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بعض المقاییس في(LT50)قاتلالنصف سیلزیه عند الوقت 45معاملة الحرارة العالیةتأثیر

  )الخابرا (خنفساء الحبوب الشعریة یرقات الحیاتیة ل

Trogoderma granarium (Everts) (Coleoptera :Dermestidae)
  

  ازهرمحمد علي    لیث محمود عبد اهللا          فالح عبود سابط

  جامعة بغداد/ یة الزراعة كل

  

  الخالصة

الى درجة Trogoderma granarium)الخابرا(فاعلیة  تعریض یرقات خنفساء الحبوب الشعریةدرست

البالغ نصف  القاتل  لوقت التعریضمن تخطي التاثیر والتأثیرات الالحقة في أفرادها التي نجحت سیلزیة45حرارة 

اظهرت النتائج حصول تاثیر  ملحوظ في .السائدة اثناء االختبار% 45سبیة نالعند الرطوبة (LT50)دقیقة 38

معدل مدة الدور الیرقي  الى اكثر من نصف مدته في معاملة أنخفضبعض المعطیات  الحیاتیة  للحشرة، فقد 

نسبة معدل ا في معدل مدة العذراء الى الثلث،فیما كان تاثیرها محدودو النصفإلى ما یزید التعذر المقارنة ، نسبة

في كانت .یوم على التوالي 4,%60,یوم4،%46یوما، 17اذ بلغت المعطیات . معدل مدة البالغةو بزوغ البالغات ،

  .على التوالي% 46,یوما 6،%100یوم،29معاملة المقارنة

الحشرة أشارت نتائج الدراسة ایضا ان المعاملة  قد اثرت معنویا في بعض  المعطیات  الحیاتیة لجیلي 

الربع البیض الذي وضعته األنثى الواحدة الىعدد معدل أنخفض ،فقد المعرضة االول والثاني  الناتجین من الیرقات

الى اقل من النصف،وفي معدل مدة حضانته الى الثلث   قیاسا لما هو علیه في معاملة ، وفي معدل نسب فقسه

،معدل مدة %73یوما ، نسبة التعذر 18دل  مدة  الدور الیرقي  المقارنة  بالنسبة الى الجیل االول ،فیما بلغ مع

یوم 7، %100یوما ،63یوم  مقارنه مع 1، ومعدل مدة البالغة  % 10یوم ،نسبة بزوغ  البالغات 5العذراء 

االعلى یوما  في معاملة المقارنة  بالنسبة للجیل الثاني ، من هذه النتائج یتضح ان تاثیر  المعاملة كان73و% 93،

،  ومن نتائج الدراسة في بعض المعطیات الحیاتیة للحشرة  على الجیل الثاني بالمقارنة مع تاثیرها على الجیل االول

  . هذه یمكننا األستفادة من تطبیق هذه الدراسة میدانیًا بعد عمل دراسات مستفیضة عنها مستقبًال في مخازن الحبوب 
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The effects of high temperature 45 C ◌ْ   at the lethal time (LT50%) on 

some biological aspects of the hairy grain beetle larvae 
(Trogoderma granarium) (Everts) (Coleo.: Dermestidea) 

Falah A.Sabeat       Laith M.Abdullah       Azher m.Ali
Baghdad Univ./ College of Agri.

Abstract 

On experiment was conducted to investigate the effect of temperature 45C ◌ْ at 

50% LT on treated larvae of hairy grain beetle at relative humidity of 45% . Results 
showed significant effect of temperature on life parameters of insect .The treatment 
reduced the development rate for the stage of larvae for more than of the half the duration 
of the control treatment, more than a half of the average pupation percentages. The 
average duration was reduced of pupa to the third, while the effect was limited in the rate 
of emergence of adult. The data were 17 days, 46% , 4 days, 60%, 4 days respectively, 
compaired to the control treatment which was 29 days, 100%, 64% respectively. 

The results also indicated that the treatment showed significant effect on first and
second generations originated from treated larvae . An obvious reduction was observed in 
rate of egg laying, and egg hatch which was reduced to a half and incubation to the third 
comparred to control treatment ,larvae duration was 18 days, the pupation percente was 
73%, the average duration for the pupa was 5 days, adult emergence was 10% and the 
average of adult life span was 1 day, compared to 63 days, 100% , 7 day , 93% and 7 
days respectively in the control treatment for the second generation. These results 
indicate the feasability of using the lethal temperature for the control of this pest and 
other stored products pest.

  المقدمة

یعود السبب في زیادة المساحات المزروعة بمحاصیل الحبوب عالمیا في الوقت  الحاضر الـى 

فضًال عن الحاجة المتزایدة ة والوسائل المتطورة الحدیثة في الزراعةالتطورالحاصل في استعمال التقنیات الزراعی

،وقد رافق هذا التوسع زیادة في األضرار االقتصادیة  الناجمة لتوفیر مصادر الغذاء للمواطن في معظم بلدان العالم 

العالمیة السنویةسائر، الخFAOقدرت منظمة الغذاء والزراعة الدولیة ).1(عن مهاجمة اآلفات للمحاصیل الزراعیة

من االنتاج العالمي % 30-25بحدودفي الحقل والمخزنالناجمة عن مهاجمة آفات الحبوب المخزونة ومنتجاتها

في %10یقدر  بالناجم عن ضرر حشرات الحبوب المخزونة الى ان النقص في وزن الحبوب) 2(،فیما اشار 

خازن على الحبوب في بعض المناطق االستوائیة وشبه االستوائیة كما قدرت الخسائر  آلفات الم, موسم تخزین واحد

الذي في الحبوب لفاما  الت،) 4و3(من وزن الحبوب % 14-4.4تتراوح بینمثل أریتریا  واوغندا ونایجیریا بنسبة

اء الخابرا  تعد خنفس، ) 5(من اجمالي انتاج الحبوب % 5بحوالي قدرتسببه حشرات المخازن في الدول العربیة  فقد

بسبب ما من حیث اهمیتها االقتصادیة من اكثر الحشرات  المخزنیة المنتشرة  في مناطق جغرافیة متباینة من العالم 
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مناطق بسبب مالئمة  ظروف  البیئة  لها  وبسبب  تنوع غذائها فهي التحدثه  من خسائر اقتصادیة كبیرة في معظم 

الخسائر االقتصادیة التي تحدثها خنفساء حیث تصلعلى حد سواء تصیب  المنتجات  من اصل حیواني ونباتي 

تعیش الحشرة البالغة ، (6)من وزن الحبوب% 30على الحبوب ولوحدها الى اكثر من )الخابرا(الحبوب الشعریة 

ذاء  بیضه على الغ130-50عدده مابین یوما ،تضع االنثى بیضا یتراوح18-10مدة تتراوح ما بینلخنفساء الخابرا 

یوم ولها 23-2ور العذراء من یوم  ود87-26یفقس عن یرقات ،تستغرق مدة الدور الیرقي یوم26-3عد حوالي بو 

الیرقات على حبوب العائلة ىحیاة الحشرة مختبریا عندما غذ)Adunga)8درس،  (7)  اجیال في السنة6-5من

ان للحشرة ستة اجیال فوجد % 75-70طوبة نسبیة بین سیلزیة و ر 35  - 25النجیلیة عند درجتي  الحرارة مابین

بالسنة وان مدة الجیل تعتمد على درجات الحرارة ونوع الغذاء وان  انخفاض الحرارة یزید من مدة الجیل ،كما توصلت

سیلزیة 35سیلزیة هي غیر مالئمة لنمو وتطور یرقات الحشرة في حین كانت درجة 25الى ان درجة الحرارة الدراسة 

العوامل البیئیة في حیاة إلى تأثیر بعض أشاروافقد) 9(المالح وآخرون اما. هي الدرجة المثلى  في تربیة الیرقات 

فضل درجة أن أبینوادوار الحشرة المختلفة قد تاثرت بشكل كبیر بالظروف البیئیة  المختلفة  و أن أواالحشرة فوجد

هناك تفاوت في عدد االطوار  الیرقیة للحشرة  عند تغذي الیرقات سیلیزیه وان 32حرارة للنمو هي الدرجات  فوق 

على كل من الحبوب النجیلیة والبذور الزیتیة نتیجة لالختالف في محتوى هذه المواد من الزیت وكذلك صالبة 

بوجود عالقة عكسیة بین محتوى  الحبوب  من الزیت وصالبة اغلفة الحبوب ، في حین اكد واالحبوب واستنتج

Hill)10 ( اختالف نوع الغذاء اطوار الدور الیرقي المختلفه و   ختالفات معنویة في درجات االصابة حسبإان هناك

  .وان لنسبة البروتین في محتوى الغذاء وصالبة اغلفة الحبوب تاثیرا معنویا في تحدید درجات االصابة 

استعمال بالشائعة التقلیدیةیائیةتكافح حشرات المخازن وبضمنها خنفساء الخابرا عادة بالطریقة الكیم

من حشرات المخازن مكافحة العاملین في صحة ولما لهذه الطریقة من مخاطر على , fumigantsیربخغازات الت

  3pHجهة ولظهور صفة المقاومة لبعض انواع حشرات المخازن ضد انواع من المبخرات وبخاصة غاز الفوسفین

وغیرها من المشاكل االخرى )11(المقاومة ضدهخصوصیة ا خنفساء الخابراضمنهوبعض الحشراتبتالذي اظهر 

وماتحدثه   وص صخالفي العالم  والعراق على وجه ها الواسع انتشار و وألهمیة الحشرة، لذوي  االختصاصالمعروفة

الطریقة غیربوبسبب قلة الدراسات  المتعلقة بمكافحة الحشرةمخازن في المن اضرار عالیة للمواد المخزونة

الطرق الفیزیائیة إلىاللجوء من خاللهاطرق بدیلة ل  الى ایجادفقد عمد مختصوا وقایة النبات الكیمیائیة في العراق 

 (13)،)12(التعقیم  باشعة كاما الطرق  الفیزیائیة البدیلةومنوعلى البیئةمكافحةالقطاع فيالعاملین االمینة على

18(اوالتفریغ الهوائي متحدا مع الحرارة العالیة.استعمال الحرارة المنخفضهاو)15(رة العالیـــةواستعمال الحرا)(14و

او بتاثیر الضغط المنخفض  ،)21و20(،او باتحاد الحرارة والتفریغ الهوائي  وغاز  ثنائي اوكسید الكاربون   )19و

  .) 23و22(في مكافحة حشرات المخازن N2,CO2متحدا مع غازي 

تاثیره  في حیاتیتها كجزء من مشروع مكافحة واستهدفت هذه الدراسة تقییم تاثیر عامل الحرارة العالیة 

.الحشرة بطریقة فیزیائیة حدیثة بدیلة للطریقة الكیمیائیة التقلیدیة  

  

  واد وطرائق العملالم
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-6(بعمر بین Trogoderma granarium(Everst)) الخابرا(جمعت یرقات  خنفساء الحبوب الشعریة 

كلیة الزراعة في ابو - اسابیع من حبوب حنطة مصابة بالحشرة من  مختبر آفات المخازن في قسم وقایة النبات ) 7

99لتربیة واكثار  الحشرة باستعمال غذاء طبیعي مكون من حبوب حنطة صنف اباء مختبریة غریب،واعدت مزارع 

ه  من االعلى بقماش ململ سم  مغلق)9×14(ني زجاجیة ابعادها ناووضعت الحبوب في ق. خالیة من االصابة تماما 

%   45سیلزیه ورطوبة نسبیة 1±35لى حاضنة التربیة عند درجة حرارة  إنقلت ، بعد ربط فوهتها برباط مطاطي

من أجل بالغات  ثم الى عذارى إلىالبیضتم متابعة تطور. اوذلك لضمان الحصول على ادوار الحشرة جمیعه

من قبل الدكتور شخیص الحشرةتتأكیدتم  . عمال األدوار في تقییم فعالیة عامل الحرارة العالیة في حیاتیة الحشرةأست

،من جنس الحشرة ونوعهاللتأكد) إناث+ذكور(بالغات الحشرة مناسبة منأعدادبعد عزل و ، لیث محمود عبد اهللا 

یوم داخل  زجاجة فانوس غطیت ) 2-1(حدیثة العمر على بیض الحشرة  بوضع  عشرة أزواج من البالغات حصل

عمقه   petri-dishفوهتها العلیا بقماش من الململ مثبت بحزام مطاطي وثبت  قاعدة الفانوس  الى طبق زجاجي  

سم  بعد تغطیته  بقماش من مادة الململ الذي یسمح بمرور  البیض داخل  الطبق ومنه تم )9(سم وقطره  )1.5(

و تم فحص البیضاعدت عدة اطباق لغرض  الحصول على العدد الكافي من.غرض اجراء الدراسةجمع البیض ل

  .بالغاتالالعذارى ثم واستعمال قسم منه للحصول على الیرقات،االطباق  یومیا من اجل جمع البیض

ملة عند درجة لألفراد التي تطورت عن یرقات عاشت التاثیر القاتل بعد المعادراسة بعض المظاهر الحیاتیة

ثم (H)سیلزیة 45عرضت  یرقات خنفساء الخابرا  الى معاملة درجة الحرارة ، ) LT50%(50ـللْس 45حرارة 

واستعملت في االختبار ثالثة  مكررات، شملت  عشر ،(LT50)% 50لـأخذت الیرقات التي قاومت التأثیر القاتل 

مع وجود مصدر لرفع الحرارة في داخله الى الحرارة المطلوبة ) Heraeus(نوع حاضنةتیرقات لكل مكرر  واستعمل

إعادة الیرقات إلى الظروف عند المتالحق تاثیر  اللمتابعة  الى حاضنة التربیة  وذلك الیرقات وبعد  التعرض نقلت 

ب المئویة مدة الدور الیرقي و النسكل من ذ درسإ. لها المقاییس الحیاتیةوانعكاسه لتربیة الحشرة المثالیة 

عن لعددالیرقات  التي تحولت الى عذارى ومدة الدور العذري و النسب المئویة  لتحول  العذارى الى بالغات فضال

عند الظروف تربیة طبیعیةیرقاتهاربیتقدcontrolمعاملة المقارنة الـ في حین أن مدة حیاة  البالغات الناتجة منها 

  .المثالیة المشار الیها سابقاً 

الناتجة عن المعاملة بواقع ذكرین مع كل أنثى بعد وضعها في فوانیس التزاوج  ت االناث مع الذكورزوج

روف المثالیة لتربیة الحشرة وذلك لمتابعة  تاثیرها  في بعض  ظالى حاضنة التربیة عند الذكوربعدها االناث والونقلت

متابعة كما تمت كل انثى ومدة حضانته ونسبة فقسهالمقاییس الحیاتیة  لها اذ  درس عدد البیض  الموضوع  من  

مدة الدور الیرقي الناتج من تزاوج البالغات و النسب المئویة لعدد الیرقات  التي تحولت الى عذارى ومدة الدور 

لمقارنة معاملة Tحللت نتائج الدراسة بأستخدام اختبار . العذري و النسب المئویة  لتحول  العذارى  الى بالغات

  . (23)حرارة مع معاملة المقارنة ال

  

  

  النتائج والمناقشة

  .(LT50)%50لـالمقاییس الحیاتیة لیرقات الحشرة التي عاشت التأثیر القاتل دراسة 
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في بعض المعطیات  الحیاتیة اً واضحاً سیلزیة تاثیر 45ان لمعاملة درجة الحرارة )1(اظهرت نتائج الجدول

دالت مدة حیاة الدور الیرقي  وعلى النسب المئویة للیرقات التي نجحت في التحول معتأثیرها في من ناحیة للحشرة 

دور البالغة و على التي نجحت في الوصول الىارى العذراء والنسب المئویة للعذحیاة مدة معدل وفيالى دورالعذراء 

بلغت إذ مقیاسا لفاعلیة المعاملة،ت البیانات المتحصلة  في معاملة المقارنة لمع، واستةحیاة دور البالغمعدل مدة 

ونسب الیرقات . یوما على التوالي   17،29والمقارنة oس45الحرارة معاملةتحت تأثیر معدالت  مدة الدور الیرقي 

یوم 6و 4مدة حیاة العذراء معدل بلغفیما على التوالي % 100و% 46التي نجحت في التحول الى دور العذراء 

اظهر التحلیل االحصائي  لبیانات ، على التوالي  %64و% 60ى التي تحولت الى بالغات ونسبة معدل العذار 

وجود فروقات معنویة في تاثیر المعامالت المختلفة مع بعضها في معظم الجوانب الحیاتیة التي شملتها ) 1(الجدول 

  .الدراسة 

  

تطورة عن یرقات تعرضت لتأثیر درجة حرارة بعض المقاییس الحیاتیة ألدوار خنفساء الحبوب الشعریة الم.1جدول

  . من األفراد 50%لـ عند الوقت القاتل سیلزیة 45

  مدة

  التعرض

  )دقائق(

المعاملة
  مدد الدورمعدل

)یوم(الیرقي       

  معدل نسبة

  التعذر

%

  مدةمعدل 

  العذراء

)یوم(

  بزوغمعدل 

البالغات

%

50
H17464  60

Control29100664

المحسوبةtیمة ق
*

24.0
*

27.0
*

40
n.s

  معاملة المقارنة = Control، ْس 45درجة حرارة = Abott )24( ،Hةعدلت نتائج المعامالت حسب معادل

  

  في بعض المقاییس الحیاتیةْس للوقت نصف القاتل  45الناتج من یرقات معاملة عند درجة ج بالغات الجیل االول او تز تأثیر 

عدد البیض الذي معدلمعدل مدة دور البالغة واملة الحرارة علىعتأثیر منا) 2(نتائج الجدول أشارت 

معدل مدة كانإذ .مدة حضانته باألیام كان واضحا ومؤثراوضعته األنثى الواحدة وعلى معدل نسب فقسه ومعدل

معدالت عدد البیض الذي وضعته یوم و6و4والمقارنة oس45تحت تأثیر كل من معاملتي الحرارة دور البالغة 

على التوالي ومعدالت فترات % 75و% 33، ومعدالت نسب فقس البیض  بیضة   52و13األنثى الواحدة هو

خفضت بحیث واضحًا وبذلك یتضح أن معاملة الحرارة كان لها تأثیرا ، یوما على التوالي  8و 6حضانة البیض 

معنوي عند مقارنتهلوحظ فارققد و ومدة حضانته احدة وعلى نسب فقس البیض أعداد البیض الموضوع لألنثى الو 

وأثرت بشكل واضح في كما أنخفض الى أقل من الثلث حیث في معاملة المقارنةمعدالت عدد البیض الموضوعب

لدراسة أظهر التحلیل األحصائي لنتائج هذه ا.قل من النصفامعدالت نسب فقس البیض المئویة التي انخفضت الى 

  .هفي نسب فقسكذلك كل أنثى و قبلمن ناحیة معدالت عدد البیض الموضوع مناحصائیة وجود فروق معنویة 
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عدد البیض الذي وضعته األناث ونسب فقسه ومدة حضانته ألفراد خنفساء الحبوب الشعریة التي .2جدول 

  % 50لـ ْس لفترة زمنیة قاتلة 45عرضت لدرجة 

المعاملة
بیضعدد المعدل

الموضوع

  معدل

%الفقس   نسب

معدل مدد

حضانة البیض

باالیام

البالغةمدةمعدل

  )یوم(

H13.033.0  6.04

Control52.075.08.06

**8.61المحسوبةtقیمة 
n.s4.0*n.s

  ).Abott   )24عدلت نتائج المعامالت حسب معادلت 

H = ْس 45درجة حرارة  

Control =قارنة معاملة الم  

  

ْس 45بعض المقاییس الحیاتیة ألفراد الجیل الثاني الناتج عن یرقات خنفساء الحبوب الشعریة التي تعرضت إلى درجة حرارة 

  .(LT50)% 50عند الوقت القاتل لـ 

سیلزیه في یرقات الحشرة التي عاشت 45معاملة الحرارة التأثیرات المتالحقة ل)3(ظهرت نتائج الجدول

إذ لوحظت تأثیرات واضحة . الناتج عنها یس الحیاتیة للجیل الثاني في بعض المقایو (LT50)%50اتل لـالتاثیر الق

تحول الى دورالعذراء  وعلى مدة حیاة الدور الیرقي وعلى النسب المئویة للیرقات التي نجحت في الناحیة معدلمن 

حیاة الدور مدةدور البالغة و على الىل لوصو حیاة العذراء والنسب المئویة للعذراء  التي نجحت في امدةمعدل 

  63و18المقارنة و oس45الحرارة العالیة معاملة كل من فقد بلغت معدالت  مدة الدور الیرقي تحت تاثیر ، البالغ 

یوم ونسبة 7و5، ومدة الدور العذري% 100و% 73ونسب الیرقات التي نجحت في التحول الى دور العذراء . یوما

اظهر التحلیل على التوالي ، یوم7و1ومعدل مدة دور البالغة % 93و%10ذارى التي تحولت الى بالغات معدل الع

وجود فروقات معنویة في تاثیر المعاملة في معظم الجوانب الحیاتیة للجیل الثاني ) 3(االحصائي  لبیانات الجدول 

  .التي شملتها الدراسة 

     

  

  

      

وعند Trogodrma  granariumسیلزیة لیرقات خنفساء  الحبوب الشعریة 45تأثیر درجة حرارة .3جدول

  .في بعض المقاییس الحیاتیة  ألفرادالجیل الثاني%  50لـالوقت القاتل

المعاملة
معدل مدد الدور 

)یوم(الیرقي 

معدل نسبة 

%التعذر 

مدةمعدل 

)یوم(العذراء

بزوغ معدل نسبة

  %البالغات

مدةمعدل

)یوم(البالغة
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H18735101

Control631007937

  المحسوبةtقیمة 
**

8.18
*  

4.0
**

13.5  
**

16.6
n.s

).Abott   )24عدلت نتائج المعامالت حسب معادلت    

   H = ْس 45درجة حرارة  

   Control = معاملة المقارنة  

  

عندما عرض اناث عثة التین )Arbogast)25من نتائج هذه الدراسة تبین انها تتفـق مع  نتائج ما وجده

Ephestia cautella(Walk) وعثة الطحین  الهندیةPlodia interpunctella  الى تاثیر درجات الحرارة  العالیة

التي Metamorphosisالتي ادت الى احداث  نسب قتل عالیة في دور العذراء  كما انها اثرت في عملیة التحول 

فسر بعض الباحثین أسباب تأثیر المعامالت على الحشرات بأن التأثیر یكون في األساس وقد ي ،سارت  باتجاه سلب

لبالغات من األناث لذلك یكون الجنسي لنضوج العلى النمو الذي یكون سلبیا والسیما في درجات الحرارة العالیة في 

جسم حساسیة لدرجات الحرارة العالیة كما أن أنتاجها من البیض قلیل وأن الجهاز التناسلي األنثوي من أكثر أجهزة ال

في لالبروتین وتحطم األنزیمات وأختالسبب هالك البیض وعدم فقسه في درجات الحرارة العالیة یعود الى تخثر 

أن الحرارة تعد عامال مؤثرا في أنتاج كما العملیات الوظیفیة للنمو وتجمع الفضالت السامة وبالتالي موت الجنین 

  ).26(ن أرتفاعها  وأنخفاضها یقلالن من عدد البیض الموضوع  من قبل اناث الحشرةالبیض أذ أ

عندما تابعوا ) 17(وآخرونAl-Azawiمع ماوجدهفي اطارها العام جاءت نتائج هذه الدراسة متفقه كما

–35ات الحرارة بین حیاتیة أناث عثة التین التي أستطاعت أن تقاوم تأثیر معاملتي أتحاد التفریغ الهوائي مع درج

فوجدوا أن األناث التي عاشت المعامالت قد تأثرت من  ناحیة عدد البیض الذي وضعته لوحدهاحرارة سیلزیة وال50

وفي نسب فقسه بالرغم من االختالف في نوعي الحشرتین ، كما جاءت نتائج الدراسة هذه متفقه مع ما وجده كل من

Vessilevعندما جربا تاثیر معاملة أتحاد التفریغ الهوائي مع درجات الحرارة العالیه والتي في بلغاریا ) 27(وآخرون

كذلك مع نتائج أتفقت و اكدا فیها ان هذه المعامالت قد أثرت على حیویة ونشاط وسلوك أنواع من خنافس الحبوب ، 

لعثة التمور المخزونة وأن التعریض أن لعامل الحرارة العالیة تأثیرا فاعال على القدرة البایولوجیة)15(دراسات أخرى 

سبب عقما لبالغات الحشرة وأثر في مقدرتها في عملیة التزاوج كما تسبب في فشل فقس لمستمر للحرارة العالیة قد ا

  .البیض الموضوع 

أن درجات الحرارة العالیة بأستطاعتها التأثیر في میتابولزم التنفس وفي التأثیر) 4(اشارت الدراسات السابقة 

اجریاها فقد اشار في دراسة) 10(ما أ، في الحشرة Enducrines systemفي الجهازالعصبي وجهازعمل الغدد 

اعتماد درجة الحرارة على الحد من كمیة االوكسجین في بیض الحشرات حیث بین  ان معظم  دعم االوكسجین 

یضة ،والن  عملبة  التمثیل  الغذائي  تحتاج لالجنة  في الحشرات  االرضیة  من البیئة  عبر االنتشار  من قشرة الب

االوكسجین فهي بالنتیجة  اكثر حساسیة لدرجة الحرارة، فاالجنة تحصل على كمیة اوكسجین  محدودة نسبیا في 

واختبر وقت  البقاء والنمو،والتمثیل الغذائي لبیض هذه الحشرات  وبین ان االختالف في .درجات الحرارة العالیة 

توصل من خاللها إلى أن تأثیر ) 16(وفي دراسة أجراها .االوكسجین اعطى درجات حساسیة مختلفة توفیر  كمیة 
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 membrane-bondالحرارة العالیة یكون بشكل كبیر في أنزیمات معینة في جسم الحشرة وال سیما في فعالیة أنزیم

enzyme  الذي یسیطر في نفاذیة طبقة الدهون الفوسفاتیةphospholipid layer وذلك عند حصول أي تغیرات

في درجة الحرارة التي تتعرض لها الحشرة وأن أختالفات التأثیر هذه قد تكون بنسبة عالیة أو واطئة فتعتمد على قدرة 

  . وبراعتها في تحملها لتغیرات الحرارة الحشرة 
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