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الخالصة
اجرٌتت ذ ت الدراستتة لمعرفتة متتدم ممةمتتة متن˚ اوراق المشتتم Hyalopterus pruni Geoffr.
) (Hemiptera: Aphididaeكفرٌستتة مناستتبة ل لدعستتوقة ات التستتن نطتتاط Coccinella novemnotata
 Herbstوالدعستتتوقة ات ا حتتتد عشتتتر نططتتتة(Coleoptera: Coccinella undecimpunctata L.
) Coccinellidaeفتتً بعتتا صتتفاتهما الحٌاتٌتتة ،فتتً مبتبتتر الحشتترات /قستتم وقاٌتتة النبتتات /كلٌتتة الزراعتتة
والؽابات /جامعة الموصل عام  8108تحت ظتروؾ المبتبتر عنتد متوستط درجتة الحترار 2±82م˚ ومتوستط
رطوبتتة نستتبٌة  ،%2±42وقتتد اظهتترت ال نتتتاةع عتتدم وجتتود فروقتتات معنوٌتتة فتتً متوستتطات فتتترات ا عمتتار
الٌرقٌة بٌن المفترسٌن .ا بلؽت 3.4 ،8.6 ،88 .وٌ 3 .6وما لمعمار الٌرقٌة ا ربعتة للدعستوقة ات التستن نطتاط
على التتوالً ،فتً حتٌن بلؽتت 3.4 ،8.8 ،86 .و ٌ 3.6ومتا لمعمتار الٌرقٌتة ا ربعتة للدعستوقة ات ا حتد عشتر
نططة على التوالً ،كما وجدت فروقات معنوٌة فتً متوستط فتتر الطتور العت ري بتٌن المفترستٌن ا بلؽتت62.
و ٌ 2.2ومتا للمفترستتٌن علتتى التتتوالً ،كمتا اظهتترت الدراستتة وجتتود فروقتتات معنوٌتة فتتً متوستتط فتتتر و تتن
البٌا بٌن المفترسٌن ا بلؽت 84 67 .و ٌ 88 .33وما للدعسوقة ات التسن نطاط والدعستوقة ات ا حتد عشتر
نططتة علتتى التتوالً ،وعتتدم وجتود فروقتتات معنوٌتة فتتً متوستطات فترتتتً ماقبتل و تتن البتٌا ومابعتتد و تتن
البٌا للمفترسٌن ا بلؽت 6.33 ،6.33 ،6 67.و ٌ 2.00وما للدعسوقة ات التسن نطتاط وا لدعستوقة ات ا حتد
عشتر نططتة علتى التتوالً ،وك ت لو وجتود فروقتات معنوٌتة فتً متوستتط عتدد البتٌا والمتوستط الٌتومً لو تتن
البٌا والنسبة المةوٌة لفطس البٌا بٌن المفترسٌن ا بلؽت  8131 .67بٌ ة /انثى و  46 .17بٌ ة /انثىٌ /وم
و  %23 .22للدعسوقة ات التسن نطاط مطارنة ﺒ  622 .11بٌ ة /انثى و  34.46بٌ ة /انثىٌ /توم و %22 .54
للدعسوقة ات ا حد عشر نططة على التتوالً ،امتا بالنستبة لمتوستط فتتر الح تانة فتبتٌن عتدم وجتود فروقتات
معنوٌة بٌن المفترسٌن ا بلؽت 835 .وٌ 870 .وما على التوالً.
كلمتات دالته الدعستوقة ات التستن نطتاط ،الدعستوقة ات ا حتد عشتر نططتة ،متن˚ اوراق المشتم  ،الصتفات
الحٌاتٌة
تارٌخ تسلم البحث  ،2014/1/8وقبوله2017/12/17

المقدمة
تعتبتر حشترات الم تن˚ متن ا فتات الحشتترٌة المهمتة متن الناحٌتتة ا قتصتادٌة فتً العتتالم وب تمنها م تن˚
اوراق المشتم  H. pruni Geoffr.فهتتً تحتتدث ا ترار كبٌتتر شتجار ات النتتوا الحجرٌتة عتتن طرٌتتق
امتصتا العصتار النباتٌتة وافتراز كمٌتة ؼزٌتر متن النتدو العستلٌة ونطتل ا متراا الفاٌروستٌة ) Aslanو
 (2005 ،Uygunو تشتتكل المفترستتات التابعتتة لعاةلتتة الدعاستتٌق  Coccinellidaeمجموعتتة مهمتتة جتتدا متتن
المفترسات التً تتؽ م على العدٌد من ا نواع الحشرٌة الرذٌفة والتً تعد افتات مهمتة ل لعدٌتد متن المحاصتٌل
ا قتصتتتادٌة مثتتتل حشتتترات المتتتن˚( Giorgiوابتتترون )8113 ،والتتت باال ا بتتتٌا والبتتتق التتتدقٌطً (Heinz
و0334 ،Salom؛ Liuوابتتتتتترون ) 0336 ،والحشتتتتتترات الطشتتتتتترٌة ( ،)8116 ،Slipinskiوان كفتتتتتتا ذتتتتتت
المفترسات ربما ٌرجن الى ان ٌرقاتها وكاممتها متؽ ٌات على الحشرات ال ار بالنباتات ،وقتد اشتار Bahy
 )8114 ( ،El-Dinالتتى ان عاةلتتة الدعاستتٌق ت تتم اف تتل المفترستتات التتتً تتؽتت م علتتى الحشتتر ات الماصتتة
للعصتار النباتٌتة ومنهتتا حشترات المتن˚ .ف تتم عتن قتدرتها علتتى ا ستتمرار بالحٌتا بالتؽ ٌتتة علتى بلتٌط متتن
الؽ ت ا المتكتتون متتن الفرٌستتة ا ساستتٌة والثانوٌتتة ،كمتتا ٌمكنهتتا ا عتمتتاد علتتى النتتدو العستتلٌة وحبتتوال اللطتتاح
( Evansوابترون0333 ،؛  Nielsenوابترون .)8118 ،وقتتد اشتار  Kalushkovو )8110 ( ،Hodekالتتى
ان درجة ممةمة الفرٌسة تلعال دورا مهما فً التاثٌر علتى معتدل التطتور والبطتا وتكتاثر المفتترس وقتد اكتدت
النتاةع التً توصل الٌها كل من  Mariوابرون )8112 ( ،و  Solangiوابترون )8116( ،و Royوابترون،
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(  )8101ذ الحطٌطة حٌث وجدوا ان نوع الفرٌسة ٌلعال دورا مهما فتً معتدل التكتاثر ون تع البتٌا وتطتور
ٌرقتتات الدعاستتٌق المفترستتة .فتتً العتتراق تلعتتال الدعستتوقة ات التستتن نطتتاط C. novemnotata Herbst
والدعستتوقة ات ا حتتد عشتتر نططتتة  (Coleoptera:Coccinellidae) C. undecimpunctata L.دورا
مهما فً تطلٌل الكثافة السكانٌة ل لعدٌد من ا فات الحشرٌة باصة حشرات المن˚ و لتو نتٌجتة تكٌفهتا للظتروؾ
البٌةتة فتً العتراق ،وللتعترؾ علتى متدم ممةمتة متن˚ اوراق المشتم (Hemiptera: H. pruni Geoffr.
) Aphididaeكفرٌستتة مناستتبة للدعستتوقة ات التستتن نطتتاط  C. novemnotata Herbstوالدعستتوقة ات
ا حتتد عشتتر نططتتة  C. undecimpunctata L.وتاثٌرذتتا فتتً بعتتا الصتتفات الحٌاتٌتتة للمفترستتٌن ل ت ا فطتتد
اجرٌت ذ الدراسة.
مواد البحث وطرائقه
اجرٌت ذ الدراسة فً مبتبر الحشرات /قسم وقاٌة النبات /كلٌتة الزراعتة والؽابتات /جامعتة الموصتل
عتام  8108تحتتت ظتتروؾ المبتبتتر عنتتد متوستط درجتتة الحتترار 2 ±82م˚ ومتوستتط رطوبتتة نستتبٌة %2 ±42
جمعت اعداد من كور واناث المفترسٌن مو وع الدراسة من حطل كلٌتة الزراعتة والؽابتات حٌتث عزلتت فتً
عد اوعٌة بمستٌكٌة كل على حدا وزودت بمن˚ اوراق المشم المتجانستة بتالحجم متن اشتجار المشتم فتً
الحداةق المنزلٌة مصابة بها وتم فحصها لحٌن و عها للبٌا ومتابعة ذت ا البتٌا التى مرحلتة العت را حٌتث
عزلت منها البالؽات ( كور واناث) حدٌثة البزوغ من طور الع را وو عت فتً اطبتاق بتتري قطرذتا  3ستم
زودت ذ البالؽات بمن˚ اوراق المشتم وتتم فحصتها ومتابعتهتا لحتٌن و تعها للبتٌا وفطستة ،عزلتت ٌرقتة
واحتد حدٌثتة الفطتتس وبعمتر  86ستاعة فتتً طبتق بتتتري قطتر  2ستم قتتدمت لهتا اعتداد متتن حشتر م تن˚ اوراق
المشم ومتابعتها للتعترؾ علتى فتترات ا عمت ار الٌرقٌتة وفتتر الطتور العت ري ،اجرٌتت ذت التجربتة بواقتن
عشر مكررات لكل عمر من ا عمار الٌرقٌة ا ربعة وك لو للطور الع ري ولكل مفترس مو توع الدراستة.
ابتت ت البالؽتتات حدٌثتتة البتترو متتن طتتور العتتت را و الناتجتتة متتن التجربتتة الستتابطة وو تتعت بشتتتكل ازوا
( كر+انثتى) فتتً اطبتتاق بتتتري قطرذتتا  3ستتم ،زودت بحشتر م تن˚ اوراق المشتتم ومتابعتهتتا للتعتترؾ علتتى
فترات ما قبل و ن البٌا – و ن البٌا – ما بعد و ن البٌا و كت لو للتعترؾ علتى عتدد البتٌا الكلتً
الت ي ت تعة ا نثتتى الواحتد والمتوستتط الٌتومً لو تتن البتٌا ،اجرٌتت التجربتتة ببمتس مكتتررات لكتل صتتفة
ولكل مفترس .عزلت البٌوا التً و عتها ا ناث بمل فتر و ن البٌا فً كل مكرر ٌومٌتا وتتم فحصتها
للتعرؾ على فتر ح انة البٌا والنسبة المةوٌة لفطس البٌا.
حللتتتت النتتتتتاةع حصتتتتاةٌا باستتتتتبدام تصتتتمٌم العشتتتتواةً الكامتتتتل كمتتتتا استتتتبدم ابتبتتتتار دنكتتتتن متعتتتتدد
المتتتتتتدم بتبتتتتتتار معنوٌتتتتتتة الفروقتتتتتتات بتتتتتتٌ ن المتوستتتتتتطات عنتتتتتتد مستتتتتتتوم احتمتتتتتتال  %2وفتتتتتتق برنتتتتتتامع
.)0333 ،Anonymous( SAS
النتائج والمناقشة
 .0فتتر ا عمتتار الٌرقٌتتة وفتتتر الطتتور الع ت ري ٌو ت الجتتدول ( )0تتتيثٌر تؽ ٌتتة ا عمتتار الٌرقٌتتة ا ربعتتة
للدعسوقة ات التسن نطتاط والدعستوقة ات ا حتد عشتر نططتة علتى متن˚ اوراق المشتم فتً متوستط فتترات
ا عمتتار الٌرقٌتتة وفتتتر الطتتور العتتت ري وٌت تت متتن نتتتاةع التحلٌتتل ا حصتتتاةً وابتبتتار دنكتتن للفتترق بتتتٌن
المتوسطات عند مستوم احتمال  %2عدم وجود فروقتات معنوٌتة فتً متوستطات فتترات ا عمتار الٌرقٌتة بتٌن
المفترستٌن ،امتا فتتر الطتور العت ري فطتد اظهترت النتتاةع وجتو د فروقتات معنوٌتة فتً متوستطات فتتر الطتتور
الع ري بٌن المفترسٌن ا بلؽت  6.2وٌ 2.2وما للدعسوقة ات التسن نطتاط والدعستوقة ات ا حتد عشتر نططتة
على التوالً ،كما ٌمحظ من نتاةع التحلٌتل ا حصتاةً وجتود فروقتات معنوٌتة فتً متوستطات فتترات ا عمتار
الٌرقٌتة لكتل مفتترس ا بلؽتت 3.4 ،8.6 ،8 8.و ٌ 3.6ومتا لمعمتار الٌرقٌتة ا ربعتة للدعستوقة ات التستن نطتتاط
على التتوالً ،فتً حتٌن بلؽتت 3.4 ،8.8 ،86 .و ٌ 3.6ومتا لمعمتار الٌرقٌتة ا ربعتة للدعستوقة ات ا حتد عشتر
نططة على التوالً  ،وٌمحظ اٌ ا عدم وجود فروقات معنوٌة فً متوستط فتتر ا عمتار الٌرقٌتة ا ربعتة الكلٌتة
للمفترسٌن.
تتفق النتاةع الحالٌتة متن متا وجتد البتاحثٌن الستابطٌن بتان فتتر ا عمتار الٌرقٌتة ا ربعتة وفتتر الطتور العت ري
للمفترستٌن تتبتتاٌن بشتكل كبٌتتر بحستتال نتوع المفتتترس ونتتوع الفرٌستة (الم تن˚ ) المستتتبدمة فتً الدراستتة ومتتدم
ممةمتهتتا وتف تتٌلٌها متتتن قبتتل المفتتترس ،ا ان  El-Heneidyوابتتترون ) 2008) ،وجتتدوا ان متوستتط فتتتتر
ا عمار الٌرقٌة الكلٌة للدعسوقة ات ا حد عشر نططة بلؽت 00 .2 ،03.02 ،03 6.و ٌ 01 .18وما على التوالً
عنتد تؽت ٌتها علتى العمتر الحتوري ا ول والثتانً والثالتث والرابتن لحشتر متن العتدس craccivera Aphis
 ،Kochامتتا  ElHagو ) 1996) Zaitoonفوجتتدا عنتتد تؽ ٌتتة المفترستتاتAdonia variegate Goeze.
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والدعستتتوقة ات التستتتن نطتتتاط  C. novemnotata Herbstوالدعستتتوقة ات ا حتتتد عشتتتر نططتتتة C.
 undecimpunctata L.والدعسوقة ات الستبن نطتاط  Coccinella septempunctata L.علتى متن اللهانتة
) Brevicoryne brassica (L.ومتن الت ر  Rhopalosiphum padi L.عتدم وجتود فروقتات معنوٌتة فتً
متوستط فتتر تطتور الٌرقتات الكلٌتة ا بلؽتتت 08 .2،03 .1 ،008 .و ٌ 08 .0ومتا للمفترستات الستابطة الت كر علتتى
التوالً ،بالرؼم من وجود ابتمفتات فتً فتتر ا عمتار الٌرقٌتة ،وكت لو عتدم وجتود فروقتات معنوٌتة فتً فتتر
الطور الع ري للمفترسات اعم .
الجتتدول( )0تتتيثٌر تؽ ٌتتة الدعستتوقة ات التستتن نطتتاط والدعستتوقة ات ا حتتد عشتتر نططتتة علتتى م تن˚ اوراق
المشم فً متوسط فترات ا عمار الٌرقٌة وفتر الطور الع ري
Table (1) Feeding effects of the C. novemnotata and C. undecimpunctata on the
H. pruni Geoffr. on mean of larval and pupal stage period
فتر ا عمار الٌرقٌة
ٌ /وم
Larval stage
period/day
العمر الٌرقً ا ول st.
0stage
العمر الٌرقً الثانً nd.
8stage
العمر الٌرقً الثالث rd.
3stage
العمر الٌرقً الرابن th.
6stage
المتوسط العام
Total mean
فتر الطور
الع ريٌ /وم pupal
stage period/day

الدعسوقة ات التسن نطاط
C. novemnotata
المتوسطSD±
المدم Rang
MeanS.D

الدعسوقة ات ا حد عشر نططة
C. undecimpunctata
المتوسطSD±
المدم Rang
MeanS.D

2-3

8.80±0.45bc

2-3

*2.60±0.55c

2-3

8.60±0.55c

2-3

8.80±0.45bc

3-4

3.40±0.55ab

3-4

3.40±0.55ab

3-4

3.60±0.55a

3-4

3.60±0.55a

08.40a
3- 2

08.40a

6.20±0.45b

2- 4

2.20±0.84a

* المتوسطات ات ا حرؾ ؼٌر المتشابهة تشٌر الى وجود فروقات معنوٌة فٌما بٌنها عند مستتوم احتمتال %2حستال ابتبتار
دنكن.
*Means followed by different letters are significantly different at P=0.05.

بٌنمتتا  Solangiوابتترون ) 2007 ( ،وجتتدوا ان تؽ ٌتتة الدعستتوقة ات ا حتتد عشتتر نططتتة علتتى متتن البتتردل
 Lipaphis erysimi Kalt.ان متوسط فتر العمر الٌرقً ا ول والثتانً بلؽتت 31 .وٌ 3.1ومتا علتى التتوالً
اما متوسط فتر العمر الٌرقً الثالث والرابن فبلػ 35 .و ٌ 3.3وما على التوالً وان متوسط فتر العمر الٌرقً
الكلً بلػٌ 08 9.وما وان متوسط فتر طور الع را بلؽت ٌ 2.6وما ،فً حتٌن وجتد  Omkarو ،srivastava
(  )8113ان متوسط فتر ا عمار الٌرقٌة الكلٌة بلؽتٌ 0393 .وما عند تؽ ٌتها على من البردل L. erysimi
 ،Kaltبٌنما وجد  Ozderو )8113 ( ،Saglamان فتر تطور ا عمار الٌرقٌتة ا ربعتة للدعستوقة ات ا حتد
عشر نططة بلػٌ 81 7.- 04 7.وما عند تؽ ٌتها على من اوراق المشم .H. pruni Geoffr.
 .8فتر ما قبل و ن البٌا  -فتتر و تن البتٌا  -فتتر متا بعتد و تن البتٌا ٌتبتٌن متن الجتدول ( )8تتاثٌر
تؽ ٌتة بالؽتات الدعستتوقة ات التستن نطتاط والدعستتوقة ات ا حتد عشتتر نططتة علتى م تن˚ اوراق المشتم فتتً
متوسط فتر ما قبل و ن البٌا  -فتر و ن البٌا  -فتتر متا بعتد و تن البتٌا وٌت ت متن نتتاةع التحلٌتل
ا حصاةً وابتبار دنكن للفرق بٌن المتوسطات عند مستوم احتمتال  %2وجتود فروقتات معنوٌتة فتً متوستط
فتتر و تن البتٌا بتٌن المفترستتٌن ا بلتػ اعلتى متوستط لهتاٌ 84 67.ومتتا للدعستوقة ات التستن نطتاط مطارنتتة
ﺒٌ 88 33 .وما للدعسوقة ات ا حد عشر نططة ،كما ٌمحظ من نتتاةع التحلٌتل ا حصتاةً عتدم وجتود فروقتات
معنوٌة فً متوستطات فترتتً متا قبتل و تن البتٌا ومتا بعتد و تن البتٌا للمفترستٌن ا بلؽتت  6 .67و 6.33
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ٌوما للدعسوقة ات التسن نطاط على التوالً ،بٌنما بلؽت 6 33.و ٌ 2.00وما للدعستوقة ات ا حتد عشتر نططتة
على التوالً.
الجتتدول( )8تتتاثٌر تؽ ٌتتة الدعستتوقة ات التستتن نطتتاط والدعستتوقة ات ا حتتد عشتتر نططتتة علتتى م تن˚ اوراق
لمشم فً متوسط فترات ما قبل و ن البٌا وو ن البٌا وما بعد و ن البٌا
Table (2) Feeding effects of the C. novemnotata and C. undecimpunctata on the
H. pruni Geoffr. on means of Pre-oviposition - Oviposition and Postoviposition period
نوع المفترس
Kind of predator

فتر ما قبل و ن
البٌاٌ /وم
Pre-oviposition
period/day
فتر و ن البٌاٌ /وم
Oviposition
period/day
فتر ما بعد و ن
البٌاٌ /وم
Post- oviposition
period/day

الدعسوقة ات التسن نطاط
C. novemnotata
المتوسطSD±
المدم Rang
MeanS.D

الدعسوقة ات ا حد عشر نططة
C. undecimpunctata
المتوسطSD±
المدم Rang
MeanS.D

6- 2

6.67±0.58c

6- 2

*6.33±0.58c

86- 31

84.67±3.06a

03- 86

88.33±2.89b

6- 2

6.33±0.58c

6- 4

2.00±1.00c

* المتوسطات ات ا حرؾ ؼٌر المتشابهة تشٌر الى وجود فروقات معنوٌتة فٌمتا بٌنهتا عنتد مستتوم احتمتال %2حستال ابتبتار
دنكن.
*Means followed by different letters are significantly different at P=0.05.

ذ النتاةع تتفق من ما وجد الباحثٌن السابطٌن بي ن الصتفات الحٌاتٌتة وب تمنها متوستطات فتتر متا قبتل و تن
البٌا  -فتر و ن البٌا  -فتر ما بعد و ن البٌا للمفترسٌن تبتلؾ بحستال نتوع المفتترس ونتوع الفرٌستة
(المن˚ ) المستبدمة فً الدراسة ،فطد وجد  Solangiوابرون ) 2007 ( ،ان تؽ ٌة الدعستوقة ات ا حتد عشتر
نططة على من البردل  L. erysimi Kalt.بلػ متوسط فتر ما قبل و ن البٌاٌ 6 .1ومتا وان متوستط فتتر
و ن البٌا بلؽتٌ 36 7.وما بٌنما متوسط فتر ما بعد و ن البٌا بلؽت ٌ 6.0وما ،اما  ElHagو )1996
 ) Zaitoonفوجتتتدا عنتتتتد تؽ ٌتتتة المفترستتتتات  A.variegate Goeze.والدعستتتوقة ات التستتتتن نطتتتاط C.
 novemnotata Herbstوالدعستوقة ات ا حتتد عشتر نططتتة C. undecimpunctata L.والدعستتوقة ات
الستبن نطتاط  C. septempunctata L.علتى متن اللهانتة ) B. brassica (L.ومتن الت ر  R. padi L.ان
اعلى متوسط لفتر و ن البٌا بلؽتٌ 83 8.وما للدعسوقة ات ا حد عشتر نططتة C. undecimpunctata
 L.وان ادنى متوسط كانت للدعسوقة ات السبن نطاط .C. septempunctata L.
 .3عتدد البتٌا وفتتتر الح تانة والمتوستط ال ٌتتومً لو تن البتٌا والنستتبة المةوٌتة لفطتس البتتٌا ٌمحتظ متتن
الجدول ( )3ان لتؽ ٌة المفترستٌن علتى متن˚ اوراق المشتم تتاثٌرا متباٌنتا فتً متوستطات عتدد البتٌا وفتتر
الح انة والمتوسط الٌومً لو ن البٌا والنسبة المةوٌة لفطس البٌا فطتد اظهترت نتتاةع التحلٌتل ا حصتاةً
وابتبتتار دنكتتن ل لفتترق بتتٌن المتوستتطات عنتتد مستتتوم احتمتتال  % 2وجتتود فروقتتات معنوٌتتة فتتً متوستتط عتتدد
البٌا/انثى والمتوسط الٌومً لو ن البٌا والنسبة المةوٌة لفطس البٌا بٌن المفترسٌن ا بلػ اعلى متوستط
لعدد البٌا 8131 67.بٌ ة /انثى بٌنما بلػ اعلى متوسط ٌومً لو تن البتٌا  46 .17بٌ تة /انثتىٌ /توم امتا
اعلى نسبة مةوٌة لفطتس البتٌا فبلؽتت %2322 .للدعستوقة ات التستن نطتاط ،مطارنتة ب  622 .11بٌ تة /انثتى
و  34 .46بٌ ة /انثىٌ /وم و % 2254 .للدعسوقة ات ا حد عشر نططة على التوالً .كما ٌمحظ من الجتدول
عدم وجود فروقات معنوٌة فً متوسط فتتر ح تانة البتٌا بتٌن المفترستٌن ا بلؽتت 835 .و ٌ 8.70ومتا علتى
التوالً.
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الجدول( )3تاثٌر تؽ ٌة الدعسوقة ات التسن نطاط والدعسوقة ات ا حد عشر نططة على من˚ اوراق المشتم
فً متوسط عتدد البتٌا والمتوستط الٌتومً لو تن البتٌا وفتتر ح تانة البتٌا والنستبة المةوٌتة
لفطس البٌا
Table (3) Feeding effects of the C. novemnotata and C. undecimpunctata on the H.
pruni Geoffr. on mean number of egg/female, daily deposited of egg,
incubation period and hatching percentage
الصفات المدروسة
عدد البٌا/انثى
Number of
egg/female
المتوسط الٌومً
لو ن البٌا
Daily
deposited of
egg/female/day
فتر ح انة البٌا/
ٌوم
Incubation
period/day
النسبة المةوٌة لفطس
البٌا%
Hatching
percent. %

الدعسوقة ات التسن نطاط
C. novemnotata
المتوسطSD±
المدم Rang
MeanS.D

الدعسوقة ات ا حد عشر نططة
C. undecimpunctata
المتوسطSD±
المدم Rang
MeanS.D

343- 8603

8131.67±342.25a

682- 638

*622.00±32.19b

01- 040

46.17±39.14a

6- 68

34.46±17.95b

8- 3

8.35±0.54a

8- 3

8.70±0.73a

21- 011

23.22±5.13a

21- 36

22.54±3.90b

*المتوسطات ات ا حرؾ ؼٌر المتشابهة فً كل صؾ تشٌر الى وجتود فرو قتات معنوٌتة فٌمتا بٌنهتا عنتد مستتوم احتمتال%2
حسال ابتبار دنكن.
*Means followed by different letters in each row are significantly different at P=0.05.

تتفتق النتتاةع المتحصتل علٌهتا ف ت ً الدراستة الحالٌتة متن متا وجتتد البتاحثٌن الستابطٌن حٌتث ان الكفتا التناستتلٌة
والمتمثلة بمتوسط عدد البٌا وفتر الح انة والمتوسط الٌومً لو ن البتٌا والنستبة المةوٌتة لفطتس البتٌا
للمفترستتٌن تتبتتاٌن بحستتال نتتوع المفتتترس ونتتوع الفرٌستتة (المتتن˚ ) المستتتبدم فتتً الدراستتة ،ٳ وجتتد Solangi
وابترون ) 2007 ( ،عنتد تؽ ٌتة الدعستوقة ات ا حتد عشتر نططتة علتى متن البتردل  L. erysimi Kalt.ان
متوسط عدد البٌا بلػ 233 4.بٌ ة/انثى ومتوستط فتتر ح تانة البتٌا بلؽتتٌ 31 .ومتا وان متوستط النستبة
المةوٌتة لفطتس البتٌا بلتػ ،%23 63 .فتً حتٌن وجتد  ) 8110 ( ،Zondagان فتتر ح تانة البتٌا بلؽتت 2- 8
ٌومتا عنتد تؽ ٌتة الدعستوقة ات ا حتد عشتر نططتة علتى متن البتردل  ،L. erysimi Kaltامتا El-Heneidy
وابترون ) 2008) ،وجتدوا ان ا نثتتى الواحتد للدعستتوقة ات ا حتد عشتر نططتتة و تعت بالمتوستتط221 85.
بٌ تتة /انثتتى وبلتتػ متوستتط النستتبة المةوٌتتة لفطتتس البتتٌا  %20عنتتد تؽ ت ٌتها علتتى متتن العتتدس A. Koch
 ،cracciveraبٌنمتا  ElHagو ) 1996) Zaitoonفوجتتدا عنتتد تؽ ٌتة المفترستتات A. variegate Goeze.
والدعستتتوقة ات التستتتن نطتتتاط  C. novemnotata Herbstوالدعستتتوقة ات ا حتتتد عشتتتر نططتتتة C.
 undecimpunctata L.والدعستتوقة ات الستتبن نطتتاط  C. septempunctata L.علتتى متتن اللهانتتة B.
) brassica (L.ومتن الت ر  R. padi L.عتدم وجتود فروقتات معنوٌتة فتً متوستط فتتر ح تانة البتٌا بتٌن
المفترستتات ا ربعتتة ،كمتتتا وجتتدا ان ذنتتاو فروقتتتات معنوٌتتة فتتً متوستتتط النستتبة المةوٌتتة لفطتتتس البتتٌا بتتتٌن
المفترسات ا بلتػ اعلتى متوستط 20 8.و  %66.5للمفترستٌن  A. variegate Goeze.والدعستوقة ات ا حتد
عشتتتر نططتتتة  C. undecimpunctata L.علتتتى التتتتوالً ،وان الدعستتتوقة ات ا حتتتد عشتتتر نططتتتة C.
 undecimpunctata L.كانتتت ا كثتر بصتوبة ا بلتتػ اعلتى متوستط لعتتدد البتٌا 361 5 .بٌ تة/انثى ،بٌنمتتا
ادنى متوسط لعدد البٌا كانت للدعسوقة ات السبن نطاط .C. septempunctata L.
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نستنتع من ذ الدراسة ممةمة من˚ اوراق المشم كفرٌسة مناستبة للمفترستٌن والت ي انعكتس علتى الصتفات
 وان الدعستتوقة ات،الحٌاتٌتة كمعتتدل تطتتور ٌرقتتات الدعاستتٌق المفترستة وك ت لو الكفتتا التناستتلٌة للمفترستتٌن
 وذ ت ا ستتٌنعكس علتتى كفاةتهتتا،التستتن نطتتاط كانتتت ا علتتى بصتتوبة مطارنتتة بالدعستتوقة ات ا حتتد عشتتر نططتتة
 وٌتفتق ذت ا متن متا،ا فتراسٌة ودورذا الفعال فً المكافحة الحٌوٌة لهت ا فتة المهمتة متن الناحٌتة ا قتصتادٌة
 ) ان معدل البصوبة العالٌة للمفترس مهمة جدا وب لو سوؾ تتزداد الكثافتة الستكانٌة8116 ( ،Pearson وجد
.للمفترس بسرعة كب ٌر عند توفر الفرٌسة فً الحطل وتلعال دورا فعا فً تنظٌم كثافتها السكانٌة
EFFECT OF FEEDING Coccinella novemnotata Herbst, AND C.
undecimpunctata L. (COLEOPTERA: COCCINELLIDAE) ON Hyalopterus
pruni Geoffr. (HEMIPTERA: APHIDIDAE) ON SOME BIOLOGICAL
CHARACTERS OF THE TWO PREDATORS
Juma'a T. Mohammad
Plant Prot. Dept., College of Agric. and Forestry, Mosul Univ., Mosul, Iraq
Email:jumaa_taha@yahoo.com
ABSTRACT
Results of studying the extent suitability of Hyalopterus pruni Geoffr.
(Hemiptera: Aphididae) as suitable prey to the Lady beetles Coccinella
novemnotata Herbst and Coccinella undecimpunctata L. (Coleoptera:Coccinellidae)
on some biological characters of two predators, showed that there is no significant
effects between the means of larval development period which was 2.8,2.6,3.4 and
3.6 days for the fourth larval stages period of C. novemnotata Herbst respectively,
undecimpunctata L. in comparison with 2.6,2.8, 3.4 and 3.6 days for C.
respectively, but there is significant effects between the means of pupal period
which was 4.2 and 5.2 days for two predators respectively, the results also shows a
significant effects on the means of oviposition period which was 26.67 and 22.33
days for C. novemnotata Herbst and C. undecimpunctata L. respectively but there is
no significant effects between the means of preoviposition and postoviposition
period which were 4.67,4.33,4.33 and 5.00 days for C. novemnotata Herbst and C.
undecimpunctata L. respectively and thus the significant effects on the means of
number of egg per female, dialy deposited and eggs hatching percentage which
reached 2030.67 egg/ female,67.17egg/female/day and 89.22% for C. novemnotata
Herbst respectively in comparison with 758.00 egg/ female, 36.46 egg/ female/day
and 85.54% for C. undecimpunctata L. respectively but there is no significant
effects between the means of incubation period which reached 2.35and 2.70 days
for C. novemnotata Herbst and C. undecimpunctata L. respectively.
Keywords: Coccinella novemnotata, C. undecimpunctata, Hyalopterus pruni,
Biological characters.
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