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  تأثیر العمر الیرقي ونوع العائل الغذائي في بعض المقاییس الغذائیة للدودة القارضة السوداء 
 ( Lepidoptera : Noctuidae ))Hufn. (Agrotis ipsilon   

  ھیثم محي الدین الجالل  مصطفى المالح نبیل  مصطفى المالح نزار
  *جامعة الموصل / كلیة الزراعة والغابات / یة النبات قاقسم و

  
  الخالصة

) ال11ذرة والبنج11ر الس11كري(ن11وع العائ11ل الغ11ذائي ل معن11وي ت11اثیر وج11ود دراس11ةالاظھ11رت نت11ائج   
 ق1اییسف1ي بع1ض الم Hufn. (Agrotis ipsilon(واالعم1ار الیرقی1ة الḿمس1ة لل1دودة القارض1ة الس1وداء 

معنوی1ا االول اذ تف1وق العم1ر الیرق1ي %  ٥ ± ٦٥ْم ورطوب1ة نس1بیة ١ ± ٢٨الغذائیة عند درجة ح1رارة 
النم1و یل الغ1ذاء المتن1اول ومتوس1ط كف1اءة تحوی1ل الغ1ذاء المھض1وم ومتوس1ط نس1بة وفي متوسط كفاءة تح

الت11والي قیم11ا تفوق11ت االعم11ار الیرقی11ة عل11ى  ٠.٢٩٤و  ١٧٠.٥٥و  ٨٥.٥١ق11یم النس11بي اذ بلغ11ت ھ11ذه ال
و  ٨٢.٧٦لمتوس11طات ف11ي متوس11ط الھض11م التقریب11ي اذ بلغ11ت ھ11ذه امعنوی11ا الث11اني والراب11ع وال11ḿامس 

على الذرة في متوس1ط المرباة على التوالي كما اظھرت الدراسة ایضاً تفوق الیرقات  ٨٣.٢١و  ٨٢.٩٥
عل1ى  ٨٩.٠٩و  ٤٧.٧٧الغ1ذاء المتن1اول اذ بلغ1ت  حوی1لتكفاءة تحویل الغذاء المھض1وم ومتوس1ط كف1اءة 

متوس1ط الھض1م التقریب1ي ومتوس1ط ي معنوی1ا ف1اة على البنج1ر الس1كري برمت الیرقات القوفالتوالي فیما ت
  .النمو النسبي نسبة 

  
  المقدمة

الت1ي تھ1اجم العدی1د م1ن المحاص1یل  الحش1ریةمن اھم االف1ات  Cutwormsتعد الدیدان القارضة   
الحقلیة ومحاصیل الḿضر وذلك لمداھا الغذائي الواسع ، اذ تسبب اضراراً كبیرة ال یمكن التنب1ؤ بھ1ا ف1ي 

ا یزید االمر تعقیدا ھو صعوبة التنب1ؤ باع1دادھا نتیج1ة الطبیع1ة المتذبذب1ة لمجتمع1ات ت الوبائیة ومماالالح
 Hufn. (Agrotis(ضة السوداء روتعد الدودة القا) ١٩٧٥،  Allan(ھذه الدیدان ḿالل فترات نشاطھا 

ipsilon  حی1ث ) ٢٠٠٥الج1الل ، (ف1ي حق1ول محافظ1ة نین1وى المنتش1رة واحدة من اھم الدیدان القارض1ة
ف1ي التغذی1ة اذ بلغ1ت نس1بة الḿس1ارة الناتج1ة م1ن االص1ابة بال1دودة القارض1ة بش1راھتھا تاز ھذه الحش1رة تم

) ١٩٩٩،  Kumer , Thakur( ١٩٩٨ع1ام %  ٤٦.٦٩الس1وداء ف1ي حق1ول ال1ذرة الص1فراء ف1ي الھن1د 
% ٨٦.٨٥-٦٣.٥٨بلغت نسبة مساحة القرض في اوراق اللھانة م1ن قب1ل الدی1دان القارض1ة  نوفي الصی

ان ت1وفر االحتیاج1ات الغذائی1ة المناس1بة لھ1ذه الحش1رة  ) .١٩٩٤، وآḿرون   Zhu(في احد حقول اللھانة 
وب1الرغم م1ن التن1وع الكبی1ر ف1ي غ1ذاء  رھ1ا بش1كل وب1ائي ،وھا وظھریشكل اح1د العوام1ل المح1ددة النتش1ا

ھ وقابل1ھ للتكی1ف الحشرات فان الحشرات تحصل على احتیاجاتھا الغذائیھ بواسطة س1لوكیات للتغذی1ھ مرن1
 (الغذائی111ھ  ةالم111ادتل111ك  م111ن االس111تفاده القص111وى مم111ا یمكنھ111ا م111ن الغذائی111ھ المḿتلف111ھ العوائ111ل م111ع

Slanskyان لتوفر المعلومات حول استھالك الغذاء ومدى االستفاده منھ اھمی1ة كبی1ره ف1ي ادارة .)١٩٩٣
دی1د دور العائ1ل الغ1ذائي والعم1ر ل1ذا ف1ان الدراس1ة الحالی1ة تھ1دف ال1ى تح. المشاكل التي تسببھا الحش1رات

الیرقي في معدل النم1و النس1بي وقابلی1ة الھض1م التقریب1ي وكف1اءة تحوی1ل الغ1ذاء المھض1وم وكف1اءة تحوی1ل 
  . لتحدید العائل الغذائي المفضل ومن ثم البحث عن اسباب ذلك التفضیل الغذاء الذي تناولتھ الحشرة

  
  وطرائقھ البحث مواد

  عن111د درج111ة ح111رارة  Herausن111وع  حض111انداḿل ب111 ٢٠٠٦ع111ام  أثن111اءحالی111ة الدراس111ة النف111ذت        
  :وشملت الدراسة ما یلي % ٥ ± ٦٥ْم ورطوبة نسبیة ١ ± ٢٨
جمعت یرقات الدودة القارض1ة الس1وداء م1ن حق1ول الس1لق والبنج1ر الس1كري ف1ي  :تربیة الحشرات : اوالً 
ال1ى  قس1متان1اء  ٢٠الس1تیكیة وبواق1ع ووض1عت ف1ي اوان1ي تربی1ة بالمḿتب1ر ال1ى  نقل1تقة الرشیدیة وطمن

ذیت المجموعة الثانی1ة ب1اوراق البنج1ر غنبات الذرة فیما  بأوراقتم تغذیتھا  األولىمجموعتین المجموعة 
ووضعت في الحضان في انتظار ḿروج الحش1رات الململ البالستیكیة بقماش  األوانيم تغطیة تالسكري 
لتر وبواقع زوجین في كل قنین1ة  ١ي قناني زجاجیة سعة غات وضعت فلبعد الحصول على البا. الكاملة 
وذل1ك بوض1ع المحل1ول ف1ي قن1اني ص1غیرة مجھ1زة % ١٠غات عل1ى محل1ول الس1كر بتركی1ز لالبا ، غذیت

                                                 
 ٢٠١٠/ ٢١/٦وقبولھ  ٨/٢/٢٠١٠تاریخ تسلم البحث   
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م ت1 اإلن1اثلوض1ع الب1یض علیھ1ا م1ن قب1ل  الدفل1ةم1ن  أوراقووضع ف1ي ك1ل قنین1ة ثالث1ة  بفتائل من القطن
  .ت في الحاضنة نضمن الموسلین وح شتغطیة القناني بقما

تNNNاثیر العمNNNر الیرقNNNي ونNNNوع العائNNNل الغNNNذائي فNNNي بعNNNض المقNNNاییس الغذائیNNNة للNNNدودة القارضNNNة : ثانیNNNاً 
حدیث11ة  الواح11د عش11ر یرق11ات عم11ر اول رلتنفی11ذ الدراس11ة ت11م عم11ل ث11الث مك11ررات ض11م المك11ر:السNNوداء

م ض11عت بع11د ان ت11ا11ḿذت م11ن المس11تعمرة المرب11اة عل11ى اوراق البنج11ر الس11كري وو ال11ḿروج م11ن البیض11ھ
وزن معل1وم م1ن اوراق البنج1ر  إلیھ1ااض1یف  ٢س1م ١٠٠في اواني بالس1تیكیة س1عة  وزنھا بمیزان حساس

ووضعت في الحضان مع التبدیل الیومي للغ1ذاء بع1د حس1اب كمی1ة  الململالسكري غطیت القناني بقماش 
یرق1ات وكمی1ة الفق1د ف1ي الغ1ذاء الفقد في الغذاء نتیج1ة تغذی1ة الیرق1ات ، وبع1د م1رور ثالث1ة ای1ام ت1م وزن ال

. یة الḿمس1ة وك1ذلك م1ع الیرق1ات المرب1اة عل1ى ال1ذرة قالیر األعماروالفضالت ، كررت نفس العملیة مع 
المقاییس الغذائیة تعتمد على الوزن الجاف للیرقات والغذاء والفضالت فقد ت1م حس1اب  أو األسس أنوبما 

لمدة نصف ساعھ بع1د ان ت1م  ك بقتل عشرین یرقة بالتجمیدنسبة الرطوبة في العناصر الثالثة السابقة وذل
ْم لحساب متوسط ال1وزن الج1اف ٨٠ثم جففت عند درجة حرارة ولكل عمر یرقي   تحدید اوزانھا الرطبھ

النباتی1ة  واألوراقنفس العملی1ة ك1ررت بالنس1بة للفض1الت ) ١٩٨٥،  Trumble , Griswold(للیرقات 
د تم حساب معدل النمو النسبي وقابلیة الھضم التقریبي وكف1اءة تحوی1ل لكل من الذرة والبنجر السكري وق

الغ11ذاء ال11ذي تناولت11ھ الیرق11ة وذل11ك باس11تḿدام المع11ادالت الم11ذكورة ف11ي  اءة تحوی11لف11الغ11ذاء المھض11وم وك
Schmidt رونḿوكما یلي) ١٩٩٧( وآ:  

  دة التغذیةالزیادة في الوزن الجاف ḿالل م                                        
  -------------------------------------------= ) RGR(نسبة النمو النسبي  

  متوسط الوزن الجاف للیرقات بعد التغذیة× مدة التغذیة باالیام                                        
  فضالت الجافة وزن ال –وزن الغذاء الجاف المتناول                                          

  ١٠٠×  -------------------------------------) = AD( قابلیة الھضم التقریبیھ  
   وزن الغذاء الجاف المتناول                                                    

  الزیاده في الوزن                                                              
  ١٠٠  x ------------------------------------= حویل الغذاء المھضومكفاءة ت 
  )ECD(                             وزن الفضالت الجافھ -وزن الغذاء الجاف المتناول  

  
   
  

  
حلل11ت النت11ائج احص11ائیا باس11تḿدام تص11میم التجرب11ة العاملی11ة العش11وائي الكام11ل واس11تḿدام اḿتب11ار 

وذل11ك باعتم11اد حزم11ة % ٥الḿتب11ار الف11رق ب11ین المتوس11طات عن11د مس11توى احتم11ال دنك11ن متع11دد الم11دى 
SAS)١٩٨٢.(  

  
  النتائج والمناقشة

تب1ین ان ی) ١(م1ن الج1دول  :تأثیر العمر الیرقي ونوع العائل الغذائي في متوسط نسبة النمو النسبي -١
الیرق11ي المس11تḿدم ف11ي ق11د تباین11ت تبع11اً للعم11ر  Relative Growth Rateالنم11و النس11بي نس11بة متوس11ط 
وق1د  ٠.٢٩٦-٠.١٥٧م متوسط نسبة النمو النس1بي ق1د تراوح1ت ب1ین قینوع العائل الغذائي وان والدراسة 
نتائج التحلیل االحصائي واḿتیار دنكن للفرق بین المتوس1طات ع1ن وج1ود فروق1ات معنوی1ة ف1ي  أظھرت

 .ان أعل11ى قیم11ة لمتوس11ط نس11بة النم11وو العائ11ل الغ11ذائيومتوس11ط نس11بة النم11و النس11بي تبع11اً للعم11ر الیرق11ي 
 ٠.٢٩٣البنج1ر الس1كري تلتھ1ا القیم1ة  أوراقعل1ى  األولعند تغذی1ة یرق1ات العم1ر  ٠.٢٩٦بلغت النسبي 

وبلغ11ت اق11ل قیم11ة لمتوس11ط نس11بة النم11و النس11بي . ال11ذرة الص11فراء  أوراقعن11د تغذی11ة نف11س الیرق11ات عل11ى 
الذرة والعم1ر الیرق1ي الث1اني عل1ى اوراق  أوراقعند تغذیة یرقات العمر الثالث على  ٠.١٦٠و  ٠.١٥٧

لنس11بة النم11و  تھوج11د عن11د دراس11) ٢٠٠٢( للحم11دانيف11ي دراس11ة مش11ابھة . يالبنج11ر الس11كري عل11ى الت11وال
المتغذی1ة عل1ى  Hubner (Spodoptera exigua(النسبي للعمر الیرقي الثال1ث ل1دودة البنج1ر الس1كري 

  . ٠.١٥٧ھذه القیمة بلغت  أنالسلق 

  الزیادة في الوزن
  ١٠٠×   وزن الغذاء الجاف المتناول

  كفاءة تحویل الغذاء الذي  
  =    )ECI(تناولتھ الحشرة 
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 ان ق1یم) ٢(یتضح من الجدول : العمر الیرقي ونوع العائل الغذائي في متوسط الھض爸 التقریبي تأثیر-٢
ار ب1واḿت اإلحص1ائينت1ائج التحلی1ل  أظھ1رتكم1ا  ٩٦.٦٥-٥٥.٣٧تراوحت ب1ین  متوسط الھضم التقریبي

م ق11یللف11رق ب11ین المتوس11طات وج11ود فروق11ات معنوی11ة ف11ي متوس11ط الھض11م التقریب11ي وكان11ت اعل11ى  دنك11ن
اذ بلغ1ت ھ1ذه . التقریبي في العمر الیرقي الثاني والثالث المتغذیان على البنج1ر الس1كري  وسط الھضملمت

  . ٥٥.٣٧و٩٦.٦٥القیم 
 

  تاثیر العمر الیرقي ونوع العائل الغذائي في نسبة النمو النسبي للدودة القارضة السوداء: )١(لجدول ا

العمر 
  العائل الغذائي  الیرقي

متوسط الزیادة 
زن في الو

  )ملغم(

فترة التغذیة 
  )یوم(

متوسط وزن 
الیرقات بعد 
فترة التغذیة 

  )مملغ(

متوسط نسبة 
النمو النسبي 

RGR  

  االول
  ب     ٠.٢٩٣  ١.٢٥  ٣  ١.١  ذرة

  أ     ٠.٢٩٦  ١.١٨  ٣  ١.٠٥  بنجر سكري

  الثاني
  و     ٠.١٧٥  ١.٢  ٣  ٠.٦٣  ذرة

  ز     ٠.١٦٠  ١.١  ٣  ٠.٥٣  بنجر سكري

  الثالث
  ح    ٠.١٥٧  ٣.٠٥  ٣  ١.٤٤  ذرة

  ج    ٠.٢٢١  ٤.٨٢  ٣  ٣.٢١  بنجر سكري

  الرابع
  ھـ   ٠.٢٠٥  ٤٦.٥  ٣  ٢٨.٦  ذرة

  ھـ   ٠.٢٠٥  ٤٦.٥  ٣  ٢٨.٦  بنجر سكري

  الḿامس
  ز     ٠.١٦٢  ٥٨.٤  ٣  ٢٨.٤  ذرة

  د     ٠.٢١٠  ٨١.٣  ٣  ٥١.٣  بنجر سكري
  لى عدم وجود فروق معنویةالمتوسطات في العمود الواحد التي تشترك بأحرف متشابھة تشیر إ  
  

 أعل1ىقیم متوسط الھض1م التقریب1ي للبنج1ر الس1كري كان1ت  أن أیضا) ٢(كما یالحظ من الجدول 
. الیرقی1ة المس1تḿدمة ف1ي الدراس1ة  األعم1اربشكل عام من قیم متوسط الھضم التقریبي لل1ذرة وم1ع جمی1ع 

ر الثال11ث ل11دودة البنج11ر الس11كري لتحدی11د الھض11م التقریب11ي لیرق11ات العم11) ٢٠٠٢(للحم11داني وف11ي دراس11ة 
  . ٥٢.١غت لبالقیمة المرباة على السلق وجد ان ھذه 

  
ل11دودة القارض11ة ي لت11اثیر العم11ر الیرق11ي ون11وع العائ11ل الغ11ذائي ف11ي متوس11ط الھض11م التقریب11: )٢(ج11دولال

  السوداء
العمر 
  العائل الغذائي  الیرقي

متوسط وزن الغذاء الجاف 
  )مملغ(الذي تناولتھ الیرقة 

سط وزن متو
  )ملغم(الفضالت 

متوسط الھضم 
  ADالتقریبي 

  االول
  د      ٦٧.١٦  ٠.٢٢  ٠.٦٧  ذرة

  ب     ٨٨.٢٣  ١.٨  ١٥.٣  بنجر سكري

  الثاني
  د      ٦٨.٨٨  ٠.٤٢  ١.٣٥  ذرة

  أ      ٩٦.٦٥  ٢  ٥٩.٨  بنجر سكري

  الثالث
  ھـ    ٥٥.٣٧  ٣.٩  ٨.٧٤  ذرة

  أ      ٩٥.٦٥  ٧.١  ١٦٣.٣  بنجر سكري

  الرابع
  ج     ٧٩.٣٧  ٧٨  ٣٧٨.٢  ذرة

  ب     ٨٦.٥٤  ٩٨  ٧٢٨.٢  بنجر سكري

  الḿامس
  ج     ٧٧.٩٨  ١٥٦  ٧٠٨.٥  ذرة

  ب     ٨٨.٤٤  ١٥٣  ١٣٢٤.٤  بنجر سكري
  المتوسطات في العمود الواحد التي تشترك بأحرف متشابھة تشیر إلى عدم وجود فروق معنویة  
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 :المھضو爸 والمتناول  في متوسط كفاءة تحویل الغذاء العمر الیرقي ونوع العائل الغذائيتأثیر  -٣
كفاءة تحویل الغذاء المھضوم كانت في العمر لمتوسط  أعلى أن) ٣(النتائج المثبتة في الجدول تشیر 

على التوالي ، كما یالحظ من  ٦٧.٧٤و  ٢٤٤.٤٤بلغت  إذوالثاني المتغذي على الذرة  األولالیرقي 
 اإلحصائينتائج التحلیل  أظھرتفضت مع تقدم الیرقات في العمر ، وقد ان ھذه القیم انḿ) ٣(الجدول 

ع العائل نووجود فروقات معنویة في قیم متوسط كفاءة تحویل الغذاء المھضوم تبعا للعمر الیرقي و
وبشكل عام فان انḿفاض قیمة الھضم التقریبي یتبعھا زیادة في قیم كفاءة تحویل الغذاء  .الغذائي 

( وان ھذه العالقة نجدھا في جمیع االعمار الیرقیة   AD  ،ECDالعالقة عكسیة بین  المھضوم اي ان
الى % ٤٦قد تغیرت من  ECD  ،ADحیث اظھرت احدى الدراسات ان قیم ) المبكرة والمتأḿرة 

على التوالي وذلك لالعمار المبكرة والمتأḿرة للجراد الصحراوي % ٦٠الى % ٣٨ومن % ٢٧
)Lindroth ،في قیم  تأثیرائل الغذائي عللعمر الیرقي ونوع ال أن) ٤(من الجدول  یتبینما ك ) .١٩٩٣

اذ  وان ھذه القیم انḿفضت مع تقدم الیرقات في العمر بشكل عام المتناول متوسط كفاءة تحویل الغذاء
 المتناولفروقات معنویة في قیم متوسط كفاءة تحویل الغذاء  وجود اإلحصائينتائج التحلیل  أظھرت

 األولعند تغذیة العمر الیرقي  ٤٦.٦٦  و ١٦٤.١٧بلغت   قیمة لمتوسط كفاءة تحویل الغذاء أعلى وان
للتداḿل بین العمر الیرقي ونوع  اإلحصائينتائج التحلیل  أظھرتوقد  .والثاني على الذرة على التوالي 

ل الغذاء المھضوم النسبي والھضم التقریبي وكفاءة تحویالنمو العائل الغذائي في متوسط قیم نسبة 
الغذائیة المشار الیھا  المقاییسیم قان  .)٥الجدول (القارضة السوداء  وكفاءة تحویل الغذاء في الدودة

 )١٩٩٣( Lindroth وھذا ما اشار الیھائل الغذائي ععنویا تبعا للعمر الیرقي ونوع المقد تباینت  أنفا
االḿتالف ما یسمى بـ  من ان كفاءة تحویل الغذاء قد تḿتلف وبشكل كبیر وان احد اسباب ھذا

Homostatic   والذي یعني تحقیق االتزان بین معدالت االستھالك ومقایسس او درجات الكفاءة والتي
ة من الغذاء المḿتلفالنھایة الى االقتراب من معدالت النمو المثالیة للحشرة حتى مع االنواع تؤدي في 

المتعددة وكمثال على ذلك فان الحشرات التي اثبتت التجارب انḿفاض قیمة وفي البیئات المḿتلفة او 
ECD تكالیف عملیة التنفس ربما تكون قادرة على التعویض وذلك بزیادة  لھا والذي یعود الى زیادة

من ) ١٩٩١( Slanskyو Scriberوجده  وھذا یتفق مع ماAD معدالت االستھالك او قابلیة الھضم 
الھضم التقریبي للغذاء والذي ینعكس بدوره على  في قیم تأثیران للعمر الیرقي ونوع العائل الغذائي 

من ان لنوع العائل الغذائي ) ١٩٨٢(Scriber و Slanskyمع ما ذكره  كـوكذل غذائیةالبقیة المقاییس 
كثیرة تكون فقیرة في قیمتھا ألیاف على  الحاویة النبات أوراقفي المقاییس الغذائیة المḿتلفة وان تأثیر 

وان الحشرات التي تتغذى النیتروجین اقل ومستوى اعلى من ألیاف الغذائیة مقارنة بتلك التي تحوي 
الفقیرة في  األوراقفي النمو والتطور من تلك المرباة على النباتات ذات  أسرعتكون  األḿیرةعلى 

على   Gypsy mothوجد عند تربیة یرقات عثة الفراشة الغجریة  وفي دراسة اḿرى قیمتھا الغذائیة
اضعاف وانḿفاض  ٤-٣غذاء یفتقر الى البروتین ان معدالت استھالك ھذا الغذاء قد ازدادت بمعدل 

تفوق العمر الیرقي ) ٥(اذ یتبین من الجدول  ،) ١٩٩٣، Lindroth( قیمة الھضم التقریبي بشكل عام
على  مقارنة ببقیة االعمار الیرقیة فضال عن تفوقھالمتناولھ الذرة  أوراقحویل معنویا في كفاءة ت األول

الیرقیة الḿمسة المرباة على البنجرالسكري اذ بلغ متوسط كفاءة تحویل الغذاء المھضوم في ھذا  األعمار
  ملغم  ٤٦.٦٦ یلیھملغم ١٦٤.١٧العمر 

  
ف11ي متوس11ط كف11اءة تحوی11ل الغ11ذاء المھض11وم ت11اثیر العم11ر الیرق11ي ون11وع العائ11ل الغ11ذائي  :)٣(الج11دول  

  للحشرة
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  المتوسطات في العمود الواحد التي تشترك بأحرف متشابھة تشیر إلى عدم وجود فروق معنویة  
  ةحشرالالذي تناولتھ تاثیر العمر الیرقي ونوع العائل الغذائي في كفاءة تحویل الغذاء : )٤( جدولال

العمر 
وزن الغذاء الجاف الذي   العائل الغذائي  الیرقي

  )مملغ(تناولتھ الحشرة 
الزیادة في الوزن 

  )مملغ(
كفاءة تحویل 

  ECIالغذاء 
  أ    ١٦٤.١٧  ١.١  ٠.٦٧  ذرة  االول

  د        ٦.٨٦  ١.٠٥  ١٥.٣  بنجر سكري
  ب     ٤٦.٦٦  ٠.٦٣  ١.٣٥  ذرة  الثاني

  ز      ٠.٨٨  ٠.٥٣  ٥٩.٨  بنجر سكري
  ج     ١٦.٤٧  ١.٤٤  ٨.٧٤  ذرة  الثالث

  و       ١.٩٦  ٣.٢١  ١٦٣.٣  بنجر سكري
  د       ٧.٥٦  ٢٨.٦  ٣٧٨.٢  ذرة  الرابع

  ھـ      ٣.٩٢  ٢٨.٦  ٧٢٨.٢  بنجر سكري
  ھـ    ٤.٠٠٨  ٢٨.٤  ٧٠٨.٥  ذرة  الḿامس

  ھـ      ٣.٨٧  ٥١.٣  ١٣٢٤.٤  بنجر سكري
  بأحرف متشابھة تشیر إلى عدم وجود فروق معنویةالمتوسطات في العمود الواحد التي تشترك   
  

تاثیر التداḿل بین نوع العائل الغذائي والعمر الیرقي للدودة القارضة السوداء في متوسط    :)٥(الجدول 
 المقاییس الغذائیة المدروسة

 العائل
العمر 
 الیرقي

متوسط نسبة 
النمو النسبي 

 RGRیوم /ملغم

متوسط الھضم 
التقریبي ملغم 

AD 

توسط كفاءة تحویل م
 ECDالغذاء المھضوم 

 )ملغم(

متوسط كفاءة 
تحویل الغذاء 

ECI )ملغم( 
  
  

 الذرة

 أ   ١٦٤.١٧ أ      ٢٤٤.٤٤ د    ٦٧.١٦ ب      ٠.٢٩٣ االول
 ب   ٤٦.٦٦ ب       ٦٧.٧٤ د     ٦٨.٨٨ و      ٠.١٧٥ الثاني
 ج   ١٦.٤٧ ج       ٢٩.٧٥ ھـ  ٥٥.٣٧ ح      ٠.١٥٧ الثالث
 د     ٧.٥٦ د         ٩.٥٢ ج   ٧٩.٣٧ ھـ     ٠.٢٠٥ الرابع

 ھـ   ٤.٠٠٨   ھـ        ٥.١٤ ج   ٧٧.٩٨ ز      ٠.١٦٢ الḿامس
  

ینج1111111111111ر 
 سكري

 د     ٦.٨٦ د         ٧.٧٧ ب    ٨٨.٢٣ أ      ٠.٢٩٦ االول
 ز    ٠.٨٨ ز        ٠.٩١ أ    ٩٦.٦٥ ز      ٠.١٦٠ الثاني
 و     ١.٩٦ و        ٢.٠٥ أ   ٩٥.٦٥ ج      ٠.٢٢١ الثالث
 ھـ   ٣.٩٢ ھـ      ٤.٥٣٨ ب   ٨٦.٥٤ ھـ     ٠.٢٠٥ الرابع

 ھـ   ٣.٨٧ ھـ        ٤.٣٧ ب   ٨٨.٤٤ د      ٠.٢١٠ الḿامس

العمر 
  الیرقي

  العائل الغذائي
متوسط وزن الغذاء 
الجاف الذي تناولتھ 

  )مملغ(الیرقة 

متوسط وزن 
الفضالت 

  )ملغم(

متوسط 
الزیادة في 

الوزن 
  )ملغم(

متوسط كفاءة 
الغذاء تحویل 

  ECDالمھضوم 

  االول
  أ   ٢٤٤.٤٤ 1.1  ٠.٢٢  ٠.٦٧  ذرة

  د      ٧.٧٧  ١.٠٥  ١.٨  ١٥.٣  سكريبنجر 

  الثاني
  ب    ٦٧.٧٤  ٠.٦٣  ٠.٤٢  ١.٣٥  ذرة

  ز      ٠.٩١  ٠.٥٣  ٢  ٥٩.٨  بنجر سكري

  الثالث
  ج    ٢٩.٧٥  ١.٤٤  ٣.٩  ٨.٧٤  ذرة

  و      ٢.٠٥  ٣.٢١  ٧.١  ١٦٣.٣  بنجر سكري

  الرابع
  د      ٩.٥٢  ٢٨.٦  ٧٨  ٣٧٨.٢  ذرة

  ھـ    ٤.٥٣٨  ٢٨.٦  ٩٨  ٧٢٨.٢  بنجر سكري

  الḿامس
  ھـ     ٥.١٤  ٢٨.٤  ١٥٦  ٧٠٨.٥  ذرة

  ھـ     ٤.٣٧  ٥١.٣  ١٥٣  ١٣٢٤.٤  بنجر سكري
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المتوس1111ط 
للعم11111111111ر 

 الیرقي

 أ    ٨٥.٥١ أ     ١٧٠.٥٥ ب   ٧٧.٦٩ أ      ٠.٢٩٤ االول
 ب   ٢٣.٧٧ ب       ٣٤.٣٢ أ   ٨٢.٧٦ د      ٠.١٦٧ الثاني
 ج     ٩.٢١ ج       ١٥.٩ ج   ٧٥.٥١ ج      ٠.١٨٩ الثالث
 د      ٥.٧٤ د       ٧.٠٢٩ أ   ٨٢.٩٥ ب      ٠.٢٠٥ الرابع

 ھـ   ٣.٩٣ ھـ        ٤.٧٥ أ   ٨٣.٢١ ج      ٠.١٨٦ الḿامس
المتوس1111ط 
للعائ11111111111ل 

 الغذائي

 أ    ٤٧.٧٧ أ      ٨٩.٠٩ ب  ٦٩.٧٥ ب      ٠.١٩٨ الذرة
البنج11111111ر 

 السكري
  أ      ٠.٢١٨

 
 ب      ٣.٩٢٧ أ   ٩١.١٠

  
 ب   ٣.٤٩٨

 
  المتوسطات في العمود الواحد التي تشترك بأحرف متشابھة تشیر إلى عدم وجود فروق معنویة  
  

العم1ر الیرق1ي  كما یتب1ین م1ن الج1دول الس1ابق أیض1ا تف1وق. .للعمرالیرقي الثاني المتغذي على الذرة أیضا
ملغ1م  ٢٤٤.٤٤األول المتغذي على الذرة في كفاءة تحوی1ل الغ1ذاء المھض1وم إذ بل1غ متوس1ط ھ1ذه الكف1اءة 

تاله العمر الیرقي الث1اني المتغ1ذي عل1ى ال1ذرة أیض1ا اذ بل1غ متوس1ط كفاءت1ھ ف1ي تحوی1ل الغ1ذاء المھض1وم 
 .ملغم  ٦٧.٧٤

لیرقي في متوسط الھضم التقریبي فیتضح من الجدول أما بالنسبة لتأثیر نوع العائل الغذائي والعمر ا
تفوق العمر الیرقي الثاني والثالث المتغذیان على البنجر السكري اذ بلغ متوسط الھضم التقریبي ) ٥(

الیرقیة المتغذیة على ملغم على التوالي وقد تفوقا معنویا على بقیة االعمار ٩٥.٦٥و  ٩٦.٦٥لھما 
في نسبة النمو  األولنتائج التحلیل االحصائي تفوق العمر الیرقي  ھرتأظالبنجر السكري والذرة كما 

 ٠.٢٩٣و  ٠.٢٩٦النسبي المتغذي على البنجر السكري والذرة اذ بلغت متوسط نسبة النمو النسبي 
تفوق العمر ) ٥(العمر الیرقي في المقاییس الغذائیة یالحظ من الجدول  لتأثیرما بالنسبة .على التوالي 

الغذاء المھضوم وكفاءة تحویل الغذاء المتناول ونسبة  معنویا في متوسط كفاءة تحویل ولاألالیرقي 
على التوالي فیما تفوق العمر  ٠.٢٩٤و ١٧٠.٥٥و  ٨٥.٥١النمو النسبي اذ بلغت قیم ھذه المتوسطات 

ابھة المتوسطات في العمود الواحد التي تشترك بأحرف متش التقریبي الیرقي الثاني في متوسط الھضم
اذ تفوقت الیرقات المرباة على الذرة في متوسط كفاءة تحویل الغذاء تشیر إلى عدم وجود فروق معنویة 

 ٣.٤٩على التوالي مقارنة بـ ٨٩.٠٩و  ٤٧.٧٧بلغ  إذالمتناول ومتوسط كفاءة تحویل الغذاء المھضوم 
على البنجر السكري في تفوقت الیرقات المرباة فیما للیرقات المرباة على البنجر السكري  ٣.٩٢و 

على التوالي مقارنة بـ  ٠.٢١٨و  ٩١.١٠ي ونسبة النمو النسبي اذ بلغ متوسطھا بمتوسط الھضم التقری
ان العوامل المشتركة او المحددة في مثل ھذه التغیرات . للیرقات المرباة على الذرة ٠.١٩٨و  ٦٩.٧٥

ة وبشكل كبیر وانھا قد تتضمن تحوالت او لقیم المقاییس الغذائیة االنفة الذكر ال زالت غیرمعروف
تركیب الجسم وعملیا فأنھ من الصعب ، معدالت االیض ،فسلجة الھضم ، تغیرات في اḿتیاریة الغذاء 

جدا التمییز بین السبب والنتیجة في قیم مقاییس كفأءة تحویل الغذاء وھل ان الحشرة تأكل اكثر بسبب 
 ( یة الھضم للحشرة تنḿفض بسبب تناولھا لكمیة كبیرة من الغذاء قابلیة الھضم المنḿفضة لھا ام ان قابل

Lindroth١٩٩٣(  .  
  

EFFECT OF LARVAL INSTARS AND HOST KIND ON SOME 
NUTRITIONAL PARAMETERS OF Agrotis ipsilon (Hufn. ) 

Nazar M. Almallah     Nabil M. Almallah     Haythum  M. Algalal 
Plant Prot. Dept./ Coll. Agric. & Forestry/ Mosul Univ. 

 
ABSTRACT  

The results of the present study showed a significant effect of the host 
kind (corn , sugar beet) and larval instars on some nutritional parameters of 
Agrotis ipsilon under laboratory condition (28 ± 1 C  and 65 ± 5% R.H) The Ist 
instar larvae exhibit higher average values of ECD & ECI and RGR which 
reached 85.51, 170.55 and 0.294 respectively and the 2nd , 4th and fifth larval 
instars showed higher average values of AD and reached 82.76 , 82.95 and 
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83.21  respectively. The results also showed that the larva reared on corn 
exhibit a higher average values of ECD and ECI and reached 47.77 and 89.09 
respectively while the larva reared on suger beet showed a higher average value 
of AD and RGR. 

  
  المصادر

 صول والمصائد في كفاءة عملیة حص1رالموقع ونوع المحتأثیر  . )٢٠٠٥(ھیثم محي الدین ، الجالل ، 
ه ، كلی1ة الزراع1ة ، جامع1ة دكت1ورا أطروح1ةالدیدان القارض1ة ونش1اطھا الحی1وي م1ع مكافحتھ1ا ، 

  . الموصل
 ).Melia azedarach L(ت11أثیر بع11ض منتج11ات الن11یم) . ٢٠٠٢(الحم11داني،منیف عب11د مص11طفى،

ف1ي بع1ض الجوان1ب الحیاتی1ة  )Azadirachta indica A. Juss(ثم1ار الس1بحبح ومس1تḿلص 
 : Spodoptera exigua Hubner) (Lepidoptera(والفس11لجیة ل11دودة البنج11ر الس11كري 

Noctuidae( دكتوراه ، كلیة العلوم ، جامعة الموصل أطروحة .  
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