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  :ةـالمقدمـ

شهدت برامج السيطرة على اآلفات الزراعيـة تطـورًا كبيـرًا علـى الصـعيد العـالمي   
باتجــاه األســلوب المتكامــل فــي إدارتهــا، لتقليــل اســتخدام المبيــدات الكيميائيــة ومــا تســببه 

  .(Metcalf, 1988)من مشاكل صحية وبيئية 
جوهريــة فــي هــذا وقــد شــكلت األعــداء الطبيعيــة ومــن ضــمنها المفترســات حلقــة   

المجــال ومــوردًا طبيعيــًا بــالغ األهميــة فــي مواجهــة األنــواع التــي تنــافس اإلنســان علــى 
موارد األرض؛ وتأتي أهميتها من خالل دورها المتميز في التنظيم العـددي الـذي يمكـن 
أن تحققه في سكان اآلفة بامتالكها خاصية زيادة معـدل الهجـوم مـع زيـادة أعـداد اآلفـة 

  .مع طرائق المكافحة األخرى التي تفتقر لهذه الميزةبالمقارنة 
ويشكل التقدير الكمي لكفاءة األعداء الطبيعية، وتحديد مـدى تأثيرهـا فـي سـكان 
اآلفــة بالتناســق مــع طرائــق المكافحــة األخــرى أمــرًا جوهريــًا فــي صــنع القــرار فــي بــرامج 

  .(Franz, 1973)المكافحة المتكاملة 
  

موقعـــا متميـــزًا فـــي هـــذا المجـــال بوصـــفها واحـــدة مـــن  تحتـــل الدراســـات المختبريـــة
طرائق الدراسة غير المباشرة المهمة التي حظيت باهتمام العلمـاء والبـاحثين، وصـممت 

  .من خاللها المعادالت والنماذج الرياضية التي تحاكي الواقع بشكل كبير
  

ــــزات والخصــــائص    ــــد الممي ــــى تحدي ــــراس عل ــــي مجــــال االفت تركــــزت الدراســــات ف
دة لكفاءة وفاعلية المفترسات من خالل تحليل المكونات المحددة لمعـدل الهجـوم، المحد

وكـــذلك علـــى التـــأثير الـــذي تحققـــه التغيـــرات فـــي مكونـــات عمليـــة االفتـــراس علـــى نـــاتج 
العمليـــة، وبـــاألخص الكثافـــات العدديـــة لكـــل مـــن الفريســـة والمفتـــرس التـــي تمثـــل الجـــزء 

  .األساس لعملية االفتراس
ـــــدى المفتـــــرس تـــــؤدي زيـــــادة ك   ـــــة ل ـــــى اســـــتجابة وظيفيـــــة وعددي ثافـــــة الفريســـــة إل

(Solomon, 1949)  يتحقــق باختبــار مكوناتهمــا الرئيســة توضــيحًا لعمليــة االفتــراس
  .ونتائجها
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وقــــد حــــددت مكونــــات االســــتجابة الوظيفيــــة بــــزمن تعــــرض المفتــــرس والفريســــة،   
، وأخيــرًا زمــن )ســرعة الحركــة ومــدى اإلدراك الحســي وقــدرة الصــيد(ومعــدل االكتشــاف 

  .(Holling, 1965)المعالجة 
    

في حين تمثلت االستجابة العدديـة باالسـتجابة السـريعة نسـبيًا مـن قبـل المفتـرس   
بالتركز فـي المنـاطق عاليـة الكثافـة العدديـة للفريسـة، واالسـتجابة التكاثريـة، واالسـتجابة 

  .(Huffaker et al. 1968)السريعة نسبيًا بتحسين بقاء األطوار غير الناضجة    
ولغــرض إجــراء الدراســات المتعلقــة بمعالجــة اآلفــات الرئيســة باســتخدام أعــداءها   

الطبيعيــــة وبمــــا يــــوفر المعلومــــات المهمــــة لالســــتخدام فــــي بــــرامج المكافحــــة المتكاملــــة، 
وضــــــــعت خطــــــــة الدراســــــــة الحاليــــــــة، وقــــــــد اختيــــــــرت فيهــــــــا حشــــــــرة دوبــــــــاس النخيــــــــل 

Ommatissus lybicus DeBerg. احـــد أهـــم اآلفـــات المحـــددة إلنتاجيـــة  لكونهـــا
النخيــل فــي العــراق التــي تطلبــت مكافحتهــا برنامجــا ســنويا يســتخدم فيــه مــا يقــارب مــن  

  ).2001,الجبوري وجماعته(طنًا من المبيدات الكيماوية  400-500
الـذي يتميـز  Chrysoperla mutata (MacL.)واختبر فيها أيضًا المفترس   

ع واسع مـن الحشـرات والعناكـب والحلـم ذات األجسـام الرهيفـة، بكفاءة افتراس عالية لتنو 
وكــذلك بيــوض ويرقــات العديــد مــن حشــرات حرشــفية األجنحــة ويرقــات الخنــافس فضــًال 
عــن امتالكــه العديــد مــن الصــفات المرغوبــة كتكيفــه لتنــوع مــن األنظمــة البيئيــة الزراعيــة 

رق تربيتـــه علـــى نطـــاق وتحملـــه للعديـــد مـــن المبيـــدات الحشـــرية، وســـهولة واقتصـــادية طـــ
  .(Tauber and Tauber, 2000)واسع 

  -:قصدت الدراسة النقاط الرئيسة اآلتية
  

  .التربية المختبرية للمفترس: أوالً 

 .االفتراسية للمفترس الكفاءةقياس : ثانياً 

  -:دراسة العوامل المحددة لمعدل هجوم المفترس: ثالثاً 

  .قياس كفاءة المفترس في صيد الفريسة - 1
 .من استهالك الفريسة من قبل المفترسقياس ز  - 2
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قيــــاس ســــرعة الحركــــة ومــــدى اإلدراك الحســــي ومســــاحة البحــــث التــــي يغطيهــــا  - 3
 .المفترس في زمن محدد

 يـة الغـذاء المسـتهلك علـى نسـبة بقائـهالمتطلبات الغذائية للمفترس وتـأثير كم: رابعاً 
  .ومعدل تطوره

  -:لية االفتراس دراسة تأثير كثافة الفريسة والمفترس في عم: خامساً 

االســـتجابة الوظيفيـــة لكثافـــة (تـــأثير كثافـــة الفريســـة فـــي معـــدل المـــوت المتحقـــق  - 1
  ) .الفريسة

 .تأثير كثافة المفترس في كفاءة البحث - 2
 ).االستجابة العددية(إنتاجية المفترس  فيتأثير كثافة الفريسة  - 3

س لكونهــا دراســة تــأثير المبيــدات الكيمياويــة فــي كــل مــن الفريســة والمفتــر : سادســاً 

  .إحدى الحلقات المهمة في برامج المكافحة المتكاملة
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  :استعراض المراجع
  

   .Ommatissus lybicus DeBerg                     حشرة الدوباس  -1
(Homoptera:Tropiduchidae)                                                              

اآلفــات الحشــرية  واحــدة مــن أهــم .O. lybicus DeBergتعــد حشــرة دوبــاس النخيــل 
ويتأتى ضررها جراء ). 2001 ,الجبوري وجماعته(المحددة إلنتاجية النخيل في العراق 

امتصــاص حورياتهــا والبالغــات للعصــارة النباتيــة مــن الخــوص والجريــد والقنــوان والثمــار 
فضـًال عـن مـوت األنسـجة النباتيـة نتيجـة غـرز  مسببة شحوب هذه األجزاء واصـفرارها،

  .البيوض فيها
كما يصاب الخوص بالفطريات نتيجة تخمر المادة الدبسية التي تفرزهـا الحشـرة   

في أثناء تغذيها التـي تفـرز كـذلك مـن األجـزاء النباتيـة عـن طريـق الثقـوب التـي تحـدثها 
تربــة عليهــا؛ يــؤدي إلــى ســد أجــزاء فــم الحشــرة، كمــا إن تــراكم المــادة الدبســية وتجمــع األ

الثغــور التنفســية، وتقليــل عمليــات التــنفس والنــتح والتركيــب الضــوئي، وٕاضــعاف الســعف 
  .وتحوله إلى اللون األخضر المشوب بصفرة

وعند وجـود . إن اإلصابة الشديدة تؤدي إلى ضعف النخيل وقلة حيويته وٕانتاجه  
دة فـان بعضـها يسـيل ويتسـاقط علـى المادة الدبسية بكميات كبيـرة نتيجـة اإلصـابة الشـدي

أشــجار الفاكهـــة والنبـــات المزروعـــة مـــا بــين النخيـــل مســـببًا إصـــابتها بـــالعفن الســـخامي، 
والخليلـي،  1947البيرميمـارين، (فضًال عن األضرار الناجمة عن تجمع األتربـة عليهـا 

  ). أ،ب 1999والجبوري،     1974وعبد الحسين،  1956
تمامـــا كبيـــرا مـــن المختصـــين فـــي المجـــالين البحثـــي وألهميـــة هـــذه اآلفـــة نالـــت اه

-400إذ وضع لها برنامجا سنويا للمكافحة يستخدم فيه . والتطبيقي للحد من أضرارها
  ).2001 ,الجبوري وجماعته(طنًا من المبيدات الكيمياوية  500

وقــد اســتخدم خلــيط النيكــوتين والنــورة والرمــاد ضــمن الحمــالت األولــى لمصــلحة   
ـــم اســـتخدم     التمـــور العر   ,DDT, Diptrexاقيـــة فـــي مكافحـــة هـــذه الحشـــرة، ث

Diazinon, Malathion, Heptachlor  بطريقـــة الـــرش األرضـــي، وفـــي أوائـــل
ـــدايميثويت وااليكـــاتين والســـفن والنوكـــوز  -:الســـتينات اســـتخدمت مبيـــدات الجبـــوري، (ال

2000.(  
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ــــداوي    لكبريتــــات إلــــى التــــأثير المميــــت ) 2000و 1999(وأشــــار الــــراوي والحمي
  .النيكوتين والزيت المعدني لمراحل الحشرة جميعاً 

المستحضـــــــــــــــــر المـــــــــــــــــائي          ) ب 1999(واســـــــــــــــــتخدم الجبـــــــــــــــــوري وجماعتـــــــــــــــــه   
Basudin 60EW  لتر على كامالت وحوريات الدوباس/مل 0.4بتركيز.  

المستخلصـات الزيتيـة والمائيـة لبـذور النـيم ) 2000(واستخدم الربيعـي وجماعتـه   
  .ي مكافحة حوريات وبالغات الحشرةوالسبحبح ف

إلـــــى اســـــتخدام بـــــدائل لطرائـــــق المكافحـــــة ) 2001(وأشـــــار الجبـــــوري وجماعتـــــه   
التقليديـــة عـــن طريـــق حقـــن المبيـــدات فـــي جـــذوع األشـــجار واســـتخدامها بطريقـــة الســـقي 

  . Actara 25WGباستعمال مبيد 
اريـــة وقيســـت فاعليـــة المستخلصـــات لثمـــار الســـبحبح مقارنـــة مـــع المبيـــدات التج

(Trebon , Superneem)  فـــي األداء الحيـــوي للحشـــرة تحـــت الظـــروف الحقليـــة
  ).2002 ,الضامن(

منظمــــــــــــــــــــــــــــات النمــــــــــــــــــــــــــــو                      ) 2000(واســــــــــــــــــــــــــــتخدم طــــــــــــــــــــــــــــه وجماعتــــــــــــــــــــــــــــه 
(Nomolt EC15, Cascade EC10, Admiral EC10, Match EC50)  فـي

  .دراسات حقلية لمكافحة هذه اآلفة
ســات البحثيــة والتطبيقيــة فــي مجــال المكافحــة الكيميائيــة أمــام هــذا الكــم مــن الدرا

اقتصـــرت الدراســـات فـــي مجـــال األعـــداء الطبيعيـــة لحشـــرة الـــدوباس علـــى التســـجيل أو 
إلـى كـامالت  Husain (1963)اإلشـارة إلـى وجـود المفترسـات والطفيليـات، فقـد أشـار 

دى ، وذي اإلحــ.Coccinella septempunctata Lأبــي العيــد ذي الســبع نقــاط 
، وحشــــــرة أبــــــي العيــــــد األحمــــــر         .C. undecimpunctata Lعشــــــرة نقطــــــة 

Chilocorus bipustulatus L.  فضًال عن النمل ومتطفل بيض.  
 Anystisوألول مــرة الحلــم المفتــرس األحمــر      ) 2003(وســجل الشمســي 

agilis (Banks) بوصفه مفترسًا لحوريات الحشرة.  
 Oligesitaعـراق والعـالم متطفـل البـيض       وسـجل أيضـًا وألول مـرة فـي ال

spp. .  
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  Chrysoperla mutata  (MacLachlan)      المفترس   -2
               (Neuroptera : Chrysopidae)  

بكفاءتها االفتراسية العاليـة للعديـد  Chrysoperlaتتميز األنواع التابعة لجنس 
فات تشــــجع اســــتخدامها ضــــمن بــــرامج مــــن اآلفــــات الزراعيــــة المهمــــة، وبامتالكهــــا صــــ

الخضـراوات : تكيفها لتنوع مـن األنظمـة البيئيـة الزراعيـة مثـل: المكافحة المتكاملة، مثل
والفواكـــه والمحاصـــيل العلفيـــة والنســـيجية ونباتـــات الزينـــة ومحاصـــيل البيـــوت الزجاجيـــة 

  . (Tauber and Tauber, 2000)والغابات 
 Bartlett, 1964  ;Lingren(ت الحشـرية كما تتميز بتحملها الواسـع للمبيـدا  

and Ridgway, 1967 ; Shour & Crowder, 1980 ; Raijakulendra & 

Plapp, 1982 ; Pree et al. 1989 ( ويكتمـل تميزهـا بسـهولة تربيتهـا علـى نطـاق ،
 Mass rearing          )Ridgway et al. 1970 ; Finneyواســـع 

وٕادامــة موطنهــا بــذات األوســاط الغذائيــة التــي  ، وٕاطالقهــا بشــكل دوري،)1948,1950
 Tassan et، 1979(و) .Hagen et al، 1976(تسـتخدم فـي التربيـة             

al..(  
  

  .التغذي وسلوك البحث

علـى تنــوع واسـع مــن الحشـرات       والعناكــب  Chrysoperlaتتغـذى يرقــات   
يرقات العديد مـن حشـرات والحلم ذات األجسام الرهيفة فضًال عن تغذيها على بيوض و 

فقـــد تـــم تســـجيلها بوصـــفها مفترســـات مهمـــة علـــى . حرشـــفية األجنحـــة ويرقـــات الخنـــافس
 ,Burke and Martin(أنــواع متعــددة مــن المــن                                

1956  ; Goodarzy & Davis, 1958               ; Dickson & Laird, 

1962 ; Lavalee & Shaw, 1969 ;        Scopes, 1969(  وعلـــى ،
Mealybugs )Doutt & Hagen, 1949( وعلى الحلم ،)Putman & Herene, 

1966 ;  Holdsworth, 1968 ( وعلـى يرقـاتHeliothis spp. )Lingren et 

al. 1968. (  
لمقارنـــة كفـــاءة  Fleschner (1950)فـــي الدراســـات المختبريـــة التـــي أجراهـــا   
 Stethorus(مــع مفترســات أخــرى  Chrysopa  carnea Stephenيرقــات 

picipes Casy ،Comwentzia sp. (    وباسـتخدام حلـم الحمضـيات بوصـفها فريسـة
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Panorychus (= Paratetranychus) citri (McGregs)   أظهـرت يرقـات  ،
C. carnea  كفـاءة اكبـر فـي البحـث عـن الفريسـة واسـتهلكت عـدد اكبـر بالمقارنـة مـع

  .المفترسات األخرى
 Coccinellaبين كل من          Sundby (1966)ومقارنة أخرى أجراها   

septempunctata L.  ،C. carnea،Syrphus ribessii L.  بوصفها مفترسات
سـجلت فيهـا أعلـى معـدالت  Myzus persicae (Sulzer)على َمْن الخوخ األخضر 

  .C. carneaالسيطرة على الَمْن من يرقات 
 Charysopaكفاءة متميزة ليرقـات     Lingren et al. (1968)كما سجل   

spp.  فـــي تغـــذيتها علـــى بيـــوض ويرقـــات دودة بـــراعم التبـــغ    بالمقارنـــة مـــع مفترســـات
  .(Lopez et al. 1976)أخرى ضمن الدراسة، وتم تأكيد هذه النتائج من قبل 

فــي دراســته  Boyd (1970)وجــد  Ridgway & Kinzer (1974)عــن   
إن نــوع الفريســة المتيســرة  C. carneaالبحــث والتغذيــة ليرقــات  الشــاملة علــى ســلوك

ليس مهمًا في مسألة البقاء بالمقارنة مـع تـوافر الكميـة الصـغرى مـن الفريسـة الـذي يعـد 
جوهريا في بقاء اليرقات، وقد ساعدت الندوه العسلية، ورحيق األزهار على البقاء علـى 

  .الرغم من قلة الفريسة
كــان علــى وفــق الترتيــب  C. carneaالغــذائي ليرقــات  كمــا بــين إن التفضــيل  
 Aphis، وَمن القطـن              Heliothisالطور اليرقي األول لحشرة : التنازلي

gossypii Glover وبيـــــــــــوض،Heliothis           وحلـــــــــــم العنكبـــــــــــوت القرمـــــــــــزي ،
Tetranychus cinnabrinus (Biosdusal)  وأوضـــحت الدراســـة أيضـــًا إن ،

ويرقاتهــــا بعمـــــر       Heliothisاليرقيــــة جميعـــــًا القابليــــة علــــى تحطـــــيم بيــــوض  لألطــــوار
  .يوماً  1-3

فـي البحــث عـن بيــوض  C. carneaوفـي دراسـات مختبريــة علـى قــدرة يرقـات   
Heliothis spp.  وجـدButler & May (1971)  إن اليرقـات تبحـث بشـكل متسـاٍو

لســفلى للحاويــات الزجاجيــة التــي عــن البيــوض المثبتــة علــى األســطح الداخليــة العليــا وا
شــكلها مــن صــفائح زجاجيــة بينهمــا فاصــل مــن حلقــة مطاطيــة، فــي حــين كــان معظــم 
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البحث الفعـال فـي الجـزء العلـوي لنباتـات القطـن المصـنعة، وكـان معـدل البحـث النـاجح 
  .من يرقات الطورين الثاني والثالث خمسة أضعاف البحث الناجح للطور األول

  
  .التربية والتغذي

ــــة مــــن    ــــة أعــــداد هائل ــــرة لتربي ــــى الجهــــود الكبي ــــل  Chrysopaتمــــت أول مــــن قب
(Finney, 1948)  باستخدام بيوض ويرقات حفار درنات البطاطاPhthorimaea 

operculella (Zeller) ؛ لتغذية اليرقات واستخدام الندوة العسلية لتغذية الكامالت.  
ــــة للبالغــــات بإضــــافات برو    ــــم طــــورت األوســــاط الغذائي ــــة بــــدًال مــــن النــــدوة ث تيني

ـــــاث  ـــــة اإلن ـــــي إنتاجي ـــــزة ف ـــــادة متمي ـــــد أعطـــــت زي     ; Finney, 1950(العســـــلية؛ وق
Hagen, 1950. (  

بأعـداد كبيـرة اسـتخدم  C. carneaوفي طريقة أخرى مختلفة لحد ما فـي تربيـة   
Ridgway et al. (1970)           بيـــوض عثـــة جـــريش الـــذرةSitotroga 

cerelella (Oilvier) وصـــفها غـــذاء لليرقـــات فـــي اطـــر التربيـــة التـــي عزلـــت فيهـــا ب
لمنــــع االفتــــراس الــــذاتي ) ســــم 0.64×0.95×1.27(اليرقــــات عــــن بعضــــها فــــي خاليــــا 

Cannibalism . واسـتخدمHagen & Tassan (1970)  وسـطا غـذائيا مـن الخميـرة
  .وبروتين مصل اللبن، وقد أعطى تميزًا كبيرًا في تأثيره في إنتاجية الكامالت

تعــد تربيــة اليرقــات علــى أوســاط غذائيــة إحــدى الخطــوات التطوريــة المهمــة فــي   
إذ اجريـا  Hagen & Tassan (1965)مجـال التربيـة الكميـة، وقـد تـم ذلـك مـن قبـل 

تربيـــة اليرقـــات علـــى أوســـاط غذائيـــة ســـائلة يـــتم تغـــذيها داخـــل كـــرات صـــغيرة مـــن شـــمع 
  .البرافين
غـذائيًا سـائًال بوسـاطة قطـع  وسـطاً  Vanderzant (1969, 1973)واسـتخدم   

صــغيرة مــن اإلســفنج الســليليولوزي المشــربة بالغــذاء المــذكور، وقــد حصــل عــن طريقــه 
 .على ناتج عاٍل من الكامالت عبر عدد من األجيال

  

أعقبها بتحوير لهذا الوسط الغذائي الذي يمكن تعقيمه، والـذي أعطـى اإلمكانيـة   
 .لةإلنتاج وتطوير األوساط الغذائية المكبس
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مــن تحضـير وســٍط غــذائٍي شــبه صــلب  Cohen & Smith) 1998(وتمكـن   
جـيًال  50وانتـاج  Chrysoperla rufilabris Burmeisterلتربيـة يرقـات المفتـرس 

عند تربيتهـا علـى % 89في حين كانت % 87متعاقبًا، كانت نسبة البقاء لليرقات فيها 
 .Ephestia kuehniella (Zeller)بيوض 

  
التربية الكمية بتعاقـب األجيـال الناتجـة مـن التـدهور بسـبب تزايـد  تتعرض عملية

نســبة الهالكــات، وتزايــد زمــن التطــور، وانخفــاض اإلنتاجيــة، وكفــاءة االســتهالك وقابليــة 
  . (Jones et al., 1978)البحث، وتناقص في طول عمر الكامالت أيضًا 

يليـة أو اإلضــافية تعـد طرائـق التربيـة علــى نطـاق واسـع وعمليــات اإلطـالق التكم  
 .Cورش األغذيـة اإلضـافية أمـرًا هامـًا مـن اجـل الوصـول بالكثافـات العدديـة للمفتـرس 

carnea   إلـــى المســـتوى الـــذي يعمـــل علـــى تنظـــيم ســـكان الحشـــرات الضـــارة ضـــمن
 .Cوقد تمت أولى الدراسات المميزة لالطالقات التكميلية لحشرة . المستويات المطلوبة

carnea   من قبـلDoutt & Hagen (1949, 1950)  بإطالقهمـا بيـوض المفتـرس
ــــى أشــــجار العرمــــوط لمكافحــــة         ــــائج  Pseudococcus maritimusعل بنت

  .جوهرية
عمليــة إطــالق ليرقــات  Lingren et al. (1968)وفــي وقــت الحــق أجــرى   

المفتــرس فــي حقــول القطــن ضــمن أقفــاص حقليــة، وحصــل علــى نســبة          اختــزال 
، وحصـــــــــــــــــــــــــــل                         %96دة بـــــــــــــــــــــــــــراعم التبـــــــــــــــــــــــــــغ بلغـــــــــــــــــــــــــــت فـــــــــــــــــــــــــــي يرقـــــــــــــــــــــــــــات دو 

Ridgway & Jones (1968, 1969)  على اختزال في يرقات كل منHeliothis 

zea (Boddie) , H. virescens (F.) وزيادة في الحاصل بلغت ثالثة أضعاف.  
وتــم الحصــول علــى ســيطرة تامــة علــى َمــْن الخــوخ األخضــر علــى األقحــوان فــي   

إذ تكون نسبة المن إلى . عمر يوم واحد C. carneaوت الزجاجية بإطالق يرقات البي
 1:200أمــــا عنــــد إطــــالق يرقــــات الطــــور الثالــــث فــــإن النســــبة تكــــون  1:50المفتــــرس 

(Scopes 1969) . 
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ومـن التقنيــات األخـرى ذات األهميــة فـي إدامــة الكثافـة الســكانية للمفتـرس إجــراء   
ى باألغذيــــة اإلضــــافية التــــي تــــوفر مــــوردًا غــــذائيًا عمليــــات رش األغذيــــة أو مــــا يســــم

 .لكامالت الحشرة التي تساعد على زيادة اإلنتاجية وزيادة كثافة المفترس
  

 .Cإلى زيادة الكثافة السـكانية للمفتـرس        Hagen et al. (1971)أشار   

carnea في كل من حقول الجت والقطن برش الغذاء الذي يحتوي بروتين للخميرة أو 
الخميــرة ومــادة الشــرش مخلوطــًا مــع الســكروز والمــاء، التــي أثبتــت فاعليتهــا فــي زيــادة 

، وعنـد تطبيقهـا حقليـًا زادت (Hagen and Tassan, 1970)إنتـاج البيـوض مختبريـًا 
والمفترســـات األخـــرى       بمـــا حقـــق اختـــزاال فـــي  C. carneaمـــن كثافـــة المفتـــرس 

 Therioaphis maculate        ســــكان َمــــْن الجــــت المــــرقط               

(Buckton)        وَمـْن البزاليـا ،Acyrthosiphon pisum (Harris) ويرقـات ،
  .بعض أنواع حرشفية األجنحة

وتحمل هذه التقنيات الكثير من التحديدات والتعقيدات في إجرائها، ولقد أشـارت   
ليـــات رش األغذيـــة الدراســـات إلـــى قلـــة إنتاجيـــة الكـــامالت عنـــد إطالقهـــا مـــع إجـــراء عم

اإلضـــافية، وان الكـــامالت ال تتغـــذى بشـــكل واضـــح علـــى الغـــذاء اإلضـــافي عنـــد وجـــود 
  . (Ridgway & Kinzer, 1974)الرحيق 
ربمـــا تـــؤدي إلـــى زيـــادة معـــدالت  C. carneaكمـــا إن زيـــادة ســـكان المفتـــرس   

ديـد مـن وهنـاك الع. التطفل عليها إذ إن معظـم الطفيليـات معتمـدة  الكثافـة فـي فاعليتهـا
  . C. carnea (Clancy, 1946)الطفيليات التي تهاجم يرقات وبيوض 

إلى زيادة نسبة التطفل على بيوض  Tauber & Tauber (2000)وقد أشار   
Chrysoperla  carnea (Stephen) مــن قبــلTelenomus tridentatus 

ف ،  وأضـا%2، في حين كانت نسبة التطفل في قطاعات السـيطرة %30بمعدل قدره 
إن الصــــعوبات التــــي تعرقــــل نجــــاح عمليــــة اإلطــــالق فــــي حقــــول مفتوحــــة أن تصــــبح 
المفترسات نفسها فريسة من خالل تعرضها لالفتراس مـن مفترسـات أخـرى مثـل النمـل، 

 .Cمــــن بيــــوض % Linepithema humilie 98إذ أزال النمــــل األرجنتينــــي 

carnea  ْالتي تنشر على أشجار الزنبق لمكافحة الَمن.  
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 Bucillusن حساسية يرقات المفترس لسـموم بكتيريـا                   كما أ  

thuringiensis  التـــي تكـــون مرتبطـــة بنباتـــات المحاصـــيل تحمـــل مؤشـــرًا آخـــر علـــى
  .تحديد فاعلية المفترس

  
  .يم الكمي لفاعلية األعداء الطبيعيةو التق -3

بح اآلفـــات يشـــكل التقـــويم الكمـــي للـــدور الـــذي تلعبـــه األعـــداء الطبيعيـــة فـــي كـــ  
الحشرية بالتناسق مع طرائق المكافحة األخرى أمرًا جوهريًا فـي صـنع القـرار فـي بـرامج 
المكافحــة المتكاملــة كونــه يلغــي الحاجــة لفعاليــات الســيطرة األخــرى عنــد التنبــؤ بمقــدرة 

  .األعداء الطبيعية على حفظ كثافة اآلفة تحت مستوى الضرر االقتصادي
وضــع : تبــارات معينــة فــي الحــاالت األخــرى مثــلفــي حــين انــه يفــرض عليهــا اع  

بدائل للمـادة الفعالـة، أو تغييـرًا فـي التوليـف وتحـويرًا فـي التطبيـق وموعـده، وتحـويرًا فـي 
  . (Franz, 1973)التطبيقات الزراعية األخرى 

وقد تنوعت تقنيات التقدير الكمي لكفاءة األعداء الطبيعية لغرض الوصول إلـى   
  .ة، ولعدم مالءمة تقنية معينة للحاالت جميعها من ناحية أخرىتقويم دقيق من ناحي

واحتلـــت طرائـــق الدراســـة غيـــر المباشـــرة مكانـــة متميـــزة فـــي هـــذا المجـــال متمثلـــة   
باالســتدالل علــى فاعليــة األعــداء الطبيعيــة عبــر الدراســات المختبريــة، أو الحقــائق، أو 

  -:كليهما ويتم ذلك عن طريق
  
  .معدل زيادة الفريسة وأعداد أعدائها الطبيعيةالربط بين أعداد أو  -)1(

فـي  Ito et al. (1962)ومـن األمثلـة علـى هـذا الـنمط مـن الدراسـة مـا وجـده   
دراستهم على العناكب وقفازات األوراق إذ كان هناك ارتباط سـالب بـين كثافـة العناكـب 

  .ومعدل زيادة قفازات األوراق بعد إجراء المكافحة الكيماوية
) 0.928(و ) 0.969(علـــى معـــاملي ارتبـــاط  Dempster (1968)وحصـــل   

وهــي   Anthocoridaeومفترسـاتها مـن  Psyllids (.Arytaina spp)بـين أعـداد 
Anthocoris nemoralis  وA. sarothamni على التوالي.  
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ــة لعالقــات    إن مجــرد الــربط بــين األعــداد ال يكــون لــه معنــى مــا لــم يــدعم باألدل
يؤكـــد إن األعـــداء الطبيعيـــة هـــي التـــي ســـيطرت علـــى أعـــداد  ســـببية مباشـــرة، وتوضـــيحاً 

مـــن أعـــداد % 8.5فـــي المثـــال الســـابق ال تشـــكل هـــذه المفترســـات أكثـــر مـــن . الفريســـة
المفترســات الموجــودة وعلــى الــرغم مــن إن تأثيرهــا معتمــد علــى الكثافــة لكنهــا غيــر قــادرة 

ة فريســـتها لكنهـــا ال فـــي الســـيطرة علـــى أعـــداد فرائســـها، أي إنهـــا تســـتجيب عـــدديًا لكثافـــ
  . (Kiritani & Dempster, 1973)تلعب دورًا في تنظيمها الطبيعي 

  
تقدير أعداد الفريسة التي تقتل يوميًا عن طريق تقدير تأثير األعداء الطبيعية  -)2(

  .في المختبر

 Choristoneuraأعداد دودة براعم الصنوبر      Turnbull (1956)قدر   

fumifera  مـــن قبـــل عناكـــب التـــي تســـتهلكSalticid  مـــن المتوســـط العـــددي لكثافـــة
العناكــب فـــي الحقــل، وأعـــداد اليرقــات التـــي تؤكــل مـــن قبــل كـــل عنكبــوت أســـبوعيًا فـــي 

  .المختبر
التقنية ذاتها لكنه نظم تقديراته بحسـاب تكـرار  Kobayashi (1961)واستخدم   

  .الفريسة البديل في الحقل
  
  .وخصائص األعداء الطبيعيةالدراسات المختبرية لمميزات  -)3(

تلقـــى هـــذه الدراســـات تأييـــدًا اكبـــر مـــن ســـابقاتها ومـــن أمثلتهـــا تحليـــل المكونـــات   
دراســـــــــــــة االفتـــــــــــــراس بوســـــــــــــاطة المفتـــــــــــــرس                : المحـــــــــــــددة لمعـــــــــــــدل الهجـــــــــــــوم مثـــــــــــــل

Adalia bipunectata (L.)  علــى َمــْن الليمــونEueallipterus tiliae (L.) 
(Wratten, 1973) ـــى ـــْن الجميـــز ، وعل  Drepanosiphum platanoidesَم
(Dixon, 1970) ودراســـة افتـــراس َمـــْن القـــراص ،Microlophium evansi 

(Theob) من المفترسAdalia decempunctata (L.) (Dixon, 1959).  
مـــدى : حـــددت عـــن طريـــق هـــذه الدراســـات مميـــزات المفتـــرس قيـــد الدراســـة مثـــل  

لمستغرق في اسـتهالك الفريسـة، وكفـاءة الصـيد اإلدراك الحسي وسرعة الحركة والزمن ا
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والمساحة التي تغطيها في زمن معين وغير ذلك وربطـت مـع بيانـات حقليـة عـن توزيـع 
  .ووفرة المفترس والفريسة، للحصول على تقدير لمعدل االفتراس

  
  .يم استجابة األعداء الطبيعية في تفاعالت االفتراس والتطفلو تق

:  لطبيعيــة إلــى كثافــة عوائلهــا أو فرائســها بكونهــا ثنائيــةتتميــز اســتجابة األعــداء ا  
تــزداد فيهــا أعــداد الضــحايا المهاجمــة مــن  functional responseاســتجابة وظيفيــة 

كــل فــرد بازديــاد كثافــة العوائــل أو الفــرائس العدديــة، أو يهــاجم عــدد ثابــت منهــا بســرعة 
عــــداد األعــــداء الطبيعيــــة اكبــــر، وتكــــون نتائجهــــا المتكــــررة وليســــت الثابتــــة زيــــادة فــــي أ

ناتجة من زيادة معدل البقاء أو التكاثر أو ) numerical responseاستجابة عددية (
كليهما فضًال عن زيادة تمركزها في األماكن التي تكون فيهـا عوائلهـا أو فرائسـها كثيفـة 

(Solomon, 1949) . 
  

طــور األعــداء وتحمــل هــذه العالقــة العدديــة أهميــة كبيــرة الســيما عنــدما يكــون ت  
الطفيليـات سـريعًا إذ يجتـاز عبـره عـدد مـن األجيـال مقابـل كـل جيـل مـن : الطبيعية مثل

 . (Flanders, 1947)عوائلها 
  

هــذين المفهــومين فــي دراســته عــن افتــراس شــرانق  Holling (1959a)تنــاول   
Neodiprion sertifer (Geoff.) إذ أشـــار إلـــى . مـــن ثـــديات صـــغيرة فـــي كنـــدا

لوظيفية على إنها التغيرات في عدد الفريسة التي تسـتهلك مـن كـل مفتـرس، االستجابة ا
واالســتجابة العدديــة علــى إنهــا التغيــر فــي كثافــة المفتــرس اســتجابة للتغيــرات فــي كثافــة 

وقســم االســتجابة الوظيفيــة علــى ثالثــة أنمــاط رئيســة عبــر . الفريســة ضــمن زمــن محــدد
لفريســة التــي تؤكــل مــن كــل مفتــرس فــي كــل عنهــا بيانيــًا عــن طريــق العالقــة بــين عــدد ا

وبشكل مشابه قسم االستجابة العددية . وبين كثافة الفريسة) المتغير التابع(وحدة زمنية 
عـن طريـق العالقـة بـين عـدد المفترسـات فـي كـل ) مباشـر وغيـر موجـود وعكسـي(على 

  .وحدة مساحة وكثافة الفريسة
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   وفـي توضـيحه لالفتـراس ومكوناتـه َعـدHolling (1961)  هـاتين االسـتجابتين
وأوضـــــح أن الـــــنمط الثـــــاني مـــــن . مـــــن المكونـــــات الرئيســـــة المحـــــددة لنتـــــائج االفتـــــراس

االســـتجابة الوظيفيـــة الـــذي يـــزداد فيـــه االفتـــراس بتعجيـــل متنـــاقص حتـــى االســـتقرار هـــو 
الغالــب فــي الحشــرات الطفيليــة والمفترســة، وان الــنمط الثالــث الــذي يعطــي منحنيــًا يشــبه 

هو الغالب في الفقريات مع ظهوره في عـدد مـن الحشـرات الطفيليـة، وأشـار  (S)حرف 
إلــى وجــود نمــط يشــبه منحنــاه شــكل القبــة نــاتج مــن االرتبــاك الــذي ينتــاب المفتــرس فــي 

  .الكثافات العالية للفريسة
وأضــاف إن مميــزات هــذه االســتجابات الوظيفيــة تتحــدد بعــدد مــن العوامــل تتمثــل   

ريسة، ومعدل البحث، وزمن معالجة كـل فريسـة، فضـًال عـن بزمن تعرض المفترس والف
  .الجوع والتعلم

هـــذه المفـــاهيم بمعنـــى مختلـــف  Varley & Gradwell) 1963(اســـتخدم 
يتضــمن االســتجابة الوظيفيــة التــي تــؤدي إلــى مــوت الفريســة بتــأثير معتمــد فــي الكثافــة 

 .العددية للفريسة ضمن جيل واحد للمفترس
ة تــؤثر فــي الفريســة بوصــفها عامــل مــوت معتمــد متــأخر وان االســتجابة العدديــ  

  .إذ تكون النتيجة في الجيل القادم delayed density dependentعلى الكثافة 
ـــــراس  Hassell) 1966(وادخـــــل    ـــــاعالت االفت ـــــي وصـــــف تف ـــــدة ف ـــــاهيم جدي مف

) Behavioral responseاالســــتجابة الســــلوكية (والتطفــــل ضــــمن الجيــــل الواحــــد 
وأشـــار ان االســــتجابة . Intergeneration relationshipsليــــة وعالقـــات بـــين جي

اسـتجابة  )1(السلوكية تعتمد على سـلوك العـدو مـن حركـة وتغذيـة واباضـة وتميـز إلـى 
وتعطـي نـوعين مـن العالقـة  -:Individual behavioral responseسـلوكية فرديـة 

تـأثير فـي إحـداها معتمـد بين النسبة المئوية لمـوت الفريسـة وكثافتهـا العدديـة إذ يكـون ال
تــزداد فيهــا النســبة المئويــة  Directly density dependentعلــى الكثافــة مباشــرة 

خـــــط االنحـــــدار (للمــــوت مـــــع زيــــادة الكثافـــــة العدديـــــة للفريســــة                        
 Inversely densityويكون التأثير في األخـرى معتمـد علـى الكثافـة عكـس ) موجب

dependent  فيـــه النســـبة المئويـــة للمـــوت مـــع زيـــادة الكثافـــة العدديـــة للفريســـة تتنـــاقص
االسـتجابة ) 2( التي تماثل النمط الثاني من االستجابة الوظيفية) خط االنحدار سالب(
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والتــي تقــاس عــن   -:Aggregative behavioral response ةالســلوكية التجمعيــ
المجمـوع الكلـي للعـدو  طريق التعبير عن عـدد العـدو فـي كـل نمـوذج كنسـبة مئويـة مـن

فــي النمــاذج أجمــع التــي تؤخــذ، وتمثيلهــا بتســقيط هــذه القــيم بيانيــًا ضــد عــدد العائــل أو 
وتــرتبط الزيــادة فــي أعــداد العــدو لكــل وحــدة . الفريســة فــي وحــدة المســاحة لكــل نمــوذج

مســـاحة بزيــــادة الكثافــــة العدديــــة للفريســــة نتيجـــة زيــــادة معــــدل البقــــاء والتكــــاثر والهجــــرة 
ـــةالداخ ـــة بـــين . لي ـــة فـــتالحظ عـــن طريـــق العالق أمـــا العالقـــات ضـــمن األجيـــال المتعاقب

متوسط النسبة المئوية لموت العائـل بسـبب سـكان العـدو، والكثافـة العدديـة للعائـل لعـدد 
 .من أجيال العدو المتعاقبة

  
فــي تحليلــه لتفــاعالت االفتــراس مفهــوم  االســتجابة  Murdoch) 1971(اقتــرح   

التــي تتعلــق بنمــو وتطــور المفتــرس  The developmental responseالتطوريــة 
ودور ذلــــك فــــي عمليــــة االفتــــراس إذ إن المفترســــات تأكــــل فــــرائس أكثــــر فــــي الكثافــــات 
العدديــة العاليــة للفريســة بالمقارنــة مــع الكثافــة العدديــة المنخفضــة ومــن ثــم فإنهــا تنمــو 

 .بصورة أسرع وتقتل فرائس أكثر بسبب حجمها األكبر
  

فة إلــى التــأثيرات األخــرى المتمثلــة بزيــادة معــدل البقــاء والوصــول المبكــر باإلضــا  
 .إلى النضج وٕانتاج البيض بمعدل اكبر ووقت جيل اقصر

  
لوصــف  Disc equationمعادلــة القــرص  Holling (1959b)وقــد صــمم   

وجمــــع فيهــــا العوامــــل التــــي عــــدها المكونــــات . االســــتجابة الوظيفيــــة مــــن الــــنمط الثــــاني
زمــن تعــرض المفتــرس والفريســة ومعــدل الهجــوم وزمــن (المــؤثرة فــي االفتــراس األساســية 
وقد تحقق لـه ذلـك عـن طريـق تجربتـه لحالـة الهجـوم المصـطنعة التـي يبحـث ) المعالجة

) الفريســــة(عــــن أقــــراص مــــن ورق الزجــــاج ) المفتــــرس(فيهــــا شــــخص معصــــوب العــــين 
  .وضعت على منضدة بكثافات متنوعة ضمن زمن محدد
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  -:االستجابة وفق المعادلةوعبر عن 
 
 
 

  
  إذ أن 
Na = عدد الفريسة المستهلكة(عدد األقراص المزالة(  
Tt = زمن تعرض المفترس والفريسة(زمن إجراء التجربة(  
a = معدل الهجوم(ثابت، معدل االكتشاف اآلني(  

No = كثافة الفريسة(الكثافة العددية لألقراص(  
b =زمن المعالجة( الزمن المستغرق في التقاط كل قرص(  

وصـــفت هـــذه المعادلـــة االســـتجابات الوظيفيـــة جميعهـــا للحشـــرات الطفيليـــة التـــي   
  .سبق أن نشرت بياناتها من قبل

ووجــد هــذا الــنمط مــن االســتجابة فــي تنــوع واســع مــن المفترســات ومــن ضــمنها   
، )Clark, 1963 ; Moriss, 1963 ; Holling, 1966(المفترســات الحشــرية 

 ;                   Burnett, 1954 ; Messenger, 1968(شـرية والطفيليات الح
Griffiths, 1969 ; والحلــم )1998 ,الجمــالي ،(Chant, 1961)       وقواقــع البحــر ،

(Murdoch, 1969) ونجــم البحــر ،(Landenberger, 1968) وكــذلك األســماك ،
(Ivlev, 1961). 

  
في بعض الحشـرات ) Sه حرف شبي(وجد النمط الثالث من االستجابة الوظيفية 

الطفيليـــة التـــي تتطفـــل علـــى نـــوع واحـــد مـــن العوائـــل إذ تـــنخفض معـــدالت الهجـــوم فـــي 
الكثافــة المنخفضــة للعوائــل بســبب عــدم اســتالمها تحفيــزًا كــامًال، ومــن الممكــن أن تعمــل 
المالجــئ حقليــًا علــى قلــة االفتــراس فــي الكثافــات الواطئــة وزيادتــه فــي الكثافــات العاليــة 

 ; Burnett, 1964 ;  Takashi, 1968(دة نســبة األفــراد المعرضــة للهجــوم لزيــا
Murdoch, 1973(وفـي تعليلهمـا لظـاهرة االسـتجابة الوظيفيـة بشـكل القبـة ،Dome 

Shaped functional response   .  1966(أوضــح (Mori & Chant  فــي

No a.b. 1

No a. Tt.
Na

+

=
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-Phytoseiulus persimils Athiasدراســـتهما علـــى تفـــاعالت    المفتـــرس  

Henrot           والفريســةTetranychus urticae  أن ازديــاد معــدل التغذيــة فــي
الكثافـــات المتوســـطة وانحـــداره فـــي الكثافـــات العاليـــة للفريســـة نـــاتج مـــن االنزعـــاج الـــذي 
يحـــدث مـــن ارتطـــام الفـــرائس بـــالمفترس فـــي أثنـــاء حالـــة الهجـــوم ممـــا يـــؤدي إلـــى تحـــرر 

  .الفريسة قبل التمكن من قتلها
   

ـــــذكر مـــــن قبـــــل  نوقشـــــت و   Royama (1971(معادلـــــة القـــــرص ســـــالفة ال
)Rogers (1972  ،وقـد أشـير إلـى انـه ال فرصـة فيهـا لتقليـل الفريسـة بسـبب االفتـراس

وٕانها معادلة آنية قابلة للتطبيق أما بفواصـل زمنيـة قصـيرة جـدًا فـي حـاالت يبحـث فيهـا 
أو حـاالت . لمسـتنزفة سـابقاً المفترس بشكل نظامي ال يعاود فيها التالقـي مـع األمـاكن ا

تضـــاف فيهـــا أعـــداد مـــن الفريســـة باســـتمرار كلمـــا اســـتنزفت، وعـــادة هـــذه حـــاالت غيـــر 
معــادلتي المفتــرس والطفيلــي العشــوائيين التــي  Rogers (1972)حقيقيــة لــذلك صــمم 

جمــع فيهــا معادلــة القــرص ونمــوذج االســتنزاف الــذي يعتمــد علــى عــدد الفريســة الباقيــة 
 -:وعبر عنها على النحو اآلتي. التي لم تهاجم

  
     ).b)N -à.p(Tt e1(NN at

eat
−

  معادلة المفترس العشوائي             =−
  حيث ان

Neat =عدد الفرائس المستهلكة  
N =الكثافة االولية للفريسة  
e =مقابل اللوغارتم الطبيعي  
à =معامل الهجوم  
p =كثافة المفترس  
Tt =زمن التعرض  
Nat =

P
Neat  

b = زمن المعالجة  
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)ààeN(1N .b.N).p/(1Tt.
par

+−
  معادلة الطفيلي العشوائي           =−

Npar =عدد العوائل المتطفل عليها  
N =العدد االولي للعوائل  
e = مقابل اللوغارتم الطبيعي  
Tt =زمن التعرض  
à =معامل الهجوم  
p =كثافة الطفيلي  
b =زمن المعالجة  

معامـل الهجـوم (ابة الوظيفيـة ولمعيارهـا المهمـينوقد تميزت بدقة وصفها لالستج  
  ).وزمن المعالجة

منحنـــى االســـتجابة الوظيفيـــة معيـــارًا يمثـــل نتيجـــة  Murdoch (1973)عـــد   
االفتــراس موضــحًا أهميــة مفــاهيم االســتجابة الوظيفيــة والعدديــة، واالســتجابة التطوريــة، 

يـل نتـائج االفتـراس، إذ تعـد واالستجابة ألنواع متعددة والتـداخل بـين المفترسـات فـي تحل
  .جميعها عمليات متكاملة يجب فهمها إذا أردنا استخدام األعداء الطبيعية بكفاءة

   

معـــــدل الهجــــوم وزمـــــن المعالجــــة المعيـــــارين  Holling) 1963، 1966(قســــم 
ـــة ) 1: (المهمـــين لالســـتجابة الوظيفيـــة إلـــى مكونـــات ثانويـــة؛ إذ عـــد معـــدل الهجـــوم دال

) 2(اكبر مسـافة يـتم فيهـا التفاعـل مـن المفتـرس بمهاجمـة الفريسـة مسافة التفاعل وهي 
فـــي حـــين كـــان زمـــن . نســـبة الهجمـــات الناجحـــة) 3(ســـرعة حركـــة المفتـــرس والفريســـة 

زمـن اسـتهالك ) 2(الزمن المستغرق في مطاردة وٕاخضـاع الفريسـة ) 1: (المعالجة دالة
  .زمن هضم كل فريسة) 3(كل فريسة 

ســع مــن المفترســات تغيــرت هــذه المكونــات مــع تغيــر وفــي دراســات علــى تنــوع وا  
  .كثافة الفريسة أو معدل تغذية المفترس

   

تنـاقص نسـبة الهجمـات الناجحـة مـع زيـادة الكثافـة  Fransz (1974)فقـد وجـد 
 Typhlodromusالعددية للفريسة بدراسته على تفـاعالت المفتـرس                 

occidentalis Nesbitt  والفريســةTetraychus urticae  وأشــارMori & 
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Chant (1966)  إلـى تنـاقص زمـن اسـتهالك كـل فريسـة مـع زيـادة كثافـة الفريسـة عـن
 Phytoseiulus persimilis Athias-Henretطريــق دراســتهما علــى المفتــرس 

  .Tetranychus urticaeوفريسة 
   

إن مسـتوى الجـوع للمفتـرس  Sandness & McMurtry (1972)كمـا وجـد 
Amblyseius largoensis (Muma)  اثـر بشـكل مباشـر فـي الـزمن المسـتغرق فـي

اســتهالك الفريســة األولــى، وتكــرار الصــيد النــاجح، وطــول مــدة التوقــف للهضــم وســرعة 
  .الحركة
أثبتت الدراسـات التحليليـة عـن مـدى تـأثير نـوع االسـتجابة الوظيفيـة فـي اسـتقرار   

ت مـــع زيـــادة كثافـــة الفريســـة كمـــا إن نقصـــان معـــدل المـــو . تفـــاعالت المفتـــرس والفريســـة
يحــــدث فــــي نمــــط االســــتجابة الوظيفيــــة الثــــاني يــــؤدي إلــــى عــــدم اســــتقرارية التفــــاعالت 

  ) .Murdoch & Oaten, 1975و  Holling, 1965(االفتراسية 
  

  .االستجابة الوظيفية لكثافة المفترسات

. فتــراستعــد كثافــة المفترســات إحــدى المتغيــرات األساســية المــؤثرة فــي نتــائج اال  
التنافس ( Exploitationويأتي تأثيرها عن طريق مكوناتها األساسية وهي االستغالل 

) زيـادة حـاالت التالقـي واالتصـال(       Interferenceوالتـداخل ) على المـورد نفسـه
فــي حــين يــؤدي . وكالهمــا يــؤدي إلــى انحــدار معــدل الهجــوم مــع زيــادة كثافــة المفتــرس

معـدل الهجـوم عنـد البـدء ثـم انحـداره بشـكل مشـابه للحالـة  تحفيز المجموعـة إلـى ارتفـاع
  . (Holling, 1961)األولى 
تتفاعل المفترسات والطفيليات مع حالة التالقي بـين أفـراد النـوع الواحـد بـالتوقف   

  .المؤقت عن البحث أو االنتشار بعيدًا عن منطقة الحدث
   

ت حشـرية أشـير جاءت اغلب المعلومات عن الموضوع من دراسات عن طفيليا
 ,Ullyett(فيهــا إلــى انحــدار واضــح فــي كفــاءة البحــث كلمــا ازدادت كثافــة الطفيليــات 

1949a,b ; Burnett, 1958 ; Bakker et al. 1967(  
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علـى نتـائج  Michelakis) 1973(حصـل   .Hassell et al) 1976(عـن   
 Coccinellaمماثلـة فـي دراسـات مختبريـة علـى المفترسـات إذ الحـظ إن يرقـات     

septempunctata L.  التـي تبحـث عـن الَمـْن تسـقط مـرارًا مـن النباتـات عنـد التالقـي
  .      مع أفراد أخرى

 

إلـــــــــــى إن زيـــــــــــادة كثافـــــــــــة المفتـــــــــــرس    Kuchlein (1966)وأشـــــــــــار 
Typhlodoromus longipilus Nesbitt  تزيــد مــن معــدالت الهجــرة مــن أقــراص

) 1966(وأوضــح  Tetranychus urticaeاألوراق التجريبيــة التــي تحــوي الفريســة 
Wylie  تأثير آخر للتداخل يتمثل بانحدار نسب اإلناث في ذرية الطفيليNasonia 

vitripennis (Walk)  الــــذي يتطفــــل علــــى عــــذارى الــــذباب المنزلــــيMusca 

domestica L. واالختــزال فــي نســب اإلنــاث نفســه وجــده . مــع زيــادة كثافــة الطفيلــي
)1968(Viktorov  سـته علـى النـوع بدراTrissolcus grandis (Thoms)  التـي

وينحصر هذا التغيـر  Eurygaster intergrieceps Putتتطفل على حشرة السونة 
ـــر  ـــاث تضـــع بيضـــًا غي ـــأتي نتيجـــة إن اإلن ـــات الحشـــرية، وي ـــاث بالطفيلي فـــي نســـب اإلن

في مخصب عند االزدحام والذي ينتج من ذكور في غشائية األجنحة يعمل هذا التغير 
نسب اإلناث على انخفاض معدل التطفل في الجيل القادم النخفاض عدد اإلناث التي 

 .تبحث عن عوائلها
  
حالــــة أخــــرى للتــــداخل تتحقــــق عبــــر التالقــــي مــــع عوائــــل متطفــــل عليهــــا ســــابقًا   

)1972،Rogers ( تميل فيها الطفيليات للتوقف عن البحث لمدة من الـزمن أو مغـادرة
  .ي بالنتيجة إلى اختزال في الوقت المتيسر للبحثمنطقة العائل والذي يؤد
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  .استجابة المفترس لتوزيع الفريسة

فريسـة    بنيـت علـى افتـراض  –اغلب النماذج الرياضـية عـن عالقـات مفتـرس   
 Nicholson(إن سكان المفترس تبحث عشوائيًا في     سكان متجانس مـن الفريسـة 

& Bailey, 1935 ;         Holling, 1959b ; Watt, 1959 ; Hassell & 

Varley, 1969 (إذ إنها تعتمد تقليديًا على مالءمة رياضية أكثر من أحداث واقعية.  
   

بالمواجهة مع توزيع غير منتظم للفريسة كما يحدث طبيعيًا فان المفتـرس الجيـد 
-Goss( يبحــــث أكثــــر الوقــــت فــــي المنــــاطق عاليــــة الكثافــــة الســــكانية للفريســــة        

Custarad, 1970 ; Hassell & May,  1974( وهــذه الحالــة تخلــق تمركــزًا ،
 Aggregativeوتجمعًا للمفترسات في هذه المناطق وتعـد هـذه  االسـتجابة التجمعيـة 

response  علـــى وفـــق توزيـــع الفريســـة ظـــاهرة عامـــة واســـعة االنتشـــار تنشـــأ مـــن أنـــواع
إذا (عض العوامــل التــي تتركــز متعــددة مــن الســلوك منهــا االنجــذاب لمســافات طويلــة لــب

بفعــل كثافــة الفريســة، فالعديــد مــن المفترســات والطفيليــات علــى ســبيل ) كانــت كيمياويــة
 ; Wood et al. 1968(المثـــال تنجـــذب بوســـاطة الفرمونـــات الجنســـية للفريســـة  

Mitchell & Mau, 1971 ;    Sternlicht, 1973.(  
   

ـــ وربمـــا ) Klinokinesis(دوران ســـلوك آخـــر يتمثـــل بزيـــادة معـــدل االلتفـــاف وال
هـذا . بعد مسـك الفريسـة ثـم معـاودة البحـث) Orthokinsis(اختزال في سرعة الحركة 

  . السلوك يميل لتعطيل نموذج التقدم إذا لم يعزز بموقع فريسة ابعد
وقـــد ظهـــر ســـلوك االلتفـــاف المتزايـــد بعـــد إيجـــاد الفريســـة فـــي كثيـــر مـــن أنـــواع 

، والـذي يـؤدي بالنتيجـة إلـى )Fleschner, 1950 ; Bank, 1957(الحشـرات والحلـم 
  .بقاء المفترس مدة أطول في المناطق ذات الكثافة العالية نسبياً 

   

سلوك آخر يؤدي بالنتيجة إلى وجود فـي المنـاطق ذات الكثافـة العدديـة للفريسـة 
مسـتوى (يتمثل باالنتشار بعيدًا عن المناطق التي لم يحصل فيها المفترس على فريسـة 

هجرة سريعة للعناكب الناسجة من المواقع التي  Turnbull) 1964(، لقد وجد )لجوعا
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تفشل فـي الحصـول فيهـا علـى غـذاء مالئـم بمـا يـؤدي إلـى تـراكم العناكـب فـي المنـاطق 
  .عالية الكثافة للفريسة

 

 

  .االستجابة العددية للمفترسات

الســلوكية المهمــة  تعــد االســتجابة التجمعيــة ســالفة الــذكر واحــدة مــن االســتجابات  
  .للمفترس تجاه كثافات الفريسة التي تؤدي إلى زيادة سكان المفترس في تلك الحاالت

كما يرتبط المعدل الكلـي للزيـادة فـي سـكان المفتـرس مـع معـدل المـوت    الـذي   
يحققــه فــي ســكان الفريســة ومــا يحققــه ذلــك مــن تــأثير فــي كــل مــن طــول          المــدة 

ل البقـــــــــــــــــــاء، وٕانتاجيـــــــــــــــــــة الكـــــــــــــــــــامالت الناتجـــــــــــــــــــة                             الزمنيـــــــــــــــــــة للـــــــــــــــــــدور، ومعـــــــــــــــــــد
)1975 Lawton et al. ( إذ تتغيــر المــدة الزمنيــة الالزمــة إلكمــال الــدور علــى وفــق

عــدد الفريســة التــي تؤكــل؛ الرتبــاط ذلــك بعمليــة النمــو التــي تبــدأ فــوق عتبــة احتياجــات 
أحيانـًا تغيـر فـي عـدد األدوار والحـالتين وقـد يرافـق ذلـك . الطاقة الالزمة إلدامة االيـض

  .تؤدي إلى اختالف في عدد األجيال المتحققة للمفترس مقابل كل جيل من الفريسة
وبتأثير متداخل يعمـل نقـص الغـذاء علـى تغيـر معـدل البقـاء عـن طريـق المـوت   

 المتحقق في أعداد من األفراد الداخلة إلى مرحلـة معينـة مـن دورة الحيـاة تتناسـب شـدته
: مع شدة النقص الغذائي المتمثل بالكثافات العددية للفريسة وبخصائص المفتـرس مثـل

 .Hassell et al(معـدل الهجـوم وزمـن المعالجـة والتـي تتغيـر مـع األدوار المتالحقـة 

1976.(  
   

أما إنتاجية الكـامالت ثالـث العوامـل المهمـة فـي تحديـد معـدل الزيـادة فـي سـكان 
  .غذاء يكون جوهرياً المفترس فإن ارتباطها بال

إال أن طبيعة الموارد الغذائية وزمن احتياجها في دورة الحياة باالرتبـاط مـع مـدة   
يحمـــل هـــذا ) Wigglesworth, 1965(التكـــاثر تتغيـــر كثيـــرًا فـــي اغلـــب الحشـــرات 
  .فريسة  –االختالف تأثيرًا مهمًا في تفاعالت مفترس 
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التغذيــة لكـــل يرقــة    مــن عائـــل الميــزة العامــة فــي الطفيليـــات الحشــرية اكتمــال   
 ,Hassell & May(واحد وبذلك تتحدد اإلنتاجية بعدد العوائل التي تجدها األنثى    

1973.(  
   

ويختلـــف الحـــال فـــي المفترســـات إذ الحاجـــة إلـــى أكثـــر مـــن فقـــرة فريســـة يكـــون 
وبشــكل مبســط تكــون الفــرائس التــي تؤكــل . ضــروريًا إلكمــال كــل مرحلــة فــي دورة الحيــاة

  .رحلة البالغة ذات تأثير كامل على اإلنتاجيةفي م
ــــي    ــــدور اليرق ــــراس محــــدد بال ــــي يكــــون فيهــــا االفت ــــة المفترســــات الت أمــــا فــــي حال

)Syrphidae ( فـــــإن غـــــذاء الكـــــامالت مـــــن حبـــــوب لقـــــاح يكـــــون لـــــه تـــــأثير مهـــــم فـــــي
ويكــون لتغذيــة اليرقــات تــأثير فــي حجــم الكــامالت مثلمــا وجــد فــي العديــد مــن . اإلنتاجيــة

  ).Hodek, 1973(التي تشير بشكل ما إلى اإلنتاجية  Coccinellidaeأنواع 
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  :المواد وطرائق العمل
  

  .التربية المختبرية للحشرات -والً أ

  Chrysoperla  mutata (MacL.)تربية المفترس  -1

مـن أشـجار النخيـل ارتفـاع  C. mutata (MacL.)جمعـت كـامالت المفتـرس 
فــــي مزرعــــة الزعفرانيــــة، كنــــواة لبنــــاء المســــتعمرة المختبريــــة الالزمــــة لرفــــد ) م2 – 1.5(

الدراســة باألعــداد المطلوبــة إلجــراء االختبــارات، وقــد تــم تشخيصــها فــي متحــف التــاريخ 
  .الطبيعي من قبل الدكتور محمد صالح عبد الرسول

ســـدت فوهاتهـــا العليـــا ) ســـم 8×14(حجـــزت تلـــك الكـــامالت فـــي قنـــاني زجاجيـــة   
ثبتــت بربــاط مطــاطي، وزودت بالغــذاء والمــاء بشــكل ) خــام اســمر(عــة مــن القمــاش بقط

  .يومي
علــى ) 10:  7:  4(تــألف الوســط الغــذائي مــن الخميــرة والســكر والمــاء المقطــر   
، وقـد قـدم الغـذاء والمـاء بوسـاطة قطـع صـغيرة (Hagen & Tassan, 1970)التوالي 

طعـــة القمـــاش التـــي تســـد فوهـــة مـــن القطـــن المشـــبع بكـــل منهـــا، وضـــعت فـــي فتحـــات بق
  .القنينة

 8ســـــاعة و 16ْم  ومـــــدة إضـــــاءة  3±  27تمـــــت التربيـــــة تحـــــت درجـــــة حـــــرارة   
  ).Morrison et al. 1975 ; Tauber & Tauber, 1975( ساعات ظالم 

ــًا لعــزل البيــوض التــي    اســتبدلت قطــع القمــاش التــي تغطــي فوهــات القنــاني يومي
داخلي، وتـم العـزل أمـا عـن طريـق تقطيعهـا إلـى ثبتتها كامالت الحشرة علـى سـطحها الـ

قطــع صــغيرة تحــوي كــل منهــا بيضــة واحــدة وضــعت بشــكل مفــرد فــي أنابيــب زجاجيــة 
سدت فوهتها بقطعة من القطن، أو عن طريق وضع قطعة القمـاش ) سم 1.5×  5.5(

وســدت فوهتهــا ) ســم 8×  14(بكاملهــا مــع مــا تحويــه مــن بيــوض فــي قنــاني زجاجيــة 
ربـــاط مطـــاطي، وتمـــت مراقبتهـــا بشـــكل يـــومي لحـــين فقـــس البيـــوض إذ بقطعـــة قمـــاش و 

  .Cannibalismعزلت اليرقات حال فقسها؛ لتجنب حالة االفتراس الذاتي 
زودت اليرقات يوميًا بأفراد من المـن أو حوريـات الـدوباس بوصـفها غـذاًء لحـين   

) ذكـر وأنثـى(تعذرها، وبعـد بـزوغ الكـامالت وزعـت علـى قنـاني التربيـة بشـكل أزواج    
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 ,Finney)يتم التمييز بينهما باالعتماد على ضخامة بطن االنثى المتالءها بالبيض 

1948). 
   

بالنظر لصعوبة الحصـول علـى المـن أو الـدوباس فـي أوقـات معينـة مـن السـنة،   
ولغــرض إدامــة المزرعــة المختبريــة ألســد المــن األخضــر، ربيــت حشــرات عــث التمــور 

Ephestia spp.تفادة مـــن بيوضـــها ويرقاتهـــا بوصـــفها غـــذاء ليرقـــات ؛ لغـــرض االســـ
 .المفترس

  
مــن تمــور مصــابة وربيــت علــى  .Ephestia sppجمعــت يرقــات عــث التمــور   

دبـس التمـر % 6الخميـرة الجافـة و% 1جـريش حنطـة و% 81وسط غـذائي مكـون مـن 
 ).2000احمد وآخرون ،(كليسرين % 12و

  
لمـن وعـث التمـور داخـل صـناديق لقد كانت عملية التربية موحدة لكل من أسـد ا  

مفتوحـــة مـــن الجهـــة العليـــا، وقـــد تـــم ســـدها ) ســـم 60×30×30(مـــن الزجـــاج العضـــوي 
بقطعــة مــن القمــاش تثبــت بأشــرطة الصــقة، كمــا تحتــوي فــي احــد جوانبهــا علــى فتحــة 

تسـدها قطعـة مـن الزجـاج العضـوي بـنفس األبعـاد وسـهلة الحركـة داخــل ) سـم 15×15(
 .المزرعة الحشريةإطار تعمل كمدخل إلدامة 

  
طريقة التربية الموحدة هذه تـوفر ليرقـات أسـد المـن غـذاءها مـن بيـوض ويرقـات   

 .عث التمور بما يضمن إدامتها بشكل مستمر وبما يتوافق مع متطلبات الدراسة
  

أمــا فــي مجــال التربيــة علــى نطــاق أوســع فــإن تحديــد وتــوفير المصــادر الغذائيــة   
دى الخطـــوات الرئيســـة المحـــددة للعمليـــة، ويتحـــدد لكـــامالت ويرقـــات المفتـــرس هـــي إحـــ

التغلب على العقبات الفنية في التربيـة بالتغلـب علـى االفتـراس الـذاتي عـن طريـق عـزل 
 ,.Ridgway et al)اليرقات في خاليا على وفق خطوات التربية الموضحة من      

1970).  
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  .Ommatissus  lybicus DeBergدوباس النخيل  -2

علــى األعــداد الكبيــرة مــن حوريــات الــدوباس الالزمــة إلجــراء  لغــرض الحصــول  
اختبــارات الدراســة، اتبعــت طريقــة الجمــع المتكـــرر مــن البســاتين وتربيتهــا علــى فســـائل 

  .زرعت مسبقًا، وٕادامتها باستمرار بأعداد إضافية
  

 .قياس الكفاءة االفتراسية للمفترس: ثانياً 

فتراســـية لحوريـــات الـــدوباس اال C. mutataلقيـــاس كفـــاءة يرقـــات المفتـــرس 
 10كإحدى المؤشرات المهمة على مقدرة المفترسات في السـيطرة علـى اآلفـة، وضـعت 

، وتـم إمـدادها )سـم 1.5×9(يرقات حديثة الفقس بشكل مفرد في أطباق بتـري بالسـتيك 
بشكل يومي بعدد فائض ومحسـوب مـن حوريـات الـدوباس فـي طوريهـا الثـاني والثالـث، 

 .ذي تستهلكه اليرقة يوميًا، حتى تحولها إلى عذراءوتسجيل العدد ال
  
بوصـــفها مـــوردًا ) ســـم 8، 7(احتـــوت األطبـــاق أيضـــًا علـــى قطـــع مـــن الخـــوص   

غــذائيًا لحوريــات الــدوباس، وقــد حــوفظ علــى طراوتهــا بلــف قواعــدها بقطــع مــن القطــن 
ار لمنـع تبخـر المـاء، ولتالفـي اإلضـر  Parafilmالذي يشبع بالماء بعد لفه بشريط من 

بحشرات التجربة، ونفذت الدراسة تحت الظروف المختبرية المشار اليها في التربية وتم 
، واســـتخدم اقـــل فـــرق (CRD)تحليـــل النتـــائج احصـــائيًا باســـتخدام تصـــميم تـــام التعشـــية 

ـــين المعـــامالت  (.L. S. D)معنـــوي  ـــراوي (فـــي تشـــخيص الفـــروق االحصـــائية ب ال
  ). 1980وجماعته، 

  
 -:امل المحددة لمعدل هجوم المفترسدراسة العو : ثالثاً 

  .قياس كفاءة يرقات المفترس في صيد حوريات الدوباس -1

بأطوارهــــا المختلفــــة فــــي صــــيد  C. mutataقيســــت كفــــاءة يرقــــات المفتــــرس   
حوريــات الــدوباس بأطوارهــا المختلفــة أيضــًا، وذلــك بإدخــال يرقــة أســد َمــْن حديثــة الفقــس 
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 1.5×9(ين الثــاني والثالــث داخــل أطبــاق بتــري للطــور األول وحديثــة االنســالخ للطــور 
  .تحوي عددًا من حوريات الدوباس محددة الطور) سم

وتم تسجيل عدد حاالت التالقي بين اليرقات وحوريات الدوباس التـي تكـون فـي   
حالــة تغــذي علــى قطــع مــن الخــوص، وتســجيل عــدد حــاالت الصــيد النــاجح التــي تــنجم 

عــــــدد (لمئويــــــة للصــــــيد المتحقــــــق           عــــــن هــــــذا التالقــــــي ثــــــم حســــــبت النســــــبة ا
  ).مالقاة 100/الصيد

  
  .قياس زمن استهالك الفريسة من قبل المفترس -2

ــــذي يســــتغرقه فــــي  ــــالزمن ال ــــة ب قيســــت إحــــدى معــــايير المفتــــرس الكفــــوء المتمثل
اســتهالكه للفريســة، وهـــو الــزمن المحصــور بـــين صــيد الفريســة والتغـــذي عليهــا وتركهـــا 

 10تم ذلك عن طريق مراقبة وتسجيل زمن استهالك الفريسة فـي ومعاودة البحث، وقد 
  .حاالت افتراسية لكل طور يرقي وطور حوري

  
قيـــاس ســـرعة الحركـــة ومـــدى اإلدراك الحســـي ومســـاحة البحـــث التـــي يغطيهـــا   -3

 .المفترس في زمن محدد

تحـــدد قـــدرة اليرقـــات علـــى البحـــث لكـــل وحـــدة زمـــن، عـــن طريـــق تحديـــد ســـرعة   
منطقـــــة اإلدراك الحســـــي الـــــذي يمكنهـــــا مـــــن تحســـــس فريســـــتها  الحركـــــة لهـــــا، وعـــــرض
(Nicholson, 1933).  

يرقــــة إذ قيســــت  20وقــــد قيســــت منطقــــة اإلدراك الحســــي لكــــل طــــور باســــتخدام   
المســافة بــين نهــايتي قرنــي االستشــعار التــي تمتــد أمامــًا مــع امتــداد أجــزاء الفــم األماميــة 

  .الوضع
يرقات لكل  10ن طريق تتبع سير كما قيست سرعة الحركة لكل طور يرقي، ع  

طور على ورق بياني مع حساب الزمن الذي تستغرقه تلك اليرقات في قطع المسـافات 
  .التي حددت

وحــدة زمــن عــن طريــق حاصــل ضــرب معــدل المســافة / قــدرت مســاحة البحــث   
  .(Nicholson, 1933)وحدة زمن بمدى اإلدراك الحسي / المقطوعة 
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تهلك علـى نسـبة بقائـه ة للمفترس وتـأثير كميـة الغـذاء المسـالمتطلبات الغذائي: رابعاً 

  .ومعدل تطوره

 C. mutataدرســت المتطلبــات الغذائيــة لألطــوار اليرقيــة المختلفــة للمفتــرس   
وتــأثير كميــة الغــذاء المســتهلك فــي معــدل البقــاء وفــي مــدة العمــر اليرقــي وذلــك بتجهيــز 

ل منفرد باطباق بتري وزودت وضعت بشك) لكل اختبار 20عدد (يرقات حديثة الفقس 
حوريــات يوميــًا ) 10، 5، 2، 1) (الطــور الرابــع(بأعــداد مختلفــة مــن حوريــات الــدوباس 

±  27ساعة، ونفذت التجربة تحت درجة حرارة  24وسجلت االعداد التي تستهلك كل 
  .ساعات ظالم 8ساعة و  16ْم ومدة اضاءة  3
  

  -:في عملية االفتراس  دراسة تأثير كثافة الفريسة والمفترس: خامساً 

االســتجابة الوظيفيــة لكثافــة (تــأثير كثافــة الفريســة فــي معــدل المــوت المتحقــق   -1

 ) .الفريسة

  

بـأطواره الـثالث لكثافـات عدديـة  C. mutataدرسـت اسـتجابة يرقـات المفتـرس   
متنوعة من حوريات الدوباس بأطوار محددة، وقـد نفـذت التجـارب بـثالث مكـررات لكـل 

، )بـــدون مفتـــرس(فضـــًال عـــن معاملـــة المقارنـــة ) 1(المدرجـــة فـــي جـــدول مـــن الكثافـــات 
ساعة بعد تغذيتها عنـد فقسـها للطـور اليرقـي  24وذلك بوضع يرقة واحدة مجوعة لمدة 

احتـــوى ) ســم 1.5×9(األول وعنــد انســـالخها للطــورين الثـــاني والثالــث فـــي طبــق بتـــري 
اس مــع قطــع مــن الخــوص، علــى إحــدى الكثافــات العدديــة المــذكورة مــن حوريــات الــدوب

لمنــع هــروب الحشــرات؛  Parafilmلغــرض التغذيــة، ولفــت جوانــب األطبــاق بأشــرطة 
ســاعة، ســجلت بعــدها أعــداد حوريــات الــدوباس المســتهلكة  24اســتغرقت مــدة التعــرض 

  .تحت الظروف المختبرية المشار اليها في تربية المفترس
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ـــة  ـــر   ,Rogers) 1972(اســـتخدمت معادل ـــى وفـــق للمفتـــرس المف ـــائج عل د لوصـــف النت
  -:الصيغة اآلتية

  
).b)Nà(TteN(1N a

a
−−

−=   
  

  إذ أن 
Na =عدد الفرائس المستهلكة  
N =العدد األولي للفريسة  
e =الطبيعي ممقابل اللوغاريت  
à =معامل الهجوم  
b =زمن المعالجة  
Tt =زمن التعرض  

ة االنحـــــدار باســــتخدام معادلــــ (b)وزمــــن المعالجــــة ) à(وتــــم حســــاب معامــــل الهجــــوم 
  -:الخطي

  
  

  اللوغاريتم الطبيعي، وبقية الرموز كما عرفت سابقاً  Inإذ 

Tt.à. - à.b.N)
N
N-N(In a
a
=
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  الكثافات العددية للفريسة في دراسة االستجابة الوظيفية للمفترس) 1(جدول 

  
  الطور الحوري للفريسة وكثافته العددية  الطور اليرقي للمفترس

  الطور األول

  )80و60و40و20و10(الطور الحوري الثاني 
  )80و60و40و20و10(الطور الحوري الثالث 
  )60و40و20و10و5(الطور الحوري الرابع 

  )60و40و20و10و5(الطور الحوري الخامس 

الطور اليرقي الثاني 
  والثالث

  )160و100و80و60و40و20(الطور الحوري الثاني 
  )160و100و80و60و40و20(الطور الحوري الثالث 
  )80و60و40و20و10(الطور الحوري الرابع 

  )80و60و40و20و10(الطور الحوري الخامس 
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 .تأثير كثافة المفترس في كفاءة البحث  -2

 75(نفذت الدراسـة بتقـديم أعـداد ثابتـة مـن حوريـات الـدوباس فـي طورهـا الثـاني   
، 1 ،5(            C. mutataإلــى كثافــات متنوعــة مــن يرقــات المفتــرس ) حوريــة
  .بثالث مكررات لكل طور يرقيوألطواره اليرقية جميعًا و ) 15، 10

احتـــوت قطـــع مـــن الخـــوص ) ســـم 8×14(أجريـــت التجـــارب فـــي قنـــاني زجاجيـــة   
±  27ساعة تحـت درجـة حـرارة     24لتغذية الحوريات، أخذت النتائج بعد ) سم 10(
  .ساعات ظالم 8ساعة و  16ْم ومدة اضاءة  3

  -:ةاالتي Beddington (1975)حسبت كفاءة البحث على وفق معادلة   
 

  
  كفاءة البحث = E     إذ ان

Na = عدد األفراد المستهلكة  
N =العدد األولي للفريسة  
P =عدد المفترسات  

  
 ).االستجابة العددية(تأثير كثافة الفريسة في إنتاجية المفترس   -3

وضعت الكامالت الناتجة من التجربة الخاصة بدراسـة تـأثير كميـة الغـذاء علـى   
فـــي قنـــاني زجاجيـــة ) ذكـــر وأنثـــى(فتـــرس، بشـــكل أزواج معـــدل بقـــاء وتطـــور يرقـــات الم

غلقـــــت فوهتهـــــا العليـــــا بقمـــــاش ثبـــــت بربـــــاط مطـــــاطي، وزودت بالغـــــذاء ) ســـــم 8×14(
والمــاء بشــكل يــومي، وتــم تســجيل مــدة قبــل وضــع البــيض وعــدد ) مستحضــر الخميــرة(

البيـــوض التـــي وضـــعتها كـــل أنثـــى، لمعرفـــة تـــأثير كميـــة الغـــذاء المســـتهلكة فـــي الـــدور 
ي والمرتبط بالكثافة العددية للفريسة على إنتاج البيض من الكامالت الناتجة، وقـد اليرق

ســـاعات  8ســـاعة و  16ْم ومـــدة اضـــاءة  3±  27نفـــذت التجربـــة تحـــت درجـــة حـــرارة 
  .ظالم

  

N.P
NE a

=
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  .ية في كل من الفريسة والمفترسئايدراسة تأثير المبيدات الكيم: سادساً 

بالمبيد في تجارب الروز الحياتي لكـل استخدمت طريقة أوراق الترشيح المشربة   
 1مــن يرقــات المفتــرس وحوريــات الــدوباس، وتمــت معاملــة الحشــرات عــن طريــق توزيــع 

مــل علــى أوراق  1بوســاطة ماصــة ســعة  ) ثــالث مكــررات(مــل مــن كــل تركيــز للمبيــد 
إذ وزع المحلـول بشـكل حلزونـي علـى ) سـم 1.5×9(ترشيح موضوعة في أطباق بتـري 

 .ت معاملة المقارنة بالماء فقطسطح الورقة ورش
  

حوريـة مـن الطـورين الثالـث والرابـع، وزودت بقطـع مـن  20وضع في كل طبـق   
الخــوص؛ لغــرض التغذيــة، غطيــت األطبــاق بقطــع مــن القمــاش وثبــت بربــاط مطــاطي 

سـاعة مـن المعاملـة، إذ  24ْم أخذت النتائج بعـد مـرور  3±  27وحضنت على درجة 
  .(Abbott, 1925)تل المصححة وباستخدام معادلة آبوت حسبت النسبة المئوية للق

اعتمدت الطريقـة نفسـها أعـاله فـي معاملـة يرقـات المفتـرس بـأطواره    المختلفـة   
وقـد وضـعت يرقـة واحـدة فـي كـل طبـق؛ لتالفـي حالـة االفتـراس         الــذاتي وزودت 

وقورنــت  يرقــة       لكــل معاملــة 30بيــوض عــث التمــور لغــرض التغذيــة، واســتخدمت 
 & Rajakulendranالسـمية ليرقـات المفتـرس وحوريـات الـدوباس علـى وفـق دراسـة 

Plapp (1982) فــي قيــاس انتخابيــة المبيــدات تجــاه األعــداء الطبيعيــة وهــي نســبة ،
  .سمية المبيد للفريسة إلى سميته للمفترس

 ,Bartlett)تمت معاملة الكامالت على وفق الخطوات الموضحة من قبل       

ويــتم ) ســم 5.5×11.5(مــل مــن كــل تركيــز فــي قنينــة زجاجيــة      1بوضــع  (1964
تدويرها بشكل أفقي بحيث تتكون طبقـة خفيفـة مـن المبيـد علـى السـطح الـداخلي للقنينـة 

بواقـع ) بالغـة لكـل مكـرر 10(ساعة توضع فيها الكـامالت  24وبعد جفافها بعد مرور 
ــة المقارنــة، اخــذت  ثــالث مكــررات لكــل تركيــز واســتخدم المــاء المقطــر فقــط فــي معامل

  .ساعة 24النتائج بعد 
ــــة بيــــوض المفتــــرس باســــتخدام طريقــــة  إذ  (Bartlett, 1964)وتمــــت معامل

اســتخدمت المرشــات اليدويــة التــي تعطــي رذاذًا ضــبابيًا دقيقــًا، ورشــت بــه قطــع القمــاش 
بيضــة وبــثالث مكـــررات ) 50 – 25(التــي تحــوي بيــوض أســد المــن بعمــر يــوم واحــد 
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، ورشــت معاملــة المقارنــة بالمــاء )لتــر مــاء 1/مــل مبيــد 1(تركيــز الموصــى بــه حقليــًا لل
  .المقطر فقط

علقت القطع في المختبر لحين حصول فقس وقد أبعدت اليرقـات حديثـة الفقـس 
لتفادي تغذيتها على البيوض التي لم تفقس، وأخذت النتائج بعد اكتمال الفقـس صـنفت 

إلـــى ســـمية عاليـــة إذا زادت نســـبة  (Bartlett, 1964)الســـمية علـــى وفـــق لمـــا ذكـــره 
بعــــد تصــــحيحها علــــى وفــــق معادلــــة آبــــوت، وســــمية متوســــطة % 66.7المــــوت علــــى 

ومنخفضــة إذا كانــت نســبة المــوت أقــل % 66.7 -% 33.3للبيانــات المحصــورة بــين 
استخدمت في هذه الدراسة المبيـدات الكيميائيـة الموصـى باسـتخدامها فـي % 33.3من 

مـــن مجموعـــة  Deltamethrin EC 25النخيـــل، إذ اســـتخدم مبيـــد  مكافحـــة آفـــات
مــن مجموعــة المبيــدات  Basudin EC 60المبيــدات البايرثرويديــة المصــنعة، ومبيــد 

  .الفسفورية العضوية
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 :النتائج والمناقشة
  

  .الكفاءة االفتراسية

تراســـية اليوميـــة لألطـــوار اليرقيـــة إلـــى تزايـــد الكفـــاءة االف) 2(تشـــير نتـــائج جـــدول   
و        13.3المتتالية بشكٍل يتوافـق مـع متطلبـات النمـو والتطـور، إذ بلغـت معـدالتها 

  .حورية لكل من األطوار اليرقية األول والثاني والثالث على التوالي 49.8و  42.75
حوريــة علــى  179.3و  85.5و  26.6وبلــغ معــدل مــا اســتهلكته هــذه األطــوار   

مـــن مجمـــوع مـــا % 61.53و  29.34و  9.13الي، وهـــو مـــا يشـــكل نســبة مقـــدارها التــو 
حوريــــة، وقــــد اظهــــرت نتــــائج التحليــــل  291.4يســــتهلكه الــــدور اليرقــــي بأكملــــه والبــــالغ 

 >P)اإلحصائي اختالفًا معنويًا في القدرة االسـتهالكية لألطـوار اليرقيـة المختلفـة      

0.01)  .  
وجد الربيعـي  Chrysopa  carnea Stephenوفي دراسة مماثلة على النوع   

ان معـــــدل مـــــا يســـــتهلكه الطـــــور األول مـــــن حوريـــــات َمـــــْن الخـــــوخ األخضـــــر ) 1977(
Myzus persicae (Sulzer)  والطور  64حورية واستهلك الطور الثاني  46.9كان

  .حورية 330.5الثالث 
 .C    إلـى تغيـرًا فـي القـدرة االسـتهالكية للنـوع     Sundby (1966)وأشـار   

carnea  فــردًا مــن حوريــات  393مــع تغيــر درجــة الحــرارة حيــث اســتهلك الــدور اليرقــي
حوريــة تحــت  298ْم و  21تحــت درجــة حــرارة M. persicae َمــْن الخــوخ األخضــر 

  .  مْ  16درجة حرارة 
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  على حوريات الدوباسالمختلفة في تغذيتها  Chrysoperla  mutataالكفاءة االفتراسية ألطوار المفترس ) 2(جدول 
  

  العمر اليرقي
  يوم/عدد الحوريات المستهلكة

  المدى     
  طور يرقي/عدد الحوريات المستهلكة

  النسبة المئوية  المدى     
  االنحراف القياسي± المعدل   إلى  من  االنحراف القياسي ± المعدل   إلى  من

  a 26.60±4.78  9.13        *  32  20  9.15±13.30  26  4  الطور األول
  b       85.50±21.6  29.34  122  63  19.10±42.75  82  15  الطور الثاني
  c   179.30 ±21.77  61.53  195  139  22.70±49.80  98  20  الطور الثالث

    29.16±291.40  337  250    الدور اليرقي بأكمله
 

  .ختبار دنكن متعدد الحدود حسب ا 0.01المعدالت الموسومة بنفس الحروف ال تختلف معنويًا تحت مستوى معنوي * = 
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  .كفاءة المفترس في صيد الفريسة

يشــكل نجــاح المفتــرس أو فشــله فــي صــيد الفريســة عنــد حــدوث التالقــي بينهمــا   
 Varley(مؤشرًا على مـدى فاعليـة ذلـك المفتـرس ضـمن عالقـات المفتـرس والفريسـة 

& Gradwell, 1970.(  
تطـور واضـح فـي كفـاءة األطـوار إلـى ) 1(أشارت نتـائج الدراسـة الحاليـة شـكل   

  .اليرقية المتعاقبة السيما عند تعاملها مع األطوار الحورية المتأخرة للفريسة
و  55.9ســجلت أعلــى كفــاءة صــيد مــن الطــور اليرقــي الثالــث إذ بلغــت نســبتها   
عند تالقيها مع حوريات الدوباس في طوريها الرابع والخامس على التـوالي، %  51.8

حالـــــة تالقـــــي مـــــع الطـــــور الحـــــوري الرابـــــع و حالـــــة  1.79/صـــــيد  وبمـــــا يشـــــكل حالـــــة
وبـذلك تزيـد علـى كفـاءة الطـور . حالة تالقـي مـع الطـور الحـوري الخـامس 1.93/صيد

ضـــعفًا إذ أظهـــرت األخيـــرة كفـــاءة بلغـــت نســـبتها  6.24و  4.47اليرقـــي األول بمقـــدار 
ـــة صـــيد% ( 12.5 ـــع 8/حال مـــن % 8.3و ) حـــاالت تالقـــي مـــع الطـــور الحـــوري الراب

تشــير النتــائج ) تالقــي 12.1/حالــة صــيد(حــاالت التالقــي مــع الطــور الحــوري الخــامس 
بشــكل عــام إلــى إن األطــوار اليرقيــة جميعهــا كانــت عاليــة الكفــاءة فــي صــيد حوريــات 

، األمــر الــذي يجــب أن يراعــى فــي )الطــور األول والثــاني والثالــث(الــدوباس الصــغيرة 
  .اليرقية وزيادة أعداد الفريسة المستهلكةبرامج اإلطالق لضمان بقاء األطوار 

ولقـد أظهـرت حوريـات الـدوباس اســتجابة دفاعيـة متميـزة فـي          الــتخلص 
، السـيما األطـوار الحوريـة المتـأخرة نتيجـة C. mutataوالهروب من يرقـات المفتـرس 

فـــي  رد الفعـــل الســـريع الـــذي تبديـــه والمتمثـــل بميكانيكيـــة القفـــز التـــي لعبـــت دورًا بـــارزاً 
الســــلوك الــــدفاعي، فضــــًال عــــن الخيــــوط الشــــمعية التــــي تــــزداد عــــددًا وطــــوًال مــــع تقــــدم 
ــذلك درجــة تحسســها بــالمؤثرات الميكانيكيــة بمــا  ــالعمر وتــزداد علــى وفــق ل الحوريــات ب

-Al(يمكــن الحوريــات مــن التحســس بــالخطر عــن بعــد وبهــا يتحقــق الهــروب النــاجح 

Abbassi, 1987, 1988.(  
يــة الزوائــد الجســمية بوصــفها وســيلة دفاعيــة فــي الدراســات وقــد أشــير إلــى أهم  

التـــي ناقشـــت تفـــاعالت المـــن مـــع مفترســـاتها مـــن يرقـــات الدعاســـيق، إذ كانـــت األفـــراد 
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طويلــة الزوائــد الجســمية أكثــر صــعوبة فــي االفتــراس مقارنــة مــع األفــراد قصــيرة الزوائــد 
)Kaddou, 1960.(  

ن الهــروب والــتخلص مــن مــ Acyrthosiphon pisumوتمكنــت أفــراد المــن   
  ).,Hodek 1973(ملم  10-4االفتراس نتيجة تحسسها بالمفترس عن بعد 
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  الفريسة/طوار الحوريةاأل
             في صيد حوريات الدوباس Chrysoperla  mutataيرقات  كفاءة) 1(شكل 

  )مالقاة 100/ صيد ال( 
  

د 
صي

 ال
ءة
كفا

(%
)

  
  الثالث الطور اليرقي  ثانيالطور اليرقي ال  الطور اليرقي اUول

 5     4    3  2       1  5     4    3  2       1  5     4    3  2       1 
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  .زمن استهالك الفريسة

إلــى إن زمــن اســتهالك الفريســة مــن المفتــرس قــد تنــاقص مــع ) 3(يشــير جــدول   
  .التطور العمري لليرقات المستخدمة في االختبار

وقـــد فـــاق زمـــن اســـتهالك األطـــوار الحوريـــة األول والثـــاني والثالـــث مـــن الطـــور   
 16.75و  16.5ليرقــــي الثالــــث بمقــــدار اليرقــــي األول زمــــن اســــتهالكها مــــن الطــــور ا

  .ضعفًا وعلى التوالي 14.8و
ــًا بلــغ    كمــا اســتغرق اســتهالك الطــور اليرقــي الثــاني لهــذه األطــوار الحوريــة زمن
  .ضعفًا لزمن الطور الثالث 5.64و  6.5و  8.8مقداره 
إذ إن زمـــن االســـتهالك هـــو زمـــن مســـتقطع مـــن زمـــن البحـــث؛ لـــذا فـــإن فـــرص   

  .في البحث والتالقي مع الفريسة تكون اكبر من األطوار المتقدمة األطوار المتأخرة
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  في استهالك حوريات الدوباس  Chrysoperla  mutataالمستغرق من قبل يرقات المفترس ) دقيقة(معدل الزمن ) 3(جدول 
  

األطوار اليرقية 
  للمفترس

  األطوار الحورية للدوباس
  الخامس  الرابع  الثالث  الثاني  األول

  15.27±  133  10.6±  82.50  12.24±  50  12.7±  30.16  1.18±  16.30  الطور األول
  7.6±  60.75  9.5±  40.30  1.4±  19.06  2.09±  11.65  1.6±  8.72  الطور الثاني
  2.6±  17.80  2.16±  13.60  0.34±  3.38  0.45±  1.80  0.41±  0.99  الطور الثالث
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الحســي ومســاحة التنقــل والبحــث للمفتــرس فــي زمــن  ومــدى اإلدراكســرعة الحركــة 

  .محدد

إلـى تزايـد فـي قـيم المعـايير المحـددة لقـدرة البحـث ) 4(تشير النتـائج فـي جـدول   
والتنقـــل لألطـــوار اليرقيـــة المتتاليـــة، إذ بلـــغ معـــدل ســـرعة حركـــة الطـــور اليرقـــي الثالـــث 

سـرعة حركــة  ضـعفًا عــن 2.79بزيـادة مقــدارها ) ســاعة/سـم 6846(دقيقــة /سـم 114.1
  .الطور اليرقي األول

  ان معــــدل ســــرعة الطــــور اليرقــــي الثالــــث للمفتــــرس  Flechner) 1950(وجــــد   
C. carnea 6794 ساعة/سم.  

) 1950(ســم، وأشــار   0.12وبلــغ عــرض منطقــة اإلدراك الحســي لهــذا الطــور   
Flechner      ان عرض هذه المنطقـة للطـور اليرقـي الثالـث للمفتـرسC. carnea 

) سـم 0.102(نفـس المقـاييس    Butler and May)1971(سـم، واسـتخدم  0.102
  .C. carneaفي دراسته لسلوك بحث يرقات 

ـــة    ـــي تغطيهـــا األطـــوار اليرقي ـــارين تـــزداد المســـاحات الت ـــى وفـــق هـــذين المعي عل
المتتاليــة وتــزداد تبعــًا لــذلك فرصــها فــي التالقــي مــع الفريســة بوصــفها إحــدى المؤشــرات 

  .مفترسعلى فاعلية ال
وقــد أشــير إلــى أهميتهــا فــي الدراســات المتعلقــة بســلوك بحــث األنــواع التــي ال   

تتمكن من اكتشاف فريستها إال عند حدوث تماس حقيقي معها، وٕانها تفقدها في حالة 
  ).,Banks 1957و  ,Flechner 1950(قليلة  تبعدها عنها لمليمترا
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كة ومساحة البحث لألطوار اليرقية مدى اإلدراك الحسي وسرعة الحر ) 4(جدول 

   Chrysoperla  mutataللمفترس 
  

  الطور اليرقي
مدى اإلدراك الحسي 

  )سم(
  سرعة الحركة

  دقيقة/سم
  مساحة البحث

  دقيقة/2سم
  1.55  12.59±40.90  0.038  األول
  3.83  8±65  0.059  الثاني
  13.70  36.15±114.10  0.12  الثالث
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وتأثير كمية الغذاء المستهلك على نسبة بقاءه ومعدل  المتطلبات الغذائية للمفترس

  .تطوره
اكتمـال ) 5(أوضحت نتائج دراسة االحتياجات الغذائية لألطوار اليرقيـة جـدول   

التطور اليرقي على الرغم من تناقص كميـة الغـذاء المسـتهلك عـن طريـق تحديـد كميـة 
يــــادة معــــدل الغــــذاء الغــــذاء المجهــــزة يوميــــًا لليرقــــات، وتســــارع واضــــح فــــي تطورهــــا بز 

  .المستهلك
حوريــــة  2.44لقـــد تطلـــب اكتمــــال تطـــور الطـــور اليرقــــي األول إلـــى اســـتهالك   

يومـًا وبنسـبة بقـاء  2.44مقـدارها دوباس في طورها الرابـع واسـتغرق الطـور مـدة زمنيـة 
يومـًا عنـد اسـتهالك  2.05وتناقصـت مـدة الطـور إلـى . لألفـراد المختبـرة% 100بلغت 

  .حورية دوباس من الطور نفسه أعاله 5.54اليرقات 
حوريــة واســـتغرق  6.5إلـــى % 100واســتلزم بقــاء الطـــور اليرقــي الثـــاني بنســبة   

حوريـة دوبـاس  18اليرقـي الثالـث فقـد تطلـب أمـا الطـور . يومـاً  3.25الطور زمنًا قدره 
وانخفضــت مــدة هــذا . يــوم 3.8مــن الطــور المــذكور واكتمــل الطــور ضــمن مــدة زمنيــة 

  .حورية 26.5عند تغذي اليرقات المختبرة على  3.05الطور إلى 
 Coccinellaفي دراسات مماثلة أكملت يرقات الدعسوقة                     

septempunctata L. مـع تنـاقص فـي كميـة الغـذاء المسـتهلك وصـلت إلـى  تطورها
44) %1973 Hodek,( وذكر ،)1966 (Sundby  إمكانية اكتمال التطور اليرقـي

  .القيم الطبيعية 3/1للنوع المذكور حتى عند التغذي على 
) 2(أظهرت عالقة االنحدار بين معدل التطور ومعدل الغذاء المسـتهلك شـكل   

الميــل لألطــوار المتعاقبـة والــذي يشــير إلــى تســارع التطــور فــي انحـدارًا تــدريجيًا فــي قــيم 
  .المراحل المبكرة عند زيادة معدل التغذية بدرجة اكبر مقارنة مع المراحل المتأخرة
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المجهزة يوميًا ليرقات المفترس ) 4ط(تأثير أعداد حوريات الدوباس ) 5(جدول 

Chrysoperla  mutata  المدة العمرية لكل طور يرقي على النسبة المئوية للبقاء و  
  

العمر 
  اليرقي

عدد حوريات 
الدوباس المجهزة 

  يومياً 

النسبة المئوية 
  للبقاء

  عدد الحوريات المستهلكة
االنحراف ± المعدل 

  القياسي

المدة العمرية لكل طور 
  )يوم(
االنحراف ± المعدل 

  القياسي

رقي
 الي

ور
لط

ا
  

ول
األ

  

1  100  2.44±0.5  2.44±0.5  
2  100  3.91±0.82  2.3±0.48  
5  100  4.73±0.79  2.15±0.36  
10  100  5.54±0.59  2.05±0.22  

ني
الثا

ي 
يرق

ر ال
طو

ال
  

1  95  3.45±0.83  3.45±0.83  
2  100  6.5±1.44  3.25±0.72  
5  100  12.19±3.1  2.65±0.67  
10  100  18.26±7.5  2.2±0.41  

لث
الثا

ي 
يرق

ر ال
طو

ال
  

1  89.47  5.9±1.6  5.9±1.6  
2  95  10.8±1.4  5.4±0.7  
5  100  18±4.73  3.8±1  
10  100  26.5±3.4  3.05±0.39  

  
  
  
  
  
 
 
 

Y=0.04X+0.38  
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الطور اليرقي ا�ول
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الطور اليرقي الثاني
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الطور اليرقي الثالـث
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  Chrysoperla mutataللمفترس 

r= 0.98 

r= 0.95 

r= 0.93 
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  .السكانية الالزمة لبقاء المفترس دليل الكثافة

ـــاء األطـــوار   ـــة للمفتـــرس علـــى أعـــداد الفريســـة المســـتهلكة  تعتمـــد نســـبة بق اليرقي
ويتحـــدد ذلـــك بكفـــاءة اليرقـــات فـــي صـــيد الفريســـة ووفـــرة الفريســـة . ضـــمن زمـــن معـــين

  .ومجموع المساحة التي تغطيها اليرقات في بحثها
وباالعتمـــاد علـــى النتـــائج المتعلقـــة بهـــذه المعـــايير يمكـــن حســـاب دليـــل الكثافـــة   

  %.100قاء األطوار اليرقية بنسبة السكانية للفريسة الالزمة لب
  -:على وفق الشكل اآلتي Dixon) 1959(وتم ذلك باستخدام معادلة   

  
P= S/Ac U 

  
  دليل كثافة سكان الفريسة= P          إذ إن

     S = 100عدد الحوريات الالزمة لبقاء المفترس بنسبة%  
Ac =       دليــــل مســــاحة التنقــــل والبحــــث للمفتــــرس محســــوبة بحــــذف زمــــن                                                                     

      التغذية
U = ـــتم صـــيدها فـــي كـــل ـــات التـــي ي ـــة  100مجمـــوع أعـــداد الحوري حال

  .تالقي بين الفريسة والمفترس
ـــة    ـــة إن الكثافـــة العددي ـــة المتعاقب ـــدليل لألطـــوار اليرقي ـــد حســـاب هـــذا ال وجـــد عن

ضـــعفًا مـــن تلـــك التـــي  8.44فتـــرس فـــي طـــوره األول تعـــادل للفريســـة الالزمـــة لبقـــاء الم
  ).6(يحتاجها الطور الثالث جدول 

وتجدر المالحظة إن قيم كفاءة الصيد التي اسـتخدمت فـي الحسـابات اعتمـدت   
على المالحظات المسجلة ألفراد حديثة الفقس وان تطورها العمـري سـيرافقه تطـور فـي 

الكثافـة العدديـة للفريسـة تقتـرب مـن احتياجـات كفاءة الصيد؛ مما يجعل متطلباتها مـن 
الطــور اليرقــي الثــاني فــي بدايتــه، ويكــون هــذا األمــر صــحيحًا أيضــًا علــى أفــراد الطــور 

  .الثاني
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مكونــــات االفتــــراس الســــالفة الــــذكر فــــي حســــاب  Wratten) 1973(اســــتخدم 
المفتــرس التــي يمكــن اســتهالكها وٕازالتهــا مــن الحقــل مــن ) المــن(أعــداد أفــراد الفريســة 

ممــا يشــير إلــى أهميــة هــذه المعــايير فــي التعبيــر عــن . ضــمن زمــن معــين) الدعاســيق(
  .النتائج الحقيقية لالفتراس والسيطرة الحقلية

ــــــق فرضــــــية    ــــــى وف تكــــــون  Nicholson) 1933(و  Volterra) 1931(وعل
حركـــــة الحيوانـــــات فـــــي بحثهـــــا عـــــن األشـــــياء التـــــي تحتاجهـــــا عشـــــوائية لحـــــين التـــــأثر 

ك األشـــياء إذ يعمـــل اســـتقبالها حســـيًا علـــى توجيـــه الحركـــة وتوقفهـــا عـــن بخصـــائص تلـــ
  .العشوائية
التـابع  C. carnea في دراسـة علـى يرقـات) Fleschner، 1950(وقد اشار   

لنفس الجنس إن يرقاته يجب أن تكون في تماس مـع فرائسـها كـي تسـتجيب لوجودهـا؛ 
  .لذا فإن حركتها في البحث عن الفريسة عشوائية

طريـــق البحـــث العشـــوائي يحـــدث عـــدد مـــن حـــاالت التالقـــي بـــين الفريســـة  وعـــن  
يتحقـق عـن طريقهـا اسـتهالكًا  Varley) 1941(والمفترس تتناسب مع كثافة النوعين 

  .للفريسة ترتبط فاعليته بعدد من المميزات المحددة لكفاءة المفترس االفتراسية
والمفتــــرس فــــي تــــزداد فــــرص التالقــــي هــــذه عنــــدما يتوافــــق كــــل مــــن الفريســــة   

عــــن ) Kesten، 1969(االســــتجابة للظــــروف البيئيــــة بمــــا يجعلهمــــا قريبــــي الوجــــود 
Hodek, (1973) وقـــد لـــوحظ حقليـــًا وجـــود كـــل مـــن حوريـــات الـــدوباس ويرقـــات ،

المفترس في مناطق الظل بين طيات الخوص وفي قلب النخلة بعيدًا عن تـأثير أشـعة 
 .Cتحـــاء الضـــوئي الســـالب ليرقـــات  الشـــمس المباشـــر، وقـــد  أشـــير إلـــى ظـــاهرة االن

carnea  1977الربيعي، (ووجودها على األسطح السفلية لألوراق النباتية.(  
وبنــاًء علــى المالحظــات المختبريــة فــإن فاعليــة األطــوار اليرقيــة يكــون بتزامنهــا   

مــع وفــرة األطــوار الحوريــة الصــغيرة كونهــا تــؤدي إلــى اســتهالٍك اكبــر للفريســة، وبقــاٍء 
  .طوٍر أسرع للمفترساكبر، وت
وعلـــى الـــرغم مـــن القـــدرة العاليـــة لبقـــاء األطـــوار اليرقيـــة للمفتـــرس فـــي ظـــروف   

التغذيـــة الشـــحيحة إال إنهـــا تحتـــاج إلـــى عـــدد معـــين مـــن الفريســـة خـــالل زمـــن معـــين، 
وللبحــث عــن تلــك األعــداد فإنهــا ســوف تغطــي مســاحات معينــة فــي بحثهــا تــزداد مــع 
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ادة أعداد الفريسة بما يجعل هجومها محصـورًا فـي انخفاض كثافة الفريسة وتقل مع زي
  .المناطق شديدة اإلصابة

لقـــد كانـــت طبيعــــة الوجـــود الحقلــــي للمفتـــرس مرهونـــة بحركــــة وطبيعـــة انتشــــار   
وتــــرتبط وفــــرة هــــذه . بالغاتــــه المرتبطــــة بــــوفرة اإلفــــرازات الدبســــية كونهــــا غــــذاًء وجاذبــــاً 

طها الغـــذائي الـــذي يـــزداد لألطـــوار اإلفـــرازات الدبســـية بكثافـــة حوريـــات الـــدوباس وبنشـــا
  .الحورية المتعاقبة
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  %100نسبة  Chrysoperla  mutataالالزمة لبقاء يرقات ) طور رابع(تقدير دليل الكثافة العددية لحوريات الدوباس ) 6(جدول 
  

  الطور اليرقي

عدد (كفاءة الصيد 
الحوريات التي يتم صيدها 

  )حالة تالقي 100في كل 
U  

ت الدوباس عدد حوريا
الالزمة لبقاء المفترس نسبة 

100%  
S 

%  
  لزمن البحث

دليل مساحة البحث 
مصححة بحذف زمن 

  التغذية
Ac  

دليل كثافة سكان 
  الفريسة

 UAc
S  

نسبة دليل 
  سكان الفريسة

  8.44  0.38  0.51  94.3  2.44  12.5  األول
  1.82  0.082  1.69  94.4  6.5  46.8  الثاني
  1  0.045  7.16  95.5  18  55.9  الثالث
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ـــأثير كثافـــة الفريســـة فـــي معـــدل المـــوت المتحقـــق  ـــة لكثافـــة اال(ت ســـتجابة الوظيفي

  .)الفريسة

إلى تزايد في أعـداد الحوريـات المسـتهلكة مـن المفتـرس ) 3(تشير النتائج شكل   
C. mutata  بمعــدل متنــاقص مــع زيــادة كثافــة الفريســة حيــث يتنــاقص ميــل منحنــى

  .ك تدريجيًا حتى يستوياالستهال
ــــذي       ــــة ال ــــاني مــــن االســــتجابة الوظيفي ــــنمط الث تنســــجم هــــذه المواصــــفات مــــع ال

تبديــه المفترســات تجــاه كثافــات متنوعــة مــن فرائســها التــي تتحــدد بشــبع المفتــرس وزمــن 
ـــــــــــــــــــى الكثافـــــــــــــــــــة عكســـــــــــــــــــي                           المعالجـــــــــــــــــــة، وهـــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــن نـــــــــــــــــــوع معتمـــــــــــــــــــد عل

Inversely density dependent  )a1959 ،Holling.(  
ــائج إلــى مالئمــة وتطــابق كبيــرين لمنحنــى االســتجابة الوظيفيــة    لقــد أشــارت النت

ـــة  ـــات الواقعيـــة عـــدا  Rogers) 1972(المســـتنبط علـــى وفـــق معادل فـــي وصـــف البيان
بعض الحاالت التي يكون فيها التقدير لألعـداد المهاجمـة اقـل قلـيًال مـن المالحـظ فـي 

أشـــير إلـــى هـــذا الـــنمط مـــن . وأعلـــى قلـــيًال فـــي الكثافـــات العاليـــة الكثافـــات المنخفضـــة
 C. carneaعلـى  Stark & Whitford) 1987(االسـتجابة الوظيفيـة فـي دراسـة 

  . Heliothis virscens (F)في تغذيته على بيوض 
  1969(الدعاسـيق         : كما وجد في العديد من المفترسات المفصلية مثل  
Mogi, ( والعناكـب)1962 Turnubull, (                والحلـم)1974 Laing 

& Osborn,.(  
انحـدارًا معنويـًا  (b)وزمـن المعالجـة ) à( أظهرت نتائج حساب معامل الهجوم 

وارتبطــت قــيم معامــل الهجــوم وزمــن المعالجــة بــالتغيرات التــي طــرأت علــى ). 4(شــكل 
جــم النــوعين، وزيــادة كفــاءة الفريســة والمفتــرس عبــر تطورهــا العمــري والمتمثلــة بزيــادة ح

الصـــيد للمفتـــرس، وكفـــاءة الـــدفاع والهـــروب للفريســـة؛ فقـــد أظهـــرت النتـــائج بشـــكل عـــام 
تزايـدًا فـي معامـل الهجـوم وانخفاضـًا فـي زمـن المعالجـة مـع تطـور المفتــرس ) 5شـكل (

  .عند التغذي على طور معين من الفريسة
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المفتــرس بتغذيتــه علــى أمــا عنــد مقارنــة قــيم هــذين المعيــارين لطــور معــين مــن   
فقــد كانـت النتيجــة انخفاضــًا فـي معامــل الهجــوم ) 6شــكل (أطـواٍر مختلفــة مــن الفريسـة 

  .وتزايدًا في زمن المعالجة مع التطور العمري للفريسة المتغذى عليها
اشــير الــى نتــائج مماثلــة فــي دراســات علــى تفــاعالت المفتــرس والفريســة النــواع   

ثابـــت للفريســـة مقابـــل تنـــوع فـــي طـــور المفتـــرس،  مختلفـــة، اســـتخدم فـــي بعضـــها حجـــم
 ;  ,Turnbull 1962(واســــتخدم فــــي االخــــرى تنــــوع فــــي اطــــوار الفريســــة والمفتــــرس 

1969 Mogi,  ; 1972 Tostowaryk, ; 1975 Thompson, .(  
عنـد تنـوع حجـم الفريسـة والمفتـرس بــالتغيرات ) b(و ) à(يـرتبط التغيـر فـي قـيم 

نويــة للمعيــارين، اذ ان الفريســة الصــغيرة تكــون بصــورة التــي تحــدث فــي المكونــات الثا
 Dixon) 1959(عامة سهلة المطاردة واالفتراس والهضم مقارنة مـع الفريسـة االكبـر 

، وبشـكل مشــابه تبحــث المفترســات الكبيـرة عــادًة بشــكل اســرع وتحقـق نجاحــًا اكبــر فــي 
 1974(ن الفريسـة الصيد بالمقارنة مع المفترسات الصغيرة التي تواجه نفـس الحجـم مـ

Brown, ; 1975 Glen,.(  
وتجــدر اإلشــارة إلــى إن قــيم معامــل الهجــوم وزمــن المعالجــة التــي حســبت مــن   

سـاعة تعـرض  24منحنيات االستجابة الوظيفية تمثل متوسط القيم لهذه المعايير لمدة 
قبلهــا المفتــرس إلــى التجويــع ممــا جعــل مســتويات الجــوع تتنــاقص طــوال مــدة التجربــة 

ويحمــل هــذا التغيــر فــي مســتوى الجــوع . الت مختلفــة بــاختالف كثافــات الفريســةبمعــد
تــأثيرًا علــى المكونــات الثانويــة المــؤثرة فــي قــيم كــل مــن معامــل الهجــوم وزمــن المعالجــة 

فقــد لــوحظ فــي دراســات مماثلــة زيــادة ســرعة حركــة . Holling) 1963(التــي حــددها 
جوعًا مما يتيح لها زيادة في حاالت التالقي  األفراد الجائعة بالمقارنة مع األفراد األقل

  ).,Glen 1975(مع الفريسة 
كما إن وقفة الهضم التي تعد من المكونات الثانوية لزمن المعالجة التي تعقب   

وزيـادة مسـافة . حاالت الهجوم الناجح تزداد توافقيًا مع زيـادة أعـداد الفريسـة المسـتهلكة
جائعـــة مواقـــع الصـــيد ومالحقـــة الفريســـة موقعيـــًا التفاعـــل عـــن طريـــق مغـــادرة األفـــراد ال

)1975 Thompson,.(  
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كما أشير إلى إن الزمن المسـتغرق فـي التغذيـة علـى الفريسـة األولـى     يـزداد   
 1972(بزيــادة ســاعات الجــوع التــي تعــرض لهــا المفتــرس                           

Sandness & McMurtry,.(  
معيـارين علـى إنهـا متوسـط لقيمهـا طـوال مـدة توضح حقيقة حساب قيم هـذين ال  

فــي بعــض األمثلــة بأعــداد مــن الفريســة  Rogers) 1972(التجربــة لمــاذا تتنبــأ معادلــة 
  .المهاجمة اقل قليًال من المالحظ في الكثافات الواطئة وأعلى في الكثافات العالية
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 وفق معادلةعلى يمثل وصف النتائج ) ______( يمثل النتائج الواقعية )---- (
Rogers  

تجاه  Chrysoperla  mutataاالستجابة الوظيفية ليرقات المفترس ) 3(شكل 
  )حوريات الدوباس( كثافات عددية مختلفة من الفريسة
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 Chrysoperlaللمفترس           حساب معامل الهجوم وزمن المعالجة ) 4(شكل 

mutata  لحوريات الدوباس باستخدام االنحدار الخطي بين األعداد المستهلكة
 م الطبيعي لنسبة األعداد المتبقيةتواللوغار 
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الطور اليرقي الثالـث / الطوري الحوري الـرابع
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في كل من معامل  Chrysoperla mutataتأثير تطور المفترس ) 5(شكل 
 الهجوم وزمن المعالجة
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في كل من معامل الهجوم وزمن ) حوريات الدوباس(تأثير تطور الفريسة ) 6(شكل 
   Chrysoperla mutataة للمفترس المعالج
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  .ة البحثكفاء فيتأثير كثافة المفترس 

إلى انحدار واضح في كفاءة البحـث مـع زيـادة ) 7(أشارت نتائج الدراسة شكل   
كثافــة المفتــرس، ويعــود ذلــك لعالقــة التــداخل وكثــرة المواجهــات بــين المفترســات التــي 

تــراس الــذاتي وكالهمــا يــؤدي إلــى ضــياع تنتهــي باالبتعــاد عــن منطقــة التالقــي أو االف
الوقـــت المتـــوافر للبحـــث عـــن الفريســـة الهـــدف فضـــًال عـــن شـــبع المفتـــرس عـــن طريـــق 

  .االفتراس الذاتي
بـــــين يرقـــــات  Interferenceأشـــــارت الدراســـــات المتعلقـــــة بموضـــــوع التـــــداخل   

إلـى إن الكثافــة الحقليــة للمفتــرس علـى نباتــات القطــن عــادًة ال  C. carneaالمفتـرس 
تتجـــــاوز يـــــرقتين لكـــــل نبـــــات وفيهـــــا يقتـــــرب مســـــتوى التـــــداخل مـــــن الظـــــروف الحقليـــــة 

  )Byerly et al., 1978(المثالية
إن النجاحــــــــات التــــــــي تحققــــــــت بعمليــــــــات إطــــــــالق المفترســــــــات مــــــــن جــــــــنس   

Chrysoperla  بكثافات عالية ضمن مساحات محددة تدل على إن المجموع  الكلي
ــــة بفعــــل ال ــــق فــــي ســــكان اآلف ــــرًا للمــــوت المتحق مفتــــرس يكــــون                    كبي

        ;  ,.Doutt & Hagen, ; 1968Lingren et al 1950(وجوهريــــًا 
1968 , 1969 Ridgway & Jones,.(  

تحمــل طبيعــة االســتجابة التـــي تبــديها األعــداء الطبيعيـــة تجــاه كثافــات اآلفـــات 
  .ار سكان كل منهماواألعداء الطبيعية ذاتها أهمية في التأثير في ثبوتية واستقر 

إلى أن نجاح األعداء الطبيعية للحشرات   Hassell & May) 1973(أشار   
فــي المكافحــة الحيويــة يعتمــد علــى مقــدرتها فــي تخفــيض ســكان اآلفــة، ومــن ثــم إدامــة 
استمراره على المستوى المنخفض الجديد في تفاعل ثابت تعتمد فيـه مسـتويات التـوازن 

  -:هذه على عاملين رئيسين
معــدل الزيــادة المــؤثر لآلفــة والــذي يعتمــد علــى اإلنتاجيــة، وعلــى المــوت المتحقــق  -1

  .من عوامل أخرى غير االفتراس أو التطفل
  .متوسط نسبة االفتراس التي تعتمد على أعداد المفترسات وكفاءتها في البحث -2
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معـــايير البحـــث المـــؤثرة فـــي  Hassell & Rogers) 1972(وقـــد حـــدد  
ية وعّداها صفات مثالية فـي المقـدرة علـى ثبوتيـة واسـتقرار سـكان اآلفـة المكافحة الحيو 

  -:في مستويات منخفضة وعلى النحو اآلتي
كفاءة البحث الفعلية العالية التـي تكـون ضـرورية للحصـول علـى مسـتويات سـكان  -1

  .منخفضة ومتوازنة التي تؤدي ضمنًا إلى زيادة سكان العدو الطبيعي
  .سبة إلى الزمن الكلي للبحثزمن معالجة قصير ن -2
  .بعض درجات التداخل والتنافس بين أفراد العدد الطبيعي -3
  .مستوى تجمع عاٍل لألعداء الطبيعية -4

وأوضحا إنه على الرغم من أن هذه المعايير ال تكون دقيقة القياس عن طريق   
يدة في مقارنة التجارب المختبرية وال يمكن ربطها مباشرة بالظروف الحقلية إال أنها مف

  .فاعلية األعداء الحيوية المطلوبة بوصفها عوامل مكافحة حيوية
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 البحث ولوغاريتم كفاءة Chrysoperla mutataالمفترس  كثافة لوغاريتم بين العالقة) 7(الشكل
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 ).االستجابة العددية(س تأثير كثافة الفريسة في إنتاجية المفتر 

ترتبط التغيرات فـي أعـداد المفتـرس بتـوافر المـورد الغـذائي ومـا يحققـه ذلـك مـن   
. تـأثير فــي معـدل البقــاء وتطـور األطــوار اليرقيـة، وفــي إنتاجيـة وطــول عمـر الكــامالت

)1968 ،Huffaker et al.(  
نتاجيــــة إلــــى تزايــــد إ) 7(أمــــا عــــن االســــتجابة التكاثريــــة فتشــــير النتــــائج جــــدول   

إذ وجد ارتباطـًا موجبـًا . الكامالت مع زيادة ما حصلت عليه األطوار اليرقية من غذاء
بــين كميــة الغــذاء المســتهلك فــي الــدور اليرقــي وٕانتاجيــة الكــامالت +)  0.996(عاليــًا 
  .الناتجة
وتشير النتائج أيضًا إلـى تـأثير كميـة الغـذاء المسـتهلكة مـن اليرقـات فـي سـرعة   

دور البالغــة، ويتضــح ذلــك عــن طريــق طــول مــدة مــا قبــل وضــع  نضــج البيــوض فــي
البيض لألفراد المتغذية على كمية قليلة في مدة الدور اليرقي ممـا تطلـب مـدة إضـافية 

وهــذا األمـر يحمــل تـأثيرًا كبيــرًا علــى . تتغـذى خاللهــا الكـامالت إلكمــال نضـج البيــوض
  .طول مدة الجيل ومن ثم عدد األجيال المتحققة

خـــر كـــان واضـــحًا فـــي طـــول عمـــر الكـــامالت المتزايـــد مـــع زيـــادة كميـــة تـــأثير آ  
الغــذاء المســتهلكة فــي الــدور اليرقــي؛ وهــذا يعــد مؤشــرًا آخــر علــى إمكانيتهــا فــي وضــع 

  .أعداد اكبر من البيض الرتباط ذلك بالزمن المتوافر وللنضج الطبيعي الجيد
جيتهـــا مـــع تغيـــر نتـــائج مماثلـــة أشـــير فيهـــا إلـــى إن الدعاســـيق اختلفـــت فـــي إنتا  

  .الغذاء المستهلك في الدور اليرقي
) 1955 Ibrahim, ; 1960 Kaddou,  ; 1964 Collyer,   (  
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  على إنتاجية وطول عمر الكامالت Chrysoperla mutataتأثير معدل التغذي اليومي ليرقات المفترس ) 7(جدول 
  

  أعداد الفريسة المجهزة يومياً 
  )4حوريات الدوباس ط(

  )يوم(دة ما قبل وضع البيض م
  )االنحراف القياسي± المعدل (

  إنتاجية الكامالت
  )االنحراف القياسي± المعدل (

  )يوم(طول عمر الكامالت 
  )االنحراف القياسي± المعدل (

1  21.80±1.60  8.80±3.56  17.90±11.40  
2  20.40±0.49  33±6.13  24±8.35  
5  2.80±0.87  190.50±56.10  33.43±6.60  
10  2.50±0.67  498.25±185.90  46.43±11.80  
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  .ية في كل من الفريسة والمفترساو تأثير المبيدات الكيمي

وقيم الميل التـي ) LC90و  LC50(إلى التراكيز القاتلة ) 8(تشير نتائج جدول   
  .تمثل خطوط السمية لتلك التراكيز وتأثيرها في يرقات أسد المن وحوريات الدوباس

تــــائج اختالفــــًا فــــي اســــتجابة الحشــــرات للمبيــــدين المســــتخدمين فــــي أظهــــرت الن  
ــــد الباســــودين . الدراســــة ــــد بلغــــت ســــمية مبي ــــر مــــن ســــمية  5.4و  1.77فق ضــــعفًا اكب

لكــــل مــــن الطــــورين اليــــرقيين األول والثــــاني علــــى  LC50الــــدلتامثرين علــــى وفــــق قــــيم 
  .يدات المستخدمةالتوالي، وتميز الطور اليرقي الثالث للمفترس بتحمله الكبير للمب

وكانــت النتــائج مغــايرة مــع حوريــات الــدوباس إذ فاقــت ســمية الــدلتامثرين ســمية   
ضــــعفًا، وعنــــد مقارنــــة ســــمية المبيــــدين لكــــل مــــن الفريســــة  2.38الباســــودين بمقــــدار 

فقد أشارت النتائج إلى انتخابية عالية للمبيدات فـي تأثيرهـا علـى ) 9(والمفترس جدول 
يرها على المفترس وكـان مبيـد الـدلتامثرين األكثـر أمانـًا للمفتـرس الفريسة مقارنة مع تأث
  .واألشد تأثيرًا للفريسة

     C. carneaنتــــــائج مماثلــــــة اشــــــير اليهــــــا فــــــي دراســــــات علــــــى المفتــــــرس   
)1978 (Plapp & Bull  و)1982 (Rajakulendran & Plapp  أوضــحت

مفتــرس المــذكور بالمقارنــة التــأثير المــنخفض للمبيــدات البايروثرويديــة المصــنعة فــي ال
) ,Lingren & Ridgway 1967(مـع العديـد مـن أصـناف المبيـدات، ولقـد اوضـح 
للمبيـــدات يـــرتبط بمعـــدل  C. carneaان أولـــى العوامـــل المـــؤثرة فـــي تحمـــل يرقـــات 

  .اختراق المبيدات للكيوتكل
إلـى قابليـة الطـور اليرقـي الثالـث  Shour & Crowder) 1980(كمـا أشـار   

العاليــة علــى تحمــل مــدى واســع مــن الجــرع الســمية لمبيــدات  C. carneaللمفتــرس 
  .عديدة وكان تحملها متميزًا للمبيدات البايروثرويدية

فقـد أشـارت  C. mutataأما عـن تـأثير هـذين المبيـدين فـي كـامالت المفتـرس   
إلى حساسية الكامالت للمبيدين، وكـان تحسسـها لمبيـد الباسـودين ) 10(النتائج جدول 

  .نضعفًا مقارنة مع سمية مبيد الدلتا مثري 7.65ر إذ بلغت سميته اكب
إن الــــدلتامثرين كـــان أوطــــأ ســـمية علــــى بيــــوض ) 11(وأظهـــرت نتــــائج جـــدول   

  .المفترس في حين كان الباسودين متوسط السمية
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تشـــــــير البيانـــــــات بشـــــــكل عـــــــام إلـــــــى إن مبيـــــــد الـــــــدلتامثرين التـــــــابع للمبيـــــــدات   
أكثــــر أمنــــًا مــــن المبيــــد اآلخــــر؛ لــــذا فإنــــه يحمــــل فائــــدة  البايروثرويديــــة المصــــنفة كــــان

الستخدامه في بـرامج المكافحـة المتكاملـة مـن خـالل تـأثيره فـي اآلفـة مـع الحفـاظ علـى 
  .المفترس بوصفه عامًال حيويًا ذا تأثير في فاعليته للسيطرة على اآلفة
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  وحوريات الدوباس Chrysoperla  mutataترس سمية المبيدات الكيميائية لكل من يرقات المف) 8(جدول 
 Ommatissus lybicus  

  

  المبيد

  يرقات المفترس
  حوريات الدوباس

  الطور الثاني  الطور األول
الطور 
  الثالث

LC50 LC90 الميل  LC50 LC90 الميل  LC50  LC50 LC90 الميل  
Deltamethrin 223.78  591.94  3.0  <1000  -  -  <1000  2.14  24.46  1.21  
Basudin 126.6  346  2.93  184  495  2.98  <1000  5.1  144.5  0.88  

  
  .طبق/معلى أساس مايكرو غرا LC90و  LC50حسبت قيم * 
  .طبق/ممايكرو غرا 1000حتى عند التركيز % 15كانت نسبة الموت اقل من : 1000>* 
  
  
  



68 
 

، تمثل  Chrysoperla  mutataانتخابية المبيدات تجاه المفترس ) 9(جدول 
 LC50لبيانات نسب سمية المبيدات للفريسة إلى سميتها للمفترس عند المستويات ا

  LC90و
  

  الطور اليرقي الثالث  الطور اليرقي الثاني  الطور اليرقي األول  المبيدات
LC50 LC90 LC50 LC90 LC50 

Deltamethrin 0.0096  0.041   ًضئيل جداً   ضئيل جداً   ضئيل جدا  
Basudin 0.04  0.42  0.028  0.29   ًضئيل جدا  

  
  .تعني إن المبيدات أكثر سمية لآلفة من المفترس 1القيم اصغر من * 
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  سمية المبيدات الكيمياوية لكامالت المفترس) 10(جدول 

 Chrysoperla  mutata   
  

  الميل LC50 LC90  المبيد
Deltamethrin 154  381.5  3.25  

Basudin 20.14  68.8  2.4  
  
  .حاوية/مأساس مايكرو غرا حسبت القيم على* 
  

 

  
بتأثير المبيدات  Chrysoperla  mutataنسبة تحطم بيض المفترس ) 11(جدول 

  الكيمياوية
  

  درجة السمية النسبة المئوية للتحطيم التركيز  المبيد
Deltamethrin 1 واطئة  1.87±  20.30  لتر ماء/مل مبيد  

Basudin 1 متوسطة  5.20±  50.06  لتر ماء/مل مبيد  
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  :االستنتاجات

  

إمكانية تربية المفترس على نطاق واسع باستخدام بيوض ويرقـات عـث التمـور  .1
غذاًء لليرقات ومستحضر الخميـرة غـذاًء للبالغـات فضـًال عـن إمكانيـة اسـتخدام 

 .األخير في اإلدامة الحقلية للمفترس بتطبيق عملية رش األغذية
مــع التقــدم فــي العمــر، إذ بلغــت ذروتهــا فــي تطــور الكفــاءة االفتراســية للمفتــرس  .2

 .الطور الثالث
 -:تطور جميع العوامل المحددة لمعدل االكتشاف لألطوار اليرقية المتعاقبة .3

 .تطور القدرة في صيد الفريسة  -أ 
 .انخفاض الزمن المستغرق في استهالك الفريسة  -ب 
 .زيادة سرعة الحركة والقدرة على تغطية مساحات اكبر في البحث  -ج 

لقـــدرة علـــى تحمـــل المبيـــدات الكيميائيـــة الســـيما البايروثرويديـــة منهـــا مـــع تزايـــد ا .4
 .التقدم العمري لليرقات

القدرة المتميزة على البقاء في ظروف التغذيـة الشـحيحة وتسـارع التطـور بزيـادة  .5
 .معدل الغذاء المستهلك

ور زيــادة الكثافــة العدديــة للفريســة الالزمــة لتلبيــة االحتياجــات الغذائيــة لبقــاء الطــ .6
اليرقي األول عن تلك التي يحتاجها الطور الثالث، الرتباط األمر بالقدرة علـى 

 .صيد الفريسة وسرعة الحركة والتنقل وكذلك زمن استهالك الفريسة
االســـــتجابة الوظيفيـــــة للمفتـــــرس تجـــــاه كثافـــــات متنوعـــــة مـــــن الفريســـــة تحمـــــل  .7

دة الكثافــة مواصــفات الــنمط الثــاني الــذي يرتفــع فيــه منحنــى االســتهالك مــع زيــا
للفريســة ولكــن بمعــدل متنــاقص حتــى يســتوي، وتتغيــر فيهــا قــيم معامــل الهجــوم 
وزمــن المعالجــة مــع تنــوع أطــوار الفريســة والمفتــرس نتيجــة تغيــر حجــم النــوعين 

 .وكفاءة الصيد للمفترس وكفاءة الدفاع للفريسة
ـــادة حـــاالت التالقـــي  .8 ـــادة أعـــداده نتيجـــة زي ـــاءة بحـــث المفتـــرس بزي انخفـــاض كف

 .لتصادم وكذلك االفتراس الذاتيوا
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زيـــادة إنتاجيـــة الكـــامالت مـــع زيـــادة كميـــة الغـــذاء المســـتهلك فـــي الـــدور اليرقـــي  .9
فضًال عن تناقص مدة الدور اليرقي وزيادة عمر الكـامالت تشـير جميعهـا إلـى 
االســتجابة العدديــة للمفتــرس عنــد التعامــل مــع كثافــات متنوعــة مــن الفريســة إذ 

 .ذاء الذي يمكن الحصول عليه من المفترسسيختلف فيها كمية الغ
  

  :التوصيات

  

ضــــرورة إجــــراء الدراســــات المتعلقــــة بتــــذليل العقبــــات الفنيــــة فــــي مجــــال التربيــــة  .1
الســـيما تلـــك المتعلقـــة بعـــزل اليرقـــات لتفـــادي االفتـــراس الـــذاتي، وكـــذلك إجـــراء 

 .الدراسات عن اإلدامة الحقلية للمفترس
الهجـــوم والحاجـــة إلـــى اســـتهالك أعـــداد انخفـــاض زمـــن المعالجـــة وزيـــادة معـــدل  .2

كبيــرة مــن الفريســة لتلبيــة المتطلبــات الغذائيــة للمفتــرس عنــد التعامــل مــع أطــوار 
الفريســـة صـــغيرة الحجـــم تـــرجح إجـــراء عمليـــات اإلطـــالق الحقليـــة للمفتـــرس مـــع 
ــــوافر هــــذه األطــــوار فــــي بدايــــة الموســــم بمــــا يضــــمن بقــــاًء أفضــــل للمفتــــرس  ت

 .ريسة، وٕانتاجية عالية لكامالت المفترسواستهالكًا مؤثرًا في الف
ضرورة إجراء الدراسات الحقليـة المتعلقـة بتحديـد كثافـات المفتـرس المثلـى التـي  .3

 .تحقق السيطرة على سكان اآلفة
ضــــرورة إجــــراء الدراســــات الحقليــــة الختبــــار فاعليــــة المبيــــدات المســــتخدمة فــــي  .4

تلــك المتعلقــة بمبيــد الدراســة لتعزيــز النتــائج التــي تــم التوصــل إليهــا خصوصــًا 
Deltamethrin  لكفاءتـــه العاليـــة فـــي التـــأثير علـــى حوريـــات الـــدوباس مقابـــل

كمـا نوصـي التوسـع فـي اختبـار المبيـدات  .ضعف تـأثيره علـى يرقـات المفتـرس
البايروثرويديــــة المصــــنعة األخــــرى فــــي معالجــــة هــــذه اآلفــــة واآلفــــات الزراعيــــة 

   .  دائها الطبيعيةاألخرى لفاعلية تأثيرها على اآلفات دون أع
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  :المصــادر

  

  .المصادر العربية: أوالً 

ـــي و حـــازم عيـــدان .1 ـــة زايـــر عل . احمـــد، طـــارق رشـــيد، باســـم شـــهاب حمـــد، حمدي
ــــــب   . 2000 ــــــة الزبي ــــــي الجــــــذب الجنســــــي لحشــــــرة عث ــــــأثير التشــــــعيع ف ت

Ephestia figulilella (Greg.) )Lepidoptera : Phycitidae (
 .94-90ص  7عدد  5د مجلة الزراعة العراقية مجل

. مديرية الزراعة العامة. حشرة دوباس النخيل في البصرة. 1947.البير ميمارين .2
 ).1963عن عبد الحسين، علي ) (تقرير سنوي غير منشور(بغداد 

 dubas bug Ommatissusدوباس النخيل . 2000.الجبوري، إبراهيم جدوع .3

binotatus lybicus )Homoptera: Tropiduchidae . ( نشــرة
 .كلية الزراعة، قسم وقاية النبات –جامعة بغداد 

الجبوري، إبراهيم جدوع، راضي فاضل حمودي، ناصر عبد الصاحب الجمالي،  .4
التـــأثير غيـــر المباشــــر . آ 1999.قـــيس كـــاظم زويـــن وحســـين علــــي طـــه

مجلـة . لمكافحة الدوباس والحميرة في النخيل على أهم آفات الحمضيات
 .67-61: )4(4. الزراعة العراقية

الجبوري، إبراهيم جدوع، عدنان إبراهيم السـامرائي، جمـال فاضـل وهيـب، ناصـر  .5
المكافحــــة .  ب 1999. عبــــد الصــــاحب الجمــــالي وصــــبا جعفــــر صــــالح

 Basudin 60الكيميائيــة لحشــرة دوبــاس النخيــل باســتخدام المبيــد     

EW .11-1): 1( 4. مجلة الزراعة العراقية. 
دنان إبراهيم السامرائي، جمـال فاضـل وهيـب و وسـام الجبوري، إبراهيم جدوع، ع .6

بطـرق  Thiamethoxamاختبـار كفـاءة مبيـد . 2001.علي المشـهداني
 Ommatissus(معاملـــة مختلفـــة لمكافحـــة حشـــرة دوبـــاس النخيـــل   

binotatus lybicus DeBerg. ( 19مجلــة وقايــة النبــات العربيــة :
107-112. 
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دراســات فــي المكافحــة الحياتيــة    . 1998. الجمـالي، ناصــر عبــد الصــاحب عبيــد  .7
 Ectomyelois ceratoniae Zellerلــــــدودة ثمــــــار الرمــــــان 

)Lepidoptera : Pyralidae (باســـتخدام الطفيلـــيApanteles 

angaleti Muesebeck (Hymenoptera : Braconidae) 
 .جامعة بغداد-كلية الزراعة-وقاية النبات/أطروحة دكتوراه

بحث شـامل عـن النخيـل والتمـور . التمور قديمًا وحديثاً . 1956. الخليلي، جعفر .8
 .مطبعة المعارف. العراقية من أول نشأتها إلى آخر مراحل استهالكها

ــــراوي، خاشــــع محمــــود وعبــــد الغنــــي محمــــد خلــــف .9 تصــــميم وتحليــــل . 1980. ال
مؤسســـة دار . وزارة التعلـــيم العـــالي والبحـــث العلمـــي. التجـــارب الزراعيـــة

 . جامعة الموصل – الكتب للطباعة والنشر

كفـــــاءة كبريتـــــات . 1999. الـــــراوي، محمـــــد عمـــــار و الحميـــــداوي، جميـــــل جـــــري .10
النيكوتين مقارنة مع ثالث مبيـدات فسـفورية عضـوية علـى حشـرة دوبـاس 

المجلــة .  .Ommatissus binotatus lybicus DeBergالنخيـل 
 .3ب، العدد  40العراقية للعلوم، المجلد 

كبريتـــات النيكـــوتين . 2000. يـــداوي، جميـــل جـــريالـــراوي، محمـــد عمـــار و الحم .11
 Ommatissusمبيد بيض لمكافحة حشرة دوباس النخيل              

binotatus lybicus DeBerg.  41المجلـة العراقيـة للعلـوم، المجلـد 
 .2ب، العدد 

ـــدقيقي . 1977. الربيعـــي، جـــواد كـــاظم عبـــاس .12 ـــى مفترســـات البـــق ال دراســـات عل
Nipaecoccus vastator (Pseudococcidae, Homoptera) 

 .جامعة بغداد-كلية الزراعة/رسالة ماجستير. في بغداد
فاعليــة .      2000. الربيعــي، حســين فاضــل، نهــاد كــاظم و زاهــرة عبــد الــرزاق .13

ــة لبــذور                       نبــاتي النــيم   المستخلصــات الزيتيــة والمائي
A. juss ،Azadi racta indica      والســــبحبح Melia 

azedarach L.  في حوريات وبالغات دوباس النخيلOmmatissus 

binotatus lybicus DeBerg.  . عـــدد (مجلـــة الزراعـــة العراقيـــة
 .66-58، 3، عدد 5مجلد ) خاص
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األداء الحيـــاتي لحشـــرة دوبـــاس النخيـــل . 2003. الشمســـي، باســـم حســـون حســـن .14
Ommatissus lybicus DeBerg. تنبــؤ تحــت الظــروف الحقليــة وال

وقايــة . رســالة ماجســتير. بظهورهــا باســتعمال أنمــوذج الوحــدات الحراريــة
 .جامعة بغداد. كلية الزراعة. النبات

. طــه، حســين علــي، نــزار نومــان حمــه، نهــال عبــد الكــريم ومنتهــى صــادق حســن .15
كفاءة بعض منظمـات نمـو الحشـرات فـي مكافحـة حشـرة دوبـاس . 2000

 Ommatissusفيـــــة        النخيـــــل الرشـــــة الربيعيـــــة والرشـــــة الخري

binotatus lybicus DeBerg.  عـدد خـاص(مجلة الزراعة العراقيـة (
 .57-48: 3عدد  5مجلد 

كفـــاءة تـــأثير مستخلصـــات نبـــات . 2002. الضـــامن، احمـــد ســـعد عبـــد الوهـــاب .16
فــي األداء الحيــاتي لحشــرة دوبــاس  .Melia azedarach Lالســبحبح 
 .Ommatissus binotatus lybicus DeBergالنخيـــــل 

(Homoptera : Tropiduchidae)  رســـــــالة . فـــــــي الحقـــــــل
 .جامعة بغداد/علوم الحياة/ماجستير

مؤسســة دار . النخيــل والتمــور وآفاتهمــا فــي العــراق. 1974. عبــد الحســين، علــي .17
 .الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل
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Abstract: 

 
 The present study was conducted to evaluate the efficiency 
of Chrysoperla mutata (MacL.) and the insecticides (Basudin 
and Deltamethrin) in controlling Dubas bug Ommatissus 
lybicus DeBerg. in Iraq. 

Establishment of laboratory culture of C. mutata was 
achieved by using eggs and larvae of date moth Ephestia spp. as 
food which is considered the main step of mass rearing. 
 Results of predation efficiency of C. mutata to Dubas 
nymphs indicated that it increased proportionally with 
progressing age of larvae as required for growth and 
development. The average number of 2nd and 3rd instar nymphs 
consumed by the larvae of predator was 291.4 in percentage 
9.15% , 29.34% and 61.33% for the 1st, 2nd and 3rd instars 
respectively. 

The study also includes analysis of factors that affect the 
rate of attack and the result were as follow:- 

1- The efficiency of predator in capturing Dubas nymphs 
increased with age progress of larvae, it was found that 
the efficiency in capturing 4th instar nymph by 1st and 
3rd instar larvae were 8.3% and 51.8% respectively. 

2- The time required for consumption the prey decreased 
with progress of instars, 1st instar larvae required 16.5, 
16.75 and 14.8 times than 3rd instar larvae to consume 
1st, 2nd and 3rd nymphal instar respectively. 

3- The speed of movement and the searching capacity 
within limiting time was 40.9 cm/min for the 1st instar, 
whereas, the area covered was 1.55 cm2/min, the speed 
movement and area covered for the 3rd instar larvae was 
114.1 cm/min and 13.7 cm2/min. 
The results, also showed that the food requirement had 

effect on rate of survival and development of the successive 
larval instars. It was found that the rate of survival and 
accelerating of development increased with increasing the 
amount of food consumption. 

Depending on the results of the limiting factors of rate 
attack (capture efficiency, speed of movement and searching 
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capacity, and time of prey consumption) and corresponding with 
food requirements, index of population density of 4th nymphal 
instar which had been offered this food requirement was 
estimated, and the result indicated that the prey density achieved 
100% survival for 1st instar larva equal 8.44 times than that 
required to the 3rd instar larva. 

Study, also determined the functional response of predator 
by dealing with different densities of prey. It was found that it 
was agreed with Hollings' type 2 when the effect of predator 
inversely density dependent, where the consumption curve rises 
at a decreasing rate to a plateau, which is determined by 
predator satiation and handling time. 

The functional response of C. mutata was correspondent 
with Rogres' equation. The coefficient of attack (à) and handling 
time (b) connected with the changing occurred through the 
development of predator and prey, this represented by 
increasing size of predator and prey or by increasing the capture 
efficiency of the predator and defense efficiency of prey. 
However, the coefficient of attack increased with increases the 
size of predator and decreases the size of prey. Also, the 
handling time increase with decrease of the size of predator and 
increase the size of prey. 

Concerning the effect of predator density on the efficiency 
of searching, the results revealed decrease in efficiency with 
increasing the number of predator due to interference and 
cannibalism between the individual of predators that caused 
increase in wasting time. 
 The numerical response of predator that achieved in 
dealing with variant densities of prey was positive correlation 
(+0.996), in addition to increase the life span of the adult and 
decrease the preoviposition with increase of the amount of food 
consumed. 

In order to achieve integrated management for this pest, 
toxicity of Deltamethrin (Synthetic pyrethroid) and Basudin 
(Organic phosphate) to the prey and predator were tested. 
Results showed that both insecticides were toxic to Dubas 
nymphs in comparing with the larvae of predator. Whereas; the 
Deltamethrin was the most toxic to the prey and more safe to the 
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larvae of predator. This could encourage the specialist using this 
insecticide in the integrated pest management program for 
controlling this pest. Also, the results revealed that Basudin is 
more toxic to the adult predator and it was 7.65 times toxic in 
comparing with Deltamethrin. 

Finally, the Basudin had medial efficiency on the eggs of 
predator while Deltamethrin had low efficiency.    
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