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 Short Communication (Natural Enemies : Insects) (حشرات: أعداء طبيعية ) بحـوث مختصرة 
 

  Aphis punicae Passerini (Homoptera : Aphididae)األعداء الطبيعية لمّن الرمان 

 ليبيا -على أشجار الرمان بمنطقة البيضاء 
 

 عادل حسن أمين
 عمر المختار، البيضاء، ليبيا. قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة

 (.شعبة األحياء، قسم العلوم األساسية، جامعة المرج، المرج، ليبيا)العنوان الحالي: 
 

 الملخص
على أشجار الرمان بمنطقة  Aphis punicae Passerini (Homoptera : Aphididae). األعداء الطبيعية لمّن الرمان 2002 أمين، عادل حسن.

 .153-150: 20 . مجلة وقاية النبات العربية.ليبيا –البيضاء 
بمنطقة البيضاء، ليبيا. وتضم  (Aphis punicae Passerini)تم خالل الدراسة الحالية تسجيل إثنا عشر نوعًا من األعداء الطبيعية على مستعمرات مّن الرمان 

  Cecidomyiidaeو  Anthocoridae، Syrphidaeوع واحد لكل من العوائل ون Coccinellidaeتتبع عائلة  منها بعة أنواعسإحدى عشر نوعًا من المفترسات 
األعداء الطبيعية على مّن الرمان خالل فترتين، األولى من أواخر شهر نيسان/ أبريل إلى  وجدت. Aphidiidaeيتبع عائلة  واحد طفيلإلى ، إضافة Chrysopidaeو 

األنواع  انتشارالنتائج  بينت. كما 1999 ،شهر أيلول/سبتمبر إلى أوائل شهر تشرين الثاني /نوفمبروالثانية من منتصف  1999، منتصف شهر حزيران/يونيو
Coccinella novemnotata H.، Scymnus syriacus Mars، Scymnus nubilus Muls.، Syrphus corollae Fab.  وAphidius sp.  تواجدت لفترات أطول مقارنة
 أسبوعًا. 12-10دها ما بين ويعية، حيث تراوح وجبباقي األنواع من األعداء الطب

 .Aphis punicae Passerini ،: األعداء الطبيعية، ليبيا، مّن الرمانكلمات مفتاحية
 

 

 المقدمة 
من اآلفات  (Aphis punicae Passerini)تعتبر حشرة مّن الرمان 

التي تصيب أشجار الرمان. تنتشر هذه اآلفة في معظم المهمة الحشرية 
(. وتصيب هذه الحشرة 6لدول العربية وحوض البحر المتوسط )ا

إضافة إلى أشجار الرمان عوائل أخرى مثل نبات رمان الزينة ونبات 
فيصيب هذا النوع من حشرات المّن  ليبيا(. أما في 6، 1الدورنتا )

 (.14، 13أشجار الرمان )
وتتميز اإلصابة بهذا المّن بوجود أعداد كبيرة من الحوريات 

الحشرات الكاملة على أسطح األوراق، إضافة إلى إفرازها لكمية و
نمو عليها العفن األسود. وتمتص هذه يغزيرة من الندوة العسلية التي 

(، وإن وجود 1الحشرة العصارة النباتية وتؤدي إلى اصفرار األوراق )
المّن على البراعم الورقية والزهرية يؤدي إلى موتها ومنع تكوين 

 .(6الثمار )
دور كبير ب سهمتهاجم مجموعة من األعداء الطبيعية مّن الرمان وت

في الحد من انتشار هذه اآلفة. وتشمل األعداء الحيوية المتطفالت من 
وكذلك  ،(Hymenoptera) األجنحة اترتبة غشائي Aphidiidaeعائلة 

 اتمن رتبة غمدي Coccinellidaeبعض المفترسات التي تتبع عائلة 
 اتمن رتبة شبكي Chrysopidaeوعائلة  ،(Coleoptera) األجنحة
ذات الجناحين من رتبة  Syrphidaeوعائلة  ،(Neuroptera) األجنحة

(Diptera)،  وعائلةAnthocoridae األجنحة اتمن رتبة نصفي 
(Hemiptera) (2 ،3 ،6 ،16). 

وتهدف الدراسة الحالية إلى حصر بعض األعداء الطبيعية لحشرة 
طقة البيضاء، ليبيا وتحديد فترات وجود أطوارها مّن الرمان بمن

فادة منها في برامج المكافحة المختلفة على مستعمرات هذه اآلفة بغية اإل
 المتكاملة واإلقالل من استخدام المبيدات الحشرية.

 مواد البحث وطرائقه
الدراسة في حقول كلية الزراعة، جامعة عمر هذه أجريت 

أبريل لغاية /ترة من منتصف شهر نيسانالمختار، البيضاء، خالل الف
تم أخذ خالل فترة الدراسة . 1999 ،منتصف شهر تشرين الثاني/نوفمبر

عينات أسبوعية عشوائيًا من خمسة أشجار رمان مصابة بحشرة مّن 
الرمان وغير معاملة بأي نوع من المبيدات بواقع أربعة أفرع من كل 

عينات في كيس سم(. وضعت ال 25 شجرة  )طول كل فرع حوالي
وجلبت إلى المختبر لغرض جمع األعداء الطبيعية  ،ورقي محكم القفل

تم الضرب على كل فرع بواسطة مسطرة خشبية  .دة عليهاوالموج
األطوار المختلفة وجمعت سم، بواقع عشر  ضربات،  50طولها 

نقلت  .سم 40×  60على قطعة ورق بيضاء أبعادها  لألعداء الطبيعية
 طبق بتري قطرهإلى بواسطة فرشاة صغيرة رية الحشاألطوار 

ريخ ااألطوار وت تبواسطة المجهر وسجلفحصت ثم من سم، و 4.5
األطوار غير الكاملة )اليرقات والعذارى( لبعض ربيت الجمع. 

المفترسات في علب بالستيك ذات شكل مخروطي مقلوب قطر القاعدة 
غطاء مثقوب سم ولها  5.3سم واالرتفاع  7سم وقطر الفتحة  5.2

 20من حشرات مّن الرمان ) للتهوية. وتم تغذية اليرقات بعدد كاٍف
 تغيير الغذاء كل حيث تمأنثى غير مجنحة( على أوراق الرمان، 

 ربيتساعة لحين تحول هذه اليرقات إلى طور العذراء، كما  24
العذارى أيضًا في العلب السابق ذكرها لحين خروج الحشرات الكاملة. 

في العلب فوضعت المصابة بالطفيليات )المومياء(  ت المّنأما حشرا
نفسها لحين خروج دبابير الطفيل التي تم حفظها في قناني بالستيكية 

 .%70سم تحتوي على كحول أثيلي  5سم وطولها  1.5قطر كل منها 
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النسبة المئوية للتطفل، تم االعتماد على المعادلة المستخدمة من  حسبت
 وهي: (7قبل شيخ خميس )

 
عدد الدبابير ] [/عدد الدبابير + عدد المومياء الممتلئة]النسبة المئوية للتطفل = 

 100×  [المتطفلة + عدد المومياء الممتلئة + عدد المن المتبقي في البرطمان

 

عن طريق  المتحصل عليهوقد تم تعريف عينات األعداء الطبيعية 
قسم وقاية النبات، كلية  االستعانة بالنماذج المحفوظة بمتحف الحشرات،

الزراعة، جامعة عمر المختار، وكذلك االستعانة ببعض المراجع 
 .(12، 11، 10، 8، 3مختصة )ال
 

 النتائج والمناقشة
عشر نوعًا من األعداء  يثناأوضحت نتائج الدراسة الحالية وجود 

الطبيعية على مستعمرات مّن الرمان بمنطقة البيضاء، تابعة لستة 
مي إلى خمس رتب. وتضم إحدى عشر نوعًا من المفترسات عوائل تنت

ونوع واحد لكل من عوائل  Coccinellidaeتتبع عائلة  منها سبعة أنواع
Anthocoridae، Syrphidae ، Cecidomyiidae  وChrysopidae 

 .Aphidiidaeيتبع عائلة  طفيل واحدإضافة إلى 
ة على األعداء الطبيعي وجود( 1كما بينت النتائج )جدول 

شهر منتصف  مستعمرات مّن الرمان خالل فترتين، األولى من
نيسان/أبريل إلى أواخر شهر حزيران/يونيو، والثانية من منتصف شهر 

تسجيل حيث تم أيلول/سبتمبر إلى أوائل شهر تشرين الثاني/نوفمبر. 
أنواع من  7نوعًا من األعداء الطبيعية خالل الفترة األولى وتضم  12

ونوع من  (.Anthocoris sp) العيد ونوع من بق الزهورخنافس أبو 
ونوع من الذباب المفترس  (Chrysoperla carnea Steph)أسد المّن 

ونوع من ذباب السرفس وطفيل من جنس  ،Diorodiplosisمن جنس 
Aphidiusأسابيع ألبي العيد المفترس  9 انتشار هيأكثر فترة  ت. وكان

(Coccinella novemnotata H.)،  أسابيع   3 انتشار هيوأقل فترة
  (.Scymnus nubilus Muls) لنوعين من أبي العيد المفترس

 Scymnus syriacusفي حين كان تواجد  ،وأسد المّن .Scymnus spو 

Mars.  د كل من :  وأسابيع، بينما كان وج 8لفترةCoccinella 

septempunctata L.،  Diorodiplosis sp.  وSyrphus corollae 

Fab.   أسابيع، كما وجد  7لفترةCydonia nilotica Muls. لفترة 
 Coccinellaأسابيع وكل من  5لفترة  .Aphidius spأسابيع و  6

tredesimpunctata L.  وAnthocoris sp.  أسابيع. 4لفترة 
األعداء الطبيعية في الفترة الثانية فقد تم  نتشاربالنسبة الأما 

ة أنواع من خنافس أبو العيد ونوع من خمس ضمتأنواع، و 9 تسجيل
ونوع من ذباب السرفس وطفيل من  بق الزهور ونوع من أسد المّن

 أسابيع ألبي العيد نوع 7 انتشارأكثر فترة  ت. وكانAphidiusجنس 
S. nubilus  أسابيع ألربعة أنواع من أبي العيد  3 انتشاروأقل فترة

 .C. novemnotata، C. tredesimpunctata، Scymnus spالمفترس 
، في حين C. carneaو  .Anthocoris spإضافة إلى  S. syriacusو 
أسابيع،  4لفترة  .Aphidius spو   S. corollaeكل من  انتشار كان

  C. septempunctata ، C. niloticaبينما لم تسجل كل من 
على مستعمرات مّن الرمان في الفترة الثانية من  .Diorodiplosis spو 
 األعداء الطبيعية. نتشارا

 

 
 تواجد األعداء الطبيعية لحشرة مّن الرمان بمنطقة البيضاء، ليبيا. *فترات .1جدول 

Table 1. Occurrence periods* of natural enemies of Aphis punicae in El-Beida region , Libya  

 

 

 

 

 
 الحيوي ونوع العد

Natural enemy species 

 **1999األطوار المختلفة خالل عام  حدوثريخ تا
Occurrence date of different stages during 1999** 

 نيسان/

 أبريل
April 

 
 يار/مايوأ

May 

 
 حزيران / يونيو

June 

 

 أيلول / سبتمبر
September 

 تشرين األول / أكتوبر
October 

تشرين 
 الثاني/نوفمبر
November 

20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 

Coccinella septempunctata L.        - - - - - - - - - - - - - - 

Coccinella novemnotata H.          - -    - - - - - - - 

Coccinella tredesimpunctata L. - - - - -     - - - - - -    - - - 

Cydonia nilotica Muls. - - -       - - - - - - - - - - - - 

Scymnus nubilus Muls. - - - -    - - - - - -        - 

Scymnus sp. - - - -    - - - - - - - -    - - - 

Scymnus syriacus Mars -         - -    - - - - - - - 

Anthocoris sp. - - - - -     - -    - - - - - - - 

Chrysoperla carnea (Steph) - - -    - - - - -    - - - - - - - 

Diorodiplosis sp. - -        - - - - - - - - - - - - 

Syrphus corollae Fab.        - - - - - - - - -     - 

Aphidius sp. - - - - -      - -     - - - - - 

 13/9/1999 - 29/6 ةلم تتواجد األعداء الطبيعية خالل الفتر *
**  ة= حشرة كامل ،  ،يرقة =  ،غير متواجدة -= بيضة =. 

* The natural enemies did not occur during period  29/6–13/9/1999. 

**  = Adult,  = Larva,  = Egg,  - = Not occurred. 
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األعداء الطبيعية في الفترة األولى يعزى نوعًا من  12 انتشارإن 
نتشار إإلى أن هذه الفترة هي فترة نشاط األعداء الطبيعية إضافة إلى 

حشرات المّن وإصابتها للنباتات بشدة وخصوصًا حشرة مّن الرمان 
  .Aphidius spالتي تعتبر فريسة لهذه المفترسات وعائاًل للطفيل 

أنواع في  9األعداء الطبيعية إلى (. كما أن انخفاض عدد أنواع 9، 6)
بعض هذه األنواع من الممكن أن  انتشارالفترة الثانية وكذلك قلة فترة 

يعزى إلى قلة اإلصابة بحشرة مّن الرمان وانتقال بعض المفترسات إلى 
أنواع أخرى من حشرات المّن أو إلى آفات أخرى مثل الذباب األبيض 

 اترتبة حرشفيمن قات لحشرات أو العنكبوت األحمر أو البيض والير
األجنحة أو دخول بعضها إلى البيات الصيفي كما في حالة                 

C. septempunctata (1 ،2 وإن .)المفترسين  انتشارC. carnea  
لفترات قصيرة فمن الممكن أنهما قد انتقال إلى  .Anthocoris spو 

( حيث أوضح 3فيق )عوائل أخرى وهذه الظاهرة تتفق مع ما ذكره تو
 Anthocoridaeوبعض أنواع البق المفترس من عائلة  C. carneaأن 

تهاجم الحشرات الرهيفة كالبق الدقيقي والذباب األبيض والحلم النباتي 
 .وأنواع أخرى من حشرات المّن

د األطوار المفترسة لبعض أنواع أبي العيد على وإن وج
ية يتفق مع ما ذكره العديد من مستعمرات مّن الرمان في الدراسة الحال

الباحثين أن لهذه المفترسات دور كبير في المكافحة الحيوية لحشرات 
(. إضافة إلى تسجيل بعض أنواع هذه الخنافس تهاجم 9، 8، 5المّن )

حشرة مّن الرمان على عوائلها المختلفة كما في حالة أبو العيد المفترس 
Nephus bipunctata kug. الرمان على أشجار الرمان  الذي يهاجم مّن

 Scymnus interruptus (. وكذلك أبو العيد المفترس6في العراق )

Goeze ( أما 3الذي يهاجم مّن الرمان على نبات الدورنتا في مصر .)
فقد سجلت تتغذى على مّن الرمان  S. corollaeيرقات ذباب السرفس 

 ( وحجازي 3)بمنطقة البيضاء، وهذا يتفق مع ما ذكره كل من توفيق 
افتراس أنواع من حشرات المّن ب( أن يرقات هذا المفترس تختص 4)

 دون ثمة تفضيل بين نوع وآخر.
دور كبير في  .Aphidius spتشير الدراسة الحالية أن للطفيل 

األعداء  انتشارخفض تعداد حشرات مّن الرمان خالل الفترة األولى من 
هذا النوع من حشرات المّن الطبيعية، حيث تراوحت نسبة التطفل على 

 . وهذا يتفق مع 15/6/1999لغاية  8/6خالل الفترة  %85-70بين 
( أن 15وآخرون ) Rechmanyحيث ذكر  ،ما ذكره العديد من الباحثين

تسهم مساهمة فعالة في تنظيم مجتمعات مّن القمح  .Aphidius sppالـ
ميس ، كما أوضح شيخ خDiuraphis noxia (Kurdjumov)الروسي  

هي األكثر تعدادًا على مّن  Aphidiidae( أيضًا أن أفراد عائلة 7)
من  %88.1وبلغت نسبتها  (.Aphis fabae Scop)الفول األسود 

( أن أنواع المتطفل 3مجموع الدبابير المتحصل عليها، وأكد توفيق )
تسهم مساهمة فعالة في خفض اإلصابة  Aphidiusالتابعة لجنس 
 بحشرات المّن.

 دل من المعلومات األولية لهذه الدراسة أن األنواعويست
S. corollae، Aphidius sp.، C. novemotata، S. syriacus  

لفترات أطول مقارنة بباقي األنواع من األعداء انتشرت   S. nubilusو 
أسبوعًا، ويمكن اختيار  12-10الطبيعية التي تراوحت تواجدها ما بين 

امها في برامج المكافحة الحيوية، مع إجراء هذه األنواع كمرشح الستخد
 المزيد من الدراسات عن تعداد هذه األعداء الطبيعية وتقدير فعاليتها.

 
 
 

 

 
Abstract 

Amin, A.H. 2002. Natural Enemies of Pomegranate Aphid, Aphis punicae Passerini (Homoptera : Aphididae) at El-Beida 

Region, Libya. Arab J. Pl. Prot. 20:150-153. 
In the present study twelve species of natural enemies were recorded on colonies of pomegranate aphid, Aphis punicae Passerini at El-

Beida region, Libya, including eleven species of predators, seven species belonging to the family Coccinellidae and one species to each of the 

families Anthocoridae, Syrphidae, Cecidomyiidae and Chrysopidae, in addition to a parasitoid wasp of the family Aphidiidae. The natural 

enemies occurred during two periods, the first was from late April to mid June 1999, and the second was from mid September to early 

November, 1999. The species, Coccinella novemnotata H., Scymnus syriacus Mars, Scymnus nubilus Muls., Syrphus corollae Fab. and Aphidius 

sp. occurred for long periods, which ranged between 10-12 weeks. 

Key words: Pomegranate aphid Aphis punicae Passerini, natural enemies, Libya.  
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