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 اختبار فاعلية مساحيق الكاولينت والسيلكا والزيوليت في خنفساء اللوبياء العادية 
Callosobruchus maculatus (F.)   مخبريا 

 (1)ورحاب اسبر (2*(إبراهيم الجوري و  (1)زياد شيخ خميس

 سورية.قسم وقاية النبات، كلية الهندسة الزراعية، جامعة البعث، حمص، ( 1)
 ( قسم بحوث الحشرات، إدارة بحوث وقاية النبات، الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، دمشق، سورية. 2)

 (.ejouri73@gmail.comو jouri@gcsar.gov.com-e، البريد االلكتروني: براهيم الجوري د. إ :للمراسلة*)

 30/01/2019تاريخ القبول:    13/08/2018تاريخ االستالم: 

 الملخص
في خنفساء  ،والزيوليت ،والسيلكا ،الكاولينت وهي:  تمت دراسة تأثير ثالثة أنواع من المساحيق الخاملة 

( عند خمسة  Coleoptera, Bruchidae) Callosobruchus maculatus (F.)اللوبياء العادية 
عند درجة حرارة ( غ/كغ بذور لوبياء. ُنفذت الدراسة ضمن الحاضنة 80و 40و 20و 10و 5) تراكيز

بجامعة البعث. تم حساب فاعلية المساحيق المختبرة   بحوث التقنيات الحيويةورطوبة نسبية ثابتة في مركز  
خفض الفقد في وزن البذور وخفض نسبة الضرر وخفض ساعة، والفاعلية في  72في قتل البالغات بعد 

النسل الناتج عن البالغات المعاملة. أظهرت النتائج فاعلية المساحيق الثالثة في زيادة نسب الموت مع 
% والزيوليت  81.72على كل من مسحوقي السيلكا  معنوي   % وبفارق  85.49تفوق مسحوق الكاولينت 

% عند التركيز 85.58حيث بلغت أعلى قيمة لها  ،ياد التركيزوازدادت الفاعلية مع ز  .% 82.93
غ/كغ. وكانت العالقة طردية بين زيادة التركيز وزيادة 5% عند التركيز 76.36وأدنى قيمة ، غ/كغ80

فقد بلغت  .وخفض النسل الناتج ، وخفض نسبة الضرر ،فاعلية المساحيق في خفض فاقد وزن البذور
%على التوالي، وارتفعت الفاعلية عند التركيز 89.07و 88.59و 88.11غ غ/ك 5الفاعلية عند التركيز 

 معنوي    %على التوالي، وتفوق مسحوق الكاولينت وبفارق    98.28و  98.14و  98.54غ/كغ لتصل إلى  80
  ،حيث بلغت فاعلية الكاولينت في خفض الفقد في وزن البذور، على كل من مسحوقي السيلكا والزيوليت

% على التوالي، بينما بلغت 99.77و  99.70و  99.71وخفض نسل الجيل الناتج    ،وخفض نسبة الضرر
% على التوالي. بينت نتائج الدراسة أن مسحوق 86.56و 87.76و 87.06الفاعلية عند الزيوليت 

 الكاولينت هو األعلى فاعلية في تأثيره على خنفساء اللوبياء العادية. 
 Callosobruchusالكاولينت، السيلكا، الزيوليت، خنفساء اللوبياء العادية،  مفتاحية:الكلمات ال

maculatus. 
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 : المقدمة
جافة  تعد اللوبياء من المحاصيل البقولية المهمة كونها مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية والبروتين، حيث تستخدم القرون الخضراء والبذور ال

 ,Ofuya and Akhidueباإلضافة إلى كونها توفر النتروجين للتربة )  ،تات الخضراء كعلف للحيواناتوتستخدم أجزاء النبا  ،كغذاء لإلنسان
2005; Remya, 2007 .) 

التابعة لفصيلة   Callosobruchus maculatus (F.)تصاب اللوبياء بالعديد من اآلفات الحشرية وأهمها خنفساء اللوبياء العادية 
Bruchidae  حشرات المخازن المهمة التي تصيب البقوليات، قد تبدأ اإلصابة بالحقل وتنتقل مع البذور إلى المخزن    وهي من(David, 

تحفر اليرقات داخل البذور وتترك نافذة شفافة في غالف البذرة قبل التعذر، تقضي الحشرة األعمار اليرقية وطور العذراء داخل  .  (2007
 (. Wang and Horng, 2004ن النافذة الشفافة التي صنعتها في غالف البذرة، مخلفة حفرة دائرية )البذور، تنبثق الحشرات الكاملة م

تكون نسبة اإلصابة عند الحصاد منخفضة جداً، ثم تهاجم بالغات خنفساء اللوبياء البذور الجافة في المخازن، حيث تتكاثر الحشرة، مما 
بب خسائر كبيرة متمثلة بثقب البذور، وانخفاض وزنها وقيمتها التسويقية، وخفض وتسقد يؤدي إلى ظهور جيل جديد كل شهر تقريبًا، 

 ,.Shams et al% )60% من البذور المخزنة، مع خفض الوزن بنسبة 100ومن الممكن أن تصل نسبة التلف إلى  نسبة اإلنبات.
 Horng et al., 1999; Parsaeyan) أشهر من التخزين 5 -3% في غضون 100وقد ترتفع نسبة البذور المصابة إلى (. 2011

et al., 2012و تقل الخسارة الناتجة عن يرقة واحدة عندما تهاجم   ،%9  -5نسبتها    في وزن البذرة الواحدةخسارة    (. تسبب اليرقة الواحدة
في وزن البذور يقدر بأكثر   (. ُوجــد في دراسة أجريت في زمبابوي، أن خنفساء اللوبياء تسبب فقداً (Mahdi, 1979البذرة بأكثر من يرقة  

أن نسبة الفقد في    Ojimelukwe and Ogwumik, (1999). كما وجد  ,.Seck et al)  1991أشهر من التخزين )  6% بعد  90من  
% مما أجبر المزارعين إلى بيع منتجاتهم المخزونة مبكرًا 11.4- 10.6محتوى البذور من البروتين والمواد الكربوهيدراتية تراوحت بين 

ات تعتمد االستراتيجية الحديثة في المكافحة على التقليل ما أمكن من استخدام المبيدو خوفًا من اشتداد اإلصابة وخسارة المخزون. 
(. ومن   (Hagstrum et al., 2010واستبدالها بمواد وأساليب أخرى آمنة للحفاظ على البيئة، وتفادي وجود آثار متبقية لهذه المبيدات

  أهم عناصر وأساليب هذه االستراتيجية استخدام المواد الطاردة، والغازات الخاملة، والمستخلصات والزيوت النباتية، والمساحيق الخاملة،
 . (Ngamo et al., 2007; Upadhyay and Ahmad, 2011)األفران ورماد 

يعد استخدام المساحيق الخاملة من أهم طرائق المكافحة الفيزيائية للسيطرة على آفات المخازن الحشرية، إذ تمتاز بانخفاض سميتها 
والسيلكا  Kaoliniteهذه المساحيق الكاولينت ومن  ،للثدييات، ورخص ثمنها، وسهولة تطبيقها، وحمايتها للبذور المخزونة لفترة طويلة

Silica  والتربة الدياتومية ،Diatomaceous Earth    وُتعد مركبات السيلكاSilca  والرمل ،Sand  والزيوليت ،Zoeolet  والطين ،Clay ،
أساس تركيبها. وتعود فاعلية هذه المساحيق إلى تسببها بفقد الماء من جسم الحشرة نتيجة خدش طبقة الكيوتيكل وامتصاص الماء والدهون  

ؤثر على الجهاز التنفسي من خالل إغالق الفتحات التنفسية مسببة االختناق والموت تمما يؤدي إلى تصلب الجسم والموت، كما 
(Upadhyay and Ahmad, 2011; Mohd and Akhtar, 2014; Vojoudi et al., 2014; Kpoviessii et al., 2017 .)  

ترتبط سرعة موت الحشرات المعاملة بالمساحيق الخاملة بالجرعة، ونوع المسحوق وسرعة حركتها ونشاطها بين كتلة البذور المعاملة  
 (. Shah et al., 2006; Subramanyam and  Sehgal, 2014; Christos et al., 2016)  وكمية المسحوق العالقة بالبذار
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باستخدام عدة تراكيز   Rhyzopertha dominica  (.F)على ثاقبة الحبوب الصغرى  السيلكا  تأثير مسحوق    Aldryhim, (1993)  الحظ
ميكروغرام مسحوق سيلكا/غرام حبوب قمح وقد ازدادت فاعلية مسحوق السيلكا بازدياد التركيز حيث حقق زيادة بنسب   900-0تتراوح بين  

ى  ميكروغرام/غرام حبوب عل  1000،  750،  250،  0ُدرس تأثير مسحوق السيلكا بتركيز  الموت وانخفاضًا في عدد النسل الناتج. وكذلك  
 (Duv)وخنفساء الدقيق المتشابهة  Sitophilus granarius  (.L)عدد الحشرات الميتة وعدد النسل الناتج لكل من سوسة القمح

Tribolium confusum،  مع زيادة التركيز ولكال النوعين    ،وانخفاض في متوسط عدد النسل الناتج  ،فوجد زيادة في عدد الحشرات الميتة
(Aldryhim, 1990 .)    انخفض عدد النسل الناتج بزيادة التركيز مقارنة بالشاهد عند معاملة خنفساء اللوبياء العادية بأحد مستحضرات كما

 ,.Chelav et al) نىغ/كغ وتم تسجيل أعلى عدد للنسل الناتج عند التركيز األد 1، 0.5، 0.2، 0.1التربة الدياتومية بعدة تراكيز 
2013 .) 

في مختبر  Callosobruchus chinensis (L.) وخنفساء اللوبياء الصينية C. maculatusُعوملت بالغات خنفساء اللوبياء العادية 
زن،  % وزن/و   1و    0.025مصر، بعدة تراكيز من مسحوق الكاولينت تراوحت مابين  بالقاهرة  في  األبحاث في كلية الزراعة جامعة األزهر  

%، وباختبار  1 -0.2% لكال نوعي الخنافس عند التراكيز العالية والتي تراوحت قيمتها بين 100وقد بلغت نسب الموت عند البالغات 
% لكال نوعي الخنافس عند التراكيز  0أشهر كان عدد البالغات المنبثقة للجيل الجديد وفاقد الوزن  3، 2، 1فاعلية هذه التراكيز بعد 

% وزن/وزن في الشهر األول، وفي الشهر الثاني من معاملة البذور بالكاولينت بلغ عدد الحشرات  1 -0.2ت قيمتها بين التي تراوح
ُعرضت بالغات  (.Mahmoud et al., 2010%  وعند كال نوعي الخنافس ) 1و  0.8% عند التركيزين  0الخارجة وفاقد الوزن 

غ/كغ ازدادت نسب الموت بزيادة التركيز  5، 4، 3، 2، 0.5، 0.1، 0ت بالتراكيز التالية: خنفساء اللوبياء العادية إلى مسحوق الزيولي
حقق مسحوق الزيوليت (.  Jianhua et al., 2017وكان متوسط عدد النسل الناتج عند جميع المعامالت أقل بكثير بالمقارنة مع الشاهد )

أنواع من حشرات المخازن ذكر منها خنفساء   7الشاهد وتبعًا للتركيز المستخدم ضد  الصناعي انخفاض في عدد النسل الناتج بالمقارنة مع  
 (. Subramanyam and Sehgal, 2014اللوبياء العادية )

هدف هذا البحث إلى دراسة فاعلية بعض المساحيق الخاملة )الكاولينت والسيلكا والزيوليت( في نسبة الموت لخنفساء اللوبياء يلذلك 
 قد الوزن للبذور، ونسبة الضرر، ونسبة الخفض في عدد الجيل الناتج مخبريًا تحت درجة حرارة ورطوبة نسبية ثابتة.العادية، وفا

 وطرائقه: البحثمواد 
 ,.Zannou et alُجمعت بالغات خنفساء اللوبياء العادية من بذور اللوبياء المصابة، ُعرفت البالغات اعتمادًا على شكلها الظاهري )

2003; Bhubaneshwari et al., 2014 لتهيئة مستعمرة دائمة للحشرة مخبريًا، وذلك بوضع عينات البذور  (. أخذت هذه البالغات
وُأضيفت بذور مصابة  ،  مملوءة ببذور اللوبياء السليمة إلى النصف  المصابة مع أخرى سليمة في علب بالستيكية شفافة سعة كل منها لتر

وتركت الحشرات لتتكاثر بهدف الحصول على  أكبر عدد  بقماش موسيلين مثبت بأربطة مطاطية وُغطيت العلب ها بخنفساء اللوبياء إلي
ممكن من الحشرات البالغة ثم جمعت الحشرات الخارجة حديثًا ووضعت في أوعية بالستيكية جديدة بداخلها بذور سليمة من أجل توسيع 

 البالغات المتجانسة بالعمر والحجم الستخدامها في التجارب.أعداد وفيرة من  التربية. استمرت العملية حتى تم الحصول على 
مختبر البيولوجيا بمركز  في%، 5± 60س، ورطوبة نسبية ثابتة ᴼ 1±   27 ضمن حاضنات على درجة حرارة ثابتةنفذت كافة التجارب 

 . 2017بحوث التقانة الحيوية في جامعة البعث خالل عام  
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ُجففت البذور في الظل  2016تم الحصول على بذور اللوبياء الصنف البلدي من منطقة المرانة التابعة لتلكلخ بحمص، لموسم الحصاد 
ساعة بهدف التخلص من كافة األطوار    72س ولمدة  ᴼ  20-وُنقيت من الشوائب واألجرام، ثم ُوضعت البذور في الثالجة على درجة حرارة  

س° لحين استخدامها في التجارب. تم الحصول على الكاولينت  4فظت في البراد على درجة حرارة الحشرية إن وجدت، حُ 
8)(OH)10O4(Si4Al  2والسيلكاSio  12]2من المؤسسة العامة للجيولوجيا، وتم الحصول على الزيوليت)O2Al4Si])2[10)O2Al3Si]) 

ميكرون بهدف  50طحن وتنعيم المواد السابقة ونخلها باستخدام منخل (. تم GCSARمن الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية )
استخدمت خمسة تراكيز لكل نوع من أنواع المساحيق  الحصول على تجانس لحبيبات المسحوق تمهيدًا الستخدامه في التجارب الالحقة.

للسمية(. ُقدرت رطوبة البذور باستخدام فرن   وليةغ/كغ )أختيرت هذه التراكيز بناء على التجارب األ 80و  40و 20و 10و 5المدروسة 
غ بذور 70% للرطوبة، وُنفذت التجربة بوضع  14وزان على قيمة ساعة، ثم عدلت األ 2س ولمدة ᴼ 130التجفيف على درجة حرارة 

مسحوق بشكل لوبياء في كيس شفاف ُأضيف له المسحوق وذلك تبعًا للتركيز المستخدم وتم هز الكيس لعدة دقائق لضمان توزيع ال
غ بذور لوبياء معاملة بالمسحوق لكل كأس بالستيكي سعة 10بوضع  ،ثم وزعت البذور المعاملة على المكررات ، متجانس على البذور

بينما وضعت بذور غير معاملة  ،)يمثل كل كأس مكرر(، وتكرر العملية لجميع المساحيق المدروسة وتبعًا للتركيز المستخدم 3سم 250
في كل  1:1بالغة لخنفساء اللوبياء العادية حديثة االنبثاق بنسبة جنسية  20مكررات الشاهد. تمت العدوى بوضع  بالمسحوق ضمن

مكرر، ُغطيت الكؤوس بالموسلين وُحضنت على الحرارة والرطوبة النسبية المحددة. تمت متابعة المعامالت حتى خروج الجيل الجديد 
 وُأخذت القراءات التالية:  

 ساعة من المعاملة، ثم ُحسبت فاعلية المساحيق الخاملة في زيادة نسبة الموت بتطبيق المعادلة:   72المئوية لموت البالغات بعد  . النسبة  1
 . 100× نسبة الموت في الشاهد(/نسبة الموت في المعاملة[  -الفاعلية = ])نسبة الموت في المعاملة 

 قيمة ذ قدرت رطوبة البذور وعدلت على  إالقراءة بعد موت كافة بالغات النسل الناتج،  . النسبة المئوية للفقد في وزن البذور: أخذت هذه  2
 (: Odeyemi and daramola, 2000اعتمادًا على معادلة )%، ثم ُحسبت النسبة المئوية للفقد  14

 . 100× [وزن نهائي(/)وزن بدائي( –)وزن بدائي ]في وزن البذور=  للفقدالنسبة المئوية 
 بالمعادلة: في وزن البذور   لفقدفاعلية المساحيق الخاملة في خفض اثم ُحسبت 
النسبة المئوية للفقد في الوزن بالمعاملة(/)النسبة المئوية للفقد في الوزن   - )النسبة المئوية للفقد في الوزن بالشاهد ]الفاعلية= 

 100×[بالشاهد(
 موت كافة بالغات النسل الناتج، وُحسبت هذه النسبة بتطبيق المعادلة:. النسبة المئوية للضرر في البذور: أخذت هذه القراءة بعد 3

 . 100= )عدد البذور المنخورة/عدد البذور الكلي(×نسبة الضرر 
 ثم ُحسبت فاعلية المساحيق الخاملة في خفض الضرر في البذور بالمعادلة:

 . 100×[ بالمعاملة(/)النسبة المئوية للضرر بالشاهد(النسبة المئوية للضرر   -)النسبة المئوية للضرر بالشاهد ]الفاعلية= 
 نسل الجيل الناتج:فاعلية المساحيق الخاملة في خفض . 4

نسل الجيل الناتج ثم ُحسبت فاعلية المساحيق الخاملة في خفض أخذت عدد البالغات للنسل الناتج في الشاهد والمعامالت المختلفة، 
 (: Tapondju et al., 2002باستخدام معادلة )
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 100× [عدد بالغات الجيل في المعاملة(/) عدد بالغات الجيل في الشاهد(  -)عدد بالغات الجيل في الشاهد  ]الفاعلية= 
(، وُحللت النتائج احصائيًا باستخدام اختبار CRD) Complete Random Designُصممت التجربة وفق التصميم العشوائي الكامل 

  0.01عند مستوى المعنوية    LSDوُقورنت المتوسطات وفقًا الختبار أقل فرق معنوي    Factor 2ز  لعاملي: نوع المسحوق والتركي  Fفيشر  
 . (Costat, 2008)باستخدام برنامج 

 النتائج والمناقشة:
 مخبريا .ساعة   72فاعلية الكاولينت والسيلكا والزيوليت في زيادة نسب الموت لبالغات خنفساء اللوبياء العادية بعد زمن  .1

( فاعلية المساحيق الخاملة بأنواعها الثالثة الكاولينت والسيلكا والزيوليت في زيادة نسب موت خنفساء 1أظهرت النتائج في الجدول )
%  81.72بين قيم متوسط الفاعلية في زيادة نسب الموت لكل من مسحوقي السيلكا    ساعة، إذ لم تسجل فروقًا معنويةً   72اللوبياء بعد زمن  

. وارتفعت فاعلية هذه معنوي   % على المسحوقين المذكورين سابقًا وبفارق  85.49% مع تفوق مسحوق الكاولينت 82.93لزيوليت وا
غ/كغ وأعلى قيمة للفاعلية   5% عند التركيز 76.36المساحيق في زيادة نسب الموت مع زيادة التركيز حيث سجلت أقل قيمة للفاعلية 

 .غ/كغ 80% عند التركيز 85.58
ساعة من   72بعد  C.maculatus. فاعلية الكاولينت والسيلكا والزيوليت في زيادة نسبة الموت لبالغات خنفساء اللوبياء العادية 1الجدول 

 المعاملة مخبرياً. 

 متوسط التركيز 
 نوع المسحوق 

 التركيز غ/كغ 
 الكاولينت  السيلكا  الزيوليت 

76.36a 77.47 67.02 84.58 5 

84.28b 82.39 84.73 85.72 10 

85.23c 84.60 85.40 85.72 20 

85.45c 84.92 85.72 85.72 40 

85.58c 85.29 85.72 85.72 80 

 82.93b 81.72b 85.49a  متوسط المسحوق 

 LSD 0.01 1.81تركيز=  1.41مسحوق=  مسحوق  ×3.14تركيز=

 العمود يدل على عدم وجود فروق معنوية.األحرف المتشابهة في المقارنات المختلفة ضمن نفس الصف أو 

ء وقد يعزى سبب ارتفاع الفاعلية في زيادة نسبة الموت لبالغات نتيجة المعاملة بالمساحيق المذكورة إلى خدش طبقة الكيوتيكل للحشرة أثنا
ل بين حلقات الجسم مما يؤدي إلى  تحركها بين البذور المعاملة، ووجود حبيبات المادة الدقيقة للمسحوق وتجمعها بين األغشية التي تفص

(. إن  Shams et al., 2011; Mohd and Akhtar, 2014تبخر الماء وكافة سوائل الجسم بسرعة وبالتالي جفاف الحشرة وموتها )
 ,.Shah et alإليه )زيادة الفاعلية بزيادة التركيز عند معاملة بالغات خنفساء اللوبياء العادية بالمساحيق المختبرة تتفق مع ما توصل 
2006; Mahmoud et al., 2010; Subramanyam and Sehgal, 2014; Christos et al., 2016 .) 

 فاعلية الكاولينت والسيلكا والزيوليت في خفض الفقد في وزن البذور وخفض نسبة الضرر مخبريا . .2
الخاملة في خفض الفقد في وزن البذور، إذ كانت العالقة طردية بين زيادة ( فاعلية المساحيق 2) تبين النتائج الموضحة في الجدول

  95.71و 93.30و 91.48و 88.11التركيز وزيادة الفاعلية، فقد بلغت متوسطات فاعلية المساحيق في خفض الفقد في الوزن 
التراكيز المدروسة. وتباينت المساحيق وكانت الفروق معنوية بين    ،غ/كغ على التوالي  80و  40و  20و  10و  5% عند التراكيز  98.54و

% والزيوليت 93.52% على كل من السيلكا 99.71في فاعليتها في خفض الفقد في الوزن بفارق معنوي مع تفوق مسحوق الكاولينت 
87.06 .% 
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على كل من   % 99.70وكانت الفروق معنوية بين المساحيق الثالثة في فاعليتها لخفض نسبة الضرر حيث تفوق مسحوق الكاولينت 
%. وارتفعت قيم فاعلية المساحيق في خفض نسبة ضرر البذور نتيجة اإلصابة بخنفساء اللوبياء 87.76% والزيوليت 92.82السيلكا 

غ/كغ  80و 40و  20و 10و 5% عند التراكيز 98.41و 95.35و 93.43و  91.35و 88.59مع زيادة التركيز حيث بلغت القيم 
 على التوالي. 

 ية الكاولينت والسيلكا والزيوليت في خفض فاقد وزن البذور ونسبة الضرر مخبرياً. . فاعل 2الجدول 

د  
اق

 ف
ض

خف
ي 

 ف
ية

عل
فا

ال

ن 
وز

ال
 

التركيز  

 غ/كغ 

متوسط   نوع المسحوق 

 الزيوليت  السيلكا  الكاولينت  التركيز 

5 99.13 88.40 76.81 a88.11 

10 99.67 90.69 84.09 b 91.48 

20 99.78 93.34 86.79 c93.30 

40 100 95.90 91.24 d95.71 

80 100 99.25 96.37 e98.54 

  99.71a 93.52b 87.06c متوسط المسحوق 

LSD 0.01  =للتركيز =    ×المسحوق 1.46للمسحوق=  1.88للتركيز

3.26  

ض  
خف

ي 
 ف

ية
عل

فا
ال

رر 
ض

ال
ة 

سب
ن

 

5 99.32 87.10 79.35 a88.59 

10 99.58 90.23 84.25 b91.35 

20 99.60 92.73 87.96 c93.43 

40 100 94.89 91.17 c95.35 

80 100 99.14 96.08 98.41d 

  99.70a 92.82b 87.76c متوسط المسحوق 

LSD 0.01  =3.50تركيز =   ×مسحوق 1.56مسحوق=  2.02تركيز 

 العمود يدل على عدم وجود فروق معنوية.األحرف المتشابهة في المقارنات المختلفة ضمن نفس الصف أو                 

التأثير الفعال لهذه المساحيق وخاصة مسحوق الكاولينت في    إن فاعلية هذه المساحيق في خفض الفقد في الوزن ونسبة الضرر يعود إلى 
زيادة التركيز حيث ُسجلت  وقاية البذور من اإلصابة بخنفساء اللوبياء العادية وبالتالي انخفاض نسبة الفقد في الوزن ونسبة الضرر مع

 ,.Mahdi, 1979; Seck et al., 1991; Horng et alأقل قيمة عند المعاملة بالكاولينت عند التراكيز العالية وهذا يتفق مع )
1999; Mahmoud et al., 2010; Shams et al., 2011.) 

 ا .. فاعلية الكاولينت والسيلكا والزيوليت في خفض نسل الجيل الناتج مخبري3
(، إذ حقق الكاولينت أعلى نسبة خفض في أعداد  3تباينت الفاعلية في خفض أعداد بالغات النسل الناتج باختالف المسحوق )الجدول 

%. وارتفعت 86.56% والزيوليت  92.26% مقارنة مع كل من مسحوقي السيلكا  99.77بالغات النسل الناتج حيث بلغت نسبة الخفض  
 غ/كغ. 5% عند التركيز 89.07غ/كغ وأقل قيمة لها   80% عند التركيز 98.28التركيز وبلغت أعلى قيمة لها  الفاعلية مع زيادة 

المعاملة بالمساحيق مع زيادة التركيز يعود إلى التأثير الفيزيائي المتمثل بخدش الكيوتيكل   بالغات النسل الناتجإن ارتفاع نسبة خفض عدد  
إعطائها وقت لوضع عدد كبير من البيوض وبالتالي انخفاض في عدد النسل الناتج وخاصة مسحوق  وفقدان الماء والموت السريع وعدم

 ;Aldryhim, 1990; Aldryhim, 1993; Mahmoud et al., 2010; Cleav et al., 2013الكاولينت وهذا يتفق مع )
Subramanyam and Sehgal, 2014; Jianhua et al., 2017 .) 
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 لكاولينت والسيلكا والزيوليت في خفض النسبة المئوية لنسل الجيل الناتج مخبرياً. . فاعلية ا3الجدول 

 متوسط التركيز 
 نوع المسحوق 

 التركيز غ/كغ 
 الكاولينت  السيلكا  الزيوليت 

a89.07 79.80 87.97 99.43 5 

ab90.35 82.23 89.11 99.71 10 

b91.98 85.82 90.40 99.71 20 

c94.65 89.40 94.56 100 40 

d98.28 95.56 99.28 100 80 

 86.56c 92.26b 99.77a  متوسط المسحوق 

 LSD 0.01 1.92تركيز=  1.49مسحوق=  مسحوق  ×3.33تركيز= 

 االحرف المتشابهة في المقارنات المختلفة ضمن نفس الصف أو العمود يدل على عدم وجود فروق معنوية.

 االستنتاجات:
 وخفض ستنتج أن للمساحيق الثالثة المدروسة تأثيرًا فعااًل في زيادة نسبة موت البالغات وخفض الفقد في الوزن ونسبة الضرر يمما سبق 

وتعد هذه النتائج واعدة لتطوير البحث من الناحية   عدد بالغات النسل الناتج، وقد تفوق مسحوق الكاولينت على كل من السيلكا والزيوليت.
 البذور.  استخدام المساحيق الخاملة ضد خنفساء اللوبياء العادية بهدف حماية التطبيقية باتجاه
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Abstract 

Three types of inert dusts i.e. Kaolin, Silica and Zeolite, was tested against 

cowpea seed beetle Callosobruchus maculatus (F.) (Coleoptera, Bruchidae) 

adults at five concentrations viz. 5, 10, 20, 40 and 80 g/kg cowpea seeds. The 

study was carried out at Biotechnology Research Center, Al-baath University.  

mortality rates were calculated after 72 hours and effectiveness to reduce loss of 

seed weight damage rate and the reduction of adult emergence were calculated. 

The results showed the effectiveness of three dusts in increasing mortality rates 

with superiority to Kaolin which increased by 85.49% and with significant 

deference P≥0.01 compared to both dusts Silica 81.72% and Zeolite 82.93%, and 

the effectiveness increased with increasing the concentration. The maximum 

value was 85.58% at a concentration of 80 g/kg and the lowest value was 76.36% 

at a concentration of 5 g/kg. The relationship was positive between increasing 

concentration and increasing effectiveness of dusts in reducing seed loss, damage 

ratio and adult emergence, where the effectiveness at a concentration of 5 g/kg 

were 88.11, 88.59 and 89.07% respectively, and the effectiveness increased at a 

concentration of 80 g/kg were 98.54 and 98.14 and 98.28% respectively. Kaolin 

dust was superior over Silica and Zeolite where Kaolin effectiveness in reducing 

weight loss, damage and adult emergence were 99.71, 99.70 and 99.77%, 

respectively, while it was 87.06, 87.76 and 86.56%, respectively in case of 

Zeolite. The results of the study showed that Kaolin dust is the most effectiveness 

compared to Silca and Zeolite against Cowpea seed beetle. 

Keywords: Kaolin, Silica, Zeolite, Cowpea seed beetle, Callosobruchus 

maculatus. 
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