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 دأثري الفسيظح يف ةعع الخصائص الحياديح للمفرتض
 Hippodamia variegata  ودحديد دزجح القساةح الىزاثيح لتعع ػسشه 

Effect of prey in some biological characteristics of predator Hippodamia variegata and determine genetic similarity for some of 
its biotypes 

 
  
 

 امللخص 

 املساجع

 القظم النظسي

 يف املَنّ  حرشاخ من للعديد مفرتض وهى مخذلفح، ةيئيح نظم يف الظائدج الدعظىقياخ أنىاع من Hippodamia (Adonia) variegata (Goeze) املفرتض يُعد

 مفرتطاخ أنىاع لجميع لفسيظح مناطتح جميعها ليظر املَنّ  حرشاخ أن Blackman  (1967)و  Hodek (1960) ةًي  ،(Franzmann، 2002) العامل من مخذلفح مناػق

 املفرتض يظذخدمها الذي الفسيظح وةي للمفرتض، الحيىيح املإرشاخ مخذلف يف دإثس الذي األطاطيح الفسيظح ةي الذمييص ويجث العيد، ايب خنافع من املَنّ 

  .طامح دمىن قد مسفىطح فسائع دعد الفسائع من أنىاع وهناك ،التديلح الفسيظح أي فقؽ، التقاء أجل من

 فقد التعع، ةعظها عن دخذلف األشمال من مذنىعح مجمىعح وجىد الدزاطاخ ةيّنر حيث ةينها، فيام األشمال ةذعددH. variegata  للمفرتض الماملح الحرشاخ دذميص

 .وطلىفاليا أوزةا من األوطؽ الجصء يف للدعظىقح شمالً 22 وجىد (2012) وشمالؤه Honek ِقتَل من 2011-1937 ةي الفرتج خالل أُجسير الذي الدزاطح ةينر

 ةي االخذالفاخ ودزاطح والذصنيف الذىصيف عمليح يف اطذخدامها ميمن دقيقح ومإرشاخ معايري الذُشفر الحيىيح، الذقاناخ علم يف املذظازع الذؼىز ظل يف

 شال ما للحرشاخ الىزايث الذنىع دزاطح مجال يف SRAP دقنيح اطذخدام ئن ، SRAP دقنيح هاومن أخسي، جهح من املخذلفح األنىاع وةي جهح من الىاحد النىع وطمن

 القساةح شجسج وأظهسخ ، SRAP دقنيح ةاطذخدام Harmonia axyridis للمفرتض أمناغ لعرشج الىزايث الذنىع ةدزاطح 2009 عام وشمالؤه  Linقام وقد ةدايذه، يف

   .املىزفىلىجي الذصنيف مع دذىافق والذي H. axyridis املفرتض أمناغ لتعع التقع وشمل ولىن الجغسايف الذىشع ةي وثيقاً  ازدتاػاً  الىزاثيح
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 النذائج واملناقشح

 جامعح دمشق
الصزاعيحلليح الهندطح   

الحيىيح الذقاناخقظم   

 لفسيظح لذأثري 0.01 الداللح مظذىي عند احصائيح داللح ذاخ فسوقاخ هناك أن الدزاطح نذائج ةينر

 ،H. variegata للمفرتض املخذلفح الحياديح الخصائص ةعع يف املخربيح الرتةيح يف املظذخدمح

 عىل املسةاج املفرتض أفساد دفىقر حيث ،(للمفرتض االفرتاطيح والمفاءج الخصىةحو  الحياج دوزج)

 .امللفىف َمنّ  حرشج عىل املسةاج األفساد عىل الحيىيح املإرشاخ معظم يف الفىل َمنّ  حرشج

 ةعدد دخذلف والذي املدزوطح، املنؼقح طمن املذتاينح األشمال من العديد املفرتض أفساد أظهسخ

 .الغمد عىل ودىشعها التقع وشمل وحجم

 املجمىعح طمر زئيظيذي، مجمىعذي ئىل املدزوطح للعيناخ الىزاثيح القساةح شجسج انقظمر

 ،وحمص (وزاثياً  لتعظها األقسب ولانر) والظىيداء دمشق مناػق من املجمىعح العيناخ األوىل

 (ياشىغ ةير) وجتلح ػسػىض مناػق من املجمىعح العيناخ طمر فقد الثانيح املجمىعح أما

 .(الالذقيح) وفديى (وزاثياً  لتعظها األقسب ولانر)

 .الحيىيح مإرشادهأهم يف  Hippodamia variegata املَنّ  حرشاخ ملفرتض املخربيح الرتةيح يف املظذخدمح الفسيظح نىع دأثري دحديد ةهدف الدزاطح هره أُجسير

 ملجمل التقاء معدل يف معنىي وازدفاع يىماً، 16.19 الجيل ومّدج يىماً، 9.17 الريقي الؼىز مّدج يف معنىي انخفاض ئىل الفىل َمنّ  حرشج عىل املفرتض دسةيح أدخ

 منها لل يذميص مخذلفاً  شمالً 26 ئىل انقظمر املجمىعح للعيناخ املخذلفح األشمال أن النذائج وأظهسخ امللفىف، َمنّ  حرشج مع ةاملقازنح %57.00 الماملح غري األػىاز

 دتعاً  زئيظذي مجمىعذي ئىل املدزوطح املجذمعاخ انقظام الىزاثيح القساةح شجسج أظهسخ لام ،غمد لل عىل وشملها التقع هره ومىطع للتقع محدد ةعدد

 .الجغسايف لذىشعها
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