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 Tribolium Confusum Duval المتشابهة الطحينتأثير المحتوى الرطوبي  لخنفساء  

 Callosobruchus maculatus (F.)خنفساء اللوبيا الجنوبية  و
 لفترات مختلفة في تحمل التعريض  لدرجات الحرارة المرتفعة

         عثمان صبيح ندى
 العراق/ لموصلا جامعة/ والغابات الزراعة كلية /النبات وقاية قسم

  nadaaltayar@yahoo.com                                       

 
 الخالصة

 Triboliumالمجشرررابهة  ال  رررينأظهررررت نجررراسة دراسرررة جررر ثير الم جررروى الر ررروب   ل ن سرررا            

confusum Duval (Coleoptera: Tenebrionidae) ن سرا   اللوبيرا الجنوبيرة  و Callosobruchus 

maculatus (F.) (Coleoptera: Bruchidae) ل جررات  ف  ج مل الجعريض  لردرجات ال ررارا المرج عرة 
 م  إذ بلغررت ° 44و 40و  44نسرربة المرروت  رديررا مرر  ارج رراح درجررات ال رررارا مجوسرر    فقررد جناسرر ، م جل ررة
و    47 .70   علررا الجرروال ، وبلغررت  % 100 .00و  99 .92و  4 .00 المجشررابهة ال  ررينل ن سررا   النسرربة

 0 .4علا الجوال  ل ن سا  بذور اللوبيا، وازدادت نس  الموت بزيادا فجررا الجعرريض  % 02 .24و  04 .44
المجشابهة و  ال  ينعلا الجوال  ف   ن سا   % 42 .00و  40 .20و  41 .70ساعة إذ بلغت   4.1و  0.1و

ولرم جسرجل ايرة نسربة مروت فر  معاملرة  .علا الجوال  ل ن سا  بذور اللوبيرا % 74 .00و  47 .24و  29 .98

 ال  ررينالمقارنررة. امررا الم جرروى الر رروب  لكرر  ال شرررجين فقررد جبررين ان النسرربة المسويررة للسررواسل فرر   ن سررا  
 % 824.0و0 .429  بلغررت والجر ن سررا   اللوبيرا الجنوبيررة المجشرابهة اعلرا  مررن النسربة المسويررة للسرواسل فر  

 علا الجوال . 
  ن سا  بذور اللوبيا، الم جوى الر وب ، درجات ال راراالمجشابهة،  ال  ين ن سا   كلمات دالة :

 
 10/2012/ 14وقبوله     2012/ 4/ 14م الب ث  جاريخ جسل

 
 تا

 المقدمة
 

م جل رة ا  د سروا  لج رزين ال برو  ب راسرق لعلها جلج  دول العالم المنججة منها لل بو  والمسجهلكة           
الجقليدي وال ديث وذلر  مرن أجرل جر مين  اجرة السركان مرن المرواد الغذاسيرة بصر ة عامرة وال برو  بصر ة منها 

( هرو عمليرة   رظ ال برو  ل رمان بقا هرا ت رول فجررا  1994 اصة. وج زين ال بو  كما عرفه  وبان  ) 

و  و واصرها، إذ جمجرد فجررا الج رزين مرن ب رعة أسرابي  إلرا عردا ممكنة دون  دوث جغيرات ف   بيعة ال بر
أشررهر أو سررنوات، بغرررض ج قيررق من عررة اقجصررادية معينررة أبسرر ها جنظرريم الع قررات ا قجصررادية بررين ا نجررا  

( 1221وقرد أشرار بردوي والردريهم ).وا سجه   وبين العرض وال ل ، كما يساعد علرا جر مين ارذا  السركان

ة لل برو  والجر  ي روق إنجاجهرا معرد ت ا سرجه   القروم  ج جرا  إلرا ج رزين فراسض ا نجرا  أن الب د المنجج
إنجاجهررا مررن ال بررو   فرر  جررا ي ررين موعررد جصررديرل. أمررا الررب د ايررر المنججررة لل بررو  أو الجرر  جعرران  عجررزا 

برين الرواردات  ومعد ت ا سجه   الم ل  فإنها جقوم بج رزين وارداجهرا مرن ال برو    رداث الجروازن الر زم
 و Davidsonقردرلمهاجمة الكاسنات الم جل ة ومنها ال شررات إذ ججعرض المواد الم زونة  .ومعد ت ا سجه  

Lyon (1202  ال قد ف  وزن ال بو  الم زونة )4ف  الدول المجقدمة بن رو  والناجة عن اآلفات ال شرية  %
% سرنويا،، كمرا أشرار ال راهر و 40 -24ال قرد فيهرا مرن  وجزيد هذل النسبة ف  الدول النامية  يث يجرراو  نسربة

( إلا أن  شرات ال بو  الم زونرة جسرب   سراسر فر  ا نجرا  العرالم  لل برو  الم زونرة 1290أبو زهيرا )
جعررد ا صررابة ال شرررية مررن أهررم عوامررل الجلررا وال قرردان فرر  ال بررو   مليررون  ررن فرر  العررام. 40بمررا يرروازي 

اويرة لمكاف رة جلر  ال شررات يال رروري اسرج دام أنرواح عديردا مرن المرواد الكيم الم زونة، لذا فقد أصبح مرن
 و  ; Brogdon (1290) Starrattو  Thomasوايرها من اآلفات. لقد أو ح العديرد مرن البرا ثين ومرنهم 

Bond (1220وايرررهم أن المكاف ررة الكيميا  )يررة قررد أثبجررت ك ررا ا عاليررة فرر  إبررادا ال شرررات، إ  أن بعررض و

شرررات قررد اكجسرربت مناعررة  ررد بع ررها كمررا ثبررت أن معظررم جلرر  المبيرردات ذات  ثررار  ررارا علررا ا نسرران ال 
وجبنت العديد مرن ال راسرق الجديردا  يةوالكيمياوالبيسة. لذا فقد أججهت دول العالم لل د من اسج دام جل  المبيدات 

وا شرعاح والمصراسد ال يرمونيرة دشرة الم كاسج دام منظمرات النمرو و ريقرة الجبريرد واسرج دام المرواد ال املرة 
م يزيررد مررن  ° 40 -84( أن إرج رراح درجررة  رررارا الج ررزين بررين 1992وال رررارا المرج عررة إذ ذكررر اليوسررا ) 

ان الهردا مرن يرددي إلرا مروت جمير  أ روار ال شررات. م ° 45معدل جكراثر ال شررات إ  أن إرج اعهرا فروق 

 ات ال رارا المرج عة وفجرات الجعريض الم جل ة ف  نس مدى ج ثير درجمعرفة الدراسة هو الجوصل الا 
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النسربة )ومن ثم  سا  الم جوى الر وب   ن سا   اللوبيا الجنوبية  المجشابهة و ال  ين ن سا   كل منموت  
 ال شرا( لك  ال شرجين. جسمالمسوية للسواسل ف  

 
 مواد البحث وطرائقه

وشملت  2009ت   ل الموسم الدراس  لعام / قسم وقاية النبان ذت الدراسة ف  م جبر ال شرات           

 مايل :
 كل منلجن يذ الدراسة جم جعريض  -تأثير درجات الحرارة المرتفعة وفترة التعريض في نسب الموت: -أوال

 ن سا   اللوبيا الجنوبية و  Tribolium confusum Duvalالمجشابهة  ال  ين ن سا  
Callosobruchus maculatus (F.) ( ولث ث فجرات ° 44و  40و  44لث ث درجات  رارية مرج عة )م

من  عشرا افرادساعة( وبواق  ث ثة مكررات لكل معاملة،  م المكرر الوا د  1 .4و  1و   0 .4جعريض )
سم(، ا يت بق عة قماش من الململ ورب ت  0×  7 .4كل  شرا، و عت علا ان راد ف  أنا  ب سجيك  )

ساعة من انجها  فجرا  02و 49و  24  عدد ال شرات الميجة بعد مرور  س  م ا  ، ب  كام بربا

ة مسج دمة ف  الدراسة، وج منت معاملة المقارنة  مسة أزوا  من ال شرات يالجعريض لكل درجة  رار
 وبواق  ث ث مكررات لكل نوح  شري إذ و عت ا وان  الب سجيكية ج ت ظروا الم جبر.

 
لج ديد الم جوى  -:خنفساء اللوبياالمتشابهة و الطحينخنفساء  كل منمحتوى الرطوبي لتحديد ال -ثانيا

الر وب  )معامل الساسل( لنوع  ال شرجين المسج دمجين ف  الدراسة جم وزن مجموعة  شرات  ية لكل 
مل وبواق  ث ث مكررات لكل نوح  شري ثم و عت ف  فرن  40نوح، ثم و عت ف  بيكر زجاج  سعة 

 ف  جسمساعة جم بعدها وزن ال شرات و سا  النسبة المسوية للسواسل  24م لمدا  °00رجة  رارا علا د

 ال شرا  س  المعادلة:
 = Sap Coefficientال شرا )معامل الساسل(  جسمالنسبة المسوية للسواسل ف  

 (1291)عبد ويونس،  100 × وزنها الجاا   –الوزن الكل  لل شرا  

 ل  لل شراالوزن الك          
 

 النتائج والمناقشة
  -موت:التأثير درجات الحرارة المرتفعة وفترة التعريض في نسب  -أوال

( ان 1الجردول )فر  نجاسة الظهر ج  -:    Tribolium Confusum Duvalالمتشابهة  الطحينخنفساء  -1
ا مر  ارج راح درجرات جناسربت  ردير  T. confusumالمجشرابهة  ال  رين نرافس ل بالنسربةموت النسبة مجوس  

 00اعلرا مجوسر  فر  نسربة المروت بلر  م  ° 44ال رارا وزيرادا فجررات الجعرريض، إذ سرجلت درجرة ال ررارا 
اقررل م  °44فرر   ررين أع ررت درجررة ال رررارا  .سرراعة  1 .4و  1 .0و 0 .4 رر ل فجرررات الجعررريض % 100.

( و 2004) Subramanyamو   Boinaج ررق مرر  مررا جررا  برره ي، وهررذا  % 4 . 00مجوسرر  للمرروت بلرر   
Mahroof ( و 2008و  رون )Wright ( من ان درجرة ال ررارا الصرغرى ال زمرة للقجرل 2002و  رون )

 ذ. كذل  ال ال ف  فجرات الجعريض إ م ° 40  جقل عن  T. castaneumال مرا   ال  ينالكامل ل ن سا  
 0 .4سراعة واقلهرا بعرد   1 .4 هاامردض فجررا جعرريبعرد  %42. 00بل   مجوس  عام لنسبة الموت جبين ان اعلا
 % . 41 .70بل  عام ساعة بمجوس  

( عدم وجود اية فروقات معنوية بين المجوس  العام للقررا ات / سراعة، فر  1كما يج ح من الجدول )          

 ين ظهرت فروقا معنوية ف  المجوسر  العرام للجردا ل برين درجرات ال ررارا والقررا ات / سراعة عنرد درججر  
م  ومعاملررة المقارنررة و رر ل  ° 44م   رر ل القرررا ات الررث ث وكررل مررن درجررة  رررارا  ° 44و  40ال رررارا 

 24م ومرن القررا ا ا ولرا بعرد  ° 44سراعة، إذ اع رت درجرة ال ررارا  02و  49و  24القرا ات الث ث بعد 
 24وبعررد  سرراعة 0 .4 عنررد فجرررا الجعررريض ا قررل % ، 100، 00سرراعة اعلررا مجوسرر  فرر  نسرربة المرروت بلرر  

وبالنسبة للمجوس  العام للجدا ل بين درجات ال رارا وفجرات الجعريض فلم جظهر اية فروقرات  ساعة جعريض،
م   رر ل فجرررات  ° 44المجشررابهة عنررد درجررة ال رررارا   ال  ررينمعنويررة فرر  نسرر  مرروت  شرررات  ن سررا  

، 4و  1 .0 رر ل فجرجرر  الجعررريض م و ° 40سرراعة ودرجررة ال رررارا   4.1و  1 .0و 0 .4الجعررريض الررث ث 
ساعة ، إذ أع ت جل  ال جرات عند درجات ال رارا ا ن رة الرذكر اعلرا مجوسر  فر  نسر  المروت لل شررات 1

    م°44ف   ين أظهرت درجات ال رارا ا ن ة الذكر فروقا معنوية م  درجة ال رارا%،100 .00الكاملة بل  
م اقل مجوس  نسبة موت بلر    °44ساعة عند درجة ال رارا   1 .0ومعاملة المقارنة إذ اع ت فجرا الجعريض 

 % ، ف   ين لم جسجل اية نسبة موت عند فجرا الجعريض ا ولا ومعاملة المقارنة، كما لم جظهر اية 1 .11
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 ابهة المجش ال  ين(: ج ثير درجات ال رارا المرج عة وفجرات الجعريض ف  مجوس  نسبة موت  شرات  ن سا  1الجدول )   
Table (1): The effect of  high temperatures and exposure periods on the average rate of  mortality in Tribolium confusum Duval 

 
 

 درجات ال رارا
Temperature 

 ساعة     
     (hour) 

 
 

 القرا ات
Reading 

 المجوس  العام ( average rate of mortalityمجوس  نسبة موت ال شرات الكاملة )

للجرررررررررردا ل بررررررررررين  hour       ساعة  hour 4. 1 ساعة        hour 0. 1 ساعة        0. 4
درجررررات ال رررررارا 
 والقرا ات/ ساعة

Inentference between  
Temperature degrees 

and reading /hour   

لرررررررررررردرجات 
 ال رارا

Tempera
ture 

 للقرا ات / ساعة
hour/ 

Reading دىالم 
Range 

 ا ن راا القياس  ±   المجوس 
             
 Mean           ±SD 

 المدى
Range 

 ا ن راا القياس  ±   المجوس 
             
 Mean           ±SD  

 المدى
Range 

 ا ن راا القياس  ±  المجوس 
             
 Mean           ±SD 

 
 م °  44

  h24  0   b0                ±0 0    b0                 ±0 0- 10    b70.7         ±008. 4 b22. 2 c00. 4 

 
a92 .49 

  h49  0   b0                 ±0 0   b0                   ±0 0- 20   b0.10          ±00. 10 b88. 8 a04. 49 
  h02  0   b0                ±0 0- 10   b8.8          ±  008. 4 0- 80   b07. 17       ±204 .14 b70. 7 a00. 40 

 
 م°  40

  h24  0-100   a70. 77        ± 084. 40 100- 100   a00. 100        ±0 100- 100   a00. 100         ±0 a92 .99 b92.9 9 
 

 
  h49  0-100   a70. 77        ± 084. 40 100- 100   a00. 100        ±0 100- 100   a00. 100          ±- a92. 99  
  h02  0-100   a07. 77        ± 084. 40 100- 100   a00. 100        ±0 100- 100   a00. 100         ±- a29. 99  

 
 م°  44

  h24  100- 100    a00. 100       ±0 100- 100   a00. 100         ±0 100- 100   a00. 100         ±0 a00. 100 a00. 100 

 
 

  h49  100- 100   a00. 100       ±0 100- 100   a00. 100         ±0 100- 100   a00. 100          ±0 a00. 100  
  h02  100- 100   a00. 100     ±0 100- 100   a00.100         ±0 100- 100    a00. 100        ±0 a00.100  

 
 المقارنة
control 

  h24  0    b0        ±0 0   b0                ±0 0   b0                 ±0 b0 c0 

 
 

  h49  0    b0        ±0 0   b0                   ±0 0   b0                  ±0 b0  
  h02  0    b0      ±0 0   b0                   ±0 0   b0                  ±0 b0  

المجوس  العام للجدا ل بين 
درجات ال رارا وفجرات 

 لجعريضا
Average for  Inentference 
between  Temperature 
and exposure periods 

       c        0         c11. 1      c11.11    م°  44
       b         70.77      a00. 100     a00. 100     م°  40
      a00. 100     a00. 100      a00. 100   م°  44

 المقارنة
control 

       c0           c0              c0           

المجوس  العام للجدا ل بين 
درجات ال رارا وفجرات 

 الجعريض
Average for  Inentference 
between  Temperature 
and exposure periods 

  h24     a70. 1 4     a00. 40      a70. 41        
  h49     a70. 1 4      a00. 40       a40. 42        
 h02     a70. 1 4      a98. 40      a17. 44        

 المجوس  العام ل جرات الجعريض
Average of  exposure periods 

      b70. 41       a20. 40       a00. 42        

   0, 04ت معنوية عند مستوى احتمال المتوسطات ذات االحرف غير المتشابهة في كل قطاع تشير الى وجود فروقا

 averages of dissimilar letters in every block in dictate the sector significant differences at the probable level 0.05        
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 02د فروقات معنوية بين المجوس  العام للجدا ل بين القرا ات وفجررات الجعرريض إذ اع رت القررا ا الثالثرة بعر
% ، فرر   ررين اع ررت  44 .17سرراعة اعلررا مجوسرر  فرر  نسرر  المرروت بلرر   1 .4سرراعة عنررد فجرررا الجعررريض

%. كمرا وأظهررت 41 .70سراعة اقرل نسربة مروت بلغرت  0 .4القرا ات الث ث   ل فجررا الجعرريض ا ولرا 

 ال  رينا  نجاسة الج ليل ا  صاس  وا جبرار دنكرن عرن وجرود فروقرات معنويرة فر  مجوسر  نسربة مروت  ن سر
المجشابهة بين المجوس  العرام للجردا ل برين درجرات ال ررارا والقررا ات وفجررات الجعرريض فقرد ظهررت فروقرا 

 49و  24م ومعاملرة المقارنرة بعرد  ° 44درجرة ال ررارا  م وكرل مرن ° 44و  40معنوية بين درجج  ال رارا 
م  ° 40إذ اع ررت درجررة ال رررارا  سرراعة،  1 .4و  1 .0و 0 .4سرراعة وعنررد فجرررات الجعررريض الررث ث  02و

 .0و 4.0م  و  ل فجرات الجعريض الرث ث  ° 44ساعة ودرجة ال رارا   1 .4و  1و  ل فجرج  الجعريض 
، فر   %100 .00سراعة( اعلرا مجوسر  فر  نسربة المروت بلر   24ساعة )منذ القرا ا ا ولا بعرد   1 .4و  1

سراعة اقرل مجوسر  فر    1 .4ل فجررا الجعرريض الثالثرة ساعة و   24م بعد  °44 ين اع ت درجة ال رارا 
% ، ف   رين لرم جسرجل ايرة نسربة مروت فر  معاملرة المقارنرة  ر ل القررا ات الرث ث  7 .70نسبة الموت بل  

سررراعة  1 .0و 0 .4م  رر ل القرررا جين ا ولرررا والثانيررة عنررد فجرجرر  الجعررريض  ° 44وعنررد درجررة ال رررارا 
 ساعة.    0 .4عة عند فجرا الجعريض ا ولا فق  سا 02والقرا ا الثالثة بعد 

الجردول  النجراسة فر  و رحج -:     Callosobruchus maculatus (F.)خنفسااء  اللوبياا الجنوبياة  -2 
جناسبت  رديا مر  ارج راح درجرات    C. maculatus ن سا   اللوبيا الجنوبية ( ان مجوس ات نس  موت 2)

سراعة، إذ سرجلت درجرة ال ررارا    1 .4و  1 .0و 0 .4م وزيادا فجررات الجعرريض  ° 44و 40و  44ال رارا 
%   شررا عنرد  47 .70%  شرا، ف   ين بل  اقل مجوس  للموت  02 .24م اعلا مجوس  للموت بل   44°

 م ، ولم جسجل اية نسبة موت ف  معاملة المقارنة. ° 44درجة 
ساعة أع ت اعلا مجوس  ف  نسبة   1، 4الثالثة للجعريض ومن  يث فجرات الجعريض فقد جبين ان ال جرا 

، إذ اع ت فجرا  1 .0و 4.0% ، والج  أظهرت فروقا معنوية م  فجرج  الجعريض 74 .00الموت بل  
%. كما ظهرت فروقا معنوية ف   29 .98ساعة أقل مجوس  ف  نسبة الموت بل   0 .4الجعريض ا ولا 

%  عند القرا ا الثالثة بعد  44، 20إذ بل  اعلا مجوس  ف  نسبة الموت  المجوس  العام للقرا ات / ساعة،
% ، كما ظهرت فروقا معنوية ف  المجوس  العام  48، 88ساعة إذ بل   24ساعة واقل مجوس  سجل بعد  02

 م عند القرا ا الثالثة°  40و  44للجدا ل بين درجات ال رارا والقرا ات / ساعة، إذ أع ت درجج  ال رارا 
% ، علا الجوال ، وبل  اقل  90 .00% و  98 .88 ساعة أعلا المجوس ات ف  نس  الموت بلغت 02بعد 

ساعة.وبالنسبة  24القرا ا ا ولا بعد  عندم °  44% عند درجة ال رارا  81 .11مجوس  ف  نس  الموت 

فروقا معنوية بين  لنس  الموت للجدا ل بين درجات ال رارا وفجرات الجعريض فقد ظهرتللمجوس  العام 
ساعة  1 .4و  1م   ل ال جرجين ° 44درجة  رارا ل المعر ة شرات النس  الموت،إذ ماجت جمي   مجوس ات
 ساعة 4.0   ل فجرا الجعريض ا ولام  ° 44وأع ت درجة  1 .4م عند فجرا الجعريض الثالثة  ° 40ودرجة 

مقارنررة فقررد بقيررت جميرر  ال شرررات  يررة، كمررا % ، وفرر  معاملررة ال88 .88أقررل مجوسرر  فرر  نسرر  المرروت بلرر  

برين القررا ات وفجررات الجعرريض فقرد أع رت نسر  المروت للجردا ل المجوسر  العرام لظهرت فروقا معنوية ف  
 .40سراعة أعلرا مجوسر  فر  نسربة المروت بلر   1 .4ساعة   ل فجرا الجعريض الثالثة  02القرا ا الثالثة بعد 

سراعة وعنرد فجررا الجعرريض  24% ، إذ سجل ف  القرا ا ا ولا بعد  19 .88% شرا، واقل مجوس  بل  70
 ساعة. 0 .4ا ولا 

اما بالنسبة لج ثير الجدا ل  بين العوامل الث ث )درجات ال رارا والقررا ات وفجررات الجعرريض( فر             
ار دنكررن وجررود فروقررا جبررين مررن نجرراسة الج ليررل ا  صرراس  وا جبرر فقررد ن سررا   اللوبيررا الجنوبيررة لمرروت النسرر  

عنرد جعري رها  ن سرا   اللوبيرا الجنوبيرة  افررادمعنوية ف  مجوس  نس  موت ال شرات، إذ جبرين مروت جمير  
م عنررد فجرررا  ° 40سرراعة ودرجررة ال رررارا  4.1و  1 .0م و رر ل  فجرجرر  الجعررريض  ° 44لدرجررة ال رررارا  
سراعة، وهرذا يج رق مر  مرا وجردل الجبروري  02و 49و  24ساعة عند القررا ات الرث ث  1 .4الجعريض الثالثة 

عند جربيجها علا عواسرل بقوليرة م جل رة )براق   وبزاليرا  ن سا   اللوبيا الجنوبية  افراد( إذ ماجت جمي  2000)
 ° 70و  44ملسا  ومجعدا وال مص واللوبيا البي را  وال مررا  والمراش( وعنرد جعري رها لردرجج  ال ررارا 

سراعة فر  القررا ا ا ولرا بعرد  1و  0 .4م و ر ل فجرجر  الجعرريض  ° 44رارا م. ف   ين اع ت درجة ال ر
% ، علا الجروال ، فر   رين لرم جظهرر ايرة نسر  28 .88% و  00.20ساعة نس  موت من   ة  بلغت  24

  موت ف  معاملة المقارنة.
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 Callosobruchus maculatus (F.) ن سا   اللوبيا الجنوبية  ات(: ج ثير درجات ال رارا المرج عة وفجرات الجعريض ف  مجوس  نسبة موت  شر2الجدول )
Table (2):The effect of high temperatures and exposure periods on the average rate of  mortality Callosobruchus maculatus (F.) 

 

   0, 04المتوسطات ذات االحرف غير المتشابهة في كل قطاع تشير الى وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمال 

 averages of dissimilar letters in every block in dictate the sector significant differences at the probable level 0.05            

 
 درجات ال رارا
Temperature 

 ساعة
 (hour) 

 
 

 القرا ات
Reading 

 المجوس  العام ( average rate of mortalityوت ال شرات الكاملة )مجوس  نسبة م

للجررررررررررردا ل برررررررررررين  hour       ساعة  hour 4. 1 ساعة        hour 0. 1 ساعة        0. 4
درجرررررات ال ررررررارا 
 والقرا ات/ ساعة

Inentference between  

Temperature degrees and 

reading /hour   

لررررررررررررررررررردرجات  
 ال رارا

Temperatu

re 

 للقرا ات / ساعة
hour/ Reading 

 المدى
Range 

 ا ن راا القياس  ±   المجوس 
             
 Mean           ±SD 

 المدى
Range 

 ا ن راا القياس  ±   المجوس 
             
 Mean           ±SD 

 المدى
Range 

 ا ن راا القياس  ±   المجوس 
             
 Mean           ±SD 

 
 م °  44

  h24  0- 4   ih00. 20   ± 00. 20 10- 80   h88. 28          ± 440. 11 40- 00   h00. 40  ± 820. 10     e11. 81               b70. 47  
   

 b88. 48           
  h49  80- 40   h-f70. 87  ± 440. 11 40- 00   f-c70. 47    ±204. 14 40- 90   e-c00. 70   ± 820. 0 1      d11. 41               a70. 41             

  h02  40- 40  g-e88. 48   ± 008. 4 80- 90   e-c00. 70    ± 440. 27 70- 20  e-c00. 00   ± 820. 0 1   c-d09. 40             a20. 44             

 
 م°  40

  h24  20- 40  h-g70. 27   ± 440. 11 70- 20   cb88. 08      ± 204. 14 100-100   a00 .100           ±0  b-c70. 77              a44. 04   
  

 
  h49  40- 40  f-e70. 47   ± 008. 4 00-100   ba88. 98     ± 204. 14 100-100   a00. 100           ±0  b-a70. 07         
  h02  40- 00  f-d88. 48   ± 204. 4 1 0- 100   ab70. 97     ± 204. 4 1 100-100   a00. 100           ±0     a00. 90              

 
 م°  44

  h24   20- 40  h-g70. 27   ± 440. 11 100-100   a00. 100     ±0 100-100   a00. 100            ±0  b-a47. 04            a24. 02   
  

 
  h49  80- 40  h-f70. 87   ± 008.4 100- 100   a00. 100      ±0 100-100   a00. 100           ±0     a92. 09               
  h02  80- 00  f-d00. 40   ± 000. 20 100- 100   a00. 100      ±0 100-100   a00. 100           ±0      a88. 98               

 
 المقارنة
control 

  h24  0 0     i       ±0 0 0   i      ±0 0 0   i      ±0  f       0                 c  0 

 
 

  h49  0 0     i      ±0 0  0   i      ±0 0 0   i      ±0 0       f                     
  h02  0 0     i     ±0 0 0    i      ±0 0 0    i       ±0 0       f                   

المجوس  العام للجدا ل بين 
درجات ال رارا وفجرات 

 الجعريض
Average for  

Inentference between  

Temperature and 

exposure periods 

         e88. 88       d70. 47           c00. 70   م°  44
        ed22. 42        b11. 91          a00. 100   م°  40
        ed09. 80       a00. 100         a00. 100   م°  44

 المقارنة
control 

        f  0          0         f                                  f          0                 

المجوس  العام للجدا ل بين 
درجات ال رارا وفجرات 

 الجعريض
Average for  

Inentference between  

Temperature and 

exposure periods 

  h24     d88 .19        b17. 42           a40. 72          
  h49     c00. 80         a00. 70           a00. 74          
  h02     c70 .87         a70. 71           a40. 70          

 لجعريضالمجوس  العام  ل جرات ا
Average of  exposure periods 

  c98. 29         b24. 47          a00. 74          
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يج ح من الشكل  -:خنفساء اللوبياالمتشابهة و الطحينخنفساء  في جسمتحديد المحتوى الرطوبي  -ثانيا
% وه  اعلا من النسبة  0 .429المجشابهة قد بلغت   ال  ين( ان النسبة المسوية للسواسل ف   ن سا  1)

( يجبين 2و  1% وبالرجوح الا الجدول ) 0 .824والج  بلغت  ن سا   اللوبيا الجنوبية وية للسواسل ف  المس

المجشابهة كانت ا كثر ج ثرا عند درجات   ال  ينمن ج ثير المجوس  العام لدرجات ال رارا ان  ن سا  
% علا الجوال ،  100 .00و 99 .92م بلغت نسبة الموت  °44و  40ال رارا المرج عة، بدليل عند درجة 

ذكر  فقد. ، علا الجوال %  02 .24و  04 .44والبالغة  ن سا   اللوبيا الجنوبية مقارنة بنسبة الموت ف  
دقاسق،  10م ولمدا  ° 70( ان معظم ا نواح ال شرية جموت عند جعري ها لدرجة 1298العزاوي ومهدي )

البروجينات دا ل أنسجة جسمها والا جوقا عدد من  وعلل موت ال شرات بسب  أرج اح ال رارا الا ج ثر
 ا نزيمات عن العمل وبالجال  الا جب ر الما  من الجسم وج افه.

خنفساء الدقيق المتشابهة

خنفساءبذور اللوبيا

0.528

0.394

0

0.1

0.2

0.3

0.4
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 الجنوبية المجشابهة و ن سا  اللوبيا ال  ين ن سا   جسم( النسبة المسوية للسواسل ف  1الشكل )
 Figure (1): Sap Coefficient in Confused Flour Beetle and South Cowpea Beetle                              

 

 

THE EFFECT OF HUMIDITY CONTENTS OF THE TWO INSECTS 

CONFUSED FLOUR BEETLE Tribolium Confusum Duval  AND SOUTH 

COWPEA BEETLE Callosobruchus maculatus (F.)     ON TOLERATING 

EXPOSURE TO HIGH TEMPERATURE DEGREES AT DIFFERENT 

PERIODS 
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ABSTRACT 

           The effect of humidity contents of Tribolium confusum Duval (Coleoptera: 

Tenebrionidae) and Callosobruchus maculatus (F.) (Coleoptera: Bruchidae) on 

tolerating exposure to high temperature degrees at different periods showed that the 

average  mortality percentage was in direct propotion  with the increasing 

temperatures 45 , 50 and 55 C°  which was 4.07 , 88.89 and 100.00 % of T. confusum 

respectively, while the percentages 46.67 , 74.44 and 79.25 % respectively for C. 

النسبة 

المئوية 

لسوائل 

  الجسم
 Sap 

Coefficient  
 
 

Confused Flour Beetle 

South Cowpea Beetle 



 نــــديـرافـة الـــلة زراعـــمج

 2014( 1)( العدد42)المجلد   

ISSN: 2224-9796 (Online) 

     ISSN: 1815-316 X (Print)        

Mesopotamia J. of Agric. 

Vol. (42) No.(1) 2014        

 

214 

 

maculates. The rate of mortality increased by increasing of exposure periods 0.5 , 1.0 

and 1.5 hrs which was 41.67 , 50.27 and 52.77 % respectively in T. confusum and 

28.83 , 56.94 and 65.00 % in C. maculatus respectively. No rate of mortality was 

recorded in control. As for the humidity contents of the two insects, it was shown that 

the percentage of sap coefficient for T. confusum was higher than that of C. 

maculatus which was 0.528 and 0.394 % respectively.                                                                                                    

Key words: Tribolium confusum Duval, Callosobruchus maculatus (F.), humidity 

content, temperature.                             
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 المصادر
 Callosobruchusاللوبيررا الجنوبيررة  ن سررا  (. الج  رريل الغررذاس  ل2000الجبرروري، ابررراهيم عبررد)  سررن )

maculatus ( F.) (Coleoptera: Bruchidae)  وجرر ثير درجررات ال رررارا الم جل ررة علررا

 والغابات، جامعة الموصل. العراق. عة رسالة ما جسجير، كلية الزرا  ياجيجها،
العرال   را الجعلريمازن. جامعرة بغرداد، وزا(.  شررات الم ر1298العزواى، عبدا هلل فلريح وم مرد  راهر مهردي )

 ص. 470 والب ث العلم ، الجمهورية العراقية، 
ال شرات الج  جصي   بو  القمح الم زونرة فر   .(1290ال اهر،  الد فج   ور   عبد ال ميد أبو زهيرا )

المملكررة العربيررة السررعودية و رررق مكاف جهررا، منظمررة اتاذيررة والزراعررة لرمررم المج رردا، المركررز 
   ص. 72 لزراعة والميال،  وزارا الزراعة والميال، المملكة العربية السعودية، ا قليم  تب اث ا

وم ررا ن  لصرروام  الغرر ل ( . ا نجررا  والجررودا . المدسسررة العامررة 1222اليوسرا ، عبررد العزيررز علرر  م مررد ) 
 ص.  54، الرياض ، المملكة العربية السعودية،  ال  ين

( .  فات ال بو  والمواد الم زونة و رق  مقاومجها .  1221)  بدوي، عل  إبراهيم ويوسا ناصر الدريهم
 ص . 202 ،جامعة المل  سعود، الرياض، المملكة العربية السعودية 

(، جامعة 80( . ج زين وجهوية  بو  الغ ل. نشرا إرشادية رقم   ) 1224 وبان ، عل  إبراهيم بوكر ) 

 ع .المل  سعود، كلية الزراعة، مركز ا رشاد الزرا
      جامعة الموصل، . دار الكج  لل باعة والنشر، (. بيسة ال شرات1291عبد، مولود كامل ومديد أ مد يونس )
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