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الخالصة
أثرت األشعة الماٌكروٌة بشكل كبٌر فً النسبة المئوٌة لقتل المستخدمة فً التجربة  :خنفساء الطحٌن الحمراء
 Tribolium castaneumو خنفساء الحبوب انًُشبسٚخ  Oryzaephilus surinamensisوخنفساء الخابرا
 .Trogoderma granariumفكانت أعلى نسبة مئوٌة للقتل فً خنفساء الحبوب المنشارٌة  %14.61ثم خنفساء
الطحٌن الحمراء  % 11.82ثم خنفساء الخابرا . %8.57أما تأثٌر األشعة الماٌكروٌة فً األطوار فكان الطور
العذري من أكثر األطوار حساسٌة لألشعة الماٌكروٌة  %13.29ثم الطور البالغ  %10.96ثم الطور الٌرقً
. %57.01أما من ناحٌة تأثٌر األشعة الماٌكروٌة فً أصناف الرز المستخدمة فً الدراسة ،اثبت النتائج عدم وجود
اختالفات بٌن األصناف حٌث كانت النسبة المئوٌة للقتل % 10.59 ، 10.85 ،10.52 ، 13.12 ، 12.75 ، 12.18
فً صنف الرز الهندي والتركً واالٌطالً والعنبر و العقراوي والبازٌانً على التوالً .أما فٌما ٌخص تأثٌر
مستوٌات األشعة الماٌكروٌة فكانت أعلى نسبة مئوٌة للقتل عند مستوى  900واط إذ بلغت  ،%33.59ثم عند
مستوى  100 ، 300 ، 600إذ كانت نسبة القتل  %0.10 ، 0.36 ، 12.61على التوالً  .فٌما كان لفترات
التعرٌض اثر تصاعدي فً النسبة المئوٌة للقتل إذ بلغت  %67.04عند فترة التعرٌض  527ثانٌة ثم عند فترة
التعرٌض  10 ، 30 ، 60 ، 90ثانٌة فكانت النسبة المئوٌة للقتل  % 24.24 ، 4.35، 0.28 ، 0.09على التوالً .
كلمات دالة  :مكافحة ،األشعة الماٌكروٌة  ،أصناف الرز. Tribolium ، Trogoderma، Oryzaephilus ،
ربسٚخ رسهى انجحثٔ 2012/3/11قجٕنّ . 2012 /4/ 30

المقدمة
ٌعد الرز من محاصٌل الحبوب المهمة والغذاء الرئٌسً لنصف سكان العالم ٌ .زرع الرز فً  114بلد فً
العالم ٌ ،بلغ اإلنتاج العالمً للرز  ، 45ملٌون طن (ألسعٌدي .)1983 .وفً العراق ٌعتبر الرز أهم محصول صٌفً
من حٌث المساحة وكمٌة االنتهاج إذ ٌتراوح اإلنتاج بٌن  220-180أنف طن سنوٌا إال إن هذه الكمٌة غٌر كافٌة
لالستهالك المحلً وبالتالً ٌستورد القطر كمٌات من الرز األمرٌكً والتاٌلندي والبسمتً والفٌتنامً والصٌنً
وغٌرها و (الجنابً ومحمد .)1996 .وهدف البحث هو دراسة تأثٌر األشعة الماٌكروٌة بمستوٌات ، 300 ، 100
 900 ،600واط وفترات رعشٚض  120 ، 90 ،60 ، 30 ، 10ثانٌة فً النسبة المئوٌة لقتل الحشرات التجربة
لغرض مكافحتها.
مواد البحث وطرائقه
استخدمت فً هذه الدراسة الحشرات الثالثة :
خُفسبء انطح ٍٛانحًشاء Tribolium castaneum
Order : Coleoptera. Family: Tenebrionidae.
خُفسبء انخبثشا Trogoderma granarium
Order: Coleoptera. Family: Dermesidae
خُفسبء انحجٕة انًُشبسٚخ Oryzaephilus surinamensis
order: Coleoptera. Family: Silvanidae.
() Bousquet ، 1990
تم الحصول على خنفساء الطحٌن الحمراء وخنفساء الخابرا وخنفساء الحبوب المنشارٌة من مزارع سببق تربٌتهبا فبً
مختبر بحوث الحشرات فً كلٌة التربٌبة بجامعبة الموصبل  .تمبت تربٌبة خنفسباء الطحبٌن الحمبراء فبً بٌئبة صبناعٌة
مكونة من طحٌن صفر ٌضاف إلٌه مسحوق خمٌرة الخبز الجافة بنسبة  %5أيب خنفساء الخابرا فقد سثٛذ ف ٙثٛئخ
البحث مستل من رسالة ماجستٌر للباحث الثانً.
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صناعٌة مكونة من طحٌن اسمر مضاف إلٌه مسحوق خمٌرة الخبز الجافة بنسبة  %1أٌضا  ،أما خنفساء
الحبوب المنشارٌة فقد ربٌت فً بٌئة صناعٌة مكونة من جرٌش ٌضاف إلٌها مسحوق خمٌرة الخبز الجافة بنسبة
 Bechel %5وآخرون ( .)2007وضعت البٌئة الصناعٌة لكل حشرة فً قنانً زجاجٌة سعة  600مل إلى ثلث
حجمها أضٌف إلٌها كال على حدا الحشرات الثالثة على درجة حشاسح ( 1+35و˚ ) ٔسطٕثخ َسجٛخ ()%5+ 70
وغطٌت فوهتها بقماش الململ واحكم سدها بواسطة أحزمة مطاطٌة ثم وضعت فً الحاضنة تم تجدٌد المزرعة
شهرٌا وأخذت الحشرات حدٌثة العمر خالل  24ساعة لغرض الدراسة .تم وزن  50فرد من كل طور ولثالث
مكررات وللحشرات الثالثة .استخدم جهاز الفرن الماٌكروي  Microwave ovenبتردد  2450مٌكاهرتز ( MHZ
 )2450وباشعة  900واط وٌحمل عالمة  Bifinettصنع ألمانً .وكانت قٌمة الجرع المعطاة لألطوار الحشرٌة :
الٌرقة  ،العذراء والحشرة البالغة هً  10،30،60،90واط ولفترات زمنٌة  120 ،90 ،60 ،30 ،10ثانٌة لكل طاقة
وتم التعرٌض فً ست أصناف من الرز وهً ثالثة أصناف محلٌة رز بازٌانً  ،رز عنبر ،رز عقراوي وثالث
أصناف أجنبٌة هً :رز هندي (دوو قاز  ،جبار علً )(طوٌل الحبة) بطول  +8.647ملم ورز اٌطالً (، ZER
( ) ZERYAG SAN. Ve Tic . A.S.يزٕسط الحبة) بطول + 6.24ملم و رز تركً ( ،Veyssمامٌشاوغلو )
(قصٌر الحبة ) بطول  + 5.247ملم فضال عن المعاملة الضابطة التً تمثل األطوار الحشرٌة غٌر المعرضة
لإلشعاع (الجرعة صفر ) ولكل األطوار الحشرٌة للحشرات الثالثة الخاصة بالدراسة وفً ست أصناف الرز قٌد
الدراسة  .تم فصل الٌرقات باستخدام شافطة فموٌة من بٌئات التربٌة الخاصة بكل حشرة بعد نخل بٌئة التربٌة بمنخل
ذي فتحات سعة  1ملم وأخذت الٌرقات فً الطور الٌرقً األخٌر فً الحشرات الثالثة الخاصة بالتجربة  .تم وضع
عشرة حشرات من كل نوع لثالث مكررات فً قنانً زجاجٌة سعة  5ملم وتم تغطٌتها بقطعة من القماش واحكم
سدها بواسطة أحزمة مطاطٌة ثم وضعت القنانً الحاوٌة على الحشرات فً قنانً زجاجٌة كبٌرة سعة  600مل
حاوٌة على صنف الرز قٌد الدراسة إلى ثالثة أرباع القنٌنة ثم عرضت داخل الفرن الماٌكروي وبكافة الطاقات
والفترات الزمنٌة المذكورة كال على جدا وبعد التعرٌض نقلت الحشرات إلى علب بالستٌكٌة ذات غطاء محكم سعة
 60مل حٌث تم وضع كل مكرر فً علبة بالستٌكٌة ثم وضعت فً الحاضنة بنفس درجة الحرارة والرطوبة
المذكورتٌن سابقا  ،ثم فحصت الحشرات بعد  24ساعة وذلك لمعرفة تأثٌر األشعة الماٌكروٌة على هذا الطور وتم
حساب نسبة الموت المئوٌة فً هذا الطور .
أجرٌت المعاملة نفسها على العذراء بعمر ٌوم واحد وللحشرات الثالثة ثم بعد معاملتها باألشعة كما سبق الذكر
سجلت نسبة الموت المئوٌة بعد خمسة أٌام  ،تم إجراء المعاملة السابقة نفسها على البالغات بعمر ٌوم واحد
وللحشرات الثالثة وبعد معاملتها باألشعة سابقة الذكر أٌضا سجلت نسبة الموت المئوٌة بعد مضً ٌوم واحد وبنفس
الطرٌقة السابقة تم تحلٌل البٌانات باستخدام اختبار دنكن المتعدد للمقارنة بٌن المتوسطات(عنتر.)2010،
النتائج والمناقشة
ٌبببٌن الجببدول ( )1متوسببط نسببب القتببل فببً خنفسبباء الطحببٌن الحمببراء و خنفسبباء الحبببوب المنشببارٌة وخنفسبباء
الخابرا المرباة على الرز الهندي والتركً و االٌطالً و العنبر و العقراوي و البازٌانً والمعرضة لمستوٌات مختلفبة
من األشعة الماٌكروٌة  900 ،600 ،300 ،100واط حٌث ٌالحظ من النتائج إن أعلى نسببة قتبل ظهبرت فبً خنفسباء
الحبوب المنشارٌة والتً بلغت  %70.71ثم خنفساء الطحٌن الحمبراء  %34.91ثبم خنفسباء الخبابرا  %28.52عنبد
مستوى  900واط وقد ٌعزى ذلك إلى سمك الطبقة الكاٌتٌنٌة المكونة لطبقة الكٌوتكل فً خنفساء الخبابرا والتبً تكبون
كعبازل حببراري ٌقلببل مببن اختببراق األشبعة الماٌكروٌببة إلببى جسببم الحشببرة وبالتبالً ٌكببون تأثٌرهببا اقببل بببالحرارة علببى
العكس من خنفساء الحببوب المنشبارٌة والتبً تكبون الطبقبة الكاٌتٌنٌبة فٌهبا ارق سبمكا ممبا فبً خنفسباء الخبابرا وذلبك
لحجمها الكبٌر (الجدول  )2:مقارنة مع خنفساء الحبوب المنشارٌة والتً ٌكون حجمها اصغر أي إن كلمبا زاد حجبم
الجسم كلما كانت الطبقة الكاٌتٌنٌة المكونة لطبقبة الكٌوتكبل اسبمك ولهبذا ٌكبون العبزل الحبراري فٌهبا أكفبا مبن الطبقبة
الكاٌتٌنٌة الرقٌقبة والتبً ٌكبون فٌهبا العبزل الحبراري اقل.وهبذا ٌتفبق مبع مبا ذكبره إسبماعٌل( )2008مبن أن تعبرٌض
خنفس اء الطحٌن الحمراء وخنفساء الحببوب المنشبارٌة وخنفسباء الخبابرا إلبى ثبالث مسبتوٌات مبن األشبعة الماٌكروٌبة
واطئة ومتوسطة وعالٌة ولفترات تعرٌض  2 ،1.5 ،1دقٌقة حٌبث حصبل علبى أعلبى نسببة قتبل فبً خنفسباء الحببوب
المنشببارٌة  %75.67تلتهببا خنفسبباء الطحببٌن الحمببراء  %68.64ثببم خنفسبباء الخببابرا  %66.22وذلببك فببً منتجببات
الحنطة المحلٌة.وهذا ال ٌتفق مع ما الحظه  )2007( Fakudeحٌث حصل على نسبة قتل عالٌة فً خنفساء الطحبٌن
المتشبابهة مقارنببة بخنفسبباء الحببوب الصببدئٌة وذكببر إن لحجبم الحشببرة تببأثٌر علبى نسبببة القتببل حٌبث أن حجببم خنفسبباء
الطحٌن المتشابهة  4.4-2.6ملم مقارنة مع حجم الحشرة خنفساء الحبوب الصدئٌة  2.2-1.8ملم ،كمبا ال ٌتفبق مبع مبا
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وجبببده  )1996( Barthakurٔ Shayestehوالبببذي وجبببدا أن حجبببم الحشبببرة ٌلعبببب دور فبببً قتبببل خنفسببباء الطحبببٌن
المتشببابهة وقببد ٌكببون مببدى التحمببل الحببراري ٌختلببف لكببل حشببرة.كما ٌبببٌن الجببدول ( )1التببداخالت الثنائٌببة بببٌن نببوع
الحشرة ومسبتوى األشبعة الماٌكروٌبة وتأثٌرهبا علبى النسبب المئوٌبة للقتبل إلبى وجبود اخبتالف معنبوي فبً مسبتوٌات
 900 ،600واط وتأثٌرها على النسب المئوٌة للقتل فً حشرات الدراسة إذ بلغ  %33.57 ٔ %12.61علبى التبوالً.
أما مستوٌات  300 ٔ 100واط فال ٌوجد اختالف معنوي بٌنها حٌث أعطت نسببة قتبل منخفضبة بلغبت 0.36ٔ 0.10
على التبوالً.من مالحظبة الجبدول ( )5نالحبظ إن نسبب القتبل تناسببت طردٌبا مبع زٌبادة مسبتوى األشبعة الماٌكروٌبة
وهذا ٌتفق مع ذكره  Hurlockوآخرون ( )1979حٌث حصل على نسبة قتبل  %96 ،72 ،91فبً محصبول الحنطبة
المصبابة بخنفسباء الحبببوب المنشبارٌة وخنفسباء الطحببٌن الحمبراء وسوسبة الحبببوب علبى التبوالً عنببد تعرٌضبهم إلببى
األشعة الماٌكروٌة بمستوى طاقة  488كٌلو واط وتردد  896مٌكاهرتز وحصل على نسبة قتبل  %100عنبد مسبتوى
 780كٌلو واط وللحشرات الثالثة.كذلك ٌبٌن الجدول تأثٌر نوع الحشرة على نسب القتل نتٌجة التبداخالت الثنائٌبة ببٌن
الحشرة واألشعة حٌبث كانبت أعلبى نسببة قتبل فبً خنفسباء الحببوب المنشبارٌة والتبً بلغبت  %14.61والتبً اختلفبت
معنوٌا عن خنفساء الطحٌن الحمراء وخنفساء الخابرا حٌث كانت نسبة قتل  %8.57 ٔ %11.82على التوالً.
الجدول (  :) 5نسبة القتل لبعض حشرات المخازن فً الرز والمعرضـة إلى أربع مستوٌات من األشعة الماٌكروٌة .
Table(1):The killing % in experiment insects exposed to four level of microwave
radiation.

انحششحInsect
يسزٕٖ
األشعخ
Radiation
level

خُفسبء انطحٍٛ
انحًشاء Red
flour beetle

خُفسبء انحجٕة
انًُشبسٚخSaw-
toothed grain
beetle

خُفسبء
انخبثشا Khapra
beetle

انًزٕسط انعبو
نًسزٕٚبد
األشعخ General
Mean of
radiation
level

يزٕسط َسجخ انقزم Killing percentage mean%
100

f

0. 12

0.000 f

0.19 f

0.10 c

300

f

0. 25

0.65

0.19 f

0.36 c

600

12.01 d

20.43 c

5.40 e

12.61 b

900

34.91 a

37.35 a

28.52 b

33.59 a

انًزٕسط انعبو
Generalنهحششاد
Mean of insects

11.82 b

f

14.61 a

8.57 c

*المتوسطات التً تحمل أحرفا متشابهة (كل على حدا)ال توجد بٌنها فروقا معنوٌة عند مستوى احتمال( أ ≥  ) 71.7حسب اختبار
دنكن للمتوسطات.
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الجدول ( : )2الوزن بالملغم لألطوار (الٌرقً ،العذري ،البالغ) فً حشرات خنفساء الطحٌن الحمراء و خنفساء
الحبوب المنشارٌة و خنفساء الخابرا.
Table (2): Weight in mg of stages (larva, pupa &adult)in red flour beetle , saw- toothed
grain beetle & khapra beetle.
انًزٕسط انعبو
خُفسبء انحجٕة
انحششحInsect
خُفسبء
خُفسبء انطحٍٛ
نألطٕاس General
انًُشبسٚخSaw-
انخبثشا Khapra
انحًشاء Red
Mean of
toothed grain
beetle
flour beetle
Stages
beetle
 Stageانطٕس
انٕصٌ ثبنًهغشاو weight in mg
164.022 a
352.20 a
20.167 e
119.700 c
ٚشقLarva ٙ
110.978 b
203.100 b
16.800 e
113.033 c
عزس٘ Pupa
69.633 c
100.900 d
14.800 e
93.200 d
ثبنغ Adult
انًزٕسط انعبو
218.733 a
17.256 c
108.644 b
نهحششاد
General Mean
of Insects
*المتوسطات التً تحمل أحرفا متشابهة (كل على حدا)ال توجد بٌنها فروقا معنوٌة عند مستوى احزًبل( أ ≥  ) 05.0حسب اختبار
دنكن للمتوسطات** .الوزن (ملغرام) لـ( )17فرد من كل طور وللحشرات الثالثة.

كما ٌظهر الجدول ( )3التداخالت الثنائٌبة ببٌن الطبور وببٌن مسبتوى األشبعة الماٌكروٌبة وتأثٌرهبا علبى نسبب
القتببل حٌببث ٌبببٌن الجببدول إن أعلببى نسبببة قتببل ظهببرت عنببد مسببتوى ٔ 900اط ٔ ثهغتتذ  %33.5ثتتى  600واط والتببً
بلغت  %12.61أي كلما إن نسبة القتل تناسبت طردٌا مع زٌادة مستوى األشعة الماٌكروٌة وهذا ٌتفق مع ما بٌنه
الجدول (  :) 7نسب القتل ألطوار الحشرات المعرضة لمستوٌات مختلفة من األشعة الماٌكروٌة .
Table (3): The killing % of three stages of experiment insects exposed to different levels
of microwave radiation.
انطٕسStage
يسزٕٚبد
األشعخ
Radiation
level

ٚشقLarvaٙ

عزس٘ Pupa

ثبنغ Adult

انًزٕسط انعبو
نًسزٕٚبد
األشعخ General
mean of
radiation level

يزٕسط َسجخ انقزمKilling Percentage mean %
100
300
600
900

*0.06 e
0.19 e
10.12 d
32.62 b

انًزٕسط انعبو
نألطٕاس
General
mean of
stages

10.75 b

e
e
c
a

0.09
0.80
16.23
36.05

13.29 a

e
e
d
b

0.15
0.09
11.48
32.10

c
c
b
a

0.10
0.36
12.61
33.59

10.96 b

*المتوسطات التً تحمل أحرفا متشابهة (كل على حدا)ال توجد بٌنها فروقا معنوٌة عند مستوى احتمال( أ ≥  ) 05.0حست اخزجبس
دَكٍ نهًزٕسطبد.
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 Mishenkoوآخبرون ( )2000حٌبث أشبار إلبى إمكانٌبة اسبتخدام التبرددات العالٌبة مبن األشبعة الغٌبر الميٌنبة فبً
مكافحبببة سوسبببة الحببببوب وسوسبببة البببرز ودودة الجبببرٌش الصبببفراء وخنفسببباء البببدقٌق الصبببغرى Alphitobius
 diaperinusحٌبث اسبتخدام تببرددات مختلفبة مببن األشبعة  2450 ٔ 900 ،47.5 ،10مٌكبباهرتز وزمبن تعببرٌض -1
 120ثانٌة وحصل على نسبة قتل  %100عند تردد  2450 ٔ 900مٌكاهرتز.
ٌظهر الجدول ( )3نسب القتل فً أطوار حشرات ( الٌرقً ،العبذري ،الببالغ ) والمعرضبة لمسبتوٌات مختلفبة
مببن األشببعة الماٌكروٌببة  900 ،600 ،300 .100واط ومببن النتببائج لببوحظ أن أعلببى بلغببت فببً الطببور العببذري عنببد
يسزٕٖ طبقخ ٔ 900اط ٔكبَذ ٔ %36.05انز ٙاخزهفذ يعُٕٚتب عتٍ انطتٕس ٍٚانٛشقتٔ ٙانجتبنغ غر ثهغتذ انُستجخ انًئٕٚتخ
نهقزم  %32.10 ٔ %32.62عهٗ انزٕان ٙعُذ يسزٕٖ ٔ 900اط ٔظٓش اقم َسجخ يئٕٚخ نهقزم ف ٙانطتٕس انٛشقت ٙحٛتث
ثهغتذ َستتجخ انقزتم  0.06عُتتذ يستتزٕٖ ٔ 100اط ْٔتزا ٚزفتتع يت يتتب أشتتبس غنٛتّ )2004( Subramanyam ٔ Boina
حٛتتث ظحتتع أٌ انٛشقتتبد انكجٛتتشح انستتٍ نخُفستتبء انطحتت ٍٛانحًتتشاء كبَتتذ أكاتتش رحًتتر حشاسٚتتب يتتٍ انجتتٛض ٔانٛشقتتبد
انصغٛشح انسٍ ٔانعزاسٖ ٔانجبنغبد عُذ دسجخ حشاسح  60-46و˚ ْٔزا ظ ٚزفع ي يب ظحظتّ ٔ Mahroofآختشٌٔ (b
 )2003حٛث ٔجذ أٌ انٛشقبد انصغٛشح انستٍ نحشتشح خُفستبء انطحت ٍٛانحًتشاء كبَتذ أكاتش رحًتم حتشاس٘ يتٍ انجتٛض
ٔانٛشقتتبد انكجٛتتشح انستتٍ ٔانعتتزاسٖ ٔانجبنغتتبد ٔرنتتر عُتتذ دسجتتخ حتتشاسح  58- 50و˚ ٔقتتذ ٚعتتضٖ ْتتزا غنتتٗ االخببتالف فببً وقببت
التعرٌض.

ٌشبٌر الجبدول ( )4نسبب القتبل ألطبوار الحشبرات ٌرقببً ،عبذري ،ببالغ لخنفسباء الطحبٌن الحمبراء و خنفسبباء
الحبوب المنشارٌ ة وخنفساء الخابرا .حٌث ٌظهر الجدول أن أعلى نسبة قتل ظهبرت فبً الطبور العبذري والتبً بلغبت
 %17.69فبً خنفسباء الحببوب المنشبارٌة وهبذا ٌعبزى إلبى أن التعبرض لألشبعة الماٌكروٌبة العالٌبة ولفتبرات طوٌلبة
تيثر على الخالٌا الجسمٌة المنقسمة واألجهزة التناسلٌة التً هبً فبً طبور التكبوٌن فتسببب تلبك األشبعة تلبف الخالٌبا
وبسبب المحتوى المائً العالً من الماء ومقارنة مع البالغات فٌكون الطور العذري من األطوار الحساسة بالنسبة
الجدول (  :) 6متوسط نسب القتل ألطوار الحشرات المعرضة لمستوٌات مختلفة من األشعة الماٌكروٌة .
Table (4): The killing % in insects stages in different level of microwave radiation.
انطٕسStage

ٚشقlarvaٙ

عزس٘ pupa

ثبنغ adult

انحششح Insect

خُفسبء انطحٍٛ
Red flourانحًشاء
beetle
خُفسبء انحجٕة
انًُشبسٚخ Saw-toothed
grain beetle
خُفسبء
انخبثشاKhapra beetle
انًزٕسط انعبو نألطٕاس
General mean of

انًزٕسط انعبو
نهحششاد
General mean
of insects

*11.83 b

11.55 b

b

12.08

11.82 b

13.29 b

17.69 a

12.85 b

14.61 a

7.13 d

10.65 bc

7.94 dc

8.57 c

10.75 b

13.29 a

10.96 b

stages
*المتوسطات التً تحمل أحرفا متشابهة (كل على حدا)ال توجد بٌنها فروقا معنوٌة عند مستوى احتمال( أ ≥  ) 71.7حسب اختبار
دنكن للمتوسطات.

لبقٌببة األطببوار )1974، Kirkpatrick)ٔ )1970، Heller) .كمببا ٌظهببر الجببدول أٌضببا أن اقببل نسبببة قتببل
ظهبرت فببً الطببور الٌرقببً والبببالغ والتببً بلغببت  %7.94 ٔ 7.13علبى التببوالً فببً حشببرة خنفسبباء الخببابرا حٌببث أن
الطور الٌرقً فً الخابرا من أكثر األطوار تحمال لالرتفاع فً درجات الحرارة وقد ٌعبزى هبذا إلبى كثبرة الشبعٌرات
التببً تغطببً الطببور الٌرقً.وهببذا ٌتفببق مببع مببا ركتتشِ  )1977( Takano ٔ Tateyaحببول تعببرٌض ٌرقببات خنفسبباء
الطحٌن المتشابهة فً فرن ماٌكروي بقدره  1.15كٌلو واط أعطى نسببة قزتم  %95عُتذ دسجتخ حتشاسح  53و˚ وزمبن
تعرٌض  18ثانٌة.
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كما ٌظهر الجدول ( )4التداخالت الثنائٌة بٌن األطوار الحشرٌة الثالثبة وببٌن أنبواع الحشبرات وتأثٌرهبا علبى
النسببب القتببل حٌببث لببوحظ مببن الجببدول ( )4أن أعلببى نسبببة قتببل ظهببر فببً الطببور العببذري بصببورة عامببة والببذي بلببغ
 %13.29والتً تختلف اختالف معنوي عن الطور الٌرقً والبالغ  %10.96 ٔ 10.75على التوالً وهذا ٌرجع إلبى
أن الطور الٌرقً للحشرة له القابلٌة على التحمبل االرتفباع فبً درجبات الحبرارة المتالكبه بروتٌنبات الحبث الحبراري
 )Heat shock proteins( Hspsوالذي ٌحمً الخالٌا بصبورة خاصبة والكبائن الحبً بصبورة عامبة مبن اإلجهباد
الحبراري البذي تتعرضبه الحشببرة والبذي ٌسببب جفباف المحتببوى المبائً للحشبرة وبالتبالً مببوت الحشبرة حٌبث تعمببل
 Hspsعلى منع التكتل والمنع من حدوث مسخ للبروتٌن (تغٌر فً طبٌعة البروتٌن )( .)1997،Tuftsٔ Currie
وجببد  Hsp70s ) 2005b( Subramanyamٔ Mahroofفببً جمٌببع مراحببل حٌبباة خنفسبباء الطحببٌن
الحمراء وبكثرة فً الطور الٌرقً حٌث اظهر هذا البروتٌن زٌادة فً التحمبل الحبراري فبً الٌرقبات الٌافعبة دام فتبرة
 8ساعات عند درجة حرارة 40و30ٔ °دقٛقخ عند درجة حرارة 46و.°
كمبا ٌظهبر الجبدول ( )4متوسبطات نسبب القتبل للحشبرات الثالثببة حٌبث بلبغ أعلبى متوسبط للقتبل فبً خنفسبباء
الحبببوب المنشببارٌة تلتهببا خنفسبباء الطحببٌن الحمببراء ثببم خنفسبباء الخببابرا حٌببث أظهببرت عببدة دراسببات إن مببدى تحمببل
الحشرات لالرتفاع فً درجات الحرارة ٌعتمد على نوع الحشرة و عمر الحشرة و المرحلبة التطورٌبة للحشبرة ومبدى
التحمل الحـراري للحشرة (.)1999 ، Denlingerٔ Hallman
ٌبببٌن الجببدول ( )5نسببب القتببل فببً خنفسبباء الطحببٌن الحمببراء وخنفسبباء الحبببوب المنشببارٌة وخنفسبباء الخببابرا
المعرضة ألربع مستوٌات من األشعة الماٌكروٌبة ٔ 900 ،600 ،300 ،100اط ولفتبرات تعبرٌض مختلفبة ،30 ،10
120 ،90 ،60ثبَٛخ حٌث نالحظ من النتائج إن أعلى نسبة قتل كانت  %100عند مستوى  900واط وفترة تعرٌض
الجدول ( ٌ :) 5بٌن نسب القتل فً حشرات الدراسة المعرضة لمستوٌات مختلفة من األشعة وفً أوقات مختلفة .
Table (5): The killing % of insects study exposed to different levels of microwave
Radiation in different times.
انٕقذ/
ثبَٛخ
Time/sec
30

10

60

90

120

ضبثطخ
Control

Radiation
يسزٕٖ level
األشعخ

100
300
600
900
انًزٕسط انعبو
نفزشاد انزعشٚض
General mean
of time
periods

f
f
f
f

0.12
0.06
0.12
0.06

0.09 d

0.06
0.06
0.19
0.80

0.06 f
0.25 f
1.73 f
15.37d

0.19 f
0.43 f
11.23 e
85.12 b

0.12 f
01.17 f
62.16 c
100.00 a

0.06 f
0.19 f
0.25 f
0.19 f

f
f
f
f

0.28 d

4.35 c

24.24 b

40.86 a

0.17 d

انًزٕسط
انعبو
نًسزٕٚبد
األشعخ
General
mean of
radiation
levels
0.10 c
0.36 c
12.61 b
33.59 a

*المتوسطات التً تحمل أحرفا متشابهة (كل على حدا)ال توجد بٌنها فروقا معنوٌة عند مستوى احتمال( أ ≥  ) 05.0حسب اختبار دنكن
للمتوسطات.

 120ثانٌة ( درجبة حبرارة البرز كانبت ْ 108.056و ) والتبً اختلفبت معنوٌبا عبن فتبرة التعبرٌض  90 ٔ 60ثانٌبة
ولنفس مستوى ٔ 900اط حٛث ثهغذ َسجخ انقزم  %85.12 ٔ %15.37عهٗ انزٕان ( ٙدسجخ حشاسح انتشص كبَتذ 81.500
ْ 96.611،و على التوالً والتً اختلفت أٌضا عن المعاملة الضابطة والتً بلغت ( .)% 0.19
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،0.19 ، 0.06 ،0.06 ،0.12  واط حٌببث بلغببت100 ونالحببظ مببن الجببدول أٌضببا إن اقببل نسبببة قتببل كانببت عنببد
 أي زٌببادة مسببتوى األشببعة الماٌكروٌببة وفتببرة.ًتتخ علببى التببوالَٛثب120 ،90 ،60 ،30 ،10  ولفتببرات تعببرٌض%0.12
) من إن نسبة القتبل فبً كافبة أطبوار2009( Vadivambal التعرٌض أدى إلى ارتفاع نسبة القتل وهذا ٌشابه ما جاء به
حشرة خنفساء الطحٌن الحمبراء فبً الشبعٌر تبزداد بازدٌباد مسبتوى األشبعة الماٌكروٌبة وفتبرة التعبرٌض فقبد حصبل علبى
. ً ثانٌة على التوال28 ، 56 ،  واط وفترة تعرٌض500، 400  عند مستوى%100 نسبة قتل
) وجببود فببروق معنوٌببة نتٌجببة التببداخالت الثنائٌببة بببٌن مسببتوى األشببعة الماٌكروٌببة وزم بن5( كمببا ٌظهببر الجببدول
 واط تبأثٌرا معنوٌبا مختلبف حٌبث بلغبت النسببة900 ٔ 600 التعرٌض وتأثٌرهبا علبى نسبب القتبل حٌبث اظهبر المسبتوٌان
 واط فقبد اظهبرا تبأثٌرا معنوٌبا متقارببا حٌبث300 ٔ 100  علبى التبوالً أمبا مسبتوٌات%33.5  و%12.61 المئوٌة للقتل
 ثانٌبة فقبد أظهبرت اخبتالف120 ،90 ،60  على التبوالً أمبا فتبرات التعبرٌض%0.36ٔ 0.10 بلغت النسبة المئوٌة للقتل
Casagrande  وهبذا ٌتفبق مبع مبا جباء ببه10.86 ، 24.24 ، 4.35 معنوي واضح فً التأثٌر على نسب القتبل إذ بلغبت
) والذي بٌن إن زٌبادة مسبتوى األشبعة الماٌكروٌبة وفتبرات التعبرٌض أدى إلبى زٌبادة فبً نسببة القتبل فبً خنفسباء2001(
.الطحٌن المتشابهة ودودة الجرٌش الصفراء فً جرٌش الحنطة
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ABSTRACT
The microwave radiation had a considerable effect on the mortality percentage for the
three species. The highest percentage of mortality was (14.61%) for Oryzaephilus
surinamensis. (11.82%) for Tribolium castaneum and (8.57%) for Trogoderma
granarium.Concerning the effect of microwave radiation on the phases. the pupae phase was
the most sensitive to the microwave radiation with a mortality percentage of (13.29%).
followed by the adult phase (10.96%) and the larvae phase (10.75%). Moreover. the effect of
the microwave radiation on the rice species used in the experiment. No differences amongst
the species had been seen. The mortality percentages were 12.18. 12.75. 13.12. 10.52. 10.85
and 10.59% for the Indian. Turkish. Italian. Amber. Aqrawi and Bazyani respectively.
Concerning the effect of radiation level's the highest mortality percentage was (33.59%) at
the level (900 watt). followed by (12.61%) at level of (600 watt). (0.36%) at level (300 watt)
and (0.10) at level (100 watt).Also. the exposure periods on the mortality percentage had a
clear affect where the highest percentage of mortality was (40.86%) for exposure period of
120 seconds. Followed by (0.09%) for 90 seconds. (0.28%) for the period of 60 seconds.
(4.35%) for the period of 30 seconds and (24.24%) for the exposure period of 10 seconds.
Keywords: control, microwave radiation, rice species, Oryzaephilus ,Tribolium ,Trogoderma.
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