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 بلغـــت إذ )مـــل 0.5غـــم +مـــاء مقطـــر معقـــم4غـــم +عســـل0.5غـــم +خمیـــرة1.5لینـــا
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Abstract 

The experiments were carried out in the laboratories of the mass rearing units of 
biological enemies Plant Protection Directorate / Ministry of Agriculture /Abu Ghraib 
in order to study the effect of different nutritional mixtures of media on some 
biological charecters of the adult predator  Chrysoperla carnea(stephens). The results 
showed that the highest egg laying was obtained at the mixture (0.5 g yeast + 1.5 g 
Spirulina + 4g Honey + 0.5 Ml Water), reached to 881.33 eggs / female. In addition, 
the feeding on the mixture (0.5 g Spirulina + 4g Honey + 0.5 Ml Water) showed a 
positive effect in the incubation period of eggs, with an average of 3.54 days. The 
feeding on the mixture (0.5 g Ganoderma + 4g Honey + 0.5 Ml Water) resulted in 
better egg hatching ratio, reaching to 93.33%. A positive effect was shown with 
females’ survival when fed on the mixture (0.5 g yeast + 1.5 g Spirulina + 4g Honey + 
0.5 Ml Water), the average longevity was 54 days. The longest male longevity was 36 
days recorded at the mixed media of (0.5 g yeast + 1.5 g Spirulina + 4g Honey + 0.5 
Ml Water). Longest post oviposition period was 5 days recorded at the mixed media 
of (1.5 g Spirulina + 4g Honey + 0.5 Ml Water). The longest period of eggs laying 
was at the mixture (Spiro Lina 1.5 g + yeast 0.5 g + honey 4 g + sterile distilled water 
0.5 ml) was (46.47) days. Result indicated that some of the mixed media have a 
positive effect on the performance of aphid lion therefore; these combinations can be 
used in the quantitative mass rearing of the predator aphid lion. 
Keywords: Chrysoperla carnea, Biological, Media. 

 المقدمة

أحد أهم العناصر الطب�ع�ة في الس�طرة على اآلفات   الحشر�ة،تعد االعداء الح�ات�ة الطب�ع�ة ومنها المفترسات  

ر�یزة   الضارة،الزراع�ة   البدیلة  والعوائل  الرئ�س�ة  عوائلها  على  الح�ات�ة  لألعداء  الكمي  االكثار  عمل�ات  تشكل 

) علیها  والحفاظ  �فاءتها  ز�ادة  في  المفترس   ).3أساس�ة  الح�اتي  العدو  وحما�ة  ص�انة  استرات�ج�ة  أن 

)stephens  (Chrysoperla carnea  مختلف اآلفات   تقع في المرت�ة االولى �عدو ح�اتي مهم یتغذى على

وفي مختلف االنظمة البیئ�ة. أن الوسائل المستخدمة في ص�انة وحما�ة االعداء الح�ات�ة یتمم �ل منهما االخر،  

تعني   �ل فالص�انة  استعمال  �ه  ف�قصد  التعز�ز  أما  المفترس،  موت  الى  تؤدي  التي  العوامل  �ل  و�لغاء  أ�عاد 

فترة ح�ا الى طول  تؤدي  التي  والطرائق  الفر�سةالوسائل  الى  وانجذا�ه  المفترس وتكاثره  ). أستعملت عدة 13( ة 
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بروتینینة   ) موادAL-Mallah 2 (اوساط غذائ�ة طب�ع�ة وأخرى صناع�ة في تر��ة و�كثار المفترسات. استعمل

�منشطات   للمفترس  ن للر�اضییتستخدم  الح�ات�ة  الصفات  �عض  دراسة   Coccinella septempunctataفي 

الب�ض وفترة وضع   ماقبل وضع  فترات  معنو�ة في  قد اعطت فروق  انها  الَمْن    ما الب�ض.ووجد  المفترس أسد 

ة ومنها الخمیرة والسكر والماء عدة مواد مغذ� فقد استعملت له  stephens  (Chrysoperla carneaاألخضر (

 حال�ة الى أخت�ار تأثیر الفطر الر�شيتهدف الدراسة ال هذا،). وهي تغذ�ة اص�حت اساس�ة وتستخدم الى وقتنا 7(

Ganoderma lucidium    والس�ایرولیناSpirulina platensis التي تستخدم �مكمالت غذائ�ة لإلنسان على ,

 .والماء)والخمیرة  (العسللمفترس عندما تستعمل مع التغذ�ة الطب�ع�ة الصفات الح�ات�ة ل

 المواد وطرائق العمل  

المفترس تأثیرها على ح�ات�ة  الغذائ�ة ودراسة  والمكمالت  الدراسة مجموعة من   إعداد االوساط  استخدمت في هذه 

والعسل   المحل�ة،الحصول علیها من االسواق  المواد والمكمالت الغذائ�ة في تر��ة المفترس ومنها خمیرة الخبز وتم  

ت الس�ایرولینا والفطر الر�شي وهي من منتجات شر�ة  وتم الحصول عل�ه من منحل في منطقة ابي غر�ب (ومكع�ا 

DXN ،وتم الحصول على المنتجین من و�یل الشر�ة في محافظة تكر�ت المالیز�ة . 

�العناصر  Ganoderma lucidium الر�شيحوق الفطر  سم وهو ع�ارة عن مسحوق فطر ر�شي عضوي غني 

 غم،  4.0بروتین   ،cal  384.0غم �حتوي على (طاقة 100(كل    الر�شي،الغذائ�ة مستخرج من جذور ولب الفطر  

واستخدم   )،20(   ن واخرو  Sone�حسب طر�قة    ).غم  0.9وال�اف غذائ�ة    غم، 2.7دهون   غم،  86.0كر�وهیدرات  

 . 1رقمه صل�ة) مع المكونات االخرى �ما في الجدول بثالثة اوزان وحضرت (ش� 

انواع الطحالب الخضراء المزرقة التي تتمیز �انها   أحدوهي    Spirulina platensis  الس�ایرولینا مكع�ات طحلب  

 B-carotineو  B1,B2,Aت ومنها  (تحتوي على الفیتامینا  غذائي،تستخدم في مجاالت التغذ�ة والصحة �مكمل  

بنس�ة   البروتینات  على  اساس�ة    %25-15والكر�وهیدرات    %70-55وتحوي  دهن�ة  ومعادن    %18واحماض 

 . ) السكر�اتوروفیل و�ذلك تحتوي على واص�اغ مثل الكاروتینات والكل

ئي واستخدمت استعملت �شكل مساحیق حصل علیها بواسطة خالط �هر�ا ،)Cysewski)5 و    Capelli�حسب 

الم مع  صل�ة)  (ش�ه  وحضرت  اوزان  رقمبثالثة  الجدول  في  �ما  االخرى  األوساط  .  1كونات   الغذائ�ة تحضیر 

تم وزن المقادیر لكل مز�ج بواسطة میزان حساس وحسب المقادیر  معقمة،مل    250استعملت علب اسطوان�ة سعة 

 . 1وضحة في الجدول رقم الم
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 عملة في األوساط الغذائ�ة.ر المواد المستمكونات ومقادی 1جدول 

 مكونات الوسط

 الكم�ات المستعملة 

 الر�شي

 (غم)

 الس�ایرولینا 

 (غم)

 الماء 

 (مل) 

 العسل

 (غم)

 الخمیرة 

 (غم)

 - 4 0.5 - 0.5 مل  0.5غم + ماء مقطر ومعقم4غم+عسل0.5فطر ر�شي

 - 4 0.5 - 1 مل  0.5غم + ماء مقطر ومعقم4غم+عسل1ر�شيفطر 

 - 4 0.5 - 1.5 مل  0.5غم + ماء مقطر ومعقم4غم+عسل1.5شير� فطر

 - 4 0.5 0.5 - مل  0.5غم + ماء مقطر ومعقم4غم + عسل0.5س�ایرولینا

 - 4 0.5 1 - مل  0.5غم + ماء مقطر ومعقم4غم + عسل1س�ایرولینا

 - 4 0.5 1.5 - مل  0.5غم + ماء مقطر ومعقم4غم + عسل1.5س�ایرولینا

 - 4 0.5 0.5 0.5 مل  0.5غم+ماء مقطر ومعقم4غم +عسل0.5+ فطر ر�شي غم0.5س�ایرولینا

 - 4 0.5 1 1 مل  0.5غم+ماء مقطر ومعقم4غم +عسل1+ فطر ر�شي غم1س�ایرولینا

 - 4 0.5 1.5 1.5 مل  0.5غم+ماء مقطر ومعقم4غم +عسل1.5+ فطر ر�شي غم1.5س�ایرولینا

 0.5 4 0.5 - 1.5 مل  0.5قمغم + ماء مقطر مع4غم + عسل0.5غم + خمیرة1.5ر�شي

 0.5 4 0.5 1.5 - مل  0.5غم +ماء مقطر معقم4غم +عسل0.5غم +خمیرة1.5س�ایرو لینا

س�ایرولینا1.5ر�شي  + +  1.5غم  +عسل0.5خمیرةغم  مقطر  4غم  ماء   + غم 

 مل  0.5معقم
1.5 1.5 0.5 4 0.5 

 0.5 4 0.5 - - مل  0.5غم + ماء مقطر معقم4غم + عسل0.5خمیرة

 - 4 0.5 - - مل  0.5ر معقمماء مقط غم +4عسل

 - - - - - ماء فقط

 - - 0.5 - 0.5 مل  0.5غم + ماء مقطر معقم0.5س�ایرولینا

 - - 0.5 - 0.5 مل  0.5معقمغم +ماء مقطر 0.5ر�شي

للمفترس   المختبر�ة  المستعمرة  �طاطا   Chrysoperla carnea (Stphens)تر��ة  درنات  على  الحصول  تم 

�القاصر   تغر�ب، غسلطة الحجم من مخازن حمید شع�ان في ابي  صنف دیز�ري متوس �ماء الحنف�ة وعقمت 

�لور�د الصودیوم   بنس�ة  6(هیبو  لمدة نصف    /  3سم  %175)  بدرجة حرارة   ساعة،لتر  المختبر  وجففت داخل 

ة ساعة الى الثالجة وض�طت درجة الحرار   24نقلت الدرنات �عد    )،Sadof  )22و    Yangالغرفة حسب طر�قة  

   ).15(  ) حسب طر�قةت (نبوتام وظالم دامس للحصول على براعم º 10على 

الدق�قي   البق  ب�ض وزاحفات  أك�اس  الیها  نقل  الدرنات  تبرعم  التي    Nipaecoccus viridis (Newstead)�عد 

ا�عة الى محافظة �غداد  جلبت من أشجار البرتقال والنارنج من محافظة االن�ار/الفلوجة ومن منطقة ابي غر�ب الت

-60م ورطو�ة  2º±25) سم داخل غرفة تر��ة الحشرات عند حرارة  40× 25×10ووضعت في علب بالست�ك�ة (

إضاءة الى ظالم وذلك للحصول على حور�ات العمر الثالث من أجل استعمالها في تغذ�ة المفترس   8:16% و 70

 . )4(  حسب طر�قة
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المفت على  الحصول  المن  تم  اسد  مس�قا    Chrysoperla carnea (Stphens)رس  معدة  مختبر�ة  مستعمرة  ن 

المخت االدوار  بتر��ة  وقا�ة  والخاصة  دائرة   / والمفترسات  للمتطفالت  الكمي  االكثار  مختبرات  في  للمفترس  لفة 

 ) دائري  بالست�كي  أنبوب  في  ال�الغات  من  م وضع زوجین  غر�ب  ابي  في  مفتوح 10× 15المزروعات  من    ) سم 

  ).19) على التوالي (4:7:10الجهتین غذیت ال�الغات �العسل والخمیرة والماء بنس�ة (

غذاء على شر�ط الصق ولصق الشر�ط على القماش الذي �غطي االنبوب من الجهة العلو�ة  وضعت مسحة من ال

 السفل�ة. وب من الجهة  زود المفترس �الماء بواسطة القطن المبلل �الماء ووضع على القماش الذي �سد فتحة االنب

حور�ة   50یوم�ًا    مل وقدم لها  100�عد الحصول على الب�ض وضعت �ل ب�ضة فرد�ًا في انبو�ة اخت�ار سعة  

ثالث من البق الدق�قي الى حین   تشخ�ص المفترس والفر�سة في متحف التار�خ الطب�عي جامعة    تم  ،تعذرهاعمر 

 رسول.لا�غداد من قبل االستاذ الد�تور محمد صالح عبد 

�الغات و��ض المفترس أسد الَمْن   تأثیر األوساط الطب�ع�ة في ح�ات�ة  �عد بزوغ ال�الغات من    C.carneaدراسة 

بالست�ك�ة سعة   اكواب  في  الدق�قي وضعت  للبق  الثالث  العمر  حور�ات  على  الیرقات  تغذ�ة  من  الناتجة  العذارى 

فطر (   منوج في �وب وغذیت یوم�ا �الوسط المتكون  مل بواقع ثالثة مكررات ثالثة ازواج لكل مكرر �ل ز   250

بواسطة اخذ مسحة خف�فة �طرف ملعقة صغیرة ووضعها    )مل  0.5غم + ماء مقطر ومعقم4غم+عسل0.5ر�شي

على شر�ط لصق على قماش أسود الذي أستعمل في سد فوهة الكوب البالست�كي ووضعت في غرفة التر��ة على  

حرارة   نسب�ة    ˚م2±25درجة  وفترة  5±65ورطو�ة  (ضوء:ظالم)   8:16إضاءة  %  فترة    ).8(ساعة  حساب  وتم 

وعدد  الب�ض  وضع  ما�عد  وفترة  الفقس  ونس�ة  أنثى  لكل  الب�ض  وعدد  الب�ض  وضع  وفترة  الب�ض  وضع  ماقبل 

الذ�ور وعمر   الكلي وعمر  ال�الغات.   االناث،الب�ض  تغذ�ة  انواع االوساط االخرى في  مع  الطر�قة  نفس    و�ررت 

 (L.S.D)فرق معنوي    أصغرت المعدالت ت�عا الخت�ار  ا وفق تصم�م العشوائي الكامل وقورنائج احصائ�حللت النت

 .Edition th12 GenStat% �استعمال البرنامج االحصائي الجاهز5عند مستوى معنو�ة 

 والمناقشة  النتائج 

بینت النتائج الموضحة في   C. carneaتأثیر التغذ�ة في انتاج الب�ض ومدة الحضانة ونس�ة الفقس للمفترس  

ت�این في متوسط  2الجدول   انتاج الب�ض الذي تضعه اناث المفترس أسد الَمْن �اختالف نوع الغذاء   أن هناك 

س�ایرو ب�ضة/أنثى عندما تغذت على المز�ج (  881.33الذي تغذت عل�ه وان أعلى متوسط إلنتاج الب�ض بلغ  

غم 0.5غم + خمیرة1.5ر�شي(األوساط  وتلتها    .)مل  0.5معقم  غم +ماء مقطر4غم +عسل0.5غم +خمیرة1.5لینا

غم 4عسل) و(مل  0.5غم + ماء مقطر معقم4غم + عسل0.5خمیرة) و(مل  0.5+ ماء مقطر معقم  غم4ل+ عس

ب�ضة/أنثى على التوالي.   741،  816.67،  867.33متوسط انتاج الب�ض    ) التي بلغمل  0.5+ ماء مقطر معقم

ع الب�ض  متوسطات  متوسط  وانخفضت  أدنى  الى  لتصل  االخرى  األوساط  على  التغذ�ة  عند  ند  ب�ض  انتاج 

غم + ماء مقطر 4غم+عسل1فطر ر�شي) و(مل 0.5غم + ماء مقطر ومعقم4غم+عسل0.5فطر ر�شياألوساط (

الب�ض) مل  0.5ومعقم انتاج  متوسط  بلغ  ب�ض   أنثى،ب�ضة/  387.33 ،394.33  إذ  انتاج  لم یالحظ  في حین 
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غم +ماء مقطر 0.5ر�شي) و(مل 0.5معقمغم + ماء مقطر 0.5س�ایرولینا) و(ماء فقطوساط (عندما استعملت األ

  ).مل 0.5معقم

قد �عود سبب ت�این متوسطات أنتاج الب�ض الى أختالف نسب ومكونات ونوع المواد الغذائ�ة الداخلة في تكو�ن  

وتین والسكر أعطت ل�الغات على البر أنه عند تغذ�ة ا )11(واخرون  Khanzada في دراسة سا�قة وجد األوساط،

أن متوسط  ب�ضأقل  بلغت    تاج  تغذت على   539إذ  التي  تلك  مع  الب�ض  أنتاج  متوسط  أرتفع  حین  في  ب�ضة 

) الخروع  زهرة  لقاح  حبوب  من  أوزان  وأر�عة  والسكر  غ20,15,105البروتین  بلغت اذ    م) 

سا�749.8,738.4,692.2,659.8( دراسة  وفي  التوالي.  على  ب�ضة  قام)  أخرى  ) 21(واخرون      Ulhaqقة 

�الغات المفترس   مل 5مل حلیب و10مل صفار الب�ض و5على وسط غذائي متكون من (  C.carneaبتغذ�ة 

ب�ضة في حین أنخفض متوسط الب�ض عند تغذیته على    168.30عسل ) وحصل على متوسط انتاج ب�ض بلغ  

 ب�ضة . 99.40لنسب و�لغ مخلوط مكونات الب�ض(ب�اض وصفار) والحلیب والعسل بنفس ا

بین�م  والتطور  18(  ا  النمو  ز�ادة  في  مهم  دور  والكر�وهیدرات  والدهون  والفیتامینات  البروتین�ة  للمواد  ان   (

انه    C.carneaللمفترس   المفترس ووجد  و�الغات  یرقات  الغذائ�ة على  نوعین من األوساط  تأثیر  حیث درس 

م  المتكون  الصناعي  و�الوسط  والعسل  والخمیرة  السكر  الوسط ن  من  �فاءة  اكثر  �ان  الحلیب  مصل  روتین 

أذ أعطى االول متوسط أنتاج   Sitotroga cerealellaالطب�عي المتكون من مستخلص بیوض عثة الحبوب  

, 363.50بینما أعطى الوسط الثاني    ،ب�ضة للجیلین االول والسادس على التوالي  397.10,  385.38ب�ض بلغ  

 التوالي .   ب�ضة للجیلین االول والسادس على 365.75

استعمل  في   سا�قة  مشابهة  للطحالب  23(  دراسة  المائي  المستخلص   (Chlorella vulgaris   كمصدر

�الغات �سبب فشل الیرقات في   �الغات   التعذر.للبروتین لتغذ�ة یرقات المفترس ولم �حصل على  وحصل على 

والخمیو��ض عندما أ والعسل  السكر  المستخلص  الى  ال�الغات ووضع   رةضاف  فترة  الى ز�ادة طول  التي ادت 

  الب�ض.

دور مهم في ز�ادة سرعة نمو وتطور یرقات الطور الرا�ع Spirulina platensis ) أن للس�ایرولینا9(  كما وجد

الطب�عي حیث وجد انه �لما زاد تر�یز ائي  الغذ   عند أضافتها الى الوسط  Bombyx moriiلحشرة دودة الحر�ر  

% 30-15الس�ایرولینا في الوسط الغذائي قلة فترة تطور الیرقات وزادة �م�ة الشرانق وأوصى �أستخدامها بنس�ة  

 وساط الطب�ع�ة �شكل مساحیق. مع األ

من قبل اناث كما بینت نتائج نفس الجدول الى ان اعلى متوسط فترة حضانة ب�ض �انت مع تلك التي وضعت  

الوسط مقطر ومعقم4غم + عسل0.5(س�ایرولینا  تغذت على  ماء  الحضانة    0.5غم +  فترة  متوسط  بلغ  أذ  مل) 

�فارق    3.54فیها   الخلطات االخرى  وتلتها  الناتج من  یوم,  للب�ض  فكانت  فترة حضانة  متوسط  ادنى  اما  �س�ط 

أذ بلغ متوسط فترة الحضانة فیها  )مل 0.5مغم + ماء مقطر معق4غم + عسل0.5خمیرةأناث تغذت على الوسط (

 یوم,  3.32
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ق�مة اقل و   0.05ینت نتائج التحلیل االحصائي انه التوجد فروقات معنو�ة بین المعامالت عند مستوى معنو�ة  ب

معنوي   مع    0.281فرق  �س�ط  و�فارق  مقار�ة  النتائج  في   )14(و�انت  الظروف من حرارة ورطو�ة  نفس  عند 

المفترس  درا على  علیها    C.mutataسته  تغذت  التي  الغذائ�ة  المواد  طب�عة  اختالف  الى  الفارق  هذا  و�عود 

 ال�الغات .

�ان   الب�ض  فقس  لنس�ة  معدل  اعلى  ان  الى  نفسه  الجدول  في  النتائج  (  93.33%اشارت  المعاملة  فطر في 

ومعقم4غم+عسل0.5ر�شي مقطر  ماء   + االخرى مل   0.5غم  المعامالت  وتلتها  و�ان    )  معنو�ة  فروقات  بدون 

و�لغ   ب�ض  فقس  لنس�ة  معدل  (86.66ادنى  المعامالت  مع  ر�شي%  مق 4غم+عسل1فطر  ماء   + طر غم 

ر�شي( و  )مل  0.5ومعقم ومعقم 4غم+عسل1.5فطر  مقطر  ماء   + فطر   غم1س�ایرولینا( و )مل  0.5غم   +

+عسل1ر�شي ومعقم 4غم  مقطر  ر�شي  غم1.5س�ایرولینا   ()مل  0.5غم+ماء  فطر  +عسل1.5+  اء  غم+م4غم 

 . )مل 0.5غم + ماء مقطر معقم 4غم + عسل0.5غم + خمیرة 1.5ر�شي (ومل)  0.5مقطر ومعقم

أستعمال الخلطتین الفطر الر�شي مع العسل �التر�یز االول والفطر الر�شي مع العسل والس�ایرولینا �التر�یز ان  

أما نس�ة الفقس   .على التوالي  %93.00% و93.33االول اعطت نت�جة عال�ة في نس�ة فقس الب�ض إذ بلغت  

ال�الغات على    ) بتغذ�ة11(قام  بهة  . في دراسة مشا%86.66م فبلغت  º  25للخلطات االخرى عند درجة حرارة  

 Aphisالبروتین والسكر �أر�عة تراكیز من حبوب لقاح زهرة الخروع وتغذ�ة یرقاتها على حور�ات و�الغات الَمْن  

gossypii  وهنا �عود السبب الى ز�ادة �فاءة الفطر الر�شي والعسل في %89بلغت    وحصل على نس�ة فقس .

% عند تغذ�ة  92) على نس�ة فقس بلغت 10(ز�ادة نس�ة الفقس لب�ض المفترس. وفي دراسة سا�قة أخرى حصل 

حشرة   بیوض  مستخلص  من  المفترس  �انتAnagasta kuehniella�الغات  بینما  الفقس    .  بلغت نس�ة  قد 

عن81 المتكون من (%  الوسط  ال�الغات على  تغذ�ة  أمین�ة    العسل،د  مستخلص   الب�ض،مح    أساس�ة،أحماض 

الطحین عثة  حشرة  فقس   وماء)،خمیرة    وفیتامینات،,  Anagasta kuehniella بیوض  نس�ة  أدنى  أن  ووجد 

 %. 63إذ بلغت والماء)كانت مع الوسط المتكون من (العسل والخمیرة 

, اذ وجد   C.carneaكذلك وجد أن هناك تأثیر لنوعین من األوساط الغذائ�ة على فترة حضانة الب�ض للمفترس  

م أعطى  الحلیب  و�روتین مصل  والعسل  والخمیرة  السكر  من  المتكون  الصناعي  الوسط  فترة حضانة  أن  توسط 

حین أعطى الوسط الطب�عي المتكون    یوم للجیلین االول والسادس على التوالي , في   3.50و  3.62  ب�ض بلغت

 3.75و  3.75    بلغت  فترة حضانة ب�ضمتوسط    Sitotroga cerealella  من مستخلص بیوض عثة الحبوب

 . )18( للجیلین االول والسادس على التوالي یوم
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تحت ظروف   C. carnea�ة الفقس للمفترس الب�ض ومدة الحضانة ونس تأثیر التغذ�ة في انتاج 2جدول 
 المختبر 

 المعاملة 
معدل عدد 

 أنثى   /الب�ض

فترة حضانة  
  الب�ض
 �الیوم 

% نس�ة  
فقس 
 الب�ض 

 93.33 3.45 387.33 مل  0.5غم + ماء مقطر ومعقم4غم+عسل0.5فطر ر�شي
 86.66 3.51 394.33 مل  0.5غم + ماء مقطر ومعقم4غم+عسل1فطر ر�شي

 86.66 3.34 428.67 مل  0.5غم + ماء مقطر ومعقم4غم+عسل1.5ر�شيفطر 
 90.00 3.54 426.00 مل  0.5غم + ماء مقطر ومعقم4غم + عسل0.5س�ایرولینا
 90.00 3.51 516.00 مل  0.5غم + ماء مقطر ومعقم4غم + عسل1س�ایرولینا
 90.00 3.48 508.00 مل  0.5غم + ماء مقطر ومعقم4غم + عسل1.5س�ایرولینا
 93.00 3.49 435.33 مل  0.5غم+ماء مقطر ومعقم4غم +عسل0.5+ فطر ر�شي غم0.5س�ایرولینا
 86.66 3.53 564.00 مل  0.5غم+ماء مقطر ومعقم 4غم +عسل1+ فطر ر�شي غم1س�ایرولینا
 86.66 3.45 628.33 مل  0.5عقمغم+ماء مقطر وم4عسلغم +1.5+ فطر ر�شي غم1.5س�ایرولینا

 86.66 3.41 867.33 مل  0.5+ ماء مقطر معقم غم4غم + عسل0.5غم + خمیرة1.5ر�شي
 90.00 3.47 881.33 مل  0.5غم +ماء مقطر معقم 4غم +عسل0.5غم +خمیرة1.5س�ایرو لینا

  غم + ماء مقطر4غم +عسل0.5غم + خمیرة1.5س�ایرولیناغم + 1.5ر�شي
 مل  0.5معقم

708.00 3.40 90.00 

 90.00 3.32 816.67 مل   0.5غم + ماء مقطر معقم4غم + عسل0.5خمیرة
 90.00 3.36 741.00 مل   0.5غم + ماء مقطر معقم4عسل

 0 0 0 ماء فقط
 0 0 0 مل  0.5غم + ماء مقطر معقم0.5س�ایرولینا

 0 0 0 مل   0.5غم +ماء مقطر معقم0.5ر�شي
 73.53 2.84 488 المتوسط العام 
L.S.D 5% 9.442 0.281 163.4   للمعامالت 

 

أن هناك اختالف في معدل   3بینت نتائج الجدول    C. carneaتأثیر التغذ�ة في اعمار ذ�ور وأناث المفترس  

إذ �ان اعلى متوسط لعمر االناث عند تغذیتها على الوسط   الطب�ع�ة،عمر اناث المفترس المتغذي على األوساط  

یوم والتي لم    54) إذ بلغ  مل  0.5غم +ماء مقطر معقم4غم +عسل 0.5غم +خمیرة1.5س�ایرو لینامن (المتكون  

تغذت التي  االناث  اعمار  عن  معنو�ا  (  االخرى،األوساط    على  تختلف  الوسط  اعطى  +ماء  0.5ر�شيف�ما  غم 

ناث �شكل مستمر و�عود ذلك الى عدم تغذ�ة اإل  یوم،  8.67) اقل متوسط عمر لإلناث بلغ  مل  0.5مقطر معقم

 �سبب تصلب المادة الغذائ�ة وعدم استساغتها مما ادى الى ضعف اإلناث وموتها. 

الجدول نفس  في  النتائج  بینت  اع  كما  المتكون  أن  الوسط  على  تغذیتها  عند  �ان  الذ�ور  العمار  متوسط  لى 

لینا( +خمیرة1.5س�ایرو  +عسل0.5غم  معقم4غم  مقطر  +ماء  و�لغ  مل  0.5غم  األوساط   ،یوماً   36)  وتلتها 

یومًا عند ما تغذت على الوسط المتكون من    4للذ�ور بلغ    الغذائ�ة االخرى حتى وصلت الى ادنى متوسط عمر

و�عود ذلك الى عدم تغذ�ة الذ�ور �سبب تصلب المادة الغذائ�ة    )،مل  0.5غم + ماء مقطر معقم0.5س�ایرولینا(
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 45.23لمتوسط العام ألعمار االناث في جم�ع المعامالت  و�لغ ا  ،وعدم استساغتها مما ادى الى ضعفها وموتها

 یومًا. 30.78 یومًا وللذ�ور

�الغات المفترس)12(في دراسة سا�قة وجد   تغذیت  أنه عند   . C.carnea    بیوض حشرة عثة على مستخلص 

عطت فترة �قاء لإلناث بلغت  أ  4:1:1:1 و الخمیرة والعسل والسكر والماء بنس�ة Corcyra cephalonicaالرز 

بلغت    37.34 وللذ�ور  المفترس    �ذلكیومًا.    19.23یومًا  �الغات  تغذ�ة  عند  البروتین    C.carneaوجد  على 

غم من حبوب لقاح زهرة الخروع وجد انه یزداد عمر الذ�ور واالناث   20و  15,  10,  5  والسكر مع أر�عة أوزان

أع إذ  الخروع  لزهرة  اللقاح  حبوب  وزن  الوزن  بز�ادة  أعلى  20طى  والسكر  البروتین  االخرى  المكونات  مع  غم 

�الوسط الحاوي على البروتین والسكر  41.8و  28ور واإلناث و�لغ  متوسط عمر للذ�  یومًا على التوالي مقارنة 

 .  )11(یومًا على التوالي 32.8و 25 فقط إذ أعطى متوسط عمر للذ�ور واإلناث بلغ

وجد مشابهة  دراسة  و�ناث  17(  في  ذ�ور  أعمار  متوسطات  في  ت�این  هناك  أنه  عند    C.carneaالمفترس  ) 

حشرة   بیوض  مستخلص  من  المتكون  الوسط  أعطى  إذ  مختلفة  غذائ�ة  أوساط  على   Anagastaتغذیتها 

kuehniella    و�نس�ة  30مع والسكروز  والفر�توز  الكلو�وز  تر�یز  من  لل  %1:1  عمر  متوسط  �الغات وأعطى 

. في حین أنخفض متوسطات األعمار مع الوسط یومًا للذ�ور واإلناث على التوالي 40.04و  49.74حیث بلغت  

% من تر�یز 30مع    Sitotroga cerealellaالغذائي الذي �حتوي على مستخلص بیوض حشرة عثة الحبوب  

و�نس�ة   والسكروز  والفر�توز  الكلو�وز  بلغت    1:1السكر�ات  على   26.354,  32.84إذ  واإلناث  للذ�ور  یومًا 

التوالي , مقارنة �الوسط الغذائي الحاوي على العسل والخمیرة والماء إذ أعطى متوسط عمر للذ�ور واإلناث بلغ 

 یومًا على التوالي.  32.354و 42.94

ساط غذائ�ة  ذیته على ثمان�ة أو عند تغ  C.carneaأن هناك ت�این في متوسط أعمار الذ�ور واإلناث    وجد  كذلك

والعسل  فیتامینات  ومجموعة  والخمیرة  الب�ض  صفار  على  تغذیتها  عند  عمر  متوسط  اعلى  �ان  حیث  مختلفة 

یومًا ذ�ور و�ناث على التوالي, في حین وجد أدنى متوسط عمر إناث �ان   43.53و 34.86 و�لغ 1:1:1:1بنس�ة

والعسل   Anagasta kuehniellaالطحین  خلص بیوض حشرة عثة  یومًا عند تغذیتها على مست  36.20قد بلغ  

. اما أدنى متوسط عمر للذ�ور �ان مع الوسط المغذي الحاوي على الفیتامین واالحماض 1:1:1والخمیرة بنس�ة  

والعسل والخمیرة  بلغ    االمین�ة  ومكونات   ،یوماً   27.13إذ  نسب  اختالف  الى  االختالفات  هذه  سبب  �عزى  وقد 

 . )6دمة الى �الغات المفترس (مواد الغذائ�ة المقوأنواع ال
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 تحت ظروف المختبر  C. carneaتأثیر التغذ�ة في اعمار ذ�ور وأناث المفترس  3جدول 

 المعاملة 
 �اال�ام 

عمر  
 الذ�ور 

  عمر
 االناث 

 39.68 28.00 مل  0.5غم + ماء مقطر ومعقم4غم+عسل0.5فطر ر�شي

 39.68 27.67 مل  0.5غم + ماء مقطر ومعقم4غم+عسل1فطر ر�شي

 43.33 32.33 مل  0.5غم + ماء مقطر ومعقم4غم+عسل1.5فطر ر�شي

 41.66 30.33 مل  0.5غم + ماء مقطر ومعقم4غم + عسل0.5س�ایرولینا

 43.67 28.33 مل  0.5غم + ماء مقطر ومعقم4سلغم + ع1س�ایرولینا

 47.00 29.00 مل  0.5غم + ماء مقطر ومعقم4غم + عسل1.5س�ایرولینا

 مل  0.5غم+ماء مقطر ومعقم4غم +عسل0.5+ فطر ر�شي غم0.5س�ایرولینا
 

27.67 41.33 

 44.33 30.67 مل  0.5غم+ماء مقطر ومعقم 4غم +عسل1+ فطر ر�شي غم1س�ایرولینا

 45.33 30.33 مل  0.5غم+ماء مقطر ومعقم4غم +عسل1.5+ فطر ر�شي غم1.5ناس�ایرولی

 49.67 33.67 مل  0.5معقم+ ماء مقطر  غم4غم + عسل0.5غم + خمیرة1.5ر�شي

 54.00 36.00 مل  0.5غم +ماء مقطر معقم 4غم +عسل0.5غم +خمیرة1.5س�ایرو لینا

 46.67 33.67 مل   0.5اء مقطر معقمغم + م4غم +عسل0.5غم + خمیرة1.5غم + س�ایرولینا1.5ر�شي

 49.00 33.67 مل   0.5غم + ماء مقطر معقم4غم + عسل0.5خمیرة

 48.00 29.67 مل   0.5معقمغم + ماء مقطر 4عسل

 10.33 7 ماء فقط

 9.33 4 مل  0.5غم + ماء مقطر معقم0.5س�ایرولینا

 8.67 5 مل   0.5غم +ماء مقطر معقم0.5ر�شي

 38.92 26.29 المتوسط العام 

L.S.D 5%    10.16 5.22 للمعامالت 
 

عدم   4  بینت نتائج الجدول  C. carneaتأثیر التغذ�ة في فترة ما قبل وما �عد وضع الب�ض ل�الغات المفترس  

على  تغذیتها  عند  الَمْن  أسد  المفترس  ل�الغات  الب�ض  وضع  قبل  ما  فترة  متوسطات  في  معنوي  تأثیر  وجود 

ا  المواد  من  تتكون  التي  (  ،لطب�ع�ةاألوساط  األوساط  اعطت  مقطر 4غم+عسل1.5ر�شيفطر  إذ  ماء   + غم 

غم + 4غم + عسل1س�ایرولینا (,  مل)  0.5غم + ماء مقطر ومعقم4غم + عسل0.5س�ایرولینا )(مل  0.5ومعقم

+ فطر   غم1.5مل س�ایرولینا  0.5غم + ماء مقطر ومعقم4غم + عسل1.5س�ایرولینا مل)(  0.5ماء مقطر ومعقم

غم +ماء مقطر 4غم +عسل0.5غم +خمیرة1.5و لیناس�ایر  )(مل  0.5غم+ماء مقطر ومعقم4غم +عسل1.5ر�شي

) اعلى  مل  0.5غم + ماء مقطر معقم4غم +عسل0.5غم + خمیرة1.5غم + س�ایرولینا1.5ر�شي )(مل  0.5معقم

غم + 4غم+عسل1فطر ر�شي) یومًا لكل منها , واعطت الخلطات(4.00متوسط فترة ما قبل وضع الب�ض و�لغ (

ومعقمم مقطر  ر�شي  غم1اس�ایرولین )(مل  0.5اء  فطر  +عسل1+  ومعقم4غم  مقطر   (,  )مل  0.5غم+ماء 

) یومًا لكل منها . 3.33) ادنى متوسط فترة ما قبل وضع الب�ض و�لغت (مل  0.5غم + ماء مقطر معقم4عسل

ي االطوار غیر هي فترة طب�ع�ة قد تكون حصلت ال�الغات على مخزون غذائي �بیر فتكون    قدالفترة  وان هذه  

أو ان المواد الغذائ�ة التي تغذت علیها عند البزوغ ادت الى تأثیر ا�جابي عملت على خفض هذه الفترة    ال�الغة
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�سبب المكونات التي تعطي طاقة عال�ة للجسم و�التالي تؤدي الى رفع حرارتها وز�ادة الحاجة الى الت�كیر في 

   یوم. 3 وجد ان عمر ال�الغة عند اول تكاثر �ان ذا )1( هما ذ�ر   تتفق النتائج مع الب�ض،التزاوج ووضع 

) انه هناك ت�این بین فترة ماقبل وضع الب�ض عندما استعمل تسع من االوساط 4(وفي دراسة مشابهة سا�قة وجد 

المفترس   �الغات  تغذ�ة  في  الطب�ع�ة  المتكو   C.carneaالغذائ�ة  الوسط  أعطى  من  حیث  و20ن  ماء  غم 2مل 

مل 20یوم , بینما أعطى وسط أخر متكون من    11.5غم خمیرة أعلى فترة ماقبل وضع الب�ض إذ بلغت  2سكر و

 یوم.  7.25غم خمیرة أدنى فترة ماقبل وضع الب�ض و�لغت 2غم عسل و2ماء و

نتائج الجدول نفسه فترس أسد الَمْن عند  وجود تأثیر في متوسطات فترة ما �عد وضع الب�ض ل�الغات الم  بینت 

الطب�ع�ة , أذ اعطى الوسط (س�ایرولینا م + غ4غم + عسل1.5تغذیتها على المعامالت التي تتكون من المواد 

ومعقم مقطر  و�لغ  0.5ماء  الب�ض  وضع  �عد  ما  فترة  متوسط  اعلى  مع   ، یوماً  5.00  مل)  معنو�ا  تختلف  ولم 

تلتها  التي  الم  ولكنها  المعامالت  مع  معنو�ا  وضع اختلفت  ما�عد  فترة  متوسط  ادنى  اعطت  التي  عامالت 

غم + ماء مقطر 4غم + عسل0.5س�ایرولینا)(  مل  0.5غم + ماء مقطر ومعقم4غم+عسل1.5فطر ر�شيالب�ض(

غم + 1.5�شي  )(مل  0.5غم+ماء مقطر ومعقم4غم +عسل0.5+ فطر ر�شي  غم0.5�ایرولیناس مل)(  0.5ومعقم

 )3.33و2.66 3.00 , 2.66 ) و�لغت (مل 0.5+ ماء مقطر معقمغم 4غم +عسل0.5غم + خمیرة1.5س�ایرولینا

تتفق میومًا على التوالي,   النتائج  ) �استعمال تسع من االوساط الغذائ�ة الطب�ع�ة في تغذ�ة  16(ع ماذ�ره  وهذه 

فترة ما�عد  % فقط أعلى50حیث أعطى الوسط المتكون من العسل  Chrysoperla zastrowi�الغات المفترس 

 %50لعسل  وا  Okraیوم , بینما أعطى وسط أخر متكون من حبوب لقاح ال�ام�ا    10.41وضع الب�ض إذ بلغت  

في حین لم تعطي حبوب لقاح ال�ام�ا وحبوب لقاح الخروع �ال ،  یوم  1.63أدنى فترة ما�عد وضع الب�ض و�لغت  

 على أنفراد. 

�عود    نوع    السببقد  اختالف  الیر التي    الموادالى  علیها  ومكوناتتغذت  نسب  و�ذلك  وال�الغات  هذه   قات 

یوما على التوالي    )3.20و  3.09(وضع الب�ض وفترة ما�عد وضع الب�ض  المواد,.و�لغ المتوسط العام لفترة ماقبل  

 ).0.404وال توجد فروقات معنو�ة بینها عند اقل فرق معنوي (

طات فترة وضع الب�ض ل�الغات المفترس أسد الَمْن عند وجود تأثیر معنوي في متوس   نفسه  بینت نتائج الجدول

المواد من  تتكون  التي  األوساط  على  من   أعطىإذ    الطب�ع�ة،  تغذیتها  المتكون  لینا(  الوسط  غم 1.5س�ایرو 

معقم4غم +عسل0.5+خمیرة مقطر  +ماء  فترة وضع    )مل   0.5غم  متوسط  یومًا,  46.47(  تو�لغ  ب�ضاعلى   (

غم + ماء مقطر 4غم+عسل1فطر ر�شي(المتكون من    لتأثیر. في حین أعطى الوسطوتلته األوساط األخرى في ا

 . ) یوماً 32.63(  تو�لغ  ب�ضمتوسط فترة وضع  أدنى )مل 0.5ومعقم

تغذ�ة �الغات المفترس   عندیومًا    26.26وصلت الى  فترة وضع الب�ض    أن)  6(  وفي دراسة مشابهة سا�قة وجد 

C.carnea  من    الوسط  على بنس�ة    المتكون  والماء  والعسل  الب�ض  هذا    1:1:1:1الخمیرة وصفار  �عود  وقد 

 الت�این الى أختالف طب�عة ومكونات المواد الغذائ�ة .
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أن استعمال المكمالت الغذائ�ة ومنها الس�ایرولینا والفطر الر�شي مع العسل والخمیرة والماء تعتبر خطوة جدیدة 

لما ف�ه من مواد مفیدة بروتین�ة وسكر�ة وعناصر غذائ�ة معدن�ة تفید   C.carneaمفترس  ناجحة لتر��ة و�كثار ال

وهذا   له  الح�ات�ة  الجوانب  �عض  وتحسین  الب�ض  انتاج  ز�ادة  أثبتتهفي  الدراسة  ما  هذه  �مكن  نتائج  و�ذلك   .

برامج   في  المستعملة  الغذائ�ة  االوساط  مع  ومكملة  فعالة  غذائ�ة  �أوساط  ل  كثاراإلأستعمالها   لمفترسالكمي 

C.carnea  .وهي متوفرة في السوق المحل�ة و�أسعار مقبولة 

تحت ظروف   C. carneaتأثیر التغذ�ة في فترة ماقبل وما�عد وضع الب�ض ل�الغات المفترس  4جدول رقم 
 المختبر 

 المعاملة 

   �اال�ام 
فترة ماقبل  

وضع 
 الب�ض 

فترة ما�عد  
وضع 
 الب�ض 

فترة 
وضع 
 الب�ض 

 

  32.77 4.33 3.66 مل  0.5غم + ماء مقطر ومعقم4غم+عسل0.5فطر ر�شي
  32.63 4.00 3.33 مل  0.5غم + ماء مقطر ومعقم4غم+عسل1فطر ر�شي
  37.00 2.66 4.00 مل  0.5غم + ماء مقطر ومعقم4غم+عسل1.5فطر ر�شي
  35.23 3.00 4.00 مل  0.5+ ماء مقطر ومعقم غم4غم + عسل0.5س�ایرولینا
  36.27 3.66 4.00 مل  0.5غم + ماء مقطر ومعقم4غم + عسل1س�ایرولینا
  37.27 5.00 4.00 مل  0.5غم + ماء مقطر ومعقم4غم + عسل1.5س�ایرولینا
 مل  0.5غم+ماء مقطر ومعقم4غم +عسل0.5+ فطر ر�شي غم0.5س�ایرولینا

 
3.66 2.66 34.77  

  36.87 4.33 3.33 مل  0.5غم+ماء مقطر ومعقم 4غم +عسل1+ فطر ر�شي غم1رولیناس�ای
  36.80 4.66 4.00 مل  0.5غم+ماء مقطر ومعقم4غم +عسل1.5+ فطر ر�شي غم1.5س�ایرولینا

  42.30 3.66 3.66 مل  0.5ماء مقطر معقم+   غم4غم + عسل0.5غم + خمیرة1.5ر�شي
  46.47 3.66 4.00 مل  0.5غم +ماء مقطر معقم 4غم +عسل0.5غم +خمیرة1.5س�ایرو لینا

غم + ماء مقطر  4غم +عسل0.5غم + خمیرة1.5غم + س�ایرولینا1.5ر�شي
 مل  0.5معقم

4.00 3.33 39.33  

  40.87 4.66 3.66 مل   0.5غم + ماء مقطر معقم4غم + عسل0.5خمیرة
  40.00 4.66 3.33 مل   0.5غم + ماء مقطر معقم4عسل

  0 0 0 ماء فقط
  0 0 0 مل  0.5غم + ماء مقطر معقم0.5ایرولیناس�

  0 0 0 مل   0.5غم +ماء مقطر معقم0.5ر�شي
  31.09 3.20 3.09 المتوسط العام 
L.S.D 5%    9.427 1.85 0.616 للمعامالت  
L.S.D5%  0.404 للمتوسطات العامة   
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