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الخالصة
أظهرت نتائج دراسة تأثير بعض العوامل البيئية وصنفي التفاح انا وفستبيال في النشاط الموسمي
لنوعي من التفاف أوراق التفاح ) Dysaphis reaumuri (M.و) D.pyri (Boyوجود فروقات معنوية في
متوسط أعداد نوعي المن تبعا للموسم وصنف التفاح واالتجاه إذ بلغ أعلى متوسط إلعداد نوعي المن 92.74
حشرة/ورقة في جهة الشرق على الصنف فستبيال للموسم  9202وكانت هناك فروقات معنوية في المتوسط
العام إلعداد المن تبعا لالتجاه إذ بلغت  92.01و  2.19و  4.47و  02.71حشرة/ورقة لالتجاه الشرقي
والغربي والشمالي والجنوبي على التوالي .كما أظهرت معادالت االنحدار للعالقة بين متوسط أعداد المن
والعوامل الحيوية وغير الحيوية وجود تأثير واضح لهذه العوامل في النشاط الموسمي لنوعي المن وكان
لألمطار أعلى نسبة تأثير في متوسط أعداد نوعي المن إذ بلغ هذا التأثير  ٪11.1فيما بلغت نسبة التأثير
لعاملي الرياح والحرارة في متوسط أعداد الطفيليات  14و  ٪22.8على التوالي.
كلمات داله :حساسية ،أنا ،فستيال.Dysaphis reaumuri ،Dysaphis ،
تاريخ تسلم البحث 9200/2/94 :وقبوله.9202/2/2 :

المقدمة
تضم عائلة المن  Aphididaeأنواعاا عديادة مان المان التاي تهااجم المحاصايل الزراعياة المختلفاة باد ا
من الجذور والسيقان واألوراق ،وقد أشار المالح ( )9202إلى وجود ماا يقارم مان  942نوعاا مان المان فاي
الوطن العربي تسبم أضرار اقتصاادية مهماة وإن ضاررها ال يقتصار علاى امتصااا العصاارة النباتياة فقاط
ولكنها تقوم بنقل العديد من الفيروسات الممرضاة للنباات أيضاا ،فضاال عان حقنهاا للعدياد مان الساموم المساببة
للعدياااد مااان التشاااوهات علاااى النباااات العائااال كااااألورام وتجعاااد األوراق والتفافهاااا (الماااالح ودمحم 0288 ،و
 )9227 ،Vidhyasckaranوتصااام أشااجار التفاحيااات فااي العااراق بالعديااد ماان الحشاارات منهااا دودة ثمااار
التفاااح ) Laspeyresia pomonoella (L.وماان التفاااح الصااوفي )Eriosoma lanigerum (H.
و ( Aphis pomi Deg.الماالح وصاالح .)9222 ،وفاي عاام  0281ساجل الماالح ودمحم ( )0288ناوعين
جديااادين مااان المااا ن يهاجماااان أشاااجار التفااااح والكمثااارع فاااي حماااام العليااال هماااا مااان التفااااف أوراق الكمثااارع
األخضاار  D.reaumuriواالحماار  D.pyriوأصاابحا بعااد ساانوات ماان تاااريخ التسااجيل ىفااات مهمااة علااى
التفاحيات حيث يسببان التفاف األوراق وتشوه الثمار وسقوطها .وقد أشاارت دراساات عديادة إلاى أهمياة هاذين
النااوعين علااى التفاحيااات منهااا دراسااة  )0242( Hasanفااي تركيااا ،و  )0212( Geoffrionفااي فرنسااا ،و
 Bouhachemواخرون ( ) 9224في تونس ،وفاي العاراق تام دراساة النشااط الموسامي لهاذين الناوعين علاى
التفاح والكمثرع من قبل الماالح ودمحم ( )0288والماالح وىخارون ( ،)0222والماالح وىخارون ( ،)9200لاذا
فإن الدراسة الحالية تهدف إلى دراسة تأثير صنفي التفاح أناا وفساتيال واالتجااه علاى الشاجرة فاي كثافاة ناوعي
المن ونسبة اإلصاابة خاالل موسامي  ،9202 – 9222فضاال عان بناا معاادالت انحادار للعالقاة باين متوساط
أعداد نوعي المن وكل من العوامل الحيوية وغير الحيوية ،وكذلك بين أعداد الطفيليات والمفترسات والعوامال
غير الحيوية.
مواد البحث وطرائقه
نفـذت الدراسة الحالية خالل موسمي  9202 – 9222في بساتيـن محطاة بساتنه نيناوع ،وذلاك لدراساة
تأثياـر الموساام وصاانفي التفاااح أنااا وفسااتبيال واالتجاااه علااى الشجاـرة فااي متوسااط مجمااو نااوعي الماان وأعااداد
الطفيليـات والمفترسات ،فضال عن تأثير العوامل السابقاـة فاي نسابة إصاابة صانفي التفااح بناـوعي مان التفااف
األوراق األخضر واألحمر ،ولتحقيق ذلـك انتخبت ثالثاة أشاجار متجانساة فاي العمار والحجام عشاوائيا وأخاـذ
عينات أسبوعية عشاوائية خاالل موسام نشاـاط ناوعي المان لماـوسمي  9222و  9202وضامت العيناـة خمساة
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أوراق لكل اتجاه من اتجاهات الشجرة األربعة (شرق وغارم وشامال وجناوم) ليصابح حجاـم العيناة للصانف
الواحااد  12ورقااة ،وضااعت أوراق كاال اتجاااه لكاال صاانف فااي أكياااس ماـن البااولي أثيلااين وجلباات إلااى المختباار
لحسام نسبة األوراق المصابة وعدد حشارات المان والطفيلياات والمفتاـرسات ،وتام الحصاـول علاى القارا ات
الخاصة لعوامل الطقس ،درجات الحرارة والرطوبة النسبيـة واألمطاار ،والرياـاح ماـن محطاة األناوا الجوياة
فاـي قساـم الفيزيا /كليااة العلااوم .حللاات النتائاـج إحصااائيا باستخاـدام برنااامج ( Genstateعنتاار )9202 ،وذلااك
باعتماد تصميم القطاعات العشـوائية العامليـة الكامـل ،وتـم اختبار معنويـة الفـروق بين المتوساطات باساتخدام
اختبار دنكن عند مساتوع احتمالياـة  ،%2كماـا تام عمال معاادالت االنحادار للعالقاة باين متوساط أعاداد ناوعي
المن والعـوامـل الحيوية وغيـر الحيوية وكـذلك العالقـة بيـن العوامل غير الحيوية والطفيليات والمفترسات.
النتائج والمناقشة
أظهرت نتائج دراسة تأثير الموسم وصنف التفااح واالتجااه فاي متوساط أعاداد ناوعي المان الجادول()0
وجود فروقات معنوية في متوسط أعداد نوعي المن تبعا للموسم وصنف التفاح واالتجاه ،إذ بلغ أعلاى متوساط
ألعداد نوعي المن  92.74حشارة/ورقة فاي جهاة الشارق علاى الصانف فساتبيال للموسام  ،9202تااله 92.20
حشاارة/ورقة علااى الجهااة الشاارقية ألشااجار الصاانف أنااا خااالل موساام  ،9222كمااا أظهاارت نتااائج التحلياال
اإلحصائي وجود فروقات معنوية عند مستوع احتمال  %2في المتوساط العاام ألعاداد المان (الجادول  )0تبعاا
لالتجاااه ،إذ بلغاات متوسااطات أعااداد الماان  92.01و  2.19و  4.47و  07.21حشاارة/ورقة لالتجاااه الشاارقي
والغرباي والشامالي والجنااوبي علاى التاوالي ،وقااد يرجا تفضايل الماان بنوعياه لجهاة الشاارق إلاى تعارض هااذه
الجهة ألشعة الشمس ألطول فتـرة ممكنة خالل أشاهر ىذار ونيساان وأياار ،أماا بالنسابة لتاأثير الموسام وصانف
التفاح في المتوسط العام ألعـداد المن فقد أظهر التحليل اإلحصائي عدم وجود فروقات معنوية ،بالرغم مان أن
الصنف أنا كان أكثر حسـاسية لإلصابة بناوعي المان خاالل الموسام  9222مقارناة بالصانف فساتبيال (الجادول
رقم  ،)0وهذا يتفق ما ماا وجاده الماالح وىخارون ( )0222عناد دراساتهم لحساساية بعاض أصاناف الكمثارع
لإلصاابة بحشارة مان التفاـاف أوراق الكمثارع األخضار ) D.reaumuri (M.حياث وجادوا أناه كاان يفضال
الصنف ليكونت مقارنة باألصنـاف عثمانـي وسمـث وزعفرانيـة.
أمااا بالنساابة لتااأثير الموساام وصاانف التفاااح واالتجاااه فااي نساابة اإلصااابة بحشاارة ماان التفاااف أوراق الكمثاارع
األخضر فان نتائج الجدول ( .)9تظهر وجود تباين في نسبة اإلصابة باختالف الموسم والصانف واالتجااه ،إذ
بلغت للموسم  9222لجهة الشرق  %70.21للصانف أناا وفساتبيال و بفارق معناوب باين الصانفين ،فيماا بلغات
للموسم  9202لجهة الشرق  %92,91للصنف أنا وفستبيـال على التوالي .فيما تباينت نسبة اإلصاابة بحشارات
الماان حساام الموساام والصاانف واتجاااه الشااجرة .أمااا بالنس ابة لتااأثير التااداخل بااين الموساام والصاانف فااي نساابة
اإلصااابة ،فاايالحظ إنهااا  %92,29للموساام  9222للصاانف أنااا وفسااتبيال علااى التااوالي .فيمااا بلغاات %02,02
للموسم  9202ولكال الصنفين أنا وفستبيال ،وبالنسبة لتأثيـر التداخل بين الموسم واالتجاه فبلغات نسابة اإلصاابة
 %72لجهة الشرق للموسم  9222فيما بلغت  %92لجهة الشرق وللموسام  9202فيماا تباينات نسابة اإلصاابة
تبعااا للموساام واالتجاااه .و بلغاات نساابة اإلصاباـة تبعااا لتااأثير الموساام  %04،92للموساام  9222و  ،9202فيمااا
بلغت  %92,92لتأثير الصنف أنا وفستبيـال على التوالي.
وبلغت لتأثير االتجاه  22و  01و  01و  %94لكل من الشرق والغرم والشمال والجنوم على التوالي .وهاذا
يتفق م ما ذكره المالح وىخرون ( )9202عند دراستهم النشاط الموسامي المقاارن لناوعي مان التفااف أوراق
الكمثرع األحمر واألخضر على بعض أصناف التفاحيات والتي أشاروا فيها إلى وجود فروقات معنوية لتاأثير
الصاانف واالتجاااه فااي نساابة اإلصااابة بحشاارة ماان التفاااف أوراق الكمثاارع األخضاار  .D. reaumuriكمااا
أظهاارت بيانااات الجاادول ( )2تااأثير الموساام والصاانف واالتجاااه فااي نساابة اإلصااابة بحشاارة ماان التفاااف أوراق
الكمثرع األحمر ،إذ أظهرت الدراسة تباين نسبة اإلصابة بحسام الموسام والصانف واتجااه الشاجرة ،و بلغات
 94و  %94للموساام  9222لجهااة الشاارق وللصاانف أنااا وفسااتبيال ،فيمااا بلغاات 90و  % 92للموساام 9202
لجهة الشرق والصنف أنا وفساتبيال ،فيماا تباينات نسابة اإلصاابة ببقياة الجهاات وحسام الموسام والصانف ،أماا
بالنساابة لتااأثير التااداخل للموساام والصاانف فقااد بلغاات نساابة اإلصااابة  92و  02و  01و  %02علااى التااوالي
لألصااناف أنااا وفسااتبيال وللموساامين  9222و  .9202وكااان للتااداخل بااين الموساام واالتجاااه فقااد بلغاات نساابة
اإلصابة  94و  99لجهة الشرق وللموسمين  9222و  9202علاى التاوالي مقارناة ببقياة الجهاات .أماا بالنسابة
لتااأثير الموساام فقااد بلغاات نساابة اإلصااابة  92و  %02للموساام  9222و  ،9202ولتااأثير الصاانف  08و %01
للصنفين أنا وفستبيال ,فيمـا بلغـت اإلصـابة لتأثيـر االتـجاه  97و 02و  02و  % 92لجـهة الشـرق والغرم
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الجدول ( :)0تأثير الموسم وصنف التفااح واالتجااه فاي مجماو أعاداد حشارتي مان التفااف أوراق الكمثارع
األخضر واألحمر خالل موسمي  9222و.9202
Table (1): Effect of season and apple variety and direction in mean numbers of two
Aphids species during season of 2009 and 2010.

الموسم
season

الصنف
variety

االتجاه
direction

أنا
Ana
9222
فستبيال
Vestibella

أنا
Ana
9202
فستبيال
Vestibella

شرق
غرم
شمال
جنوم
شرق
غرم
شمال
جنوم
شرق
غرم
شمال
جنوم
شرق
غرم
شمال
جنوم

أعداد من بنوعيه
حشرة /ورقة
Numbers of
aphid
insect/leaf
92.20a
02.70bc
09.72bc
02.22bc
90.41a
8.02bcd
1.79bd
07.22b
99.9a
8.02bcd
4.7bcd
07.44b
92.74a
2.02bc
2.27d
07.4b

المتوسـط العـام لتأثيـر
Effect of general mean
الموسم الصنف
Season and
variety

الموسم االتجاه
Season and
direction

02.1a

99.28a
02.44bcd
2.72cd
02.22bc

الموسم
Season

07.94a
07.02a
02.90a

09.12a

02.09a

92.82a
8.12d
1.92d
07.27b

الصنف
variety

االتجاه
direction

92.01a
2.19c
4.47 c
07.21b

02.7a

02.12a

*المتوسطات ذات االحرف المتشابهة في القطا الواحد التختلف معنويا حسم اختبار دنكن متعدد المدع عند مستوع احتمال.%2
*means in the section following by the same followed by the letters not significantly different at
5%.

الجدول( :)9تأثير الموسم وصنف التفاح واالتجاه في نسبة اإلصابة بحشرة من التفاف أوراق الكمثرع األخضار
 D. reaumuriخالل موسمي  9222و.9202
Table (2): Effect of season and apple variety and direction in the infection rate by
gren pear leaf roll aphid D. reamuri during the season of 2009 and 2010.
الموسم
Season

الصنف
Varity

أنا
Ana
9222
فستبيال
Vestibella

أنا
Ana
9202
فستبيال
Vestibella

االتجاه
Direction

نسبة اإلصابة بالمن
األخضر
Infection rate
green aphid

شرق
غرم
شمال
جنوم
شرق
غرم
شمال
جنوم
شرق
غرم
شمال
جنوم
شرق
غرم
شمال
جنوم

21a
08d-g
92c-f
22c
70b
02cdefg
04defg
92cde
91cd
01efg
01efg
92efg
92def
07def
02g
01efg

المتوسـط العـام لتأثيـر
Effect of general mean
الموسم
والصنف
29a

الموسم واالتجاه

72a
08cde
92cd
94b

الموسم

92a
92a
92b

92b

02c

92bc
02de
02e
08cde

الصنف

االتجاه

22a
01c
01c
94b

04b

02d

*المتوسااطات ذات األحاارف المتشااابهة فااي القطااا الواحااد ال تختلااف معنويااا حساام اختبااار دنكاان متعاادد الماادع عنااد مسااتوع
احتمال.%2
*means in the section same letters not significantly different at 5%.
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والشمال والجنوم على التوالي  .وهذا يتفق م ما ذكره المالح وىخرون ( )9202عناد دراساتهم لتاأثير الناو
والصنف واالتجاه في نسبة اإلصابة بحشرات المن والتاي أشاارت إلاى وجاود فروقاات معنوياة لتاأثير الصانف
واالتجااه فاي نسابة اإلصاابة بحشارة مان التفااف أوراق الكمثارع األحمار ( .D. pyri )Boy.كماا أكادوا علاى
تفوق جهة الشرق على بقية االتجاهات ،إذ بلاغ المتوساط العاام لنسابة اإلصاابة لجهاة الشارق  %72.72وبيناوا
أن السبم قد يرج إلى تفضيل حشرات المن لجهة الشرق.
الجاادول ( :)2تااأثير الموساام وصاانف التفاااح واالتجاااه فااي نساابة اإلصااابة بحشاارة ماان التفاااف أوراق الكمثاارع
األحمر ( D .pyri ) Boy.خالل عامي  9222و .9202
Table (3): Effect of season abd apple variety and direction in the infection rate red
pear leat roll aphid D.pyri (Boy.) of the season 2009 and 2010.
الموسم
season

الصنف
Variety

أنا
Ana
9222
فستبيال
Vestibella

أنا
Ana
9202
فستبيال
Vestibella

االتجاه
direction

نسبة اإلصابة
بالمن األحمر
Infection
rate by red
aphid

شرق
غرم
شمال
جنوم
شرق
غرم
شمال
جنوم
شرق
غرم
شمال
جنوم
شرق
غرم
شمال
جنوم

94a
02def
02def
92ab
94a
01cde
02ef
90bc
92ab
02ab
00ef
92bcdf
90bc
02f
7g
01cdef

الموسم
الصنف
Season
and varity
92a

المتوسـط العـام لتأثيـر
Effect of mean general
الموسم
الصنف
الموسم
االتجاه
Varity
Season
Season and
direction

94a
01cd
07ce
99b

08a
92a
01b

02a

01b

99b
09e
8f
08c

االتجاه
direction

97a
02c
02d
92b

02b

02c

*المتوسطات ذات االحرف المتشابهة في القطا الواحد التختلف معنويا حسم اختبار دنكن متعدد المدع عند مستوع احتمال.%2
*means in the section followed by the same letters not significantly different at 5%

يوضااح الجاادول ( )7معااادالت االنحاادار للعالقااة بااين العواماال غياار الحيويااة ،والعواماال الحيويااة وتأثيرهااا فااي
حشاارات الماان والطفيليااات والمفترسااات علااى أشااجار التفاااح للعااام  .9222إذ بلغاات نساابة التااأثير للعالقااة بااين
حشاارات الماان والعواماال غياار الحيويااة  %22.0للحاارارة  %21.7للرطوبااة و  %11.1لألمطااار و %98.7
للرياااح فااي حااين بلغاات نساابة التااأثير للعالقااة بااين المفترسااات والعواماال غياار الحيويااة  %29.0للحاارارة و
 %28.2للرطوبة النسبية و  %00.0لألمطاار و  %92للريااح ،أماا لتاأثير العالقاة باين الطفيلياات والعوامال
الحيويااة فكاناات  %22.8للحاارارة و  %09للرطوبااة النساابية و  %22.1لألمطااار و  %14للرياااح .إذ تظهاار
النتائج تفاوت تأثير العوامل غير الحيوية في حشرات المن على أشجار التفاح وفي المفترسات والطفليات.
أم اـا الجاادول ( )2فيوضااح معااادالت االنحاادار ونساابة التـأثي اـر لك اـل ماان أعااداد حشاارات الماان والعواماال غياار
الحيويااة عل اـى أشااجار التفاااح فااي عااام  ،9202وكمااا يظه اـر الجاادول أيضااا تااأثير هااذه العواماال علااى كااال ماان
المفترسات والطفيليات ،فقد بلغت نسبة التأثير بين حشـرات المان والعوامال غيار الحيوياة  %92.4للحارارة و
 %92.0للرطوبااة النساابية و  %22.1لألمطااار و  %94.2للرياااح ،أمااا تااأثير العوام اـل غي اـر الحيوي اـة ف اـي
المفتـرسات فكانت  %77للحـرارة و  %1للـرطوبة النسبية و  %22.7لألمطاار و %04للريااح .فيماا كاناـت
نساابة التأثياـر للعالقااة بااين الطفيليااات والعواماال غياـر الحياـوية  %22.7للحاارارة و  %21للرطوبااة النساابية و
 %20.9لألمطاـار و  %21.3للرياااح .وماـن مالحظااة نساابة التااأثير بااين أعااداد حشاـرات الماـن والمفتاـرسات
والطفيليااات والت اـي تب اـاينت حس اـم العواماال غياار الحيويااة والتااي ب اـذلك انعكس اـت عل اـى أعااداد حشاارات الماان
وأعااداد المفترسااات والطفيليااات .أمااا بالنساابة للعالقااة بااين المفترسااات ومجمااو أعااداد الماان بنوعيااه األحماار
واألخضر (الشكل )0 ،فيتضح إن بداية ظهور الحــشرة كان في  2/4وبإعــداد قلــيلة وفي  7/7زادت أعــداد
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 ومتوساط أعاداد، يوضاح معاادالت االنحادار ونسابة التاأثير للعالقاة باين العوامال غيار الحيوياة:)7( الجدول
.9222 المن والطفيليات والمفترسات على أشجار التفاح للموسم
Table (4): Regression equations and effect rate of the relationship between biotic
and obiotic facters no Aphids and their natural enemies on apple tree
during the season of 2009.
معادالت االنحدار
Regression Equations

% نسبة التأثير
Effect rate %

العالقة بين
Relationship between
المن ـ درجات الحرارة
22.0
Y= 34.2-1.12 x
Aphid-temperature
المن ـ الرطوبة النسبية
Y=-20.6+0.782x
21.7
Aphid-moisture
المن ـ األمطار
Y=8.16+42.1x
11.1
Aphid-rain
Y = 0.6+ 24.8 x
98.7
Aphid-wind المن ـ الرياح
أعداد المفترسات ـ درجات
Y=4.34702–1.95233x+0.184280x**2-4.65E29.0
الحرارة
03x**3
Predators-temperature
أعداد المفترسات ـ الرطوبة
28.2
Y=-29.3452 + 1.48075x – 1.74 E – 02x **2
النسبية
Predators-moisture
Y = 0.948615 + 18.0660x – 143.029x**2 +
أعداد المفترسات ـ األمطار
00.0
199.185x**3
Predators-rain
Y=-7.98751+61.8006xأعداد المفترسات ـ الرياح
92
121.438x**2+70.5132x**3
Predators-wind
درجات الحرارة-أعداد الطفيليات
Y=-21.1346+2.47122x – 6.63E-02x**2
22.8
Parasites-temperature
الرطوبة النسبية-أعداد الطفيليات
Y=0.36 + 0.0201 x
09
Parasites-moisture
األمطار-أعداد الطفيليات
Y=1.27291 – 5.00888x + 12.5641 x **2
22,1
Parasites-rain
أعداد الطفيليات ـ الرياح
Y=0.690 + 1.05 x
14
Parasites-wind
العامل المدروس:y، اعداد حشرات المن:x، **معادلة من الدرجة الثانبة
**Equation second degree , x: numbers of aphid ,y: factor

 معادالت االنحدار ونسبة التأثير للعالقة بين متوسط أعداد حشرات المن والعوامال غيار الحيوياة:)2( الجدول
.9202 على أشجار التفاح للموسم
Table (5): Regression equations and effect rate of the relation between mean
number aphids and factors no biotic on the apple tree in the during the
season of 2010.
Regressions equations معادلة االنحدار

% نسبة التأثير
Effect rate%

Y= 57.6 – 6.03 x

92.4

Y=-1.7+0.313x

92.0

Y=18.1955–7.40820x+0.612578x**2

22.1

Y=-8.94726+67.2329x-37.5720x**2

94.2
922

العالقة بين
Relationship between
درجات الحرارة-المن
Aphid-temperature
المن ـ الرطوبة النسبية
Aphid-moisture
المن ـ األمطار
Aphid-rain
Aphid-wind المن ـ الرياح
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المجلد ( )41العدد (2013 )2
أعداد المفترسات-درجات الحرارة
Predators-temperature
أعداد المفترسات ـ الرطوبة النسبية
Predators-moisture
أعداد المفترسات ـ األمطار
Predators-rain
أعداد المفترسات ـ الرياح
Predators-wind
أعداد الطفيليات-درجات الحرارة
Parasites-temperature
أعداد الطفيليات-الرطوبة النسبية
Parasites-moisture
أعداد الطفيليات ـ األمطار
Parasites-rain
أعداد الطفيليات ـ الرياح
Parasites-wind
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77.0

Y = -297.040 + 50.6954x-2.83554x**2 +
5.22E-02x**2

1

Y=1.34 – 0.0048 x

22.7

Y=1.49582-0.473194x +3.66E-02x**2

94.9

Y=-312914+24.0861x – 36.1172x**2 +
14.5762x**3

22.7

Y=-40.1053+4.94698x-0.140141x**2

21

Y=-16.9316+0.823897x-7.82E-03x**2

20.9

Y=3.67975-1.86510x+0.160625x**2

90.2

Y=-5.75423+38.2453x47.8253x**2+16.9187x**3

**معادلة من الدرجة الثانية :x،اعداد حشرات المن :y،العامل المدروس
**Equation second degree , x: numbers of aphid ,y: factor

حشرات المن الذب رافقه زيادة أعداد المفترساات وبإعاداد قليلاة ،وفاي  2/9رافاق ذلاك زياادة أعاداد الحشارات
م زيادة أعداد المفترسات وفي  2/01زادت أعاداد الحشارات رافقاه انخفااض فاي أعاداد المفترساات ثام بادأت
أعااداد الحشاارات تقاال تاادريجيا فااي الموعااد  2/22م ا انخفاااض أعااداد المفترسااات وهااذا يتفااق م ا مااا ذكااره
 Guldyaeveو  )0218( Aksytovaماان إن المفترسااات المرتبطااة م ا حشاارات الماان هااي الدعسااوقة ذات
السب نقاط اذ بدأ ظهور المفترسات فاي األسابو األخيار مان شاهر ىذار علاى أشاجار التفااح والاى نهاياة شاهر
نيسان وأيضا يتفق م ما ذكاره الماالح ودمحم ( )0288مان إن أعاداد المفترساات تراوحات باين ( )2-0مفتارس
من الدعاسيق ذات السب نقاط.

اعداد المن

أعداد المن
المفترسات
Aphid numbers
أعداد المفترسات
Predators numbers

6 18/4
7 25/4
8 2/5
9 9/5
10 16/5
11 23/5
12 30/5
13
11/4

2 21/3
3 28/3
4 4/4
5
14/3

1
7/3

تواريخ أخذ العينات Dates of colleting samples
الشكل ( :)0العالقة بين المفترسات وأعداد المن بنوعيه.
Fig (1): Relationship between predators and Aphid numbers.
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والشكـل ( )9يوضـح العالقة باين الطفيلياات ومجماو أعاداد حشارات المان بنوعياـه األحمار واألخضار إذ إن
أعداد الحشرات بدأت بالظهـور في  2/4واستمرت بالزيادة لحين موعد ظهاـور الطفيلياات والاذب بادأ فاي 7/7
والذب سبم انخفاض أعداد حشرات المن وأيضا رافق ذلك زيادة بسيطـة فاي أعاداد حشارات المان ماـن زياادة
أعداد الطفيليات ويؤكد ذلك في الموعد  2/2والذب عناده زادت أعاداد الحشارات رافقاه زياادة أعاداد الطفيلياات
في الموعد  2/01والذب زادت فيه أعداد الحشرات ووصلاـت أعلاى حاد لهاا ما انخفااض أعاداد الطفيلياات ثام
بدأت أعداد الحشـرات تقل في  2/92م انخفـاض في أعداد الطفيليات وهذا يتفق ما ماـا ذكاره Guldyaeve
و  )0218( Aksytovaمن إن ظهور الطفيليات كان متاأخرا باأرب إلاى خمساـة أساابي عان ظهاور حشارات
المـن واستمر تواجدها حتى األسبو الثالث مـن شهر أيار على أشجار التفـاح وبقيات الطفيلياات ماـرتبطة ماـ
حش اـرات الم اـن إلااى نهايااة الموساام فااي األساابو الراب اـ م اـن شه اـر أي اار وه اـذا يتفااق م اـ الم اـالح ومحم اـد
( )0288إذ أشاااروا إلااى أن أع اداد الطفيلي اـات المـرتبط اـة بحش اـرات الم اـن تراوح اـت بي اـن  4-0طفي اـل عل اـى
أشجار التفاح.

اعداد المن
Aphid numbers

أعداد الطفيليات
Parasite numners

16/5 23/5 30/5

11/4 18/4 25/4 2/5 9/5

14/3 21/3 28/3 4/4

7/3

تواريخ أخذ العينات Date of collecting samples
شكل (  ) 9العالقة بين الطفيليات واعداد المن بنوعيه
Fig (2): Relationship between parasites and Aphid numbers
ECOLOGICAL STUDY AND SUSCEPTIBILITY OF SOME APPLE
VARITIES TO ATTACK BY Dysaphis reaumuri and Dysaphis pyri
Nazar M.Al-Mallah, Haitham M.Mohammed ,Abdul Jabar K . AL, Obada
Plant protection Dept, College of Agriculture and forestry
Mosul univ – Mosul Iraq
E-mail: Naz53ar_almlaah@yahoo.com
ABSTRACT
The Results of studying the effect of some ecological factors and Ana and
Vestibella apple varieties on seasonal activity of leafroll aphid Dysaphis reanmuri
and Dysaphis pyri, showed a significant effect on mean number of the two aphid
species a ccording to the season, apple variety and direction, the highest mean aphid
number reached 25.47 Aphid/Leaf on East direction on Vestibella variety for the
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season 2010 The results also exhibit a significant variation between the general
mean number of aphids according to the direction and reached 23.16, 9.62, 7.74 and
13.46 Aphid/leaf for East, West, North and South direction respectively. The
regression equations between the mean number of aphids and biotic and abiotic
factors showed a clear effect on mean aphid seasonal activity and the rain exhibit
ahighest effect on mean aphid number and reached ٪66 – 6 while the effect of wind
and temperature on mean number of parasites were 67. and 59.6% respectively.
Keyword: susceptibility, Ana, Vestibella, Dysaphis reaumuri, Dysaphis pyri.
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. ا029 ، جامعة الموصل،والنشر
 معجام الماالح فاي األساما العلمياة والعربياة الشاائعة للحشارات الضاارة فاي.)9202(  نزار مصطفى،المالح
. المملكة األردنية الهاشمية، عمان، دار اليازورب للنشر العلمي،الوطن العربي
 االنتشااار الموساامي لحشاارة ماان التفاااف األوراق.)0288( ، ودمحم عبااد الكااريم دمحم، ناازار مصااطفى،المااالح
 علااى أشااجار التفاااح والكمثاارع فااي بساااتين كليااة الزراعااة والغابااات حمااامDysaphis pyri (Boy.)
.42-40 :)1( ، مجلة وقاية النبات العربية،العليل
 أول تسااجيل إلصااابة بعااض.)0222(  ناازار مصااطفى ودمحم عبااد الكااريم دمحم ونبياال مصااطفى المااالح،المااالح
.99-02 :28  مجلة التربية والعلم.أصناف الكمثرع بحشرة من التفاف أوراق الكمثرع األخضر
 اسااتخدام بعااض المعااايير فااي تحديااد حساسااية بعااض.)9222(  ناازار مصااطفى وصااالح عبااد القااادر،المااالح
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