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  خصملال
في  بالغذاء الملكي والندوة العسلية (Aphis fabae Scopoli)معاملة َمّن الفول األسود  تأثير .2013 .نزار مصطفى وجمعه طه محمد ،المالح
  .20- 16: )1(31، مجلة وقاية النبات العربية. (.Coccinella septempunctata L) ذات السبع نقاطالتناسلية للدعسوقه  الكفاءة

 (Aphis fabae Scopoli)األسـود  لالفـو علـى حشـرة َمـّن   (.Coccinella septempunctata L) أظهـرت نتـائج دراسـة تـأثير تغذيـة الدعسـوقة ذات السـبع نقـاط
مــن أشــجار خــوخ مصــابة بحشــرة َمــن الســاق  (Honeydew)والنــدوة العســلية لنحــل العســل  (Royal jelly)الغــذاء الملكــي بالمعاملــة بــالطريقتين المباشــرة وغيــر المباشــرة 

(Pterochloroides persicae Chold.) متوسـط عـدد البـيض الـذي فـي  كانت ذات تأثير معنوي %8بالتركيز ندوة العسليةوال أن المعاملة المباشرة للَمّن بالغذاء الملكي
 النسبة المئويـة لفقـس البـيضمتوسط ل ذلك بالنسبةكو  )،بيضه/أنثى 602.4(المقارنة  معاملةمقارنة ب على التوالي ،بيضه/أنثى 668.0و 681.4 ذ بلغتإ تضعه األنثى

  ذ بلغـــــتإ النســـــبة المئويـــــة لالقتـــــدار التناســـــلي وكـــــذلك بالنســـــبه لمتوســـــط%، 80.0 بلغـــــت التـــــيمعاملـــــة المقارنـــــة علـــــى التـــــوالي مقارنـــــة ب ،%91.0و 94.0 ذ بلغـــــتإ
  .ةبالنسبه للمتوسط العام لتاثير المنتج الحشري، والمتوسط العام لتاثير طريقة المعامل احصائياً  معنوية . وكانت الفروقعلى التوالي ،%126.4و 133.3

  ، الغذاء الملكي، الندوة العسليةاألسود الفول َمنّ  ،الدعسوقة ذات السبع نقاط ،ار التناسلياالقتدكلمات مفتاحية : 
  

  المقدمة
  

 (.Coccinella septempunctata L) الدعســــوقة ذات الســــبع نقــــاط
(Coleoptera: Coccinellidae)  ــــــاءة إحــــــدى المفترســــــات ذات الكف

النجيليـات وبيئـات المعروفة فـي بيئـة المحاصـيل الزراعيـة والسـيما حقـول 
 العدديــةوتعتبــر مــن المفترســات األكثــر أهميــة فــي تنظــيم الكثافــة  .أخــرى

فهــــي تفتــــرس أكثــــر مــــن عشــــرين نوعــــًا مــــن  ،)15، 5(لحشــــرات الَمــــّن 
ــّن (ـحشــ ليد والــذباب األبــيض يفضــًال عــن حشــرات البســ ،)10 ،9رات الَم

فية والبـــق الـــدقيقي والثـــربس ويرقـــات حشـــرات رتـــب ثنائيـــة وغمديـــة وحرشـــ
). وتعتبــــر الدعســــوقة ذات 14 ،12 ،8( األجنحــــة والحلــــم نبــــاتي التغذيــــة

توطنة في البيئـة العراقيـة وهـي ذات سٍ السبع نقاط من األعداء الحيوية الم
ّن على محاصيل الخضـر وهـي اءة جيدة في خفض أعداد حشرات المكف

  علـــــى مســـــتوى العـــــالم ومـــــن بـــــين اً مفترســـــ 50األكثـــــر كفـــــاءة مـــــن بـــــين 
أثنــاء  ة هــذه المفترســاتحمايــإن  .)4( العــراق علــى مســتوى مفترســاً  12

مالجــئ والبــدائل ال تــوفير يــتم مــن خــالل الظــروف البيئيــة غيــر المناســبة
عـــن  فضـــالً  .الغذائيـــة لإلبقـــاء علـــى اكبـــر عـــدد ممكـــن منهـــا فـــي البيئـــة

اســـــتخدام المبيـــــدات للتقليـــــل مـــــن  ترشـــــيدجـــــل أالتشـــــريعات مـــــن  إصـــــدار
ل عــام ومنهــا الدعســوقة كيويــة بشــاألعــداء الحاألضــرار التــي تســببها فــي 

تـــأثير معرفـــة إلـــى الدراســـة الحاليـــة  هـــدفتلـــذلك  .الدراســـة ذههـــ موضـــوع

 المعاملـة األسـود الفـولنقاط على حشـرة مـن  تغذية الدعسوقة ذات السبع
 لنحـــــــل العســـــــل والنـــــــدوة العســـــــلية (Royal jelly)بالغـــــــذاء الملكـــــــي 

(Honeydew) ية للدعسوقةالتناسلّن في الكفاءة للم.  
  

  وطرائقه مواد البحث
  

 جامعـــة، نفـــذت الدراســـة فـــي قســـم وقايـــة النبـــات كليـــة الزراعـــة والغابـــات
تحـــت  2008خـــالل الموســـم الربيعـــي لعـــام  العـــراق الموصـــل، الموصـــل،

عنـد  ءالمربـى علـى نبـات اللوبيـا األسـود الفـولّن على مـ ظروف المختبر
 س2.70±21.13بمتوســــط  س28-18 درجــــات حــــرارة تراوحــــت بــــين

وتـــــم تحضـــــير  %.6.75±46.53% بمتوســـــط 60-36ورطوبـــــة نســـــبية 
لنحــــل  الغــــذاء الملكــــي( غ مــــن كــــل مــــادة 8% بأخــــذ 8و 4، 2التراكيــــز 
مـــن أشـــجار خـــوخ  خـــذتأ خـــذ مـــن نحـــال محلـــي والنـــدوة العســـليةأ العســـل

تـم  (.Pterochloroides persicae Chold)السـاق  مصـابة بحشـرة مـنّ 
وأضــيف إليهــا  ،تــاريخ الطبيعــي فــي العــراقتشخيصــه مــن قبــل متحــف ال

% ومنــه حضــرت 8مــل مــاء مقطــر لتحضــير محلــول قياســي تركيــزه  92
 ة العســليةالغــذاء الملكــي والنــدو % ولتحديــد تــأثير محاليــل 4و 2التراكيــز 

 بالغـاتل التناسـليةاألسود فـي الكفـاءة  الفول وتراكيزها وطريقة معاملة منّ 
ــ صــول(والتــي تــم الح زوج الدعاســيق  ةعليهــا مــن مزرعــة حشــرية مختبري
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 نّ مـــتـــم تزويـــد كـــل زوج مـــن الدعاســـيق بحشـــرات  .أعـــدت لهـــذا الغـــرض)
ة للغــذاء الملكــي والنــدو  %8و 4، 2 األســود بعــد معاملتهــا بــالتراكيز فــولال

(التي تم جلبهـا مـن  وبالطريقة المباشرة وذلك بغمر حشرات المنّ  العسلية
فــي مصــفاة للشــاي بتراكيــز  زرع لهــذا الغــرض) بعــد وضــعها لوبيــاحقــل 
أمـا الطريقـة غيـر المباشـرة  بالغـات.ات لمـدة ثانيـة واحـدة وقـدمت للنتجالم

 تجـاتنمـل مـن تراكيـز الم 1سـم بــ  9فتمت بمعاملة أطبـاق بتـري قطرهـا 
وتوزيعهـــــا داخـــــل الطبـــــق بتحريـــــك الطبـــــق بجميـــــع االتجاهـــــات  الحشـــــرية

لطبـــق وتركـــه لجميـــع جوانـــب ا الحشـــري جتنـــالم محلـــول لضـــمان مالمســـة
أمـا  .األسـود الفـول مـنّ بحشـرات  توزود بالغاتبعدها وضعت ال .ليجف
فيهـــا بـــالطريقتين  فقـــد تمـــت معاملـــة حشـــرات المـــنّ  ،معاملـــة المقارنـــةفـــي 

مكـــررات لكـــل  ةالتجربـــة بخمســـ أجريـــت .وباســـتخدام المـــاء المقطـــر فقـــط
عـــدد البـــيض الـــذي لحســـاب  يوميـــاً  بالغـــاتمعاملـــة وتمـــت متابعـــة هـــذه ال

التناســـــلي  القتـــــدارعه األنثـــــى ونســـــبة فقـــــس البـــــيض وتـــــم حســـــاب اتضـــــ
  :)2( تيةالمعادلة اآل حسب نقاط للدعسوقة ذات السبع

  

  النسبة المئوية لالقتدار التناسلي =

–عدد البيض الموضوع في المعاملة
  عدد البيض غير الفاقس في المعاملة

 ×100  
–عدد البيض الموضوع في المقارنة

  اقس في المقارنةعدد البيض غير الف

 
باســــــتخدام التصــــــميم  ة عامليــــــةكتجربــــــ حللــــــت النتــــــائج إحصــــــائياً 

اختبــار دنكــن متعــدد المــدى الختبــار معنويــة  واســتخدم العشــوائي الكامــل
) وفــق برنــامج 1% (5 الفروقــات بــين المتوســطات عنــد مســتوى احتمــال

SAS )13(.  
  

  النتائج والمناقشة
  

  عدد البيض 
لغــــذاء الملكــــي والنــــدوة العســــلية وتراكيزهمــــا أن ل 1يالحــــظ مــــن الجــــدول 

ــًا فــي متوســط  المســتخدمة بالمعاملــة المباشــرة وغيــر المباشــرة تــأثيرًا متباين
معنويــة  كانــت الفروقــاتعــدد البيض/أنثــى للدعســوقة ذات الســبع نقــاط، و 

ـــزه  بـــين متوســـطات عـــدد البيض/أنثـــى تبعـــًا لنـــوع المنـــتج الحشـــري وتراكي
ــة  665.6و 681.4أعلــى متوســط لعــدد البــيض إذ بلــغ ، وطريقــة المعامل

ّن ت الســبع نقــاط عنــد تغــذيتها علــى المــبيضــة/أنثى إلنــاث الدعســوقة ذا
علـى التـوالي  ،% وبطريقتي المعاملة8المعامل بالغذاء الملكي وبالتركيز 

ـــــغ متوســـــط عـــــدد البـــــيض فيهـــــا  ـــــة المقارنـــــة إذ بل  602.4مقارنـــــة بمعامل
وجــود زيــادة فــي متوســط عــدد  1بيضــة/أنثى. كــذلك يتبــين مــن الجــدول 

 ،البيض/أنثـــى تبعـــًا لزيـــادة التراكيـــز المســـتخدمة مـــن المنتجـــات الحشـــرية
وهـــذا يتضـــح أيضـــًا مـــن مالحظـــة تـــأثير تراكيـــز المنتجـــات الحشـــرية فـــي 

وكـان أعلـى متوسـط عـام لعـدد البـيض  ،المتوسط العام لعدد البيض/أنثى
بع نقــاط علــى الدعســوقة ذات الســ بيضــة/أنثى عنــد تغذيــة إنــاث 673.5

% والــذي لــم يختلــف معنويــًا 8ّن المعامــل بالغــذاء الملكــي وبــالتركيز المــ
ّن ض عنــد تغذيــة إنــاث الدعســوقة علــى مــعــن المتوســط العــام لعــدد البــي

 661.5% والبـــــالغ 4تركيـــــز باألســـــود المعامـــــل بالغـــــذاء الملكـــــي  فـــــولال
ــــى المــــ ،بيضــــة/أنثى ــــة اإلنــــاث عل ــــد تغذي ــــدوةوكــــذلك عن  ّن المعامــــل بالن

 661.2% والمعاملــــة بالطريقــــة المباشــــرة إذ بلغـــــت 8العســــلية بــــالتركيز 
فيما اختلف معنويًا مع بقية تراكيـز المنتجـات الحشـرية ومـع  ،بيضة/أنثى

) أن تغذيــــة Triltsch )15معاملــــة المقارنــــة. وهــــذا يتفــــق مــــع مــــا وجــــده 
علـى الغـذاء الملكـي  (.T. molitor L) دودة جـريش الـذرةبالغات يرقات و 

  % ولكـــــــن عنـــــــد تزويـــــــد 97.8ت إلـــــــى زيـــــــادة كميـــــــة البـــــــيض بنســـــــبة أد
%. 90.7البالغات فقط بالغذاء الملكـي فـإن كميـة البـيض ازدادت بنسـبة 

ــــــق أيضــــــًا مــــــع مــــــا وجــــــده   ) أن Hodek )10 و Kalushkov وهــــــذا يتف
  إنــــــــاث دودة حريــــــــر الخــــــــروع متوســــــــط عــــــــدد البــــــــيض الــــــــذي وضــــــــعته

(Attacus ricini Boisd.) ة التراكيــز المســتخدمة مــن قــد ازدادت بزيــاد
و  291.90 ،234.00به أوراق الخروع إذ بلغت  الغذاء الملكي المعامل

  % على التوالي.8و  4 ،2بيضة/أنثى للتراكيز  319.71
أمــا بالنســبة لتــأثير نــوع المنــتج الحشــري فــي المتوســط العــام لعــدد 

وجــــــود فروقــــــات معنويــــــة بــــــين هــــــذه  1البــــــيض فــــــيالحظ مــــــن الجــــــدول 
عنـــد تغذيـــة إنـــاث بيضـــة/أنثى  647.4و  660.7إذ بلغـــت  المتوســـطات

علـــى  ،ّن المعامـــل بالغـــذاء الملكـــي والنـــدوة العســـليةالدعســـوقة علـــى المـــ
مقارنـــة بمعاملـــة المقارنـــة. كمـــا يتبـــين مـــن الجـــدول نفســـه وجـــود  ،التـــوالي

   652.5فروقـــــــات معنويـــــــة بـــــــين طريقتـــــــي المعاملـــــــة إذ بلـــــــغ المتوســـــــط 
ّن المعامــل علــى المــ يــة إنــاث الدعاســيقبيضــة/أنثى عنــد تغذ 640.9و 

) 3(الـدركزلي وقـد ذكـر  علـى التـوالي. ،بالطريقة المباشـرة وغيـر المباشـرة
لوكوز والفركتوز والسكروز (وهي السكريات األساسية في غأن سكريات ال

النــدوة العســلية) مــن الكاربوهيــدرات ذات القيمــة الغذائيــة المالئمــة لمعظــم 
  أنواع الحشرات. 

  
  ة المئوية لفقس البيضالنسب

أظهرت نتائج التحليـل اإلحصـائي وجـود فروقـات معنويـة بـين متوسـطات 
شري وتراكيزه وطريقـة المعاملـة النسبة المئوية للفقس تبعًا لنوع المنتج الح

   94.0إذ بلـــــــغ أعلـــــــى متوســـــــط للنســـــــبة المئويـــــــة للفقـــــــس  ،)1 جـــــــدول(
ّن المـــ لــى% للبــيض الموضــوع مـــن إنــاث الدعســوقة المتغذيـــة ع87.0و 

علـى التـوالي  ،% وبطريقتي المعاملة8المعامل بالغذاء الملكي وبالتركيز 
مقارنة بأدنى متوسط للنسبة المئوية للفقـس لمعاملـة المقارنـة حيـث بلغـت 

وجـــود زيـــادة فـــي متوســـط النســـبة  1%. كـــذلك يالحـــظ مـــن الجـــدول 80
شـــرية المئويـــة للفقـــس تبعـــًا لزيـــادة التراكيـــز المســـتخدمة مـــن المنتجـــات ح
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وهــــذا يتضــــح أيضــــًا مــــن مالحظــــة تــــأثير تراكيــــز المنتجــــات  ،المصــــدر
الحشــرية فــي المتوســط العــام للنســبة المئويــة للفقــس وكــان أعلــى متوســط 

إنـاث الدعاسـيق المتغذيـة  عام للنسبة المئوية لفقس البيض الموضوع من
% 90.5% قــــد بلــــغ 8ّن المعامــــل بالغــــذاء الملكــــي وبــــالتركيز علــــى المــــ
ختلف معنويًا عن المتوسط العام للنسـبة المئويـة لفقـس البـيض والذي لم ي

ّن المعامـــل بالغـــذاء الملكـــي ع مـــن إنـــاث الدعاســـيق المغـــذاة بـــالمالموضـــو 
ـــالتركيزين  ـــالغ 8و  4والنـــدوة العســـلية وب علـــى  ،%88.0و  86.5% والب

فيمـــا اختلفـــوا معنويـــًا مـــع بقيـــة تراكيـــز المنتجـــات الحشـــرية ومـــع  ،التـــوالي
  قارنة. معاملة الم

   ) بوجـــــــود زيـــــــادةMahgoub )11وهـــــــذا يتفـــــــق مـــــــع مـــــــا وجـــــــده 
ــــــــر الخــــــــروع ــــــــس بــــــــيض دودة حري ــــــــة لفق ــــــــي متوســــــــط النســــــــبة المئوي   ف

 (A. ricini Boisd.) مـن الغـذاء الملكـي إذ  بزيـادة التراكيـز المسـتخدمة
علـــــى التـــــوالي.  ،%8و 4 ،2% للتراكيـــــز 80.5و  75.7 ،73.1بلغـــــت 

 ) أن تغذيـــة يرقـــات وبالغـــات17( وآخـــرون Wang وكـــذلك مـــع مـــا وجـــده
علـى الغـذاء الملكـي أدى إلـى زيـادة  (.T. molitor L) دودة جـريش الـذرة

فقـــط فـــإن نســـبة  % بينمـــا عنـــد تغذيـــة اليالغـــات8.9نســـبة الفقـــس بنســـبة 

%. أما بالنسبة لتأثير نوع المنتج الحشـري فـي 6.7الفقس ازدادت بنسبة 
وجــــود  1ح مــــن الجــــدول المتوســــط العــــام للنســــبة المئويــــة للفقــــس فيتضــــ

   87.0فروقـــــــــــــــات معنويـــــــــــــــة بـــــــــــــــين هـــــــــــــــذه المتوســـــــــــــــطات إذ بلغـــــــــــــــت 
ـــة الكـــامالت علـــى ال85.0و  ـــد تغذي ّن المعامـــل بالغـــذاء الملكـــي مـــ% عن

علـــــى التـــــوالي مقارنـــــة بمعاملـــــة المقارنـــــة إذ بلـــــغ هـــــذا  ،والنـــــدوة العســـــلية
%. كما يتبين مـن الجـدول نفسـه تفـوق المعاملـة المباشـرة 80.0المتوسط 

  % مقارنـــــة 86.9لنســـــبة المئويـــــة للفقـــــس والبـــــالغ لمتوســـــط العـــــام لفـــــي ا
ّن المعامـل ع من إناث الدعسـوقة المغـذاة بـالم% للبيض الموضو 83.6بـ 

بالطريقـــة غيـــر المباشـــرة. إن زيـــادة نســـبة فقـــس البـــيض ربمـــا يرجـــع إلـــى 
تــأثير المحتــوى الغــذائي لكــل مــن الغــذاء الملكــي والنــدوة العســلية فــي نمــو 

مــن المتطلبــات  محتــوى عــالٍ  يايض وبالتــالي إنتــاج بــيض ذوتطــور المبــ
ـــين ونجـــاح اليرقـــة فـــي الخـــروج مـــن البيضـــة  ـــة لنمـــو وتطـــور الجن الغذائي
فضــــًال عــــن تــــأثير الغــــذاء الملكــــي والنــــدوة العســــلية فــــي زيــــادة الكفــــاءة 
االفتراســــية لطــــوري اليرقــــة والبالغــــة للدعســــوقة ذات الســــبع نقــــاط والــــذي 

  دة حيوية البيض.انعكس إيجابيًا في زيا

  
  

ولّن الحشري وتراكيزه وطريقة معاملة متأثير نوع المنتج  .1جدول  ة لفقس البيض األسود في متوسط عدد البيض  الف بة المئوي اث ومتوسط النس إلن
  الدعسوقة ذات السبع نقاط.

Table 1. Effect of insect  product, concentration and treatment method of A. fabae Scolopi on mean number of eggs/female 
and hatching rate of C. septempunctata L. 
 

  التراكيز %
 Conc. %

  متوسط عدد البيض/أنثى
Mean number of 

eggs/female  المتوسط
العام لتأثير 
 التراكيز

 Mean of 
conc. 
effect

المتوسط 
العام لتأثير 

المنتج 
  الحشري

 Mean of 
insect 

product 
effect

متوسط النسبة المئوية لفقس 
  % البيض

Hatching rate (%)   المتوسط
العام لتأثير 
  التراكيز

 Mean of 
conc. 
effect 

المتوسط 
العام لتأثير 

المنتج 
 الحشري
 Mean 

of insect 
product 

effect 

المعاملة 
  المباشرة
Direct 

treatment  

المعاملة غير 
 المباشرة

 Indirect 
treatment 

المعاملة 
  المباشرة
 Direct 

treatment

المعاملة غير 
 المباشرة

 Indirect 
treatment 

  Royal jelly الغذاء الملكي  
2652.8 b-d 641.2 cd647.0 bc660.7 a85.0 b-d 83.0 cd 84.0 b-d 87.0 a   
4670.8 ab 652.2 b-d661.5 ab88.0 a-c 85.0 b-d 86.5 a-c 
8 681.4 a 665.6 a-c673.5 a94.0 a 87.0 b-d 90.5 a 

  Honeydew  الندوة العسلية
2637.6 d 628.8 d633.2 c647.4 b83.0 cd 82.0 cd 82.5 cd 85.0 b  
4 654.2 b-d 641.4 cd647.8 bc87.0 b-d 83.0 cd 85.0 bc 
8 668.0 ab 654.4 b-d661.2 ab91.0 ab 85.0 b-d 88.0 b 

  Controlلمقارنة ا

  602.4 e 602.4 e602.4 d602.4 c80.0 d 80.0 d 80.0 d 80.0 d 

  Mean of treatment method effect  المتوسط العام لتأثير طريقة المعاملة
  652.5 a 640.9 b    86.9 a 83.6 b     

 % حسب اختبار دنكن.5وية فيما بينھا عند مستوى احتمال وجود فروقات معن عدم تشير إلى عامود لمتوسطات ذات األحرف المتشابھة في كلا
Means followed by same letters in the same column are not significantly different at P=0.05 
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  النسبة المئوية لالقتدار التناسلي
أن للغذاء الملكي والندوة العسلية وتراكيزهما  2يتضح من الجدول 

ملة المباشرة وغير المباشرة تأثيرًا متباينًا في متوسط المستخدمة بالمعا
النسبة المئوية لالقتدار التناسلي لزوج الدعسوقة ذات السبع نقاط وقد 

وجود فروقات معنوية بين متوسطات  أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي
النسبة المئوية لالقتدار التناسلي تبعًا لنوع المنتج الحشري وتراكيزه 

عاملة إذ بلغ أعلى متوسط للنسبة المئوية لالقتدار التناسلي وطريقة الم
% في حالة زوج الدعاسيق المتغذي على حشرات 120.4و  133.3

% وبطريقتي المعاملة المباشرة 8الَمّن المعامل بالغذاء الملكي بالتركيز 
   110.1نة بأدنى متوسط والبالغ على التوالي مقار  ،وغير المباشرة

ّن المعامل الدعاسيق المتغذي على حشرات الم زوج في حالة 107.2و 
% وبطريقتي المعاملة المباشرة وغير المباشرة 2بالندوة العسلية بالتركيز 

أن هناك زيادة في  2على التوالي. كما يالحظ أيضًا من الجدول 
متوسط النسبة المئوية لالقتدار التناسلي لزوج الدعاسيق تبعًا لزيادة 

وهذا يتضح أيضًا  ،ة من المنتجات حشرية المصدرالتراكيز المستخدم
من مالحظة تأثير تراكيز المنتجات الحشرية في المتوسط العام للنسبة 
المئوية لالقتدار التناسلي وكان أعلى متوسط عام لها لزوج الدعاسيق 

% 8الملكي بالتركيز المعامل بالغذاء  نّ المتغذي على حشرات الم
ختلف معنويًا عن المتوسط العام للنسبة % والذي لم ي126.9والبالغ 

ّن الدعاسيق المتغذي على حشرات الم المئوية لالقتدار التناسلي لزوج
% بينما اختلف 121.0% إذ بلغ 8المعامل بالندوة العسلية بالتركيز 

معنويًا مع بقية المعامالت. أما فيما يتعلق بتأثير نوع المنتج الحشري 

مئوية لالقتدار التناسلي فيتضح من الجدول في المتوسط العام للنسبة ال
  أن هناك فروقات معنوية بين هذه المتوسطات إذ بلغت  2

الدعاسيق المتغذي على حشرات  % في حالة زوج114.7و  119.7
على التوالي. كما يتبين  ،ّن المعامل بالغذاء الملكي والندوة العسليةالم

مقارنتها بالمعاملة غير من الجدول نفسه تفوق المعاملة المباشرة عند 
   121.1لالقتدار التناسلي إذ بلغت  المباشرة في متوسط النسبة المئوية

كما لوحظ أن  على التوالي. ،% لكل من طريقتي المعاملة113.3و 
ذات زهار الخصوبة األعلى كانت عند األناث التي تغذت على األ

إلى أهمية  )7( Triltsch أشاركما )، 16( من الرحيق علىاإلنتاج األ
عشاب البرية في وغيرها من األ (Raphanus sativus)  ةزهار الفجيلأ

 Trichogramma حقول الزيتون في مصر في جذب متطفالت البيض
  وزيادة كفاءتها الحقلية.

من خالل نتائج هذه الدراسة نالحظ تفـوق المنتجـات الحشـرية فـي 
ــ فــيتأثيرهــا  اط وقــد يعــزى ذلــك الكفــاءة الحيويــة للدعســوقة ذات الســبع نق

) 9إلــى أنهــا مـــن الحشــرات المفترســـة بطوريهــا اليرقـــي والحشــرة الكاملـــة (
ر والنـدوة العسـلية و الفطـوأبـواغ وأن بإمكانها أن تتغذى على فرائس بديلـة 

ّن ورحيــق األزهــار وحبــوب اللقــاح أو قــرض األجــزاء النباتيــة عنــد نــدرة للمــ
هضـــمي متكيـــف لهضـــم ) أي أن جهازهـــا ال16 ،7 ،6الفـــرائس الرئيســـة (

وامتصــاص المــواد الحيوانيــة والنباتيــة وبالتــالي فــإن تفــوق المستخلصــات 
الكفـاءة الحيويـة للدعسـوقة قـد  فـيالنباتية والمنتجات الحشرية في تأثيرها 

  يعزى إلى هذه القابلية للمفترس.

  
  .بوالعيد ذات السبع نقاطألود في االقتدار التناسلي ّن الفول األساكيزه وطريقة معاملة حشرة متأثير نوع المنتج الحشري وتر. 2جدول 

Table 2. Effect of insect product, concentration and treatment method of A. fabae Scolopi on the mean percentage of the 
reproductive potential of C. septempunctata L. 
 

  % التراكيز
Conc. % 

  % ة لالقتدار التناسليمتوسط النسبة المئوي
 Mean reproductive potential%  المتوسط

العام لتأثير 
  التراكيز

Mean of  
conc. 
effect  

المتوسط العام 
لتأثير المنتج 
  الحشري

Mean of 
insect 

product 
effect  

  المعاملة المباشرة
Direct treatment  

  المعاملة غير المباشرة
Indirect treatment  

  المدى
Range  

  S.Dالمتوسط
MeanS.D

  المدى
Range 

  S.Dالمتوسط
MeanS.D  

  Royal jelly  الغذاء الملكي
2125.5-108.2 6.5±115.4 c-f117.2-101.026.4±110.7 d-f 113.1 cd 119.7 a 
4 135.8-111.4 9.1±122.9 bc 123.8-106.4 7.3±115.3 c-f 119.1 bc   
8 144.0-119.9 9.8±133.3 a 128.4-110.5 6.9±120.4 b-d 126.9 a   

  Honeydew  الندوة العسلية
2116.5-100.9 5.9±110.1 ef112.7-99.65.2±107.2 f 108.6 d 114.7 b 
4126.4-108.2 7.5±118.4 b-e118.7-100.97.4±110.8 d-f 114.6 b-d   
8 132.9-115.2 6.9±126.4 ab 119.7-111.2 7.7±115.6 c-f  121.0 ab   

  Mean of treatment method effect  المتوسط العام لتأثير طريقة المعاملة
  121.1 a 113.3 b      

  % حسب اختبار دنكن.5المتوسطات ذات األحرف المتشابھة في كل عامود تشير إلى عدم وجود فروقات معنوية فيما بينھا عند مستوى احتمال  
Means followed by same letters in the same column are not significantly different at P=0.05  
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Abstract 
Al-Mallah, N.M. and J.T. Mohammad. 2013. Effect of some insect products, concentration and treatment methods of 
Aphis fabae Scolopi on the reproductive efficiency of Coccinella septempunctata L. Arab Journal of Plant Protection, 
31(1): 16-20. 

The feeding of the Lady beetle Coccinella septempunctata L. on black bean aphid Aphis fabae Scolopi which is treated directly and 
indirectly by three concentrations (2, 4, 8%) of bee royal jelly and honeydew excreted by the aphid Pterochloroides persicae (Chold.) was 
investigated. Results obtained revealed that the coccinellids fed on aphids treated directly with 8%  royal jelly and honeydew showed 
statistically significant effect on the mean number of eggs/female which reached 681.4 and 668.0 eggs/female respectively, compared with 
602.4 eggs/female for the control. Eggs hatching rate reached 94.0 and 91.0%, respectively, compared with 80.0% for the control and the 
reproductive potential of C. septempunctata L.  reached 133.3 and 126.3%, respectively.  
Keywords: Reproductive potential, Coccinella septempunctat L., black bean aphid, royal jelly, honeydew. 
Corresponding authors: Nazar M. Almallah, Plant Protection Department, Faculty of Agriculture, Mosul University, Mosul, Iraq, 

 Email: naz53ar_almalaah@yahoo.com 
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