
 --2018، 442-430، ص عدد خاص بالمؤتمر العلمي الثالث لعلوم الحياة /4، العدد 27رافدين، المجلد مجلة علوم ال----

 

430 

 عند تربيتها على حبوب Trogoderma granarium Everts تقدير الكثافة العددية لخنفساء الخابرا 
 حنطة معاملة بمساحيق ومستخلصات بذور البزاليا وفول الصويا والفقد في 

 وزن الحبوب الناتج عن اإلصابة
 

 رياض أحمد العراقي                  يونس ابراهيم محمد علي *
 ياة/ كلية العلوم/ جامعة الموصلقسم علوم الح

E- mail :  younisbiology@yahoo.com 
 

(11/2018/ 1  ُقبل  ؛ 30/9/2018 ُاستلم)   

 
 الملخص

 بترولتتتتتيال اإِليثتتتتتر مستخلصتتتتتا  إلتتتتت  إضتتتتتافة% (0.6و 0.4) بتركيتتتتت  الختتتتتام المستتتتتاحي  تتتتتت ثير تقيتتتتتيمل الدراستتتتتة هتتتتت   أجريتتتتت 
 عنتتد الختتابرا خنفستتا فتتي الكثافتتة العدديتتة ل الصتتويا وفتتول الب اليتتا لبتت ور% (0.20و 0.10) بتركيتت  والمتتا ي والكحتتولي والكلوروفتتورمي

 وك لك للحشرة العددية الكثافة أن   النتا ج بين  .، والفقد في الو ن الناتج عن االصابةعليها الحشرة وتربية الحنطة حبوب مع خلطها
 معنتو  تت ثير لهتا كتان جميعهتا فإن   وعموما   منها المستخدم والتركي  والمستخلصا  المساحي  باختالف اختلفا الحبوب و ن يف الفقد

 الختام المستاحي  َأن   يتبتين النتتا ج متنو  ،عنها الناتج الحبوب و ن في الفقد خفض وبالتالي للحشرة العددية الكثافة خفض في واضح
 التركيت  عند الب اليا ب ور مسحو  وأن   الخابرا خنفسا  ونمو تكاثر من الحد في مستخلصاتهما من أفضل ن كا الصويا وفول للب اليا

 ومتستببا   الستيطرة معاملتة في فردا   972.67 مقابل فردا   216.33 األطوار لعدد الكلي المجموع بلغ حيث بينهما األفضل كان% 0.6
 فتتول لبتت ور البترولتتي األيثتتر المستتتخلص فتتإن   للمستخلصتتا  بالنستتبة أمتتا ،%مغتت 3.78 بلغتت  الحبتتوب و ن فتتي فقتتد نستتبة أقتتل فتتي

 لعتتتدد الكلتتتي المجمتتتوع بلتتتغ حيتتتث الختتتابرا خنفستتتا  أطتتتوار ونمتتتو تكتتتاثر علتتت  تتتت ثير  فتتتي أفضتتتلها كتتتان% 0.20 التركيتتت  عنتتتد الصتتتويا
 %.غم 6.44 بلغ  الحبوب و ن في فقد نسبة في متسببا   فردا   362األطوار
 

 .وفول الصويا الب اليا ب ور ومستخلصا  مساحي  ،Trogoderma granarium Everts ،الخابرا خنفسا  :لةداال الكلمات
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sativum L. and Glycine max L. Seeds and Loss of Grain Weight Due to Infection 
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ABSTRACT 
         This study was conducted to evaluate the effect of crude powders at (0.4 and 0.6)% 

concentration in addition to petroleum ether, chloroform, ethanol alcohol and water extracts at (0.10 

and 0.20)% concentration of  Pisum sativum and Glycine max seeds in Population density of  

khapra beetle, and loss of grain weight due to infection. Results denoted that the population density 

of Trogoderma granarium and the weight loss of grains differ according to kind of powder and 

extract and the concentration use of its. Generally, all of them had significant effects in decreasing 

the population density and then depression the weight loss. The of  Pisum sativum and Glycine max 
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powders were superior than extracts in limiting of reproduction and growth of Trogoderma 

granarium and the pea seed powder at 0.6% concentration was superior between them, where the 

total number of all stage was 216.33 individuals versus to 972.67 individuals in control and causing 

of lowest weight loss of 3.78 gm%. For extracts, the petroleum ether extract of Glycine max seed at 

0.20% concentration was the best in its effect on the reproduction and growth of Trogoderma 

granarium population which gave the lowest number of individuals which was 362 and causing in 

the lowest percent weight loss of 6.44 gm%. 

 

Keywords: Trogoderma granarium Everts, powders and extracts of  Pisum sativum L. and Glycine 

max L. seeds.  
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 ةالمقدم

 فتتي وتواجتتدا   انتشتتارا   واألكثتتر خطتتورة الحشتترا  أكثتتر بتتين متتن Trogoderm granarium Everts  براالختتا خنفستتا  تعتتد 
 فتي شتا عة وهتي (Viljoen, 1990) وأفريقيتا آستيا فتي االستتوا ية وشتب  االستتوا ية المنتاط  فتي الغ ا يتة والمنتجتا  الحبتوب مختا ن
 اآلفتة هت   خطتورة تكمن(. Shamma, 2007 Ghanem and) المنخفضة ةوالرطوب العالية بالحرارة تتمي  التي الجغرافية المناط 

 والمنتجتتا  الحبتتوب وبتتاألخص، غتت ا يا   عتا ال   75 عتتن ت يتتد قتتد والتتي والحيوانيتتة النباتيتتة العوا تتل متتن كبيترة مجموعتتة تصتتيب أن هتتا فتي
 لغاية) طويلة لفترا  العالية الحرارة رجا د تحمل عل  القدرة لها أن   كما ،(Hou et al., ; Pasek, 1998 2004) منها المصنعة

 وكتتت لك%( 2 متتتن أقتتتل) المتتتنخفض  الرطتتتوبي المحتتتتو   ا  الحبتتتوب علتتت  بالتغ يتتتة الحشتتترة يرقتتتا  قابليتتتة إلتتت    باإلضتتتافة ،(م44°
 المنتاط  لت   إ االنتشتار علت   قتدرتها متن ي يتد متا وهت ا ستنوا ، 3 تبلتغ لفتترة غت ا  دون ستبا  في الحياة قيد عل  البقا  استطاعتها
  (.Saure, 1992; Saxena et al., 1992) المصابة المخ ونة السلع خالل من النقل وسا ل عبر فيها الموجودة غير واألقطار

 خطتورة الر يستة الحشترية اآلفتا  أكثتر متن واحتدة تعتد التتي الختابرا بخنفستا  لإلصتابة التخت ين ختالل الحنطة حبوب تتعرض
 االقتصتادية القيمتة  أو الغ ا يتة القيمتة ناحيتة متن  لتك أكتان ستوا  الحبتوب  متن للخ ين كبيرة وخسا ر أضرارا   تسبب فهي العرا  في

 انبتا  نستبة خفتض إل  إضافة بفضالتها الحبوب تلويث وك لك اليرقا  تغ ية عن الناجم الو ن في الكبير النقص بسبب والتسويقية
 فتي  يتادة وبالتتالي والفطريتا  الثانويتة الحشترية باآلفتا  االصتابة تتبعهتا الغالتب فتي اإلصتابة أن   كمتا. كبيترة بنسبة المصابة الحبوب
 .(2002 ،العراقي Semple et al., 1992 ;) الضرر

 التتتدفاعي النظتتتام فتتتي تستتتهم َأن   يمكتتتن مختلفتتتة كيمياويتتتة متتتواد علتتت  تحتتتتو  التتتتي النباتتتتا  متتتن العديتتتد النباتيتتتة المملكتتتة تضتتتم
 مثتتل النباتيتتة المركبتتا  متتن عتتدد متتن وتتكتتون للنبتتا  الثتتانو  االيتتض نتتواتج عتتن عبتتارة المتتواد وهتت    اآلفتتا ضتتد للنباتتتا  البيولتتوجي
 Phenols والفينتتتتتوال  Coumarins والكومارينتتتتتا  Saponins والصتتتتتابونيا  Alkaloids والقلويتتتتتدا  Terpenoids التربينتتتتتا 

 للبي تة وصتديقة وأمينتة التثمن رخيصتة متواد فهتي المختا ن را حش من العديد مكافحة في طبيعية كمبيدا  تستخدم َأن   ويمكن وغيرها
(Ratnasekera and Rajapakse, 2009)، تتراوح بتين ابطتال مناعتة الحشترا   الحشرا  عل  مختلفة أثارا المركبا  ه   تحدث

 (.2006، أو تغيير السلوك الغ ا ي لها أو أنها  ا  ت ثير طارد، أو تحور دورة حياتها أو تجعلها عقيمة )شاكر
 لتمحت لتحتل الختابرا خنفستا  علت  تت ثير لهتا يكتون نباتي أصل من طبيعية مواد عن البحث إطار في الدراسة ه   أهمية ت تي
   قتتتتتتتتادرة غيتتتتتتتتر المخ ونتتتتتتتتة المنتجتتتتتتتتا  حشتتتتتتتترا  غالبيتتتتتتتتة  إن  . مكافحتهتتتتتتتتا فتتتتتتتتي المستتتتتتتتتخدمة الستتتتتتتتمية عاليتتتتتتتتة الكيمياويتتتتتتتتة المبيتتتتتتتتدا 

 تحمتتي أن هتتا إ  الحشتترا  مكافحتتة فتتي البقوليتتا  استتتخدم  ولقتتد (.Sinha and Watters, 1985) البقوليتتا  علتت  التطتتور  تعلتت
 اإلنستتتان صتتتحة علتتت  تتتتؤثر َأن   ودون الغ ا يتتتة قيمتهتتتا علتتت  تتتتؤثر َأن   دون الحشتتترا  بعتتتض مهاجمتتتة متتتن بهتتتا خلطهتتتا عنتتتد الحبتتتوب

(Kumar and Mohan, 2003.) 
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 العمل وطرائق موادال
 الحشرة قيد الدراسة 

 beetle Khapra  Trogoderma granarium( الشتعرية الحبتوب خنفستا ) الختابرا خنفستا  الدراسة ه   في  استخدم

Everts (1898) Coleoptera: Dermestidae،   فتي الحشترا  بحتوث مختبتر في سنة 20من  ما يقارب  مرباة م ارع من ُأخ 
تحتت  الظتتروف  2014/9/10 ولغايتتة 2014/5/10متتن تتت ري   ، وأجريتت  الدراستتةالموصتتل جامعتتة ،العلتتوم كليتتة  ،الحيتتاة علتتوم قستتم

 .  الطبيعية للمختبر
 المساحيق والمستخلصات المستخدمة في الدراسة

  الصتتتتويا وفتتتتول( .Pisum sativum L)الب اليتتتتا متتتتن كتتتتل بتتتت ور ومستخلصتتتتا  مستتتتاحي  الدراستتتتة هتتتت   فتتتتي استتتتتخدم 
(Glycine max L. )المحلية السو  من شرا ها تم. 

 حيقتحضير المسا
 م لمتتدة ( °35) غتتم متتن البتت ور لكتتل متتن الب اليتتا وفتتول الصتتويا، ووضتتع  فتتي فتترن كهربتتا ي علتت  درجتتة حتترارة 500تتتم أختت  

)المتاني الصتنع(  HERZOGساعة لغرض التجفيتف حتت  تستهل عمليتة طحنهتا. طحنت  البت ور فتي جهتا  طحتن الصتخور  72))
وتتم نختل المستحو  النتاتج بمنختل معتدني    فتحتا  قطرهتا  ،عتة الموصتلجام /كليتة العلتوم/ في الورشة التابعتة لقستم علتوم األرض

بعتتتدها  ،مايكرونتتتا  للحصتتتول علتتت  مستتتحو  نتتتاعم جتتتدا  لضتتتمان التصتتتاق  بحبتتتوب الحنطتتتة المعاملتتتة ودقتتتة تلويتتتث الحبتتتوب بتتت  (150)
  يخلتط متع الحبتوب وضع  المساحي  في قناني  جاجية  ا  غطا  محكتم وأصتبح  بت لك جتاه ة لالستتخدام فتي الدراستة كمستحو 

 .(2011)دالل باشي،  مباشرة  أو يستعمل في االستخالص
 تحضير المستخلصات 

( القطبتتتتتي متتتت يب) البترولتتتتتي اإليثتتتتر هتتتتتي القطبيتتتتة مختلفتتتتتة العضتتتتوية المتتتتت يبا  متتتتن أنتتتتتواع ثالثتتتتة مستخلصتتتتتا  اختبتتتتار تتتتتم       
   المتتتتا  وهتتتتو العضتتتتو  غيتتتتر المتتتت يب إلتتتت  إلضتتتتافةبا( القطبيتتتتة عتتتتالي متتتت يب) والكحتتتتولي( القطبيتتتتة ضتتتتعيف متتتت يب) والكلوروفتتتتورمي

 المركبتا  إ ابتة علت  يعمتل مت يب كتل َأن   حيتث القطبيتة فتي التتدر  علت  اعتمادا   الم يبا  ه   استخدام وتم ،(القطبية عالي م يب)
 (et al., 1978 Ladd) طريقتتة وفتت  المستخلصتتا  حضتتر . المتت يب قطبيتتة تماثتتل والتتتي قطبيتهتتا حستتب النبتتا  فتتي الموجتتودة
 :وكاالتي

مل متن محلتول  250مل وأضيف إليها  500غم من المسحو  الخام لكل نبا  ثم وضع  في دور   جاجي حجم  25تم أخ   -1
ساعة لضمان ال وبانيتة. بعتد انقضتا  الفتترة تتم  72لمدة  Magnetic Stirrerااليثر البترولي وترك  فو  الخالط المغناطيسي 

ستم( وعترض لتيتار هتوا ي  9وأخت  الراشتح ووضتع فتي طبت  بتتر  ) Whatman No.1ترشتيح  ترشتيح المحلتول متن ختالل ور 
 م لحين االستعمال.°4وبعدها حفظ  في الثالجة عل  درجة حرارة  ،مباشر لبضع ساعا  لحين تطاير الم يب وجفاف العينة

متتتل متتن متتت يب الكلوروفتتتورم  250 متتتل وُأضتتيف إليتتت  500ووضتتتع فتتتي دور   جتتاجي  1ُأختت  الراستتتب المتبقتتي متتتن الخطتتتوة رقتتم  -2
 م لحين االستعمال.°4. وبعدها حفظ  في الثالجة عل  درجة حرارة 1وُأجري  علي  نفس الخطوا  في الفقرة 

باستتخدام المت يب الكحتولي. وبعتدها حفظت  فتي  1وأجري  علي  نفس الخطوا  في الفقرة  2ثم أخ  الراسب المتبقي من الخطوة  -3
  م لحين االستعمال.°4ارة الثالجة عل  درجة حر 

وأضيف إلي  المت يب المتا ي وبعتد الترشتيح أخت  الراشتح وأجريت  عليت  نفتس الخطتوا   3وأخيرا  أخ  الراسب المتبقي من الخطوة  -4
 م لحين االستعمال.°4. وبعدها حفظ  في الثالجة عل  درجة حرارة 1في الفقرة 
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 تحضير تراكيز المستخلصات النباتية

 المحلتتتول تحضتتتير تتتتم الحشتتترة ضتتتد العضتتتوية وغيتتتر العضتتتوية المتتت يبا  لمستخلصتتتا  البايولوجيتتتة الفعاليتتتة اختبتتتار لغتتترض           
  ،البترولتي اإليثتر) المت يب متن متل (98) فتي المحضترة الجافتة المستخلصتا  متن غتم (2) بإ ابة و لك Stock Solution األساس

   طريقتتتة فتتتي جتتتا  متتتا وفتتت  و لتتتك متتت يب لكتتتل %(2) تركيتتت     أستتتاس محلتتتول علتتت  للحصتتتول( المتتتا ي ،الكحتتتولي  ،الكلوروفتتتورمي
(et al., 1972 Mitscher،)  متل متن المحلتول األستاس وأضتيف  10حيث تم أخ  ، الدراسة في المستخدمة التراكي  حضر  ومن

ض الحصتتول علتت  %. ولغتتر 0.10جتت   بتتالمليون أو  1000متتل متتن المتت يب المستتتخدم للحصتتول علتت  محلتتول    تركيتت   90إلتت  
متل متن المت يب. بعتدها  80مل من المحلول األساس وأضتيف إلت   20% تم أخ  0.20ج   بالمليون أو  2000محلول    تركي  

م وأصتتبح  بتت لك جتتاه ة °4تتتم حفتتظ جميتتع المستخلصتتا  المحضتترة بتتالتراكي  المتت كورة فتتي أعتتال  فتتي الثالجتتة علتت  درجتتة حتترارة 
 .لالستخدام في الدراسة.

لكثافة العددية لخنفساء الخابرا المرباة علـى حبـوب الحنطـة المعاملـة بالمسـاحيق والمستخلصـات المختلفـة لبـذور كـل مـن تقدير ا
 أشهر 4البزاليا وفول الصويا بعد التخزين لمدة 

 إليها وأضيف( سم 6×  15)  جاجية قناني في ووضع  إصابة أية من والخالية السليمة الحنطة حبوب من غم 25 أخ  تم
 لتيتار معرضتة وتركت  المستتخلص بمحلتول جيتدا   الحبتوب خلطت %، 0.20 و 0.10 بالتراكي  مسبقا   المحضرة المستخلصا  مل 1

تا. الم يب تطاير لحين هوا ي  فتو  وضتع ثتم، الحبتوب متع جيتدا   وخلطت % 0.4،0.6 بتالتراكي  استتخدم  فقتد للمستاحي  بالنستبة أم 
ناثتا    كتورا    وجتين المعاملة الحبوب  متن أخت   عت ار  عت ل متن و لتك ستاعا  بضتع عمرهتا الخترو  حديثتة الكاملتة الحشترا  متن وا 
  .التربية م ارع

 أربعتة لمدة الطبيعية الظروف تح  المختبر في القناني حفظ  محكم، مطاطي برباط وربط  الململ بقماش القناني غطي 
 .2014/9/10 ولغاية 2014/5/10 من اعتبارا   أشهر

 التخت ين متدة انتها  وبعد. السيطرة معاملة عن فضال   ومسحو  مستخلص ولكل تركي  لكل مكررا  3 واقعب التجربة أجري 
 أطوار فصل وتم الباقية، المواد مع الحشرة أطوار وجمع  مايكرون 600 قطرها فتحا     منخل خالل عينة لكل الحبوب نخل تم

الميتتتة  فيهتتا بمتتا للحشتترة المختلفتتة لألطتتوار العدديتتة الكثافتتة لتحديتتد هاعتتدثتتم  ماصتتة خاصتتة لجمتتع الحشتترا ، باستتتعمال يتتدويا   الحشتترة
  .(2006 جميل، ; et al., 2009 ; Ahmedani et al., 2002 Hou) والحية

 تغ يتة عتن المتستبب التو ن فتي الفقتد وحتدد الحشترة أطتوار إ التة بعد الباقية العينة و ن  الحبوب، و ن في الفقد نسبة ولتقدير
 ولكتتل والمستاحي  المستخلصتتا  متن نتتوع لكتل المصتتابة للحبتوب النهتتا ي والتو ن االبتتتدا ي التو ن بتتين الفتر  بحستتاب كو لت الحشترا 

 .تركي 
 

 التحليل اإلحصائي
 المتد  المتعتدد دنكتن اختبتار وباستتخدام .C.R.D الكامتل العشتوا ي بالتصتميم العامليتة التجتارب نظتام وفت  النتتا ج تحليل تم

Duncan's-Multiple-Range-Test . هجا يتتتة بتتت حرف%  0.05عنتتتد مستتتتو  احتمتتتال  معنويتتتا   المختلفتتتة المتوستتتطا  ميتتت   إ 
  (.2010 عنتر،) مختلفة

 
 
 

  



 تقدير الكثافة العددية لخنفسا  الخابرا..................
 

 

434 

 
 والمناقشة النتائج

 خنفساء الخابرا ليرقات الكثافة العدديةبذور البزاليا وفول الصويا في مساحيق ومستخلصات تأثير 
يتع مستاحي  ومستخلصتا  بت ور الب اليتا وفتول الصتويا كتان لهتا تت ثير معنتو  واضتح َأن  جم (1جتدول )التوضح البيانا  فتي 

. وبلغتت  أعلتت  كثافتتة عدديتتة يرقتتة( 837) علتت  الكثافتتة العدديتتة لليرقتتا  حيتتث أعطتت  قيمتتا  أقتتل ممتتا هتتي عليتت  فتتي معاملتتة الستتيطرة
% فتي حتين كانت  أقتل كثافتة عدديتة 0.10لتركي  يرقة في حبوب الحنطة المعاملة بالمستخلص الكحولي للب اليا عند ا 727لليرقا  
يرقتتة. لتتم يظهتتر التحليتتل  837% مقارنتتة بمعاملتتة الستتيطرة 0.6يرقتتة فتتي الحبتتوب المعاملتتة بمستتحو  الب اليتتا عنتتد التركيتت   122.67

% وكت لك متع 0.10اإلحصا ي وجود فر  معنو  في الكثافة العددية لليرقا  بين المستخلص الكحولي والما ي للب اليا عنتد التركيت  
%. وأظهر التحليل اإلحصا ي ك لك عدم وجود فر  معنو  بين مسحو  الب اليا 0.20المستخلص الما ي لفول الصويا عند التركي  

 % 0.6% و0.4%. كمتتتتتا لتتتتتم يظهتتتتتر فتتتتتر  معنتتتتتو  بتتتتتين مستتتتتحو  فتتتتتول الصتتتتتويا عنتتتتتد التركيتتتتت  0.6وفتتتتتول الصتتتتتويا عنتتتتتد التركيتتتتت  
 يرقة(. 203.33% )0.20مستخلص االيثر البترولي لفول الصويا عند التركي  يرقة( عل  التوالي و  173.33و 219)

أظهتتر التحليتتل اإلحصتتا ي للنتتتا ج فروقتتا  معنويتتة واضتتحة لتتت ثير التتتداخل بتتين نتتوع النبتتا  ونتتوع المستتتخلص أو المستتحو  
يرقة( تال  في  لك مستحو  الب اليتا  196.17المستخدم من ، وأظهر مسحو  فول الصويا ت ثيرا  أعل  عل  الكثافة العددية لليرقا  )

يرقتة( ولتم يختلتف  673.50يرقة( ولم تختلف القيمتان معنويا ، في حين كان المستخلص الما ي لفول الصتويا أقتل تت ثيرا  ) 221.33)
 يرقة عل  التوالي. 644.50و 647.17للب اليا حيث أعط  كل منهما  والكحوليمعنويا  عن المستخلص الما ي 

أيضتتا  َأن  للتتتداخل بتتين نتتوع المستتتخلص أو المستتحو  والتركيتت  المستتتخدم منتت  كتتان لتت  تتت ثير  (1جتتدول )النتتتا ج فتتي تظهتتر ال
يرقتتة فتتي الحبتتوب المعاملتتة بالمستتتخلص المتتا ي عنتتد  669.67معنتتو  علتت  عتتدد اليرقتتا  الناتجتتة حيتتث بلتتغ أعلتت  متوستتط لليرقتتا  

%. بينمتا لتوحظ أقتل متوستط لعتدد 0.10لمستخلص الما ي والكحولي عند التركي  % ولم يختلف معنويا  عن قيمت  في ا0.20التركي 
 % والتي اختلف  معنويا  عن جميع المعامال  األخر .  0.6 يرقة في الحبوب المعاملة بالمسحو  عند التركي  148اليرقا  الناتجة 

و  علتت  متوستط عتتدد اليرقتا ، وأظهتتر نبتا  فتتول إلت   َأن  نتتوع النبتا  لتت  تت ثير واضتتح ومعنت (1جتتدول )التشتير البيانتتا  فتي 
ا والب اليتا علت  ييرقتة لكتل متن فتول الصتو  533.92و 457.50الصويا ت ثيرا  أعل  من الب اليا حيث بلغ متوسط عدد اليرقا  الناتجتة 

يرقتة( متن  208.75) التوالي. كما كان لنوع المستخلص أو المسحو  ت ثير معنو  عل  عدد اليرقا ، وأظهر المسحو  ت ثيرا  أعلت 
يرقتتة ثتتم  414.33يرقتتة ثتتم المستتتخلص الكلوروفتتورمي  326.67المستخلصتتا  المستتتخدمة تتتال  فتتي  لتتك مستتتخلص األيثتتر البترولتتي 

 837يرقتتة، والتتتي اختلفتت  معنويتتا  عتتن معاملتتة الستتيطرة التتتي أعطتت   660.33يرقتتة وأخيتترا  المستتتخلص المتتا ي  527.17الكحتتولي 
أن  يتتادة التركيتت  المستتتخدم أد  إلتت   انخفتتاض فتتي عتتدد اليرقتتا  الناتجتتة وكتتان هتت ا االنخفتتاض معنويتتا . تتفتت  يرقتتة. أظهتتر  النتتتا ج 

وجماعت   من َأن  فاعلية المستخلص النباتي تختلف باختالف الم يب المستخدم أ   et al., Kundu (2007)  النتا ج مع ما  كر 
( 2011التركي  المستخدم. كما تتف  متع متا وجدتت  دالل باشتي ) دبا دياتخلص ت داد باختالف نوع المستخلص، كما َأن  فعالية المس

% خفتتض عتتدد اليرقتتا  الناتجتتة حيتتث بلتتغ عتتددها 0.5متتن َأن  خلتتط حبتتوب الحنطتتة بالمستتاحي  الختتام للب اليتتا والفاصتتوليا وبتركيتت  
أشتتتهر متتتن التختتت ين تحتتت  الظتتتروف  3لتتتك بعتتتد يرقتتتة فتتتي معاملتتتة الستتتيطرة و  1249يرقتتتة علتتت  التتتتوالي مقارنتتتة بتتتت  969و 815.30
 الطبيعية.

إل   وجود تباين في قيم متوسط الكثافة العددية للع ار  مع تباين نوع الب ور ونوع المستتخلص  (2جدول )التشير النتا ج في 
% أعلت  0.6 التركي  أو المسحو  والتركي  المستخدم من  لكل من ب ور الب اليا وفول الصويا، فقد أعط  مسحو  فول الصويا عند

% حيتث 0.4ع را ، ولم تختلف القيمتة معنويتا عنهتا فتي حالتة مستحو  فتول الصتويا عنتد التركيت   14.33متوسط لعدد الع ار  بلغ 
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ع را  التي اختلف  معنويا  عنهما. في حين كان أقل متوسط لعدد العت ار  صتفرا   3.66ع را  قياسا  بمعاملة السيطرة  14.00بلغ  
 %.0.20% والمستخلص الما ي لفول الصويا عند التركي  0.10 المستخلص الكحولي للب اليا عند التركي في حالة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

متتتن جهتتتة ثانيتتتة  أظهتتتر التحليتتتل اإلحصتتتا ي لنتتتتا ج الدراستتتة َأن  للتتتتداخل بتتتين نتتتوع النبتتتا  ونتتتوع المستتتتخلص أو المستتتحو    
عتت را  فتتي  14.16قتتيم متوستتط الكثافتتة العدديتتة للعتت ار ، فقتتد بلتتغ أعلتت  متوستتط لعتتدد العتت ار  المستتتخدم تتت ثيرا  معنويتتا  واضتتحا  علتت  

حالة حبوب الحنطة المعاملة بمسحو  فول الصويا بينما أعط  حبتوب الحنطتة المعاملتة بالمستتخلص الكحتولي للب اليتا أقتل متوستط 
. وتباينت  قتيم بقيتة المستخلصتا  والمستاحي  فيمتا بينهتا معنويتا  عت را  3.66ع را  مقارنة بمعاملة الستيطرة  0.16لعدد الع ار  بلغ 

  في ت ثيرها عل  قيم الكثافة العددية للع ار .
 تباينتتا  معنويتتا  فتتي التتت ثير التتتداخلي بتتين نتتوع المستتتخلص أو المستتحو  والتركيتت ، وبلتتغ أعلتت  ( 2جتتدول )التظهتتر النتتتا ج فتتي 

 %، قياستتتتا  0.20را  فتتتتي حالتتتة الحبتتتتوب المعاملتتتتة بالمستتتتتخلص المتتتا ي عنتتتتد التركيتتتت عتتتت  0.16تتتت ثير فتتتتي الكثافتتتتة العدديتتتة للعتتتت ار  
 عتتت را ، فتتتي حتتتين لتتتوحظ  يتتتادة معنويتتتة فتتتي متوستتتط عتتتدد العتتت ار  فتتتي حالتتتة الحبتتتوب المعاملتتتة بالمستتتحو   3.66بمعاملتتتة الستتتيطرة 

 % عل  التوالي، مقارنة بمعاملة السيطرة.0.6و 0.4ع را  عند التركي ين 7.33و 7.50
 

 خنفساء الخابرا لعذارى الكثافة العدديةبذور البزاليا وفول الصويا في مساحيق ومستخلصات تأثير 
نالحتتظ َأن  نتتوع المستتتخلص أو المستتحو  كتتان لتت  تتت ثيرا  معنويتتا  متباينتتا  علتت   2متتن ختتالل استعراضتتنا للبيانتتا  فتتي جتتدول 

عتت را  تتتال  فتتي  لتتك مستتتخلص االيثتتر البترولتتي  7.14بلتتغ  متوستتط عتتدد العتت ار ، وأعطتت  المستتحو  أعلتت  متوستتط لعتتدد العتت ار 
ع را  قياستا  بمعاملتة  1.08ع را  وأخيرا  المستخلص الكحولي  1.25ع را  والما ي  1.58ع را  والمستخلص الكلوروفورمي  1.91

 .الخابرا خنفساء ليرقات العددية الكثافة في الصويا وفول البزاليا بذور ومستخلصات مساحيق تأثير  :1 جدولال

 حسب اختبار دنكن المتعدد المدى. 0.05وف ال تختلف معنوياً عند مستوي احتمال * األرقام المتبوعة بأحرف متشابهة ضمن األعمدة والصف

ا التركيز 0.4% بالتركيز 0.10* في حالة المساحيق يستعاض عن التركيز   %.0.6% فيستعاض عنه بالتركيز 0.20%, أمَّ
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تخلصتا  بت ور الب اليتا تت ثيرا  نجتد َأن  لمستاحي  ومس 2ع را . ومتن مالحظتة قتيم الكثافتة العدديتة للعت ار  فتي جتدول  3.66السيطرة 
معنويا  أعل  من مساحي  ومستخلصتا  بت ور فتول الصتويا علت  الكثافتة العدديتة للعت ار . وتظهتر النتتا ج كت لك َأن  الكثافتة العدديتة 

 للع ار  قل  ب يادة التركي  المستخدم.    
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 
 

عتدد الحشترا  الكاملتة ل انخفاضتا  معنويتاصتا  بت ور الب اليتا وفتول الصتويا َأن  مستاحي  ومستخل 3أظهر  النتتا ج فتي جتدول 
% كتان 0.4. وأظهتر التحليتل اإلحصتا ي أن مستحو  الب اليتا عنتد التركيت  حشترة( 132مقارنة مع معاملتة الستيطرة ) لخنفسا  الخابرا

حشترة، فتي حتين كتان 76.67بلتغ عتددها ل  ت ثير أعل  في خفتض عتدد الحشترا  الكاملتة متن بقيتة المستخلصتا  والمستاحي  حيتث 
حشترة، والتتي  261.67% أقل ت ثيرا  وبلتغ متوستط عتدد الحشترا  الكاملتة 0.10المستخلص الكلوروفورمي لفول الصويا عند التركي  

 اختلف  معنويا  عن بقية المعامال  وعن معاملة السيطرة.  
د فتتترو  معنويتتتة واضتتتحة للتتتتداخل بتتتين نتتتوع النبتتتا  ونتتتوع يتبتتتين وجتتتو  3ومتتن نتتتتا ج التحليتتتل اإلحصتتتا ي للبيانتتتا  فتتتي جتتتدول 

حشترة  230المستخلص أو المسحو ، فقد أعط  المستخلص الكلوروفورمي لفول الصتويا أعلت  متوستط لعتدد الحشترا  الكاملتة بلتغ 
حشترة  204.17 اليتا مختلفا  ب لك معنويا  عن باقي المستخلصا  والمساحي  وعن معاملة السيطرة، باستثنا  المستخلص الكحولي للب

حشترة  111.67حشرة تال  في  لك مسحو  فول الصويا  85في حين أظهر مسحو  الب اليا أقل متوسط لعدد الحشرا  الكاملة بلغ 
مختلفين ب لك معنويا  عن جميع مستخلصا  الب اليا وفول الصويا باستثنا  المستخلص الما ي لفول الصتويا الت   لتم يختلتف معنويتا  

 فول الصويا.   عن مسحو  
أيضا  إل   ت ثير التداخل بين التركي  ونوع المستخلص أو المسحو . ولتوحظ َأن  أعلت  متوستط  (3جدول )التشير النتا ج في 

بينمتا ، %0.10حشرة في حالة حبوب الحنطة المعاملة بالمستخلص الكلوروفورمي عند التركي   218.67لعدد الحشرا  الكاملة بلغ 
% والت   لتتم يختلتتف 0.4حشتترة فتي حالتتة حبتوب الحنطتتة المعاملتتة بالمستحو  عنتتد  96.67لعتتدد الحشترا  الكاملتتة كتان أقتتل متوستط 

 .الخابرا خنفساء لعذارى العددية افةالكث في الصويا وفول البزاليا بذور ومستخلصات مساحيق تأثير :2 جدولال        

 حسب اختبار دنكن المتعدد المدى.  0.05* األرقام المتبوعة بأحرف متشابهة ضمن األعمدة والصفوف ال تختلف معنوياً عند مستوي احتمال 

ا التركيز  ,%0.4% بالتركيز 0.10* في حالة المساحيق يستعاض عن التركيز   %. 0.6يز % فيستعاض عنه بالترك0.20أمَّ
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 حشترة وكت لك متع المستتخلص المتا ي عنتد التركيت  100% الت   عنتد  بلغت  قيمتة المتوستط 0.6معنويا  فتي التت ثير عتن نظيتر  عنتد 
 حشرة.   122.67% وال   عند  بلغ متوسط عدد الحشرا  الكاملة 0.10

كمتتا أظهتتر  النتتتا ج َأن  لنتتوع المستتتخلص أو المستتحو  تتت ثيرا  معنويتتا  واضتتحا  علتت  قتتيم متوستتطا  أعتتداد الحشتترا  الكاملتتة، 
نويتتتا  عتتتن المستتتتتخلص حشتتترة ولتتتم يختلتتتف مع 194.75وأعطتتت  المستتتتخلص الكحتتتولي أعلتتت  متوستتتط لعتتتدد الحشتتترا  الكاملتتتتة بلتتتغ 

حشتتترة  161.58حشتتترة تتتتال  مستتتتخلص االيثتتتر البترولتتتي  189.58الكلوروفتتتورمي التتت   بلتتتغ عنتتتد  متوستتتط عتتتدد الحشتتترا  الكاملتتتة 
حشتترة،  98.33الكاملتتة بلغتت  قيمتتت   حشتترة فتتي حتتين أعطتت  المستتحو  أقتتل متوستتط لعتتدد الحشتترا  149.75والمستتتخلص المتتا ي 

حشرة. وأظهر التحليل اإلحصا ي عتدم وجتود فروقتا  معنويتة بالنستبة لتت ثير  132أعط  متوسط بلغ مقارنة مع معاملة السيطرة التي 
بالنستتتبة لتتتت ثير التركيتتت  علتتت  متوستتتط عتتتدد الحشتتترا  الكاملتتتة لخنفستتتا  الختتتابرا. تتطتتتاب  النتتتتا ج متتتع متتتا  كتتتر   نتتتوع النبتتتا  وكتتت لك

Bodnaryk  et al.,(1999)   سبب نسب مو  عاليتة 1تين عند خلط  مع حبوب الحنطة بنسبة َأن  طحين الب اليا الغني بالبرو %
في للحشرا  الكالمة لثاقبة الحبوب الصغر  وسوسة الحبوب وخنفسا  الطحين الحمرا  وسوسة ال رة وسوسة الر  وخنفسا  الحبوب 

ن  ستتب 6% علتت  التتتوالي، بعتتد 100 ،100 ،100 ،35 ،100 ،49الصتتد ية بلغتت   ب  لتتك يعتتود إلتت  التتت ثير أستتابيع متتن المعاملتتة وا 
( 2011السام لطحين الب اليا أو ت ثير  كمانع تغ ية فضال  عن ت ثير  عل  نمو الحشرة. كما تتفت  الدراستة متع متا  كرتت  دالل باشتي )

% تستبب فتي خفتض عتدد الحشترا  الناتجتة 0.5حيث وجد  َأن  خلتط حبتوب الحنطتة بالمستاحي  الختام للب اليتا والفاصتوليا وبتركيت  
أشتهر متن التخت ين تحت  الظتروف  3حشترة فتي معاملتة الستيطرة و لتك بعتد  192حشرة علت  التتوالي مقارنتة بتت  180.33، 110إل  

 الطبيعية.
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 خنفساء الخابرا للمجموع الكلي لعدد أطوار الكثافة العدديةبذور البزاليا وفول الصويا في مساحيق ومستخلصات تأثير 

 .الخابرا لخنفساء الكاملة للحشرات العددية الكثافة في الصويا وفول البزاليا بذور ومستخلصات مساحيق تأثير : 3  جدولال

 حسب اختبار دنكن المتعدد المدى.  0.05* األرقام المتبوعة بأحرف متشابهة ضمن األعمدة والصفوف ال تختلف معنوياً عند مستوي احتمال 

ا التركيز 0.4% بالتركيز 0.10لة المساحيق يستعاض عن التركيز * في حا  %. 0.6% فيستعاض عنه بالتركيز 0.20%, أمَّ
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َأن  مساحي  ومستخلصا  الب اليا وفول الصويا أثر  ت ثيرا  ايجابيا  في خفتض الكثافتة العدديتة  (4جدول )الر  النتا ج في أظه      
للمجموع الكلي لعدد أطوار خنفسا  الخابرا، وأوضح التحليل اإلحصا ي أن ت ثيرها كتان معنويتا . وكتان المجمتوع الكلتي لعتدد األطتوار 

فردا  في حالة حبوب  915.33مما هو علي  في معاملة السيطرة، فقد بلغ أعل  مجموع كلي لعدد األطوار في جميع المعامال  أقل 
فتردا   216.33%، فتي حتين بلتغ أدنت  مجمتوع كلتي لعتدد األطتوار 0.10الحنطة المعاملة بالمستخلص الكحتولي للب اليتا عنتد التركيت  

فتردا  فتي معاملتة الستيطرة. متن جهتة أختر   972.67 % قياستا  بتت0.6التركيت  في حالة حبوب الحنطة المعاملة بمسحو  الب اليا عند 
بين التحليل اإلحصا ي وجود فرو  معنوية لتت ثير التتداخل بتين نتوع النبتا  ونتوع المستتخلص أو المستحو ، وأظهتر المستحو  تت ثيرا  

ليا ت ثيرا  أعلت  حيتث بلتغ عنتد  المجمتوع الكلتي أعل  عل  المجموع الكلي لعدد األطوار مقارنة بالمستخلصا ، وأعط  مسحو  الب ا
فردا . في حين أعطت  كتل  972.67فردا  قياسا  بمعاملة السيطرة  322فردا  تال  في الت ثير مسحو  فول الصويا  307لعدد األطوار 

 848.83م المتوستتطا  متتن المستتتخلص الكحتتولي والمتتا ي للب اليتتا أدنتت  تتت ثير علتت  المجمتتوع الكلتتي لعتتدد األطتتوار وعنتتدهما بلغتت  قتتي
  فردا  عل  التوالي مع عدم وجود فر  معنو  بينهما في حين اختلفا معنويا  عن بقية المعامال  بما فيها معاملة السيطرة. 831و

طا  َأن  التتداخل بتين التركيت  ونتوع المستتخلص أو المستحو  أثتر تت ثيرا  متباينتا  فتي قتيم متوست (4 جتدول)التظهر البيانا  فتي         
 846.67% في حالة المستخلص الما ي أعل  مجمتوع كلتي لعتدد األطتوار بلتغ 0.20المجموع الكلي لعدد األطوار، وأعط  التركي  

فتردا (. فتي حتين بلتغ أقتل مجمتوع  814.50% ) 0.10فردا  وال   لم يختلف معنويا  عن قيمت  فتي المستتخلص الكحتولي عنتد التركيت 
% والتت   اختلتتف معنويتتا  عتن بقيتتة المعتتامال . كمتتا توضتتح 0.6 فتي حالتتة المستتحو  عنتتد التركيت  فتتردا   255.33كلتي لعتتدد األطتتوار 

النتتتا ج أن قتتيم متوستتطا  المجمتتوع الكلتتي لعتتدد األطتتوار قلتت  ب يتتادة التركيتت  المستتتخدم وبفتتار  معنتتو . وتبتتين النتتتا ج أيضتتا  َأن  نتتوع 
فتتتردا  فتتي حالتتتة  811.33ع الكلتتتي لعتتدد األطتتتوار وبلتتغ أعلتتت  مجمتتوع المستتتخلص أو المستتتحو  المستتتخدم أثتتتر معنويتتا  علتتت  المجمتتو 

فتتتردا . كتتت لك لتتتوحظ َأن   972.67فتتتردا  فتتتي حالتتتة المستتتحو ، مقارنتتتة بمعاملتتتة الستتتيطرة  314.50المستتتتخلص المتتتا ي وأقتتتل مجمتتتوع 
  المجمتتوع الكلتتي لعتتدد مستخلصتا  ومستتاحي  بتت ور فتتول الصتويا كتتان لهتتا تتت ثير أكبتتر متن مستخلصتتا  ومستتاحي  بتت ور الب اليتا علتت

 أطوار الحشرة وبفر  معنو .  
لنتتا ج يتبتين َأن  المستاحي  الختام للب اليتا وفتول الصتويا كانت  أفضتل متن مستخلصتاتهما فتي الحتد متن ل نامن ختالل استعراضت       

ن  مستتحو  بتت ور الب اليتتا وعنتتد التركيتت  متتا بالنستتبة للمستخلصتتا  فتتإن % كتتان األفضتتل بينهمتتا. أ0.6تكتتاثر ونمتتو خنفستتا  الختتابرا، وا 
خنفستتا   أطتتوار% كتتان أفضتتلها فتتي تتت ثير  علتت  تكتتاثر ونمتتو 0.20المستتتخلص االيثتتر البترولتتي لبتت ور فتتول الصتتويا وعنتتد التركيتت  

َأن   (et al., 1977 Coombs)الخابرا، تال  في  لك المستخلص الكحولي لفتول الصتويا ولتنفس التركيت  ولكتن بفتار  معنتو . وجتد 
حو  الب اليتا متع حبتوب الحنطتة وتربيتة سوستة التر  عليهتا ستبب انخفاضتا  واضتحا  فتي معتدل التكتاثر ووضتع البتيض وعمتر خلط مس

َأن  مستتتاحي  الب اليتتتا ومستخلصتتتاتها قاتلتتتة للعديتتتد متتتن حشتتترا  المتتتواد المخ ونتتتة.  (Grenier, 1977) الحشتتترة الكاملتتتة، وأضتتتاف 
ن الب اليتتا يعمتتل علتت  تقليتتل مجتمتتع سوستتة التتر  وخنفستتا  الطحتتين المتشتتابهة أن مستتحو  بتتروتي (et al., 2001 Fields)وأشتتار

وخنفسا  الحبوب الصد ية عند معاملة الحبوب المصابة ب  إ  يعمتل كمتانع تغ يتة للحشترا  لت ا يكتون مفيتد جتدا  كتواقي طويتل األمتد 
% 0.01نتد خلطت  متع حبتوب الحنطتة بتركيت  َأن  مستتخلص طحتين الب اليتا ع  (et al., 2002 Hou)للحبتوب المعاملتة بت . ووجتد 

تسبب  في مو  الحشترا  الكاملتة وخفتض معتدل اإلنتاجيتة لخنفستا  الحبتوب الصتد ية وخنفستا  الطحتين الحمترا  وسوستة التر  وَأن  
 Fields, 2003a)سبب  لك يعود إل  الت ثير السام للمستتخلص أو تت ثير  كمتانع تغ يتة وكت لك تت ثير  علت  نمتو الحشترا . وأضتاف 

Hou and )  متع حبتوب الحنطتة خفتض مجتمتع سوستة التر  وخنفستا  الحبتوب 1َأن  خلتط طحتين الب اليتا الغنتي بتالبروتين بنستبة %
 Fields, 2003b Hou and)وفي دراسة أخر  لهما  ،% عل  التوالي52و 74و 99.8الصد ية وخنفسا  الطحين الحمرا  بنسبة 

% وتربيتة الحشترا  أعتال  عليهتا قتد تستبب فتي خفتض 0.1حتين الب اليتا الغنتي بتالبروتين بتركيت وجدا َأن  معاملة حبتوب الشتعير بط (
%. وقتد وجتد  93% وسوستة التر  بمعتدل 66% وخنفسا  الطحتين الحمترا  بمعتدل 58عدد أفراد خنفسا  الحبوب الصد ية بمعدل 
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% قتتد تستتبب فتتي خفتتض المجمتتوع 0.5اصتتوليا وبتركيتت  ( َأن  خلتتط حبتتوب الحنطتتة بالمستتاحي  الختتام للب اليتتا والف2011دالل باشتتي )
 3فتردا  فتي معاملتة الستيطرة و لتك بعتد  1441فتردا  علت  التتوالي مقابتل  1087.33و 925.30الكلي لعدد األطوار الناتجة حيث بلغ 

  أشهر من التخ ين تح  الظروف الطبيعية.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 الخابرا  الفقد في وزن الحبوب )غم%( الناتج عن ٌاإلصابة بخنفساء ول الصويا فيبذور البزاليا وفمساحيق ومستخلصات تأثير 

تباين قيم متوستط نستبة الفقتد فتي و ن الحبتوب النتاتج عتن اإلصتابة معنويتا  متع تبتاين نتوع  (5جدول )التوضح البيانا  في 
كمتا تباينت  جميتع المعتامال  معنويتا  عتن معاملتة  المساحي  والمستخلصا  والتراكيت  المختلفتة لكتل متن بت ور الب اليتا وفتول الصتويا،

الستتيطرة بانخفتتاض واضتتح فتتي متوستتط الفقتتد فتتي التتو ن. وقتتد أظهتتر التحليتتل اإلحصتتا ي أن حبتتوب الحنطتتة المعاملتتة بالمستتتخلص 
ك % تلتهتتا فتتي  لتتت19.59% أعطتت  أعلتت  قيمتتة لمتوستتتط نستتبة الفقتتد فتتي و ن الحبتتتوب بلغتت  0.10الكحتتولي للب اليتتا عنتتد التركيتتت  

% ولتتم 18.08% حيتتث بلتتغ متوستتط نستتبة الفقتتد فتتي و ن الحبتتوب 0.10الحبتتوب المعاملتتة بالمستتتخلص المتتا ي للب اليتتا عنتتد التركيتت 
%، وأعط  حبوب الحنطة المعاملة بمسحو  الب اليا عنتد 20.19تختلف عنها معنويا ، في حين أعط  معاملة السيطرة نسبة بلغ  

% فتتي حالتتة 4.85% والتتتي لتم تختلتتف معنويتتا  عتن نظريتهتتا 3.78قتتد فتتي و ن الحبتوب بلغتت  % أقتتل نستتبة لمتوستط الف 0.6 التركيت 
مسحو  فول الصويا. أظهر الت ثير التداخلي بين نتوع النبتا  ونتوع المستتخلص أو المستحو  تت ثيرا  متباينتا  فتي قتيم متوستط الفقتد فتي 

% 17.93قتتيم لمتوستتتط نستتتبة الفقتتد فتتتي و ن الحبتتتوب بلغتتت  و ن الحبتتوب، وأعطتتت  المستخلصتتتا  الكحوليتتة والما يتتتة للب اليتتتا أعلتتت  
% وبفتتار  غيتتر 5.63% تلتهتتا فتتي  لتتك مستتاحي  فتتول الصتتويا 5.19لكليهمتتا، فتتي حتتين بلغتت  أقتتل نستتبة فتتي حالتتة مستتاحي  الب اليتتا 

وستط نستبة الفقتد فتتي معنتو . أظهتر  النتتا ج أيضتا  َأن  التتتداخل بتين التركيت  ونتوع المستتتخلص أو المستحو  أثتر معنويتا  علت  قتتيم مت
% فتتي حالتتة حبتتوب الحنطتتة المعاملتتة بالمستتتخلص الكحتتولي أعلتت  قيمتتة  0.10 النتتاتج عتتن اإلصتتابة، وأعطتت  التركيتت  و ن الحبتتوب

%، فتي حتين كانت  أقتل نستبة فقتد فتي و ن الحبتوب فتي حالتة الحبتوب المعاملتة بالمستاحي  عنتد 17.56لنسبة الفقد في الو ن بلغ  

  الخابرا خنفساء أطوار لعدد الكلي للمجموع العددية الكثافة في الصويا وفول البزاليا بذور ومستخلصات مساحيق تأثير : 4  جدولال

 حسب اختبار دنكن المتعدد المدى.  0.05ة ضمن األعمدة والصفوف ال تختلف معنوياً عند مستوي احتمال * األرقام المتبوعة بأحرف متشابه

ا التركيز 0.4% بالتركيز 0.10* في حالة المساحيق يستعاض عن التركيز   %. 0.6% فيستعاض عنه بالتركيز 0.20%, أمَّ
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%. كمتتتا كتتتان لنتتوع النبتتتا  تتتت ثيرا  معنويتتتا  فتتتي قتتتيم متوستتط نستتتبة الفقتتتد فتتتي و ن الحبتتتوب وأظهتتتر 4.31 لغتتت % حيتتتث ب 0.6 التركيتت 
مستخلصا  ومساحي  ب ور فول الصويا ت ثيرا  أعل  وبفر  معنو  عما هي عليت  للب اليتا. وأظهتر التحليتل اإلحصتا ي َأن  قتيم نستب 

م. كمتتا يظهتتر أيضتتا  َأن  المستتاحي  كانتت  أفضتتل متتن المستخلصتتا  وأعطتت  الفقتتد فتتي و ن الحبتتوب قلتت  متتع  يتتادة التركيتت  المستتتخد
% ثتتم المستتتخلص 11.01% ثتتم المستتتخلص الكلوروفتتورمي 8.64% تالهتتا فتتي  لتتك مستتتخلص االيثتتر البترولتتي 5.41قيمتتة بلغتت  

 %.20.19%، مقارنة بمعاملة السيطرة حيث أعط  قيمة بلغ  16.96% وأخيرا  المستخلص الما ي 14.91الكحولي 
يظهتر َأن  معاملتة حبتوب الحنطتتة بالمستاحي  والمستخلصتا  لبت ور الب اليتا وفتتول  5متن ختالل استتعراض النتتا ج فتتي جتدول         

الصتتتويا خفضتتت  متتتن نستتتبة الفقتتتد فتتتي و ن الحبتتتوب وبشتتتكل معنتتتو  عمتتتا هتتتي عليتتت  فتتتي الستتتيطرة. متتتن ناحيتتتة أختتتر  فتتتإن  المعاملتتتة 
 3.14، 5.33، 3.05وفتول الصتويا تستبب  فتي خفتض كبيتر فتي نستبة الفقتد فتي و ن الحبتوب بلغت  بالمساحي  الخام لبت ور الب اليتا 

% علتت  التتوالي مقارنتة بمعاملتتة الستيطرة. أمتا بالنستتبة للمستخلصتا  فقتد كتتان المستتخلص االيثتتر 0.6و 0.4مترة وللتركيت ين  4.16و
الحتتد متتن نستتبة الفقتتد فتتي و ن الحبتتوب جتترا  اإلصتتابة % هتتي األفضتتل فتتي 0.20البترولتتي والكحتتولي لفتتول الصتتويا وعنتتد التركيتت  

. وهت ا متا 15بخنفسا  الخابرا، وه   النتا ج تتماش  مع الكثافة العددية لمجتمع خنفستا  الختابرا الت   ستبق  اإلشتارة إليت  فتي جتدول 
وعتتدد الحبتتوب المتضتتررة  حيتتث وجتتدوا َأن  هنالتتك عالقتتة وثيقتتة بتتين تطتتور النستتل النتتاتج et al., Ahmedani (2011) أشتتار إليتت 

ن  نسبة الفقد في و ن حبوب الحنطة المخ ونة تح  الظتروف الطبيعيتة لمتدة  أشتهر  6وك لك الفقد في الو ن الناتج عن اإلصابة. وا 
%. وتتفتت  نتتتا ج الدراستتتة الحاليتتة متتع متتتا الحظتتت  دالل باشتتتي 20أ وا  متتن يرقتتا  خنفستتتا  الختتابرا بلغتتت    10والمصتتابة بتتدا يا  بتتتتت

 3خنفستا  الختابرا عليهتا لمتدة % وتربيتة0.5( في دراستها لتت ثير خلتط مستاحي  الب اليتا والفاصتوليا متع حبتوب الحنطتة بتركيت 2011)
% لكتل متن 28.26و 20.16أشهر تح  الظروف الطبيعية، ووجد  َأن  نسبة الفقد فتي التو ن انخفضت  بشتكل واضتح حيتث بلغت  

 %. 34.36سيطرة والتي كان  الب اليا والفاصوليا مقارنة بمعاملة ال
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المصادر
 
 

 الفقد في وزن الحبوب )غم%( الناتج عن اإلصابة في الصويا وفول البزاليا بذور ومستخلصات مساحيق تأثير :5  جدولال 

 الخابرا  بخنفساء               

 

 

 

 

 حسب اختبار دنكن المتعدد المدى.  0.05* األرقام المتبوعة بأحرف متشابهة ضمن األعمدة والصفوف ال تختلف معنوياً عند مستوي احتمال 

ا التركيز 0.4% بالتركيز 0.10* في حالة المساحيق يستعاض عن التركيز   %. 0.6% فيستعاض عنه بالتركيز 0.20%, أمَّ
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 المصادر العربية
 Trogoderma granariumالختتابرا   (. فاعليتتة عتتدد متتن المستتاحي  الخاملتتة ضتتد خنفستتا 2006جميتتل، معتتن عبتتد الع يتت  )

Everts. أطروحة دكتورا ، كلية العلوم، جامعة الموصل، العرا . 
(. دراستتة تتت ثير صتتور متتن مستتاحي  بتت ور الب اليتتا والفاصتتوليا فتتي نمتتو وأيتتض خنفستتا  الختتابرا 2011دين ) هتترا  عتت  التت ،دالل بتتتتاشي

Trogoderma granarium Everts (Coleoptera:Dermestidae) جامعتتة  ،كليتتة العلتتوم ،. أطروحتتة دكتتتورا
 العرا . ،الموصل
هتتتالك البتتتيض واألطتتتوار اليرقيتتتة لحشتتترة  بابتتتة التدويتتتد (. دراستتتة تتتت ثير المستخلصتتتا  النباتيتتتة فتتتي نستتتب 2006شتتتاكر، هيتتتا عبتتتد )

Chrysamya albiceps (Widemmane).رسالة ماجستير، كلية العلوم، جامعة البصرة . 
(. دراستتتا  فتتتي حساستتتية بعتتتض أصتتتناف الحنطتتتة  المعتمتتتدة والمستتتتنبطة محليتتتا  لإلصتتتابة بخنفستتتا  2002العراقتتتي، ريتتتاض أحمتتتد )

. أطروحتة دكتتتورا ، كليتتة ال راعتة والغابتتا ، جامعتتة Trogoderma granarium Evertsالحبتوب الشتتعرية )الختابرا( 
 الموصل، العرا .

جامعتتة  ،. دار ابتتن األثيتتر للطباعتتة والنشتترSAS(. التحليتتل اإلحصتتا ي فتتي البحتتث العلمتتي وبرنتتامج 2010ستتالم حمتتاد  ) ،عنتتتر
 العرا . ،الموصل
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