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 Trogoderma granariumتأثیر بعض الزیوت النباتیة على قتل خنفساء الحبوب الشعریة (الخابرا)
Everts (Dermestidae: Coleoptera)  

  3عواد شعبان داود،  2برهان مصطفى محمد،  1إبراهیم خلیل إبراهیم الحدیدي
  ، الموصل ، العراق جامعة الموصل كلیة التربیة ، 1
  ، تكریت ، العراق  عة تكریتجامكلیة التربیة ،  2
  ، تكریت ، العراق  جامعة تكریتكلیة العلوم ،  3
  ملخصال

 زیــت الحبــة الســوداء و .Rosmarinus officinalis Lزیــت اكلیــل الجبــل  اشــتملت علــى زیــوت نباتیــة ةاجریــت هــذه الدراســة الختبــار فاعلیــة خمســ
Nigella sativa L. و زیـت الزیتـون Olea europaea L. ت المردقـوشو زیـ Origanum majoranum زیـت الیوكـالبتوس و Eucalyptus 

spp. خنفسـاء الحبـوب الشـعریة (الخـابرا) % فـي قتـل یرقـات وبالغـات9،  6،  3،  1.5مـع حبـوب الحنطـة عنـد التراكیـز  مزجها بعدTrogoderma 

granarium Everts . 

 نســبة قتــل الیرقــات انــتلكــل منهــا فك تــینعنــد فترتــي تعــریض مختلف بالغــاتن الیرقــات والالمســتخدمة ســببت قــتًال مــ زیــوت النباتیــةاظهــرت النتــائج ان ال
،علـى  وزیـت الیوكـالبتوس وزیـت المردقـوش وزیـت الزیتـون وزیـت الحبـة السـوداء زیت اكلیل الجبل% لكل من 10.83و  5.83، 8.75، 4.58، 5.42

عنــد فتــرة  فــي المعــامالت لقتــل البالغــاتالنســبة المئویــة  تفوقــتكمــا  . یــوم 15یض عنــد فتــرة تعــر  % فــي المجموعــة الضــابطة0.0بـــ  التــوالي، مقارنــة
ـــام  7تعـــریض  ـــة بای ـــرة تعـــریض مقارن ـــات عنـــد فت ـــل الیرق ـــة لقت ـــت فـــي االولـــى  15النســـبة المئوی ـــوم حیـــث كان و  70.42، 72.08، 64.60، 69.58ی

النتــــائج تفــــوق زیـــت الیوكــــالبتوس علــــى بقیــــة  أظهــــرت ولتـــوالي، % ، علــــى ا33.7و  12.6، 37.3، 10.3، 1.6الضـــابطة فكانــــت  % ،    83.33
% عند زیت الحبة السوداء بینما تدرجت بقیـة الزیـوت مـن االدنـى الـى االعلـى 17.92% بینما كانت 26.87الزیوت حیث بلغ معدل نسب القتل العام 

       .الزیتون ،على التوالي% لزیت اكلیل الجبل و زیت المردقوش وزیت 21.77و  19.79، 18.82بینهما كاالتي: 
  المقدمة

تســـــبب حشـــــرات المـــــواد المخزونـــــة خســـــائر فـــــي وزن ونوعیـــــة الحبـــــوب 
ــدان النامیــة عمومــا العدیــد [1] المخزونــة خــالل الخــزن . كمــا تواجــه البل

مـــن المشـــاكل فـــي خـــزن حبوبهـــا ، وبـــالرغم مـــن ان الحبـــوب المخزونـــة 
ریــة اال ان االفــات یمكــن ان تتضــرر بالحشــرات، الفطریــات، واالفــات الفق

الحشـــریة غالبـــا مـــاتكون االكثـــر اهمیـــة مـــن حیـــث تســـببها للخســـائر فـــي 
الحبــوب الن الظـــروف المفضــلة عـــادة مــاتكون متـــوفرة فــي مخـــازن تلـــك 

. تتلــف كمیــات  [2] الحبــوب فتهیــئ للحشــرات الظــروف المثلــى لتطورهــا
مختلفـة، كبیرة مـن محاصـیل الحبـوب النجیلیـة فـي العـالم بسـبب حشـرات 

ــــف الحبــــوب  ــــة 10-5 مــــا بــــینتصــــل نســــبة تل % فــــي المنــــاطق المعتدل
. [3] % فــــي المنــــاطق االســــتوائیة وشــــبه االســــتوائیة30-20الحــــرارة و 

ـــر خنفســـاء  ـــوب الشـــعریةتعتب  Trogoderma granarium الحب

Everts   مــن اكثــر حشــرات المــواد المخزونــة تــدمیرا للحبــوب ومنتجاتهــا
عـــول كثیـــرا علـــى مكافحـــة تلـــك . [5] و [4] فـــي كـــل مكـــان فـــي العـــالم

التـــي یمكـــن ان  [6] الحشـــرات باســـتخدام المبیـــدات التركیبیـــة والمبخـــرات
توظف للعب دور مهـم فـي خفـض خسـائر المخـازن الناتجـة عـن االفـات 

اال ان  ، [9]و  [8]و  [7] الحشریة عندما تستخدم علـى نحـو مـدروس
د یتســـبب فـــي المفـــرط لهـــذه المبیـــدات الكیمیاویـــة قـــ التطبیـــق المســـتمر و

اخطـــار ســـمیة علـــى كائنـــات حیـــة غیـــر  عواقـــب وخیمـــة علـــى البیئـــة و
باالضـافة مقصودة في المكافحـة عـالوة علـى اضـرارها علـى مسـتخدمیها 

تطـــور ســـالالت مقاومـــة مـــن الحشـــرات وراثیـــا والتكـــالیف الباهضـــة الـــى 
الستخدام المبیدات، كل تلك االسباب دفعت الى البحث و التقصـي عـن 

. مـن [11]و  [10] للبیئة ومعقولة لمكافحة االفات الحشـریة بدائل امنة

الممكـــن اســـتخدام المـــواد المستخلصـــة مـــن النباتـــات كمـــواد فـــي مكافحـــة 
 هــذه المــواد النباتیـة بكونهــا عدیمــة االثــار الجانبیــة تتمیــزحیــث  الحشـرات

عنــد  ذات اثــار جانبیــة طفیفــة خصوصــا ضــد الحبــوب المخزونــة انهــا او
، قـــــد لعبـــــت المـــــواد [14]و  [13]و  [12] وب بهـــــامعاملـــــة تلـــــك الحبـــــ

االصــابة الحشــریة منــذ زمــن  مــنفــي حمایــة النباتــات  امهمــ االنباتیــة دور 
وقــد تــم اســتخدام الزیــوت المستخلصــة مــن النباتــات العطریــة  [15] بعیــد

اال ان فعالیـة تلـك الزیــوت النباتیـة نـادرا مــا فـي مكافحـة االفـات الحشــریة 
لــذا هـــدفت الدراســة الحالیــة الـــى مقارنــة تـــأثیر  .[16] كــان یعــول علیهـــا

(حصـــــــا البـــــــان)  بعـــــــض الزیـــــــوت النباتیـــــــة وهـــــــي زیـــــــت اكلیـــــــل الجبـــــــل
Rosmarinus officinalis (حبــــة البركــــة)  وزیــــت الحبــــة الســــوداء

Nigella sativa وزیـت الزیتـون Olea europaea وزیـت المردقـوش 
Origanum vulgaris وزیـت الیوكـالبتوس Eucalyptus spp  علـى

نســب قتــل یرقـــات وبالغــات خنفســاء الحبـــوب الشــعریة (الخــابرا) ودراســـة 
  تأثیر هذه الزیوت على نسبة إنبات الحبوب المعاملة بها. 

  العملطریقة 
فـي هـذه الدراسـة  استخدمت حبوب الحنطة السلیمة الخالیـة مـن اإلصـابة

تــــم الحصــــول علیهــــا مــــن الســــیطرة النوعیــــة لســــایلو الموصــــل/ الشــــركة و 
( المحتــوى الرطــوبي   ة لتجــارة الحبــوب وكانــت بالمواصــفات االتیــةالعامــ
، درجـــة حرارتهـــا  SW: 77.9 Kg/hl % ، الـــوزن النـــوعي 8.4

Temp: 17.5°c  تــم تنظیــف الحبــوب یــدویًا إلزالــة المــواد الغریبــة ، (
ملــــم ) ، ثــــم وضــــعت العینــــات تحــــت  2وغربلتهــــا بغربــــال ذو فتحــــات ( 

  .[17] على أیة إصابة محتملة ساعة للقضاء 24التجمید لمدة 
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تــم الحصــول علــى الزیــوت الجــاهزة لنباتــات الدراســة مــن الســوق المحلــي 
معمــــــــل عمــــــــاد للزیــــــــوت النباتیــــــــة  إنتــــــــاجفــــــــي مدینــــــــة الموصــــــــل مــــــــن 

(الموصـــــل/الحي الصناعي/الســـــاحل االیمـــــن) امـــــا زیـــــت الزیتـــــون فهـــــو 
 وتــم تحلیــل الزیــوت فــي مختبــر الزیــوت فــي )1جــدول (  اإلنتــاجاســباني 

الشركة األولى العالمیة إلنتاج األسمدة الكیمیاویة المحدودة فـي محافظـة 
ــدین جــدول (  Stock. وتــم تحضــیر المحلــول االساســي ) 2صــالح ال

Solution  مل من االسیتون واكمـل  1.2مل من الزیت في  1.2باذابة
ضـــافة بضـــع [19]و  [18] مـــل مـــن المــاء المقطـــر 20الحجــم الـــى  ٕ ، وا

ــــوین  ــــول االســــاس كمــــادة ناشــــرة  Twinقطــــرات مــــن الت ، و مــــن المحل
% 9% لكـــل زیـــت امـــا التركیـــز 6، 3، 1.5%) تـــم تحضـــر التراكیـــز 6(

مـل مـن االسـیتون واكمـل 1.8مـل مـن الزیـت فـي 1.8فتم تحضیره باذابة 
مــل مــن المــاء المقطــر واضــافة بضــع قطــرات مــن التــوین 20الحجــم الــى 

یتون واكمـل الحجـم مل من االسـ 0.9اما محلول المقارنة تضمن اضافة 

تم اضــافة مــل مــن المــاء المقطــر مــع اضــافة قطــرات مــن التــوین.10الـى 
غـم مـن الحنطـة وبـثالث  5مل من كل تركیز لكل زیت على حدة الى 1

مكـررات فــي اطبــاق بتـري ورجــت جیــدا لیتجـانس الخلــیط وتغلیــف البــذور 
بالزیــت، ثــم تركــت لمــدة اســبوعین العطــاء مــدة كافیــة للزیــت بــان تتشــبع 

مــل مــن  1مــا فــي معاملــة المقارنــة فــتم اضــافة ا [21]و  [20] الحنطــة
غــم مــن الحنطــة وبــثالت مكــررات وتركــت لمــدة  5محلــول المقارنــة الــى 

ـــم اضـــافة  ـــم ت ـــث  20اســـبوعین ایضـــا، ث ـــة عمـــر ثال ـــى كـــل مكـــرر یرق ال
 60م ورطوبـة نســبیة ° 1±35 وحفظـت فـي الحاضــنة تحـت درجـة حــرارة

یـــوم ،  15و  10یرقـــات بعـــد فترتـــي وتـــم حســـاب نســـب القتـــل لل % ±5
ازواج حدیثــــة الخــــروج وتـــــم  10اعیــــدت نفــــس التجربــــة ولكـــــن باضــــافة 

ایـــام وتـــم تصـــحیح نســـب القتـــل  7و  5حســـاب نســـب القتـــل بعـــد فترتـــي 
   .Abbott formula [22]للیرقات والبالغات حسب معادلة ابوت 

  = النسبة المئویة المصححة للموت
  النسبة المئویة للموت في المقارنة –معاملة النسبة المئویة للموت في ال

× 100  
  النسبة المئویة للموت في المقارنة – 100

ــالزیوت وفقــا لقواعــد منظمــة  ــة ب تــم تقــدیر نســبة االنبــات للحبــوب المعامل
اشـــهر، حیــــث  6ذلـــك بعــــد فتـــرة تخــــزین و  [23] فحـــص البـــذور الدولیــــة

مـن كـل تركیـز  مـل 1حبة حنطة من كل معاملة بعد اضـافة  30اخذت 
اشـــهر اضـــافة الـــى  6لمـــدة غـــم مـــن الحنطـــة وتركـــت  5لكـــل زیـــت الـــى 

 5مـل مـن محلـول المقارنـة الـى  1معاملة المقارنة والتي تم فیهـا اضـافة 
اشهر عقمـت  6اشهر ایضا ، وبعد فترة  6غم من الحنطة وتركت لمدة 

% لمــــدة دقیقتــــین ، 1الحبـــوب بمحلــــول هیبوكلــــورات الصــــودیوم بتركیــــز 
ا غســلت الحبــوب بالمــاء المقطــر المعقــم ومــن ثــم نقلــت الــى اطبــاق بعــده

بتــــري حاویــــة علــــى ورقــــة ترشــــیح ورطبــــت بقلیــــل مــــن المــــاء المقطــــر ، 
م وتــــم حســــاب نســــبة انبــــات °25وحفظــــت االطبــــاق علــــى درجــــة حــــرارة 

سـتخدم فـي تصـمیم التجـارب التصــمیم ا [26]و  [25]و  [24] الحبـوب
ــــــع فــــــي  CRDالعشــــــوائي الكامــــــل  ــــــة ، واتب ــــــل اإلحصــــــائي طریق التحلی

 SPSSاإلحصـــائي  البرنـــامجالتجـــارب العاملیـــة العشـــوائیة ، وباســـتخدام 
 ANOVA Tableوذلك لحساب التباین للعوامـل الداخلـة فـي التجربـة 

(Analysis of variance) [27]  [28]و.    

  الدراسةالمستخدمة في  یةالنبات الزیوت )1جدول(
  العائلة  االسم العلمي  االسم االنكلیزي  االسم العربي
  الشفویة          Rosemary Rosmarinus officinalis L. Labiatae  اكلیل الجبل

  الشقیقیة Nigella Nigella sativa L. Ranunculaceae  الحبة السوداء
  الزیتونیة        Olive Olea europaea L. Oleaceae  الزیتون
  الشفویة         Marjoram Origanum majoranum Labiatae  مردقوش

  المرسینیة     Blue gum Eucalyptus spp. Myrtaceae  یوكالبتوس
  ) نتائج تحلیل الزیوت2جدول (

  درجة االتقاد  الشوائب H2Oالرطوبة   م°35اللزوجة عند   الزیت
Flash Point 

 Cst 0%  <200 ppm No Flash 53.3  اكلیل الجبل

  Cst 0%  <200 ppm  No Flash 33.8  الحبة السوداء
  Cst 0%  <200 ppm  No Flash 30.2  الزیتون
  Cst 0%  <200 ppm  No Flash 38.7  مردقوش

  Cst 0%  <200 ppm  No Flash 26.0  یوكالبتوس
   النتائج والمناقشة

) بـان هنـاك فروقـات معنویـة فـي معـدل نسـب قتـل یرقـات 3یبین جدول (
املـة بالزیـت بـین ایام من التعـریض الـى حنطـة مع 10العمر الثالث بعد 

و  2.08زیـــــت الیوكـــــالبتوس وزیـــــت الزیتـــــون وزیـــــت المردقـــــوش فكانـــــت 
% ،على التوالي، بینما لم تكن هنـاك فروقـات معنویـة بـین 0.0و  0.83

زیــت المردقــوش وزیــت اكلیــل الجبــل وزیــت الحبــة الســوداء حیــث كانــت 
% لكــل 0.0% لكــل منهــا. وكانــت نســبة قتــل الیرقــات 0.0نســب القتــل 

زیت اكلیل الجبل وزیت الحبة السوداء وزیـت المردقـوش بعـد فتـرة تراكیز 
% عنـــد التركیـــزان 0.0ایـــام كمــا كانـــت نســبة قتـــل الیرقــات  10تعــریض 

% لزیـــت 6و  3و  1.5% لزیـــت الیوكـــالبتوس وعنـــد التراكیـــز 3و  1.5
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 9و  6% عنـد التركیـزان 6.7و  1.7الزیتون وكانت نسـب قتـل الیرقـات 
% 3.3علــى التــوالي، وكانــت نســبة قتــل الیرقــات % لزیــت الیوكــالبتوس ،

وقـد یعـود مـوت الیرقـات الـى مـا تحدثـه  % لزیت الزیتـون.9عند التركیز 
 الزیـــوت مـــن اضـــطرابات فـــي عملیـــات الهضـــم واالمتصـــاص كمـــا ذكـــر

عند دراستهم تاثیر زیت السمسـم فـي مكافحـة دودة اوراق  [30]و  [29]
ذا الزیـت الـى اضـطراب حیث ادى هـ Spodoptera littoralisالقطن 

 فــي عملیــات الهضــم واالمتصــاص والتكــاثر لكــامالت الحشــرة، كمــا وجــد
ان زیت السمسم یوثر في عملیات الهضم واالمتصاص والتكـاثر ب [31]

 ، Callosobruchus maculatusلكـامالت خنفسـاء اللوبیـا الجنوبیـة 
لكــل  كمـا یبـین الجـدول نفســه ارتفـاع نسـب قتـل الیرقــات فـي كـل التراكیـز

% 1.5یـــوم ماعــدا التركیـــز  15الزیــوت عنــد اطالـــة مــدة التعـــریض الــى 
لزیت اكلیل الجبل وزیت الحبة السـوداء وزیـت الزیتـون حیـث بقیـت نسـبة 

 [32] وهذا مشـابه لمـا توصـل الیـه % عند هذا التركیز0.0قتل الیرقات 
ـــر مـــن  [19]و  ـــاثیر اكب ـــة ت مـــن ان لعامـــل مـــدة التعـــریض للمـــادة الفعال

حیــث تــزداد نســبة القتــل كلمــا ازدادت مــدة او الجرعــة المســتخدمة  الكمیــة
. كمــــا یبــــین الجــــدول ذاتــــه ان هنــــاك فروقــــات التعــــریض للعامــــل الفعــــال

یـــوم بـــین  15معنویـــة فـــي معـــدل نســـب قتـــل الیرقـــات عنـــد فتـــرة تعـــریض 
و  10.83زیــت الیوكــالبتوس وزیــت الزیتــون وزیــت اكلیــل الجبــل فكانــت 

الي، بینمــا لــم تكــن هنــاك فروقــات معنویــة % ،علــى التــو 5.42و  8.75
وكـذلك الحـال بـین زیـت اكلیـل الجبـل بین زیت الزیتون وزیـت المردقـوش 

وزیــت الحبــة الســوداء. ومــن المعــدل العــام لنســب قتــل الیرقــات یتبــین ان 
هنــــاك فروقــــات معنویــــة بــــین زیــــت الیوكــــالبتوس وزیــــت الزیتــــون وزیــــت 

% ،علــى 2.92و  4.79 و 6.46المردقــوش فكانــت نســب قتــل الیرقــات 
التوالي، بینمـا لـم تكـن هنـاك فروقـات معنویـة بـین زیـت المردقـوش وزیـت 

كمـا یبــین الجـدول ان هنـاك فروقــات  اكلیـل الجبـل وزیـت الحبــة السـوداء.
بـــین زیــــت ایـــام  5معنویـــة فـــي نســـب قتــــل البالغـــات بعـــد فتـــرة تعــــریض 

یـــة فكانـــت فروقـــات معنو  الیوكــالبتوس وبقیـــة الزیـــوت التــي لـــم تكـــن بینهــا
% لزیت الیوكالبتوس وزیـت 2.92و 5.42و  2.50و  0.42و  11.25

الجبل وزیت الحبة السوداء وزیـت الزیتـون وزیـت المردقـوش ،علـى  اكلیل
التـــوالي، وقـــد یعـــود مـــوت البالغـــات الـــى المركبـــات الفعالـــة (كلیســـریدات 
واالحماض الدهنیة) التـي تسـبب اضـطرابا فـي عملیـات الهضـم والتحلیـل 

عنــــد  [33]متصــــاص فــــي الجهــــاز الهضــــمي كمــــا اشــــار الــــى ذلــــك واال
دراســتهما اســتخدام بعــض الزیــوت فــي مكافحــة خنفســاء اللوبیــا الجنوبیــة. 

ایــام فاقــت  5كمـا یتبــین ایضــا ان نسـب قتــل البالغــات عنــد فتـرة تعــریض 
ایام وكان مقـدار التفـوق حـوالي  10نسب قتل الیرقات عند فترة تعریض 

ــــل مــــرة بالنســــبة لز  5.40 ــــث كــــان معــــدل نســــب قت ــــت الیوكــــالبتوس حی ی
% معــدل 11.25% مقارنــة بـــ 2.08ایــام  10الیرقــات بعــد فتــرة تعــریض 

ــام، كمــا كــان مقــدار التفــوق  5نســب قتــل البالغــات بعــد فتــرة تعــریض  ای
مـــرة بالنســـبة لزیـــت الزیتـــون حیـــث كـــان معـــدل نســـب قتـــل  6.53حـــوالي 

% معـــدل 5.42بـــ  % مقارنـــة0.83ایــام  10الیرقــات بعـــد فتــرة تعـــریض 
ایــام وقــد یعــود الســبب فــي ذلــك  5نســب قتــل البالغــات بعــد فتــرة تعــریض 

الــى ان عمــر بالغــات الخــابرا قصــیر اساســا مقارنــة بعمــر یرقاتهــا . كمــا 

 7كانت هناك فروقات معنویة في نسب قتـل البالغـات بعـد فتـرة تعـریض 
حیـــث  ایــام بـــین زیــت الیوكـــالبتوس وزیـــت الزیتــون وزیـــت الحبــة الســـوداء

ــــم تكــــن 64.60و  72.08و  83.33كانــــت  ــــوالي، بینمــــا ل ــــى الت % ،عل
هنــــاك فروقــــات معنویــــة بــــین زیــــت اكلیــــل الجبــــل وزیــــت الزیتــــون وزیــــت 

ایــام  7المردقــوش، وكانــت اعلــى نســبة قتــل للبالغــات فــي فتــرة تعــریض 
% بینمـا كانـت اقـل 100% لزیت الیوكالبتوس حیث كانت 9عند تركیز 

% كمـا 45.0% لزیت اكلیل الجبـل اذ بلغـت 1.5 نسبة قتل عند التركیز
 7) ان معدل نسب قتل البالغـات عنـد فتـرة تعـریض 3یبین الجدول رقم (

و  69.16ایـام بمقـدار  5ایام فاقت معدل نسب القتل عنـد فتـرة تعـریض 
لزیـــــت اكلیــــــل الجبــــــل و زیــــــت  72.08و  67.50و  66.66و  62.10

قــــوش وزیــــت الیوكــــالبتوس الحبــــة الســــوداء و زیــــت الزیتــــون وزیــــت المرد
بـان نسـبة مـوت خنفسـاء  [34]،على التـوالي، وهـذه تتشـابه مـع مـا ذكـره 

و خنفســـــاء الحبـــــوب  Tribolium castaneumالطحــــین الحمـــــراء 
تـــــزداد بزیــــــادة مــــــدة  Oryzaephilus surinamensisالمنشـــــاریة 

التعریض اذ ان الخواص الطاردة لعدة زیوت نباتیة (زیـت الكـافور، زیـت 
اع وزیـــت المـــوز المـــر) اتجـــاه هـــاتین الحشـــرتین قـــد ســـبب موتهمـــا النعنـــ

% وبصــورة عامــة 1% عنــد اســتخدامها بتراكیــز اعلــى مــن 100بنســبة 
كانــــــت هنــــــاك فروقــــــات معنویــــــة فــــــي معــــــدل نســــــب القتــــــل بــــــین زیــــــت 
الیوكالبتوس والزیـوت االخـرى التـي لـم تظهـر فروقـات معنویـة فیمـا بینهـا 

ت الیوكــــالبتوس حیــــث بلغــــت وكانــــت اعلــــى معــــدل نســــب قتــــل عنــــد زیــــ
% بینمــا اقــل معــدل نســب قتــل كانــت عنــد زیــت الحبــة الســوداء 26.87

ــــث بلغــــت  ــــة 17.92حی ــــوت الباقی ــــي الزی ــــل ف %، امــــا معــــدل نســــب القت
و  19.79و  18.85مــــــــن االدنــــــــى الــــــــى االعلــــــــى كــــــــاالتي: تــــــــدرجت 

ــــون،على 21.77 ــــوش وزیــــت الزیت ــــل وزیــــت المردق % لزیــــت اكلیــــل الجب
التــوالي، وقــد یعــود الســبب فــي ارتفــاع نســب القتــل فــي زیــت الیوكــالبتوس 

ــــاض لزوجتهمــــا حیــــث اشــــار  ــــى انخف ــــون ال ــــادة  [35]وزیــــت الزیت ان زی
فعالیتهــا تجـاه الحشـرة بســبب  لزوجـة الزیـوت النباتیـة یــؤدي الـى انخفـاض

) 4انخفـــاض نســـبة المـــواد الفعالـــة (االحمـــاض الدهنیـــة). ویبـــین جـــدول (
تـــاثیر الزیـــوت النباتیـــة علـــى النســـبة المئویـــة النبـــات الحنطـــة الممزوجـــة 

اشـهر مـن المــزج حیـث لـم یكـن لنـوع الزیـت وتركیــزه  6بهـذه الزیـوت بعـد 
ـــم تكـــن هنـــاك فروقـــات معنویـــة بـــین نســـبة  تـــاثیر علـــى نســـبة االنبـــات ول

ـــى معـــدل  ـــوت والمجموعـــة الضـــابطة، وكـــان اعل ـــین الزی ـــذور ب ـــات الب انب
نســــبة انبــــات فــــي زیــــت المردقــــوش والمجموعــــة الضــــابطة حیــــث كانــــت 

% بینمــا كانــت اقــل نســبة انبــات فــي اكلیــل الجبــل وبلغــت 80.00النســبة 
 1.5% وكانـــت اعلـــى نســـبة انبـــات بالنســـبة للتراكیـــز فـــي تركیـــز 79.16
% بینمــا اقــل نســبة انبــات كانــت 85.56یوكــالبتوس حیــث بلغــت لزیــت ال

%، وبصـورة عامــة 72.22لزیــت الیوكـالبتوس حیـث كانــت  6فـي تركیـز 
انخفضــت نســبة االنبــات فــي زیــت اكلیــل الجبــل و زیــت الحبــة الســوداء 
ــــدار  وزیــــت الزیتــــون وزیــــت الیوكــــالبتوس عــــن المجموعــــة الضــــابطة بمق

التوالي، وهـذا مشـابه ومـا ذكـره % ،على 0.83، 0.56،  3.33،  0.84
بأن البذور المعاملة بالزیت تبقى سـلیمة مـن اإلصـابة ولكنهـا تفقـد  [36]

  .بعض حیویتها
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  .  Trogoderma granariumلحبوب الشعریة  خنفساء ا وكامالتیرقات العمر الثالث  علىالزیوت النباتیة  خمسة انواع من تأثیر ( 3)جدول

ور
الط

 

مدة 
التعریض 

 (یوم)

  نوع الزیت    
  
 التركیز%

 معدل النسبة المئویة للقتل *

 یوكالبتوس مردقوش زیتون حبة سوداء اكلیل الجبل

لث
الثا

مر 
 الع

رقة
ی

 

10 

1.5 0.0 **a 0.0 a 0.0 b 0.0 a 0.0 b 
3 0.0 a 0.0 a 0.0 b 0.0 a 0.0 b 
6 0.0 a 0.0 a 0.0 b 0.0 a 1.7 b 
9 0.0 a 0.0 a 3.3 a 0.0 a 6.7 a 

 B 0.0 B 0.83 AB 0.0 B 2.08 A 0.0 المعدل

15 

1.5 0.0 b 0.0 c 0.0 d 0.0 c 3.3 b 
3 6.7 a 3.3 bc 6.7 c 5.0 b 5.0 b 
6 6.7 a 6.7 ab 11.7 b 6.7 b 11.7 b 
9 8.3 a 8.3 a 16.7 a 11.7 a 23.3 a 

 B 4.58 B 8.75 AB 5.83 AB 10.83 A 5.42 المعدل

 B 2.28 B 4.79 AB 2.92 B 6.46 A 2.71 عدلالم 

ملة
لكا

رة ا
حش

ال
 

5 

1.5 0.0 a 0.0 b 0.0 c 0.0 b 0.0 c 
3 0.0 a 1.7 b 3.7 bc 1.7 b 5.0 bc 
6 0.0 a 1.7 b 6.7 b 3.3 ab 16.7 ab 
9 1.7 a 6.7 a 11.7 a 6.7 a 23.3 a 

 B 2.50 B 5.42 B 2.92 B 11.25 A 0.42 المعدل

7 

1.5 45.0 b 51.7 c 55.0 d  53.3 c 63.3 c 
3 48.3 b 55.0 bc 66.7 c 63.3 c 76.7 b 
6 91.7 a 65.0 b 78.3 b 75.0 b 93.3 a 
9 93.3 a 86.7 a 88.3 a 90.0 a 100.0 a 

 AB 64.60 B 72.08 AB 70.42 AB 83.33 A 69.58 المعدل

 A 33.54 A 38.75 A 36.66 A 47.28 A 34.99 المعدل 

  المعدل العام
 

18.85 B 17.92 B 21.77 B 19.79 B 26.87 A 

  *  نسب القتل مصححة حسب معادلة ابوت.
 باختبار دنكن للمتوسطات المتعددة.  0.05**  األرقام المتبوعة بأحرف صغیرة عمودیة وبأحرف كبیرة أفقیة متشابهة ال تختلف معنویا عند مستوى احتمال 

  لنسبة المئویة النبات البذور.الزیوت النباتیة على ا سة انواع منخم ) تأثیر 4جدول ( 
  المعدل  نسبة اإلنبات  التركیز%  الزیت

  اكلیل الجبل
1.5  77.77 *a 

79.16 A 3  77.78 a 
6  81.11 a 
9  80.00 a 

  الحبة السوداء
1.5  74.45 a 

76.67 A 3  75.55 a 
6  84.45 a 
9  72.22 a 

  زیتون
1.5  81.11 a 

79.44 A 3  78.89 a 
6  77.78 a 
9  80.00 a 

  مردقوش
1.5  83.33 a 

80.00 A 3  77.78 a 
6  80.00 a 
9  78.89 a 

  یوكالبتوس
1.5  85.56 a 

79.17 A 3  78.89 a 
6  72.22 a 
9  80.00 a 

 a 80.00 A 80.00    المجموعة الضابطة
  باختبار دنكن للمتوسطات المتعددة. 0.05رة عمودیة وبأحرف كبیرة متشابهة ال تختلف معنویا عند مستوى احتمال *  األرقام المتبوعة بأحرف صغی
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Abstract 
In this study five types of  plant oils are mixed with wheat grains at four concentrations 1.5 , 3 , 6 and 9 % to 
estimate their effect on mortality of  larvae and adults of khapra beetle  Trogoderma granarium Everts . These 
plant oils are Rosemary Rosmarinus officinalis L., Nigella Nigella sativa L., Olive Olea europaea L., Marjoram  
Origanum majoranum and Blue gum Eucalyptus spp.  
The results indicated that these plant oils affected on the mortality rate of larvae and adults of this insect. Present 
results showed that the plant oils caused mortality rate of  larvae are 5.42, 4.58, 8.75, 5.83 and 10.83% for 
Rosemary oil, Nigella oil, Olive oil, Marjoram oil and Blue gum oil ,respectively, as compared to 0.0%  for the 
control at 15 days exposure period. Also mortality rate of adult had been outdo at 7 days exposure period to 
mortality rate of larvae at 15 days exposure period whereas were in first one 69.58, 64.60, 72.08, 70.42 and 
83.33% ,respectively, also the result showed that Blue gum oil had been outdo to rest of oils whereas the total 
mortality rate was 26.87% while was 17.92% at Nigella oil also the rest oils regarded form the lower to upper 
among them as following: 18.82, 19.79, 21.77% at Rosemary oil, Marjoram oil, Olive oil ,respectively. 


