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 الحشرات المتغذٌة على الحشرات

Entomophagus insects 

  parasitesالمتطفالت الحشرٌة 

وهً الحشرات التً تقتل او تصٌب فردا او اكثر من االفقرٌات لكً تكمل دورة حٌاتها اي انها اكلة اللحوم او اكلة 

وهناك اٌضا فقرٌات تتغذى على الحشرات وتؤثر على كثافتها او تنظم كثافتها ) الضفادع,  Entomophgusالحشرات 

وبعض الخنافس  White grubsفً مكافحة ٌرقات الجعال Bufo marinusاسماك( فقداستخدم الضغدع الكبٌر 

فً موضوعنا على الشبٌهة بالكركدن لكن دور هذه االحٌاء ٌكون محدودا فً مجال المقاومة الحٌوٌة . وسنركز 

 الحشرات اكلة الحشرات

 الفرق بٌن الطفٌل الحشري والطفٌل الحقٌقً  

الطفٌلٌات الحقٌقٌة هً الحشرات التً تتطفل فً طورها الكامل وغٌر الكامل على جسم العائل الذي غالبا ما ٌكون من 

 الفقرٌات كالقمل والبرغوث وبق الفراش التً تتطفل على اجسام اللبائن .

وهً الحشرات التً ٌكون طورها غٌر الكامل )  parasitoidsلطفٌلٌات غٌر الحقٌقٌة او ما تسمى اشباه الطفٌلٌات اما ا

 اذ تتغذى على الرحٌق او الندوة العسلسة  free livingالٌرقً ( هو المتطفل بٌنما ٌكون معظم البالغات حرة المعٌشة 

ها او اكمال دورة حٌاتها . وقد ٌضعف العائل او ٌموت فً بعض والطفٌلٌات بصورة عامة تحتاج عائال واحدا لمعٌشت

الحاالت النادرة جراء التغذٌة من قبل الطفٌلٌات الحقٌقٌة اما الطفٌلٌات غٌر الحقٌقة فغالبا ما تؤدي الى الموت . ولو ان 

 القلٌل من اشباه الطفٌالت ربما ٌسمح للعائل من ان ٌنمو وٌضع البٌض لكنه ٌموت باالخر 

 نا فان الطفٌلٌات الحقٌقٌة هً خارج برامج المقاومة الحٌوٌة .وه

 وهذه الجدول ٌوضح الفرق بٌن الطفٌلٌات احقٌقٌة وشبه الحقٌقٌة وكذلك المفترسات الحشرٌة

 

 نوع العالقة             المفترسات             الطفٌلٌات الحقٌقٌة            شبه الحقٌقٌة 

 وت العائل فً الحال   التاثٌر قلٌل        ٌموت العائل فً النهاٌةنهاٌة العائل         ٌم

 حجم الجسم                 فً الغالب اكبر         اصغر حجما من العائل   مقارب تقرٌبا

 عدد العوائل        العدٌد من العوائل     واحد                          واحد

 محدودة جدا                   محدودة عادة      الحركة            غٌر محدودة    

 

وفً النهاٌة فالتطفل ٌعنً العالقة بٌن كائنٌن ٌحصل االول وهو الطفٌل على غذائه من جسم الكائن االخر العائل وٌعٌش 

عادة  الطفٌل اما على او داخل جسم العائل الذي الٌحصل على شًء من هذه العالقة وغالبا ما ٌموت , وٌحتاج الطفٌل

 الى عائل واحد الكمال دورة حٌاته . 

 وتهاجم الطفٌلٌات كل ادوار الحشرة فهناك طفٌلٌات بٌض وٌرقات وحورٌات وعذارى وبالغات 

 



 وعدد العوائل التً تهاجمها الطفٌلٌات تتباٌن بٌن النوع الواحد من العائل 

  monophagusالتخصص على العائل الواحد وتسمى 

   stenophagusوائل التخصص على بعض الع

   poly phagus عامة التغذٌة 

 وتقسم الطفٌلٌات تبعا لطبٌعة تطورها على عوائلها الغذائٌة الى :

   primary parasiteالطفٌل االولً   -1

وهو النوع الذي ٌنمو وٌتطور داخل او على عوائل غٌر متطفلة بطبٌعتها اصال كان تكون من اكالت النبات 

phytophagus  

وهو الطفٌل الذي ٌنمو وٌتطفل داخل او على طفٌل  secondary or hyper parasiteالتطفل الثانوي  -2

 tertairyاخر اي التطفل على الطفٌل وهناك حاالت تلً التطفل الثانوي ٌطلق علٌها التطفل الثالثً 

parasite  فمثال الطفٌلAphidius smithi محصول الجت  هو طفٌل اولً على من البزالٌا الذي ٌهاجم

وهذا ٌعد طفٌل ثانوي وٌهاجم  Alloxystas victricوان الطفٌل هذا قد ٌهاجم اوال من قبل طفٌل اخر هو 

 الذي ٌعد طفٌل ثالثً. A.saphesبدوره من قبل الطفٌل 

وفً بعض الحاالت قد ٌضع الطفٌل الثالثً البٌض على العائل سواء كان متطفل علٌه ام ال سابقا وبعد فقس البٌض 

 indirect hyperتبحث الٌرقة على عائلها فاذا لم تجده فانها تموت . وٌطلق على هذا النوع بالتطفل غٌر المباشر 

parasitism  

  multiple parasitesالتطفل المتعدد  -3

الحالة التً ٌضع فٌها نوعان مختلفان او اكثر من الطفٌلٌات بٌضهما على عائل واحد والحصٌلة النهائٌة تكون  وهً

 لصالح احد االنواع ونهاٌة االنواع االخرى نتٌجة التنافس الحاد فٌما بٌنهما .

  super parasites التطفل المفرط  -4

م العائل او داخله من قبل انثى الطفٌل نفسها او اكثر من انثى وهً الظاهرة التً ٌتم فٌها وضع اكثر من بٌضة على جس

تابعة لنفس النوع . وال ٌعٌش سوى االقوى منها . والسبب نتٌجة لقلة العائل فً الطبٌعة او فقدان االناث قدرتها 

 التمٌٌزٌة بٌن العائل المتطفل علٌه والعائل السلٌم .

 

 التطفل الذاتً  -5

حٌث  .cocophagus spها نوع من الطفٌلٌات على نفسه وهً الحالة الفرٌدة للطفٌل وهذ الظاهرة التً ٌتطفل فٌ

 تتطفل ٌرقات الذكور اجبارٌا على اخواتها من االناث .

 

  Clepto parasites التطفل السارق  -6

 وهو التطفل على عائل سبق التطفل علٌه من قبل طفٌل اخر .

 ٌض ومعٌشة االفراد الى :كما ٌمكن تقسٌم الطفٌلٌات تبعا لمكان وضع الب

  exoparasiteالتطفل الخارجً  -1



وفٌه ٌوضع البٌض على جسم او بالقرب منه وعند فقس البٌض تبدا الٌرقات بالتغذٌة على جسم العائل من الخارج حتى 

ٌفرز عن اكنمال نموها . وفً هذا النوع من التطفل تقوم االناث البالغة بشل العائل شلال دائمٌا بواسطة السم  الذي 

 طرٌق الة وضع البٌض والذي ٌؤدي فً اغلب االحٌان الى موت العائل فً الحال  والغاٌة من الشلل الدائمً قد ٌكون : 

اٌقاف عملٌات االنسالخ لطور العائل المستهدف  والتً من شاءنها ان تبعد عنه البٌض او ٌرقات  - أ

 الطفٌل الحدٌثة .

 الطفٌل الضعٌفة الحد من قدرة العائل على مهاجمة اطوار  - ب

قد ٌحتوي السم على مواد حافظة مانعة للتفسخ تبقً جسم العائل صالحا للتغذٌة لحٌن اكمال الٌرقات  - ت

 تطورها .

  endoparasitesالتطفل الداخلً   -2

وفٌه ٌوضع البٌض داخل جسم العائل الذي قد ٌشل شلال مؤقتا ٌستعٌد بعدها العائل نشاطه بشكل طبٌعً او قد ال ٌشل 

ذى الٌرقات فً البداٌة على سوائل الجسم متفادٌة اجهزته الحساسة التً ال تهاجمها الى بعد اكتمال نموها الن وتتغ

 موت العائل مبكرا ٌؤدي الى موت الطفٌل .

 وهناك تقسٌم اخر للطفٌلٌات حسب طور العائل المستهدف 

  egg parasitesطفٌلٌات البٌض  -1

وقد تتصرف طفٌلٌات البٌض بشكل افتراسً بمهاجمة ٌرقات الطفٌل لعدد من حٌث ٌتطفل على البٌض فً كل اطوارها 

 البٌض بعد استهالكها لمحتوٌات البٌضة التً تطورت داخلها .

 طفٌلٌات الٌرقات والحورٌات  -2

وتختص غالبٌة طفٌلٌات رتبة غائٌة االجنحة بالتطفل على الٌرقات عادة بشكل خارجً او داخلً . وهناك عدد محدود 

  Tachinidsلطفٌلٌات التابعة لرتٌة ثنائٌة االجنحة تهاجم ٌرقات العائل مثل ذباب التاكٌنا من ا

 pupal parasitesطفٌلٌات العذارى  -3

 تتخصص طفٌلٌات رتبة غشائٌة االجنحة بوضع البٌض داخل او خارج العذارى وتكمل تطورها داخل الدور من العائل 

   Adult parasitesطفٌلٌات البالغات  -4

بالرغم من ندرة حاالت التطفل على بالغات الحشرات اال ان عددا محدودا من الطفٌلٌات سجلت على دور البالغة        

 تضم عدة طفٌلٌات من هذا النوع .  Euphoridaeوتخصصت رتبة غشائٌة االجنحة بذلك ووجد ان تحت العائلة 



 

 

 الصورة توضح التطفل الخارجي الحد الطفيليات

 

 

 الصورتين التطفل الداخلي لبالغات الطفيلياتتوضح 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


