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الصفات الفيزيائية و و  surinamensis Oryzaephilusبخنفساء الحبوب المنشارية  اإلصابة عالقة 
 حبوب الرز أصنافالمكونات الكيميائية لبعض 

 احمد صالح عمر                                         محمد عبد الكرٍم محمد 
 لموصل ، العراقنبات ، كلٍة الزراعة و الغابات ، جامعة االقسم وقاٍة 

 
 الخالصة

الك افممة العددٍممة لان سمماو الحبممور المنشممارٍة علممي الصمم ات ال ٍزٍا ٍممة و شممملت الدراسممة الحالٍممة    ٍر        
ً، بازٍانٌ  و المسم ورد   أمرٍكمٌ ، فٍ نمامٌ الرز المحلٍة  عنبر ، عقراو أصنافالمكونات الكٍمٍا ٍة لبعض 

عاممة فقمد  بصمور حشمر  . و  34،  24،  04 اإلصمابةهر و مسم وٍات أش 4و  2  ر ٌ الازن ل،  اٍلندً  و 
أشمهر  4قٍم هما عنمد ال  مر   انا ضمتحبة و حجم ما مة حبمة  األلفالن ا ج ان  صالبة الحبور ووزن  أظهرت
فقمد  بمٍن و بالنسمبة للمكونمات الكٍمٍا ٍمة حشمر  .  04حشمر  عمن  34 إصابةشهر و كذلك عند مس وى  2عن 

حشمر  و ف مر  الامزن  34ـ  04ممن  اإلصابةٍوهٍدرات كانت م   ر  بالزٍاد  عند زٍاد  مس وى ان نسبة الكار
 أوم ل البرو ٍن و الدهون و الرماد فكانت قٍمها م ذبذبة بالزٍماد   األارىبقٍة المكونات  أماأشهر ،  4 ـ2من 

 االنا اض  حت    ٍر العوامل السابقة .
 

 المقدمة
ٍسمبر اسما ر  ئمن العملٍات الهامة فٌ المحافظة علي جود ها إذ أن ال ازٍن السمٍ  ازٍن الحبور ٍعد  إن    

( ، فضمال عمن الاسما ر 0893 ،العزاوً ومهمدً ) %54كبٍر  فٌ الحبور و صل فٌ بعض دول العالم إلي 
الحاصمل ( إن  لف الحبور المازونمة 0895) Robertو Donald ال ٌ  سببها حشرات الماازن . فقد ذكر  

مهاجمممة الحشممرات سممواو دااممل الحبممور او اارجهمما مممن أهممم عوامممل ال قممد، إذ قممدر ال قممد فممٌ اإلن مما   بسممبر
% فٍممما أكممد الباح ممان أن  لممف الحبممور لممم 04-5العممالمٌ مممن الحبممور بسممبر مهاجمممة الحشممرات إلممي ممما بممٍن 

لممود انسممال  وجٍق صممر علممي  غذٍممة الحشممر  بهممذل الحبممور بممل  عممدال إلممي وجممود الحشممرات المٍ ممة وأجزا همما 
 Reesوالبٍض وغٍر ذلك مما جعل هذل الحبور ملو ة ببقاٍا حشرات الماازن. وأشمار  اطوارها غٍر الكاملة 

( إلممي أن حشممرات الماممازن  سممبر اسمما ر كبٍممر  نا جممة عممن  ممردً نوعٍممة ووزن الحبممور المازونممة 0886)
  ان سماو الحبمور المنشمارٍة عمد  و . ةالحشمرات ان سماو الحبمور المنشمارٍ  لمكالمصابة بهمذل الحشمرات وممن 

Oryzaephilus surinamensis   مممن عا لممةSilvanidae   األجنحممة و ر بممة غمدٍممColeoptera  مممن 
( ،  Dyte   ،0896و  Champ)فات  الشا عة  فٌ مامازن الحبمور فمٌ منماطق واسمعة ممن العمالم إحدى  اآل

بٍمر  ألنموام ما ل مة ممن الحبمور و منهما حبمور كما أن لهذل الحشر  القمدر  علمي إحمداض أضمرار مٍكانٍكٍمة ك
الرز إذ  سبر اإلصابة العالٍة و األعداد الكبٍر  بهذل الحشر  مشماكل ك ٍمر  واسما ر كبٍمر  بسمبر ال قمدان فمٌ 

Barnes (2442 )( و 0880) Lyon( ، وقمد ذكمر  Pricket  0884و ) ) Mathlein   , 0893الموزن )

ما ل ممة مممن حبممور المحاصممٍل الزراعٍممة و المممواد الغذا ٍممة  أنواعممااجم  همم ان ان سمماو  الحبممور  المنشممارٍة
البنمدق و  لمر و الشوفان و الذر  الصم راو و ال ممار الجافمة و السمكر و الناالمة و الابمز و رزالمازونة م ل ال

 ات وقممد هممدفت الدراسممة الحالٍممة إلممي إٍجمماد العالقممة بممٍن اإلصممابة بالحشممر  و الصممالزبٍمر و اللحمموم المج  ممة . 
 ال ٍزٍا ٍة و المكونات الكٍمٍا ٍة لحبور الرز الما ل ة . 
 

 البحث و طرائقه مواد 
 والممرز المحلٍممة  عنبممر  أصممنافبان سمماو الحبممور المنشممارٍة علممي بعممض  اإلصممابة ممم دراسممة  مم  ٍر           
لعددٍممة للحشممر  و  اٍلنممدً  وذلممك و  قممدٍر الك افممة ا وفٍ نممامٌ  وبازٍممانٌ  و المسمم ورد   أمرٍكممٌ  وعقممراوً 

 0886،  آامرونو   Andersonزٍا ٍة م ل صمالبة الحبمور ) ٍ حدٍد عالق ها او ار باطها مع المواص ات ال 
  Apente( و المكونات الكٍمٍا ٍة م ل البمرو ٍن ) 2442حبة و حجم الما ة حبة )  العراقٌ ،  األلف( ووزن 

و لكمل (  0899 وى الرطوبٌ ) المداللٌ  و الحكمٍم  ، ( و الكاربوهٍدرات و الدهون و الرماد و المح 2442،
 أشهر و  ال ة مس وٍات  4و   2 الازنف ر ٌ     ٍر و كذلك ضمن األصنافصنف من 

 البحض مس ل من رسالة الماجس ٍر للباحض ال انٌ .

 .   2400/ 6/ 29و قبول   2400/ 4/ 02 ارٍخ  سلم البحض    
مكمرر ووضمع فمٌ كممل  92د بلم  عمدد المكمررات لهمذل ال جربممة وقممحشمر   34و  24و  04همٌ  اإلصمابةممن 

غممم . و ركممت  044غممم مممن حبممور الممرز وان المكممرر عبممار  عممن علبممة بالسمم ٍكٍة ذات حجممم  25مكممرر  
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فضمال  الٍومٍمة   و الرطوبمة النسمبٍة ردرجمات الحمرا  سمجٍل م  إذمكررات ال جربة  حت الظروف الما برٍة 
سماعة لق مل  24درجمات حمرار  منا ضمة أً وضمعها فمٌ المجممد  ل  مر   إلميالمرز  أصمنافعن  عرٍض كل 

باسم ادام اا بمار دنكمن الم عمدد  إحصما ٍاوجمد . و حللمت الن ما ج  إنموجدو بها من أً طور حشمرً  جمٍع ما
البسممٍط بممٍن الك افممة العددٍممة للحشممر  و المواصمم ات ال ٍزٍا ٍممة و  االر بمماطللمقارنممة بممٍن الم وسممطات و كممذلك 

 ( . 2404نات الكٍمٍا ٍة للحبور ) عن ر ، المكو
 

 النتائج و المناقشة
صالبة الحبمور ألصمناف المرز المسم ادمة فمٌ أن  ( إلي2( و)0الن ا ج المذكور  فٌ الجدولٍن ) أشارت       

وعنمد النظمر إلمي همذل  بازٍمانٌ للصمنف 69,8للصمنف األمرٍكمٌ 05,8 الدراسة عند بدو العممل  راوحمت ممن
حشمر   مم  بمدأ باالنا ماض ال مدرٍجٌ  04أنها  زداد زٍاد  بسٍطة فٌ البداٍة عند مس وى اإلصمابة  القٍم ٍالحظ

 شهر ومق رنا بالك افة العددٍة 2أشهر عن  4حشر  ول  ر  الازن  34إلي مس وى اإلصابة 
 
نشمارٍة علمي ( : ا ٍر أصناف الرز والك افة  العددٍة للحشر  ومس وى االصابة لان ساو الحبمور الم0جدول )ال

 شهر من الازن. 2الص ات ال ٍزٍا ٍة الصناف الرز بعد ف ر  

 األصناف
مس وى 
 اإلصابة

الك افة العددٍة 
 للحشر 

 الص ات ال ٍزٍا ٍة

 صالبة الحبور
 0444وزن 
 حبة

 044حجم 
 حبة

 عنبر

 0.05 05.3 8.64 ص ر ص ر

04 54.33 8.64 04.0 4.89 

24 65.34 8.55 02.4 4.83 

34 65.44 8.39 02.3 4.90 

 
 عقراوً

 

 2.52 20.0 8.62 ص ر ص ر

04 60.34 8.55 08.4 0.45 

24 99.34 8.65 09.2 0.39 

34 80.44 8.34 05.4 0.34 

 
 بازٍانٌ

 

 2.40 22.44 8.69 ص ر ص ر

04 33.44 8.94 08.3 0.60 

24 90.33 8.69 09.6 0.54 

34 92.94 8.44 09.0 0.20 

 
 امرٍكٌ

 

 0.44 09.6 8.05 ص ر ص ر

04 24.33 8.65 24.0 0.00 

24 26.34 8.69 09.2 0.06 

34 38.44 8.65 09.2 0.08 

 
 فٍ نامٌ

 

 0.56 09.8 8.34 ص ر ص ر

04 26.34 8.95 08.3 0.06 

24 24.44 8.55 09.4 0.05 

34 49.69 8.54 09.4 0.02 

 
  اٍلندً

 

 0.84 09.9 8.35 ص ر ص ر

04 29.44 8.95 09.6 0.05 

24 34.44 8.65 09.5 0.03 

34 44.44 8.55 09.5 0.04 

 

عنمد مسم وٍات  44,8والمي  69,8إلمي  94,8للحشر  . فم ال الصنف بازٍانٌ انا ضت صمالبة الحبمور ممن  
حشممر  لمسمم وٍات اإلصممابة . 94,92و 33,90و  33حشممر  وعنممد الك افممة العددٍممة  34 و 24 و04اإلصممابة 
عنممد مسمم وٍات اإلصممابة  55,8والممي  65,8إلممي  95,8لٌ وكممذلك الصممنف ال اٍلنممدً انا ضممت مممن علممي ال مموا

. وقممد  عممزى هممذل حشممر  لمسمم وٍات اإلصممابة ، علممي ال مموالٌ  44و  34و  29ن سممها وعنممد الك افممة العددٍممة 
 4ـ  2ممن ال غٍرات فٌ الصالبة للصنف الواحد او األصناف الما ل ة إلي    ٍر ظمروف الامزن ل  مر  طوٍلمة 
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أشهر و  دااال ها ممع اإلصمابة بالحشمر  بمسم وٍا ها الما ل مة فضمال عمن أن  غذٍمة الحشمر  علمي جمدار الحبمة 
( اا ل ممت 2( و)0أن صمم ة المموزن لحلممف حبممة المشممار إلٍهمما فممٌ الجممدولٍن ) الاممارجٌ قممد ٍقلممل مممن الصممالبة .

غمم 22غمم للصمنف عنبمر و 3,05ممابٍن قٍم ها بٍن أصناف الرز وال ٌ  راوحت عنمد بمدو العممل )الضمابطة( 
حشمر  ماعمدا  34حشمر   والمي  04للصنف بازٍانٌ ، وأن هذل الص ة بدأت باالنا اض مباشمر  ممن مسم وى 

حشمر  . ف مٌ  34و 24حشر   م انا ضمت عنمد مسم وى  04الصنف األمرٍكٌ إذ ار  عت القٍمة عند مس وى 
غمم 4,05والمي  2,09والمي  4,08الضمابطة إلمي غم فٌ المعاملة  0,20الصنف عقراوً انا ض الوزن من 

و 34,60شمهر والك افمة العددٍمة  2حشر  . علي ال والٌ عنمد ف مر  الامزن  34و 24و 04لمس وٍات اإلصابة 
بصور  عامة فان ص ة الموزن للحبمور المصمابة بال  كٍمد سموف  منا ض و حشر  علي ال والٌ  80و 34,99

 .  حبة او أً عٍنة حبور مصابةمن جراو  غذٍة الحشر  سواو لص ة األلف 
 
لان سمماو الحبممور  المنشممارٍة علممي  اإلصممابةالممرز والك افممة  العددٍممة ومسمم وى  أصممناف  مم  ٍر( :  2جممدول ) ال

 من الازن. أشهر 4الرز بعد ف ر   ألصنافالص ات ال ٍزٍا ٍة 

 األصناف
مس وى 
 اإلصابة

الك افة العددٍة 
 للحشر 

 الص ات ال ٍزٍا ٍة

صالبة 
 حبورال

 0444وزن 
 حبة

 044حجم 
 حبة

 
 عنبر
 

 0.05 05.3 8.64 ص ر ص ر
04 90.69 8.42 03.4 4.86 

24 86.44 8.05 02.0 4.84 
34 88.33 8.45 00.9 4.99 

 
 عقراوً

 

 2.52 20.0 8.62 ص ر ص ر
04 008.69 8.34 09.8 0.48 

24 049.33 8.23 09.0 0.09 
34 056.44 8.00 04.8 0.05 

 
 ازٍانٌب

 

 2.40 22.44 8.69 ص ر ص ر
04 59.44 8.65 08.4 0.09 

24 049.44 8.34 09.8 0.20 
34 009.32 8.09 06.9 0.03 

 
 امرٍكٌ

 

 0.44 09.6 8.05 ص ر ص ر
04 34.33 9.29 24.44 0.04 

24 32.69 9.64 09.4 0.09 
34 46.44 9.65 06.0 0.04 

 
 فٍ نامٌ

 

 0.56 09.8 8.34 ص ر ص ر
04 34.44 9.62 08.0 0.09 

24 29.44 9.58 09.3 0.06 
34 52.44 9.54 06.5 0.05 

 
  اٍلندً

 

 0.84 09.6 8.35 ص ر ص ر
04 34.69 9.44 09.4 0.03 

24 36.44 9.65 09.4 0.02 
34 46.33 9.53 09.0 0.03 

ت مممن اممالل  مم  ٍر ف ممر  الاممزن وجممد إن صمم ة حجممم الما ممة حبممة كانممت م مم  ر  سمملبٍا مممع إعممداد الحشممرا    
ومس وٍات اإلصابة وهذا ٍعنٌ إن حجم الما ة حبة ٍنا ض بإطالة ف ر  الازن وزٍاد  إعداد الحشرات . وممن 
مالحظممة البٍانممات فممٌ الجممدولٍن المممذكورٍن ٍمكممن اإلشممار  إلممي إن األصممناف المحلٍممة كانممت أك ممر ضممررا فممٌ 

جمٍمع األصمناف فمٌ  ممن الصمنف األمرٍكمٌ اقمل فقمد كمان لمس ورد  وممن ناحٍمة أامرىالحجم من األصناف ا
% 59,09 – 05الضممرر إذ حصممل بهممذا الصممنف نسممبة انا مماض فممٌ حجممم الما ممة حبممة قٍم همما  راوحممت مممن

ل  ر ٌ الازن علي ال والٌ ، كما كان الصنف عقراوً أك ر ممن جمٍمع األصمناف فمٌ الضمرر إذ حصمل بهمذا 
% ل  ر مٌ الامزن ، علمي 39,54 –40,49ٍم هما  راوحمت ممن الصنف نسبة انا اض فٌ حجمم الما مة حبمة ق

ال ممموالٌ ، علمممما بمممان االنا ممماض فمممٌ الحجمممم  مممم  حدٍمممدل بالنسمممبة الم وٍمممة بمممٍن المعاملمممة الضمممابطة ومسممم وى 
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( إن نسمبة الكاربوهٍمدرات كانمت 5( و)4( و)3وجد من الن ا ج المشار إلٍها فمٌ الجمدول ) .حشر  34اإلصابة
وفمٌ األصمناف  أشمهر 4-2حشر  وف مر  الامزن ممن  34 -04ٍاد  مس وى اإلصابة من م   ر  بالزٍاد  عند ز

 5 – 2المحلٍة أو المس ورد  علي حد سواو وقد  راوحت نسبة الزٍاد  فٌ الكاربوهٍدرات بصمور  عاممة ممن 
و  04% عنمد مسم وى إصمابة 92,98و  50,99و 05,96فالصنف بازٍمانٌ بلغمت نسمبة الكاربوهٍمدرات  %
حشمر  ، علمي ال موالٌ ، وكمذلك الصمنف  اٍلنمدً بلغمت 94,92و 33,90و 33شر  وك افة عددٍة ح 34و 24

% عند مس وٍات اإلصمابة السمابقة المذكر والك افمة العددٍمة  02,92و 09,99و  98,95نسبة الكاربوهٍدرات 
هٍممدرات حشممر  ، علممي ال مموالٌ . أممما  مم  ٍر ف ممر  الاممزن فكانممت الزٍمماد  فممٌ نسممبة الكاربو 44و  34و  29

%  68,98شمهر و  2عنمد ف مر   99,93واضحة ف ٌ الصنف بازٍانٌ أٍضا بل  معدل نسمبة الكاربوهٍمدرات 
% عنمد  44,93و  68,99اشهر وكمذلك الصمنف  اٍلنمدً بلم  معمدل نسمبة الكاربوهٍمدرات  4عند ف ر  ازن 

نات والمدهون والرمماد فمإن القمٍم بقٍة المكونات األارى م ل البرو ٍل بالنسبة ف ر ٌ الازن ، علي ال والٌ . إما
لهممذل المكونممات كانممت م ذبذبممة عنممد  مم  ٍر مسمم وٍات اإلصممابة وف ر ممٌ الاممزن، ولكممل صممنف مممن األصممناف 

% للصمنف فٍ نمامٌ 23,9( ولكن المعدل العام لنسبة البرو ٍن فٌ أصناف المرز  راوحمت ممن 4و 3جدول ال)
 4-2% ب قمدم ف مر  الامزن ممن  89,6إلمي  %02,00% للصنف عنبر وقد لوحظ االنا اض من  00,00و 

حشممر  ،  34 -04% بزٍمماد  مسمم وى اإلصممابة مممن  69,9 ممم 06,8إلممي  63,8اشممهر وكممذلك االنا مماض مممن 
( الذٍن الحظوا ان اصمابة الحبمور بحشمرات المامازن 0885و اارون )  Jood أكدل علي ال والٌ ، وهو ما

ولموحظ ممن بٍانمات نسمبة المدهون فمٌ أصمناف الساسمٍة. ادى الي ا ض نسر البرو ٍن و االحماض االمٍنٍة ا
% وكانمت اقمل نسمبة فمٌ  24,2الرز إن الصنف األمرٍكٌ كان ذات نسبة عالٍة من الدهون بل  معمدلها العمام 

% عنممد ف ر ممٌ 58,0إلممي  99,0% ومممع همذا فقممد انا ضممت نسممبة المدهون مممن 26,0الصمنف عنبممر إذ بلغممت 
% بزٍماد  64,0والمي 68,0إلمي 94,0لك انا ضمت نسمبة المدهون ممن اشهر ، علي ال موالٌ وكمذ 4-2الازن 

( وبالنسممبة للرممماد فقممد  راوحممت قٍم مم  5جممدول الحشممر  ، علممي ال مموالٌ )  34 – 04مسمم وى اإلصممابة مممن 
% للصممنف ال ٍ نممامٌ كممما  وضمم  بٍانممات الجممداول  99,4% للصممنف األمرٍكممٌ و 49,4وكمعممدل عممام مممن 

لرماد كانت م قاربة وم ذبذبمة القٍممة وبصمور  عاممة فقمد انا ضمت نسمبة الرمماد السابقة الذكر أن معدل نسبة ا
أشهر علي ال موالٌ ، وكمذلك انا ضمت  4 -2% ب قدم ف ر  الازن من  58,4% إلي  94,4وكمعدل عام من 
حشمر  ، علمي ال موالٌ  34 -04% بزٍاد  مس وى اإلصابة ممن  63,4والي  64,4إلي 66,4نسبة الرماد من 

 ( .5جدولال)
ونظرا لقلة المراجع العلمٍة عن ان ساو الحبور المنشارٍة وعالقة الك افة العددٍة لها ممع مسم وٍات اإلصمابة  

وكذلك المكونات ال ٍزٍا ٍة والكٍمٍا ٍة فقد  م االس عانة بحشرات مازنٍ  أارى وضمن اإلطمار العمام للدراسمة 
 أصمنافاألولٍمة بان سماو الامابرا علمي  ( بمان مسم وى اإلصمابة0896) Chahalو Ramazan  . إذ ذكمر

أشهر من الازن علمي درجمة  6( زو  ٍؤ ر معنوٍا فٌ حجم المج مع النا ج بعد 3و2و0ما ل ة من الحنطة  )
 – 04( إن لمس وٍات اإلصابة من 0884المالح ومحمد )  % ووجد 94 – 44ْم ورطوبة نسبٍة  34حرار  
داد حشممرات ان سمماو الطحممٍن الم شممابهة والممذً  ممراوح مممن حشممر  كممان لهمما  مم  ٍر كبٍممرا علممي معممدل إعمم 64
حشمر  كمان لهما  24 – 5( إن لمس وٍات اإلصمابة ممن 2444حشر . كما ذكر محمد ) 3,3320إلي 9,0809

الم شابهة المربا  علي  ال مة حماالت ممن  ومعنوٍا علي معدل الك افة العددٍة لان ساو الطحٍن أٍضا    ٍر كبٍرا
 الذر  ) حبور كاملة و مجروشة و طحٍن (حبور الحنطة والرز و
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 الرز بعد شهرٍن من الازن . ألصنافالك افة العددٍة لان ساو الحبور المنشارٍة علي نسبة المكونات الكٍمٍا ٍة     ٍر( 3جدول ) ال

 اإلصابةمس وى  األصناف
الك افة العددٍة 
 للحشر 

 المكونات الكٍمٍا ٍة

 المح وى الرطوبٌ  الرماد الدهون البرو ٍنات الكاربوهٍدرات

 عنبر
 

 ً  9.84 ً 4.54  س م  0.05 آ  03.85 م    95.46*       ص ر ص ر

    6.46 ز ح  4.62   س-ك  0.38 آ 03.94 م    99.23 54.33 04

 ف  9.82 ز ح  4.62  س-ك   0.39 آ  03.40 م    95.69 65.34 24

 ف  9.82 ح ط   4.64 م-م   0.29 آ  03.28 ك–ط    96.84 65.44 34

 عقراوً
 

 م ن   9.34     4.93 م-ً   0.49 آ  02.96 م–ن  96.63 ص ر ص ر

 ض  9.04 ر  4.98  م-ً  0.53 آ  02.48 م     99.44 60.34 04

 ض  9.04 ر   4.99 م-ً   0.53 آ  02.94 م ن    99.95 99.34 24

 ض  9.04 ر  4.99  س-ل   0.36 ه-ر   9.84 ح-ه    90.64 80.44 34

 بازٍانٌ
 

 م ن  9.32 ه-     4.68 م-ل  0.35 آ  03.00 م–ن   96.53 ص ر ص ر

 م  9.44     4.93 ك-ط   0.62 آ  03.50 س م   96.05 33.44 04

 آ  6.09   د   4.92 ح _ً  66,0 آ  02.83 ل ن  99.50 90.33 24

 آ   6.25   د  4.94   ن-ك   0.44 آ  02.99 ح–د    98.92 92.94 34

 امرٍكٌ
 

 ر  9.59 م –ل    4.49  ر      2.34 ر       8.94 ك–ط    98.86 ص ر ص ر

 ض  9.28 ط ً   4.56 آ     2.53 ر   8.84 ك ل   98.92 24.33 04

 ظ  9.20 ً ك   4.52 آ ر   2.44 ر   8.80 ك–ط    99.82 26.34 24

 آ  -6.25 ك ل  4.48  آ ر   2.44 ر   8.95 و–     92.45 38.44 34

 فٍ نامٌ
 

 م  9.33 ر   4.99     م-ً    0.49 ه-ر   9.82 ك–ح    94.52 ص ر ص ر

 د  5.34 آ  4.99   ط-ز   0.99 ر     8.42 ز–     90.88 26.34 04

 ر   6.02 آ  4.95  ل-ط    0.64 ر     8.29 و–     92.05 24.44 24

 ر   -6.00 أ    4.94  ن-ك    0.49 ه-ر   8.48 آ ر   93.09 49.69 34

  اٍلندً
 

 ن   9.29 ز-ه    4.65 و ز   0.96 د-ر   8.23 ك–ط   98.89   ص ر ص ر

 آ  00.99 ه-    4.68 د-ر   2.25 ر     8.38 م    95.98 29.44 04

    8.48 ه-    4.68   ه-    2.05 ر   8.84 م    99.09      34.44 24

 ً   9.80 ه-     4.69 ز-ه   2.44 ر    8.65 و–    92.02    44.44 34

 مالحظة:  ال روقات المعنوٍة  كون عمودٍة لكل ص ة فٍزٍا ٍة .     
 أشهر من الازن.4الك افة العددٍة لان ساو الحبور المنشارٍة علي نسبة المكونات الكٍمٍا ٍة الصناف الرز بعد     ٍر( 4جدول ) ال
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 الك افة العددٍة للحشر  اإلصابةمس وى  افاألصن
 المكونات الكٍمٍا ٍة

 المح وى الرطوبٌ الرماد الدهون البرو ٍنات الكاربوهٍدرات

 عنبر
 

 ً       9.84  ً    4.54  م-س      0.05   آ       03.85  م       95.46*   ص ر ص ر

 آ     00.96  ً ك     4.52 م-ن       0.24   ه-ر         8.00 س–م      99.30 90.69 04

 ر      04.82  م -ك     4.49 م-ن       0.24 و-ر        9.50  م–ك     99.90 86.44 24

 ه        8.69 م–ك      4.43 م          0.02 و-ر        9.63  ك -ط     94.46 88.33 34

 عقراوً
 

 م ن      9.34        4.93 م-ً       0.49 آ       02.96  م–ن      96.63 ص ر ص ر

 ك       9.54           4.9 ن-ً       0.44   ح–        9.94 ح–و       90.5 008.69 04

 ش       9.54    د    4.94  س-ك        0.34 ط-و        9.24  ه-ر    93.43 049.33 24

 ز        8.24    د     4.90 س-ل         0.35 ح-د        9.36  ط–و      90.35 056.44 34

 بازٍانٌ
 

 م ن     9.32  ه-       4.68 م-ل        0.35   آ        03.00  م–ن     96.53 ص ر ص ر

 ل        9.44  و –د      4.69  ل-ط        0.59 و-ر        9.69  ً–ز    94.69 59.44 04

       04.94  و ز     4.63  ل-ً        0.54  ه-ر         9.84 م      96.34 049.44 24

 ص      9.92  ز ح      4.62 م-ً       0.45    ز-ر       9.20  ز–       92.49 009.32 34

 أمرٍكٌ
 

 ر        9.59 م–ل      4.49  ر          2.34   ر         8.94  ك–ط     98.86 ص ر ص ر

 م       9.33 م ن     4.44 ز-ه        0.89   ً-و        6.84  و–       92.34 34.33 04

 ق      9.43  م ن     4.44  ز-ه         0.89 ك-ز       6.49  آ د      93.22 32.69 24

 ح       8.48 ن      4.44  ح-و       0.96   ك-ح       6.00  و–       92.54 46.44 34

 فٍ نامٌ
 

 م       9.33 ر      4.99 م-ً      0.49     ه-ر       9.82  ً–ح      94.52  رص ص ر

 س      9.08   د   4.94   م-ً      0.53   ك-ً         5.39 آ ر     94.24 34.44 04

   د     9.95 ه-       4.69 م-ً      0.45   ك-ط       5.52  و–       92.45 29.44 24

 ط    8.40  و –د      4.69  م-ً       0.45    ك        4.90   آ ر     94.06 52.44 34

  اٍلندً
 

 ن      9.29 ز-ه       4.65 ح–و       0.96   د-ر         8.23 ك–ط      98.89 ص ر ص ر

 ل      9.44 ح ط    4.64 وه    2.45   ك-ط       5.54   –آ      93.45 34.69 04

 ق      9.62 ح ط     4.64 و-     2.49   ك       5.48   آ     94.54 36.44 24

 و     8.55  ح ط     4.64 ه-    2.02 ك-ط       5.53 و–       92.24 46.33 34

ٍوجد بٍنهما فروقات معنوٍة ال ٌ  حمل ن س الحروف ال األرقاممالحظة:  
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 سة علي المعدل العام لنسبة المكونات الكٍمٍا ٍة.( : ال   ٍر العام للعوامل المدرو5جدول )ال

 العوامل المدروسة
 

 
الك افة العددٍة 
 للحشر 

 المكونات الكٍمٍا ٍة )%(

 األصناف
 

 الرطوبة الرماد الدهون  برو ٍنات كاربوهٍدرات

 ر      46,8 هـ      55,4 هـ    26,0 أ    00,00 و   99, 92*   22,96 عنبر

 د      99,9 أ_ر     95,4 د      43,0        49,8 د     55,94 55,004 عقراوً

        84,9         68,4  _د   54,0 ر    93,04 هـ     96,99 64,96 بازٍانٌ

 هـ      64,9 و        49,4 أ     24,2 د      08,9 ر     55,90 94,33 أمرٍكٌ

 و      26,9 أ        99,4        55,0 و      23,9 أ     42,93 66,34 فٍ نامٌ

 أ      24,8 د       65,4 ر     00,2 هـ     50,9       45,90 44,35  اٍلندً

  ف ر  الازن

 ر      33,9 أ      94,4 أ      99,0 أ    02,00 ر      24,98 86,49 شهر 2

 أ      85,9 ر      58,4 ر     58,0 ر      89,6 أ      96,90 28,93 أشهر 4

  مس وى االصابة

 أ       28,9 أ      66,4 أ      94,0 أ     63,8 ر      85,98 89,49 04

 ر       48,9 ر      64,4 ر     68,0 ر     06,8 ر      89,98 94,62 24

 ر       49,9 ر      63,4       64,0       69,9 أ      54,90 92,92 34
  ا لف معنوٍا.  ال ٌ  حمل ن س الحروف ال قاماألرمالحظة: ـ   

 
 الحشرات و الص ات الكٍمٍا ٍة و ال ٍزٍا ٍة. أعداد(  حلٍل االر باط بٍن 6جدول ) ال

 حلٍل 
 االر باط

اعداد 
 الحشرات

 0444وزن ال
 حبة

صـالبة 
 الحبور

 044حـجم ال
 حبة

 
 البـرو ٍن

 
 الرطـوبة

 
 الدهـن

 
 الرمـاد

 
 الكاربوهٍدرات

 
 بوهٍدراتالكار

 
 459,4ــ 

 
304,4 

* 

 500,4ــ 

* 

 
 445,4ــ 

 ــ
638,4 

* 

 228,4ــ 

* 

 
030,4 

 
 406,4ــ   

 

 
 الرمـاد

 
452,4 

 
334,4 
* 

 
464,4 
* 

 
454,4 * 

 
259,4 
* 

 362,4ــ 

* 

 243,4ــ 

* 

 

 الدهـن
 

 599,4ــ 

* 

593,4 

* 

 ـ 
 045,4 

244,4 

* 

 ــ 
059,4 

  002,4ــ 

 
 الرطـوبة

 

 346,4ــ  065,4

* 

 084,4ــ 

* 

 324,4ــ 

* 

 343,4ــ 

* 

 

 البـرو ٍن
 

 684,4 069,4ــ  403,4

* 

093,4  

حـجم 
 حبـة 044ال

 694,4 489,4ــ 

* 

048,4  

صـالبة 
 الحبور

006,4 449,4  

 وزن ال
 حبـة 0444

 366,4ــ 
* 

 

 أعداد
 الحشرات

 

 %. 5*     =  معنوً عند 

حشر  ألنوام الحبمور علمي ال موالٌ . وقمد أشمار العراقمٌ 98 ,9و 65,044و  204إذ بل  المعدل العام 
 تالحنطممة المع مممد  و المسمم نبطة محلٍمما فممٌ مكونمما أصممنافالممي ان هنمماك  بمماٍن واضمم  بممٍن  (2442)

الحساسمة  األصمناففمٌ  عالٍماالكٍمٍا ٍة اذ وجد ان مح وى الحبور من البرو ٍن و الدهن و الرمماد كمان 
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و  قمدم  اإلصمابةنا ضمة وان كمٍمة البمرو ٍن و المدهن انا ضمت ممع ازدٍماد اما الكاربوهٍدرات فكانمت م
ف ممر  الحممزن علممي عكممس الكاربوهٍممدرات و الرممماد ، كممما وجممد عالقممة عكسممٍة بممٍن صممالبة الحبممور و 

وقممد أشممار  حلٍممل االر بمماط .   األصممناففكانممت م  او مم  بممٍن  األاممرىاممما الصمم ات ال ٍزٍا ٍممة  اإلصممابة
ًً بٍن الك افمة العددٍمة للحشمر  ونسمبة الكاربوهٍمدرات فمٌ البسٍط إلي إن هناك  ار باطاً سالبا وغٍر معنو

( . فضمال عمن همذا فمإن المكمون الكٍمٍما ٌ األامر والمذً  م  ر 6أصناف المرز  حمت الدراسمة    )جمدول 
% للصنف فٍ نمامٌ  26,9بالزٍاد  هو عامل الرطوبة إذ  راوح المعدل العام ألصناف الرز الس ة مابٍن 

% 85,9 –33,9% للصنف  اٍلندً . و حت    ٍر ف ر  الازن فقمد ازدادت نسمبة الرطوبمة ممن 24,8و
 -04. علي ال والٌ . وعلي العكس ممن ذلمك فقمد انا ضمت نسمبة الرطوبمة بزٍماد  مسم وى اإلصمابة ممن 

ٌ % للمسم وٍات ال ال ممة ، علمي ال مموال49,9و  48,9و  28,9حشمر  إذ بلم  المعممدل العمام للرطوبممة  34
 .( 5)جدول

EEFECT OF INFESTATION BY SAW TOOTHED GRAIN BEETL ON 

THE PYSICAL CHARACTERISTICS AND CHEMICAL 

COMPONENTS OF SOME OF RICE GRAIN VARIETIES 

M .A .Mohammed and A . S . Omar 

Dept of Pl .Prot .Collage of Agri . and Forestry , Univ .of Mousl , IRAQ 

 

ABSTRACT 

         The present study indicated that the effect of infestation and population 

density of saw toothed grain beetle on the physical characteristics and chemical 

components of some local rice variety Anbar , Aqrawi , Bazaini  and imported  

American , Viatnami , Thailandi  under the effect storage period 2and 4 months 

and level infestation 10 ,20 , 30 insect . Generally , the results appeared that the 

value of seed hardness , weight of 1000 seed and volume of 100 seed were 

decreased at the storage period 4 months than 2 months , also at level 

infestation 30 insects than 10 insects , According to chemical component , it 

was noticed that the percentage of carbohydrate was increased at increasing 

level infestation from 10 – 30 insect and storage period from 2 – 4 months , the 

value of another components like protein , oils and ash were fluctuated 

increasing or decreasing under the effect of the pervious factors . 

 
 المصادر

النشمر. ( . حلٍمل األغذٍمة  . دار الك مر للطباعمة و 0899صادق حسمن الحكمٍم ) والداللٌ ، باسل كامل 
 ص حة . 563 ،العراق ،جامعة الموصل 

( . دراسمممات فمممٌ حساسمممٍة بعمممض أصمممناف الحنطمممة المع ممممد  2442العراقمممٌ ، رٍممماض أحممممد  )     
 Trogoderma granariumوالمس نبطة محلٍاً لإلصابة بان ساو الحبور الشعرٍة )الاابرا( 

 ص حة . 89. اطروحة دك ورال . جامعة الموصل . العراق،    
نشمر ل( .حشمرات المامازن . دار الك مر للطباعمة و ا 0893عزاوً ، عبمد   و محممد طماهر مهمدً )ال

 ص حة . 464،جامعة الموصل ، العراق ،
. جامعة الموصمل  SAS(. ال حلٍل اإلحصا ٌ فٌ البحض العلمٌ وبرنامج 2404عن ر ، سالم حمادً  )

 ص حة.   082ر دار الك ر للطباعة والنش ،كلٍة الزراعة والغابات  ،
( .  مم  ٍر العوا ممل الغذا ٍممة علممي الك افممة العددٍممة لان سمماو الطحممٍن 2444محمممد ، محمممد عبممد الكممرٍم ، )

الم شابهة . مجلة ا حاد الجامعات العربٍة للدراسات و البحوض الزراعٍة . جامعة عٍن شمس . 
 . 423ـ403( . 2)9القاهر . جمهورٍة مصر العربٍة ، 
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(.  مم  ٍر ف ممر  الاممزن والضمموو ومسمم وى 0884محمممد عبممد الكممرٍم محمممد  ) و ي المممالح ، نممزار مصممط
ـ  020( :   3  ) . العمدد26. ناإلصابة فٌ ان ساو الطحمٍن الم شمابهة . مجلمة زراعمة الرافمدٍ
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