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المستخمص
أجريت دراسة لغرض اختبار تأثير المسحكؽ النباتي كالمسحكؽ الخامؿ كمستخمص المركبات التربينيػة لنبػات

الداماس Concorpus lancifolius Engl.ضد بالغات ثاقبة الحبكب الصغرل Rhyzopertha dominica
) (Fabك بالغػات خنفسػاء الطحػيف الحمػراء),Tribolium castaneu (Herbestبمغػت نسػب اليػالؾ لبالغػات

حشػ ػ ػرة ثاقب ػ ػػة الحب ػ ػػكب الص ػ ػػغرل عن ػ ػػد اس ػ ػػتخداـ المس ػ ػػحكؽ النب ػ ػػاتي كالخام ػ ػػؿ كمس ػ ػػتخمص المركب ػ ػػات التربينيػ ػ ػة

كبػ ػ ػ ػ ػ ػالتراكيز15ك(%15كزف:كزف) ك 30ممغـ/م ػ ػ ػ ػ ػػؿ بع ػ ػ ػ ػ ػػد م ػ ػ ػ ػ ػػركر  7أي ػ ػ ػ ػ ػػاـ م ػ ػ ػ ػ ػػف المعامم ػ ػ ػ ػ ػػة 12.92ك11.02
ك%14.18عمى التكالي بينما بمغت نسب اليالؾ لخنفساء الطحيف الحمػراء  13.76ك 12.46ك %12.00عنػد

استخداـ نفس التراكيز بالمقارنة مع  %1.91في معاممة السيطرة .

أكضحت النتائج إف المسحكؽ النباتي كالخامؿ كمستخمص المركبات التربينية لـ تػؤثر عمػى نسػبة إنبػات بػذكر

الحنطة مختبريا.

الكممات المفتاحية:نبات الداماس,ثاقبة الحبكب الصغرل,خنفساء الطحيف الحمراء

The biological effects of powders plants and inert dusts and terpeniod
compound Leaves Extract of Concorpus lancifolius Engl. on some
adult insects stores
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Abstract
The study deals for purpose with the effect of powders of plants and Inert Dusts and
terpeniod compound Leaves Extract of Concorpus lancifolius Engl. against adult
lesser grain borer and red flour beetles. The mortality rates of adult lesser grain borer
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When using at concentrations of 15,15%(weight by weight) and 30 mg/ml after 7
days of treatment 12.92, 11.02 , 14.18 %respectively , The mortality rates of adult red
flour beetles13.76,12.46 ,12.00% when used the same concentrations compared
with1.91% in the control treatment.
The results showed the effect of powders of plants and Inert Dusts and terpeniod
compound Extract was not effected on seed germination of wheat laboratory.
Keyword: Tribolium castaneum, Rhyzopertha dominica
المقدمة
تعتبػػر اآلفػػات الحش ػرية المخزنيػػة مػػف أىػػـ اآلفػػات التػػي تصػػيب منتجػػات المحاصػػيؿ الزراعيػػة فػػي كػػؿ أنحػػاء

الع ػ ػػالـ محدث ػ ػػو أضػ ػ ػرار بالغ ػ ػػو ف ػ ػػي كمي ػ ػػة كنكعي ػ ػػة المنتج ػ ػػات كم ػ ػػف ب ػ ػػيف ى ػ ػػذه اآلف ػ ػػات حشػ ػ ػرة ثاقب ػ ػػة الحب ػ ػػكب

الصػغرل )dominica (Fab

 Rhyzoperthaكخنفسػاء الطحػيف الحمػراء Tribolium castaneum

) , )20( (Herbestتعػكد حشػرة  R. dominicaإلػى عائمػة Bostrichidae

كمػف ا مػكر التػي دعػت

الحاجة لمكافحتيا ىي إصابتيا لعدة أنكاع مختمفة مف الحبكب مثػؿ الػرز كالقمػح كالػدخف كالػذرة الصػفراء كالشػعير

كا رز كالشكفاف(16ك ,)19كىي تصيب حبكب القمح السميمة أكثر مف أفات المخازف ا خرل ( ,)12أمػا حشػرة
 T. castaneumفتعػكد لعائمػة  Tenebrionidaeكىػي مػف حشػرات المخػازف الثانكيػة التػي تنتشػر فػي معظػـ
مناطؽ العالـ الدافئة كالجافة ك تتغذل عمى الطحيف كالنخالة كمنتجػات الحبػكب ا خػرل كػكف فكككيػا ال تسػتطيع

تكسير الحبكب السميمة كمع ىذا فقد نجدىا في الحبػكب الكاممػة برفقػة حشػرات مخزنيػو أكليػة ( ,)11إذ ذكػر ()7
إف الػػدقيؽ النػػاتج مػػف طحػػف حبػػكب الحنطػػة المصػػابة بخنػػافس الطحػػيف لمػػدة  8أسػػابيع كبمعػػدؿ  50حش ػرة لكػػؿ
كيمكقراـ قد تدىكر خكاصو الطبيعية ك العجينية كالغذائية كالصحية بدرجة كبيرة.

في الكقػت الحاضػر اسػتخدمت المبيػدات لمسػيطرة عمػى ىػذه اآلفػة كلكػف االسػتمرار فػي اسػتخداـ المبيػدات أدل

إلى حدكث مشاكؿ خطيرة كالتمكث البيئػي كظيػكر سػالالت مقاكمػة كتػراكـ لبقايػا المبيػدات إضػافة إلػى المخػاطر

الصحية لمعامميف في مجاؿ المكافحة كنتيجة لذلؾ تطمػب ا مػر البحػث عػف كسػائؿ لممكافحػة تكػكف ذات جػدكل
اقتصػػادية كمقبكلػػة اجتماعيػػا كتمنػػة لمبيئػػة كاةنسػػاف (17ك )18كمػػف ىػػذه الكسػػائؿ ىػػك اسػػتخداـ المستخمصػػات
كالمسػػاحيؽ النباتي ػػة كالمسػػاحيؽ الخامم ػػة كأحػػد االتجاى ػػات الحديثػػة ف ػػي حمايػػة الحب ػػكب المخزكنػػة م ػػف االص ػػابو

باآلفات الحشرية نتيجة لمتأثير القاتؿ ليا (.)1

لذا اجرم البحػث الػذم ييػدؼ إلػى اختبػار فعاليػة مسػحكؽ أكراؽ نبػات الكينككػاربس ك المسػحكؽ الخامػؿ رمػاد

سػػاؽ نبػػات الػػداماس كمسػػتخمص المركبػػات التربينيػػة فػػي السػػيطرة عمػػى حشػرة  R. dominicaكحشػرة T.
. castaneum
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المواد وطرائق العمل
-1تربية الحشرة
اج ػػرم البح ػػث ف ػػي مختبػ ػرات كمي ػػة الز ارع ػػة /جامع ػػة القاس ػػـ الخضػ ػراء ع ػػاـ , 2015حي ػػث ت ػػـ الحص ػػكؿ عم ػػى

الحشرتيف مف مختبرات كمية الزراعة/جامعة الككفة كتـ تأكيد التشخيص باالعتماد عمى ( ,)20ربيت حشرة R.

 dominicaبكضع  15زكج مف الحشػرات (ذكػر +أنثػى) فػي قنػاني زجاجيػة ذات قطػر7سػـ كارتفػاع  13سػـ مػع
بذكر حنطػة خاليػة مػف اةصػابة الحشػرية كأقمقػت فكىػة القنػاني بكاسػطة قطعػو مػف قمػاش المممػؿ لغػرض التيكيػة

كربطػػت ىػػذه القطعػػة بأحكػػاـ بكاسػػطة ربػػاط مطػػاطي ككضػػعت القنػػاني فػػي حاضػػنة تحػػت درجػػة ح ػ اررةٍ 2± 30ـ
كرطكبػػة نسػػبية  % 75 - 65كربيػػت الحش ػرة لمحصػػكؿ عمػػى عػػدة أجيػػاؿ قبػػؿ أف يػػتـ أج ػراء التجػػارب الالحقػػة
عمييا( , )9أمػا حشرة  T. castaneumفربيت بنفس الظروف السابقة وعلى الطحين بدال من حبوب الحنطة
(.)8
-2تحضير المساحيق النباتية والخاممة
حضػرت المسػاحيؽ النباتيػة بجمػع ا كراؽ الناضػجة لنبػات الػداماس  C. lancifoliusمػف حػدائؽ كميػة

الزراعة/جامعة القاسـ الخضػراء حيػث قسػمت ا كراؽ كجففػت بػالفرف الكيربػائي كبدرجػة حػ اررة  45ـ °ثػـ طحنػت
بكاسطة طاحكنة كيربائية نكع  Gosonicبعدىا نخؿ المسحكؽ الناتج بمنخػؿ  0.25ممػـ) (meshككضػعت فػي

قناني زجاجية ذات قطاء محكـ لحيف االستعماؿ.

أما المساحيؽ الخاممة فشممت رماد ساؽ نبات الداماس كحضرت مف المسػحكؽ النبػاتي كالخامػؿ التراكيػز 5

ك 10ك( % 15كزف :كزف) قـ في كؿ مكرر .كذلؾ بكضع  111قـ مف البذكر فػي حاكيػات بالسػتيكية سػعة
 1000مؿ كتخمط جيدا مع  0,5ك  1ك 1,5قـ مف المسحكقيف كال عمى حدة.
-3تحضير مستخمص المركبات التربينية
اتبعػػت طريػػقة ( )14الستخالص المركبات التربينية مف أكراؽ نبات الداماس كلغػرض تقديػر الفاعمية الح ػػيكية

لمسػػتخمػ ػػص المركبػ ػػات التربينيػػة فػػي ا داء الحيػػاتي لمحش ػ ػرة أذيػػب 3قػػـ مػػف المسػػتخمص التربينػػي الخػػاـ الجػػاؼ
كراؽ النبات فػي مػزيج مػف  1.5مػؿ كمكركفػكرـ مػع  1.5مػؿ مػف الكحػكؿ االثيمػي كأكمػؿ الحجػـ إلػى  100مػؿ

ب ضافة الماء المقطر كبذلؾ أصبح تركيز المحمكؿ ا ساسي ( %3 )Stock solutionأك ما يعػادؿ  30ممغػـ /

مؿ كمػػنو حضػػرت التراكيز  20ك  10ممغـ/مؿ ,أما معاممة السيطرة فكانت 1.5مؿ مف الكمكركفكرـ مع 1.5مؿ
مف الكحكؿ ا ثيمي كأكمؿ الحجـ إلى  100مؿ ب ضافة الماء المقطر.
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-4اختبار التاثيرات السمية لممسحوق النباتي والمسحوق الخامل في ىالك بالغات الحشترتين R.dominica

وT. castaneum

الختبار تأثير المسحكؽ النباتي كالمسحكؽ الخامؿ لمنبات تـ اخذ 10افراد مف بالغات الحشرتيف كال عمى حدة

ككضعت في قناني بالسػتيكيو ذات قطػر 5سػـ كارتفػاع  7سػـ تحػكم عمػى حبػكب حنطػة كطحػيف كػؿ عمػى حػدة
كمعاممة بتراكيز المسحكؽ النباتي كالمساحيؽ الخاممة أما معاممة المقارنة فكضع بيا  10أفراد( 5ذككر 5+اناث)

مػف بالغػػات الحشػرتيف عمػػى حبػػكب حنطػػة سػػميمة كطحػػيف نظيػػؼ قيػػر معاممػػة بتراكيػػز المسػػاحيؽ بمقػدار 10قػػـ
كبكاقع ثالثة مكررات لكؿ معاممة أحيطت القناني بقطعو مف قماش المممؿ لغرض التيكيػة كلضػماف عػدـ خػركج

البالغات كربطت ىػذه القطعػة بأحكػاـ بكاسػطة ربػاط مطػاطي ككضػعت القنػاني فػي حاضػنة ذات درجػة حػ اررة 30

ٍ 2±ـ كرطكبة نسبية .%75 - 65ثـ سجمت نسب ىالؾ البالغات بعد مركر 3ك 7يكـ مف المعاممة.

-5اختبار التاثيرات السمية لمستخمص المركبات التربيني في ىالك بالغات حشرتي  R. dominicaو T.
castaneum

اسػتخدمت طريقػة تشػػبيع أكراؽ الترشػيح مػػف نػكع  Whatman No.1بتراكيػز مسػػتخمص المركبػات التربينيػػة

كمعاممة المقارنة المذككرة في فقرة ( , )3ثـ تركت ا كراؽ لحيف جفافيا  ,ككضػعت بعػدىا فػي القنػاني بالسػتيكيو
ثـ كضعت القناني في الحاضنة تحت نفس الظركؼ المشار الييا في الفقرة ( )4ثـ سجمت نسب ىالؾ البالغػات

بعد مركر 3ك 7يكـ مف المعاممة.

-6تتأثير المستحوق النبتاتي والخامتل ومستتخمص المركبتات التربينيتة لنبتات  C. lancifoliusفتي النستبة
المئوية إلنبات حبوب الحنطة

عكممت  20بػذرة مػف بػذكر الحنطػة بتراكيػز المسػحكؽ النبػاتي كالخامػؿ كمسػتخمص المركبػات التربينيػة لمنبػات
كبمعاممػػة المقارنػػة  ,كبكاقػػع ثالثػػة مكػػررات لكػػؿ معاممػػة فػػي أطبػػاؽ بتػػرم حاكيػػة عمػػى كرؽ ترشػػيح مبمػػؿ بالمػػاء

لغرض السماح لمبذكر باةنبات حيث كضعت في الحاضنة عمى درجة ح اررة ٍ 1 ± 20ـ كرطكبة نسبية 90-70
 %ثـ فحصت بعد مركر 7ك 10يكـ لحساب نسبة اةنبات( )2كحسب المعادلة.
النسبة المئوية لإلنبات =

عدد البذور النابتة
العدد الكلي للبذور

100 X

-7التحميل اإلح ائي
نفذت التجارب المختبرية حسب نمكذج التجارب العاممية ك بتصميـ تاـ التعشية Factorial experiments
 .with completely randomized designتػـ اسػتعماؿ اختبػار اقػؿ فػرؽ معنػكم Least significant

 )L. S. D.( Differenceتحػػت مسػػتكل احتمػػاؿ  0.05الختبػػار معنكيػػة النتػػائج  .صػػححت نسػػبة اليػػالؾ
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المعرفة باسـ معادلة Schneider and Orell
المئكية لميالؾ كفؽ معادلة ابكت  Abbott Formulaالمعدلة ك ٌ
. )5( Formula
حسبت النسبة المئكية لميالؾ المصححة كفؽ ما يمي :
النسبة المئكية لميالؾ المصححة =

المقارنة لميالؾ

المعاممة لميالؾ

المقارنة في اليالؾ ػ ػ 011

× 100

ثـ حكلت النسبة المئكية لميالؾ المصححة إلى قيـ زاكية ةدخاليا في التحميؿ اةحصائي ()3
النتائتتج والمناقشتتة

تشػير نتػائج جػدكؿ ( )1إلػى إف نسػبة اليالكػات ارتفعػت فػي بالغػات  R. dominicaكبالغػات T.

 castaneumبزيادة تراكيز المسحكؽ النباتي ,حيث بمغػت نسػبة اليالكػات لبالغػات %10.50 R. dominica

عن ػػد التركي ػػز %15بع ػػد م ػػركر  3ي ػػكـ م ػػف المعامم ػػة بالمقارن ػػة م ػػع  %1.91ف ػػي الس ػػيطرة  ,أم ػػا بالغ ػػات

T.

 castaneumفبمغػػت % 11.02عنػػد نفػػس التركيػػز بالمقارنػػة مػػع  %1.91فػػي السػػيطرة ,أمػػا بعػػد مػػركر  7يػػكـ

كبعػد ازديػػاد فتػرة التغذيػػة عمػػى بػذكر الطحػػيف المعامػػؿ بالمسػحكؽ بمغػػت نسػبة اليػػالؾ لبالغػػات R. dominica

%12.92عنػػد التركيػػز %15بالمقارنػػة مػػع% 1.91فػػي السػػيطرة بينمػػا كصػػمت نسػػبة اليػػالؾ فػػي بالغػػات

T.

 castaneumإلى %13.76عند التركيز  %15بالمقارنة مػع  %1.91فػي معاممػة السػيطرة .تتفػؽ النتػائج مػع

( )22ك ( )8مع االختالؼ في النباتات كالحشرات المستخدمة,كيعزل سبب اليالكػات فػي بالغػات الحشػرتيف إلػى
أف دقائؽ المسحكؽ تمتصؽ عمى أجساـ الحشرات ممتصة الماء مف أجساميا أك أف احتكاؾ أجساـ الحشرات بيػا
قد يتسبب عنو إزالة الطبقة الشمعية مف جدراف أجساميا فيتبخر الماء عنيا كتجؼ ثـ تمػكت (,)6كمػا إف التبػايف

في نسػبة اليػالؾ يعػكد إلػى التػأثير السػمي عػف طريػؽ مالمسػة المسػحكؽ لسػطح جسػـ الحشػرة كاختػراؽ المركبػات
الكيميائية مف المناطؽ المرنة كالفتحػات التنفسػية مسػببة ىػالؾ الحشػرة لكػكف ىػذه المسػاحيؽ تحػكم عمػى مركبػات
فينكلية كقمكيدية كتربينية (.)13كما إف ليذه المركبات دكر كمانع أك محفز لتغذية الحشرة فأحيانا تنجػذب الحشػرة

لمادة قير مرقكبة ضمف الغذاء لككف إدراكيا ال يككف كافيا مؤث ار بذلؾ عمى سمية الحشرة (.)4
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جدول( )1تأثير تراكيز مختمفة من المسحوق النباتي لنبات  C. lancifoliusفي ىالك بالغات R.
 dominicaوبالغات  T. castaneumباختالف الفترات الزمنية(يوم)

التراكيز%

 %ليالؾ بالغات R. dominica

 %ليالؾ بالغات T. castaneum

كزف :كزف(قـ)

 3يكـ

 7يكـ

المعدؿ

 3يكـ

 7يكـ

المعدؿ

0

1.91

1.91

1.91

1.91

1.91

1.91

5

8.75

9.88

9.32

9.36

11.48

10.42

10

9.98

11.02

10.50

10.50

12.00

11.25

15

10.50

12.92

11.71

11.02

13.76

12.39

المعدؿ

7.78

8.93

8.20

9.79

L.S.D

لمتراكيز,2.2لمفترة الزمنية ,1.6
لمتداخؿ3.2

لمتراكيز,2.2لمفترة الزمنية ,1.6لمتداخؿ3.2

يكضح جدكؿ ( )2التأثير الحيكم لتراكيز مف المسحكؽ الخامؿ لرماد ساؽ نبات الداماس فػي ىػالؾ بالغػات

 R. dominicaك بالغػات  T. castaneumحيػث ازدادت نسػبة اليػالؾ بزيػادة التراكيػز إذ بمغػت  9.88ك

 %11.02عند التركيز  %15بعد مركر 3ك 7يكـ عمى التكالي لحشرة  R. dominicaبالمقارنػة مػع %1.91

ف ػػي الس ػػيطرة ,كازدادت إلػ ػػى  10.50ك  % 12.46بع ػػد مػ ػػركر 3ك 7ي ػػكـ عن ػػد نفػ ػػس التركي ػػز لحش ػ ػرة

T.

 castaneumبالمقارنة مع  %1.91في السيطرة  .تتفؽ النتائج مع ما تكصؿ إلية ( )1مف إف نسبة اليالكات

لحشػرة خنفسػاء المكبيػا Callosobruchus maculatus Fab.ازدادت بزيػادة تراكيػز رمػاد خشػب سػاؽ الزيتػكف
لتبمج  %89.16عند التركيز %8بالمقارنة مع  % 65.79عند التركيز %4عمػى بػذكر الحمػص  ,إف اليالكػات

التػػي حصػػمت لبالغػػات الحش ػرتيف حصػػمت لكػػكف عمػػؿ المسػػحكؽ الخامػػؿ يعمػػؿ عمػػى تخػػديش الطبقػػة الشػػمعية
لكيكتكؿ الحشرة ,كما إف رماد المسحكؽ يمتص الماء كدىكف كيكتكؿ جدار الحشرة ممػا يجعميػا معرضػة لمجفػاؼ

كفقداف ماء الجسـ كبالتالي مكتيا.
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جدول( )2تأثير تراكيز مختمفة من المسحوق الخامل لرماد ساق نبات  C. lancifoliusفي ىالك بالغات
 R. dominicaوبالغات  T. castaneumباختالف الفترات الزمنية(يوم)

 %ليالؾ بالغات R. dominica

 %ليالؾ بالغات T. castaneum

 3يكـ

 7يكـ

المعدؿ

 3يكـ

 7يكـ

المعدؿ

0

1.91

1.91

1.91

1.91

1.91

1.91

5

7.33

9.36

8.35

8.75

10.50

9.62

10

8.75

10.50

9.62

9.36

11.54

10.45

15

9.88

11.02

10.45

10.50

12.46

11.48

المعدؿ

6.97

8.20

7.63

9.10

التراكيز%
كزف:

كزف(قـ)

L.S.D

لمتراكيز ,2.3لمفترة الزمنية,1.6
لمتداخؿ3.3

لمتراكيز ,2.2لمفترة الزمنية,1.5
لمتداخؿ3.1

أما نتائج جدكؿ ( )3تشير إلى تفكؽ المعامالت المعاممة بتراكيز مستخمص المركبات التربينية عمى معامالت

السػيطرة فبمغػت نسػبة اليػالؾ لبالغػات  % 12.00 R. dominicaبعػد مػركر  3أيػاـ عنػد المعاممػة  30ممغػـ/

مػ ػػؿ ,أمػػػا بالغػ ػػات castaneum

 T.فقػ ػػد بمغػػػت نسػػػبة اليػ ػػالؾ  % 10.50عن ػػد نفػ ػػس التركيػ ػػز بالمقارنػ ػػة

مػع%1.91فػي السػيطرة  ,بينمػا بمغػت نسػبة اليػالؾ لبالغػات

 R. dominicaك 14.18 T. castaneum

ك %12.00عمى التكالي بعد مركر  7أياـ عند التركيز  30ممغػـ /مػؿ بالمقارنػة مػع معاممػة السػيطرة التػي بمغػت

 1.91ك %1.91عم ػػى التػ ػكالي .كاف نس ػػبة اليالك ػػات ازدادت ف ػػي بالغ ػػات الحشػ ػرتيف كيق ػػكد الس ػػبب إل ػػى ت ػػأثير
المركبػػات التربينيػػة التػػي تػػـ استخالصػػيا مػػف النبػػات فقػػد ذكػػر( )23ك ( )21إلػػى إف أكراؽ نبػػات الػػداماس تحػػكم

عمػػى العديػػد مػػف المركبػػات كمنيػػا القمكيػػدات كالفالفكنيػػدات كالكالككسػػيدات كالتانينػػات كالصػػابكنيات  ,حيػػث تعػػد
المركبات التربينية مف أكبر مجاميع مركبات ا يػض الثانكيػة انتشػا انر فػي النباتػات ,ك مػف ىػذه المركبػات التربينيػة
ىي السابكنينات كىي مركبات عالية السمية لمحيكانات كمنيػا الحشػرات نباتيػة التغذيػة ( .)10كاف دخػكؿ مركبػات

المستخمص إلى جسـ الحشرة عف طريؽ الفـ كفتحات التنفس ككصكليا إلى الجياز العصبي ك االنسجو العصبية

يؤدم إلى اضطراب كشمؿ في حركة الحشرة كبالتالي مكتيا (, )15إف نتػائج التجربػة تتفػؽ مػع ( )9الػذم تكصػؿ

إل ػػى إف نس ػػبة اليالك ػػات لحشػ ػرة dominica

 R.ازدادت بزي ػػادة تراكي ػػز المس ػػتخمص التربين ػػي لب ػػذكر نب ػػات

الكمغاف.Silybum marianumحيث بمغت  %85عند التركيز  %7بالمقارنة مع  %35عند التركيز .%1
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جتدول( )3تتأثير تراكيتز مختمفتة متن المستتخمص التربينتي لنبتات  C. lancifoliusفتي ىتالك بالغتات R.
 dominicaوبالغات  T. castaneumباختالف الفترات الزمنية(يوم)
ممغـ /مؿ

 %ليالؾ بالغات R. dominica

 %ليالؾ بالغات T. castaneum

 3يكـ

 7يكـ

المعدؿ

 3يكـ

 7يكـ

المعدؿ

0

1.91

1.91

1.91

1.91

1.91

1.91

5

9.98

11.02

10.50

9.36

10.50

9.93

10

11.02

12.92

11.97

9.98

11.02

10.50

15

12.00

14.18

13.09

10.50

12.00

11.25

المعدؿ

8.73

10.01

7.94

8.86

التراكيز

L.S.D

لمتراكيز,2.1لمفترة الزمنية,1.5
لمتداخؿ3.0

لمتراكيز,2.2لمفترة الزمنية,1.5
لمتداخؿ3.1

يكضح الشكؿ ( )1إف نسبة إنبات بذكر الحنطة المعاممػة بتراكيػز المسػحكؽ النبػاتي لنبػات الػداماس لػـ تكػف

بفػركؽ معنكيػة إذ بمغػػت  90.00ك 88.33ك %90.00عنػد التراكيػز  5ك 10ك%15عمػػى التػكالي بالمقارنػة مػػع
 %88.33فػ ػػي معاممػ ػػة السػ ػػيطرة بعػ ػػد مػ ػػركر 7أيػ ػػاـ  ,كبمغػ ػػت  91.67ك 90.00ك % 93.33بالمقارنػ ػػة مػ ػػع

 %100في السيطرة بعد مركر 10أياـ.
100

التراكيز

L.S.D

98

(وزن:وزن)غم

لالنبات3.3

96

0

لمزمف

10

2.3

5

94
92

نسبة
اإلنبات
%

90
88

15

86
84
82
 10ايام

الفترة الزمنية/يوم

 7ايام

شكل( )1يبين تأثير تراكيز مختمفة من المسحوق النباتي لنبات الداماس في نسبة إنبات بذور الحنطة باختالف الفترات الزمنية(يوم)

الشػػكؿ(  )2يبػػيف إف نسػػبة إنبػػات بػػذكر الحنطػػة المعاممػػة بتراكيػػز المسػػحكؽ الخامػػؿ لرمػػاد سػػاؽ الػػداماس لػػـ تكػػف
معنكيػػة إذ بمغػػت  86.67ك  86.67ك % 88.33عنػػد التراكيػػز  5ك 10ك %15عمػػى الت ػكالي بالمقارنػػة مػػع
 % 88.33في معاممة السيطرة بعد مػركر 7أيػاـ  ,كبمغػت  91.67ك 90.00ك % 90.00بالمقارنػة مػع
100.00في معاممة السيطرة بعد مركر  10أياـ.
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100

التراكيز(وزن:وز
ن)غم
0

98

L.S.D

96

لالنبات

94

4.2

92

5
10
15

نسبة
اإلنبات
%

90

لمزمف

88
86

3.3

84
82
80
 10يوم

الفترة الزمنية/يوم

 7يوم

شكل( )2يوضح تأثير تراكيز مختمفة من المسحوق الخامل لرماد ساق الداماس في نسبة إنبات بذور الحنطة باختالف الفترات
الزمنية(يوم)

كما تظير نتائج الشكؿ ( )3إف كافة معامالت بذكر الحنطة المعاممة بتراكيز مستخمص المركبات التربينية لنبات

ال ػػداماس ل ػػـ ت ػػؤثر ف ػػي نس ػػبة اةنب ػػات إذ بمغ ػػت  85.00ك 85.00ك % 83.33عن ػػد التراكي ػػز  10ك 20ك30

ممغـ/مؿ بالمقارنة مع % 88.33في معاممة السيطرة بعد مركر 7أياـ  ,كبمغت  90.00ك 88.33ك% 86.67
عند استخداـ نفس التراكيز بالمقارنة مع  % 100.00في معاممة السيطرة بعد مركر 10أياـ.

أف نسب اةنبات لحبكب الحنطة لـ تتأثر بكجكد المساحيؽ النباتية كالخاممة مع ىذه الحبكب كقد يككف لمطبيعة

الكيميائية الخاممػة لممسػاحيؽ دك انر فػي عػدـ تأثيرىػا فػي حيكيػة الجنػيف كبالتػالي فػاف ىنالػؾ اسػتقرار عػالي لمحبػكب

مػػف حيػػث عػػدـ تأثرىػػا بيػػذه المسػػاحيؽ لػػذا فقػػد جػػاءت النتػػائج مقاربػػة جػػدان لممقارنػػة ( )2كاف نتػػائج ىػػذه الد ارسػػة
جاءت متطابقة مع ما تكصؿ إلية ( )8مع اختالؼ المساحيؽ كالمستخمص.

أما بذكر الحنطة المعاممة بمستخمص المركبات التربينية فمكحظ كجكد اختالؼ بسيط في النسبة المئكية ل نبات

كىذا قد يرجع إلى قدرة المركبات التربينيو في التأثير في المحتكل الكيميائي لمبذكر أك االختالؼ في حيكية
أجنة الحبكب المستعممة لالختبار.
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100

التراكيز
ممغـ/مؿ
0

L.S.D

90
80

لالنبات

70

5.4

60

لمزمف

10
20

50
40

3.8

30

نسبة
اإلنبات
%

30
20
10
0

الزمنية/يوم يوم
10
الفترة

 7يوم

شكؿ( )3يكضح تأثير تراكيز مختمفة مف مستخمص المركبات التربينية لنبات الداماس في نسبة إنبات بذكر الحنطة باختالؼ
الفترات الزمنية(يكـ)

االستنتاجات
نستنتج مف الدراسة إف التػأثير كاضػح لتراكيػز مػف المسػحكؽ النبػاتي لػألكراؽ كالمسػحكؽ الخامػؿ لرمػاد السػاؽ

كمسػػتخمص المركبػػات التربينيػػة لنبػػات الػػداماس فػػي ىػػالؾ بالغػػات حشػرة ثاقبػػة الحبػػكب الصػػغرل كحشػرة خنفسػػاء
الطحيف الحمراء كاف ىالكات البالغات ازدادت بزيػادة التراكيػز  ,كمػا إف معاممػة بػذكر الحنطػة بالمسػحكؽ النبػاتي

كالخامؿ كمستخمص المركبات التربينية لـ يكف لو تأثير في نسبة إنباتيا.
الم ادر

 -1إبػراىيـ  ,محمػد ك الناصػػر  ,زكريػا  .2009.د ارسػة كفايػػة بعػض المستخمصػات كالزيػػكت النباتيػة كالمسػػاحيؽ

الخاممة في الكقاية مف خنفساء المكبيا(Coleoptera, ( maculatus (Fab) Callosobruchus
 Bruchidaeعمى بذكر الحمص مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ الزراعية.120-107 :)1(25 ,

 -2الحسػػني ,عبػػد الجميػػؿ حسػػف محمػػد .2003.تػػأثير بع ػض المستخمصػػات كالمسػػاحيؽ النباتيػػة عمػػى إنتاجيػػة

كىػػالؾ كػػامالت الخنفسػػاء ذات الصػػدر المنشػػارم Oryzaephilus

رسالة ماجستير /كمية التربية/جامعة تكريت 44.صفحة.

).surinamensis (L.

 -3الػراكل ,خاشػػع محمػػكد ك خمػػؼ اهلل ,عبػػد العزيػػز  .2000 .تصػػميـ كتحميػػؿ التجػػارب الزراعيػػة .ك ازرة التعمػػيـ
العالي كالبحث العممي.دار الكتب لمطباعة كالنشر جامعة المكصؿ الطبعة الثانية 488 .صفحة.

 -4رككسػتيف  ,مػكريس  . 1991.الكيميػاء الحياتيػة لمحشػرات  .ترجمػة ىػاني جيػاد كفمػيح السػيد  .دار الكتػب
لمطباعة كالنشر  .جامعة صالح الديف  515صفحة.
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.صفحة520.  مطبعة المكصؿ جامعة,  المبيدات.1993 . نزار مصطفى, عكاد ك المالح,شعباف-5
 ك ازرة التعمػػيـ العػػالي ك البحػػث,  حش ػرات المخػػازف.1983 .محمػػد طػػاىر,  عبػػداهلل فمػػيح ك ميػػدم, الع ػزاكم-6
صفحة464 .  جامعة المكصؿ, العممي
 أفػػات المخػػازف الحش ػرية كالحيكانيػػة كطػػرؽ مكافحتيػػا فػػي مصػػر كالػػدكؿ. 1995.  إب ػراىيـ سػػميماف, عيسػػى-7
. صفحة366. جميكرية مصر العربية- القاىرة,  الشركة العربية لمنشر كالتكزيع, العربية ا خرل
أكراؽ بعػػض النباتػػات فػػي ا داء

 تػػأثير مسػػاحيؽ.2009. جنػػاف مالػػؾ, ايمػػاف مكسػػى ك خمػػؼ, الفرحػػاني-8

.30-18:)1(3,مجمة عمكـ ذم قار.(الحياتي لخنفساء الدقيؽ الصدئية (الحمراء
 ت ػ ػ ػػأثير تراكي ػ ػ ػػز المسػ ػ ػػتخمص الكح ػ ػ ػػكلي لمتربين ػ ػ ػػات ك.2014.اس ػ ػ ػػيؿ ريػ ػ ػػاض,عمػ ػ ػػاد احم ػ ػ ػػد ك لعيبي,محمكد-9
 فػػي السػػيطرة عمػػى خنفسػػاءSilybum

marianumالفالفكنكيػػدات كالقمكيػػدات لبػػذكر نبػػات الكمغػػاف

المجمػة العراقيػة لبحػكث السػكؽ كحمايػة.Rhyzopertha dominica (Fab) ثاقبة الحبكب الصػغرل

.121-106 :)6(2, المستيمؾ

10-Brattsten ,I. B. 1983. Cytochrome P. 450 involvenment in the interaction between
plant terpens and insects herbivores .In Hedin , P. .A. (Ed) 1983 .
Plant resistance to insects ACS . Symposium , Ser 208 Maple Press ,
Washington . P. 75 .
11-Dimizas,
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