


Release and colonization
اإلطــــــــــــــــــالق والتــوطـين                         



ة المستوردة           ه األعداء الحيوي ة المستوردة          العمل على أقلم ه األعداء الحيوي العمل على أقلم
تهدفة  ة المس ه اآلف د ب ع جدي ى موق تهدفة ف ة المس ه اآلف د ب ع جدي ى موق   ..  ف

ات      ن العالق ة ع ات الدقيق ع المعلوم ات     جم ن العالق ة ع ات الدقيق ع المعلوم جم
ة ةالبيولوجي ه  البيولوجي هواإليكولوجي ين  واإليكولوجي ة ب ين   المتداخل ة ب  المتداخل

ة  داء الطبيعي ة األع داء الطبيعي ااألع اوعوائله   ..وعوائله

وطين    ى للت ل األول اء المراح ز أثن ب الترآي وطين   يج ى للت ل األول اء المراح ز أثن ب الترآي يج
ذه     ه ه أقلم ب ن أن تت ين يمك ع مع ى موق ذه    عل ه ه أقلم ب ن أن تت ين يمك ع مع ى موق عل

  األعداءاألعداء



 الواجب األيكولوجيه العوامل •
 اعتبارها عند التوطين  

 المنـــــــــــاخ•
تواؤم               • وامل ال ا بع د م تبط إلى ح تر

. األخرى للوسط الجديد 
الق          • ب أن يغطى اإلط  اإلبتدائى     يج

ناطق        نافع م نوع ال نه لل ناخ   متباي  الم
اة        ن مالق نوع م ذا ال تمكن ه آى ي

 الذى  يالئمهإنتشارهىوسط 



 Alternative hosts البــديلــة العــوائل•

ن        • يوية ل داء الح سطيعاألع ياب    ت بقاء فى غ  ال
 أثناء ندرة عائلها األصلى العوائلهذه 



 بين  بين واإلفتراس واإلفتراس التنافس     التنافس       

 Competition and Competition andاألنواع األنواع 

predationpredationIntraguildIntraguild  
  البيولوجية البيولوجية  أن تتزامن  أن تتزامن يجب  يجب  

الموسمية ألجيال العائل مع  الموسمية ألجيال العائل مع  
 أو المفترس  أو المفترس الطفيلالطفيلأجيال أجيال 

بالموقع الجديد  بالموقع الجديد  
 فيما بعد عناصر   فيما بعد عناصر  يتضح يتضح قد قد 

 أخرى تدخل فى   أخرى تدخل فى  بيولوجية بيولوجية 
منافسة مع النوع المستورد على منافسة مع النوع المستورد على 

العائل مما قد يحد من فرص  العائل مما قد يحد من فرص  
   . .أقلمتهأقلمته



 النباتيــة النباتيــةالعــوائلالعــوائلصــالحية صــالحية     
 العائل النباتى ملجأ  العائل النباتى ملجأ إلتخاذإلتخاذ رغبة الكائنات  رغبة الكائنات عدمعدم

للحمايةللحماية
 لغذاء أطوارها الكاملة  لغذاء أطوارها الكاملة مصدر مصدر     
درجة من المناعة الفسيولوجية يدفعها العائل النباتى    درجة من المناعة الفسيولوجية يدفعها العائل النباتى        

  من خالل اآلفة ضد عدوها الطبيعى   من خالل اآلفة ضد عدوها الطبيعى   



  للعدو الحيوىللعدو الحيوى  العائل فسيـولجيـاً العائل فسيـولجيـاً صالحيــة صالحيــة 

البلعمة البلعمة 
الكبسلةالكبسلة



  

  اإلنتشـــــار    اإلنتشـــــار      
      

 الوثيق بإتاحة التزاوج بين               الوثيق بإتاحة التزاوج بين              إلرتباطه  إلرتباطه    
القها القها ططإ إ تم   تم   أفراد الذرية التى             أفراد الذرية التى             



  

  إجراءات التوطينإجراءات التوطين
  مــوقع التــوطينمــوقع التــوطين

  ألوليةألولية عدد من المواقع ا عدد من المواقع اإختيارإختيارالبد من البد من 
إلطالق النوع نظرُا لتباين ظروف وسط إلطالق النوع نظرُا لتباين ظروف وسط 

  إلحتياجات إلحتياجات  وموائمة النوع المستورد  وموائمة النوع المستورد اإلنتشاراإلنتشار
خاصة بهذا الوسط  خاصة بهذا الوسط  

. . إنتشارهإنتشارهلضمان إمكانية لضمان إمكانية 



  

  تـــوقــيت اإلطـــالق          تـــوقــيت اإلطـــالق                  
تزامن مع التواجد المبكر ألطوار العائل  تزامن مع التواجد المبكر ألطوار العائل    ال  ال

المفضلة والظروف الجوية المناسبة    المفضلة والظروف الجوية المناسبة    
تشكل الفترة القصيرة لتواجد أطوار   تشكل الفترة القصيرة لتواجد أطوار   أحيانا  أحيانا    

تزامنتزامنهذا الهذا الالعائل المناسبة صعوبة لضبط      العائل المناسبة صعوبة لضبط      



  

  تخــزين األعــداء الطبيعيــة   تخــزين األعــداء الطبيعيــة         

    البيولوجيةالبيولوجية ال يؤثر على الصفات      ال يؤثر على الصفات     
.  .  المختلفة   المختلفة   

يحتفظ باألعداء الطبيعية عادة لحين         يحتفظ باألعداء الطبيعية عادة لحين           
الوقت المناسب إلطالقها     الوقت المناسب إلطالقها     



  

نـــوع مـــادة اإلطـــالق         نـــوع مـــادة اإلطـــالق           
    والطور المناسب لإلطالق          والطور المناسب لإلطالق          

يجرى إطالق الطفيليات والمفترسات  يجرى إطالق الطفيليات والمفترسات    
عادة آأطوار آاملة حيث يصعب   عادة آأطوار آاملة حيث يصعب   
إطالق أطوارها الغير آاملة التى إطالق أطوارها الغير آاملة التى 
تتأثر جدًا بظروف الطقس الغير تتأثر جدًا بظروف الطقس الغير 

 من  من لإلفتراسلإلفتراسمناسبة وتخضع بسهوله  مناسبة وتخضع بسهوله  
اعداء متاخمة اعداء متاخمة 

يعتمد أحيانًا على طور العذراء عند يعتمد أحيانًا على طور العذراء عند   
اإلطالق فى حالة المفترسات التابعة اإلطالق فى حالة المفترسات التابعة 
لعائلة أبى العيد، إذ نادرًا ما تهاجم لعائلة أبى العيد، إذ نادرًا ما تهاجم 
  عذراء هذه األنواع بمفترسات أخرىعذراء هذه األنواع بمفترسات أخرى



  

  توطن األطوار الغير آاملة لطفيليات البيضتوطن األطوار الغير آاملة لطفيليات البيض
   Trichogrammatidae Trichogrammatidaeآأنواع عائلة آأنواع عائلة 

 ،  ، عوائلهاعوائلهابسهولة وهى بداخل بيض بسهولة وهى بداخل بيض 
يمكن توطين هذه األطوار وهى بداخل  يمكن توطين هذه األطوار وهى بداخل    

   آطفيليات المّن آطفيليات المّنعوائلهاعوائلها

 خروج الحشرات   خروج الحشرات  بإستمراريةبإستمراريةيسمح يسمح 
ويضمن تزاوجها وتصبح وسيلة مرضية    ويضمن تزاوجها وتصبح وسيلة مرضية    

 أحد الجنسين أثناء    أحد الجنسين أثناء   إنتظارإنتظارفى حاالت فى حاالت 
الخروج من العذراء للتزاوجالخروج من العذراء للتزاوج



  التزاوج قبل اإلطالق التزاوج قبل اإلطالق 
 اإلناث المخصبه ألنواع              اإلناث المخصبه ألنواع             تتيح تتيح         

الطفيليات التابعة لغشائية       الطفيليات التابعة لغشائية       
 لعدد اإلناث     لعدد اإلناث    أرجحية  أرجحية  األجنحة    األجنحة    

 التأآد   التأآد   البد من     البد من    قبل اإلطالق      قبل اإلطالق                
من تزاوج جنسى للعدو            من تزاوج جنسى للعدو            
الطبيعى للحصول على نسبة             الطبيعى للحصول على نسبة             
جنسية مناسبة بذريته         جنسية مناسبة بذريته         

   . .المنتشرة الحقًا بالموقع        المنتشرة الحقًا بالموقع        



ـض اا  -- ـع البي ـى وض ـدرة عل ـض لقـ ـع البي ـى وض ـدرة عل   لقـ
يض     ع الب واع تض ض األن اث بع يض    إن ع الب واع تض ض األن اث بع إن

دخروجها دخروجهابع يرة  بع رة قص ذراء بفت ن الع يرة   م رة قص ذراء بفت ن الع  م
واع اخرى              قدقد ة فى أن رات متباين ك لفت د ذل واع اخرى            يمت ة فى أن رات متباين ك لفت د ذل يمت
دة    أثرأثرتت ه لم ر حفظ وع إث لية للن اءة التناس دة     الكف ه لم ر حفظ وع إث لية للن اءة التناس  الكف

ع   ن الموق دًا ع ة بعي ع  طويل ن الموق دًا ع ة بعي طويل

اث       -- ة من اإلن ل اإلطالق فحص عين اث       يجب قب ة من اإلن ل اإلطالق فحص عين يجب قب
دى   دير م دى  لتق دير م تجابتهالتق تجابتهاإس ل  إس ى الحق ل   ف ى الحق ل ف لللعوائ   للعوائ

  المناسبةالمناسبة



  الغـــذاء والمـــــــاء            الغـــذاء والمـــــــاء            

تحتاج إناث بعض الطفيليات والمفترسات إلى مصدر    •
للغذاء  

عسل النحل والماء  •
الندوة العسلية الحديثة اإلفراز   •
السوائل المنبعثة من جرح أحدثته بعائلها قبيل وضع        •

 البيض



  النقــل للحقـــل النقــل للحقـــل 
حماية الطفيليات المفترسات من الحرارة الزائدة والجفاف                       •

أثناء النقل للحقل            
 صناديق     –تعبأ األعداء الحيوية  داخل أآياس بالستيك                 •

 معدنية  
ف بالقماش مبلل مما يحفظها باردة أثر تبخر الماء من                        تل  •

حولها     
تعتبر الصناديق المثلجة والعربات الناقلة ذات الثالجات هذا                             •

. النقل الحشرى أثناء مشروعات التوطين الموسعة                      



   "بالحقل" اإلطــالق الحـــر   •
 العوائليتم إطالق  األعداء الطبيعية فى الحقل وسط •

المناسبة حيث يجب تتبع سلوآها المرتبطة بالتوجيه      
والبحث عن العائل ومحاوالت اإلناث لوضع البيض   

بالعائل   
مالحظة تشتت أفراد العدو الطبيعى دون مهاجمة          •

 العائل البد من إطالقه قريب من العائل    



  اإلطــالق ) جــرعة  (  دأعــدا•

 المطلوب  واألمثلال يمكن تحديد العدد األدنى    •
إطالقه لكى تتم عملية التوطين     

 الفيدالياعشرة إناث مخصبة من أبو العيد    •
 ناءًا على معدل التزايد الطبيـــــــعى ب•



 اإلطـــالق المحصـــور       •
إثناء المراحل األولية للتوطين قد تتبع طريقة إطالق النوع                        •

أقفاص التربية  أو        / بالحقل بحيث يصبح محصور بداخل            
. أآمام من القماش المثبتة على أفرع نباتية             

  المناخية يمكن تتبع أسلوب مهاجمة وتأثيرات العوامل                    •
الحرجة والعوامل المختلفة         

 والتزايد         البيولوجى     يسمح اإلطالق المحصور بتتبع النمو                •
بالتالى تكفى أعداد قليلة          و الطبيعى للنوع تحت ظروف الحقل              

 .لإلطالق   



Release periods فــترات اإلطــالق       إستمــرارية      •

البد من متابعة الكائنات من وقت إطالقها بالحقل ولفترة                   •
. طويلة    

تحتاج غالبية األنواع التى توضح آفاءة عالية فى مهاجمه                     •
 سنوات لتاآيد أقلمتها          3العائل عند بداية التوطين لفترة               

بنجاح فى الموقع الجديد        
 سنه تقريبًا آما حدث مع المفترس       70قد تصل إلى       •

Harmonia axyridis        فى الواليات المتحدة 
األمريكية   



  من الموقع الجديد لإلطالق   اإلنتشار  •
  الطفيل   وذلك مثل  اإلنتشارلضعف معدل  •

Anastatus dispavis   والذى ينتشر فى  
.   قدم فقط خالل العام الواحد      200حدود    

 المحدود إلى وجود عوائق         اإلنتشارقد يعزى •
غير معلومة تحد من حرآة العدو الحيوى المراد        

 .أقلمته 
جمع أعداد آبيرة من األطوار الكاملة لألعداء        •

الحيوية بواسطة آلة الجمع ذات التفريغ الهوائى          
Insect – Vac    ونقلها اإلبتدائى  من الموقع 

 إلى أماآن إطالق أخرى     



Recovery of Natural Enemy
مالقاة العدو الطبيعى حديث اإلستيراد بعد اإلطالق األولى                          •

مباشرة وذلك بغرض تقييم فاعليته ومعرفة درجة توطينه                     
فى الموقع الجديد      



جمع أفراد آثيرة من العائل يسهل تناولها لحين     
خروج األطوار الكاملة للطفيل  ويعتمد على     
اإلستجابة الضوئية لهذه األطوار بدفعها  تجاه       

 مصدر الغذاء آى يسهل جمعها  
 آله الشفط الميكانيكية وشباك الجمع 

تشريح العوائل ضروريًا إلآتشاف األطوار غير 
 الكاملة للطفيليات الداخلية



األقلمــــة المؤقتــة  
عدم التأقلم الفسيولوجيًا واأليكولوجى  

 التطفل المفرط
 الظروف المناخية القاسية 

 فترة الثالث سنوات تعتبر غير آافية للحكم 



األقلمــــة المستديمة       

 نوعًا تم إستيرادها إلى الواليات المتحدة                  390من خالل      
 نوعًا فقط أى بنسبة         94األمريكية لم يتأقلم منها سوى من              

24.4 % 

 نوعًا من طفيليات رتبة غشائية األجنحة لمكافحة                             63من خالل      
  والتى تصيب الموالح لم يتأقلم                   Coccidaeحشرات عائلة       

 % 36.5 نوعًا فقط أى بنسبة نجاح             23سوى  



نسبة نجاح ضد الحشرات القشرية والبق الدقيقى                    %  33.9
بإستيراد      %  33.8وأيضًا إرتبطت نسبة نجاح لألقلمة قدرها                 

.حشرات أبو العيد المفترسة          
أسفرت حمالت المكافحة الحيوية ضد نطاطات األوراق على                        

من األعداء      % 38.1قصب السكر عن نسبة نجاح قدرها          
الطبيعية المستوردة        


