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 الممخص
مختبريا عند اربعة درجات حررارة مختمفرة و ر    Callosobruchus maculatusُأجريت الدراسة الحالية عمى خصوبة إناث خنفساء الموبيا الجنوبية 

22º ،25º ،32º ،35º   وذلرررك عنرررد تربيت رررا عمرررى برررذور الموبيرررا وبرررذور  82%،  62%، 42م وعنرررد  رررالث مسرررتويات مرررن الرطوبرررة النسررربية و ررر %
ة الحمرررص وبرررذور البرررازاء ، وقرررد اظ ررررت النتررراار بررررن لررردرجات الحررررارة والرطوبرررة النسررربية دورا ممحررروو عمرررى خصررروبة إنررراث خنفسررراء الموبيرررا الجنوبيررر

Callosobruchus maculatus ،  حيث اختمفت خصوبة ااناث برختالف درجة الحرارة والرطوبة عمرى ال ال رة انرواع حيرث تبرين بررن لزيرادة درجرات
 ر  درجرة الحررارة ااك رر مالامرة لو رض البريض بينمرا درجرة  مº(22) الحرارة تر يرا ت بيطيًا عمرى خصروبة اانراث حيرث كانرت درجرة الحررارة المنخف رة

بي رة/ان ى عمرى برذور البرازاء ير  حرين  7203ت اقل مالامة لعممية و ض البيض ، وكان اعمرى متوسرل لخصروبة اانراث كان مº(35)الحرارة المرتفعة
بي ة/ان ى عمى بذور الموبيا عند درجات الحرارة السابقة، كمرا ان الرطوبرة النسربية قرد اظ ررت ترر ير وا ر  عمرى  3202كان اقل متوسل خصوبة  و 

(، امررا 25ºطوبررة المرتفعررة  رر  ااك ررر مالامررة عمررى بررذور الموبيررا والحمررص )مسررت نيا من ررا الحمررص عنررد درجررة حرررارةخصرروبة اانرراث حيررث كانررت الر 
بينمرا كانرت الرطوبرة  22º ،32º% وذلرك عمرى برذور الموبيرا والحمرص عنرد درجرة حررارة 42الظروف ااقل مالامة يقد كانرت عنرد الرطوبرة المنخف رة 

. وعنرد مقارنرة قريم ترر ير الترداخل برين درجرة الحررارة والرطوبرة النسربية عمرى 32º ،35ºبرازاء عنرد درجتر  حررارة %    ااقرل مالامرة عمرى برذور ال62
% عمرى اانرواع ال ال رة مرن 82( و رطوبرة نسربية 22ºخصوبة ااناث يقرد لروحب بررن اك رر الظرروف مالامرة انتراج البيروض كانرت عنرد درجرة حررارة )

 البذور. 
 ، خنفساء الموبيا الجنوبية ، العوامل البياية.  Callosobruchus maculatus  الكممات المفتاحية :

 المقدمة 
تعررد اايررات الزراعيررة احررد  محررددات اانترراج الزراعرر  واحررد  مسررببات 
 الفجررررررررروة اليذاايرررررررررة، حيرررررررررث تعرررررررررد ح ررررررررررة خنفسررررررررراء الموبيرررررررررا الجنوبيرررررررررة

Callosobruchus maculatus  مرررن ا رررم ايرررات برررذور المحاصررريل
البقوليررة المخزونررة، ي ررال عررن ان ررا تصرريي المحاصرريل يرر  الحقررل ول ررا 
تررر ير واسررض لالصررابة، يقررد تصرريي بررذور الك يررر مررن المحاصرريل البقوليررة 
من رررررا الموبيرررررا والعررررردس والبررررراقالء مسرررررببة برررررذلك خسررررراار يادحرررررة اذ تبررررردأ 
ااصررررابة يرررر  الحقررررل وبعررررد ا تكمررررل الح رررررة دورة حيات ررررا وتتكررررا ر يرررر  

ميررة  ررذح الح رررة تكمررن يرر  تيذيررة وتطررور يرقات ررا داخررل المخررزن، وان ا 
البذور واست الك محتويات ا وبذلك تزيد من نسبة تمر  البرذور وتقمرل مرن 

( ، وبمرررا ان Bhalla et. al.,2008ونسررري انباتررر  )قيمت رررا اليذاايرررة 
الوسرل البيار  الررذي يعريش يير  الكرراان الحر  يمعري دورا كبيرررا ير  تحديررد 

موك الكراان الحر  ون راط   رو عبرارة عرن محصرمة ن اطات  المختمفرة يسر

لعوامررل الوسرررل الررذي يوجرررد ييررر ، وان عوامررل الوسرررل البيارر  ك يررررة من رررا 
عوامل غير حيوية وعوامل حيوية . وان الرغبة ي  التقميرل مرن اسرتخدام 
المبيدات الكيميااية لمكايحة اايات وذلك نتيجة ا ار را ال رارة وتموي  را 

ق ررا ال رررر باانسرران برعتبررارح المسررت مك الن رراا  لمبياررة ي ررال عررن الحا
وعمير  ، (Mahgoub et. al,1998; Mbata,1991) ل ذح المحاصيل

تركز التوجي ات الحدي ة لمدراسة عمى ترر ير بعرض العوامرل البيايرة عمرى 
ح رات المخازن وتطور ا ونمو ا وتكا ر ا مرن اجرل حمايرة الحبروي مرن 

التخررزين ، وقررد لرروحب ان اك ررر العوامررل ااصررابة ل ررا والتمرر  ا نرراء يترررة 
البياية غير الحية الت  تؤ ر بصورة مبا ررة عمرى ن راح وحيويرة ح ررات 

)م رررردي %(15( والرطوبررررة النسرررربية )18المخررررازن  رررر  درجررررة الحرررررارة )
 . (1983طا ر، 
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 الهدف من الدراسة
ت ررردف الدراسرررة الرررى معريرررة تررررر ير درجرررات حررررارة عمرررى خصررروية انرررراث 

وتررر ير   Callosobruchus maculatusا الجنوبيررة خنفسرراء الموبيرر
نسرري الرطوبررة المختمفررة عمي ررا، ي ررال عررن مقارنررة خصرروبت ا برررختالف 

بيرا وبرذور الحمرص وبرذور البرازاء، نوع اليذاء الت  تمت عمرى برذور المو 
 و ذا لما ل  ا مية اقتصادية عمى محاصيل زراعية عديدح.

 المواد وطرائق العمل
اسرررررتخدمت يررررر   رررررذح الدراسرررررة برررررذور مصررررراب  بيرقرررررات خنفسررررراء الموبيرررررا 

، وترم اسرتخدام  ال رة انرواع  Callosobruchus maculatusالجنوبيرة 
مررن بررذور البقوليررات ليرررض اجررراء التجرراري مررن خررالل تعري رر ا لدرجررة 

م لمررردة سررراعة ونصررر  داخرررل حا رررنة ك رباايرررة وذلرررك 62º-82º حررررارة
لمتركد من خمو را مرن ايرة اطروار ح ررية قرد تكرون موجرودة وبعرد ذلرك ترم 

رطوبتر   Dessicatorمعادلة رطوبت ا من خالل و ع ا داخرل مجفر  
(، وليرررض 1972لمرردة اربعررة اسررابيض )جوزيرر  وعيسررى ،  82-75بررين 

ة انراث خنفسراء ية عمرى خصروبدراسة تر ير درجة الحرارة والرطوبرة النسرب
، 22º ،25ºقررد تررم اسررتخدام اربعررة درجررات حراريررة  رر الموبيررا الجنوبيررة ي

32º ،35º   و 42م و رررررالث مسرررررتويات مرررررن الرطوبرررررة النسررررربية  ررررر %
%. وتررررررم الحصررررررول عمررررررى الرررررردرجات الحراريررررررة المطموبررررررة 82% و 62

 برستخدام حا نة ك ربااية مزودة بمصدر تسخين وتبريد. 
ع ررررر مكررررررات )زوج لكررررل مكرررررر ذكررررر او ان ررررى( مررررن  وقرررد تررررم تج يررررز

سرررراعة وقرررررد و ررررعت  رررررذح اازواج 24الباليررررات ا يتجررررراوز عمر ررررا الرررررر 
بصورة منفصمة ير  اطبراق بترري حيرث تحتروي  رذح ااطبراق برذرة واحردة 
من الموبيا )و ذح ي  حالة الباليرات التر  خرجرت مرن الموبيرا وتكررر تمرك 

( وقررد لبرازاء كرل من را عمرى حردحالحمرص واالمكرررات كرذلك مرض باليرات 
وترررم بطريقرررة العرررد التفريقررر  يوميرررا ترررم حسررراي عررردد البيررروض المو ررروعة 

تييير البذور يوميا ي  المكررات الع رة لكل صن  لحرين توقر  اان رى 
 عن و ض البيض.

 النتائج والمناقشة 
( ترررر ير درجرررات الحررررارة 3( و)2( و)1( واا ررركال )1الجررردول ) يو ررر 

ال ابتة وكذلك الرطوبة النسبية عمى عردد البيروض والتر  ترم تربيت را عمرى 
)الترررر  تررررم بالنسرررربة لالنرررراث  ،بررررذور كررررل مررررن الموبيررررا والحمررررص والبررررازاء

تمييز ررا عررن الررذكور بواسررطة المفترراح التصررنيف  وحسرري  رركل المرروامس( 
ت الحرررارة تررر يرات درجالر را عمررى بررذور الموبيرا يالحررب برررن التر  تررم تربيتو 

ممحوظرررة عمرررى عررردد البيررروض حيرررث انخف رررت خصررروبة اان رررى بزيرررادة 
حيرررث ، %42عنررد الرطوبرررة النسرربية  م32º الررى 22º درجررة الحرررارة مرررن

م 35º و ررعت اان ررى اكبررر عرردد ممكررن مررن البيرروض عنررد درجررة حرررارة
، 39022، 5201اث حيرررررث كانرررررت عررررردد البيررررروض التررررر  و رررررعت ا اانررررر

 22º ،25º ،32º ،35ºعنررد درجررات الحرررارة  بي ررة/ان ى 3202، 4105
% حيث كران انخفراض ير  62م عمى التوال . اما عند الرطوبة النسبية 

 عدد البيوض مض ازدياد درجة الحرارة مرا عردا القيمرة برين درجتر  الحررارة
25º 32 وº 3202، 5103،5201، 6501. اذ كانررت خصررروبة اانررراث م 

% حيررررث كانررررت 82بي ررررة عمررررى الترررروال ، امررررا عنررررد الرطوبررررة النسرررربية 
بي ررررررة عنررررررد درجررررررات  3702، 5701، 66022،5201خصررررروبة اانرررررراث 

عمى التروال ، ولرم يرتم مالحظرة الفررق برين  22º ،25º ،32º ،35ºحرارة
، 22ºرجتررر  الحررررارةود 22º  ،25ºاعرررداد البيررروض ماعررردا برررين الررردرجتين

35º  . 
ونالحرررب مرررن خرررالل النتررراار السرررابقة بررررن لررردرجات الحررررارة ال ابتررر  ترررر ير 
متبرررراين عمررررى خصرررروبة اانرررراث عنررررد تربيت ررررا عمررررى بررررذور الموبيررررا وذلررررك 
برررختالف الرطوبررة ويالحررب برررن تررر ير درجررات الحرررارة كرران وا ررحا عنررد 

(م كانرت 22º) % كمرا ان لدرجرة الحررارة المنخف رة62الرطوبة النسربية 
، حيرث تررم و ررض مرة لعمميررة و رض البرريض بصرورة كبيرررة ر  ااك ررر مالا

 .35º اقل عدد ممكن من البيض عند درجة الحرارة المرتفعة
 

( يوضح عدد البيوض لكل انثى لخنفساء الموبيا الجنوبية 1جدول )
Callosobruchus maculatus   عند درجات حرارة ورطوبة نسبية
 انواع من البذورمختمفة عمى ثالثة 

العذد الكلي للبيوض عنذ درجاث حزارة  الزطوبت النسبيت البذور نوع 

 مختلفت

22º 25º 32º 35º 

 

 اللوبيا

42% 52012 39022 41052 2 3202 

62% 65012 51032 52012 32022 

82% 66022 52012 57012 37022 

 

 الحمص

42% 71023 52012 55042 26052 

62% 64022 55082 52022 43022 

82% 68072 55052 72042 62012 

 

 الباسالء

42% 52042 35022 52012 33042 

62% 66052 53062 45022 32022 

82% 72032 57052 54082 64092 
 

وذات ترررررر يرات امرررررا بالنسررررربة لررررردرجات الحررررررارة كانرررررت بصرررررورة م ررررراب   
ممحوظة عمى خصوبة ااناث عند تربيت را عمرى برذور الحمرص كمرا  رو 

% 42( يعنررررد الرطوبررررة النسررررربية 2( وال ررررركل )1مو رررر  يرررر  الجرررردول )
بي رة وعنرد درجرة  7103و عت ااناث اعمى عدد ممكن من البيروض 

بي رررة عنرررد درجرررة الحررررارة  2605وانخفرررض  رررذا العررردد الرررى  22º حررررارة
بي رة عنرد  5701و  5201ينما كانت ااعداد ااخر  م ب 35º المرتفعة

ان عمررررى التررروال ، ممرررا ي ررررير ذلرررك الررررى  م32ºو م  25ºدرجرررة الحررررارة 
زيررررادة درجررررات الحرررررارة ادت الررررى انخفرررراض يرررر  خصرررروبة اانرررراث يقررررل 

% 62م، امررا عنررد الرطوبررة النسرربية  32ºو  22ºبرسررت ناء الفروقررات بررين
  ترم و رع ا مرن قبرل اانراث تم مالحظة انخفاض ي  عدد البيوض الت

. حيث كانت خصروبة اانراث م 35ºالى  22º بررتفاع درجة الحرارة من
، 52022 ،5508، 6402   م 22º ،25º ،32º ،35ºعند درجة حرارة 

بي رررة لكرررل ان ررررى عمرررى التررروال  ، امررررا بالنسررربة لمرطوبرررة النسرررربية  4302
 الحرررارة% يقررد كانررت كميررة البرريض المو رروعة اقررل عرردد مررن درجررة 82
25º ( بي رررة 5505م ) بينمرررا و رررعت اعمرررى عررردد مرررن البيررروض عنرررد ،

 6807( بي رررة  رررم انخفرررض ذلرررك العررردد الرررى 7204م )32º درجرررة حررررارة
، م 35º عنرد درجرة حررارة 6201.  رم الرى م22º بي رة عنرد درجرة حررارة

واي رررا كررران لدرجرررة الحررررارة ترررر ير اك رررر و ررروحا عمرررى خصررروبة اانررراث 
( 1بررذور البررازاء كمررا  رر  مو ررحة يرر  الجرردول )الترر  تررم تربيت ررا عمررى 

( حيرررث ترررم مالحظرررة انخفررراض خصررروبة اانررراث عنرررد ازديررراد 3وال ررركل )



 2ج/ جامعة تكريت –لكلية العلوم  املؤمتر الدويل الثاني والعلمي الرابع

3 

يعنرد وذلرك بررختالف الرطوبرة النسربية.  35º الرى 22º درجة الحرارة مرن
% انخفض عدد البيوض بزيرادة درجرة الحررارة حيرث 42الرطوبة النسبية 
 بي ة عند درجرات حررارة 3304، 5201، 3502، 5204كانت الخصوبة 

22º ،25º ،32º ،35º   عمررى الترروال ، حيررث تررم مالحظررة تررر ير م رراب
حيرث ترم %62لدرجة الحرارة عمى خصوبة ااناث عنرد الرطوبرة النسربية 

مالحظة انخفاض خصوبة ااناث بزيادة درجة الحرارة ماعدا عنرد درجرة 
 5306، 6605يث كان عدد البيوض المو روعة ح م 32º، 35º الحرارة

عمررى الترروال  حيرررث لررم يختمرر  ترررر ير درجررات الحررررارة  32022، 4502، 
% حيررررث تررررم مالحظررررة انخفرررراض الخصرررروبة 82عنررررد الرطوبررررة النسرررربية 

عمرررررررى  6409، 5408،  5705، 7203برزديررررررراد درجرررررررة الحررررررررارة يكانرررررررت 
 التوال .

مررررن خررررالل مررررا سررررب  يالحررررب برررررن تررررر ير درجررررات الحرررررارة ال ابتررررة عمررررى 
 براختالف  تم تربيت ا عمرى برذور البرازاء يقرد تباينرت خصوبة ااناث الت

قرررريم الرطوبررررة النسرررربية يقررررد تررررم مالحظررررة تررررر ير درجررررات الحرررررارة بصررررورة 
% كمررا ان درجررة الحرررارة المنخف رررة 62وا ررحة عنررد الرطوبررة النسررربية 

عنرد درجرة كانت    اك ر درجة حرارة مالامة لعممية و ض البريض امرا 
 الامة لعممية و ض البيض. يقد كانت اقل م 35º الحرارة

حيث تعد خصوبة ااناث من الصفات الم مة التر  تحردد ال ررر الرذي 
اذ ينرررتر عن ررا تكررررار ااصرررابة لمبرررذور السرررميمة تحد رر  ح ررررات المخرررازن 

وبررذلك تررؤدي الررى زيررادة ال رررر النرراتر عررن اايررة . و رر  كيير ررا تتررر ر 
بالعديرد مرن العوامرل البيايررة ا م را درجرة الحرررارة وان ترر ير درجرة الحرررارة 
يختمرر  حسرري نرروع الح رررة وكررذلك حسرري قرريم الرطوبررة النسرربية، وطرررق 

ااخرررر . حيرررث ان اانخفررراض يررر  عررردد  الدراسرررة والك يرررر مرررن العوامرررل
البيرروض الترر  ت ررع ا اان ررى بررتفرراع درجررة الحرررارة قررد يعررود الررى زيررادة 
يرررر  الن رررراح الحيرررروي عنررررد ارتفرررراع درجررررات الحرررررارة والررررذي يسرررربي يرررر  

و رررذا يرررؤدي الرررى ان المرررادة المترررويرة اسرررت الك كميرررة اكبرررر مرررن الطاقرررة 
صرروبة، كررذلك ان انترراج البيرروض قررد تررنخفض مؤديررة الررى انخفرراض الخ

الزيررادة يرر  كميررة البيرروض الترر  و ررعت ا كررل ان ررى عنررد درجررات الحرررارة 
المنخف ررة قررد يعررود الررى اطالررة يترررة عمررر الباليررات والررذي تررم مالحظترر  

 ي  الدراسة الحالية.
ولقررد اظ ررررت الك يررر مرررن الدراسرررات نترراار مختمفرررة ومتباينررة حرررول ترررر ير 

( 1974وآخررون )  Park درجرة الحررارة عمرى خصروبة اانراث يقرد وجرد
 Triboliumيررر  دراسررررت  ان عرررردد البيررروض الترررر  ت ررررع ا خنفسررراء 

castaneum  وTribolium confusum  يرزداد بزيرادة درجرة الحررارة
و  1608م وارتفررررض الررررى  24º بي ررررة عنررررد درجررررة حرررررارة 604حيررررث كرررران

م، وكرذلك  34º و 29º بي ة يوميا عند ازدياد درجة الحرارة الرى 1901
ان لرررررردرجات الحرررررررارة تررررررر يرات  (1964وآخرررررررون ) Howeقررررررد احررررررب 

جررررررررررررنس وا ررررررررررررحة جرررررررررررردا عمررررررررررررى خصرررررررررررروبة انرررررررررررراث بعررررررررررررض انررررررررررررواع 
Callosobruchus  حيرررررث بالنسررررربة لخنفسررررراء الموبيررررراC.maculatus 

 9702، 7502،  7204، 6504كررررران عررررردد البيررررروض التررررر  ترررررم و رررررع ا 

عنرد رطوبرة نسربية م  32º ،35º ،3705º ،42º بي ة عنرد درجرة حررارة
ن متوسرل عردد بيروض خنفسراء ( ا1996) Getuوجرد ي  حين ، 72%

 م. 35º كان عند درجة حرارة C. bruchusالموبيا الجنوبية 
ويت   من خالل  ذح الدراسرة ان ترر ير الرطوبرة النسربية عمرى خصروبة 
اانررراث عنررررد تربيت رررا عمررررى بررررذور الحمرررص كرررران م ررراب ا لتر ير ررررا عمررررى 
خصررروبة اانررراث عنرررد تربيت رررا عمرررى برررذور الموبيرررا حيرررث كانرررت ظرررروف 

%  ررر  ااك رررر مالامرررة يررر  حرررين كانرررت 82الرطوبرررة النسررربية المرتفعرررة 
مالامررة. حيررث اظ رررت منخف ررة  رر  ااقررل ظررروف الرطوبررة النسرربية ال

العديررد مررن الدراسررات برررن لمرطوبررة النسرربية تررر ير وا رر  جرردا ومممرروس 
عمررى خصرروبة ح رررات المخررازن و ررذا م رراب ا لمررا تررم التوصررل اليرر  يرر  

 دراستنا الحالية. 
ترر يرا م راب ا لمرطوبرة النسربية ( ان 1964وآخررون ) Howe حيث وجد

ان زيررادة الرطوبرررة يرررؤدي الرررى ارتفررراع عمررى خصررروبة اانررراث حيرررث وجرررد 
% عنرررررد 122% و52%،25% ،2خصرررروبة اانرررراث عنرررررد قرررريم رطوبررررة 

 م.  32º درجة حرارة
العالقرة برين خصروبة انراث خنفسراء  3،2،1( واا ركال 1يبرين الجردول )

% 82% ، 62% ، 42وقررريم الرطوبرررة النسررربية  C.maculatusالموبيرررا 
 عند درجات حرارة مختمفة عمى بذور الموبيا والحمص والبازاء.

 

 

 
 



 2ج/ جامعة تكريت –لكلية العلوم  املؤمتر الدويل الثاني والعلمي الرابع

4 

 المصادر
 المخرازن  ايرات 2003 . موسررى والسرمارة، د  ر ياطمررة حرالق، -

 .    367 ص ، سوريا الزارعة يةمك حمي جامعة من وارت. ا ومكايحت
- Bhalla, S.; K.Gupta; B.Lal; M.L. Kapur and R.K. 

Khetarpal.(2008). Efficacy of various non-chemical 

methods against pulse beetle, Callosobruchus 

maculatus Fab. ENDURE International Conference 

2008 Diversifying crop protection, 12-15 October. La 

Grande-Motte, France - Oral presentations - p. 4 
- Mahgoub, S.M., S.M. Ahmed and S.M. El-Baki. 

1998. Use of Petroseelinum sativum oil for the 

protection of wheta grain and mungbean seeds 

against the rice weevil Sitophulius oryzae and the 

cowpea beetle callosobruchus maculatus Egyptian 

Journal of Agriculture Records, 76 (1), pp: 117-125. 

- Mbata, G. N.(1991): The Seasonal Incidence And 

Abundance Of Insect Pests Of Stored Bambarra 

Groundnuts, Pp. 452-459 In Wolf, J.N.(Ed) Influence 

Of Climate On The Production Of Tropical Crops. 

Stockholm. CTA and FIS . 

وزارة التعمرررريم العررررال   –(. ح رررررات المخررررازن 1983) م رررردي طررررا ر. -
 . 464ص  –الجم ورية العراقية  –والبحث العمم  

. تررر ير اليرررذاء عمرررى حيويررة وطرررول عمرررر (1972) جوزيرر ، عيسرررى. -
.  callosobruchus maculatusوتطررررور ح رررررة خنفسرررراء الموبيررررا 

 56-54( : 1مجمة البحوث الزراعية .جم ورية مصر العربية. )
- Park, T. And Frank, M. B.(1984): The Fecundity 

And Development Of The Flour BeetlesTribolium 

Confusum And Tribolium Castaneum At Three 

Constant Temperatures. Ecology,29:368-374 

- Howe, R.W. and J.E. Currie. (1964). Some 

laboratory observations on the rates of development, 

mortality and oviposition of several species of 

Bruchidae breeding in stored pulses. Bulletin of 

Entomological Research, 49, pp: 591-599 . 

- Getu, E.(1996): Effect Of Callosobruchus 

Maculatus Eggs Odor Concentration Versus Waiting 

Time On Host Location By Uscana Lariophaga. 

Proceedings Of The Third Annual Conference Of The 

Crop Protection Society Of Ethiopia. Addis Abeba 

(Ethiopia). CPSE. 68-75 . 

 

 

 

 

Study of some environmental factors on the Fertility of the south cowpea 

beetle  Callosobruchus maculatus 
Raad Abdalrazaq Hamdi

1
 , Alaa Emad Tawfeeq

2 
1 
Directorate of Edu. Of Salah AL-Din, Tikrit , Iraq 

2 
Department of Biology/College of Edu. for Women , University of Tikrit , Tikrit ,  Iraq 

 

Abstract 
The current study was conducted on the fertility of the Callosobruchus maculatus in laboratory at four different 

temperatures which are, 20º ,25º, 30º and 35º at three leveles of  relative humidity wich are 40% , 60%,80% 

when they are raised on cowpeu , chickpea seeds and peas seeds. The results showed that’s the temperature and 

relative humidity have important effect on one the fertility of the Callosobruchus maculatus , where female 

fertility varied a ccording to the different temperature and humidity on the three types, where it was found that 

the increase in temperature had a damping effect on female fertility where the temperature was low (20) it is the 

most suitable temperature for laying eggs while the high temperature (35) was less appropriate .for the process of 

laying eggs , and the highest average female fertility female fertility was 70.3 eggs / female on pea seeds while 

the lowest average fertility was 30.2 on cowpea seeds at previous temperatures, as was the relative humidity 

showed a clear effect on female fertility , as high humidity was most appropriate for cowpea and chickpea seeds 

(Excluding chickpeas at a temperature of 25). As for the least favorable conditions, it was at low humidity of 

40% , on cowpea and chickpea at a temperature of 20º, 30º C, while a humidity of 60% was the least appropriate 

on pea seeds at temperatures of 30 and 35. when comparing the values of the effect of interference between 

temperature and relative humidity on female fertility , it was noted that the most favorable conditions for egg 

production were at a temperature of (20) and arelative humidity of 80% on the three types of seeds . 

 


