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 Research Papers (Natural Enemies: Insects) أعداء طبيعية: حشرات(وث  )ـبح 
 

 بمنطقة الجبل األخضر )البيضاء(، ليبيا حصر أولي للمفترسات والمتطفالت  الحشرية
 

 ، إبراهيم محمد الغرياني، عادل حسن أمين ورأفت أبوراسوعلي عبد القادر بطا
 .البيضاء، ليبيا 919معة عمر المختار، ص. ب قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جا

 

 الملخص
حصر أولي للمفترسات والمتطفالت الحشرية بمنطقة الجبل . 2002عادل حسن أمين ورأفت أبوراس.  ،إبراهيم محمد الغرياني ،بطاو، علي عبد القادر

 .149-145: 20 األخضر )البيضاء(، ليبيا. مجلة وقاية النبات العربية.

خالل ليبيا، بغرض االستفادة منها في برامج المكافحة المتكاملة.  في لحصر المفترسات والمتطفالت الحشرية بمنطقة الجبل األخضر )البيضاء( جريت دراسةأ
فقد عرفت ت رتب. أما المتطفال 8فصيلة و 22 ى، تنتمي جميعها إلعرفت لحد الجنس 20منها لحد النوع و 23مفترسًا، حيث تم تعريف  43هذه الدراسة تم رصد 

 ، Cydonia nilotica Muls المفترسات الخمسةفصائل ورتبتان. كما أوضحت النتائج أن  7 هذه المتطفالت تتبع ،عينات لحد الجنس 8لحد النوع و  عينتان
 savignyi (Saussure) Calidomantis ،Anthocoris sp.   ،Paederus sp. وDiorodiplosis sp.   ا.في ليبي تسجل ألول مرة 

 المفترسات، المتطفالت، ليبيا. كلمات مفتاحية:
 

 المقدمة 
 دورباألعداء الحيوية )المفترسات والمتطفالت( للحشرات  سهمت

هم في الحد من تعداد اآلفات الحشرية، حيث أمكن استخدامها كأحد م
عناصر المكافحة المتكاملة لهذه اآلفات بغية الحد واإلقالل من استخدام 

األعداء الحيوية بعض العديد من الدراسات  ذكرت رية.المبيدات الحش
  في ليبيا والتي تضم بعض المفترسات والمتطفالت الحشريةالموجودة 

نشر العديد من الباحثين دراسات خاصة  (. كما27، 22، 20، 17، 3)
بإجراء  Hessein (21 )فقد قام بالمفترسات والمتطفالت في ليبيا، 

 ،رية والحلم المفترس بمنطقة طرابلسالحيوية الحش ءألعدالحصر 
في ( األعداء الطبيعية آلفات النخيل 2سجل بطاو وبن سعد )و

( مالحظات أولية 9الجماهيرية الليبية، كما نشر نشنوش وعبدالسالم )
عن بعض المفترسات الحشرية والحيوانية في حقول البرسيم الحجازي 

البيضاء( فال )ضر بمنطقة طرابلس. أما بالنسبة لمنطقة الجبل األخ
   El-Gharianiتوجد دراسات مفصلة عن األعداء الحيوية سوى ما نشره

حيث سجل بعض األعداء الحيوية أثناء تجميعه للحشرات  ،(17)
تتبع التي بعض المفترسات  تبواسطة المصيدة الضوئية، وتضمن

ة ن رتبم Ascalaphidaeو  Chrysopidae، Myrmeleonidae فصائل
 اتمن رتبة ثنائي  Syrphidaeفصيلة، و(Neuroptera)نحة شبكيات األج

 األجنحة  اتمن رتبة نصفي  Reduviidaeوفصيلة، (Diptera)األجنحة 
 (Hemiptera) ةـوفصيلCarabidae  األجنحة  اتمن رتبة غمدي
(Coleoptera)، متطفالت تتبع فصيلتي  ىإضافة إلBraconidae   

. (Hymenoptera)ألجنحة ا اتمن رتبه غشائي Ichneumonidaeو 
( بدراسة الصفات التقسيمية لستة أنواع من 1كما قام أكريم وفضل )

 اترتبة غمديمن   Carabidaeالخنافس األرضية التابعة لفصيلة 
 األجنحة والتي جمعت من مشروع الجبل األخضر الزراعي.

 

  مواد البحث وطرائقه
مال شرق أجريت الدراسة بمنطقة الجبل األخضر )البيضاء( ش

لغاية شباط/  1996الجماهيرية الليبية خالل الفترة من آذار/مارس 
. تم إجراء زيارات منتظمة بواقع زيارة واحدة كل 1997فبراير 

البيضاء،  ،جامعة عمر المختاربحقول كلية الزراعة  ىأسبوعين إل
منطقة. تم جمع عينات األعداء الحيوية الب زارعينالم حقولوبعض 

باستخدام  ، )ب(بواسطة الجمع المباشر والتقاطها باليد( )أ :بعدة طرق
بطريقه الضرب على أفرع النباتات  ، )جـ(شباك صيد الحشرات
تحت أفرع قطعة قماش بيضاء  تم وضعسم،  40بواسطة عصا طولها 

لكي تسقط عليها األطوار المختلفة للمفترسات. جمعت األطوار النبتات 
سم  2نابيب بالستيك قطرها ة صغيرة ووضعت في أابواسطة فرش

، ثم جلبت للمختبر لعزلها إلى سم ولها غطاء مثقب للتهوية 6وطولها 
المصيدة الضوئية التي  كما استخدمت أيضًا أطوار كاملة وغير كاملة.

جامعة عمر المختار الواقعة بمنطقة بوضعت بمزرعة كلية الزراعة 
العينات  جمعت اء(.عن مدينة البيض كيلو مترات غربًا 5تبعد )البلنج 

 المختبر ىإل تجلبثم ن في األسبوع، يمن المصيدة الضوئية بواقع مرت
األطوار الكاملة باستخدام برطمان قتل قتلت لغرض تصبيرها وحفظها. 

باستخدام  توم وبعد ذلك صبريالحشرات الحاوي على سيانيد الكالس
ت في صناديق جمع الحشرا تدبابيس خاصة غير قابلة للصدأ وحفظ

الحاوية على مواد طاردة. أما عينات الحشرات الرهيفة مثل دبابير 
سم  4سم وطولها  1في أنابيب بالستيك قطرها  فحفظتالمتطفالت 

أما األطوار غير الكاملة للمفترسات  .%70ثيلي إوحاوية على كحول 
 وكذلك يرقات وعذارى بعض اآلفات الحشرية ومومياء حشرات المّن

في برطمانات  المختبرتحت ظروف فربيت ت المصابة بالمتطفال
الموسلين المثبت بواسطة  من بقماش اةمغط ³سم 500زجاجية حجم 

بالطرق  تم حفظهارباط من المطاط لحين خروج الحشرات الكاملة التي 
 السابق ذكرها.

بالنسبة للمفترسات والمتطفالت الحشرية والتي جمعت بواسطة 
  بمتحف التاريخ الطبيعي المجريتم تعريفها فقد المصيدة الضوئية 

(Zoological Department ،Hungarian Natural History 

Museum ،Budapest ،Hungary،)  ،االستعانة  فقد تمأما بقية العينات
، 18، 15، 13) في تعريفها ببعض مفاتيح تصنيف الحشرات المختلفة

23 ،24 ،26). 
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 النتائج والمناقشة
الية تسجيل ثالثة وأربعون فئة أوضحت نتائج الدراسة الح

مستوى  ىمنها إل 23تصنيفية من المفترسات الحشرية، تم تعريف 
 8 فصيلة و 22 ىإل جميعهاوتنتمي  ،مستوى الجنس ىإل 20 النوع و

 Muls. Cydonia niloticaوبينت النتائج أن النوعين  (.1رتب )جدول 
  ، .Anthocoris spواألجناس Calidomantis savignyi (Saussure)و 

Paederus sp.  وDiorodiplosis sp. في  تسجل ألول مرة في ليبيا
 هذه الدراسة.

 (Coleoptera)األجنحة  اتأيضًا أن رتبة غمدي كما بينت النتائج
 األجنحة  اتها رتبة شبكيت( تلنوعًا 14سجلت أكثر عدد من المفترسات )

(Neuroptera)  ب فقد تراوح أنواع، أما باقي الرت 7حيث سجل منها
وضح جدول يع. كما انوأ 5-3فيها عدد أنواع الحشرات المفترسة بين 

أن بعض أنواع المفترسات لم تحدد فرائسها حيث تم جمعها بطرق  1
مختلفة كالجمع اليدوي أو بواسطة المصيدة الضوئية أو بشباك صيد 
الحشرات، ولكن ذكرت بعض المراجع أن بعض هذه األنواع تفترس 

رة مختلفة كالذباب المنزلي ونطاطات األوراق ويرقات حشرات ضا
في حين تفترس أنواع  ،(5، 4حرشفية األجنحة ونطاطات الحشائش )

أخرى منها فرائس خاصة كما في حالة األنواع التابعة لفصيلة 
Meloidae  حيث تفترس يرقاتها بيض نطاطات الحشائش، وكذلك

التي  Ascalaphidaeو   Myrmeleonidaeاألنواع التابعة لفصيلتي
تفترس يرقاتها حشرات النمل وبعض الحشرات األخرى التي تقع في 

  1جدول ال يبينو .(5في الرمل الجاف أو التراب ) صنعهاحفر قمعية ت
 أيضًا أن بعض أنواع المفترسات تتغذى على فرائس مختلفة من 
 اآلفات الزراعية، ومن ضمن هذه األنواع فقد احتلت خنافس أبو 

 أبو العيد ذو السبع نقط حيث سجل يد المرتبة األولى الع
(Coccinella septumpunctata L.) ستة أنواع من حشرات  ىعل 

  .C. novemnotata H) تسع نقطال يسجل أبو العيد ذ ابينم المّن
المعروف من . ومن حشرات المّن ثالثة أنواع ( على.Scymnus spو

ات المهمة من الناحية االقتصادية عن خنافس أبو العيد أنها من المفترس
ألن يرقاتها وكامالتها تفترس بعض اآلفات الزراعية كأنواع حشرات 

والبق الدقيقي والحلم النباتي. وقد ذكر العديد من الباحثين أن  المّن
أنواع خنافس أبو العيد المسجلة في الدراسة الحالية لها دور كبير في 

وجد (. كما 14، 10، 9راعية )المكافحة الحيوية لبعض اآلفات الز
تفترس ستة  (F. Syrphus corollae)ذباب السيرفس  أن يرقات أيضًا

( .Diorodiplosis sp)الذباب المفترس  يرقاتو أنواع من حشرات المّن
المفترسات األخرى  ومن. أنواع من حشرات المّن ثالثةوتفترس يرقاته 

 على نوعين ( .Anthocoris sp) البق المفترسالمهمة، فقد سجل 
 على كل من  .Orius spسجل الجنس و من حشرات المّن

 حشرة التين ( و.Siphoninus granati P.&H) ذبابة الرمان البيضاء
  ، كما سجلت يرقات أسد المّن(.Ceroplastes rusci L)الشمعية 

(Chrysoperla carnea Steph.)  تفترس خمسة أنواع من حشرات

( 11، 9، 7ئج مع ما ذكره العديد من الباحثين )، وتتفق هذه النتاالمّن
والبق المفترس وذباب السيرفس  حيث أوضحوا أن حشرات أسد المّن

 والذباب األبيض. هي من المفترسات المهمة لحشرات المّن
تسجيل عشر فئات تصنيفية من المتطفالت الحشرية  تمكما 

 ىإل 8 و مستوى النوع ىتم تعريف اثنان منها إل حيث، (2)جدول 
، ثمانية منها فصائل ورتبتين 7جميعها إلى  مستوى الجنس، وتنتمي

العوائل من اآلفات الزراعية لم تسجل تتبع رتبة غشائيات األجنحة. 
أما بالنسبة   .Evania spو  .Meteorrus spلنوعين من المتطفالت هما

  احتللعدد العوائل المسجلة ألنواع المتطفالت الحشرية، فقد 
 سجل على سبعة أنواع  حيثالمرتبة األولى  .Aphidius sp الطفيل

 ( بأن 25، 4وهذا مطابق لما ذكر سابقًا ) ،من حشرات المّن
تتطفل انفراديًا وداخليًا على حشرات  Aphidiusاألنواع التابعة لجنس 

 المّن وتسهم مساهمة فعالة في تنظيم مجتمعات العديد من أنواع 
الجراد  على  .Sarcophaga spفلالمتط سجل(. 2المّن )جدول 

 وهذا يتفق مع ما ذكره  (.Anacridium aegyptium L) المصري
 (. كما أوضحت النتائج أن الطفيل5حجازي والباروني )

 Aphelinus mali Hald. قطني ال ت على المّنالطفمتكان من أهم ال 
(Eriosoma lanigerum (Hausmann)) نتائج ، وهذه النتيجة تتفق مع

له دور كبير في مكافحة هذه حيث وجد أن  ،(8، 5اسات سابقة )در
. تتفق بعض اآلفة، وهو أيضًا المسبب الرئيسي في خفض مجتمعها

الدراسات السابقة مع النتائج المتحصل عليها من هذه الدراسة حيث 
 Apantelesأوضحت وجود العديد من الطفيليات الهامة بالمنطقة مثل 

sp. ،Bracon hebetor ،Crytus sp. ،Evania sp. ،Meteorus sp.  
، والتي تسهم بدور كبير في الحد من انتشار وزيادة  .Pimpla spو

وأكدت نتائج الدراسة الحالية  (.12، 6، 5، 4بعض اآلفات الحشرية )
على   .Pimpla sp( حيث سجل الطفيل 6الوحش ) هعلي تحصلتما 

التي تعتبر   (.Malacosma neustria L)حشرة ناسجة الخيام ىعذار
 من أهم آفات البلوط والتفاح بمنطقة الجبل األخضر.

نستنتج من المعلومات األولية السابق ذكرها، أن منطقة الجبل 
األخضر تحوي على عدد من المفترسات والمتطفالت الحشرية التي 

همة لمكافحة بعض اآلفات الحشرية ميمكن استخدامها كأعداء حيوية 
التي تصيب محاصيل  والتي تشمل أنواع المّن ،ةالمنتشرة بالمنطق

 ولمكافحتها يمكن استخدام  ،(19، 16الخضر وأشجار الفاكهة )
 ويرقات  Coccinellidaeيد عبعض المفترسات من فصيلة أبو ال

 س ويرقات ذباب السيرف ((.Diorodiplosis spالذباب المفترس 
   Aphelinus mali Haldالطفليات  ى، إضافة إلويرقات أسد المّن

في مكافحة   .Pimpla  sp، كما يمكن استخدام الطفيل   .Aphidius spو
في مكافحة حفار   .Cryptus spحشرة ناسجة الخيام وكذلك الطفيل 

التي ( Synanthedon myopaeformi Bork) ساق التفاح رائقة االجنحة
 (.19تصيب أشجار التفاح بالمنطقة )
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 .1997شباط/فبراير  – 1996آذار/مارس خالل الفترة ما بين حشرية التي جمعت من منطقة البيضاء، ليبيا بعض المفترسات ال .1جدول 
Table 1.  Some predator insects collected from El-Beida region, Libya, during the period of  March, 1996 – February, 1997. 

 

 Predator species  نوع المفترس Family  ةالفصيل The prey    اآلفة التي يفترسها 

 Order: Coleoptera  -رتبة غمدية األجنحة  
 *.Not known Carabidae Calosoma olivieri Dejغير معروف    

 *.Not known  Calosoma sp.* & Carabus spغير معروف    

 **Not known Cicindelidae Cicindela spغير معروف    

 punicae. ABoyerde Fonoscolombe, A.nerii Scop., ae fab sAphi

Passer, Rhopalosiphum maidis Fitch, Macrosiphum rosae (L.), 

Brachycaudus amygdalinus (Schput) 

Coccinellidae Coccinella septumpunctata L. 

M. rosae (L.)  C. undicempunctata L. 

A. punicae  passer, A. nerii Boyer de fonoscolombe  C. tredesimpunctata L. 

A. punicae  passer, A. nerii Boyer de fonoscolombe, B. 

amygdalinus (Schput) 
 C. novemnotata H. 

A. punicae passer, Eriosoma lanigerum (hausmann)  Cydonia nilotica Muls. 

Icerya purchasi Mask  Rodolia cardinalis  Muls. 

A. punicae   Passer, A. pomi  De Geer, B. amygdalinus (Schput)  Scymnus sp. 

Tetranychus urticae Koch  Stethorus sp. 

 *.Not known Meloidae Mylabris spغير معروف    

 *.Not known Staphylinidae Paederus spغير معروف    

 :Dermaptera Order  -رتبة جلدية األجنحة  
 *Not known Forficulidae Forficula auricularia (L.)غير معروف    

 *Not known Labiduridae Labidura riparia (Pllas)غير معروف    

 *Not known Labiidae Labia minor (L.)غير معروف    

 Order: Dictyoptera  -رتبة الصراصير وفرس النبي  
 ,*Not known Mantidae Calidomantis savignyi (Saussure)غير معروف    

Empusa  sp.*, Mantis sp.*, Mantis 

religiosa L.*, Sphodromatis viridis 

Fork.* 

 Order: Diptera  -رتبة ثنائية األجنحة  
 *.Not known Asilidae Asilus spغير معروف    

A. gossypii Glover, B. amygdalinus  (Schput), E. lanigerum  

(Hausmann) 
Cecidomyiidae Diorodiplosis sp. 

A. craccivora koch, A. fabae Scopili, A. gossypii Golover, A. 

pomi De Geer, A. punicae  Passer, B. amygdalinus (Schput) 
Syrphidae Syrphus corollae Fab. 

A. punicae Passer, A. craccivora koch  Syrphus sp. 

 Order: Hemiptera  -رتبة نصفية األجنحة 
A. compositae Theobald, B. amygdalinus (Schput) Anthocoridae Anthocoris sp. 
Siphoninus granati  P.& H., Ceroplastes rusci L.  Orius sp. 

 *.Not known Reduviidae Reduvius spغير معروف    

 :Hymenoptera Order  -رتبة غشائية األجنحة 
 ***.Not known Eumenidae Eumenes spغير معروف    

 ***Not known Sphecidae Philanthus triangulum (F.)غير معروف    

 ***.Not known  Sphex spغير معروف    

 Order: Neuroptera  -رتبة شبكية األجنحة 
 **.Not known Ascalaphidae Bubopsis andromache Aspغير معروف    

 .Not known  Ascalaphus spغير معروف    

A. fabae Scopili, A. punicae  Passer, E. lanigerum (Hausmann), 

M. rosae  (L.), Hyalopterus pruni (Geoff.)  
Chrysopidae Chrysoperla carnea (Steph) 

 **.Not known  Mallada  spغير معروف    

 .Not known Myrmeleonidae Creoleon aegypticus Ramb.**, Cغير معروف    

africanus Ramb.**, Palpares 

libelluliodes L.** 

 Order: Odonata  -رتبة الرعاشات
 Not known Aeshinidae Aeshna sp.***, Hemianaxغير معروف    

ephippiger Burm.*** 

 ***.Not known Libellulidae Crocothemis erythraea Brullغير معروف    

 **.Not known Coenagrionidae Ishnura senegalensis Rambغير معروف    

 * = جمعت باليد، ** = جمعت بالمصيدة الضوئية، *** = جمعت بواسطة شبكة صيد الحشرات.
  * Collected by hand, ** Collected by light trap, *** Collected by insect net. 
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 .1997شباط / فبراير  – 1996آذار/مارس ، خالل الفترة ما بين بعض المتطفالت الحشرية التي جمعت من منطقة البيضاء، ليبيا  .2دول ج
Table 2. Some Parasitoid insects collected from El-Beida region, Libya, during the period of  March, 1996 – February, 1997. 

 

 .Parasitoid sp نوع المتطفل Family  الفصيلة The Prey يتطفل عليها  اآلفة التي

 Order: Diptera  -رتبة ثنائية األجنحة  
Anacridium aegyptium L. Sarcophagidae Sarcophaga sp. 

Agrotis sp. Tachinidae Tachina sp. 

 Order: Hymenoptera  -رتبة غشائية األجنحة 
Eriosoma lanigerum (Hausmann) Aphelinidae Aphelinus mail Hald. 

A. compositae Theobald, A. gossypii   Glover, A. nerii Boyer de 

Fonscolombe, A. pomi De Geer, A. punicae  Passer, B. 

amygdalinus (Schput), Myzus persicae (Sulz.) 

Aphidiidae Aphidius sp. 

Galleria mellonella L. Braconidae Apanteles sp. 

 *.Not known  Meteorus spغير معروف    

Ephestia sp.  Bracon hebetor Say 

 **.Not known Evaniidae Evania spغير معروف    

Synanthedon myopaeformis Borkn. Ichneumonidae Cryptus sp. 

Malacosoma neustria L.  Pimpla  sp. 

 سطة شبكة صيد الحشرات.* = جمعت بالمصيدة الضوئية، ** = جمعت بوا
  * Collected by light trap, ** Collected by insect net. 
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