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ونبات النعناع   Melia azedarachتأثير مستخلص الماء المغلي والبارد لنبات السبحبح  
Mentha piperita   )في هالك كامالت حشرة خنفساء الحبوب الشعرية ) الخابرا

Trogoderma granarium 

 فؤاد أحمد عبد هللا

 جامعة سامراء / كلية التربية 
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 ( من مستخلص الماء البارد والمغلي ألوراق نباتي الســبحب 5,3,1 %) اختبرت فاعــلية تراكيز مختلفة 
Melia azedarach   والنعنــاMentha piperita  فــــي ـــــام تــامات نفــرء خنفـــساء الحبــ   الفــعر ة

جــــرا نســــا  نســــبة اللــــام اليــــ مي للحفــــرات ونســــبة اللــــام  ،Trogoderma granarium)الخــــا را( 
أظلــرت النتــائ  أـ أعـــل  نســـ  لللـــام التراكمــي  .ساعة من المعاملة بالمستخلصات المائية 72 التراكمي بعد

مــن المســتخلص المـــائي المغلــي  %5ســتلع عـــند معامـــلتلا بــالترتيز  83.3 و   86.6لكــامات الحفــرء  
أظـــلر المســــتخلص المــائي البــارد للنعنــا  وفـــي تـــ   .المائي البارد للنعنا  وعل  التــ الي والمسـتخلص للسبحب 

مائي اق  عند استخدام المستخلص ال مع نس  ـام  نسـ  ــام للكامات عالـية مقارنة  التراكيز المستخدمة
ستـــلع أعـــل  نســـ  ـــام  ..للســبحب  نتــائ  معاكســة المغلي،  يـنما أظلـر المســـتخلص المـــائي المغلــي والبــارد

فـي الحفرات المعامـلة بالمستخلصـين المائيين البــارد والمغلــي ولكــا النبــاتين بعــد اليــ م األول مـــن المعاملــة  ــ  
 . ن الثاني والثالث من المعاملةتأخذ ـذه النس  باالنخفـاض التدر تي فــي الي مي 

 

 الكلمات المفتاحية: 
 ، مستخلص مائي
   ،Melia azedarachنبات السبحب  
   ،Mentha piperitaنبات النعنا  

خنفساء الحب   الفعر ة ) الخا را(  
Trogoderma granarium . 

  

 

 

 

 

 

 

 :المقدمة
ــبحب   ــات الســ ــر نبــ ــن النباتــــات  Melia azedarachيعتبــ مــ

ي  متــر  8او  7سر عة النمــ  قــد يصــ  ارتفاعلــا الــ  المت سطة الحت  ـو
م طنــا األيــلي جبــال اللمايــا ونــر  الصــين وتــزر   خال سن ات قليلة

ــاس بفـــ   واســـع فـــي يســـتخدم  .( 1) وجنـــ   العـــراق شـــمال  فـــي العـــراق ايكـ
الحفـــرات واتفـــات فـــي النبـــات لحمايـــة المحايـــي  الحقليـــة الزرا يـــة مـــن 

يحتــ ا الســبحب  علــ  العداــد مــن المرتبــات التــي  ،الحقــ ل وفــي المخــا ـ 
عزللــــــا وتفخيصــــــلا مــــــن قبــــــ  البــــــانثين واســــــتخدمع فــــــي م افحــــــة تــــــ  
النعنا  فل  نبــات عفــبي معمــر عطــرا اما نبات  ( 3 ) و (  2) رات ـــــــــــــالحف

اـ االســـــــتخدام التـــــــائر  .Labiatae  (4 )انتمـــــــي الـــــــ  العائلـــــــة الفـــــــف  ة 
للمبيــــدات الكيمائيــــة ادا الــــ  ظلــــ ر العداــــد مــــن المفــــاك  منلــــا ظلــــ ر 

 تــذل اجيــال للحفــرات مقاومــة للمبيــدات ا ــافة الــ  نــدو  تلــ   للبي ــة 
 

 

* Corresponding author at: Samarra University / College of 
Education; 

E-mail address :  

 
ــادء  ــ  اعـ ــاك  ادت الـ ــذه المفـ ــ  ــ ــات تـ ــ  النباتـ ــي علـ ــام المتبقـ ــر السـ اال ـ

في استخدام المبيــدات الكيميائيــة والتفكيــر فــي العــ دء الــ  اســتخدام النظر  
ــة  ــات النباتيـ ــتخدام المستخلصـ ــ  اسـ ــة مثـ ــائ  البدالـ ــرء  .( 6) ال سـ ــر نفـ تعتبـ

مــن  Trogoderma granariumخــا را( لحبــ   الفــعر ة )الا خنفســاء
ـــا مقاومـــة  ــاـ  وأكثـر ــا مـــن اخطـــر نفـــرات المخـ نفـــرات المخـــاـ  ا  انلـ

ــية  الـــ  اـ  Parashar  ( 8 )وأشـــار  ( 7) للمبيـــدات والظـــروئ البي يـــة القاسـ
ارقــات خنــافح الحبــ   الفــعر ة ـــي مــن اخطــر اطــ ار الحفــرء ا  تبــدأ 

ــذائلا ــات نــ ــ  اليرقــ ــن  ــ ــذرء ومــ ــين البــ ــن  بتنــ ــذرء مــ ــر  البــ ــذرء وتفــ  لــــ  البــ
 .محت  اتلا وال تبقي س ا الغائ

 
 المواد وطرائق العمل :

 :طريقة جمع الحشرات والنباتات
عل  الحفرء مــن نبــ   مصــابة اخــذت مــن مخــاـ  ت  الحص ل  

ســامراء فــي محافظــة يــاا الــدان ا  تــ  اعــداد قنــاني  قكــاءتتار ــة فــي 
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نــرام مــن  250قنينــة مللتــر وو ــع فــي تــ   800 جاجيــة نظيفــة ســعة 
ــات القنــاني الكاملــة نفــرات   ليلا الحفــراتاالحنطة وا يف   ونطيــع فـ 

ــة ــاني الحاو ـ ــ  و ـــع القنـ ــن الملمـــ  وتـ ــان مـ ــتعمرات فـــي  بقمـ علـــ  المسـ
امــــا  .( 9)    5± 65م ورط بـــة نســـبية  2± 27الحا ـــنة  درجـــة نــــرارء 

نبــات الســبحب  فــت  الحصــ ل عليــا مــن نانيــة العلــ  فــي محافظــة يــاا 
من قكاء سامراء وت  نســ  اوراق النباتــات  نبات النعنا الدان وت  جمع 

 .باستخدام المطحنة الكلربائيةوتتفيفلا وطحنلا 
 

 تحضير المستخلصات المائية للنباتين :
فــــي تحكــــير   Harborne) 10(تــــ  االعتمــــاد علــــ  طر قــــة 

نــرام مــن مســح ق المــادء التافــة لــ وراق لكــ   10المستخلصــات ا  اخــذ 
مــ  مــاء مقطــر بــارد  200من النباتين ت  عل  انفراد وا يف لك  منلا 

ــدء  دقيقـــــة   اســـــطة الخـــــار المغناطيســـــي وتـــــرم  15وجـــــرا خلطلـــــا لمـــ
ساعة  درجــة نــرارء المختبــر ورشــ  المحلــ ل باســتخدام  24المحل ل لمدء 

الملم  ونق  الراش  ال  جلــا  الطــرد المرتــزا وجــرا نبــذه بســرعة قمان  
دقــــائر لترســــي  االجــــزاء النباتيــــة العالقــــة  10دورء / دقيقــــة لمــــدء  3000

ــر ــ  محلـــ ل رائـ ــ ل علـ ــي فــــر  ،والحصـ ــر وجفـــ  فـ ــ ل الرائـ عـــزل المحلـ
المســــح ق المتفــــ  للمســــتخلص م  ــــ  وـ   45كلربــــائي  درجــــة نــــرارء 

امــا مســتخلص المــاء المغلــي لنبــاتي  .ســتخدامونفظ فــي الثاجــة لحــين اال
فقد تــ  تحكــيره  ــنفح الخطــ ات الســابقة اال اـ المــاء  و النعنا السبحب   

المقطـــــر المســـــتخدم فـــــي التحكـــــير تـــــاـ مغليـــــاس لغـــــرض اختبـــــار فعاليـــــة 
ونكــرت تراكيــز  ،المستخلص المائي للنباتين في ـــام تــامات الحفــرء

نرام من المسانير التافــة للنبــاتين  5 ،3 ،1( بإ ابة  1،3،5) التتربة
امــا ترتيــز الســيطرء  يمثــ   ،مــ  مــن المــاء المقطــر  100عل  الت الي في  

بارد في نالة المستخلص المائي البارد وماء مقطر مغلي فــي ماء مقطر  
  .نالة المستخلص المائي المغلي

 
 معاملة الحشرات بالمستخلصات النباتية :

ــ  اســــتخدام اطبــــاق  تــــرا  نــــرام مــــن نبــــ    20علــــ   ةناو ــــ تــ
قنــاني     اســطةب   بالمســتخلص المــائي  ــــــــــــع الحــــــــــــالحنطة النظيفة ورش

رشــات وعلــ  بعــد  6ومعقمــة وب اقــع  مــ ( 50)ســعة نظيفة    ادو ة  رشاشة
وترتـــع االطبـــاق لتتـــ  قبـــ  و ـــع الحفـــرات  ،( 11) ســـ  مـــن الطبـــر 10

ي بمثابة م رر واند من  تاملة  نفرات  10نيث و ع في ت  طبر   ـو
ا افة  ،م ررات لك  ترتيز من التراكيز المستخدمة في التتربة  3اي   

 10و ــعع الــ  ـــذه االطبــاق المعاملــة نفــراتلا بالمستخلصــات المائيــة 
لمعاملــة ولكــن تــ  رشــا نفرات في طبر  ترا يحــ ا نفــح نــذاء اطبــاق ا

بالمــاء المقطــر فقــب واعتبــر تمتم عــة ســيطرء ونقلــع االطبــاق المعاملـــة 
م ورط بــة  2± 27واطباق السيطرء ال  الحا نة ونكنع  درجة نــرارء 

   ــ  جــرا نســا  النســبة الم   ــة للــام الحفــرات بعــد  5± 65نســبية 
التحليـــــــــــ   .ســـــــــــاعة مـــــــــــن  دايـــــــــــة المعاملـــــــــــة 72و  48و  24مـــــــــــرور 
نللع النتــائ  علــ  وفــر نمــ  ب التتــار  العامليــة باســتعمال .ائياالنصــ 

ــية ــام التعفــ ــمي  تــ  Factorial Experimental With التصــ
Completely Randomized Design  , (12  ).  تــ  أســتخدام أختبــار

لمعرفــة معن  ــة الفــروق االنصــائية  ــين المعــامات  الحــدود دنكــن متعــدد
   .0.05وعل  مست ا انتمالية 

 
 النتائج والمناقشة 

ـــدولين ــائ  التـــ ــ ا  (2 و 1) أشـــارت نتـ ــ ل ارتفـــا  معنـ الـــ  نصـ
ـــي نســ  ـــام  المعاملــة بمعظــ  التراكـــيز مــن المستخلصــين  الحفــراتفــ

الحفــرات مقارنــة مــع  و النعنــا الســبحب  المــائيين البــارد والمغلــي لنبــاتي 
ســـــاعة األولـــــ  مـــــــن  24الســـــيطرء خص يـــــا خـــــالالكاملـــــة فـــــي عينـــــة 

ــة ــد المصــــطف  ،المعاملــ ــائ  الخزرجــــي وعبــ ــا ر نتــ ــذه النتــــائ  تطــ  ( 13)  ـــ
المعاملــة  الحفــرات  نســ  ـــام قد يعزا سب  ارتفــا و (،   14)   واالعرجي

الــــ  وجــــ د مرتبــــات ســــامة ـــــي بمثابــــة نــــ ات  األيــــ  الغــــذائي الثــــان ا 
ــــذهللنبـــاتين  المــــ اد تـــ  ر وتتــــداخ  مــــع بعـــ  الفعاليــــات الفســــي ل جية  ـو

ــاء  ــ  وبقــ ــرور ة لنمــ ــراتالكــ ــر  ،الحفــ ــام  )Browser  ( 15فســ ــب  ـــ ســ
الـــ  فعـــ  بعـــ  المرتبـــات النباتيـــة فـــي قتـــ  الخايـــا الطائيـــة  الحفـــرات

المبطنة للقناء اللظمية ال ســط  للحفــرء المتغذيــة علــ  تلــ  المرتبــات أو 
ونـــدو   للحفـــرءالعصـــبية  اـ ـــذه المرتبـــات الســـامة تـــج ر فــي األنســـتة

ا اســـــتمرارالفـــــل   ـــــ  الففـــــ  فـــــي  نتـــــائ  التـــــدولين  كمـــــا أو ـــــحع.نمـ 
المعاملــة  الحفــرات د عاقة طردية  ين نســ  ـــام المذت ر ن أعاه وج

 ا ديــادمــــع  و النعنــا الســبحب  بالمستخلص المائي المغلي والبــارد لنبــاتي 
ـــيث تانــع نســ   ،الترتيــز المســتخدم فــي المعاملــة   5لــام  ترتيــزالنـ

ــارد  ــائيين المغلـــي والبـ ــين المـ ــا المستخلصـ ــاتينمـــن تـ ــة  للنبـ ــامرتفعـ  معن  ـ
  او 1أقــــ  عنــــد معاملتلــــا بــــالترتيز  نفــــراتمقارنــــة مــــع نســــ  ـــــام 

أـ  ســـاعة األولـــ  مـــن المعاملـــة. 24خـــال  خص يـــا الســـيطرء نفـــرات
ــين نســــ   ــة  ــ ــاتي الالعاقــــة الطرديــ ــز المســــتخلص النبــ لــــام وبــــين ترتيــ

ا ـــــــــــــا في الدراسة الحالية مما لة للعاقــة التــي وجدـالمستخدم في معاملتل
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لتبــاتي النــي  والســبحب  علــ   عنــد دراســتا تــأ ير المستخلصــات المائيــا( 16) 
ــة  ــ  ودراسـ ــاي النخيـ ــات دوبـ ــات  ( 17 ) ن ر ـ ــائي لنبـ ــتخلص المـ ــأ ير المسـ تـ

ــبنع  ــات Anethum graveolensالفــ ــ  ارقــ ــين  علــ ــاء الطحــ خنفســ
ســب   Zubaidi-Gazalli and AL-AL  (18 ) عــزا .الحمراءالصــدئية 

 Culex pipiensاالرتفــا  التــدر تي فــــي نســــ  ـــام ارقــات البعــ ض 
المــذابات العكــ  ة    ز ادء الترتيز المستخـــدم عنــد معاملتلــا بمستخلصــات

 الحاو ــة علــ  مــادء Callistemon citrinnsالوراق نبــات فرشــاء البطــ  
saponins الحفرات ج رء عل  عم  الغدد فيالفعالة والم. 

فــي  معن  ــاس وج د نس  ـام مرتفعــة  (2و    1يظلر التدوالـ )  
خال الي م  و النعنا للسبحب  المعاملة بالمستخلصين المائيين الحفرات  

ســتلع فــي اليــ ميين  منخفكةاالول من المعاملة مقارنة مع نس  ـام 
والثالــث مــن المعاملــة، وفــي تــ  التراكيــز المســتخدمة فــي التتربــة  الثــاني

وقــد يعــ د الســـب  الــ  اـ الز ـــ ت الطيــارء التــي ت جـــد فــي المستخلصـــين 
فـــي نــين لـــ  اانـــظ أا فــرق معنـــ ا فـــي  ،تطــاارت  تقـــدم الفتــرء الزمنيـــة

  .نس  ـام السيطرء خال أيام فترء التتربة
التــي أشــار  Jbilon (19   )ع ـــــــــــــــالية مأتفقــع نتــائ  الدراســة الحــــــــــ 

نيث وجــد  ،ال  أرتفا  نس  الم ت التراكمي مع   ادء الترتيز المستخدم
الطحــين الصــدئية الحمــراء  خنفســاءأـ نســبة اللــام التراكمــي فــي ارقــات 

أيــام مــن معاملتلــا بالمســتخلص الكحــ لي  10  بعــد  58 ويـــــلع الــ 
بعــد اــ مين مــن    14 بعــد أـ تانــع Piganium harmallaللحرمــ  
 المعاملة.
المــاء البــارد للنعنــا  أكفــاء مــن  مستخلصربما يعزا سب  تـ   

مستخلص الماء المغلي ال  تـــ  المرتبــات الســامة الم جــ دء فــي النبــات 
وقــد  ،رجات نرار ة عاليــة عنــد أستخايــلاتتحل  وتتل  عند تعر لا لد

أـ المستخلصــات المائيــة ( 22)  وشــبع ( 21)  وشــ را  ( 20)  وجد ت  من نســن
ا تانــــع أفكــــ  فــــي  البــــاردء المستخلصــــة مــــن النباتــــات التــــي أســــتخدمـ 

فــي نــين قــد يعــزا  ،ـاكلــا للحفــرات مــن المستخلصــات المائيــة الحــارء
  فــي ـاكــا الحفــرات سب  تـ  مستخلص الماء المغلي للسبحب  أفكــ 

من مستخلص الماء البارد ال  أـ المرتبات السامة الم جــ دء فــي النبــات 
ووجــــد تــــ  مــــن  ،تقــــاوم درجــــة الغليــــاـ عنــــد أستخايــــلا بالمــــاء المغلــــي

ــي1998) الســـامي ــارء 2000) ( والربيعـ ــة الحـ ــات المائيـ ( أـ المستخلصـ
ا ـــــي أفكــــ  فــــي ـاكلــــ  ــتخدمـ  ــة مــــن النباتــــات التــــي أســ ا المستخلصــ

 .للحفرات من المستخلصات المائية الباردء
 

على نسب   للنعناعتأثير تراكيز مستخلص الماء المغلي والبارد  ( 1جدول : ) 
 المعاملة.حسب ساعات   حشرات خنفساء الخابراهالك 
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EFFECT OF COLD AND BOILED WATER EXTRACTS OF MELIA 

AZEDARACH AND MENTHA PIPERITA ON ADULTS MORTALITY 

OF TROGODERMA GRANARIUM  
FOUAD A.ABDULLHA 

ABSTRACT 

Efficacy of different concentration ( 1, 3, 5, % ) of cold and boiled water extracts of Melia azedarach and 

Mentha piperita on mortality of adults of khpra beetle Trogoderma granarium was studied.Daily insects mortality 

percentages and accumulative mortality after 72 hours of treatment with aqueous extracts was counted. The results 

showed that the highest accumulative mortality percentages of adults insect 86.6% and 83.3% recorded when larvae 

treated with 5% concentration of boiled water extract of Melia azedarach and cold water extract of Mentha piperita 

,Respectively.Cold water extract of Mentha piperita in all concentration that used in this study caused high adults 

mortality percentages compared with low mortality percentages recorded when insect treated with boiled water 

extract , while adverse results showed in larval mortality percentages when insect treated with boiled and cold water 

extracts of Melia azedarach. The highest mortality percentages were recorded in larvae which treated with boiled or 

cold water extracts for both plants in the first day after treatment and these mortality percentages decreases gradually 

in the second and third days after treatment.  

 


