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Tetranychus urticae Kock.في بعض المظاهر الحیاتیة للمفترس  

Stethorus gilvifrons (Muls.))Coleoptera:Coccinelldae(  
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  الخالصة

ـــــــــمتـــــــــأثیر طـــــــــور الفریســـــــــةلمعرفـــــــــة التفضـــــــــیل الغـــــــــذائي ونفـــــــــذت تجربـــــــــة مختبریـــــــــة  ذي مـــــــــن الحل

Tetranychus urticaeالبقعتــین Kockمفتــرسللفــي بعــض المظــاهر الحیاتیــةStethorus gilvifrons

(Muls.) .جـــاء بعـــدها الیرقـــات ثـــم دواراألبقیـــة علـــى.یرقـــات المفتـــرس فضـــلت بـــیض الحلـــمأنالنتـــائج أشـــارت

عــن   اإلنــاثالمفتــرس بالغــاتكمــا اختلفــت. بالغــات الحلــمكانــتالطــورین الحــوریین األول والثــاني وأقلهــا تفضــیًال 

تبة األولى جاء بعـدها دور البیضـة ثـم الـدور یرقات الحلم بالمر اإلناثفضلت إذالذكور في تفضیلها الدوار الحلم 

في حین فضلت الذكور دور البیضة جاء بعدها الدور . البالغ وأخیرًا الطورین الحوریین األول والثاني على التوالي

الــزمن الـــالزم الســـتهالكأنكــذالك بینـــت النتـــائج .ثـــم الطــورین الحـــوریین األول والثـــاني وأخیــرًا دور البالغـــةالبرقــي

السـتهالك بلغ معدل الـزمن الـالزم آذ.بالعمر ویزید مع تقدم عمر الفریسةالمفترسأطواریقل كلما تقدمت سة الفری

وعنـدما . دقیقـة لیرقـة الطـور الرابـع 0.5إلـىدقیقـة انخفـض 2.1للمفترس األولالحلم من قبل یرقة الطور بیضة

الیرقـاتدقیقة لطـوري 5.4و11.8الفرد الواحد استهالكعدل زمنبلغ مالحلمعلى بالغات المفترستغذت یرقات 

بقائهـا تبعـا لـدور للمفتـرس ونسـبةالمختلفـة الیرقیة األطوار تباینت المدة التي استغرقتها .والرابع على الترتیب األول

عنـد تغـذیتها علـى %94.05وأعلـى نسـبة بقـاء یوم10.21أقصر مدة للتطورحیث  بلغت الفریسة الذي قدم لها

یـوم  18.88بقـاءفـي حـین كانـت أطـول مـدة تطـور وأقـل نسـبة. بالغـات الحلـموأطوار غیر بالغة و من بیضمزیج 

كمـا تـأثرت بعـض المظـاهر الحیاتیـة . بالغـات الحلـم فقـط  و ى خلیط من بیضة الیرقات علعند تغذی% 85.61

تغذیــة البالغــات علــى إنوجــد إذ،فــةالغذائیــة المختلالتولیفــاتالمتغذیــة علــى التكــاثر لبالغــات المفتــرسومقــاییس

       .الحیاتي للمفترسباألداءتأثیرهافي األفضلجمیع ادوار الحلم كانت مزیج من
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Abstract
A laboratory experiment was undertaken to evaluate the food preference of 

Stethorus gilvifrons (Muls.) on deferent stages of the spider mite Tetranychus urticae
Kock.The influence of prey stages on the biological performance of predator was also 
evaluated .Results showed that the predator larvae preferred the egg of over others
stages, while adult mite were the least preferred host .Females of the predator 
preferred mite larvae in the first place followed by egg and then other stages 
subsequently. Males preferred mite eggs followed by other subsequent stages. The 
prey consumption time by predator larvae increased with the increasing size of prey 
and decreased with increase of the predator developmental stages. First and fourth
instars larvae needed an average of 2.1 and 0.5 minutes to consume an egg of mite. 
The same predator stage needed an average of 11.8 and5.4 minutes respectively to 
consume adult mite. Results also indicated that the shortest developmental period and 
the highest survival rate were 10.2 days and 94.1% respectively obtained when the 
predator fed on mixed stages of mites. The longest period  and lowest survival rate 
were 18.9day and 85.6% recorded for larvae fed on mixed stages of egg and adult 
mites. The biological performance of the predator adults was also improved  when fed 
on diet containing mixed stages of mites.

  

  المقدمة

فــي منــاطق عدیــدة مــن العــالم تتمیــز بأنهــا حشــرات Stethorusالدعاســیق التابعــة للجــنسأنــواعتنتشــر 

القفـاز والثـربس والحشـرات الحلـم والـذباب األبـیض والمـْن و والبالغ بشراهة علـى ادوار البرقيتتغذى بدوریها مفترسة 

التي تصـیب المحاصـیل الزراعیـة ونباتـات الزینـةاألخرىالصغیرة اآلفاتمن الصغیر وغیرهاالقشریة وأنواع البق 

القدرة علـى النجـاح والتكیـف فـي اأن لهكمافي المناطق الساحلیة الدافئة اتالمفترستنتشر هذه).  4، 3، 2، 1(

نتشـــر فـــي تتـــوطن و تأن اإلطـــالقفـــي العدیـــد مـــن تجـــارب تاســـتطاعإذینـــة ، بیئـــات مختلفـــة وتحـــت ظـــروف متبا

الذبابمفترسكStethorus gilvifronsالنوع أنوجد أما في العراق فقد).5،6، 4(فیها تالمناطق التي أطلق

بعـض تكما اشـار ) 10، 9، 8، 7(األبیض والحلم على العدید من المحاصیل الحقلیة والبستانیة وأشجار الفاكهة 

نمو المفترس وتكـاثره یتأثر. )11، 9(األبیضالكفاءة العالیة لهذا المفترس تجاه ادوار الحلم والذبابإلىالدراسات 

عنـدما یـراد تربیتـه تعـد عوامـل محـددة التـيو العائـل النبـاتيتأثیرفضال عن وطور الفریسة التي یتغذى علیهابنوع

نفـذت الدراسـة الحالیـة بهـدف .) 15، 14، 13، 12(معینـة فـي الحقـلآفـةلمكافحـة إطالقـهكمیـًا لغـرض وٕانتاجه

وسـع فـي تالضمن الجهود الرامیة الـىلتغذیة المفترس T.urticaeمن الحلم ذو البقعتین المفضل الدور معرفة

لــى محصــول القطــنعالمختلفــةالصــغیرةواآلفــاتاآلفــةهــذهمكافحــةمــن اجــل االســتفادة منــه فــي بــرامج إكثــاره

  .أخرىومحاصیل زراعیة 
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  المواد وطرائق العمل

.Tالمزرعة المختبریة للحلم ذو البقعتین أعداد urticae Kock  والمفترسS. gilvifrons:  

غـم مبیـد 5بنسـبة Benomyl 50WPزرعت بذور القطـن صـنف الشـاتا ، بعـد تعفیرهـا بالمبیـد الفطـري 

مزیجیـهسم حاویة على خلیط من تربـة 12سم وارتفاعها 12في اصص بالستیكیة قطرها ، كغم بذور1تجاري لكل 

جرت عملیة الخف الى بادرة واحدة لكـل اإلنباتبعد .أصیصبذور في كل 5وبمعدل 1:1معقمة وبتموس بنسبة 

اةم مغط)1X1X1(هاإبعادخشبیة أقفاصحقیقیة وضعت في أوراقمرحلة األربع ادراتبالعند بلوغ .أصیص

فـي اإلضـاءةوضـعت األقفـاص فـي مكـان جیـد .انـت مـن الخشـب فقـط كابالملمـل عـدا قاعـدتهامن جمیع جوانبهـ

مــن نباتــات أوراقجمعــت .% 55-45ســبیة بــین نطوبــة ور ْ◌ م30-25بــین تراوحــترارة حــدرجــة عنــدالمختبــر

غریــب أبــو-فــي كلیــة الزراعــةالتجربــةلهــذه �خصیصــامســبقا قطــن مصــابة بــالحلم مــن حقــل القطــن الــذي زرع 

ثبتــت األوراق . غریبــةأخــرىأنــواعأیــةأوأخــذت الــى المختبــر وفحصــت للتأكــد مــن خلوهــا مــن األعــداء الطبیعیــة.

سـاعة24تركـت لمـدةالتربیـة و أقفـاصبـادرات القطـن داخـل أوراقعلـى رفیعـة بواسـطة خیـوط ویة على الحلم االح

مســتعمرة الحلـــم إدامــةاســـتمرت .هاوراق بعــداألأزیلــتلضــمان انتقــال ادوار الحلــم المتحركـــة منهــا الــى البـــادرات 

  .ببادرت قطن جدیدة  بدال عن البادرات المتضررة كلما دعت الحاجة ةمزروعأخرىأصصبإضافة

.S  مزرعــة المفتــرسإعــدادلغـرض  gilvifrons (Muls.) نبــات الخــروع الحاویــة علــى أوراقجمعــت

األوراق أجـزاءجلبت الى المختبـر وقطعـت .غریبأبو-من حقول كلیة الزراعة2007-أیارفي المفترس ىعذار 

ســـم 14بتـــري بالســـتیكیة قطرهـــا إطبـــاقالحاویـــة علـــى عـــذارى المفتـــرس بمشـــرط حـــاد ونقلـــت بواســـطة ملقـــط الـــى 

وضـعت . سـم تحـوي فـي قاعـدتها طبقـة مـن القطـن الطبـي المرطبـة بالمـاء لمنـع جفـاف األجـزاء الورقیـة2وارتفاعها 

سـم مغطــاة بقمـاش الملمــل مـن جمیــع جوانبهـا تضــم )60X60X60(إبعادهــاخشـبیة اصأقفــاألطبـاق مكشــوفة فـي 

. تكـاثرهوٕادامـةمـن اجـل تغذیـة المفتـرس آنفـاكمـا ورد ئـتیهببـادرات قطـن مصـابة بـالحلمزرعتبداخلها اصص 

  .األمرتطلب جدیدة مصابة بالحلم كلما بأخرىالبادراتاستبدلت هذه

على ادوار الحلم المختلفة و حساب زمن استهالك Stethorus gilvifronsرسدراسة التفضیل الغذائي للمفت

  :الفریسة

إذFree Choice Testالحـراالختیـارحسب اختبـار للمفترسالمتغذیة لألدواردرس التفضیل الغذائي 

القطـن قأورامـن أقـراصقطعـت . لكل طور متغذي أطباقهیئت األطباق البالستیكیة الموصوفة آنفًا بعدد عشرة 

نقلـت الـى كـل قـرص . سم بوساطة ثاقب فلیني ووضعت مقلوبة في األطباق بواقع قـرص واحـد لكـل طبـق3قطرها 

بیضــة علـى كــل قـرص وعلــم 20حـددت بعــدها.وضـع البـیضضــمان مـدة عشــر سـاعات للبالغـة حلـم وتركــت 20

یرقــات وحوریــات كــل مــن مــن فــرد20أیضــاقــرص النفــسإلــىنقــل ، ثــم البالغــاتإبقــاءالبــاقي مــعوأزیــلمكانهــا 

نقــل الــى .ادوار الحلــم مــن كــل دورفــردًا مــن 20الطــورین األول والثــاني للحلــم وبــذلك أصــبح كــل قــرص یحــوي 

.Sمركــز كــل قــرص یرقــة واحــدة مــن المفتــرس gilvifrons تركــت . ســاعات8حدیثــة الفقــس بعــد تجویعهــا لمــدة

إنـاثالبـیض الجدیـد الموضـوع مـن قبـل إلزالـةحص المستمر ساعات تم خاللها الف10األطباق في الحاضنة مدة 

. والــــذكور للمفتــــرساإلنــــاثوالثالــــث والرابـــع والبالغــــات الطــــور الثــــانيالتجربــــة نفســــها مـــع یرقــــات أعیــــدت. الحلـــم

  :الحلم وكما یليأطوارالنسبة المئویة لألعداد المستهلكة من كل طور من استخرجت

  

  =لكةالنسبة المئویة لألعداد المسته
  العدد الكلي المستهلك من طور معین

 ×100  
  العدد الكلي المستهلك من كل األطوار
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  العدد المتبقي–العدد الكلي = العدد المستهلك

االطوار المتغذیـة المختلفة من قبل االواحد من ادوار الفریسةالفردالستهالكالزمن الالزم جرى حساب 

ســـاعة ة بالدقیقـــة باســـتعمالســـلســـلوك التغذیـــة وتســـجیل مـــدة اســـتهالك الفریللمفتـــرس مـــن خـــالل المراقبـــة المســـتمرة

.توقیت 

.Sالحیاتیة للمفترساهرضالمتأثیر طور الفریسة في بعض  gilvifrons (Muls.):

ســم وعملــت فتحــة 2ســم وارتفاعهــا 14طبــق قطرهــا 70بتــري بالســتیكیة شــفافة عــددها إطبــاقاســتعملت 

وضـعت فـي قاعـدة كـل . باستعمال قطعة من قمـاش الملمـل أغلقتسم 5قطرها نهامدائریة الشكل في غطاء كل 

أطبـاق 10كـل مجموعـة تضـم علـى سـبع مجـامیعاإلطبـاققسـمت . طبق طبقة من القطن الطبي المرطبة بالماء 

كــل مجموعــة ورقــة مــن نبــات القطـن صــنف الشــاتا مقلوبــة علــى ســطحها أطبـاقداخــل نقــل الــى. تمثـل المكــررات 

  :الحلم كغذاء لیرقات المفترس وكما یليمحددة منوي تحوي اطوار العل

بیض الحلم فقط:المجموعة األولى.  

حوریات+یرقات(متحركة غیر بالغة أطوار:المجموعة الثانیة.(

بالغات الحلم فقط:المجموعة الثالثة.

غیر بالغةأطوار متحركة+بیض:المجموعة الرابعة.

بالغات+بیض:المجموعة الخامسة.

بالغات+غیر بالغةأطوار متحركة:المجموعة السادسة.

بالغات+غیر بالغةمتحركةاطوار +بیض:المجموعة السابعة.

سـاعة لضـمان وضـع 24أنثـى  بالغـة للمفتـرس فـي مرحلـة وضـع البـیض تركـت لمـدة نقـل الـى كـل طبـق

أعیـدت األطبـاق الـى .تم إبقائها في كل طبـق  البیض، بعدها أزیلت البالغات والبیض الموضوع عدا بیضة واحدة 

اسـتبدلت أوراق القطـن یومیـا بـأخرى حاویـة علـى .الحاضنة واستمرت مراقبتها حتى فقـس البـیض وخـروج الیرقـات

ادوار الحلم نفسها لكل مجموعة كما رفع البیض الذي وضعته بالغات الحلم في المعامالت الحاویة على البالغـات 

رقیــة للمفتـرس ومرحلـة العــذراء حتـى انبثــاق البالغـات وكــذلك یلبـیض ومواعیــد األنسـالخات السـجلت مـدة حضــانة ا.

  .نسبة البقاء ومدة دورة الحیاة

التي نجحـت فـي غات بالالمن)  أنثى+ذكر(دور الفریسة في بالغات المفترس ، وضع زوج تأثیرلمعرفة 

وكمـل العـدد مـن المزرعـة المختبریـة آنفـاالمـذكورة مـن التولیفـات الغذائیـةفـي كـل طبـقالوصول الى الدور البالغ

اسـتمرت .علـى نفـس غـذاء الیرقـة فـي كـل مجموعـةالبالغـةرارماسـتلضـمان على األطوار نفسـهاالمراباةللمفترس 

، طول عمر الذكور ، مدة ما قبل وضع البیض ، مدة وضع اإلناثطول عمر المراقبة وسجلت المالحظات عن

البیض ، معدل عدد البیض الموضوع لكل یـوم ، معـدل عـدد البـیض الكلـي الموضـوع د وضعمدة ما بعالبیض ، 

  .ول مدة الجیلوط، نسبة فقس البیض ، النسبة الجنسیة

بعا الختبـار اصـغر بطریقة تحلیل التباین وقورنت الفروقات بین المعدالت تإحصائیاجرى تحلیل النتائج 

.فرق معنوي 

  

  

  النتائج والمناقشة

: المختلفةT. urticaeالحلمادوارعلى S. gilvifronsضیل الغذائي ألطوار المفترس التف
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ر الحلـم ذو البقعتـین وبفـروق معنویـة فقـد أظهـرت دواأطوار المفترس فـي تفضـیلها للتغذیـة علـى أاختلفت

طـــورین األول، األول للمتفـــرس مـــن بـــیض، یرقـــات، حوریـــات الرقـــيیالالنتـــائج أن النســـبة المئویـــة لتفضـــیل الطـــور 

6.8و10.7، 13.2، 15.3، 54.1المجموع الكلـي للغـذاء المسـتهلك بلغـت إلىبالغات الحلم نسبة والثاني

9.4و14.4، 16.9، 22.6، 36.7الثـاني البرقـيفي حین بلغت النسـبة للطـور ) . 1جدول(على التوالي % 

ن الیرقیــان الثالــث والرابــع للمفتــرس عــن الطــورین األول لــم یختلــف الطــورا. المــذكورة علــى التــوالياألطــوارمــن % 

ثــم الطــوران الحوریــان األول والثــاني فــي حــین كــان دور البالغــة الحلــمرقــاتیوالثــاني فــي تفضــیلهما لبــیض الحلــم ف

أنــه كلمـا تقــدمت یرقـات المفتــرس بـالعمر كلمــا قـلَّ تفضــیلها لبـیض الحلــم وزاد تفضـیلها لألطــوارإال. أقلهـا تفضـیالً 

ثانیة وبلغت نسبة تفضیل یرقات الطور الرابع للمفترس من بیض، یرقات ، حوریات  أولى ، حوریات إذاألخرى 

أن یرقــات إلــىقــد یعــود الســبب فــي ذلــك . علــى التــوالي% 17.8و18.0، 21.3، 20.2، 22.7الحلــمبالغــات

بـذل الجهـد أو صـرف طاقـة أضـافیة لـىإوال تحتـاجإیجـادهالمفترس فـي األعمـار الصـغیرة تفضـل البـیض لسـهولة 

. المتحركـة األطـواركمـا فـي االفتراسض الیمتلك وسائل دفاعیة ذاتیة تحمیه من یالبأنعلیه فضال عن للهجوم

الصـغیرة البرقیـةالغذائیـة لألطـوار االحتیاجـاتبحجمه الصغیر وكمیة محتواه الغذائي البسیط یلبي البیضكما أن

عــادةوزیــادة حجمهــا وقوتهــا وزیــادة احتیاجهــا للمــواد الغذائیــة البروتینیــة والدهنیــة الموجــودةلكــن مــع تقــدمها بــالعمر 

مهاجمة بقیة األطـوار لتلبیـة متطلباتهـا الغذائیـة الالزمـة إلىبشكل أكثر في األطوار المتقدمة من الحلم فأنها تمیل 

الـذي ) 15(إلیـهج هـذه الدراسـة مـع مـا توصـل تشـابهت نتـائ. التـي سـتنبثق عنهـاللنمو وبناء أجهـزة الحشـرة البالغـة

Serangiumیرقـات المفتـرس أنبـین  punctum تفضـل بـیض الحلـم األحمـر األوربـي والحلـم ذا البقعتـین علـى

عـن اإلنـاثاخـتالفإلـىبالغـات المفتـرس فقـد أشـارت النتـائج لالغـذائي یخص التفضـیلأما فیما . بقیة أطوارهما 

المفتـرس لبـیض ویرقـات وحوریـات الطـورین األول إنـاثاسـتهالكبلغت نسـبة .ار الحلم الذكور في تفضیلها ألطو 

اســتهالكفـي حــین بلغــت نســبة . علــى التــوالي% 20.4، 9.2، 16.6، 31.4، 22.5والثـاني وبالغــات الحلــم 

ــــ ن هــــذه تبــــیّ ). 2جــــدول(علــــى التــــوالي % 9.6، 11.7، 15.1، 24.3، 39.3الحلــــم المــــذكورة الدوارذكور ال

البـالغ الـدورالبیضـة ثـم دورجـاء بعـدها االدوارللفریسة على بقیـة االبرقيالدورالمفترس فضلت إناثأنالنتائج 

البیضـة دورفـي حـین فضـلت ذكـور المفتـرس . الطـورین الحـوریین األول والثـاني علـى التـوالي كان وأقلها تفضیًال 

. البـالغ للفریسـة الـدورالثـاني وأخیـرًا فلحـوري األول االطـورنیـة ثـم بالمرتبـة الثاالیرقاتوجاءتاألدوارعلى بقیة 

باختبـــار التفضـــیل الغـــذائي لهـــذا المفتـــرس علـــى ادوار الذبابـــة )  15(فـــي دراســـة ســـابقة مشـــابهة قـــام احمـــد وعبـــود 

فضــلت التغذیــة علــى Clitostethus arcuatusووجــدوا أن إنــاث المفتــرس   Bemesia tabaciالبیضــاء

الذبابة البیضاء على بقیة أدوارها وأشاروا إلى أن خصوبة إناث المفترس مرتبطة بالتغذیة على البیـوض إذ بیوض 

  .أن اإلناث التي تغذت على حوریات الذبابة البیضاء فقط لم تنتج بیضًا مطلقًا 

  

  

  

  

  

  urticae.Tالحلم دوارعلى أS.gilvifronsالتفضیل الغذائي ألطوار المفترس )1(جدول 

أطوار المفترس
الحلمادوارالنسبة المئویة لألعداد المستهلكة من 

البالغةالحوریة الثانیةالحوریة األولىالیرقةالبیضة

54.115.313.210.76.8الیرقة األولى
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36.722.616.914.49.4الیرقة الثانیة

25.123.420.517.713.3الیرقة الثالثة

22.720.221.318.017.8الیرقة الرابعة

22.531.416.69.220.4البالغة األنثى

39.324.315.111.79.7البالغة الذكر

33.422.917.313.612.7المعــدل

LSD0.05المفترسلطور(a) =2.05 لطور الفریسة(b)=1.38(b x a) =2.49

  

S gilvifronsمن قبل أطوار المفترس T. urticaeالحلم الالزمة الستهالك ادوار المدة الزمنیة) 2(جدول 

أطوار 

المفترس

الالزم الستهالك أطوار الحلم) بالدقیقة(الزمن 
المعدل 

العام
البالغةالحوریة الثانیةالحوریة األولىالیرقةالبیضة

المدىالمعدلالمدىالمعدلالمدىالمعدلالمدىالمعدلالمدىالمعدل

17.36.5-13.511.86.9-10.28.34.4-7.486.73.6-5.33.41.5-2.11.5ألولىالیرقة ا

14.75.1-10.19.65.3-7.498.03.0-4.754.22.3-3.62.41.2-1.50.7الیرقة الثانیة

1153.3-8.76.94.7-5.34.82.3-2.932.51.5-2.01.31.0-0.80.5الیرقة الثالثة

9.42.2-5.85.43.2-3.22.41.6-2.621.70.8-1.30.90.7-0.50.3الیرقة الرابعة

البالغة 

األنثى
0.30.2-0.70.60.4-1.261.10.4-2.61.80.6-4.23.82.1-6.51.5

8.21.9-5.34.53.0-3.12.11.2- 2.251.50.70-1.20.40.5-0.40.3البالغة الذكر

0.951.582.964.567.003.41المعدل

LSD0.05المفترسلطور(a) =0.34 لطور الفریسة(b)=0.21(b x a) =0.65

  

.Sالفریسة للمفترس استهالكسلوك التغذیة وزمن  gilvifrons :

تتحـرك بنشـاط خـالل شـباك الحلـم وحالمـا تـتالمس مـع الفریسـة S. gilvifronsلوحظت یرقات المفترس 

ریات، بالغـات الحلـم تغـرز فكوكهـا فیهـا وتبـدأ بسـحب محتویاتهـا تـدریجیًا ثـم أعادتهـا سواء كانت بیض، یرقات، حو 

جســم الفریسـة وتكــرر هـذه العملیـة عــدة مـرات تبعــًا لحجـم الفریسـة وعمرهــا وفـي النهایــة تمتصـها بالكامــل إلـىثانیـة 

تمسـك إذوسـریعة الحركـة أما بالنسبة لبالغات المفتـرس فهـي نشـطة . مخلفة غالف الفریسة فقط بشكل قشرة فارغة

الفریســة بوســاطة أرجلهــا األمامیــة ثــم تغــرز فكوكهــا فیهــا وتمــتص محتویــات جســمها تاركــة الهیكــل الخــارجي لجســم 

  .الفریسة مجعدًا ومتیبساً 

بّینت النتائج أن الزمن الالزم الستهالك أطوار الفریسة المختلفة یقل كلما تقدمت أطوار المفترس بـالعمر 

بلـغ المعـدل إذ) 2جدول(یقل مع تقدم عمرهاالزمن الالزم الستهالك الفریسةإنكما تبین عنویةمع وجود فروق م

دقیقـة 11.8دقیقـة ارتفـع الـى 2.1للمفتـرس األولبیضـة الحلـم مـن قبـل یرقـة الطـور الستهالكالعام للزمن الالزم 

دقیقــة لتســتهلك بیضــة 4.5و0.5ل یرقــات الطــور الرابــع فقــد احتاجــت معــدإمــا.عنــدما تغــذت علــى بالغــات الحلــم 

زیادة كفاءة المفترس وقدرته على معالجـة الفریسـة بشـكل أفضـل إلىقد یعزى سبب ذلك وبالغة الحلم على التوالي

16(كلما تقدم عمره لزیادة حجمه وقوته وسرعة حركته فضًال عن تمكنه من هضم محتویات الفریسة بشكل أسرع 

مـن السـتهالكهاأقـل مـن الـزمن الـالزم كـانالمفتـرسإنـاثالفریسة مـن قبـل الك كما یالحظ أن زمن استه. )17،
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البـیضإلنتـاجالمـواد الغذائیـة إلـىأكبـر حجمـًا وأكثـر احتیاجـًا اإلنـاثكـون إلـىسبب ذلك  قد یعود. ور ل الذكقب

أنكمـا .) 2(معـین دة فـي حیـزجـو المو أعـدادهامعدل الـزمن الـالزم السـتهالك الفریسـة بمعـل كثافـة یتأثركما قد 

زیادة حجم الفریسة فضًال إلىیعود سببه ربماالفریسةعمر مع تقدملبالغت المفترسستهالك االسبب زیادة زمن 

بعــدد أكثــر حتــى تهضــم وٕاعادتهــامحتویــات الهــذه تكــرار ســحبإلــىعــن زیــادة كثافــة محتویاتهــا فیحتــاج المفتــرس 

  ).17(یكمل هضمها داخلیاً خارجیًا بشكل مناسب لیمتصها بالنهایة ف

.Sتأثیر طور الفریسة في بعض المظاهر الحیاتیة للمفترس  gilvifrons:  

  :التأثیر في األطوار غیر البالغة 

وجـود مـعS. gilvifronsأظهـرت النتـائج أن جمیـع أطـوار الحلـم كانـت مناسـبة لتربیـة یرقـات المفتـرس 

رقــيیالللتطــور كلیــةكانــت أطــول مــدة.ت علیهــا یرقــات المفتــرس فــروق معنویــة بــین التولیفــات المختلفــة التــي تغــذ

یـوم عنـدما ربیـت علـى7.2أقصـر مـدة بلغـتبالغات الحلم في حین وبیض خلیط یوم عندما ربیت على13.6

وجــود تبــینكمــا). 3جــدول(بالغــات الحلــم و) حوریــات+ یرقــات (أطــوار متحركــة غیــر بالغــة وبــیض خلــیط  مــن

23.4الفریسـة المسـتهلك حیـث كانـت أطـول مـدة دورتبـاین لالمفترس تبعالمدة الكلیة لدورة حیاة اختالف معنوي ل

وم عنـد تغذیـة یرقـات یـ13.3فـي حـین كانـت أقصـر مـدة . بالغات الحلم ویوم عند تغذیتها على خلیط من بیض 

عنــدما % 94.1بقــاء أعلــى نســبة بلغــت. بالغــات الحلــموأطــوار غیــر بالغــة ومــن بــیض المفتــرس علــى خلــیط

عنــدما % 85.6بالغــات الحلــم بینمــا أقــل نســبة بقــاء + أطــوار غیــر بالغــة + غــذیت یرقــات المفتــرس علــى بــیض 

التربیـة المثالیـة لیرقـات المفتـرس تكـون بتغـذیتها عـل أنمن هـذه النتـائج یبـدو . بالغات الحلم وغذیت على بیض 

تربیـة یرقـات أنإلـىیعود سبب ذلك قد .قاء وأقصر مدة تطور تحققت عندها أعلى نسبة بإذ،الحلمادوارجمیع 

الغذائیة مـن حیـث نوعیـة المـواد الموجـودة احتیاجاتهاتلبي لیعطیها فرصة اكبرر الفریسةادواعلى جمیع المفترس

المفتـرس تناولـت جمیـع ادوار الحلـم یرقـاتأندور حیـثفـي جسـم كـل بعضإلىونسبة بعضها االدوارفي هذه ا

حسب اختلفتادوارمعین كما لوحظ أن النسبة المئویة لتفضیل دورولم تنفرد بالتغذیة على ن بنسب مختلفة ولك

أن هـذا المفتـرس  ) 9(في هذا السیاق أوضحت الـدهوي واخـزون . أدوارهاطور یرقة المفترس ولم تكن ثابتة لجمیع 

ى حـدة لكـن عنـدما غـذيَّ علـى بـیض ویرقـات كـًال علـBemisia tabaciرّبي على جمیع أطـوار الذبابـة البیضـاء 

یـوم فـي حـین كانـت المـدة 15.8إلـى ) بیضة ، یرقة ، عذراء(الفریسة معًا اختصرت مدة نمو األدوار غیر البالغة 

نتــائج دراســات ســابقة أن نســب التفضــیل إلیــهیــوم عنــدما غــذیت علــى الیرقــات منفــردة ممــا یؤكــد مــا توصــلت 17.3

  .)19، 18، 17(طلبات النمو والتطور للمفترسمتالختالفتتباین تبعًا 

  

  Stethorus gilvifronsتأثیر دور الفریسة في مدة نمو األطوار غیر البالغة للمفترس)3(جدول 

أطوار المفترس

المتغذیة على أأدوار الفریسة) بالیوم(مدة نمو األطوار غیر البالغة للمفترس 

LSD0.05
بیض

أطوار 

غیر بالغة
بالغات

أطوار + یضب

غیر بالغة

+ بیض

بالغات

أطوار غیر 

بالغات+ بالغة

أطوار + بیض

بالغات+ 

4.13.54.43.74.53.83.00.37البیضة

3.12.33.32.53.32.71.80.22الیرقي األول

2.61.92.82.33.12.41.50.18الیرقي الثاني

2.82.23.12.43.22.61.70.22الیرقي الثالث

3.52.63.72.84.13.12.20.24البرقي الرابع
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12.19.012.910.013.610.97.20.46التطور البرقي الكلي

4.84.25.14.45.34.53.20.21العـــذراء

التطور البرقي والعذري 

الكلي
16.913.218.014.418.915.410.20.55

21.016.722.318.223.419.213.31.39دورة الحــیاة

88.791.287.492.185.690.194.10.43النسبة المئویة للبقاء

  

  :في البالغات التأثیر

دور بــتــأثرت كــذلك S.gilvifronsبّینـت النتــائج أن بعــض المظـاهر الحیاتیــة ومقــاییس التكــاثر للمفتـرس 

إذ بلغـت .ویة في طول عمر البالغـات اإلنـاث والـذكورالفریسة الذي تغذى علیه المفترس ویالحظ وجود فروق معن

یـوم لإلنـاث والـذكور علـى التـوالي عنـد تغذیـة المفتـرس علـى ادوار الحلـم  مجتمعـة 43.2، 97.6أطول مـدة بقـاء 

یوم  سجلت لإلناث والذكور على التوالي عندما تغـذت علـى بـیض 17.3، 51.5في حین كانت أقصر مدة بقاء 

الغذائیـة المقدمـة التولیفـات تدرجت معدالت مدد البقاء بین هاتین المدتین لبقیـة أنـواع ) . 4جدول(بالغات الحلم + 

تبعـا للتولیفـة الغذائیـة مـن ادوار النتائج وجود تباین في بعض المظاهر الحیاتیة للمفتـرس أوضحتكما . للمفترس 

  مدة وأطولیوم 4.2بلغت اقصر مدة ما قبل وضع البیض إذ. الحلم المقدمة لها 

إنـــاثیـــوم  حصـــلت عنـــدما تغـــذت 13.7یـــوم واقصـــر مـــدة مـــا بعـــد وضـــع البـــیض 79.7وضـــع بـــیض 

یـــوم علـــى 8.5، 2.7، 40.3بلغــت مـــدد المظـــاهر الحیاتیـــة الـــثالث فـــي حـــین . المفتــرس علـــى كـــل ادوار الحلـــم 

د البـیض الكلـي الموضـوع معـدل عـدبیتعلقأما فیما . الحلم فقطبالغاتوبیض علىاإلناثالتوالي عندما غذیت 

المسـار نفسـه وأعطـت المعاملـة الغذائیـة اتخـذتیـوم ونسـبة فقـس البـیض فقـد / أنثـى/ومعدل عدد البیض الموضوع

4.1، أنثــــى/بیضــــة 326.2النتــــائج بلغــــتأفضــــلبالغــــات الحلــــم وأطــــوار غیــــر بالغــــة والمتكونــــة مــــن بــــیض 

المفتــرس علــى بــیض وبالغــات إنــاثائج عنــدما غــذیت بینــا ســجلت اوطــا النتــ.علــى التــوالي% 95.5. یــوم /بیضــة

. التـواليعلـى المـذكورة آنفـاً الحیاتیـة ظـاهرملل% 85.7،یوم /بیضة2.1، أنثى/بیضة82.6بلغت أیضاالحلم

1: 2.9بلغــت أعلــى نســبة إذالفریســة المقــدم بــدورأیضــاتــأثرتأنهــاإالاإلنــاثلصــالح الجنســیةكانــت النســبة 

عنــدما تغــذى ذكــور :إنــاث1. : 2فــي حــین كانــت أقــل نســبة . ادوار الحلــمما تغــذت علــى جمیــع ذكــور عنــد:إنــاث

لمفتــرس امجتمعــة علــى طــول مــدة جیــلآنفــاانعكســت التــأثیرات المــذكورة . الحلــمبالغــاتبــیض والمفتــرس علــى

یـوم 31.9لـه في حین بلغت أطـول مـدة. عندما تغذى على ادوار الفریسة مجتمعة یوم17.5إلىالذي أختصر 

جـاءت هــذه الدراسـة مشـابهة لمـا توصـل إلیـه بـاحثون آخـرون اشــارو . فقـطالبالغـاتوالبـیض عنـدما تغـذى علـى

الى تبـاین االداء الحیـاتي لعـدد مـن المفترسـات تبعـا لنـوع وطـور الفریسـة ممـا تؤكـد ضـرورة اختـار العائـل المناسـب 

من ) .20، 10،14(برامج المكافحة الحیاتي ضمن إدارة اآلفة عندما یراد إكثار المفترس كما لالستفادة منه في 

بشـكل جمـاعي علـى الحلـم ذو البقعتـین S.gilvifronsخالل نتائج الدراسة الحالیة فانـه باإلمكـان إكثـار المفتـرس 

في ظروف مسیطر علیها مما یساعد علـى تـوفیر كمیـات مناسـبة منـه لغـرض اسـتخدامها فـي الوقـت المناسـب فـي 

  .حة الحیاتیة لآلفة أو لتعزیز أعداد أفراده الموجودة أصال في الطبیعةالمكاف

  

  Stethorus gilvifronsتأثیر دور الفریسة في بعض مقاییس التكاثر وصفات بالغات المفترس )4(جدول

LSD0.05مقاییس التكاثر وصفات بالغات المفترس المتغذیة على ادوار الفریسةالصفات المدروسة
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بیض
ر أطوا

غیر بالغة
بالغات

أطوار + بیض

غیر بالغة

+ بیض

بالغات

أطوار غیر 

بالغات+ بالغة

أطوار + بیض

بالغات+ 

طول عمر 

البالغات

62.778.359.870.451.564.597.64.11اإلناث

25.235.221.832.617.328.443.22.97الذكور

قبل وضع مدة ما

البیض
7.25.57.96.08.56.44.20.58

50.964.648.457.540.352.379.72.76مدة وضع البیض

بعد وضع مدة ما

البیض
4.68.23.66.92.75.813.71.45

معدل عدد البیض 

الكلي الموضوع
128.7216.3114.6182.882.6147.5326.111.80

معدل عدد البیض 

یوم/الموضوع
2.53.42.43.22.12.84.10.24

87.992.686.691.485.789.295.51.92نسبة فقس البیض

  النسبة الجنسیة

)ذكور:إناث(
1:2.32.6:12.3:12.5:12.03:12.4:12.9:10.16

28.222.230.224.131.925.617.52.43طول مدة الجیل
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