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Abstract 
 The regression of population density and nutrient medium weight 

of red flour beetle Tribolium castaneum(Herbst) were 0.993, 0.987, 

respectively. Whereas, in Khapra beetle Trogoderma granarum(Everts) 

were 0.975, 0.948, respectively. The nutrient medium weight decreased 

significantly in red flour beetle in comparison with Khapra beetle and the 

result were 186.11, 188.67 gm respectively. In Khapra beetle the 

fermentation size changed significantly in comparison with red flour 

beetle and the result was 10.43, 18.58 cm
3
, respectively. There was no 

change in absorbed water and glutine weights in both insects, but there 

was significant change in comparison with control in initial time, two and 

four months after treatment.        

 
الخالصة 

 Triboliumبمغ االنحدار في الكثافة لخنفساء الطحين الحمراء 

castaneum(Herbst)   في حين كانا في خنفساء  0.987و  0.993ووزن بيئتيا الغذائية
قل وزن و. عمى التوالي 0.948و  Trogoderma granarum(Everts) 0.975 الخابرا

البيئة الغذائية في خنفساء الطحين الحمراء عنو في خنفساء الخابرا بشكل معنوي إذ بمغا 
والي وتغير حجم التخمير بشكل معنوي في خنفساء الخابرا غم عمى الت 188.67و  186.11

في حين لم يتغير حجم الماء   3سم 18.58و  10.43عنيا في خنفساء الطحين الحمراء إذ بمغا 
ا معنويًا عن المعاممة الضابطة وذلك تالممتص ووزن الكموتين في الحشرتين معًا ولكنيما اختمف

.  من المعاممة ىرأش وأربعةفي فترات البدء بعد شيرين 
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المقدمة 
نمذجة الكثافة السكانية لحشرة خنفساء الطحين، تناولت الدراسة  Mertz (1972)درس 

 األبيضالحالية نمذجة الكثافة والخسائر التي تحدثيا حشرتا الدراسة عمى نوعين من الطحين 
جم التخمير والكامل وتأثير ذلك في بعض صفاتيا مثل نسبة الكموتين ووزن الماء الممتص وح

.  للستفادة من ذلك في برنامم المكافحة المتكاممة لياتين الحشرتين مستتبلً 
 

مواد وطرق البحث 
في بيئة   Tribolium castaneum (Herbst)تمت تربية خنفساء الطحين الحمراء 

 خنفساء أمامن مسحوق خميرة الخبز الجافة ، % 5 إليو أضيفمكونة من طحين ابيض 
% 5 إليو وأضيففتد ربيت في طحين كامل   Trogoderma granarum (Everts)الخابرا

 م1 ± 32  ن بدرجة حرارةئمسحوق خميرة الخبز الجافة ووضعت بيئات التربية في حضا
غم 200مل ، وضع فييا  650سعة قنينة التربية ( 1998 إسماعيل% )5 ± 50ورطوبة نسبية 

شرة بالغة من خنفساء الطحين الحمراء حديثة ح 25 إليو وأضيفتمن الطحين  األولمن النوع 
النوع الثاني من الطحين  إلىيرقة عمر رابع من خنفساء الخابرا  25 أضيفتالخروج في حين 

وبالكمية نفسيا ، غطيت التناني بغطاء قماشي وربطت برباط مطاطي وذلك بواقع ثلثة مكررات 
.  من كل معاممة فضًل عن المعاممة الضابطة

عند البدء وبعد شيرين ( الكثافة السكانية)الحشرات  وأعداد األوزانالفتد في  تم تتدير
من المعاممة وتم تتدير نسب الكموتين الرطب والجاف ووزن الماء  أشير وبعد ستة أشير وأربعة

(.  1991مصطفى ) أوردهالممتص وحجم التخمير بحسب ما 
 SPSS / Linear Regression Statistic / Model fit تمت النمذجة باستخدام برنامم 

(.  2000الزغبي والطلفحة ) 
وزن البيئة  ،الكثافة السكانية لمحشرات  :لتجارب البحث اإلحصائياجري التحميل 

بوساطة  (3سم)حجم التخمير ، (3سم)حجم الماء الممتص  ،(غم)وزن الكموتين ، (غم)الغذائية 
حجم التخمير ثم اجري اختبار دنكن المتعدد  ساس بالتصميم العشوائي الكامل اإلحصائيةالرزمة 

(.  1994البطش والعجموني % )5لممتوسطات تحت مستوى  (3سم)
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 النتائج والمناقشة
 

نماذج االنحدار لمكثافة السكانية والبيئة الغذائية لخنفساء ( 1)جدول الو( 1)يبين الشكل 
 Trogoderma granarumوالخابرا Tribolium castaneum (Herbst) الطحين الحمراء

(Everts)  وتفيد ىذه البيانات في التنبؤ بالكثافة  أشيرفي نوعين من الطحين خلل فترة ستة
النمذجة تساعد في اتخاذ  إن  Longstaff (1995)السكانية والخسائر لمحشرتين وكما ذكر 

 أساليبك لمبدء في المكافحة المتكاممة لحشرات المواد المخزونة مستتبًل وذل إستراتيجيةقرارات 
في السيطرة اآللية   Expert Systemsالذكية  األنظمةالمكافحة الملئمة ال سيما بعد استخدام 

عمى منشآت التخزين وتتماشى ىذه النمذجة مع ما الحظو  
 Sinclair وAlder (1985) عند تطويره لنمذجة الكثافة السكانية لحشرة سوسة الرز

Sitophilus oryzae (L.) ثيرات زمن التطور وكثافة الحشرة عمى نسب بتائيا في حبوب وتأ
 .الحنطة

  
( 1)جدول 

. الطحين الحمراء والخابرا ئيخالصة نمذجة االنحدار لمكثافة السكانية لمحشرات والبيئة الغذائية لخنفسا

مربع االنحدار االنحدار المتغير نوع الحشرة 
مربع االنحدار 

المضبوط 
الخطأ القياسي 

لمقدرة لمقيمة ا
خنفساء 
الطحين 
الحمراء 

 8.62 ± 0.987 0.987 0.993الكثافة السكانية 

 3.40 ± 0.974 0.974 0.987( غم)وزن البيئة 

خنفساء 
الخابرا 

 0.69± 0.927 0.951 0.975الكثافة السكانية 
 9.48± 0.898 0.899 0.948( غم)وزن البيئة 

 
خسارة في الطحين بمتدار متتارب  أدىسة وجود الحشرتين قيد الدرا إن( 2)يظير جدول 

واقترن ذلك كمو مع زيادة % 6  -5من   بأكثرالستة  تراوحت  األشيرمن بيئتي التربية في فترة 
الكثافة السكانية التي كانت مرتفعة بشكل معنوي في خنفساء الخابرا عنيا في خنفساء الطحين 

الحشرة الثانية   أعدادوقد يرجع انخفاض  فردًا عمى التوالي 266.5و  517.82الحمراء فبمغتا 
ظاىرة االفتراس التي تتوم بيا يرقاتو متغذية عمى عذارىا  إلى Longstaff (1995)وكما ذكر 

.  بخاصة في طحين الحنطة الناعمة
 

و 
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 :مالحظة 
. المشاىد في خنفساء الطحين الحمراء مفتاح الشكل                 

. المشاىد في خنفساء الخابرا                              
 .      الحشرتين السابتتين لتاالمتوقع في ك                             
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(  2)جدول 
 .الطحين الحمراء والخابرا عمى بعض صفات الطحين ئيتأثير الكثافة السكانية لخنفسا

المتغيرات 
خنفساء الطحين 

المعاممة الضابطة برا خنفساء الخاالحمراء 

الكثافة السكانية 
لمحشرات 

ج  0.00ا  517.82 *ب  266.50

وزن البيئة الغذائية 
( غم)

أ  198.93ب  188.67ب  186.11

أ  1.57أ  1.35أ  1.28( غم)وزن الكموتين 
حجم الماء الممتص 

( 3سم)
أ  2.57أ  2.20أ  2.23

أ  15.29ب  10.43أ  18.58( 3سم)حجم التخمير 
 

حسب اختبار دنكن المتعدد لممتوسطات تحت المستوى  أفتياذات الحروف المتشابية ال تختمف معنويًا  األرقام* 
%  . 5معنوية 

 
 19.81وعند متارنة متوسط ما استيمكتو الحشرة الواحدة من خنفساء الخابرا نجد انو 

من ضعفين  أكثرممغم وىذا  48.1ممغم في حين كان ذلك في خنفساء الطحين الحمراء بحدود 
خنفساء  أنمن ( 1998 إسماعيل) هلوحظ في الحشرة السابتة وىذه النتيجة تماثل ما وجد ما

خنفساء الطحين الحمراء  أنممغم في حين  3.5بيئة التربية ما متداره الخابرا تستيمك من 
.  الحظ في الحشرة السابتة أضعافبخمسة  أكثرممغم وىذا  19.6استيمكت 

زوجًا من خنفساء  أنمن  Fleurat Lessard     Bekon (1992)وكذلك ما الحظو 
مدى متاومة حشرة  أعلهفي  األرقامممغم كما تبين  44-27الطحين الحمراء قد يستيمك بين 

فتط من متدار غذاء خنفساء  % 41.18  خنفساء الخابرا لمظروف التاسية باكتفائيا بما نسبتو
.  أعدادىانفس  إلىالطحين الحمراء لموصول 

 إلىنوعي الطحين بالحشرتين قيد الدراسة لم يؤد  إصابة إن( 2)الحظ في جدول يكما 
حجم  أما ،وىي وزن الكموتين وحجم الماء الممتص وجود فروق معنوية في صفات الطحين
 10.43اختلف معنوي  فيو فبمغ  إلى آدتالتي  –فتط-التخمير فان حشرة خنفساء الخابرا ىي 

 18.58في حين كان الطحين الذي ربيت فيو خنفساء الطحين الحمراء ذا حجم تخمير   3سم
مما انعكس عمى زيادة جمود  األعداد كانت مرتفعة األولىالحشرة  أن إلىوذلك قد يرجع   3سم

نوع  إلى أيضاً ، وقد يرجع السبب أنتجتوانسلخيا وكرات البراز وكمية حامض اليوريك الذي 

و 
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( صفر) األبيضنوعو في حالة حشرة خنفساء الطحين الحمراء كان من الطحين  أن إذالطحين 
المعاممة  وأماطحينًا كامًل  ممتازة، في حين كان نوعو في خنفساء الخابرا الذي لو خواص طحين

.  لممعاممة الضابطة لكل النوعي من الطحين الضابطة في الجدول فيي معدلٌ 
ىناك زيادة طردية في استيلك بيئات التربية لمحشرتين قيد الدراسة  أن( 3)يبين الجدول 

ا ن   Demianyk (1996)و  White للتد سم ،قدمت الفترة الزمنية وبشكل معنويكمما ت
من وزن بيئة % 18سببت فتدان متداره  Tribolium confusumخنفساء الطحين المتشابية 

  .التربية
صفات الطحين اختلفًا معنويًا في حجم الماء الممتص وحجم التخمير في  أعطتكما 

وزن الكموتين لم يظير اختلفات معنوية في الفترات  أن إالالفترات المختمفة متارنة بمعاممة البدء 
 Kapoor (1992)و  Joodزمنية المختمفة المستعممة في التجربة وىذا يتماشى مع ما ذكراه ال

محتوى حبوب الحنطة والذرة الصفراء من المركبات النتروجينية لم يعط اختلفات معنوية  أنمن 
بحشرتي خنفساء الخابرا  لإلصابةنتيجة  أشير أربعةفي فترات التخزين بعد شير وشيرين وبعد 

.  Rhizopertha dominica (F.)ة الحبوب الصغرى وثاقب
 
( 3)جدول 

. تأثير الفترات الزمنية عمى الكثافة السكانية لمحشرات وبعض صفات الطحين

الفترات الزمنية المتغيرات 
 أشهر 6بعد  أشهر أربعةبعد بعد شهرين بــدء 

الكثافة السكانية 
أ  941.25ب  469.75ج  144.75د  12.50لمحشرات 

زن البيئة  و
د  164.86ج  187.85ب  196.87أ  200.00( غم)

ب  1.20ب  1.25أ  1.47أب  1.35( غم)وزن الكموتين 
حجم الماء الممتص 

ج  1.69أب  2.35ب  2.31أ  2.52( 3سم)

حجم التخمير  
ب  12.91ب  12.61ب  13.83أ  18.66( 3سم)

 

حسب اختبار دنكن المتعدد لممتوسطات تحت مستوى  أفتياذات الحروف المتشابية ال تختمف معنويًا  األرقام*  
% .  5معنوية 
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