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في  القصيرة للموجاتالتعريض  البقوليات ومستوى الطاقة وفترة نوعتأثير 
 استجابة خنفساء اللوبيا الجنوبية

 Callosobruchus maculatus (Fab.) (Bruchidae: Coleoptera) 

 (1)مروة محمد عبدهللاو  (1*)عماد قاسم العبادي

 الموصل، العراق. ،جامعة الموصل ،كلية الزراعة والغابات ،قسم وقاية النبات(. 1)
 (.semad82@yahoo.com )*للمراسلة: د. عماد قاسم العبادي. البريد اإللكتروني: 

 10/10/2018تاريخ القبول:    26/07/2018تاريخ االستالم: 
 الملخص

من  2018و 2017 األعوام الحشرات التابع لقسم وقاية النبات خاللأجري البحث في مختبر 
 500و 200ومستوى الطاقة  (،بذور اللوبيا والحمص والبازالءنوع البقوليات )نتائج ال أجل دراسة

أطوار ثانية في استجابة  60و 45و 30و 15التعريض لألشعة المايكروية  فتراتواط و  800و
ن متوسط أبينت النتائج .  Callosobruchus maculatus (Fab.)خنفساء اللوبيا الجنوبية 

 لى بذور اللوبيا والحمص والبازالءوالكامالت تباينت ع ،والعذارى  ،واليرقات ،نسب قتل البيض
 53.78و ،لليرقات%  63.89و 48.89و 51.39و ،للبيض% 59.44و 42.22و 46.39

. ومن على التوالي % للكامالت 51.11و 53.89و 67.22و، % للعذارى  45و 43.61و
ة ًا بزيادة مستويات الطاقمتوسط نسب القتل لجميع األطوار تناسب طرد أن   لوحظنتائج البحث 
 44.53و ،ضللبي%  63.61و 46.39و 38.06ذ بلغت واط إ 800و 500و 200المايكروية 

 60و 42.22و ،للعذارى  % 54.47و 46.39و 41.53و ،لليرقات % 65.64و 53.89و
ًا مع ي. فيما تناسب متوسط نسب قتل أطوار الحشرة تناسبًا طردعلى التوالي % للكامالت 70و

 44.85و 35.56ذ بلغت إثانية  60و 45و 30و 15ض الزمنية لألشعة المايكروية فترات التعر 
 28.60و ،لليرقات%  78.59و 62.53و 46.41و 31.26و ،ضللبي % 65.56و 51.41و
 للكامالت %88.89و 72.53و 49.60و 18.59و ،للعذارى  % 64.60و 52.93و 43.60و

 .على التوالي
 Callosobruchus، خنفساء اللوبيا الجنوبية ، األشعة المايكروية الكلمات المفتاحية:

maculatus. 
 :المقدمة

مرن ناحيرة فقردان كبيررة التي تسبب خسائر  التخزين لإلصابة بآفات المخازن تتعرض الحبوب ومنتجاتها خالل فترة 
 حشررات المخرازن التري تمتراز بخهروبتهافرات ومن هرذ  اآ،ض من قيمتها التجارية مما يخف ،الوزن ورداءة النوعية

 ،صرابة )العرزاوي حمحمردذا ما توفرت الظررو  المالئمرة لإلإصابة السريعة في المواد المخزونة وإحداث اإلعالية ال
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مررع المررواد الغذائيررة المخزونررة ممررا يعيرر  اسررتخدام  صررعوبة مكافحررة هررذ  الحشرررات تكمررن فرري وجودهررا ن  إ(، 1983
مقاومرة لفعرل  لرى ههرور سرالالتاسرتخدامها يرؤدي إ تكررار ن  ألى تلروث المرواد الغذائيرة، كمرا إؤدي المبيدات التي ت

 (.Collins, 1990المبيدات ) 
فات الحشرية المهمة في العراق من اآ Callosobruchus maculatus (Fab.)خنفساء اللوبيا الجنوبية  تعد

 ؛2010% )العراقي، 62لى إمن الحشرات الخطيرة وتسبب خسارة كبيرة في البذور تهل نسبتها  إذ تعد
. استخدمت وسائل مكافحة عديدة ضد آفات المواد المخزونة و لكن التبخير بالغازات السامة (2014اسماعيل، 

نه يؤخذ على هاتين الطريقتين أإال  ،في المكافحة األكثر شيوعًا واستخداماً  معالجة بالمبيدات الكيميائية هووال
إنهما تتركان بقايا ضارة في المواد المعالجة وعلى البيئة إذ أثبتت الدراسات الحديثة األضرار الهحية والبيئية 

ي مما دفع المجتمع الدولي إلى تبنى خطة لوقف إنتاجه واستعماله ف ،لبروميد المثيل وخاصة على طبقة األوزون 
إضافة إلى إمكانية ههور صفة المقاومة عند اآفات الحشرية للمبيدات  ،2005أنحاء العالم بحلول عام 

. لهذا السبب كان من الضروري البحث عن طرائ  بديلة  للسيطرة على  ( Vail, 2000) الكيميائية والمبخرات
الحشرات المعاملة أو صفة المقاومة في  ،رات التي تهيب الحبوب المخزونة وال تترك آثار ضارة في البيئةالحش

وقد أههرت طريقة تعقيم الحبوب باستخدام المايكروويف فاعلية جيدة في حماية الحبوب  عند استخدامها.
لى التطهير الجيد  من خالل قدرتهاع افحة حشرات المخازن وبمواصفات تؤهلها لتكون الطريقة البديلة في مجال مك

ى قتل ، فضاًل عن قدرتها عل(Ayvas and Karaborklw, 2008; Vadivambal et al., 2007للمواد )
ن لألشعة  أثبت أ (1998سماعيل ). ففي دراسة إل(Halversonet al., 2003الحشرات داخل وخارج الحبة )

 .Tوخنفساء الخابرا Tribolium castanium قتل أطوار خنفساء الطحين الهدئية المايكروية تأثير كبير في
granarium  وقد أثبتت  ط.وا 500و 250طاقة % عند مستوى 43.7 إلىبنسب تراوحت بين صفر

Vadivambal, (2009)  موت جميع البالغات المعرضة لألشعة المايكروية ولألنواع الحشرية الثالثة المستخدمة
باستخدام  Sitophilus granariusو   Cryptolstes ferrugineusو  Tribolium castaniumفي الدراسة 

 Tribolium castaniumأطوار قتل (2012كما أكد يوسف ) .ثانية 28واط و لمدة  500مستوى طاقة 
 100باستخدام األشعة المايكروية عند مستوى طاقة  T. granariumو  Oryzaephilus surinamensisو
( إمكانية 2005وبين السنجاري ) .ثانية 120و 90و 60و 30و 10واط ولمدد تعريض  900و 600و 300و

حيث أثرت  Callosobruchus maculatesاستخدام األشعة المايكروية في مكافحة خنفساء اللوبيا الجنوبية 
األشعة المايكروية على نحو كبير في نسبة القتل المئوية لكامالت خنفساء اللوبيا الجنوبية الناشئة من اليرقات 

% عند مستوى طاقة مايكروية  100،  96.6، 100، 90ذ بلغت نسبة القتل إ ،المعرضة لألشعة المايكروية
 على التوالي. والفول ،للوبيا، البازالء، العدسا ثانية لبذور الحمص، 90ومدة تعريض  ،واط  780

جابة تررأثير بعررض حبرروب البقوليررات ومسررتوى الطاقررة ومرردة التعررريض فرري اسررت إلررى دراسررة تررأثيرلررذا تهررد  الدراسررة 
 شعة المايكروية.الجنوبية لألخنفساء اللوبيا 
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 :مواد البحث وطرائقه
نواع أ ةبإستخدام ثالث 2018و 2017 العامين لقسم وقاية النبات خالل التابع البحث في مختبر الحشرات أجري 

ألكثر من  يا الجنوبية على كل نوع من البذوروربيت خنفساء اللوب ،(وليات )اللوبيا والحمص والبازالءالبق من بذور
ويف من و ( للتعريض لألشعة المايكروية بجهاز المايكر طوار )البيضة واليرقة والعذراء والبالغةل واختبرت األجي
واط تم تحديدها في لوحة السيطرة  800و 500و 200مستويات من الطاقة  ةتحت ثالث COOKWORKSنوع 

ضبطت في شاشة التوقيت الموجودة في  ،نيةثا 60و  45و  30و  15ولمدد تعريض زمنية  ،المثبتة في الجهاز
 الجهاز.

ض في استتجابة اطتوار خنفستاء اللوبيتا الجنوبيتة مستوى الطاقة وفترة التعر بذور بعض البقوليات و دراسة تأثير 
 لألشعة المايكروية:

بيضة ض بواقع مة في الدراسة والحاوية على البيأخذت بذور العوائل الثالثة المستخد طور البيضة: -1
من أباء سطح البذرة ، وتم الحهول على بيض بعمر يوم واحد  ن أزيل باقي البيض عنواحدة لكل بذرة بعد أ

ض على البي ووضعت البذور الحاوية ،(Hussain and Imura, 1989شعاع( ) طبيعيين )غير معرضين لإل
الثالثة  الطاقة من مستوياتمكررات لكل مستوى  3لكل مكرر وواقع عشر بذور ، وب في علب بالستيكية صغيرة

 ،)اللوبيا ذائيةثانية وللعوائل الغ 60و 45،  30،  15ض األربعة التعر  واط وفترات 800و 500و ،200
من دون تعريض كمعاملة  مكررات 3( وعرضت داخل جهاز المايكروويف لألشعة، تركت والبازالء ،والحمص
م  º2±م º 27المقارنة وتركت تحت هرو  المختبر )درجة حرارة  معاملة عها معثم نقلت المعامالت جمي مقارنة،

ة المقارنة بكسر البذور %(، حسبت نسب القتل بعد التأكد من فقس البيض في معامل5% ± 55ورطوبة نسبية 
)شعبان والمالح، المذكورة في  Abbottشعة وصححت نسب القتل باستخدام معادلة بهدوء ثم البذور المعرضة لأل

1993.) 
يام أ 7-5سة والحاوية على يرقات بعمر أخذت بذور العوائل الثالثة المستخدمة في الدرا طور اليرقة: -2
(Hussain and Imura, 1989 ) وبالظرو  والمستويات وفترات  ،ض البيضوعرضت لألشعة بطريقة تعر

ض من دون تعر  مكررات 3، وتركت آنفة الذكرللعوائل الثالثة  وبمكررات مماثلة ،السابقة نفسها التعريض
ساعة  24نسب القتل بعد  المختبر، حسبت معاملة المقارنة إلى ثم نقلت المعامالت جميعها مع كمعاملة مقارنة

صححت نسب القتل المقارنة و معاملة ض بكسر البذور بهدوء ومالحظة اليرقات في المعامالت و من التعر 
 .(1993، شعبان والمالح)المذكورة في  Abbottادلة باستخدام مع

ساعة وهي بداخل البذور للعوائل الغذائية المستخدمة في  24أخذت العذارى بعمر  طور العذراء: -3
ر التي تتكون تحت عذارى لكل مكرر، يتم معرفة طور العذراء من خالل تكوين غر  التعذ 10الدراسة بواقع 
قات، ض والير جهاز المايكروويف بنفس طريقة تعرض البي( وعرضت داخل Pajni et al., 1997غال  البذرة )

إلى المقارنة  معاملة ض كمعاملة مقارنة ومن ثم نقلت المعامالت جميعها معمكررات من دون تعر  3وتركت 
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 المذكورة في Abbottصححت نسب القتل باستخدام معادلة . حسبت نسب القتل و المختبر لحين خروج البالغات
 .(1993، شعبان والمالح)
خذت بذور حاوية على عذارى غير معرضة لألشعة المايكروية في مراحل متقدمة أ :طور البالغات -4

ي علب بالستيكية بواقع عشر وبواقع عذراء واحدة لكل بذرة للعوائل الثالثة المستخدمة في الدراسة ووضعت ف
تعرض لكل ة ولكل مستوى ولكل فترة من فترات المن المكررات الثالثي بواقع عشر عذارى لكل مكرر أ ،بذور

وويف شعة المايكروية داخل جهاز المايكر ثم عرضت البالغات لأل ،بالغاتعائل من العوائل الثالثة لحين خروج ال
ض لألشعة كمعاملة مقارنة ومن ثم مكررات دون تعر  3ذاتها، تركت ض واليرقات والعذارى بطريقة تعرض البي
% ± 55م ورطوبة نسبية  º2±م º 27المختبر )درجة حرارة  إلىالمقارنة معاملة يعها مع نقلت المعامالت جم

المذكورة  Abbottحت نسب القتل باستخدام معادلة ض وصحساعة من التعر  24نسب القتل بعد  %(، حسبت5
 .(1993، شعبان والمالح)في 

حللررت النتررائج إحهررائيا باسررتخدام التهررميم العشرروائي الكامررل واختبرررت معنويررة الفررروق بررين المتوسررطات باسررتخدام 
ن نسررب القتررل اإلحهررائية وحسرربت قرريم االرتبرراط ومعررادالت االنحرردار للعالقررة برري SASاختبررار دنكررن اعتمررادا علررى 
 (.2010 ،ض )عنترومستوى الطاقة وفترة التعر 

 :والمناقشةالنتائج 
وفترة التعرض في  ،ةومستوى الطاق ،(للوبيا والحمص والبازالء( تأثير بعض بذور البقوليات )ا1يبين الجدول )

ح في اختال  ن لبذور البقوليات تأثير واض، وجد أخنفساء اللوبيا الجنوبية لألشعة المايكروية ضاستجابة بي
 42.22و 46.39و 59.44على اللوبيا والحمص وقد بلغت على منها نسبة القتل فكانت على البازالء أ  متوسط

نواع وباقي األ فرق معنوي واضح بين بذور البازالء تائج التحليل اإلحهائي نالحظ وجود% على التوالي، ومن ن
فساء اللوبيا الجنوبية خن ضن متوسط نسبة قتل بيسه يتضح أ. ومن الجدول نفضفي متوسط نسبة قتل البي

%  63.61و 46.39و 38.06ذ بلغت ( واط إ800و 500و 200يات الطاقة )مع زيادة مستو  اً تناسب طرد
بين مستوى الطاقة  ضمعنوي في متوسط نسب قتل البي وجود فرق حهائي لى التوالي، كما بين التحليل اإلع

مع زيادة  اً الحشرة تناسب طرد ضنسبة القتل لبين متوسط واط . كما أ 500و 200 واط وباقي المستويات 800
التوالي،  % على 65.56و 51.41و 44.85و 35.56ذ بلغت ( ثانية إ60و 45و 30و 15ض )فترة التعر 

لألشعة  المختلفة ضعند فترات التعر نالحظ وجود فرق معنوي في متوسط نسب القتل  ومن نتائج البحث
( أن متوسط نسب قتل البيض تناسب طردًا مع 2005جاء به )السنجاري، هذ  النتائج تتف  مع ما المايكروية .

 زيادة مستويات الطاقة وفترات التعريض لألشعة المايكروية.
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  .C. تأثير بعض بذور البقوليات ومستوى الطاقة ومدة التعريض في استجابة بيض خنفساء اللوبيا الجنوبية 1الجدول 

maculatus  لألشعة المايكروية 

 %5 يةالمتوسطات ذات األحرف غير المتشابهة في القطاع الواحد تشير إلى وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمال ٭

سط لنسبة القتل على بذور على متو أن أ  يالحظ ،الطاقة بذور البقوليات ومستويات ومن نتائج تأثير التداخل بين
 قل متوسط نسبة قتل على الحمص عندأ % فيما كان 71.67ذ بلغت واط إ 800مستوى طاقة  عند البازالء
 (.1 جدولال% ) 27.50واط حيث انخفضت إلى  200طاقة  مستوى 

ض في قوليات )اللوبيا والحمص والبازالء( ومستوى الطاقة وفترة التعر ( تأثير بذور الب2يتضح من الجدول )  
ذ كان إ ضر البقوليات تأثير مشابه للبين لبذو أ ، كماخنفساء اللوبيا الجنوبية لألشعة المايكرويةاستجابة يرقات 

%  48.89و 51.39و 63.89ذ بلغت ا على اللوبيا والحمص إعلى منهنسبة قتل اليرقات على البازالء أ  سطمتو 
خرى ت األنواع البقولياوباقي أ البازالءوجود فرق معنوي بين بذور  بَين التحليل اإلحهائيكما يعلى التوالي، 

اليرقات. ومن الجدول ذاته نالحظ أن نسبة قتل اليرقات متوسط نسب قتل  المستخدمة في الدراسة من حيث
 53.89و 44.53ذ بلغت ( واط إ800و 500و 200)ًا مع زيادة مستويات الطاقة المايكروية تناسب طرد

 800فرق معنوي في متوسط قتل يرقات الحشرة بين مستوى الطاقة الحظ وجود يكما ي، % على التوال 65.64و
ًا مع زيادة ات تناسب طردن متوسط نسب قتل اليرقأأيضًا   يالحظو واط .  500و 200خرى واط والمستويات األ

% على التوالي.  78.59و 62.53و 46.41و 31.26ذ بلغت إ( ثانية 60و 45و 30و 15ض )فترة التعر 
هذ  النتائج جاءت  .ض لألشعة المايكرويةفرق معنويفي متوسط نسب قتل اليرقات عند فترات التعر  حيث وجد

أن متوسط نسبة قتل يرقات خنفساء الطحين الهدئية وخنفساء الحبوب وهو ( 2012يوسف )مشابهة لما وجد  
واط وزيادة فترات  900و  600،  300،  100المنشارية وخنفساء الخابرا تناسب طردًا مع زيادة مستوى الطاقة 

  نوع البقوليات
مستوى 

  الطاقة واط

 المتوسط العام للتأثير %متوسط نسبة القتل

التداخل بين  مدة التعريض / ثانية

العائل و 

 مستوى الطاقة

نوع 

 البقوليات 

مستوى 

 60 45 30 15  الطاقة

 

 اللوبيا

 

 c 30.00 bc 36.67 bc 66.67 ab 38.33 cd 20.00٭ 200

 

 

500 23.33 c 43.33 bc 46.67 bc 66.67 ab 45.00 bcd 

800 43.33bc 50.00 b 60.00 ab 70.00 ab 55.83 bc 

 الحمص

200 20.00c 26.67 c 26.67 c 36.67 bc 27.50 d 

500 26.67c 36.67 bc 40.00 bc 40.00 bc 35.83 cd 

800 40.00 bc 66.67 ab 60.00 ab 86.67 a 63.33 ab 

 البازالء

200 33.33bc 36.67 bc 56.67 abc 66.67 ab 48.33 bcd 

500 50.00 abc 56.67 abc 56.67 abc 70.00 ab 58.33 bc 

800 63.33 ab 56.67 abc 80.00 a 86.67 a 71.67 a 

ر
ط العام للتأثي

س
المتو

 

التداخل بين 

العائل و مدة 

 التعريض

 c 41.11 bc 47.78 abc 67.78 ab 28.89 اللوبيا

 

46.39 b 

 c 43.33 bc 42.22 bc 54.44 abc 42.22 b 28.89 الحمص

 48.89abc 50.00 abc 64.44 ab 74.44 a 59.44 a البازالء

التداخل بين 

مستوى 

الطاقة و مدة 

 التعريض

200 24.44 d 31.11 cd 40.00 bcd 56.67 abc 

 

38.06 b 

500 33.33 cd 45.56 bcd 47.78 bcd 58.89 abc 46.39 b 

800 
48.89 bcd 

57.78 abc 66.67 ab 81.11 a 63.61 a 

  c 44.85 bc 51.41 b 65.56 a 35.56 مدة التعريض 
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ور البقوليات ومستوى الطاقة نجد ومن نتائج تأثير التداخل بين بذثانية،  120و  90،  60،  30،  10التعرض 
قل أ% فيما كان  75واط وبلغ  800وعند مستوى طاقة سبة قتل لليرقات كان على البازالءعلى متوسط نأن أ 

 (.2 جدولال% ) 37.97ذور اللوبيا وبلغ واط وعلى ب 200متوسط نسبة قتل لليرقات عند مستوى طاقة 
ض في قوليات )اللوبيا والحمص والبازالء( ومستوى الطاقة وفترة التعر تأثير بذور البدراسة ( 3يبين الجدول )

قتل العذارى لم يتأثر معنويًا  متوسط ن  أوجد  ، حيثاستجابة عذارى خنفساء اللوبيا الجنوبية لألشعة المايكروية
 % على التوالي. فيما تبين من45.00و 43.61و 53.78ذ بلغت إ ختال  نوع بذور البقوليات المختبرةبإ

ذ ( واط إ800و 500و 200توى الطاقة )ًا مع زيادة مسالعذارى تناسب طردن متوسط نسب قتل أذاته الجدول 
وجود فرق معنوي في  حهائيقد بين التحليل اإلو % على التوالي،  54.47و 46.39و 41.53بلغت 

توسط نسب قتل ن مأالحظ روية المدروسة. كما يمتوسطات نسب القتل للعذارى بين مستويات الطاقة المايك
 52.93و 43.60و 28.60ذ بلغت ( ثانية إ60و 45و 30و 15ض )العذارى تناسب طردًا مع زيادة فترة التعر 

طات نسب معنوية واضحة في متوس حهائي وجود فروق تائج التحليل اإلن وتظهر% على التوالي،  64.60و
( 2012نه السنجاري )هذ  النتائج تشابهت مع ما بي   ض لألشعة المايكروية.قتل عذارى الحشرة بين فترات التعر 

لتعرض أن متوسط نسبة قتل عذارى خنفساء اللوبيا الجنوبية تناسب طردًا مع زيادة مستويات الطاقة وفترات اوهو 
  .لألشعة المايكروية

  .C( تأثير بعض بذور البقوليات ومستوى الطاقة ومدة التعريض في استجابة يرقات خنفساء اللوبيا الجنوبية2جدول )ال

maculatus  لألشعة المايكروية 

 %5 يةالمتوسطات ذات األحرف غير المتشابهة في القطاع الواحد تشير إلى وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمال ٭

 

  نوع البقوليات
مستوى 

  الطاقة واط

 المتوسط العام للتأثير %متوسط نسبة القتل

التداخل بين  ثانيةمدة التعريض / 

العائل و 

مستوى 

 الطاقة

نوع 

 البقوليات 

مدة التعريض / 

 60 45 30 15 ثانية

 

 اللوبيا

 

200 13.33 jk40.00 ٭ f-k 50.00 c-g 48.33 c-h 37.97 d 

 

 

500 26.67 h-k 51.67 c-g 61.67 b-g 76.67 b-e 54.17 c 

800 45.00 c-h 56.67 c-g 68.33 b-e 78.33 b-e 62.03 bc 

 الحمص

200 20.00 ijk 33.33 g-k 40.00 f-k 73.33 b-e 41.67 cd 

500 10.00 k 20.00 ijk 60.00 b-g 90.00 ab 45.00 cd 

800 33.33 g-k 36.67 g-k 76.67 b-e 93.33 a 60.00 bc 

 البازالء

200 30.00 g-k 46.67 c-h 63.33 b-f 76.67 b-e 54.17 c 

500 36.67 g-k 63.33 b-f 66.67 b-f 83.33 b 62.50 bc 

800 66.67 b-f 70.00 b-e 76.67 b-e 86.67 b 75.00 a 

ر
ط العام للتأثي

س
المتو

 

التداخل بين 

العائل و مدة 

 التعريض

 ef 49.44 cd 60.00 bc 67.78 b 28.33 اللوبيا

 

51.39 b 

 f 30.00 e 58.89 c 85.56 a 48.89 b 21.11 الحمص

 d 60.00 bc 68.89 b 82.22 ab 63.89 a 44.44 البازالء

التداخل بين 

مستوى 

الطاقة و مدة 

 التعريض

200 21.11 g 40.00 efg 51.11 cde 66.11 bc 

 

44.53 b 

500 24.44 fg  45.00 def 62.78 c 83.33 ab  53.89 b 

800 48.33 de 54.44 cde 73.89 b 86.11 a 65.64 a 

 مدة التعريض 
 

46.41 c 62.53 b 78.59 a  
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  .C. تأثير بعض بذور البقوليات ومستوى الطاقة ومدة التعريض في استجابة عذارى خنفساء اللوبيا الجنوبية 3الجدول 

maculatus لألشعة المايكروية 

 %5 يةالمتوسطات ذات األحرف غير المتشابهة في القطاع الواحد تشير إلى وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمال ٭

 

 

  نوع البقوليات
مستوى 

  الطاقة واط

 المتوسط العام للتأثير %متوسط نسبة القتل

التداخل بين  مدة التعريض / ثانية

العائل و 

مستوى 

 الطاقة

نوع 

 البقوليات 

مدة التعريض / 

 60 45 30 15 ثانية

 

 اللوبيا

 

200 
34.00 

defg٭ 
45.00 d 55.00 bcd 60.00 bc 48.50 bc 

 

 

500 40.00 def 45.00 d 55.00 bcd 71.67 ab 52.97 ab 

800 
47.00 

cdef 
52.67 cd 60.00 bc 80.00 a 59.97 a 

 الحمص

200 16.67 ghi 38.33 defg 41.67 def 48.33 cde 36.20 e 

500 26.67 gh 26.67 gh 51.67 cd 60.00 bc 41.20 cd 

800 40.00 def 45.00 d 50.00 cd 78..33 a 53.33 ab 

 البازالء

200 13.33 hi 46.67 cdef 46.67 cdef 53.33 cd 
40.00 

cde 

500 30.00 fgh 40.00 def 50.00 cd 60.00 bc 45.00 c 

800 10.00 i 53.33 cd 66.67 b 70.00 ab 50.00 b 

ر
ط العام للتأثي

س
المتو

 

التداخل بين 

العائل و مدة 

 التعريض

40.33 def 47.56 cd 56.67 bc 70.56 a 67.78 b 

 

53.78 a 

27.78 fg 36.67 ef 47.78 cd 62.22 b 85.56 a 43.61 a 

17.78 g 
46.67 

cde 
54.44 bc 61.11 b 82.22 ab 45.00 a 

التداخل بين 

مستوى 

الطاقة و مدة 

 التعريض

21.33 f 
43.33 

cdef 
47.78 cde 53.89 bcd 66.11 bc 

 

41.53 b 

32.22 ef 37.22 def 52.22 bcd 63.89 b 83.33 ab  46.39 ab 

32.33 ef 50.33 cd 58.89 bc 76.11 a 86.11 a 54.47 a 

  c 43.60 b 52.93 ab 64.60 a 28.60 مدة التعريض 
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الطاقة أن أعلى متوسط نسبة قتل للعذارى كان على  نتائج تأثير التداخل بين بذور البقوليات ومستوى  وتظهر
قل متوسط نسبة قتل للعذارى على بذور أ% فيما كان  59.97واط وبلغ  800بذور اللوبيا عند مستوى طاقة 
 (.3جدول ال% ) 36.20واط إذ بلغ  200الحمص وعند مستوى طاقة 

 والبازالء( ومستوى الطاقة وفترة التعرض في استجابة بالغاتقوليات )اللوبيا والحمص تأثير بذور الب وبدراسة
الحشرة  ر معنوي في متوسط نسبة قتل بالغاتن لبذور اللوبيا تأثيأوجد خنفساء اللوبيا الجنوبية لألشعة المايكروية 

% على التوالي. ومن  51.11و 53.89و 67.22ذ بلغت إ ،(4الجدول )ها في بذور الحمص والبازالء عن
( 800و 500و 200يات الطاقة )ًا مع زيادة مستو ان متوسط نسبة قتل البالغات تناسب طردأيتبين ل نفسه الجدو 
فرق معنوي بين متوسطات نسبة قتل  ، مع وجود% على التوالي 70.00و 60.00و 42.22ذ بلغت واط إ

ات نسب قتل البالغات ن متوسطأ( 4الجدول ) المدروسة. يالحظ من بين مستويات الطاقة المايكروية البالغات
 72.53و 49.60و 18.59ذ بلغت إ( ثانية 60و 45و 30و 15ض ) مع زيادة فترة التعر اً تناسب طرد

شعة مع وجود فروق معنوية بين متوسطات نسب قتل البالغات عند التعرض لأل% على التوالي،  88.89و
متوسط نسبة  أن  وهو  Bedi and Major, (1992)هذ  النتائج اتفقت مع ما أثبته . لفترات مختلفة المايكروية

قتل بالغات خنفساء اللوبيا الجنوبية تناسب طردًا مع زيادة مستويات الطاقة وفترات التعرض لألشعة المايكروية، 
على متوسط نسبة قتل كانت على بذور اللوبيا ع بذور البقوليات ومستوى الطاقة أن أ تأثير التداخل بين نو  وبين

وبلغت  قل متوسط قتل للبالغات على بذور البازالءأما كان في % 79.17واط وبلغت  800عند مستوى طاقة 
 (.4 جدولال) واط  200طاقة % عند مستوى  37.50
م معامل التأثير ومعادالت االنحدار للعالقة بين مستوى الطاقة ومدد التعريض لألشعة المايكروية حسبت قي

بذور اللوبيا والحمص  طور البالغات المرباة علىن ( ووجد أ5الجدول )ونسب قتل أطوار خنفساء اللوبيا الجنوبية 
% على التوالي، فيما كان  84.43و 84و 75.71ذ بلغت إ طوار حساسية لألشعة المايكرويةوالبازالء أكثر األ

%  28.84و 35.51و 43.42ذ بلغت قل حساسية إطور العذراء المرباة على بذور اللوبيا والحمص والبازالء األ
 على التوالي. 
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  .C. تأثير بعض بذور البقوليات ومستوى الطاقة ومدة التعريض في استجابة بالغات خنفساء اللوبيا الجنوبية4لجدول ا

maculatus لألشعة المايكروية 

 %5 يةالمتوسطات ذات األحرف غير المتشابهة في القطاع الواحد تشير إلى وجود فروقات معنوية عند مستوى احتمال ٭

 

  C. maculatus. قيم معامل التأثير ومعادالت االنحدار للعالقة بين نسبة قتل أطوار خنفساء اللوبيا الجنوبية 5الجدول 

 ومستوى الطاقة المايكروية وفترة التعرض الزمنية

 

نوع 

 البقوليات

 البالغات العذارى اليرقات البيوض

 

معامل 

التأثير 

% 

 

 معادالت االنحدار

 

معامل 

التأثير 

% 

 

 معادالت االنحدار

 

معامل 

التأثير 

% 

 

 معادالت االنحدار

 

معامل 

التأثير 

% 

 

 معادالت االنحدار

 0.82X1Y=1+0.029X 47.78 2+0.86X1Y=1+0.04X 43.42 +0.67X21Y=19.3+0.019X 75.71+2 24.64 اللوبيا
Y=-

+1.57X2115.97+0.049X 

 0.50X16.5+0.06X-Y= 61.9+2 57 الحمص
Y=-

2+1.48X121.9+0.031X 
35.51 2+0.76X1Y=0.8+0.029X 84 

Y=-

2+1.81X136.1+0.044X 

 0.61X21Y=17.2+0.039X 40.8 2+0.82X1Y=16+0.035X 28.84 2+0.92X1Y=2.2+0.017X 84.43+ 29.43 البازالء
=-

2+1.31X120.7+0.046X 

Y         نسبة القتل : 
1X      مستوى الطاقة المايكروية : 
2X      فترة التعرض الزمنية : 

 

 

  نوع البقوليات
مستوى 

  الطاقة واط

 المتوسط العام للتأثير %متوسط نسبة القتل

التداخل بين  مدة التعريض / ثانية

العائل و 

مستوى 

 الطاقة

نوع 

 البقوليات 

مدة التعريض / 

 60 45 30 15 ثانية

 

 اللوبيا

 

200 
13.33 

hij٭ 
33.33 fghi 60.00 d 93.33 ab 50.00 d 

 

 

500 20.00 hi 80.00 bcd 93.33 ab 96.67 a 72.50 ab 

800 36.67 fgh 86.67 bc 93.33 ab 100.00 a 79.17 a 

 الحمص

200 6.67 j 20.00 hi 40.00 fg 90.00 abc 39.17 e 

500 13.33 hij 40.00 fg 80.00 bcd 93.33 ab 56.67 cd 

800 23.33 ghi 50.00 e 93.33 ab 96.67 a 65.83 bc 

 البازالء

200 10.00 ij 23.33 ghi 46.67 ef 70.00 b-e 37.50 e 

500 6.76 j 46.67 ef 70.00 b-e 80.00 bcd 50.83 d 

800 36.67 fgh 66.67 def 76.67 cde 80.00 bcd 65.00 bc 

ر
ط العام للتأثي

س
المتو

 

التداخل بين 

العائل و مدة 

 التعريض

23.33 f 66.67 d 82.22 bc 96.67 a 67.78 b 

 

67.22 a 

14.44 f 36.67 e 71.11 cd 93.33 ab 85.56 a 53.89 b 

17.78 f 45.56 e 64.44 d 76.67 cd 82.22 ab 51.11 b 

التداخل بين 

مستوى 

الطاقة و مدة 

 التعريض

10.00 e 25.56 d  48.89 c 84.44 a 66.11 bc 

 

42.22 c 

13.33 e 55.56 c 81.11 a 90.00 a 83.33 ab  60.00 b 

32.22 d 67.78 b 87.78 a 92.22 a 86.11 a 70.00 a 

  d 49.60 c 72.53 b 88.89 a 18.59 مدة التعريض 
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Abstract 

The research was executed at Plant Protection Department during 2017 and 

2018 to study the effect of some legume types (Cowpea, Chickpea and pea), 

and energy level i.e. 200, 500, 800 watts to different exposure times 15, 30, 

45 and 60 seconds on the response cowpea weevil to microwave radiation. 

The results revealed that killing percentage in eggs, larvae, pupae and adults 

were varied according to the legume type and reached for cowpea, chickpea 

and pea (46.39, 42.22 and 59.44 % for eggs, but reached 51.39, 48.89 and 

63.89 % for larvae, while it accounted 53.78, 43.61 and 45 % for pupae, 

finally the values were for adults 67.22, 53.89 and 51.11 respectively. The 

killing percentage mean of the insects stages proportionally increased with 

increasing the energy level 200, 500, 800 watt and reached 38.06, 46.39 and 

63.61 % for eggs, and 44.53, 53.89 and 65.64 % for larva's, and 41.53, 46.39 

and 54.46 % for pupas and 42.22, 60 and 70 % for adults. The results also 

exhibited that the killing percentage of insect’s stages was increased with 

increasing the exposure times. 

Keywords: Microwave radiation, Cowpea weevil, Callosobruchus 

maculatus. 
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