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  الملخص
 Callosobruchusالحساسية النسبية لبعض مدخالت العدس الوراثية لإلصابة بالخنفساء الصينية. 2013. فاطمة هدى محمد صبحي ،حالق

chinensis L. 242-236 ):3(31. مجلة وقاية النبات العربية، وعالقتها بوزن وحجم البذور.  
في  لبحوث الزراعيةل الدولي مركزالفي  بذور بعض مدخالت العدس الوراثية المتحصل عليها من وحدة األصول الوراثيةحساسية أظهرت نتائج اختبار 
  لإلصابة بخنفساء اللوبياء الصينية%)، 5±65ورطوبة نسبية ، س° 1±30ثابتة (درجة حرارة في ظروف مخبرية  المناطق الجافة (ايكاردا)،

(Callosobruchus chinensisL).  مدخالت العدس الوراثيةالبذور كبيرة الحجم لأن ILL6456 ،ILL6264 ،ILL5604  وILL6250  ة معنويالذات حساسية عالية
على  ،حشرة بالغة 57 و 65 ،69 ،75إضافة إلى أن  هذه المدخالت  بذوريرقة بالمتوسط من اختراق  61 و 66 ،71 ،75.5فقد تمكنت  ،لإلصابة إحصائياً 
  إذ لم تتمكن من اختراق بذوره سوى ،أكثرها قدرة على مقاومة الحشرة ILL5713لمدخل الوراثي البذور متوسطة الحجم ل تخرجت من بذورها. في حين كان ،التوالي

لكّل  بذرة  المائةكما لنسبة الفقد عالقة طردية بوزن  ،ولم تنبثق بالغات من بذوره على اإلطالق. وأن لمعدل وضع البيض عالقة طردية مع حجم البذور ،يرقة 16
  مدخل من المدخالت المدروسة.

  .الحساسية النسبية ،خنفساء اللوبياء الصينية ،مدخالت العدس الوراثية :كلمات مفتاحية
  

  المقدمة
  

من أهم المحاصيل الغذائية  (.Lens culinaris Med)يعد العدس 
وشمال أمريكا وأوروبا سيا آوجنوبي  ،عالمية االنتشار في شمال أفريقيا

وفي مخازن القطر خاصة عامة دول البحر المتوسط و  ،)20وأستراليا (
إضافة لدوره  ،للبروتينات النباتية رخيصاً  إذ يشكل مصدراً  ،)2(

المعروف في تحسين خصوبة التربة وبخاصة في المناطق الجافة وشبه 
إلى انخفاض إنتاجية العدس في . تشير اإلحصائيات )24 ،17( الجافة

 هذه اآلفات من ،)11(وحدة المساحة بسبب إصابته بآفات مختلفة 
التي  (.Callosobruchus chinensisL)حشرة خنفساء اللوبياء الصينية 

فتنشأ  ،)1(من البقوليات ومن بينها العدس  نوعاً  40تصيب نحو 
من الممكن أن تحتوي و  ،األضرار من يرقاتها التي تتغذى داخل البذرة

البذرة الواحدة على عدة يرقات في آن واحد. وتعد هذه الحشرة إحدى 
كبيرة في  إذ تسبب أضراراً ) 4( من الناحية االقتصاديةالحشرات المهمة 

تخفض كمية البروتين في البذور  كما )14( البذور وتخزين نموفترتي 
من  وراثياً  مدخالً  20إذ خفضت كمية البروتين في بذور  ،المصابة

تتصف هذه الحشرة بوجود  .)23( من العدوى يوماً  120اللوبياء بعد 
الناحية القاعدية للصدر وبوجود  علىبقعة مثلثية الشكل بيضاء اللون 

تموجات بنية صدئية اللون على األغماد التي تميزها عن خنفساء 
على األربع بقع الدائرية الذات  (C. maculatus)اللوبياء والحمص 

وعالوة على تلف البذور فإنها تصبح غير صالحة  .)7( األغماد
بسبب الرائحة الكريهة الناتجة عن  البشري والحيوانيلالستهالك 

. تضع أنثى هذه الحشرة عدة بيوض على )6( اإلصابة بهذه الحشرة
في المنطقة تحت  البذرةالفاقسة قشرة  تخترق اليرقاتو  ،البذرة الواحدة

 4-3خالل  بذورالحيث تتطور اليرقات والعذارى داخل  ،البيضة
  .)20( لعدس المخزونل كبيراً  تلفاً فتسبب  ،أسابيع

من  إنتاج أصناف مقاومة لإلصابة بخنفساء اللوبياء الصينية يعد
العدس واإلقالل من الخسائر التي  بذورق الكفيلة بوقاية ائأفضل الطر 

إلى اختبار الحساسية النسبية الحالية تحدثها. وبالتالي هدفت الدراسة 
وٕالى دراسة  ،من العدس لإلصابة بهذه الحشرة وراثياً  مدخالً  16لبذور 

 ،اهوتكاثر  العالقة ما بين السمات الحياتية المختلفة لتطور الحشرة
وما  ،وكذلك نسبة الفقد في وزن بذور كّل مدخل من المدخالت الوراثية

  بين حجم ووزن بذور هذه المدخالت.
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  مواد البحث وطرائقه
  

في بذور العدس (صنف  تم إكثار أفراد حشرة خنفساء اللوبياء الصينية
تجاري) المعقمة والخالية من أية إصابة حشرية وغير المعاملة بأية مواد 

كوسط غذائي للحشرة وربيت في ظروف مثلى لنمو الحشرة  - كيميائية
 ،12 ،3( )%5±65ورطوبة هواء نسبية  ،س° 1±30درجة حرارة (

 بدءاً  كبيرة حشريةكثافة لثالثة أجيال متتالية للحصول على  ،)21 ،15
  من الجيل الرابع.

والمتحصل عليها من  ،للعدس وراثياً  مدخالً  16استخدمت بذور 
وحدة األصول الوراثية في المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق 

. وغير المعاملة كيميائياً  حشريةصابة إوالسليمة أية  ،(ايكاردا) الجافة
 خنفساء اللوبياء الصينيةذكر) من  اختيرت خمسة أزواج (أنثى+

وبعمر ال  ،والمأخوذة من الجيل الرابع للكثافة الحشرية اآلنفة الذكر
(حيث تبدأ األنثى  دد البيضقبل أن يتأثر ع ،ساعات 3يتجاوز الـ 

ومحتواه من ساعات من خروجها من الحبة)  3بوضع البيض بعد 
في الحشرات وضعت  .)25 ،10(هون بتقدم عمر األنثى البروتين والد

 غ من بذور العدس التي 5سم مع  3وقطر  9طول بأنبوب اختبار 
ساعات ثم تركت في جو الغرفة  5س لمدة ° 75 عندجرى تعقيمها 

وبإحكام أغلقت فوهات األنابيب  ،لتستعيد رطوبتها الطبيعيةمدة شهر ل
 بقطع من الشاش الذي يبقي على الوسط داخل وخارج األنابيب متعادالً 

ذلك لكّل مدخل من مدخالت العدس وكرر وال يسمح للحشرة بالخروج. 
منها أربعة  ،مكررات 5في  ،1الوراثية المختبرة والواردة في جدول 

العتماد متوسطات نتائجها في التحليل اإلحصائي والخامس إلجراء 
 ،الفحص اليومي عليه وبالتالي تحديد موعد بدء كّل من فقس البيوض

ات إلى داخل البذور وذلك لتحديد مدة كّل طور من أطوار واختراق اليرق
تكاثر الحشرة في كّل مكرر من مكررات المدخل. حدِّد بدء اختراق 

عند الوضع  على لون البيضة الذي يكون شفافاً  لبذور اعتماداً الاليرقات 
بعد  حليبياً يصبح لونه الفقس و اء بعد فيه نقطة سود ويصبح معكراً 

أدخلت جميع األنابيب في حاضنات .البذرةلى داخل اختراق اليرقات إ
 ،س° 1±30درجتي حرارة ورطوبة هواء نسبية ثابتتين ( عند
65±5.(%  

 5ُحدِّدت بداية طور العذراء بنقع خمسة بذور قي الماء لمدة 
ساعات ولمرتين يوميًا بدءًا من اليوم الثاني عشر من بداية التجربة، 

المنقوعة وفحص اليرقات بداخلها لتحديد ليجري بعد ذلك فتح البذور 
بداية التجربة جرى عّد  موعد بدء تعذرها. وفي اليوم الخامس عشر من

ل ما يلي: العدد الكلي للبيوض، وعدد الفاقس منها، وعدد البيوض وسج
اليرقات التي تمكنت من االختراق إلى داخل البذرة. وهذه المعطيات 

لنمو وتطور الحشرة: طول فترة  ساعدت في حساب المعايير المختلفة

حضانة البيض، وطول مدة طور اليرقة وطور العذراء وبالتالي مدة 
الجيل بدءًا من البيضة حتى خروج البالغات. كما ساعدت في حساب 
النسبة المئوية لفقس البيوض، والختراق اليرقات إلى داخل البذور، 

بذور مدخالت  ولخروج الحشرات البالغات ونسبة الذكور الخارجة من
  العدس موضوع البحث.

  
  مدخالت العدس الوراثية المختبرة .1جدول 

Table 1. Lentil genotypes tested. 
 

المدخالت الوراثية 
  للعدس

Lentil Genotypes 
(ILL) المنشأ Origin

  وزن المائة بذرة
Hundred seeds' 

weight 
 Turkey3.81 تركيا  5604
 ICARDA 4.89إيكاردا 5713
 ICARDA 3.31إيكاردا 6002
 ICARDA 2.43إيكاردا 6024
 ICARDA 4.43إيكاردا 6209
 ICARDA5.41 إيكاردا 6250
 ICARDA4.14إيكاردا  6264
  ICARDA8.16إيكاردا  6456
 ICARDA6.89إيكاردا 6778
 ICARDA2.79إيكاردا 6789
 ICARDA3.22إيكاردا 6810
 ICARDA3.97إيكاردا 6811
  ICARDA3.25إيكاردا 6818
 ICARDA2.01إيكاردا 6976
 ICARDA2.18إيكاردا 6991
 ICARDA1.6إيكاردا 6994

 

 

بذور  10دِّد متوسط عمر كّل من الذكر واألنثى بوضع حُ كذلك و 
رات شذكر) من الح من كّل مدخل في طبق بتري مع زوج (أنثى+

مكررات لكّل مدخل من  10وبواقع  ،في بذوره أصالً الكاملة المرباة 
مع تدوين موعد موت كّل من الذكر واألنثى  ،المدخالت الوراثية للعدس

  .من خالل المراقبة مرتين يومياً 
النسبة المئوية للفقد في وزن بذور المدخالت المستخدمة  ُحِسبت
ررات من مك مكرروزن البذور الموجودة في كّل عن طريق ،في الدراسة

من انقطاع خروج  بدءاً بعد االنتظار مدة يومين متتاليين  تمدخالال
  .المدخالت الحشرات البالغة من بذور

  

النسبة المئوية للفقد في وزن 
  البذور =

 –وزن البذور قبل العدوى بالحشرة 
100× الوزن بعد خروج بالغاتھا من البذور

  عدد اليرقات المخترقة
  

  فقد تم حسابها من المعادلة: أما الحساسية النسبية
  

  الحساسية النسبية للفقد في وزن البذور =
  أكبر نسبة فقد (النمط الحساس)

نسبة الفقد لنمط العدس المطلوب 
  قياس حساسيته
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باستخدام برنامج التحليل  حللت بيانات النتائج إحصائياً 
بطريقة تحليل التباين من الدرجة األولى  Genstat E12اإلحصائي 
ANOVA وتمت المقارنة بين متوسطات البيانات باستخدام أقل فرق .

  %.5 إحتمالعند مستوى  (LSD)معنوي 
  

  النتائج والمناقشة
  

مدة األطوار التكاثرية وعمر بالغات خنفساء اللوبياء الصينية النامية 
  في بذور المدخالت

إلى أن متوسط مدة حضانة بيوض  2تشير النتائج المدونة في الجدول 
مدخالت وراثية من العدس  9خنفساء اللوبياء الصينية النامية في بذور 

في  يوماً  4.5وأكثره  ،يوم في خمسة مدخالت 3.5أقله  ،أيام 4كان 
وتقترب نتائج  .روق لم تثبت إحصائياً فإال أن معنوية تلك ال ،مدخلين

أن وأشارت إلى ، )19 ،8( نشرت سابقاً الدراسة الحالية من نتائج 
متوسط حضانة البيض لخنفساء اللوبياء الصينيةعلى الفاصولياء نوع 

ورطوبة نسبية تراوحت ما  س° 28.6عند الدرجة  يوماً  4.6 ،أوريس
  %.79- 61 بين

من الفقس حتى دخولها طور  تطورها بدءاً استغرقت اليرقة في 
وتراوحت  ،بالمتوسط في بذور ثمانية من المدخالت يوماً  12العذراء مدة
نتائج في بذور باقي المدخالت. واتفقت  يوماً  13.5-12.5ما بين الـ 

أن متوسط مدة الطور ) Alfonso Aldana )5 ما وجده معالدراسة هذه 
الظروف المثلى. وقد في  يوماً  13.41 اليرقي لخنفساء اللوبياء الصينية

في  عن ذلك متوسط المدة التي استغرقتها يرقة الخنفساء النامية شذ
 14و  23التي كانت  ILL5713 و ILL6264بذور كّل من المدخلين 

ثبت التحليل اإلحصائي معنوية تلك الفروق دون أ يومًا، على التوالي.
تعود الزيادة في متوسط قد أن يتعلق ذلك بحجم البذور وال بوزنها بل 

بذور المدخل غير المالئمة لتطور طول مدة هذا الطور إلى مكونات 
، وهذا يتطلب متابعة البحث وٕاجراء تحليل لمكونات يرقات هذه الحشرة
  بذور المدخالت.

  
المنبثقة من بذور بعض  C. chinensisدورة الحياة، وفترة حياة بالغات خنفساء اللوبياء الصينية  ،مدة األطوار المختلفة (بيضة، يرقة، عذراء) .2جدول 

  %. 5±65س، ورطوبة ھواء نسبية  1ْ±30المدخالت الوراثية للعدس تحت حرارة ثابتة 
Table 2. Duration of different stages (egg, larva, nymph, life cycle and life span) of C. chinensis emerging from seeds of some 
lentil genotypes, under constant temperature (30±1ºC) and relative humidity (65±5 %). 
 

المدخالت الوراثية 
  للعدس
Lentil 

genotypes 
ILL 

  متوسط فترات أطوار الحشرة باأليام
Mean insect stage duration (days) 

 Adult's lifeعمر البالغة  Different stagesاألطوار المختلفة 
  البيضة
Egg 

  اليرقة
Larva

  العذراء
Nymph

  دورة الحياة
Total life cycle 

  الذكر
Male 

  األنثى
Female 

56044.0±0.00 12.0±0.006.0±0.4122.0±0.41 7.0±0.29 8.0±0.65 
57134.0±0.35 23.0±0.41* * * * 
60023.5±0.29 12.0±0.416.5±0.2022.0±0.20 6.0±0.58 7.0±0.29 
60243.5±0.20 13.0±0.545.5±0.2922.0±0.20 5.5±0.41 6.5±0.29 
62094.5±0.29 12.0±0.586.0±0.0022.0±0.00 5.5±0.41 6.0±0.41 
62504.0±0.35 13.0±0.545.0±0.29 22.0±0.46 6.5±0.29 5.5±0.41 
62644.0±0.58 14.0±0.714.5±0.5022.5±0.87 6.0±0.41 6.5±0.00 
64563.5±0.20 13.5±0.656.0±0.4123.0±0.20 5.0±0.58 7.5±0.29 
67784.0±0.00 12.0±0.417.0±0.5823.0±0.41 6.5±0.65 7.0±0.29 
67894.0±0.58 12.0±0.586.0±0.4122.0±0.41 5.5±0.41 6.5±0.65 
68103.5±0.20 13.0±0.915.0±0.4121.5±0.54 5.0±0.41 6.5±0.29 
68114.5±0.29 12.0±0.716.5±0.2023.0±0.89 7.0±0.58 7.5±0.65 
68184.0±0.58 12.0±0.916.0±0.4122.0±0.58 6.5±0.00 7.5±0.54 
69764.0±0.00 12.0±0.007.0±0.5823.0±0.58 7.0±0.29 7.5±0.41 
69913.5±0.20 13.5±0.655.5±0.4622.5±0.41 6.0±0.41 6.0±0.00 
69944.0±0.58 12.5±0.505±0.2921.5±0.41 5.5±0.54 6.5±0.65 

P0.612 <0.001<0.001<0.001 <0.001 <0.001 
CV 18.1 8.9 13.8 4.6 15.2  13.3  
LSD 1.0053 1.667 1.0761  1.361 1.223 1.205 

 .Results were not recorded because no adults emerged from seeds *  * لم تدون نتيجة لعدم خروج حشرات بالغة من البذور.
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 5أيام بالمتوسط في بذور  6مكثت عذراء خنفساء اللوبياء مدة 
، ILL5604 ،ILL6209 ،ILL6456 ،ILL6789 مدخالت وراثية

ILL6818  للعذراء الماكثة أيام  5حتى الـ وانخفض متوسط هذه المدة
 ILL6994 ،ILL6810 ،ILL6250 في بذور كّل من المدخالت

حبة منها. وسجِّل أقل متوسط  مائةالمختلفة في حجم البذور وفي وزن ال
في بذور المدخل  يوماً  4.5للمدة التي قضتها الحشرة في طور العذراء 

ILL6264 ة مع أعلى نغ. مقار  4.1 منه حبة مائةكبيرة الحجم ووزن ال
متوسطة الحجم  ILL6778أيام بالمتوسط في بذور المدخل  7قيمة له 
منه عما هو حبة  مائةيفوق وزن الوالذي غ  6.89حبة  مائةووزن ال
في سابقه. وعليه فإن االختالفات في متوسط مدة طور العذراء عليه 

النامية في بذور المدخالت المدروسة ال تعود إلى االختالف في حجم 
رغم أن معنوية الفروق لمتوسطات هذه المدة مثبتة ،ن بذورهاووز 

وقد يرجع السبب في ذلك إلى الخصائص الكيموحيوية لبذور . إحصائياً 
أن فترة ) 13( وآخرون Jung  حيث وجد ،مدخالت العدس المدروسة

  تطور الحشرة تتأثر بمحتوى البذور من األنزيمات ومثبطاتها. وذكر
Murdockأن فترة تطور خنفساء اللوبياء تزيد بزيادة  )16( وآخرون

  Acysteineprotinase. محتوى البذور من مثبط أنزيم
كان من البيضة حتى خروج البالغات  ءاً متوسط مدة الجيل بد إن

 ،ILL6456 لتلك الخارجة من بذور المدخالت الوراثية يوماً  23
ILL6778 ،ILL6811 ،ILL6976  بين المختلفة في حجم بذورها ما

حبة منها  مائةوكذلك المختلفة في وزن ال ،الكبير والمتوسط الحجم
ويبدو أن بذور على التوالي.  ،غ 2.01 و 3.97 ،6.89 ،8.16

 ،غ 4.89حبة منها  مائةووزن ال ،لحجمالمتوسطة ا ILL5713المدخل 
مدة طور العذراء  ولم يجر تحديدغير مالئمة لنمو وتكاثر هذه الحشرة 

من بذوره لعدم خروج حشرات بالغةلها مدة تطور الجيل بالكامل  وكذلك
 -بنسب متفاوتة معنوياً  -المدخالت الباقية  الءمت بينماعلى اإلطالق.
حيث  ،ILL5604بذور المدخل أكثرها مالءمة  توكان ،تطور الخنفساء

عالوة على أن أعلى استغرقت الحشرة أطول فترة على هذا المدخل ف
فإن  ،أيام للذكر 7أيام لألنثى و 8كان متوسط لعمر الحشرة الكاملة 

ضمن  كان في حده القياسيمتوسط مدة كّل مرحلة من مراحل تطورها 
 ،طور اليرقةليوماً  12 ،حضانة البيضةلأيام  4: بذور هذا المدخل وهي

لبيضة حتى من ا لتطور الجيل بدءاً  يوماً  22العذراء و طورلأيام  6
  خروج البالغات.

  

صينية النامية في الالسلوكية البيولوجية لحشرة خنفساء اللوبياء 
  بذور مدخالت العدس

أن الفروقات في متوسطات أعداد البيض الفاقس  3يتضح من الجدول 
المخترق وغير المخترق والكلي وكذلك أعداد الحشرات البالغة الخارجة 

.فقد كانت جميعها ذات معنوية عالية إحصائياً  ،من بذور المدخالت
يرقة مخترقة للبذور كبيرة الحجم لكل  71ويليه  75.5سجِّل أعلى معدل 

 ،على التوالي، ILL6264و  ILL6456 من المدخلين الوراثيين
كان . و ، على التواليغ 4.14 و 8.16 لهما ةبح مائةوزن ال يبلغواللذان
يرقة مخترقة للبذور متوسطة الحجم للمدخلين  23يليه  ،يرقة 16أقله 

 مائةفي وزن ال واللذان يختلفان أيضاً  ILL6811و  ILL5713 الوراثيين
يوحي بأن لحجم البذور  مما ،، على التوالي)غ 3.97و 4.89( بذرة

ذلك  . ويتعارض معتأثير في زيادة أو نقصان أعداد اليرقات المخترقة
منها  بذرة مائةوزن ال( ILL6991 أن البذور صغيرة الحجم للمدخل

يبدو ال  ،وعليه .يرقة بالمتوسط 40 على قد احتوت بداخلها )غ 2.18
 انخفاضوزنها بازدياد أو أو  عالقة لحجم بذور المدخالتأن هناك 

وقد تعود تلك الفروقات متوسطات أعداد اليرقات المخترقة إلى داخلها. 
إذ أن محتوى البذور من الحمض األميني إلى محتويات البذور 

Trypsin حكم بدرجة إصابة البذور بخنفساء اللوبياء الصينية بعالقة تي
  ).18( طردية تزيد بزيادة هذا الحمض داخل البذور

بلغت أعلى معدالت عدد البيض الكلي الذي وضعته األنثى 
، 62.5، 64، 66.5، 74، 76الواحدة من خنفساء اللوبياء الصينية 

، ILL6456 ،ILL6264 بيضة على البذور كبيرة الحجم للمدخالت 62
ILL 5604 ،ILL 6250 ،ILL 6994 ،ILL 6024 على التوالي. أي ،

أن المعدل األكبر للبيض الكلي (مجموع الفاقس وغير الفاقس) كان 
 موضوعًا على البذور األكبر حجمًا لمدخالت العدس الوراثية، مقارنة

، 42.5، 38مع متوسطات أعداد البيض الكلي منسوبًا لألنثى الواحدة 
بيضة والموضوعة على البذور  52، 50، 48، 47، 47، 46.5

، ILL6811 ،ILL6789 ،ILL6818 متوسطة الحجم للمدخالت
ILL5713 ،ILL6810 ،ILL6976 ،ILL6002 ،ILL6778،  على

التوالي، مما يدل على أن أنثى خنفساء اللوبياء تضع بيوضًا على 
  البذور كبيرة الحجم بأعداد أكبر منها على البذور األقل حجمًا.

 4.89متوسطة الحجم ( ILL5713تميزت بذور المدخل الوراثي 
)، عن غيرها بعدم خروج حشرات بالغة منها على بذرةغ للمائة 

ن ذلك وصل عدد الحشرات البالغة الخارجة اإلطالق. وعلى النقيض م
 8.16كبيرة الحجم (وزن المائة حبة منها  ILL6456من بذور المدخل 

حشرة. في حين وصل أقل معدل للحشرات البالغة الخارجة  75غ) إلى
متوسطة الحجم (المائة حبة منها تزن  ILL6811من بذور المدخل 

من  تلذي خرجا ILL6789حشرة يليه المدخل  19غ) إلى  3.97
بالغة. إن ارتفاع متوسطات أعداد حشرات خنفساء اللوبياء  27بذوره 

بالغة خرجت من البذور الكبيرة  47، 50.5، 57، 65، 69الصينية 
، ILL6264 ،ILL5604 ،ILL6250 الحجم للمدخالت الوراثية

ILL6209 ،ILL6024،  35، 34، 27، 19مقارنة مع أعداد البالغات ،
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 بذور متوسطة الحجم للمدخالت الوراثيةلمن ا التي خرجت 39
ILL6811 ،ILL6789 ،ILL6810 ،ILL6991 ،ILL6818 ، على

التوالي، يوضح الدور الجلي لحجم البذور في ارتفاع متوسطات أعداد 
الحشرات الكاملة الخارجة من بذور المدخالت المدروسة. وهذا يتفق مع 

الموضوع وعدد البالغات أشارت إلى أن عدد البيض  ،)9(دراسة سابقة 
كان عدد الحشرات االبالغة الخارجة لها عالقة بوزن البذور، حيث 

  على. األاألصناف كبيرة الحجم من بذور الخارجة 
  

متوسط النسبة المئوية لبعض السمات الحياتية لخنفساء اللوبياء 
  ونسبة الفقد في وزن البذورالصينية 

المئوية للسمات الحياتية  أن متوسطات النسبة 4يتبين من الجدول 
لخنفساء اللوبياء الصينية: فقس البيوض، اختراق اليرقات إلى داخل 
البذور، خروج الحشرات البالغة من البذور، وكذلك النسبة الجنسية، 

دون أن يعود ذلك إلى اختالفات في  تباينت بمعنوية عالية إحصائياً 
فات في وزن بذورها، حجم بذور مدخالت العدس الوراثية، وال إلى اختال

وقد يكون ذلك عائد إلى االختالفات في نعومة قشرة البذور، فقد فضلت 
  إناث خنفساء اللوبياء وضع البيض على بذور اللوبياء صنف

green-gram كما لم تسجل قيمة للنسبة )22( هابسبب نعومة ملمس .
المئوية لخروج بالغات الحشرة، وللنسبة الجنسية لتلك البالغات الخارجة 

من الحشرات  لعدم خروج أيّ  ILL5713من بذور المدخل الوراثي 
  البالغة من بذوره.

% 22، 22، 23بلغت أعلى قيمة لمتوسط النسبة المئوية للفقد 
  ،ILL6456وهي  بذورهاللمدخالت الوراثية المختلفة في حجم 

ILL6778 ،ILL6250  6.89، 8.16منها  بذرةذات وزن المائة ،
غ، على التوالًي. وسجلت أقل قيمة لمتوسط النسبة المئوية للفقد  5.41

  % لمدخالت العدس الوراثية18.5، 18 ،18، 18في وزن البذور 
ILL6994 ،ILL6976 ،ILL6789 ،ILL6991  بذرةذات وزن المائة 

على التوالي. وهذا يدل  ،غ 2.18، 2.97، 2.01، 1.6المنخفض نسبيًا 
على وجود عالقة طردية بين ارتفاع النسبة المئوية للفقد في بذور 
المدخالت الوراثية للعدس الناتج عن اإلصابة بخنفساء اللوبياء الصينية 

لكّل من المدخالت المدروسة. وقد أشار  بذرةووزن المائة 
Chakraborthy ) إلى أن النسبة المئوية للفقد في وزن 9وآخرون (

بذور اللوبياء المختلفة وراثيًا، لها عالقة طردية بوزن البذور ولكنها 
  عكسية مع سماكة قشرتها.

  
المدخالت الوراثية للعدس تحت ظروف ثابتة من  المتغذية على بذور بعض C. chinensisالحيوي لحشرة خنفساء اللوبياء الصينية  السلوك .3جدول 

  ).%5±65( ، والرطوبة النسبية)س 1ْ±30الحرارة (
Table 3. Biological behavior of pulse beetle C. chinensis, feeding on seeds of some lentil genotypes under constant 
temperature (30±1º C) and relative humidity (65±5%).  

  

المدخالت الوراثية 
  للعدس

Lentil genotypes
ILL

 Average number/femaleعدد /األنثى المتوسط 
 Emerged adultsالبالغات الخارجة  Eggsالبيض 

 الكليالبيض 
Total eggs

الفاقس ذو اليرقات غير 
  المخترقة

Hatched with non-
penetrating larvae 

 الفاقس ذو اليرقات المخترقة
Hatched with 

penetrating larvae 
  ذكور

Males 
  إناث

Females المجموعTotal
560466.5±0.87 0.0±0.0066.0±1.0836.5±1.04 28.5±0.00 65.0±1.04 
571347.0±0.41 27±0.8216.0±0.82* *  *  
600250.0±0.91 3.5±0.6546.5±1.0422.0±0.82 21.0±1.29 43.0±1.73 
602462.0±0.50 4.5±0.6547.5±0.8726.5±1.04 20.5±0.24 47.0±0.91 
620967.0±1.63 4.0±1.0854.0±1.4724.0±0.82 26.5±0.50  50.5±1.26 
625064.0±1.47  2.0±0.0061.0±1.4729.0±0.82 28.0±1.63 57.0±1.83 
626474.0±1.68 4.0±0.0071.0±1.2236.0±0.82 33.0±0.82  69.0±0.82 
678942.5±4.19 5.0±0.9137.0±3.5614.0±0.91 13.0±0.82 27.0±1.35 
677852.0±1.41  0.0±0.0052.0±1.9124.0±1.15 22.0±1.15 46.0±0.00 
6456 76.0±0.71 1.0±0.0075.5±0.9637.0±1.15 38.0±0.82 75.0±0.82 
681047.0±1.47 7.0±0.4138.0±0.9119.0±0.82 15.0±1.15 34.0±0.82 
699462.5±0.87  0.0±0.00 60.0±0.8230.0±1.47 25.0±0.91 55.0±2.38 
681846.5±0.65 2.0±0.4143.0±0.4120.0±0.41 19.0±0.91 39.0±1.15 
681138.0±0.82 12.0±1.2923.0±1.299.0±0.91  10.0±0.41 19.0±0.58 
699140.0±2.20 0.0±0.00 40.0±1.8321.0±0.82 14.0±0.82 35.0±0.82 
6976 48.0±2.58 2.0±0.9142.0±1.8325.0±0.41 20.0±0.41 45.0±0.58 

P<0.001 <0.001<0.001<0.001 <0.001 <0.001 
CV6.1 28.0  6.3 7.9  8.4 5.4 

LSD 4.782 2.000 4.309 2.563 2.460 3.334  
 .Results were not recorded because no adults emerged from seeds *  * لم تدون نتيجة لعدم خروج حشرات بالغة من البذور.
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Table 4. Biological characteristics of pulse beetle C. chinensis, and percent loss in seeds weight of infested lentil genotypes. 

  

المدخالت الوراثية 
  للعدس

Lentil genotypes 
ILL

 Percentage of      النسبة المئوية لـ

  الفقس
Hatching

  االختراق
penetration of 

seeds

  خروج البالغات
Emerging 

adults
  الذكور
Males 

الفقد في وزن 
  البذور

percent loss in 
seeds 

  الحساسية النسبية
Relative 

susceptibility  
560499.3±0.4399.0±0.5898.5±0.2956.2±0.73 19.5±0.87 1.186±0.049 
571391.5±0.7834.0±1.63** *  * 
6002100.0±0.0087.5±1.6692.5±4.7951.5±1.55 19.5±1.32 1.195±0.077 
602492.5±1.5585.0±2.1299.0±1.0056.3±1.25 19.5±0.82 1.186±0.049 
620995.0±0.8289.0±1.8786.5±3.8051.5±0.50 20.0±0.82 1.153±0.033 
625098.5±0.2995.0±0.0093.5±3.6651.0±1.83 22.0±1.41  1.047±0.019 
626496.5±3.5094.0±1.0897.0±1.4752.0±1.08 20.0±0.91  1.150±0.000 
678999.0±0.5887.0±1.8775.0±7.4352.0±2.16 18.0±1.41 1.313±0.127 
677893.0±1.2290.0±2.0889.0±3.3252.5±2.60 22.0±1.41 1.060±0.075 
6456 100.0±0.00100.0±0.0099.5±0.5049.5±1.19 23.0±0.71 1.003±0.032 
681096.0±0.8282.0±1.6889.5±4.1756.0±2.74 20.0±0.82 1.156±0.048 
699496.0±0.5897.5±1.0492.0±4.7854.5±0.29 18.0±0.71  1.283±0.048 
681897.0±1.2992.5±1.4490.5±2.1051.5±1.04 19.5±1.32 1.195±0.077 
681192.0±2.2760.5±2.6383.5±4.0547.0±3.49 21.0±0.41 1.096±0.021 
699198.0±0.0087.0±2.0888.0±5.4560.0±2.12 18.5±0.84 1.251±0.057 
6976 92.0±1.6887.5±3.2386.5±5.0450.0±0.58 18.0±0.71  1.283±0.048 

P<0.001<0.001<0.001<0.001 <0.001 0.013* 
CV 3.0 4.2 9.0  7.0 10.5  9.9 
LSD 4.096 5.047 10.934  4.913 2.787 0.1662 

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

  
  

) وجدت فروق معنوية 4جدول لدى دراسة الحساسية النسبية (
هو  ILL6456، حيث كان النمط الوراثي 0.05حتمال اعند مستوى 

  تفوقت عليه األنماط إذ )1.003( الطراز األكثر حساسية نسبية
ILL6789 ،ILL6994 ،ILL6976 ،ILL6991  والتي بلغت الحساسية

على التوالي،  ،1.251، 1.283، 1.283، 1.313 لكل منهاالنسبية 
 ILL6811األنماط  على كل من ILL6789كما تفوق النمط الوراثي 

(1.096)، ILL6778 (1.06)، ILL6250 (1.047) نقترح  وبذلك
، ILL6991 ،ILL6994 االهتمام بهذا الطراز الوراثي إلى جانب الطرز

ILL6976 الطراز الذي لم تخرج بالغات من بذوره وهو  باإلضافة إلى
ILL5713  ومتابعة البحث والدراسة لمكوناتها للوقوف على األسباب

  .النسبية لإلصابة بخنفساء اللوبياءدت إلى مقاومتها أالتي 

  
  

Abstract 
Hallak, F.H.S. 2013. Relative susceptibility of some lentil genotypes seeds to infection with pulse beetle Callosobruchus 
chinensis L. and its relationship to seed size and weight. Arab Journal of Plant Protection, 31(3): 236-242. 

The relative susceptibility of some lentil genotypes (ILL) to pulse beetle Callosobruchus chinensis L., and its correlation with different 
seed parameters, was investigated under laboratory conditions (temperature 30±1ºC and relative humidity of 65±5%). The results showed 
that most lentil genotypes have high susceptibility to infestation with pulse beetle C.chinensis, such as ILL6250, ILL5604, ILL6264, 
ILL6756, the number of larvae that penetrated into their seeds were 61, 66, 71, 75.5, respectively. The lentil genotype ILL 5713 manifested 
the highest resistance to infestation with pulse beetle, with no adults were able to emerge from its seeds. Moreover, percentage of affected 
seeds, number of eggs laid, number of adults emerged and percentage of weight loss were found to have significant and positive correlation 
with seed’s size and weight. 
Keywords: Relative susceptibility, pulse beetle, lentil genotypes, Syria. 
Corresponding author: Fatima Houda Mohammed Soubhi,  Plant Protection Department, Faculty of Agriculture, University of Aleppo, 

Syria, Email:Dr.houdahallak3@hotmail.com 
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