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  الحبوب المخزونة دور الطاقة المایكرویة في مكافحة ثالثة انواع من حشرات
  إسماعیلیوسف  أیاد

  التربیة،جامعة الموصل،الموصل،العراق كلیة،قسم علوم الحیاة
  

  الخالصة
 ٥٢٠و  ٢٦٠اسnnتخدمت ثالثnnة مسnnتویات مnnن الطاقnnة المایكرویnnة واطئnnة، و متوسnnطة، وعالیnnة

مnnnnnن حشnnnnnرات الحبnnnnnوب المخزونnnnnnة ھnnnnnي  خنفسnnnnnاء الحبnnnnnوب  واط لمكافحnnnnnة ثالثnnnnnة انnnnnnواع ٧٨٠و
 Tribolium castaneumوخنفساء الطحین الحمراء  .Oryzaephilus surinamensis Lالمنشاریة
Herbst  وخنفساء الخابراTrogoderma granarium Evert  يnة ھnوب المخزونnفي منتجات الحب ،

اظھnرت النتnائج ان اعلnى .دقیقnة ٢و ١.٥و  ١الجریش والبرغل والحبیة وبواقع ثالثة مnدد تعnریض ھnي 
تلتھnا خنفسnاء الطحnین  ٪٧٥.٦٧ شnاریة حیnث   بلغnت كمعnدالتننسبة قتل كانت في خنفساء الحبnوب الم

، اعطnى المسnتوى العnالي نسnبة قتnل بلغnت  ٪٦٦.٢٩ ثnم خنفسnاء الخnابرا  ٪٦٨.٦٤الحمراء بنسnبة قتnل 
. فقnط ٪١٠.٩٨توى الطاقة الnواطي اعطnى نسnبة واخیرا فان مس ٪٩٩.٦٣المستوى المتوسط  ثم ٪١٠٠

 ٪٦٧.٩فnnي حnnین كانnnت أوطئھnnا فnnي الحبیnnة  ٪٧١.٤٨بلغnnت نسnnبة القتnnل للحشnnرات اعالھnnا فnnي البرغnnل  
على   ٪٧٥.١٨و  ٦٨.٦٤و  ٦٦.٧٩دقیقة اعطت نسبة القتل  ٢و ١.٥و  ١اوقات التعریض. بشكل عام

و ٧٢.٧٧ة متقاربnة فnي المنتجnات الnثالث وكانnت وظھر ان درجات الحرارة الناتجة عن التجرب. التوالى
بلغnnت درجnnات الحnnرارة لمسnnتویات .م°٢٥.٣٣بینمnnا فnnي المعاملnnة الضnnابطة كانnnت  م°٦٩.٧٧و ٧٣.٨٨

  .والمتوسط ثم الواطئ على التوالي للمستوى العالي م°٣١.٨٣و م°٦٢.٤١و م°٨٧.٠٨طاقة التعریض 
  

  المقدمة
ویق الnى االصnابة بnبعض االفnات الحشnریة ومnن اھnم تتعرض منتجات الحبوب اثناء الخزن والتس

وخنفساء الطحnین الحمnراء  .Oryzaephilus surinamensis Lھذه االفات خنفساء الحبوب المنشاریة
Tribolium castaneum Herbst  ابراnnاء الخnnوخنفس.Trogoderma granarium Evert  نnnم

خشنة مغلیة في حین ان الجریش ھو كسnر البرغل وھو كسر حنطة منتجات الحبوب المخزونة الرئیسیة 
  .ي حبة حنطة خشنة مغلیة و مقشورة فقطھحنطة حشنة غیر مغلیة واما الحبیة ف

ان استخدام الطاقnة المایكرویnة یكnون مفیnدا جnدا فnي مكافحnة ھnذه الحشnرات فnي منتجnات الحنطnة 
اقnnnة المایكرویnnnة نظnnnرا لخصوصnnnیة التعامnnnل مnnnع ھnnnذه المنتجnnnات ولعnnnدم وجnnnود متبقیnnnات السnnnتخدام الط

Microwave Energy   ةnnا وامكانیnnة لھnnرات المعرضnnل الحشnnن قبnnا مnnة لھnnفة المقاومnnور صnnاو ظھ
تعریض العبوات المختلفة من تلك المنتجات الى ھذه الطاقة وان لھذه المنتجات مواصفات الجnودة نفسnھا 

  ). ١٩٨٥( Pinterو  Hertelendyالموجودة في المنتجات غیر المعاملة كما اشار الى ذلك 
ان ) ٢٠٠١( Tangو Wangومnن ناحیnة سnالمة المنتجnات المعرضnة لالشnعة المایكرویnة فقnد ذكnر

طریقnnة المكافحnnة للحشnnرات  باسnnتخدام الطاقnnة المایكرویnnة ھnnي طریقnnة جذابnnة كمعاملnnة للحجnnر الزراعnnي 
Quarantine treatment ر بالكمیاnارب التبخیnا تقnة اجراءھnة وكلفnا بسبب انھا سریعة وآمنnات وانھnوی

 Papayالتnnؤثر علnnى النوعیnnة فnnي الحنطnnة والحبnnوب عمومnnا والجnnوز االمریكnnي والخشnnب وثمnnار البابایnnا
  . تؤثر على نوعیة جوز الھند والجبن وثمار الكرز والفواكھ عموما إال إنھاالمعاملة بھا 

تلفnة مnن اجnل لذا فقد ھدفت ھذه الدراسة الختبار مستویات من الطاقة المایكرویة ولمدد تعریض مخ
التوصل الى الطاقة الفعالة في مكافحة ایا من الحشرات الثالثnة ومقnدار الnزمن الnالزم لnذلك فnي منتجnات 

  . في القطر  األولىالحبوب قید الدراسة وللمرة 
  مواد البحث وطرائقھ

اختبnnرت فnnي ھnnذه الدراسnnة فnnي مختبnnر الحشnnرات فnnي كلیnnة العلnnوم جامعnnة الموصnnل عnnام        
واط واطnئ  ٥٢٠واط وسnط٧٨٠على ثالثة مسnتویات مnن الطاقnة المایكرویnة وھnي عnالي٢٠٠٦-٢٠٠٥
وذلnك حسnب المواصnفات Microwave Oven واط  تم الحصول علیھا من خالل فرن مnایكروي ٢٦٠

  الموجnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnودة فnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnي 
  

  .١١/٢٠٠٧/ ٢٨وقبولھ في  ١٩/٨/٢٠٠٧تاریخ تسلم البحث 
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فnي ثالثnة . دقیقnة ٢و  ١.٥و  ١نتجة لnھ، وبمnدد تعnریض دلیل تشغیل الجھاز المجھز من قبل الشركة الم
وضعت  خمسnة  غرامnات مnن كnل مnن .  من منتجات الحبوب المخزونة ھي الجریش و البرغل والحبیة

منتجات الحبوب المخزونة قید الدراسة في قناني زجاجیة سعة خمسة مل ثم وضعت فوقھnا عشnرة افnراد 
 .Oryzaephilus surinamensis Lبnnوب المنشnnاریة مnnن الحشnnرات الكاملnnة لكnnل مnnن خنفسnnاء الح

 Trogodermaوخنفسnnاء الخnnابرا  Tribolium castaneum Herbstوخنفسnnاء الطحnnین الحمnnراء 
granarium Evert  تnریش تحnن جnة مnة المكونnة الغذائیnتم الحصول علیھا من مزارع مرباة في البیئ

ربnnة بواقnnع ثnnالث مكnnررات لكnnل نnnوع اجریnnت التج. ٪٥± ٧٥م ورطوبnnة نسnnبیةº ١± ٣٠درجnnة حnnرارة 
حضnنت القنnاني بعnد المعاملnة فnي .  حشري عشرة حشرات ولكل مستوى من مستویات الطاقnة المختبnرة

سnاعة مnن المعاملnة ثnم عnدلت ھnذه النسnب حسnب  ٢٤قnدرت النسnبة المئویnة للمnوت بعnد. أعnالهالحاضنة 
  ).١٩٢٥(Abbottمعادلة 

المخزونnnة المعرضnnة للطاقnnة المایكرویnnة بالمسnnتویات تnnم قیnnاس درجnnات حnnرارة منتجnnات الحبnnوب 
والمدد الخاصة بالتجربة بغرس محرار زئبقي فnي مnادة التعnریض بعnد اخراجھnا مnن الفnرن فnورا ، كمnا 

  .قیست ابعاد المنتجات والحشرات تحت المجھر بعدسة القیاس الخاصة بذلك
 Spss اإلحصnnائیةمت الرزمnnة واسnnتخد ألعnnاملياسnnتخدم فnnي التجربnnة التصnnمیم العشnnوائي الكامnnل 

لحساب تباین العوامل الخاصnة بالتجربnة واتبnع اختبnار دنكnن للمتوسnطات المتعnددة لبیnان المعنویnة تحnت 
  ).٢٠٠٣ابو عالم ،(٪ ٥مستوى 

  
  النتائج والمناقشة

النسnب المئویnة المعدلnة للقتnل لثالثnة انnواع مnن حشnرات الحبnوب ) ١( تظھر البیانات في  الجدول
nnابرا(ة المخزونnnاء الخnnراء وخنفسnnین الحمnnاء الطحnnاریة وخنفسnnوب المنشnnاء الحبnnو ) خنفسnnي عرضnnالالت

للطاقة المایكرویة بمستویاتھا الثالثة الواطئة والمتوسطة والعالیة فnي منتجnات الحبnوب المخزونnة وبمnدد 
سnبة یالحظ من النتnائج وجnود اخnتالف معنnوي واضnح فیھnا فكانnت اعلnى ن. دقیقة٢و  ١.٥و  ١تعریض 

٪ ٦٨.٦٤٪ تلتھا خنفساء الطحین الحمراء حیnث بلnغ  ٧٥.٦٧مئویة للقتل في خنفساء الحبوب المنشاریة 
٪وقد یعزى ذلك الى االخnتالف فnي حجnم الحشnرات ممnا یعنnي اخnتالف ٦٦.٢٢ثم خنفساء الخابرا وكان 

كرویnة تnزداد في كمیة المحتوى المائي الخاص بكل حشnرة حیnث ان مnن المعnروف ان كفnاءة الطاقnة الما
) ٢(برفعھا لدرجة حرارة الجسم الحاوي على كمیة اكبر مnن المnاء  فمnن مالحظnة البیانnات فnي الجnدول 

نجد ان خنفساء الطحین الحمراء ذات حجم نسبي ضعف الحجnم النسnبي لخنفسnاء الحبnوب المنشnاریة فnي 
نفسnاء الحبnوب المنشnاریة حین ان الحجnم النسnبي لخنفسnاء الخnابرا كnان ثالثnة اضnعاف الحجnم النسnبي لخ

  .ویبدو من الجدول ایضا ان لون الحشرة لیس لھ تاثیر
اما من حیث مستوى الطاقة المایكرویة المستعمل فقد اظھر المستویان المتوسط والعالي تأثیرا 

٪ لكل منھا على التوالي ١٠٠و ٩٩.٦٣ معنویا متقاربا في نسب القتل المئویة لحشرات التجربة اذ بلغ
 ٪ لحشرات التجربة وھذا یتفق مع ما١٠.٩٨اعطى المستوى الواطئ نسبة قتل منخفضة بلغت في حین 

٪ في كال حشرتي خنفساء ١٠٠من حصولھم على نسیة قتل ) ١٩٧٩( وآخرون Hurlock وجده
  .واط٧٨٠الحبوب المشاریة وخنفساء الطحین الحمراء عند طاقة 

تأثیرا معقوال ومتدرجا وبلغت نسب  تاظھردقیقة  فقد ٢و ١.٥و  ١ اما بالنسبة لمدد التعریض
٪  لكل من خنفساء الحبوب المنشاریة وخنفساء الطحین الحمراء ٧٥.١٨و ٦٨.٦٤و  ٦٦.٧٩القتل 

من ان تعریض خنفساء الجلود ) ١٩٨١( Hallوجده  وخنفساء الخابرا على التوالي وھذا یتماشى مع ما
المایكرویة  األشعةثانیة في فرن  ١٢٠و  ٩٥و ٧٥لمدد  Trogoderma inclusumمتعددة االلوان 
  . سم على التوالي١٥و ٩ و ٥٪ من ھذه الحشرة في نماذج المعشب بسمك١٠٠كانت كافیة لقتل

نسnnب القتnnل المئویnnة المعدلnnة فnnي حشnnرات التجربnnة فnnي الجnnریش ، ) ٣(تبnnین النتnnائج فnnي الجnnدول 
  . والحبیة بمدد التعریض المختلفة البرغل

الحشرات المرباة على البرغل اعطت اعلى نسبة قتل مئویة لحشرات اوضحت النتائج ان 
ومن مالحظة نتائج . ٪٦٧.٩ واخیرا الحبیة ٪٧١.٢٣ تالھا في ذلك الجریش ٪٧١.٤٨التجربة بلغت 

تبین ان السبب قد یعود الى معدل درجة الحرارة الخاصة بكل منتج بعد التعریض للطاقة  )٤(الجدول 
الثالثة ومدد التعریض الثالثة ایضا، فقد بلغ معدل اعلى درجة حرارة في البرغل المایكرویة یمستویاتھا 

 و ١٠٥.٦٦م واختلفت بذلك عن الجریش والحبیة°١١٢.٦٦في المسنوى العالي من الطاقة المایكرویة
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م فقط ، اما في المستوى الواطئ ٢٥.٣٣ºم على التوالي في حین كانت في المعاملة الضابطة °١٠٤.٦٦
ط من الطاقة المایكرویة فان درجات الحرارة في الجریش ، البرغل والحبیة تماثلت في والمتوس

م على التوالى °٨٠.٠و ٧٣.٣٣و ٧١.٠و  ٣٣.٦٦و ٣٥.٦٦ و ٣٢.٦٦المعنویة  فیما بینھا فبلغت
  .م٢٥.٣٣ºولكنھا اختلفت عن المعاملة الضابطة البالغة 

  

النسnnبة المئویnnة المعدلnnة للقتnnل لثالثnnة حشnnرات مخزنیnnة معرضnnة للطاقnnة المایكرویnnة فnnي : ) ١(الجnnدول
  .منتجات الحبوب المخزونة المحلیة بمدد تعریض مختلفة

مستویات الطاقة 
  المیكرویة

  مدة التعریض
  دقیقة

معدل مستوى   نوع الحشرة
  الطاقة

معدل مدد التعریض 
  االخابر  الحمراء   المنشاریة    بالدقیقة

 واط٢٦٠ واطئة
١  

١.٥  
٢  

٤.٤  
١٦.٦  
٦٠.٠  

٠.٠  
١.١  
١٦.٦  

٠.٠  
٠.٠  
٠.٠  

  *ب ١٠.٩٨
١  

١.٥  
٢  

  ج٦٦.٧٩
  ب٦٨.٦٤
  أ ٧٥.١٨

  واط٥٢٠ةمتوسط
  

١  
١.٥  
٢  

١٠٠  
١٠٠  
١٠٠  

١٠٠  
١٠٠  
١٠٠  

٩٦.٠  
١٠٠  
١٠٠  

      أ ٩٩.٦٣

 واط ٧٨٠عالیة
١  

١.٥  
٢  

١٠٠  
١٠٠  
١٠٠  

١٠٠  
١٠٠  
١٠٠  

١٠٠  
١٠٠  
١٠٠  

      أ  ١٠٠

 معدل نسب القتل
  للحشرات

        ج٦٦.٢٩  ب٦٨.٦٤  أ ٧٥.٦٧  

  .٪٥االرقام ذات الحروف المتشابھة ال تختلف معنویا حسب اختبار دنكن المتعدد بمستوى * 
  

  ).قبل التجربة(حشرات التجربة بالملمترلاالطوال المختلفة : )  ٢( الجدول 
 اللون الحجم النسبي  ٣الحجم ملم االرتفاع  العرض  الطول  نوع الحشرة 

 قھوائي غامق  ١.٠٠ ١.٢٩٦ ٠.٥٤ ٠.٨  ٣.٠ المنشاریة
 قھوائي محمر  ٢.٠٤ ٢.٦٤٦ ٠.٦٣ ١.٢ ٣.٥ الحمراء
قھوائي محمر  ٢.٩٧ ٣.٨٥٠ ٠.٠٧ ٢.٢  ٢.٥ *الخابرا 

 الى اسود
  .واألنثىمعدل قیاسات الذكر *
  

 كرویnة فnي ثالثnة مnنالمیتة لحشرات الدراسnة المعرضnة للطاقnة المای األفرادمعدالت عدد   :)٣(الجدول 
  . منتجات الحبوب المخزونة

  دقیقةالزمن بال  مستویات الطاقة المیكرویة
  منتجات الحبوب المخزونة

  حبیة  برغل  جریش

 واط٢٦٠ واطئة
١  

١.٥  
٢  

٤.٤  
١٥.٥  
٢١.١  

٠.٠  
٠.٠  
٤٣.٣  

٠.٠  
٠.٠  
١٢.٢  

  واط٥٢٠ةمتوسط
  

١  
١.٥  
٢  

١٠٠  
١٠٠  
١٠٠  

١٠٠  
١٠٠  
١٠٠  

٩٦.٠  
١٠٠  
١٠٠  

 واط ٧٨٠عالیة
١  

١.٥  
٢.٠  

١٠٠  
١٠٠  
١٠٠  

١٠٠  
١٠٠  
١٠٠  

١٠٠  
١٠٠  
١٠٠  

ج ٦٧.٩٠١  أ  ٧١.٤٨١  ب٧١.٢٣٥    معدل نسب القتل للحشرات
*  

  ٪ ٥ذات الحروف المتشابھة التختلف معنویا حسب اختبار دنكن المتعدد بمستوى  األرقام* 
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المعرضة للطاقة درجات الحرارة المئویة لمنتجات الحبوب المخزونة المحلیة  :  ) ٤( الجدول 
  .مختلفة مدد المایكرویة في 

مستویات الطاقة 
  المیكرویة

الزمن 
  دقیقةبال

المعاملة 
  الضابطة

  منتجات الحبوب المخزونة
  جریش     برغل        حبیة

  **المعدل 
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معدل نسب القتل 
  للحشرات

    أ ٧٢.٧٧  أ  ٧٣.٨٨  أ  ٦٩.٧٧  ج٢٥.٣٣  

  ٪ ٥لف معنویا حسب اختبار دنكن المتعدد بمستوى ذات الحروف المتشابھة التخت األرقام* 
  .اعاله عامودیانفسھا المالحظة ** 

  
اما معدل درجات الحرارة لمنتجات الحبوب المخزونة في المستویات الثالثة الواطئ والمتوسط 

م التوالي وھو º ٨٧.٠٨و٦٣.٤١و ٣١.٨٣ والعالي من الطاقة المایكرویة فكانت متدرجة ومقبولة وھي
 ٨.٥ واط وتردد٣٠من ان معاملة خنفساء الطحین الحمراء بطاقة )١٩٧٦( Wattersمع ما ذكره یتفق 

وكانت نسبة القتل في الحنطة اكثر مما في  م٦٠º ٪عند درجة حرارة١٠٠كیكاھرتز اعطى نسبة قتل
 مما سبق یتبن ان لیس الحجام منتجات الحبوب المخزونة او الوانھا أي رابط مع نسبة القتل.الطحین

اال ان طبیعة المنتج قد یكون لھ دور في رفع درجة )  ٥جدول( المئویة  لحشرات التجربة 
من ان تاثیر االشعة المایكرویة على الحشرات ) ١٩٩٨(یتفق مع ما وجده اسماعیل  وھو ما،حرارتھ

و  ٩٠الكاملة لخنفساء الطحین الحمراء في الحنطة والشعیر والطحین سببت في  نسبة قتل مئویة بلغت  
واضحا  التأثیر٪ على التوالي ولمدة تعریض امدھا دقیقتین، وفي خنفساء الخابرا كان  ١٠٠و  ١٠٠

 ١٠٠،  ٥٦.٦،  ٤٦.٦دقیقة في الحنطة والشعیر اذ بلغت٢و ١و ٠.٥وبشكل معنوي في معامالت 
ة قتل دقیقة اعطیتا نسب ٢و ١٪ على التوالي ، اما في الطحین فان مدة التعریض  ١٠٠،  ٥٠،  ٤٠و

من ان الفحوص باستخدام الطاقة ) ١٩٩٢( Fields الحظھ  نفس ما ٪ وھو١٠٠و٤٠معنویة بلغت 
فظھر ان ھنالك مجموعتین من الحشرات االولى  میكاھرتز) ٣٠٠٠-٣٠٠( المایكرویة بقوة تعریض

 Sitophilusوھي خنفساء الحبوب المنشاریة وسوستي الحنطة والرز  م°٤٧- ٤١قتلت بین
granarius & Sitophilus oryzae وھي  م°٥٧-٤٨والمجموعة االخرى قتلت بین

 Trogoderma labrum, T. parabile, L. serricorne &Tenebroidesحشرات
mauritanicus.  

  
  .األطوال المختلفة بالملیمتر لمنتجات الحبوب المخزونة المحلیة:  )٥(الجدول 

  أطوال الجزیئات
  ألوانھا منتجات الحبوب المخزونة المحلیة و

  ) اصفر فاقع(جریش   )قھوائي( برغل   ) اصفر(حبیة 
  ج ١.٧٣  ب ٣.٣٣  أ ٦.٠  الطول
  ج ١.٢٥  ب ٢.٢٦  أ ٣.٠  العرض

  .٪ افقیا ٥األرقام ذات الحروف المتشابھة ال تختلف معنویة حسب اختبار دنكن المتعدد بمستوى * 
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ABSTRACT 

Three levels of microwave energy low ,medium& ,high. 260,520 and 780 
w, respectively were used to control three species of the saw-toothed grain 
beetle Oryzaephilus surinamensis L.,Red flour beetle Tribolium castaneum 
Herbst,the Khapra beetle Trogoderma granarium Evert in Store Products ,viz. 
Jrush ,Burglar and Habia at three exposure periods 1,1.5 and 2 minutes. The 
results showed that the highest mortality percentage occupied in Oryzaephilus 
surinamensis 75.67%,followed by Tribolium castaneum which was 68.64% 
while the lower was 66.29% in case of Trogoderma granarium. Highest energy 
level gave 100% mortality percentage ,while the medium level gave 99.63% 
percentage whereas only 10.98% percentage was recorded with low level.The 
highest percent mortality in Burglar 71.48% while the lower was in Habia 
67.9%. Exposure periods of 1.0,1.5 and 2 minutes gave 75.18 , 68.64 and 
66.79% mortality percentage, respectively . The temperature produced   was 
almost similar in three products ; 69.77 ,73.88 and 72.77 °C while that of 
control treatment was 25.33°C.The temperature of microwave energy level 
were 87.08, 62.41 and 31.83°C for high ,medium and low, respectively . 
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