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  .235-232 ):3(31النبات العربية، . مجلة وقاية Trissolcus grandis Thamson السونة حشرة طفل بيضبالغات مت

 السونة حشرة ل بيضطفمتحياة مدة وطول  إناث خصوبة في كوز، الفركتوز والسكروز)و الغلالصناعية ( تأثير بعض السكرياتدراسة إلى بحث هدف ال

Trissolcus grandis Thamson له تأثير معنوي جدًا  كان كوز، الفركتوز والسكروز)و (الغلالثالثة  الرئيسة أن وجود السكريات أظهرت النتائج. تحت ظروف المختبر
 الثالثة عند التغذية على السكريات يوم 8.4و 10.4 ،12.4 ،20.8ل متطففقد بلغ طول فترة حياة ال ،T. grandis لمتطفال إناث حياة وخصوبة مدة في طول
   45.2 ،50.4 ،83.4ل طفمتالخصوبة  تبلغكما  ،للشاهد يوم واحدوالسكروز على التوالي مقارنة مع  الفركتوز+ السكروز ،السكروز+ كوزو الغل ،مجتمعة

  .للشاهدواحدة بيضة  على التوالي مقارنة مع ،والسكروز الفركتوز+ السكروز ،السكروز+ كوزو الغل ،مجتمعة على السكريات الثالثة عند التغذية بيضة 39.2 و
  .الفركتوز ،كوزو السكروز، الغل ،حشرة السونة ،T. grandis ةالسونحشرة ل بيض طفمت كلمات مفتاحية:

  
  المقدمة

  

أدى االستخدام العشوائي والمكثف للمبيدات وبخاصة في العقدين 
المفترسات والمتطفالت  القضاء على نسبة كبيرة مناألخيرين إلى 

 لذلك .ونتج عن ذلك خلل في التوازن البيئيبتلك اآلفات، المرتبطة 
أعدائها إعادة فهم العالقة بين اآلفات و  اتجهت الدراسات الحديثة نحو

 زراعيبينت الدراسات أن تنوع المحاصيل في النظام ال). 2(الحيوية 
ساعد يو ) 18، 15، 7يمكن أن يزود األعداء الحيوية بالعوائل البديلة (

) 22، 3( من غير العائل اً غذائي اً وفر مصدر ي) و 9( على حمايتها
فالعديد من ، )24، 10زيد من فعالية المكافحة الحيوية (يوبالتالي 

تحتاج في طور من أطوارها وخاصة طور  التطفمتالمفترسات وال
أو حبوب الطلع  األغذية البديلة مثل رحيق األزهار إلىالحشرة الكاملة 

 الحد من انتشار علىالغذاء البديل يساعد و  .)5( العسلية ةندو الأو 
 الحياة والخصوبةمدة طول اآلفات من خالل تحسين التغذية وزيادة 

 من خاللويؤثر بشكل مباشر على التطفل اليومي والكلي  )،21، 14(
زيادة البحث عن موقع الفريسة أو العائل وبشكل غير مباشر من خالل 

 يمكن أن تنجذب األعداء الحيوية). 23(زيادة نسب نضج البيض 
 أو تتجمع حول المكان الذي يحوي الغذاء فينتج عن ذلك زيادة أيضاً 
، بسبب تواجدها بكثافة عالية في هذه المنطقة االفتراسأو  التطفل نسب

  كل من األنظمة  في ومن أجل توفير األغذية لألعداء الحيوية
نباتات مزهرة مناسبة  إدخال وجد أن ،الزراعية التقليدية والعضوية

الزراعية تساعد في تزويد  محيط الحقولعلى  أو ضمن تزرع للحشرات
   حبوب الطلع) ،األزهاررحيق ( الحيوية بالغذاء النباتي األعداء

 مثل بينت دراسات أخرى أن التغذية بمصادر نباتيةو  ،)25 ،17(
 حنطة السوداءال ،(.Labularia maritime L) األليس الحولي

(Fagopyrum esculentum Mill.)،  الفول(Vicia faba L.)،  الكزبرةو 
(Coriandrum sativum L.)، مثل  أو رش المحاصيل بمواد سكرية

أو بروتينية تكون بمثابة مصادر غذاء  ،فركتوز كوز،و غل سكروز،
طول و  إلى زيادة معدالت النمو ىأد صناعي تكميلي لألعداء الحيوية

أو رش  لذلك ُينصح بزراعة نباتات مزهرة .الحياة ونسبة الخصوبة مدة
كجزء من برامج اإلدارة الطبيعية لألعداء الحيوية السكريات في الحقول 

)20.(  
وخالل السنوات األخيرة ازدادت األبحاث المهتمة بصون وتعزيز 

من خالل زراعة نباتات مستزرعة ومزهرة أو تأمين دور األعداء الحيوية 
 متطفالتالغذاء الصناعي الضروري لتغذية الحشرات الكاملة لهذه ال

حيث بيض حشرة السونة  متطفالت ، ومن أهمها)22، 20، 12، 11(
تعتبر أهم مجموعة من بين األعداء الحيوية حيث تمتلك فعالية كبيرة 
في خفض أعداد المجتمع الحشري قبل إحداث الضرر للمحصول 
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من رتبة غشائية  Scelionidaeوأكثرها أهمية تلك التابعة لفصيلة 
ل وتتجلى أهميتها كونها تقضي على الجي Hymenopteraاألجنحة 
  تسبب أضرارًا كبيرة على محصول القمح  حشرة السونة التيلالجديد 

تؤذي الحشرات  وال ،ةفي سورياصيل االقتصادية الهامة وهو من المح
النافعة وغير ضارة بصحة اإلنسان وتتغذى على رحيق األزهار بطور 

ويعد أنواع الجنس  .برتبالمخ ويمكن تربيتها بسهولة الحشرة الكاملة
Trissolcus sp. حشرة  من أكثر المتطفالت فاعلية في الحد من أعداد

من أهم األنواع  T. grandisويعد النوع  )13( السونة في الطبيعة
 .)1(ة في سوري نتشاراً إوأكثرها 

مثل  السكريات الصناعية تأثير لدراسةالبحث هذا  هدف
خصوبة  في مجتمعةبشكل إفرادي أو  كوزو والغل فركتوزال ،السكروز

  السونةحشرة ل بيض طفالحشرات الكاملة لمتحياة  مدة وطولإناث 
T. grandis.  

  

  هوطرائقالبحث مواد 
  

   السونة حشرة بيض ىالحصول عل
بجوالت حقلية منتظمة بمعدل جولة واحدة كل  تم القيام، 2011في عام  

حقول مزروعة بالقمح إلى  /أبريلونيسان /مارسخالل أشهر آذار أسبوع
 جمعت ، حيث)، إعزاز وتل حديا في ريف محافظة حلبسيبيةك(

بالغات  وضعتم و السونة الموجودة على نباتات القمح حشرة بالغات 
ووضعت  ،)سم 30×20( السونة (إناث وذكور) في علب بالستيكية

، يومياً  استبدلتالتي  على بادرات وأوراق وسنابل القمح المجموعة حقلياً 
في أطباق بتري بالستيكية  توضعو  يومياً  حشرة السونة ضيبم جمع تو 

  .لحين االستخدام سo 4 ندفي الثالجة ع لتحفظ
  

  السونة مخبرياً حشرة بيض  التطفمتبالغات  تربية
في مختبر  T. grandis السونةحشرة بيض  متطفل بالغات تربية تمت

الزراعية في المناطق الجافة الحشرات في المركز الدولي للبحوث 
 20 و ذكور 5مع  السونة السليمةحشرة بيض  لطع توضع .يكاردا)إ(
 في أنبوب اختبار السونةحشرة بيض  متطفلالحشرات الكاملة ل من ىثنأ

غلق بقطعة قطن أو  ،مس 10 سم وطول 1.5 شفاف بقطر زجاجي
ر التهوية الجيدة ضمن األنبوب، وزود كل أنبوب بقطعة يلضمان توف

بشكل  تنشر ملس وضع عليها قطرة عسل واحدة و ورق المقوى األالمن 
بشكل قطرات صغيرة لمنع التصاق  كامل القطعة تغطمتجانس بحيث 

 %70س ورطوبة نسبية o 2±24 ندعوُحضنت ، المتطفل على العسل
  .ظالم) (ضوء:ساعة 8:16وٕاضاءة 

  

 إناث متطفل بيض حشرة السونة خصوبة فيدراسة تأثير السكريات 
  تهحيامدة طول و 

، فركتوزسكروز،  )من السكريات مل 100غ/ 0.2محاليل  تحضر 
كوز، سكروز+ و كوز، سكروز+ غلو + غلفركتوز+  كوز، سكروزو غل

 .كشاهد ماء وقطن جاف ) إضافة إلىفركتوزكوز+ و ، غلفركتوز
واحدة من  بالغةتحوي  اً بالستيكية مهواة جيدأجريت التجربة داخل علب 

 .وغير متغذيةالسونة ملقحة بعد يومين من انبثاقها حشرة ل بيض طفمت
بمحلول سكري من المعامالت  ةفي كل علبة قطعة قطن مشرب توضع
 ولطعة واحدة السابقة السكرية مل من المحاليل 2ضيف أحيث  السابقة

. لطفمتال بالغة يوميًا حتى موتلكل معاملة من بيض حشرة السونة 
 8:16وٕاضاءة %60ورطوبة  سo 2±22حرارة  عند حضنت المعامالت

 طولو ل قراءات البيوض المتطفل عليها يسجتم تو ظالم)  (ضوء: ساعة
 10وبمعدل لكل معاملة  ة بالغاتهخصوبو ل، طفمتالبالغة حياة  مدة

  .لكل معاملة مكررات
  

  التحليل اإلحصائي
نفذت التجارب وفق التصميم العشوائي الكامل، وتمت مقارنة النتائج 

باستخدام  0.05 إحتمالعند مستوى  (LSD)باستخدام أقل فرق معنوي 
  . GenStat التحليل اإلحصائيبرنامج 

  
  النتائج والمناقشة

  

 في ير ايجابيأثكان لها تالسكريات  علىتغذية الأن  نتائجالت أظهر 
أثبتت  حيث ،T. grandis السونة حشرة بيض لطفمتحياة مدة طول 

 عند التغذية على السكريات الثالثة مجتمعة، النتائج وجود فروق معنوية
على التوالي  ،والسكروز فركتوزال+  السكروز ،السكروز+  كوزو الغل

 ،12.4 ،20.8 لطفمتالبالغة حياة  مدةبلغ طول  بالشاهد، فقد مقارنة
+ كوزو الغل ة،يوم عند التغذية على السكريات الثالث 8.4و  10.4

على التوالي مقارنة بالشاهد  ،والسكروز فركتوزال+ السكروز ،السكروز
  ).1 جدول( فقط واحداً  اً يوم الذي بلغ
كان لها تأثير ايجابي السكريات  علىت النتائج أن التغذية أظهر و 

فروق  وجد، حيث T. grandis السونة حشرة بيض طفلمت خصوبة في
+ كوزو الغل عند التغذية على السكريات الثالثة مجتمعة، معنوية

 والسكروز على التوالي مقارنة بالشاهد، الفركتوز+ السكروز ،السكروز
عند  ةبيض 39.2 و 45 2.،50.4 ،83.4طفل متالة خصوب تبلغو 

 ،السكروز+  كوزو الغل على السكريات الثالثة مجتمعة،التغذية 
والسكروز على التوالي مقارنة مع بيضة واحدة  فركتوزال+ السكروز
   .)1جدول ( للشاهد
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خصوبة اإلناث  فيدراسة تأثير بعض السكريات الصناعية . 1 جدول
 Trissolcusوطول مدة حياة بالغات متطفل بيض حشرة السونة 

grandis Thamson. (Hymenoptera: Scelionidae).  
Table 1. The effect of industrial sugars on females fertility 
and longevity of adults of sunn pest egg parasitoid 
Trissolcus grandis Thamson. (Hymenoptera: Scelionidae). 
 

  المعامالت
Treatments

طول دورة 
 الحياة/يوم

Length of 
life cycle 

(days)

عدد البيوض 
 المتطفل عليھا
Number of 
parasitized 

eggs 
  فركتوزكوز+ وسكروز+ غل

Sucrose+Glucose+ Fructose  

a 20.8 83.4a

  فركتوزسكروز+ 
Sucrose+ Fructose 

10.4bc45.2bc

  كوز+سكروزوغل
Glucose+ Sucrose 

b 12.450.4b

  فركتوزكوز+ وغل
Glucose+ Fructose 

3.6bcde19.6bcde

  فركتوز
Fructose

 2.0bcdefbcdefh 10.4 

  كوزوغل
Glucose

3.6bcde 16.0bcdef

  سكروز
Sucrose

8.4bcdbcd 39.2

  ماء 
Water

1.8bcdefh7.2bcdefhi 

  شاھد 
Control

1.0bcdefhi1.0bcdefhig

 )(0.05 CV 10.98.1
L.S.D1.0023.153

ً عند مستوى  القيم التي في نفس العمود والتي لھا نفس األحرف غير مختلفة معنويا
  %5 حتمالا

Values in the same column followed by the same letters are not 
significantly different at P=0.05 

  
ل يستطيع امتصاص متطفال تعزى النتائج إلى أن يمكن أنو 

سوائل  ضغط أعلى مناالسموزي  هاضغطعندما يكون  لسكرياتا
فالسكريات ). 19 ،4( وهذا يتوافق مع نتائج دراسات سابقة جسمه

 ،)6( كبر من السكروزأ موزياألسطها كوز ضغو وغل فركتوزاألحادية 

 السكروز إلى تركيز باإلضافة فركتوزكوز والو الغل فكلما ارتفع تركيز
وكان )، 6( لمحاليل السكريةزيادة امتصاص ا فيأثر ايجابي  لذلك كان

بينما ، )1 جدول( والخصوبة الحياةمدة لها أثر ايجابي في زيادة طول 
 حياةمدة خصوبة وطول السابقة المعامالت السكروز في  خفض غياب

السكروز سكر ثنائي  الن ،بشكل ملحوظ  T. grandisلطفمتأنثى 
حسب ) فركتوزكوز، و (غل يساعد في امتصاص السكريات األحادية

يحوي جهاز الهضم عند الحشرات كما ، األسموزيخاصية الضغط 
تفكك السكر الثنائي  أنزيماتبشكل خاص على  والمتطفالت عموماً 

ولة هضمه في معدة هلس )كوزو غل( أحاديسكر  إلى )سكروز(
ل يتغذى على السكريات األحادية فقط متطفوبما أن ال .لمتطفال

  طة إنزيمايتحلل بشكل كامل بوسن السكروز إ، ففركتوزكوز والو الغل
α- glucosidase في المعي المتوسط للقناة  فركتوزو  كوزو إلى غل

 من المحاليل السكرية الممتص فركتوزكوز والو الهضمية، ويضاف للغل
 األسموزيذات الضغط ( فركتوزكوز والو الغل كل من زداد تركيزفي

كوز و ماء من ذرتي غل يئةل تنزع جز متطف، بينما في دم الالمرتفع)
(سكر ثنائي) وهو ذو ضغط اسموزي  الممتص ليتشكل سكر التريهالوز

من القناة  فركتوزكوز والو غلالقل وبالتالي تنتقل السكريات األحادية أ
 .)16( أيضاً  سموزياألى الدم حسب خاصية الضغط الهضمية إل

نتقل إلى األجنحة حيث تتأكسد السكريات لتامين الطاقة الضرورية وت
ل في متطفالبالغات للطيران، ويفسر ذلك دور السكريات في تنشيط 

في التطفل  هالضرورية الستمرار  الطاقة ؤمن لهالبحث عن عائله وت
عدد بيض حشرة السونة المتطفل فترة حياته وبالتالي في زيادة  خالل
فيعتقد انه ال يفيد في تغذية الطفيل الن  فركتوزسكر الما أ). 3( عليه

تأثير  يفسر أيضاً هذا و  )،6(ل غير كامل متطفاستقالبه عند ال
 فركتوزكوز، الو (الغلفرة في رحيق األزهار االسكريات الرئيسية المتو 

وهذا يدل على  خصوبتهازيادة و  المتطفالتفي إطالة عمر  والسكروز)
ة ومتاح بصور  متطفللل هذه السكريات هي غذاء مناسب جداً  أن

   .)8(يستطيع االستفادة منها بسهولة 

 

Abstract 
Dawalibi, W., M. El Bouhssini, N. Kaaka and S. Khoja. 2013. The effect of industrial sugars on the females fertility and 
longevity of adults of sunn pest egg parasitoid Trissolcus grandis Thamson. Arab Journal of Plant Protection, 31(3): 
232-235. 

The aim of this study was to test the role of essential sugars (glucose, fructose and sucrose) on fertility and longevity of the sunn pest 
egg parasitoid Trissolcus grandis under laboratory conditions. The results showed that the presence of the three main sugars had significant 
effects on the longevity and fertility of T. grandis; the longevity was 20.8, 12.4, 10.4 and 8.4 days for the three sugars combined, glucose + 
sucrose, sucrose + fructose and sucrose, respectively, and only one day for the control, whereas the fertility of T. grandis was 83.4, 50.4, 45.2 
and 39.2 eggs for the three sugars combined, glucose + sucrose, sucrose + fructose and sucrose, respectively, while it was only 1 egg for the 
control. The results of this study showed the importance of the availability of essential sugars (glucose, fructose and sucrose) for enhancing 
the role of natural enemies in reducing pest populations.  
Keywords: Egg parasitoid of Sunn pest T. grandis, Sunn pest, glucose, fructose, sucrose. 
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