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الملخص
Episyrphus balteatus)اختبار الكفاءة البقائیة ومعدل االفتراس لیرقات نوع ذباب السرفید.2014الدابل.فائزةو راقي،المحمد De Geer) المرباة

Aphis fabae)الفول األسودعلى حشرة منّ  Scopoli)245-241: )3(32. مجلة وقایة النبات العربیة، برتتحت ظروف المخ.
الفول على حشرة منّ غذاةالمEpisyrphus balteatusلیرقات ذباب السرفیدمعدل التطور والنمو باإلضافة إلى معدل االفتراساختبارهدف هذا البحث إلى 

أظهرت .)%60-50، الرطوبة النسبیة ساعة ضوء16:ساعات ظالم8، الفترة الضوئیة س°24-22درجة الحرارة (المختبرتحت ظروف Aphis fabaeسوداأل
وكفاءة في افتراس حشرات یزداد مع تقدمها في العمر، حیث وجد أن العمر الیرقي الثالث أكثر قدرةمعدل استهالك یرقات المفترس من حشرات المنّ نتائج الدراسة أن

دورة حیاة المفترس من طور البیضةكانت. ة خالل فترة التطور الیرقي الكاملالمستهلكنْ أفراد حشرات المَ مجموعمن%80من باقي األعمار ویستهلك حوالي نْ المَ 
وخفض نْ هم في المكافحة الحیویة ضد حشرات المَ مالفتراسیة كعامل كفاءته وقدرته افي زیادة هذا یساعد أنو یمكن ) اً یوم18(قصیرة طور الحشرة الكاملةحتى 

دون عتبة الضرر االقتصادي.ماإلىأعدادها
.االفتراسالكفاءة البقائیة، نبات الفول،،Aphis fabae،األسودالفول حشرة منّ ،Episyrphus balteatusذباب السرفید، كلمات مفتاحیة: 

المقدمة

حیث حشریة،الالفونااب السیرفید أهمیة كبیرة ضمن تحتل حشرات ذب
السیرفیدفصیلة ذباب إلىمنتمیة ،اً نوع6000قدرت أعدادها بحوالي 

(Syrphidae)، رتبة ذات الجناحین(Diptera))21 .(هذه تسهم
الغالبیة تسلك حیث،في األنظمة البیئیة الزراعیةحیويٍ دورٍ باألنواع

تتغذى على العدید من ففصیلة عادة االفتراس هذه الالعظمى من یرقات 
والبسیال والذباب األبیض والبق الدقیقي والسیكادا المنّ حشرات 

والحشرات القشریة وبعض الیرقات الصغیرة من رتبة حرشفیات األجنحة 
هام في اقتصاديٍ دورٍ بحشرات السرفید الكاملةتسهمكما). 14، 10(

.)14(تلقیح األزهار
من أكثر أنواع Episyrphus balteatusباب السرفیدیعد نوع ذ

بیئة المحاصیلفي وكفاءةانتشاراً ذباب السرفید المفترسة لحشرات المنّ 
حیث یعتبر، أخرىزراعیة حقولو النجیلیاتفي حقولالزراعیة والسیما

، 12(لحشرات المنّ العددیةالكثافةتنظیمفيالمهمةالمفترساتمن
ذو انتشار وتوزع واسعأهمیة هذا المفترس كونهوتأتي). 19،20

وانه ، )17، 11األوساط البیئیة والزراعیة (مختلفیوجد بكثرة في حیث 
نوع من 100حوالي ائلي إلى و عالمداهیمكن أن یصلمتعدد العوائل

یبلغ إذ،عالیةافتراسیة كفاءة ویتمتع ب)،16، 15(فقط المنّ حشرات 
.حشرة500-250إلىواحدة خالل حیاتهامتوسط ما تفترسه یرقة 

مما یزید من قدرتها على سریعة الحركة والطیرانالحشرات الكاملة
في وقت مبكر من الموسم وتوزیع بیوضها المنّ مستعمرات البحث عن 

بالمقارنة دورة حیاته قصیرة، و على مساحات واسعة ضمن المحصول
ناث بخصوبة عالیة تتمیز اإلكما . )7(خرىاألالمنّ مع مفترسات 

بینت حیث .)9، 8بیضة/أنثى (4500- 2500یمكن أن تصل إلى 
من العوامل الحیویة الهامة یعدن نوع حشرة المنّ أالدراسات السابقة 

).7، 5(دالكفاءة التناسلیة والبقائیة لنوع ذباب السرفیفيالتي تؤثر 
ئیة ینتشر هذا النوع من حشرات ذباب السرفید في األوساط البی

هذا المفترس في أعدادجل زیادة أ). من 3، 2، 1(ةفي سوریةالزراعی
في همملى بقائه وكفاءته كعامل حیوي ط البیئي والمحافظة عالوس

ال بد من دراسة العوامل الحیویة وغیر كان ،المنّ مكافحة حشرات 
إلىالحالیةالدراسةهدفتكفاءة هذا المفترس.فيتؤثر الحیویة التي 

األسودالفولمنّ حشرةعلىیرقات نوع ذباب السرفیدتغذیةتأثیرمعرفة
.برتتحت ظروف المخهذا المفترسالبقائیة ومعدل افتراس الكفاءةفي

وطرائقهالبحثمواد
بدیر الزورالهندسة الزراعیةكلیة-النباتوقایةقسمفيراسةالدفذتنُ 

(درجة الحرارة لمختبراظروفتحت2012لعام الموسم الربیعيخالل
، ساعة ضوء16:ساعات ظالم8، الفترة الضوئیة س22-24°

.)%60-50الرطوبة النسبیة 
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وحشرات المنّ تربیة نباتات الفول
Vicia faba)تمت زراعة بذور نبات الفول L.)صص ضمن أ

15-10بتربة زراعیة بمعدل سم) مملوءة 15بالستیكیة (قطر 

تمت عملیات .أعالهالمذكورةلمختبرا/أصیص تحت ظروف بذرة
عندما وصلت نباتات الفول إلى الخدمة و مراقبة النباتات بشكل یومي. 

بأفرادت العدوىتم.سم10-5أوراق أو النبات بطول 5-4طور 
Aphis)الفول األسودمنّ من حشرة األطوارتلطة مخ fabae).

فیدتربیة حشرات ذباب السر 
الهندسة من حدیقة كلیة ة لنوع ذباب السرفیدتم جمع الحشرات الكامل

بدیر الزور ومن الحقول المجاورة وذلك عن طریق اصطیادها الزراعیة
، وتم تأكید وتشخیص هذا النوع المختبربشبكة الصید، ثم نقلت إلى 

، 1(فیدألنواع ذباب السر المعتمدةالمختبر عن طرق مفاتیح التصنیف
) مزود بكافة سم25×25×25ي (ضمن قفص خشبةتربیالتمت .)13

المتطلبات الغذائیة الضروریة لحیاة حشرات ذباب السرفید من ماء 
حبوب طلع (تم جمعها عن طریق حشرات نحل العسل) من و وسكر

إدخال بعض الزهور إلى اجل النضج الجنسي المبكر إضافة إلى
فضالً المختبرجل التأقلم السریع لذباب السرفید مع ظروف أالقفص من 

عن تغذیتها على رحیقها. للحصول على بیوض ذباب السرفید، تمت 
ال نباتات من الفول البیض عن طریق إدخوضع عملیة تحفیز 
ة بحشرات من الفول األسود إلى قفص اأصیص والمعدالمزروعة ضمن

ساعات للسماح إلناث ذباب السرفید بوضع 3-2التربیة وتركها لمدة 
ستخدمت هذه . حیث اُ من مستعمرات المنّ البیض على النباتات بالقرب

.)6حشرات ذباب السرفید (ةتربیالطریقة في

الفول منّ أفراد حشرةمنختبار معدل استهالك یرقات ذباب السرفیدا
األسود

یرقات حدیثة الفقس ووضعت بشكل 10جمعتم إلجراء هذه التجربة، 
یت هذه ذ. غُ سم)10أطباق بتري (قطرها فرادي ومعزول ضمننإ
على رباةالفول األسود المُ لیرقات بشكل یومي على أفراد حشرة منّ ا

بأفراد یایومیتم تزوید الیرقاتأوراق نبات الفول داخل طبق بتري. 
فراد مختلطة من حوریات وحشرات كاملة)(أمنّ الجدیدة من حشرة

أفراد10وبشكل متزاید بما یتناسب مع تطور عمر الیرقة حیث تم تقدیم 
في اً فرد20/الیوم األول لكل األطباق بالتساوي ثم لالفو منّ من حشرة 

من الیوم الرابع وحتى الیوم اعتباراً اً فرد60الیوم الثاني والثالث و
المستهلكة من قبل الیرقات بشكل عدد أفراد المنّ تم حسابالثامن.
. أجریت هذه التجربة تحت ظروف خالل فترة التطور الیرقيیومي
مرات. 10وكررتتبرالمخ

ذبابة السرفیدلغیر الكاملةاألطوارتقدیر فترة نمو 
الفترة حیث تم حسابهذه التجربة بشكل مماثل للتجربة السابقة، نفذت

(بیضة، ذبابة السرفیدللتطور األطوار غیر الكاملةالزمنیة الالزمة 
أفراد (الفول األسود منّ على أفرادیرقة، عذراء) عند تغذیة یرقاته

) إضافة إلى فترة التطور الكلي وحشرات كاملةحوریاتمختلطة من 
للمفترس من البیضة حتى خروج الحشرة الكاملة. 

التحلیل اإلحصائي
التحلیل اإلحصائي للنتائج التجریبیة لهذه الدراسة باستخدام اجري

نسخة عام Minitab®software 15.2برنامج التحلیل اإلحصائي (
حیث استخدم معامل االرتباط لتحلیل العالقة مابین )2013- 2012

وعمر یرقات المفترس المقدرة معدل االستهالك من حشرات المنّ 
.باألیام

النتائج والمناقشة

الفول األسودمنّ حشرةأفرادمنمعدل استهالك یرقات ذباب السرفید
من رفیدذبابة السیة أن استهالك یرقات المختبر أظهرت نتائج التجارب 

بشكل معنوي مع تطور الطور قد زادت)y(الفولأفراد حشرة منّ 
) بعد الفقس مباشرة وحتى وصوله إلى طور العذراء xالیرقي (باألیام 

الفول ). بلغ أعلى معدل استهالك من أفراد حشرة منّ A-1شكل(
األسود خالل مرحلة التطور الیرقي في الیوم الثامن من عمر یرقات 

أشارت نتائج التحلیل اإلحصائي /یوم).حشرة منّ 46±1.41المفترس (
مابین أفراد )FP < 0.001؛ r² = 0.982(أن هناك ارتباط خطي معنوي

الفول المستهلكة وفترة التطور الیرقي المراقبة باألیام، وتمثل نْ حشرات مَ 
Y= 6.373Xهذه العالقة بالمعادلة التالیة – ). أي A-1شكل(7.465

بوجود خالل مرحلة التطور الیرقيزادالفتراس لذباب السرفیدن معدل اأ
أن معدل باألخرى. أظهرت الدراساتمن حشرات المنّ عدد كافٍ 

مغ من أفراد حشرة المنّ 9.8بلغاالستهالك الیومي لیرقة ذباب السرفید 
Lipaphis erysimi Kalt.)4.(على أنواع كما أظهرت الدراسات

Melangyna viridicepsمثلدأخرى من ذباب السرفی Macquart

Symosyrphus grundicornisو Macquartن الطور الیرقي أ
الوردفرد من حشرة منّ 300یستهلك نیالمفترس لكال النوع

L. erysimi درجة وعندالمختبرتحت ظروف الیرقي خالل فترة التطور
ة من كما أشارت دراسة أخرى أن یرقة واحد. )17س (°20حرارة 

من اً فرد500- 300حشرات ذباب السرفید یمكن أن تستهلك من 
) 9(ودرجة الحرارةالمنّ مرتبط بحجم حشرةهذایكونو حشرات المنّ 

خالل فترة التطور الیرقي نْ مَ القد بلغ االستهالك الكلي من أفراد حشرة و 
).منّ الفرد من 169.72للمفترس ذباب السرفید (
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الفول عدد أفراد حشرة منّ )المعیارينحرافاال(± متوسط .1شكل
مفترسللالمستھلكة من قبل الطور الیرقي A. fabaeاألسود

E. balteatus.)A ّالمستھلكة خالل فترة ) یمثل أفراد حشرات المن
) یمثل أفراد حشرات B(، والتطور الیرقي الكامل بعد الفقس مباشرة

المفترس.ل عمر یرقي من أعمارالمستھلكة خالل فترة التطور لكنْ المَ 
Figure 1. Mean (± SD) numbers of consumed aphid
individuals of A. fabae by the syrphid fly species E.
balteatus larvae. (A) represent numbers of consumed
individuals during larval development, and (B) represent
numbers of consumed individuals per larval instars (L1, L2,
L3).

إلى أن العمر الیرقي الثالث لحشرات غلب الدراسات أشارتأ
من أفراد%80یستهلك أكثر من ذباب السرفید المفترسة لحشرات المنّ 

المستهلكة خالل فترة التطور الیرقي الكامل وذلك ألنه أكثر قدرة نْ المَ 
مقارنة باألعمار الیرقیة األخرى ات المنّ وكفاءة في مهاجمة حشر 

)20 .(
على مافي دراسته)Poeling)18وTenhumbergأشار

نوعین من حشرات ذباب السرفید المفترسة لحشرات المنّ 
M. viridiceps وS. grundicornis ،ن معدل استهالك األعمار أ

3،29،264للنوع األول :كالتاليكان لكل نوع )L1/L2/L3(الیرقیة 

معدل استهالك ، على التوالي. بلغفرداً 41،181، 3والنوع الثاني فرداً 
األعمار الیرقیة للطور الیرقي المفترس لنوع ذباب السرفید المدروس من 

شكل(على التوالي ،اً فرد108، 50، 7األسود الفول نْ أفراد حشرة مَ 
B-1 أنواع أخرى و دروس ن الفرق في معدل االستهالك بین النوع المأ). و

ربما یعزى إلى عدة عوامل منها العامل البیئي والوراثي والظروف 
عن نوع وعمر الفریسة المستعمل في تغذیة المفترس فضالً .التجریبیة

في كل حالة.

ذبابة السرفیدلمفترسلتقدیر فترة التطور الكلیة
حشرة منّ لتطور المفترس المربى على أفراد التجاربنتائجأظهرت 

طور الحشرة الكاملة، أن طور حتى الفول األسود من طور البیضة 
یة المختبر مع الدراسة هذایتطابقأیام و 3ي غرق حوالالبیضة است
). إال أن هذه الفترة (حضانة 6(سابقاً توصل إلیها تم التيالتجریبیة ال

درجهختالفالالبیض لمفترس ذباب السرفید) قد تزید أو تنقص تبعاً 
7.89بلغت. أما فترة التطور الیرقي وطور العذراء فقدالمختبرحرارة 

. كما وجد أن فترة التطور الكامل من ، على التواليیوم6.89، یوم
شكل(یوم17.78تطور بیضة حتى خروج الحشرة الكاملة قد استغرق

على نوع ذباب )5(سابقةمع دراسة ماإلى حدهذا ). ویتطابق 2
عند تغذیة یرقاته على أفراد حشرة من الفول األسود حیث هنفسالسرفید

.یوم17.18استغرقت فترة التطور الكامل حوالي 

الالزمة لتطورالمعیارياالنحراف ±. متوسط عدد األیام2شكل
حشرة كاملة) - االطوار غیر الكاملة وفترة التطور الكلیة (بیضة

الفول األسود منّ ةحشرعند تغذیة یرقاتھ علىE. balteatusللمفترس
A. fabae.تحت الظروف المختبریة

Figure 2. Duration mean (days) required for the
development of immature stages and total development
periods (egg-adult) of the syrphid fly E. balteatus when
their larvae were fed on black bean aphid, A. fabae under
laboratory conditions.
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ظهر المفترس المحلي الموجود في البیئة السوریة كفاءة افتراس أ
لنفس النوع تقریباً ةالفول األسود مماثلعالیة ضد أفراد حشرة منّ 

وبما ان المدروس في أوروبا وبلدان أخرى تحت الظروف المختبریة. 

ا یزید من كفاءته وقدرته وهذا مدورة حیاته كانت قصیرة نسبیاً 
.االفتراسیة ویؤهله كعامل هام في المكافحة الحیاتیة ضد حشرات المنّ 

Abstract
Almohamad, R. and F. Aldabel. 2014. Survival and predation potential of the syrphid predator, Episyrphus balteatus
DeGeer (Syrphidae: Diptera) when fed on the black bean aphid, Aphis fabae Scopoli. under laboratory conditions.
Arab Journal of Plant Protection, 32(3): 241-245.

A laboratory experiment was conducted to investigate the survival potential and predation efficiency of the syrphid Episyrphus
balteatus DeGeer larvae when fed on the black bean aphid Aphis fabae Scopoli. Results demonstrated that the numbers of aphids consumed
by the syrphid larvae increased according to their developmental instars. The third larval instar was the most voracious and efficient. It
consumed about 80% of the total number of aphids consumed during syrphid larval developmental period. Results also showed that the life
cycle (from egg to adult) of this species was short (18 days) when fed on A. fabae and this could increase its potential and voracity as an
important biological control agent against aphids.
Keywords: Syrphid fly, Episyrphus balteatus, black bean aphid, Aphis fabae, predation efficacy.
Corresponding author: R. Almohamad, Plant Protection Department, Faculty of Agriculture, Der Alzour, Al-Fourat University, Syria,
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