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في بناء األعشاش وعالقته مع  Andre caucasicum Sceliphronسلوكية زنبور الطين الباني 
العناكب ويرقات حرشفية األجنحة 

 قٌس برهان سعٌدو   وخماحمد صالح شر  و  محمد فرٌح عٌدانو عبد هللا   أردٌنًسعاد 

جامعة الموصل / كلٌة الزراعة والؽابات 
 

الخالصة 
كامالت الزنبور تقضً سباتها  نأ .caucasicum Sوكٌة زنبور الطٌن البانً أوضحت دراسة سل       

نشاطها بدًء  اإلناثالشتوي بٌن األوراق المتساقطة للفترة من بداٌة تشرٌن الثانً ولؽاٌة نهاٌة شباط ، تعاود 
متوسط   من اذار وحتى بداٌة تشرٌن الثانً فً بناء أعشاش منفردة حٌث تبنً فٌها عٌون بمجامٌع تراوح

عش خالل  506نتائج فحص  أوضحت. عش لتضع فً كل منها بٌضة واحدة/عٌن  14.5 – 7.5عددها من 
عش حاوي على عٌن  104عٌن منه  21 – 1تنتج من  اإلناث نأ، 2009لؽاٌة آب   2008الفترة من أٌلول 

كب ؼازلة وٌرقات الزنبور الفرائس من عنا إناثتجمع . أكثرالحاوٌة على عٌون  األعشاشواحدة وقلت 
الخضرٌة للنباتات بعد تخدٌرها لتتؽذى علٌها ٌرقات الزنبور بعد فقسها من  األجزاءمن  األجنحةحرشفٌة 

عٌن / فرد 45 -1السنة، إذ تراوح عددها بٌن  أشهرالبٌض، ولوحظ تباٌن فً نوع وعدد الفرائس خالل 
، 2008عام  األولالثانً وكانون  وتشرٌن األولوتشرٌن  أٌلول شهراالووجدت العناكب فً كل من 

، بٌنما وجدت ٌرقات حرشفٌة 2009تموز و آب عام  و حزٌرانو  اٌار و شباط و كانون الثانً: واألشهر
وظهرت عالقة ارتباط موجبة ومعنوٌة ما . 2009و حزٌران عام  أٌار و نٌسان و آذار األشهرفً  األجنحة

ة وؼٌر معنوٌة وسالبة مع الرطوبة النسبٌة، فً حٌن ظهرت بٌن ٌرقات الزنبور وفرائسه مع درجات الحرار
. األجنحةعالقة ارتباط موجبة وعالٌة المعنوٌة ما بٌن ٌرقات الزنبور وٌرقات حرشفٌة 

 
المقدمة 

ٌطلق على زنابٌر تبنً أعشاشها من الطٌن تحت حواؾ السطوح للجسور  Mud dauberإن مصطلح        
 تعود زنابٌر الطٌن البانٌة التابعة إلى جنس  .ن المضللة وهً زنابٌر انفرادٌةوالمخازن والبٌوت وفً األماك

Sceliphron  إلى رتبة ؼشائٌة األجنحة وعائلةSphecidae ) Grissel ،1973 .) وقد وجد كل من
Bohart   وMenke (1963 ) أن النوعS. caementarium  ٌوجد فً الوالٌات المتحدة وجنوب كندا

من  أنواع 3الى وجود Harris  (1992 ) أشاروقد . القارة األمرٌكٌة وجزر الهند الشرقٌةوالمكسٌك ووسط 
 . S. LaetumوS. caementarium  و S. formosum وهًتعٌش فً نٌوزلندا  Sceliphronالجنس 

عدٌدة من زنابٌر الطٌن البانٌة تختلؾ فً طرٌقة ومادة بناء عٌون  أنواعا أن إلىAllan (1988 )وبٌن 
طٌنٌة ممزوجة بألٌاؾ من السٌلٌلوز تبنٌها فً فتحات موجودة فً  أعشاشمعظمها تصنع  أن، إذ عشاشهاأ

Harris (1999 )و   Wearingوجد . المتعفنة واألخشاب األشجارعلى جذوع وسٌقان وفروع  أو األرض
 األجنحةتبة حرشفٌة عائالت من ر 9ٌرقات  تعود لـ  أعشاشهابالؽات زنبور الطٌن البانً تجمع فً عٌون  إن

 ذكر . Leaf rollers األوراقكانت ٌرقات طاوٌات %  منها  4.1وان نسبة  Tortricidaeبضمنها عائلة 

Grissel (1973 )الجنس  أن Sceliphron  ٌشمل ثالثة أنواع منها النوعS. caementarium  الموجود
وٌقضً الزنبور  بالٌد لمسعندما تو أنها قد تلسع فً والٌة فلورٌدا، تعمل الحشرة أزٌزاَ أو طنٌناَ بأجنحتها ول

على رحٌق األزهار بعد هذه الفترة فان األنثى تتزاوج وتبحث لتحصل التؽذٌة اكتشاؾ مواضع بضعة أٌام فً 
اللون والصفراء فً البرك الطٌنٌة  السوداء عن مصدر للطٌن لتبدأ بناء عشها ومن الشائع رؤٌة هذه الزنابٌر

الكرات الطٌنٌة بفكوكها العلوٌة وتستؽرق إلى األعلى ورؤوسها إلى األسفل حٌث تجمع وبطونها مقلوبة 
سم بعد  4 – 3بطول  (خلٌة)عشرات الرحالت من موقع الطٌن إلى موقع بناء العش حتى تبنً عٌن  الحشرة

 ؼلق العٌنالعٌن وت تبحث األنثى عن العناكب حٌث تخدرها بواسطة إبرة اللسع وتحملها عائدة بها إلى ذلك
 بواسطة سدادة طٌنٌة، بعد إكمال عٌن واحدة تبدأ ببناء عٌن أخرى حتى تكمل العدٌد من العٌون وتجهزها

 ٌضم Sceliphronأن الجنس  Kevin (2000)وجد  .ممٌزة( حواؾ)ائً، للعٌون نهاٌات باإلمداد الؽذ

نوعاً،  منها أنواع شائعة فً المناطق المدارٌة      30حوالً 
 

  2011/ 10/  31وقبوله فً  2011/  5/ 23م البحث فً  استال

، تعد هذه األنواع حشرات مفٌدة بسبب سٌطرتها على الكثافة  S. curvatum  و S. caementarium مثل
 Sceliphron caucasicum ألهمٌة زنبور الطٌن البانً اً ونظر. العددٌة للعناكب وبخاصة النوع األول
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Andre  ًراسات سابقة  فً العراق ولبٌان دوره فً وجود دلآلفات الحشرٌة وعدم  فً التوازن الطبٌع
المنتشر فً الموصل  .caucasicum S المكافحة الحٌوٌة فان الحاجة تدعو إلى توفر معلومات تتعلق بالنوع 

. لوسلوكه فً بناء أعشاشه وعالقته مع فرائسه، لذا تعد هذه الدراسة محاولة أولٌة للمساهمة فً هذا المجا
 

مواد البحث وطرائقه 
/ 1/9نفذت  تجربة حسب التصمٌم العشوائً الكامل وبثالث مكررات خالل سنة كاملة وابتداًء من        

عٌنات نصؾ شهرٌة من بناٌة ملحق كلٌة الزراعة والؽابات الواقعة  أخذت، إذ  31/8/2009ولؽاٌة  2008
انتشار أعشاش زنبور الطٌن البانً فٌها ودراسة داخل جامعة الموصل وبصورة عشوائٌة لؽرض تحدٌد مدى 

و قلع أربعة أعشاش عشوائٌاً من أماكن وجودها وجلبت إلى  2م  6/ سلوكٌته وذلك  بإحصاء عدد األعشاش 
عش بعدها عزلت كل خلٌة لوحدها وتم / المختبر لؽرض تسجٌل العدد الكلً للخالٌا  المفتوحة والمؽلقة منها

بٌضة أو ) ة لتسجٌل ما بداخل كل منها من األطوار المختلفة لزنبور الطٌن البانً فتحها بوساطة شفرة حاد
وسجل . وبنفس الوقت سجلت أنواع الفرائس وعددها( ٌرقة أو طور ماقبل العذراء أو العذراء أو حشرة كاملة

بعة عش تم جمعها خالل سنة كاملة، كما تم متا 506تكرار عدد الخالٌا المكونة لكل عش من مجموع 
الزنبور لمعرفة سلوكه فً بناء العش، وقد تم تشخٌص الزنبور من قبل ذوي االختصاص فً متحؾ التارٌخ 

ولؽرض تحقٌق األهداؾ المطلوبة من هذه الدراسة، أجرٌت التحالٌل اإلحصائٌة بالطرق .  الطبٌعً فً بؽداد
وتمت مقارنة   ،SAS(Anonymous ، 2001)  باالستعانة ببرنامجو ،(1987) الراويالتً أوضحها 

 Simpleوإٌجاد معامل االرتباط البسٌط   0.05المتوسطات حسب اختبار دنكن عند مستوى احتمال 

correlation ودرجات  بٌن كل من متوسط عدد ٌرقات الزنبور ومتوسط عدد الفرائس الموجودة معها

.  الحرارة والرطوبة النسبٌة
 

 النتائج والمناقشة

تقضً الحشرات الكاملة لزنبور الطٌن البانً سبات شتوي فً   :في بناء األعشاش سلوكية إناث الزنبور
الحقول القرٌبة من األبنٌة الموجودة فٌها أعشاشها بٌن األوراق المتساقطة وللمدة من بداٌة شهر تشرٌن الثانً 

شرات البالؽة من أن الحGrissel (1973 )ولؽاٌة نهاٌة شهر شباط، وهذه النتٌجة ال تتفق مع ما وجده  
تقضً فترة الشتاء بهذا الطور أو بطور ما قبل العذراء   Sceliphronلزنبور الطٌن البانً التابعة لجنس  

تنشط الحشرات الكاملة فً . شهور بعد أن تقرض الجدار الطٌنً للعٌن وتشق طرٌقها للخارج 9وتستؽرق 
 wild radish Rathanusثل نباتات الفجٌلة بداٌة آذار وتبدأ بجمع الرحٌق من األزهار الصفراء اللون م

rathanistrum L.  وأزهار نباتات الشٌح Spanish broom Spartium junceum                                    

وتبحث عن ملجأ  بالعٌش وتتزاوج مع الذكور التً عادة تعٌش فترة قصٌرة ثم تموت ، أما اإلناث فإنها تستمر
لطٌنً من خالل طٌرانها المتكرر حول منطقة ما ثم تسٌر فً أنحائها للتأكد من اختٌارها مظلل لعمل العش ا

 Kevinمن الشمس واألمطار وهذا ٌتفق مع ما ذكره  تحمً عشها المناسب وبخاصة وجود ظلة مناسبة 
مظللة فً ألماكن التبنً أعشاشها فً ا Sceliphron  زنبور الطٌن البانً التابع لجنس  إناثمن أن ( 2000)

الزنبور جمع كمٌة من الطٌن بواسطة فكوكها وأرجلها األمامٌة تبلػ حوالً خمسة  إناثتبدأ . حافات النوافذ
زٌارتها وتجمع أضعاؾ حجمها وتنقلها إلى الموقع المختار وعادة تبحث عن مواقع ؼدقة وتعاود تكرار 

عادة تبنً عٌن واحدة وتكمل  (أ-1رة،الصو) وبخاصة وقت الظهٌرة المزٌد من الطٌن خالل ساعات النهار
رفع جدرانها وتضع فً كل عٌن عدداً من  الفرائس المتمثلة بالعناكب أو ٌرقات حرشفٌة األجنحة بعد 

وشل حركتها بواسطة آلة اللسع وحالما تضع الفرٌسة األخٌرة فً العٌن، تضع األنثى بٌضة واحدة تخدٌرها 
خلٌة الطٌنٌة مكونة زاوٌة حادة معه وتبدأ الزاوٌة باالزدٌاد مع اكتمال تلصقها فً إحدى زواٌا الجزء السفلً لل

 أو تضعها على( ب -1الصورة،)نمو الجنٌن داخل البٌضة لتنزلق الٌرقة حدٌثة الفقس وتسقط أسفل الخلٌة 
ختم ثم ت (ج -1الصورة،)الفرائس األخٌرة وتستمر بمتابعتها ٌومٌا وتزوٌدها بإمداد ؼذائً بٌن فترة وأخرى 

العٌن بطبقة من طٌن سمٌك تستهلك الٌرقات الؽذاء المجهز دون مؽادرة  
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. أنثى الزنبور تجمع كتلة من الطٌن -أ (: 1)الصورة 

                            . ٌرقة الزنبور فً قاع العٌن -ب                

  .متابعة أنثى الزنبور للحضنة داخل العٌون فً عشها  -ج               

   

وهكذا تستمر ببناء عدة عٌون مرتبطة  تطورها، ومن ثم تكرر األنثى بناء العٌن األخرى ولؽاٌة إكمالالعٌون 
على طول جوانبها وتشترك مع بعضها بجدران طٌنٌة ولكنها تكون مستقلة عن بعضها ومختومة 

وعادة ال تستخدم العٌون المهجورة أو التً خرجت منها الحشرات الكاملة وهذا ال ٌتفق مع ما ، (2الصورة،)
تستخدم األعشاش الطٌنٌة   Sceliphronمن أن بعض أنواع الزنابٌر البانٌة مثل Allan  (1988 )ذكره 

نٌة الشكل ٌضم كل عش من األعشاش عدداً من العٌون االسطوا. لؽرض استؽاللها لوضع البٌض المهجورة
لحفظها من الطفٌلٌات خالل ( رقٌق)متجهة عمودٌا و تزود األنثى العٌون بسدادة مؤقتة من طٌن خفٌؾ 

 Kevinوهذا ٌتفق مع ما ذكره  . جمعها للفرائس وقد تضٌؾ بعد ذلك المزٌد من الطٌن لتؽطٌة العش بأكمله
بعدها تتحول إلى طور ما قبل العذراء وجد لٌرقة الزنبور ستة أعمار تنسلخ خاللها خمسة مرات (.  2000)

.  داخل جلد االنسالخ الٌرقً األخٌر بعدها تتحول إلى عذراء حرة تخرج منها الحشرة الكاملة
أن الحشرات (  1) ٌوضح الشكل : وأطواره .caucasicum S الموسمي لزنبور الطين الباني الوجود

ي بٌن األوراق المتساقطة فً الحقول القرٌبة من األبنٌة الكاملة لزنبور الطٌن البانً تقضً فترة سباتها الشتو
 رآذا شهرالموجودة فٌها أعشاشها وللمدة من بداٌة تشرٌن الثانً ولؽاٌة نهاٌة شباط، تنشط بعدها فً بداٌة 

أن بالؽات زنابٌر الطٌن البانً من Grissel(1973 ) ولؽاٌة بداٌة تشرٌن الثانً وهذا ال ٌتفق مع ما وجده 
 تعٌش فترة تمتد من شهر إلى ثالثة أشهر وان عدد أجٌالها من جٌل واحد إلى Sceliphron  جنس لة التابع

 .Sي من إن وجود زنبور الطٌن البانKevin (2000 )واختلفت النتائج مع ما ذكره . ثالثة أجٌال

 ب أ

 ج



 مجلة زراعة الرافدٌن
ISSN: 2224-9796 (Online) 

 2012( 4)العدد ( 40)المجلد 
ISSN: 1815 – 316 X (Print) 

 

 237 

                             
                              

. خلٌة الزنبور توضح فٌها الحواجز بٌن العٌون (:2)الصورة             
                           

                              
                                                                                                                      

                                                          
 
 
 
 

. وجود االطوار المختلفة لزنبور الطٌن البانً على مدار اشهر السنة(: 1)الشكل     
 

caementarium تبحث أنثى زنبور .  ٌبدأ فً والٌة كارولٌنا الشمالٌة بأمرٌكا من أٌار ولؽاٌة تشرٌن األول
S. caucasicum  عن مكان مالئم لبناء عشها وإكمال رفع جدرانه ومن ثم تتزاوج وتضع البٌض بصورة

سبوع الثالث من تدرٌجٌة ومنفردة وابتداء من منتصؾ آذار ولؽاٌة نهاٌة آب، أما عن الٌرقات إذ لوحظت باأل

1 2 3 4 5 6 
احلرشات الاكمةل يف مرحةل الس بات  احلرشات الاكمةل يف مرحةل النشاط البيض الريقات  ما قبل العذارىالعذارى 

 حزيران

 تموز

 آ ب

يلول   2008آ 

ول  ترشين ال 

 ترشين الثاين 
ول  اكنون ال 

 2009اكنون الثاين 

شباط 

 آذار 

 نيسان

 أيار

1
ا

ك
ت
ب
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ا
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آذار ولؽاٌة نهاٌة أٌلول وتضمنت أعمار مختلفة منها، أما طور ما قبل العذراء فكان وجوده فً منتصؾ 
نٌسان ولؽاٌة منتصؾ تشرٌن األول، تتحول بعدها إلى طور العذراء ابتداًء من منتصؾ أٌار ولؽاٌة نهاٌة 

 .caucasicum  Sش زنبور الطٌن البانً تنتشر أعشا .تشرٌن األول حٌث تخرج منها الحشرات الكاملة

Andre والمرافق الصحٌة لؤلبنٌة وبخاصة فً األماكن المظلمة كثٌراً والرطبة منها والمرتفعة  فً الممرات
حواؾ الجدران وبخاصة الزواٌا التً ال تمر علٌها رٌاح عالٌة ، وأن عددها تراوح من  فً( متر 4 – 2) 
، ومن نتائج الفحص األسبوعً لؤلعشاش خالل سنة كاملة  2م 6/ عش 8بمتوسط بلػ  2م 6/عش 14 –1

موجودة بمجامٌع ( خالٌا )أن األعشاش كانت مفردة تحوي كل منها على عٌون ( 1)توضح نتائج الجدول 
عش، وقد اختلفت النتائج / عٌن  10.45عش بمتوسط بلػ / عٌن  14.5  -7.5تراوح متوسط عددها الكلً

تعمل   Sceliphron caementariumإذ ذكران إناث زنبور الطٌن البانً Arnett (2000 )عما وجده 

كما تبٌن من نتائج الجدول انؾ الذكر  عدم وجود فروقات معنوٌة بٌن العدد الكلً . عٌن اسطوانٌة الشكل 25
عش وعددها فً األشهر تشرٌن األول و كانون األول / عٌن  14.5والبالؽة  2009للعٌون فً شهر حزٌران 

عش، والتً / عٌن  13و 12.5و  11.5و  12بمتوسط بلػ  2009وكانون الثانً وأٌار عام  2008 عام
والذي اختلؾ عددها معنوٌاً فً أشهر السنة، إذ بلػ متوسط ( أ -3الصورة،)شملت عٌون مفتوحة ومؽلقة 

 عش  فً شهر/ عٌون  10تاله  2009فً شهر كانون الثانً عام عش /  عٌن 11.5المفتوحة أقصاه  العٌون
الخالٌا إلى ، قد ٌرجع السبب لبزوغ الحشرات الكاملة من عذاراها ومؽادرتها 2008كانون األول من عام 

عش، قد / مفتوحة عٌن 0.5مواقع سباتها أسفل األوراق المتساقطة، أما أدناه فقد ظهر فً آب وبمتوسط بلػ 
بعد بنائها العٌون والتً تبقٌها مفتوحة لحٌن ) ٌرجع ذلك إلى قلة البٌض الذي تضعه اإلناث فً هذا  الشهر

الجدول، ) مقارنة بعدده فً أشهر نشاطها بوضع البٌض فً الفترة الممتدة من آذار والى نهاٌة آب ( فقسها 
تباٌنت معنوٌاً، إذ ارتفع جودة طٌلة أشهر السنة لكن بأعداد أما من حٌث العٌون المؽلقة والتً كانت مو(. 2

 7 متوسط عدد افراد شملت وجد داخلهاعش / عٌن مؽلقة 13صاه فً حزٌران وبمتوسط عددها لٌبلػ أق
وهذه األطوار ٌكون وجودها داخل عٌون  حشرة كاملة 0.5عذراء و  2.5طور ما قبل العذراء و  3ٌرقات و 

حصول سرعة فً فقس عدد من البٌض إلى  قد ٌرجع سبب ارتفاع االعداد الى (.2الجدول، )مؽلقة عادة 
ثم إلى ( ب  -3الصورة، )من الحرٌر رقات وتحول عدد منها إلى طور ما قبل العذراء داخل شرنقة خفٌفةي

  .وخروج الحشرات الكاملة ( ج  -3الصورة،)عذراء تؽلؾ بطبقة من الطٌن 
 506توضح نتائج فحص  :متوسط عدد عيون خاليا الزنبور وتكرار عددها في األعشاش خالل أشهر السنة

لمعرفة عدد العٌون  2009لؽاٌة شهر آب   2008من شهر أٌلول  ور خالل سنة كاملةاش الزنبعش من أعش
 18و  17عٌن ولم تظهر أٌة أعشاش حاوٌة على  21-1التً تحوٌها ، أن إناث زنبور الطٌن البانً تنتج من 

ل من عش كان حاوي على عٌن واحدة وحصل زٌادة فً عدد العٌون فً قلً 104عٌن ، وان  20و  19و
عٌن فً عشٌن وهذا ٌعنً أن الزنبور ٌمٌل فً سلوكه الى بناء عٌن واحدة أكثر من  21األعشاش وبلؽت 

عند دراسته التوزٌع التكراري James (1993 ) وقد وجد  (.  2 ،شكلال)بنائه لعدة عٌون فً العش الواحد 
 200عش، أن أكثر من  866فحصمن  S. assimileلعدد العٌون التً أنتجتها إناث  زنبور الطٌن البانً 

عٌن وحصل زٌادة فً عدد  17أعشاش كانت حاوٌة على  10  بعش كان حاوي على عٌن واحدة وما ٌقار
. عٌن وظهرت فً قلة قلٌلة من األعشاش بلؽت  خمسة أعشاش 26العٌون بلؽت 

 لباني خالل أشهروعالقتها مع زنبور الطين ا( العناكب الغازلة ويرقات حرشفية األجنحة)عدد الفرائس 
 Orb-wearerوجد من خالل المتابعة إن ٌرقات الزنبور تنمو وتتطور على العناكب الؽازلة  :السنة

spiders ( ،د -3الصورة ) وٌرقات من رتبة حرشفٌة األجنحة  والتً تجلبها أنثى زنبور الطٌن البانً من
واسطة إبرة اللسع وتحملها عائدة بها إلى على األجزاء الخضرٌة واألزهار حٌث تخدرها وتشلها عن الحركة ب

أن األطوار ؼٌر البالؽة للزنبور تتؽذى على العناكب Grissel (1973 )و Rau (1935 )العٌن ، وذكر 
أن زنبور Harris (1999 )و    Wearingو كل منHarris (1994 )التً تجمعها اإلناث، فً حٌن ذكر 

 leafكعامل مقاومة حٌوٌة محدد لٌرقات آلفات االوراق ٌعد   Ancistrocerus gazelleالطٌن البانً 

roller التابعة لعائلة  Torticidae وبٌن . والتً تعود الى رتبة حرشفٌة األجنحةArnett   (2000)  إن
العناكب تعد من جامعات الرحٌق من األزهار وخاللها تجمع S. caementarium  إناث زنبور الطٌن البانً 

عشها كفرائس لٌرقاتها وهذا ٌتفق مع ما  وجده   إلىالتً تجدها على النباتات التً تزورها لتجلبها 
William (1970 ) من أن إناث الزنبورS. caementarium        تجمع  العناكب  الناسجة Araneus 

              2008أٌلول خالل الفترة من لزنبور الطٌن البانً عش / متوسط عدد العٌون(: 1)الجدول 

. 2009آب إلى                 
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المتوسط من ثالث مكررات   *

            ددقات معنوٌة حسب اختبار دنكن متعالقٌم المتبوعة بأحرؾ متشابهة لكل صفة ال توجد بٌنها فرو**          

 .0.05مستوى احتمال  عند الحدود          
 

               

                 
(  )      ومؽلقة(       )   ٌون مفتوحةخلٌة زنبور تحوي ع -أ(: 3)الصورة

. طور ما قبل العذراء داخل شرنقة   -ب              
. عذراء الزنبور داخل العٌن مؽلفة بطبقة من الطٌن  -ج              

 
األشهر 

عش / متوسط عدد العٌون *

الكلً المؽلقة المفتوحة 

جـ د  9ب   8د   1 2008/ أٌلول

أ   12ب   7ب جـ  5تشرٌن األول 

جـ د  9جـ د   0.5ب    8.5تشرٌن الثانً 

أ ب   11.5جـ  1.5أ   10كانون األول 

أ   12.5جـ   1أ   11.5 2009/ نًكانون الثا

جـ د  9.5جـ   2ب   7.5شباط 

د   8جـ   1ب   7آذار 

جـ د  9جـ   3ب   6نٌسان 

أ  13أ   10جـ د    3ٌار ا

أ  14.5أ   13د   1.5حزٌران 

ب جـ   10ب   7جـ د   3تموز  

هـ   7.5ب   7د   0.5آب 

 ج

 ب
 أ

 د
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. الزنبور تتؽذى على احد العناكب ٌرقة -د                

. الطٌن البانً لكل عش خالل أشهر السنةمتوسط عدد األطوار المختلفة لزنبور (:  2) الجدول 
 
المتوسط من ثالث مكررات *

                                                                الحدود متعدد القٌم المتبوعة بأحرؾ متشابهة لكل صفة ال توجد بٌنها فروقات معنوٌة حسب اختبار دنكن**
 .0.05مستوى احتمال  عند              
 

 
 
. األعشاشفً التوزٌع التكراري لعٌون زنبور الطٌن البانً (: 2)الشكل  

                  

Cornutus  لتؽذٌة ٌرقاتها بعد الفقس وٌختلؾ معBoesi إذ وجدوا أن ؼذاء ٌرقات ( 2005)رون وآخ
( 3)وٌوضح الجدول .   Crab or jumping spidersالزنبور ٌتكون من نوع العناكب السرطانٌة والقافزة 

تجمعها أنثى الزنبور خالل أشهر   تباٌن نوع وعدد الفرائس من العناكب وٌرقات حرشفٌة األجنحة التً

عش /متوسط عدد أطوار الحشرة *األشهر 

ما قبل الٌرقات البٌض 
العذراء 

الحشرات العذارى 
الكاملة 

ب   1أ  6جـ   1.5ب   1صفر  2008/ أٌلول

أ   4أب   3أ  5 جـصفر  صفر  د تشرٌن االول 

 جـر  صؾ   صفر د صفر د   جـصفر  صفر د تشرٌن الثانً 

 جـ  صفر د  صفر د  صفر جـ   صفر د  صفركانون االول 
 جـ  صفر  د صفر د  صفر جـ  صفر صفر د  2009/كانون الثانً

 جـ  صفر  د صفر  د صفر جـ  صفر صفر د شباط 

 جـ  صفر د  صفر  د صفر ب   1ب   1.5آذار 

 جـ  صفر   صفر دأب   3أ    4أ ب   2نٌسان 

ب جـ   0.5جـ    1أ   4أ   4.5أ   3أٌار 

ب جـ   0.5ب    2.5أب   3أ   7أ   4حزٌران 

ب   1أ    4ب جـ   2ب   1.5ب   1.5تموز  

ب جـ   0.5أ   3.5جـ   1.5ب   1.5جـ   0.5آب 

 عدد العيون
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حرشفٌة األجنحة لكل عش  من العناكب القافزة وٌرقاتن البانً متوسط عدد فرائس زنبور الطً(: 3)الجدول 
.  2009لؽاٌة آب  2008 من أٌلول ةللفتر

 
                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

              
 
 
 
 
 

المتوسط من ثالث مكررات *        
           عند  الحدود ال توجد بٌنها فروقات معنوٌة حسب اختبار دنكن متعدد عمودة بأحرؾ متشابهة لكل القٌم المتبوع**        

. 0.05مستوى احتمال            
 

وتوضح معطٌات الجدول انؾ الذكر  ،عٌن فً العش الواحد/ فرد  45 – 1بٌن عددها الكلً تراوح  إذالسنة، 
واتسمت العٌون  0.05السنة حسب اختبار دنكن عند مستوى احتمال معنوٌة بعددها فً أشهروجود فروقات 

وكانون الثانً وشباط من عام  2008فً األشهر تشرٌن األول و تشرٌن الثانً وكانون األول من عام 
 الفرائس الموجودة داخلها وبلؽت أدناها فً شهر شباط بمتوسط بلػ بعدم وجود فروقات معنوٌة بعدد 2009

ٌرجع السبب النخفاض درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة النسبٌة حٌث تراوح متوسط  فرٌسة واحدة، قد
 (.3الشكل، ) ، على التوالً % 80 – 48م و ° 21.1  -6.6درجات الحرارة  والرطوبة النسبٌة مابٌن 

وبخاصة فً األشهر تشرٌن وجدت فرائس من عناكب جافة ومٌتة فً العٌون زادت عن حاجة الٌرقات حٌنها 
خالل  بحالة شلل كما وجدت عناكب 2009،وكانون الثانً وشباط عام  2008لثانً و كانون األول عام ا

 (. 3الجدول، )  2009وأٌار وحزٌران وتموز و آب من عام  2008أٌلول و تشرٌن األول من عام )األشهر 
ود ٌرقات الزنبور عنكبوت واحد قد ٌرجع السبب إلى انعدام وج 2009وبلػ اقل متوسط فً شهر شباط عام 

بتلك الفترة فً األعشاش فضال عن االنخفاض الحاصل بدرجات الحرارة وارتفاع الرطوبة النسبٌة وبمتوسط 
فً حٌن حصل العكس فً شهر حزٌران من نفس العام، إذ ارتفعت  ،على التوالً% 76م و° 8.5بلػ 

كما ازداد ( 3الشكل، ) على التوالً ، % 26م و ° 32.9درجات الحرارة وانخفضت الرطوبة النسبٌة وبلؽتا 
عش / ٌرقات 7نشاط زنبور الطٌن البانً فً وضعه للبٌض الذي فقس عن ٌرقات بلػ متوسطها أقصاه 

) فرد وبحالة شلل  30وبنفس الوقت ارتفع متوسط عدد الفرائس وبخاصة العناكب إذ بلػ متوسط أقصاه 
ت مٌتة أم مشلولة فً كل من شهري آذار ونٌسان عام ، بٌنما انعدم وجود العناكب سواء أكان(3الجدول، 

عٌن وكانت ؼٌر متفقة  كل مما سبق  وجد من خالل النتائج اختالؾ فً عدد العناكب التً توضع فً. 2009

عش / متوسط عدد الفرائس األشهر 

العدد الكلً ٌرقات حرشفٌة األجنحة العناكب 

  مٌتة مشلولة 

جـ د   14صفر  جـ أ   4جـ   11       2008/ أٌلول

د هـ   5ر  جـ صؾأ   4د   1تشرٌن االول 

هـ   1.5صفر  جـ ب   1.5صفر  هـ تشرٌن الثانً 

هـ   2صفر  جـ ب   2صفر  هـ كانون االول 
هـ   1.5صفر  جـ ب   1.5صفر  هـ   2009/كانون الثانً

هـ   1صفر  جـ ب   1صفر  هـ شباط 

د   11ب   11صفر  هـ صفر  هـ آذار 

ب   36أ   36صفر  هـ صفر  هـ نٌسان 

ب   35أب   27صفر  هـ جـ   8ر أٌا

أ   45أب   15صفر  هـ أ   30حزٌران 

جـ   27صفر  جـ صفر  هـ أ   27تموز  

جـ   28صفر  جـ أ   5ب   23آب 
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 20أن عدد العناكب التً تضعها األنثى الواحدة ٌصل إلى حوالً  منGrissel (1973 ) مع ما ذكره 
   S. laetumأن أنثى زنبور Harris (1992 )نما ذكر عنكبوت فً العٌن الواحدة ، بً

    Arnettوبٌن . لتؽذٌة ٌرقاتها Argiopidae تملئ أعشاشها  بالعناكب التابعة لعائلة  االموجود فً استرالً

ن م فرٌسة 15 – 6تضع فً كل عٌن من S. caementarium أن إناث زنبور الطٌن البانً  (2000)

 
أيلول   1ت   2ت    1ك    2ك شباط   آذار    يسانن حزيران   أيار   متوز       آب                                      

                     ________________2009 ______________  _____ 2008 _____ 
 

. 2009لؽاٌة   2008رة من أٌلول رارة والرطوبة النسبٌة للفتحمتوسط درجات ال(: 3)الشكل 
            

فقد  أشاروا إلى أن ؼذاء ٌرقات ( 2005)وآخرون  Boesi فرد، أما  40العناكب وتزٌد أعدادها لتصل إلى 
توضح . عنكبوت لكل عٌن 14 -6زنبور الطٌن البانً ٌتكون من عناكب صؽٌرة ٌتراوح عددها ما بٌن 

الحركة كفرائس لٌرقات زنبور  وجود ٌرقات تابعة لرتبة حرشفٌة األجنحة مشلولة عن( 3)بٌانات الجدول 
 2009الطٌن البانً الموجودة داخل العٌون فً كل من األشهر آذار و نٌسان وأٌار وحزٌران من عام 

أن سبب . عش، على التوالً، وانعدم وجودها فً باقً األشهر/ ٌرقة  15و 27و 36و  11وبمتوسط بلػ 
شرات حرشفٌة األجنحة بعد خروجها من سباتها وجودها فً شهري آذار و نٌسان قد ٌرجع إلى بدء نشاط ح

الشتوي بوضعها البٌض وفقسه عن ٌرقات مما تجعلها متوفرة وجاهزة لجمعها من قبل إناث زنبور الطٌن 
البانً فً الوقت الذي انعدم فٌه وجود العناكب فً العٌون ، لكن رؼم وجود وتوفر العناكب فً شهري أٌار 

ٌة األجنحة وهذا ٌعطً داللة على سلوكٌة الزنبور فً جمعه للفرائس وحزٌران وجدت أٌضا ٌرقات حرشؾ
أظهرت . المتوفرة حٌنها والتً ٌستطٌع الحصول علٌها بسهولة لنقلها إلى أعشاشه لتوفٌر الؽذاء الكافً لٌرقاته

حرشفٌة عالقة االرتباط البسٌط بٌن كل من ٌرقات زنبور الطٌن البانً وفرائسها من العناكب الؽازلة وٌرقات 
، لكل منهما على  0.85و  R   =0.98األجنحة وجود عالقة ارتباط موجبة وعالٌة المعنوٌة وبلؽت قٌمة 

أما بالنسبة لعالقة االرتباط بٌن كل من ٌرقات الزنبور والعناكب وٌرقات حرشفٌة األجنحة  مع . التوالً
ٌة  مع درجات الحرارة وؼٌر معنوٌة درجات الحرارة والرطوبة النسبٌة، ظهرت عالقة ارتباط موجبة ومعنو

لكل منهم ، على التوالً، نستنتج مما سبق أن  0.36 -و R  =0.75وسالبة مع الرطوبة النسبٌة وبلؽت قٌمة 

لعامل الرطوبة النسبٌة تأثٌر ضعٌؾ فً أعداد كل من ٌرقات الزنبور و العناكب وٌرقات حرشفٌة األجنحة 
أن للحرارة تأثٌر واضح فً متوسط عدد ٌرقات زنبور ( 3)من الشكل  ٌتضح. مقارنة بتأثٌر درجات الحرارة

متوسط درجة 

 (˚م)الحرارة 

الرطوبة         

)%(   النسبٌة 
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فرائسها من العناكب عش فً شهر حزٌران فضال عن توفر / الطٌن البانً إذ بلػ أقصاه سبعة ٌرقات 
تابعة  ٌرقة 15 عنكبوت و 30فرد شمل  45عدد كلً بلػ  بمتوسطوٌرقات حرشفٌة األجنحة بتلك الفترة و

، إذ أن عملٌة االختٌار الدقٌق للفرائس ٌعتمد على عدة عوامل منها، البٌئة التً تعٌش  جنحةلرتبة حرشفٌة األ
،  Jeffersو   Muma)فٌها كل من العناكب وٌرقات حرشفٌة األجنحة ووفرتها العددٌة وحجمها والموسم 

1945 .)
 

BEHAVIOR OF MUD DAUBER WASP Sceliphron caucasicum Andre  AND 

ITS RELATIONSHIP WITH SPIDERS & LEPIDOPTEROUS LARVA 

Suaad I. Abdullah , M. F. Edan, Ahmad S. Sharmooch , K. B. Saeed 

Plant Protection Department/ College of Agriculture and Forestry/ Mosul 

University 

 

ABSTRACT 

        Behavior study  of mud dauber wasp S. caucasicum showed that  the adults 

spend their hibernation beneath the falling leaves in fields nearby buildings from the 

early November till the end of February and returned to build their solitary  nests in  

grouped cells with an average of 7.5 – 14.5 cell/ nest from March till the Middle of 

October and laid one egg per each cell. The results of  506 nest inspected from 

September 2008 till August 2009  revealed  that the females builds 1 – 21 cell and 

single cell in 104 nests. The females of wasps collect orb weaver spiders and 

lepidopterous larva from the plants to fed the larva of wasps after hatching , 

variation appear in kind and number of  the  preys  and reached 1 – 45 individual/ 

cell. The orb weaver spiders are available  during the following months ( 

September, October, November and December, 2008 & also in January, February, 

May, June, July and August, 2009. A significant  positive correlation appeared 

between wasp larva and their preys with temperature and non- significant negative 

correlation with relative humidity. 
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