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حساسيت بعض أنواع البقولياث لإلصابت بخنفساء الحبوب الشعريت خالل فترة التخزين
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الخالصت
أوضحت النتائج ان أنواع البذور البقولٌات وفترة الخزن لها تأثٌر على نشاط خنفساء الحبوب الشععرٌة المتمثعل فعً
الكثافة العددٌة للحشعرة والفقعد فعً وزن البعذور المصعابة ومععدل النمعو للحشعرة وقد أشعارت النتعائج العى ان بعذور الحمع
واللوبٌا والماش كانت اكثر تفضٌالً لتغذٌة الحشرة عن غٌرها من بذور البقولٌات (عدس ،باقالء ،بزالٌا والفاصولٌا) ،حٌث
بلععأ أعلععى متوسععط عععام حعععداد الحشععرة  86.542حشععرة علععى الحمعع ٌلٌععا اللوبٌععا  122511حشععرة ثععم بععذور المععاش
 161521ان المتوسعط العععام حعععداد الحشعرة ارتفععا مععا زٌعادة فتععرة الخععزن حٌعث بلغععت  8451.و285.2و 1215.2حشععرة
لفترات الخزن  4 ،3و 1أشهر على التوالً وبالنسبة للصفات احخرى تحت الدراسة كالفقد فً الوزن ونسبة الفقعد ومععدل
النمو فكانت على بذور الحم اعلى من غٌرها ،وهذه الصفات تراوحت جمٌعها بعٌن صعفر علعى بعذور البعاقالء و1.542
غم و % 48542و % 35.1فرد  /شهر على بذور الحم على التوالً
الكلمات الدالة :خنفساء الخابرا ،بذور البقولٌات ،كثافة عددٌة
تارٌخ تسلم البحث ، 2013/11/6 :وقبولا2014/./4 :

المقذمت
تعد محاصٌل البقعول معن المحاصعٌل اصقتصعادٌة التجارٌعة فعً مع عم دول الععالم لكونهعا مصعدراً اساسعٌا ً ورخٌصعا ً
للبروتٌن الذي ٌستفٌد منا اإلنسان والحٌوان حٌث ان البلعدان احسعٌوٌة وحعدها تعزرع حعوالً  % ..معن مسعاحة البقولٌعات
الغذائٌة فً العالم (معٌوف والفخري )1128،تعد خنفساء الحبوب الشعرٌة  Trogoderma granarium E.من اخطعر
أفات المواد المخزونعة فعً الععالم وتعتبعر معن المعدمرات الخطٌعرة للعدٌعد معن اصغذٌعة والمعواد المخزونعة وقعد ذكعر Lowe
وآخرون ( )8111و )8113( Chomchalowوالعراقً ( )8111ان هعذه الحشعرة معن المتغعذٌات غٌعر اصختٌارٌعة للغعذاء
وقد تعم تشعخٌ اكثعر معن  2.عائعل غعذائً لهعذه ا فعة صذ تصعٌب معدى واسعا معن العوائعل الغذائٌعة سعواء النباتٌعة منهعا او
الحٌوانٌة وباحخ الحبوب ومنتجاتها والبذور الجافة للعدٌد من الفصائل النباتٌة وكذلك أشار  Levinsonو Levinson
( ) 1122الى ان هذه الحشرة تهاجم المواد الجافة مثل الثمعار والتوابعل واللحعم والسعمك والعدم الجعاف ومعواد حٌوانٌعة جافعة
كالرٌش والجثث والحٌوانات المحنطة فضالً عن احدوٌة واحعشعاب الطبٌعة وغٌرهعا وتتمٌعز ٌرقعات هعذه الحشعرة بقعدرتها
العالٌة على البقاء حٌة بحالة ساكنة لعدة أشعهر فعً غٌعاب الغعذاء وكعذلك قعدرتها علعى التغذٌعة علعى الحبعوب ذات المحتعوى
الرطوبً المنخفض جداً ( )%8كما تستطٌا العٌش او تحمعل درجعات الحعرارة العالٌعة والتعً تصعل العى ْ 66م وتسعتطٌا ان
تعٌش لمدة ثعالث سعنوات بعدون غعذاء ،وهعذه احسعباب جعلعت هعذه الحشعرة تتمٌعز ععن بقٌعة حشعرات المخعازن ( ،Pasek
 1112و )1118 ،Saxenaوأشار  Loweوآخرون ( )8111العى ان خنفسعاء الخعابرا تععد معن اسعوأ المئعة نعوع معن افعات
الحبوب والمواد المخزونة فعً الععالم ،كمعا ذكعر  Arianواخعرون ( )8116ان خنفسعاء الخعابرا تلحعق ضعرراً فعً الحبعوب
المصابة ٌقدر بـ  % .2538 ،325.. ،82582 ،1.538 ،4512بعد  18 ،1 ،4 ،3و 1.شهراً على التوالً هدفت الدراسعة
الحالٌة الى معرفة وتحدٌد الكثافة العددٌة للحشرة والفقد فعً العوزن ومععدل النمعو لخنفسعاء الحبعوب الشععرٌة خعالل فتعرات
مختلفة من التخزٌن

مواد البحث وطرائقه
تم دراسعة تعأثٌر أنعواع معن بعذور البقولٌعات وهعً الععدس  Lens asculantaوالمعاش  Phaseolus mungoواللوبٌعا
Cicer
 Vigna sinensisوالباقالء  Vicia fabaوالبزالٌا  Pisum sativumوالفاصولٌا  Phaseolus vulgarisوالحمع
 arietiumولفترة الخزن  ،4 ،3و 1أشهر على الكثافة العددٌة لخنفساء الحبوب الشععرٌة والفقعد فعً العوزن ومععدل النمعو
للحشرة ،حٌث تم عمل ثالث مكررات لكل عائل غذائً ولكل فترة خزن ووضا فً كل مكرر  8.غم من كل عائل غذائً
من أنواع البذور ثم وضا فً كل مكرر ٌ 11رقات من احعمار احخٌرة وان المكرر عبارة عن علبة بالسعتٌكٌة ذات حجعم
 111غم وبعدها تركت المكررات تحت ال روف المختبرٌة صذ تعم تسعجٌل درجعات الحعرارة والرطوبعة النسعبٌة فضعالً ععن
هذا فقد تم تعرٌض بعض أنواع بذور البقولٌات صلى درجات حرارة منخفضة اي وضعها فً المجمعدة لمعدة  86سعاعة لقتعل
جمٌا ما موجود بها من اي طور حشري ان وجد قبل بدء التجربة كما تعم حسعاب مععدل النمعو للحشعرة باسعتخدام المعادلعة
ا تٌة (عبد وٌونس:)1121 ،
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dt / dN
ــــــــــــــــــــ = rN
dt

حٌث أن:
 = rمعدل النمو
 = dNالتغٌر فً عدد أفراد المجتما
 =dtالتغٌر فً الزمن
 =Nعدد احفراد فً المجتما فً البداٌة

وتم تحلٌل البٌانات وفق ن ام التجارب العاملٌة بالتصمٌم العشوائً الكامعل باسعتخدام اختبعار دنكعن المتععدد للمقارنعة
بٌن المتوسطات (عنتر)8111 ،

النتائج والمناقشت
تشعٌر البٌانععات المدرجعة فععً الجعدول ( )1الععى ان هنععاك اختالفعات معنوٌععة واضعحة بععٌن أنعواع البععذور البقولٌععة اوص
وفترة الخزن ثانٌا ً عند مستوى احتمال  %.حٌث كانت بذور الحم من اكثر احنواع حساسٌة لإلصابة ولفترات الخعزن
 4 ،3و 1أشععهر علععى التععوالً ،صذ بلغععت الكثافععة العددٌععة لخنفسععاء الحبععوب الشعععرٌة علععى هععذه البععذور 843511 ،31542
و 636533حشرة لفترات الخزن الثالثة علعى التعوالً فعً حعٌن كانعت بعذور البعاقالء اقعل احنعواع صصعابة صذ بلغعت ،18533
 1511و 1511حشرة لفترات الخزن المشار الٌها على التوالً ،وقد بلعأ المتوسعط الععام حععداد الحشعرة علعى أنعواع البعذور
 86.542و 145.. ،125.4 ،12542 ،161521 ،122511و 6511حشرة لكل من بذور الحم واللوبٌا والمعاش والععدس
والبزالٌا والفاصولٌا والباقالء على التوالً ،كما بلأ المتوسط العام لفترات الخزن  285.2 ،8451.و 1215.2حشعرة علعى
التوالً ٌتضح من نتائج الجدول ( )8ان هناك تأثٌرات معنوٌة حنواع البذور البقولٌة وفترات الخزن على متوسط الفقد فً
وزن البذور الناتج عن اإلصابة بخنفساء الحبوب الشعرٌة ،حٌث كانت بذور الحم اكثر فقدانا ً فً الوزن وبمتوسط قعدره
 11542و 1.542و 11542غم لفترات الخزن  1,4,3أشهر على التوالً وبمتوسط عام قعدره  1. 6.ثعم تلٌعا بعذور المعاش
 11542واللوبٌا  156.والعدس  .566والفاصولٌا  8522والبزالٌا  1533والباقالء 1511غم وقد أشار التحلٌل الحصائً الى
وجود فروقات معنوٌة فً الفقد بالوزن بٌن فترات الخزن والبالأ  .532 ،.51.و 1563غم على التوالً لوح من الجدول
( )3ان نسب الفقد فً وزن البذور المصابة بخنفساء الحبوب الشعرٌة تباٌنت بٌن أنواع البذور مقترنة بوزن البذور المشار
الٌها فً الجدول السابق وقد تراوحت نسبة الفقد فً هذه الدراسة من  % 1511على بذور البعاقالء ولفتعرات الخعزن الثالثعة
الععى  % 22542علععى بععذور الحم ع وعنععد فتععرة الخععزن  1أشععهر ،كمععا بلععأ المتوسععط العععام لنسععبة الفقععد ،6.542 ،48542
 1533 ،11511 ،81522 ،32521و % 1511لكعععل معععن بعععذور الحمععع والمعععاش واللوبٌعععا والععععدس والفاصعععولٌا والبزالٌعععا
والباقالء على التوالً ،وبلأ المتوسط العام لنسبة الفقد  815.3 ، 81511و % 32521لفترات الخزن  4 ،3و 1أشعهر علعى
التوالً أوضحت النتائج فً الجدول ( )6ان هناك فروقات معنوٌة عند مستوى احتمال  %.بٌن أنواع بذور البقولٌات فعً
التأثٌر على معدل النمو (حشرة  /شهر) لخنفساء الحبوب الشعرٌة وقد بلأ أعلى معدل لنمعو الحشعرة  6528حشعرة  /شعهر
على بذور الحم عند فترة الخعزن  1أشعهر ،كمعا بلعأ المتوسعط الععام لمععدل النمعو ،1532 ،1531 ،1511 ،8581 ،35.1
 1516 ،1534حشرة /شهر على بعذور الحمع واللوبٌعا والمعاش والبزالٌعا والععدس والفاصعولٌا والبعاقالء علعى التعوالً فعً
حٌن بلأ المتوسط العام لفترات الخزن  1581 ،1528و 1511حشرة/شهر لفترات الخزن الثالثة علعى التعوالً وعمومعا ً فقعد
بلأ المتوسط العام أوضحت النتائج فً الجدول ( )6ان هنعاك فروقعات معنوٌعة عنعد مسعتوى احتمعال  %.بعٌن أنعواع بعذور
البقولٌات فً التأثٌر على معدل النمو (حشرة  /شهر) لخنفساء الحبوب الشعرٌة وقعد بلعأ أعلعى مععدل لنمعو الحشعرة 6528
حشرة  /شهر على بذور الحمع عنعد فتعرة الخعزن  1أشعهر ،كمعا بلعأ المتوسعط الععام لمععدل النمعو ،1511 ،8581 ،35.1
 1516 ،1534 ،1532 ،1531حشرة  /شهر على بذور الحم واللوبٌا والماش والبزالٌا والعدس والفاصولٌا والباقالء على
التوالً فً حٌن بلأ المتوسط العام لفترات الخزن  1581 ،1528و 1511حشرة/شعهر لفتعرات الخعزن الثالثعة علعى التعوالً
وعموما ً فقد بلأ المتوسط العام للصفات المدروسة لهذه التجربة  11514حشرة 4548 ،غم % 84562 ،و % 1582حشرة /
شهر حعداد الحشرة والفقد فً الوزن ونسبتا ومعدل النمو على التوالً ان تحدٌد الكثافعة العددٌعة للحشعرات عمومعا ً ٌعتبعر
المعٌار الحقٌقً ا لذي ٌبنى علٌا تحدٌعد الضعرر اصقتصعادي والحعد اصقتصعادي الحعرخ ومعن خعالل دراسعة حساسعٌة حشعرة
خنفساء الخابرا على أنواع او أصناف الحبوب او البذور وبالتداخل معا عملٌعة التفضعٌل الغعذائً ٌالحع ان الكثافعة العددٌعة
لخنفساء الخابرا مختلفة اختالفعا كبٌعراً بعٌن العوائعل الغذائٌعة حٌعث ذكعر محمعد وعمعر ( )8113ان خنفسعاء الخعابرا تفضعل
حبععوب الععذرة البٌضععاء وبكثافععة عددٌععة قععدرها  81.542حشععرة بعععد أربعععة أشععهر مععن الخععزن وعلععى الععذرة الصععفراء بلغععت
 .1542لنفس الفترة ،كمعا أشعار العراقعً ( ) 8118العى ان أصعناف الحنطعة العشعرة المسعتخدمة فعً دراسعتا ،كانعت متباٌنعة
بالكثافععة العددٌععة صذ بلغععت علععى الصععنف تلعفععر .22. 8حشععرة وعلععى الصععنف انتصععار احقععل حساسععٌة لإلصععابة 311516
حشرة بعد  18شهر من الخزن
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الجدول ( :)1تأثٌر أنواع بذور البقولٌات وفترة الخزن فً الكثافة العددٌة لحشرة خنفساء الحبوب الشعرٌة
Table (1): Effect of kinds of legume seeds and storage period in the population density of
Khapra beetle.
متوسط أعداد الحشرات Mean numbers of insects
المتوسط العام لنوع
البذور
فترة الخزن (شهر) )Storage period (Month
أنواع بذور البقولٌات
General
Kinds of legume seeds
Mean for seed
1
4
3
kind
17.67 d
12542
13542
81542
عدس Lentil
140.89 c
313511
24533
83533
ماش Green gram
188.00 b
61.533
11.511
63542
لوبٌا Caw pea
4.11 f
1511
1511
1853.
باقالء Broad bean
17.56 d
16542
1.542
88533
بزالٌا Pea
16.55 e
1.511
16533
81533
فاصولٌا Bean
245.67 a
636533
843511
31542
حم Chick pea
الخزن
المتوسط العام لفترة
90.06
1215.2a
285.2b
8451.c
General Mean for storage period

الجدول ( :)8تأثٌر أنواع بذور القولٌات وفترة الخزن على الفقد فً الوزن الناتج عن اإلصابة بخنفساء الحبوب الشعرٌة
Table (2): Effect of kinds of legume seeds and storage period on the loss weight producing
from the infestation of Khapra beetle.
الفقد فً الوزن (غم) Loss of weight
المتوسط العام لنوع
البذور
فترة الخزن (شهر) )Storage period (Month
أنواع بذور البقولٌات
General
Kinds of legume seeds
Mean for seed
1
4
3
kind
5.44 d
7.00
4.00
.533
عدس Lentil
10.67 b
16.33
8.67
2511
ماش Green gram
9.45 c
14.67
5.67
2511
لوبٌا Caw pea
0.00
0.00
0.00
1511
باقالء Broad bean
1.33 f
4.33
1.67
1511
بزالٌا Pea
2.78 e
4.00
2.00
8533
فاصولٌا Bean
15.67 a
19.67
15.67
11542
حم Chick pea
الخزن
المتوسط العام لفترة
6.62
9.43 a
5.38 b
5.05 c
General Mean for storage period

وعموما ً فان اصختالفات فً الكثافة العددٌة للحشرة والفقد فً الوزن وحساسٌة اإلصابة قد ٌرجا العى نعوع الحشعرة
ومدى صمكانٌتها للتفضٌل الغذائً الذي ٌرجا الى اصختالفعات فعً المكونعات الكٌمٌائٌعة حنعواع وأصعناف البعذور المسعتخدمة
فععً الدراسععة حٌععث صح ع العراقععً ( )8118اٌض عا ً ان الكثافععة العددٌععة العالٌععة للصععنف تلعفععر ٌ 8عععود الععى ارتفععاع نسععبة
البععروتٌن والععدهن والرمععاد وانخفععاض نسععبة الكاربوهٌععدرات عععن بقٌععة احصععناف المسععتخدمة فععً الدراسععة كما ذكععر عمععر
( ) 8111فً دراستا على حشرة خنفساء الحبوب المنشارٌة وحساسٌتها حصناف الرز المحلٌة حٌث كعان الصعنف بازٌعانً
أكثعر صصعابة عععن الصعنفٌن عنبع ر وعقعراوي بسعبب قلععة نسعبة الكاربوهٌععدرات وارتفعاع نسعبة البروتٌنععات والعدهون والرمععاد
والرطوبة ونستنتج مما سبق فان بذور الحمع واللوبٌعا والمعاش كانعت أكثعر صصعابة وتفضعٌال للحشعرة معن حٌعث الصعفات
المدروسععة عععن بقٌععة انععواع البععذور وٌرجععا ذلععك ربمععا الععى اصختالفععات فععً المكونععات الكٌمٌاوئٌععة كنسععبة الكاربوهٌععدرات
والبروتٌن والدهون وكذلك الصفات الفٌزٌائٌة كصالبة البذور وحجمها ووزنها والتً تحتاخ الى دراسة اخرى مستقبال
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 تأثٌر أنواع بذور البقولٌات وفترة الخزن علعى نسعبة الفقعد فعً العوزن الناتجعة ععن اإلصعابة بخنفسعاء الحبعوب:) 3( الجدول
الشعرٌة
Table (3): Effect of kinds of legume seeds and storage period on the loss percentage
producing from the infestation of Khapra beetle
Loss percentage )%( نسبة الفقد
المتوسط العام لنوع
البذور
أنواع بذور البقولٌات
Storage period (Month))فترة الخزن (شهر
General Mean
Kinds of legume seeds
1
4
3
for seed kind
21.77 d
28.00
16.00
81538
Lentil عدس
42.67 b
65.31
34.68
82511
Green gram ماش
37.79 c
58.68
22.68
31.00
Caw pea لوبٌا
0.00 g
0.00
0.00
0.00
Broad bean باقالء
9.33 f
17.32
6.68
4.00
Pea بزالٌا
11.11 e
16.00
8.00
9.32
Bean فاصولٌا
62.68 a
78.68
62.68
46.68
Chick pea حم
التخزٌن
المتوسط العام لفترة
26.48
37.71a
21.53b
20.19c
General Mean for storage period

 تأثٌر أنواع بذور البقولٌات وفترة الخزن على معدل النمو لخنفساء الحبوب الشعرٌة:)6( الجدول
Table (4): Effect of kinds of legume seeds and storage period on the growth rate Khapra
beetle.
Growth rate معدل النمو
المتوسط العام لنوع
البذور
أنواع بذور البقولٌات
Storage period (Month))فترة الخزن (شهر
General Mean for
Kinds of legume seeds
1
4
3
seed kind
0.37 e
0.20
0.83
1541
Lentil عدس
1.90 c
3.48
1.44
1522
Green gram ماش
2.29 b
4.50
1.92
0.45
Caw pea لوبٌا
0.14 f
0.00
0.00
0.41
Broad bean باقالء
0.39 d
0.16
0.26
0.74
Pea بزالٌا
0.36 e
0.17
0.24
0.68
Bean فاصولٌا
3.51 a
4.82
4.38
1.32
Chick pea حم
)المتوسط العام لفترة الخزن(شهر
1.28
1.90a
1.21b
0.72c
General Mean storage period

SUSCEPTIBILITY OF KINDS OF LEGUME SEEDS TO INFESTATION BY
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(Trogoderma granarium Everts, Coleoptera, Dermestidae)
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ABSTRACT
The results indicated that the kinds of legume seeds and storage period affect to the
activity of khapra beetle which represented in the population density of the insects and loss
weight of infested seeds and growth rate of insect. The results indicated that the chick pea,
Caw pea and green gram had more preferred for insect feeding than another legume seeds as
lentil, broad bean, pea and bean, and had a high general mean for insect numbers was 245.67
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insect for chick pea and followed caw pea seeds 188.00 insect and green gram seeds 140.89
insect. The general mean of insect numbers were increased with increasing storage period
which were 26.05, 72.57 and 171.57 insect for storage period of 3, 6 and 9 moths
respectively. According to other characteristics as loss weight, loss percentage of weight and
growth rate were higher on the chick pea from another kinds. These characters that arranged
between zero on the broad bean seeds and 15.67 gm., 62.68 % and 3.51 individual / month of
the chick pea seeds.
Keywords: Khapra beetle, legume seeds, Population density.
Received: 6/11/2013, Accepted: 6/5/2014.

المصادر
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 صفحة118 ، العراق، دار الكتب للطباعة والنشر،والغابات
) حساسععٌة بعععض انععواع حبععوب الععذرة لالصععابة بخنفسععاء الحبععوب8113(  عبععد الكععرٌم محمععد واحمععد صععال عمععر،محمععد
311- 813 :)8( )61( ،الشعرٌة مجلة زراعة الرافدٌن

،ً) مدخل البقولٌات فً العراق وزارة التعلٌم العالً والبحث العلم1128(  محمود محمد وعبد هللا قاسم الفخري،معٌوف
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