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  undecimpunctataتأثيــــر نـــوع العائل فـــــــي بعض الصفــــات الحياتية للمفترس 

Coccinella  (Coccinellidae  :  Coleoptera ) 

 

 عايد نعمه عويـــــــــد           ناصر عبدالصاحب الجمالي             عمار كريم خضيــــــــــــــر

 / جامعة القاسم الخضراء الزراعةكلية          / جامعة كربالء الزراعةيـة التقنيه المسيب      كل الكلية

 

 : الخالصة

لمعرفة مدى تأثير نوعية العائل الحشري  1002في تجربه حقليه اجريت في قضاء المسيب / محافظة بابل عام        

 -اوضحت النتائج :  .undecimpunctata  C في تطور ادوار المفترس الدعسوقه ذات النقاط االحدى عشر

ان معدل نمو يرقات المفترس قد اختلفت معنويا بأختالف العائل الحشري المقدم لها للتغذيه فقد كان اطول مده للدور 

يوم عندما تغذت على من  22,14واقصرها   Aphis neriiيوم عند تغذيته على حشرة من الدفله  26,21اليرقي 

فأنها لم   Ommatissus lybicusليرقات التي تغذت على حشرة دوباس النخيل ماعدا ا  A. fabaeالباقالء االسود 

تتمكن من التطور واالنسالخ وبقيت في نفس الدور الى ان ماتت . اما بالنسبه للدور العذري فقد كانت اقصر مدة 

يام عند تغذيتها على ا 6ايام اما اطولها فكان  4تطور له عند تغذية اليرقات على حشرة من الباقالء االسود وبلغت 

حشرة من الدفله ولم تستطع اليرقات التي تغذت على حوريات حشرة دوباس النخيل او بيوض حشرة البق الدقيقي  

Nipaecoccus viridis   من الدخول في دور العذراء . اما بالنسبه للبالغات فقد اختلفت مدة ماقبل وضع البيض

لغات بأختالف العائل الحشري المقدم  كغذاء للبالغات , اذ بلغت اقصر مده وعدد البيض ومدة حضانته وطول حياة البا

يوم عند تغذيتها عى حشرة  1يوم عند تغذيتها على حشرة من الباقالء االسود واعلى مده  4,44لما قبل وضع البيض 

عند تغذيتها  بيضه 420,00بيضه وادنى معدل لعدد البيض 112,44من الدفله واعلى معدل لعدد البيض الموضوع 

يوم وادنى  4,44على من الباقالء االسود وحشرة من الدفله على التوالي . اما مدة حضانة البيض فقد بلغت اعلى مده

يوم عند تغذية البالغات على حشرة من الدفله وحشرة من الباقالء االسود عل التوالي . واطول مده لعمر  1,5مده 

يوم عند تغذيتها على حوريا ت حشرة  44و40من الباقالء االسود واقصرها يوم عند تغذيتها على  10,61البالغات 

 دوباس النخيل .

 

Effect of host insect in some biological charactaries of the eleven  spotted   

ladybird predator  Coccinella unecimpunctata   Coccinellidae: Coleoptera)) 

 

Aied N. Oueed     Nassir A. Al-gamali       Ammar K. Jasman 

 

  Abstract : 

             A field experiment were carried  out during the season 2009 in Al-Mussiab / 

Babylon Governorate to determine the effect of different hosts insect on some biological 

aspects of the eleven  spotted ladybird predator C. undecimpunctata .The results showed 

the following :-                     

The developmental duration of the larvae and pupal of the predator differed signifficantly 

depending on host insect given to them . The longest duration of the larval stage 16.17 

days when feeding on Aphis nerii ,  and shorest  11.83 days when feed on A. fabae , 

except the  larvae feed on Dubas bug Ommatissus lybicus Deberg. not been able to 
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development or ecdaysis and remained in the same stage till to death . The pupal stage 

duration was 3 days when feeding on A. fabae , with 6 days when feeding on A. nerri . 

predator larvae failed to go the pupal stage when feeding on Dubas or Nipaecoccus 

viridis eggs . Different rates of pre – ovipostion periods , the number of eggs , egg 

incubation periods and the length of adult life in different insect host provided food for 

adults, it reached a shorter period of pre – oviposition 4.33 days when feed on an insect 

of A. fabae and the highest for 8 days when feed on A. nerii , and the highest rate for the 

number of eggs reached 889.33 eggs  while the lowest rate of eggs number 410. 00 eggs 

when feed on an insect of A. fabae and A. nerii respecivily . So that the highest time of 

incubation period for eggs had been recorded 4.33 days and the lowest 2.50 days when 

the adult feed on A. nerii and A. fabae respecivily .The longest period of adult age was 

70.67 days when feed on A. fabae and shortest period 30.33 days when feed on Duas Bug 

. 

 

 : المقدمة

شري بالنسبه للمفترسات يعد ضروريا جدا في مراحل تطور المفترس ووصوله الى مرحلة ان مالئمة العائل الح       

البالغه ورغم كون العائل الحشري غير مالئم للمفترس فأن يرقاته وبالغاته يمكنها البقاء على قيد الحياة لفتره معينه ثم 

( 2221واخـــــــــــــرون ,  Karaman)(. كما اشار  Michaud  ,1005تموت دون ان تتطور او تضع بيضا )

فأن  .undecimpunctata Cعدم مالئمة انواع من حشرات المن في التربيه المختبريه المكثفه للمفتـــرس   الى

نوعيه الغذاء المتاح للمفترس يعد من اهم العوامل التي تحدد كفاءته االفتراسيه اذ يقبل المفترس على افتراس العديد 

ان انواع العائل  (1000واخرون ,  Karamanيس بنفس الدرجه من القبول. كما الحظ )من انواع المن ولكن ل

ومن  Myzus persicaالحشري لها تاثيرا كبيرا في حياتية المفترسات وتطورها فقد وجدوا ان من الخوخ االخضر 

مفترس  يعدان فرائس مالئمه جدا من ناحية المتطلبات الغذائيه للbrassica  Brevicorynاللهانه  

undecimpunctata C.  4,24’   4,12وان عدد البيض وحيويته يتأثر تبعا لذلك حيث كانت مدة حضاانة البيض  

ومن القمح    .Aphis gossypii Glov  يوم للبيض الناتج من اناث سبق وان تغذت علـــــى من القطــــن 1,52و 

Sitobion avenae  F.  ومن الباقالء االسود `A.  fabae Scop. 1,11على التوالي وانخفضت هذه المدة الى   ’

 ومن اللهانه   M. persicaيوما في حالة البيض الناتج من اناث سبق تغذيتها على من الخوخ االخضر  1,41

B.brassicae  , ( ان مدة حضانة البيض للمفترس 1005على التوالي وقد بين )الجميلundecimpunctata C. 

ومن الخوخ االخضر على التوالي وبلغ   B. tabaciعند التغذيه على حشرة الذبابه البيضاء يوم 1,4و  1,6بلغت 

 % على التوالي ايضا . واشار 10,0و  11,0بيضه ونسبة الفقس  214,25و 114,15معدل وضع البيض 

(Marlene   , 1001واخرون  ) الـــى ان المفترس undecimpunctata C.    من لكي يصل الى اعلى درجه

فرد / يوم من حشرات من الباقالء االسود . اما من ناحية تأثير العائل الحشري  100انتاج البيض يتطلب ان يستهلك 

 .undecimpunctata C( ان مدة الطور اليرقي للمفترس 1001في تطور يرقات المفترسات فقد وجد )مؤنس , 

, من  A. nerii من الباقالء االسود , من الدفله  يوما عند تغذيتها على 6,50و   1,00’   2,50’    22,50كان 

’   4,50’   4,00الخوخ االخضر ومن اوراق الذره على التوالي . وان مدة يرقات الطور االول لنفس المفترس كانت 

ان مدة الطور اليرقي  ( 1001واخرون ,   Solangi)ووجد  يوما لنفس انواع المن على التوالي ايضا 1,00و  1,15

يوما عند تغذية   0.26±  5,6و  2,16±  4,5,   0,11± 4,2,  2,22± 4,2والثاني  والثالث  والرابع  كانت   االول

على حشرة من الخردل. وعن مدى تاثير العائل الحشري في تطور   .undecimpunctata Cيرقات المفترس 

تدخل مرحلة  .undecimpunctata C( ان يرقات المفترس  1006واخرون ,  Cabralعذارى المفترس فقد بين  )

العذراء ويختلف معدل طول مدة هذا الدور باختالف الغذاء الذي استهلكته اليرقات اثناء نموها فقد استغرق دور 
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يوما عند تغذية اليرقات على من الباقالء االسود, ذبابة الملفوف  0,11± 4,50و  0,00± 4,00’  22±4,00العذراء 

على التوالي . وللعائل الحشري تأثير ايضا في تطور بالغات المفترسات اذ ان عمر  البيضاء ومن الخوخ االخضر

( ان  1001يختلف بأختالف العائل الحشري  حيث الحظ )مؤنس ,   .undecimpunctata Cاالنثى في المفترس 

د تغذيتها يوما عن 46,15و  44,15,   46,00,   45,00كانت  .undecimpunctata Cمدة دورالبالغه للمفترس 

على من الباقالء االسود , من الدفله , من الخوخ االخضر ومن اوراق الذره على التوالي وعلى العموم فأ ن المفترس 

حشره متوسطة  400الفعال هو الذي يهاجم جميع المراحل العمريه للفريسه . وبشكل عام تستهلك يرقة الدعاسيق 

حشره  5000حشرة قبل وضعها للبيض وتستهلك  400اتها تستهلك الحجم خالل تطورها الى مرحلة العذراء وبالغ

و   Bellowsمْن خالل حياتها وان شهية الدعاسيق وقدرتها التكاثريه العاليه غالبا ماتجعلها تستهلك فريستها بسرعه ) 

Roy    ,2226)    يهدف الى  . ونظرا ألهمية العائل الحشري في تطور حياة الدعاسيق فقد اقترح هذا البحث الذي

 .  .undecimpunctata  Cتأثيــــر نـــوع العائل الحشـري فـــــــي بعض الصفــــات الحيويـــــه للمفترس 

 

 : لالمواد وطرائـق العمـ 

 :  .undecimpunctata Cتربية المفترس 

فه من حقول من مناطق مختل  .undecimpunctata C جلبت ازواج من اناث وذكور بالغات الدعسوقه         

والمصابه بحشرات المن . وضعت داخل قفص زجاجي قياس  1002وبساتين في قضاء المسيب / محافظة بابل عام 

سم مفتوح من احد جوانبه المغطاة بأحكام بقماش الموسلين لمنع هروب البالغات وزود القماش بفتحه  15× 15×  15

الصندوق وغلقه لغرض ادخال و اخراج الحشرات  والغذاء . سم وذات زمام يمكن التحكم من خالله بفتح  40طوليه  

وضعت في القفص اربعة اصص مزروعه بنباتات اللوبيا المصابه بشده بحشرة من الباقالء االسود لتغذية الدعاسيق 

وتستبدل يوميا باخرى مصابه بحشرات المن لغرض ادامة المستعمره ولزيادة خصوبة االناث وضع مسحوق غذاء 

سم ولتوفير الرطوبه  وضعت اطباق بتري  2)سيريالك(مخلوط بالماء وعسل النحل في اناء صغير قطره االطفال 

ْم مسيطر عليها بمكيف 2±11صغيره فيها قطن مبلل بالماء , وضع القفص الزجاجي في المختبر عند درجة حراره 

الناث بيضها بهيئة كتل على ( . وضعت ا1006واخرون ,  Cabral)ساعه ظالم  1ساعه ضوء و 26هواء واضاءه  

السطح السفلي ألوراق اللوبيا في معظم الحاالت وقسم وضع على السطوح العليا لالوراق وعلى قماش الموسلين من 

الداخل ايضا , بينما وضعت اعداد قليله منها على جدران وزوايا القفص الزجاجي , عزلت البيوض يوميا بفرشاة 

خرى بعيدا عن االمهات لحمايتها من االفتراس  من قبل اناث المفترسولغرض صغيره ناعمه ونقلت الى اقفاص ا

 ادامة المستعمره وألستخدامها في تنفيذ االختبارات الالحقه  .

 

 : تهيئة العوائل الحشرية المختلفه

ذية ادوار وربيت على عوائلها النباتيه لألستفاده منها لتغ 1002جمعت عوائل حشريه عديده في بداية شهر اذار عام 

 -المفترس المختلفه وكما يلي :

 Scop. A. fabae. اعداد مستعمرة من الباقالء االسود 2

قسم منها في سنادين فخاريه والقسم االخر في  1002زرعت بذور لوبيا صنف محلي في شهر كانون الثاني عا م 

خرى اليها اضافة الى تهيئة ارض اكياس بالستيكيه  وحجزت في ظله خشبيه وعزلت جيدا لمنع انتقال الحشرات اال

سم تم احداث عدوى صناعيه لها  20زراعيه في قضاء المسيب وزرعت بنفس الصنف وبعد وصول النباتات ارتفاع 

 لتكون لدينا مستعمره جاهزه للحشره. A. fabaeبحشرة مْن الباقالء االسود 

   F.    A. nerii. اعداد مستعمرة من الدفله1

بعمر سنه واحده مزرو عه في سنادين  ووضعت في ظله خشبيه  ثم احدثت لها عدوى صناعيه جلبت اشجار  دفله 

 لتكون لدينا مستعمره جاهزه للحشره.   من بعض االشجار المصابه بحشرة مْن الدفله

   Macrosiphoniella sanborni. اعداد مستعمرة من الداوودي4



  عويد واخرون                                                               (1024) , 464-455(:4) 5 - مجلة الفرات للعلوم الزراعية
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

451 
ISSN 2072-3875 

دين فخاريه واحدثت لها عدوى صناعيه بحشرة من الداوودي تم احضار عدد من نباتات الداوودي مزروعه في سنا

 المصابه في المنطقه لتكون لدينا مستعمره جاهزه للحشره .  M. Sanborniمن بعض نباتات الداوودي

  Hyalopterus pruni Geoffroy. اعداد مستعمرة من اوراق المشمش4

دث لها عدوى صناعيه بحشرة من اوراق متر مزروعه في سنادين فخاريه واح 2جلبت نباتات مشمش بطول 

 لتكون لدينا مستعمره جاهزه للحشره .  Hyalopterus pruniالمشمش

 .Nipaecoccus viridis Newst. اعداد مستمرة البق الدقيقي 5

سم ( على درنات بطاطا نابته  25× 15× 45استعملت حشرة البق الدقيقي المرباة في صناديق بالستيكيه بابعاد ) 

( 1002% ورطوبه مطلقه ( . ) العميري ,  65- 60ْم ورطوبه نسبيه  25 – 20روف مختبريه ) حراره تحت ظ

 للحشره .   لتكون لدينا مستعمره جاهزه N. viridisاحدثت عدوى للدرنات ببيوض حشرة البق الدقيقي 

 .Ommatissus binotatus lybicuss Debaerg. اعداد مستعمرة دوباس النخيل6

على االعداد لالزمه من حوريات حشرة الدوباس عن طريق الجمع المتكرر لها من البساتين المصابه  تم الحصول

 وتربيتها على فسائل مزروعه مسبقا في احد المشاتل لتكون لدينا مستعمره جاهزه  للحشره .

أ. د. محمد صالح شخصت جميع العوائل الحشريه اعاله في متحف التاريخ الطبيعي التابع لجامعة بغداد ومن قبل 

 عبدالرسول .

 تأثير نوع العائل الحشري في الصفات الحيويه ألدوار المفترس الدعسوقه ذات النقاط االحدى عشر

undecimpunctata C.  

تم الحصول على يرقات للمفترس بعمر يوم واحد من المستعمره المعده سلفا وقسمت الى ست مجاميع تحتوي         

سم و غطيت  6سم عمق  21ويمثل المكرر الواحد ير قه واحده في وعاء  بالستيكي قطر مكررات 20كل مجموعه 

حورية بأعمار  50فتحات كل طبق بقطعة قماش من الموسلين مثبته بواسطة رباط مطاطي وزودت كل مجموعه بـ 

ي حجم العينه ( ولكل من مختلفه ) ماعدا البالغات والعمر الحوري االخير لعدم اتاحة الفرصه لها للتكاثر مما يؤثر ف

بيضه . تم جلب االوراق النباتيه  50العوائل الحشريه المذكوره اعاله ماعدا حشرة البق الدقيقي فقد زود ت بـ 

المصابه لكل عائل ووضعت في االوعيه البالستيكيه مع لف سويق الورقه بقطعه من القطن مبلله بالماء منعا لجفاف 

ت مع استبدال االوراق واضافة حوريات جديده يوميا اما بالنسبه لبيوض البق الدقيقي االوراق ولتوفير الماء لليرقا

فانها تعزل من درنات البطاطا المصابه بواسطة سكين  وتحسب اعدادها تحت المجهر وتوضع على قطعه صغيره 

على درجة حراره  من البطاطا ملفوفه بالقطن المبلل بالماء . وضعت جميع االطباق بصوره عشوائيه في الحاضنه

 وراليرقي )ـــــساعه ظالم يوميا وتم حساب مدة الط 1ساعه ضوئيه :  26% و 15ْم ورطوبه نسبيه  11±2

Cabral الثالث  و  الرابع (  بعد ’ ( . كررت نفس التجربه بالنسبه للألعمار اليرقيه ) الثاني  1006’واخرون

 ر .الحصول عليهما من المستعمره الحشريه االنفة الذك

وبعد اكمال الطور اليرقي االخير ودخول اليرقات في دور العذراء عزلت العذارى الناتجه من كل مكرر          

 21ووضعت تحت نفس الظروف المختبريه وحسب مد ة دور العذراء . وبعد بزوغ البالغات من العذارى عزلت 

الغه تم الحصول عليها من مستعمرة ووضعت االناث مع ذكور ب .undecimpunctata Cبالغه من المفترس 

سم( لمدة يوم لضمان التزاوج بعد تغطية كل طبق بقطعة قماش  6سم وعمق  21المفترس في وعاء بالستيكي ) قطر 

من الموسلين مثبته بواسطة رباط مطاطي ووضع في قاعدة الوعاء قطعه من قماش الموسلين لغرض سهولة جمع 

بق وبعد التاكد من التزاوج بعد مرور يوم واحد عزل  الذكر عن االنثى و قسمت البيض في حالة جمعه في قاعدة الط

االطباق البالستيكيه الى ست مجاميع تحتوي كل مجموعه على ثالثة مكررات وتم تجهيز كل طبق بانثى واحده من 

البق الدقيقي حيث  فرد من الحوريات باعمار مختلفه ولكل من العوائل الحشريه ماعدا حشرة 200المفترس وقدم لها 

بيضه , جلبت االوراق النباتيه المصابه لكل عائل ووضعت في االوعيه البالستيكيه مع لف  200جهز المفترس بـ 

سويق الورقه بقطعه من القطن مبلله بالماء منعا لجفاف االوراق ولتوفير الماء لألناث مع استبدال االوراق يوميا 

اما بالنسبه لبيوض البق الدقيقي فانها تعزل من درنات البطاطا المصابه  وتفحص جيدا للبحث عن بيوض المفترس 

قطعه صغيره من البطاطا ملفوفه بالقطن المبلل بالماء .  بواسطة سكين وتحسب اعدادها تحت المجهر وتوضع على
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اعه س 26% و 15ْم ورطوبه نسبيه  2±11وضعت جميع االطباق بصوره عشوائيه في الحاضنه على درجة حراره 

( .كما تم حساب مدة ما قبل وضع  1006’واخرون  Cabralور ) ــساعه ظالم يوميا وتم حساب مدة الط 1ضوئيه : 

 البيض وعدد البيض لكل انثى ومدة حضانته ونسبة الفقس ومدة  دور البالغه .

 

 :التحليل االحصائي 

 ِِ تبار معنوية النتائج استخدم اختبار الفرق وألخ .C.R.Dصممت التجارب المختبريه وفق التصميم التام التعشيه ِ

( واجري التحليل  1000)الراوي وخلف هللا , ’    0.05تحت مستوى معنويه .L.S.D   المعنوي االصغر 

 ( . SAS   ,1002االحصائي بأستعمال البرنامج االحصائي  ) 

 

 :  والمناقشةالنتائج  

  .C ت الحيويــــــه ليرقــــات وعذارى المفترستأثير نوع العائل الحشري فــــي الصفا           

undecimpunctata  ( ان يرقات وعذارى المفترس  2يالحظ من النتائج في جدول )undecimpunctata C. 

اختلفت في معدالت تطورها من طور الخر باختالف العائل الحشري وان جميعها انسلخت من طور الخر ماعدا 

باس فانها لم تتمكن من التطور واالنسالخ وبقيت في نفس الدور الى ان ماتت . واشار اليرقات التي تغذت على الدو

 4,21الجدول ايضا الى وجود فروقات معنويه بين متوسطات فترة العمر اليرقي االول حيث كانت اطول فتره تطور 

حوريا ت الدوباس ولكنها  يوم عند التغذيه على 2,50يوم عند التغذيه على بيوض البق الدقيقي واقصر فتره كانت 

ماتت فبل ان تنسلخ وكانت الفروقات معنويه بشكل واضح بين التغذيه على بيوض البق الدقيقي من جهه والتغذيه على 

العوائل االخرى من جهه اخرى .  كذلك كانت هنالك فروقات معنويه بين التغذيه على كل من من الباقالء السود ومن 

 ش من جهه وبين من الدفله والدوباس من جهه اخرى .الداوودي ومن اوراق المشم

الثالث والرابع والمتغذيه على بيوض البق ’ كما كانت هنالك فروقات معنويه في تطور يرقات الطور الثاني            

يوم على التوالي  4,44و   5,44’   4,44الدقيقي من جهه وبين باقي العوائل الحشريه من جهه اخرى حيث بلغت 

عند تغذيتها على بيوض البق الدقيقي . وتعد اطول فترة تطور بالنسبه للعوائل الحشريه بينما كانت اقلها عند التغذيه 

يوم على التوالي . اما بالنسبه لدور العذراء فأن اليرقات التي  1,44و    2,61’   2,61على حوريات الدوباس وبلغت 

لنخيل لم تدخل في دور العذراء اما اليرقات التي تغذت على بيوض البق الدقيق فأنها دخلت في ربيت على دوباس ا

( ايضا وجود فروقات معنويه عاليه في مدة دورالعذراء 2دور العذراء لكنه لم تنسلخ وماتت . ويالحظ من جدول )

يوم عند التغذيه  6,00الء االسود واطولها يوم عند التغذيه على من الباق 4,00حيث كان اقل معدل لمدة نمو هذا الدور 

 على من الدفله . 

يالحظ من الناائج السابقه ان اسباب هذه االختالفات في مدة التطور قد يعود الى االختالف في القيمه الغذائيه لكل       

ب قابلية او (  وقد يكون االختالف ناتجا بسب Hodekk ,2214(  و) Hagen   ,2261نوع من العوائل الحشريه )

وسيلة الدفاع التي يمتلكها كل نوع من العوائل الحشريه ضد المفترس مما يؤثر في عملية الصيد ومن ثم ينعكس سلبا 

على مدة نمو يرقات المفترس . فقد لوحظ ان حوريا ت الدوباس تمتلك ميكانيكية القفز والهرب من االعداء ساعدها 

رة اجسامها والتي تتحسس بالمؤثرات الميكانيكيه عن بعد والتي تزداد طوال في ذلك الخيوط الشمعيه الذنبيه في مؤخ

ان مادة   ( Michaud ,1005( كما اكــــــد ) 1001( و)الطائي ,  1004وعددا بتقدم عمر الحوريه ) الشمسي , 

نموه على الرغم من الفريسه عندما تكون غير مالئمه لنمو يرقات الدعاسيق فأن الطور اليرقي االول نادرا مايكتمل 

  Cabral( و )1000واخرون ,   Karamanبقاءه حيا لعدة ايام . وقد جاءت هذه النتائج متقاربه مع ماوجده )

( ايضا ان اقل مده لدور العذراء كانت عند 2(. واوضحت النتائج في جدول ) 1001(  و)مؤنس  ,  1006واخرون , 

 .undecimpunctata C لتطور الكلي للدور اليرقي والعذري للمفترسالتغذيه على من الباقالء االسود وان فترة ا

يوم مقارنة بالتغذيه على العوائل الحشريه  22,14كانت اقل عند التغذيه على حشرة من الباقالء االسود وبلغت 

النوع من  االخرى وعليه تعد حشرة من الباقالء االسودهي االفضل كغذاء مالئم لتطور المفترس وقد يرجع الى ان هذا

 . ( 2222واخرون ,  Evansالفرائس توفر للمفترس العناصر الضروريه والالزمه لنمـــــــوه لتطوره ) 
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على انواع حشريه مختلفه في معدل تطور ادواره    .undecimpunctata C( تاثير تغذية المفترس  1جدول )

 المختلفه غير البالغه

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــور) يـــــــــــــــــــــــــــوم (طـــــــــــــــــــــــــدل التمعــــــــــــــــ نوع العائل الحشري

الطور الرقي 

 االول

الطور 

اليرقي 

 الثاني

الطور 

اليرقي 

 الثالث

الطور 

اليرقي 

 الرابع

المجموع  دور العذراء

 الكلي

 115,1 1522 1522 0522 1511 05,2 من الباقالء االسود

 ,1,51 7513 1513 05,3 0522 1513 من الداوودي

 115,0 7511 05,1 05,2 15,1 0511 من امشمش

 1,513 522, 15,3 1522 15,3 15,1 من الدفلــــــه

 ـــ ـــ *7511 511, 7511 7513 البق الدقيقي

 ـــ ـــ 0511 *15,3 *15,3 *15,2 الدوباس 

L. S. D. 25917 2591, 157,1 25911 15,12 ـــ 

 ن تنسلخ   ا* ماتت قبل    

 

 .undecimpunctata C تاثير نوع العائل الحشري في بعض الصفات الحيويه لبالغات المفترس 

( الى ان لنوع الفريسه تأثيرا على تطور اناث المفترس قيد الدراسه اذ لوحظ ان االناث 1تشير نتائج جدول )        

قي والدوباس لم تضع  بيضا خالل فترة حياتها ابد وقد يعود ذلك الى عدم تفضيل التي تغذت على بيوض البق الدقي

( بأنه على الرغم من كون العائل الحشري  غير  Michaud   ,1005)المفترس لهذا النوع من الغذاء وهذا يتفق مع 

ت من غير ان تتطور او تضع بيضا مالئم للمفترس فأن يرقاته وبالغاته يمكنها البقاء على قيد الحياة لفتره معينه ثم تمو

ولوحظ ايضا وجود فروق معنويه واضحه في معدل مدة ما قبل وضع البيض بين اناث المفترس المتغذيه على حشرة 

يوم لالناث  1,00من الدفله من جهه مع تلك المتغذيه على حشرة من الباقالء االسود ومن المشمش حيث بلغت المده 

يوم لالناث التي تغذت على من الباقالء االسود ومن  5,00و   4,44دفله ويقابلها التي تغذت على حشرات من ال

المشمش على التوالي وكذلك لوحظ فروق معنويه بين االناث المتغذيه على حشرة من الداوودي مع تلك المتغذيه على 

من الداوودي وتلك المتغذيه  حشرة من الباقالء االسود في حين التوجد فروق معنويه بين االناث المتغذيه على حشرة

 Shannag ,1001و     Obeidat ) على حشرات من المشمش ومن الدفله وهذه النتائج جاءت متقاربه مع ما وجده

يوم وقد  4,5على من الباقالء االسود حيث بلغت مدة ماقبل البيض  .septempunctata   Cعند تغذية المقترس  (

 2214من جهه والى تفضيل المفترس لهذا النوع من المن كما وجد )السعدي ,  ترجع االختالفات الى ظروف التجربه

وهو كذلك غير مفضل لوضع  .undecimpunctata C ( ان من الدفله غذاء غير مفضل ليرقات وبالغات المفترس 

 ( وجود اختالفات معنويه في معدالت وضع البيض والنسب المئويه للفقس في جميع1البيض . ويوضح جدول )

المعامالت حيث كان اعلى معدل لوضع البيض واعلى نسبة فقس قد حصل عند تغذية اناث المفترس على من الباقالء 

بيضه واقل نسبة  420,00% على التوالي في حين بلغ اقل معدل لوضع البيض  24,44و 112,44االسود بلغت 

احصائيه بين االناث التي تغذت على من  % عند تغذية االناث على حشرة من الدفله ولم  تالحظ فروق 64,0فقس 

الباقالء االسود ومن المشمش بينما لوحظت مثل تلك الفروقات المعنويه بين باقي المعامالت . وقد وجد  

(Karaman 1000, واخرون ) الى ان النسبه المئويه لفقس بيض المفترس undecimpunctata C.   بلغت

( ان معدل عدد  1001شرة من الخوخ االخضر بينما وجد )مؤنس , % عند تغذية انثى المفترس على ح 12,04

بيضه ونسبة الفقس بلغت  451خالل فترة حياتها بلغ  .undecimpunctata Cالبيض الذي تضعه انثى المفترس 

% في حال تغذيتها على من الباقالء االسود وسبب االختالفات في هذه الصفات يعود  الى كون نوع العائل  54,01

شري الذي يتغذى عليه المفترس يختلف في قيمته الغذائيه من نوع الخر وان العائل المفضل هوالذي يحتوي على الح
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 .  )Michaud  ,1005(   و)Kalushkov  ,1002و  Hodekالعناصر الضروريه لتغذية المفترس وخصوبته , ) 

التركيب الكيمياوي  للغذاء وهوالمسؤول  عدد البيض قد يرجع الى  ان االختالف في( Rockstein) ,2211فيما اكد 

عن عملية وضع البيض او ربما قد يرجع الى  التأثيرات الفسيولوجيه المختلفه للغذاء  في التكاثر وهنالك عالقه وثيقه 

او ان االناث تحتاج الى تخزين   (Chapman  ,2211مابين تطور مبايض كثير من الحشرات وحالتها الغذائيه )  

جسمها ألنتاج البيض فعليه يجب ان تجهز بالدهون والبروتينات بكميات كبيره في غذاءها لتأمين نضج الدهون في 

 (.Hagen ,2261البيض ووضع اكبر عدد منه . )

 

على انواع من العوائل الحشريه في              .undecimpunctata C ( تأثير تغذية بالغات المفترس 0جدول )

 صفاتها الحيويه

 

معدل مدة ما  ائل الحشرينوع الع

قبل وضع 

 البيض / يوم

معدل عدد 

 البيض الكلي

معد نسبة 

 الفقس )%(

معدل مدة 

حضانة البيض 

 / يوم

معدل عمر 

 البالغه / يوم

 70,67 2,50 94,33 889,33 4.33 من الباقالء االسود

 62,33 2,83 84,67 606,67 6,67 من الداوودي

 67,67 2,67 90,67 832,67 5,00 من امشمش

 63,33 4,33 63,00 410,00 8,00 من الدفلــــــه

 32,00 - - - - البق الدقيقي

 30,33 - - - - الدوباس

L. S. D. 2,011 99,975 7,989 0,889 9,003 

 

( ايضا ان معدل مدة خضانة البيض قد اختلفت تبعا لنوع العائل الحشري ايضا اذ بلغت 1وأوضح جدول )       

يوم لالناث المتغذيه على حشرات من الباقالء االسود ومن الدفله على التوالي واظهرت النتائج  4,44و  1.5

وجود فروق معنويه بين مدة حضانة البيض الموضوع من قبل االناث المتغذيه على من الدفله  وبين باقي العوائل 

, واخرون Karamanهذه النتائج مع )الحشريه و لم تختلف  باقي المعامالت فيما بينها في هذه الصفه . واتفقت 

يوم عند تغذيته على  1,52بلغت  .undecimpunctata C ( الذين ذكرواان مدة حضانة البيض للمفترس1000

 للمفترس( حيث الحظ ان مدة حضانة البيض  1006واخرون ,   Cabralمن  الباقالء االسود وكذلك اتفقت مع )

undecimpunctata C.  تغذيته على من  الباقالء االسود. وقد اعطت العوائل الحشريه )  يوم عند 1,24بلغت

من الباقالء االسود  , من الداوودي ومن المشمش ( اقصر فترة حضانه وان سبب قصر مدة الحضانه عند تغذية 

 المفترس على هذه العوائل يرجع الى توافر كميه كافيه من المواد البروتينيه التي تؤدي دورا مهما في عملية

( عدم وجود فروق 1. كذلك اتضح من جدول ) ( Chapman   ,2211نضوج البويضات داخل جسم االنثى ) 

معنويه في مدة الدور البالغ ألناث المفترس المتغذيه على من الباقالء االسود , من الداوودي , من الدفله ومن 

على بيوض البق الدقيقي والدوباس والتي  المشمش ولكنها اختلفت جميعا عن مدة الدور البالغ لالناث التي  تغذت

يوم عند التغذيه على 10,61هي االخرى لم تبدي اية اختالفات معنويه فيما بينها حيث كانت اطول مده لهذا الدور 

يوم عند التغذيه على حوريات الدوباس وقد اختلفت هذه النتيجه مع  44و40من الباقالء االسود واقصر مده 

يوم عند تغذيتها  46,15و   44,15’  46,00’   45,00وجد ان معدل عمر األنثى كان  ( الذي 1001)مؤنس , 

على  من الباقالء االسود  , من الدفله  , من الخوخ االخضر ومن اوراق الذره على التوالي . ويظهر من النتائج 

( ان نوع الغذاء من  Koch   ,1004)السابقه تأثير نوع الغذاء في معدل عمر االناث وفي هذا المجال اوضح 

حشرات المن ونوع النبات العائل الذي يتغذى عليه المن يؤثر كثيرافي مدة نمو يرقات الدعاسيق وبالغاتها 

وإنتاجيتها اما بالنسبه الى اختالف عمر البالغه وعدم وضعها للبيض خالل فترة حياتها عند تغذيتها على حوريات 

لعوائل الحشريه األخرى سببه عدم تفضيل المفترس لهذه العوائل الحشريه الدوباس وبيوض البق الدقيقي مقارنة با
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او قد يكون السبب قلة البروتينات والسكريات والدهون في هذه العوائل مما يؤثر في تكوين األجسام الدهنيه في 

تكوين جسم الحشره والتي بدورها تؤثر على تخليق البروتين األنثوي المسؤول عن عملية نضج البويضات ) 

 المح( .

 

 : المصادر

لحشرتي      Coccinellidae . الكفاءه االفتراسيه لنوعين من الدعاسيق  1005الجميل , سهل كوكب على حسين . 

البطاطا .   محصول في  Bemisia tabaciوالذبابــــــــــه البيضاء  Myzus persicaمن الخوخ االخضر  

 الموصل . بات / جامعة اطروحة دكتوراه ــ  كلية الزراعه والغا

  . علم فسلجة الحشرات .  وزارة التعليم العالي والبحـــــــــــث العلمي مطبعة  2211الدركزلي , ثابت عبدالمنعم . 

 صفحه .  462جامعة الموصل 

 التعليم  وزارة  تصميم وتحليل التجـــــــــــارب الزراعيه . 1000’ الراوي  , خاشع محمود وعبد العزيز خلف هللا 

 العالي والبحث العلمي ــ    كلية الزراعه والغابات / جامعة الموصل .

الطبيعيه , رسالة  وعالقته باألعداء  Aphis nerii  Boyer ( حياتية من الدفله2214السعدي , عبدالستار عبدعلي )

 ماجستير ــ كلية الزراعه / جامعة بغداد .

 ) (   Ommatissus lybicus Debergحياتي لحشرة دوباس النخيل. االداء ال 1004الشمسي , باسم حسون , 

Homoptera : Tropiduchidae بأستعمال أنموذج الوحدات  تحت الظـروف الحقليه والتنبؤ بظهورها

 الحراريه . رسالة ماجستير ــ كلية الزراعه / جامعة بغداد .

مكافحة  في  نمو الحشريه بطرق معامله مختلفه. دراسة كفاءة بعض منظمات ا 1001الطائي , سعد والي علوان , 

رسالة   Deberg. Ommatissus lybicus  ) ( Homoptera : Tropiduchidae حشرة دوباس النخيل

 ماجستير ـــ الكليه التقنيه المسيب / هيئة التعليم التقني . 

 Nipecoccus    بق الدقيقي( دراسه مختبريه  بيئيه وحيويه لمكافحة حشرة  ال1002العميري , خالد عميري )

viridis (Newst)  ( Homoptera : Pseudococcidae )  بالمفترسينCryptolaemus  montrouzieri 

 Muls.  و   Scymnus   syriacus  Marseul .Coleoptera : Coccinellidae  ) على اشجار )

 / هيئة التعليم التقني .ماجستير ـ الكليه التقنيه المسيب   الحمضيات في وسط العراق  رسالة

 .Cالسبع  , تأثير الفريسه في بعض جوانب االداء الحياتي للدعســـــــــوقه ذات النقاط 1001مؤنس , عبدهللا حسين , 

undecimpunctata     كلية التربيه / جامعة القادسيه .. اطروحة دكتوراه ـــ 

Cabral, S. ;Soares ,A.O. : Moura , R. and Garcia, P. 2006 . Suitability of A.   fabae and  
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Chapman ,R.F. 1078 . The insect srtucture and function . The English Univ. Press  ltd.     
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