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وهـي     inert dustsالدراسة تأثير ستة أنواع مـن المسـاحيق الخاملـة     يأختبر ف

وكاربونـات   ،)الجاركول( والفحم  ،وعنصر الكالسيوم ،والسيليكا جل ،كبريتات النحاس المائية
  Triboliumوالسياليت ضد الحشرات الكاملة  لخنفسـاء الطحـين الحمـراء     ،المغنيسيوم

castaneum (Herbst)     ١٠و 5بعد معاملة طحين الحنطة  بهذه المسـاحيق وبتراكيـز% 

 في نسـبة القتـل   يلكاجل والسياليت تأثيراإذ اظهر كل من مسحوق الس ،وتربية الحشرة عليها
 ٩٠السـيلكاجل  لمسحوق %  ٨٠و ٩٤اشد عن بقية المساحيق لكل من الذكور واإلناث وبلغت 

أن اإلنـاث التـي تعرضـت    :،وبينت النتائجبالنسبة لمسحوق السياليت على التوالي%  ٩٢ و
بيضة فـي حـين    ٣٧.٥من البيض بلغ  ألمسحوق كبريتات النحاس المائية وضعت أعلى عدد

بيضة مقارنـة  بمعاملـة    ١٦.٣من البيض بلغ  أعدد أعطت اإلناث المعرضة للسيلكاجل اقل
  .بيضة ٥٦.٦السيطرة إذ وضعت اإلناث 

مقارنـة   في حياتيةالحشرة والسياليت أثراالسيلكاجل وقد أظهرت النتائج أن مسحوق          
 ٥يوماعنـد التركيـزين   ٧.٠و ١٢.٤وبلغـت  ببقية المساحيق ، فقد قصرت مدة طور اليرقـة 

يوماللتركيزيين لمسحوق السـياليت مقارنـة بمعاملـة     ٨.٠و١٢لمسحوق السيلكاجل و%١٠و
يومـاللتركيزيين لمسـحوق   ٤.٨و ٥.٦بلغـت  وكذلك مدة طـور العـذراء   .يوما ٢٤السيطرة

ـ  ٣.٦و ٤.٦السيليكاجل وبلغت ي يوما لمسحوق السياليت عند التركيزيين مقارنة بالسيطرة والت
يوما للمسـحوقين   ١٣.٤و ١٦.٦يوما، و١١.٨و٢٠بلغت وبالتالي مدة التطور يوما، ٩.٥بلغت

كما أنها قصرت من عمر الحشـرة الكاملـة   .يوما ٣٣.٥مقارنة بمعاملة السيطرة  وللتركيزين
وقد أثرت المساحيق على كل من عدد البـيض وفتـرة الحضـانة إذ    ،مقارنة بمعاملة السيطرة

عمـا   يومـا  ٣.٨وبلغت اقل فترة حضانة للبيض باستخدام مسحوق كبريتات النحاس انخفضت
وأظهرت النتائج انـه كلمـا زاد تركيـز المسـحوق      .يوما ٧.٠ هو عليه في معاملة السيطرة

  .المستخدم كلما زاد تأثير المساحيق على نمو وتطور الحشرة
، المسـاحيق الخاملـة،   Tribolium castaneum خنفساء الطحين الحمراء :الكلمات الدالة-

  .الطحين

 ٢٩/٦/٢٠١١: ؛ تاريخ قبول النشر ٩/٥/٢٠١١: تاريخ تسليم البحث
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Abstract: 

In this study six types of Inert dusts, (aqueous copper sulfate, silica 
gel, calcium, garcol, magnesium carbonate and celite)were tested against 
red flour beetle Tribolium castaneum (Herbst) after treatment of wheat 
flour with the dusts, at 5 and 10% concentrations. The silica gel and celite 
powders  showed superior efficacy than the other powders in both males 
and females, 94, 80% mortality for silica gel and 90,92% for celite 
respectively. The results showed that females exposed to powder, water 
copper sulphate has the highest number of eggs were 37.5 eggs per 
female when silica gel put less number of egg was 16.3 compared to the 
treatment as the control females laid 56.6 eggs 

The results showed that the silica gel and celite clearly impact the 
development of the insect in comparison to the other powders which is 
decreasing the larval stage 12.4 and 7.0 for concentrations of 5 and 10% 
for silica gel powder ,and 12 and 8.0 for powder celite compared to 
control treatment of 24 days. As well as the duration of pupal stage 
reached 5.6 and 4.8 days for powder silica gel to 4.6 and 3.6 days for the 
celite, while the control reach to 9.5 days, and thus a development of 20 
and 11.8 days, and 16.6 and 13.4 days for  both powders and 
concentrations respectively, compared to the control treatment  33.5 days. 
The dusts also shortened the life period of the insect treatment compared 
to control.  

Powders have affected both the number of eggs and the incubation 
period decreased as the incubation period was less  in copper sulfate 
powder, 3.8 days than in the control treatment 7.0 days. Results revealed 
that increasing of powder concentration used resulting in the increasing of 
its effect on growth and development of the insect. 
Key words: red flour beetle.  Tribolium castaneum,  inert dusts.  
 

 
زال يعاني كثيرا من أضرار الحشـرات مـن الناحيـة االقتصـادية     مالقد عانى العالم و      

وتتعرض الحبوب والمواد المخزونة أثناء التخزين إلى مهاجمة العديد من الحشرات  والصحية،
   .ةالنوعي في كان ذلك في الكمية أوأالتي تسبب أضرارا بالغة سواء 
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ـ  ات فـي فتـرة مـا   ـمن المحاصيل تدمر من قبل اآلف% ٢٠ن أب ]١[وقد ذكر        د ـبع
وفي الوقـت الـذي    %.٨٠م الثالث لتصل أحيانا إلى لالحصاد وتزداد هذه النسبة في دول العا

تستخدم في وقاية المحاصيل والمواد المخزونـة ضـد الحشـرات     مبيدات الحشراتكانت فيه 
الضارة كانت هناك مشاكل تتعلق بالتأثير السلبي للمبيدات على اإلنسـان والحيـوان وأثرهـا    

كل ذلك دفع الباحثين فـي   ومشاكل تتعلق بمقاومة اآلفات للمبيدات، السيئ على البيئة وتلوثها،
بديلـة عـن   ولمخزونة للتفكير والبحث عن وسائل حديثة مجال مكافحة آفات الحبوب والمواد ا

 :ية لحماية المواد المخزونة من اإلصابة بالحشرات،  ومن بين تلك الوسـائل  ئايميالمبيدات الك
استخدام المساحيق الخاملة الطبيعية والمصنعة والتي يمكن إضافتها للحبوب المخزونة خلطـا  

ألسطح وأرضية أبنية التخـزين لوقايـة    اتعفير  مع الحبوب أو إضافتها على سطح الحبوب او
  .المواد المخزونة من اإلصابة بحشرات المخازن

المساحيق الخاملة كالطين والرمل ومساحيق السـليكا   الى أنتشير العديد من الدراسات 
المختلفة الطبيعية والمصنعة والفحم والرماد ومسـاحيق الصـخور الفوسـفاتية والـدياتومات     

  . ]٢،٣،٤[ ها إن لها خصائص فعالة ضد العديد من حشرات المواد المخزونةاألرضية وغير
إن هذه المساحيق تؤثر على الحشرات من خالل تخدشيها لطبقـة الكيوتكـل السـطحي    
وإزالة الطبقة الشمعية الرقيقة مسببة زيادة فقد الماء من جسم الحشرة وتعرضها للجفاف ومـن  

ذلك على امتصاص الماء من جسم الحشرة  أو يمتص يعمل فضال عن  بعضها، وان موتهاثم 
  .دهن الكيوتكل السطحي مما يزيد من فقد الماء خالل الكيوتكل  ثم الجفاف

ـ لونظرا الن اغلب  هذه المساحيق غير سامة  طويلـة   ةللبائن ولكونها ثابتة وتوفر وقاي
سلبيا على البيئة ولـم يثبـت إن    رمتبقيات سامة كما إنها سهلة اإلزالة وال تؤث كاألمد وال تتر

لذا يمكن إن تكون المسـاحيق الخاملـة هـي     تقدم الحشرات تظهر مقاومة لها، ومن اجل ما
               .الوسيلة الفعالة في حماية الحبوب والمواد المخزونة من حشرات المخازن 

من اآلفـات  واحدة   Tribolium castaneum (Herbst)الطحين الحمراء  تعد خنفساء     
إذ  ]٥[ الحوانيت والمستودعاتفي ة خطيرة لألغذية المخزونة ـوهي آف ،]٤[ العالمية االنتشار

للطحين ومنتجـات الحبـوب،    كافاتتتغذى على أنواع كثيرة من األغذية إال إنها أكثر أهمية 
ففة والحليب آفة للمنتجات المخزونة األخرى كالفاصوليا والبزاليا والفواكه المجأنها  إضافة إلى

المجفف ومخاليط الكيك الجاهز والتوابل والعقاقير والشـكوالته والكاكـاو والبـذور الزيتيـة     
  .]٢،٥،٩[واألزهار المجففة واألعشاب وغيرها

خنفساء الطحـين الحمـراء    ديهدف هذا البحث إلى تقييم فاعلية عدد من المساحيق الخاملة ض
Tribolium castaneum(Herbst) لوذلك من خال :  
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تعريضها  دتقدير التأثير القاتل للمساحيق للحشرات البالغة لخنفساء الطحين الحمراء بع .١
  %.١٠و ٥لعشرين يوما لطحين حنطة معامل بالمساحيق وبتراكيز 

  .تأثير المساحيق الخاملة المستخدمة في حياتية خنفساء الطحين الحمراء .٢

 
 
وهـي كبريتـات      inert dustsاختبر التأثير القاتل لستة أنواع من المساحيق الخاملـة         

 ،SiO2)( يليكا جلـالس ،وهي من المساحيق الخادشة )H2O½.CuSo4(   ـةالنحاس المائي
 ،MgCO3)( ،وكاربونـات المغنيسـيوم  ، )الجـاركول (والفحـم   ،Ca)(  عنصر الكالسـيوم 

بعد معاملة  ضد الحشرات الكاملة لخنفساء الطحين الحمراء ،H2F2S4.type 60)( والسياليت
غرام مـن  ٩.٥، أي تم اخذ)وزن :وزن%  (١٠و 5ن الحنطة بهذه المساحيق وبتراكيز ـطحي

غرام  ٩.٠واخذ % ٥غرام من المسحوق المستخدم للحصول على  ٠.٥الطحين وأضيف اليه 
  .وذلك في كل مكرر% ١٠مسحوق للحصول على غرام من ال ١.٠من الطحين وأضيف له 

 .التأثير القاتل للمساحيق على الحشرات الكاملة-١

من الطحين النظيف والسليم من اإلصابة الحشرية في طبـق بتـري    اتغرام ١٠أخذت       
بعدها ، سم  وأضيف إليها المسحوق الخامل بالتركيز المحدد في التجربة وخلطت جيدا ٩بقطر

و بواقع أربع مكررات ) حديثة الخروج(من الحشرات الكاملة غير المتزاوجة  أفراد ١٠وضع 
فضال عـن معاملـة السـيطرة    ، على حد سواء ثلكل تركيز ولكل مسحوق من الذكور واإلنا

 ٦٥ورطوبة نسبية   ٢± مْ ٣٠حضنت األطباق في الحاضنة عند درجة .]٢[) بدون مساحيق(
للمساحيق بحساب عـدد   لوتركت في الحاضنة لمدة عشرين يوما ثم قدر التأثير القات%  ٥ ±

  .األفراد الميتة  لكل معاملة

  .تأثير المساحيق المستخدمة في حياتية الحشرة  -٢
خذ زوج من الحشـرات  أالختبار تأثير المساحيق الخاملة المستخدمة في حياتية الحشرة تم     

مساحيق وتركت في طبق بتري يحوي طحـين نظيـف وتمـت مراقبـة     الكاملة المعرضة لل
يرقـات حديثـة    ١٠أخذت  ثموجمعت اليرقات الفاقسة ، الحشرات لتضع بيضاً ثم متابعة فقسه

% 5،١٠الفقس ووضعت في طبق بتري يحوي طحين مخلوط بالمساحيق الخاملـة وبتركيـز   
اليومية لحين خـروج   المعاينةتمت ) ذكورة آنفامتحت نفس الظروف ال(وتركت في الحاضنة 

  .الحشرات الكاملة
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خاصـة   مسحوق مع معاملـة  أجريت التجربة بواقع أربع مكررات  لكل تركيز ولكلو      
العـذري   روتم حساب مدة الطور اليرقي والنسبة المئوية لموت اليرقات ومدة الطو، بالسيطرة

الكاملة ومدة حضانة البيض وعدد والنسبة المئوية لموت العذارى ومدة التطور وعمر الحشرة 
   .]١[البيض لكل أنثى 

  . حساب عدد البيض الموضوع -٣
 الطحـين المعامـل   لحساب عدد البيض الموضوع من قبل الحشـرات المتغذيـة علـى   

وربيت على قليل مـن الجـريش فـي     ،من الحشرات الحديثة الخروج جانالمساحيق أخذ زوب
وحضـنت   ) إذ قد تعيش الحشرة الكاملة لمدة سـنة تقريبـا   ( قناني صغيرة  لمدة شهر كامل 

تحت ظروف التجربة السابقة بواقع ثالث مكررات لكل تركيز ولكل مسحوق و بعدها تم عـد  
  . البيض الموضوع 

واتبع في التحليل اإلحصائي ، CRDالتصميم العشوائي الكامل  بأستخدام اربأجريت التج
وذلك لحساب التبـاين   SASطريقة التجارب العاملية العشوائية وباستخدام الرزمة اإلحصائية 

ولمقارنة النتائج . ANOVA Table (Analysis of variance)للعوامل الداخلة في التجربة 
المعنويـة بـين   لتحديـد   0.05وعند مستوى احتمال  ياتتم استخدام اختبار دنكن متعدد المد

  . ]٧,٨[المتغيرات 
  

 
لنوع المسحوق وتركيزه المستخدم منه كـان لـه اثـر     أن) ١(تشير النتائج في الجدول       

المعرضة لها من خنفساء الطحين الحمـراء سـواء    لموت االفرادمعنوي على النسبة المئوية 
تـاله  % ٧٨كانت ذكورا أم إناثا وقد تسبب مسحوق السياليت أعلى نسبة موت للذكور بلغت أ

وبفارق غير معنوي بينهما، فـي  %  ٦٢إذ تسبب نسبة موت بلغتالسيلكاجل في ذلك مسحوق 
تاله في ذلـك مسـحوق   % ٥٢أعلى نسبة موت لإلناث بلغت السيلكاجل حين أعطى مسحوق 

من ناحيـة أخـرى فقـد اظهـر     و ،ارق غير معنوي بينهماوبف% ٤٤السياليت وبنسبة موت 
على كل من الذكور واإلناث حيث تسبب في نسـبة مـوت    لأق مسحوق الكالسيوم تأثيرا مميتا

لكل من الذكور واإلناث على التوالي،مقارنة بنسبة مـوت فـي معاملـة    % ٢٠و% ٢٨بلغت 
  .التواليلكل من الذكور واإلناث على %  ٤.٢و % ١١السيطرة بلغت 

سبب في زيادة نسب المـوت   % ١٠ فأن زيادة  التركيز المستخدم  إلىمن ناحية أخرى        
اشد من بقيـة   اوالسياليت تأثيرالسيلكاجل ولكل المساحيق المختبرة وقد اظهر كل من مسحوق 

بالنسـبة لمسـحوق   %  ٨٠و ٩٤المساحيق ولكل من الذكور واإلناث فقد بلغت نسبة المـوت  
ظهـر مسـحوق   أفي حـين   ،بالنسبة لمسحوق السياليت على التوالي% ٩٠و ٩٢واجل السيلك

  %. ٣٤الكالسيوم قيما متماثلة في الذكور واإلناث بلغت 
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ومن مقارنة المعدل العام للوفاة لكل من الذكور واإلناث معا والذي يوضح تـأثير نـوع         
 ستخدمة تأثيرا على الحشرة حيثالمسحوق، نجد ان مسحوق السياليت كان أكثر المساحيق الم

وكاربونات الكالسـيوم  % ٧٢تاله في ذلك مسحوق السياليت  % ٧٦أدى إلى نسبة وفاة بلغت 
وهي من المساحيق الخادشة التي  %٣١وكبريتات النحاس المائية % ٣٤.٥والجاركول % ٣٥

وم مسـحوق المغنيسـي  أواخير تعمل على خدش كيوتكل الحشرة وامتصاص الماء من جسمها،
٢٩  .%  

  )١(الجدول
 النسبة المئوية للموت لخنفساء الطحين الحمراء عند تعرضها لفترة عشرين يوما للمساحيق

  .الخاملة

باختبار . 0.05األرقام التي تحمل أحرف متشابهة ال تختلف معنوياً عند مستوى احتمال * 
  .للمتوسطات المتعددةدنكن 

 أظهرت الذكور تأثرا أكثر من اإلناث ولجميع المسـاحيق المختبـرة وللتركيـزيين    

 ٥ عند التركيزين% ٥٣.٨٥و ٤٠.٧٤من المساحيق،حيث بلغت نسبة الوفاة للذكور %  ١٠و5
لنفس التركيـزين  % ٤١.٤٥و ٢٧.١٧على التوالي في حين كانت نسبة الوفاة لالناث% ١٠و

  .باإلناث ةوقد يكون ذلك بسبب زيادة نشاط وحركة الذكور مقارن على التوالي

  المساحيق
المتوسط العام لتأثير نوع   (%)التركيز 

 المسحوق
5             10  10             5  

  إناث  ذكور
المتوسط 
  إناث  إناث  ذكور  ذكور  للجنس

كبريتات النحاس 
  المائية

42 def 40 def 22 de 20 de 41 B 21 B  31 B  

 bc 94 a 52 b 80 a  78A  66 A 72 A 62  السيليكا جل

 fg  34 ef  20 de 34 cd 31 B  27 B  29 B 28  الكالسيوم

  34ef 54 cd  20 de 30 cd 44 B  25 B  34.5 B  الجاركول
كاربونات 
  المغنيسيوم

30 f 52 cde 28 cd 30 cd 41 B  29 B  35 B 

  ab 92 a 44 bc  90 a  85 B  67 A  76 A 78  السياليت

 g 11 g 4.2 e 4.2 e 11 C  4.2 C  7.6 C 11  السيطرة

 40.74B 53.85A  27.17B  41.45A 47.29 34.31 40.72  المتوسط
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  …حساسية خنفساء الطحين الحمراء لبعض المساحيق

إن النسب العالية للموت في حشرات المواد المخزونـة وبضـمنها خنفسـاء الطحـين            
بسبب أن هذه المساحيق تعمـل   الحمراء عند تعرضها للمساحيق الخاملة وبتراكيز مختلفة هو

كما أنها تمتص الماء ودهون الكيوتكل وبالتـالي   ،على تخديش الطبقة الشمعية لكيوتكل الحشرة
  .]٤[تعرض الحشرة للجفاف  وفقدان ماء الجسم ثم الموت 

ن تعريض الحشرات الكاملة للمساحيق الخاملـة قـد   أ إلى)٢(تشير النتائج في الجدول 
لة السيطرة وقد تباين عليه في معام فقد انخفض عما هو، ر سلبيا على عدد البيض الموضوعأث

الذي وضعته الحشرات الكاملة خالل شهر معنويا بتباين نوع المسحوق والتراكيز  عدد البيض
من النتائج يتبين أن اإلناث التي تعرضت لمسحوق كبريتـات النحـاس المائيـة    و ،المستخدمة

 بيضة في حين أعطت اإلناث المعرضة للسـيلكاجل  ٣٧.٥وضعت أعلى عدد من البيض بلغ 
 ٥٦.٦بيضة مقارنة  بمعاملة السـيطرة إذ وضـعت اإلنـاث     ١٦.٣عدد من البيض بلغ  اقل

واضح على عدد البيض الموضوع من قبل اإلنـاث   المستخدم من المساحيق تأثيرلكان  .بيضة
إلى % ٥انخفض عدد البيض الموضوع معنويا مع زيادة التركيز من  إذالمعرضة للمساحيق، 

وانخفض معنويا إلـى  % ٥بيضة عند التركيز ٣١.٢٨حيث بلغ عدد البيض الموضوع % ١٠
  %.١٠بيضة عند التركيز  ٢٦.١١
عدد البـيض   فيكان للتداخل بين نوع المسحوق والتركيز المستخدم تأثير معنوي متباين       

أعطت اإلناث المعرضة لكبريتات النحاس المائية أعلى عدد من البـيض عنـد    أذ الموضوع
 ٥٦.٥أعطت اإلناث  حيثعن معاملة السيطرة  تي اختلفت معنويالوا ٤٣.٦بلغ %  ٥التركيز 

بيضة في حالـة اإلنـاث المعرضـة     ١٣.٢قل عدد للبيض الموضوع أبيضة، في حين كان 
أن تعريض بالغات من  ]١٠[ ذكره هذا يتوافق مع ماو %.١٠ند التركيزلمسحوق السياليت ع

كيلـوغرام  /غرام ١.٠ -٠.٢٥بمعدل من  Silicoses ـخنفساء الطحين المتشابهة لمركبات أل
   .من الحبوب قد ثبط كثيرا من الكفاءة التكاثرية لإلناث

عند خلطهـا  % ١٠و ٥ نيزييأن المساحيق المختلفة وبالترك) ٣(تظهر النتائج في الجدول        
مع الطحين وتربية خنفساء الطحين عليها  كان لها تأثير معنوي على بعض المظاهر الحياتيـة  

 ٩.٧فالنسبة لنوع المسحوق على مدة طور اليرقة فقد بلغت اقصر مدة لطور اليرقـة  . للحشرة
ـ السيلكاجل يوما وذلك في حالة مسحوق  ا هـي عليـه   والتي لم تختلف في قيمتها معنويا عم

يوما في حين اختلفت معنويا عن قيمتها في معاملـة   ١٠.٠بالنسبة لمسحوق السياليت والبالغة 
يومـا   ١٧.٨إذ بلغ  ةيوما ولم يكن للتركيز تأثير معنوي على مدة طورا ليرق ٢٤.٠السيطرة 

وقد بلغت نسبة المـوت خـالل    ،%١٠يوما عند التركيز ١٧.١ في حين بلغ% ٥عند التركيز 
في حالة مسحوق السياليت والتي لم تختلف معنويا عن قيمتها فـي   ٥.٩٠الطور اليرقي أعاله 
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 معن عبدالعزيز ورياض احمد واحمد سعدي

كما لم يكن للتركيز تأثير معنوي على نسبة الموت خـالل   ٤.٩والتي بلغت السيلكاجل معاملة 
  . طور اليرقة

لعذراء في حالـة مسـحوق   مدة لطور ا أما فيما يتعلق بطور العذراء فقد بلغت أطول
 يوما فـي حالـة مسـحوق    ٤.١يوما في حين كانت اقصر مدة ٧.١كبريتات النحاس المائية 

 دةـأما تأثير التركيز فلم يكن معنويا على م .يوما في معاملة المقارنة ٩.٥السياليت مقارنة 
 
  

  )٢(الجدول 
ضة ملة المعرعدد البيض الموضوع خالل شهر واحد من قبل زوجين من الحشرات الكا

  لعشرين يوما للمساحيق الخاملة

 نوع المسحوق
  متوسط عدد البيض الموضوع

  تأثير نوع المسحوق
  (%)  10التركيز  (%)  5التركيز

 b  43.6  c  31.4  37.5 b  كبريتات النحاس المائية

  de  18.6  e   14.0    16.3 d  السيليكا جل
  c   31.6   cd  27.4    29.5 c  الكالسيوم
   Cde 23.6   cde 23.0   23.3 cd  الجاركول

  cd  27.2   de     17.2   22.20 cd  كاربونات المغنيسيوم
  cde   21.0 e       13.2  d 17.10  السياليت
  a    56.6  a       56.6  a  56.6    السيطرة

  A   31.28 B       26.11   28.69  تأثير التركيز

باختبار . 0.05األرقام التي تحمل أحرف متشابهة ال تختلف معنوياً عند مستوى احتمال  •
 .دنكن للمتوسطات المتعددة

 .كل رقم يمثل عدد البيض من زوج من اإلناث •
 

       

وقـد بلغـت   % ١٠يوما عند التركيز ٦.٢و% ٥يوما عند التركيز  ٦.٩طور العذراء إذ كان 
في  ٢.١في مسحوق الكالسيوم واقل قيمة % ٤.٣الموت خالل هذا الطور أعلى قيمة لها نسبة 

  .في معاملة السيطرة% ١.٥حالة مسحوق السياليت مقارنة 
المدة من فقـس البـيض لحـين    (مدة التطور ىعل كان للمساحيق المستخدمة تأثيرواضح

كاربونـات المغنيسـيوم    وبلغت أطول مدة للتطور في حالة مسحوق )خروج الحشرات الكاملة
قصر مدة أفي حين كانت  يومأ ٣٣.٥يوما والتي لم تختلف معنويا عن معاملة المقارنة  ٢٩.٧

يوما والتي لم تختلف معنويا عن قيمتها فـي حالـة    ١٥.٠للتطور في حالة مسحوق السياليت 
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  …حساسية خنفساء الطحين الحمراء لبعض المساحيق

مدة التطور  أما بالنسبة للتركيز فلم يكن له تأثير معنوي على .يوما ١٥.٩مسحوق السيلكاجل 
  .على التوالي% ١٠و ٥يوما عند كل من التركيز  ٢٤.٥و ٢٥.٣حيث كانت المدة 

من ناحية ثانية فان عمر الحشرة الكاملة كان أطول فـي حالـة مسـحوق كاربونـات            
في حين بلغ اقصر عمر للحشرة الكاملة في حالة مسحوق السـياليت   ،يوما ٣٨.١المغنيسيوم 

 ٢٦.٧حوق السيلكاجل ـه في مسـيختلف معنويا عن قيمته عما هو علي يوما والذي لم ٢٣.٨
يوما وفي الوقت نفسه فان عدد البيض الذي وضعته اإلناث الخارجة بلغ أقصـاه فـي حالـة    

يختلف معنويا عـن عـدده فـي     لم بيضة والذي ٤٨.٠مسحوق كبريتات النحاس المائية وبلغ 
اليت والسيلكاجل على الحشرات الخارجة حيث بيضة في حين اثر السي ٤٧.٥معاملة السيطرة 

  .بيضة على التوالي مقارنة ببقية المساحيق ٢٦.٦و ٢١.٤وضعت عددا قليال من البيض بلغ 
أنثى حيث بلغ معدل عدد البيض الموضوع /وكان للتركيز تأثير معنوي على عدد البيض      
ك فقد أثرت المسـاحيق  كذل%. ١٠بيضة عند التركيز ٣٩.٥و% ٥بيضة عند التركيز  ٣٤.٢

معنويا على مدة حضانة البيض وبلغت أقصى فترة حضانة للبيض في حالة مسحوق كبريتـات  
قـل  أيوما في حين كانت   ٧.٠يوما والتي لم تختلف عن معاملة السيطرة  ٥.٩النحاس المائية 

ويـا  يوما والتي لم تختلف عن قيمتها معن ٤.٥مدة حضانة للبيض في حالة مسحوق السياليت 
يومـا   ٦.٠حيث كانـت   ةفي المساحيق األخرى وكان للتركيز تأثير معنوي على مدة الحضان

النتائج السالفة الذكر تتطـابق مـع مااكـده     %. ١٠يوما عند التركيز ٤.٩و % ٥عند التركيز 
  .ةبان المساحيق الخاملة تؤثر بشكل عام في حياتية حشرات المواد المخزون ]٤[



    ٢، العدد ١١مجلة أبحاث كلیة التربیة األساسیة، المجلد 
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  )٣(الجدول 
  .رتركيزعدد من المساحيق الخاملة في حياتية خنفساء الطحين الحمراءيتأث

التركیز   نوع المسحوق
%  

مدة طور 
الیرقة 

  )یوم(

موت % 
  الیرقات

مدة طور 
العذراء 

  )یوم(

موت % 
  العذراء

مدة التطور 
  )یوم(

عمر 
الحشرة 
الكاملة 

  )یوم(

عدد البیض 
  أنثى/ 

مدة 
حضانة 
البیض 

  )یوم(

  كبریتات النحاس المائیة

  
  
٥  

18.0 bcd 2.6 b 6.0 bc 3.0 bcd 26.0 abc 37.4 bc 45.6 a 6.6 ab  

 de 4.6 ab 5.6 bc 5.2 ab 20.00 cde 31.8 cd 26.4 c 6.4 ab 12.4  جلالسیلیكا

 abc 2.0 b  8.4 ab 6.2 a 27.8 abc 35.4 bc 29.0 bc 4.6 ab 19.4  الكالسیوم

 bcd 2.2 b 8.2 ab 4.2 abc 26.6 abc 35.4 bc  43.6 a 5.0 ab 18.4  الجاركول

 abc 2.2 b 6.6 abc 2.8 cd 27.0 abc 35.8 bc 24.2 c 7.4 a 20.4  ومیكاربونات المغنیس

 de 6.2 a 4.6 c 1.6 d 16.6 def 26.2 de 23.2c 5.0 a 12.0  السیالیت

 ab 3.0 ab 9.5 a  1.5 d 33.5 a 47.0 a 47.5 a 7.0 a 24.0  السیطرة

 a  3.2 a 6.9a 3.5 a 25.3 a 35.5 a 34.2 b 6.0 a 17.8  توسطالم  

  كبریتات النحاس المائیة

  

  

  

  

١٠  

20.0 abc 3.0 ab 8.2 ab 2.2 cd 30.2 ab 37.2 bc 50.4 a 5.2 ab 

 e 5.2 ab 4.8 c 2.6 cd 11.8 f 21.6 e 26.8 c 4.8 ab 7.0  جلالسیلیكا

 cd 4.2 ab 5.6 bc 2.4 cd 23.0 bcd 29.8 cd 44.4 a 4.8 ab 15.4  الكالسیوم

 abc 2.0 b 5.2 c 2.8 cd 27.4 abc 33.8 bc 40.2 ab 5.0 ab 20.2  الجاركول

 a 2.8 ab 6.8 abc 3.6 cd 32.4 a 40.4 ab 48.0 a 3.8 b 25.6  ومیكاربونات المغنیس

 e 5.6 a 3.6 c 2.6 cd 13.4 ef 21.4 e 19.6 c 4.0 b 8.0  السیالیت

 ab 3.0 ab 9.5 a 1.5 d 33.5 a 47.0 a 47.5 a 7.0 a 24.0  السیطرة

 a 3.6 a 6.2 a 2.5 b 24.5 a 33.0 a 39.5 a 4.9 b 17.1  توسطالم  

  كبریتات النحاس المائیة

  

  

  

المتوسط 
العام 
لتأثیر 
نوع 

  المسحوق

19.00 bc 2.8 bc 7.1 b 2.6 bcd 28.1 ab 37.3 bc 48.0 a 5.9 ab 

 9.7d 4.90 ab 5.2 bc 3.9 ab 15.9 c 26.7 d 26.6 a 5.6 ab  جلالسیلیكا

 e 3.10 bc 7.00 b 4.3 a 25.4 b 32.0 c 36.7 b 4.7 b 17.40  الكالسیوم

 bc 2.10 c 6.7 b 3.5 abc 27.0 b 34.6 bc 41.9 ab 5.0 b 19.30  الجاركول

 ab 2.50 c 6.7 b 3.2 abc 29.7 ab 38.1 b 36.1 b 5.6 ab 23.00  كاربونات المغنیسیوم

 d 5.90 a 4.1 c 2.1 cd 15.0 c 23.8 d 21.4 e 4.5 b 10.00  السیالیت

 a 3.00 bc 9.5 a 5.1 d 33.5 a 47.0 a 47.5 a 7.0 a 24.00  السیطرة

باختبار  0.05األرقام التي تحمل أحرف متشابهة ال تختلف معنوياً عند مستوى احتمال *  
  .دنكن للمتوسطات المتعددة
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