
البيولوجية  (السيطرة أو الضبط)لمكافحة القواعد النظرية ل
The Theoretical Basis of Biological Control 

 
مقدمــــة 

يعتبر مكضكع المكافحة البيكلكجية مف المكضكعات المسيبة المرتكز عمى الظاىرة الطبيعية التى عندىا 
كتضبط جماىير . حساب كائنات أخرلشاىد عديد مف أنكاع الكائنات الحية يفترس أك يعيش عمى م

(populations) عف طريؽ مياجمة بعض الكائنات ليا -كقد تباد أحيانا -األنكاع العديدة مف النبات كالحيكاف .
خبللو باإلتزاف القائـ بيف الكائنات فى الطبيعة -كقد جسـ االنساف مف  -باتباعو الطرائؽ الزراعية المختمفة كا 

كما ظير حديثا أىمية المكافحة البيكلكجية مثؿ إستخداـ المضادات . بيا مف مشاكؿ أىمية اآلفات كما يتعمؽ
بادة الحشائش كمكافحة الحشرات  Vertebrate pests، كمكافحة اآلفات الفقارية antibioticsالحيكية  كا 

الحيكية منذ كقد حدث بالفعؿ تقدـ كبير فى استخداـ المضادات . كأمراض المحاصيؿ باألعداء الطبيعية النشطة
فى مكافحة الحيكانات الفقارية منذ سنة  virus، كما أفادت الطريقة الحديثة الستغبلؿ الفيرس 1940سنة 

، مما يؤكد مف أىمية المكافحة البيكلكجية التى استغمت منذ سنيف عديدة فى مكافحة آفات المحاصيؿ 1950
.  كخاصة الحشرات، كاألمراض النباتية

ت انتشارا كاسعا عمى سطح األرض قبؿ أف تطأىا قدـ اإلنساف، كمنذ المحظة ظيرت الحشرات كانتشر
التى ابتدأ عندىا االنساف فى زيادة رقعة محاصيمو الزراعية، إحتمت مشكمة حماية ىذه المحاصيؿ مف ضرر 

يا، جانبا ، تمقائbeneficial insectsكتمعب الحشرات النافعة . الحشرات كاآلفات األخرل جانبا كبيرا مف تفكيره
ألنكاع عديدة مف الحشرات الضارة، كما أف لعديد مف أنكاع  natural controlكبيرا فى المكافحة الطبيعية 

تأثير ىاـ فى مكافحة ىذه  -فى بعض االحياف -النباتات الضارة لمزراعة كالغابات أعداء مف الحشرات ليا
.  النباتات الضارة مكافحة بيكلكجية
مف أماكنيا الطبيعة الى ببلد جديدة لـ تتكطنيا مف قبؿ ال  -بطريقة غير مباشرة -كعندما تنتقؿ الحشرات
نتيجة لذلؾ، يزداد تكاثر ىذه الحشرات فى . predatorsكمفترساتيا  parasitesتنتقؿ معيا، عادة، طفيبلتيا 

ل الكاليات المتحدة اذ تبيف باإلحصاءات الحديثة ؼ. الرقعة الجديدة زيادة ممحكظة يرتبط معيا حدكث ضرر بالغ
، كيكضح ىذا الغزك الكبير لمحشرات دكف introduced pestsآفة جميعيا مستكردة  123االمريكية، كجكد 
أىمية كبيرة قد تككف مرتبطة بالمكافحة البيكلكجية مف حيث أىميتيا كسبلح قكل ضد ىذه  -اعدائيا الطبيعية
.  اآلفات المستكردة

بمكجبيا يصبح لو احتياجات خاصة، بمعنى  specific characteristicsلكؿ كائف حى خكاص نكعية 
ال يقؿ نشاط ىذا الكائف الى حد  environmentأنو يحتاج، لتحقيؽ كؿ قكاه كاممة، كسطا  البد مف تكاجده، كا 

اذ ينتج . كمف أىـ مميزات ىذا الكسط غياب األعداء الطبيعية ليذا الكائف، مفترسات كانت أـ طفيبلت. ممحكظ
تكاجد كاحد أك أكثر مف األنكاع المعادية لمكائنات، أك استبعاد كاحد أك أكثر مف العكامؿ الطبيعية المثالية  عف

التى تجعؿ الكائف فى أمثؿ نشاط، أك عف طريقيما معا، مكافحة جزئية أك كاممة قد تقترب الى حد ابادة ىذا 
.  الكائف

. إلى أخرل، كمف فصؿ إلى آخر فى كسط انتشاره تختمؼ أسباب المكافحة الطبيعية لكائف ما مف بؤرة
اذ تعزل ندرة حشرة ما فى منطقة معينة . كتنطبؽ ىذه الحقيقة عمى الحشرات مثمما تنطبؽ عمى الكائنات االخرل

الى ندرة إنتشار عائميا النباتى، كفى منطقة أخرل لكجكد بعض أعدائيا المتطفمة، كفى منطقة ثالثة لظركؼ 
. كغالبا ما يعزل ذلؾ إلرتباط العديد مف العكامؿ كؿ منيا يؤكؿ إليو قياـ ىذه المكافحة جكية غير مبلئمة،
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، بصفة عامة، أىـ العكامؿ المحددة لكثرة كانتشار الكائنات، اذ climateكالمناخ  weatherكيعتبر الطقس 
عداد ىذه الكائنات مف كقت فى ت fluctuationsيؤثراف عمى العائؿ كأعدائو تأثيرا متباينا كبذلؾ تحدث تذبذبات 

.  إلى آخر
، اذ (disturbing factor)أشد العكامؿ المقمقة لمبيئة  -حتى فى أقؿ المناطؽ حضارة -كيعتبر االنساف

نتيجة لجيكده أبيدت بعض الكائنات، كالبعض األخر فى طريقة الى اإلبادة، بينما ىيأ لكائنات أخرل أكساطا 
ىكده تحدث دائما تغيرات بيئية يرتبط بيا تغيرات مماثمة فى أنكاع الطفيبلت كباستمرار ج. بيئية أكثر مبلءمة

كطالما تختمؼ الظركؼ البيئية المسئكلة عف مكافحة اآلفات، كما كنكعا، باختبلؼ المناطؽ التى . كالمفترسات
 outbreakراف تقطنيا ىذه اآلفات، فمف الجائز أف تختمؼ المعايير البلزمة الستعادة مكافحتيا فى حالة الفك

عندما نتعامؿ مع آفة كبرل فى مساحة  -كعمى ذلؾ فميس مف الحكمة عمى االطبلؽ. بإختبلؼ المكاف كالزماف
أف نعتمد عمى طريقة المكافحة البيكلكجية كحدىا فى حؿ مشاكمنا، اذ بالرغـ مف أف ليذه الطريقة عديد  -كبيرة

اآلفات، كال يمكف أيضا إعتبارىا السبلح الكحيد مف كجية مف المزايا، ال يمكف االعتماد عمييا بنجاح ضد كؿ 
.  Practical entomologistنظر الحشرل التطبيقى 

مف خبلؿ الحقائؽ السابقة يمكف تعريؼ المكافحة البيكلكجية بأنيا الكسيمة التى تعتمد عمى استخداـ 
كلكى نمقى مزيدا مف . كانات كالنباتاتالكثافات العددية لجماىير الحي controlالكائنات لضبط أك السيطرة عمى 

 : التى كردت فيو  Terms  الضكء عمى ما جاء فى ىذا التعريؼ نكرد الجدكؿ التالى لتفسير المسميات

 
 المقصــــــــود بو المسمى

 تناكؿ الكائنات بكاسطة االنساف، كيقصد بيا ىنا كؿ مف استخداـ الكائنات

، كمسببات األمراض predatorsت ، كالمفترساparasitoidsالطفيبلت  
pathogens . 

ضبط 
 أك السيطرة

الحرج  ىاتثبيت جميكر اآلفة عف نقطة بداية ضررىا االقتصادل، أل عند حد
 . economic threshold levelاالقتصادل 

 عدد األفراد فى كحدة المساحة أك الحجـ الكثافات العددية

 شرات كالقكاقع كالعناكب الضارةتشير فى المجاؿ الحالى الى الح الحيكانات

كالحشيشة ىى أل نبات ينمك دكف الرغبة فيو، سكاء كاف . تشير إلى الحشائش النباتات
 .ىذا النبات حكليا أك دائما، خشبيا أك عشبيا

 
تحديد بعض المصطمحات المتعمقة بالمكافحة البيولوجية 

( الضبط أو السيطرة البيولوجية)
كيمكف تقسيـ ىذه . ليذه الطفيبلت hostsكعكائؿ  parasitoidsتعكؿ الطفيبلت يشار إلى الكائنات التى 

 intermediate hostيعكؿ الطكر الكامؿ لمطفيؿ، كعائؿ كسطى  definitive hostالعكائؿ الى عائؿ محدد 
ل يتطفؿ ىك ذلؾ العائؿ الذ first intermediate hostكيعتبر العائؿ الكسطى األكؿ . يعكؿ األطكار اليرقية لو

يرقة  second intermediate hostعميو العمر اليرقى األكؿ لمطفيؿ، بينما يعكؿ العائؿ الكسطى الثانى 
.  الطفيؿ خبلؿ فترة متأخرة مف حياتيا
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بيف الكائنات بدرجات متفاكتة، كذلؾ مف ناحية  symbiotic relationshipsتظير عبلقات المعاشرة 
قترح لتفسير ىذه العبلقات عديد مف إكقد . ايضا adaptationة التكاـؤ كمف ناحي specializationالتخصص 

كتعتبر المصطمحات . االصطبلحات يعتبر بعضيا غير محدد تحديدا كاضحا مما أثار بعض التداخؿ كالبمبمة
 .اآلتى ذكرىا مف األىمية بمكاف نظرا الرتباطيا حاليا بتفسير ظاىرتى التطفؿ كاالفتراس

  
 Symbiosis المعاشرة: أوال

المعاشرة ىى التعايش مع البعض فى مشاركة نفعية تظير فى حالة اتحاد قكل ألنكاع مختمفة مف 
كيقصد . مف ثـ يعتبر التطفؿ، كغيره مف أنكاع المعاشرة التى سيأتى ذكرىا، صكر مف ىذه العبلقة. الكائنات

فقط التى  advantageous associationsتمؾ التجمعات المفيدة  symbiosisبعض عمماء الحيكاف بالمعاشرة 
ال ينجـ عنيا أضرار لؤلنكاع التى تعاشر بعضيا البعض، كبذلؾ ال تشمؿ المعاشرة التى ترتبط بظاىرتى التطفؿ 

كفيما يمى تكضيح لمحاالت التى ترتبط بالنمكذج االكؿ مف .  parasitism and predatismكاالفتراس 
:  المعاشرة

  Phoresyنتقال إلالمعاشرة ل -1
ىك نكع مف المعاشرة يظير جميا فى الحيكانات البلفقرية كالنيماتكدا أك مفصميات األرجؿ فييا يستقر، أك 

.  يمتصؽ، معاشر بآخر لغرض التنقؿ مف مكاف إلى آخر فقط
الذل يقمقو، أحيانا، المعاشر  carrier symbioteكال ينتج عف ىذه المعاشرة أل ضرر لممعاشر الحامؿ 

:  كتنقسـ المعاشرة لئلنتقاؿ إلى ما يأتى. rider symbioteالراكب 
 Schizaspidia tenuicornisكمثؿ ذلؾ يرقات الطفيؿ  temporary phoresyالمعاشرة المؤقتة لبلنتقاؿ  -أ

Ashm.   التى تمتصؽ بشعيرات رسغ بعض أنكاع النمؿ حتى يمكنيا أف تنتقؿ إلى عشكشو لتعيش ىناؾ
.  نة النمؿكطفيبلت خارجية عمى حض

كفييا يظؿ المعاشر الراكب دائـ االلتصاؽ بالمعاشر  permanent phoresyالمعاشرة الدائمة لبلنتقاؿ  -ب
.  التى تمتصؽ دائما بأجساـ الحيتاف Cornulaالحامؿ، مثؿ أفراد جنس 

  Mutualismالمبادلة  -2
كتنتشر المبادلة انتشارا كاسع المدل  .المبادلة ىى نكع مف المعاشرة فييا ينتفع كبل المعاشريف بالمشاركة

كمف أمثمة المبادلة المزارع الفطرية المختمفة االشكاؿ التى ترتبط بالخنافس . فى المممكتيف النباتية كالحيكانية
.  mutualistكيطمؽ عمى كؿ معاشر فى المبادلة بالمنتفع . المختمفة كالنمؿ كالنمؿ األبيض

  Commensalismالمعاشرة لالستفادة  -3
كيطمؽ عميو بالضيؼ أك الكانس المستفيد  -حد المعاشريفأىى نكع مف المعاشرة فيو يعيش 

commensal- كمف أمثمة الضيكؼ . عمى فضبلت المعاشر اآلخر الذل ال يضار البتة بكاسطة المعاشر األكؿ
، كلذلؾ يطمؽ عؿ inquilinesالمستفيدة أك الكانسة تمؾ التى تتبع قبيمة مفصميات األرجؿ كالتى تطمؽ عمييا 

.  inquilinismالمعاشرة لبلستفادة فى ىذه الحالة 
 Social symbiosis or Social parasitism  المعاشرة االجتماعية أو التطفل االجتماعى -4
ىى نكع مف المعاشرة فيو يتغذل احد المعاشريف عمى الغذاء المعد أك المخزف بكاسطة نكع آخر يحيا حياة  

كتشاىد ىذه الظاىرة بصفة عامة بيف الزنابير . كبذلؾ يحدث ليذا النكع ضررا بطريقة غير مباشرةاجتماعية، 
. كالنحؿ كالنمؿ األبيض  
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  Antibiosisالتضاد الحيوى  -5
لبعض الكائنات  metabolic productsالتضاد الحيكل ىى الظاىرة المرتبطة بتأثيرات نكاتج التحكيؿ الغذائى 

لك تكاجدت بكميات ضئيمة، تصبح ميمكة أك ضارة عمى حياة كائنات  كالتى( ات الدقيقةخاصة الكائف)الحية 
كعمى الناتج الكيميائى لو بالمضاد الحيكل  antibioteكيطمؽ عمى المعاشر النشط بالمعاشر المضاد . أخرل

antibiotic. 

 

  

 Predatismواالفتراس  Parasitismالتطفل : ثانيا
 :فتراسالتمييز بين التطفل واال

:  يستند عمى الظكاىر اآلتية لمتمييز، بسيكلة، بيف ظاىرتى التطفؿ كاالفتراس
طكر التغذية غير : خالل أحد طورى التغذية Permanency of residence( المالزمة)دوام السكنى  -1

 mature feedingكطكر التغذية الكامؿ ( كيرقة البمببل مثبل) immature feeding stageالكامؿ 

stage (كطكر الحشرة الكاممة فى حالة القمؿ القارض مثبل  .)
  Intimacy of association with the victimمدى المشاركة بالضحية  -2
  Morphological modificationsالتحورات المورفولوجية  -3
 Size الحجم بالنسبة لحجم الضحية -4

 Injury مدى الضرر الذى يطرأ عمى الضحية  -5
كما يعتبر بعض . بصفة خاصة، عمى الظكاىر الثبلث األكلى فى التمييز بيف التطفؿ كاالفتراسيستند، 

العمماء أف مف أىـ خصائص المفترسات كبر حجـ الكائف المياجـ بالنسبة لحجـ ضحيتو، كاإلضرار التاـ ليا، 
.  كلك أف ىذا الرأل ثانكل كما سيتضح فيما بعد عند تمييز ظاىرتى التطفؿ كاالفتراس

طكر التغذية غير الكامؿ كطكر التغذية )تشكؿ مبلزمة الكائف المياجـ لضحيتو خبلؿ احد طكرل تغذيتو 
أىـ اختبار يستغؿ فى التفرقة بيف الطفيبلت كالمفترسات، كيرتبط ذلؾ ارتباطا كثيقا بمدل مشاركة ىذا ( الكامؿ

اخؿ فرد ما مف عائؿ معيف، متغذيا عمى أف كائنا ما يعيش بد –بصفة عامة  -فمف المفيـك. الكائف بضحيتو
عمى ىذا العائؿ، اذ عندما يدخؿ ىذا الكائف جسـ عائمو فانو يظؿ داخمو ( داخمى)أنسجتو، يعتبر طفيؿ حقيقى 

خبلؿ طكر التغذية سكاء كاف ذلؾ أثناء طكر اليرقة فى حالة العائؿ الكسطى أك أثناء الطكر البالغ فى حالة 
 -س ذلؾ ال يعيش المفترس الحقيقى داخؿ ضحيتو عمى االطبلؽ كلكنو قد يتغذل عمىكعمى عؾ. العائؿ المحدد

كيكجد عدد مف الكائنات . عددا مف األفراد سكاء كمف ذلؾ فى طكر تغذيتو غير الكامؿ أك الكامؿ -أك ييمؾ
جسامو تياجـ الضحية مف الخارج كال تتغذل اال مف خارجو، حيث يحفر بعضيا جزئيا فى الضحية أك يمصؽ أ

بقكة بيذه الضحية فيظؿ فى كبل الحالتيف مرتبطا بيا، بينما يتحرؾ البعض اآلخر بحرية كاممة بيف أفراد عديدة 
إلى أف يبقى ( الخارجى)، اذ يميؿ الطفيؿ الحقيقى (خارجية)كتعتبر المجمكعة األكلى طفيبلت . مف الضحايا

غير الكامؿ، بينما يقتؿ المفترس ضحيتو ثـ يتغذل عمى الفرد مف العائؿ طكاؿ أحد طكرل تغذيتو الكامؿ أك 
عمييا بسرعة باحثا عف غيرىا كعنده يبلـز كؿ فرد مف ضحاياه فترة مف الكقت تقؿ عف فترة تغذية طكره الكامؿ 

.  أك غيره الكامؿ
كقد تصبح ىذه التحكرات . غالبا ما تتحكر الطفيميات، مف ناحية التركيب، تحكرا يبلئـ ظركؼ حياتيا

يرة فى أنكاع الطفيبلت الداخمية إلى درجة أنيا تظير النكع منيا قريبا مف الناحية التركيبية عف األنكاع غير كب
كتكضح المفترسات، عادة، تحكرا تركيبيا أقؿ مف ذلؾ المرتبط بالطفيبلت الداخمية، . المتطفمة القريبة لو تقسيميا
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مؿ فى القبض عمى الفريسة كأرجؿ القنص فى فرس النبى كغالبا ما ينحصر ىذا التحكر فى التراكيب التى تستع
.  مثبل، أك فى أجزاء الفـ التى تتحكر إلى درجة أكبر مف مثيبلتيا فى الطفيبلت الخارجية

 -عمى عكس ما يعتقده بعض عمماء الحيكاف -ال يككف حجـ الكائف المياجـ بالنسبة لحجـ ضحيتو ميما
أصغر حجما مف  animal parasitesكعمكما تككف طفيبلت الحيكاف . عند التمييز بيف الطفيبلت كالمفترسات

كغالبا ما تككف المفترسات أكبر كثيرا مف ضحاياىا كلك . عكائميا، كقد تنمك أحيانا لتصبح فى نفس حجـ العائؿ
 كتياجـ المفترسات المفصمية األرجؿ كالفقرية. أف البعض منيا يككف فى نفس حجـ الضحية أك أقؿ منيا حجما

دائما الحيكانات التى تكبرىا حجما الى درجة ممحكظة، اذ مف المرجح أف غالبية أنكاع ىذه المفترسات تكازل 
.  ضحاياىا حجما أك تقؿ عنيا فى الحجـ كأف القمة منيا ىى التى تكبر فى الحجـ عف الضحية
كتضعؼ . مفترساتكتختمؼ طريقة اليجـك ككمية الضرر التى تمحؽ بالضحية، سكاء فى الطفيبلت أك اؿ

الطفيبلت المفصمية األرجؿ، كالبكتيرية، كالفطرية، كالنيماتكدية عكائميا، ثـ تقتميا فى النياية، كذلؾ يحدث 
أما اذا قتمت المفترسات ضحاياىا . كمف ثـ تعتبر الطفيبلت مف العكامؿ المسئكلة عف مكت العائؿ دائما. تدريجيا

.  كلك أف عديد مف المفترسات ال يقتؿ ضحاياهفانيا فى ذلؾ تككف أسرع مف الطفيبلت، 
ال تكجد ثغرة كاضحة تفصؿ بيف ظاىرتى التطفؿ كاالفتراس، اذ تتداخؿ ىاتاف الظاىرتاف أحيانا حتى 
يصبح مف العسير تكضيح حدييما القريبيف، كىذا كضع طبيعى طالما أف عادة التطفؿ قد أنبثقت نشكئيا مف 

. نكاع مفترسة فى طكرىا البالغ كمتطفمة كىى غير كاممة النمك، أك العكساذ تككف بعض اال. عادة االفتراس
 Criocerusالذل يتطفؿ عمى خنفساء المشرـك  .Tetrastichus asparagi Cwfdكمثاؿ ذلؾ الطفيؿ 

asparagi  كيحدث التطفؿ فى ىذه الحالة كالعائؿ ال يزاؿ فى طكر البيضة التى منيا تفقس يرقة كبداخميا
تغذل ىذه اليرقة العائمة كتنمك إلى طكرىا الكامؿ ثـ تحفر لنفسيا فى التربة خمية مف الطيف سرعاف ما ت. الطفيؿ

كتتحكؿ يرقة الطفيؿ بعد فترة كجيزة الى عذراء يخرج منيا . تسكنيا يرقة الطفيؿ التى انبثقت عف يرقة العائؿ
األمر تعقيدا عندما تصبح الحشرة خبلؿ كقد يزداد . حشرة كاممة ليا خاصية االفتراس عمى بيض نفس العائؿ

 Scutellistaكمثاؿ ذلؾ حشرة . طكر معيف مف نمكىا إما مفترسة أك متطفمة حسبما يتفؽ ذلؾ كظركؼ حياتيا

cyaneaاذ تصبح مفترسة اذا كضعت أنثاىا البيض أسفؿ قشرة حشرة الزيتكف السكداء ،oleae   Saissetia  أك
التى تحكل عددا كبيرا مف البيض، بينما تتحكؿ الحشرة إلى طفيؿ  Ceroplastes rusciحشرة التيف الشمعية 

يفقس عف ىذا . فى حالة عدـ كجكد بيض العائؿ، كحينئذ تضع أنثى الطفيؿ بيضة أك أكثر أسفؿ قشرة العائؿ
.  البيض يرقات تتطفؿ عمى أنثى العائؿ، كغالبا ال تنمك أكثر مف يرقتيف لمطفيؿ عمى جسميا

  Predatismفتراس إلا
، predatorاإلفتراس ىك ذلؾ النكع مف المعاشرة الذل فيو يياجـ احد المعاشريف، الذل يطمؽ عميو المفترس 

مف األفراد التى تنتمى إلى نكع كاحد أك أكثر مف نكع بغرض التغذية عميو، كعندىا يقضى  افردا كاحدا أك عديد
كقد  .تقؿ عف فترة تغذية طكره الكامؿ أك غير الكامؿفترة محددة مف الكقت  preyىذا المفترس مع كؿ ضحية 

يعكد المياجـ إلى نفس الضحية أكثر مف مرة بقصد تناكؿ الغذاء، كىذا يحدث غالبا بيف المفترسات الفقرية 
كمف أمثمة المفترسات الحشرية اليرقات كالحشرات . كالبلفقرية حيث يتكقؼ ذلؾ كثيرا عمى درجة تكاجد العائؿ

التى تفترس يرقات حرشفية األجنحة، كيرقات أسد المف التى تتغذل عمى  Carabidaeافس عائمة الكاممة لخف
المف كبيض الحشرات األخرل، كذبابة االسطببلت كأنثى البعكض التى تمتص دـ الثدييات، كالحشرات الكاممة 

 . التى تتغذل عمى دـ الفئراف Ceratophyllus fasciatusلمبراغيث مثؿ 
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كالحشرات  Anopluraكالقمؿ الماص  Mallophagaالحشرات، كرتب القمؿ القارض  تضـ بعض رتب
بيف طبائع التطفؿ  -إلى حد ما -أنكاعا ليا طبائع كسطية Siphonapteraالكاممة مف رتبة البراغيث 

اذا يستطيع القمؿ القارض كالماص أف يمضى عددا مف األجياؿ عمى فرد كاحد مف العائؿ، بينما . كاالفتراس
تستطيع األطكار النشطة منيا أف تنقؿ مف ىذا العائؿ إلى عكائؿ جديدة كخاصة عندما يحتؾ حامؿ القمؿ ىذا 
بأفراد أخرل مف نفس نكعو، كبيذا قد يستمر الفرد الكاحد مف القمؿ بالتغذية عمى فرد كاحد مف العائؿ أك ينتقؿ 

قدرة القمؿ ذاتو، كلك أنو دائما ما يفضؿ أف  عمى -إلى حد كبير -لمتغذية عمى عديد مف أفراده، كيتكقؼ ذلؾ
كتميؿ بعض االنكاع أف تسمؾ أثناء التغذية مسمؾ الطفيبلت الخارجية . يبقى عمى فرد كاحد مف عائمو كؿ الكقت

ectoparasitoids ؿ ذلؾ الحشرات اعف أف تسمؾ مسمؾ المفترسات، كالعكس صحيح فى حاالت أخرل، كمث
تتميز عادة بطبيعة االفتراس بينما يمتصؽ عدد بسيط مف أنكاع البراغيث بعائمو متغذيا الكاممة مف البراغيث التى 

:  كينقسـ االفتراس الى نكعيف ىاميف ىما. عميو طكاؿ فترة التغذية الكاممة كبذلؾ تنتحى تجاه الطفيبلت الخارجية
غمب المفترسات الفقارية كيأخذ ىذا االفتراس مظير نمكذجيا فى أ: Fatal predatismاالفتراس الميت  -1

.  كعديد مف الحشرات، عنده يقتؿ المفترس ضحاياه دائما
كيظير ىذا النكع مف االفتراس غاية فى الكضكح فى : Non-fatal predatismميت ماالفتراس غير ال -2

.  عدد بسيط مف المفترسات الفقرية، كبعض أنكاع الذباب الكاخز، كالبؽ، كالبراغيث
  Parasitismالتطفل 

، parasitoidالتطفؿ ىك نكع مف المعاشرة فيو يعيش كيتغذل أحد المعاشريف، الذل يطمؽ عميو الطفيؿ 
عمى الفرد الكاحد مف  externally، أك يعيش كيتغذل خارجيا Hostفى فرد كاحد مف عائمة  internallyداخميا 

اؾ تدرجا فى مدل الضرر الذل يمحقو كىف. تغذيتو فى الطكر الكامؿ أك غير الكامؿ فترة العائؿ، كذلؾ طكاؿ
الطفيؿ بالعائؿ، اذ يتدرج مف االلتياـ الكامؿ لؤلنسجة ببعض أنكاع مف الطفيبلت إلى االلتياـ الجزئى البسيط ليا 

 Apanteles glomeratusكمف أمثمة الحشرات الطفيمية النمكذجية يرقات طفيؿ . ببعض أنكاع طفيمية أخرل
.  الذل يتطفؿ عمى النطاطات Empusa grylliكالفطر  Pieris brassicaeنب داخؿ يرقات أبى دقيؽ الكر

:  كما يمى Types of parasitismكيمكف تصنيؼ أنماط التطفؿ 
 التى يتبعيا الطفيل، Kingdomبناء عمى المممكة : أوال

:  وفى ىذه الحالة ينقسم التطفل إلى 
مف التطفؿ الذل فيو ينتمى الكائف المياجـ إلى ىك ذلؾ النكع  :Phytoparasitismالتطفل النباتى  -1

.  المممكة النباتية
.  كفيو ينتمى الطفيؿ إلى المممكة الحيكانية :Zooparasitismالتطفل الحيوانى  -2
 Site of feeding بناء عمى موضع التغذية: ثانيا 

:  وفى ىذه الحالة ينقسم التطفل الى
كىك ذلؾ النكع مف التطفؿ Ectoparasitism or Ectophagous parasitism:  التطفل الخارجى  -1

. الذل فيو يبقى الكائف المياجـ خارجيا عمى سطح العائؿ ليتغذل عند ىذا المكضع
كفى ىذا النكع مف التطفؿ : Endoparasitism or Endophagous parasitismالتطفل الداخمى  -2

.  يدخؿ الكائف المياجـ جسـ عائمو ليتغذل داخميا
 Necessityوالضرورة  Adaptationبناء عمى مدى التواؤم : اثالث

: وفى ىذه الحالة ينقسم التطفل إلى  
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مف حيث تكاجده  اكفيو يككف الكائف المياجـ متخصص:  Obligatory parasitismالتطفل االجبارى  -1
 . فى الطبيعية كطفيؿ حقيقى فقط

كفى ىذا النكع : Facultative parasitism or Pseudoparasitismالتطفل االختيارى أو الكاذب  -2
مف التطفؿ يكيؼ الكائف المياجـ نفسو كفقا لمظركؼ حيث يمضى حياتو إما متطفبل أك حرا، كاألغمب أال 

.  يككف طفيبل،كلذلؾ يطمؽ عمى ىذا التطفؿ أحيانا بالتطفؿ الكاذب
كىك ذلؾ النكع مف التطفؿ :  Incidental or accidental or Stray parasitismالتطفل العرضى  -3

 . الذل فيو يثبت الطفيؿ نفسو داخؿ أك عمى عكائؿ ال عبلقة لو بيا عادة
 Sequence of attackبناء عمى تسمسل المياجمة : رابعا

:  وفى ىذه الحالة ينقسم التطفل إلى 
جـ ،الذل يطمؽ كفى ىذا النكع مف التطفؿ يبلـز الكائف الميا: Primary parasitismالتطفل األولى -1

 . ، عائبل ال يككف فى حد ذاتو طفيبل عمى االطبلؽprimary parasitoidعميو الطفيؿ األكلى 
. كىك ذلؾ النكع مف التطفؿ الذل فيو يياجـ طفيؿ طفيبل آخر :Hyperparasitismالتطفل المفرط  -2

 : النكع مف التطفؿ بدكره إلى األقساـ اآلتية ىذا كينقسـ
كفيو يياجـ طفيؿ طفيبل أكليا، كيطمؽ عمى الكائف  : Secondary parasitismوى التطفل الثان -أ

، كمف أمثمة ىذا التطفؿ أيضا secondary parasitoidالمياجـ فى ىذه الحالة الطفيؿ الثانكل 
كفيو يرتبط الطفيؿ الثانكل بعائؿ مف أجؿ طفيؿ أكلى  indirect parasitismالتطفؿ غير المباشر 

primary parasitoid يسكف، أك قد يسكف ىذا العائؿ المقصكد . 
يطمؽ  -كىك نكع مف التطفؿ المفرط فيو يتطفؿ طفيؿ    :Tretiary parasitismالتطفل الثالثى  -ب

 . عمى طفيؿ ثانكل -tertiary parasitoidعميو الطفيؿ الثبلثى 
فؿ المفرط فيو يتطفؿ كفى ىذا النكع مف  التط :Quarternary parasitismالتطفل الرباعى  -ج

 . عمى طفيؿ ثبلثى quarternary parasitoidيعرؼ بالطفيؿ الرباعى  -طفيؿ
 Intensity of attackبناء عمى درجة أو شدة المياجمة : خامسا

:  ينقسم التطفل إلى االنواع اآلتية 
 a single)دة ىك نكع مف التطفؿ ينشأ عف حدكث ليجمة كاح:    Simple parasitismالتطفل البسيط -1

attack)  مف أنثى طفيؿ عمى فرد مف عكائميا يتبعيا كضع بيضة كاحدة، أك عدد مف البيض أك اليرقات أك
 . الحكيصبلت

كفيو يياجـ الفرد مف العائؿ بعديد مف ىجمات أنثى أك أناث تتبع : Superparasitismالتطفل المتزايد  -2
مات فى كقت كاحد أك عمى فترات متباينة كترتبط كؿ نكعا كاحدا مف الطفيبلت، بحيث تحدث ىذه اليج

 . ىجمة بكضع بيضة أك أكثر مف بيضة
كىك ذلؾ النكع :  Multiple parasitism (Multiparatism, Synparasitism)التطفل المتعدد  -3

.  بأكثر مف فرد مف الطفيبلت المتباينة تقسيميا -مف التطفؿ الذل فيو يياجـ أحد أفراد العائؿ
. ئما ما يكتمؿ نمك حضنة ىذه الطفيبلت، فى النماذج الثبلث المذككرة آنفا، فى العائؿ، فى كقت كاحدكدا

.  ميما اختمفت فترة اليجمات
 :التطفؿ كما يمى ظاىرة  التى ىكجمت تتعدد Number of hostsبناء عمى عدد أنواع العوائل : سادسا
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يشاىد ىذا التطفؿ فى حالة الطفيبلت لتى  : Polyphagous parasitismالتطفل المتعدد العوائل  -1
 . عديد مف االنكاع التى تتخذىا كعكائؿ مختمفة –كتنجح فى تطفميا عمى  -تياجـ

كىك التطفؿ الذل يحدثو نكع معيف مف :  Oligophagous parasitismالتطفل المحدود العوائل  -2
كيقؿ ىذا العدد طبيعيا عف العدد . تقاربة تقسيمياالطفيبلت عمى عدد محدكد مف العكائؿ المختمفة األنكاع الـ

.  (polyphagous parasitism)المرتبط بالتطفؿ السابؽ 
بتطفمو عمى  -كفيو يختص الطفيؿ فى الطبيعة:  Monophagous parasitismالتطفل الوحيد العائل  -3

 . نكع كاحد فقط مف العكائؿ

 
:  لطفيل ينقسم التطفل إلى االنواع اآلتيةبناء عمى عدد العوائل الضرورية لنمو ا: سابعا

ىك ذلؾ النكع مف التطفؿ الذل فيو يعتبر عائؿ : Monoxenous parasitismالتطفل أحادى المسكن  -1
 . كاحد كاؼ الكماؿ نمك الطفيؿ

كفى ىذا النكع مف التطفؿ البد مف كجكد :  Heteroxenous parasitismالتطفل مختمف المسكن  -2
مف العكائؿ لمطفيؿ حتى يستطيع أف يكمؿ نمكه بتطفمو عمييا بحيث يختص كؿ طكر معيف  أنكاع مختمفة

 . فى فترة نمكه بنكع معيف مف ىذه العكائؿ
:  بناء عمى عدد الطفيميات الموجودة عمى أو داخل فرد واحد من العائل ينقسم التطفل إلى الصور اآلتية: ثامنا
ىك نكع مف التطفؿ فيو يتغذل كينمك فرد كاحد مف الطفيؿ :  Solitary parasitismالتطفل اإلنفرادى  -1

 . عمى أك داخؿ فرد كاحد مف عائمو
كفى ىذا النكع مف التطفؿ يتغذل كينمك أكثر مف فرد :  Gregarious parasitismالتطفل الجماعى  -2

 . كاحد مف الطفيؿ عمى أك داخؿ فرد كاحد مف عائمو
 :Permanency of attack بناء عمى مداومة اليجوم: تاسعا

:  ينقسـ التطفؿ إلى النكعيف اآلتيف 
كىك ذلؾ النكع مف التطفؿ الذل فيو يكمؿ الطفيؿ كؿ :       Permanent parasitismالتطفل الدائم  -1

كتنتقؿ البيضة، أك الطكر الساكف لو، عادة إلى عكائؿ جديدة عف طريؽ الغذاء . دكرة حياتو النشطة كطفيؿ
 . أك التمكث

كىك ذلؾ النكع مف التطفؿ الذل فيو يكتمؿ نمك طكر معيف :  Periodical parasitismالتطفل الدورى  -2
، immature stageمف دكرة الحياة فقط خبللو يككف الكائف طفيبل، كعادة يككف ىذا الطكر غير كامؿ 

 . كطكر اليرقة فى الطفيبلت الحشرية
 

 

 

 

 

 

 

 

الحشرات النافعة كعكائميا كضحاياىا بعض العبلقات البيكلكجية بيف 
Some Biological Relations of Beneficial Insects to Their Hosts and Preys 
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سمكؾ الحشرات الكاممة مف الطفيبلت  -أكال
The Behavior of Adult Parasitoids 

 
 :Hibernationالبيات الشتوى 

مك الحشرة حيث تقضى الحشرة المتطفمة بياتيا الشتكل فى يحدث البيات الشتكل، فى األجكاء الباردة، خبلؿ ف 
مثؿ الطفيؿ . حالة يرقة أك عذراء، كنادرا عمى ىيئة حشرة كاممة تكمف داخؿ الشرنقة أك غطاء العذراء

Tersilochus conotracheli . طكاؿ العاـ، فى األجكاء الدافئة، إال أف األطكار  -دكف بيات –كيستمر التكالد
كالكاممة قد تتعرض، أثناء ذلؾ، لظركؼ أك  لفترات غير مكاتية لنمكىا أك تكاثرىا، اذ تستطيع أنثى  غير الكاممة

أف تعيش عدة شيكر فى حالة تقرب مف السككف إلى أف يصبح عائميا   Anastatus semiflavidiusالطفيؿ 
 . متكاجدا

 
: Dispersalنتشار واإل Flightالطيران 

الحشرات الكاممة مف الطفيبلت أف يككف ليا القدرة عمى اإلنتقاؿ مف نبات إلى مف الضركرل لنجاح انتشار  
أك  -بالرغـ أنيا مجنحة -كىناؾ قمة مف الطفيبلت الحشرية ال تطير. آخر، كخير كسيمة ليا فى ذلؾ ىك الطيراف

تميز عكائؿ مثؿ ت. تطير لمسافات قصيرة لمغاية حيث تعتمد فى حركتيا السريعة عمى أقداميا عنو عمى أجنحتيا
. ىذه الطفيبلت، عادة بأنيا مف األنكاع المتجمعة فى أعداد ىائمة عمى النبات، كعميو تمكث لفترات طكيمة نسبيا

 Saissetiaالذل يتطفؿ عمى الحشرة القشرية  Aphycus lounsburyiكمف أمثمة أنكاع ىذه الطفيبلت الطفيؿ 

oleae . ؽ عائمة الزنابير كتعتبر الطفيبلت الكاممة التابعة لفكSphecoidea  كفكؽ عائمة زنابير الكرؽ
Vespoidea  كرتبة ذات الجناحيف مف الحشرات السريعة الطيراف لمغاية، بينما تعتبر طفيبلت فكؽ عائمة

Ichneumonoidae كتستطيع طفيبلت فكؽ عائمة . مف الحشرات البطيئة الطيراف ألنيا كبيرة الحجـ نسبيا
Chalcidoideaرة الحجـ، أف تغير اتجاىيا فجأة أثناء الطيراف، الصغي . 

 
: Phoresyالمعاشرة لالنتقال 

مف ) Scelionidae, Trichogrammatidaeمف عادة بعض اإلناث الكاممة لطفيبلت البيض التابعة لعائمتى 
باإللتصاؽ حتى معاشرة إناث عكائميا المستقيمة األجنحة كأحيانا ذككر ىذه الرتبة، كذلؾ ( رتبة غشائية األجنحة

تتمكف أنثى . بأنثاه( الممتصؽ بو الطفيؿ فى ىذه الحالة)تضع أنثى العائؿ بيضيا، أك أف يتزاكج ذكر العائؿ 
كغالبا ما تمتصؽ أنثى . الطفيؿ، حينئذ، مف كضع بيضيا عمى بيض عائميا، كذلؾ فى حفر البيض المعدة لذلؾ

 Rielia manticidaكيترؾ الطفيؿ . اؽ بأل منطقة أخرلالطفيؿ بأرجؿ العائؿ الخمفية، أك قد يككف اإللتص
الممتصؽ بأنثى فرس النبى عائمو بعد أف يضع العائؿ كتمة البيض، ثـ يدخؿ الطفيؿ ىذه الكتمة متطفبل عمى 

.  كتقؿ ظاىرة المعاشرة لئلنتقاؿ فى طفيبلت رتبة ذات الجناحيف. البيض المكجكد بداخميا
 

 
: Feeding behaviourسموك التغذية 

بحاث دكف أف تتناكؿ تتزاكج كتضع بيضا داخؿ معامؿ األ تستطيع الحشرات الكاممة لبعض أنكاع الطفيبلت أف 
كتتغذل غالبية الحشرات الكاممة لرتبتى غشائية األجنحة . غذاء، كربما يككف ذلؾ إضطرارا إلشباع غريزة التكاثر

ما مف المكاد العضكية، بينما يعتمد إنتشار البعض كذات الجناحيف، عادة، عمى العسؿ كرحيؽ األزىار كغيره
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 Tiphia vernalisيتغذل الطكر الكامؿ لمطفيؿ . منيا عمى تكاجد نباتات معينة تعتمد عمييا كمصدر لمغذاء
عمى الندكة العسمية لممف، كلذلؾ ينتشر عمى النباتات المصابة بالمف كالتى تأكل أيضا يرقات عائمو كىك 

كىناؾ . ىذا الطفيؿ معاؿ لغذاء كعائبلا ؿة، كبيذا يشكؿ العائؿ النباتى، فى ىذه الحالة، مصدرالخنفساء الياباني
تتغذل عمى السائؿ المنبثؽ مف الجركح التى  Chalcidoideaطفيبلت كاممة كتمؾ التى تنتمى إلى فكؽ عائمة 

تبر ىذه األنكاع مف الطفيبلت، كغالبا ما تككف ىذه العكائؿ معرضة دكف إختباء، لذلؾ تع. أحدثتيا فى عكائميا
. التى تكثر فى رتبة غشائية األجنحة كتندر فى رتبة ذات الجناحيف، مفترسات مف كجية المكافحة البيكلكجية

إما فى بيض، أك يرقات، أك عذارل، أك األطكار الكاممة ليذه  feeding puncturesكتتككف جركح التغذية 
ق أك عميو بيضيا، كغالبا الذل تياجمو أنثى الطفيؿ رغبة فى أف تضع فيكعمى كجو التحديد فى الطكر  -العكائؿ

دكف أف تضع فيو أك عميو بيضا، بؿ تفضؿ فردا آخر ليذا العائؿ  جرحما تنتيى ظاىرة التغذية مف خبلؿ 
فقس ذلؾ ألف مثؿ ىذه التغذية ستقمؿ حتما مف كمية الغذاء الكاجب تكفرىا ليرقة الطفيؿ التى ست. الغرض األخير

عمى سطح شرنقة عائميا متجكلة حكليا حيث تبحث بقرنى   Dibrachoidesكتزحؼ أنثى الطفيؿ . مف البيضة
كحينما تنغمر آلة كضع . آلة كضع البيض طح ىذه الشرنقة كى تغرس فيوالمكاف المناسب عمى س عفاإلستشعار

دقيقتيف إلى ثبلثة دقائؽ، ثـ تسحبيا البيض فى ىذا المكاف المناسب تحركيا األنثى حركة دائرية تستمر لمدة 
يتبع ذلؾ إفراز سائؿ أبيض المكف مف آلة . نحك الخارج بحيث تصبح نيايتيا الطرفية المدببة فقط داخؿ الشرنقة

كبعدىا . دقيقة 1/2قدرىا حيث يتصمب فى فترة لمشرنقة كضع البيض يصؿ جسـ العذراء بالسطح الداخمى 
الداخؿ ثانية حتى تثقب جسـ العذراء ثـ تسحبيا نحك الخارج ببطئ كحذر  نثى آلة كضع البيض إلىتغرس األ

بيضاء المكف تستقر قاعدتيا عمى ثقب العذراء كتمتد منو إلى أعمى سطح  شعرية دقيقة تاركة خمفيا أنبكبة
جزاء بكاسطة أ  -التى مف خبلليا تمتص أنثى الطفيؿك  feeding tubeتمؾ ىى أنبكبة التغذية . الشرنقة بقميؿ

يعتبر ىذا النكع مف الغذاء النتركجينى ضركرل . المنبثؽ مف أنبكب التغذية بالخاصة الشعرية سائؿ العائؿ  -الفـ
الذل  Nasonia vitripennisإلناث الطفيبلت إلنضاج البيض قبؿ كضعو، كقد ثبت ذلؾ بالفعؿ فى طفيؿ 

الطفيؿ بيضا قبؿ أف يتغذل عمى سائؿ عائمو  اذ ال يضع ىذا. يتطفؿ تطفبل خارجيا عمى عذارل الذباب العادل
كعندما تمنع . خبلؿ جرح آلة كضع البيض، كبالتالى تحصؿ األنثى عمى غذاء بركتينى لـ تحصؿ عميو مف قبؿ

، تضمحؿ مبايضيا بما فييا مف بيض (كقت ندرة عكائميا)ظركؼ البيئة إناث بعض الطفيبلت مف ىذا الغذاء 
لذلؾ البد ليذه اإلناث أف تنتشر فى أماكف (. مثؿ رحيؽ األزىار)يدراتى ذاء الكربكهالطفيؿ ثانية إلى الغ كيعكد

كأخيرا . إلى ذلؾ الغذاء البركتينى، كبذلؾ يحافظ الطفيؿ عمى بقائو -عف طريقيا -إنتشار عكائميا حتى تصؿ
تى تبلحظ فى عديد اؿ -أك بمعنى أصح ظاىرة إفتراس العائؿ -يمكف القكؿ بأف ظاىرة التغذية عمى دـ العائؿ

فتراس فى مظيرىا األجنحة ما ىى إال إبقاء عمى عممية اإل مف أنكاع الطفيبلت الكاممة التابعة لرتبتى غشائية
.  األكلى كالتى نشأت عنيا ظاىرة التطفؿ

 

 
 

  :Fertilizationواألخصاب  Matingالتزاوج 
مف خركج  عادة بعد كقت كجيزتـ التزاكج كم. يعتبر التزاكج ضركرل لبقاء أغمب أنكاع الحشرات المتطفمة

الحشرات الكاممة مف العذارل، كذلؾ فى كثير مف أنكاع الطفيبلت التابعة لرتبة غشائية األجنحة كرتبة ذات 
لذلؾ غالبا ما تخرج الذككر قبؿ اإلناث بعدة ساعات أك بعدد قميؿ مف األياـ، كخاصة فى حالة . الجناحيف

التى يخرج عديد مف أفرادىا مف فرد كاحد مف عائميا خبلؿ  gregarious parasitoidsالطفيبلت الجماعية 
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كيظير أف الحيكاف . الذل يتطفؿ عمى عذارل الذباب Nasonia vitripennisفترة كجيزة كما يحدث فى طفيؿ 
ف يككالمنكل، فى حالة بعض أنكاع الطفيبلت الغشائية األجنحة، منتجا لئلناث حيث أف بيضيا غير المخصب 

ذلؾ ألف عدد اإلناث يغمب  ،fertilizationيحدث التكاثر فى ىذه الحالة، قبؿ كبعد اإلخصاب . لمذككر منتجا
الذل يفرز عددا  spermathecaتحتفظ  األنثى بالحيكانات المنكية داخؿ كيسيا المنكل . عدد الذككر دائما

ليذا السبب تحتفظ األنثى بعدد مف محدكدا مف ىذه الحيكانات عمى البيضة أثناء خركجيا فى الميبؿ، ك
كتتأثر العضبلت المتصمة بالكيس المنكل أثناء مركر . الحيكانات المنكية يكفى إخصاب عدد كبير مف البيض 

فتفرز إفرازا  spermathecal glandالبيضة فى الميبؿ، كيصؿ ىذا التأثير بالتالى إلى غدة الكيس المنكل 
 ،(تحت تأثير غاز ثانى أكسيد الكربكف المتصاعد منيا)داخؿ ىذا الكيس  منشطا لمحيكانات المنكية الساكنة

كتعتمد ميكانيكية التحكـ فى إفراز الحيكانات المنكية مف الكيس . فتسرع بالخركج منو تجاه البيضة مخصبة إياىا
، sperm capsuleمف حكصمة منكية  -كما ىك معركؼ لدينا -اذ يتركب الكيس المنكل. المنكل عمى تركيبو

تفتح فى جدار الميبؿ، عبلكة عمى  sperm ductكغدة مفرزة ىى غدة الكيس المنكل الذل يمتد منو قناة منكية 
كتختمؼ نماذج األكياس المنكية إلناث الطفيبلت كفؽ تركيب الحكصمة المنكية، . عضبلت مرتبطة بيذا التركيب

لؾ سعة غدة الكيس المنكل كدرجة إفرازىا كما ىك كقطرة القناة المنكية كطريقة إتصاليا بالحكصمة ذاتيا، ككذ
:  كاضح فيما يمى

فراز غدتو محدكد، ال يكاد يمؤل القناة  Chalcidoideaالكيس المنكل فى إناث طفيبلت فكؽ عائمة  -أ صغير كا 
.  المنكية، كال عبلقة ليذا اإلفراز باإلخصاب المنكل

إفرازا غزيرا ينشط كيحمؿ  Ichneumonidaeلعائمة  تفرز غدة الكيس المنكل إلناث الطفيبلت التابعة -ب
الحيكانات المنكية إلى داخؿ القناة المنكية ذات القطر المتساكل مع قطر الحيكاف المنكل ذاتو، كىى فى ذلؾ 

إذ عندما تمر البيضة فى قناة المبيض المشتركة كتحتؾ . ال تسمح إال بخركج حيكاف منكل كاحد إثر اآلخر
منكية تتأثر الحركة الدكدية ليذه القناة، التى تحتكل كقتئذ حيكانا منكيا كاحدا يمر خبلليا، بفتحة القناة اؿ

.  فتدفع بيذا الحيكاف نحك الخارج ليخصب البيضة المارة بقناة المبيض المشتركة
كمف . عف الحيكاف المنكل Tiphia papillivoraيزيد قطر القناة المنكية فى الكيس المنكل الناث الطفيؿ  -ج

نثنائيا ( التى تحيط بيا الحكصمة المنكية أيضا)مميزات ىذه القناة أيضا تمؾ الطبقة العضمية السميكة  كا 
ال تسربت مف خبلليا الحيكانات  حيث تتصؿ بالحكصمة المنكية مككنة لصماـ يقفؿ فتحة ىذه القناة، كا 

الغدة المنكية فتفرز إفرازىا الغزير  إذ عندما تجد أنثى الطفيؿ طكر عائميا المفضؿ تتأثر. المنكية بسيكلة
كيحدث مركر البيضة أماـ فتحة . داخؿ الحكصمة المنكية الذل يحدث ضغطا ىيدركليكيا يقفؿ ىذا الصماـ

القناة المنكية إحتكاكا يؤثر عمى الطبقة العضمية السميكة الممتفة حكؿ جدار ىذه القناة كصماميا، فتستقيـ 
لمنكية بسيكلة فى القناة ابؽ ذكره، فينفتح الصماـ كبذلؾ تندفع بعض الحيكانات االقناة، كيتبلشى إنثناؤىا الس

تحت تاثير الضغط الييدركليكى داخؿ الحكصمة المنكية، لتدخؿ فى قناة المبيض المشتركة حيث  المنكية
.  تخصب البيض

بعض الذككر  كال يستطيع. يستطيع ذكر غشائية األجنحة أف يبلحظ أنثاه كىى عمى مسافة قصيرة منو
أف يتعرؼ عمى أنثاه إال عند مبلمستيا لو بقرنى االستشعار، كحينئذ يضطرب ىذا الذكر كثيرا، كيظير إىتمامو 

تككف مستعدة لمتزاكج كقد تستجيب األنثى لو فتسمؾ نفس السمكؾ عندما . بيا بإىتزاز قرنى االستشعار كاألجنحة
كر ما يقترب مف أنثاه ثـ يبدأ فى تيكيتيا بإىتزاز أجنحتو عمى كىناؾ مف الذؾ. اـ فى فترة كجيزةفيحدث اإللتح

فترات تكاد تككف منتظمة أثناؤىا قد يحـك حكليا، أك يقؼ أماميا، كى تقترب منو تدريجيا إلى أف يصعد بيدؤ 
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نى كفى حاالت أخرل يتبع الذكر األنثى بإصرار، مقتربا لمؤخرتيا، باسطا جناحيو كقر. فكؽ ظيرىا ليتـ التزاكج
إستشعاره إلى الجانبيف بحيث يحدث بيذه الزكائد حركة إىتزازية، ثـ يركب ىذا الذكر حيث يرفع رأسو تارة 

. كيخفضيا تارة أخرل محدثا نقرا كاضحا عمى أجنحة األنثى، كال يستمر ذلؾ كثيرا ليتـ التمقيح فى دقيقة كاحدة
. ا الذكر مف فكؽ ظيرىا بكؿ سيكلة تاركا إياىاحتيا فيسقط ىذترغب ىذه األنثى الذكر، تحرؾ أجف كعندما ال

طرفى البطف  ل حاالت محدكدة يتـ خبلليا إلتحاـنثاه، إال ؼالتزاكج فى الطفيبلت كالذكر فكؽ أكغالبا ما يتـ 
ثناء أ Braconidaeكتتزاكج بعض أنكاع عائمة . ا إلتجاه الجنس اآلخربحيث يككف إتجاه أحد الجنسيف مضاد

مف رتبة ذات  Chironomidae، بنفس الكسيمة التى يتـ بيا التزاكج فى عائمة اليامكش طيرانيا فى أسراب
كتحتاج فترة التزاكج فى أغمب الطفيبلت الغشائية األجنحة مف دقيقتيف إلى خمس دقائؽ، كقد تطكؿ . الجناحيف

الطفيبلت مرة كاحدة فى  كتتزاكج إناث أغمب أنكاع ىذه. ىذه الفترة إلى ثبلثيف دقيقة أك أكثر فى بعض أنكاعيا
. كتستمر عممية التزاكج فى  ىدكء كقد تتحرؾ األنثى أحيانا. إال أف بعضيا يحتاج أكثر مف مرة لمذكر. حياتيا

.  كالذكر ممتحما بيا
كذات  Strepsipteraكلـ تدرس عممية التزاكج جيدا فى كثير مف الطفيبلت التابعة لرتبة مطكية األجنحة 

كغالبا ما يتـ التزاكج فى ىذه الحاالت بعد خركج اإلناث مف طكر العذراء كبدكف . جنحةالجناحيف كغمدية األ
كيتعقب الذكر أنثاه بإصرار فى . مقدمات غزلية، حيث ال تنتظر األنثى طكيبل كى يجؼ كيتصمب جدار جسميا

ىرىا لتيدأ األنثى كيتـ عديد مف األنكاع التابعة ليذه الرتب، مع ىز أجنحتو أثناء ىذا التتبع، ثـ يصعد فكؽ ظ
كغالبا ما يتزاكج الجنساف مرة كاحدة فى حياتيما، كقد تتعدد ىذه العممية بالنسبة . دقيقة أك أقؿ 15التزاكج فى 

مف رتبة ذات الجناحيف أف تتزاكج قبؿ  Tachinidaeكيصعب عمى الطفيبلت التابعة لعائمة . ألحد الجنسيف
.  العذراءمضى يـك أك يكميف مف خركجيا مف طكر 
. خصب ىذا البيض أك لـ يخصببية طفيبلت غشائية األجنحة سكاء أُأ كتنمك األجنة طبيعيا فى بيض غاؿ

فى حاالت قميمة فى طفيبلت رتبة ذات الجناحيف، حيث يرتبط ىذا  parthenogenesisكيحدث التكاثر البكرل 
ية فى مجاؿ المكافحة البيكلكجية، كعمى كيعتبر التكاثر البكرل عمى درجة مف األىـ. التكاثر بإنتاج الذككر

حينئذ، يتكقؼ نجاح . األخص عند محاكلة إستيراد كأقممة الطفيبلت فى أماكف لـ تكف مكجكدة بيا مف قبؿ
مف ثـ، ال يشكؿ . اإلجراء عمى إنتاج إناث مف ىذه الطفيبلت حتى تتأقمـ كيستمر تكاثرىا فى المنطقة الجديدة

ما إرتبط مثؿ ىذا النكع مف التكاثر فى الطفيؿ المستكرد بإنتاج إناث فى االجياؿ التكاثر البكرل صعابا إذا 
اذ بكاسطة أنثى كاحدة تسمؾ مثؿ ىذا التكاثر يمكف الحصكؿ عمى أعداد مناسبة لمطفيؿ اذا ما كانت . المتعاقبة

 . ظركؼ البيئة مكاتية لنشاطو

 
:  Sex ratioالنسبة الجنسية 

بدرجة تكاجد الطكر المفضؿ مف العائؿ، إذ عند تكاجد ( عدد الذككر: دد اإلناثع)تتأثر النسبة الجنسية 
ىذا الطكر تتأثر غدة الكيس المنكل كيزداد إفرازىا، كيزداد تبعا لذلؾ كمية ما يفرزه ىذا الكيس مف الحيكانات 

مف . يادة عدد الذككركما يؤدل كضع البيض المفرط الى ز. المنكية، كبالتالى يزداد عدد اإلناث عف عدد الذككر
ثـ، يككف إنتاج الذككر مضمكنا فى الطفيبلت اإلنفرادية عند كضعيا البيض فى عكائؿ غير مفضمة، كفى 

كىناؾ حالة عكسية لمحاالت . الطفيبلت الجماعية أثناء كضعيا لعدد كبير مف البيض فى فرد كاحد مف العائؿ
 . السابقة فييا تفقس إناث الطفيؿ مف بيض غير مخصب

 

: Attack on the Hostاليجوم عمى العائل 
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ال تياجـ بعض إناث الطفيبلت التابعة لرتبتى ذات الجناحيف كغمدية األجنحة عائميا عادة، بؿ تضع بيضيا،  
أك صغارىا، إما فى األماكف التى عندىا تككف الفرصة سانحة لذريتيا كى تصؿ بسيكلة إلى العائؿ كما فى 

 Gonia bimaculata مثؿ ذبابة التاكينا ذات البقعتيف Tachinidaeائمة بعض الذباب المتطفؿ مف ع
خارجيا عمى عكائميا دكف اإلضرار بيذه  (أك اليرقات)، أك تضع البيض المتطفمة عمى يرقات الدكدة القارضة

 كغيره مف المتطفمة عمى يرقات دكدة كرؽ القطف Tachina larvarumمثؿ ذبابة التاكينا الكبيرة  العكائؿ
مثؿ إناث  إناث طفيبلت رتبتى ذات الجناحيف البيض داخؿ عكائميا قمة مف كتضع. اليرقات حرشفية األجنحة 

كتضطرب . غشائية األجنحة ، كال يصحب كضع البيض ما يفسر أف ىذه العكائؿ قد لسعت كخدرتالطفيبلت 
ة ليذه اليجمات، إما بإحداث بعض ىذه العكائؿ مف مياجمة ىذه الطفيبلت ليا فتظير بكسيمة أك أخرل مقاـك

ضربات شديدة الكطأة، أك تدكر حكؿ نفسيا عند المياجمة، أك بعدىا مباشرة، مما قد يفسر ما يكضح تألميا أك 
كمف الطبيعى أال يقاـك بيض العائؿ طفيبل يياجمو، إال أف بعض إناث الطفيبلت، . أل رد فعؿ عصبى آخر

أف تغرس آلة كضع البيض فى جدار بيضة مثؿ بيضة دكدة  ال تستطيع Trichogrammaكالترايككجراما 
كتمسع بعض إناث الطفيبلت غشائية االجنحة، كبعض الحشرات المفترسة، عكائميا . Bombyx moriالحرير 

كقد يشفى . كقد يككف ىذا التخدير جزئيا أك شامبل، مؤقتا أك مستديما. مخدرة إياىا قبؿ كضع البيض مباشرة
 كىذا  -ىذا الشفاء غير مكتمبلإلى حالتو الطبيعية بعد فترة مف ىذا التخدير، أك قد يككف  العائؿ كمية كيعكد

كتمسع بعض الزنابير عكائميا فى . فبل يستطيع العائؿ أك الضحية أف تحرؾ أطرافيا -يحدث فى التطفؿ الخارجى
، أك كؽ. عقدة عصبية معينة، أك تدفع بسميا فى سائؿ الدـ فتتخدر الضحية عمى الفكر د يقاـك العائؿ ىذا اليجـك

قد يظير ال مباالة ليجمة الطفيؿ، أك قد يحاكؿ العائؿ اليرب فيسقط مف فكؽ النبات عمى سطح التربة فيككف 
.  فى مأمف مف إستمرار مياجمة الطفيؿ لو

 
إختيار العائل والتخصص العائمى  -ثانيا

Host Selection and Host Specificity 

 
عائؿ، فى المجاؿ الحالى مف الدراسة، قصر الحشرة النافعة، مفترسة كانت أك طفيمية،  يقصد باختيار اؿ

، بالقدرة التى تكضحيا searching capacityكتقدر كفاءة ىذه الحشرة فى البحث . ليجماتيا تجاه عكائؿ معينة
 . عند التنقيب عف ىذه العكائؿ، كخاصة عندما تككف األخيرة فى كثافة عددية منخفضة

اختيار العائل  :وال أ
ختيار الكائف المياجـ لعائمو فى أربعة خطكات متتابعة عف طريقيا يحدد الكائف يتـ 

البحث عف ( 2)نتشار العائؿ، البحث عف كسط إ( 1: )ق الخطكات ىىكىذ. المياجـ عدد عكائمو
.  الكائف صبلحية العائؿ ليذا( 4)تقبؿ العائؿ لمكائف المياجـ، ( 3)العائؿ داخؿ ىذا الكسط، 

 :البحث عن وسط انتشار العائل (1)

ذ ال إ. ص العائمى لمطفيبلت كالمفترساتىذه ىى الخطكة األكلى التى ترتبط بيا بداية التخص 
تنشد إناث الطفيبلت أك المفترسات عكائميا قبيؿ كضع البيض، بؿ تبحث أكال عف كسط بيئى 

كتكضح ىذه الظاىرة ذبابة .ائو، أك عدـ إحتكائو عمى العائؿخاص بصرؼ النظر عف إحتك
التى تتطفؿ داخميا عمى يرقات الدكدة القارضة  Gonia bimaculataالتاكينا ذات البقعتيف 
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Agrotis ipsilon إذ ال ترتبط أنثى ىذا الطفيؿ بالعائؿ أثناء كضع البيض، بؿ تنشد مكقعا ،
ال، يحتمؿ أف تتغذل يحتمؿ تكاجد يرقات العائؿ بو، كىناؾ تبحث عف بادرات نبات، كالقطف مث

بعدئذ قد تبتمع يرقة العائؿ، أثناء غذائيا عمى النبات بيض . عميو يرقة العائؿ لتضع عميو البيض
كال بد لطفيبلت يرقات ناخرات األخشاب أف تبحث أكال عف أنكاع معينة . الطفيؿ، فيتـ التطفؿ

 Nasonia vitripennisكما تستجيب إناث الطفيؿ . مف األشجار قبؿ أف تبحث عف عائميا
عذارل ذباب )تجاه المحـ القديـ أكثر مف أف تستجيب تجاه المحـ الحديث، ذلؾ ألف عكائميا 

. ال تتكاجد إال فى المادة األكلى( المحـ كالذباب المنزلى
  
 :البحث عن العائل (2)

تظير بعض الطفيبلت، فكر غزكىا كسط العائؿ، ما يفسر أنيا تنقب فيو بإنتظاـ عف ىذا  
أك مف أنكاع مختمفة مف )كىناؾ يتكقؼ عدد ما تجده ىذه األنثى مف أفراد ىذا العائؿ . ؿالعائ

كيتأثر نمط . عمى الكثافة العددية لمعائؿ، ككفاءة أنثى الطفيؿ فى التنقيب( العكائؿ داخؿ الكسط
 ىذا البحث بعديد مف المؤثرات التى ال ترتبط بالخكاص الفيزيقية لمكسط الذل يكتنفو العائؿ،

ئؿ، أحيانا، عمى إذ يتكقؼ نجاح األنثى فى كصكليا إلى العا. كمدل إحتكاؾ الطفيؿ بيذا العائؿ
الحشرل عمى العائؿ  نتشار العائؿ، أك عمى مؤثرات معينة يحدثيا العائؿدرجة حرارة كسط إ

 Eretomcerus sericusكيكضح الظاىرة األكلى الطفيؿ . النباتى الذل يتكاجد عميو أك بداخمو
فى (  Aleurocanthus woghumeذبابة المكالح السكداء )ذل يفشؿ فى تطفمو عمى عائمو اؿ

المناطؽ المرتفعة الباردة، كينجح فى ذلؾ فى المناطؽ الساحمية الدافئة بالكاليات المتحدة 
المستقر عمى الثمار التكتية،  Opius melleusكما يكضح الظاىرة الثانية الطفيؿ . األمريكية
الطفيؿ بذبذبات ناتجة عف تحرؾ يرقة العائؿ المختبئة بداخؿ الثمرة مما يدفعو إلى  ريشعكىناؾ 

ح أنو ينتقؿ كىناؾ مف الطفيبلت ما يكض. غرس آلة كضع البيض بيا متطفبل عمى ىذه اليرقة
نتشار، أك ما يكضح أف إدراكو لعكائمو داخؿ ىذا الكسط قد يرتبط بكسائؿ عشكائيا داخؿ كسط اإل

. ب أحيانا تفسيرىامعقدة يصع
 

  :قبول العائل (3)

عندما تصؿ الحشرة الطفيمية أك المفترسة إلى الفرد مف عائميا، يتكقؼ قبكليا أك رفضيا إياه، 
فقد أجريت بعض الدراسات عمى الطفيؿ . غالبا، عمى الصفات الفيزيقية كالكيميائية ليذا الفرد

Melittobia Acosta  9)تجاه أنكاع مختمفة مف العكائؿ لمعرفة ردكد فعؿ أنثى ىذا الطفيؿ 
عكائؿ مف رتبة غشائية األجنحة، كعائؿ كاحد فقط مف  8منيا تنتمى إلى رتبة ذات الجناحيف، ك

( حجـ العائؿ، ج( نسبة التطفؿ، ب( أ: كقد أخذ فى االعتبار ما يمى(. رتبة غمدية األجنحة
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تحرؾ العائؿ، كقد ( تحيط بالعائؿ، كاألغشية كاألكياس التى ( الرائحة، ىػ( شكؿ العائؿ كلكنو، د
 : أسفرت نتائج ىذه الدراسات عف الحقائؽ اآلتية المرتبطة بقبكؿ الطفيؿ المذككر لعائمو

 
.  يجب أف يككف حجـ العائؿ ضعؼ حجـ الطفيؿ عمى األقؿ -أ

 معينة يجب أف يككف العائؿ مغمفا، كأف يككف ىذا الغبلؼ، صمبا كاف أـ لينا، عمى مسافة -ب
.  العائؿ المستقر بداخمو مف

اذ تفضؿ . يجب أال يككف جدار جسـ العائؿ ذا كيكتيكؿ صمب أك شديد اإللتصاؽ بالجسـ -ج
أنثى الطفيؿ إختيار عائميا مف اليرقات كالعذارل الرقيقة الجدار، كالمستترة داخؿ أغمفة 

كضع البيض  ف تمر خبلليا أك تغرس آلةق األغمفة األنثى مف أكيجب أال تعيؽ ىذ. كاقية
.  الرقبة فى كضعيا البيض عمى العائؿ المستتر فى منطقة

 
التى تجعؿ طفيبل ما اليياجـ عائبل معينا قد يصمح ( المرتبطة بالعائؿ)كىناؾ مف العكامؿ 

:  لنمك ذرية ىذا الطفيؿ، كأىـ ىذه العكامؿ ما يمى
ذ بالرغـ مف صبلحية يرقات ات التى تجذب إليو أنثى الطفيؿ، إقد يفتقر العائؿ إلى المؤثر -أ

 ,Cryptusلنمك يرقات طفيبلت تتبع أجناس  Ephestia kuehniellaفراشة الدقيؽ 

Aneoplex, Ephialtes  داخؿ المعمؿ، فبل يكجد مف األدلة ما يكضح إتجاه  ىذه
كطبيعى أف يككف السبب فى ذلؾ مرجعو إفتقار . الطفيبلت لمعائؿ تحت الظركؼ الطبيعية

.  جذب ىذه المجمكعة مف الطفيبلتؿ  (قد تككف كايركمكنات)  نكع لعكامؿيرقة ىذا اؿ
قد يكقؼ العائؿ أنثى الطفيؿ عف كضعيا البيض عميو أك داخمو بعد معركة حامية تنتيى  -ب

بتغمب العائؿ عمى الطفيؿ، أك أف يككف العائؿ محتميا داخؿ أغطية كاقية تقؼ حائبل بيف 
كمف أمثمة ىذه . خير أف يدفع آلة كضع البيض مف خبللياالعائؿ كالطفيؿ فبل يستطيع األ

، كجدر الشرانؽ، كبعض القشكر (chorion)الغبلؼ الخارجى الصمب لمبيضة  :األغمفة
كغير ذلؾ مف المكاد التى تجعؿ العائؿ محصنا ضد ىجمات .. كاإلفرازات الشمعية

.  الطفيؿ
ئؿ المثالى لمنكع مف الطفيبلت عمى كبالرغـ مف الحقائؽ السابقة، يصعب دائما تحديد العا

بار، دكف شؾ، ذ يدخؿ فى اإلعتميائية أك المكرفكلكجية لمعائؿ، إأسس مف الخكاص الفسيككي
.  ستجابات النفسية لمطفيؿ كعديد مف العكامؿ األخرلإرتباط كثيؽ بيف اإل

 
: صالحية العائل (4)
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يمكف أف يختص بيا طفيؿ أك تعتبر ىذه الخطكة آخر الخطكات التى تحدد عدد العكائؿ التى  
. إذ ال يعنى تقبؿ أنثى الطفيؿ، مثبل، لعائؿ ما أف ذلؾ العائؿ صالح لنمك ذريتيا. مفترس

كتتفاكت درجة ىذه الصبلحية بالنسبة لمنكع مف الطفيبلت أك المفترسات، حيث تككف بعض 
ما يككف البعض العكائؿ فى تماـ الصبلحية لنمك ذريتو، كيصمح البعض اآلخر إلى حد ما، بيف

كال يعتبر نجاح أنثى الطفيؿ فى قبكليا لفرد تضع فيو . األخر غير مناسب عمى اإلطبلؽ
بيضيا دليبل عمى أف ىذا الفرد البد أف يككف صالحا لنمك ذريتيا، مما يكضح عدـ اإلرتباط 

فيؿ إذ تبيف أف الط. بيف جاذبية العكائؿ كصبلحيتيا دائما بالنسبة لمطفيبلت التى تياجميا
Apanteles glomeratus الذل ينجح فى تطفمو عمى يرقات ديداف الكرنب ،Pieris spp. 

يتقبؿ ببساطة يرقات فراشة الكرنب كحيث تصمح ىذه اليرقات دائما لنمك ذرية ىذا الطفيؿ، 
Mamestra brassicae  كيضع بداخميا البيض، إال أف ذرية الطفيؿ داخؿ اليرقات األخيرة

التى تجعؿ منيا عائبل غير صالح (  phagocytosis) ىاجمة الدمكية تتعرض مبكرا لمـ
لمعائؿ ضد الطفيؿ، كتتـ بإنجذاب  immunityتسبب ىذه المياجمة الدمكية مناعة . لمطفيؿ

لمعائؿ تجاه بيض أك يرقات الطفيؿ  phagocytes( أك اإلبتبلعية)الخبليا الدمكية المياجمة 
جمعات مف تمؾ الخبليا تنتظـ حكؿ الطفيؿ فى دكائر متحدة ل ىذه المياجمة بتقكتنت. الداخمى

المراكز عمى ىيئة حكصمة مستديرة أك بيضاكية الشكؿ يختنؽ بداخميا الطفيؿ، كتتحمؿ أنسجتو 
.  بعد مكتو، حيث تبتمع فى النياية بكاسطة ىذه الخبليا

ت أكثر كربما تعزل عدـ صبلحية العائؿ لنمك الطفيبلت إلى بعض خصائص ىذه الطفيبل
مما تعزل إلى بعض صفات العائؿ، مما يفسر أف المناعة، كظاىرة، يمكف أف ترتبط بالعائؿ 

 . كبالطفيؿ عمى حد سكاء

كخاصة مف )مف خبلؿ ما سبؽ ذكره مف حقائؽ مرتبطة بإختيار الكائف المياجـ لعائمو، 
اؿ المكافحة سباب عدـ نجاح التطفؿ فى مج، يمكف تكضيح أ(حية العائؿ لمطفيؿناحية صبل

:  البيكلكجية فيما يمى
ائية عالية جدا، أك فيزيقيا، نتيجة ألف محتكياتو الـكأف يككف العائؿ غير الئؽ فسيكلكجيا  -أ

ة فقيرة جدا، أك أف يككف مغمفا بغطاء سميؾ يحكؿ دكف تنفس الطفيؿ محتكياتو الغذائي
.  خبللو بداخمو أك ال يسمح ألنثى الطفيؿ بأف تغرس آلة كضع البيض مف

:  أف يككف العائؿ غير الئؽ بيكلكجيا، مثمما يتضح فيما يمى -ب
قد تتسبب مياجمة أنثى الطفيؿ لعائميا قتؿ ىذا العائؿ فى كقت قصير مما يجعمو غير دائـ  -1

.  الصبلحية لنمك يرقات الطفيؿ عميو أك داخمو
مما يتسبب فى فناء ىذه  قد يتساقط بيض كصغار الطفيبلت الخارجية نتيجة لحركة العائؿ، -2

.  األطكار
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عائؿ، ثـ يضمحؿ البيض فكؽ جمد نسبلخ اؿيض الطفيؿ بعيدا عف عائمة أثناء إقد يزاح ب -3
. نسبلخاإل

.  قد يبدل العائؿ رد فعؿ بالمياجمة الدمكية السابؽ ذكرىا -4
 

كفاءة البحث عن العائل : ثانيا
التى تبدييا إناثو فى مكافحة عكائؿ ذات  تحدد كفاءة الطفيؿ فى البحث عف العائؿ بالقدرة

إذ مف المعركؼ أف الخصكبة الذاتية إلناث أل نكع مف الطفيبلت . مستكل جماىيرل منخفض
تزداد عف تمؾ ( مقدرة بالعدد النظرل لكمية البيض الذل تضعو كمجمكع النسؿ الذل تخمفو)

عكائميا المتاحة تحت الظركؼ الخصكبة الفعمية المقدرة بعدد البيض كمجمكع النسؿ المرتبط ب
:  الطبيعية، مما يفسر أف كفاءة األنثى تحدد، حتما، تحت ىذه الظركؼ بالعكامؿ اآلتية

.  عدد ما يحتكيو جميكر الطفيؿ مف إناث -1
 . قابمية كؿ أنثى لمبحث عف العائؿ -2

 . عدد العكائؿ المتاحة تحت الظركؼ الطبيعية -3

 
ثى عمى إكتشاؼ العكائؿ، كمدل تكاجد العكائؿ تحت كأىـ ىذه العكامؿ الثبلث ىك قدرة األف

الظركؼ الطبيعية، حيث يعتبر الطفيؿ ذك الكفاءة العالية ىك ذلؾ الذل يستطيع، بجميكره، أف 
يضبط جميكر عائمو عند الحد الحرج اإلقتصادل فيمنعو مف أف يضاعؼ ذريتو خبلؿ كقت 

ككف لخصكبة الطفيؿ الذاتية أىمية تربك يككف فيو العائؿ فى كثافة عددية منخفضة، كلذلؾ لف م
فقد إتضح، بالفعؿ، أف قدرة . عف كفاءة الطفيؿ فى البحث عف العائؿ، إذ يعكض األكلى الثانية

أنثى أل نكع مف الطفيبلت فى البحث عف العائؿ تتناسب تناسبا عكسيا مع كفاءتيا التناسمية، 
بو ،  economy of parasitismفؿ حيث تكضح ىذه الحقيقة مظيرا يطمؽ عميو إقتصاد التط

تتقيد أنثى الطفيؿ بكضع البيض فى األماكف التى تصمح لمنمك المستمر لذريتيا، كأف تتحكـ فى 
كتكضح . صرؼ النظر عف الكثافة العددية ليذا العائؿبعدد البيض البلـز لكؿ فرد مف عائميا، 

ائؿ كقدرتو عمى الحفاظ عمى ىذه الحقائؽ إرتباط قكل بيف كفاءة الطفيؿ فى البحث عف الع
.  إفرازاتو التناسمية

تعتبر الحشرة الطفيمية أكثر فاعمية مف الحشرة المفترسة عند البحث عف العائؿ، كذلؾ 
رتباط نمك الفرد مف إ يعزل ذلؾ إلى ظاىرتيف بيكلكجيتيف ىما. تحت الظركؼ البيئية المتماثمة

عتماد الطفيؿ ؼ ل البحث عف عائمو عمى طكره الكامؿ ذل الطفيؿ بفرد كاحد مف العائؿ، كا 
تمكف الظاىرة األكلى الطفيؿ مف إستمرار نمكه أثناء الكثافة العددية المنخفضة (. غالبا)األجنحة 

لعائمو، كما تضاعؼ الظاىرة الثانية مف كفاءة الطفيؿ فى إكتشاؼ العائؿ كالتنقيب عنو أثناء تمؾ 



 18 

الطفيؿ الغشائى األجنحة فى البحث عف العائؿ عمى  تستند كفاءةمف ثـ . الكثافة العددية أيضا
:  األنثى البالغة، حيث يتـ ليا ذلؾ بناء عمى ما يمى

البد أف تتفكؽ أنثى الطفيؿ عمى الطكر الذل تياجمو مف حيث التنقؿ مف مكاف إلى  -1
نتقاؿ كتتناسب قدرة أنثى الطفيؿ عمى اإل. آخر، أك تتساكل قدرتييما فى ذلؾ عمى األقؿ

ناث ، إذ تقؿ ىذه القدرة فى اإلoogenesisا عكسيا مع قدرتيا عمى تككيف البيض تناسب
التى تضع بيضيا دفعة كاحدة بعد  proovigenic femalesالمسبقة تككيف البيض 

خركجيا مف طكر العذراء بكقت كجيز، كذلؾ عف قدرة إنتقاؿ اإلناث المستمرة تككيف 
ؿ طكرىا الكامؿ حيث البد ليا أف عمى دفعات خبل synovigenic femalesالبيض 

تقصر فترة عمر النمكذج . تنتقؿ إلى مسافات طكيمة باحثة عف العائؿ مف كقت إلى آخر
.  األكؿ مف اإلناث التى يقؿ أعداد نكعيا كقت ندرة العكائؿ

تستطيع بعض اإلناث مف الطفيبلت الغشائية األجنحة مف النمكذج المستمر تككيف  -2
ك تككيف بيضيا فى المبيض أثناء ندرة العكائؿ رغبة فى الحفاظ البيض أف تكقؼ نمك أ

كىناؾ . عمى جميكرىا أثناء ىذه الظركؼ غير المناسبة مما يزيد فى قدرتيا عمى البقاء
كسيمتيف لمحفاظ عمى ىذا البيض داخؿ مبيضى األنثى، إما أف تككف ألغشية البيض 

ألجنة عمى ما يمزميا لمكاد القدرة عمى إمتصاص الغذاء مف دـ األـ حتى تحصؿ ا
ضركرية لنمكىا إلى حيف كضع البيض، أك أف تفتقر األنثى ليذه األغشية فبل تستطيع 
ذلؾ، كىناؾ يتحمؿ البيض كيمتص لتعيد األـ تككينو مف جديد مما يؤجؿ كضعو لحيف 

 . تكاجد العكائؿ المفضمة

كيتكقؼ ذلؾ عمى قكة . يتحكـ فى كفاءة األنثى كفاءتيا فى إستخداـ آلة كضع البيض -3
س جسـ العائؿ، كالكقت الضائع فى ج ىذه اآللة، كمركنتيا، كالفترة البلزمة إلنغمادىا فى

propping  األماكف غير المناسبة لكضع البيض عمى، أك داخؿ، العائؿ، كمثابرة
األنثى أثناء كضعيا ليذا البيض، ككفاءتيا فى شؿ العكائؿ النشطة التى تبدل مقاكمة 

 . ذه األنثى المياجمةتجاه ق

تقاس كفاءة األنثى بكفاءتيا عند كضع البيض فى إختيار عكائؿ تصمح لنمك أطكارىا  -4
غير الكاممة بحيث ال يضيع جيد ىذه األنثى ىباء، كبحيث أف تنظـ، بناء عمى الكثافة 

اث تبمغ الكفاءة األكلى ذركتيا فى حالة إف. العددية لمعائؿ، عدد األفراد المستقبمة لمبيض
الطفيبلت اإلنفرادية التى يرتبط نمكىا بفرد كاحد منيا يرتبط بالفرد مف العائؿ، كمف ثـ 

كما تستطيع أنثى الطفيؿ . البد أف تتفكؽ قدرتيا إلختيار ىذا الفرد األخير
Ooencyrtus kuvanae أثناء ندرة عكائميا، أف تنظـ عممية كضع البيض بحيث ،
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العكائؿ المناسبة المتاحة مما يزيد مف عمر ىذه تتعادؿ كمية ما تضعو منو مع عدد 
 . اإلناث فتزداد، تبعا لذلؾ، كفاءتيا فى البحث عف عائميا

تزيد قكة النمك، التى تقدر بعدد أجياؿ الطفيؿ بالنسبة لجيؿ كاحد مف عائمو، مف نسبة  -5
أف عدد اإلناث الباحثة فى كحدة المساحة، كبالتالى فى المدل الذل يمكف ليذه اإلناث 

إذ لكى يصبح الطفيؿ . كيزيد ذلؾ، حتما، مف كفاءة النكع فى البحث عف العائؿ. تشغمو
ناجحا فى مجاؿ المكافحة البيكلكجية البد كاف يككف سباقا فى عدد األجياؿ عف عائمو 

 . Trichogrammaكما فى طفيبلت البيض مف جنس . خبلؿ العاـ

لو عمى إستجابة إناثو تجاه بعض تتكقؼ قكة الطفيؿ عمى إحتبلؿ مكاقع سكنى عكائ -6
العكامؿ التى تتميز بيا ىذه المكاقع كأسطح النبات، كالركائح، كحركة اليكاء، كالضكء، 

، الذل يتطفؿ عمى العائؿ Hyposter disparإذ يكضح الطفيؿ . كالحرارة، كالرطكبة
مفاضمة لؤلماكف الكثيفة  Lymantria (Porthertia) disparالحرشفى األجنحة 

شجار، كمف ثـ تندر مياجمتو لعائمة عند األماكف المعرضة مف مكقع سكنى ىذا األ
 . العائؿ

 
العالقات المتبادلة بين الطفيالت الحشرية  -ثالثا

Interrelations of Parasitic Insects 
 

فى كاحدة مف العبلقات المتبادلة بيف الطفيبلت الحشرية، تحت الظركؼ الطبيعية،  تقع
:  ث اآلتيةظكاىر الثبلاؿ
كفييا تتنافس الطفيبلت فى تطفميا عمى العائؿ  Direct competitionالمنافسة المباشرة  -أ

الذل قد يياجـ، خبلؿ طكر معيف مف حياتو، بأكثر مف طفيؿ ينتمى جميعيا إلى نكع كاحد 
، أك إلى عديد مف األنكاع كما فى التطفؿ Super parasitism  كما فى التطفؿ المتزايد

.  Multiple parasitismعدد المت
كفييا يتعرض العائؿ، خبلؿ أطكاره  Indirect competitionالمنافسة غير المباشرة  -ب

المختمفة، ليجمات أنكاع متباينة مف الطفيبلت التى يختص كؿ منيا بطكر كاحد مف ىذا 
.  العائؿ

لحكظا فى حيث تمعب الطفيبلت المفرطة دكرا ـ Hyperparasitismالتطفؿ المفرط  -ج
إنقاص الكثافات العددية لمطفيبلت األكلية، كما تشكؿ عامبل يحفظ التكازف بيف أنكاع 

.  الحشرات تحت الظركؼ الطبيعية
 

المنافسة المباشرة  -أ
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  Superparasitismالتطفل المتزايد 
تحدث ظاىرة التطفؿ المتزايد كثيرا تحت الظركؼ الطبيعية مما يفسر أف بعض الطفيبلت 

يستطيع، تحت ىذه الظركؼ، أف يميز بيف عكائمو السميمة كالعكائؿ المتطفؿ عمييا حيث  قد ال
كتعزل . يكزع ذريتو عشكائيا بيف العكائؿ المتاحة دكف ثمة تمييز لتمؾ التى سبؽ التطفؿ عمييا

:  ىذه الظاىرة إلى أحد السببيف اآلتييف
ؿ السميمة مف تمؾ التى سبؽ تفتقر أنثى الطفيؿ الحنكة التى تمكنيا مف تمييز العكائ -1

التى تضع أكثر مف  Microphanurus baslisالتطفؿ عمييا مثؿ أنثى الطفيؿ 
بيضة، خبلؿ عديد مف اليجمات المتتالية، فى بيضة عائميا كىك البقة الخضراء 

Nezara viridula مما يتبعو منافسة مباشرة بيف يرقات الطفيؿ داخؿ بيضة العائؿ .
. اث الطفيبلت ما يستطيع أف يميز عكائمو المتطفؿ عمييا مف قبؿغير أف ىناؾ مف إف

التى تخدش خطكطا دائرية عمى  Telenomus utahensisكمثؿ ذلؾ أنثى الطفيؿ 
الغبلؼ الخارجى لبيضة عائميا، كذلؾ بكاسطة آلة كضع البيض أثناء تطفميا عمى ىذه 

ل، أك أنثى أخرل مف نفس البيضة، حيث تشكؿ ىذه الخطكط أثرا تتعرؼ عميو ىذه األنث
.  نكعيا، فتمتنع عف كضع بيضة أخرل بداخميا

تحدث ظاىرة التطفؿ المتزايد، أحيانا، تحت ضغط المنافسة الشديدة الناتجة عف زيادة  -2
ستقباؿ الفرد الكاحد إفة العددية لعائمة مما يتسبب فى فى الكثافة العددية لمطفيؿ عف الكثا

ؿ ذلؾ أنثى الطفيؿ امث. ناث ىذا الطفيؿل أك إيد مف ىجمات أنثمف العائؿ لعد
Chelonus taxanus  ذات الكفاءة التناسمية العالية التى ال تتناسب مع عكائميا تحت

عند قمة عكائميا مف  Trichogrammaالظركؼ الطبيعية، ككذلؾ إناث طفيؿ البيض 
  .بيض الحشرات حرشفية األجنحة

 
 
 

  Multiple parasitismالتطفل المتعدد 
عندما يتطفؿ أكثر مف نكع كاحد مف الطفيبلت عمى طكر معيف مف العائؿ تدخؿ يرقات 
ىذه الطفيبلت، داخؿ الفرد مف العائؿ، فى منافسة مباشرة عمى الغذاء تنتيى عادة بأف يعيش 

حيث يتكقؼ ذلؾ عمى تكقيت ،  (Loser)بينما ييمؾ اآلخر  ،(Survivor)أحدىما بعد اآلخر 
كتحدث . فرازاتو السامة، كالطكؿ النسبى لدكرة حياتوق لمعائؿ، كنمط أجزاء فمو، كا  اجمتالطفيؿ لمو

الذل  solitary parasitismنفرادل رتبط التطفؿ المتزايد بالتطفؿ اإلىذه الظاىرة أيضا عندما م
 كتنتيى المنافسة بيف اليرقات. فيو يكتمؿ نمك فرد كاحد مف الطفيؿ داخؿ الفرد مف العائؿ

:  حدل ىذه النتائجبإ الطفيمية
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: يعيش أحد الطفيمين ويموت اآلخر نتيجة لواحد مما يأتى: أوال
اذ يتكاجد . عرضيا loserىذا الطفيؿ اآلخر  survivorييمؾ الطفيؿ العائش بعد اآلخر  -أ

 Ceratitisداخؿ يرقة ذبابة الفاكية  Opius tryoni, Opius humilisيرقات الطفيميف 

capitataات الطفيؿ ، تيمؾ يرؽO. humilis ح كالتمزقات السطحية نتيجة لمجرك كتمكت
 .Oحتكاؾ بالفككؾ العمكية الطكيمة الحادة التى تمتمكيا يرقات الطفيؿ فى أجساميا إثر اإل

tryoni  .
ييمؾ الطفيؿ العائش بعد اآلخر الطفيؿ اآلخر لتبكيره بمكت العائؿ، كفى ىذه الحالة ربما  -ب

لقد ثبت أف الطفيؿ الذل يياجـ الفرد مف . أك ال يفترسو، عرضيا يفترس األكؿ الثانى،
يصؿ إلى طكر التغذية الميمؾ قبؿ الطفيؿ التالى لو بفترة  العائؿ فى كقت مبكر عف غيره

، كمف ثـ يستطيع أف يقاـك لمبقاء، أكثر مف الطفيؿ المتأخر، فى كقت فى نفس العائؿ
كفى ىذه الحالة يمكت . صمح كمكرد لمغذاءيككف خبللو العائؿ قد أصبح فى حالة ال ت

.  العائؿ مبكرا قبؿ أف يكتمؿ نمك الطفيؿ األخير
 

: يعيش كال الطفيمين: ثانيا
كفى ىذه الحالة ال ييمؾ أحدىما اآلخر طبيعيا فتتساكل فرص الحياة لكمييما كينمكاف طبيعيا،  

ينشأ عنيما ذرية ضعيفة أك يضعؼ أحدىما، أك كمييما، ضعفا شديدا، كيتخمفاف فى النمك ؼ
كتسكد الحالة الثانية حيث تتكقؼ درجة . البنية، كمحدكدة العدد، كذات كفاءة تناسمية منخفضة

لى ألفراد ىذيف الطفيميف التنافس بينيما عمى نسبة كمية الغذاء المتاحة بالعائؿ إلى العدد الؾ
صدرا غذائيا يكفى كمييما، حيث ذا شكؿ األخير ـمك الطفيبلف طبيعيا داخؿ العائؿ إذ يفإ. داخمو

ذا أصبح ىذا المصدر غير كاؼ، خر طبيعيا، كتككف المنافسة حرجة غالييمؾ أحدىما اآل
سبب فى دخكليا فى داخؿ العائؿ مما يت أعداد يرقات ىذيف الطفيميف عالية كخاصة عندما تككف
.  كمية الغذاء المحدكدة كقتئذمنافسة حرجة عمى 

 
: يمينيموت كال الطف: ثالثا
ما نتيجة لممغاالة فى التطفؿ التى تؤدل إلى مكت العائؿ مبكرا قبؿ أف يكتمؿ نمك كذلؾ إ 

الطفيميف، أك نتيجة لنقص كبير فى كمية الغذاء المتاحة بالعائؿ فيمكت كمييما قبؿ أف يتمما 
قة ذ تمكت يرإ. فيمييف المتنافسيف يمكتاف جكعايتضح مف خبلؿ ما سبؽ أف الط. دكرة حياتيما

تطفبل   Campoplex validusالفراشة ذات الذنب البنى مبكرا عندما يتطفؿ عمييا الطفيؿ 
.  متزايدا مما يتسبب عنو مكت يرقات الطفيؿ نتيجة لمكت يرقة العائؿ
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المنافسة غير المباشرة  -ب

 
يكجد  فى أل كسط تنتشر فيو الحشرات الضارة عديد مف عكامؿ المكافحة البيكلكجية، 

ت األمراض كالطفيبلت كالمفترسات، التى تقـك بدكر ىاـ فى القضاء عمى عديد مف أفراد كمسببا
بو كؿ مف ىذه العكامؿ البيكلكجية تجاه عائؿ معيف نتيجة  كال يتكافئ الدكر الذل يقكـ. الحشرات

ة لممنافسة غير المباشرة التى تكضحيا ىذه العكامؿ عمى ىذا العائؿ، كالتى تظير فى صكرة غام
 parasite-predatorكائؿ رابطة مف الطفيبلت كالمفترسات اذ لكؿ نكع مف الع. التعقيد فى

complex  ذات عبلقات معقدة تكعز بأف ما بينيا مف عبلقات تشكؿ تتابعا عند مياجمتيا
كقد . ثنيف مف ىذه الرابطة عمى ما يتبقى منيافييا يتفكؽ كاحد أك إ ،لؤلطكار المتباينة ليذا العائؿ

نتشار عمى العضك المتفكؽ فى المياجمة مثبطة لفاعميتو، التغيرات المفاجئة فى كسط اإلؤثر ت
كىنا قد يخطك عضك كاف أقؿ كفاءة ليمؤل الفراغ الذل تركو العضك الذل كاف متفكقا مما يؤدل 

لذلؾ يكصى دائما، عند . عند مستكل معيف مف النشاط( العائؿ)إلى حفظ الحشرة الضارة 
ارة بيكلكجيا، إستيراد مجمكعة مف األعداء المختمفة األنكاع عمى أف يختص كؿ مكافحة آفة  ض

.  منيا فى طكر كاحد مف أطكار ىذه اآلفة
تكضح ظاىرة التنافس غير المباشر بيف األعداء النافعة حالة مف التضامف 

cooperation أمثمة مف . يتسبب عنيا زيادة فى حصيمة المكافحة البيكلكجية ،بيف ىذه األعداء
المذاف يياجماف، فى  Ibalia leucospoides, Rhyssa persuasoriaىذه الحالة الطفيبلف 

تستطيع اناث الطفيؿ . Sirexبريطانيا، األطكار اليرقية المختمفة آلفة ضارة تتبع جنس 
Rhyssa بكصات  3، بآلة كضع البيض الطكيمة، أف تياجـ يرقة العائؿ الكبيرة كىى عمى بعد

بآلة كضع البيض القصيرة بمياجمة  Ibaliaلنبات، بينما تتخصص اناث الطفيؿ داخؿ نفؽ ا
تتطفؿ إناث النكع  كذلؾ. بيض كيرقات العائؿ الصغيرة التى تتكاجد بالقرب مف سطح النبات

Microbracon kirkpatriki  فى عمى يرقات دكدة المكز القرنفمية التى تصيب أزىار القطف
 Pimpla roboratorصيرة، بينما تياجـ إناث طفيبل البمببل حيث ليا آلة كضع بيض ؽ مصر

.  يرقات نفس العائؿ فى لكز القطف مستخدمة آلة كضع بيض طكيمة بكضكح
التطفل المفرط  -ج

. ال يستطيع أل نكع مف الطفيبلت األكلية أف يجد ميربا مف مياجمة الطفيبلت المفرطة لو
ل إلى رتبة ذات ة األجنحة، كالقميؿ منيا ينتـشائيكتتبع غالبية الطفيبلت األخيرة رتبة غ

كيكضح الجدكؿ التالى أىـ . الجناحيف، كنادرا ما تتكاجد ىذه الطفيبلت فى رتبة غمدية األجنحة 
:  عائبلت الطفيبلت المفرطة فى الرتب الثبلث المذككرة آنفا
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بيان بأىم عائالت الطفيالت المفرطة 
 العائالت الرتبة

 ,Ichneumonidae, Chalcididae, Encyrtidae, Eupelinidae غشائية األجنحة

Eurytomidae, Elasmidae, Pteromalidae, Torymidae, 

Prototrupidae, Cynipidae,  

 Bombyliidae ذات الجناحين

 Cujidae غمدية األجنحة

 
طة بحيث مف العسير أف نحدد، بصفة قاطعة، مجمكعة معينة مف الحشرات تعمؿ دائما كطفيبلت مفر

اذ أف ىناؾ بعض األنكاع الحشرية التى تسمؾ عادة التطفؿ األكلى فى . يمكف تمييزىا عف الطفيبلت األكلية
الذل  Eupteromalus nidulansأخرل، مثؿ الطفيؿ  فى ظركؼثـ تصبح طفيبلت مفرطة . ظركؼ معينة

 , Apantelesأكلية تتبع جنسى يتطفؿ تطفبل أكليا عمى يرقات حرشفية األجنحة كمفرط عمى عذارل طفيبلت 

Meteorus مف رتبة غشائية األجنحة  .
كيتكقؼ المدل الذل فيو تياجـ الطفيبلت األكلية بالطفيبلت المفرطة، إلى حد كبير، عمى عادات 

فى ) pupariaالطفيبلت األكلية مف حيث درجة تعرضيا أك اختبائيا داخؿ أغمفة أك شرانؽ أك محافظ العذارل 
فمف خبلؿ الجدكؿ . ، كمف حيث طكؿ الفترة التى يقضييا الطفيؿ األكلى فى طكر العذراء(جناحيفرتبة ذات ؿ

التالى يمكف تكضيح عادات الطفيبلت األكلية كما يرتبط بيا مف عادات الطفيبلت المفرطة حيث يتكقؼ ذلؾ 
.  كثيرا عمى حالة تعرض أك اختباء عائؿ الطفيؿ األكلى

 
وما يرتبط بيا من عادات الطفيالت المفرطة عادات الطفيالت األولية 

 حالة الطفيل المفرط حالة الطفيل األولى حالة العائل غير الطفيمى

 داخمى أك خارجى التطفؿ داخمى التطفؿ معرض

مختبئ داخؿ أغمفة، أك شرانؽ، 
 أك محافظ العذارل

حيث يصبح )خارجى التطفؿ 
محتميا بأغطية العائؿ غير 

 (الطفيمى

حيث يصبح )فؿ خارجى التط
محتميا بأغطية العائؿ غير 

 (الطفيمى

 
فترة طكيمة   Apanteles melanoscelusكما تمكث عذارل بعض الطفيبلت األكلية، مثؿ الطفيؿ 

.  داخؿ شرانقيا المعرضة مما يجعميا تياجـ بشدة بكاسطة عديد مف الطفيبلت المفرطة
مف العكائؿ، ذلؾ ألف الطفيبلت المفرطة أقؿ قدرة عمى كنادرا ما يكضح الطفيؿ المفرط ارتباطا بعدد قميؿ 

التمييز عند انتخاب عكائميا مف الطفيبلت األكلية مما يتسبب عنو تزايد فى أنكاع ىذه الطفيبلت المفرطة، فى 
اذ سرعاف ما نكتشؼ عديد مف . منطقة معينة، دكف التقيد بكجكد عكائميا المعركفة سابقا مف الطفيبلت األكلية

الت المفرطة مرتبطة بطفيبلت أكلية حديثة اإلستيراد، رغـ استيرادىا خالية مف الطفيبلت المفرطة التى الطفي
كانت تتطفؿ عمييا فى مكطنيا األصمى، كغالبا ما تككف الطفيبلت المفرطة فى المكطف الجديد مختمفة تقسيميا 

.  عف تمؾ التى كانت مرتبطة بالطفيبلت المستكردة فى مكطنيا األصمى
 

نمو الطفيالت الداخمية  -رابعا
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The Development of Endoparasitoids 

 
:  Life-cycle of Entomaphagous parasitoidsتاريخ حياة الطفيالت الحشرية 

تتطمب معيشة الطفيبلت تحكرات فى خكاصيا المكرفكلكجية كالفسيكلكجية يزداد مداىا كمما ارتقت ىذه 
تبقى الطفيبلت . حشرية فى سمككيا، كعبلقاتيا بعكائميا، ظكاىر ممفتة كعجيبةاذ تكضح الطفيبلت اؿ. المعيشة

كينتج عف . الداخمية كخاصة اثناء أطكارىا المبكرة سابحة فى دـ عكائميا، حيث تستخرج منو ما تتطمبو مف غذاء
مف جسـ  مكت الحشرة العائمة بعد كقت كجيز مف خركج الطفيؿ –كقاعدة عامة  –نشاط الطفيبلت الحشرية 

كتقؿ، أك تنعدـ، الكفاءة التناسمية لمحشرة الكاممة العائمة لطفيؿ ما، اذ تتكقؼ ابرة العجكز األكركبية تماما . العائؿ
كنادرا ما تسبب طفيبلت رتبة ممتكية  Bigonichaeta spinipennisعف التكاثر عندما تعكؿ الطفيؿ التاكينى 

ستمر فى الحياة كالتغذية حتى بعد خركج ذككر ىذه الطفيبلت مف مكت عكائميا التى ت Strepsipteraاألجنحة 
.  أجساـ العكائؿ

يكجد لجميع الطفيبلت الداخمية مف غشائية األجنحة غشاء خمكل يحيط بجنينيا أثناء طكر البيضة يطمؽ 
كيظؿ ىذا الغشاء، أك جانب منو، ممتصقا بجسـ اليرقة . embryonic membraneعميو الغشاء الجنينى 

 ,Chalcididae, Platygasteridaeلحديثة الفقس فى بعض أنكاع الطفيبلت كخاصة تمؾ التى تتبع عائبلت ا

Braconidae . كتنمك خبليا الغشاء الجنينى إلى درجة ممحكظة فى بيض الطفيبلت الداخمية الفقيرة أك العديمة
ة العائؿ لينقميا إلى الجنيف ، حيث يعتقد أف ىذا الغشاء يمتص المككنات الغذائية مف أنسجyolkالمح 

كتنمك خبليا ىذا الغشاء، كما تزداد حجما، خبلؿ المرحمة األخيرة لنمك جنيف بعض الطفيبلت، . المحصكربداخمو
كعند . ثـ تنفصؿ عنو قبؿ فقس اليرقة بكقت كجيز لتستقر متزاحمة بيف غطاء البيضة كبقايا الغشاء الجنينى

ىذه الخبليا لتسبح فى دـ العائؿ حيث تظؿ حية، كىناؾ يزداد حجميا كثيرا  الفقس يتمزؽ غطاء البيضة، فتنتشر
كتشكؿ ىذه الخبليا مصدرا غذائيا ذا قيمة عالية . المتصاصيا المككنات الغذائية مف دمو، كخاصة الدىكف

ا مف تتناسب مع احتياجات اليرقة كىى فى العمر األخير مف حيث المجيكد المضنى الذل تقـك بو أثناء خركجو
. عائميا، كأثناء غزليا الشرنقة التى تتحكؿ بداخميا إلى عذراء، كأثناء استبداؿ أجيزة اليرقة بأجيزة الحشرة الكاممة

دـ  مف(  filmفيمـ )التى اذا شكىدت فى تحضيرغشاء  ، teratocytesكيطمؽ عمى ىذه الخبليا التراتكسايت 
كتستقؿ اليرقة . لى أف ىذه الحشرة عائمة لطفيؿ داخمىفإنيا تشكؿ دليبل قاطعا ع( عمى الشريحة)حشرة ما 

بحياتيا اما قبؿ الفقس أك بعد الفقس مباشرة حيث يضمحؿ الغشاء المحيط بيا أك يشكؿ خبليا التيراتكسايتس 
.  السابؽ ذكرىا

بالظركؼ الطبيعية داخؿ العائؿ، كلكف عند مغادرتيا لو  -أثناء نمكىا -ية الطفيبلت الداخميةتتأثر غالب
ال تستكمؿ متطمبات النمك لبعض الطفيبلت الداخمية . تصبح الظركؼ حرجة بالنسبة لنمكىا الذل لـ يكتمؿ بعد
تجاه  –أطكارىا المتأخرة كعمى األخص خبلؿ  -مف سكائؿ أجساـ عكائميا، كلذلؾ تتجو يرقاتيا عند التغذية

تتمزؽ، كقتئذ، نيايات بعض القصبات . األعضاء الجامدة كالحيكية لتستكمؿ احتياجاتيا مف الغذاء كالنمك
لذلؾ، . اليكائية الصغيرة لمعائؿ، فينتشر اليكاء الجكل داخميا فى ىذا العائؿ حيث تتنفسو اليرقة الطفيمية مباشرة

حيث كانت اليرقة كىى فى )فيؿ البالغة كى يتكائـ مع الظركؼ التنفسية الجديدة يعتبر الجياز التنفسى ليرقة الط
كما تصبح أنابيب ممبيجى كالغدد المعابية فى غاية (. أطكارىا المبكرة تعتمد عمى األكسجيف الذائب فى دـ عائميا

ناة اليضمية كخارج الجسـ كال يكجد ممر بيف الؽ. النمك، كالمعدة كيسية الشكؿ نتيجة لمتغذية عمى أحشاء العائؿ
فى يرقات كؿ انكاع الطفيبلت الغشائية األجنحة، كبيذا التحكر ال تتمكث أجساـ عكائميا بمكاد برازية عمى 

عندئذ، . كال يحدث ىذا اإلتصاؿ إال فى العمر اليرقى االخير، قبؿ تحكؿ اليرقة الى عذراء مباشرة. اإلطبلؽ
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ند إكتماؿ النمك اليرقى، تتحكؿ اليرقة الى عذراء إما داخؿ عائميا، أك كع. تنطمؽ محتكيات المعدة الى الخارج
كغالبا ما تأخذ المكاد التالفة شكؿ سمسمة مف الحبيبات . تثقب جمده لتغادره، حيث تتحكؿ الى ىذا الطكر خارجو

.  تكجد عادة قريبة مف العذراء  meconiumالبرازية 
 

:  Polyembryonyتعدد األجنحة 
تعدد األجنة مظيرا مف مظاىر التكاثر، فيو ينمك بداخؿ البيضة الكاحدة أكثر مف جنيف  تكضح ظاىرة

يحدث ذلؾ فقط فى بعض أنكاع الطفيبلت الداخمية الغشائية األجنحة التى تتبع أربعة عائبلت ىى . كاحد
Encyrtidae, Drynidaae, Braconidae, Platygasteridae .ساميف تنضج البيضة داخؿ العائؿ إثر انؽ

يظير فى ىذه البيضة الناضجة منطقتاف مميزتاف غحداىما . لنكاتيا مخمقة لثبلثة أجساـ قطبية، كنكاة اإلنقساـ
ألنيا تحتكل عمى المشتقات النشطة لؤلجساـ القطبية، كاألخرل  polar regionأمامية تسمى المنطقة القطبية 

  regionمى المنطقة األخيرة بالمنطقة الجنينيةتس. خمفية تككنت مف اإلنقساـ المتتالى لنكاة االنقساـ
embryonic . تنمك المنطقة القطبية، فى مرحمة تالية، عمى ىيئة غشاء جنينى حكؿ المنطقة الجنينية  التى

الغشاء الجنينى بنقؿ الغذاء مف دـ  قـكم. gemmulesتنمك إلى أجساـ جرثكمية صغيرة يطمؽ عمييا الدريرات 
تنمك كؿ دريرة إلى جنيف مستقؿ، . يرات حيث يحيط بكؿ دريرة فييا بعد ذلؾ غشاءا جنينياالعائؿ إلى ىذه الدر

يتحكؿ كؿ منيا ( إلى آالؼ مف األجنة 2مف )كبيذه الكسيمة ينمك بداخؿ البيضة الكاحدة أكثر مف جنيف كاحد 
. فيما بعد إلى يرقة طفيمية

:  Sex ratioالنسبة الجنسية 
بالنسبة ( 1: )اع الطفيبلت بالعكامؿ الغذائية كغيرىا مف عكامؿ البيئة، كما يمىتتأثر النسب الجنسية ألنك

بإختبلؼ ( 3. )باألجياؿ المتتابعة لمطفيؿ عمى نفس جيؿ العائؿ أك عديد مف أجيالو( 2. )الجنسية لمعائؿ
عكائؿ النباتية كلكف فى المناطؽ الجغرافية أك اؿ (Season)بالنسبة لنفس العائؿ كنفس الفصؿ ( 4. )العكائؿ 
اذ ينتج الطفيؿ . بالسنيف المتتابعة التى فييا تقؿ أك تزداد الكثافة العددية لمعائؿ بسرعة ممحكظة( 5)المختمفة 

Habrolepis rouxi  ذرية أغمبيا مف الذككر عندما ينمك عمى الحشرة القشرية الحمراء المتكاجدة عمى نبات
كعندما تكجد . رتبطا بنفس العائؿ الحشرل اذا تكاجد عمى نبات الميمكفالقرع، كتقؿ نسبة الذككر اذا كاف تطفمو ـ

، تصبح لبعض multiple parasitismمنافسة بيف الطفيبلت عمى الغذاء، كما يحدث فى حالة التطفؿ المتعدد 
 surplusكتؤثر عمميات التزاكج المتأخرة . الطفيبلت قدرة إختيارية عمى إنتاج اإلناث عمى حساب الذككر

mating يفرز ذككر الطفيؿ . عمى النسبة الجنسيةMacrocentus ancylivorus  حيكاناتو المنكية داخؿ
لذلؾ يجب عمى الذكر أف يحكـ كضع . منو تنتقؿ ىذه الحيكانات إلى األنثى spermatophoreحامؿ منكل 

ىكلة الى الكيس المنكل ىذا الحامؿ المنكل فى ميبؿ أنثاه حتى تستطيع الحيكانات المنكية أف تياجر منو بس
كقد يحكؿ التزاكج المتكرر دكف كضع ىذا الحامؿ فى المكضع الصحيح كبالتالى ال . spermathecaلؤلنثى 

كما . تنجح الحيكانات المنكية فى اإلنتقاؿ منو الى الكيس المنكل لؤلنثى، كبذلؾ تصبح ذريتيا كميا مف الذككر
ة، مكت الحيكانات المنكية أك تؤثر عمى نشاطيا محدثة إرتباكا قد تسبب الحرارة المرتفعة، أك فرط البركد

كقد تتحدد النسبة الجنسية لمطفيؿ أثناء كضع أنثاه لمبيض، حيث يتكقؼ ذلؾ، كما ذكر آنفا، . فسيكلكجيا ليا
كيظير تأثير حجـ العائؿ فى أقصى مدل عمى النسبة الجنسية فى . عمى مدل تكاجد الطكر المناسب مف العائؿ

، إذ تنتج إناث ىذا Phyacionia boulianaالذل يتطفؿ عمى فراشة  Ephialtes turionelleة الطفيؿ حاؿ
الطفيؿ التى تطفمت عمى أفراد كبيرة الحجـ مف عائميا ذرية أغمبيا مف الذككر عندما تتطفؿ عمى افراد صغيرة 
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ربيت عمى أفراد صغيرة الحجـ مف  الحجـ مف العائؿ، بينما تككف أغمب ىذه الذرية إناثا اذا ما تطفمت إناث
 -أل بمعنى آخر الغذاء الكفير –كينتج مف العكائؿ الكبيرة الحجـ عادة . العائؿ عمى أفراد كبيرة الحجـ منو

.  طفيبلت كبيرة الحجـ أيضا
 

  :Polymorphismظاىرة تعدد األشكال 
فى بعض أنكاع  الطفيبلت مف الظكاىر الشائعة الحدكث  polymorphismتعتبر ظاىرة تعدد االشكاؿ 

، كفيو يككف أحد شكمى dimorphicالتابعة لرتبة غشائية األجنحة، كتأخذ ىذه الظاىرة، غالبا، المظير الثنائى 
أك  apterous، بينما يككف الشكؿ اآلخر ممثبل فى فرد عديـ األجنحة  wingedالطفيؿ فردا كامؿ االجنحة 

ذلؾ عمى مدل االختبلفات الغذائية داخؿ العائؿ أثناء تككيف ، حيث يتكقؼ subapterousمختزؿ األجنحة 
اذ يؤثر نكع العائؿ، أحيانا، عمى ظاىرة تعدد أشكاؿ الطفيؿ، كما يحدث لمطفيؿ . أعضاء الطفيؿ

Trichogramma evanescens كفيو يككف لمذككر شكبلف  أحدىما مجنح نمى داخؿ بيض العكائؿ ،
كترتبط الظركؼ الغذائية بظاىرة . Sialis lutariaجنحة ربى داخؿ العائؿ الحرشفية األجنحة كاآلخر عديـ األ
إذ تستطيع يرقة عائؿ ىذا الطفيؿ أف تعكؿ ما يقرب . Melittobia chalybiiتعدد األشكاؿ أيضا فى الطفيؿ 

يرقة طفيمية، حيث ينمك أكؿ عشريف مف ىذه الطفيبلت نمكا سريعا كتخرج مف عائميا بعد  800-500مف 
بكعيف مف كضع البيض فى صكرة إناث مختزلة األجنحة كذككر عديمة األعيف، بينما يكتمؿ نمك بقية اليرقات أس

.  خبلؿ فترة طكيمة تككف يرقة العائؿ أثناءىا فى طكر السككف
: Respirationالتنفس فى الطفيالت الداخمية  

ألجنحة ظكاىر تتشابو مع مثيبلتيا تكضح طريقة التنفس فى الطفيبلت الداخمية مف حشرات رتبة غشائية ا
إذ تمتمئ القصبات اليكائية لمعمر اليرقى األكؿ لمطفيؿ بسكائؿ معينة، كبذلؾ تصبح غير . فى الحشرات المائية

مف ثـ، يتكقؼ التنفس عمى عممية تبادؿ الغازات بيف سكائؿ جسمى العائؿ كالطفيؿ الذل يصبح جدار . عاممة
رتبة كىناؾ مف يرقات العمر األكؿ لطفيبلت . تتـ عف طريقةعممية تبادؿ الغازات جسمو رقيقا كمطاطا لمغاية كى

: ما يتنفس بكسيمة تختمؼ عف كسيمة التنفس خبلؿ جدار الجسـ العاـ، كمف أمثمة ذلؾ ما يمى األجنحة غشائية
التى  Encyrtus , Aphycus، مثؿ جنسى Chalcidoideaلمعمر األكؿ اليرقى لبعض أنكاع فكؽ عائمة  -أ

أل ) metapneustic type ، جياز تنفس مف النمكذج الخمفى Coccidaeتتطفؿ عمى حشرات عائمة 
رجى لبيضة ىذه اكلمغبلؼ الخ(. أف ليا زكج كاحد فقط مف الثغكر التنفسية العاممة عند مؤخرة الجسـ

قا جدار جسـ كحامؿ طكيؿ يمتد طرفو نحك الخارج مختر aeroscopic plateالطفيبلت صفيحة لمتيكية 
يتـ تنفس الجنيف المكجكد داخؿ البيضة، ثـ اليرقة . العائؿ، حيث يظير خارجيا عمى سطح جسـ العائؿ

التى تفقس عنيا، عف طريؽ االتصاؿ بالخارج كبصفيحة التيكية،  حيث تمتصؽ مؤخرة اليرقة بغطاء 
ناكؿ اليكاء الجكل مف خارج العائؿ البيضة، بطريقة ما، فييا تستطيع الثغكر التنفسية الخمفية لميرقة أف ت

كتنفصؿ ىذه اليرقات فى نياية عمرىا اليرقى، عف اإلتصاؿ بغطاء البيضة . عف طريؽ صفيحة التيكية
.  type peripneusticلتتنفس تنفسا سطحيا عف طريؽ جياز تنفسى مف النمكذج الجانبى

تتصؿ  anal vesicleأك كرة خمفية  caudal appendageتشاىد بعض األعضاء عمى ىيئة زائدة ذنبية  -ب
بالنياية الخمفية ليرقات بعض الطفيبلت الداخمية مف رتبة غشائية األجنحة، كتتكاجد ىذه األعضاء خبلؿ 
العمر اليرقى األكؿ، ثـ تختفى تدريجيا كمما تقدـ نمك اليرقة كأصبح التنفس عف طريؽ القصبات اليكائية 

تكجد . اكيب فى أل عمر لميرقة فى الطفيبلت الخارجية عمى اإلطبلؽلـ تشاىد مثؿ ىذه التر. أمرا ممكنا
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الزائدة الذنبية فى يرقات العمر األكؿ ألجناس معينة مف رتبة غشائية األجنحة مثؿ جنسى 
Mesochorus  كCamoplex ككمييما مف عائمة ،Ichneumonidae حيث أثبتت التجارب أف ىذا ،

التى تظير فى  anal vesicleكتتميز الكرة الخمفية . عمى اإلطبلؽالذنب غير ذل كظيفة ترتبط بالتنفس 
بدكرة   Apanteles ،Micropletes مثؿ جنسى   Braconidaeمؤخرة يرقات بعض طفيبلت عائمة 

مف ثـ، إعتقد بعض العمماء . دمكية جيدة تدكر داخميا، كبإحتكائيا عمى الحجرة الخمفية الكبيرة لقمب اليرقة
 1/3خاصة عند تماـ نمكىا خبلؿ العمر اليرقى الثانى لمطفيؿ، مسئكلة عف حكالى أف ىذه الكرة، ك

كتعتبر لكرة الخمفية فى ىذه اليرقات . التنفس الكمى لميرقة، حيث يتكاءـ كجكدىا مع كظيفة التنفس الجمدل
لعمر إنبعاج خارجى لمقناة اليضمية الخمفية التى تنسحب داخميا لتأخذ مكضعيا الصحيح عند نياية ا

.  اليرقى
جياز تنفسى شاذ، فيو تمتد قصبات ىكائية متفرعة مف الثغكر  Encyrtus infelixليرقة الطفييؿ الداخمى  -ج

التنفسية نحك الخارج، كذلؾ أثناء العمر اليرقى األخير، حيث تتجو نحك أحشائو لتمتحـ مع قصباتو 
.  الجكل الذل يمؤل القصبات اليكائية لمعائؿ اليكائية، كبذلؾ تتنفس يرقة الطفيؿ مباشرة عف طريؽ اليكاء

عنو فى مثيبلتيا مف رتبة  مف رتبة ذات الجناحيفتختمؼ طريقة التنفس فى اليرقات الداخمية التطفؿ 
:  غشائية األجنحة التى تسمؾ مسمكا مشابيا فى الحياة، كذلؾ فى مظيريف أساسييف ىما

طيع أف تتنفس اليكاء الجكل مباشرة حيث تككف مجيزة عندما تفقس يرقات طفيبلت ذات الجناحيف تست( 1)
أل ليا زكج كاحد مف الثغكر التنفسية فى مؤخرة )metapneustic type  بجياز تنفسى مف النكع الخمفى 

، بينما تككف الثغكر التنفسية أكثر عددا كغير عاممة جميعيا، غالبا، فى اليرقة الحديثة الفقس التابعة (اليرقة
لذلؾ تتنفس ىذه اليرقات األخيرة تنفسا جمديا بطريقة تبادؿ . اخمية مف رتبة غشائية األجنحةلمطفيبلت الد

.  الغازات بينيا كبيف سكائؿ عائميا
البد أف تصبح يرقات ذات الجناحيف المتطفمة داخميا، أثناء طكر معيف فى حياتيا، عمى صمة مباشرة ( 2)

.  باليكاء الجكل كى تستطيع أف تتنفس
اذ تككف الثغكر التنفسية  ،ف األمثمة فى رتبة ذات الجناحيف ما يشذ عف القاعدتيف السابقتيفكىناؾ ـ

لبعض اليرقات الحديثة النمك التى تسبح فى فراغ جسـ عائميا، أك تسكف أحد أعضائو، كاممة التككيف أك أثرية 
د قميؿ مف األنكاع التابعة اذ تقضى يرقات عد. أك غائبة، كفى جميع ىذه الحاالت تككف الثغكر غير عاممة

كؿ بقائيا داخؿ جسـ العائؿ، دكف أف تحدث أل اتصاؿ خارجى  Sarcophagidae, Pipunculidaeلعائمتى 
، الذل يتطفؿ Cryptochaetum iceryaeكيسمؾ الطفيؿ . بالعائؿ يسمح ليا بتنفس اليكاء الجكل مباشرة

حيث يكجد ليرقتو زائدة ذنبية تامة النمك تعمؿ كعضك  داخميا عمى البؽ الدقيقى االسترالى، المسمؾ السابؽ،
.  تنفسى ىاـ حيث يتـ خبلؿ جدارىا عممية تبادؿ الغازات بيف الطفيؿ كالعائؿ
 Tachinidae, Memestrinidaeتتنفس يرقات غالبية أنكاع الطفيبلت ذات الجناحيف التابعة لعائمتى 

بكاسطة إحداث ثقب فى جدار العائؿ، أك إحداث إتصاؿ  اليكاء الجكل مباشرة كىى داخؿ عكائميا، كذلؾ إما
كتصبح يرقة الطفيؿ فى كبل الحالتيف محصكرة داخؿ غطاء أكلى أك ثانكل يتككف . مباشر بقصباتو اليكائية

:  كمييما كما يمى
 دائما كنمك داخمى مف جدار جسـ العائؿ عند الثقب الذل أحدثتو يرقة الطفيؿ كى الغطاء األولىيتكون  -أ

كيعمؿ الثقب المذككر كممر أك فتحة تنفسية، . تدخؿ جسـ عائميا، كلذلؾ يعتبر ىذا الغطاء شيتينى األصؿ
، حيث تتعمؽ بشدة بجدار جسـ العائؿ (الحاممة لمثغريف التنفسيف الخمفييف)إليو تكجو يرقة الطفيؿ نيايتيا 
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لى مف نفس طبقات جدار العائؿ، يتركب الغطاء األك. عند ىذه الفتحة، فتثبت مكانيا فى تجكيؼ جسمو
كبذلؾ يصبح متصبل بكؿ طبقة مف طبقات ىذا الجدار حيث يأخذ شكبل قمعيا، عريضا أك قصيرا، ناميا 

كيزداد ىذا الغطاء فى السمؾ عندما ترتبط بو بعض الخبليا الدىنية . حكؿ الحمقات الخمفية ليرقة الطفيؿ
fat cells  كالخبليا المياجمة الميتةdead phagocytes  كغير ذلؾ مف أنسجة العائؿ التى تمتحـ بيذا

كيككف الطرؼ السائب لمغطاء . الغطاء بكاسطة إفراز شيتينى غزير تفرزه طبقة البشرة الداخمية لمغطاء
األكلى القمعى الشكؿ غشائيا، أك قد يمتؼ ىذا الغطاء ليحيط بجسـ اليرقة، كفى ىذه األخيرة البد  كأف يككف 

تنفصؿ اليرقة عف الغطاء . لسكائؿ جسـ العائؿ التى تشكؿ المصدر الكحيد لغذاء يرقة الطفيؿالغطاء منفذا 
فيما بعد فى عمرىا اليرقى األخير، لتتجكؿ داخؿ عائميا كى تياجـ أحشائو الداخمية، أك قد تكتفى اليرقة، 

لسميكة القمعية لمحصكؿ عمى الغذاء، بأف تحدث شقا فى طرؼ ىذا الغطاء دكف أف تتفصؿ عف قاعدتو ا
.  حيث تظؿ عند مكضع إتصاليا األصمى كى تتنفس اليكاء الجكل

إما مف جدار جسـ العائؿ أك مف قصباتو اليكائية، كذلؾ فى حالة بعض يرقات رتبة  الغطاء الثانوىينشأ  -ب
ك فى ذات الجناحيف التى تعيش فى حياتيا المبكرة حرة كسابحة فى فراغ جسـ العائؿ، أك ساكنة داخؿ عض

يتككف ىذا الغطاء فى ظركؼ . جسمو، كعادة ما يككف ىذا العضك مركزا عصبيا أك قناة ىضمية كسطية
عندىا تتطمب احتياجات التنفس لمطفيؿ النامى مزيدا مف األككسجيف، حيث ال يحتكل سائؿ جسـ العائؿ ما 

ل إحدل قصباتو أك أكياسو حينئذ تثقب يرقة الطفيؿ جمد العائؿ أك تقطع ؼ. تستمزمو منو يرقة الطفيؿ 
يتسبب ىذا الجرح . اليكائية الكبيرة بكاسطة نيايتيا الخمفية المسمحة لتحدث جرحا كاضحا فى ىذه األجزاء

فى نمك غطاء ثانكل مف العائؿ، يماثؿ الغطاء األكلى السابؽ ذكره، بو تمصؽ اليرقة مؤخرتيا الحاممة لزكج 
كقد تحتفظ بعض اليرقات بيذا االتصاؿ التنفسى طكاؿ . ء الجكلالثغكر التنفسية كى تتصؿ مباشرة باليكا

عمرىا إلى أف تتحكؿ إلى عذراء، بينما ينطمؽ البعض اآلخر أثناء عمره اليرقى الثانى أك الثالث داخؿ فراغ 
.  جسـ العائؿ كى يمتيـ أحشاءه الداخمية

السكاء، فيك يحفظ لمطفيؿ إتصالو يصبح الغطاء ، ثانكيا كاف أـ أكليا، فى صالح العائؿ كالطفيؿ عمى 
.  مف التييج كالعدكل المباشرة بالميكركبات -كلك مؤقتا -المباشر باألككسجيف البلـز لو، كما يحمى العائؿ

: Ecdysisاإلنسالخ 
يصعب متابعة عممية اإلنسبلخ فى يرقات الطفيبلت الداخمية التابعة لرتبة الحشرات الغشائية األجنحة 

كينتزع . كغالبا ما يحدث اإلنسبلخ عف طريؽ جذب الجمد القديـ تجاه الخمؼ. ناىية لجدار جسميانظرا لمرقة المت
ىذا الجمد كمية فى بعض الحاالت حيث يمقى فى فراغ جسـ العائؿ، كفى الغالب يظؿ ىذا الجمد ممتصقا حكؿ 

ضير ما يفسر حدكث كتظير فى التحضيرات الميكركسككبية الجيدة التح. الحمقات الخمفية ليرقة الطفيؿ
المنسمخة لؤلطكار  (head capsules)انسبلخات متتالية ليرقة الطفيؿ، عندما تشاىد فييا محافظ الرأس 

كيحدث اإلنسبلخاف األكالف ليرقات طفيبلت ذات الجناحيف كىى . المختمفة ليرقة الطفيؿ داخؿ جسـ العائؿ
كىناؾ مف . كاجداف دائما داخؿ فراغ ىذا الغطاءحيث يت -الذل كصؼ أعبله -الزالت محاطة بالغطاء األكلى
حيث تتنفس )تستطيع أثناء حياتيا المبكرة  ماال Apanteles glomeratusيرقات الطفيبلت، مثؿ الطفيؿ 

أف تنزع جمد االنسبلخ الذل يظؿ ممتفا حكؿ ( كتتغذل مف سكائؿ جسـ عائميا باإلنتشار عف طريؽ جدار الجسـ
. ل التالىجسميا أثناء العمر اليرؽ

 
: تكوين الشرانق
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تعتبر عممية تككيف الشرانؽ، التى تقـك بيا اليرقات الكاممة لمطفيبلت كى تتحكؿ بداخميا إلى عذارل، 
كما التغادر يرقات الطفيبلت . إحدل الظكاىر التى تتميز بيا الطفيبلت الداخمية  مف رتبة غشائية األجنحة

داخميا )عكائميا، بؿ تبقى داخميا إلى أف يكتمؿ نمكىا، حيث تنسج  Chalcidoideaالداخمية التابعة لفكؽ عائمة 
. كتفرز اليرقة مكاد ىذه الشرنقة عف طريؽ فتحتييا الفمية كالشرجية. شرانؽ تتحكؿ بداخميا إلى عذارل( أيضا

تتصمب الشرنقة حيث تنكمش يرقة الطفيؿ داخميا، كبمكت العائؿ كجفاؼ أنسجتو يصبح مف الصعكبة بمكاف 
كتتحكؿ يرقات بعض أنكاع الطفيبلت الداخمية مثؿ الطفيؿ . تمييز الشرنقة داخمو لرقتيا المتناىية

Coccophagus scutellaris  إلى عذارل داخؿ شرانؽ صنعت داخؿ العكائؿ التى منيا تفقس ىذه الطفيبلت
الة، كغطاء كاقى يقى كتعمؿ الشرنقة، فى ىذه الح. كحشرات كاممة، كبالرغـ مف ذلؾ تظؿ ىذه العكائؿ حية

الطفيؿ المستتر داخميا مف عصارات العائؿ، كما تنغمر بعض النيايات الطرفية لمقصبات اليكائية لمعائؿ خبلؿ 
كليس . جدار ىذه الشرنقة لتمد الطفيؿ داخميا باليكاء الجكل مباشرة، كبذلؾ تقـك الشرنقة أيضا بكظيفة تنفسية

إذ تشاىد . يبلت نكعيف مف الشرانؽ كى تبلئـ ظركؼ الصيؼ كالشتاءمف المستبعد أف تنسج بعض أنكاع الطؼ
التى تنسج أثناء الصيؼ شرانؽ رقيقة، بينما تغزؿ  Sphecophaga burraىذه الظاىرة فى يرقات الطفيؿ 

بإفراز أقؿ مف ( صيفا)شرانؽ سميكة أثناء الخريؼ، كيتكقؼ ذلؾ عمى سرعة نمك اليرقة، إذ ترتبط سرعة النمك 
.  لمرتبط بسرعة نمك اليرقة خريفاذلؾ ا

                                                                                                                                                  
 

 

 

 

 

نماذج دورات حياة الحشرات الطفيمية 
Types of Life Cycles of parasitic Insects 

 
يتضح مف دراسة طفيبلت الحشرات مدل كاسع مف االختبلفات فى مظاىر دكرات الحياة، كفى المكاءمة 

حياة الحشرات الطفيمية، كفؽ درجة اإلرتباط بالعائؿ، إلى  ةكعمكما، تنقسـ مظاىر دكر. لسبؿ المعيشة المختمفة
:  النماذج الخمس اآلتية

ف تناسب إصابة العكائؿ، كيككف النمك بعد الجنينى ال يكضع البيض عمى العكائؿ، كلكف فى أماؾ -1
postembryonic development  خارجى التطفؿectoparasitic  .

يكضع البيض، أك اليرقات فى حاالت قميمة، بنفس الكسيمة المكضحة أعبله، كيككف النمك الجنينى داخمى  -2
 . endoparasiticالتطفؿ 

 . د الجنينى خارجى التطفؿيكضع البيض عمى العكائؿ، كيككف النمك بع -3

 . يكضع البيض أك اليرقات عمى العكائؿ، كيككف النمك بعد الجنينى داخمى التطفؿ -4

 . يكضع البيض، كنادرا ما تكضع اليرقات داخؿ العكائؿ، كيككف النمك الجنينى داخمى التطفؿ -5

 
:  فيما يمى أمثمة توضح النماذج الخمس السابقة من دورات الحياة

  :لالنموذج األو
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ال ينتشر النمكذج األكؿ لدكرة الحياة كثيرا، كلكنو يحدث بيف عدد ضئيؿ مف عائبلت رتبتى غشائية 
كىناؾ ال يكضع البيض عمى العكائؿ مباشرة، لذلؾ أصبح مف الضركرل أف تتكفر . األجنحة كذات الجناحيف

 high fecundityا العالية ليذه الطفيبلت إمكانية الكصكؿ إلى عكائميا، حيث تعتمد فى ذلؾ عمى خصكبتو
فى الكصكؿ إلى عكائميا كى يتـ   -migratory phaseالتى تمتمؾ مظيرا رحاال  -كمقدرة يرقاتيا األكلية 

التى تتطفؿ أفرادىا عمى أنكاع  Eucharitidaeكمف أمثمة ىذه اليرقات العمر اليرقى األكؿ فى عائمة . التطفؿ
، التى تتميز بجدار الجسـ الصمب ذل األشكاؾ،  planidiumنيديـ تسمى ىذه اليرقة الببل. معينة مف النمؿ

كالمقسمة إلى إثنى عشرة حمقة مف حمقات الجسـ، تنتيى بزكج مف الشعيرات المتحركة الشبيية بالقرنيف 
كمثؿ ذلؾ الطفيؿ الغشائى األجنحة . تساعد ىذه األشكاؾ كالزكائد الشككية اليرقة عمى الحركة. الشرجييف

Schizaspidia tenuicornus يضع ىذا الطفيؿ عددا كبيرا مف البيض . الذل يتطفؿ عمى حشرات النمؿ
( اليرقات فى العمر األكؿ)كبعد الفقس تنتظر الببلنيديات . الدقيؽ األبيض المكف داخؿ براعـ بعض األشجار

يتقابؿ الببلنديـ مع  إذ عندما. الفرصة كى تمصؽ نفسيا بشغاالت النمؿ التى تحـك حكؿ االشجار قاصدة المف
فرد مف النمؿ يمصؽ نفسو بشعيرات رسغو، كبذلؾ ينتقؿ إلى عش النمؿ حيث ينيى إلتصاقو برسغ الشغالة كى 

كيتبع ىذا الطكر . يمتصؽ ثانية بإحدل يرقات النمؿ ثاقبا صدرىا خمؼ الرأس كمتطفبل عمييا تطفبل خارجيا
يرقة دكدية الشكؿ فى نمكذج يرقات الحشرات الغشائية اليرقى مف الطفيؿ طكراف آخراف خبلليما تصبح اؿ

كبعد أف تتحكؿ يرقة العائؿ إلى عذراء يعيد الطفيؿ التصاقو بعذراء العائؿ عند الصدر الخمفى أك . األجنحة
تغادر الحشرة الكاممة لمطفيؿ عش النمؿ . تتحكؿ يرقة الطفيؿ أخيرا إلى عذراء داخؿ شرنقة العائؿ. األرجؿ

 . ا لتعيد دكرة الحياةكتطير بعيد

 

 
 

:  النموذج الثانى
يتكفر الطفيؿ الذل ينيج المظير الثانى لدكرة الحياة عديد مف اإلمكانيات، بيا يصبح قادرا عمى حفظ 

:  نكعو، كذلؾ بإحدل الكسائؿ اآلتية
ريقتو العادية عف طريؽ خصكبة عالية ترتبط بكضع بيض دقيؽ يمكف لمعائؿ أف يبتمعو أثناء تناكلو الغذاء بط -أ

 Porosagrotis.، التى تتطفؿ فى كندا عمى  Gonia capitataمثؿ ذلؾ ذبابة التاكينا ذات البقعتيف 

orthogonia Morr بيضة  4000تضع أنثى ىذا الطفيؿ  .الذل يحكل بداخمو يرقات عمى كشؾ الفقس
إال عندما يتـ إبتبلع ىذا  ال يتـ ىذا الفقس. أك أكثر مف البيض الدقيؽ األسكد المكف عمى كشؾ الفقس

كيتمزؽ غطاء البيضة، فكر إبتبلعيا، عندما تبلمسو . البيض بكاسطة يرقات العائؿ أثناء تناكليا الغذاء
تقضى يرقة الطفيؿ فترة غير محددة داخؿ معدة العائؿ، ثـ . العصارات اليضمية فى أمعاء يرقة العائؿ

 supraoesophagealىضمية متجية إلى العقدة فكؽ المرئ تحفر طريقيا نحك الخارج ثاقبة جدار القناة اؿ

ganglion . كبعد أف تتغذل يرقة الطفيؿ قميبل عمى ىذا المركز العصبى، تغادره كى تسبح حرة طميقة فى
تجكيؼ الجسـ، كىناؾ تنشط فى تناكؿ الغذاء، ثـ تييئ إتصاال تنفسيا نحك الخارج كتتغذل كتنمك حتى 

.  يكتمؿ نمكىا
الذل يعتمد عميو الطفيؿ فى البحث عف ، ( planidium)ة الطكر اليرقى األكلى ذل المظير الرحاؿ بكاسط -ب

الذل يضع بيضو فى التربة حيث يحفر الطكر اليرقى  Prosena sibiritaالعائؿ، كمف أمثمة ذلؾ الطفيؿ 
كيسمؾ نفس . لى لواألكؿ لو خبلؿ ىذا الكسط باحثا عف يرقات الجعاؿ التى يستخدميا الطفيؿ كعائؿ داخ
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الذل يتطفؿ فى مصر عمى  Pollenia dassypoda (Diptera : Calliphoridae)ىذا المسمؾ الطفيؿ 
.  Allolobophora caligonosaدكدة األرض الحمقية 

بكاسطة يرقة الطفيؿ األكلية التى إكتسبت عادة اإلنتظار فى مكاف ثابت لتمتصؽ بأكؿ عائؿ مناسب يقترب  -ج
ك أف إكتساب عادة اإلنتظار فى مكاف ثابت غير شائعة، كلكنيا قد تتكاجد بيف مجمكعات معينة كيبد. منيا

كتظؿ اليرقات األكلية التى تفقس . التى تضع بيضيا عمى األكراؽ Tachinidaeمف عائمة ذباب التاكينا 
كمف ثـ فإنيا تكاءمت . مف ىذا البيض منتظرة عمى العائؿ النباتى لفترات مناسبة فى إنتظار العائؿ الحشرل

.  لتقاـك الجفاؼ كبالمقدرة الفائقة عمى ثقب العائؿ كمركرىا إلى داخمو فكرا
:  النموذج الثالث

إف ظاىرة كضع البيض خارجيا عمى سطح العائؿ لتفقس منو يرقات خارجية التطفؿ أكثر شيكعا فى رتبة 
يرقة الطفيمية فى الرتبة األكلى عف اليرقة غشائية األجنحة عنيا فى رتبة ذات الجناحيف، حيث ال تختمؼ اؿ

إذ تتميز بجياز تنفسى عامؿ منذ العمر اليرقى األكؿ، . مف حيث البناء المكرفكلكجى( غير الطفيمية)العادية 
.  كمف ثـ تختمؼ عف اليرقات الداخمية التطفؿ التابعة لنفس الرتبة

عائميا بكاسطة فكييا العمكييف،؟ ثـ تمعؽ  تثقب اليرقة الخارجية التطفؿ، إثر فقسيا مف البيضة، جمد
كنادرا ما تترؾ اليرقة المكضع الذل إتخذتو أصبل ليذا . سكائؿ الجسـ التى تنبثؽ خبلؿ الجرح الذل أحدثتو

لذلؾ تتميز ىذه اليرقة، أثناء العمر األكؿ . الغرض، كتستمر ىذه الكسيمة الغذائية بصفة عامة طكاؿ بقاء اليرقة
نسبيا، كأكثر صبلبة، كفكيف عمكييف أكثر قكة مف مثيبلتيما فى األطكار اليرقية التالية، كمثاؿ  ليا، برأس كبير

.  ذلؾ طفيؿ البمببل الذل يتطفؿ خارجيا عمى يرقات دكدة المكز القرنفمية
 
 

:  النموذج الرابع
خميا إرتباطا مف المرجح أف ترتبط عادة كضع البيض عمى العائؿ بحيث تعيش اليرقات التى تفقس عنو دا

. فقط Sarcophagidaeكبيرا برتبة ذات الجناحيف، حيث تككف ىذه الظاىرة نمكذجية فى عائمة ذباب المحـ 
بيضيا عمى أجساـ  Tachinus larvarumكتضع بعض طفيبلت ذباب التاكينا، مثؿ ذبابة التاكينا الكبيرة 

كتككف األجنة فى مثؿ ىذا البيض قد . التينىالصقة إياه بكاسطة إفراز جي( يرقات دكدة كرؽ القطف)عكائميا 
كأثناء فقس البيض قد يحفظ غطاء . نمت قميبل أثناء كضعو، بحيث تصبح مغطاه بغطاء البيضة المتيف الصمب

غطاء )البيضة، بعد تمزقو، اليرقة فى كضع يمكنيا مف أف تنخر طريقيا فى جمد العائؿ، أكال يتمزؽ ىذا الغطاء 
رقة، أثناء فقسيا، فى الجزء منو الذل يبلصؽ جدار جسـ العائؿ مخترقة إياه دكف أف بؿ تحفر الي( البيضة

 . تتعرض خارجو عمى اإلطبلؽ
 

: النموذج الخامس
تشمؿ عادة كضع البيضة أك اليرقة داخميا أكبر عدد مف األنكاع الطفيمية التابعة لرتبتى غشائية األجنحة 

دد مف العائبلت التى تسمؾ بعض أنكاعيا ىذه العادة مثؿ عائمة كذات الجناحيف حيث تتبع الرتبة األخيرة ع
Cryptochaetidae  .

تضع الطفيبلت الغشائية األجنحة بيضيا داخؿ البيض أك اليرقات أك العذارل أك الحشرات الكاممة مف 
طفيبلت بيض  Scelionidaeك  Mymaridaeك  Trichogrammatidaeكتعتبر أنكاع العائبلت . عكائميا
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egg parasitoidsكتضع أنكاع عائمة . ، إذ يتكمؿ نمك ىذه األنكاع داخؿ بيض عكائميا مف الحشرات المختمفة
Platygasteridae  بيضيا داخؿ بيض عكائميا أيضا، إال أف نمكىا يتـ داخؿ يرقات العائؿ عادة، كمثؿ ذلؾ

ض الحشرات الحرشفية التى تتطفؿ عمى بي Eulophidaeك  Encyrtidaeأيضا عديد مف أنكاع عائمتى 
كعدد االنكاع التى تتطفؿ داخميا عمى اليرقات فقط . األجنحة كيكتمؿ نمكىا داخؿ األطكار اليرقية لعكائميا

(larval parasites)  مرتفع لمغاية فى رتبة الحشرات الغشائية األجنحة، كقد تكمؿ ىذه الطفيبلت نمكىا داخؿ
كيكضع البيض . (pupal parasites)بة فى تطفميا عمى العذارل العذارل، بينما تقتصر بعض أنكاع ىذه الرت

بصفة عامة فى تجكيؼ جسـ العائؿ، أسفؿ الجمد أك خبلؿ أعضاء العائؿ، حيث يكضع داخؿ أنسجة التخزيف 
storage tissues كيككف . كاألجساـ الدىنية، كالقناة اليضمية، كالغدد المعابية كالمخ كغير ذلؾ مف األعضاء

أك عديمو، ذا غطاء خارجى غاية فى الرقة، كغشائى لدرجة أنو قد ال يرل فيعتبر  yolkيرأ بالمح البيض فؽ
كتفقس يرقة الطفيؿ الداخمى الغشائى . كيزداد حجـ البيض دائما بعد كضعو حتى تخرج منو اليرقات. غائبا

ال متباينة، كبالرغـ مف ذلؾ، األجنحة مف البيضة كىى الزالت فى أطكار مف النمك مبكرة لمغاية، كقد تأخذ أشؾ
يصبح شكميا فى األطكار النيائية دكديا عديـ األرجؿ مماثبل ليرقات الحشرات الحرة المعيشة التى تنتمى إلى 

 .   تحت رتبة الحشرات ذات الخصر

                                                                                                                             
نماذج دورات حياة الحشرات المفترسة 

Types of Life Cycles of Predatory Insects 

 
قسمت نماذج دكرات حياة الحشرات المفترسة إلى أقساميا المختمفة اآلتية إستنادا عمى أماكف كضع 

اشرة كما فى عائمة ابى العيد إذ ىناؾ مف أنكاع المفترسات ما يضع بيضو بجكار الضحايا مب. البيض
Coccinellidae . بينما يضع البعض اآلخر بيضو فى أكساط اإلنتشار العامة لمضحايا، فى الماء أك التربة

كال يزاؿ البعض األخير متأثرا عند كضع البيض بعكامؿ ال ترتبط عادة بكسط . مثبل، كليس بجكار الضحية
كفيما يمى نماذج دكرات الحشرات المفترسة حيث بنى . لضحيةإنتشار الضحية، حيث قد تكجد أك ال تكجد ا

: تقسيميا عمى األماكف التى يكضع عندىا البيض، كنكع الضحية التى تتـ مياجمتيا
:  يرتبط بعادة كضع البيض فى األماكف المجاكرة مباشرة لمضحية ثبلث مظاىر مختمفة ىى :أوال
مثؿ ذلؾ . كضع البيض مفترسة فى أطكارىا غير الكاممة فقطتككف الحشرات التى ترتبط بيذه الخاصية فى  -1

مف رتبة ذات الجناحيف الذل يفترس أثناء طكره اليرقى فقط  Phenobremia aphidivoraالمفترس 
.  حشرات المف

تككف الحشرات التى ترتبط بيذا السمكؾ عند كضع البيض مفترسة خبلؿ طكرييا الكامؿ كغير الكامؿ عمى  -2
 Thysanopteraكمثؿ ذلؾ المفترسات التى تنتمى إلى رتبة ىدبية األجنحة . ماذج متشابيةضحايا مف ف

مثؿ جنس  Anthocoridaeمثؿ عائمة بؽ األزىار  Hemipteraكعدد مف عائبلت رتبة نصفية االجنحة 
Orius كغمدية األجنحة مثؿ عائمة أبى العيد ،Coccinellidae  حيث تياجـ المفترسات ضحايا ،
.  ة خبلؿ طكرل حياتيا، كتضع بيضيا بجكار الضحيةمتشابو

كقد تتكاجد بعض المفترسات الحشرية التى تضع بيضيا بجكار الضحية كتتميز عبلكة عمى ذلؾ بككنيا  -3
مفترسة خبلؿ طكرييا الكامؿ كغير الكامؿ عمى ضحايا مختمفة االنكاع، مثؿ عدد قميؿ مف أنكاع 

.  Muscidaeئمة المفترسات ذات الجناحيف كما فى عا
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تتميز الحشرات المفترسة التى تنتمى إلى ىذا القسـ بكضعيا البيض فى كسط اإلنتشار العاـ لمضحية،  :ثانيا
:  كتنقسـ ىذه المفترسات بدكرىا إلى

مثؿ . تسمؾ بعض المفترسات ىذه العادة عند كضع البيض كتككف مفترسة فقط أثناء األطكار غير الكاممة -4
 ، التى تفترس المف أثناء الطكر اليرقى، كحشرة اسد النمؿ Chrysoperla  carneaالـذلؾ، حشرة اسد 

Cueta variegata ذات اليرقة المفترسة لحشرات النمؿ  .
عندما تضع المفترسات بيضيا فى كسط إنتشار الضحية، قد تككف مفترسة خبلؿ أطكارىا الكاممة كغير  -5

 Scolothrips longicornisبية تقسيميا مثؿ ذلؾ التربس الكاممة أيضا عمى ضحايا مف نماذج متشا
.  الذل يفترس خبلؿ طكر الحكرية كالحشرة الكاممة العنكبكت األحمر 

كالمفترسات التى تضع بيضيا فى كسط اإلنتشار العاـ لمضحية قد تفترس ضحايا مف نماذج غير متشابية  -6
مثؿ  Odonataسات التى تنتمى إلى رتبة الرعاشات كتعتبر المفتر. خبلؿ أطكارىا الكاممة كغير الكاممة

.  حيث تفترس أثناء طكر الحكرية أنكاعا مائية كأثناء طكرىا الكامؿ ضحايا أرضية. نمكذجى ليذا المظير
كعند ىذه العادة تنقسـ . عف الضحية كعف كسط انتشارىا independentيكضع البيض مستقبل  :ثالثا

:  المفترسات إلى ىذه االقساـ
تككف بعض الحشرات مفترسة خبلؿ طكرييا الكامؿ كغير الكامؿ عمى ضحايا مف نماذج متشابية، كمثؿ  -7

ذلؾ مفترسات رتبة مستقيمة االجنحة، كرتبة ىدبية االجنحة، كرتبة ذات الذنب الشعرل، كقميؿ مف األنكاع 
.  التى تنتمى إلى رتبتى نصفية األجنحة كغمدية األجنحة

بيضيا غير مرتبط بكجكد العائؿ كتككف مفترسة خبلؿ طكرييا الكامؿ كغير الكامؿ  تضع بعض الحشرات -8
كيعتبر مثؿ ىذا النكع مف اإلفتراس غير شائع، كلكنو يظير فى بعض . عمى عكائؿ مف نماذج مختمفة

، كأنكاع قميمة مف عائمة  ,Rhapidiidae Mantispidaeالحشرات الشبكية األجنحة ممثمة فى عائمتى 
Elateridae التى تنتمى إلى رتبة الحشرات غمدية االجنحة  .

كيمثؿ . كال تككف مفترسة إال فى طكرىا الكامؿ فقط. تضع بعض المفترسات بيضيا مستقبل عف ضحاياىا -9
مف رتبة غشائية األجنحة  Vespoideaىذه الظاىرة عدد قميؿ مف األنكاع كخاصة بعض أنكاع فكؽ عائمة 

الذل يقتنص طكره الكامؿ شغاالت نحؿ العسؿ كيرقات حرشفية  Vespa orientalisمثؿ دبكر البمح 
.  األجنحة كيصنع منيا عجينة يقدميا، داخؿ عشو، لميرقات

 
تناول الحشرات النافعة 

Handling of Beneficial Insects 
 

تتكقؼ عمى نتفاع باألنكاع الحشرية النافعة، طفيمية كانت أـ مفترسة، مشاكؿ مختمفة لمغاية اإليعترض 
كترتبط ىذه المشاكؿ . introducedأـ مستكردة  nativeطبيعة األنكاع النافعة المستخدمة فيما لك كانت محمية 

.  باآلفة مثمما ترتبط بالنكع النافع تماما
ستخداـ األعداء الطبيعية فى أغراض المكافحة الحيكية لآلفات الحشرية فى طريقتيف أساسيتيف إكيتمخص 

األنكاع النافعة المحمية أك إستيراد الحشرات النافعة مف مكاطنيا األصمية كمحاكلة أقممتيا فى بيئة ىما إستخداـ 
.  إنتشار اآلفة الحشرية
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األنواع النافعة المحمية  -أوال
ترتبط االستفادة باألنكاع النافعة المحمية ارتباطا كبيرا بالجيكد التى تبذؿ لتعديؿ حالة التكازف بيف اآلفة 

ية الضارة كاألنكاع النافعة، كيتـ ىذا التكازف إما عف طريؽ الحفاظ عمى النكع النافع كتشجيعو أك عف الحشر
.  طريؽ العمؿ عمى تزايد أعداده

 
: Conservationالحفاظ عمى الحشرات النافعة  -أ

نافعة ىى ظاىرة ليست بحديثة العيد، كىناؾ مف األساليب ما يمكف معيا المحافظة عمى ىذه األنكاع اؿ
:  كتشجيعيا منيا

جمع بيض كثير مف اآلفات الحشرية ككضعو فى صناديؽ ليا أغطية، كيترؾ ىذا البيض حتى يفقس غير  -1
المتطفؿ عميو منو إلى يرقات تمكت جكعا، بينما البيض المتطفؿ عميو فتخرج طفيبلتو حيث يسمح ليا 

لؾ تستطيع ىذه الطفيبلت معاكدة فاعميتيا باليركب مف الصناديؽ برفع أغطيتيا بيف الحيف كاآلخر، كبذ
كبنفس . كعمى سبيؿ المثاؿ يمكف إتباع ىذه الطريقة مع لطع دكدة كرؽ القطف بدال مف حرقيا. ضد آفاتيا

الطريقة أيضا، يمكف المحافظة عمى طفيبلت يرقات عديد مف اآلفات الحشرية حيث تجمع اليرقات كتحجز 
.  تيرب طفيبلتيا سالمة لتعاكد تطفميا مف جديدفى أقفاص كبيرة لتيمؾ جكعا بينما 

عدـ حرؽ المتخمفات المتبقية بعد كسر بعض المحاصيؿ الزراعية مثؿ قصب السكر اذ تعتبر ىذه  -2
.  المتخمفات مكاف لتكاجد كبيات عدد كبير مف األعداء الحشرية

أشجار العائؿ النباتى ليذه اآلفة مثؿ  زراعة أنكاع مف النباتات، التى تتكاجد عمييا طفيبلت آفة معينة، تحت -3
ما حدث فى زراعة ىذه النباتات تحت أشجار الزيتكف بغرض جذب أكبر عدد مف طفيبلت ذبابة الزيتكف 

.  تجاه ىذه اآلفة
العمؿ عمى تكاجد األطكار المناسبة مف العائؿ أك إستمرار جماىيرىا عمى مدار السنة حتى تتزايد فاعمية  -4

.  مفترساتالطفيبلت أك اؿ
:  Increasingالتزايد  -ب

يمكف تقكية فعؿ األعداء النافعة المحمية، التى تعمؿ ضد اآلفات الحشرية، عف طريؽ محاكلة زيادة 
أعدادىا الى الحد الذل يمكنيا معو مجابية اآلفة، كتتكقؼ محاكلة زيادة الطفيبلت أك المفترسات عمى إطبلقيا 

نجاح ىذه المحاكالت فقط عمى التكاثر المرتبط بالزيادة المناسبة فى أعداد فى األماكف المرغكبة، حيث يستند 
كقد أصبح مف المقتنع بو إمكانية إحداث تغيير فى نسبة أعداد العائؿ إلى النكع . جميكر النكع النافع المعنى

المناسبة،  النافع فى حاالت خاصة، كذلؾ عف طريؽ تربية صناعية لكميات كبيرة مف الطفيبلت أك المفترسات
.  يتـ نشرىا فى الحقؿ فى الكقت المناسب كفى المكاف المناسب حتى يمكنيا مجابية اآلفة المعنية

 
تربية الطفيالت والمفترسات 

Rearing of Parasitoids and Predators 

 
:  الغرض من التربية

كغيره مف الحقائؽ غرض يرتبط بدراسة تاريخ الحياة  :لتكالد الحشرات النافعة داخؿ المعمؿ غرضاف
كتعتبر دراسة تاريخ الحياة، . البيكلكجية، بينما يفى الغرض اآلخر بإنتاج كمية منيا يمكف إطبلقيا كتكزيعيا
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كتعتبر دراسة . كغيرىا مف الدراسات البيكلكجية، بينا يفى الغرض اآلخر بإنتاج كمية منيا يمكف إطبلقيا كتكزيعيا
البيكلكجية، مف األساسيات الضركرية لتأكيد القيمة المتكقعة مف ىذه الكائنات تاريخ الحياة، كغيرىا مف الدراسات 

مكانية إكثارىا عمى نطاؽ كبير يفى بأغراض التكزيع كاألقممة كمف ثـ، يجب أف تككف ىذه الدراسات كافية . كا 
:  فكيتـ إنتاج كمية كبيرة مف أفراد الطفيبلت كالمفترسات بإحدل طريقتي. ككافية بقدر اإلمكاف

. تربية ىذه األنكاع مف عدد قميؿ مف أفرادىا سبؽ جمعو مف الحقؿ -1
كيتكقؼ إتباع أل الطريقتيف بصفة نيائية عمى عادة . جمع ىذه األنكاع مف مكاطنيا األصمية بأعداد كبيرة -2

ستقباؿ العينات مف أفراده .  النكع  المرغكب، كعمى طبيعة تكجيو جمع كا 
:  فوائد التربية

تربية بعض األنكاع معمميا كبسيكلة بحيث تككف تكاليؼ عممية التربية، فيما لك أجريت بدقة، أقؿ كثيرا يمكف  -1
.  فى معظـ الحاالت مف تكاليؼ جمعيا بأعداد كبيرة مف الحقؿ

أك غيرىا مف  hyperparasitoidsضماف إستبعاد جمع طفيبلت يتضح فيما بعد أنيا طفيبلت مفرطة  -2
بكؿ يتـ تعريفيا كبة، طالما تنتج الذرية المراد اطبلقيا مف عدد بسيط مف النماذج التى األنكاع غير المرغ

.  دقة قبؿ تربيتيا داخؿ المعمؿ
يمكف تنظيـ عممية التربية داخؿ المعمؿ بطريقة ما، بيا يمكف تكفير عدد مف الحشرات الكاممة الطفيمية  -3

.  الة مناسبة ليجمات الطفيبلتإستعدادا إلطبلقيا فى كقت تككف فيو العكائؿ فى ح
 
 

:  وسائل التربية
ىناؾ إعتبارات ىامة يجب أف تؤخذ فى اإلعتبار عند تربية األنكاع النافعة داخؿ المعمؿ كمف ىذه 

 : اإلعتبارات ما يمى

 
:  دراسة تاريخ الحياة والسموك -أ

ة الدقيقة لتاريخ حياتو كعاداتو تعتمد كسائؿ تربية الطفيؿ أك المفترس داخؿ المعمؿ، أساسيا، عمى الدراس
دكف مبالغة فى أجراء أبحاث طكيمة كمفصمة لجميع المظاىر الفسيكلكجية، إذ تعتبر العكامؿ اإليككلكجية دائما 

كيجب تحديد أكثر الظركؼ مبلءمة لمتزاكج، ككضع . أىـ بكثير، فى ىذا الخصكص، مف العكامؿ الفسيكلكجية
.  ة لتربية أعداد كبيرة مف الذرية السميمةالبيض، كالظركؼ البيئية الضركرم

: اختيار العوائل المناسبة -ب
عندما تتكاثر الحشرات النافعة جيدا تحت الظركؼ المعممية تصبح عممية اإلنتاج الضخـ ليذه الكائنات 

. ربيةإجراء ضركريا عندما تتطمب الظركؼ أعدادا كبيرة منيا، األمر الذل يستمـز إختيار العائؿ المناسب لمت
:- كيعتبر العائؿ نمكذجيا اذا تكافرت فيو الشركط اآلتية

.  أف يككف متغذ عاـ -1
.  لو مدل كاسع فى التكاثر، أل يككف ذك دكرة حياة قصيرة ككفاءة تناسمية عالية -2
.  ذك قدرة عالية عمى مقاكمة األمراض -3
.  أك الشمع مثبلال ينتج عند تربيتو مخمفات غير مرغكب فييا كالندكة العسمية  -4
.  أف تقبؿ عميو الحشرة النافعة بسرعة فكر تعرضيا لو -5
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كمف أمثمة العكائؿ النمكذجية التى استغمت معمميا فى تربية الطفيبلت كالمفترسات، فراشة الحبكب 
Sitotroga cereallella  كفراشة درنات البطاطسPhthorimaaea operculella  كفراشة جريش الذرة
Plodia interpunctella  .

 
:  نتاج الضخـ بإختبلؼ مصدر كنكع العائؿ، كىناؾ طرائقا مختمفة كفقا لذلؾ ىىكتختمؼ خطط اإل

:  التربية عمى عوائل تجمع من الحقل -1
قد يككف إستعماؿ العكائؿ المجمكعة مف الحقؿ إقتصاديا إذا كانت متكفرة فى المناطؽ المتكطنة فييا ىذه 

كىى فى عمرىا  Forficula auriculariaالطريقة جمع حشرة إبرة العجكز األكربية كقد أمكف بيذه . األنكاع
الثالث، مف أماكف عممت صناعيا لكى تختبئ فييا، كبذلؾ أمكف إستغبلليا فى إكثار الطفيؿ التاكينى 

Bigonicheta setipennis . كذلؾ أمكف جمع المف مف الحقؿ بصفة دائمة بكميات كبيرة كتخزينو تحت
.  ت حرارة منخفضة كرطكبة عالية ليقدـ كغذاء لحشرات أبك العيد المفترس لممفدرجا
:  التربية عمى عوائل طبيعية داخل المعمل -2

يتطمب اإلستفادة مف نكع حشرل نافع متكطف أك متأقمـ، طريقة غير مكمفة إلكثار العائؿ الحشرل عمى 
عمى درنات البطاطس المنبتة  .Pseudococcus sp كعمى سبيؿ المثاؿ تربى حشرات البؽ الدقيقى. نطاؽ كبير

.  إلستعماليا فى اإلنتاج الضخـ لمفترس الكربتكليمس
 

3 
:  التربية عمى عوائل غير طبيعية فى المعمل -

قد تككف العكائؿ الطبيعية غير مبلئمة دائما إلكثارىا بكميات كبيرة تحت الظركؼ المعممية لدرجة أف 
ل تربيتيا عمى عكائؿ غير طبيعية ليا، كىك العائؿ الذل ال يياجـ بالطفيؿ تحت أعدائيا الطبيعية يمجأ إؿ

الظركؼ الطبيعية إما ألنيما معزكالف بكاسطة المسكف أك ألف ىذا العائؿ غائب عمى طكؿ مدل  النكع النافع، 
مقارنتو بكاحد أك أك قد يياجـ ىذا العائؿ غير الطبيعى مف حيف إلى آخر لمجرد أنو أقؿ جاذبية لو فى الحقؿ ب

تجريبيا عمى عكائؿ غير طبيعية  .Trichogramma spأمكف تربية طفيؿ البيض . أكثر مف العكائؿ األخرل
،  Ephestia kuehniellaكفراشة دقيؽ البحر األبيض المتكسط  Cimex lectulariusمثؿ بؽ الفراش 
 Phthorimaeaات البطاطس ، كذلؾ إستعممت فراشة درف. Sitotroga cerealellaكفراشة الحبكب 

operculella  كعائؿ غير طبيعى فى عمؿ مزرعة كبيرة مف الطفيؿMacrocentrus ancylivorus  الذل
مميكنا مف ىذا  28كقد أمكف انتاج أكثر مف ،  Aneylis comptanaيتطفؿ طبيعيا عمى فراشة الفاكية الشرقية 

.  كف الحصكؿ عميو لك إستعمؿ العائؿ الطبيعى ليذا الطفيؿالطفيؿ خبلؿ عاـ كاحد كىك إنتاج يزيد كثيرا عما يـ
:  تييئة الظروف فى المعمل -ج

يجب تييئة الظركؼ المعممية لكى تناسب نمك كؿ مف العائؿ كالنكع النافع، إذ يمكف تحت الظركؼ 
امؿ أقؿ ما المعممية اإلحتفاظ بالحرارة كالرطكبة كالضكء أك أل عامؿ آخر فى أل كقت، بحيث تصبح ىذه العك

ىذا كيمكف أيضا تحت الظركؼ المعممية التحكـ فى ىذه العكامؿ لكى نسرع أك . يككف لنشاط الحشرات كتكاثرىا
 .نقمؿ مف التكاثر أك النمك أك لنسمح بتخزيف أك شحف الحشرات النافعة لمدة طكيمة

  
ستجابات الحشرات عند التربية -د :  معرفة خصائص وا 
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فبل يمكف لكؿ . لمراد تربيتو لمف األىمية بمكاف فى كسائؿ تربية الحشراتإف معرفة خصائص النكع ا
الذل يمكف تربيتو ىك ذلؾ النكع الذل  والنوعأنكاع الحشرات أف تربى بسيكلة بكميات كبيرة داخؿ المعمؿ، 

مع تمؾ كذلؾ ال يتبلئـ ىذا النكع مف التربية . تنخفض خصكبتو الكاقعية بدرجة معقكلة عف خصكبتو المكركثة
األنكاع الحشرية التى تحتاج لمساحة كبيرة أك يككف مف عاداتيا أف تبنى ألنفسيا خبليا أك أعشاشا أك أف تدخؿ 

.  فى طكر سككف
كتعتبر معرفة اإلستجابات ضركرة مف الضركريات لنجاح التربية خصكصا ما يتعمؽ منيا بالتزاكج، 

التغذية، كاإلفتراس الذاتى، كالتجاكب لمكسط الطبيعى، كغير كالخصكبة، كالنسبة الجنسية، كالتطفؿ المتضاعؼ، ك
.  ذلؾ مف العكامؿ، كقد تكاجينا مثؿ ىذه المشاكؿ مع العائؿ مثمما تكاجينا مع النكع النافع

إلستجابة الطفيبلت تجاه الرائحة أىمية بالغة أيضا إلرتباطيا أثناء التربية بعادات التزاكج، كالبحث عف 
. يض، كالبحث عف الغذاءالعائؿ، ككضع الب

فقد ال تككف عادات التزاكج فى عديد مف األنكاع مناسبة لئلنتاج الضخـ كتمؾ األنكاع التى تتزاكج عادة  
كقد يتطمب األمر فى بعض الحاالت إستعدادات خاصة تختمؼ كثيرا بيف األنكاع كالعائبلت كحتى . أثناء الطيراف

تتزاكج عادة بسرعة بعد خركجيا، أما إناث طفيبلت  Chalcidoidea بيف الرتب المختمفة، فطفيبلت فكؽ عائمة
فيى، كقاعدة عامة، تتزاكج مرة كاحدة فقط كيمكف ترغيب التزاكج بيف حشرات ىذه العائمة  Tachinidaeعائمة 

عف طريؽ ىز الحشرات مع بعضيا أك كضع عدد كبير منيا، بحيث تسكد الذككر اإلناث، فى أقفاص كبيرة 
ج المعمؿ بعيدا عف الشمس أك عف طريؽ تقديـ أزىار تتبع عائبلت معينة مثؿ العائمة الخيمية تكضع خار

Umbellifera . قد يمتنع التزاكج فى األماكف الضيقة التى فييا يتشبع اليكاء برائحة االناث إلى الحد الذل ال
ر مف أف يتجو إلى أنثاه، كبالمثؿ قد تصبح فيو الرائحة عامبل مميزا، حيث ال يكجد مجاؿ الرائحة الذل يمكف الذؾ

تحدد رائحة العائؿ المنتشرة فى أمكنة ضيقة مف مجاؿ الرائحة لمدرجة التى يصعب معيا عمى الطفيؿ أف يتعرؼ 
عمى عائمو، أك قد تمكث رائحة العائؿ األشياء غير الحية أك العكائؿ غير المناسبة بحيث يضيع أغمب البيض 

.  يؿ بيضيا عميياىباء عندما تضع إناث الطؼ
يمكف عف طريؽ بعض العمميات دفع االناث المتقدمة فى السف أك التى تحت ظركؼ غير مستحبة عمى 

:  أف تتزاكج، كمف ىذه العمميات
.  حؾ اإلناث بجمكد يرقاتيا أك أفرادىا الحديثة الخركج -1
.  تعريض الحشرات لحركة تيار ىكائى يصدر مف مركحة كيربائية -2
اإلناث لمتخدير أك التبريد ثـ حبسيا بعد ذلؾ مع الذككر بعد عكدتيا إلى الحالة الطبيعية مباشرة تعريض  -3

.  كقبؿ أف تصؿ إلى درجة نشاطيا الكامؿ
 . منع التغذية لعدة ساعات ثـ تقديـ الطعاـ فى كجكد ذككر سبؽ تغذيتيا جيدا -4
 
:  التغذية المناسبة -ىـ

اليامة التى تتطمبيا عمميات تربية الحشرات النافعة تحت الظركؼ التغذية المناسبة مف الضركريات 
كالبيئة النمكذجية لمتغذية ىى التى يتكفر فييا شركط خاصة . المعممية بغرض الحصكؿ عمى إنتاج كبير منيا

:  منيا
.  أف تككف كاممة غذائيا -1
.  يمكف الحصكؿ عمييا دائما بسيكلة كبأرخص األسعار -2
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.  التداكؿ أف تككف سيمة -3
.  أف تككف بطيئة التعفف كالتحمؿ -4

كمف البيئات الغذائية التى تدعـ تربية العكائؿ درنات البطاطس المنبتة لتربية الحشرات القشرية كالبؽ 
الدقيقى، كدرنات البطاطس لتربية فراشة درنات البطاطس، كبنجر السكر لتربية الحشرات التى تتغذل عمى 

عناكب، كنبات ذيؿ الجمؿ لتربية البؽ الدقيقى ذك الذنب الطكيؿ كالحشرة القشرية السكداء، األكراؽ ككذا تربية اؿ
.  كنبات التفمو لتربية الحشرات القشرية

كقد يتسبب عدـ التكصؿ إلى بيئة غذائية مناسبة لتربية العائؿ فى تأخير إكثار عديد مف الحشرات النافعة، فقد 
لمدة سنتيف حتى أمكف التكصؿ ( كىك مف طفيبلت ذبابة الفاكية) .Oophilus spتأخر عمؿ مزرعة مف الطفيؿ 

.  إلى عمؿ بيئة غذائية تبلئـ نمك كؿ مف يرقات العائؿ كالطفيؿ
كيؤثر حجـ العائؿ عمى النسبة الجنسية لمحشرات النافعة، إذ عادة ما تنتج العكائؿ الكبيرة عددا متزايدا 

المرتبط بتزايد اإلناث غذائيا أك قد يككف مرتبطا بنشاط غدة الحكض  مف إناث الطفيؿ، كقد يككف ىذا التأثير
كإلنتاج عدد كبير مف اإلناث ميزتو فى زيادة نسؿ . Tiphia popiliavoraالمنكل كما فى حالة أنثى الطفيؿ 

.  الطفيبلت
فة البركتيف يمكف إستعماؿ أغذية إضافية معينة لزيادة الكفاءة اإلنتاجية لبعض المفترسات فقد تسبب إضا

التجارل الذل يتحمؿ مائيا بفعؿ اإلنزيمات كالغنى بفيتاميف ب المركب إلى الغذاء، فى خصكبة عالية فى إناث 
لكضع البيض  Chrysoperla carneaكما قد تنبيت إناث أسد المف ،  Chrysopa californicaالمفترس 

.  نزيماتالقابمة لمذكباف كالتحمؿ المائى باإلعندما قدـ ليا المف الميركس مع الندكة العسمية أك الخميرة 
كيفضؿ دائما فى معامؿ تربية الحشرات النافعة المنتجات المخزكنة مثؿ الحبكب كمنتجات الغبلؿ 

كالخضركات القابمة لمحفظ كالبطاطس كالبطاطا كبعض الفاكية عف النباتات الخضراء أك األجزاء منيا التامة 
 . ةالنمك كغذاء لمعائؿ أك الضحي

 

: الوقاية من التموث واآلفات -و
طالما أف البيئة الغذائية التى يتربى عمييا العائؿ ككذا العائؿ أيضا يخدماف كمادة غذائية لكائنات دقيقة 

مختمفة غير تمؾ التى تربى أساسا ليدؼ التربية، فإف مثؿ ىذه الكائنات يمكنيا أف تنمك فى المعمؿ كتتداخؿ فى 
.  المزرعة كتصبح مف اآلفات الخطيرةالتربية كتتأقمـ فى 

لذا فبلبد أف تفرض العناية التامة لتجنب العدكل بمثؿ ىذه الكائنات تحت الظركؼ المعممية إما بالكسائؿ التى 
: كمف كسائؿ منع التمكث ما يمى. تمنع حدكث التمكث أك بكسائؿ المكافحة

.  سرعة التخمص مف المكاد التالفة -1 
.  ربية صغيرة حتى يسيؿ معيا مبلحظة اآلفات الضارة كالحد مف إنتشارىاإستعماؿ كحدات ت -2
.  التخمص مف مصادر اآلفات فى األماكف المجاكرة لممعمؿ -3
.  التعقيـ الركتينى لكؿ األجيزة كالمكاد المستعممة فى التربية -4
.  إتباع طرائؽ النظافة العامة -5
 

:  أما وسائل المكافحة فتشمل
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لمكافحة  Scolothrips sexmaculatusألعداء الطبيعية لآلفة، مثؿ إستعماؿ التربس المفترس إستعماؿ ا -1
عند تربيتيا  Comperiella fasciatataالذل يتداخؿ فى مزرعة الحشرة النافعة  Tetrastichusالحمـ 

.  فى المعمؿ
. ل عمميات اإلكثار الضخـيمكف إستعماؿ مبيدات العناكب كالمبيدات الحشرية لمنع اإلصابة باآلفات ؼ -2

. كعمى سبيؿ المثاؿ يغمر بيض فراش الحبكب لبرىة قصيرة فى ثانى أكسيد الكربكف لمنع اإلصابة بالعناكب
كذلؾ إستعمؿ مبيد العناكب نيكتراف فى مكافحة اليجمات الشديدة لمحمـ المفترس لمحشرة القشرية 

Aspidistus sp.  أبى العيد المفترسةالتى تستعمؿ كضحية عند تربية أنكاع  .
 

 

لمحشرات   األعداء الطبيعية إستيراد: ثانيا
Importation of Insect Natural Enemies 

 
تستكرد الحشرات النافعة مف الطفيبلت كالمفترسات، بصفة عامة، لمجابية كاحد أك أكثر مف اآلفات 

إلى  تيراد األنكاع النافعةسكيعتبر إ.  ف تصبح آفة لو أىميتيااألجنبية التى دخمت عرضيا فأصبحت أك قاربت أل
كقد أكجب ىذا كصكؿ  ،ة البيكلكجيةالمكافحمناطؽ لـ تتكاجد فييا مف قبؿ، مف أىـ التطكرات الحديثة فى مجاؿ 

بعض اآلفات  إلى ببلد عديدة مف مناطؽ أخرل حيث دخمت دكف مصاحبة الحشرات النافعة التى تقاكميا فى 
فمكنيا ذلؾ مف أف تصبح  ،ةعد كجدت فى الكسط الجديد مكانا مناسبا تزايدت فيو بسرمكاطنيا األصمية أك أنيا ؽ

ة آفة مف ىذا النكع عف طريؽ استيراد طفيؿ يتطفؿ عمييا أك مفترس كىنا نفترض عند محاكلة مكافح. آفة خطيرة
 زيادة اآلفة فى كأف ،ة ىذه اآلفة فى مكطنيا األصمىالكائنات تمعب دكرا ىاما فى مكافحيفترسيا أىف ىذه 
عتبارىا منطبقة أف ىذه القاعدة البسيطة ال يمكف إإال . نما يرجع إلى غياب مثؿ ىذه العكامؿالمكطف الجديد إ

.  تماما عمى كؿ الحاالت فيناؾ حاالت كممت بالنجاح كحاالت أخرل فشمت تماما
ألمر استيراد األعداء كىنا يتطمب ا ،كقد تككف  اآلفة مكضكع الدراسة غير معركفة المكطف األصمى

الحشرية التى تياجـ آفات تنتمى إلى أنكاع أك أجناس ذات قرابة ليذه اآلفة مف ببلد أخرل، كيجب أف يؤخذ فى 
كتستطيع أنكاع عديدة، أك ربما غالبية . االعتبار أف تنجذب ىذه األنكاع النافعة إلى العائؿ الجديد فى الحقؿ

.  ؿ تنتمى إلى عديد مف األنكاعالطفيبلت الحشرية، أف تنمك فى عكائ
 

تنظيم إدخال الحشرات النافعة  -أ
ة البيكلكجية كىى فى نفس الكقت مشكمة معقدة النافعة ركف ىاـ فى مجاؿ المكافح ستيراد الحشراتيعتبر إ

:  عتبار عند تنظيـ ىذه  العممية منياإعتبارات ىامة يجب أف تؤخذ فى اإلليست باألمر اليسير، فيناؾ 
 

كقد . تيا كأعدائيا الطبيعية تعريفا صحيحا كتحديد كضعيا التقسيمى بكؿ دقةمكافح ؼ اآلفة المرادتعرم -1
ؽ التى كاف يستعمميا كثير مف الحشرييف فى دراسة ائكاف ىناؾ كثير مف العيكب كالنقائص فى الطر

كبيرة  قفاصنات المجمكعة، دكف فحص دقيؽ، فى أطفيبلت كمفترسات الحشرات، اذ كانت تكضع العي
اال أف . كتزكد بالغذاء إلى أف يتـ خركج الحشرات الكاممة لمطفيبلت أك اآلفات فتجمع مف كقت آلخر

ىذه الطريقة يكتنفيا كثير مف األخطاء التى يجب أف تراعى تماما اذ يجب التأكد مف أف الطفيبلت 
أف كيجب . ق األنكاعكالمفترسات المتحصؿ عمييا تتغذل فعبل عمى اآلفة التى كجدت مرتبطة بيا ىذ
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كثر مف ىذا، أف الطفيبلت كالمفترسات التى تخرج مف شرانؽ أك عذارل مرتبطة بالعائؿ يجب نتذكر، أ
أف ال نفترض فييا دائما أنيا تنتمى إلى األنكاع التى تنتج الشرانؽ أك العذارل مكضكع التساؤؿ، اذ 

نيا تصبح طفيبلت ثانكية تحت ظركؼ ربما تككف طفيبلت ثانكية أك طفيبلت أكلية لمعظـ الكقت لؾ
معينة، ليذا فإذا كاف الكضع التقسيمى لمطفيؿ غير معركؼ فعبل فإنو مف الضركرل فتح الشرانؽ التى 

طفيؿ آخر عميو تغذل الفرد  منيا خرج الطفيؿ لفحصيا بعناية حتى نرل فيما لك أنيا تحتكل بقايا
.  الناتج

لمكطف األصمى لآلفة مكضكع كذلؾ عف طريؽ تحديد ا رتيادتحديد أنسب المساحات المرجكة لئل -2
ة مع جمع كؿ المعمكمات المتعمقة بيذا المكضكع كمعرفة التكزيع الجغرافى ليذا النكع كاألنكاع المكافح

فة فى المناطؽ المختمفة القريبة لو مف نفس الجنس كما يمكف، اذا أمدتنا المعمكمات الكافية عف كفرة اآل
كالمكقع المناسب ليذا الجمع ىك  ،عدائيا الحشريةمنيا جمع أب منطقة يرجى ختيار أنسلسكنيا، إ

المكاف الذل تككف ظركفو الطبيعية متشابية الى حد ما مع الظركؼ الطبيعية لممنطقة التى تتكاجد فييا 
عتبار ف مكطنيا األصمى غير معركؼ فيجب إاما اذا كانت اآلفة جديدة عمى العمـ أك أ. اآلفة حاليا

نس الذل تتبعو غيرىا مف االنكاع كمحؿ لمدراسة كذلؾ يجب معرفة العكامؿ الجكية المحددة لمعكائؿ الج
 . النباتية لآلفة كانتشار ىذه العكائؿ

عمؿ الترتيبات األكلية التى تسيؿ قياـ المرتاد األجنبى بميمتو كذلؾ عف طريؽ التنظيمات الدبمكماسية  -3
 . اء الحشرييف فى المناطؽ المرتادةكالمكتبية كتككيف العبلقات مع العمـ

عمؿ دراسات بيكلكجية لمطفيبلت لتحديد عبلقاتيا بالعائؿ األكلى كالطكر مف العائؿ الذل يياجمو  -4
 . الطفيؿ عادة كلمعرفة معمكمات تتعمؽ بكيفية تناكؿ ىذه الحشرات النافعة

 
إختيار األنواع التى سيستفاد منيا  -ب

فات، كما ىك معركؼ جيدا، بأنكاع عديدة مف الطفيبلت كالمفترسات التى تياجـ الغالبية العظمى مف اآل
تؤثر عمييا خبلؿ أطكار نمكىا المختمفة، كتختمؼ األنكاع مف األعداء الطبيعية كثيرا فى عاداتيا ككفاءتيا 

سبة ع المنانتخاب األنكاستفسار عف فكائدىا النسبية ككذا إكلذا فمف الضركرل تكجيو التفكير نحك اال. النسبية
كىناؾ مف الصفات ما يجب تكافرىا فى الحشرات النافعة التى ستيرادىا إليو منيا لمكافحة اآلفة فى البمد المراد إ

  :ستستكرد منيا
 

: القابمية لمتفوق عمى العائل عددا -1
ناثو إللعالية قدرة النكع النافع لمتفكؽ عمى عائمو عددا إلى الخصكبة العالية أك إلى النسبة المئكية ا ترجع

أك إلى قصر دكرة حياتو أك إلى القدرة عمى تحديد مكاف العائؿ كمياجمتو بنجاح حتى لك كانت كثافتو العددية 
ككقاعدة عامة، ففى الطبيعة تتناسب الخصكبة تناسبا عكسيا مع قدرة األبكيف عمى تمييد الحياة . منخفضة

كذلؾ قد تزداد القدرة عمى . الكسط األمثؿ لمعيشتيا الجديدة لصغارىما أك إلى قدرة الصغار فى البحث عف
التفكؽ اذا تكاثرت الحشرة النافعة تكاثرا جنينيا أك كاف ليا القدرة عمى انماء جيميف أك أكثر فى الكقت الذل يككف 

.  لعائميا جيؿ كاحد فقط
: التخصص -2
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كاف لمعائؿ أجياؿ متداخمة تتكقؼ بعض الخصائص المرغكبة فى الطفيؿ عمى تاريخ حياة العائؿ، فاذا 
. عمى مدار السنة يككف مف المرغكب فيو طفيؿ عمى درجة عالية مف التخصص كال يككف لو فترة راحة طكيمة
.  كعمى العكس مف ذلؾ يتطمب األمر طفيبلت عديدة العكائؿ اذا كاف ىذا العائؿ مف نكع تتذبذب أعداده بشدة

:  القابمية لمصمود أمام المنافسة -3
تجاىات غير المرغكبة اذ قد أك القابمية لمتطفؿ المفرط مف اإلر الميؿ إلى التطفؿ المتضاعؼ يعتب

ستيراد المتنكع لؤلنكاع النافعة قد يككف كلذا فإف ممارسة اإل. افس فاعمية الطفيؿ كثيرايضعؼ ىذا النكع مف التف
ستيراد نكع كاحد أك ألفضؿ إفمف ا كعمى ىذا ،ضارا لمغاية بسبب التنافس الذل ينشأ بينيا فى بعض الحاالت

عدد ضئيؿ جدا مف األنكاع فى كقت كاحد كمبلحظة تقدـ ىذا النكع النافع مف حيث تأثيره عمى العائؿ كخاصة 
.  ستيراد نكع آخرعددية، كبعدئذ يمكف عند الضركرة إعندما يصؿ إلى ذركة كثافتو اؿ

: ستجابة تجاه الوسط الطبيعىاإل -4
ستيرادىا كيمكف ذلؾ إلى حد كبير داخؿ نكاع تجاه الكسط الطبيعى قبؿ إبة األيجب أف تحدد استجا

القكؿ كبصفة عامة، يمكف . المعمؿ كلكف البد مف ربط النتائج المعممية بمثيبلتيا تحت ظركؼ الكسط الطبيعى
ؿ قميبل عف تمؾ ختيار نكع لو حدكد طبيعية كاسعة كيستجيب إلى درجة مف الحرارة تؽأنو مف المرغكب فيو دائما إ
.  التى يستجيب تجاىيا عائمو

 
 
: نتشاراإل -5

. نتشار بنفس سرعة انتشار عائمويككف النكع النافع قادرا عمى اإل مف المرغكب فيو، بدرجة كبيرة، أف
.  األمر الذل يتطمب تربيتو كتكزيعو منشره بطرؽ صناعية ،كليس لعديد مف الطفيبلت كالمفترسات ىذه القدرة

 
الطفيالت والمفترسات جمع  -ج

 
مف الضركرل جمع أل نكع مف األنكاع النافعة مف الحقؿ أكال ثـ يتقرر بعد ذلؾ جمعو عمى نطاؽ كاسع 

عداد غاية فى ض األنكاع، عمؿ مزارع معممية مف أاذ مف الممكف مع بع ،مف الحقؿ أك تربيتو داخؿ المعمؿ
نكاع معينة مف المفترسات كالطفيبلت أك عكائميا أصعب القمة مف النكع النافع كعمى العكس مف ذلؾ قد تككف أ

.  ألف تربى معمميا مف أف تجمع مف الحقؿ
كتعتبر مشكمة جمع كمية كافية مف عينات الكائنات النافعة فى الحقؿ كالتى تصمح لمتصدير أك تجييزىا لمشحف 

ية اذ يرتبط النجاح أساسا بجمع إلى المكاف المرسمة إليو بأسرع ما يمكف كتحت أنسب الظركؼ، فى غاية األىـ
عتبار مكت جانب مف ىذه العينات بسبب التناكؿ الردل أثناء ، كيجب أف يؤخذ فى اإلكمية كبيرة مف العينات

كاذا كانت الحشرات المراد جمعيا . مناسبة كالظركؼ غير المفضمة أثناء الشحفاؿغير ائؽ التعبئة الجمع كطر
ييا اال أثناء فترة قصيرة، يصبح مف الضركرل تشغيؿ عدد كبير مف غير شائعة، كال يستطاع الحصكؿ عؿ

حتياج إلى عدد بسيط منيـ اذا كانت بينما يتطمب األمر اإل. اقة ممكنةالجامعيف كدفع العمؿ إلى األماـ بكؿ ط
بيات األطكار النامية مف العائؿ التى تحكل الطفيبلت، أك الطفيبلت ذاتيا، يمكف ضماف كجكدىا أثناء فترة اؿ

.  الشتكل
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كتحتاج العممية الفعمية لمجمع كمعاممة العينات بسرعة بعد ذلؾ إلى دراسة دقيقة جدا، اذ يمكف تقسيـ 
عمى نتائج أحسف مما لك إتبع الجمع بطريقة العمؿ إلى عديد مف الخطكات المختمفة حتى يمكف الحصكؿ 

.  معوكيتكقؼ ذلؾ إلى حد كبير عمى طبيعة الكائف المراد ج عشكائية،
ؽ ائعمى قطعة مف القماش مف أسرع كأكفا الطر beatingأك طريقة الضرب  sweepingكتعتبر طريقة الكنس 

ستعماؿ األجيزة الميكانيكية فى بعض الحاالت ، كقد يمجأ الى إلجمع الحشرات التى تتغذل عمى أكراؽ النبات
مف قركف  Allograpta obliqueرفس مالس ذباب حيث تككف أكثر كفاءة كما ىك الحاؿ عند جمع يرقات

ىذا كيمكف . عف البيض السميـ منوالمتطفؿ عميو  Gypsy moth جرأك فصؿ بيض فراشة الغ ،البازالء
.  ذابة الشرانؽ الحريرية كعزؿ العكائؿ عف الطفيبلتحاليؿ كيماكية أك محاليؿ لمطفك إلستعماؿ ـإ
 
 

نقل الحشرات  -د
:  تعبئة الحشرات

تعممة فى تعبئة الحشرات عمى طكر النمكذج المراد شحنو كحالتو الفسيكلكجية كطكؿ تعتمد الطريقة المس
:  كىناؾ كسائؿ عديدة لتعبئة الحشرات منيا. الفترة التى ستستغرقيا عممية الشحف كالنقؿ

كتتبع ىذه الطريقة فى تعبئة بيض . لصؽ األطكار المراد تعبئتيا عمى أسطح مناسبة مثؿ الكرؽ المقكل -1
. Trichogramma minutumائؿ المتطفؿ عمييا مثؿ ما حدث مع نقؿ بيض عائؿ الطفيؿ العك

.  ستعماؿ الكبسكالت الجيبلتينية كىذه تصمح لنقؿ بعض األنكاع النافعة مثؿ خنافس الكربتكليمسإ -2
رساؿ مف الكرؽ سمكى دقيؽ الثقكب يحمؿ فى صندكؽ إستعماؿ صناديؽ معدنية ذات نكافذ مف حاجز إ -3

.  لمقكلا
ستعماؿ عمب الكبريت أك عمب خشبية صغيرة تكضع فييا الحشرات النافعة انفراديا مع كضع طحالب داخؿ إ -4

.  ستعممت ىذه الطريقة بنجاح فى نقؿ خنفساء الكالكسكماإالعمب لحفظ الرطكبة كقد 
.  قميبل بالماء ة العذارل فى نشارة الخشب المرطبةيمكف تعبئ -5
 

: ثناء التعبئة والشحنب مراعاتيا أاإلحتياطات الواج
قد تككف الشرانؽ أك العذارل التى جمعت مف الحقؿ مصابة بطفيبلت ثانكية، فما لـ تحفظ الشحنات عمى  -1

درجة حرارة منخفضة أك مالـ يتـ النقؿ بسرعة، قد تخرج ىذه الطفيبلت الثانكية لتياجـ الطفيبلت األكلية 
كيمكف التغمب عمى ىذه المشكمة بعزؿ الشرانؽ أك العذارل . مف الخسارةالسميمة كبذلؾ تشكؿ جانبا كبيرا 

كؿ عمى حدة فى كعاء مستقؿ أك عمى األقؿ قميؿ منيا فى أنبكبة كاحدة كقد تفى الكبسكالت الجيبلتينية بيذا 
.  الغرض مع مراعة تجنب زيادة الرطكبة

سطة الحرارة العالية، فعندئذ يجب كضعيا فى عندما تككف النماذج مشحكنة خبلؿ طكر فيو يسرع نمكىا بكا -2
اء الثبلجات المتكاجدة فى كيساعد فى ىذا اإلجر. ـق7، 4.5مخزف بارد عمى درجة حرارة تتراكح بيف 

ىذا كقد يستعمؿ فى ىذا الغرض صناديؽ تبريد   ،خطكط معينة لمنقؿ مثؿ المراكب كالسكؾ الحديدية
مف الجكخ كيحكل بداخمو ثبلثة صناديؽ مف الزنؾ ذات  خاصة تتركب مف الصمب كتبطف بطبقة سميكة

ف بالثمج، إلى نصؼ حجـ الصندكؽ الكسطى جـ الصندكقيف الجانبيف الذيف يمآلأغطية مستقمة كيصؿ ح
.  الذل فيو تعبأ النماذج حيث تككف تحت البركدة عدة أياـ
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عذراء تأثيرا سيئا عمى نمك قد يؤثر تخزيف كشحف بعض الطفيبلت الغشائية األجنحة كىى فى طكر اؿ -3
الحيكانات المنكية، اذ أف الحرارة المنخفضة قد تضعؼ الحيكانات المنكية بعدئذ فى طكر الحشرة الكاممة مما 

أك أف يككف الشحف سريعا  ،يكجب شحف ىذه األنكاع مف الطفيبلت كىى فى طكر اليرقة أك الحشرة الكاممة
.  حرارة منخفضةاذا كاف كالبد مف شحف العذارل فى درجة 

كيستعمؿ لذلؾ العسؿ أك السكر المندل  ،مداد الحشرات الكاممة مف الطفيبلت بالغذاء كىى فى الطريؽإ -4
ميمة كغذاء  ، كقد تككف يرقات الضحايا عند تعبئة المفترساتبالماء كالعسؿ أك الزبيب المشبع بالرطكبة

.  ليا
ثناء النقؿ، اذ أف ة أسط ذل ظركؼ مناسبة مف حيث الرطكبمداد الكائنات بكيجب أف ال يغيب عف الذىف إل -5

رتفاع درجة حرارة الشحنة أك تككف مناسبة لنمك الفطريات مما يؤدل إلى تتسبب فى إالرطكبة العالية قد 
. ؿ، مف نقص فى الرطكبةثناء النؽعمى العكس مف ذلؾ قد يحدث المكت أك. حدكث نسبة كبيرة مف المكت

ستعماؿ نشارة الخشب المناسبة، إذ قد يمجأ الى إمداد العينات بالرطكبة الكسائؿ إلكلذا كجب إجراء بعض 
أك تعبئة النماذج بيف طبقات نظيفة مف الطحالب الحية التى قد تككف مكردا لمرطكبة التى ال ينتج عنيا نمك 

.  الفطريات
.  ق الشحنةيجب أف يصحب كؿ شحنة أك قد يسبقيا خطاب يدكف فيو معمكمات كافية عف ىذ -6
 

 
 

إستقبال الحشرات النافعة  -ىـ
الظركؼ، إلى المعمؿ حيث يتخذ  يجب أف ينقؿ الطرد الذل يحكل حشرات فكر كصكلو، تحت أنسب

جراء المقصكد منيا أك ينقؿ إلى مخزف بارد حيث يمكف حفظيا ساكنة تحت درجة الحرارة المناسبة لحيف اإل
الترتيبات البلزمة مع المسئكليف فى  كاف اإلستقباؿ أف يقكمكا بعمؿكيجب عمى المشتغميف فى ـ. الحاجة إلييا

.  ميناء الدخكؿ أك مع شركات البكاخر، كما يصميـ عمما، دكف تأخير عف أل طرد خاص بيـ
مف أنكاع غير مرغكب فييا ، خاصة اذا كانت قد جمعت مف الحقؿ  كال تسمـ أل نماذج مف ببلد أجنبية

كتعتبر إمكانيات . ات حجر دقيقةجراءف تتناكؿ ىذه النماذج كتدرس تحت إا يجب أقبؿ شحنيا مباشرة، ، كلذ
كيجب أف يراعى ة البيكلكجية فى المعاىد المييأة لمجاؿ المكافحامة كالضركرية الحجر الدقيقة مف اإلجراءات الو

  :فى أقساـ الحجر ما يأتى
أف تككف أبكابو محكمة لمغاية كتغطى فتحات أف يككف البناء ذك حكائط مف مادة عازلة كمكيؼ اليكاء ك -1

.  اليكاء بحاجز سمكى دقيؽ
ختبارات البلزمة مسئكلة مف فرد كاحد عمى درجة كبيرة مف التخصص أف تككف إجراءات الحجر العادية كاإل -2

.  كالخبرة
تحكل  فى قسـ الحجر حتى ال يبؽ ىناؾ أدنى شؾ مف أنيا ف تختبر العينات الحشرية بكؿ دقةيجب أ -3

.  طفيبلت أكلية فقط
ما تبلـز الشحنة الحشرية المستكردة إجزاء النباتية أك غيرىا مف المكاد التى التربة أك األيجب التخمص مف  -4

.  التعقيـ أك بأل كسيمة أخرلبالحرؽ أك ببالتبخير أك 
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ا إطالق الحشرات وتوطين مستعمراتو -و
 

:  طالق الحشرات النافعةاإلستعداد إل
كىنا . طبلؽ المباشر لو فى الحقؿ ضركرياف اإلجراءات الحجر لمنكع النافع، قد يككإلنتياء مف إبعد ا

ذ قد تنخفض لسكء الحظ نسبة كجكد العكائؿ المحتكية عمى تحدث مخاطر أكيدة بسبب اإلطبلؽ المباشر ىذا، إ
نشاط عديد مف المفترسات الطفيبلت بسبب تأثير بعض الظركؼ الجكية التى ال تمكنيا مف الخركج أك نتيجة 

كلذلؾ يفضؿ دائما حفظ العكائؿ المتطفؿ عمييا داخؿ . المختمفة مثؿ الطيكر كالخنافس كغيرىا مف الكائنات
.  طبلقيا فى الحقؿلطفيمية التى يمكف عندئذ جمعيا كا  المعمؿ إلى أف تخرج منيا الحشرات الكاممة ا

ائميا مف أحرج المحظات التى تعيشيا كثير مف أنكاع كتعتبر المحظة التى تخرج منيا يرقة الطفيؿ مف ع
تمكت يرقاتو عادة بأعداد كبيرة  Sturmia scutellataالطفيبلت فيناؾ بعض أنكاع معينة مثؿ الطفيؿ التاكينى 

كخاصة اذا عرضت لميكاء ألل فترة مف الكقت، اذا سمح ليا بأف تخرج مف عائميا كتتحكؿ إلى طكر العذراء فى 
كلذا فعند التعامؿ مع ىذه الطفيبلت يجب أف تعد الترتيبات البلزمة بحيث  ،بية أك داخؿ األقفاصصكانى التر

أنكاع كثيرة مف يرقات كرغـ أف . لتدفف نفسيا فى التربةيسمح لميرقات فكر خركجيا مف العائؿ بالنزكؿ مباشرة 
ثناء التربية كبعد خركجيا مف جسـ أإذا سمح ليا تمكت ، إال انيا ف صناعة الشرنقةغشائيات األجنحة تتمكف ـ

كفى مثؿ ىذه . العائؿ بالنزكؿ عمى سطح مسطح تماما أك فى كعاء زجاجى تزيد سعتو كثيرا عف جسـ العائؿ
إلى اليرقة  تحكؿفى مكاف تناسب ظركفو  الحالة يجب أخذ ىذه اليرقات بعد خركجيا مباشرة مف العائؿ كحفظيا

.  عذراء داخؿ شرنقة
فاذا كانت . الطفيبلت المرسمة مف أماكف تكاجدىا إلى البيئة الجديدة مشاكؿ خاصةكتشكؿ تربية 

الصعب تأخير ىذا الطفيبلت مف النمكذج الذل يخرج مف العذراء فى نفس المكسـ الذل يبدأ فيو نمكه، يككف مف 
ـك البقاء إلى حضارىا مف ىذه األماكف، كحتى لك كصمت حية فقد يصعب جدا أف نجعميا تقاالنمك حتى يمكف إ

الذل يتطفؿ ( رتبة ذات الجناحيف) Epiplagiops littoralisفقد خرج الطفيؿ . أف يتكاجد العائؿ فى الحقؿ
مريكا إلى كاليفكرنيا، كماتت أغمب كىك فى الطريؽ مف جنكب أ Listroderes obliquusعمى سكسة الخضر 

. افى الحقؿ لنقص العكائؿ خبلؿ الشتاء فى كاليفكرني الحشرات قبؿ أف تتكاجد يرقات العائؿ كما لـ ينجح التأقمـ
ذا كانت الطفيبلت مف ىذا النمكذج الذل يقضى الشتاء التالى فى حالة سككف ثـ يخرج طبيعيا فى الربيع أما إ

ة لمعائؿ فى المكطف التالى، فقد تككف المحاكالت التى تبذؿ لدفعيا فى الكقت المناسب لمياجمة األطكار المبكر
ية عكائؿ مناسبة فى مف العذراء قد ال تكجد، كقتئذ، أ ذا ما تـ الخركجد التى إستكردت إليو غير ناجحة فإالجدم
شيكر بعد كقت  4-3كمف الضركرل فى مثؿ ىذه الظركؼ حفظ النكع النافع فى مخزف بارد لمدة . الحقؿ

ؽ لمتعامؿ مع مثؿ ائف أفضؿ الطرإكلذا ؼ. قد يؤدل إلى نتائج جسيمةالخركج الطبيعى مف العذراء، األمر الذل 
ثناء أمتكاجدة منو فى جميع األطكار  افرادربية العائؿ معمميا كبإستمرار حتى تصبح أت ىك ىذه األنكاع عادة

ل أجياؿ أخرل مف النكع النافع كبأعداد كبيرة تكفى كبيذه الكسيمة يمكف الحصكؿ عؿ ،كصكؿ الطفيؿ المستكرد
.  الذل يتكاجد فيو الطكر المناسب مف العائؿ فى الحقؿ طبلقيا فى الحقكؿ فى الكقتإل
 

:  توطين مستعمرات الحشرات النافعة
: مف أىـ النقاط التى يجب مراعاتيا عند تكطيف مستعمرات األنكاع النافعة مايمى

فراد مف الحشرات النافعة الكاجب إطبلقيا بإختبلؼ النكع يختمؼ عدد األ: طبلقياعدد األفراد الكاجب إ -1
ككر، كفؽ النسبة الجنسية، ككحدة ضافة إلى عدد مف الذفرد باإل 1000نافع، فقد إستعمؿ مثبل اؿ
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كعمى العكس فقد تأقمـ الطفيؿ . طمقت فى الحقؿ مف بيف طفيبلت دكدة الذرة األكربيةإستعمارية أ
.  طبلؽ مستعمرة تتككف مف تسعة أفراد فقطفى ىاكال بإ Archytas cirphisالتاكينى 

طبلؽ المستعمرات تحت أنسب الظركؼ الجكية الممكنة يجب إ: لذل يكجب عنده االطبلؽالكقت ا -2
 . ألقممة الطفيؿ

طبلؽ داخؿ عدد مف المناطؽ مف المرغكب فيو أف يتـ اإل: فرادختيار المناطؽ التى سيطمؽ فييا األإ -3
تبعاد النتائج السيئة سالمناخية حتى يمكف بيذه الكسيمة إالتى تختمؼ فى ظركفيا الزراعية كالجغرافية ك

كيجب أف يككف مكاف . طبلؽ معينة فى البمد الجديدتؤثر عمى منطقة إلمتقمبات الجكية التى قد 
طبلؽ كاحد مف األماكف التى تحكل جميكرا مف العائؿ بأكثر كثافة عددية ممكنة كفى أكفؽ طكر اإل

 . لمتطفؿ

 
طبلؽ طفيبلت معينة، ففى بعض قة بإككجيت عند المحاكالت المتعؿ ىناؾ كثير مف الصعاب التى

ذ يككف لبعض الطفيبلت، خاصة التأكد مف تزاكج الجنسيف قبؿ اإلطبلؽ، غ الحاالت يككف مف المفضؿ
.  كقد تنتشر بعيدا جدا فى الحقؿ قبؿ أف تستعد  لمتزاكج. الطفيبلت ذات الجناحيف، فترة ما قبؿ تزاكج طكيمة

بتكسع عند أقممة الطفيبلت التاكينة التى أدخمت  المخصبةتبعت عممية اطبلؽ الطفيبلت لذا فقد إ
نتشار فائدة أكثر قبؿ كضعيا لمبيض، اال أف لذلؾ اإلنتشارا كبيرا إناث مثؿ ىذه الطفيبلت إكقد تنتشر . ألمريكا

.  مما لك حدث العكس
ل عمى فرادىا الترات النافعة تحت ظركؼ األسر كجب غطبلؽ مجمكعات أكذلؾ اذا أمكف تربية الحش

ق الطفيؿ عادة فى أىبة كضع البيض فى كقت يككف فيو العائؿ متكاجد فى الحقؿ خبلؿ الطكر الذل يياجـ
فى  يجب، حينئذ، أف يككف ىذا الطكرؼطبلؽ متكاجد أثناء اإلذا كاف ىذا الطكر غير مكطنو األصمى، أما إ

.  ف الطكر المرغكبالمرحمة األبكر نمكا مباشرة ع
 

ى لألعداء الطبيعية المستوردة التقييم الحقل -ز
ؽ اءة البيكلكجية أنيا تدعـ نفسيا كتتجنب التأثير المباشر عمى الطرؿءؽ المكافحةف مف أىـ مميزات طرإ

ة اءؽ مف المكافحةتباع ىذه الطرمرغكب فيو جدا، كبؿ كمف الضركرل أحيانا، أثناء إكمف اؿ. األخرل لمحياة
.  نتفاع بوغبة فى اإلدخالو الكسط الجديد رمف السنيف، بالخبرة العممية بعد إ متابعة النكع النافع، عمى األقؿ لعدد

:  كيكتنؼ دراسة تقدـ األنكاع النافعة كثير مف الصعاب منيا
لمستحيؿ العثكر ستيراد نكع نافع، أف يككف مف اسنكات القميمة األكلى التى تعقب إيحدث أحيانا خبلؿ اؿ -1

كتحتاج المحاكالت التى بيا تكضح تكاجده . محدكدة بأية أعداد ستيراده بأعدادخصكصا عند غ -عميو
.  إلى عمؿ مضف

كقد يظؿ ىذا الكسط مناسبا لمدة فصؿ كاحد أك . نتشار المحبب لياتتزايد الحشرة النافعة فى كسط اإل -2
بضعة فصكؿ أك سنكات ثـ قد يختفى األمؿ فى نجاح النكع النافع عندما ينقمب الكضع فى ىذا الكسط 

كقد يتأقمـ طفيؿ مستكرد فى منطقة ما . تجاه الحد العكسى الذل ال يككف مبلئما حينئذ لحياة النكع الى
. كيفشؿ فى منطقة أخرل مف المكطف الجديد كربما يرجع ذلؾ إلى غياب العكائؿ المتعاقبة المناسبة

قد يمكنو أف  كذلؾ قد يعكؽ كسط غير مناسب بصفة مؤقتة مف تأقمـ نكع نافع لفترة مف الكقت لكنو
 . يقاـك اآلفة فيما لك تأقمـ مرة كاحدة
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تستطيع بعض الحشرات النافعة فى قمع عائؿ كافر العدد كلكنيا فى نفس الكقت قد ال تككف فعالة ضد  -3
ناجحا فى نيكزلندا إلى درجة  Pteromalus pupariumفقد كاف الطفيؿ  ،جماىير العائؿ المتناثرة

 . تناقص فى العدد بكضكح فى المكسميف التالييفكبيرة اثناء المكسـ األكؿ ثـ 

 
النافع فى خفض تعداد العائؿ حتى نعطى لطريقة  الطفيؿ كيجب أف يككف ىناؾ كضكح مؤكد عف تأثير

كيجب أف يتـ ىذا مف خبلؿ البيانات الكمية التى يجب الحصكؿ عمييا  ،البيكلكجية حقيا الذل تستحقو المكافحة
حصائية الضركرية ليذا الغرض، كما لـ تبذؿ تجمع مف الحقؿ تكفى لممتطمبات اإلبكؿ دقة كعناية مف عينات 

ة تحيؿ عمى المشتغميف بمجاؿ المكافحلحصكؿ عمى بيانات مف ىذا القبيؿ سيبقى مف المسامحاكلة بيا يمكف 
.  نافعةستيراد األنكاع اؿصات مرضية عف أسباب نجاح أك فشؿ إالبيكلكجية مف الكصكؿ إلى أل نتائج أك خبل

 
 

:  ويتطمب األمر لتقييم مدى تقدم النوع النافع فى الوسط الجديد إلى بيانات ضرورية جدا وىى
خفاض فى فق إبيانات كافية ككاضحة تكضح فيما لك أف نشر الحشرة النافعة فى الكسط الجديد قد تبع -1

لماضى، أف الطفيبلت كىنا يبلحظ أنو قد حدث، بصفة غير دائمة فى ا ،كلةجميكر اآلفة بعد فترة مقب
المستكردة قد أعطيت الثقة بالندرة المؤقتة لمعائؿ أك اختفائو، كلك أف ذلؾ قد يككف مرجعو لعكامؿ ذات 

أك ستيراد طفيؿ ألغراض العممية أف نقرر أنو بعد إكال يككف كافيا ؿ. طبيعة تختمؼ كمية عف ذلؾ
د، بؿ يككف مف الضركرل أف نكضح ستيرامفترس قد حدث نقص فى الضرر اإلقتصادل بسبب ىذا اإل
.  أف ىذا النقص فى الضرر مرجعو إلى النكع النافع بالذات

بيانات تكضح أنو بعد حدكث أقممة تامة لمنكع الحشرل النافع، يظؿ جميكر عائمو فى مستكل ينخفض  -2
 . كثيرا فى متكسطو عف متكسط مستكاه قبؿ حدكث األقممة

العائؿ معيشة حتمية كبدرجة عالية عند حمايتو مف مياجمة  بيانات تكضح أنو مف الممكف أف يعيش -3
.   النكع النافع عنو فيما لك عرض لمياجمة الطفيؿ

 

 


