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Research Paper)حشرات:أعداء طبیعیةبحـوث ( (Natural Enemies: Insects)

Diaeretiella rapaeالمتطفل في بیولوجیا الثابتةتأثیر درجات الحرارة  (M’Intosh)تطفل على عند ال
Brevicoryne brassicaeالملفوفّ من   (L.)حت ظروف المختبرت

2رشا أسعدو 1لؤي أصالن، 1بشیرعبد النبي

؛basherofecky@yahoo.comالبرید اإللكتروني: ، سوریة، جامعة دمشق، الزراعةكلیة ، ) قسم وقایة النبات1(
سوریة.، جامعة دمشق، كلیة الزراعة، ) مركز بحوث ودراسات المكافحة الحیویة2(

لملخصا
عند Diaeretiella rapae(M’Intosh)المتطفل في بیولوجیا الثابتةتأثیر درجات الحرارة . 2015. ورشا أسعدلؤي أصالنبشیر، عبد النبي، 

Brevicoryne brassicaeْ        تطفل على من  الملفوفال (L.)79- 72):1(33. مجلة وقایة النبات العربیة، تحت ظروف المختبر.
للمتطفل تحدید خصوبة ومدة حیاة ومؤشرات الجدول الحیاتي في س°30و ، 25، 20، 15بغرض دراسة تأثیر درجات الحرارة ُ                  ن فذت تجارب مختبریة 

Diaeretiella rapae (M’Intosh)(Hymenoptera: Aphidiidae) الملفوفّ على من  عند تطفلهBrevicoryne brassicae (L.)بلغ .تحت الظروف المخبریة
5.60و 8.67، 10.67، 14.13ّ            ومتوسط مد ة حیاة االنثى، ً یوما  10.62و 12.84، 16.83، 24.25الكاملةمتوسط مدة الجیل من البیضة حتى ظهور الحشرة 

على ، س°30و ، 25، 20، 15عند درجات الحرارة ، بیضة13.27و 63.73، 58.73، 50.53بیضالمن طوال حیاتها واحدة النثى األومتوسط ما تضعه ً یوما  
0.21وmr(0.14 ،0.22 ،0.30(الفعلیةومعدل الزیادة ، /أنثى/جیلإناث9.83و33.50،.6438 ،49.82)0R(يبلغ معدل التعویض الصاف.التوالي

4.95المجتمعتعداد والمدة الالزمة لتضاعف/أنثى/یومإناث (DT) ،3.15 ،2.31 ،التواليعلى ، س°30و 25، 20، 15عند درجات الحرارة ً یوما .3.30و.
.Dالمتطفل مقدرةإلىالنتائجوتشیر rapaeس°30و20، 15درجات الحرارة عند منهس˚25عند درجة الحرارة أسرعبشكلتعدادهمضاعفةعلى.

جدول الحیاة.، درجات الحرارة، بیولوجي، Diaeretiella rapae ،Brevicoryne brassicae:مفتاحیةكلمات 

المقدمة

Diaeretiella rapaeالمتطفلُ   ی عد  (M’Intosh)(Hymenoptera:

Aphidiidae)الم ن  حشراتعلىالمتخصصةالمتطفالتمن ْ َ
)Homoptera: Aphididae( ،ی هاجم، العوائلمتعددمتطفلوهو    ُ

الحشراتعلىالتطفلُ   وی فضل، ّ المن  حشراتمنً نوعا  36حوالي
ّ ومن  ، Brevicoryne brassicae(.L)الملفوفّ من  حوریاتأوالكاملة
Myzusالدراق persicae (Sulz.) ،  الروسيالقمحّ ومنDiuraphis

noxia (Mord.)  القطنّ ومنAphis gossypii (Glov.)  الشوفانّ ومن
Rhopalosiphum padi (L.)  الذرةأوراقّ ومنRhopalosiphum

maidis (L.).)6 ،15 ،17(.سابقة دراسةبینت)المتطفلأن)15
ائلةالعنباتاتعلىتتغذىالتيّ المن  حشراتعلىتخصصم

العائلةنباتاتعلىالمتطفللهذاالعامةالكثافةقدرتو ، الصلیبیة
أظهرت.)15(الكلیةالمتطفالتمجموعمن%82.5نحوبالصلیبیة
ّ ومن  الملفوفّ من  مثلالحشریةالعوائلبعضتأثیرأخرى دراسات

بعضفيّ المن  حشراتمنوغیرهاراألخضالدراقّ ومن  الروسيالقمح
، )28، 26، 20، 13، 6، 5، 2، 1(للمتطفلحیاتیةالالخصائص

فيالثابتةالحرارةدرجاتتأثیرعنمفصلةدراساتالیوجدولكن
هدفتلذلك).27، 14، 9، 7(المتطفللهذاالبیولوجیةالخصائص

، 25، 20، 15(الثابتةالحرارةدرجاتتأثیرمعرفةإلىالدراسةهذه
لتحدیدوذلكD. rapaeمتطفلللالبیولوجیةالخصائصفي) س30°

حقولفيلنشرهوالمناسبةً مخبریا  المتطفللتربیةالمناسبةالحرارةدرجة
.الملفوفنباتتهاجمأنیمكنالتيّ المن  حشراتلمكافحةالملفوف

البحث وطرائقهمواد 

في بحوث ودراسات المكافحة الحیویةمركزمختبراتنفذ العمل في 
جامعة دمشق.،كلیة الزراعة

ّ         إعداد مستعمرات المن  والمتطفل
واستخدم، حشريكعائلB. brassicaeالملفوفّ من  استخدامتم

Brassicae oleraceaاألبیضالملفوف var capitataنباتيكعائل
حقولمنّ المن  حشراتعلىالحصولتم.)12(للحشرةمفضل

ودراساتحوثبمركزومزرعةجرشأبومنطقةمناألبیضالملفوف
15×10(صغیرةأصصفيالملفوفرو بذزرعت.الحیویةالمكافحة
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وتم، 1:1:1بنسبةمزاررمل، تراب، توربمنمؤلفوسطفي) سم
ّ من  بحشراتالبادرةمرحلةفياإلعداءتم.األمرلزمكلماالري

ندعتربیةغرفةفيّ          لمد ة ستة أشهرتربیةالعملیةتمتو ، الملفوف
20±1ºساعات8: 16ضوئیةوفترة%5±60نسبیةورطوبةس

منعلیهالحصولتمفقدD. rapaeالمتطفلأما). ظالم: ضوء(
وتصنیفه من قبل الباحث األول وباالعتماد ، الملفوفَ ْ م ن  اتءمومیا

تم. أجیالةّ    وتربیته لمد ة ست)16(ةّ الخاص  على المفاتیح التصنیفیة 
بادراتالإلىونقلهاباستخدام شفاط یدوي للمتطفللكاملةااألفرادجمع

حرارةندعلمتطفلاتربیةغرفةفيوالموجودةالملفوفَ ْ بم ن  ُ    الم عداة
20±1ºساعات8: 16ضوئیةوفترة%5±60نسبیةورطوبةس

).ظالم: ضوء(

درجات الحرارة عند متطفل دراسة بعض الخصائص البیولوجیة لل
الثابتة

درجات ندعD. rapaeدراسة بعض الخصائص البیولوجیة للمتطفل تم 
وفترة %5±60نسبیةورطوبة )س°30، 25، 20، 15حرارة ثابتة (

وتألفت ، اعتبرت كل درجة حرارة معاملةو ، (ضوء:ظالم)8:16إضاءة 
وقد شملت التجارب:من عشرة مكررات. كل معاملة
الزمنیة من وضع البیض وحتى ة حیاة األفراد الكاملة والفترةّ دراسة مد  

تم نقل مستعمرة - ونسبة التطفل الفعلیةظهور المومیاء والخصوبة 
مختلطة حوریات وحشرات ّ  من  (حشرة 100مؤلفة من الالملفوف ّ من  

والتي هي عبارة عن ، كل معاملة من المعامالت المدروسةكاملة) إلى
، م طولس30بادرة ملفوف أبیض موضوعة ضمن صندوق بالستیكي (

بهاسم عرض) والصندوق مجهز بفتحة توضع 10سم ارتفاع و25
خراج المتطفل مع االستفادة من ظاهرة االنجذاب  ٕ                                          اسطوانة إلدخال وا 

من المتطفل (ذكر وأنثى) زوجالضوئي للمتطفل. أدخل لكل معاملة 
بعد تم سحبهثم ، ة یوم واحدّ ترك في الصندوق لمد  و ، االنبثاقيحدیث

سطوانة لجذب ق بغطاء ورقي بلون أسود ووضع األتغطیة الصندو 
ثم نقل إلى صندوق أخر مجهز ، المتطفل بطریقة االنجذاب الضوئي

واستمرت عملیة ، سطوانة بغطاء ورقي أسودوذلك بعد تغطیة األ، لذلك
وضع في %15سكريالنقل حتى الموت. زود كل صندوق بمحلول 

املة وتمت المراقبة لكل مكرر علبة بالستیكیة كغذاء إضافي لألفراد الك
وتم .اتءالمومیاً                  في كل معاملة أربع مرات یومیا  لتحدید موعد ظهور 

ظهور المومیاء فترة التطور من اعتبار الفترة من إدخال المتطفل إلى
ونسبة التطفل للمتطفل الفعلیةتم حساب الخصوبة .البیضة إلى العذراء

كما تم حساب فترة ، ل معاملةالمن المحسوبة في كاتءمومیامن عدد 
ناث). تم حساب نسبة التطفل باستخدام  ٕ                                   حیاة األفراد الكاملة (ذكور وا 

: )24(المعادلة التالیة

100× عدد المومیاءنسبة التطفل = ّ العدد الكلي للمن  

- ذراء وحتى انبثاق الحشرة الكاملة حساب الفترة الزمنیة من طور الع
في كل معاملة ومكرر وتم وضعها في أنابیب اتءمومیاالمعت ُ ج  

بشكل یومي حتى انبثاق الحشرات اتءالمومیاتمت مراقبة .زجاجیة
الفترة الزمنیة لكل مكرر في كل معاملة.حسابوتم، الكاملة

الذكور ّ عد  معت األفراد الكاملة وتم ُ ج  -حساب النسبة الجنسیة 
كل معاملة.النسبة الجنسیة فيبت وحسواإلناث

ً                                                   اعتمادا  على النتائج السابقة تم حساب بعض المؤشرات الحیاتیة 
).22المتطفل في كل معاملة (لجدول حیاة

حصائيالتحلیل اإل
وتم تحلیل testTukeyتم حساب المتوسطات الحسابیة باستخدام 

طریقة تحلیل التباین ً          علیها إحصائیا  باستخدام ُ    م تحصلالالنتائج
(ANOVA) والمقارنة بین المتوسطات باستخدام أقل فرق معنوي

)LSD باستخدام برنامج 0.05و0.01) عند مستوى معنویةSPSS

16)23(.

النتائج والمناقشة

D. rapaeّ                                           مد ة التطور لمختلف األطوار غیر البالغة للمتطفل 

حرارةأربع درجاتعندأجریت جمیع التجارب تحت الظروف المخبریة 
ضوئیةوفترة، %5±60نسبیةورطوبة، س˚30±1، 25، 15،20
).ظالم: ضوء(ساعات8: 16

البیضة إلى تشكل المومیاء (یوم)ّ           مد ة التطور من
- أن المدة الالزمة للتطور (بیضة1بالجدول أظهرت النتائج الموضحة

إلى15الحرارة من تناقصت بشكل ملحوظ مع ارتفاعمومیاء) قد 
30ºعند ً یوما  0.83±6.92متوسطبّ  مد ة قصرأُ   س جلت.سº30س
.س˚25، 20، 15عندهانفستطور الّ مد ةمع ً معنویا  تاختلفتيوال

حیث ، س15ºعندً یوما  0.11±14.6لمتوسط باّ  مد ة أطولبلغتبینما
لغتبمومیاء)- (بیضةتطور الّ  مد ة ) أن10(وآخرون Hayakawaوجد

، س°30و 20، 10حرارة الدرجاتعند ً یوما  9.4و 13.8، 30.5
تطورالّ  مد ة ) أن 25(Vater) وSedlag)19كما أشار لي.واعلى الت
االختالف مع ویعود. سº20عند أیام9.0مومیاء) بلغت -(بیضة
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تطفلالمراجع إلى تأثیر درجات الحرارة في نسب الالنسب المذكورة في 
.المعامالتبیناإلحصائیةالفروق1جدولویبین

مومیاء إلى الحشرة الكاملة (یوم)ّ                   مد ة التطور من تشكل ال
أن المدة الزمنیة من تشكل المومیاء حتى انبثاق الحشرة أظهرت النتائج
مع درجة الحرارة ضمن المجال ً ترتبط عكسیا  D.rapaeالكاملة للطفیل

15-30ºعند ً یوما  0.10±3.71متوسط بّ  ر مد ة حیث كانت أقص.س
، 15عندهانفسّ مد ةالمع ً معنویا  تاختلفيتوال، س˚30درجة حرارة 

15عند0.10±9.65متوسطبّ  بینما كانت أطول مد ة .س˚25، 20

º1(جدول س.(أشارHayakawa) تطور الة ّ مد  بأن)10وآخرون
20، 10عند ً یوما  4.3و 16.4،6.1بلغتحشرة كاملة)-(مومیاء

.التواليعلى، س˚30و 

)كاملةحشرة–بیضة(الكلیةالتطورّ  مد ة 
لتطورالالزمةّ المد ةأن1الجدول في الموضحةالنتائجأظهرت
عندقد بلغتالكاملةالحشرةإلىالبیضةمنD. rapaeالمتطفل

درجاتبقیةعنمعنويوبفارقً یوما  0.14±24.25بمتوسط س˚15

0.13±10.62ّ مد ةأقلكانت حینفياالختبارشملهاالتيالحرارة

.الحرارةدرجاتبقیةعنمعنويوبفارقس˚30حرارةدرجةعندً یوما  
، 46.9الكلیة قد بلغتتطور الّ  أن مد ة )10وآخرون (Hayakawaذكر

كما أشار . التواليعلى ، س˚30و 20، 10عند ً یوما  13.7و19.9
BernalوGonzalez)3 بلغتحشرة كاملة)- ّ             ) أن مد ة تطور (بیضة

. التواليعلى ، س˚30و 20، 10ً     یوما  عند 12.0و 14.1، 46.0

(%)موت لكامل الجیل المئویة للنسبة ال
%5.09±68.33بلغت أعلى نسبة موت لألطوار غیر البالغة بمتوسط 

بینما ، المختبرةالحرارةدرجاتبقیةوبفارق معنوي عنس30ºعند
، 1.15±12.77بالمتوسط س°25، 20، 15أقلها عند تكان

بدون فروق معنویة و ، التواليعلى ، 20.11±2.10%، 18.61±2.32
المتطفلعلى أن المدى المالئم لتطور النتیجةتدل. )1(جدول 

D. rapae وهذا یتوافق مع.%5±60ورطوبة نسبیة س°25-15هو
أن نسبة الموت في طور من )Gonzalez)4و Bernalما ذكره

ولكن س˚26.7-10.0من ضمن المجال الحراريً المومیاء ثابتة نسبیا  
.س˚29.4ت بسرعة عند ازداد

عند أربع درجات حرارة ثابتة ورطوبة B. brassicaeَ          بالغة (یوم) على م ن الملفوف غیر الD. rapaeمتوسط فترة تطور أطوار المتطفل .1جدول 
ساعة ( ظالم:إضاءة).16:8وفترة ضـوئیة %5±60نسبیة 

Table 1. Developmental period mean (days) of immature stages of the parasitoid D.rapae on B. brassicae at four constant
temperatures and 60±5% relative humidity and 16:8 h (light:dark) photoperiod.

مراحل دورة الحیاة
Phases of life cycle

فرق معنويأقل mean (days±SE)Developmental periodالخطأ المعیاري)±األیامّ          متوسط مد ة التطور (
LSD Temperature (°C)س) (˚الحرارة 

15°C20°C25°C30°C0.050.01
مومیاء–بیضة 

Egg-mummy
14.6±0.11 Dd

(16-13)
11.33±0.07 Cc

(13-10)
8.45±0.22 Bb

(11-7)
6.92±0.83 Aa

(7-6)
0.380.51

حشرة كاملة–مومیاء 
Mummy-adult

9.65±0.10 Dd
(12-8)

5.51±0.58 Cc
(7-4)

4.39±0.06 Bb
(3-7)

3.71±0.10 Aa
(4-3)

0.230.31

حشرة كاملة–بیضة 
Egg-to-Adult

24.25±0.14 Dd
(25-23)

16.83±0.10 Cc
(18-16)

12.84±0.24 Bb
(15-11)

10.62±0.13 Aa
(12-10)

0.460.61

نسبة الموت (%)
Mortality rate(%)

12.77±1.15 Aa
)7.70 -20.0(

2.32±18.61 Aa
)11.11 -30.0(

2.10±20.11 Aa
)7.69 -28.57(

5.09±68.33 Bb
)50 -100(

8.7311.70

.%1ً                  المتوسطات في كل صف والمرفقة بالحرف الكبیر نفسھ التختلف عن بعضھا معنویا  عند مستوى احتمال 
.%5ً                  المتوسطات في كل صف والمرفقة بالحرف الصغیر نفسھ التختلف عن بعضھا معنویا  عند مستوى احتمال 

Means in each row with the same large letter are not significantly different at P= 0.01.
Means in each row with the same small letter are not significantly different at P= 0.05.
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وضع البیضوفترةالكاملةالحشرةحیاةّ مد ةمتوسط
الحرارةدرجاتباختالف) األنثى(البالغةالحشرةحیاةّ مد ةاختلفت
، س˚15عندً یوما  0.40±14.13ّ مد ةأطولمتوسطنوكاالمختبرة
، س˚25عندً یوما  0.56±8.67، س˚20عندً یوما  10.67±0.44

البیضوضعلفترةأطولوبلغتس.˚30عندً یوما  0.21±5.60و
ً انخفاضا  وانخفضتس˚15عندً یوما  0.68±13.00بالمتوسط

أعمارمقارنةعندأما. س°30عندً یوما  0.26±4.53إلىمعنویا
أعمارمتوسطبأنوجدفقدها،نفسالحرارةدرجةعندالذكورمعاإلناث
الحرارةدرجاتجمیععندالذكورأعمارمتوسطعنیزیداإلناث
إلیهما أشار ُ    وهذا ی خالف. )2برة (جدول المخت

Fukui وHajimu)820األنثى عند حیاةّ ) بأن مد ةº14.7بلغت س

25األنثى عند حیاةّ مد ة) أن 21وآخرون (Silvaً      ً       یوما . وأیضا  أشار 

ºالتواليعلى، ً یوما  7.4و 5.9بلغت عند الذكور واإلناثس.

والنسبة المئویة للتطفل)بیضة/أنثى(الفعلیةمتوسط الخصوبة 
، الحرارةدرجاتباختالفD. rapaeللمتطفلالبیضوضععدلمتأثر
5.76±63.73الموضوعالبیضعددلمتوسطأعلى بلغحیث

إلىً معنویا  ً انخفاضا  نخفضاو .س°25عندأنثى/بیضة
.)2س (جدول °30عندأنثى/بیضة13.27±0.91

حیث ، درجات الحرارةتأثرت النسبة المئویة للتطفل باختالف
%13.27نسبة بلغت أقلو ، س25ºعند %63.73بلغت أعلى نسبة 

) في دراسة أجریت في 18وآخرون (Salehبین ولقد . س30ºعند 
هو من Diaeretiella rapaeأن المتطفل في مصرمحافظة الشرقیة

التطفلحیث تراوحت نسبة ، أهم المتطفالت الحشریة في حقول الملفوف
5.27وبین ، 2006- 0520في موسم %62.18و2.97بین

في %55.45و20وبین ، 2007-2006في موسم %72.71و 
موسم في %76.66و 6.61وبین ، 2007/2008موسم 

وقد یعود االختالف في نسب .تحت الظروف الحقلیة، 2008/2009
الحشري اختالف العائل النباتي و إلى التطفل بین المواسم المختلفة 

اختالف ساللة المتطفل.إلى ً وأیضا  

النسبة الجنسیة
إناث: ذكور) كاآلتي: ط العام للنسب الجنسیة للمتطفل (بلغ المتوس
30و 25، 20، 15عند 1:2.843، 1:3642، 1:1.930، 1:1.978

ºالنسبة المئویة لإلناث إلى أن3في الجدول المبینة. وتشیر النتائجس
وآخرون Salehحیث أشار، س25ºمرتفعة بشكل ملحوظ عندت كان
بر بحسب النسبة ت) أن النسبة الجنسیة تختلف في ظروف المخ18(

فعندما كانت النسبة المئویة ، المئویة النبثاق األفراد الكاملة للمتطفل
(أنثى: 1:1.204كانت النسبة الجنسیة %79.19النبثاق المتطفل 

.1:1كانت النسبة الجنسیة %64.69انت ذكر) وعندما ك

%5±60عند أربع درجات حرارة ثابتة ورطوبة نسبیة B. brassicaeَ          والخصوبة على م ن الملفوف D. rapaeّ               متوسط مد ة حیاة المتطفل . 2جدول 
ساعة ( ظالم:إضاءة).16:8وفترة ضـوئیة 

Table 2. Longevity and fertility mean of the parasitoid D.rapae on B. brassicae at four constant temperatures and 60±5%
relative humidity and 16:8 h (light:dark) photoperiod.

مراحل دورة الحیاة
Phases of life cycle

أقل فرق معنويTemperature (°C)س) (˚الحرارة 
LSD 15°C20°C25°C30°C

0.050.01(Mean±SE)لمعیاريالخطأ ا±المتوسط
فترة وضع البیض (یوم)

Oviposition period/day
Aa8.60±13.00

)6 -17(
Bb0.40±9.67

)7 -12(
Cc0.56±7.40

)4 -12(
Dd0.26±4.53

)3 -6(
1.421.89

ّ                  مد ة حیاة األنثى (یوم)
Longevity female (days)

Aa0.40±314.1
)11 -17(

Bb0.44±710.6
)8 -14(

Cc0.56±78.6
)5 -13(

Dd0.21±5.60
)4 -7(

1.201.59

(یوم)الذكرّ       مد ة حیاة 
Longevity male (days)

Aa0.47±712.8
)10 -16(

Bb0.45±09.2
)6 -13(

Cc0.62±77.8
)4 -13(

Dd0.20±03.8
)3 -5(

1.301.74

الخصوبة الفعلیة بیضة/أنثى 
Fecundity eggs/ female

Ab3.23±50.53
)26 -68(

Aab3.31±58.73
)29 -74(

Aa5.76±63.73
)28 -96(

Bc0.91±13.27
)9 -21(

10.5514.05

.%1ً                  المتوسطات في كل صف والمرفقة بالحرف الكبیر نفسھ التختلف عن بعضھا معنویا  عند مستوى احتمال 
.%5مستوى احتمال ً     المتوسطات في كل صف والمرفقة بالحرف الصغیر نفسھ التختلف عن بعضھا معنویا  عند 

Means in each row with the same large letter are not significantly different at P= 0.01.
Means in each row with the same small letter are not significantly different at P= 0.05.
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تحتالملفوف ّ المتطفل على من  D. rapaeلجدول الحیاتي للنوعا
الظروف المخبریة

والتكاثر المستمدة ، في الحشراتالمجتمعطبیعة تذبذب مستوى ُ   ت قدر
معدل التعویض والتي تشمل، والبقاء، القدرة التكاثریةمن جداول

الفعلیةومعدل الزیادة )T(الجیلّ  مد ة طول متوسطو ، R)0(يالصاف
)mr(والمعد ل النهائي للتزاید                 ّ)λ(تعدادوالمدة الالزمة لتضاعف

.من خالل مقاییس النمو) DT(المجتمع
المتطفلُ                        أن م عدل اإلنتاج اإلجمالي إلناث 4یبین جدول

D. rapae(GRR)6.07و ، 46.13، 35.13، 30.73قد بلغ

، R33.50 ،38.64)0ُ                    وم عدل التعویض الصافي (، إناث/إناث/جیل
، 20، 15ٍ                  لكل  من درجات الحرارة ، إناث/أنثى/جیل9.83و ، 49.82

الجیل ّ  مد ة طول بینت النتائج أن كما .التواليعلى ، س˚30و 25
(T)یوما . وبلغ معد ل 10.62، 12.84، 16.83، 24.25قد بلغت   ّ         ً

0.21و mr (0.14 ،22.0 ،30.0(التعدادالزیادة الفعلیة في 

، λ1.15المجتمع تعدادُ ّ                      وم عد ل التزاید النهائي في ، ً أنثى/أنثى/یوما  
، 15ٍ                  لكل  من درجات الحرارة ، یومأنثى/أنثى/1.23و ، 1.35، 1.25

كما وصل الزمن الالزم لمضاعفة .اليو على الت، س˚30و 25، 20
ً یوما  3.30و 2.31، 3.15، 4.95إلى (DT)أعداد المجتمع تعداد 

ومن. التواليعلى ، س˚30و 25، 20، 15ٍ                  لكل  من درجات الحرارة 
أعداد مجتمعات الفعلیة فيدةمعدل الزیاقیمةوارتفاعالقیمخالل

لتقوم الالزمالزمنقیمةس وانخفاض˚25عندعند التربیة mrالمتطفل 
درجة الحرارة عندعند التربیة DTأعداد مجتمعاتها الحشرة بمضاعفة

عندD. rapaeنفسها یمكن القول بأن المقدرة التكاثریة للمتطفل

س. ˚30، 20، 15درجات الحرارة عنداأعلى منهكانتس˚25
) 11وآخرون (Hosseini-Gharalariوهذه النتیجة متقاربة مع ما وجده

الملفوف مع متطفلهّ من  مؤشرات تعداد لفي دراسة مقارنة لبعض 
D. rapae ، 5±60س ورطوبة نسبیة ˚1±25عند درجة الحرارة%.

ّ معد لقیمةبلغت حیث ، )المظ: ضوء(ساعات8: 16ضوئیةوفترة
ومعدل التزاید النهائي في mr (0.212(تعداد المتطفلالفعلیة فيالزیادة

)DT(والزمن الالزم لمضاعفة التعداد 1.236) λتعداد المجتمع (
ً               یوما  ومعدل التعویض T (11.29ً                 یوما  وطول مدة الجیل (3.269

.R10.5)0(الصافي 
ظم المؤشرات الحیاتیة المدروسةمعومما تقدم یمكن القول بأن 

تفوقت و باختالف درجات الحرارة المختبرة في عملیة التربیة. اختلفت 
في مؤشر الخصوبة الكلیة س ˚25ندالتربیة عالمتطفالت الناتجة عند

كما درجات الحرارة المختبرة األخرى.عندُ     على المتطفالت الم رباة 
له D. rapaeقدرة التكاثریة أن المتطفلاتضح من خالل جداول ال

من خالل ارتفاع قیمة س ˚25ندمقدرة تكاثریة عالیة عند التربیة ع
وانخفاض قیمة mrمعدل الزیادة الفعلیة في أعداد مجتمعات المتطفل 

تراوح المجال و .DTعدادالتالزمن الالزم لتتمكن الحشرة من مضاعفة 
ً                   مخبریا  والمناسب لنشره في D. rapaeتربیة المتطفل الحراري المالئم ل

ْ                              حقول الملفوف لمقاومة حشرات الم ن  المختلفة التي یمكن أن تهاجم  َ
وللحصول على أكبر عدد من .س25ºو20نبات الملفوف بین

، وعدد أكبر من البیض ونسب موت ضئیلة، األجیال خالل فترة قصیرة
درجة حرارة تتراوح بین عندً یا  مخبر D. rapaeأمكن تربیة المتطفل

20-25ºس.

.D. rapaeتأثیر درجات الحرارة المختلفة في النسبة الجنسیة للمتطفل . 3جدول 
Table 3. Effect of different temperatures on sex ratio of the parasitoid D.rapae

الحرارة
Temperature

(°C)

عدد األفراد 
الكاملة

No. of adults
عدد اإلناث

No. of females
عدد الذكور

No. of males

النسبة المئویة (%)
of (%)The percentage

النسبة الجنسیة
Sex ratio

M : F MalesللذكورFemalesلإلناث

1569446123366.4333.571:1.978

2080052727365.8734.131:1.930

2588269219078.4621.541:3.642

30123913273.9826.021:2.843



77 Arab J. Pl. Prot. Vol. 33, No. 1 (2015)

ساعة 16: 8وفترة اضاءة %5±60عند أربع درجات حرارة ثابتة ورطوبة نسبیة D. rapaeمقارنة خصائص جداول الحیاة للمتطفل .4جدول 
(ظالم:إضاءة). 

Table 4. Comparison of biological and life table indicators of D. rapae populations at four constant temperatures and 60±5%
relative humidity and 16:8 h (light:dark) photoperiod.

UnitالوحدةSymbolالرمزIndicatorsالمؤشرات
Temperature (°C)س) (˚الحرارة 

15°C20°C25°C30°C
معدل بقاء المرحلة الخاصة بالعمر

Age-Specific survival rate
xl30.7335.1346.136.07ــــــ

إنتاجیة اإلناث من البیض
Fecundity

xE1.641.671.382.91ــــــ

معدل الخصوبة الخاصة بالعمر (اإلناث 
الناتجة من أنثى واحدة)

Age -specific fecundity rate

xm1.091.101.081.62ــــــ

معدل التعویض الصافي
Net reproductive rate

0Rإناث/أنثى/جیل
Females/female/generation

33.5038.6449.829.83

ّ       متوسط طول مد ة الجیل
Mean generation time

TیومDay24.2516.8312.8410.62

معدل الزیادة الفعلیة
Intrinsic rate of increase

mrأنثى/یومإناث/
Females/female/day

0.140.220.300.21

المعدل النھائي للتزاید
The finite rate of increase

λأنثى/یومإناث/
Females/female/day

1.151.251.351.23

المدة الالزمة لتضاعف المجتمع
Doubling time

DTیومday4.953.152.313.30

معدل اإلنتاج اإلجمالي لإلناث
Gross reproduction rate

GRRاث/إناث/جیلإن
Females/females/generation

30.7335.1346.136.07

النسبة الجنسیة
Sex ratio

M: F1:1.9781:1.9301:1.6421:2.843ـــــ

Abstract
Basheer, A., L. Aslan and R. Asaad. 2015. Effect of constant temperatures on the biology of the parasitiod Diaeretiella
rapae (M’lntsohm) when parasitizing the cabbage aphid, Brevicoryne brassicae (L.) under laboratory conditions. Arab
Journal of Plant Protection, 33(1): 72-79.

Studies on the effect of different temperatures 15, 20, 25 and 30 °C on the fertility, longevity and life table parameters of the parasitoid
Diaeretiella rapae (M’Intosh) (Hymenoptera: Aphidiidae) when parasitizing the cabbage aphid Brevicoryne brassicae (L.) were carried out
under laboratory conditions. The mean generation time (egg to adult) was 24.25, 16.83, 12.84, and 10.62 days, the mean female longevity
was 14.13, 10.67, 8.67, and 5.60 days and the mean fecundity was 50.53, 58.73, 63.73 and 13.27 eggs/female at 15, 20, 25 and 30°C,
respectively. The net reproductive rate (Ro) was 33.50, 38.64, 49.82, and 9.83 females/female/generation, intrinsic rate of increase (rm) was
0.14, 0.22 0.30 and 0.21 females/female/day and the population doubling time (DT) was 4.95, 3.15, 2.31 and 3.30 days at 15, 20, 25 and
30°C, respectively. The data indicated that D. rapae potential for doubling its population was shorter at 25°C than at 15, 20 and 30 °C.
Keywords: Diaeretiella rapae, Brevicoryne brassicae, biology, temperature, life-table.
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