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تأثري استخدام اربعة أنواع من التوابل يف مكافحة بالغات حشرة سوسة الرز
)Sitophilus oryzae L. (Coleoptera : Curculionidae
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اخلالصة
مت اختبار فعالية أربعة أنواع من التوابل هي الزجنبيل  ، Zingiber officinaleالقرفة Cinnamomum
 ، zeylanciumالكمون  Cuminum cyminumوالفلفل األسود  Piper nigrumمن حيث قدرتها على طرد وقتل
بالغات حشرة سوسة الرز  Sitophilus oryzaeضمن ظروف املخترب.
مشلت الدراسة حساب النسب املئوية لطرد احلشرة باستخدام الرتاكيز ( %)6 ، 4 ، 2 ، 1 ، 0بعد ( )48ساعة من املعاملة  ،ومت
حساب نسب القتل للحشرة باستخدام نفس الرتاكيز بعد ( )7ايام من املعاملة .
اظهرت نتائج الطرد ملسحو الفلفل اساسود برتكيز ) (%6نسبة طرد للحشرة بلغت ( %)96.667تلتها مساحيق القرفة ،
الزجنبيل والكمون بنفس الرتكيز بنسب طرد بلغت ( % )86.667( ،% )93.333و ( % )83.33على التوالي  ،فيما اشارت
نتائج القتل ملسحوقي الفلفل اساسود والقرفة نسبة قتل بلغت ( % )20.000عند الرتكيز ) (%6تلتهما مساحيق الزجنبيل
والكمون بنسبة قتل بلغت ( % )16.667عند نفس الرتكيز .
مل تظهر النتائج وجود فرو معنوية بني انواع املساحيق املستخدمة يف نسب الطرد والقتل حلشرة سوسة الرز Sitophilus
 ، oryzaeفضال عن ذلك مل تكن هناك فرو معنوية بني تراكيز كل مسحو باستثناء مسحو الكمون برتكيز ( )%6اذ تفو
معنويا على الرتاكيز ( )%2 ، 1من نفس املسحو من حيث نسب القتل .
الكلمات املفتاحية  :سوسة الرز  ،املساحيق النباتية  ،الزجنبيل  ،القرفة  ،الكمون  ،الفلفل األسود .
اهلدف من البحث
 -1دراسة قابلية بعض املساحيق النباتية (الزجنبيل  ،القرفة  ،الكمون والفلفل األسود) يف طرد بالغات حشرة سوسة الرز .
 -2تقدير كفاءة املساحيق النباتية املذكورة يف قتل بالغات حشرة سوسة الرز .
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املقدمة
تعد اآلفات اليت تصيب احلبوب من املشكالت الرئيسة اليت تسبب يف تلف ما يقارب ( )%40-10من حبوب احملاصيل الغذائية
املخزونة يف العامل )1( .
تساهم حشرات املواد املخزونة يف تلويث منتجات الغذاء من خالل وجود احلشرات احلية واملنتجات احلشرية مثل اسافرازات
الكيميائية أو احلرير  ،احلشرات امليتة وأجزاء جسم احلشرة  ،تراكم بقايا املبيدات احلشرية يف الغذاء  ،فضال عن تعرض
اسانسان اىل املواد الكيميائية اخلطرة كنتيجة ملكافحة اآلفات )2(.
وتعد سوسة الرز من اخطر آفات املواد املخزونة اليت تتشريف مجيع احناء العامل وبصورة خاصة يف املناطق اساستوائية وشبه
اساستوائية  ،تهاجم حماصيل احلبوب النجيلية يف املخزن واحلقل وتفضل الرز وهي اضافة اىل كونها حشرة اولية تصيب احلبوب
السليمة فتجعلها عرضة ملهامجة احلشرات اساخرى الغري قادرة على مهامجة احلبوب السليمة )3( .
وسوسة الرز من اخلنافس صغرية احلجم يبلغ طوهلا ( )3.5-2.5ملم  ،اجلسم اسطواني ذو كيتني قاسي عليه حفر او نقر صغرية .
اللون العام للحشرة البالغة بين مسود ومقدمة الفم متطاولة واسطوانية (كاملنقار) لسوسة الرز اربع بقع بنية حممرة فاحتة
اللون مميزة على اساجنحة من الناحية الظهرية  ،وسوسة الرز قادرة على الطريان وهلا عالمات مستديرة صغرية على سطح الصدر
)4( .
يؤدي اساستعمال الواسع والغري صحيح للمبيدات الكيميائية اىل تلوث البيئة  ،وينعكس بالتالي على صحة اسانسان واحليوان
والنبات  ،وظهور سالسات من احلشرات مقاومة للمبيدات الكيميائية يف حال استخدامها بشكل متكرر يف مكافحة اي منها .
لذا بات من الضروري البحث عن طرائق اخرى بديلة عن تلك املبيدات من بينها استخدام املبيدات ذات اساصل النباتي )5( .
ولقد اعتاد قدماء املصريني على خلط احلبوب برماد الفرن ملا له من دور كبري يف امتصاص الرطوبة من احلبوب وكذلك خدش
طبقة الكيوتكل على جسم احلشرة فتفقد رطوبتها وتتشوه )6( .
املبيدات النباتية تعمل بنشاط على هدف حمدد وهي آمنة نسبيا ،وأسعارها معقولة وميكن احلصول عليها بسهولة .وبالتالي
فإن استخدام املبيدات النباتية ملكافحة اآلفات يف املزارع الصغرية هو خيار بديل عن املبيدات وميكن تطبيقه.
و مت تقييم النشاط السمي لزيوت ومساحيق ومستخلصات بعض النباتات ضد اآلفات احلشرية وقد وجد ان هلا تأثري مسي قوي
عند التالمس مع احلشرات )8( )7( .
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املواد وطر العمل
 -1تربية احلشرة:
مجعت عينات من الرز (صنف احلويزاوي) مصابة حبشرة سوسة الرز من اساسوا احمللية ولغرض تهيئة مستعمرة دائمة للحشرة
مت اضافة ( )5ازواج من احلشرة ( 5ذكور  5 +اناث) على كمية ( )250غم من الرز النظيف يف قناني زجاجية بطول ( )16سم
وقطر ( )8سم وغطيت القناني بقماش امللمل باستخدام رباط مطاطي ووضعت يف احلاضنة على درجة حرارة  2 ± 28م ºورطوبة
نسبية  ، % 5 ± 60وكانت املزرعة جتدد باستمرار  ،وقد اجرى الباحث التجربة يف خمترب وقاية النبات لقسم احملاصيل
احلقلية للمعهد التقين يف قضاء كالر .
 -2التوابل املستخدمة:
مت اختبار تأثري مساحيق اربع انواع من النباتات كما مبني يف اجلدول ( )1واليت مت احلصول عليها من اساسوا احمللية  ،ومت
جلب كمية من الرز (صنف احلويزاوي) من دائرة زراعة دياىل ووضعت يف اجملمدة ملدة ( )24ساعة بدرجة ( )º15-لغرض التأكد
من خلوها من اساصابة  ،ومت كسر الرز باستعمال هاون حناسي واستخدمت كغذاء للحشرة )9( .
جدول ( )1التوابل املستخدمة يف التجربة
اسم املسحو

اساسم العلمي

اجلزء املستخدم

الزجنبيل

Zingiber officinale

اجلذور

القرفة

Cinnamomum zeylancium

اللحاء

الكمون

Cuminum cyminum

البذور

الفلفل اساسود

Piper nigrum

الثمرة

 -3اختبار التأثري الطارد للمساحيق النباتية:
اعتمدت طريقة ( )10مع اجراء بعض التحويرات يف تقدير التأثري الطارد للمساحيق النباتية ضد حشرة سوسة الرز  ،اذ مت
اخذ طبق كبري قطره ( )14سم وارتفاعه ( )1.5سم وطبق صغري قطره ( )8.5سم وارتفاعه ( )1.3سم  ،وثبت الطبق الصغري
يف منتصف الطبق الكبري بواسطة مادة ساصقة بعد وضع ( )10غم من الرز املكسور يف كل طبق صغري على حدة ثم اضيفت املساحيق
النباتية وبالرتاكيز (  % )6 ، 4 ، 2 ، 1غم  /غم لكل طبق وبثالث مكررات  ،ثم ادخل اىل الطبق الصغري ( )10حشرات بالغة
وغطيت فوهة الطبق الكبري بقطعة من قماش امللمل ومت ربطها برباط مطاطي  ،ثم سجلت اعداد احلشرات اخلارجة من الطبق
الصغري اىل الطبق الكبري بعد ( )48ساعة من املعاملة  ،وحسبت النسبة املئوية للطرد حسب املعادلة اآلتية :
عدد احلشرات اخلارجة من الطبق الصغري اىل الطبق الكبري
النسبة املئوية للطرد = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100

()10

عدد احلشرات اليت ادخلت اىل الطبق الصغري
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 -4اختبار تأثري املساحيق النباتية يف النسبة املئوية هلالك البالغات :
متت اضافة املساحيق النباتية (الزجنبيل  ،القرفة  ،الكمون والفلفل األسود ) وبنفس الرتاكيز (  %)6 ، 4 ، 2 ، 1غم  /غم
لكل نبات اىل غذاء احلشرة والذي يتكون من ( )10غم من الرز املكسور ومزجت جيدا ثم ادخل لكل طبق ( )10حشرات بالغة
وبثالثة مكررات لكل تركيز وغطيت اساطبا بقماش امللمل وربطت برباط مطاطي وسجلت النسبة املئوية للحشرات امليتة بعد ()7
ايام من املعاملة وصححت النتائج حسب معادلة ()11
القتل يف املعاملة  -القتل يف املقارنة
النسبة املئوية املصححة للقتل = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 100
 - 100القتل يف املقارنة
التحليل اساحصائي:
صممت التجارب وفقا للتصميم العشوائي الكامل  Completed random designبتجارب وحيدة العامل واخرى عاملية .
حللت النسب املئوية للبيانات بعد حتويلها حسب التحويل الزاوي  ، Arcsine transformationثم قورنت النتائج
باستعمال اقل فر معنوي ))12( Least Significant Differences Test (L.S.D.
النتائج واملناقشة
يبني جدول ( )2نسبة طرد ملسحو الفلفل اساسود ضد حشرة سوسة الرز  Sitophilus oryzaeبلغت (  % ) 96.667عند
الرتكيز ( )%6فيما بلغت ( %)86.667( ، %)93.333و ( %)83.333ملساحيق القرفة  ،الزجنبيل والكمون على التوالي
وبنفس الرتكيز .
وتتفق هذه النتائج مع ما جاء به ( )13اللذان قاما باستخدام مستخلصات ( )7نباتات بضمنها الفلفل اساسود كمواد طاردة
خلنفساء اللوبياء  ،وقد اظهرت النتائج نسبة منع لوضع البيض بلغت( % ) 93.33للفلفل اساسود متفوقا بذلك على بقية
النباتات  ،كما ذكر ( )14ان مسحو الفلفل اساسود وبالرتكيز ( )%4ميكن اضافته للوقاية من اساصابة حبشرات املواد املخزونة
.
ويف دراسة ( )15اختربت تأثري الطرد ألربعة مساحيق نباتية ضد حشرة خنفساء اللوبياء Callosobruchus
 maculatusاذ اظهرت النتائج تفو مسحو بذور الفلفل اساسود على بقية املساحيق من حيث نسبة الطرد حيث بلغت ()100
.%
ويعزى هذا اساختالف بني النباتات يف تأثريها السام حبيث يتفو نبات على نبات آخر اىل اساختالف يف نوعية وكمية املركبات
الفعالة اليت حتتويها النباتات املختلفة واليت قد تؤثر على اجلهاز العصيب للحشرة فتشلها عن احلركة مما يؤدي اىل حدوث
الصدمة ثم املوت او تؤثر على عمل اسانزميات الضرورية املسؤولة عن احد العمليات احليوية املهمة مما تسبب توقف عمليات
اسايض ثم املوت )16(.
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ومن املالحظ يف اجلدول انه بزيادة تراكيز املساحيق تزداد نسبة الطرد  ،وهذا يتفق مع ما توصل اليه ( )17و ( )18من زيادة
هالك بالغات حشرة خنفساء الطحني الصدئية وزيادة التأثري الطارد هلا عند زيادة تراكيز املساحيق املخلوطة مع احلبوب .
يف دراسة اخرى ذكر ( )19انه عند استخدامهم ملستخلصات وزيوت مخسة نباتات من بينها نباتا الزجنبيل والقرفة ضد سوسة
الذرة الصفراء  Sitophilus zeamaisتفو هذين النباتني يف فعاليتهما الطاردة على بقية النباتات .
جدول ( )2تأثري تراكيز املساحيق النباتية يف نسب الطرد حلشرة سوسة الرز S.oryzae
الرتكيز

الزجنبيل

القرفة

الكمون

الفلفل األسود

%1

66.667

76.667

60.000

80.000

%2

73.333

80.000

63.333

83.333

%4

73.333

86.667

73.333

93.333

86.667
48.101
33.062

93.333
38.740
26.627

83.333
53.047
36.461

96.667
30.672
21.051

%6
)L.S.D. (0.01
)L.S.D. (0.05

اما بالنسبة للجدول ( )3فقد اظهرت النتائج تفو مساحيق الفلفل اساسود والقرفة على بقية املساحيق النباتية من حيث نسب
قتل احلشرة إذ بلغت ( % )20.000عند الرتكيز ( )%6فيما بلغت ( % )16.667عند استعمال الكمون والزجنبيل .
يتفق هذا مع الدراسة اليت قامت من خالهلا السعدي ( )20باستعمال مساحيق القرنفل والفلفل اساسود والنعناع واليوكالبتوس
والسبحبح ضد حشرة خنفساء اللوبيا اجلنوبية  C.maculatusواعطى مسحو الفلفل اساسود اعلى نسبة قتل اذ وصلت اىل
( )%100عند الرتكيز (( )%4غم /غم) .
ويف دراسة ( )21اليت اجراها على الزيوت املستخلصة من بذور نبات النيم والفلفل حيث تبني بان نبات الفلفل اساسود سبب نسب
قتل بلغت ( % )100خلنفساء اللوبيا اجلنوبية بعد ( )24ساعة من املعاملة بينما تراوحت نسب القتل يف نبات النيم (-65
 % )100بعد  5-3ايام .
كما اكد ( )6من ان للمستخلص اسايثانولي لثمار الكمون كفاءة عالية يف منع وضع البيض حلشرة خنفساء اللوبيا عند الرتكيز
(. )%2
وقد يكون سبب تأثري هذه املساحيق هو احتواءها على مركبات قلويدية وفينولية وتربينية واشباه الكاليكوسيدات ومواد فعالة
تعمل كمانعات تغذية او طاردة او تؤدي هلالك احلشرات نتيجة جوعها او تسبب خلال يف التوازن اهلرموني يؤدي اىل تثبيط عملية
وضع البيض او فقسه او انسالخ اسادوار الريقية للحشرة ()22
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جدول ( )3تأثري تراكيز املساحيق النباتية يف نسب القتل حلشرة سوسة الرز S.oryzae
الرتكيز
%1
%2
%4
%6
)L.S.D. (0.01
)L.S.D. (0.05
* يعين وجود فر معنوي

الزجنبيل

القرفة

الكمون

الفلفل األسود

3.333
6.667
13.333
16.667
20.992
14.380

6.667
13.333
13.333
20.000
23.723
16.306

3.333
3.333
10.000
*16.667
13.697
9.414

10.000
16.667
16.667
20.000
37.925
26.067

واجلدول ( )4يبني متوسطات تأثري املساحيق النباتية يف نسب الطرد ضد احلشرة وكما ذكر الباحث انه سا توجد فرو معنوية
بني الرتاكيز وبني انواع املساحيق املستخدمة .
بينما اجلدول ( )5يبني متوسطات تأثري املساحيق النباتية يف نسب القتل للحشرة ومل يكن هناك فرو بني انواع املساحيق
املستخدمة وسا بني تراكيز املساحيق باستثناء مسحو الكمون ( )%6الذي كان لديه فر معنوي مع الرتكيزين ( )%2 ، 1من نفس
املسحو .
ويكمن تأثري اغلب املساحيق النباتية على احلشرات من خالل تنشيط املراكز العصبية ثم تثبيطها بشكل مفاجئ مما حيدث
صدمة عصبية وحدوث الشلل او التأثري السمي خالل املالمسة لسطح اجلسم واخرتا املركبات الكيميائية للمستخلصات واملساحيق
النباتية للكيوتكل عن طريق املناطق املرنة او الفتحات التنفسية مسببة الشلل والقتل السريع )16( .
هذا ومل حتقق معاملة املقارنة أي طرد او قتل لذلك مل تذكر يف اجلداول.
جدول ( )4متوسطات تأثري بعض املساحيق النباتية يف نسب الطرد املئوية حلشرة سوسة الرز S.oryzae
الفلفل اساسود
الكمون
القرفة
الزجنبيل
درجات احلرية
مصادر اساختالف
متوسط املعامالت
188.890
333.333
163.890
211.110
3
اخلطأ التجرييب
125.000
375.000
200.000
308.333
8
اجملموع
11

* F.tab (0.05) = 3.59
* F.tab (0.01) = 6.22
جدول ( )5متوسطات تأثري بعض املساحيق النباتية يف نسب القتل املئوية حلشرة سوسة الرز S.oryzae

مصادر اساختالف
متوسط املعامالت
اخلطأ التجرييب
اجملموع

درجات احلرية
3
8
11

)Vol.5, No.1 (May, 2018

الزجنبيل
111.110
58.333

القرفة
88.890
75.000
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الكمون
122.220
25.000

الفلفل اساسود
52.780
191.667
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F.tab (0.05) = 3.59 *
F.tab (0.01) = 6.22 *
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Effect of using four kinds of spices to control the adults of rice weevil
insect Sitophilus oryzae L. (Coleoptera : Curculionidae)
Abstract
Four kinds of spices are being tested : they are Zingiber officinale , Cinnamomum
zeylancium , Cuminum cyminum and Piper nigrum on repelling and killing of rice
weevil adults Sitophilus oryzae insect in laboratorial conditions .
The study included calculation of percentages for repelling the insect using
concentrations (0 , 1 , 2 , 4 and 6)% after (24) hours of treatment .
As well as calculating mortality percentages for the insects in the same concentrations
after (7) days of treatment.
Results of the repellent showed that the effect of Piper nigrum in concentration (6%)
was (96.667)% for repellent percentage followed by Cinnamomum zeylancium ,
Zingiber officinale , Cuminum cyminum powders in the same concentrations with
repellent percentage reached (93.333)% , (86.667)% , (83.333)% respectively , While
mortality results showed that Piper nigrum and Cinnamomum zeylancium were more
effective with mortality rate reached (20)% on concentration (6%) , followed them
Zingiber officinale and Cuminum cyminum powders on mortality rate which reached
(16.667)% in the same concentration .
Results showed no significant differences among the powders kinds that were used in
repelling and mortality rates for rice weevil insect , more over there weren’t significant
differences among concentrations of each powder except Cuminum cyminum powder on
concentration (6%) which had significant effect more than in concentration (1 , 2%)
from the same powder for mortality .
Keyword : Sitophilus oryzae , plant powders , Zingiber officinale , Cinnamomum
zeylancium , Cuminum cyminum , Piper nigrum .
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