
 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً   

 جامعة دمشق                

 قسم وقاية النبات              

 دراسة بيئية وحيوية وتربية مخبرية للمتطفل

 Pristomerus vulnerator (Panzer,1799)الحشري 

 

Environmental, biological and laboratory study of parasitoid Pristomerus vulnerator 
 

 اعداد ريما خالد حلبوني

 االشراف

 بشير عبدالنبي.د.أابراهيم                                                                                                                    غسان.د.أ   

 الملخص
وتحدٌد العوائل التً ٌهاجمها المتطفل والطور  Pristomerus vulneratorنفذ البحث بهدف معرفة أهم العوامل اإلحٌائٌة  وغٌر اإلحٌائٌة المؤثرة على فعالٌة المتطفل  

ى تأثٌر نمط التزاوج على التربٌة ومدالمناسب من العائل، ومدى التوافق بٌن ظهور المتطفل والطور المناسب من العائل، ، والتربٌة المخبرٌة لهذا المتطفل والعائل المناسب، 

 .المخبرٌة للمتطفل الحشري

 القسم النظري

منطقة خان )، ومحافظة القنٌطرة (قرٌة الحرٌسة جنوب شرق السوٌداء)السوٌداء : فً بعض بساتٌن التفاح فً محافظات 2020-2018نفذت الدراسة الحقلٌة خالل مواسم 

 .، ونفذت الدراسات المخبرٌة فً مركز بحوث ودراسات المكافحة الحٌوٌة فً كلٌة الزراعة جامعة دمشق(منطقة عرنة)، ومحافظة رٌف دمشق (أرنبة

 .Cydia pomonella Lعلى ٌرقات دودة ثمار التفاح   solitary endoparasitoidمتطفل أحادي داخلً  Pristomerus vulneratorبٌنت النتائج ان المتطفل 
(Lepidoptera: Tortricidae) على العائل التفاح وٌرقات حفار ساق التفاحZeuzera pyrina (Linnn)    (Lepidoptera: Cossidae)  على العائلٌن التفاح

بٌنت الدراسة وجود تأثٌر للمتطفل  .Lobesia botrana (Denis and Schiffermuller) (Lepidoptera:Tortricidae)والجوز، وعلى ٌرقات دودة ثمار العنب 

على كثافة وفعالٌة المتطفل عند التطفل على ٌرقات دودة ثمار التفاح، كما كان لجٌل حشرة دودة ثمار التفاح والعنب تأثٌر  Perilampus tristis (Mayr)الثانوي 

وجٌل الحشرة معنوٌة فً منطقتً الدراسة، حٌث بٌنت ( من الثمار أو المصائد الكرتونٌة المتعرجة)كانت العالقة بٌن طرٌقة الجمع . على كثافة المتطفل وفعالٌته

بٌنت نتائج التربٌة المخبرٌة للمتطفل . الدراسة اختالف النسبة المئوٌة للتطفل على الٌرقات المجموعة من الثمار وعلى الٌرقات المجموعة بطرٌقة المصائد الكرتونٌة

P. vulneratorًفراشة الطحٌن : على ٌرقات ثالثة عوائل حشرٌة وهEphestia kuehniella Zeller,1879 (Lepidoptera:Pyralidae)،  دودة ثمار التفاح

بٌنت نتائج التربٌة المخبرٌة للمتطفل . ودودة ثمار العنب، ان العائل المفضل لتربٌة هذا المتطفل مخبرٌاً هو الٌرقات من العمر الثانً لدودة ثمار التفاح
P.vulnerator اختالف مدة مراحل (  سْ  ْْ ْْ 30،  25، 20، 15)على ٌرقات دودة ثمار التفاح  المرباة مخبرٌاً على وسط غذائً صناعً عند أربع درجات حرارة

، ثم لٌعود لٌتناقص (تناسب طردي) سْ  ْْ 25- 15حٌاة الحشرة باختالف درجة الحرارة، وتبٌن وجود تزاٌد تدرٌجً فً معدل التطور مع ارتفاع درجة الحرارة بٌن 

على بعض الخصائص الحٌاتٌة ( أقارب أو خلطً)بٌنت دراسة تأثٌر نمط التكاثر . سْ  ْْ 25عما هو علٌه على درجة الحرارة  سْ  ْْ 30على درجة الحرارة 

 .وعلى متوسط النسبة المئوٌة للتطفل ،P. vulneratorللمتطفل، أن زواج األقارب له تأثٌر على الخصائص الحٌاتٌة للمتطفل 
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