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جامعة بغداد خالل  /كلیة الزراعة /وحدة بحوث المكافحة االحیائیة  فيالدراسة جریت أ 

 مفترسل البیولوجیة قیم أھم المؤشرات لتحدید . 2014 كانون الثانيالى  2012 حزیرانمن الفترة 

 الذي یعد من Nephus jaderiensis   (Coleoptera:Coccinellidae)البق الدقیقي المحلي

 Risso Planococcus citri    حشرة بق الحمضیات الدقیقيوالكفؤة لاالعداء الحیاتیة المھمة 

(Pseudococcidae : Hemiptera) السیماالفاكھة  ألشجار ةالرئیس اآلفاتمن  وھي 

اقتصادیة كبیرة، فضال عن اصابتھا لعدد من نباتات الخضر  اً الحمضیات ، إذ تسبب لھا اضرار

  والزینة.

أربعة ادوار ھي البیضة التي تمتاز بشكلھا البیضوي  وضحت الدراسة ان للعدو الحیويأ         

االصفر عند بدایة الوضع والذي یتغیر الى البني الفاتح أو المخضر جراء نمو الجنین  ولونھا

  ملم.0.16ملم وعرضھا 0.34بداخلھا ، بلغ معدل طولھا 

وبلونھ االصفر  بصغر حجمھربعة اطوار یمتاز االول منھا أأما الدور الیرقي فیتكون من           

 0.50×1.80 ، 0.39 ×1.25، فیما بلغ ملم. 0.22ضھا ملم وعر 0.90بلغ معدل طولھا وقد  الفاتح

  الثالثة الباقیة على التوالي. لألعمارملم  0.75×  2.30 و

 محدب عند جھتھ الظھریة ومقعر مالجسوالعذراء ذات لون أصفر باھت ولھا بریق معدني  

ما ، أملم 1.40ملم ومعدل عرضھا   1.32بلغ معدل طولھا  .وھي من النوع الحرعند الجھة البطنیة 

×  1.40( لألنثىالبالغة فھي صغیرة الحجم ذات شكل بیضوي شدید التحدب بلغ معدل ابعاد الجسم 

  ) ملم للذكر.1.0×  1.33) ملم فیما بلغ (1.4

ً  الحرارةن لدرجھ أاظھرت النتائج            ً  اتأثیر من  المدةالمفترس فقد بلغت  ةفي حیاتی اكبیر

، 20(  الحرارة ةیوما عند درج18.2و18.74،  23.38،  37.73  قدره معدالً  البالغةالى  البیضة

كانت % 60 -50م ورطوبة نسبیة  30ْالحرارة  ةي  كما  ان درجعلى التوال ) ْم 35و 30، 25

  . الكميفي برامج االكثار  تطور ادوار المفترس ویمكن ان تعتمدو نمو االفضل في

           



 ب 
 

  

ان العالقة كانت طردیة   N. jaderiensisجداول القابلیة التكاثریة للمفترس كما اوضحت        

ن أودرجات الحرارة ، و أظھرت النتائج  معدالت التعویض الصافي و الزیادة الداخلیةبین كل من 

اقل قیمة لھا  فیما كانت ،م 30ْانثى/انثى/جیل عند درجة حرارة  41.34كانت  )oR(على قیمة أ

انثى/انثى/یوم  .140فكانت  mrعلى قیمة لـ أما أ ،م 20ْانثى/انثى/جیل عند درجة حرارة 17.52

، فیما كانت  م 20ْدرجة حرارة عند انثى/انثى/یوم 0.057واقلھا  م 35ْ،  م 30ْعند درجة حرارة 

یقل كلما ارتفعت درجات الحرارة  ) مع درجات الحرارة اذTطول الجیل ( تالعالقة عكسیة لمعدال

یوما عند درجة حرارة  23.29فیما بلغ  م 20ْیوما عند درجة حرارة  49.49على قیمة لھ أصل یل

  .م 35ْ

كفاءة عالیة   وفیما یخص نتائج الكفاءة االفتراسیة للمفترس فقد اظھرت النتائج ان للمفترس       

 الحرارةبدرجات  تتأثرفي استھالك االدوار المختلفة للبق الدقیقي، كما ان معدالت االستھالك 

لألعمار الیرقیة  بلغت معدالت االستھالك الكلیة المفترس وقد و الفریسةعمر  عنفضال  المختلفة

، 20عند درجات الحرارة ( 56.422و 43.984 ،43.514 ،27.411لبیض البق الدقیقي   للمفترس

لحوریات العمر االول للبق  الكلیةفیما بلغت معدالت االستھالك  ،على التوالي )  ْم35و 30، 25

 على التوالي،ة حوری39.16و21.058،26.188،35.711 عند درجات الحرارة المذكورة الدقیقي

حوري الثاني ال للعمر التوالي علىة حوری49.832و25.034،34.931،39.762 فیما بلغت

بالغات اما  ثالث على التوالي ،في العمر الحوري ال22.051و14.151،18.409، 10.61وكذلك

ھرت كفاءة عالیة في استھالك االدوار المختلفة للبق الدقیقي حیث سجل اعلى المفترس فقد اظ

العمر الحوري  فياقل استھالك  بلغفیما ، الجنسینولكال  للبق الدقیقيلبیض ا في دور استھالك

  . عند درجات الحرارة المذكورة للبق الدقیقي ولكال الجنسین الثالث

الثاني   النمطللمفترس تتبع  الیرقیةن االدوار أاالستجابة الوظیفیة للمفترس  منحنیاتوبینت          

Type Π  بینما  الصغیرةاذ تزداد معدالت االستھالك عند الكثافات من انماط االستجابة الوظیفیة

من لبیض البق الدقیقي ،  العالیةتمیل معدالت االستھالك الى االستقرار الى حد ما عند الكثافات 

ارتفاع  عنفضال  الیرقةبتقدم عمر  وترتفع معدالت الھجوم المعالجةاخرى ینخفض زمن  ةناحی

  . الحرارةدرجات 
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