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الممخص

أُجريت الدراسة الحالية عمى خصوبة إناث خنفساء الموبيا الجنوبية  Callosobruchus maculatusمختبريا عند اربعة درجات حر اررة مختمفرة و ر
 º35 ،º32 ،º25 ،º22م وعن ررد ررالث مس ررتويات م ررن الرطوب ررة النس رربية و ر ر  % 82 ،% 62 ،%42وذل ررك عن ررد تربيت ررا عم ررى ب ررذور الموبي ررا وب ررذور
الحم ررص وب ررذور الب ررازاء  ،وق ررد اظ رررت النت رراار ب رررن ل رردرجات الحر ر اررة والرطوب ررة النس رربية دو ار ممح رروو عم ررى خص رروبة إن رراث خنفس رراء الموبي ررا الجنوبير رة
 ،Callosobruchus maculatusحيث اختمفت خصوبة ااناث برختالف درجة الح اررة والرطوبة عمرى ال ال رة انرواع حيرث تبرين بررن لزيرادة درجرات
الح اررة تر ي ار ت بيطياً عمرى خصروبة اانراث حيرث كانرت درجرة الحر اررة المنخف رة (º)22م ر درجرة الحر اررة ااك رر مالامرة لو رض البريض بينمرا درجرة

الح اررة المرتفعة(º)35م كانت اقل مالامة لعممية و ض البيض  ،وكان اعمرى متوسرل لخصروبة اانراث  7203بي رة/ان ى عمرى برذور البرازاء ير حرين
كان اقل متوسل خصوبة و  3202بي ة/ان ى عمى بذور الموبيا عند درجات الح اررة السابقة ،كمرا ان الرطوبرة النسربية قرد اظ ررت ترر ير وا ر عمرى
خصرروبة اانرراث حيررث كانررت الرطوبررة المرتفعررة ر ااك ررر مالامررة عمررى بررذور الموبيررا والحمررص (مسررت نيا من ررا الحمررص عنررد درجررة ح ر اررة ،)º25امررا
الظروف ااقل مالامة يقد كانرت عنرد الرطوبرة المنخف رة  %42وذلرك عمرى برذور الموبيرا والحمرص عنرد درجرة حر اررة  º32، º22بينمرا كانرت الرطوبرة
%62

ااقرل مالامرة عمرى برذور البرازاء عنرد درجتر حر اررة  .º35، º32وعنرد مقارنرة قريم ترر ير الترداخل برين درجرة الحر اررة والرطوبرة النسربية عمرى

خصوبة ااناث يقرد لروحب بررن اك رر الظرروف مالامرة انتراج البيروض كانرت عنرد درجرة حر اررة ( )º22و رطوبرة نسربية  %82عمرى اانرواع ال ال رة مرن
البذور.

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

المقدمة
تعررد اايررات الزراعيررة احررد محررددات اانترراج الز ارع ر واحررد مسررببات

لعوامررل الوسررل الررذي يوجررد يي ر  ،وان عوامررل الوسررل البيا ر ك ي ررة من ررا

الفج ر ر ر رروة اليذااي ر ر ر ررة ،حي ر ر ر ررث تع ر ر ر ررد ح ر ر ر ر ررة خنفس ر ر ر رراء الموبي ر ر ر ررا الجنوبي ر ر ر ررة

عوامل غير حيوية وعوامل حيوية  .وان الرغبة ي التقميرل مرن اسرتخدام

 Callosobruchus maculatusم ررن ا ررم اي ررات ب ررذور المحاص رريل

المبيدات الكيميااية لمكايحة اايات وذلك نتيجة ا ار را ال رارة وتموي را

البقوليررة المخزونررة ،ي ررال عررن ان ررا تصرريي المحاصرريل ير الحقررل ول ررا

لمبياررة ي ررال عررن الحاق ررا ال رررر باانسرران برعتبررارح المسررت مك الن رراا

تررر ير واسررض لالصررابة ،يقررد تصرريي بررذور الك يررر مررن المحاصرريل البقوليررة

ل ذح المحاصيل ( ،)Mahgoub et. al,1998; Mbata,1991وعمير

من ر ررا الموبير ررا والعر رردس والبر رراقالء مسر ررببة بر ررذلك خسر رراار يادحر ررة اذ تبر رردأ

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

ااص ررابة ي ر ر الحقر ررل وبعر ررد ا تكمر ررل الح ر ررة دورة حيات ر ررا وتتكر ررا ر ي ر ر

المخررزن ،وان ا ميررة ررذح الح ررة تكمررن ير تيذيررة وتطررور يرقات ررا داخررل
البذور واست الك محتويات ا وبذلك تزيد من نسبة تمر

ااصررابة ل ررا والتم ر

البرذور وتقمرل مرن

البياية غير الحية الت تؤ ر بصورة مبا ررة عمرى ن راح وحيويرة ح ررات

المخر ررازن ر ر درجر ررة الح ر ر اررة ( )18والرطوبر ررة النسر رربية ((%)15م ر رردي

قيمت ررا اليذاايررة ونسرري انبات ر ( ، )Bhalla et. al.,2008وبمررا ان
الوسرل البيار الررذي يعريش يير الكرراان الحر يمعري دو ار كبير ار ير تحديررد
ن اطات المختمفرة يسرموك الكراان الحر ون راط

ا نرراء يت ررة التخ رزين  ،وقررد لرروحب ان اك ررر العوامررل

طا ر. )1983 ،

رو عبرارة عرن محصرمة
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الهدف من الدراسة

بي ر ررة عمر ررى الت ر روال  ،امر ررا عنر ررد الرطوبر ررة النسر رربية  %82حير ررث كانر ررت
خص ر رروبة اان ر رراث  3702، 5701، 66022،5201بي ر ررة عن ر ررد درج ر ررات

ت رردف الد ارس ررة ال ررى معري ررة ت ررر ير درج ررات حر ر اررة عم ررى خص رروية ان رراث

خنفسرراء الموبي را الجنوبيررة

ح اررة º35 ،º32 ،º25 ،º22عمى التروال  ،ولرم يرتم مالحظرة الفررق برين

 Callosobruchus maculatusوتررر ير

اعررداد البيرروض ماعرردا بررين الرردرجتين º25 ،º 22ودرجت ر الح ر اررة،º22

نسرري الرطوبررة المختمفررة عمي ررا ،ي ررال عررن مقارنررة خصرروبت ا برررختالف

.º35

نوع اليذاء الت تمت عمرى برذور الموبيرا وبرذور الحمرص وبرذور البرازاء،

ونالحررب مررن خررالل النترراار الس ررابقة برررن لرردرجات الح ر اررة ال ابت ر ت ررر ير

و ذا لما ل ا مية اقتصادية عمى محاصيل زراعية عديدح.

متب رراين عمر ررى خصر رروبة اانر رراث عنر ررد تربيت ر ررا عمر ررى بر ررذور الموبير ررا وذلر ررك

المواد وطرائق العمل

اسر ررتخدمت ير ر ر

برررختالف الرطوبررة ويالحررب برررن تررر ير درجررات الحر اررة كرران وا ررحا عنررد

ر ررذح الد ارسر ررة ب ر ررذور مص ر رراب بيرقر ررات خنفس ر رراء الموبي ر ررا

الرطوبة النسربية  %62كمرا ان لدرجرة الحر اررة المنخف رة ()º22م كانرت

الجنوبيرة  ،Callosobruchus maculatusوترم اسرتخدام ال رة انرواع

ر ااك ررر مالامرة لعمميررة و رض البرريض بصرورة كبيررة ،حيرث تررم و ررض

مررن بررذور البقوليررات ليرررض اجرراء التجرراري مررن خررالل تعري ر ا لدرجررة
ح ر اررة º82-º62م لمرردة سرراعة ونص ر

اقل عدد ممكن من البيض عند درجة الح اررة المرتفعة .º35

داخررل حا ررنة ك رباايررة وذلررك

لمتركد من خمو را مرن ايرة اطروار ح ررية قرد تكرون موجرودة وبعرد ذلرك ترم
معادلة رطوبت ا من خالل و ع ا داخرل مجفر
بررين  82-75لمرردة اربعررة اسررابيض (جوزير

جدول ( )1يوضح عدد البيوض لكل انثى لخنفساء الموبيا الجنوبية
 Callosobruchus maculatusعند درجات حرارة ورطوبة نسبية

 Dessicatorرطوبتر

مختمفة عمى ثالثة انواع من البذور

وعيسررى  ،)1972 ،وليرررض

نوع البذور

دراسة تر ير درجة الح اررة والرطوبرة النسربية عمرى خصروبة انراث خنفسراء
الموبيررا الجنوبيررة يقررد تررم اسررتخدام اربعررة درجررات ح ارريررة ر ،º25 ،º22
 º35 ،º32م و ر ررالث مس ر ررتويات م ر ررن الرطوب ر ررة النس ر رربية ر ر ر  %42و

اللوبيا

 %62و  .%82وتر ر ررم الحصر ر ررول عمر ر ررى الر ر رردرجات الح اررير ر ررة المطموبر ر ررة

الحمص

برستخدام حا نة ك ربااية مزودة بمصدر تسخين وتبريد.
وق ررد ت ررم تج ي ررز ع ررر مك ررررات (زوج لك ررل مك رررر ذك ررر او ان ررى) م ررن

الباسالء

البالير ررات ا يتجر رراوز عمر ر ررا الر ر ر 24سر رراعة وقر ررد و ر ررعت ر ررذح اازواج

بصورة منفصمة ير اطبراق بترري حيرث تحتروي رذح ااطبراق برذرة واحردة

وذات ت ر ررر يرات

ممحوظة عمى خصوبة ااناث عند تربيت را عمرى برذور الحمرص كمرا رو

المكرررات كرذلك مرض باليرات الحمرص والبرازاء كرل من را عمرى حردح) وقررد

مو ر ر ي ر ر الجر رردول ( )1وال ر رركل ( )2يعنر ررد الرطوبر ررة النسر رربية %42

تررم حسرراي عرردد البيرروض المو رروعة يوميررا بطريقررة العررد التفريق ر وت ررم
تييير البذور يوميا ي المكررات الع رة لكل صن

%42
%62
%82
%42
%62
%82
%42
%62
%82

ام ر ررا بالنس ر رربة ل ر رردرجات الحر ر ر اررة كان ر ررت بص ر ررورة م ر رراب

من الموبيا (و ذح ي حالة الباليرات التر خرجرت مرن الموبيرا وتكررر تمرك

لحرين توقر

الزطوبت النسبيت

العذد الكلي للبيوض عنذ درجاث حزارة
مختلفت
º35
º32
º25
º22
3202 2 41052 39022 52012
32022
52012 51032 65012
37022
57012 52012 66022
26052
55042 52012 71023
43022
52022 55082 64022
62012
72042 55052 68072
33042
52012 35022 52042
32022
45022 53062 66052
64092
54082 57052 72032

و عت ااناث اعمى عدد ممكن من البيروض  7103بي رة وعنرد درجرة

اان رى

حر ر اررة  º22وانخف ررض ررذا الع رردد ال ررى  2605بي ررة عن ررد درج ررة الحر ر اررة

عن و ض البيض.

المرتفعة  º35م بينما كانت ااعداد ااخر  5201و  5701بي رة عنرد

النتائج والمناقشة

درج ررة الحر ر اررة  º25م و º32م عم ررى التر روال  ،مم ررا ي ررير ذل ررك ال ررى ان
زير ررادة درجر ررات الح ر ر اررة ادت الر ررى انخفر رراض ي ر ر خصر رروبة اانر رراث يقر ررل

يو ر ر الج رردول ( )1واا رركال ( )1و( )2و( )3ت ررر ير درج ررات الحر ر اررة

برسررت ناء الفروقررات بررين º22و  º32م ،امررا عنررد الرطوبررة النسرربية %62

ال ابتة وكذلك الرطوبة النسبية عمى عردد البيروض والتر ترم تربيت را عمرى

تم مالحظة انخفاض ي عدد البيوض الت ترم و رع ا مرن قبرل اانراث

ب ررذور كر ررل مر ررن الموبي ررا والحمر ررص والبر ررازاء ،بالنس رربة لالنر رراث (الت ر ر تر ررم

بررتفاع درجة الح اررة من  º22الى  º35م .حيث كانت خصروبة اانراث

تمييز ررا عررن الررذكور بواسررطة المفترراح التصررنيف وحسرري رركل المروامس)

عند درجة ح اررة º35 ،º32 ،º25 ،º22م

والتر تررم تربيت را عمررى بررذور الموبيرا يالحررب برررن لردرجات الحر اررة تررر يرات

،52022 ،5508 ،6402

 4302بي ررة لك ررل ان ررى عم ررى التر روال  ،ام ررا بالنس رربة لمرطوب ررة النس رربية

ممحوظ ررة عم ررى ع رردد البي رروض حي ررث انخف ررت خص رروبة اان ررى بزي ررادة

 %82يقررد كانررت كميررة البرريض المو رروعة اقررل عرردد مررن درجررة الح ر اررة

درجررة الح ر اررة مررن  º22الررى º32م عنررد الرطوبررة النسرربية  ،%42حيررث

º25م (  )5505بي ررة  ،بينم ررا و ررعت اعم ررى ع رردد م ررن البي رروض عن ررد

و ررعت اان ررى اكبررر عرردد ممكررن مررن البيرروض عنررد درجررة ح ر اررة º35م

درج ررة حر ر اررة º32م ( )7204بي ررة ررم انخف ررض ذل ررك الع رردد ال ررى 6807

حي ر ررث كان ر ررت ع ر رردد البي ر رروض التر ر ر و ر ررعت ا اانر ر راث ،39022 ،5201

بي رة عنرد درجرة حر اررة º22م .رم الرى  6201عنرد درجرة حر اررة  º35م،

 3202 ،4105بي ررة/ان ى عنررد درجررات الح ر اررة º35 ،º32 ،º25 ،º22

واي ررا كرران لدرجررة الح ر اررة تررر ير اك ررر و رروحا عمررى خصرروبة اانرراث

م عمى التوال  .اما عند الرطوبة النسبية  %62حيث كران انخفراض ير

التر تررم تربيت ررا عمررى بررذور البررازاء كمررا ر مو ررحة ي ر الجرردول ()1

عدد البيوض مض ازدياد درجة الح اررة مرا عردا القيمرة برين درجتر الحر اررة

وال رركل ( )3حيررث تررم مالحظررة انخفرراض خصرروبة اانرراث عنررد ازديرراد

 º25و  º32م .اذ كانررت خصرروبة اانرراث 3202، 5103،5201، 6501
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درجة الح اررة مرن  º22الرى  º35وذلرك بررختالف الرطوبرة النسربية .يعنرد

بي ة عنرد درجرة حر اررة  º42 ،º3705 ،º35 ،º32م عنرد رطوبرة نسربية

الرطوبة النسبية  %42انخفض عدد البيوض بزيرادة درجرة الحر اررة حيرث

 ،%72ي حين وجرد  )1996( Getuان متوسرل عردد بيروض خنفسراء

كانت الخصوبة  3304 ،5201 ،3502 ،5204بي ة عند درجرات حر اررة

الموبيا الجنوبية  C. bruchusكان عند درجة ح اررة  º35م.

 º35 ،º32 ،º25 ،º22عمررى الت روال  ،حيررث تررم مالحظررة تررر ير م رراب

ويت

لدرجة الح اررة عمى خصوبة ااناث عنرد الرطوبرة النسربية %62حيرث ترم

اان رراث عن ررد تربيت ررا عم ررى ب ررذور الحم ررص ك رران م رراب ا لتر ير ررا عم ررى

مالحظة انخفاض خصوبة ااناث بزيادة درجة الح اررة ماعدا عنرد درجرة

خص رروبة اان رراث عن ررد تربيت ررا عم ررى ب ررذور الموبي ررا حي ررث كان ررت ظ ررروف

الح اررة  º35 ،º32م حيث كان عدد البيوض المو روعة 5306 ،6605

الرطوب ررة النس رربية المرتفع ررة  %82ر ر ااك ررر مالام ررة ير ر ح ررين كان ررت

تررر ير درجررات الح ر اررة

ظررروف الرطوبررة النسرربية المنخف ررة ر ااقررل مالامررة .حيررث اظ رررت

عنر ررد الرطوبر ررة النسر رربية  %82حير ررث تر ررم مالحظر ررة انخفر رراض الخصر رروبة

العديررد مررن الد ارسررات برررن لمرطوبررة النسرربية تررر ير وا ر جرردا ومممرروس

 32022 ،4502 ،عمررى الت روال حيررث لررم يختم ر

من خالل ذح الد ارسرة ان ترر ير الرطوبرة النسربية عمرى خصروبة

عمررى خصرروبة ح ررات المخررازن و ررذا م رراب ا لمررا تررم التوصررل الي ر ي ر

برزدي ر ر رراد درج ر ر ررة الحر ر ر ر اررة يكان ر ر ررت  6409 ،5408 ، 5705 ،7203عم ر ر ررى

دراستنا الحالية.

التوال .
م ررن خ ررالل م ررا س ررب يالح ررب ب رررن ت ررر ير درج ررات الحر ر اررة ال ابت ررة عم ررى

حيث وجد  Howeوآخررون ( )1964ان ترر ي ار م راب ا لمرطوبرة النسربية

خصوبة ااناث الت تم تربيت ا عمرى برذور البرازاء يقرد تباينرت براختالف

عمررى خصرروبة اانرراث حيررث وجررد ان زيررادة الرطوبررة يررؤدي الررى ارتفرراع

ق رريم الرطوب ررة النس رربية يق ررد ت ررم مالحظ ررة ت ررر ير درج ررات الحر ر اررة بصر ررورة

خصر رروبة اانر رراث عنر ررد قر رريم رطوبر ررة  %52،%25، %2و %122عنر ررد

وا ررحة عنررد الرطوبررة النسرربية  %62كمررا ان درجررة الح ر اررة المنخف ررة

درجة ح اررة  º32م.

كانت

يبرين الجردول ( )1واا ركال  3،2،1العالقرة برين خصروبة انراث خنفسراء

اك ر درجة ح اررة مالامة لعممية و ض البريض امرا عنرد درجرة

الح اررة  º35يقد كانت اقل مالامة لعممية و ض البيض.

الموبي ررا  C.maculatusوق رريم الرطوب ررة النس رربية %82 ، %62 ، %42

حيث تعد خصوبة ااناث من الصفات الم مة التر تحردد ال ررر الرذي

عند درجات ح اررة مختمفة عمى بذور الموبيا والحمص والبازاء.

تحد ر ح ررات المخررازن اذ ينررتر عن ررا تك ررار ااصررابة لمبررذور السررميمة
وبررذلك تررؤدي الررى زيررادة ال رررر النرراتر عررن اايررة  .و ر كيير ررا تتررر ر
بالعديرد مرن العوامرل البيايررة ا م را درجرة الحر اررة وان ترر ير درجرة الحر اررة
يختم ر

حسرري نرروع الح ررة وكررذلك حسرري قرريم الرطوبررة النسرربية ،وطرررق

الد ارس ررة والك ي ررر م ررن العوام ررل ااخ ررر  .حي ررث ان اانخف رراض ير ر ع رردد
البيرروض الت ر ت ررع ا اان ررى بررتفرراع درجررة الح ر اررة قررد يعررود الررى زيررادة

ي ر ر الن ر رراح الحير رروي عنر ررد ارتفر رراع درجر ررات الح ر ر اررة والر ررذي يسر رربي ي ر ر

اس ررت الك كمي ررة اكب ررر م ررن الطاق ررة و ررذا ي ررؤدي ال ررى ان الم ررادة المت ررويرة
انترراج البيرروض قررد تررنخفض مؤديررة الررى انخفرراض الخصرروبة ،كررذلك ان
الزيررادة ي ر كميررة البيرروض الت ر و ررعت ا كررل ان ررى عنررد درجررات الح ر اررة
المنخف ررة قررد يعررود الررى اطالررة يت ررة عمررر الباليررات والررذي تررم مالحظت ر
ي الدراسة الحالية.
ولقررد اظ رررت الك يررر مررن الد ارسررات نترراار مختمفررة ومتباينررة حررول تررر ير

درجرة الحر اررة عمرى خصروبة اانراث يقرد وجرد  Parkوآخررون ()1974
ير ر د ارس ررت ان ع رردد البي رروض التر ر ت ررع ا خنفس رراء

Tribolium

 castaneumو  Tribolium confusumيرزداد بزيرادة درجرة الحر اررة
حي ررث ك رران 604بي ررة عن ررد درج ررة حر ر اررة  º24م وارتف ررض ال ررى  1608و
 1901بي ة يوميا عند ازدياد درجة الح اررة الرى  º29و  º34م ،وكرذلك

قر ر ررد احر ر ررب  Howeوآخر ر رررون ( )1964ان لر ر رردرجات الح ر ر ر اررة تر ر ررر يرات
وا ر ر ر ر ررحة ج ر ر ر ر رردا عم ر ر ر ر ررى خص ر ر ر ر رروبة ان ر ر ر ر رراث بع ر ر ر ر ررض انر ر ر ر ر رواع ج ر ر ر ر ررنس
 Callosobruchusحي ر ررث بالنس ر رربة لخنفس ر رراء الموبي ر ررا C.maculatus
كر رران عر رردد البير رروض الت ر ر تر ررم و ر ررع ا 9702 ،7502 ، 7204، 6504
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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 .
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