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Abstract 

 In this study four types of inert dusts were mixed with wheat grains at three concentrations 5, 7 

and 9 gm/kgm of wheat to estimate their effect on some biological aspects of Khapra beetle Trogoderma 

granarium Everts. These inert dusts are Chalky limestone, Bituminous limestone, Sand and Celite. 

 The results indicated that these inert dusts affected on some biological aspects of this insect, 

present results showed that the inert dusts caused death to larvae and pupae during its growth and 

development, and this led to reduce the number of insects, mortality rate of larvae increased to 46.64, 

55.56, 27.78 and 87.78% for Chalky limestone, Bituminous limestone, Sand and Celite , respectively, as 

compared to 0.0% for the control. Also mortality rate of pupae increased to 15.02, 23.89, 3.69 and 

27.77%, respectively, as compared to 0.0% for the control. This inert dusts led to significant increase of 

the larval period whereas were 30.05, 31.69, 27.41 and 33.85 day, respectively, as compared to 24.07 

day for the control. Also inert dusts led to significant decrease of the emerging adults number whereas 

were 4.56, 3.56, 6.44 and 2.67 insect, respectively, as compared to 10.0 insect for the control, also inert 

dusts led to significant decrease of the laid eggs number whereas were 16.56, 16.44, 20.89 and 17.67 

egg/ female, respectively, as compared to 34.67 egg/ female for the control.  

Keyword: Inert dusts, Chalky limestone, Bituminous limestone, Sand, Celite, Khapra beetle. 
 

 الحياتية لخنفساء الخابرا األوجهخاملة في بعض المن المساحيق  أربعةأنواعتأثير 

Trogodermagranarium Everts (Coleoptera: Dermestidae) 
 

  2الحديدي إبراهيمخليل  إبراهيم، *1المعماريعلي عبدهللا علي 

  قسم علوم الحياة، كلية التربية للعلوم الصرفة، جامعة الموصل، الموصل، العراق 2*،1

 : الخالصة
،  Chalky limestoneاجريت هذه الدراسة الختبار فاعلية أربعة أنواع من المساحيق الخاملة وهي الحجر الجيري الطباشيري   

، 5عند خلطها مع حبوب الحنطة عند التراكيز    Celiteو السياليت    Sand، الرمل  Bituminous limestoneالحجر الجيري القيري  
 .  Trogoderma granarium Evertsغم/ كغم في بعض األوجه الحياتية لخنفساء الخابرا  9و  7
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ان    النتائج  اظهرت  اذ  الحشرة،  لهذه  الحياتية  االوجه  بعض  على  اثرت  قد  الخاملة  المساحيق  تلك  بان  النتائج  بينت 
ببت هالك في اليرقات والعذارى اثناء نموها وتطورها مما ادى الى انخفاض عدد كامالت الحشرة الخارجة،  المساحيقالخاملة المستخدمة س

% لكل من الحجر 87.78و    27.78،  55.56،  46.67اذ ارتفعت النسبة المئوية لليرقات الميتة مقارنة بالمجموعة الضابطة فكانت  
ا و  الرمل  القيري،  الجيري  الحجر  الطباشيري،  بـ  الجيري  مقارنة  التوالي،  على  ارتفعت  0.0لسياليت،  كما  الضابطة،  المجموعة  في   %

%، على التوالي،  27.77و    3.69،  23.89،  15.02النسبة المئوية للعذارى الميتة في المعامالت مقارنة بالمجموعة الضابطة فكانت  
المستخدمة اطالة ملحوظة في مدة الطور اليرقي فكانت % في المجموعة الضابطة. ونتج عن المعاملة بالمساحيق الخاملة  0.0مقارنة بـ  
يوم في المجموعة الضابطة. كما انخفضت بشكل معنوي    24.07يومًا، على التوالي، مقارنة بـ    33.85و    27.41،  31.69،  30.05

نتيجة المعاملة بالمساحيق الخاملة فكانت   بـ  حشرة، على الت  2.67و    6.44،  3.56،  4.56عدد الحشرات الخارجة    10والي، مقارنة 
حشرات في المجموعة الضابطة، كما انخفضت بشكل معنوي عدد البيض الموضوع لكل انثى نتيجة المعاملة بالمساحيق الخاملة فكانت  

 بيضة/ انثى المجموعة الضابطة.        34.67بيضة/ انثى، على التوالي، مقارنة بـ   17.67و 20.89، 16.44، 16.56

 مساحيق خاملة، الحجر الجيري الطباشيري، الحجر الجيري القيري، الرمل، السياليت، خنفساء الخابرا:  الكلمات المفتاحية

 . المقدمة 1
من أهم محاصيل الحبوب ذات األهمية العالمية، وان تحسين محصول الحبوب والسمات   .Triticum aestivum Lيعد القمح  

، ويحتل القمح المرتبة األولى [1]التي تساهم في زيادة كمية إنتاج القمح أمر ضروري ومهم لألمن الغذائي نتيجة الزيادة السكانية المستمرة
للزراعة وحج الصالحة  حيث األراضي  من  والعالم  العراق  حواليفي  القمح لإلنسان  يؤمن  المادي.  والعائد  السعرات  25م اإلنتاج  من   %

الرئيسي للغذاء ألكثر من مليار ونصف المليار نسمة في   من سكان    35%دوله يسكنها    40الحرارية والبروتينات لذلك فهو المصدر 
انت[2]العالم   يشكل  اذ  العراق  الحبوب في  محاصيل  من أهم  القمح  محصول  كما يعتبر  الشمالية  ،  المنطقة  القمح في  من    69.1%اج 

وذلك لوجود األراضي الخصبة والظروف   35.5%إجمالي اإلنتاج العراقي، وتحتل محافظة نينوى المرتبة األولى من حيث اإلنتاج بنسبة  
وخفض الواردات من الخارج، المناخية المالئمة والخبرات الزراعية المتراكمة، ويساهم هذا المحصول في توفير دخل للمزارعين العراقيين  

،  [4]،[3]كما يساهم بنسبة كبيرة في توفير الغذاء األساسي لإلنسان الحتوائه على نسبة عالية من الكربوهيدرات والبروتينات والفيتامينات
 سيليلوز، 2-4% ،ةسكريات معقد 8-10%بروتين،  10-15%نشاء،  67-71%ان التركيب الكيميائي لحبة الحنطة هي  [5]وقد بين 
 معادن.  1.5-2.5%ليبيد، 2-3%سكريات حره،  %3-2

التسويق    إلى  والتخزين  الحصاد  مرحلة  من  المشاكل  من  العديد  الحبوب  الناحية االقتصادية والصحية،    واالستهالكتواجه  من 
التي تسبب أضرارًا جسيمة سواء من حيث الكمية أو وعانى العالم واليزال يعاني من أضرار اآلفات نتيجة هجوم العديد من الحشرات  

التخزين أثناء  الحبوب  في  أشار[6]النوعية  وقد  خسائر    [7]،  تسبب  التي  اآلفات  من  للعديد  ومنتجاتها  المخزونة  الحبوب  تعرض  إلى 
بعد    60%من الحبوب المخزونة في العالم، ويبلغ فقدان الوزن من حبوب القمح المخزونة    10%-40%اقتصادية كبيرة تقدر بحوالي

التخزين فقط من  بنحو[8]خمسة عشر أسبوعًا  التخزين  أثناء  الحشرية  الناجم من اآلفات  الحبوب  فقدان  وزن  46  -7.7، ويقدر  % من 
. يعتبر دقيق القمح أهم األغذية لإلنسان واألكثر  [9]لعالم الثالث% في دول ا80ندا وبنحو  غالحبوب في بعض مناطق افريقيا وارتيريا وا 

في  انتشارًا محليًا وعالميًا، ولكن في العديد من الدول اآلسيوية واإلفريقية يتم تخزين كميات كبيرة منه في المستودعات المعرضه للهواء  
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البيولوجية والسمية واإلصابة باآلفات ومن بينها خنفساء  ظل ظروف التخزين غير المالئمة حيث يكون الدقيق عرضه للعدوى بالعوامل  
البشري   Trogoderma granarium Evertsالخابرا   لالستهالك  مالئمته  مدى  على  يؤثر  الخابرا[10]مما  خنفساء  تعد  حيث   ،T. 

granarium Everts    منتح مختلف   100من آفات المخازن الخطيرة على المنتجات المخزونة، اذ تتغذى هذه الحشرة على أكثر من
. ان االستخدام المفرط للمبيدات في حماية المحاصيل  [11]في جميع أنحاء العالم، وهي بذلك تشكل تهديدا كبيرا لألمن الغذائي العالمي

إلى الحبوب أدى  آفات  من  المخزونة  المقاومة    والمواد  الحشرات  من  جديدة  الجانبية تمثلت في ظهور أجيال  المشاكل  من  عدد  ظهور 
التحلل صعوبة  إلى  أضافه  بالمبيدات،  المعالجة  المواد  على  المتبقية  الضارة  الكيميائية  المواد  هذه  أثر  إلى  أضافه  الكيميائية    للمبيدات 

بيدات الكيميائية للمحافظة على السلع الغذائية من اآلفات الحشرية يثير القلق ، كما ان استخدام الم[12]البطيء لهذه المبيدات في البيئة
عتبارها  عالميًا لما لهذه المبيدات من تأثيرات سلبية على البيئة والصحة العامة، لذا تم االتجاه إلى استخدام ما تحتويه النباتات من مواد با

المساحيق الخاملة[13]ة  منتجات طبيعية كخيارات صالحة للحد من اآلفات الحشري  Inert dusts، كما ان هناك توجه إلى استخدام 

المنخفضة   بسميتها  تتميز  حيث  الحشرية،  لآلفات  الفيزيائية  المكافحة  في  المهمة  الطرائق  سعرها، وسهولة  لكإحدى  لثدييات، وانخفاض 
الكادلي المساحيق  هذه  بين  من  طويلة،  لفترة  المخزونة  البذور  وحماية  مركبات    نتتطبيقها،  أن  حيث  الدياتومية,  والترب  والسيلكا 

والرملSilcaالسيلكا  ،Sandوالزيوليت  ،Zoeolet  والطين  ،Clay    مكافحة في  فعاليتها  أثبتت  المساحيق  هذه  مكوناتها،  أساس  هي 
إلى تصلب في جسم  الحشرات حيث انها تخدش البشرة وتمتص الماء والدهون مما يتسبب في فقدان الماء من جسم الحشرات فيؤذي ذلك  

اآلفات  اختناق  إلى  يؤذي  مما  التنفس  فتحات  إغالق  خالل  من  التنفسي  الجهاز  على  المساحيق  هذه  تؤثر  كما  وموتها،  الحشرة 
، ولكون البذور المخزونة عرضه للتلف بسبب عدة عوامل بما في ذلك اإلصابة باآلفات الحشرية وبالتي تسبب  [16]،[15]،[14]وموتها

ءة  خسائر اقتصادية جسيمة إذا لم يتم إتباع الطرائق السليمة والوقائية، وبناءًا على ما ذكر فقد أجريت هذه الدراسة الختبار ومقارنة كفا 
ا من  أنواع  أربعة  مساحيق  وهي:  وفاعلية  الطباشيري  لصخور  الجيري  الجيري ،  Chalky limestoneالحجر  الحجر 

والسياليتSandالرمل  ،  Bituminous limestoneالقيري   ،  Celite    بعض الخابرا  األوجهفي  لخنفساء   Trogodermaالحياتية 

granarium Everts .عند خلطها مع حبوب الحنطة 
 

 مواد وطرائق العمل. 2

تربية   الخابرا    مستعمراتتم  سابقًا    من Trogoderma granarium Evertsخنفساء  المتوفرة  هذا  المستعمرات  من  من  النوع 
تتكون   قياسية  بيئة  في  طويلة  زمنية  فترة  منذ  الموصل،  جامعة  الصرفة،  للعلوم  التربية  كلية  في  الحشرات  بحوث  مختبر  في  الحشرات 

حنطة95%من إلى    بذور  خم  5%باإلضافة  جافةمن مسحوق  سعة    يرة  قناني زجاجية  الململ   3سم  600في  فوهاتها بقماش  وغطيت 
الحاضنة   في  وضعت  ثم  مطاطية  أحزمة  باستخدام  ربطها  حرارة  واحكم  درجة  نسبية°1±32عند  ورطوبة  من  ،و 5%±  60م،  التأكد  تم 

تم الحصول عليها من    سليمة خالية من اإلصابة،  99صنف اباء استخدمت في البحث حبوب حنطة    .[17]تشخيصها باالعتماد على  
بالمواصفات   وكانت  الزراعة،  نينوى/وزارة  فرع  البذور،  وتصديق  فحص  الرطوبي  اآلتيةدائرة  تم ،و (90%،النقاوة  6.5-7%)المحتوى 

ساعة للقضاء    24د لمدة  ملم، ثم وضعت الحبوب تحت التجمي2تنظيف الحبوب يدويًا إلزالة المواد الغريبة وغربلتها بغربال ذو فتحات  
اية   محتملة  إصابةعلى  تم  [18]حشرية  الورشة   سحق.  في  الصخور  لطحن  خاص  جهاز  باستخدام  الدراسة  في  المستخدمة  الصخور 

ملم( للحصول    0.250)mesh  60يق باستخدام منخل قياس  كلية العلوم/ جامعة الموصل ثم نخلت المساح  /األرضالتابعة لقسم علوم  
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تم اخذ عدد من الحشرات الكاملة ذكورًا واناثًا حديثة الخروج بعدما تم عزلها عندما كانت في طور العذراء من   على مساحيق ناعمة.
ع  اطباق بالسيتكية حاوية على الحنطة كغذاء وتركت في الحاضنة لتض  إلى مستعمرات التربية وتركت تحت المراقبة اليومية بعد نقلها  

العمر   يرقات  وخروج  الفقس  لحين  البيض  مراقبة  وتم  نقل    . [19]األولالبيض،  العمر    10تم  يرقات  من  بتري    األوإللىيرقات  اطباق 
ارتفاعها   وقطرها    1.5بالستيكية  على    8سم  تحتوي  بتراكيز    5سم  الخاملة  المساحيق  مع  مخلوطة  حنطة  حبوب  غم    9،  7،  5غم 

، اعيدت التجربة اعاله 5%±   60م، ورطوبة نسبية°1±32مسحوق/ كغم حبوب حنطة، حفظت االطباق في الحاضنة عند درجة حرارة  
اليها المسحوق. تمت متابعة حياتية الحشرة وذلك   عن معاملة المقارنة التي لم يضافمكررات لكل تركيز ولكل مسحوق فضال    3بواقع  

بحساب مدة الطور اليرقي والعذري، نسبة الموت في الطور اليرقي والعذري، عدد الحشرات الكاملة الخارجة، تقدير عمر البالغات لزوج 
 واحد فقط واستبعاد البقية، عدد البيض لكل انثى، مدة حضانة البيض والنسبة المئوية لفقس البيض.

، وذلك بعد فترة تخزين  ISTA[20]تم تقدير نسبة االنبات للحبوب المعاملة بالمساحيق وفقا لقواعد منظمة فحص البذور الدولية  
مكررات إضافة إلى معاملة المقارنة والتي تركت بدون اضافة المساحيق    3وبواقع  حبة حنطة من كل معاملة    30اشهر، اذ اخذت    6

لمدة   تركت  ال    6والتي  فترة  وبعد  ايضًا،  بتركيز    6اشهر  الصوديوم  هيبوكلورات  بمحلول  الحنطة  عقمت  ثم  1اشهر  دقيقتين  لمدة   %
  Schleicher and Schuell 604ى ورق ترشيح )نوع  غسلت الحنطة بالماء المقطر المعقم ومن ثم نقلت الى اطباق بتري حاوية عل

وتم حساب نسبة انبات    م ثم فحصت بعد اسبوع°25الماني الصنع( ورطبت بقليل من الماء المقطر، وحظنت االطباق على درجة حرارة  
 -البذور حسب المعادلة التالية:

 . [21] 100 × عدد البذور الكلي(  ÷النسبة المئوية لالنبات= )عدد البذور النابتة

لكل التجارب وبعاملين،    Factorial Completely Randomized Design (FCRD)استعمل التصميم العشوائي الكامل العاملي  
. ادخلت البيانات وحللت باستخدام البرنامج االحصائي  [22]العامل االول هو تراكيز المسحوق المختلفة والعامل الثاني هو نوع المسحوق 

SPSS[23]  تم استعمال تحليل التباين ،Analysis of variance  (ANOVA ،لحساب التباين وتاثير العوامل الداخلة في التجربة )
إحصائياً  النتائج  المتعددة  تم  ولمقارنة  للمتوسطات  دنكن  اختبار  احتمال   Duncan's multiple range testاستعمال  مستوى  عند 

 لتحديد المعنوية بين المتغيرات. 0.05

 النتائج والمناقشة  .3

ــدول )  ــين جـ ــأثير( 1يبـ ــة  تـ ــاحيق الخاملـ ــيالمسـ ــاء ال فـ ــة خنفسـ ــابراحياتيـ ــاحيق  أدت اذ، Trogoderma granarium خـ ــذه المسـ هـ
 إلـىومـن تركيـز  أخـر إلـىتفاوتـت مـن مسـحوق  اإلطالـةمدة الطور اليرقي مقارنة بالمجموعـة الضـابطة وهـذه  إطالة إلىوبتراكيزها المختلفة 

كغـم حنطـة مقارنـة بمـدة الطـور اليرقـي  /حجـر الجيـري القيـري غـم مسـحوق ال9يوم عند التركيـز  34.2مدة للطور اليرقي   أطولفكانت    أخر
مــدة الطــور اليرقــي عمومــا طالــت بفعــل مــن ان  [24]ليــه توافــق مــع مــا توصــل ايــوم، وهــذا ي 24.07فــي المجموعــة الضــابطة حيــث كانــت 

كغم حنطــة حيــث /رمــلغــم مســحوق ال5موعــة الضــابطة. وكانــت مــدة الطــور اليرقــي أقــل تــأثرا عنــد التركيــز المســاحيق الخاملــة مقارنــة بالمج
 9و 7 ينيوم مقارنة بالمجموعة الضابطة. كما لم تتمكن اليرقـات مـن اكمـال الطـور اليرقـي عنـد التركيـز  1.63يوم أي بفارق   25.7كانت  
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حيـث  [25] اليـه وهـذا يتطـابق مـع توصـل% 100.0كانـت النسـبة المئويـة لقتـل اليرقـات عنـدهما  اذكغم حنطـة /سياليتغم من مسحوق ال
تــأثرت بشــدة بالمسـاحيق ولــم تكمــل حياتهــا. كمــا أثــرت  األولالسـيما العمــر اليرقــي  T. granarium الخــابرا أشـارا إلــى أنر يرقــات خنفســاء

آخـر حيـث كانـت أعلـى نسـبة  إلـىآخـر ومـن تركيـز  إلـىالمساحيق الخاملة على النسبة المئويـة لقتـل اليرقـات وبشـكل متفـاوت مـن مسـحوق 
أمـا  ،%( مقارنـة بالمجوعـة الضـابطة100.0كانت نسبة القتل كاملـة ) اذ كغم حنطة/سياليتغم من مسحوق ال 9و 7 ينالتركيز  للقتل عند

وبصـورة عامـة ارتفعـت نسـبة القتـل بزيـادة  رمـل،غـم مـن مسـحوق ال 5% عنـد التركيـز 20.0أقل نسبة قتل بعد المجموعة الضابطة فكانـت 
احيق الخاملــة حيـث طالـت وقصــرت بمقـدار ضــئيل ق. أمــا مـدة الطـور العــذري فانهـا لـم تتــأثر معنويـًا فـي اغلــب تراكيـز المسـيحاتركيـز المسـ

بـان التراكيــز المسـتعملة مـن المسـاحيق الخاملـة لــم تـؤثر معنويـا علـى مـدة الطــور  [24]مقارنـة بالمجموعـة الضـابطة وهـذا يتفــق مـع مـا ذكـره
ى آخـر ومـن تركيـز إلـى آخـر متفاوت مـن مسـحوق إلـ طفيف وبشكل عذارى كما أثرت المساحيق الخاملة على النسبة المئوية لقتل الالعذري،

مقارنــة  %38.89 كانــت نســبة القتــل اذ كغم حنطــة/حجــر الجيــري القيــري غــم مــن مســحوق ال 9التركيزحيــث كانــت أعلــى نســبة للقتــل عنــد
كانـت و  رمـل،غـم مـن مسـحوق ال 9% عنـد التركيـز 5.53%( أما أقل نسبة قتل بعد المجموعة الضـابطة فكانـت 0.0بالمجوعة الضابطة )

حشــرات كاملــة(  10يرقــات بــين المجموعــة الضــابطة ) 10عــدد الحشــرات الخارجــة مــن طــور العــذراء مــن اصــل  فيهنــاك فروقــات معنويــة
كغـم حنطـة تـاله  /سـياليتغـم مـن مسـحوق ال 9و 7 ينحشـرة عنـد التركيـز  0.0ن أقـل عـدد للحشـرات الخارجـة وجميع تراكيز المساحيق فكا

حشـرة، أمـا أعلـى عـدد للحشـرات  1.67كغـم حنطـة حيـث كـان عـدد الحشـرات الخارجـة  /قيـري الحجـر الجيـري ال غم مـن مسـحوق   9التركيز  
كغـم حنطـة ويعـود سـبب االخـتالف فـي عـدد الحشـرات الكاملـة الخارجـة  /رمـلغـم مـن مسـحوق ال 5حشرة عنـد التركيـز   8.0الخارجة فكان  

بـان انخفـاض عـدد الحشـرات الخارجـة كـان فـي الغالـب  [26] مـا ذكـره إلـىبين المساحيق الخاملة وانخفاضـها مقـــارنة بالمجموعـة الضـابطة 
نويــة فــي عمــر الحشــرات البالغــة بــين المجموعــة .كمــا كانــت هنــاك فروقــات معاألولبســبب قتــل المســاحيق لليرقــات الســيما العمــر اليرقــي 

حجـر الجيـري مسـحوق ال مـن غـم 9و 7ينيـوم عنـد التركيـز  4.67و 4.64الضابطة وتراكيز المساحيق وكان اقصر عمر للحشرات البالغـة 
يوم عند التركيز  7.67يوم في المجموعة الضابطة تاله  12.17طول عمر للحشرات البالـغة فكان اما ا، ، على التواليكغم حنطة  /القيري 

 بشـكل معنـوي تـأثر   T. granarium الخـابرامـن أن عمـر الحشـرة الكاملـة لخنفسـاء  [24]وهذا يتفق مع مـا ذكـره  رملمسحوق ال من غم 7
النصف تقريبا لجميع المسـاحيق مقارنـة بمعاملـة المقارنـة كمـا ان عمـر الحشـرة الكاملـة انخفـض مـع زيـادة  إلىبالمساحيق الخاملة وأنخفض  

التركيز المستعمل، كمـا كانـت هنـاك فروقـات معنويـة فـي عـدد البـيض الموضـوع / انثـى بـين المجموعـة الضـابطة وتراكيـز المسـاحيق حيـث 
 مــن غــم 5و7ين بيضــة/ انثــى عنــد التركيــز  21.33و  22.0ة الضــابطة تــاله بيضــة/ انثــى فــي المجموعــ 34.67كــان أعلــى عــدد للبــيض 

الحجر الجيري مسحوق من غم  9بيضة/ انثى عند التركيز  13.67بينما كان اقل عدد للبيض   ، على التوالي،كغم حنطةرمل/ مسحوق ال
مـن  [27]وهـذا يشـابه مـا وجـده ، علـى التـوالي،غم من مسحوق الحجر الجيري القيري/ كغم مـن الحنطـة 7والتركيز  كغم حنطة  /الطباشيري 

المعرضة لحبوب حنطة معاملة بالمساحيق  Sitophilusgranariusوسوسة الحبوب    Sitophilusoryzaeان إناث كل من سوسة الرز  
تضـع بيضـا أقـل مـن االنـاث غيـر المعرضـة للمسـاحيق الخاملـة  الطـين االبـيضو  والكايتولوسـس الكـاللينو الخاملة مثل الدايتومات االرضـية 

ان التعـرض للمسـاحيق يقصـر عمــر الحشـرة الكاملـة وبالتـالي يقلـل مــن عـدد البـيض الموضـوع. بينمـا لــم  إلـىواوضـحا بـان سـبب ذلـك يعــود 
كغــم حنطــة  /رمــلمســحوق الن مــغــم  5تختلــف مــدة حضــانة البــيض معنويــة بــين المجموعــة الضــابطة وتراكيــز المســاحيق ماعــدا التركيــز 
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كغم حنطة وكـان االخـتالف )االطالـة والقصـر( فـي مـدة حضـانة البـيض قليلـة ال  /حجر الجيري القيري مسحوق المن غم   9و    7ينوالتركيز 
نـت يوم. وكانت هناك فروقات معنوية في النسبة المئوية لفقس البيض بين المجموعة الضابطة وتراكيـز المسـاحيق حيـث كا  0.42تتجاوز  

كغم  /رملمسحوق المن غم  5% عند التركيز 54.73% تلتها 85.6اعلى نسبة مئوية لفقس البيض في المجموعة الضابطة حيث بلغت 
 %.15.13كغم حنطة حيث بلغت  /سياليتغم مسحوق ال 5حنطة بينما كانت أدنى نسبة مئوية لفقس البيض عند التركيز 

 .Trogoderma granarium الخابرا حياتية خنفساء في  وبتراكيز مختلفةتأثير أربعة مساحيق خاملة . 1جدول 

التركيز   المساحيق 
 غم/كغم 

 معدل الصفات المدروسة
مدة الطور  
 اليرقي )يوم( 

% اليرقات 
 الميتة 

مدة الطور  
العذري  

 )يوم(

%العذارى  
 الميتة  

عدد 
الحشرات  

 الخارجة 

عمر الحشرة  
 الكاملة 

عدد البيض/   
 أنثى 

حضانة  مدة 
البيض  

 )يوم(

% فقس 
 البيض 

الحجر  
الجيري  

 الطباشيري 

5 27.3*de 33.3 gh 4.77 ab 9.52 ef 6.0 bc 7.44 bc 18.33 d 4.33 ab 36.47 cd 
7 29.9 c 46.7 ef 4.48 bc 18.87 cd 4.33 cde 6.22 d 17.67 d 4.57 ab 18.90 gh 
9 32.9 ab 60.0 cd 4.50 abc 16.67 d 3.33 def 4.97 e 13.67 f 4.62 ab 26.93 efg 

 BC 46.67 B 4.58 A 15.02 B 4.56 BC 6.21 C 16.56 C 4.51 A 27.43 C 30.05 المعدل 
الحجر  
الجيري  

 القيري 

5 28.5 cd  40.0 fg 4.56 abc 11.11 e 5.33 cd 5.69 d 19.67 c 4.58 ab 28.90 def 
7 32.3 b 53.3 de 4.64 abc 21.67 c 3.67 def 4.64 e 13.67 f 4.74 a 24.53 fg 
9 34.2 a 73.3 b 4.39 c 38.89 a 1.67 f 4.67 e 16.0 e 4.83 a 22.90 fgh 

 AB 55.56 B 4.53 A 23.89 AB 3.56 C 4.99 D 16.44 C 4.72 A 25.44 C 31.69 المعدل 
 ef 20.0 i 4.57 abc 0.0 g 8.0 b 7.04 c 21.33 b 4.12 b 54.73 b 25.7 5 الرمل

7 27.1 de 26.7 hi 4.78 a 5.56 f 5.3 cd 7.67 b 22.0 b 4.67 ab 42.43 c 
9 29.4 c 36.7 g 4.63 abc 5.53 f 6.0 bc 6.83 c 19.33 c 4.50 ab 34.57 de 

 C 27.78 C 4.66 A 3.69 C 6.44 B 7.18 B 20.89 B 4.43 A 43.91 B 27.41 المعدل 
 ab 63.3 c 4.60 abc 27.77 b 2.67 ef 5.89 d 17.67 d 4.61 ab 15.13 h 33.8 5 السياليت 

7 - ** 100 a - ** -- -- -- -- -- -- 
9 - ** 100 a - ** -- -- -- -- -- -- 

 A 87.78 A 4.60 A 27.77 A 2.67 C 5.89 CD 17.67 C 4.61 A 15.13 D 33.85 المعدل 
المجموعة 

 الضابطة
 24.07 f 0.0 j 4.73 ab 0.0 g 10.0 a 12.17 a 34.67 a 4.41 ab 85.60 a 

 D 0.0 D 4.73 A 0.0 C 10.0 A 12.17 A 34.67 A 4.41 A 85.60 A 24.07 المعدل 
 .  0.05عند مستوى احتمال  حسب اختبار دنكن متعدد الحدود * األرقام المتبوعة بأحرف صغيرة وبأحرف كبيرة عمودية متشابهة ال تختلف معنويا 

 ** لم تتمكن من اكمال الطور. 
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( عدم وجود فروقات معنوية في نسب انبات بذور الحنطة المعاملة بتراكيز مختلفة من المساحيق  2تبين النتائج في جدول )و  
المساحيق    6بعد   تراكيز  وبين  بينها  فيما  الخاملة  المساحيق  تراكيز  بين  المعاملة  من  المجموعة  اشهر  ومعاملة  جميعها  الخاملة 

حيث لم يكن لنوع    الضابطة وكذلك عدم وجود فروقات معنوية في معدل نسب االنبات بين المساحيق الخاملة والمجموعة الضابطة
  % بينما كانت اقل 86.29المسحوق وتركيزه تاثيرًا على نسبة االنبات. كانت اعلى معدل نسبة انبات في مسحوق الرمل اذ كانت  

من  غم5%، كما كانت اعلى نسبة انبات بالنسبة للتراكيز في تركيز 83.70مسحوق الحجر الجيري القيري اذ كانت  نسبة انبات في
الرمل حنطة  /مسحوق  التركيز88.9بلغت    اذ  كغم  انبات كانت في  نسبة  اقل  بينما  بلغت    %7  اذ  حنطة  كغم  السياليت/  غم من 

اشهر لم تتاثر   6من ان تخزين بذور الحنطة المعاملة مع المساحيق الخاملة لمدة     [24]يهتوصل النتائجنا مع ما %. اتفقت  82.2
غم/ كغم  2وبالتركيز     60-من أّن معاملة بذور اللوبيا بمادة السيلكاجل  [28]اشار اليه، كما اتفقت نتائجنا مع   نسبة انباتها معنوياً 

اذ ذكروا بان معاملة بذور اللوبيا بمسحوق الطين الخامل لم يؤثر   [29]ذلك  دواك  اللوبيا  لم تؤثر على النسبة المئوية النبات بذور
ان  من    [25]اليه  اشارتتفق نتائجنا مع ما  تحت ظروف التخزين الطبيعية كما    سنة  على حيوية البذور عند تخزينها لفترة تزيد عن

 االنبات حتى بعد فترة شهر من التخزين.خلط بذور الحنطة بمسحوق النينفايت لم يظهر تأثيرا معنويًا في  نسبة 

 . تأثير المساحيق الخاملة على النسبة المئوية إلنبات بذور الحنطة.2 جدول

 المعدل % نسبة اإلنبات غم/كغم  التركيز المسحوق 

الحجر الجيري  
 الطباشيري 

5 84.4*a 84.81 A 

7 86.7 a 

9 83.3 a 

الحجر الجيري  
 القيري 

5 83.3 a 83.70 A 

7 84.4 a 

9 83.3 a 

 a 86.29 A 88.9 5 الرمل

7 84.4 a 

9 85.6 a 

 a 85.19 A 85.6 5 السياليت 

7 82.2 a 

9 87.8 a 

 a 85.56 A 85.6 المجموعة الضابطة

 . 0.05عند مستوى احتمال  حسب اختبار دنكن متعدد الحدود األرقام المتبوعة بأحرف صغيرة وبأحرف كبيرة عمودية متشابهة ال تختلف معنويا  *
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 . شكر وتقدير 4

 نتوجه بالشكر والتقدير الى جامعة الموصل/ كلية التربية للعلوم الصرفة/ قسم علوم الحياة لتقديمهم التسهيالت الالزمة من 
    الالزمة النجاز هذا البحث. وأالدوات وأالجهزةمختبرات ال خالل توفير
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