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 خنفساء اللوبيا الجنوبية هالكعلى  النباتات الطبية بعضبذور  مساحيقتأثير دراسة 

Callosobruchus maculates (Fab) Bruchidae: Coleoptera 

 لينا قاسم عيدان الكناني

 قسم علوم الحياة -جامعة كربالء. كلية التربية للعلوم الصرفة

 الخالصة

من االفات  Callosobruchus maculates (Fab)خنفساء اللوبيا الجنوبية حشرة تعد  
هذه الدراسة لما لهذه  أجريتمختلفة من العالم وقد  أنحاءالحشرية المهمة التي تصيب بذور بقوليات عديدة في 

التأثير القاتل لمسحوق بذور  تضمنت الدراسة الحالية معرفةو  .الحشرة من اهمية وانتشار بشكل كبير في المخازن
 Trigonella feonimوالحلبة  Piper nigrum األسودوالفلفل  Peganum harmala Lثالث نباتات الحرمل 

ومعاملتها على الدور الكامل  ( غم 5.0،  1، 2، 4) كميات  وبأربع البذور لكل نباتأذ استخدمت مساحيق 
 .تها مع معاملة السيطرة( ساعة من المعاملة ومقارن24للحشرة ومالحظة التأثير بعد )

  إذالدور الكامل للحشرة  أفرادأظهرت النتائج تأثيرا لكل المساحيق النباتية المستخدمة في الدراسة على موت و 

كان غم واقل نسبة قتل  4بكمية و  %22لمسحوق بذور الحلبة أعلى نسبة قتل للحشرة بلغ  إنالنتائج لوحظ 
 غم. 2وبكمية  %50بلغ  األسودبذور الفلفل لمسحوق 

StadyEffect of Seed Powders Some Medicinal Plants on the Death  

Callosobruchus maculates 

(Fab.) (Bruchidae, Coleoptera). 

Abstract   

      Callosobruchus maculates F. is one of the most serious insects, that causing 

huge damages to several chick – peas seeds in many area in the world. So this 

research is concentrated on the toxicant influence of the extracted powder seeds 

of three plants of Peganum harmala L and black pepper Piper nigrum, 

fenugreek Trigonella feonim as used stock of seeds per plant and four volumes 

( 4, 2 , 1, 0.5) g and the treatment is accomplished in a complete cycle of the 

insect life time by monitoring the effect after 24 hours respectively. In addition 

to that it is compared with reference sample results these results exhibited the 

killing effect of each powder plant employed in this study, the result indicates 

that the powdered fenugreek seeds highest kill the insect reached 82% and the 

amount of 4 grams and less kill ratio of seed powder black pepper stood at 75% 

and the amount of 2 g.                                                                                            



2 
 

  

 المقدمة.
، ئلة خنافس البقولاالتابعة لع األخرى األنواعتنتشر هذه الحشرة انتشار واسع وخطر بين           

ويفقس البيض  %55درجة سليزية ورطوبة  05بيضة في درجة حرارة  (155-57تضع الحشرة من )

أن تظهر بشكل واضح قرب  إلىوتتغذى في داخلها يرقات تتطور داخل البذور  إلىأيام  7-4خالل 

السطح فتعمل ثقبا بواسطة فكوكها القارضة وتخرج من الثقب حشرة كاملة لتعيد دورة حياتها من 

نوعا من البقوليات وان اصابة البذور بهذه  25شرة تصيب بذور ( ان هذه الح2) (، الحظ1جديد)

فرازهابسبب الضرر الذي تلحقه اليرقات على محتوياتها  إنباتهاالحشرة يؤثر في  الفضالت والمواد  وا 

ان الضرر و من وزن البذور  %40.7-22المتحللة، وتنخفض نسبة ما تستهلكه اليرقات يصل ما بين 

حول استخدام المبيدات في مكافحة  دراساتالعديد من الأجريت كذلك  .(0االول) يزداد بعد الطور اليرقي

خنفساء اللوبيا في المخزن بتعفير بذور اللوبيا المستخدمة كتقاوي بتركيزات مختلفة من مبيدات تابعة 

ولم تعد هذه المواد كافية لمكافحة اآلفة لظهور  ،لمجموعة الهيدروكربونات المكلورة والفسفورية العضوية

أن خنفساء اللوبيا على درجة عالية من المقاومة لمجموعة  (4) وُجد، صفة المقاومة ضد المبيدات

ونظرًا  ،من أكثر المواد الكيمائية استعماال في مكافحة هذه اآلفة في المخازن المبيدات عتبرتو  .الكلوردان

من تدمير لطبقة األوزون فقد تم االتفاق على إيقاف استخدامه خالل عام  هذه المبيداتلما أحدثه 

التفكير بطرق  إلى أدىالسبب الذي ، (0)م في الدول النامية 2510م في الدول المتقدمة وعام 2550

كاستخدام الزيوت  ،لوث بيئي خطير على الصحة العامةوبديلة عن تلك المواد التي تحدث ت أمينهومواد 

واستخدم زيت السدر في مكافحة خنفساء اللوبيا  ومساحيق ومستخلصات النباتات النباتية والمعدنية

استخدام بعض المواد الكيمائية المستخلصة  وأدى ،(7) البيض إنتاجالحشرة على  قدرة إيقاففسبب في 

وضع البيض لخنفساء اللوبيا،  اجإنتتوقف  إلىمن أوراق الحرمل وبذور النيم ونبات الرمرام والقرنفل 

مون أوراق المانجو وقشور اللي ،رُكمالكُ  ،النيم ،الثوم ،استخدام  مستخلصات الفلفل األسودوتم   ،(5)

لكل من  عالية 20.00طاردة لخنفساء اللوبيا، وقد أظهرت النتائج نسبة منع و  والبرتقال الحلو كمواد قاتلة
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المهمة  اآلفاتتعد خنفساء اللوبيا الجنوبية من لذلك .(2) كركم على التواليلنيم، الثوم، ال، االفلفل

االقتصادية النها تصيب انواع متعددة من البقوليات وكونها من االفات االكثر انتشارا وخطرا بين 

 Callosobruchus من جنس ،Bruchidae (2) االنواع التابعة الى العائلة البقولية 

maculates  (F.)  ر المحاصيل بذو تصيب آفات بذور المحاصيل البقولية المخزونة،  أهممن

وتتركز اإلصابة بهذه  المحصول في الحقل في بعض المناطقايضا تصيب و  البقولية المخزونة

وتتعرض المحاصيل الحقلية  ، (10)دارية وشبه المدارية من العالمالخنافس في المناطق الم

كما أن مداها ومنها البقوليات للتلف نتيجة لإلصابة باآلفات سواًء في الحقل أو في المخزن، 

 ،العدس ،الحمص ،ومنها اللوبيا ،العائلي واسع; فهي تصيب بذور الكثير من المحاصيل البقولية

في األنواع الحقلية  %05 -20تبلغ نسبة الفقد من  اذ وفول الصويا مسببة خسائر كبيرة ،الفول

  .أشهر في المناطق المعتدلة من العالم 2 -7في األنواع الموجودة في المخازن خالل  %25و

أن بذور (12) تفقد البذور المصابة بخنفساء اللوبيا جزءًا كبيرًا من محتواها وقد ذكر و  (11)

ولى من اإلصابة األمن وزنها خالل الشهور الثالثة  % 01اللوبيا في مصر تفقد حوالي 

 15.7و نسبة الفقد في محتوى البذور من البروتين والمواد الكربوهيدراتية كانت  ،بخنفساء اللوبيا

لبة، والحرمل، )الح المساحيق النباتيةوتهدف الدراسة الى: تقييم كفاءت  (13)على التوالي %11.4و 

 .أكثرنسبة قتل  أعطى( 5.0،1،2،4) األربعة األوزانو  ( األسودوالفلفل 

  ق عملائالمواد وطر 

 تربية الحشرات:

/ قسم  حشرة خنفساء اللوبيا من مختبر الحشرات/ كلية التربية للعلوم الصرفة جمعت

البيضاء تم الحصول على اللوبيا  ،بالرجوع الى المفاتيح التصنيفيةعلوم الحياة، وشخصت الحشرة 
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بعدها ة في الثالجة لحين استخدامها وخزن المحلية ونقية من الشوائب األسواقمن  )الظفرية(

 (15عبوة بــ ) كل توزود لكل عبوة البيضاء من اللوبيا غم 05العبوات بمقدار  إلى أضيف

جميعها بعمر واحد أخذت من مزرعة ربيت فيها العذارى،  من اإلناث والذكور عشوائيا حشرات

 ،(14)طريقة وحسب ، بربطات مطاطيةمثبتة بقطعة من القماش  الزجاجية غطيت العبوات

 .ساعة 24كل الحشرات هالك نتائج  تسجلبعدها 

 المساحيق النباتية :  تحضير

المحلية لمدينة  األسواق( من األسودفلفل الطبية )الحلبة، الحرمل، ال اتتالنبابذور جمعت      

في ظروف المختبر وطحنت بواسطة مطحنة كهربائية  بذورال وجففتنقية من الشوائب  كربالء

 لحين االستعمال في الثالجة أكياسكل على حده ووضعت في  مسحوق ناعم جداً  إلىمنزلية 

غذاء الحشرة ) اللوبيا ( ومزجت جيدًا بعد  إلىيفت  المساحيق النباتية أض ، (15) ةحسب طريق

 كل مسحوق على حدهوزن  ، البذور غم من05/لكل ( غم 5.0،  1، 2، 4تحضير الكميات ) 

 غم من اللوبيا 05ووضعت المساحيق في العبوات الزجاجية الحاوية على  بواسطة ميزان حساس

 إمامكررات لكل كمية من المساحيق،  وبأربعمن االناث والذكور عشوائيا حشرات  15و البيضاء

وأخذت قراءات هالك حشرة ، مكررات وبأربعمسحوق  إي إضافةمعاملة المقارنة فتركت بدون 

 .2/12الى  11/21خنفساء اللوبيا من تاريخ 

 فرق اقل باستعمال اإلحصائية الفروق واختبرت Genstat برنامج بواسطة النتائج وحللت

 (1،2،0االشكال ) في المستخدمة النتائج أن علما( 5.50) احتمال مستوى تحت L.S.D معنوي

 صححت اعداد الحشرات الميتة  بالرجوع الى معادلة، و بوتآ معادلة بواسطة المصححة هي

   (.16) آبوت
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 النتائج والمناقشة

 الحرمل

مسحوق  أوزان( وجود فروق معنوية في 2في الجدول ) اإلحصائي التحليلبينت نتائج 

متوسط عدد حشرات ميتة  وأعطتغم  (4، 2، 1، 5.0)اذ تفوقت المعامالت المضافة الحرمل 

وبنسبة  لكل منها على الترتيب بالمقارنة مع معاملة القياس 1و 5.22و 5.20 5.72

االخالل بالتوازن المائي في جسم الحشرة  ويعزى هذا لكون الحرمل يؤدي إلى .%52مئوية

نسبة قتل للحشرة  أعلىبذور الحرمل  حقق زيتحيث  (18)هذا يتفق مع و  ،(17)وبالتالي جفافها

  القشرية البيضاء التي تصيب النخيل.

 21/11وتظهر النتائج تفوق جميع معامالت مواعيد الفحص معنويا باستثناء الموعدين 

 2.10اذ بلغ  05/11، وبلغ اعلى متوسط عدد حشرات ميتة عند موعد الفحص 22/11و

حشرات  إيلم تسجل  إذ 22/11و 21/11حشرة. واقل متوسط عدد حشرات ميتة عند الموعدين 

الحرمل ومواعيد  أوزان كمياتما بينت نتائج التداخل بين ك ميتة في الموعدين المذكورين.

الفحص للمعامالت وجود زيادة معنوية بالمقارنة بمعاملة القياس، وحصل اعلى متوسط عدد 

 أنواع النباتات المستخدمة في الدراسة ( يبين1جدول)

 العائلة االسم العلمي اسم النبات

 البقولية   Trigonella feonim  Fabeceae الحلبة

 القدسية Peganum harmala L Zygophylaceae الحرمل

 الفلفلية Piper nigrum  Pipehaceae الفلفل األسود
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حشرة، بينما  2.50بلغ  11/ 05غم حرمل وعند الموعد 1غم و2حشرات ميتة عند تداخل وزن 

 22/11و 21/11غم في المواعيد 1وغم 5.0 األوزانُسجل اقل عدد حشرات ميتة عند تداخل 

اذ  22/11و 21/11غم وعند الموعدين  4غم و 2واقل متوسط عدد حشرات في وزن  20/11و

 حشرات. لم تسجل اي حاالت قتل لل
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 اتحشر  أعدادمعدل على المضافة لبذور اللوبيا  )غم(تأثير مسحوق الحرمل (2جدول )

 .الميتة خنفساء اللوبيا

 المواعيد

 )غم(وزن مسحوق الحرمل

أعداد  معدل       

 الحشرات الميتة  

 4عند لكمية 

معدل أعداد 

الحشرات الميتة 

  2عند الكمية 

معدل أعداد      

الحشرات الميتة 

 1  عند الكمية

معدل أعداد 

الحشرات الميتة 

 5.0عند الكمية 

 

 معدل المواعيد

21/11 0 0 0 0 0 

22/11 0 0 0 0 0 

23/11 0.5 0.5 0 0 0.25 

24/11 1.25 0 0.5 0.5 0.56 

25/11 1 1.75 0.25 0.25 0.81 

26/11 1.75 0.5 0.25 0.75 0.81 

27/11 2 0.5 1.25 0.75 1.13 

28/11 0.75 1.5 0.75 0.25 0.81 

29/11 0.5 0.25 1 0.25 0.5 

30/11 1.5 2.75 2.25 2 2.13 

12/1 2 2 1.75 1.25 1.75 

12/2 0.75 1.25 2 2.25 1.83 

 0.68 0.72 0.88 1 كمياتمعدل ال

 

L.S.D 0.05 

 التداخل المواعيد كمياتال

 

 السيطرة

5.12 5.04 5.40 

 

0.047 
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 المئوية المصححة للموت لمسحوق الحرملالنسبة 

( وجود تأثير معنوي عند إضافة األوزان المختلفة لمسحوق الحرمل 1يبين الشكل )

تداخلهما في النسبة  باالضافة الى 22/11و  11/ 21دا الموعدين وكذلك مواعيد الفحص ع

المئوية المصححة للموت وفق معادلة آبوت، اذ أن القيم الموضحة في الشكل تشير الى ان 

اضافة جميع اوزان الحرمل اثرت معنويا مقارنة مع معاملة المقارنة وان اعلى نسبة مئوية 

ة ( غم من مسحوق الحرمل، واقل نسبة مئوي4عند الكمية ) (87.18-) مصححة للموت بلغ

 (غم.0.5مصححة للموت عند الوزن )

كما بين الشكل أن اعلى نسبة مئوية مصححة للموت وفق معادلة آبوت تحقق عند 

 21\11واقل نسبة مئوية مصححة للموت عند الموعدين   (210.9-اذ بلغت ) 30\11الموعد 

 وأعطت كالهما نسبة مئوية مصححة للموت بلغت صفر. 22\11و 

 (4أعلى نسبة مئوية مصححة تحققت عند استعمال الكمية ) كما يشير الشكل إلى ان

ولم تختلف هذه   (-211.5اذ أعطت ) 30\11غم من مسحوق الحرمل عند موعد الفحص 

القيمة لهذا الموعد بالنسبة لالوزان االخرى من مسحوق الحرمل لنفس الموعد المذكور. وان أقل 

( 0.5,1,2,4نسبة مئوية مصححة للموت ظهر في تداخل  جميع األوزان قيد الدراسة )

 لجميع المعامالت.و والتي بلغت صفر 22\11  و 21\11وللموعدين 

 

 

 



9 
 

 ية المصححة للموت لمسحوق الحرمل وفق معادلة آبوت.النسبة المئو ( 1شكل )

 

L.S. D  (0.05) = 0.716 
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  األسودالفلفل 

مسحوق  أوزان( وجود فروق معنوية في 0في الجدول ) اإلحصائي التحليلبينت نتائج 

ت ميتة متوسط عدد حشرا وأعطتغم  (4، 2، 1، 5.0)تفوقت المعامالت  إذ األسودالفلفل 

وبنسبة  لكل منها على الترتيب بالمقارنة مع معاملة القياسو  5.22و 5.22و 5.22و 5.20

. وقد يعود التأثير القاتل للفلفل األسود الحتوائه على زيوت طيارة واهم مركب فيها %50مئوية 

الديبيتين وتعود رائحة الفلفل المميزة إلى هذا الزيت، كما تحتوي على قلويد و مركب الفالندرين 

 (.19)برين ويعود الطعم الحار للفلفل إلى هذا المركبيعرف باسم ب

 21/11ظهر النتائج تفوق جميع معامالت مواعيد الفحص معنويا باستثناء الموعدين 

اذ بلغ  22/11، ان اعلى متوسط عدد حشرات ميتة تحقق عند موعد الفحص 22/11و

الذين لم  22/11و 21/11حشرة. بينما كان اقل متوسط عدد حشرات ميتة عند الموعدين 1.00

كما بينت نتائج التداخل بين تراكيز اوزان  يسجال وجود اي حشرات ميتة في المواعيد المذكورة.

الفلفل االسود ومواعيد الفحص للمعامالت وجود زيادة معنوية بالمقارنة بمعاملة القياس، وحصل 

 2.0بلغ  11/ 22غم فلفل وعند الموعد 5.0متوسط عدد حشرات ميتة عند تداخل وزن  أعلى

غم وعند الموعدين  4، 2، 1، 5.0 األوزانحشرة، بينما ُسجل اقل متوسط عدد حشرات ميتة في 

غم في الموعد  4والوزن27/11و 20/11غم في الموعدين 5.0وعند وزن  22/11و 21/11

 المذكورة. واألوزانالتي لم تسجل وجود اي حشرات ميتة في المواعيد  05/11
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 اتحشر معدل أعداد على المضافة لبذور اللوبيا  )غم(األسودتأثير مسحوق الفلفل ( 3جدول )

 .الميتة خنفساء اللوبيا

 المواعيد

 االسود)غم( وزن مسحوق الفلفل
 

أعداد  معدل      

 الحشرات الميتة  

 4عند لكمية 

 أعداد  معدل

الحشرات الميتة عند 

  2الكمية 

معدل أعداد      

الحشرات الميتة 

 1  عند الكمية

معدل أعداد الحشرات 

الميتة عند الكمية 

5.0 

 معدل المواعيد

21/11 0 0 0 0 0.00 

22/11 0 0 0 0 0.00 

23/11 1.75 0.5 0.75 0 0.75 

24/11 1.75 1.5 0 1.25 1.13 

25/11 1.75 0.75 2 0.25 1.19 

26/11 1 1 0.75 0 0.69 

27/11 0.75 0.75 1.75 1 1.06 

28/11 0.25 1.75 1.25 2.5 1.44 

29/11 1 0.25 0.5 0.75 0.63 

30/11 0 0.75 0.66 1.75 0.79 

12/1 1.3 1.75 1.66 1.5 1.55 

12/2 0.3 2 1.33 1 1.16 

 0.83 0.89 0.92 0.82 كمياتمعدل ال
 

L.S.D 0.05 
 التداخل مواعيد الفحص وزن الفلفل

 
 السيطرة

5.224 5.402 5.072 
 

0.0416 
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 النسبة المئوية المصححة للموت لمسحوق الفلفل األسود

( وجود تأثير معنوي عند إضافة األوزان المختلفة لمسحوق الفلفل وكذلك 2يبين الشكل )

وكذلك تداخلهما في النسبة المئوية  22/11و  11/ 21مواعيد الفحص عدا الموعدين 

الشكل تشير الى ان اضافة  المصححة للموت وفق معادلة آبوت، اذ أن القيم الموضحة في

جميع اوزان الفلفل اثرت معنويا مقارنة مع معاملة المقارنة وان اعلى نسبة مئوية مصححة للموت 

( غم من مسحوق الفلفل األسود، واقل نسبة مئوية مصححة للموت 4عند الكمية ) (259-) بلغ

 غم. (0.5عند الوزن )

وت وفق معادلة آبوت تحقق عند كما بين الشكل أن اعلى نسبة مئوية مصححة للم

و  21\11واقل نسبة مئوية مصححة للموت عند الموعدين   (463-اذ بلغت ) 1/12الموعد 

 وأعطت كالهما نسبة مئوية مصححة للموت بلغت صفر. 22\11

غم من  (4كما يشير الشكل إلى ان أعلى نسبة مئوية مصححة تحققت عند استعمال الكمية )
ولم تختلف هذه القيمة لهذا   (-474اذ أعطت ) 1/12د الفحص مسحوق الفلفل عند موع

مئوية الموعد بالنسبة لألوزان األخرى من مسحوق الفلفل لنفس الموعد المذكور. وان أقل نسبة 
 21\11وللموعدين  غم(0.5,1,2,4جميع األوزان قيد الدراسة )مصححة للموت ظهر في تداخل 

 الت.لجميع المعامو والتي بلغت صفر 22\11 و
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 وفق معادلة آبوت.وية المصححة للموت لمسحوق الفلفل األسود النسبة المئ (2شكل )

 

L.S. D  (0.05) =0.8616 
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 الحلبة

مسحوق  أوزانوجود فروق معنوية في  (0في الجدول ) اإلحصائي التحليلبينت نتائج 

 5.50متوسط عدد حشرات ميتة  وأعطتغم  4، 2، 1، 5.0تفوقت المعامالت  إذالحلبة 

وبنسبة مئوية  و لكل منها على الترتيب بالمقارنة مع معاملة القياس 5.24و 5.24و 5.20و

وقد يعود السبب إلى إن التعرض المستمر لبذور الحلبة يزيد من إدرار البول وبالتالي  22%

فعالة مثل القلويدات  حدوث الجفاف في جسم الحشرة نتيجة الحتواء الحلبة على مركبات كيماوية

، ويحتل (16) ةوالكاليكوسيدات والصابونيات التي تعتبر منتجات ايضية ثانوية للخلي

 .  (17)أهمية  واألكثرنسبة  األعلىالدايوسجنين 

 21/11وتظهر النتائج تفوق جميع معامالت مواعيد الفحص معنويا باستثناء الموعدين 

بلغ  إذ 24/11تحقق عند موعد الفحص  متوسط عدد حشرات ميتة أعلى إن، 22/11و

اذ بلغ 22/11و 21/11حشرة. بينما كان اقل متوسط عدد حشرات ميتة عند الموعدين 1.44

 على الترتيب . 5.02و  5.12

الحلبة ومواعيد الفحص للمعامالت وجود زيادة معنوية  أوزانكما بينت نتائج التداخل بين 

غم فلفل 2متوسط عدد حشرات ميتة عند تداخل وزن  أعلىبالمقارنة بمعاملة القياس، وحصل 

 األوزانحشرة، بينما ُسجل اقل متوسط عدد حشرات ميتة في  2.20بلغ  11/ 27وعند الموعد 

التي لم  22/11غم في الموعد 1و 5.0وعند وزن  21/11، غم وعند الموعد  2، 1، 5.0

 المذكورة. واألوزانحشرات ميتة في المواعيد  أيتسجل وجود 
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خنفساء  اتحشر معدل أعداد على المضافة لبذور اللوبيا  )غم(تأثير مسحوق الحلبة (3جدول )
 .الميتة اللوبيا

 المواعيد
 )غم(وزن مسحوق الحلبة

معدل أعداد        معدل المواعيد
 الحشرات الميتة  

 4عند لكمية 
معدل أعداد   الحشرات 

  2الميتة عند الكمية 

معدل أعداد      
الحشرات الميتة عند 

 1  الكمية
معدل أعداد     الحشرات 

 5.0الميتة عند الكمية 

21/11 0.75 0 0 0 0.19 
22/11 0.75 0.75 0 0 0.38 
23/11 1.25 0.5 1.25 0.25 0.81 
24/11 1.5 1.75 1 1.5 1.44 
25/11 0.75 0.25 1.75 0.5 0.81 
26/11 0.75 2.25 0.75 1 1.19 
27/11 0.25 0.75 0.75 1.25 0.75 
28/11 1.75 1.5 1 0.5 1.19 
29/11 1.25 1 1.5 1.5 1.31 
30/11 0.66 0.75 0.25 0.75 0.60 

12/1 1 0.75 1 0.5 0.81 
12/2 1.5 1 1 1.25 1.06 
 0.75 0.85 0.94 0.97 كمياتمعدل ال

 
 

 التداخل المواعيد كمياتال
 

 سيطرة
L.S.D 
0.05 

0.2994 0.4827 0.5987 
 

0.046 
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 النسبة المئوية المصححة للموت لمسحوق الحلبة

( وجود تأثير معنوي عند إضافة جميع األوزان المختلفة لمسحوق الحلبة 0يبين الشكل )

وكذلك تداخلهما في النسبة المئوية المصححة للموت وفق معادلة  مواعيد الفحصوكذلك جميع 

معنويا  أثرتالحلبة  أوزانجميع  إضافة إن إلىآبوت، اذ أن القيم الموضحة في الشكل تشير 

عند  (86.829-) تمقارنة مع معاملة المقارنة وان اعلى نسبة مئوية مصححة للموت بلغ

 غم. (0.5، واقل نسبة مئوية مصححة للموت عند الوزن )( غم مسحوق الحلبة4الكمية )

عند  تنسبة مئوية مصححة للموت وفق معادلة آبوت تحقق أعلىكما بين الشكل أن 

 21\11واقل نسبة مئوية مصححة للموت عند الموعد  (-142.055بلغت ) إذ 24\11الموعد 

 (.-05.722( أعطت  نسبة مئوية مصححة للموت بلغت

غم من  (4أعلى نسبة مئوية مصححة تحققت عند استعمال الكمية ) إنكما يشير الشكل إلى 
ولم تختلف هذه القيمة   (-142.014أعطت ) إذ 24\11عند موعد الفحص  الحلبة مسحوق

من مسحوق الحلبة لنفس الموعد المذكور. وان أقل نسبة  األخرى لألوزانلهذا الموعد بالنسبة 
والتي  21\11( غم مسحوق الحلبة وللموعد 4مئوية مصححة للموت ظهر في تداخل الوزن )

 (.-12.202)بلغت 
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 وفق معادلة آبوت. ئوية المصححة للموت لمسحوق الحلبةالنسبة الم (3شكل )

 

L.S. D  (0.05) =  0.6337 
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