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الخالصة

Chaitophorus euphraticus

درس تأثير نوعيف مف الفرائس الحشرية شممت حوريات َم ْف االحور الفراتي
) Hodjat (Homoptera : Aphididaeو حوريات البؽ الدقيقي)Nipaecoccus viridis (Newst.

عند درجات

الم ْف األخضر
ح اررة اربعة مختمفة ىي(30،25،20وْ 1±)35ـ في تطور أطوار والدور اليرقي الكمي لممفترس أسد َ
) .Chrysoperla carnea (Stephenأوضحت نتائج ىذه التجربة أف لدرجات الح اررة و أنواع الفرائس والتداخؿ بينيما

تأثي اًر واضحاً في متوسطات بعض األوجو الحياتية ليرقات المفترس حيث بينت النتائج أف أعمى متوسطات لممدد السابقة
بتأثير درجات الح اررة كانت ( 8.72، 7.90، 7.37و  )24.035يوما عمى التوالي لكؿ المدد السابقة عند درجة ح اررة 20

ْـ وأدناىا ( 1.11 ،2.22 ، 2.21و  )3.17يوما عمى التوالي عند درجة ح اررة ْ 35ـ  ،أما بالنسبة لتأثير نوع الفريسة فبمغ
أعمى متوسطات لممدد نفسيا(األطوار اليرقي الثالثة والدور الكمي لميرقات) لممفترس ()12.78 ، 4.72، 4.82، 4.39
يوما عمى التوالي وفي حالة تغذية يرقات المفترس عمى حوريات البؽ الدقيقي  ،بينما بمغ أدناىا (3.7464، 3.325

 4.15،و )11.16يوما عمى التوالي عند تغذية يرقات المفترس عمى حوريات َم ْف الحور  ،في حيف بمغ التداخؿ بيف
درجات الح اررة ونوع الفريسة أعمى متوسط ليذه المدد(  10.00 ، 9.04 ، 8.49و  ) 27.63يوما في درجة ح اررة 20
ْـ في حالة تغذية يرقات المفترس عمى حوريات البؽ الدقيقي واتفقت نتائج متوسطات مدة الطور اليرقي الثالث والدور
اليرقي في درجة الح اررة ونوع الفريسة لمتداخؿ فبمغت أدنى مدة ليا (  0و  )0يوما عمى التوالي عند درجة ح اررة ْ 35ـ
وباستعماؿ حوريات البؽ الدقيقي في تغذية يرقات المفترس بينما اختمؼ عنيا المدد الباقية لمطور األوؿ والثاني فبمغ أدنى

متوسطات ليا ( 2و )2.12يوما عمى التوالي عند درجة ح اررة ْ 35ـ في حالة تغذية يرقات المفترس عمى حوريات َم ْف
الحور .نستنتج مف ىذه النتائج أنو عند تربية المفترس عمى َم ْف الحور تعطينا أفضمية في نتائج الدراسة بصورة عامة ،كذلؾ
عند درجة ح اررة ْ 25ـ.

Influence of different temperatures and prey species on development
larvae of the predator Chrysoperla carnea (Stephen)under laboratory
conditions

ABSTRACT

The study was conducted to investigate the effect of nymphs of two different prey (the
poplar Euphrates aphid Chaitophorus euphraticus Hodjat and mealy bugs Nipaecoccus

viridis (Newst.) under different temperatures (20, 25, 30 and35) Centigrade. In development
of larval instars and stage for the predator Chrysoperla carnea (Stephen).The temperature
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and the type of prey and overlap between them showed him effect on the averages in some
of the parameters as life of the larvae, where that the results showed maximum averages for
period there with the temperatures impact and were as follow (7.37, 7.90, 8.72 and 24.03)
days of all previous stages and 20 Centigrade the minimum is (2.21, 2.22, 1.11 and 3.17)
to be continued every day at temperature of 35 Centigrade that the effecting of kind of prey
and it has reached higher medium of (4.39, 4.82, 4.72 and 12.78) day of all previous for
time of third stage of larva growing of all larva and when the predators larva were fed on
mealy bugs nymphs and it reached to (3.33, 3.75, 4.15 and 11.16) days of all previous for
time, in case of interfering with temperature degree and the kind of prey and the minimum
has been reached to (8.49, 9.04, 10.00 and 27.63) day of all previous for time at
temperature 20 Centigrade in case of feeding

the predators larva on bug nymphs of

minimum at third stage of larva on temperature of (0 and 0) days and the kind of prey and
to be done on temperature of 35 Centigrade and use wheat bug larva to feed the female
predators larva , but some of them are different than of first cycle and second cycle and
minimum level is (2and2.1185) to be done on temperature of 35 Centigrade in case of
feeding the predators larva on prey larva, and that study has been confirmed that
temperature degrees as the same time the dead rates of predator larva is maximum of the
third and first to be as (44.5،25،60.25) to be performed on feeding of wheat bug larva but
the irregular of predator larva of second in case of effecting the feeding that depend on the
temperature.
Conclusion: From the results of this work we can conclude those upon the rearing of the
predator on the poplar Euphrates aphid as well as we are given perfect in the results of this
study. all one at to be done on temperature of 25 Centigrade.

Introductionالمقدمة
تعد األعداء الطبيعية ومف ضمنيا المفترسات حمقة أساسية في السيطرة عمى اآلفات الزراعية ومورداً طبيعياً بالغ
األىمية في مواجية األنواع التي تنافس اإلنساف عمى موارد األرض؛ وتأتي أىميتيا مف خالؿ دورىا المتميز في التنظيـ
العددي الذي يمكف أف تحققو في سكاف اآلفة بامتالكيا خاصية زيادة متوسط اليجوـ مع زيادة أعداد اآلفة بالمقارنة مع

Chrysoperla الم ْف األخضر
َ  يعد المفترس أسد.)2012 ،طرائؽ المكافحة األخرى التي تفتقر ليذه الميزة (حمد وآخروف
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 carneaمف احد المفترسات الحشرية الميمة حيث يمعب دوره اليرقي الدور الميـ الفتراس الفرائس العائدة لمفصمية األرجؿ
ومنيا :الحشرات والعناكب والحمَـ ذات األجساـ الرىيفة وكذلؾ بيض ويرقات العديد مف حشرات حرشفية األجنحة وغمدية
افترس عالية لتنوعيا فضالً عف امتالكو العديد مف الصفات المرغوبة كتكيفو مع التنوع في
االجنحة لكونو يتميز بكفاءة ا
الزرعية وتحمم ػو لمعدي ػ ػد مف المبي ػدات الحشريػ ػة فضػال عف سيولػة واقتصادي ػة طريقػة تربيت ػ ػو عم ػى نطمػ ػؽ
األنظمة البيئية ا
واسػ ػع(Tassanوآخروف1976 ،؛  Hagenوآخروف1979 ،؛  2000 ،Tauber &Tauberو  Uddinوأخروف،
المػ ػ ػ ػ ػ ػ ْف ( Venkastesanوآخروف،
 )2005لذا فأنيا واسعة االستعماؿ في مجاؿ المكافح ػ ػ ػة االحيائي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػة لآلفات السيما َ

الدرسة لمعرفة تأثير درجات الح اررة المختمفة في تربية وتطور
 2000و Venkastesanوآخروف .) 2002 ،اجريت ىذه ا
الفرئس لتحقيؽ
يرقات المفترس  . Chrysoperla carneaوعمى نوعيف مف الفرائس الحشرية بغية تحديد االفضؿ مف ا
التربية في أفضؿ درجة ح اررة .
 -2المواد والطرائق العمل

 - 1-2مصدر الحشرات المستعممة في الدراسة لمبق الدقيقي )Nipaecoccus viridis (Newst.
استعممت في ىذه الدراسة حشرة البؽ الدقيقي)(Newst

 Nipaecoccus viridisالتي جمعت مف أشجار

التوت(التكي)  Morus sppوالسدر  Ziziphus sppالمصابة في عدة بساتيف لمحافظتي المثنى وذي قار ،جمبت نماذج

األوراؽ واألفرع المصابة إلى مختبرات بحوث الدراسات العميا ̸ قسـ عموـ الحياة  /كمية العموـ  -جامعة ذي قار ونقمت إلى
صناديؽ بالستيكية تحتوي عمى درنات بطاطا نابتة .إذ تمت تربيتو واكثاره عمى ىذه الدرنات بنطاؽ واسع في المختبرات
أعاله.

 2-2إعداد العائل النباتي لتربية البق الدقيقي )Nipaecoccus viridis (Newst.
حصؿ عمى دفعات متوالية مف درنات البطاطا  Solanum tuberosum L.صنؼ دزري حديثة القمع لضماف

استمرار وجود مستعمرات البؽ الدقيقي أوالً ومستعمرات المفترس المربى عمييا ثانياً بعد استبعاد الدرنات المصابة

والمتضررة ،حيث غسمت الدرنات المنتخبة بالماء إلزالة االتربة واالوساخ  ،نقمت بعدىا إلى حاويات بالستيكية كبيرة الحجـ
مجيزة بمحموؿ ىايبوكمورات الصوديوـ بتركيز  %6-4بنسبة استعماؿ  100مؿ  4 /لتر ماء لمدة نصؼ ساعة لغرض

التخمص مف المسببات الممرضة الفطرية والبكتيرية عمى سطح الدرنة إف وجدت .وضعت الدرنات في صناديؽ بالستيكية

مشبكة (  )15 × 25 × 45سـ في اليواء الطمؽ لضماف جفافيا  ،بعدىا نقمت الصناديؽ إلى الحاضنة المعدة لغرض
كسر طور السكوف والبدء باإلنبات والتي تعمؿ بنظاـ تدفئة و تبريد مف نوع  L-11حجـ  21قدـ كورية الصنع وبظروؼ
حضف ( ْ)15-10ـ ورطوبة نسبية ( %65-60الغزي 1988 ،و العميري .)2009 ،بغية الحصوؿ عمى براعـ بيضاء
مالئمة لتغذية أدوار الحشرة وخالية مف الكموروفيؿ ومادة  Solaninالسامة ،فقد جرى الحفاظ عمى ظروؼ التربية عند

ظروؼ العتمة المطمقة ،جرت متابعة مراحؿ تنبيت درنات البطاطا يومياً لحيف بموغ البراعـ إلى الطوؿ المناسب وىو (-10

 15سـ).
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 3-2إعداد مستعمرة البق الدقيقي ) Nipaecoccus viridis (Newst.واكثاره عمى درنات البطاطا
بعد وصوؿ براعـ درنات البطاطا إلى الطوؿ المناسب نقمت الصناديؽ البالستيكية الحاوية عمى الدرنات إلى
الحاضنة المخصصة ذات المواصفات انفة الذكر لتربية البؽ الدقيقي والمثبتة عمى درجة ح اررة ْ 1+ 27ـ ورطوبة نسبية
 ،% 5± 60بعدىا أصيبت الدرنات بأدوار مف حشرة البؽ الدقيقي عف طريؽ جمب أوراؽ وبراعـ مصابة بالبؽ الدقيقي

) Nipaecoccus viridis (Newst.مف البساتيف آنفة الذكر ووضعيا في الصناديؽ البالستيكية ،بعدىا تركت الصناديؽ
لمدة  5أياـ في حاضنة التربية بظالـ تاـ لضماف استقرار الحوريات الزاحفة وتثبيت نفسيا عمى براعـ البطاطا لغرض
التغذية ومنع تفرقيا طالما إنيا تنجذب لمضوء ،لحيف استعماليا في التجارب الالحقة (الغزي 1988 ،و العميري.)2009 ،

لم ْن الحور الفراتي Chaitophorus euphraticus Hodjat
 4-3مصدر الحشرات المستعممة في الدراسة َ
)(Homoptera : Aphididae

استعمؿ في ىذه التجربة حوريات حشرة َم ْف الحور الفراتي  Chaitophorus euphraticus Hodjatالتي جمعت
مف أشجار الحور المصابة بيذه الحشرة والموجودة في متنزه الناصرية في محافظة ذي قار .جمبت النماذج المصابة

(االوراؽ المصابة) إلى مختبرات بحوث الدراسات العميا (الحشرات)  /كمية العموـ  /جامعة ذي قار وكانت النواة الحقيقية

إلنشاء المستعمرة المختبرية ليذه الحشرة والتي استعممت لالستفادة منيا في التجربة المختبرية الالحقة.

 5-2تربية المفترس أسد ال َم ْن األخضر Chrysoperla carnea
الم ْف األخضر  Chrysoperla carneaمف مركز المكافحة المتكاممة لآلفات /دائرة
جمب بيض المفترس أسد َ
البحوث الزراعية  /و ازرة العموـ والتكنموجيا  /بغداد مف منطقة الزعفرانية كبداية لبناء المستعمرة المختبرية الالزمة لمدراسة .

وتمت متابعة تربية البيض الفاقس ويرقات المفترس عمى الفرائس الحشرية مثؿ أدوار حشرة عثة التمور Ephestia

) cautella (Walkerو أدوار حشرة عثة الحبوب (عثة األنجوموا) ( Sitotroga cerealella (Oilvierفي ظروؼ
المختبر االعتيادية ( ْ)27-24ـ وذلؾ بتوزيع أدوار عثة التمور ) Ephestia cautella (Walkerفي إحدى صناديؽ

المعدة سمفاً والمصنوعة مف الزجاج العضوي  ) 50×50×50( Perspexسـ ثـ حجزت البالغات الناتجة مف
التربية ُ
التكثير في فوانيس زجاجية معد مسبقاً بشكؿ شبو ىرـ مقموب تكوف مساحتيا مف األسفؿ( )10×10سـ ومف األعمى

( )20×20سـ وبارتفاع  30سـ مغمقة مف األسفؿ ومفتوحة مف األعمى  ،سدت فوىتيا العميػا بقطعة مػف القمػاش األسػػود
وثبتػت بربػاط مطاطي ) .)2011 ،Sattar& Abroوزودت بالغذاء والماء بشكؿ يومي ،تألؼ الوسط الغذائي مف الخميرة
والسكر والماء المقطر بنسبة ) (1: 1:1غـ عمى التوالي ) )2005 ،Al-Tememiوذلؾ باستعماؿ حامؿ زجاجي(مسطره
زجاجية) ( 49سـ×  3سـ × 8ممـ ) مثقبة بثقوب غير نافذة ( )4×6ممـ مثبتة في منتصؼ الصندوؽ مف الداخؿ وتـ
إدامة األوساط الغذائية كمما دعت الحاجة لذلؾ .تمت التربية عند الظروؼ المختبرية عمى درجة ح اررة 1±25ـ°ورطوبة

نسبية  % 65-60واضاءة  16ساعة–  8ساعة ظالـ ) 1975 ،Morrisonو . )2005 ، Al-Tememiاستبدلت
قطع القماش التي تغطي فوىات الفوانيس يومياً لعزؿ البيض الذي وضعتو بالغات الحشرة عمى سطحيا الداخمي وتـ العزؿ

عف طريؽ تقطيعيا إلى قطع صغيرة تحوي كؿ منيا بيضة واحدة وضعت بشكؿ منفرد في اطباؽ بتري صغيرة ) (1×5سـ
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مرقبتيا بشكؿ يومي لحيف فقس البيض إذ عزلت اليرقات بعد الفقس لتجنب االفتراس الذاتي  Cannibalismوزودت
وتمت ا

الم ْف أو حوريات البؽ الدقيقي لحيف تعذرىا.حيث تـ تقييس تطور الدور اليرقي لممفترس Chrysoperla
يومياً بأفراد مف َ
) carnea (Stephensالمربى عمى الفرائس الحشرية ( َم ْف الحور الفراتي Chaitophorus euphraticus Hodjat
و البؽ الدقيقي ( Nipaecoccus viridis )Newstبدرجات الح اررية  30 ،25 ،20و  ْ)1 +( 35ـ وذلؾ باستعماؿ

حاضنات التربية المتحكـ بيا كمياً مف ناحية الح اررة والرطوبة واإلضاءة  ،حيث استعممت الحاضنات ذات النظاـ تدفئة تبريد

نوع  L-11حجـ  21قدـ كورية الصنع التي جيزت بإنارة داخمية مع مؤقت لضماف تجييزىا بالضوء بمتوسط 8 : 16

ساعة (ضوء  :ظالـ)  ،وبغية تزويد الحاضنة بالرطوبة النسبية  %65-60وضع في قاعدة الحاضنة السفمى حاويات

بالستيكية كبيرة بداخميا محموؿ مشبع مف كموريد البوتاسيوـ  KClوالذي يوفر الرطوبة الالزمة لجميع درجات الح اررة
المستخدمة بحسب ( . )1997 ،Gottelكما استعممت  10أطباؽ بالستيكية ( )1×5سـ وضع في كؿ طبؽ يرقة واحدة
لممفترس مع ( )50حورية مف البؽ الدقيقي و  10أطباؽ أخرى فييا أيضاً يرقة واحدة مع ( )50حورية مف َم ْف الحور
الفراتي ( مف األطوار الحورية األخيرة لكال الفريستيف ) حيث تـ أطالؽ في كؿ طبؽ يرقة واحدة مف المفترس في بداية

العمر اليرقي األوؿ (بعد الفقس مباشرةً) وبواقع 10مكرر لكؿ فريسة مف كؿ معاممة لدرجات الحرارة المختمفة  ،تـ مراقبة
تطور اليرقات وتغذيتيا يومياً و استمر الفحص حتى تحولت اليرقات إلى عذارى .حممت النتائج إحصائياً باستخداـ البرنامج

االحصائي . SPSSشخصت األنواع الحشرية الداخمة في الدراسة مف قبؿ أ.د .محمد صالح عبد الرسوؿ مدير متحؼ
التاريخ الطبيعي /جامعة بغداد حسب الكتاب المرقـ  264في2013 ̸ 9 29

.3النتائج والمناقشة:

 .1 .3بعض عوامل حياتية يرقات المفترس) Chrysoperla carnea (Stephensالمربى عمى حوريات َم ْن الحور
الفراتي  C. euphraticusو البق الدقيقي  )N. viridisتحت درجات مختمفة
 .1 .1 .3مدة الطور اليرقي األول  /يوم
أشارت نتائج التحميؿ اإلحصائي لجدوؿ ( )1إلى وجود فروؽ معنوية إحصائيا بيف متوسطات مدة تطور الطور

اليرقي األوؿ لممفترس عند درجات الح اررة المختمفة عند التغذية عمى حوريات البؽ الدقيقي وحوريات َم ْف الحور الفراتي ،
كذلؾ أظيرت نتائج التحميؿ اإلحصائي وجود فروؽ معنوية في مدة تطور الطور اليرقي األوؿ لممفترس بيف كال الفريستيف
مع وجود فروؽ معنوية لمتداخؿ بيف درجات الح اررة وانواع الفرائس عند أقؿ فرؽ معنوي لمتوسطات مددىا.
يوضح الجدوؿ ذاتو أف مدة الطور اليرقي األوؿ تختمؼ باختالؼ درجات الح اررة إذ بمغ أعمى متوسط لمدة تطور
ىذا الطور  7.37يوما عند درجة الح اررة ̊ 20ـ فيما بمغ أقؿ متوسط  2.21يوما عند درجة ح اررة ْ 35ـ ،أما بالنسبة لتأثير
نوع الفريسة فقد كاف أعمى متوسط لمدة ىذا الطور 4.39يوما عند تغذية اليرقات عمى حوريات البؽ الدقيقي في حيف كاف

أدنى متوسط ليذا الطور  3.325يوما عند تغذية اليرقات عمى حوريات َم ْف الحور الفراتي ،أما بالنسبة لتأثير التداخؿ بيف
العامميف فقد كاف أعمى متوسط ليذا الطور  8.485يوما عند درجة ح اررة ْ 20ـ عند تغذية يرقات المفترس عمى حوريات
البؽ الدقيقي و أدنى متوسط لو  2يوما عند درجة ح اررة ْ 35ـ عند تغذية يرقات المفترس عمى حوريات َم ْف الحور الفراتي.

مف دراسة مماثمة عند درجة الح اررة ْ 25ـ وجد اختالفًا جزئياً عف ما حمد وآخروف ( )2012عند دراستيـ تأثير نوع
الفريسة عمى حياتية المفترس) Chrysoperla carnea (Stephensباستخداـ نوعيف مف الفرائس ىما حوريات مف
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الخوخ األخضر ) Myzus persicae (Sulzerوبيض عثة التمر ( ، Ephestia cautella )Walkerفقد بينت نتائج

الم ْف عمى التوالي ،
دراستيـ أف متوسط مدة الطور اليرقي األوؿ بمغ  1.97و 2.5يوما عند التغذية عمى بيض العث وعمى َ
في حيف كانت متقاربو نسبيا عند التغذية عمى َم ْف الخوخ االخضر ) Myzus persicae (Sulzerومختمفة عند التغذية
عمى بيض العث ( ، Ephestia cautella )Walkerحيث كانت المدة أطوؿ عند التغذية عمى َم ْف الخوخ بعكس مقارنتنا
عند التغذية عمى البؽ الدقيقي فتكوف بذلؾ أطوؿ مف التغذية عمى بيض العث  ،كما تقاربت النتائج مع ما وجدتو اليموندي

الم ْف  C.carneaعمى َم ْف الباقالء  Aphis fabae Scopفبمغ متوسط
( )2011عند دراستيا تغذية يرقات المفترس أسد َ
مدة ىذا الطور  2.7يوما .يعتقد أف االختالؼ يعود إلى اختالؼ نوع العائؿ وكذلؾ ظروؼ التربية مف درجات ح اررة
مختمفة.
جدول ( ) 1تأثير نوع العائل في متوسط مدة الطور اليرقي االول  /يوم لممفترس  C.carneaعند درجات حرارية
مختمفة

نوع الفريسة
درجة الحرارة1±

متوسط مدة الطور اليرقي االول  /يوم لممفترس المتغذي عمى

المتوسط

َم ْن الحور الفراتي

البق الدقيقي

20

6.25

8.49

7.37

25

2.75

3.70

3.22

30

2.30

2.95

2.49

35

2

2.42

2.21

المتوسط

3.33

4.39

3.82

درجة الحرارة

نوع الفريسة

التداخل

0.26

0.18

0.40

R.L.S.D0.05

 .2.1 .3مدة الطور اليرقي الثاني  /يوم
بعد االنسالخ االوؿ لميرقة يصبح لونيا داكناً اكثر مف الطور االوؿ و حسب نوع التغذية فقد لوحظ أف اليرقة يصبح

لونيا بني داكف عند التغذية عمى البؽ الدقيقي بينما يكوف أخضر فاتح عند التغذية عمى َم ْف الحور الفراتي .

أشارت نتائج التحميؿ اإلحصائي إلى وجود فروؽ معنوية إحصائيا بيف متوسطات مدة تطور العمر اليرقي الثاني
لممفترس عمى درجات الح اررة المختمفة عند التغذية عمى حوريات البؽ الدقيقي وحوريات َم ْف الحور الفراتي ،حيث أشارت
نتائج التحميؿ اإلحصائي أيضاً إلى وجود فروؽ معنوية إحصائيا بيف متوسطات مدة تطور الطور اليرقي الثاني لممفترس
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ولكال الفريستيف  ،وأخي اًر أظيرت النتائج إلى وجود تأثير معنوي لمتداخؿ بيف درجات الح اررة ونوع الفريسة عند أقؿ فرؽ

معنوي لمتوسطات مددىا .

ويوضح الجدوؿ ( )2أف مدة الطور اليرقي الثاني اختمفت باختالؼ درجات الح اررة حيث بمغ أعمى متوسط لمدة
تطور ىذا الطور  7.90يوما عند درجة الح اررة ̊ 20ـ بينما بمغ أقؿ متوسط  2.22يوما عند درجة ح اررة ْ 35ـ .أما
بالنسبة لتأثير نوع الفريسة فقد بيف الجدوؿ اعاله أف أعمى متوسط لمدة تطور ىذا الطور  4.82يوما عند تغذية اليرقات
عمى حوريات البؽ الدقيقي بينما كاف أوطأ متوسط ليذا الطور 3.75يوما في عند اليرقات عمى حوريات َم ْف الحور الفراتي،
كما أشارت نتائج الجدوؿ أعاله إلى حالة التداخؿ بيف العامميف السابقيف حيث كاف أعمى متوسط ليذا الطور  9.04يوما
عند درجة ح اررة ْ 20ـ عند تغذية يرقات المفترس عمى حوريات البؽ الدقيقي في حيف كاف أوطأ متوسط لو  2.12يوما عند
درجة ح اررة ْ 35ـ عند تغذية يرقات المفترس عمى حوريات َم ْف الحور الفراتي.
اختمفت نتائج الدراسة الحالية لمتوسطات مدة الطور اليرقي الثاني لممفترس المتغذي عمى الفريستيف (حوريات َم ْف
الحور الفراتي و حوريات البؽ الدقيقي) مع ما وجده حمد و الراوي ( )2008فمـ تتفؽ معيما حيث وجدا أف مدة تطور

الطور اليرقي الثاني لممفترس ) Chrysoperla mutata (MacLachlanاستغرقت مدة زمنية مقدارىا  2.2يوماً عند

التغذية عمى حوريات الطور الرابع لدوباس النخيؿ  ، Ommatissus lybicus DeBerg.كذلؾ اختمؼ متوسط الطور

الم ْف  C.carneaعمى َم ْف الباقالء Aphis
اليرقي الثاني عف ما وجدتو اليموندي ( )2011عند تغذية يرقات المفترس أسد َ
 fabae Scopحيث بمغ متوسط تطور ىذا الطور  3.2يوما عند درجة ح اررة ̊ 25ـ في حيف جاءت نتائج ىذه الدراسة

مختمفة جزئياً عما وجدوه حمد وآخروف ( )2012عند دراستيـ تأثير نوع الفريسة عمى حياتية المفترس Chrysoperla
) carnea (Stephensباستخداـ نوعيف مف الفرائس ىما حوريات مف الخوخ األخضر )Myzus persicae (Sulzer

وبيض عثة التمر ( Ephestia cautella )Walkerفقد بينت نتائج دراستيـ أف متوسط مدة الطور اليرقي الثاني بمغت
الم ْف عمى التوالي حيث تقاربت نسبيا عند التغذية عمى َم ْف
 3.39و  2.75يوما عند التغذية عمى بيض العث و حوريات َ
الخوخ االخضر ) Myzus persicae (Sulzerواختمفت عند التغذية عمى بيض العث (Ephestia )Walker

الم ْف الخوخ بعكس الدراسة الحالية فكانت المدة أطوؿ عند التغذية عمى
 cautellaفقد كانت المدة أطوؿ عند التغذية عمى َ
البؽ الدقيقي.
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جدول ( ) 2تأثير نوع العائل في متوسط مدة الطور اليرقي الثاني  /يوم لممفترس  C.carneaعند درجات حرارية
مختمفة

نوع الفريسة
درجة الحرارة1±

متوسط مدة الطور اليرقي الثاني  /يوم لممفترس المتغذي عمى

المتوسط

َم ْن الحور الفراتي

البق الدقيقي

20

6.75

9.04

7.90

25

3.56

4.48

4.02

30

2.56

3.45

3.01

35

2.12

2.31

2.22

المتوسط

3.75

4.82

4.29

R.L.S.D0.05

درجة الحرارة

نوع الفريسة

التداخل

0.2698

0.1908

0.42656

 .3 .1 .3مدة الطور اليرقي الثالث  /يوم
أشارت نتائج التحميؿ اإلحصائي إلى وجود فروؽ معنوية إحصائيا بيف متوسطات مدة الطور اليرقي الثالث لممفترس
عند درجات الح اررة المختمفة وعند التغذية عمى حوريات البؽ الدقيقي وحوريات َم ْف الحور الفراتي ،وأخي اًر أظيرت نتائج
التحميؿ اإلحصائي إلى وجود فروؽ معنوية في مدة الطور اليرقي الثالث لممفترس و بيف كال الفريستيف  ،في حيف بيف
الجدوؿ وجود فروؽ معنوية لمتداخؿ بيف درجات الح اررة و نوع الفريسة عند أقؿ فرؽ معنوي لمتوسطات مددىا.
كما أشارت نتائج الجدوؿ ( )3إلى تأثير درجات الح اررة المختمفة و نوع الفريسة في مدة الطور اليرقي الثالث والتي
اختمفت باختالؼ درجات الح اررة حيث بمغ أعمى متوسط لمدة تطور ىذا الطور 8.72يوما عند درجة الح اررة ̊ 20ـ وأقؿ
متوسط  1.11يوما عند درجة ح اررة ْ 35ـ ،أما بالنسبة لتأثير نوع الفريسة فقد بمغ أعمى متوسط لمدة التطور 4.72يوما عند
تغذية اليرقات عمى حوريات البؽ الدقيقي في حيف كاف أوطأ متوسط ليذا الطور  4.152يوما عند تغذية اليرقات عمى
حوريات َم ْف الحور الفراتي ،أما بخصوص تأثير التداخؿ بيف العامميف فقد بمغ أعمى متوسط لمدة ىذا الطور 10.00يوما
عند درجة ح اررة ْ 20ـ عند تغذية اليرقات عمى حوريات البؽ الدقيقي و أوطأ متوسط لو كاف  0.0يوما عند درجة ح اررة
ْ 35ـ عند تغذية يرقات المفترس عمى حوريات البؽ الدقيقي .
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بالنسبة لنتائج متوسطات مدة الطور اليرقي الثالث لممفترس المتغذي عمى الفريستيف (حوريات َم ْف الحور الفراتي و
حوريات البؽ الدقيقي) فقد اتفقت نتائج الدراسات الحالية مع ما وجده الغزي ( )1988بالنسبة لدرجة ح اررة ̊ 20ـ مف جية
واختمفت معو عند درجات الح اررة ( 25،30وْ ) 34ـ مف جية اخرى ،في حيف وجدا حمد و الراوي (  )2008إلى أف مدة
الطور اليرقي الثالث لممفترس ) Chrysoperla mutata (MacLachlanقد استغرقت مدة زمنية أمدىا  3.10يوماً
عند تغذيتو عمى حوريات الطور الرابع لدوباس النخيؿ  ، Ommatissus lybicus DeBerg.كذلؾ اقتربت نتائج ىذه

الدراسة لمتوسط مدة الطور اليرقي الثالث عند درجة ح اررة ْ 25ـ وعند التغذية عمى َم ْف الحور الفراتي مع ما وجدتوُ
الم ْف  C.carneaعمى َم ْف الباقالء  Aphis fabae Scopحيث بمغ
اليموندي ( )2011عند تغذية يرقات المفترس أسد َ

متوسط تطور ىذا الطور  4.1يوما ،أماعند درجة ح اررة ̊ 25ـ فكانت نتائج الدراسة الحالية مختمفة كمياً مع وجدوه حمد

وآخروف ( )2012عند دراستيـ تأثير نوع الفريسة عمى حياتية المفترس ) Chrysoperla carnea (Stephensباستخداـ
 Myzusوبيػ ػ ػػض عثػ ػ ػ ػػة التمػ ػ ػ ػ ػػر

نوعيف مف الفرائس ىما حوريات َم ْف الخ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوخ األخضػ ػ ػ ػ ػػر)persicae (Sulzer
) Ephestia cautella (Walkerفقد بينت نتائج دراستيـ أف متوسط مدة الطور اليرقي الثالث بمغ ( 3.1و )3.11يوما

الم ْف عمى التوالي ،في حيف كانت مختمفة عنو عند التغذية عمى َم ْف الخوخ االخضر
عند التغذية عمى بيض العث وعمى َ
) Myzus persicae (Sulzerو بيض العث ( Ephestia cautella )Walkerفقد كانت المدة أطوؿ عند التغذية
عمى َم ْف الخوخ بعكس الدراسة الحالية فتكوف المدة أطوؿ عند التغذية عمى البؽ الدقيقي .

جدول ( ) 3تأثير نوع العائل في متوسط مدة الطور اليرقي الثالث  /يوم لممفترس  C.carneaعند درجات حرارية
مختمفة

نوع الفريسة
درجة الحرارة1±

متوسط مدة الطور اليرقي الثالث  /يوم لممفترس المتغذي عمى

المتوسط

َم ْن الحور الفراتي

البق الدقيقي

20

7.43

10.00

8.72

25

4.11

4.78

4.44

30

2.85

4.12

3.49

35

2.22

0.00

1.11

المتوسط

4.15

4.72

4.44

درجة الحرارة

نوع الفريسة

درجة الحرارة

0.25

0.18

0.40

R.L.S.D0.05
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 .1 .3مدة الدور اليرقي الكمي  /يوم لممفترس C.carnea
أظيرت نتائج التحميؿ اإلحصائي لجدوؿ ( )4إلى وجود فروؽ معنوية إحصائيا بيف متوسطات مدة الدور اليرقي
لممفترس عند درجات الح اررة المختمفة وعند التغذية عمى حوريات البؽ الدقيقي وحوريات َم ْف الحور الفراتي ،مع وجود فروؽ
معنوية في مدة تطور الدور اليرقي لممفترس وبيف كال الفريستيف  ،فضالً عف وجود فروؽ معنوية لمتداخؿ بيف درجات
الح اررة ونوع الفريسة عند أقؿ فرؽ معنوي لمتوسطات مددىا.

الم ْف باختالؼ درجات الح اررة ونوع الفريسة وقد أنسحب ىذا
اختمفت مدة نمو وتطور األطوار اليرقية لممفترس أسد َ
االختالؼ بالتالي عمى نمو وتطور الدور اليرقي بالكامؿ فيالحظ مف الجدوؿ ذاتو أف تأثير درجات الح اررة المختمفة قد
سرعت مف المدة التطور لمدور اليرقي الكمي حيث بمغ أعمى متوسط لمدة ىذا الدور  24.04يوما عند درجة الح اررة ̊ 20ـ
وأقؿ متوسط كاف  3.17يوما عند درجة ح اررة ْ 35ـ ،أما بالنسبة لتأثير نوع الفريسة فقد بيف الجدوؿ أف أعمى متوسط لمدة
تطور ىذا الدور بمغ  12.78يوما عند تغذية اليرقات عمى حوريات البؽ الدقيقي في حيف بمغ أدنى متوسط ليذا الدور
 11.16يوما عند تغذية اليرقات عمى حوريات َم ْف الحور الفراتي ،كذلؾ أشار الجدوؿ إلى تأثير التداخؿ بيف كال العامميف
فبمغ أعمى متوسط ليذا الدور 27.63يوما عند درجة ح اررة ْ 20ـ عند تغذية يرقات المفترس عمى حوريات البؽ الدقيقي و
أدنى متوسط لو  0.0يوما عند درجة ح اررة ْ 35ـ عند تغذية يرقات المفترس عمى حوريات البؽ الدقيقي .وىذا في الحقيقة
يشير إلى بطء النمو التدريجي كمما انخفضت درجات الح اررة كذلؾ أثر نوع الفريسة عمى مدة التطور حيث كانت أقصر

عند التغذية عمى َم ْف الحور الفراتي.
الم ْف المتغذي عمى الفريستيف (حوريات َم ْف الحور
جاءت نتائج متوسطات مدة الدور اليرقي الكمي لممفترس أسد َ
الفراتي و حوريات البػػؽ الدقيقي) مختمفة عػف ما وجػده  Barbosaوآخروف( )2002في دراستيـ التي أجروىا عمى

السمات الحياتية لممراحؿ غير الناضجة لممفترس ) Ceraeochrysa everes (BANKSالذي يعتبر نوع مف أنواع أسد

الم ْف فوجدوا أف متوسط مدة الدور الكمي بمغت  13.9يوما وىي اكبر مف النتيجة التي توصمنا ليا في ىذه الدراسة ،في
َ
حيف اتفقت نتائج متوسطات م ػ ػ ػدة الدور اليرقػ ػ ػ ػ ػػي عند التغذي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة عمػ ػ ػػى َم ْف الحور الفرات ػ ػ ػي وعمػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى درجة ْ 20ـ م ػ ػ ػػع ما

الم ْف Dichochrysa prasina
وجػ ػ ػ ػ ػده  Pappasوآخروف( )2008في دراستيـ التي أجروىا عمى المفترس أسد َ
مدة الدور اليرقي لممفترس
 Burmeisterعند تربيتو عمى بيض عثة التمور  Ephestia kuehniella Zellحيث أف طوؿ ّ

تفاوتت طبقا لدرجات الح اررة  ،وتناقصت بشكؿ تدريجي مف  19.5يوـ عند درجة ح اررة ْ 20ـ إلى  12.3يوـ عند درجة
ح اررة ْ 30ـ ،كما لـ تتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع ما وجده  Bezerraوآخروف( )2012في دراستيـ التي أجروىا عمى

الم ْف  Chrysoperla genanigra Freitasعند تربيتو عمى بيض عثة الحبوب Sitotroga cerealella
المفترس أسد َ

مدة الدور اليرقي لممفترس عند تغذيتو عمييا اختمفت باختالؼ درجات الح اررة وتدرجت مف
) (Olivierحيث وجدوا أف طوؿ ّ
 15.5يوـ عند درجة ح اررة ْ 21ـ إلى 7.6يوـ عند درجة ح اررة ْ 35ـ ،في حيف وجد حمد و الراوي ( )2008أف مدة تطور
الدور اليرقي لممفترس ) Chrysoperla mutata (MacLachlanاستغرقت مدة زمنية مقدارىا  7.33يوـ عند تغذية
يرقاتو عمى حوريات الطور الرابع لحوريات دوباس النخيؿ  ، Ommatissus lybicus DeBergكذلؾ اتفقت نتائج ىذه
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الم ْف  C.carneaعمى َم ْف الباقالء Aphis
الدراسة مع ما وجدتو اليموندي ( )2011عند تغذيتيا يرقات المفترس أسد َ
 fabae Scopفبمغ متوسط أطوار ىذا الدور  2.7يوما .في حيف كانت نتائج ىذه الدراسة عند درجة الح اررة ̊ 25ـ
مختمفة لما وجدوه حمد وآخروف ( )2012عند دراستيـ تأثير نوع الفريسة عمى حياتية المفترس Chrysoperla carnea
) (Stephensوذلؾ باستخداـ نوعيف مف الفرائس ىما حوريات مف الخوخ األخضر )Myzus persicae (Sulzer

وبيض عثة التمر ( Ephestia cautella )Walkerحيث بينت نتائج دراستيـ أف متوسط مدة الدور اليرقي الكمي بمغ

الم ْف عمى التوالي ،في حيف كانت نتائج ىذه
 8.64و  8.25يوما عند تغذية اليرقات عمى بيض العث وعمى حوريات َ
الدراسة مختمفة عند تغذية اليرقات عمى حوريات َم ْف الخوخ االخضر ) Myzus persicae (Sulzerومختمفة عنو عند
التغذية عمى بيض العث ( ، Ephestia cautella )Walkerفي حيف أكد جمود وآخروف ( )2013إلى وجود فروؽ

معنوية مختمفة بيف المعامالت الفريستيف مف حيث طوؿ مدة تطور الدور اليرقي لممفترس Chrysoperla carnea

تغ ّذَية يرقات
) (Stephensحيث بمغ متوسط المدة في كؿ معاممة  11.45 ،13.69و 10.89يوماً عمى الترتيب عند ُ
المفترس عمى حوريات بسيال الفستؽ الحمبي  .Agonoscena targionii Lichtبالعمر الحوري الثاني أو الثالث وبالعمر
الحوري الرابع أو الخامس وعمى بيض فراشة طحيف البحر المتوسط .Ephestia kuehniella Zell

مما سبؽ نالحظ أف األطوار اليرقية تختمؼ فيما بينيا ضمف الدرجة الح اررية الواحدة وفي درجات الح اررة المختمفة ،

حيث يكوف الطور اليرقي الثالث أطوؿ في مدتو مف باقي األطوار اليرقية االخرى ،في حيف كاف العمر اليرقي األوؿ
أقصرىا .وأكد مطر ( )2007أف مدة حياة األطوار اليرقية الثالثة لممفترس كانت أطوؿ عند التغذية عمى بيض البؽ
الدقيقي المصري ) Icerya aegyptiaca (Douglasمقارن ًة بمدتو عند التغذية عمى بيض دودة الموز القرنفمية

 ،Pectinophora gossypiella Saundersأف مدة حياة الطور اليرقي لممفترس قمت مع ارتفاع درجة الح اررة إلى

درجةح اررةْ 35ـ فأعمى .كذلؾ أف تطور يرقات المفترس يتوقؼ عمى نوع الفريسة وما تحتويو مف مواد حيوية مف بروتينات
ىامة لتطور يرقات ىذا المفترس.
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جدول ( ) 4تأثير نوع العائل في متوسط مدة الدور اليرقي الكمي  /يوم لممفترس  C.carneaعند درجات حرارية
مختمفة

نوع الفريسة

متوسط مدة الدور اليرقي الكمي  /يوم لممفترس المتغذي عمى

المتوسط

َم ْن الحور الفراتي

البق الدقيقي

20

20.4405

27.6293

24.0349

25

10.4079

12.9586

11.6833

30

7.4445

10.5200

8.9822

35

6.3343

0

3.1672

المتوسط

11.1568

12.7770

11.9669

درجة الحرارة

نوع الفريسة

درجة الحرارة

0.5477

0.3873

0.8660

درجة الحرارة1±

R.L.S.D0.05

ومف النتائج السابقة يتبيف لنا أنو عند تربية المفترس عمى َم ْف الحور تكوف أفضمية في نتائج الدراسة مف حيث قصر
التطور بصورة عامة وكذلؾ كانت درجة الح اررة المثمى لمتربية ىي عند درجة ْ 25ـ.أي أنو مف الممكف تربية المفترس

وبصورة سريعة وكفاءة عالية عند ىذيف النتيجتيف.
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