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الطحین المتشابهة و معدل  ساءفتاثیر الحجم الجزیئي النواع طحین الذرة على الكثافة العددیة لخن
 Tribolium confusum Duval. ( Tenebrionidae : Coleoptera) النمو و الفقد في الوزن

 

  وضاح عبد الحمید ابراهیم ،محمد عبد الكریم محمد 
  العراق الموصل ، ات ، جامعة الموصل ،قسم وقایة النبات ، كلیة الزراعة و الغاب

  الملخص
د الحشـرة اشارت النتائج الى وجود فروقات معنویـة بـین االحجـام الجزیئیـة النـواع طخـین الـذرة علـى الكثافـة العددیـة للحشـرة وقـد لـوحظ ان متوسـط اعـدا

ملـــم علـــى التـــوالي و 1و 0.75و  0.50و  0.25حشـــرة لالحجـــام الجزیئیـــة  40.58و  65.42و  75.53و  98.32فـــي طحـــین الـــذرة الخشـــنة بلغـــت 
من الخـزن و لجمیـع االحجـام الجزیئیـة . وجــد مـن النتـائج ان الفقـد فــي ر انخفضـت االعـداد فـي طحـین الــذرة الناعمـة و البیضـاء و كمتوسـط لثالثـة اشــه

ــم الــى 1یئــي غــم فــي طحــین الــذرة البیضــاء و الحجــم الجز  0.24وزن الطحــین النــاتج عــن االصــابة بالحشــرة تــراوح مــن  غــم فــي طحــین الــذرة 2.65مل
ه ملـم وبلـغ ادنـا 0.25فرد/ شهر في طحین الذرة الخشنة و الحجـم الجزیئـي  7.31النمو للحشرة اقصاه  دلعوبلغ م ملم0.25الخشنة و الحجم الجزیئي 

و  56.24و  70.21لـذرة فـي اعـداد الحشـرة ملـم. وبلـغ المتوسـط العـام النـواع طحـین ا 1فرد/ شهر في طحین الذرة البیضاء و الحجم الجزیئـي  0.65
غـم وكـذلك معـدل النمـو للحشـرة  0.39و  0.98و  1.84حشرة لطحین الذرة الخشنة و الناعمة و البیضاء على التوالي و في الفقـد فـي الـوزن  13.69

  فرد/شهر و النواع الطحین على التوالي .  0.75و  3.02و  5.08

  تشابهة ، الحجم الجزیئي ، طحین الذرة .خنفساء الطحین الم:  كلمات المفتاح
  

  المقدمة
 Sorghumو الـــذرة البیضـــاء  .Zea mays Lتعـــد حبـــوب الـــذرة 

bicolor L.  مـن محاصـیل الحبـوب ذات االهمیـة االقتصـادیة فـي دول
ـــرة مـــن العـــالم حیـــث تســـتخدم لوحـــدها كغـــذاء لالنســـان فـــي صـــناعة  كثی

ة بنســــب مختلفــــة الخبــــز و الفطــــائر او بعــــد خلطهــــا مــــع طحــــین الحنطــــ
فضــًال عــن اســتخدامها فــي صــناعة االعــالف المركــزة لتغذیــة الحیوانــات 

حبــــوب الــــذرة فــــي ، كمــــا تســــتخدم  Bو  Aوان بــــذورها غنیــــة بفیتــــامین 
العدیــــد مــــن الصــــناعات االصــــباغ و االســــبت و الســــیرامیك و اصـــــباغ 
المالبــــس و حبــــر الطباعــــة و كــــذلك فــــي صــــناعة التبــــوغ و المطــــاط و 

. و  ]2[ ]1[كیــاس و الفلــین و انــواع الكحــول و المشــروبات الـورق و اال
 7320فـــي العـــراق تطـــورت زراعـــة الـــذرة الصـــفراء ووصـــل االنتـــاج الـــى 

ان معـدل انتـاج الـذرة  ]4[.وقد اشارت احصیائیات منظمـة ]3[كغم/دونم 
كغم/دونــــــم.  1548.4ووصــــــل الــــــى  2007انخفــــــض كثیــــــرا فــــــي عــــــام 

قــل اهمیــة عــن الــذرة الصــفراء فــي كافــة وبالنســبة للــذرة البیضــاء فانهــا الت
المجـاالت الزراعیـة و الصـناعیة و التــي ازدادات اهمیتهـا هـالل العقــدین 

ـــارب  ]5[االخیـــرین  . و  ]6[ملیـــون طـــن ســـنویا  50و بلـــغ انتاجهـــا مایق
% منهــا 61تعتبــر محصــول رئیســي فــي دول جنــوب افریقیــا إذ یســتخدم 

  ].7[الحیوان و الصناعة  % في تغذیة39تقریبًا في تغذیة االنسان و 
 .Tribolium confusum Duvalتعــد خنفســاء الطحــین المتشــابهة 

مـــن احـــدى االفـــات الحشـــریة المهمـــة فـــي العـــراق و منـــاطق عدیـــدة مـــن 
العــالم ، إذ تهــاجم العدیــد مــن المنتجــات الغذائیــة مثــل انــواع الطحـــین ، 

ابـل ، مـواد الحبوب و الوجبات الغائیة ، رقائق البسكویت ، شـكوالته ، تو 
ـــات و ـمصـــنعة اخـــرى ، كعـــك ، غـــذاء مجفـــف مكســـ رات ، بـــذور البقولی

. و تعتبــــــر مــــــن اكثــــــر حشــــــرات  ]9[و  ]8[یرها ـنمــــــاذج متحفیــــــة و غــــــ
المخازن اهمیة في البیوت و مخازن البقالـة .و یمتـاز الطحـین المصـاب 
بهــــذه الحشــــرة برائحـــــة ممیــــزة و طعـــــم مــــتعفن نتیجـــــة الفــــرازات الحشـــــرة 

) كمــا ویفقــد الطحــین الكثیــر مــن الخــواص quaninوانین ( لمركبــات الكــ
  ]10[طاطیة ـزوجة و المــالتي تجعلـه غیـر صـالحا لعمـل الخبـز مثـل اللـ

. وكمــا وان خنــافس الطحــین تــؤدي الــى خفــض كمیــة و نوعیــة  ]11[و 
. وقــد  ]12[    بوب المصــابةـییر فــي التركیــب للحـــغذاء و كــذلك التغـــالــ

طحـین المتشـابهة تعـد مـن اكثـر الحشـرات تـاثیرًا ان خنفساء ال ]13[ذكر 
المصــاب و التــاثیر فـي مطاطیــة العجــین المصـنوع مــن الطحــین الحنطـة 

الســـلبي علـــى نوعیـــة الخبـــز .وهـــدفت الدراســـة الحالیـــة الـــى معرفـــة تـــاثیر 
انــواع مختلفــة مــن حجــم جزیئــات الطحــین علــى الكثافــة العددیــة الطــوار 

  الحشرة .
  طریقة العمل
الحجـــم الجزیئـــي لطحـــین حبــوب الـــذرة ( خشـــنة ، ناعمـــة و  درس  تــاثیر

علـــــى الكثافـــــة العددیـــــة الطـــــوار خنفســـــاء الطحـــــین المتشـــــابهة  بیضـــــاء)
Tribolium confusum Duval.  إذ تــم اســتخدام مناخــل مختلفــة ،

ـــــم ) و یكـــــون لكـــــل 1و  0.75،  0.50، 0.25ذي فتحـــــات قیاســـــها ( مل
 25و یوضـح فـي كـل مكـرر  معاملة اربعة مكررات واحدة منها للمقارنـة

ازواج مــن عــذارى الحشــرة و التــي كانــت  5غــم مــن كــل نــوع طحــین و 
تعـــزل مـــن مـــزارع الحشـــرة بصـــورة مســـتمرة تحـــت المجهـــر و اســـتخدامها 
كــازواج فــي التجــارب و یــتم تمییزهــا باالعتمــاد علــى الصــفات الخارجیــة 
لكــل مــن الــذكر و االنثــى حیــث ان عــذراء االنثــى تظهــر فیهــا صــمامات 
الــة وضــع البــیض مــن خــالل فتحتهــا التناســلیة وفــي عــذراء الــذكر یظهــر 

 144. لیصبح عنـد مكـررات  ]14[عضو التلقیح خارج الفتحة التناسلیة 
مـع  رمكررًا و تترك المكررات تحت الظروف المختبریة لمـدة ثـالث اشـه

اجــراء الفحــص و اخــذ القــراءات شــهریًا و تــم تقــدیر الفقــد فــي وزن المــادة 
ة و معــــدل نمــــو الحشــــرة كمــــا تــــم ایضــــًا تســــجیل درجــــة حــــرارة و الغذائیــــ

تــــم حســــاب معــــدل  .22/10/2010-6/5الرطوبــــة النســــبیة للفتــــرة مــــن 
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النمــو او معــدل تكـــاثر المجتمــع للحشــرة (فرد/شـــهر) باســتخدام المعادلـــة 
  .]15[االتیة 

   
r   .(تكاثر المجتمع ) معدل النمو  =  

N  د األفراد في المجتمع في البدایة . = عد  
dN    . التغیر في عدد افراد المجتمع  =  
dt .التغیر في الزمن =  
ثــم تحلیــل البیانــات إحصــائیا وفــق نظــام التجــارب بالتصــمیم العشــوائي    

  ].16[الكامل وباستخدام اختبار دنكن المتعدد للمقارنة بین المتوسطات 
  النتائج و المناقشة

) الــى تــاثیر انــواع الطحــین لحبــوب 1ج المبینــة فــي الجــدول (تشــیر النتــائ
ـــة الطـــوار  ـــى الكثافـــة العددی ـــرة الخـــزن عل الـــذرة و حجمهـــا الجزیئـــي و فت
خنفســــاء الطحــــین المتشــــابهة .ومــــن مالحظــــة البیانــــات وجــــد ان الطــــور 
الیرقــي كــان اكثــر عــددًا مــن طــور العــذراء و الحشــرة الكاملــة فــي الشــهر 

یــــع االحجــــام الجزیئیــــة و لنــــوعي طحــــین الــــذرة االول مــــن الخــــزن و لجم
الخشـــنة و الناعمـــة و تغیـــرت الحالـــة فــــي الشـــهر الثـــاني و الثالـــث مــــن 
الخزن حیث اصبح اعداد الكامالت اكثـر مـن اعـداد الیرقـات و العـذارى 
ـــة و بالنســـبة لطحـــین الـــذرة  ـــنفس نـــوعي الطحـــین و االحجـــام الجزیئی و ل

تفـوق اعـداد الیرقـات و العـذارى  البیضاء فكانت اعـداد الحشـرات الكاملـة
اشــهر و لجمیعـــغ االحجـــام الجزیئیـــة  3و  2و  1لفتــرات الخـــزن الثالثـــة 

كما تختلـف اعـداد االطـوار بالزیـادة او النقصـان بـاختالف نـوع الغـذاء و 
الحجــم الجزیئــي وبدایــة الجیــل و نهایتــه تبعــًا للظــروف المحیطــة بالحشــرة 

كــان ط اعــداد اطــوار الحشــرة فضــًال عــن هــذا فــان مجمــوع الكلــي لمتوســ

فــرد عــن طحــین الــذرة  1192.36متفوقـًا فــي طحــین الــذرة الخشــنة البـالغ 
ــــى  164.41و  989.92الناعمــــة و البیضــــاء و البــــالغ عــــددها  فــــرد عل

  التوالي .
) تـــأثیر تـــداخل انـــواع الطحـــین لحبـــوب 2أظهـــرت النتـــائج فـــي الجـــدول (

ر خنفســـــاء الطحـــــین الـــــذرة وفتـــــرة الخـــــزن علـــــى الكثافـــــة العددیـــــة الطـــــوا
% بـین فتـرات 5المتشابهة إذ وجـد فروقـات معنویـة عنـد مسـتوى احتمـال 

ــــــت اعــــــداد اطــــــوار الحشــــــرة   85.43و  87.09و  89.21الخــــــزن وكان
حضشرة للشـهر االول الـذي یفـوق معنویـًا الشـهر الثـاني و الثالـث ، كمـا 
ــــین اعــــداد اطــــوار الحشــــرة وان اعــــداد  ــــت هنــــاك فروقــــات معنویــــة ب كان

ات الكاملـــــة لخنفســـــاء الطحـــــین المتشـــــابهة تفـــــوق معنویـــــا اعـــــداد الحشـــــر 
فـــــرد  3.73و  73.07و  184.87الیرقـــــات و العـــــذارى و التـــــي بلغـــــت 

لالطـــوار الثالثـــة علـــى التـــوالي . فضـــال عـــن ذلـــك فـــان متوســـط اعـــداد 
الحشـــرات علـــى انـــواع الطحـــین مختلفـــة معنویـــا ایضـــًا وقـــد بلغـــت اعـــداد 

حشـــــرة  18.27و  110.99و  132.41الحشـــــرات باطوارهـــــا المختلفـــــة 
لطحــین الــذرة الخشــنة و الناعمــة و البیضـــاء علــى التــوالي . لــوحظ مـــن 

) تـأثیر تـداخل انـواع الطحـین لحبـوب الـذرة و حجمهـا 3بیانات الجـدول (
الجزیئي على الكثافـة العددیـة الطـوار حشـرة خنفسـاء الطحـین المتشـابهة 

ویــًا علــى اعــداد الیرقــات و إذ تبــین ان اعــداد االطــوار الكاملــة تفــوق معن
ـــة مـــن  ـــم 1.00 – 0.25العـــذارى فـــي جمیـــع االحجـــام الجزیئی .كمـــا  3مل

اختلفــــت معنویــــًا بــــین تبــــین ایضــــًا ان الكثافــــة العددیــــة الطــــوار الحشــــرة 
ـــــــــة وبلغـــــــــت   29.16و  42.85و  50.65و  63.43االحجـــــــــام الجزیئی

ــــى  1.00و  0.75و  0.50و  0.25حشــــرة لالحجــــام الجزیئیــــة  ملــــم عل
  .طوار الحشرة ألتوالي ، كما اختلفت معنویا اعداد ا

  

  ) تأثیر أنواع طحین حبوب الذرة و حجمھا الجزیئي وفترة الخزن على الكثافة العددیة ألطوار خنفساء الطحین المتشابھة .1جدول ( 
  

  أنواع
  الطحین

الحجم 
  الجزیئي
  (ملم)

  فترة الخزن ( شهر )
1  2  3  

المجموع 
  الكلي

  داد اطوار الحشرةمتوسط اع

  المجموع  كاملة  عذراء  یرقة  المجموع  كاملة  عذراء  یرقة  المجموع  كاملة  عذراء  یرقة

  ذرة خشنة

    106.00  80.00  ــ  26.00  100.30  71.00  2.00  27.30  88.67  24.67  0.67  63.33  0.25
0.50  50.67  1.67  28.67  87.00  22.60  4.33  44.33  71.30  16.33  0.66  51.30  68.30    
0.75  37.67  2.00  26.00  65.67  27.30  3.00  35.30  65.60  23.30  0.66  44.00  68.00    
  1196.36  39.33  31.66  ــ  7.66  43.30  27.00  0.60  15.60  39.10  16.67  1.33  21.10  1.00

  ذرة ناعمة

    97.00  52.30  3.66  41.00  71.33  60.33  ــ  11.00  65.33  10.00  ــ  55.33  0.25
0.50  31.30  0.30  15.60  47.20  40.66  3.66  26.00  70.33  28.00  1.33  35.60  65.00    
    52.31  40.65  ــ  11.66  65.66  29.66  4.33  31.00  32.90  12.60  ــ  19.30  0.75
1.00  15.00  0.60  12.60  28.20  9.00  1.00  26.00  36.00  15.60  0.33  27.33  43.60  989.92  

  ذرة بیضاء

ــ  0.25     11.00  11.00  ــ  ــ  18.33  12.33  ــ  6.00  13.00  13.00  ــ  ـ
    24.00  19.00  ــ  5.00  14.60  14.60  ــ  ــ  12.90  11.60  ــ  1.30  0.50
    14.60  14.60  ــ  ــ  12.00  12.00  ــ  ــ  10.60  10.00  ــ  0.60  0.75
ــ  1.00   164.41  11.66  11.66  ــ  ــ  11.66  10.66  ــ  1.00  10.00  10.00  ــ  ـ

  
  
  
  

 dN/dt                                             dN 
   rNـــــــــــــــــــــــ =      r              or= ــــــــــــــــــــ 

     N                                             dt 
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  ثیر تداخل انواع الطحین لحبوب الذرة وفترة الخزن على الكثافة العددیة الطوار حشرة خنفساء الطحین المتشابھة .) : تأ2جدول (
  

  فنره الخزن
 ( شهر )

أطوار 
 الحشرة

التداخل بین فترة الخزن  أنواع الطحین
 وأطوار الحشرة

تأثیر فترة 
 الخزن

تأثیر أطوار 
 ذرة بیضاء ذرة ناعمة ذرة خشنة الحشرة

1 

  یرقة
  عذراء
 كاملة

172.77  
7.67  

280.45 

120.93  
0.90  

173.93 

1.90  
  ــ

44.60 

  ب  98.53
  ج    2.85

 أ  166.23

  

2 

  یرقة
  عذراء
 كاملة

92.80  
9.93  

280.5 

91.66  
8.99  

243.32 

7.00  
  ــ

49.65 

  ب   63.82
  ج     6.31

 أ   191.16

  

3 

  یرقة
  عذراء
 كاملة

73.39  
1.32  

277.53 

96.26  
5.32  

257.91 

5.00  
  ــ

56.26 

  ب   56.85
  ج     2.21

 أ   197.23

  

التداخل بین فترة 
الخزن وانواع 

 الطحین

1  
2  
3 

  أ 153.63
  ب 127.74
 ج  117.41

  ج   98.49
  ب  114.66
 أ   119.83

  ج  15.50
18.88  

  ب
 أ   20.42

 
  أ 89.21
  أ ب 87.09
 ب   85.43

 

التداخل بین اطوار 
الحشرة و انواع 

 الطحین

  ةیرق
  عذراء
 كاملة

  ب 112.98
  ج    6.13

 أ 279.49

  ب  102.95
  ج     5.07

 أ  224.95

  ب  4.63
  ــ     ج

 أ   50.17

  

  ب 73.07
  ج 73.08

 أ  184.87

  ج 18.27 ب  110.99 أ 132.92 تأثیر انواع الطحین
  

  ار حشرة خنفساء الطحین المتشابھة .) : تأثیر التداخل انواع الطحین لحبوب الذرة وحجمھا الجزیئي على الكثافة العددیة الطو 3جدول (
  

  الحجم الجزیئي
 ( ملم )

 اطوار الحشرة
التداخل بین الحجم  انواع الطحین

 الجزیئي واطوار الحشرة

تأثیر الحجم 
 الجزیئي

  تأثیر اطوار 
 ذرة بیضاء ذرة ناعمة ذرة خشنة الحشرة

0.25 

  یرقة
  عذراء
 كاملة

116.63  
2.67  

175.67 

107.33  
3.66  

122.63 

6.00  
  ــ

36.33 

  ب   76.65
  ج   2.11

 أ 111.54

  

0.50 

  یرقة
  عذراء
 كاملة

89.60  
6.66  

124.30 

99.96  
5.29  

82.49 

6.30  
  ــ

45.20 

  ب   65.29
  ج    3.98

 أ   83.99

  

0.75 

  یرقة
  عذراء
 كاملة

88.27  
5.66  

105.30 

61.96  
4.33  

82.91 

0.60  
  ــ

36.60 

  ب   50.28
  ج    3.33

 أ   74.94

  

1.00 

  یرقة
  عذراء
 كاملة

44.36  
1.93  

75.33 

39.60  
1.93  

65.93 

1.00  
  ــ

32.32 

  ب   28.32
  ج     1.29

 أ   57.86

  

التداخل بین الحجم 
الجزیئي و أنواع 

 الطحین

0.25  
0.50  
0.75  
1.00 

  أ  98.32
  ب  73.52
  ج  66.41
 د  40.54

  أ  77.87
  ب  62.58
  ج  49.73
 د   35.82

  ب  14.11
  أ  17.17
  ج  12.40
 د   11.11

 

أ 63.43
 ب  51.09

  ج  42.85
 د   29.16

 

التداخل بین أطوار 
 الحشرة وأنواع الطحین

  یرقة
  عذراء
 كاملة

  ب 84.69
  ج 84.70

 أ 120.15

  ب   77.21
  ج     3.80

 أ   88.49

  ب   3.48
  ــ     ج

 أ 37.61

  

  ب  55.13
  ج   2.68

 أ   82.08

    ج   13.69 ب  56.50 أ  69.69 تأثیر أنواع الطحین

فــرد للطــور الكامــل و  2.68و  54.80و  82.08كمتوســط عــام بلــغ  و
الیرقـــي و العـــذري علـــى التـــوالي ،كمـــا بلـــغ المتوســـط العـــام لتـــأثیر انـــواع 

حشـرة لطحـین الـذرة  13.99و  56.50و  69.37الطحین لحبـوب الـذرة 
  الخشنة و الناعمة و البیضاء على التوالي .
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حــین لحبــوب الــذرة و حجمهــا ) تــأثیر تــداخل انــواع الط4یبــین الجــدول (
الجزیئــي و فتــرة الخــزن علــى الكثافــة العددیــة لخنفــاء الطحــین المتشــابهة 
،وقـــد لـــوحظ ان نـــوع العائـــل الغـــذائي مـــن انـــواع طحـــین حبـــوب الـــذرة لـــه 
تأثیر على اعداد خنفساء الطحین المتشـابهة و الفقـد فـي الـوزن و معـدل 

نــــواع الطحــــین و النمـــو وذلــــك مـــن خــــالل متوســـط االحجــــام الجزیئیـــة ال
ــغ  فتــرات الخــزن إذ كــان طحــین الــذرة الخشــنة اكثــر مالئمــة للحشــرة و بل
متوســـط اعـــداد الحشـــرات و الفقـــد فـــي الـــوزن و معـــدل النمـــو لفتـــرة شـــهر 

فرد/ شهر و لفتـرة  7.03غم و  1.89حشرة و  70.11واحد من الخزن 
 1.80حشــرة و  70.12شــهر بلــغ متوســط الصــفات المدروســة  2الخـزن 
 3فرد/شــــهر كمــــا بلــــغ متوســــط الصــــفات المدروســــة لفتــــرة  4.63 غــــم و

فرد/شــــــهر  3.75غــــــم و  1.82حشــــــرة و  70.40أشــــــهر مــــــن الخــــــزن 
لنفسالصـــفات علـــى التـــوالي .وبالنســـبة لطحـــین الـــذرة الناعمـــة فكـــان اقـــل 

و للصــــفات المدروســــة حصــــرًا إذ بلــــغ مالئمــــة للنشــــاط الحیــــوي للحشــــرة 
 40.41كر لفتــــرة شــــهر واحــــد متوســــط الصــــفات المدروســــة الســــابقة الــــذ

 1.22و  60.83شــهر  2فــرد/ شــهر و لفتــرة  4.27غــم و  0.65حشــرة 
غـم و  1.24حشـرة و  64.48أشـهر  3فـرد/ شـهر و لفتـرة  3.00غم و 
فــرد/ شــهر علــى التــوالي .وفیمــا یخــص طحــین الــذرة البیضــاء و  1.79

كمتوســط لجمیــع االحجــام الجزیئیــة قــد انخفضــت المتوســطات المدروســة 

یرًا مما كانت علیه في طحین الذرة الخشنة ثم طحین الـذرة الناعمـة إذ كث
ـــغ متوســـط الصـــفات المدروســـة   1.09غـــم و  0.23حشـــرة و  11.63بل

غـم و  0.35حشـرة و  14.15فرد/ شهر عند فتـرة الخـزن شـهر واحـد و 
غـم  0.58حشـرة و  15.32شـهر و  2فر/شـهر عنـد فتـرة الخـزن  0.68

أشـهر فضـًال عـن هـذا فانـه یوجـد  3الخـزن  فر/ شهر عند فتـرة 0.47و 
% بــین متوســطات الصــفات المدروســة  5فروقــات معنویــة عنــد مســتوى 

النــــواع الطحــــین و بالنســــبة لتــــأثیر الحجــــم الجزیئــــي بشــــكل خــــاص فقــــد 
ملـم كـان لـه  0.25) الـى ان حجـم الجزیئـي 5اشارت نتائج في الجدول (

الطحــــین الثالثــــة و تــــأثیرًا واضــــحًا علــــى الصــــفات المدروســــة و النــــواع 
ـــــى  4.13غـــــم و  1.51حشـــــرة و  63.44بمتوســـــط قـــــدره  فرد/شـــــهر عل

 0.75و  0.50التــوالي وقــد انخفضــت هــذه القــیم عنــد االحجــام الجزیئیــة 
) و ( 3.61و  1.45و  51.18ملـم و التـي بلغـت متوسـطتها ( 1.00و 

) لالحجــــــــــــام 2.06و  0.39و  29.21) و ( 2.33و  0.93و  43.04
صــــفات المدروســــة علــــى التــــوالي كمــــا انــــه یوجــــد فروقــــات الجزیئیــــة و ال

معنویــة بــین متوســطات الصــفات المدروســة فــي االحجــام الجزیئیــة علــى 
التوالي كما انه یوجد فروقات معنویة بین متوسطات الصـفات المدروسـة 

  في االحجام الجزیئیة النواع الطحین .

  لجزیئي وفترة الخزن على الكثافة العددیة) : تأثیر انواع الطحین لحبوب الذرة و حجمھا ا4جدول (
  لخنفساء الطحین المتشابھة و الفقد في الوزن ومعدل النمو للحشرة .

انواع 
  الطحین

الحجم 
الجزیئي    

  (ملم )

  فترة الخزن ( شهر )
1  2  3  

  الصفات المدروسة

  اعداد
  الحشرة

الفقد في الوزن 
  (غم)

  معدل النمو
  )( فرد / شهر

  اعداد
  رةالحش

الفقد في 
  الوزن (غم )

  معدل النمو
  ( فرد / شهر)

  اعداد
  الحشرة

  الفقد في
  الوزن (غم )

  معدل النمو
  (فرد / شهر)

  ذرة 
  خشنة

  أ 5.56  أ 2.43  أ 106.00  أ 7.51  أ 2.77  أ 100.30  أ 8.86  أ 2.75  أ  88.67  0.25

  ب 5.14  ب 2.12  ب 68.30  ب 5.56  ب 2.63  ب 71.30  أ 8.70  أ 2.65  ب 87.01  0.50

  ج 2.28  ج 1.82  ب 68.00  ج 3.28  ج 1.33  ج 65.60  ب 6.56  ب 1.94  ج 65.67  0.75

  د 1.31  د 0.91  ج 39.33  د 2.16  د 0.47  د 43.30  ج 4.00  ج 0.20  د 39.10  1.00

  3.57  1.82  70.40  4.63  1.18  70.12  7.03  1.89  70.11  المتوسط

  ذرة 
  ناعمة

  أ 3.23  أ 1.83  أ 97.00  أ 3.58  ب 1.34  أ 71.33  أ 6.23  أ 1.15  أ 65.33  0.25

  ب 2.16  ب 1.52  ب 65.00  ب 3.38  أ 1.98  أ 70.33  ب 4.73  ب 0.82  ب 47.20  0.50

  د 0.30  د 0.68  ج 52.31  ج 3.25  ج 0.96  ب 65.66  ج 3.30  ج 0.32  ج 32.90  0.75

  ج 1.45  ج 0.94  د 43.60  د 1.80  د 0.60  ج 36.00  د 2.83  ج 0.31  د 28.20  1.00

  1.79  1.24  64.48  3.00  1.22  60.83  4.27  0.65  40.41  المتوسط

ذرة 
  بیضاء

  ج 0.30  أ 0.68  د 11.00  أ 0.91  ج 0.26  أ 18.33  أ 1.00  أ 0.41  أ 13.00  0.25

  أ 0.79  ب 0.55  أ 24.00  ب 0.71  ب 0.44  ب 14.60  أ 1.30  ب 0.29  أ 12.90  0.50

  ب 0.43  أ 0.68  ب 14.60  ج 0.51  أ 0.55  ج 12.00  ب 1.06  د 0.07  ب 10.60  0.75

  ج 0.37  ج 0.41  ج 11.66  ج 0.58  د 0.16  د 11.66  ب 1.00  ج 0.14  ب 10.00  1.00

  0.47  0.58  15.32  0.68  0.35  14.15  1.09  0.23  11.63  المتوسط
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  نموھا و الفقد في الوزن . ) : تأثیر الحجم الجزیئي النواع طحین حبوب الذرة على اعداد خنفساء الطحین المتشابھة و معدل5جدول (
  

  الحجم الجزیئي
  ( ملم )

  أنواع
  الطحین

  الصفات المدروسة

  الفقد في الوزن ( غم)  اعداد الحشرة
معدل النمو ( فرد / 

  شهر )

0.25  
  ذرة خشنة
  ذرة ناعمة
  ذرة بیضاء

  أ  98.32
  ب 77.89
  ج 14.11

  أ  2.65
  ب 1.44
  ج 0.45

  أ 7.31
  ب 4.35
  ج 0.74

  أ 4.13  أ 1.51  أ 63.44  المتوسط

0.50  
  ذرة خشنة
  ذرة ناعمة
  ذرة بیضاء

  أ 75.53
  ب 60.84
  ج 17.17

  أ 2.47
  ب 1.44
  ج 0.43

  أ 6.47
  ب 3.42
  ج 0.93

  ب 3.61  أ 1.45  ب 51.18  المتوسط

0.75  
  ذرة خشنة
  ذرة ناعمة
  ذرة بیضاء

  أ 66.42
  ب 50.29
  ج 12.40

  أ 1.70
  ب 0.65
  ج 0.43

  أ 4.04
  ب 2.28
  ج 0.67

  ج 2.33  ب  0.93  ج 43.04  وسطالمت

1.00  
  ذرة خشنة
  ذرة ناعمة
  ذرة بیضاء

  أ 40.58
  ب 35.93
  ج 11.11

  أ  0.53
  ب  0.40
  ج 0.24

  أ 2.49
  ب 2.03
  ج 0.65

  د 2.06  ج 0.39  د  29.21  المتوسط

  المتوسط العام
  ألنواع طحین الذرة

  ذرة خشنة
  ذرة ناعمة
  ذرة بیضاء

  أ  70.21
  ب 56.24
  ج 13.69

  أ 1.84
  ب 0.98
  ج 0.39

  أ 5.08
  ب 3.02
  ج 0.75

إن خنفسـاء الطحـین الحمـراء تفضـل الطحـین النـاعم لحبـوب  ]18[ووجد 
حشـرة  139الذرة الصفراء و الدخن و التـي بلغـت علیهـا الكثافـة العددیـة 

حشــرة ،وفــي دراســة  117.5و علــى الطحــین الخشــن و لنــوعي الحبــوب 

ســـاء الطحـــین الحمـــراء و لمعرفـــة ســـلوك الحركـــة فـــي خنف ]19[قـــام بهـــا 
استجابتها لحجم الحبوب إذ وجد ان الحشرة كانـت أكثـر اسـتجابة و كـان 

  بقاءها اطول على الحبوب الناعمة مقارنة بالحبوب الخشنة .
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Effect of Fraction Size for Corn Flour Kinds on the Population Density of 
Confused Flour Beetle and Growth Rate and Loss In Weight 

Tribolium Confusum Duval.(Tenebrionidae : Coleoptera) 
 

M.A.Mohammad and W.A.Ibrahim 
Dept. of Pl. Port., College of Agrig . and Forestry. University of Mosul, Mosul, Iraq. 

Abstract 
The result indicated that there were significant differences between fraction sizes for corn flour kinds on the 
population density of insects, it was noticed that the mean number of insect for fraction sizes 0.25 , 0.50 , 
0.75and 1 mm .and the number decreased in pop corn and sorghum flour as a mean for 3 months of storage 
periods and for all fraction size . It was found that the loss of weight produced from insect infestation ranged 
between 0.24 gm. In sorghum flour with fraction size 1mm .and 2.65 gm. In forage corn with size 0.25 mm. 
Insect growth rate reached to maximum 7.31 individual / month in forage corn flour with fraction size 0.25 mm. 
and reached to lower 0.65 individual /month in sorghum flour with fraction size 1 mm . The general mean for 
corn flour kinds of insect numbers reached 70.21 , 56.24 and 13.69 insects for forage corn and pop corn and 
sorghum respectively , the loss weight were 1.84 and 0.98 and 0.39 gm. Then the growth rate of insect were 5.08 
and 3.02 and 0.75 individual / month for flour kinds respectively. 
Key word: Confused Flour beetle, Fraction size , Corn flour. 
 


