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الخالصة
أظهرر تترراتأ ت ر ير الهررواء السرا ن ف ر التسرربة المتويررة ل تررل أطروار الم تلفررة لحشرررت تفسرراء ال ررابر ا
 Trogoderma granariumو تفسرراء الطحررين الحمرراء  ، Tribolium castaneumأن الطررور اليرق ر
لحشرة تفساء ال ابرا كان األك ر م اومة عتد التعرري إلرا الهرواء السرا ن حيرت وصرل درجرا الحررارة
المتوية الالزم ل تل  %01متر الرا ᵒ016م و  %50إلرا ᵒ 001م  ،وفر تفسراء الطحرين الحمرراء فران تسربة
ال تل  % 01من األطوار ال ال ة (اليرقة والعررراء والحشررة البال)رة) كاتر عترد درجرة حررارة °28م .امرا فر
تسبة ال تل  % 50فان الطور العرري كان اك ر هره االطوار م اومة فبل) درجة الحرارة ° 58م قريبرا مرن
الطور البالغ الري ا ر قراءة °51م.
الكلمررا المفتاحيررة :الهررواء السررا ن ،مكافحررة حشرررا المررواد الم زوتررة ،متتجررا الحبرروم المحلية ،تفسرراء
ال ابرا ،تفساء الطحين الحمراء.
تاريخ تسلم البحت ،2017/9/20 :وقبول 2017/12 /17

المقدمة
تتعر الحبوم ومتتجاتها بشكل عام إلا أضرار م تلفة عتد وجودها فر الح رل وأ تراء الت رزين ورلر
إلصابتها باآلفا الحشرية ،حيت ي در الف د الستوي للحبوم بواسرطة الحشررا وال روار حروال  %01فر
شمال أمريكا و  %31ف أفري يا واسيا ( ) 0551 ،Hillوف الباكستان ت ردر ال سرارة فر الحبروم الم زوترة
بسبم الحشرا كحد أقصرا مرن  Irshad(%25 .5 _ 3.0و  ،) 0520 ،hcuolaBكمرا قردر ال سراتر التر
تحرد ها آفررا الم ررازن علررا الحبروم ف ر اريتريررا وأوغتردا وتيجيريررا بتسرربة  % 14_4.4مررن وزن الحبرروم
( .)2006 ،Haileكما قدر ال ساتر التاتجرة عرن حشررا المرواد الم زوترة فر الحبروم والب وليرا والبررور
الزيتية من قب ل متظمة  FAOمن %06- 1من اإلتتاج العالم وف العراق ت در ال سارة حروال  .%10أن
ال سرراتر التاتجررة عررن الحشرررا الترر تصرريم المررواد الم زوتررة غالبررا مررا تكررون ب رردر ال سرراتر الت ر تحررد ها
الحشرا الت تصيم التباتا ف الح ل وف الوق الت تتمكن في التباتا الح لية أحياتا من التعروي عرن
الضرر التاتأ عن اآلفا يكون الضرر التاتأ عرن حشررا الم رازن ضرررا تهاتيرا ال يمكرن تعويضر ( الحراج
إسرماعيل. )8106 ،تعررد تفسراء الطحررين الحمرراء ( ) Tribolium castaneumعاتلررة ( )Tenebrionidae
مرن رتبرة غمديررة األجتحرة ( ) Coleopteraمرن حشرررا الم رازن ال اتويرة الت ر تتواجرد فر كررل أتحراء العررالم
ويسود وجودها ف المتاطق االسرتواتية ،الدافترة والمعتدلرة ويتحردد وجودهرا فر الم رازن الدافترة .وهر آفرا
طيرة السيما ف مطاحن الحبوم والمصاتع الت تصتع الطحين والتشا وقرد اكتسرب م اومرة عاليرة للمبيردا
بل)ر  200مرررة ) Whalonوآ رررون .)2008 ،أمررا تفسرراء ال ررابرا  Trogoderma granariumعاتلررة
(  )Dermestidaeمن رتبة غمدية األجتحة ( ) Coleopteraفتعرد مرن اآلفرا ال طيررة التر تصريم الحبروم
الم زوترة وقرد سرجل أول مررة فر الهترد رم اتتشرر فر  35بلرد مرن العرالم ( .)8115 ،Stibickتصريم هرره
الحشرة المرواد المجففرة مرن أصرل تبرات أو حيروات فهر تصريم كرل أتروا الحبروم التجيليرة كرال م  ،الشرعير
والرررة وغيرهررا والمتتجرا المصررتعة مرن الحبرروم وفضرال عررن البررور الزيتيررة وبررور الب وليررا والمكسرررا
(العراق .)8101 ،
تعتمرد حمايرة و رزن الحبروم علرا الطراترق الكيمياتيرة لمكافحرة حشررا المرواد الم زوترة مترر الع رود
ال ليلة الماضية و لكن ف الوق الحاضر هتا ميرل إلرا اسرت دام الطراترق البديلرة عرن المرواد الكيمياتيرة التر
تؤ ر علا البيتة واإلتسان والحيوان والتبرا ومرن هرره الطررق البديلرة اسرت دام الهرواء السرا ن،حرارة الب رار
واألشرعة الكهروم)تاطيسررية (Hansenوآ ررون .)8103 ،Adler(،)8100 ،لرررا كران هرردف هرره الدراسررة هررو
دراسة ت ير الهواء السا ن باست دام درجرا حررارة 00 ،01 ،40 ،41 ،00 ،01و º21م ولفتررا تعرري
 60 ،31 ،00و  41دقي ة ف التسبة المتوية ل تل حشرا التجربة ل)ر مكافحتها.
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مواد البحث وطرائقه
است دم ف هره الدراسة حشرتين من حشرا الم ازن هر  :تفسراء الطحرين الحمرراء Tribolium
Trogoderma
 castaneumتفسررررررراء ال رررررررابرا granarium
)(Coleoptera:Tenebrionidae
 (Coleoptera: Dermestidae).تم الحصول علا تفساء الطحين الحمراء و تفسراء ال رابرا مرن مرزار
سرربق تربيتهررا ف ر م تبررر بحرروت الحشرررا ف ر كليررة التربيررة بجامعررة الموصررل ،تم ر تربيررة تفسرراء الطحررين
الحمراء ف بيترة صرتاعية مكوترة مرن طحرين صرفر يضراف إلير مسرحوق ميررة ال برز الجافرة بتسربة  %0أمرا
تفساء ال ابرا ف د ربي ف بيتة صتاعية مكوتة من طحين اسرمر مضراف إلير مسرحوق ميررة ال برز الجافرة
برتف التسربة السراب ة أيضرا ،وضرع البيترة الصرتاعية لكرل حشررة فر قترات زجاجيرة سرعة  411مرل إلرا لرت
حجمهرا أضريف إليهرا الحشررتين كرال علرا حردا وربير فر الحاضرتة عترد درجرة حررارة ( º 0 ±30م) ورطوبررة
تسبية(  ) % 0 ±01وغطي فوهتها ب مرا الملمرل واحكرم سردها بواسرطة أحزمرة مطاطيرة ،ترم تجديرد المزرعرة
وأ رر الحشررا حدي رة الظهرور رالل  86سراعة ل)رر الدراسرة .اسرت دم جهراز إحردات الهرواء السرا ن
عالمرة  Heraeusوكات ر درجرا الحرررارة التر عرض ر لهرا األطرروار الحشررية :اليرقررة (العمرر األ يررر)،
العرراء والحشرة البال)رة 00 ،01 ،40 ،41 ،00 ،01و º 21م ولفتررا تعرري  60 ،31 ،00و  41دقي رة
لكل درجة حرارية وتم التعرري فر رالت مرن متتجرا الحتطرة وهر الجرري  ،البرغرل والحبيرة فضرال عرن
المعاملرة الضررابطة الت ر تم ررل األطروار الحشرررية غيررر المعرضررة للحررارة ( الجرعررة صررفر) ولكررل للحشرررتين
ال اصة بالدراسة ب ال ة مكررا وبكل مكرر  01حشرا من الطور المعت با لدراسة.
تم فصل اليرقا من بيتا التربية ال اصة ل كل حشرة بعد ت ل بيتة التربية بمت ل ري فتحا سرعة واحرد ملرم
وأ ر اليرقا ف الطور اليرق األ ير لحشرا التجربة ،تم وضع عشرة أفرراد مرن كرل ترو حشرري لكرل
طور ب الت مكررا ف قتات زجاجية سعة مسة مل وتم ت)طيتها ب طعرة مرن ال مرا واحكرم سردها بواسرطة
أحزمرة مطاطيرة رم وضرع ال تررات الحاويرة علرا الحشررا فر قتررات بالسرتيكية سرعة  611مرل حاويرة علررا
متتجا الحتطة قيد الدراسة رم وضرع هرره ال ترات البالسرتيكية دا رل جهراز التعرري سرابق الرركر وبكافرة
الدرجا الحرارية المدروسة ول لفترا الزمتية المرركورة كرال علرا حردا وبعرد التعرري ت لر الحشررا إلرا
علم بالستيكية را غطاء محكم سعة  41مرل حيرت ترم وضرع كرل مكررر فر علبرة بالسرتيكية رم وضرع فر
الحاضتة بتف درجة الحرارة والرطوبة المركورتين ساب ا ،م فحص الحشرا بعد  86سراعة ورلر لمعرفرة
ت ير الهواء السا ن علا ه را الطور وتم حسام تسبة المو المتوية فر هررا الطرور .أجرير المعاملرة تفسرها
علا الطور العرري وللحشرتين بدرجا الحرارة سراب ة الرركر أيضرا سرجل تسربة المرو المتويرة بعرد مسرة
أيام ،و تم إجراء المعاملة الساب ة تفسها علا البال)ا وللحشرتين وبعد معاملتهرا بالمعاملرة سراب ة الرركر أيضرا
سرجل تسربة المررو المتويرة بعرد مض ر  86سراعة  ،ترم التحليررل اإلحصرات بتحليرل البياتررا باسرت دام حزمررة
التحليرل اإلحصرات الجراهزة  SASاسرتعمل التصرميم العشروات الكامرل العرامل Factorial-Completely
) ،Randomized Design (FCRDورل لحسرام التبراين للعوامرل الدا لرة فر التجربرة ANOVA Table
) (Analysis of Varianceولم ارتة التتاتأ استعمل ا تبار دتكن للمتوسطا المتعرددة عترد مسرتوح احتمرال
 1.10لتحديد المعتوية بين المت)يرا (عتتر.)8101 ،

الصورة ( ) 0توض جهاز الهواء السا ن المست دم ف التجربة
Picture (1) describes the hot air device used in the experiment
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النتاْئج والمناقشة
بين الجدول( ) 1أن العمر األ يرر مرن الطرور اليرقر لحشررة تفسراء ال رابرا كران األك رر م اومرة عترد
التعرري إلرا الهرواء السررا ن حيرت وصرل درجررا الحررارة المتويرة الررالزم ل ترل  %01متر الررا ᵒ016م و
 %50إلررا  ᵒ 001م وهرررا يؤيررد مررا ركررره  Battuوآ رررون ) (1975مررن إن يرقررة تفسرراء ال ررابرا م اومررة
لالرتفا ف درجا الحرارة وكرل فران ميرل رط الطرور اليرقر فيهرا بشركل اقرل يردل علرا أن األفرراد فيهرا
متبايتة من حيت االستجابة وتعت د أن الشعيرا الت تك س هره اليرقة بك افة ه المسرؤولة عرن إعطاتهرا هرره
الميزة حتا تتجاوز الظروف ال)ير المتاسبة الت قد تمر بها و اصة أت من المعروف أن هرره الحشررة تجتراز
تل الظروف عبر طورهرا اليرقر والرري قرد يب را لعردة سرتوا  ،وهررا ي رالف مرا ركرره Fleurat-Lessard
(  ) 0520من ان تسبة قتل  % 011حد ف تفساء ال ابرا ف درجة حرارة هواء سا ن فر درجرة حررارة
 °03م الل  06اتية ف ط وقد يكون لساللة الحشرة دور ف هرا اال تالف وحسم المتاطق الج)رافيرة ،وفر
تفساء الطحين الحمراء فان تسبة ال تل لـ  % 01لألطوار ال ال ة اليرقة والعرراء والحشرة البال)ة حد عتد
درجة حرارة وه  °28م كما ف الجدول .0
تفسراء ال رابرا و تفسراء الطحرين

الجردول( ) 1تر ير درجرا الحررارة المتويرة فر تسربة قترل أطروار حشررت
الحمراء المعرضة للهواء السا ن
Table(1) Effect of High temperature on killing % to insects stages Khapra beetle
and the Red flour beetle exposed to hot air.
الحشرة Insect
تفساء ال ابرا Khapra
beetle
تفساء الطحين الحمراء
Red flour beetle

درجا الحرارة
ال اتلة لـ
LT
01
50
01
50

اليرقة Larva

العرراءPupa

البال)ة Adult

016
001
28
24

23
20
28
58

20
53
28
51

اما ف تسبة ال تل لـ  % 50فان الطور العرري كان اك ر هرره االطروار م اومرة فبل)ر درجرة الحررارة °58م
وهو يما ل ما ركره  utherlandوا رون (  )0520من ان درجة الحرارة للهواء السا ن  °51م قاتلرة لمعظرم
رالل دقي رة واحردة ف رط ،ورلر قريبرا مرن الطرور البرالغ الرري ا رر قرراءة  °51م وهررا يما رل
اطوار الحشرا
الح ي رة المعروفررة بران الطررور البررالغ فر هررره الحشرررة هرو االك ررر م اومرة للظررروف ال اسررية وبر تتجرراوز هررره
الحشرة الظروف غير المالتمة.
يبين الجدول ( ) 2متوسط التسم المتوية لل تل ف الطور اليرق و العرري لحشرت تفسراء ال رابرا و تفسراء
الطحين الحمراء واللتان عرضتا للهواء السا ن عتد درجا حرارة  00 ،01 ،40 ،41 ،00 ،50و º21م إر
يالحظ من التتاتأ أن أعلرا متوسرط تسربة متويرة لل ترل هر  %6 0كاتر فر الطرور العررري والبرالغ لحشررت
تفساء ال ابرا و تفساء الطحين الحمراء وعتد درجة حرارة °21م ،كما بين الجردول ( ) 2التردا ال ال تاتيرة
بين الطور ودرجا الحرارة وت يرها علا التسبة متوية لل تل حيت لوحظ وجود ا رتالف معتروي فر درجرا
الحرارة 00 ،01 ،40و °21م وت يرها علا التسبة ال متويرة لل ترل حيرت بل)ر تسربة ال ترل 80.0 ،0.6 ،1.2
و  %33.4علا التوال ف تفساء ال ابرا و  80.4 ،06.2و % 61ف تفساء الطحرين الحمرراء كمرا يالحرظ
ان تفساء ال ابرا كات اك ر تحمال لدرجة حرارة  °21م متها ف تفساء الطحين الحمراء فبل) تسبتا ال تل
فيهما  33.4و % 61علا التوال .
تشررير البياتررا أن بارتفررا درجررا الحرررارة تررزداد التسررم المتويررة لل تررل وهرررا يتفررق مررع مررا وجررده Menon
و )8111 (Subramanyamإر حصل علا تسبة قترل  011و  % 01فر الطرور البرالغ والعررري علرا التروال
لطحين مصام ب تفساء الطحين الحمراء عتد تعريضهم إلرا حررارة الب رار بدرجرة  º62م ،كمرا يبرين الجردول
(  )2متوسطا التسم المتوية لل تل ف األطوار ال ال ة لحشرة تفساء ال رابرا بصرورة عامرة حيرت بلرغ أعلرا
متوسرط لل ترل  % 06.0ف ر الطرور البرالغ والررري ا تلرف معتويرا عررن التسربة المتويرة لل تررل فر الطرور اليرق ر
والعرري والت بل)  0.5و  %2.6علا التوال وهرا يرجع إلا أن الطور اليرق لحشرة تفساء ال ابرا يعد
مرن أك رر األطروار تحمررال لردرجا الحررارة العاليرة وقررد يعرزح هررا إلرا ك رررة الشرعيرا التر ت)طر الطررور
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اليرق  ،أما تفساء الطحين الحمراء فتالحظ أن أعلا تسبة متويرة لل ترل  %.06.8كاتر فر الطرور ا لعررري
والت ا تلف معتويا عن تسبة ال تل ف الطور اليرق والبالغ وا لت بل)ر  5.8و  %00.2علرا التروال  .وقرد
ترجع م اومة طور ما لالرتفا ف درجا الحرارة الا امتالكر بروتيترا الحرت الحرراري (Heat )HSPS
 Shock Proteinsوالتر تحمر ال اليرا بصرورة اصرة و التراتأ بصرورة عامرة مرن اإلجهراد الحرراري الررري
تتعر ل الحشرة والري يسبم ات فا المحتوح المات للحشرة وبالتال مو الحشرة حيت يعمرل HSPS
علرا متررع التكترل ومتررع حردوت مسررخ للبرروتين ) Currieو  .)0550 ،Tuftsوقررد وجرد  Mahroofوا رررون
) (2005أن بروتيتا الحت الحراري  HSP70Sف جميع مراحل حياة تفساء الطحين الحمراء وبك رة فر
الطور اليرق إر اظهر هرا البروتين زيادة ف التحمل الحرراري فر اليرقرا اليافعرة دام مردة  2سراعا عترد
درجة حرارةْ 61م و  31دقي ة عتد درجة حرارة ْ 64م.
جدول(  ) 2متوسط تسم ال ترل المتويرة ألطروار حشررت تفسراء ال رابرا و تفسراء الطحرين الحمرراء المعرضرة
لمستويا م تلفة من درجا الهواء السا ن ف متتجا الحتطة المحلية
Table(2) killing percentage mean% of stages in Khapra beetle & Red flour beetle
exposed to different level of hot air in local wheat product
درجة الحرار ْة ᵒم
Temperature

50

55

65

60

01

75

80

الطور Stage
اليرقة
Larva
العرراء
Pupa
البال)ة
Adult
%لل تل كمعدل ف
درجا الحرارة
Temperature
mean
اليرقة
Larva
العرراء
Pupa
البال)ة
Adult
%لل تل كمعدل ف
درجا الحرارة
Temperature
mean

معدل
الطور
Stage
mean

تفســـــاء ال ــابــراKhapra beetle
2.4 d
0.4 ef
0.0 f
0.0 f

17.7 c

20.8 b

5.9 c

0.0 f

0.0 f

0.0 f

0.0 f

0.0 f

19.8 b

40 a

8.4 b

0.0 f

0.0 f

1.3 def

2.2 de

20 b

40 a

40 a

14.7 a

0.0 d

0.0 d

0.4 d

0.8 d

7.4 c

25.7 b

33.6 a

0.0 f

تفسـاء الطـحين الحمراء Red flour beetle
20.2 c
3.5 d
0.4 f
0.0 f
0.0 f

40.2 a

9.2 c

0.0 f

0.4 f

0.8 ef

1.3 ef

20.6 c

36.4 b

40 a

14.2 a

0.0 f

0.0 f

0.0 f

2.2 de

20.2 c

20.2 c

40 a

11.8 b

0.0 e

0.1e

0.3 e

1.3 d

14.8 c

25.6 b

40.0 a

*0.0 f

* المتوسرطا التر تحمرل أحرفررا متشرابهة ال توجرد بيتهرا فروقررا معتويرة عترد مسرتوح احتمررال (ا  )10.1حسرم ا تبرار دتكررن
للمتوسطا
* Numbers followed by different letters in the same column are significantly different by Duncan’s
test at significance level=0.05

كما يظهر الجدول ( )2متوسطا التسربة المتويرة لل ترل لردرجا الحررارة بصرورة عامرة إر لروحظ أن بارتفرا
درجرا الحرررارة ترزداد التسرربة المتويرة لل تررل فعترد درجررة حررارة 00 ،01و 21م  oكات ر التسربة المتويررة لل تررل
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 80.4 ،06.2و % 61علرا التروال  .ل رد ركرر Fieldوآ ررون(  )8108أن االرتفرا فر درجرا الحررارة مرن
الل دقراتق قليلرة .وهررا يتفرق مرا أشرار إلير  Mourierو
 ْ 20- 01م كاف للسيطرة علا اإلصابة بالحشرا
 )8111 ( Poulsenإر حصررال علررا تسرربة قتررل  55.4 ،50.0و  %011ف ر محصررول الحتطررة المصررابة عتررد
درجا حرارة  01 ،61و  ْ 41م علا التوال .
يبين الجدول ( ) 3متوسط تسم ال تل ف الطور اليرق  ،العرري والبالغ ف حشرت تفساء ال ابرا و تفساء
الطحرين الحمررراء المعرضررة فر متتجررا الحتطررة المحليرة التاليررة :الجررري  ،البرغرل والحبيررة .إر تالحررظ مررن
التتاتأ أن اعلا تسبة متوية لل تل كات  % 06.2ف الطور البالغ لحشرة تفسراء ال رابرا فر الجرري والتر
لم ت تلف معتويا عن تسبة ال تل ف البرغل والحبية والت بل)  %06.0كما تالحظ من الجدول (  )3أن اقل
تسربة متويررة لل ترل كات ر  % 0.0فر الطررور اليرقر ف ر البرغرل .ويبررين الجردول أيضررا المتوسرط الع رام لتسررم
المتوية لل تل ف األطوار ال ال ة لحشرة تفساء ال ابرا بصرورة عامرة ار بلرغ أعلرا معردل لل ترل  %06.0فر
الطور البالغ والتر تفوقر معتويرا عرن تسربة ال ترل فر الطرور اليرقر والعررري والبال)رة  0.5و  %2.6علرا
التوال  .ويظهر الجدول (  )3أيضا الت ير العام لمتتجا الحت طة ف التسم المتوية لل تل إر بل) أعلا تسربة
متويرة لل ترل  % 5.2فر الجرري والتر لررم ت تلرف معتويرا عرن تسربة ال ترل ف ر البرغرل والحبيرة .أمرا تفسرراء
الطحين الحمراء فان أعلا تسبة متوية لل تل  %17ف الطور العررري فر ا لبرغرل والتر تفوقر معتويرا عرن
تسبة ال تل ف الجري والحبية والبال)ة  5.04و  %00.0علا التوال .
أن تفسير ا تالف الحساسية ف أطوار الحشررة ربمرا يعرود إلرا تركيرم الجردار ال رارج وقدرتر فر
العزل الحراري أو الا وجود ال )ور التتفسية أو ا تالفا تركيبها ف كل طور ومردح قردرتها ل لسرما لب رار
الماء التاجم عن الحرارة من المرور والري يرؤدي عترد مرروره الرا تبريرد جسرم الحشررة لمردة تروافره وتب رره
ف رط ولكررن بعرد تضرروب ترفرع حرررارة الجسرم اتيررة وتظهرر أعرررا الجفراف والمررو بارتفرا حرررارة الجسررم
فيتر ر البروترروبالزم فيكرون عررامال إضررافيا يسربم المررو فر و الحشرررا المعرضررة لهرره المعررامال (سررابط،
 .) 8115كما يعلل ارتفا تسم ال تل ف األطوار الم تلفة للحشرا عترد التعرر للحررارة المرتفعرة للتر ير
علا طب ة الكيوتكل الشمع حيت يرد ل فر تركيبر مركبرا بروتيتيرة و دهتيرة وبالترال يصرب الكيوتكرل اقرل
سمكا مما يسم لف د الماء من جسم الحشرة وهرا يؤدي إلا جفاف الحشرة وبالتال موتها .
يظهر الجدول (  )3ت ير األطوار بصورة عامة ف التسربة المتويرة لل ترل إر بل)ر أعلرا تسربة متويرة لل ترل فر
حشرة تفساء ال ابرا  %06.0ف الطور البالغ و ف تفساء الطحين الحمراء فان الطور العرري هو االعلا
فر تسرربة ال تررل المتويرة والت ر بل) ر  . %06.8ويظهرر الجرردول (  ) 3معرردال التسرم المتويررة لل تررل لمتتجررا
الحتطة وت يرها ف التسم المتوية لل تل إر بل) أعلرا تسربة متويرة لل ترل  %08فر الحبيرة والتر لرم ت تلرف
معتويا عن تسم ال تل ف الجري والبرغل والت بل)  00.0و  %00.0علا التوال .
يبين الجدول ( ) 4متوسط التسرم المتويرة لل ترل فر الطرور اليرقر  ،العررري والبرالغ لحشررت تفسراء ال رابرا
و تفساء الطحين الحمراء واللتران عرضرتا للهرواء السرا ن عترد درجرا حررارة م تلفرة وفتررا تعرري ،00
 60 ،31و  41دقي ة ومن مالحظة التتراتأ لروحظ أن أعلرا تسربة متويرة لل ترل فر تفسراء ال رابرا  %60.1فر
الطور البالغ وعتد فترة تعري  41دقي ة والت ا تلف معتويا عن تسبة ال تل ف الطور اليرق والعرري إر
بل) تسبة ال تل  82.0و  %80.0علا التوال والت ا تلف أيضا عن فترة التعري  60دقي رة إر بل)ر تسربة
ال تل  %82.2للطور البالغ أي أن زيادة فترة التعري لردرجا الحررارة أدح إلرا زيرادة فر تسربة ال تل،وقرد
ركر الطويل وا رون (  ) 8110ان تعري الطور اليرق اال ير ل تفساء الحبوم الشعرية لمدة سرتة سراعا
لدرجة حرارة  °60م ادح الا موت بتسبة  ،%011ام ا البال)ا فلم تتمكن من الب اء اك ر من  86ساعة علا
قيد الحياة وفسر التتاتأ هره علا اسا ان اطوار الحشرا الت تمتل جدار جسرم غيرر مت ررن ال تسرتطيع
مجابهة درجا الحرارة العالية ألتها تسر من سرعة جفاف جسمها وبالتال موتها تتيجة ف دان الماء.
كما يظهر الجدول( )4ت ير األطوار بصرورة عامرة فر التسربة المتويرة لل ترل لحشررة تفسراء ال رابرا إر بل)ر
أعلرا تسربة متويرة لل ترل  % 06.0فر الطرور البرالغ والتر ا تلفر معتويرا عرن تسربة ال ترل فر الطرور اليرق ر
والعرري إر بل) تسبة ال تل  %2.6 ،0.5علا التوال كما يظهر الجدول(  )6ت ير أوقا التعري بصرورة
عامة ف التسبة المتوية لل تل ف تفساء ال ابرا إر بل) أعلا تسبة متوية لل تل  %33.2عتد فترة التعري
 41دقي رة ،وهررو مررا يتماشررا مررع مررا ركررره  Mohroofوا رررون (  )8110مررن ان الطررور اليرق ر االول ف ر
تفساء الطحين الحمراء اك ر م اومة لدرجا الحررارة المرتفعرة لوجرود جرين  HSP70تشرط فير م تلفرا عرن
جين البي والطور اليرق اال ير وطور العرراء والبال)ة رغم تواجد هرا الجين ف كل االطروار السراب ة اال
ات يعمل اك ر بم ردار  %31بكفراءة فر الطرور اليرقر االول .أمرا تفسراء الطحرين الحمرراء فران أعلرا تسربة
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لل ترررل  %66.6فرر الطرررور البررالغ عترررد فترررة التعرررري  41دقي ررة والتررر ا تلفرر معتويرررا عررن فتررررة
 60دقي ة إر بل) تسبة ال تل  % 06.4ف الطور البالغ كما يظهرر الجردول(  )4التر ير العرام لفتررا
ف متوسطا ال تل المتوية إر كات أعلا تسبة متوية لل تل  %61عتد فترة التعري °41م والتر
معتويا عن فترة التعري  60دقي ة إر بل) تسبة ال تل .%02.0

الجدول( ) 3متوسط تسم ال تل المتوية ألطوار حشرت تفساء ال ابرا و تفساء الطحين الحمرراء المعرضرة
لمستويا م تلفة من درجا الهواء السا ن ف متتجا الحتطة المحلية
Table(3) killing percentage mean% of stages in Khapra beetle & Red flour beetle
exposed to different level of hot air in local wheat product
متتجا الحتطة
Grain product

حبية
برغل
جري
Hbea
Bulgur
Greish
تفســـــاء ال ــابــرا Khapra beetle
5.9 d
5.5 d
6.3* d

5.9 c

العرراء Pupa

5.4 d

8.5 c

8.4 b

البال)ة Adult

14.7 a
14.7 a
14.8 a
9.7 a
9.6 a
9.8 a
تفســاء الطـحـين الحمــراءRed flour beetle
8.8 d
9.2 d
9.43 d
15.1 b
17.06 a
9.56 d

14.7 a

الطورStage
اليرقة Larva

اليرقة Larva
العرراء Pupa

10.9 b

معدل الطور
Stage mean

9.2 c
14.2 a

البال)ة Adult
21
المتوسط العام
للمتتأ General Mean of
product
* المتوسرطا التر تحمررل أحرفرا متشرابهة ال توج رد بيتهرا فروقرا معتويررة عترد مسرتوح احتمررال (ا  )10.1حسرم ا تبرار دتكررن
11.6 c
11.7 a

11.8 c
11.5 a

12 c

11.8 b

للمتوسطا
* Numbers followed by different letters in the same column are significantly different by Duncan’s
test at significance level=0.05

وقد ركر )0558 ( Fieldأن الوق الالزم ل تل األطروار الحشررية ي رل مرع زيرادة درجرا الحررارة إر حصرل
علا تسبة قتل  %011عتد فترة  08ساعة ودرجة حررارة  ْ 60م وتسربة قترل  %011عترد فتررة تعرري 04
دقي ة ودرجة حرارة ᵒ01م .كما يظهر الجدول) )4الت ير العام لألطوار ف تسم المتوية لل تل إر كات أعلرا
تسبة متوية لل تل  %06.8ف الطور العرري والت ا تلف معتويا عن تسبة ال تل ف الطور اليرق والبرالغ إر
بل)ر تسربة ال ترل  5.8و  %00.2علرا التروال  ،أن االرتفرا فر درجرا الحررارة يمكرن يرؤ ر علرا عمليررا
االي  ،الوظاتف العصبية ،التتف  ،األتزيما وعلا األجهزة دا لية اإلفراز فمن تاحية تر ير درجرا الهرواء
السا ن علا الترتف ف رد ركرر )8110 ( Nevenأن بارتفرا درجرا الحررارة يرزداد اسرتهال األوكسرجين فر
جسرم الحشرررة وبزيرادة الجهررد الحررراري ترتفرع التسرربة المتويررة لل ترل .هتررا تظريترران تفسرر الضرررر الحررراري
الحاصل ف الحشرا  ،التظرية األولا فسر مرن قبرل ) 0528 ( Rotiحيرت اقترر أن الحررارة العاليرة ترو ر
علرا الجزيتررا الكبيررة م ررل جزيتررة الرـ ،DNAالبروتيتررا  ،الكربوهيردرا وغيرهررا ،أمررا التظريرة ال اتيررة ف ررد
فسر من قبل  )0520 ( Bowerإر اقتر أن الحرارة العالية تو ر علا ال)شاء ال لوي.
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 ) متوسط تسم ال تل المتوية ألطوار حشرت تفساء ال ابرا و تفسراء الطحرين الحمرراء المعرضرة4( الجدول
لمستويا م تلفة من درجا الهواء السا ن ف أوقا م تلفة
Table(4) killing percentage mean% of stages in Khapra beetle & Red flour beetle
exposed to different level of hot air in different time
معدل الطور
Stage mean

الضابطة
Control

60

60

31

00

دقي ة/ الوق
Time/Minute
Stageالطور

5.9 c

0.1 d

Khapra beetleتفســاء ال ــابــرا
28.7 b
0.6 d
0.1 d

8.4 b

0.0 d

27.7 b

14.6 c

0.0 d

0.0 d

Pupa العرراء

14.7 a

0.0 d

45 a

28.8 b

0.0 d

0.0 d

Adult البال)ة

0.05 c

33.8 a

14.7 b

0.05 c

0.0 c

Mean of معدل فترة التعري
time period

0.0* d

Larva اليرقة

Red flour beetleتفســاء الطحــين الحمــراء
9.2 c

0.1 e

31.4 b

14.4 d

0.0 e

0.0 e

Larva اليرقة

14.2 a

0.0 e

44.1 a

27.1 c

0.0 e

0.0 e

Pupa العرراء

11.8 b

0.0 e

44.4 a

14.6 d

0.0 e

0.0 e

Adult البال)ة

40 a

18.7 b

0.0 c

0.0 c

Mean of معدل فترة التعري
time period

.0.0

) حسرم ا تبرار دتكررن10.1 * المتوسرطا التر تحمررل أحرفرا متشرابهة ال توج رد بيتهرا فروقرا معتويررة عترد مسرتوح احتمررال (ا
للمتوسطا
* Numbers followed by different letters in the same column are significantly different by Duncan’s
test at significance level=0.05
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Aead Yousif Haj Ismail
Shaymaa Mohameed Hisham Yousif
Department of Biology
College of Education for Pure Science, University of Mosul
Email:aeadhajismail@gmail.com
ABSTRACT
The effect of Hot air on the Killing a percentage of different stages of Red flour
beetle Tribolium castaneum and The Khapra beetle Trogoderma granarium , have
study: the larval stage of Khapra beetle is more resisting in expansion to Hot air in
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killing 50 a percentage having 104°C and in killing 95 % is in 110°C , in Red flour
beetle the killed 50 % in all the stages of the same (82°C) but in the killing 95%
the pupal stage is more resisting to arrive at 92°C and nearby in adult stage (90°C).
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