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ملخص البحث :
وخنفســاء الخـــابرا ذاب حشــرتي خنفســاء الطحــین الحمــراء اجــري هــذا البحــث الختبــار انجــ

هـــي: الجـــوت ، الخـــام القطنـــي ، الحصـــیرة البالســـتیكیة ، و  مـــواد تغلیـــف المـــواد الغذائیـــةســـت مـــن ل

مـــا قبـــل األخیـــر عمـــراألول ویرقـــات العمـــرانجـــذاب یرقـــات الر اختبـــالســـلیفان، النـــایلون، الـــورق. 

أوضــحت النتــائج عــدم وجــود فــروق معنویــة بــین الحشــرتین فــي انجــذابهما ألنــواع ، والطــور البــالغ 

األغلفـة المصـنوعة واد ا لمـمكما لوحظ  عدم وجود فروق معنویة بین انجـذابه، األغلفة المستخدمة

وبنســـــب وذلـــــك فـــــي یرقـــــات العمـــــر األولالســـــلیفان ة  والحصـــــیرة  البالســـــتیكی،مـــــن  الجـــــوت 

ــــــا عــــــن انجــــــذابه%  ١٣.٢٦و ١٢.٢٦،١٢.٨٦هــــــي ــــــة مبینمــــــا أتضــــــح اخــــــتالفهم معنوی ا لألغلف

% على ١٥.٥٥و  ١٥.٦٥، ١٨.٤٤وبنسب هي الخام القطني والنایلون والورقالمصنوعة من

إلـــى الجـــوت والخـــام القطنـــي لـــوحظ انجـــذابها الیرقـــي مـــا قبـــل األخیـــرعمـــریرقـــات الوفـــي . التـــوالي

فالحصـــــیرة البالســــــتیكیة ثــــــم إلــــــى الســــــلیفان وبعــــــدها إلـــــى النــــــایلون وأخیــــــرا الــــــورق وبنســــــب هــــــي 

أمــا فیمــا یخــص انجــذاب الطــور البــالغ لحشــرتي %  ١٣.٠و١٧.٧،١٧.٠،١٦.٠،١٤.٧،١٢.٥

الف انجــذاب  نحــو الغــ أعلــىفقــد لــوحظ خنفســاء الطحــین الحمــراء وخنفســاء الخــابرا نحــو األغلفــة

ثم الخام القطني ثم النایلون ثم الجـوت وأخیـرا الحصـیرة البالسـتیكیة والسـلیفان  الورقمن المصنوع 

  %.١١.٥٤و ١٢.٨٦، ١٤.٥٢، ١٥.٦٢، ١٥.٩٢،  ١٧.٣١وبنسب هي 

Attraction of Red Flour And Khapra Beetles Insects
to Food Packaging Stuff

AEAD Y. HAJ ISMAIL AMAL A. Al-KASHAB
BANAN R. DABDOUB

University of Mosul / College of Education

Abstract:



أیاد یوسف وآخران

٤٦٩

This research was carried out to test the attraction of Red flour and

Khapra beetles insects to six food packages ,as follows: gunny, polyester,

plastic reticular, cellophane, nylon and paper. This attraction is carried

out during the first larval star, pre-lasted larval star and mature stage.

The results revealed that no significant differences in percentage mean

values of attraction of the two beetles. The results showed that there are

no significant differences in mean percentage values of attraction to the

first larval star to gunny, plastic reticular and

cellophane,asfollows:12.26,12.86 and 13.26%.On the other hand,

significant differences in mean percentage values of attraction to cotton,

nylon and paper are detected, asfollows:18.44,15.65 and 15.55%

respectively. Moreover, pre-lasted larval star showed significant

differences in percentage mean values of attraction to gunny, cotton,

plastic reticular, cellophane, nylon and paper ,as

follows:17.7,17.0,16.0,14.7,12.5 and 13.0%, respectively. Significant

differences in percentage mean values of attraction of mature stage of

Red flour and Khapra beetles to paper, cotton, nylon, gunny, plastic

reticular and cellophane are ,as follows :17.31,15.92,15.62,14.52,12.86

and 11.54%, respectively.

المقدمة
تعد مشكلة غزو اآلفات الحشـریة للمـواد الغذائیـة المخزونـة إحـدى المشـكالت الشـائعة فـي 

)،إذ تقــــدر نســــبة مــــا تتلفــــه هــــذه اآلفــــات الحشــــریة مــــن الحبــــوب 1995وآخــــرون،lewisالعــــالم (

ــــــ ــــــي العــــــالم ب ــــــة ف ــــــات خنفســــــاء الطحــــــین Shani،2000% ( ٣٥ ـالمخزون )  ومــــــن هــــــذه أآلف

Triboliumالحمـراء castaneum  وخنفسـاء الخـابراTrogoderma granarium، اللتـان

لهما أهمیة بالغة إلصابتهما العدید من المواد الغذائیة المخزونة ، وما ینجم عن ذلـك مـن أضـرار

مخلفـات (حـالق وسـمارة لمثل تغیر طبیعة المواد الغذائیة ، فقدان الـوزن ، والتلویـث با،اقتصادیة 

تحمي المواد الغذائیة من الحشرات التي تهاجمها وتحافظ على صـفات   . إن األغلفة ) ٢٠٠٣، 

ابتـداًء مـن الحقـل وفـي مراحـل النقـل إلـى المصـنع أو إلـى المسـتهلكین . بعـد الحـروب الجودة فیها
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والكــوارث الطبیعیــة تكــون هنالــك حاجــة شــدیدة لتوزیــع كمیــات كبیــرة مــن األغذیــة و المــواد األولیــة 

یـــؤدي إلـــى خســـارة كبیـــرة فـــي قیمتهـــا  تاســـیة للســـكان أال أن إصـــابتها باآلفـــالمقابلـــة الحاجـــة األس

وتحدیـــد انجـــذاب الحشـــرات لمـــواد تغلیـــف المـــواد الغذائیـــة  رختبـــاال إن البحـــوث تجـــرى .الغذائیـــة

المخزونـة واختیــار أكثرهــا مناعــة ورخصــا دون اللجــوء إلــى اســتخدام المبیــدات الكیماویــة المحظــور 

) ، كما ان التبخیر بالفوستوكسین أو بغاز برومید المیثایل ١٩٩٩( Pettittو Davisاستعمالها 

هو الحل الممكن ولكن استعمال برومید المیثایل أصبح في حكم الممنوع دولیا حفاظا علـى طبقـة 

  ).٢٠٠٠( Moweryو  Mullenاألوزون 

مواد وطرائق البحث
جامعــة الموصــل ،اســتخدمت ،أجریــت هــذه الدراســة فــي مختبــر الحشــرات فــي كلیــة التربیــة

.Tفــي هــذه التجربــة حشــرتي خنفســاء الطحــین الحمــراء castaneum (Tenebrionidae:

Coleoptera)وخنفســـاء الخــــابرا(Dermestidae:Coleoptera)granariumT. تمــــت ،

تربیــة خنفســاء الطحــین الحمــراء فــي طحــین ابــیض، بینمــا ربیــت خنفســاء الخــابرا فــي طحــین كامــل

، مـــل  ٦٥٠فــي قنینـــة زجاجیــة حجـــم  ةعلــى حـــدكـــال ن ا، وضـــعت الحشــرتنـــزوع النخالــة)(غیــر م

غــم  ٢٠٠، وضــع فیهــا ســاعة ٢٤م لمــدة  ٦٠ºعقمــت البیئــات بوضــعها فــي فــرن ذي درجــة حــرارة 

لقنـاني بقمـاش خفیـف ا% مـن مسـحوق الخمیـرة الجافـة. غطیـت فوهـة  ٥من الطحین مضافا ألیـه 

م ورطوبـــة ١º± ٣٢بدرجـــة حـــرارة   االتربیـــة فـــي حضـــانوربطـــت بربـــاط مطـــاطي. وضـــعت بیئـــات 

  ) .  ١٩٩٨% (إسماعیل ،١±٥٠نسبیة 

نایلون، ورق ،سلیفانمواد التغلیف: جوت ، خام قطني، حصیرة بالستیكیة ،استخدمت

) ســـم ، وضــــعت هـــذه األكیـــاس فـــي طبــــق ٣×٢، وذلـــك بشـــكل أكیـــاس ، حجــــم الكـــیس الواحـــد (

وضـع فـي و حـواجز سـاطةسم إلى سـبعة أقسـام متسـاویة بو مقسم٢وعمق سم١٨ بقطربالستیكي 

مــن الطحــین األبــیض ، فضــال عــن أن احــد أقســام  الطبــق وضــع فیــه غرامــات كــل كــیس ثالثــة 

طحین بدون مادة تغلیف كمقارنة.

ما قبل األخیر والطور البالغ  كال عمراألول ویرقات العمراختبر االنجذاب في یرقات ال

بعد أن غلق الطبـق في مركز الطبقبوضع عشر حشرات،التجربةحشرتيمن لٍ ولك ةعلى حد

. ســجلت )١٩٨١(إســماعیل،، بواقــع خمســة مكــررات، وتركــت لتتحــرك بحریــة فــي الطبــق بغطائــه

وهـــو  البـــالغ الطـــورو الیرقـــي ) ســـاعة مـــن وضـــعها فـــي تجـــارب الطـــور٢،٦،١٢،٢٤النتـــائج بعـــد (

ت النسبة المئویة لالنجذاب من المعادلة التالیة:الوقت الالزم الستقرارها في الوسط الغذائي وحسب

  ١٠٠×عدد الحشرات التي اتجهت باتجاه المادة المختبرةنسبة الجذب المئویة = 

المجموع الكلي للحشرات
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  ).١٩٩٣(شعبان والمالح،

ــــى: ــــائج بحــــالتین ، األول ) فــــي داخــــل مــــواد بوجــــود المــــادة الغذائیــــة( الطحــــینأخــــذت النت

والثانیة بغیاب المادة الغذائیة .التغلیف،

Factorialاســتخدم فــي التجربــة، التصــمیم العشــوائي الكامــل ألعــاملي Completely

Randomized Design ـــذ بو ـــاین العوامـــل Spssالرزمـــة اإلحصـــائیة  ســـاطةونف لحســـاب تب

احتمـاللبیان المعنویة تحـت مسـتوىواتبع اختبار دنكن للمتوسطات المتعددة الخاصة بالتجربة ،

  ) . ٢٠٠٣(أبو عالم ،%٥

النتائج والمناقشة
النســـب المئویـــة النجـــذاب) إلـــى عـــدم وجـــود فـــروق معنویـــة بـــین ١تشـــیر نتـــائج الجـــدول (

.Tحشـرتي خنفســاء الطحــین الحمـراء castaneumوخنفسـاء الخــابراT. granarium لســتة

الطحـــین المســـتخدم غیـــر مصـــاب أو مـــتعفن وهـــو األغلفـــة ربمـــا یعـــزى الســـبب إلـــى أن أنـــواع مـــن

مـــن أن الحشـــرات تنجـــذب إلـــى الحبـــوب المخزونـــةCaddick(2003)یتماشـــى مـــع مابینـــه 

.ذات الروائح الكریهة أو العفنةومنتجاتها

غلفة .) یبین تأثیر نوع الحشرة وعمرها في انجذابها إلى ستة أنواع من األ١الجدول (

نوع الحشرة
%النجذاب العمر 

الیرقي األول

%النجذاب

العمر الیرقي ما قبل 

األخیر

%النجذاب

الطور البالغ

  ٤٩.٨٤  ٤٩.٣٦  *٥٠.١٤خنفساء الطحین الحمراء

  ٥٠.١٤  ٥٠.٦٣  ٤٩.٨٥  خنفســــاء الخابرا

  .%٥ویة * الفرق غیر معنوي بین المتوسطات حسب اختبار دنكن المتعدد  تحت مستوى معن

ین الیــرقیین األول ومــا قبــل األخیــر و الطــور عمــر ال النســب المئویــة النجــذابیســتدل مــن 

وجـود فـروق  إلـى عـدم ) ٢البالغ لحشرتي خنفسـاء الطحـین الحمـراء وخنفسـاء الخـابرا  الجـدول  ( 

وقـد یعـزى بها.قید الدراسة بوجود المادة الغذائیة ( الطحین ) وغیاو االطور  معنویة بین األعمار

التــي اســتخدمت فــي الدراســة كانــت  او األطــوارن كلتــا الحشــرتین وباألعمــار أالســبب فــي ذلــك إلــى 

تنجــذب نحــو مــادة الغــالف نفســها ولــیس إلــى المــادة الغذائیــة التــي بــداخلها . ویتفــق هــذا مــع مــا 

لمخزونـة المـواد الغذائیـة احشـراتن أ واوجـد نالـذیو 1993)وآخـرون (Philipsتوصـل إلیـه 
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Damagedتنجـذب إلـى الحبـوب المتضـررة أو المصـابة ومنتجاتهـا  or deteriorated grains

Freshوال تنجذب إلى الحبوب الحدیثة الحصاد  grains volatiles.

األطوار قیـد الدراسـة لحشـرتي خنفسـاء الطحـین الحمـراء النسب المئویة النجذابیتبین من 

فـــي حالـــة  واألطـــوار ) وجـــود فـــروق معنویـــة بــین انجـــذاب األعمـــار ٣وخنفســاء الخـــابرا  الجـــدول (

ففــي العمــر الیرقــي األول كــان االنجــذاب إلــى الخــام القطنــي والنــایلون مــادة الغــالف  ،اخــتالف

% لكــــل مــــنهم ، ثــــم إلــــى الجــــوت ١٥,٥٥و١٥.٦٥و ١٨.٤٤بلغــــت نســــب االنجــــذاب  والــــورق و

% لكل منهم ١٣.٢٦  ١٢.٨٦و  ١٢.٢٦والحصیرة البالستیكیة و السلیفان بنسب  انجذاب هي 

على التوالي .

وفي انجذاب یرقات العمر األخیر لحشرتي الدراسة فقد كان االنجذاب نحو الجوت والخام 

% ثم إلى  ١٦.٠ستیكیة % لكل منهما ثم إلى الحصیرة البال١٧.٠و ١٧.٧القطني بنسب

ـــي انجـــذاب حشـــرتي خنفســـاء الطحـــین الحمـــراء٢الجـــدول ( ـــة ف ـــأثیر المـــادة الغذائی ـــین ت ) یب

T. castaneum وخنفساء الخابراT. granarium. لستة أنواع من األغلفة

نوع الغذاء

%النجذاب

العمر الیرقي 

األول

%النجذاب

العمر الیرقي ما قبل 

األخیر

%النجذاب

  الطور

البالغ

وجود المادة الغذائیة 

(الطحین)
٤٩.٨٥  ٥٠.٠  *٤٩.٩٤  

غیاب المادة الغذائیة

(بدون طحین)
٥٠.١٤  ٥٠.٠  ٥٠.٠٥  

  % . ٥*الفرق غیر معنوي بین المتوسطات حسب اختبار دنكن المتعدد  تحت مستوى معنویة 
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اء الطحین الحمـراء ) یبین تأثیر نوع مادة التغلیف والعمر في انجذاب حشرتي خنفس٣جدول (ال

T. castaneum وخنفساء الخابراT. granarium. لستة أنواع من األغلفة

نوع مادة التغلیف
%لالنجذاب العمر 

الیرقي األول

%لالنجذاب العمر 

الیرقي ما قبل األخیر

%لالنجذاب

الطور البالغ

د١٤.٥٢آ١٧.٧ب*             ١٢.٢٦جوت

ب١٥.٩٢آ١٧.٠آ١٨.٤٤خام قطني

هـ١٢.٨٦ب١٦ب١٢.٨٦حصیرة بالستیكیة

هـ١١.٥٤ج١٤.٧ب١٣.٢٦سلیفان

ج١٥.٦٢د١٢.٥آ١٥.٦٥نایلون

آ١٧.٣١د١٣.٠آ١٥.٥٥ورق

هـ١٢.٣٣هـ٩.٥ب١١.٩٦بدون مادة تغلیف

  % . ٥بمستوى معنویة  ت* المتوسطات ذات الحروف المتشابهة ال تختلف معنویا حسب اختبار دنكن للمتوسطا

% ١٣و ١٢.٥% )وبعـــدها إلـــى النـــایلون والـــورق بنســـب انجـــذاب بلغـــت ١٤.٧( نالســـلیفا

Juteمن أن أكیـاس الجـوت Modgil(1999)و Samuelsلكال منهما وهذا یتفق مع ماذكراه

bag أكثر

أمــا عــن انجــذاب إصـابة بالحشــرات مــن عبــوات رقـائق البــولي اثلــین أو العبــوات المعدنیـة 

الدراسة ألنواع األغلفة فقد كان الورق، الخام القطني ،النایلون ،الجوت، الحصیرة بالغات حشرتي 

،  ١٥.٦٢، ١٧.٣١البالســــــــــــــــتیكیة و الســـــــــــــــــلیفان ثــــــــــــــــم بـــــــــــــــــدون مــــــــــــــــادة تغلیـــــــــــــــــف وبنســـــــــــــــــب

وآخرون Butt%على التوالي وهو ما عارضه  ١٢.٣٣و  ١١.٥٤، ١٥.٦٢،١٤.٥٢،١٢.٨٦

البــــولي اثلــــین أكثــــر جــــذابا لإلصــــابات حیــــث ذكــــر أن األغلفــــة المصــــنوعة مــــن رقــــائق (2008)

. وقــــد یعـــزى الســــبب إلـــى اخــــتالف التركیــــب الحشـــریة فــــي حـــین أن األغلفــــة الورقیـــة اقــــل جـــذابا 

و حاجـــة كـــل طـــور، ففـــي العمـــر الیرقـــي األول الكیمیـــائي للمـــواد التـــي تصـــنع منهـــا مـــادة الغـــالف 

تعذیر وأما في الطور البالغ تبحث الیرقة عن الغذاء وفي العمر الیرقي األخیر تبحث عن مكان لل

) الــذي Jan)1989وWahid، وذلــك یتفــق مــع مــا وجــده فهــي تبحــث عــن مكــان لوضــع البــیض 

وجــــد تفــــاوت قــــدرة اآلفــــات فــــي اختراقهــــا لمــــادة الغــــالف ،إذ أن األغلفــــة المرنــــة كالفویــــل والــــورق 

ل مقاومــة لغــزو ومجموعــة البــولي كاربونیــت والبــولي اســتر والبــولي اســترایثان تكــون اقــســلیفانوال
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مـن أن حشـرات المـواد المخزونـة تنجـذب إلـى Cooke(1998)وكـذلك مـاذكره اآلفـات الحشـریة

.األغلفة التي تجعل روائح األغذیة المحفوظة فیها تتسامى منها

) یبــــین تــــأثیر الــــزمن والعمــــر فــــي أنجــــذاب حشــــرتي خنفســــاء ألطحــــین ألحمــــراء٤الجــــدول (

T. castaneumوخنفساء الخابراT. granarium.لستة أنواع من األغلفة

الزمن 

ساعة

%النجذاب 

العمر الیرقي األول

%النجذاب 

العمر الیرقي ما قبل األخیر

%النجذاب

الطور البالغ

آ٢٠.٩٠ب١٨.٠٩*ب٢١٧.٨٤

آ٢١.٢٩ب٢٠.٢٩آ٦٢٠.٦٣

آ١٩.٠٠ب٢٠.٢٩آ١٢٢٠.٦٣

آ١٩.٢٠آ٢٠.٦٩آ٢٤٢٠.٢٣

آ١٠.٥٠آ٢٠.٦٠آ٤٨٢٠.٦٣

  % . ٥بمستوى معنویة  ت*المتوسطات ذات الحروف المتشابهة التختلف معنویا حسب اختبار دنكن للمتوسطا

لـم یكـن معنویـا فـي انجـذاب   ٤بالسـاعات الموضـحة بالجـدول  وتبین أن اختالف الـزمن 

  ولكن ،التي اختیرت للدراسة الخابرا نحو األغلفة ءخنفساالطحین الحمراء وء بالغات خنفسا

ففــي انجــذاب ،التــي اختیــرت للدراســةالیرقیــةعمــاریتضــح وجــود فــروق معنویــة بــین األ

% وبعــده تســاوت ١٧.٨٤یرقــات العمــر األول كــان الــزمن ســاعتان هــو األقــل تــأثیرا بنســبة بلغــت 

.أما نســب وعلیــه یتضــح مــن النتــائج أن الیرقــات تعرفــت علــى جمیــع األغلفــة بعــد ســاعتینالنســب 

) سـاعة  ١٢و ٦و  ٢انجذاب یرقات العمر األخیر لحشـرتي الدراسـة فقـد كانـت قلیلـة بعـد مـرور (

) ســاعة فــان ٤٨و ٢٤% علــى التــوالي ولكــن بعــد مــرور( ٢٠.٢٩و  ٢٠.٢٩و  ١٨.٠٩وبلغــت 

% على التوالي.٢٠.٦٠و  ٢٠.٦٩نسب انجذابهما لألغلفة بلغتا 



أیاد یوسف وآخران

٤٧٥

المصادر
دار النشر ،Spssباستخدام برنامج )التحلیل اإلحصائي للبیانات ٢٠٠٣أبو عالم ، رجاء محمود(

.صفحة ٣٨٠، مصربللجامعات 

، رسـالة دراسـات حیاتیـة وسـمیة لخنفسـاء السـیكایر فـي العـراق)  ١٩٨١( یـاد یوسـفأ إسماعیل ،

.صفحة ٢٣١الموصل ،جامعةماجستیر، كلیة الزراعة والغابات، 

ــــاد یوســــف (أ إســــماعیل ، خدام مجــــاالت األشــــعة الكهرومغناطیســــیة غیــــر المؤینــــة) اســــت١٩٩٨ی

كلیــة لمكافحــة حشــرتي خنفســاء الطحــین الحمــراء وخنفســاء الخــابرا .أطروحــة دكتوراه،

.صفحة ٩٠، جامعة الموصلالزراعة والغابات،

مدیریــــة الكتــــب، ) آفــــات المخــــازن ومكافحتهــــا ٢٠٠٣موســــى الســــمارة (فاطمــــة هــــدى وحــــالق،

.صفحة367، ة، جامعة حلب ، سوریةوالمطبوعات الجامعی

ــــــــزار مصــــــــطفى المــــــــالح ( ــــــــب بجامعــــــــة ١٩٩٣شــــــــعبان،عواد و ن ــــــــع دار الكت ــــــــدات ، طب ) المبی

صفحة. ٥٢٠الموصل،

Butt, M. S.; M. Nasir; S. Akhtar and K. Sharif (2008) Effect of moisture

and packaging on the shelf life of wheat flour .Internet J. of

food safety.4:1-6.

Caddlick, L. (2003) Physical methods to control insects in farm stored

grain .CSIRO, stored grain Res. Lab. February, 6 Pages.

Cooke, L. (1998) Pest proofing food packaging. Agricultural Res. March

(10-11).

Davis, R and T. Pettitt(1999) Evaluation of Food Package Resistance to

insect invasion. Proceedings of the 3rd International conference

on Urban Pests. Wm H. Robinson, F. Rettich and G.W.

Rambo(editors).329-336.

Lewis, D.; J. Hahn and P. Pelletier (1995) Insect Pests of stored

Foods. Low state of University. University Extension

.Ames Iowa.ww-01000, 4Pages.

Mullen, M.A. and S.V. Mowery(2000) Insect- resistant Packaging

.International Food Hygiene.11,13-14.



…انجذاب حشرتي خنفساء الطحین الحمراء

٤٧٦

Philips, T.W.; X.L. Jiang; W.E. Burkholder; J.K. Philips and H.Q.

Tran (1993) Behavioral responses to food volatiles by two

species of stored product coleopteran, Sitophilus oryzae

(Curculionidae) and Tribolium castaneum

(Tenebrionidae).J. of Chemical Ecology. 19(4):723-34 .

Samuels, R. and R. Modgil (1999) Biological utilization of insect

infested wheat stored in different storage structures.

Nahrung/Food. 43, Issues 5: 336-38.

Shani, A. (2000) Chemical communication agents (Pheromones) in

integrated pest management. Drug Development Res. 50: 400-

405.

Wahid, M. and M. Jan (1989). Effect of combination method on Insect

disinfestations and quality of dry fruits. J. of Food Processing

and Preservation. 13 (1):79–85.


