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 االرتقاء بالبحوث العلمية طريقنا لخدمة المجتمع

 

 تأثير بعض المساحيق الخاممة في حياتية خنفساء الحبوب الشعرية )الخابرا(
Trogoderma granarium Everts. (Coleoptera: Dermestidae) 

 2، عواد شعبان داود 2، برهان مصطفى محمد 1إبراهيم خميل إبراهيم الحديدي

 بية لمعمـو الصرفة ، جامعة الموصؿ ، الموصؿ ، العراؽ           كمية التر  1
 كمية التربية لمعمـو الصرفة ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراؽ           2
 كمية العمـو ، جامعة تكريت ، تكريت ، العراؽ  3
 

 البحث معلومات
مساحيؽ خاممة، الكممات المفتاحية: 

، الحجر الحجر الطيني، الصمصاؿ، الكبريت
الجيري المتدلمت، الحجر الجيري الكبريتي، 

 خنفساء الحبوب المنشارية )الخابرا(.

 إبراهيم خميل إبراهيم الحديدي االسم:
  البريد االليكتروني:

 
   رقم الهاتف:

 الملخص
 Claystoneاجريػػػػت اػػػػسة الدراسػػػػة ةختبػػػػار فاخميػػػػة خمػػػػ  مسػػػػاحيؽ خاممػػػػة واػػػػي الحجػػػػر الطينػػػػي 

  Dolomitic Limestoneوالحجػػػر الجيػػػري المتػػػدلمت   Sulphurكبريػػػت وال Marlوالصمصػػػاؿ 
خنػد خمطاػا مػب حبػوب الحنطػة خنػد التراكيػ   Sulphurous Limestoneوالحجر الجيري الكبريتػي 

 Trogoderma granariumغـ/كغـ في حياتية خنفساء الحبوب الشعرية )الخػابرا(  7و 5، 3، 1

Everts . 
المستخدمة سببت االؾ في اليرقات والعسارى اثنػاء نمواػا وتطوراػا ممػا  أظارت النتائج اف المساحيؽ

ادى الػػا انخفػػاد خػػدد كػػامالت الحشػػرة الخارجػػة، إس ارتفعػػت النسػػبة المئويػػة لميرقػػات الميتػػة م ارنػػة 
% لكػػػػػؿ مػػػػػف الحجػػػػػر الطينػػػػػي 6202و  3901، 6705، 2705، 2202بالمجموخػػػػػة ال ػػػػػابطة فكانػػػػػت 
جيػػري المتػػدلمت والحجػػر الجيػػري الكبريتػػي، خمػػا التػػوالي، م ارنػػة بػػػ والصمصػػاؿ والكبريػػت والحجػػر ال

% فػػي المجموخػػة ال ػػابطة. كمػػا ارتفعػػت النسػػبة المئويػػة لمعػػسارى الميتػػة فػػي المعػػامالت م ارنػػة 202
% ، خمػػػػػا التػػػػػوالي، م ارنػػػػػة بػػػػػػ 3307و  1206، 3703، 1203، 106بالمجموخػػػػػة ال ػػػػػابطة فكانػػػػػت 

ج خف المعاممة بالمساحيؽ اطاله ممحوظة في مػدة الطػور اليرقػي % في المجموخة ال ابطة. ونت202
يػػـو فػػي  2203يومػػًا، خمػػا التػػوالي، م ارنػػة بػػػ  26093و  25057،  3201،  2702،  24043فكانػػت 

المجموخػػة ال ػػابطة. كمػػا اثػػرت المعاممػػة بالمسػػاحيؽ فػػي خمػػر الحشػػرة البالغػػة وبشػػكؿ معنػػوي حيػػث 
يومػػًا، خمػػا التػػوالي، م ارنػػة  502و  602،  405،  504،  505ادت الػػا الت صػػير فػػي خمراػػا فكانػػت 

في التجربة ال ابطة. كما انخف ت النسبة المئوية لف   البيد نتيجػة المعاممػة بالمسػاحيؽ  1203بػ 
% فػػػي التجربػػػة 7902%، خمػػػا التػػػوالي، م ارنػػػة بػػػػ 3101و  3402،  2202،  3302،  2605فكانػػػت 

 ال ابطة.
 المقدمة

مػػػف أاػػػـ محاصػػػيؿ الحبػػػوب و أكثراػػػا انتشػػػارًا فػػػي العػػػالـ تعػػػد الحنطػػػة 
ةسػػيما فػػي الػػدوؿ ا وربيػػة وا مريكيػػة ، حيػػث تبمػػز المسػػاحة  الم روخػػة 

مميػػػوف طػػػػف،  343مميػػػػوف اكتػػػار وتبمػػػز إنتاجيتػػػػه  232خالميػػػًا حػػػوالي 
ترجػػب  راختاػػا إلػػا مػػا قبػػؿ التػػاريأل فػػي الشػػرؽ ا قصػػا وخمومػػًا تتركػػ  

 ػة المعتدلػة الشػمالية والمعتدلػة وشػبه اةسػتوائية  راخة الحنطة في المنط
وممػػا سػػاخد خمػػا انتشػػاراا التوسػػػب فػػي  راختاػػا والتطػػور المسػػتمر فػػػي 

حنطػػػػػة الناخمػػػػػة الأبحاثاػػػػا و اميتاػػػػػا اةقتصػػػػػادية والصػػػػناخية ، تشػػػػػكؿ 

% مػف اجمػالي انتػاج 92حػوالي  Triticum sativum)حنطػة الخبػ ( 
فتترك   راختاػا فػي   T. durumنة العالـ مف الحنطة اما الحنطة الخش

حػػود البحػػر ا بػػيد المتوسػػط، روسػػيا، الانػػد، فرنسػػا، الصػػيف، كنػػدا، 
اسػػػػػػتراليا وشػػػػػػماؿ الوةيػػػػػػات المتحػػػػػػدة ا مريكيػػػػػػة ، واف انتػػػػػػاج المنط ػػػػػػة 

% مػػػف اةنتػػػاج 6901الشػػػمالية لمعػػػراؽ مػػػف الحنطػػػة تصػػػؿ نسػػػبته إلػػػا 
مػف حيػث اتنتػاج  ؿا و الكمي لمعراؽ وتػتتي محافظػة نينػوى فػي المركػ  

 .[2 ،1]% 3505حيث تصؿ النسبة إلا 
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خديػػدة  بػػتنواع لإلصػػابةتتعػػرد الحنطػػة ومحاصػػيؿ الحبػػوب المخ ونػػة 
الحشػػرية حيػػث تسػػتامؾ اػػسة المحاصػػيؿ فػػي غػػسائاا مسػػببة  اآلفػػاتمػػف 

خنفسػػاء الخػػػابرا  اآلفػػػاتاػػسة  أاػػػـومػػف   ،[3] تػػدني ال يمػػػة الغسائيػػة لاػػػا
Khapra bettle  Trogoderma granarium Everts 

(Coleoptera: Dermestidae)، اآلفػػات  وتعػد خنفسػاء الخػابرا  مػف
ة فػػي العديػػد مػػف نػػإس أناػػا ةفػػة متوط ،الخطيػػرة والرئيسػػة لممػػواد المخ ونػػة

مػػف الػػدوؿ ا وربيػػة واتفري يػػة ودوؿ أمريكػػا الشػػمالية ومعظػػـ دوؿ ةسػػيا و 
الغسائيػػة لمحبػػوب  ثر خمػػا الخػػواف الفي يائيػػة وال يمػػةؤ  ػػمناا العػػراؽ وتػػ

تنباتاػا وغيراا، كما تؤثر خمػا حيويػة البػسور وت مػؿ مػف النسػبة المئويػة 
نػػػػػوع مػػػػػف جػػػػػن   بػػػػػتيالحبػػػػػوب المصػػػػػابة  أكػػػػػؿ، كمػػػػػا يحػػػػػسر مػػػػػف [4]

Trogoderma  حيػػث اف شػػعيرات يرقاتاػػا قػػد تسػػبب تميفػػات سػػػرطانية
التػػػي جعمػػػت اػػػسة  ا سػػػباب، ومػػػف [5] خطيػػػرة خنػػػد تناولاػػػا مػػػب الغػػػساء

خػف التطػور  تتػتخرالخطرة اي اف معظـ يرقاتاا  اآلفاتةفة مف  الحشرة
فيػه خػف التغسيػة  تتوقػؼخسارى والا بالغات حيث تػدخؿ فػي سػبات  إلا

لمدة طويمة وتنخفد كافة الفعاليات الحياتية لاا حتا تنفسػاا لػسا تعتبػر 
م اومػػػة لممكافحػػػة ، حيػػػث يمكناػػػا اف  أكثراػػػامػػػف اخ ػػػد الحشػػػرات ومػػػف 

بػػدوف طعػػاـ فػػي حالػػة السػػبات واسا مػػا تػػوفر الغػػساء بعػػد  شػػاراً  23تب ػػا 
، فاف اليرقة تخرج مف مخبئاا وتتغسى وتكمػؿ دورة حياتاػا ا وؿالسبات 

وبػػػػػالرغـ مػػػػػف شػػػػػيوع ونجػػػػػاح اسػػػػػتخداـ المبيػػػػػدات الحشػػػػػرية الكيمياويػػػػػة 
المصنعة في مكافحة تمؾ الحشرات لما تتمي  به مف تتثير سػريب وفعػاؿ 

ظاػػػور العديػػػد مػػػف  إلػػػاف اسػػػتخداماا قػػػد أدى  ػػػد اػػػسة الحشػػػرات اة ا
مػػف  ظاػور سػالةت  إلػا إ ػافة ،[6] والبيئػةالمشػاكؿ ال ػارة لإلنسػاف 

تتميػػػػ  بػػػدائؿ  إلػػػػاالحاجػػػة  اف  ،[7] المبيػػػػداتلفعػػػؿ م اومػػػػة الحشػػػرات 
بالفاخميػػة  وقمػػة السػػمية ورخػػف الػػثمف وخػػدـ اة ػػرار بالبيئػػة قػػد شػػجب 

ةفػػػػات المخػػػا ف فػػػي  انحػػػاء  العديػػػد مػػػف المختصػػػيف فػػػي مجػػػاؿ مكافحػػػة
اسػػػتخداـ المسػػػاحيؽ والمستخمصػػػات النباتيػػػة فػػػػي الحػػػد مػػػف  إلػػػاالعػػػالـ 

 .[12[و]9[و]8] ةفات المخا ف او ال  اء خمياا
سػػػاحيؽ خاممػػػػة واػػػػي مت ػػػمنت الدراسػػػػة الحاليػػػة ت يػػػػيـ تػػػتثير اسػػػػتخداـ 

 Sulphurو الكبريػػت  Marlوالصمصػػاؿ  Claystoneالحجػػر الطينػػي 
 الحجػر الجيػريو  Dolomitic Limestone المتػدلمت الحجر الجيػريو 

خنػد خمطاػا مػب حبػوب الحنطػة  Sulphurous Limestoneالكبريتػي 
 Trogoderma granariumفػي حياتيػة خنفسػػاء الحبػوب الشػػعرية 

Everts. 
 المواد وطرائق العمل

 Trogodermaالحبػػػػػػوب الشػػػػػػعريةتػػػػػػـ الحصػػػػػػوؿ خمػػػػػػا خنفسػػػػػػاء 

granarium ةفي المختبر وتمػت  تربيػة الحشػر  مف م ارع سبؽ تربيتاا 
غطيػػػػت  3سػػػػـ ( 622)فػػػػي قنػػػػاني  جاجيػػػػة سػػػػعة  الحنطػػػػة خمػػػػا بػػػػسور 

بواسػػػػطة أح مػػػػة مطػػػػػاطية ثػػػػػـ  ربطاػػػػافوااتاػػػػا ب مػػػػا  المممػػػػؿ واحكػػػػـ 
 65ة يـ ورطوبػػة نسػػب°  2 33رارة ػي الحا ػػػنة بػػػدرجة حػػػت فػػػو ػعػػ
5  %[11]. 
 سػػػتخدمت فػػػي الدراسػػػة حبػػػوب الحنطػػػة السػػػميمة الخاليػػػة مػػػف اتصػػػابةا

تـ الحصوؿ خمياػا مػف السػيطرة النوخيػة لسػايمو الموصػؿ/ الشػركة  والتي

)المحتػػػوى الرطػػػوبي  اآلتيػػػةالعامػػػة لتجػػػارة الحبػػػوب وكانػػػت بالمواصػػػفات 
 :Temp، درجػة حرارتاػا  SW: 77.9 Kg/hl%، الػو ف النػوخي 804

17.5c  الحبػػػوب يػػػدويًا ت الػػػة المػػػواد الغريبػػػة وغربمتاػػػا (، تػػـ تنظيػػػؼ
 24ممـ(، ثـ و عت العينات تحػت التجميػد لمػدة  2بغرباؿ سو فتحات )

 .[12]محتممة حشرية ساخة لم  اء خما أية إصابة
خػالؿ طحػػف الصػخور فػي الورشػة التابعػة ل سػػـ ُح ػرت المسػاحيؽ مػف 

/ جامعػػػػػة الموصػػػػػؿ ا ردخمػػػػػـو  سػػػػػاحيؽ ثػػػػػـ نخمػػػػػت الم /كميػػػػػة العمػػػػػـو
ممػػػػػػـ( لمحصػػػػػػوؿ خمػػػػػػا  20252) mesh 62باسػػػػػػتخداـ منخػػػػػػؿ قيػػػػػػا  

أخػػس خػػدد مػػف الحشػػرات الكاممػػة سكػػورًا و إناثػػًا حديثػػة  مسػػاحيؽ ناخمػػة.
الب وغ بعدما تـ خ لاػا خنػدما كانػت فػي طػور العػسراء مػف مػ ارع التربيػة 

اطبػػاؽ بالسػػػتيكية حاويػػػة  إلػػػاوتركػػت تحػػػت المراقبػػة اليوميػػػة بعػػػد ن ماػػا 
ة كغػػساء وتركػػت فػػي الحا ػػنة لت ػػب البػػيد ، وتػػـ مراقبػػة خمػػا الحنطػػ

 .[15، 14، 13]البيود لحيف الف   وخروج يرقات العمر ا وؿ
 بالسػػػػتيكيةوؿ  إلػػػػا اطبػػػػاؽ ا عمػػػػر مػػػػف يرقػػػػات ال يرقػػػػات 10تػػػػـ ن ػػػػؿ 
غػػـ حبػػوب حنطػػة مخموطػػة  5سػػـ تحػػوي  505سػػـ وقطراػػا  3ارتفاخاػػا 

غػـ مسػحوؽ / كغػـ حبػوب  7،  5،  3، 1مب المساحيؽ الخاممة بتركي 
ـ    135فػػػػي الحا ػػػػنة خنػػػػد درجػػػػة حػػػػرارة  اةطبػػػػاؽحنطػػػػة ، حفظػػػػت 

مكػػررات لكػػؿ  3بواقػػب  أخػػالة. اجريػػت التجربػػة 560%ورطوبػػة نسػػبية 
تركيػ  ولكػػؿ مسػػحوؽ ف ػػال خػػف معاممػة الم ارنػػة التػػي لػػـ ي ػػاؼ الياػػا 
 المسحوؽ. تمت متابعػة حياتيػة الحشػرة وسلػؾ بحسػاب مػدة طػور اليرقػة،

خػػدد فػي كػؿ مػف طػور اليرقػة والعػسراء ، ال تػؿ، ونسػبة اءة طػور العػسر مػد
وت ػػدير خمػػر البالغػػات لػػ وج واحػػد ف ػػط بعػػد  الخارجػػةالكاممػػة الحشػػرات 

الباقيػػػػة، مػػػػدة ح ػػػػانة  ا نثػػػػاخػػػػ ؿ الب يػػػػة، خػػػػدد البػػػػيد التػػػػي ت ػػػػعه 
 .البيد، النسبة المئوية لمف  

ؽ وف ػًا ل واخػد منظمػة تـ ت دير نسبة اتنبات لمحبػوب المعاممػة بالمسػاحي
أشػػار،  6، وسلػػؾ بعػػد فتػػرة تخػػ يف  ISTA [16]فحػػف البػػسور الدوليػػة

مكػررات إ ػػافة  3حبػة حنطػػة مػف كػؿ معاممػػة وبواقػب  32حيػث أخػست 
إلػػػا معاممػػػة الم ارنػػػة خ مػػػت الحبػػػوب بمحمػػػوؿ ايبوكمػػػورات الصػػػوديـو 

ـ لمدة دقي تيف ، بعداا غسمت الحبوب بالماء الم طػر المع ػ 1%بتركي  
سػػـ حاويػػة خمػػا ورقػػة ترشػػي   9إلػػا أطبػػاؽ بتػػري ب طػػر  ومػػف ثػػـ ن مػػت

ورطبػػت ب ميػػؿ مػػف المػػاء الم طػػر، وح ػػنت ا طبػػاؽ خمػػا درجػػة حػػرارة 
 .[18، 17]ـ وتـ حساب نسبة إنبات الحبوب   25
-Factorial العػػػػػػػػػػػػػػاممي العشػػػػػػػػػػػػػوائي الكامػػػػػػػػػػػػػػؿ تصػػػػػػػػػػػػػػميـال عمؿسػػػػػػػػػػػػػتا

Completely Randomized Design (FCRD)  واتبػػب فػػي ،
 عماؿالتحميػػػػؿ اتحصػػػػائي طري ػػػػة التجػػػػارب العامميػػػػة العشػػػػوائية، وباسػػػػت

لمعوامػػؿ الداخمػػة فػػي  وسلػػؾ لحسػػاب التبػػايف SPSSاتحصػػائي  البرنػػامج
ولم ارنػػة  ANOVA Table (Analysis of variance)التجربػػة 

 Duncan'sلممتوسػػػػطات المتعػػػػددة  دنكػػػػفالنتػػػػائج اسػػػػتعمؿ اختبػػػػار 

multiple range test  لتحديػد المعنويػة  2025توى احتمػاؿ خنػد مسػ
 .[22، 19]المتغيرات بيف
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 النتائج والمناقشة
( اف المسػػػػػاحيؽ الخاممػػػػػة أثػػػػػرت فػػػػػي حياتيػػػػػة 1)أظاػػػػرت نتػػػػػائج جػػػػػدوؿ 

وكانػػت انػػاؾ فروقػػات معنويػػة فػػي خنفسػػاء الحبػػوب الشػػعرية )الخػػابرا( ، 
مػدة الطػور اليرقػػي بػيف المسػػاحيؽ الخاممػة والمجموخػػة ال ػابطة وكانػػت 

حيػػث  مػػدة لمطػور اليرقػػي فػػي الحنطػة المعاممػػة بمسػحوؽ الكبريػػت طػوؿأ
جموخػة ال ػابطة حيػث ميػـو بينمػا كانػت اقصػر مػدة فػي ال 3201كانت 
تمتاػػا فػي الحنطػة المعاممػػة بمسػحوؽ الحجػر الطينػػي،  اً يومػ 2203كانػت 

والصمصػػاؿ فكانػػت  الحجػػر الجيػػري الكبريتػػي، الحجػػر الجيػػري المتػػدلمت
خمػػا التػػوالي، لػػـ تكػػف انػػاؾ  ،يػػـو 2702، 26093،  25057،  24043

حوؽ سػػفروقػػات معنويػػة فػػي مػػدة الطػػور اليرقػػي بػػيف الحنطػػة المعاممػػة بم
. امػػا بالنسػػبة لمػػدة الطػػور حجػػر الجيػػري الكبريتػيالصمصػاؿ ومسػػحوؽ ال

مػػػدة فػػػي الحنطػػػة المعاممػػػة  أطػػػوؿاليرقػػػي خمػػػا مسػػػتوى التركيػػػ  فكانػػػت 
يػـو بينمػا كانػت  32016كانػت حيػث   5بمسحوؽ الكبريت خند التركي  

واػسا م ػارب  يػـو 2203جموخة ال ابطة حيػث كانػت ماقصر مدة في ال
مػػف اف مػػدة الطػػور اليرقػػي لخنفسػػاء الخػػابرا فػػي معاممػػة  [15]لمػػا سكػػرة 

المسػػاحيؽ  تػػتثيربينمػػا تباينػػت معنويػػا تحػػت  يومػػاً  2503الم ارنػػة بمغػػت 
قػػػة تراوحػػػػت بػػػػيف الخاممػػػة التػػػػي اظاػػػرت اطالػػػػة معنويػػػػة لمػػػدة طػػػػور الير 

لتركيػػ  المسػػاحيؽ الخاممػػة  تػػتثيراً  انالػػؾ كمػػا كػػاف ،يومػػاً  3209 -2503
معنػػوي خمػػا مػػدة طػػور اليرقػػة. كمػػا يبػػيف  وبشػػكؿالمسػػتخدمة فػػي بحثػػه 

لػػػػـ تػػػػتمكف مػػػػف اكمػػػػاؿ اػػػػسا الطػػػػور فػػػػي بػػػػاف اليرقػػػػات  أخػػػػالةالجػػػػدوؿ 
واػػسا يتفػػؽ  7الكبريتػػي خنػػد التركيػػ  حجػػر الجيػػري مسػػحوقي الكبريػػت وال

تاثر يرقػة خنفسػاء الخػابرا وخاصػة حيث اشارا الا اف  [17]ب ما سكرة م
 ومػػف. بمسػػحوؽ النينفايػػت بشػػدة ولػػـ تكمػػؿ تطوراػػا ا وؿيرقػػات العمػػر 

فػػي  اليرقػػات بشػػكؿ معنػػوي ناحيػػة أخػػرى اختمفػػت النسػػبة المئويػػة لمػػوت
احيؽ فيما بيناا مف جاة وبيف المساحيؽ والمجموخة ال ػابطة مػف سالم

يػػػث كانػػػت انػػػاؾ فروقػػػات معنويػػػة بػػػيف الحجػػػر الطينػػػي ح أخػػػرىجاػػػة 
خمػا  %،6705و  2202المئويػة لمػوت اليرقػات  نسػبةالوالكبريت فكانت 

التػػػػوالي، بينمػػػػا لػػػػـ تكػػػػف انػػػػاؾ فروقػػػػات معنويػػػػة بػػػػيف الحجػػػػر الطينػػػػي 
كمػػػػا لػػػػـ تكػػػػف انػػػػاؾ فروقػػػػات  لحجػػػػر الجيػػػػري المتػػػػدلمتوالصمصػػػػاؿ وا

 واػػسا يتفػػؽ مػػب مػػا سكػػرة يتػػيالكبر  لحجػػر الجيػػريمعنويػػة بػػيف الكبريػػت وا
مػػف اف حشػػرات المخػػا ف تظاػػر مػػدى واسػػب مػػف الحساسػػية لفعػػؿ  [21]

المساحيؽ الخاممة التي تستخدـ في وقاية الحبوب مناا وكسلؾ يتفػؽ مػب 
 قتػؿنسػبة  خمػا كػاف معنويػاً  الخاممػة المسػاحيؽ تػتثيربػاف  [15] ما سكرة

تػػػؿ اليرقػػػات فػػػي نسػػػبة مئويػػػة ل  أخمػػػا. وكانػػػت يرقػػػات خنفسػػػاء الخػػػابرا
حيػث بمغػت  7الكبريتػي خنػد التركيػ   لحجر الجيريمسحوقي الكبريت وا

 %(202) % بينما كانت اقؿ نسبة بعػد المجموخػة ال ػابطة122النسبة 
حيػػػث كانػػػت  1فػػػي مسػػػحوؽ الحجػػػر الطينػػػي والصمصػػػاؿ خنػػػد التركيػػػ  

  تػػػؿبػػػاف نسػػػبة ال [15] لمػػػا توصػػػؿ اليػػػه م ػػػاربواػػػسا  %1303النسػػػبة 
% بينمػػػا كانػػػت مرتفعػػػة 2022ر اليرقػػػي فػػػي الم ارنػػػة بمغػػػت خػػػالؿ الطػػػو 

 96066خند بعد المساحيؽ كمسػحوؽ الكاربورنػدـ والسػميكاجؿ وبمغػت 
ا دادت مػػب  يػػادة تركيػػ    تػػؿخمػػا التػػوالي، كمػػا اف نسػػبة ال %،9202و 

لػػـ تكػػف انػػاؾ فروقػػات  ه( بانػػ1يبػػيف جػػدوؿ ) ، كمػػاالمسػػحوؽ المسػػتخدـ

ي بػػيف المسػػاحيؽ فيمػا بيناػػا مػف جاػػة ومػػا معنويػة فػػي مػدة الطػػور العػسر 
 واػسا غيػػر مطػابؽ لمػػا سكػػرة بيناػا والمجموخػػة ال ػابطة مػػف جاػة اخػػرى

استخدماا كاف معنويا خما مػدة المساحيؽ الخاممة التي  تتثيرباف  [15]
لػـ تكػف انػاؾ فروقػات معنويػة  بتنػه أخػالةويبيف الجدوؿ  ،الطور العسري

بػػػػػػيف مسػػػػػػاحيؽ الحجػػػػػػر الطينػػػػػػي  فػػػػػػي النسػػػػػػبة المئويػػػػػػة ل تػػػػػػؿ العػػػػػػسارى
فيمػػا بيناػػا مػػف جاػػة وفيمػػا بيناػػا  لحجػػر الجيػػري المتػػدلمتوالصمصػػاؿ وا

حجػر والمجموخة ال ابطة لكناا اختمفػت بشػكؿ معنػوي خػف الكبريػت وال
،  3703،  202،  1206،  1203،  106الكبريتػػػي حيػػػث كانػػػت  الجيػػػري
سارى وكانػػػػػت اخمػػػػػا نسػػػػػبة مئويػػػػػة ل تػػػػػؿ العػػػػػ خمػػػػػا التػػػػػوالي، %، 3307

الكبريتػػي بينمػػا لػػػـ  حجػػر الجيػػريلمسػػحوؽ ال 5% خنػػد التركيػػ  38088
 3و 1ف يقتػؿ فػي مسػحوؽ الحجػر الطينػي خنػد التركيػ   نسػبة تكف انػاؾ

المجموخػػػػة  إلػػػػا بات ػػػػافة 1وفػػػػي مسػػػػحوؽ الصمصػػػػاؿ خنػػػػد التركيػػػػ  
 ةالحشػػر  كػػامالت كمػػا كانػػت انػػاؾ فروقػػات معنويػػة فػػي خػػددال ػػابطة. 

الحجػر ؽ الحجػر الطينػي، الصمصػاؿ، كبريػت، بيف مسػحو  فيما الخارجة
، 207، 605، 708والمجموخػػة ال ػػابطة حيػػث كانػػت  الجيػػري المتػػدلمت

خما التػوالي، بينمػا لػـ تكػف انػاؾ فروقػات معنويػة  حشرة، 1202و  504
حجػػػػر الخارجػػػػة بػػػػيف مسػػػػحوقي الكبريػػػػت وال ةالحشػػػػر  كػػػػامالت فػػػػي خػػػػدد
ي مسػحوقي الكبريػت الكبريتي، ولـ تكف انػاؾ حشػرات خارجػة فػ الجيري

وكػػػػاف اقػػػػؿ خػػػػدد لمحشػػػػرات  7الكبريتػػػػي خنػػػػد التركيػػػػ   حجػػػػر الجيػػػػريوال
 5الكبريتي خنػد التركيػ   حجر الجيريوال ي الكبريتالخارجة في مسحوق
حشرة. بينمػا كػاف خػدد الحشػرات الخارجػة كػامال  1066حيث كاف العدد 

د حشرات( في المجموخة ال ابطة. ويبػيف الجػدوؿ نفسػه خػدـ وجػو  12)
فروفػػات معنويػػة فػػي خمػػر الحشػػرة الكاممػػة بػػيف مسػػاحيؽ الحجػػر الطينػػي 

الكبريتػػػػي بينمػػػػا اختمفػػػػت اػػػػسة المسػػػػاحيؽ  حجػػػػر الجيػػػػريوالصمصػػػػاؿ وال
كمػػا اختمفػػت جميػػب اػػسة  حجػػر الجيػػري المتػػدلمتالكبريػػت والمػػب  معنويػػاً 

،  504،  505مػػػب المجموخػػػة ال ػػػابطة حيػػػث كانػػػت  المسػػػاحيؽ معنويػػػاً 
، 1203و  602،  405،  502 وكػػػػػػػاف اقػػػػػػؿ خمػػػػػػػر  خمػػػػػػػا التػػػػػػوالي، يػػػػػػـو

لمسػحوؽ الكبريػت بينمػا  5يػـو خنػد التركيػ   2033لمحشرات البالغة اػو 
 1يػػػـو خنػػػد التركيػػػ   7066خمػػػر بعػػػد المجموخػػػة ال ػػػابطة اػػػو  أخمػػػا

بػػػاف  [15]واػػػسا م ػػػارب لمػػػا سكػػػرة  حجػػػر الجيػػػري المتػػػدلمتلمسػػػحوؽ ال
 إلػػػاالخاممػػػة وانخفػػػد  بالمسػػػاحيؽ معنويػػػاً  تػػػتثرخمػػػر الحشػػػرة الكاممػػػة 

النصػػؼ ت ريبػػا لجميػػب المسػػاحيؽ م ارنػػة بمعاممػػة الم ارنػػة كمػػا اف خمػػر 
الحشػػرة الكاممػػة انخفػػد مػػب  يػػادة التركيػػ  المسػػتخدـ واػػسا م ػػارب لمػػا 

اف حشػػػػػرات خنفسػػػػػاء الخػػػػػابرا الخارجػػػػػة مػػػػػف  إلػػػػػااس اشػػػػػارا  [17] سكػػػػػرة
النينفايػت حنطػة معاممػة بمسػحوؽ  بػسور العسارى خند تربية الحشرة خمػا

دراسػة  نتائج واسا يتوافؽ مب ،ساخة مف خروجاا 48ماتت جميعاا بعد 
بعػػد المسػػاحيؽ الخاممػػة المعاممػػة مػػب بػػسور  تػػتثيرخمػػا  [22]قػػاـ باػػا 

 Callosobruchusالحمػػػػف خمػػػػا نسػػػػب مػػػػوت خنفسػػػػاء الموبيػػػػا 

maculatus Fab.  حيػث وجػدا اف متوسػط نسػػب المػوت الكميػة نتيجػػة
غػػـ/ كغػػـ  8، 6، 4اوكسػػيد السيميسػػيـو بتراكيػػ ة معاممػػة بػػسور الحمػػف ب

مػػف المعاممػػة واحتػػؿ رمػػاد خشػػب سػػاؽ  أسػػبوخيف% بعػػد 122قػػد بمغػػت 
وبمز متوسط نسػبة المػوت الكميػة  مف حيث التتثيرال يتوف المرتبة الثانية 
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خنػػػػد غـ/كغػػػػـ ثػػػػـ رمػػػػاد خشػػػػب سػػػػاؽ ال يتػػػػوف 8% خنػػػػد تركيػػػػ  96074
غـ/كغػػـ بنسػػبة مػػوت كميػػة  8غػػـ /كغػػـ وال يوليػػت خنػػد تركيػػ  6تركيػػ  
% لكػػؿ منامػػا، فػػي حػػيف بمغػػت متوسػػطات نسػػبة المػػوت الكميػػة 92032
غـ/كغػـ واخػ ى الباحثػاف  4% في معاممػة ال يوليػت خنػد تركيػ  19032

سػػػبب ارتفػػػاع متوسػػػطات نسػػػب المػػػوت الكميػػػة لبالغػػػات حشػػػرة خنفسػػػاء 
ي الػػسيد السيميسػػيـو سػػالموبيػػا نتيجػػة معاممػػة بػػسور الحمػػف بمسػػاحيؽ اوك

اػػػا تحرك أثنػػػاءكشػػػط جػػػ ء مػػػف الكيوتيكػػػؿ السػػػطحي لمحشػػػرة  يعمػػػؿ خمػػػا
التػػي  ا غشػػيةبصػػعوبة بػػيف البػػسور ووجػػود حبيبػػات المػػادة الدقي ػػة بػػيف 

جػدار الجسػػـ فػػي بعػػد  ممػػا جعػػؿ وأخ ػػائهتفصػؿ بػػيف حم ػػات الجسػـ 
صػابةيسػم  بتبخػر المػاء ومػف ثػـ تبخػر سػوائؿ الجسػـ  اموا عه منفس  وا 

واػسا يتفػػؽ مػػب النتػػائج التػػي  [23] ي ينتاػػي بػػالموتالحشػرة بالجفػػاؼ الػػس
اف التراكيػػػػػػ  المختمفػػػػػػة لتربػػػػػػة  [25] كمػػػػػػا او ػػػػػػ  [24] حصػػػػػػؿ خمياػػػػػػا
محشػػػػرات ل% 122نسػػػػبة مػػػػوت مرتفعػػػػة وبمغػػػػت  أخطػػػػتالدياتوميػػػػة قػػػػد 

غػػـ  4مػف المعاممػة وسلػؾ بتركيػ   أسػػبوخيفاو  أسػبوعالكاممػة وسلػؾ بعػد 
ؾ فروقػات لػانا انػه (1) ؿكمػا يبػيف جػدو  ،/ كغـ كمسحوؽ واؽ لمحبػوب

معنويػػػػة فػػػػي خػػػػدد البػػػػيد المو ػػػػوع  بػػػػيف مسػػػػاحيؽ الحجػػػػر الطينػػػػي 
،  1602،  1209فكػػػػاف العػػػػدد  حجػػػػر الجيػػػػري المتػػػػدلمتوالصمصػػػػاؿ وال

بينمػا لػـ تكػف انػاؾ فروقػات معنويػة  خما التػوالي، ،أنثابي ة /  2207
فػػػي  البػػػيد حيػػػث كػػػاف خػػػدد بػػػيف مسػػػحوقي الحجػػػر الطينػػػي والكبريػػػت

كمػػا لػػـ تكػػف انػػاؾ فروقػػات معنويػػة بػػيف   أنثػػابي ػػة /  1207 اةخيػػر
 1509كػػاف العػػدد فػػي اةخيػػر  إسالكبريتػػي  حجػػر الجيػػريالالصمصػػاؿ و 

خػػػف المجموخػػػة  واختمفػػػت جميػػػب اػػػسة المسػػػاحيؽ معنويػػػاً  أنثػػػابي ػػػة / 
واػسا م ػارب  أنثػابي ػة /  3606ال ابطة التػي كػاف خػدد البػيد فياػا 

في معاممة الم ارنػة اختمػؼ  أنثالبيد لكؿ في اف خدد ا [15] لما سكرة
خػػف خػػدداا فػػي جميػػب المسػاحيؽ وبمػػز خػػدد البػػيد فػػي الم ارنػػة  معنويػاً 
 202المسػػاحيؽ بػػيف البػػيد فػػي معاممػػة  بينمػػا تػػراوح خػػدد ،بي ػػة 4102

  مػػػفكػػػالً  إنػػػاثمػػػف اف  [26] بي ػػػة واػػػسا يتفػػػؽ مػػػب مػػػا وجػػػدة 1802 –
 .S لحبػػػوبوسوسػػػة ا  Sitophilus oryzae (L)سوسػػػة الػػػر 

granarius (L) بالمسػاحيؽ  تي تمت تربيتاػا خمػا الحبػوب المعاممػةال

والكػػػػػػػػاؤليف والػػػػػػػػدياتومات اةر ػػػػػػػػية  ا بػػػػػػػػيدالخاممػػػػػػػػة مثػػػػػػػػؿ الطػػػػػػػػيف 
غيػػر المعر ػػة لممسػػػاحيؽ  اتنػػػاثوالكاتيولوسػػ  ت ػػب بي ػػػا اقػػؿ مػػف 

اف التعػػػرد لممسػػػاحيؽ  إلػػػابػػػاف سػػػبب سلػػػؾ يعػػػود  وأو ػػػحا ،الخاممػػػة
لػـ يكػف  هكما يت ػ  مػف الجػدوؿ نفسػه بانػ. كاممةي صر خمر الحشرة ال
واػسا ة يتفػؽ  خمػا معػدؿ مػدة ح ػانة البػيد تػتثيرلنوع المسػحوؽ أي 

باف مدة ح انة البيد تباينػت معنويػا مػب المسػاحيؽ  [15] مب ما سكرة
ؾ فروقػػػات معنويػػػة فػػػي لػػػكانػػػت انا ه( بانػػػ1كمػػػا يبػػػيف جػػػدوؿ ) .الخاممػػة

والصمصػػاؿ  ينػػسػػاحيؽ الحجػػر الطيالنسػػبة المئويػػة لف ػػ  البػػيد بػػيف م
% ،خمػا التػػوالي، 2202،  3302،  2605 النسػب والكبريػت حيػث كانػت

بينما لـ تكف اناؾ فروقات معنوية في النسبة المئوية لف ػ  البػيد بػيف 
حيػػػث كانػػػت فػػػي  ،الكبريتػػػي حجػػػر الجيػػػريمسػػػحوقي الحجػػػر الطينػػػي وال

سػػبة المئويػػة % كمػػا لػػـ تكػػف انػػاؾ فروقػػات معنويػػة فػػي الن3101 ا خيػػر
 ، إسحجػػر الجيػػري المتػػدلمتلف ػ  البػػيد بػػيف مسػػحوقي الصمصػاؿ و ال

%، واختمفػػػػت جميػػػػب المسػػػػاحيؽ معنويػػػػا خػػػػف 3402 ا خيػػػػركانػػػػت فػػػػي 
كانػػػت فػػػي  إس ،المجموخػػػة ال ػػػابطة فػػػي النسػػػبة المئويػػػة لف ػػػ  البػػػيد

وكانت اخما نسبة مئوية لف   البيد بعد المجموخػة  %.7902 ا خير
الحجػػػػػر الجيػػػػػػري لمسػػػػػحوؽ  1% خنػػػػػد التركيػػػػػػ  51.4ال ػػػػػابطة اػػػػػي 

% خنػػػد 1104نسػػػبة مئويػػػة لف ػػػ  البػػػيد  أدنػػػابينمػػػا كانػػػت  المتػػػدلمت
بػػاف النسػػبة  [15] واػػسا يتفػػؽ مػػب مػػا سكػػرة لمسػػحوؽ الكبريػػت 5التركيػػ  

مػف  [27] كمػا اكػد ،المئوية لمف   تباينت معنويا مػب المسػاحيؽ الخاممػة
واف نسػبة الف ػ  لبػيد كػؿ مػف اف المساحيؽ الخاممة اي قاتمة لمبيد 

 Tribolium castaneum (Herbst) خنفسػػػاء الطحػػػيف الحمػػػراء
 Oryzaephilus surinemensis وخنفسػػػػػػاء الحبػػػػػػوب المنشػػػػػػارية

وثاقبػػػة الحبػػػػوب  Tenebroides mauritanicus وخنفسػػػاء الكػػػادؿ
قػػد وخنفسػػاء الموبيػػا  Rhizopertha dominica (Fab.) الصػػغرى

تعري ػػػاا فػػػي اطبػػػاؽ بتػػػري حاويػػػة خمػػػا  انخف ػػػت بشػػػكؿ وا ػػػ  خنػػػد
% حسػب نػوع 85-35غـ مف المساحيؽ الدياتوميػة وتراوحػت بػيف  205

-94الحشػػرة قياسػػػا بمعاممػػػة الم ارنػػة والتػػػي تراوحػػػت نسػػبة الف ػػػ  فياػػػا 
122%. 
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 .T. granarium حياتية خنفساء الخابرا فيتأثير أنواع المساحيق الخاممة  (1)جدول 
 التزكَز الوساحَق

 غن/كغن

 ذروستوهعذل الصفاث ال

 هذة الطور

 الَزقٌ

 )ٍوم(

% 

 الَزقاث

 الوَتت

 هذة الطور

 العذراً

 )ٍوم(

% 

 العذارى الوَتت

 عذد

 الحشزاث

 الخارجت

 عوز

 الحشزة

 الكاهلت

 عذد البَض/

 أنثي

 هذة حضانت

 البَض

 )ٍوم(

% 

 فقس

 البَض

 jk 1303 i 4073 ab 0.0 f 8066 ab 6052 cde 1106 ghi 4036 ab 3808 cd*23022 1 الحجز الطَنٌ

3 23096 ij 1607 hi 4022 bc 202 f 8033 bc 5033 f-i 1202 ghi 4033 ab 2405 f-h 

5 24082 gi 2303 ghi 4055 ab 303 f 7033 bcd 5083 d-h 902 hij 4033 ab 3202 d-h 

7 25076 gh 2607 fgh 4022 abc 303 f 7022 cd 4066 i 1102 ghi 5022 a 1205 i 

 C 20.0 B 4.37 A 1.6 B 7.8 B 5.5 BC 10.9 C 4.50 A 26.5 BC 24.43 الوعذل

 efg 1303 i 4013 abc 202 f 8066 ab 6066 cd 1803 c-f 4022 ab 4505 bc 26023 1 الصلصال

3 27043 def 3202 fg 4092 a 5056 ef 6066 de 4066 i 1403 efg 4022 ab 3206 d-g 

5 27053 de 3202 fg 4026 abc 9073 def 6033 def 5022 ghi 1306 fgh 4016 ab 2609 e-h 

7 26082 defg 3607 ef 3066 c 2602 abcd 4066 ghij 5083 d-h 1706 c-f 4083 ab 2702 d-h 

 B 27.5 B 4.19 A 10.3 B 6.5 BC 5.4 BC 16.0 BC 4.25 A 33.0 B 27.0 الوعذل

 efg 4303 de 4066 ab 29096 abc 4022 hijk 6052 cde 1903 cde 4052 ab 2901 d-h 26022 1 ٍجالكبز

3 31093 a 5303 cd 4033 abc 43033 a 2066 kl 4066 i 1303 fgh 4066 ab 2202 hi 

5 32016 a 73.3 b 4033 abc 38086 ab 1066 l 2033 j 506 j 3022 b 1104 i 

7 202** L 12202 a 202 d 202 f 202 m 202 k 202 k 2022 c 202 j 

 A 67.5 A 4.44 A 37.3 A 2.7 D 4.5 C 12.7 C 4.04 A 20.2 C 30.1 الوعذل

 الحجز الجَزً

 الوتذلوج

1 23023 jk 2303 ghi 4033 abc 4076 ef 7033 bcd 7066 b 24066 b 4033 ab 5104 b 

3 24022 ij 3303 efg 3092 bc 12033 def 6022 defg 6033 c-f 2203 bcd 4052 ab 3403 d-f 

5 26013 fg 4303 de 4.40 abc 12023 c-f 5022 fghi 6022 c-g 2202 bc 3083 ab 2701 e-h 

7 29013 b 5607 c 4016 abc 2303 bcde 3033 jk 4083 hi 1506 d-g 4052 ab 2304 f-h 

 BC 39.1 B 4.20 A 12.6 B 5.4 C 6.2 B 20.7 B 4.29 A 34.0 B 25.57 الوعذل

 الحجز الجَزً

 الكبزٍتٌ

1 24016 ij 2607 fgh 4066 ab 2608 abcd 5033 efgh 7022 bc 2206 bc 4052 ab 3803 cde 

3 27076 cd 4303 de 4066 ab 35053 ab 3066 ijk 5052 e-i 1706 c-f 4033 ab 3308 def 

5 28086 bc 7202 b 4033 abc 38088 ab 1066 l 2066 j 703 ij 3033 ab 2103 ghi 

7 202  **L 12202 a 202 d 202 f 202 m 202 k 202 k 2022 c 202 j 

 B 60.0 A 4.55 A 33.7 A 3.5 D 5.0 BC 15.9 BC 4.05 A 31.1 BC 26.93 الوعذل

 الوجووعت

 الضابطت

 2203 K 202 j 4056 ab 202 f 1202 a 1203 a 3606 a 4033 ab 7902 a 

 D 0.0 C 4.56 A 0.0 B 10.0 A 10.3 A 36.6 A 4.33 A 79.0 A 22.3 الوعذل

 باختبار دنكف لممتوسطات المتعددة.  2025 يةالمتبوخة بتحرؼ صغيرة وبتحرؼ كبيرة خمودية متشاباة ة تختمؼ معنويا خند مستوى احتمال ا رقاـ* 
 ** لـ تتمكف مف اكماؿ الطور  

 

النسػػػبة المئويػػػة  فػػػييؽ الخاممػػػة المسػػػاح تػػػتثير( 2تو ػػػ  نتػػػائج جػػػدوؿ )
مػػػػف  أشػػػػار 6الحنطػػػػة المخموطػػػػة باػػػػسة المسػػػػاحيؽ بعػػػػد  تنبػػػػات بػػػػسور

 اتنبػاتخمػا نسػبة  تػتثيراً حيث لـ يكػف لنػوع المسػحوؽ وتركيػ ة  معاممةال
البػػسور بػػيف المسػػاحيؽ  إنبػػاتولػػـ تكػػف انػػاؾ فروقػػات معنويػػة بػػيف نسػػبة 

فػػػػي مسػػػػحوؽ  تإنبػػػػامعػػػػدؿ نسػػػػبة  أخمػػػػاوالمجموخػػػػة ال ػػػػابطة، وكػػػػاف 
 إنبػػات% بينمػػا كانػػت اقػػؿ نسػػبة 88086الصمصػػاؿ حيػػث كانػػت النسػػبة 

 إنبػػػػاتنسػػػػبة  أخمػػػػا% وكانػػػػت 8101فػػػػي المجموخػػػػة ال ػػػػابطة وبمغػػػػت 
% 9303لمسػحوؽ الصمصػاؿ حيػث بمغػت  3بالنسبة لمتراكي  في تركي  

 حجػػػر الجيػػػريلمسػػػحوؽ ال 7كانػػػت فػػػي تركيػػػ   إنبػػػاتبينمػػػا اقػػػؿ نسػػػبة 
 [15] واػػسة النتػػائج تتفػػؽ مػػب مػػا سكػػرة %76063الكبريتػػي حيػػث كانػػت 

 6مػػػػف اف تخػػػػ يف حبػػػػوب الحنطػػػػة المعاممػػػػة بالمسػػػػاحيؽ الخاممػػػػة لمػػػػدة 

-71033تتػػراوح بػػيف  اتنبػػاتمعنويػػا حيػػث كانػػت نسػػبة  تتػػتثرلػػـ  أشػػار
 % 85033فػػػي الم ارنػػػة والتػػػي بمغػػػت  اتنبػػػات% م ارنػػػة بنسػػػبة 82066

مػػف أف معاممػػة بػػسور  [28] مػػب مػػا أشػػار إليػػه أي ػػاً  واػػسة النتػػائج تتفػػؽ
لػـ تػؤثر معنويػًا فػي  -60غـ/كغػـ مػف مػادة السػيمكاجؿ  2الموبيػا بتركيػ  

إس سكػروا بػتف معاممػة  [29]أيػدة فػي سلػؾ  ،النسبة المئويػة تنبػات البػسور
بػػسور الموبيػػا بمسػػحوؽ الطػػيف الخامػػؿ لػػـ يػػؤثر خمػػا حيويػػة البػػسور خنػػد 

 وؼ التخػػػ يف الطبيعيػػػػة.شػػػارًا تحػػػت ظػػػر  12تخ يناػػػا لفتػػػرة ت يػػػد خمػػػا 
أف خمػػط بػػسور الحنطػػة بمسػػحوؽ  [17] إليػػه أشػػارمػػب مػػا  أي ػػاً وتتفػػؽ 

النينفايػػت لػػـ يظاػػر أي تػػتثير معنػػوي خمػػا نسػػبة اتنبػػات حتػػا بعػػد فتػػرة 
 شار مف التخ يف.
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 زنأشهر من المعاممة و الخ 6إنبات بذور الحنطة  بعد  فيالمساحيق الخاممة  تأثير(  2جدول ) 
 المعدل % نسبة اإلنبات غم/كغم التركيز المسحوق

 a 85082 A *83032 1 الحجر الطيني

3 88087 a 

5 85053 a 

7 85052 a 

 a 88086 A 86067 1 الصمصال

3 93032 a 

5 86063 a 

7 88083 a 

 a 81091 A 77073 1 الكبريت

3 81012 a 

5 86063 a 

7 82017 a 

 a 82019 A 82022 1 جر الجيري المتدلمتالح

3 83032 a 

5 81027 a 

7 82022 a 

 a 82019 A 82022 1 الحجر الجيري الكبريتي

3 89097 a 

5 79097 a 

7 76063 a 

 a 81012 A 81012  المجموعة الضابطة

 باختبار دنكف لممتوسطات المتعددة. 2025 يةتمؼ معنويا خند مستوى احتمالالمتبوخة بتحرؼ صغيرة وبتحرؼ كبيرة خمودية متشاباة ة تخ ا رقاـ* 
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Abstract 
In this study five types of  inert dusts are mixed with wheat grains at four concentrations 1, 3, 5 and 7gm /Kgm 

of wheat to estimate their effect on biology of Trogoderma granarium Everts. These inert dusts are claystone, 
marl, sulphur, Dolomitic Limestone and Sulphurous Limestone. 

The results indicated that these inert dusts affected the biology of this insect. Present result showed that the inert 

dusts caused death to  larvae and pupae during its growth and development, and this leads to reduce the number 

of insects, mortality rate of larvae increased to 20.0, 27.5, 67.5, 39.1and 60.0% for claystone, marl, sulphur, 

Dolomitic Limestone and Sulphurous Limestone , respectively, as compared to 0.0% for the control. 

Also mortality rate of pupae increased to 1.6, 10.3, 37.3, 12.6 and 33.7% , respectively, as compared to 0.0% for 

the control. and this inert dusts lead to significant increase  of  the larval period whereas were 24.43, 27.0, 30.1, 

25.57and 26.93 day, respectively, as compared to 22.3 day for the control. Also this inert dusts lead to significant 

decrease of the adults period whereas were 5.5, 5.4, 4.5, 6.2 and 5.0 day, respectively, as compared to 10.3day 

for the control, Present result showed that the inert dusts lead to reduce of hatching percentage whereas were 

26.5, 33.0, 20.2, 34.0 and 31.1% , respectively, as compared to 79.0% for the control.  


