
 )2012( 1، عدد 30مجلة وقاية النبات العربية، مجلد   80

   Research Paper (Control :Insects)   )حشرات :مكافحة( ـوثــبح
 

  المختلفة طوارموت األالحرارة العالية في و عوامل التفريغ الھوائي ثيرتأ
  (.Rhizopertha dominica F) ثاقبة الحبوب الصغرىل 

  
  ليث محمود عبد هللا

 LaithM.Abdullah@yahoo.com: د االلكترونيقسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة بغداد، العراق، البري
  

  الملخص
  المختلفة لثاقبة الحبوب الصغرى طوارعوامل التفريغ الهوائي والحرارة العالية في موت األ ثيرتأ. 2012. ليث محمود ،عبد اهللا

(Rhizopertha dominica F.) . ،85-80 :30مجلة وقاية النبات العربية.  
، 24النسـبية  ةالرطوبدرجات عند  بمفردهوالتفريغ الهوائي  بمفردهاوالحرارة  سº 50و   45 ،40 التفريغ الهوائي مع درجات الحرارة ظهرت نتائج اختبارات تأثيرأ

 منتوليفة في مرتفعة  نفوقحصول نسب  (Coleoptera: Bostrychidae)   (.Rhizopertha dominica F)المختلفة لثاقبة الحبوب الصغرى  طواراأل في% 30و 28
وكانـت بالغـات الحشـرة اكثـر حساسـية . قلـيالً أو  معـدوماً  بمفـردهفيما كان تأثير التفريغ الهوائي ،  بمفردهامعاملة الحرارة مقارنة باتحاد عاملي التفريغ الهوائي مع الحرارة 

 طـوارلهـذه األ اتحـاد التفريـغ الهـوائيتوليفة مـن في معاملة  LT100بلغت معدالت قيم . المعامالت هذه واالخيرة أكثر حساسية من العذارى والبيض لتأثير ،من اليرقات
 ،دقيقــة 40و  45، 50، 25 س كانــتº 50عنــد علــى التــوالي و  ،دقيقــة 150و  50، 30، 30 سº 45عنــد علــى التــوالي و  ،دقيقــة 220و  60، 55، 30 سº 40 عنــد

فيمـا كـان تـأثير معاملـة التفريـغ الهـوائي  الحشـرة أطـواربكثيـر لكـل  قـلأنفًا فكانـت نسـب القتـل ا آالتعريض نفسه فتراتوعند  بمفردهاما في معاملة الحرارة أ .على التوالي
   .محدوداً  بمفرده

  . حشرات المخازن ،حرارة عالية ،التفريغ الهوائي ،ثاقبة الحبوب الصغرى :كلمات مفتاحية
  

  المقدمة
  

ودهـا مختلفـة اثنـاء وج إلى أضـرار تتعرض الحبوب ومنتجاتها بشكل عام
ـــ .المختلفـــة فـــاتفـــي الحقـــل وعنـــد تخزينهـــا نتيجـــة اصـــابتها باآل د قـــدر فق

 نتـاج العـالم مـن المحاصـيل الحقليـة داخــلسـنويًا فـي إ فـاتضـرر هـذه اآل
التـي خسـائر الكمـا قـدرت  ،)13، 10% (30-25الحقل والمخزن بنسبة 

ريتريـــا أالمخـــازن علــى الحبـــوب فــي بعــض منـــاطق افريقيــا ك آفــاتتحــدثا 
فيمــا  ،)19، 18(مــن وزن الحبــوب % 14-4.4 ونيجيريــا بنســبة واوغنــدا

قـــدر الفاقـــد الـــذي تســـببه حشـــرات الحبـــوب المخزونـــة فـــي الـــدول العربيـــة 
  ).8(من انتاج المحاصيل الحقلية % 5بحوالي 

 (.Rhizopertha dominica F)تعــد ثاقبــة الحبــوب الصــغرى

(Bostrychidae:Coleoptera) مخزنيـــة فـــات الحشـــرية الاآل أهـــمحـــدى إ
نتشــار فــي العــالم التــي تســبب فقــدًا فــي كميــة ونوعيــة الحبــوب الواســعة اإل

وممـــا يزيـــد مـــن خطـــورة هـــذه  .المخزونـــة مســـببه خســـارة اقتصـــادية كبيـــرة
الحشــرة قــدرتها علــى الطيــران وٕاصــابتها للحبــوب فــي الحقــل قبــل الحصــاد 

هـــذه اآلفـــة  فتقـــوم ،وفـــي المخـــزن وبخاصـــة عنـــد ارتفـــاع درجـــات الحـــرارة
رطوبــة حبــوب (بــوب الصــلبة والجافــة وحفــر وثقــب الححشــرية بالتغــذي ال
حيــث تتطــور وتنمــو داخــل الحبــوب محدثــة تلفــًا بمقــدار  ،%)9قــل مــن أ

  ).14(يوازي وزن جسم الحشرة 
فـــي أو  بيضـــة بشـــكل مفـــرد 500تضـــع أنثـــى الحشـــرة أكثـــر مـــن 

مجموعات على الغـالف الخـارجي للحبـوب فـي تجـاويف تصـنعها بـأجزاء 

اندوســبيرم وجنــين /ســويداءيرقــات تتغــذى علــى إلــى  ويفقــس البــيض ،فمهــا
عـــذارى داخـــل شـــرنقة إلـــى  بعـــد انســـالخها عـــدة مـــراتوتتحـــول الحبـــوب 

وتســتغرق دورة  .داخــل الحبــوب وال تتركهــا إال بعــد خروجهــا كحشــرة بالغــة
البالغــــة فـــي مخـــازن الحبــــوب إلـــى  حياتهـــا مـــن البيضـــة وحتــــى وصـــولها

  .)2(يومًا  25حوالي
فح حشــــــرات المخــــــازن عــــــادة بالطريقــــــة الكيميائيــــــة التقليديــــــة تكــــــا

وباســــتخدام غــــازات التبخيــــر مثــــل بروميــــد المثيــــل وفوســــفيد الهيــــدروجين 
يق فــي الوقــت الحاضــر أصــبح ائإال أن اســتخدام هــذه الطــ ،)7(وغيرهــا 

غيــر مرغــوب فيهــا ألســباب معروفــة منهــا ظهــور ســالالت مقاومــة لفعــل 
 األغذيـة فـيبسبب ما يبقى منها أو  ،ض لهاالمبخرات بعد مدة من التعر 

مــن مخــاطر علــى البيئــة وحيــاة علــى اســتعمالها نتيجــة مــا قــد ينطــوي أو 
 اتجــه مختصــوا مكافحــة حشــرات المخــازن .)9( المشــتغلين فــي المكافحــة

 )20، 6، 5( امـاجإيجاد البـدائل لهـذه الطريقـة ومنهـا التعقـيم بأشـعة إلى 
ـــة أو  اســـتعمال الحـــرارة المنخفضـــة أو  ،)16 ،4(اســـتعمال الحـــرارة العالي

أو  )15، 11(التفريـــــغ الهـــــوائي متحـــــدًا مـــــع الحـــــرارة العاليـــــة أو  ،)24(
  .)N2 )1 ،3و CO2الحرارة مع التفريغ الهوائي مع غازي  بتوليفة من
يـــــة الحشـــــرة وانتشـــــارها الواســـــع فـــــي العـــــالم والعـــــراق بوجـــــه هموأل

والمخـزن علـى حـٍد  للحبوب فـي الحقـل أضرارالخصوص وما تحدثه من 
فقد استهدفت الدراسة إمكانية استخدام عوامـل التفريـغ الهـوائي مـع  ،سواء
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الحشــرة المختلفــة  أطــوارمنفصــلين للتــأثير فــي أو  الحــرارة العاليــة متحــدين
  .الحبوب المخزونة بصورة عامة آفاتضمن برنامج متكامل لمكافحة 

  
  مواد البحث وطرائقه

  
مصــابة  قمــح/الصــغرى مــن بــذور حنطــة جمعــت بالغــات ثاقبــة الحبــوب 

جامعــة /المخــازن فــي كليــة الزراعــة أبــو غريــب آفــاتبالحشــرة مــن مختبــر 
واعـدت مـزارع عـدة لتربيـة الحشـرة مخبريـًا باسـتخدام غـذاء طبيعـي  ،بغداد

فــي عبــوات بالســتيكية أبعادهــا  ،95مكــون مــن بــذور حنطــة صــنف إبــاء 
مطــاطي وذلــك فــي  ســم مغلفــة بقمــاش ملمــل مــع ربطهــا بربــاط 9×12.5

ضــاءه إوفتــرة % 1±70ورطوبــة نســبية  س 1º±28حاضــنة التربيــة عنــد 
  .ساعة 16يومية 

تم الحصول علـى بـيض الحشـرة بوضـع خمسـة أزواج مـن بالغـات 
 20سـم مـع  9داخـل طبـق بتـري قيـاس  )يوم 2-1( الحشرة حديثة العمر

أعـــدت عشـــرة أطبـــاق للحصـــول  .خاليـــة مـــن اإلصـــابةقمـــح غ مـــن بـــذور 
وكانــت األطبــاق  ،العــدد الكــافي مــن البــيض لغــرض إجــراء الدراســةعلــى 

مســة مكــررات لكــل اســتخدمت خ .جــل جمــع البــيضتفحــص يوميــًا مــن أ
 أطــــواراختبــــرت فــــي هــــذه المعــــامالت  .لكــــل مكــــرر فــــرداً  20معاملــــة و

 3-1العــذارى بعمــر ، اليرقــات بعمــر أســبوعين ،البــيض بعمــر يــوم واحــد
وثبتـت هـذه األعمـار لتجنـب الفـروق التـي  .والبالغات بعمر يوم واحد أيام

ولتجنـــب حصـــول حـــاالت  طـــوارأعمـــار األ فـــاتقـــد تحصـــل نتيجـــة اختال
  ).15(المقاومة 

يــة ذي األبعــاد الداخل )Heraeus(اســتخدم جهــاز التفريــغ الهــوائي 
ليبار مع وجـود يلم 1000-0ئية من وكفاء تفريغية جز  سم 29×22×22

الدرجــة المطلوبــة والتــي تقــرأ إلــى  الحــرارة فــي داخلــهدرجــة مصــدر لرفــع 
وألجـــــل إجـــــراء  .إلجـــــراء االختبـــــارات علـــــى محـــــرار فـــــي واجهـــــة الجهـــــاز

تـم ) ح+ت(المعاملة الخاصة بالتفريغ الهوائي مع درجات الحرارة العاليـة 
حسـبما هـو مطلـوب  سº 50أو  45وأ 40إلـى  رفع درجة حـرارة الجهـاز

الحشرة كـل علـى حـدة  أطوارالحرارة وضعت  اتثبوبعد  ،في االختبارات
ســم ثــم فــرغ الجهــاز  5ســم وارتفاعهــا  2داخــل أنابيــب بالســتيكية قطرهــا 

بعـدها تركـت  .ما يقارب التفريغ الكامل وخالل عدة دقائقإلى  من الهواء
نســـبة القتـــل إلـــى  الحشـــرة لفتـــرات زمنيـــة مختلفـــة وحتـــى الوصـــول أطـــوار
ٍة بعــــد ولصــــعوبة تحديــــد نســــب القتــــل مباشــــر  ،)LT100% (100الكلــــي 

حاضنة التربيـة إلى  نقلت الحشرات بعد المعاملة ،انتهاء فترات التعريض
وأجريــت الطريقــة نفســها علــى  .عنــد ظــروف التربيــة المشــار إليهــا أعــاله

ــــة الحــــرارة إلــــى  الحشــــرة التــــي عرضــــت أطــــوار دون ) ح( بمفردهــــامعامل
فقـد ) ت( بمفـردهما في معاملة التفريغ الهوائي أ .استخدام التفريغ الهوائي

الجهــاز  بادخالهــا داخــل بمفــردههــذا العامــل إلــى  الحشــرة أطــوارعرضــت 

 .االختبــارثنــاء أالســائدتين % 1±42والرطوبــة النســبية  سº 1±35عنــد 
وفــــق غلقــــه وخفــــض الضــــغط بداخلــــه حكــــم أُ و بعــــدها تــــم تشــــغيل الجهــــاز 

الحشــرة لفتــرات التعــريض  أطــوارثــم تركــت ذاتهــا خطــوات العمــل الســابقة 
ـــع األســـلوب  .المختلفـــة ـــأثير المعـــامالت هنفســـواتب ـــد ت ســـجلت  .فـــي تحدي

واعتمـــد مبـــدأ  .ســـاعة مـــن انتهـــاء فتـــرات التعـــريض 24نســـب القتـــل بعـــد 
إلــى  وعــدم فقــس البــيض ،ةمــوت الحشــرات البالغــة بعــد التعــريض مباشــر 

إلــى  عــدم تحــول العــذارى عــذارى وأخيــراً إلــى  يرقــات وعــدم تحــول اليرقــات
  .بالغات كمؤشر لحصول الموت

 Complete Randomized ةالعشــوائيكامــل اســتخدم التصــميم 

Design  في تحليل نتـائج الدراسـة واختبـارF  5عنـد مسـتوى معنويـة% .
  .في التحليل اإلحصائي) SAS )21واستخدم البرنامج اإلحصائي 

  
  النتائج والمناقشة

  
ن اســتخدام الحــرارة العاليــة مــع التفريــغ الهــوائي متحــدين ا 1يبــين جــدول 

مـــع  ةبـــيض ثاقبـــة الحبـــوب الصـــغرى مقارنـــل ىعلـــى إلـــى نســـب قتـــل أأد
وضـــمن فتـــرات  بمفردهـــا س 50ºو  45 ،40معـــامالت درجـــات الحـــرارة 
ففــــي الوقــــت الــــذي وصــــلت فيــــه نســــبة القتــــل  .التعــــريض الزمنيــــة نفســــها

تراوحــت نســبة  ،التفريــغ+ الحراريــة معاملــة العــداد البــيض فــي أل% 100
وعنــد فتــرات التعــريض  فقــطت الحــرارة فــي معــامال% 31-26القتــل بــين 

ن نســـب القتـــل فـــي أإلـــى  أيضـــاً  1وتشـــير البيانـــات فـــي الجـــدول  .نفســـها
البــيض المعامــل كانــت تــزداد بارتفــاع درجــات الحــرارة المســتعملة وزيــادة 

فـي % 100الفتـرة الزمنيـة لحصـول القتـل إلـى  فلـو نظرنـا .فترة التعـريض
 س 50ºحساسـية عنـد حــرارة أكثــر بـيض الحشـرة لوجــدنا ان البـيض كـان 

حــرارة عنــد و  ،دقيقــة 40مــن غيرهــا حيــث هلــك جميعــه بعــد تعرضــه لفتــرة 
45 º40دقيقة وعند حرارة  150بعد  هلك س ºمـا أ .دقيقـة 220بعـد  س

فكانــت نســب القتــل متقاربــة  بمفردهــافــي معاملــة درجــات الحــرارة الثالثــة 
تــــرة خــــالل الف ،علــــى التــــوالي% 29و % 26، %31بلغــــت  منخفضــــةو 

   .للتعريض هانفسالزمنية 
وجـــــود فـــــرق إلـــــى  1أشـــــار التحليـــــل اإلحصـــــائي لنتـــــائج الجـــــدول 

إحصائي مهم بين تأثير معاملة اتحاد التفريغ الهوائي مع درجات الحرارة 
عنــد الــدرجات الحراريــة الــثالث ومختلــف فتــرات  بمفردهــاومعاملــة الحــرارة 

  .التعريض
لي التفريــغ الهــوائي مــع عاملــة يرقــات الحشــرة باســتخدام عــامعنــد م

كانــت  2موضــح فــي جــدول هــو وكمــا  بمفردهــادرجــات الحــرارة والحــرارة 
فقـــد  .لمـــا حصـــلنا عليـــه علـــى بيـــوض الحشـــرةنفســـه النتـــائج فـــي االتجـــاه 

فـــي قتـــل اليرقـــات كـــان اعلـــى التفريـــغ + الحـــرارة لـــوحظ أن تـــأثير معاملـــة 
ففــي الوقــت  .بمفردهــابكثيــر مــن تــأثير معاملــة درجــات الحــرارة المختلفــة 

فيـه نسـبة القتـل فـي معـامالت الحـرارة المختلفـة مـع التفريـغ تراوحـت الذي 
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عنـد % 0 بمفردهـافـي معاملـة الحـرارة  كانـت% 100و  14بـين  الهوائي
40º 45عنـــــد % 19-0وبـــــين  سº 50عنـــــد % 48-0وبـــــين  سº س. 

زيــــادة نســــب القتــــل بــــين اليرقــــات إلــــى  يضــــاً أ 2وتشــــير بيانــــات الجــــدول 
بازدياد درجات الحرارة خالل فترات التعريض وانه كلمـا ارتفعـت المعاملة 

نسب القتل فـي اليرقـات  تراوحتو  ،الحرارة انخفضت فترة التعريضدرجة 
 س 50ºو  45، 40 التفريغ الهوائي مـع درجـات توليفة منتحت معاملة 

 )دقيقـة 50-15و  50-25 ،55-15(المختلفة وخالل فترات التعريض 
ــــوالي ،%100-33و% 100-34 ،%100-14بــــين  ــــى الت وأشــــار  .عل

معنويــــة الفــــروق بــــين نســــب القتــــل فــــي يرقــــات إلــــى  التحليــــل اإلحصــــائي
درجــات الحــرارة وكــًال مــن معاملــة  +الحشــرة بــين معاملــة التفريــغ الهــوائي 

عنـــد مختلـــف درجـــات الحـــرارة  بمفـــردهوالتفريـــغ الهـــوائي  بمفردهـــاالحـــرارة 
   .الثالث ومختلف فترات التعريض

  
تأثير معامالت التفريغ الھوائي مع درجات الحرارة العالية  .1ل جدو

في النسب المئوية لقتل  بمفردهوالتفريغ الھوائي  بمفردھاوالحرارة 
  .(.Rhizopertha dominica F)يض ثاقبة الحبوب الصغرى ب

Table 1. Effect of combined vacuum and heat treatment 
and each separately on mortality rate of lesser grain borer 
eggs (Rhizopertha dominica F.). 
  

  فترات
  التعرض
  بالدقائق

Exposure 
time in min 

(%) Mortality rate   )%(نسبة القتل 
 +تفريغ ھوائي 
  حرارة

Vacuum + 
heat

  حرارة
Heat

  تفريغ ھوائي
Vacuum

 RH + heat 50 ºC %24سº 50حرارة  +% 24رطوبة 
10  24  10  0  
20  44  15  2  
25  63  20  1  
30  94  24  0  
40  100  31  2  

 
 RH + heat 45 ºC %28  سº 45حرارة  +% 28رطوبة 

30  20  11  0  
60  51  14  0  
90  63  19  0  

120  92  21  2  
150  100  26  1  

 
 RH + heat 40 ºC %30 سº 40حرارة  +% 30 رطوبة

100  29  14  0  
150  54  16  0  
170  67  18  0  
190  93  24  0  
220  100  29  1  

يم  ويق رق معن ل ف توى أق د مس ال  عن درجات  %5احتم د ال امالت عن للمع
  .على التوالي ،0.94و  1.06 ،0.91كانت  سº 50و  45، 40 الحرارية

LSD values at P=0.05 for the three temperatures 40, 45 and 50 ºC 
were 0.91, 1.06 and 0.94, respectively. 

  

العالية تأثير معامالت التفريغ الھوائي مع درجات الحرارة  .2ول جد
في النسب المئوية لقتل  بمفردهوالتفريغ الھوائي  بمفردهاوالحرارة 

  .(.Rhizopertha dominica F)يرقات ثاقبة الحبوب الصغرى 
Table 2. Effect of combined vacuum and heat treatment 
and each separately on mortality rate of lesser grain borer 
larvae (Rhizopertha dominica F.). 
 

  فترات
  التعرض
  بالدقائق

Exposure 
time in min

 (%) Mortality rate   )%(نسبة القتل 

 +تفريغ ھوائي 
  حرارة

Vacuum + 
heat

  حرارة
Heat 

  تفريغ ھوائي
Vacuum 

 RH + heat 50 ºC %24 سº 50حرارة  +% 24رطوبة 
15  33  0  0  
30  53  3  0  
35  72  11  0  
40  85  18  0  
45  98  32  0  
50  100  48  0  

 

 RH + heat 45 ºC %28  سº 45حرارة  +% 28رطوبة 
25  34  0  0  
30  50  0  0  
35  73  0  0  
40  80  0  0  
45  91  10  0  
50  100  19  0  

 

 RH + heat 40 ºC %30  سº 40حرارة  +% 30 رطوبة
15  14  0  0  
25  31  0  0  
30  44  0  0  
35  63  0  0  
45  88  0  0  
55  100  0  0  

يم  ويق رق معن ل ف توى أق د مس ال  عن درجات  %5احتم د ال امالت عن للمع
  .على التوالي، 1.78و  2.01، 1.12كانت  سº 50و  45، 40 الحرارية

LSD values at P=0.05 for the three temperatures 40, 45 and 50 ºC 
were 1.12, 2.01 and 1.78, respectively. 

 

درجــات الحــرارة الــثالث فــي  +تــأثير معاملــة التفريــغ الهــوائي كــان 
 بمفردهــاعلــى مــن تــأثير معاملــة الحــرارة المختلفــة أ قتــل عــذارى الحشــرة 

ـــة ففـــي الوقـــت الـــذي  ).3جـــدول ( هانفســـ ضـــمن فتـــرات التعـــريض الزمني
 ،ولـىاألفي اعـداد العـذارى فـي المعاملـة % 100وصلت فية نسبة القتل 

تحت تأثير المعاملـة الثانيـة عنـد % 26-13فقد تراوحت هذه النسبة بين 
 بمفــردهفيمــا كــان تــأثير معاملــة التفريــغ الهــوائي  ،التعــريض نفســها اتفتــر 

نسـب القتـل فـي  أنإلـى  يضـاً أ 3جـدول  النتـائج فـيوتشـير  .محدودًا جداً 
ة وزيــادة العــذارى المعاملــة كانــت تــزداد بارتفــاع درجــة الحــرارة المســتخدم

فـي  خفـضإلـى  دىأاالرتفاع في درجات الحرارة قد ن أو فترات التعريض 
إلـــى  فلـــو نظرنـــا .الالزمـــة لحصـــول نســـب القتـــل العاليـــةفتـــرات التعـــريض 

فـــي العـــذارى لوجـــدنا ان % 100الفتـــرة الزمنيـــة الالزمـــة لحصـــول القتـــل 
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اذ حصــل  س 50ºمــع التفريــغ الهــوائي هــي  بتوليفــةافضــل درجــة حــرارة 
دقيقـة بينمـا كانـت اعلـى نسـبة للقتـل هـي  45القتل الكلي عندها فـي مـدة 

ـــة % 4و بمفردهـــاتحـــت تـــأثير معاملـــة الحـــرارة % 26 تحـــت تـــأثير معامل
شـارت نتـائج التحليـل أ .خـالل الفتـرة الزمنيـة نفسـها بمفردهالتفريغ الهوائي 

ل معنويــة الفــروق بــين المعــامالت الــثالث فــي نســب قتــإلــى االحصــائي 
  .ختلف فترات التعريضمالعذارى عند مختلف درجات الحرارة و 

   
تأثير معامالت التفريغ الھوائي مع درجات الحرارة العالية  .3جدول 

في النسب المئوية لقتل  بمفردهوالتفريغ الھوائي  بمفردهاوالحرارة 
 .(.Rhizopertha dominica F)ذارى ثاقبة الحبوب الصغرى ع

Table 3. Effect of combined vacuum and heat treatment 
and each separately on mortality rate of lesser grain borer 
pupae (Rhizopertha dominica F.). 
 

  فترات
  التعرض
  بالدقائق

Exposure 
time in min 

(%) Mortality rate   )%(نسبة القتل 
 +تفريغ ھوائي 
  حرارة

Vacuum + 
heat

  حرارة
Heat

  فريغ ھوائيت
Vacuum

 RH + heat 50 ºC %24 سº 50حرارة  +% 24رطوبة 
10  23  10  0  
15  41  14  0  
20  53  20  1  
30  72  23  3  
40  94  23  2  
45  100  26  4  

 RH + heat 45 ºC %28  سº 45حرارة  +% 28رطوبة 
10  14  10  0  
15  30  10  0  
20  45  12  0  
30  64  14  1  
40  94  16  2  
50  100  16  2  

 RH + heat 40 ºC %30  سº 40حرارة  +% 30 طوبةر
15  24  0  0  
20  35  0  0  
30  44  8  0  
40  78  9  0  
50  87  11  1  
60  100  13  1  

يم  ويق رق معن ل ف توى أق د مس ال  عن درجات  %5احتم د ال امالت عن للمع
  .على التوالي، 1.04و  1.99، 1.12كانت  سº 50و  45، 40 الحرارية

LSD values at P=0.05 for the three temperatures 40, 45 and 50 ºC 
were 1.12, 1.99 and 1.04, respectively. 

  

الحشـرة لتـأثير  أطواركثر حساسية من بقية أبالغات الحشرة  كانت
 ومعاملـة التفريـغ الهـوائي بمفردهامعاملة االتحاد ومعاملة الحرارة كل من 
غت بل ).4جدول ( ارضمن فترة التعريض التي اجريت في االختب بمفرده

دقيقـــة  25و 30، 30 عنـــد فتـــرات التعـــريض% 100علـــى نســـب القتـــل أ
 بمفــردهغ يــوالتفر  بمفردهــاالتفريــغ والحــرارة +  تحــت تــأثير معاملــة الحــرارة

  بينما ترواحت نسب القتل بـين. على التوالي ،الثالث عند درجات الحرارة
لتفريـــــغ فـــــي معاملـــــة ا% 1-0و بمفردهــــافــــي معاملـــــة الحـــــرارة % 0-12

ن أإلــى  يضــاً أنتــائج الوتشــير  .عنــد الفتــرة الزمنيــة نفســها بمفــردهالهــوائي 
نســب القتــل كانــت تــزداد كلمــا ارتفعــت درجــة حــرارة التعــريض المســتخدمة 

ى دوان ارتفــاع درجــات الحــرارة قــد ا ، هانفســ مــن خــالل فتــرات التعــريض
ـــى  مـــن ناحيـــة اخـــرى  .خفـــض مـــدد التعـــريض الالزمـــة لحصـــول القتـــلإل

بــــين  ةوجــــود فــــروق معنويــــة احصــــائيإلــــى  اإلحصــــائيشــــار التحليــــل وأ
مختلـــف المعـــامالت فـــي احـــداث نســـب القتـــل فـــي بالغـــات ثاقبـــة الحبـــوب 

 فــاتكــدت النتــائج وجــود اختالغرى عنــد فتــرات التعــريض كافــة كمــا أالصــ
 طــورفكــان  ،معــامالتجميــع الالمختلفــة للحشــرة ل طــواراألفــي حساســية 
 أكثـــرالبالغـــة مـــن  طـــورمقاومـــة فيمـــا كـــان  طـــواراأل أكثـــرالبيضـــة مـــن 

  .حساسية طواراأل
  

تأثير معامالت اتحاد التفريغ الھوائي مع درجات الحرارة  .4جدول 
في النسب المئوية  بمفردهوالتفريغ الھوائي  بمفردهاالعالية والحرارة 

 .(.Rhizopertha dominica F)لقتل بالغات الحبوب الصغرى 
Table 4. Effect of combined vacuum and heat treatment  
and each separetely on mortality rate of lesser grain borer 
adults (Rhizopertha dominica F.).  
 

  فترات
  التعرض
  بالدقائق

Exposure 
time in min

 (%) Mortality rate   )%(نسبة القتل 

 +تفريغ ھوائي 
  حرارة

Vacuum + 
heat

  حرارة
Heat 

  ريغ ھوائيتف
Vacuum 

 RH + heat 50 ºC %24 سº 50حرارة  +% 24رطوبة 
5  37  0  0  
10  54  2  0  
15  84  2  0  
20  95  9  0  
25  100  12  1  

 RH + heat 45 ºC %28  سº 45حرارة  +% 28رطوبة 
5  20  0  0  
10  42  0  0  
15  55  0  0  
20  83  0  0  
25  97  1  0  
30  100  1  0  

 

 RH + heat 40 ºC %30  سº 40حرارة  +% 30 رطوبة
5  19  0  0  
10  39  0  0  
15  45  0  1  
20  63  1  0  
25  94  2  0  
30  100  1  0  

يم  ويق رق معن ل ف توى أق د مس ال  عن درجات  %5احتم د ال امالت عن للمع
  .على التوالي، 0.48و  0.39، 0.53كانت  سº 50و  45، 40 الحرارية

LSD values at P=0.05 at the three temperatures 40, 45 and 50 ºC 
were 0.53, 0.39 and 0.48, respectively. 
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إلــى  الحشــرة ربمــا يعــود أطــوارن تفســير اخــتالف الحساســية فــي إ
وقدرتــه فــي العــزل الحــراري والــى وجــود الثغــور تركيــب الجــدار الخــارجي 

ومـــدى قـــدرتها فـــي الســـماح  طـــورتركيبهـــا فـــي كـــل  فـــاتالتنفســـية واختال
إلـى  والـذي يـؤدي عنـد مـرورهحرارة مـن المـرور لبخار الماء الناجم عن ال

فره وتبخره فقط ولكن بعد نضوحه ترتفع حـرارة المدة تو تبريد جسم الحشرة 
بارتفاع حرارة الجسم فيتأثر الجفاف والموت  أعراضهر ظالجسم ثانيه وت

يســبب المــوت فــي الحشــرات ضــافيا إالبروتــوبالزم ويتغيــر فيكــون عــامًال 
كمــــا يعلــــل ارتفــــاع نســــب قتــــل  .)12 ،11(ت المعرضــــة لهــــذه المعــــامال

مـــن قصـــر أوبفتـــرات الحـــرارة مـــع التفريـــغ المختلفـــة فـــي معاملـــة  طـــواراأل
وبخاصــــة درجــــات الحــــرارة  بمفــــردهأو التفريــــغ  بمفردهــــاالحــــرارة  معاملــــة
ثالثة عوامل رئيسة هـي فـتح الثغـور التنفسـية للحشـرة بسـبب إلى  بمفردها
يـــادة ســـرعة فقـــد المـــاء مـــن الجســـم ز  إلـــىممـــا يـــؤدي وكســـجين األانعـــدام 

الضـروري للتـنفس وذلـك وكسـجين األانعـدام وكذلك . )23( بعامل الحرارة
دم اختـزال نقطـة غليـان المـاء والـ علـىبسبب التفريـغ الهـوائي الـذي يعمـل 

خيرًا تأثير درجة الحرارة العالية فـي تغييـر واختزال نقطة تخثر البروتين وأ
سيما فـي تغيير في انزيمات معينة الوفي طبيعة بروتوبالزم جسم الحشرة 

الـدهون  ةنفاذيـ نظمالـذي يـ Membrane-bond enzymeفاعلية انزيم الـ 

كمــــا ان التــــأثير يحـــــدث فــــي الجزيئــــات الكبيــــرة للبروتينـــــات  .الفوســــفاتية
مــؤثرًا بــذلك بصــورة مباشــرة فــي  DNAوالكربوهيــدرات والحــامض النــووي 

عامــل إلــى  تعــريض الحشــرات نكمــا أ. )22 ،17(غشــاء خاليــا الجســم 
لــى ارتفــاع فــي نســبة غــاز إ و  2Oخفــض نســبة  إلــىالتفريــغ الهــوائي يــؤدي 
وفاعليتهــا ممــا يقلــل مــن نشــاطها نتيجــة المعاملــة ثــاني أوكســيد الكربــون 

عند زيـادة فتـرات التعـريض % 50إلى  نخفاضثم يزداد اإل% 30بحدود 
  ).25(عند فترات التعريض الطويلة وبالتالي يتسبب الموت 

ن لعامــل التفريــغ الهــوائي مــع درجــات الحــرارة أيســتنتج ممــا ســبق 
ثاقبة الحبـوب  أطوار أفرادتأثير واضح في قتل  بمفردهاولدرجات الحرارة 

الحـــرارة مـــع التفريـــغ علـــى فـــي معاملـــة أنســـبة القتـــل تكـــون ن أو الصـــغرى 
 دهبمفـــر الهـــوائي والتفريـــغ  بمفردهـــابالمقارنـــة مـــع معاملـــة الحـــرارة  الهـــوائي

تســاعد . ن نســب القتــل ترتفــع مــع ارتفــاع الحــرارةوإ  ،وبفــارق معنــوي عــالٍ 
لمعرفــة تــأثير هــذين مماثلــة  أخــرىتجــارب  إجــراءنتــائج هــذه الدراســة فــي 

الحشــرة نفســها وحشــرات مخزنيــة اخــرى  فــيالعــاملين ولكــن بتفريــغ جزئــي 
وبالتــــالي  ،لكامــــل أعــــداد الحشــــرة ات الزمنيــــة القاتلــــةبهــــدف تحديــــد الفتــــر 

البــدائل غيــر الكيميائيــة فــي  كإحــدى العمليــة هــذه الطريقــة تطبيــق مكانيــةإ
 .مكافحة حشرات المخازن

 

Abstract 
Abdullah, L.M. 2012. Effect of Vacuum and Heat Temperature on Developmental Stages of the Lesser Grain Borer 
(Rhizopertha dominica F.). Arab Journal of Plant Protection, 30: 80-85. 

Experiments showed that the combined effect of vacuum and temperatures (40, 45 and 50 oC) at 24, 28 and 30% relative humidity 
(RH) on the mortality of Rhizopertha dominica (F.) (Coleoptera: Bostrychidae) were greater than the effects of these temperatures alone or 
vacuum alone. Adults were more sensitive to such treatments than the larvae which in turn were more sensitive than  pupae and  eggs. The 
time required to reach 100% kill (LT100) of the above mentioned stages respectively, at 40 oC plus vacuum were 30, 55, 60 and 220 
minutes, whereas at 45 oC plus vacuum the LT100 values were 25, 50, 45 and 40 minutes. On the contrary, heat treatment alone of 40, 45 
and 50 oC at the same exposure times were less effective against different stages of the insect, whereas the vacuum treatment alone on 
different stages of the  insect was not effective.  
Keywords: Lesser Grain Borer, vacuum, Heat, store insects.  
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