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Clitostethus arcuatusدعسوقة للاالفتراسیةالكفاءة  (Rossi)

(Coleoptera: Coccinellidae)البیضاء الیاسمینر المختلفة لذبابة دواعلى األAleuroclava  

jasmini Takahashi(Homoptera: Aleyrodidae) ضیاتمالحاوراق على  

  

زبیدياظم الكحمزةوراضي فاضل الجصاني ،نداء سعود عبد

  جامعة بغداد/كلیة الزراعة-قسم وقایة النبات

  

  خالصةال

لتقییم الكفاءة % 70- 60ورطوبة نسبیة م ْ 2±27الدراسة في المختبر عند درجة حرارة أجریت

Clitostethus arcuatusاالفتراسیة للمفترس  (Rossi) المختلفة لذبابة الیاسمین البیضاء األدوارعلى

Aleuroclava  jasmine Takahashi الحمضیاتاوراق على.  

الناقصة لذبابة الیاسمین األدوارتفترس جمیع أطوارهایرقات المفترس بجمیع أنالدراسة نتائجأوضحت

البیضاء وان النسبة المئویة لالفتراس تزداد بتقدم الطور الیرقي وقد بلغ معدل االستهالك الكلي لیرقة المفترس 

وحوریة طور ثاني وثالث بیضة وزاحفةلكل من مراحل الفریسة 122.1و360.8، 803.1، 1124.9، 1095.6

یومًا عند 15.1و14.3و14.2و14.1و11.3المفترسیرقةالتوالي في حین بلغت مدة تطور ورابع على

  .على التواليللفریسةالتغذیة على البیض والزاحفات وحوریات الطور الثاني والثالث والرابع

بالتغذیة بعد تبدأوأنهامفترس فقد تمیزت بافتراسها لجمیع ادوار الذبابة الیاسمین البیضاءالبالغات أما

من حیاتها أیاموقد بلغ ما تستهلكه بالغة المفترس خالل عشرة بزوغها من دور العذراء بحوالي ساعة واحدة

حوریة طور ثالث، بیضة، زاحفة، حوریة طور ثاني،120.2و156.3و282.0و644.5و1137.1و1599.3

  .منفصلةاألدوارعند تغذیتها على أي من هذِه على التواليللفریسة حوریة طور رابع وبالغة 

  

Predation efficiency of Clitostethus arcuatus (Rossi) (Coleoptera: 
Coccinellidae) on different stages of jasmine whitefly Aleuroclava  

jasmini Takahashi on citrus leaves
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Abstract
The study was conducted in laboratory at 27 ±2 ْ◌ C temperature and 60-70% 

relative humidity to evaluate the predation efficiency for the predator Clitostethus 
arcuatus on different stages of Aleuroclava  jasmini on citrus leaves. The results 
showed that predator larvae feed on all immature stages of jasmine whitefly and the 
predation percentage was increased due to an increase in larval age. The average 
number of  preys per predator larva were 1095.6 eggs, 1124.9 crawlers, 803.1 2nd

nymphal instar, 360.8 3rd nymphal instar and 122.1 4th nymphal instar, while the 
duration of development of larvae were 11.3, 14.1, 14.2, 14.3 and 15.1 days when 
they feed on eggs, crawlers, 2nd nymphal instar, 3rd nymphal instar and 4th nymphal 
instar, respectively. The predator adults began to search and feed on preys after about 
one hour of emergence from pupa stage and prey all stages of jasmine whitefly. The 



223

average number of preys consumed by each predator adult during ten days were
1599.3, 1137.1, 644.5, 282.0, 156.3 and 120.2 of eggs, crawlers, 2nd nymphal instar, 
3rd nymphal instar , 4th nymphal instar and adult, respectively. 

  

  المقدمة

الحشریة المهمة ذات المدى الواسع من العوائل النباتیة في جمیع أنحاء االفاتیعد الذباب األبیض من 

التي لرضابفالحوریات والبالغات تتغذى على العصارة النباتیة مسببة أضرارًا مباشرة كما تفرز ا).1(العالم 

األعفان الرمیة فضًال على تعلق الغبار مما یعیق عمیلة البناء تغطي األوراق وبذلك تكون وسطًا مناسبًا لنمو

یكتسب العدید من أنواع الذباب األبیض أهمیة اقتصادیة كونه ناقًال مهمًا لبعض األمراض كما ،الضوئي

یؤدي امتصاص محتویات اللحاء إلى ضعف نمو األشجار الذي یؤثر بدوره سلبًا في حجم الثمار ). 2(الفیروسیة 

تجة إذ تمتاز األشجار المصابة بمحتواها المحدود من النتروجین مقارنة باألشجار السلیمة والذي یؤثر في المن

الكثافة السكانیة العالیة لهذِه المجموعة من كما ان ).3(محتویات الثمار وضعف إمكانیة خزنها وتسویقها 

اصر األساسیة داخل األوعیة اللحائیة كما الحشرات یضعف النباتات المصابة بدرجة كبیرة جراء استنزافها للعن

بإمكانها اإلخالل واختزال الفعالیة في تكوین بعض المكونات األخرى من خالل استهالكها المباشر للكاربوهیدرات 

أحد مفترسات Clitostethus arcuatusالدعسوقةتعد.)4(والمغذیات األخرى المحمولة داخل أنسجة النبات

المفترس بدوریه الیرقي والبالغ بافتراس جمیع أدوار الذباب األبیض غیر أنه یفضل یقوم إذ الذباب األبیض 

على أوراق التبغ المصابة بالذباب األبیض 1972ُسجل هذا المفترس ألول مرة عام . البیوض عادةً 

Trialeurodes vaporariorum إنوقد وجد ، )5(في جنوب وغرب أوربا وشمال أفریقیا وجزء من آسیا

في ایطالیا Dialeurodes citriللمفترس دورًا مهمًا في السیطرة الفعلیة على ذبابة الحمضیات البیضاء 

الحیاتیة األعداءإدخالضمن برامج األمریكیةنتیجة لدوره الفاعل فقد ادخل المفترس للوالیات المتحدة و )6(

  ).Siphoninus phillyreae)7لمكافحة الحشرة 

في منطقة الشرقضیات في العراق إلى واحدة من اآلفات التي لم تسجلالحمتعرضت مناطق زراعة 

األشجارمما أدى إلى تفاقم األضرار وتدهورAleuroclava jasminiء یاسمین البیضااألوسط هي ذبابة ال

لهذه االفة على األطوار المختلفة Clitostethus arcuatusكفاءة المفترستقییمإلىوقد هدف البحث 

  .)8(عتباره احد عناصر المكافحة الحیاتیة الموجود في البیئة العراقیة با

  

  المواد وطرائق العمل

مزروعة في أصص بالستیكیة داخل أقفاص شتالت حمضیات هیأتالمفترس مختبریًا ةبیر تلغرض 

أجریت لها العدوى ببالغات ذبابة، ص داخل كل قفصأص3- 2بواقع سم45)×45×45(التربیة الخشبیة

الیاسمین البیضاء وعند اشتداد اإلصابة أطلقت مجموعة من بالغات المفترس التي ُجلبت من أحد بساتین 

  :بغیة الحصول على أدوارها الالزمة ألجراء االختبارات اآلتیةبغداد/ الحمضیات في منطقة الدورة

  :لبیضاءعلى بیض ذبابة الیاسمین اC.arcuatusالكفاءة األفتراسیة لیرقات المفترس -1

من ثالث شرائح زجاجیة األولى تكون أسفل القفص تلیها كل قفص یتكون إذ الشرائحأقفاصاستعملت 

سم وضع بداخله بیض الفریسة على ورقة 2الشریحة الثانیة التي تمتاز بوجود ثقب دائري في وسطها قطره 

في الثقب الدائري غطیت الشریحة بیضة بعدها أدخلت یرقات المفترس فردیاً 250نباتیة بعد أن حدد العدد بـ
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نفذت . )9(الثانیة بورقة ترشیح بعدها وضعت الشریحة الزجاجیة الثالثة وربطت الشرائح معًا بشریط الصق

ًا بعد ستبدل یومییالفریسة كان بیض التجربة بعشرة مكررات لكل طور من األطوار الیرقیة للمفترس علمًا أن 

درجة حرارة اجریت االختبارات اعاله في حاضنة عند . بالعدد نفسههیضتعو تسجیل العدد المستهلك منه و 

272ْ ظالم:ساعة ضوء12:12ومدة إضاءة % 70-60م ورطوبة نسبیة .  

  :على حوریات ذبابة الیاسمین البیضاءC.arcuatusالكفاءة األفتراسیة لیرقات المفترس -2

  ):الزاحفات(لطور األولالكفاءة األفتراسیة لیرقات المفترس على حوریات ا- أ

سم وضع في قاعدته قطن مرطب بالماء للمحافظة على حیویة 14قطرها بالستیكیة أطباق10هیأت 

إذ تمثل هذِه ) ورقة/ زاحفة200(المصابة بزاحفات ذبابة الیاسمین البیضاء ) برتقالأوراق(الحمضیات أوراق

24بحیث ال یزید عمرها عن األولفترس في الطور عشرة مكررات، نقلت یرقة واحدة من یرقات الماألطباق

ذات فتحة مربعة عند وسطها لصق بأغطیةاألطباقوغطیت ) مكرر(ساعة من المزرعة المختبریة لكل طبق 

استبدلت یومیًا وحسب عدد الزاحفات المستهلك المكرراتصتحف. علیها قطعة من قماش الململ لضمان التهویة

ك الیومي نفسه واستمرت الدراسة لحین تحول الیرقات الى عذارى إذ سجل االستهالحسوبمبالعدد الالحوریات

  .الیرقیة للمفترساألطوارواالستهالك الكلي لكل طور من 

  :لیرقات المفترس على حوریات الطور الثانياالفتراسیةالكفاءة -ب

في كل طبق ورقة توضعرعشرة مكر تمثلالموصوفة في الفقرة السابقة أطباق بالستیكیة 10استعملت 

ونقل ) ورقة/ حوریة100(حمضیات مصابة بعدد محسوب من حوریات الطور الثاني لذبابة الیاسمین البیضاء 

ورقة اسنبدلتفحصت یومیًا وحسب عدد الحوریات المستهلك و ،األوللكل طبق یرقة مفترس في الطور الیرقي 

تطور یرقات المفترس الى عذارى، كما سجل إتمامت لحین مصابة بالعدد المحدد من الحوریابأخرىالحمضیات 

  .الیرقیة للمفترساألطوارك الیومي واالستهالك الكلي لكل طور من االستهال

  :الكفاءة األفتراسیة لیرقات المفترس على حوریات الطور الثالث-ـج

ریة لكل مكرر بواقع حو 50استعملت الطریقة السابقة نفسها إال أن عدد حوریات الطور الثالث حدد بـ

  .عشرة مكررات

  :الكفاءة األفتراسیة لیرقات المفترس على حوریات الطور الرابع- د

حوریة لكل مكرر بواقع 25اعتمدت الطریقة السابقة نفسها ماعدا أن عدد حوریات الطور الرابع حدد بـ

  . عشرة مكررات

  :یاسمین البیضاءوار ذبابة الدالكفاءة األفتراسیة لبالغات المفترس على أ-3

وار الذبابة البیضاء بمختلف أدوارها دألفتراسیة لبالغات المفترس على أاستعمل في دراسة الكفاءة ا

أطباق زجاجیة كبیرة الحجم وضع في قاعدتها قطن ) بیض، وحوریات الطور األول، والثاني، والثالث، والرابع(

أما عدد أدوار الحشرة .حیویة األوراق الموضوعة بداخلهاطبي ُرطب بالماء لتوفیر الرطوبة الالزمة للحفاظ على 

25حوریة الطور الثالث و50حوریة الطور الثاني و100زاحفة و200بیضة و250المقدمة للتغذیة كانت  

غطیت و )بالغة لكل مكرر(بالغات المفترسذلك ادخلتبعد حوریة الطور الرابع وبواقع عشر مكررات لكل منها 

استبدلتالفرائس المذكورةململ مربوط برباط مطاطي ولمدة عشرة أیام من حیاة البالغة علمًا أن بقماشاألطباق

  .دد نفسه بعد حساب المستهلك منهایومیًا بأخرى جدیدة بالع
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  :الكفاءة األفتراسیة لبالغات المفترس على بالغات ذبابة الیاسمین البیضاء-4

موضوعة بدورق زجاجي یحتوي على ن برتقال غضةاحتوت على أغصااستعملت نواقیس زجاجیة

تم اصطیادها من المزرعة بواسطة وضع بداخل كل منها عشرین بالغة من بالغات ذبابة الیاسمین البیضاء الماء

وأطلق داخل كل داخل الناقوس بفتح غطاء الشافطة لخروج بالغات ذبابة الیاسمین البیضاء وأطلقتشافطة 

بواقع عشرة مكررات غطیت النواقیس من األعلى بقطعة قماش من بالغات المفترسناقوس بالغة واحدة من 

  .سجیل المستهلك منهاوقد استبدل الغذاء یومیًا بعد ت.الململ ولمدة عشرة أیام من حیاة بالغة المفترس

ومدة إضاءة % 70- 60م ورطوبة نسبیة 272ْدرجة حرارة اجریت االختبارات اعاله في حاضنة عند 

  .)ظالم:ضوء(ساعة 12:12

المفترس في االختبارات اعاله بحساب عدد المستهلك من افراد حسبت الكفاءة االفتراسیة الطوار 

  .100الفریسة مقسومًا على العدد الكلي مضروبًا بالعدد 

قورنت النتائج باستعمال معیارو CRDالتصمیم العشوائي الكامل وفقإحصائیًا البحثحللت نتائج 

  ).10(لمقارنة النتائج 0.05تحت مستوى LSDعنوي اقل فرق م

  

  النتائج والمناقشة

  :الكفاءة األفتراسیة لیرقات المفترس على بیض ذبابة الیاسمین البیضاء -1

تبدأ بالتغذیة بمهاجمة بیض الحشرة إذ حال فقسها أظهرت الدراسة أن یرقات الطور األول للمفترس 

وبینت نتائج .شكل قشرة معقوفةبمتصاص محتویاتها مخلفة غالف البیضة داخل البیضة وتقوم بافكوكهاتغرز 

التحلیل اإلحصائي وجود فروق معنویة في معدل استهالك البیض من قبل األطوار الیرقیة المختلفة للمفترس

،122.2أن معدل االستهالك الكلي للبیض تتناسب طردیًا مع عمر یرقة المفترس إذ بلغ ) 1(الجدول یتضح من

بلغ متوسط مدة نمو ،بیضة لیرقات الطور األول والثاني والثالث والرابع على التوالي494.6و274.6، 204.2

تباین معدل االستهالك الیومي للبیض من قبل یرقات اوضحت النتائج.یوماً 11.3الدور الیرقي للمفترس خاللها

یرقة من یرقات األطوار األربعة على / ضةبی123.65و91.53، 68.06، 40.7المفترس وفق أطوارها قد بلغ 

لألطوار الیرقیة األربعة % 49.46و36.6، 27.2، 16.29النسبة المئویة لالفتراس فقد بلغت أماالتوالي

ما أمثالكما تبین شراهة الطور الیرقي الرابع في التغذیة إذ استهلك بصورة عامة أربعة . للمفترس على التولي

األول ومرتین ضعف ما استهلكه الطور الیرقي الثاني ومرة ونصف بقدر ما استهلكه استهلكه الطور الیرقي 

الطور الیرقي الثالث داللة على حاجة الطور المذكور لخزن اكبر كمیة من الغذاء بغیة استعماله ألغراض 

- 779بین أما أجمالي بیض الحشرة المستهلك من قبل یرقات المفترس فقد تراوح . ور العذراءدالتحول خالل 

في جورجیا من أن معدل بیض ذبابة الحمضیات )5(ذكروفي دراسة مماثلةبیضة 1095بمعدل قدره 1382

Dialeurodesالبیضاء  citri یرقة/ بیضة290-231المستهلكة من قبل یرقات المفترس المذكور تراوح بین .

أن )6(ل مدة تطورها في حین وجد خالD.citriبیضة من بیض 44فقد ذكر أن الیرقة تفترس فقط )11(أما 

في D.citriبیضة من بیض ذبابة الحمضیات البیضاء328الیرقة المفردة من یرقات المفترس یمكن أن تلتهم 

یرقة / بیضة631.8وجد أن المفترس خالل تطوره الیرقي استهلك ما معدله وفي دراسة اخرى. صقلیة بإیطالیا

Trialeurodesبیضة یومیًا من بیض 64بمعدل  rareأن معدل ) 12(العالف ذكر . )9(على نبات الخروع

Bemisiaعدد البیض المستهلك بوساطة الدور الیرقي للمفترس أثناء تطوره على بیض ذبابة التبغ البیضاء 

tabaciقطوس یرقة على نبات الباذنجان في حین وجد / بیضة445.1بیضة بمعدل 670-266تراوح بین
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ن معدل االستهالك الكلي لیرقات المفترس عند تغذیتها على بیض ذبابة الخروع البیضاء أ)13(وعالوي 

T.ricini وجدان یرقات المفترس )14(اما التمیمي.یرقة تحت الظروف المختبریة/ بیضة119.2±696.4كان

والرابع 507، الثالث339، الثاني 346عند تغذیتها على بیض ذبابة الیاسمین البیضاء كانت كاالتي االول 

كه من من هذا یتبین أن لنوع الفریسة والعائل النباتي األثر الكبیر في تحدید كفاءة المفترس وكمیة ما یستهل595

  .بیض فرائسه خالل مدة تطوره

  

الیاسمین على بیض ذبابةC.arcuatusمفترس للالیرقیة المختلفةلألطواراألفتراسیةالكفاءة ) 1(جدول 

  اءالبیض

لیرقي الطور ا

  للمفترس

  بیض ذبابة الیاسمین البیضاء المستهلك
مدة التطور 

  یوم/
  خالل الیوم  خالل الطور الیرقي

  المدى  المعدل  لالفتراس%   المدى  المعدل

  2.7  91-26  40.7  16.29  141-89  122.2  األول

  2.6  113-35  68.06  27.2  234-175  204.2  الثاني

  2.5  147-80  91.53  36.6  318-210  274.6  الثالث

  3.5  206-86  123.65  49.46  689-305  494.6  الرابع

  11.3        1382-779  1095.6  المجموع

LSD5%لألطوار14.7845= لمعدل االستهالك الكلي لالطوار.  

  

  :لیرقات المفترس على حوریات ذبابة الیاسمین البیضاءاالفتراسیةالكفاءة -2

  :)الزاحفات(حوریات الطور األول - أ

تفترس حوریات الطور األول لذبابة الیاسمین البیضاء أعمارهاالنتائج أن یرقات المفترس بكل بینت

إلیهایرقة عند الظروف نفسها المشار / زاحفة1124.9بمعدل قدره 1269-943التي تراوح عددها الكلي بین 

كانت كفاءة االفتراس تزداد مع إذ.)2(یومًا جدول 14.1فترس خاللها بلغ متوسط مدة نمو الدور الیرقي للم. أنفاً 

، 211، 197.1إذ بلغ معدل عدد الزاحفات المستهلكة من قبل األطوار الیرقیة األربعة للمفترس الیرقاتطورت

یرقات المفترسطورزاحفات الذي تناسب طردیًا مع توبمعدل استهالك یومي لل. على التوالي395.5و321.3

یرقة لألطوار األربعة على التوالي ومن ذلك یظهر أن النسبة / زاحفة98.87و80.32، 52.75، 49.25إذ بلغ 

  . على التوالي% 49.43و40.16، 26.37، 24.63خالل أطوارها األربعة لالفتراسالمئویة 

  :حوریات الطور الثاني-ب

ها من خالل غرز فكوكوالطور الالحقوجد من الدراسة أن یرقات المفترس تهاجم حوریات هذا الطور 

في جسد الفریسة وتقوم بامتصاص محتویاتها تاركة إیاها على هیئة جلود شفافة منبسطة بعد أن فقدت لون 

/ حوریة803.1حوریة بمعدل 1015-675أن االستهالك الكلي للیرقات تراوح بین ) 3(جسمها ویبین الجدول 

قد بینت نتائج التحلیل اإلحصائي وجود و . یوماً 14.2بلغ متوسط مدة نمو الدور الیرقي للمفترس خاللها . یرقة

فروق معنویة في معدل عدد حوریات ذبابة الیاسمین البیضاء المستهلكة من قبل األطوار الیرقیة المختلفة 

307.8و212.8، 155.7، 126.8إذ كانت كفاءة االفتراس تزداد بتقدم األطوار الیرقیة بالطور البالغة . للمفترس
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، 31.7بلغتمن قبل یرقات المفترس خالل أطوارها األربعةلالفتراسالمئویة ةأن النسبكما. حوریة على التوالي

  .على التوالي% 61.56و53.2، 38.92

  

زاحفات ذبابة  الیاسمین علىC.arcuatusلمفترسللألطوار الیرقیة المختلفةاألفتراسیةالكفاءة ) 2(جدول 

  البیضاء

ور الیرقي طال

  للمفترس

  الیاسمین البیضاء المستهلكةزاحفات ذبابة 
/ مدة التطور

  یوم
  خالل الیوم  خالل الطور الیرقي

  المدى  المعدل  لالفتراس%   المدى  المعدل

  3.2  76-37  49.25  24.63  218-175  197.1  األول

  3.4  87-41  52.75  26.37  233-157  211.0  الثاني

  3.8  112-61  80.32  40.16  346-307  321.3  الثالث

  3.7  135-82  98.87  49.43  472-304  395.5  الرابع

  14.1        1269-943  1124.9  المجموع

LSD5 %8.781= لمعدل االستهالك الكلي لالطوار  

  

الثاني على حوریات الطورC.arcuatusلمفترس للألطوار الیرقیة المختلفةالكفاءة األفتراسیة ) 3(جدول 

  لذبابة الیاسمین البیضاء

الطور الیرقي 

  للمفترس

  حوریات الطور الثاني لذبابة الیاسمین البیضاء المستهلكة
/ مدة التطور

  یوم
  خالل الیوم  خالل الطور الیرقي

  المدى  المعدل  لالفتراس%   المدى  المعدل

  3.3  61-19  31.7  31.7  140-115  126.8  األول

  3.3  76-25  38.93  38.92  204-123  155.7  الثاني

  3.3  87-45  53.2  53.2  299-169  212.8  الثالث

  4.3  100-42  61.56  61.56  372-268  307.8  الرابع

  14.2        1015-675  803.1  المجموع

LSD5 %7.667= لمعدل االستهالك الكلي لالطوار  

  

  :حوریات الطور الثالث-جـ

إلى أن االستهالك الكلي لحوریات هذا الطور من قبل یرقات المفترس تراوح بین ) 4(تشیر نتائج جدول 

یومًا تحت 14.3حوریة أما متوسط مدة نمو الدور الیرقي للمفترس فقد بلغ 360.8بمعدل قدره 283-420

قد بینت نتائج التحلیل اإلحصائي وجود فروق معنویة في معدل عدد حوریات ذبابة . الظروف المذكورة نفسها

، 62.7، 43.3ربعة للمفترس والبالغةالمستهلكة من قبل األطوار الیرقیة األ) الطور الثالث(الیاسمین البیضاء 

كما تبین أیضًا معدل االستهالك الیومي للیرقات وفق أعمارها إذ بلغ . حوریة على التوالي147.9و106.9

حوریة على التوالي وعلى الرغم من تباین النسب المئویة لالفتراس وفق عمر 29.58و26.72، 15.67، 10.82

في حین % 73.95و71.26التي بلغتللطورین الیرقیین الثالث والرابع للمفترس الیرقات غیر أنها كانت متقاربة 

  .لیرقات الطورین األول والثاني على التوالي% 41.8و26.86بلغت 
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على حوریات الطور الثالث C.arcuatusلمفترس للألطوار الیرقیة المختلفةالكفاءة األفتراسیة ) 4(جدول 

  لذبابة الیاسمین البیضاء

الیرقي الطور

  للمفترس

  حوریات الطور الثالث لذبابة الیاسمین البیضاء المستهلكة
/ مدة التطور

  یوم
  خالل الیوم  خالل الطور الیرقي

  المدى  المعدل  لالفتراس%   المدى  المعدل

  3  19-6  10.82  28.86  51-34  43.3  األول

  3.3  26-9  15.67  41.8  78-47  62.7  الثاني

  3.6  42-18  26.72  71.26  123-80  106.9  الثالث

  4.4  46-17  29.58  73.95  168-122  147.9  الرابع

  14.3        420-238  360.8  المجموع

LSD5 %3.195= لمعدل االستهالك الكلي لالطوار  

  

  ):العذارى(حوریات الطور الرابع - د

إال أن )اءالعذر (أظهرت الدراسة أن یرقات المفترس بجمیع أطوارها تفترس حوریات الطور الرابعوقد 

تكون عند جهتها البطنیة وذلك بغرز أجزاء فمها داخل كیس إذالتغذیة على العذارى تكون مختلفة نسبیًا طبیعة 

من قبل یرقـات المفتـرس بین عذارىبلغ معدل االستهالك الكلي للقدالعذراء وتقوم بامتصاص محتویات البطن

یومًا عند الظروف 15.1دة نمو الدور الیرقي فقد بلغ أما معدل م). 5(حوریة جدول 122.1بمعدل 91-157

بینت نتائج التحلیل اإلحصائي وجود فروق معنویة في معدل عدد الحوریات المستهلكة من إذ. المذكورة نفسها

كما تباین معدل . حوریة على التوالي56.2و38.8، 17.7، 9.4التي بلغتقبل األطوار الیرقیة للمفترس 

حوریة على التوالي، أما النسب المئویة لالفتراس 9.36و7.76، 5.9، 3.13مي للیرقات إذ بلغ االستهالك الیو 

  .الیرقیة األربعة على التواليلألعمار% 37.46و31.04، 23.6، 12.5فقد بلغت 

T.riciniأن المعدل الكلي لحوریات ذبابة الخروع )13(قطوس وعالوي وجد وفي دراسة مماثلة

225.09حوریة طور ثاني و3338.18زاحفة، 1161بلغ C.arcuatusبل یرقات المفترس المستهلكة من ق

المستهلكة من قبل B.tabaciأن معدل عذارى الذبابة البیضاء )15(اشارحوریة طور ثالث ورابع في حین 

5.3±10.4وللثالث 3.7±7.8وللثاني 6.2±8.9إذ بلغ للطور الیرقي األول 12.9±541یرقات المفترس كانت 

وجد معدل الحوریات المستلكة من قبل یرقات فقد ) 14(اما التمیمي.B.tabaciللنوع 11.2±26.9وللرابع 

قد یعزى سبب االختالف في .213.6والرابع 181، الثالث 165.6، الثاني 125.2المفترس كانت كاالتي االول 

  .وحجم الفریسة وعائلها النباتي المفضلالنتائج الدراسة الحالیة مع الدراسات األخرى إلى اختالف نوع

  

  

  

  

  

  

  

  

  



229

على حوریات الطور الرابعC.arcuatusلمفترس للالطوار الیرقیة المختلفةالكفاءة األفتراسیة ) 5(جدول 

  لذبابة الیاسمین البیضاء

الطور الیرقي 

  للمفترس

  حوریات الطور الرابع لذبابة الیاسمین البیضاء المستهلكة
/التطورمدة

  میو 
  خالل الیوم  خالل الطور الیرقي

  المدى  المعدل  لالفتراس%   المدى  المعدل

  3  5-2  3.13  12.5  12-7  9.4  األول

  3  9-3  5.9  23.6  23-14  17.7  الثاني

  4.5  18-4  7.76  31.04  52-30  38.8  الثالث

  4.6  20-3  9.36  37.46  70-40  56.2  الرابع

  15.1        157-91  122.1  المجموع

LSD5 %0.967= لمعدل االستهالك الكلي لالطوار  

  

  :ذبابة الیاسمین البیضاء المختلفةوار دعلى أC.arcuatusالكفاءة األفتراسیة لبالغات المفترس -3

تهاجم جمیع أدوار ذبابة الیاسمین البیضاء C.arcuatusأوضحت نتائج الدراسة أن بالغات المفترس 

فقد لوحظ أن بالغات المفترس تبدأ بالتغذیة حال خروجها من . لتغذیةمن بیض وحوریات وكذلك البالغات لغرض ا

أن معدل استهالك ) 6(العذراء بحوالي ساعة واحدة إذ تبدأ بالبحث عن فرائس للتغذیة، وبینت النتائج جدول 

بیضة، 1599.3البالغات من أدوار ذبابة الیاسمین البیضاء المختلفة خالل العشرة أیام األولى من حیاتها بلغت 

الطور الثاني والثالث والرابع على التوالي حوریة من 156.3و 282.0، 644.5زاحفة فیما بلغت 1137.1

، 113.71، 159.93المذكورة  فقد بلغ األدوارمعدل استهالكها الیومي من أما. للبالغات120.2بلغتبینما

قد بینت نتائج التحلیل اإلحصائي وجود فروق فردًا لكل بالغة على التوالي و 12.02و15.63، 28.20، 64.45

معنویة بین الكفاءة األفتراسیة للبالغات وفق أدوار ذبابة الیاسمین البیضاء المستهلكة إذ كانت تقل كلما ازدادت 

كما بلغت . الفریسة حجمًا داللة على أهمیة محتواها من المواد الغذائیة خاصة البروتینات الالزمة لبناء الجسم

على % 60.1و62.52، 56.4، 64.45، 56.85، 63.97المئویة الفتراس األدوار المذكورة للفریسة النسبة

بیضة فیما بلغ 173.4بلغ T.lubiaأن المعدل الیومي الستهالك بیض وفي دراسة مماثلة وجد. التوالي

االستهالك الیومي فقد وجدا أن معدل)9(احمد والربیعي أما . )16(29.16للحوریات والعذارى المستهلكة 

أن بالغة المفترس )12(العالف بیضة فیما وجدت 134.2من قبل بالغات المفترس كان T.rareلبیض 

بالغة عند تغذیتها على 23.3حوریة و135.25بیضة و555.2استهلكت خالل عشرة أیام من حیاتها ما معدله 

فقد ذكرا أن معدل االستهالك الیومي )15(یق احمد ورفعلى الباذنجان أما B.tabaciذبابة التبغ البیضاء 

عذراء عند تغذیتها على ذبابة القطن البیضاء على 1.6+2.4بیضة و34.7+105.1لبالغات المفترس كان 

  .عوائل نباتیة مختلفة 

یمكن ان یكون احد عناصر C. arecuatusمن النتائج التي حصل علیها یبدو واضحًا ان المفترس 

وبما . أضرارهایة الفعالیة التي یمكن استعمالها للحد من انتشار ذبابة الیاسمین البیضاء وتقلیل المكافحة االحیائ

في إكثارهالالزمة لحمایته فضًال عن اإلجراءاتفي البیئة العراقیة البد من اتخاذ أصالً المفترس موجود أن
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المفترس وعندما تكون هناك حاجة رادأفنشره في المناطق التي تتطلب تعزیز وٕاعادةالكمي اإلكثارمختبرات 

  .الحمضیاتآفاتلوقف انتشار ذبابة الیاسمین البیضاء والسیطرة علیها ضمن البرامج المتكاملة لمكافحة 

  

  ذبابة الیاسمین البیضاء  على أدوارC.arcuatusلبالغات المفترس األفتراسیةالكفاءة ) 6(جدول 

  دور الفریسة

  قبل بالغات المفترسالفرائس المستهلكة من عدد 

  خالل الیوم  خالل عشرة أیام

  المدى  المعدل  لالفتراس%   المدى  المعدل

  220-101  159.93  63.97  1777- 1417  1599.3  البیض

  188-63  113.71  56.85  1328-809  1137.1  الحوري األول

  92-42  64.45  64.45  747-520  644.5  الحوري الثاني

  42-19  28.20  56.4  326-230  282.0  الحوري الثالث

  23-9  15.63  62.52  176-136  156.3  الحوري الرابع

  13.1- 10.9  12.02  60.1  131-109  120.2  البالغة

LSD5 %6.611= لمعدل االستهالك الكلي لالطوار  

  

  المصادر
1- Mound, L.A. and S.H.Halsey.1978. Whitefly of the world: A systematic catalogue 

of the Aleyrodidae (Homoptera) with host plant and natural enemy data. 
British Museum (Natural History), London.

2- Vanlenteren, J.C., L.P.Noldus.1990. Whitefly-plant relationship: behavioral and 
ecological aspects p.47-89.In D.Gerling. Whiteflies: their bionomics, pest 
status and management.Intercept.wimborne.UK.

3- Byrne, D.N., J.R.Bellows and M.P.Parrella.1990. Whiteflies in agricultural system 
p.227-261.In D.Gerling, Whiteflies: their bionomics, pest status and 
management. Intercept. Wimborne. UK.

دار . الحشرات االقتصادیة. 1990. فلیح، إبراهیم قدوري قدو وحیدر صالح الحیدرياهللاعبد العزاوي، -4

  .صفحة652. الحكمة للطباعة والنشر

5- Agekyan, N.G.1977. Clitostethus arcuatus (Rossi) (Coleoptera: Coccinellidae) a 
predator of the citrus whitefly in Adzharia. Entomological Rivew 56(1): 22-
23.

6- Liotta, G.1981. Osservazioni bio-etologiche su Clitostethus arcuatus (Rossi) 
(Coleoptera: Coccinellidae) in Sicilia. Redia 64:173-185.

7- Bellows, T.S.Jr., T.D.Paine and D.Gerling.1992. Development, survival, longevity 
and fecundity of Clitostethus arcuatus (Coleoptera: Coccinellidae) on 
Siphoninus phillyreae (Homoptera: Aleyrodidae) in the laboratory. 
Environmental Entomology 21(3): 659-663.

Aleuroclava  jasminiدراسات في ذبابة الیاسمین البیضاء  . 2004. الشمري، نداء سعود عبد-8

Takahashi(Homoptera: Aleyrodidae)رسالة . على الحمضیات وبعض طرائق مكافحتها

  .جامعة بغداد- كلیة الزراعة. ماجستیر



231

Clitostethus arcuatus(Rossi)حیاتیة المفترس . 1989. أحمد، رعد فاضل وجواد كاظم الربیعي-9

(Coleoptera: Coccinellidae) على الذبابة البیضاءTrialeurodes rara Singh

(Homoptera: Aleyrodidae) .153- 145):1(2. مجلة العلوم الزراعیة العراقیة.  

وزارة التعلیم العالي . تطبیقات في تصمیم وتحلیل التجارب.1990. الساهوكي، مدحت وكریمة محمد وهیب-10

  .صفحة488. جامعة بغداد-والبحث العلمي

11- Lio, G.1978. Osservazioni eco-etololgiche su Coleoptero, Coccinellid, Scimino 
Clitostethus arcuatus (Rossi), predatore di Dialeurodes citri (Ashmead) in 
Toscana. Frust. Entom. 1:123-145.

التكامل في مكـافحة الذبابـة البیضاء. 1998. العالف، نسرین ذنون سعید-12

Bemisia tabaci (Genn.)(Homoptera: Aleyrodidae) باستخدام منظم النمو

Applaud117. جامعة بغداد- كلیة الزراعة. أطروحة دكتوراه. وبعض المفترسات الحشریة

  .صفحة

  دراسة بیولوجیة على. 2000. قطوس، حازم كاظم وثابت فریق عالوي-13

Clitostethus arcuatus (Rossi)(Coleoptera: Coccinellidae)كمفترس لذبابة الخروع

Trialeurodes riciniالبیضاء (Misra)(Homoptera: Aleyrodidae). المؤتمر العربي

  .األردن/ عمان.2000أكتوبر / تشرین األول23- 22السابع لعلوم وقایة النبات 

بعض اوحه التكامل في ادارة ذبابة الیاسمین البیضاء . 2006. التمیمي، علي عبد اهللا حسین-14

Aleuroclava  jasmini Takahashi(Homoptera: Aleyrodidae)على الحمضیات .

  .جاعة بغداد- كلیة الزراعة. رسالة ماجستیر

Clitostethusمقارنـة نوعیـن من المـفترسات . 2001. أحمد، محمد ورفیق عبود-15 arcuatus (Rossi) و

Seranginm parcesetosum Sicard(Coleoptera: Coccinellidae)ضاء للذبــابة البی

Bemisia tabaci (Genn.)(Homoptera: Aleyrodidae)مجلة وقایة النبات . في سوریة

  .44- 19:40العربیة 

16- Georgis, R.1977. Two new predators of the whitefly in Iraq. Pest Articles and new 
summaries 23:210.


