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  Abstract: 
This study aimed to test the repellent effect powders of Solanum 

nigrum L., Cupressus sempervirens L., Nerium olender L.,  Ammi majus 
L., Pimpinela anisum L., Cinamomum zylanicum L., Olivera  
decumbence and Azadirachta excelsa Jack, at four concentrations 0.5, 1, 
2 and 4 %  as flour or rice grains or wheat grains treatment against the 
adults of Tribolium confusum L., Oryzeaphillus surinamensis L. and the 
third instar larvae of Trogoderma granarium  Everts. Results indicated 
that powders of all plants showed repellent effect to the adults of O. 

surinamensis, except the powder of  N. olender, the powder of A. majus 
causing high repellent to adults (- 0.952) at 4% concentration. Results 
showed that S. nigrum, C.  zylanicum  and N. olender  powders had high 
effective repellent for  T. confusum , the repellent proportion ranging 
between  (- 0.529  to - 0.714) at 2 and 4 % concentraions. The results 
clearly indicated that S. nigrum was the most  effective repellent (- 0.714) 
at 2 % concentration  for the third instar larvae of T. granarium than other 
powders, the C.  zylanicum,  A. excelsa and N. olender powders were 

least effective repellent, while the P. anisum, A. majus, C. sempervirens 
and  O.  decumbence which attracted larvae. 

 

: الخالصة 
عنب الذئب والسرو  اتنباتلمساحيق التأثير الطارد  اختبار إلى ىدفت الدراسة الحالية

ربعة أوب   Azadirachta excelsa Jackو والدفمة والسدا  واالنيسون والدارصيني والقزوح 
حبوب الرز أو الحنطة بيا ضد بالغات  الطحين أو عند معاممة %  4و   2،  1،  0.5تراكيز 
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فساء الحبوب خنفساء الحبوب المنشارية ويرقات العمر الثالث لخنخنفساء الطحين المتشابية و
لبالغات خنفساء الحبوب  طاردٌ  ن جميي مساحيق النباتات كان ليا تأثيرٌ إأظيرت النتائج . الشعرية

وكان مسحوق السدا من ، في طرد البالغات الذي كان لو أقل تأثيرٍ ستثناء نبات الدفمة االمنشارية ب
 ووجد% .  4لتركيز عند ا 0.952 – بمغتطرد نسبة أعمى ذ أعطى إأفضل المساحيق النباتية 

بالغات خنفساء طاردة ل عنب الذئب والدارصيني والدفمة كانتاحيق ن مسإ من خالل النتائج 
 . 0.714 – إلى  0.529   -تراوحت بينوبنسبة %  4 و 2ين الطحين المتشابية عند التركيز

نسبة ب ورية تأثيرًا طاردًا ليرقات خنفساء الحبوب الشيمسحوق عنب الذئب لوأظيرت النتائج أن 
  A. excelsa و كان لمساحيق الدار صيني عمى حين% .  2عند التركيز  0.714 –بمغت 

مساحيق االنيسون والسدا ن إفي طرد اليرقات، في حين أوضحت النتائج  ضعييٌ  والدفمة تأثيرٌ 
    .ليرقاتل كانت جاذبة  والسرو والقزوح

 
: المقدمة 
 استخدامباآلفات الحشرية ىو  اإلصابةلمخزونة من ن التوجو الحديث في حماية المواد اإ

. عن المبيدات الحشرية المصنعة بديالً بوصفو المبيدات المستخرجة من النباتات في المكافحة 
. والحيوان اإلنسانالتموث البيئي والمخاطر الناجمة عمى صحة وفي الوقت ذاتو تفيد في الحد من 

من النباتات عمى  جعة في ىذا المجال إذ تحوي كثيرٌ المشأن ىناك العديد من النتائج السيما 
أن ىناك  إلى (1) وجماعتو Graingeفقد أشار  مواد طاردة أو جاذبة أو سامة لمحشرات ،

لمتغذية   تأثير مثبطٍ  انوعًا ذ 384تأثير سمي عمى الحشرات و انوعًا من النباتات ذ 1005
.  أنواع مسببة لمعقم في الحشرات 5طًا لمنمو ونوعًا مثب 31تأثير طارد لمحشرات و انوعًا ذ 279و

ختبار عدد من المساحيق والمستخمصات ألجزاء عدد من القد قام العديد من الباحثين ب
        ن شجرة النيم، إووجد . مواد طاردة ضد بعض حشرات المواد المخزونة بوصفيا النباتات 

Azadirachta indica A. Juss   ومن ضمنيا كثير  (2،3)فة حشرية آ 200تؤثر في أكثر من
ن زيوت أربعة أنواع من النباتات إ Tunc (5)و   Saracووجد .( 4)من آفات الحبوب المخزونة 

وخنفساء الطحين   Sitophilus oryzae (L.) سوسة الرز كل من بالغاتكان ليا تأثير طارد ل
.    Tribolium confusumة المتشابو

                  أن لجذور نبات ( 6) مصطفى جي والخزر وجاء في دراسة قام بيا
Gypsophilla heteropoda L. خنفساء الحبوب المنشارية بالغاتتأثيرًا طاردًا ل       

Oryzeaphillus surinamensis   وكذلك الحظ Mustafa  و AL- Khazraji (7) ن إ
ارية ساء الحبوب المنشخني بالغاتتأثيرًا طاردًا ل  .G. Struthium Lلجذور عرق الجبن 

أجريت في طرد حشرات  عديدة دراسات أخرى فضاًل عن .ةخنفساء الطحين المتشابو بالغاتو
 Everts Trogoderma  الحبوب المخزونة ومن ضمنيا خنفساء الحبوب الشعرية

granarium
ختبار تأثير مساحيق ثمانية ان اليدي من ىذه الدراسة ىو إوعميو ي. (11، 10،  9، 8)

 O. surinamensis كل من خنفساء الحبوب المنشارية  بالغاتواع من النباتات في طرد أن
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  .Tويرقات خنفساء الحبوب الشعرية  T.  confusum ةوخنفساء الطحين المتشابو

granarium .
 

                                                                   :                                                                             مواد وطرائق العمل 
 ةخنفساء الطحين المتشابو بالغات خنفساء الحبوب المنشارية و بالغاتتم الحصول عمى 

ويرقات العمر الثالث لخنفساء الحبوب الشعرية المستخدمة في االختبار من مستعمرات مرباة في 
تم تربية خنفساء الحبوب % .  5±  60ورطوبة نسبية   ºم 1±  32الحاضنة تحت درجة حرارة 
عمى طحين الحنطة المخموط  ةخنفساء الطحين المتشابوربيت المنشارية عمى حبوب الرز و

عمى حبوب الحنطة وذلك في فربيت خنفساء الحبوب الشعرية أما  1:  20بالخميرة الجافة بنسبة 
. ³سم 600قناني زجاجية سعة 

                         .Solanum nigrum Lعنب الذئب احيق كل من أوراق تم تحضير مس
            والدفمة  Azadirachta excelsa Jackو  .Cupressus sempervirens Lوالسرو

Nerium olender L. لسداواألجزاء اليوائية ل Ammi majus L.   وبذور األنيسون       
Pimpinela anisum L. رصيني الدا وقميCinamomum zylanicum L.  وأزىار 

، أذ طحنت بعد تجفيفيا باستخدام ىاون من النحاس   .Olivera  decumbence Ventالقزوح
خمطت . ممم لمحصول عمى مسحوق ناعم 0.3فتحات قطرىا  يوتم نخل المسحوق بمنخل ذ

وبتراكيز  (وزن/نوز)بوب الحنطة أو حبوب الرز بنسبة مساحيق ىذه النباتات مي الطحين أو ح
% .   4و  2،  1، 0.5

خنفساء الحبوب  خنفساء الطحين المتشابية و لكل مندرس تأثير طرد البالغات 
أستخدم الطور اليرقي لخنفساء )المنشارية ويرقات العمر الثالث لخنفساء الحبوب الشعرية 

 (ر ويعيش لفترة طويمةالحبوب الشعرية بداًل من الطور البالغ الن الطور اليرقي ىو الطور المؤث
 وبإتباععمى انفراد  لُل كوبالمساحيق عمى التوالي الحنطة الرز أو عند معاممة الطحين أو حبوب 

ستة  إلىسم قسمت  5سم وارتفاعيا  35طريقة االختيار الحر وذلك باستخدام صينية قطرىا 
وضي في ثالثة . قساماألزجاجية، تتيح لمحشرات حرية الحركة بين  ألواحأقسام متساوية باستخدام 

لكل غرام  5بمقدار ومعاممة طحين أو حبوب الحنطة أو الرز غذاء الحشرة الخاص  أقسام منيا
كل تركيز تم اختبار  .قسم بالتبادل مي طحين أو حبوب الحنطة أو الرز غير معاممة لممقارنة

يت أو يرقات عمر ثالث ، غط بالغةحشرة  100ثم وضي في وسط الصينية ، عمى حدة 
 ºم 1± 32الصينية بشاش وربط برباط مطاطي ثم وضعت داخل الحاضنة عند درجة حرارة  

كرر االختبار ثالث مرات لكل تركيز من التراكيز المستخدمة في %.  5± 60ورطوبة نسبية 
وحسبت . ساعة من المعاممة 24وتم تسجيل عدد الحشرات في كل تركيز بعد . الدراسة الحالية

   : Fukami (12)و   Sakumaخدام معادلةنسبة الطرد باست
  عدد الحشرات في المقارنة –عدد الحشرات في المعاممة                   

ـــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      =نسبة الطرد 
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عدد الحشرات في المقارنة  +عدد الحشرات في المعاممة                   
 

وتشير العالمة   1+ و  1 –نسبة الطرد الناتجة من المعادلة المذكورة أعاله بين تتراوح 
 انجذاب إلى الموجبة تشير واإلشارةالمعاممة،  إلىقمة عدد الحشرات المتجية  إلىالسالبة 

.  الحشرات تجاه المعاممة
وى دنكن عند مست اختبار واستخدامتبي في تصميم التجربة التصميم العشوائي الكامل أ

. (13)لتحديد المعنوية بين المعدالت   0.05حتمال ا
 

:  النتائج والمناقشة
أن جميي مساحيق النباتات أظيرت صفة الطرد  إلى (1)شير النتائج في الجدول ت

مسحوق أوراق الدفمة ستثناء اب%  4و  2وبنسب عالية لخنفساء الحبوب المنشارية في التركيزين 
وبذور  لسدااليوائية ل األجزاءلقد أظيرت . التركيزين المذكورينالذي أعطى أقل نسبة طرد عند 
عمى التوالي  0.599-و  0.559-بمغت نسبة الطرد  إذ% 1االنيسون تأثيرًا طاردًا في التركيز 

%  4عند التركيز  0.952 –بمغت نسبة الطرد  إذأفضل المساحيق النباتية  السداوكان مسحوق 
  .

 

الحبوب  مساحيق بعض النباتات مع حبوب الرز في طرد بالغات خنفساءضافة إتأثير : (1)الجدول 
. المنشارية

م النبـــات ــأس
والجـزء المستعمل 

 (%)التراكيز 
المعدل           4             2             1         0.5        

نسبة الطرد 
أ  0.652- 0.952 - 0.870 - 0.559 - 0.227- (ليوائيةااالجزاء ) السدا

أب  0.575- 0.879 - 0.670 - 0.599 - 0.153- (البذور)االنيسون 
 0.514  - 0.850 - 0.800 - 0.285- 0.122 - (القمي) الدارصيني

أب 
أب  0.567- 0.832 - 0.714 - 0.440- 0.285 - (األوراق)عنب الذئب 

ب  0.474- 0.764 - 0.619 - 0.360- 0.153- (األوراق)السرو 
ب  0.419- 0.691 - 0.683 - 0.256- 0.047- (األزىار)قزوح ال

A. excelsa (األوراق) -ب  0.464- 0.627 - 0.619 - 0.478- 0.133
ج  0.152- 0.375 - 0.157 - 0.047- 0.032- (األوراق)الدفمة 

 

، حسب أختبار دنكن 0.05 احتمال عدم وجود فروقات معنوية عند مستوى إلىتشير الحروي المتشابية في العمود 
. المتعدد المدى
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من أن الزيوت المتطايرة لبذور االنيسون  (14)تتفق ىذه النتائج مي ماذكره داؤد وآخرون 
حيث بمغت نسبة  Callosobruchus maculatusكان ليا تأثيٌر قاتٌل وطارٌد لخنفساء الموبيا 

أن زيت  إلى Tunc (5 )و   Saracوأشار% .  30عمى حين كانت نسبة الطرد %  60القتل 
 Eucalyptusمثل اليوكالبتوس  األخرىبذور االنيسون وزيوت بعض النباتات 

camaldulensis Dehn.   كان ليما تأثيٌر طارٌد لبالغات سوسة الرزSitophilus oryzae 

(L.) وبين . وذكرا إن نسبة الطرد تزداد مي زيادة التركيزMustafa    وAL-Khazraji (7) 
تأثيرًا طاردًا لبالغات خنفساء   Gypsophilla struthiumق جذر عرق الحالوة إن لمسحو

ن التأثير أزداد بزيادة %  2في التركيز   0.576 –الحبوب المنشارية، أذ بمغت نسبة الطرد   وا 
.  التراكيز المستخدمة

 تأثيراً بمساحيق النباتات أظيرت ن معاممة الطحين  إ (2)توضح النتائج في الجدول 
. تباينًا في نسب الطرد لبالغات خنفساء الطحين المتشابية بتباين نوع وتركيز المسحوق النباتيم

فقد أظيرت مساحيق كل من أوراق عنب الذئب وقمي الدارصيني أعمى نسبة طرد عند التركيز 
كانا متقاربين في تأثيرىما عند التركيز لقد عمى التوالي،  0.713 –و   0.714-بمغت أذ %  4
ن مسحوق أوراق الدفمة إوتظير النتائج  .ذكور، ولكن تباينا في تأثيرىما عند التراكيز الواطئةالم

بمغت نسبة الطرد  إذ %  4عند التركيز  طاردٌ  تأثيرٌ  ليماكان  لسدالاليوائية   األجزاءومسحوق 
في  ضعييٌ  عمى التوالي، في حين كان لباقي المساحيق النباتية تأثيرٌ  0.509 –و  0.612 –

. الطحين المتشابية طرد بالغات خنفساء
 

طحين المتشابهة في طرد بالغات خنفساء ال الطحينضافة مساحيق بعض النباتات مع إتأثير : (2)الجدول 
 

أســم النبـــات 
والجـزء المستعمل 

 (%)التراكيز 
المعدل           4           2            1           0.5        

رد نسبة الط
أ  0.518- 0.714 - 0.517 - 0.508 - 0.333- (األوراق)عنب الذئب 
ب  أ 0.478- 0.713 - 0.682 - 0.425 - 0.092- (القمي)الدارصيني 

ب  0.390 - 0.612 - 0.529 - 0.238- 0.181 - (األوراق)الدفمة  
ج  0.217- 0.509 - 0.166 - 0.120- 0.076 - (اليوائية األجزاء)السدا 

A. excelsa  (األوراق) -ج  0.223- 0.360 - 0.259 - 0.214- 0.062
ج  0.180- 0.358 - 0.209 - 0.094- 0.062- (األزىار)القزوح 

ج  0.206- 0.333 - 0.260 - 0.180- 0.052- (البذور)االنيسون 
ج  0.202- 0.333 - 0.250 - 0.176- 0.052- (األوراق)السرو 

دنكن  اختبار، حسب  0.05 احتمالعدم وجود فروقات معنوية عند مستوى  إلىىة في العمود تشير الحروي المتشاب
. المتعدد المدى
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في أن  AL-Khazraji (7 )و   Mustafaجاء في دراسة  تتفق النتائج  الحالية مي ما
تأثيرًا طاردًا لبالغات خنفساء الطحين   Gypsophilla struthiumلمسحوق جذر عرق الحالوة

 Paulrajو Sahayaraj وأوضح% .  4في التركيز  0.147 –بمغت نسبة الطرد  إذشابية، المت

 Vitex negundو     Azadiractha indicaإن النباتات كافة التي تم أختبارىا مثل النيم (15) 

كانت طاردة لخنفساء الطحين   Calotropis gigaroteaو   Allium cepaوالبصل  
عند التركيز  0.953 – إلى 0.509 –وبنسب تراوحت من  T. Castaneumالصدئية الحمراء 

4  . %
تأثير مساحيق النباتات الثمانية عمى طرد يرقات خنفساء الحبوب  (3)يوضح الجدول 

في طرد ن مسحوق عنب الذئب كان أفضل المساحيق النباتية المستخدمة إذ يالحظ إ، الشعرية
، في حين كان %  4و  2عند التركيزين  0.714 –حيث بمغت نسبة الطرد اليرقات المذكورة 

 إذوأوراق الدفمة أقل نسبة طرد  Azadirachta excelsaقمي الدارصيني وأوراق  احيقلمس
وقد أظيرت مساحيق  .عمى التوالي%  4عند التركيز  0.071و  0.290 –و  0.461 –بمغت 

تأثيرًا جاذبًا القزوح زىار وأوراق السرو ومسحوق أ لسدااليوائية ل األجزاءبذور االنيسون و 
%  4عند التركيز  0.384+   ذ بمغتإأعمى نسبة جذب  األخيرلميرقات، حيث أظير المسحوق 

.  
 

تأثير إضافة مساحيق بعض النباتات مع حبوب الحنطة في طرد يرقات العمر الثالث لخنفساء : (3)الجدول 
الحبوب الشعرية 

أســم النبـــات 
والجـزء المستعمل 

 (%)اكيز التر
المعدل           4           2            1           0.5        

نسبة الطرد 
أ   0.593 - 0.714 - 0.714 - 0.565 - 0.381- (االوراق)عنب الذئب 
ب  0.374- 0.461 - 0.461 - 0.310 - 0.266- (القمي)الدارصيني 

A. excelsa  (االوراق) - ج   0.206 - 0.290 - 0.212 - 0.212- 0.111
ىـ  0.041- 0.071 - 0.035 - 0.033- 0.026 - (االوراق)الدفمة 

  ج 0.146+ 0.225 + 0.144+ 0.140+ 0.076+ (البذور)االنيسون 
ج د  0.198+ 0.250 + 0.200 + 0.174+ 0.170+ (اليوائية األجزاء)السدا  
ب د                            0.281+ 0.333 + 0.294 + 0.260+ 0.240+ (االوراق)السرو 
د  ب 0.304+ 0.384 + 0.333 + 0.272+ 0.230+ (االزىار)القزوح 

دنكن  اختبار، حسب  0.05 احتمالعدم وجود فروقات معنوية عند مستوى  إلىتشير الحروي المتشابية في العمود 
. المتعدد المدى
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إن  (11)في دراسة  مصطفى و سميمان  كانت نتائج الدراسة الحالية مشابية لما جاء
  Eucalyptus camaldulensisواليوكالبتوس matricaria Chamomillaمساحيق البابونج 

كان   Achillea micranthaوقتال الذباب   A. cepaوالبصل   Allium sativum  والثوم
في حين %  6و 4و 2و  1ليما تأثيٌر طارٌد ليرقات خنفساء الحبوب الشعرية عند التراكيز   

 )وبين العراقي وسميمان . أظيرت مستخمصات أزىار البابونج وسيقان الثوم تأثيرًا جاذبًا لميرقات

لخنفساء  الثــالث كان طاردًا ليرقات العمـر  Melia azedarachأن مستخمص السبحبح  (16
والخروع  Cuscuta chinensisالحبوب الشعرية، في حين كان لمستخمصات الحامول 

Ricinus communis  واليالوكOrabanche aegyptiaca  أقل تأثيرًا، عمى حين لم يكن
.  لمستخمص الدفمة تأثيٌر واضٌح في اليرقات

قد  المستخدمة في الدراسة الحالية  أن التباين الحاصل في نسبة الطرد لمنباتات المختمفة
في نوع الحشرة، أذ ى االختالي ي المكونات الكيميائية ليذه النباتات واليالتباين  إلىيرجي 

وقد ىذه المواد الحشرة تختمي الحشرات في ردود الفعل السموكية تجاه المواد المؤثرة ، فقد تدرك 
ن مساحيق إيالحظ   (3و  2و  1)وعند مقارنة النتائج في الجداول . (17)حشرة أخرى ىاتدرك ال

ستثناء مسحوق أوراق الدفمة المنشارية بالنباتات الثمانية كانت طاردة لبالغات خنفساء الحبوب ا
كل من أوراق عنب الذئب وقمي  في نسب الطرد، وكان لمسحوق الذي أظير أقل تأثيرٍ 

لبالغات خنفساء الطحين المتشابية وليرقات خنفساء الحبوب  متقاربٌ  طاردٌ  الدارصيني تأثيرٌ 
. الشعرية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 .لنباتات في ثالثة أنواع من خنافس الحبوب المخزونةالتأثير الطارد لمساحيق بعض ا
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