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  Research Paper (Biology: Natural enemies)   )اعداء حيوية حياتيات: ( بحـــوث
  

  ه تعند تغذي (.Chrysoperla carnea Steph)  أسد المنّ  للمفترس الحياتيةصفات ال
  على نوعين من الفرائس في الظروف المخبرية

  

  2ادراو محمد وليدو  3منير النبهان ،2، نوال كعكة1عمار جلود
  ؛حلب، سوريةجامعة حلب، ة، كلية الزراع ،قسم وقاية النبات) 2، سورية؛ (ركز تربية األعداء الحيوية بحماةمديرية الزراعة بحماة، م) 1(

   .، سوريةز البحوث العلمية الزراعية بحماهالهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، مرك) 3(
  

 الملخص

عند  (.Chrysoperla carnea Steph)  الصفات الحياتية للمفترس أسد المنّ . 2013. محمد وليد ادراوو النبهان  منير عمار، نوال كعكة،جلود، 
  .121-115 ):2(31. مجلة وقاية النبات العربية، على نوعين من الفرائس في الظروف المخبريةه تتغذي

 16 ٕاضــــاءة% و 5±70 نســــبية ورطوبــــة س1o±25خبريــــة عنــــد تحــــت الظــــروف الم (Chrysoperla carnea) للمفتــــرس أســــد المــــنّ  الصــــفات الحياتيــــة درســــت
الحــوري عمر بــال (Agonoscena targionii)بســيال الفســتق الحلبــي حوريــات  ُغــّذَيت يرقــات المفتــرس علــى حيــث مــن الفــرائس،ثــالث معــامالت  اختبــار. تــم اليــوم/ســاعة

 بينـت. (Ephestia kuehniella) البحـر المتوسـط طحـينفراشـة  وعلـى بـيض ،(حوريـات كبيـرة)خـامس ال وأ رابـعالحـوري العمر وبـال ،الثاني أو الثالث (حوريات صـغيرة)
المعـامالت الـثالث، حيـث بفروق معنوية بـين  فقد اختلف ،اليرقي التطور فترةطول أما  .معامالتال جميع فيمتساويًا كان المفترس  بيض حضانة فترةأن طول  النتائج

عنـد تغذيـة اليرقـات علـى  المـنّ  أسـد رتعـذُّ كـذلك اختلـف طـول فتـرة . التـواليعلى  ،اً يوم 10.89±0.18و 11.45±0.65و 13.69±0.49 معاملةفي كل   بلغ متوسط الفترة
سـجلت  ،غـاتالبال حتـى البيضـة مـن المفترس تطور فترة طولعند مقارنة . التواليعلى  ،يوماً  8.28±0.11و 8.75±0.28و 7.90±0.23 وكانت المختبرة الثالث الفرائس
بـاختالف  أسد المـنّ  إناث خصوبة اختلفت .التواليعلى  ،اً يوم 24.17±0.15و 24.00±0.17و 26.10±0.43 ، فكانتت الثالثالمعامالبين  معنوية فروق وجودالنتائج 

 فراشـة علـى بـيض تغذيـةال عنـد بيضـة 194.40±12.43 بلغـت بينمـا ، مختلفـةال هـابأعمار  بسيالال حوريات على تغذيةال عندبيضة  151.97±12.24 فكانتنوع الفريسة، 
وٕادخالـه فـي  أعطت نتائج هذه الدراسة إشارات مبشرة على إمكانية إدخال المفترس أسد المن في تربية مخبرية مكثفة على بيض فراشة طحين البحر المتوسـط .طحينال

 آلفة بسيال الفستق الحلبي.برنامج المكافحة الحيوية 

  .الصفات الحياتية، البحر المتوسط طحينالفستق الحلبي، بيض فراشة  ، بسيالالمفترس أسد المنّ  :كلمات مفتاحية
 

  مقدمة ال
  

 الفاكهــة أشــجار مــن (.Pistacia vera L) الحلبــي الفســتقشــجرة  تعــد
 ،وتركيـا ،ةسـوري. تنمـو فـي مسـاحات واسـعة فـي االقتصادية عالية القيمة

 .وأفغانســــتان ،واليونــــان ،وٕايطاليــــا ،يــــةاألمريك المتحــــدة والواليــــات ،وٕايـــران
 زراعـــة تعـــدّ  .)1( وٕايـــران وتركيـــا ةســـوري فـــي الرئيســـية األصـــناف وتنتشـــر
 ،المحافظـات جميـع فـي وتنتشـر ،عريقـة زراعة سورية في الحلبي الفستق

ة فــي عــام ســوري تفصــنّ  .)5، 3( وحمــاه حلــب محــافظتي فــي وبخاصــة
 الواليـات بعـد ،الحلبـي الفسـتق إنتـاج في مياً عال الرابعة المرتبة في 2009

ـــــران ،المتحـــــدة ـــــا، وٕاي ـــــاج وتركي ـــــة إنت ـــــت 61484 بلغـــــت بكمي  طـــــن، وكان
 هكتــار 56,153 ةســوري فــي الحلبــي الفســتق بأشــجار المزروعــة المســاحة

ظــاهرة زيــادة اإلنتــاج لهــذه الشــجرة  تعيــق التــي مشــكالتال أهــم مــن .)9(
    .فات الحشريةة واآلبعض الظواهر المرضيو  ،المعاومة
 .Agonoscena targionii Lichtبســـيال الفســـتق الحلبـــي تعـــد 

)Homoptera: Psyllidae ( شــــجرة علــــى الحشــــرية اآلفــــاتأهــــم مــــن 

 الفسـتق زراعـة منـاطق معظـموتنتشر في  ،ظهوراً  وأحدثها الحلبي الفستق
مزارعــي الفســتق  لــدى خســائر كبيــرةوقــد ســببت  .)11( العــالم فــي الحلبــي

 فـي سـورية ات القرن الماضييوخالل تسعين ،اتيثمانيننهاية  في حلبيال
 Pistacia الجنس أنواععوائل هذه الحشرة ب دتتحد .)4( والدول المجاورة

 والتربنتـــي والفلســـطيني األطلســـي بأنواعـــه الـــبطموأهمهـــا الفســـتق الحلبـــي و 
 امتصاصـها نتيجة الحلبي الفستق ألشجار أضراراً هذه اآلفة  تسبب .)2(

 .والبــــراعم وٕافــــراز النــــدوة العســــلية التــــي تغطــــي األوراق النباتيــــة للعصــــارة
 الثمـــــار نســـــبة وارتفـــــاع ،األوراق جفـــــاف إلـــــى الشـــــديدة اإلصـــــابةوتـــــؤدي 
تضـــع الحشـــرة بيضـــها علـــى  .)17، 4( تشـــوههاو  نوعيتهـــا ســـوءو  الفارغـــة

غالبــــًا. للحشــــرة خمســــة أطــــوار حوريــــة، يتميــــز  ألوراقالســــطح الســــفلي لــــ
أكثــر نشــاطًا مــن الطــورين أصــغر حجمــًا و ألول والثــاني بأنهمــا الطــورين ا

  الثالث والرابع. بينما يكون الطور الخامس مثبتًا على الورقة.
ات أنواعـًا مختلفـة مـن ياستخدم مزارعو الفستق الحلبي في التسـعين

مـن انتشـارها وتخفـيض كثافتهـا  المبيدات بشكل كبير وغير عقالني للحـدّ 
جميع المحاوالت لم تنجح في القضاء على اآلفة. إال أن على األشجار. 
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كما سببت الكيماويات المسـتخدمة أضـرارًا علـى بيئـة الشـجرة وأثـرت سـلبًا 
مجـــــاميع األعـــــداء الحيويـــــة الطبيعيـــــة لآلفـــــة، كمـــــا شـــــجعت ظهـــــور  فـــــي

. ولــم تــنخفض أعــداد للمبيــدات مقاومــة أكثــر الحشــرة مــن جديــدة ســالالت
 ها الحيويـةئقـف عـن رش المبيـدات والسـماح لعـودة أعـدااآلفة إال بعد التو 

)4 ،8 ،11( .  
أشـــارت الدراســـات الســـابقة فـــي ســـورية إلـــى انتشـــار المفتـــرس أســـد 

بكثــرة  Chrysoperla carnea  (Neuroptera: Chrysopidae) المـنّ 
ويعتبــر مـــن  ،)4( علــى المزروعــات وكـــذلك فــي بســاتين الفســـتق الحلبــي

نظــرًا لكونــه  )10(األحيائيــة طبيقــات المكافحــة الحشــرات المرغوبــة فــي ت
 )6( تميــــز بقدرتــــه العاليــــة علــــى البحــــث عــــن الفــــرائسيالعوائــــل و  متعــــدد

بقدرتــــه علــــى  المفتــــرس تميــــزي. كمــــا )15( بــــرتويمكــــن تربيتــــه فــــي المخ
على  أسد المنّ  يرقات. تتغذى )19( ف في مجال واسع من البيئاتالتكيُّ 

 واألكاروســـــات المـــــنّ  كحشـــــرات ،ةالرهيفـــــ راتالحشـــــ مـــــنأنـــــواع عديـــــدة 
بينمـا تتغـذى  ؛األوراق ونطاطـات والجاسـيد والتـربس النبـات بـق وحوريـات

 العســلية النــدوةو  األزهــار رحيــق وعلــى الطلــع حبــوبالحشــرة الكاملــة علــى 
ـــة البالغـــات  وتســـهم )20، 12، 7( ـــالســـكريات فـــي تغذي فـــي  مٍ مـــهم دورٍ ب

  .)13( إنتاج البيض
إن التأسيس إلدخال المفترس في مكافحة اآلفة المستهدفة يتطلـب 
. معرفة الصفات الحياتية للمفترس في ظـروف تغذيتـه علـى اآلفـة الهـدف

ويفيــد اختبــار صــفاته الحياتيــة بالمقارنــة مــع صــفات المفتــرس نفســه علــى 
أبحـاث درسـت عوائل أخرى في تقويم نجاح المفترس في مهاجمـة اآلفـة. 

لصـــفات الحياتيـــة للمفتـــرس أســـد المـــن علـــى عوائـــل مختلفـــة مثـــل اعديـــدة 
 Megachile ، وعــــذارى النحــــل القــــارض ألوراق الفصــــةأنــــواع المــــنّ 

rotundata  (Hymenoptera: Megachilidae)،والذبابــة البيضــاء ، 
  Sitotroga cerealella Olivierوالعوائل المخبرية البديلة بيض الفراشـة

(Lepidoptera: Gelechiidae) المتوسـط البحـر طحـين فراشـة بـيض، و 
Ephestia kuehniella Zell. (Lepidoptera: Pyralidae) )15 ،16 ،

أســد  ليرقــات المقــدم الغــذاء وكميــة نــوع نأ بينــت الدراســاتوغيرهــا. ) 18
  .)21، 14( اوتطوره انموه في المؤثرة العوامل أحد هي المنّ 

الهامــة للصـــفات  تحديـــد بعــض المؤشــراتهــدف هــذا البحــث إلــى 
 الفسـتق بسـيالالعائل الطبيعي اآلفة  على تغذيته عندالحياتية ألسد المن 

ـــة :فـــي مـــرحلتين مـــن حياتهـــا الحلبـــي حوريـــات فـــي العمـــرين األول  مرحل
عنــد تغذيتــه علــى كــذلك وحوريــات فــي العمــرين الثالــث والرابــع، و  ،والثــاني

 البحــــر طحــــين فراشـــة بــــيضوهـــو بريــــة تفـــي التربيــــة المخالعائـــل البــــديل 
ــ .المتوســط التــي  الصــفات الحياتيــة الهامــةدراســة ز البحــث علــى وقــد ركَّ

بريــة وفــي تتخــدم فــي تقــويم خصــائص المفتــرس وكفاءتــه فــي التربيــة المخ
افتراس اآلفة المستهدفة عند اسـتخدامه فـي المكافحـة الحيويـة ضـدها فـي 

  المدروسة.الحقل. وقد أجريت الدراسة مخبريًا لضرورة التحكم بالعوامل 

   هوطرائق البحث مواد
  

  C. carnea المنّ  أسدالمفترس 
. حمــاه محافظــة وبســاتين حقــول مــن أســد المــنّ  حشــرةت أفــراد مــن جمعــ

 ،%5±70 نســـبية رطوبـــة ،س1o±25 عنـــدبـــر تربيـــت الحشـــرات فـــي المخ
 ختبارات.في اإلت أفراد الجيل األول . استخدمساعة/يوم 16وٕاضاءة 

  

   A. targioniiالحلبي فستقال بسيال
افظـة حمـاة حت أوراق الفستق الحلبي مصابة بالبسيال مـن بسـاتين ممعج
وقـدمت الحوريــات . تـم الجمـع بشـكل متكـرر، وسـلمية مـورك تـيمنطق فـي

   المختبرة. المجموعة من الطبيعة مباشرة لتغذية يرقات أسد المنّ 
  

  E. kuehniella المتوسط البحر طحين فراشة بيض
بريـة الكميـة كعائـل لتغذيـة يرقـات تم بيض الفراشـة مـن التربيـة المخاستخد

حـرارة إلـى  بتعريضه قبل تقديمه للمفترس البيضقتل حيوية  تمالمفترس. 
  .اً يوم 20 لمدة )س2o(منخفضة 

  

عنــد تغذيتــه علــى حوريــات بســيال  دراســة حياتيــة المفتــرس أســد المــنّ 
  متوسطالفستق الحلبي وبيض فراشة طحين البحر ال

ـــة الحشـــرات ضـــعو  تـــم  شـــفافة بالســـتيكية أقفـــاص فـــي المـــنّ  ألســـد الكامل
. وعنـــد وضـــع س1o± 25نـــد ع حضـــنت، و قفـــص لكـــل اً فـــرد 50 بمعـــدل
سـاعة (كـل بيضـة فـي  24تم عزل بيض حـديث بعمـر أقـل مـن  ،البيض

، معــامالت ثــالث علــى البــيض وّزعســم).  9طبــق بتــري زجــاجي بقطــر 
أحد  في كل معاملةالمنبثقة  يرقاتللقدم  .ةبيض 25تضمنت كل معاملة 

 صـــغيرةالالفســـتق الحلبـــي  بســـيال حوريـــاتوهـــي  المختبـــرةأنـــواع الفـــرائس 
 كبيـــــرةال الحلبـــــي الفســـــتق بســـــيال حوريـــــات، و )األول والثـــــاني ينعمر البـــــ(
 تـــم. البحـــر المتوســـط طحـــين فراشـــة بـــيض، و )الرابـــعالثالـــث و  ينبـــالعمر (

 يرقـــات، بـــيض،( لة فـــي االختبـــارالمســـتعم كافـــة أطـــوار المفتـــرس وضـــع
 مخبريــة حاضــنةضــمن  ي المعــامالت الــثالثفــ) ةكاملــ حشــرات عــذارى،

. اليــومفــي  ســاعة 16وٕاضــاءة % 5±70 نســبية ورطوبــة س1o± 25نــد ع
مراعـــاة أن تكــون أعـــداد الفـــرائس  تقـــديم الغــذاء لهـــا بشـــكل منــتظم مـــع تــم

 الفــرائس أفــراد عــدد زيــادة تــم إذزائــدة عــن حاجــة يرقــة المفتــرس، المقدمــة 
 وزيــــادةعمر بــــال أســــد المــــنّ  يرقــــة تقــــدم مــــع يتناســــب بمــــا يوميــــاً  المقدمــــة

 طـور مـن بالغـةال الحشـرات خـروج عنـد .رالتعـذُّ  حتـى الغذائية احتياجاتها
 بنسـبة والخميـرة والمـاء العسـل مـن مزيج من مكون غذاء تقديم تم العذراء

  .واليالت على، 8:8:1
 جزو كـل  ،أسد المـنّ  بالغاتعزلت  ،ر خصوبة اإلناثمن أجل اختبا

م الـبطن حجـتـم تمييـز الجنسـين مـن خـالل  .ق بتـريطبـفي  )وأنثى ذكر(
الخارجيـــة. تضـــمنت المعاملـــة األولـــى  الجهـــاز التناســـليوشـــكل أعضـــاء 

 علـىالتـي تغـذت  اليرقـات عن الناتجة أسد المنّ  بالغات من أزواج عشرة
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 مــن أزواج عشــرةالمعاملــة الثانيــة و  ،طالبحــر المتوســ طحــين فراشــة بــيض
الفســتق  بســيال حوريــات علــىالتــي تغــذت  اليرقــات عــن الناتجــة بالغــاتال

في كـل  زكزاك شكل علىقطعة ورق وضعت . بأعمارها المختلفة الحلبي
 إلـىباإلضـافة طبق لتشكيل سطح خشن مناسب لوضع بيض المفتـرس، 

مـن بـيض أسـد المـن  مـعج تم. سابقاً  المذكور المغذي المزيج منقطرات 
 فـي كمـا زمجهَّـ جديـد طبـق إلـى أمهـات أسـد المـنّ  تونقل يومياً كل طبق 
 أسـد المـنمـن  تم إحصاء عدد البيض الموضوع يوميًا لكـل زوج. السابق

 يــاً بر تمخ ألســد المــنّ  الثــانيُربِّيــت يرقــات الجيــل  حتــى الفقــس. وتحضــينه
 . عنـدالتعـذُّر تـىح البحـر المتوسـط طحـين فراشة بيض لىع تهاتغذي تمو 

مــن اجــل  )وٕانــاث ذكــور( جنســها تمييــز تــم ،الثــاني الجيــل بالغــات ظهــور
ســجلت خــالل . النســبة الجنســية للمفتــرس فــينــوع الفريســة  تــأثيرمعرفــة 

 المختبــرة فــراد أســد المــنألالمراقبــات المخبريــة المؤشــرات الحياتيــة التاليــة 
 :في كل معاملة

تطــور فتــرة و ، اليرقــي التطــور حلــةمر  فتــرةو ، البــيض تطــور ةفتــر  طــول .1
 طـول، و البالغـات خروج حتى رتعذُّ الفترة و  ،أسد المنّ  ةيرقل عمر كل
 .  (ذكور وٕاناث) ألسد المن الكاملة اتالحشر  عمر

بســيال  علــى التغذيــة عــن الناتجــةأســد المــن  الكليــة ألنثــى خصــوبةال .2
ومخطــــط . ي وبــــيض فراشــــة طحــــين البحــــر المتوســــطالفســــتق الحلبــــ

 إلناث المفترس. اليوميةالخصوبة 

 التغذيـة عـن الناتجـة المفتـرسإنـاث  وضـعته الذي البيض فقس نسبة .3
. تـم بسيال الفستق الحلبي وبيض فراشة طحـين البحـر المتوسـط على

إنـاث لكـل معاملـة، لكـل  10مـن  ض المجمـوعحساب النسبة من البي
 :العالقة باستخدام ،حدةأنثى على 

  

  نسبة الفقس=
  عدد اليرقات

× 100  
  عدد البيض الكلي

 
الجيل  يرقات(في الجيل الثاني) عند تربية  إناث أسد المنّ  نسبة .4

بسيال الفستق الحلبي وبيض فراشة طحين البحر على  األول
 :العالقة من ،المتوسط

  

  =ناثنسبة اإل
  ناثعدد اإل

 ×100  
  الكلي فرادعدد األ

  
   والمناقشة النتائج

  

  C. carnea بيض أسد المنّ  طورت مدة

كانـت  أسد المنّ  بالغات الذي وضعته بيضال تطور مدة بينت النتائج أن
لبـــــيض النـــــاتج مـــــن األمهـــــات لأيـــــام فـــــي جميـــــع معـــــامالت التجربـــــة،  5

الطـور اليرقـي  فـيالمتغذيـة المجموعة من الحقل أو النـاتج عـن البالغـات 

ــــى حوريــــات بســــيال الفســــتق الحلبــــي أو البحــــر  بــــيض فراشــــة طحــــين عل
 ظـروففـي  أسـد المـنّ  بـيض تطـورمـدة كانـت لقـد  .)1(جـدول  سطالمتو 

النحل  عذارى استعملت فيهادراسة سابقة  نتائج مقارنًة مع أطول الدراسة
ــــد  المــــن أســــدلتغذيــــة يرقــــات  M. rotundata القــــارض  س2o±25عن
حيـث كانـت ، اليـومفـي  سـاعة 18 إضـاءة وفتـرة% 5±70 نسـبية ورطوبة

  .)18( أيام فقط 4
  
  C. carnea ألسد المنّ  اليرقي الطور دةم

ســد ألفــروق معنويــة فــي طــول فتــرة الطــور اليرقــي  وجــودالنتــائج  ســجلت
 بلغــت إذ .المختبــرة علــى أنــواع الفــرائس الــثالثاليرقــات عنــد تغذيــة  المــنّ 
حوريـــات بســـيال الفســـتق صـــغيرة  علـــى تغذيـــةعنـــد ال اليرقـــي الطـــور فتـــرة

عند  مدتها ي أعلى بفروق معنوية منوه .اً يوم 13.69±0.49 العمر مدة
تغذيــة اليرقــات علــى حوريــات بســيال الفســتق الحلبــي كبيــرة العمــر وبــيض 

 11.45±0.65 فراشــــــــــــة طحــــــــــــين البحــــــــــــر المتوســــــــــــط، حيــــــــــــث كانــــــــــــت
بـــدون فـــروق معنويـــة بـــين التغذيـــة  التـــواليعلـــى  ،يومـــاً  0.18±10.89و

 Uddinوهـــذا يشـــابه مـــا وجـــده ، )1(جـــدول  علـــى الفريســـتين األخيـــرتين
اســـــتمرت  ألســـــد المـــــنّ  فتـــــرة الطـــــور اليرقـــــيأن طـــــول بـــــ )18( وآخـــــرون

وهــي أقــل  ،M. rotundata عنــد التغذيــة علــى عــذارى يومــاً  10.9±0.1
 14حيث بلغت فترة التطور  )16( وآخرون Syed من الفترة التي وجدها

حشـرة العنـد التغذيـة علـى الذبابـة البيضـاء و والي علـى التـ ،يوماً  16.75و
A. devastans.  

 ،بــين المعــامالت الثالثــة معنويــة فــروق دو وجــســجلت النتــائج عــدم 
و  ،يومــاً  3.16±0.09و 3ين العمــر اليرقــي األول بــ فتــرةطــول حيــث كــان 

ًا يومــــ 3.43±0.12و 2.94±0.17بــــين العمــــر اليرقــــي الثــــاني  فتــــرة طــــول
 فتـــرة طـــول فـــي معنويـــة فـــروق وجـــود النتـــائج أظهـــرتبينمـــا  .)1 جـــدول(

الفـــرائس  علـــى التـــي تغـــذت بـــين يرقـــات أســـد المـــنّ  الثالـــث اليرقـــي العمـــر
 علـــى عنـــد التغذيـــةهـــذا العمـــر  فتـــرة حيـــث كـــان طـــول المختبـــرة الثالثـــة
ًا وهـــو يومـــ 7.69±0.43 العمـــر صـــغيرةالفســـتق الحلبـــي  بســـيال حوريـــات

التغذيـــة علـــى الحوريـــات الكبيــــرة عـــن مدتـــه عنـــد أطـــول بفـــروق معنويـــة 
 ،اً يومــــ 4.90±0.67و 4.94±0.13وبــــيض فراشــــة الطحــــين حيــــث كانــــت 

 مـع مـا وجـده متقاربـة نتـائج هـذه الدراسـة جاءت ).1 جدول( واليالت على
Syed  فـــي دراســـة ســـابقة عنـــد تغذيـــة يرقـــات أســـد المـــن  )15( وآخـــرون

ـــى بـــيض فراشـــة الحبـــوب  طـــول فتـــرة  تبينمـــا كانـــ ،S. cerealellaعل
 2وبلغــــت قة أطــــول فـــي الدراســــة الســــاب اليــــرقيين األول والثالــــث العمـــرين

  .واليعلى الت ،للعمرينيومًا  3.95و
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ة  C. carnea طول مراحل تطور أسد المنّ  .1جدول  (باليوم)، عند تغذي
رة وبيض  ي الصغيرة والكبي اليرقات على حوريات بسيال الفستق الحلب

  .في الظروف المخبرية فراشة طحين البحر المتوسط
Table 1. Duration of developmental stages of C. carnea 
(days) when larvae were fed on pistachio psylla nymphs 
and eggs of Epheistia kuehniella under laboratory 
conditions. 

  

  فترة أطوار المفترس
Predator’s 

developmental 
stage period 

حوريات بسيال 
 صغيرة

Psylla small 
nymphs 

حوريات 
 بسيال كبيرة

Psylla 
large 

nymphs

بيض فراشة 
طحين البحر 
 المتوسط

E. 
kuehniella 

eggs
  تطور البيض

Egg development 
0.00±5.00  

n=25  
0.00±5.00

n=25 
0.00±5.00

n=25 

فترة العمر اليرقي 
 األول

1st larval stage  

0.00±3.00  
n=25 

0.09±3.16 
n=25 

0.00±3.00 
n=23 

فترة العمر اليرقي 
 الثاني

2nd larval stage 

0.24±3.04  
n=23 

0.12±3.43 
n=23  

0.17±2.94 
n=18 

فترة العمر اليرقي 
 الثالث 

3rd larval stage  

0.43±7.69  
n=13 b 

0.67±4.90 
n=20 a 

0.13±4.94 
n=18 a 

 فترة التطور اليرقي
Total larval stage 

0.49±13.69  
n=13 b 

0.65±11.45 
n=20 a 

0.18±10.89 
n=18 a 

 اءفترة طور العذر
Total pupal stage 

0.23±7.90  
n=10 a 

0.28±8.75 
n=12 c 

0.11±8.28 
n=18 b 

 فترة التطور الكلية
Complete 

development 

0.43±26.10  
n=10 b 

0.17±24.00 
n=12 a 

0.15±24.17 
n=18 a 

يم أعاله المتوسط ل الق أ القياسي، و  ± تمث يم  nالخط ا أن الق راد. كم عدد األف
د مستوى  بحروف متماثلةالمتبوعة  اً عن ة معنوي في السطر الواحد ليست مختلف

 0.05إحتمال 
Above values represent mean ± standard error and n represent 
number of individuals. Values followed by the same letter in the 
same row are not significantly different at P=0.05.  

  
 C. carnea أسد المنّ عذراء طور مدة 

 عنــد أســد المــنّ  تعــذر مــدة فــي طــول معنويــة فــروق دو وجــ النتــائج بينــت
 فتـرة اسـتغرقت ).1جـدول ( المختبـرة الفـرائس الـثالث علـى اليرقـات غذيةت
 الفستق بسيال حورياتعلى  اليرقاتتغذية  عند اً يوم 7.90±0.23ر تعذُّ ال

ــ هــاوازداد طول ،العمــر صــغيرة الحلبــي  حوريــات علــى اليرقــات د تغذيــةعن
 مــدة كانــت ًا.يومــ 8.75±0.28 وبلــغ ،العمــر كبيــرة الفســتق الحلبــي بســيال
 طحـــين فراشــة بــيض علـــى اليرقــات تغذيــة عنـــد اً يومــ 8.28±0.11رالتعــذُّ 
أطول (بفروق معنوية) من المعاملة األولى وأقصـر  وهي المتوسط البحر

وبالمقارنـــة مـــع دراســـات أخـــرى،  .ة الثانيـــة(بفـــروق معنويـــة) مـــن المعاملـــ
فـي دراسـتنا عنـد التغذيـة علـى جميـع  ليرقـات أسـد المـنّ ر التعذُّ  مدة كانت

وآخـــرون  Uddinمـــن تلـــك التـــي حصـــل عليهـــا أقصـــر  الفـــرائس المختبـــرة
  ).  16وآخرون ( Syed) وأطول من تلك التي حصل عليها 18(
   

 حتــى البيضــة مــن C. carnea حشــرة أســد المــنّ  تطــورالكليــة ل المــدة
  البالغ الطور
 حوريـــات علـــى أســـد المـــنّ  يرقـــات يـــةتغذ عنـــدالتطـــور الكليـــة  مـــدة تبلغـــ

أقصـــر وهـــي  ًا،يومـــ 26.10±0.43 العمـــر صـــغيرة الفســـتق الحلبـــي بســـيال
ـــة عـــن مثيلتهـــا ـــة  بفـــروق معنوي ـــىالعنـــد تغذي ـــات يرقـــات عل  بســـيال حوري

 البحـر المتوسـط طحـين فراشـة بـيض أو علـى العمر كبيرة الحلبي الفستق
 ولــم تكــن ،التــواليعلــى  ،اً يومــ 24.17±0.15و 24.00±0.17بلغــت  التــي
  .)1 جدول( معنوية بين المعاملتين الثانية والثالثةفروق  هناك

مــن البيضــة حتــى  تطــور أســد المــنّ مــدة مقارنــة طــول  نتــائج أظهــرت
كــال  عنــدوجــود فروقــات معنويــة  ةعنــد كــل جــنس علــى حــدالطــور البــالغ 

ــــــت  .نالجنســــــي ــــــث كان ــــــوم 0.48±26.17و 0.91±26.00حي علــــــى  ،ي
 .علــى بســيال الفســتق الحلبــي الصــغيرة المتغذيــة والــذكور لإلنــاث واليالتــ

التغذية على بسيال الفستق الحلبي الكبيـرة وبـيض بينما كانت أقصر عند 
 عنـد إنـاث أسـد المـنّ  التـواليعلـى  ،وكانـت فراشة طحين البحـر المتوسـط

 0.23±24.13نـــــــد الـــــــذكور ع، و يومـــــــاً  0.25±24.30و 23.75±0.25
ولــم تظهــر اختالفــات معنويــة بــين المعــاملتين األخيــرتين  ،يومــاً  0±24و

 نتائج هذه الدراسة عند تغذية يرقـات أسـد المـنّ  تتوافق في كال الجنسين.
علــى حوريــات بســيال الفســتق الحلبــي الكبيــرة العمــر وبــيض فراشــة طحــين 

مــن  أن فتــرة تطــور أســد المــنّ بــ )15( نشــر ســابقاً مــا مــع البحــر المتوســط 
يومـًا  27.65و 23.10تراوحـت بـين البيضة حتى انبثاق الحشـرة الكاملـة 

مـن مجموعـة مـن  تدَّ عند التغذية على ست خلطات غذائية صناعية أِعـ
تطــور أقــل ممــا الفتــرة  كانــت، فــي حــين العناصــر المعدنيــة والفيتامينــات

ثــالث فـرائس طبيعيــة مكونــة  وجـدناه فــي دراسـتنا وذلــك عنـد التغذيــة علـى
  الحبــــــوب مـــــن كبــــــد الــــــدجاج وكبــــــد الــــــدجاج مــــــع الخــــــل وبــــــيض فراشــــــة

S. cerealella  التــوالييومــًا، علــى  13.90 و 17.55، 21.35وبلغــت 
)15(.  
  

 C. carnea ألسد المنّ  البالغ الطورمدة 

مــدة طــول  عــدم وجــود فــروق معنويــة فــي أظهــرت النتــائج - األنثــىمــدة 
علــــى عنـــد تغـــذيتها فــــي الطـــور اليرقـــي  نثـــى أســــد المـــنّ البـــالغ أل الطـــور
 الكبيـرةالفسـتق الحلبـي الصـغيرة و  الثالث المختبرة حوريات بسيال الفرائس
فـــي  فتـــرةال طـــول هـــذه كـــانفقـــد . فراشـــة طحـــين البحـــر المتوســـط وبـــيض

 و 61.33±4.26 ،62.67±4.67 الســــــــــــــــــــابقة المعــــــــــــــــــــامالت الــــــــــــــــــــثالث
  .)1 (شكل التواليعلى  ،اً يوم 2.78±63.57

  

الطــور  مــدة طــول فــي معنويــة فــروقوجــود  ســجلت النتــائج - الــذكرمــدة 
ذ إ .المختبـرة الفـرائس علـىعند تغذيته بطور اليرقة  أسد المنّ  لذكرالبالغ 
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ــــغ طــــول ــــد  اً يومــــ 29.14±6.34و 22.33±4.01 المــــدةهــــذه  بل ــــةتغذعن  ي
 ،والكبيـرة الصـغيرة بأعمارهـا الحلبـي الفسـتق بسـيالحوريـات  على اتاليرق
 بينمـــا كانـــت وجـــود فـــروق معنويـــة بـــين المعـــاملتين،بـــدون  التـــوالي علـــى

البحــر  طحــين فراشــة بــيض علــى اتاليرقــ تغذيــة عنــد مــاً يو  2.59±63.25
  .)1 (شكلالمتوسط أطول بفروق معنوية 
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ذكور)  تطور مقارنة طول فترة  .1 شكل اث وال للمفترس البالغات (اإلن
د ال نّ أس ة  C. carnea  م د تغذي ى عن ات عل رائساليرق ة، الف  الثالث

ي الصغيرة وحوريات بسيال الفستق الحلبي حوريات بسيال  الفستق الحلب
  .في الظروف المخبرية ،فراشة طحين البحر المتوسطوبيض  الكبيرة

Figure1. Longevity of C. carnea adults (males & females) 
when its larvae were fed on small and large pistachio psylla 
nymphs and eggs of Ephestia kuehniella under laboratory 
conditions. 

  
متغذيــة  إنــاثالنــاتج عــن  C. carnea أســد المــنّ  بــيض فقــس نســبة
فراشـة طحـين  حوريات بسيال الفستق الحلبي وبيض على اليرقة بطور

  البحر المتوسط
 بطــورالمتغذيــة نــاث اإلوضــعته  الــذيبــيض الفقــس  نســبةســجلت نتــائج 
التغذيــة و  بأعمارهــا المختلفــة الفســتق الحلبــي بســيال حوريــاتاليرقــة علــى 

 فــي معنويــة فــروقوجــود عــدم  البحــر المتوســط طحــين فراشــة بــيضعلــى 
 61.57%و 56.72% بلغـت والتـي ،المعامالت المختلفةبين  فقسال نسبة

بمقارنــة النتــائج و  .التــوالي علــى ،بســيال وبــيض فراشــة الطحــيناللحوريــات 
نجــد أن نســبة فقــس البــيض  )18( المتحصــل عليهــا مــع دراســات ســابقة

عنـــد التغذيـــة علـــى بســـيال الفســـتق الحلبـــي وبـــيض فراشـــة طحـــين البحـــر 
  .المتوسط كانت منخفضة

  

علـــى  ةاليرقــ بطـــورالمتغذيــة  C. carnea أســـد المــنّ خصــوبة أنثــى 
  طحين البحر المتوسط راشةحوريات بسيال الفستق الحلبي وبيض ف

بـيض الأظهـرت نتـائج مراقبـة عـدد  - أسـد المـنّ  نثـىأل  الكليـة الخصوبة
اليرقــة بطــور المتغذيــة  C. carnea أســد المــنّ  إنــاث قبــل مــن الموضــوع

والتحليل  فراشة طحين البحر المتوسط وبيض على بسيال الفستق الحلبي
 وجــــود المعــــامالتللمقارنــــة بــــين أزواج  tاإلحصــــائي باســــتخدام اختبــــار 

 الفــرائسعنــد التغذيــة علــى  أســد المــنّ  إنــاث خصــوبة بــين معنويــة فــروق
عنــد التغذيــة علــى حوريــات بســيال  خصــوبةال متوســط كــانفقــد  .المختبــرة

لألنثــى. بينمــا كانــت الخصــوبة  بيضــة 151.97±12.24 الفســتق الحلبــي
ـــى بفـــروق ـــى بـــيض فراشـــة طحـــين البحـــر المتوســـط أعل ـــة عل  عنـــد التغذي

ــــة وبلغــــت معنو  ــــى بيضــــة 194.40±12.43ي هــــذه النتــــائج جــــاءت  .لألنث
ـــــائجل مشـــــابهة ـــــى أســـــد المـــــن  وجـــــد أنحيـــــث ) 19( ســـــابقة نت تضـــــع أنث

ــــــة 168.30±0.98 ــــــد تغذي ــــــوب بيضــــــة عن ــــــى فراشــــــة الحب ــــــات عل   اليرق
S. cereallela الحليـب ،ط (مـح البـيضخليعلى  البالغة ناثوتغذية اإل، 
ـــى ، 5:10:5العســـل، بنســـبة   فـــي دراســـة أخـــرى بينمـــا وجـــد. )اليالتـــو عل

بيضة خـالل  679 أعلى بكثير وبلغتأنثى أسد المن  خصوبة أن )18(
عــذارى النحــل القــارض، وتغذيــة  عنــد تغذيــة اليرقــات علــى اً يومــ 30فتــرة 

 Syed كمـا وجـد .مـع السـكروز بروتين) %52البالغات بعجينة الخميرة (
اليرقــة علــى  بطــوريــة المتغذ أن خصــوبة أنثــى أســد المــنّ  )15( وآخــرون

االختالفـات  عـودتقـد و  .بيضة 717بلغت  S. cereallelaفراشة الحبوب 
أو إلـــى الغـــذاء  نـــوع الفريســـة المقدمـــة ليرقـــات أســـد المـــنّ  إلـــى بالخصـــوبة

    في كل تجربة. البالغةإلناث لالمقدم 
  

أظهرت نتـائج مراقبـة  - ألنثى أسد المنّ  اليومي البيض وضع مخطط
المعـــاملتين عنـــد تغـــذيتها  فـــي أســـد المـــنّ ي ألنثـــى وضـــع البـــيض اليـــوم

علـى بـيض فراشـة  وأبطور اليرقة على حوريات بسيال الفسـتق الحلبـي 
) والتحليـــــل اإلحصـــــائي باســـــتخدام 2 شـــــكلطحـــــين البحـــــر المتوســـــط (

ي بــين اليــوم البــيض ضــعوجــود فــروق معنويــة فــي معــدالت و  tاختبــار 
لتين وضــع البــيض فــي فــي المعــام بــدأت إنــاث أســد المــنّ  .المعــاملتين

البــــيض  عــــدد كــــان معــــدلو  ،العــــذراء مــــن خروجهــــا بعــــد الثالــــثاليــــوم 
 5.1و 2.57اليـــــــــومي منخفضـــــــــًا عنـــــــــد بـــــــــدء وضـــــــــع البـــــــــيض بلـــــــــغ 

بيضــــة/أنثى/يوم عنــــد التغذيــــة علــــى حوريــــات بســــيال الفســــتق الحلبــــي 
ازداد بحـــدة ثـــم . التـــواليعلـــى  ،وبـــيض فراشـــة طحـــين البحـــر المتوســـط

 12.46وبلـغ  ي اليوم السادس من عمر األنثـىفله مستوى وبلغ أعلى 
 ،بيضــــة/أنثى/يوم عنــــد التغذيــــة علــــى الفريســــتين المختبــــرتين 14.25و

ثــم تنــاقص معــدل وضــع البــيض اليــومي بشــكل تــدريجي  ،التــوليعلــى 
  .حياتهامدة مر األنثى حتى نهاية مع تقدم ع
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  ناث المفترس أسد المنّ مخطط وضع البيض اليومي إل .2شكل 

C. carnea  اليرقة على حوريات بسيال الفستق الحلبي بطور المتغذية
 بريةتفي الظروف المخ وبيض فراشة طحين البحر المتوسط

Figure 2. Daily deposited eggs of the females of C. carnea 
when its larvae were fed on pistachio psylla nymphs and 
eggs of Ephestia kuehniella under laboratory conditions. 

  
علــى حوريــات  اليرقــةبطــور المتغذيــة  وصــلت خصــوبة أنثــى أســد المــنّ 

% 70بسيال الفستق الحلبي وبيض فراشـة طحـين البحـر المتوسـط إلـى 
مـن الخصـوبة الكليـة خـالل الثالثـين يومـًا األولـى  التـوالي% على 76و

خطـي بـين معـدل وضـع البـيض ارتبـاط  عالقة سجلتحياتها. مدة من 
 بســيالحوريــات  علــى التغذيــة عنــد Xوعمــر األنثــى بــاليوم  Yاليــومي 

عند التغذية علـى و  ]Y1= -0.060X + 4.316[ بالعالقة الفستق الحلبي

  العالقــــــــــــــــــــةب بـــــــــــــــــــيض فراشــــــــــــــــــــة طحــــــــــــــــــــين البحــــــــــــــــــــر المتوســــــــــــــــــــط
 ]Y2= -0.095X + 6.169[.  

ـــائج مـــع الدراســـات الســـابقوعنـــد  ضـــع و ة نجـــد أن فتـــرة مقارنـــة النت
 ،)13( ســابقاً  أطــول ممــا وجــدلمــدة الدراســة  فــي هــذهاســتمرت  البــيض

  .اً يوم 33 إلناثطول فترة وضع البيض ل حيث بلغت
  

علـى  اليرقـةبطـور المتغذيـة  C. carnea سـد المـنّ أل النسـبة الجنسـية
  ي وبيض فراشة طحين البحر المتوسطحوريات بسيال الفستق الحلب

الناتجـــة عـــن  نســـبة اإلنـــاث بـــين حشـــرات أســـد المـــنّ  بينـــت نتـــائج حســـاب
األنثــى الواحــدة فــي المعــاملتين عنــد التغذيــة بطــور اليرقــة علــى حوريــات 

عـدم  بسيال الفسـتق الحلبـي أو علـى بـيض فراشـة طحـين البحـر المتوسـط
كانـت نسـبة فقـد  وجود فروق معنوية في النسبة الجنسية بـين المعـاملتين.

 جــــاءت. التــــواليعلــــى  ،ي المعــــاملتين% فــــ50.42% و50.57اإلنــــاث 
 إلــى أشـارتدراسـات ســابقة  إليـهلمـا توصــلت  هةبمشـا نتـائج هـذه الدراســة

   .%52 كانت المنّ  ألسدالنسبة الجنسية  أن
ـــا أن نســـتنتج يـــأن ـــة أســـد المـــنّ  يمكنن أن تفتـــرس فـــي تســـتطيع  يرق

ة بســيال الفســتق الحلبــي بأعمارهــا الصــغير  آفــة جميــع أعمارهــا حوريــات
والكبيرة وقد شكلت الحوريات عائًال مناسـبًا لتطـور المفتـرس، ولـم تـؤثر 

مقارنـًة مـع  تقريباً  1:1التي كانت  خصوبة الحشرة والنسبة الجنسية في
نتـائج هـذه تعطي كما  تربيته على بيض فراشة طحين البحر المتوسط.

بريـة تفي تربيـة مخ المنّ  أسدإمكانية إدخال  نإشارات مبشرة عالدراسة 
مكثفــة علــى بــيض فراشــة طحــين البحــر المتوســط وٕادخالــه فــي برنــامج 

 بسيال الفستق الحلبي.  التكاملة آلفةالمكافحة 
 
 
 

Abstract 
Jaloud, A., N. Kakah, M. Al-Nabhan and M.W. Idraw. 2013. Biological characteristics of Chrysoperla carnea Steph. fed 
on two prey hosts under laboratory conditions. Arab Journal of Plant Protection, 31(2): 115-121. 

Biological characteristics of the predator Chrysoperla carnea were studied in the laboratory at temperature of. 25±1°C, 70±5% relative 
humidity and 16:8 h of daily light / dark periods. Three different preys were tested as hosts for C. carnea larvae. In the first treatment, the 
predator larvae were fed on 2nd and 3rd nymphal instars of pistachio psylla Agonoscena targionii; in the second, larvae were fed on 4th and 5th 
nymphal instars of pistachio psylla; while in the third treatment, Ephestia kuehniella eggs were used as a host. The results showed that the 
incubation period of eggs was similar in all treatments. Significant differences in the development periods of larvae were observed among 
the three treatments, which were 13.69±0.49, 11.45±0.65 and 10.89±0.18 days, respectively. Results also indicated significant differences in 
the development periods of pupae, which were 7.90±0.23, 8.75±0.28, 8.28±0.11 days, for the three treatments, respectively. The total 
development periods from egg to adult were also significantly different in response to the three treatments (26.10±0.43, 24.00±0.17 and 
24.17±0.15 days, respectively). The fecundity of predator C. carnea females varied depending on prey type, and was 151.97 ± 12.24 eggs / 
female when the predator larvae fed on any instars of pistachio psylla nymphs. Whereas, it reached 194.40 ± 12.43 eggs when preyed on E. 
kuehniella eggs. This study demonstrated the possibility of mass rearing C. carnea on Ephestia kuehniella eggs in the laboratory, and its 
potential use as a component in the management of pistachio psylla Agonoscena targionii. 
Keywords: Chrysoperla carnea, Ephestia kuehniella Eggs, Agonoscena targionii, Biological characteristics. 
Corresponding author: N. Kakah, Plant Protection Department, Faculty of Agriculture, Aleppo University, Aleppo, Syria 
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