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  الملخص
لُمرباة على أوراق ا Lasioderma serricorne (F.) جدول الحياة لحشرة خنفساء السجاير .2013. عالء صالحو  حمزة بالل ،عبد النبي، بشير

  .221-216 ):3(31النبات العربية، مجلة وقاية التبغ الُمجفف. 
    Lasioderma serricorne (F.)تحديد الخصوبة ومدة الحياة ومؤشرات الجدول الحياتي لحشرة خنفساء السجاير ُنفذت تجارب مختبرية ل

(Coleoptera: Anobiidae) بلغ متوسط مدة الجيل  ظالم: ضوء).( 16:8رة الضوئية %، والفت5±65ورطوبة نسبية  ،س° 1±28 مرباة على أوراق التبغ الجافة عندال
بيضة، و متوسط فترة التطور الجنيني  12 بيضالمن طوال حياتها واحدة النثى األيومًا، ومتوسط ما تضعه  66.14 البالغةالواحد من البيضة حتى ظهور الحشرة 

  R0 = 6يومًا. بلغ معدل التعويض الصافي 11يومًا، والذكر  13متوسط فترة حياة األنثى يومًا، و  8.24العذراء  ورطيومًا، و  52.28 ياليرق ورطاليومًا، و  5.73
  يومًا. DT= 25.67  العشيرة والمدة الالزمة لتضاعف λ =1.027والنسبة المحددة للزيادة  أنثى/أنثى/يوم  rm = 0.027ومعدل الزيادة الداخلية ،أنثى/أنثى/جيل

  معدل الزيادة الداخلية.  التبغ، معدل التعويض الصافي،خنفساء السجاير،  :مفتاحيةكلمات 
  

   المقدمة
  
 Lasioderma serricorne (F.) خنفساء السجايرحشرة  عدت
)(Coleoptera: Anobiidae  من أخطر اآلفات التي تصيب

 في محالت البيع ومنتجاته مستودعات تخزين أوراق التبغ الجافة
في كافة  توجدحيث ). 16 ،7 ،6(خاصة في ظروف التخزين السيئة بو 

المناطق المدارية وشبة المدارية من العالم و تظهر أهميتها في المناطق 
خسائر  خنفساء التبغتسبب ). 5الباردة في المستودعات الدافئة فقط (

% سنويًا من الكمية اإلجمالية للتبغ المخزن في 1تقدر بما ال يقل عن 
دة األمريكية تقدر الخسائر ففي الواليات المتح ؛مستودعات التخزين

 مليون دوالر من ناتج التبغ المخزن في المستودعات 300سنويًا بـ 
تلحق الحشرة أضرارًا كبيرة في باالت أوراق التبغ والمواد الغذائية  ).31(

في المخازن حيث تكون الظروف مناسبة لنموها وتكاثرها، كما أن 
ز اللفائف لتفقس عن بيوضها قد تنتقل خالل عمليات التصنيع وتجهي

حدث بالسجائر وبالتالي حشرات كاملة تُ تتسبب بمعظم الضرر يرقات 
، 18، 10( المخزنة ثقوبًا مؤدية إلى إتالفها وفقد قيمتها االقتصادية

 الغذاء من مختلفة أنواع على مخبرياً  التبغ خنفساء ُتربى .)31، 26، 19
أن درجة الحرارة أشارت الدراسات . و )27، 8(النباتي أو الحيواني 

 .)25 ،19 ،8( والرطوبة النسبية هما العامالن المحددان لنشاط الحشرة

أن المجال الحراري لتطور وفقس البيوض هو  )Howe )19 فقد أشار
 يصبحو  ،س° 32.5 اليرقة وتطور لنمو المثلى والحرارة ،س° 34- 20
 اروأش .س° 20 من انخفضت درجات الحرارة واقتربت كلما أبطأ النمو

Childs  ) لرابع تموت أن اليرقات في العمر الثالث وا )12وآخرون
وتموت اليرقات في العمر الثالث  ،س° 4.4 خالل ثالثة أسابيع عند

  لعمر الرابع خالل خمسة أسابيع عندوفي ا خالل ثالثة أسابيع
% من يرقات العمر الثالث و 60يموت  ،س° 10 وعند ،س° 7.2
الرابع خالل أحد عشر أسبوعًا، ويتوقف % من اليرقات في العمر 20

 ومادون أو س° 17.5 نمو وتطور الحشرة عندما تنخفض الحرارة إلى
فقد النسبية  الرطوبة لعامل وبالنسبة .س° 40.0 عندما ترتفع أكثر من

 في حدود تقع ةوتطور الحشر  لنمو المثلى الرطوبة أن )Howe )19بين 
 .%90 عن الرطوبة زيادة عند التعذر في الحشرات وتخفق، 80%- 70
 وبين .والعذراء البيضة طوري في الحشرة في كبير تأثير للرطوبة ليس

Powell )24 (انخفاض عند والتطور النمو عن تتوقف الحشرة أن 
وُعرفت خنفساء التبغ في سورية منذ عهد االنتداب  %.30 عن الرطوبة
اق والذي ينجم تلحقه من ضرر باألور ما لوتأتي أهمية الحشرة  ،العثماني

عنه نقص في وزن التبغ وبالتالي سوء صفات األوراق المتأثرة 
بالحشرات سيما وأن محصول التبغ معرض للبقاء في المستودعات لمّدة 
طويلة تقارب السنتين وذلك لحاجة التبغ إلى التخمير البطيء قبل 
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اآلفة الرئيسية األولى على خنفساء السجاير تعتبر . ولذلك )3( تصنيعه
بشكل خاص  توجدالتي أوراق التبغ المجفف في مستودعات التخزين 

في الساحل السوري وأيضًا في المناطق الشمالية والجنوبية من سورية 
وبغية البحث عن وسائل تسهم في التغلب على مشاكل اآلفة  ).1(

والتي تعتمد على إيقاف الظروف التي تشجع وتزيد من تكاثرها عن 
 وكون ال فيهاالبيئة  لومعرفة تأثير العواماآلفة  طريق فهم حياتية تلك

 العالم في التوجد كما الحشرة في سورية، هذه على دراسة أي يوجد
 هذا البحث لذلك هدف الحشرة، لهذه الحياتية الجداول على دراسات

المختلفة لحشرة خنفساء  واراألطتحديد الخصوبة ومدة  (أ) إلى:
ورطوبة  ،س° 1±28 غ المجففة عندرباة على أوراق التبالسجاير الم

تحديد معدل  )ب؛ ()8:  16%، ومدة ضوء وظالم (5±65نسبية 
والنسبة المحددة للزيادة  rmومعدل الزيادة الداخلية  R0التعويض الصافي 

λ مجتمع اآلفة والمدة الالزمة لتضاعف DT) بناء جدول حياة  ـ)ج؛
 .للحشرة تحت تأثير ظروف بيئية محددة

  
  ث وطرائقهالبحمواد 

  
كلية  ،بحوث ودراسات المكافحة الحيوية بر مركزتنفذ العمل في مخ

  جامعة دمشق. ،الزراعة
  

  وتربية المستعمرة األم البالغةمصدر الحشرات 
من  )حشرة 40( البالغةالحشرة  ورطبُجمعت أفراد الخنفساء  

وأحضرت إلى  بغ، في منطقة الدير علي بريف دمشقمستودعات الت
للحشرة وضعت هذه األفراد في  دائمة ولغرض تهيئة مستعمرة .برتالمخ
 ،مل يحتوي أوراق تبغ مجففة من نوع فيرجينيا 940زجاجي سعه  وعاء

بتيل أبيض وربط برباط مطاطي، ووضع في الحاضنة  الوعاءوُغطي 
(Model Janateck, CILH-500D( ورطوبة نسبية  س° 1±28 ندع

م:إضاءة). وتركت لتتكاثر ظال( عةسا 16:8%، وفترة ضوئية 5±65
والتي تمت دراسة أهم حتى الوصول ألفراد الجيل المخبري الثاني 

  .مؤشراته
  

  البالغةجمع وتربية البيوض حتى ظهور الحشرات 
التناسلية  )الحلمات(تم فصل اإلناث عن الذكور بناًء على النهايات 

م وتم أيا 4-3حيث ُأخذت العذراء من المستعرة بعمر  ).17(للعذراء 
ُفحصت تحت المجهر لمعرفة شرنقة بحذر شديد وُنقلت بعناية و رفع ال

شكل النهايات التناسلية. ومن ثم ُحفظت من دون مصدر غذائي في 
   ندفي الحاضنة ع تمل ووضع 50ستيكية كؤوس بال

عة سا 16:8وفترة ضـوئية  ،%65±5 ورطوبة نسبية ،س° 28±1
  . لغةالباظالم:إضاءة) حتى انبثاق الحشرات (

  حديثة الخروج من الخنافس في )ذكر وأنثى(زوج  50وضع 
ذكر وأنثى  البالغةفي كل كاس زوج من الحشرات (كأس بالستيكي  50

غ من  1 لىعمل ويحتوي  50حديثة االنبثاق) حجم كل كاس نحو 
الكؤوس الخمسين في  ُوضعتواعتبر كل كأس مكرر.  ،الخميرة

بحيث  لمذكورة سابقًا، وتم مراقبتهاا هانفسحاضنة تحت الظروف البيئية 
 ،، وتحديد فترة وضع البيضم تسجيل عدد البيض الموضوع يوميات

، ونسبة الموت الطبيعي من ذكور وٕاناث البالغةة األفراد ومدة حيا
  .البالغة في كل مكررلألفراد 

وضع على أوراق زبدة و ، جمع البيض الحديث الوضع يومياً 
 هانفست في حاضنة تحت الشروط موجودة داخل طبق بتري، وضع

، لتحديد فترة النمو الجنيني تم مراقبة هذه البيوض يومياً  أعاله. المذكورة
لمتوسط عدد البيض النسبة المئوية وتحديد عدد البيض الميت وحساب 

  .الخصب
اليرقات الحديثة االنبثاق يوميًا باستخدام فرشاة السامور  ُجمعت

 بتيل أبيض،م) مغطاة م 45×14(زجاجية  أنابيبوتم وضعها في 
في كل وضع  .من ورق التبغ المجفف غ 1نحو أنبوب حوي كل ي

وضعت المكررات تحت  مكرر. ةأنبوبكل  تيرقات، واعتبر  5 ةأنبوب
. تمت المراقبة يوميًا للمكررات حتى هانفس الشروط البيئية السابقة

وحساب اليرقات إلى عذارى، وتم تسجيل فترة التطور اليرقي،  تتحول
  عدد اليرقات الميتة والحية.

تم فصل اإلناث عن الذكور بناًء على و  ،جمعت العذارى الناتجة
التناسلية للعذراء، ومن ثم ُحفظت من دون مصدر  )الحلمات(النهايات 

في الحاضنة  توضعثم مل  50 حجم غذائي في كؤوس بالستيكية
 عةسا 16:8وفترة ضـوئية  ،%65±5 ورطوبة نسبية ،س° 1±28 ندع
تم حساب مدة التطور  .البالغةإضاءة) حتى انبثاق الحشرات  ظالم:(

النسبة المئوية للموت،  كما ُحسبتلعذارى الذكور وعذارى اإلناث، 
 لألفراد الناتجة.النسبة الجنسية و 

  
 ية التكاثرية لحشرة خنفساء التبغبناء جداول القابل

المؤشـــرات  بيانـــات تســـجيللحشـــرة خنفســـاء التبـــغ تـــم  ةلبنـــاء جـــدول الحيـــا
  التالية:

عد البالغات الخارجة ونسبتها إلى مجموع البيض الموضوع  -
 .البالغة رلألدوار غيالستخراج معدل البقاء 

 Ix (Age-specificاستخرجت قيم معدالت البقاء العمرية ( -

survival rate ) وٕانتاجية اإلناث من البيضMx وفقًا لمعادلتي (
Stiling )30( التاليتين: 
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Ix=nx/no  - حيث :x ؛= طول عمر اإلناث IX  معدل البقاء =
= عدد اإلناث الحية عند  nX ؛x لإلناث عند المرحلة العمرية

المرحلة بداية = عدد اإلناث الحية في  n0 ؛x المرحلة العمرية
  .x العمرية

Mx=Fx/nx - حيث: MX  إنتاجية اإلناث من البيض عند =
ع البيض الموضوع عند المرحلة = مجمو  FX ؛ xالمرحلة العمرية 

   .x = عدد اإلناث الحية عند المرحلة العمرية nX؛ x العمرية
  

لجميع المراحل العمرية على  MXقسم قيم ت )Stein )29وفقًا لـ 
معدل اإلناث الناتجة عند كل مرحلة عمرية كون  mXالستخراج  ثنينإ

رة الثابتة هي النسبة الجنسية لحشرة خنفساء التبغ عند الدرجات الحرا
  ).28( 1:1 تقريباً 

من خالل معرفة معدالت البقاء العمرية ومعدالت اإلنتاجية 
 R0 (Net reproductiveالعمرية تم استخراج معدل التعويض الصافي (

rate  ومعدل طول الجيل)T (Mean generation time  ومعدل الزيادة
معادالت التي وفقًا لل rm (Intrinsic rate of increaseالداخلية (

  يلي: وهي كما )Birch )9وضعت من قبل 
Ro = Σlxmx  - حيث :R0  معدل التعويض الصافي؛ =Σlxmx  =

حاصل ضرب معدالت البقاء العمرية لإلناث في معدالت اإلنتاجية 
  .العمرية

T = Σxlxmx / Σlxmx  - حيث: T =؛طول الجيل Σxlxmx  = مجموع
معدل التعويض =  Σlxmx ؛xالعمرية  في المرحلة lxmxحاصل ضرب 

  الصافي. 
rm = lnRo / T   -حيث: rm  =؛معدل الزيادة الداخلية في السكان 

(Loge) ln  ً؛2.6183 = األساس الطبيعي للوغاريتمات وتساوي تقريبا 
T .طول الجيل =  
  

 The finite rate of increase  النسبة المحددة للزيادةتم حساب  -

(λ) أعداد المجتمع الحشري والمدة الالزمة لتضاعف )DT( The 

doubling time of a population  14(وفق المعادالت التالية(:  
λ = erm   

 DT = ln2/rm   
 Gross اإلنتاج اإلجمالي لإلناثمعدل مؤشر  وتم حساب -

reproduction rate (GRR) بالمعادلة Σmx.  
  .في تصميم التجارب (CRD) استعمل التصميم العشوائي الكاملو  -
  
  
  
  

  النتائج والمناقشة
  

  فترة وضع البيض
خالل حياتها أنثى واحدة  وضعتهي ذبينت النتائج أن كمية البيض ال

وتبدأ األنثى  .أنثى/بيضة 12، بمتوسط قدره بيضة 15و 11تراوح بين 
وأعلى كمية من البيض  ،الثاني بعد التزاوجفي وضع البيض في اليوم 
 وضع البيض بمتوسط من بدء الثانيتضعه األنثى في اليوم 

النتائج التي تتوافق  .أيام ستةواستمر وضع البيض بيضة،  4.25±0.5
الذي أشار إلى أن النسبة  ،)Howe )19ما نشره تم التوصل إليها مع 

العظمى من إناث الحشرة تضع بيوضها في اليوم الثاني أو الثالث بعد 
أن متوسط ما ، ب)6( وآخرون Arbogast إليهالتزاوج، وتخالف ما أشار 

فة وتحت فتضعه أنثى خنفساء التبغ المرباة على أوراق التبغ المج
 44% بلغ 80ورطوبة نسيبة  س° 30 حرارة منظروف بيئية 

أن متوسط عدد  )Unanaowo )4 و Allotey بيضة/أنثى. وبين
البيض الذي تضعه أنثى واحدة من البيض يختلف باختالف نوع الغذاء 

 40و 37، 25، 19، 14، حيث كان المتوسط عليه الحشرة الذي تربى
الذرة الصفراء  ،بيضة عندما ربيت على الرز، اللوبياء، الفول السوداني

معدل وضع  أن، )22وآخرون (  Mahroof وأشار .التواليوالقمح على 
بلغت البيض يختلف باختالف الغذاء المقدم كوسط لوضع البيض، و 

بيضة/أنثى  4.8±52.4أعلى كمية بيض موضوعة من أنثى واحدة 
أقل عدد بيض كان م الطحين كوسط لوضع البيض، و ااستخد عند

استخدم السيجار كوسط لوضع  /أنثى عندماةبيض 0.8±5.8موضوع 
،على الرغم من أن التبغ ُيوصف كعائل مناسب لخنفساء التبغ البيض

الكيميائية  للمركباتاالختالفات النوعية والكمية ويفسر ذلك بأن ). 19(
سلوك وضع البيض  فييمكن أن تؤثر بشكل مباشر  المواد الغذائيةفي 

ال بأنه  )20وآخرون ( Kohno كما وأشار ).15( لحشرة خنفساء التبغ
بل فقط كعامل محدد لعملية اإلباضة تأثير المحفز الكيميائي يعتبر 

  .أيضًا القوام الطبيعي للمادة الغذائية
  

ــة مــدة التطــور  حشــرة خنفســاء  دوارأختلــف لم للنفــوقوالنســبة المئوي
   L. serricorneالتبغ 

 0.18±5.73بمتوســط  ،أيــام 6و  5 تراوحــت فتــرة التطــور الجنينــي بــين
أن  وابينـ نالـذي، )22وآخـرون (  Mahroof ما نشره وهذا يتوافق مع ،يوم

متوســـط مـــدة التطـــور الجنينـــي لبـــيض خنفســـاء التبـــغ المربـــاة علـــى أوراق 
% 60ورطوبـة نسـبية  س° 28يـة حـرارة التبغ المجفف وتحت ظـروف بيئ

  يوم. 5.2كان 
أن متوسط فترة التطور الجنيني لخنفساء ) Howe )19وأشار 

ورطوبة  ،س° 27حرارة  التبغ المرباة على نخالة القمح وتحت ظروف



219 Arab J. Pl. Prot. Vol. 31, No. 3 (2013) 

  أن متوسط ) Chun )13 يوم، وبين 8.9% كان 70نسبية 
خلطة علف دواجن فترة نمو التطور الجنيني لخنفساء التبغ المرباة على 

أيام.  8% كان 60ورطوبة نسبية  س° 28وتحت ظروف حرارة 
 ، بمتوسط%40 و 0 تراوحت النسبة المئوية لموت البيض بين

لمتوسط عدد البيض الخصب أي أن النسبة المئوية  ،17.00±8.03%
 تحت ظروف التجربة. 83%

 بمتوسط قدره ،يوماً  54و 50تراوحت فترة التطور اليرقي بين 
وآخرون   Mahroof ما نشره ، وهذا يتوافق معاً يوم 52.28±0.53

أن متوسط مدة الطور اليرقي لخنفساء التبغ  إلى واأشار  نالذي )22(
المرباة على أوراق التبغ الجافة وتحت ظروف بيئية مشابهة لظروف 

أن مدة التطور اليرقي ) Chun )13  وأشار .يوماً  53 الدراسة كان
تختلف باختالف الغذاء المستخدم في عملية لحشرة خنفساء التبغ 

ما نديوم ع 25.6التربية، حيث كانت مدة التطور اليرقي للحشرة 
النسبة  وتراوحتخلطة علف دواجن في عملية التربية.  تاستخدم

%، 66.67و 0 المئوية لموت اليرقات تحت ظروف التجربة بين
  .%1.33±39.76بمتوسط قدره 
بمتوسط  ،أيام 9و  7العذراء للحشرة بين  دور فترة نمو تراوحت

وآخرون   Mahroof ما نشره وهذا يتوافق مع ،يوماً  8.24±0.20
الذي ) 13( Chunولكنه يتعارض مع النتائج التي حصل عليها ، )22(

يختلف أشار إلى أن متوسط مدة طور العذراء لحشرة خنفساء التبغ 
 4.6 ،ن في التربيةاستخدم علف دواج ، حيثباختالف الوسط الغذائي

 بين في ظروف التجربة النسبة المئوية لموت العذارى تراوحتو يوم. 
  .%0.6±بمتوسط  %25و  0%

، اً يوم 15و  12 األنثى، بين البالغةتراوحت مدة حياة الحشرة 
 البالغةبينما تراوحت مدة حياة الحشرة  ،يوماً  1.40±13.00بمتوسط 
 . أشاريوماً  1.15±11.00ره ، بمتوسط قداً يوم 12و  10 الذكر بين

Chun )13(  23-17 كانت لخنفساء التبغ البالغةأن مدة حياة الحشرة 
   Shinoda وذكر .%60ية بورطوبة نس س° 28 نديومًا ع

يوم  19.7 كانت األنثى البالغةأن مدة حياة الحشرة ب )Fujisaki )27و 
 .%70ورطوبة نسبية  س° 30 ندععند تربيتها يوم،  18.1والذكر 

تعتمد  البالغةأن مدة حياة الحشرة  )Unanaowo  )4و  Alloteyوبين 
على نوعية الغذاء المستخدم في تربية الحشرات، حيث كانت مدة حياة 

-22.6، اللوبياء يوم 33.2-26.6المرباة على الرز  البالغةالحشرة 
 30.8-26، الذرة الصفراء يوم 31.7- 24، الفول السوداني يوم 26.5
 يوم.  27.7-24.6ح والقميوم 

لمّدة التطور  الخطأ المعياري ±المتوسطات  1يبين الجدول 
  المختلفة ومدة الجيل الكامل باأليام لحشرة خنفساء التبغ وارلألط

L. serricorne .الُمرباة على أوراق التبغ المجفف  

دول  ور. 1ج ّدة التط ط م وم) لأل متوس ل ط(ي دة الجي ة وم وار المختلف
وم) وا ل (ي غ الكام اء التب رة خنفس ة لحش  L. serricorneلخصوبة الكلي

غ المجفف  ى أوراق التب اة عل د حرارة الُمرب ة ° 28عن ة جوي س ورطوب
  ساعة (ضوء: ظالم). 8: 16% وفترة ضوئية 65

Table 1. Average duration (Mean±SE) for The 
developmental stages (days), total life cycle (days), and 
fecundity (eggs/female) of L. serricorne reared on dried 
tobacco leaves at 28ºC , 65% RH and photoperiod 16: 8 
hours(light: dark). 

  

 Stagesالمرحلة 

  متوسط مدة التطور
Average 
duration 

(Mean±SE) 
 Fecundity 12.00  عدد البيض الكلي

  ار المختلفة (يوم)طومدة تطور األ
Developmental stages (days) period   

   
  التطور الجنيني  

Embryos development  
0.18±5.73  

  الطور اليرقي  
Larval development  

0.53±52.28  

  طور العذراء  
Pupal development  

0.20±8.24  

  الجيل الكامل  
Total life cycle  

0.82±66.14  

  وار غير البالغة%طاأل تنسبة مو  
Rate of immature stages 

mortality  

9.88±53.33  

  (يوم) مدة حياة الحشرة البالغة
Adult longevity (days)  

 Females 13.00 اإلناث  
 Meals 11.00 الذكور  
  
  
 

على أوراق التبغ الجافة  الُمرباةالجدول الحياتي لحشرة خنفساء التبغ 
%، والفترة الضوئية 5±65طوبة نسبية ور  س° 1±28حرارة عند 
   ظالم: ضوء).( ساعة 16:8

مـن خـالل مقـاييس  يالحشـر  أعداد الجتمعطبيعة تذبذب مستوى توصف 
النمو والتكاثر المستمدة مـن جـداول اإلنتاجيـة والبقـاء والتـي تشـمل معـدل 

ومعدل الزيادة الداخلية  (T)ومعدل طول الجيل  (R0) التعويض الصافي
)(rm كانيـــة المحـــددة للزيـــادة واإلم(λ)  األعـــدادوالمـــدة الالزمـــة لتضـــاعف 
)DT بلــغ معــدل التعــويض الصــافي .((R0)  لخنفســاء التبــغ المربــاة علــى

أنثى/أنثى/جيـل،  6أعـاله أوراق التبغ المجفف وضـمن الشـروط المـذكورة 
 تزايــدمجتمــع الحشــرة فــي ظــروف الدراســة فــي  أعــدادوهــذا يعنــي أن نمــو 

 كانـت). و 2( مـا نشـر سـابقاً  ر من واحد، وهذا يتفـق مـعأكب R0ألن قيمة 
للزيـادة  ويعود زيادة مـدة الجيـل نتيجـة يوماً  66.14 (T) مدة طول الجيل

غيــر مكتملــة النمــو.  واراألطــالحاصــلة فــي المــدة الالزمــة إلكمــال تطــور 
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 0.027= (rm)الحشـرة  أعـدادمعدل الزيادة الداخليـة فـي بينت النتائج أن 
فــي  )Pielou )23 وذكــر .وهــي قيمــة منخفضــة نوعــًا مــا ،مأنثى/أنثى/يــو 
 أعـداد المجتمـع الحشـريأن قيمة معدل الزيادة الداخليـة فـي دراسة سابقة 

عند ازدياد معدل طول الجيل. مـن ناحيـة أخـرى عنـدما حولـت إنخفضت 
للنســــبة المحــــددة  (rm)الحشــــرة  أعــــدادقيمــــة معــــدل الزيــــادة الداخليــــة فــــي 

النســبة المحــددة للزيــادة للحشــرة فــي ظــروف التجربــة  تبــين أن )λ(للزيــادة 
 (DT) األعـدادوأما بالنسـبة للمـدة الالزمـة لتضـاعف مرة،  1.027 كانت

 6اإلنتــــــــاج اإلجمــــــــالي لإلنــــــــاث وبلــــــــغ معــــــــدل  .يومــــــــاً  25.67كانــــــــت ف
جــــدول الحيــــاة لحشــــرة خنفســــاء التبــــغ  2الجــــدول  يبــــينجيــــل. أنثى/جيل/

ـــى أوراق التبـــغ الجافـــة  ـــاة عل ـــد حـــرارةعالمرب ـــة نســـبية  س° 1±28ن ورطوب
ظـــالم: ضــــوء). إن إختيارنــــا ( ســــاعة 16:8%، والفتـــرة الضــــوئية 65±5

بــأن الحشــرات ) Canzanelli  )11 لهــذه الفتــرة الضــوئية يعــود لمــا ذكــره
البالغة تنشط في الصباح البـاكر علـى أشـعة الشـمس الدافئـة، وأن عمليـة 

  .)32( الضوئية بالفترة وضع البيض لإلناث البالغة تتأثر بشكل ايجابي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

غ  .2جدول  ى أوراق التب اة عل غ المرب اء التب اة لحشرة خنفس جدول الحي
ةس ورطو° 28الجافة على درجة حرارة  ة  ب رة ضوئية 65جوي % وفت

  (ضوء: ظالم). ساعة 8: 16
Table 2. Life table of cigarette beetle (Lasioderma 
serricorne) reared on dried tobacco leaves at 28 ºC, 65% 
RH and 16: 8 hours (light: dark).  
 

  مؤشرات الجدول الحياتية
Life table parameters 

  القيمة
Value  

  معدل البقاء العمري
Age-specific survival rate (Ix) 

2.82  

  Mx(  4.25إنتاجية اإلناث من البيض (

  من أنثى واحدة معدل اإلناث الناتجة
Age-specific fecundity (mx) 

2.127  

  معدل التعويض الصافي
Net reproductive rate (Ro) 

6 
  أنثى/أنثى/جيل

  الزيادة الداخلية في سكان الحشرة
Intrinsic rate of increase (rm) 

0.027 
  أنثى/أنثى/يوم

  النسبة المحددة للزيادة
Finite rate of increase (λ) 

  مرة 1.027

  لتضاعف السكانالمدة الالزمة 
Doubling time (DT) 

  يوم 25.67

  متوسط مدة طول الجيل
Mean generation time (T) 

  يوم 66.14

  معدل اإلنتاج اإلجمالي لإلناث
Gross reproductive rate (GRR) 

6 
  أنثى/جيل/جيل

  متوسط عدد البيض الموضوع من أنثى واحدة
Mean total number of eggs deposited per 
female 

بيضة/  12
  أنثى

  متوسط عدد البيض اليومي التي تضعه أنثى واحدة
Mean daily number of eggs deposited per 
female 

2.00  

  (ذكر:أنثى)النسبة الجنسية
Sex ratio (male: female) )~1:1(  

 

Abstract 
Basheer, A., H. Bilal and A. Saleh. 2013. Life table of the cigarette beetle, Lasioderma serricorne (F.) reared on dried 
tobacco leaves. Arab Journal of Plant Protection, 31(3): 216-221. 

Studies on the fecundity, longevity and life table parameters of the cigarette beetle, Lasioderma serricorne (F.) (Coleoptera: 
Anobiidae) reared on dried tobacco leaves were carried out under laboratory conditions of 28±1°C, 65±5% RH and light period 16:8 h (day: 
night). The mean generation time (egg to adult) was 66.14 days, the fecundity was 12 eggs/female. The mean egg hatch period was 5.73 
days, the mean larval period was 52.28 days and the mean pupal period was 8.24 days. The mean adult longevity was 13 days for the female 
and 11 days for the male. The net reproductive rate (Ro) was 6 females/female/generation, and intrinsic rate of increase rm = 0.027, finite rate 
of increase λ = 1.027 and the doubling time of a population (DT) was 25.67 days. 
Keywords: Cigarette beetle, tobacco, net reproductive rate, intrinsic rate of increase. 
Corresponding author: A. Basheer, Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Damascus University, Syria, Email: 
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