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المستخمص

كمية الزراعة-جامعة بغداد

درس تأثير درجات الحرارة المختمفة في معدالت نموو ادوار سوسوة عشوبة زهورة النيول المخططوة  N. bruchiمون دور البيةوة ىلو

البالغة والتي تباينت كثي ار من حيث مدد نمو األدوار المختمفة اذ لم يحصل تطور عند الدرجتين الحراريتين  11و51م ،فيما كانت مدد تطور
البيض عند الدرجات الحرارية  01 ،02وُº 52م هي  8.1 ،18.11و 8.51يوماً عم التوالي في حوين بمغوت لمودور اليرقوي 50.01 ،51.13

و 52.11يوماً عم التوالي .اما معدالت مدة التطور لمعذارى فبمغت  04.91 ،51.31و 04.05يوماً عم التوالي وبفارق معنوي لمدد تطور

االدوار المووذكورة عنوود الدرجووة  02والوودرجتين  01و° 52م ،امووا البالغووات فلوود بمغووت الموودة  04.08 ،52.1 ،51.09 ،8و 1.15يوم واً عم و

التوالي لمذكور فيما بمغت لالناث  51.85 ،50.15 ،55.15و 3.1يوماً عند درجات الحرارة  52، 01 ،02 ،11و51م عمو التووالي ,وأثورت

درجوات الحورارة فووي موودة مووا قبوول وةو البوويض تووأثيرام معنويووام اذ بمغووت  4و 9.3و 5.0يومووام عنوود الوودرجات الحراريووة  02و 01و 52م عمو

التووالي .كووان التووأثير معنوووي ايةووام لموودد الجيوول التووي بمغووت  45.3و 89.15و 82.30يومووا عمو التووالي عنوود ذات الودرجات الحراريووة .امووا
السوسة المزركشة  Neochetina eichhorniaeفلد تباينت النتائج ايةا في مدة نمو ادوارها المختمفة اذ لم يحصل نمو وتطور ألدوار
الحشرة غير البالغة عند الدرجتين الحراريتين  11و51م فيما بمغت مدة تطور البيض  1.13 ،19.55و 8.1يوماً عند الدرجات الحرارية ،02

 01وُº 52م عم التوالي ولمدور اليرقي  82.10 ،85.9و 18.81يوماً عم التوالي.
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ABSTRACT
This study was conducted to delermine the effect of different constant temperatures on the
developmental stages. Results reveled no growth of the eggs at 15 and 35 °C while their incubation
periods were 17.88,7.8 and 7.38 days at 20, 25 and 30 °C successively. while 35.56, 32.25 and 30.81 for
the larvae, and 31.16, 29.48 and 29.23 days for the pupae at the same temperatures successively.
Results also showed that the life time of males was variant being 7, 31.24, 30.8, 29.27 and 5.53 days
while 8, 33.53, 32.53, 31.73 and 6.8 days for females when grown at the wnstant temperature 15, 20, 25,
30, 35°C successively. Results also showed that the preperiod of the eggs were different being 9,4.6
and 3.2 days at 20, 25 and 30 °C successively. While the generation time was 93.6, 74.13 and 70.62 at
the same temperatures tested successively. while the growth developmental time of N. eichhorniae for
eggs, larvae and pupae were zero at 15 and 35 °C while the incubation period of eggs were 14.33, 8.86
and 7.8 days at 20, 25 and 30 °C successively. The developmental time of larvae was 73.4, 70.52 and
57.75 days at the same temperatures successively, while 27.38, 17.47 and 15.13 days for the pupae at
the same temperatures successively. Results also showed that the life time of males was variant being
5.87, 20.13, 33.93, 39.93 and 5.2 when grown at the instants temperature 15, 20, 25, 30, 35°C
successively while it was 8.87, 23.13, 34.4, 42.67 and 7.07 days for female at the same temperatures
successively . Results also showed that the pre period of the eggs were 9.8, 5.2 and 5 days at 20, 25 and
30 °C successively. While the generation time was 124.91,102.05 and 85.65 at the same temperatures
successively.
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المواد والطرائق

تعد سوستي عشبة زىرة النيل المخططة

تم الحصول عمى ادوار الحشرتين من المستعمرة المختبرية

Neochetina

) bruchi (Hustacheوالمزركشة Neochetina eichhorniae

التي تم تكوينيا من البالغات التي تم جمبيا من قسم بحوث

) (Warnerمن عوامل المكافحة االحيائية المتخصصة عمى

المكافحة الحيوية–مركز البحوث الزراعية-جميورية مصر

دغل زىرة النيل بعد نجاحيما في السيطرة عميو في العديد من

العربية بعد موافقة لجنة الحجر الزراعي العميا والمصادق

السوس

عمييا في محضر الجمسة ) (27في  2010/1/20بحسب

االجنحة

كتاب و ازرة الزراعة-مكتب الوكيل العممي ذي العدد 4227

.Coleopteraوان اول اكتشاف ليما كان خالل المسح

في  .2010/2/11نفذت التجارب في الحاضنات المبردة نوع

الحقمي الذي قام بو ) )A.Silvera–Guidoفي االوروغواي

 Termarkحجم  20قدم والمجيزة بانارة داخمية مع مؤقت

خالل المدة من  .1965-1962دخمت السوسة المزركشة

لضمان تجييزىا بالضوء بمعدل  41:41ساعة (ضوء :

ألول مرة إلى والية فموريدا االمريكية عام ( )1972بينما كان

ظالم) ,وكذلك في غرف التربية المعدلة ح ارريا" في وحدة

دخول المخططة لنفس الوالية عام ( )4791بعد استيرادىما

بحوث المكافحة اإلحيائية في كمية الزراعة/جامعة بغداد عند

من األرجنتين واكثارىما جماعيا ثم اطالقميا في ىذه الوالية

الدرجات الح اررية  11 ،11 ،11 ،41و35م استعمل 5

وواليات اخرى مثل الباما ،كاليفورنيا ،لويزيانا وتكساس

مكررات/درجة ح اررية كل منيا يضم خمسة اف ارد لكل دور من

واستطاعتا من التمركز والسيطرة عمى معظم المساحات

ادوار الحشرتين عدا البالغات فقد استعممت  5مكررات كل

المصابة بدغل زىرة النيل مما شجع نشرىما في عدة بمدان

مكرر عبارة عن بالغة واحدة في اوعية بالستيكية .تمت

اخرى من العالم ( )41 ،6منيا بنما ( ،(1997السودان

متابعة التجربة يوميا" بدءا" من فقس البيض وتطور االدوار

،

الالحقة حتى خروج البالغات ولحين موتيا .ولدراسة مدة ما

المكسيك ( ،(1995الصين ( ، (1996زمبابوي (، )1990

قبل وضع البيض الذي تمر بو االنثى الواحدة فقد تم االبقاء

ىندرواس )1989و (1990ومصر ( )2000ومن ىذه الدول

عمى كل زوجين معا" في وعاء بالستيكي قطر  11سم

انتشرت الى بمدان أخرى ، )41, 8( ،الحشرتين ليميتا النشاط

وارتفاع  11سم مغطى بقماش االوركن از بعد ربطو برباط

( )Nocturnalاذ ترتاحا قرب التاج نيارا" رغم ان بعضيا قد

مطاطي لمنع ىروب البالغات ولضمان التزاوج وبواقع 1

يتغذى خالل النيار عندما تكون الحاجة ماسة لنمو المبايض

مكررات .غذيت الحشرات عمى النباتات المقدمة ليا لغرض

وتكوين البيض .ذكر ( )41 ،5 ،1ان لمحشرتين أربعة ادوار

النمو ووضع البيض اذ تم متابعتيا لحين وضع اول بيضة

ىي البيضة ،اليرقة ،العذراء والبالغة وان مدة كل دور تعتمد

لمعرفة مدة ما قبل وضع البيض ثم توبعت لغاية موت البالغة

عمى درجة الح اررة ونوعية النبات الذي يتغذى عميو .وان

الناتجة عنيا لمعرفة مدة الجيل .تم تحميل كافة البيانات وفق

لميرقة ثالث أطوار( .)41، 9كم اذكروا ان لمح اررة دو ار كبي ار

التصميم العشوائي الكامل ) (CRDواتبعت طريقة اقل فرق

في تحديد مدد التطور ألدوارىما المختمفة اذ تعمل كعامل

معنوي  LSDلمتأكد من معنوية الفروقات بين متوسطات

محدد قوي لمدة الجيل ونشاط وانتشار وسرعة نمو الحشرة

المعامالت المختمفة عند مستوى احتمال ( )1( )% 5واجري

ومن ىنا جاءت ىذه الدراسة.

التحميل اإلحصائي باستعمال البرنامج اإلحصائي الجاىز

بمدان

العالم

تعود

()Curculiondeae
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النتائج والمناقشة

التوالي اذ اشارت نتائج التحميل االحصائي الى عدم وجود

تأثير درجات الحرارة المختمفة في معدالت مدد تطور ادوار

فروقات معنوية بين معدالت مدة اعمار االناث عند التربية

سوسة دغل زهرة النيل المخططة

عمى الدرجات الح اررية  11 ،11 ،11م بينما كانت الفروقات

اوضحت النتائج (الجدول  )4عدم مالئمة درجتي الح اررة 41

عالية المعنوية بينيا وبين الدرجتين  41و 11م .اما معدالت

و 11م لنمو وتطور الحشرة ووجد ان معدالت مدد تطور

مدة ما قبل وضع البيض فقد بمغت  1.3 ،7و 1.1يوما عند

البيض كانت  9.1 ،49.11و 9.11يوماً عند درجات الح اررة

التربية عمى الدرجات الح اررية  11 ،11و 11م عمى التوالي

 11 ،11و 11م عمى التوالي .اما معدالت تطور الدور

مع وجود فرق عالي المعنوية بين المدة عند درجة  11م وعند

اليرقي فقد بمغت  11.11 ،11.13و 11.14يوماً عمى التوالي

الدرجتين الح ارريتين  11و 11م المتان لم تختمفا فيما بينيما

عند الدرجات الح اررية ذاتيا ،فيما بمغت 17.11 ،14.43

معنويا" لمعدالت مدة ما قبل وضع البيض وان مدة ما قبل

و 17.11يوماً عمى التوالي لتطور العذارى عند نفس الدرجات

وضع البيض تناقصت مع ارتفاع درجات الح اررة اذ كان

الح اررية .اشارت نتائج التحميل االحصائي الى وجود فروقا"

اعمى معدل ليا عند الدرجة  11م بينما اقميا عند الدرجة

معنوية بين مدة تطور البيض عند الدرجة الح اررية  11م

 11م وينطبق الحال نفسو عمى معدالت مدة الجيل (التي

والدرجتين  11و 11م بينما لم يكن يالحظ اي فرق معنوي

تمتد من مدة وضع البيضة الى بداية نضج األنثى ووضع

بين مدد تطور لمبيض عند الدرجتين الح ارريتين  11و 11م.

اول بيضة

ليا) اذ بمغت مدة الجيل 91.41 ،71.3

اما معدالت مدة تطور اليرقات فنالحظ من (الجدول  )4وجود

و 91.31يوما" عند التربية عمى الدرجات الح اررية 11 ،11

فروقات معنوية عند التربية عمى درجة الح اررة  11م مقارنة

و 11م عمى التوالي وبفارق معنوي بين معدالت مدة الجيل

بالدرجتين  11و 11م المتان لم تختمفا فيما بينيما معنويا" عند

عند الدرجة  11م ومعدالت مدة الجيل عند الدرجتين 11

مستوى احتمال  .1.11كذلك عدم وجدود فروقا" معنوية بين

و 11م مع تأشير فارق معنوي بسيط بين المعدالت عند

معدالت مدة التطور لمدور العذري عند الدرجات الح اررية

الدرجة  11ومعدالتيا عند الدرجة  11م.

 11 ،11و 11م .كما اوضحت النتائج تباين معدالت اعمار

تأثير درجات الحرارة المختمفة في معدالت مدد تطور ادوار

الذكور البالغة لمسوسة المخططة  N. bruchiاذ بمغت ،9

سوسة دغل زهرة النيل المزركشة

 17.19 ،11.1 ،14.11و 1.11يوماً عند الدرجات الح اررية

اوضحت النتائج المبينة في (الجدول )1ان درجتي الح اررة

 11 ،11 ،11 ،41و 11م عمى التوالي ولم تسجل فروقات

 11 ،41م لم تكن مالئمة لنمو وتطور بيض الحشرة فيما

معنوية بين معدالت مدة اعمار الذكور عند التربية عمى

بمغت معدالتيا عند درجات الح اررة  11 ،11و 11م

الدرجات الح اررية  11 ،11و  11م بينما كان الفرق عالي

 1.13 ،41.11و 9.1يوماً عمى التوالي .اما معدالت تطور

المعنوية بينيا وبين معدالت االعمار عند الدرجتين 41

الدور اليرقي فقد بمغت  91.11 ،91.1و 19.91يوماً عمى

و 11م اذ اثرت ىاتين الدرجتين سمبا" في حياتية الذكور

التوالي عند الدرجات الح اررية نفسيا ،فيما بمغت ،19.11

مسببة ليا الموت بعد فترة قصيرة من تعرض الذكور ليا.

 49.19و 41.41يوماً عمى التوالي لتطور العذارى عند نفس

كذلك الحال بالنسبة لمعدالت اعمار االناث البالغة ليذه

الدرجات الح اررية .اشارت نتائج التحميل االحصائي الى وجود

الحشرة اذ بمغت  14.91 ،11.11 ،11.11 ،1و 3.1يوما

فروقا" معنوية بين مدة تطور البيض عند الدرجة الح اررية

عند الدرجات الح اررية  11 ،11 ،11 ،41و 11م عمى

 11م والدرجتين  11و 11م بينما لم يكن يالحظ اي فرق
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معنوي بين مدد تطور لمبيض عند الدرجتين الح ارريتين 11

المتان لم تختمفا فبما بينيما معنويا" لمعدالت مدة ما قبل

و 11م .اما معدالت مدة تطور اليرقات فنالحظ من الجدول

وضع البيض ونالحظ ان مدة ما قبل وضع البيض تناقصت

وجود فروقات معنوية بسيطة عند التربية عمى درجة الح اررة

مع ارتفاع درجات الح اررة اذ كان اعمى معدل ليا عند الدرجة

 11م مع الدرجتين  11و 11م المتان لم تختمفا فبما بينيما

 11م بينما اقميا عند الدرجة  11م مما يعني عكسية العالقة

معنويا" عند مستوى احتمال  .1.11كذلك نالحظ عدم وجدود

بينيما وينطبق الحال نفسو عمى معدالت مدة الجيل (التي

فروقا" معنوية بين معدالت مدة التطور لمدور العذري عند

تمتد من مدة وضع البيضة الى بداية نضج اآلنثى ووضع

الدرجات الح اررية  11 ،11و 11م .يالحظ من (الجدول )1

اول بيضة ليا) اذ بمغت مدة الجيل 411.11 ،411.74

ايضا" تباين معدالت اعمار الذكور البالغة لمسوسة المزركشة

و 11.31يوما" عند التربية عمى الدرجات الح اررية 11 ،11

 N.eichhorniaeاذ بمغت ،11.71 ،11.41 ،1.19

و 11م عمى التوالي وبفارق معنوي بين معدالت مدة الجيل

 17.71و 1.1يوماً عند الدرجات الح اررية ،11 ،11 ،41

عند جميع الدرجات .ان معرفة درجات الح اررة المثمى لمتربية

 11و 11م عمى التوالي ولم تسجل فروقات معنوية بين

وعمى نطاق واسع يتيح الفرص القصوى في تنفيذ برامج

معدالت مدة اعمار الذكور عند التربية عمى الدرجات الح اررية

المكافحة االحيائية بما يوفره من اعداد مطموبة لإلطالق في

 11 ،11و 11م بينما كان الفرق عالي المعنوية بينيا وبين

الوقت المناسب وبالتالي التغمب عمى الدغل المستيدف .ذكر

معدالت االعمار عند الدرجتين  41و 11م اذ اثرت ىاتين

( )44 ،1ان لمحشرة المخططة ثالثة اجيال في السنة

الدرجتين سمبا" في حياتية الذكور ايضا كما في الحشرة االولى

ولممزركشة جيمين في منطقة بينوس ايرس في االرجنتين وان

مسببة ليا الموت بعد فترة قصيرة من تعرض الذكور ليا.

تشتيتيما إما عمى شكل يرقات أو عذارى او بالغات وذك ار ان

كذلك الحال بالنسبة لمعدالت اعمار االناث البالغة ليذه

مدة الجيل حوالي  72يوما" لممخططة و 73يوما لممزركشة

الحشرة اذ بمغت  11.39 ،11.1 ،11.41 ،1.19و9.19

وذكر ) )7ان ليما جيمين في السنة في اليند .فيما اشار))15

يوما عند الدرجات الح اررية  11 ،11 ،11 ،41و 11م عمى

ان ليما ثالثة اجيال في السنة في اوغندا وان مدة الجيل

التوالي اذ اشارت نتائج التحميل االحصائي الى وجود فروقات

بمغت  72يوما ،اما ( )1فقد ذكر إن لمحشرتين جيمين في

معنوية بين معدالت مدة اعمار االناث عند التربية عمى

السنة في مصر ،وأشار ( )41 ،3عند قيامو بدراسة ادوار

الدرجات الح اررية  11 ،11 ،11م بينما كانت الفروقات عالية

السوسة المخططة في السيطرة عمى عشبة زىرة النيل في

المعنوية بينيا وبين الدرجتين  41و 11م ,وتبين نتائج (جدول

جنوب إفريقيا ،ان مدة تطور البيضة تتراوح من  17-7يوما"

 )1ايضا ان معدالت مدة ما قبل وضع البيض كانت ،7.1

بحسب درجة الح اررة وان معدل العمر اليرقي  30يوما" اما

 1.1و 1ايام عند التربية عمى الدرجات الح اررية 11 ،11

العذراء فتحتاج الى  32-20يوما" لكي تخرج منيا البالغة

و 11م عمى التوالي مع وجود فرق عالي المعنوية بين المدة

وذكروا ان البالغة قد تصل مدة حياتيا  60يوما" في الطبيعة

عند درجة ْ 11م وعند الدرجتين الح ارريتين  11و 11م

عندما تكون درجة الح اررة ما بين 30 -25م.
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مجمة العموم الزراعية العراقية – ( )3(43عدد خاص)2112 ,7-1 :

جدول  .1تأثير الدرجات الحرارية المختمفة في معدالت مدد تطور األدوار المختمفة لسوسة دغل زهرة النيل المخططة N.
bruchi
االدوار
البيةة

اليرقات

العذارى

مدة

عمرالذكور
مدة

عمراالناث
مدة ماقبل

وة البيض
الجيل

مدة تطور االدوار عند درجات الحووووووورارة (يوم)
01
02
11

52

المعدلSE±

2

18.11
±
2.043

المدى

2

14-13
51.13
±
2.155

±
2.128
1-8
50.01
±
2.535

2.581

2

53-51
51.31
±
2.140
50-52
51.09
±
2.513
59-52
55.15
±
2.535
51-52
4
±
2.513
12-1
45.3
±
2.535
48-14

51-52
04.91
±
2.512
50-01
52.1
±
2.005
50-52
50.15
±
2.089
59-52
9.3
±
2.091
1-9
89.15
±
2.993
12-34

50-01
04.05
±
2.030
08-52
04.08
±
2.921
51-08
51.85
±
2.914
55-01
5.0
±
2.022
9-5
82.30
±
2.915
89-31

المعدلSE±

المدى

المعدلSE±
المدى

المعدلSE±
المدى

المعدلSE±
المدى

المعدلSE±
المدى

8
±
2.113
11-1
1
±
2.589
11-8
2

-

المعدلSE±

-

المدى

-

1

8.1

8.51
±
2.151
1-8
52.11
±

51

L.S.D
2

0.40

1.011

1.483

1-1
2

1.810

1.15
±
2.108
8-5
3.1
±
2.131
1-9

1.433

-

1.111

0.312

-

0.144

-

-

-
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مجمة العموم الزراعية العراقية – ( )3(43عدد خاص)2112 ,7-1 :

جدول  .0تأثير الدرجات الحرارية المختمفة في معدالت مدد تطور األدوار المختمفة لسوسة دغل زهرة النيل المزركشة N.
eichhorniae
االدوار
البيض

اليرقات

العذارى

الذكور

االناث

مدة ماقبل

وة البيض
مدة الجيل

مدة تطور الدور (يوم) عند درجات الحووووووورارة
52
01
02
11
المعدلSE ±

2

المدى

2

المعدلSE ±
المدى

المعدلSE ±
المدى

المعدلSE ±
المدى

المعدلSE ±
المدى

المعدلSE ±
المدى

2

1.18
±
2.990
1-5
1.18
±
2.089
11-8
2

-

المعدلSE ±

-

المدى

-

14.33
±
0.225
11-15
85.9
±
2.118
83-81
08.51
±
2.111
01-03
02.15
±
2.500
00-14
05.15
±
2.051
03-00
4.1
±
2.589
11-4
109.41
±
2.110

-114
152

3

1.13
±
2.904
11-8
82.10
±
2.521
80-34
18.98
±
2.328
01-11
55.45
±
2.114
53-50
59.9
±
2.551
53-50
1.0
±
2.022
3-1
120.21
±
2.993

43و112

8.1
±
2.541
11-8
18.81
±
2.181
32-19
11.15
±
2.580
11-15
54.45
±
2.815
95-55
90.38
±
2.912
93-91
1
±
2.22
1-1
11.31
±
2.111

49-84

51

LSD

2

0.212

2

5.432

2

0.998

1.0
±
2.32
1-5
8.28
±
2.2.2
4-3

5.211

-

1.321

0.303

-

5.381

-

-

-
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