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 Chrysoperla carneaالتكميلي للمفترس أسد المن  طالقاإل تأثير

(Steph.)  في حقل القطنالمفترس وفرائسه  كل من أعداد  تغير في 

 (3)ومنير النبهان (2)وزياد شيخ خميس *(2) (1) براءة هويس
 ، سورية.حماة، زراعي بحماةزراعة واإلصالح المديرية ال، وقاية النباتقسم  (1)
  سورية. ،حمص النيات، كلية الزراعة،  جامعة البعث،سم وقاية ق (2)
 سورية. ،ماهح، لبحوث العلمية الزراعيةامركز  (3)

 ( com@gmailb.gazihawis. :. البريد اإللكترونيبراءة هويس. الباحثة)*للمراسلة: 

 23/08/2021: تاريخ القبول         8/60/2021 تاريخ االستالم:
 الملخص 

في   Chrysoperla carnea (Steph.)أسد المن    التكميلي للمفترس  طالقدراسة اإل  أجريت
يرقات المفترس    إطالق  T1l))مختلفة:  معامالتبثالث    2017عام  مدينة حماة    في  حقل القطن

واحدةدونم  /L2يرقة    1000 دفعتين  إطالق   T2l))،  دفعة  على  شهر   اليرقات  بفاصل 
  إطالق تم    .بيضة/دونم1000نشر بيض المفترس  (Te)في كل مرة،    دونم/L2يرقة  500واحد

الذبابة    بداية ظهور  معTeونشر بيض المفترس في  T2lويرقات الدفعة األولى من    T1lيرقات  
دراسة أثرها بهدف  في الحقل    Aphis gossypiiالقطن    ومن    Bemisia tabaciالبيضاء  

ى  أد   األول  طالقبعد أسبوع من اإل. فرائسه في حقل القطنو المفترس   كل من  أعداد تغير في
خفض عدد حوريات الذبابة البيضاء إلى  Te  البيضونشر    T1lاليرقات دفعة واحدة    إطالق
الترتيب%  89.31% و84بنسب   الثانية في    إطالقبعد أسبوع من  وكذلك  .  على  الجرعة 

T2l  معنوية بين المعامالت الثالثغير  الفروق    وأصبحت،%76.9بلغت نسبة التخفيض.  
  القطن   من  في أعداد حوريات    أكبر نسبة تخفيض  طالقبعد أسبوع من اإلT1lحققت المعاملة  

بعد أسبوع من  .  %73.46% و89.07لى الترتيبوكانت نسب التخفيض عTeها المعاملة  تتل
بالمقارنة مع   أعلى نسبة تخفيض في أعداد حوريات المن    T2lحققت المعاملة    الثاني  طالقاإل

األخريين وبلغت   الثالث   تزايدتثم  %،  57.55المعاملتين  المعامالت  في  التخفيض  نسب 
الموسم. المفترس    انخفضت  حتى نهاية  الموسم    الطبيعيةكثافة بيض  الحقل طوال   بعدفي 

  ايجابية سجلت عالقة ارتباط  قد  و المفترس مقارنة بالشاهد،    أو بيض  يرقات  إطالق  معامالت
في    القطن  الذبابة البيضاء ومن   الفريستين كثافة المفترس الطبيعية و مجموع بيضبين كثافة 

 .  الحقل
ذبابة القطن ،    Chrysoperla carnea  أسد المن،  حقلي  إطالق،  القطن :كلمات مفتاحية

 . القطن البيضاء، من  
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 مقدمة  لا
  وهذا يرجع إلى ،  نهاعالناتج  الضرر االقتصادي    وتخفيفاالستراتيجيات المتبعة لمكافحة اآلفات    أهم  الحيوية إحدى لمكافحة  ا

 كما تتميز المكافحة الحيوية بعدم ظهور سالالت حشرية مقاومة لها كما،  أهمها أمانها لإلنسان والحيوان والبيئةها ومن  ميزات 
 Chrysoperlaتتواجد األعداء الحيوية غالبًا ومنها أسد المن  .   (Holmes et al., 2016)المبيداتهو الحال عند استخدام  
carnea (Steph.)    للتأثير التربية و  فيبأعداد ال تكفي  ها في  إطالقاآلفات في الحقل، لذلك يجري إكثارها في وحدات 

والذباب األبيض والبسيال والتربس   المن  كعلى مدى واسع من أنواع آفات النباتات    أسد المن  تتغذى يرقات المفترسالحقل.  
. يتميز أسد  (Jokar and Zarabi, 2012; Mansoor et al., 2013; Ismoilovet al., 2020) وحافرات األنفاق

فرد من    500من الممكن لليرقة الواحدة أن تستهلك   و   ،(Sablon et al., 2013)المن بقدرة كبيرة على إيجاد الفريسة  
 ,Sattar)ة  ب اللقاح والرحيق والندوة العسليالفريسة في حياتها، في حين تتغذى الحشرة الكاملة ألسد المن األخضر على حبو 

 Aphisمن القطن  و ،  tabaci Bemisia  (Homoptera, Aleyrodidae)(Gennadius)تعتبر الذبابة البيضاء  .  (2010
(Homoptera, Aphididae)Glover gossypii    على القطن في معظم دول العالم   اً أضرار   سببتمن اآلفات الهامة التي  

، ويتجلى الضرر الذي تحدثه هذه الحشرات في امتصاص العصارة النباتية من النبات مما يؤدي لخلل في توازن  ةسوريوفي  
ناقل لمسببات األمراض الفيروسية   تعدو ، كما تعمل على إفراز الندوة العسلية،  واصفرارهالمحتوى المائي للنبات وبالتالي ذبوله  

حشرات إلى كون دورة حياتها قصيرة وبالتالي لها عدد كبير من األجيال المتداخلة  للنبات العائل، يعزى الضرر الكبير لهذه ال
 في العام. 

المفترس    بأعداد غير عالية  للمفترس  التكميلي  طالقيستخدم اإل أفراد  الحقل  هلزيادة أعدادمن  إلى  الموجودة في  ، ويهدف 
ويستخدم على اآلفات متعددة األجيال كما هو الحال في معظم آفات   ،للمفترس في الموسم  المتتاليةاالعتماد على األجيال  

ات مع بداية ظهور اآلفات حيث تكون  طالقيفضل أن تبدأ اإلو القطن مثل الذبابة البيضاء والمن والتربس وديدان الجوز.  
ات  طالقبأعداد قليلة لم يدرس بالشكل الكافي كما هو الحال في اإل  طالق.إن استخدام اإل(Sarwar, 2014)أعدادها منخفضة  

  بوجودأحيانًا  )المنخفضة( للمفترس    االقتصادية األعداد    إطالق  لم يؤد    كما أن نتائجه لم تكن متوافقة فيما بينها، حيثالكثيفة  
 . (Sarwar, 2014; Daane et al.,1996)عتبة الضرر االقتصادي إلى دون لخفض اآلفة  من اآلفة مرتفعةكثافات 

آفات بداية ظهور    مع  C. carneaالتكميلي محدود العدد للمفترس أسد المن    طالقدراسة تأثير اإلهدف هذا البحث إلى  
  الطور   تحديد، و القطنول  الل موسم نمو محصختغير أعداده وأعداد فرائسه    في  من  القطنو   ذبابة القطن البيضاءالقطن  

 خالل الموسم في تخفيض أعداد اآلفات.  طالقتكرار اإل وتأثير  ،لمفترسا طالقإلفضل األ
   مواد البحث وطرائقه

 الحقل  مساحة،    2017في عام    (مركز البحوث العلمية الزراعيةفي مدينة حماة )  البحث في حقل مزروع بالقطن  هذا  أجري 
 قطاعات ةتم تحديد أربع .على أثالم 2نباتات /م 8بمعدل بكثافة نباتية  شهر أيار منتصففي  ته، تمت زراعاتدونم ستة

 إطالقبطريقة   قطاعكل    تم معاملة  ،متر من كل اتجاه  15يفصل بين كل منها   دونم  1مساحة كل منها  على األرض  
م،  مختلفة ألسد المن   القطعة التجريبية الواحدة ، مساحة   إلى ثالث قطع تجريبية تمثل ثالثة مكررات للمعاملة  قطاعكل    ُقس 

 . ²م 330 )المكرر(
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من التربية المخبرية في مركز تربية المتحصل عليها  من الساللة المحلية    C. carneaالمفترس أسد المن  ت أفراد  استخدم
علب  ضمن  وزعت  ساعة(    72-48)بعمر    البيضة بطور طالقاإل اختبارجري  أ .حماهمديرية الزراعة بفي    األعداء الحيوية

وزعت  بطور اليرقة في العمر الثاني طالقاإلو  .بيضة 50سم( مثقبة مصممة للتعليق على النبات تحوي 1× 5×5كرتونية )
يرقات    إطالق(:  T1l).  1كالتالي:  معامالت  ثالث    تم تطبيق على أوراق نباتات القطن بواسطة فرشاة ناعمة.   إفراديا   اليرقات

 يرقة لكل مكرر   033  تعادل يرقة/دونم،  1000بمعدل  2017/تموز /31بتاريخ    واحدة  دفعةالعمر الثاني  المفترس أسد المن ب
2  .(T2l  :)المن    إطالق أسد  للمفترس  الثاني  العمر  دفعتينيرقات  واحد  على  شهر  بتاريخ ،  بفاصل  األولى  الدفعة 

 . يرقة/المكرر 165، تعادل يرقة/دونم 500كل دفعة بمعدل ، 2017/آب/30والثانية بتاريخ  2017/تموز/31
3( .Te    :)50، تم توزيعها في علب من الكرتون بمعدل    2017/تموز/31بتاريخ    دفعة واحدةبيض أسد المن    إطالق 

القطن البيض على نباتات  م(  5م× 10)  2م50علبة لكل    بمعدل دونم، /بيضة  1000بمعدل  ،  بيضة / علبة علقت علب 
 . بيضة/المكرر 330 وتعادل

4( .C:) من أطوار المفترس ألي طور إطالقالشاهد: دون. 
ات الحقلية للمفترس طالقاآلفات الحشرية المدروسة على القطن تحت تأثير اإل  كثافةتغير ل)أسبوعيًا( سجلت القراءات دوريًا 

نهما كو   A. gossypiiومن  القطن    B. tabaciتم أخذ القراءات الحقلية لكل من ذبابة القطن البيضاء  ، حيث  أسد المن
 .أثناء تنفيذ التجربة وكثافًة على نباتات القطن اً اآلفات األكثر تعداد

ورقة وسطى +    15ورقة علوية +    15)   الذبابة البيضاء ومن  القطنكثافة    رصداستخدمت طريقة العينات الورقية الطبقية ل
وسجل    ،X40-X10فحصت العينات باستخدام المكبرة المخبرية    ،قطعة تجريبية(جمعت عشوائيًا من كل    ورقة سفلية  15

 حتى نهاية موسم القطن.  طالقاإل بعدأسبوعيًا  تمباشرة واستمر  طالقاإلسجلت القراءات قبل  .فرائسما عليها من 
باالعتماد    الحقلية للمفترسات  طالقتغير كثافة المفترس أسد المن المتواجد طبيعيًا في الحقل تحت تأثير اإلسجلت قراءات  

المفترس    على كثافة  القطن  الموجودة  بيض  نبات  أوراق  استخدمت ، و (Amarasekare and Shearer, 2013)على 
 . طريقة العينات الورقية الطبقية المذكورة أعاله لرصد كثافة بيض المفترس

فترات  الو   المعامالت األربعة لطريقة اإلطالق هي القطاعات الثانويةتصميم القطع المنشقة، حيث اعتبرت  صممت التجربة ب
المفترسات    إطالقبعد    اإلصابةمن أجل حساب نسبة تخفيض  ة.  الرئيسي  ات القطاعالتسعة للقراءات األسبوعية هي  الزمنية  

 التالية: (Abbot, 1925) أبوتعادلة تطبيق ممقارنة بالشاهد تم 

% نسبة التخفيض = (1 −
n في  المعاملة بعد  المعاملة 

n في الشاهد  بعد  المعاملة
) 

 دد أفراد الحشرةع n حيث :    
بهدف تقريب   لجيب العكسي للجذر التربيعي للنسبة المئويةالزاوية المقابلة ل  إلى المحسوبة    المئوية للتخفيض  النسبتم تحويل  

 التالية:  ة معادلالوفق  اإلحصائي التحليل  إلدخالها فيإلى منحني التوزع الطبيعي  قيمها
Ɵ = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛√𝐸%(Bliss, 1937) 

 . : النسبة المئوية للتخفيضE،  : الزاويةƟحيث 
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عن النسب    المحولة  الزاوية  للقيم      ANOVAلقراءات الكثافة الحشرية، وتحليل التباين    ANOVAتم إجراء تحليل التباين
للتخفيض قيمة  و   المئوية  اختبار    LSDحساب  باستخدام  المتعددة  الفردية  المقارنات  برنامج   Duncanوإجراء  باستخدام 

GenStat. 
 النتائج 

 محصول القطن علىالبيضاء  القطن ذبابةحوريات  كثافة على سد المنأل التكميلي طالقأثر اإل 
في   تموز  األسبوع األخير من شهرفي  على نباتات القطن    B. tabaciالبيضاء  القطن   ذبابةحوريات  ظهور    بداية  سجلت
في جميع    للنبات  الثالثعلى عينات األوراق النباتية المأخوذة من الطبقات  منخفضة  كثافة  ب   ، وكانتإزهار النباتات  مرحلة

،   طالق اإلالفترة الزمنية بعد  بداللة    كثافةال  ات فياختالفطول الموسم    األسبوعية المتتالية  القراءاتأظهرت  و   .القطع التجريبية
 معنوية بتصميم القطع المنشقة تأثير الفترات الزمنية بعد اإلطالق على تغير كثافة اآلفة ب  ANOVAوأظهر تحليل التباين  

في األسبوع األخير  في جميع المعامالت  ذروتها  لى  إ وصلت  تدريجيًا و   تزايدت كثافة اآلفةإذ    ,df.=7), (Fpr.<0.001  عالية
في    في بداية تشرين األول  حتى نهاية الموسمتدريجيًا  النخفاض  ا  تعاودثم    النباتات(  مرحلة تكوين الجوز على)  من آب

 . (1) . جدولمرحلة تفتح جوز القطن
  ANOVAتحليل التبايناختبار  في    إحصائياً   معنويةداللة  مختلفًا ب  على كثافة اآلفة   أسد المن  إطالق  كان تأثير معامالت

(df.=3, Fpr.<0.001).األسبوعية  كان متوسط اآلفةل  القراءات  قيمة  الموسم  قراءات   كامللالمحسوب    كثافة  في   أعلى 
معنوية   ورقة(  100حورية/  434.4)إطالقالشاهد دون   انخفضالمفترس  إطالقمقارنة مع معامالت   إحصائياً بفروق   ، 

  إطالق معاملة  ورقة، وكذلك في    100حورية/   167.4وكان    T1lاليرقة    المفترس بطور  إطالقفي معاملة   اآلفة  كثافةمتوسط  
معاملة    في  بينما انخفض متوسط كثافة اآلفة)بفروق غير معنوية بين المعاملتين(،    T2l   149.2اليرقات على دفعتين  

 . T2l وبفروق غير معنوية عنT1lعن بفروق معنوية  127.9إلى Te البيضةبطور  طالقاإل
المفترس    طالقإل  الثالثبعد كل من المعامالت  في الشاهد و خالل الموسم    )أسبوعيًا(المسجلة دورياً بمقارنة كثافات اآلفة  

وجود والفترات الزمنية بعد المعاملة  طالقاإلتأثير معامالت ل قطع المنشقةبتصميم ال ANOVAأظهر اختبار تحليل التباين 
 .  (df.=21, Fpr.<0.001)طالقوالفترة بعد اإل طالقطريقة اإل بين العاملين إحصائياً معنوية تداخل ذو داللة 

المفترس كانت   إطالق المأخوذة من قطع المعامالت قبل    أظهرت النتائج أن كثافة حوريات الذبابة البيضاء في جميع العينات
المفترس أسد المن فقد كانت الكثافة في القطع المعاملة أخفض    إطالق  أما بعدحصائيًا(  إ)عدم وجود فروق معنوية    متقاربة

بتطبيق معادلة أبوت   عن الشاهد  ، ولذلك تم حساب نسب التخفيض في المعامالت المختلفةإطالقدون  مقارنة مع الشاهد  
النتائج في الجدول رقم ) 1925عام   التباين  (.  1، وسجلت  التخفيض    ANOVAأظهر اختبار  وجود تأثير معنوي  لنسب 

بعد اإلاو   طالقاإللمعامالت   الزمنية  العاملين  ثوالتآ  طالقلفترة  بين  التخفيض.  في ر  بين   نسبة  الفردية  المقارنات    وبإجراء 
البيضاء الذبابة  اختبار    كثافات  باستخدام  الشاهد،  التخفيض عن  بين نسب  المعامالت، وكذلك  للمقارنات    Duncanفي 

 المتعددة تبينت النتائج التالية: 
البيضاء    كانت الذبابة  الثالث  الشاهد و   في (  /تموز27في  )  طالققبل اإلكثافة حوريات  بين تتراوح  منخفضة و المعامالت 

بعد أسبوع ،  تموز/  31  في أول مرة    المفترس  إطالق  تمبدون وجود فروق معنوية بينها.    ورقة  100حورية/   13.33  –   5.18
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مقارنة بالكثافة قبل    (إحصائياً   ةمعنوي  فروق غير)  والشاهد  المعاملة  القطع  في جميعاآلفة    كثافةلم تتغير    طالقمن هذا اإل
التخفيض  و ،  طالقاإل الشاهد  كانت نسب  )بفروق في كثافة حوريات  عن  الثالث  المعامالت  بين  البيضاء مختلفة  الذبابة 

/آب( وصلت  25بعد ثالثة أسابيع ).  T2lو   T1lو  Teفي المعامالت  66.1% و84و%89.3يبعلى الترتوكانت    معنوية(
راءة السابقة وباختالفات كثافة اآلفة إلى مستوى الذروة خالل الموسم في الشاهد وفي جميع المعامالت بفروق معنوية عن الق

المفترس   إطالقباألعلى كثافة مقارنة بالمعامالت    إطالقحصائيًا بين المعامالت، فكانت في معاملة الشاهد بدون  إمعنوية  
 إطالقت  خفض )بفروق معنوية( في معامالة األكثافال، بينما كانت  في الشاهد  ورقة  100حورية/   1397حيث وصلت إلى  

في المعامالت الثالث  بعد أسبوعين وثالثة أسابيع  نسبة التخفيضكذلك انخفضت  ورقة. 100حورية/ 420بيض المفترس 
بعد   .اليرقات  إطالق% أعلى بفروق معنوية من معاملتي  70.1في هذه الفترة    Te)بشكل معنوي( وأصبحت في معاملة  

بين القراءات    (صائياً )بفروق معنوية احباالنخفاض تدريجياً   كثافة اآلفة /أيلول( وحتى نهاية الموسم أخذت  6خمسة أسابيع )
 إحصائياً بفروق معنوية    األسبوعيةاألعلى في جميع القراءات  كثافة اآلفة في الشاهد دائمًا    في هذه الفترة  بقيتو   ،األسبوعية

أما حتى نهاية الموسم.  بالمفترس    الثالث  بين المعامالتلم تكن الفروق معنوية احصائيًا  بينما    ،مقارنة بالمعامالت بالمفترس
الجرعة الثانية من يرقات المفترس في معاملة   إطالقأسابيع من    3و1في األسبوع الخامس والسابع )أي بعد  نسبة التخفيض  

T2l    )  ازدادت )بشكل معنوي( في المعاملتين  فقدT1l  وT2l  ين المعامالت الثالث غير عن السابق وأصبحت الفروق ب
  .معنوية

  ،أسد المن في حقل القطن إطالقتحت تأثير معامالت ورقة(  100)حورية/كثافة حوريات الذبابة البيضاء  متوسط(: 1الجدول)
 .(Abbot, 1925) معادلة أبوتحسب  عن الشاهد %المعاملة ونسب تخفيض 

 التاريخ 

  طالقالفترة بعد اإل
 )أسبوع(

 نسبة التخفيض %   -(  sd)المتوسط ± االنحراف المعياري  ورقة  100حورية/

 إطالقالشاهد بدون  
C 

يرقات دفعة   إطالق
 T1lواحدة 

 يرقات دفعتين  إطالق
T2l 

 بيض  إطالق
Te 

 a 11.85±1.28 a 8.15±2.56 a 5.18±1.29 a 2.23±13.33 الكثافة  - طالققبل اإل 7/ 27

6 /8 1 
 1.28ab 5.93±1.29 a 12.59±1.28 a 3.96±1.28 a±37.04 كثافة ال

 b 66.1%e 89.3%    a%84.0  % للتخفيض

13 /8 2 
 12.6cdef 57.78±6.67abc 56.30±7.80abc 36.30±5.59ab±121.48 كثافة ال

 f 53.7%f 70.1%   de%52.5  % للتخفيض

25 /8 3 
 m 723.7±98.1 k 708.9±29.1 k 420.0±50.3 h 180.1±1397.0 كثافة ال

 f 49.3%f 69.9%    de %48.2  % للتخفيض

6 /9 5 
 l 226.7±10.2 g 223.0±12.2 g 303.0±24.5 g 73.1±965.9 كثافة ال

 cd 76.9%cd 68.6%de%76.5  % للتخفيض

17 /9 7 
 j 177.04±11.18fg 159.26±14.46efg 140.0±8.89def 42.4±560.0 كثافة ال

 de 71.6%de 75.0%cde%68.4  % للتخفيض

29 /9 9 
 h 154.81±4.63 efg 93.33±2.23 bcde 156.29±10.50efg 53.6±472.6 كثافة ال

 e 80.2%bc 66.8%e%67.1  % للتخفيض
 g 112.6±12.83cdef 64.45±5.88abcd 70.37±16.68abcd 11.8±226.7 كثافة ال 10 10/ 7
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 f 71.6%de 69.0%de%50.3  % للتخفيض

14 /10 11 
 16.0cdef 36.3±4.63ab 17.04±3.39 a 17.04±12.64 a±115.56 كثافة ال

 de 85.3%b 85.03%b%68.6  % للتخفيض
متوسط كامل  

 C 167.4±222.41 B 149.2±221.86AB 127.9±146.35 A 474.90±434.4 كثافة ال لموسم ا

   a,b,cاألحرف الصغيرة  ،(P=0.05)  إحصائياً التي ال تشترك بحرف بينها تكون مختلفة بفروق معنوية    في األسطر واألعمدة  المتوسطات
 .بين متوسطات كامل  الموسم   A,B,Cاألحرف الكبيرة، و بين نسب التخفيض  a,b,cاألحرف المائلة  بين متوسطات كثافات الحوريات، و 

 القطن على محصول القطن  التكميلي للمفترس أسد المن على كثافة حوريات من   طالقأثر اإل
بكثافة منخفضة    وكانت  نباتات إزهار الفي مرحلة    في األسبوع األخير من شهر تموز  من القطنانت بداية ظهور حوريات  ك

الفحص   نتائج  أظهرت  ثم  التجريبية.  القطع  جميع  في  للنبات  الثالث  الطبقات  المأخوذة من  النباتية  األوراق  عينات  على 
   ANOVA،  وأظهر تحليل التباين  طالقبداللة الفترة الزمنية بعد اإل  الكثافة  طول الموسم اختالفات في  األسبوعية المتتالية

تدريجيًا ووصلت إلى    المن، تزايدت كثافة  (df.=6, Fpr.<0.001)المسجلة أسبوعيًا    المنمعنوية االختالفات في كثافة  
النخفاض تدريجيًا  ا  ثم عاودت  في جميع المعامالت  القطنتكوين جوزات  المتزامن مع    ذروتها في األسبوع األخير من آب
   .(2. جدول)في مرحلة تفتح الجوزات  األولحتى نهاية الموسم في بداية تشرين 

معامالت   تأثير  كثافة    إطالقكان  على  المن  معنوية    المنأسد  بداللة  اختبار  إحصائياً مختلفًا  تحليل   حسب 
  إطالق في الشاهد دون    لكامل الموسم  المحسوب  القطن   من    كثافات  . كان متوسطANOVA(df.=3, Fpr.<0.001)التباين

أقل    100حورية/  66.09 المعامالت  بينما كان في    إطالق بعد    المن  كثافةكان متوسط  .  بفروق معنوية احصائياً ورقة، 
البيضة   )بفروق معنوية(    24.94المفترس بطور  المن  كثاف  حيث كانت،  T2lو  T1lاليرقات    إطالق  معاملتي  منأقل  ة 

l29.63  على التوالي وبفارق معنوي بينهما 253.58  و . 
المفترس أظهر اختبار   طالقإل  الثالثالمعامالت  الشاهد و   المسجلة دوريًا خالل الموسم بعد كل من   المنبمقارنة كثافات  

على كثافة المن    والفترات الزمنية بعد المعاملة  طالقاإلقطع المنشقة لتأثير معامالت  بتصميم ال  ANOVAتحليل التباين  
 .  (df.=18, Fpr.<0.001) الزمنية ةوالفتر  طالقاإل العاملين تأثير بين إحصائياً وجود تداخل ذو داللة معنوية 

المفترس كانت    إطالققبل    التجريبيةقطع  الالمأخوذة من    أظهرت النتائج أن كثافة حوريات من القطن في جميع العينات 
المفترس أسد المن فقد كانت الكثافة في القطع المعاملة أخفض    إطالقبعد    ( أما إحصائياً وجود فروق معنوية    متجانسة )عدم 

الشاهد بدون   المعامالت  إطالقمقارنة مع  التخفيض في  الشاهد ، ولذلك تم حساب نسب  أبوت عام    عن  بتطبيق معادلة 
والفترة   طالقالت اإلوجود تأثير معنوي لمعام  ANOVAأظهر اختبار التباين  (.  3، وسجلت النتائج في الجدول رقم ) 1925

المقارنات الفردية بين كثافات من القطن    ومن خالل العاملين على نسبة التخفيض.  هذين  والتآثر بين    طالقاإلالزمنية بعد  
المعامالت اختبار  المختلفة  في  باستخدام  الشاهد،  عن  التخفيض  نسب  بين  الفردية  المقارنات  بإجراء  وكذلك   ،Duncan  

 للمقارنات المتعددة تبينت النتائج التالية:  
– 9.63بين    إذ تراوحت/تموز( في الشاهد والمعامالت الثالث منخفضة  27)في    طالققبل اإل  من القطنكانت كثافة حوريات  

  ازدادت   بفترة أسبوع واحد  /تموز(  31المفترس )في    إطالقورقة بدون وجود فروق معنوية بينها. بعد    100حورية/   16.3
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فقد ازدادت  ية المعامالت،واختلفت بين بق ورقة، 100حورية /94.8المن بنسبة عالية في الشاهد الطبيعي وأصبحت كثافة 
كانت نسب التخفيض  و ورقة(    100حورية /  10.37)  T1lبقيت الكثافة منخفضة بعد المعاملة  في حين    Teو  T2lفي معاملة  

، وكانت نسبة  متباينة بفروق معنوية بين المعامالت الثالثالمفترس    إطالقبعد أسبوع واحد من  في كثافة حوريات من القطن  
التخفيض   وكانت نسب  ،T2l    المعاملةو   Te  على المعاملة  تفوقوت  دفعة واحدةاليرقات    إطالقفي معاملة    األعلى التخفيض  

/آب(  25)   طالقمن اإل  بعد ثالثة أسابيع  .%11.79و  73.46و  89.07  على الترتيب  هي  T2lوTeو   T1lلمعامالت  ل
  ( على )بفروق معنويةاألفي الشاهد    ذروة الكثافة  ، وكانتالمعامالتو خالل الموسم في الشاهد    ذروتهاإلى    المن وصلت كثافة  

فكانت ذروة كثافة المن    Teو  T1lأما بعد المعامالت  ،  ورقة   100حورية /  282.96ووصلت إلى    بقية المعامالت  نع
،  المعامالت(بين    إحصائياً فروق معنوية  )بورقة     100حورية/  75.56و  130.37بكثير من الشاهد حيث بلغت    أخفض

نسبة التخفيض    ازدادت.  ورقة 100حورية/  267.41)بفرق معنوي(أعلى من المعاملتين األخريين  T2lبينما كانت كثافتها في  
% للمعاملتين 73.29و  53.91ذروة تواجد اآلفة في الحقل وكانت  الموافق لفي األسبوع الثالث  )بداللة معنوية(  عن الشاهد

T1l     وTe  وبقيت منخفضة جدًا في المعاملة    على الترتيب بفرق معنوي بين المعاملتينT2l    ن  م  % 5.47بنسبة تخفيض
انخفضت   T2lالثاني في المعاملة    طالقاإلوبعد أسبوع واحد من    /أيلول(6)األول    طالقاإلمن    أسابيع  خمسةبعد  الشاهد.  

بقيت في الشاهد أعلى من  ولكنها  السابق    األسبوعية المعامالت عن  كثافة حشرات المن )بشكل معنوي( في الشاهد وفي بق
  ( 25.19)   الثاني فيها  طالقاإلبعد    T2lكثافة المن في المعاملة    بقيت  ، ورقة  100حورية/  59.26  وكانت  بقية المعامالت

.  حورية  35.56  التي بلغتTeبفرق غير معنوي من  و   ورقة  100حورية/  40.0  التي كانت  T1lأخفض بفرق معنوي من  
في    كذلك  ،بدون فروق معنوية بين األسبوعين()  األسبق/أيلول( لم تتغير كثافة المن عن األسبوع  17أسابيع )  سبعةبعد  و 

في هذين    % 77.93و  57.55وأصبحت  T2l  في المعاملة  بشكل معنوي   نسبة التخفيضازدادت  األسبوع الخامس والسابع  
وحتى نهاية الموسم انخفضت كثافة    طالقمن اإل  أسابيع  9بعد    . Teو   T1llاألسبوعين على التوالي متفوقة على المعاملتين  

 . ورقة  100حوريات/ 10لى أقل من المن في الشاهد وفي جميع المعامالت إ
  %المعاملةأسد المن في حقل القطن ونسب تخفيض  إطالقتحت تأثير معامالت   من القطنكثافة حوريات  (: متوسط2)الجدول

 . (Abbot, 1925) معادلة أبوتحسب عن الشاهد 

 التاريخ 
  طالقالفترة بعد اإل

 )أسبوع( 

 نسبة التخفيض %   -( sdاالنحراف المعياري )المتوسط ±  ورقة  100حورية/

 إطالق الشاهد بدون 

C 

يرقات دفعة   إطالق

 T1lواحدة

يرقات   إطالق

 T2lدفعتين

 بيض  إطالق

Te 

 3.39bcde 12.59±2.57 bcd 16.30±1.28 de 9.63±1.28abcd±14.07 الكثافة -طالققبل اإل 27/7

6/8 1 
 n 10.37±3.39abcd 83.70±12.24mn 25.19±3.39ef 11.18±94.81 كثافة ال

 ab 11.79 hi 73.46c 89.07  % للتخفيض 

13/8 2 
 2.57ij 34.07±7.80 fgh 68.15±3.39 kl 44.44±4.44 hi±54.81 كثافة ال

 fg -24.16h 19.03h 37.92  للتخفيض % 

25/8 3 
 q 130.37±10.02o 267.41±18.90 p 75.56±4.44 lm 24.48±282.96 كثافة ال

 d 5.47i 73.29c 53.91  % للتخفيض 

6/9 5 
 jk 40.00±5.88 gh 25.19±11.18ef 35.56±8.89fgh 2.57±59.26 كثافة ال

 g 57.55 d 40.07efg 32.58  % للتخفيض 

17/9 7 
 jkl 32.59±7.8 fgh 14.07±5.59 cde 30.37±2.57fg 9.25±63.70 كثافة ال

 def 77.93 bc 52.38de 48.90  % للتخفيض 
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29/9 9 
 bcd 2.22±0.00 ab 2.96±1.28abc 2.22±0.00ab 2.57±10.37 كثافة ال

 bc 71.63 c 78.72 be 78.72  % للتخفيض 

7/10 10 
 cde 2.96±1.28 abc 3.70±1.28 abc 0.74±1.28 a 2.57±14.81 كثافة ال

 bc 75.12c 95.02a 80.10  % للتخفيض 

متوسط كامل 

 الموسم
 D 29.63±40.62 B 53.58±85.47 C 24.94±25.02A 87.21±66.09 كثافة ال

بفروق معنوية    في األسطر واألعمدة   المتوسطات  بين     a,b,cاألحرف الصغيرة  ، (P=0.05)  إحصائياً التي ال تشترك بحرف بينها تكون مختلفة 
 .بين متوسطات كامل  الموسم  A,B,Cاألحرف الكبيرة، و بين نسب التخفيض  a,b,cاألحرف المائلة متوسطات كثافات الحوريات، و 

 ض أسد المن على محصول القطن كثافة بيي للمفترس أسد المن على التكميل طالقأثر اإل
، وبهدف  2017/ 31/7التكميلي التي بدأت في    طالقاإلدأ تسجيل بيض المفترس أسد المن في الحقل قبل تنفيذ معامالت  ب

 .  المن  على التواجد الطبيعي ألسد المن سلبًا أو إيجابًا تم رصد تغيرات  كثافة بيض أسد طالقمعرفة أثر معامالت اإل
األسبوعية   الفحص  نتائج  المسجلة في    خالل أظهرت  المفترس  بين كثافات بيض  بعد الموسم اختالفات  الدورية  القراءات 

للقطع المنشقة التأثير المعنوي للفترة الزمنية بعد اإلطالق في كثافة    ANOVA، وقد أظهر اختبار تحليل التباين  طالقاإل
  مقارنًة مع الكثافة في بيض المفترس خالل شهري آب وأيلول  تزايدت كثافة  فقد  ،  (d.f.=7, Fpr.<0.001)بيض أسد المن  

 ( 3. جدول)بداية الموسم ثم عادت للتناقص في بداية تشرين األول
اختبار تحليل التباين    باستخدام    إحصائيةبداللة    معنوياً  بيض المفترسأسد المن على كثافة    إطالقكان تأثير معامالت  

ANOVA(d.f.=3, Fpr.<0.001)    في أعلى    إطالقمحسوبًا لكامل الموسم في الشاهد دون    البيض. كان متوسط كثافات
المفترس )بفروق معنوية احصائيًا(، وقد يرجع ذلك إلى ارتفاع   إطالقمقارنة مع معامالت  ورقة    100بيضة/   27.8قيمة  

بين    إحصائيةبداللة    معنوية  اختالفاتكثافة بيض المفترس  سجلت    .طالقاإلكثافته في الشاهد عن بقية المعامالت قبل  
 .  Teو T1lو T2lلمعامالت ورقة في ا 100بيضة /  14.53و 19.01و 21.54الترتيب وكانت على  المعامالت

المفترس أظهر اختبار   طالقخالل الموسم بعد كل من المعامالت األربعة إل  أسبوعياً المسجلة    بيض المفترسبمقارنة كثافات  
والفترات الزمنية بعد المعاملة وجود تداخل ذو    طالقبتصميم القطع المنشقة لتأثير معامالت اإل  ANOVAتحليل التباين  
معنوية   بينإداللة  المعامالت (df.=21, Fpr.<0.001)لين  العام  تأثير  حصائيًا  تأثير  بين  الفردية  المقارنات  وبإجراء   .

 تبينت النتائج التالية:  Duncanباستخدام اختبار 
  100بيضة/   20.0لكل من الشاهد    ةمعنوي  بزيادةمختلفة  /تموز(  27)  طالق اإلقبل  في قراءة ما  كانت كثافات بيض المفترس

دفعة واحدة  إطالقومعاملة  ورقة   اإل  16.44   (T1l)اليرقات  لليرقاتطالقعلى معاملة    إطالق ومعاملة  6.15 (T2l)  ين 
)بداللة في الشاهد الطبيعي بيض أسد المن( ازدادت كثافة آب 6)المفترس  إطالق أسبوع واحد من بعد .6.0 ( Te)البيض

المفترس فلم تكن الزيادة في كثافة البيض    إطالقأما في معامالت  ،  ورقة  100بيضة /  27.26وأصبحت    معنوية احصائيًا(
كانت الزيادة بفروق غير معنوية مقارنة   األسبوع الثانيكذلك بعد  و .  طالقاإلالكثافات فيها قبل    مع  بفروق معنوية مقارنة

السابقة من    بالقراءة  أسبوع  معاملة  طالقاإل)بعد  باستثناء  معنوي   T2lاليرقات    إطالق(  بفرق  أكبر  كانت  حيث 
وكانت في المعاملة    ،ورقة، إال أن كثافة البيض في جميع المعامالت كانت أقل بداللة معنوية من الشاهد  100بيضة/18.07

Te8.44    ازدادت /آب(  25)  طالقفي األسبوع الثالث بعد اإلبداللة معنوية احصائيًا.    أخفض من بقية المعامالتبيضة
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 ،مقارنة بالقراءة السابقة  حصائياً إكثافة بيض المفترس في الشاهد وفي جميع المعامالت، وكانت الزيادة ذات داللة معنوية  
المفترس وصلت كثافة   لليرقات  طالقومعاملة اإل  الشاهد  كل من  إلى ذروتها خالل الموسم في  بيض  حيث بلغت    T2lين 

بعد خمسة  .  إطالقTeو  T1lالمعاملتين  بين  ماو   هاكانت االختالفات معنوية فيما بين و   ورقة100بيضة/  42.22و   38.52
المن    بيض أسدانخفضت كثافة    T2lالثاني في المعاملة    طالقاإل/أيلول( وبعد أسبوع واحد من  6األول )  طالقاإلأسابيع من  

بينما بقيت في المعاملة ،  القراءة السابقةبفروق معنوية عن   T2l  26.67المعاملة    وفي  29.63)بشكل معنوي( في الشاهد  
T1l  وTe  وبالمقارنة بين المعامالت فقد أصبحت كثافة بيض المفترس في الشاهد    ،قريبة من كثافتها في القراءة السابقة

ارتفعت الكثافة في   / أيلول(29)  أسابيع  تسعةاإلطالق ب بعد    بينها )بدون فروق معنوية(.وجميع المعامالت متقاربة فيما  
  طالق اإل/تشرين أول( بعد أحد عشر أسبوعًا من  14في نهاية الموسم )  .)بفروق معنوية( عن السابق  37.04  فقط   الشاهد

ولكنها كانت أخفض )بفرق معنوي( في المعاملة   Teو    T2lاألول كانت كثافة بيض المفترس متقاربة بين الشاهد والمعامالت  
T1l  .عن بقية المعامالت والشاهد 

 ألسد المن في حقل القطن  طالقتحت تأثير معامالت اإلبيض أسد المن  كثافة متوسط( 3الجدول)

 التاريخ 

الفترة بعد  

 طالقاإل

 )أسبوع( 

 ( sd)المتوسط ± االنحراف المعياري ورقة  100بيضة/

 إطالق الشاهد بدون 

C 

يرقات دفعة   إطالق

 T1lواحدة

 يرقات دفعتين  إطالق

T2l 

 بيض  إطالق

Te 

 2.22fgh 16.44±1.6hijk 6.15±0.90m 6.00±0.59m±20.00 طالق اإل قبل 27/7

6/8 1 27.26±4.03bcd 13.63±3.87ijkl 11.11±1.60klm 5.93±0.64m 

13/8 2 27.41±5.13 bcd 16.59±1.12hijk 18.07±0.68ghij 8.44±0.44lm 

25/8 3 38.52±7.14a 24.44±0.00bcdef 42.22±5.88a 17.78±2.22ghij 

6/9 5 29.63±4.63b 26.67±2.22bcde 26.67±2.22bcde 18.52±3.39ghi 

17/9 7 26.67±3.85bcde 28.15±5.59bc 22.96±3.39cdefg 25.19±1.28bcdef 

29/9 9 37.04±5.13a 20.00±2.22fgh 27.41±2.57bcd 14.07±3.39ijk 

7/10 10 20.74±1.28fgh 11.11±4.44klm 17.78±3.85ghij 12.59±1.28jkd 

14/10 11 22.96±6.42cdefg 14.07±3.39ijk 21.48±3.39efgh 22.22±2.22def 

 A 19.01C 21.54 B 14.53D 27.8 كامل الموسممتوسط 

 األحرف الصغيرة  ،(P=0.05)  إحصائياً التي ال تشترك بحرف بينها تكون مختلفة بفروق معنوية    في األسطر واألعمدة   المتوسطات
a,b,c  األحرف الكبيرةبين متوسطات كثافات الحوريات المسجلة أسبوعيًا، و A,B,C بين متوسطات كامل الموسم. 

 المناقشة
ات طالقدت على تأثير اإلالنتائج المتحصل عليها خالل هذا البحث أك    إن:  في المكافحة حقليا    فاءة المفترس أسد المنك

   وهما من القطن ي في تخفيض أعداد اآلفتين األكثر كثافة في حقل القطن خالل البحث  التكميلية  للمفترس أسد المن المحل  
A.gossypii  وذبابة القطن البيضاء  B. Tabaci  الثالثة المختبرة في ظروف حقل القطن المفتوح،   طالقوذلك بطرائق اإل

( خالل تجاربه الحقلية في مصر  1990)Abdel – Gawaadتتوافق نتائج البحث مع ما ذكرته أبحاث عديدة، فقد سجل  
 لنبات عائ  13وذلك على    B. tabaciر غير الناضجة من الذبابة البيضاء  طواتتغذى على األ  C. carneaأن يرقات  

لمكافحة عدة آفات على القطن    C. carnea  ( المفترس2010)   Sattarاستخدمو   .بينها محصول القطن في الحقل المفتوح
% للذبابة البيضاء 44.5  - 51.84% للتربس،  60.32  -37.59% للجاسيد،    76-83.7معًا وكانت نسب التخفيض  

أن أسد المن فعال في ظروف الحقل  (2006)و آخرون    Easterbrookوأشار.على التوالي    2006-2005وذلك لعامي  
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يرقات/نبات في الحقل المفتوح خفض كثافة المن على الفريز بينما أن   8  قإطالالمفتوح أكثر من المحميات، إذ وجد أن  
 في المحمية.  يرقة/نبات لم يخفضها 25 إطالق
 التكميلي  طالقأعداد يرقات المفترس أسد المن في اإلالختالف    كان :  طالقاإل  جرعةأثر  اآلفة على    كثافة وتكاثرتأثير  

في حقل القطن في بداية موسم نشاطها إذ لم    A. gossypiiالقطن    آثارًا مختلفة على تخفيض أعداد اآلفة من    )الجرعة(
بينما خفض أعدادها عند    مقارنة بالشاهد  طالقتموز خالل األسابيع الثالثة التالية لإل  31يرقة/دونم في    500  إطالقيؤثر  

حيث ازداد عدد أفراد المن    في تك الفترة  سرعة تكاثر من القطن. قد يعود ذلك إلى  انفسه  الفترةيرقة/دونم في    1000  إطالق
أعداد    بينما كان  فترة فوران اآلفة،بداية  مما يدل على    ورقة  100حورية/  94إلى    14اهد من  خالل األسبوع األول في الش

، إذ كانت زيادة حوريات الذبابة األول  طالقفي فترة اإل  معدل زيادة الذبابة البيضاء أقلو   منخفضةالذبابة البيضاء  اآلفة  
  طالق معدلي اإلكل من  ، وبذلك سبب  ورقة  100حورية/  37.04إلى    13.33البيضاء في الشاهد خالل نفس الفترة من  

النتائج المختلفة  يرقة/دونم نسبة تخفيض عن الشاهد كبيرة  1000و  أ  500األول   . وقد أشارت أبحاث سابقة عديدة إلى 
إلى تزايد نسب تخفيض كثافة الذبابة البيضاء والنطاط على  يرقات المفترس أسد المن منها ما أشار     إطالقحسب جرعة  

الحقل   في  المطلقة  اليرقات  أعداد  ازدياد  مع  البامياء    وآخرون   Alghamdiووجد  (.  (Dhiloo et al., 2016محصول 
يرقات أسد    10  إطالقات عند  إطالقمكافحة الذبابة البيضاء والمن على الفليفلة الحلوة نتائج مرضية بعد ثالثة  عند  (2018)

 طالق ( في تجاربه إل1996و آخرون )  Daaneذكر  و .يرقات/النبات  5  إطالقات عند  إطالقالمن /نبات، و بعد أربع  
على    E. elegantulaو    Erythoneura variabilisلمكافحة نوعين من نطاط األوراق    C. carneaالمفترس أسد المن

  طالق % من بيض اآلفة )قافزة األوراق( له تأثير أكبر من اإل70- 50في وقت مبكر مع فقس    طالقأن مزامنة اإلالكرمة  
لعامل   طالقسات لم يؤثر معدل اإل% من الدرا64  ه فيشارت إحدى المراجعات أن أبينما  المتزامن مع ذروة كثافة اآلفات.  

 . (Sarwar and Salman, 2016)المكافحة الحيوية بشكل معنوي على كثافة ونسبة موت اآلفة الحشرية 
المفترس   المتعددةأثر  الفرائس  و   :في  بكثافات مختلفة،  التجربة  فترة  الحقل طوال  في  الفريستين  يرقات تواجدت  خفضت 

  وقد أثرت كثافة كل آفة   القطن وذبابة القطن البيضاء على القطن،   معا من    مجتمعتين  اآلفتينالمفترس أسد المن كثافة كال  
  البيضاء  إلى تخفيض الذبابة  لم يؤدأسد المن    يرقاتالثاني ل  طالقاإل  نويوضح ذلك أ   على تخفيض أعداد اآلفة األخرى،

 كثافتهافرق معنوي عن  ب  الثاني  طالقبعد اإل  انخفضتالمن  كثافة  أن    في حين،  بالفترة نفسها  الوحيد   طالقمعاملة اإلعن  
 الثاني  طالقعند اإل  عالية  قد يرجع ذلك لتواجد المن بكثافة،  الثاني  طالقلإلاألسابيع الثالثة التالية    خاللالوحيد    طالقفي اإل

أدى إلى توجه اليرقات المطلقة إلى استهالك حوريات المن عالية الكثافة وهي المفضلة لدى يرقات الطور الثاني للمفترس 
أن مشاركة المفترس   (Abrams and Matsuda, 1996)ذكروقد  .  كون حوريات المن أكبر حجمًا من أفراد الذبابة البيضاء

، وتشير لذلك اعلى نسب تخفيض أعداد الفريستين كل على حد   فة كل منهماكثا  في التغذية على فريستين في الحقل تؤثر
مكافحة الذبابة البيضاء بمفترسين بغياب التربس كانت غير أن   (2008وزمالؤه )  Messelinkوجده  أبحاث سابقة نذكر ما

 مرضية، بينما كثافة الذبابة البيضاء بوجود التربس انخفضت بشكل معنوي. 
الحقلي ليرقات أسد المن له تأثير مختلف على    طالقاإلبينت النتائج أن تكرار  :  على تخفيض اآلفة  طالقاإلتكرار  تأثير  

يرقة/دونم خفضت أعداد من  500  بمعدليرقات المفترس  الثاني بعد شهر ل   طالقاإلتخفيض أعداد المن في الحقل إذ أن  
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الثاني، وقد يعود    طالقيرقة /دونم دفعة واحدة لمدة ثالثة أسابيع تالية لإل 1000  طالقاإلمعاملة  القطن عن الشاهد وعن  
الثاني ألفراد اآلفة، بينما تطور الجيل الثاني   طالقواستهالك يرقات اإل مع ذروة انتشار اآلفة في الحقل  هاإطالقذلك لتوافق  

  . وتكراره  طالقاإل. وتشير أبحاث سابقة إلى أهمية توقيت  لمفترس في الحقل يتعرض للعوامل البيئية والحيوية التي تحد منهل
األسبوعي ألسد المن قد نجح في خفض جماعة الذبابة البيضاء   طالقأن اإل   Simmons and Rabou(2011)جد  فقد و 

 %. 45-25بنسب تراوحت بين 
التكميلي )بيوض أو يرقات   طالقفي اإل  ينالمفترس أسد المن المستخدم  ي إن طور :  على تخفيض اآلفة  طور المفترستأثير  

L2)  تفوقت نسبة    فقدعلى تخفيض أعداد اآلفتين من القطن والذبابة البيضاء في حقل القطن،    ينمختلفما أثرين  كان له
يرقات العمر الثاني لمدة   إطالقبيض المفترس عن تلك الناتجة عن    إطالقالتخفيض لحوريات الذبابة البيضاء الناتجة عن  

ن يرقات العمر الثاني على تلك الناتج عن  في حين تفوقت نسبة تخفيض من القطن الناتجة ع  طالقثالثة أسابيع بعد اإل
 طالقالفترة التي تم  بها اإل  تزايد كثافة المن في  ذلك بأن  يريمكن تفس  ،طالقبيض المفترس لمدة أسبوعين من اإل  إطالق

يليها زمن تطور العمر   لفقسفترة لكان سريعًا مما أعطى فاعلية أكبر ليرقات العمر الثاني مقارنة بالبيض الذي قد يتطلب  
اليرقي األول األقل شراهة لحوريات المن مقارنة بالعمر اليرقي الثاني، بينما يمكن ليرقات العمر األول استهالك أعداد كبيرة  

 .Mذكرت إحدى الدراسات أن أفضل نتيجة لمكافحة المن األخضر  . وقد  ة للذبابة البيضاءمن البيوض والحوريات الصغير 
persicae    استخدام يرقات العمر الثاني من  بعلى نبات الفلفل األخضرC.carnea    وتفوق على استخدام بيض المفترس

على    C. carnea  طالقالمرحلة الفعالة إلوفي دراسة لتقدير  (،  (El-Arnaouty et al., 2000  أو البيض واليرقات معاً 
لكل    حشرة من    20  –  10يرقات عند كثافة    3أو    2اليرقات بمعدل    إطالقأدى    Dactynotus carthaniمن عباد الشمس  

 Hemagirish)البيض لخفض مقنع في جماعة المن    إطالق% لكن لم يؤدي  50  –  40فرع نباتي لخفض أعداد المن بين  
et al., 2001).وصلت فعالية المفترس    احية أخرى من نC. carnea  إلى  لذبابة البيضاء على أصناف القطن  في مكافحة ا

البيضاء عند استخدام بيض أسد  المن بفاصل  57.35خفض بقيمة   الذبابة   ,.Khuram et al)يوم  15% من كثافة 
2008) . 

بيض المفترس أسد المن المنتشرة في الحقل بشكل إن كثافة    :كثافة بيض المفترس في الحقلالتكميلي على    طالقأثر اإل
التكميلي ليرقات وبيض المفترس أسد المن بشكل مختلف بين المعامالت طوال الموسم. يمكن أن    طالقطبيعي تأثرت باإل

 في تخفيض أعداد الفرائس. نالحظ من طالقيعزى هذا االختالف بين المعامالت إلى االختالفات التي سببتها معامالت اإل
في  بالترتيب  المفترس  إذ كانت ذروة كثافة بيض  الحقل،  في  الفرائس  المفترس مع كثافة  تغير كثافة بيض  توافق  النتائج 

اليرقات دفعتين(، وكذلك كثافة الفريستين معًا في الحقل   إطالق يرقات دفعة واحدة>  إطالق>Teالبيض    إطالقالمعامالت )
. وبإجراء اختبار االرتباط بين أعداد الفرائس وأعداد بيض المفترس في الحقل على طول  )المن + الذبابة( بالترتيب نفسه

كثافة  بيض أسد المن و  كثافة  ( بين   t- pro.<0.01معنوية )  إحصائيةذات داللة    ارتباط ايجابيةالموسم تبين وجود عالقة  
، وبين بيض أسد  (R=0.56)ريات من القطنحو كثافة  بيض أسد المن و   كثافة، وبين  (R=0.64)حوريات الذبابة البيضاء  

وهي العالقة األقوى من السابقتين. وكانت معادلة االرتباط    (R=0.65)المن و مجموع أعداد حوريات المن +الذبابة البيضاء  
 . ]( 0.4272R =؛ )    Y=0.017 X + 15.81[كما يلي: Xمجموع كثافة الفريستين و Yبين كثافة بيض المفترس 
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( وجود   2016) Khulbe and Kumarسجل  ، فقدأبحاث سابقة إلى تأثر كثافة المفترس بكثافة فرائسه في الحقلأشارت 
في    C. carneaمع المفترس    Myzus persicaeو أفراد    Helicoverpa armigeraارتباط إيجابي معنوي بين يرقات  

وزمالؤه    Solangi  ، ووجدعلى نباتات عباد الشمس  H. armigeraحين لم يكن هناك ارتباط معنوي بين المفترس وبيض  
الباكستان خالل فترة نمو  (  2008) الثاقبة الماصة في حقل القطن في  تزايدًا في عدد المفترسات مع تزايد كثافة اآلفات 

 Chrysoperlaعالقة االرتباط إيجابية بين جماعات اآلفات الثاقبة الماصة والمفترسات الحشرية    وكانت  محصول القطن
carnea  وGeocoris punctipes  وOrius insidiosus  االنحدار معادلة    y= 0.1007x + 0.6483]  وكانت 

 ,Nagendra)حيث تجذب الكثافات األعلى من اآلفات الثاقبة الماصة أعدادًا أعلى من األعداء الطبيعية )  .[(R²=0.46)؛
.  في حالة أسد المن أن رائحة الفريسة هي أحدى العوامل المؤثرة على تواجد أسد المن  ( 2005)   وزمالؤه  Zhu. وذكر  2015

 Dawson et)للمتغذيات على المن  kiromone  يلعب دور كيرمون   أن   لفيرمون الجنسي المنتج من قبل المن حيث يمكن لل
al., 1987)  . 
 االستنتاجات 

في حقل القطن في األسبوع األول من آب وتدنت أعدادها إلى أفراد متفرقة في    A. gossypiiالقطن    منظهرت حشرات    -1
ى األسبوع الثاني بالتزايد في منتصف آب واستمرت إل  B. tabaciالبيضاء    القطن  ذبابةقل في نهاية أيلول، بينما بدأت  الح

فتين في الحقل. تزامنت ذروة أعداد  أسد المن بشكل طبيعي قبل وبعد وطيلة فترة تواجد اآل  وسجل بيض،  من تشرين األول
 آب.      25اآلفتين وذروة تواجد المفترس في وقت واحد في 

 طالقالذبابة البيضاء متشابها خالل الموسم. عند اإل  أعداد  يرقات المفترس دفعة واحدة ودفعتين على  إطالقأثر  كان    -2
تكاثر أعدادها مما أدى إلى ضبط أعدادها وتخفيض ذروة تواجدها  بدء  األول كانت أعداد الذبابة البيضاء قليلة وتزامن مع  

 %. 49-48عن الشاهد بنسبة 
األول    طالقاإلتزامن  إذ    ،خالل الموسم  مختلفاً   القطن   من    أعداد  يرقات المفترس دفعة واحدة ودفعتين على  إطالقكان أثر  -3

  يرقة/دونم   1000العالية  بالجرعة    اليرقات  إطالقضبط أعدادها عند  ، فقد تم  بشكل سريعفي الطبيعة  تكاثر أعدادها  فترة  مع  
يرقة/دونم في بداية    500بمعدل دفعة أولى  اليرقات    إطالق%، أما  54دفعة واحدة وتخفيض ذروة تواجدها عن الشاهد بنسبة  

 الدفعة الثانية.   إطالقفة المن في الحقل إال بعد كثالتخفيض كافية  فكانت غيرفوران اآلفة 
النتيجة األفضل في تخفيض كثافة اآلفتين  بي  إطالقأدى    -4 )بعد ثالثة   ذروة انتشار اآلفتين  خالل  ض أسد المن إلى 

اإل بنسبة  (طالقأسابيع من  البيضاء  الذبابة  وكثافة  المن  كثافة  ذروة  تخفيض  إلى  أدت  إذ  على  69.9و  73.29%،   %
 الترتيب.  

  طالق بشكل غير مباشر بسبب تأثير اإل  المفترس  وبيض  التكميلي ليرقات  طالقباإلكثافة بيض المفترس في الحقل  تأثرت    -5
لحقل الذبابة البيضاء ومجموع فرائسه في ا  المفترس  بيضبين كثافة    ايجابية  سجلت عالقة ارتباطقد  و   على عدد الفرائس،

 . ومن القطن
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Abstract: 

Effect of augmentative releasing of the lacewing,Chrysoperla carnea 

(Steph.),  on the density of the predator and the populations of its prey 

in the cotton field was studied in 2017 in Hama using three treatments: 

(T1l) releasing the predator by 1000 larvae (at 2ndinstar), per 1000m² 

once a season;(T2l) releasing the predator by 500 larvae per 

1000m²twice a season at one-month interval;(Te) releasing eggs of the 

predator at 1000 eggs per 1000m²once a season; and (C) the control 

field without any release. The predator releasing reduced the numbers 

of whitefly nymphs Bemisia tabaci in the three trea  tments,The releases 

in treatments (T1l andTe) reduced the numbers of whitefly nymphs one 

week after the release by 84% and 89.31%respectively. However, 

aweek after the second release in T2l, the reduction rate became 76.9 

and the differences between the three treatment were not significant. 

The treatments reduced the aphid Aphis gossypii population densities 

compared with the control. The largest reduction rate was one week 

after predator release in T1l, followed by Te 89.07%, 73.46% 

respectively. While one week after the second release, the reduction 

rate in T2l was higher than T1l and Te (significantly) by a reduction 

rate  57.55% . Then, the reduction rates in the three treatments 

increased gradually until the end of the season. The densities of the C. 

carnea eggs laid by endemic predators naturally in the treatment blocks 

decreased throughout the season after releasing of the predator 

compared with the control. There was a significant linear correlation 

between the endemic predator egg densities and their prey population 

densities (whitefly and aphid) in the cotton field. 

Keywords: Cotton, Augmentative releasing, Chrysoperla carnea, 

Bemisia tabaci, Aphis gossypii. 

 

mailto:b.gazihawis@yahoo.com

