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 Rhizopertha dominica  ( .F )بثاقبة الحبوب الصغرى اإلصابةمقارنة تأثير 

) Bostrichidae:Coleoptera ( قبل وبعد عملية الدراسعشرة أصناف من الحنطة ل 
 أسامة سعٌد محمد
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 الخالصة
عشرة أصناف من إصابة حشرة ثاقبة الحبوب الصغرى على قدرة  أجرٌت هذه الدراسة لتحدٌد        

صابة ومقارنة ذلك مع قدرتها على اإل صناعٌة لهابإجراء عدوى  لمحفوظة فً سنابلهااالحنطة حبوب 
وأكدت نتائج الدراسة فشل الحشرة فً ذلك مع تكرار اإلجراء لثبلث  .للحبوب المفرطة لنفس األصناف

ى من ناحٌة أخر ،السنابل معأٌام بعد وضعها  40وان جمٌع الكامبلت ماتت خبلل مدة أقصاها مرات 
كما أظهرت  .% 21.3بلغت فً معدلها متباٌنة  لنفس األصناف رطةفملحبوب اللكانت نسبة اإلصابة 

فً حٌن انخفضت ، % 4251بلغت معدال قدره للحبوب المسنبلة كانت مرتفعة نسبة اإلنبات  الدراسة أن
أدت اإلصابة بالحشرة إلى انخفاض  كما .فً المعدل % 3153 مفرطة معنوٌا وبلغتالحبوب ال إنباتنسبة 

  قدرهمعدالبلغ  إذ  فً سنابلها لحبوبمقارنة با رطةفممعنوي وواضح لنسبة الكلوتٌن فً طحٌن الحبوب ال
ً حٌن كانت نسبة وهً نسب منخفضة وغٌر مقبولة لصناعة الخبز ألمختبري )اللوف( ف%  4656

عالٌة وجود فروق  أكد اختبار االمٌلوكراف كما. %  3251بلغ معدلها و لحبوب المسنبلةالكلوتٌن جٌدة ل

األخٌرة عالٌة جدا فً  مقارنة بالمصابة إذ كانت بلهاللحبوب فً سنا اللزوجة القصوى بٌن قٌمالمعنوٌة 
حٌن كانت فً السلٌمة  فً وهً خارج الحدود المقبولة لهذه الصفة B.U 604  قدره معدالوبلغت 

 مفرطةلحبوب اللطحٌن اوهذه االختبلفات فً بعض الصفات الحسٌة  B.U 21551بلغ معدلها منخفضة 

و بعض تبري ٌر مقبولة من الناحٌة التصنٌعٌة لعمل الخبز ألمخالتً تعرضت لئلصابة بالحشرة جعلتها غ
 .  المعجنات

 .كلمات دالة: ثاقبة الحبوب الصغرى، أصناف الحنطة ، الصفات الرٌولوجٌة

 .2104/ 43/1 وقبوله فً  1044/ 11/   20تارٌخ تسلم البحث 

 

 مقدمةال
تشارا على النطاق المحلى والعالمً بالنسبة ٌمثل القمح واحدا من أكثر السلع الغذائٌة أهمٌة وان       

لئلنسان. ونظرا لحرص الكثٌر من دول العالم على توفٌر رغٌف الخبز لمواطنٌها فإنها تقوم بتوفٌر 
المحلى أو عن طرٌق االستٌراد من الخارج،  نتاجهاكمٌات كبٌرة من القمح البلزم لتلك الصناعة سوءا من 

رة لفترة من الزمن قد تمتد لعدة شهور لٌكون بمثابة المخزون بل وتحتفظ تلك الدول بكمٌات كبٌ
االستراتٌجً الذي ٌجنبها وٌبلت األزمات. إال أن معظم دول العالم النامً ٌتم فٌها تخزٌن أغلب كمٌات 
القمح أو الدقٌق فً مخازن مفتوحة أو غٌر محمٌة بشكل جٌد. وتحت ظروف التخزٌن هذه فإن القمح أو 

تعتبر و (.1005)السبعاوي، ، رضا لئلصابة بالعوامل الحٌوٌة المختلفة وبخاصة الحشراتالدقٌق ٌكون مع
 والتً تتبع العائلة Rhizopertha dominicaحشرة ثاقبة الحبوب الصغرى وأسمها العلمً 

Bostrichidae  وهً عالمٌة االنتشار تصٌب أنواع مختلفة من الحبوب  سٌةاآلفات الرئٌ أهم منواحدة

ب الحنطة الخشنة وتحدث فٌها خسائر كبٌرة وذلك الن هذه اآلفة تمتلك فكوك قوٌة تحفر فً خاصة حبو
وٌاتها وال تبقً منها سوى الحبوب الصلبة وتتغذى علٌها وتدخل ٌرقاتها داخل الحبة وتتغذى على محت

األكثر وب ثقب الحب ا على كما أنها تستهلك أكثر مما تحتاج إلٌه فً غذائها عبلوة على قدرته القشور
وللصفات التً أشرنا  (4653 و مهدي العزاوي)ثقبها والتغذي علٌهارات األخرى التً ال ٌمكن للحشو اجفاف

 اآلفة على إصابة الحبوب المحفوظة فً سنابلها  إلٌها فقد هدف البحث إلى اختبار قدرة هذه
 سنبله م )فما حصدتم فذروه فًلآلٌة الكرٌمة من سورة ٌوسف علٌه السبلومقارنتها بتلك المفرطة تحقٌقا 

علٌها من التلف الذي قد فاظا ـزن تلك الحبوب وهً فً سنابلها حـإال قلٌبل مما تحصنون( فأرشدهم إلى خ
قدرة هذه الحشرة على إصابة بعض  اختبارلذا ٌهدف هذا البحث إلى  (.4653ابن كثٌر، ) ٌلحق بها

 بالحبوببها والحشرة ٌمكن أن تلحقها ً ار التومقارنة األضر أصناف الحنطة المتروكة فً سنابلها
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، للخروج بتوصٌات تخدم عملٌة الخزن فً حالة وجود هكذا آفات ٌخشى منها ومما قد تسببه من  رطةفمال
 .خسائر فادحة للمواد المخزونة عامة والحبوب خاصة

 
 هقائوطرالبحث مواد 

 –30م ورطوبىة نسىبٌة 1º± 31رجىة حىرارة داخل الحاضنة علىى د بعد تشخٌصها تم تربٌة الحشرة        
جمعىىت . جامعىىة الموصىىل - فىىً مختبىىر الحشىىرات بقسىىم وقاٌىىة النبىىات فىىً كلٌىىة الزراعىىة والغابىىات%  40

هىً: هىذه األصىناف ووالتىأمٌم  نٌنىوى حقول محافظتً بعضمن فً سنابلها مختلفة من الحنطة األصناف ال
 هىاحبوبإضىافة إلىى  عدنانٌىة و أم ربٌىع ، 66 إبىاء، 62 إبىاء، ، تمىوز، نىورأبو غرٌب، 3، شام1، شام4شام

كٌىىاس مىىع تىىرك ثقىىوب لغىىرض داخىىل األ( سىىنبلة 10(سىىنابلها  فىىًة مىىن كىىل صىىنف وتركىىت كمٌىى .المفرطىىة
 روضىع فىً كىل مكىر حٌىث مكررات لكىل صىنف 3إلجراء العدوى الصناعٌة لها بالحشرة وبواقع التهوٌة 

نمىا وضىعت كمٌىة  مىن الحنطىة ، بٌت ظىروف المختبىر وكىررت العملٌىة ثىبلث مىرات تحى بالغةحشرة  10
لكىل  بالغىات 40مىل مىع  420قىً قنىانً بحجىم األصناف العشىرة فىً الحاضىنة  من ( غرام120) المفرطة

تمت مراقبة الكامبلت فً معامبلت السنابل دورٌىا وأخىذت القىراءات بعىد  .صنف لمقارنتها بحبوب السنابل
داخىل الحاضىنة طٌلىة فتىرة المعاملىة التىً  المفرطىةمراقبىة الحبىوب  أسبوع من بداٌة كل معاملة. كمىا تمىت

لئلنبات فً كبل الحالتٌن وذلك بزراعة ثىبلث مكىررات مىن كىل وحسبت النسبة المئوٌة  أشهر 1امتدت إلى 
فىً  لئلصىابةحبىة فىً المكىرر، وكىذلك النسىبة المئوٌىة  20وبواقىع  المفرطةصنف من األصناف المسنبلة و

 الحبىوب السىىلٌمة والمصىىابة بالحشىىرةن الرطىب فىىً كىىل مىىن الكلىىوتٌ نسىىبة تىم قٌىىاسكمىىا  .المفرطىىةالحبىوب 
معٌىة ى الطرٌقىة القٌاسىٌة لجاعتمىادا علىوذلك بطرٌقة الغسل الٌدوي فً مختبر الحشرات بقسم وقاٌة النبات 

سىابه حتم أمىا تقىدٌر الكلىوتٌن الجىاف فى ،40-35المرقمىة A.A.C.C.(4653 )كٌمٌىائًٌ الحبىوب األمرٌكٌىة

 ة التالٌة:  لقٌمته فً الرطب وٌستخرج باستخدام المعاد من
  (.4653)السعٌدي،    x  400 % للكلوتٌن الرطب% للكلوتٌن الجاف= 

                                  3      

العشرة من الحبوب السلٌمة والمصابة وذلك  ٌة مرتٌن لطحٌن كل صنف من األصنافوكررت العمل
ومدى صبلحٌة الطحٌن المصاب بالحشرة فً إنتاج الخبز  تأثٌر الحشرة فً نسبة الكلوتٌن لمعرفة مدى

بعاملٌن حٌث مثل  CRDنفذت التجربة عاملٌة باستخدام التصمٌم العشوائً الكامل  .والمعجنات األخرى

العشرة  العامل األول نوع الحفظ حٌث األصناف فً سنابلها واألخرى مفرطة والعامل الثانً هو األصناف
 أجري وكذلك (.4650من الحنطة وقورنت المتوسطات باختبار دنكن متعدد الحدود )الراوي وخلف هللا،

-11( والمرقمة 4643) AACC الطحٌن وفق الطرٌقة المذكورة فً لقٌاس لزوجة فاختبار االمـٌلوكرا
تصنٌع الحبوب فً باستخدام جهاز االمٌلوكراف األلمانً المنشأ والموجود فً الشركة العامة ل 40

اللزوجة القصوى لكل ولمعرفة درجة حرارة بداٌة التهلم  ات المصابة والسلٌمةـٌنـلعلطحٌن االموصل، 
 Bakingٌستخدم لتقٌٌم خواص الخبز )وهو اختبار  العشرة من الحبوب األصنافمن  صنف

propertiesٌعتمد بدرجة كبٌرة على خواص التهلم  ( وGelatinization إنزٌمود للنشا بوج -

amylase ( وٌستخدم لقٌاس التغٌٌر فً اللزوجة للمعلقات المائٌة للطحٌن كدالة لدرجة الحرارة ،Beltiz 
( ، وهناك العدٌد من العوامل المؤثرة على B.U( ، وتقدر هذه اللزوجة بوحدة البرابندر )1006 وآخرون،

ونسبة الحبٌبات النشوٌة المتضررة  Amylasesإنزٌمات الـ قٌمة اللزوجة القصوى للمعلق أهمها نشاط 
(Pomeranz  4655  ؛Stear  4660 .) 

 
 والمناقشة النتائج

قد فشلت تماما فىً إصىابة   R. dominicaثاقبة الحبوب الصغرى حشرةأوضحت نتائج الدراسة أن        

جمٌعهىا  ماتىتذ فتىرة طوٌلىة إ حٌىة سىنابلها ولىم تىتمكن مىن البقىاء ًفوهً العشرة الحنطة بأصنافها حبوب 
كل مىرة  ًـفوضعت  ـالنتائج حٌثتأكٌد ـمرات ل ثبلثجربة ـخبلل مدة أسبوع إلى عشرة أٌام وقد كررت الت

 أخرى وجد أن ة ـمن جه .ةشرـل صنف من األصناف العـدد من السنابل لكـالخروج مع ع كاملة حدٌثة 10

 
أشهر قد فتكت بها  1حاضنة ولفترة لنفس األصناف داخل ال المفرطةالحبوب  معالحشرة وعند وضعها 

مع  متروكة معها هو نصف عدد الحشرات الموضوعةعدد الحشرات ال أنرغم ) بدرجات متفاوتة
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أبو % للصنف  1التً تراوحت بٌن على نسب إنباتها و ةوٌمعنعالً الشكل واضح ووبمما اثر السنابل( 
% للصنف  60 و نورلصنف % ل 31تراوحت هذه النسبة بٌن  فً حٌن، 4% للصنف شام 15و  بغرٌ

على تأثٌر الحشرة على أجنة الحبوب  مما ٌدلتماما واضحة  فروقوهً فً الحبوب المسنبلة   أم ربٌع
 فًضح موكما لها غٌر صالحة للزراعة واإلنتاج وجعبما ة مرتفعة نسبالتً تغذت علٌها وبالمفرطة و

 مة عن المصابة اختبلفا عالً المعنوٌة. السلٌ فً جمٌع األصناف إذ اختلفت النسب   (4)الجدول 
 

 R . dominica(. نتائج المقارنة بٌن الحبوب السلٌمة والمصابة بثاقبة الحبوب الصغرى 4الجدول)

 فً نسب اإلنبات والكلوتٌن لعشرة أصناف من الحنطة تحت ظروف الحاضنة.                
Table(1). The comparison between sound and infested seed grains by Lesser grain borer  

R. dominica  in the percentages of germination and gluten for 10 varieties of wheat 

under incubator conditions. 

 األصناف
Varieties 

 

 * معدل% لئلنبات

Germination  % 
 السلٌمة              المصابة

Sound Infested 

 ** الرطب% للكلوتٌن 

wet gluten % 
 السلٌمة               المصابة

Sound Infested 

 الجاف الكلوتٌن%  

Dry gluten% 
 المصابة    السلٌمة 

Sound Infested 

 % لئلصابة
Infestation 

% 

    4Sham    76 bc        d15      ab10        gh12     4353 553 11     4شام

  1Sham    80 abc       de11       d31          i14    4453 350 10     1شام

   3Sham    c  41          def33      c34           h11     4053 554 21    3 شام

 غرٌبأبو
Abu-Graib         

 c   41             i4          b36        _      43 -- 96 

July      1   c35          de10        e31            j45    4054 350 35        تموز2

  Noor     c31           fg31      e31           h11      4054 550 31          نور

  62إباء 

Iba’a 95            
 ab 55         fg31      e34           f14     4053 650 11 

 69إباء 

Iba’a 99 
 c41          fg31      c33           fe13     4150 554 21 

 أم ربٌع
  Om-Rabee     

 a60          fg31           a14           k43     4354 253 41 

    Adnania   c    35             h11     c33 عدنانٌة
     

45   j     4150 350 40   

    Mean   a  4251      b3153    a3251عدل     الم

  

 4656  b   -- -- 2153 

رق بٌنها ف***المعدالت المتبوعة  بنفس الحرف لٌس    ** األرقام هً معدالت لتقدٌرٌن  *األرقام هً معدالت لثبلثة مكررات.
 .  لكل صفة 0504معنوي عند مستوى احتمال 

*The numbers are averages of 3 rep.  ** The numbers are averages of 2 rep. ***The averages taking 

the same letters have no sig. differences between others. 
 

 4وان الصنف أبو غرٌب كان أكثر األصناف تأثرا باإلصابة خبلل فترة الخزن فً حٌن كان الصنف شام 

لمفرطة ٌرجع إلى أقلها تأثرا باإلصابة لصفة نسبة اإلنبات وان هذا االختبلف فً نسب اإلصابة للحبوب ا
أكثر من عدة أسباب منها حجم الحبوب وسمكها وكمٌة االندوسبٌرم فٌها ومكوناتها من الكاربوهٌدرات 
والدهون وغٌرها مما ٌمكن للحشرة تمٌٌزه وتفضٌل نوع على أخر بناء على هذا التمٌٌز وحاسة الشم 

ن هذه الحشرة هً واحدة من ( أ1003) Duongالقوٌة التً تتصف بها كثٌر من الحشرات، فقد ذكر 
 وهً األكثر خطورة على الحبوب المخزونة وأنها تتمٌز بسلوك Bostrichidaeثبلث أنواع تنتمً لعائلة 

وان معدل  من الحبوب المختلفة األنواع كالحنطة والرز والذرة. ةخاص فً انجذابها إلى مصدر الرائح
 % لؤلصناف المفرطة وهو فرق عال3153ًبنسبة % مقارنة 4251نسبة اإلنبات لؤلصناف المسنبلة بلغت 

 المعنوٌة، مما ٌدل على عدم تحمل الحبوب المفرطة بأصنافها المختلفة لئلصابة بهذه اآلفة عند تخزٌنها
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وعند تقدٌر نسبة الكلوتٌن فً طحٌن كبل النوعٌن من الحبوب  وتعرضها لها أثناء فترة الخزن القصٌرة.
عالً وبشكل كثٌرا فً الحبوب المصابة عن نسبته فً السلٌمة  نخفضةوالمصابة وجد أنها م السلٌمة

نسبته  أظهرت نتائج  الدراسة أن  إذ لتأكٌد النتائج، العملٌة مرتٌن  ررتـوقد كولجمٌع األصناف  ةمعنوٌال
 % فً الصنف أم ربٌع فً 14ى حتو  62إباء  فً الصنف%   34من قد تراوحت فً الحبوب السلٌمة 

منخفضة فً الحبوب المصابة ووصلت إلى صفر% للصنف أبو غرٌب )الذي  ةه النسبحٌن كانت هذ
االندوسبٌرم حٌث لم تترك الحشرة سوى القشور  من ةوكانت خالٌ تقرٌبا  كانت حبوبه مصابة بشكل كلً

هذه إذ تؤدي ،   62% فً الصنف إباء 14هذه الحالة( وحتى فلم ٌكن باإلمكان تقدٌر الكلوتٌن فً مثل 

إلى سٌولة العجٌن وقلة تماسكه إضافة إلى تأثٌراتها األخرى على مجمل الصفات الحسٌة للمعجنات ملٌة الع
نسبة الكلوتٌن ٌؤدى إلى ضعف الشبكة الكلوتٌنٌة للعجٌن الذي  وان هذا االنخفاض فً التً تصنع منها.

والنفاشٌة والقوام للمنتوج من حٌث الحجم  ةغٌر مقبولٌصنع من طحٌن هذه الحبوب وٌعطً مواصفات 
، ألركابً) % من الكلوتٌن50إضافة إلى انخفاض فً نسبة البروتٌن للحبوب المصابة الن البروتٌن ٌشكل

العٌنات عند تقدٌره فً فرق كبٌر وواضح لوحظ ملٌة غسل الكلوتٌن وتقدٌره (. وخبلل ع4652وآخرون، 

الة وتكون عملٌة التقدٌر فٌها صعبة رخوة غٌر متماسكة وسٌ ظهرت األخٌرةالسلٌمة عن المصابة حٌث 
( أن الحصول على الكلوتٌن من طحٌن األصناف 1005وقد ذكر السبعاوي ) . بالعٌنة السلٌمة مقارنة

كما نتج عن تغذٌة ٌكاد ٌكون مستحٌبل بسبب تحلله فً فترة العجن واالنتظار.  )السونة(  المصابة بالحشرة
ووصلت وعدنانٌة  مسحوق الحبوب خاصة للصنف أبو غرٌبالحشرة على تلك الحبوب كمٌات كبٌرة من 

وقد تبٌن من خبلل ذلك مقدار التلف الذي تلحقه هذه اآلفة ببعض الحبوب  .غم  400أوزانها إلى حوالً 

ربٌع وأبو غرٌب  عدنانٌة خبلل فترة خزن قصٌرة كما دلت على ذلك نتائج هذه التجربة وأن األصناف
، فً على التوالً  %   96و 41،  40 إذ بلغت نسبة الحبوب المصابة فٌها باإلصابة كانت األكثر تأثرا

ارتفاع نسبة إصابة صنف ابو  وقد ٌعزى %. 11إلى  4حٌن انخفضت نسبة اإلصابة فً صنف شام 

النسب من اإلصابة تعتبر   ه هذ وان ،غرٌب إضافة إلى ماذكرنا فً أعبله هشاشة القشرة الخارجٌة لها
 كماللمنتوج الذي ٌصنع من طحٌن هذه الحبوب.  ةصفات الحسٌة الخارجٌة والداخلٌكافٌة لتدمٌر ال

األشكال أدناه ببعض والمصابة وكما موضح  أوضحت نتائج فحص االمٌلوكراف لطحٌن األصناف السلٌمة
رغم عدم ظهور فرق ثبات وتجانس درجة حرارة بداٌة التهلم للعٌنات السلٌمة مقارنة بالعٌنات المصابة 

الدرجة التً تبدأ بها الحبٌبات النشوٌة باالنتفاخ الفجائً  وهًمعنوي بٌن المجموعتٌن لجمٌع األصناف ، 
2±  30بحدود وتسمى درجة حرارة تهلم النشا ومقدارها 

 (،4660سوالقا،)نشا الحنطة  لحبٌبات م° 

، وقد تفوقت جمٌع ة مقارنة بالسلٌمةالقصوى للعٌنات المصاب وجةوارتفاع كبٌر وواضح فً قٌم اللز
إذ تراوحت هذه القٌم فً العٌنات السلٌمة  العٌنات السلٌمة على المصابة تفوقا عالً المعنوٌة فً هذه الصفة

بها لهذه الصفة فً عمل الخبز فً حٌن ارتفعت هذه القٌم الحدود المسموح  وهً B.U 264و  133بٌن 
صفة فً مقبولة  حدود غٌر (، وه1ً)الجدول  B.U 4451و  324قٌمها بٌن  فً المصابة وتراوحت

( أن أقصى لزوجة للطحٌن القٌاسً المبلئم 4646)قد ذكر زٌن العابدٌن فاللزوجة عند عمل الخبز، 
وهو ما ٌوضح تأثٌر اإلصابة الحشرٌة فً الطحٌن وجعله غٌر مبلئم  B.U 300لصناعة الخبز هً 

غٌر ت للزوجة القصوى قد تكون جٌدة فً صناعة الكثٌر من المخبوزا ةالمرتفعإن هذه القٌم  لعملٌة الخبز.
المتخمرة مثل الكٌك والبسكوٌت وغٌرها ولٌس فً الخبز ألن هذٌن المنتوجٌن ٌعطٌان خواص أفضل 

إن اختبلف (. Pomeranz  ،4644عندما تكون قٌمة اللزوجة القصوى مرتفعة فً الطحٌن المستخدم )

قد ٌعزى إلى التركٌب البلوري للحبٌبات النشوٌة وعدم تجانسها م للعٌنات المصابة درجة حرارة بداٌة التهل
فً التأثٌر على هذه الصفة ، أي فً تحدٌد درجة حرارة بداٌة التهلم  لكل منها، إذ ٌعد العامل األكثر أهمٌة

لطاقة البلزمة لكً للنشا فكلما كان التركٌب البلوري أكثر انتظاما وقلت فٌه العشوائٌة تطلب ذلك زٌادة ا
تتشرب الحبٌبة النشوٌة وتبدأ بالتهلم أي ارتفاع درجة حرارة بداٌة التهلم، وفً هذه الحالة ٌعمل األمٌلوز 

 لنشوٌة النه ٌزٌد من بداٌة تهلم الحبٌبة اة حرار على خفض درجة
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                                                          Infested Samples    المصابة                          Sound Samplesلسلٌمة   ا
 Sham6               3شام  

                   
 

  Abu-Graib  أبو غرٌب     

                 
 

 Noorنور       

                                                       
 

                                                   Adnania   عدنانٌة      

                   
 تقابلها المصابة. لٌمةنماذج لمنحنى االمٌلوكراف لبعض األصناف من طحٌن الحبوب الس :(4الشكل)

    Fig.(1).Amylograph curves of some samples of wheat flour for infested  
        and sound varieties of grain.                   
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ارتفاع قٌم اللزوجة القصوى للعٌنات المصابة قد ٌعزى  وان ةالنشوٌعشوائٌة التراكٌب البلورٌة للحبٌبة 
دة لقٌمة اللزوجة القصوى هً ن من بٌن العوامل المحدأالمصاب ، إذ  خفاض كمٌة النشا فً الطحٌنإلى ان
 هاالبناء البلوري ل والذي ٌعتمد على للتمزق الحبٌبة النشوٌة فً معلق الطحٌن وكذلك مقاومة النشا نسبة

(Morrison  4661.)  المصابة واضحة تماما فً فً قٌم اللزوجة القصوى للعٌنات السلٌمة وإن االختبلفات

( ان 1040وقد وجد سلٌم ) والمصابةالعٌنات السلٌمة من دناه أ معروضةال األشكال المتقابلة لؤلصناف
فً  معنويإلى ارتفاع  لمدة شهرٌن قد أدىو L. oryzaeاالصابة بخنفساء الطحٌن ذات الرأس الطوٌل 

مما  (B.U560) السلٌمة بالمقارنة مع  ) 650B.U) لقصوى للعٌنات المصابة من الطحٌنا قٌم اللزوجة

مقبولة للعٌنات المصنعة من ذلك الطحٌن مقارنة بالعٌنة السلٌمة وفق استمارة ظهور نتائج غٌر تسبب فً
فان المعدل العام 2 )  (وكما ٌظهر من الجدول   التقٌٌم الخاصة والمعتمدة من قبل معهد التخبٌز األمرٌكً.

وبفرق عالً المعنوٌة عن معدل القٌمة للعٌنات    B.U 21551ات السلٌمة بلغ لقٌم اللزوجة القصوى للعٌن
الحشرٌة على مجمل  على مدى تأثٌر اإلصابة مما ٌدل داللة واضحة B.U 604المصابة التً بلغت 

الحبوب وجعله غٌر مقبول من الناحٌة  الصفات الحسٌة ) الداخلٌة والخارجٌة( للطحٌن الناتج عن هذه
ومخالفا للمواصفات المطلوبة للطحٌن المستخدم فً صناعة الخبز وبعض المعجنات األخرى التصنٌعٌة 

( أن وقص الكلىتيه  4653) Changد ـأككما  إضافة إلى انخفاض نسبة الكلوتٌن التً سبق اإلشارة إلٌها

 أشهر مه اإلصابت5  3يعطي الطحيه صفت السيىلت ووقص المطاطيت والتماسك خالل فترة 

  
         R. dominica (. قٌم االمٌلوكراف للعٌنات السلٌمة والمصابة بثاقبة الحبوب الصغرى1دول)الج  

 أصناف من الحنطة تحت ظروف الحاضنة.ة لعشر
Table(2): Amylograph values of sound and infested samples by lesser grain borer 

to 10 varieties of wheat under incubator conditions. 

 . 0504معنوٌا عنها فً المصابة عند مستوى احتمال وكلً لصفة اللزوجة القصوى للعٌنات السلٌمة اختلفت بشكل عام المتوسطات *        
*The averages of Maximum viscosity of sound samples were differed significantly with the infested 

samples at the level of  0.01.   

 

أدي إلاً   Triboliumأن إصاابت الحىطات باىاافل الطحايه ماه ال اىل   (1006وآخرون ) Amjadوذكر 

( أن 4662عٌسىىى )ذكىر  كمىاتاممير لمكىوااث الحباىن ماه الباروتيه والامألىن واولياار والكاابىأليامااث  
 كٌلىو  حشىرة لكىل 20أسىابٌع وبمعىدل  5تج عن طحن حبوب القمح المصابة بخنافس الىدقٌق لمىدة الدقٌق النا

إذ كلمىىا غىىرام  قىىد تىىدهورت خواصىىه الطبٌعٌىىة والكٌمٌائٌىىة والعجٌنٌىىة والغذائٌىىة والصىىحٌة بدرجىىة كبٌىىرة،   

 األصناف
Varieties 

 التهلم درجة حرارة بداٌة
Begin of gelatin. temp. 

 المصابة          السلٌمة     
Sound  Infested 

 القصوى درجة حرارة التهلم
Gelatinization max. 

 المصابة       السلٌمة    
Sound  Infested 

 * B.Uاللزوجة القصوى   

Maximum viscosity  

  المصابة          السلٌمة 
Sound  Infested 

 4Sham  3151 3350 6451 6350 133 424     4شام

 1Sham  63.0 4255 6154 6156 240 633     1شام

 3Sham  3254 3253 6453 6450 264 545    3 شام

 أبوغرٌب
Abu-Graib         

3354 3550 6053 6154 224 525 

July      1  4043 230 6154 6350 ..31 3150     تموز2

 Noor  3455 2655 5651 6151 210 324          نور

  62إباء 

Iba’a 95            
3252 2351 5655 6156 212 4451 

 69إباء 

Iba’a 99 
3250 3254 6154 6452 242 646 

 أم ربٌع
  Om-Rabee         

3256 3350 6053 63 212 424 

 Adnania 3250 3650 6350 6151 230 633 عدنانٌة

 Mean  64.08 65.62 -- -- 21551  a   604  bعدل     الم
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 ، كثىر وضىوحاالصىفات أقٌىة والطعىم وب الرائحىة ازداد عدد الحشرات فً كمٌة الطحٌن كلما كان أثرهىا فىً
 ( أن مقاومىة بعىض أصىناف الحنطىة لئلصىابة بسوسىة حبىوب الحنطىة1040وآخرون ) Mebakiaوذكر  

Sitophilus granarius  تعود إلى ارتفاع المحتوى البروتٌنً للحبوب المقاومىة ٌقابلىه انخفىاض محتواهىا
 .منهامن الكاربوهٌدرات وذلك عند اختباره الثنا عشرصنف 
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ABSTRACT 

       This study  was conducted to test the ability of the lesser grain borer to attack 

10 varieties of wheat and caused any  injury to the grain stored in their  ears, and 

to compare that with the infestation of  the released seeds of the same varieties. 

The results showed that the beetle failed to cause any damage to the first group of 

wheat, although the process of re-infection were repeated three times, and that the 

incidence of the insect for all varieties of wheat stored in the ears was zero % , 

and that all insects were dead within a maximum of 10 days after putting them on 

the ears, while the percentage of germination of the stored grains reached 75.2% 

as an average5,while it was decreased for with an average of 32.3 %.  It also 

resulted in injury insect to a significant decrease and clear the proportion of 

gluten in the flour of infected seeds with an average of 19.9 % as compared with 

that stored in the ears showing an average of 35.2% . On the other hand the 

percentage of infection for the released seeds reached 52.3 % as an average5, as 

confirmed by the amylograph test  the existence of significant differences 

between the values of the maximum viscosity were very high in the infected 

samples giving an average of 901 B.U while it was in the sound 21551 B.U.,such 

differences for some of the sensory qualities of grain exposed to insect injury 

made it unacceptable from the standpoint of work manufacturing laboratory 

bread or some other pastry. 

Keywords:Lesser grain borer, wheat varieties, Rheological properties.   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Received :  25 /9 /2011   Accepted  13 /2 /2011 

 
 المصادر

 األول لبنىان، الطبعىة  -قران العظٌم ، دار المعرفة بٌىروتتفسٌر ال (.4653)ابن كثٌر ، إسماعٌل بن عمر.

  .165  1ج
التعلىٌم    لتجىارب الزراعٌىة وزارة(. تصمٌم وتحلٌل ا4650عبد العزٌز خلف هللا )والراوي، خاشع محمود 
 . 363، مطبعة جامعة الموصل ، العراقوالبحث العلمً 

 إشىىارة (. تكنولوجٌىا الحبىوب مىىع4652)أحمىد صىىالح خلىف، جاسىىم غالىب مهىدي و لركىابً، حمىود كامىلا
 ص. 331أربٌل. ،،وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً جامعة صبلح الدٌنخاصة للحنطة
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 الخبىىز(. دراسىىة تثبٌىىت المواصىىفات القٌاسىىٌة للطحىىٌن المبلئىىم إلنتىىاج 4646، محمىىد وجٌىىه )زٌىىن العابىىدٌن 
   ص. 461، جامعة بغداد  –كلٌة الزراعة  ،والصمون العراقً . رسالة ماجستٌر

تقٌٌم جودة طحٌن بعض أصناف الحنطة المخلوطة بنسىب مىن   .(8002لسبعاوي ، رٌاض محمد حمود )ا
  .جامعة الموصل -ة وسبل تحسٌنها .رسالة ماجستٌر . كلٌة الزراعةالحنطة المصابة بالسون

 مدٌرٌىة (. تكنولوجٌىا الحبىوب .وزارة التعلىٌم العىالً والبحىث العلمىً،4653لسعٌدي، محمد عبد عٌسىى )ا
 . 363، مطبعة جامعة الموصل ، العراق

 Latheticusالطوٌىىل  . دراسىىة حٌاتٌىىة حشىىرة خنفسىىاء الطحىىٌن ذات الىىرأس(1040سىىلٌم، بسىىام ٌوسىىف )   

oryzae  وتأثٌرهىىا فىىً مواصىىفات الطحىىٌن ، رسىىالة ماجسىىتٌر، كلٌىىة الزراعىىة والغابىىات، جامعىىة
 .ص 50الموصل، 

 ص.330(. الخبز والمعجنات ، مطابع التعلٌم العالً، جامعة الموصل، 4660سوالقا ، أمجد بوٌا )

 ص. 155جامعة الموصل، العالً والبحث العلمً، دار الكتب للطباعة والنشر،         
 والبحث (. حشرات المخازن وزارة التعلٌم العال4653ًهر مهدي)االعزاوي ، عبد هللا فلٌح ومحمد ط 
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