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 الخالصة

 التعتتترٌل الح تتتر    رٌقتتتةو ناعمتتتة ستتتمٌتو(و 2أثبتتتتت نتتتتارا الدراستتتة تتتتنثٌر صتتتنت الحن تتتة )  تتتنة تمتتتوز 
 عتتت ارى  نءستتتا  الحبتتتو  ال تتتعرٌة )ال تتتابرا(و ٌرقتتتاتو كتتتامبلتمتتتل الغتتت ا  فتتتً استتتتجابة م لو تتتة و بتتتدون ءتتت ا 

 Trogoderma granarium Everts  متدد تعتترٌل و وا  800و 500و 200لآل تعة الماٌكروٌتتة عنتد مستتوى  اقتتة
الع ارى تباٌنت على صنت الحن ة ال  نة و الٌرقاتو ان نسبة قتل الكامبلت ثانٌة 90و 60و 45و 30و 15صءر وزمنٌة 

% للعتت ارى 41.39و % 38.15و % للٌرقتتات30.15و %32.87% للكتتامبلت و32.59و %40.00ا  بلغتتت  والناعمتتة
%  40.19 متتل الغتت ا  اكءتتن متتن تعتترٌل الح تتر  بتتدون ءتت ا  ا  بلغتتتم لو تتة فٌمتا بٌنتتت ان متوستت  نستتبة قتتتل الح تتر  

نتتتتارا الدراستتتة ان وأثبتتتتت  ,% للعتتت ارى 38.15و%  41.39% للٌرقتتتات و30.46و %32.59% للكتتتامبلت و32.41و
ا  بلغتت  وا  800,500,200  ردٌتا متل زٌتاد  مستتوى ال اقتة تالٌرقتات والعت ارى تناستبو متوس  نسبة القتل للكامبلت

 %35.14و %24.86و % للٌرقتتتتتتتتتتات52.78و %34.86% و6.94% للكتتتتتتتتتتامبلت و48.89% و42.64% و17.36
ثانٌتة  90و 60و45و 30و15مل مدد التعرٌل صءر و ردٌاً متوس ات نس  القتل تناسبا  تتناسبو للع ارى % 59.31و

 %10.28و صتتتتتتءر%و % للكتتتتتتامبلت68.06و %53.06% و43.89%و  28.33% و24.44و ا  بلغتتتتتتت صتتتتتتءر %
 %56.67و %47.22% و40.28و %31.11و صتتتتتتءر%و % للٌرقتتتتتتات76.22% و48.89و %39.72و %23.06و
 % للع ارى.63.33و

اصتنات  ,التعترٌل  رٌتق ,Trogoderma granarium  الحبتو  ال تعرٌة, دالة: اال عة الماٌكروٌة,  نءساالكلمات ال

 .حن ة

 .13/5/2014: وقبوله،  3/3/2014 :تارٌخ تسلم البحث

 المقذمة

ٌعد محصول الحن ة من المحاصٌل االقتصادٌة المهمة فتً العتراق حٌتث بلغتت المستاحات المزروعتة متن الحن تة 
( بلغتتتت 2009 -2008عراق لعتتتام )ـالتتتري لئلقلتتتٌم كوردستتتتان التتتو اإلحصتتتارٌات الصتتتادر  عتتتن وزار  الزراعتتتة حستتت 

ما كان العراق من الدول الم تهور  فتً تنتتال الحبتو  بصتور  عامتة والحن تة بصتور   اصتة فقتد ل, ودونم 2.160.205

 فٌر الحبو  السلٌمة للمزارعٌن.توو أصبحت ت زٌن الحبو  هدفا استراتٌجٌا لتحقٌق األمن الغ ارً لل ع 

تن ال ستارر الناتجتة فتً و منتجاتها أثنا  الت زٌن لمهاجمة العدٌد من أنواع الح راتو تتعرل الحبو  الم زونةو
تن و التً تصٌ  النباتات فً الحقلالحبو  الم زونة من قبل الح رات ءالبا ما تكون بقدر ال سارر الناتجة عن الح رات 

 تن  نءستتتا  الحبتتتو  ال تتتعرٌة )ال تتتابرا(  .الضتترر النتتتاتا عتتتن ح تتترات الم تتتازن هتتتو ضتتترر نهتتتارً ال ٌمكتتتن تعوٌضتتته
Trogoderma granarium Everts فتً العتراق , ومن بٌن ا  ر آفات المواد الم زونة فً المنا ق الدافرة متن العتالم

تن اإلصتابة و  اصتة الحن تة وال تعٌرو متدمر  للحبتو و هً متغت ٌات متلءتةو أثنا  الت زٌنت كل اآلفة الررٌسٌة للحبو  
تءضل جنٌن الحبة فً تغت ٌتها ممتا ٌجعتل الحبتو   ال دٌد  به ه اآلفة ٌؤدى تلى تلت الحبو  بصور  كلٌة كما تن ه ه اآلفة

لكتن التب ٌتر و د  آلفتات المتواد الم زونتةاستت دمت وستارل مكافحتة عدٌت (.2010,ءٌر صالحة للزراعة فٌما بعد )العراقً

المعالجة بالمبٌدات الكٌمٌارٌة هو المعتول علٌته فتً المكافحتة, تال انته ٌؤ ت  علتى هتاتٌن ال ترٌقتٌن تنهمتا و بالغازات السامة
 ٌتد المثٌتلالبٌرٌتة لبرومو ت  أثبتت الدراسات الحدٌثتة األضترار الصتحٌة على البٌرةو تتركان بقاٌا ضار  فً المواد المعالجة

استعماله فتً أنحتا  العتالم بحلتول عتام و مما دفل المجتمل الدولً تلى تبنى   ة لوقت تنتاجه , اصة على  بقة األوزونو
 1997,المب ترات )منصتورو تضافة تلى تمكانٌة ظهور صءة المقاومة عند اآلفتات الح ترٌة للمبٌتدات الكٌمٌارٌتة ,م 2005

لستٌ ر  علتى الح ترات التتً تصتٌ  الحبتو  ل ق بدٌلتةارتضروري البحث عتن  رله ا السب  كان من ال (.Vail,2000و

وقتد أظهترت  رٌقتة تعقتٌم  ,ال تظهتر صتءة المقاومتة للح ترات عنتد استت دامهاو ال تترك آثار ضار  فً البٌرةو الم زونة
البدٌلتتة فتتً مجتتال بمواصتتءات تؤهلهتتا لتكتتون ال رٌقتتة و الحبتتو  باستتت دام المتتاٌكرووٌت فاعلٌتتة جٌتتد  فتتً حماٌتتة الحبتتو 

 Vadivambalو Karaborklw, 2008و Ayvasالمتواد ) علتى الت هٌتر الجٌتد مكافحة ح ترات الم تازن ت  لهتا القتدر 
. فءً دراستة )1999,آ رونو Halverson) على قتل الح رات دا ل و ارل الحبةفضبلً عن قدرتها  (2008 ,ا رونو

 نءسا  ال ابرا بنست  و تنثٌر كبٌر فً قتل أ وار  نءسا  ال حٌن الحمرا الماٌكروٌة  ( اثبت تن لؤل عة1989إلسماعٌل )
( متوت 2007ا ترون )و Vadivambalوقتد أثبتتت  وا  500و 250% عنتد مستتوى  اقتة 43.7 –تراوحت بٌن صتءر 

 الحمترا  لؤلنتواع الح ترٌة الثبلثتة المستت دمة فتً الدراستة  نءستا  ال حتٌنو جمٌل البالغات المعرضة لؤل عة الماٌكروٌتة
كمتا أكتد ٌوستت  ,ثانٌتة 28لمتد  و وا  500سوستة الحبتو  باستت دام مستتوى  اقتة و  نءسا  الحبو  الصدرٌة الحمترا و

 بحث مستل من رسالة ماجستير للباحث الثاني.

mailto:Semad82@yahoo.com
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 نءستتا  ال تتابرا باستتت دام األ تتعة الماٌكروٌتتة عنتتد و  نءستتا  الحبتتو  المن تتارٌةو ( قتتتل  نءستتا  ال حتتٌن الحمتترا 2012)
 . ثانٌة 120و 90و 60و 30و 10عرٌل لمدد تو وا  900و 600و 300و 100مستوى  اقة 

 رٌقة معاملة أ وار ( وناعمة سمٌتوو 2  نة تموز )ل ا فان الدراسة الحالٌة تهدت تلى دراسة تنثٌر نوع الحن ة  
بتتدون ءتت ا  متتر  ومتتل الغتت ا  متتر  أ تترى فتتً استتتجابة الح تتر   عتت ارى(و ٌرقتتاتو كتتامبلت) نءستتا  الحبتتو  ال تتعرٌة 

 .لمدد زمنٌة م تلءةو األ عة الماٌكروٌةلمستوٌات م تلءة من 

 مواد البحث وطرائقه

صتنت ستمٌتو( تتم  )حن تة ناعمتة( و2است دم فً الدراسة نوعٌن من أصنات الحن ة )حن تة   تنة صتنت تمتوز 
 ربٌتت  نءستا  الحبتو  ال تعرٌةو ور فتً تقلتٌم كوردستتان العتراقالحصول على الب ور من مدٌرٌتة فحتو وتصتدٌق البت 

والٌرقات والع ارى( للتعترٌل لؤل تعة الماٌكروٌتة  ,)ال ابرا( على كل صنت ألكثر من جٌل ثم ا تبرت األ وار )الكاملة
وا  تتم تحدٌتدهما  800و 500و 200تحتت ثتبلث مستتوٌات متن ال اقتة  COOKWORKSبجهاز ماٌكرووٌت من نوع 

ضتتب ت فتتً  ا تتة التوقٌتتت  ثانٌتتة 90, 60, 45 ,30 ,15 لوحتتة الستتٌ ر  المثبتتتة فتتً الجهتتاز ولمتتدد تعتترٌل زمنٌتتةفتتً 
 :ب رٌقتٌن من التعرٌلو الموجود فً الجهاز

 فءً ه ه الدراسة أ  ت كامبلت حدٌثة ال رول من كتل صتنت متن صتنءً الحن تة )ال  تنة :تعريض الحشرة بدون غذاء -1
عرضتت بجهتاز و ستم متن دون تضتافة الغت ا  تلٌهتا 9ت ووضعت بن باق بتري ببلستٌكٌة ق ر كامبل 10بواقل  (الناعمةو

مكررات كمعاملتة مقارنتة بتدون  4مكررات وتركت  4بواقل و المدد المثبتة بالدراسةو الماٌكرووٌت تحت مستوٌات ال اقة
صتححت باستت دام و نست  القتتل أ  ت نستبةو ساعة 24تعرٌل ثم تركت المكررات المعاملة تحت ظروت الم تبر لمد  

 .مل الٌرقات والع ارى عملٌةكررت نءس ال .(1993الم كور  فً  عبان والمبلح ) Abbottمعادلة 

كتامبلت لكتل صتنت متن  10فً ه ه الدراستة أ ت ت كتامبلت حدٌثتة ال ترول بواقتل  :مع الغذاءمخلوطة تعريض الحشرة  -2
ستم  9علٌها الح ر  لكل صنت ووضعت فً أ بتاق بتتري ق تر  ءرام من الغ ا  المربى 10مل و ل ت أصنات الحن ة 

مكتررات متن كتل  4ثم عرضت فً جهاز الماٌكرووٌت تحت مستوٌات ال اقة ومدد التعترٌل المثبتتة فتً الدراستة بواقتل 
ثتم تركتت المكتررات و مكررات كمقارنة بدون تعرٌل لؤل عة الماٌكروٌتة 4مد  تعرٌل وتركت و مستوى  اقةو صنت

المت كور  Abbott صححت باست دام معادلتةو أ  ت نس  القتلو ساعة 24والمقارنة تحت ظروت الم تبر لمد   المعاملة
 .كررت نءس العملٌة للٌرقات والع ارى (.1993فً  عبان والمبل ح )

( لقٌاس درجتة حترار  الحبتو  (Digital multimeter رقمًتم قٌاس درجات الحرار  للحبو  باست دام محرار 
-HOHجهتاز قٌتاس المحتتوى الر توبً للحبتو  متن نتوع  ك لك تم قٌاس ر وبة الحبتو  باستت دامو وبعد التعرٌلقبل 

EXPRESS-HE50 مد  تعرٌل زمنٌةو قبل وبعد التعرٌل عند كل مستوى  اقة. 

ام ا تبترت معنوٌتة الءتروق بتٌن المتوست ات باستت دو حللت النتارا تحصتارٌا باستت دام التصتمٌم الع توارً الكامتل 
مستتوى و معتادالت االنحتدار للعبلقتة بتٌن نست  القتتلو حستبت قتٌم االرتبتا و اإلحصتارٌة SASا تبار دنكن اعتمادا علتى 

 .(2010 ,عنتر)مد  التعرٌل و ال اقة

 النتائج والمناقشة

م لو تة و  رٌقة التعترٌل بتدون ءت ا و الناعمة سمٌتو(و 2)ال  نة تموز ( تنثٌر صنت الحن ة 1ٌبٌن الجدول )

تن لصتنت الحن تة تتنثٌر واضت  فتً  مل الغ ا  فً استجابة كامبلت  نءسا  الحبو  ال عرٌة )ال ابرا( لؤل عة الماٌكروٌتة
 %40.00ت  بلغتت  ت  كانت على صنت الحن ة ال  نة أعلى مما على صنت الحن تة الناعمتة ا تبلت متوس  نسبة القتل

من و % على التوالً ومن نتارا التحلٌل االحصارى نبلحظ هناك فرق معنوي واض  بٌن الصنءٌن فً نسبة القتل 32.59و
الجدول نءسه نبلحتظ ل رٌقتة التعترٌل اثتر كبٌتر فتً ا تتبلت متوست  نستبة القتتل ت  كانتت متوست  نستبة القتتل للكتامبلت 

نبلحظ وجود  من نتارا التحلٌل االحصارىو %32.41و %40.19بلغت و بدون ء ا مل الغ ا  أعلى مما كانت الم لو ة 

 فرق معنوي واض  فً ا تبلت ال رٌقتٌن.

( تن متوس  نسبة القتل لكامبلت  نءسا  الحبو  ال عرٌة )ال ابرا( تناس   ردٌا مل زٌتاد  1ٌتض  من الجدول ) 
% علتتى التتتوالً ومتتن التحلٌتتل 89. 48%و 64. 42و % 36. 17وا  ت  بلغتتت  ( 800و 500و 200مستتتوى ال اقتتة )

وتناست  متوست   .االحصارى نبلحظ هنالك ا تبلت معنوي واض  فً متوس  نس  القتل عند مستتوٌات ال اقتة المدروستة
. 53و% 89. 43و% 33. 28و% 44. 24ا  بلغتت  (ثانٌتة 45,60,90 ,30, 15القتل  ردٌا مل زٌتاد  متد  التعترٌل )

التوالً ومن نتارا التحلٌتل االحصتارى نبلحتظ وجتود فترق معنتوي فتً متوست  نست  القتتل فتً متدد % على 06. 68و 65

 ومن نتتارا تتنثٌر التتدا ل بتٌن صتنت الحن تة و رٌقتة التعترٌل .التعرٌل لؤل عة الماٌكروٌة مقارنة مل معاملة المقارنة
عنتد تعترٌل الح ترات متل الغت ا   2وز مستوى ال اقة نبلحظ أعلى مستوى لنسبة القتل على صنت الحن تة ال  تنة تمتو

% بٌنمتتا كانتتت اقتتل متوستت  لنستتبة القتتتل علتتى الحن تتة الناعمتتة ستتمٌتو عنتتد تعتترٌل 60وا  ا  بلغتتت  800علتتى مستتتوى 
 %.11.11وا  ت  بلغت  200مل الغ ا  على مستوى  اقة م لو ة الح ر  
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)بتدون ءت ا  ومتل الغت ا ( فتً استتجابة   رٌقتة التعترٌلو ( تنثٌر صنت الحن ة )  نة وناعمة(2ٌبٌن الجدول ) 
. 32 ٌرقات ال ابرا لؤل عة الماٌكروٌة ان لصنت الحن ة لتٌس لته تتنثٌر معنتوي فتً متوست  نستبة القتتل للٌرقتات ت  بلغتت

غت ا  قتد أع تت المتل م لو تة كما نبلحظ من نءس الجدول تن  رٌقة تعرٌل الٌرقتات  ,% على التوال19ً. 30و 87%
% متن نتتتارا 46. 30التتتً بلغتت و غت ا ال% كانتت أعلتى متن  رٌقتتة التعترٌل بتدون 59. 23متوست  نست  القتتل بلغتتت 

وكتان لمتوست  نست  القتتل للٌرقتات تناست   .التحلٌل االحصارى نبلحظ انه ال ٌوجد فرق معنوي ما بٌن  رٌقتً التعترٌل
 % علتتى78. 52% و86. 34%و 94. 6بلغتتت  وا  ت  800, 500 ,200 ردٌتتا متتل زٌتتاد  مستتتوى ال اقتتة الماٌكروٌتتة 

من نتارا التحلٌل االحصارى نبلحتظ وجتود فترق معنتوي متا بتٌن مستتوٌات ال اقتة المستت دمة فتً الدراستة وكتان و التوالً
. 23% و28. 10ثانٌة( ت  بلغتت  60,90 ,30,45, 15متوس  نس  قتل الٌرقات تناس   ردي مل زٌاد  مد  التعرٌل )

 رٌقتة و (. ومن تتنثٌر التتدا ل بتٌن صتنت الحن تة2 ,% على التوالً )جدول22. 67% و89. 48% و72. 39% و06
% للصتنت حن تة   تنة 11. 56مستوى ال اقة الماٌكروٌتة نبلحتظ تن أعلتى متوست  لنستبة قتتل الٌرقتات بلت  و التعرٌل

بٌنمتا كانتت أقتل متوست  لنستبة قتتل و وا  800متل الغت ا  عنتد مستتوى  اقتة  الٌرقتات م لو تة ب رٌقة تعترٌل 2تموز 
وا   200عنتتتد مستتتوى  اقتتتة و متتتل الغتت ا م لو تتة % لصتتنت الحن تتتة الناعمتتة ستتتمٌتو ب رٌقتتة التعتتترٌل 5الٌرقتتات 
 .(2,)جدول

  رٌقتة تعترٌل العت ارى بتدون الغت ا و وناعمتة ستمٌتو( 2( تتنثٌر صتنت الحن تة )  تنة تمتوز 3ٌبٌن الجتدول ) 

تجابة عتت ارى ال تتابرا لؤل تتعة الماٌكروٌتتة تن متوستت  نستتبة القتتتل لتتم ٌتتتنثر معنوٌتتا علتتى كتتبل متتل الغتت ا  فتتً استتم لو تتة و
متل الغت ا  اثتر م لو تة و  رٌقتة التعترٌل بتدون ءت ا ل% علتى التتوالً فٌمتا كتان 89. 38و %65. 40الصنءٌن ت  بلت  

ا التحلٌل االحصارى وجود فترق من نتارو % على التوال39ً. 41و %15. 38واض  فً تباٌن متوس  نس  القتل ت  بل  
ومتتن الجتتدول  اتتته نبلحتتظ تن متوستت  نستت  القتتتل للعتت ارى تناستت   ردٌتتا متتل زٌتتاد   .معنتتوي متتا بتتٌن  رٌقتتتً التعتترٌل

من نتارا التحلٌل االحصارى نبلحظ و %على التوال31ً. 59و %14. 35و %86. 24ت  بل   مستوٌات ال اقة الماٌكروٌة
( تن نسبة قتل للع ارى تناس   ردٌا مل 3مستوٌات ال اقة الماٌكروٌة كما نبلحظ من الجدول )هنالك ا تبلت معنوي بٌن 

% 33. 63و %67. 56و %22. 47% و28. 40و %11. 31ثانٌتتة ت  بلغتتت  90و 60و 45و 30و 15متتد  التعتترٌل 
لزمنٌتتة المستتت دمة علتتى التتتوالً ومتتن نتتتارا التحلٌتتل االحصتتارى نبلحتتظ وجتتود فتترق معنتتوي واضتت  بتتٌن متتدد التعتترٌل ا

ان نستبة قتتل  نءستا   (2012)ٌوستتو (1998)بالدراسة مقارنة مل معاملة المقارنة ه ه النتارا تتءق مل ما أثبته تستماعٌل

 من تنثٌر التدا ل بٌن صنت الحن تة. ومد  التعرٌل الزمنٌةو ال ابرا تناس   ردٌا مل زٌاد  مستوٌات ال اقة الماٌكروٌة
% لصتنت الحن تة ال  تنة 67. 66ى ال اقة نبلحظ تن أعلتى متوست  لنستبة القتتل للعت ارى بلت  مستوو  رٌقة التعرٌلو

. 18وا  بٌنما كانت اقتل متوست  لنست  القتتل للعت ارى بلت   800المعرضة لوحدها بدون ء ا  عند مستوى  اقة  2تموز 
 وا .  200ة ماٌكروٌة المعرضة لوحدها بدون ء ا  عند مستوى  اق 2% أٌضا لصنت الحن ة ال  نة تموز 89

معادالت االنحدار للعبلقة بٌن نستبة القتتل أل توار  نءستا  الحبتو  ال تعرٌة و معامل التنثٌر( قٌم 4ومن الجدول ) 

متتد  التعتترٌل الزمنٌتتة نبلحتتظ بتتان الكتتامبلت المعرضتتة متتل الغتت ا  تتتنثر باأل تتعة أكثتتر متتن و مستتتوى ال اقتتةو )ال تتابرا(
وك لك بالنسبة الٌرقات المعرضة مل الغ ا  تتنثرت بنستبة أكثتر  8. 32و 3. 24مل التنثٌر المعرضة بدون ء ا  ت  بل  معا

مقارنتتة بالٌرقتتات المعرضتتة بتتدون ءتت ا  ت  بلتت   3. 30و 1. 34متتن الٌرقتتات المعرضتتة بتتدون ءتت ا  ت  بلتت  معامتتل التتتنثٌر 
ال  نة أكثتر متن العت ارى المعرضتة متل فٌما تنثرت الع ارى المعرضة بدون ء ا  للحن ة  5. 26و 8. 22معامل التنثٌر 

بٌمنتا تتنثرت العت ارى المعرضتتة متل الغت ا  للحن تة الناعمتة ب تكل اكبتر متتن  4. 27و 6. 47التتنثٌر  الغت ا  ت  بلت  معامتل
 .على التوالً 16.6و 32.1الع ارى المعرضة بدون ء ا  ا  بل  معامل األثٌر 
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 ( تنثٌر صنت الحن ة و رٌقة التعرٌل فً استجابة كامبلت  نءسا  الحبو  ال عرٌة )ال ابرا( لبل عة الماٌكروٌة.1الجدول )
 .Table (1) Effect of variety wheat and method of exposure in response adult Khabra beetle to microwave radiation 

صنت 
 الحن ة

Variety 

wheat 

  رٌقة التعرٌل
Method of exposure 

 مستوى ال اقة
 وا 

Energy level / watt 

 General mean effect المتوس  العام لتنثٌر % Mean of mortality % متوس  نسبة القتل

التدا ل بٌن صنت  .Exposure times \ sec مد  التعرٌل / ثانٌة
الحن ة ومستوى 

 .Interال اقة 

Between 

Varieties & 

energy level 

صنت 
 الحن ة

Variety 

Wheat 

 رٌقة 
 التعرٌل
Method 

of 

exposure 

مستوى 
 ال اقة

Energy 

level 

 صءر
 )مقارنة(
Control 

15 30 45 60 90 

حن ة 
  نة 
 (2)تموز 

Hard 

Tamuz 

2 

 الكامبلت بدون ء ا تعرٌل 
adults un mixed with 

food 

200 0.00 o 16.67 k-o
* 

26.67 i-n 43.33 ghi 50.00 fgh 33.33 h-l 28.33 e 

 

 

 

500 0.00 o 23.33 i-n 40.00 hij 40.00 hij 50.00 fgh 93.33 ab 41.11 cd 

800 0.00 o 26.67 i-n 30.00 i-n 30.00 i-n 66.67 def 100.00 a 42.22 cd 

تعرٌل الكامبلت م لو ة 
 adults mixedمل الغ ا  

with food 

200 0.00 o 6.67 no 10.00 mno 6.67 no 33.33 h-l 40.00 hij 16.11 f 

500 0.00 o 33.33 h-i 33.33 h-i 80.00 a-e 73.33 bcde 93.33 ab 52.22 ab 

800 0.00 o 33.33 h-i 43.33 ghi 93.33 ab 93.33 ab 96.67 a 60.00 a 

حن ة 
ناعمة 
 )سمٌتو(
Soft 

Semito 

 تعرٌل الكامبلت بدون ء ا 
adults un mixed with 

food 

200 0.00 o 6.67 no 10.00 mno 26.67 i-n 20.00 j-o 20.00 j-o 13.89 f 

500 0.00 o 30.00 h-m 23.33 i-n 23.33 i-n 30.00 h-m 73.33 b-e 30.00 e 

800 0.00 o 36.67 h-k 36.67 h-k 26.67 i-n 43.33 ghi 90.00 abc 38.89 d 

تعرٌل الكامبلت م لو ة 
 adults mixed مل الغ ا 

with food 

200 0.00 o 10.00 mno 6.67 no 13.33 lmno 23.33 i-n 13.33 imno 11.11 f 

500 0.00 o 43.33 ghi 40.00 hij 63.33 efg 66.67 def 70.00 cdef 47.22 bc 

800 0.00 o 26.67 i-n 40.00 hij 80.00 a-e 86.67 abcd 93.33 ab 54.44 ab 

ر
ثٌ
تن
 ل
ام
لع
 ا
 
س
تو
لم
ا

 
G

en
er

al
 m

ea
n
 e

ff
ec

t
 

التدا ل بٌن صنت الحن ة 
 .Interومد  التعرٌل 

Between Variety 

wheat &exposure time 

  حن ة   نة
hard wheat 

0.00 f 23.33 e 30.56 e 48.89 c 61.11 b 76.11 a 

 

40.00 a 

 حن ة ناعمة
 soft wheat 

0.00 f 25.56 e 26.11 e 38.89 d 45.00 cd 60.00 b 32.59 b 

التدا ل بٌن  رٌقة التعرٌل 
 .Interومد  التعرٌل 

Betw. Method of 

exposure & exposure 

time 

تعرٌل الكامبلت بدون 
 adults un mixed ء ا 

with food 

0.00 f 23.33 e 27.78 de 31.67d 43.33 c 68.33 a 

 

32.41 b 

تعرٌل الكامبلت 
 adultsم لو ة مل الغ ا 

mixed with food 

0.00 f 25.56 de 28.78 de 56.11 b 62.78 ab 67.78 a 40.19 a 

التدا ل بٌن مستوى ال اقة 
 .interومد  التعرٌل 

Betw. Energy level & 

exzposure time 

200 0.00 i 10.00 h 13.33 h 22.50 g 31.67 efg 26.67 fg 

 

17.36 c 

500 0.00 i 32.50 efg 34.17 ef 51.67 d 55.00 d 82.50 b 42.64 b 

800 0.00 i 30.83 efg 37.50 e 57.50 d 72.50 c 95.00 a 48.89 a 

  Exposure time \ sec. 0.00 e 24.44 d 28.33 d 43.89 c 53.06 b 68.06 a مد  التعرٌل / ثانٌة
  Means with different letters in the same sectors showed a significant different at p= 5%                      %.5المتوس ات  ات األحرت ءٌر المت ابهة فً الق اع الواحد ت ٌر تلى وجود فروقات معنوٌة عند مستوى احتمال  *
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 ( تنثٌر صنت الحن ة و رٌقة التعرٌل فً استجابة ٌرقات  نءسا  الحبو  ال عرٌة )ال ابرا( لبل عة الماٌكروٌة.2الجدول )
 .Table (2) Effect of variety wheat and method of exposure in response larva Khabra beetle to microwave radiation 

صنت 
 الحن ة

Variety 

wheat 

  رٌقة التعرٌل
Method of exposure 

 مستوى ال اقة
 وا 

Energy level / watt 

 General mean effect المتوس  العام لتنثٌر % Mean of mortality % متوس  نسبة القتل

التدا ل بٌن صنت  .Exposure times \ sec مد  التعرٌل / ثانٌة
الحن ة ومستوى 

 .Interال اقة 

Between 

Varieties & 

energy level 

صنت 
 الحن ة

Variety 

Wheat 

 رٌقة 
 التعرٌل
Method 

of 

exposure 

مستوى 
 ال اقة

Energy 

level 

 صءر
 )مقارنة(
Control 

15 30 45 60 90 

حن ة 
  نة 
 (2)تموز 

Hard 

Tamuz 

2 

 ء ا  تعرٌل الٌرقات بدون
larva un mixed with 

food 

200 0.00 r 3.33 r
* 

0.00 r 6.67 rq 6.67 rq 33.33 k-p 8.33 c 

 

 

 

500 0.00 r 20.00 n-r 16.67 opqr 56.67 f-k 43.33 j-n 90.00 abcd 37.78 b 

800 0.00 r 10.00 pqr 36.67 k-o 66.67 d-i 80.00 a-f 100.00 a 48.89 a 

مل  الٌرقات م لو ةتعرٌل 
 larva mixed withالغ ا  

food 

200 0.00 r 6.67 qr 6.67 qr 13.33 opqr 13.33 opqr 6.67 qr 7.78 c 

500 0.00 r 13.33 opqr 20.00 n-r 53.33 h-l 60.00 e-j 83.33 a-e 38.33 b 

800 0.00 r 16.67 opqr 70.00 c-h 70.00 c-h 80.00 a-f 100.00 a 56.11 a 

حن ة 
ناعمة 
 )سمٌتو(
Soft 

Semito 

 تعرٌل الٌرقات بدون ء ا 
larva un mixed with 

food 

200 0.00 r 6.67 qr 3.33 r 0.00 r 6.67 qr 23.33 m-r 6.67 c 

500 0.00 r 6.67 qr 10.00 pqr 16.67 opqr 46.67 h-m 96.67 ab 29.44 b 

800 0.00 r 13.33 opqr 26.67 m-r 76.67 a-g 93.33 abc 100.00 a 51.67 a 

مل  تعرٌل الٌرقات م لو ة
 larva mixed withالغ ا  

food 

200 0.00 r 3.33 r 10.00 pqr 3.33 r 0.00 r 13.33 opqr 5.00 c 

500 0.00 r 13.33 opqr 16.67 opqr 30.00 l-q 83.33 a-e 60.00 e-j 33.89 b 

800 0.00 r 10.00 pqr 60.00 e-j 83.33 a-e 73.33 b-g 100.00 a 54.44 a 

ر
ثٌ
تن
 ل
ام
لع
 ا
 
س
تو
لم
ا
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 e

ff
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التدا ل بٌن صنت الحن ة 
 .Interومد  التعرٌل 

Between Variety 

wheat &exposure 

time. 

 حن ة   نة
 hard wheat 

0.00 f 11.67 e 25.00 d 44.44 b 47.22 b 68.89 a 

 

32.87 a 

 حن ة ناعمة
 soft wheat 

0.00 f 8.89 ef 21.11 d 35.00 c 50.56 b 65.56 a 30.19 a 

التدا ل بٌن  رٌقة التعرٌل 
 .Interومد  التعرٌل 

Betw. Method of 

exposure & exposure 

time 

تعرٌل الٌرقات بدون 
 larva un mixed ء ا 

with food 

0.00 g 10.00 f 15.56 f 37.22 de 46.11 cd 73.89 a 

 

30.46 a 

تعرٌل الٌرقات م لو ة 
 larva mixedمل الغ ا  

with food 

0.00 g 10.56 f 30.56 e 42.22 d 51.67 c 60.56 b 32.59 a 

التدا ل بٌن مستوى ال اقة 
 .interومد  التعرٌل 

Betw. Energy level & 

exzposure time 

200 0.00 g 5.00 fg 5.00 fg 5.83 fg 6.67 fg 19.17 e 

 

6.94 c 

500 0.00 g 13.33 ef 15.83 ef 39.17 d 58.33 c 82.50 b 34.86 b 

800 0.00 g 12.50 ef 48.33 cd 74.17 b 81.67 b 100.00 a 52.78 a 

  Exposure time \ sec. 0.00 f 10.28 e 23.06 d 39.72 c 48.89 b 67.22 a مد  التعرٌل / ثانٌة
  Means with different letters in the same sectors showed a significant different at p= 5%                      %.5المتوس ات  ات األحرت ءٌر المت ابهة فً الق اع الواحد ت ٌر تلى وجود فروقات معنوٌة عند مستوى احتمال  *
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 و رٌقة التعرٌل فً استجابة ع ارى  نءسا  الحبو  ال عرٌة )ال ابرا( لبل عة الماٌكروٌة. ( تنثٌر صنت الحن ة3الجدول )
 .Table (3) Effect of variety wheat and method of exposure in response pupa Khabra beetle to microwave radiation 

صنت 
 الحن ة

Variety 

wheat 

  رٌقة التعرٌل
Method of exposure 

 مستوى ال اقة
 وا 

Energy level / watt 

 General mean effect المتوس  العام لتنثٌر % Mean of mortality % متوس  نسبة القتل

 .Exposure times \ sec مد  التعرٌل / ثانٌة
التدا ل بٌن صنت الحن ة 

 .Interومستوى ال اقة 

Between Varieties 

& energy level 

صنت 
 الحن ة

Variety 

Wheat 

 رٌقة 
 التعرٌل
Method 

of 

exposure 

مستوى 
 ال اقة

Energy 

level 

صءر 
Control 

15 30 45 60 90 

حن ة 
  نة 
 (2)تموز 

Hard 

Tamuz 

2 

 تعرٌل الع ارى بدون ء ا 
pupa un mixed with 

food 

200 0.00 t 10.00 rst 26.67 nopq 
26.67 

nopq 

20.00 

pqrs 

30.00 

mnop 
18.89 g 

 

 

 

500 0.00 t 3.33 l-p 50.00 g-k 36.67 k-o 43.33 i-m 40.00 j-n 33.89 e 

800 0.00 t 63.33 efg 56.67 f-i 80.00 bcd 100.00 a 100.00 a 66.67 a 

مل  تعرٌل الع ارى م لو ة
 pupa mixed withالغ ا  

food 

200 0.00 t 26.67n-q 43.33 i-m 36.67 k-o 40.00 j-n 30.00 m-p 29.44 ef 

500 0.00 t 26.67 n-q 40.00 j-n 40.00 j-n 43.33 i-m 56.67 f-i 34.44 e 

800 0.00 t 40.00 j-n 60.00 fgh 63.33 fgh 100.00 a 100.00 a 60.56 b 

حن ة 
ناعمة 
 )سمٌتو(
Soft 

Semito 

 تعرٌل الع ارى بدون ء ا 
pupa un mixed with 

food 

200 0.00 t 13.33 q-t 6.67 st 40.00 j-n 43.33 i-m 50.00 g-k 25.56 f 

500 0.00 t 23.33 opqr 30.00 m-p 36.67 k-o 46.67 h-l 53.33 ghij 31.67 e 

800 0.00 t 26.67 n-q 46.67 h-l 60.00 fgh 86.67 abc 93.33 ab 52.22 c 

مل  تعرٌل الع ارى م لو ة
 pupa mixed withالغ ا  

food 

200 0.00 t 23.33 opqr 23.33 opqr 36.67 k-o 33.33 l-p 36.67 k-o 25.56 f 

500 0.00 t 33.33 l-p 46.67 h-l 46.67 h-l 46.67 h-l 70.00 def 40.56 d 

800 0.00 t 53.33 ghij 53.33 ghij 63.33 efg 76.67 cde 100.00 a 57.78 b 

ر
ثٌ
تن
 ل
ام
لع
 ا
 
س
تو
لم
ا
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التدا ل بٌن صنت الحن ة 
 .Interومد  التعرٌل 

Between Variety 

wheat &exposure time. 

 حن ة   نة
 hard wheat 

0.00 e 33.33 d 46.11 c 47.22 c 57.78 b 59.44 b 

 

40.65 a 

 حن ة ناعمة
 soft wheat 

0.00 e 28.89 d 34.44 d 47.22 c 55.56 b 67.22 a 38.89 a 

التدا ل بٌن  رٌقة التعرٌل 
 .Interومد  التعرٌل 

Betw. Method of 

exposure & exposure 

time 

تعرٌل الع ارى بدون 
 pupa un mixed ء ا 

with food 

0.00 f 28.83 e 36.11 d 46.67 c 56.67 b 61.11 ab 

 

38.15 b 

تعرٌل الع ارى م لو ة 
 pupa mixedمل الغ ا 

with food 
0.00 f 33.89 d 44.44 c 47.78 c 56.67 b 65.56 a 41.39 a 

التدا ل بٌن مستوى ال اقة 
 .interومد  التعرٌل 

Betw. Energy level & 

exzposure time 

200 0.00 k 18.33 j 25.00 i 35.00 fgh 34.17 gh 36.67 fg 

 

24.86 c 

500 0.00 k 29.17 ih 41.67 ef 40.00 efg 45.00 e 55.00 d 35.14 b 

800 0.00 k 45.83 e 54.17 d 66.67 c 90.83 b 98.33 a 59.31 a 

  Exposure time \ sec.  31.11 e 40.28 d 47.22 c 56.67 b 63.33 a مد  التعرٌل / ثانٌة
  Means with different letters in the same sectors showed a significant different at p= 5%                              %.5الواحد ت ٌر تلى وجود فروقات معنوٌة عند مستوى احتمال المتوس ات  ات األحرت ءٌر المت ابهة فً الق اع  *
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 الحبو  ال عرٌة )ال ابرا( ومستوى ال اقة الماٌكروٌة ومد  التعرٌل الزمنٌة( قٌم االرتبا  ومعادالت االنحدار للعبلقة بٌن نسبة القتل ال وار  نءسا  4الجدول )
Table (4) Regressions equation and effect rate of the relation mortality Khabra beetle and microwave energy level and exposure time.  

صنت 
 الحن ة

Variety 

wheat 

  رٌقة التعرٌل
Method of 

exposure 

 Pupaع ارى  Larvaٌرقات  Adultكامبلت 

معامل 
 التنثٌر

Effect 

rate 

 معادلة االنحدار
Regressions equation 

معامل 
 التنثٌر

Effect 

rate 

 معادلة االنحدار
Regressions equation 

معامل 
 التنثٌر

Effect 

rate 

 معادلة االنحدار
Regressions equation 

حن ة   نة 
 (2)تموز 

Hard 

Tamuz 2 

تعرٌل الح ر  
 بدون ء ا 

 un mixed with 

food 

4.2 Y= 2.78+0.00231 X1 - 0.0054 X2 22.8 Y= -0.51 + 0.0067 X1 + 0.0073 X2 47.6 Y= 1.22 + 0.00796 X1 – 0.0306 X2 

تعرٌل الح ر  
م لو ة مل الغ ا  

mixed with 

food 

24.3 Y= 0.95 + 0.00731 X1 – 0.0083 X2 34.1 Y= -0.45 + 0.0081 X1 – 0.0043 X2 27.4 Y= 2.59 + 0.00519 X1 - 0.0258 X2 

حن ة ناعمة 
 )سمٌتو(
Soft 

Semito 

تعرٌل الح ر  
 بدون ء ا 

 un mixed with 

food 

17.1 Y= 1.01 + 0.00417 X1 – 0.0084 X2 26.5 Y= -1.37 + 0.0075 X1 + 0.0135 X2 16.6 Y= 1.72 + 0.00444 X1 – 0.0074 X2 

تعرٌل الح ر  
م لو ة مل الغ ا  

mixed with 

food 

32.8 Y= 0.787 + 0.00722 X1 – 0.016 X2 30.3 Y= -0.97 + 0.00824 X1 – 0.001 X2 32.1 Y= 2.47 + 0.00537 x1 – 0.0256 x2 

 

Yنسبة القتل :    Y: Mortality Khabra beetle 

X1: مستوى ال اقة الماٌكروٌة  X1: Microwave energy level  
X2: مد  التعرٌل الزمنٌة     X2: Exposure time   
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 ( درجات الحرار  والمحتوى الر وبً للحبو  قبل وبعد التعرٌل لبل عة الماٌكروٌة5الجدول )
Table (5) Temperature and moisture content of the grain before and after exposure to microwave 

 صنت الحن ة
Variety wheat 

 وا  مستوى ال اقة
Energy level / watt 

 مد  التعرٌل / ثانٌة
 Exposure times \ sec. 

درجات الحرار  / 
º
 م
Temperature / 

º
C 

 المحتوى الر وبً للحبو  %
Moisture content of the grain 

 (2حن ة   نة )تموز 
Hard Tamuz 2 

200 

 Mean  المتوس  Mean 11.4 المتوس  before exposure 26  قبل التعرٌل )صءر(

15 27.4 

 
 

30.5 

9.7 

 
 
9.9 

30 29.3 10.1 

45 30.9 9.6 

60 32 10.1 

90 33 9.8 

500 

 Mean  المتوس  Mean 11.4 المتوس  before exposure 26  قبل التعرٌل )صءر(

15 30.8  
 

9.9 

 
 
8.1 

30 34.5 9.2 

45 59.1 

37.6 

8 

60 61.6 7 

90 63.2 6.6 

800 

 Mean  المتوس  Mean 11.4  المتوس  before exposure 26  قبل التعرٌل )صءر(

15 43 

 
 

59.9 

8.5 

 
 
7.1 

30 46.9 7.2 

45 61.8 6.8 

60 70 6.7 

90 78 6.5 

 
 

 حن ة ناعمة )سمٌتو(
Soft Semito 

200 

 Mean  المتوس  Mean 9.9  المتوس  before exposure 26  قبل التعرٌل )صءر(

15 42.5 

 
 

58.6 

9.9 

 
 

9.86 

30 44 9.9 

45 67 9.9 

60 67.3 9.9 

90 72 9.7 

500 

 Mean  المتوس  Mean 9.9  المتوس  before exposure 26  قبل التعرٌل )صءر(

15 36 

 
 

60.4 

8.2 

 
 
7.6 

30 46.1 8 

45 66.1 7.5 

60 74 7.4 

90 80 6.9 

800 

 Mean  المتوس  Mean 9.9  المتوس  before exposure 26  قبل التعرٌل )صءر(

15 43 

 
 

62.7 

9.1 

 
 
7.4 

30 46.9 7.3 

45 61.8 7 

60 78 7 

90 84 6.7 
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و رٌقتتة  الناعمتتة ستتمٌتو(و 2ال  تتنة تمتتوز )ٌكمتتن تءستتٌر النتتتارا بتبتتاٌن متوستت ات نستت  القتتتل لصتتنءً الحن تتة 
تلى تباٌن المحتوى الر وبى للحبو  وكثافة الحبو  ال ي له دور كبٌر  تعرٌل الح رات بدون ء ا  وم لو ة مل الغ ا 

وهت ه النتتارا تتءتق , (5,ارتءاع درجة حترار  الحبتو  )جتدولو المحتوى الر وبى للحبو ان ءال ,فً امتصاو األ عة
تن فعالٌتتة األ تتعة الماٌكروٌتتة فتتً قتتتل الح تترات عنتتدما ٌكتتون المحتتتوى الر تتوبى للمتتاد  )Nelson, 1996متتل متتا  كتتره )

ة مما ٌؤدى تلتى وصتول درجتات ب لك سوت تمتو الح ر  ال اقة الماٌكروٌو الغ ارٌة اقل من المحتوى الر وبى للح ر 
هنالك عوامل أ رى لها تتنثٌر فتً و فً نءس الوقت األ عة الماٌكروٌة ال تؤثر على الحبو .و الحرار  تلى الدرجة الممٌتة

. فٌمتتا تءستتر نتتتارا تءتتوق (2010وآ تترون  Luو Nelson ,1981) امتصتتاو األ تتعة مثتتل التركٌتت  الكٌمتتاوي أٌضتتا
متل الحبتو  أعلتى متن المعرضتة بتدون الحبتو  تلتى رفتل  الم لو تةالعت ارى و الٌرقاتو متوس ات نس  القتل للكامبلت

درجة حرار  الحبو  باإلضافة تلى حرار  الح ر  مما ٌؤدى تلى وصول الحرار  تلى الدرجة الممٌتة أكثر متن التعترٌل 
الح ترات احتمتال تن  لت  الحبتو  متل  ( 2003وآ ترون  Wangو Antic and Hill,2003)بتدون حبتو  فقتد أ تار 

ٌؤدى تلى رفل درجة الحرار  تلى الدرجة القاتلة بسب  المحتوى الر وبى للحبو  ومن نتارا الدراسة ٌمكتن االستتنتال تن 
حبتتو  )ال تتابرا( دون التتتنثٌر علتى المتتاد  الغ ارٌتتة )لؤل تعة الماٌكروٌتتة تتتنثٌر كبٌتر فتتً مكافحتتة  نءستتا  الحبتو  ال تتعرٌة 

وهت ا  ثانٌتة 90, 60, 45, 30, 15بمتدد تعترٌل زمنٌتة و وا  800و 500و 200بمستتوٌات و الحن ة ال  نة والناعمة(
 .( من ان التعرٌل لبل عة الماٌكروٌة لٌس له تنثٌر على انبات ب ور الحن ة وال عٌر2000ما  كره اسماعٌل ومحمد )
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ABSTRACT 

The results of the recent study of the effect of the wheat variety (Hard Tamuz 2 and Soft 

Semito) and method of insect exposure to microwave radiation (mixed and un mixed with 

food) to energy level 200, 500, 800 watt to different exposure times zero, 15, 30, 45, 60, 90 

Sec. revealed the killing percentage in adults, larvae, pupae were varied according to the 

wheat variety and reached for hard and soft variety 40%, 32.59% for adults, 32.87%, 30.15% 

for larvae and 38.15%, 41.39% for the pupae. The results also showed that the killing 

percentages were higher when exposed the insects and food together in comparison with the 

exposed insect only, and reached 40.19%, 32.41% for adults and 32.59%, 30.46% for larvae 

and 41.39%, 38.15% for the pupae. The killing percentage mean of the insects stages 

proportionally increased with increasing the energy level 200, 500, 800 watt and reached 

17.36%, 42.64% and 48.89% for adults and 6.94%, 34.86% and 52.78% for larvae and 

24.86%, 35.14% and 59.31% for the pupae. The results also exhibited that the killing 

percentage of insect stages were increased with increasing the exposure time.  

Keywords: Microwave radiation, Khabra Beetle, Trogoderma granarium, method of 

exposure, Wheat varieties. 
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