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  الكفاءة األفتراسیة للمفترس

Stethorus gilvifrons (Muls.))Coleoptera: Coccinelldae(  

  ذو البقعتینالحلمأدوار على

KochTetranychus urticae)Acari: Tetranychidae (على محصول القطن  
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  خالصةال

Stethorus gilvifronsكفـاءة المفتـرسالختبـارجـرى تنفیـذ عـدد مـن التجـارب المختبریـة  (Muls.)   

Tetranychus urticaeذو البقعتــین فــي التغذیــة علــى أدوار الحلــم  Koch. . وبالغــاتتأن یرقــابینــت النتــاج

60-50ْم ورطوبـة نسـبیة مقــدارها2+25عنـد درجــة حـرارة علــى جمیـع أدوار الحلـم عالیـة بكفـاءةت المفتـرس تغـذ

1045.76،البرقــيالــدورخــالل مــدة لیرقــة المفتــرسالكلــياالســتهالكبلــغ معــدل . ســاعة12أمــدهاوٕاضــاءة% 

عنــــد تغــــذیتها علــــى أي مــــن هــــذه األدوار بالغــــة مــــن الحلــــم 715.03وحوریــــة588.80،یرقــــة647.79،بیضــــة

بلغ إذعن الذكور ناثاإلكمیة الفرائس المستهلكة من قبل تباینأما بالنسبة لبالغات المفترس فقد لوحظ . منفصلة

،7488.17خــــالل مــــدة حیــــاة األنثــــى،الكلــــي مــــن بــــیض ویرقــــات وحوریــــات وبالغــــات الحلــــم االســــتهالكمعــــدل 

فــي حــین بلــغ . هــذه األدوار منفصــلةالتــوالي عنــد تغــذیتها علــى أي مــنعلــى8100.25،6889.48،4811.46

كمـــا تباینـــت الكمیـــة . ذكـــر علـــى التـــوالي/فـــرد1826.90،1977.82،1759.70،810.52اســـتهالك الـــذكور،

أكبـر كمیـة مـن الفـرائس خـالل فتـرة وقـد اسـتهلكتالمفتـرس خـالل فتـرات حیاتهـا المختلفـة إناثالمستهلكة من قبل 

كمـا لـوحظ أن عـدد الفـرائس . قبـل وضـع البـیض وأقلهـا خـالل فتـرة مـا بعـد وضـع البـیضالبـیض ثـم فتـرة مـاوضع 

سـتفادة مـن هـذا المفتـرس االإمكانیـةنوقشـت .المتناولة من قبل بالغات المفترس تقل مع زیادة عمر وحجـم الفریسـة

.في حقول القطناآلفةوتعزیز دوره في مكافحة 
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Abstract
Several experiments were conducted to evaluate the efficacy of the predator,
Stethorus gilvifrons (Muls) against deferant stages of the two spotted spider mite 
Teranychus urticae Koch. Results indicated that both larvae and adults of the predator 
were highly efficient in their feeding on all mite stages. Larvae consumed an average 
of 1045.76 egg, 647.79 larva, 588.80 nymph and 715.03 adult mites when fed on each 
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stage separately during the whole larval duration. The female consumed an average of
7488.17, 8100.25, 6889.4 and 4811.46 individuals of mite stages respectively when 
fed on each separately during the whole life span, While the male consumed an 
average of 1826.90, 1977.82, 1759.70 and 810.52 individuals of mite stages 
respectively. Females consumption of mite stages was higher during the oviposition 
period followed by pre oviposition and then post oviposition periods. The number of 
prey decreased with their size increase. The feasibility of including this predator in the 
management programs of mite was discussed.

  

المقدمة

اآلفات التي تصیب محصول القطن أهمواحدًا من   Tetranychus urticaeیعد الحلم ذو البقعتین 

في العراق والوطن العربي مختلفة من الضرر على هذا المحصول مستویات مسببال موسم نموه في الحقل اطو 

ات وحالته الصحیة وطبیعة وعمر النباإلصابةشدة باختالفخسائر یختلف مداها یحدثومعظم دول العالم 

نسبة خسارة المحصول قد تصل أنإلىتشیر الدراسات .)2،3، 1(العملیات الزراعیة والظروف البیئیة وغیرها

لظروف كانت مصحوبة بتعرض النباتإذاصة خاللنبات في بدایة الموسم اإلصابةعندما تحدث % 80الى

الحلم المفترس أثبت و المفترسات الحشریة الحیاتیة مثل داءاألعترافق اآلفة العدید من. )5، 4، 3(الجفاف

 Stethorusلنوعاومن بین هذه المفترسات انتشارهاكفاءة عالیة في السیطرة على اآلفة والحد من بعضها 

gilvifrons (Muls.)7، 6(الذي ینتشر في العدید من مناطق العالم ویتغذى على الحشرات الصغیرة والحلم،

محصول فضًال عن العدید من المحاصیل وأشجار الفاكهةعلىانتشارهفي العراق لوحظ . )10،11، 9، 8

إضافةألجل.)15، 14، 9،11،12،13(والذباب األبیضالحلماآلفات الصغیرة كالقطن مفترسًا لبعض

التغذیة على أطوار بهدف تقویم كفاءة هذا المفترس فيالبحث الحالينفذ الدراسات السابقةإلىأخرىمعلومات 

الحیاتیةمنه كعنصر من عناصر المكافحة االستفادةومدى أمكانیة على محصول القطنذو البقعتینالحلم

  .على هذا المحصولهذه اآلفةضمن برنامج التكامل تجاه 

  

  المواد وطرائق العمل

  :T.urticaeالمزرعة المختبریة للحلم ذو البقعتین إعداد

بالمبیـد الفطـري علیها من الشركة العامـة للمحاصـیل الصـناعیةحصلصنف الشاتابذور القطن عفرت

Benomyl 50WP بالســتیكیة قطرهــا أصــصفــي البــذورزرعــت.كغــم بــذور1غــم مبیــد تجــاري لكــل 5بنســبة

بـذور فـي 5وبمعـدل ،1:1حاویة علـى خلـیط مـن تربـة مزیجیـة معقمـة وبتمـوس بنسـبة ،سم12سم وارتفاعها 12

الواحـــد منهـــا أبعـــادخشـــبیة أقفـــاصحقیقیـــة وضـــعت  فـــي أوراقعنـــد بلـــوغ البـــادرات مرحلـــة األربـــع . كـــل اصـــیص

)1X1X1(وضــعت األقفــاص فــي .فكانــت مــن الخشــب فقــط ابالملمــل عــدا قاعــدتهامــن جمیــع جوانبهــاةم مغطــ

-45ة بــــین م والرطوبــــة النســــبی ْ 30-25كانــــت درجــــة الحــــرارة تتــــراوح بــــین .اإلضــــاءةالمختبــــر فــــي مكــــان جیــــد 

مـن نباتـات أوراقجمعـت .مـدة التجربـةأثنـاءسجلت على جهاز قیاس الحرارة والرطوبة وضع فـي المختبـر 55%

إلـىأخـذت .غریـبأبو-لهذه الدراسة في كلیة الزراعة�قطن مصابة بالحلم من حقل القطن الذي زرع خصیصا

أنــواعأیـةأو) الحلـمأوفترسـات مـن الحشــرات م(المختبـر وفحصـت للتأكـد مــن خلوهـا مـن األعـداء الطبیعیــة للحلـم 

لمـدةتركـتالتربیـةأقفاصالقطن داخل اتبادر أوراقرفیعة علىخیوط ثبتت هذه األوراق بواسطة . غریبةأخرى
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بــادرات القطــن وتركــت تتكــاثر فــي المختبــر مــع إلــىالحلــم المتحركــة أطــوارانتقلــت أنبعــد أزیلــتثــمســاعة24

  .عن البادرات المتضررة والذابلة�مزروعة ببادرات قطن جدیدة بدالأصصبإضافةإدامتها

  :S.gilvifronsالمختبریة للمفترسالمزرعةإعداد

-أیــارنبــات الخــروع الحاویــة علــى عــذارى المفتــرس فــي أوراقمســتعمرة المفتــرس جمعــتإعــدادلغــرض 

األوراق الحاویـــة علـــى عـــذارى أجـــزاءالمختبـــر وقطعـــت إلـــىغریـــب جلبـــت أبـــو-مـــن حقـــول كلیـــة الزراعـــة2007

سـم تحـوي فـي 2سـم وارتفاعهـا 14بتـري بالسـتیكیة قطرهـا إطبـاقإلـىنقلت بواسـطة ملقـط ثم المفترس بمشرط حاد 

ثـم وضـعت األطبـاق مكشـوفة .لمنـع جفـاف األجـزاء الورقیـةالمقطرقاعدتها طبقة من القطن الطبي المرطبة بالماء

مغطـاة بقمـاش الملمـل سـم)60X60X60(أبعادهـاالمفتـرس فـي المختبـر لتربیـة �خشبیة معدة مسـبقاأقفاصفي 

ال اســتبدجــرى . مــن جمیــع جوانبهــا تضــم بــداخلها اصــص مزروعــة ببــادرات قطــن مصــابة بــالحلم لتغذیــة المفتــرس 

تغذیــة وتكــاثر الســتمرارجدیــدة مصــابة بــالحلم كلمــا دعــت الحاجــة بــأخرىالحاویــة علــى نباتــات قدیمــةاألصــص

  .المفترس

ألنعیمــيمــن قبــل الــدكتورة خولــة طــه Tetranychus urticae Kochالحلــم علــى انــه النــوع خصشــ

 Stethorusوقـام بتشـخیص المفتـرس.جامعـة بغـداد -كلیـة الزراعـة-قسـم وقایـة النبـات-باستعمال مفاتیح خاصة 

gilvifrons (Muls.)جامعة بغداد-متحف التاریخ الطبیعي-الدكتور محمد صالح عبد الرسول.  

  :على األدوار المختلفة للحلمS.gilvifronsالمفترس الكفاءة األفتراسیة لیرقات

ســم عملــت فتحــة 2ســم وارتفاعهــا 14طبــق قطرهــا 40اســتعملت اطبــاق بتــري بالســتیكیة شــفافة عــددها 

طبقـة مـن وضـعت. باسـتعمال قطعـة مـن قمـاش الملمـل أغلقـت،سـم5دائریة الشكل في غطـاء كـل طبـق قطرهـا 

أطبـاق 10في قاعدة كل طبق ثم قسمت األطباق الى أربع مجامیع تضـم كـل منهـا لطبي المرطبة بالماء القطن ا

المجموعة األولى وضـع داخـل كـل طبـق منهـا ورقـة مـن نبـات القطـن مقلوبـة علـى سـطحها العلـوي .تمثل المكررات

ســهل فحصــها ومراقبــة حیــث ثبتــت الورقــة علــى هــذا النحــو لكــي ی،بیضــة حلــم200تحــوي علــى ســطحها الســفلي 

تـم تحدیـد العـدد الـالزم مـن البـیض علـى الورقـة باسـتعمال المجهـر .سلوك المفتـرس فـي التغذیـة علـى ادوار الحلـم 

إمـا المجموعــة الثانیـة نقــل الـى داخــل كـل طبــق منهـا أوراق قطــن .وأزیـل البـیض الفــائض عـن المطلــوب بـإبرة دقیقــة

150ن نقــل الــى اطبــاق المجوعــة الثالثــة أوراق قطــن تحــوي یرقــة حلم،فــي حــی150تحــوي علــى ســطحها الســفلي 

حــددت أعــداد .بالغــة حلــم 100حوریــة والــى اطبــاق المجموعــة الرابعــة أوراق قطــن تحــوي علــى ســطحها الســفلي 

الیرقـات والحوریــات والبالغــات كمــا فــي البــیض وفــي كــل الحــاالت اعتمــدت أعــداد هــذه األطــوار بنــاًء علــى دراســات 

نقــل الــى كــل طبــق مــن أطبــاق المجمــوعتین یرقــة مفتــرس حدیثــة . ان وجــود غــذاء كــاف للمفتــرسأولیــة ســابقة لضــم

اســتعمالحــدد عمــر الیرقــة مــن خــالل المراقبــة المســتمرة للبــیض و .فرشــاة دقیقــةباســتعمالســاعة 6-1الفقــس بعمــر

ْم 2+25ة حــرارة وضــعت األطبــاق بعــد تغطیتهــا فــي الحاضــنة عنــد درجــ.التجربــة ألغــراضیثا البازغــة حــداألفــراد

ساعة  وجرى مراقبتها وفحصها یومیا واسـتبدال أوراق 12إضاءة بلغت ةومد% 60–50ورطوبة نسبیة مقدارها 

نبــات القطــن الحاویــة علــى أطــوار الحلــم بــأخرى جدیــدة حاویــة علــى العــدد نفســه مــن األطــوار لكــل طبــق فــي كــل 

العملیـة اسـتمرت.األطبـاق بالمـاء كلمـا دعـت الحاجـةمجموعة مع ترطیب طبقة القطن الطبي الموجـودة فـي قاعـدة 

حســـب عـــدد البـــیض . حتـــى توقـــف یرقـــات المفتـــرس عـــن التغذیـــة ودخولهـــا دور العـــذراء رقـــيیالطیلـــة مـــدة الـــدور 

،الثاني،الثالث والرابـــعاألول،رقیــةیالاألطـــوارلكــلوالیرقــات والحوریــات المســـتهلكة یومیــا مـــن قبــل یرقــات المفتـــرس

مــن ادوار الحلــم تبعــا للمعادلــة رقیــةلیااألطــواركمــا حســبت النســبة المئویــة الفتــراس .بأكملــهرقــيیااوكــذلك للــدور 

  :التالیة
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  =النسبة المئویة لالستهالك 
  العدد الكلي المستهلك من قبل طور معین

 ×100  
  العدد الكلي المستهلك من قبل كل األطوار

  :على األدوار المختلفة للحلمS.gilvifronsالمفترسالكفاءة األفتراسیة لبالغات

10مجــامیع كــل مجموعــة تضــم أربــعهیئــت أطبــاق بالســتیكیة بالطریقــة الموصــوفة آنفــًا ثــم قســمت الــى 

ونفــذت التجربــة كمــا ورد مــع الیرقــات باســتخدام العــدد نفســه مــن بــیض ویرقــات وحوریــات اطبــاق تمثــل المكــررات

نقلت الى كـل طبـق مـن أطبـاق كـل مجموعـة بالغـة .لى التوالي عاألطباقمن األربعةوبالغات الحلم للمجموعات 

حددت من خالل المراقبة المسـتمرة العـذارى واسـتعمال البالغـات حدیثـة االنبثـاق ساعات6-1واحدة للمفترس بعمر

عنــد غطیــت األطبــاق ووضــعت فــي الحاضــنة.لغــرض حســاب اســتهالكها مــن الفــرائس اعتبــارا مــن بدایــة عمرهــا

.الفریســةأطــواریومیــا و تجهیـز بالغــات المفتــرس بالكمیــة نفسـها مــن وجــرى فحصــهاآنفـاإلیهــار الظـروف المشــا

اســتمرت عملیـــة .نفــذت بهـــذا الخصــوص فـــي وقــت ســـابقأولیـــةحیــث حـــدد عــدد الفـــرائس اعتمــادا علـــى دراســات 

أطـوارمـن والذكور إلناثاالیومي لبالغات المفترساالستهالكل مدة عمر البالغة تم خاللها تسجیل اطو المراقبة 

خالل مدة ما قبل وضع البیض ومدة وضع البیض ومـدة الكلي من الفرائس االستهالككما حسب معدل الفریسة 

  .المستهلك خالل مدة عمر البالغةوالعدد الكليلإلناثبالنسبة ما بعد وضع البیض

بــین المعــدالت باعتمــاد اختبــار الفروقــاتوفــق طریقــة تحلیــل التبــاین وقورنــت إحصــائیاحللــت البیانــات 

. LSDاصغر فرق معنوي 

  

  النتائج والمناقشة

  :T. urticaeعلى أدوار الحلم S.gilvifronsالكفاءة األفتراسیة لیرقات المفترس 

وٕانهـاتتغـذى علـى جمیـع أدوار الحلـم ذو البقعتـینS. gilvifronsأوضـحت النتـائج أن یرقـات المفتـرس 

مـن البرقـيالكلي لیرقات المفتـرس خـالل مـدة الـدور االستهالكبلغ.ها من البیض مباشرةبدأت بالتغذیة بعد خروج

كفــاءة الیرقــات مــع ازدادت). 1جــدول(یرقــة /بیضــة1045.76وبمعــدل 1277.48–700.17بــیض الحلــم بــین 

یرقــــة /بیضــــة417.85، 264.35، 191.37، 172.19بلــــغ معــــدل البــــیض المســــتهلك حیــــث تقــــدمها بــــالعمر 

الیــومي الــذي تناســب طردیــاً االســتهالكانعكــس ذلــك علــى . طــوار األول، الثــاني، الثالــث، الرابــع علــى التــواليلأل

یرقة لألطـوار األربعـة علـى /بیضة118.37، 93.74، 72.49، 56.27وبلغ ، مع تقدم الیرقة في النموأیضا

قبـل یرقـات المفتـرس خـالل أطوارهـا األربـع البـیض مـناسـتهالكمن ذلك یظهر أن النسبة المئویة لمعدل . التوالي

لألطــوار األول، الثــاني، الثالــث، الرابــع علــى التــوالي مــن مجمــوع % 25.28،39.95، 18.30، 16.47تشــكل 

أمـا عنـد تغذیـة یرقـات المفتـرس علــى یرقـات الحلـم فقـد لـوحظ المســار . البرقــيالكلـي خـالل مـدة الطـور االسـتهالك

االســتهالكتـراوح إذمـع تقـدم طــور یرقـة المفتـرس إحصـائیةبفــروق فـرائس المسـتهلكةنفسـه مـن حیـث زیــادة عـدد ال

) 2جــدول(یرقـة مفتـرس /یرقـة647.79وبمعـدل 830.95–437.59الكامــل بـین البرقـيالكلـي خـالل مـدة الـدور 

علـــى تـــرس األول ، الثـــاني، الثالـــث ، الرابـــع للمفالبرقـــيبلـــغ معـــدل الیرقـــات المســـتهلكة خـــالل الطـــور فـــي حـــین 

بلغـــت النســـبة المئویــــة . علـــى التــــوالي مفتـــرسیرقــــة/ یرقـــة255.95، 175.16، 116.50، 100.18الترتیـــب 

الكلي خـالل االستهالكمن مجموع % 15.46قبل یرقات الطور األول للمفترسلمعدل استهالك یرقات الحلم من

نسبة لتغذیة یرقـات المفتـرس علـى حوریـات الحلـم أما بال. لیرقات الطور الرابع% 39.51إلىارتفعتالبرقيالدور 

األول البرقـيبلغ معدل الحوریات المسـتهلكة خـالل الطـور إذالمفترس معنویًا تبعًا لطور یرقة كذلك اختلفتفقد 

وبلـــغواليالتـــیرقـــة علـــى /حوریـــة230.15، 161.34، 105.32، 91.99، الثـــاني ، الثالـــث، الرابـــع للمفتـــرس 
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). 3جـــدول(یرقـــة /حوریـــة588.80بمعـــدل 726.77–406.89بـــین البرقـــيلـــي خـــالل مـــدة الـــدور الكاالســـتهالك

إلـــىنســـبة األربعـــةأطوارهـــاالنســـبة المئویـــة الســـتهالك حوریـــات الحلـــم مـــن قبـــل یرقـــات المفتـــرس لكـــل مـــن بلغـــت

أشــــارت . علــــى التــــوالي% 39.09، 27.40، 17.89، 15.62بأكملــــهالبرقــــيالكلــــي خــــالل الــــدور الســــتهالك

بالغــة حلــم 906.55–448.38بــین البرقــيخــالل مــدة الــدور اســتهلكتأن یرقــات المفتــرس إلــىالنتــائج أیضــًا 

رقیـــةیالالبالغـــات مـــن قبـــل األطـــوار اســـتهالكیرقـــة  مـــع وجـــود فـــروق معنویـــة فـــي معـــدل /بالغـــة715.03وبمعـــدل 

، الثاني ، الثالث ، الرابع للمفترس األولرقيیالخالل الطور المستهلكةبلغ معدل البالغات إذ. المختلفة للمفترس 

بلغــت النســبة المئویــة لمعــدل . )4جــدول(یرقــة علــى التــوالي /بالغــة286.77، 194.21، 127.32، 106.73

% 40.11، 27.16، 14.93،17.80بالغــات الحلــم مــن قبــل یرقــات المفتــرس خــالل أطوارهــا األربعــة اســتهالك

كمیـة قـدرتحیـثالغـذاء كلمـا تقـدم عمرهـا ،اسـتهالكزیادة كفاءة الیرقات فـي تبیننتائجالمن هذه . على التوالي

مــرة بقــدر ماأســتهلكته یرقــات 2.5الفــرائس المســتهلكة بشــكل عــام مــن قبــل یرقــات الطــور الرابــع للمفتــرس حــوالي 

أن . یرقـات الطـور الثالـثمرة بقـدر ماأسـتهلكته1.5یرقات الطور الثاني واستهلكتهمرة بقدر ما 2واألولالطور 

تـوفر خـزین غـذائي لتـتمكن مـنزیـادة نشـاطها وكبـر حجمهـا ممـا یزیـد حاجتهـا للغـذاء وكـذلكإلـىسـبب ذلـك یعـود 

هــذه جــاءت. التــي ســتنبثق منهــاة البالغــة ونمــو أجهــزة الحشــر هــاتطور إلكمــالكــافي تســتفاد منــه خــالل دور العــذراء 

الفـرائس زیادة معـدل اسـتهالك إلىأشارتفي دراسات  سابقة التي آخرونباحثون إلیهالنتائج مشابهة لما توصل 

سكـوركیأمـا فـي العـراق فقـد بـّین . ) .18، 17، 16(قریبـة منـه أخـرىوأنـواععمر الیرقـة  لهـذا النـوع متقدمع

طــور 218بیضــة و 531ســتهلك خــالل مــدة نمــوهاS. gilvifronsللمفتــرس رقــيیالأن الــدور ) 11(وآخــرون

أن یرقـــة  هـــذا المفتـــرس ) 19(بینمـــا أشـــار احمـــد . Tetranychus atlanticusمتحـــرك للعنكبـــوت األحمـــر 

خـالل مـدة Tetranychus turkestaniطور متحـرك مـن حلمـة الشـلیك 217.2بیضة و 369استهلكت معدل 

إلـى اخـتالف طبیعـة تنفیـذ ا یعـود سـببه مـأن اختالف هذه النتائج عن ما تحقق في الدراسة الحالیـة رب.الدور البرقي

وســـاللة الفریســة أو العائـــل النبـــاتي الــذي اســـتخدم فـــي تنفیـــذ انـــوع اخـــتالفالتجربــة أو اخـــتالف ســـاللة المفتــرس أو 

األعـداءر اإلشـارة إلـى إن هـذا المفتـرس یعـد مـن دتجـ. التجربة فضال عن الظروف البیئیة التي رافقـت كـل تجربـة 

أن یرقـات المفتـرس تتغـذى ) 12(الـدهوي أشارتفقد   ،على محصول القطناءالبیضةالحیاتیة الفعالة تجاه الذباب

مـن حیـث بلـغ متوسـط االسـتهالك الكلـي. Bemisia tabaciعلـى جمیـع األطـوار غیـر البالغـة للذبابـة البیضـاء 

ریــات یرقــة كمــا أن الیرقــات تغــذت علــى حو /بیضــة525بــیض الذبابــة البیضــاء خــالل مــدة الــدور البرقــي للمفتــرس 

فــرد مــن حوریــات الطــور الثــاني خــالل نفــس المــدة ممــا یشــیر إلــى كفــاءة 315الذبابــة البیضــاء واســتهلكت معــدل 

  .محصول القطن وربما محاصیل أخرى المفترس تجاه اآلفات الصغیرة التي تصیب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Stethorus gilvifronsللمفترسرقیةیالبل األطوار من قالمستهلكةمعدل عدد بیض الحلم )1(جدول 
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  البرقيالطور 

  یرقة مفترس/ عدد البیض المستهلك 

معدل مدة الطور 

  بالیوم

  البرقيخالل الطور   خالل الیوم

المعدلالمدىالمعدلالمدى
النسبة المئویة

(%)

194.27172.1916.473.06-82.0956.27122.34-38.54األول

239.68191.3718.302.64-96.1872.49135.42-41.66الثاني

318.04264.3525.282.82-131.4393.74172.90-58.21الثالث

525.49417.8539.953.53-157.11118.37269.51-71.29الرابع

  1277.481045.7612.05-700.17الكاملالبرقيالدور 

LSD0.054.128.57  

  

  Stethorus gilvifronsللمفترسرقیةیالل األطوار عدد یرقات الحلم المستهلكة من قب)2(جدول 

  البرقيالطور 

  یرقة مفترس/ عدد الیرقات المستهلكة  

معدل مدة الطور 

  بالیوم

  البرقيخالل الطور   خالل الیوم

المعدلالمدىالمعدلالمدى
النسبة المئویة

(%)  

139.11100.1815.462.32-69.1843.1868.27-27.51األول

148.47116.5017.991.94-88.6760.0577.54-36.09ثانيال

219.22175.1627.042.15-106.3381.47118.09-45.24الثالث

324.15255.9539.512.63-128.5297.32173.69-53.46الرابع

  830.95647.799.04-437.59الكاملالبرقيالدور 

LSD0.053.298.34  

  

  Stethorus gilvifronsللمفترس رقیةیالعدد حوریات الحلم المستهلكة من قبل األطوار ) 3(جدول

  البرقيالطور 

  یرقة مفترس/ عدد الحوریات المستهلكة  

معدل مدة الطور 

  بالیوم

  البرقيخالل الطور   خالل الیوم

المعدلالمدىالمعدلالمدى
النسبة المئویة

(%)  

126.6291.9915.622.32-57.2339.6563.17-18.77األول

135.92105.3217.891.94-73.6854.2974.65- 26.34الثاني

189.77161.3427.402.15-94.1875.04103.34-39.54الثالث

274.46230.1539.092.63-109.4187.51165.73-52.09الرابع

  726.77588.809.04-406.89الكاملالبرقيالدور 

LSD0.053.186.41  

  

  

  Stethorus gilvifronsللمفترس رقیةیالعدد بالغات الحلم المستهلكة من قبل األطوار )4(جدول
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  البرقيالطور 

  یرقة مفترس/ عدد البالغات المستهلكة  

معدل مدة الطور 

  بالیوم

  البرقيخالل الطور   خالل الیوم

المعدلالمدىالمعدلالمدى
ویةالنسبة المئ

(%)  

142.53106.7314.933.26-45.7932.7457.18-11.62األول

169.27127.3217.802.81-68.5645.3174.06-20.38الثاني

249.26194.2127.163.09-86.4262.85129.33-31.90الثالث

345.49286.7740.113.72-96.0877.09187.81-47.13الرابع

  906.55715.0312.88-448.38ملالكاالبرقيالدور 

LSD0.053.076.22  

  

  :T. urticaeعلى أدوار الحلم S.gilvifronsالمفترس لبالغاتالكفاءة األفتراسیة 

مــن انبثاقهــابعــد T. urticaeتتغــذى علــى جمیـع ادوار الحلــم S. gilvifronsبالغــات المفتــرس بـدأت

7488.17الستهالك الكلي من بیض الحلـم خـالل مـدة عمـر البالغـة األنثـى ساعة ، بلغ معدل ا2-1العذراء بمدة 

بالغـة وقـد لـوحظ وجــود فـروق معنویـة فـي معــدل اسـتهالك البـیض مـن قبــل بالغـات المفتـرس اإلنـاث خــالل / بیضـة

، 869.81وضــع الــبض ومــدة وضــع البــیض ومــدة مــا بعــد وضــع البــیض مــن عمــر األنثــى الــذي بلــغ اقبــلمــدة م

وجــود فــروق معنویــة فــي إلــىكمــا أشــارت النتــائج ). 5جــدول(بالغــة علــى التــوالي / بیضــة186.11، 6432.25

أمـا بالنسـبة لتغذیـة بالغـات المفتـرس . الیـومي لبالغـات المفتـرس ضـمن كـل مـدة مـن عمـر البالغـةاالستهالكمعدل 

اسـتهالك یرقـات الحلـم خـالل وجود فروق معنویة في معدل اإلحصائيبّینت نتائج التحلیل فقد على یرقات الحلم 

معـدل بلـغ حیـثأیضـامدة ماقبل وضـع البـیض ومـدة وضـع البـیض ومـدة مابعـد وضـع البـیض مـن عمـر البالغـة

أمــا معــدل . علــى التــوالي خــالل الفتــرات الــثالث بالغــة/یرقــة268.21، 7250.09، 581.95االســتهالك الكلــي

بالغــة علــى /حوریــة179.17، 6202.28، 508.03تــرس عــدد حوریــات الحلــم المســتهلكة مــن قبــل بالغــات المف

4811.46بلــغ معــدل االســتهالك الكلــيوفیمــا یخــص تغذیــة بالغــات المفتــرس علــى بالغــات الحلــم فقــد . التــوالي 

بالغات المفترس خالل مدة ماقبل وضع استهالك الفرائس من قبل وجود اختالف معنوي في معدل معبالغة /بالغة

بالغــة علــى /بالغــة51.26، 4117.49، 642.71بلــغ إذبــیض ومــدة مابعــد وضــع البــیض البـیض ومــدة وضــع ال

أن عـدد الفـرائس المتناولـة مـن قبـل بالغـات المفتـرس تقـل یتبـین امن النتـائج التـي حصـل علیهـ). 5جدول(التوالي 

اد الغذائیـة التـي تلبـي من المو الفریسةقد یعود السبب في ذلك إلى زیادة محتویات. مع زیادة عمر وحجم الفریسة 

لمفتـرس لــذلك فهـي تسـتهلك كمیــة أكبـر مــن البـیض لسـد حاجتهــا مـن المـواد الغذائیــة إال أن تفـوق عــدد احتیاجـات ا

الیرقات الكلیة المستهلكة على عـدد البـیض الكلـي المسـتهلك مـن قبـل بالغـة المفتـرس خـالل مـدة عمرهـا ربمـا یعـود 

تها على یرقات الحلم كان أطول مما كان علیه عند تغـذیتها علـى البـیضإلى أن معدل مدة عمر البالغة عند تغذی

95.72الیـومي مـن كـال الطـورین فقـد بلـغ االسـتهالكأمـا معـدل . یـوم علـى التـوالي62.73، 78.29بلغت حیث

هتسـتهلكامـاأن معـدل ) 12(وآخـرونالـدهوي ذكـرتمشـابهةفي دراسة سـابقة. أنثى /یرقة83.57أنثى و /بیضة

888خالل عشرة أیـام بلـغ Bemisia tabaciالغة واحدة للمفترس من بیض وحوریات وبالغات الذبابة البیضاء ب

زیادة معدالت استهالك الغذاء الكلـي والیـومي مـن قبـل بالغـات المفتـرس خـالل إن. على التوالي 414، 575، 

المـواد الغذائیـة خـالل تلـك إلـىاإلنـاثحاجـة إلـىه سـببیعـود مدة ماقبل وضع البـیض ومـدة وضـع البـیض، ربمـا
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كمیــة الغــذاء المســتهلك خــالل مــدة انخفــاضالمــدد لتــأمین نضــج البــیض ووضــع أكبــر عــدد منــه فــي حــین یالحــظ 

إلیـهوهـذا  یشـابه ماتوصـل فتقـل حاجتهـا للغـذاءاإلنـاثمابعد وضع البیض بسبب نفاد معظم البیض فـي مبـایض 

مـن بـیض S. gilvifronsستهلكه األنثى البالغة للمفتـرس اأن معدل ما) 19(احمدأشار . )20(الزبیدي واخرون

بیضــة وبمعــدل 4195–950یــوم  یتــراوح بــین 32.2خــالل مــدة عمرهــا البالغــة T. turkestaniحلمــة الشــلیك 

S. gilvifronsمن هذه النتائج یتبین أن یرقات وبالغـات المفتـرس .. م30ْبالغة عند درجة حرارة /بیضة2616.7

  .وهي تتأثر بنوع وحجم الفریسة والظروف البیئیة السائدة  األفتراسیة العالیة بكفاءتهاتتمیز 

  T. urticae :دوار الحلمعلى اS.gilvifronsالكفاءة األفتراسیة لذكور المفترس 

ذي علــــى جمیــــع أدوار الحلــــمكــــذلك تغــــذتS.gilvifronsأشــــارت نتــــائج الدراســــة أن ذكــــور المفتــــرس 

.Tتینالبقع urticaeذلك كـوهـي اإلنـاثوالبالغـات الیرقیـةاألطـوارسـار نفسـه الـذي لـوحظ مـع ماتخـذت الوٕانهـا

كـان. سـاعة) 2-1(بالتغذیـة بعـد انبثاقهـا مـن العـذراء بمـدة بـدأت أنهـاحیـث فـي سـلوكهاالمفتـرسإلناثمشابهة 

الكلـي مـن بـیض الحلـم خـالل مـدة عمـر فـي حـین تـراوح االسـتهالكیـوم/بیضـة72.41الیومي االستهالكمعدل

عنـد . )6جـدول (    ذكر/بیضة1826.90بیضة وبمعدل 2380.24–962.56یوم بین 25.23الذكر البالغة 

یـــــــوم اســـــــتهلكت خاللهـــــــا معـــــــدل 35.18تغذیـــــــة ذكـــــــور المفتـــــــرس علـــــــى یرقـــــــات الحلـــــــم فأنهـــــــا عاشـــــــت لمـــــــدة 

وعنــدما غــذیت ذكــور المفتــرس علــى . یــوم/یرقــة56.22الیــومي االســتهالكذكــر، بینمــا كــان معــدل /یرقــة1977.82

ــــــــذكر البالغــــــــة  ــتهلك خــــــــالل مــــــــدة عمــــــــر ال ــــــــم كــــــــان معــــــــدل العــــــــدد الكلــــــــي المســــــ یــــــــوم 35.18حوریــــــــات الحل

الحلــم التــي تغــذت علیهــا بالغــاتبینمــا كــان معــدل . حوریــة50.02وبمعــدل اســتهالك یــومي بلــغ.حوریــة1759.70

.بالغـة37.18عـدل اسـتهالك یـومي بلـغ یـوم بم21.80ا البالغـة حـالل مـدة حیاتهـبالغة 810.52ذكور المفترس

مـــن بـــیض الحلـــم S. gilvifronsالمفتـــرس ذكـــورالســـتهالكأن المعـــدل الكلـــي ) 19(فـــي دراســـة ســـابقة  أشـــار 

T.turkestaniیظهـر مـن .یـوم/بیضـة66.7یـوم وبمعـدل 9.7ذكر خالل مـدة حیاتـه البالغـة /بیضة701.2بلغ

قــد یعــزى و المفتــرس علــى الــذكور فــي اســتهالكها لجمیــع أدوار الحلــم ذي البقعتــین إنــاثتفــوق ســة نتــائج هــذه الدرا

. )20( البـیضوٕانتـاجللغذاء تكون أكثر من حاجة الذكور لتلبیة متطلبات البقـاء اإلناثأن حاجة إلىسبب ذلك 

ولمــا ) 13(األبــیضتجــاه الــذباب الحیاتیــة الفعالــة األعــداءهــذا المفتــرس فــي حقــول القطــن وكونــه مــن انتشــارأن

بقعتـین لـذلك فانـه من كفاءة عالیـة للیرقـات والبالغـات فـي افتراسـها الدوار الحلـم ذو النتائج الدراسة الحالیةأظهرته

االحترازیـــة اإلجـــراءاتتتخـــذ أنالقطـــن علـــى أفـــاتیعـــد واحـــدا مـــن المكونـــات الفعالـــة  لبرنـــامج مكافحـــة إنیمكـــن 

  .في الحقلوتعزیز دورهة الالزمة للمحافظة علی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Stethorus gilvifronsالمستهلكة من قبل ذكور المفترس عدد أفراد الحلم) 6(جدول 

  معدل عمر الذكر  معدل عدد أفراد الحلم المستهلكة من قبل ذكور المفترسطور الفریسة 
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  خالل مدة حیاتها الكلیة  خالل الیوم  المستهلك

  معدلال  المدى  المعدل  المدى

  72.41  96.20-30.17  بیض
962.56-

2380.24  
1826.90  25.23  

  56.22  80.05-22.31  یرقات
923.70-

2786.41  
1977.82  35.18  

  50.02  72.61-14.56  حوریات
786.13-

2347.21  
1759.70  35.18  

  37.18  55.74- 9.91  بالغات
356.73-

1175.86  
810.52  21.80  

    P>0.05(  5.10    21.38(اصغر فرق معنوي
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  gilvifrons.Sالمفترس إناثعدد أفراد الحلم المستهلكة من قبل )5(جدول 

طور 

الفریسة 

  المستهلك

  المفترس خاللإناثالحلم المستهلكة من قبل أفرادعدد 

  األنثىمدة عمر   بیضبعد وضع المدة ما  مدة وضع البیض  قبل وضع البیضمدة ما

معدل   خالل المدة  خالل الیوم

المدة 

  بالیوم

معدل   خالل المدة  خالل الیوم

المدة 

  بالیوم

معدل   خالل المدة  خالل الیوم

المدة 

  بالیوم

معدل   خالل المدة  خالل الیوم

المدة 

  بالیوم
  المعدل  المدى  المعدل  المدى  المعدل  المدى  المعدل  المدى  المعدل  المدى  المعدل  المدى  المعدل  المدى  المعدل  المدى

  بیض

63.13  

-

167.51  

120.6  

523.4  

-

1118.6  

869.8  7.2  

68.2  

-

175.0  

126.4  

4131.2  

-  

8015.1  

6432.3  50.9  

22.3  

-  

64.1  

40.1  

114.6  

-  

272.5  

186.1  4.6  

22.3  

-

175.0  

95.7  

4769.3  

-  

9406.3  

7488.2  62.7  

  یرقات

55.26  

-

146.37  

105.8  

374.8  

-  

732.2  

582.0  5.5  

58.3  

-

151.2  

112.3  

4240.1  

-  

9184.7  

7250.1  64.6  

18.6  

-  

52.1  

32.6  

184.2  

-  

356.4  

268.2  8.2  

18.6  

-

151.2  

83.6  

4799.1  

-

10273.3  

8100.3  78.3  

  حوریات

46.82  

-

134.15  

92.4  

326.7  

-  

704.1  

508.0  5.5  

50.0  

-

140.1  

96.1  

4174.7  

-  

8431.9  

6202.3  64.6  

13.8  

-  

48.4  

21.8  

123.1  

-  

254.1  

179.2  8.2  

13.8  

-

140.1  

70.1  

4624.3  

-  

9389.5  

6889.5  78.3  

  بالغات

41.79  

-

118.25  

81.2  

431.7  

-  

846.9  

642.7  7.9  

45.3  

-

126.3  

85.2  

2641.2  

-  

5937.2  

4117.5  48.4  

8.9  

-  

31.2  

14.4  

33.8  

-  

93.2  

51.3  3.6  

8.9  

-

126.3  

60.2  

3106.7  

-  

6877.3  

4811.5  59.8  

LSD0.05لطور الفریسة)(a=8.37  لألیام)b=(7.03  bxa)=(11.25  لطور الفریسة)(c=68.12  للمدد)d=(94.11  )dxc=(147.33  
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