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  الملخص
 (.Coccus hesperidum L) القشرية البنية الرخوة ةتطور الحشر  فيتأثير درجات الحرارة  .2014. كف ونبيل أبو بشير النبي عبد إياد،محمد، 

  .146-140 ):2(32. مجلة وقاية النبات العربية، تحت الظروف المخبرية
   27 ،24، 21، 18وهي تحت تأثير خمس درجات حرارة ثابتة  .Coccus hesperidum Lقشرية البنية ال حشرةالمختلف أطوار تمت دراسة معدل تطور 

 18ل واحد على درجتي الحرارة رجة الحرارة، حيث كانت الفترة الالزمة لنمو جيدفترة النمو الالزمة لمختلف أطوار الحشرة بارتفاع  انخفاض. بينت الدراسة س° 30و
الخطي. كما  طاالرتباوكان هناك ارتباط قوي بين درجة الحرارة ومعدل النمو لمختلف أطوار الحشرة باستخدام معادلة  على التوالي. ،وماً ي 28.5و 49.8 هي س° 30و

قيمة و ، 15.6و LDT 16.7 ،15.2 ،9.3 ،13.7 ،11.5) حيث بلغت قيمة SET(ال المجموع الحراري الفعّ و  (LDT)بينت النتائج اختالف درجة الحرارة الحرجة 
SET 36.4 ،200.8 ،166.9 ،143.3 ،125.3 للحورية المتحركة والحورية في العمر األول والحورية في العمر الثاني والحورية في العمر الثالث والحشرة  672.4و

  .التواليعلى  ،الكاملة وكامل الجيل
  ال.لحرارة الحرجة، المجموع الحراري الفعّ ت الحرارة الثابتة، درجة ادرجاتأثير ، Coccus hesperidum ،الرخوة : الحشرة القشرية البنيةكلمات مفتاحية

  

  المقدمة
  

من أهم الحشرات القشرية التي تسبب  تعد الحشرات القشرية الرخوة
، 3(أضرارًا اقتصادية ألشجار الحمضيات في مناطق مختلفة من العالم 

بع الحشرات القشرية الرخوة التي تت أشارت الدراسات إلى أن. )19
 Coccus لرخوةاخاصة الحشرة القشرية البنية بو  Coccusالجنس 

hesperidum Linnaeus,1758  (Coccidae : Hemiptera)  والحشرة
 Coccus pseudomagnoliarum (Kuwana)القشرية الرمادية الرخوة 

(Coccidae: Hemiptera)  من أهم اآلفات الحشرية في بساتين
 الحشرة .)12، 10، 9 ،6 ،5، 4، 3(في العالم  /الموالحالحمضيات

للفقس  جاهزاً  رات التي تضع بيضاً من الحش القشرية البنية الرخوة
بغشاء رقيق عند  تغلف الحوريةحيث  Ovoviviparousولودة) (

تمر  .)18(دقائق من الوالدة  3-2بعد  هوتخرج الحوريات من ،الوضع
ة أعمار للحورية ثالثبخالل دورة حياتها أنثى الحشرة القشرية البنية 

 ،الحورية من العمر الثاني، الحورية من العمر األول ،حورية متحركة(
وتتغذى الحشرة في  ،البالغة ) وطور األنثىالحورية من العمر الثالث

ثالثة أعمار حورية مر بتالذكر فحورية أما  ).6(جميع مراحل  حياتها 
 )العمر الثاني الحورية من ،الحورية من العمر األول ،حورية متحركة(

وفي هذه المراحل يتغذى الذكر ثم يمر بالمراحل الحياتية التي ال يتغذى 
 وطور العذراء وطور الحشرة الكاملة ،فيها وهي طور ماقبل العذراء

الذكور نادرة الوجود  تعتبر .)15( زوج واحد من األجنحة)المجنحة (
 حميةوفي البيوت الم ،)16(فقط تسجيلها في بريطانيا تم حيث 
 ،وبسبب ندرة الذكور .)17( السابقفي االتحاد السوفيتي  اتبر توالمخ

والنسبة الجنسية هي  ،)(بكري هو تكاثر ال جنسيلديها ثر فان التكا
يختلف عدد أجيال الحشرة من منطقة إلى  .)11( لصالح اإلناث دائماً 
 دفعد ،وهذا يرتبط بالظروف المناخية السائدة في منطقة االنتشار ،أخرى

أجيال الحشرة في كاليفورنيا يتراوح بين ثالثة إلى خمسة أجيال في العام 
أجيال في كندا ستة  "فانكوفر"وعدد األجيال في فيكتوريا وجزيرة  )8(
وبينت األبحاث التي أجريت في االتحاد السوفيتي السابق أن عدد  )،1(

عة تراوح من ستة إلى سبيأجيال الحشرة تحت ظروف الزراعة المحمية 
وأشارت بعض الدراسات أن األجيال تكون متداخلة في  .)17(أجيال 

وتوجد الحشرة في جميع أطوارها وأعمارها في نفس  ،المناطق الدافئة
 .)8(يد عدد األجيال في هذه المناطق دلذلك من الصعب تح ،الوقت

تدخل الحشرة فترة البيات الشتوي بطور الحشرة  ،وفي المناطق الباردة
) أن فترة وضع الحوريات تستمر 13( Hart . أشار)13( ألنثىالكاملة ا

 40إلى  30يوم تضع خاللها األنثى الواحدة من  100إلى  60بين 
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أن األنثى الواحدة يمكن أن تضع  و ذكر أيضاً  ،حورية في اليوم الواحد
حورية خالل حياتها. أشارت بعض الدراسات أن  4000حوالي 

المجموع و  ،س° 13 هو طوار الحشرةلجميع أ لنموالمستوى الحرج ل
ألهمية  ونظراً  .)13(يوم/درجة  515للجيل الواحد ال الحراري الفعّ 

قلة لو ، في ديناميكية تطور الحشرة القشرية البنية الرخوةدرجات الحرارة 
الدراسات البيولوجية المتعلقة بهذه الحشرة وألهميتها في بناء الجداول 

فهم انتشار هذه اآلفة ضمن وبالتالي  ،ة الخاصة بهذه الحشرةالحياتي
توظيف هذه المعطيات في بناء و  ،البيئات المختلفة وبكافة أطوارها

فقد هدفت هذه الدراسة  ،لمكافحتها ضمن هذه البيئاتالبرامج الخاصة 
 للحشرة القشرية البنية الرخوةاألطوار الحياتية  تدراسة معدال) 1 إلى:
 Lowerساب درجة الحرارة الحرجة ح) 2؛ درجات حرارية مختلفة عند

Development Threshold   (LDT)  لكل مرحلة من مراحل حياة
 Sum of Effective الالمجموع الحراري الفعّ حساب ) 3؛ الحشرة

Temperatures  (SET) القشرية  لكل مرحلة من مراحل حياة الحشرة
 البنية الرخوة.

  

  البحث وطرائقه مواد 
  

القرع  نباتعلى  برياً تمخ قشرية البنية الرخوةلحشرة التمت تربية ا
درجات حرارية مختلفة  5 عندوذلك  Cucurbita moschataالعسلي 
جريب مع مالحظة أنه تم ت ،س° 1±30 ،27 ،24، 21، 18وهي: 
لكن لم تكمل الحوريات المتحركة تطورها في جميع  س° 15عند التربية 

. وأهم الحرارة المذكورة درجات عندمتابعة التربية  ت، وتمالمكررات
كل طور من أطوار دراستها هي: مدة  تالخصائص الحياتية التي تم
، الحورية في العمر ، الحورية في العمر األولالحشرة (الحورية المتحركة

طور،  لكلونسبة الموت نثى) ثاني، الحورية بالعمر الثالث، األال
وحساب  ،Mean generation time (T) الجيل مدةمتوسط حساب و 

 تحت (LDT)ودرجة الحرارة الحرجة  (SET) الالمجموع الحراري الفعّ 
  تأثير درجات الحرارة المختبرة.

  

  مصدر المجتمع الحشري للحشرة القشرية البنية الرخوة
القشرية  /الموالححشرة الحمضياتالعدوى األولية لتم الحصول على 

، قة الالذقيةفي منطمصابة  /موالحمن أشجار حمضياتالبنية الرخوة 
وهو العائل النباتي البديل، حيث  حشرة على القرع العسليهذه الربيت و 

لمنع نمو  ،%)5ثمار القرع العسلي بمحلول كلوريد الصوديوم (عوملت 
أجريت عدوى ثمار القرع  .بعد ذلك .ثم جففت الثمار ،رو الفط

في  وتمت التربية ،بالحوريات المتحركة لحشرة الحمضيات البنية الرخوة
ورطوبة نسبية  س° 1±30و  27، 24، 21 ،18 عندغرفة تربية 

، استمرت عملية ظالم) ساعة (ضوء:8 :16، وفترة اضاءة 65±5%

التربية لمدة ستة أشهر متتالية، للحصول على سالالت مخبرية 
التجربة خمس معامالت (درجات  تضمنتاستخدمت في التجارب. 

عملية التربية في ظروف أجريت  .مكررات 4الحرارة المختبرة) و
  سابقًا. إليها اإلشارة تالتي تمنفسها االضاءة والرطوبة الجوية 

  

  والعتبة الحرارية الدنيا الوالمجموع الحراري الفعّ  المئوية للموت ةالنسب
 )سم 50×45×80( وضعت ثمرة قرع واحدة في قفص زجاجي وشبكي

ورية متحركة ح 100 نقل إليها ،يسمح بالتهوية ويمنع خروج الحشرات
. تمت مراقبتها ونقلت بعدها إلى غرفة تربية ،حديثة االنبثاق للحشرة

درجات الحرارة  عندلحساب مدة نمو األطوار المختلفة للحشرة  يومياً 
  عتماد على المعادلة:لموت باإلل المئوية نسبةالحسبت  ،المختبرة

  

  النسبة المئوية للموت =
  عدد األفراد الميتة

  الكلي لألفرادالعدد   100× 
   

  وتم حساب مدة الجيل الواحد والتي تسمى مدة 
) من طور الحورية المتحركة حتى طور Development  timeالتطور (

الحشرة الكاملة باأليام، ومنها تم إيجاد معدل التطور اليومي 
(Development rate) :وفق المعادلة التالية   

  

  معدل التطور=
1  

  مدة التطور
  

ال المجموع الحراري الفعّ و  )LDT( العتبة الحرارية الدنيالحساب 
(SET) معادلة: الحشرة استخدمت للألطوار الحياتية لR = aT+b ،
ثوابت  b و a ،درجة حرارة T ،التطور) مدة/1( التطور معدل R حيث

رسم المخطط البياني و  ،SET = 1/a و LDT = -b/a ،تتعلق بالمعادلة
التطور  مدةنحدار بين اللوغاريتم الطبيعي لمن خالل عالقة اال للتطور
(LnY) البيانات باستخدام البرنامج  حللت .ودرجة الحرارة المختبرة

SPSS V. 16  تحليل التباينباستخدام One Way ANOVA  اختبار و
  %.1مستوى معنوية عند  )Duncanدنكن (

  

  النتائج
  

فة للحشرة تبين من خالل الدراسة اختالف مدة تطور األطوار المختل
  .القشرية البنية الرخوة باختالف درجات الحرارة المدروسة

  

  الحوريات المتحركةطور 
المدة الالزمة لنمو الحوريات  اختالف 1 تبين النتائج في الجدول

 ،0.5±2.5متوسطها  وبلغالمتحركة باختالف درجات الحرارة المختبرة، 
 ،18 عند يوماً  0.58±1.5و 1.25±0.50، 1.5±0.57 ،2.0±0.002

تطور معدل لفترة  أطول كان .التواليعلى  ،س° 30، 27 ،24، 21
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فترة ال معدل لهذه ، وأقلس° 18 ندع يوماً  2.5 الحوريات المتحركة
   24درجتي الحرارة  ند، بينما تساوت المدة عس° 27ند ع يوم 1.25

أن أعلى نسبة  أيضاً  1يبين الجدول  .يوماً  1.5بمتوسط  س° 30و 
، في حين %64بنسبة  س° 18 عندات المتحركة كانت لحوريلموت 
 وأمكن التعبير عن، %28 بنسبة س ْ 27أقل نسبة موت عند كانت 

 لحوريات المتحركة ودرجات الحرارة المختبرةامعدل تطور  العالقة بين
  اللوغاريتميةوالمعادلة  ،Y= 0.0274X+0.453المعادلة الخطية ب

Y= -7.44-1.81×log(x)، الع الحراري الفعّ المجمو  وكان  
SET 36.44 والعتبة الحرارية الدنيا  ،درجة/يومLDT=16.78 °س ،

  .)2(جدول  س° 15ند وهذا ما يفسر عدم تطور الحوريات ع
  

  الحورية في العمر األولطور 
بعد تطور الحورية المتحركة تعطي حورية في العمر األول والتي تبدأ 

  تبقى قادرة على الحركة.  بالتثبت والتغذية ولكن ال تفقد أرجلها و
  كانت أطول مدة الزمة لتطور الحورية في العمر األول عند 

  يومًا، لتنخفض هذه المدة  2.21±14.25بمتوسط  س° 18
يومًا  8.5و 10.5و 12.0و 13.5ارتفاع درجة الحرارة ليبلغ متوسطها ب

وكانت أعلى نسبة لموت  س، على التوالي.° 30و  27، 24، 21عند 
، واألقل عند %40.97س بنسبة ° 18في العمر األول عند  الحورية

  ).1% (جدول 7.63س، وبنسبة ° 27

  

  .ونسب الموت لكل طور أو مرحلة عمريةدرجات حرارة مختلفة التي ربيت عند  C. hesperidumتطور الحشرة القشرية البنية الرخوة زمن . 1جدول 
Table 1. Period of female development of Brown Soft Scale C. hesperidum reared under different temperatures. 
 

  Stage الطور
 درجة الحرارة

Temperature
 االنحراف المعياري±متوسط 

SD± Mean 
 % الحي

% Alive 
 % الميت

% Dead LSD at 1% 
  حورية متحركة

Crawler 
18   2.25±0.50 a36.00 64.00 1.006 
21   2.00±0.00 b44.75 55.25 
24   1.67±0.58 bc53.50 46.50 
27   1.25±0.50 c 72.00 28.00  
30    1.50±0.58 bc64.24 35.76 

  حورية بالعمر األول
 L1 

18 14.25±2.21 a59.03  40.97 2.660 
21 13.50±2.38 a81.01 18.99 
24 12.00±1.29 ab89.26 10.74 
27 10.50±1.29 bc92.37 7.63 
30    8.50±1.29 c92.19 7.81  

  حورية بالعمر الثاني
  L2  

18   9.75±0.96 a74.12 25.88 1.761 
21   8.25±1.71 ab94.49 5.51 
24   7.50±1.29 bc95.82 4.18 
27   7.00±0.82 bc 97.75 2.25 
30    6.00±0.82 c93.25 6.75  

 L3 18   9.25±2.22 a68.09 31.91 2.971حورية بالعمر الثالث 
21   8.00±1.83 ab62.78 37.22 
24   7.33±0.81 ab85.79 14.21 
27   5.75±0.96 b 93.85 6.15 
30    5.50±0.57 b95.48 4.52 

 حشرة كاملة
Adult 

18 14.25±2.62 a90.27 9.73 2.922 
21 10.25±0.96 b93.03 6.97 
24   8.00±0.82 cb94.90 5.10 
27   6.00±0.82 c 98.78 1.22 
30    7.00±0.82 c97.16 2.84 

  الجيل
Entire generation 

18 49.75±6.50 a7.25 93.75 6.842 

21 42.00±1.41 b20.50 79.50 
24 36.50±1.73 bc37.25 62.75 
27 30.50±1.73 cd60.25 39.75 
30  28.50±1.91 d51.25 48.75 

  .0.01عند مستوى احتمال  ال تختلف معنويا بحسب اختبار دنكنمستوى الدرجة) ( األرقام المتبوعة بأحرف متشابھة ضمن العمود الواحد
Numbers followed by the same letter within the same column (for each stage) are not significantly different according to the Duncan test at 
P= 0.01. 
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  تحت تأثير درجات الحرارة المختلفة. C. hesperidum. المجموع الحراري الفعال والعتبة الحرارية الدنيا للحشرة القشرية البنية الرخوة 2جدول 
Table 2. The sum of effective temperatures (SET) and lowerv developmental threshold (LDT) of brown Soft Scale C. 
hesperidum reared under different temperatures.  

 

  Stage  الطور
 خصائص نمو الحشرة يالنسبة لدرجات الحرارة

Insect development traits in response to temperature
 حورية متحركة

Crawler 
 Y= 0.0274 X +0.453 R2= 0.704 المعادلة الخطية

 Y= -7.44 -1.81 × log(X) R2 = 0.724  غاريتميةوالمعادلة الل

درجة/يوم  SETالمجموع الحراري الفعال  36.44 Degree-day  
  C° 16.78 س°  LDTالدنيا  الحراريةالعتبة 

 حورية بالعمر األول 
L1 

 Y= 0.00418 X-0.051 R2 = 0.625  المعادلة الخطية

 Y= 47.11-11.15 × log(X) R2 = 0.602  غاريتميةوالمعادلة الل

درجة/يوم  SETالمجموع الحراري الفعال  200.80 Degree-day  
  C° 15.2 س°  LDTالعتبة الحرارية الدنيا 

 حورية بالعمر الثاني
L2 

 Y= 0.0058 X -0.053 R2 = 0.587  المعادلة الخطية

 Y= 29.52-6.90 × log(X) R2 = 0.595  غاريتميةوالمعادلة الل

درجة/يوم  SETالمجموع الحراري الفعال  166.94 Degree-day  
  C° 9.13 س°  LDTالعتبة الحرارية الدنيا 

 حورية بالعمر الثالث
L3 

 Y = 0.006 X -0.0821 R2 = 0.645  المعادلة الخطية

 Y= 57.0019-15.14 × log(X) R2 = 0.654  غاريتميةوالمعادلة الل

  degree-day 143.26درجة/يوم SETالمجموع الحراري الفعال 
  C° 13.68  س° LDTالعتبة الحرارية الدنيا 

 حشرة كاملة
Adult 

 Y= 0.007 X -0.081  R2 = 0.697  المعادلة الخطية

 Y= 57.0019-15.14 × log(X) R2 = 0.741 غاريتميةوالمعادلة الل

  درجة/يوم SET 125.015 Degree-dayالمجموع الحراري الفعال 

   س° LDT 11.5 °Cالعتبة الحرارية الدنيا 

 الجيل
Entire generation 

 Y = 0.0016 X -0.025 R2 = 0.853  المعادلة الخطية

 Y= 172.526 -42.71 × log(X) R2 = 0.870 غاريتميةوالمعادلة الل

درجة/يوم  SETالمجموع الحراري الفعال  672.40 Degree-day  
  س° LDT 15.625 °Cالعتبة الحرارية الدنيا 

  
تطور الحوريات في العمر األول  معدل العالقة بينكن التعبير عن وأم

 ،Y=0.00418X-0.051 المعادلة الخطيةب ودرجات الحرارة المختبرة
المجموع  وكان .Y= 47.11-11.15×log(x) غاريتميةو والمعادلة الل
 حرارة/يوم SET=200.80 للحورية في العمر األول الالحراري الفعّ 

  .)2جدول ( س° LDT=15.2لدنيا والعتبة الحرارية ا
  

  الحورية في العمر الثانيطور 
اختلفت الفترة الالزمة لتطور الحورية في العمر الثاني باختالف درجة 

 6.0و 9.75،8.25،7.5،7.0الحرارة المختبرة، حيث كانت المتوسطات 
، أي أن مدة التواليعلى  ،س° 30و 27 ،24 ،21 ،18 ندأيام ع

اع درجة الحرارة، حيث كان أعلى متوسط لنمو بارتفانخفضت التطور 

أعلى كانت  ).2جدول ( س° 30 ندوأقلها ع س° 18ند الحورية ع
وبنسبة بلغت  ،س° 18عند نسبة موت لطور الحورية في العمر الثاني 

   س° 27عند  نسبة موت أقل % في حين كانت25.88
  العالقة بين معدل التطور  وأمكن التعبير عن .%2.25 وبنسبة

  المعادلة ب للحورية في العمر الثاني ودرجات الحرارة المختبرة
  غاريتميةو والمعادلة الل Y=0.0058X-0.0.053 الخطية

Y = 29.52-6.90×log(X). الالمجموع الحراري الفعّ ن إوعليه ف SET 
درجة/يوم والعتبة الحرارية  166.94الحورية في العمر الثاني هو  لطور
  .)2(جدول  س° 9.13 هي LDT الدنيا
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  الحورية في العمر الثالثطور 
اختلفت الفترة الالزمة لنمو الحورية في العمر الثالث باختالف درجة 

 ،5.75 ،7.33 ،8.0، 9.25الحرارة المختبرة، حيث كانت المتوسطات: 
حيث كانت أعلى قيمة  ،س° 30و 27 ،24، 21 ،18 نديومًا ع 5.5

 .)1جدول ( س° 30 عندًا يوم 5.5وأقلها  س° 18يومًا عند  9.25
 ،س° 21 ندأعلى نسبة موت لطور الحورية في العمر الثالث ع وكانت

  أقل نسبة موت عندفي حين كانت  ،%37.22وبنسبة بلغت 
  وأمكن التعبير عن العالقة بين معدل  .%4.52وبنسبة  س 30°

   المعادلةب للحورية في العمر الثالث ودرجات الحرارة التطور
  غاريتميةو والمعادلة الل Y= 0.006X-0.0821 الخطية

Y= 57.0019-15.14×log(X) . الالمجموع الحراري الفعّ فإن وعليه 
SET درجة/يوم، والعتبة  143.26هو الحورية في العمر الثالث  لطور

  .)2(جدول  س° 13.68 هي LDT الحرارية الدنيا
  

  الحشرة الكاملةطور 
شرة الكاملة باختالف درجات لتطور الح ةالالزم الفترة الزمنية تاختلف

الالزمة لطور الحشرة الكاملة  الحرارة المختبرة، وكان متوسط فترة النمو
 6.0، 8.0، 10.25، 14.25هي:  س° 30و 27، 24، 21، 18 عند
 18 عنديومًا  14.25أطول فترة  كانتعلى التوالي، حيث  ،أيام 7.0و
 24 نديام عأ 8و س° 21 ندع يوماً  10.25 إلىالمدة  لتنخفض، س°
، س° 30 ندأيام ع 7لتعاود االرتفاع إلى  ،س° 27 ندأيام ع 6و س°

 س° 30و 27درجتي الحرارة  نددون وجود فرق معنوي بن الفترتين ع
 عند حرارةأعلى نسبة موت لطور الحشرة الكاملة  وكانت .)1جدول (

 أقل نسبة موت عند% في حين كانت 9.73وبنسبة بلغت  ،س° 18
وأمكن التعبير عن العالقة بين معدل التطور  .%1.22 س وبنسبة° 27

 ،Y= 0.007X-0.081دلة الخطية االمعب الحرارةللحشرة الكاملة ودرجات 
 كانوعليه  .Y= 57.0019-15.14×log(X)غاريتمية و والمعادلة الل

 125.015 لطور الحشرة الكاملة SET الالمجموع الحراري الفعّ 
  .س° LDT 11.5 دنياوالعتبة الحرارية ال ،يومدرجة/

   
  كامل الجيل

للحشرة اختالف الفترة الزمنية الالزمة لتطور كل طور أو عمر أدى 
إلى  درجات الحرارة المختبرةكل درجة من  ندع القشرية البنية الرخوة

من الدرجات  كل ندجيل واحد ع راختالف فترة التطور الالزمة لتطو 
تطور جيل واحد:  ، حيث كانت متوسطات فترةالمختلفةالحرارية 

و  27، 24، 21، 18 نديومًا ع 28.5و 30.5 ،36.5، 42.0 ،49.75
ند يومًا ع 49.75ول فترة لجيل واحد طكانت أ .التواليعلى  ،س° 30
لف تكما اخ .)1جدول (س ° 30 نديومًا ع 28.5، وأقل فترة س° 18

متوسط نسبة الموت العامة لجيل واحد للحشرة باختالف درجة الحرارة، 

 ندع %48.75و 39.75، 62.75، 79.5 ،93.75كانت هذه النسب و 
موت  ةوكانت أقل نسب .التواليعلى  ،س° 30و 27 ،24، 21 ،18

ند % ع93.75 موت بينما كانت أعلى نسبة ،س° 27 ند% ع39.75
وأمكن التعبير عن العالقة بين معدل التطور  ).1جدول ( س° 18

 Y= 0.0016X-0.025 الخطيةدلة االمعلكامل الجيل ودرجات الحرارة ب
  .Y= 172.526-42.71×log(X) غاريتميةو والمعادلة الل

  

  المناقشة
  

المدة  فيلدرجة الحرارة تأثير  أن إلى إليهاتشير النتائج التي تم التوصل 
الالزمة لتطور مختلف أطوار الحشرة البنية القشرية الرخوة ولتطور جيل 

ر مختلف أطوار الحشرة ، حيث كانت أطول فترة لتطو واحد مخبرياً 
، وكان هناك فرق معنوي في المدد س° 18 ندولجيل مخبري واحد ع

هذه  عندالالزمة لتطور األطوار المختلفة وتطور جيل واحد للحشرة 
أقل فترة لتطور كانت و  .الدرجة ودرجات الحرارة األخرى المختبرة

 )ركة(ما عدا فترة الحوريات المتح مختلف أطوار الحشرة ولجيل واحد
فترة تطور األطوار المختلفة وتطور جيل واحد  أي كانت، س° 30 ندع

ما  هذه النتائج معتتشابه  .تقل بارتفاع درجة الحرارةمخبريًا للحشرة 
 المختلفة لحشرة األطوارمدة تطور  أنب )Ibrahim )14 أشار إليه

Saissetia coffeae (Walker)  تختلف باختالف درجة الحرارة
أشار إلى أن فترة تطور كما ، تقل بارتفاع درجة الحرارةالمختبرة، و 

 Saissetia coffeae األطوار المختلفة ومدة الجيل الواحد لحشرة

(Walker) أن أقصر مدة لنمو  وبينت النتائج .تقل بارتفاع درجة الحرارة
 6وأقصر فترة لحياة الحشرة الكاملة  يوماً  1.25طور الحورية المتحركة 

 يوماً  2.25لنمو طور الحورية المتحركة  ، وأطول مدةس° 27ند ع أيام
، وكانت أقصر مدة س° 18ند ع يوماً  14.25ولحياة الحشرة الكاملة 

  وللعمر الحوري الثاني يومًا، 8.5ري األول و للعمر الح
 ندع يوماً  28.5يومًا، ولجيل واحد  5.5أيام، وللعمر الحوري الثالث  6

وللعمر الحوري  ،يوم 9.75الثاني  ، وأطول مدة للعمر الحوريس° 30
   نديومًا ع 49.75يوم، ولجيل واحد  9.25الثالث 

أجريت على  )14( سابقة هذه النتائج مع دراسة تختلفو  .س° 18
مدة األطوار المختلفة  حيث كانت، S. coffeaeالحشرة القشرية الرخوة 

 يوماً  18.35لطور الحورية من العمر األول، و يوماً  23.6للحشرة 
لطور الحورية من العمر  30.9لطور الحورية من العمر الثاني و

 س° 18 نديومًا ع 95.2مدة الجيل الواحد لهذه الحشرة  الثالث، و
، ومدة العمر الحوري الثاني يوماً  12.2كانت مدة العمر الحوري األول و 

 73.5، ومدة الجيل الواحد 14.85يومًا ومدة العمر الحوري الثالث  9.7

 البنية الرخوة لحشرة القشريةاتمت مقارنة مدة أطوار  .س° 30 نديومًا ع
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C. hesperidum مدة أطوار  مع التي تم التوصل إليها في هذه الدراسة
   18حرارة العلى درجتي  S. coffeaeالحشرة القشرية الرخوة 

س بسبب عدم وجود دراسات مشابهة على الحشرة القشرية البنية ° 30و
   .C. hesperidumالرخوة 

لمختلف المراحل العمرية للحشرة  نفوقنسب بينت النتائج وجود 
المراحل العمرية  لنفوقعلى درجات الحرارة المختبرة، وكانت أعلى نسبة 

للحوريات  %31.99و 5.88، 40.97، 64بواقع  س° 18ند ع للحشرة
األول والحوريات في العمر الثاني  المتحركة والحوريات في العمر

، % لجيل واحد93.75، والتواليي العمر الثالث على والحوريات ف
% للحوريات 6.15و 2.25 ،7.63 ،28بواقع  س° 27 ندوأقلها ع

المتحركة والحوريات في العمر األول والحوريات في العمر الثاني 
النفوق وكان الفرق في نسبة ، التواليعلى  ،والحوريات في العمر الثالث

هذه  %.1مستوى  في معنوياً  لفةدرجات الحرارة المخت تحت تأثير
النتائج التي تم التوصل إليها تشير إلى أن درجة الحرارة المثالية للحشرة 

لمختلف أطوار الحشرة هي أقل  موت، وذلك ألن نسبة الس° 27 هي
األخرى،  ةعلى درجات الحرارة المختبر موت وبفارق معنوي من نسب ال

الحشرة كانت قصيرة،  رأطوا فترة التطور لمختلفأن باإلضافة إلى 
س ° 30وكان الفرق في مدة التطور بين هذه الدرجة ودرجة الحرارة 

%. تتوافق هذه النتيجة مع الكثير من النتائج 1ظاهريًا على مستوى 
التي أشارت إلى أن درجة الحرارة المفضلة لنمو وتطور أغلب الحشرات 

س ° 30ن ، وارتفاع درجة الحرارة عس° 1± 27هي  القشرية الرخوة
ارتباط ايجابي  وكان هناك). 14، 7، 2(النفوق يؤدي إلى ارتفاع نسبة 

معدل التطور اليومي للحورية المتحركة والحورية في العمر األول  بين
والحورية في العمر الثاني والحورية في العمر الثالث وكامل الجيل 

عدل باستعمال معادلة االرتداد لم المختبرة للحشرة ودرجات الحرارة
التطور للحوريات المتحركة والحورية في العمر األول والحورية في 

وكان معامل  ،العمر الثاني والحورية في العمر الثالث وكامل الجيل

، للحورية المتحركة 0.92، 0.83، 0.8، 0.79، 0.85 االرتباط
والحورية في العمر األول والحورية في العمر الثاني والحورية في العمر 

، كما بينت النتائج أن التواليوالحشرة الكاملة وكامل الجيل على الثالث 
وهذه الدرجات  ،كل مرحلة عمرية للحشرة درجة حرارة حرجة لتطور

لطور ، 15.63و 11.5، 13.68، 9.31، 15.2، 16.78الحرجة هي: 
لحورية المتحركة والحورية في العمر األول والحورية في العمر الثاني ا

، التوالير الثالث والحشرة الكاملة وكامل الجيل على والحورية في العم
أن درجة  إلىالذي أشار  )Hart )13 جاءت هذه النتائج مخالفة لنتائج

 القشرية البنية الرخوةالحرارة الحرجة لمختلف المراحل العمرية للحشرة 
كما أوضحت النتائج اختالف معدل الوحدات الحرارية . س° 13هي 

حلة عمرية من الحشرة، حيث كان معدل الوحدات الالزمة لتطور كل مر 
درجة/يوم، وللحورية  36.44 الحرارية الالزمة لتطور الحورية المتحركة

درجة/يوم، وللحورية في العمر الثاني  200.8في العمر األول 
يوم، /درجة 143.26درجة/يوم، وللحورية في العمر الثالث  166.94

من  .درجة/يوم 672.40جيل ، ولكامل ال125.015وللحشرة الكاملة 
خالل معرفة معدل الوحدات الحرارية يمكن التنبؤ بموعد ظهور األطوار 
المختلفة للحشرات مما يفيد في دراسة ديناميكية مجتمع الحشرة والتنبؤ 
 بموعد ظهور وانتشار كل طور وبالتالي تحديد موعد المكافحة الكيميائية

لمكافحة الحشرة ضمن واطالق العدو الحيوي المناسب لكل طور 
) Ben-Dov )3 جاءت هذه النتائج مخالفة لنتائج البيئات المختلفة.

الذي أشار إلى أن معدل الوحدات الحرارية الالزمة لتطور جيل واحد 
هو االختالف في النتائج  سببوقد يكون  .درجة/يوم 515 هو للحشرة

رة درجة الحراهي  ،س° 13 حرارة درجةبأن  )Ben-Dov )3 عتمادإ
حسب دراستنا هذه الحرجة لمختلف المراحل العمرية للحشرة، بينما 

   اختلفت درجة الحرارة الحرجة لكل طور من أطوار الحشرة.
 

 
Abstract 

Mohamed, E., A.M. Basheer and N. Abo Kaf. 2014. The effect of temperature on the development of the brown soft 
scale, Coccus hesperidum L. under laboratory conditions. Arab Journal of Plant Protection, 32(2): 140-146. 

The rate of growth of the brown soft scale, Coccus hesperidum L. (Coccidae: Hemiptera) was studied under five different constant 
temperatures: 18, 21, 24, 27 and 30°C. Results showed that increase in temperature reduced the rate of development for all the stages of C. 
hesperidum Thus, the development from crawler to adult at 18 and 30°C were 49.75 and 28.5 days, respectively. There was a higher 
correlation between temperature and growth rate for all insect stages using polynomial regression. The results showed that there was a 
difference in Lower Development Threshold (LDT) and Sum of Effective Temperatures (SET) between the insect stages. The LDTs were 
16.7, 15.2, 9.3, 13.7, 11.5 and 15.6˚C, and SETs were 36.4, 200.8, 166.9, 143.3, 125, 3 and 672.4 degree-days for each of crawler, first, 
second, third instar nymphs, adult and complete generation duration, respectively. 
 Keywords: Brown Soft Scale, C. hesperidum, Effect of temperature, Lower Development Threshold, Sum of effective temperatures. 
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