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تأثٌر درجات الحرارة المختلفة فً نمو وتطور خنفساء القثاء
( Epilachna chrysomelina )Fab
مٌـري كاظـم مباشـر الفتـالوي
جامعة المثنى /كلٌة الزراعة

المستخلـص:
أظهرت نتائج الدراسة تأثر جمٌع االوجه الحٌاتٌة لخنفساء القثاء ( Epilachna )Fab.
 chrysomelinaعند تربٌتها فً المختبر على درجات حرارٌة ثابته ( 30 ,25 ,20و ) 35
ْم  1 +ورطوبة نسبٌة  %5 + 70اذ كانت اقصر دورة حٌاة لها عند درجة حـــرارة ْ 30م (
ْ 35م ( ٌ / 126 . 55وما ) .
ٌ 91.75وما ) فً حٌن كانت األطول عند درجة حرارة
وضعت البالغة الواحدة اكبر عدد من البٌض عند درجة حرارة ْ 30م (  362.94بٌضة  /انثى )
فً حٌن وضعت اقل عدد من البٌض عند درجة حرارة ْ 35م (  77.98بٌضة  /انثى )  .كانت
ْ 30م (  82.17و
اعلى نسبة مئوٌة لبقاء الدور الٌرقً والعذري عند درجة حرارة
 ) %91.88على التوالً  ,فً حٌن كانت االدنى عند درجة حرارة ْ 20م (  52.79و 74.06
 ) %على التوالً  .كانت اعلــى نسبة مئوٌة لفقس البٌض عند د رجة حرارة ْ 30م ( 90.55
 ) %فً حٌن كانت االدنى عند درجة حرارة ْ 35م ( .)%44.04
المقدمة:
تعد محاصٌل القرعٌات وبخاصة خٌار القثاء وقرع الكوسة من محاصٌل الخضر الواسعة
االنتشار فً جمٌع مناطق العراق وتواجه هذه المحاصٌل مشاكل عدة جراء اإلصابة باالفات
الحشرٌة وخاصة خنفساء القثاء  Epilachna chrgsomelinحٌث تتغذى بالغاتها وٌرقاتها
على اإلزهار واألوراق فضالً عن مهاجمتها للباردات( )2مما ٌنتج لها ضعف فً نمو النبات
وانخفاض كمٌة الحاصل فضال عن تردي النوعٌه او تموت النبتة إذا كانت إصابتها شدٌدة .
وجد سعدون()3فً وسط العراق ان الخنافس ظهرت فً االسبوع االول من شهر نٌسان خالل
موسمٌن عندما كان معدل درجة الحرارة  23.2م  5وان اصابة النباتات بٌرقات الحشرة بدأ
ت خالل االسبوع االخٌر من الشهر نفسة عندما كان معدل درجة الحرارة  24.3م  5ودخلت
ذروتها خالل االسبوع االول من شهر ماٌس عندما كانت درجة الحرارة  25.7اما بالنسبة لعدد
االجٌال فقد اشارات الدراسات الى ان عدد اجٌال الحشرة ٌختلف با اختالف المناطق والظر
وف البٌئٌة السائدة فضال عن اختالف العوائل النباتٌة التً تتغذى علٌهاالحشرة فقد أشار
(. )10,6ان للحشرة جٌل واحد او اكثر خالل السنة ووجد( 10.9و )11ان للحشرة 3اجٌال
فً السنة على خٌار القثاء فً الوالٌات المتحدة االمركٌة فً حٌن اشار الزبٌدي وجماعتة ( )1
ان للحشرة ( 3ـ )4اجٌال فً السنة على خٌار القثاء كما ذكر (  )7,4ان للحشرة جٌلٌن او اكثر
خالل العام فً اغلب الدول االسٌوٌة على نباتات القرعٌات المختلفة بٌنما أشارة(  )10,8ان
للحشرة جٌل واحد فً السنة فً المناطق الباردة .استهدفت الدراسة الحالٌة دراسة تاثٌر درجات
الحرارة المختلفة فً بعض االوجة الحٌاتٌة للحشرة على خٌار القثاءعند ظروف المختبر.

تأثٌر درجات الحرارة المختلفة....
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المواد وطرٌقة العمل:

درست دورة حٌاة الحشره فً المختبر عند اربع درجات حرارٌة ثابتة ( 30 ,25 ,20و
ْ 1 + ) 35م باستعمال حاضنتٌن نوع  Termaksووضع فً قاعدٌتهما حاوٌات زجاجٌة
مملوءة بالماء بقطر 5و 19سم وارتفاع 5و 3سم للحصول على رطوبة نسبٌة (  , % )50+70وقد
اعتمد جهاز قٌاس الحرارة والرطوبة النسبٌة  Thermoygrometerللتأكد من ثبوت درجة
الحرارة والرطوبة النسبٌة داخل الحاضنتٌن  .زودت كل حاضنة بمصباح قوة (  )20واط ,
وتمت السٌطرة على االضاءة باستعمال جهاز توقٌت  Timerإلعطاء مدة إضاءة 12:12
(ضوء /ظالم) .جمعت ٌرقات الحشرة بالطورٌن الثالث والرابع من حقول مزروعة بخٌار
القثاء فً محافظتً القادسٌة والمثنى لغرض تربٌتها فً المختبر .وضعت الٌرقات فً اقداح
زجاجٌة اسطوانٌة الشكل بابعاد ( 15 ×10سم) وزودت ٌومٌا باوراق خٌار القثاء الفتٌة لغرض
التغذٌة لحٌن تحولها الى دور العذراء .نقلت العذارى بعدها الى انابٌب زجاجٌة صغٌرة (5و×7
5و 2سم) تحتوي على اوراق خٌار القثاء الجل الحصول على الرطوبة الالزمة لتطور العذارى
ولحٌن خروج البالغات  .قبل خروج البالغات هٌئت قنانً زجاجٌة ابعادها 3 ×10سم مملوءة
بالماء ثم وضع بداخل كل منها غصن من خٌار القثاء ثبت عند فوهة القنٌنة بقطن طبً .وضعت
كل قنٌنة مع الغصن النباتً فً اصٌص بالستٌكٌة بابعادها 6×7سم لغرض التثبٌت كما وضع
على القنٌنة مع الغصن النباتً زجاجة فانوس مبطنة من الداخل بورق ابٌض خشن الملمس
وغطٌت فتحة الزجاجة العلوٌة بقماش الشاش المثبت برباط مطاطً فٌما ثبت جزئها السفلً فً
التربة الموضوعة فً االصٌص البالستٌكً .حال خروج البالغات وضع كل زوجٌن ( ذكر
وأنثى ) فً داخل زجاجة الفانوس لغرض التزاوج والحصول على البٌض لدراسة االوجه
الحٌاتٌة الدوار الحشرة المختلفة .حللت النتائج احصائٌاًَ وفق التصمٌم العشوائً الكامل
 C.R.Dواستعمل اقل فرق معنوي  L.S.Dعند مستوى احتمال 05و 0لغرض المقارنة .
النتائج والمناقشة:
مدة حضانة البٌض ونسبة الفقس:
وجد من النتائج ان لدرجات الحرارة تاثٌرا معنوٌا فً مدة حضانة البٌض  ,وٌتضح من
الجدول (  )1ان اقصر معدل لمدة حضانة البٌض بلغت ٌ 7.59وما ً عند درجة حرارة ْ 30م
وأطولها ٌ 14.58وما عند درجة حرارة ْ 20م ,فً حٌن بلغت  9.52و ٌ 13.04وما عند
 )5إن مدة النمو الجنٌنً
درجة حرارة 25و ْ 35م على التوالً  ,وفً هذا المجال ذكر (
تنخفض بزٌادة درجة الحرارة .وٌتفق ذلك مع ما اشار الٌه سعدون (  )3ان مدة حضانة البٌض
خالل اشهر الصٌف الحاره فً العراق كانت  7اٌام بٌنماازدادت لتصل ٌ 13وم عند انخفاض
درجة الحرارة فً الخرٌف  .اما النسبة المئوٌة لفقس البٌض فقد تاثرت اٌضا بدرجات الحرارة
المختلفة وبفارق معنوي .اذ كانت اعلى نسبة للفقس والبالغة  % 90.55عند درجة حرارة
ْ 30م فً حٌن كانت ادنىنسبة لها والبالغة  % 44.04عند درجة حرارة ْ 35م  .اما عند درجتً
الحرارة 20وْ 25م فقد بلغت النسبة  % 56.18و  %85.47على التوالً  .تتفق هذة النتائج
مع ماذكره (  )12بان النسبة المئوٌة لفقس البٌض كانت  %55تقرٌبا خالل المدة من نٌسان
ْ 29.73م ثم انخفضت تدرٌجٌا مع
الى تشرٌن الثانً عندما كان معدل درجات الحرارة
انخفاض درجات الحرارة لتصل الى  %28 -20فً كانون الثانً عندما كان معدل درجات
الحرارة ْ 15.66م .

تأثٌر درجات الحرارة المختلفة....
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الدور الٌرقً
أوضحت نتائج الدراسة تباٌن مدة الدور الٌرقً عند درجات الحرارة المختلفة وبفارق
معنوي ,اذ بلغ معدلها ٌ 31.60 , 27.66 , 29.94 , 33.24وما ً عند الدرجات الحرارٌة
ْ 35 ,30 ,25 ,20م على التوالً ( جدول  )2وتبٌن من النتائج ان لدرجات الحرارة تاثٌرا
كبٌرا فً سرعة انجاز التفاعالت الحٌوٌة الداخلة فً عملٌات التمثٌل الغذائً من خالل تاثٌرها
فً زٌادة فعالٌة بعض االنزٌمات المسؤولة عن تحفٌز هذة التفاعالت مما تؤدي فً النهاٌة الى
تقلٌل المدة الالزمة للتطور ( .)5تتفق هذة النتائج مع ذكر (  )6من ان معدل مدة الدور الٌرقً
لخنفساء القثاء كانت ٌ 0.55 + 36.69وما ً عندما كان معدل درجات الحرارة ْ 15.96م
ومعدل الرطوبة النسبٌة  %85للمدة من تشرٌن االول الى تشرٌن الثانً فٌما انخفض المعدل
الى  0.62 + 27.11عند ارتفاع معدل درجات الحرارة الى ْ 29.15م ومعدل الرطوبة النسبٌة
 % 86.19خالل المدة من تموز الى تشرٌن االول .
جدول ( )1تاثير درجات الحرارة المختمفة في بعض االوجه الحياتية لخنفساء القثاء
درجة الحرارة
مئوية

مدة ماقبل وضع
البيض
(يوم)

المدى

المعدل
22.48

مدة وضع البيض
( يوم)

المدى

( يوم )

المعدل
152.63

المدى
121.89
126.58

– 14.78
16.02

15.46

-3.55
4.19

3.96

– 277.30
278.67

277.95

-90.25
92.82

91.4
6

14.17

-3.42
4.19

3.82

– 360.96
366.58

362.94

-75.41
76.28

95.9
1

10.89

– 22.18
23.08

22.76

– 77.79
78.08

77.98

126.24
126.81

126.
55

20

25

- 22.02
22.91

22.58

30

13.00
14.08 -

13.59

13.81
14.73 -

35

- 27.48
28.13

27.69

10.80
11.25 -

L.S.D
0.05

البيض

أنثى

-18.38
19.31

المعدل
18.93

المدى
-22.87
24.04

0.93

المعدل
23.48

0.87

المدى

( يوم )

المعدل
124.
13

- 21.73
22.64

1.55

مدة ما بعد وضع

عدد البيض الموضوع /

دورة الحياة

– 152.35
152.83

2.56

3.04

يتضح من الجدول (  )2ايضاً وجود اختالفات معنوية في النسبة المئوية لبقاء اليرقات عند
درجات الح اررة المختمفة في حين اليوجد اختالف معنوي ليذه النسبة بين درجتي الح اررة

20

وْ 25م كذلك بين درجتي 30وْ 35م ودرجتي 25وْ 35م اذ بمغت ىذة النسبة اعالىا %82.17
عند درجة ح اررة ْ 30م واقميا  %52.79عند درجة ح اررة 20م في حين كانت  %65.48و

%72.84عند درجتي ح اررة 25وْ 35م عمى التوالي  .وان معظم اليرقات التي ماتت كانت في
الطورين االول والثاني .يعزى سبب الوفيات العالية في ىذين الطورين الى حساسيتيما العالية
لمظروف البيئية مقارنة باليرقات المتقدمة في العمر  .نستنتج من ذلك ان درجة الح اررة المثمى
تأثٌر درجات الحرارة المختلفة....
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لميرقات ىي ْ 30م وىذا يتفق مع ذكر (  )4بان ادنى نسبة مئوية لبقاء اليرقات كانت عند درجة
ح اررة ْ 20م اذ بمغت  %39في حين كانت اعمى نسبة مئوية لمبقاءوالبالغة  %87كانت عند

درجة ح اررة ْ 30م  .اما سبب االنخفاض في النسبة المئوية لبقاء اليرقات عند درجة ح اررة ْ 35م
مقارنة بدرجة الح اررة ْ 30م فقد يعزى الى حدوث اختالل أاليض جراء تاثر االنزيمات الداخمة في
التفاعالت الحيوية بسبب ارتفاع درجة الح اررة عن المستوى المثالي لنمو وتطور يرقات ىذاالنوع

من الحشرات .وقد فسر(  )9بان ىالك اليرقات عند درجات الح اررة المرتفعة يعود الى انخفاض
البروتين او ذوبان الدىون والفوسفولبيدات بالخاليا .

درجت
الحزارة
ْم

هدة حضانت البَض
( ٍوم )
الوعدل
الودى

20

-13.6
15.73

14.8
8

25

- 8.86
10.11

9.52

30

-7.09
8.16

7.59

35

-12.37
13.77

13.0
4
1.59

L.S.D
0.05

%
هدة الدور العذرً
%
هدة الدور الَزقٌ
%
لبقاء
( ٍوم )
لبقاء
( ٍوم )
لفقس
البَض الودى الوعدل الدور الودى الوعدل الدور
العذرً
الَزقٌ
74.06 13.00 12.59 52.79 33.24 31.96 56.18
13.30
34.27
77.69 9.92 - 9.63 65.48 29.94 29.56 85.47
10.07
30.15
55و 91.88 7.02 - 6.87 82.17 27.66 27.18
7.12
90
28.05
85.48 17.85 17.02 72.84 31.60 31.23 44.04
1839
31.03
1.65 1.02
15.10 1.27
1.69

طول عوزالحشزة
البالغت
الودى الوعدل
54.72

53.47
–
54.16
41.77
42.87
31.95
33.02
59.91
61.76

42.36

32.90

60.89

1.00

الدور العذري :
وجد ان لدرجات الح اررة تاثي ار واضحاً في مدة تطور العذراء اذ بمغت ىذة المدة اقميا ( 7.02

يوماً )عند درجة ح اررة ْ 30م واطوليا (  17.85يوماً )عند درجة ح اررة ْ 35م في حين بمغت 13و
 9.92يوما عند درجة ح اررة 20وْ 25م عمى التوالي .اظيرت نتائج التحميل االحصائي وجود
اختالفات عالية المعنوية بين معدالت تطور العذراء عند درجات الح اررة المذكورة جدول (

)2

وتتفق ىذة النتائج مع ما اشار اليو (  )11من ان مدة تطور العذراء كانت 0.25 + 19.22
يوما خالل شيري تشرين الثاني وكانون االول عندما كان معدل درجات الح اررة 15.62م ومعدل

الرطوبة النسبية  %84.11في حين انخفضت ىذة المدة تدريجيا مع ارتفاع درجات الح اررة لتصل
تأثٌر درجات الحرارة المختلفة....
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الى  32و  0.18 +5يوما خالل المدة من اب الى بداية تشرين االول عندما كان معدل درجات

الح اررة 31.15م ومعدل الرطوبة النسبية  % 85.14فيما يخص النسبة المئوية لبقاء العذراء فقد
اوضحت نتائج الدراسة وجود اختالفات معنوية عند درجات الح اررة المختمفة اذ كان اقل معدل

ليا والبالغ  %74.06عند درجة ح اررة ْ 20م في حين كان اعمى معدل ليا ( )%91.88عند درجة
ح اررة ْ 30م  .نستنتج من ذلك امكانية تحمل الحشرة في دور العذراء لالنخفاض واالرتفاع في
درجة الح اررة مقارنة ببقية االدوار االخرى .

الحشرة البالغة:

اشارت النتائج الى وجود اختالفات معنوية في معدل عمر الحشرة البالغة عند درجات

الح اررة المختمفة اذ كان اقل معدل ليا والبالغ  32.90يوماً عند درجة ح اررة ْ 30م في حين كان
اعمى معدل ليا (  60.89يوماً عند درجة ح اررة ْ 35م فيما بمغت  54.72و  42.36يوماً عند

درجتي ح اررة 20وْ 25م عمى التوالي  .يتضح من ذلك ان لدرجات الح اررة تاثي ار كبي اًر في نمو
الحشرة ونشاطيا اذ كمماارتفعت درجات الح اررة نحو المثمى كان النمو اسرع الى ان تصل الى حد
ان يكون فيو مستوى النمو بو بطيئا وتكون الفترة اطول  ,وىذا مايفسر وجود فروق معنوية عالية

في معدل عمر الحشرة البالغة عند درجة الح اررة ْ 35م مقارنة بدرجات الح اررة االخرى  .تتفق
ىذه النتائج مع ماشار الية (  )12من ان ىذة المدة كانت  7ايام في فصل الصيف و  18يوما

في الشتاء كما وتتفق مع ماذكره (  )8بان ىذة المدة كانت  8ايام في فصل الصيف و  13يوما

في الشتاء .

مدة ماقبل وضع البيض:
يتضح من الجدول (  )1تباين معدالت مدة ماقبل وضع البيض عند درجات الح اررة

المختمفة .اذ بمغ المعدل

58 , 22.48و 13.59 , 22و  27.69يوماً عند درجات الح اررة (

 30 ,25 ,20و ْ ) 35م عمى التوالي وقد فسر الزبيدي وآخرون (  )1ذلك الى اىمية درجات
الح اررة في نمو المبايض ونضج البيض.
جاءت ىذة النتائج مقاربة لما توصل الية (  )10من ان ىذه المدة كانت  5-3ايام عندما كان

معدل درجات الح اررة ْ 31 , 9م لممدة من مايس الى تشرين االول والتي ازدادت مع انخفاض
معدل درجات الح اررة لتصل من  8-6يوماً عندما كان معدل درجات الح اررة  19.5خالل المدة
من نياية تشرين االول الى اذار .

مدة وضع البيض :

اشارت النتائج الى اختالف معدالت مدة وضع البيض عند درجات الح اررة المختمفة يشذ
عن ذلك معدل ىذة المدة عند درجتي الح اررة
تأثٌر درجات الحرارة المختلفة....

25وْ 30م .بمغ معدل وضع البيض
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 14.17 , 15.46و  89و 10يوماً عند درجات الح اررة ( 30 , 25 ,20و ْ ) 35م عمى التوالي
جدول (  . )1ونالحظ من ىذة النتائج وجود ارتباطا سالبا بين معدالت مدة وضع البيض
ودرجات الح اررة المختمفة وقد يعزى ذلك الى ان الرتفاع درجات الح اررة ضمن حدودىا المعقولة
تاثي ار في سرعة نضج البويضات ومن ثم تقل مدة وضع البيض .

مدة مابعد وضع البيض:

يتضح من نتائج الدراسة وجود اختالفات معنوية بين معدالت مدة مابعد وضع البيض عند
درجات الح اررة المختمفة  ,يشذ عن ذلك ايضاً معدالت ىذة المدة عند درجتي ح اررة

25وْ 30م.

بمغ معدل مدة مابعد وضع البيض 48و  22.76 , 3.82 ,3.96 ,23يوما عند درجة ح اررة (

 30 , 25 ,20و ْ ) 35م عمى التوالي جدول (  . )1وفي ىذا المجال ذكر (  ) 7ان مدة مابعد
الوضع البيض بمغت  19.56يوماً خالل المدة من مايس الى تموز عند معدل درجات ح اررة

ْ 34.3م ومعدل الرطوبة النسبية . %73
عدد البيض الموضوع لكل انثى:

يتضح من الجدول (  )1ان معدل عدد البيض الموضوع لكل انثى قد ارتفع مع ارتفاع

درجات الح اررة ثم انخفض عند درجة ح اررة ْ 35م اذ بمغ معدل عدد البيض الموضوع لكل انثى
 362.94 , 277.95 , 152.63و  77 ’ 98عند درجات الح اررة (  30 , 25 ,20و ْ ) 35م
عمى التوالي .وقد اثبت التحميل االحصائي وجود اختالفات معنوية بين معدالت عدد البيض
الموضوع لكل انثى عند درجات الح اررة المختمفة وقد يعزى سبب ذلك الى ان عممية وضع
البيض عممية حيوية تتاثر بالح اررة فيي تزداد بارتفاع درجات الح اررة الى حد معين ثم تبدا

باالنخفاض  .وىذه النتائج تتفق مع ماذكره العزاوي وآخرون (

 ) 2من ان معدل ماتضعو

االنثى من البيض في الظروف المثالية يبمغ (  ) 400 – 300بيضة  /انثى .

النسبة الجنسية:

بمغت معدالت النسبة الجنسية ( ذكور  :اناث ) لبالغات خنفساء القثاء ( )11:9 ( , )5:4

 )3:4 ( , )5:5 (,عند درجات الح اررة (  30 , 25 ,20و ْ ) 35م عمى التوالي  .وىذا يتفق مع
ماذكره  )9 ( Millerبان النسبة الجنسية لبالغات الحشرة كانت 1.51 :1
دورة الحياة:

اوضحت نتائج الدراسة بان ىناك عالقة عكسية بين معدل مدة دورة الحياة ودرجة الح اررة .

وقد اثبت التحميل االحصائي وجود اختالفات احصائية عالية المعنوية بين معدالت ىذه المدة

عند درجات الح اررة المختمفة  ,اذ بمغت (  ) 126.55 , 75.91 , 91.46 , 124.13يوماً عند

درجات الح اررة(  30 , 25 ,20و ْ ) 35م عمى التوالي  .ويمكن تفسير ذلك بان لدرجة الح اررة
تأثٌر درجات الحرارة المختلفة....
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 وىذه النتائج. )2

هجلت الوثني للعلوم الزراعَت
2013 الوجلد األول – العدد االول حزٍزاى

( اىمية قصوى في تاثيرىا في عمميات االيض وسرعة التفاعالت الحيوية

 يوماً خالل الصيف في حين121 ) من ان دورة الحياة استغرقت5 ( جاءت متفقة مع ماذكره

.  يوماً خالل الشتاء في بريطانيا93استغرقت
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EFFECT OF DIFFERENT TEMPERATURES ON THE GROWTH
DEVELOPMENT AND OVIPOSITION OF THE SPOTTED
MELON BEETLE EPILACHNA CHRYSOMELINA (FAB.)
COLEOPTERA : COCCINELLIDAE IN LABORATORY
ABSTRACT:

Results of Laboratory studies showed that all aspects
of life cycle of the Epilachna chrysomelina (Fab.)were
affected when reared on different temperatures (20, 25,30
and 35C° ) with relative humidity 70+ the shortest life
cycle was at 30C°(75.95 days),While longest at
35C°(126.55 days ).The highest number of eggs laid by
one female was 362 .94 eggs / female at 30 C° ,While the
lowest was 77.98 eggs / female at 35C°. The highest larval
and pupal survival percent were at 30 C° (82.17 and 91.88
%),respectively ,whereas lower percent at 20C°(52.79 and
74.06 % ), respectively .
The higher hatching percent was at 30 C°(90.55% )
,whereas the lower was at 35C° (44.04 % ).
We conclude that the favorable temperature for growth
and development of this insect was 30C° .
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