
161 Arab J. Pl. Prot. Vol. 31, No. 2 (2013) 

   Research Paper (Host Resistance: Insects)   )حشرات: مقاومة النبات( بحـــوث
  

 Callosobruchus maculatus (F.) لإلصابة بخنفساء اللوبياء والحمصلعدس لالوراثية مدخالت القابلية بعض 
  

  فاطمة هدى حالق
 dr.houdahallak3@hotmail.com  كتروني:لريد االبال ،، حلب، سورية121.ب.قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة حلب، ص
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.  Callosobruchus maculatus (F.) لعدس لإلصابة بخنفساء اللوبياء والحمصلالوراثية مدخالت القابلية بعض  .2013حالق، فاطمة هدى. 

  .167-161 :)2(31مجلة وقاية النبات العربية، 
 .لإلصابة بخنفساء اللوبياء والحمص بإجراء العدوى االصطناعية لهالعدس ل وراثياً  مدخالً  16تقويم أجريت هذه الدراسة ضمن حاضنة في ظروف ثابتة بهدف 
التي استطاعت  أنثى/يرقة 64و  65، 69، 63اليرقات  أعدادفقد بلغت  ،هذه المدخالتمعظم دى دلت النتائج على وجود قابلية عالية لإلصابة بخنفساء اللوبياء ل

تهما لإلصابة بهذه مبمقاو  ILL 5713 و   ILL 5883وقد تفوق المدخالن  على التوالي. ،ILL5597و  ILL 5871 ،ILL 5746 ،ILL 5604 اختراق بذور المدخالت
 روج مننجح بالخيلم  أّيا من الحشرات البالغة إال أن ،على التوالي ،هذين المدخليناختراق بذور  استطاعت )يرقة 16 و 15بالرغم من أن بعض اليرقات (الحشرة 
على  ،يرقة  65و  46 وأنتجتبذورهما الحشرة ومالءمة لتكاثر الخنفساء فقد اخترقت  قابليةأكثرها  ILL 5604 و   ILL 5725المدخالن في حين كان  ؛بذورهما
  وخرجت من البذور حشرات بالغة. تطورها وأكملت جميع اليرقات ،التوالي
  . Callosobruchus maculatus،ةتي، حياء اللوبياءمدخالت العدس الوراثية، خنفسا مفتاحية:كلمات 

  
  المقدمة

  

من في سورية، المحصول البقولي األول  (Lens culinaris) يعد العدس
 مهماً  مصدراً يعتبر  فهو .حيث األهمية االقتصادية والمساحة المزروعة

لنمو  الضروريلنتروجين العضوي او  لتغذية اإلنسان للبروتين النباتي
  خاصة في المناطق الجافة وب، صائص التربةحسين خالنبات وت

  ناتج في النوعية والكمية من فقد  هتعاني بذور و  .)21( وشبه الجافة
  سنوياً  %40- 25 ما بينته بآفات حشرية تتراوح نسإصابتها بعن 

  من هذه  .)10( في الدول المتقدمة %5، و في الدول النامية
  Callosobruchus maculatus (F.) خنفساء اللوبياءالحشرات 

(Coleoptera: Bruchidea)  صيل البقولية بذور المحاالتي تصيب
وفي المخزن  %30حوالي في الحقل  فقداً  مسببة، على اختالف أنواعها

تفضل  وعموماً   ).14( في المناطق المعتدلة )أشهر 8 خالل( 80%
ًا من جزءًا كبير  هافِقدتُ )، ف20هذه الحشرة بذور اللوبياء عن العدس (

القيمتين الغذائية والتسويقية للبذور مقللة بذلك القدرة اإلنباتية و  اهامحتو 
ختلفان في السلوك والخصائص التكاثرية: للحشرة يشكالن يوجد . )1(

عند الظروف األخير  يتكون ،)27(الشـكل غير النشـط والشكل النشط 
ا الرطوبي غير المالئمة وال يظهر في البذور الجافة التي يكون محتواه

 بيضة 200إلى  50تضع األنثى الواحدة من  .)13( %12.4أقل من 
ذات األغلفة  على البذور وتفضل وضع أعداد كبيرة من البيض )،2(

 تمرّ . )17والخالية من الثقوب ()، 15والكبيرة الحجم ()، 24الناعمة (

رت فافي العام إذا تو  جيالً  11وتنتج  ،)19(اليرقات بأربعة أعمار يرقية 
تفضل الحشرة البذور المحتوية على الغالف  .)8( لها الظروف المالئمة

أبدت هذه  ).11( لوضع البيض مقارنة مع البذور منزوعة الغالف
 وقد )،6( الهكسان الحلقيو لمجموعة الكلوردان مقاومة عالية  الحشرة

ومن المتوقع وقف ، 2005 عام أوقفت الدول المتقدمة استخدامها منذ
اتجهت الدراسات و ، )5( في الدول النامية 2015ا عام استخدامه

باألشعة فوق البنفسجية  بيضتشعيع الالحديثة إلى طرائق بديلة كطريقة 
ما زالت إال أنها )، 23إلخصاب والخصوبة لهذه الحشرة (التي خفضت ا

إلى تحقيق الركائز  أيضاً  ، واتجهتبحاجة إلى أعمال واسعة وشاملة
استخدام األصناف المقاومة متكاملة لآلفة، ومنها المختلفة لإلدارة ال

يقلل و اإلدارة المتكاملة لآلفة،  من وسائلمن فعالية أية وسيلة يزيد الذي 
  .من تكاليف المكافحةو  ،من الخسارة في المخزون

بعض مدخالت العدس تقويم قابلية  إلى هدفت هذه الدراسة
في ظروف  C. maculatusحشرة خنفساء اللوبياء ب لإلصابةالوراثية 
  مخبرية.

  

  وطرائقه البحثمواد 
  

وخالية من أية إصابة  ةسليم العدسمن  مدخالً  16استخدمت بذور 
من بنك  تم الحصول عليها(أية مواد كيميائية ب ولم تعاملحشرية 

لتربية حشرات خنفساء سورية)، الخاص بمنظمة ايكاردا في المورثات 
  لتكاثرها (درجة حرارة في ظروف مثلى C. maculatusاللوبياء 
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. أجيال متتالية ثالثةـل ،)25، 3( )%5±65بية س، ورطوبة نس° 30±1
من  الذكر أصغر حجماً  بناء على كونتم التفريق بين الذكر واألنثى 

مقوسة ومتجهة نحو األسفل لديه األخيرة الحلقة البطنية األنثى وأن 
 ارجة حديثاً خحشرة البالغات الأزواج (أنثى + ذكر) من ). عزلت 7(

 همعدل البيض بعمر األنثى فيقلّ يتأثر  حيث ،بعمر ال يتجاوز الـساعتين
ويصغر حجمه وينخفض محتواه من الدهون والكربوهيدرات والبروتين 

في أنبوب اختبار  بواقع خمسة أزواجَعت وضِ و  ،)9مع تقدمها بالعمر (
المدخل الوراثي للعدس غ من بذور  10 مع )سم 3وقطر  9طول (

بقطعة من الشاش. ومثِّل ذلك في بإحكام فوهته أغلقت و  ،المختبر
  .)1جدول ( المختبرةخمسة أنابيب لكل مدخل من مدخالت العدس 

درجتي حرارة ورطوبة  عنداألنابيب في حاضنات جميع وضعت 
اعتمدت متوسطات أربعة مكررات ). %5±65س، ° 1±30تين (بتثا

خامس إلجراء الفحص المكرر الفي التحليل اإلحصائي وخصص 
 ،ر، والتعذُّ مواعيد بداية الفقس، واالختراق ، وبالتالي تحديداليومي عليه

- ساعات  5بنقع عشرة بذور في الماء لمدة  واألخير حددت بدايته(
  من اليوم الثاني عشر لبداية التجربة  بدءاً  -لثالث مرات يومياً و 
داخلها لمعرفة  ليجرى بعد ذلك فتح البذور المنقوعة وفحص اليرقاتو 

 . وفي اليوم الخامس عشر من بداية التجربة جرى عدّ )بدء تعذرها
وعدد اليرقات  : العدد الكلي، العدد الفاقس، وسجلت القيم التالية بيضال

، البيضحضانة  مدة وطول ،تستطع االختراق إلى داخل البذرةالتي لم 
ا من البيضة بدءالحياة  ودورة، الطور اليرقي وطور العذراء مدةوطول 

  حتى خروج البالغات وتم حساب القيم التالية:
  

  النسبة المئوية لعدم الفقس =
  عدد البيض غير الفاقسة

 ×100  
  العدد الكلي للبيض

  

  النسبة المئوية لعدم االختراق =
  عدد اليرقات غير المخترقة

 ×100  
  العدد الكلي للبيض

  

النسبة المئوية لعدم خروج 
  ملة =الحشرات الكا

عدد اليرقات المخترقة لداخل الحبة 
  100×   عدد الحشرات الخارجة –

  عدد اليرقات المخترقة
  

النسبة المئوية للفقد في 
  وزن البذور =

 –الوزن قبل إجراء العدوى للحشرة 
  100×   الوزن بعد خروج البالغات من البذور

  عدد اليرقات المخترقة

      
خدام برنامج التحليل اإلحصائي باست حللت النتائج إحصائياً 

Genstat E3  بطريقة تحليل التباين من الدرجة األولىANOVA.  وتم
عند مستوى احتمال  )LSD( معنوي حساب الخطأ المعياري وأقل فرق

5%.  
  

  

  النتائج والمناقشة
  

تأثير المدخالت الوراثية للعدس في مدة األطوار المختلفة لخنفساء 
  اللوبياء 

العائل الذي تغذت عليه  تأثير ،1 المدونة في الجدولبين النتائج ت
حيث فترة حضانة البيض  في متوسط C. maculatus خنفساء اللوبياء

أيام) عند كل المدخالت على ما هو عليه  4تفوق متوسط هذه الفترة (
ويتفق ذلك مع . ILL 5715 و   ILL 5755أيام) عند المدخلين  3(

ي عدم وجود إختالف في متوسط ف )Amatobi )11و ِ  Edde نتائج
  .ور بدون غالفذور بغالف وبذفترة التطور في حالتي ب

، 26 استغرقت اليرقات في تطورها حتى بلوغ اكتمال نموها مدة
، ILL 5883 بالمتوسط لدى تغذيتها على المدخالت يوماً  16و  23

ILL 5713  وILL 5684، يوماً  15وبلغت هذه المدة  .على التوالي 
 ILL و  ILL 5782غذية على كّل من المدخلين الوراثيين لدى الت

لدى التغذية على كّل من المدخالت  يوماً  14، وانخفضت إلى 5714
  وٕالى ILL 5746و  ILL 5871 ،ILL 5755 ،ILL 5753 الوراثية

  ،ILL 5244 لدى التغذية على كّل من المدخالت يوماً  13
ILL 5480 ،ILL 5715  وILL 5998. هذه المدة ضمن  وكان متوسط  

عند تربية الحشرة في ظروف مثلى (حرارة ( يوماً  12 )المدى النموذجي
) لدى التغذية على 25 ،3) (%5±65، رطوبة نسبية س° 30±1

وكانت الفروق  ILL 5725و  ILL 5597 ،ILL 5604 المدخالت
  .إحصائياً  معنوية

  مدةكان للعائل تأثير في فترة التعذر، فقد استمر طور العذراء ل
  ، ILL 5998أيام لدى اليرقات المتطورة في بذور المدخل الوراثي  7
 أيام لدى تطور يرقاتها في بذور كّل من المدخالت الوراثية للعدس 4و 

ILL 5714 ،ILL 5715 ،ILL 5755 ،ILL 5871  وILL 5684   
، ILL 5597 أيام لدى األفراد التي تطورت في بذور المدخالت 5 و

ILL 5753 ،ILL 5782 أيام عند تطور اليرقات في بذور  6، و
وقد  ILL 5746و  ILL 5480 ،ILL 5604 ،ILL 5725 المدخالت

بأن  التي أفادت )26، 3( دراسات سابقةتطابقت هذه النتائج مع 
أيام تحت الظروف المثالية لتطور هذه  6متوسط فترة التعذر بلغت 

ة من العذارى الحشرة. ومما يلفت االنتباه عدم خروج حشرات كامل
   ILL 5713( الموجودة في بذور كل من المدخلين الوراثيين

  .)ILL 5883و 
من البيضة حتى خروج البالغات  تراوحت مدة الجيل الواحد بدءاً 

 عند يوماً  24و ILL 5755عند التغذية على المدخل  يوماً  21 بين
. ولم ILL 5782و  ILL 5684 ،ILL 5746 المدخالت التغذية على

بذور كل من على د مدة الجيل الواحد لهذه الحشرة عند تغذيتها ُتحد
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وذلك لعدم خروج حشرات بالغة  ILL 5883و  ILL 5713 المدخلين
العزاوي من بذورهما على اإلطالق. تتفق هذه النتائج نسبيا مع نتائج 

أسابيع  4) اللذان وجدا أن فترة الجيل الواحد تستغرق حوالي 2(ومهدي 
لدرجات  أيام لفترة التعذر تبعاً  7و  ،للطور اليرقي يوماً  14منها 

  الحرارة.
وجود فروق معنوية بين  1تبين النتائج الواردة في الجدول 

التي خرجت من العذارى عند هذه المدخالت  ،متوسطات أعمار اإلناث
   ILL 5597أيام عند المدخل  6فقد تراوحت هذه الفترة بين  ،الوراثية

وقد تفوق متوسط فترة  ILL 5725و  ILL 5998 نأيام عند المدخلي 8و
حياة اإلناث التي خرجت من بذور هذين المدخلين على ما هي عليه 
عند اإلناث التي خرجت من بذور بقية المدخالت الوراثية ولم تخرج 

ويتطابق ذلك  ،ILL 5713و  ILL 5883المدخلين  حشرات كاملة من
  ).3( مع نتائج حالق
ائي لهذه النتائج وجود فروق معنوية بين التحليل اإلحص أظهر

متوسطات أعمار الذكور التي خرجت من العذارى التي نتجت عن 

 4.5 اليرقات التي تغذت ببذور هذه المدخالت، وتراوحت هذه الفترة بين
أيام  7و ILL 5597و  ILL 5782 ،ILL 5746 يوم عند المدخالت

   .ILL 5998عند المدخل 
بين متوسطات أعمار الذكور التي لم تالحظ فروق معنوية 

  ،ILL 5998 ،ILL 5753 خرجت من بذور المدخالت الوراثية
ILL 5725 ،ILL 5684 ،ILL 5604  وILL 5480  تفوق متوسط و

 وعلى ما ه ILL 5998العمر للذكور التي خرجت من بذور المدخل 
تفوقت أعمار الذكور التي خرجت  المدخالت الوراثية. عليه في باقي

  على تلك التي  ILL 5684 و  ILL 5604ور المدخلين من بذ
   ILL 5728 ،ILL 5746 ،ILL 5714 خرجت من بذور المدخالت

، ولم تالحظ فروق معنوية بين متوسطات األعمار التي ILL 5597و 
 هذين المدخلين مع ما كانت عليه عند المدخالت خرجت من بذور

ILL540 ،ILL 5725 ،ILL 5753 ،ILL 5755  وILL 5871.  

  
  

الخارجة من بذور بعض المدخالت الوراثية للعدس  C. maculatusمدة األطوار غير البالغة وطول فترة حياة بالغات خنفساء اللوبياء  .1جدول 
  %.5±65س ورطوبة نسبية ° 1±30والمرباة عند حرارة 

Table 1. Duration of immature stages and life cycle of C. maculatus adults emerged from infested seeds of some lentil 
genotypes, under temperature of 30±1ºC and relative humidity of 65±5%. 
 

المدخالت 
  الوراثية للعدس

Lentil 
Genotypes المصدر   Origin

  Average duration of (day)      )يوم( متوسط المدة
  Adult longevityعمر البالغة   Immature stagesاألطوار غير البالغة 

 البيضة
Egg

 اليرقة
Larva

 العذراء
Pupa

 دورة الحياة
 الكاملة

Total life 
cycle  

  األنثى
Female 

  الذكر
Male  

ILL 5244  األردن  Jordan4±0.41 13.0±0.71 5.0±0.58 22±0.71 7.5±0.65 5.0±0.91 
ILL 5480  لتشيكا  Czech 4±0.00 13.0±0.58 6.0±0.00 23±0.58 6.5±0.20 6.0±1.08 
ILL 5597 سورية  Syria4±0.4112.3±0.255.0±0.71 22±0.00 6.0±1.08 4.5±0.20 
ILL 5604 تركيا  Turkey4±0.0012.0±0.006.0±0.41 22±0.41 7.5±0.65 6.5±0.00 
ILL 5684  إيكاردا  ICARDA 4±0.00 16.0±0.41 4.0±0.00 24±0.41 7.0±0.41 6.5±0.00 
ILL 5713  إيكاردا  ICARDA 4±0.35 23.0±0.41 * * * * 
ILL 5714  إيكاردا  ICARDA 4±0.00  15.0±0.58 4.0±0.41 23±0.91 6.5±0.29 4.9±0.24  
ILL 5715 إيكاردا  ICARDA 3±0.4113.0±0.414.5±0.65 22±0.41 6.5±0.29 5.0±0.71 
ILL 5725 إيكاردا  ICARDA 4±0.0012.0±0.416.0±0.82 22±0.41 8.0±0.71 6.0±0.20 
ILL 5746  إيكاردا  ICARDA 4±0.00 14.0±0.00 6.0±0.41 24±0.41 6.0±0.00 4.5±0.50 
ILL 5753  إيكاردا  ICARDA 4±0.58 14.0±0.41 5.0±0.00 23±0.71 7.5±0.65 6.0±0.20 
ILL 5755  إيكاردا  ICARDA 3±0.41 14.0±0.41 4.0±0.41 21±0.91 6.0±0.41 5.5±0.20 
ILL 5782  إيكاردا  ICARDA 4±0.58 15.0±0.71 5.0±0.71 24±0.91 6.5±0.29 4.5±0.20 
ILL 5871 إيكاردا  ICARDA 4±0.0014.0±0.414.0±0.41 22±0.41 6.5±0.20 5.5±0.41 
ILL 5883  األردن  Jordan4±0.0026.0±0.82** * * 
ILL 5998  إيكاردا  ICARDA 4±0.00 13.0±0.00 7±0.58 24±0.58 8.0±0.41 7.0±0.29 

P   0.251  < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 
CV   15.6 6.3 21.2 5.7 16.1 18.7 

LSD  0.8581.341.351.616 1.377 1.285 
 .Results were not recorded because no adults emerged from seeds * * لم تدون نتيجة لعدم خروج حشرات بالغة من البذور.
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  تأثير المدخالت الوراثية للعدس في سلوك خنفساء اللوبياء
لعدس لالوراثية مدخالت العلى بعض  خنفساء اللوبياء تربيةأكدت نتائج 

، أن قيم متوسطات أعداد )2جدول (كاثرها في الظروف المثلى لت
بيضة.  6.5-0.5الـ  كانت في حدودقد اختلفت و  غير الفاقسالبيض 
لم تستطع  الذي الفاقس البيضمتوسطات أعداد  اينت معنوياً وقد تب
 16 و 18، 27أعلى قيمة لها  وكانت، بذور المدخالت اختراقيرقاته 

  المدخالت الوراثية موضوعة على بذور كّل منلتلك البيضة 
ILL 5713 ،ILL 5883  وILL 5244، في حين لم  ،على التوالي

موضوع على بذور كّل من ال بيضة 0.5 متوسط عدد البيضتجاوز ي
على  ،ILL 5480 ،ILL 5604 ،ILL 5684 ،ILL 5782 المدخالت
  .التوالي

يرقات تمكنت  الذي فقس وأعطى بيضمتوسطات أعداد التباينت 
ة، فقد بفروق عالية المعنوي الوراثية المختبرةمن اختراق بذور المدخالت 

 ةموضوعللتلك ا أنثى/بيضة 63 و 64، 65 ،69بلغ أعلى معدل لها 
   ILL 5746، ILL 5604 ،ILL 5597على بذور كّل من المدخالت

 16 و 15في حين لم تتمكن أكثر من  ،على التوالي ،ILL 5871و 

على ، ILL 5713و  ILL 5883 من اختراق بذور المدخلين يرقة
مما يشير إلى وجود مقاومة لسبب ما قد تكون في قشرة بذور  ،التوالي

  .ختراق اليرقات إلى داخلهاتعيق اهذين المدخلين 
التي وضعتها أنثى خنفساء  بيضالد اعدأ متوسطوعليه فإن 

آنفة ، على بذور المدخالت الوراثية للعدس C. maculatus اللوبياء
  بيضة على بذور المدخل 85.5في حده األعلى  الذكر، كان
ILL 5746  بيضة على بذور المدخل 38وفي حده األدنى  
ILL 5883،  بيضد الاعدأ متوسطالفروق في  معنوياً نت قد تبايو 

 السبب في ذلك إلى وقد يعزى الموضوعة على المدخالت األخرى.
 ،)16(سابقة  نتائجذلك مع  ويتطابق ،مدخالتلتلك الالتباين الوراثي 

عددا من البيض على اللوبياء وضعت خنفساء اللوبياء  أنب تأفاد
ية بسبب االختالفات في العادية أعلى من عدده على اللوبياء الذهب

إلى التنافس بين الحشرات في  يعزى كما قد التركيب الوراثي للبذور.
فإذا كان التنافس بين اليرقات ضعيفًا يكون معدل  ،مرحلة الطور اليرقي

أما إذا كان التنافس بين اليرقات كبيرًا فيكون  ،وضع البيض مرتفعاً 
  .)26(معدل وضع البيض أقل نسبيًا 

  
س ، ° 1±30لبذور بعض المدخالت الوراثية للعدس عند حرارة  C. maculatusفقس البيض واختراق يرقات حشرة خنفساء اللوبياء  .2جدول 

  %.5±65ورطوبة نسبية 
Table 2. Percent of egg hatching and penetrating larvae of cowpea weevil C. maculatus, to seeds of some lentil genotypes 
under constant temperature of 30±1º C and relative humidity of 65±5%. 
 

المدخالت 
  الوراثية للعدس

Lentil 
Genotypes 

 Average number/Female    عدد/األنثىالمتوسط 
 Emerged adultsالبالغات الخارجة   Eggsالبيض  

  غير الفاقس
Non 

hatched 

الفاقس ذو اليرقات 
  غير المخترقة

Hatched but 
with non-

penetrating 
larvae 

الفاقس ذو 
  اليرقات المخترقة
Hatched with 
penetrating 

larvae

  البيض الكلي
Total 

number of 
eggs

  إناث
Females  

  ذكور
Males 

المجموع 
Total 

ILL 5244 2.0±0.41 16±0.8237.0±0.8255.0±1.68 11.0±0.71 26.0±0.58 37.0±1.22 
ILL 5480 0.5±0.29 2±0.4156.0±1.7858.5±1.44 18.0±0.82 25.0±0.41 43.0±0.71 
ILL 5597 2.0±0.41 13±0.4164.0±1.5879.0±1.15 27.0±0.71 28.0±0.41 55.0±0.82 
ILL 5604 0.5±0.29 0±0.0065.9±1.1366.0±1.08 28.5±0.00 36.5±1.04 65.0±1.04 
ILL 5684 0.5±0.29 9±0.4146.0±1.6855.5±1.85 20.0±0.91 17.0±1.08 37.0±1.58 
ILL 5713 4.0±0.41 27±0.8216.0±0.8247.0±0.41 * * * 
ILL 5714 3.0±0.41 16±1.4744.0±1.3563.0±2.38 16.0±1.08 20.5±0.41 36.5±1.08 
ILL 5715 3.0±0.00 4.5±0.6555.0±0.8262.5±0.65 24.0±0.91 28.0±0.41 52.0±1.08 
ILL 5725 1.0±0.41 9±1.0846.0±1.3556.0±1.58 23.0±1.22 23.0±1.47 46.0±2.48 
ILL 5746 6.5±0.87 10±1.2969.0±0.4185.5±1.55 29.0±0.91 29.0±0.91 58.0±0.58 
ILL 5753 1.0±0.41 4±0.4136.5±0.0041.5±0.58 16.0±0.71 16.0±0.41 32.0±1.00 
ILL 5755 4.0±0.41 0±0.0059.0±1.7863.0±1.91 30.0±0.91 29.0±0.41 59.0±0.91 
ILL 5782 0.5±0.29 5±1.4152.5±0.0058.0±1.66 19.0±0.41 26.0±1.78 45.0±1.58 
ILL 5871 2.0±0.41 2±0.0063.0±0.9167.0±0.82 26.0±0.82 34.0±0.91 60.0±0.41 
ILL 5883  5.0±1.73 18±2.2015.0±0.9138.0±2.68 * * *  
ILL 5998 1.0±0.58 9±1.0838.0±0.4148.0±1.47 14.0±0.58 15.0±1.47 29.0±1.68 

P1.00 < 0.001< 0.001< 0.001< 0.001 < 0.001 < 0.001 
CV52.6 21.74.85.38.1 8.1 5.8 

LSD 1.705 2.7913.2264.4252.172 2.538 3.366 
 .Results were not recorded because no adults emerged from seeds *  * لم تدون نتيجة لعدم خروج حشرات بالغة من البذور.
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أن تغذية خنفساء اللوبياء على بذور  2تبين النتائج في الجدول 
تشكل  ILL 5713 و  ILL 5883كّل من المدخلين الوراثيين للعدس 

فكما وجدت اليرقات صعوبة في  ،على أفراد نسلها وتكاثرها خطراً 
فإن األعداد القليلة منها التي تمكنت من الدخول لم  اختراق بذورها

يستطع أّي منها إتمام التطور إلى طور البالغات. وبذلك انعدم خروج 
، 65بلغ متوسط عدد البالغات حشرات كاملة من بذورهما. في حين 

أنثى الخارجة من بذور كّل من المدخالت الوراثية /حشرة بالغة 59، 60
  على التوالي. ،ILL 5755و  ILL 5604 ،ILL 5871 للعدس

  

تأثير المدخالت الوراثية للعدس في بعض الخصائص الحيوية 
  لخنفساء ل

أن النسب المئوية لبعض السمات الحيوية  3الجدول تبين النتائج في 
تفاوتت في قيمها بفروق  C. maculatus خنفساء اللوبياءطوار أل

الصفات الوراثية  معنوية لدى وجودها في وسط غذائي مختلف من حيث
، 8.5فعت نسبة كّل من عدم الفقس (. فقد ارت)(مدخالت وراثية للعدس

، )%47.1و  57.47لى داخل الحبة () وعدم اختراق اليرقات إ12%
  ين) من بذور كّل من المدخل%100وعدم خروج حشرات بالغة (

ILL 5713، ILL 5883 ،وجد أن بذور المدخل كما ،على التوالي  
ILL 5883 ُتَصب بفيروس موزاييك الخيار في حين انتقل هذا  لم

). تأثرت نسبة 4من العدس ( وراثياً  مدخالً  14الفيروس في بذور 
الذكور إلى اإلناث في حشرات خنفساء اللوبياء بالوسط الغذائي 

) %70فقد سجلت أعلى نسبة للذكور ( .المختلف في أصوله الوراثية
  المدخل الوراثي للعدس في بالغات الخنفساء الخارجة من بذور

ILL 5244  ًما لعدم االختراق  والتي توافقت مع نسبة عالية نوعا
  .)%66.75) وكذلك لعدم خروج البالغات (28.8%(

  
 

  ، ونسبة الفقد في وزن بذور مدخالت العدس المصابة. C. maculatusالنسب المئوية لبعض السمات الحيوية لخنفساء اللوبياء  .3جدول 
Table 3. Percentages of some biological characters of the cowpea weevil C. maculatus, and percent of weight loss in seeds of 
infested lentil genotypes. 
 

المدخالت الوراثية 
  للعدس

Lentil Genotypes  

 Percentage of   النسبة المئوية

  لعدم الفقس
Non-hatched eggs

  راقلعدم االخت
Non-penetrating 

larvae

  لعدم خروج البالغات
Non- emerging 

adults
  للذكور
Males 

  الفقد في وزن البذور
Seeds weight loss  

ILL 5244 3.63±0.7428.80±0.6266.75±2.24 70.33±1.06 17.45±1.23 
ILL 5480 0.88±0.513.48±0.7874.25±2.13 58.18±1.34 15.00±0.86 
ILL 5597 2.55±0.5316.48±0.7263.80±6.14 50.93±0.76 20.20±0.44 
ILL 5604 0.73±0.427.30±0.6077.28±1.27 55.43±0.59 19.30±0.54 
ILL 5684 0.88±0.5116.28±0.9966.68±1.94 43.60±3.29 12.15±0.35 
ILL 5713 8.50±0.7857.48±2.23100.00±0.00 * * 
ILL 5714 4.58±0.6724.43±2.1655.78±1.95 56.30±1.89 13.00±0.82 
ILL 5715 10.00±3.386.78±0.9782.30±5.50 53.90±0.92 21.00±0.46 
ILL 5725 1.80±0.7015.98±1.5882.73±6.83 49.98±1.20 14.53±0.38 
ILL 5746 7.60±0.9611.69±1.3167.78±1.55 50.00±1.47 17.75±0.44 
ILL 5753 2.40±0.969.63±0.9077.20±3.14 50.05±0.90 13.00±0.08 
ILL 5755 6.30±0.588.45±2.1492.28±2.21 49.15±0.91 20.00±0.39 
ILL 5782 0.83±0.480.00±0.0077.95±4.59 55.10±4.14 14.88±0.46 
ILL 5871 3.00±0.613.00±0.0489.60±1.23 56.65±1.40 25.00±1.20 
ILL 5883 12.80±4.7447.10±3.74100.00±0.00 * * 
ILL 5998 2.00±1.1618.63±1.63100.00±0.00 51.40±2.49 9.03±0.79 

P< 0.001< 0.001< 0.001< 0.001 < 0.001 
CV74.918.318.37.5 8.8 

LSD4.5584.4809.3555.008 1.815 
 .Results were not recorded because no adults emerged from seeds * * لم تدون نتيجة لعدم خروج حشرات بالغة من البذور.

 

  
الفقد في بذور المدخالت الوراثية للعدس نتيجة اإلصابة بخنفساء 

  اللوبياء
اختالف نسبة الفقد في بذور المدخالت  3 توضح النتائج في الجدول

أعلى نسبة  بلغتالوراثية للعدس نتيجة العدوى بخنفساء اللوبياء، وقد 

من وزن بذور كّل من المدخالت الوراثية  %20، 20، 21، 25فقد 
على ، ILL 5755و  ILL 5871 ،ILL 5715 ،ILL 5597 للعدس
   6 ،3 التي بلغتمئوية منخفضة توافق ذلك مع نسبة  وقد. التوالي

، ILL 5871 بذور المدخالت تخترقألعداد اليرقات التي لم  %8 و
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ILL 5715  وILL 5755، لعدم خروج  ئويةمومع نسبة  ،على التوالي
 ،%92 و 82، 89(مرتفعة  حشرات بالغة من بذور هذه المدخالت

   ILL 5713 ولم ُينظر إلى الفقد في وزن بذور المدخلين .)على التوالي
ألن اليرقات التي تمكنت من اختراق بذورهما توقفت  ،ILL 5883 و 

سيتم و عن متابعة نشاطها التكاثري في مرحلة ما من مراحل نموها. 

أشار إليه ما  هومن الجدير ذكر  دراسة الحقة. فيالمجال لبحث في هذا ا
Seck في وزن  أن اإلصابة بخنفساء اللوبياء تسبب فقداً )، 22( وآخرون

وأن أشهر من التخزين.  6بعد  %90بذور اللوبياء يقدر بأكثر من 
 %10.6يعادل تحدث فقدا في محتوى البذور من البروتين  اإلصابة بها

   ).18( %11.4 واد الكربوهيدراتيةمن المو 
 
 

Abstract 
Hallak, F.H. 2013. Susceptibility of some lentil genotypes to  infestation with the cowpea weevil Callosobruchus 
maculatus (F.). Arab Journal of Plant Protection, 31(2): 161-167. 

Sixteen lentil genotypes obtained from ICARDA Gene-Bank, were evaluated for their susceptibilities to infestation with the cowpea 
weevil Callosobruchus maculatus (F.) (Coleoptera : Bruchidea). Seeds were infested with the pest under laboratory conditions (temperature 
30±1ºC and relative humidity of 65±5%). The main purpose of the study was to identify lentil genotypes with resistance to insect's 
infestation. Results obtained showed that most of the lentil genotypes tested had high susceptibility to infestation with the cowpea weevil, 
such as ILL 5871, ILL 5746, ILL 5604, ILL 5597. Larvae numbers that penetrated into the seeds were 63, 69, 65 and 64, respectively. On the 
other hand, the lentil genotypes ILL 5883 and ILL 5713 had the highest resistance level to infestation with the cowpea weevil , as no adults 
could emerge from their seeds. 
Keywords: Biology, cowpea weevil, lentil genotypes, Syria, Callosobruchus maculatus. 
Corresponding author: F.H. Hallak, Plant Protection Department, Faculty of Agriculture, Aleppo University, P.O. Box 121, Aleppo, 
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