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  Trogoderma granarium Everts Coleoptera: Dermestidae الشعريت الحبوب بخنفساء االصابت ومستوى الخزن مذة تأثير
 الحنطت اصناف بعض حساسيت في
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 الخالصت
اشتتت ر  6و 5و 7ومتتدا النتتزن  6وشتتتام  94وابتتا   99اثبتتتت نتتتارا دراستتتة تتتفثير اصتتناؾ الحن تتتة ابتتا  

يرقة متن ننسستا  الحبتول الشتعرية )النتابرا( ان االصتناؾ الثاثتة تباينتت فت   01و 71و 01ومستويات االصابة 

واقتل متوست   94ؾ ابتا  يرقتة علت  الصتن 50139حساسيت ا لاصابة بننسسا  النابرا اذ بلػ اعلت  متوست  و تو 

فيمتا كتان لمتتدا النتزن تتفثير معنتوي فتت   6يرقتة ستجل علت  الصتتنؾ شتام  71939كثافتة عدديتة لليرقتات والبتتالػ 

يرقة عل  التوال  وازدادت الكثافة العددية  07630و 45039و 0037متوس  اعداد اليرقات عل  االصناؾ وبلؽت 

يرقتتة علتت  التتتوال    0.936و 76539و 75539ة اذ بلؽتتت يرقتت 01و 71و 01لليرقتتات بزيتتادا مستتتوى االصتتابة 

أظ رت تبايناً ف  معتدل نمتو اليرقتات اذ بلتػ  6وشام  94وابا   99واثبتت نتارا الدراسة ان اصناؾ الحن ة ابا  

يرقة عل  التوال  وكان لتفثير مدا النزن تفثير معنوي ف  معدل نمو اليرقات اذ بلػ اعل   0732و 7734و 0032

يرقة وأظ ر مستوى االصابة تبتاين واحتف فت  معتدل نمتو اليرقتات  7.30اش ر وبلػ  5مو عند مدا نزن معدل ن

يرقة، اما بالنسبة لتفثير صنؾ الحن تة فت  متوست   7034اذ بلػ اعل  معدل نمو عند مستوى االصابة االول وبلػ 

اذ بلؽتت  94وابتا   99الصتنسين ابتا  اكثر مقاومة ليرقتات الحشترا متن  6كمية السقد بالؽذا  فقد كان الصنؾ شام 

 .039ؼم عل  التوال  اما وقد أظ رت زيادا مدا النزن زيادا ف  كمية السقد بالؽذا  وبلؽت  0739و 0039و 934

ؼتم   05305ؼم عل  التوال  فيما كان لمستوى االصابة الثالث اعل  كمية فقد بالؽذا  وبلؽتت  06399و .0435و

 6اع   مقاومتة عاليتة فت  متوست  كميتة السقتد لليرقتة الواحتدا وبلؽتت  6الصنؾ شام  ومن نتارا الدراسة تبين ان

ملؽم وكان لمتدا  00اكثر حساسية للحشرا وبلؽت كمية السقد بالؽذا  لليرقة الواحدا  99ملؽم فيما كان صنؾ ابا  

ملؽتم علت  التتوال   2و 5و 00اش ر تفثير متباين ف  متوس  كمية السقد لليرقة الواحدا اذ بلؽت  6و 5و 7النزن 

ملؽتتم علتت   2و .و 9ولتم يكتتن لمستتتوى االصتتابة تتتفثير معنتتوي فتت  كميتة السقتتد بالؽتتذا  لليرقتتة الواحتتدا اذ بلؽتتت 
 التوال   

 الكلمات المستاحية: اصناؾ حن ة، مدا نزن، مستويات اصابة، ننسسا  الحبول الشعرية )النابرا( 

  75/6/7100: وقبوله، 5/7100/.7 :تاريخ تسلم البحث
 المقذمت

اال تمتتام بتنزينتته  تتتدفاً يكتتون يعتتد محصتتول الحن تتة متتن المحاصتتتيل االقتصتتادية الم متتة فتت  العتتتراق و

ً لتحقيق االمن الؽذار  للشعل وتوفير الحبول السليمة للمزارعين )محمد وانرون،   (  0995استراتيجيا
تتعتترا الحبتتول المنزونتتة ومنتجات تتا اثنتتا  التنتتزين للعديتتد متتن حشتترات المنتتازن التتت  تستتبل نستتارا بقتتدر  

النستارر الناتجتة عتن الحشترات التت  تصتيل النباتتات فت  الحقتل بتل ان حترر ا للحبتول المنزونتة يعتبتر حترر 

رية )النتتتتابرا( ( ان ننسستتتتا  الحبتتتتول الشتتتتع09.0ن تتتتار  اليمكتتتتن تعويحتتتته  وقتتتتد ذكتتتتر العتتتتزاوي وم تتتتدي )

Trogoderma granarium Everts  متتن ان تتر حشتترات المنتتازن فتت  المنتتا ق الدافرتتة وتعتبتتر متتن اعقتتد
الحشرات المنزنية ومن اكثر ا مقاومة للظروؾ البيرية الصعبة والمبيتدات فت  بعتا االحيتان وذلتي الن يرقات تا 

 واعتبرت  ذه االفتةات  ويل لحين توفر الؽذا  ، ش راً بدون ؼذا  او ف  حالة سب 70ل ا القدرا عل  البقا  لمدا 
تتددي الت  تلتؾ الحبتول ممتا ب تا وناصتة الحن تة وان االصتابة الشتديدا ف  العتراق من االفات الرريسية للحبول 

ووفقتاً لمتا ذكتر اعتاه فقتد جتا ت  تذه الدراستة لؽترا (  7101يجعل الحبول ؼير صالحة للزراعتة )العراقت ، 
 اؾ الحن تتتة لاصتتتابة بننسستتتا  الحبتتتول الشتتتعرية وتتتتفثير كتتتل متتتن متتتدا النتتتزن تحديتتتد حساستتتية بعتتتا اصتتتن

( اش ر ومستوى االصابة فحاً عن تقدير الكثافة العددية للحشرا ومعتدل النمتو وتقتدير كميتة السقتد فت  6و 5و 7)
 الوزن الصناؾ الحن ة المدروسة 

 وطرائقه البحث مواد
( تم الحصول علي ا 6وشام  94وابا   99نسذت الدراسة بفستندام ثاثة اصناؾ من الحن ة المعتمدا )ابا  

، 71، 01من داررا فحص وتصديق البذور ف  نينوى، واستتندم لكتل صتنؾ ثاثتة مستتويات متن االصتابة بواقت  )

اش ر( وبواق  ثاثتة مكتررات لكتل معاملتة متن  6، 5، 7نزن ) مدديرقة عمر ثالث / مكرر( ونزنت لثاث  01

 ؼم حن ة  41النزن، ويحوي المكرر الواحد عل   مددمستويات االصابة و

mailto:semad82@yahoo.com
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01)درجة حترارا  وحعت جمي  المعامات تحت ظروؾ المنتبر
º

 7 ±م 
º
%( 4 ± 61ور وبتة نستبية  م

 ا المنتلسة واحتسال الكثافتة العدديتة لكتل صتنؾ متن النزن تم عزل اليرقات بفعمار مددا من مدوعند ن اية كل 

اصتناؾ الحن تتة لمستتتويات االصتتابة وفتتترات النتتزن المنتلستتة، وتقتتدير معتتدل النمتتو فتت  اعتتداد الحشتترا ولجميتت  

 Krebs (092. )المعامات بفستندام معادلة 
 

dn / dt 

r =      
 __________ 

            
n  

 حيث ان:

r معدل تكاثر المجتم : 

n عدد االفراد ف  المجتم : 

dn التؽير ف  عدد افراد المجتم : 

dtالتؽير ف  الزمن : 
 وحسال كمية السقد ف  وزن الؽذا  لجمي  المعامات 

بتتتتين  اتقتتتتوالسر انتبتتتترتو (.C.R.Dالعشتتتوار  الكامتتتتل )تصتتتتميم الحللتتتت النتتتتتارا احصتتتتاريا باستتتتتندام 

 ( 7101)عنتر،  SAS% باستندام نظام 4المتوس ات باستندام انتبار دنكن عند مستوى احتمال 
 والمناقشت النتائج

ومستتوى اش ر(  6و 5و 7النزن ) مداو 6وشام  94وابا   99( تفثير االصناؾ ابا  0يتبين من الجدول )

 94يرقة( ف  الكثافة العددية ليرقات ننسسا  الحبول الشعرية )النابرا( ان الصنؾ ابا   01و 71و 01االصابة )

يرقتة فيمتا كتان  50139اً من قبل يرقات الحشرا اذ بلػ متوس  الكثافة العددية لليرقتات يسحتكان اكثر االصناؾ 

يرقتة ومتن  71939لحشترا اذ بلتػ متوست  اعتداد اليرقتات اقل االصتناؾ تسحتياً متن قبتل يرقتات ا 6الصنؾ شام 

واالصتناؾ المنتبتترا االنترى فتت   94نتتارا التحليتل االحصتتار  ناحتظ  نتتاي فروقتات معنويتتة بتين الصتنؾ ابتتا  

( ناحتتظ ان متوستت  اعتداد يرقتتات الحشترا تناستتل  رديتاً متت  زيتتادا 0، ومتتن الجتدول )6وشتام  99البحتث ابتتا  

يرقتة علت  التتوال  ومتن الجتدول نسسته  0.936و 76539و 75739يرقة( اذ بلتػ  01و 71و 01مستوى االصابة )

يرقتة وقتد  45039اربعتة اشت ر اذ بلؽتت  متداناحظ ان متوست  اعتداد يرقتات الحشترا اع ت  اعلت  متوست  بعتد 

 يرقة عل  التوال   07630و 0037اش ر اذ بلؽت  6و 7النزن  مددتسوقت معنوياً عن بقية 

اشتت ر(  6و 5و 7النتتزن ) متتداو 6وشتتام  94وابتتا   99( تتتفثير االصتتناؾ ابتتا  7الجتتدول )يظ تتر متتن  

يرقة( ف  معدل نمو يرقات ننسسا  الحبول الشعرية )النابرا( اعلت  متوست   01و 71و 01االصابة ) ياتومستو

يرقة وانيتراً  . 00وبلػ  99يرقة وتاه الصنؾ ابا   7734اذ بلػ  94نمو ليرقات النابرا كان عل  الصنؾ ابا  

يرقة واظ رت نتارا التحليل االحصار  وجود فروق معنوية ف  متوس  نمو اليرقتات  0732اذ بلػ  6الصنؾ شام 

( ناحتظ ان معتدل نمتو اليرقتتات 7، ومتن نتتارا الجتدول )6وشتتام  99وبقيتة االصتناؾ ابتا   94بتين الصتنؾ ابتا  

 0930و 037و 7.30اش ر اذ بلػ معدل نمتو اليرقتات  6و 7النزن  مددنزن اربعة اش ر عن بقية  مداازداد بعد 

يرقتات وبلتػ  01يرقة عل  التوال   كما يظ ر ان معتدل نمتو اليرقتات اع ت  اعلت  معتدل عنتد مستتوى االصتابة 

يرقتة  0736و 0732يرقتة اذ بلتػ  01و 71يرقة فيما كان معدل نمو اليرقتات متقاربتاً بتين مستتوى االصتابة  7034

 Khattak( و0990) Obasuyiو Enobakahreنتتتتارا  تتتذه الدراستتتة تتستتتق متتت  متتتا وجتتتده  علتتت  التتتتوال   ان

( متتن ان  نتاي انتافتاً معنويتاً بتتين االصتناؾ فت  درجتة حساستتيت ا 7110( والعراقت  ومحمتد )0994وانترون )
 لاصابة بننسسا  النابرا 

الحشترا يتتفثر بعتدا عوامتل  يتحف من النتارا ان تفثير مستوى االصابة ومدا النزن ف  معتدل نمتو يرقتات

 ا م تتتا نوعيتتتتة الؽتتتتذا  التتتتذي تتناولتتتته اليرقتتتتات بمتتتتا يحويتتتته متتتتن بروتينتتتتات ود تتتتون وكاربو يتتتتدرات ومعتتتتادن 

(Dobie ،09.5 ًكما ان نصارص الحبول السيزيارية وباالنص صابة الحبتول  ت  االنترى تلعتل دوراً م متا )
سبق يتبين ان تقدير الكثافة العددية لمجتم  ننسسا  النتابرا  ف  تفثير ا عل  معدل الزيادا ف  اعداد اليرقات  مما

ممكن استندامه معياراً لمقارنة االصناؾ المنتلسة بالنسبة لدرجة حساسيت ا وتحديد االصتناؾ الحساستة والمقاومتة 

 ( 0990وانرون ) Cortez-Rochaمن ا، و ذا يتسق م  ما اشار اليه 

اشتت ر(  6و 5و 7النتتزن ) متتداو 6وشتتام  94وابتتا   99ابتتا   ( تتتفثير االصتتناؾ0يتبتتين متتن الجتتدول )  

علت   يرقة( ف  متوس  كمية السقد بالؽذا  ان اعل  متوست  فقتد بالؽتذا  ظ تر 01و 71و 01االصابة ) ياتومستو

ؼتم وتبتين متن  9354وبلتػ  6ؼم فيما كان اقل متوس  فقد بالؽذا  عل  الصنؾ شتام  0739وبلػ  94الصنؾ ابا  

وبقيتة االصتناؾ  6ل االحصار  انه  ناي فرق معنوي بين متوس  كمية السقد بالؽذا  عل  الصنؾ شام نتارا التحلي
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 7النتزن  متدا( ناحظ ان متوس  كمية السقد بالؽذا  تناستل  رديتاً مت  زيتادا 0ومن الجدول ) 94وابا   99ابا  

ا الجدول نسسه ان اعل  كمية فقد ؼم عل  التوال  فيما اظ رت نتار 06399و .0435و .039اش ر اذ بلػ  6و 5و

 71و 01يرقتة وقتد تسوقتت معنويتاً عتن بقيتة مستتويات االصتابة  01ؼم عند مستتوى اصتابة  05305بالؽذا  بلؽت 

( 0995ؼم لكا المستويين من االصابة   ذه النتارا تتسق مت  متا جتا  بته محمتد وانترون ) 01315يرقة اذ بلؽت 
 اد بزيادا مدا النزن وزيادا مستوى االصابة بان متوس  كمية السقد بالؽذا  تزد
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  Trogoderma granarium(: تفثير اصناؾ الحن ة ومدا النزن ومستوى االصابة ف  متوس  الكثافة العددية ليرقات النابرا 0جدول )ال
Table (1): Effect of wheat varieties, storage period and infection level on the population density of Khapra beetle larva. 

 
 نوع الصنؾ

Variety kind 

مدا 
 النزن)ش ر(
Storage 
period 

تفثير التدانل بين  Mean of population larva متوس  الكثافة العددية لليرقات
الصنؾ ومدا 

 .Interالنزن
Between 

Varieties & 
Storage period 

 المتوس  العام
 لألصناؾ
General 
mean of 
Varieties 

 Infection levelمستوى االصابة 
01 71 01 

 المدى
Range 

المتوس  
Mean 

 المدى
Range 

 المتوس 
Mean 

 المدى
Range 

 المتوس 
Mean 

 
 99ابا  

Ebaa 99 

7 07-09 14.7 e 00-54 e  25.0 70-76 e 25.0 d 21.6 

 

5 046-041 cde 04632 725-560 cde 0.631 0.1-0204 ab ..032 ab 45035 

6 055-057 de 77.31 021-0.4 cde 75230 074-706 de 04031 cd 7073. 

 
 94ابا  

Ebaa 95 

7 70-00 e 7630 06-54 e 7.30 02-56 e 5031 d 0039 

5 .4-572 cde 01.30 051-.21 bc 62631 910-0704 a 000031 a 69.35 

6 045-252 bcd 46632 01-.20 cde55132 5.0-0110 bc 62932 ab 46730 

 
 6شام 

Sham 6 

7 04-4. e 5631 66-704 e 4130 07-04 e 7032 d 5131 

5 709-204 cde54230 069-400 cde01630 077-.17 cde09530 bc 0.631 

6 075-741 de 09932 029-019 de 77530 702-799 de 0.230 cd 7103. 

تفثير التدانل بين الصنؾ 
 ومستوى االصابة

Inter. Between Varieties 
& infection level 

 .Ebaa 99 b 0993 99ابا  

 

b 70935 

 

b 04636  المتوس  العام 
 لمدا النزن

General mean of 
Storage period 

b 74.36 

 Ebaa 95 b 01135 b 0.032 a 60136 a 50139 94ابا  

 Sham 6 b 70530 b 09032 b 7103. b 71939 6شام 

تفثير التدانل بين مدا النزن 
 ومستوى االصابة

Inter. Between Storage 
period & infection level 

7  c 7931 

 

c 0536 

 

c 7939 c 0037 

 
5  b 02530 b 54630 a 29432 a 45039 

6  b 00035 b 01530 b 05030 b 07630 

  General mean of infection level b 75539  b 76539  a 0.936المتوس  العام لمستوى االصابة 

 % 4المتوس ات ذات األحرؾ ؼير المتشاب ة ف  الق اع الواحد تشير إل  وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمال 
 Means with different letters in the same sectors showed a significant different at p= 5%  
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  Trogoderma granariumتفثير اصناؾ الحن ة ومدا النزن ومستوى االصابة ف  معدل نمو يرقات النابرا  :(7الجدول )
Table (7): Effect of wheat varieties, storage period and infection level on the average growth rate of Khapra beetle larva. 

 
 نوع الصنؾ

Variety kind 

مدا 
 النزن)ش ر(
Storage 
period 

تفثير التدانل بين  Average growth rate of larva معدل نمو اليرقات
الصنؾ ومدا 

 .Interالنزن
Between 

Varieties & 
Storage period 

المتوس  
 العام

 لألصناؾ
General 
mean of 
Varieties 

 Infection levelمستوى االصابة 

01 71 01 

 المدى
Range 

 المتوس 
Mean 

 المدى
Range 

 المتوس 
Mean 

 المدى
Range 

 المتوس 
Mean 

 
 99ابا  

Ebaa 99 

7 137-139 f 1352 1304-0324 f 1324 135-134 f 1352 c 136 

 

5 0536-25 a-d05362 0037-7736 c-f 0.3.1 0730-463. b-e79 a 7234 

6 0035-0037 b-f 703. .31-0.3. c-e 0039 03.-234 ef 430 bc 0739 

 
 94ابا  

Ebaa 95 

7 030-730 f 036 130-03. f 139 139-037 f 031 c 139 
5 234-5032 b-e 793. 0634-5031 a-d 0030 793.-513. abc 0632 a 0030 

6 0535-2032 a 4432 5037-صسر b-f 7036 0432-0130 b-f 7730 a 0037 

 
 6شام 

Sham 6 

7 734-53. f 036 030-73. f 731 134-13. f 134 c 730 
5 7739-2734 ab 5532 239-7430 c-f 053. 032-7635 c-f073. ab 7530 

6 0035-7531 c-f 0.39 .34-0539 def 0132 137-939 ef 439 bc 0039 

فثر التدانل بين الصنؾ ومستوى ت
 االصابة

Inter. Between Vareties & 
Infection level 

 Ebaa 99 abc 0.39 99ابا  

 

bc 0134 

 

bc0034  المتوس  العام لمدا
 النزن

General mean of 
Storage period 

b 0032 

 Ebaa 95 a 7930 abc0.34 abc0939 a 7734 94ابا  

 Sham 6 ab 7735 bc 937 c 635 b 0732 6شام 

تفثير التدانل بين مدا النزن ومستوى 
 االصابة

Inter. Between Storage period 
& infection level 

7  e 039 

 

e 030 

 

e 136 c 037 

 
5  a 0635 bcd7730 abc 7637 a 7.30 

6  ab 0730 cd 0532 de0030 b 0930 

  General mean of infection level a 7034  b 0732  b 0736المتوس  العام لمستوى االصابة 

 % 4المتوس ات ذات األحرؾ ؼير المتشاب ة ف  الق اع الواحد تشير إل  وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمال 
 Means with different letters in the same sectors showed a significant different at p= 5%  
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 تفثير اصناؾ الحن ة ومدا النزن ومستوى االصابة ف  كمية السقد بالؽذا    :(0الجدول )
Table (3): Effect of wheat varieties, storage period and infection level on the food weight loss. 

 نوع الصنؾ
Variety kind 

 مدا النزن
 )ش ر(

Storage 
period 

تفثير التدانل بين  Mean of food weight loss gm متوس  كمية السقد بالؽذا  ؼم
الصنؾ ومدا 

 النزن
Inter. 

Between 
Varieties & 

Storage 
period 

 المتوس  العام
 لألصناؾ
General 
mean of 
Varieties 

 Infection levelمستوى االصابة 

01 71 01 

 المدى
Range 

المتوس  
Mean 

 المدى
Range 

 المتوس 
Mean 

 المدى
Range 

 المتوس 
Mean 

 99ابا  
Ebaa 99 

7 13.-030 a 13. 030-735 ab 030 036-732 abc 730 a 034 

 

5 636-0937 c-f 0039 0139-0935 d-h 0539 0.37-0.31 i 7436 bc 0234 

6 0139-093. d-h 0537 0036-7037 d-i 0.30 043.-7037 d-i 0232 bc 0632 

 94ابا  
Ebaa 95 

7 730-73. abc 735 035-734 abc 039 735-73. abc 736 a 730 

5 03.-0035 a-e 0131 932-7137 d-i 0436 7034-7934 hi 7530 bc 0636 
6 0531-0132 f-i 703. 0.35-7730 d-h 0530 0231-7236 hi 7035 c 093. 

 6شام 
Sham 6 

7 036-03. abc 732 037-739 abc 73. 130-03. a 139 a 730 

5 0034-0639 d-h 0035 634-0030 b-e 935 23.-7135 d-h 0530 b 0730 

6 0035-0437 d-g 0037 234-0434 b-f 0039 0630-0234 d-i 0636 b 0039 

تفثر التدانل بين الصنؾ ومستوى 
 االصابة

Inter. Between Vareties & 
infection level 

 Ebaa 99 a 931 99ابا  

 

abc 0034 

 

bc0437  المتوس  العام لمدا
 النزن

General mean 
of Storage 

period 

b 0039 

 Ebaa 95 abc 0035 ab 0136 c 0632 b 0739 94ابا  

 Sham 6 ab 932 a .31 ab 0130 a 934 6شام 

تفثير التدانل بين مدا النزن 
 ومستوى االصابة

Inter. Between Storage 
period & infection level 

7  a 039 

 

a 730 

 

a 039 a 039 

 
5  b 003. b 0030 d 7030 b 0434 

6  bcd 0635 bc 0532 cd 0937 b 0639 

 اإلصابةالمتوس  العام لمستوى 
 General mean of infection level 

a 0131  a 0131  b 0530  

 % 4المتوس ات ذات األحرؾ ؼير المتشاب ة ف  الق اع الواحد تشير إل  وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمال 
 Means with different letters in the same sectors showed a significant different at p= 5% 
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 تفثير اصناؾ الحن ة ومدا النزن ومستوى االصابة ف  كمية السقد بالؽذا  لليرقة الواحدا  :(5الجدول )
Table (4): Effect of Wheat varieties, storage period and infection level on the food weight loss per larva. 

 نوع الصنؾ
Variety kind 

 مدا النزن
 )ش ر(

Storage period 

تفثير التدانل بين  Mean of food weight loss متوس  كمية السقد بالؽذا  ملؽم
الصنؾ ومدا 

 .Interالنزن
Between 

Varieties & 
Storage period 

المتوس  
 العام

 لألصناؾ
General 
mean of 
Varieties 

 Infection levelمستوى االصابة 

01 71 01 

 المدى
Range 

 المتوس 
Mean 

 المدى
Range 

 المتوس 
Mean 

 المدى
Range 

 المتوس 
Mean 

 
 99ابا  

Ebaa 99 

7 0-05 bcd 7. 71-02 bcd 70 07-02 bc 05 b 70 

 

5 0-2 a 4 5-5 a 5 7-4 a 5 a 5 

6 6-9 ab 2 4-07 ab 9 9-05 b 07 ab 9 

 
 94ابا  

Ebaa 95 

7 00-09 b 04 2-02 b 06 2-9 ab . ab 00 

5 0-4 a 5 7-0 a  7 7-7 a 7 a 0 
6 0-5 a 5 0-01 a 6 0-5 a 5 a 5 

 
 6شام 

Sham 6 

7 6-. ab  2 5-2 a 4 6-2 a 6 a 6 

5 7-4 a 0 0-5 a 5 0-2 a 4 a 5 
6 4-00 ab . 5-2 a 4 6-2 a 2 ab 07 

تفثر التدانل بين الصنؾ ومستوى 
 االصابة

Inter. Between Vareties & 
infection level 

 Ebaa 99 b 00 99ابا  

 

b  00 

 

b 01  المتوس  العام لمدا
 النزن

General mean 
of Storage 

period 

b 00 

 Ebaa 95 ab  . ab . a 4 ab 2 94ابا  

 Sham 6 a 6 a 4 a 6 a 6 6شام 

تاثير التدانل بين مدا النزن ومستوى 
 االصابة

Inter. Between Storage period 
& infection level 

7  c 02 

 

c 05 

 

b 9 b 00 

 

5  a 5 a 0 a 5 a 5 

6  ab 6 ab 2 b . a 2 

  General mean of infection level a 9  a .  a 2المتوس  العام لمستوى االصابة 

 % 4المتوس ات ذات األحرؾ ؼير المتشاب ة ف  الق اع الواحد تشير إل  وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمال 
 Means with different letters in the same sectors showed a significant different at p= 5% 
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اشت ر(  6و 5و 7النتزن ) متداو 6وشتام  94وابتا   99( تفثير اصناؾ الحن تة ابتا  5يظ ر من الجدول )

كتان  6يرقة( ف  متوس  كمية السقد بالؽذا  للحشرا الواحتدا ان الصتنؾ شتام  01و 71و 01االصابة ) ياتومستو

ؼم فيما كان الصنؾ  1316ؼير مستساغ من قبل يرقات ننسسا  الحبول الشعرية )النابرا( باقل كمية فقد وبلؽت 

ؼتم، ومتن نتتارا  1300ؽتذا  وبلؽتت اكثر االصناؾ مستساؼاً من قبل يرقتات الحشترا بتاعل  كميتة فقتد بال 99ابا  

النزن اذ بلؽت كمية السقتد اعلت   مدا( يظ ر ان كمية السقد بالؽذا  للحشرا الواحدا تناسنت عكسياً م  5الجدول )

اشت ر اقتل مستتويات ا  6و 5نتزن  متداؼم فيما بلؽت بعتد  1300نزن ش رين  مدامستويات ا للحشرا الواحدا بعد 

يرقتة  01و 71و 01( ان زيتادا مستتويات االصتابة 5، ويتبتين متن نتتارا الجتدول )ؼم عل  التتوال  1312و 1315

ؼتم علتت   1312و .131و 1319لتي  لته تتتفثير معنتوي فتت  متوست  كميتتة السقتد بالؽتذا  للحشتترا الواحتدا اذ بلؽتتت 
 التوال  

ة قتد يعتود الت  النتزن ومستتويات االصتاب متدا ذه النتارا فد تسسر بتفن كميتة السقتد بالؽتذا  تتبتاين بتانتاؾ 

 النزن  مداالتناف  الحاصل بفزدياد افراد الحشرا مما يجعل كمية الؽذا  للسرد الواحد تقل بزيادا 

 

EFFECT OF STORAGE PERIODS AND INFECTION LEVELS OF KHAPRA 

BEETLE ON SUSCEPTIBILITY OF SOME WHEAT VARIETIES 

 

Nashwa A. Soleman Emad Q. Al-Ebady 

Plant Prot. Dept., College of Agriculture and Forestry, Mosul University. Iraq 

E-mail: semad82@yahoo.com 

 

ABSTRACT 

Result of studing the effect of three varieties of Wheat Eba 95 , Eba 99 , Sham 6 

and three storage periods 2 , 4 , 6 months and three infection levels 10 , 20 , 30 larva of 

Khapra beetle showed variation varieties for susceptibility to Khapra beetle , the 

higher average of population density reached 430.9 larva for Eba 95 , the lowest 
average reached 209.9 larva for Sham 6 , the storage period showed a significant effect 

to the average of larva. for the varieties reached 31.2 , 541.9 , 326.3 larva respectively 

, there is positive relation between the increase of population density and infection 

levels reached 244.9 , 264.9 , 389.6 larva respectively. The study showed variation at 

the varieties for the insect average rate of increase it were 13.7 , 22.5 , 12.7 larva 

respectively , the storage period showed significant effect for insect average rate of 

increase it reached at 4 months storage period 28.3 larva , the infection levels showed 

variation for insect average rate of increase at level 10 larva it reached 23.5 larva , the 

influence of variety for the loss of food weight , Sham 6 showed a higher resistant for 

larva that the other varieties it reached 9.5 , 11.9 , 12.9 gm respectively. Increasing the 

period of storage increase the loss of food weight it reached 1.98 , 15.48 , 16.99 gm 

respectively the highest loss of food weight reached 14.4 gm at the level so larva. The 

Sham 6 variety showed higher resistant for average loss of food weight per larva , the 

storage period showed variation at average loss of food weight per larva it reached 13 , 
4 , 7 gm respectively. the infection level have no significant effect on loss on food 

weight per larva it reached 7 , 8 , 9 gm respectively. 

Keywords: Wheat varieties, Storage periods, Infection levels, Trogoderma granarium. 
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