 a       
461 ab     
455 ab     

127 a      
83 bc      
75 bc      

881 a       
544 b       
530 b       

30.86 a     
21.04 b     
20.04 bc    
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7 307 b      97 ab      404 bc     15 56 bcd  
  494.25 C   95.5 C     589.75 A  22.03 A     

 0 تاثير التركيز
3 
5 
7 

754 A       
279.20 B   
221.40 B   
154.06 d   

127 A      
83.40 B   
66.80 C   
52.53 D   

881 A      
362.66 B  
288.20 AB 
206.60 DC 

30 86 A     
14.03 B     

11.21 BC    
8.01 C       

 باختبار دنكؽ لستؾسظات. 0.05االرقام التي تحسل احخف متذابية ضسؽ االعسجة ال تختمف معشؾيا عشج مدتؾى احتسال 
 


