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تأثير مدة التعريض والتركيز لثالثة أنواع من المواد الخادشة في التأثير القاتل ليرقات وبالغات خنفساء
الحبوب الشعرية (الخابرا) (Trogoderma granarium Everts. )Dermestidae :Coleoptera
أحمد محمد الجنابً
نبٌل مصطفً المالح
قسم وقاٌة نبات  /كلٌة الزراعة والغابات  /جامعة الموصل  /العراق
Email:nbl_mstf@yahoo.com
الخالصة
أظهرت نتائج دراسة تأثٌر مدة التعرٌض والتركٌز للمواد الخادشةة (السةلٌكاجٌلا الالٌمسةتون والجةب )
فةً التةةأثٌر اللاتةةل لٌرقةةات وبالغةات خنفسةةال الحبةةوت الشةةعرٌة تحةةت ظةروة المختبةةر عنةةد درجةةة حةةرارة 82
2 ±م ºورطوبةةة نسةةبٌة  % 2±42فةةً كلٌةةة الزراعةةة والغابات/جامعةةة الموصةةل  . 8103بٌنةةت النتةةائج أن نسةةبة
اللتل ازدادت بزٌادة التركٌز وك انت مادة السلٌكاجٌل هً االكثر فاعلٌة ملارنة بالالٌمستون والجب إذ أعطةت
بعد أسبوعٌن من المعاملة أعلى متوسةط قتةل فةً الٌرقةات والبالغةات بلة  41و  %33...علةى التةوالً عنةد
التركٌز  31غم/كغم تلتها ماده الالٌمستون اذ أعطت  33.33و %41ثم الجب  84.44و  %61علةى التةوالً
ولةنف التركٌةز المةذكور .وقةد أنعكسةت هةذه النتةائج علةى قةٌم  LC50فبٌنةت النتةائج أن البالغةات كانةت أكثةر
حساسةٌة مةةن الطةور الٌرقةةً فةةً أسةتجابتها للمةةواد المسةةتخذمة إذ بلغةت قٌمةةة  LC50لهةةا بعةد أسةةبوعٌن مةةن
المعاملة 68.23ا  22.22و  010جزل بالملٌون للمواد السلٌ كاجٌلا الالٌمستون والجب على التةوالً .وهةذه
بدورها أنعكست على قٌم الكفالة النسبٌة والحساسٌة النسبٌة لطوري الحشرة المسةتخدمة فةً الدراسةة وسةجلت
أعلى قٌم لهما فً مادة السلٌكاجٌل بعد اسبوعٌن من المعاملة عند طور البالغةات إذ بلغةت الكفةالة النسةبٌة لهةا
 668.36أما الحساسٌة النسبٌة فكانت  0ملارنة بمادة الجب التً اعطت اقل قٌمةة لهةا عنةد طةور الٌرقةات اذ
بلغت الكفالة النسبٌة  011أما الحساسٌة النسبٌة فكانت .1.884
كلمات دالةTrogoderma granarium :ا المواد الخادشةا السلٌكاجٌل .الالٌمستون .الجب .
تارٌخ تسلم البحث2014/3/18:ا وقبوله 2017/12/17

المقدمـة
تعد حشرات الحبوت المخزونة واحدة من االسبات الرئٌسٌة للخسائر فً الحبوت المخزنةة والتةً قةدرت
بةـ  % 81– 01مةن االنتةاا الكلةةً (  Phillipsو Throneا  ) 8101وأسةتنادا إلةى التلةةدٌرات الحالٌةة فةأن مةةن
المتوقع أن ٌصل أعداد السكان فً العالم إلى أكثر من  08بلٌون نسمة أي إلى الضعة وذلك خالل الخمسٌن
سةةنة اللادمةةة ( Pimentelوآخةةرونا  ) 0996وإن هةةذه الزٌةةادة تسةةتدعً وبةةال شةةك العمةةل وبلةةوة علةةى زٌةةادة
االنتةاا مةةن هةةذه الحبةوت والتةةً تشةةكل حالٌةةا  %21– 43مةن غةةذال سةةكان العةةالم ( Kendallو Pimentelا
0996؛Dysonا .)0999
تعةةد خنفسةةال الحبةةوت الشةةعرٌة  Trogoderma granarium Everts.واحةةدة مةةن أهةةم آفةةات الحبةةوت
المخزونة و آخطرها ومن أكثرهةا ملاومةة ل لمبٌةدات ( Mahmoodواخةرونا  ) 0994وللظةروة البٌئٌةة الصةعبة
وخاصة ٌرقاتها التً لها اللدرة على البلال لمدة  83شهرا دون غذال حٌث تدخل فً سبات ولحٌن توفر الغذال.
للد أصبح معروفا الٌوم ملاومة العدٌد من آفةات المةواد المخزونةة للمبٌةدات الكٌمٌائٌةة ذات الثةر المتبلةً
وخاصةةة مركبةةات الفسةةفور العضةةوٌة (Arthurا  ) 0994ممةةا أسةةتدعى زٌةةادة الجةةرد المسةةتخدمة منهةةا لغةةرض
الحصول على مكافحة ناجحة .كما أن الحاجة المتزاٌةدة للمسةتهلكٌن إلةى غةذال خةال مةن متبلٌةات هةذه المبٌةدات
أدى إلى البحث عـن طرق جدٌدة للمكافحة تكون بدٌلة وأقـل خطورة والتً كان منها إسةتخدام ال مةواد الخادشةةا
المبٌدات الحٌوٌة أو الطبٌعٌة سوال المستخرجة مةن النباتةات أو الكائنةات المجهرٌةة والتةً جةرى تلٌٌمهةا كطةرق
بدٌلةة عةةن المبٌةةدات الكٌمٌائٌةةة التللٌدٌةةة وكةذلك مةةواد التةةدخٌن  Vayias( Fumigantsوآخةةرونا  .)8119هةةذا
فضةال عمةا تمتةاز بةةه هةذه المسةاحٌق مةةن سةمٌة منخفضةة ل لثةةدٌٌات ( Subramanyamو Roesliا  )8111وان
هذه المواد باتت الن معروفة وبشكل جٌد أنها مخدشة للطبلة الشةمعٌه لكٌوتكةل الحشةرة وبالتةالً مةوت الحشةرة
النةاتج عةن فلةد مةال الجسةم (جفافةا) ( Korunicا  )0992وٌوجةد حالٌةا العدٌةد مةن هةذه المةواد الخادشةة وبشةكل
تجاري الستخدامها فً وقاٌة المواد المخزونة وان العدٌد منها قد ثبت أنه فعاال جدا فً كةال االختبةارات الحللٌةة
والمختبرٌة ( Athanassiouوآخرونا 8113ا 8116 bا  Kavallieratos .8112وآخرونا .)8112
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
البحث مستل مه رسالت ماجستير للباحث الثاوي
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مواد البحث وطرائقه
تةم الحصةةول علةةى حشةةرة خنفسةال الحبةةوت الشةةعرٌة (الخةةابرا) Trogoderma granarium Everts.
(  )Coleoptera:Dermestidaeمن مزرعة حشرٌة سبق تربٌتهةا فةً مختبةر بحةوث الحشةرات فةً قسةم وقاٌةة
النبات  -كلٌة الزراعة والغابات  -جامعة الموصل.
تةم تربٌةة الحشةرة علةى حبةوت حنطةة  Triticum aestivum L.سةلٌمة ونظٌفةة فةً الحاضةنة عنةد
درجة حرارة 0 ±31م˚ ورطوبة نسبٌة  %2±41وذلك فً علت بالسةتٌكٌة سةعة  0كة ا وغطٌةت فوهتهةا بلمةا
الململ وأحكم سدها بواسطة أربطة مطاطٌة .وتم تنظٌة المزرعة بٌن حٌن وآخةر للةتخلم مةن جلةود االنسةال
والمساحٌق المتولدة نتٌجة نشاط الحشرات بداخلها وإضافة حبوت سلٌمة إلٌهاا وتم تجدٌد المزرعة بعد كل جٌةل
وذلك بأخةذ الحشةرات حدٌثةة الخةروا مةن طةور العةذرال لعمةل مةزارد أخةرى وذلةك رجةرال التجةارت علٌهةا.
المواد الخادشة المستعملة فً الدراسة - :المذكوره فً (جمٌلا )8114مسحوق السٌلكاجٌل ( / )Silica gelهو
أحةد المسةةاحٌق المصةةنعة .تركٌبةةه الكٌمٌةةاوي  H2F2S4.type 60مسةةحوق أبةةٌض نةةاعم وهةةو مةةن المسةةاحٌق
السٌلٌكونٌة المهمة صناعٌا فً عملٌات التنلٌة والفصل للعدٌةد مةن الكٌمٌاوٌةات مثةل اححمةاض االمٌنٌةة وغٌرهةا
من المركبات الكٌمٌاوٌة .جزٌئاته دقٌلة جدا وبأشكال مختلفة كروٌة أو قرصٌة أو اسةطوانٌة .تةم الحصةول علٌةه
من قسم العلوم احساسٌة بكلٌة الزراعة والغابات  /جامعةة الموصةل .مسةحوق الالٌمسةتون ( /)Limestonوهةو
عبةةارة عةةن ترسةةبات طبٌعٌةةة لكاربونةةات الكالسةةٌوم (  )CaCO3علةةى هٌئةةة معةةدن الكالسةةاٌت مكونةةة الصةةخور
المعروفة ب اسم حجةر الكلة (الالٌمسةتون) .وٌكةون ذا لةون أبةٌض أو رمةاديا وقةد ٌتكةون حجةر الكلة بطرٌلةة
عضوٌة إذ أن كثٌرا من الحٌوانات البحرٌة تبنً أصدافها من هذا المعدن وحٌن تموت وتندفن تتكون طبلات من
حجةر الكلة ٌ .تكةون المسةحوق مةن جزٌئةات غٌةر معدنٌةة براقةة لكلكٌةة الشةكلا بلوراتةه معٌنٌةة الشةكلا وقةد تةم
الحصول علٌه من قسم علوم احرض بكلٌة العلوم  /جامعة الموصل.
مسةةحوق الجةةب ( /)Gypsumوهةةو عبةةارة عةةن كبرٌتةةات الكالسةةٌوم المائٌةةة ( ) CaSO4.2H2Oالتةةً تترسةةت
طبٌعا بشكل صخور تعرة بصخور الجب ( ) Gypsum rocksالتً تنتشر فً مناطق عدٌةدة مةن العةراق مةن
الشة مال الةى الجنةوت بشةكل طبلةات بٌضةال أو رمادٌةة اللةةون .عبةارة عةن جزٌئةات غٌةر معدنٌةة ذو برٌةق أبةةٌض
لكلكي وذات اتجاهات غٌر متعامدة .تم الحصول علٌه مةن قسةم علةوم احرض بكلٌةة العلةوم  /جامعةة الموصةل.
نفةةذت جمٌةةع التجةةارت فةةً مختبةةر بحةةوث الحشةةرات  /قسةةم وقاٌةةة النبةةات خةةالل عةةامً  .8103 - 8108تحةةت
ظروة المختبر عند درجة حرارة 2± 82م ºورطوبة نسبٌة  .% 2±42لتنفٌذ الدراسة تم تعةرٌض ٌرقةات العمةر
الثالةث او بمعنةةى اخةر االعمةةار الوسةطٌه مةةن هةذه الٌرقةةات والتةً ٌمكةةن تمٌٌزهةا بوضةةوح ملارنةة مةةع االعمةةار
االخرى حربعة تراكٌز من المواد الخادشة ( السٌلكاجٌلا الالٌمستون والجب ) وهـً كـالتً ( 01ا 31ا  21و
 31غم/كغم حبوت) والتً حددت بعد اجةرال العدٌةد مةن التجةارت االولٌةه والتةً اظهةرت عةدم فاعلٌةة التراكٌةز
االقل من هذه المساحٌقا تم وضع  01غم من حبوت الحنطة مع كل تركٌز من تراكٌز المادة الخادشة ووضةعت
المعامالت فً علت بالستٌكٌة سعة  21مل وغطٌت فوهتها بلما الململ وربطت برباط مطاطً وبواقةع ثالثةة
مكررات لكل تركٌز وتم نلل عشرة أفراد من ٌرقات العمر الثالث لكل مكرر من مكررات التجربةا أمةا معاملةة
التجربةة الضةابطة فتركةت بةدون إضةافة المةادة الخادشةة (أي حبةوت حنطةة فلةط) .وضةعت العلةت تحةت ظةروة
المختبر عند متوسط درجة حرارة  2 ± 82م ºورطوبةة نسةبٌة  .%2 ±42تةم تثبٌةت رطوبةة الحبةوت المسةتخدمة
فً الدراسة بحٌث ال تزٌد عن  % 06وذلك عن طرٌق اللٌا المستمر لرطوبة الحبوت المستخدمه فً الدراسةة
وذلك باستخدام جهاز قٌا المحتوى الرطوبً للحبوت من نود .HOH-EXPRESS-HE50
أما بالغات الحشرة فلةد تةم معاملتهةا بةنف الطرٌلةة وبةالتراكٌز أنفةة الةذكر أخةذت اللةرالات الخاصةة بنسةبة
الموت وذلك بعد  3و ٌ 06وم من المعاملة وتم تصحٌح نسبة الموت باستخدام معادلة .Abbott
كمةا تةةم حسةةات قةٌم  LC50وحةةدود الثلةةة و المٌةل لكةةل مبٌةةد باسةتخدام طرٌلةةة  ) 0938 ( Finneyفٌمةةا تةةم
حسةات السةمٌة النسةبٌة والحساسةةٌة النسةبٌة للمةواد الخادشةة حسةةت معةادالت  Sunsو  .Johnsonالمةذكورة فةةً
المالح وعبد الرزاق ( .)8106
تم تحلٌل البٌانات المتحصل علٌها وفق نظام التجارت العاملٌة باسةتخدام التصةمٌم العشةوائً الكامةل ()C.R.D.
قٌمة  LC50حقل المبٌدات المختبرة كفالة
السمٌة النسبٌة ) = (REــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 011
قٌمة  LC50للمبٌد احخر
الحساسٌة النسبٌة )= (RS

قٌمة  LC50حكثر االعمار أو االنواد حساسٌة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قٌمة  LC50للنود أو العمر المطلوت معرفة حساسٌته
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إذ تم استخدام اختبار دنكةن متعةدد المةدى (  )Duncan's Multiple Range Testالختبةار معنوٌةة الفةروق بةٌن
المتوسطات عند مستوى احتمال .%2
النتائج والمناقشة
ٌتبٌن من الجةدول ( ) 0أن المةواد الخادشةة السةٌلكاجٌلا الالٌمسةتون والجةب أظهةرت تةأثٌرا متباٌنةا فةً متوسةط
نسبة اللتل لحشرة خنفسال الحبوت الشعرٌة بعد أسبود من المعاملة تبعا لنود المادة والتركٌز والطور المستخدم
حٌث تراوح متوسط نسبة اللتةل فةً البالغةات مةا بةٌن صةفر و  %44.44وقةد أظهةرت نتةائج التحلٌةل االحصةائً
وجود فروقات معنوٌة فً متوسط نسبة اللتل تبعا لنود المادة والطةور المسةتخدم وأن أعلةى متوسةط لنسةبة اللتةل
كان لمادة السٌلكاجٌل فً بالغات الحشرة إذ بل  %44.44عند التركٌز  31غم/كغم فً حٌن بل أعلى متوسةط
قتل للٌرقات  % 64.44وذلك عند المعاملة بمادة السٌلكاجٌل لنف التركٌز المذكورا وأن أقل نسبة قتل للٌرقات
كانةت لمةادة الجةب إذ بلغةةت صةفر %فةً الٌرقةات والبالغةات وذلةك عنةةد التركٌةز  01غم/كغةم .ففةً دراسةة لةةـ
 Cerutiوآخةةةةرون (  ) 8114ذكةةةةةرو أن الجةةةةرد العالٌةةةةةة مةةةةةن 0211 (KEEPDRY®) DEا  0111و 321
غم/طةةن عنةةد  82و31م˚ كانةةت معنوٌةةة بشةةكل أفضةةل فةةً السةةٌطرة علةةى حشةةرة سوسةةة الةةذرة Sitophilus
 zeamaisملارنة مع الجرعات احقلا واستنتج أن الجرعات العالٌة التً كانت فوق 321غم/طةن فعالةة لحماٌةة
الحبةةوت ضةةد هةةذه الحشةةرة فةةً مخةةازن الةةدخن فةةً المنةةا االسةةتوائً وشةةبه االسةةتوائً .كمةةا اوضةةح Shams
واخرون (  ) 8100فً تجاربهم إلى أن زٌادة تركٌةز السةٌلكا  SilicoSecوالوقةت بعةد المعاملةة أدى إلةى زٌةادة
معنوٌةة فةةً معةدل مةةوت البالغةةات وصةلت إلةةى أكثةر مةةن %91ا وفٌمةةا ٌتعلةق بلةةٌم  LC50و  LC95لةةوحظ أن
بالغات سوسة اللوبٌا الجنوبٌة  Callosobruchus maculatusكانت أكثةر حساسةٌة لةـ  SilicoSecمةن سوسةة
الحنطه .granarius Sitophilus
أمةا بالنسةبة لتةةأثٌر المتوسةط العةةام لنةود المةةادة فلةد أثبةةت التحلٌةل االحصةةائً عةدم وجةةود فروقةات معنوٌةةة
واضةةحة لهةةذا التةةأثٌر فةةً ٌرقةةات الحشةةرة وان أعلةةى متوسةةط عةةام لنسةةبة اللتةةل كةةان لمةةادة السةةٌلكاجٌل إذ بلةة
 %81.23ملارنةة  00.44و  %4.44لكةل مةةن الالٌمسةتون و الجةةب علةى التةةوالً .وفةً بالغةةات الحشةرة أٌضةةا
أظهر التحلٌل االحصائً عدم وجود فروق معنوٌة واضحة لتأثٌر المتوسط العام لنةود المةادة وأن اعلةى متوسةط
عام لللتل كان لمادة السٌلكاجٌل إذ بل  %39.03ملارنة  82و  % 02لكل من الالٌمستون والجب على التوالً.
أما بالنسبة لتأثٌر التركٌز فلد أثبت التحلٌةل االحصةائً وجةود فةروق معنوٌةة لهةذا التةأثٌر وفةً كةال طةوري
الحشرة الٌرقات والبالغات وأن المتوسط العام لنسةبة اللتةل أزداد بزٌةادة التركٌةز المسةتخدم والةذي بلة للٌرقةات
صفرا 4.44ا  04.44و  % 82.22للتراكٌز من االول إلةى الرابةع علةى التةوالً .فةً حةٌن بلة 6.66ا 80.00ا
 32.22و  %66.66أٌضا على التوالً وذلك عند استخدامه ضد بالغات الحشرة.
أما بالنسبة لتأثٌر الطور المستخدم فً الدراسة فأن الجدول (ٌ ) 0شٌر إلى تفوق المتوسط العام لللتل للمواد
المستخدمة فً الدراسة فً بالغات خنفسال الحبوت الشعرٌة إذ بل  % 84.23ملارنة بالمتوسط العةام لنسةبة قتةل
الٌرقات والتً بلغت .%03.12
ٌتبةٌن مةةن الجةدول ( ) 8أن المةةواد الخادشةة السةةٌلكاجٌلا الالٌمسةتون والجةةب أظهةرت تةةأثٌرا متباٌنةا فةةً
متوسةةط نسةةبة اللتةةل لحشةةرة خنفسةةال الحبةةوت الشةةعرٌة بعةةد أسةةبوعٌن مةةن المعاملةةة تبعةةا لنةةود المةةادة و التركٌةةز
والطور المستخدم حٌث تراوح متوسةط نسةبة اللتةل فةً البالغةات مةا بةٌن  3.33و  %33.33وقةد أظهةرت نتةائج
التحلٌل االحصائً وجود فروقات معنوٌة فً متوسط نسبة اللتةل تبعةا لنةود المةادة والطةور المسةتخدم وأن أعلةى
متوسط لنسبة اللتل كان لمادة السٌلكاجٌل فً بالغات الحشرة إذ بل  %33.33عند التركٌز  31غم/كغم فً حٌن
بل أعلى متوسط قتل للٌرقات  % 41وذلك عند المعاملة بمادة السٌلكاجٌل لنف التركٌز المذكورا وأن أقل نسبة
قتل للٌرقات كانت لمادة الجب إذ بلغت  % 3.33فً الٌرقات والبالغات وذلك عند التركٌز  01غم/كغم.
أوضةح  Rojhtوآخةرون (  )8101أن نسةبة مةوت بالغةات سوسةة الةرز  L))Sitophilus oryzaeازدادت
بزٌادة معدل الجرعة المستخدمة من المساحٌق الخادشة (ثالثة أنواد مأخوذة من مواقع مختلفة )SilicoSec +
والوقت من المعاملة حٌث بلغت أكثةر مةن  %91وذلةك عنةد التركٌةز  911جةزل فةً الملٌةون وبعةد ٌ 80ةوم مةن
المعاملة ماعدا المعاملة بـ ( Slovenian DEعند  81م˚ لدرجات الحرارة و  %22للرطوبة النسبٌة) و Greek
( DEعنةةد درجةةة الحةةرارة 82م˚ و  %32للرطوبةةة النسةةبٌة) حٌةةث بلغةةت نسةةبة المةةوت  22.3و  %43.4علةةى
التوالً.
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الجةدول ( ) 0تةةأثٌر نةةود المةةادة الخادشةة والطةةور المسةةتخدم فةةً متوسةةط نسةبة اللتةةل لحشةةرة خنفسةةال الحبةةوت
الشعرٌة  Trogoderma granarium Everts.بعد أسبود من المعاملة
Table (1) Effect of Type of abrasive Dust and insect stage on the average of Killing
Percentage of T. granarium after one week of treatment
نود المادة
الخادشة
Type of
abrasive dust

التراكٌز
غم  /كغم
Concent
ration

01
31
السٌلكاجٌل
Silica
gel
21
31
01
31
الالٌمستون
Limestone
21
31
01
31
الجب
Gypsm
21
31
الملارنة Control
المتوسط العام لتأثٌر الطور
G.Mean of stage effect
التركٌز احول
1st Conc
المتوسط العام
لتأثٌر التركٌز التركٌز الثانً
G.Meanof
2st Conc
concent.ef
التركٌز الثالث
fect
3th Conc
التركٌز الرابع
4th Conc

الطور المستخدم
Stage
ٌرقات
متوسط نسبة اللتل SE ±
1±1
e
1 ± 01
d
4.44 ± 84.44 b
3.33 ± 64.44 a
1±1
e
1 ± 01
d
3.33 ± 03.33 d
3.33 ± 83.33bc
1±1 e
1±1 e
1 ± 01 d
3.33 ± 04.44 cd
1±1 e
03.12
b
d

بالغات
متوسط نسبة اللتل SE±
1 ± 01 hj
1 ± 31 de
1 ± 21
b
3.33 ± 44.44 a
3.33 ± 3.33 ji
1 ± 81
fg
4.44 ± 34.44 dc
1 ± 61
c
1±1
j
3.33 ± 03.33 hg
1 ± 81 fg
3.33 ± 84.44 fe
1±1 J
84.32
a

1

d

المتوسط العام لتأثٌر
المادة الخادشة
General Mean of
abrasive dust effect
بالغات
ٌرقات

81.23 a

39.03 a

00.44 a

82 a

4.44 a

a

02

6.66

c

4.44

c

80.00

b

04.44

b

32.22

a

82.22

a

66.66

* المتوسطات ذات االحرة غٌر المتشابهة فً اللطاد الواحد تشٌر إلى وجود فروقات معنوٌة عند مستوى احتمال .%2
* Means with different letters in same sectors showed a significant difference at 5% propability.
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الجةدول ( )8تةةأثٌر نةةود المةةادة الخادشةة والطةةور المسةةتخدم فةةً متوسةةط نسةبة اللتةةل لحشةةرة خنفسةةال الحبةةوت
الشعرٌة  Trogoderma granariun Everts.بعد أسبوعٌن من المعاملة
Table(8) Effect of Type of abrasive Dust and insect stage on the average of Killing
Percentage of T. granariun after two week of treatment

نود المادة
الخادشة
Type of
abrasive
dust

السٌلكاجٌل
Silica gel

الالٌمستون
Limestone

الجب
Gypsm

التراكٌز
غم  /كغم
Concent
ration
01
31
21
31
01
31
21
31
01
31
21
31

الملارنة
المتوسط العام لتأثٌر الطور
المتوسط
العام لتأثٌر
التركٌز

التركٌز احول
1st Conc
التركٌز الثانً
2st Conc
التركٌز الثالث
3th Conc
التركٌز الرابع
4th Conc

الطور المستخدم
Stage
ٌرقات
متوسط نسبة اللتل SE ±
3.33 ± 4.44 efg
3.33 ± 04.44 def
1 ± 61 b
1 ± 41
a
3.33 ± 3.33 fg
4.44 ± 04.44 def
2.33 ± 81 cde
3.33 ± 33.33 bc
3.33 ± 3.33 fg
1 ± 01 efg
1 ± 81 cde
08.10 ± 84.44 cd
1±1
g
80.32

بالغات
متوسط نسبة اللتلSE±
3.33 ± 03.33 e
1 ± 31 d
3.33 ± 23.33 b
3.33 ± 33.33 a
3.33 ± 3.33 ef
3.33 ± 83.33d
2.33 ± 61 c
1 ± 41 b
3.33 ± 3.33 ef
3.33 ± 03.33 e
3.33 ± 84.44 d
2.33 ± 61 c
1±1
f
30.44

d

6.66

d

4.44

c

06.66

c

88.88

b
a

84.44

b

61

المتوسط العام لتأثٌر
المادة الخادشة
General Mean of
abrasive dust
effect
بالغات
ٌرقات
31.23a

68.21a

02.33 a

34.43 a

02a

81.23 a

61

23.33 a

* المتوسطات ذات االحرة غٌر المتشابهة فً اللطاد الواحد تشٌر إلى وجود فروقات معنوٌة عند مستوى احتمال .%2
* Means with different letters in same sectors showed a significant difference at 5% propability.

أما بالنسبة لتأثٌر المتوسط العةام لنةود المةادة فلةد أثبةت التحلٌةل االحصةائً لٌرقةات الحشةرة عةدم وجةود
فروق معنوٌة وأعطت مادة السٌلكاجٌل أعلى متوسط عةام لنسةبة اللتةل بلة  %31.23ملارنةة  02.33و %02
لكل من الالٌمستون والجب علةى التةوالً .وفةً بالغةات الحشةرة أٌضةا أظهةر التحلٌةل االحصةائً عةدم وجةود
فروق معنوٌة واضحة لتأثٌر المتوسةط العةام لنةود المةادة وأن اعلةى متوسةط عةام لللتةل كةان لمةادة السةٌلكاجٌل
أٌضا إذ بل  %68.21ملارنة  30.43و  % 81.23لكل من الالٌمستون والجب على التوالً.
أما بالنسبة لتأثٌر التركٌز فلد أثبت التحلٌل االحصائً وجود فروق معنوٌة لهذا التأثٌر وفةً كةال طةوري
الحشرة الٌرقات والبالغات وأن المتوسط العام لنسبة اللتل أزداد بزٌادة التركٌز المسةتخدم والةذي بلة للٌرقةات
6.66ا 06.66ا  84.44و  % 61للتراكٌز من االول إلى الرابةع علةى التةوالً .فةً حةٌن بلة 4.44ا 88.88ا
 61و  %23.33أٌضا على التوالً وذلك عند أستخدامه ضد بالغات الحشرة.
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أما بالنسبة لتأثٌر الطور المستخدم فةً الدراسةة فةأن الجةدول (ٌ ) 8شةٌر إلةى تفةوق المتوسةط العةام لللتةل
لل مواد المستخدمة فً الدراسة فً بالغةات خنفسةال الحبةوت الشةعرٌة إذ بلة  %30.44ملارنةة بالمتوسةط العةام
لنسبة قتل الٌرقات والتً بلغت .%80.32
ٌتبٌن من النتائج المذكورة فً الجدولٌن  0و  8وعلى الةرغم ممةا ذكةره العدٌةد مةن البةاحثٌن مةن ان هةذه
المسةاحٌق قةد تكةون غٌةر فعال ةه عنةد التراكٌةز االقةل مةن  0111جةةزل بةالملٌون تحةت ظةروة معٌنةةه (vayias
وAthanassiouا 8116ا Vayiasواخرونا  ) 8114فان التراكٌةز المسةتخدمة فةً الدراسةة الحالٌةة تعةد عالٌةة
وبالتةالً غٌةر عملٌةةه او واقعٌةه مةةن الناحٌةة التطبٌلٌةة وبالتةةالً فهةً ال تتفةةق قةدر تعلةق االمةةر بةالتركٌز الفعةةال
المستخدم مع اي من الدراسات المذكورة فً متن البحث وان هذا ربما ٌعود الى ان جمٌع هذه المصادر علةى
الةرغم مةةن كثرتهةا وتنوعهةةا فضةال عةةن اهمٌةه وخطةةورة حشةره الخةةابرا علةى الحبةةوت المخزونةة وخاصةةه فةةً
المناطق االستوائٌه وشبه االستوائٌه وحتى المعتدلة لم نجد فً هذه البحةوث المنشةورة علةى المسةتوى االقلٌمةً
والعالمً ما ٌشٌر الى استخدام هذه المساحٌق ضد حشةره الخةابرا وهةذا ربمةا ٌةدلل علةى ملاومةة هةذه الحشةرة
وخاصةه ٌرقاتهةةا للفعةل الخةةاد لهةذه المسةةاحٌق وبالتةالً عةةدم جةدوى اسةةتخدامها لوحةدها ضةةد هةذه الحشةةرةا
باسةتثنال دراسةةه مختبرٌةه ل جمٌةةل (  ) 8114فةةً العةراق والتةةً اسةةتخدم فٌهةا احةةد عشةةر نوعةا مةةن المسةةاحٌق
الخادشه ضد حشره الخابرا والتً اشارت الى فاعلٌه هذه المساحٌ ق وخاصه السٌلٌكا جل وبالتركٌز 3غم /كغم
حبوت وهذا اٌضا ال ٌتفق مع الدراسة الحالٌة والذي ربما ٌعود ال مرٌن االول هو اختالة درجات الحةراره مةا
بٌن الدراستٌن حٌث استخدم الباحث درجة الحراره  32درحة مئوٌةه وهةً المفضةله او المثالٌةه لتربٌةه الحشةره
داخل الحضان فً حٌن تمت دراستنا تحت ظروة المختبر وبةدرجات حةراره بلغةت  2 ± 82م وبالتةالً ومةن
البدٌهً ان انخفاض درجات الحراره ٌكثر وبشكل مباشر فةً نشةاط وحركةة الحشةره وبالتةالً قلةه تعرضةها او
احتكاكهةا او تناولهةةا لهةذه المسةةاحٌق امةةا الثةانً فلةةد ٌكةون ناتجةةا عةةن االخةتالة فةةً شةكل وطبٌعةةه الةةدقائق او
الصفائح المكونة لهذه المساحٌق والناتج من طرٌله تحضٌر او طحن هذه المساحٌق والذي ٌعد مهما فً تحدٌةد
فعالٌه هذه المساحٌق.
ٌتبةٌن مةن الجةةدول (  ) 3أن قةٌم  LC50للمةواد الخادشةةة المسةتخدمة أظهةرت تةةأثٌرا متباٌنةا فةً االطةةوار
المختلفة للحشرة بعد أسبود من المعاملة وان هذا التأثٌر اختلة باختالة نود المادة وطور الحشةرة إذ ٌالحةظ
أن مةةادة السةةٌلكاجٌل كانةةت االكثةةر سةةمٌة لٌرقةةات وبالغةةات الحشةةرة حٌةةث بلغةةت قٌمةةة  LC50لهمةةا 36.48
و  63.91جزل بالملٌون على التوالً ملارنة مع تأثٌر ملارنة مع تةأثٌر المةادتٌن الالٌمسةتون و الجةب كةل علةى
انفراد.
أما بالنسبة لتأثٌر طور الحشرة تشٌر النتائج فً الجةدول ( ) 3أن بالغةات الحشةرة كانةت أكثرهةا حساسةٌة
من الطور الٌرقً فً أستجابتها للمةواد المسةتخدمة حٌةث بلغةت قٌمةة  LC50لهةا 63.91ا  22.23و 031.48
جةةزل بةةالملٌون للمةةواد السةةٌلكاجٌلا الالٌمسةةتون و الجةةب علةةةى التةةوالً فٌمةةا بلغةةت أعلةةى قٌمةةة للةةةـ LC50
 022.09جزل بالملٌون للٌرقات المعاملة بمةادة الالٌمسةتون .وأ ن هةذه النتةائج أنعكسةت فةً قةٌم الكفةالة النسةبٌة
لهذه المواد والحساسٌة النسبٌة لطوري الحشرة المستخدمة فً الدراسة حٌث تشٌر النتائج فً الجدول ( )3إلى
أن قٌم الكفالة النسبٌة لهذه المواد كانت هً االكبر عند أستخدامها ضد بالغةات الحشةرة والتةً تةدرجت تنازلٌةا
حٌةث بلغةت 331.82ا  026.31و  080.01للمةواد السةٌلكاجٌلا الالٌمسةتون و الجةب علةى التةوالً .فةً حةٌن
تباٌنت هذه اللٌم عند استخدامها فةً معاملةة الٌرقةات إذ بلغةت 800.99ا 011ا  032.21للمةواد السةٌلكاجٌلا
الالٌمستون و الجب على التةوالً .أمةا قةٌم الحساسةٌة النسةبٌة لهةذه المةواد تشةٌر إلةى أن أعلةى قٌمةة للحساسةٌة
النسبٌة كانت لمادة السٌلكاجٌل فً بالغات الحشرة والذي بل  0.11فً حٌن كان الطور الٌرقً المعامل بمادة
الالٌمستون هو احقل حساسٌة حٌث بلغت .1.318
ٌتبةٌن مةن الجةةدول (  )6أن قةٌم  LC50للمةواد الخادشةةة المسةتخدمة أظهةرت تةةأثٌرا متباٌنةا فةً االطةةوار
المختلفةة للحشةرة بعةد أسةبوعٌن مةةن المعاملةة وان هةذا التةأثٌر اختلةة بةةاختالة نةود المةادة وطةور الحشةةرة إذ
ٌالحظ أن مادة السٌلكاجٌل كانت االكثر سمٌة لٌرقات وبالغات الحشرة حٌةث بلغةت قٌمةة  LC50لهمةا 48.22
و  68.23جزل بالملٌون على التوالً ملارنة مع تأثٌر المادتٌن الالٌمستون و الجب كل على انفراد .أما بالنسبة
لتأثٌر طور الحشرة تشٌر النتائج فً الجدول (  ) 6أن بالغات الحشرة كانت أكثرها حساسةٌة مةن الطةور الٌرقةً
فةةً أسةةتجابتها للمةةواد المسةةتخدمة إذ بلغةةت قٌمةةة  LC50لهةةا 68.23ا  22.22و  010جةةزل بةةالملٌون للمةةواد
السٌلكاجٌلا الالٌمستون و الجب على التوالً فٌما بلغت أعلى قٌمة للـ 022.03 LC50جزل بالملٌون للٌرقات
المعاملة بمادة الجب  .وأن هذه النتائج أنعكست فً قٌم الكفالة النسبٌة لهذه المواد والحساسٌة النسبٌة لطةوري
الحشرة المستخدمة فً الدراسة حٌث تشٌر النتائج فً الجدول ( ) 6إلى أن قٌم الكفالة النسبٌة لهذه المواد كانت
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هً االكبر عند أستخدام ها ضد بالغات الحشرة والتً تدرجت تنازلٌةا إذ بلغةت 668.36ا  309.20و 024.84
للمواد السٌلكاجٌلا الالٌمسةتون و الجةب علةى التةوالً .وكةذلك تةدرجت هةذه اللةٌم عنةد اسةتخدامها فةً معاملةة
الٌرقات تنازلٌا إذ بلغت 311.48ا 030.09ا  011للمواد السٌلكاجٌلا الالٌمستون و الجب على التوالً .أمةا
قٌم الحساسٌة النسبٌة لهذه المواد تشٌر إلى أن أعلى قٌمة للحساسٌة النسبٌة كانت لمادة السلٌكاجٌل فةً بالغةات
الحشرة والذي بل  0.11فةً حةٌن كةان الطةور الٌرقةً المعامةل بمةادة الجةب هةو احقةل حساسةٌة حٌةث بلغةت
.1.884
الجدول ( ) 3تأثٌر طور الحشرة فً بعض ملاٌٌ السمٌة الحةادة لةبعض المةواد الخادشةة فةً خنفسةال الحبةوت
الشعرٌة  T. granarium Everts.بعد أسبود من المعاملة
Table (3) Effect of Insect Stage on Some Parameters of Acute Toxicity for Some
Abrasive Dust Against Khapra Beetle T. granarium Everts. After one
week of treatment
ووع المادة
الخادشت

الطور
المستخذم

قيمت
LC50

قيمت
الميل

Kind of
Abrasive
Dust

السيلكاجيل
Silica gel

الاليمستون
Limestone

الجبس
Gypsum

حذود الثقت

الكفاءة
الىسبيت

الحساسيت الىسبيت

أدوى  -أعلى

Stage

LC50
value

Slope

Confidence
limit
 higherlower

Relative
Efficiency

Relative
Susceptibility

يرقاث
Larva

36.48

3.34

- 42.61
90.22

800.99

1.460

بالغاث
Adults

63.9

8.19

- 60.00
23.68

331.82

0

يرقاث
Larva

022.09

8.16

- 014.92
398.29

011

1.318

بالغاث
Adults

22.23

0.22

- 42.84
086.42

026.3

1.222

يرقاث
Larva

004.62

6.10

- 91.49
838.42

032.2

1.600

بالغاث
Adults

031.48

8.13

- 96.23
828.23

080.0

1.344
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 ) تأثٌر طور الحشرة فً بعض ملاٌٌ السمٌة الحادة لبعض المةواد الخادشةة فةً خنفسةال الحبةوت6( الجدول
 بعد أسبوعٌن من المعاملةT. granarium Everts. ا لشعرٌة
Table (4) Effect of insect stage on some Parameters of Acute Toxicity of some
Abrasive Dust Against Khapra Beetle T. granarium Everts.After Two
Week of Treatment
الحساسيت الىسبيت

الكفاءة
الىسبيت

Relative
Susceptibility

Relative
Efficiency

حذود الثقت

 أعلى- أدوى

قيمت
الميل

قيمت
LC50

Slope

LC50
value

الطور
المستخذم

ووع المادة
الخادشت

Stage

Kind of
Abrasive
Dust

Confidence limit higher - lower
1.439

311.48

.....- 36.66

8.8

48.22

يرقاث
Larva

0

668.36

- 34.22
21.82

8.18

68.23

بالغاث
Adults

1.894

030.09

- 93.80
309.24

0.22

063.6

يرقاث
Larva

1.388

309.20

- 20.86
31.69

8.64

22.22

بالغاث
Adults

1.884

011

- 002.36
239.26

0.69

022.03

يرقاث
Larva

1.680

024.84

- 32.12
029.16

0.96

010

بالغاث
Adults

السيلكاجيل
Silica gel

الاليمستون
Limestone

الجبس
Gypsum

EFFECT OF EXPOSURE PERIOD AND CONCENTRATION OF THREE
TYPE OF ABRASIVE DUST ON KILLING EFFECT OF LARVA AND
ADULTS OF KHAPRA BEETLE Trogoderma granarium Everts.
(Coleoptera: Dermestidae)
Nabil M. Almallah
Ahmed M. Aljanabi
Plant Protection Dept.. College of Agric. & Forestry. Mosul Univ.. Iraq
Email:nbl_mstf@yahoo.com
ABSTRACT
The laboratory experiments were conducted to study the effect of Exposure
Period and Concentration of Abrasive dust (Silica gel, Limestone and Gypsum) on
Killing effect of larva and adults of Trogoderma granarium Everts. under
laboratory conditions (25±5Cº and 65±5% R.H) in College of Agricultural and
Forestry. Mosul University 2013. The results showed that the killing percent was
clearly increased So as to increased of Concentration. The Silica gel Exhibit high
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effective in comparison with Limestone and Gypsum which revealed after two
week of treatment had higher average values of larva and adults killing which
reached 60, 70.33% respectively at Concentration 70g/kg. where as these values of
treatment by Limestone and Gypsum were reached 33.33, 60% and 26.66, 40%
respectively at the same Concentration.
These results reflected to LC50 values of the abrasive dust which indicated that
the adults had more susceptibility than larval stage in their responsable for used
Dusts which LC50 values reached after two week of treatment 42.53, 58.88 and
101 ppm for Silica gel, Limestone and Gypsum respectively.
These last results reflected too on the values of Relative efficiency and
Relative susceptibility of two insect stage (larva, adults) and their higher values
were recorded in Silica gel after two week of adults treatment which reached
422.34 for Relative efficiency 1 for Relative susceptibility compared with Gypsum
which gave lower values on larval stage which reached 100 for Relative efficiency
0.226 for Relative susceptibility.
Keywords: Trogoderma granarium. Abrasive Dust. Silica gel. Limestone. Gypsum.
Received: 18 /3/2014, Accepted 17/12/2017
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 اطروحةةة دكتوراها قسةةم علةةوم الحٌاةاكلٌةةةgranarium Everts. (Coleoptera:Dermestidae)
العلوماجامعة الموصلاالعراق
 دار الٌازوري. التط بٌلات العملٌة فً مبٌدات االفات.)8106 ( المالحا نزار مصطفى وعبد الرزاق الجبوري
. صفحة233 . االردن. عمان.ًللنشر العلم
Arthur, F.H. (1996). Grain protectants: current status and prospects for the future.
Journal of Stored Products Research 32:293–302.
Athanassiou, C.G.; N.G. Kavallieratos; F.C. Tsaganou; B.J. Vayias; C.B. Dimizas
and C.Th. Buchelos (2003). Effect of grain type on the insecticidal
efficacy of SilicoSec against Sitophilus oryzae (L.) (Coleoptera:
Curculionidae). Crop Protection 22:1141–1147.
Athanassiou, C.G., N.G. Kavallieratos, and N.S. Andris. (2004b). Insecticidal
effect of three diatomaceous earth formulations against adults of
Sitophilus oryzae (Coleoptera: Curculionidae) and Tribolium
confusum (Coleoptera: Tenebrionidae) on oat, rye and triticale.
Journal of Economic Entomology. 97: 2160-2167.
Athanassiou, C. G., Kavallieratos, N.G., Economou, L.P., Dimizas, C.B., Vayias,
B.J., Tomanovic, S., M. Milutinovic, (2005). Persistence and efficacy
of three diatomaceous earth formulations against Sitophilus oryzae
(Coleoptera: Curculionidae) on wheat and barley. Journal of
Economic Entomology.98:1404–1412.
Ceruti, F.C.; S.M.N. Lazzari and F.A. Lazzari; (2006). Combination of
diatomaceous earth and temperature to control Sitophilus zeamais
(Coleoptera: Curculionidae) in pearl millet seeds. Alternative Methods
to Chemical Control, 9th International Working Conference on Stored
Product Protection.

302

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (64) No. (3) 8102

ISSN: 2224 - 9796 (Online)
ISSN: 1815 - 316 X (Print)

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـدٌــن
8102 )3( ) العدد64( المجلد

Dyson, T., (1999). World food trends and prospects to 2025. Proceedings of the
National Academy of Sciences, USA 96, 1-13. 5929.
Kavallieratos, N. G., C. G. Athanassiou, F. G. Paschalidou, N. S. Andris, and Z.
Tomanovic. (2005). Influence of grain type on the insecticidal efficacy
of two diatomaceous earth formulations against Rhyzopertha dominica
(F.) (Coleoptera: Bostrychidae).. Pest Management Science. 61: 660666.
Kendall, H.W., D.Pimentel, , (1994). Constraints on the expansion of the global
food supply. Ambio 23, 198-205
Korunic, Z., (1998). Diatomaceous earths, a group of natural insecticides. Journal
of Stored Products Research. 34:87–97.
Mahmood , T. ; Ahed , M.S. and H. Ahmeed , (1996). Dispersion of stored grain
insect pests in a wheat fill Silo. Pest Management Science., 42: 321324.
Phillips, T.W., J.E. Throne, , (2010). Biorational approaches to managing storedproduct insects. Annal Review of Entomology 55, 375-397.
Pimentel, D., R. Harman, M. Pacenza, J. Pecarsky, and M. Pimentel. (1994).
Natural resources and an optimum human population. Population and
Environment 15: 347-369.
Rojht, H.; C.G. Athanassiou; B.J. Vayias; N. Kavallieratos; Ž. Tomanovic; M.
Vidrih; K. Kos and S. Trdan (2010). The effect of diatomaceous earth
of different origin temperature and relative humidity against adults of
rice weevil Sitophilus oryzae [L.], (Coleoptera:Curculionidae) in
stored wheat. Acta agriculturae Slovenica, 95 - 1.
Shams, G.; M.H. Safaralizadeh and S. Imani (2011). Insecticidal effect of
diatomaceous earth against Callosobruchus maculatus (F.)
(Coleoptera:
Bruchidae)
and
Sitophilus
granarius
(L.)
(Coleoptera:Curculionidae) under laboratory conditions. African
Journal of Agricultural Research. 6(24):5464-5468.
Subramanyam, Bh., R. Roesli, , (2000). Inert dusts. In: Subramanyam, Bh.,
Hagstrum, D.W. (Eds), Alternatives to pesticides in stored-product
IPM. Kluwer Academic Publishers, Dordreecht, The Netherlands, pp.
321-380.
Vayias, B.J., Athanassiou, C.G., (2004). Factors affecting efficacy of the
diatomaceous earth formulation SilicoSec against adults and larvae of
the confused beetle Tribolium confusum du Val (Coleoptera:
Tenebrionidae). Crop Protection 23,565–573.
Vayias, B.J., Athanassiou, C.G., Kavallieratos, N.G., Tsesmeli, C.D., C.T.
Buchelos, ,(2006). Persistence and efficacy of two diatomaceous earth
formulations and a mixture of diatomaceous earth with natural
pyrethrum against Tribolium confusum Jacquelin du Val (Coleoptera:
Tenebrionidae) on wheat and maize. Pest Management Science 62,
456–464.
Vayias, B.J., Athanassiou, C.G., C.T. Buchelos, ,(2009). Effectiveness of spinosad
combined with diatomaceous earth against different European strains
of Tribolium confusum duVal (Coleoptera: Tenebrionidae): influence

304

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (64) No. (3) 8102

ISSN: 2224 - 9796 (Online)
ISSN: 1815 - 316 X (Print)

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـدٌــن
8102 )3( ) العدد64( المجلد

of commodity and temperature. Journal of Stored Products Research
45, 165-176.

303

Mesopotamia J. of Agric.
Vol. (64) No. (3) 8102

ISSN: 2224 - 9796 (Online)
ISSN: 1815 - 316 X (Print)

302

مـجـلـــة زراعـــة الــرافـدٌــن
8102 )3( ) العدد64( المجلد

