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Nipaecoccus vastatorالكثافة العددیة لبیض البق الدقیقي تأثیر (Maskell) في

Dicrodiplosis manihotiتطور وكفاءة افتراس یرقة المفترس  Harris
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  الخالصة

Nipaecoccus vastatorختلفة لبیض البق الدقیقي اجریت دراسة تأثیر كثافات عددیة م

(Maskell) في مدة تطور والكفائة االفتراسیة لیرقات المفترسDicrodiplosis manihoti Harris في

و 5,10,15,20بان الكثافات النتائجاوضحت. رطوبة نسبیة% 5±60ْم و 30المختبر عند درجة حرارة 

و 9.8  10.8,,16,13أثیر معنوي في معدل مدة التطور لیرقات المفترس اذ بلغت لها تالعائل بیضة من 40

تغذیة تبین ان. ازدادت معدالت االفتراس الیومي معنویا بزیادة الكثافة العددیة للبیضكما . یوم على التوالي9.1

ورها وكفائتهااالفتراسیة یرقة المفترس على الكثافات العالیة لبیض الضحیة حقق معدالت عالیة في نموها وتط

  .بالمقارنة مع الكثافات الواطئة

  

The effect of egg densities of Nipaecoccus vastator (Maskell) on the 
development period and predation efficiency of  the predator 

Dicrodiplosis manihoti Harris  larvae.

J. K. AL-Rubeae           R. F. Ahmed                 S.T.Ali
College of Agri. / Baghdad Univ.

Abstract
The effect of different densities of the mealy bug Nipaecoccus vastator

(Maskell) egg on the growth, development rates and predation efficiency of larvae of 

the Dicrodiplosis manihoti Harris was studied in laboratory under 30 ْ◌c and 60±5% 

relative humidity. The results revealed that the densities 5, 10, 15, 20 and 40 eggs of 
prey had a significant effect on the rate of development period of predator larvae, 
which reached to 16, 13, 10.8, 9.8 and 9.1 day respectively. Meanwhile, the daily 
predation rates increased significantly according to increasing of egg densities. The 
concluded results indicated that the feeding of larva of predator on the highest density 
of the prey eggs achieved the highest rates for growth, development and predation of 
the larvae in comparison with lower densities of eggs.

  

  

  المقدمة

عامل الغذاء یعد الغذاء من العوامل البیئیة المهمة التي تحدد الكثافة العددیة لسكان حشرة ما، وضع

في مجموعة العوامل البیئیة المحددة لكثافة الحشرة ویؤثر الغذاء في الكثافة العددیة للمفترس من خالل تأثیره 

ابلیة المفترس على االفتراس تكون احیانا مرتبطة ارتباطا ومن المعلوم ان ق.]1[المباشر في سرعة تطوره وتكاثره
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نشاط العدید من االعداء الطبیعیة یتأثر بتوافر العائل فالطفیلیات الحشریة حیث ان بالكثافة العددیة للعائل وثیقًا 

ر من الفرائس تزید او تقلل من نسبة تطفلها اعتمادا على توافر العائل وكذلك المفترسات تستهلك افرادا اقل او اكث

ان العدو الطبیعي معتمد الكثافة وبدرجة عالیة یستطیع تنظیم الكثافة العددیة كما. ]2[تبعا لتغیر اعداد الفرائس

وألهمیة االنواع المختلفة للبق الدقیقي فان احد عوامل ادارة مجتمعات البق .]3[للعائل والى مستویات منخفضة

Nipaecoccusالدقیقي  viridis (Newst.) في بساتین الحمضیات هي المكافحة الحیویة التقلیدیة واالطالق

الذي حقق نجاحات باهرة في .Cryptolaemus montrouzieri Mulsالمتزاید من االعداء الحیویة كالمفترس 

  ].4،5[اغلب دول حوض البحر االبیض المتوسط 

افة مهمة اتعلى الحمضیNipaecoccus vastator (Maskell)البق الدقیقي في العراق یشكل 

ان هذا ]. Harris Dicrodiplosis manihoti]6 ,7 ،8المفترسیرتبط بها العدید من المفترسات منها 

تفترس و المفترس یرتبط باربعة انواع من البق الدقیقي اهما بق الحمضیات الدقیقي والبق الدقیقي طویل الذنب 

رر هذه االفة واهمیة هذا المفترس فقد تم اختیاره ضالحد من وبهدف]9[یرقاته حوریات واناث البق الدقیقي

لمعرفة كفائته االفتراسیة وتطوره ازاء الكثافات العددیة المختلفة من بیوض البق الدقیقي وبالتالي تحدید انسب 

البساتین كثافة عددیة من الفریسة باالمكان تقدیمها للمفترس لتربیته باالعداد المناسبة في المختبر لنشرها في 

  . المصابة بالبق الدقیقي مستقبال

  

  المواد وطرق العمل

، 10،   5بلغت اختبر تطور وكفائة استهالك یرقات المفترس حدیثة الفقس ازاء كثافات عددیة مختلفة

تربیة واستخدمت اقفاص Maskell)(Nipaecoccus vastaorبیضة من بیوض البق الدقیقي 40و 20

ثقب في سم لها 0.4× 2.5× 7.5كیة بقیاس تتكون من شرائح بالستی] Munger cells]10لخالیا مشابهة 

، سم وضع على شریحة زجاجیة باالبعاد نفسها بحیث یفصل بینهما شریحة من ورق الترشیح1.5منتصفها بقطر 

یكیة لبالستتم ثقبها بفتحة تقابل فتحة الشریحة ایة بقطعة من ورق الترشیح بعد ان الشریحة البالستیكتغطیه

القفاص داخل الحاضنة بدرجة وضعت ا. بشریط الصق من طرفیهاربطتایضا بشریحة زجاجیة، ثموغطیت

حسبت كفائة استهالك االعمار الیرقیة المختلفة . وبخمسة مكررات لكل كثافة% 5±60ورطوبة مْ 30حرارة 

صائیا وفق التصمیم حالنتائج احللت، دقیقيللمفترس وفترة تطورها عند الكثافات العددیة المذكورة من البق ال

للتأكد من معنویة الفروقات تحت ) L.S.D(واتبعت طریقة الفرق المعنوي االصغر ) .C.R.D(العشوائي الكامل 

  .0.05مستوى 

  

  النتائج والمناقشة

لبیوض لمفترس تقصر كلما ازدادت الكثافة العددیة لان فترة االعمار الیرقیة ) 1(یالحظ من جدول رقم 

بیضة بق دقیقي حیث 40تطور االعمار الیرقیة الثالثة عند الكثافة العددیة  فترة معدل اقصر الفریسة فقد بلغ 

لالعمار الیرقیة االول والثاني والثالث على التوالي في حین كان معدل تطور االعمار یوم 5و 1.8و 2كانت 

بیضات بق دقیقي ولهذا فقد كانت فترة 5دیة دعند الكثافة العیوما على التوالي8.8و 2.8، 4.4نفسها الیرقیة

یوما على التوالي في 9.2و 9.6حیث بلغ معدل بیضة40و 20الیرقي اقل ما یمكن عند الكثافتین الدورنمو 

نستنتج من ذلك ان نمو االعمار الیرقیة .بیضات5یوما عند الكثافة 16رقي حین كان معدل نمو الدور الی
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وذلك لعدم توافر الغذاء الكافي ثم تزداد سرعة % 20بیضات وكانت نسبة الموت 5بطیئا عند الكثافة یكون

وتشیر نتائج التحلیل االحصائي الى .نموهلالنمو تدریجیا بازدیاد الكثافة العددیة للعائل حیث یتوافر الغذاء الالزم 

ك الحال بیضات وبقیة الكثافات العددیة وكذل5افة معنویة في معدل التطور للعمر الیرقي االول بین الكثفروق

بیضة اختالفا معنویا بتأثیرها في معدل 40واختلفت الكثافة العددیة الیرقي باكملهبالنسبة لمعدل تطور العمر

بیضة من 20بیضة في حین لم یحدث ذلك بینها وبین الكثافة 15و 10، 5نمو الدور الیرقي عن الكثافات 

  .لدقیقيبیوض البق ا

  

Nipaecoccus vastatorتأثیر الكثافات العددیة لبیض البق الدقیقي . 1جدول  (Maskell) في فترة تطور

  %5±60ْم ورطوبة 30عند درجة حرارة Dicrodiplosis manihoti Harrisیرقة المفترس 

الكثافة 

العددیة للبق 

الدقیقي

نسبة طور الیرقة باكملهلیرقي الثالثالعمر االعمر الیرقي الثانيالعمر الیرقي االول

الموت 

المؤیة

المدى 

)یوم(
المعدل

المدى 

)یوم(
المعدل

المدى 

)یوم(
المعدل

المدى 

)یوم(
المعدل

20أ1816-14أ118,8-8أ42,8-2أ4,4*   54-5

0ب1513-11أ97,6-6أب32,4-2ب3  102-4

0جـ1210,8-10ب76,2-5ب22-2  ب152-32,6

0جـ د109,6-9ب65,4-5ب22-2ب202-32,6

0د109,1-8ب75-4ب21,8-1ب402-22

  .1,4= 0,05لتأثیر الكثافات العددیة في تطور العمر الیرقي االول عند مستوى .L.S.Dاقل فرق معنوي 

  .0,6= 0,05لعمر الیرقي الثاني عند مستوى لتأثیر الكثافات العددیة في تطور ا.L.S.Dاقل فرق معنوي 

  .1,4= 0,05لتأثیر الكثافات العددیة في تطور العمر الیرقي الثالث عند مستوى .L.S.Dاقل فرق معنوي 

  .1,5= 0,05لتأثیر الكثافات العددیة في تطور العمر الیرقي باجمعه عند مستوى .L.S.Dاقل فرق معنوي 

  .س الحرف ضمن كل عمود ال یختلف بعضها عن بعضها االخر معنویاالمعدالت التي یتبعها نف* 

  

زداد بزیادة الكثافة العددیة اان معدل االستهالك الیومي لكل عمر یرقي ) 2جدول (وتوضح النتائج 

لالعمار الیرقیة االول والثاني والثالث على بیضات 5و 2.4، 1.4للفریسة حیث كان معدل االستهالك الیومي 

40للفریسة حتى وصل الى اقصاه عند الكثافة وازداد بازدیاد الكثافات العددیة عند الكثافة خمس بیضات التوالي

قد یكون سبب ذلك توافر الغذاء من .على التواليالثالثبیضة لالعمار 19و 18.6، 9.4بیضة حیث وصل 

مر المفضل من البیض وهي البیوض حیث ان زیادة توافر الغذاء تزید من احتمال توافر العحیث النوع والكم

التي اشارت الى ] 11[وهذا یتطابق مع النتائج التي اوجدها ،الحدیثة ذات الغالف الرقیق والمحتوى المائي االكثر

Nipaecoccus viridisي ـــــق الدقیقــــض البـــدد بیـــــــالقة بین عـــالع (Newst.) المقدم لیرقات المفترس

Cryptolaemus montrouzieri Muls. والمستهلك من قبلها كانت عالقة طردیة حیث ازدادت نسبة

كما نالحظ من الجدول نفسه ان العمر الیرقي . االفتراس مع زیادة عدد بیوض البق الدقیقي المقدمة للمفترس

ة یرقة بیضات وهذا یعني قابلی15و 10، 5الثالث استهلك جمیع البیض المقدم له عند الكثافات العددیة 

التحلیل االحصائي وجود فروق تطورها وقد اظهرت نتائجلالمفترس على استهالك عدد اكبر من الحد االدنى 

بیضة 20و 15معنویة بین مختلف الكثافات العددیة بالنسبة للعمر الیرقي الثالث في حین لم تختلف الكثافات 

بیضة في 15و 10، 5الفا معنویا عن الكثافات بیضة اخت40وقد اختلفت الكثافة . في العمر الیرقي الثاني
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بیضة والكثافتان 20و 15بیضات وكذلك الكثافتان 10و 5العمر الیرقي االول في حین لم تختلف الكثافتان 

یتضح مما تقدم ان للكثافات العددیة للفریسة تأثیرا واضحا في الكفائة . بیضة في العمر نفسه40و 20

بیضات 5ویمكن القول ان الكثافة العددیة التي تؤثر بدورها في فترة النمو وسرعة التطوراالفتراسیة للمفترس و 

وجود نظام مراقبة او من الضروري.هي اقل كثافة عددیة تستطیع بها یرقة المفترس ان تكمل تطورها بنجاح

من المفترس لالطالق في مسح حقلي فعال لمعرفة وجود االفة واعدائها الحیاتیة من اجل تحدید العدد المناسب 

وكذلك الحال بالنسبة لالكثار الجماعي الذي تحدد بموجبه الكمیة المناسبة من بیض . حالة وجود حاجة لذلك

العائل وتأمین انسیابیة وجودها من اجل الحصول على العدد الكافي من المفترس الستعماله في التوقیت 

  .المناسب

  

Nipaecoccus vastatorق الدقیقي بلتأثیر الكثافات العددیة ل.2جدول  (Maskell) في االستهالك

  %5±60ْم ورطوبة 30عند درجة حرارة Dicrodiplosis manihoti Harrisالیومي لیرقة المفترس 

  الكثافة العددیة

للبق الدقیقي

العمر الیرقي الثالثالعمر الیرقي الثانيالعمر الیرقي االول

  المدى

)یوم/ بیضة(
المعدل

  المدى

)یوم/ بیضة(
المعدل

  المدى 

)یوم/ بیضة(
المعدل

أ55-5أ42,4-1*أ 1,4  51-2

ب1010-10ب86,6-3أ2  101-3

جـ1515-15جـ1512,6-11  ب153-136

د1816,4-15جـ1715-13جـب206-97,2

هـ2119-18د2718,6-14جـ407-109,4

  .3,2= 0,05لتأثیر الكثافات العددیة في معدل االستهالك الیومي للعمر الیرقي االول عند مستوى .L.S.Dاقل فرق معنوي 

  .3,5= 0,05لتأثیر الكثافات العددیة في معدل االستهالك الیومي للعمر الیرقي الثاني عند مستوى .L.S.Dاقل فرق معنوي 

  .0,99= 0,05معدل االستهالك الیومي للعمر الیرقي الثالث عند مستوى لتأثیر الكثافات العددیة في.L.S.Dاقل فرق معنوي 

  .المعدالت التي یتبعها نفس الحرف ضمن كل عمود ال یختلف بعضها عن بعضها االخر معنویا* 
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viridis (Newst.))Homoptera: Psedococcidae ( بالمفترسینCryptolaemus 

montrouzieri Muls. وScymnus syriacus Marseul

)Coleoptera:Coccinellidae (رسالة ماجستیر . على اشجار الحمضیات في وسط العراق

  .مقدمة الى الكلیة التقنیة

  


