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  الملخص
التفضيل الغذائي وتأثير طور الفريسة من الحلم ذي البقعتين . 2012. الدهوي، سنداب سامي جاسم، صالح حسن سمير وعبد الستار عارف علي

(Teranychus urticae Koch.)  االستهالك وبعض المظاهر الحياتية للمفترس  فترةفيScolothrips sexmaculatus (Perg) .ة وقاية مجل
  .29-23 :30النبات العربية، 

 طواراألعلى  Scolothrips sexmuculatus (Perg.) (Thysanoptera: Thripidae)  التفضيل الغذائي ألطوار المفترسمختبرية لدراسة ال عدد من التجاربنفذ 
وجـاء بعـدها اليرقـات  طـواراألرقات المفترس فضلت بـيض الحلـم علـى بقيـة ي أنإلى  النتائج أشارت. (.Tetranycchus urticae Koch)ذي البقعتين المختلفة من الحلم 

البــالغ وأخيــرًا  طــورالبيضــة ثــم ال طــوريرقــات الحلــم بالمرتبــة األولــى وبعــدها  اإلنــاثفضــلت  مــاك. ثــم الطــورين الحــوريين األول والثــاني وأقلهــا تفضــيًال كانــت بالغــات الحلــم
البالغـة  طـورثـم الطـورين الحـوريين األول والثـاني وأخيـرًا  رقـيالي طـورالبيضـة جـاء بعـده ال طـورفي حـين فضـلت الـذكور . تواليعلى ال ،الطورين الحوريين األول والثاني

واختصـر  هـاحجمو الفريسـة ازداد بزيـادة عمـر للمفتـرس الثـاني و  األول ،اليرقيين ينقبل الطور  من الحلم أطوار الستهالك ةالالزمللفترة المعدل العام  نأ كما تبين .للفريسة
تبـاين مـدة تطـور األطـوار  أيضـاً  أوضـحت النتـائج .الحلـم أطـوارالمفتـرس علـى الـذكور فـي الـزمن الـالزم السـتهالك أي مـن  إنـاثتفوقـت مـا ك .بتقدم عمـر يرقـة المفتـرس

مدة للتطور وأعلى نسبة بقـاء عنـد تغـذيتها علـى مـزيج مـن أقصر  استغرقتالفريسة حيث  أطوارونسبة بقائها عند تربيتها على توليفات مختلفة من  غير البالغة للمفترس
ــ أطــوارجميــع    ت الحلــم فقــط بلغــتبالغــاو  فــي حــين كانــت أطــول مــدة تطــور وأقــل نســبة بقــاء عنــد تغــذيتها علــى بــيض. علــى التــوالي ،%93.1 ،يــوم 7.2بلغــت  مالحل
ذكور وأقصـر مـدة لمـا قبـل وضـع البـيض وأطـول مـدة لوضـع البـيض ومـا بعـد وضـع والـ اإلنـاثكما سجلت أطول مدة عمر للبالغـات . على التوالي،%82.7يوم،  11.3

 أطـوارجميـع يـوم وأكبـر نسـبة لفقـس البـيض وأعلـى نسـبة جنسـية للبالغـات المتغذيـة علـى مـزيج مـن /البيض وأكبر كمية للبـيض الكلـي الموضـوع ولعـدد البـيض الموضـوع
 أطـوارفر جميـع اعنـدما تتـو حاالتـه  أفضـلالمفتـرس يكـون علـى  أداء أنإلـى  لذلك فهي تعطي موشراً  د في الطبيعةموجو هو لما  األقربهي هذه التوليفة  أنوبما  .الحلم

  .الفريسة في الحقل
  Scolothrips sexmaculatus العراق، ،محصول القطن ،المفترس تربسالحلم الزراعي، ال: مفتاحية كلمات

 

  المقدمة
  

  Scolothrips sexmaculatus (Perg.)ذي الســت نقــاط  تــربسيعــد ال
(Thysanoptera: Thripidae)  ًواســـــع مـــــن اآلفـــــات  لمـــــدى مفترســـــا

وبعـض  تـربسالمفصلية الصغيرة الضارة بالنبات مثل الـذباب األبـيض وال
فضـــــًال عـــــن بيـــــوض العـــــث والحشـــــرات الحرشـــــفية األخـــــرى  أنـــــواع المـــــنّ 
ـــــــى ). 15 ،12 ،7 ،6 ،5 ،4 ،1( والخنـــــــافس ن معظـــــــم الدراســـــــات أعل

إذ يوجــد بكثافــة عاليــة فــي األمــاكن  ،دراســته كمفتــرس للحلــم علــى تركــّزت
ينتشـر فـي  .)11 ،9، 8 ،3 ،2( فيهـا شـديدة بـالحلم اإلصـابةالتي تكـون 

آســـيا وأفريقيــــا وأســــتراليا وأمريكــــا الجنوبيــــة فضــــًال عــــن الواليــــات المتحــــدة 
هذا المفترس هو واحـد مـن العوامـل الحياتيـة المهمـة الموجـودة  ،كيةياألمر 

مهــم فــي الســيطرة علــى أنــواع الحلــم التــي تصــيب  طــوري الطبيعــة ولــه فــ
علــى نــوع الفريســة هــذا المفتــرس  ة حيــاةطــور وتعتمــد  المــوالح/الحمضــيات

لنمــــو  دينمحــــدعــــاملين يعــــد نــــوع الفريســــة وطورهــــا  إذ .والنبــــات العائــــل
 تـأثيرعـن  فضـالً  ثاإلنـاومـدة حيـاة البالغـات وخصـوبة المفتـرس التريس 

ـــة الظـــروف البي بـــين الفريســـة والمفتـــرس ضـــمن مـــا فـــي تحديـــد العالقـــة ئي
 ،17 ،16 ،15 ،14 ،13 ،10 ،3( النظــام الزراعــي الســائد فــي المنطقــة

18(.   
م لـالحياتيـة للح األعـداء كأحـد ذي الست نقاط تربسال ألهمية نظراً 

لـــذلك نفـــذت التجـــارب  (.Teranychus urticae Koch)البقعتـــين  يذ
لتربيـــة  البقعتـــينالمفضـــل مـــن الحلـــم ذي  ورطـــالحاليـــة بهـــدف تحديـــد ال

لكـل  ةالالزمـالفتـرة تحديـد إلـى  التجـارب تكمـا هـدف .المفتـرس هذا وٕاكثار
الحلـــم ومعرفـــة  أطـــوارالمفتـــرس الســـتهالك أي مـــن  وبالغـــات يرقـــاتمـــن 

   .لهماالحياتي  األداءالفريسة في  طورثير أت
  

  مواد البحث وطرائقه
  

  البقعتينذي  إعداد المزرعة المختبرية للحلم
زرعت بذور القطن صنف الشاتا تـم الحصـول عليهـا مـن الشـركة العامـة 

بنسـبة  Benomyl 50WPبالمبيد الفطـري معاملة للمحاصيل الصناعية، 
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ــــد تجــــاري لكــــل  5   بالســــتيكية قطرهــــا أصــــصفــــي  ،كــــغ بــــذور 1غ مبي
معقمــة  مزيجيــهســم حاويــة علــى خلــيط مــن تربــة  12ســم وارتفاعهــا  12

عند بلـوغ البـادرات . أصيصبذور في كل  5بمعدل  1:1 وبتموس بنسبة
الواحـد منهـا  أبعادخشبية  أقفاصحقيقية وضعت في  أوراقمرحلة األربع 

كانــت التــي  اعــدا قاعــدته لبالملمــ امــن جميــع جوانبهــ اةم مغطــ 1×1×1
 اإلضـاءةوضعت األقفاص في المختبر في مكان جيد  .من الخشب فقط

والرطوبــــة النســــبية بــــين  س 30º-25بــــين درجــــة الحــــرارة تتــــراوح وكانـــت 
ـــالحلم مـــن حقـــل  أوراقجمعـــت  .45-55% مـــن نباتـــات قطـــن مصـــابة ب

غريــب  أبــو-لهــذه الدراســة فــي كليــة الزراعــة القطــن الــذي زرع خصيصــاً 
المختبــر وفحصــت للتأكــد مــن خلوهــا مــن األعــداء الطبيعيــة إلــى  وأخــذت
. غريبـــة أخـــرى أنـــواع أيـــة أو) الحلـــم أومفترســـات مـــن الحشـــرات (للحلـــم 

طة خيوط قطنية رفيعة على أوراق بـادرات القطـن اثبتت هذه األوراق بوس
ســاعة حتــى انتقلــت أطــوار الحلــم  24داخــل أقفــاص التربيــة تركــت لمــدة 

أزيلــــــــت بعــــــــدها األوراق مــــــــن علــــــــى  ؛بــــــــادرات القطــــــــنإلــــــــى  المتحركــــــــة
ـــم  أفـــراد تركـــتو .البـــادرات  بإضـــافة إدامتهـــاتتكـــاثر فـــي المختبـــر مـــع الحل
عــــن البــــادرات المتضــــررة  مزروعــــة ببــــادرات قطــــن جديــــدة بــــدالً  أصــــص
  .والذابلة

  
   S. sexmuculatus  إعداد المزرعة المختبرية للمفترس

جمعـت أوراق نبـات خـروع حاويـة علــى  ،المفتـرس تـربسال ألعـداد مزرعـة
أبـــو فــي  مـــن حقــول كليــة الزراعــة 2007مــايو/أيــاريرقــات المفتــرس فــي 

أنـواع  عـدم وجـودبـر وبعـد فحصـها للتأكـد مـن المختإلـى  ثم نقلت ،غريب
علــى أوراق  رفيعــة تثبيــت هــذه األوراق بخيــوطتــم أخــرى مــن المفترســات، 

 أقفـاصداخـل  وضـعت بادرات قطن مصـابة بـالحلم مزروعـة فـي أصـص
 .في المختبـر هيئت مسبقا لتوفير مصدر غذائي للمفترس وتربيته خشبية

ســـم  60×60×60 ادهأبعـــ تكـــون القفـــص الواحـــد مـــن هيكـــل مـــن الخشـــب
 للتأكــد ســاعة 24 تركــت لمــدة .بقمــاش الملمــل مــن جميــع جوانبــه ىمغطــ

أزيلـــــت أوراق  بـــــادرات القطـــــن بعـــــدهاإلـــــى  مـــــن انتقـــــال يرقـــــات المفتـــــرس
جديــدة مصــابة  بــأخرى بــادرات القطــن اســتمرت عمليــة اســتبدال .الخــروع

  .وتكاثره تغذية المفترس الستمراربالحلم كلما دعت الحاجة 
  

 أطــوارعلــى   S. sexmuculatusالتفضــيل الغــذائي للمفتــرس  دراســة
ـــم المختلفـــة  ـــرة حســـاب و الحل ك الفريســـة ومالحظـــة ســـلوك اســـتهال فت

  التغذية
 أســـــلوبالمتغذيـــــة للمفترســـــين حســـــب  طـــــوارلألدرس التفضـــــيل الغـــــذائي 

هيئت األطباق البالستيكية الموصوفة آنفًا بعدد عشـرة  إذ .الحر االختيار
سـم  3القطـن قطرهـا  أوراقمـن  أقـراصغذي وقطعت لكل طور مت قأطبا

بوساطة ثاقب فليني ووضعت مقلوبة في األطباق بواقع قرص واحد لكـل 

بالغــة حلــم وتركــت مــدة عشــر ســاعات  20كــل قــرص إلــى  نقلــت. طبــق
بيضــة علــى كــل قــرص وعلــم مكانهــا  20حــددت  بعــدها .لوضــع البــيض

قــــات وحوريــــات مــــن ير  اً فــــرد 20كــــل قــــرص إلــــى  البــــاقي ثــــم نقــــل وأزيــــل
الطــورين األول والثــاني مــن المزرعــة المختبريــة للحلــم وبــذلك أصــبح كــل 

مركـــز كـــل إلـــى  نقـــل .الحلـــم أطـــوار مـــن فـــردًا مـــن كـــل 20قـــرص يحـــوي 
حديثــة الفقــس بعــد  S. sexmuculatus قــرص يرقــة واحــدة مــن المفتــرس

سـاعات  10تركت األطباق فـي الحاضـنة مـدة . ساعات 8تجويعها لمدة 
البـــيض الجديـــد الموضـــوع مـــن قبـــل  إلزالـــةا الفحـــص المســـتمر تـــم خاللهـــ

والبالغــات  يالطــور الثــانالتجربــة نفســها مــع يرقــات  أعيــدت. الحلــم إنــاث
النســبة المئويــة لألعــداد المســتهلكة  اســتخرجت. والــذكور للمفتــرس اإلنــاث
  : تبعا للمعادلة التاليةالحلم  أطوارمن  طور من كل

  

  =ستھلكة النسبة المئوية لألعداد الم

العدد الكلي المستھلك من 
  كل طور

 ×100  
العدد الكلي المستھلك من 

  كل األطوار

  
  طورالعدد المتبقي من كل  –العدد الكلي = العدد المستھلك 

  
المختلفــة للفريســة  طــواراأل الســتهالك ةالالزمــالفتــرة حســاب  ألجــل

وقـت سـاعة توقيـت وحسـب ال اسـتعملتلمفتـرس ا يرقات وبالغـاتمن قبل 
  .بالدقيقة كما تم مالحظة سلوك التغذية للمفترس

  
ـــــي بعـــــض  ـــــأثير طـــــور الفريســـــة ف ـــــرس المظـــــاهرت ـــــة للمفت   الحياتي

S. sexmuculatus   
سـم  14قطرهـا  اً طبقـ 70بتـري بالسـتيكية شـفافة عـددها  أطباقاستعملت 
 واحــد منهــا لغطــاء كــســم عملــت فتحــة دائريــة الشــكل فــي  2وارتفاعهــا 

باســتعمال قطعــة مــن قمــاش الملمــل ووضــعت فــي  وأغلقــتســم  5قطرهــا 
طبقـــة مـــن القطـــن الطبـــي المرطبـــة بالمـــاء وقســـمت علـــى ســـبع  قاعـــدتها

وضــعت داخــل  ،أطبــاق تمثــل المكــررات 10مجــاميع كــل مجموعــة تضــم 
كــل مجموعــة ورقــة مــن نبــات القطــن صــنف الشــاتا مقلوبــة علــى  أطبــاق

اء ليرقــات الحلــم كغــذ أطــوار مجموعــة محــددة مــن ســطحها العلــوي تحــوي
متحركـة غيـر بالغـة  أطـوار) 2بيض الحلـم فقـط؛ ) 1 :المفترس وكما يلي

أطـــوار غيـــر  + بـــيض) 4بالغـــات الحلـــم فقــط؛ ) 3؛ )حوريـــات + يرقــات(
 بــيض) 7بالغـات؛  + أطــوار غيـر بالغــة) 6بالغـات؛  + بــيض) 5بالغـة؛ 

  .بالغات + غير بالغة أطوار +
 األداءانفــراد فــي  علــى مــن الحلــم طــوركــل  تــأثيرولغــرض اختبــار 

 األطبــــاقمــــن  كــــل طبــــقإلــــى  نقــــلالمفتــــرس  وبالغــــاتالحيــــاتي ليرقــــات 
للمفتــرس فــي  أنثــى بالغــة المفتــرس كــل علــى انفــراد أطــوارالحاويــة علــى 

ســـاعة حتـــى وضـــعت البـــيض،  24 تركـــت لمـــدةو  ،مرحلـــة وضـــع البـــيض
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 أعيـدتالبالغـات والبـيض الزائـد ثـم  وأزيلـتبيضة واحدة لكـل طبـق  أبقيت
حتــــى فقــــس البــــيض  باســــتمرار وجــــرى فحصــــهاالحاضــــنة إلــــى  طبــــاقاأل

حاويــــة علــــى  بــــأخرى القطــــن يوميــــاً  أوراقل اســــتبدا تــــم. وخـــروج اليرقــــات
نوعية الغـذاء نفسـها كمـا تـم رفـع البـيض الـذي وضـعته بالغـات الحلـم فـي 
المعامالت الحاوية على البالغـات وسـجلت مـدة حضـانة البـيض ومواعيـد 

العــــذراء حتــــى لمفتــــرس ومرحلــــة مــــا قبــــل العــــذراء و لاليرقيــــة اإلنســــالخات 
معرفـــة  وألجـــل .ة الحيـــاةطـــور البالغـــات وكـــذلك نســـبة البقـــاء ومـــدة  انبثـــاق
عمليــة المراقبــة للبالغــات التــي نجحــت فــي  اســتمرت فــي البالغــات رالتــأثي

فـي كـل طبـق ) أنثـى + ذكـر(البـالغ وقـد وضـع زوج  طـورالإلـى  الوصول
تبرية للمفترس المرباة علـى األطـوار نفسـها كمل العدد من المزرعة المخأو 

مـدة مـا  ،طول عمر الذكور ،اإلناثطول عمر : ودرست الصفات التالية
معـدل  ،مدة ما بعـد وضـع البـيض ،مدة وضع البيض ،قبل وضع البيض

 ،معــدل عــدد البــيض الكلــي الموضــوع ،عــدد البــيض الموضــوع لكــل يــوم
 .لجيلطول مدة ا ،النسبة الجنسية ،نسبة فقس البيض

 تقاالفرو رنت و تحليل التباين وق طريقةل جرى تحليل النتائج تبعاً 
عند مستوى  )LSD(معنوي  فرق أقلالختبار  تبعاً  بين المعدالت

   .0.05احتمال 
  

  النتائج والمناقشة
  

ــذائي ألطــوار المفتــرس  ــى  S. sexmaculatusالتفضــيل الغ  أطــوارعل
  المختلفةالحلم 

 الً ضــاألول والثــاني للمفتــرس ف ناليــرقييين إن الطــور إلــى  أشــارت النتــائج
جاء بعـدها اليرقـات ثـم الطـورين الحـوريين  طواربيض الحلم على بقية األ

إذ بلغـــت نســـبة  ،أقلهـــا تفضـــيالً  بينمـــا كانـــت بالغـــات الحلـــماألول والثـــاني 
ـــــم المـــــذكورة  أطـــــوارالطـــــور اليرقـــــي األول للمتفـــــرس مـــــن  اســـــتهالك الحل

). 1 جــدول( واليعلــى التــ ،%4.31 و 7.60 ،9.47 ،10.26 ،68.36
المفتـــرس  تـــربسالطـــور اليرقـــي الثـــاني لل اســـتهالكفـــي حـــين بلغـــت نســـبة 

علــى  ،الحلــم أطــوارمــن  %27.8 و 11.34 ،14.52 ،20.78 ،45.54
الفريسـة  أطـوارإنـه أصـغر إلى  إن سبب تفضيل البيض قد يعود. واليالت

ة فيســـهل وســـائل دفاعيـــ ال يمتلـــكمتحـــرك  عـــن كونـــه طـــور غيـــر فضـــالً 
فــي  كبيــر بــذل جهــدإلــى  ال تحتــاج يالمفتــرس التــمــن قبــل يرقــات  مســكه

الحلـــم  أطـــواركمـــا هـــو الحـــال مـــع بقيـــة  التغـــذي عليـــهعمليـــة الهجـــوم أو 
وجــود اخــتالف فــي تفضــيل بالغــات  بينــت النتــائج أيضــاً  .)9( المتحركــة
ــم حيــث بلغــت نســبة اســتهالك إنــاث المفتــرس مــن  طــوارألالمفتــرس  الحل
 ،23.30قـات وحوريـات الطــورين األول والثـاني وبالغـات الحلــم بـيض وير 

فــي حــين بلغــت . علــى التــوالي  ،%18.15 و 8.53 ،12.39 ،337.6
 ،18.42 ،51.17الحلــم نفســها  طــوارذكــور المفتــرس أل اســتهالكنســبة 

يبــدو مــن ذلــك ). 1 جــدول(علــى التــوالي ، %7.20و  10.64 ،12.57
اليرقـي للفريسـة بالمرتبـة األولـى  طـورإن إناث المفترس فّضـلت ال واضحاً 

البــالغ ثــم الطــورين الحــوريين األول  طــورالبيضــة ثــم ال طــورجــاء بعــدها 
البيضـــة  طـــورفـــي حـــين فّضـــلت ذكـــور المفتـــرس  .واليالتـــعلـــى  ،والثـــاني

ن إنــاث المفتــرس أ) 3(مشــابهة  ســابقة دراســةبينــت  .طــوارعلــى بقيــة األ
S. sexmaculatus ثــم % 30بنســبة  البقعتــينذي  فّضــلت يرقــات الحلــم

   13ثــــم حوريــــات الطــــور الثــــاني والبالغــــات بنســــبة % 20البــــيض بنســــبة 
أن ) Oatman )9و  Gilstrapفـــي حـــين ذكـــر . واليعلـــى التـــ ،%10 و

الحلـم  أطـوارالمفترس ذي البقع السـت تغـّذت علـى جميـع  تربسبالغات ال
T. cinnabarinus إن .معـــين دون آخـــر طـــورولـــم يالحـــظ تفضـــيلها ل 

 تبـاينإلـى  اختالف هذه النتائج عـن نتـائج التجربـة الحاليـة قـد يعـود سـببه
ظـــروف التجربـــة واخـــتالف ســـالالت المفتـــرس والفريســـة المســـتخدمة فـــي 

 طـورالمفترسات في تفضيل اختالف  أنكما  .تينحالال تاكل في االختبار
كميـة ونوعيـة المــواد  اخـتالفإلـى  يعــزىمعـين مـن الفريسـة دون آخـر قـد 

وســهولة هضــم  المفضــل طــورئيــة فيهــا أو ســهولة الحصــول علــى الالغذا
مفتــــرس كميــــة الطاقــــة لليــــوفر  فانــــه وبــــذلك محتوياتــــه الغذائيــــة وتمثيلهــــا

  .)12 ،11(الالزمة للبحث والقنص 

  
  .(Teranychus urticae) ذي البقعتين الحلم أطوارعلى  Scolothrips sexmaculatusالتفضيل الغذائي ألطوار المفترس . 1 جدول 

Table 1. Feeding preference of Scolothrips sexmaculatus on different stages of Teranychus urticae. 
 

  أطوار المفترس
Predator stages 

 (%) Consumption rate الحلم أطوارالنسبة المئوية لألعداد المستھلكة من 
  البيضة
Egg

  اليرقة
Larva

  الحورية األولى
1st instar nymph 

  الحورية الثانية
2nd instar nymph 

  البالغة
Adult 

 1st Instar larva68.36 10.26 9.47 7.60 4.31   األول ياليرق
 2nd Instar larva45.54 20.78 14.52 11.34 7.82  الثاني ياليرق

 Female 23.30 37.63 12.39 8.53 18.15   البالغة األنثى
 Male  51.17 18.42 12.57 10.64 7.20  البالغة الذكر

 Mean47.09 21.77 12.24 9.53 9.37  المعدل
  2.13 =(b x a)للتداخل و 1.65 = (b)ألطوار الفريسة، 2.13= (a) ألطوار المفترس 0.05فرق معنوي عند مستوى احتمال  أقل

LSD at P= 0.05 for the predator (a) = 2.13, for the prey (b) = 1.65 and for the interaction (a x b) = 2.13 
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 S. sexmaculatusللمفترس  ةالفريس استهالكوفترة سلوك التغذية 

بنشـــاطها وســـرعة حركتهـــا  S. sexmaculatusيرقـــات المفتـــرس  تتميـــز 
ما تجــدها تقــوم بثقــب عنــد، و ةفــالحلــم المختل أطــوارمــن  تهابحثــًا عــن فريســ

ياتهـــا ثـــم جســـمها بوســـاطة أجـــزاء فمهـــا الخادشـــة الماصـــة وتمـــتص محتو 
تأخــذ اليرقــات أحيانــًا فاصــًال مــن الراحــة بــين  .تتركهــا بشــكل قشــرة فارغــة

تهـــاجم الفريســـة وتمســـك بهـــا فإنهـــا أمـــا بالغـــات المفتـــرس . فتـــرات التغذيـــة
األرجـــل األماميـــة ثـــم تتغـــذى عليهـــا بثقبهـــا مـــن وســـط ســـطحها  باســـتعمال

ســوائل جســمها تاركــة هيكــل الجســم  بامتصــاصالظهــري وتتغــذى عليهــا 
يقتــل عــددًا مــن الفــرائس أن المفتــرس  لــوحظ أحيانــاً  كمــا. مجعــدًا ومتيبســاً 

يرتفـع عـدد عـن فريسـة أخـرى وبـذلك  تركها دون أن يتغذى عليها باحثـاً وي
 ةالالزمـالفتـرة أوضحت النتائج أن  .المفترس تربسالضحايا التي يقتلها ال

 يقـــــل كلمـــــا تقـــــدمت أطـــــوارالفريســـــة المختلفـــــة مـــــن  طـــــواراأل الســـــتهالك
الفتـرة إذ بلـغ معـدل  .)2 جـدول(المفترس بالعمر مع وجود فروق معنويـة 

اليرقــي األول  مــن قبــل الطــور الحلــم المختلفــة أطــوار الســتهالك ةالالزمــ
ــــرس  ممــــا يؤكــــد .واليالتــــعلــــى  ،دقيقــــة 14.3 و 10.6 ،8.6 ،6.2 للمفت

الفريسـة مـع تقـدم عمـره  ومسك ةمهاجمزيادة كفاءة المفترس وقدرته على 
 كلمـا زادشـكل أسـرع بجسـمها محتويـات  امتصـاصعن تمكنه من  فضالً 
أســـرع مـــن علـــى نحـــو تتغـــذى  اإلنـــاثكمـــا تبـــين أن . قوتـــهوزادت  حجمـــه

إلــى  نشــاطًا فضــًال عــن حاجتهــا زيــادةو  اهــحجمبــر ك الــذكور ربمــا بســبب
 ةالالزمــــــالفتــــــرة  أن إال .)11 ،9( البــــــيض إلنتــــــاجمــــــواد غذائيــــــة أكثــــــر 

مــــع تقــــدمها بــــالعمر وبفــــروق معنويــــة، إذ بلــــغ  ازداد الفريســــة الســــتهالك
 ،بيضــــة، يرقــــة، حوريــــة أولــــى طــــواراأل الســــتهالكالفتــــرة الالزمــــة معــــدل 

   5.7 ،3.4 ،2.1 ،1.4المفتـــــرس  إنـــــاثبالغـــــة مـــــن قبـــــل  ،حوريـــــة ثانيـــــة
زيــادة حجــم الفريســة مــع  أنإلــى  ممــا يشــير ،واليعلــى التــ ،دقيقــة 7.3 و

جــاءت . محتوياتهــا المتصــاص أطــوليكلــف المفتــرس وقتــا  تقــدم عمرهــا

   Gilstrap إليـــــهل صـــــتجـــــاه نفســـــه الـــــذي تو باال التجـــــارب الحاليـــــة نتـــــائج
  المفتــــــرس طــــــوارألعنــــــد دراســــــتهم الكفــــــاءة االفتراســــــية  )Oatman )9و 

S. maculatus  علــى بيضــة ويرقــة وحوريــة أولــى وحوريــة ثانيــة وبالغــة
  .T. cinnabarinus الحلم

  

ـــــأثير  ـــــي بعـــــض ال طـــــورت ـــــرسالفريســـــة ف ـــــة للمفت   مظـــــاهر الحياتي
S. sexmaculatus 

بّينت النتائج وجود فروق معنويـة بـين  -ي األطوار غير البالغة التأثير ف
كانــت  .المعــامالت الغذائيــة المختلفــة التــي تغــذت عليهــا يرقــات المفتــرس

+ عنـــدما ربيـــت علـــى بـــيض أيـــام  7أطـــول مـــدة للتطـــور اليرقـــي الكليـــة 
يـوم عنـدما ربيـت علـى جميـع  4.6بينما كانت أقصر مـدة  ،بالغات الحلم

 اخـــتالف وجـــودإلـــى  كمـــا أشـــارت النتـــائج). 3 جـــدول(مجتمعـــة  طـــواراأل
 بلغـت إذ اسـتهلكهة حيـاة للمفتـرس تبعـًا لنـوع الغـذاء الـذي طـور  معنوي في
بالغـــات + عنـــد التغذيـــة علـــى خلـــيط مـــن بـــيض  يـــوم 18.2 أطـــول مـــدة

علـى مـزيج مـن اليرقـات  تغذيـةعنـد  أقصـر مـدة حـين حصـلتفـي . الحلم
كمــا تبــين  .يــوم 12.9بلغــت  أطــوار غيــر بالغــة وبالغــات الحلــم +بــيض 
نـــوع ل تبعـــا معنـــوي فـــي نســـبة بقـــاء األطـــوار غيـــر البالغـــة اخـــتالفوجـــود 
عنــــدما غــــذيت يرقــــات % 93.1كانــــت أعلــــى نســــبة بقــــاء حيــــث الغــــذاء 

ـــى بـــيض  ـــ+ أطـــوار غيـــر بالغـــة + المفتـــرس عل ي حـــين بالغـــات الحلـــم ف
بالغـــات + عنـــدما غـــذيت علـــى بـــيض % 82.7ســـجلت أقـــل نســـبة بقـــاء 

حيـاتي  أداء أفضـل أنعليهـا تبـين  نامن خالل النتـائج التـي حصـل. الحلم
إذ  ،الحلـــم أطـــوار خلـــيط مـــن جميـــععلـــى  حصـــل عنـــدما تغـــذت لليرقـــات

ن أإلـى  يعـزى ذلـكقـد و تحقق عندها أعلى نسبة بقاء وأقصـر مـدة تطـور 
الغذائيـة  احتياجاتهـايوفر لها جميع  طواراأل كلات على تنوع تغذية اليرق

  . للحصول على نمو أفضل

  
   Scolothrips sexmaculatus من قبل أطوار المفترس (Teranychus urticae)المدة الزمنية الالزمة الستھالك أطوار الحلم ذي البقعتين . 2جدول 

Table 2. Consumption time of Scolothrips sexmaculatus on different stages of Teranychus urticae. 
 

  أطوار المفترس
Predator stages 

  Time (min) required for consuming mite stagesالالزم الستھالك أطوار الحلم       )بالدقيقة(الفترة 

المعدل 
العام 

General 
mean  

  البيضة
Egg 

  اليرقة
Larva 

  الحورية األولى
1st  instar nymph 

  الحورية الثانية
2nd instar nymph 

  البالغة
Adult 

  المعدل
Mean 

 المدى
Range 

 المعدل
Mean 

 المدى
Range 

 المعدل
Mean 

 المدى
Range 

  المعدل
Mean 

 المدى
Range 

  المعدل
Mean 

  المدى
Range 

  اليرقة األولى
  1st instar larva 

4.7 1.9-7.4 6.2 3.8-9.5 8.6 4.4-11.1  10.6 5.6 -14.1 14.3 7.3-19.6 8.9 

  اليرقة الثانية
 2nd instar larva 

3.4  1.6-5.8 5.1 3.2-8.4 6.4 3.8-9.3 8.4 4.5-12.9 10.9 5.1-14.4 6.8 

 Female 1.4 0.7-2.9 2.1 0.8-4.5 3.4 0.7-6.8 5.7 1.1-8.4 7.3 3.0-10.8 4.0  البالغة األنثى
  Male 2.2 1.0-4.2 3.6 1.7-6.3 5.1 2.7-1.0 7.1 3.5-10.1 8.9 4.4-13.2 5.37   البالغة الذكر

 Mean 2.9  4.3  5.9  7.9  10.3  6.26   المعدل
  1.92= (b x a)للتداخل و 0.46=  (b)، لطوار الفريسة1.74= (a) لطوار المفترس 0.05أقل فرق معنوي عند مستوى احتمال 

LSD at P= 0.05 for the predator stage (a) = 1.74, for the prey stage (b) = 0.46 and for the interaction (a x b) = 1.92 
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Table 3. Influence of prey stages on development time for immature stages of Scolothrips sexmaculatus. 

 

 أطوار المفترس
Predator stages  

  المتغذية على أطوار الحلم) باليوم(مدة نمو األطوار غير البالغة للمفترس
Development time for predator stages fed on mite stages 

  أقل
  فرق

معنوي عند 
مستوى 

  0.05احتمال 
LSD at 
P= 0.05 

  
  
  
  
  بيض
Egg

  
  
 +يرقات 
  حوريات

Larvae + 
Pupae 

  
  
  
  
  بالغات

Adults

 
 +بيض 
 + يرقات

  حوريات
Egg + 

Larvae 
+ Pupae 

  
  
  +بيض 
  بالغات

 Egg + 
Adults 

  +ت يرقا
 +حوريات 
بالغات 

Larvae + 
Nymphs + 

Adults 

يرقات  +بيض 
 +حوريات  +

  بالغات
 Egg + 

Larvae + 
Nymphs + 

Adults 
 Egg 6.4  6.2 6.6 6.2 6.9 6.3 5.7 0.19  البيضة
 1st instar larva 3.4 2.8 3.6 3.1 3.7 3.2 2.5 0.18  قي األولالير

 2nd Instar larva  3.1 2.6 3.2 2.7 3.2 2.9 2.1 0.15  اليرقي الثاني
 Larval stage 6.5 5.4 6.8 5.8 7.0 6.1 4.6 0.24  التطور اليرقي الكلي

 Prepupa 1.5 1.0 1.8 1.1 1.8 1.3 0.9 0.15  ما قبل العذراء
 Pupa 2.3 2.1 2.4 2.3 2.5 2.2 1.7 0.18  العذراء

  التطور اليرقي والعذري الكلي
   Larva and Pupa duration 

10.4 8.4 11.0 9.1 11.3 9.7 7.2 0.24 

 Life cycle 16.8 14.6 17.6 15.3 18.2 16.0 12.9 1.10  ورة الحياةد
 Survival % 85.9 87.6 85.3 90.5 82.7 87.6 93.1 2.38  النسبة المئوية للبقاء

  

  
أكــــدت نتــــائج هــــذه الدراســــة النتــــائج التــــي توصــــل إليهــــا بــــاحثون 
ســـابقون إذ وجـــدوا اختالفـــات فـــي األداء الحيـــاتي للعديـــد مـــن المفترســـات 

  ).12، 8، 6، 5(عندما تغذت على أنواع متباينة من الفرائس 
  

 لطـور الفريسـة تـأثيرًا مباشـراً أن أوضـحت النتـائج  -التأثير فـي البالغـات 
  لبالغــــــــــــات التــــــــــــربسفــــــــــــي المظــــــــــــاهر الحياتيــــــــــــة ومقــــــــــــاييس التكــــــــــــاثر 

S. sexmaculatus.  فقــــد لــــوحظ وجــــود فــــروق معنويــــة فــــي مــــدة بقــــاء
يــوم  20.5و  52.4البالغــات اإلنــاث والــذكور إذ بلغــت أطــول مــدة بقــاء 

علـــى التـــوالي عنـــد تغذيـــة المفتـــرس علـــى أطـــوار الحلـــم  ،لإلنـــاث والـــذكور
يــوم لإلنــاث  6.75و  24.41مــدة بقــاء فــي حــين بلغــت أقصــر . مجتمعــة

بالغـات الحلـم وتـدرجت +  والذكور، على التوالي عند تغذيتها علـى بـيض
مــدة البقــاء ألنــواع المعــامالت الغذائيــة األخــرى المقدمــة للمفتــرس وبلغــت 

، 10.4، 12.4يـــــــــوم لإلنـــــــــاث و  27.9و  30.2، 33.2، 35.3، 38.9
فتــــــرس علــــــى األطــــــوار يــــــوم للــــــذكور عنــــــد تغذيــــــة الم 8.4و  8.7، 9.9
غيـر بالغـة، أطـوار غيـر  ةأطـوار متحركـ + غير البالغة، بـيض ةمتحركال

كمـــا ). 4جـــدول (بالغـــات، بـــيض، بالغـــات الحلـــم، علـــى التـــوالي + بالغـــة 
أوضحت النتائج تأثير المعامالت الغذائية في كل من مدة ما قبل وضـع 

تــرس البــيض ومــدة وضــع البــيض ومــدة مــا بعــد وضــع البــيض إلنــاث المف
فعندما تغذت إناث المفترس على أطـوار الحلـم مجتمعـة . وبفروق معنوية

حصـلت أطــول مــدة لوضــع البــيض وبعــد وضــع وأقــل مــدة لمــا قبــل وضــع 
فــي حــين حصــلت . يــوم، علــى التــوالي 1.0و  5.6، 45.8البــيض بلغــت 

 دأطــول مــدة لمــا قبــل وضــع البــيض وٌأقصــر مــدة لوضــع البــيض ومــا بعــ
إناث المفترس على بيض وبالغات الحلـم فقـط  وضع البيض عندما ربيت

انعكســت هــذه النتــائج علــى . يــوم، علــى التــوالي 0.9و 21.2، 2.3بلغــت 

يــوم ونســبة /ومعــدل عــدد البــيض الموضــوع عــدد البــيض الكلــي الموضــوع
إذ أعطــت المعاملــة الغذائيــة المتكونــة مــن  فقــس البــيض وبالمســار نفســه،

 4.2بيضـة، بمعـدل  192.7غـت جميع أطوار الحلم أعلى عدد للبـيض بل
فــــي حــــين بلغــــت أقــــل قيمــــة %. 93.3يــــوم ونســــبة فقــــس بلغــــت /بيضــــة

، علــى %83.9يــوم، /بيضــة 2.4بيضــة،  50.2للمقــاييس المــذكورة آنفــًا 
بينمــــا . التــــوالي عنــــدما تغــــذت اإلنــــاث علــــى بــــيض وبالغــــات الحلــــم فقــــط

  .بين هذه القيم تدرجت المعامالت الغذائية األخرى
اإلناث لصالح أن النسبة الجنسية كانت إلى  أيضاً  أشارت النتائج

الفريسة الذي  طورفي جميع المعامالت إال أنها تأثرت هي األخرى ب
 تغذى عليه المفترس في مراحل نموه المختلفة حيث بلغت أعلى نسبة

الحلم مجتمعة بينما  أطوارذكور عندما غذيت على  : إناث 1:6.9
 .بالغات فقط+ ر في معاملة بيض ذكو  : إناث 1:5.1كانت أقل نسبة 

يوم  13.9تأثرت مدة الجيل تبعًا لنوع الغذاء وكانت أقصر مدة له  كذلك
لتغذية المفترس  الفريسة مجتمعة أطوارعندما قدمت جميع  حصلت

يوم عندما غذي المفترس على بيض  20.4للجيل  وبلغت أطول مدة
الفريسة مجتمعة  ارأطو أن وجود إلى هذه النتائج تشير  .وبالغات الحلم

يه حرية الغذائية وتكون لد في آن واحد يحقق للمفترس كل المتطلبات
 جل تلبية متطلبات النمو مما ينعكس علىاالختيار في التغذية من أ
عتبار عندما بد أن تؤخذ هذه النتائج بنظر اإلاألداء الحياتي له، لذا ال

جاءت  .التطبيقيةئية األحيايراد إكثاره واستعماله في مجاالت المكافحة 
هذه النتائج مشابهة لما توصل إليه باحثون سابقون فيما يتعلق بتأثير 

اتي ليرقات وبالغات عدد من يلحانوع وطور الفريسة في األداء 
 .)8، 5(المفترسات األخرى 
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Table 4. Influence of prey stages on some biological and reproduction characteristics of Scolothrips sexmaculatus. 
 

  الصفات المدروسة
  Characters 

  مقاييس التكاثر وصفات بالغات المفترس المتغذية على أطوار الحلم
Reproduction characteristics of predator fed on different stages of mite 

  أقل
  فرق

معنوي عند 
مستوى 

 0.05احتمال 
LSD at  
P= 0.05 

  بيض
Egg 

 +يرقات 
  حوريات

Larvae + 
Pupae 

 بالغات
Adults

 +بيض 
 +يرقات 
  حوريات
Egg + 

Larvae + 
Pupae 

  +بيض 
  بالغات

 Egg + 
Adults 

  +ت يرقا
 +حوريات 
بالغات 

Larvae + 
Nymphs + 

Adults  

يرقات  +يض ب
 +حوريات  +

  بالغات
 Egg + 

Larvae + 
Nymphs + 

Adults 
 Female longevity30.2  38.9  27.9  35.3  24.4  33.2  52.4  2.33   عمر األنثى
  Male longevity  8.7  12.4  8.4  10.4  6.8  9.9  20.5  1.42   عمر الذكر

 Pre-oviposition 1.9 1.2 1.2 1.4 2.3 1.6 1.0 0.13  مدة ما قبل وضع البيض
 Oviposition period 26.9 35.2 24.7 31.6 21.3 29.6 45.8 1.12  مدة وضع البيض

 Post-oviposition1.4 2.5 1.1 2.3 0.9 2.0 5.63 0.51  مدة ما بعد وضع البيض
  الكلي الموضوع ضمعدل عدد البي

Mean total no. of egg
75.8 27.6 62.8 105.9 50.2 90.8 192.69 7.56 

  يوم/ل عدد البيض الموضوعمعد
  Mean eggs/day

2.82 2.6 2.5 3.4 2.4 3.1 4.21 0.21 

 Egg hatch %87.5 90.3 85.5 89.7 83.9 88.3 93.27 1.75  نسبة فقس البيض
  )ذكور:إناث( النسبة الجنسية

  Sex ratio (females: males)
5.3 :1 6.2 :1 5.1 :1 5.6 :1 5.1 :1 5.4 :1 6.87 :1 0.13 

 Generation period 18.7 15.8 19.8 16.7 20.4 17.6 13.86 1.16  ول مدة الجيلط
 

  

Abstract 
Al–Dahwi, S.S.J.,  S.H. Sameer and A.A. Ali. 2012. Feeding Preference and the Influence of Prey Stage of Tetranychus 
urticae Koch on Consumption Time and Some Biological Characteristics of Scolothrips sexmaculatus (Perg.). Arab 
Journal of Plant Protection, 30: 23-29. 

The sex spotted thrips Scolothrips sexmaculatus (Perg.) (Thysanoptera: Thripidae) is considered as an effective predator against small 
insects and spider mites. Several laboratory studies were conducted to evaluate the feeding preference of this predator for the different stages 
of the two spotted spider mite Teranychus urticae Koch. The influence of mite stages on some biological characteristics and consumption 
time of the predator were also investigated. Results showed that the predator larvae preferred spider mite eggs for feeding and development 
followed by spider mite larvae and nymphs, whereas mite adults were the least preferred host by the predator larvae. Females of the predator 
preferred feeding on mite larvae , followed by eggs and adults, whereas mite nymphs were the least preferable by the adult females. The 
predator males followed the same trend as that of larvae in their feeding preference. Time of prey consumption was reduced as predator 
larvae increased in size and was increased with the progress of mite developmental stages. Results also indicated that the typeof food had 
significant influence on larvae development and adult performance of Scolothrips sexmacultus. The best larvae performance was obtained 
when fed on mixed diet of all mite stages. Mean larvae development time and percent survival were 7.2 and 93.1%, respectively. The longest 
duration and lowest survival rate were respectively 11.3 and 82.7% recorded for individuals fed on combination of eggs and adults mite. 
Adults longevity and females fecundity were improved when the predator fed on mixed food of all mite stages.  
Keywords: Spider mites, predacious thrips, cotton, Iraq, Scolothrips sexmaculatus. 
Corresponding author: Sindab Sami Jasim, College of Agriculture, Abu-Ghraib, Baghdad, Iraq, Email: sindab_aldahwi@yahoo.com 
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