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 ٢٠١١/ ٣/  ٢٨وقبولھ   ٢٠١١/   ٢/  ١اریخ تسلم البحث  ت

تعاقب درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة في نسب قتل حشرتي خنفساء الطحین المتشابھة تأثیر 
Tribolium confusum (Duval)  وثاقبة الحبوب الصغرىRhizopertha dominica (F.)  

  عماد قاسم محمد العبادي            قیس برھان سعید الدیوه جي        نزار مصطفى المالح      
  قسم وقایة النبات –كلیة الزراعة والغابات  –الموصل جامعة 

    
  الخالصة  

م والمتعاقبة مع الحرارة  ٥ ٥٥،  ٥٠،  ٤٥درجات الحرارة المرتفعة  ت نتائج دراسة تأثیرأظھر     
قة تأثیر واضح في نسبة قتل دقی ٦٠،  ٤٥،  ٣٠،  ١٥م لفترات تعریض  ٥ ٥-، صفر ،  ٥المنخفضة 

وثاقبة الحبوب الصغرى   Tribolium confusum (Duval)ن المتشابھةحشرتي خنفساء الطحی
Rhizopertha dominica (F.)  م المتعاقبة مع  ٥ ٥٥،  ٥٠،  ٤٥، فقد أظھرت درجات الحرارة

 ٩٣,٣٣و  ٦٦,٩٤م تفوقا معنویا في قتل بالغات كال الحشرتین اذ بلغ المتوسط العام لھا  ٥ ٥-الحرارة 
على التوالي %  ٨١,٩٤و  ٧٣,٣٣و  ٨٨,٠٦ي لخنفساء الطحین المتشابھة و على التوال%  ٦٤,١٧و 

لثاقبة الحبوب الصغرى ، فیما أظھرت النتائج ان متوسط نسبة القتل تناسبت طردیا مع فترات 
و  ١٦,٦٧و  ٥,٩٣التعریض بالحرارة المتعاقبة ولكال الحشرتین اذ بلغت لخنفساء الطحین المتشابھة 

على %  ٦٦,٦٧و  ٤٤,٤٤و  ٣٨,١٥و  ٢٧,٠٤م و  ٥ ٤٥لى التوالي تحت ع%  ٣٥,٥٦و  ٣٤,٤٤
م فیما بلغت  ٥ ٥٥على التوالي تحت %  ١٠٠و  ٧٤,٨٢و  ٤٧,٤١و  ١١,١١م و  ٥ ٥٠التوالي تحت 

م و  ٥ ٤٥على التوالي تحت %  ٤٥,١٩و  ٤٣,٣٣و  ٣٩,٢٦و  ٢٨,١٥لثاقبة الحبوب الصغرى 
 ٥٥,٥٦و  ٤٤,٤٤و  ٢٢,٩٦م و  ٥ ٥٠ى التوالي تحت عل%  ٥٥,٥٦و  ٥٤,٨٢و  ٣٩,٢٦و  ١٢,٩٦

   .م  ٥ ٥٥على التوالي تحت %  ١٠٠و 
  

  المقدمـة
تتعرض الحبوب ومنتجاتھا خالل فتyرة التخyزین لالصyابة باالفyات المخزنیyة التyي تسyبب الخسyائر        

ومyن ھyذه االفyات  الكبیرة لھyا مyن ناحیyة فقyدان الyوزن ورداءة النوعیyة ممyا یخفyض مyن قیمتھyا التجاریyة
حشرات المخازن التي تمتاز بقابلیة عالیة على التكyاثر واحyداث االصyابة السyریعة فyي المyواد المخزونyة 

، ان صyyعوبة مكافحyyة ھyyذه )  ١٩٨٣العyyزاوي ومحمyyد ، ( اذا مyyا تyyوفرت الظyyروف المالئمyyة لالصyyابة 
المبیyدات یyؤدي الyى تلyوث المyواد الحشرات تكمن في وجودھا مع المواد الغذائیة المخزونة وان استخدام 

(                      الغذائیة ، كما ان تكرار استخدامھا یؤدي الى ظھور حاالت المقاومة لفعل المبیدات 
Collins  ،ریة   ). ١٩٩٠yات الحشyن االفyابھة مyین المتشyاء الطحyتعتبر ثاقبة الحبوب الصغرى وخنفس

(    لخطیyyرة وتسyyبب اضyyرار كبیyyرة فyyي المyyواد المخزونyyةالمھمyyة فyyي العyyراق اذ تعتبyyر مyyن الحشyyرات ا
استخدام درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة كطریقyة مyن طرائyق المكافحyة  د، یع)  ٢٠١٠العراقي ، 

التطبیyyق كمyyا انھyyا التتyyرك ایyyة متبقیyyات ضyyارة بالصyyحة ولyyیس لھyyا تyyأثیر علyyى المyyادة الفیزیائیyyة السyyھلة 
المدیات الموصى بھا وبما تتناسب مع الظروف المناخیة السائدة في ذلyك  الغذائیة اذا ما استخدمت ضمن

البلد كما ان ھذه الطریقة یمكن ان تستخدم فyي بyرامج المكافحyة المتكاملyة ، فقyد تنyاول البyاحثین اسyتخدام 
فقyyد اثبyyت ، الyyدرجات الحراریyyة المرتفعyyة والمنخفضyyة منفyyردة فyyي مجyyال مكافحyyة حشyyرات المخyyازن 

دقیقyyة كافیyyة للقضyyاء علyyى حشyyرتي خنفسyyاء  ٣٠م لمyyدة  ٥ ٦٠ان درجyyة )  ١٩٨٨( خyyرون اسyyماعیل وأ
ان زیyادة ارتفyاع )  ١٩٩٦( ، واوضyح محمyد وایyاد %  ١٠٠الطحین الحمراء وخنفسyاء الخyابرا بنسyبة 

دقیقyyة ادى الyyى زیyyادة  ١٥ و ١٠ و ٥م مyyع زیyyادة فتyyرة التعyyریض  ٥ ٦٠،  ٥٠،  ٤٠درجyyات الحyyرارة 
( وعyدنان  وجyد اسyماعیلفیمyا  .Callosobruchus maculatus Fفساء اللوبیyا الجنوبیyة نسبة قتل خن

ان متوسط عدد االفراد المیتة لالطوار المختلفyة لخنفسyاء اللوبیyا ازداد بزیyادة انخفyاض درجyات ) ٢٠٠١
ت ان جمیyع الدراسyا. دقیقة  ٦٠ و ٤٥ و ٣٠ و ١٥م وبزیادة فترة التعریض  ٥ ١٥- و ٥- و ٥الحرارة 

التي تناولت موضوع استخدام درجات الحرارة المرتفعyة والمنخفضyة فyي مكافحyة الحشyرات لyم تتطyرق 
او تyyدرس تyyأثیر تعyyریض الحشyyرات لyyدرجات الحyyرارة المرتفعyyة والمنخفضyyة بشyyكل متعاقyyب ، لyyذا فyyان 

لمرتفعyة الدراسة الحالیة تھدف الى دراسyة تyأثیر النyوع الحشyري وفتyرات التعyریض للحyرارة المتعاقبyة ا
  .والمنخفضة معا في مكافحة حشرتي ثاقبة الحبوب الصغرى وخنفساء الطحین المتشابھة 

  
  البحث وطرائقھمواد 
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 ٢٣٩

جامعyة / كلیyة الزراعyة والغابyات / في قسم وقایة النبyات  ٢٠٠٩نفذت الدراسة الحالیة خالل عام         
الحبyyوب الصyyغرى الزواج مyyن  الموصyyل وذلyyك بتعyyریض كyyامالت خنفسyyاء الطحyyین المتشyyابھة وثاقبyyة

 ٥-/٥٠صyفر و /٥٠و  ٥٠/٥و  ٥-/٤٥صyفر و /٤٥و  ٤٥/٥( درجات الحyرارة المرتفعyة والمنخفضyة 
دقیقyyة  ٦٠و  ٤٥و  ٣٠و  ١٥بالتعاقyyب والربعyyة فتyyرات تعyyریض ) م  ٥ ٥-/٥٥صyyفر و /٥٥و  ٥٥/٥و 

yم المكyررات ضyة مكyع ثالثyة وبواقyريلكل من درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضyق بتyد طبyرر الواح 
غم من جری蔼 الحنطة وعشرة حشرات كاملة لكل نوع حشري مسyتخدم فyي الدراسyة حدیثyة  ٠,٥ یحوي

ساعة اخذت من مyزارع حشyریة اعyدت لھyذا الغyرض ، تمyت المعاملyة  ٢٤الخروج من العذارى وبعمر 
كyل معاملyة فyي المرتفعة والمنخفضة في الحضانات وذلyك بأدخyال مكyررات بعد ضبط درجات الحرارة 

الحضyyان ذو درجyyة الحyyرارة المرتفعyyة وللفتyyرة المقyyررة مyyن التعyyریض وبعyyد انتھyyاء مyyدة التعyyریض تنقyyل 
عیyدان ( وتعرض لدرجة الحرارة المنخفضة ولنفس المyدة المقyررة للمعاملyة وھكyذا مyع بقیyة المعyامالت 

ختبر ، فیما تركyت معاملyة وبعد انتھاء المعاملة تترك اطباق بتري تحت ظروف الم)  ٢٠٠٧وأخرون ، 
و  ٣و  ١تم حساب نسبة الموت في المعامالت بعyد مyرور . المقارنة تحت ظروف المختبر دون معاملة 

     وعبyدالرزاق المyالحالمذكورة في  Abbottأیام من المعاملة ، تم تصحیح نسبة القتل باستخدام معادلة  ٧
ت العشyyوائیة الكاملyyة واسyyتخدام اختبyyار دنكyyن عنyyد ، حللyyت النتyyائج باسyyتخدام تصyyمیم القطاعyyا)  ٢٠١١( 

لتحدیyyد ان كانyyت ھنyyاك فروقyyات معنویyyة بyyین المعyyامالت وذلyyك باسyyتخدام برنyyامج %  ٥مسyyتوى احتمyyال 
SAS  ) ، ٢٠١٠عنتر . (  

  
  النتائج والمناقشة

ان لدرجyة یتبین ) ١(من الجدول  -: ةتأثیر فترات التعاقب الحراري في خنفساء الطحین المتشابھ: اوال
م ولفتyyرات التعyyریض  ٥ ٥-و صyyفر و  ٥م المتعاقبyyة مyyع درجyyات الحyyرارة المنخفضyyة  ٥ ٤٥الحyyرارة 

االربعة المستخدمة في الدراسة تأثیر واضح في نسبة قتل كyامالت خنyافس الطحyین اذ بلغyت نسyبة القتyل 
دقیقة فیما اظھyر  ٦٠و  ٤٥م لمدة  ٥ ٥-/٤٥عند تعریض الحشرات لدرجتي الحرارة المتعاقبة %  ١٠٠

 –و صyyفر نسyyبة قتyyل تراوحyyت بyyین صyyفر  ٥م والمتعاقبyyة مyyع درجتyyي  ٥ ٤٥التعyyریض لدرجyyة الحyyرارة 
م معنویyا  ٥ ٥-م المتعاقبyة مyع  ٥ ٤٥وقد اكدت نتyائج التحلیyل االحصyائي تفyوق درجyة الحyرارة %  ٤,٤

 ٠,٥٦و  ١,٩٤و  ٦٦,٩٤قتyل م اذ بلغ المتوسط العام لنسyبة ال ٥ ٥عن تلك المتعاقبة مع درجتي صفر و 
اما بالنسبة لتأثیر فترات التعریض في نسبة القتل لكامالت خنفسyاء الطحyین المتشyابھة . على التوالي % 

، فقد اظھرت نتyائج الدراسyة ان المتوسyط العyام لنسyبة القتyل تناسyب طردیyا مyع زیyادة فتyرة التعyریض اذ 
، دقیقyyة علyyى التyyوالي  ٦٠و  ٤٥و  ٣٠و  ١٥للفتyyرات %  ٣٥,٥٦و  ٣٤,٤٤و  ١٦,٦٧و  ٥,٩٣بلغyت 

كما اظھرت النتائج انھ لم تكن ھناك فروقات معنویة في المتوسط العام لنسبة القتل فyي كyامالت الحشyرة 
الجyدول ( علyى التyوالي %  ٢٤,٤٤و  ٢٢,٥و  ٢٢,٥وذلك بعد مرور یوم وثالثة وسyبعة ایyام اذ بلغyت 

 ١٥م للفتyرات  ٥ ٥-و صفر و  ٥م المتعاقبة مع الدرجات  ٥ ٥٠ اما بالنسبة لتأثیر درجة الحرارة ) . ١،
ان ) ٢(دقیقة في نسبة قتل كyامالت خنفسyاء الطحyین المتشyابھة فیتضyح مyن الجyدول  ٦٠و  ٤٥و  ٣٠و 

دقیقة كان لھا تأثیر واضح فyي نسyبة قتyل كyامالت خنyافس  ٣٠م لمدة  ٥ ٥-/٥٠لدرجة الحرارة المتعاقبة 
م والمتعاقبyyة مyyع  ٥ ٥٠فیمyyا اظھyyر التعyyریض لدرجyyة الحyyرارة %  ٩٦,٦٧القتyyل الطحyyین اذ بلغyyت نسyyبة 

وقyد اثبتyت نتyائج التحلیyل االحصyائي تفyوق %  ٢٠ –صyفر  قتyل تراوحyت بyینو صفر نسyبة  ٥درجتي 
م اذ بلyغ  ٥ ٥م معنویyا عyن تلyك المتعاقبyة مyع درجتyي صyفر و  ٥ ٥-م المتعاقبة مع  ٥ ٥٠درجة الحرارة 
امyyا بالنسyyبة لتyyأثیر فتyyرات . علyyى التyyوالي %  ٢١,٣٩و  ١٧,٥٠و  ٩٣,٣٣لنسyyبة القتyyل المتوسyyط العyyام 

اظھyرت نتyائج الدراسyة ان المتوسyط  كمyات خنفساء الطحین المتشyابھة ، التعریض في نسبة القتل لكامال
و  ٤٤,٤٤و  ٣٨,١٥و  ٢٧,٠٤فتyyرة التعyyریض اذ بلغyyت العyyام لنسyyبة القتyyل تناسyyب طردیyyا مyyع زیyyادة 

لعyام دقیقة على التوالي ، كما اظھرت النتyائج ان المتوسyط ا ٦٠و  ٤٥و  ٣٠و  ١٥للفترات %  ٦٦,٦٧
 ٤٠,٠٠و  ٤٨,٨٩یyوم واحyد وثالثyة ایyام اذ بلغyت ل فترة التعyریض عن سبعة ایامللقتل تفوق معنویا بعد 

   .) ٢الجدول ، (على التوالي %  ٤٣,٣٣و 
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 .T تعاقبة مظع درجظات الحظرارة المنخفضظة وفتظرات التعظریض فظي نسظبة القتظل لكظامالت خنفسظاء الطحظین المتشظابھةم الم ٥ ٤٥تأثیر درجة الحرارة : ) ١(الجدول 

confusum.  
درجات الحرارة 

  م ٥المتعاقبة 
  فترات التعریض

  دقیقة
تأثیر التداخل بین   متوسط نسبة القتل بعد المعاملة بـ

درجة الحرارة 
  وفترة التعریض

  ثیرلتأللقتل المتوسط العام 
  فترات التعریض  درجات الحرارة  سبعة ایام  ثالثة ایام  یوم واحد

  
٤٥/٥  

      صفر د  صفر د  صفر د  صفر د  ١٥
  صفر د  صفر د  صفر د  صفر د  ٣٠
  صفر د  صفر د  صفر د  صفر د  ٤٥
  د ٢,٢٢  جـ د ٦,٦٧  صفر د  صفر د   ٦٠

  
  صفر/٤٥

  صفر د  صفر د  صفر د  صفر د  ١٥
  صفر د  صفر د  صفر د  صفر د  ٣٠
  د ٣,٣٣  جـ د ٣,٣٣  جـ د ٣,٣٣  جـ د ٣,٣٣  ٤٥
  د ٤,٤٤  جـ د ٦,٦٧  جـ د ٣,٣٣  جـ د ٣,٣٣  ٦٠

  
٥-/٤٥  

  جـ ١٧,٧٨  جـ ٢٠,٠٠  جـ د ١٦,٦٧  جـ د ١٦,٦٧  ١٥
  ب ٥٠,٠٠  ب ٥٦,٦٧  ب ٤٦,٦٧  ب ٤٦,٦٧  ٣٠
  أ ١٠٠  أ ١٠٠  أ ١٠٠  أ ١٠٠  ٤٥
  أ ١٠٠  أ ١٠٠  أ ١٠٠  أ ١٠٠  ٦٠

تأثیر التداخل بین 
الحرارة ونسبة 

  معاملةالقتل  بعد ال

  ب ٠,٥٦    ب ١,٦٧  صفر ب  صفر ب  ٤٥/٥
  ب ١,٩٤  ب ٢,٥٠  ب ١,٦٧  ب ١,٦٧  صفر/٤٥

  أ ٦٦,٩٤  أ ٦٩,١٧  أ ٦٥,٨٣  أ ٦٥,٨٣  ٥-/٤٥
تأثیر فترة 

في التعریض 
نسبة القتل متوسط 
  معاملةبعد ال

  جـ ٥,٩٣    جـ ٦,٦٧  جـ ٥,٥٦  جـ ٥,٥٦  ١٥
  ب ١٦,٦٧  ب ١٨,٨٩  ب ١٥,٥٦  ب ١٥,٥٦  ٣٠
  أ ٣٤,٤٤  أ ٣٤,٤٤  أ ٣٤,٤٤  أ ٣٤,٤٤  ٤٥
  أ ٣٥,٥٦  أ ٣٧,٧٨  أ ٣٤,٤٤  أ ٣٤,٤٤  ٦٠

لفترات نسبة القتل 
  معاملةال ما بعد

    أ ٢٤,٤٤  أ ٢٢,٥٠  أ ٢٢,٥٠  

  . حسب اختبار دنكن المتعدد المدى %٥ى احتمال القطاع الواحد تختلف معنویا عند مستوفي المتوسطات ذات االحرف غیر المتشابھة 
 .Tم المتعاقبة مظع درجظات الحظرارة المنخفضظة وفتظرات التعظریض فظي نسظبة القتظل لكظامالت خنفسظاء الطحظین المتشظابھة  ٥ ٥٠تأثیر درجة الحرارة : ) ٢(الجدول 

confusum.  

٢٤٠ 
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 ٢٤١

درجات الحرارة 
  م ٥المتعاقبة 

  فترات التعریض
  دقیقة

تأثیر التداخل بین   ل بعد المعاملة بـمتوسط نسبة القت
درجة الحرارة 
  وفترة التعریض

  لتأثیرللقتل المتوسط العام 
  فترات التعریض  درجات الحرارة  سبعة ایام  ثالثة ایام  یوم واحد

  
٥٠/٥  

      د ھـ ٤,٤٤  د ھـ ٦,٦٧  د ھـ ٦,٦٧  صفر ھـ  ١٥
  د ھـ ٧,٧٨  د ھـ ١٣,٣٣  د ھـ ١٠,٠٠  صفر ھـ  ٣٠
  د ٢٠,٠٠  جـ د ھـ ٣٠,٠٠  د ھـ ١٦,٦٧  د ھـ ١٣,٣٣  ٤٥
  جـ ٥٣,٣٣  ب جـ ٥٣,٣٣  ب جـ  ٥٣,٣٣  ب جـ ٥٣,٣٣  ٦٠

  
  صفر/٥٠

  ھـصفر   ھـصفر   ھـصفر   ھـصفر   ١٥
  د ھـ ١٠,٠٠  د ھـ ١٦,٦٧  د ھـ ١٣,٣٣  ھـ صفر  ٣٠
  د ھـ ١٣,٣٣  د ھـ ١٦,٦٧  د ھـ ١٣,٣٣  د ھـ ١٠,٠٠  ٤٥
  جـ ٤٦,٦٧  أ ب ٧٦,٦٧  جـ د  ٣٣,٣٣  جـ د ھـ ٣٠,٠٠  ٦٠

  
٥-/٥٠  

  ب ٧٦,٦٧  أ ب ٧٦,٦٧  أ ب ٧٦,٦٧  أ ب ٧٦,٦٧  ١٥
  أ ٩٦,٦٧  أ ٩٦,٦٧  أ ٩٦,٦٧  أ ٩٦,٦٧  ٣٠
  أ ١٠٠  أ ١٠٠  أ ١٠٠  أ ١٠٠  ٤٥
  أ ١٠٠  أ ١٠٠  أ ١٠٠  أ ١٠٠  ٦٠

تأثیر التداخل بین 
الحرارة ونسبة 

  معاملةالقتل  بعد ال

  ب ٢١,٣٩    ب ٢٥,٨٣  جـ ب ٢١,٦٧  ب جـ ١٦,٦٧  ٥٠/٥
  ب ١٧,٥٠  ب ٢٧,٥٠  ب جـ ١٥,٠٠  جـ ١٠,٠٠  صفر/٥٠

  أ ٩٣,٣٣  أ ٩٣,٣٣  أ ٩٣,٣٣  أ ٩٣,٣٣  ٥-/٥٠
تأثیر فترة 

في التعریض 
نسبة القتل متوسط 
  معاملةبعد ال

  جـ ٢٧,٠٤    د ھـ ٢٧,٧٨  د ھـ ٢٧,٧٨  ھـ ٢٥,٥٦  ١٥
  ب ٣٨,١٥  جـ د ھـ ٤٢,٢٢  جـ د ھـ  ٤٠,٠٠  جـ د ھـ ٣٢,٢٢  ٣٠
  ب ٤٤,٤٤  ب جـ ٤٨,٨٩  جـ د ٤٣,٢٢  جـ د ھـ ٤١,١١  ٤٥
  أ ٦٦,٦٧  أ ٧٦,٢٢  أ ب ٦٢,٢٢  أ ب ٦١,١١  ٦٠

لفترات  نسبة القتل
  معاملةبعد ال ما

    أ ٤٨,٨٩  أ ب ٤٣,٣٣  ب ٤٠,٠٠  

  .حسب اختبار دنكن المتعدد المدى  %٥تلف معنویا عند مستوى احتمال القطاع الواحد تخفي المتوسطات ذات االحرف غیر المتشابھة 
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 ٢٤٢

و  ٣٠و  ١٥م للفتyرات  ٥ ٥-و صyفر و  ٥م المتعاقبة مع الyدرجات  ٥ ٥٥اما بالنسبة لتأثیر درجة الحرارة       
 ٥ ٥٥/٥ان لدرجyة الحyرارة المتعاقبyة ) ٣(دقیقة في نسبة قتل خنفساء الطحین المتشابھة یبین الجدول  ٦٠و  ٤٥

فیمyا اظھyر التعyریض %  ١٠٠ا تأثیر واضح فyي قتyل كyامالت خنyافس الطحyین وبنسyبة دقیقة كان لھ ٦٠م لمدة 
دقیقة تأثیر قلیل فyي قتyل الحشyرة اذ بلغyت نسyبة القتyل  ١٥و صفر لمدة  ٥م والمتعاقبة مع  ٥ ٥٥لدرجة الحرارة 

تyyل لدرجyyة علyyى التyyوالي وقyyد اكyyدت نتyyائج التحلیyyل االحصyyائي ان المتوسyyط العyyام لنسyyبة الق%  ٤,٤٤و  ٦,٦٧
علyى ا بینھyا واللتyان تفوقتyا معنویyا م عدم وجود فروقات معنویة فیم ٥ ٥-م والمتعاقبة مع صفر و  ٥ ٥٥الحرارة 

علyى التyوالي ، امyا بالنسyyبة %  ٤٤,٤٤ و ٦٤,١٧و  ٦٦,٣٩م اذ بلغyت  ٥ ٥مyyع  الحyرارة المتعاقبyة نفyس درجyة
لطحyyین المتشyyابھة ، فقyyد اظھyyرت نتyyائج الدراسyyة ان لتyyأثیر فتyyرات التعyyریض فyyي نسyyبة القتyyل لكyyامالت خنفسyyاء ا

 ١٠٠و  ٧٤,٨٢و  ٤٧,٤١و  ١١,١١المتوسط العام لنسبة القتل تناسب طردیا مع زیادة فترة التعریض اذ بلغت 
دقیقة على التوالي ، كما اظھرت النتyائج انyھ لyم تكyن ھنyاك فروقyات معنویyة  ٦٠و  ٤٥و  ٣٠و  ١٥للفترات % 

و  ٥٨,٣٣سبة القتل في كامالت الحشرة وذلyك بعyد مyرور یyوم وثالثyة وسyبعة ایyام اذ بلغyت في المتوسط العام لن
) ١٩٩٦(تشyyابھت مyyع مyا وجyyده محمyyد وایyyاد لنتyyائج ھyذه ا .) ٣الجyyدول ، ( علyى التyyوالي %  ٥٩,٧٢و  ٥٦,٩٤

 ١٠و  ٥ م مع زیyادة فتyرة التعyریض ٥ ٦٠،  ٥٠،  ٤٠ان ارتفاع درجات الحرارة ) ٢٠٠١(واسماعیل وعدنان 
م مyع  ٥ ١٥-و  ٥-و  ٥دقیقة ادى الى زیادة نسبة قتyل خنفسyاء اللوبیyا الجنوبیyة وزیyادة انخفyاض الحyرارة  ١٥و 

مع ما  النتائج تتفقدقیقة زاد من نسبة قتل اطوار الحشرة نفسھا ، و ٦٠و  ٤٥و  ٣٠و  ١٥زیادة فترة التعریض 
ت خنفسyاء الطحyین المتشyابھة ازداد بزیyادة درجyات ان متوسyط نسyبة قتyل كyامال) ٢٠٠٧(عیدان واخرون  وجده

دقیقyة وكyذلك ان معyدالت نسyب  ٦٠ و ٤٥ و ٣٠ و ١٥م وبزیادة فترات التعyریض  ٥ ٦٠ و ٥٠ و ٤٠الحرارة 
 ٤٥و  ٣٠و  ١٥م وازدادت بزیادة فترات التعریض  ٥ ١٥-و  ٥-و  ٥القتل ازدادت بأنخفاض درجات الحرارة 

  .دقیقة  ٦٠و 
ان لدرجyة الحyرارة  ) ٤(مyن الجyدول یتبyین  -: فترات التعاقب الحراري في ثاقبة الحبظوب الصظغرىتأثیر : ثانیا
م ولفترات التعریض االربعة المستخدمة فyي  ٥ ٥-و صفر و  ٥م المتعاقبة مع درجات الحرارة المنخفضة  ٥ ٤٥

عنyyد %  ٩٤,٤٤قتyyل الدراسyyة تyyأثیر واضyyح فyyي نسyyبة قتyyل كyyامالت ثاقبyyة الحبyyوب الصyyغرى اذ بلغyyت نسyyبة ال
م  ٥ ٤٥دقیقyة فیمyا اظھyر التعyریض لدرجyة الحyرارة  ٣٠م لمyدة  ٥ ٥-/٤٥التعریض لyدرجتي الحyرارة المتعاقبyة 

وقyد اكyدت نتyائج التحلیyل االحصyائي %  ٢٣,٣٣ – ٧,٧٨م نسبة قتyل تراوحyت بyین  ٥و صفر  ٥والمتعاقبة مع 
م اذ بلyyغ  ٥ ٥عyyن تلyك المتعاقبyyة مyyع درجتyي صyyفر و  م معنویyا ٥ ٥-م المتعاقبyyة مyyع  ٥ ٤٥تفyوق درجyyة الحyرارة 

على التوالي ، اما بالنسبة لتأثیر فترة التعyریض فyي %  ١٠,٨٣و  ١٨,٠٦و  ٨٨,٠٦المتوسط العام لنسبة القتل 
نسبة القتل لكامالت ثاقبة الحبوب الصغرى ، فقد اظھرت نتyائج الدراسyة ان المتوسyط العyام لنسyبة القتyل تتناسyب 

و  ٤٥و  ٣٠و  ١٥للفتyرات  ٤٥,١٩و  ٤٣,٤٤و  ٣٩,٢٦و  ٢٨,١٥یyادة فتyرة التعyریض اذ بلغyت طردیا مع ز
سyyبعة ایyyام مyyن مyyدة بعyyد دقیقyyة علyyى التyyوالي ، كمyyا اظھyyرت النتyyائج ان المتوسyyط العyyام للقتyyل تفyyوق معنویyyا  ٦٠

بالنسyبة لتyأثیر درجyة  ماا .على التوالي %  ٣٤,١٧و  ٣٣,٠٦و  ٤٩,٧٢عن یوم وثالثة ایام اذ بلغت  التعریض
دقیقة في  ٦٠و  ٤٥و  ٣٠و  ١٥ التعریض لفتراتوم  ٥ ٥-و صفر و  ٥م المتعاقبة مع الدرجات  ٥ ٥٠الحرارة 

م لمyدة  ٥ ٥-مyع المتعاقبyة م  ٥ ٥٠ان الدرجyة ) ٥(نسبة قتل كامالت ثاقبة الحبوب الصغرى فیتضح من الجyدول 
فیمyا %  ٩٧,٧٨قتل كامالت ثاقبة الحبyوب الصyغرى اذ بلغyت  دقیقة كان لھا تأثیر واضح في نسبة ٤٥تعریض 

 ٣٨,٨٩ – ٣,٣٣م نسyبة قتyل تراوحyت بyین  ٥و صفر  ٥م والمتعاقبة مع  ٥ ٥٠اظھر التعریض لدرجة الحرارة 
م  ٥ ٥-م والمتعاقبyة مyع  ٥ ٥٠على التوالي ، وقد اكyدت نتyائج التحلیyل االحصyائي فyي تفyوق درجyة الحyرارة % 

و  ٢٦,٣٩و  ٧٣,٣٣م اذ بلyyغ المتوسyyط العyyام لنسyyبة القتyyل  ٥ ٥المتعاقبyyة مyyع درجتyyي صyyفر و  معنویyyا عyyن تلyyك
على التوالي ، اما بالنسبة لتأثیر فترات التعریض في نسبة قتل كامالت ثاقبة الحبوب الصغرى ، فقد %  ٢٢,٢٢

 ١٢,٩٦التعyریض اذ بلغyت  اظھرت نتائج الدراسة ان المتوسط العام لنسبة القتل تناسب طردیا مع زیyادة فتyرات
دقیقyyة علyyى التyyوالي ، كمyyا اظھyyرت النتyyائج ان  ٦٠و  ٤٥و  ٣٠و  ١٥للفتyyرات  ٥٥,٥٦و  ٥٤,٨٢و  ٣٩,٢٦و 

و  ٣١,٩٤و  ٤٩,٤٤ایyام وبلغyت المتوسط العام للقتل بعد اسبوع تفyوق معنویyا عyن نسyبة القتyل بعyد یyوم وثالثyة 
م  ٥ ٥-و صyفر و  ٥م المتعاقبyة مyع الyدرجات  ٥ ٥٥ة الحرارة اما بالنسبة لتأثیر درج. على التوالي %  ٤٠,٥٦
ان لدرجة ) ٦(دقیقة في قتل كامالت ثاقبة الحبوب الصغرى یتضح من الجدول  ٦٠و  ٤٥و  ٣٠و  ١٥للفترات 
  م تأثیر واضح في قتل كامالت ثاقبة الحبوب الصغرى وبنسبة  ٥ ٥-م والمتعاقبة مع  ٥ ٥٥الحرارة 
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 ٢٤٣

  . T. confusumم المتعاقبة مع درجات الحرارة المنخفضة وفترات التعریض في نسبة القتل لكامالت خنفساء الطحین المتشابھة  ٥ ٥٥ر درجة الحرارة تأثی: ) ٣(الجدول 
درجات الحرارة  

 م ٥المتعاقبة 
فترات 
  التعریض

 دقیقة

تأثیر التداخل بین  متوسط نسبة القتل بعد المعاملة بـ
درجة الحرارة 

 ریضوفترة التع

 لتأثیرللقتل المتوسط العام 
 فترات التعریض درجات الحرارة سبعة ایام ثالثة ایام یوم واحد

  
٥٥/٥ 

   د ٦,٦٧ جـ د ھـ ٦,٦٧ جـ د ھـ ٦,٦٧ جـ د ھـ ٦,٦٧ ١٥
 جـ ٣٣,٣٣ ب جـ د ٣٣,٣٣ ب جـ د ٣٣,٣٣ ب جـ د ٣٣,٣٣ ٣٠
 جـ ٣٧,٧٨ ب ٤٣,٣٣ ب جـ ٣٦,٦٧ ب جـ د ٣٣,٣٣ ٤٥
 أ ١٠٠ أ ١٠٠ أ ١٠٠ أ ١٠٠ ٦٠

  
 صفر/٥٥

 د ٤,٤٤ جـ د ھـ ١٠,٠٠ د جـ ٣,٣٣ صفر ھـ ١٥
 ب ٧٤,٤٤ أ ٧٦,٦٧ أ ٧٣,٣٣ أ ٧٣,٣٣ ٣٠
 أ ب ٨٦,٦٧ أ ٨٦,٦٧ أ ٧٣,٣٣ أ ٧٣,٣٣ ٤٥
 أ ١٠٠ أ ١٠٠ أ ١٠٠ أ ١٠٠ ٦٠

  
٥-/٥٥ 

 جـ ٢٢,٢٢ ب جـ دھـ٢٣,٣٣ ب جـ دھـ، ٢٣ ب جـ دھـ٢٠,٠٠ ١٥
 جـ ٣٤,٤٤ ب جـ ٣٦,٦٧ ب جـ د ٣٣,٣٣ ب جـ د ٣٣,٣٣ ٣٠
 أ ١٠٠ أ ١٠٠ أ ١٠٠ أ ١٠٠ ٤٥
 أ ١٠٠ أ ١٠٠ أ ١٠٠ أ ١٠٠ ٦٠

تأثیر التداخل بین 
الحرارة ونسبة 

 معاملةالقتل  بعد ال

 ب ٤٤,٤٤  ب ٤٥,٨٣ ب ٤٤,١٧ ب ٤٣,٣٣ ٥٥/٥
 أ ٦٦,٣٩ أ ٦٨,٣٣ أ ٦٢,٥٠ أ ٦٨,٣٣ صفر/٥٥

 أ ٦٤,١٧ أ ٦٥,٠٠ أ ٦٤,١٧ أ ٦٣,٣٣ ٥-/٥٥
تأثیر فترة 

في التعریض 
نسبة القتل متوسط 
 معاملةبعد ال

 د ١١,١١  د ١٣,٣٣ د ١١,١١ د ٨,٨٩ ١٥
 جـ ٤٧,٤١ جـ ٤٨,٨٩ جـ ٤٦,٦٧ جـ ٤٦,٦٧ ٣٠
 ب ٧٤,٨٢ ب ٧٦,٦٧ ب ٧٠,٠٠ ب ٧٧,٧٨ ٤٥
 أ ١٠٠ أ ١٠٠ أ ١٠٠ أ ١٠٠ ٦٠

لفترات  نسبة القتل
 معاملةبعد ال ما

  أ ٥٩,٧٢ أ ٥٦,٩٤ أ ٥٨,٣٣ 

  .حسب اختبار دنكن المتعدد المدى % ٥المتوسطات ذات االحرف غیر المتشابھة في القطاع الواحد تختلف معنویا عند مستوى احتمال 
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 ٢٤٤

 R. dominicaنسبة القتل لكامالت ثاقبة الحبـوب الصـغرى م المتعاقبة مع درجات الحرارة المنخفضة وفترات التعریض في  ٥ ٤٥تأثیر درجة الحرارة ) ٤(: الجدول 
.  

درجات الحرارة 
 م ٥المتعاقبة 

  فترات التعریض
 دقیقة

تأثیر التداخل بین  متوسط نسبة القتل بعد المعاملة بـ
درجة الحرارة 
 وفترة التعریض

 لتأثیرللقتل المتوسط العام 
 رات التعریضفت درجات الحرارة سبعة ایام ثالثة ایام یوم واحد

  
٤٥/٥ 

   د ھـ ١٠,٠٠ ھـ و ٢٣,٣٣ ز ٣,٣٣ ز ٣,٣٣ ١٥
 ھـ ٧,٧٨ وز ١٣,٣٣ وز ٦,٦٧ ز ٣,٣٣ ٣٠
 د ھـ ١٣,٣٣ ھـ و  ٢٣,٣٣ وز ١٠,٠٠ وز ٦,٦٧ ٤٥
 د ھـ ١٢,٢٢ ھـ و ٢٣,٣٣ وز ٦,٦٧ وز ٦,٦٧ ٦٠

  
 صفر/٤٥

 جـ د ھـ ١٤,٤٤ د ھـ ٣٣,٣٣ وز ٦,٦٧ ز ٣,٣٣ ١٥
 جـ د ھـ ١٥,٥٦ د ھـ ٣٣,٣٣ وز  ٦,٦٧ زو ٦,٦٧ ٣٠
 جـ د ١٨,٨٩ د ھـ ٣٦,٦٧ وز ١٠,٠٠ وز ١٠,٠٠ ٤٥
 جـ ٢٣,٣٣ جـ د ٤٣,٣٣ وز ١٣,٣٣ وز ١٣,٣٣ ٦٠

  
٥-/٤٥ 

 ب ٦٠,٠٠ ب ٧٠,٠٠ ب جـ ٥٦,٦٧ جـ ٥٣,٣٣ ١٥
 أ ٩٤,٤٤ أ ٩٦,٦٧ أ ٩٣,٣٣ أ ٩٣,٣٣ ٣٠
 أ ٩٧,٧٨ أ ١٠٠ أ ٩٦,٦٣ أ ٩٦,٣٣ ٤٥
 أ ١٠٠ أ ١٠٠ أ ١٠٠ أ ١٠٠ ٦٠

تأثیر التداخل بین 
الحرارة ونسبة 

 معاملةالقتل  بعد ال

 جـ ١٠,٨٣  جـ ٢٠,٨٣ د ٦,٦٧ د ٥,٠٠ ٤٥/٥
 ب ١٨,٠٦ ب ٣٦,٦٧ د ٩,١٧ د ٨,٣٣ صفر/٤٥

 أ ٨٨,٠٦ أ ٩١,٦٧ أ ٨٦,٦٧ أ ٨٥,٨٣ ٥-/٤٥
تأثیر فترة 

في التعریض 
نسبة القتل متوسط 
 ةمعاملبعد ال

 جـ ٢٨,١٥  ب جـ ٤٢,٢٢ د ٢٢,٢٢ د ٢٠,٠٠ ١٥
 ب ٣٩,٢٦ أ ب ٤٧,٧٨ جـ ٣٥,٥٦ جـ ٣٤,٤٤ ٣٠
 أ ب ٤٣,٣٣ أ ٥٣,٣٣ ب جـ ٣٨,٨٩ جـ ٣٧,٧٨ ٤٥
 أ ٤٥,١٩ أ ٥٥,٥٦ ب جـ ٤٠,٠٠ ب جـ ٤٠,٠٠ ٦٠

لفترات  نسبة القتل
 معاملةبعد ال ما

  أ ٤٩,٧٢ ب ٣٤,١٧ ب ٣٣,٠٦ 

  .حسب اختبار دنكن المتعدد المدى  %٥تلف معنویا عند مستوى احتمال حرف غیر المتشابھة في القطاع الواحد تخالمتوسطات ذات اال
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  . R. dominicaم المتعاقبة مع درجات الحرارة المنخفضة وفترات التعریض في نسبة القتل لكامالت ثاقبة الحبوب الصغرى  ٥ ٥٠تأثیر درجة الحرارة : ) ٥(الجدول 
حرارة درجات ال

 م ٥المتعاقبة 
  فترات التعریض

 دقیقة
تأثیر التداخل بین  متوسط نسبة القتل بعد المعاملة بـ

درجة الحرارة 
 وفترة التعریض

 لتأثیرللقتل المتوسط العام 
 فترات التعریض درجات الحرارة سبعة ایام ثالثة ایام یوم واحد

  
٥٠/٥ 

   ھـ ٣,٣٣ ط ٣,٣٣ ط ٣,٣٣ ط ٣,٣٣ ١٥
 جـ د ٢٦,٦٧ ط - ھـ  ٣٦,٦٧ وزح ط ٢٣,٣٣ وزح ط ٢٠,٠٠ ٣٠
 جـ د ٣٠,٠٠ ز - جـ  ٤٣,٣٣ ط - ھـ  ٣٣,٣٣ ح ط ١٣,٣٣ ٤٥
 جـ د ٢٨,٨٩ ز - جـ  ٤٣,٣٣ وزح ط ٢٦,٦٧ زح ط ١٦,٦٧ ٦٠

  
 صفر/٥٠

 ھـ ٦,٦٧ ح ط ١٣,٣٣ ط ٣,٣٣ ط ٣,٣٣ ١٥
 د ٢٣,٣٣ ط - ھـ  ٣٠,٠٠ وزح ط ٢٠,٠٠ وزح ط ٢٠,٠٠ ٣٠
 جـ د ٣٦,٦٧ جـ دھـ و ٤٦,٦٧ ح - جـ  ٤٣,٣٣ وزح ط ٢٠,٠٠ ٤٥
 ھـ ٣٨,٨٩ جـ دھـ و ٤٦,٦٧ جـ دھـ و ٤٦,٦٧ وزح ط ٢٣,٣٣ ٦٠

  
٥-/٥٠ 

 جـ د ٢٨,٨٩ جـ دھـ و ٥٣,٣٣ وزح ط ٢٠,٠٠ ح ط ١٣,٣٣ ١٥
 ب ٦٧,٧٨ أ ب ٧٦,٦٧ ب جـ ٦٦,٦٧ ب جـ د ٦٠,٠٠ ٣٠
 أ ٩٧,٧٨ أ ١٠٠ أ ١٠٠ أ ٩٣,٣٣ ٤٥
 أ ٩٨,٨٩ أ ١٠٠ أ ١٠٠ أ ٩٦,٦٧ ٦٠

تأثیر التداخل بین 
الحرارة ونسبة القتل  

 معاملةبعد ال

 ب ٢٢,٢٢  جـ ٣١,٦٧ جـ د ھـ ٢١,٦٧ ھـ ١٣,٣٣ ٥٠/٥
 ب ٢٦,٣٩ جـ ٣٤,١٧ جـ د ٢٨,٣٣ د ھـ ١٦,٦٧ صفر/٥٠

 أ ٧٣,٣٣ أ ٨٢,٥٠ أ ب ٧١,٦٧ ب ٦٥,٨٣ ٥-/٥٠
تعریض تأثیر فترة ال

نسبة وسط في مت
 معاملةالقتل بعد ال

 جـ ١٢,٩٦  د ٢٣,٣٣ ھـ ٨,٨٩ ھـ ٦,٦٧ ١٥
 ب ٣٩,٢٦ ب جـ ٤٧,٧٨ جـ د ٣٦,٦٧ جـ د ٣٣,٣٣ ٣٠
 أ ٥٤,٨٢ أ ٦٣,٣٣ أ ب ٥٨,٨٩ جـ ٤٢,٢٢ ٤٥
 أ ٥٥,٥٦ أ ٦٣,٣٣ أ ب ٥٧,٧٨ ب جـ ٤٥,٥٦ ٦٠

لفترا ت نسبة القتل 
 لمعاملةبعد اما 

  أ ٤٩,٤٤ ب ٤٠,٥٦ جـ ٣١,٩٤ 

  .حسب اختبار دنكن المتعدد المدى % ٥المتوسطات ذات االحرف غیر المتشابھة في القطاع الواحد تختلف معنویا عند مستوى احتمال 

  
  
  

  . R. dominicaلصغرى م المتعاقبة مع درجات الحرارة المنخفضة وفترات التعریض في نسبة القتل لكامالت ثاقبة الحبوب ا ٥ ٥٥تأثیر درجة الحرارة : ) ٦(الجدول 
 لتأثیرللقتل المتوسط العام تأثیر التداخل بین  متوسط نسبة القتل بعد المعاملة بـ  فترات التعریضدرجات الحرارة 
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درجة الحرارة  سبعة ایام ثالثة ایام یوم واحد دقیقة م ٥المتعاقبة 
 وفترة التعریض

 فترات التعریض درجات الحرارة

  
٥٥/٥ 

   د ٥,٥٦ ھـ و ١٠,٠٠ ھـ و ٦,٦٧ صفر و ١٥
 جـ د ١٤,٤٤ جـ دھـ و ٢٠,٠٠ جـ دھـ و ١٦,٦٧ ھـ و ٦,٦٧ ٣٠
 جـ د ٢٤,٤٤ جـ دھـ و ٣٣,٣٣ جـ دھـ و ٢٦,٦٧ ھـ و ١٣,٣٣ ٤٥
 أ ١٠٠ أ ١٠٠ أ ١٠٠ أ ١٠٠ ٦٠

  
 صفر/٥٥

 جـ د ١٦,٦٧ جـ دھـ و ٣٣,٣٣ جـ دھـ و ١٦,٦٧ صفر و ١٥
 ب جـ ٣٢,٢٢ جـ دھـ ٣٦,٦٧ جـ دھـ و ٣٣,٣٣ جـ دھـ و ٢٦,٦٧ ٣٠
 ب ٤٧,٧٨ ب جـ ٥٣,٣٣ ب جـ د ٥٠,٠٠ جـ د ھـ ٤٠,٠٠ ٤٥
 أ ١٠٠ أ ١٠٠ أ ١٠٠ أ ١٠٠ ٦٠

  
٥-/٥٥ 

 ب ٤٦,٦٧ ب جـ ٥٣,٣٣ ب جـ د ٥٠,٠٠ جـ دھـ و ٣٦,٦٧ ١٥
 أ ٨٦,٦٧ أ ٩٠,٠٠ أ ٩٠,٠٠ أ ٨٠,٠٠ ٣٠
 أ ٩٤,٤٤ أ ٩٦,٦٧ أ ٩٦,٦٧ أ ٩٠,٠٠ ٤٥
 أ ١٠٠ أ ١٠٠ أ ١٠٠ أ ١٠٠ ٦٠

تأثیر التداخل بین 
الحرارة ونسبة القتل  

 معاملةبعد ال

 جـ ٣٦,١١  ب جـ د ٤٠,٣٣ جـ د ٣٧,٥٠ د ٣٠,٠٠ ٥٥/٥
 ب ٤٩,١٧ ب ٥٥,٨٣ ب جـ ٥٠,٠٠ ب جـ د ٤١,٦٧ صفر/٥٥

 أ ٨١,٩٤ أ ٨٥,٠٠ أ ٨٤,١٤ أ ٧٦,٦٧ ٥-/٥٥
تأثیر فترة التعریض 

نسبة سط في متو
 معاملةالقتل بعد ال

 د ٢٢,٩٦  د ھـ ٣٢,٢٢ ھـ و ٢٤,٤٤ و ١٢,٢٢ ١٥
 جـ ٤٤,٤٤ ب جـ د ٤٨,٨٩ ب جـ د ٤٦,٦٧ جـ د ھـ ٣٧,٧٨ ٣٠
 ب ٥٥,٥٦ ب ٦١,١١ ب جـ ٥٧,٧٨ ب جـ د ٤٧,٧٨ ٤٥
 أ ١٠٠ أ ١٠٠ أ ١٠٠ أ ١٠٠ ٦٠

 لفترات ما نسبة القتل
 معاملةبعد ال

  أ ٦٠,٥٦ ب ٥٧,٢٢ ب ٤٩,٤٥ 

  .حسب اختبار دنكن المتعدد المدى % ٥د مستوى احتمال المتوسطات ذات االحرف غیر المتشابھة في القطاع الواحد تختلف معنویا عن
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 ١٥م لمyدة  ٥ ٥م والمتعاقبyة مyع  ٥ ٥٥دقیقة فیما اظھر التعyریض لدرجyة الحyرارة  ٣٠لمدة %  ٨٦,٦٧
م والمتعاقبyة  ٥ ٥٥التحلیyل االحصyائي تفyوق درجyة الحyرارة وقyد اكyدت نتyائج %  ٥,٥٦دقیقة نسبة قتل 

 ٨١,٩٤م اذ بلغ المتوسط العام لنسyبة القتyل  ٥ ٥م معنویا عن تلك المتعاقبة مع درجتي صفر و  ٥ ٥-مع 
على التوالي ، اما بالنسبة لتأثیر فترات التعریض فyي نسyبة قتyل كyامالت ثاقبyة %  ٣٦,١١و  ٤٩,١٧و 

اظھyرت نتyائج الدراسyة ان المتوسyط العyام لنسyبة القتyل تناسyب طردیyا مyع زیyادة  الحبوب الصغرى ، فقد
     و  ٤٥و  ٣٠و  ١٥للفتyyyyyرات %  ١٠٠و  ٥٥,٥٦و  ٤٤,٤٤و  ٢٢,٩٦فتyyyyyرات التعyyyyyریض اذ بلغyyyyyت 

دقیقة على التوالي ، كما اظھرت النتائج ان المتوسط العام لنسبة القتل بعد اسyبوع تفyوق معنویyا عyن  ٦٠
مع ما وجyده  شابھتھذه النتائج ت .على التوالي %  ٥٧,٢٢و  ٤٩,٤٥و  ٦٠,٥٦ایام وبلغت  ثالثةویوم 

ارتفyyاع نسyyبة مyyوت كyyامالت خنفسyyاء اللوبیyyا الجنوبیyyة مyyع ارتفyyاع درجyyات ) ٢٠٠١(المyyالح وابyyراھیم 
دقیقyة اذ بلغyت نسyبة القتyل  ٦٠ و ٤٥ و ٣٠م وزیادة فتyرة التعyریض  ٥ ٦٠ و ٥٥ و ٥٠ و ٤٥الحرارة 

م اعطyyت نسyyبة  ٥ ٥-وكyyذلك اسyyتخدام الحyyرارة المنخفضyyة % ٦٠و  ٥٥عنyyد درجتyyي الحyyرارة %  ١٠٠
) ٢٠٠١(، وتشابھت مع ما اثبتھ اسماعیل وعyدنان دقیقة  ٦٠بعد فترة تعریض %  ٨٣,٩قتل للكامالت 

م وبزیyyyادة  ٥ ١٥-و ٥-و  ٥ان مyyوت اطyyوار خنفسyyاء اللوبیyyا ازداد بزیyyادة انخفyyاض درجyyات الحyyرارة 
  .دقیقة  ٦٠و  ٤٥و  ٣٠و  ١٥ات التعریض فتر

 
THE EFFECT OF THERMAL AND CHILLING SEQUENCY ON THE 

MORTALITY OF TRIBOLIUM CONFUSUM (DUVAL) AND 
RHIZOPERTHA DOMINICA (F.) 

Nazar M. Al-Mallah       Emad Q. M. Al-Ebady     Qais B.S. Al-Dewachy 
Plant Protection Dept. , College of Agriculture and Forestry , Mosul University,  

Iraq 
 

ABSTRACT 
        The result of studying the effect of two insects species Tribolium 
confusum ( Duval) and Rhizopertha dominica (F.) on responding to successive 
exposure periods of high and low temperature showed that the high temperature 
45 , 50 and 55 0 C successive with -5 0 C reveled a significant effect on mean 
mortality percentage which reached 66.94 , 93.33 and 64.17 % respectively for 
T. confusum and 88.06 , 73.33 and 81.94 % respectively for R. dominica . The 
results also appear that the mean mortality percentage of the two insect species 
were increased as the exposer periods to successive temperatures increased and 
reached 5.93 , 16.67 , 34,34 and 35,56 % respectively for T. confusum at 45 0 C 
and 27.04 , 38.15 , 44.44 and 66.67 % respectively at 50 0 C and 11.11 , 47.41 , 
74.82 and 100 % respectively at 55 0 C , while for R. dominica reached 28.15 , 
39.26 ,43.33 and 45.15 % respectively at 45 0 C and 12.96 , 39.26 , 54.82 and 
55.56 % respectively at 50 0 C and 22.96 , 44.44 , 55.56 and 100 % respectively 
at 55 0 C .   

  
  المصادر

تyأثیر درجyات الحyرارة ) . ١٩٨٨.(اسماعیل ، ایاد یوسف وسyعدون حمیyد عبyد ونبیyل عبyدالقادر مولyود 
كyو ، مجلyة زان. العالیة علyى نسyبة القتyل فyي حشyرتي قملyة الطحyین الحمyراء وخنفسyاء الخyابرا 

 . ٤٣-٣٥:  )٢(١جامعة صالح الدین ، 
االسyyyتخدام المنزلyyyي لyyyدرجات الحyyyرارة ) . ٢٠٠١.(اسyyyماعیل ، ایyyyاد یوسyyyف وعyyyدنان موسyyyى محمyyyد 

. فyي بyذور الحمyص  .Callosobruchus maculatus F المنخفضة لمكافحة خنفسyاء البقyول
 . ٨٣-٧٥:  ٤٩ التربیة والعلم ،مجلة 
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دار ابyن االثیyر . أفات الحبوب والمyواد المخزونyة وطرائyق مكافحتھyا  ).٢٠١٠(العراقي ، ریاض احمد 
   .صفحة  ٦١٥للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 

، مدیریyة مطبعyة الجامعyة ، حشyرات المخyازن ) . ١٩٨٣(عبدهللا فلیح ومحمyد طyاھر مھyدي  ،العزاوي 
 .صفحة  ٤٦٦العراق ، ، الموصل 

تyأثیر نyوع العائyل الغyذائي فyي تحمyل خنفسyاء ) . ٢٠٠١( حسyن المالح ، نزار مصطفى وابراھیم عبدهللا
راقیyyة للعلyyوم الزراعیyyة ، المجلyyة الع. اللوبیyyا الجنوبیyyة لyyدرجات الحyyرارة المرتفعyyة والمنخفضyyة 

١١٣-١٠٢ : )١(٢ .  
التطبیقات العملیة فyي مبیyدات االفyات ) .  ٢٠١١( المالح ، نزار مصطفى وعبدالرزاق یونس الجبوري 

  . ري للنشر العلمي ، عمان ، االردنالیازو دار. 
دار ابyن االثیyر .  SASالتحلیل االحصائي في البحث العلمي وبرنyامج ) . ٢٠١٠.(عنتر ، سالم حمادي 

 .صفحة  ١٩٢. جامعة الموصل . للطباعة والنشر 
ة اسyتخدام درجyات الحyرار) . ٢٠٠٧(عیدان ، محمyد فyریح وعمyاد قاسyم محمyد ونبیyل مصyطفى المyالح 

 Tribolium confusum المرتفعة والمنخفضة في مكافحة حشرتي خنفساء الطحین المتشyابھة
ث كلیyyة التربیyyة مجلyyة ابحyyا . Oryzaephilus surinamensisوخنفسyyاء الحبyyوب المنشyyاریة 

  . ٨٩ – ٧٨ ) :٣( ٥االساسیة ، 
لمرتفعyة لمكافحyة اسyتخدام درجyات الحyرارة ا). ١٩٩٦. (محمد ، عدنان موسyى وایyاد یوسyف اسyماعیل 

مجلyة اتحyاد . على بذور الحمyص  .Callosobruchus maculates Fسوسة اللوبیا الجنوبیة 
 : )٢و١(٤جامعyyة عyyین شyyمس ، القyyاھرة ، الجامعyyات العربیyyة للدراسyyات والبحyyوث الزراعیyyة ،

٣٧-٣١ . 
Collins , P.J. (1990).  Anew resistance to   pyrothorides in Tribollium 

castaneum (Herb.) Pesticide Science , 28:101-115.         
  


