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في بعض الجوانب الحياتية لحشرة خنفساء  القموانية النباتيةتأثير المستخمصات 
 الحبوب المنشارية

Oryzaephilus surinamensis L.  (Coleoptera: Silvanidae) 
  ((2ناصر عبد عمى المنصورو  (2) صالح حسنوكاظم (1) *إيمان موسى عمران

    ، العراؽ.جامعة البصرة،الزراعة ،كميةقسـ وقاية النبات (. 1) 
 .العراؽ البصرة جامعة،كمية العمـو ،قسـ عمـو الحياة(. 2) 

   (. imanm3980@gmail.com: ايماف موسى عمراف البريد االلكتروني ة)*لممراسمة: الباحث

 10/01/2021تاريخ القبول:    22/09/2020تاريخ االستالم: 

 الممخص
 العمـو بجامعة الحياة، كميةعمـو  الحيوية لقسـمختبر المقاومة  في 2019 خالؿ عاـأجريت ىذه الدراسة 

 Conyza dioscoridisاستيدفت ىذه الدراسة تأثير المستخمصات القموانية لمنباتات البصرة. 
مكررات  ة% وبثالث 4و   2و 1تراكيز  وبثالث Moringa oleiferaو Cymbopogon citratusو

أظيرت النتائج تفوؽ  .O. surinamensisخنفساء الحبوب المنشارية  لمكافحة بالغاتلكؿ منيما 
في طريقة رش الحشرات  معدؿ نسب اليالؾ لمبالغات أعمىفي  C. citratusالمستخمص القمواني 

بينت النتائج اف جميع المستخمصات  التوالي.% عمى 15.93و 43.71وطريقة معاممة الحبوب اذ بمغ 
مف المعاممة مقارنة مع معاممة السيطرة والتي  يـو 40فراد الناتجة بعد مف عدد األ خفضتالقموانية 

ف أوضحت النتائج أكما  الطريقتيف. في كال   F1انعكست عمى مقدار نسب انخفاض افراد الجيؿ االوؿ 
مف مقدار نسب الفقد في وزف الحبوب مقارنة  خفضتجميع المستخمصات القموانية لمنباتات المدروسة 

كمؤشر مانع لتغذية حشرة   C. dioscordisالقمواني ظيرت النتائج تفوؽ المستخمص أ.معاممةمع 
  %. 55.5خنفساء الحبوب المنشارية وبمغ 

 Conyzaالمستخمصات القموانية لمنباتات  المنشارية،حشرة خنفساء الحبوب :  المفتاحيةالكممات 
dioscoridis ،Cymbopogon citratus  ،Moringa oleifera . 
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 :المقدمة
الحشرة  ىذهالعالـ، في مخازف الحبوب واسعة االنتشار في  اآلفات المعروفة إحدى O. surinamensisتعد خنفساء الحبوب المنشارية 

مختمفة مف الحبوب ومنيا الحنطة اذ تسبب االصابة الشديدة خسائر كبيرة في الفقد في الوزف  أنواعضرار عمى أحداث إليا القدرة عمى 
Pricket ,1990) ،)لممحاصيؿ الزراعية المخزونة40 -10لممخازف قد تصؿ الى  اآلفات الحشريةضرار أ فإ %                  

Raja et al. ,2001))  .الحبوب والثمار الجافة  تياجـ منتجاتالميمة التي  اآلفات الحشريةالحبوب المنشارية مف  وتعد خنفساء
 ; Vanzyle et al., 2006)والجوز والسكر والحمويات والتبغ والمحـو المجففة وعديد مف المنتجات النباتية التي يستيمكيا االنساف 

Lorini , 2005 ; Mowery , 2002).)  االدوية المخزونة ويمكف مالحظة الكامالت واليرقات في  أنواعالدقيؽ و  أنواعكما تصيب
ف ىذه الحشرة تفضؿ أخرى والتي كانت مخزونة بطريقة رديئة كما لوحظ أبآفات مخزنيو  أصيبتالرـز التي سبؽ اف  أنواعجميع 

ف ىذه أ. كما ,2014) اسماعيؿ والحاج,2010,)العراقيينما وجدت المحضرة لالستيالؾ المباشر أغذية الموضوعة في عبوات األ
نيا تفضؿ الثمار المصابة والحبوب أالحشرة تسبب الضرر نتيجة تغذية البالغات واليرقات عمى الحبوب والثمار المخزونة وبصورة عامة 

صابة مة حيث تكوف نسبة الضرر واإلالسميضرار ميكانيكية مقارنة مع الثمار او الحبوب أو  ،ي التي تحتوي عمى ثقوبأالمصابة مسبقا 
ف خنفساء أ  .Helennara et al (،(2007.  كما ذكر (Mowery et .al, 2002بيا قميمة مقارنة مع الحبوب الثمار المصابة )

عداد واألنواع مف الحبوب ومنيا االرز وتسبب اصابات عالية ضرار الميكانيكية المختمفة أللمنشارية ليا القدرة عمى تحمؿ األالحبوب ا
 مشاكؿ عديدة وخسائر اقتصادية كبيرة بسبب الفقد في وزف الحبوب المصابة تسبب الكبيرة مف ىذه الحشرة 

الحبوب المنشارية  لبالغات خنفساءفعالية المركبات القموانية في بعض الجوانب الحياتية  الدراسة تقييـاليدؼ مف ىذه لذلؾ كاف 
Oryzaephilus surinamensis  

 وطرائق البحث المواد 
 .surinamensis Oتربية حشرة خنفساء الحبوب المنشارية 1- 

المحمية المختمفة مف محافظة البصرة وشخصت  سواؽمف األ O. surinamensisتـ الحصوؿ عمى حشرة خنفساء الحبوب المنشارية 
وتـ تربيتيا  اليدلؾ. الدكتور كاظـبحاث الحشرات / قسـ عمـو الحياة / كمية العمـو / جامعة البصرة مف قبؿ االستاذ أفي مختبرات 

 (  Hassan , 1983)عمى التوالي  1:5:5مف رقائؽ الشوفاف والحنطة وخميرة بنسب وزنية  الغذاء المتكوف خميط ستعماؿبا
 جمع النباتات وتشخيصها   2- 

عشبة  Conyza dioscoridis (Asteraceae   كونايزاشممت أوراؽ مف محافظة البصرة والتي  مف الحقوؿ المختمفةجمعت النباتات 
ستاذ شخصت مف قبؿ األ وقد Moringa oleifera( moringaceaeوالمورينغا ) Cymbopogon citratus (poacaece)الميموف 
ثـ جففت  تربةمف األ النباتية لمتخمص غسؿ االوراؽتـ   البصرة./ قسـ وقاية النبات /كمية الزراعة /جامعة  طو ياسيف ميودر الدكتور

المساحيؽ  وحفظت  sonic jermany-Jنوع،مطحنة كيربائية مف  طحنت باستعماؿـْ و 2+27 الطبيعية بدرجةتحت ظروؼ المختبر 
 االستعماؿ. ورقية لحيف النباتية بأكياس

 استخالص المركبات القموانية  3-  
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داء بعض جوانب األ تأثيرىا في واختبار  M. oleifera و C. citratus و C. dioscoridisتـ استخالص القموانيات لمنباتات 
مف المادة الجافة لمنبات ووضعت في  غ 10 حيث أ خذ( 1983عتمدت طريقة السامرائي ) . أ   O. surinamensisحشرة ل ةالحياتي

ساعة في   24مؿ مف الكحوؿ االثيمي لمدة  200 واسطةاالستخالص ب تـفي جياز السكسوليت حيث  tumbleحاوية االستخالص 
مؿ مف  5 فيبت المادة الجافة لمستخمص في المبخر الدوار ثـ أذيوبعد االنتياء مف عممية االستخالص تـ تجفيؼ ا °ـ 40درجة 

لى إالمستخمص  أعيدالى المستخمص االثيمي ثـ   %2بتركيز   H2SO4مؿ مف حامض الكبريتيؾ   30ضيؼأكحوؿ االثيمي بعدىا ال
  NH4OHالمحموؿ الحامضي فقط  ثـ أضيفت كمية مف ىيدروكسيد عمى  وح صؿالمبخر الدوار لمتخمص مف الكحوؿ االثيمي مرة ثانية 

مرات بمادة الكموروفوـر   4المحموؿ القاعدي في قمع الفصؿ وتـ استخالصو  وضغبعد ذلؾ  pH  =9الػ الى اف يصبح   %4بتركيز 
 في ذيبت المادة الجافة أالمبخر الدوار و في خير فؼ األمف كبريتات الصوديـو الالمائية لسحب الرطوبة منو ثـ ج  غ   10ضافة إ تـثـ 
 مدة لحيف االستعماؿ .مؿ مف الكحوؿ االثيمي وحفظت المادة القموانية في المج 2
 تحضير تراكيز المستخمصات القموانية لمنباتات المدروسة  1-3 
مف المستخمصات القموانية غ  4أخذ   M. oleiferaو  C. citratusو  C. dioscoridisتقدير كفاءة المستخمصات القموانية لمنباتات ل

السائؿ كمادة  مف البرافيفمؿ  1بالماء المقطر بعد اضافة  مؿ 100الحجـ الى  وأكمؿمؿ مف االيثانوؿ  1في كاًل عمى حده ثـ أذيبت
المقطر  كانت الماءأما معاممة المقارنة  % 2و 4 التراكيز البقية ٌوحضرت %4التركيز  وأصبح 80مف مادة التويف  وقطرتيفالصقة 
 ناشرة.ادة التويف كمادة مف م الصقة وقطرتيفمؿ مف البرافيف السائؿ كمادة  1مف االيثانوؿ ومؿ  1عمى  الحاوي
  بطريقة رش الحشرات  O. surinamensisحشرة المدروسة في هالك بالغات  القموانية لمنباتاتتأثير المستخمصات 2-3

ورشت بالمستخمص القمواني لكؿ مف  في طبؽ بتري صغير أسبوع  ووضعت 2-1أناث  بعمر 5ذكور و  5حشرات  10ا خذت 
 2 و 1وبالتراكيز) مؿ   0.5 ستعماؿلكال  عمى حده  با  M. oleiferaو  C. citratus وC. dioscoridis  المستخمصات النباتية

مؿ حاوية  100ثانية ثـ رفعت الحشرات ووضعت في اوعية بالستكية سعة  30%( مف المستخمصات وتركت مع المستخمص لمدة 4و
في طباؽ وربطت برباط مف المطاط وحضنت األقطعة مف قماش غـ مف الحنطة المعقمة وغطيت فوىة العمب البالستيكية ب 5عمى  

ما معاممة المقارنة رشت بالماء المقطر أبواقع ثالث مكررات لكؿ تركيز  % 10+60ورطوبة نسبية   °ـ2+27الحاضنة تحت  الظروؼ
  و3السائؿ كمادة الصقة واخذت النتائج بعد  كمادة ناشرة و البرافيف  80   مؿ مف  االيثانوؿ  و قطرتيف مادة التويف1الحاوي  عمى 

                   (  Abbott, 1925اياـ مف المعاممة ثـ حسبت النسب المئوية  لميالكات المصححة باستخداـ معادلة )  10و  7
 اليالكات في المعاممة  اليالكات في المقارنة

    اليالكات في المقارنة
 100×  اليالكات المصححة 

نسب االنخفاض بطريقة  ومقدار O. surinamensis لحشرة  F1االول الجيل معدل افرادفي تأثير المستخمصات القموانية 3-3
   حشرات لا رش

يـو    14ازالة الحشرات الحية الموجودة مف كؿ المعامالت بعد  اعاله يتـ القموانية كما في الفقرة المعاممة الحشرة بالمستخمصاتبعد  
 F1المعاممة تـ حساب افراد الجيؿ االوؿ  يـو مف 40وبعد مرور ـ 2+27مف المعاممة وتحفظ   تحت ظروؼ الخزف بدرجة حرارة 

 (El-lakwah et al. ,1996التالية ) باستخداـ المعادلةالمئوية النخفاض الجيؿ  والنسب
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                            100X البالغات الناتجة مف المعاممة عدد –عدد البالغات الناتجة مف معاممة المقارنة % لالنخفاض = 
 عدد البالغات الناتجة مف معاممة المقارنة

بطريقة   معاممة  O. surinamensisحشرة بالغات  معدل نسب هالك المدروسة في القموانية لمنباتاتتأثير المستخمصات  4-3
 الحبوب 

   ُ طبية لكؿ  المستخمص بمحقنةمؿ مف  1 ػرشت ب مؿ،  100وعية بالستكية سعةأووضعت في 99 باءإمف الحنطة صنؼ  55غ 5 ذخًا
لييا إضيؼ أتجؼ و ل %  وتركت الحبوب  1, 2, 4وبالتراكيز  .M. oleifera و C. citratusو    C. dioscoridisالمستخمصات  مف

قماش وربطت برباط مف السبوع  لكؿ وعاء بالستيكي وغطيت فوىتيا بقطعة مف أ  1-2بعمر  (اناث  5ذكور و   5)حشرات     10
  80   قطرتيف مادة التويفو  االيثانوؿ مف الحنطة رشت بالماء المقطر الحاوي عمى غ 5 ا معاممة المقارنة  فقد تكونت مفمأالمطاط 

 ,و 3خمص  نباتي وحسبت النسبة  المئوية لميالكات بعد مرور البرافيف السائؿ كمادة الصقة  بواقع ثالث مكررات لكؿ مستو   كمادة ناشرة
ف حضنت  أ( بعد   (Abbott, 1925طبقت  معادلة النسب المئوية لميالكات  المصححة وفؽ معادلة  اياـ مف المعاممة ثـ     10 و7

لى قيـ التحويؿ إالنسب المئوية لميالكات المصححة ثـ حولت  10% +  60ورطوبة نسبية  °ـ2+ 27درجة حرارة عند في الحاضنة 
 (3-2)كما في الفقرةليا  االحصائي  التحميؿ لمغرضالزاوي 

ومقدار نسب االنخفاض  O. surinamensisلحشرة  F1األول  معدل افراد الجيل تأثير المستخمصات القموانية في1-4-3 
 معاممة الحبوب    بطريقة

يـو    14ازالة الحشرات الحية الموجودة مف كؿ المعامالت بعد  اعاله يتـفي الفقرة  القموانية كمابالمستخمصات  المعاممة الحبوببعد 
 F1المعاممة تـ حساب افراد الجيؿ االوؿ  يـو مف 40وبعد مرور ـ 27+2مف المعاممة وتحفظ   تحت ظروؼ الخزف بدرجة حرارة 

 كما الفقرة السابقة الذكر اعاله    (El-lakwah et al. ,1996التالية ) معادلةباستخداـ الالمئوية النخفاض الجيؿ  والنسب
 الحبوب     عن معاممة الحبوب الناتجفي وزن  ب الفقدنس المستخمصات القموانية في معدل تأثير 2-4-3 

بعد  بالمستخمصات القموانيةالمعاممة  الحشرات بالحبوبالناتجة عف تغذية  مف السابقةالمئوية لمفقد في وزف الحبوب  حسبت النسبة
 (El-lakwah et al.,1996المعادلة التالية ) المعاممة حسباياـ مف    40مرور 

 100X التغذيةوزف الحبوب بعد  –وزف الحبوب قبؿ التغذية % لمفقد في وزف الحبوب = 
 وزف الحبوب الكمي

 الناتجة عن معاممة الحبوب  O. surinamensisلمتغذية لحشرة مؤشرات مانعة تأثير المستخمصات القموانية ك3-4-3
 ; Isman et al. ,1990)المعادلة التالية  اعاله بتطبيؽالمانعة لمتغذية مف الفقرة السابقة  لمؤشرات الموادالمئوية  حسبت النسب

Akhtar et al.,2015)) 
                                               100X الفقد في وزف الحبوب في المعاممة -المقارنة الفقد في وزف الحبوب في  ( =FDI)% لممؤشرات المانعة لمتغذية 

 الفقد في وزف الحبوب في المقارنة
 :التحميل اإلحصائي 4- 

 Factorial Experimental with Completelyنفذت التجارب وفؽ نموذج التجارب العاممية وبالتصميـ التاـ التعشية 
Randomized Design (CRD)    باستخداـ البرنامج االحصائيGen Stat    والحاسوب االلي وتـ مقارنة المتوسطات باستخداـ
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لبياف معنوية النتائج )الراوي وخمؼ اهلل  0.05وتحت مستوى االحتمالية  Least Significant Differences (LSD)فرؽ معنوي  أقؿ
،2000 ) 

 النتائج والمناقشة:
 رش الحشرات   بطريقة O. surinamensisبالغات  تأثير مستخمصات القموانية في معدل نسب هالك1-

( بيف المستخمصات القموانية إذ تفوؽ المستخمص القمواني   P<0.05( وجود فروقات معنوية )  1تبيف  نتائج  الجدوؿ) 
C.citratus 21.48معدؿ نسب ىالؾ بمغت  أقؿ%  و 43.71معدؿ نسب ىالؾ لبالغات خنفساء الحبوب المنشارية  بمغت  أعمىفي 

عمى التوالي ، كما توجد فروقات عالية  المعنوية بيف   M. oleiferaو  C. dioscoridis% لكؿ مف المستخمصيف  18.89و 
ذ إ% 1معدؿ نسب اليالؾ لمبالغات في التركيز  أقؿ% و 41.85ت % في زيادة معدؿ نسب اليالؾ بمغ 4ذ تفوؽ التركيز إالتراكيز 

أياـ مف    10ذ تفوقت الفترة الزمنية بعد إة المعنوية بيف الفترات الزمنية % كما بينت نتائج الجدوؿ وجود فروقات عالي19.26بمغت 
 أياـ مف المعاممة .  3% بعد مرور  20معدؿ نسب اليالؾ  أقؿ% و 34.08معدؿ نسب اليالؾ  أعمىذ بمغ إالمعاممة 

معدؿ نسب  أعمىذ بمغ إبيف المستخمص القمواني والتركيز ف لمتداخالت أثر واضح في زيادة معدؿ نسب اليالؾ لمتداخؿ ما أكما 
% في المستخمص 30بمغت  معدؿ نسب ىالؾ أقؿو  C. citratus% لممستخمص القمواني 4% في التركيز  61.11اليالؾ بمغت 

في نفس التركيز السابؽ. وقد وجدت مف بيانات الجدوؿ وجود تفاوت لمتداخالت الثالثية ما بيف المستخمص  C. dioscoridisاني القمو 
% لممستخمص القمواني 4اياـ مف المعاممة والتركيز   10معدؿ نسب اليالؾ بعد مرور  أعمىالقمواني والتركيز والفترة الزمنية أذ سجمت 

C.citratus  معدؿ نسب ىالؾ كاف في المستخمصيف  أقؿو   %70سجمتM. oleifera  وC. dioscoridis   30و  36.67بمغت 
سبب   Callistemon rugolosusف المستخمصات القموانية ألوراؽ نبات فرشاة البطؿ أ(  2010ثبتت عبيد  ) أوقد % عمى التوالي .

. ممغ / مؿ عمى التوالي 20ممغ / مؿ و15% في كؿ مف التركيزيف 12و  11بمغت   Tribolium castaneumنسبة ىالؾ لبالغات 
نسبة ىالؾ لبالغات خنفساء الطحيف  سبب Mentha longifoliaف المستخمص القمواني لنبات النعناع البري أ( 2018كدت الطائي )أ

 ./ مؿ ممغ 20% عند التركيز 12.29 بمغت T. castaneumالصدئية 
    رش الحشرات  بطريقة O. surinamensis معدل نسب هالك حشرةفي المستخمصات القموانية تأثير  (1جدول )

اسن الوسحخلص 

 النببجي
 الحركيس

 % للهالكبت
هعدل جأثير الحداخل 

الوسحخلص  القلىاني  

 * الحركيس

هعدل جأثير 

الوسحخلص 

 القلىاني

هعدل جأثير 

 الحركيس العبم
 الىقث

 يىم 10 ايبم7 3

C. dioscoridis 

1% 6.67 13.33 13.33 11.11 

18.89 

19.26 

2% 6.67 13.33 26.67 15.56 22.97 

4% 30 30 30 30 41.85 

C.citratus 

1% 26.67 36.67 36.67 33.34 

43.71  2% 10 40 60 36.67 

4% 43.33 70 70 61.11 

M. oleifera 

1% 6.67 16.67 16.67 13.34 

21.48  2% 16.67 16.67 16.67 16.67 

4% 33.33 33.33 36.67 34.44 
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Control 0 0 0 
  

 34.08 30 20 معذل جأثير الوقث

. L.S. D -0.05                                                                                    = 6.6للوقث 

. L.S. D -0.05     = للحذاخل الحركيز* الوقثL.S. D -0 .05                             11.4   = 6.6الحركيز 

. L.S. D -0.05     = 19.8للحذاخل المسحخلص * الحركيز* الوقث L.S. D -0.05        = 6.6للمسحخلص النباجي 

. L.S. D -0.05       =11.4للحذاخل   المسحخلص * الحركيز           L.S.D = 11.4للحذاخل   المسحخلص *الوقث 

 

   االنخفاضنسب  ومقدار O. surinamensisحشرة  لبالغات F1افراد الجيل االول   معدل  القموانية فيتأثير المستخمصات  2-
 الحشرات عن رشالناتجة 

فراد األ نبثاؽبمغ معدؿ إذ إوؿ الجيؿ األفراد أعداد أالقموانية ليا نفس كفاءة في خفض المستخمصات  ف جميعأ( 2 (جدوؿالبينت نتائج 
كما بينت نتائج التحميؿ  التوالي. عمى M. oleiferaو    C. citratusو C. dioscoridis/ أنثى في كؿ مف المستخمصات فرد 0.11

فرد / أنثى في كؿ  0.22 و0و 0.11حصائي عدـ وجود فروقات معنوية بيف التراكيز في خفض عدد افراد الجيؿ االوؿ اذ بمغت اإل
نتائج مقدار نسب االنخفاض لحشرة خنفساء الحبوب المنشارية عند معاممتيا أظيرت  التوالي.% عمى  4و 2و 1مف التراكيز

% في جميع المستخمصات 98.85بمغت و بالمستخمصات القموانية عدـ وجود فروقات معنوية بيف المستخمصات في مقدار االنخفاض 
عدـ وجود فروقات  أظيرت التراكيزكما  نفسو،نتيجة مف عدد االفراد الناتجة لمجيؿ االوؿ كما موضحة مف الجدوؿ والتي انعكست ىذه ال

 التوالي.% عمى 4و 2و 1% في كؿ مف التراكيز 97.7و 100و 98.85نسب االنخفاض أذ بمغت  معدؿ مقدارمعنوية بينيـ في 
الناتجة    ومقدار نسب االنخفاض O. surinamensisحشرة  لبالغات F1الجيل االول  افرادالقموانية في معدل ( تأثير المستخمصات 2)جدول 

 الحشرات  عن رش
معدل تأثير  % لالنخفاض الجيل F1عدد  افراد الجيل  المستخمص القمواني  

المستخمص 
 القمواني 

معدؿ تأثير  التركيز
 %4 %2 %1 %4 %2 %1 المستخمص  

dioscoridis .  C 0.33 0 0 0.11 96.55 100 100 98.85 

   C. citratus   0 0 0.33 0.11 100 100 96.55 98.85 
M. oleifera  0. 0 0.33 0.11 100 100 96.55 98.85 

  97.7 100 98.85  0.22 0 0.11 معدل تأثير التركيز 

 Control  9.67 9.67 9.67 9.67     
. L. S. D -0.05  = 0.4المستخمص القمواني 

   L.S. D -0.05   =     0.4لمتركيز 
L.S.D -0.05=    0.7لمتداخل لممستخمص والتركيز 

. L. S. D -0.05 = 3.4لممستخمصات القموانية 
05_ L.S.D.  = 3.4لمتركيز 
   L.S.D -0.055.9=  لمتداخل لممستخمص والتركيز 
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  بطريقة معاممة الحبوب      O. surinamensis   معدل نسب هالكتأثير المستخمصات   القموانيات   في 3-
( بيف المستخمصات القموانية اذ بمغ أعمى معدؿ نسب ىالؾ   (P<0.05(  وجود فروقات تفاوت معنوي  3بينت نتائج  جدوؿ )

عمى التوالي كما توجد فروقات  M. oleiferaو  C.citratus%  في كؿ مف المستخمصيف  8.15قؿ معدؿ نسب ىالؾ أو  15.93
و 8.52 % واقؿ معدؿ نسب اليالؾ بمغت 19.63%  في زيادة معدؿ نسب اليالؾ بمغت  4معنوية بيف التراكيز اذ تفوؽ التركيز 

ة في % عمى التوالي  وقد يعزى السبب  اف زيادة التركيز تؤدي الى انتزاع اكبر مف المواد الفعال2و  1 % في كؿ مف التركيزيف 9.93
نتائج التحميؿ االحصائي وجود فروقات معنوية بيف الفترات الزمنية أذ تفوقت  بينتكما (  .2015المستخمص النباتي  )  الجصاني ، 

أياـ  3% بعد مرور6.67% واقؿ معدؿ نسب اليالؾ  17.04أياـ مف المعاممة اذ بمغ معدؿ نسب اليالؾ  10الفترة الزمنية بعد مرور 
 28.89في تفاوت في نسب معدؿ اليالؾ اذ بمغ  أثربيف نوع المستخمص القمواني والتركيز  ما ةالثنائيف لمتداخالت أمف المعاممة كما 

 % في كؿ مف المستخمصيف   13.34 و 16.67واقؿ معدؿ نسب ىالؾ بمغت C. citratusالقمواني المستخمص % 4% في التركيز 
C. dioscoridisو M. oleifera ما بيف  لمتداخالت الثالثيةكما بينت نتائج التحميؿ االحصائي وجود فروقات معنوية   .التوالي عمى

بمغ مف المعاممة اذ  اياـ 10% لممستخمص عشبة الميموف بعد مرور 4المستخمص القمواني والتركيز والفترة الزمنية اذ تفوؽ التركيز 
الزمنية  تفوقت الفترة كما M. oleiferaالقمواني في المستخمص  % 16.6 بمغتىالؾ  ة% واقؿ معدؿ نسب43.33نسب اليالؾ  معدؿ

ف المستخمص القمواني أستدؿ مف ذلؾ ن( 3)مبيف في الجدوؿ  كما C. citratusلممستخمص القمواني  أياـ مف المعاممة10مرور  بعد
C. citratus سمي تعمؿلية عمؿ القموانيات كمواد ليا تأثير آ فالحبوب، إكفاءة في كؿ مف الطريقة الرش وطريقة معاممة  أكثر كاف 

 واالختزاؿعمى تمريؽ االغشية البيولوجية وتسبب خمؿ في االعضاء الداخمية والتمثيؿ الغذائي واختالؿ في توازف عمميات االكسدة 
ف المستخمصات أ (2004) السعدي،وقد ذكرت  (.Chowanski et al., 2016)واضطراب في عمميات النمو والتكاثر في الحشرة 

لبالغات خنفساء الموبيا الجنوبية  % 100بمغت سبب نسبو ىالؾ  العوسجو Datura metalالقموانية لمنباتات الداتورة 
Callosobruchus maculatus 1.5 بتركيز % 

 بطريقة معاممة الحبوب     O. surinamensis حشرة معدل نسب هالكفي المستخمصات القموانية ( تأثير 3جدول )
اسن الوسحخلص 

 النببجي 

هعدل جأثير الحداخل  % للهالكبت  الحركيس 

الوسحخلص 

 القلىاني * الحركيس

هعدل جأثير 

الوسحخلص 

 القلىاني  

هعدل جأثير 

 الحركيس العبم 
 أيبم  10 ايبم 7 أيبم 3

C. discoridis   1% 6.67 10 20 12.22 14  8.52 

2% 13.33 13.33   9.93 

4%  0 20 20 16.67 19.63 

C.citratus  1% 6.67 10 10 8.89 15.93  

2% 3.33 10 16.67 13.33 

4% 13.33 30 43.33 28.89 

M. oleifera 1% 3.33 3.33 6.67 4.44 8.15  

2% 6.67 6.67 6.67 6.67 

4% 6.67 16.67 16.67 13.34 

   17.04 13.33 6.67 معذل جأثير الوقث

Control  0 0 0 
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. L.S. D -0.05  = 6.4للىقث 

. L.S. D -0.05  =للحداخل الحركيس* الىقثL.S. L.S.D -0 .05                      11.1 = 6.4الحركيس 

. L.S. D -0.05 = 19.3للحداخل الوسحخلص * الحركيس* الىقث L.S. D -0.05        = 6.4للوسحخلص النببجي 

. L.S. D -0.05  =11.4للحداخل   الوسحخلص * الحركيس               L.S.D = 11.1للحداخل   الوسحخلص *الىقث 

االنخفاض نسب  ومقدار O. surinamensis لبالغات F1افراد الجيل االول معدل    القموانية فيتأثير المستخمصات  1-3
 الحبوب عن معاممة الناتجة
( بيف المستخمصات القموانية في عدد االفراد الناتجة مف معاممة حبوب   (p<0.05عدـ وجود تفاوت معنوي ( 4بيانات جدوؿ ) توضح 

فرد / أنثى  في كؿ مف  0.11و  0و   0.22صابتيا بخنفساء الحبوب المنشارية أذ بمع معدؿ عدد االفراد الناتجة االحنطة الناتجة عف 
عمى التوالي فقط توجد تفاوتات معنوية بيف المستخمصات  M. oleiferaو  C.citratus و  C. dioscoridisالمستخمصات القموانية 

فرد / أنثى كما بينت نتائج التحميؿ االحصائي عدو وجود تفاوت معنوي  11القموانية ومعاممة المقارنة أذ بمغ معدؿ عدد االفراد الناتجة 
 % عمى التوالي . 4و   2و    1فرد / انثى في كؿ مف التراكيز  0.11و  0و   0.22بيف التراكيز اذ بمغ معدؿ عدد االفراد الناتجة 

  97.98اذ بمغ  نسب االنخفاضحصائي عدـ وجود فروقات معنوية بيف المستخمصات القموانية في مقدار بينت نتائج التحميؿ اإل
عمى التوالي كما   بينت  M. oleiferaو  C. citratusو  dioscoridis C القموانية.% في كؿ مف المستخمصات  98.98و  100و

 % في100و  100 و 98.99 االوؿ وبمغتبيانات الجدوؿ عدـ وجود فروقات معنوية بيف التراكيز في مقدار نسب االنخفاض الجيؿ 
ساء % عمى التوالي وىذ النتائج تعكس ما تـ الحصؿ عميو مف عدد االفراد الجيؿ االوؿ لحشرة خنف 4و  2و  1كؿ مف التراكيز 

 .C% في جميع تراكيز المستخمص القمواني  100كاف معدؿ االفراد الناتجة صفرا اعطى نسبة انخفاض  المنشارية حيثالحبوب 
citratus. مقارنة  مف المعاممة40بعد نفس الكفاءة في خفض انبثاؽ االفراد  الحشرات لياف جميع المستخمصات القموانية بطريقة رش إ

اما بطريقة معاممة الحبوب ايضا اثرت  االوؿ.مع معاممة السيطرة والتي انعكست نتائجيا عمى مقدار االنخفاض في افراد الجيؿ 
المستخمصات القموانية جميعيا في خفض عدد االفراد والتي انعكست نتائجيا عمى مقدار االنخفاض في افراد الجيؿ االوؿ لحشرة 

 (4ؿ )ارية كما مبيف في الجدو خنفساء الحبوب المنش
الناتجة    ومقدار نسب االنخفاض O. surinamensisحشرة  لبالغات F1الجيل االول  القموانية في معدل افراد( تأثير المستخمصات 4)جدول 

 الحبوب عن معاممة

معذل جأثير  % لالنخفاض الجيل F1عذد افراد الجيل  المسحخلص القلواني  

المسحخلص 

 القلواني 
معذل جأثير  الحركيس

 %4 %2 %1 %4 %2 %1 المسحخلص  

dioscoridis .  C 0.33 0 0.33 0.22 96.97 100 96.97 97.98 

   C. citratus   0 0 0 0 100 100 100 100 

M. oleifera  0.33 0 0 0.11 96.97 100 100 98.98 

  100 100 98.99  0.11 0 0.22 هعدل جأثير الحركيس 

 Control  11 11 11 11     

. L. S. D -0.05  = 0.28الوسحخلص القلىاني                   

   L.S. D -0.05    =     0.24للحركيس   

L.S.D -0.05 =    0.49للحداخل للوسحخلص والحركيس 

. L. S. D -0.05  = 3للوسحخلصبت القلىانية 

05_ L.S.D.  = 3للحركيس 

L.S.D -0.05 = 5.2للحداخل للوسحخلص والحركيس 
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 معاممة الحبوب  الحبوب بطريقةوزن  فيالفقد  بومعدل نس O. surinamensisحشرة تأثير المستخمصات القموانية في 2-3
( بيف المستخمصات القموانية في معدؿ النسب (P<0.05( عدـ وجود فروقات معنوية تحت مستوى احتمالية 5توضح بيانات الجدوؿ )

و  C.citratusو  C. dioscoridis% في كؿ مف المستخمصات القموانية 2.25و  1.92و  2.56لفقد في وزف الحبوب اذ سجؿ 
M. oleifera ينت % كما ب 5.02توجد فروقات معنوية بيف المستخمصات ومعاممة المقارنة أذ بمغ معدؿ النسب  عمى التوالي فقط

 1.92و  2.25و  2.36نتائج التحميؿ االحصائي عدـ وجود فروقات معنوية بيف التراكيز أذ بمغ معدؿ نسب الفقد في وزف الحبوب 
% عمى التوالي مما يدؿ اف جميع المستخمصات القموانية ليا نفس التأثير في تقميؿ مف نسب الفقد في  4و  2و  1في كؿ مف التراكيز 
 فر حماية لمحبوب مف االصابة بحشرة خنفساء الحبوب المنشارية . وزف الحبوب وىذا يو 

 في وزن الحبوب بطريقة معاممة الحبوب  في معدل نسب الفقد O. surinamensisفي حشرة  ( تأثير المستخمصات القموانية5)جدول 

  الحبوب بطريقة معاممة O. surinamensisلمتغذية لحشرة  القموانية كمؤشرات مانعةتأثير المستخمصات 3-3
مانعة لمتغذية اذ  القموانية كمؤشراتالمستخمصات  ( بيف(P<0.05مستوى احتمالية  معنوية تحت وجود فروقات (6)بينت نتائج الجدوؿ 

% واقؿ معدؿ النسب كمؤشر مانع لمتغذية  8. 70بمغت    M. oleiferaمانع لمتغذية في المستخمص    نسب كمؤشرمعدؿ  بمغ اعمى
لتراكيز اذ بمغ معدؿ % كما بينت نتائج التحميؿ االحصائي عدـ وجود فروقات معنوية بيف ا 55.5 بمغت C. dioscoridisالمستخمص 

% في كؿ  61.7و 64.2و 61.4بمغت  M. oleifera وC. citratusو  C. dioscoridisلممستخمصات المؤشرات المانعة لمتغذية 
في  الفعالة الموجودةوقد يعود التبايف في اختالؼ نسب المؤشرات الى تبايف المركبات   التوالي.% عمى  4و 2و 1مف التراكيز 

وجود مواد كيمائية متخصصة لمخاليا الحسية مثؿ مستقبالت  لمتغذية ىيالية عمؿ المستخمصات المانعة  المستخدمة، وافالنباتات 
التغذية المانعة لمتغذية موجودة في الحشرات واف الخاليا العصبية تساىـ او تشارؾ مع المستقبالت المانعة لمتغذية تمنع الحشرات مف 

 (purrington, 2017تسبب تباطئ في التغذية ) او
 الحبوب  بطريقة معاممة   O. surinamensisحشرة ل تأثير المستخمصات القموانية كمؤشرات مانعة لمتغذية 6)جدول )   

 معذل جأثير المسحخلصات القلوانية FDI%  المسحخلصات القلوانية  

1% 2% 4 % 

C. dioscoridis 66.3 43.3 56.8 55.5 

C.citratus  53.9 65 64.2 61 

 هعدل جأثير الوسحخلصبت القلىانية   هعدل النست الوئىية للفقد في وزى الحبىة    الوسحخلصبت القلىانية 

1% 2 % 4% 

C. dioscoridis 2.75 2.75 2.17 2.56 

C.citratus  2.32 1.89 1.80 1.92 

M. oleifera 2.83 2.12 1.8 2.25 

Control  5.02 5.02 5.02  5.02 

  1.92 2.25 2.36 معذل جأثير الحركيز 

L.S.D._ 0.05   = 1.1المسحخلص القلواني 

L.S.D. _0.05  = 0.92للحركيز 

L.S.D. _0.05  = 1.83للحذاخل المسحخلص القلواني * الحركيز 
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M. oleifera 64 84.3 64. 1 70.8 

  61.7 64.2 61.4  معذل جأثير الحركيز 

L.S. D_0.0 5      = 11.7للحركيز     L.S.D_.0.05  = 11.7للمسحخلص القلواني 

L.S.D_0.05    20.22     =الحركيز  * للحذاخل المسحخلص القلواني 

 االستنتاجات 
مػػػف معاممػػػة الحبػػػػوب  أعمػػػى كفػػػػاءةطريقػػػة رش حشػػػرة خنفسػػػاء الحبػػػوب المنشػػػػارية بالمستخمصػػػات القموانيػػػة لمنباتػػػات المدروسػػػة لف إ1-

 بالمستخمصات القموانية.
 في زيادة معدؿ نسب اليالؾ لمبالغات في كال الطريقتيف    C. citratusتفوؽ المستخمص القمواني  2-
 السيطرةيـو مف المعاممة مقارنة مع معاممة  40افراد الجيؿ االوؿ بعد مرور معدؿ ف جميع المستخمصات القموانية قممت م 3-
  المنشارية.مؤشر مانع لمتغذية لحشرة خنفساء الحبوب  أفضؿ بأنو   C. dioscoridisالمستخمص القمواني أثبت  4-

 التوصيات          
الناتج عف استخداـ  البيئيأمكانية استخداـ ىذه المستخمصات القموانية في مكافحة افات الحبوب المخزونة لمتقميؿ مف التموث  1-

 المبيدات
  الحبوب.لمحبوب المخزونة في تقميؿ نسبة الفقد في وزف  الحمايةالمستخمصات القموانية وفرت  -2
 المراجع  

 (399 ص) العراؽ. الموصؿ.جامعة  المخزونة.آفات المواد  (.(2010أياد يوسؼ الحاج  أسماعيؿ،
تأثير المستخمصات المائية لوراؽ بعض النباتات في ىالؾ حشرتي الخابرا 2015) .) محسفافراح عبد الزىرة  الجصاني،

Trogoderma granarium Everst (Dermestidae: Coleoptera) الطحيف الصدئية الحمراء     و خنفساءHerbst 
Tribolium castaneum Coleoptera: Tenebrionid )  ( . 1-12 (:1)3المجمد  .الزراعيةمجمة المثنى لمعمـو  

وزارة  الموصؿ.جامعة  الزراعة.كميو  الزراعية.وتحميؿ التجارب  تصميـ 0(2000)العزيز محمد خمؼ اهلل  وعبدخاشع محمود  الراوي،
 .(488)ص .العراؽ العممي.التعميـ العالي والبحث 

 العراؽ.توزيع القمويدات واىميتيا التصنيفية في بعض االنواع البرية في العائمة الباذنجانية في  .((1983خمود وىيب عبود  السامرائي،
.كمية  ماجستير.رسالة   (.157)ص بغداد.جامعة  العمـو

القموانية في ىالؾ وانتاجية بالغات خنفساء الموبيا (. تأثير المساحيؽ النباتية والمستخمصات 2004)مالؾ ثريا عبد العباس  السعدي،
العدد  22المجمد  )ب(مجمة البصرة لمعمـو  .Callosobruchus maculatus (F.) (Bruchidae: Coleoptera)الجنوبية 

1 :197-219  
مقاومة خنفساء الطحيف الصدئية  تقويـ كفاءة بعض العوامؿ النانوية والمستخمصات النباتية في (.2018)رشا عبد الرزاؽ جواد  الطائي،

 .154) )ص الزراعة.كمية  الكوفة.جامعة  النبات(. )وقايةعمـو زراعية   دكتوراه.اطروحة  االشرؼ.في مخازف محافظة النجؼ 
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 Callistemon.  الفعالية الحيوية لمستخمص المركبات القموانية الخاـ ألوراؽ نبات فرشاة البطؿ (2010)محمد ) عبيد، جناف
rugolosus بعض جوانب االداء الحياتي لحشرة خنفساء الدقيؽ الحمراء  فيTribolium castaneum الفرات لمعمـو  مجمة

  137-146: (20)2الزراعية 
 دار ابف األثير لمطباعة والنشر. جامعة الموصؿ. مكافحتيا.(. آفات الحبوب والمواد المخزونة وطرائؽ 2010رياض احمد ) العراقي،

 (.616)ص
Abbott, W.S. (1925). A method of computing the effectiveness of insecticide. J. Econ. 

Entomol.18:265-267. 

Akhtar, S.; M. ul-hasan; M. Sagheer; and N. Javed (2015). Antifeedant effect of essential oils of five 

indigenous medical plants against stored grain insect pests. Pakistan J. Zool. Vol. 47(4) 1045-

1050.  

Chowanski, S.; Z. Adamski; J. Lubawy; P. J.  Marciniak; G. Rosinki; E.  Buyukguzel; K. Buyukguzel; 

and S.A.  Bufo (2016). A review of bioinsecticidal activity of Solanaceae alkaloids. Taxins 

(Basel) 8(3). E 60.     

El- Lakwah, F. A.; A. A.  Darwish; and Z. A.  Halawa (1996). Toxic effect of plant extracts and 

powders of some plant against the cowpea beetle Callosobruchus maculatus. Ann of Agric. Sci. 

Moshtohor 34 (4): 1849-1859. 

Hassan, K.S. (1983). Laboratory studies of several aspects of biology of saw-toothed grain beetle 

Oryzaephilus surinamensis L (Coleoptera: Silvanidae). thesis submitted for degree of doctor 

philosophy. Dundee University 320.  

Helenara, S. B.; I.  Lorini; and M. N.  Sonia (2007). Rearing method of Oryzaephilus surinamensis (L.) 

(coleoptera: Silvanidae) on various wheat grain granulometry, Rev. Bras. Entomol.  51 (4),   

Isman, M.b.; O. Koul; A. luczynsk; and J.  Kaminski (1990). Insecticidal and antifeedant bio activities 

of neem oils and relationship to azadirchtin content. J. Agric. food. chem., 38: 1406-1411. 

    Lorini, I. (2005). Manual tecnio para mengo pragos. Enbro'pa trigo. Passo found.Res. 80.  

Mowery, S.; V. Browne; M. A. Mullen; J. F. Campbell; and A. B. Broce. (2002). Mechanisms 

underlying Saw toothed grain beetle Oryzaephilus surinamensis. (L.) Coleoptera: Silvanidae, 

infestation of consumer food packaging materials . Journal of Economic Entomology.  95 (6) 

1333-1336.   

Pricket, A.J. (1990). Commercial grain stores 1988/ 89. England and wales storage and pest incidence 

hone grown. Cereal's Authority report. Cin press.  

Purrington, C.B. (2017). Anti feedant substances in plants. cited by: Thomas, B., et al. (eds).  

Encyclopedia of Applied plant Sciences 2nd edition . Academic press. US. 364-367.  

Raja, N.; S. Albert; S.  Ignacimuthu; and S.  Dorn (2001). Effects of plant volatile oils in stored cow 

pea Vigna unguiculata L. (Walpers) against Callosobruchus maculatus (F.) (Coleoptera: 

Bruchidae) infestation. Stored Prod. Res. 37:127-132.   

Vanzyl, R.L.; S.T. Seatholo; S.F.  Van Vuuren (2006). The biological activities of 20 nature identical 

essential oil constituents. The journal of Essential Oil Research 18 :129-133. 

 

 



 

Omran et al– Syrian Journal of Agricultural Research – SJAR 8(1): 171-182 February 2021 
 

 2021 فبراير/شباط 182-171 (: 1)8 السورية للبحوث الزراعيةالمجلة  –وآخرون  عمران 182

Effect of alkaloid plant extracts on some biological aspects of the 

saw-toothed grain beetle Oryzaephilus surinamensis L. 

(Coleoptera: Silvanidae) 

Iman mussa omran*
 (1)

    Khadim salah Hassan
 (2)

   Nasir Abd Ali AL Mansour
 (2) 

(1).Department of plant protection -college of Agriculture –university of Basra,Iraq. 

(2). Department of Biology - College of Science – University of Basra – Iraq 

(*Corrsponding author: Iman mussa omran:E- imanm3980@ gmail).  

Received: 26/09/2020     Accepted: 10/01/2021 

Abstract 

This study was conducted in the year 2019, The experiment in the laboratory of 

biological control in the department of Biology, college of science, university 

of Basra. This study included the effect of alkaloid plant extracts Conyza 

dioscoridis, Cymbopogon citratus and Moringa oleifera at three concentrations 

1, 2 and 4% with three replicates in each one for control of insect O. 

surinamensis in two ways. The results showed the alkaloid plant extracts C. 

citratus were the best in the morality of insect in the both ways spray and grains 

treatment were reached 43.71 and 15.93%    respectively. Then all the alkaloid   

plant extracts reduce the number of F1 after 40 days of treatment which was 

reflected in the percentage of reducetion F1 in the both ways of the comparison 

with the control treatment, also the result appeared all the alkaloid plant extracts 

reduce the weight loss of grain in comparative with control treatment. The 

results appeared alkaloid plant extract C. dioscoridis was the best anti feeding 

index for the insect O.surinamensis  reached 55.5%.  

Keyword: Insect saw- toothed grain beetle, Alkaloids plant extracts, Conyza 

dioscoridis, Cymbopogon citratus and Moringa oleifera . 

 


