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فاعلية بعض الّزيوت العطريّة على حيويّة عذارى فراشة طحين البحر المتوسط 
  Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae)
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الملخص
ــة، دمشــق،  ــة الزراعي ــة للبحــوث العلمي ــة العام ــر الهيئ ــي مخاب ــر، ف ــة تحــت ظــروف المختب ــذت التجرب نُفّ
ســورية، عــام 2013، بهــدف اختبــار تأثيــر الزيــت العطري لــكلٍّ مــن الخــردل Sinapis arvensis، الكافور 
 ،Cinnamomum zeylanicum القرفــة ،Mentha varidis النعنــاع ،Cinnamomum camphora
القرنفــل Syzygium aromaticum والزنجبيــل Zingiber officinale علــى حيويّــة طــور العــذراء 
ــري،  ــق بت ــي طب ــن البحــر المتوســط ف ــن فراشــة طحي ــذارى م ــث ُوضعــت عشــر َع ــن، حي لفراشــة الطّحي
ووضعــت بجوارهــا قطعــة مــن القطــن مبللــة بأحــد الزيــوت المختبــرة بنحــو 0.1 مــل، بمعــّدل ثالثــة مكــررات 
لــكّل معاملــة، وتُركــت األطبــاق فــي ظــروف غرفــة المختبــر حتــى انبثــاق الحشــرات الكاملــة، ثــم تــّم حســاب 
نســبة الَعــذارى الميّتــة وفاعليـّـة كل مــن الزيــوت المســتخدمة. وقــد أظهــرت النتائــج أّن زيــت الخــردل أعطــى 
ــة  ــة بينهمــا عنــد مســتوى معنويّ ــّم النعنــاع، دون فــروٍق معنويّ أعلــى نســبة قتــل للعــذارى، تــاله الكافــور، ث
ــروق  ــر ف ــم تظه ــن ل ــي حي ــي(، ف ــى التوال ــوت )26.67، 23.33، 20 % عل ــت نســب الم ــث بلغ 0.01 حي
ــم تتجــاوز نســب مــوت العــذارى )6.67،  ــل والشــاهد ول ــل، الزنجبي ــة، القرنف ــن معامــالت القرف ــة بي معنويّ
ــة  ــاع والقرف ــن كّل مــن النعن ــة بي ــر معنويّ ــروق غي ــت الف ــا كان ــي(، كم ــى التوال 6.67، 3.33، 6.67 % عل
ــة،  ــور مــن جهــة والقرف ــن كّل مــن الخــردل والكاف ــة بي ــت معنويّ ــات كان ــل والشــاهد إال أّن االختالف والقرنف
القرنفــل، الزنجبيــل والشــاهد مــن جهــٍة أخــرى مــع تفــّوق لزيــت الخــردل والكافــور. وبحســاب الفاعليّــة فقــد 
تميـّـز زيــت الخــردل )21.43 %(، تــاله زيــت الكافــور وزيــت النعنــاع فــي حيــن لــم تظهــر أي فاعليـّـة لزيــت 
القرفــة وزيــت القرنفــل، أّمــا زيــت الزنجبيــل فقــد كان لــه دور ســلبي فــي قتــل َعــذارى فراشــة طحيــن البحــر 
ــت الخــردل كأفضــل  ــي يوصــي البحــث باســتخدام زي ــا. وبالتال ــاد حيويته ــي ازدي ــث ســاهم ف المتوســط، حي

المعامــالت لقتــل َعــذارى فراشــة الطحيــن.
الكلمات المفتاحية: الزيوت العطرية، فراشة طحين البحر المتوسط، سورية.

المقدمة:
ــوب  ــرة للحب ــات المدّم ــن اآلف ــن البحــر المتوســط Lepidoptera: Pyralidae( Ephestia kuehniella( م ــر فراشــة طحي تُعتب
ــة المناســبة،  ــر البيئ ــد توفّ ــا عن ــة إلكمــال دورة حياته ــة وغيرهــا مــن المــواد المخزون ــث تســتغّل الحاصــالت الحبيّ ــة، حي المخزون
وتتمثـّـل أضرارهــا باســتهالك المــواد المخزونــة، إضافــةً إلــى التلــّوث بالمخلّفــات الناتجــة عنهــا، والتصــاق المــواد المخزونــة بالشــبكة 
الحريريـّـة الناتجــة عــن نســج اليرقــة مكتملــة النمــو للشــرنقة الحريريـّـة، لتتحــول داخلهــا إلــى طــور العــذراء. ولطالمــا تــّم البحــث عــن 
مــواد آمنــة للحفــاظ علــى المــواد المخزونــة، حيــث عملــت منظمــة األمــم المتحــدة للتنميــة الصناعيــة UNIDO بتمويــل مشــروع 
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لإلزالــة التدريجيــة لغــاز بروميــد الميتيــل ببدائــل آمنة في تعقيم الحبــوب في الجمهورية العربية الســورية )الرهبــان وشــهاب، 2011(. وقد 
أشــارت العديــد مــن الّدراســات الحديثــة إلــى إمكانيــة اســتخدام المســتخلصات النباتيـّـة والزيــوت النباتيـّـة العطريـّـة كبديــل عــن المبيدات 
الكيمياويّــة المصنّعــة فــي مكافحــة العديــد مــن اآلفــات، حيــث تــّم إدخــال زيــوت ومســتخلصات الكثيــر مــن النباتــات فــي اختبــارات 
ــار  ــت الّصب ــت اليانســون، زي ــة البركــة، زي ــذور حبّ ــت ب ــل، زي ــة للقرنف ــت البراعــم الزهريّ ــات الحشــرية كزي ــى اآلف الســيطرة عل
وزيــت الهيــل )كريــم ورفاقــه، 2012(، وزيــت الزنجبيــل والمســتخلص المائــي للحنظــل والحرمــل )البياتــي وآخــرون، 2013(. والقرفــة، 
جــوزة الطيــب والكزبــرة )الحديــدي وآخــرون، 2014(، حيــث تحتــوي ريزومــات الزنجبيــل علــى زيــوت طيـّـارة وراتنجيــات أهّمهــا 
gingerols  وFicker et al., 2003(  zingerone(، كمــا يحتــوي علــى Shogaols  )Ernst and Pittler, 2000( وعلــى 
زيــوت طيّــارة مكّونــة مــن المرّكبــات sesqiterpenoids  وβ- phenyl propanoid ، وsesquiphellandrene  و cineol و 
farnesene و Akram et al.,2011(  bisabolene(. كمــا أظهــرت بعــض التجــارب كفــاءة زيــت الزنجبيــل فــي الّســيطرة علــى 
  Tribolium castaneum )Herbsr( )Cole., Teneb.(ــة ــن الصدئي ــاء الطّحي ــل خنفس ــرية مث ــات الحش ــض اآلف بع
)البياتــي وآخــرون، 2013( حيــث دلّــت النتائــج علــى تفــّوق معاملــة الــّرش بزيــت الزنجبيــل مــع خليــط مســتخلص نباتــي الحنظــل 

والحرمــل وبلغــت نســبة المــوت 78.4 % مقارنــةً بالشــاهد.
ــة  أشــارت النتائــج التــي توّصــل إليهــا الحــاج علــي ويازجــي، )2010( عنــد تحليــل زيــت القرفــة بجهــاز الكروموتوغرافيــا الغازيّ
أنـّـه يحتــوي 22 مرّكبــاً أهّمهــا Cinnamaldehyde وهــو المكــّون الفّعــال األساســي فــي زيــت القرفــة، وأّدى اســتخدام زيــت القرفــة 
بتركيــز 7% إلــى تثبيــط كامــل للفطريـّـات المعزولــة مــن جبنــة القشــقوان، ممــا أّدى إلــى إطالــة حفظــه حتــى 25 يوماً.كمــا اســتُخدمت 
  Callosobruchus maculatus )Fab.( مســاحيق القرنفــل، الفلفــل األســود، النعنــاع، اليوكالبتــوس واألزدرخــت ضــد خنفســاء اللوبيــا

وأعطــى مســحوق الفلفــل األســود أعلــى نســبة قتــل وصلــت إلــى 100 % )الســعدي، 2001(.
 Bu ty la t ed -hydroxy  to luene  ،   Ca rvone  ،L imonene ت  ــا ّكب مر ــى  عل ــو  لي بو ع  ــا نعن ــوي  يحت

وCyclohexen one 2-methyl 1-5  )اليحيــى، 2007(، وتــّم اختبــار بعــض هــذه المرّكبــات فــي الّســيطرة علــى بعــض اآلفــات 
ــوب  ــة الحب ــة Tribolium castaneum وثاقب ــن الّصدئي ــاء الطّحي ــل خنفس ــازن مث ــي المخ ــرة ف ــك المنتش ــةً تل ــرية وخاّص الحش
الّصغــرى Rhyzopertha dominica وسوســة الــرز Tripathi et al., 2003( Sitophilus oryzae(، حيــث أظهــرت العديــد 
مــن الّدراســات اســتخدام زيــت النعنــاع كمــواد طــاردة أو جاذبــة للحشــرات، فضــالً عــن بعــض الّدراســات التــي أّكــدت أّن للزيــوت 
ــالح، 1993(، وكان للمســتخلص  ــد  Deltamethrin )شــعبان والم ــع المبي ــاً م ــراً تضامنين ــذور األعشــاب تأثي ــارة لبعــض ب الطيّ
  Mentha longifolia وأوراق النّعنــاع  cymbo pogon وحشيشــة اللّيمــون  Melia azdarach االيثانولــي لثمــرة األزدرخــت
   Sitophilus oryzae L.وأوراق اآلس تأثيــراً قاتــالً لحشــرة سوســة الــرز  Pagnum harmala وجــذور وبــذور نبــات الحرمــل

.)Saljoqi et al., 2006(
وجد اليحيى، )2007( أّن زيت الكافور يحتوي على مجموعة من المرّكبات أهّمها: 

 1,8Cineol Eucalyptol ، Ledeen 1-h-cyclopropazulene ، Aromadendren 1-h-cycloprop ، Cineole(
وalph.Gurjnene 1h-cycloprop(. وقــد اســتُخدم الكافــور كطــارد للحشــرات وقاتــل للبراغيــث. إضافــةً إلــى ســميّته للحشــرات، 

.)Chen et al., 2013( ويمكــن وضعــه علــى المالبــس لتعطيرهــا وتطهيرهــا مــن الحشــرات والبكتيريــا
يضيــف البحــث لبنــة جديــدة تســاعد فــي اختيــار بعــض الزيــوت النباتيّــة للّســيطرة علــى الحشــرات الغازيّــة، فقــد تــّم مقارنــة بعــض 
ــت  ــاع وزي ــت النعن ــور وزي ــت الكاف ــة وزي ــت القرف ــل وزي ــت الزنجبي ــة بفاعليتهــا ضــد بعــض الحشــرات، كزي ــوت الموصوف الزي

الخــردل وزيــت القرنفــل.
مواد البحث وطرائقه:

نُفـّـذ البحــث تحــت ظــروف المختبــر فــي الهيئــة العامــة للبحــوث العلميــة الزراعيــة عــام 2013، حيــث ُربّيــت فراشــة طحيــن البحــر 
المتوســط فــي المرحلــة األولــى للوصــول إلــى طــور العــذراء الــذي اســتُخدم فــي االختبــار فــي المرحلــة التاليــة.

تربية فراشة طحين البحر المتوسط:
تّم الحصول على فراشة طحين البحر المتوسط من أحد المستودعات، ووضعت الفراشات التي ُجمعت في مرطبانات بالستيكية
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ســعة 4 ليتــر مــزّودة بقطــٍع ورقيــة علــى شــكل زك - زاك لوضــع البيــض عليهــا، تــّم عــزل البيــض الموضــوع يوميــاً ووضعــه فــي 
أطبــاق بتــري لحيــن الفقــس حيــث أُضيفــت نثــرات مــن الطحيــن لتتغــذى عليهــا، وهكــذا تّمــت إضافــة دقيــق القمــح باســتمرار حتــى 

الوصــول إلــى طــور العــذراء، أخــذت الَعــذارى حديثــة التعــّذر بعمــر واحــد الســتخدامها فــي المعامــالت.
المعامالت:

تــّم اختبــار تأثيــر مجموعــة مــن الزيــوت النباتيــة المســتحَصل عليهــا مــن الّســوق المحليـّـة علــى حيويـّـة َعــذارى فراشــة الطّحيــن، تــّم 
تطبيــق ســتة أنــواع مــن الزيــوت النباتيـّـة: الزنجبيــل، القرفــة، الكافــور، الخــردل، النعنــاع والقرنفــل. حيــث نُفـّـذت التجربــة فــي ثالثــة 

مكــررات، واحتــوت كل قطعــة تجريبيــة علــى 10 َعــذارى حديثــة التعــّذر ضمــن طبــق بتــري بقطــر 9 ســم. 
ــة كل مــن الزيــوت المدروســة، حيــث بُلّلــت قطعــة مــن القطــن بـــنحو 0.1 مــل مــن  اســتُخدمت طريقــة التســامي فــي اختبــار فاعليّ

ــة الشــاهد. ــم تنبثــق وثبــت موتهــا، وذلــك بوجــود معامل ــذارى التــي ل ــة، وأُخــذت القــراءات للِع الزيــت موضــوع المعامل
تــّم حســاب نســب المــوت المصّححــة وفقــاً لمعادلــة )Abbott, 1925(، كمــا تــّم تحليــل التبايــن بيــن المعامــالت إلظهــار المعاملــة 

ــة وفقــاً لمعادلــة )Khan وآخــرون، 2008(. األكثــر فعاليــة باســتخدام برنامــج Costat v. 6.4. وُحســبت الفاعليّ
النتائج والمناقشة:

أظهــرت النتائــج أّن نســبة القتــل للَعــذارى كانــت األعلــى عنــد اســتخدام زيــت الخــردل يليــه الكافــور فالنعنــاع دون فــروٍق معنويّــة 
ــن  ــن كل م ــة بي ــروق معنويّ ــر ف ــم تظه ــٍة أخــرى ل ــن ناحي ــي(، وم ــى التوال ــة 0.01 )26.67، 23.33، 20 % عل ــد مســتوى ثق عن
ــن  ــة بي ــت ظاهري ــروق كان ــي(، ولوحــظ أّن الف ــى التوال ــل والشــاهد )6.67، 6.67، 3.33، 6.67 % عل ــل، الزنجبي ــة، القرنف القرف
كل مــن النعنــاع، القرفــة، القرنفــل والشــاهد، إال أّن االختالفــات كانــت معنويّــة بيــن كّل مــن الخــردل والكافــور مــن جهــة والقرفــة، 
القرنفــل، الزنجبيــل والشــاهد مــن جهــٍة أخــرى مــع تفــّوق لزيــت الخــردل والكافــور وبذلــك يمكــن ترتيــب الزيــوت العطريـّـة المختبــرة 
ــل  ــة، القرنف ــة: القرف ــا تضــم المجموعــة الثاني ــاع، بينم ــور والنعن ــى تضــّم الخــردل، الكاف ــن: األول ــي مجموعتي ــة ف حســب األفضلي

والزنجبيــل )الجــدول 1(.

الجدول 1. التأثيرات المميتة للزيوت النباتية المختبرة على عذارى فراشة طحين البحر المتوسط.

نسبة الموت % الزيت العطري المختبر

Musterd26.67aالخردل

Camphor23.33aالكافور

Peppermint20.0abالنعناع

Cinnamon6.67bcالقرفة

Clove6.67bcالقرنفل

CONTROL6.67bcالشاهد

Ginger3.33cالزنجبيل

LSD 0.01 = 15.711

وبحســاب الفاعليــة فقــد تفــّوق زيــت الخــردل )21.43%( علــى باقــي المعامــالت، تــاله زيــت الكافــور فالنعنــاع )17.86، 14.29( % 
ــة كّل مــن زيــت القرفــة والقرنفــل مقارنــةً بالشــاهد ، وأعطــى زيــت الزنجبيــل دوٌر ســلبي  علــى التوالــي، فــي حيــن انعدمــت فاعليّ

علــى قتــل َعــذارى فراشــة طحيــن البحــر المتوســط بــل علــى العكــس فقــد ازدادت حيويتهــا عنــد المعاملــة بزيــت الزنجبيــل.
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الجدول 2. يبين فاعلية المستخلصات النباتية على حيوية عذارى فراشة طحين

الفاعليةالزيت المختبر

Musterd21.43الخردل

Camphor17.86الكافور

Peppermint14.29النعناع

Cinnamon0القرفة

Clove0القرنفل

Ginger-3.57الزنجبيل

ــل  ــى قت ــد أّدى إل ــل ق ــل والحرم ــي الحنظ ــتخلص نبات ــط مس ــع خلي ــل م ــت الزنجبي ــّرش بزي ــة أّن ال ــة المرجعيّ ــت الّدراس ــا بيّن ولّم
ــج  ــرون، 2013(، أظهــرت النتائ ــي وآخ ــةً بالشــاهد )البيات ــبة 78.4 % مقارن ــة T. castaneum  بنس ــن الصدئيّ ــاء الطّحي خنفس
الحاليــة انخفــاض فعاليـّـة الزنجبيــل مقارنــةً بباقــي المعامــالت، قــد تُعــزى الفاعليـّـة فــي قتــل خنفســاء الطّحيــن الصدئيـّـة إلــى مرّكبــات 
الحنظــل والحرمــل دون الزنجبيــل حــال اعتُبــرت مواقــع التأثيــر فــي كل مــن الخنفســاء الّصدئيــة وفراشــة الطّحيــن هــي ذات المواقــع 
المتفاعلــة مــع مكّونــات زيــت الزنجبيــل، أو أنّــه يوجــد تفاعــل بيــن زيــت الزنجبيــل وزيتــي الحنظــل والحرمــل. وهنــا تبــرز أهميّــة 
زيــت الخــردل بفاعليّتــه مــن خــالل النتائــج المتحّصــل عليهــا )الجــدول 2(. كمــا أعطــى زيــت الكافــور وزيــت النعنــاع نتائــج مقبولــة 
مــن حيــث زيــادة نســبة مــوت عــذراوات فراشــة الطّحيــن )الجــدول 1( وفاعليّتهــا فــي الّســيطرة علــى مجتمعهــا )الجــدول 2( وقــد عــزى
 Rhyzopertha dominica )F.( تأثيــر النعنــاع علــى األطــوار البالغــة لخنافــس المخــازن المدروســة  Tripathi et al., )2003(
مرّكــب  إلــى  البيــض  فقــس  ونســبة  و  )Tribolium castaneum )Herbst وخصوبتهــا    Sitophilus oryzae )L.(و
ــي  ــا ف ــذراوات وعــدم انبثاقه ــوت الع ــاع نســبة م ــك ارتف ــر ذل ــن أن يُفّس ــاع، ويمك ــت النعن ــب األساســي لزي d-Limonene المرّك

ــةً بالشــاهد.  ــه مقارن ــي فعاليت ــي وبالتال البحــث الحال
االستنتاجات: 

ــات  ــر مرّكب ــاع فــي تطوي ــت النعن ــور وزي ــت الكاف ــت الخــردل وزي ــي يمكــن االســتفادة كل مــن زي ــج البحــث الحال مــن خــالل نتائ
مســتخلصة مــن هــذه الزيــوت للّســيطرة علــى الحشــرات فــي األماكــن التــي تتطلـّـب درجــةً عاليــة مــن األمــان، كمــا أشــار البحــث إلــى 

إمكانيّــة التعامــل مــع األطــوار الســاكنة )العــذراء( وكســر دورة حياتهــا قبــل أن تتحــّول إلــى الطــور البالــغ وتتكاثــر.
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Abstract
The experiment was carried out in the laboratory conditions at General Commission 
for Scientific Agricultural Research, Damascus, Syria, in 2013, to test the effect of 
some plants oils i.e., mustard Sinapis arvensis, Camphor Cinnamomum camphora, 
Peppermint Mentha varidis, Cinnamon Cinnamomum zeylanicum, clove Syzygium 
aromaticum, and ginger Zingiber officinale on Pupa vitality of Mediterranean Flour 
Moth Ephestia kuehniella )Lepidoptera: Pyralidae(. Ten 10 virgins of Mediterranean 
flour moth were placed in a Petri dish, and a piece of cotton wet with 0.1 ml of 
one of the tested oils, with three replicates. Petri dishes left under laboratory room 
conditions until the emergence of adult insects, then the rate of dead larvae and the 
effectiveness of oils used were calculated. The results showed that the mortality rate 
of virgins was higher when using mustard oil followed by Camphor, Peppermint 
with no significant differences )p≤0.01( )26.67, 23.33, 20% respectively(, while 
there were no significant differences among each of cinnamon, clove, ginger and 
control )6.67, 6.67, 3.33, 6.67%, respectively(. It was noticed that there were no 
significant differences between peppermint, cinnamon, clove and control, whereas 
the differences were significant between mustard and camphor, and cinnamon, 
clove, ginger and control with the superiority of mustard and camphor oils. In 
respect of the effectiveness, mustard had the highest value )21.43%(, followed by 
camphor and peppermint, but cinnamon and clove had no effectiveness. Ginger oil 
had a negative effectiveness, because it enhanced the activity of the pupa. The study 
recommends to use mustered oil as the best treatment to control the Pupa vitality of 
Mediterranean Flour Moth. 
Key words: Essential oils, Mediterranean flour moth, Syria.


