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  حیاتیة وتفضیل خنفساء اللوبیا الجنوبیة
Callosobruchus maculatus (F.) . (Bruchidae : Coleoptera) 

  *نواع من البقولیاتأل
  روخوش جوھر رشید قادر                                          محمد شاھو میرزا غفور

  جامعة السلیمانیة - كلیة الزراعة  -قسم البستة
  

  الخالصة
عائلة  إلى التابعة Callosobruchus maculatus (F) خنفساء اللوبیا الجنوبیة تعد 

Bruchidae  أنحاء الحشریة المھمة التي تصیب بذور البقولیات في  اآلفاتورتبة غمدیة االجنحة من
 وحسب عمرھا  وجد اختالفات معنویة لعدد البیض الذي تضعھ االناث. من العالم ومنھا العراق  مختلفة

عدد البیض یقل مع ازدیاد  متوسطعدد البیض كان في االیام االولى من عمرھا وان ل متوسطاعلى ان 
م ورطوبة نسبیة °٣±٢٧عند درجة حرارة  ٧٣.٤٣ بلغالعمر ،وان معدل وضع البیض لالنثى الواحدة 

تطورھا  على البقولیات المختلفة تأثیراً معنویاً على حیاتیتھا وطول الیرقات كان لتغذیة % .١٠±٧٠
لمدة تطورھا كانت على بذور  متوسطبینما اعلى  ان ادنى مدة لتطورھا كانت على بذور الماشو

العدس ، وكان لتغذیة الیرقات على بذور مختلفة من البقولیات تأثیراً على طول فترة حیاة البالغات 
خنفساء ل كما وجد ان .یوما لإلناث والذكور على التوالي  ٨.٥و ٩.٣ الناتجة عنھا ، فكانت أطول فترة

م °٣±٢٧عند درجة حرارة (ستة اجیال خالل السنة الواحدة تحت ظروف المختبر اللوبیا الجنوبیة
   . %)١٠±٧٠ورطوبة نسبیة 

  
  المقدمة

البقولیات من المحاصیل االقتصادیة المھمة في العالم ،حیث تستخدم كغذاء لألنسان  تعد 
 Swellaذكراذ  ،حشرات الرئیسیة في المخزنمن ال ا الجنوبیة، وتعتبر حشرة خنفساء اللوبیوالحیوان 

تضع اكبر عدد من البیض على بذور اللوبیا  C.maculatusان حشرة ) ٢٠٠٩( Mushobozyو
خالل دراستھما  بیضة ٦.٠صویا البیضة واقل عدد على بذور فول  ٥٨.٤ متوسطھا بلغیوالتي 

تضع البیض على جمیع انواع البذور  جد بأن الحشراتوقد و باستخدام عشرة أنواع من بذور البقولیات
بأن مدة تطور خنفساء اللوبیا الجنوبیة تختلف  )٢٠١٠(Blumer و Beckوقد وجد  . انفة الذكر

قد تستغرق مدة التطور  ،اذ بأختالف الظروف المختبریة و علیھ الیرقات تربى بأختالف العائل الذي
  .م⁰٣٠درجة حرارة  عند اسابیع ٤-٣على الماش  على اللوبیا اوعلى الفاصولیا الحمراء سبعة اسابیع و

  
   ھوطرائق البحث مواد

وتم تربیتھا في مختبر الوقایة  ،جمعت عینات من بذور اللوبیا المصابة بالحشرة من األسواق المحلیة  
اضافة دائمیة للحشرة تم  في دائرة االبحاث الزراعیة في محافظة السلیمانیة ولغرض تھیئة مستعمرة

خالیة من اإلصابة الالسلیمة  المحلیة غم من اللوبیا٥٠٠الى ) اناث ٥ذكور و٥(ازواج من الحشرة ١٠
سم وغطیت القناني بغطاء من قماش الململ وربطت برباط ١٠سم وقطر ٢٥زجاجیة بارتفاع  في قناني

تم  حثالبلتنفیذ  .% ١٠±٦٠م ورطوبة نسبیة °٣±٢٧مطاطي ووضعت في الحاضنة بدرجة حرارة 
ووضعت  الخالیة من االصابة الحشریة بواسطة میزان حساس غم من بذور اللوبیا السلیمة١٥وزن 

فردا من  ١٦ بواقع اربعة مكررات ،ثم اضیف الى كل مكرر) سم٨قطر (البذور في اطباق زجاجیة
ساعة ،ووضعت  ٢٤اناث بعمر اقل من  ٨ ذكور و ٨ C. maculatus اللوبیا الجنوبیة خنفساء

، تم تعدیل الرطوبة داخل %١٠±٧٠م ورطوبة نسبیة ⁰ ٣±٢٧حرارة كررات في حاضنة بدرجة الم
 غم من بذور كل من اللوبیا٥تم وزن  .) ١٩٥١،(Solomon الحاضنة بنفس الطریقة التي اتبعھا

Vigna sinensis و الباقالءVicia faba  والعدسLens esculenata  والحمصCicer 
arietnum  و البزالیاPisum sativum  والفاصولیاPhaseolus vulgaris  والماشPhaseolus 

                                                           
  .البحث مستل من رسالة ماجستیر للباحث الثاني *

 ٢٠١١/  ٦/  ٦وقبولھ   ٦/٣/٢٠١١تاریخ تسلم البحث    
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aureus  سم وبقطر ٢٠مجروش ، وبعد خلطھا تم وضعھا في قناني زجاجیة بارتفاع الوالحمص
مطاطي وبواقع ثالث مكررات ،ووضع سم وغطیت القناني بغطاء من قماش الململ وربطت برباط ١٠

ساعة  ٢٤بعمر اقل من  من خنفساء اللوبیا الجنوبیة )إناث  ٨ذكور و  ٨( فردا ١٦في كل مكرر 
لمدة یوم  %١٠ ±٧٠م ورطوبة نسبیة ⁰ ٣±٢٧،ووضعت المكررات داخل حاضنة بدرجة حرارة 

من انواع البذور المذكورة  تم حساب عدد البیض الموضوع من قبل االناث على كل نوع وبعدھاواحد ،
على  ˝یومیا البیض الموضوع تم حساب نسبة فقسورة، الحشرات الكاملة من كل بذ ابعادبعد  ˝سابقا

، وتم حساب نسبة الكامالت الخارجة من البیض  ایام٦-٤ تراوحت بین كل نوع من انواع البذور ولمدة
و  غم من كل من بذور اللوبیا١٠تم وزن  .كامالت الخارجة من البیض الفاقسالتي وضعت ونسبة ال

والفاصولیا والماش والحمص المجروش بواسطة میزان حساس،  والحمص و البزالیا والعدس الباقالء
سم بواقع ثالث مكررات ،و أضیفت خمسة ٤سم وقطرھا ٨ووضعت كل منھا في أنبوبة اختبار طولھا 

ساعة الى ٢٤من الحشرات الكاملة لخنفساء اللوبیا الجنوبیة بعمر اقل من ) اناث٥ذكور و  ٥(أزواج 
بطول  غم من بذور اللوبیا السلیمة وضعت في قناني بالستیكیة ٥٠٠زن لتنفیذ الدراسة تم و .كل مكرر 

سم وغطیت القناني بغطاء من قماش الململ وربطت برباط مطاطي وبواقع ثالث ١٥سم وبقطر ٢٥
من حشرة خنفساء اللوبیا الجنوبیة وبعد ) اناث ١٠ذكور و ١٠(أزواج  ١٠مكررات وأضیف الیھا 

وذلك لحساب نسبة الفقد في انواع البقول قید والرباط المطاطي  تغطیة القناني بغطاء من الشاش
 .التجربة

  
  النتائج والمناقشة

 في كامالت خنفساء اللوبیا الجنوبیة استغرقت عشرة ایام من عمرھا ان )1(یتضح من الجدول  
 من البیض في عدداعلى  تضعوان االناث وا توقفت االناث عن وضع البیض ، ھبعد وضع البیض

مع باقي االیام االخرى من  للبیض الموضوع بیضة وظھران فرق معنوي ١٧٠.٢٥ بلغ م االولالیو
بیضة وظھر فرق معنوي  ١٥٣.٠٠٠متوسط عدد البیض في الیوم الثاني  بلغفترة وضع البیض ، بینما 

 مع باقي االیام االخرى، وكان متوسط عدد البیض في الیوم الثالث والرابع والخامس
یوم الفرق معنوي بینھم ومع باقي االیام اخرى ، وفي  بیضة وظھر وجود ٤٠.٢٥٠و١١٢.٧٥،٧١

  عدد  متوسطالسادس من العمر فان 
  
  .خالل فترة وضع البیضخنفساء اللوبیا الجنوبیة  أناث بیض یبین متوسط اعداد :)1( جدولال

 األیام معدل عدد البیض
 الیوم األول  * آ ١٧٠.٢٥

 الیوم الثاني  ب ١٥٣.٠٠٠
 الیوم الثالث  ج ١١٢.٧٥٠
 یوم الرابعال  د ٧١.٠٠٠
 الیوم الخامس ھـ ٤٠.٢٥٠
 یوم السادسال و ٢٠.٥٠٠

 یوم السابعال  و ز ٨.٢٥٠
 الیوم الثامن ز ٦.٧٥٠
 الیوم التاسع ز ٣.٧٥٠
 الیوم العاشر ز ٠.٥٠٠

١٢.٩١ L.S.D. 
  .%٥المتعدد الحدود عند مستوى احتمال  .L.S.Dالقیم غیر المشتركة بحرف تعد مختلفة معنویاً حسب اختبار  أن* 

بیضة دون ظھور فرق معنوي مع الیوم السابع ولكن ظھر فرق معنوي مع االیام  ٢٠.٥٠٠ بلغالبیض 
 لعدد البیض في األیام السابع والثامن والتاسع والعاشر متوسطاخرى من عمرھا، بینما كان اقل 

ضة ، على التوالى دون ظھور فرق معنوي بینھم بی) ٠.٥٠٠، ٣.٧٥٠، ٦.٧٥، ٨.٢٥( وبمتوسط بلغ
،  فترة وضع البیضولكن ظھر فرق معنوي مع االیام االول والثاني والثالث والرابع والخامس من 

معدل عدد  وان.النتائج ان متوسط عدد البیض الذي تضعھ الحشرة یقل مع ازدیاد العمرویظھر من ھذه 
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 %. ١٠±٧٠م ورطوبة نسبیة °٣ ±٢٧ي درجة الحرارة بیضة ف ٧٣.٤٣البیض لالنثى الواحدة بلغ 
، عندما تقل كمیة الغذاء اقل  بیضاان اناث خنفساء اللوبیا تضع من ) ٢٠٠٤( Hrongو   Wangبین 

ث ااالن ھا،امال عمرواقل ویط بیضاً ث التي تتزاوج في الیوم السادس من عمرھا تضع ااالن و
ویرجع .  فھي تضع اكبر عدد من البیض ساعة٢٤ المتزاوجة في الیوم الثالث او بعمر اقل من

) ٢٠٠٣،Vidalو  Lale (  االختالف في اعداد البیض الذي تضعھ االنثى الى عوامل مختلفة اذ فسر
على وضع البیض وتطور حشرة تؤثر الظروف المختلفة لدرجات الحرارة والرطوبة النسبیة  ان

  .الجنوبیة خنفساء اللوبیا
)  ٢(یتضmح مmن الجmدول   -:وضSع البSیضل إناث خنفساء اللوبیا الجنوبیSةفضیل تتأثیر نوع البقول في 

 ٢٧.٠٠٠ان اناث حشرة خنفساء اللوبیا الجنوبیmة وضmعت اعلmى متوسmط للبmیض علmى بmذور المmاش بلmغ 
بیضmmة دون ان یظھmmر فmmرق معنmmوي مmmع بmmذور اللوبیmmا والفاصmmولیا و البزالیmmا ولكmmن ظھmmر ان ھنmmاك فmmرق 

اع بذور البقولیات االخرى وكان اعلى معدل لوضع البmیض علmى بmذور اللوبیmا یلیھmا معنوي مع باقي انو
بیضmة علmى التmوالي دون ان یظھmر ) ١٨.٣٣٣و ٢٠.٣٣٣، ٢٣.٠٠٠(بذور الفاصولیا ثmم بmذور البزالیmا 

فرق معنmوي بmین ھmذه المعmدالت بینمmا كmان اقmل معmدل للبmیض علmى بmذور الحمmص والحمmص مجmروش 
بیضmة ، علmى التmوالي دون ان یظھmر فmرق ) ٢.٣٣٣و  ٦.٦٦٧،  ٦.٦٦٧، ٧.٦٦٧(ء والعدس و البmاقال

یmوم مmن  ١٧، والحظنا في الحمص المجروش سقوط الیرقات من البذور بعmد  معنوي بین ھذه المعدالت
متابعتھا یومیاً حتى تحولت الى طور العذراء وبعدھا الmى طmور ثم تم وضع البیض اثناء مراحل نموھا و

 ھmmذه ظmmاھرة تختلmmف مmmع رأي البmmاحثین بmmان الیرقmmات ال یمكmmن ان تعmmیش خmmارج بmmذور العائmmلالكاملmmة و
وسجلت مالحظة اخرى على الحمص المجروش ان الیرقات تخترق غالف بعض البذور االخmرى اثنmاء 

وتتفmق ھmذه النتmائج المتحصmل علیھmا أیضmا . مراحل نموھا وتعیش داخلھا حتى تتحول الى طmور الكاملmة 
مmmن ان انثmmى خنفسmmاء اللوبیmmا الجنوبیmmة تفضmmل وضmmع البmmیض علmmى بmmذور ) ٢٠٠٢( هللا كmmره عبmmدمmmع مmmا ذ

 وقmmmد اظھmmmرت الدراسmmmات التmmmي اجریmmmت مmmmن قبmmmل.اللوبیmmmا، ألمmmmاش، الفاصmmmولیا، العmmmدس ثmmmم الحمmmmص 
Seifelnasr )ا) ١٩٩١mmاء اللوبیmmرة خنفسmmاث حشmmان انmmة بmmعو الجنوبیmmى  تضmmدداعلmmى  عmmیض علmmن البmmم

تضع اقmل  C.maculatus ان) ١٩٩٨(Rooy و Huisوفسر  .و اقل على بذور الحمص البزالیا  بذور
خmالل  أوضmحا البزالیmا،و تضmعھا علmى بmذور اللوبیmا و عدد من البیض علmى بmذور الحمmص مقارنmة ً بمmا

تربیتھmا  دراستھما ان لون البیض التي تم تربیتھا علmى بmذور اللوبیmا ابmیض شmفاف ولmون البmیض التmي تmم
مmن  ر البزالیا والحمص اصفر شmفاف، وحجmم البmیض التmي تmم تربیتھmا علmى بmذور البزالیmا اكبmرعلى بذو
أیضmmا النسmmب المئویmmة لفقmmس بmmیض ) ٢(ویظھmmر الجmmدول .التmmي تmmم تربیتھmmا علmmى اللوبیmmا والحمmmص البmmیض

 ٦٣.٤٢٣ ،٧٩.٩٤٧ ،٨٠.٥٠٧ ،٨٢.٢٢٠ ،٨٤.٩١٧، ٩٣.٦٩٧ خنفساء اللوبیا والتي كانت معmدالتھا 
مجmروش الالحمmص، الحمmص  البزالیmا، الفاصmولیا، العmدس، ،اللوبیا، ألمmاشلكل من بذور % ٦٢.٥٠٠و

بینما كانmت ھmذه النسmبة منخفضmة معنویmاً عmن ذلmك فmي  .على التوالي والتي لم تختلف معنویاً عن بعضھا
ض ان النسmبة المئویmmة لفقmmس البmmی) ١٩٨٣( وأشmmار حمmmودة وآخmmرون%. ٤٤.٤٤٣البmاقالء وكmmان معmmد لھmا

على بذور اللوبیا،ألماش،العmدس والفاصmولیا علmى %،صفر٧٠،٥٤.٩،٥.٠٥لخنفساء اللوبیا الجنوبیة بلغ 
  .وھو یشابھ ما توصلت إلیھ ھذه الدراسة  التوالي

النسب المئویة لكامالت خنفساء اللوبیا الجنوبیة الخارجة مmن البmیض الmذي ) ٢(كما و یتضح من الجدول 
ه النسmmmبة كانmmmت فmmmي اعلmmmى معmmmدالتھا فmmmي بmmmذور اللوبیmmmا والمmmmاش و وضmmmع ویتضmmmح مmmmن الجmmmدول ان ھmmmذ

بینمmmا انخفضmmت ھmmذه النسmmبة فmmي بmmذور الحمmmص والعmmدس و البmmاقالء %٦٤.٣٥و ٧٠.٩١، ٨٠.٣٣البزالیmmا
وكانmت غیmر معنویmة مmmع المmاش و البزالیmا ،ثmmم % ٤٤.٤٤، ٤٩.٦٢، ٤٣.٠٥معنویmاً عmن اللوبیmا فكانmmت 

في بذور الحمص مجروش ، ولmم تخmرج كmامالت خنفسmاء %) ٢٩.١٦(انخفضت عن ذلك حتى وصلت 
اللوبیا الجنوبیة من بذور الفاصولیا لعدم تمكن الیرقات الفاقسة من البیض من النمmو و التطmور علmى ھmذا 

  . النوع من البذور
النسب المئویة لكامالت خنفساء اللوبیا الجنوبیة الخارجة من البیض ) ٢(كما ویظھر جدول 

دول ایضاً ان ھذه النسبة كانت في اعلى معدالتھا في بذور اللوبیا والماش و البزالیا ویتضح من الج
% ٦٠.١٨٣و ٦٦.٦٦٧و ٦٩.٨٣٧و ٨١.٥٣٣و ٨٣.٦٢٣و ٨٥.٩٨٧والحمص و الباقالء والعدس 

على التوالي وال یوجد فرق معنوي بینھما ولكن یوجد فرق معنوي بین نسبة الفقس للبیض على بذور 
وھذا یقترب مع ما ذكره حمودة وآخرون . و البزالیا مع بذور الحمص المجروش فقطاللوبیا والماش 
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انثى مقارنة /بیضة  ٢٨.٩٥انھ بالرغم من زیادة عدد البیض الموضوع على بذور الفاصولیا ) ١٩٨٣(
انثى ، فان عدد الحشرات الناتجة من البذور السابقة /بیضة ٩.٥٣بالعدد الموضوع على بذور الباقالء 

یأخذ نفس االتجاه ،حیث توقف التطور على بذور الفاصولیا من بدایة طور الیرقة وان متوسط عدد لم 
لبذور % وصفر  ١.٠٧، ٠.٢٩، ١٧.٢٨، ٣١.٢٨الحشرات الكاملة الناتجة من بذور البقولیات كانت 

  .اللوبیا ، الماش، الباقالء ، العدس والفاصولیا على التوالي
  
نسmبة المئویmة لفقmس البmیض والنسmبة المئویmة الالبmیض و متوسط اعmدادفي  قولالبتأثیر نوع  :)٢( جدولال

  .للكامالت الخارجة لحشرة خنفساء اللوبیا الجنوبیة

للكامالت %
الخارجة من 

 الفاقسالبیض 

الكامالت %
الخارجة من 

 الذيالبیض 
  وضع

متوسط عدد 
الحشرات 
  الخارجة

 فقس البیض%
عدد  متوسط
  الفاقسالبیض 

عدد  معدل
 الذي تملبیض ا

من قبل  ھاوضع
 أزواجثمانیة 

من الكامالت 
 خالل یوم واحد

نوع 
  الغذاء

غم )٥(
 لكل نوع

  ألماش أ *٢٧.٠٠٠ أ ٢٣.٦٧٧ أ ٨٤.٩١٧ أ ١٩.٦٦٧  أب٧٠.٩١ أ ٨٣.٦٢٣
  اللوبیا أ ٢٣.٠٠٠ أ ٢١.٦٦٧ أ ٩٣.٦٩٧ أ ١٨.٦٦٧ أ ٨٠.٣٣ أ ٨٥.٩٨٧
 الفاصولیا أ٢٠.٣٣٣ أ ١٦.٣٣٣ أب ٨٠.٥٠٧ ج ٠.٠٠٠ د ٠ ج ٠.٠٠٠

 البزالیا أ ١٨.٣٣٣ أب ١٤.٣٣٣ أ ب ٧٩.٩٤٧ أب ١١.٣٣٣  أب ٦٤.٣٥ أ ٨١.٥٣٣
 الحمص ب ٧.٧٦٦ ب ج ٥.٦٦٧ أب ٦٣.٤٢٣ ب ٣.٣٣٣  ب ج ٤٣.٠٥ أب ٦٩.٨٣٧

 ب ٦.٦٦٧ ج د ٥.٠٠٠ أب٦٢.٥٠٠ ب ٣.٣٣٣ د ٢٩.١٦ ب ٣٥.٠٠٠
حمص 
 مجروش

 العدس ب ٦.٦٦٧ د ٤.٠٠٠ أ ٨٢.٢٢٠ ب٢.٥٠٠ ب ج ٢٩.١٦ أب ٦٠.١٨٣
 الباقالء ب ٢.٣٣٣ د ١.٠٠٠ ب ٤٤.٤٤٣ ب١.٥٠٠ ب ج ٤٤.٤٤ أب ٦٦.٦٦٧

٧.٩٦٩ ٨.٤٢٨ ٣٠.٦٧٠ ٤.١٢٩ ٣٣.٧٢ ٣٦.٠٢٦ L.S.D  
متعدد الحدود تحت مستوى احتمال  L.S.Dتختلف معنویاً وفق اختبار  المتشابھة ضمن العمود ال األحرفذات  األرقام*
٥%.  

مدة التطور إلناث خنفساء اللوبیا الجنوبیة على أنواع بmذور ) ٣(لجدول یتضح من ا :حشرةالتطور  فترة
ھmذه الفتmرة فmي أدنmى مسmتوى لھmا للحشmرات التmي تطmورت علmى  متوسmطالبقولیmات المختلفmة حیmث ظھmر 
یومmا علmى التmوالي وال یوجmد  ٣٠.٣٢٣و ٢٩.٣٩٣، ٢٨.٩٠٣ متوسmطھاألماش واللوبیا والحمص وكان 

 ٣٩.٣٢٠ بلmغاعلى فmي الحشmرات التmي تطmورت علmى العmدس  متوسطھانما كان ، بی فرق معنوي بینھما
یوما بفرق معنوي واضح ،ویتضح ان مدة التطور في ذكmور خنفسmاء اللوبیmا الجنوبیmة فmي ادنmى مسmتوى 

یومmا علmى التmوالي  ٢٨.٢٩٠، ٢٧.٩٨٣ متوسmطھماللحشرات التي تطورت علmى ألمmاش واللوبیmا وكmان 
فرق المعنوي مع الذكور التي تعیش على البذور األخmرى  في حین ظھردون ظھور فرق معنوي بینھما 

یومmmا بفmmرق  ٣٨.٢٣٣ بلmmغ وبمعmmدلعلmmى العmmدس  تغmmذتاعلmmى فmmي الحشmmرات التmmي  متوسmmطھابینمmmا كmmان 
فmي كmان بیmا الجنوبیmة ویتضmح أیضmا ان متوسmط مmدة التطmور إلنmاث وذكmور خنفسmاء اللو. معنوي واضح

یومmا علmى التmوالي  ٢٨.٨٤٢و ٢٨.٤٤٣علmى ألمmاش واللوبیmا  تغmذتادنى مستوى لھ في الحشرات التي 
 دون ان یظھر فرق معنوي بینھما ولكن وجد فرق مع الذكور واإلناث التي عاشت على البmذور األخmرى

لبزالیmا و البmاقالء ثmم الحمmص علmى العmدس و ا تغذتاعلى ما یمكن في الحشرات التي  متوسطھاكان  و،
یوما وظھر انھ ال یوجد فرق معنوي بین مدة  ٣٠.١٠، ٣٥.٦٣٧، ٣٨.١٩٨، ٣٨.٧٧٧ متوسطھاوكان 

بینھمmا مmع مmدة  ربیmت علmى العmدس و البزالیmا و البmاقالء ولكmن یوجmد فmرق معنmوي تطور الحشرات التي
ان مmدة تطmور حشmرة ) ٢٠٠٦( وآخmرون Moreno وفسmر.التطور الحشرات التي تعیش على الحمmص 

كانmت یومmاً و ٤٠-٣٢ تراوحmت مmنالحمmراء  علmى الفاصmولیا ذكmورا وإناثmا معmا الجنوبیmة اللوبیmا خنفساء
 )٢٩.٣٤-١٩.١٥(المختبر في درجات حرارة  ظروفیوماً تحت  ٨٣-٨١اعلى مدة تطور على العدس 

الكبmي وفmول  ولیات كالحمص وومالحظة ظھور البالغات على انواع البق ،%٧٤.٨٥ورطوبة نسبیة  م⁰
بmأن مmدة تطmور  )٢٠١٠(Blumer و Beck وقmد وجmد. والعmدس البزالیmا و الحمmراء الصویا والفاصولیا

الظmmmروف  بmmmاختالف العائmmmل الmmmذي تطmmmور علیmmmھ الیرقmmmات و بmmmاختالفخنفسmmmاء اللوبیmmmا الجنوبیmmmة تختلmmmف 
-٣ ألمmاشعلى  وعلى اللوبیا او أسابیععلى الفاصولیا الحمراء سبعة المختبریة فقد تستغرق مدة التطور 

  .⁰م٣٠تحت درجة الحرارة  اسابیع ٤
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  .بذور البقولیات ومتوسط عدد الحشرات الخارجة وعمر الكامالت أنواععلى مختلف  باألیام الجنوبیة خنفساء اللوبیا تطور حشرة مدةمتوسط طول  :)٣( جدولال

  
عمر الكامالت  الجنسیة المئویة النسبة

 رالذكو
 عمر الكامالت

 اإلناث

متوسط عدد 
الحشرات 
 الخارجة

متوسط عدد 
 الذكور

متوسط عدد 
 اإلناث

متوسط مدة 
تطور اإلناث 

 وذكور

متوسط مدة 
 تطور الذكور

متوسط مدة 
 تطور اإلناث

  أنواع البقول
  الذكور اإلناث

 العدس  أ ٣٩.٣٢  أ٣٨.٣٣  أ ٣٨.٧٧٧  د١٣.٣٣٣  ب١٢.٣٣٣  د١٢.٨٣٣  ٥.٣  ٤.٣ ٤٨.٤١ ٥١.٥٨

 البزالیا  أ ٣٨.٧٣٠  أ٣٧.٦٦٧  أ٣٨.١٩٨  أب٢١.٦٦٧  ب١٥.٠٠٠  ج د١٨.٣٣٣ ٦.١ ٥.٥ ٥٨.٨٣  ٤١.١٧

 الباقالء  ب٣٦.٠٤٣  ب ٣٥.٢٣٠  ب٣٥.٦٣٧  ج د١٥.٣٣٣  ب١٤.٣٣٣  ج د١٤.٨٣٣ ٧.٣ ٦.٧ ٤٨.٠٨ ٥١.٩٠

 الحمص  ج ٣٠.٣٢٣  ج٢٩.٨٩٠  ج٣٠.١٠٧  ب ج١٩.٠٠  ب١٢.٦٦٧ ج د ١٥.٨٣٣ ٧.٩ ٧.٠ ٣٩.٨٩ ٦٠.١٠

 اللوبیا  ج٢٩.٣٩٣  د٢٨.٢٩٠  د٢٨.٨٤٢  أ ٢٦.٠٠٠  أ ٢٨.٣٣٣  أ٢٧.١٦٧ ٩.٤ ٨.٣ ٥٢.٤٧  ٤٨.٠٣

 الماش  ج ٢٨.٩٠٣  د٢٧.٩٨٣  د ٢٨.٤٤٣  ب ج د١٨.٠٠٠  أ٢٣.٦٦٧  ب ٢٠.٨٣٣ ٩.٣ ٨.٥ ٥٢.٤٧ ٤٤.٠٥

١.٢١٩ ٠.٦٧٩ ٠.٩٤٧ ٤.١٥٨  ٦.٠٤٧ ١٤.٥١١ ٠.٤٦ ٠.٣٤ ٢٦.٨٦  ١٢.٢٤ L.S.D. 

  .%٥متعدد الحدود تحت مستوى احتمال  .L.S.Dة ضمن العمود ال تختلف معنویاً وفق اختبار األرقام ذات األحرف المتشابھ*
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یعود الى  بذور الفاصولیا بخنفساء اللوبیا الجنوبیة إصابةان عدم  )١٩٩١(Seifelnasrودرس 
یوجد عادة متحدا مع مواد  أمینيوالتي ھي عبارة عن حامض  Aspargine وجود مادة االسبارجین

والموجودة فقط في غالف  Beta-cyanoalanineو Alpha-diaminobutyriacideمثل  سامة
ویتضح من  .غیر البالغة للحشرة األطوارالفاصولیا بالحشرة وتسبب موت  إصابةالفاصولیا والتي تمنع 

للحشرات  متوسطان اعلى  اذ ظھرعدد الذكور و اإلناث الخارجة على انواع البقولیات ) ٣( الجدول
ویوجد فرق معنوي مع باقي عدد الحشرات الخارجة من  حشرة٢٧.١٦٧بذور اللوبیا  منة الخارج

و ١٤.٨٣٣، ١٥.٨٣٣، ١٨.٣٣٣، ٢٠.٨٣٣بذور ألماش و البزالیا والحمص و الباقالء ثم العدس 
 عبد هذكر ھذه النتائج مع ما تتماشىو .حشرة على التوالي بفرق معنوي واضح بینھما ١٢.٣٣٣

ختلف باختالف العائل حیث كانت ی لخنفساء اللوبیا الجنوبیة مر الحشرات الكاملةان ع )٢٠٠٢(،هللا
الخارجة من الحمص  اإلناث و یوم ٩.٥ ألماشیوم ومن  ٩.٨الخارجة من بذور اللوبیا  اإلناث أعمار
 من البذور األربعة لألنواعالذكور  أعمارنتائج مماثلة في  هیوم ، ویقابل ھذ ٥.٧ومن العدس  یوم ٧.٧

للذكور الخارجة من بذور  أیام ٩و یوم للذكور الخارجة من بذور العدس ٤-٢ بلغتوالتي انفة الذكر 
الذكور في مختلف  أعمارب مقارنة اإلناث أعمارظھرت خالل ھذه الدراسة ارتفاع معدالت و اللوبیا ،

  .البذور أنواع
تحmmت  بیmmت علmmى اللوبیmmا سmmتة اجیmmالالتmmي رجmmد ان لخنفسmmاء اللوبیmmا الجنوبیmmة و -:فSSي السSSنة األجیSSالعSSدد 

بmدأ الجیmل .  ٢٠١٠حتmى شmھر اب  ٢٠٠٩ظروف المختبر الطبیعیة في الفترة المحصورة بین شھر اب 
و الثmاني بmدأ فmي نھایmة شmھر ایلmول حتmى بدایmة شmھر تشmرین  االول في شھر اب حتmى نھایmة شmھر ایلmول

یرقاتmmھ فmmي البیmmات الشmmتوي وتmmأخر خmmروج الثmmاني ، و الثالmmث بmmدأ فmmي نھایmmة شmmھر تشmmرین االول ودخلmmت 
وبmدأ الرابmع فmي  ٢٠١٠الحشرات الكاملة نتیجmة لmذلك فظھmرت الحشmرات البالغmة فmي نھایmة شmھر نیسmان 

شھر حزیران ، وبدأ الخامس في بدایmة شmھر حزیmران حتmى متوسmط شmھر  منتصفبدایة شھر ایار حتى 
مmدة ان ) ٤(جmدول المن  یتضح . شھر اب وسطتموز ، وبدأ الجیل السادس في بدایة شھر تموز حتى مت

و  ١٤٤یوم وكان عدد الذكور واالنmاث  ٣٠.٦٨و  ٢٩.٣٥في الجیل االول كانت تطور الذكور واالناث 
، % ٥١.٢٥م و º ٢٧.٤ تالجیmmل كانmm اخmmالل ھmmذدرجmmة الحmmرارة والرطوبmmة النسmmبیة  وان متوسmmط ١٦٠

یmوم وكmان عmدد  ٤٤.٨٥و  ٤٤.١٢لmذكور واالنmاث على التوالي، و في الجیmل الثmاني كانmت مmدة تطmور ا
درجmmة الحmmرارة والرطوبmmة النسmmبیة خmmالل الجیmmل  وان متوسmmط ١٨٧.٣٣و  ١٧٨.٣٣الmmذكور و االنmmاث 

علmmmى التmmmوالي ، و فmmmي الجیmmmل الثالmmmث كانmmmت مmmmدة تطmmmور الmmmذكور و االنmmmاث % ٥٦.٨م و٢٢.٨ºالثmmmاني 
درجmة الحmرارة  وان متوسmط ٣٩.٦٦و  ٣٢.٣٣یوم وكmان عmدد الmذكور و االنmاث ١٩٥.٣٥و  ١٩٣.٧١

 علmى التmوالي ، و فmي الجیmل الرابmع% ٨٤.١٦م و١٧.٠٣º یmل الثالmث كانmتوالرطوبة النسبیة خالل الج
  یوم وكان عدد  ٣٨.٤٣و  ٣٧.٩٢و االناث كانت مدة تطور الذكور 

  
الحرارة والرطوبة  مدد تطور اإلناث والذكور لخنفساء اللوبیا الجنوبیة وإعدادھما ودرجة) : ٤(الجدول 

  .النسبیة لألجیال خالل السنة

الرطوبة 
 %النسبیة

درجة 
 الحرارة

 عدد الحشرات
مدة تطور الحشرة 

 عدد االجیال  باالیام
 اناث ذكور ذكور اناث

 الجیل االول ٣٠.٦٨ ٢٩.٣٥ ١٤٤ ١٦٠ ٢٧.٤ ٥١.٢٥

 الجیل الثاني ٤٤.٨٥ ٤٤.١٢ ١٧٨.٣٣ ١٨٧.٣٣ ٢٢.٨ ٥٦.٨
 الجیل الثالث ١٩٥.٣٥ ١٩٣.٧١ ٣٢.٣٣ ٣٩.٦٦ ١٧.٠٣ ٨٤.١٦
 الجیل الرابع ٣٨.٤٣ ٣٧.٩٢ ١٦٧.٣٣ ١٦٠.٣٣ ٣٠.٥ ٦٤.٩
 الجیل الخامس ٣٠.٧٧ ٣٠.٩١ ٢١١ ٢٢٤.٣٣ ٣٤.٣ ٥٧

 الجیل السادس ٣٠.٨٨ ٣٠.٥٤ ١٩٠.٦٦ ٢١٦.٣٣ ٣٥.٥٧ ٥٤.٩٢
متعدد الحدود تحت مستوى احتمال  L.S.D تختلف معنویاً وفق اختبار ال األعمدةالمتشابھة ضمن  األحرفذات  األرقام* 

٥%.  
درجmmة الحmmرارة والرطوبmmة النسmmبیة خmmالل الجیmmل  وان متوسmmط ١٦٠.٣٣و  ١٦٧.٣٣الmmذكور و االنmmاث 

علmmى التmmوالي ، و فmmي الجیmmل الخmmامس كانmmت مmmدة تطmmور الmmذكور و االنmmاث % ٦٤.٩م º ٣٠.٥الرابmmع 
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علmmى التmmوالي وان متوسmmط درجmmة  ٢٢٤.٣٣و ٢١١یmmوم وكmmان عmmدد الmmذكور و االنmmاث ٣٠.٧٧و  ٣٠.٩١
على التmوالي ، و فmي الجیmل % ٥٤.٩٢م و٣٤.٣ºالحرارة والرطوبة النسبیة خالل الجیل الخامس كانت 

 ١٩٠.٦٦یوم وكان عmدد الmذكور و االنmاث  ٣٠.٨٨و  ٣٠.٥٤السادس كانت مدة تطور الذكور واالناث 
بmmة النسmmبیة خmmالل الجیmmل السmmادس كانmmت علmmى التmmوالي وان متوسmmط درجmmة الحmmرارة والرطو ٢١٦.٣٣و 
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باختالف اشھر السنة المختلفة فكانت اقصرھا في الجیل االول تالھا الجیل السmادس ثmم الخmامس والرابmع 
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ABSTRACT  
 The southern cowpea weevil Callosobruchus maculatus (F) Bruchidae. 

Coleoptera. is regarded as an important pest on pulses or grain legumes in 
different parts of the world. The results obtained from current studies indicate 
that the average number of eggs laid by females decreases significantly as the 
age increases. The highest average was in the first days of their lives. 
subsequently the average decreased as they became older. It has been found 
that the average number of eggs laid by one female is 73.43 egg at 27±3ºC.& 
70±10%R.H. It has been observed that the larvae which hatched on kidney 
beans failed to develop and all died within a short period after hatching. The 
highest average of adults that emerged. were of those larvae which reared on 
cowpea while the lowest average were of those reared on grind chick-pea. The 
feeding of weevil larvae on different pulses has a significant effect on their 
biology and their development period. The shortest period was on green gram 
and longest period on lentil seeds. It has been observed that the different diet of 
larvae has an impact on the longevities of adults that emerged from them. The 
longest period of adults was 8.5 for males and 9.3 days for females that 
emerged from larvae which fed on green gram. In comparison this period 
shortened to 5.3 days for females and 4.3 days for males that emerged from 
larvae which fed on lentil seed. In all cases the longevities of females were 
longer than males. Finally it has been found that C. maculatus have six 
generation under laboratory conditions.  
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