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  الملخص
وبذور نباتي الزعتـر    والداتورة  اوراق نباتي البقدونس    تم تقييم اربعة مساحيق نباتية مختبرياً وهي        

وزن ضد بالغات كل من خنفـساء  /وزن % 0.4 و   0.2الحنطة بتركيزين   والينسون بعد خلطها مع حبوب      
وجـد  . الطحين المتشابهة وخنفساء الحبوب الشعرية وخنفساء الحبوب المنشارية وثاقبة الحبوب الصغرى          

رية تأثراً بمساحيق النباتات المختبرة وبلغ المعـدل        ان خنفساء الحبوب المنشارية  كانت اكثر االنواع الحش        
لكل من خنفساء الحبوب المنشارية وثاقبة الحبـوب         % 0.55 و   1.87 و 6.93 و 65.38العام لنسبة القتل    

  .اء الطحين المتشابهة على الترتيبالصغرى وخنفساء الحبوب الشعرية وخنفس
لطرد للحشرات االربعة بأستثناء مسحوق     لوحظ ان مساحيق جميع النباتات المختبرة اظهرت صفة ا        

واظهـرت مـساحيق    .  %27.33اء الحبوب الشعرية بنسبة     نبات الزعتر الذي انجذبت اليه بالغات خنفس      
النباتات عند خلطها مع حبوب الحنطة وتربية خنفساء الحبوب الشعرية عليها تأثيراً على حياتية الحـشرة                

 39.66, 28, 12 ,3.33 افراد الجيل االول الناتجـة       لغ معدل عدد  وبالتالي على عدد افراد النسل الناتج وب      
فرد من زوجان من الحشرات المربات على حبوب معاملة بمـساحيق البقـدونس والزعتـر والـداتورة                 

  . فرد في معاملة المقارنة60مقارنة بـ  % 0.4والينسون بتركيز 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Laboratory Evaluation of Four Plants Powders Against Some 

Stored Products Insects 
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ABSTRACT 

The effect of the leaves of Petrosxlinum sativum, Datura stramonium, the seeds of 
Thymas syriacus and Pimpinella anisum were mixed with grain wheat at 0.2 and 0.4 % 
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w/w concenration. They were evaluated against adults Tribolium confusum, Trogoderma 
granarium, Oryzaephilus surinamensis and Rhizopertha dominica. 

O. surinamensis was the most susceptible to plant powders. The mean percent 
mortality was 65.38, 6.93, 1.87 and 0.55 % for O. surinamensis R. dominica, T. 
granarium and T. confusum respectively. Powders of all plants showed repellent effect to 
the four insect species except T.spicta L. powder which attracted adult of T. granarium at 
27.33 %. 

Rearing of T. granarium on wheat grains treated with the plant powders at 0.4 % 
effect the biology of the insects. The adults gave a progeny of 3.33, 12, 28 and 36.66 
individuals from two pairs of insects respectively in comparison to 60 individuals in the 
control treatment. 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المقدمة

تعد الحشرات من ابرز اآلفات التي تهاجم المواد المخزونة وتعتبر احد المـشاكل االساسـية التـي                 

، وتقـرب نـسبة     قدان كبير في الحبوب كماً ونوعاً     راً لما تسببه من ف    تواجه تخزين الحبوب ومنتجاتها نظ    

من االنتاج العالمي للحبوب سنوياً وقد تصل الخـسائر         % 20 – 5الخسائر التي تسببها الحشرات ما بين       

ل،  و مجهـو   1992،  الـدوري ( االستوائية وحسب ظـروف التخـزين        في عدد من االقطار    % 50الى  

1994(.  

  ليات االرجـل  لنباتات على مواد سـامة او طـاردة او جاذبـة النـواع مفـص              تحوي الكثير من ا   

)Wright, 1967( . وقد اشار(Graing et al., 1986) نوعاً من النباتـات ذو تـأثير   1005 الى ان هناك 

 31 نوعاً ذو تأثير طـارد للحـشرات و          279 نوعاً ذو تأثير مثبط للتغذية و        384سمي على الحشرات و     

  . انواع مسببة للعقم في الحشرات5 لنمو ونوعاً مثبطاً ل

لقد توسعت االفاق اليوم لتشمل اختبار العديد من النباتات لمعرفة تأثيرها على الحشرات وامكانيـة               

استخدامها كبدائل للمبيدات حيث قام العديد من الباحثين باختبار عدد من المساحيق والمستخلصات الجزاء              

) 1997الجبـوري،   (و) 1991الجـوراني،   (لمـواد المخزونـة      ضد بعض حـشرات ا     عدد من النباتات  

اجريـت هـذه   .  )2003العراقي، (و ) 2002خضر، (و ) Singh et al., 1999(و) Mostaffa, 1999(و

الدراسة الختيار تأثير مساحيق اوراق الداتورة والبقدونس وبذور الزعتر والينسون عند خلطها مع حبوب              

  .لمواد المحزونة المهمة في العراقت االحنطة ضد اربعة أنواع من حشرا

  

  المواد وطرق العمل

 والبقـدونس  . Datura stramonium Lتم اختبار التأثير القاتل لمساحيق اوراق كل من الـداتورة  

Petrosxlinum hortense Hoffm. ومسحوق بذور الزعتر Thymas spicta L.  والينسونPimpinella 

anisum L.كل من خنفساء الطحين المتـشابهة   ضد الحشرات الكاملة لTribolium confusum Duval. 
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 وخنفـــساء الحبـــوب Trogoderma granarium Evertsوخنفـــساء الحبـــوب الـــشعرية 

 .Rhizopertha dominica F وثاقبة الحبـوب الـصغرى    .Oryzaephilus surinamensis Lالمنشارية

 غـم   100/ غم مسحوق  0.4،  0.2ات وبتراكيز   ساحيق هذه النبات  وذلك من خالل معاملة حبوب الحنطة بم      

  .حبوب حنطة

اخذت االوراق والبذور وجففت تحت ظروف المختبر ومن ثم طحنـت يـدوياً بأسـتخدام الهـاون              

 غم من حبوب الحنطة النظيفة والسليمة       100وضع  . ) ملم 0.6(عدها نخل المسحوق الناتج بمنخل      الخزفي ب 

 افراد بالغة من النوع المراد اختبـاره        10ثم اضيف اليها    ) 3 سم 10(الخالية من االصابة في قنينة زجاجية       

 م 1+30وغطيت فوهة القنينة بشاش ربط برباط مطاطي وتركت في الحاضـنة تحـت درجـة حـرارة           

كررت التجربة ثالث مرات لكل تركيز ولكل مسحوق نباتي وحشره قيـد الدراسـة              . %5+50ورطوبة  

 6 و 3تأثير القاتل من حساب عدد االفراد الحية والميتة لكل معاملة بعد            قدر ال .  اضافة الى معاملة المقارنة   

  .)Abbott) 1925 ايام من بدء التعريض واستخرجت النسبة المئوية للقتل بعد تعديلها باستخدام معادلة 9و

درس التأثير الطارد والجاذب لمساحيق هذه النباتات للحشرات البالغة االربعة وذلك باستخدام جهاز             

يتكـون  . مع بعض التحويرات عليـه ) Chemotropometer) Busvine, 1971اس االنتحاء الكيمياوي قي

ـ     20 سم وارتفاع    20 سم وعرض    48الجهاز من صندوق خشبي بطول       ، توجـد   رك سم وله غطاء متح

ب توجـد    سم وفي وسط االنبـو     3 سم وقطر    100فتحتان متقابلتان يمر فيها انبوب زجاجي مدرج بطول         

 دقيقـة مـن ادخـال       15حسبت نسبة الجذب والطرد ونسبة الموازنة بعـد         . ال الحشرات فيها  فتحة الدخ 

  ).1993داؤد والمالح، ( لمعادالت التالية الحشرات باستخدام ا
  

  

  

  سم عن المركز25       عدد الحشرات التي اتجهت باتجاه المادة المحتبره وتعدت مسافة            

   x 100ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= نسبة الجذب المئوية 

                                 المجموع الكلي للحشرات                          
  

  

  

  سم عن المركز25           عدد الحشرات التي اتجهت عكس اتجاه المادة المحتبره وتعدت مسافة      

   x 100ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ= نسبة الطرد المئوية 

         المجموع الكلي للحشرات                                                  
  

  

  

  جاذب= + نسبة الجذب ـ نسبة الطرد = نسبة الموازنة 

   طارد-                                             = 
  

  

  

 10، اخـذ    الحياتية لخنفساء الحبوب الشعرية   لى النواحي   ولغرض دراسة تأثير مساحيق النباتات ع     

 و  0.2 بمسحوق النبـات بتركيـز       وخلطت) 3 سم 5(الحنطة ووضعت في انبوبة زجاجية      غم من حبوب    

، روج والتي أخذت من مزرعـة مختبريـة       وعرض لها زوجين من الحشرات الكاملة الحديثة الخ       % 0.4

يومية لحين خـروج     تركت في الحاضنة تحت المالحظة ال      غطيت فوهة االنبوبة بقطعة من القطن ومن ثم       
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ب عدد افـراد الجيـل      كررت التجربة ثالث مرات اضافة الى معاملة المقارنة وتم حسا         . الحشرات الكاملة 

اتبع في تصميم التجربة التصميم العشوائي الكامـل وحللـت النتـائج باسـتخدام الرزمـة           . االول الناتجة 

  .(Steel and Torrie, 1980)كما اتبع اختبار دنكن لمقارنة النتائج  SAS (SAS, 1982)االحصائية 

  

  النتائج والمناقشة

ان معاملة الحبوب بمساحيق النباتات اظهرت تأثيراً متباينـاً بتبـاين           ) 1(تشير البيانات في الجدول     

منـشارية  واظهرت النتائج ان خنفساء الحبـوب ال . باتي ونوع الحشرة وتركيز المسحوق نوع المسحوق الن  

وبلغ المعدل العام لنسبة القتل     . احيق النباتات من الحشرات االخرى    كانت اكثر االنواع الحشرية تأثراً بمس     

خنفساء الحبوب المنـشارية وثاقبـة الحبـوب الـصغرى          لكل من    % 0.55 و   1.87 و   6.93 و   65.38

شديداً الزعتر تأثيراً قاتالً    حوق نبات   واظهر مس . عرية وخنفساء الطحين على الترتيب    وخنفساء الحبوب الش  

تاله في ذلك مـسحوق نبـات        % 84.53لبالغات خنفساء الحبوب المنشارية حيث اعطى نسبة قتل بلغت          

على الترتيب في حين كان تأثير       % 72.57 و   73.83الداتوره والبقدونس حيث تسببا في نسبة قتل بلغت         

بينما وجد ان مساحيق النباتـات االربعـة         % 30.61مسحوق الينسون منخفضاً واعطى نسبة قتل بلغت        

  .%10ى ولم تتجاوز نسبة القتل الـ اعطت نسب قتل منخفضة لالنواع الحشرية الثالثة االخر

اظهرت النتائج ان زيادة فترة التعرض للمسحوق النباتي اثرت في زيادة نسبة القتل حيث اعطـت                

 و  56.66خنفساء الحبوب المنـشارية بلغـت       مساحيق البقدونس والزعتر والداتورة والينسون نسب قتل ل       

 ايام من التعريض في حين زادت هذه النسبة ووصـلت الـى             6بعد فترة    % 23.33 و   49.99 و 64.99

اما زيادة تركيز المسحوق فلم يكـن       .  ايام من التعريض   9بعد   % 33.23 و   88.19 و   92.35 و   81.45

بان لنبات الـداتورة  ) Ambadkar and Kham, 1994(وقد وجد . تأثير واضح على زيادة نسبة القتللها 

  . الحشرة من التغذية ومن ثم موتهاتأثير مخدر لخنفساء السكاير وبالتالي منع

ان جميع مساحيق النباتات اظهرت صفة الطرد باسـتثناء مـسحوق           ) 2(توضح النتائج في الجدول     

وقـد اظهـرت مـساحيق      .  %27.33اء الحبوب الشعرية بنسبة     الزعتر الذي انجذبت اليه بالغات خنفس     

كمـا   % 46.66 – 42.66النباتات االربعة نسب طرد متماثلة لخنفساء الطحين المتشابهة تراوحت بـين            

% 42.66 و   45.33 و 46.66اظهر الينسون والبقدونس نسبة طرد متماثلة لثاقبة الحبوب الصغرى بلغت           

من جهة اخرى اظهر الينـسون      .  %28.66لزعتر حيث اعطى نسبة طرد      على الترتيب تالهم في ذلك ا     

على الترتيب في حين     % 29.33 و   29.30والداتورة تأثيراً طارداً متماثالً لخنفساء الحبوب الشعرية بلغ         

ائج تتفق وهذه النت % 18.66كان تأثير البقدونس كطارد لها اقل من الينسون والداتورة وبلغت نسبة الطرد         

ن الزيوت المتطايرة والثابتة لبذور الينسون كان لها تأثيراً قـاتالً           من ا ) 1991داؤد وآخرون،   (مع ماذكره   

  %. 30بينما كانت نسبة الطرد  % 60وطارداً لخنفساء اللوبيا الجنوبية حيث بلغت نسبة القتل 
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  .تأثير مساحيق بعض النباتات في قتل اربعة انواع من حشرات المواد المخزونة : 1جدول 
  تلللق% 

  )يوم ( فترة التعريض 
3  6  9  3  6  9  3  6  9  

  %التركيز   النباتات

T. confusum  T. granarium  O. surinamensis  
0.2  0  0  0  0  0  4  50  62.95  62.90  
0.4  3.33  3.33  3.33  0  0  8  63.33  96.28  100  

  البقدونس  81.45  79.61  56.66  6  0  0  1.72  1.66  1.66  المعدل

   )1.68(  c  ) 2( c  )72.57(  a 

0.2  0  0  0  0  0  3.99  73.33  92.55  95.82  
0.4  0  0  0  0  3.44  3.99  56.66  100  88.88  

  الزعتر  92.35  96.27  64.99  3.99  1.72  0  0  0  0  المعدل

  )0(  c  )1.90(  c )84.53 (  a 

0.2  0  0  0  0  0  0  43.33  70.36  87.5  
0.4  0  0  0  0  0  4  56.66  96.28  88.88  

  الداتورة  88.19  83.32  49.99  2  0  0  0  0  0  المعدل

  )0(  c ) 0.66( c )73.88(  a 

0.2  0  3.3  0  0  0  4  23.33  33.33  33.32  
0.4  0  0  0  0  0  13.63  23.33  37.03  33.32  

  الينسون  33.32  35.18  23.33  8.81  0  0  0  1.66  0  المعدل

  )0.55(  c )2.93(  c )30.61(  a 

0.2  d 0.27  d 0.99  a 60.72  المعدل  
0.4  d 0.84  c 2.75  a 70.04  

  C 0.55  C 1.87  A 65.38    المعدل العام

   . 0.05االحرف المتشابهة تدل على عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمال 
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 المـواد   تأثير مساحيق بعض النباتات في جذب وطرد اربعة انواع من حـشرات           : 2جدول  ال

  .المخزونة

  %نسبة الطرد   %نسبة الجذب   الحشرة  النباتات

  ةنسبة الموازن

  جذب(+) 

  طرد) -(

T. confusum 16.00   c 46.66     a  30.66ـ  

T. granarium  5.33     ab 18.66     c  13.33ـ  

O. surinamensis  2.66     a  37.33     ab  34.66ـ  
  البقدونس

R. dominica  16.00   c 42.66     a  26.66ـ  

T. confusum 10.6     b 43.33     a 32.73 ـ  

T. granarium  27.33    d 3.33       d  +24.00  

O. surinamensis  14.66    bc 28.66     b  14.00ـ  
  الزعتر

R. dominica  16.66    c 28.66     b  12.00ـ  

T. confusum 24.00    d 44.00     a  20.00ـ  

T. granarium  14.66    bc 29.33     b  14.67ـ  

O. surinamensis  0.00      a 54.66     a  54.66ـ  
  الداتورة

R. dominica  10.66    b 45.33     a  34.67ـ  

T. confusum 9.33     b 42.66     a  33.33ـ  

T. granarium  1.33     a 29.30     b  27.97ـ  

O. surinamensis  0.00     a 33.33     b  33.33ـ  
  الينسون

R. dominica  2.66     a 46.66     a   44.00ـ  

   .0.05االحرف المتشابهة تدل على عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمال     

  

التباين الحاصل في النسبة المئوية للجذب والطرد قد يرجع الى التباين في المكونات الكيمياويـة لهـذه                 ان  

لمضافة قد تؤثر في ردود الفعل السلوكية       ، وبالتالي فإن المساحيق ا    )1988مجهول،  ) (3جدول  ال(النباتات  

للحشرة في التغذية منها توجيه الحشرة وبذلك تكون مانعات او محفزات تغذية فعالـة واحيانـاً تنجـذب                  

الحشرة لمادة غير مرغوبة لها الن المواد المؤثرة ضمن مكونات الغذاء قد التدرك من قبل الحـشرة الن                  

كمـا اشـار   ). 1991روكـستين،  ( على االستجابة الشمية للحشرة    راًتركيز بخارها قد اليكون كافياً ومؤث     

ان بعض النباتات قد تحوي في تركيبها مركبات كيمياويـة تعمـل علـى ابقـاء                ) 1993،  داؤد والمالح (

الحشرات بعيداً عنها بواسطة تأثيرها على اعضاء الشم في الحشرات المتأثرة بها وتعتمد درجة اسـتجابة                

وجية والـنظم الحـسية     ركيزها ودرجة نفاذيتها وعلى عمر الحشرة وحالتها الفـسيول        الحشرات لها على ت   

  .المتأثرة بها
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  .المكونات الكيمياوية الفعالة في النباتات المختبرة: 3جدول ال
  المكونات الكيمياوية الفعالة  اسم النبات

  البقدونس
 كمـا أنـه غنـي       Apioleدة االبيول    وما Anetholيحوي زيوت طيارة او عطرية مع مادة االنيثول         

   وعنصر الحديدC و Aبفيتامين 

  الزعتر
 ومادة  Thymolفينوالت أهمها الزعترول    % 55ويحوي الزيت على    . يحوي زيوت طيارة او عطرية      

   .Tannin والتانين Rasine ومواد راتنجية مثل الراسين Carvacrolالكارفكرول 

  الداتورة

 الهايبوسامين  Atropineوهو عبارة عن خليط من االتروبين       ) الداتورين  قلويد  ( يحوي على قلويدات    

Hypocyamine      كما يوجد قلويد االسكوبوالمين Scopolamine .    واحمـاض وتانينـاتTannins 

   .Faty oilsوزيوت دهنية 

  الينسون
نين  والليمـو Pinine والـصنوبرين   Anetholكينون يعرف باالنيثول    . يحوي زيوت طيارة وعطرية     

Limonine والزعفرول Safrol.   
  

  

  

  

  

  

.  T. granariumتأثير مساحيق النباتات على حياتية خنفساء الحبوب الشعرية ) 4(يوضح الجدول 
لم  % 0.2خنفساء الحبوب الشعرية على حبوب حنطة معاملة بمساحيق النباتات عند تركيز             تربية تبين ان 

  .االول الناتجة بأستثناء نبات الداتورة  .لجيلر واضح على معدل عدد افراد ايكن له تأثي
  

  

  

  

من بالغـات  تأثير مساحيق بعض النباتات في معدل عدد افراد الجيل االول الناتجة من زوجين : 4جدول  ال

  .خنفساء الحبوب الشعرية
  المعدل  معدل عدد افراد الجيل االول  %التركيز   النباتات

   c  49.16    3.33  0.4  البقدونس  61.66  0.2

 c 39.60    12  0.4  الزعتر  64  0.2

 c 38.83    28  0.4  الداتورة  49.66  0.2

 b 54.99  39.66  0.4  الينسون  70.33  0.2

 a   60.00  60    المقارنة

  0.2  المعدل
0.4  

  A 48.99   
  B 20.74    

   .0.05االحرف المتشابهة تدل على عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمال     
  

  

  

  

  

 , 70.33 , 49.66 , 64 ,61.66 زوج من البالغـات      2الجيل االول الناتجة من       وبلغ عدد افراد  

 فرد لكل من مسحوق البقدونس والزعتر والداتورة ومعاملة المقارنة على الترتيـب ومـع مـضاعفة                 60

رباة على حبـوب    انخفض معدل عدد افراد النسل الناتج وباالخص نسل البالغات الم          % 0.4التركيز الى   

 فرد على الترتيب بينمـا      12 , 3.33معاملة بمسحوق البقدونس والزعتر حيث بلغ عدد افراد النسل الناتج           

 , 28عدده  اعطت الحشرات البالغة المرباة على حنطة معاملة بمسحوق نبات الداتورة والينسون نسالً بلغ              
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غذائي له تأثير في نمو وتكاثر الحشرات وان        ان اختالف نوع وتركيب العائل ال     .  فرد على الترتيب   39.66

لكل نوع من انواع الحشرات نمطاً او طبائعاً خاصة في التغذية بحيث يقل نشاطه او يهلك تمامـاً اذا لـم                     

  .)1992، جرجيس ومحمد(ع الغذاء المناسب يتوفر له نو
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