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  الملخص

الحالية أختبار تأثير المستخلصات المائية لنباتات الحـامول والـسبحبح والدفلـة            استهدفت الدراسة   

طة بها فـي حياتيـة خنفـساء        عند معاملة حبوب الحن   % 10،  5،  2.5والخروع والهالوك وبثالث تراكيز     

  .الخابرا

والدفلة كان لها تأثير كبير في عدد النسل حيث بلـغ معـدل             ظهرت النتائج ان مستخلص السبحبح      أ

 فـي   37.66،  39.66،  36 في المقارنة في حين بلـغ        43 على الترتيب مقارنة بـ      14.33،  13د النسل   عد

كان لنوع المـستخلص وتركيـزه      . ول والخروع والهالوك على الترتيب    الحبوب المعاملة بمستخلص الحام   

% 70.66 ،  80كذلك وجد ان . تاثير معنوي في مدة الجيل والفقد في وزن ونسبة انبات الحبوب المصابة

 تكمل تطورها الى الحشرة الكاملـة،       من اليرقات المعرضة لحبوب معاملة بمستخلص السبحبح والدفلة لم        

% 5.50تأثيراً طارداً لليرقات عند إعطاءها االختيار الحر للتغذية حيث وجد ان            أظهر مستخلص السبحبح    

ظهر الحشرات البالغة تأثيراً معنويـاً      من ناحية أخرى لم ت    نجذبت للحبوب المعاملة بالسبحبح     من اليرقات ا  

  .في اختيارها للحبوب المعاملة لوضع البيض عليها

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ABSTRACT 

This study aimed to test the effect of aqueous extract of five plants Cuscuta 
chinensis Lam, Melia azedarach L., Nerium oleander L., Ricinus communis L. and 
Orobanche aegyptiaca Pers, at three concentrations, 2.5, 5 and 10%, as wheat grains 
treatment against the Khapra beetle Trogoderma granarium Everts. Results indicated that 
M. azedarach and N. oleander extracts had high effect on the average progeny number 
produced which was 13, 14.33 respectively, versus 43 in control while it was 36, 39.66 
and 37.66 for C. chinensis, R. communis and O. aegyptiaca, respectively. The type of 
plant extract and its concentration had significant effect to the generation period loss in 
weight and germination of infested grains. It was also found that 80, 76.66% of larvae 
exposed to treated grains with plant extract of M. azedarach and N. oleander failed to 
complete their development to adult insect M. azedarach extract showed repellent effect 
to larvae when used free choice test for feeding, 5.50% of which attracted to treated 
wheat grains. 

On the other hand the adult insects did not show Significant effect in its choice for 
treated wheat grains with plant extract to egg lying. 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

ان االفات الحشرية تعتبر احد المشاكل االساسية التي تواجه تخزين الحبوب ومنتجاتها حيث تـسبب       

، ومن أكثر حشرات المخازن أنتـشاراً فـي العـراق           ية والقيمة الغذائية لهذه المواد    خسائر كبيرة في الكم   

يب الحبوب المخزونة بأنواعها مسببه تلفاً كبيراً لها خاصـة          واكثرها ضرراً هي خنفساء الخابرا حيث تص      

في حالة االصابة الشديدة كما أنها تتغذى على منتجات الحبوب وعلى العديد من المنتجات النباتية الحيوانية                

  .جفف وكذلك الفواكه الجافة وغيرهاكاللحم المجفف والحليب والسمك الم

 نظراً لخطورتها على االنـسان وعلـى البيئـة بـات مـن              ولصعوبة استخدام المبيدات الكيمياوية   

اد الضروري التوجه نحو استخدام مواد غير ضاره لالنسان والحيوان وفي الوقت نفسه لها تـأثير مـض                

ان التوجه الحديث في حماية المواد المخزونة هو استخدام بعض النباتـات او             . لحشرات المواد المخزونة  

 كمواد واقية للمواد المخزونة من االصابة بالحشرات وقام العديد مـن            )مساحيق او مستخلصات  (أجزائها  

 Jood et و 1991، جـوراني ال( خنفساء الخابرا منهم  ضدالباحثين باختيار عدد من النباتات الستخدامها

al.,1993 و Bloszyk et al., 1995  و Mustafa, 1999 و Singh et al., 19992002،  و العراقي(.  
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 هذه الدراسة هو تقييم فاعلية المستخلص المائي لخمـسة نباتـات وهـي الحـامول                ان الهدف من  

Cuscuta chinesis   و الهـالوكOrobanche aegyptiaca    والدفلـةNerium oleander   والخـروع

Ricinus communis  والسبحبحMelia azedarach على حياتية خنفساء الخابرا.  

  

  مواد وطرائق العمل

والدفلة والخروع والـسبحبح    ) كاملنبات  ( المائي لكل من الحامول والهالوك       تم تحضير المستخلص  

،  2.5بعدها حضرت التراكيز) Sahayaraj and Paulraj, 1998(باستخدام الطريقة المتبعة من ) االوراق(

  .النباتات بالتخفيف بالماء المقطرلكل من هذه % 10و  5

 5حنطة بالمستخلص المائي لهذه النباتات حيث تم اخذ         أختير تأثير هذه النباتات وذلك بخلط حبوب ال       

 مل وخلطت يـدوياً مـن       1سم ثم وضع فوقها     ) 5x1(غم من حبوب الحنطة ووضعت في انبوبة زجاجية         

تركـت الحبـوب لتجـف    . التركيز المعين للمستخلص وبواقع ثالث مكررات لكل تركيز ولكل مستخلص  

  بعدها وضع فوقها زوج مـن الحـشرات البالغـة         % 12بحيث يكون المحتوى الرطوبي للحبوب بحدود       

ثم وضعت في الحاضـنة علـى درجـة         ) عمر بضع ساعات  (لخنفساء الخابرا حديثة الخروج     ) ♀+♂ (

وتركت تحت المالحظة اليومية لحين خروج الحشرات البالغة % 5 +  60 ورطوبة نسبية°م1+ 33حرارة 

ي وزن الحبوب الناتجة عن االصابة اضافة الى تحديـد          تم حساب عدد النسل الناتج ومدة الجيل والفقد ف        . 

  .الفقد في نسبة االنبات

ولتحديد مدة طور اليرقة ومدة طور العذراء ومدة التطور ونسبة الموت خالل مراحل التطور تـم                

غم من الحبوب المعاملة بتراكيز المستخلص المائي للنباتات المذكورة سابقاً في أنبوبـة زجاجيـة               5وضع  

 يرقات عمر أول حديثه الفقس      10م وبواقع ثالث مكررات لكل تركيز ولكل نبات ووضع فوقها           س )5×1(

  .يومية لحين خروج الحشرات البالغةثم وضعت في الحاضنة وتركت تحت المالحظة ال

كما درس تفضيل تغذية يرقات العمر الثالث لخنفساء الخابرة للحبوب المعاملة بالمستخلصات المائية             

سم قسمت الى ست اقسام     5سم وارتفاعها   35اتباع اختبار االختيار الحر باستخدام صينية قطرها        للنباتات وب 

غـم مـن    5وضع في كل قسم     . ص احد النباتات وواحد للمقارنة    متساوية كل قسم لحبوب معاملة بمستخل     

 يرقـة عمـر ثالـث       100ثم وضع في وسط الصينية      % 5الحبوب المعاملة بالمستخلص المائي وبتركيز      

العطائهـا االختيـار    % ) 5 ± 60 ورطوبة نسبية    °م1 ± 33تحت درجة حرارة    ( ساعة   24تركت لمدة   و

  . وكررت التجربة اربعة مرات. الحر بعدما تم احصاء عدد اليرقات المنجذبة لكل قسم

وبنفس الطريقة االنفة الذكر تم أجراء االختبار الحر للبالغات لوضع البيض على الحبوب المعاملـة               

 أزواج مـن الحـشرات البالغـة        10لصات مائية للنباتات المدروسة ولكن وضع في وسط الصينية          بمستخ

 8-10بدالً من اليرقات وتركت في الحاضنة لمدة عشرة ايام حيث ان عمر االناث المخصبة بين                ) ♀+♂(
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ـ                   . ةايام بعدها تم عد البيض وكذلك اليرقات الفاقسة الموجودة على كل مجموعـة مـن الحبـوب المعامل

  .وكررت التجربة اربعة مرات

 لحساب التبـاين   SASاستخدم التصميم العشوائي الكامل وحللت النتائج باستخدام الرزمة االحصائية          

ولمقارنة النتائج استخدام اختبار دنكن عند مـستوى أحتمـال   ) SAS, 1982(للعوامل الداخلة في التجربة 

اتي والتركيز المستخدم على الـصفات المدروسـة بـين           لتحديد المعنوية لتاثير نوع المستخلص النب      0.05

  ).Steel and Torrie, 1980(المتغيرات 

  

  النتائج والمناقشة

الى ان تربية زوج واحد من خنفساء الخابرا على الحبـوب المعاملـة             ) 1(تشير النتائج في الجدول     

اتج من الحشرات المرباة على      فرد حيث كان مقارباً لعدد النسل الن       44بمستخلص الحامول أعطى نسالً بلغ      

وانخفض عدد النسل الناتج مع زيادة التركيـز        % 2.5وذلك عند التركيز    )  فرد 43(الحبوب غير المعاملة    

مما يدل على ان لمستخلص الحامول تـأثير قاتـل لليرقـات            % 10 فرد عند التركيز     28حيث وصل الى    

  .)2002، العراقي(ده ة وهذا يتفق مع ما وجالحديثة الفقس في التراكيز العالي

اما مستخلص نبات الهالوك فاظهر تاثيراً ايجابياً في زيادة حيث زاد عدد النسل مع زيادة التركيز اذ                 

أي ان مستخلص الهالوك ليس لـه تـأثير   % 10 فرد عند التركيز 44 والى  2.5 فرداً عند التركيز     30بلغ  

بات الخروع فكان تأثيره طفيفاً في خفض عـدد         اما مستخلص ن  . مانع للتغذية وليس له تأثير سمي للحشرة      

.  فـرداً 43 فرد مقارنة بمعاملة التجربة الضابطة اذ بلـغ  39.66النسل الناتج حيث بلغ متوسط هذا النسل    

 فـرداً عنـد     21،  18واظهر مستخلص السبحبح والدفلة تأثيراً واضحاً في خفض عدد النسل حيث بلـغ              

لتحليل االحصائي فرق معنوي بينهما في حين انخفض عدد النـسل            على الترتيب ولم يظهر ا     2.5التركيز  

، مما يدل على ان لمستخلص      على الترتيب % 10 فرد عند التركيز     10.33 ،   9مع زيادة التركيز حتى بلغ      

، وهذا يتفق مع ما وجده كـل مـن           لليرقات خاصة في أعمارها االولى     السبحبح والدفلة تأثير سمي وقاتل    

)Anathagowri and Muthukrishnan, 1994 و Bloszyk et al., 1995 و Jood et al., 1996 و 

Anui and Sharma, 1999(.  

كما أظهرت النتائج ان لتركيز مستخلصات الحامول والهالوك والخروع تأثير قليل في مدة الجيـل               

باتـات  بالتركيز ولم يظهر التحليل االحصائي فرق معنوي لمتوسط مدة الجيل بين مستخلـصات هـذه الن               

اذ بلغ متوسـط مـدة      يل بزيادة تركيز مستخلص السبحبح      ومعاملة التجربة الضابطة في انخفضت مدة الج      

ومن جهة ثانيـة زادت     . المستخلصات وعن المعاملة الضابطة    يوماً مختلفاً معنوياً عن بقية       48.33الجيل  

بـذلك   يوماً مختلفـاً  59.73يل مدة الجيل في حالة مستخلص الدفلة مع زيادة التركيز وبلغ متوسط مدة الج  

لم يظهر التحليل االحصائي وجود فرق معنوي بين المقارنة ومـستخلص           . معنوياً عن بقية المستخلصات   

 غم على الترتيب في  0.44،  0.53،  0.45الهالوك والخروع والحامول على معدل الفقد في الوزن حيث بلغ           
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 غم علـى    0.21،  0.20يث بلغ معدل الفقد في الوزن       والدفلة ح بحبح  حين كان التاثير معنوي في حالة الس      

الترتيب وهذا يتوافق مع عدد النسل الناتج ، من ناحية أخرى فأن معدل نسبة الفقد في أنبات الحبوب بعـد                    

لحبوب المعاملة بمستخلص الخروع    % 33.66 ،   43،  55.33 ،   59،  63.77خروج افراد الجيل االول بلغ      

فـي الحبـوب غيـر      % 47السبحبح على الترتيب مقارنة بنسبة فقد قـدرها         والحامول والهالوك والدفلة و   

  .المعاملة

  

 تأثير المستخلصات المائية لبعض النباتات في بعض الصفات الحياتية لخنفساء الخابرا المربـاة              :1جدول  ال

  .على الحنطة المعاملة بها

 نوع النبات
  التركيز

%  
  )يوم(مدة الجيل   عدد النسل الناتج

الفقد في وزن 

  )غم(الحبوب 

الفقد في نسبة 

  أنبات الحبوب
2.5 44 53.30 0.41 67 
5 36 53.33 0.44 57 
  الحامول 53 0.50 56.30 28 10

 b 54.3 b 0.45 b 59 e 36  المعدل
2.5 18 55.2 0.15 43 
5 12 49.6 0.13 39 
  السبحبح 19 0.34 40.8 9 10

 a 48.53 c 0.20 a 33.66 a 13  المعدل
2.5 21 54.6 0.28 51 
5 12 59.3 0.20 47 
  الدفلة 31 0.16 65.3 10.33 10

 a 59.73 a 0.21 a 43 b 14.33  المعدل
2.5 40 57.86 0.61 67 
5 40 51.6 0.39 62 
  الخروع 60 0.32 49.5 39 10

 c 52.98 b 0.44 b 63.77 f 39.66  المعدل
2.5 30 53.5 0.47 65 
5 38 54 0.53 34.19 
  الهالوك 48 0.60 55.2 44 10

 bc 54.23 b 0.53 b 55.33 d 37.33  المعدل

 d 54.66 0.45 b 47 c 43  المعدل  الضابطة

  .0.05االحرف المتشابهة ضمن االعمدة تدل على عدم وجود فرق معنوي عند مستوى احتمال  
  

لحبـوب   يومـاً علـى ا     55.43قة كانت   الى ان اطول مدة لطور الير     ) 2(تشير النتائج في الجدول     

والتي اختلفت معنوياً عن المعامالت االخرى وقد يرجع ذلك الى تثبيط النمو            المعاملة بمستخلص السبحبح    

 الجوراني،(اليرقي ومن ثم زيادة الفترة التي تتطلبها اليرقات الكمال نموها اليرقي وهذا يتفق مع ما ذكره                 

 يوماً على الحبوب المعاملة بمـستخلص الحـامول         44.77ر اليرقة   في حين كانت اقصر مدة لطو     ) 1991
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، في حين   عاملة بمستخلص الخروع والهالوك   والتي لم تختلف معنوياً عن مدة طور اليرقة على الحبوب الم          

  .اختلفت معنوياً عن الدفلة والمعاملة الضابطة وكان تأثير التركيز على مدة طور اليرقة غير معنوي

 فأن مدة طور العذراء لم تتأثر كثيراً بالمعاملة بمستخلصات النباتات المـستخدمة             ومن ناحية اخرى  

 يوماً على الحبوب المعاملة بمستخلص الخروع والتـي    1.96في الدراسة وكانت أقصر مدة لطور العذراء        

عاملة أختلفت معنوياً عن مستخلص الهالوك بينما لم تختلف معنوياً عن مدة طور العذراء على الحبوب الم               

 يوماً علـى    2،  2.23،  2.22،  2.30والدفلة والمعاملة الضابطة والتي بلغت      بمستخلص الحامول والسبحبح    

الترتيب وكان لتأثير نوع المستخلص تأثير معنوي في مدة التطور في حين لم يكن للتركيز تأثير معنـوي                  

لحبـوب المعاملـة   وماً على ا ي46.77 و 47.51، 48.10، 53.6، 57.63عليها ، وبلغ متوسط مدة التطور   

ـ        بمستخلص السبحبح    يومـاً علـى     51.40 والدفلة والخروع والهالوك والحامول على الترتيب مقارنة بـ

  .الحبوب غير المعاملة

 تأثير المستخلصات المائية لبعض النباتات في متوسط فترة الطور اليرقي والعذري :2جدول ال

  .ى الحنطة المعاملة بهاونسبة الموت لخنفساء الخابرا المرباة عل

  نوع النبات
  التركيز

%  

مدة طور 

  اليرقة

مدة طور 

  العذراء

نسبة الموت 

خالل مراحل 

  التطور
2.5 41 2.5 60 
5 44 2 60 
  الحامول 60 1.6 49.2 10

 c 2.03 ab 60 b 44.73  المعدل
2.5 58.5 2.06 80 
5 54 2.6 80 
  السبحبح  80 2.0 53.8 10

 a 2.22 ab 80 a 55.43  المعدل
2.5 52.6 2.5 70 
5 52.2 1.7 80 
  الدفلة 80 2.5 49 10

 b 2.23 ab 76.66 a 51.36  المعدل
2.5 51.4 2.1 0 
5 44.5 2.1 0 
  الخروع 0 1.7 42.5 10

 c 1.96 b 0 c 46.13  المعدل
2.5 44 2.5 10 
5 45 2 0 
  الهالوك 0 2.33 47 10

 a 3.33 c 2.27 45.33  المعدل

 b 2.0 ab 0 c 49.4  المعدل  الضابطة

  .0.05االحرف المتشابهة ضمن االعمدة تدل على عدم وجود فرق معنوي عند مستوى احتمال          
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اما بالنسبة لتأثير نوع المستخلص النباتي وتركيزه في عدد اليرقات التي أكملت تطورها الى البلوغ               

فشلت في أكمال تطورها علـى الحبـوب المعاملـة          % 3.33ن اليرقات   فقد كان معنوياً، ان نسبة قليلة م      

فشلت فـي أكمـال     % 80 و   76.66،  60بمستخلص الخروع والهالوك في حين نجد ان نسبة كبيرة منها           

تطورها على الحبوب المعاملة بمستخلص الحامول والدفلة والسبحبح  على الترتيب وقد يعود السبب فـي                

من ان المستخلص االثيلي ) 1981 عبد االمير، ( سامة وهذا يتفق مع ما ذكره        احتواء المستخلص على مواد   

 بينما نجد ان جميع اليرقـات  Earias insulanaلنبات الدفلة كان ساماً ليرقات دودة جوز القطن الشوكية 

ولم يظهر التحليل االحصائي فرق معنـوي بـين         . اكملت تطورها الى البلوغ في حالة الخروع والمقارنة       

  .ثير مستخلص السبحبح والدفلة وكذلك بين مستخلص الخروع والهالوك وكذلك المعاملة الضابطةتا

الى ان اعلى نسبة من اليرقات انجذبت للحبوب غير المعاملـة عنـد             ) 3(توضح النتائج في الجدول     

ـ               % 21.50ت  أعطائها االختيار الحر للتغذية كما ان أعلى نسبة من اليرقات المنجذبة للحبوب المعاملة كان

انجذبت للحبوب  % 5.50على الحبوب المعاملة بمستخلص نبات الدفلة بينما نجد أن أقل نسبة من اليرقات              

المعاملة بمستخلص نبات السبحبح  ، ومن ناحية اخرى وجد ان الحشرات البالغة عند أعطائها االختيـار                 

الحبوب المعاملـة بمـستخلص     فانها تضع كميات متماثلة من البيض على        ) 4(الحر لوضع البيض جدول     

النباتات ولم يظهر التحليل االحصائي فروقاً معنوية في تفضيلها للحبوب المعاملة وكذلك للحبـوب غيـر                

المعاملة واوضحت النتائج وجود ارتباط غير معنوي سالب بين عدد اليرقات المنجذبة للحبوب وبين عـدد          

  .البيض الذي تضعه االنثى في حالة االختيار الحر

  

 24 عدد اليرقات المنجذبة لحبوب الحنطة المعاملة بمستخلصات مائية لبعض النباتات بعد :3جدول ال

  .ساعة من التعريض
  عدد اليرقات المنجذبة

  النباتات
  S . D ±المتوسط   المدى

 b 19.50 ± 2.48   24 - 12  الحامول

 a 5.50 ± 0.95 8 - 4  السبحبح 

 bc 21.50 ± 4.42 30 - 16  الدفلة

 ab 12.00 ± 2.16 16 - 6  الخروع

 ab 11.50 ± 2.87 18 - 4  الهالوك

 c 30.00 ± 2.0 42 - 22  المقارنة

  .0.05االحرف المتشابهة ضمن االعمدة تدل على عدم وجود فرق معنوي عند مستوى احتمال 
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خلصات  معدل عدد البيض الموضوع من قبل البالغات على حبوب الحنطة المعاملة بمست:4جدول ال

  . أيام من التعريض10مائية لبعض النباتات بعد 
  معدل عدد البيض الموضوع 

  النباتات
  S . D ±المتوسط   المدى

 a 36.50 ± 12.55  69 - 11  الحامول

 a 28.75 ± 1.10 31 - 26  السبحبح 

 a 35.50 ± 2.90 43 - 30  الدفلة

 30.50a ± 5.17 45 - 21  الخروع

 34.75a ± 10.88 56 - 15  الهالوك

 28.50a ± 2.90 36 - 23  المقارنة

  .0.05االحرف المتشابهة ضمن االعمدة تدل على عدم وجود فرق معنوي عند مستوى احتمال   
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