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 Research Paper (Natural Enemies: Insects) ( حشرات: أعداء طبيعيةبحوث )
 

  Psytalia concolorتقييم تأثير بعض المصادر الغذائية على بعض المؤشرات الحياتية للمتطفل
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 الملخص

إبراهيممعاذ،   زريقي، وغسان  بشير  النبي  تأث.  2022.  عبد  المصـتقييم  بعض  المؤشـالغذائيادر  ـير  بعض  على  للمتطف ـة  الحياتية   ل رات 
concolor Psytalia،40.4.307314. 314-307 (:4)40 . مجلة وقاية النبات العربية-https://doi.org/10.22268/AJPP 
استخدمت  .  Psytalia concolor (Hymenoptera: Braconidae)  للمتطفل   الحياتية   المؤشرات  بعض   في  الغذائية  المصادر  تأثير بعض   دراسة  إلى  البحث   هدف 

عليها من حشرة الزيتون    الحصول   التي تم  السكرية المصادر السكرية التالية: سكر وخميرة، الغلوكوز، الفركتوز، السكروز، محلول عسلي والندوة العسلية    ة في التغذي 
السوداء   و Euphyllura olivinaالزيتون  وبسيال    Saissetia oleaeالقشرية  كشاهد استخدم  ،  التغذية  .  الماء  األمينية    مت استخد  ،البروتينيةفي  األحماض 

Tryptophan ،Phenylalanine  ،  Proline  .واالناث،   الذكور   من   ل   ك  حياة  مدة  في   السكري   الغذاء   نوع   تأثير   اختالف   النتائج  بينت   ومزيج منها والماء المقطر كشاهد  
  ووضع  لنضج ل  الطاقة   لتوفير   للذكور   هي   مما  أعلىكان    لإلناث   الغذاء   متطلبات   أن   دل  مما    المختبرة،   المجموعات   كل   في   الذكور  ها في من  أطول   ناث اإل   حياة   مدة   وكانت 

  األخرى   المختبرة  السكريات  من تلك التي تغذت على  أقل  كان    السكروز  على  تغذيتها  تم  التي  P. concolor  المتطفل  ناثمتوسط عمر إ  أن  الدراسة  هذه  البيض. بينت
  التغذية  على   تعتمد  نماإو   التغذية،   لدغة   بطريقة  تتغذى   ال  االناث  ألن  جدا    مهم ة    P. concolor  للمتطفل   البروتينية  التغذيةأكدت الدراسة أن  .  الصلب   الغذاءعلى    وأ

أالجنسي.    نضجها   الكتمال  األزهار  من  البروتينية   المتطفالت   وفعالية  لنشاط   ا  ضأي   مهمة  والفيتامينات  األمينية   واألحماض   البروتينات  مثل  الغذائية  العناصر  ن  كما 
 .الحشرية 

 .Prolineالغلوكوز، الندوة العسلية، األحماض األمينية،  ، Psytalia concolor: يةحلمات مفتا ك
 

 1المقدمة 
 
 Psyttalia concolor (Szépligeti)  الداخلي  المتطفل  عد  ي  
(Braconidae: Hymenoptera  )   وكذلك   الزيتون   ذبابةلمكافحة  مهما 

 ,Benelli & Canale)  االقتصادية  األهمية  ذات  الفاكهة  ذباب  حشرات

  من   مجموعة  على  جديد  موطن  في  P. concolorتأقلم    يعتمد  (.2012
 حجم  مثل  ،العوامل  بعض تؤثر  أن  يمكن.  الحيويةغير  و   الحيوية  العوامل

 لثمرة  لوجيةينو الف  الحالةفضال  عن    تها قشر   وصالبة  ها ون لو   ها ووزن   الثمرة
 خالل   من  P. concolor  أنثى  جذب  على   ،الكيميائية  والعوامل  الزيتون 

نت الدراسات أن المتطفل ينبثق بي    . المزروعةالمختلفة    لزيتون ا  أصناف
العذراء   طور  ناضج جنسيا  وهو  من  الكاملة    ،غير  األفراد  تحتاج  لذلك 

 التغذية  أهمية  الدراسات   من  كثير  نتبي    .لتغذية إضافية سكرية وبروتينية
تعزز  لكونها    األجنحة  غشائيات  رتبة  من  الحشرية  للمتطفالت  السكرية

المتطفل ؛ Wäckers, 2001؛  Harvey et al., 2012)  خصوبة 
Winkler et al., 2006)  ،  نتاج البيض يتطلب  إالنضج الجنسي و   إال  أن
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 عناصر  إلى  المتطفل  يحتاجحيث  التغذية على بروتينات ومواد دسمة،  
  المعدنية  واألمالح  الفيتامينات  مثل   أخرى   أساسية  غذائية

 والتكاثر  الطبيعي  التطور  أجل  من  النووية  واألحماض  والمنشطات
(Heimpel & Rosenheim, 1998  ؛Benelli et al., 2013)  .  إن  

ة العناصر الغذائية مثل البروتينات واألحماض األمينية والفيتامينات مهم  
فعاليتها   أيضا   على  والمحافظة  الحشرية  المتطفالت  وحماية  لصيانة 

(Harvey et al., 2012  .)  األمينية    ويعد باألحماض  الغني  ذو الغذاء 
نتاج إناث خصبة، إفي برامج المكافحة الحيوية التي تضمن    ألهمية كبيرة

لصالح  الجنسية  والنسبة  الخصوبة  وزيادة  البيض،  وضع  فترة  وإطالة 
 الطبيعية  المكونات  أن  الواضح  من  (.Coskun & Emre, 2015االناث )

 الضروري   من  لذلكو   ه؛ونشاط  تهوتغذي   الطفيل  بقاء  في  ا  مهم  ا  دور   تؤدي
 .وتكاثرها  الحشرة  وتطور  عمر  وطول  ،الغذائية  والمتطلبات  العادات  دراسة

 ونظرا  ألهمية التغذية السكرية والبروتينية في الخصائص الحياتية للمتطفل
P. concolor  ،  إلىهدف  فقد البحث   المصادر  بعض  تأثير  تقييم  هذا 

 .P. concolor للمتطفل الحياتية المؤشرات بعض في الغذائية
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 وطرائقه  البحث مواد
 

ذ العمل في مركز بحوث ودراسات المكافحة الحيوية في كلية الزراعة،  نف  
الحصول على األفراد   تم  .  2021-2020العامين    خالل  ،جامعة دمشق

في البحث من وحدة   المستخدمةالكاملة للمتطفل ويرقات ذبابة الفاكهة  
 .المذكور تربية المتطفالت الحشرية في المركز

 

 التغذية السكرية 

السكريات    تم   فعالية بعض محاليل  اختبار  الدراسة  الغلوكوز، )في هذه 
السكر محاليل  لجميع  المستخدم  التركيز  كان  السكروز(.   الفركتوز، 

و   1 الحد    الذيمول،  رحيق لاألعلى    يمثل  في  الموجودة   لسكريات 
)إذابة %  10محلول العسل  ختبار  ا  كما تم    (.Wäckers, 2001األزهار )

في    10 العسل  من  والسكر  90مل  الماء(،  من   خميرة مع    مل 
( كشاهد،  1:4البيرة  الماء  إلى  باإلضافة  عن (،  الندوة    فضال    تقديم 

تم   التي  السوداء  العسلية  القشرية  بالحشرة  مصابة  أشجار  من   جمعها 

(Saissetia oleae Olivier, 1791)  (Homoptera: Coccidae ) 
الزيتون   بسيال   :Homoptera)  (Euphyllura olivina Costa)أو 

Psyllidae)  الندوة العسلية من أشجار زيتون مصابة بالحشرتين   تمع. ج
تم   حيث  البارافيلم    السابقتين،  ورق  من  قطع  تحت    (x 5 cm 5)وضع 

ساعة، لتتساقط عليها   24الحشرتين، لمدة    ىحدإأغصان زيتون مصابة ب 
   :على لدراسة تأثيرها ؛ وذلكالندوة العسلية المفرزة منها

محلول سكري على حدة في قارورة زجاجية    وضع كل    تم    :طول العمر -
لصق   تم  .  البارافيلممل( مع شريط من اإلسفنج ومغطاة بشريط من    2)

  الالصق،القارورة على قاعدة قفص زجاج شبكي بقطعة من المعجون  
وضع مماثلة    تكما  الماء  من  قارورة  استخدام  تم  المقطر.  الماء 

الصلب والغذاء  البير و   ،المقطر  خميرة  من  البودرة  خليط  والسكر  ة 
شاهدعل(  4:1) أساس  وإيجابي)ن  ي ى  تم  (سلبي  التوالي.  على  ت ، 

وتغييرها كل  يومي  بشكل  الصلبة  والوجبات  السكريات  تعبئة  إعادة 
 أسبوع. 

للتطفل - المئوية  النسبة  فتحة    تم    :تحديد  مع  تربية  أقفاص  استخدام 
بشبكة  5.5)قطرها   مغطى  القفص  من  السفلي  الجزء  في    . سم( 

  يات سكر واحد  من القفص وتم إطعامها ب   أنثى ملقحة في كل    توضع
بعد سبعة أيام، تم تقديم يرقات و ماء كشاهد.  الصلب أو  ال غذاء  الأو  

 P. concolorإناث  إلى    (C. capitata)  ذبابة الفاكهة لالعمر الثالث  
عن   20بنسبة   زجاجية    يرقة/أنثى  قارورة  فوق  وضعها   طريق 

من بقطعة  واحدة   4)قطرها    البارافيلم  مغطاة  ساعة  لمدة   سم( 
(Bengochea et al., 2014،)    ر هذا اإلجراء خالل خمسة أيام ر  وك

جرى  إلى أطباق بتري و   C. capitataيرقات    تقلن    ،وبعد ذلك  ؛متتالية

حرارة    نهاي حضت  نسبية    ،س°  2±25عند    وفترة   %5±75ورطوبة 
.  الحشرات الكاملة  حتى ظهور  (ضوء: ظالم )ساعات    8:16  ضوئية

انبثاق الحشرات    تم   المنقضية من طور العذراء حتى  الفترة  تسجيل 
تم   معاملة  25اختبار    الكاملة.  لكل  عمر  و   ،أنثى  طول  حساب 

إناث أو    10اختيار    تم    ،العسليةعند التغذية على الندوة    .المتطفل
ساعة( ووضعها في وعاء  24-12ذكور حديثة االنبثاق )بعمر  10

سم(، له فتحة من األعلى    4.5سم وارتفاع    7.5بالستيكي )طول  
التهوية  مغطاة لتأمين  تيل  الندوة  منها    عبوة  دت كل  زو    .بقماش  بـ: 

+ ماء مقطر، العسلية )الحشرة القشرية السوداء أو بسيال الزيتون(  
  ل ماء مقطر فقط. وضع العسو % + ماء مقطر،  10محلول عسلي  

أن  في  بورقة    10سعة    ابيبوالماء  وأغلقت  اسفنج  شريط  مع  مل 
للبالغ  تم   بارافيلم. المقدم  الغذاء  األوعية يوميا    اتتبديل  حفظ  تم   .

،  س°  2±25)  نموالبالستيكية التي تحتوي على طفيليات في غرفة  
  ساعات  8ساعة ضوء و  16% رطوبة نسبية وفترة ضوئية  75±5

البالغ  ،(ظالم بقاء   موتها حتى    ا  في كل قفص يومي   اتوتم تسجيل 
 .الذكور أو اإلناث كل   ل طفيليا   30نت كل معاملة . تضم  ا  جميع

 

 التغذية البروتينية 
، Tryptophan)ثالثة أحماض أمينية    تأثير تم اختبار    :العمر  مدة -

Phenylalanine  ،Proline  )  الكاملة الحشرات  عمر  طول  على 
حيث  P. concolorلمتطفل  اوخصوبة   منفردة،  ؛  اختبارها   تم 

بتركيز   )مزيج(  خليط  تم  0.1وبشكل  مول.  هذه   تميلي  إذابة 
بتركيز   الغلوكوز  في  مزيج(  أو  )منفردة    مول   1األحماض 

(Blüthgen et al., 2004  كما تم استخدام الماء المقطر والغلوكوز .)
ذكور  5إناث و 5اختيار  تم   على التوالي. ،كشاهدين سلبي وايجابي

في قفص من البلكسي غالس    ت ووضع  ،ساعة  24بعمر أقل من  
سم(، مع وجود فتحة في األعلى )قطر    5سم × ارتفاع    12)قطره  

ستة أقفاص    هاختبار ما مجموع  سم( مغطاة بشبكة للتهوية. تم    5.5
 تم    .(أقفاص  6  :عدد المكررات لكل معاملة)  مكررة في كل معاملة

زجاجية   قارورة  في  الجلوكوز   + األمينية  األحماض  محلول   تقديم 
بشريط    2) ومغطاة  اإلسفنج  من  شريط  مع  .  الصقبارافيلم  مل( 
لصقت قاعدة القوارير على قاعدة شبكية بقطعة من المعجون اللزج،  أ

  ا  ت إعادة تعبئة المحلول يومي تم    . نبولةأالتزويد بالماء المقطر في    وتم  
تم  أسبوعيا  وتغييره   على أساس    P. concolorأفراد    موتتسجيل    . 

وتخزينها   األقفاص  من  النافقة  الحشرات  وإخراج   حرارة  عنديومي 
 . س20°-

ساعة(   24)أقل من    االنبثاق  ةحديث   ا  تم وضع ثالثين زوج  :التكاثر -
في   المستخدمة  تلك  غرار  على  زجاجية،  أقفاص  في  فردي  بشكل 
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سم(   5.5فتحة إضافية )قطرها وجود تجارب طول العمر، ولكن مع 
الجزء السفلي   تم  و لقفص.  لفي  أيام،  العمر    بعد سبعة  يرقات  تقديم 

يرقة/أنثى عن   20بنسبة    P. concolorإلى    C. capitataالثالث من  
)قطرها    البارافيلم  عها فوق قارورة زجاجية مغطاة بقطعة منطريق وض

 ,.Bengochea et al)  سم(. تم تقديم اليرقات لمدة ساعة واحدةـ  4

هذه  تقلخمسة أيام. بعد ذلك، ن    كل   مرةهذا اإلجراء  رر  ك  و ، (2014
  ورطوبة   س°  2±25  حرارة  عندوضعها  تم   اليرقات إلى أطباق بتري و 

حتى   (ظالم  ضوء:) ساعات    8:16ضوئية    وفترة  %5±75نسبية  
من طور العذراء    يالوقت المنقضتسجيل    تم  .  الحشرات الكاملة  ظهور

تقييم النسبة المئوية للعوائل المهاجمة   حتى ظهور األفراد الكاملة. تم  
)النسبة المئوية للعذارى بدون ظهور ذبابة الفاكهة( ونسبة حجم النسل  
)النسبة المئوية للطفيليات التي ظهرت من العذارى المتطفل عليها(.  

أيام فقط من التطفل في تحليل البيانات بسبب حاجة    4  احتسابتم  
أنثى بشكل فردي في كل  30جموعه اختبار ما م األنثى للتطفل. تم  

 معاملة.
 

 التحليل االحصائي 
باختبار   تحليل  تم   إحصائيا   واحد    ANOVA  النتائج   باستخدامباتجاه 

لمقارنة تأثير المواد الغذائية المختبرة   ،SPSS Statistics17.0  البرنامج 
 .P. concolorأهم الخصائص الحياتية للمتطفل  فيوالشاهد 

 

 النتائج والمناقشة 
 

 التغذية السكرية 
 الغذاء   باختالف  الجنسين  لكال  للمتطفل  الكاملة  الحشرة  حياة  ةمد    اختلفت
ل  .مالمقد    السكري  ج   على  تغذت  التي  المجموعة  في  لإلناث  عمر  أطول  س 

 بمتوسط  (S. oleae)  القشرية  الزيتون   حشرة  من   الناتجة  العسلية  الندوة
 من   الناتجة  العسلية  الندوة  على  تغذت  التي  تلك  تاله  يوما ،  ±2.2  68.53

 يوما ،  4.56±60.67  بمتوسط(  Euphyllura olivina)  الزيتون   بسيال
 الصلب )سكر+خميرة البرة(  الغذاء  على  تغذيتها  تم  التي  اإلناثوكانت  

 تم   التي  ناثاإلتالها    يوما ،  4.3±49.53  بمتوسط  الثالثة  المرتبة  في
 التي   تلك  ثم  يوما ،  2.32±42.32  بمتوسط  العسلي  المحلول  على  تغذيتها
 المتغذية   االناثوتليها    يوما ،  4.7±41.23  بمتوسط  الغلوكوز  على  تغذت
 إناث  حياة  مدة متوسط وكان  يوما ،  2.9±35.27 بمتوسط الفركتوز على

جلت  و   ،يوما    2.2±11.87  السكروز  على  غذيت  التي  المتطفل  فترة   أقل  س 
 (. 1جدول  )  يوما    0.07±2.34  بمتوسط  فقط  الماء  على  غذيت  التي  لتلك

  التي   للمجموعة  الذكور  لعمر  متوسط  أطول  كان  للذكور،  بالنسبة 
بمتوسط   حشرةل ل  العسلية  الندوة  على  غذيت السوداء  القشرية 

 3.45±31.34  بمتوسط(  E. olivina)   الزيتون   بسيال، ثم  36.04±3.65

 بمتوسط  الصلب  الغذاء  على  تغذيتها  تتم    التي  المجموعة  ثم  يوما ،
التي    يوما ،  28.05±2.32   بمتوسط  الغلوكوز  على  تغذتثم 
 الفركتوز   على  تغذت  التي  المجموعةتليها  و   يوما ،  26.95±3.21
ال  يوما ،  22.34±2.2  بمتوسط  السكروز  على  تغذت  التي  مجموعةثم 
 العسلي   المحلول   على  ذيتغ    التي  لمجموعةا  وبعدها،  يوما    16.04±1.09

 الماء  على  تغذت  التي  المجموعة  وأخيرا    يوما ،  0.99±15.56بمتوسط  
 في   السكري   الغذاء  نوع  تأثير  اختالف  النتائج  تبين  .يوما    2.56±0.09

ها من   أطول  ناثاإل  حياة  مدة  وكانت  واالناث،  الذكور  منل    ك  حياة  مدة
 الغذاء  متطلبات  أنمما يعني    المختبرة،  المجموعات  كل  في الذكور  لدى

 البيض  ووضع  لنضج  الطاقة  لتوفير  للذكور  وه  مما  أعلى  لإلناث
(Williams et al., 2015  ؛Zhang et al., 2014)  .الدراسة   هذه  بينت  

  كان   السكروز  على  تغذيتها  تم  التي  P. concolor  المتطفل  إناث  أن
 والغذاء   األخرى   المختبرة  السكريات  مع  بالمقارنة  أقل    عمرها  طول  متوسط
 لتغذية   اإليجابي  التأثير  أخرى   دراسات  أثبتت  المقابل،  فيو   ؛الصلب

 Cotesia glomeratae  المتطفل  مثل  األخرى   البراكونيدات  في  السكروز

(L.)  (Lee & Heimpel, 2008)،   المتطفلوChelonus elaeaphilus 

(Silvestri)  (Nave et al., 2017  .)استجابات   أن  النتيجة  هذه  أظهرت 
 هضم   على  القدرة  وكذلك  األنواع،  باختالف  تختلف  للسكريات  العمر  طول

أعطى  (. Wäckers et al., 2006  ؛Wäckers, 1999)   وتوليفها  السكريات
 مختلف   في  الموجودةالرئيسة    السكريات  من  وهما  والفركتوز،  الغلوكوز

 هذه   أشارت.  الذكور  عند  العمر  لطول  النتائج  أفضل  األزهار،  رحيق
والفركتوز    الغلوكوز  ا  عموم  تتغذى  P. concolor  ذكور  أن  إلى  النتائج

 يتوافق، و الذكور  يفيد  السداسي  الرحيق  أن  إلى  يشير  مما   اإلناث،  من  أكثر
 الطعام  كمية  تحديد  حول  C. glomeratae  على  أجريت  دراسة  مع  هذا

 والفركتوز   الجلوكوز  تحويل  يتم  أنه  إلى  أشارت  والتي  ،تناولها  يتم   التي
 الحشرية  للمتطفالت  الغذائية  االحتياجات  يلبي   مما  طاقة،  إلى   الفور  على

(Hausmann et al., 2005.) 
مدة  العسلية  الندوة  تأثير  حول  الدراساتنتائج    إن     عمر  في 

 أن  إلى  الدراسات  بعض  أشارت  حيث متناسقة،  غير  الحشرية  المتطفالت
 أن   اآلخر  هابعض  أظهر  بينما  الطفيل،  بقاء  من  تزيد  ال  العسلية  الندوة
 عند  أدنى  ا  غذائي   ا  مصدر   كان  ولكنه  بقائه  من  زادتقد    العسلية  الندوة

(. Wäckers & van Rijn, 2005) العسل  محاليل أو بالنكتارات  مقارنته
ثم ة  ذلك،  ومع    بمحتويات   العسلية  الندوة  أنواع  في  كبير  تباين   فإن  

 للمتطفالت  العمر  من  طويلة  فترات  يوفر  مما  الكربوهيدرات  من  مختلفة
وقد  (Tena et al., 2018)  الحشرية  إلى   العمر  مدة  انخفاض  ي عزى . 
 سريعا    التبلور  إلى  العسلية  الندوة  سكريات  بعض  وميل  العالية  اللزوجة

(Wäckers et al., 2006 .) 
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  بقاء   في  مهما    ا  غذائي   ا  مصدر   كانت  العسلية  الندوة  أن  الدراسة  بينت 
 الحشرات   حياة  مدة   كانت  حيث  ،P. concolor  لمتطفلا  وذكور  إناث

 تغذت  التي  الكاملة  الحشرات  حياة  مدة  من  أطول  عليها  تغذت  التي  الكاملة
  S. oleae  من  العسلية  الندوة  كانت.  األحادية  السكريات  على

 من  أطول  عمرا    وف رت  حيث  لإلناث،  ا  جيد  ا  غذائي ا   مصدر   E. olivina  و
 أظهرت  للذكور،  بالنسبة  ذلك،   ومع(.  إيجابي  تحكم)  العسل  محلول

E. olivina  أظهر  حيث  العمر،  لطول  أداء  أفضل  S. oleae   والعسل 
الندوة    أنإلى  Villa et al. (2017  ) أشار  المقابل  في.  مماثلة  نتائج 

لـ    إناث  موت   خطر  منت  ل قل    S. oleaeو    E. olivinaالعسلية 
Elasmus flabellatus (Fonscolombe)  (Hymenoptera: 

Eulophidae  )العسل  لمحلول  ليس  ولكن  المختبرة  األخرى   بالزهور  مقارنة 
 (.  إيجابي تحكم)

وجبة واحدة من   أن  (Wang et al., 2011)  سابقة  دراسة  بينتكما  
 عمر  طول  من  زادتقد    S. oleae  الزيتون   قشرية  لحشرة  العسلية  الندوة

 يكون   عندما  .Psytalia humilis  و  Scutellista caerulea  المتطفالت
  العسلية   الندوة  تكون   أن  يمكنو   وجد،  إن  ،في الحقل  قليال    األزهار  رحيق

 للكربوهيدرات  األساسي  المصدر  S. oleaeو  E. olivina  لحشرتي
 الطعام   مصادر  فإن  ذلك،   ومع (.  Wäckers, 2005)  المتاحة  الخارجية

 غالبا   منخفضة وبكثافات ،أشهر لبضعة فقط موجودة  تكون  ما  عادة هذه
(Williams et al., 2015  .)مصادر  مزايا  إحدى  ترتبط  أخرى،  ناحية  من 

 العسلية   الندوة  منتجي  ألن  ا  نظر   ،البيئة  في  النباتات  بمجتمع   هذه  الغذاء
 النباتات  حتى  أو  القريبة  األعشابب   أو  نفسه  بالمحصول  يرتبطون   قد

 العسلية   الندوة  وجود  فإن  وبالتالي،(.  Wäckers et al., 2008)  المحيطة
 كوجبة  حتى)  نادرا    الرحيق  يكون   عندما  P. concolor  بقاء  من  يطيل
  ذبابة   لحشرة  البيولوجيةالحيوية/  المكافحة  كفاءة  يعزز  أن  ويحتمل(  واحدة

 نوع  باختالف  للتطفل   المئوية  النسبة  اختلفت .  (B. oleae)  الزيتون   ثمار
 تغذت  التي  المجموعة  لدى  للتطفل  نسبة   أعلى  وكانت  السكري،  الغذاء

 المختبرة،  األخرى   بالسكريات  مقارنة ،%(1.63±64.60)  السكروز  على
  والندوة   ،%(1.51±62.99)  والغلوكوز  ،%(1.51±63.34)  الفركتوز
 للبسيال  العسلية  الندوة  وعلى  ،%(1.76±60.78)  الزيتون   لقشرية  العسلية

  ت تم  التي  المجموعة   لدى  للتطفل  نسبة  أعلى  وكانت   ،%(60.56±1.56)
 (.2)جدول  %(2.52±74.45) الصلب السكري  الغذاء على  تغذيتها

 النضج  ولكن  المتطفل،  خصوبة  من  تعزز  السكرية  التغذية  إن 
 أي   دسمة،  ومواد  بروتينات  على  التغذية  يتطلب  البيض  وانتاج  الجنسي

 الفيتامينات  مثل  أخرى   أساسية   غذائية  عناصر  إلى   يحتاج  الطفيلي  أن
  التطور   أجل   من  النووية  واألحماض  والمنشطات  المعدنية  واألمالح
 (. Benelli et al., 2016)  والتكاثر الطبيعي

 

 لتغذية البروتينية ا

 ال   اإلناث   ألن  جدا    مهمة  P. concolor  للمتطفل  البروتينية  التغذية  تعد  
 من   البروتينية  التغذية  على   تعتمد  نما إ و   التغذية،  لدغة  بطريقة  تتغذى

 ن بي  (.  Rivero & Casas, 1999)  الجنسي  نضجها  الكتمال  األزهار
Harvey et al.  (2012)،  البروتينات  مثل  الغذائية  العناصر  أن 

 المتطفالت  وفعالية  لنشاط  ا  أيض  مهمة  والفيتامينات  األمينية  واألحماض
 الماء   على  تتغذى  التي  الحشرية  المتطفالت  أن  نتائجال  بينت .الحشرية

  األمينية.   األحماض  على  تغذت  التي  تلك  من  أقصر  حياة  مدة  لها  كان  فقط
 على   تؤثر  لم  المختبرة  األمينية  األحماض  على  الذكور  تغذية  أن  كما بينت

 الذكور   مجموعة  حياة  مدة  متوسط  كانت   حيث  للذكر،  الحياة  مدة  طول
أقل  ،يوما    Phenylalanine  14.34على    المتغذية  عند   بكثير   وهي 
 . يوما ( 26.95)  بالغلوكوز مقارنتها

 
 .Psytalia concolor( للمتطفل تأثير التغذية السكرية على طول عمر الحشرات الكاملة )ذكور وإناث .1 جدول

Table 1. Effect of sugar diet on the longevity of adult insects (male and female) of the parasitoid Psytalia concolor. 
 

 )يوم(   الذكر حياة  مدة متوسط
Mean of male life span (days) 

 *)يوم(  األنثى  حياة  مدة متوسط
Mean of female life span (days) السكري   الغذاء  Sugar diet 

26.95 abB 41.23 bA  الغلوكوز Glucose 

22.34 bB 35.27 cA الفركتوز  Fructose 

16.04 cA 11.87 dB  السكروز Sucrose 

15.56 cB 42.32 cbA 10 العسل محلول%    Honey solution 10% 

31.34 abB 60.67 abA عسلية  ندوة  Honeydew Euphyllura olivine 

36.04 aBB 68.53 aAA  ندوة عسلية  Honeydew Saissetia oleae 

28.05 aB 49.53 abcA البيرة  وخميرة السكر  Sugar and yeast 

2.56 dA 2.34 dB الماء  Water 
%. كما أن القيم  1  االحتمال( ال يوجد بينها فرق معنوي عند مستوى  المعامالت لكل من االناث والذكور)في العمود الواحد    هانفسالقيم التي يتبعها األحرف الصغيرة  *

 %.  1 احتمالفي السطر الواحد ال يوجد بينها فرق معنوي عند مستوى  هانفسالتي يتبعها األحرف الكبيرة 
Values followed by the same small numbers in the same column are not significantly different at P=0.01. Likewise, values followed by the 

same capital letters in the same row are not significantly different at P=0.01.  
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تأثير التغذية السكرية على متوسط النسبة المئوية للتطفل على    .2جدول  

 بر.ت حشرة ذبابة ثمار الزيتون في المخ
Table 2. Effect of sugar diet on the average parasitism rate 

of the olive fruit fly in the laboratory. 
 

 النسبة المئوية للتطفل* 
Parasitism rate (%) الغذاء السكري Sugar diet 

64.60 b السكروز  Sucrose 

63.34 b زالفركتو  Fructose 

62.99 b زالغلوكو  Glucose 

60.78 b  ندوة عسلية  Honeydew of S. oleae 

60.56 b ةي ندوة عسل   Honeydew of E. olivina 

74.45 a  السكر وخميرة البيرة  Sugar and yeast 

ال يوجد بينها   الواحد  عمودفي ال  هانفسالقيم التي يتبعها نفس األحرف الصغيرة  *  

 %. 1 احتمالفرق معنوي عند مستوى 
Values followed by the same small letters in the same column are 

not significantly different at P=0.01. 

 

  Tryptophan 25.4على  المتغذية الذكور حياة فترة متوسط كان
 الذكور  حياة  فترة  متوسط  كان  بينما  ،Prolineعلى  يوما     25.09ويوما   

  المتغذية   ناثاإل  حياة  فترةتأثرت  و  . يوما    55.56  المزيج  على  المتغذية
، يوما   56.65 و 58.67 بلغت حيث  ،Prolineو Phenylalanineعلى 

التوالي  41.23)  الغلوكوز  على  تغذت  التي  تلك  من  أطول  وهي   على 
 على  التغذية  نتائج  بينت .يوما Tryptophan  (39.54  )وعلى    يوما (،

  ناث اإل  حياة  فترة  أن    ،والسكرية  البروتينية  التغذية  من  مختلفة  خلطات
 يوما ،  Phenylalanine  41.53 +  الغلوكوز   وعلى  يوما ،  43.29  كانت
 +   الغلوكوز  وعلى  يوما ،  Proline  46.32  +  الغلوكوز  وعلى

Tryptophan  40.53    تأثرت النسبة الجنسية للمتطفل  (.3)جدول    يوما 
المقدم، حيث كانت  أيضا   الغذاء  نوع  ، 1:1.5،  1:3.4،  1:2.4  حسب 

 غلوكوز +  )أنثى: ذكر( عند التغذية على الغلوكوز،  1:2.5و    1:2.3
Phenylalanine+ غلوكوز   ،  Proline+ غلوكوز   ،  Tryptophan ، 

 .Phenylalanine    +Proline  +  Tryptophan+    مزيج من الغلوكوز  و
المقدم،   الغذاء  باختالف  المتطفل  لبقاء  المئوية  النسبة   فبلغتوتأثرت 

على   %76.23و    63.64،  58.54،  15.56،  76.77 التغذية  عند 
من مزيج  و ،  Phenylalanine  ،Proline  ،Tryptophan  الغلوكوز،
  ، على التوالي Phenylalanine    +Proline    +Tryptophan+  الغلوكوز  

ختلفت النسبة المئوية للتطفل باختالف الغذاء المقدم، حيث  ا (.4جدول )
عند التغذية   %92.82و    86.65،  73.23،  89.56،  %91.87  بلغت

على مزيج و ،  Phenylalanine  ،Proline  ،Tryptophanعلى الغلوكوز،  
التوالي Phenylalanine+ Proline+ Tryptophanالغلوكوز   على   ،  

  (.4)جدول 
أن حجم النسل الناتج من التغذية على أوساط إلى    النتائجأشارت  

حيث كان للغلوكوز ومزيج من ثالثة أحماض أمينية   ،مختلفة كان متغيرا  
تأثير ذو داللة إحصائية على نسبة النسل عند مقارنتها مع األحماض 

على   تغذت  التي  لإلناث  بالنسبة  األخرى.  ، Phenylalanineاألمينية 
لنسبة المئوية للمضيف المهاجم بشكل كبير عند مقارنتها تقليل ا  تم  حيث  

 بالموارد الغذائية األخرى.
ن كثير من الدراسات السابقة أهمية التغذية السكرية للمتطفالت بي  

األجنحة غشائيات  رتبة  من  ؛ Harvey et al., 2012)  الحشرية 
Wäckers, 2001  ؛Winkler et al., 2005) تكون قد  ذلك،  ومع   ،

العناصر الغذائية مثل البروتينات واألحماض األمينية والفيتامينات مهمة 
فعاليتها  على  والمحافظة  الحشرية  المتطفالت  وحماية  لصيانة  أيضا  

(Harvey et al., 2012 إن الغذاء الغني باألحماض األمينية مهم للغاية .)
فترة    في برامج المكافحة الحيوية التي تضمن انتاج إناث خصبة، وإطالة

اإلناث   لصالح  الجنسية  والنسبة  الخصوبة  وزيادة  البيض،  وضع 
(Coskun & Emre, 2015.)  فترة   الماء  على  تتغذى  التي  لطفيلياتل  كان

 إضافة   تؤدي  لم.  جيدا    تتغذى  التي  بالطفيليات  مقارنة  أقصر  بقاء
 معدل   زيادةإلى    الغذائي  لنظامل  مول  لي ي م  0.1  بتركيز  األمينية  األحماض

بينما  بشكل   الحياة  قيد  على  البقاء وجود   الذكور  عند  يالحظ  لم  كبير، 
 .والبقاء الحياة مدة متوسط في والغلوكوز األمينية األحماض بين فروق 

النتائج  ضرورية   السكريات  أن  إلى  لها  التوصل  تم    التي  أشارت 
 يكون   قد  األمينية  لألحماض  المطبق  والتركيز  ،P. concolor  للمتطفل

 فائدة   يكن هناك أي   لم.  للمتطفل  الغذائية  االحتياجات  لتلبية  كاف    غير
عن  إضافية  قيد  على  المتطفل  لبقاء  األمينية  األحماض  إضافة  ناتجة 

 في   كبير  دور  Phenylalanineو  Proline  األمينية  لألحماض  إن   .الحياة
  المحفز   القوي   للنشاط  نتيجة  الموت  نسبة  من  والتقليل  المتطفل  على  الحفاظ

 ,.Petanidou et al  ؛Carter et al., 2006)  األمينية  األحماض  لهذه

  الحشرات   لنمو  أساسي  أميني  حمض  هو  Phenylalanine  إن  (.  2006
 د  يع  ذلك،  على  عالوة  و   ،(Coskun & Emre, 2015)  وتطورها

Phenylalanine  رحيق   في   ا  شيوع  األمينية  األحماض  أكثر  من  ا  واحد 
 ,.Petanidou et al)  المتوسط  البحر  منطقة  نباتات  ألنواع  األزهار

  موت   خطر  من  Tryptophan  ليقل    لم  البحث،  لنتائج  ا  وفق(.  2006
  في  ا  مهم  ا  مكون   يمثل  وهو  .P. concolor  المتطفل  وذكور  إناث

 البشرة  لتصلب  خاص  بشكل  مهم  وهو  ،للحشرات  الخارجي  الهيكل
(Hidalgo et al., 2014)،    يؤدي الــكما  Tryptophan   في   ا  مهم  ا  دور  
 سبيل  على   جذابا ،   كانكما    للحشرات،  الكيميائية  الحسية  مستقبالتال

 Chrysoperla carnea الكرينيولي المن   ألسد الكاملةللحشرات  المثال،

(Stephens)  (Hagen et al., 1976.)    النتائج   أظهرت  ذلك،  على  عالوة 
األمينية  المتغذي  المتطفل  من  الناتج  النسل  حجم  أن األحماض   على 

Phenylalanine  ،Proline   وTryptophan    ما  ع  فوق ت ال ي أو لمزيج منها
 فقط.  السكري  المحلول على التغذية عندهو عليه 
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 .  Psytalia concolorتأثير التغذية البروتينية أو التغذية المختلطة على متوسط مدة حياة أنثى وذكر المتطفل .3جدول 
Table 3. Effect of protein or mixed diet on the average life span of the females and males of the parasitoid Psytalia concolor. 

 

 )يوم( ر و متوسط فترة حياة الذك
Average life span of males (days) 

 متوسط فترة حياة اإلناث )يوم( 
Average life span of females (days)  الغذاء Diet 

14.34 b 58.67 a Phenylalanine 

25.54 b 39.45 b Tryptophan 

25.09 b 56.65 a Proline 

55.56 a 43.29 ab Phenylalanine+Proline+glucose+Tryptophan 

14.54 b 41.53 ab Phenylalanine+ glucose 

25.09 b 46.32 ab Glucose+ Proline 

26.05 b 40.53 b Tryptophan+ Glucose 

26.95 b 41.23 ab Glucose 

 %.1حتمال اال يوجد بينها فرق معنوي عند مستوى نفسه في العمود نفسها *القيم التي يتبعها األحرف الصغيرة 
Values followed by the same small letters in the same column are not significantly different at P=0.01. 

 

 

 .Psytalia concolorلبقاء المتطفل للتطفل وتأثير الغذاء على النسبة المئوية  .4جدول 
Table 4. Effect of diet on the survival rate and parasitism rate (%) of the parasitoid Psytalia concolor.  
 

 Diet  الغذاء 
 %( )  النسبة المئوية للتطفل

Parasitism rate (%) 
 %( )  النسبة المئوية لبقاء المتطفل

Parasitoid survival rate 

 Glucose 91.87 a 76.77 a  غلوكوز 

 Phenylalanine 89.56 a 15.56 b  فينايل أالنين  

 Proline 73.23 b 58.54 a  رولين ب 

 Tryptophan 86.65 a 63.64 a  تريبتوفان  

 رولين+تريبتوفانب +فينايل أالنين+غلوكوز
Glucose+phenylalanine+proline+tryptophan 

92.82 a 76.23 a 

 %. 1حتمال اال يوجد بينها فرق معنوي عند مستوى نفسه في العمود نفسها القيم التي يتبعها نفس األحرف الصغيرة 
Values followed by the same small letters in the same column are not significantly different at P=0.01. 

 
 

  Proline  بـ  تغذيته  تتم  الذي  المتطفل  أن  لالهتمام،  المثير  ومن 
  المئوية   والنسبة  اإلناث  ظهور  نسبة  في  كبير  نخفاضال  قد تعرض  فقط

 المئوية  النسبة  قيم  كانت  ذلك،  على  عالوة.  بالجلوكوز  مقارنة  للتطفل
  % 14  من  مرتبة  التجربة،  على   ا  اعتماد  ألنها،  ا  نظر   ا  تغير   أكثر  النسل  لحجم

 فروق   على  العثور  يتم  لم  الجلوكوز،  مع  بالمقارنة  وبالتالي،.  %78  إلى
 يبدو  .بالمزيج   المتطفل  تغذية  عند  إال    النسل  لحجم  إحصائية  داللة  ذات

 ولكن   التركيز  فقط باختالف  ليس  يختلف  الخصوبة  في  البرولين   تأثير  أن
ا نسبة األحماض  نسبة)  الغذائي  النظام  نوع  أيض  : األمينية  البروتينات، 

  ووفقا    ،(Hajirajabi et al., 2016)  المتطفل  ونوع(  الكربوهيدرات
 في  إيجابية  تأثيرات  Proline  كان للـ  ،Hajirajabi et al.  (2016  )  لـ

  وفترة   ،(المتطفل  مستعمرة  في  اإلناث  من  مزيد  إنتاج)  الجنسية  النسبة

  Trissolcus grandis Thompson  لمتطفلا  وخصوبة  البيض،  وضع
(Hymenoptera: Scelionidae)  ، أن  إلى الدراسات بعض شارتأكما  

Phenylalanine  ا  البيض  لوضع  محتمل  محفز  هو  لطفيلياتعند 
(Barrett & Schmidt, 1991 .) بأن سبق  مما   المتطفل  نستنتج 

P. concolor  لذلك   جنسيا ،  ناضج  غير  وهو  العذراء  طور  من   ينبثق  
 من   عالية  متطلبات  ذات  بروتينات  على  الحصول  إلى  اإلناث  تحتاج

 مدة  طوال  البيض  وتضع  جنسيا ،  لتنضج  المرتبطة  األمينية  األحماض
المفضل من  لذلك   بعض   ترك  المتطفل  هذا  وصيانة  لحماية  حياتها. 

 السكرية  التغذية  لتأمين  الحقل  جوانب  على  أو/في  المزهرة  األعشاب
  ، حياتها  فترة  وزيادة  الكاملة  للحشرة  الجنسي  للنضج  الضروريتين  والبروتينية

 .المتطفل فعالية زيادةضافة لباإل
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Abstract 
Zrayki, M., A.N. Bashir and Gh. Ibrahim. 2022. Evaluation of the Effect of Some Food Sources on Life Indicators of the 

Parasitoid Psytalia concolor. Arab Journal of Plant Protection, 40(4): 307-314. https://doi.org/10.22268/AJPP-40.4.307314 
 This study aimed to evaluate the effect of some food sources on some of the biological indicators of the parasitoid Psytalia concolor 

(Hymenoptera: Braconidae). In the sugar diet, the following sugar sources were used: sucrose and yeast, glucose, fructose, sucrose, honey 

solution, and the honeydew obtained from the black scale olive insect Saissetia oleae and Euphyllura olivina, and water as control. In the 

protein diet, the amino acids tryptophan, phenylalanine and proline were used, with a mixture of them and distilled water as control. The results 

obtained showed differences in the effect of sugar type on the life span of both males and females, and the females' life span were longer than 

the males' life span in all tested groups, suggesting that the female's food requirements were higher than that of the males to provide energy 

for maturation and laying eggs. Results obtained also showed that P. concolor females fed on sucrose had lower average life span compared 

to other tested sugars and solid food. The protein feeding of the P. concolor parasitoid is very important because the females depend on the 

protein nutrition of the flowers to complete their sexual maturity. Nutrients such as proteins, amino acids and vitamins are also important for 

the activity and effectiveness of the insect parasitoids . 

Keywords: Psytalia concolor, glucose, honeydew, amino acids, Proline. 
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