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التأثير السمي للمستخلصات المائية لبذور جوزة بوة  Myristica fragrans L.وأوراق نبات الدفلة
 Nerium oleander L.على نسبة هالك بالغات خنفساء الطحين الصدئية
Tribolium castaneum Herbst.
ماهر نعيم محمد

زينب عبد الحسين علي
كلية الزراعة  /جامعة بابل

تحرير محمد نطاح

الخالصة:
د  Myristica fragrans L.أ سدق درت يددى
هددت ا درتسد ددى درددا دسميدداس ددلصى درلممئيةددال درلاجصددى ( ري د س د
 ) Nerium oleander L.عيا ارغال حشر سنفماء درطحصن درةتجصى . Tribolium castaneum Herbst.
د د سدق درت يدى)
حص ث أظهرل نماجج دريحث عارصى امى ضت ارغال درحشر  ,في كال درلعداميمصن (ممدمئيب د س د
ظهرل ر ق معن يى دضحى حصث يغا درنمب درلئ يى رل ل دريارغال , 21.20 ، 02.08 % 7..8 , 44.77 , 21.20
 % ...11عيا درم دري عنت درمردكصز  % 1..، 1، 2..ارلقاسنى لعاميى درلقاسنى  controlدرمي يغا .%2.22
كلددا أظهددرل نمدداجج درمحيصددي دفحةدداجي نف د ق ددي درنمدديى درلئ يددى رل د ل دريارغددال عنددت درمركصددز  % 1..ددي كددال درلعدداميمصن(
د سدق درت يى )حصث يغا  % 02.7 78..8عيا درم دري .
مممئيب س
أ سدق درت يدى كليصدتدل نيانصدى عاردى
عيا ض ء نماجج ه ه درتسد ى افمكان دف مفاد من درئةاجب درمامى ري س
أمصنى ضت حشر سنفماء درطحصن درةتجصى . Tribolium castaneum Herbst.

Abstract:
& This study aimed to reveal the toxicity of water extracts(Nutmeg seeds Myristica fragrans L
Oleander leaves Nerium oleander L.) on the adult of Tribolium castaneum Herbst. Results
showed toxic activity against the adult, Both treatments showed significant differences in adult
mortality percentage which was 31.02 , 44.77 , 75.8 % and 20.68 , 31.02 ,55.11 % at the
concentrations 0.5 , 1 , 1.5 % on respectively compare with control treatment which was 3.33 %.
Also results showed superiority in adult mortality percentage at the concentration 1.5 % for both
treatment (Nutmeg seeds & Oleander leaves) which was 78.58 , 60.7 % on respectively.
According to the results, it's possible to use toxic properties of Nutmeg seeds & Oleander leaves
as safe natural recourse effective against Tribolium castaneuHerbst.

المقدمة :
نعمير درنيانال درطيصى ذدل أهلصى كيصر رفعارصمها درعال صى كت دء ريكثصر من دفمردض أيضا فممالك درعتيت منها درئاصصى
درملصى ذدل درفعارصى درليصت درطاسد ريعتيت من درحشردل ,قت شهتل درعق د درثالثى درلاضصى نشاط ممزديت عيا ممم ى درعارم
ي دريحث عن مةادس نيانصى ريليصتدل رلا نلما ه من لصى منئفضى رالنمان دريياجن دفسرى رعى درمحيي عتم ثي نصمها
ي دريصئى .درمي شجعا درياحثصن درعيلاء فنماج ميصتدل حشريى ذدل دفصي درنياني كارنصك نصن درر نصن ن دريصرمثرين.
من درنيانال درطيصى درمي د مهت ها دريحث:
د  Myristica fragrans Lدرد يعد د دردا عاجيدى  Myristicaceaeهدي شدجر معلدر ددجلدى درئضدر
 )1نيدال د
ننمشر ي درلناطق دف م دجصى دررطيى درجزس درحاس كانت نصمصا,درهنت ,ريالنكا,مالي
( ) Kaula1997من أهم د مئتدمانه درطيصى ي عالج مشاكي درهضم صدفها منشدطا نمدصا كد رف دي عدالج درر د مشداكي
درقيب محفز رالعةاب مفصت ي درشيي () Tajuddin et al.2003
نمركز درلاد درفعارى رينيال ي درثلاس نشكي درزي ل درطصاس ذدل درمأثصردل درملصى نميى عارصى تد من در ن دركيي ريثلداس مثدي
يدد ل (  ) Sabinene, Elenicien, Saflrole Pinene,Myristicinغصرهددا (Tajuddin et ( ,) Kaula1997
) al.2003
د قدت د دمئتما مممئيةدانها درنيانصدى دي درعتيدت مدن دف حدا رلكا حدى درحشدردل منهدا
نظرد ريئاصصى درملصى رثلاس
د عددت طددرق منهددا درمددأثصر
حشددردل درلئددا ن فهلصمهددا دفقمةدداديى  ,فددي حددث د ددر رتسد ددى درمددأثصر درمددام رزي د ل د
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كلضداد ريمغ يدى ضدت حشدردل درلنمجدال درلئز ندى منهدا Tribolium castaneum Herbst.
ارلالممى  ,درمأثصردرغدا
.) Huang 1997( Sitophilus zeamais Motsch
د عيدا عد درلظداهر درحصانصدى
ي دسد ى مئميريى أظهرل أرمأثصر درمالممي درمام ريزي ل درلمح ق درجاف رثلاس
ى دري صاء درلئزنصى ) Adedire 2002 ( Callosobruchus maculates Fabricins
نمب درل ل ريارغال حشر
د ضدت ارغدال أندا درةرصدر دفرلداني Blattela germanica
كلدا أظهدرل دسد دى أسدرى درمدأثصر درمدلي ريد س د
د ضدت
ا دمئتدم درمدأثصر ارلالممدى درمدأثصر درغدا ( ,) Jung et al.2007كد رف دس درمدأثصر درمدام رزيد ل ثلداس د
درتيدتدن درثعيانصدى  ) Gotke et al.1990( Meloidogyne incognitaكلدا رد حب دان درزيد ل دي ا دصى درل د د دي
رها ناثصر مضاد ق ريقلي دن عارصدى هد ه درزيد ل ندزددد عندتما نحمد نركصدز عداري مدن sabinene,pcymeme
 and /or terpinen-4- 01.دن ه ه درزيد ل نكد ن عاردى دي كدال درحدارمصن درلاجصدى غصدر درلاجصدى ضدت درقلدي (Alfred lice
).2006
)0نيال درت يى  Nerium oleander L.در يع د دردا عاجيدى  Apocynaceaeهد شدجصر ددجلدى درئضدر ننمشدر دي لصد
محا ظال درعردق كشجصردل ينى ي درحتدجق درلمنزهال (درشحال ,) 1088رينيال أهلصى طيصى حصث يممئتم دي ننشدصا درقيدب
عالج أمردض درجيت ممكن ففم درلفاصدي عدرق درنمدا ددء درنقدر ( ,) Shams2000نظدرد ريئةداجب درمدلصى رينيدال
فحم دجه عيا يصك صتدل درنصرين  Neriinدرف رصنصرين  Folineriinدف رصنتسين  ) Ali 1988( oleandrinقت د دمئتما
درلممئيةدال درلاجصدى دركح رصدى ف سدق أ هداس درت يدى دي درعتيدت مددن دف حدا رلكا حدى درحشدردل .فدي درعدردق د در حددث
رتسد ددى درمددأثصر درمددلي درلممئيةددال دركح رصددى درلاجصددى رعددت نيانددال طيصددى مددن ضددلنها نيددال درت يددىNerium oleander L.
مقاسنمهدا مد ميصدت درفنفارريدا  Fenvalerateعيدا درلظداهر درحصانصدى رئنفمداء درطحدصن درةدتجصى Tribolium castaneum
 ( Herbst.يصلان .)022.
ددي دسد ددى أ ددمهت ا نددأثصر درفعارصددى درليصددت رلممئيةددال ع د درنيانددال درطيصددى Aristolochia, Ajuga,Raphamnns,
 Peganumض دت يرقددال ارغددال حشددر سنفمدداء درطحددصن درةددتجصى Jbilou et ( Tribolium castaneum Herbst
 .) al.2006كلا ذكر (مةطفا  )1080درمأثصر درمام ريلممئيةال درلاجصى ف سدق درت يى ضت حشردل ( درةرصدر دفمريكدي،
درةرصر دفرلاني دريق )
دارنظر فهلصددى حشددردل درحيد ب درلئزنصددى ساصددى حشددر سنفمدداء درطحددصن درةددتجصى Tribolium castaneum Herbst
درمددي نعد د رعاجيددى  Tenebrionidaeسنيددى  Coleopteraفنمشدداسها در د د ددي معظددم د درعددارم منهددا در فيددال درلمحددت
دفمريكصددى درلنطقددى دف ددمردرصى درهنتيددى كد رف دنمشدداسها دركثصددب ددي مئددا ن درحيد ب درلطدداحن ددي كا ددى دنحدداء درقطددر (عيددا
 ,) 1008مانمييه من دضردس دقمةاديى ادحى ي درطحصن نمصجى طيصعى درمغ يى درمير نزع ي د دفنمالخ ددسي درطحدصن ملدا
يكمدديه درردجحددى دركريهددى يةدديل غصددر صددارل رال ددمهالك دريشددر ك د رف نةددصب درحشددر درجددريف درنئارددى درف دكدده درلجففددى
درلئز نى مثي درملر درمصن ( عت .)1082
د  Myristica fragrans L.درت يدى Nerium
نهتف درتسد ى درا نقصصم درفعارصى درمامى ريلممئيةال درلاجصى رنيداني د
 oleander Lعيا نمب درل ل ريارغال حشر سنفماء درطحدصن درةدتجصى Tribolium castaneum Herbstكليصدتدل نيانصدى
عارى مم ر كل دسد طيصعصى أقي ني يث رييصئى رلكا حى درحشر .
المواد وطرق العمل:
النباتات المستخدمة وجمع العينات
أ سدق درت يى) من محا ظى ا ي ،حصث نم ل أ سدق درت يى مدن
نم ل درنيانال درلئماس ريتسد ى درحارصى( س
د مدن محدالل درعشدا صن دي قضداء درلمدصب  ،عدت ذردف
حتدجق سجا ى امعى ا ي متينى درحيى ي حدصن ندم لد د س د
ففددا تس ددى حددردس درلئميددر م د درمقيصددب درلمددملر رلن د درددمعفن عددت درمجفصددب ددحقا
غمدديا أ سدق درت يددى ارلدداء درجدداس
درنيانال درلممئتمى د طى مطحنى كهر اجريى  Moulinexريحة عيا ممدح ق مدن دف سدق دريد س عدتها ضدعا دي
أكصا من درنايي ن حفظا ي ظر ف سارصى من دررط ى رحصن أ مئالصها.
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تحضير المستخلصات النباتية المائية
تحضير المستخلص المائي الحار
د أ سدق درت يدى
دعملتل طريقى درلنة س درمالمي(حمن  )1000ي نحضصر درلممئيب درلاجي درحاس ريد س د
نمضلن دس  122غم من ممح ق دري س درجا ى دي سدق درجا ى نم ل د سدق نيال درت يى  Nerium Oleanderدي تديدى
درشهر درعاشر رعام  0228حصدث دسد ل مدن حدتدجق سجا دى امعدى ا دي نظفدا درنياندال غمديا صدتد مدن دفنر دى درعارقدى هدا
ضعا ي رن كهر اجي تس ى حردس ( )0.م رغدرض نجفصفهدا مد درمقيصدب درلمدملر رمه يمهدا منعدا رمعفنهدا رلدت ثالثدى ديدام
ضعا عت ذرف ددسي كصس حفظا ي ظدر ف ا دى رحدصن د دردء عليصدى دف دمئال ( )Supavarn et al. 1974ثدم ندم
ضعها ي د سق ا ي عى  1222مي يحم ِ عيا  .22مي من درلاء درلقطر درلغيي تس ى حدردس ْ 02م مد درئيدا صدتد
ضد درردشدل
رلت  1.دقصقى د طى  Shakerنرك درت سق محم يانه رلت اعى ،سشل درلحي ثال طيقال من درشدا
جهددا درطددرد درلركددز  2222د س  /دقصقددى رلددت  1.دقصقددى ،ثددم أس د درردشددل ض د ددي قندداني ا صددى  ،ضددعا درقندداني
درز ا صى درلحم يى عيا درلممئيب درلاجي ي رن كهر اجي Ovenتس ى حردس ْ 42م رمجفصدب درلمدمئيب درحةد عيدا
مممئيب اف ريعصنى درنيانصى.
تحضير التراكيز المطلوبة
درت يى) ثم أذييا ي  122مي ماء مقطر دضصب درصهدا  1مدي
نم أس  0غم من درلاد درجا ى ريلممئيةال درنيانصى (
من دريرد صن درماجي كلاد فصقى قطرنصن من درم ين  82كلداد ناشدر قدا رطريقدى درلنةد س درمالمي(حمدن )1000رصةديل
نركصز د  , %0 stockحضرل منه درمردكصز  % 1.. ،1 ، 2..افضا ى رلعاميى درلقاسنى حصث دضدصب  1مدي مدن دريدرد صن
درماجي قطرنصن من درم ين  82أكلي درحجم درا  122مي ماء مقطر.
تربية الحشرة
نم درحة عيا درحشر من طحصن مةاب من دحت مئا ن درطحصن ي محا ظى ا دي ,ندم دعدتدد عشدر مدزدسع مهصئدى قنداني
ا صى نظصفدى معقلدى حجدم  1رمدر ضد صهدا  12أ دج مدن درحشدردل ركدي قنصندى رمكلدي د س حصانهدا ندم نغد يمها دارطحصن
دف لر دق  12غم طحصن ركي قنصنى غطصا درقناني قلا درليلي تل همها احكام اس طى مطاطصى  ,ضعا درقناني ي
ظر ف درلئمير عنت دس ى حردس  22م (عند ن  )1080عندت سدر ج دريارغدال ندم نشئصةدها مدن قيدي درمتسيمدصىم .يندب عيدت
درحمصن عيي ي كيصى درزسدعى امعى ا ي عزرها رغرض د ردء دسمياس لصى درمردكصز درلحضر عيصها.
اختبار سمية المستخلصات المائية على بالغات الحشرة
أس ل دريارغال عت سر ها من ط س درع سدء قيي تء عليصى درمزد ج حصث ضعا  12أ دج من دريارغدال (ذكد س أندا ),
نم نئتير درحشردل دركاميدى(دريارغال) ارميريدت تس دى حدردس صدفر مئد  .-4دقداجق (عيصدت  )1000عدتها ع ميدا درحشدردل
ارمردكصز درلحضر ا مئتدم ها دردر دردتقصق  London Shandon scientificعيدا دسنفداع  12دم ركدي نركصدز ثدال
مكرسدل دضا ى درا , controlكلصى محي درر درلممئتمى 2ميم ركي معاميى .ثم ضعا دريارغال درلعاميدى كدي  12حشدردل
ددي طيددق مددر نظصددب ضد رهددا درغد دء درنظصددب (درطحددصن دف ددلر) غطصددا دفطيدداق ضددعا ددي ظددر ف درلئميددر سدداسج
درحاضدنى (دس ددى حدردس درغر ددى ددي شدهر دذدس 0.م) فسد درقدردءدل عددت  04, 10دداعى مدن درلعاميددى ,حمديا درنمددب درلئ يددى
ريل ل ريارغال درحشر ثم صححا ا مئتدم معادرى أ ل ( ,) Abbott 1925حييا درنماجج إحةاجصا قا فسمياس  Fحمديا
قصلى  LSDريمردكصز.

النتائج والمناقشة:
 Myristica fragrans Lد سدق
س نيال
أظهرل نماجج دريحث كأسمياس ريئةاجب درمامى رلممئاصال
نيال درت يى  Nerium oleander Lنأثصر ام (عيصت )1000عيا ارغال حشر سنفماء درطحصن درةتجصى Tribolium
, castaneum Herbst.حصث أظهرل مممئيةال درلاء درحاس ركال درنيانصن عارصى قانيى ضت ارغال درحشر زياد درمردكصز
د ر ق معن يى
درلئمير ي درتسد ى عت مر س  04،10اعى من د ردء درلعاميى ,قت أشاسل نماجج دريحث درا عتم
د سدق درت يى قت أظهرل كال درلعاميمصن عارصى امى ي قمي
دضحى صن درلعاميمصن رلممئيةال درلاء درحاس ري س
عنها ي معاميى أ سدق درت يى شكي ( )1شكي ( .)0س لا يع د
ارغال درحشر ركن نمب أعيا نميصا ي معاميى
يب نأثصرها درمام حصث يمف ق نيال عيا نيال آسر درا دفسمالف ي ن عصى كلصى درلركيال درفعارى درمي نحم يها درنيانال
درلئميفى درمي قت نؤثر عيا درجها درعةيي ريحشر مشيها عن درحركى ملا يؤد درا حت درةتمى ثم درل ل د نؤثر عيا
علي دينزيلال درضر سيى درلمؤ رى عن أحت درعليصال درحص يى درلهلى ملا نميب ن قب عليصال دفي ثم درل ل ( .شعيان
درلالح . )1002 ،
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عددت طددرق منهددا درمددأثصر درمالممددي
د
هد د ماأكتندده نمدداجج دريحددث درد أسميددرل صدده مممئيةددال درزيد ل دف ا ددصى رجد
ارمغ يددى حصددث أظهددر درمددأثصر درمالممددي عارصددى ضددت حشددر سنفمدداء درطحددصن درةددتجصى Tribolium castaneum
درغددا
 Herbstكان درمركصز درقاني رنةب دف ردد درلعاميى LC 50ه  18ميغم /م 0ريحشر () Huang 1997
ك رف ما دكتنه درتسد ى درمي د ريا فسمياس درمدأثصر درمدام ف سدق نيدال درت يدى افضدا ى دردا نياندال طيصدى أسدرى ضدت ارغدال
حشر سنفماء درطحصن درةتجصى درمي أظهرل صه مممئيةال أ سدق درت يى نأثصر قاني رييارغدال افضدا ى دردا دفطد دس دفسدرى
ريحشر ( يصلان (022.
دضل زياد درمردكصز درلممئتمى ي درمجر ى هي  % 1.. , 1 , 2..رلمدمئيب درلداء
يظهر ت سقم ( )1نأثصر معن
عت مدر س  10داعى مدن د دردء درلعاميدى درمدي يغدا صهدا درنمدب درلئ يدى ريلد ل , 44.77 , 21.20
درحاس ري س
 % 7..8عيددا درم د دري مقاسنددى لعاميددى درلقاسنددى  controlدرمددي يغددا , % 2.22كلددا يظهددر درجددت نف د ق نركصددز % 1..
در يغدا درنمديى درلئ يدى رلد ل دريارغدال عندته دعيدا نمديى قمدي  % 7..8مقاسندى يداقي درمردكصدز  , % 1 , 2..ملدا يؤكدت
د ( Sabinene, Elenicien, Saflrole, Pinene,Myristicin
عارصددى درل د دد درمددامى ريزي د ل دف ا ددصى ري د س د
دسرى) درمي يظهر نأثصرها ي مممئيةال درلداء درحداس عندت درمردكصدز درعارصدى هد د مدا أكتنده نمداجج دريحدث درمدي أظهدرل صده
د ندأثصر مضداد قد ضدت حشدر درقلدي فحم دجهدا عيدا
درمردكصز  % 4-1ريزي ل دف ا صى ريلممئيةال درلاجصى ري س د
نردكصز عاري من درل دد ي درزيا ) Alfred 2006( . sabinene,pcymeme and /or terpinen
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كلا يظهر نفس درجت درمأثصر درمام رلممئيةال درلاء درحاس ف سدق درت يدى عدت مدر س  10داعى مدن درلعاميدى حصدث ظهدرل
ر ق معن يى دضحى زيداد درمردكصدز  % 1.. ,1 , 2..درمدي يغدا صهدا درنمدب درلئ يدى رلد ل دريارغدال حد دري ، 02.08
 % ...11 , 21.20عيا درم دري ارلقاسنى م د  , %2.22 controlأظهر درمركصز  % 1..أعيا نمب رل ل دريارغدال ,
ه د يمفق م
نماجج دريحث فسمياس درمدأثصر درمدام ف سدق أ هداس نيدال در ت يدى افضدا ى دردا نياندال طيصدى أسدرى ضدت ارغدال حشدر سنفمداء
درطحدصن درةدتجصى  Tribolium castaneum Herbst.حصدث أظهدرل معاميدى ممدمئيب دف سدق عارصدى دامى عندت درمردكصدز
4 , 0 , 1 ، 2..
 %قت يغا درنمب درلئ يى رلد ل دريارغدال رلمدمئا د سدق درت يدى  % 02 , 42, 00.00 , 0.00عيدا درمد دري قدت نف قدا
عيا معاميى مممئيب دف هاسملا يؤكت نركصز درلاد درمامى ي دف سدق ( .يصلان .)022.
د ر ق معن يى دضحى رمأثصر درزمن عيا درنمب درلئ يى( عت مدر س 04,10
نشصر نماجج دريحث ت سقم ( )0درا عتم
اعى) رل ل دريارغال ي كال درلعاميمصن ,يعدت مدر س  04داعى مدن د دردء درلعاميدى ظهدر ندأثصر طفصدب ريلداد درمدامى لدر س
د د سدق درت يددى % 78..8 , .2 , 40.8
درددزمن قددت يغددا درنمددب درلئ يددى رل د ل دريارغددال رلمددمئيب د س د
 % 02.7 ، 20.00 ، 01.41عندت درمردكصددز  , % 1.. ,1 , 2..عيددا درمد دري مقاسندى لعاميددى درلقاسنددى  %0.0قددت يعددزى
يب م ل ري ريارغال درحشر نمصجى درمعرض درلياشر ريلاد درمدامى عدت عدت
ه د درا عارصى درمأثصر درمالممي ريلعاميى در
د ضدت
اعال من درلعاميى  ,ه ما يمفق م نماجج درتسد ى درمي د ريا رلعر ى درمأثصر درمام ريلمدح ق درجداف ريد س د
دى دري صداء  Callosobruchus maculates Fabricinsحصدث سفضدا درلممئيةدال
دحتى درحشردل درلئزنصى هدي
درلاجصى درنمب درلئ يى رئر ج دريارغال من  %08ي معاميى درلقاسنى  controlدردا  % 01.0 00.8عندت درمردكصدز , 2..
 % 0عيا درم دري ( .) Adedire 2002
جدول ( )1تأثير مستخلصات الماء الحار على معدالت الموت لبالغات حشرة خنفساء الطحين الصدئية بعد  11ساعة من
المعاملة

صفر

%5.0

%1

%1.0

معدل نسبة
الموت
للمعامالت

اوراق الدفلة

3.33

15.02

31.51

00.11

15.03

بذور جوزة بوة

3.33

31.51

77.55

50.2

32.53

35.23

00.70

النسب المئوية لتراكيز المستخلصات
المعامالت

معدل نسبة
الموت للتراكيز
أقل فرق معنوي بين معدالت النسب المئوية للتراكيز
3.33

10.20

LSD=20.07

جدول ( ) 2تأثير مستخلصات الماء الحار على معدالت الموت لبالغات حشرة خنفساء الطحين الصدئية بعد  17ساعة من المعاملة

صفر

%5.0

%1

%1.0

معدل نسبة
الموت
للمعامالت

اوراق الدفلة

0.00

11.71

33.13

05.5

31

بذور جوزة
بوة

0.00

71.2

05

52.02

77.73

النسب المئوية لتراكيز المستخلصات
المعامالت
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03.07
LSD=21.28

ضت دنا حشر درةرصدر
ه د ما أكتنه ديضا نماجج دريحث در د ر فسمياس درمأثصر درمالممي رلممئيةال س
دفرلدداني  Blattela germanicaارلقاسنددى مد عد درليصددتدل درما عددى رلجددامص كصلصا يددى مئميفددى كانددا درجرعددى درللصمددى
 LD50رنةب د ردد درمجر ى  2.20ميغم /م 0عت مر س  04اعى من درمعرض ريلاد درمامى (.) Jung et al 2007
دد درمددأثصر درليصددت درطدداسد
كدد رف دكددتل درتسد ددى درلئميريددى فسميدداس ددلصى درعتيددت مددن درنيانددال درطيصددى منهددا دد س د
رلممئيةال درزي ل دف ا صى رينيال ضت حشر در ا ى درلنزرصى  Musca domostica L.درمي دظهرل  %42عارصدى ميصدت
 %122عارصى طاسد ريحشردل (.) Singh & Singh 1991دمدا ارنمديى رظه س عارصدى درمدأثصر درمالممدي ف سدق درت يدى عدت
اعال قيصيى من درلعاميى ر لا يع د درا درمأثصر درمام ريكاليك صتدل درنصرين  Neriinدرف رصنصرين  Folineriinدف رصندتسين
 oleandrinدرمي ظهر نأثصرها ي مممئاصال درلاء درحاس ( ) Ali 1988ك رف نظهر دسد ى مئميريى أسرى درفعارصى درليصدت
ريلممئيةددال درلدداجي دركح د ري ف سدق درت يددى ضددت ذ ا ددى  Chrysomya albicepsحصددث كددان درمركصددز درقانددي LD50
ريلممئيب  ppm104عت مر س  04اعى .) Elshazly et al. 1999(,ه يمفق ديضا م ما داء دي دريحدث درد أظهدر
نأثصر مممئيب أ سدق نيال درت يى ي سف عتد درنمي رئنفماء درئا رد  (.Trogoderma granarium Evertsهدي دحدتى
درحشردل درلئزنصى) (درعردقي )0222
د دركاليك دصتدل درمدامى
نشصر نماجج ه د دريحث درا دمكانصه دف مفاده من درئةاجب درمامى ريزي ل دف ا صى ريد س د
ف سدق نيدال درت يدى عارصمهلدا دي مكا حدى حشدر سنفمداء درطحدصن درةدتجصى Tribolium castaneum Herbst.كلةدتس
طيصعي ريليصتدل درنيانصه درفعاره دفمصنه اعمياسها كل دد سام سسصةى مم ر كثر ,
دسد ددال ممددمقييصه درم د ددي نحضددصر درلممئيةددال
كلددا افمكددان دف ددمفاد مددن درنمدداجج دف رصددى رهد ه درتسد ددى ددي حد
دفسرى (دركح رصى) دسد ى أرصى متى نأثصردنها ي قمي ارغال درحشر د دفط دس درلئميفه دفسرى.

المصادر:
 درشحال  ،نةر د– درقاهر . 0.0.

يت  ، )1088( ،درنيانال درعطريى منمجانها درزسدعصى درت دجصى  ،درتدس درعر صدى رينشدر درم يد  ،مةدر

درعردقي  ،سياض دحلت سارت عيت هللا يصلان  ، )0222( ،درمأثصر درحص ريلممئيةال درلاجصدى رديعدرئا رد  ، Trogoderma granarium Evertsمجيى عي م دررد تين .4:14،

درنياندال عيدا سنفمداء

 حمن،عالء دد .)1000(.نأثصر مممئيةال مئميفى ي سدق نيال درت يى)Nerium oleander L.(Apozyanaceaeي دفددء درحصاني ري ا ى درلنزرصى(  Musca domestica )Diptera:Musciadaeس ارى ما ممصر ،كيصى درعي م امعى
ا ي100.
 دعت  ،عد ض حنددا عدداد حمددن دمددصن  ، )1082(،درحشددردل دفقمةدداديى ددي شددلا درعددردق ،.
درعيلي  ،امعى درل صي  ،طي لطا امعى درل صي  ،متيريى مطيعى درجامعى 272

دس درمعيددصم درعدداري دريحددث

 Eucalyptus camldulenis L.درمدديحيل
 ديصلان ،أمددي كلددا  .022..ددلصى عد درلممئيةددال درنيانصددى ريص كدداريم Melia azedarach Lدرت يددى  Nerium oleander Lعيددا حصانصددى حشددر سنفمدداء درطحددصن درةددتجصى Tribolium
) ( Coleoptera , Tenebrionidae) castaneum ( Herbstس ارى ما ممصر .كيصى درمر صى  .امعى نكريا117.
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 ددس دركمب ريطياعى، دس درمعيصم درعاري دريحث درعيلي

،  درليصتدل، )1002( ،  ع دد نزدس مةطفا درلالح،  شعيان. .02 ،  م صي،  درعردق- امعى درل صي
، درنشر

Tribolium  دسد دى نداثصر دس د نياندال عشديصى عيدا حشدر سنفمداء درطحدصن درةدتجصى، )1008( ،  هيى س سشصت،  عيا. 1.4 ،  درعردق – صالح درتين،  امعى نكريا،  كيصى درمر صى ريينال،  س ارى ما ممصر، castaneum ( Herbst) .
 درمأثصر درملي درلممئيةال ع درنيانال درطيصى عيدا درعليصدال دفيضدصى دي حشدر سنفمداء، )1000( ، هصر محلت،  عيصت. 78 ،  درعردق – صالح درتين،  امعى نكريا،  كيصى درمر صى ريينال،  س ارى ما ممصر، دري صا درجن صى
Tribolium canfusum ( Duval)  ناثصر درمنا س صن سنفماجي درطحصن درلحصر درةتجصى، )1080(،  محلت سضا،  عن ن،  كيصدى درعيد م،  س دارى ما مدمصر،  & عيا نل هلا درمدكاني نحدا ظدر ف صئصدى طيصعصدى ( صريا يدى ) مئميفدىT. castaneum
. .1 ،  درعردق – غتدد، امعى غتدد
.

07 ،  مةر – درقاهر،  مكميى شلس درعي م،  دسد ى مكا حى درحشردل، )1080(،  عيت درقادس، مةطفا-
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