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المقدمة:

تمــت د ارســة تأثيــر درجــات ح ـ اررة ثابتــة مختلفــة (° )35 ،30 ،25 ،20 ،15س فــي مـ ّـدة تطـ ّـور المفتــرس
ّ
) Hippodamia variegata (Goezeباســتخدام مـ ّـن الـ ّـدراق األخضــر Myzus persicae Sulzer
الد ارســة فــي مخبــر الحشـرات فــي مركــز
) (Homoptera: Aphididaeكفريســة ،والتبــغ كعائــل نباتــي .أُجريــت ّ
الد ارســة إلــى معرفــة تأثيــر درجــة
البحــوث العلميــة الزراعيــة فــي الالذقيــة خــال عامــي  2015و .2016هدفــت ّ
الح ـ اررة فــي مـ ّـدة تطـ ّـور ونســب البقــاء للمفتــرس  H. variegataلتحديــد درجــة الح ـ اررة المناســبة للتربيــة .تـ ّـم
أن لدرجــة الحـ اررة تأثيـ اًر هامـاً فــي مـ ّـدة تطـ ّـور
اعتمــاد  50مكــر اًر لــكل معاملــة (درجــة حـ اررة) .أظهــرت النتائــج ّ
 H. variegataفكلمــا زادت درجــة الحـ اررة ،قلّــت مـ ّـدة التطـ ّـور ،وذلــك ضمــن المجــال الحـراري (°)35-15س.
كانــت أطــول مـ ّـدة نمــو للطــور اليرقــي  24.84يومـاً علــى درجــة حـ اررة ° 15س ،بينمــا أقصــر مـ ّـدة تطـ ّـور علــى
درجــة حـ اررة ° 35س حيــث بلغــت  4أيــام .كانــت مـ ّـدة التعـ ّذر أطــول علــى درجــة حـ اررة ° 15س حيــث بلغــت
 9.84يوم ـاً ،بينمــا أدنــى مـ ّـدة تع ـ ّذر كانــت علــى درجــة ح ـ اررة ° 35س حيــث بلغــت يوم ـاً واحــداً .كانــت أعلــى
مـ ّـدة تطـ ّـور بــدءاً مــن فقــس البيــض وحتــى خــروج الحش ـرة الكاملــة  36.84يوم ـاً وذلــك علــى درجــة ح ـ اررة 15
°س ،وأدنــى مـ ّـدة تطـ ّـور  6أيــام علــى درجــة حـ اررة ° 35س .كمــا تــم حســاب نســبة بقــاء اليرقــات علــى قيــد الحيــاة
حيث بلغت ( )%4 ،%34 ،%77 ،%52 ،%26على درجات ح اررة (° )35 ،30 ،25 ،20 ،15س على
التوالــي .أظهــرت نتائــج التحليــل اإلحصائــي وجــود اختالفــات معنويــة فــي المؤشـرات البيولوجيــة المدروســة بيــن
ألن
أن درجــة الحـ اررة المناســبة لتربيــة المفتــرس  H. variegataهــي ° 25س ّ
درجــات الحـ اررة المختلفــة .وتبيــن ّ
نســبة بقــاء اليرقــات علــى قيــد الحيــاة كانــت األعلــى  %77عنــد هــذه الدرجــة.
الكلمــات المفتاحيــة :أعــداء حيويــة ،Myzus persicae ،Hippodamia variegata ،دورة الحيــاة ،نســبة بقــاء،
.Aphididae ،Coccinellidae

وهاماً اقتصادياً
من ّ
ُي ّ
عد ّ
الدراق األخضر ) ،Myzus persicae (Homoptera: Aphididaeآفةً متعددةَ العوائل ،ومنتشــر عالمياًّ ،
المحميــة ،وينتقــل لمســافات طويلــة
لقدرتــه علــى نقــل الفيروســات النباتيــة .يهاجــم هــذا النــوع النباتــات المزروعــة فــي الحقــل ،وفــي البيــوت
ّ
مــع الريــاح والعواصــف ) .(Capinera, 2005تشــمل األض ـرار التــي يســببها مـ ّـن الـ ّـدراق األخضــر  M. persicaeأض ـ ار اًر مباش ـرة
تتمثــل بامتصــاص العصــارة النباتيــة ،مســبباً بذلــك إجهــاداً مائيـاً ،وتشـ ّـوهات مختلفــة فــي األوراق والب ارعــم عنــد اإلصابــة المبكـرة .وعنــد
اإلصابــة الوبائيــة يســبب انخفاضـاً واضحـاً فــي إنتــاج المحاصيــل ) ،(Kuhar et al., 2009إضافـةً إلفـ ارزه النــدوة العســلية التــي ينمــو
مؤدي ـاً لســد الثغــور التنفســية والمســام ،وقــد يحجــب أشــعة الشــمس ،األمــر الــذي يخفــض التمثيــل الضوئــي
عليهــا فطــر العفــن األســودّ ،
أهميــة
وبالتالــي اإلنتــاج ) .(Paul, 2007ويســبب مـ ّـن الـ ّـدراق األخضــر أض ـ ار اًر غيــر مباش ـرة ،حيــث يعتبــر مــن النواقــل األكثــر ّ
للفيروســات النباتيــة فــي كافــة أنحــاء العالــم ) .(Powell et al., 2006يشــتّي علــى هيئــة بيــض علــى العائــل األساســي الخشــبي وهــو
عــادة ًمــن العوائــل األوليــة التابعــة للجنــس Prunus spp.ويمكنــه أن يســتمر بالتكاثــر البكــري طـوال العــام علــى مــدى واســع مــن العوائــل
الثانويــة ومــن ضمنهــا البطاطــا  Solanum tuberosumوالبنــدورة  Solanum lycopersicumوالملفــوف Brassica oleracea
والبرســيم  Medicago sativaوالبــازالء  Pisum sativumوالــورد  Rosaواألعشــاب الضــارة.
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وهــو ناق ـ ٌل لـ ٍّ
ـكل مــن فيــروس التفــاف أوراق البطاطــا ،وفيــروس موزاييــك الخيــار ،وفيــروس موزاييــك الخــس ،وفيــروس البطاطــا Y
).(Cameron and Fletcher, 2004
يتميــز مـ ّـن الـ ّـدراق األخضــر بقدرتــه علــى تطويــر المقاومــة ضــد مــدى واســع مــن مجموعــات المبيــدات الحش ـرية ،لذلــك تســتهدف
فعالية المبيدات
اســتراتيجيات مكافحته منع أو تقليل مســتوى المقاومة ،للمحافظة على إمكانية الســيطرة عليه ،وبالتالي المحافظة على ّ
المتوفـرة فــي مكافحتــه ،وهــذا يتطلــب حصــر أعدائــه الطبيعيــة ضمــن بيئتنــا المحليــة ،الســتخدامها فــي ب ارمــج المكافحــة المتكاملــة ،وبذلــك
نتجنــب مــا أمكــن اســتخدام المبيــدات الكيميائيــة.
ّ
مكانيــة مكافحتــه حيويـاً فــي ســورية ،ممــا يجعــل مــن الضــروري
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اإلفــادة مــن وجــود األعــداء الحيويــة فــي بيئتنــا المحليــة ومنهــا المفتــرس  Hippodamia variegataللحـ ّـد مــن األضـرار االقتصاديــة
الكبيـرة التــي تتســبب بهــا حشـرات المـ ّـن وخاصــة مـ ّـن الـ ّـدراق األخضــر .Myzus persicae
الحيويــة الهامــة ،والمســتخدمة بشـ ٍ
ـكل خــاص
تُعتبــر خنافــس أبــو العيــد ( )Coleoptera: Coccinellidaeمــن عوامــل المكافحــة
ّ
ّ
للســيطرة علــى مجتمعــات المـ ّـن ( .)Hodek et al., 2012وقــد تـ ّـم اعتمــاد عــدة أنـواع منهــا فــي المكافحــة الحيويــة ضمــن اســتراتيجيات
مختلفــة كالمكافحــة الكالســيكية (االســتيراد واإلدخــال) ،اإلكثــار وزيــادة أعــداد األعــداء الطبيعيــة الموجــودة فــي بيئــة مــا ،وتربيــة األعــداء
ٍ
اء
الحيويــة بأعــداد كبي ـرة ،إو�طالقهــا بهــدف القضــاء علــى اآلفــة المســتهدفة ،وذلــك علــى محاصيــل وأنظمــة زراعيــة مختلفــة ،س ـو ً
ضمــن الحقــل أو ضمــن البيــوت المحميــةُ .د ِر َســت هــذه المفترســات علــى نطــاق واســع بســبب خصائصهــا الســلوكية والبيئيــة والبيولوجيــة
(.(Hodek and Honek, 1996
ـام فــي المكافحــة الحيويــة ،وعلــى
تُعتبــر خنفســاء أبــو العيــد ) Hippodamia variegata (Goezeأحــد مفترســات المـ ّـن التــي لهــا ٌ
دور هـ ٌ
فالد ارســات محــدودة حــول تأثيـره علــى عــدد مــن الف ارئــس (.)Hagh ghadam and Yousefpour, 2012
أهميــة هــذا المفتــرسّ ،
الرغــم مــن ّ
تُعـ ّـد درجــة الحـ اررة أحــد العوامــل الرئيســة التــي تؤثــر فــي بيولوجيــا ،إو�يكولوجيــا ،وديناميكيــة مجتمعــات اآلفــات وأعدائهــا الطبيعيــة .وعليــه
البيئيــة
فالبــد مــن األخــذ بعيــن االعتبــار العوامــل التــي تؤثــر فــي اختيــار العــدو الطبيعــي لآلفــة الهــدف ،إو�مكانيــة تكيفهــا مــع الظــروف ّ
أهميــة البحــث الحالــي الــذي يهــدف إلــى تحديــد
المتكيفــة معهــا اآلفــة المســتهدفة ( .)Obrycki and Kring, 1998ومــن هنــا أتــت ّ
ّ
درجــة الحـ اررة المناســبة لتربيــة المفتــرس.
مواد البحث وطرائقه:
 -1تربية الفريسة:
ِ
وتمــت التربيــة
أُحضـ َـرت الفريســة (مـ ّـن الـ ّـدراق األخضــر) مــن مركــز تربيــة العــدو الحيــوي فــي الالذقيــة علــى نباتــات تبــغ مصابــةّ ،
ِ
ضمــن الظــروف المخبرّيــة علــى أوراق التبــغ  Nicotiana tabacumحيــث ٌنقلَــت إنــاث ولــودة مــن مـ ّـن الـ ّـدراق األخضــر
إلــى أوراق ســليمة (تــم الحصــول عليهــا مــن نباتــات تبــغ مزروعــة مســبقاً ضمــن أصــص) ،موضوع ـةً ضمــن علـ ٍ
ـب بالســتيكية
( 10×15.5×23.5ســم) ومجهـزةً بأغطيــة مـ ٍ
ـزودة بفتحــات للتهويــة ،وتـ ّـم اعتمــاد علــب التربيــة للحصــول علــى مجتمــع َمــن خالــي
ِمــن الطفيليــات .وكانــت تُنقَــل الحورّيــات المولــودة حديثـاً إلــى أوراق ســليمة أخــرى ،بحيــث يتـ ّـم الحصــول علــى أعــداد كبيـرة مــن المـ ّـن
كافي ـةً إلج ـراء التجــارب.
 -2تربية المفترس :H. variegata
تمــت تربيتهــا تربيـةً جماعيــة ضمــن
بعــد جمــع عــدد مــن إنــاث وذكــور المفتــرس  H. variegataمــن الطبيعــة (عــن نبــات التبــغ)ّ ،
ـب بالســتيكية ( 10×15.5×23.5ســم) مجهـزةً بأغطيــة مـ ٍ
الظــروف المخبريــة فــي علـ ٍ
ـزودة بفتحــات للتهويــة ،مــع تجديــد أوراق التبــغ
المصابــة بمـ ّـن الـ ّـدراق األخضــر .كانــت تُعـ َـزل لطــع البيــض الموضوعــة يوميـاً ضمــن أطبــاق بتــري بقطــر  9ســم ،وعنــد الفقــس كانــت
وزّودت أطبــاق التربيــة
تٌنقَــل اليرقــات إفراديـاً إلــى أطبــاق بتــري بقطــر  5ســم مجهـزة بفتحــات تهويــة مغطــاة بشــبك ناعــم بقطــر  2ســمُ .
تمــت مراقبــة اليرقــات يومي ـاً مــع تجديــد الغــذاء لهــا ،تـ ّـم تســجيل مـ ّـدة األعمــار اليرقيــة
بــأوراق تبــغ مصابــة بمـ ّـن الـ ّـدراق األخضــرّ .
ومرحلــة مــا قبــل التعـ ّذر ومرحلــة العــذراء .تــم اعتمــاد  50مكــر اًر لــكل معاملــة (درجــة حـ اررة) حيــث تـ ّـم تنفيــذ التجــارب ضمــن حاضنــة
كهربائيــة علــى درجــات الحـ اررة ( 30 ،25 ،20 ،15و°)35س ،ورطوبــة نســبية .%5±65
 -3التحليل اإلحصائي:
ِّ
وحللَــت النتائــج إحصائي ـاً باســتخدام برنامــج التحليــل اإلحصائــي
ص ِّم َمــت التجربــة باســتخدام التصميــم العش ـوائي البســيط التــامُ ،
ُ
 CoStatباســتخدام اختبــار تحليــل التبايــن  ،ANOVAوتــم حســاب أقــل فــرق معنــوي ) (LSDعنــد مســتوى معنويــة .%1
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النتائج والمناقشة:
أن لدرجــة الحـ اررة تأثيـ اًر كبيـ اًر فــي مـ ّـدة تطـ ّـور ونســبة بقــاء األطـوار غيــر الكاملــة للمفتــرس  .H. variegataتناقصــت
أظهــرت النتائــج ّ
مـ ّـدة التطـ ّـور فــي جميــع المؤش ـرات البيولوجيــة المدروســة (مـ ّـدة نمــو األعمــار اليرقيــة األربعــة ،مـ ّـدة الطــور اليرقــي ،فت ـرة قبــل التع ـ ّذر،
فتـرة التعـ ّذر ،فتـرة قبــل التعـ ّذر +التعـ ّذر ،مـ ّـدة التطــور الكلــي) بشـ ٍ
ـكل ملحــوظ بارتفــاع درجــة الحـ اررة ضمــن المجــال (°)35-15س ،كمــا
ّ
يوضــح الجــدول ( )1والشــكل ( .)1كمــا تـ ّـم حســاب نســبة المــوت لليرقــات عنــد كل معاملــة (الشــكل .)2
ّ
الجدول  .1مدّة نمو األطوار غير الكاملة واألعمار اليرقية للمفترس  H. variegataالتي ربيت على مجتمعات َمنّ الدّراق األخضر
 M. persicaeالمربّى على التبغ على درجات حرارة ثابتة (°)35 ،30 ،25 ،20 ،15س
مرحلة التط ّور
درجة الحرارة

العمر اليرقي
الثاني

العمر اليرقي
األول

°15س

0.31± 7.07

a

0.41±4.96

°20س

0.41±2.22

b

0.46±2.11

°25س

0.52±2

°30س

0.3±1.25

°35س

0.00±1

0.40±1.4

b

c

d

0.00±1

0.30±6.30

b

0.36±2.48

c

0.33±1.37
d

العمر اليرقي
الثالث
a

c

0.84±2.2

a

0.35±6.76

b

0.35±2.62

b

0.19±1.08
0.00±1

العمر اليرقي
الرابع

c

c

0.45±1.4

0.27±2.15

a

0.48±9.84

a

0.71±24.84

b

0.67±9.42
1.37±7

c

0.32±1.33
0.00±1

ّ
التعذر
مدّة الطور اليرقي فترة قبل

ّ
التعذر
فترة

a

c

فترة (قبل مدّة التط ّور بدءاً من فقس البيض
ّ
ّ
التعذر) وحتى ظهور الحشرة الكاملة
التعذر+

d

b

c

0.61±5.04
0.00±4

a

e

d

0.91±36.84

a

0.42±1.96

b

0.33±3.70

b

0.52±5.66 b

0.90±15.11

b

0.31±1.17

c

0.61±3.54

b

0.70±4.71

c

1.63±11.71

c

0.34±2.41

c

0.34±3.41

d

0.72±8.45

0.00±1 c
0.00±1

c

0.00±1

d

0.6±12

0.00±2

a

e

0.00±6

d

e

LSD

0.187

0.191

0.232

0.176

0.421

0.139

0.214

0.199

0.515

df

4

4

4

4

4

4

4

4

4

F

2369.053

818.188

1172.822

2478.168

5508.015

214.698

3358.844

2892.62

733.9007

P-value

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

المتوسطات في كل صف والمتبوعة بالحرف نفسه ال يوجد بينها فروق معنوية عند مستوى معنوية 1%

الشكل  .1مدّة التط ّور الكلي (بدءاً من فقس البيض وحتى خروج الحشرة الكاملة) (يوم) للمفترس  H. variegataعلى درجات الحرارة
المستخدمة بالتربية
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الشكل  .2النسبة المئوية لبقاء يرقات المفترس  H. variegataعلى قيد الحياة على درجات الحرارة المستخدمة بالتربية

الموضحــة فــي
هام ـاً فــي مـ ّـدة تطـ ّـور المفتــرس  .H. variegataومــن النتائــج
أظهــرت نتائــج هــذه ّ
ّ
الد ارســة ّ
أن لدرجــة الح ـ اررة تأثي ـ اًر ّ
الجــدول (ُ )1يال حــظ وجــود عالقــة عكســية بيــن مـ ّـد ة التطـ ّـور ودرجــة الح ـ اررة ،فمــع ارتفــاع درجــة الح ـ اررة تتناقــص مـ ّـد ة التطـ ّـور.
ـؤدي إلــى زيــادة معـ ّـدل التطـ ّـور.
إن تعـ ّـرض األطـوار غيــر البالغــة المختلفــة لخنافــس أبــو العيــد المفترســة للمـ ّـن إلــى درجــات حـ اررة عاليــة ،يـ ّ
ّ
وهــذه النتيجــة تتفــق معهــا جميــع األبحــاث التــي تناولــت د ارســة تأثيــر درجــات الحـ اررة فــي مـ ّـدة تطـ ّـور المفتــرس  H. variegataوغيـره
مــن أنـواع خنافــس أبــو العيــد المدروســة.
مدة بالمتوسط  4أيام على
مدة استغرقها الطور اليرقي بالمتوسط  24.84يوماً على درجة ح اررة °15س ،بينما كانت أقل ّ
كانت أطول ّ
درجــة حـ اررة °35س .كمــا اســتغرق التطـ ّـور الكلــي للمفتــرس بــدءاً مــن فقــس البيــض وحتــى خــروج الحشـرة الكاملــة  36.84يومـاً علــى
درجــة حـ اررة °15س ،بينمــا اســتغرق أقــل مـ ّـدة تطـ ّـور كلــي  6أيــام علــى درجــة حـ اررة °35س .أظهــر التحليــل اإلحصائــي وجــود اختالفــات
البيولوجية المدروسة ،باستثناء
المختبرة (°)35 ،30 ،25 ،20 ،15س في جميع المؤشرات
بمعدل النمو بين درجات الح اررة
معنوية ّ
ّ
ّ
َ
العمــر اليرقــي الثانــي ،حيــث لــم يكــن هنــاك فرقـاً معنويـاً بيــن درجتــي الحـ اررة  25و °30س ،والعمــر اليرقــي الثالــث بيــن درجتــي الحـ اررة
 30و °35س ،والعمــر اليرقــي ال اربــع بيــن درجتــي الح ـ اررة  25و °30س ،وفت ـرة مــا قبــل التع ـ ّذر بيــن درجتــي الح ـ اررة  30و°35س،
المعنويــة الناتجــة فــي ك ّل م ارحــل تطـ ّـور
إن االختالفــات
ّ
كمــا لــم يكــن هنــاك فرق ـاً بيــن درجتــي الح ـ اررة  20و°25س فــي فت ـرة التع ـ ّذرّ .
للتغيــر فــي درجــات الحـ اررة.
أن الم ارحــل كلهــا حساســة ّ
المفتــرس تعــود لكــون ّ
أن أعلــى نســبة بقــاء كانــت  %77علــى درجــة ح ـ اررة
كمــا تـ ّـم حســاب نســبة بقــاء اليرقــات علــى قيــد الحيــاة (الشــكل  )2حيــث لوحــظ ّ
إن حــدوث معظــم المــوت فــي العمــر اليرقــي األول مقارن ـةً مــع األعمــار
°25س ،وأقــل نســبة كانــت  %4علــى درجــة ح ـ اررة °35سّ .
اليرقيــة األخــرى ،قــد يعــود للحجــم الصغيــر للعمــر اليرقــي األول ،والجلــد الرقيــق ،الــذي يجعلــه أكثــر حساســية للعوامــل الخارجيــة.
أظهــرت نتا ئــج هــذه الد ارســة أن درجــة الح ـ اررة المنا ســبة لتربيــة المفتــرس هــي °25س وهــذا توافــق مــع أبحــاث عــدة منهــا
) Skouras and Stathas, (2015اللذيــن ّبينــا مــدى تأثيــر درجــات الحـ اررة (°)30 ،25 ،20 ،15س فــي مـ ّـدة تطـ ّـور المفتــرس
 H. variegataبا ســتخدام مــن الفــول  Aphis fabae Scopoliكفريســة .ا ســتغرق نمـ ّـو األ ط ـوار غيــر الكاملــة للمفتــرس
 61.7 H. variegataيوم ـاً علــى درجــة ح ـ اررة °15س و 30.3يوم ـاً علــى درجــة ح ـ اررة °20س و 19.0يوم ـاً علــى درجــة ح ـ اررة
°25س ،و 10.2يوم ـاً علــى درجــة ح ـ اررة °30س .قــد يعــود ســبب االختــاف بمـ ّـدة نمــو المفتــرس إلــى االختــاف فــي نــوع الفريســة،
فلنــوع الفريســة تأثي ـ اًر فــي مـ ّـدة نمــو المفتــرس (.)Hodek et al., 2012
قــام ) Mandour et al., (2011بد ارســة تأثيــر درجــات ح ـ اررة مختلفــة ( 25 ،20 ،15و°)30س فــي مـ ّـد ة تطـ ّـور المفتــرس
 H. variegataباســتخدام ) Aphis craccivora Koch (Homoptera: Aphididaeكفريســة.
Ahmad et al., Syrian Journal of Agricultural Research 5(2): 236 - 243. September 2018

أحمد وآخرون  -المجلة السورية للبحوث الزراعية  .243 - 236 :)2(5أيلول/سبتمبر 2018

240

هامـاً فــي مـ ّـدة تطـ ّـور األطـوار غيــر البالغــة للمفتــرس  .H. variegataاســتغرق مـ ّـدة التطـ ّـور
أظهــرت النتائــج ّ
أن درجــة الحـ اررة لهــا تأثيـ اًر ّ
الكلــي  12.1يوم ـاً علــى درجــة ح ـ اررة °30س ،و 66.7يوم ـاً علــى درجــة ح ـ اررة °15س .هــذه النتائــج لــم تتوافــق مــع نتائــج البحــث
الحالــي .قــد يعــود الســبب لنــوع الفريســة ولنــوع العائــل النباتــي ،كذلــك للمنطقــة الجغرافيــة التــي ُج ِم َعــت منهــا عينــات المفتــرس ،والتــي تؤثــر
فــي مــدى تأقلــم المفتــرس مــع تغيـرات الوســط المحيــط ،هــذه العوامــل مجتمعــة تؤثــر فــي مـ ّـدة نمــو المفتــرس .وذكــر )Mandour et al., (2011
أن درجــة الحـ اررة األكثــر مالءمــة لتربيــة المفتــرس  H. variegataهــي °25س.
ّ
تطور المفترس  H. variegataوذلك باعتماد  A. fabaeكفريسة.
ة
مد
في
°س
)30
،25
(،20
ة
ر
ر
ا
الح
درجات
تأثير
اسة
ر
د
ت
تم
ّ
ّ
ّ
فكانــت مـ ّـدة التطـ ّـور مــن البيــض وحتــى الحش ـرة الكاملــة  ،21.3 ،27.75و 15.4يوم ـاً علــى درجــة ح ـ اررة  25 ،20و °30س
(.)Jafari and Vafaei Shoushtari, 2008
أظهــرت د را ســة تأثيــر درجــة الح ـرا رة فــي نمـ ّـو وتطـ ّـور أ نــواع أ خــرى مــن  Coccinellidaeالتأثيــر نفســه ،حيــث وجــد
أن مـ ّـدة تطـ ّـور المفتــرس ) Scymnus subvillosus (Goezeعلــى درجــات ح ـ اررة مختلفــة
)ّ Satar and Uygun, (2012
ٍ
( 30 ،25 ،20 ،15و°)1±35س بــدءاً مــن البيــض وحتــى خــروج الحشـرة الكاملــة تأثــرت بشــكل ملحــوظ بدرجــة الحـ اررة ،والمفتــرس
التطور الكلي من البيض وحتى الحشـرة البالغة تناقصت بارتفاع درجة الح اررة.
ومدة
تطوره على درجة ح اررة °15م و°35سّ .
ّ
لم يكمل ّ
في دراسة قام بها ) Khan et al., (2016حول تأثير درجات الح اررة ( 28 ،24 ،20 ،16و°)32س في بيولوجيا المفترس Harmonia
) dimidiata (Fab.) (Coleoptera: Coccinellidaeباستخدام ) Rhopalosiphum padi (Hemiptera: Aphididaeكفريسة.
أن المفتــرس أكمــل تطـ ّـوره فــي جميــع درجــات
أن لدرجــة الحـ اررة تأثيـ اًر هامـاً فــي مـ ّـدة تطـ ّـور وبقــاء المفتــرس .وعلــى الرغــم مــن ّ
أظهــرت النتائــج ّ
الحـ اررة المدروســة ،لكـ ّـن درجــات الحـ اررة المتطرفــة العليــا والدنيــا كان لهــا تأثيـ اًر ســلبياً علــى نســبة بقــاء األطـوار غيــر الكاملــة .تناقصــت
مـ ّـدة التطــور فــي جميــع المؤش ـرات البيولوجيــة المدروســة بشـ ٍ
ـكل ملحــوظ بارتفــاع درجــة الح ـ اررة .كانــت فت ـرة حضانــة البيــض األعلــى
ّ
أن
النتائج
تشير
°1±32س.
تفعة
ر
الم
ة
ر
ر
ا
الح
درجة
على
ا
يوم
3.02
األدنى
و
°1±س
16
المنخفضة
ة
ر
ر
ا
الح
درجة
على
ا
يوم
9.06
ً
ً
ّ
درجــة الحـ اررة كان لهــا تأثيـ اًر هامـاً فــي فتـرة حضانــة البيــض ،وكذلــك فــي مـ ّـدة تطـ ّـور األعمــار اليرقيــة ،ومرحلــة مــا قبــل التعـ ّذر ،ومرحلــة
العــذراء .حيــث اســتغرق التطـ ّـور مـ ّـدة أطــول فــي درجــات الحـ اررة المنخفضــة ،ومـ ّـدة أقصــر فــي درجــات الحـ اررة العاليــة.
كانــت مـ ّـدة التطـ ّـور الكلــي بــدءاً مــن البيــض وحتــى خــروج الحشـرة الكاملــة األطــول  50.87يومـاً علــى درجــة حـ اررة منخفضــة ،واألقصــر
 17.62يوم ـاً علــى درجــة ح ـ اررة عاليــة .كانــت أعلــى نســبة بقــاء علــى قيــد الحيــاة لألط ـوار غيــر الكاملــة  %78.0علــى درجــة ح ـ اررة
°1±24س ،بينمــا كانــت النســبة األقــل  %15علــى درجــة ح ـ اررة °1 ±32س .أشــارت النتائــج أن درجــة الح ـ اررة األكثــر مالءمــة هــي
°1±24س.
أجــرى ( Morales-Ramos and Rojas, (2017د ارسـةً لمعرفــة المتطلبــات الح ارريــة للتطـ ّـور لــدى النــوع Coleomegilla maculata
 ،(Coleoptera: Coccinellidae) De Geerعلى وســط غذائي صناعي ،باختبار درجات ح اررة مختلفة (،27 ،24 ،21 ،18
 ،33 ،30و°)36س .فكانــت درجــة الحـ اررة المناســبة لتطـ ّـوره هــي °25س.
أن هنــاك عالق ـةٌ طرديــة بيــن معـ ّـدل التطـ ّـور ودرجــة الح ـ اررة ،وذلــك ضمــن المجــال °30 -15س
وجــد )ّ Jalali et al., (2010
بالنســبة للمفتــرس ) ،Adalia bipunctata (Coleoptera: Coccinellidaeباســتخدام مـ ّـن الـ ّـدراق األخضــر M. persicae
) (Hemiptera: Aphididaeكفريســة ،لكــن لــم يكتمــل التطـ ّـور للوصــول إلــى مرحلــة الحش ـرة البالغــة علــى درجــة ح ـ اررة °35س.
تراوحــت نســبة مــوت األط ـوار غيــر البالغــة ضمــن المجــال الح ـراري ° 30 – 15س مــا بيــن .% 69.40 – 24.30
فــي د ارســة قــام بهــا ) Ali and Qamar Rizvi, (2008حــول تأثيــر درجــات الح ـ اررة فــي تطـ ّـورCoccinella transversalis F.
تمــت
) (Coleoptera: Coccinellidaeعلــى ) ،(Hemiptera: Aphididae) Lipaphis erysimi (Kaltenbachحيــث ّ
الد ارســة علــى ثــاث درجــات ح ـ اررة  ،24 ،18و°1±28س .كانــت مـ ّـدة التطـ ّـور لــدى جميــع األط ـوار المدروســة أطــول علــى درجــة
ّ
حـ اررة °1±18س ،تليهــا درجــة الحـ اررة °1±24س ،ثــم °1±28س .كانــت مـ ّـدة بقــاء األفـراد فــي جميــع األطـوار أعلــى علــى درجــة حـ اررة
°1±24س ،مقارنـةً مــع  18و°1±28س .وســجلت أعلــى نســبة مــوت علــى درجــة حـ اررة °1±28س بينمــا أقــل نســبة مــوت كانــت علــى
درجــة ح ـ اررة °1±24س.
أن مـ ّـدة تطـ ّـور المفتــرس)Scymnus subvillosus (Goeze
كمــا ّ
تبيــن مــع )ّ Sebastiao and Borges, (2015
) ،(Coleoptera:Coccinellidaeبــدءاً مــن العمــر اليرقــي األول وحتــى خــروج الحشـرة الكاملــة ،بــدأت بالتناقــص مــع ارتفــاع درجــة
الح ـ اررة ،حيــث تراوحــت مــا بيــن  61.5يوم ـاً علــى درجــة ح ـ اررة °15س ،إلــى  10.4يوم ـاً علــى درجــة ح ـ اررة °30س.
بد ارســة تأثيــر درجــات الح ـ اررة الثابتــة ( 1±28 ،1±24 ،1±20 ،1±16و °)1±32س فــي بيولوجيــا المفتــرس H. dimidiata
) ،(Fab.) (Coleoptera: Coccinellidaeباســتخدام ) Schizaphus graminum (Hemiptera: Aphididaeكفريســة،
أن فتـرة حضانــة البيــض ،ومـ ّـدة األعمــار اليرقيــة ،ومـ ّـدة التعـ ّذر كانــت أطــول
هامـاً لدرجــة الحـ اررة ،حيــث كشــفت النتائــج ّ
كان هنــاك تأثيـ اًر ّ
علــى درجــة الحـ اررة المنخفضــة °1±16س ،وكانــت أقــل علــى درجــة الحـ اررة المرتفعــة °1±32س.
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أن درجــة الحـ اررة المناســبة لتربيــة المفتــرس
ّ  أظهــرت النتائــج.س°1±24 وكانــت نســبة البقــاء علــى قيــد الحيــاة أعلــى علــى درجــة الحـ اررة
 إلــى اختــاف القيمــة، قــد تعــود االختالفــات بيــن األبحــاث فــي المـ ّـدة الالزمــة لتطـ ّـور المفتــرس.)Khan et al., 2016( س°1±24 هــي
.ـأن نــوع الفريســة يؤثــر فــي مـ ّـدة تطـ ّـور خنافــس أبــو العيــد
ّ  بـHodek, (1973) كمــا ذكــر،الغذائيــة للفريســة
:االستنتاجات

 المرّبــى علــىH. variegata س هــي درجــة الحـ اررة المناســبة لتربيــة المفتــرس°25 أن درجــة الحـ اررة
ّ أظهــرت
ّ الد ارســة الحاليــة
. وكانــت نســبة البقــاء علــى قيــد الحيــاة األعلــى، حيــث كانــت مـ ّـدة التطـ ّـور قصيـرة،M. persicae مـ ّـن الـ ّـدراق األخضــر
ٍ حيــث بارتفــاع درجــة الحـ اررة زاد معـ ّـدل التطــور بشــكل، ونســبة المــوت،أن لدرجــة الحـ اررة تأثيـ اًر كبيـ اًر فــي مـ ّـدة التطــور
ّ أشــارت النتائــج
ّ
ّ
. وعنــد درجتــي الحـ اررة المتطرفتيــن العليــا والدنيــا زادت نســبة المــوت،ملحــوظ
 لتســهيل عمليــة تربيتهــا بأعــداد،مــن الضــروري معرفــة العتبــة الح ارريــة الدنيــا والعليــا التــي تســمح بتطـ ّـور المفترســات مــن خنافــس أبــو العيــد
.الحيويــة
 ليصــار إلــى اســتخدامها إو�طالقهــا فــي ب ارمــج المكافحــة،كبيـرة
ّ
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Abstract
The effect of temperature on the development of the predator Hippodamia variegata
(Coleoptera:Coccinellidae) reared on the green peach aphid Myzus persicae Sulzer
(Homoptera:Aphididae) was determined at five constant temperatures (15, 20, 25, 30
and 35)°C under laboratory conditions. The present study was conducted at Latakia
Agricultural Research Center during 2015 and 2016. This study aimed to determine
the impact of temperature on the development of the predator H. variegata to
identify the suitable temperature for rearing this predator. The duration (days) and
survival (%) were measured for this predator. Results showed that temperature had
a significant effect on the development of H. variegata immature stages, whereas
the development time from larvae to adult decreased with increasing temperature
at thermal range (15-35)°C. The longest larval developmental duration was 24.84 days
at 15°C, and the shortest duration was 4 days at 35°C. Also, the shortest pupal
duration was one day at 35°C and the longest period was 9.84 days at 15°C. The
lowest developmental time from eggs hatching to emergence of adults was 6 days
at 35°C, while the longest developmental time was 36.84 days at 15°C. Also the
ratio of larval survival was affected by temperature, this ratio was (26%, 52%,
77%, 34%, 4%) at (15, 20, 25, 30 and 35)°C respectively. The results of statistical
analysis showed that there were significant differences between the five constant
temperatures in all studied biological characteristics, and the temperature 25°C was
suitable for a successful rearing of the predator H. variegata.
Key Words: Natural enemies, Hippodamia variegata, Myzus persicae, Life cycle,
Survival, Coccinellidae, Aphididae.
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