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 الخالصة

التي تهاجم السجاد في المخازن من األفات الخطيرة  (Tineola bisselliella)تعد عثة السجاد 
ونظرا لقلة الدراسات حول هذه الحشرة وطريقة مكافحتها وانتشارها بشكل كبير في مخازن الضرر،  يرقاتها تسببو 

هذه الدراسة معرفة التأثير القاتل لمسحوق ثالث نباتات طبية هي  تالدراسة. اذ تضمن السجاد اجريت هذه
ومسحوق ازهار  Nicotiana tabacuومسحوق اوراق التبغ  Piper nigrumمسحوق بذور الفلفل االسود 

)الفلفل رة، اذ استخدمت المساحيق ومعرفة التاثير الجاذب والطارد للنباتات المذكو  . Lavandula sp الخزامي
(غم ومعاملتها على الطور اليرقي الضار للحشرة 7، 5، 3وبثالث كميات لكل منهما ) االسود، التبغ ، الخزامى(

 مسحوق تفوق إذتفوق مسحوق التبغ على بقية المساحيق في الكميات الثالث، و  ومقارنتها مع معاملة السيطرة.
 عدد بلغ إذ والخزامى األسود الفلفل من كل على يرقة 5.5 بلغ معدل وأعطى معنويا غم3 الكمية عند التبغ

 معدل وأعطى غم تفوق مسحوق التبغ معنويا5، واظهرت نتائج الكمية يرقة 5.1.7 هما من لكل الميتة يرقاتال
 التوالي على والخزامى األسود الفلفل من لكل الميتة يرقاتال عدد معدل بلغ حين فييرقة  5.5 بلغ
 معدل بلغو  5 بلغ معدل وأعطى معنويا التبغ مسحوق تفوقغم  7ئج الكمية بلغت نتاو  ، يرقة (5.1.7،5.333)

بينت نتائج الجذب و  .يرقة (7،5.333...7) التواليعلى  والخزامى األسود الفلفل من لكل الميتة الحشرات عدد
 اذ العث حشرةيرقات  على طارد تأثير له التبغ انوالطرد للمساحيق الثالث )الفلفل االسود، التبغ ، الخزامى( 

 من غم3 الكمية عند طارد تأثير أعلى وسجل غم،7 الكمية على بالتساوي غم(5،3) الكميتين من كل تفوق
 الكمية سجلت إذ األسود الفلفل مسحوق عند طرد نسبة اقل كانت حين في غم،7 الكمية هايتل الخزامى مسحوق

اعتمادا على بيانات عدد  جاذبات غير الثالثة المساحيق كانتو ، غم5،7 بالكميتين قياسا طرد نسبة أعلى غم3
 اليرقات باتجاه المحلول وعددها باالتجاه المعاكس.
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Abstract   

          The moth carpet pests serious attack the carpet in the stores and their 
larvae that are causing the damage. Due to the lack of studies on this insect and 
the method of control and spread dramatically in the carpet stores conducted this 
study. This study included as knowing the impact of the deadly powder three 
medicinal plants are seed powder black pepper Piper nigrum powder and tobacco 
leaf Nicotiana tabacu powder and lavender flowers Lavandula sp. Influence and 
knowledge of attracting and extruder plants mentioned, were used as powders (black 
pepper, tobacco, lavender) and three volumes each (3, 5, 7) g and treated larval 
harmful insect and compared with the control treatment. The results showed 
powders plant used in the study outweigh the tobacco powder on the rest of the 
powders in quantities of the three, as the superiority of tobacco powder when the 
quantity 3 g morally and gave the rate stood at 4.5 larvae on each of black pepper 
and lavender as the number of larvae dead for each of the two 4.167 larvae, and 
the results showed quantitative 5 g outweigh tobacco powder morally and gave the 
rate stood at 4.5 larvae while the average number of larvae dead each of black 
pepper and lavender, respectively (4.167,4.333 larvae), while the results of 
quantitative 7 g outweigh the tobacco powder morally and gave the rate stood at 5 
while the average number of dead insects per black pepper and lavender, 
respectively (2.667,4.333 larvae). While the results showed attraction and expulsion 
of the powders of the three (black pepper, tobacco, lavender) that tobacco has a 
repellent effect on the larvae of insect mites, ahead of all of Alkmetin (5,3) g evenly 
on the quantity 7 g, and record the highest repellent effect when the quantity 3 
grams of powder lavender Tlha quantity 7 g, while the lowest rate was expelled 

when.                                                          



 المقدمة

من األفات المهمة في عائلة   Carpet mouth (Tineola bisselliella)تعد عثة السجاد           
Tinedia  الغذائية كالصوف والشعر والريش والجوت فضال يرقاتها على مديات واسعة من المواد  تتغذىحيث

على حبوب اللقاح ورحيق  تتغذى فأنهاأما الحشرة البالغة  .(1)المخازن يوالبذور فعن تغذيتها على الحبوب 
 من الحضانة فترة بيضة، 54 -54 بين تضع البالغات اإلناث عام، كل واحد جيل السجاد عثة تنتج  ،راألزها

 الغذاء، وفرة من حيث جيدة، الظروف كانت إذا أطول، لفترةتستغرق  األحيان بعض في أو أسابيع، 3 إلى أيام 5
منتشرة في مناطق واسعة من  inediaT عائلة تعود الىأنواعا عديدة  (7)لقد شخص .مالئمةال الحرارة ودرجات
 المتروك والمعزول لمدة سجادوأن معظم األضرار تحصل على ال متباينة في درجات الحرارةوتحت ظروف العالم 
 .(3)السجاد عثة أدوارقتل جميع  التي تفيد فيعث هو تعريضها للحرارة وكانت الطريقة التقليدية لقتل ال طويلة.
والتي تعمل (  (paradichlorobenzene PDCBو الكميائية مثل النفثالينأستخدام بعض المواد  وكذلك

 النةأكثر سمية من النفتالين  paradichlorobenzeneويعتبر  .باستمرار في الهواء ابخرتها السامة التي تنبعث
خاليا الدم الحمراء مما  االضرار الكبيرة التي تحدثها لالنسان من حيث تلفيسبب  .(5)مشتق من قطران الفحم 

لذلك استوجب االتجاه إلى طريقة آخرى للمكافحة الحشرية، فأصبح الكلى  وبالتالي ضرر فييؤدي إلى فقر الدم 
الصفات النوعية لهذه األجزاء الحيوية من المحيط الحيوي في تغير  علىامام الباحثين عدة خيارات للحصول 

على نتائج مجدية تكون بديلة عن المبيدات فقاموا بالعديد وللحصول تأثيرات ضارة لإلنسان والحيوان  التي تسبب
المواد التي  إحدىوكانت  اشلف األخرانت بعضها ناجحة والبعض على الكثير من المواد وك تاالختبارامن 

شرات حيث أدى هذا الكتشاف على مواد طاردة أو قاتلة للح التي تحتوي ،نجحت في االستخدام هي النباتات
 .(5)عالية في مكافحة اآلفات الحشرية المختلفة  ءةالتي أظهرت كفاالحشرية النباتية العديد من المبيدات 

 مستخلصاتها المصنعة والتي يمكن إضافتها استخدام المساحيق النباتية او هوومن بين تلك الوسائل أيضا   
 األسودأن المساحيق والمستخلصات النباتية كمسحوق الفلفل بتشير العديد من الدراسات  للسجاد في المخازن،

والمستخلصات النباتية لها خصائص فعالة ضد العديد من ق والحبة السوداء ونبات الياس وغيرها من المساحي
ي على بيوض ان مسحوق بذور الحبة السوداء ذات تاثير قتل عال(.) حشرات المواد المخزونة. حيث اشار

الحلو والبابونج والسمسم والفلفل ز ان المستخلصات النباتية لكل من ) اللو  (7)ريضأ أشااوبالغات خنافس اللوبيا. و 
ألولى والثانية قد أثرت بشكل واضح على موت اليرقات حيث تسببت في موت جميع األعمار اليرقية ا (األسود
إلى إحداث نسبة عالية من وأدى استخدام التراكيز المرتفعة  خنفساء اللوبيا الجنوبية، معاملةساعة من  ٤٢بعد 

للزيوت النباتية تأثيرا ساما لبيض  أن (8)وقد ذكر ساعة من المعاملة. ٠٤١بعد  ٪٠١١تصل إلى  الموت
الليمون الحامض لزيوت السرو والنعناع واليوكالبتوس و  إن( 9) الحشرات إذ تعمل على قتل الجنين. فيما ذكر

 والنارنج والينسون واالس تأثيرا قاتال وطاردا لبالغات خنفساء اللوبيا الجنوبية. 

يهدف هذا البحث إلى تقييم فاعلية عدد من المساحيق لذا ونظرا لقلة األبحاث على حشرة عثة السجاد 
 ؟اآلتيوتضمنت محاور البحث حشرة عثة السجاد  والمستخلصات النباتية ضد

( غم على 7،5،3)الفلفل األسود، التبغ، الخزامي( وبالتراكيز )تقدير التأثير القاتل للمساحيق النباتية  .1
 يرقات عثة السجاد.



)الفلفل األسود، التبغ، الخزامي(  من المستخلصات النباتيةلكل تأثير الطارد والجاذب معرفة ال  .2
 .غم على يرقات عثة السجاد( 7،5،3)وبالتراكيز 

 المواد وطرائق العمل 

 :مستعمرة الحشريةتهيئة ال -اوال

وجمعت عينات أخرى  ،محافظة كربالء –جمعت يرقات عثة السجاد من مخازن سجاد العتبة الحسينية 
نجف، ومن اجل تهيئة مستعمرات أخرى للحشرة تم عزل أعداد  -الحسينيات على طريق كربالءأحدى من 

جامعة بابل من  -في كلية العلوم/ قسم علوم الحياة بعد التأكد من تشخيصها مناسبة من بالغات ويرقات الحشرة
 ة، وضعت المستعمرة في علب بالستيكيةبالرجوع الى المفاتيح التصنيفيو  قبل االستاذ الدكتور علي شعالن

ملة في المستع ) الصوف( سم، مع كمية مناسبة من من المواد الغذائية55وارتفاع م س34بقطر  ة الشكلاسطواني
الدراسة، غطيت فوهة هذه العلب بقماش ململ وثبت القماش بأحزمة مطاطية منعا لخروج الحشرات، وتركت 

 لحين أجراء التجربة، وكانت المستعمرة تجدد باستمرار كلما دعت الحاجة.

 تحضير المساحيق النباتية: -ثانيا

من  (1كما في جدول ) الخزامي( لنباتات الطبية )لفلفل األسود، التبغ،ل األصناف المحلية جمعت
قضاء الهندية، نقية من الشوائب وجففت وبعدها طحنت بواسطة مطحنة  –األسواق المحلية لمحافظة كربالء

مسحوق ناعم جدا كل على حدة ووضعت في أكياس وحفظت في الثالجة لحين االستعمال  كهربائية منزلية إلى
 .(14)حسب طريقة 

المطلوبة من المساحيق  تحضير الكميات مت لى غذاء اليرقات )الصوف(أضيفت المساحيق النباتية إ
(غم، وزن كل مسحوق على حدة بواسطة ميزان حساس ووضعت المساحيق في 7,5,3) النباتية اعاله بالكميات

 في العمر اليرقي األخير )اكبر اليرقات( يرقات 14غم  صوف و 74الحاوية على  سم 5ذات قطر  أطباق بتري
وكل كمية  (غم7,5,3لكل كمية من المساحيق )لفلفل األسود، التبغ، الخزامي(، لكل مسحوق ) لحجموبنفس ا

، واخذت القراءات أما معاملة المقارنة فتركت بدون أضافه إي مسحوقلكل وزن ولكل مسحوق،  بثالث مكررات
 .كل ثالث ايام 

 ( يبين أنواع النباتات المستخدمة في الدراسة1) جدول

 أسم العائلة األسم العلمي النباتأسم 
 Piper nigrum Piperaceae الفلفل األسود

 Nicotiana tabacu Solanaceae التبغ 
 Lavandula sp . Lamiacae الخزامي

 

 



 :دراسة التأثير الطارد والجاذب لمساحيق )الفلفل األسود,التبغ,الخزامي( -ثالثا

)لفلفل األسود، التبغ، الخزامي( وبثالث كميات لكل مسحوق اختبرت مساحيق المواد الطبية   
 Chemotropometerميائي يالك االنتحاءجهاز  ، وتم االختبار باستعماللكل تركيز بثالث مكررات غم(7,5,3)

( سم والمزود بغطاء متحرك يحوي فتحتين  54x 74x 74المكون من صندوق خشبي ابعاده )  (11)المحور عن 
سم  54سم ذو فتحة وسطية نبعد  .سم وقطر  144بلتين يمر خاللهما أنبوب زجاجي مدرج بطول جانبيتين متقا

ملغرام من صوف السجاد )وزن قياسي مقر  1.5عن طرفي األنبوبة إلدخال اليرقات من خاللها، وبعد وضع 
مخلوطا بأحد األوزان المذكورة آنفا مع  AATCC)  American Association of Textile Chemistsمن 
مل من الماء المقطر، في النهاية األخرى وضع الوزن نفسه من الصوف المعامل بالماء المقطر فقط، ثم  75

في العمر اليرقي  يرقات 14أغلق طرفا األنبوبة بقطعة قماش ململ بعد ربطها بحزام مطاطي، بعده تمت أضافة 
وتم غلق الفتحة الوسطية بقطعه من قماش الململ،  (12)و (11) عث السجاد  وبنفس الحجم من حشرة األخير

الظروف البيئية  ر ظلبعدها اغلق الغطاء الخشبي لتوفير الظالم المناسب ليرقات الحشرة وقد اجري االختبا
 .%5_+35ورطوبة نسبية  5+ _.7السائدة في الغرفة عند درجة حرارة 

ساعة. وأعيد هذا االختبار خمس مرات بوضع يرقات جديدة في كل  58و 75و 3و1وكانت مدة الفحص بعد 
 مرة. 

  .باستخدام المعادالت التاليةو  (14)وحسبت نسبة الجذب والطرد حسب 

 X144العدد الكلي للحشرات  \ عدد الحشرات باتجاه المستخلص نسبة الجذب المئوية =

 X144العدد الكلي للحشرات  \ عدد الحشرات باالتجاه المعاكس نسبة الطرد المئوية =

 عدد المكررات \قوة الجذب = مجموع مسافات الحشرات باتجاه المستخلص 

 عدد المكررات \قوة الطرد = مجموع مسافات الحشرات باالتجاه المعاكس 

 طرد                        -الموازنة = نسبة الجذب _ نسبة الطرد = + جذب او 

 طرد –ذب او قوة الطرد = + ج –قوة الجذب 

 :التحليل اإلحصائي

تحت مستوى  LSDواقل فرق معنوي  CRDل باستخدام التصميم العشوائي الكام إحصائياحللت النتائج 
 (.13)للتاكد من معنوية الفروق بين معدالت المعامالت المختلفة  4.45معنوية 

 

 



 النتائج والمناقشة

)الفلفل األسود, التبغ,  الخزامى( على عدد   النباتيةتراكيز مختلفة من المساحيق تأثير ( 1جدول رقم )
 .(Tineola bisselliella) الميتة لعثة السجاداليرقات 

 

 

 

 

 

 مواعيد الفحص التركيز
 معدل عدد اليرقات الميتة في المساحيق

 معدل العامال
 خزامى تبغ فلفل اسود

 غم3

03/12/2013 5.000 8.333 6.333 6.556 

06/12/2013 
3.333 0.667 2.000 2.000 

 Xغم 3التركيز 
  المساحيق

4.167 4.500 4.167 4.278 

 غم5

03/12/2013 
6.667 9.000 5.667 7.833 

06/12/2013 
1.667 0.000 3.000 0.833 

 Xغم 5التركيز 
  المساحيق

4.167 4.500 4.333 4.333 

 غم7

03/12/2013 
4.000 10.000 7.333 7.000 

06/12/2013 
1.333 0.000 1.333 0.667 

 Xغم 7التركيز 
  المساحيق

2.667  5.000 4.333 3.833 

 4.167 4.667 3.667 عدل العامالم
 

  المواعيد Xالمساحيق 
5.222 9.111 7.167 7.167 

 
2.111 0.222 1.167 1.167 

L.S.D 

 المواعيد التراكيز المساحيق
 Xالمساحيق 
 المواعيد

 Xالتركيز 
 المواعيد

0.451 0.521 0.903 0.9 1.039 

 0.00 المقارنة 1.799 المواعيد Xالتراكيز  Xالمساحيق 



 Tineola)تأثير كميات مختلفة لبعض المساحيق النباتية على يرقات عثة السجاد 
bisselliella) 

 :الميتة يرقاتغم على عدد ال3كمية تأثير ال

عند استخدام الميتة  يرقاتجميع معدالت عدد ال( وجود فروق معنوية في 1أظهرت النتائج في جدول )    
 ،غم معنويا3، إذ تفوق مسحوق التبغ عند الكمية فلفل األسود، التبغ، الخزامى()الغم من المساحيق النباتية 3

 من لكل الميتة يرقاتال عدد بلغ اذ والخزامى األسود الفلفل من كل على يرقة ميتة 5.5 بلغ معدل واعطى معنويا
 .5.1.7 هما

الميتة بشكل عام فقد تفوقت جميع  يرقاتما في ما يخص تأثير مواعيد الفحص في زيادة معدل عدد الا  
عند  .55..وبلغ أعلى معدل عدد حشرات ميتة  ،معنويا يرقات الميتةمعامالت مواعيد الفحص لمتوسط عدد ال

 .3/17/7413الموعد 

عنوية بين كميات المساحيق )الفلفل األسود، التبغ، أما بالنسبة إلى التداخل بينت النتائج وجود فروق م  
لمسحوق التبغ بلغ  3/17/7413ميتة عند الموعد  يرقاتالخزامى( ومواعيد الفحص، سجل أعلى معدل عدد 

لمسحوق  7...4بلغ  17/7413/.عدد حشرات ميتة، وان اقل معدل عدد حشرات ميتة حصل بتاريخ  8.333
فعال ضد الحشرات منها مركب  لها تأثير في التبغ مركبات متعددة إلى وجود وقد يعود السبب في ذلك ،التبغ

عن طريق الفتحات  أو على أختراق جسم الحشرة عبر الكيوتكل بشكل مباشر هاالنيكوتين الذي يتميز بقدرت
مع األستايل كولين والتي تعد األساس  النيكوتين تركيبة تشابهقتل الحشرة بسبب  إلىوذلك يؤدي  (14،15)التنفسية 

في نقل المنبهات العصبية اذ يتحد معها ويتجمع في مناطق التشابك العصبي مسببا أرتعاشات مستمرة يعقبها 
 .(16،10) الشلل والموت

 :الميتة اليرقاتغم على عدد 5كمية تأثير ال

الميتة )الفلفل يرقات عدد ال( وجود فروق معنوية في جميع معدالت 1أظهرت النتائج في جدول )
 غم معنويا وأعطى معدل بلغ 5 غم، إذ تفوق مسحوق التبغ عند الكمية5األسود، التبغ، الخزامى( عند الكمية 

التوالي على الفلفل األسود والخزامى  المساحيق في حين بلغ معدل عدد الحشرات الميتة لكل من يرقة 4.5
(4.167،4.333.) 

عام فقد تفوق الموعد  الميتة بشكل يرقاتمواعيد الفحص في زيادة معدل عدد ال أما في ما يخص تأثير  
 .     7.833وبلغ عدد حشرات ميتة  3/17/7413

، التبغ، األسوداما بالنسبة الى التداخل بينت النتائج وجود فروق معنوية بين  كميات المساحيق )الفلفل    
 9 لمسحوق التبغ بلغ 3/17/7413ميتة عند الموعد  يرقاتالخزامى( ومواعيد الفحص، سجل أعلى معدل عدد 

 لمسحوق التبغ.  4 بلغ 17/7413/.عدد حشرات ميتة، وان اقل معدل عدد حشرات ميتة حصل بتاريخ 

 



 الميتةاليرقات غم على عدد 7أثير الكمية ت

 الفلفل) الميتةيرقات ال عدد معدالت جميع في معنوية فروق وجود( 1) جدول في النتائج أظهرت
 5 بلغ معدل وأعطى معنويا غم 7الكمية عند التبغ مسحوق تفوق إذ غم،7 الكمية عند( الخزامى التبغ، ،األسود

 (.7،5.333...7) بالتوالي والخزامى األسود الفلفل من لكل الميتة الحشرات عدد معدل بلغ حين في

الميتة بشكل عام فقد تفوق الموعد  يرقاتفي ما يخص تأثير مواعيد الفحص في زيادة معدل عدد ال إما     
 .     7وبلغ عدد حشرات ميتة  3/17/7413

، التبغ، الخزامى( األسودالتداخل بينت النتائج وجود فروق معنوية بين  كميات المساحيق )الفلفل  وبالنسبة إلى  
عدد 14 بغ بلغلمسحوق الت 3/17/7413ومواعيد الفحص، سجل أعلى معدل عدد حشرات ميتة عند الموعد 

 بلغ  لمسحوق التبغ.  17/7413/.ميتة حصل بتاريخ  يرقاتميتة، وان اقل معدل عدد  يرقات

، األسودمعنوية بين كميات المساحيق )الفلفل  وبينت نتائج تداخل المواعيد والكميات والمساحيق وجود فروق
 وأفضلحشرات ميتة،  5وق التبغ بلغ غم لمسح7ميتة حصل عند الكمية  يرقاتعدد  أعلىالتبغ، الخزامى(، وان 

عدد  وأعلىغم. 5عند الكمية  7.833 بلغ 3/17/7413هو الموعد  ميتة يرقاتموعد ظهر فيه اكبر عدد 
 3/17/7413حشرات ميتة عند الموعد  14 بلغ ميتة حصل عند تداخل المواعيد والكميات والمساحيق يرقات

 غم.7الكمية في و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
حشرة  يرقات على (الخزامى التبغ, األسود, الفلفل)النباتية للمساحيق  الموازنة وقوة الموازنةتأثير  ( 1)الشكل 

 .(Tineola bisselliella) العث

L.S.D =31.95للموازنة                                                                     
L.S.D   =53..قوة للموازنة 

 حشرة العث يرقات على (الخزامى التبغ, األسود, الفلفل)النباتية للمساحيق  وقوة الموازنةالموازنة تأثير 
(Tineola bisselliella).         

الموازنة بين المواد الطبية ( وجود فروق معنوية في 1)شكل في  اإلحصائينتائج التحليل  بين 
( غم وأعطى أعلى موازنة في 3،5مسحوق التبغ بالتساوي عند الكميتين ) تفوق إذ (غم3،5،7والكميات الثالثة )

 غم.7حين سجل مسحوق التبغ اقل موازنة عند الكمية 

( عدم وجود فروق معنوية في موازنة مسحوق الفلفل األسود وبجميع 1وأشارت النتائج في الشكل )
 (غم.3،5،7الكميات الثالثة )

 ظهرتأو 

مسحوق الخزامى  تفوق ود فروق معنوية في موازنة مسحوق الخزامى إذ( وج1النتائج في الشكل ) 
( غم وأعطى أعلى موازنة في حين سجل مسحوق الخزامى اقل موازنة عند الكمية 3،7بالتساوي عند الكميتين )

 غم.5

الموازنة بين المواد الطبية  قوة ( وجود فروق معنوية في1)شكل في  اإلحصائيبينت نتائج التحليل   
مسحوق الخزامي على بقية المواد الطبية وسجل الخزامى أعلى قوة موازنة  تفوق إذ (غم3،5،7لكميات الثالثة )وا

 ( غم.5( غم في حين سجل مسحوق الخزامى اقل موازنة عند الكمية )7عند الكمية )
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على  (الخزامى التبغ, األسود, الفلفل) النباتية للمساحيقطرد والجذب لل المئوية نسبةالتأثير   (2)الشكل 

 .(Tineola bisselliella) يرقات حشرة العث

L.S.D   = 21.6نسبة الجذب المئوية 

L.S.D   = 33.9نسبة الطرد المئوية. 

على يرقات حشرة  (الخزامى التبغ, األسود, الفلفل) النباتية للمساحيقطرد والجذب لل المئوية نسبةالتأثير   (
  .(Tineola bisselliella) العث

ذب المئوية في جميع نسبة الجلوجود فروق معنوية عدم إلى  اإلحصائينتائج التحليل  وأوضحت

 . غم(3،5،7)الفلفل األسود، التبغ، الخزامى( وبالكميات الثالثة ) المساحيق النباتية

رد المئوية في نسبة الطلوجود فروق معنوية عدم ( 2)شكل في  اإلحصائينتائج التحليل  وأشارت  

 غم.(3،5،7)الفلفل األسود، التبغ، الخزامى( وبالكميات الثالثة ) جميع المساحيق النباتية
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 حشرة العث على يرقات (الخزامى التبغ, األسود, الفلفل)تأثير قوة الجذب وقوة الطرد للمساحيق   (3)الشكل 

(Tineola bisselliella). 

L.S.D  = 3.95قوة الجذب 

L.S.D   =5.51قوة الطرد 

 Tineola) حشرة العث على يرقات (الخزامى التبغ, األسود, الفلفل)تأثير قوة الجذب وقوة الطرد للمساحيق 
bisselliella). 

ذب المئوية في جميع قوة الجلوجود فروق معنوية عدم ( 3)شكل في  اإلحصائينتائج التحليل  وبينت 

 . غم(3،5،7)الفلفل األسود، التبغ، الخزامى( وبالكميات الثالثة ) المساحيق النباتية
قوة الطرد المئوية في )الفلفل لوجود فروق معنوية عدم  الى اإلحصائينتائج التحليل  وأوضحت   

 . غم(3،5،7األسود( وبالكميات الثالثة )

طرد بين المساحيق قوة ال( وجود فروق معنوية في 3)شكل في  اإلحصائيبينت نتائج التحليل و 

( غم 7مسحوق الخزامى عند الكمية ) تفوق مسحوق إذ غم(3،5،7)التبغ، الخزامى( وبالكميات الثالثة ) النباتية

 غم.4وأعطى أعلى قوة طرد في حين سجل مسحوق الخزامى اقل موازنة عند الكمية 

( غم وأعطى أعلى قوة طرد في حين سجل مسحوق التبغ اقل 3،5مسحوق التبغ بالتساوي عند الكميتين ) تفوقو

 غم.7موازنة عند الكمية 
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 التبغ, األسود, الفلفل)تأثير عدد الحشرات باتجاه المحلول وباالتجاه المعاكس للمساحيق   (4) الشكل

 .(Tineola bisselliella) على يرقات حشرة العث (الخزامى

  

 (الخزامى التبغ, األسود, الفلفل)تأثير عدد الحشرات باتجاه المحلول وباالتجاه المعاكس للمساحيق  
 .(Tineola bisselliella) على يرقات حشرة العث

 األسود، الفلفل) للمساحيق المعاكس وباالتجاه المحلول باتجاه الحشرات عدد تأثير 4)) تبين النتائج في الشكل
ان التبغ له تأثير طارد على يرقات حشرة  (.Tineola bisselliella) العث حشرة يرقات على( الخزامى التبغ،

غم 3غم، وسجل أعلى تأثير طارد عند الكمية 7(غم بالتساوي على الكمية 5،3العث اذ تفوق كل من الكميتين )
د مسحوق الفلفل األسود إذ سجلت غم، في حين كانت اقل نسبة طرد عن7من مسحوق الخزامى تلها الكمية 

 غم.5،7غم أعلى نسبة طرد قياسا بالكميتين 3الكمية 

 في حين كانت المساحيق الثالثة غير جاذبات اعتمادا على النتائج التي يشير اليها الشكل. 
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 التبغ, األسود, الفلفل)تأثير مسافة الحشرات باتجاه المحلول وباالتجاه المعاكس للمساحيق يبين  (5) شكل

 .(Tineola bisselliella) على يرقات حشرة العث (الخزامى

 التبغ, األسود, الفلفل)تأثير مسافة الحشرات باتجاه المحلول وباالتجاه المعاكس للمساحيق  
 .(Tineola bisselliella) على يرقات حشرة العث (الخزامى

 المعاكس وباالتجاه المحلول باتجاه الحشرات مسافة تأثير )5) تبين النتائج في الشكل رقم 
إن اكبر مسافة  .(Tineola bisselliella) العث حشرة يرقات على( الخزامى التبغ، األسود، الفلفل) للمساحيق

 غم من مسحوق الخزامى قياسا بالمساحيق األخرى.5قطعتها الحشرة باتجاه المحلول هي عند الكمية 

غم أعلى مسافة قطعتها اليرقات الحشرة باالتجاه 7بينما سجل مسحوق الخزامى عند الكمية  
غم من مسحوق التبغ، وان اقل مسافة قطعتها يرقات الحشرة باالتجاه المعاكس 7المعاكس للمحلول، تلتها الكمية 

 غم من مسحوق الفلفل األسود. 5كانت عند الكمية 
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