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الملخص
أجريت دراسة مخبريه للمفترس )Stethorus gilvifrons )Mulsant لتحديد استجابته الوظيفية والعددية عند وجود كثافات مختلفة 
 Ricinus  علــى أقــراص ورقيــة مــن نبــات الخــروع Tetranychus urticae )Koch( مــن بالغــات األكاروس العنكبوتــي ذي البقعتيــن
communis عنــد درجــة حــرارة º 2 ± 30س. يقــوم المفتــرس عنــد وجــود 5 بالغــات مــن الفريســة/القرص بافتــراس مــا متوســطه 
4.04±0.79 بالغة/يوم، وازداد معدل االفتراس اليومي مع زيادة كثافة الفريســة على القرص. فعند وجود 50 فريســة/القرص اســتهلك 
المفترس 32.04±8.3 بالغة/يوم، أما عند وجود 100 فريســة/القرص فقد وصل معدل االفتراس إلى 57.96±10.9 بالغة/يوم. إن 
ازديــاد االســتجابة الوظيفيــة للمفتــرس مــع زيــادة كثافــة الفريســة تجعلنــا نصنــف المفتــــــرس S. gilvifrons علــى أنــه يتبــع النمــوذج الثالــث 
مــن تقســيمات )Holling )1959. أدت زيــادة كثافــة الفريســة إلــى زيــادة عــدد البيــض الــذي وضعتــه بالغــات المفتــرس فــي اليــوم، فعنــد 
كثافــة 5 بالغات/يــوم لــم تضــع إنــاث المفتــرس البيــض، وعنــد تغذيتهــا علــى 10 بالغــات فريســة/يوم بــدأت بوضــع البيــض بأعــداد قليلــة 
0.29±0.63 بيضه/يــوم، وارتفــع عــدد البيــض إلــى 3.69±2.3 بيضة/يــوم عنــد كثافــة 15 بالغــة فريســة/يوم، اســتمر العــدد باالرتفــاع 
ليصــل عنــد كثافــة 100 فريســة/يوم إلــى 21.2±4.6 بيضة/يــوم لــكل بالغــة مفتــرس. إن ازديــاد وضــع بيــض المفتــرس مــع زيــادة كثافــة 

الفريســة ينتــج عنهــا زيــادة فــي أعــداد المفتــرس، ويمثــل هــذا نوعــًا آخــر مــن االســتجابة وهــي االســتجابة العدديــة.

الكلمــات المفتاحيــة: المفتــرس Stethorus gilvifrons ، األكاروس العنكبوتــي ذو البقعتيــن Tetranychus urticae، االســتجابة 
الوظيفيــة، االســتجابة العدديــة.

مقدمة
اســتخدم العديــد مــن عناصــر المكافحــة الحيويــة لــأكاروس العنكبوتــي ذي البقعتيــن، منهــا الممرضــات الفطريــة والفيروســات الممرضــة 
)Helle and Sablis, 1985(، ولكنهــا لــم تعــط النتائــج المرجــوة منهــا، ولذلــك تــم التوجــه فــي اآلونــة األخيــرة نحــو المكافحــة الحيويــة 
 Coccinellidae ارتبــط اســم فصيلــة .)Bounfour and Tanigoshi, 2002، Shaw and Wallis, 2007( باســتخدام المفترســات
بالمكافحة الحيوية للحشرات أكثر من أي فصيلة أخرى. ويبلغ عدد أنواع هذه الفصيلة 4200 نوعًا، حوالي 90 % منها هي مفترسات 
حقيقيــة، وتظهــر مقــدرة عاليــة فــي مكافحــة العديــد مــن الحشــرات الضــارة )Iperti, 1999(. يوجــد فــي هــذه الفصيلــة أنــواع ذات تخصــص 
شــبه تــام مثــل أنــواع الجنــس .Stethorus spp التــي تتغــذى علــى األكاروســات الحمــراء )Chazeau, 1985(، تنوعــت الدراســات علــى 
هــذا الجنــس ومنهــا االســتجابة الوظيفيــة والعدديــة. اقتــرح )Holling (1959، نموذجــًا رياضيــًا لتقديــر االســتجابة الوظيفيــة، اســتخدم فيــه 
أقراصــًا ورقيــًة تحاكــي مــكان وجــود المفترســات، وخلــص إلــى عامليــن أساســيين همــا زيــادة المقــدرة اإلفتراســية عندمــا ترتفــع أعــداد الفريســة 
فــي المنطقــة المحيطــة بالمفتــرس )اســتجابة وظيفيــة)، ينتــج عنهــا زيــادة فــي كثافــة المفترســات )اســتجابة عدديــة)، وقــد درس الباحــث كل 
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مــن المفتــرس ونــوع النشــاط الــذي يقــوم بــه وقســمه إلــى قســمين: إمــا أن يقضــي المفتــرس وقتــه فــي البحــث عــن الفريســة فــي حــال غيابهــا 
)زمــن البحــث)، أو يعمــل علــى مطــاردة هــذه الفريســة عنــد وجودهــا وقتلهــا وهضمهــا )زمــن المعالجــة)، وبنــاءًا علــى ذلــك أوجــد ثالثــة نمــاذج 
مــن االســتجابة الوظيفيــة: النمــوذج األول والــذي يضــم المفترســات ذات معــدل االفتــراس الثابــت والــذي ال يتأثــر بكثافــات الفريســة حيــث 
تكــون االســتجابة العدديــة ثابتــة، فمثــاًل بعــض أنــواع المفتــرس Typhlodromus تكــون النســبة الجنســية لديهــا ثابتــة 0.52 مــع تغيــر كثافــة 
 Helle and( الفرائــس مــن حولهــا وتضــع بيضــة واحــدة يوميــًا وبالتالــي اســتجابتها العدديــة ال تتغيــر مــع تغيــر كثافــة الفرائــس مــن حولهــا
Sabils, 1985)، والنمــوذج الثانــي، كالمفتــرس Stethorus japonicus الــذي تنخفــض كثافتــه مــع زيــادة كثافــة الفريســة، والنمــوذج 
الثالــث، كالمفتــرس  Typhlodromus athiasae الــذي تــزداد مقدرتــه اإلفتراســية مــع زيــادة كثافــة مجتمعــات الفريســة إلــى حــد معيــن 
ثــم تنخفــض بعدهــا المقــدرة اإلفتراســية )Okonis et al., 1999). توالــت الدراســات حــول االســتجابة الوظيفيــة والعدديــة وتحديــد نمــوذج 
كل مفتــرس، للوصــول إلــى حالــة االســتخدام األمثــل لهــذه المفترســات فــي المكافحــة الحيويــة، وللتنبــؤ بتصــرف هــذه المفترســات عنــد وجــود 
 Skalski and Gilliam, 2001; Jeschke et al., 2002; Vance-Chalcraft and Soluk,( الفرائــس  مــن  مختلفــة  كثافــات 
Jeschke and Tollrian, 2005; Wijesekara, 2006; Sarmento et al., 2007 ;2004(. أجــري هــذا البحــث بهــدف دراســة 
 T. urticae وتحديد مدى اســتجابته الوظيفية والعددية عند وجود كثافات منخفضة ومرتفعة من اآلفة S. gilvifrons ســلوكية المفترس

مكانيــة إدخالــه فــي برامــج المكافحــة المتكاملــة. حولــه، وبالتالــي معرفــة مقدرتــه علــى ضبــط مجتمعــات اآلفــة، واإ

مواد وطرائق البحث
1 - تربية كائنات االختبار: 

 Ricinus communis علــى نبــات الخــروعT. urticae أ- تربيــة اآلفــة )الفريســة) والنبــات: ُربــي األكاروس العنكبوتــي ذي البقعتيــن
ضمــن المخبــر.

ب- تربيــة المفتــرس S. gilvifrons :أحضــرت عــذارى المفتــرس S. gilvifrons علــى أوراق نبــات الخــروع R. communis مــن الحقــل 
ووضعــت ضمــن علــب تربيــة فــي المخبــر. عنــد خــروج بالغــات المفتــرس قــدم لهــا يوميــًا الفرائــس مــن بالغــات وأطــوار غيــر كاملــة لــأكاروس 

T. urticae علــى أقــراص مــن أوراق الخــروع.
ــرس S. gilvifrons: اســتخدمت بالغــات المفتــرس حديثــة الخــروج بعــد إتمــام  ــد المفت ــة عن ــة والعددي 2 - دراســة االســتجابة الوظيفي
عمليــة التــزاوج، نقلــت إنــاث المفتــرس إفراديــًا إلــى أطبــاق بالســتيكية بقطــر 5 ســم وارتفــاع 2.5 ســم مــزودة بغطــاء ذي فتحــة علويــة مغطــاة 
بشــبك ناعــم لتأميــن التهويــة، اســتخدمت طبقــة متجانســة الســماكة مــن القطــن المبلــل بالمــاء فــي قاعــدة كل طبــق. تــم تجويــع بالغــات المفتــرس 
لمــدة 24 ســاعة قبــل البــدء بالتجربــة. وضعــت أقــراص ورقيــة مــن الخــروع ضمــن األطبــاق وعليهــا أعــداد مــن بالغــات األكاروس العنكبوتــي 
ذي البقعتيــن. نفــذت التجربــة بســبعة معامــالت تختلــف بأعــداد الفرائــس المقدمــة فــي اليــوم كالتالــي: 5، 10، 15، 20، 25، 50، 100 
بالغة/لــكل طبــق، ولــكل معاملــة خمســة مكــررات. تــم اســتخدام الحاضنــة عنــد درجــة حــرارة º2 ± 30 س ورطوبــة نســبية 80±5 % وفتــرة 
ضوئيــة 14 ســاعة/ يــوم. ُفحصــت األطبــاق يوميــًا مــع تجديــد العــدد نفســه مــن الغــذاء )بالغــات T. urticae) علــى أقــراص ورقيــة جديــدة 
واســتبعاد األقــراص القديمــة. اســتمرت المراقبــة اليوميــة مــدة عشــرة أيــام. تــم حســاب عــدد بالغــات الفريســة T. urticae المســتهلكة فــي 
حصــاء عــدد البيــض الــذي تضعــه بالغــات المفتــرس فــي اليــوم. كمــا تــم حســاب الزمــن الــذي يســتغرقه المفتــرس إليجــاد فريســته وفــق  اليــوم، واإ

: Holling )1959( المعادلــة الموضوعــة مــن قبــل
Ha= a. H. T search

حيــث: )Ha): عــدد الفرائــس التــي تــم اصطيادهــا، )a):عــدد المكــررات، )H): كثافــة الفريســة فــي المكــرر المــدروس، )T search): زمــن 
البحــث عــن الفريســة

التحليــل اإلحصائــي: حللــت النتائــج إحصائيــًا باســتخدام برنامــج التحليــل اإلحصائــي statview  مــن أجــل تحليــل التبايــن ANOVA وتــم 
حســاب االنحــراف المعيــاري وأقــل فــرق معنــوي )LSD)  عنــد مســتوى معنويــة 5 %. كمــا حســب معامــل االنحــدار لتحديــد عالقـــة االرتبــاط بيــن 

.S. gilvifrons وعــدد الفرائــس المســتهلكة وعــدد البيــض الــذي تضعــه إنــاث المفتــرس T. urticae كثافــة الفريســة
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النتائج
.T. urticae للكثافات المختلفة من بالغات الفريسة S. gilvifrons  1 - االستجابة الوظيفية عند المفترس

يتضــح مــن نتائــج التجربــة ومــن تحليــل النتائــج إحصائيــًا، أن عــدد الفرائــس المســتهلكة مــن قبــل بالغــات المفتــرس يــزداد مــع زيــادة كثافــة هــذه 
الفرائــس فــي المنطقــة المحيطــة بالمفتــرس )جــدول 1).

جدول1. متوسط استهالك إناث المفترس  S. gilvifrons من بالغات الفريسة  T. urticae عند كثافات مختلفة من الفريسة خالل 24 ساعة
أعداد بالغات الفريسة المقدمة لكل 

مفترس
زمن بحث المفترس عن الفريسة متوسط أعداد الفرائس المستهلكة  لكل مفترس

)ساعة( المجالمتوسط ± االنحراف المعياري )*(
54.04 ± 0.79 h5-33.88
108.18 ± 1.5 f10-53.93
1511.04 ± 2.6 e15-63.53
2014.1 ± 2.8 d19-83.38
2517.36 ± 4.8 c23-73.33
5032.04 ± 8.3 b44-143.08
10057.96 ± 10.9 a77-302.78

LSD 5%2.12
)*): المتوسطات في كل عمود والمرفقة بالحرف نفسه ال تختلف عن بعضها معنويًا )اختبار ANOVA عند مستوى معنوية 5 %).

قــام المفتــرس S. gilvifrons عنــد وجــود 5 بالغــات مــن الفريســة T. urticae علــى القــرص الورقــي المقــدم لــه بافتــراس مــا متوســطه 
4.04 فريســة/يوم، ومــع زيــادة كثافــة الفريســة حــول المفتــرس إلــى 10، 15، 20، 25، 50 فريســة/للمفترس/اليوم تزايــدت أعــداد 
الفرائــس المســتهلكة مــن قبــل المفتــرس، إذ بلغــت 8.18، 11.04، 140.1، 17.36، 32.04 فريســة/يوم علــى الترتيــب، أمــا عنــد 
وجــود 100 بالغــة مــن الفريســة فقــد ازداد االفتــراس ليصــل إلــى أقصــى معــدل لــه 57.96 فريســة/يوم. كانــت جميــع االختالفــات بيــن 
معــدالت االفتــراس اليومــي معنويــة عنــد مســتوى 5 %. )الجــدول 1). بينــت الدراســة وجــود ارتبــاط قــوي موجــب بيــن كثافــة الفريســة وعــدد 
الفرائــس التــي يســتهلكها المفتــرس )معامــل التحديــد R2 = 0.903, ومعامــل االرتبــاط r=0.95). يشــير ذلــك إلــى أنــه عنــد ارتفــاع كثافــة 
 S. gilvifrons الفريســة ضمــن محيــط المفتــرس يــزداد معــدل االفتــراس )الشــكل 1). ويــدل ذلــك علــى االســتجابة الوظيفيــة عنــد المفتــرس

لتغيــرات كثافــة الفريســة.
بينــت نتائــج دراســة الزمــن الــذي يســتغرقه المفتــرس S. gilvifrons فــي البحــث عــن الفريســة T. urticae أنــه مــع زيــادة كثافــة الفريســة مــن 
معــدل 5 إلــى 100 فريســة/للمفترس/اليوم علــى القــرص الورقــي أدت إلــى تناقــص تدريجــي فــي زمــن البحــث عــن الفريســة مــن 3.88 الــى 

2.78 ســاعة )جــدول 1).

شكل 1. عالقة االرتباط بين كثافة األكاروس العنكبوتي ذي البقعتين T. urticae وعدد الفرائس التي تستهلكها أنثى المفترس S. gilvifrons في اليوم.
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2 -  تأثير كثافة األكاروس العنكبوتي ذي البقعتين T. urticae في وضع بيض المفترس S. gilvifrons )االستجابة 
العددية(.

جدول 2. متوسط عدد بيض إناث المفترس S. gilvifrons عند وجود كثافات مختلفة من الفريسة T. urticae خالل 24 ساعة
عدد البيض الذي تضعه أنثى المفترس/يومأعداد الفرائس المقدمة لكل مفترس

المجال متوسط ± االنحراف المعياري )*(
5f             00
10f 0.63±0.292-0
15 e 2.3±3.699-1
20d 2.59±5.2610-1
25c 2.6±8.1316-4
50b 3.7±15.1125-5
100 a 4.6±21.229-7

LSD 5%1.15

)*): المتوسطات في العمود والمرفقة بالحرف نفسه ال تختلف عن بعضها معنويًا )اختبار ANOVA عند مستوى المعنوية 5 %).

أدت زيــادة كثافــة الفريســة T. urticae إلــى زيــادة عــدد البيــض الــذي وضعتــه أنثــى المفتــرس S. gilvifrons. فعنــد كثافــة 5 فرائــس/
لــكل مفترس/يــوم لــم تتمكــن إنــاث المفتــرس مــن وضــع البيــض، وعنــد تغذيــة المفتــرس علــى 10 بالغــات فريســة/يوم بــدأ المفتــرس بوضــع 
البيــض بأعــداد قليلــة جــدًا 0.29 بيضة/يــوم، وارتفــع عــدد البيــض الــذي وضعتــه بالغــات المفتــرس إلــى 3.69 بيضة/يــوم عنــد كثافــة 
15 بالغــة فريســة/يوم، واســتمر معــدل وضــع البيــض اليومــي عنــد المفتــرس باالرتفــاع ليصــل إلــى أعلــى معــدل 21.2 بيضة/يــوم عنــد 

كثافــة 100 فريســة/يوم )الجــدول 2).
تبيــن مــن خــالل دراســة عالقــة االرتبــاط وجــود عالقــة ارتبــاط قويــة موجبــة بيــن كثافــة الفريســة T. urticae وعــدد البيــض الــذي تضعــه 
إناث المفترس S. gilvifrons ) معامل التحديد R2 = 0.823, ومعامل االرتباط  r=0.90 ). ويدل ذلك إلى أنه مع ارتفاع كثافة 

بالغــات الفريســة ضمــن محيــط المفتــرس يــزداد عــدد البيــض الــذي تضعــه إنــاث المفتــرس )الشــكل 2). 

T. urticae وكثافة فرائسه من بالغات األكاروس العنكبوتي ذي البقعتين S. gilvifrons شكل  2. عالقة االرتباط بين معدل وضع البيض اليومي عند أنثى المفترس
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المناقشة
أشــارت النتائــج إلــى أن المفتــــــرس S. gilvifrons يتبــع النمــوذج الثالــث مــن تقســيمات )Holling )1959، حيــث ازدادت المقــدرة 
اإلفتراســية للمفتــرس مــع زيــادة كثافــة الفريســة مــن حولــه ليصــل إلــى حــد أقصــى تتوقــف عنــده زيــادة مقدرتــه اإلفتراســية. وقــد توافقــت نتائــج 
الدراســة مــع مــا وجــده ) Sohrabi and Shishehbor, 2007)، بــأن المفتــرس S. gilvifrons يتبــع النمــوذج الثالــث مــن االســتجابة 
الوظيفيــة عنــد تغذيتــه علــى األكاروس العنكبوتــي Tetranychus turkestani ويبلــغ أعلــى معــدل لالفتــراس 65.2 بالغة/يــوم عنــد 

كثافــة بالغــات 96 بالغــة علــى القــرص الورقــي. 
بنــاء علــى ذلــك فإنــه يمكــن االســتفادة مــن معرفــة النمــوذج الــذي يتبعــه كل مفتــرس فــي تنظيــم مجتمــع اآلفــة، مــن خــالل معرفــة اســتجابته 

عنــد الكثافــات المختلفــة لمجتمــع اآلفــة وبالتالــي ضمــان نجاحــه فــي المنطقــة المــراد إدخالــه إليهــا لضبــط مجتمعــات آفــة مــا. 
كذلــك وجــد Peterson وآخــرون )2000) أن المفتــرس Stethorus bifidus تــزداد مقدرتــه علــى افتــراس األكاروس العنكبوتــي 

Tetranychus lintearius عندمــا تــزداد كثافــة األخيــر فــي محيــط وجــود المفتــرس.
 Propylea و Cheilomenes sexmaculata فــي دراســة مشــابهه لتحديــد االســتجابة الوظيفيــة لثالثــة أنــواع مــن فصيلــة أبــو العيــد
dissecta و  Coccinlla transveralis عنــد التغذيــة علــى كثافــات مختلفــة مــن حشــرات المــن، وجــد )Omkar, 2005) أن 
المفترســات المدروســة قــد اختلفــت اســتجابتها الوظيفيــة بحســب كثافــة الفريســة، وعلــى الرغــم مــن أنهــا تتبــع النمــوذج الثانــي بحســب 
 C. sexmaculata التقســيمات لالســتجابة الوظيفيــة لكنهــا اختلفــت فيمــا بينهــا مــن حيــث الســيطرة علــى المفتــرس، وتــم اختيــار المفتــرس

علــى أنــه األفضــل فــي ضبــط مجتمعــات المــن.
تتوافــق نتائــج الدراســة أيضــًا مــع مــا وجــده )Houck, 1991)، حيــث ارتبــط ســلوك التغذيــة لــدى أفــراد فصيلــة أبــو العيــد بشــكل مباشــر 
بكثافــة الفريســة، فعنــد الكثافــات المرتفعــة قضــى المفتــرس زمنــًا أقــل فــي البحــث عــن فريســته وفــي معالجــة كل فريســة قبــل عمليــة البحــث 
عــن فريســة أخــرى، وبالتالــي يقتــل أعــدادًا أكبــر مــن الفرائــس عنــد الكثافــات المرتفعــة للفريســة عمــا فــي الكثافــات المنخفضــة فــي الزمــن 
نفســه. وقــد وضــع هــذا الباحــث تفســيرين لســلوك المفتــرس فــي الكثافــات المرتفعــة، األول أن المفتــرس عندمــا يجــد كثافــة مرتفعــة مــن 
الفريســة حولــه ينتقــل مــن فريســة ألخــرى مختصــرًا بذلــك زمــن البحــث، والتفســير الثانــي أن المفتــرس يقــوم بقتــل أكبــر عــدد مــن الفرائــس 
حولــه وال يعمــل علــى اســتخالص غذائــه مــن فريســته إفراديــًا، وكال التفســيرين مــن المحتمــل أن يكونــا صحيحيــن. وقــد وجــد فــي الدراســة 
أن زمــن البحــث لــدى المفتــرس S. gilvifrons قــد انخفــض مــن 3.88 ســاعة عندمــا كانــت كثافــة الفريســة 5 بالغــات الــى 2.78 ســاعة 

عنــد كثافــة فريســة 100 بالغــة.
لوحــظ ازديــاد وضــع البيــض للمفتــرس عنــد زيــادة كثافــة الفريســة، ويمكــن تفســير هــذه الزيــادة فــي أعــداد البيــض بأنهــا ناتجــة عــن زيــادة فــي 
الكفــاءة اإلفتراســية للمفتــرس. ويشــير هــذا إلــى نــوع آخــر مــن االســتجابة وهــي االســتجابة العدديــة التــي عّرفهــا )Holling, 1965)، علــى 
أنهــا أحــد العامليــن األساســيين فــي زيــادة أعــداد المفترســات وهمــا زيــادة وضــع البيــض مــن قبــل المفتــرس نتيجــة زيــادة كفاءتــه اإلفتراســية 
وهــي زيــادة عدديــة فــي منطقــة محــددة، والعامــل الثانــي ينتــج مــن هجــرة المفترســات إلــى أماكــن تجمــع الفرائــس وهــي اســتجابة تجميعيــة. 
تتوافــق هــذه النتائــج مــع مــا وجــده أحمــد وأحمــد )1988) عنــد دراســة تأثيــر الكثافــة العدديــة لــأكاروس T. turkestani علــى معــدل 
وضــع البيــض للمفتــرس S. gilvifrons، حيــث ارتفــع معــدل وضــع البيــض للمفتــرس مــن 2 بيضــة عنــد كثافــة 10 بالغــة فريســة/يوم 

ليصــل إلــى 155.66 بيضــة مفتــرس عنــد كثافــة 80 بالغــة فريســة/يوم.
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The Functional and Numerical Response of Predator Stethorus gilvifrons Mulsant fed on 
Different Densities of the Spider Mite Tetranychus urticae )Koch( in laboratory.

Magda Mofleh)1(, Ahmad Mohammad)2( and Monzer Haloum)2(

Abstract

The functional and numerical response of Stethorus gilvifrons on different densities of adult 

prey Tetranychus urticae )Koch( was studied on leaf discs of Ricinus communis, at temperature 

30± 2 ºC in laboratory. The predator consumed 4.04 ± 0.79 adults/day, when prey density was 

5 adults. The predator consumption increased with increasing prey density. At 50 preys the 

predator consumed 32.04± 8.3 adults/day. Predation reached to 57.96 ± 10.9 adults/day when 

prey density was 100 adults. So according Holling )1959( model of functional response, we 

put S. gilvifrons predator under the third type )type III(. The increase of prey density caused 

increasing in egg numbers of predator. The predator female didn,t lay any eggs when prey density 

was 5 adults. The predator began laid eggs in few numbers 0.29 ± 0.63 egg/day when fed on 

10 prey adults/day, and these numbers of eggs laid by predator increased to 3.69 ± 2.3 egg/day 

under prey density of 15 prey adult/day. the increase of eggs numbers reached to 21.2 ± 4.6 egg/

day when prey density was 100 prey/day, so we noticed the predator oviposition increased with 

high prey density, and these increase caused by increase in predation efficiency and these lead to 

another kind of response called numerical response. 

Key words: Tetranychus urticae, Stethorus gilvifrons, Functional response, Numerical response.
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