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  تأثیر درجة حرارة التربیة وفترات الخزن في خنفساء الحبوب المنشاریة
 Oryzaephilus surinamensis ( L.) (Silvanidae : Coleoptera)   

  المرباة على حبوب عدد من اصناف الرز
  عبدالكریم ھاشم محمدالعبادي        محمد عماد قاسم       محمد محمد عبدالكریم 

  قسم وقایة النبات  –الزراعة والغابات كلیة  -جامعة الموصل 
  

  الخالصة 
 وباكس��تاني  وامریك��ي (م واص��ناف ال��رز  ٥ ٣٠و  ٢٥ش��ملت الدراس��ة ث��أثیر درج��ات الح��رارة 

) ومطحون�ة متكس�رة وكامل�ة (وح�االت ھ�ذه االص�ناف ) ارجنتین�ي وتایالن�دي وھن�دي  وصیني  وعنبر 
ثاف������ة العددی������ة لخنفس������اء الحب������وب اش������ھر عل������ى الك) ٦و ٤ و ٢(وك������ذلك ت������أثیر فت������رة الخ������زن 

وق�د أظھ�رت النت�ائج ان  .والفقد في الوزن  ومعدل تكاثرھا Oryzaephilus surinamensisالمنشاریة
و  ٥١.٣٠درج��ات الح��رارة ك��ان لھ��ا ت��أثیر معن��وي عل��ى الكثاف��ة العددی��ة للحش��رة وبمع��دل ع��ام ق��دره 

ول�درجتي الح�رارة  ١.٣٣و  ١.١٣ غ�م ومع�دل التك�اثر ١.٨٧و  ١.٣٨ال�وزن حشرة والفقد في  ٥٩.٣٤
على التوالي ، وكان الصنف عنبر اكثر االصناف حساسیة لالص�ابة وبف�ارق معن�وي ع�ن م  ٥ ٣٠و  ٢٥

 .حش���رة ل��درجتي الح���رارة عل��ى الت���والي  ٦٥.٩٣و  ٦٠.٥٩بقی��ة االص��ناف وال���ذي بل��غ معدل���ھ الع��ام 
بالحش��رة وفق��دا ف��ي ال��وزن م��ن  وبالنس��بة لح��االت الحب��وب فق��د كان��ت الحب��وب المجروش��ة اكث��ر اص��ابة

، كما كان لفترة الخزن تأثیرا واض�حا ومعنوی�ا عل�ى الكثاف�ة العددی�ة للحش�رة الحبوب الكاملة والمتكسرة 
م و  ٥ ٢٥حش���رة عن���د درج���ة  ٩٩.٨٦و  ٣٩.١٠و  ١٤.٩٣حی���ث بل���غ المع���دل الع���ام الع���داد الحش���رة 

أش���ھر عل���ى  ٦و  ٤و  ٢خ���زن م ولفت���رات ال ٥ ٣٠حش���رة عن���د درج���ة  ١١٤.٩١و  ٤٧.٠٩و  ١٨.٠٣
  .التوالي 

  

  المقدمة
من االغذیة االساسیة الكثر شعوب البل�دان ) Poaceaالعائلة النجیلیة ( Oryza sativaیعد الرز          

االس��توائیة الح��ارة ویش��كل الغ��ذاء الرئیس��ي الكث��ر م��ن نص��ف س��كان الك��رة االرض��یة خاص��ة ف��ي منطق��ة 
ن��ام والباكس�تان وغیرھ�ا مث��ل الوالی�ات المتح��دة واس�ترالیا والیون��ان الش�رق االقص�ى والیاب��ان والھن�د وفیت

ملی��ون ھكت��ار  ١٤٢وایطالی��ا ومص��ر واس��بانیا وق��د بلغ��ت المس��احة المزروع��ة من��ھ ف��ي الع��الم اكث��ر م��ن 
وفي الوطن العربي تتصدر مص�ر بانت�اú ) ١٩٨٧الیونس وأخرون ، (ملیون طن  ٤٠٨انتجت اكثر من 

التركی�ب الكیمی��ائي  .م��ن االنت�اú الع��المي %  ٠.٨ال�ذي یمث��ل ب�نفس الوق�ت م�ن االنت�اú الكل��ي و%  ٩٢
والغن��ي باالحم��ا安 االمینی��ة %  ٩.٨لحب��وب ال��رز بص��ورة عام��ة ھ��و احتوائھ��ا عل��ى الب��روتین بنس��بة 

وال�دھون بنس�بة %  ٨٨.٩االساسیة بنسبة كبی�رة وغی�ر االساس�یة بنس�بة قلیل�ة ث�م الكاربوھی�درات بنس�بة 
وفي العراق یعتب�ر ال�رز اھ�م محص�ول ص�یفي م�ن حی�ث  .%  ٠.٨والرماد %  ٠.٣وااللیاف %  ٠.٥

ال��ف ط��ن اال ان ھ��ذه الكمی��ة غی��ر كافی��ة  ٢٢٠ – ١٨٠ب��ین ی��ة االنت��اú اذ یت��راوح االنت��اú المس��احة وكم
لالستھالك المحلي فیستورد القطر كمیات من الرز االمریكي والتایالندي والبسمتي والفیتنامي والص�یني 

من االنتاú الكل�ي %  ٩٠وتشتھر محافظات النجف والقادسیة بزراعة رز العنبر والتي تشكل  .وغیرھا 
وم�ن االص�ناف الت�ي ت�م زراعتھ�ا ف�ي الع�راق ھ�ي العنب�ر والنعیم�ة والح�ویزاوي والنك�ازة  .في الع�راق 

تع�د    .)  ١٩٩٦الجن�ابي وی�ونس ، ( و) ١٩٨٣الس�عیدي ، ( لعقراوي والموالني والبازیاني والیاریت وا
من احدى االفات المش�ھورة ف�ي مخ�ازن  Oryzaephilus surinamensisخنفساء الحبوب المنشاریة  

، كما ان لھذه الحشرة القدرة عل�ى اح�داث اض�رار میكانیكی�ة كبی�رة  حبوب في مناطق واسعة من العالمال
الكبی�رة بھ�ذه الحش�رة  النواع مختلفة من الحبوب ومنھا حب�وب ال�رز اذ تس�بب االص�ابة العالی�ة واالع�داد

 Pricket(و  )١٩٨٣الع�زاوي ومحم�د ، ( ئر الكبی�رة والفق�دان ف�ي ال�وزن مشاكل كثیرة الحداثھا الخس�ا
(  Loriniو ) ٢٠٠٢( واخ��رون Moweryو )  ١٩٩١(  Highlandوق��د اش��ار ك��ل م��ن  . ) ١٩٩٠،

وب بص�ورة عام�ة وك�ذلك الى ان الحشرات الكاملة والیرقات لھذه الحشرة تھاجم منتج�ات الحب�)  ٢٠٠٥
الدراس�ة ونظرا لما تحدثھ ھ�ذه الحش�رة م�ن اض�رار اقتص�ادیة كبی�رة فق�د ھ�دفت  .انواع االغذیة المجففة 

الحالیة معرفة تأثیر درج�ات الح�رارة المختلف�ة والعائ�ل الغ�ذائي عل�ى الكثاف�ة العددی�ة للحش�رة والفق�د ف�ي 
  .خزن وحاالت الحبوب المختلفة للحشرة من خالل فترات ال التكاثروزن الحبوب ومعدل 

  

  وطرائقھ البحث مواد
اجریت الدراسة في مختبر قسم وقایة النبات بكلیة الزراعة والغابات في جامعة الموصل خالل       
 وعنبر  وباكستاني  وامریكي ( وشملت الدراسة اختبار حساسیة سبعة اصناف من الرز  ٢٠٠٩عام 
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  وصیني 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢٠١١/  ١/  ١٢وقبولھ ٣١/١٠/٢٠١٠تاریخ تسلیم البحث 
  

لالصابة بحشرة خنفساء الحبوب المنش�اریة تح�ت ت�أثیر درج�ات حراری�ة ) ارجنتیني وتایالندي  وھندي 
عل��ى ) متكس��رة ومجروش��ة  وكامل��ة ( م كم��ا ت��م دراس��ة ت��أثیر ح��االت الحب��وب  ٥ ٣٠و  ٢٥مختلف��ة ھ��ي 

وق�د ت�م تق�دیر الحساس�یة لالص�ابة بھ�ذه الحش�رة م�ن  .أش�ھر   ٦و ٤ و ٢الحشرة ولفترات خزن مختلفة  
خالل تقدیر الكثافة العددیة للحشرة الناتجة من تأثیر العوامل السابقة الذكر باالضافة ال�ى تق�دیر الفق�د ف�ي 

ت��م عم��ل اربع��ة مك��ررات لك��ل معامل��ة واح��دة منھ��ا للمقارن��ة و .للحش��رة  التك��اثروزن الحب��وب ومع��دل 
م�ن خنفس�اء  حش�رات كامل�ة ١٠          غم من الرز لكل صنف ثم اضیف لھ�ا ١٠واضیف لكل مكرر 
عب�د (  :باستخدام المعادلة االتی�ة  التكاثر للحشرة تم حساب معدل  .لكل مكرر ایضا  الحبوب المنشاریة 

  .)  ١٩٨١ویونس ، 
r = dn / dt  
          n 

  :حیث ان 
r   : معدل تكاثر المجتمع  
n   : عدد افراد المجتمع  

dn   : التغیر في عدد افراد المجتمع  
dt   : التغیر في الزمن  

حلل��ت النت��ائج احص��ائیا باس��تخدام التص��میم العش��وائي الع��املي الكام��ل واس��تخدام اختب��ار دنك��ن عن��د      
   .) ٢٠١٠،  عنتر(  SASت حسب برنامج لمقارنة المتوسطا% ٥مستوى احتمال 

  

  النتائج والمناقشة
الى تأثیر فترات الخزن واصناف الحبوب وحاالتھا المختلفة في اع�داد ) ١( تشیر النتائج من الجدول     

أش�ھر   ٦ و ٤ و ٢م ، اذ تب�ین ان لفت�رات الخ�زن   ٥ ٢٥عن�د درج�ة ح�رارة خنفساء الحبوب المنش�اریة 
 ھ�ا وق�د بل�غ المع�دل الع�ام الع�داد الحش�رةف�ي زی�ادة اع�داد الحش�رة ومع�دل تكاثر حاكان لھا ت�أثیرا واض�

لك���ل   ١.٦٦و  ٩٩.٨٦ و   ٠.٩٨و  ٣٩.١٠ و   ٠.٧٥و  ١٤.٩٣ ونموھ���ا عل���ى االص���ناف المختلف���ة 
أما من حیث حساسیة االص�ناف لالص�ابة فق�د ك�ان الص�نف  .فترة من فترات الخزن الثالثة على التوالي 

ر م��ن اكث�ر االص��ناف اص�ابة بالحش��رة اذ بلغ�ت الكثاف�ة العددی��ة للحش�رة عل��ى ھ�ذا الص��نف العراق�ي عنب�
وبعك�س الص�نف االمریك�ي  .الثالثة عل�ى الت�والي حشرة لفترات الخزن  ١١٢.١١و  ٤٩.٢٢و  ٢٠.٤٥

 ٣٢.١١و  ١١.٤٤فقد كان اقل االصناف اصابة بالحشرة اذ بلغ معدل عدد الحشرات عل�ى ھ�ذا الص�نف 
كامل�ة ، متكس�رة ، ( وبالنس�بة لح�االت الحب�وب  .شرة لفت�رات الخ�زن الثالث�ة عل�ى الت�والي ح ٩٣.٦٧و 

فقد ازدادت اعداد الحشرات طبیعیا بزیادة فترة الخزن وق�د بل�غ مع�دل اع�داد الحش�رات عل�ى ) مجروشة 
 ١٠٥.٥٧و  ٣٧.٧١و  ١٣.٣٨والحب����وب المتكس����رة  ٨٦.٢٩و  ٣٣.٩١و  ١٣.٣٨الحب����وب الكامل����ة 

فق��د بل��غ المع��دل الع��ام الع��داد  حش��رة ، وعموم��ا ١٠٧.٧١و  ٤٥.٧١و  ١٨.٠٥المجروش��ة والحب��وب 
 ٥١.٣٠م ھ�و  ٥ ٢٥الحشرة على جمیع اصناف الرز من خالل فترات الخزن الثالثة عند درج�ة ح�رارة 

 ٥٢.٢٢و  ٤٤.٥٣، كما ان المعدل العام لحاالت حبوب الرز كان�ت  ١.١٣ حشرة والمعدل العام للتكاثر
  .حشرة للحبوب الكاملة والمتكسرة والمجروشة على التوالي  ٥٧.١٦و 

تأثیر فترات الخزن واصناف حب�وب ال�رز وحاالتھ�ا المختلف�ة ف�ي ) ٢(أظھرت النتائج في الجدول        
 ٦،  ٤،  ٢م وقد تبین ایضا ان لفترات الخ�زن  ٥ ٣٠اعداد خنفساء الحبوب المنشاریة عند درجة حرارة 

 ١١٢.٩١و  ٤٧.٠٩و  ١٨.٠٣ض��ح ف��ي زی��ادة اع��داد الحش��رة الت��ي بلغ��ت مع��دالتھا أش��ھر لھ��ا ت��أثیر وا
حشرة لفترات الخزن على التوالي والتي تعتبر كمع�دل ع�ام لجمی�ع االص�ناف وك�ذلك ف�ان مع�دل التك�اثر 

أم�ا بالنس�بة .  ١.٨٨و  ١.٢٠و  ٠.٩٠ازداد بزیادة فترة الخزن والذي بلغ معدلھ العام لجمی�ع االص�ناف 
االص�ناف لالص�ابة فق�د تذب��ذبت االص�ابة ب�ین االص�ناف خ��الل فت�رات الخ�زن اذ ك�ان الص��نف  لحساس�یة

حش��رة ف��ي ح��ین ك��ان الص��نف  ٢٧.٢٢االرجنتین��ي اكث��ر اص��ابة ع��ن بقی��ة االص��ناف وال��ذي بل��غ معدل��ھ 
ش��ھر أم��ا ف��ي فت��رات  ٢حش��رة وذل��ك ف��ي فت��رة الخ��زن  ١٢.١١الص��یني اقلھ��م اص��ابة وال��ذي بل��غ معدل��ھ 

أشھر كان الص�نف العراق�ي عنب�ر اكث�ر االص�ناف اص�ابة بالحش�رة وال�ذي بل�غ فی�ھ مع�دل  ٦و  ٤الخزن 
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حشرة لفترتي الخزن على التوالي ، كما كان الص�نف االمریك�ي اق�ل  ١٢٤.٧٨و  ٥٥.١١اعداد الحشرة 
أش�ھر والص�نف االرجنتین�ي اق�ل االص�ناف  ٤حشرة ف�ي فت�رة الخ�زن  ٤٠.١١االصناف اصابة وبمعدل 

  حش�������������������������������رة ف�������������������������������ي فت�������������������������������رة  ١٠٤.٨٩ اص�������������������������������ابة وبمع�������������������������������دل
  . أشھر  ٦الخزن 

تأثیر فترات الخزن واصناف حب�وب ال�رز وحاالتھ�ا المختلف�ة ف�ي اع�داد خنفس�اء الحب�وب  : )١(جدول ال
  م ٥ ٢٥المنشاریة عند درجة حرارة 

    )شھر (  فترة الخزن
  اصناف الرز

    حاالت حبوب الرز
 r معدل التكاثر  المعدل

  مجروشة  متكسرة  كاملة

٢ 

  ٠.٥٧  ھـ ١١.٤٤  ١٣.٣٣  ١٠.٣٣  ١٠.٦٧  أمریكي
  ٠.٦٤  د ١٢.٧٨  ١٠.٦٧  ١٥.٠٠  ١٢.٦٧  باكستاني

  ١.٠٢  أ ٢٠.٤٥  ٣٢.٦٧  ١٧.٠٠  ١١.٦٧  عنبر
  ٠.٧٢  جـ ١٤.٤٥  ١٦.٦٧  ١٥.٠٠  ١١.٦٧  صیني
  ٠.٦٩  جـ د ١٣.٨٩  ١٦.٣٣  ١١.٦٧  ١٣.٦٧  ھندي

  ٠.٧٧  ب جـ١٥.٣٣  ١٦.٠٠  ١٠.٣٣  ١٩.٦٧  أرجنتیني
  ٠.٨١  ب ١٦.٢٢  ٢٠.٦٧  ١٤.٣٣  ١٣.٦٧  تایالندي

  جـ ٠.٧٥  جـ ١٤.٩٣  أ ١٨.٠٥  ب ١٣.٣٨  ب ١٣.٣٨    المعدل

٤  

  ٠.٨٠  ھـ ٣٢.١١  ٣٦.٣٣  ٢٩.٠٠  ٣١.٠٠  أمریكي
  ٠.٩٥  جـ ٣٧.٨٩  ٣٣.٦٧  ٤٣.٠٠  ٣٧.٠٠  باكستاني

  ١.٢٣  أ ٤٩.٢٢  ٦٤.٣٣  ٤٧.٦٧  ٣٥.٦٧  عنبر
  ٠.٩٧  جـ ٣٨.٦٧  ٤٤.٣٣  ٤٠.٦٧  ٣١.٠٠  صیني
  ٠.٩٥  جـ ٣٨.١١  ٤٦.٠٠  ٣٣.٦٧  ٣٤.٦٧  ھندي

  ٠.٨٨  د ٣٥.٢٢  ٤٠.٣٣  ٣٢.٦٧  ٣٢.٦٧  أرجنتیني
  ١.٠٦  ب ٤٢.٤٤  ٥٥.٠٠  ٣٧.٣٣  ٣٥.٠٠  تایالندي

  ب ٠.٩٨  ب ٣٩.١٠  أ ٤٥.٧١  ب ٣٧.٧١  جـ ٣٣.٩١    المعدل

٦  

  ١.٥٦  ھـ ٩٣.٦٧  ١٠١.٠٠  ٩٢.٦٧  ٨٧.٣٣  أمریكي
  ١.٦٩  ب ١٠١.٥٦  ١٠٨.٠٠  ١٠٨.٠٠  ٨٨.٦٧  باكستاني

  ١.٨٧  أ ١١٢.١١  ١٢٥.٣٣  ١١٨.٣٣  ٩٢.٦٧  عنبر
  ١.٦٩  ب ١٠١.٦٧  ١٠١.٣٣  ١٠٧.٦٧  ٩٦.٠٠  صیني
  ١.٦٠  جـ د ٩٦.٢٢  ١٠١.٠٠  ١٠٦.٠٠  ٨١.٦٧  ھندي

  ١.٦٣  جـ ٩٧.٧٨  ١٠٨.٣٣  ١٠٤.٠٠  ٨١.٠٠  أرجنتیني
  ١.٦٠  جـ ٩٩.١١  ١٠٩.٣٣  ١٠٢.٣٣  ٧٦.٦٧  تایالندي

  أ ١.٦٦  أ ٩٩.٨٦  أ ١٠٧.٧١  ب١٠٥.٥٧  جـ ٨٦.٢٩    المعدل

  
تأثیر فترات الخزن واصناف حب�وب ال�رز وحاالتھ�ا المختلف�ة ف�ي اع�داد خنفس�اء الحب�وب  : )٢(جدول ال

  م ٥ ٣٠المنشاریة عند درجة حرارة 
  اصناف الرز  )شھر (  فترة الخزن

  حاالت حبوب الرز
 r معدل التكاثر  المعدل

  مجروشة  متكسرة  كاملة

٢ 

  ٠.٧٩  جـ د ١٥.٧٨  ١٨.٣٣  ١١.٠٠  ١٨.٠٠  أمریكي
  ٠.٦٣  ھـ ١٢.٦٧  ١٤.٦٧  ١٢.٦٧  ١٠.٦٧  باكستاني

  ٠.٨٩  جـ ١٧.٨٩  ١٦.٦٧  ٢٢.٦٧  ١٤.٣٣  عنبر
  ٠.٦١  ھـ ١٢.١١  ١٣.٣٣  ١١.٦٧  ١١.٣٣  صیني
  ٠.٧٨  جـ د ١٥.٥٦  ١٣.٦٧  ١٨.٦٧  ١٤.٣٣  ھندي

  ١.٣٦  أ ٢٧.٢٢  ٣٤.٣٣  ١٧.٣٣  ٣٠.٠٠  أرجنتیني
  ١.٢٥  ب ٢٥.٠٠  ٤٩.٣٣  ١٣.٠٠  ١٢.٦٧  تایالندي

  جـ ٠.٩٠  جـ ١٨.٠٣  أ ٢٢.٩١  ب ١٥.٢٩  ب ١٥.٩٠    المعدل

٤  

  ١.٠٠  ھـ و ٤٠.١١  ٤٣.٣٣  ٣٧.٠٠  ٤٠.٠٠  أمریكي
  ١.٢٦  جـ ٥٠.٣٣  ٥٦.٣٣  ٥١.٣٣  ٤٣.٣٣  باكستاني

  ١.٣٨  أ ٥٥.١١  ٦٠.٣٣  ٥١.٦٧  ٥٣.٣٣  عنبر
  ١.١١  د ٤٤.٢٢  ٥٠.٣٣  ٤٣.٠٠  ٣٩.٣٣  صیني
  ١.٠٦  ھـ ٤٢.٥٦  ٤٧.٦٧  ٤٠.٠٠  ٤٠.٠٠  ھندي

  ١.٢٨  د ٤٥.١١  ٥٠.٣٣  ٤٥.٣٣  ٣٩.٦٧  أرجنتیني
  ١.٣١  ب ٥٢.٢٢  ٥٤.٦٧  ٥٣.٠٠  ٤٩.٠٠  تایالندي

  ب ١.٢٠  ب ٤٧.٠٩  أ ٥١.٨٦  ب ٤٥.٩١  جـ ٤٣.٥٢    المعدل

٦  

  ١.٩٩  ب ١١٩.٣٤  ١٢٠.٦٧  ١٢١.٦٧  ١١٥.٦٧  أمریكي
  ١.٩٠  ب جـ١١٤.١١  ١١٧.٦٧  ١١٠.٦٧  ١١٤.٠٠  باكستاني

  ٢.٠٨  أ ١٢٤.٧٨  ١٢٩.٠٠  ١٢٣.٠٠  ١٢٢.٣٣  عنبر
  ١.٨١  د ١٠٨.٧٨  ١٠٩.٣٣  ١٠٣.٣٣  ١١٣.٦٧  صیني
  ١.٨٥  جـ ١١١.١١  ١١٣.٦٧  ١٠٦.٦٧  ١١٣.٠٠  ھندي

  ١.٧٥  ھـ ١٠٤.٨٩  ١٠٥.٣٣  ١٠٢.٣٣  ١٠٧.٠٠  أرجنتیني
  ١.٧٩  د ١٠٧.٣٣  ١١١.٦٧  ١٠٢.٣٣  ١٠٨.٠٠  تایالندي
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  ٢٥٣

  أ ١.٨٨  أ ١١٢.٩١  أ ١١٥.٣٣  ب ١١٠.٠٥  أ ١١٣.٣٨    المعدل

  
وب فقد كانت اعداد الحش�رات ت�زداد ایض�ا بزی�ادة فت�رة الخ�زن وحس�ب أما بالنسبة لحاالت الحب

حشرة  ١١٣.٣٨و  ٤٣.٥٢و  ١٥.٩٠حالة الحبوب وقد بلغ معدل اعداد الحشرات على الحبوب الكاملة 
و  ٢٢.٩١حش��رة وعل��ى الحب��وب المجروش��ة  ١١٠.٠٥و  ٤٥.٩١و  ١٥.٢٩وعل��ى الحب��وب المتكس��رة 

وق�د اظھ�ر التحلی�ل االحص�ائي . الخ�زن الثالث�ة عل�ى الت�والي حشرة وذل�ك لفت�رات  ١١٥.٣٣و  ٥١.٨٦
لبیانات الجدولین السابقین اختالفات معنوی�ة ب�ین فت�رات الخ�زن واالص�ناف وح�االت الحب�وب م�ن حی�ث 
اع��داد الحش��رات والفق��د ف��ي ال��وزن ومع��دل التك��اثر ، یمك��ن تفس��یر اخ��تالف مع��دل التك��اثر ب��ین اص��ناف 

طبیع��ة حج��م الحب��ة وص��البة الحب��ة وك��ذلك المحت��وى ( الفیزیائی��ة  حب��وب ال��رز ال��ى اخ��تالف الص��فات
كما یعزى الى اختالف الصفات الكیمیائیة بین االصناف اثر على معدل تك�اثر الحش�رة ) الرطوبي للحبة 

      .  
ت�أثیر فت�رات الخ�زن واص�ناف حب�وب ال�رز وحاالتھ�ا ) ٤(و ) ٣(أظھرت النتائج في الج�دولین 

المختلف��ة ف��ي كمی��ة الفق��د ب��وزن الحب��وب الن��اتج ع��ن االص��ابة بخنفس��اء الحب��وب المنش��اریة عن��د درج��ات 
 م وقد تبین ان معدل الفق�د ف�ي وزن الحب�وب ازداد بزی�ادة فت�رات الخ�زن ودرج�ات ٥ ٣٠و  ٢٥الحرارة 

غم  وذلك لفت�رات  ٣.٠٦و  ٢.١٤و  ٠.٤٦غم  و   ٢.٨٥و  ٠.٩٩و  ٠.٣١الحرارة اذ بلغ معدل الفقد  
أم�ا بالنس�بة الص�ناف ال�رز . م على التوالي  ٥ ٣٠و  ٢٥أشھر وعند درجتي الحرارة  ٦،  ٤،  ٢الخزن 

ص��نف غ��م لل ٠.٤١غ��م للص��نف االرجنتین��ي ال��ى  ٠.١٤فكان��ت مختلف��ة وق��د ت��راوح مع��دل الفق��د ب��ین 
م بینم�ا ت�راوح مع�دل الفق�د عن�د درج�ة ح�رارة  ٥ ٢٥الباكستاني عند فترة الخزن شھرین ودرج�ة ح�رارة 

   .غم للصنف الصیني  ٠.٥٧غم للصنف االمریكي و  ٠.٢٨م بین  ٥ ٣٠
  
 ت��أثیر فت��رات الخ��زن واص��ناف حب��وب ال��رز وحاالتھ��ا المختلف��ة ف��ي الفق��د ب��وزن الحب��وب : )٣(ج��دول ال

  م ٥ ٢٥عن االصابة بخنفساء الحبوب المنشاریة عند درجة حرارة الناتج  بالغرام

  الرز اصناف  )شھر (  فترة الخزن
  حاالت حبوب الرز

  
  المعدل

  مجروشة  متكسرة  كاملة

٢ 

  ب ٠.٣٣  ٠.٤٠  ٠.٤٣  ٠.١٧  أمریكي
  أ ٠.٤١  ٠.٢٣  ٠.٦٥  ٠.٣٦  باكستاني

  ب جـ٠.٢٨  ٠.٥١  ٠.٢٣  ٠.١١  عنبر
  ب ٠.٣٥  ٠.٥٣  ٠.٢٦  ٠.٢٥  صیني
  ب جـ٠.٢٩  ٠.٥٨  ٠.١٤  ٠.١٦  ھندي

  جـ ٠.١٤  ٠.١١  ٠.٠٨  ٠.٢٣  أرجنتیني
  أ ٠.٣٩  ٠.٣٨  ٠.٥٣  ٠.٢٥  تایالندي

  جـ ٠.٣١  أ ٠.٣٩  ب ٠.٣٣  جـ ٠.٢٢    المعدل

٤  

  أ ١.٠٨  ١.١٧  ١.١٠  ٠.٩٧  أمریكي
  أ ب٠.٩٢  ١.٠٧  ٠.٦٣  ١.٠٧  باكستاني

  أ ١.١٠  ١.٣٧  ١.١٧  ٠.٧٧  عنبر
  أ ٠.٩٩  ١.٠٣  ٠.٨٧  ١.٠٧  صیني
  أ ب٠.٩١  ٠.٩٧  ٠.٨٠  ٠.٩٧  ھندي

  أ ب٠.٨٩  ١.٠٣  ٠.٨٧  ٠.٧٧  أرجنتیني
  أ ١.٠١  ١.٠٣  ١.٠٧  ٠.٩٣  تایالندي

  ب ٠.٩٩  أ ١.١٠  ب ٠.٩٣  ب ٠.٩٤    المعدل

٦  

  أ ب٢.٨١  ٢.٦٠  ٣.٠٠  ٢.٨٣  أمریكي
  أ ب٢.٨٢  ٢.٩٠  ٢.٩٠  ٢.٦٧  باكستاني

  أ ٣.١٥  ٢.٦٣  ٣.٥٠  ٣.٣٣  عنبر
  أ ب٢.٨٣  ٢.٨٣  ٢.٧٧  ٢.٩٠  صیني
  أ ب٢.٨١  ٢.٨٧  ٢.٨٧  ٢.٧٠  ھندي

  ب ٢.٧١  ٢.٨٣  ٢.٥٧  ٢.٧٣  أرجنتیني
  أ ب٢.٨٣  ٣.٠٣  ٢.٧٧  ٢.٧٠  تایالندي

  أ ٢.٨٥  أ ٢.٩٦  ب ٢.٨٧  ب ٢.٨٤    المعدل

  
غ�م للص�نف  ٠.٨٩اشھر فقد تراوح معدل الفق�د ف�ي وزن الحب�وب م�ن  ٤وبالنسبة لفترة الخزن 

غ�م للص�نف  ٢.٥٣غ�م للص�نف االمریك�ي ال�ى  ١.٦٧نف عنب�ر وك�ذلك غ�م للص� ١.١٠االرجنتیني ال�ى 
اش�ھر فق�د ك�ان الص�نف عنب�ر  ٦عنبر وذلك عند درجت�ي الح�رارة عل�ى الت�والي ، ام�ا عن�د فت�رة الخ�زن 
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  ٢٥٤

غ�م  ٣.١٥غ�م للص�نف االرجنتین�ي ال�ى  ٢.٧١ایضا اكثر االصناف في الفق�د اذ ت�راوح مع�دل الفق�د ب�ین 
غ�م للص�نف عنب�ر عن�د درجت�ي الح�رارة  ٣.٤١لصنف االرجنتیني ال�ى غم ل ٢.٨٩للصنف عنبر وكذلك 

واوض�حت النت�ائج ان مع�دل الفق�د ف�ي وزن الحب�وب المجروش�ة ك�ان اكث�ر . م على التوالي  ٥ ٣٠و  ٢٥
ت��أثرا باالص��ابة بالحش��رة ع��ن الحب��وب الكامل��ة والمتكس��رة وذل��ك بزی��ادة فت��رة الخ��زن وبارتف��اع درج��ات 

غ�م للحب�وب  ٢.٩٦غم للحب�وب الكامل�ة عن�د فت�رة ش�ھرین ال�ى  ٠.٢٢لفقد بین الحرارة اذ تراوح معدل ا
م فق�د ت�راوح مع�دل  ٥ ٣٠م ام�ا عن�د درج�ة  ٥ ٢٥اشھر وذلك عند درجة ح�رارة  ٦المجروشة عند فترة 
وق�د . غم للحبوب المجروشة  ٣.٠٩غم للحبوب الكاملة عند فترة شھرین الى  ٠.٤٢الفقد في الوزن بین 

. ات السابقة ان لفترات الخزن وحاالت الحبوب تأثیر على زیادة اعداد حشرات المخ�ازن اشارت الدراس
اش��ھر ان الكثاف��ة العددی��ة   ٤و  ٢عن��د دراس��تھ لت��أثیر فت��رات الخ��زن )  ٢٠٠٠( حی��ث اوض��ح محم��د 

( لخنفس��اء الطح��ین المتش��ابھة ت��زداد بزی��ادة فت��رات الخ��زن عن��د تربیتھ��ا عل��ى ح��االت الحب��وب المختلف��ة 
والذرة وق�د یفس�ر لثالثة انواع من الحبوب وھي الحنطة والرز ) ب كاملة و حبوب متكسرة وطحین حبو

ذلك الختالف الصفات الفیزیائیة والكیمیائیة الصناف حبوب الرز المختلف�ة المدروس�ة ف�ي البح�ث ، كم�ا 
د خنفس��اء اش��ھر ت��أثیر ایض��ا عل��ى زی��ادة اع��دا  ٦،  ٤،  ٢ان لفت��رات الخ��زن )  ٢٠٠٢( ذك��ر الحدی��دي 

البرغ�ل ، الحبی�ة ، الج�ریش ، الس�ندارة ( الطحین الص�دأیة الحم�راء عن�د تربیتھ�ا عل�ى منتج�ات الحنط�ة 
ال��ى ان تل��ف الحب��وب المخزون��ة ال��ذي یحص��ل )  ١٩٨٥(  Robertو  Donaldواش��ار ) . والمبرغل��ة 

االنت�اú الع�المي  بسبب الحشرات سواء داخل الحبوب او خارجھا م�ن اھ�م عوام�ل الفق�د اذ ق�در الفق�د ف�ي
  % . ١٠ – ٥من الحبوب بین 

  
 ت��أثیر فت��رات الخ��زن واص��ناف حب��وب ال��رز وحاالتھ��ا المختلف��ة ف��ي الفق��د ب��وزن الحب��وب : )٤(ج��دول ال

  م ٥ ٣٠الناتج عن االصابة بخنفساء الحبوب المنشاریة عند درجة حرارة  بالغرام
  الرز اصناف  ) شھر(  فترة الخزن

    حاالت حبوب الرز
  مجروشة  متكسرة  كاملة  المعدل

٢ 

  جـ ٠.٢٨  ٠.٣٠  ٠.٢١  ٠.٣٢  أمریكي
  أ ب٠.٥٣  ٠.٦٧  ٠.٤٨  ٠.٤٥  باكستاني

  ب ٠.٤٠  ٠.٤٤  ٠.٤٠  ٠.٣٧  عنبر
  أ ٠.٥٧  ٠.٦٧  ٠.٥٤  ٠.٤٩  صیني
  ب ٠.٤٥  ٠.٣٩  ٠.٥١  ٠.٤٤  ھندي

  ب ٠.٤٣  ٠.٣٥  ٠.٤٠  ٠.٣٥  أرجنتیني
  أ ٠.٥٦  ٠.٦٨  ٠.٥١  ٠.٥٠  تایالندي

  جـ ٠.٤٦  أ ٠.٥٣  ب ٠.٤٤  ب ٠.٤٢    المعدل

٤  

  د ١.٦٧  ١.٥٠  ١.٩٧  ١.٥٣  أمریكي
  جـ ١.٩١  ١.٩٧  ٢.٠٠  ١.٧٧  باكستاني

  أ ٢.٥٣  ٢.٧٠  ٢.٣٧  ٢.٥٣  عنبر
  ب ٢.٢٥  ٢.٤٣  ٢.٣٣  ٢.٠٠  صیني
  ب ٢.١٣  ٢.٣٣  ٢.١٧  ١.٩٠  ھندي

  ب ٢.٢٧  ٢.٣٧  ٢.٢٠  ٢.٢٣  أرجنتیني
  ب ٢.٢٤  ٢.٤٣  ٢.٢٧  ٢.٠٣  تایالندي

  ب ٢.١٤  ٢.٢٥  ب ٢.٠٧  ب ٢.٠٠    المعدل

٦  

  أ ب٣.١٦  ٢.٧٣  ٣.٨٣  ٢.٩٣  أمریكي
  جـ ٢.٩٠  ٣.١٣  ٢.٨٧  ٢.٧٠  باكستاني

  أ ٣.٤١  ٣.٦٠  ٣.٤٣  ٣.٢٠  عنبر
  ب ٣.٠٢  ٣.٠٣  ٢.٩٧  ٣.٠٧  صیني
  ب ٢.٩٩  ٣.١٣  ٢.٧٣  ٣.١٣  ھندي

  جـ ٢.٨٩  ٣.٠٠  ٢.٨٠  ٢.٨٧  أرجنتیني
  ب ٣.٠٣  ٣.٠٠  ٣.٠٣  ٣.٠٧  تایالندي

  أ ٣.٠٦  أ ٣.٠٩  ب ٢.٩٥  ب ٢.٩٩    المعدل

  
م ك��ان لھ��ا ت��أثیرا احص��ائیا  ٥ ٣٠و  ٢٥ان درج��ات الح��رارة ) ٥(بین��ت النت��ائج ف��ي الج��دول 

واضحا في اعداد حشرة خنفساء الحبوب المنشاریة ومعدل تكاثرھا والفق�د ف�ي حب�وب ال�رز وق�د اختلف�ت 
عنب�ر وال�ذي تف�وق احص�ائیا االصناف من حیث الصفات المدروس�ة وك�ان واض�حا ان الص�نف العراق�ي 

و  ١.٥١حش�رة ومع�دل الفق�د ف�ي ال�وزن  ٦٥.٩٣و  ٦٠.٥٩على بقیة االصناف من حیث اعداد الحشرة 
وقد ك�ان الص�نفین . وذلك لدرجتي الحرارة على التوالي  ١.٤٥و  ١.٣٧غم وكذلك معدل التكاثر  ٢.١١

ر والفقد بالوزن عند درجت�ي الح�رارة االرجنتیني واالمریكي اقل االصناف اصابة بالحشرة ومعدل التكاث



 مجلة زراعة الرافدین
)Print (ISSN:1815 – 316X 

 ISSN:2224-9796 (Online) ٢٠١١) ٤(العدد ) ٣٩(المجلد 
  

  ٢٥٥

م ورطوب�ة  ٥ ٤٠و  ٣٥،  ٣٠،  ٢٥ت�أثیر درج�ات الح�رارة )  ٢٠٠٧( وقد درس الدوسري واخ�رون . 
 ٥ ٤٠و  ٣٥في نشاط ودورة حیاة خنفساء الحبوب المنشاریة ووجدو ان درجتي الح�رارة %  ٥٠نسبیة 

  .م ھما االفضل في زیادة اعداد الحشرة ومعدل نموھا 
تأثیر درجات الحرارة على اعداد خنفس�اء الحب�وب المنش�اریة ومع�دل تكاثرھ�ا والفق�د ف�ي  : )٥(دول جال

  .وزن حبوب أصناف الرز المختلفة 

  اصناف
  الرز

  )م  ٥( درجات الحرارة 
٣٠  ٢٥  

  الفقد  اعداد الحشرة
  غم/  في الوزن

  معدل
  الفقد  اعداد الحشرة  التكاثر

  في الوزن
  معدل
  التكاثر

  ب ١.٢٦  ھـ ١.٧٠  جـ ٥٨.٤١  د ٠.٩٨  ب ١.٤١  ھـ ٤٥.٧٣  امریكي
  ب ١.٢٦  د ١.٧٨  جـ ٥٩.٠٤  جـ ١.٠٩  جـ ١.٣٨  جـ ٥٠.٧٤  باكستاني

  أ ١.٤٥  أ ٢.١١  أ ٦٥.٩٣  أ ١.٣٧  أ ١.٥١  أ ٦٠.٥٩  عنبر
  جـ ١.١٨  ب ١.٩٥  د ٥٥.٠٤  ب ١.١٣  جـ ١.٣٩  ب ٥١.٥٩  صیني
  ب ١.٢٣  جـ ١.٨٦  د ٥٦.٤١  جـ ١.٠٨  جـ ١.٣٤  د ٤٩.٤٠  ھندي

  أ ١.٤٦  جـ ١.٨٦  جـ ٥٩.٠٧  جـ ١.٠٩  د ١.٢٥  د ٤٩.٤٤  ارجنتیني
  أ ١.٤٥  ب ١.٩٤  ب ٦١.٧٠  ب ١.١٦  ب ١.٤١  ب ٥١.٥٩  تایالندي

  أ ١.٣٣  أ ١.٨٧  أ ٥٩.٣٤  ب ١.١٣  ب ١.٣٨  ب ٥١.٣٠  المعدل العام

 
EFFECT OF REARING TEMPERATURES AND STORAGE PERIOD 
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ABSTRACT 
       The present research aimd to study  the effect of temperatures (25 . 30 0C) 
and rice varieties (Americani. Pakistani. Anber. Chini. Indi. Argantini and 
Thailandi) and grain situations (complete grain . crushed grain and flour) and 
effect of storage period (2 . 4 and 6  month) on the population density of 
sawtoothed grain beetle Oryzaephilus surinamensis (L.) (Coleoptera : 
Silvanidae) with reproductive rate and loss weight . The results showed that the 
temperatures had a significant effect on the population density with general 
average of 51.30 and 59.34  insects and loss weight  1.38 and 1.87 gram and 
reproductive rate  1.13 and 1.33  for temperatures 25 and 30 0C. respectively. 
Anber variety had a higher susceptibility have other varieties with significant 
differences were its general average were (60.59 and 65.53 insects) for the two 
temperatures. respectively. According to grain situations. the crushed grains 
was more infested by the insect and in loss weight from complete and broken 
grain . It was clear significant for storage period with a significant effect on the 
population density of insect and the general average numbers of insects were 
14.93. 39.10. 99.86 insects at 25 0C and 18.03. 47.09. 112.91 insects at 30 0C 
for the storage period of 2 . 4 . 6  months .  respectively .   

  
  المصادر

 .الم��دخل ال��ى انت��اú المحاص��یل الحقلی��ة  .)  ١٩٩٦( ، محس��ن عل��ي وی��ونس عب��دالقادر محم��د  الجن��ابي
  .صفحة  ٣٦٤العالي والبحث العلمي ، جامعة الموصل ، العراق ،  وزارة التعلیم
دار اب�ن االثی�ر .  SASعلم�ي وبرن�امج التحلیل االحصائي في البحث ال) . ٢٠١٠.(عنتر ، سالم حمادي 

 .صفحة  ١٩٢. جامعة الموصل . للطباعة والنشر 
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  ٢٥٦

حیاتی��ة خنفس��ائي الطح��ین الص��دأیة الحم��راء والحب��وب  .)  ٢٠٠٢( الحدی��دي ، اب��راھیم خلی��ل اب��راھیم 
الشعریة في بع安 منتجات الحنطة المحلیة وحساسیتھا للضغط المنخف安 وغ�ازي ثن�ائي اوكس�ید 

رس��الة ماجس��تیر مقدم��ة ال��ى قس��م عل��وم الحی��اة ، كلی��ة التربی��ة ، جامع��ة  .لنت��روجین الك��اربون وا
  .صفحة ٦٨الموصل ، 

ت��أثیر درج��ة  .)  ٢٠٠٧( الدوس��ري ، ناص��ر حمی��د ، ثری��ا عب��د العب��اس الس��عیدي ومنتھ��ى ج��واد ك��اظم 
 Oryzaephilusالح��رارة المختلف��ة ف��ي فت��رة االدوار لخنفس��اء الثم��ار ذات الص��در المنش��اري 

surinamensis   جامع�ة  مركز ابحاث النخیل ، كلیة الزراع�ة .المرباة على ثمار نخیل التمر ،
  . البصرة ، العراق

وزارة التعل�یم الع�الي والبح�ث العلم�ي ، جامع�ة  .تكنولوجی�ا الحب�وب  .)  ١٩٨٣( السعیدي ، محمد عبد 
  .صفحة ٦٩٤بغداد ، العراق ، 

   .مدیری�ة مطبع�ة الجامع�ة  .حش�رات المخ�ازن  .) ١٩٨٣(مھ�دي  عبدهللا فل�یح ومحم�د ط�اھر .العزاوي 
  .العراق  .الموصل 

وزارة التعلیم الع�الي والبح�ث العلم�ي  .بیئة حشرات  .)  ١٩٨١( عبد ، مولود كامل ومؤید احمد یونس 
  .صفحة ١٣٢، جامعة بغداد ، العراق ، 

عل��ى الكثاف��ة العددی��ة لخنفس��اء الطح��ین  ت��أثیر العوائ��ل الغذائی��ة .)  ٢٠٠٠( محم��د ، محم��د عب��دالكریم 
،  مجلة اتحاد الجامعات العربیة للدراس�ات والبح�وث الزراعی�ة ، جامع�ة ع�ین ش�مس .المتشابھة 
  . ٤٢٣-٤١٣)٢( ٨القاھرة ، 

وزارة  .محاص�یل الحب�وب  .)  ١٩٨٧( الیونس ، عبدالحمید احمد ، محفوظ عبدالقادر وزكي عبدالیاس 
  .صفحة ٣٦٤العلمي ، جامعة الموصل ، العراق ، التعلیم العالي والبحث 
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