
دراسة تأثير درجات الحرارة ونوع الفريسة على دورة حياة المفترس 
Aphidoletes aphidimyza Rondani 

(Diptera:Cecidomyiidae). 
 

  :إعداد 

  شادي أحمد ديب. م
 
 

 الهيئت العبمت للبحىث العلميت الزراعيت

 مركز البحىث العلميت الزراعيت في الالذقيت

  محطت بحىث سيبنى



 :المقدمة
وىو يحتل , يعد محصول الخيار من محاصيل الخضار اليامة في سوريا

 .المرتبة الثانية في الزراعة المحمية بعد محصول البندورة

 
تعاني زراعة الخيار من العديد من األمراض و اآلفات الحشرية وتشكل 

 .حشرات المن مشكمة أساسية
 



وىي حشرات  Hemipteraو رتبة  Aphididaeيتبع المن فصيمة 
 .صغيرة تعتبر من أىم اآلفات عمى المحاصيل المختمفة

 
يوجد العديد من األعداء الحيوية لحشرات المن ومن أىميا المفترس 

Aphidoletes aphidimyza   الذي يتبع فصيمةCecidomyiidae 
 .Dipteraورتبة ثنائية األجنحة 

 

نوع من المن تسبب أضرارًا مباشرة عمى المحاصيل  4400يوجد حوالي 
الندوة العسمية ونقل  وافرازمن خالل امتصاص العصارة النباتية 

 .الفيروسات النباتية
. 



البالغة ذبابة الحشرة 
صغيرة ذات لون بني 
يبمغ طوليا حوالي 

مم وىي ذات  2.5
أرجل وقرون استشعار 

 .طويمة
 



 
 

 
البيضة برتقالية صغيرة ويبمغ طوليا 

  .ممم 0.3أقل من 
 

 
يرقة المفترس برتقالية المون وعديمة 

 .ممم 2.5األرجل ويصل طوليا إلى 
 



 دورة حيبة المفترس



يستخدم ىذا المفترس في المكافحة الحيوية لممَن في الزراعات المحمية 
 .منذ سبعينيات القرن الماضي بشكل تجاري

ولوحظ تواجده في , يعد ىذا المفترس مستوطنًا في بيئة الساحل السوري
 والظروف المناخية السائدة مالئمة لنشاطو وتكاثره, أغمب مجتمعات المن

أهمية 
 البحث



 Aphidoletes لمفترسا ابيولوجي تأثير درجة الحرارة عمى دراسة
aphidimyza. 

أهداف 
 البحث

 Aphidoletes لمفترسا ابيولوجي تأثير نوع الفريسة عمى دراسة
aphidimyza. 



 مىاد وطرائق العمل



 
 .زرعت بذور الخيار ضمن صواني بيدف اإلنبات

 

 .تم نقل الشتول إلى أكياس من البولي ايتيمين

عزل كل نبات انفراديا بوساطة قفص بالستيكي لو فتحات تيوية 
 .  جانبية

 
م ذو  1×1×1عند العدوى تم نقل النباتات إلى أقفاص اكبر بأبعاد 

 .جدران مغطاة بالشاش الزراعي
 

 (المادة النباتية)تجهيز الغراس 





تمت تربية الفريسة 
عمى الخيار بعدوى 

شتول الخيار 
بحشرات المن بعد 
تعقيم الشتول بمادة 

ىيبوكموريد 
الصوديوم ثم 
غسيميا بالماء 

و تم عزل , المقطر
الغراس ضمن 

قفص التربية آنف 
 .الذكر

 تربية الفريسة



 تربية المفترس
تم جمع يرقات 

متقاربة بالعمر من 
الطبيعة ووضعت 

 .في أطباق بتري

اليرقات مكتملة 

النمو تترك األوراق 

وتتجه نحو قعر 

 .الطبق

تم جمع هذه اليرقات 

ونقلها إلى طبق أخر 

يحوي طحالب 

 للتعذر



تم تجييز قفص 
مغطى بالشاش 
الزراعي بأبعاد 

40 X40 X 
X40  سم تنقل

إليو العذارى 
يحوي عمى نباتين 
مصابين بالمن 
بشدة وشبك 

عنكبوتي ومحمول 
 %.5سكري 



عندما خرجت  
البالغات وتزاوجت 
وفي صباح اليوم 

التالي وضع 
قفص التربية في 
براد عمى حرارة 

(5-10 )C° 
 .دقائق  10لمدة



بعد ذلك تم نقل اإلناث التي يتم تمييزىا من خالل مظيرىا إلى أطباق بتري بعناية 
 .ووضعت األطباق بشكل مقموب فوق قطعة من الشاش لضمان التيوية 

 أنثى ذكر



تمت مراقبة كل 
أنثى وعد البيض 
الموضوع يوميا ثم 
تم نقل البيض إلى 
أطباق بتري أصغر 
بيضة لكل طبق 
وتمت التربية في 
ىذا الطبق مع 
استمرار تقديم 

الغذاء ليا بشكل 
يومي إلى حين 

 التعذر



 النتبئج



دراسة : التجربة األولى

تأثير درجة الحرارة 

 على بيولوجيا المفترس







دراسة : التجربة الثانية

تأثير نوع الفريسة على 

 بيولوجيا المفترس





والتىصيبث اإلستنتبجبث  



درجة الحرارة المالئمة لنشاط ىذا المفترس قريبة من درجة الحرارة المثمى 
لنمو وتكاثر حشرة من القطن وبالتالي يشكل عنصر مكافحة واعد لضبط 

 .مجتمعات ىذه اآلفة

 .لم تتأثر دورة حياة المفترس بتغير الفريسة عمى نفس العائل النباتي

يوصى باستمرار الدراسات الخاصة بيذا المفترس من ناحية تأثير العائل 
 .تقييم كفاءتو في افتراس حشرات المن والنباتي عمى دورة الحياة 




