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ي خنفساء الطحین المتشابھةالتقیم الحیوي لبعض الزیوت النباتیة ف
Tribolium confusum Duv. ( Tenebriondae : Coleoptera )
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ملخص البحث :
Linumأظهــــرت نتــــائج التقیــــیم الحیــــوي لزیــــوت الكتــــان usitatissium L.  واللــــوز

Bitterالمـر almond والخـروعRicinus communis L. والرشـادLepidium sativum L.

Sesamumوالسمسم  inidicum L.المتشابهةفي خنفساء الطحینTribolium confusum

Duv. التي أجریت في مختبر بحوث الحشرات /قسم وقایة النبـات /كلیـة الزراعـة والغابـات خـالل

، أن لزیوت الكتان والخـروع والرشـاد واللـوز المـر تـأثیر قاتـل لبالغـات خنفسـاء ٢٠٠٦-٢٠٠٥عام 

یة الزیوت إذ بلغ متوسط نسبة القتل الطحین المتشابهة وتفوق زیت الكتان في تأثیره القاتل على بق

% تــأثیر ٦% فیمــا أعطــى زیــت الكتــان والخــروع واللــوز المــر عنــد التركیــز ٨%عنــد التركیــز ٨٠

% وزیت الرشاد والسمسم عنـد ٨و٤طارد لبالغات الحشرة ، فیما أعطى زیت الخروع عند التراكیز 

وقد اظهر زیـت الخـروع تفوقـا معنویـا % لكال الزیتین تأثیرا جاذبا لبالغات الحشرة ٨و٦و٢التراكیز 

   %.٤% عند التركیز ٧٠% و٨% عند التركیز ٦٠عن بقیة الزیوت بنسبة جذب 

Bioassay of Some Vegetable Oils on Confused
Flour Beetle.
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Abstract:
Biological evaluation results showed that oil of Flax Linum

usitatissium , Better almond Bitter almond , Caster Ricinus communis ,

Cress Lepidium sativum and Sesame Sesamum inidicum on the

Confused flour beetle Tribolium confusum, which conducted in the

Insect Research Lab./Plant Protection Dep./College of Agric. and

Forestry / Mosul University during year of 2005-2006 , that had a lethal
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effection for the adult stage, Flax has significant effection compared with

the other extracted oils, the mean of lethal percentage reacted to 80%

with the 8% Ec. While the extracted oil of the Flax , Caster , Better

almond , with the 6% Ec. Had repellent effection for the adult Confused

flour beetle , and had attractive effection under the 4 , 8%Ec. For the

Caster oil and , 2 , 6 , 8% Ec. For the Cress and Sesame oils, Caster oil

showed significant differences under attractive percentage 60% under the

8% Ec. and70% under the 4% Ec.

المقدمــة
الحشریة المصنعة أدى إلى العدید من التأثیرات السلبیة للمبیداتأن االستخدام المتزاید 

كالتلوث البیئي وما یتبعه من مستویات مختلفة من التسمم الغذائي فضال عن ظهور صفة 

Hernadezالمقاومة لدى هذه الحشرات للمبیدات المستخدمة  Escalona et al.)،1999(

Broussalisي كان البحث عن مبیدات جدیدة اكثر أمانا ومالئمة للبیئة أمرا ضروریاوبالتال et

al.,)،1999( المنتجات فقد اتجهت االنظار نحو استخدام الكثیر من البدائل ومنها استخدام

) إلى أن هناك العدید من هذه Benner،1993الطبیعیة ذات النشاط الحیوي . حیث أشار (

عالیة كمبیدات حشریة. أن الحصول على ة یة النباتیة والتي أظهرت كفاءالمنتجات الطبیع

المستخلصات النباتیة وألنواع نباتیة متعددة الستخدامها كمبیدات حشریة قد یقودنا إلى اكتشاف 

) أن 2004(الجلبي)، حیث أشار Olivera،1997مواد جدیدة في مكافحة اآلفات (

ثر البترولي والماء في الخشب العصاري والصمیمي مستخلصات االیثانول والهكسان واالی

استخدام مثل هذه ات تأثیر قاتل لألرضة اذ یمكنالشجار الصنوبر والسرو والجنار والحور ذ

الحشرات .المستخلصات كمبیدات ضد

لذا فان الدراسة الحالیة تهدف إلى تحدید التأثیر القاتل والجاذب والطارد لبعض الزیوت 

فساء الطحین المتشابهة.النباتیة في خن

مـواد وطرائـق البحـث 
Linumلكتـاننفـذت الدراسـة باسـتخالص الزیـوت المتطـایرة ل usitatissium L.  واللـوز

Bitterالمــر almond والخــروع والرشــادLepidium sativum L. والسمســم حســب طریقــة

Guenther)1952  معاملة أنابیب اختبار عن طریقالتأثیر القاتل للزیوت في الحشرة درس) و

مــل فــي كــل أنبوبــة اختبــار بواقـع ثــالث مكــررات لكــل مــن التراكیــز األربعــة للزیــوت  ١حیـث وضــع 
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 وفــي لهــا لتجــانس توزیــع الزیــت علــى الســطح الــداخليودورت األنابیــب % ٨،  ٦،  ٤،  ٢وهــي 

كـــي  نابیـــباال تركـــت)،1991( عـــواد واخـــرون ، معاملـــة المقارنـــة عوملـــت األنابیـــب باألســـیتون

بالغـات لكـل انبوبـة مـن  ١٠ طحـین حنطـة كغـذاء بعـدها اضـیف غـم ٢ أنبوبـةتجف وأضیف لكل 

.Tالطحــین المتشــابهةاالنابیــب المــذكورة أنفــا اخــذت مــن مزرعــة حشــریة لخنفســاء confusun

% بعـــــدها غطیـــــت االنابیـــــب  ٥ ± ٧٠نســـــبیة م ورطوبـــــة ٥ ٢ ± ٢٧المربـــــاة عنـــــد درجـــــة حـــــرارة 

 ± ٣٠قطن وحضنت في حضان درجة حرارتـه املة بضمنها المقارنة بقطع من الالخاصة بكل مع

ساعة من المعاملة وتم تصحیح ٢٤. تم حساب نسبة القتل بعد % ٣± ٥٠ ورطوبة نسبیة م ٥ ١

.)Abbott)1925باستخدام معادلةهذه النسبة

جهــاز خدمد أســتالتــأثیر الجــاذب والطــارد للزیــوت فــي خنفســاء الطحــین المتشــابهة فقــلدراســة 

مع بعـض التحـویرات )Chemotropometer)Busvine ،1971الكیمیائي قیاس االنتحاء

 ٤٨خشبي بطول صندوقعلیه في الحجم وقیاسات األنبوبة الزجاجیة ، حیث یتكون الجهاز من

ســم ولــه غطــاء متحــرك ، وتوجــد فتحتــان متقابلتــان یمــر منهــا  ٢٠ســم وارتفــاع  ٢٠ســم وعــرض 

ســم وفــي وســط األنبوبــة توجــد فتحــة إلدخــال الحشــرات  ٣ســم وقطــر  ١٠٠اجي بطــول أنبــوب زجــ

مــل مــن الزیــوت المســتخدمة علــى قطعــة مــن القطــن وضــعت فــي إحــدى  ٠,٥فیهــا. إذ تــم إضــافة 

مـل أسـیتون للمقارنـة وأضـیف  ٠,٥جهتي األنبوبة وفي الجهة األخرى وضعت قطعة قطن تحوي 

خنفساء الطحین المتشـابهة كـررت العملیـة ثـالث مـرات.حشرات كاملة من ١٠من وسط األنبوبة 

دقیقة من دخول الحشرات حیـث حسـبت النتـائج باسـتخدام  ١٥تم حساب نسبة الجذب والطرد بعد 

:1991المعادالت التالیة (عواد واخرون،  (

١٠٠×عدد الحشرات باتجاه المستخلص نسبة الجذب المئویة =

لعدد الكلي للحشرات

  ١٠٠×عدد الحشرات باالتجاه المعاكس لمئویة =نسبة الطرد ا

العدد الكلي للحشرات 

مجموع مسافات الحشرات باتجاه المستخلص قوة الجذب =

عدد المكررات

مجموع مسافات الحشرات باالتجاه المعاكس قوة الطرد =

عدد المكررات 

+ جذبالموازنة :نسبة الجذب _ نسبة الطرد =

طرد  - 

+ جذب قوة الطرد = –قوة الجذب 

  طرد - 
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حللت النتائج إحصائیا باستخدام التصمیم العشوائي الكامـل واختبـرت معنویـة الفـروق بـین 

ــــــــى حزمــــــــة المتوســــــــطات باســــــــتخد ــــــــار دنكــــــــن اعتمــــــــادا عل اإلحصــــــــائیة (الــــــــراوي SASام اختب

).1980وخلف،

النتائــج والمناقـشـة
ء الطحین المتشابھة:تأثیر الزیوت المتطایرة في قتل بالغات خنفسا.١

أن معاملة بالغات الحشرة بالزیوت المتطایرة أظهرت نسب قتل  ١لوحظ من خالل الشكل 

% المرتبة األولى بنسبة ٦% و٨زیت الكتان تركیزاتناسبت طردیا مع تراكیز الزیوت ، فقد احتل

ة بنسبة قتل المرتبة الثانیلزیت الخروع % ٨في حین احتل التركیزكال التركیزین ل% ٨٠قتل 

جاء % واخیرا ٣٠بنسبة قتل لزیت الرشاد في المرتبة الثالثة % ٨فیما جاء التركیز % ٤٠

جمیع تراكیز ظهرت% فیما لم ٢٠بنسبة قتل لزیت اللوز المر في المرتبة األخیرة %٨التركیز 

Abivaridiمتطابقة مع المذكورة أنفاالنتائججاءت ولقد.  للقتلزیت السمسم أي تأثیر 

 وهكذابالغات خنافس البقولیات .   فيقتال تسببالمتطایرة  الكافور زیوت أنوجد الذي ) 1976(

LC50) أن سمیة زیت الزیتون بتركیز نصفي Don-Pedro)1989أوضح 
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نسبة القتل لبعض الزیوت النباتیة في خنفساء الطحین المتشابهة .یبین ) ١شكل (ال

Lioleicزیــت الفــول وزیــت اللیولیــكمــل/كغم بــذور كــان اكثــر مــن ١,٦٤ acidـــ  ٨و٣ب

Callosobruchusمرات على التوالي ضد بیـوض خنفسـاء اللوبیـا الجنوبیـة maculatusوقـد . 

Clementeیعود السبب إلى احتواء هذه المستخلصات على مركبات سامة طبقا لما أوضحه  et
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al.)2003فعالیتهـا كمبیــدات حشـریة ومنهــا اختلفـت) عنـد اختیـاره لعشــرة أعشـاب عطریـة والتــي

Lavandulaالعشـب spica L. مستخلصــه تــأثیرا قــاتال بنســبة عالیــة فــي بالغــات أعطــى  الــذي

% ١١-٤ علــىهــذا العشــب أظهــر االســتخالص احتــواء زیــت حیــثةالمتشــابهخنفســاء الطحــین 

,(Cineolسینول  Mega et al.2000قـد ثبـت وجـود ) المسؤول عن نشاط القتل في العشـبة ف

Rosmarinusزیوت ااألعشابهذا المركب أیضا في  officinalis , Ocimum basilicum

, Artemisia spp. أن سـمیة هـذه األعشـاب الثالثـة األخیـرة تـم تأكیـدها مما تجـدر اإلشـارة إلیـه و

Graingeمن قبل and Ahmed)1988.(

:ن المتشابھةالتأثیر الطارد والجاذب في بالغات خنفساء الطحی.٢
أن معاملـة بالغـات الحشـرة بـالزیوت المتطـایرة أظهـرت نسـبة الطـرد  ١بینت نتائج الجـدول 

% ٦% والخــروع بتركیــز ٦% واللــوز المــر بتركیــز ٨و٦فــي زیــوت الكتــان بتركیــز حشــرة الدراســةل

% لكــل منهمــا فیمــا أعطــت بقیــة التراكیــز لهــذه الزیــوت نســبة جــذب حیــث جــاء زیــت ٥٠وبلغــت 

% على التوالي یلیه زیت اللوز المر ٦٠%و٧٠% بالمرتبة األولى وبلغت ٨%و٤ع بتركیز الخرو 

أمـــا  % .٤٣% وبلغـــت نســـبة الجـــذب ٤% واخیـــرا زیـــت الكتـــان بتركیـــز ٥٠% وبلغـــت ٤بتركیـــز 

% لزیــت الرشــاد فــي ٤٠بالنســبة لزیــت الرشــاد والسمســم فقــد أعطــى كــل منهمــا نســبة جــذب بلغــت 

% فیمــا ٨و٦و٢% لزیــت السمســم فــي التراكیــز ٢٠و٣٠و٢٣لغــت % جمیعهــا وب٨و٦و٢التراكیــز 

% لزیـت ٣١السمسـم و%لزیـت١٧% لكـل مـن الـزیتین نسـبة طـرد تراوحـت بـین ٤أعطى التركیـز 

Hiltunen، هذه النتائج تتفق مع ما وجده الرشاد and Loyttyniemi)1976 من أن هنـاك (

Shuklaر ومـع مـا وجـده زیـوت متطـایرة فـي لحـاء الصـنوبر تجـذب خنـافس قلـف األشـجا et al.

Foeniculumحبـــة حلــوة ( شــمار)) مــن أن زیــت نبــات1989( vulgare لهــا تــأثیر لحشـــرة

.Tخنفساء الطحین الصدأیة castaneum.

٣.�ϥϳѧѧѧΣρϟ�˯ΎѧѧѧγϔϧΧ�ϲѧѧѧϓ�ΔѧѧѧϳΗΎΑϧϟ�Εϭѧѧѧϳί ϟ�ν όΑѧѧѧϟ�Ωέѧѧѧρϟϭ�ΏΫѧѧѧΟϟ�Γϭѧѧѧϗ
المتشابھة .

یرهــا الطــارد للحشــرة إذ اظهــر زیــت تأث قــوة ) یبــین أن الزیــوت تباینــت فــي٢مــن الجــدول (

% أمــا بقیـــة الزیـــوت فـــیمكن ترتیبهـــا تنازلیـــا علـــى ٤٥% أعلـــى قـــوة طـــرد وبلغـــت ٨الكتــان بتركیـــز 

% واخیـرا زیـت ٤% ، زیت السمسم بتركیـز ٢أساس قوة الطرد وكما یأتي زیت اللوز المر بتركیز 

لخـــروع فقـــد أعطـــت جمیـــع أمـــا بالنســـبة لزیـــت ا ٢٥% وبلغـــت قـــوة طـــرد األخیـــر ٨الرشـــاد بتركیـــز 

علــى التــوالي مقارنــة مــع قــوة الطــرد  ٣٢و٣٠و٢٤و٢٨% قــوت جــذب بلغــت ٨و٦و٤و٢التراكیــز 

على التوالي. ٢٧و٢٩و٢١و١١
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نسبة الجذب والطرد لبعض الزیوت النباتیة في خنفساء الطحین المتشابهة.: ) ١( جدولال

الموازنة % الطرد % الجذب % التركیز الزیوت

-٢٠ أب٤٠ ـ و يه٢٠ ٢

الكتان
+١٣ جأب ٣٠ ب ج د٤٣ ٤

-٢٣ أ٥٠ ي-د٢٧ ٦

-٤٠ أ٥٠ ي١٠ ٨

٠ جأب ٣٦ و-ج٣٦ ٢

المراللوز 
+٢٤ جأب ٢٦ جب ٥٠ ٤

-٢٠ أ٥٠ ي-ج٣٠ ٦

+١٦ جأب ٢٧ دجب ٤٣ ٨

+١٣ ٦±جب ١٧ ي-ج٣٠ ٢

الخروع
+٤٣ جأب ٢٧ أ٧٠ ٤

-٢٠ أ٥٠ ي-ج٣٠ ٦

+٣٠ جأب ٣٠ أب٦٠ ٨

+٣ أب٣٧ هـ-ب ٤٠ ٢

الرشاد
-١٤ ١٧±جأ ب ٣١ وي١٦ ٤

+١٧ جأب ٢٣ هـ-ب ٤٠ ٦

+٧ جأب ٣٣ دهـج ب ٤٠ ٨

+١٣ ج١٠ ي-د٢٣ ٢

٤-السمسم جب ١٧ ي١٣ ٤

٠ جأب ٣٠ ي-ج٣٠ ٦

+٣ جب ١٧ هـ وي٢٠ ٨
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الطحین المتشابهة.قوة الجذب والطرد لبعض الزیوت النباتیة في خنفساء : ) ٢جدول(ال

الموازنة قوة الطرد قوة الجذب % التركیز الزیوت

-٩ دجب ٢٨ جأب ١٩ ٢

الكتان
-١٤ جأب ٣٢ جأب ١٩ ٤

-١٢ جأب ٣٠ جأب ١٨ ٦

-١٠ أ٤٥ أ٣٥ ٨

-٦ أ ب٣٧ بأ٣١ ٢

المر اللوز
-٩ أ ب٣٥ جأب ٢٦ ٤

-١٠ د-أ٣٠ جأب ٢٠ ٦

+٤ د-أ٣٠ أ٣٤ ٨

+١٧ هـ و١١ جأب ٢٨ ٢

الخروع
+٣ و-ب ٢١ جأب ٢٤ ٤

+١ د-أ٢٩ أب٣٠ ٦

+٥ هـ-ب ٢٧ أب٣٢ ٨

-٣ و-جب ٢١ جأب ١٨ ٢

الرشاد
+٤ و-ج١٦ جأب ٢٠ ٤

-٥ هـ-ب ٢٥ جأب ٢٠ ٦

-١٣ دهـجب ٢٦ جب ١٣ ٨

+٦ و١٠ جأب ١٦ ٢

السمسم
-٢٧ أ ب٣٦ ج٩ ٤

-٩ و-ج١٨ ج٩ ٦

+٦ هـ ود١٤ جأب ٢٠ ٨
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المصـادر
). تصــــمیم وتحلیــــل التجــــارب١٩٨٠الــــراوي ، خاشــــع محمــــود وخلــــف اهللا عبــــدالعزیز محمــــد (.١

الزراعیة . وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعـة 

صفحة .  ٤٧١الموصل.

). دراســة تــأثیر ١٩٩١ى المــالح (داؤد ، عـواد شــعبان ، عمــر فــوزي عبــدالعزیز ونـزار مصــطف.٢

بعــض الزیــوت التطــایرة والثابتــه المستخلصــة مــن بعــض النباتــات فــي خنفســاء اللوبیاالجنوبیــة. 

  .٢٤٥-٢٣٧):٢(٢٣مجلة زراعة الرافدین 

دراسة اسباب التفضیل الغـذائي لحشـرة االرضـة  ).٢٠٠٤(.الجلبي ، شاهین عباس مصطفى .٣
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