
٣، العدد  ٥، المجلد التربیة األساسیةكلیة أبحاث مجلة 

٧٨  

استخدام درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة في مكافحة حشرتي خنفساء 
Triboliumالطحین المتشابھة  confusum Duv. (Tenebriondae :

Coleoptera)

Oryzaephilusوخنفساء الحبوب المنشاریة surinamensis (L.)
(Silvanidae: Coleoptera)

م.د. نبیل مصطفى دم.د. عماد قاسم محمم.د. محمد فریح عیدان
المالح

جامعة الموصل –كلیة الزراعة والغابات –قسم وقایة النبات 

)٢٠٠٧/أیار/٢٤-٢٣المؤتمر العلمي السنوي األول لكلیة التربیة األساسیة (

ملخص البحث :
أظهــرت نتــائج دراســة اســتخدام درجــات الحــرارة المرتفعــة والمنخفضــة فــي مكافحــة حشــرتي 

Triboliumلمتشـــابهة خنفســـاء الطحـــین ا confusum Duv. وخنفســـاء الحبـــوب المنشـــاریة

Oryzaephilus surinamensis (L.) أن معــدالت نســب القتــل تناســبت طردیــا مــع ارتفــاع .

% ٨٢،  ٤٧،  ٢٣حیــث بلغــت لخنفســاء الطحــین المتشــابهة مْ  ٦٠،  ٥٠،  ٤٠درجــات الحــرارة 

وب المنشـاریة ، وازدادت نسـب القتـل بزیـادة % لخنفساء الحب٨٢،  ٥٠،  ٢٦على التوالي وبلغت 

ــــــرة التعــــــریض  % علــــــى التــــــوالي ٨٠، ٥٦، ٤٨، ١٨دقیقــــــة إذ بلغــــــت  ٦٠،  ٤٥،  ٣٠،  ١٥فت

% لخنفسـاء الحبـوب المنشـاریة، فیمـا تباینـت ٨٣،  ٥٩،  ٤٩،  ٢١لخنفساء الطحین المتشابهة و

% ٤٥،  ٥٤،  ٥٢إذ بلغــت معــدالت نســب قتــل أطــوار الحشــرتین ( الیرقــة ، العــذراء ، الكاملــة )

% ألطــوار خنفســاء الحبــوب ٤٦،  ٥٧،  ٥٣ألطــوار خنفســاء الطحــین المتشــابهة علــى التــوالي و

دقیقـة كـان كافیـا  ٣٠لفتـرة مْ ٦٠ المنشاریة ، وبینت نتائج التحلیل اإلحصائي أن التعریض لدرجة

  % . ١٠٠الحدات قتل تام ألطوار النوعین الحشریین والبالغ 

ـــل أمـــا بالنســـب ة لـــدرجات الحـــرارة المنخفضـــة أثبتـــت نتـــائج الدراســـة أن معـــدالت نســـب القت

.Tإذ بلغـت لخنفسـاء الطحــین المتشـابهة مْ  ١٥ -،  ٥-،  ٥ازدادت بانخفـاض درجـات الحـرارة 

confusumـــــــوالي و٤٤،  ٤٠،  ٣٢ ـــــــى الت ـــــــوالي لخنفســـــــاء ٤٨،  ٤٤،  ٣٥% عل % علـــــــى الت

دقیقـة فقــد  ٦٠،  ٤٥،  ٣٠،  ١٥زیـادة فتــرة التعـریض الحبـوب المنشـاریة ، وازدادت نســب القتـل ب

ــــى التــــوالي و% لخنفســــاء الطحــــین المت٥٠،  ٤١،  ٣٦ ، ٢٨بلغــــت  ، ٤٦،  ٣٨، ٣١شــــابهة عل

% لخنفســـاء الحبـــوب المنشـــاریة . وبینـــت نتـــائج التحلیـــل اإلحصـــائي وجـــود فـــرق معنـــوي بـــین ٥٤

وكانـت یرقـات كـال الحشـرتین اكثـر األطوار لكال الحشرتین في تحملها لدرجات الحـرارة المنخفضـة
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% لیرقـات خنفسـاء ٦٩حساسیة للحـرارة المنخفضـة مـن العـذارى والكـامالت فقـد بلغـت نسـب القتـل 

% لیرقات خنفساء الحبوب المنشاریة .٧١الطحین المتشابهة و
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Abstract:
Results of using high and low temperature against T. confusum and

O. surinamensis showed. that the rates killing of percentage were

proportionated positively with the increase of temperature 40 , 50 , 60 C ْ◌

which was 23 , 47 , 82% respectively for the confused flour beetle , wile

it was 26 , 50 , 82% for the saw toothed grain beetle , Increasable in

killing portion were happened by the increasing of exposure period 15 ,

30 , 45 and 60 min. , caused of 18 , 48 , 56 and 80% mortality

respectively for the confused flour beetle where as give 21 , 49 , 59 and

83% mortality respectively for the saw toothed grain beetle. while the rate

of killing percentage for the both insects stage (larvae , pupae , adult)

were variable , and it was 52 , 54 , and 45% respectively for the confused

flour beetle stages , but for the saw – toothed grain beetle it was 53 , 57

and 46% respectively .

Statistical analysis of results appeared that the exposure period of

30 min. with 60 C ْ◌ was enough to gave complete death for the all stages

of the both insects .In regarding to the low temperature , results showed

that the killing percentage rates were increased by decreasing of

temperature to 5,-5, -15C ْ◌ , which was to 32 , 40 and 44% , respectively

for the confused flour beetle and 35 , 44 and 48% respectively for the saw

toothed grain beetle.
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Result indicated that the increasing of exposure period from 15 , 30

, 45 to 60 min. cause in 28 , 36 , 41 , 50% mortality for the confused flour

beetle and 31 , 38 , 46 , 54% for the saw – toothed grain respectively .

Also it was found that the stages of both insects were differ significantly

in their tolerance to the low temperature and the larvae of both insects

were higher sensitive than the pupae and adults , the killing percentage

for T. Confusum larvae was 69% and 71% for the saw – toothed grain

beetle larvae.

المقدمــة
والتــي بــدورها لإلصــابة باآلفــات المخزنیــةالحبــوب ومنتجاتهــا خــالل فتــرة التخـزین تتعـرض

ورداءة النوعیة مما یخفـض مـن قیمتهـا التجاریـة من ناحیة فقدان الوزن تسبب الخسائر الكبیرة لها 

بقابلیـــة عالیـــة علـــى التكـــاثر وٕاحـــداث اإلصـــابة ومـــن هـــذه االفـــات حشـــرات المخـــازن التـــي تمتـــاز

ما توفرت الظروف المالئمة لإلصابة ، وقد قـدرت منظمـة الغـذاء  إذاالسریعة في المواد المخزونة 

اع الحبـــوب المخزونـــة ومنتجاتهـــا جـــراء إصـــابتها والزراعـــة الدولیـــة الخســـائر العالمیـــة لمختلـــف أنـــو 

نصف كمیة التجارة العالمیة من الحبوب أو هي توازيملیون طن سنویا ، و  ٣٦بآفات المخازن بـ 

.1979والعفــري ،1967السوســي ،مــا یســاوي قیمــة ملیــار دینــار عراقــي ( أن صــعوبة مكافحــة )

خزونــة وان اســتخدام المبیــدات یــؤدي إلــى هــذه الحشــرات تكمــن فــي وجودهــا مــع المــواد الغذائیــة الم

تلوث المواد الغذائیة ، كما أن تكرار استخدامها یؤدي إلى ظهور حاالت المقاومـة لفعـل المبیـدات 

الحمــــراء ةأیــــ) ظهــــور حالــــة مقاومــــة فــــي خنفســــاء الطحــــین الصــــدCollins)1990، إذ ذكــــر

Tribolium castaneum خنـــافس الطحـــین بنوعیهـــا لمبیـــدات البیروثرویـــدات المصـــنعة .تعـــد

Triboliumالحمـراء castaneum (Hbst.)والمتشـابهةTribolium confusum Duv.

Oryzaephilus(.L)الحبوب المنشاریةوخنفساء surinamensis اآلفات الحشریة المهمة من

علــى الخــواص ســبب أضــرار كبیــرة تــؤثریحیــث أن وجودهــا بأعــداد كبیــرة فــي الطحــین  العــراقفــي 

.یعیة والتجاریةالطب

)1983محمد،  و(العزاوي 

كطریقــة مــن والمنخفضــةالهــدف مــن الدراســة الحالیــة اســتخدام درجــات الحــرارة العالیــةإن 

أیـة متبقیـات ضـارة بالصـحة  كطرق المكافحة الرخیصة التكالیف والسهلة التطبیق كما أنها ال تتر 

لمعدالت الموصى بها وبما تتناسب ولیس لها تأثیر على نوعیة الطحین إذا ما استخدمت ضمن ا

ـــمــع الظــروف المناخیــة الســائدة فــي ذالــك البلــد كمــا أن هــذه الطریقــة تقــع ضــمن بــرامج المكافح ةـ
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درجات المخـازن أننوعا من حشرات ١٤دراسته عن  ) فيFields)1992فقد ذكر  المتكاملة ،

خدمان في مقاومة حشرات المخازن هما اللتان تستمْ  ٥٣ تزید عنال و  مْ ١٣الحرارة التي تقل عن 

-AL) و Aziz)1994و AL-Azawiوأشـارویعتمد ذالك على نوع الحشرة وفتـرة التعـریض .

Azawi)في مقاومـة حشـرتي مْ  ٥٠-٣٥إلى استخدام درجات الحرارة العالیة ()1984واخرون (

أن الكفاءة  )2005واخرون (Mahroofالطحین الهندیة وخنفساء الثمار الجافة . فیما ذكرعثة

.Tالحمــراء ةأیــالتناســلیة لخنفســاء الطحــین الصــد castaneum١٧تتــراوح بــین تقــل بنســبة-

دقیقـة علـى التـوالي وتقـل  ٦٠و  ٣٩ولمـدة مْ  ٥٠لوحدها لدرجـة حـرارة  ذكورال%عند تعریض ٦٣

% عنـد تعـریض الـذكور واإلنـاث ٧٨-٦٦% عند تعریض اإلناث لوحـدها وبنسـبة ٦٣-٥٢بنسبة 

مْ  ١٠ –) إلــى اســتخدام درجــات الحــرارة المنخفضــة Salt)1961. كمــا أشــار للحــرارة أعــالهمعــا

) بــان تعــریض حشــرة 1992فــي مقاومــة خنــافس الطحــین ، باإلضــافة إلــى مــا أشــار ألیــه الــدوري (

% منها . ٩٠-٨٠تسبب في قتل )مْ  ٥- -( صفر سوسة اللوبیا إلى درجة

ثرائق البحمواد وط
الحالیــة فــي مختبــر بحــوث الحشــرات / قســم وقایــة النبــات / كلیــة الزراعــة نفــذت الدراســة

.Tوالغابات / جامعة الموصل، علـى خنفسـاء الطحـین المتشـابهة  confusum وخنفسـاء الحبـوب

.Oالمنشاریة Surinamensis،خنفساء الطحین المتشابهة على بیئة صـناعیة تتكـون مـنربیت

% ٥ت الخمیـرة الجافـة بنسـبة وأضـیف ١:٢صـفر بنسـبة عـادي وطحـین درجـةطحین حنطـة خلیط

التمــر ووضــعت جمیعهــا فــي حضــان  علــىخنفســاء الحبــوب المنشــاریة وربیــت، مــن وزن الخلطــة

% اســتخدمت فــي الدراســة ثــالث درجــات حراریــة ثابتــة  ٥±٧٠ورطوبــة نســبیة مْ  ١± ٣٠بدرجــة 

منخفضــــة تــــم  ةات حراریــــ، كمــــا اســــتخدمت ثالثــــة درجــــ فــــي فــــرن ) مْ  ٦٠،  ٥٠،  ٤٠مرتفعــــة (

) لدرجات الحرارة المنخفضة وهي F.A.O.)1983اختیارها من التصنیف الذي أوردته منظمة الـ 

Coolالتخـزین المبـرد  storage + )والتخـزین البــارد مْ  ٢٠ – ٥ (Cold storage  )-إلــى  ١

Chilledوالتخزین المثلج )مْ  ٥+ storage والتخزین المجمـدمْ  ٥-( صفر إلى (Frozen)-

-،  ٥) وقد كانت الدرجات الحراریة المنخفضة المستخدمة في هذه الدراسة هـي مْ  ٣٠-إلى  ١٠

یمكن الحصول علیها من خالل وضـع العینـات فـي الرفـوف السـفلیة مْ  ٥، حیث أن مْ  ١٥- ، ٥

 تـرضـــد عـوقــفــي المجمــدة المنزلیــة . مْ  ١٥-الثالجــة و  رفــي فــر یــز مْ  ٥-للثالجــة المنزلیــة و 

بفتــــرات  ة( یرقــــة ، عــــذراء ، بالغـــة ) إلــــى الــــدرجات الحراریــــة المثبتــــبأطوارهــــا المختلفــــةالحشـــرات

ســم وفــي ٦دقیقــة ) وذالــك باســتخدام أطبــاق بتــري قطــر  ٦٠،  ٤٥ ، ٣٠،  ١٥تعــریض مختلفــة (

مــع مــل ٢٥شــرات إلــى قنــاني زجاجیــة صــغیرة ســعة الح تنهایــة كــل فتــرة مــن فتــرات التعــریض نقلــ

نقلــت القنــاني إلــى الحضــان فوهــة القنینــة بقمــاش مــن الملمــل ثــمغطیــتافیــة مــن الغــذاء و كمیــة ك
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ات . نفذت التجربة بواقـع ثـالث مكـرر حسبت نسب القتل ساعة  ٢٤بعد الخاص بتربیة الحشرات و 

صــممت التجربــة فــرد مــن كــل طــور مــن أطــوار الحشــرة . ٥٠ووضــع فــي كــل مكــرر لكــل معاملــة

باستخدام التصمیم العشوائي الكامل واختبرت معنویة المتوسـطات باسـتخدام اختبـار دنكـن اعتمـادا 

.)2000(الراوي وعبدالعزیز ،اإلحصائیةSASعلى حزمة 

:النتائــج والمناقشــة
.T) أن معدالت نسب القتل ألطوار خنفساء الطحین المتشابهة١الجدول (أظهرت نتائج

confusum وزیادة فترات التعـریض مْ  ٦٠،  ٥٠،  ٤٠تناسبت طردیا مع ارتفاع درجات الحرارة

% تحـــت ٨٢و مْ  ٥٠% تحـــت ٤٧و مْ  ٤٠% تحـــت ٢٣دقیقـــة فقـــد بلغـــت  ٦٠، ٤٥،  ٣٠،  ١٥

 ٣٠%بعــد فتــرة تعــریض ٤٨دقیقــة و ١٥% بعــد فتـرة تعــریض ١٨، فیمـا بلغــت نســب القتــل مْ  ٦٠

) أن ١دقیقـــة .ومـــن الجـــدول ( ٦٠%بعـــد فتـــرة تعـــریض ٨٠دقیقـــة و ٤٥% بعـــد فتـــرة ٥٦دقیقـــة و

ولفتــــرة مْ  ٦٠تعـــریض أطــــوار خنفســــاء الطحــــین المتشــــابهة مــــن یرقــــات وعــــذارى وبالغــــات لحــــرارة 

%. فیمـــا تباینـــت نســـب القتـــل ١٠٠دقیقـــة كافیـــة لقتـــل جمیـــع أطـــوار الحشـــرة وبنســـبة  ٣٠تعـــریض 

Boinaتفــق مــع مــا جــاء بــه.هــذه النتــائج تمْ  ٥٠و ٤٠ألطــوار الحشــرة عنــد الــدرجتین  and

Subramanyam)2004و (Mahroof) 2003واخـــرونa,bو (Wright) 2002واخـــرون(

.Tأن درجة الحرارة الصغرى الالزمة للقتل الكامل لخنفساء الطحین الحمـراء castaneum یجـب

.مْ  ٥٠أن ال تقل عن 

المنشـاریة تناسـبت ) أن معـدالت نسـب القتـل ألطـوار خنفسـاء الحبـوب٢الجـدول (یوضح 

،  ٤٥،  ٣٠،  ١٥وزیــادة فتــرات التعــریض مْ  ٦٠،  ٥٠،  ٤٠طردیــا مــع ارتفــاع درجــات الحــرارة 

فیمـا مْ  ٦٠% تحـت ٨٢و مْ  ٥٠% تحت ٥٠و مْ  ٤٠%تحت ٢٦دقیقة فقد بلغت نسبة القتل  ٦٠

ة % بعـد فتـر  ٥٩دقیقـة و ٣٠% بعد فترة٤٩دقیقة و ١٥% بعد فترة تعریض ٢١كانت نسبة القتل 

) أن تعـــریض أطـــوار خنفســـاء ٢دقیقـــة .ومـــن الجـــدول ( ٦٠% بعـــد فتـــرة تعـــریض ٨٣دقیقـــة و ٤٥

دقیقــة كافیــة لقتــل جمیــع أطــوار الحشــرة  ٣٠ولفتــرة تعــریض مْ  ٦٠الحبــوب المنشــاریة تحــت درجــة 

هــذه . مْ  ٥٠و ٤٠% ، فیمــا تباینــت نســب القتــل ألطــوار الحشــرة تحــت درجتــي ١٠٠وبنســبة قتــل 

خنفسـاء الحبـوب ر لبالغـاتـل المباشـبة القتـ) أن نسFrank)2001ما جاء بهتتفق مع النتائج

ســـاعة ) مـــع  ٢٧،  ٤٨،  ٢٤،  ١٦،  ٨،  ٤فتـــرات التعـــریض ( المنشـــاریة تناســـبت طردیـــا مـــع

. واتفقــــت مــــع مــــا جــــاء بــــهProtect-itTMالمخدشــــة مثــــل المســــاحیق الخاملــــةاســــتخدام بعــــض 

Hulasare)2004(اء الحبوب المنشاریة لدرجات حراریةعند تعریض خنفس  )٢٥،  ٢٠،  ١٥ 

.%٩٩وبلغت مْ  ٣٠وجد أن أعلى نسبة قتل تحت درجة حیث) بجو مفرغ من الهواءمْ  ٣٠، 
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) أن معــدالت نســب قتــل أطــوار خنفســاء الطحــین المتشــابهة تناســبت ٣یوضــح الجــدول (

،  ٤٥،  ٣٠، ١٥تـرات التعـریض وزیـادة فمْ  ١٥-،  ٥-،  ٥طردیا مع انخفاض درجـات الحـرارة 

، فیمــا بلغــت مْ  ١٥-% تحــت ٤٤و مْ  ٥-% تحــت ٤٠و مْ ٥% تحــت ٣٢دقیقــة فقــد بلغــت  ٦٠

 ٤٥% بعـد فتـرة ٤١دقیقـة و ٣٠% بعـد فتـرة ٣٦دقیقـة و ١٥% بعـد فتـرة تعـریض ٢٨نسب القتل 

) أن طـــور الیرقـــة اكثـــر حساســـیة٣دقیقـــة . ومـــن الجـــدول ( ٦٠% بعـــد فتـــرة تعـــریض ٥٤دقیقـــة و

  %. ٦٩للحرارة المنخفضة من بقیة أطوار الحشرة وبلغت نسبة القتل 

ـــل أطـــوار خنفســـاء الحبـــوب المنشـــاریة ازددت ٤الجـــدول (یوضـــح  ) أن معـــدالت نســـب قت

،  ٤٥،  ٣٠،  ١٥وزیـــادة فتـــرات التعـــریض مْ  ١٥-،  ٥-،  ٥بزیـــادة انخفـــاض درجـــات الحـــرارة 

ـــة فقـــد بلغـــت  ٦٠ ، فیمـــا بلغـــت مْ  ١٥-تحـــت  ٤٨و مْ  ٥-% تحـــت ٤٤و مْ  ٥% تحـــت ٣٥دقیق

 ٤٥% بعـد فتـرة ٤٦دقیقـة و ٣٠% بعـد فتـرة ٣٨دقیقـة و ١٥% بعـد فتـرة تعـریض ٣١نسب القتل 

) نجــد أن طــور الیرقــة كــان اكثــر ٤الجــدول (دقیقــة . ومــن ٦٠% بعــد فتــرة تعــریض ٥٤دقیقــة و

% ، ٣٣% ، ٧١حساســیة مــن طــوري العــذراء والبالغــة للحــرارة المنخفضــة وقــد بلغــت نســبة القتــل 

% على التوالي ، وقد یفسر ذالك ان طور الیرقـة یعتبـر طـور حسـاس للحـرارة المنخفضـة النـه ٢٣

طـور ضــیف الیقــاوم الحــرارة المنخفضــة بعكــس العــذراء والبالغــة التــي تعتبــر مــن االطــوار المقاومــة 

للحرارة المنخفضة وهي اطوار قویة .



وآخرانمحمد فریح 

٨٥
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وآخرانمحمد فریح 

٨٧
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وآخرانمحمد فریح 
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