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واثر ذلك في    .Callosobruchus maculatus  Fabالتفضیل الغذائي لخنفساء اللوبیا الجنوبیة
 .بعض االوجھ الحیاتیة لھا ، مع أشارة خاصة لمكافحتھا

 أسـامـة سـعیـد محمد               بناز صدیق عبدا  
 .جامعة الموصل، الموصل، العراق/ كلیة الزراعة والغابات 

  
  الخالصة

بلغ أعلى معCدل  ذبذور البقولیات المختلفة تأثیرا معنویا في حیاتیتھا، إ ىلتغذیة الخنفساء علكان 
بیضCة علCى بCذور  ٤٠.٢بیضة على بذور اللوبیCا، وانخفCض ھCذا المعCدل إلCى  ٦٩.٦أنثى / لعدد البیض 

یومCا علCى  ٤.٢بCذور العCدس وأقصCر مCدة حضCانة  ىیومCا علC ٥.٢الحمص، وكانت أطول مدة حضCانة 
مCدة  تكمCا كانC. علCى الحمCص%  ٨٠وأقلھCا  اعلCى الفاصCولی%  ٩٠بذور الفاصولیا وأعلى نسبة فقس 

یCCوم علCCى بCCذور  ٢٣.٣یCCوم علCCى بCCذور العCCدس وأدناھCCا  ٢٩.٨الطCCورین الیرقCCي والعCCذري فCCي أقصCCاھا 
الماش، في حین فشلت جمیع الیرقات الناتجة مCن البCیض الموضCوع علCى بCذور الفاصCولیا فCي مواصCلة 

للیرقCات المتغذیCة %  ٨١.٦وكانت أعلى نسبة لخروج الكCامالت . اتھا وماتت بعد الفقس بمدة قصیرةحی
بلغت أعلى مدة لحیCاة الكCامالت . للیرقات المتغذیة على بذور العدس%  ٤١.٣على بذور اللوبیا وأدناھا 

یومCا  ٥.١بیCا وأدناھCا التوالي في الیرقات المتغذیة على بCذور اللو ىیوما لإلناث والذكور عل ٩.٠و ٩.٨
وكCان معCدل عمCر اإلنCاث أعلCى مCن . بCذور العCدس ىیوما للذكور في الیرقات المتغذیة عل ٤.٢لإلناث و

وجCد أیضCا أن ھنCاك اختالفCات معنویCة فCي نسCب الفقCد فCي وزن . الذكور فCي جمیCع الحCاالت المدروسCة
لبCذور % وصCفر  ٨.٨و  ٣٣و  ٤٨.٣و ٥٧.٥البذور المصابة المستخدمة في الدراسCة و كانCت كCاألتي 

كمCا انخفضCت نسCب إنبCات البCذور المصCابة . اللوبیا والماش والحمص والعدس والفاصولیا علCى التCوالي
ظھCر أن لشCرائح الثCوم  السCمیة وفCي اختبCار. لبCذور العCدس%  ٤٤لبذور اللوبیا و %  ٨وتراوحت بین 

ملة وكCذلك المستخلصCات النباتیCة األربعCة تأثیر معنوي عال على موت الكامالت بعد یوم واحد من المعا
مسCCتخلص  >مسCCتخلص الریحCCان >مسCCتخلص النعنCCاع >مسCCتخلص الثCCوم: األخCCرى وبالترتیCCب التCCالي

  . الكرفس
          

  المقدمة
من المعلCوم إن البقولیCات غCذاء أساسCي ومصCدر مھCم للبCروتین والكالسCیوم خاصCة لCدى سCكان المنCاطق 

( غم في المكسCیك  ٥١غم في الھند و٧١لغ معدل استھالك الفرد منھا یومیا الجافة وغیر المتطورة، إذ یب
وفي العراق تضاعفت المساحات المزروعة بالبقولیات في السنوات األخیCرة . )١٩٨٤الیونس والشماع، 

تتعرض بذور البقولیات بمختلCف أنواعھCا إلCى . بسبب زیادة الحاجة إلى األنواع المختلفة منھا في التغذیة
ابة باآلفات الحشریة المخزنیة إضافة إلى الحقلیة، ومCن أھCم وأشCھرأنواع الحشCرات المشـCـار إلیھCا اإلص

ھي خنفساء اللوبیا الجنوبیة الموجودة في العراق والمناطق االستوائیة وشبھ االستوائیة من العالم، والتCي 
CCناف بCCواع وأصCCابة أنCCة إصCCف درجCCات، وتختلCCواع البقولیCCن أنCCر مCCدد كبیCCاجم عCCذه تھCCات بھCCذور البقولی

والمناعCة كمCا فCي بCذور ) صCنف رھCاوي(الحشرة مابین الحساسیة الشدیدة من جھة كما في بذور اللوبیا 
، والتCCي تسCبب الكثیCCر مCCن الخسCائر والفقCCد فCCي ) ١٩٨٩محمCود، ( السیسCبان والفاصCCولیا مCن جھCCة ثانیCCة 

إن خCزن محصCول ) ١٩٩٩(خCرون الوزن والتي تتناسب طردیا مع مدة الخزن، فقد ذكCرت الخواجCة وآ
وبعCد %  ٣٨و ٣٧أشCھر أدى إلCى فقCد فCي الCوزن بلCغ  ٣اللوبیا بصنفیـھا رامس ھورن والمحلCي ولمCدة 

وقCCد . للصCنفین علCى التCوالي وذلCك نتیجCة اإلصCابة بھCذه الحشCرة%  ٥٩و ٦٠أشCھر بلCغ الفقCد  ٦مCرور 
 ٣بعد مدة خزن امتدت مCن %  ٦٦و ٤٤الخسارة في بذور اللوبیا نتیجة اإلصابة بالحشرة بین  تتراوح
 ، Gasperو  Thomas-Odjo(شCCCھور ٧إلCCCى  ٦بعCCCد مCCCدة % ١٠٠شCCCھور وبلغCCCت اإلصCCCابة  ٤إلCCCى 

والحظ العزاوي ومھدي أن زوجا واحدا من الخنفساء سبب خسارة في الوزن في بذور المCاش ). ١٩٩٤
دیة لھCCذه اآلفCCة المخزنیCCة لCCذا ونظCCرا لألھمیCCة االقتصCCا. أسCCابیع فقCCط ٤خCCالل مCCدة %  ٦١.٤وصCCلت إلCCى 

الحشCریة السCـیطرة علCى اإلصCابات أصبح لزاما على القائمین بأعمال المكافحة إیجاد وسائل أكثر كفCاءة فCي  
لتحقCق أجریCت ھCذا المجCال وقCـد  فCيالمخزنیة والحد من أضرارھا وھCذه الدراسCة واحCدة مCن المحCاوالت 

اإلصCابة معرفCة تCأثیر االوجCھ الحیاتیCة للحشCرة ثCم  وبعCض بین نوع الغCذاء دراسة العالقة: األھداف التالیة 
لفتCCرات مختلفCCة علCCى نسCCب الفقCCد فCCي وزن البCCذور ونسCCب إنباتھCCا وكCCذلك معرفCCة التCCأثیر السCCمي لCCبعض 

  .المستخلصات النباتیة على الحشرة 
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  .مستل من رسالة الماجستیر للباحث الثاني
  . ٤/٤/٢٠٠٧وقبولھ  ١/٢/٢٠٠٧تاریخ تسلم البحث 

  مواد البحث وطرائقھ
فCي الدراسCة ) بعد التأكد مCن تشخیصCھا فCي متحCف التCاریخ الطبیعCي ببغCداد(استخدمت الحشرة 

فCي الحاضCنة لعCدة أجیCال %  ٧٠م ورطوبCة نسCبیة  ٢ ± ٣٠المختبریة بعد تربیتھا علCى درجCة حCرارة 
اتھCCا بالشCCاش مCCل وضCCعت فیھCCا كمیCCات مCCن بCCذور اللوبیCCا وغطیCCت فوھ ٧٥٠داخCCل قنCCاني زجاجیCCة سCCعة 

وكانت تزود ببذور سلیمة بعد كل جیل حیث تؤخذ منھا الحشرات الفتیة لعمCل مCزارع أخCرى وعنCد أول 
  . یوم أخذت الستعمالھا في االختبارات ٢ – ١ظھور للخنافس بعمر 

أنCواع مCن بCذور البقولیCات المحلیCة  ٥اسCتخدمت : تأثیر التغذیة على بعنض الصنفات الحیاتینة للخنفسناء
لوبیا والماش والحمص والعدس والفاصCولیا كغCذاء لتربیCة الخنفسCاء ولمعرفCة مCدى تأثیرھCا علCى وھي ال

فCي الدراسCة لكCل نCوع مCن ) سCم ٩قطCر (أطبCاق زجاجیCة  ٥اسCتخدمت . بعض الصفات الحیاتیة للحشرة
غCم مCن البCذور السCلیمة والمعقمCة مCع زوج واحCد مCن الحشCرات  ١٥وضع فCي كCل طبCق . أنواع البذور

 ٢ملCCة، غطیCCت فوھCCة األطبCCاق بغطCCاء مCCن الشCCاش وأجریCCت علیھCCا الفحوصCCات الیومیCCة وذلCCك مCCن الكا
لدراسة تأثیر التغذیة في مدة حضانة البیض ونسبة فقسھ ومCدة  ٢٠٠١تموز من سنة  ١٠حزیران وحتى 

  . العذري ونسبة البالغات الخارجة وعمر الحشرة الكاملة –النمو الیرقي 
غCم  ١٥تم حساب عدد البیض الذي یضعھ زوج واحCد مCن الحشCرة علCى : ضأفضلیة البذور لوضع البی

حیث تCم عCزل البCذور بعCد مCوت ) أطباق(مكررات  ٥من البذور لألنواع الخمسة المشار إلیھا أعاله في 
الكامالت وحساب أعداد البیض فیھا وحللت النتائج المتحصل علیھا باستخدام التصCمیم العشCوائي الكامCل 

الCراوي وخلCف هللا ، % ( ١عند مستوى احتمال  LSDطات باستخدام أقل فرق معنوي وقورنت المتوس
١٩٨٠  . (  

واسCتمرت حتCى نھایCة أب مCن العCام  ٢٠٠١أجریت الدراسة في بدایCة نیسCان : التفضیل الغذائي للحشرة
ووضCعت ) غCم ٦٠٠(أنواع من البقولیات، أخذت أوزان متساویة من كل نCوع  ٥نفسھ، واستخدمت فیھا 

لكCCل نCCوع مCCن ) أكیCCاس(مكCCررات  ٥وبواقCCع ) سCCم  ٢٥ x ٣٠أبعادھCCا ( فCCي أكیCCاس مCCن القمCCاش الخCCام 
أزواج مCCن الكCCامالت حدیثCCة الخCCروج وسCCجلت درجCCات الحCCرارة  ١٠وضCCعت فCCي كCCل منھCCا . البCCذور

شCCملت ھCCذه التجربCCة دراسCCة تCCأثیر نCCوع الغCCذاء فCCي نسCCبة خCCروج . والرطوبCCة النسCCبیة طیلCCة مCCدة الدراسCCة
تمCت مقارنCة المتوسCطات فCي ھCذه التجCارب . ت، والفقد في الوزن ونسبة اإلنبات للبذور المصابةالكامال

الخCCاص بالمقارنCCة بCCین المشCCاھدات  tواختبCCار %  ١باسCCتخدام اقCCل فCCرق معنCCوي عنCCد مسCCتوى احتمCCال 
  . المزدوجة

 :اختبار سمیة بعض المستخلصات النباتیة على حیاتیة الحشرة
 DiethylفCCي المCCذیب العضCCوي ) األوراق والفصCCوص( ذابCCة أجCCزاء النبCCات تCCم إ: طریقننة االسننتخالص

ether بة %  ٩٨CCة ١بنسCCة جافCCزاء نباتیCCم أجCCذیب ١٥): أوراق(غCCن المCCل مCCم وزن . مCCن  ٥٠أذ تCCم مCCغ
CCر بائیCCة كھCCطة طاحونCCت بواسCCوم وطحنCCوص الثCCات وفصCCة للنباتCCزاء الجافCCاز  ةاالجCCي جھCCعت فCCووض

واستمرالتسCخین الھCادئ لحCین زوال اللCون االخضCر لCالوراق  extractor   SoxhletاالسCتخالص الCـ
تم تبخیCر المCذیب والحصCول . ساعات لكل حالة ١٠واللون االصفر الفاتح للفصوص واستغرقت العملیة 

لحCCین  ٥م ٥علCCى المسCCتخلص والCCذي حفCCظ فCCي داخCCل قنCCاني معتمCCة محكمCCة فCCي الثالجCCة علCCى درجCCة 
  ).  ١٩٨٣، Islam( االستعمال 

اعتمادا على كمیة المادة الصCلبة مCن المستخلصCات تCم : التراكیز الخاصة بالمستخلصات النباتیةتحضیر 
مCن كCل ) ملغCم ٢٠٠٠(وذلCك بأخCذ وزن معCین ) ملیCون/ جCزء ٢٠٠٠( تحضیر محلول معلوم التركیCز 

مسCCتخلص مCCن المستخلصCCات األربعCCة الثCCوم والنعنCCاع والریحCCان والكCCرفس بعCCد إذابCCة المCCادة فCCي مCCذیب 
/ جCزء  ١٨٠٠و ٩٠٠و ٤٥٠مCل، وتCم تحضCیر التراكیCز  ١٠٠٠مل ثم تكملة الحجCم إلCى  ١٠سیتون األ

  ملیCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCون منھCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCا
  ).١٩٩٨عباس، (

أجریCت الدراسCة علCى البالغCات : اختبار تأثیر المستخلصات وشرائح الثوم على الطنور الكامنل للحشنرة
معCدة لالختبCار بCالتراكیز المCذكورة یوم إلى یومین باسCتخدام التركیCز أعCاله، إذ غمCرت األكیCاس ال بعمر
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) غCCم  ٢٥٠( وضCCعت فCCي كCCل كCCیس كمیCCة مCCن بCCذور اللوبیCCا . وغمCCرت أكیCCاس المقارنCCة بالمCCاء المقطCCر
أزواج مCن الكCامالت وأغلقCت فوھCات األكیCاس  ٥مكررات لكل تركیز، وضعت في كCل منھCا  ٥وبواقع 

سCCاعة مCCن بCCدء  ٢٤مئویCCة للقتCCل بعCCد أخCCذت النسCCبة ال. دقCCائق ثCCم تركCCت بعCCدھا مفتوحCCة ١٠إلCCى  ٥لمCCدة 
غCم  ١٠٠/ مCن الثCوم ) غم  ٥و  ٣و  ١(فصوص الثوم إلى شرائح رقیقة بأوزان  كما تم تقطیع. التجربة

  .نفذت التجربة باستخدام التصمیم العشوائي الكامل وبخمسة مكررات  .من البذور
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  النتائج والمناقشة
لCزوج  معدالت أعداد البیض) ١(یظھر الجدول : حشرةتأثیر نوع الغذاء على بعض الصفات الحیاتیة لل

واحد من الكامالت على األنواع المختلفة من بذور البقولیات المستخدمة فCي التجربCة، إذ تبCین إن األنثCى 
 ٦٥.٨و ٦٨.٦،و ٦٩.٦( وضعت أعلى معدل من البیض علCى بCذور اللوبیCا تالھCا المCاش ثCم الفاصCولیا 

ر أیة اختالفات معنویة بینھا، في حین وضCعت عCدد اقCل علCى كCل مCن دون إن تظھ على التوالي )بیضة
  . بیضة على التوالي ٤٠.٢و  ٤٢.٢وبفرق معنوي واضح إذ بلغت معدالتھا  العدس والحمص

  
 نللفقCس، مCدة نمCو الطCوری% الغذاء في معدالت أعCداد البCیض، مCدة الحضCانة، و عتأثیر نو): ١(الجدول 

  .تحت ظروف التربیة C. maculatusت لحشرة الیرقي والعذري وعمر البالغا
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♀      ♂  ♀      ♂  
  ١  ١.٢٥  ٩.٠  ٩.٨  ٨١.٦  ٢٣.٤  ٨٩.٩  ٤.٥  ٦٩.٦  اللوبیا
  ١  ١  ٨.٥  ٩.٥  ٨٠.٠  ٢٣.٣  ٨٧.٨  ٤.٣  ٦٨.٦  الماش

  ١  ١  ٧.١  ٧.٧  ٧٠.٢  ٢٧.٤  ٨٠.٠  ٤.٨  ٤٠.٢  الحمص
  ١  ١.٢٥  ٤.٢  ٥.١  ٤١.٣  ٢٩.٨  ٨٢.٢  ٥.٢  ٤٢.٢  العدس

          ٠.٠  ٠.٠  ٩٠.٠  ٤.٢  ٦٥.٨  الفاصولیا
L.SD. ٠.٢  ٠.٩  ٠.٧  ٦.٧٠  ٠.٩٧  ٣.٢١  ٠.٦٦  ٩.٣٢    

  
ئمCة إلCى عCدم وجCود عالقCة بCین مال) ١٩٧٨(واالوسCي ) ١٩٦٧( Bookerوقد أشCار كCل مCن 

ألكبر عدد من البیض وھذا ینطبCق علCى بCذور الفاصCولیا التCي تعتبCر  االبذور لنمو الحشرة وبین استقبالھ
إن لنCوع الغCذاء تCأثیر علCى معCدل ) ١٩٨٩(بینمCا أكCد محمCود . مالئمة أطالقا لنمو الحشCرة بذورھا غیر

علCى بCذور اللوبیCا صCنف بیضCة عنCد تغذیCة الیرقCات  ٨٣.٥أنثى إذ بلCغ أعلCى معCدل لھCا / وضع البیض 
. TGX-442-OICبیضCة عنCد تغCذیتھا علCى بCذور فCول الصCویا صCنف  ٢١.٥رھاوي وأقل معدل لھCا 

أن أنثCى خنفسCCاء اللوبیCا الجنوبیCCة تفضCل البCCذور كبیCرة الحجCCم والناعمCة الملمCCس ) ١٩٧٩( MahdiوأكCد
وآخCCرون  Shiauو ) ١٩٨٢( MarkكمCCا أكCCد كCCل مCCن . والسCCلیمة وذلCCك لغCCرض وضCCع البCCیض علیھCCا

إن بذور اللوبیا والماش من العوائل المفضCلة للحشCرة وان األنثCى تفضCل بCذور اللوبیCا لغCرض ) ١٩٩٤(
إن أنثCى الخنفسCاء تفضCل بCذور ) ١٩٨٣(كمCا ذكCر حمCودة وآخCرون. ببذور المCاش ةوضع البیض مقارن

و  Van-HaisمCن اللوبیا،ثم الماش، ثم الفاصولیا واخیرا العدس لغرض وضع البCیض، كCذلك ذكCر كCل 
Derooy )م ) ١٩٩٨Cا ثCذور اللوبیCى بCیض علCن البCدد مCى عCع أعلCة تضCإن أنثى خنفساء اللوبیا الجنوبی

كمCCا أظھCCر الجCCدول عCCدم وجCCود فروقCCات معنویCCة لمCCدة حضCCانة البCCیض . البزالیCCا الھندیCCة ثCCم الحمCCص
و  ٤.٣و  ٤.٥و  ٤.٨الموضوع على بذور الحمص واللوبیا والمCاش والفاصCولیا والتCي بلغCت معCدالتھا 

مCCن عCCدم وجCCود فروقCCات معنویCCة بCCین فتCCرات ) ١٩٧٨(یومCCا علCCى التCCوالي وھCCو ماأكدتCCھ االوسCCي ٤.٢
 ٣.٦حضانة البیض الموضCوع علCى بCذور الفاصCولیا والمCاش واللوبیCا والحمCص والتCي بلغCت معCدالتھا 

الموضCوع علCى بCذور یوما على التوالي،بینما اختلفCت ھCذه المCدة معنویCا فCي البCیض  ٤.٢و ٤.١و ٣.٩و
أما نسبة الفقس المئویة فقCد ظھCرت . مع فترتھ على بذور اللوبیا والماش والفاصولیا) یوم  ٥.٢( العدس 

فروقات معنویة بCین األنCواع المختلفCة مCن بCذور البقولیCات كمCا ھCو واضCح مCن الجCدول إذ ظھCرت ھCذه 
علCCى % )  ٨٧.٨و  ٨٩.٩و  ٩٠.٠( ش النسCCبة بCCأعلى مسCCتویاتھا فCCي بCCذور الفاصCCولیا واللوبیCCا ثCCم المCCا

التوالي دون أن تظھر بینھCا فروقCات معنویCة فCي حCین كانCت ھCذه النسCبة منخفضCة بوضCوح علCى بCذور 
أن النسCCبة المئویCCة  ١٩٨٣علCCى التCCوالي، وذكCCر حمCCودة وأخCCرون % )  ٨٠و ٨٢.٢( العCCدس والحمCCص 
ویعCزي . الفاصCولیاعلى التCوالي على بذور اللوبیا والماش و% وصفر  ٥٤.٩و  ٧٠لفقس البیض كانت 

بعض الباحثین اختالف ھذه النسبة إلى طبیعة البذور وكونھCا ناعمCة الملمCس فCي حالCة الفاصCولیا فكانCت 
إن ) ١٩٨٩( ذكCر محمCود . نسبة الفقس عالیة، وخشنة الملمس في الحمص فكانت نسبة الفقس منخفضCة
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واقل مCن ذلCك %) ٩٢.٣(في اللوبیا صنف رھاوي لنوع الغذاء تأثیر على ھذه النسبة إذ كان بمعدل عال
 % ).  ٦٥.٣(بكثیرعلى فول الصویا 

ظھCرت ھCذه المCدة  إذ والعCذري،أیضا مدة نمو الحشCرة فCي طوریھCا الیرقCي ) ١( ویظھر الجدول        
بینمCا ظھCرت  التCوالي،یومCا علCى  ٢٣.٤و  ٢٣.٣أقصر في الیرقات المتغذیة على بذور الماش واللوبیCا 

علCى التCCوالي ) یومCا٢٧.٤و ٢٩.٨(الیرقCCات المتغذیCة علCى بCذور العCCدس والحمCص التھا فCي معCد ىبCأعل
في حین لم تتمكن الیرقات الفاقسة من البیض الموضوع علCى بCذور  السابقة،وبفارق معنوي واضح عن 

ة نمCو مCد إنمCن ) ١٩٧٨( االوسCي ھمCا وجدتCوتتفق ھذه النتائج مCع . الفاصولیا من النمو والتطور علیھا
لكلیھمCا بالمقارنCة ) یومCا  ٢٣.٢( الطورین الیرقي والعذري على بCذور اللوبیCا والمCاش كانCت منخفضCة 

معCدل  إن )١٩٨٣( وآخCرونكما ذكCر حمCودة . یوما ٢٦.٥بمدة نموھما على بذور الحمص والتي بلغت 
بینمCCا لCCم تCCتمكن یومCCا علCCى كCCل مCCن بCCذور اللوبیCCا والمCCاش علCCى التCCوالي،  ٢٣.١و  ٢٢.٢ھCCذه المCCدة كCCان 

. إطالقCاور العدس والفاصCولیا مCن النمCو والتطCور علیھمCا ذالیرقات الفاقسة من البیض الموضوع على ب
  SeifelnasrوقCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCد فسCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCر 

سبب موت الیرقات الناتجة مCن البCیض الموضCوع علCى بCذور الفاصCولیا باحتوائھCا علCى مCادة ) ١٩٩١(
كمCCا ذكCCر . یمنCCع إصCCابة الفاصCCولیا بالحشCCرةوھCCي عبCCارة عCCن حCCامض أمینCCي  AspargineاالسCCبارجین 
Ishimoto )وع ) ١٩٩٩CCCCن نCCCCي مCCCCة وھCCCCات مثبطCCCCود أنزیمCCCCأن وجAlpha–Amylase  ذورCCCCي بCCCCف

وذكCر   C. maculatus & chinensisالفاصولیا تمنحھا الحمایة ضد اإلصابة بخنفساء اللوبیا بنوعیھا 
  محمCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCود

یCوم  ٦٢.٣ط على بCذور اللوبیCا ووصCلت إلCى یوم فق ٩.٣العذري كانت  –أن مدة النمو الیرقي) ١٩٨٩(
ویوضح الجدول كذلك نسب بCزوغ البالغCات إذ كانCت ھCذه النسCب فCي ). صنف محلي(على بذور العدس 

على التوالي، بینما انخفضCت ھCذه النسCبة %  ٨٠و ٨١.٦أعلى مستویاتھا في حالة بذور اللوبیا و الماش 
، ثCCم انخفضCCت أكثCCر فCCي حالCCة بCCذور العCCدس % ٧٠.٢بشCCكل معنCCوي فCCي حالCCة بCCذور الحمCCص إذ كانCCت 

إلCCى وجCCود عالقCCة عكسCCیة بCCین النسCCبة المئویCCة لخCCروج ) ١٩٨٩(، وقCCد أشCCار محمCCود% ٤١.٣فكانCCت 
الكامالت ونسبة مادة السابونین في بذور البقولیCات، وأن أعلCى نسCبة لخCروج الكCامالت كانCت فCي بCذور 

فقCط ، بینمCا لCم %  ٠.٢٢نسCبة سCابونین تبلCغ  والذي یحتوي على%  ٨٦اللوبیا صنف رھاوي إذ بلغت 
والسیسCبان والتCي ) بصCنفیھا كوتینCدر وسCتریك(تتمكن الكامالت من الخروج نھائیCا فCي بCذور الفاصCولیا 

إلCى وجCود ) ١٩٧٨(وأشCارت االوسCي . على التCوالي% ٤.٩٣و  ٣.٩٦و  ٣.٨٥تبلغ نسبة المادة فیھما 
بة الكامالت المتكونة وأن اقل نسبة كاربوھیCدرات فCي بCذور عالقة طردیة بین نسبة الكاربوھیدرات ونس

وأعلCى نسCCبة كاربوھیCدرات فCي بCذور اللوبیCا یقابلھCا أعلCCى %. ٥٩.٣اللCبالب یقابلھCا اقCل نسCبة كCامالت 
أن ھCذه ) ١(أما بالنسبة لعمر الحشرات الكاملة الذكور واإلناث فیظھر الجدول %.  ٨٣.٧نسبة كامالت 

في اإلناث الخارجة من أنواع البذور المستخدمة في ھCذه الدراسCة إذ كانCت أعمارھCا المدة تختلف معنویا 
یCوم فCي بCذور  ٧.٧یCوم، بینمCا بلغCت أعمارھCا  ٩.٥یCوم وفCي المCاش  ٩.٨في الخارجة من بذور اللوبیا 

یCوم فCي اإلنCاث الخارجCة  ٥.١الحمص وبفرق معنوي عن النوعین السابقین، وانخفضت ھCذه المCدة إلCى 
یCوم، فCي  ٤.٢ور العدس، كما كانت أعمCار الCذكور الخارجCة مCن بCذور العCدس فCي اقCل معCدالتھا من بذ

وبشكل عام كانت أعمار اإلنCاث أعلCى فCي . أیام للذكور الخارجة من بذور اللوبیا ٩حین بلغت ھذه المدة 
ن وآخCCرو Mohammed هویتفCCق ھCCذا مCCع مCCا ذكCCر. معCCدالتھا مCCن أعمCCار الCCذكور لجمیCCع أنCCواع البCCذور

من إن الحشرات التي تغذت یرقاتھا على بذور اللCبالب كانCت اقصCر عمCرا مقارنCة بتلCك التCي ) ١٩٧٣(
  .تغذت على بذور اللوبیا

 :تأثیر التفضیل الغذائي للحشرة في
أعCداد الحشCرات الكاملCة الخارجCة مCن األنCواع الخمسCة  )٢(یوضCح الجCدول : أعداد الحشرات الخارجنة

CCتخد ةالمختلفCCذور المسCCرات  ةمللبCCع فتCCالل أربCCة خCCي الدراسCCھرین و( فCCھر وشCCھر و ٣شCCھر  ٤أشCCأش (
أن إعCداد الحشCرات الخارجCة . اللوبیا والمCاش والحمCص والعCدس والفاصCولیا: وبالترتیب التنازلي التالي

و  ٦١٢.٦و  ٣٨.٠من بذور اللوبیا وكمCا یظھCر مCن الجCدول كانCت األعلCى وللفتCرات األربعCة وبمعCدل 
حشCCرة علCCى التCCوالي وانخفضCCت أعCCدادھا معنویCCا فCCي حالCCة بCCذور المCCاش وبمعCCدل  ٤٠٦.٠و  ١٢٠٤.٠

حشCCرة علCCى التCCوالي وفCCي بCCذور الحمCCص كانCCت ھCCذه المعCCدالت  ٣٤٢.٢و  ٩٠٣.٠و  ٥١٥.٦و  ٢٨.٦
و  ٧.٨حشCCرة وفCCي بCCذور العCCدس انخفضCCت ھCCذه المعCCدالت إلCCى  ٢٥٢.٠و  ٥٨٥.٠و  ٣٩.٦و  ١٨.٤
وفشلت جمیع الیرقات الفاقسة من البCیض . ألربعة على التواليحشرة للفترات ا ٥١.٠و  ٣٥.٠و  ٢٩.٦
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االوسCي  ھوتتفق النتائج المCذكورة مCع مCا وجدتC.الموضوع على بذور الفاصولیا من النمو والتطور علیھا
من إن معدل إعداد البالغات الخارجة من بذور بعض البقولیات اختلفCت عCن بعضCھا معنویCا إذ ) ١٩٧٨(

وذلCCك فCCي بCCذور اللوبیCCا والمCCاش والحمCCص والعCCدس علCCى % و صCCفر  ٧٢.٢و  ٨٢.٨و  ٨٣.٧بلغCCت 
من أن متوسط عدد الحشCرات الناتجCة مCن البCیض ) ١٩٨٣(حمودة وآخرون  هالتوالي وكذلك مع ما وجد

الموضوع على بذور خمس أنواع من البقولیCات ألنثCى واحCدة مCن الخنفسCاء بعCد جیCل واحCد مCن التربیCة 
و ١٧.٥و  ٣١.٣اللوبیCا، المCاش، العCدس،  البCاقالء، والفاصCولیا وبمعCدل : لتCاليكان بالترتیب التنCازلي ا

وتتفق النتائج المتحصل علیھا في ھذه الدراسة أیضا مCع . حشرة على التوالي% وصفر  ٠.٢٩و  ١.٠٧
من أن نسبة خروج البالغات كانت عالیة فCي بCذور اللوبیCا والمCاش والحمCص ) ١٩٧٨(ما أكدتھ االوسي 

فCي بCCذور العCدس، وأكCCدت أن % فCي حCCین كانCت ھCCذه النسCبة صCCفر %  ٧٢.٢و  ٨٢.٨و ٨٣.٧وبلغCت 
العامل الرئیسي المCؤثر فCي نسCب خCروج البالغCات ھCي كمیCة الكاربوھیCدرات التCي تتغCذى علیھCا الیرقCة 
وأضافت أن مCن المحتمCل أن یكCون للصCالبة دور ولكنCھ أقCل مCن دور الكاربوھیCدرات فCي التCأثیر علCى 

  .   وج للبالغاتنسب الخر
  

  .أعداد الكامالت الخارجة من المعامالت الغذائیة وللمدد األربعة المختلفة ):٢(الجدول 
    
  نوع البذور   

  أعداد الحشرات                      
  أربعة أشھر      ثالثة أشھر        شھرین        شھر      

  ٤٠٦.٠  ١٢٠٤.٠  ٦١٢.٦  ٣٨.٠  اللوبیا
  ٣٤٢.٢  ٩٠٣.٠  ٥١٥.٦  ٢٨.٦  الماش

  ٢٥٢.٠  ٥٨٥.٠  ٣٩.٦  ١٨.٤  الحمص
  ٥١.٠  ٣٥.٠  ٢٩.٦  ٧.٨  العدس

  ٠.٠  ٠.٠  ٠.٠  ٠.٠  الفاصولیا
  ٣٥.٠  ٣٤.٠  ٢٩.٨  ٢٣.٠  درجات الحرارة
  ٣٥.٤  ٣٨.٠  ٤٦.٤  ٥٨.٢  الرطوبة النسبیة

L.S.D. ١٠.١٤  ٩.٨٥  ٩.١٥  ٨.٢٤  
LSD  تمكررا ٥كل رقم یمثل معدل %          ١عند مستوى احتمال.  

  
أن أعلى نسبة فقد حصلت فCي بCذور اللوبیCا والتCي ) ١(یوضح الشكل : المستخدمة الفقد في وز摆 البذور

 ٨.٨وأخیCCرا بCCذور العCCدس %  ٣٣.٠ثCCم بCCذور الحمCCص %  ٤٨.٣بCCذور المCCاش  ا، تلتھCC% ٥٧.٥بلغCCت 
ة والتغذیCة ، أما بذور الفاصولیا فلم یحصل فیھا فقد بسبب عدم تمكن الیرقات من اختCراق قشCرة البCذر%

أن خسائر المحاصیل الحقلیة منذ حصادھا وحتى وصCولھا إلCى ) ١٩٨٧(وقد ذكر القدو . على محتویاتھا
علCى المسCتوى العCالمي، كمCا أشCار %  ٣٠المستھلك ونتیجة لإلصCابة بخنفسCاء اللوبیCا الجنوبیCة تقCدر بCـ 

Martin )واد المخز) ١٩٩٧Cرات المCابة بحشCن اإلصCإلى إن الفقد الناشئ عCى  ةونCل إلCي %  ٥٠یصCف
 ١٠٠إن ھCذه الحشCرة یمكCن إن تسCبب إصCابة تصCل إلCى ) ١٩٩٧(البلدان النامیة، وقد ذكCرت الغضCبان 

. یCوم تقریبCا ٧٠في البذور عند تركھا تحت ظروف الخزن االعتیادیة ولمدة جیلCین متعCاقبین مCدتھما % 
تغذیة على بCذور اللوبیCا بصCنفیھا إن الحشرة ونتیجة الستمرارھا بال) ١٩٩٩(ووجدت الخواجة وآخرون 

 ٣٧أشھر من الخزن أدت إلى فقدان فCي وزن البCذور وصCل إلCى  ٣الرامس ھورن والمحلي وخالل مدة 
للCCرامس ھCCورن %  ٦٠للصCCنف المحلCCي و %  ٥٩علCCى التCCوالي، وارتفعCCت ھCCذه النسCCبة إلCCى %  ٣٨و

  .أشھر من خزنھا ٦خالل مدة 
 ةكذلك النسب المئویة لإلنبات في البذور المصاب) ١(لشكل ویوضح ا :نسبة أإلنبات للبذورالمصابة

بالمقارنة بالسلیمة إذ كانت ھذه النسب منخفضة كثیرا في بذور اللوبیا والماش والحمص ووصلت إلى 
على التوالي، وفي %  ٨٤و  ٧٦و  ٧٢في حین كانت نسب إنبات بذورھا السلیمة %  ٢٨و  ١٦و  ٨

ویوضح سبب االنخفاض في نسب . في السلیمة%  ٦٤المصابة وفي % ٤٤ ةالعدس كانت ھذه النسب
اإلنبات إحداث ثقوب كبیرة في البذور وتغذیة الیرقات على الجنین واالندوسبیرم بدرجة تمنع أو 

انھ كلما ازداد عدد الثقوب التي تحدثھا ) ١٩٨٢(الجلبي ھوتتفق ھذه النتائج مع ما وجدت. تضعف إنباتھا
و  ٥٥.٥و  ٦٦.٥و  ٧٨.٥صابة كلما قلت نسب إنباتھا فكانت ھذه النسب الحشرات في البذور الم

في البذور ذات الثقب الواحد، ذات الثقبان، ذات الثالثة ثقوب وأخیرا ذات األربعة على %  ٣١.٥
أن البذور ذات الثقب الواحد والثقبان الیمكن إن تعطي بزوغ جید ) ١٩٩٧(وأكدت الغضبان . التوالي
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  ت الخواجة وأخرونللبادرات، وأشار
بدرجة كبیرة  أن النسب المئویة إلنبات بذور اللوبیا بصنفیھا المحلي ورامس ھورن انخفضت) ١٩٩٩(

في حالة % بزیادة النسبة المئویة لإلصابة بالحشرة والعكس صحیح إذ وصلت ھذه النسبة إلى صفر 
اض النسبة المئویة إلى انخف) ٢٠٠٠(، كما أشارت مصطفى% )١٠٠(إصابة البذور بدرجة كلیة 

وھذا االنخفاض یتناسب طردیا مع عدد   B. dentipes إلنبات بذور الباقالء المصابة بخنفساء الباقالء
  .من یرقتین غالبا إلى فشل اإلنبات كلیا بأكثرالحشرات الموجودة في البذرة اذ أدت اإلصابة 

  
  

  
  .بة بخنفساء اللوبیا الجنوبیة ونسب إنباتھایبی摆 العالقة بی摆 الفقد في وز摆 البذور المصا) : ١(الشكل 

  
 الثوم حتأثیر شرائ )٣(تبین نتائج الجدول : النباتیة على حیاتیة كامالت الخنفساء تتأثیر المستخلصا

 غم من البذور والمستخلصات النباتیة األخرى وبثالثة تراكیز على ١٠٠/غم  ٥و٣و١ولثالثة أوزان 
وخمسة وسبعة أیام، إذ كانت نسب القتل عالیة وذلك بعد یوم واحد  حیویة الكامالت بعد یوم، وثالثة،

أیام كانت ھذه النسب في أدناھا  ٧، ولمعاملة %١٠٠و ٩٩.٥و ٩٦.٣من تعریضھا لشرائح الثوم 
ملیون في /جزء ٤٥٠للتركیز األول  ةلألوزان الثالثة على التوالي، وبالنسب%  ١٨.٣و ١٤.٦و  ١٠.٧

ظھر تأثیرھا بعد یوم واحد من المعاملة عالیا لكل من مستخلصي الثوم  المستخلصات النباتیة فقد
على التوالي، %  ٤٠.٥و  ٤٤.٦مقارنة بمستخلصي الریحان والكرفس %  ٥٤و ٥٨والنعناع 

للمستخلصات %  ٨.٩و  ١٠.٥و  ١٢.٤و  ١٦أیام الى  ٧وانخفضت النسب إلى أدناھا في معاملة 
ملیون وبعد یوم واحد من المعاملة أعطى / جزء ٩٠٠الثاني  وفي التركیز. األربعة على التوالي

وبفارق معنوي عن مستخلصي الریحان %  ٧٢و  ٧٨مستخلصا الثوم والنعناع نسب عالیة للقتل بلغت 
أیام من المعاملة فكانت النسب في أدنى معدالتھا اذ  ٧على التوالي، أما بعد %  ٥٦و  ٦٤والكرفس 

وفي التركیز . للمستخلصات االربعةعلى التوالي%  ١٢.٥و  ١٢و  ١٦.٣و  ٢٢.٤انخفضت الى 
ملیون وبعد یوم واحد من المعاملة فكانت نسب القتل عالیة للمستخلصات األربعة / جزء ١٨٠٠األعلى 
أیام في أدنى  ٧على التوالي، بینما كانت نسب القتل لمعاملة %  ٦٦و  ٧٤.٣و  ٨٢.١و  ٨٦وبلغت 

وبلغت قیم . للمستخلصات االربعة على التوالي%  ١٦.٤و  ٢١.٤و  ٢٢.٢و  ٣٦مستویاتھا وبلغت 
لتر على التوالي إذ لم تظھر بینھما / ملغم  ٤٣٩.٦و  ٣١٥.٣لمستخلصي الثوم والنعناع % ٥٠ق . ت
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لتر للریحان والكرفس على التوالي / ملغم  ١٥٤٠و  ١٢٢٤بینما كانت ھذه القیم . فروقات معنویة
  .نھماوبدون فروقات معنویة بی
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بثالث تراكیز من         ةمتوسطات النسب المئویة لموت كامالت خنفساء اللوبیا الجنوبیة المعامل): ٣(الجدول
  .النباتیة وشرائح الثوم المستخلصات

 )باألیام(المدد 
 المعامالت التراكیز

٧                ٥                 ٣                ١  
رنةالمقا صفر ٤ ٤.٤ ٦ ٦  
١٦ 

٢٢.٤ 
٣٦ 

٢٤.٦ 
٤٤.٣ 
٤٩ 

٥٤ 
٦٢ 
٧٢ 

٥٨ 
٧٨ 
٨٦ 

٤٥٠ 
٩٠٠  
١٨٠٠ 

 
 مستخلص الثوم

١٢.٤ 
١٦.٣ 
٢٢.٢ 

٢٠.٧ 
٣٨ 

٤٦.٢ 

٥٢ 
٥٨ 

٧٠.٢ 

٥٤ 
٧٢ 

٨٢.١ 

٤٥٠  
٩٠٠  
١٨٠٠  

 
 مستخلص النعناع

١٠.٥ 
١٢ 

٢١.٤ 

١٦.٨ 
٢٤.٤ 
٤٤.٣ 

٢٤.٤ 
٥٤ 
٦٦ 

٤٤.٦ 
٦٤ 

٧٤.٣ 

٤٥٠ 
٩٠٠ 
١٨٠٠ 

 مستخلص الریحان

٨.٩ 
١٢.٥ 
١٦.٤ 

١٣.٩ 
٢٢.٦ 
٤٢.٤ 

٢٠.٥ 
٣٦ 

٥٦.٥ 

٤٠.٥ 
٥٦ 
٦٦ 

٤٥٠ 
٩٠٠ 
١٨٠٠ 

 مستخلص الكرفس
 
 

١٠.٧ 
١٤.٦ 
١٨.٣ 

١٦ 
٢٦.٧ 
٢٨.٣ 

٤٤.٢ 
٥٦.١ 
٦٠.٩ 

٩٦.٣ 
٩٩.٥ 
١٠٠ 

غم ١  
غم ٣  
غم ٥  

 شرائح الثوم
 

LSD  =٠.٠١عند مستوى احتمال  ٧.١٥   
  

HOST PREFERENCE OF Callosobruchus maculatus (FAB.) AND THEIR 
EFFECT ON SOME BIOLOGICAL CHARACTERS WITH PAQRTICULA 

REFERENCE TO ITS CONTROL. 
 O.S. Mohammad                  B. S. Abdullah  

College of Agric. and Forestry, Univ. of Mosul, Iraq 
 

ABSTRACT 
Weevils were diet on various legume seeds had significant effects on their 

biological aspect processes. High mean of egg numbers was 69.6 eggs / female 
which lay on cowpea seeds, while in chickpeas were 40.2 eggs/female. Period 
5.2 days, while the kidney bean gave the shortest period 4.2 days. The highest 
percentage of egg hatching was 90 % for the kidney bean seeds, while the 
lowest percentage was 80% in chickpeas. Lentil seeds produced the longest 
larval-pupal duration being 29.8 days, the cowpea seeds had the shortest period 
23.3 days. Survival of larvae hatched from eggs laid on kidney beans stay died 
after a short time of hatching. The highest percentage of adults emerged was 
81.6 % in case of feeding on cowpea seeds, while the lowest was 41.3% when 
the larvae grown on lentil seeds. Development of larvae on various kinds of 
seeds had significant effect on the adult longevity and the highest mean for 
female and male adults were 9.8 & 9.0 days respectively, for the larvae reared 
on cowpea seeds. While the duration is reduced to 5.1 days for females and to 
4.2 days for males that produced from larvae fed on lentil seeds. The longevity 
of the females was longer than that of males in all cases. Significant 
differences in weight loss of applied pulses as continuous exposure for 4 
months were concluded, which take 57.5, 48.3, 33.0, 8.8 & zero % for cowpea, 
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green gram, chickpea, lentil & kidney beans respectively. The highly infested 
seeds of cowpea gave the lowest percentage of germination with an average of 
8.8 % in comparison with that of non-infested 72%. The results indicated that 
the slices of garlic and four plant extracts were showed a high significant 
effects on the adult mortality for one day after treatment as follows : garlic 
slices > garlic extract > menthum extract>basil extract > celery extract >.  

  

  المصادر
تCCأثیر نCCوع الغCCذاء علCCى نمCCو وبقCCاء خنفسCCاء اللوبیCCا الجنوبیCCة ). ١٩٧٨(األوسCCي، عواطCCف محمCCد جCCواد 

Callosobruchus maculatus ( Fab.) ةCة األجنحCة غمدیCول ، رتبCوس البقCة سCن عائلCوم  
)Coleoptera: Bruchidae .( جامعة بغداد – مكلیة العلو –رسالة ماجستیر.  

تأثیر السموم الفطریة االفالتوكسین المفرزة فCي المCواد المخزونCة علCى ). ١٩٨٢(د الجلبي، بدیعة محمو
 –كلیCCة العلCCوم  –، رسCCالة ماجسCCتیر  Fab.) (C. maculatus حیاتیCCة خنفسCCاء اللوبیCCا الجنوبیCCة

  .جامعة بغداد
ء تCأثیر خنفسCا). ١٩٩٩(الخواجة، ھناء كاظم جاسم، ناقد عبCد الرضCا خمCیس و عبCد الكCریم غنCي علCي 

نسCب  علCى Callosobruchus maculatus   (Coleoptera:Bruchidae )اللوبیCا الجنوبیCة 
. إنبات بذور اللوبیا و عالقتھا بمدة خزن البCذور ونسCب فقCدان الCوزن والكثافCة السCكانیة إلفرادھCا

  .٧٦-٦٤): ١( ٤مجلة الزراعة العراقیة 
مدیریCة . یم وتحلیCل التجCارب الزراعیCةتصCم).  ١٩٨٠(الراوي، خاشع محمود وعبCد العزیCز خلCف هللا 

  . ص ٤٨٨. وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، جامعة الموصل. دار الكتب للطباعة والنشر
إجCراءات میكانیكیCة وفیزیاویCة للوقایCة مCن اإلصCابة بحشCرة ). ١٩٩٧( الغضبان، زھراء عبCد المعطCي 
رسCالة     .  خالل مدة الخCزن   Callosobruchus maculatus ( Fab.)خنفساء اللوبیا الجنوبیة 

  . جامعة بغداد –كلیة العلوم  –ماجستیر 
  . ٦٠ – ٥٣: ٢٠.  المھندس الزراعي العربي). ١٩٨٧( القدو، بدیع جمیل 

نظCري وعملCي (محاصCیل الحبCوب والبقCول ). ١٩٨٤(الیونس، عبCد الحمیCد أحمCد وفقCي شCاكر الشCماع 
  .ص ١٧٤. فرنسا -مطبعة سیمار وتوماج

حساسCیة أصCناف ).  ١٩٨٣( حمودة، عبد العزیCز السCید، أحمCد جاسCم محیمیCد ونھCال عبCد الكCریم خالCد 
      Callosobruhus maculatus.مختلفCCة مCCن البقولیCCات لإلصCCابة بخنفسCCاء اللوبیCCا الجنوبیCCة

(Coleoptera: Bruchidae)  اتCة المزروعCوث وقایCنوي لبحCاب السC٣٣٣) : ١( ٣. الكت – 
٣٥٠.  

دراسة تأثیر أربع نباتات عشبیة على حشرة خنفسCاء الطحCین الصCدئیة ). ١٩٩٨(سھلة خورشید  عباس،
رسCالة  Herbst) (Coleoptera: Tenebrionidae)( Tribolium castaneum. الحمCراء

  .ماجستیر، كلیة التربیة للبنات جامعة تكریت
اللوبیCCCCا الجنوبیCCCCة  آلیCCCCة مقاومCCCCة بعCCCCض بCCCCذور البقCCCCول لخنفسCCCCاء). ١٩٨٩(محمCCCCود، عمCCCCاد أحمCCCCد 

Callosobruchus.maculatus (Coleoptera: Bruchidae)   . ةCCوراه ، كلیCCة دكتCCأطروح
  .جامعة بغداد –العلوم 

 Bruchus dentipes(Baudi)دراسة انتشار خنفسCاء البCاقالء ). ٢٠٠٠(مصطفى، ناسك محمد فرج 
( Coleoptera: Bruchidae)   اCلیمانیة ومكافحتھCى في بعض مناطق السCا علCا وتأثیرھCكیماوی
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