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 Planococcus citriبق الحمضيات الدقيقي والوحدات الحرارية الالزمة لنمو وتطور عتبة النمو

(Risso),Hemiptera:Pseudococcidae 
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 المستخمص
جامعة بغداد بهدف تحديد الحدود الحرارية التي تتحممها االفة  –كمية الزراعة –في وحدة بحوث المكافحة االحيائيةنفذ البحث  

عمى مدد نمو وتطور وجد من خالل النتائج ان درجات الحرارة المختمفة اثرت .وتحديد الوحدات الحرارية الالزمة لمنمو والتطور
اجمالي فضال عن  الثالثحوري لالطور ا ،الطور الحوري الثاني ،الطور الحوري االول ،البيضة(ادوار البق الدقيقي 

وبفارق معنوي عند درجات  يوما عمى التوالي  73.3و39.6 و28.08  و24.0   والذي بمغ البالغة(-التطور)البيضة
. سميزية 35فيما لم تستطع الحشرة من النمو والتطور عند درجة حرارة  عمى التوالي سميزية 2±30و 25و 20و   15الحرارة

البق الدقيقي )البيض وحوريات العمر االول والثاني والثالث وكذلك المدة من البيضة الى  ان عتبة النمو الصغرى الدوار وجد
لالدوارغير الكاممة  ( K)عمى التوالي فيما بمغ الثابت الحراري  سميزية 7.15و 7.12،  7.26،7.08، 7.1البالغة( بمغت 

وحدة   526.31لممدة من البيضة الى البالغةبمغ  و، عمى التواليوحدة حرارية  172.4، 136.98، 116.27 المذكورة
لممدة من   سميزية 33.64فيما بمغت عتبة النمو العميا  سميزية   27.85لمنمو والتطوربمغت درجة الحرارة المثالية  .حرارية

  .والتطورمما يشير الى عدم مالئمة درجات الحرارة العالية لمنمو المذكور انفا  البيضة الى البالغة لمبق الدقيقي 
  Planococcus citri الحرارٍت ، الوحدات الكممات المفتاحية: عتبة النمو

 *البحث مستل من اطروحة الدكتوراه لمباحث االول  
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ABSTRACT 

Laboratory studies was conducted in Biocontrol unit- Faculty of Agriculture- University of 

Baghdad in order to determine the impact of different temperatures  15,  20,  25, 30 and 35 ±2 

C°  on the development and growth rate of  different stages of mealy bug P.citri. The results 

showed that the total developmental time from (egg - adult)of the mealy bug were  24.0, 28.08, 

39.67 and 73.31 days  respectively. With significant rearing differences on temperatures 15, 

20, 25 and 30 ±2  C°  respectively, while no development and growth rate on temperature  

35±C°. the developmental threshold for the mealy bug stages  eggs,  crawlers, 2
nd

  and 3
rd

 

nymphal instars as well as the duration of the egg to adult were different, being 7.1, 7.26, 7.08, 

7.12 and 7.15C° respectively, while 116.27, 136.98 and 172.4 thermal units for  degree days 

required for growth and development while the thermal constant for the period from egg to 

adult was 526.31. Optimum temperature was 27.85     while Upper threshold was 33.64 C° for 

P.citri  Which refers to the lack of suitable high temperature for growth and development . 
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 المقدمة
 Planococcus  citri  تعد حشرة البق الدقيقي

(Hemiptera:Pseudococcidae ) احدى أىم األفات
أشجار الحمضيات والعديد من  قتصادية  التي تصيباأل

في العوائل النباتية األخرى مسببة خسائر اقتصادية ميمة 
تكمن اىمية البق الدقيقي . (10 ،6العديد من دول العالم )

 العوائل النباتية  التي يصيبيافي قدرتو التكاثرية العالية وتنوع 
تميل مقاومتو لممبيدات  الكيميائية بسبب طبيعة الحشرة التي و 

وجود الغطاء الشمعي الكثيف حوليا والذي قد يقف  لالختفاء
ىذه ة فضال عن  قابمي ، (13حائال ضد العديد من المبيدات )

نقل العديد من أمراض النبات  في المجموعة من الحشرات
تعد درجات الحرارة احدى اىم العوامل البيئية  .(9الفايروسية )

الفعاليات الحيوية كماينعكس التباين في المؤثرة في معدالت 
 عمى السموك والوظيفة خصوصا الكائنات درجات الحرارة

الكائنات الحية  . كل(2) ذوات الدم البارد ومنيا الحشرات
يدعى الشباك  مدى حراري مالئم لمنمو والتكاثر تعيش ضمن

فقد  ومن ىذا المنطمق ،(5)( thermal window)الحراري
 تحديد الحدود الحرارية التي تتحمميا االفة ىدفت الدراسة 

وتحديد الوحدات الحرارية الالزمة لمنمو والتطور وبالتالي 
في برامج االدارة يستفاد منيا توفير  قاعدة معمومات ميمة 

 .لالفوالمتكاممة 
 المواد وطرائق العمل

من اشجار  P.citri لحمضيات الدقيقيبق ا جمعت حشرة
ومن مناطق مختمفة في   الحمضيات وزىرة الشمس المصابة

بغداد  فضال عن المستعمرة الحشرية الموجودة اصال في 
في غرف   تياوتمت تربي وحدة بحوث المكافحة االحيائية

كمية  /الحيائيةوحدة بحوث المكافحة ابالتربية الخاصة التابعة 
عمى درنات البطاطا  قد غذيتو  ،جامعة بغداد /لزراعةا

-Al حسب طريقة التربية الموصوفة من قبل المنبتة  

ALi(1). 
تأثير درجات الحرارة المختمفة في تطور البق الدقيقي 

P.citri  
 30، 25، 15،20) الحرارة الثابتةنفذت التجربة عند درجات 

( بأستخدام غرف التربية عند رطوبة نسبية سميزية 2± 35و 
 ،ساعة 16:8الم( ظ مدة أضاءة )ضوء: ،65-60%

 ة خمسة مكررات شمل المكرر الواحداستعمل لكل درجة حراري

بيضة حديثة الوضع  20واحدة تحوي عمى  منبتة درنة بطاطا
جرت عمميات متابعة فقس البيض وتطور  ،د()عمريوم واح

لتزاوج ووضع وااالدوار النامية لمبق الدقيقي  لحين البموغ  
 البيض وموت البالغات.

تحديد درجة الحرارة الحرجة لمتطور )عتبة النمو( والوحدات 
   P.citriلبق الدقيقياالحرارية الالزمة لتطور 

عند درجات الحرارة   P.citriاعتمدت نتائج تربية البق الدقيقي
مدد لحساب  (سميزية 2± 35و  30، 25، 15،20المختمفة )

وأحتسب معدل التطور  ،لبق الدقيقيدوار االتطورلكل أ
(development rate ) التطور  مدةعمى أساس معكوس
(1/development time)  ولتحديد درجة الحرارة الحرجة

والثابت  (lower temperature threshold (T0)لمتطور 
 لدقيقيلكل أدوار البق ا thermal constant(K) )الحراري

 Campbellفقد أستعمل النموذج الخطي الذي أستعممو 
( الذي يعتمد عمى معادلة االنحدار 3) واخرون

 . linear regression equationلخطيا
T = a + b T  r 

 = معدل التطور  r(T):حيث ان
T درجة الحرارة = 
a =  نقطة التقاطع مع المحورy  

b  ميل خط المستقيم = 
 :( من خالل  (Tₒللتطورحددت درجة الحرارة الحرجة 

Tₒ = - a / b 
ذي يمثل معكوس ميل الخط ( الKواستخرج الثابت الحراري )

 :المستقيم
K=1/b  

 لمبق الدقيقيتحديد درجة الحرارة المثالية وعتبة النمو العميا 
P.citri 

 (Optimum Temperature) الحرارة المثاليةدرجة  حددت
بواسطة طريقة  (Upper Threshold)وعتبة النمو العميا 

بأستعمال  (non-linear regression)االنحدار غير الخطي
 Polynomial)) المعادلة من الدرجة الثالثة

regressionorder3 حسبHarcourt   وYee  (7( 

 Kontodimas .(8)و Kumarو
 = معدل التطور  r (T)حيث ان 

T درجة الحرارة = 
a  ،b ،c ،d  ثوابت = 
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 النتائج والمناقشة
 تأثير درجات الحرارة المختمفة في تطور البق الدقيقي

P.citri 

تطور أدوار البق  مدد 1الجدول توضح النتائج في 
عند درجات  عمى درنات البطاطا المنبتة  P.citriالدقيقي

ورطوبة  سميزية 2± 30و 25،  15،20  حرارة مختمفة 
سجمت مدد حضانة البيض تباينا عند  %.60 -50نسبية 

 7.66و 14.66درجات الحرارة المذكورة وبمعدالت بمغت 
وقد أشارت نتائج التحميل  .يوما عمى التوالي  4.7و 5.4و

عند درجات  وجود فروقًا معنوية بين المعدالتاالحصائي الى 
اذ  لم ° م 30و 25جتي الحرارة المذكورة فيما عدا عند در 
تجدر األشارة الى  .0.05يكن معنويا عند مستوى أحتمال 

 35 عدم امكانية البيوض من النمو والتطورعند درجة حرارة 
. بمغت ا ماشوىدت بشكل مجعد دون ان تفقساذ غالب يزيةسم

 8.35و 17.33 همدة الطور الحوري االول معدال قدر 
يوما عمى التوالي عند درجات الحرارة المذكورة  5.3و 6.48و

واوضحت نتائج التحميل االحصائي الى وجود فروق معنوية 
فيما بمغت مدد . 0.05بين تمك المدد عند مستوى أحتمال 

نمو وتطور الطور الحوري الثاني عند درجات الحرارة المذكورة 
يوما عمى التوالي  6.0و 7.6و 9.66و 18.66 معدال قدرة 

 سميزية15حرارة بفارق معنوي بين معدل التربية عند درجة و 
  .0.05عند مستوى أحتمال  سميزية 30و 20وكذلك عند 

 مدة لمتطوروتميز الطور الحوري الثالث بأستغراقة اطول 
 22.66 مسجال معدالت بمغت األخرى مقارنة باالطوار

عدا  معنوي فيما التوالي وبفارقعمى   8.0و 8.6و 14.0و
. عادة ما يزداد حجم افراد ىذا سميزية 30و 25عند درجتي 

الطور فضال عن زيادة كثافة المسحوق الشمعي واكتمال 
حواف الجسم في الحوريات االناث التي تكون محاطة بخيوط 

خصل شمعية شمعية قصيرة مع وجود خصمتين اوثالث 
البيضة ن بمغ اجمالي دورة الحياة م طويمة  في نياية الجسم

 24.0و 28.08و 39.67و 73.31 الى البالغة معدال قدره
وبفارق  عمى التوالي عند الدرجات الحرارية آنفة الذكر يوما

تميزت االناث عادة . 0.05معنوي عند مستوى أحتمال 
 ،يميل الى الكروي وجسميا الممتمئ بشكميا البيضوي الذي

ا حوريات ام .لمغطاء الشمعي الكثيف وكيس البيضوبأفرازىا 
الذكور فتأخذ مسار أخر في النمو والتطور اذ لوحظ انيا 

تجمس في بداية الطور الثاني وتتميز اجساميا بكونيا 
ور لحين متطاولة وتعيش داخل شرنقة ضعيفة تنمو وتتط

يتضح مما سبق ان البق الدقيقي . خروج البالغات الذكور
P.citri  15حراري بين يستطيع النمو والتطور ضمن مدى 

 سميزية 2±30و 25وتميزت درجتي الحرارة  سميزية 2±30و
بكونيا االفضل في نمو وتطورىذا النوع من الحشرات الذي لم 

 .سميزية 2± 35يتمكن من النمو والتطور عند درجة حرارة 
تعد درجات الحرارة العميا والدنيا من المحددات لمفعاليات 

 كسدةتجييز أالوكسجين وعمميات االالحيوية خصوصا 
يفة عند التطرف في الالىوائية والتي تقترب من حدودىا الضع

في دراسة مماثمة  .(11،12) درجات الحرارة
ان نمو وتطور البق الدقيقي  )6) واخرون Goldasteh وجد

P.citri  المربى عمى نبات الكوليوس يتاثر بدرجات الحرارة
معدالت االنتاجية والبقاء ايضا  المختمفة فضال عن تاثر

مشيرا الى ان اقصى درجة حرارة يمكن ان ينمو ويتطور فييا 
بمغت عندىا مدة التطور  سميزية 32البق الدقيقي ىي 

االقل  سميزية 15يوما في حين كانت درجة الحرارة  28.96
ان لمعائل النباتي  كما . يوما 74.71اذ بمغت مدة التطور

اذ لوحظ وجود فروق  وتطور البق الدقيقيكبير في نمو  تاثير
معنوية في معدالت النمو والتطور واالنتاجية ومعدالت البقاء 

 .(10) عند التربية عمى اربعة عوائل نباتية مختمفة
  P.citriلحراري لمبق الدقيقيعتبة النموالدنيا والثابت ا

  P.citriدوار البق الدقيقيأل الدنياحددت عتبة النمو 
المختمفة من البيضة وحوريات العمر االول والثاني والثالث 
وكذلك المدة من البيضة الى البالغة بواسطة معادلة 

 7.08، 7.26، 7.1، وقد بمغت تمك العتبةاالنحدارالخطي
 من االشكالكما يالحظ  عمى التوالي سميزية 7.15و  7.12،
وجود عالقة طردية قوية بين معدالت  5و 4، 3 ،2 ،1

، اما معدالت جات الحرارة ولجميع ادوار الحشرةالتطور ودر 
 116.27، 104لالدوار المذكورة فقد بمغت  الثابت الحراري 

، فيما بمغ الثابت الحراري وحدة حرارية 172.4و  136.98،
 .وحدة حرارية 31. 526لممدة من البيضة الى البالغة 

قة بين مدة التطور ودرجات الحرارة بكونيا وتميزت العال
عالقة عكسية اذ يالحظ انخفاض مدة التطور مع ارتفاع 
درجات الحرارة وىذا يتناسب مع طبيعة نمو الحشرات التي 
ة تتاثر كثيرا بدرجات الحرارة كونيا من الكائنات متغيرة الحرار 
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 Martínez  . ذكر(4او مايعرف بذوات الدم البارد )

( ان عتبة النمو الدنيا لنمو وتطور البق الدقيقي 9) واخرون
P.citri  فيما بمغت الوحدات ° م 8.3في اسبانيا  كانت

 Citrus .الحرارية الالزمة لمتطور في بساتين البرتقال

sinenus L 562  حرارية وحدة. 

  عند التربية عمى درنات البطاطا المنبتة  P.citriالحرارة المختمفة في نمو وتطورالبق الدقيقي تأثير درجات . 1 جدول

 

 
العالقة بين درجات الحرارة ومعدل ومدة التطور  .1 شكل

 اليومي لبيض البق الدقيقي 

 
العالقة بين درجات الحرارة ومعدل ومدة التطور  . 2شكل 

 اليومي لحوريات الطور االول لمبق الدقيقي
 
 

 

 
معدل ومدة التطور العالقة بين درجات الحرارة و 3 .شكل 

 الثاني لمبق الدقيقي  الطور اليومي لحوريات

 
دة التطور لعالقة بين درجات الحرارة ومعدل وم .4شكل 

 الثالث لمبق الدقيقي الطور اليومي لحوريات
 

 

أدوار البق 

 الدقَقٌ 

  )باألٍام (  P.citriهدد ادوار البق الدقَقٌ                                                            

أقل فرق 

 هعنوً

LSD 0.05 

 (سلَزٍت درجاث الحرارة )                                                                       

15                  20                    25               30                 

 الودى SE± الوعدل  الودى SE± الوعدل  الودى SE± الوعدل  الودى SE± الوعدل 

 

 البَضت
14.66  ±

0.29   
15-14 

7.66    ±

0.87 
6    - 9 5.40  ±1.39 7-5 4.7     ±0.35 5-4        2.76 

الطور 

الحورً 

 االول

17.33  ±

0.43 
18-16 

8.35    ±

1.01 
6   - 10 

6.48    

±1.44 
7-6 5.30     ±0.09 5       -6 2.96 

 

الطور 

الحورً 

 الثانٌ

18.66  ±

0.58 
19-17 

9.66   ± 

1.16 
7   - 11 

7.60    ±

0.14 
7- 8 6.0      ±0.40 5       -7 2.22 

 

الطور 

الحورً 

 الثالث

22.66  ±

0.72 
23-21 

14.0    ±

1.30 
11  - 16 

8.60    

±0.17 
8 -9 8.0       ±0.64 7     -10 2.65 

 

هدة الدور 

 الحورً
58.67  32.26  22.69  19.3  3.65 

 

–البَضت   

االنثي 

 البالغت

73.3   ±1.44  
39.67  ±

2.02 
 

28.08 ± 

0.26 
  ±24.0  0.66  4.05 
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العالقة بين درجات الحرارة ومعدل ومدة التطور  . 5شكل  

 البالغة لمبق الدقيقي اليومي من البيضة الى
تحديد عتبة النمو العميا ودرجة الحرارة المثالية لنمو وتطور 

 2 تبين النتائج المدونة في الجدول : P.citriالبق الدقيقي  
درجة الحرارة المثالية وعتبة النمو العميا لمبق الدقيقي والتي 
حددت بطريقة االنحدار غير الخطي من الدرجة الثالثة 

وقد بمغت درجة الحرارة المثالية لمنمو والتطور معدال   6شكل
فيما بمغت عتبة النمو العميا معدال قدره  ،سميزية  27.85قدره 

ت الحرارة العالية مة درجاسميزية ممايفسر عدم مالئ  33.64
في نتائج مماثمة بمغت درجة الحرارة المثالية  .لمنمو والتطور

 Phenacoccusوعتبة النمو العميا لنمو وتطور البق الدقيقي 

solenopsis   سميزية عمى  40.13و 30.35معدال قدره
 .(8التوالي )
وعتبة النمو العميا لمبق درجات الحرارة المثالية   2 .جدول

 الدقيقي

 

 
العالقة بين درجة الحرارة ومعدل التطورالموصوفة بطريقة  . 6شكل 

 االنحدار غير الخطي من الدرجة الثالثة لممدة من 
 P.citri الى البالغة لمبق الدقيقيالبيضة 
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