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دراسة تأثير درجات حرارية مختمفة في نمو وتطور خنفساء الفاصوليا
Acanthoselides obtectus (Coleoptera: Bruchidae)
 عبد الوهاب عبد الرزاق جبارة،*عمار احمد سمطان القرةغولي

.  العراق،  ديالى،  جامعة ديالى،  كمية التربية لمعموم الصرفة، قسم عموم الحياة
الخالصة

 م◦) ورطوبة نسبية40 ، 35 ، 30 ، 25( يتضمن ىذا البحث إجراء دراسة تأثير أربعة درجات ح اررية

 عمى بذور الفاصولياAcanthoselides obtectus  في بعض الجوانب الحياتية لخنفساء الفاصوليا% 65
الح اررة المختمفة تأثير واضح في حياتية خنفساء

 اظيرت النتائج بأن لدرجات. وتحت ظروف المختبر

 واظىرت.  لقد اختمفت الفترة الالزمة لنمو وتطور كل دور من ادوار الحشرة باختالف درجة الح اررة. الفاصوليا

نتائج التحميل االحصائي وجود فروقات معنوية في دورة الحياة عند جميع الدرجات الح اررية المختمفة ما عدا

 و20.34 ، 35.5 ، 60.75  حيث كانت تمك الفترات. م عمى التوالي° 40  و35 الفترة بين درجتي الح اررة

 وأيضا كان لدرجات الح اررة المختمفة تأثيرمعنوي واضح في فترة نمو وفقس البيض حيث بمغت،  يوم19.27
 وبالنسبة لفترة عمر البالغات كان،  يوم2.99  و4.77 ، 6.40 ، 11.3 فترة متوسط نمو وفقس البيض

 يوم لمذكور3  و6.3 ، 12.2 ، 15.5 لدرجات الح اررة المختمفة تأثير معنوي واضح حيث كان متوسط العمر

.م عمى التوالي° 40  و35 ، 30 ، 25  لألناث عند درجات الح اررة4.3  و5.55 ، 7.2 ، 13.7  و،
.  الرطوبة النسبية،  درجة الح اررة، Acanthoselides obtectus: الكممات المفتاحية

Study the effect of different temperatures in the growth and development of
Been Beette Acanthoselides obtectus (Coleoptera: Bruchidae)
Ammar Ahmed Sultan AL-qeraqouly*, Abdulwahab Abdulrazak Gebara
Department of Biology, College of Education for Pure Science, Diyala University, Diyala, Iraq.
Abstract
This research includes a study of the effect of four temperatures (25, 30, 35,
40m◦) with relative humidity 65% on some biological aspects of the Bean beetle
Acanthoselides obtectus on the Bean seeds under laboratory conditions. The results
showed that the effect of different temperatures is clear on biological of Bean beetle.
Differed period necessary for the growth and development of each stage of the
insect in different temperatures . The results of statically analysis showed a
significant difference in the life cycle when all temperatures except the period
between temperature 35 and 40m◦ , respectively. Where the average of those period,
60.75, 35.5, 20.34 and 19.27 days and also different temperatures significant effects
is clear in the growth of eggs reaching the average growth of eggs 11.3 , 6.40 , 4.17
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and 2.99 days. Whereas the mean adult longevity recorded were 15.5 , 12.2 , 6.3 and
3 days for males , and 13.7 , 7.2 , 5.55 and 4.3 days for females at temperatures of
25 , 30 , 35 and 40 , respectively .
Key words : Acanthoselides obtectus , Temperature , Humidity .

المقدمة Introduction

تعد اآلفات الزراعية أحدى م حددات اإلنتاج الزراعي في الوطن العربي واحدى مسببات الفجوة الغذائية  ،وقد بذلت جيود حثيثة

البراز مشكمة االفات الزراعية في الوطن العربي  ،واظيرت دراسات المنظمة العربية لمتنمية الزراعية ان خسائر االنتاج الزراعي

الناجمة عن االصابات باألفات الزراعية تبمغ حوالي (  ) % 50 – 35من جممة االنتاج الكمي  ،منيا (  ) % 14 – 10ناجمة عن
االصابة بأفات المخازن [  . ] 1وتعد المواد الغذائية المخزونة بشكل عام والحبوب البقوليات بشكل خاص ذات اىمية كبيرة حيث

تحرص جميع الدول عمى االحتفاظ بمخزون استراتيجي منيا يكفي لعدة اشير وذلك لمواجية الكوارث الطبيعية او النقص الحاصل في
اإلنتاج السنوي  ،وتتعرض المواد المخزونة لمتمف بفعل العديد من االحياء كالحشرات والقوارض والكائنات الدقيقة فيبدو مظيرىا قاتما

وبذلك تفسد وتفقد لمعانيا [  . ] 2تعد العائمة البقولية من اكبر العوائل النباتية وأكثرىا انتشا ار حيث تضم أكثر من  18000نوع [،] 3
ولنباتات ىذه العائمة دو ار أساسيا في غذاء اإلنسان حيث تحتل المركز الثاني بعد محاصيل الحبوب واألرز وىذه البقوليات عرضة

لإلصابة بالعديد من اآلفات ومن بين أكثر أنواع اآلفات التي تص

 Bruchidaeمن رتبة غمدية األجنحة

يب المحاصيل البقولية مجموعة من الحشرات التابعة لعائمة

 ] 4[ Coleopteraوذلك لقدرتيا في التكاثر عمى البذور [  . ] 5تعد خنفساء الفاصوليا

 Acanthoscilides obtectusمن اىم تمك االفات التي تسبب اض ار ار جسيمة في حبوب المخازن وتنتشر في ج ميع أنحاء العالم
والسيما دول البحر األبيض المتوسط وتياجم بذور الفاصوليـا وبقوليـات أخـرى وىـي العـدس والبـازالء والحمـص والموبيـا في الحقل
والمخـزن  ،وتنجم األضرار بشكل أساسي عن اليرقات التي تتغذى عمى محتويات الحبوب فتفرغيا بشكل تقريبـي إضافة إلى أن

الحبـوب المصابـة تصبـح ذات طعـم غيـر م قبول وغيـر صالحـة لالستيالك البشري بسبب ارتفاع نسبة حامض اليوريك كما تنخفض

قدرتيا عمى اإلنبات

وتحدث اإلصابة بيذه الحشرة في الحقل والمخزن وليس ليا بيات شتوي وتعطي في المخزن  4 – 3أجيال في السنة  ،الحشرة الكاممة

ال تتغذى وتتزاوج فور خروجيا من العذراء  .تضع اإلناث الممقحة البيض بعد يومين من التزاوج بمعدل وسطي  80بيضة لألنثى

الواحدة  .يكون وضع البيض عمى شكل مجموعات عمى القرون أو بشكل عشوائي عمى البذور في المخزن  .يفقس البيض خالل ثالثة

أيام عن يرقات تحفر األنفاق داخل البذور ويمكن أن يتطور داخل الحبة الواحدة أكثر من يرقة في الوقت نفسو فقد سجل حتى إلى

 27يرقة في حبة فاصوليا واحدة  .عند اقتراب طور العذراء تصنع اليرقة في غالف الحبة نافذة بشكل ثقب دائري مسدود بقشرة رقيقة
تدفعيا الحشرة البالغة عند خروجيا  ،يتوقف تطور ىذه الحشرة عند الدر جة األدنى من ° 17م والح اررة المثالية لنموىا تنحصر بين

° 30 –27م عمما بأنيا تتحمل الرطوبة المنخفضة حتى إلى  .% 30تستغرق دورة الحياة من البيضة إلى خروج البالغات من – 30
 35يوما في الظروف المثالية[ . ] 1

ونظ ار لمخسائر الكبيرة التي تسببيا االفات بما فييا ال حشرات لممواد المخزونة فمقد توسعت في السنوات األخيرة الدراسات المتعمقة

بإصابة أفات المخازن ومكافحتيا وايجاد طرائق ووسائل بديمة لمحد من نشاطيا  ،ويتطمب ذلك التعرف عمى دورة حياة تمك الحشرات

ودراستيا بشكل دقيق اضافة الى دراسة البيئة التي تفضميا ومعرفة متطمباتوا البيئية  .انطالقا من الوسط البيئي الذي يعيش فيو الكائن
الحي والذي يسيم بدور ميم في نشاطاتو المختمفة ورغبة في التقميل من استخدام المبيدات الكيميائية في المكافحة الثارىا الضارة

وتمويثيا لمبيئة واالضرار باالنسان عمى المدى القريب والبعيد باعتباره المستيمك النيائي ليذه المحاصيل واكتساب االفات مقاومة لتمك

المبيدات فمذلك تركزت التوجيات الحديثة لمدراسة في ىذا المجال في بعض جوانبيا عمى دراسة تاثير بعض العوامل البيئية في تطور

ونمو وتكاثر حشرات المخازن من اجل حماية الحبوب ومنتجاتيا من االصابة بيا اثناء التخزين ومن ا كثر العوامل البيئية غير الحية

التي تؤثر بشكل مباشر في نشاط وحيوية حشرات المخازن ىي درجة الح اررة [  ] 6لذلك تم أجراء البحث الحالي لمعرفة تاثير اربعة

درجات ح اررية مختمفة ورطوبة نسبية  % 65في مختمف اطوار حياة خنفساء الفاصوليا مختبريا وذلك لكي يتم استخدام ىذا العامل
البيئي في الحد من نمو وتكاثر ىذه االفة او تقميل الخسائر الناتجة عنيا .
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المواد وطرائق العمل

تم ت تربية خنفساء الفاصوليا عمى بذور الفاصوليا في المختبر لمدة ثالثة اجيال متتالية وذلك لمحصول عمى سالالت نقية

وحساسة من ىذه الحشرة لغرض استخداميا في ال بحث الحالي  .قبل البدء بالتجارب تم تعقيم بذور الفاصوليا المستخدمة في

المعامالت المختمفة من خالل تعريضيا الى درجة ح اررة ° 80 – 60م لمدة ساعتين داخل الفرن وذلك لمتخمص من أي إصابة حشرية

يمكن ان تكون موجودة فييا  .بعد ذلك تم معادلة رطوبتيا من خالل وضعيا داخل م جفف رطوبة  % 80لمدة أسبوع [ .] 7ولغرض

دراسة تأثير درجات الح اررة  35 ، 30 ، 25و ° 40م في حيوية األطوار المختمفة لخنفساء الفاصوليا تم استخدام حاضنة كىربائية

قبل .] 8 [ Solomon
يق الموضحة م ـن ـ
نسبي  % 65استخدمت الطر ـة
على رطوبة ـة
ولمحصول ـ
ـ

تم الحصول عمى بيو ض حديثة الوضع باستخدام حشرات بالغة ال يتجاوز عمرىا يوم واحد من السالالت ال نقية التي تم تربيتيا في

المختبر [  9و  ]10تركت الحشرات البالغة داخل أطباق بترية تحتوي عمى بذور الفاصوليا المعقمة  .تم فحص البذور خالل فترات
زمنية مختمفة وتم اختيار البذور الحاوية عمى بيضة واحدة فقط لمنع حدوث التنافس بين اليرقات الحقا وقسمت ىذه البذور الى اربعة

مكررات وكل مكرر يحتوي عمى  25بذرة وكل بذرة تحتوي عمى بيضة واحدة فقط ووضعت كل مجموعة داخل طبق بتري باربع

الحاضنة الكيربائية م ـع تثبيت درجة رطوبتيا النسبية وىي % 65
ـ
داخل
المكررات األربعة ـ
ـ
مكررات ثم وضعـت

وبذلك تم استخدام

 100بيضة باربع مكررات بصورة منفصمة لكل درجة ح اررة  ،يتم فحص المكررات يوميا وذلك لمتابعة مراحل نمو االطوار المختمفة

لمحشرة وبعد ذلك تم حساب متوسط الفترة والخطأ القياسي لكل من فترة حضانة وفقس البيض وفترة نمو وت طور اليرقات وفترة نمو

وتطور العذراء وفترة دورة الحياة وفترة عمر البالغات لكل من الذكور واالناث لكل درجة ح اررة  .تم تحميل البيانات باستخدام البرنامج
االحصائي الجاىز  SPSS 17واختبار  Duncanلفصل المتوسطات .
النتائج والمناقشة
تأثير درجات الحرارة المختمفة في حضانة ونسبة فقس البيض لخنفساء الفاصوليا :

الفترة ، 11.3
تلك ـ
يتضح من جدول  1أن فترة حضانة ونسبة فقس البيض تقل كمما ارتفعت درجة الح اررة حيث بمغ مت ـوسط ـ

 4.77 ، 6.40و  2.99يوما عند درجات الح اررة  35 ، 30 ، 25و ° 40م عمى التوالي  .واشارت الكثير من البحوث الى انخفاض
فترة حضانة وفقس البيض عند ارتفاع درجة الح اررة  .وتتفق نتائج ىذا البحث مع نتائج بحث [  ] 10التي اوضح فييا الى ان فترة

حضانة وفقس بيض خنفساء الموبيا الجنوبية انخفضت الى النصف بزيادة درجة الح اررة من ° 21م إلى ° 31م وكذلك بارتفاع درجة

الح اررة من ° 25م إلى ° 35م  .وان الح اررة المثمى لنمو وفقس البيض ىي ° 35م .
تأثير درجات الحرارة المختمفة في فترة نمو وتطور اليرقات لخنفساء الفاصوليا :

يتضح من جدول  1أن طول فترة التطور اليرقي تقل كمما ارتفعت درجة الح اررة حيث بمغ متوسط تلك الفترة ، 11.60 ، 18.56

 10.50و  10.18يوما عند درجات الح اررة  35 ، 30 ، 25و ° 40م عمى التوالي  .واظيرت نتائج التحميل االحصائي وجود
فروقات معنوية عند جميع الدرجات الح اررية ما عدا درجتي الح اررة

 35و ° 40م وعند مستوى احتمال  . % 5وتتفق نتائج ىذا

البحث مع نتا ئج بحث محمد وصالح (  ) 2007في دراستيم عمى تأثير درجة الح اررة في حياتية خنفساء الموبيا الجنوبية حيث بمغ

متوسط فترة نمو اليرقات  11.51، 10.63 ، 19.53و  11.18يوما عند درجات الح اررة  30 ، 25 ، 20و  35عمى التوالي .
وىذا يوضح اىمية ارتفاع درجة الح اررة في اختزال فترة الطور اليرقي الذي يؤدي الى احداث اضرار كبيرة في الحبوب المخزونة .

تأثير درجات الحرارة المختمفة في فترة نمو وتطور العذارى لخنفساء الفاصوليا :

يتضح من جدول  1ان فترة نمو وتطور العذارى تقل كمما ارتفعت درجة الح اررة حيث بمغ متوسط تمك الفترة ، 15.4 ، 34.87

 9.24و  8.33يوما عند درجات الح اررة  35 ، 30 ، 25و ° 40م عمى التوالي وا ظيرت نتائج التحميل االحصائي وعند مستوى
احتمال  %5وجود فروقات معنوية في متوسط فترة تطور العذارى عند جميع الدرجات الح اررية المختمفة

 .يعد طور العذراء ساكنا

فسيولوجي وبالتالي فانو يتاثر بدرجة الح اررة  .وتتفق نتائج ىذا البحث مع نتائج بحث طعيمة واخرون [  ] 11في
ا
ظاىريا ولكنو نشطا
دراستيم عمى عثة الحبوب حيث الحظوا ان الفترة الالزمة لتطور العذارى كانت  3.6 ، 4.2 ، 7.4و  4ايام عند درجات الح اررة 20

 30، 25 ،و ° 35م عمى التوالي  .ولكن اختمفت نتائج ىذا البحث عن نتائج بحث حالق [ ]12التي الحظت بان الفترة الالزمة

976

المجمة العراقية لمعموم  ،2014مجمد  ،55العدد  3أ ،الصفحة978-974:

القرةغولي و جبارة

الكمال تطور العذارى لخنفساء الموبيا الجنوبية تزداد بزيادة درجة الح اررة حيث بمغت  13 ، 6 ، 4يوما عند درجات الح اررة 30 ، 25

و ° 35م عمى التوالي ورطوبة نسبية .%70

تأثير درجات الحرارة المختمفة في الفترة الالزمة الكمال دورة الحياة لخنفساء الفاصوليا :

يتضح من جدول  1ان الفترة الالزمة الكمال دورة الحياة تقل كمما ارتفعت درجة الح اررة حيث بمغ متوسط تمك الفترة

، 60.75

 20.34 ، 35.5و  19.27يوما عند درجات الح اررة  35 ، 30 ، 25و ° 40م  .اظيرت نتائج ا لتحميل االحصائي وعند مستوى
احتمال  % 5وجود فروقات معنوية في متوسط الفترة الالزمة الكمال دورة الحياة عند جميع الدرجات الح اررية ما عدا درجتي الح اررة

 35و  40م وتتفق نتائج ىذا البحث مع نتائج بحث محمد وسميمان [  ] 13في دراستيم عمى خنفساء الموبيا الجنوبية حيث ك انت

الفترة الالزمة الكمال دورة الحياة  21.34 ، 30.5 ، 62.80و  21.23عند درجات الح اررة  30 ، 25 ، 20و ° 35م  .وعميو

توضح نتائج البحث الحالي الى ان ارتفاع درجة الح اررة يؤدي الى زيادة سرعة تطور الحشرة وقصر مدة الجيل والذي يترتب عميو تعدد

الكثاف السكانية لمحشرة ويالتالي زيادة اعداد الحشرة في البذور المخزونة .
ة
االجيال وازدياد
تأثير درجات الحرارة المختمفة في فترة عمر الذكور واالناث لخنفساء الفاصوليا :

يتضح من جدول  1ان فترة عمر الذكور وفترة عمر االناث تقل كمما ارتفعت درجة الح اررة وبمغ متوسط فترة عمر الذكور ، 15.5

 6.3 ، 12.2و  3يوم ومتوسط فترة عمر االناث  5.55 ، 7.2 ، 13.7و  4.3يوم عند درجات الح اررة  35 ، 30 ، 25و ° 40م
عمى التوالي  .اظيرت نتائج التحميل االحصائي وعند مستوى  % 5وجود فروقات معنوية في متوسط فترة عمر الذكور واالناث بين

جميع الدرجات الح اررية  .تتفق نتائج ىذا البحث مع نتائج بحث  Howeو  ] 8 [ ٌ Currieفي دراستيما عمى خنفساء الموبيا
الجنوبية حيث كانت اطول فترة لعمر االناث ىي  17.6يوم عند درجة ح اررة ° 20م واقصر فترة كانت  9.2يوم عند درجة ح اررة 35

°م  .تسبب الح اررة الموت لمحشرات عن طريق تخثر البروتينات الذائبة في انسجة الحشرة وكذلك تسبب الجفاف او االضرار بانزيمات
الحشرة ونتيجة ليذه االسباب يقل عمر البالغات كمما ارتفعت درجة الح اررة[ ] 14

جدول  -1تأثير درجات ح اررية مختمفة عمى فترات نمو وتطور اطوار خنفساء الفاصوليا
فترة حضانة وفقس

فترة نمو وتطور

فترة نمو وتطور

الحرارة

المعدل ±الخطأ

المعدل ±الخطأ

المعدل ±الخطأ

درجة

البيض

القياسي

اليرقات

القياسي

العذارى

القياسي

فترة دورة الحياة
المعدل ±الخطأ
القياسي

فترة عمر االناث
المعدل ±الخطأ
القياسي

فترة عمر الذكور
المعدل ±الخطأ
القياسي

25

0.10 ± 11.3 a

0.10 ± 18.56 a

0.33 ± 34.87 a

0.32 ±60.75 a

0.25 ±13.7 a

0.23 ±15.5 a

30

0.03 ± 6.40 b

0.07 ± 11.60 b

0.13 ± 15.4 b

0.13 ± 35.5 b

0.14±7.2 b

0.97 ±12.2 b

35

0.9 ± 4.77 c

0.14 ± 10.50 c

0.17 ± 9.22 c

0.16±20.34 c

0.24 ±5.55 c

0.22 ±6.3 c

40

0.55 ± 2.99 d

0.14 ± 10.18 c

0.26 ± 8.33 d

0.23 ±19.27 c

0.28 ±4.3 d

0.41 ±3 d

• المعدالت المتبوعة بالحروف نفسيا وبالعمود نفسو التختمف معنويا بحسب اختبار دنكن متعدد الحدود عند مستوى احتمال. %5
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