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في بعض االطوار  Calvatia carniformisدراسة تاثیر المستخلص الكحولي للجسم الثمري لفطر 

  Tribolium castaniumغیر الكاملة لخنفساء الطحین الصدئیة 

(Coleoptera: Tenebrionidae)   

  
  م . عمار احمد سلطان

  جامعة دیالى / كلیة التربیة للعلوم الصرفة / قسم علوم الحیاة 

  

  الملخص 

ر  ة المستخلص الكحولي للجسم الثمري لفط یم فعالی ض  Calvatia carniformisھدفت الدراسة الحالیة الى تقی ي بع ف

تحت الظروف المختبریة ، تبین من النتائج ان  Tribolium castaniumاالطوار غیر الكاملة لخنفساء الطحین الصدئیة 

ادة تطور یرقات الطور االخیر الى عذارى قل عند زیادة تر كیز المستخلص ، وكذلك تطور العذرى الى بالغات قل عند زی

ر  ذارى بعم ت نسبة تطور الع ا انخفض تخلص ، كم ز المس تخلص .  7 – 6تركی ز المس ادة تركی د زی ات عن ى بالغ وم ال ی

ات الطور واظھرت النتائج ان التراكیز المختلفة للفطر اختلفت فیما بینھا معنویا وعن معاملة السیطرة بالنسبة لتطور  یرق

  یوم الى بالغات .  7 – 6االخیر الى عذارى وتطور العذارى الى بالغات وكذلك تطور العذارى بعمر 

  فطر كالفاتیا كارنیفورمس ، خنفساء الطحین الصدئیة .الكلمات المفتاحیة: 

  

  Introductionالمقدمة 

ة  Tenebrionidaeع ھذا الجنس عائلة الذي یضم نحو الف نوع ، ویتب Triboliumتتبع خنافس الدقیق جنس      ن رتب م

ا نحو ( Coleopteraغمدیة األجنحة  ) 5، وھي عبارة عن حشـرات معتمة بنیة او سوداء اللون صغیرة الحجم یبلغ طولھ

الحبوب  ارة ب ات الض ن اآلف ر م ة ، وتعتب ي الترب ھا ف ة ویعیش بعض ى المواد النباتی افس عل ملم أو أقل ، وتتغذى ھذه الخن

د ة وال رات الكامل ذى الحش ة ، وتتغ یض المتوسط خاص ر األب دان البح ي بل ة ف ذه اآلف د ھ ة ، وتوج ة المخزون قیق واألغذی

والیرقات بشكل أساسي على الطحین والنخالة ، ویمكن أن تصیب أنواعاً من المواد النباتیة الجافة وخصوصاً الثمار الجافة 

ر1966سیني (والبھارات والكاكو والحبوب الزیتیة ، أوضح الح الم ، وذك اء الع ة أنح ي كاف دقیق تنتشر ف اء ال  ) إن خنفس

Good (1936) ا وجدت الحبوب ار إذ توجد أینم ة االنتش ر عالمی ـة تعتب دقیق المتشابھ ـاء ال أن بعض الخنافس مثل خنفس

  والدقیق .
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ي داھمت حبBirch (1947) وذكر     ات الت ر اآلف ن أخط ت م دئیة كان دقیق الص ي أن خنفساء ال ة ف ذرة المخزون وب ال

ي  Kimetal (1988)جورجیا وجنوب كالیفورنیا ، وكما أشار  ة ف أن تلك الحشرة كانت سائدة على حبوب األرز المخزون

  مدى خطورتھا على الحبوب المخزونة في أسترالیا .  White (1988)كوریا ، وكما أوضح 

احثین منھم      ن الب دد م ح ع اھر  Desmarchelier(1988), Amostetal(1986) (Sinha(1988))أوض أن أھم مظ

اإلصابة بھذه الحشرة ھو مشاھدة الحشرة الكاملة والیرقات تتجول في الحبوب أو الدقیق وباشتداد قوة اإلصابة وكثرة أعداد 

ا ة إص ة الحبوب ، وتتوقف درج دمر أجن ا تت زة  كم بة الحشرات فأن الدقیق یكتسب لوناً أخضر وتتغیر رائحتھ برائحة ممی

  الحبوب بخنفساء الدقیق الصدئیة على صنف الحبوب ودرجة صالبتھا . 

ارب  AL-Jaber (2006)وذكر      ا یق ن  %40أن خنـافس الدقیــق تعد من آفات المحاصیل المخزونة وتسبب تلف م م

د تم باستخدام المبی ى ھذه الحشرة ت ات السیطرة عل ـھ أن عملی ارف علی ة أو المحاصیل المخزونة ، ومن المتع ات الكیماوی

دة من  ا تطور سالالت جدی اكل ومنھ ن المش دد م التطھیر باستخدام الدخان أو الغاز ، اال أن ھذه االستخدامات قد تسبب ع

الحشرة المقاومة للمبیدات وتركز المخلفات السامة للمبید في الحبوب المخزونة ، باإلضافة الى تأثیرھا على صحة العاملین 

Kumar et al (2006)  مما أدى الى التوجھ والعمل على استخدام الفطریات الممرضة للحشرة في السیطرة على آفات ،

ب  ى رت رات تنتمي ال المحاصیل المخزونة ، أن بعض الفطریات الممرضة للحشرات لھا مدى عائلي واسع ، تصیب حش

ة  الذي یصیب أنواع حشریة تتبع رتب حرشفیات Beauveria bassianaمختلفة مثل الفطر  دیات األجنح األجنحة وغم

ات  اجم الفطری ومستقیمات األجنحة ، وبعض أنواع االكاروسات ویسبب لھا ما یسمى بمرض الموسكادرین األبیض ، وتھ

دث  ي حاالت خاصة یح ات ، وف ین الحلق الممرضـة الحشـرات عبـر الكیوتكل (من خـالل جدار الجسم) خاصة األغشیة ب

لیة والثغور والقصبات االختراق في الھیفات من خالل  اة التناس القناة الھضمیة وأجزاء الفم أو أجزاء الفتحة الشرجیة والقن

  الھوائیة . 

ا  فيCalvatia carniformis ھدفت ھذه الدراسة معرفة تأثیر فطر     ة للسیطرة علیھ بعض الجوانب الحیاتیة لھذه اآلف

دائل المناسبة ضمن برنامج متكامل وكان احد عناصره استخدام الفطریات ا ن الب ت الحاضر م ي الوق لممرضة التي تعد ف

  واآلمنة للمكافحة بدیالً للمبیدات الكیماویة المصنعة .  

  

  : Materials and Methodsالمواد وطرائق العمل 

  . جمع عینات الفطر وتشخیصھ : 1

ناحیة  –في قریة جدیدة الشط  Eucalyptus spتـم جمع األطوار الناضجة من االجسام الثمریة للفطر من تحت اشجار     

ر  –ناحیة بني سعد  –محافظة دیالى ، وكذلك قریة بازول احمد بیك  –ھبھب  ى مختب ات ال ت العین م نقل الى ، ث ة دی محافظ

اداً  –أبحاث وأمراض النبات في كلیة الزراعة  وع أعتم توى الجنس والن ى مس جامعة بغداد ، وقد جرى تشخیص الفطر ال



  

 

  Calvatia carniformisدراسة تاثیر المستخلص الكحولي للجسم الثمري لفطر 
  في بعض االطوار غیر الكاملة لخنفساء الطحین الصدئیة

 Tribolium castanium (Coleoptera: Tenebrionidae)   
  م . عمار احمد سلطان

  

 

 

111Vol: 9 No: 2, May  2013 ISSN: 2222-8373  

) وتبین انھ  Christensen , 1959 ، Ellis , 1990 طر التشریحیة والمظھریة باتباع المفاتیح التصنیفیة (على صفات الف

  . Calvatia carniformis فطر

  : Calvatia carniformis لفطر Stock Solution. تحضیر الـ ٍ 2

اون بصورة     اً بواسطة ھ اف تمام م الثمري الج ج للجس ات الطور الناض حق مكون ة  تم س ن األترب تخلص م د ال ة بع تام

ل  م تتقب ي ل رة الت ام الكبی ن االجس تخلص م ق لل ل دقی ل المسحوق بواسطة منخ المرتبطة بالجسم الثمري ، وبعد ذلك تم نخ

) % وكانت مدة االذابة ساعة كاملة 96) مل من المیثانول بتركیز (3) غم من المسحوق في (1السحق وبعد ذلك تم إذابة (

الفطر في بیكر مع اضافة الكحول لھ ووضع على خالط مغناطیسي ، وبعد ذلك تم ترشیح المذاب بورقة بعد وضع مسحوق 

  . Stock Solutionللحصول على الراشح وترك الراسب والراشح ھو ٍ whatmam no.1ترشیح قطر 

  . تراكیز الفطر المستخدمة في البحث : 3

 ) 1تركیز .% ( 

 ) 2تركیز .% ( 

 ) 4تركیز . % ( 

 6ز (تركی . % ( 

 ) 8تركیز .% ( 

 

  . تأثیر تراكیـز مختلفة من مستخلص الجسم الثمري للفطر في یرقات الطور األخیر لخنفساء الطحین الصدئیة : 4

ازن      ن أحدى مخ ر م یمر الدور الیرقي لخنفساء الطحین الصدئیة بأربعة أطوار وتم الحصول على الطور الیرقي األخی

ة الحبوب التابعة الى محاف ث تكون الیرق اھري حی ظة دیالى ، وتم التعرف على الطور الیرقي األخیر وذلك من الشكل الظ

إفراز شرنقة  ة ب وم الیرق ث تق ذراء حی ى دور الع دخولھا ال ك استعداداً ل ة وذل ة الحرك اكنة قلیل اتح وتكون س ون وردي ف بل

  حریریة حول نفسھا وتدخل دور العذراء . 

ان  Controlتركیز وتم وضع عشرة یرقات في كل مكرر إضافة الى معاملة السیطرة  تم عمل خمسة مكررات لكل     وك

ي ( ) 2تعریض الیرقات الى تراكیز الفطر المختلفة عن طریق رشھا بواسطة بخاخ یدوي ، وكان حجم المادة المرشوشة ھ

ات 2ضاً (مل ، أما معاملة السیطرة فقد رشت الیرقات بالماء المقطر وحجم المادة المرشوشة أی ت الیرق ك نقل ) مل وبعد ذل

)% ، وتم متابعتھا لحین 70-60ورطوبة نسبیة ( 0)م27±2الموضوعة في أطباق بتري الى الحاضنة تحت درجة حرارة (

  بزوغ البالغات .
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  ) یوم لخنفساء الطحین الصدئیة :7-6. تأثیر تـراكیز مختلفة من مستخلص الجسم الثمري للفطر في العذارى بعمر ( 5

م      ك ت د ذل الى ، وبع ى محافظة دی ة ال ازن الحبوب التابع دى مخ ن أح اء الطحین م تم جمع یرقات الطور األخیر لخنفس

ة نسبیة ( 0)م27±2وضعھا في أطباق بتري ونقلھا الى الحاضنة تحت درجة حرارة ( ا 70-60ورطوب م متابعتھ )%  ، وت

ن الحاضنة لحین التعذر ومن ثم تم حساب أعمارھا من بدء یوم التع ا م م إخراجھ ادس ت وم الس ذر ، وعندما وصلت الى الی

) مل ، وتم عمل 2وتعریضھا الى تراكیز الفطر المختلفة عن طریق رشھا وھي داخل األطباق بواسطة بخاخ یدوي بحجم (

 حیث رشت العذارى Controlخمس مكررات لكل تركیز ووضع عشرة عذارى في كل مكرر إضافة الى معاملة السیطرة 

ا  م متابعتھ ن ث ة النسبیة وم بالماء المقطر ، وبعد ذلك تم إعادة العذارى الى الحاضنة تحت نفس الدرجة الحراریة والرطوب

  لحین بزوغ البالغات .

  . تحلیل النتائج : 6

ائL.S.D) واختبار اقل فرق معنوي (ANOVAتم استخـدام تحلیل التباین (     امج اإلحص ى البرن ي ) وذلك باالعتماد عل

S.P.S.S(17) .  

  

  Results and Discussionالنتائج والمناقشة 

  : Calvatia carniformis التحلیل الكیمائي للفطر 

ة والھندسیة      ارات الكیماوی داد أن  –اظھر التحلیل الكیمائي للفطر من قبل شركة الحقول البیضاء للدراسات واالستش بغ

  ة : الفطر یحتوي على المركبات الكیمائیة اآلتی

 Gallic acid . 

 B-glucan . 

 Glucoligosachride . 

 Lenctin . 

 Chitin 

 Statin . 

 Ergothioneine . 
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  )1جدول (

  تحلیل التباین لتطور الیرقات الى عذارى

  الفروق المعنویة

Sig 

  قیمة

F 

  متوسط المربعات

Maen square 

  درجات الحریة

df 

  مجموع المربعات

S.S 
  مصادر االختالف

000  66.750  21.360  4  85.440  Between groups  

    320  20 6.400  Within groups  

      24  91.840  Total  

  

ـرق  5%بما أن قیمـة االختبار أقل من      ل ف ار اق م استخـدام اختب ـروق ت ـذه الف فان الفـروق معنویـة ولمعرفـة أین تقع ھ

  )  :2وكما موضح في جدول ( L.S.Dمعنوي 

  )2جدول (

  تائج االختبار بالنسبة لتطور الیرقات الى عذارىلن LSDتحلیل 

  حدود الثقة عند مستوى 

95% confidence interval المعنویة  

Sig 

  الخطأ المعیاري

Std.Error 

  الفروق بین المتوسطات

Mean Diff 

(i-j) 

  تركیز           تركیز

i                      j  الحد االعلى  

Upper Bound 

  الحد االدنى

Lower Bound 

1.9463  .4537  .003  .35777 1.2000*  1.00              2.00  

3.9463  2.4537  .000  .35777 3.2000*                       3.00  

5.1463  3.6537  .000  .35777 4.4000*                       4.00  

5.5463  4.0537  .000  .35777 4.8000*                       5.00  

-.4537  -1.9463  .003  .35777 -1.2000*  2.00              1.00  

2.7463  1.2537  .000  .35777 2.000*                       3.00  



  

 

  Calvatia carniformisدراسة تاثیر المستخلص الكحولي للجسم الثمري لفطر 
  في بعض االطوار غیر الكاملة لخنفساء الطحین الصدئیة

 Tribolium castanium (Coleoptera: Tenebrionidae)   
  م . عمار احمد سلطان

  

 

 

114Vol: 9 No: 2, May  2013 ISSN: 2222-8373  

3.9463  2.4537  .000  .35777 3.2000*                       4.00  

4.3463  2.8537  .000  .35777 3.6000*                       5.00  

-2.4537  -39463  .000  .35777 -3.2000*  4.00              1.00  

-1.2537  -2.7463  .000  .35777 -2.000*                       2.00  

1.9463  .4537  .000  .35777 1.2000*                       4.00  

2.3463  .8537  .000  .35777 1.6000*                       5.00  

-3.6537  -5.1463  .000  .35777 -4.4000*  6.00              1.00  

-2.4537  -3.9463  .000  .35777 -3.2000*                       2.00  

-.4537  -1.9463  .000  .35777 -1.2000*                       3.00  

1.1463  -.3463  .000  .35777 .4000*                       5.00  

-4.0537  -5.5463  .000  .35777 -4.8000*  8.00              1.00  

-2.8537  -4.3463  .000  .35777 -3.6000*                      2.00  

-.8537  -2.3463  .000  .35777 -1.6000*                       3.00  

.3463  -1.1463  .000  .35777 -.4000*                       4.00  

  . 5%* معنویة عند مستوى احتمال 

ن ال     ظ م دول (یالح ة 1ج ان قیم ة  F) ب وبة والبالغ توى ( 66.750المحس ت مس ة تح ة 0.05معنوی ون القیم ك لك ) وذل

) ، وھذا یعني رفض فرضیة العدم القائلة بعدم وجود 0.05) اقل من مستوى المعنویة (0.000االحتمالیة لالختبار والبالغة (

ن فروق معنویة بین تراكیز الفطر لتطور یرقات الطور األخیر لخنف ساء الطحین الصدئیة الى عذارى ، ومن أجل معرفة أی

ى تطور 2كما موضح في جدول ( L.S.Dتقع ھذه الفروق تم استخدام اختبار  ة عل ز الفطر المختلف ) الذي یبین تأثیر تراكی

التراكیز اختلف معنویاً عن  % )1یرقات الطور األخیر لخنفساء الطحین الصدئیة الى عذارى ، أظھرت النتائج ان تركیز (

ن  %)4، والتركیز( %)8و 6,4,1یختلف معنویاً عن التراكیز ( %)2، وكذلك التركیز ( %)8و 6,4,2( اً ع یختلف معنوی

ز ( %)8و 4,2,1یختلف معنویاً عن التراكیز ( %)6، والتركیز ( % )8و 6,2,1التراكیز ( اً  %)8، ویختلف التركی معنوی

ز بالنسبة لتطور  %)6و 4,2,1عن التراكیز ( ا زاد تركی بة التطور كلم ـل نس ث تق ى عذارى ، حی یرقات الطور األخیر ال

  ) .2الفطر المستخـدم وكما موضـح في جدول (
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ـواد      أثیر الم ى ت ـع ال ـذارى یرج ى ع دئیة ال اء الطحین الص ر لخنفس ات الطور األخی أن سبب انخفاض نسبة تطور یرق

ري للف م الثم تخلص الجس ي مس ودة ف ة الموج ل الفعال ي فینی تقات ھیدروكس ة بمش تخدم والمتمثل ر المس ط

التي ظھرت باستخدام الطرق  Craniforminوالتي تدعى  Hydroxypheny lazo formide derivativesأزوفورماید

  ) .Spectroscope )Takaishi et al , 1998الكیماویة وباستخدام منظار التحلیل الطیفي 

ة ویظھر التركیب الكیماوي لمشتقات      ات حاوی ة مركب ى وجود ثالث ن الفطر ال د المشتقة م ھیدروكسي فینیل أزوفورمای

ا  ق علیھ ل یطل ة فینی ى مجموع ة  Phenolic tautomer of rubroflavinعل ي حیاتی أثیر واسع ف ة ت ات الفینولی وللمركب

د Harbon , 1984الحشرات وذلك لقابلیتھا على تكوین معقدات مع البروتینات یصعب ھضمھا من قبل الحشرات ( ) او ق

اء  ر لخنفس ترتبط مع األنزیمات الھاضمة للبروتین وتثبط عملھا ، كذلك ان سبب انخفاض معدل تطور یرقات الطور األخی

ة  ات كمانعات تغذی  Antifeedantالطحین الى عذارى یرجع الى احتواء الفطر على مركبات كیمائیة قد تعمل ھذه المركب

تقبالت تعمل على إعاقة الیرقة من ا د مس لتغذي ، وبالتالي ال تصل الى الحجم المناسب لكي تنسلخ وتتقدم في النمو إذ توج

خاصة لتمدد البطن تقوم بإرسال إشارات عصبیة للمخ تؤدي الى إطالق ھرمون الصدر األمامي المنبھ لھرمون االنسالخ ، 

د (روكستین ،  وعلیھ فان ھذه اآللیة تضمن ان الیرقة ال تنسلخ إال إذا امتلكت كمیة الغذاء الكافیة لكي تنمو وتنتج جیالً جدی

1991  . (  

  )3جدول (

  تحلیل التباین لتطور العذارى الى بالغات

  الفروق المعنویة

Sig 

  قیمة

F 

  متوسط المربعات

Man square 

  درجات الحریة

Df 

  مجموع المربعات

S.S 
  مصادر االختالف

000  62.750  10.040  4  40.160  Between groups  

    .160  20 3.200  Within groups  

      24  43.360  Total  

  

ـرق  5%بما أن قیمة االختبار أقل من      ل ف ار اق م استخـدام اختب ـروق ت ـذه الف ع ھ ن تق فان الفـروق معنویـة ولمعرفـة أی

  ) :4وكما موضح في جدول ( L.S.Dمعنوي 
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  )4جدول (

  لنتائج االختبار بالنسبة لتطور العذارى الى بالغات LSDتحلیل 

  حدود الثقة عند مستوى 

95% confidence interval المعنویة  

Sig 

  الخطأ المعیاري

Std.Error 

  الفروق بین المتوسطات

Mean Diff 

(i-j) 

  تركیز           تركیز

i                      j  الحد االعلى  

Upper Bound 

  الحد االدنى

Lower Bound 

2.3277  1.2723  .000  .25298 1.8000*  1.00              2.00  

3.1277  2.0723  .000  .25298 2.6000*                       3.00  

3.9277  2.8723  .000  .25298 3.4000*                       4.00  

3.9277  2.8723  .000  .25298 3.4000*                       5.00  

-1.2723  -2.3277  .000  .25298 -1.8000*  2.00              1.00  

1.3277  .2723  .005  .25298 .8000*                       3.00  

2.1277  1.0723  .000  .25298 1.6000*                       4.00  

2.1277  1.0723  .000  .25298 1.6000*                       5.00  

-2.0723  -3.1277  .000  .25298 -2.6000*  4.00              1.00  

-.2723  -1.3277  .005  .25298 -.8000*                       2.00  

1.3277  .2723  .005  .25298 .8000*                       4.00  

1.3277  .2723  .005  .25298 .8000*                       5.00  

-2.8723  -3.9277  .000  .25298 -3.4000*  6.00              1.00  

-1.0723  -2.1277  .000  .25298 -1.6000*                       2.00  

-.2723  -1.3277  .005  .25298 -.8000*                       3.00  

.5277  -.5277  1.000  .25298 . 000*                       5.00  

-2.8723  -3.9277  .000  .25298 -3.4000*  8.00              1.00  
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-1.0723  -2.1277  .000  .25298 -1.6000*                       2.00  

-.2723  -1.3277  .005  .25298 -.8000*                       3.00  

.5277  -.5277  1.000  .25298 .000*                       4.00  

  . 5%* معنویة عند مستوى احتمال 

ة 0.05معنویة تحت مستوى ( 62.750المحسوبة والبالغة  F) بان قیمة 3جدول (یالحظ من ال     ة االحتمالی ) لكون القیم

ة بعدم وجود فروق 0.05) اقل من مستوى المعنویة (0.000لالختبار والبالغة ( دم القائل ) ، وھذا یعني رفض فرضیة الع

  بالغات .  معنویة بین تراكیز الفطر المختلفة بالنسبة لتطور العذارى الى

ار      م استخدام اختب دول ( L.S.Dومن أجل معرفة أین تقع ھذه الفروق ت ي ج ح ف ا موض ز 4كم أثیر تراكی ین ت ذي یب ) ال

حة  ة واض روق معنوی مختلفة من الفطر في تطور العذارى الى بالغات لخنفساء الطحین الصدئیة ، أظھرت النتائج وجود ف

ز (بین تراكیز الفطر المختلفة ، حیث یخت ز ( %) 1لف التركی ن التراكی اً ع ز  %)8و 6,4,2معنوی ف التركی ذلك یختل ، وك

ز ( %)2( ن التراكی اً ع ز( %)8و 6,4,1معنوی ف التركی ز ( %)4، ویختل ن التراكی ف  %)8و 6,2,1ع اً ، ویختل معنوی

ز ( %)6التركیز ( ز ( %) 8و 4,2,1معنویاً عن التراكی ذلك التركی ن ال %)8، وك اً ع ف معنوی ز (أختل  )6و 4,2,1تراكی

ى % ذارى ال ر انخفضت نسبة تطور الع ز الفط ا زاد تركی ھ كلم ن ھذا نستنتج ان ات ، وم بالنسبة لتطور العذارى الى بالغ

  بالغات .

أن سبب انخفاض نسبة تطور العذارى الى بالغات بزیادة تركیز الفطر یرجع الى تأثیر المركبات الفینولیة الموجودة في     

وحظ ان الفطر على ھر ذلك ل الغ ، وك دور الب ى ال ن االنسالخ ال ذارى م مون االنسالخ ، وھذا یؤدي الى عدم استطاعة الع

ذراء  ن جسم الع اء م م  Dehydrationھایفات الفطر اخترقت جسم العذراء وأدت الى إزالة الم ت العذراء ول الي جف وبالت

  تستطیع التطور الى بالغة .

  

  )5جدول (

  ) یوم الى بالغات7- 6لعذارى بعمر (تحلیل التباین لتطور ا

  الفروق المعنویة

Sig 

  قیمة

F 

  متوسط المربعات

Man square 

  درجات الحریة

Df 

  مجموع المربعات

S.S 
  مصادر االختالف

000  69.913  32.160  4  128.640  Between groups  

    .460  20 9.200  Within groups  

      24  137.840  Total  
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فان الفـروق معنویـة ولمعرفة أین تقع ھـذه الفروق تم استخدام اختبار اقل فرق معنوي  5%ر أقل من بما أن قیمة االختبا    

L.S.D ) 6وكما موضح في جدول: (  

  

  )6جدول (

  ) یوم الى بالغات7- 6لنتائج االختبار بالنسبة لتطور العذارى بعمر ( LSDتحلیل 

  حدود الثقة عند مستوى 

95% confidence interval نویةالمع  

Sig 

  الخطأ المعیاري

Std.Error 

  الفروق بین المتوسطات

Mean Diff 

(i-j) 

  تركیز           تركیز

i                      j  الحد االعلى  

Upper Bound 

  الحد االدنى

Lower Bound 

2.2984  .5052  .004  .42895 1.4000*  1.00              2.00  

3.8948  2.1052  .000  .42895 3. 000*                       3.00  

5.8948  4.1052  .000  .42895 5. 000*                       4.00  

7.0948  5.3052  .000  .42895 6.2000*                       5.00  

-.5052  -2.2948  .004  .42895 -1.4000*  2.00              1.00  

2.4948  .7052  .001  .42895 1.6000*                       3.00  

4.4948  2.7052  .000  .42895 3.6000*                       4.00  

5.6948  3.9052  .000  .42895 4.8000*                       5.00  

-2.1052  -3.8948  .000  .42895 -3. 000*  4.00              1.00  

-.7052  -2.4948  .001  .42895 -1.6000*                       2.00  

2.8948  1.1052  .000  .42895 2.000*                       4.00  

4.0948  2.3052  .000  .42895 3.2000*                       5.00  

-4.1052  -5.8948  .000  .42895 -5. 000*  6.00              1.00  

-2.7052  -4.4948  .000  .42895 -3.6000*                       2.00  
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-1.1052  -2.8948  .000  .42895 -2. 000*                       3.00  

2.0948  .3052  .011  .42895 1.2000*                       5.00  

-5.3052  -7.0948  .000  .42895 -6.2000*  8.00              1.00  

-3.9052  -5.6948  .000  .42895 -4.8000*                       2.00  

-2.3052  -4.0948  .005  .42895 -3.2000*                       3.00  

-.3052  -2.0949  .011  .42895 -1.2000*                       4.00  

  . 5%* معنویة عند مستوى احتمال 

ة االحتمال0.05معنویة تحت مستوى ( 69.913المحسوبة والبالغة  F) بان قیمة 5یالحظ من الجدول (     ة ) لكون القیم ی

ة بعدم وجود فروق 0.05) اقل من مستوى المعنویة (0.000لالختبار والبالغة ( دم القائل ) ، وھذا یعني رفض فرضیة الع

  ) یوم الى بالغات . 7-6معنویة بین تراكیز الفطر المختلفة بالنسبة لتطور العذارى بعمر (

ار      م استخدام اختب دول (كم L.S.Dومن أجل معرفة أین تقع ھذه الفروق ت ي ج ح ف ز 6ا موض أثیر تراكی ین ت ذي یب ) ال

دئیة ، 7-6في  تطور العذارى بعمر ( Calvatia carniformisمختلفة من فطر  ) یوم الى بالغات لخنفساء الطحین الص

ز ( ائج ان التركی ة وھي ( %)1حیث أظھرت النت ر المختلف ز الفط ة تراكی ن بقی اً ع ، وكذلك  %) 8و 6,4,2یختلف معنوی

ن % )4، وأیضاً التركیز(% )8و 6,4,1یختلف معنویاً عن التراكیز األخرى للفطر وھي ( %)2تركیز ( اً ع یختلف معنوی

ز ( %)6، والتركیز ( %)8و 6,2,1التراكیز ( ز ( %)8و 4,2,1یختلف معنویاً عن التراكی اً  %)8، والتركی ف معنوی أختل

ا زاد 7-6تطور العذارى بعمر ( عن التراكیز األخرى للفطر وكان أكثر التراكیز تأثیراً على ث كلم ات ، حی ى بالغ ) یوم ال

  تركیز الفطر المستخدم قلت نسبة التطور .

) یوم الى بالغات بازدیاد تركیز الفطر الى اختراق ھایفات الفطر 7-6ویرجع سبب انخفاض نسبة تطور العذارى بعمر (    

اء  ة الم ى إزال م جسم العذراء عن طریق فتحة الفم ، وأدت ال الي ل اف وبالت ابتھا بالجف ى إص ا أدى ال م العذراء مم ن جس م

ى  تستطیع العذراء من التطور الى حشرة بالغة ، ویرجح السبب أیضاً الى تأثیر المركبات الكیمائیة الموجودة في الفطر عل

  .  ھرمون االنسالخ وتثبیط عملھ ، وھذا یؤدي الى عدم استطاعة الحشرة من االنسالخ الى الدور الكامل
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  )7جدول (

للمقارنة بین تراكیز الفطر المختلفة ومعاملة السیطرة بالنسبة لتطور یرقات الطور األخیر لخنفساء الطحین  tاختبار 

  ) یوم الى بالغات7- 6الصدئیة الى عذارى وتطور العذارى الى بالغات وتطور العذارى بعمر (

  ) یوم الى بالغات7- 6تطور العذارى بعمر (  غاتتطور العذارى الى بال  تطور الیرقات الى عذارى  الحالة

  المعنویة  المحسوبة tقیمة   المعنویة  المحسوبة tقیمة   المعنویة  المحسوبة tقیمة   ----- 

 -----  2.967 0.41* 12.371 0.000* 7.194 0.02* 

      

ة      ل من ( tبما أن قیم ن جمیع0.05المحسوبة أق اً ع ة السیطرة معنوی ر بالنسبة لتطور  ) إذ تختلف معامل ز الفط تراكی

  ) یوم الى بالغات . 7-6الیرقات الى عذارى ، وتطور العذارى الى بالغات ، وذلك تطور العذارى بعمر (
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Study the effect of alcoholic extract of the basidiocrop of Calvatia 

carniformis in some immature stages of Tribolium castanium (Coleoptera: 

Tenebrionidae) 

 
AmmarAhmed Sultan 

Diyala University / Collage of Education for Pure Science / Biology Dept. 

 

Abstract 

The study aimed to assess the effectiveness of alcoholic extract of the basidiocrop of Calvatia 

cariformis in some immature stages of Tribolium castanium under laboratory conditions. 

Results showed that the development of last larval instars to pupa decreased with increasing 

concentrations of extract. Furthermore the development of pupa to adult decreased with 

increasing concentrations of extract. The percentage of development of pupa aged 6 – 7 days 

to adult decreased with increasing concentrations of extract. The results showed that different 

concentrations of the fungus different significantly between treatment and control for the 

development of last larval instars to pupa and development of pupa to adult as well as the 

development of pupa aged 6 – 7 days to adult. 
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