
 (7)ج  /8171كانون االول   71ـــ 71جامعة تكريت /  -المؤتمر الدولي االول والعلمي الثالث لكلية العلوم وقائع 

931 

 

 

 
 االرتقاء بالبحوث العلمية طريقنا لخدمة المجتمع

 

 

 

  .Culex pipiens Lكمفترسات ليرقات بعوض  العظمية األسماك بعض دراسة كفاءة
 تحت الظروف المختبريةً 
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 الملخص
 Copotodonليرقتات استتمال ال م ت واالستتتجا ة الوفيفيتة  الكفاءة االقتراستيةهته  الرراستتة لمعر تةأجريتت 

zilli ،استتتتمال الحمتتتتر   صتتتت ارCarasobarbus luteus  استتتتمال ال تتتتمل  صتتتت اروLeuciscus 

vorax  اليرقيتتة  والعتتهراء ل عتتو األعمار عمتتCulex pipiens،  ستتاعة 24 تمتتت مبلحفتتة الجتتتا    عتتر
 .ستتاعة12  إضتتاءة و تتترة %5±65 جستت ية  ر و تتةو  ،م    2±25االخت تتارات عجتتر ررجتتة حتترارة ،أجريتتت 
مت  وكتا  يرقتة / يتوم 250 ± 21.34 استتهبلل أفهترت اقصت  متوست  C. zilliiأستمال ال م ت  صت ار 

 4.6 ±57.8ال تتور األوب  يجمتتا أفهتتر  تتور العتتهراء أقتتب استتتهبلكاا متت   طيتتة اال تتوار  متوستت  استتتهبلل 
افهتر يرقتة/ يتوم،  يجمتا 15.62±173.8األوب  عمتر اليرقت متوست  استتهبلل لماقص   وقر كا ،يرقة/ يوم 

  يمتتا C.luteusالحمتر  متت  ق تب يرقتات أستمال  يرقتة/ يتوم 3.81±30.6  تور العتهراء متوست  استتهبلل
 لمعمتر اليرقت يرقة / يوم مت   10.16±153.8متوس  استهبلل  vorax .Lيرقات أسمال ال مل  أفهرت
 4.19±58.8ل العتهراء أقتب استتهبلكاا مت   طيتة اال توار  متوست  استتهبل فهر  ورا يجما  لم عو  األوب

عجتر وجتور Type IIمت  الجتوا النتاج   وفيفيتة عرريتة استتجا ة جميت  صت ار األستمال  فهرتأيرقة/ يوم و 
رراسة الزم  الته  يستت رقا المفتترس  ت   كنا ات مختمفة م  يرقات ال ور الناج  والرا   لم عو  وتجاولت

متت   يرقتتاتأجتتا متت  زيتتارة كنا تتة ال C.pipiensال حتتث عتت  الفريستتة ليرقتتات ال تتور النتتاج  والرا تت  ل عتتو  
 .تجاقص ترريج     زم  ال حث ع  الفريسةحيث أفهرت يرقة / لممفترس / اليوم  120ال   20معرب 

 المقدمة
أخ تتتار الم يتتترات و ستتت    طتتتر   متتت  تجتتتام  التتتوع  ال ي تتت  والتعتتتر  عمتتت

عفتتتم ات تتتات الح تتترية صتتتفة وأكتستتتا  مفعاليتهتتتا لكنيتتتر متتت  الم يتتترات ال
لمستي رة عمت  ات تات ولتيس  جريترة  طر كا  ال حث عت   ترق ،المطاومة

يمكت  التوصتب اليتا مت   وهتها . [1]إ ارتها هو التفكيتر ال ي ت  الصتحي  
عمت  التر م مت  2]. خبلب وسا ب  يولوجية عريرة مجها المكا حتة الحيويتة

استتتتخرام المفترستتتات عمتتت  ج تتتاق واستتت   تتت  المكا حتتتة الحيويتتتة ليرقتتتات 
 Gumbosia إال أجهتتتا منتتتب أستتتمال الجم وزيتتتا C.pipiens عتتتو  

affinis   وا    عاليتها ستتطب إها تمكجتت  .[3] قر ترمر المجتم  المحم
 الحاجتة رعتت هلللت  .[4]اليرقتات مت  اكت تا  وجورهتا واالستتجا ة لتا

  را تق أحتر تمنتب والحيتوا  لؤلجستا  وآمجتة ستامة  يتر  ترا ب لت توير
 أو لآل تا الستكاجية المجموعتة خفتي   هتا والمطصتور المكا حتة الحياتيتة

 حيواجاتا أو لئلجسا   ال ا ضرراا  الي كب معا اله  الحر إل  الضار الجوا

 األستمال، ،الح ترات مت  آختر  احيا يتة أجواا  واس ة وهلل ج ا اتا أو

 ،س ال عتتو   تتر وار  األر عتتة ال يضتتةإ تتترا .[5]الف ريتتات  أو ال كتريتتا
  واستتت ة مفصتتتمية األرجتتتب واألستتتمال  العتتتهراء، والح تتترة الكاممتتتة اليرقتتتة،

ويعتتتر .  [6]ا وتطميتتب كنا تهتتا العرريتتتةمجهتتتاجتتزء أساستت  ومهتتتم لمطضتتاء 
 صتتتتتت ارلبل تتتتتتتراس  واستتتتت ة  اا تعرضتتتتت والعتتتتتهراء األكنتتتتتتر اليرقتتتتتت  ال تتتتتور

متت  اكنتتر األجتتواا اجت تتاراا  C. pipiens  واعت تتر  عتتو  [7]األستتمال 
و تتتت  حالتتتتة  طتتتتاء  عتتتت  يرقتتتتات  ختمفتتتتة ،متتتت   تتتتي  أجتتتتواا ال عتتتتو  الم

 عر عممية اال تراس  اجها تصت   اكنتر األجتواا خ تورة  ت  جطتب  ال عو 
العبلقتتة  تتي    رجهتتا االستتتجا ة الوفيفيتتة لممفترستتات تعتترو  [8]. األمتترا 

وضت  الفريستة وتكنا ة الفريسة ومعرب اال تراس ضم  أجفمة المفتترس و 
 كنا تهتتا المختمفتتة  تت  إ تتتراس االعمتتار اليرقيتتة والعتتهراء  المفتتترس كفتتاءة
وهتت  األعمتتار اليرقيتتة والعتتهراء يحتترر كفتتاءة المفتتترس  تت  تجفتتيم  والتته 
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  حتة األحيا يتةو   تب  ترام  المكاأحر األروات المهمة    تحرير ججتاح أ
ا ة الكفتتتتاءة األ تراستتتتية واالستتتتتجإلتتتت  رراستتتتة   يهتتتتر  هتتتتها ال حتتتتث[4]. 

و  C. luteusالحمتتر   ،C. zilliاستتمال ال م تت  صتت ارل الوفيفيتتة 
 العتهراءو   اليرقت ر تو ال مراحتب  ت  استتهبلل مختمت L. vorax ال تمل 

 . C. pipiens عو ل
  ق العملائالمواد وطر 

   :Mosquito breedingتربية البعوض
  لطر تم اختيار  رل متعررة  ت  مواقت  مختمفتة مت  محا فتة صتبلح التري

و عتر ، كوجها  جية  تالموار العضتوية حيث يكنر ال عو     تمل ال رل 
ات مختمفتتة متت  تمتتل ال تترل جتتجتتر   حتتص تمهيتتر  لمميتتا  تتتم اختته عيأ  ا

 لت  يتتتة المستتتاحة المتتترار رراستتتتها وتتتتم الجمتتت  كتتتب استتت وعي   متتت  مواقتتت 
مت ايجتتة   واستت ة م ر تتة  ويمتتة التتهراا وتتتم وضتت  اليرقتتات والعتتهار   تت  
عم   بلستيكية منط ة ال  اء لمسماح  رخوب الهواء وجطمت إلت  المخت تر 
 ،وأ ر تتت  تتت  أحتتتوا   بلستتتتيكية وتتتتم تزويتترها  متتتاء ختتتال  متتت  الكمتتتور

المتمنتتتب  عميطتتتة الف تتترا  الم حوجتتتة لكتتتب حتتتو   تتتهاء اليرقتتتات  ي واضتتت
 .1:1:1:0.25  جستتت ة والحج تتتة وال تتتروتي  متتت  التتتهرة الصتتتفراءوالمكوجتتتة 
الح تتترة  تر يتتتة عمميتتتة. [9] تتتالتوب  و  يتتتت  تتتم لكتتتب حتتتو 2 مطتتترار 
 %5±65 جست ية  ر و تة ، م   2±25 حترارة ررجتة   المخت ر    اجريت

  عتتترها جطمتتتت ،إلتتت  ال تتتور ال تتتال  صتتوالا و  يتتتوم /ستتتاعة 12إضتتتاءة و تتترة
تتتم ت هيتتة ستتم  100×80× 120 أ عارهتتا ال تتات ال عتتو  إلتت  اقفتتاص 

وعجتتر الحاجتتة    تتكب مستتتمر %7ستتكر  تركيتتز  ات عمتت  محمتتوب ال ال تت
جتوا مت  الحمامة راخب الطفص أل  هها ال اب  يرلوض  ال ي  يتم إرخ

مصترر لمترم لتمكتي  اإلجتاث ألخته كالحمتام  يتر ال عو  يفضب يفضتب 
ال بلستتتل  ق متت ر اتتتم  عتتر هلتتل وضتت  رو  ،ستتاعة  12وج تتة التترم لمتترة 

 أواجت ال تي  إلت  ُجِطتب  ها عتر راخب الطفص تحو  الماء لوضت  ال تي ،
لتر يتة اليرقتات  عتر مؤلهتا  قا مة لمصرأ رسم  ي 30×30معرجية أ عارها 

الستا طة   هاء اليرقات   المتمنب  عميطتة الف ترا  الم حوجتة الماء وأضا ة 
متتت  اتختتتر  الح تتترات ومجتتت   ل وهلتتتل لحمايتهتتتا   تتتموت  يتهتتتا   التتتهكر

الرا تتت  وق تتتب التعتتتهر لعمتتتر اليرقتتت  وعجتتتر  متتتوق اليرقتتتات ا ،وضتتت  ال تتتي 
 تت ل منطتتو  مإلتت  أواجتت   بلستتتيكية  يضتتاء م  تتاة متت  األعمتت    جطمتتت

متة تستح   واست ة جهتاز  تف  محكم ال متق وعجتر ختروج الح ترات الكام
جامعتتة  -صتتجفت الح تترة  تت  متحتت  التتتاري  ال  يعتت  عتترها  ،الح تترات

 .  رار
    Predatores collectionالمفترسات جمع

 C.luteusالحمتتر   ،  C.zilliاستتمال ال م تت  كتتبلا متت صتت ار جمعتتت 
وصتتتجفت  تتت   را ميتتتة  تتت  المحا فتتتة .متتت  ال تتترل ال L.voraxال تتتمل  و

التتتتت  تتتتتم جمعهتتتتا كاجتتتتت  االستتتتمالصتتتت ار ،  متحتتتت  التتتتتاري  ال  يعتتتت 
وتتم المحا فتة عمت  المفترستات  ت  المخت تر  ترحوا  ،  ة  الحجتمص ير 

األستتتتتتتمال  صتتتتتتت ارتتتتتتتتم ت هيتتتتتتتة ، ستتتتتتتم 40×50×60زجاجيتتتتتتتة أ عارهتتتتتتتا 
مهروستتتة   ال روتيجتتتات التتتت  استتتتخرمت ع تتتارة عتتت  ح ي تتتات،  ال روتيجتتتات

 أيتتام و ولهتتا متت  3-7 متت والتتت  عمرهتتا  mm 0.5ي متت  حجمهتتا أقتتب

mm10-7 حجتم الح ي تات  تتم زيتارة مأيتا 7 م  أكنر عمرها  ارز إوعجرما

 يتتتبل م متت  حجتتم  كتتا   حجتتم المتتاء المستتتخرم . mm [10] 2-3  ل ايتتة
 .[11]األسمال  ص ار

  Predatory effectivnessالفعالية االفتراسية 
لتحريتتر الفعاليتتة األ تراستتية لكتتب مفتتترس لؤل تتوار  يتتر الكاممتتة ل عتتو  

C.pipiens.  تتتتم وضتتت  ستتتت معتتتامبلت تتضتتتم  أر عتتتة مجهتتتا األ تتتوار
العتتتهراء وكتتتهلل معاممتتتة الستتتي رة اليرقيتتتة المختمفتتتة  ئلضتتتا ة إلتتت   تتتور 

الستتتي رة والتتتت  تحتتتو   ةأمتتتا معاممتتت أر تتت  مكتتترراتكتتتب معاممتتتة  وضتتتمت
  تتتم وضتت  ،العتترر جفستتا متت  اليرقتتات أو العتتهار   كاجتتت  تترو  مفتتترس

ت أو العتهار  مت  احتر المفترستات االعمار المختمفة لميرقتا م  يرقة300
 30ر أ عتتتتاستتتتاعة  تتتت  وعتتتتاء متتتت  ال بلستتتتتل  22 عتتتتر تجويعتتتتا لمتتتترة 

تتتم ستتاعة  24متتب متت  المتتاء و عتتر 500  كميتتة   ءمتتمُ ستتم  10×20×
العتترر الكمتت  لميرقتتات متت    تترح  والعتتهار  حستتا  عتترر اليرقتتات المطتولتتة

 طتترت نمتث جستتمها يتتتم  اءكمتتا أ  كتتب يرقتة أو عتتهار  عترر اليرقتتات الميتتة
 .[12]حسا ها م  ضم  اليرقات أو العهار  الت  تم ا تراسها 

 الفريسة لكثافة الوظيفية االستجابة
ل تر  تطترير االستتجا ة الوفيفيتتة تتم استتخرام عبلقتتة كنا تة الفريستة متت  

 و C.luteusالحمتتتتتتر   ،C.zilli استتتتتتمال ال م تتتتتت  صتتتتتت ارل المفتتتتتتترس 
 متتتتتتتتتتتتتتتت  كنا تتتتتتتتتتتتتتتتة يرقتتتتتتتتتتتتتتتتتات استتتتتتتتتتتتتتتتتتخرامها تتتتتتتتتتتتتتتتتم، L.voraxال تتتتتتتتتتتتتتتتمل 

 ( ال تتتتتتتتتتتتور النتتتتتتتتتتتتاج  ل عتتتتتتتتتتتتو 40،60،80،100،120،(20

C.pipiensار عتة وأ  ، ل تور الرا ت ا م  كنا ة يرقات اوالمفترسات هاته
متت  كتتب  تتور يرقتت  مكتتررات استتتخرمت لكتتب جتتوا متت  المفترستتات اعتتبل  

يمكتت  حستتا  عتترر اليرقتتات  تترو  مفترستتات ،كاجتتت   الستتي رة ة معاممتتو 
العتتتترر الكمتتتت    تتتترح  والعتتتتهار  اليرقتتتتات المطتولتتتتةحستتتتا  عتتتترر  ولتتتتةالمطت

ستتتتتاعة متتتتت  التعتتتتتري   24`و عتتتتتر  لميرقتتتتتات متتتتت  عتتتتترر اليرقتتتتتات الميتتتتتتة
 المعارلتتتة يمكتتت  إيجتتتار التتتزم   تتت  ال حتتتث عتتت  الفريستتتة و تتتق لممفترستتتات
 رعتر Ha=حيتث.Ha= a. H. T search  [13]ق تب مت  الموضتوعة

المكترر   ت  اليرقتات كنا تة=  H عترر المكتررات=  aاليرقتات المستتهمكة
 .ال حث ع  الفريسة زم  T=المرروس

 

تأثير الكثافات العددية لمفريسة في دراسة االستجابة الوظيفية  (1) جدولال
 لممفترس

 كنا تا العررية ال ور اليرق  المفترس
C.zillii  20،40،60،80،100،120 الناج 

C.zillii   20،40،60،80،100،120 الرا 
C.luteus  20،40،60،80،100،120 الناج 
C.luteus   20،40،60،80،100،120 الرا 
L.vorax  20،40،60،80،100،120 الناج 
L.vorax   20،40،60،80،100،120 الرا 

 

 النتائج والمناقشة
  Predatory effectivnessالفعالية االفتراسية   

أفهترت  C. zilliiأستمال ال م ت   ا  صت ار( 2جتروب الأفهرت جتتا   
األوب  يجمتتا  معمتتر اليرقتت ليرقتتة / يتتوم 250 استتتهبلل  متوستت اقصتت  

   طيتتة اال تتوار  متوستت  استتتهبلل أفهتتر  تتور العتتهراء أقتتب استتتهبلكاا متت
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صتتت ار  ( أ 3 يجمتتتا يفهتتتر الجتتتروب  و ،( 1 تتتكب يرقتتتة/ يتتتوم   57.8
متوستت  استتتهبلل لم تتور  أفهتترت اقصتت  C.luteus استتمال الحمتتر  

 تتتور العتتتهراء  أفهتتتريرقتتتة/ يتتتوم،  يجمتتتا 173.8  لم عتتتو  كتتتا  األوب
ستمل يرقتات مت  ق تب  رقة/ يومي 30.6 أقب استهبلكاا  متوس    متوس  
 ستمل صت ار( أ  4أفهر الجروب    يما (2 كب   C.luteusالحمر  

يرقتة /  153.8 استتهبلل  متوست  أقصت  أفهترتvorax . Lمل ال تم
 يجمتتتتا أفهتتتتر  تتتتور العتتتتهراء أقتتتتب  لم عتتتتو   لم تتتتور اليرقتتتت  األوب يتتتتوم 

  تتكب / يتتوم يرقتتة58.8    طيتتة اال تتوار  متوستت  استتتهبلل استتتهبلكاا متت
 3) . 

اخت تتارات الكفتتاءة اال تراستتية  صتتفة  عامتتة زيتتارة  تت  استتتهبلل أفهتترت 
خفتتتتا  تتتتترريج  لهتتتتها المتوستتتت   تتتت  األعمتتتتار جالعمتتتتر اليرقتتتت  األوب وأ

يرقتتات ل إ  معتترب الطتتررة األ تراستتية ،اليرقيتتة اتختتر  و تت   تتور العتتهراء
أفهترت L.vorax ال تمل و  C.luteusالحمتر  ، C.zilliاسمال ال م ت 

اجخفتتتت  عتتتترر  .[14]الصتتتت يرة الحجتتتتم   اك تتتتر قتتتتررة ا تراستتتتية لبلعمتتتتار
 الفتترا س متت  يرقتتات ال عتتو  معجويتتا متت  تطتترم أعمتتار تمتتل اليرقتتات متت 

 ت  عترر العتهار  التت   اا معجويت اا  رقت ولتم يفهتراألوب وحت  العمر الرا ت  
استتتمال  صتتت ار،   C.zilliاستتتمال ال م تتت متتت    صتتت ار كتتتبلا رستتتها تفت

 تتي   اا معجويتت اا ولتتم يفهتتر  رقتت L.vorax ال تتمل و  C.luteusالحمتتر  
األوب  لمعمتتر اليرقتتت ر اليرقتتات التتتت  تتتم استتتهبلكها  المفترستتات  تت  عتتر

 تتترق معجتتتو  ك يتتتر  تتتي  ال تتتور األوب والنتتتاج   كتتتا  هجتتتال والنتتاج  ولكتتت 
 .و ي  ال ور النالث والرا   

 متتت  ق تتتب C.pipiens  ت الجتتتتا   أ  ا تتتتراس يرقتتتات ال عتتتو وأفهتتتر 
 ال تتتتتتمل و  C.luteusالحمتتتتتتر  ، C.zilliاستتتتتتمال ال م تتتتتت  صتتتتتت ار

L.vorax متتت  العمتتتتر اليرقتتت  تحتتتت فتتترو  المخت تتتتر تتجاستتت  عكستتتياا، 
 كاجتتتت كفتتتتاءة اال تتتتتراس األعمتتت  ضتتتتر العمتتتتر اليرقتتت  األوب والنتتتتاج  نتتتتم 

لجميتتتتتتت  و  متتتتتتتر اليرقتتتتتت  النالتتتتتتتث والرا تتتتتت    تتتتتتتكب معجتتتتتتو  لمع تاجخفضتتتتتت
أك تتر لمعمتتري   عمميتتات ال جتتاء لمجستتملتت  إستت   يعتتور الالمفترستتات وقتتر 

 .[15]االوب والناج  مطارجة  العمري  النالث والرا   
 

يرقات  ل  االفتراسية C. zillii أسماك البمطيكفاءة صغار ( 2) الجدول
 تحت الظروف المختبريةC.pipiens بعوض  وعذارى 

 األطوار اليزقية المفتزس

 والعذراء

 

 متوسط الكفاءة

 االفتزاسية

 االنحزاف المعياري± 

 

C.zillii 
 a   21.34 ±  250 الطور اليزقي االول

 b  14.21 ± 2 .168 الطور اليزقي الثاني

 c  7.5 ± 97.6 الطور اليزقي الثالث

الطوووووووووور اليزقوووووووووي 

 الزابع

71.4± 5.7  c 

 c 4.6 ±  57.8 االنحزاف± العذراء

*المتوستتتتتتتتت ات  تتتتتتتتت  العمتتتتتتتتتور والمر طتتتتتتتتتة  تتتتتتتتتجفس الحتتتتتتتتتر  التختمتتتتتتتتت  معجويتتتتتتتتتاا 
 (≥P  0.05عجر مستو  معجوية ANOVA اخت ار

 

 
 
 

ات وعذارى قاالفتراسية  لير   C.luteusأسماك صغار  اءة كف( 3) الجدول
 تحت الظروف المختبريةC.pipiens  بعوض  

 األطوار اليزقية المفتزس

 والعذراء

 

 متوسط الكفاءة

 االفتزاسية

 االنحزاف المعياري± 

 

C.luteus 

 a 15.62 ± 173.8 الطور اليزقي االول

 6.57b ± 85.8 الطور اليزقي الثاني

 9.5b  ±99.00 الطور اليزقي الثالث

الطوووووووووور اليزقوووووووووي 

 الزابع

41.2± 4.61c 

 3.81c ±30.6 العذراء

 *المتوستتتتتتتتت ات  تتتتتتتتت  العمتتتتتتتتتور والمر طتتتتتتتتتة  تتتتتتتتتجفس الحتتتتتتتتتر  التختمتتتتتتتتت  معجويتتتتتتتتتاا 
 (≥P  0.05عجر مستو  معجوية ANOVAاخت ار 
 

االفتراسية ليرقات وعذارى  L.vorax  فاءة صغار أسماك( ك4الجدول)
 تحت الظروف المختبرية  C.pipiens بعوض

 األطوار اليزقية المفتزس

 والعذراء

 

 متوسط الكفاءة

 االفتزاسية

 االنحزاف المعياري± 

 

L.vorax 
 a  10.16± 153.8 الطور اليزقي االول

 8.91ab ± 127.6 الطور اليزقي الثاني

 b  8.47± 103 الطور اليزقي الثالث

الطوووووووووور اليزقوووووووووي 

 الزابع

95.8 ±7.2 bc 

 c  4.19± 58.8 العذراء

*المتوستتتتتتتتت ات  تتتتتتتتت  العمتتتتتتتتتور والمر طتتتتتتتتتة  تتتتتتتتتجفس الحتتتتتتتتتر  التختمتتتتتتتتت  معجويتتتتتتتتتاا 
 (≥P  0.05عجر مستو  معجوية ANOVA اخت ار

 

أ   [16]الرراستتة التتت  قتتام  هتتا جتتتا   متت   الحاليتتة الرراستتةجتتتا   وتتفتتق 
يرقتتتات خفضتتت كنا تتة   T. zilliiستتمال متتت  جتتوالؤل اال تتوار اليرقيتتة

كمتتا ، ختبلب أ تتهر الصتي تطري تتا %  100 جست ة Cx.pipines  عتو 
إلتت  مستتتو  عتتابا مستتترام ختتبلب األ تتهر األكنتتر ر  اتتا،  وصتتب اال تتتراس
  يرقتتات متت  % 80 تت  اجخفتتا  أكنتتر متت   T. zilliiحيتتث تستت   

وتتفتتق النالتتث والرا ت .  عمترمتت  يرقتات ال % 65و ال تور األوب والنتاج  
األ تتوار اليرقيتتة  والتتت  ان تتت  يهتتا كفتتاءة .[17]هتته  الرراستتة متت  رراستتة
 ,Tilapia nilotica, Tilapia galilaeألجتتواا أستتمال ال م تت  

Tilapia zillii, Tilapia aurea ت  الستي رة ال يولوجيتة عمت  يرقتات 
ججتو   ت  التت  أجريتت  [18]رراستةو     .Culex pipiensال عو  

  Barbusالحمتر  اال تتوار اليرقيتة ألستتمال ا ريطيتا والتت  ان تتت  يهتا أ 
 تتتتت   Gambusia مختمتتتتت  أجواعهتتتتتا تفوقتتتتتت عمتتتتت  استتتتتمال الجم وزيتتتتتا 

،وتعت تتر األ تتوار  Aedes aegyptاستتتهبلل اال تتوار اليرقيتتة ل عتتو  
الرراستتة وتتفتتق هتته  اليرقيتتة لم عتتو  متت  ال تتهاء المفضتتب لهتته  األستتمال 

 تتت  رراستتتة  تتت  اجهتتتار جام يتتتا لتطيتتتيم   [19] متتت  الرراستتتة التتتت  قتتتام  هتتتا
 Tilapia guineensisلجتتتتتوعي  متتتت  األستتتتمال  الكفتتتتاءة اال تراستتتتية

 تت  ا تتتراس اال تتوار اليرقيتتة المختمفتتة  Epiplatys spilargyreiusو
ان تتتت  يهتتتا ا  الطتتتررة اال تراستتتية اختمفتتتت متتتا ي   Anophelesل عتتتو  

أكنتتتتر قتتتتررة عمتتتت   T. guineensisالجتتتتوعي  حيتتتتث ان تتتتت ا  الجتتتتوا 
كمتتا وان تتت ا  اجنتت   عتتو   E. spilargyreiusاال تتتراس متت  الجتتوا 

Anopheles   التضتتتتت  ال تتتتتي   تتتتت  حالتتتتتة وجتتتتتور هتتتتتهي  الجتتتتتوعي  متتتتت
 Tilapiaتم تطييم   عالية األسمال  [20]و   رراسة  قام  ها األسمال.
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nilotica مفررهتتتا أو مجتمعتتتة لمستتتي رة عمتتت  المراحتتتب  يتتتر الجاضتتتجة 
تتم ، تحتت فترو  المخت ترAedes aegypti  المختمفتة ل عتو  الترج  

تتتم جمتت  و  ،متت  الخجتتارق وتر يتهتتا تحتتت فتترو  المخت تتر   ال عتتو متتج
تتتم إجتتراء هتته  ، األستتمال متت  التفتتري  المحمتت  وترقممهتتا ق تتب هتته  الرراستتة

 لمكتترراحتتتو  اكتتررة  استتتخرام أر عتتة معالجتتات الرراستتة  تت  أر تت  جستت  م
النتتتاج  عمتتت   و  المكتتترراألوب عمتتت  خمستتتة أستتتمال ويرقتتتات،  يجمتتتا احتتتت

 ت  مت  اليرقتات لكتب  تور  يرقتة50 استتخرمت ، خمستة أستمال ويرقتات
 ،ستتتتاعات 8 ،ستتتتاعتي  ، عتتتتر ستتتتاعة وتتتتتم حستتتتا  اعتتتترارهاكتتتتب معاممتتتتة 

األوب والنتاج   عمترعة وقر  ضمت االستمال يرقتات السا24 ساعة و 16
كاجتت جست ة اال تتراس ، حجمهتا م  يرقتات ال تور األختر   ست    ها هال

العمتر اليرقت  األوب، يرقتات  ت   % 1، %  7.9،27.4%، % 35.06
 .عم  التوال  الناج ، النالث والرا   

 Rasboraا  األستتمال المحميتتة متت  األجتتواا    [6]رراستتة  وأوضتتحت

daniconius, Puntius ticto ,Puntius conchoni  تمتمتتتل
 Culex quinquefasciatusالكفتتتتتاءة اال تراستتتتتية ليرقتتتتتات  عتتتتتو 

 و 865  - 267وقتتر تتتراوح معتترب اال تتتراس متت  ، المختمفتتة الكنا تتة

، يرقتة / يتوم لممفتترس الواحتر عمت  الترتيت 854  -261 ، 888 -277
 أجتتواا األستتمال  أ  ان تتت  يهتتا  تت  اليوجتتا  [21]رراستتة  متت  ختتبلبو 

Gambusia affinisوGambusia  Holbrooki هتترت كفتتاءة أف
 .Cأ تراستتتية مختمفتتتة  تتت  ا تتتتراس اال تتتوار اليرقيتتتة المختمفتتتة ل عتتتو  

tritaeniorhynchus ،لمجتتتوا  وكاجتتتت الكفتتتاءةGamusia affinis 
 Gambusiaاال تراستتتية لم تتتور األوب والنتتتاج  أك تتتر مطارجتتتة  تتتالجوا 

holbrooki   وكتتهلل لم تتور النالتتث والرا تت  والعتتهراء أفهتتر الجتتواG. 

affinis مطارجة  الجوا  أعم  كفاءة ا تراسيةG. holbrooki 
 عمتترليرقتتات الC. zillii االستتتجابة الوظيفيتتة لستتمك البمطتتي الصتتغير

 C. pipiens لبعوض  والرابع الثاني
ألستتتتتمال  الرا تتتتت الوفيفيتتتتتة لم تتتتتوري  النتتتتتاج  و  مجحجتتتتت  االستتتتتتجا ة أ تتتتتار

إل  زيارة عترر اليرقتات المستتهمكة  (4   كب C. zilliiال م   الص ير 
 معتتتتترب متجتتتتتاقص متتتتت  زيتتتتتارة الكنا تتتتتة العرريتتتتتة حيتتتتتث يتجتتتتتاقص مجحجتتتتت  

ومتتت  جتتتتا   تحميتتتب  (5 االستتتتجا ة تتتترريج اا حتتتت  يستتتتو  وي تتتي  الجتتتروب
يتزرار مت  C.zillii أ  عرر اليرقات المستتهمكة مت  ق تب التجر ة احصا يا  

 ت  المج طتة المحي تة  تالمفترس، إه  ال ور الناج  لم عتو  كنا ة يرقات
يرقتة مت  يرقتتات 20 وجتتور عجتر  C. zilliiقتام ستمل ال م ت  الصتت ير 

متت  يرقتتات ال تتور  يرقتتة / يتتوم 17 ور النتتاج   تتا تراس مامتوستت اال تت
ستات زيارة كنا ة الفريسة حوب المفتر  وم  ،C.pipiensالناج  لم عو  

أعتتترار اليرقتتتات يرقتتتة لممفتتتترس/ يتتتوم تزايتتترة  100 ،  80، 60، 40
 65.8،  58.2، 46.20،  34.40المستتهمكة  واست ة المفتترس إه  م تت

 طتتر أزرار اال تتتراس يرقتتة 120 الترتيتت  أمتتا عجتتر وجتتور يرقتتة/ يتتوم عمتت  
 يرقة/يوم.76.3 ليصب إل  معرب

وأوضتتحت جتتتا   رراستتة التتزم  التته  يستتت رقا المفتتترس  تت  ال حتتث عتت  
  زيتتارة كنا تتة الفريستتة أجتتا متتC.pipiensل عتتو   نتتاج يرقتتات ال تتور ال

يرقتتتتة / لممفتتتتترس / اليتتتتوم أرت إلتتتت  تجتتتتاقص  120 -20 متتتت  معتتتترب 

،  ستاعة 2.25 الت  2.63  ت  زمت  ال حتث عت  الفريستة مت   تترريج 
 C. zilliiب ق ت أ  عترر اليرقتات المستتهمكة مت كتهلل  (5ي ي  الجتروب و 
 تتتتت  المج طتتتتتة  ال تتتتتور الرا تتتتت  لم عتتتتتو  كنا تتتتتة يرقتتتتتات زيتتتتتارة زرار متتتتت ا

يرقتة مت  يرقتات 20 وجتور  جرع.C. zillii المحي ة  المفترس، إه ا ترس
ومتت   يرقتتة / يتتوم،14 مامتوستت ا   C.pipiens ل عتتو  ال تتور الرا تت 

/  يرقتة لممفتترس100 ، 80، 40،60زيتارة كنا تة الفريستة حتوب المفتترس
إه  م تتتتتتت ، يتتتتتوم تزايتتتتتترة أعتتتتترار اليرقتتتتتتات المستتتتتتهمكة  واستتتتتت ة المفتتتتتترس

 يتتوم عمتت  الترتيتت  أمتتا عجتتر وجتتور يرقتتة/،  43.40، 33.40، 24.20
 يوم.   يرقة/51  طر ازرار اال تراس ليصب إل  معرب يرقة  120

وأوضتتحت جتتتا   رراستتة التتزم  التته  يستتت رقا المفتتترس  تت  ال حتتث عتت  
  زيتتارة كنا تتة أجتتا متت C.pipiensالفريستتة يرقتتات ال تتور الرا تت  ل عتتو  

يرقة / لممفتترس/ اليتوم أرت إلت  تجتاقص  120 – 20الفريسة م  معرب 
كاجتت ، ستاعة 3.46 -5.56عت  الفريستة مت  ترريج   ت  زمت  ال حتث 

 جميتت  االختبل تتات  تتي  معتترالت اال تتتراس اليتتوم  معجويتتة عجتتر مستتتو 
الرراستتتة وجتتتور ارت تتتا  قتتتو  موجتتت   تتتي  جتتتتا    يجتتتت و %.  5 احتماليتتتة

كنا تتتة الفريستتتة وعتتترر الفتتترا س التتتت  يستتتتهمكها المفتتتترس ويتتترب هلتتتل عتتتب 
 وعجر الكنا ات المختمفة لمفريسة. C.zilliiاالستجا ة الوفيفية لممفترس 

 

ليرقات الطور  C. zilliiالبمطي أسماك  صغار استهالكمتوسط  (5)الجدول
 .ساعة24 خالل  Cx. pipiensلبعوض والرابعالثاني 

 عدد

 اليزقات

 الطور

 اليزقي

 متوسط عدد

 اليزقات المفتزسة

 االنحزاف المعياري± 

 سمن بحث

 المفتزس عن

 الفزيسة / ساعة

 f 2.63           2.14±17 الثاني 20

 f 5.56           1.82 ±14 الزابع

 de 2.86  3.54 ±34.40 الثاني 40

 ef 5.54   2.71 ±24.20 الزابع

 de 2.85       5.29 ±46 الثاني 60

 cd 5.37      4.31 ±33.4 الزابع

 cd 2.59        6.43 ± 58 الثاني 80

 bc 4.37       3.98 ±43.2 الزابع

 cd 2.31      5.58 ±65.8 الثاني 100

 b 4.00       4.64 ±46.4 الزابع

 bc 2.25        7.43 ±76.3 الثاني 120

 a 3.46           5.39 ±51 الزابع

 *المتوستتتتتتتتت ات  تتتتتتتتت  العمتتتتتتتتتور والمر طتتتتتتتتتة  تتتتتتتتتجفس الحتتتتتتتتتر  التختمتتتتتتتتت  معجويتتتتتتتتتاا 
 (P≤ 0.05عجر مستو  معجوية ANOVA اخت ار

 

 اتليرقتتت  C.luteus  الصتتتغير لستتتمك الحمتتتري االستتتتجابة الوظيفيتتتة
 C. pipiens لبعوضوالرابع الثاني  عمرال

ستتتتتمال أل الرا تتتتت مجحجتتتتت  االستتتتتتجا ة الوفيفيتتتتتة لم تتتتتوري  النتتتتتاج  و  أ تتتتتار
إلتتتت  زيتتتتارة عتتتترر  (5 الموضتتتتحة  ال تتتتكب C.luteusالحمتتتتر  الصتتتت يرة 

اليرقتتتات المستتتتهمكة  معتتترب متجتتتاقص متتت  زيتتتارة الكنا تتتة العرريتتتة  حيتتتث 
 (6 الجتروبيتضت  مت  و يتجاقص مجحج  االستجا ة ترريج اا حت  يستو  

أ  عترر اليرقتات المستتهمكة مت  ق تب أستمال م  تحميب الجتتا   احصتا ياا 
 زيتتارة كنا تتة اليرقتتات ، الزيتتارة متت   ي تترأ.C.luteus الحمتتر  الصتت يرة 

 C.pipiensيرقة م  مت  يرقتات ال تور النتاج  ل عتو    20 عجر وجور
يرقتتة/ يتتوم ومتت  زيتتارة كنا تتة الفريستتة حتتوب   17.65ا ترستتت مامتوستت ا

يتوم تزايترت أعترار اليرقتتات يرقتتة/ 100 ، 80،  60 ،40 المفتترس إلت 
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 67.4، 51.80،64.6،  32.60تهمكة  واس ة المفترس إه  م ت  المس

عمتت  الترتيتت  أمتتا عجتتر أجتتا متت  زيتتارة كنا تتة الفريستتة يرقتتة/ يتتوم يتضتت   
 64.8 ال تراس ليصب إل  اقص  معرب لتايرقة  طر ازرار ا1120 وجور 

أستتتتتمال الحمتتتتتر  الصتتتتت يرة  رراستتتتتة التتتتتزم  التتتتته  تستتتتتت رقا يرقتتتتتة/ يتتتتتوم.
C.luteus ل عتتتو   نتتتاج  تتت  ال حتتتث عتتت  أ تتتتراس يرقتتتات ال تتتور ال 

C.pipienيرقتتتتة 20-120أجتتتا متتتت  زيتتتارة كنا تتتتة الفريستتتتة متتت  معتتتترب/ 
اليتتوم أر  إلتت  تجتتاقص تتترريج   تت  زمتت  ال حتتث عتت  الفريستتة /لممفتتترس

( أ  عترر اليرقتات المستتهمكة 6الجتروب وي تي   ستاعة 3.5 -5.95  مت 
زيتتتارة  تتترأ  الزيتتتارة متتت   C.luteusمتتت  ق تتتب أستتتمال الحمتتتر  الصتتت يرة 

يرقتتة متت  يرقتتات ال تتور النتتاج  ل عتتو    20 عجتتر وجتتور كنا تتة اليرقتتات،
C.pipiens  ة كنا تتة يرقتتة/ يتتوم ومتت  زيتتار 15.20ا ترستتت مامتوستت ا

تزايترت  يرقتة/ يتوم100 ،  80،  60،  40الفريستة حتوب المفتترس إلت 
 ، 28.40،33 ،22ستهمكة  واس ة المفترس إه  م ت أعرار اليرقات الم

يرقتتة  طتتر ازرار  120 يتتوم عمتت  الترتيتت  أمتتا عجتتر وجتتور يرقتتة/  38
رراستة التزم  . يرقتة/ يتوم40.20 لتا  اال تتراس ليصتب إلت  اقصت  معترب

 تتت  ال حتتتث عتتتت   C.luteusأستتتمال الحمتتتتر  الصتتت يرة  التتته  تستتتت رقا
ا متت  زيتتارة كنا تتة أجتتC.pipiens ل عتتو   لرا تت ال تتور ايرقتتات أ تتتراس 
اليتتتتوم أر  إلتتتت  تجتتتتاقص /لممفتتتتترس/يرقتتتتة 120-20متتتت  معتتتترب الفريستتتتة 

كاجتت ، ستاعة 2.06 -5.23 ترريج     زم  ال حتث عت  الفريستة أمت 
 جميتت  االختبل تتات  تتي  معتترالت اال تتتراس اليتتوم  معجويتتة عجتتر مستتتو 

%.  يجتتتتت الرراستتتتة وجتتتتور ارت تتتتا  قتتتتو  موجتتتت   تتتتي  كنا تتتتة  5 احتمتتتتاب
  الفريستتتتتة وعتتتتترر الفتتتتترا س التتتتتت  يستتتتتتهمكها المفتتتتتترس ويتتتتترب هلتتتتتل عمتتتتت

وعجتتتتتتر الكنا تتتتتتات المختمفتتتتتتة  C.luteusاالستتتتتتتجا ة الوفيفيتتتتتتة لممفتتتتتتترس 
 لمفريسة.

 

 الثانيليرقات الطور C.luteus الحمري أسماك  صغار استهالك ( 6) الجدول
 ساعة 24 خالل  C. pipiensلبعوضلرابع وا

 عدد

 اليزقات

 الطور

 اليزقي

 متوسط عدد

 المفتزسة اليزقات

 االنحزاف المعياري± 

 سمن بحث

 عن المفتزس

 الفزيسة / ساعة

 e 5.95      3.17 ±16.8 الثاني 20

 e 5.23    2.32±15.20 الزابع

 cd 5.75 4.46 ±32.60 الثاني 40

 de 3.71  3.65±22.00 الزابع

 ab 5.47 6.18 ±51.80 الثاني 60

 cd 2.99 3.54 ±28.40 الزابع

 a 4.64    6.69 ±64.6 الثاني 80

 cd 2.59  3.94 ±33.00 الزابع

 a 3.95     6.78 ±67.4 الثاني 100

 bc 2.25  4.32 ±38.00 الزابع

 a 3.44     6.38± 64.8 الثاني 120

 bc 2.06  4.16± 40.20 الزابع

 *المتوستتتتتتتت ات  تتتتتتتتت  العمتتتتتتتتتور والمر طتتتتتتتتتة  تتتتتتتتجفس الحتتتتتتتتتر  التختمتتتتتتتتت  معجويتتتتتتتتتاا  
 (P≤ 0.05عجر مستو  معجوية ANOVA اخت ار

 

ليرقتتات الطتتور  L.voraxلستتمك الشتتمك الصتتغير االستتتجابة الوظيفيتتة 
 C. pipiensلبعوض  والرابع الثاني
لستتمل ال تتمل  الرا تت مجحجتت  االستتتجا ة الوفيفيتتة لم تتوري  النتتاج  و  أ تتار

إلتتت  زيتتتارة عتتترر اليرقتتتات  (6 والم تتتي   تتت   تتتكب L.vorax الصتتت ير 

المستتتتهمكة  معتتترب متجتتتاقص متتت  زيتتتارة الكنا تتتة العرريتتتة  حيتتتث يتجتتتاقص 
  عتتترر اليرقتتتات المستتتتهمكة وا، مجحجتتت  االستتتتجا ة تتتترريج اا حتتتت  يستتتتو 

 تت    تتي مكمتتا متت  ق تتب  ال تتات المفتتترس يتتزرار متت  زيتتارة كنا تتة اليرقتتات 
متتتتت  يرقتتتتتات  20عجتتتتتر وجتتتتور  L.vorax(، إه قتتتتتام المفتتتتترس7  جتتتتروبال

 /يرقتة 17.60ا تراس مامتوست ا ت C.pipiens ال تور النتاج  ل عتو  
 ، 80، 60،  40إلت  يستة حتوب المفتترس إلت يوم، وم  زيارة كنا تة الفر 

تزايتتترت أعتتترار اليرقتتتات المستتتتهمكة  واستتت ة المفتتتترس إه  يرقتتتة/ يتتتوم100
يتتتتوم عمتتتت  الترتيتتتت  أمتتتتا عجتتتتر يرقتتتتة/  46.4، 42.20، 33.80، 31 متتتت 

  طتتر اجخفتت  اال تتتراس ليصتتب إلتت  اقصتت  معتترب لتتايرقتتة  120وجتتور 

ستمل ال تمل الصت ير إ  رراسة التزم  الته  يستت رقا .يرقة/يوم  42.20
L.vorax ل عتتو   نتتاج م حتتث عتت  يرقتتات ال تتور اللC.pipiens   متت

ار  التتت   يتتتوم/لممفتتتترس/يرقتتتة 20-120 زيتتتارة كنا تتتة الفريستتتة متتت  معتتترب
  .ساعة 529 -2.23 تجاقص ترريج     زم  ال حث ع  الفريسة م 

اليرقتتات المستتتهمكة متت  ق تتب  ال تتات المفتتترس ستتيزرار متت  زيتتارة  إ  عتترر
مت  يرقتات   20عجتر وجتور،(. قتام المفترس7جروب الكنا ة هه  اليرقات  

يتوم، / يرقتة  15  تا تراس مامتوست اC.pipiens ال تور الرا ت  ل عتو  
يرقتة 100 ، 80، 60،  40ريستة حتوب المفتترس إلت ومت  زيتارة كنا تة الف

 اليوم تزايرت أعرار اليرقات المستتهمكة  واست ة المفتترس إه  مت /لممفترس
 يتوم عمت  الترتيت  أمتا عجتر وجتور  يرقتة / 42.6،  35.20 ،28 ، 21

يرقتتة/ يتتوم.  44.4 ا لتت يرقتة  طتتر إزرار اال تتتراس ليصتتب إلتت  اقصتت  120
م حتث ل L.voraxستمل ال تمل الصت ير م  الته  يستت رقا رراسة الز إ  

متت  زيتارة كنا تتة الفريستتة  C.pipiensعت  يرقتتات ال تتور الرا ت  ل عتتو  
ار  التت  تجتتاقص تتترريج   تت   يتتوم/لممفتتترس/يرقتتة 20-120 متت  معتترب

.كاجتتت جميتت  ستتاعة  4.32 - 2.10 زمتت  ال حتتث عتت  الفريستتة متت 
 احتمتتاب اليتتوم  معجويتتة عجتر مستتتو االختبل تات  تتي  معتترالت اال تتراس 

%.  يجتتت الرراستتة وجتتور ارت تتا  قتتو  موجتت   تتي  كنا تتة الفريستتة وعتترر 5
االستتتتجا ة الوفيفيتتتة   الفتتترا س التتتت  يستتتتهمكها المفتتتترس ويتتترب هلتتتل عمتتت

 وعجر الكنا ات المختمفة لمفريسة. L.voraxلممفترس 
 

ليرقات الطور  L .vorax الشمك أسماك صغار استهالك  متوسط (7) الجدول
 .ساعة 24 اللخ C.  pipiensلبعوضالرابع  الثاني 

 عدد

 اليزقات

 متوسط عدد  اليزقات الطور اليزقي

 االنحزاف ±المفتزسة

 المعياري

 سمن بحث

 عن المفتزس

 الفزيسة / ساعة

 d 5.29 2.21  ± 17.60 الثاني 20

 d 4.32 ± 1.93  ± 15.00 الزابع

 bc 3.71    3.21±31.00 الثاني 40

 cd 3.23   2.32± 21.00 الزابع

 ab 3.33   3.58± 33.80 الثاني 60

 bc 2.92   2.71±28.00 الزابع

 a 3.09   4.67 ±42.20 الثاني 80

 ab 2.64 3.93 ±35.20 الزابع

 a 2.97     5.38 ±46.4 الثاني 100

 a 2.64     3.26±42.6 الزابع

 ab 2.33  5.61 ±42.20 الثاني 120

 a 2.10 6.37  ±44.00 الزابع

*المتوستتتتتتتتت ات  تتتتتتتتت  العمتتتتتتتتتور والمر طتتتتتتتتتة  تتتتتتتتتجفس الحتتتتتتتتتر  التختمتتتتتتتتت   
 (P≤ 0.05عجر مستو  معجوية ANOVAمعجوياا اخت ار
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 C. pipiensال تتور النتتاج  والرا تت   ل عتتو   يرقتتات  يبلحتتف أ  عتترر
الحمتتتتتتتتتر   ،C.zilli استتتتتتتتمال ال م تتتتتتتت  صتتتتتتتتت ار المستتتتتتتتتهمكة   واستتتتتتتت ة

C.luteus ال تتتمل  وL.vorax، تتتتزرار و صتتتتورة مستتتتوية وهلتتتل  ازريتتتتار
كنا تتتتتات يرقتتتتتات ال عتتتتتو  ولكتتتتت   تعجيتتتتتب متجتتتتتاقص حيتتتتتث أ  يرقتتتتتات 

أعمتتت  مجهتتا  تتت  80-20ال عتتو  المستتتهمكة عجتتتر الكنا تتة األولتتت  متتا ي 
الكنا تتات األعمتت  ممتتا يجعتتب  تتكب المجحجتت  يجستتجم وياختته  تتكب التتجم  

لبلستتتتتجا ة الوفيفيتتتتة  التتتته  ي ريتتتتة المفتتتتترس تجتتتتا   Type IIالنتتتتاج  
الكنا تتتتات المختمفتتتتة متتتت  الفتتتترا س والتتتتت  تحتتتترر  ت تتتت   المفتتتتترس وزمتتتت  

 Inversely المعالجتتة وهتتو جتتوا معتمتتر عمتت  الكنا تتة  صتتورة عكستتية

density ، ا  يكتتو  زمتت  المعالجتتة ت يجتت  إ  المعتتايير التتت  وضتتع
أ  [23] رراستة توأوضتح .[22]قصتير جست ة التت  التزم  الكمت  لم حتتث

 Adphinusdispar،Rasbora daniconiusاألستتتتتمال المحميتتتتتة 
عجتتتر تعريضتتتها  Type IIأفهتتترت استتتتجا ة وفيفيتتتة متتت  الجتتتوا النتتتاج  

 Culexاليرقيتتتتتتتتة ل عتتتتتتتتو   عمتتتتتتتتتارمختمفتتتتتتتتة متتتتتتتت  اال لكنا تتتتتتتتات

quinquefasciatus،    وتتفق هه  الرراسة مت  الرراستة المخت ريتة التت
والتتت  ان تتت  يهتتا أ  االستتتجا ة الوفيفيتتة لكنا تتات مختمفتتة  .[24]قتتام  هتتا

تجتا   Anopheles stephensiو  عتو   Culex pipiensل عتو  
تعتمتر عمت  الكنا تة العرريتتة reticulata   Peciliaاألستمال المفترستة

 Fourth instarوالرا تتت   Second instarليرقتتتات ال تتتور النتتتاج  
وأفهتتتترت المفترستتتتات ، A. stephensiو Cx .pipiensل عتتتتو  

أ  األستمال [25] رراستة   تارتوأ .Type IIاستجا ة م  الجتوا النتاج  
أفهترت استتجا ة Carassius auratusوCyprinus carpioالمحميتة 

يضتتها لمكنا تتات المختمفتتة  عجتتر تعر  Type IIوفيفيتتة متت  الجتتوا النتتاج  
 Culexيرقتتة  متت  اال تتوار اليرقيتتة المختمفتتة  ل عتتو  40 ،15،30

pipines، لتتوحف ا  الفريستتتة تطتتوم  استتتتهبلل كامتتب جستتتم الفريستتة  تتت  و
الكنا تتتتتات الوا  تتتتتة متتتتت  الفريستتتتتة  تتتتت  ال تتتتتوري  النتتتتتاج  والرا تتتتت  ليرقتتتتتات 
ال عو  ، يجمتا  ت  الكنا تات العاليتة جتر  استتهبلل جميت  جستم الفريستة 

األرجب، الرأس ، وجزء مت  المج طتة الصتررية  ةأو جزء م  الفريسة تارك
سر ازريار عرر ا رار اليرقات المستتهمكة جز يتا أو كميتا مت  ق تب وهها مايف

المفتتتتترس تصتتتتب عمتتتت  ماي تتتترو التتتت  مستتتتتو  معتتتتي  التستتتتت ي  قتتتتتب أو 
استتتهبلل أ  اعتترار أك تتر وهتتها مايفستتر استتتواء المجحجتت  عجتتر الكنا تتات 

 .يرقة/مفترس/يوم   120 - 80ما ي 
 

 
 ريةتحت الظروف المختب C.pipiensبعوض ليرقات وعذارى  C.zilli( متوسط الكفاءة االفتراسية ألسماك البمطي 1شكل)

 

:L1 الطور اليرقي األول: L2  الطور اليرقي الثاني:L3   الطور اليرقي الثالث: L4 الطور اليرقي الرابع :P العذراء 
 

 
 تحت الظروف المختبرية C.pipinesبعوض ليرقات وعذارى   C.luteus الحمري ألسماك( متوسط الكفاءة االفتراسية 2شكل)

:L1الطور اليرقي األول: L2  الطور اليرقي الثاني:L3   الطور اليرقي الثالث: L4    الطور اليرقي الرابع :Pالعذراء 
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 الظروف المختبر تحتC.pipines  بعوضيرقات وعذارى لL.vorax  ألسماك الشمك  متوسط الكفاءة االفتراسية (3شكل)
:L1 الطور اليرقي األول: L2  الطور اليرقي الثاني:L3   الطور اليرقي الثالث: L4    الطور اليرقي الرابع :Pالعذراء 

 

 
 تحت الظروف المختبرية C. pipiens بعوضليرقات  ،C. zillii .ألسماك البمطي االستجابة الوظيفية( 4)شكل

 

 
 تحت الظروف المختبرية  C.pipiensبعوض  ليرقات . luteus Cألسماك الشمك ( اإلستجابة الوظيفية 5شكل )

 

 
 يتحت الظروف المختبر   C.pipiens بعوضليرقات  L .voraxالشمك ألسماك ( اإلستجابة الوظيفية 6شكل )
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Abstract 
The  study was conducted to study the efficacy of predators  and funtional respone of the Copotodonzillii young, 

Carasobarbus luteus young and Leusicus vorax  young on Culex pipiens The larval and pupae stages of 

mosquitoes were treated with predators and the results were observed after 24 hours of treatment.25 ± 2 m, 

relative humidity 65 ± 5% and a 12 hour lighting period. C. zillii young showed the maximum mean 

consumption of 21.34 ± 250 larva / day was the first stage while the pupae phase showed less consumption than 

the rest of the stages with an average consumption of 57.8 ± 4.6 larvae /day , The mean average consumption of 

the first stage was 173.8 ± 15.62 larvae / day, while the pupae phase showed an average consumption of 30.6 ± 

3.81 larvae / day for the C. luteus young.  The average consumption of 153.8 ± 10.16 larvae / day of the first 

stage while the pupae phase showed less initial The larvae were less consumed than the rest of the stages with an 

average consumption of 58.8 ± 4.19 larva / day. All larvae showed a functional response of the Type II when 

there were different densities of the second and fourth stage larvae of mosquitoes. The results of the study of the 

time taken by the predator in the search for prey for larvae of the second and fourth stages of mosquitoes 

Cx.pipines that with the increase of prey density of the rate of 20 to 120 larva / predator / day led to a gradual 

decrease in the time of search for prey.  

 


