
أشباه المتطفالت المفترسات م
⸲بالعائل ومرتبطة متطفلة )اليرقات( البالغة غير و المعيشة حرة البالغة األطوار
اليرقات عليها لتتربى العائل عن تبحث فقط اإلناث

ً  ذكوراً  )الحوريات( البالغة غير و البالغة األطوار  على يشوتع حرة وإناثا
األفتراس

1

الحجم في العائل تساوي أو أصغر عادة ً  أكبر عادة الفريسة من حجما 2
ً  الجسم تحورات )طويلة بيض وضع ألة( العائل على أو داخل البيض لوضع غالبا ً  الجسم تحورات بها واإلمساك الفريسة لرؤية غالبا 3

وهانم إلكمال واحد عائل وتستهلك ببطء عليه وتقضي العائل على تتغذي  الفرائس نم العديد وتستهلك بسرعة عليها وتقضي الفرائس على تتغذي
نموها إلكمال

4

بين دورة حياة شبة المتطفل والعائل يلزم التزامن بين دورة حياة المفترس والفريسة ال يلزم التزامن 5

ً  أكثر العائل اختيار في تخصصا ً  أقل العائل اختيار في تخصصا 6

)Parasitiods(وأشباه المتطفالت ) Predators(أهم الفروقات بين المفترسات 



  والتطفل االفتراس طرق
Predators المفترسات :أوال

:الفتراسا في وظيفته مع لتتالءم جسمه بأجزاء تظهر التي والتحورات المفترس في الفم أجزاء وتركيب نوع على األساس في االفتراس طريقة تتوقف
Praying)النبي فرس حشرة1. Mantis - Mantodea)
fore) لفخذل البطنيه الناحية على يوجد حيث ⸲القنص بوظيفة للقيام األرجل من األمامي الزوج يتحور - femur)جوانبه على وسنون بأشواك مزود طولي تجويف 

fore) للساق ويمكن tibia)وإلتهامها قنصها أثناء بإحكام الفريسة على للقبض التجويف هذا في الدخول.
 فال للتخفي النباتات بلون تتلون عادة الحشرة بأن علما للقنص استعداد األماميه أرجلها رافعه والخلفية الوسطى أرجلها على النباتات بين ساكنه المفترسة الحشرة تقف -

 فمها بأجزاء تهمهاتل ثم والساق الفخذ بين الفريسة القتناص فجأة االماميه أرجلها الحشرة ترفع بجوارها )الفرائس( الحشرات مرور وعند بوجودها الفرائس تشعر
.القارض



(Reduviidae-Hemiptera)فصيلة من القاتل البق - االجنحة نصفية رتبة من المفترسات2.
 فرائسها ىعل الحوريات أو الكاملة الحشرات تنقض وبواسطتها االماميه األرجل في الفخذين عضالت تتقوى حيث للقنص االماميه األرجل بتحور معظمها تتميز -

.الجسم مفاصل بين وخاصة الفريسة جسم من اللينة األجزاء في الخرطوم وتغرس االماميه بأرجلها وتمسكها
 رتفاعاال في تأخذ التي الرأس حركة بمساعدة ذالك ويتم ⸲الحشره جسم بخدش إبرتين شكل على المتحورتان )labium( السفلية والشفة, )labrum( العلوية الشفة تقوم - 

.الفريسة جسم على واالنخفاض
Salivary( أنبوبتان لتكون والسفلية العلوية واللحي الفكوك تتحد - & Food Canals( ةأنسج الذابة المفترس فم أجزاء من اللعاب نقل على اللعابية القناة تعمل ⸲بينهما 

.بامتصاص الفم أجزاء داخل إلى العصارة رفع على الغذاء قناة وتعمل الفريسة



Ant( النمل أسد حشرة3. Lion-Neuroptera(:
 خالله تمر أنبوب نالفكي مع يكون والقوية الطويلة اللحى من زوج ولها وسميكة قصيرة يرقات عن يفقص والذي الرمل أو التربة في بيضها الكاملة الحشرات تضع - 

.الفم أجزاء داخل إلى لتصل االفتراس إثناء الفريسة جسم عصارة
بالتربة نفسها تثبيت على يساعدها قوي بشعر مغطى جسمها اليرقة-
  شرنقة تنسج نموها تمالاك وعند جسمه عصارة بامتصاص عليه وتتغذى الحفرة هذه في يتساقط الذي )النمل( الفرائس وتتصيد الشكل قمعيه حفراً  اليرقات تصنع-

.الحفرة قاع في عذاري إلى داخلها تتحول الحرير من



Parasitoidsأشباه المتطفالت : ثانيا
Endoparasitoids الداخليةالمتطفالت أشباه 1.
.العائلالطفيل طوره اليرقي داخل جسم يقضي  -
:طرقيرقة الطفيل في المعتاد إلى داخل جسم العائل بعدة تصل -

.i م العائل وتخرج داخل جس) والعذراءواليرقة البيضة (جسم العائل بثقبها بآلة وضع البيض ويقضي الطفيل  أطوار مباشرة داخل الطفيل البيض يضع
Aphelinusشبه المتطفلالحشرة الكاملة من العائل مثل  sp. )Aphelinidae-Hymenoptera . ( يتطفل على المن والذي.



.ii ل بها وتنمو بالتغذية على البيض تثقب يرقة العائل وتدخمن خارجياَ على جسم يرقات العائل وعندما تخرج يرقات شبة المتطفل يضع شبة المتطفل البيض
Exoristaالكبيرةالتاكينا ذبابة محتويات جسمها الداخلية وقبل التعذر تخرج لتتعذر خارج جسم العائل مثل شبة المتطفل  larvarum  )Tachinidae‐

Diptera(



.iiiيرقات إلى يفقس ثم ومن العائل يرقة أمعاء إلى التغذية بعد يصل والذي العائل يرقات عليها تتغذى التي النباتات أوراق على بيضه المتطفل شبيه يضع 
. كاملة حشرة منها وتخرج العائل يرقة جسم داخل عذراء إلى تتحول حتى وتنمو الداخلية العائل يرقة محتويات على تتغذى

       
Gonia البقعتين ذات التاكينا ذبابة مثل capitata   )Tachinidae-Diptera( القارضة الدودة على تتطفل والتي .



Ectoparasitoidsأشباة المتطفالت الخارجية  -
نمو حتى تتحول إلى خارجياَ على سطح جسم العائل والذي يفقس إلى يرقات تتغذى على السطح الخارجي لجسم العائل وتشبيه المتطفل بيضه وفيها يضع 

Pimplaدبور البمبالعذراء على سطح جسم العائل كما في حالة  rufipes )Ichneumonidae-Hymenoptera(  يتطفل على دودتي اللوز والذي
.  الباذنجانالشوكية والقرنفلية وحفار ساق 

Habrobraconالتربة كما في طفيل في  (Cocoon)شرنقة داخل هناك أشباه المتطفالت تتعذر  sp.)Braconidae- Hymenoptera(



وضح  ،االفتراسطريقة االفتراس في المرتبة األولى على نوع أجزاء فم المفترس و التحورات التي تظهر بأجزاء جسمه لتتالءم مع وظيفته في تتوقف : 1س
األفتراسية؟التحورات في المفترسات اآلتية لتالئم وظيفتها 

النبي فرس 1.

المفترس من نصفية األجنحة البق 2.

النمل أسد3.

الخاطئة؟أمام العبارات ) (أمام العبارات الصحيحة وعالمة ) (حرف ضع : 2س

)   (   المحاور األساسية للمكافحة الحيوية  أحد اإلدارة المتكاملة لآلفات هي 1.

)     ( تستخدم شبكة جمع الحشرات في الصباح الباكر لتجميع الحشرات حية 2.

(        )فقطبرنامج مكافحة حيوية تطبيقية لمكافحة آفة واحدة متطفل في استخدام مفترس وشبه يمكن 3.

(        )تتطفل على عوائلها ) اليرقات(األطوار البالغة في أشباه المتطفالت تعيش معيشة حرة بينما األطوار الغير بالغة 4.

)  (  الذكور أشباه المتطفالت هي من تبحث عن عوائلها 5.

) (    والفريسة  يلزم التزامن بين دورة حياة المفترس 6.

)  (   أشباه المتطفالت عادة أصغر من العائل في الحجم 7.

Aphelinusالدبور8. sp.  يتطفل على المن  )    (

Goniaذبابة التاكينا ذات البقعتين 9. capitata  تتطفل على الدودة القارضة    )  (  


