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اوضحت نتائج االستجابة العددية الى تزايد معدالت انتاج البيض لممفترس مع زيادة كثافة الفريسة اذ يالحظ وجود عالقة طردية بين عدد البيض
 انثى خالل مدة حياتها عند تقديم/ بيضة30 و17 ،13.1 ،7  اذ بمغت معدالت البيض الموضوع.الموضوع من قبل انثى المفترس وبين كثافة الفريسة

 وقد اشارت نتائج التحميل االحصائي الى وجود، يوم خالل مدة تطور االعمار اليرقية عمى التوالي/ بيضة60 و40 ،20 ،10 كثافات بيض الفريسة

 بالزيادة أيضا مع زيادة كثافة الفريسة اذ أن كفاءةECI  وتميزت كفاءة التحويل الغذائي0.05 فروق معنوية بين تمك المعدالت عند مستوى احتمال
 فضال عن انخفاض كفاءة،تحويل الغذاء المهضوم الى بيض من قبل أنثى المفترس ارتفعت في الكثافات العالية لمفريسة مقارنة بالكثافات الواطئة
كما قصرت المدة العمرية الطوار. استغالل الغذاء مع زيادة كثافة الفريسة حيث ازدادت عند الكثافات الواطئة وانخفضت عند الكثافات المرتفعة لمفريسة
،2.89 ،1.16)) و4.07، 2.82 ،1.86() و5.04، 4.32 ،1.62)) و9.15 ،3.37 ،2.74) المفترس الثالثة عند زيادة كثافة الفريسة اذ بمغت

 فضال عن ارتفاع. يوما عمى التوالي وبفارق معنوي7.47 و8.75 ،10.98 ،15.26 ) يوما عمى التوالي وبذلك يكون اجمالي مدة الدور اليرقي3.42
بيضة عمى التوالي وبفارق معنوي في معدالت استهالك البيض بين االطوار اليرقية وكذلك116.91  و96.52 ،74.24 ،80 معدالت االفتراس اذ بمغت
 وارتفعت ايضا معدالت البقاء لالطوار اليرقية ودور العذراء وبزوغ البالغات عند زيادة كثافة الفريسة،0.05 خالل مدة الدور اليرقي عند مستوى احتمال
.وبفارق معنوي
Planococcus citri , Dicrodiplosis manihoti ، كفاءة التحويل الغذائي، االستجابة العددية:كممات مفتاحية
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ABSTRACT
The results of numerical response showed to increasing rates of egg production for the predator female with prey
density increases, noting of a positive correlation between the number of eggs lying by the female predator and
prey density, Being 7, 13.1, 17 and 30 eggs/female during her life when making egg densities of prey 10, 20, 40
and 60 eggs/day during the period of development of Larval ages respectively. Statistical analysis results have
pointed to the moral differences between those rates at 0.05 probability level. Food conversion efficiency was
marked by ECI also increases with increasing density of prey . Food conversion efficiency to eggs by female
predator increased in high densities of prey compared with low densities as well as reduced food efficiency with
increasing density of prey where when lying densities and decreased when high densities prey. It also shortened
the duration of phases three predator when prey density increases amounting to (2.74, 3.37, 9.15) and(1.62, 4.32,
5.04), (1.86, 2.82, 4.07) and (1.16 , 2.89, 3.42) consecutive days so that the total duration of Larval stage 15.26,
10.98, 8.75 and 7.47 days respectively with high significance deference. As well as high rates of predation 80,
74.24, 96.52 and 116.91 egg respectively and moral difference in egg consumption rates between larval stages as
well as during the period of Larval stages at probability 0.05. survival rates also increased for the larval, pupal
and adults stages when the density of the prey increased with high significance difference.
Keyword: Numirical response, EC1,Dicrodiplosis manihoti ,Planococcus citri
* Part of PhD. dissertation of the second author.
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البالغات ،سجل خالليا مدة ماقبل وضع البيض وطول عمر

المقدمة

البالغات .ومن ىذه التجربة حسبت كفاءة تحويل الغذاء
المهضىم Efficiency of Conversion of Ingested
) food (ECIفي الدور اليرقي من قبل المفترس الى بيض

تعبر االستجابة العددية وبحسب مفاىيم عمم البيئة عن
التغير في كثافة المفترس نتيجة لمتغير في كثافة الفريسة ،وقد

استعمل ىذا المصطمح الول مرة
)،)12
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وىي

مرتبطة

بما

من

قبل Solomon

يعرف

موضوع من قبل اناث المفترس عند كثافات الفريسة المختمفة

باالستجابة

وذلك باستعمال نموذج  Omkarو )9( Pervezوكما يمي:

الىظيفية functional responseوالتي تعني التغير في

كفاءة تحويل الغذاء المهضوم الى بيض ) = (ECIعدد

معدل استيالك المفترس تبعا لمتغير في كثافة الفريسة وطبقا

البيض الموضوع/عددالفريسة المستهمك

لمالحظات  Hollingفان االفتراس الكمي يمكن ان يعبر عنو

كما حسبت كفاءة استغالل الغذاء food efficiency

باالتحاد بين االستجابة الوظيفية والعددية ( .)4ويعد الغذاء

 exploitationحسب النموذج المقترح من قبل Omkar

من اىم العوامل المؤثرة في ديناميكية السكان اذ ترتبط

و .)8(Kumar

التغيرات في أعداد المفترس بتوفر الغذاء وما يسببة من تأثير

 %كفاءة أستغالل الغذاء = عدد البيض المستهمك/عدد

في معدالت التطور وفي انتاجية وطول عمر البالغات (.)8

البيض المقدم لممفترس

كماان معدالت البقاء وزيادة االعداد ىي من اىم الصفات

التحميل االحصائي

التي يعتمد عمييا في تقييم كفاءة عوامل المكافحة االحيائية

استعمل التصميم تام التعشية  CRDلمتجارب ذات العامل

وبخاصة المتطفالت والمفترسات الحشرية عن طريق

الواحد وكذلك بالنسبة لمتجربة العاممية ذات العاممين وقورنت

االستجابة لمعديد من العوامل مثل الظروف البيئية ووفرة أعداد

الفروق بين متوسطات المعامالت حسب قيمة اقل فرق معنوي

الفريسة ( .)9ومن ىذا المنطمق فقد ىدفت الدراسة تحديد

 LSDعند مستوى احتمال  0.05وحممت النتائج بحسب

تأثير كثافة الفريسة في انتاجية المفترس متمثمة باالستجابة

البرنامج االحصائي .)10( GenStat.7

العددية فضال عن تأثيرىا في المعطيات الحياتية االخرى.

النتائج والمناقشة

المواد وطرائق العمل

االستجابة العددية وكفاءة التحويل الغذائي لممفترس

نفذت التجربة في مختبرات وحدة المكافحة األحيائية /كمية

 D.manihotiعندكثافات مختمفة من البق الدقيقي

الزراعة /جامعة بغداد لدراسة االستجابة العددية لممفترس

P.citri

 D.manihotiعند درجة ح اررة  2±27سميزية ،ورطوبة

أوضحت النتائج المبينة في الشكل  1الى تزايد معدالت

نسبية  %60-50ومدة ضوء :ظالم  8:16ساعة .قدمت

انتاج البيض مع زيادة كثافة الفريسة اذ يالحظ وجود عالقة

كثافات مختمفة من بيض البق الدقيقي ىي (20 ،10

طردية بين عدد البيض الموضوع من قبل انثى المفترس وبين

40،و 60بيضة) .استعممت  30يرقة عمر اول لممفترس لكل

كثافة الفريسة .وبمغت معدالت البيض الموضوع ،13.1 ، 7

كثافة كمكررات مع مرعاة عزل كل يرقة في انبوب بالستيكي

 17و 30بيضة عند كثافات الفريسة المختمفة 40 ،20 ،10

محكم الغمق .جرى متابعة اليرقات لحين التحول الى بالغات

و 60بيضة عمى التوالي خالل مدة حياة انثى المفترس ،وقد

مع تسجيل العدد المستيمك من الفريسة يوميا وتعويض نقص

اشارت نتائج التحميل االحصائي الى وجود فروق معنوية بين

الغذاء كمما دعت الحاجة فضال عن تسجيل االفراد الميتة

تمك المعدالت عند مستوى أحتمال  0.05وتميزت كفاءة

وصوال الى الدور البالغ .بعد خروج بالغات المفترس لكل

التحويل الغذائي  ECIبالزيادة أيضا مع زيادة كثافة الفريسة

كثافة عزلت بالغات المفترس عمى شكل ازواج (ذكروانثى)

شكل  ،2اذ أن كفاءة تحويل الغذاء الميضوم الى بيض من

ووضع كل زوج في حاوية بالستيكية صغيرة مغطاة بقطعة

قبل أنثى المفترس ارتفعت في الكثافات

من قماش االوركن از المربوط برباط مطاطي .سجل عدد

العالية لمفريسة

مقارنة بالكثافات الواطئة ،فضال عن انخفاض كفاءة استغالل

البيض الموضوع لكل بالغة خارجة /كثافة لمعرفة تاثيركثافة

الغذاء مع زيادة كثافة الفريسة حيث ازدادت عند الكثافات

بيض الفريسة عمى االنتاجية .استمرت التجربة حتى موت
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الواطئة وانخفضت عند الكثافات المرتفعة لمفريسة شكل  .3أن
زيادة انتاج البيض مع زيادة كثافة الفريسة ينطمق من حقيقة
ميمة حيث ان الزيادة في كمية الغذاء تؤدي الى تطور عدد
اكبر من أنابيب البيض وان االختالفات في نضج المبايض
مرتبط ايجابيا مع كثافة الفريسة وبالتالي التأثير عمى انتاجية

البيض ( )2, 5ان شكل العالقة بين كثافة الفريسة واالنتاجية
يشابيو منحنى االستجابة الوظيفية اذ يالحظ ازدياد انتاجية

شكل  . 3العالقة بين كثافة الفريسة وكفاءة استغالل الغذاء

االناث مع زيادة كثافة الفريسة ،كما ان زيادة كفاءة تحويل

من قبل انثى المفترس D.manihoti

الغذاء الميضوم الى بيض من قبل أنثى المفترس في

وتشير النتائج المدونة في الجدول  1المدد العمرية لالطوار

الكثافات العالية يطابق نمط االستجابة الوظيفية من النوع

اليرقية لممفترس عند كثافات مختمفة من الفريسة (20 ،10

الثالث  ،type IIIاذ وجد ان كفاءة التحويل الغذائي في
المفترسات التي تتبع النمط الثاني

 40 ،و 60بيضة) اذ بمغت المدد العمرية الثالث لممفترس

 type IIتنخفض مع

المذكور معدالت قدرىا  9.15 ،3.37 ، 2.74و ،1.62

زيادة كثافة الفريسة اي انيا ترتفع فقط عند الكثافات الواطئة

 5.04 ،4.32و 4.07 ،2.82،1.86و ،2.89 ،1.16

لمفريسة كما في المفترس ،)11( Scymnus syriacus
وىذا الحال ينطبق ايضا مع ماتوصل اليو

 3.42يوما عمى التوالي وبذلك يكون اجمالي مدة الدور

Omkar

اليرقي  8.75 ، 10.98 ، 15.26و 7.47يوما عمى

و )8( Kumarمن انخفاض كفاءة تحويل الغذاء الميضوم

التوالي ،وأشارت نتائج التحميل االحصائي الى وجود فروق

النثى المقترس  Anegleis cardoniالتابعة لمعائمة

معنوية بين مدد االطوار اليرقية لممفترس وكذلك بين مدة

 Coccinellidaeمع زيادة كثافة الفريسة عمما ان المفترس

الدور اليرقي عند الكثافات المذكورة عند مستوى أحتمال

يتبع استجابة وظيفية من النمط الثاني.

 .0.05وتبين نتائج الجدول المذكور تباين معدالت استيالك
االطوار اليرقية بحسب كثافات الفريسة المقدمة فضال عن

تباين معدالت استيالك الدور اليرقي عند الكثافات المذكورة
اذ بمغت معدالت األستيالك 96.52 ،74.24 ،80
و 116.91بيضة عمى التوالي ،وبفارق معنوي في معدالت
استيالك البيض بين االطوار اليرقية وكذلك خالل مدة الدور

اليرقي عند مستوى أحتمال  .0.05وفيما يخص تأثير كثافة
الفريسة في معدالت البقاء لالطوار اليرقية ،تبين النتائج في

شكل  . 1العالقة بين كثافة الفريسة وعدد البيض الموضوع

الجدول المذكور اختالف نسب بقاء االطوار اليرقية بحسب

من قبل انثى المفترس D.manihoti

كثافات الفريسة المقدمة حيث اشارت نتائج التحميل
االحصائي الى وجود فروق معنوية بين معدالت البقاء

لالطوار اليرقية عند مستوى أحتمال  0.05مما يشير الى
اىمية كثافة الفريسة في معدالت البقاء .وفي سياق متصل

فأن النتائج الموضحة في الجدول  2تشير الى تاثير كثافة
الفريسة في نسب بقاء الدور العذري ونسب بزوغ البالغات
لممفترس المذكور فضال عن مدد ماقبل وضع البيض وطول

شكل  . 2العالقة بين كثافة الفريسة وكفاءة تحويل الغذاء

عمر بالغات المفترس اذ بمغت نسب بقاء العذارى ونسب

المهضوم من قبل انثى المفترس D.manihoti

بزوغ البالغات حسب الكثافات المذكورة انفا ،56.5 ،14.22
694

الزبيدي و الشمزي

مجلت العلوم الزراعيت العزاقيت – 2012/ 48)2(: 500 -496
 71.4و %77.77عمى التوالي ،وبينت نتائج التحميل

ديناميكية السكان اذ ترتبط التغيرات في أعداد المفترس بتوفر

االحصائي الى وجود فروق معنوية في معدالت تمك النسب

الغذاء وما يسببة من تأثير في معدالت التطور وفي انتاجية

لمكثافات المذكورة عند مستوى أحتمال 0.05.ولم تؤثر كثافة

وطول عمر البالغات ( (6ان معدالت البقاء وزيادة االعداد

الفريسة في مدد ماقبل وضع البيض الناث المفترس الى حد

ىي من اىم الصفات التي يعتمد عمييا في تقييم كفاءة عوامل

ما حيث بمغت تمك المدة  2يوما لجميع الكثافات بأستثناء

المكافحة االحيائية وبخاصة المتطفالت والمفترسات الحشرية

والذي يتضح من نتائج التحميل االحصائي التي لم

ووفرة أعداد الفريسة ( .)7لقد اشارت نتائج مماثمة الى

تظير فروقا معنوية في معدالت تمك المدة عند الكثافات

تأثيركثافة الفريسة في العديد من المعطيات الحياتية

باستثناء الكثافة  40عند مستوى أحتمال 0.05.وينطبق ىذا

المفترس

الكثافة  40بيضة حيث بمغت عندىا تمك المدة معدال قدرة 4
يوما

عن طريق االستجابة لمعديد من العوامل مثل الظروف البيئية

للمفترس

الحال عمى طول مدة بالغات المفترس اذ بمغت أعمار

وكذلك

Chrysoperla mutata

 .)3 ,1( Chrysoperla carneaيتضح مماتقدم أىمية

البالغات معدال قدره  3.0 ،5.0 ،2.67 ،2.33يوما عمى

تجييز المفترس بالغذاء الكافي لمحصول عمى أفضل

التوالي وبفارق غير معنوي فيما عدا الكثاقة  40بيضة التي

المعطيات الحياتية ويمكن االستفادة من ذلك في برامج

اختمفت عندىا أعمار البالغات معنويا عن بقية الكثافات عند

أالكثار الجماعي فضالعن ان مستويات الغذاء المختمفة

مستوى أحتمال  0.05يعد الغذاء من اىم العوامل المؤثرة في

تعطي مؤشرألداء المفترس عند ظروف الحقل.

جدول  . 1تاثير كثافة الفريسة في مدة الدور اليرقي ومعدالت البقاء واالفتراس لممفترس D.manihoti
االطوار اليزقيت
االول
الثاني
الثالث
مدة الدوراليزقي
المعدل

االوجه الحياتيت
المدة العمزيت

اقل فزق معنوي
LSD0.05

كثافت بيض الفزيست
40
20
1.86
1.62
2.82
4.32
4.07
5.04
8.75
10.98
0.33 ±2.9
0.52±3.66

10
2.74
3.37
9.15
15.26
1.02±5.08
كثافت الفزيست = 0.25
طور المفتزس = 0.43

المعدل SE±
0.18±1.84
0.2± 3.35
0.68±5.42

60
1.16
2.89
3.42
7.47
0.35±2.49

كثافت الفزيست × طور المفتزس = 0.22

االول

11.67

7.37

8.68

4.37

0.83±8.02

الثاني

17.0

28.42

25.67

32.88

1.76±25.99

الثالث
مدة الدور اليزقي
المعدل

51.33
80
6.22±26..67
كثافت الفزيست = 0.33
طور المفتزس = 0.29
57.17

38.45
74.24
4.59±24.75

62.17
96.52
7.9±32.17

79.66
116.91
10.98±39.97

4.56±57.9

الثاني
الثالث
المعدل

23.8
14.28
31.75± 6.51
كثافت الفزيست = 0.97
طور المفتزس = 0.84

معدالث
االفتزاس

اقل فزق معنوي
LSD0.05
 %لبقاء

االول

االطوار
اليزقيت
اقل فزق معنوي
LSD0.05

كثافت الفزيست × طور المفتزس = 0.58
81.4
81.9
42.6
77.2
76.2
0.92±78.43

61.8
56.5
3.99±66.97

3.25±75.77
6.62±60.14
7.72±56.19

77.77
77.77
0.67±78.98

كثافت الفزيست × طور المفتزس = 1.69
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كثافت الفزيست

 %لبقاء العذارى

%لبزوغ البالغاث

10

14.22

14.22

مدة ماقبل وضع
البيض
2.0

عدد البيض
الموضوع
7.0

2.33

20

56.50

56.5

2.0

13.1

2.67

40

71.4

71.4

4.0

17.0

5.0

60

77.77

77.77

2.0

30.0

3.0

1.88

1.88

1.9

3.65

1.54

اقل فزق معنوي
LSD0.05
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