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تأثیر نوع العائل الغذائي في معدل الزیادة ومعدل الفقد في الغذاء وبعض الصفات الحیاتیة لحشرة عثة 
  Ephestia cautella (Walk.)   التین                        

  وفاء عبد یحیى                                                                 نشوى احمد سلیمان                 
  العراق / جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / قسم وقایة النبات                                   

  
  الخالصة

تاثیرا في   Ephestia cautella(Walk.)رت نتائج الدراسة الحالیة ان لنوع العائل الغذائي لحشرة عثة التین أظھ   
غم من الرز والجریش  ١٠٠/غم  ٣١.٥و  ٣١.٣  و ٢٢.٢و  ٢٠.٠٣و  ١٤.١٥كمیة الفقد في الغذاء  اذ بلغت 

ائل تفضیال وتفوقا معنویا عن بقیة العوائل وقد والزبیب والتمر و التین ،على التوالي وكان التین والتمر أكثر العو
 ١.٧٥وبمعدل  نعلى كل من التمر والتی نانعكس ذلك على معدل الزیادة في الحشرة اذ وجد أن أعلى معدل للزیادة كا

حشرة وتبین أن ھناك ارتباطا معنویا موجبا بین معدل  ٠.٩٧حشرة، على التوالي واقلھا كان على الرز إذ بلغ  ١.٧و 
وقد كان لنوع العائل الغذائي تأثیرا في متوسط عدد البیض  ٠.٧٣+فقد في الغذاء ومعدل الزیادة الحشریة قدره ال

ونسبة الفقس فضال عن تأثیره في متوسط فترات األطوار المختلفة للحشرة إذ بلغ متوسط فترة الجیل للحشرات 
  .مرباة على الرز یوم للحشرات ال ٦٨.٢٥یوم فیما بلغ  ٤٧.٧٥المرباة على التمر 

  
  المقدمة

من الحشرات واسعة االنتشار والتي  Ephestia cautella(Walk.)(Lepidoptera,Pyralidae)تعد حشرة عثة التین     
و عبد الحسین  ١٩٥٧، Wiltshire(تصیب التمور في الحقل والمخزن فضال عن مھاجمتھا لعوائل غذائیة عدیدة جدا 

وآخرون   Girishإنھا تصیب الكاكاو وفي الھند أكد  )  ١٩٧٢( Silvaو Chos       وفي البرازیل وجد    ) ١٩٧٤،
اشھر وبنسبة  ٦إنھا من ضمن خمسة أنواع حشریة مھمة في إحداث خسارة في أصناف الحنطة بعد فترة خزن )  ١٩٧٤(

روم المجفف كما إنھا تقریرا عن إصابة الحشرة للمش)  ١٩٧٥(  FAOأما في البنجاب ودلھي فقد نشرت %  ٩.٧- ٠.٠٦
كما تعتبر الحشرة من أكثر األنواع شیوعا في إصابة الكاكاو المعلب في )  ١٩٧٥، Utani(تصیب الفواكھ المجففة في الھند 

 Buchelos(تصیب الطحین في الیونان  كما إنھا) ١٩٧٨، Okobi(نیجریا اذ سببت في زیادة األحماض االمینیة الحرة 
في لوس انجلوس )  ١٩٨٧(وآخرون  Olsonكما أشار  )  ١٩٨٦، Cox(جلت إصابتھا للحبوب وفي نیوزیلندا س) ١٩٨٠،

وكالیفورنیا إن الحشرة اعتبرت من ضمن خمسة أنواع حشریة أساسیة في إصابتھا لمنتجات األغذیة وتعتبر الحشرة الثانیة في 
وفي العراق أشار عبد )  ١٩٨٨وآخرون ، Kim(نوع حشري یصیب الرز المخزون في كوریا ٢٥األھمیة من ضمن 

إن )  ١٩٨٧(والتصدیر كما ذكر داخل  عإنھا تسبب خسائر كبیرة في التمور العراقیة أثناء الخزن والتصنی)  ١٩٧٤(الحسین 
من مجموع نماذج  التمور المفحوصة لذا فان الدراسة الحالیة %  ١٩٨.٨٦-  ٧.٥٨التمور بھذه الحشرة بین  ةنسبة إصاب

تأثیر نوع العائل الغذائي في معدل زیادة عدد الحشرة ومعدل الفقد في الغذاء فضال عن تأثیر نوع العائل تھدف إلى تحدید 
  .الغذائي في بعض الجوانب الحیاتیة للحشرة 

  
  مواد وطرق البحث

حضان  في مختبر بحوث الحشرات في قسم وقایة النبات كلیة الزراعة والغابات  ينفذت الدراسة ف       
وتم عمل مزرعة حشریة وذلك بتربیة % .  ٥ ± ٥٥م ورطوبة نسبیة ˚٢± ٢٨ط درجة حرارة عند متوس

كغم من العائل  ١وذلك بوضع )الزبیب   الجریش و الرز و التین و التمر و( غذائیة ھي الحشرة على  خمسة عوائل 
دت الحاویات بقماش ململ وتمت إضافة خمسة أزواج حشریة لكل عائل وسكغم  ٢الغذائي في حاویات بالستیكیة سعة 

  :وثبت برباط مطاطي وتركت لمدة جیلین وذلك لدراسة الجوانب اآلتیة
غم من العوائل  ١٠٠تم وضع  :تأثیر نوع العائل الغذائي في متوسط الفقد في الغذاء ومعدل الزیادة لعثة التین  - ١

لكل عائل ونقل إلیھا خمسة أزواج من  الغذائیة سابقة الذكرفي قناني زجاجیة سعة نصف كغم بواقع أربعة مكررات
%  ٥ ± ٥٥م ورطوبة نسبیة ˚٢± ٢٨الحشرات حدیثة البزوغ من العذارى ونقلت إلى حضان على درجة حرارة ة 



بعد تغطیتھا بقماش ململ مثبت برباط مطاطي وتركت لحین خروج الحشرات الكاملة للجیل األول ، تم حساب معدل 
  :  الزیادة وفقا للمعادلة اآلتیة

  
  
       ٢٠٠٥/ ١٠/  ٥وقبولھ        ٢٠٠٥/     ٧/  ١٣تاریخ تسلم البحث    

r =dN /dt /N   
r  = معدل الزیادة (معدل تكاثر المجتمع(  

dN = التغیر في عدد أفراد المجتمع  
dt  = التغیر في الزمن  
N  =        ١٩٨٠عبد ومؤید ،( عدد األفراد في المجتمع(  

لفقد في المادة الغذائیة بطرح وزن المادة الغذائیة عند انتھاء التجربة من وزنھا في بدایة وتم حساب كمیة ا     
  .كما تم تحدید االرتباط البسیط للعالقة بین متوسط الفقد في الغذاء ومعدل الزیادة للحشرة . التجربة 

ربیت  يالغذائیة الت غم من البیئة ٥بیضة حدیثة الوضع مع   ٣٠تم وضع :مدة الحضانة ونسبة الفقس  – ٢
سم بواقع أربعة مكررات لكل من العوائل الغذائیة المدروسة  ٣× ٦علیھا الحشرة في أواني بالستكیة  

وتمت مراقبة البیض لحین %  ٥ ± ٥٥م ورطوبة نسبیة ˚٢± ٢٨،ووضعت في حضان على درجة حرارة ة 
  .مثبت برباط مطاطي الفقس لحساب مدة الحضانة ونسبة الفقس بعد تغطیتھا بقماش ململ 

 ٣× ٦تم نقل یرقات حدیثة الفقس من التجربة السابقة  إلى أواني بالستكیة  :مدة الطور الیرقي والطور العذري – ٣
غم من العوائل الغذائیة قید الدراسة بواقع أربعة مكررات ووضعت یرقة في كل مكرر لمراقبة  ٥على  يسم تحتو

ور العذري لحساب مدة الطور الیرقي وبعدھا حسبت مدة تحول العذراء الى الطور الیرقي ولحین الوصول إلى الط
  .  الطور الكامل

تم عزل الحشرات الكاملة حدیثة الخروج من طور العذراء وبشكل :مدة طور البالغات وعدد البیض لألنثى – ٤
غم من المادة  ٥ع وض عكغم غطیت بقماش ململ وثبت برباط مطاطي م ٠.٥أزواج مفردة في قناني زجاجیة سعة 

في جفنة زجاجیة لتغذیة %  ١٠الغذائیة بواقع أربعة مكررات لكل عائل مع وضع كمیة من محلول سكري 
الحشرات لحساب مدة عمر الحشرات وعدد البیض الذي تضعھ األنثى الواحدة على كل عائل من العوائل الغذائیة 

  . قید الدراسة
واختبرت المتوسطات اختبار     SASإحصائیا باستخدام نظام  تي الكامل وحللت البیانانفذت التجارب باستخدام التصمیم العشوائ

  .دنكن المتعدد المدى 
  

  النتائج والمناقشة
تشیر النتائج في الجدول  :تأثیر نوع العائل الغذائي في متوسط الفقد في الغذاء ومعدل الزیادة لحشرة عثة التین- ١
غم كما  ١٤.١٥غم واقلھا على الرز وبمعدل  ٣١.٤٨انت على التین وبمعدل ان اكبر كمیة فقد في الغذاء ك) ١(

تشیر النتائج أیضا ان كل من التین والتمر تفوقا معنویا في معدل الفقد في الغذاء نتیجة اإلصابة بالحشرة إذ بلغت 
 ٢٠.٠٣دالتھما غم على التوالي واختلفتا عن كل من الجریش والزبیب والذي بلغت مع٣١.٢٥و  ٣١.٤٨معدالتھا 

ان الحشرة )  ١٩٧٧( Khannaغم أما الرز فكان اقل العوائل الغذائیة في كمیة الفقد في الغذاء ، وقد أشار ٢٢.٢و 
ان الیرقات ) ١٩٨٦(وآخرون  Sinhaاستھلكت اكبر كمیة من الغذاء ألجنة خمسة أنواع من أصناف الحنطة وبین 

ان كمیة الفقد في وزن التین بلغ )  ٢٠٠٢(، في حین أشار السبع غم من الحنطة خالل فترة نموھا  ٣٣.٩تستھلك 
وبمعدل اما معدل الزیادة الحشریة فقد تبین أعالھا كانت على كل من التمر والتین . غم  ٣١غم والتمر  ١٨.٢٧
ة حشرة، على التوالي ولم تختلف معنویا فیما بینھما ، في حین كان اقل معدل في الزیادة الحشری ١.٧و  ١.٧٥

ان معدل )   ٢٠٠٢(حشرة،على التوالي فیما أشار السبع  ٠.٩٥ ,٠.٩٧على كل من الرز والزبیب وبمعدل 
حشرة وقد أوضحت معادلة االرتباط البسیط بین معدل الفقد  ١.٦٤والتین  ٢.٣٨الزیادة الحشریة في التمر بلغت 

  . ٠.٧٣ه في الغذاء ومعدل الزیادة في الحشرة عن وجود ارتباط معنوي موجب قدر
      

    Ephestia cautellaتأثیر نوع العائل الغذائي في متوسط الفقد في الغذاء ومعدل الزیادة لعثة التین ) :   ١(الجدول 
  معدل الزیادة للحشرة  غم/ كمیة الفقدالعائل   



  المعدل  المدى   المعدل   المدى   الغذائي
  ب ٠.٠٧± ١.٥٥   ١.٧- ١.٤  ب١.٢٥ ±٢٠.٠٣  ٢٣.٣- ١٦.١  شجری
  ج٠.٠٥± ٠.٩٧  ١.٠٥- ٠.٩  ج١.٣١ ±١٤.١٥  ١٦.٥- ١٠.٦  رز
  أ ب  ٠.٠٥ ±١.٧  ١.٨- ١.٦  أ١.٦٠ ± ٣١.٤٨  ٣٥.٢- ٢٧.٦  تین
  أ٠.٠٨±  ١.٧٥    ١.٩- ١.٦  أب ١.٧٩±  ٣١.٢٥  ٣٥.٦- ٢٧.٦  تمر

  ج٠.٣٨.±٠.٩٥  ١.٠١- ٠.٨٥  ب١.٣٦  ±ز ٢٢.٢  ٢٥.٣- ١٩.٣  زبیب
  % ٥یة عند مستوى احتمالمعنو تاألحرف المتشابھة تدل على عدم وجود فروقا*

  قورنت متوسطات كل صفة بشكل مستقل ** 
أن أطول مدة )  ٢(یبین الجدول  :تأثیر نوع العائل الغذائي في مدة الحضانة ونسبة الفقس لحشرة عثة التین- ٢

ى یوم والذي تفوق معنویا على بقیة العوائل فیما كانت اقل مدة حضانة عل ٥.٢٥حضانة كانت على الرز وبمعدل 
إن مدة حضانة ) ١٩٧٧(یوم ولم یختلفا معنویا فیما بینھما فیما ذكر سعید  ٣.٧٥كل من التمر والزبیب اذ بلغ المعدل 

إلى ان متوسط مدة حضانة البیض للحشرات المرباة ) ٢٠٠٢(ساعة فیما أشار السبع  ٤٨البیض على التمر  كانت 
ارت النتائج المتعلقة بنسبة فقس البیض أن أعلى نسبة فقس یوم وقد أش ٤.٥یوم وعلى الزبیب  ٤.٢٥على التمر بلغ 

فیما ذكر السبع % ٨٧.٢٥واختلفت معنویا عن الرز الذي كان اقل نسبة فقس فیھ %٩٣.٥كانت على التمر بمعدل 
  % ٨٥وعلى التین %  ٩٠ان نسبة الفقس على التمر بلغت ) ٢٠٠٢(

   Ephestia cautellaحضانة البیض ونسبة فقسھ لعثة التین تأثیر نوع العائل الغذائي في مدة ) : ٢(الجدول    
العائل   
  الغذائي

  نسبة الفقس   یوم / فترة حضانة البیض
  المعدل  المدى   المعدل  المدى 

  أب١ ±   ٨٨.٥  ٩٢- ٨٥  أب٠.٤٨ ±  ٤.٧٥  ٦- ٤  جریش
  ب٢.٩٣   ±  ٨٧.٢٥  ٩٤- ٨١  أ ٠.٤٨ ± ٥.٢٥  ٦- ٤  رز
  أ ب ١.٣٢ ±  ٩٢.٥  ٩٦- ٩٠  أ ب ٠.٤١ ±  ٤  ٥- ٣  تین
  أ ٠.٦٥ ±   ٩٣.٥  ٩٥- ٩٢  ب٠.٢٥ ±  ٣.٧٥  ٤- ٣  تمر

  أ ب ١.٧٥ ±  ٨٨.٧٥  ٩٣- ٨٥  ب٠.٤٨ ±   ٣.٧٥  ٤- ٣  زبیب
  % ٥معنویة عند مستوى احتمال تاألحرف المتشابھة تدل على عدم وجود فروقا*   
   قورنت متوسطات كل صفة بشكل مستقل**    
  
أن مدة الطور ) ٣(یبین  الجدول  :الطور الیرقي وطور العذراء  لحشرة عثة التین ةتأثیر نوع العائل الغذائي في مد- ٣

یوم على الرز كما كان  ٥٢- ٣٨یوم على التمر و ٣٥- ٢٥الیرقي كانت متباینة في العوائل الغذائیة قید الدراسة وكانت بمدى 
ا عن كل من التین والزبیب والجریش فیما یوم ولم یختلف معنوی ٢٩.٧٥اقل معدل في مدة الطور الیرقي في التمر حیث كان 

أن مدة الطور الیرقي ) ١٩٧٧(یوم فیما أشار سعید  ٤٣.٥تفوق الرز معنویا إذ بلغت مدة الطور الیرقي 
أن عدد األعمار الیرقیة ) ١٩٨٧( Sinhaو Whiteعلى التمر كانت بمعدل شھر في حین ذكر

أن معدل ) ٢٠٠٢(یوم فیما أشار السبع  ٢٨على الحنطة ھو خمسة أعمار وان مدة  التطور ھي 
یوم على التین ویالحظ أن تأثیر العائل  ٣٣.٥٥یوم على التمر و ٣٨.٢٥الطور الیرقي بلغ 

الغذائي في طور العذراء كان متشابھا لما في الطور الیرقي إذ تفوق الرز معنویا إذ بلغ معدل 
الغذائیة فیما بینھا معنویا حیث بلغ اقل یوم فیما لم تختلف بقیة العوائل  ١٠.٥مدة طور العذراء  

أن مدة الطور )  ١٩٧٥( Bellیوم فیما ذكر  ٦.٢٥معدل لمدة الطور العذري في الزبیب 
) ٢٠٠٢(فیما أشار السبع ) ١٩٧٧(واكده سعید  ◦م٢٥أیام على درجة حرارة  ٩العذري بلغت   

ان ) ١٩٨٢(  Sinhaو Madridیوم على التمر والتین بینما ذكر  ٦.٧٥أن مدة الطور العذري 
یوم للوصول الى طور  ٣٢- ٢٨الیرقات المتغذیة على جنین واندوسبرم حبوب الحنطة استغرقت 

  .البالغة 
  

 Ephestiaمدة الطور الیرقي وطور العذراء  لحشرة عثة التین   تأثیر نوع العائل الغذائي في) : ٣(الجدول 
cautella  :  



العائل   
  الغذائي

  یوم/ مدة طورالعذراء   یوم / یرقة مدة طور ال
  المعدل  المدى   المعدل  المدى 

  ب ٠.٩١ ±  ٨  ١٠- ٦  ب ٢.١±   ٣١.٥  ٣٧- ٢٧  جریش
  أ  ٠.٦٤  ١٠.٥  ١٢- ٩  أ ٣.٠١±  ٤٣.٥   ٥٢- ٣٨  رز
  ب٠.٤٧ ±   ٨.٢٥  ٩- ٧  أ  ب±   ٣٢  ٣٥- ٣٠  تین
  ب١.٠٣ ±  ٧.٢٥  ٩- ٥  ب٢.٣   ±    ٢٩.٧٥  ٣٥- ٢٥  تمر

  ب٠.٤٧ ±  ٦.٢٥  ٧- ٥  ب ١.٣ ±    ٣٢.٢٥  ٣٥- ٢٩  زبیب
  % ٥معنویة عند مستوى احتمال تاألحرف المتشابھة تدل على عدم وجود فروقا*  
   قورنت متوسطات كل صفة بشكل مستقل**   
  
توضح  :البالغات وعدد البیض ألنثى حشرة عثة التین رتأثیر نوع العائل الغذائي في مدة طو- ٤

حشرة البالغة لم تتأثر بنوع العائل الغذائي معنویاً  أن مدة طور ال) ٤(النتائج في الجدول 
أیام وأطول مدة على الرز  ٧وكانت اقل مدة لطور البالغة على كل من التمر والزبیب وبمعدل 

 دأما عد. ایام على كل من التمر والتین  ٦ان مدة طور البالغة ) ٢٠٠٢(أیام فیما ذكر السبع  ٩
- ١١٨بیضة لألنثى الواحدة بمدى ١٢٧.٥ان  على التمر البیض الموضوع من قبل األنثى فقد ك

 ٨٣.٥و٨٩بیضة، واختلف كل من الرز والزبیب معنویا عن بقیة العوائل الغذائیة بمعدل  ١٣٥
وعلى التین  ١٢٢.٥أن معدل عدد البیض على التمر ) ٢٠٠٢(أشار السبع  افیم. بیضة على التوالي

  .بیضة لألنثى الواحدة  ١٣٧.٥
أن أطول ) ٥(یتضح من الجدول : العائل الغذائي في مدة الجیل لحشرة عثة التین تأثیر نوع - ٥

یوم وقد تفوق معنویا عل بقیة العوائل الغذائیة التي  ٦٨.٢٥مدة للجیل كانت على الرز وبمعدل 
 و ٥٢.٥معنویا وكانت معدالتھا في كل من التین والجریش والزبیب والتمر لم تختلف فیما بینھا 

ان مدة الجیل من  )١٩٥٥( Burges، على التوالي وقد أشار یوم ٤٧.٧٥و   ٤٩.٢٥و ٥١.٥
ً عند حرارة  ٣٥وضع البیض إلى موت البالغات ھي  م ورطوبة نسبیة  ٣٠یوم تقریبا

 ٢یوم للعمر الیرقي األول و ٢أیام للبیض و  ٤من األفراد ھي %  ٥٠وان مدة تطور %٧٠
أیام  ٦یوم للعمر الیرقي الرابع و  ٢الیرقي الثالث و  أیام للعمر ٦یوم للعمر الیرقي الثاني و

  . أیام للبالغة ٧أیام للعذراء و  ٦للعمر الیرقي الخامس و 
  
 Ephestiaالبالغات وعدد البیض ألنثى حشرة عثة  التین  رتأثیر نوع العائل الغذائي في مدة طو) : ٤(الجدول    

cautella  
العائل   
  الغذائي

  أنثى /عدد البیض  یوم / مدة طور البالغة  
  المعدل  المدى   المعدل  المدى 

  ب٦.٠٢ ±١١٢.٥  ١٢٣- ٩٧  أ٠.٨٥ ±٧.٢٥  ٩- ٥  جریش
  ج٢.٨٥ ± ٨٩  ٩٥- ٨٢  أ٠.٤  ± ٩  ١٠- ٨  رز
  ب ٤.٩٣ ± ١١٠.٢٥  ١٢٢- ٩٨  أ ٠.٧٥ ±٧.٥٧  ٩- ٦  تین
  أ٣.٦٦ ±١٢٧.٥  ١٣٥- ١١٨  أ ٠.٧ ±٧  ٩- ٦  تمر

  ج٢.٩± ٨٣.٥  ٩٠- ٧٦  أ ٠.٧ ± ٧  ٨- ٦  زبیب
  % ٥معنویة عند مستوى احتمال تألحرف المتشابھة تدل على عدم وجود فروقاا*  
 قورنت متوسطات كل صفة بشكل مستقل **   
  

   Ephestia cautella تأثیر نوع العائل الغذائي في مدة الجیل لحشرة عثة التین):٥(الجدول             
  المعدل  المدى   العائل الغذائي 

  ب ٢.٨٧± ٥١.٥  ٥٩-٤٥  جریش
  أ٤.١٣±  ٦٨.٢٥  ٧٩-٦٠  رز



  ب٠.٩٦±  ٥٢.٥  ٥٤-٥٠  تین
  ب٢.١٧±  ٤٧.٧٥  ٥٤-٤٤  تمر

  ب١.٦٥ ±  ٤٩.٢٥  ٥٤-٤٧  زبیب
  % ٥معنویة عند مستوى احتمال تاألحرف المتشابھة تدل على عدم وجود فروقا*                         
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 ِ◌ABSTRACT 
     The result of the recent study showed that the host kind had an effect on the 
total amount in host losses which were rice , meal raisin ,date &fig where the 
average of losses were 14.15,20.03,22.2,31.3,31.48g/100g respectively .Date and 
fig showed significant differences which  reflected on the insect average rate of 
increase 1.75and1.7 insect, respectively .The less average rate of increase where 
for Rice 0.97. A significant positive correlation also had been found between the 
average amount of loss and the average rate of increase  with amount 0.73. Host 
kind had an effect on the average of eggs laying ,eggs hatching and average of 
duration of different periods  stages of the insect .It showed that the average period for 
one generation was 47.75days for the date and the longer period was 68.25days for 
rice  . 
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الت͠͠أثیر الحی͠͠وي ل͠͠بعض منظم͠͠ات النم͠͠و الحش͠͠ریة ف͠͠ي حش͠͠رتي عث͠͠ة الت͠͠ین وعث͠͠ة ). ٢٠٠٢(الس͠͠بع ، رن͠͠ا ری͠͠اض ف͠͠الح 
  .الزبیب ، رسالة ماجستیر ، كلیة الزراعة والغابات ، جامعة الموصل 

لغ͠از   Ephestia cautella (Walk.)ظھ͠ور ص͠فة المقاوم͠ة ف͠ي حش͠رة عث͠ة الت͠ین  .)١٩٨٧(داخل ، سوسن حمی͠د 
  الفوسفین ، رسالة ماجستیر ، كلیة الزراعة ، جامعة بغداد 

͠أثیر درج͠ات الح͠رارة والرطوب͠ة النس͠بیة المختلف͠ة عل͠ى نم͠و وبق͠اء عث͠ة) . ١٩٧٧(س͠عید، خال͠د ك͠زار   Ephestia cautella      الت͠ین ت
(Walk.)  (Lepidoptera,Pyralidae).  . جامعة بغداد. كلیة الزراعة . رسالة ماجستیر.  
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 .صفحة ١٤٧، جامعة بغداد. النخیل والتمور وآفاتھا في العراق ) ١٩٧٤(عبد الحسین ، علي
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