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 الملخص

كفاءة قشور سنابل القمح ومستخلصاتها في حماية . 2012. الجبوري، عبد الجاسم محيسن جاسم، حسين فاضل الربيعي وفالح كمال محمد
  .100- 95 :30مجلة وقاية النبات العربية،  .(Trogoderma granarium Everts)الحبوب المخزونة من اإلصابة بخنفساء الخابرا 

  بخنفســــــــاء الخــــــــابرا صــــــــابةاإلمــــــــن القمــــــــح المخزونــــــــة مــــــــن  أصــــــــنافحبــــــــوب خمســــــــة حمايــــــــة  فــــــــي ومستخلصــــــــاتها درســــــــت فاعليــــــــة قشــــــــور ســــــــنابل القمــــــــح   
(Trogoderma granarium Everts) ازالتها يساعد في زيادة نسبة الحبوب المتضـررة  نأ إلىأشارت نتائج قياس تأثير وجود القشور . تحت ظروف الخزن االعتيادية

وتسـتمر هـذه % 7 صـابةاإلإذ لـم تتعـدى  ،بخنفسـاء الخـابرا صـابةاإلمـن خزن الحبوب كسنابل يقيها  إنكما تبين . عند وجود القشور% 15مقارنة بما نسبته % 26 إلى
بخنفسـاء  صـابةاإلار فعالية مستخلصات قشـور السـنابل فـي نسـب وعند اختب. مستوياتها العليا إلىتأخذ بعدها بالتصاعد  لثالث عشر أسبوعاً  صابةلإل لمنخفضةاالنسبة 
نســـبة الحبـــوب  نأكمـــا وجـــد %. 26 إلـــى% 35مـــن المســـتخلص المـــائي قـــد خفضـــت الضـــرر مـــن % 40معاملـــة بـــذور القمـــح بتركيـــز  إن إلـــىأشـــارت النتـــائج  ،الخـــابرا

القمــح بالمســتخلص  أصــنافعــن معاملــة بــذور  عليهــا أثبتــت النتــائج المتحصــل. شــهر مــن المعاملــةأ 4 معنويــة بعــد المتضــررة تتصــاعد تــدريجيًا بمــرور الوقــت وتصــبح
تقريبـًا % 1 إلـىنسـبة الضـرر  تخفضـإنإذ . خفضـت بصـورة ملحوظـة مقارنـة بالمسـتخلص المـائي وتبعـًا للتركيـز المسـتخدمإننسب الضـرر قـد  نأ إلىولي للقشور إنالميث

القمـح فـي  أصـنافبـين  معنويـة اتولـم تكـن هنـاك فروقـ. شـهرأ 10هـذه الحمايـة تسـتمر لفتـرة تتجـاوز وأن . فـي معاملـة الشـاهد% 40ارنـة بحـدود مق% 18عند التركيـز 
  .جميع التجارب
  .ن، مستخلصات نباتية، خنفساء الخابراز مكافحة، حشرات مخا :كلمات مفتاحية

   
 ةالمقدم

  

تسبب الحشرات بصورة عامة خسـائر اقتصـادية كبيـرة للحبـوب المخزونـة 
فـي موسـم % 10 إلـىتتمثل بنقص وزن الحبوب المصابة الذي قد يصل 

) خنفســـاء الحبـــوب الشـــعرية(وتعـــد خنفســـاء الخـــابرا ). 16(تخـــزين واحـــد 
Trogoderma granarium Everts   (Coleoptera: Dermestidae) 

لحبـــوب القمـــح المخزونـــة  اً كبيـــر  اً الحشـــرية التـــي تســـبب ضـــرر  اآلفـــاتمـــن 
 ،)12(ثيـل يتكافح حشرات المخازن غالبًا باستخدام مبيد بروميد الم). 1(
 توجــداًال ضــد الحشــرات التــي التبخيــر بهــذه المــادة قــد ال يكــون فعــ نأال إ

 فـــييـــة التـــأثير الســـلبي إحتمالللمبيـــد  نأكـــوام الحبـــوب، كمـــا أعمـــاق أفـــي 
اســـتخدامه ســـيتوقف بحلـــول  نأفضـــًال عـــن  .)9(والبيئـــة  ناســـنصـــحة اإل

الخــــاص بحمايــــة  1991لعــــام  بروتوكــــول مــــونتلایر بموجــــب 2015عــــام 
و منتجاتها الطبيعية أعد استعمال المستخلصات النباتية ي .نو وز طبقة اآل

ــــدات حــــدى كإ المصــــنعة  اآلفــــاتالبــــدائل المناســــبة لبروميــــد المثيــــل ومبي
الحشــرية التــي تصــيب المحاصــيل  اآلفـاتخـرى للســيطرة علــى مختلــف األ

ــــــة ــــــد مــــــن البــــــاحثين  ،المخزون ــــــىإذ أشــــــار العدي ــــــر مــــــن إل ــــــة الكثي  فعالي
وغيرهـــا مـــن آفـــات  تحديـــداً  المستخلصـــات النباتيـــة علـــى خنفســـاء الخـــابرا

وليــة التــي المالحظــات األ إلــىواســتنادًا . )17، 12 ،8 ،4، 2( المخــازن
 الســـنابل داخـــلحبـــوب القمـــح وهـــي  إصـــابةخفـــاض نســـب إن إلـــىشـــارت أ

البحــث الحــالي  إنفــ .محاطــة بقشــورها مقارنــة بــالحبوب المنزوعــة القشــور
دور قشـور السـنابل المحيطـة بحبـوب القمـح والمتضـمنة يم و تقـ إلىيهدف 
ومستخلصــاتها  (palea) واالتبــة (lemma)والعصــافة  (glumes) القنــابع

  .بخنفساء الخابرا صابةاإلحبوب القمح المخزونة من  في حماية
 

 هوطرائق البحث مواد
  

  تربية خنفساء الخابرا 
في مختبرات دائرة البحوث الزراعية في  ربيت مستعمرة خنفساء الخابرا

 على حبوب القمح تحت ظروف المختبر وزارة العلوم والتكنولوجيا
)28±3º ي إناستعملت قن). رطوبة نسبية وظالم كامل% 5±55 و س

لتغذية  قمحمن حبوب ال غ 500تر واحد داخلها حوالي يذات حجم ل
  ).1:1النسبة الجنسية (بالغة اليام من أ 3- 2 بعمر اً فرد 50كاثر وت
 

  حبوب القمح المخزونة إصابةقشور البذور في نسب  قياس تأثير

منزرعة في  أصنافسنابلها العائدة لخمسة و أاستخدمت حبوب القمح 
واع إنالعراق ومكسيباك ضمن أربعة  ،الميالد ،الهاشمية ،النور: العراق

 /صنف/سنبلة 30طبيعية  قمحسنابل  )أ :كما يليمن المعامالت و 
 /صنف/غ 500) حبوب القمح محاطة بالقشور(سنيبالت ) ب؛ مكرر
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  ر؛مكر /صنف/غ 500 القشور قمح منزوعة حبوب )ـج؛ مكرر
 .مكرر/صنف/غ 500 بطبقة من قشور السنابل مغطاة قمححبوب ) د 

 ،)ليتر 1جم ح(وعية بالستيكية أواع الحبوب في نأوضعت كافة 
أدخلت في كل . كغ 1كياس ورقية سعة أقد وضعت في السنابل ف أما

وتركت تتغذى تحت ظروف  الخابرا بالغة من خنفساء 50و كيس أعبوة 
 /ولغاية منتصف أيلول يونيو/ناشهر حزير  منعتيادية المخزن اإل

تم فحص الحبوب والسنابل . كررت كل معاملة ثالث مرات. سبتمبر
أسبوعًا من بدء  15والمعامالت أسبوعيًا ولغاية  صنافولكافة األ

عداد الحبوب السليمة والمتضررة نتيجة تغذية أالتجربة وسجلت خاللها 
  . الخنافس

 

 القمح بوبح إصابةقياس تأثير مستخلصات قشور السنابل في نسب 
 المخزونة

القمح  أصنافمن قشور سنابل  غ 300أضيف  - المستخلص المائي
 إلىالهاشمية ومكسيباك  ،الميالد ،العراق ،النور: المنزرعة في العراق

  في وعاء زجاجي حجم )س 45º( د من الماء المقطر الدافئتر واحيل
استبعدت الشوائب من . دقيقة مع التحريك المستمر 90تر لمدة يل 2

 ،15( تراكيز ةثالثساس وحضرت منه أالمحلول الذي اعتبر محلول 
القمح المذكورة  أصنافمن ) غ 250(عوملت الحبوب . )%40و  20
بتراكيز المستخلص المائي الثالث فضًال عن الماء المقطر فقط نفًا آ

 تم من) ترينصف ل حجم(وذلك باستخدام مرشة صغيرة  شاهدكمعاملة 
كررت كل . سةناخاللها معاملة كل الكمية من الحبوب وبصورة متج

معاملة ثالث مرات تركت بعدها الحبوب لتجف ثم وضعت في عبوات 
أدخلت في . غطيتها مثقبة الغراض التهويةأ) غ 500حجم (بالستيكية 
وتركت تحت ظروف المخزن  الخابرا من حشرة بالغة 50 كل عبوة
شهر متتالية سجلت أولعشرة  فبراير/شباط ية للفترة من منتصفالطبيع

  .نتيجة تغذية الخنافس شهرياً  السليمة والمتضررة الحبوبخاللها اعداد 
  

عمليات في  Soxhletأستخدم جهاز  - المستخلصات العضوية
القمح  أصنافمن قشور سنابل  غ 200االستخالص حيث وضعت 

النور، الميالد، والهاشمية في وعاء  وهي المنزرعة في العراق
وجرت العملية تبعًا للطريقة المذكورة من قبل ) Thumble(االستخالص 

الستخالص  ناأستعمل في البداية مذيب الهكس). 3( خرونآالربيعي و 
الميثانول ومن ثم  ،ثبت عدم وجودهاي تالالمركبات غير القطبية 

تهاء إنبعد . ملموساً  وجودها ناالستخالص المركبات القطبية التي ك
ولي بوساطة جهاز ناتم تركيز المستخلص الميث ،عمليات االستخالص

ومن ) غ 250(عوملت حبوب القمح . المبخر الفراغي الدوار
تراكيز من هذا المستخلص  ةالميالد والهاشمية بثالث ،النور: صنافاأل

التي عوملت فيها  شاهدفضًال عن معاملة ال% 18و  15 ،5هي 

تركت الحبوب لتجف ثم . ول وبوساطة مرشة صغيرةناالحبوب بالميث
حشرة  50وضعت في العبوات البالستكية وادخلت حينها في كل عبوة 

وتركت تحت ظروف المخزن الطبيعية لفترة خنفساء الخابرا من  بالغة
نتيجة  شهرياً  السليمة والمتضررة الحبوبعداد أشهر سجلت خاللها أ 10

 :)7( تم قياس نسبة الضرر باستعمال المعادلة التالية. تغذية الخنافس
  

  لحبوب الكلي لعدد ال  100×   عدد الحبوب المتضررة =الضرر نسبة
  

جرى تحليل التباين وفق تصميم القطع المنشقة  - حصائيالتحليل اإل
فرق معنوي بين المتوسطات  أقلوتم تحديد  ،العشوائيةلقطاعات تامة 

  ).22( 0.05 إحتمالالحسابية عند مستوى 
  

  النتائج والمناقشة
  

 في نسب تضرر الحبوب السنابل تأثير وجود قشور

المستخدمة  صنافنسبة حبوب القمح المتضررة لألأ - 1يبين الشكل 
السنابل  و عدم وجود قشورية بالغات خنفساء الخابرا بوجود أنتيجة تغذ

نزع القشور عن البذور يساعد  نأ إلىوتشير نتائجه . خالل فترة التجربة
كما في % 26 حوالي إلىفي زيادة نسبة الحبوب المتضررة حيث تصل 

في معاملة % 21- 15 في حين تراوحت النسبة بين. راقصنف الع
عند تغطية الحبوب بالقشور فلم تكن هناك  أماالحبوب مع القشور 

  الحشرة حيث تراوحت النسبة بين أضرارة للحبوب من حماية كافي
ذ إ ،همية قشور الحبوب في حالة خزنها كسنابلأوتظهر %. 18-25

في صنف % 7كثر من أالتتعدى نسبة الحبوب المتضررة عندها 
وجود أن  ب- 1ويبين الشكل . مكسيباكفي صنف % 2العراق و 

تضررًا بالحشرة طيلة  قلت األإنك صنافالحبوب في السنابل ولجميع األ
فترة التجربة، تأتي بعدها معاملة خزن الحبوب بقشورها حيث يستمر 

سبوعًا و من ثم أتدني نسب الحبوب المتضررة فيها لثالث عشر 
ت كافية ناهذه الفترة ك إنعلى مستوياته علمًا أ إلىيتصاعد الضرر 

الزيادة الحادة في نسبة الضرر  إنلكي تتكاثر وبالتالي فللبالغات 
الحظ ي .ويرقاتهاالبالغات المالحظة بعد تسعة اسابيع متأتية من تغذية 

ذ إالخمسة المختبرة  صنافنسب الحبوب المتضررة لأل ج-1في الشكل 
من ناحية  صنافوجود فروق معنوية طفيفة بين األ إلىتشير النتائج 

النتائج اآلنفة الذكر تشير  إن .ثناء الخزنأاصابتها بخنفساء الخابرا 
فر لحبوب القمح امن الحماية تتو  إجماًال إلى أن هنالك مستوى عالٍ 

المخزونة ضد اإلصابة بخنفساء الخابرا نتيجة لوجودها في السنابل 
إزالة هذه القشور يؤدي إلى إزدياد نسب اإلصابة وأن محاطة بالقشور 
  .بصورة معنوية
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نابل القمح تاثير .1شكل  وب المتضررة  وجود قشور س بة الحب في نس
ابرا  اء الخ ى Trogoderma granariumبخنفس اء عل ة ) أ( وبن حال

  .صناف القمحأ) ج(ومدة الخزن ) ب(الحبوب 
Figure 1. Effect of wheat spike husks on grain damage rate 
by Khapra beetle Trogoderma granarium, as influenced by 
(A) grain status (B) storage period and (C) wheat varieties. 

  

ويستنتج من ذلك أن القشور قد توفر الحماية المورفولوجية 
الخنافس الختراق للحبوب وهي على السنابل وتعمل كمانع طبيعي 

إن المواصفات المظهرية للنباتات يمكن أن يكون . ووصولها للحبوب
، )12(مستوى مقاومة النبات لإلصابة بالحشرات  لها تاثيرًا أساسيًا في

التي تحوي  قمح الربيعيفعلى سبيل المثال وجد أن أحد ضروب ال
 Sitobionكانت أكثر مقاومة لمّن الحبوب ) awn(سنابلها على السفا 

avenae  وذكر أن مقاومة حبوب ). 6(مقارنة بالسنابل عديمة السفا
تتأتى، من الحالة الفيزيائية للسنبلة  الرز لإلصابة بالحشرات المخزنية قد

وٕان صح هذا االستنتاج فإنه يقود إلى التساؤل عما يحول دون ). 10(
تغذية الخنافس على هذه القشور والوصول إلى الحبوب وهنا يمكن أن 

دورًا مفترضًا في هذه العملية ) 18(تلعب المواد الطاردة والمانعة للتغذية 
  .قةقد يتوضح في النتائج الالح

  

  تأثير مستخلصات القشور في نسب تضرر الحبوب 
ـــــوب أن  أ-2يالحـــــظ مـــــن الشـــــكل  - المســـــتخلص المـــــائي نســـــبة الحب

كلمـا ازداد تركيــز المســتخلص المــائي  المتضـررة تتنــاقص بصــورة معنويـة
حيــث % 20للقشــور الــذي عوملــت بــه الحبــوب وخصوصــًا عنــد التركيــز 

% 37ارنـة بحـدود مق% 26حـدود  إلـىتنخفض نسبة الحبـوب المتضـررة 
ـــة الشـــاهد ـــأثير المتبقـــي .فـــي معامل خـــذ نمـــاذج شـــهرية أتـــم  ،ولمتابعـــة الت

عــداد الحبــوب المتضــررة فــي التراكيــز المختلفــة وتشــير النتــائج أوحســاب 
نســبة الحبــوب المتضــررة تتصــاعد  نأ إلــى ب-2الموضــحة فــي الشــكل 
وتصــبح الفــروق فــي نســب الضــرر معنويــة بعــد  ،تــدريجيًا بمــرور الوقــت

شـــــــهر مـــــــن المعاملـــــــة بجميــــــع تراكيـــــــز المســـــــتخلص المـــــــائي أ 4مــــــرور 
 النتـائج أوضحتف ،وعند قياس تأثير صنف القمح المستخدم. خدمةالمست

الخمســة مــن  صــنافعــدم وجــود أي فــروق معنويــة بــين األ )ج-2شــكل (
نفسـها النتـائج  كما يتضح من ،شهرأ 10طيلة فترة التجربة البالغة  قمحال

 .بين نسبة الحبوب المتضررة وفترة الخزنالعالقة الطردية ما 

 

أن المســـتخلص  )أ-3شـــكل (أثبتـــت النتـــائج  -نولي االمســـتخلص الميثـــ
لقشــور الســنابل قــد يحــوي، مقارنــة بالمســتخلص المــائي، علــى  الميثــانولي

. مواد قـد تسـاعد فـي تثبـيط تغذيـة خنفسـاء الخـابرا علـى الحبـوب المعاملـة
   15وتبــــين وجــــود اختالفــــات معنويــــة فــــي نســــبة الضــــرر بــــين التركيــــزين 

% 20إذ تـــنخفض نســـبة الضـــرر إلـــى حـــدود  شـــاهدومعاملـــة ال% 18و 
ــًا عنــد التركيــز ت% 1وٕالــى % 15عنــد التركيــز  مقارنــة بحــدود % 18قريب

% 18يتضــــح أيضــــًا أن المعاملــــة بــــالتركيز . شــــاهدفــــي معاملــــة ال% 40
شــهر وبــدون فــروق أ 10تــوفر حمايــة للحبــوب المعاملــة لفتــرة تزيــد علــى 

إلـى عـدم  )ج-3شـكل ( أيضـاً  كمـا تشـير النتـائج ، )ب-3شكل (معنوية 
ب الحبــوب المتضــررة بــين أصــناف القمــح فــي نســ ةوجــود تــأثيرات معنويــ

  .التي تتصاعد تدريجيًا طيلة األشهر العشرة
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تاثير معاملة حبوب القمح بالمستخلص المائي لقشور السنابل  .2شكل 
 Trogodermaفي نسبة الحبوب المتضررة بخنفساء الخابرا 

granarium ج(و مدة الخزن ) ب(التراكيز المختلفة ) أ( على وبناء (
  أصناف القمح

Figure2. Effect of wheat grains treatment with the water 
extract of spike husks on grain damage rate by Khapra 
beetle Trogoderma granarium as influenced by (A) 
concentrations (B) storage period and (C) wheat varieties. 

  

 

 

 
  

كل  ور  .3ش ولي لقش تخلص الكح ح بالمس وب القم ة حب اثير معامل ت
ابرا  وب المتضررة بخنفساء الخ بة الحب  Trogodermaالسنابل في نس

granarium  ة ) أ(وبناء على ز المختلف دة الخزن ) ب(التراكي ) ج(و م
  أصناف القمح

Figure3. Effect of wheat grains treatment with alcoholic 
extract of spike husks on grain damage rate by Khapra 
beetle Trogoderma granarium as influenced by (A) 
concentrations (B) storage period and (C) wheat varieties. 



99 Arab J. Pl. Prot. Vol. 30, No. 1 (2012) 

ت السنين في التزال النباتات ومستخلصاتها تستخدم ومنذ عشرا
منظومات خزن المواد والمنتجات النباتية والغذائية وخصوصًا الحبوب 
بهدف تقليص الخسائر وذلك لما تمتلكه من مواصفات ومواد مضادة 

وفي هذا . ع للتغذيةنالالفات الحشرية تتضمن الفعل القاتل والطارد والم
أظهرت نتائج المعاملة السطحية ليرقات خنفساء الخابرا  ،الصدد

تثبيط النمو  ،بمستخلصات نبات العرن والحنظل واالخيليا والفجيلة
نوعًا نباتيًا  20فعالية بتقويم ) 21( خرونآو  Prakash وقام). 2(اليرقي 

كذلك  .سوسة الرز تحت ظروف الخزن وفي الحقل أضرارفي الحد من 
تم قياس فاعلية العديد من المستخلصات النباتية كحماية سطحية لبذور 

وقد ). Callosobruchus chinensis )5اللوبياء ضد خنفساء الحبوب 
مستخلص االيثر البترولي لبذور الكمون  نأب) Mostafa )17 وجد

 إلىو مع ثنائي اوكسيد الكاربون والنتروجين يؤدي أوالشبنت لوحدها 
فاعلية بإختبار ) 15( خرونآو  Kimوقام . قتل يرقات خنفساء الخابرا

لثالثين نوعًا نباتيًا ضد بالغات سوسة الرز  الميثانوليالمستخلص 
مركب االزدراخيتن المستخلص من بذور  نأكما وجد . وخنفساء الحبوب

نبات النيم يعمل على تثبيط النمو والتغذية والتكاثر في خنفساء الخابرا 
لها دورًا  نأوهناك العديد من المواد الكيميائية النباتية التي وجد ). 23(

   phenylproponoidو مثبطًا للتغذية منها المركبين أطاردًا 
  الصنوبريات والتي أنواع ا متنتجهاللذين  allylanisole-4و 

  المركبانكذلك يعمل ) 14(تعمل كطاردة لخنفساء الصنوبر 
methy1 salicylate و(1R,5S)-Myrtenal  منّ على طرد 

عن المركبات المثبطة للتغذية فمنها  أما). 13(سود األ الفول/ءقالاالب
يعد  ناآل ولكن حتى) hopβ-acids )20و  polygodiaاالزدراخيتن و
المستخلص من نبات  drimonepolygodialمركب و ) 11(االزدراخيتن 
للتغذية التي اختبرت كثر المركبات المثبطة أمن ) 19( فلفل الماء

ألغلفة بذور السنابل  نأمن ذلك ب تنتجنس .بنجاح في الحقل
ومستخلصاتها المائية والكحولية تاثير معنوي في حماية بذور القمح من 

بخنفساء الخابرا وبالتالي تقليل الضرر الناجم من مهاجمة هذه  صابةاإل
 ناسنصحة اإل فيثير أعن عدم وجود ت للبذور المخزونة فضالً  الحشرة

  .المستخدمة ئيةكونها مواد طبيعية مقارنة بالمواد الكيميا

 
Abstract 

Aljibouri, A.M., H.F. Alrubeai and F.K. Mohammed. 2012. Efficacy of Wheat Spike Husks and its Extracts  
in Protection of Stored Seeds from Infestation by Trogoderma granarium Everts. Arab Journal of Plant Protection,  
30: 95-100. 

This study was conducted to determine the effectiveness of wheat spike husks and its extracts in protecting wheat seeds from 
Trogoderma granarium Everts (Coleoptera: Dermestidae) infestation. Removal of husks lead to increase of infested seeds up to 26% in 
comparison with 15% of covered ones. Storage of seeds as spikes, protected from Khapra beetle infestation. The infestation rate was not 
more than 7% and continued at this low level for 13 weeks, then increased to its highest level. Testing the efficacy of the seed extracts on 
Khapra beetle infestation, showed that treatment of wheat seeds with 40% water extract, reduced the damage from 35% to 26%. It was found 
that seed damage rate increased gradually and became significant after four months. The results obtained from treatment of wheat seeds with 
spike methanolic extract, depicted significant reduction in seed damage rate in comparison with water extract treatment. The damage rate 
was reduced to 1% at concentration of 18% compared to 40% for the control, and such protection continued for more than ten months. There 
were no significant differences between the wheat varieties used. 
Keywords: Control, storage insects, plant extracts, khapra beetle. 
Corresponding author: Abedaljasim M. Aljibouri, Biotechnology Research Center, Al-Nahrain University, Baghdad, Iraq,  
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