
 

103 Arab J. Pl. Prot. Vol. 32, No. 2 (2014) 

 Research Paper (Ecology : Natural Enemies)   )أعداء طبيعية : بيئياتبحـوث (
  

خصوبة  فيتأثيرها  ومقارنتها بالعسل في المزروعة نباتات الطبيةال بعض أزهاردراسة المكونات السكرية لرحيق 
  Trissolcus grandis Thamson  بيض السونة متطفل وطول حياة

  

  1سليم خوجةو  3نوال كعكة ،2وحسيني، مصطفى الب1وجيه دواليبي
  ، ، حلب، سورية4195 .ص.ب مركز البحوث العلمية الزراعية، ،الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية) 1(

  ،)ايكارداالمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة () 2؛ (wajeeh122000@yahoo.comالبريد اإللكتروني: 
 ) قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة حلب، حلب، سورية.3(؛ المغرب، باطر ال

 

  الملخص
نباتات الطبية المزروعة الدراسة المكونات السكرية لرحيق أزهار بعض  .2014. مصطفى البوحسيني، نوال كعكة وسليم خوجة ،وجيه دواليبي،

  مجلة وقاية النبات العربية، . Trissolcus grandis Thamsonسونةخصوبة وطول حياة متطفل بيض ال فيومقارنتها بالعسل في تأثيرها 
32)2:( 103 -108.  

 تها،وخصوب تهاحيافترة وزيادة طول  تهاتحسين تغذييسهم في حيث  يعد رحيق أزهار النباتات الطبية المزهرة أحد أهم مصادر التغذية لبعض األعداء الحيوية،
 وهي الكزبرةبعض أزهار النباتات الطبية المزروعة  رحيقهدف هذا البحث إلى دراسة المكونات السكرية ل يوية لآلفات الزراعية.وبالتالي زيادة كفاءتها في المكافحة الح

)L. (Coriandrum sativum اليانسون ،L.) (Pimpinella anisum الشمرة ،)Mill Foeniculum vulgare(،  و(Fagopyrum esculentum Mill)،  فيوتأثيرها 
النتائج أن رحيق األزهار يحوي ثالثة سكريات رئيسة  بينت .، وطول فترة حياته تحت ظروف المختبر Trissolcus grandis (Thamson)ل بيض السونةمتطف خصوبة

شمرة فاليانسون الذي احتوي ال ثم F. esculentum الكزبرة و تالهكوز والفركتوز. تفوق العسل على رحيق جميع النباتات بتراكيز تلك السكريات و هي السكروز، الغل
  متطفلالفي عدد البيض المتطفل عليه من قبل  F. esculentum و العسل، تفوق الكزبرة أظهرت النتائجكوز. و الغلعلى أقل تركيز للسكروز والفركتوز وخال من 

T. grandis ، 23.5، 34.6أزهار جميع النباتات حيث بلغت على لحياة في طول دورة اتفوق العسل ، بينما واليعلى الت ،بيضة 114.7و 118.2 ،121.1 بلغحيث 
تشير هذه النتائج إلى أن نوعية وكمية السكريات الموجودة في رحيق أزهار النباتات المختبرة  .واليعلى الت ،F. esculentumو  الكزبرةلكل من العسل،  اً يوم 23.2و 

  . متطفلاعة الكزبرة بجانب القمح قد يسهم في تعزيز وصيانة هذا الزر ن أو ، T. grandisل متطفتؤثر في طول فترة حياة وخصوبة ال
  .T. grandis بيض السونة، متطفل، عسلنباتات طبية،  رحيق أزهار :كلمات مفتاحية

  

  لمقدمةا 
  

تعد النباتات الطبية من أهم الثروات الطبيعية التي تزخر بها البيئة، 
ومصدرًا للغذاء  ،نباتيلغطاء الاأساسيًا من مكونات  ءاً حيث تشكل جز 

تسهم في اإلدارة كما  ،عازر مصدر دخل للعديد من الو  ،والدواء
من قبل الزراع يتم تجاهلها  غالبًا مالكن ، المستدامة للموارد الطبيعية

خالل إدخال النباتات الطبية من ). يمكن 25، 11في النظام الزراعي (
األعداء الحيوية ن في صو  منهافادة االستالمزهرة في النظام الزراعي 

خاصة األعداء الحيوية المحلية الموجودة أصًال في بو  ،ليتهاعفا وتعزيز
 الحتوائهاوتحقق الوفرة النسبية لألعداء الحيوية نشط تُ  حيث ،المنطقة

 أمكن وتخفض أعداد اآلفات ما من حبوب الطلع ورحيق األزهار غذاءً 
حسب مصادر والمفترسات إلى مجموعتين  متطفالتال تقسم ).11(

على  تعتمد األعداء الحيوية المن هناك أنواع ف ،العائلالتغذية السكرية و 

 تتغذى على العائل ورحيق األزهار يالسكريات فه لتأمين مصدر عائلها
بعدة وسائل سلوكية وحسية تمكنها من التغذية على  وتكون مجهزة

دافع فهي تنجذب إلى رحيق األزهار ب الفريسة ورحيق األزهار معًا،
وهناك مجموعة ). 26، 23، 8( غريزي مثل رائحة األزهار وألوانها

يتغذى حيث  ،والمفترسات تنتج فريستها السكريات المتطفالتأخرى من 
كما  ).29 ،27( الحيوي على الفريسة والندوة العسلية التي تفرزهاالعدو 

من حبوب طلع األزهار التي تفيد في  تحصل المفترسات على البروتين
يعتبر رحيق  ).13، 12( خصوبتها زيادةج البيض عند اإلناث و نض

فر العائل اوأكثر أهمية من تو  متطفالتللحشرات الكاملة لل اً هام األزهار
 ).14، 3( عائلها في حال غياب على قيد الحياة ابقيهيحيث  األساسي

فر السكر أو رحيق األزهار تزداد اأكدت العديد من الدراسات أنه بتو 
 كما .)10، 4( متطفالتالحياة والخصوبة للحشرة الكاملة لل طول فترة
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 Lobularia maritima أضعاف عند التغذية على رحيق أزهار بمقدار

(L.) Desv ،ولكن بقيت النسبة الجنسية  ته،خصوب أيضاً  ازدادت كما
لمقارنة بين لدراسة  جريتوأ .)6( نفسها متطفلبين ذكور وٕاناث هذا ال

في تغذية  ندوة العسلية للمنّ وال F. esculentum رحيق أزهار نبات
 زيادة ، فأشارت النتائج إلىCresson insulare Diadegma متطفل
، نباتال هذا عند التغذية على رحيق أزهار اً يوم 14 إلى متطفلعمر ال

ذلك النخفاض و ته على الندوة العسلية، تغذيأيام فقط عند  6 بينما كانت
  ة مع رحيق أزهار نباتالمكونات السكرية للندوة العسلية بالمقارن

F. esculentum )18.(  ضمن أو بالقرب من  المتطفالت قد تسيطرو
 أوضح فقد، )22، 17( دراتيالحقول الغنية بمصادر الكربوه

Steppuhn و Wäckers )28(  لمتطفليناة سيطر Cotesia 

glomerata Linnaeus وHaliday Microplitis mediator 

(Hemenoptera: Braconidae)  على  تغذيتهاي حقول القرنبيط عند ف
  متطفل، وأكدت دراسة أخرى أن تغذية رحيق األزهار والندوة العسلية

D. insulare جيال األزيادة عدد ت إلى على مصادر سكرية أد
 من اآلفات عوائلها مع انخفاضفي الحقل  متطفلوالخصوبة اليومية لل

)16(.   

 التابع لفصيلة Trissolcus grandis بيض السونة متطفل يعد
Scelionidae  من رتبة غشائية األجنحةHymenopteraهم ، من أ

لحشرة السونة وأكثرها فاعلية في الحد من أعداد الحشرة  الحيوية األعداء
في  المتطفالتنظرًا ألهمية استدامة وتعزيز و . )1(في حقول القمح 

التغذية  دراسة تأثيرإلى البحث  هذا هدف فقد ،السورية المحلية ةبيئال
الصفات  بعض في مزروعةالالمزهرة النباتات الطبية  بعض أزهار على

  بيض حشرة السونة متطفلل(خصوبة وطول الحياة)  الحيوية
 T. grandis تعرف على لوتحليل رحيق أزهارها ل، برتفي المخ

  .ونوعياً  كمياً  متطفللل ةالمغذيالمكونات السكرية 
  

 هوطرائقالبحث مواد 
  

في  لمزروعةالنباتات الطبية ا رحيق أزهار التغذية على دراسة تأثير
  برتفي المخ بيض حشرة السونة متطفلبعض الصفات الحيوية ل

  لسونة سليمة لض و بي ىالحصول عل
إلــــى حقــــول  )جولــــة واحــــدة كــــل أســــبوع(جــــوالت حقليــــة منتظمــــة نفــــذت  

بالغـــات  تمواقـــع البيـــات الصـــيفي، حيـــث جمعـــإلـــى مزروعـــة بـــالقمح أو 
ــــى نباتــــات القمــــح أو مــــن تحــــتحشــــرات ا أشــــجار  لســــونة الموجــــودة عل
 30( بالغات (إناث وذكـور) فـي علـب بالسـتيكيةالتغذية  تتم ،الصنوبر

x 20 تــــم ،مجموعــــة حقليــــاً العلــــى بــــادرات وأوراق وســــنابل القمــــح  )ســــم 

ــــ اســــتبدالها ــــاً  تجمعــــ، اً يومي ــــري ووضــــعت  البيــــوض يومي ــــاق بت فــــي أطب
  .إلجراء التجربة شهر ةلحفظها لمد س 4o عندبالستيكية 

  

  مخبرياً  T. grandis بيض حشرة السونة متطفالتتربية 
في على بيض حشرة السونة السليمة  T. grandis متطفالتُكوثرت  

مختبر الحشرات التابع للمركز الدولي لبحوث المناطق الجافة (ايكاردا) 
شفاف  زجاجيفي أنبوب اختبار  ،%60س ورطوبة نسبية o 2±42 عند
فر ابقطعة قطن لضمان تو فوهنه  أغلقتو  ،سم 20 هسم وطول 1.5 هقطر 

ورق المقوى الكل أنبوب بقطعة من زود . التهوية الجيدة ضمن األنبوب
بشكل متجانس  تشر واحدة ن طبيعي عليها قطرة عسل ُوضعاألملس 

   .قطعةالكامل  تبحيث غط
، Coriandrum sativum) ( الكزبـــرة[النباتـــات الطبيـــة  زرعـــت

 (Foeniculum vulgare)، شـــمرا )Pimpinella anisum(ون يانســـ
ــــًا  Fagopyrum esculentum)](الحنطــــة الســــوداء و  فــــي موعــــد حقلي

والـــذي يتوافـــق مـــع وجـــدو نبـــات القمـــح ومتطفـــل بـــيض  زراعتهـــا التقليديـــة
لتقـديمها كغـذاء  للحصول على األزهار وذلك ،T. grandisحشرة السونة 

  متطفـــللالخصـــائص الحيويـــة ل درســـتو  ،T. grandis متطفـــلالألنثـــى 
 T. grandis متغذيــة ال المــتطفالتمــع  ورنــتقعلــى األزهــار و  المتغــذي
ـــــى العســـــل ـــــى واحـــــدة مـــــن  تمعـــــجُ  (شـــــاهد). طبيعـــــيال عل ـــــالأنث   لمتطف
T. grandis )لمـدة يـوم وبدون تغذية  معاً  اإلناث مع الذكور تترك حيث

)، يــــوم التــــاليفــــي ال لحــــين اجــــراء التجربــــةإلنــــاث اواحــــد لضــــمان تلقــــيح 
 سـم وقطـر10 طولزجاجي أنثى ملقحة وغير متغذية في أنبوب  لتخوأدُ 
إضــافة  هنفســثــم ُوضــعت أزهــار النبــات المــدروس داخــل األنبــوب  ،ســم2

بيضــة لكــل لطعــة) لحشــرة الســونة تســتبدل  14( إلــى لطعــة بــيض واحــدة
 ،لـق األنبـوب بسـدادة قطنيـة لتـامين التهويـةغُ وأ ،األنثـىنفـوق حتـى  يومياً 
ورطوبــة ظــالم  ســاعة 8/إضــاءة ســاعة 16و سo ±224 عنــدضــن حُ ثــم 

 ترســـــدُ  كشـــــاهد.ورق الـــــالعســـــل علـــــى قطعــــة مـــــن بينمــــا وضـــــع ، %60
 متطفـل(عـدد بيـوض السـونة المتطفـل عليهـا مـن قبـل ال متطفلال خصوبة

T. grandis   متطفلأنثى ال طول دورة حياةو المنبثقة  المتطفالتوعدد.  
مـــن الناحيـــة الكميـــة  وُدرســـت ،لرحيـــقل المكونـــات الســـكرية تلـــحل   

ـــــــة  ـــــــوالنوعي ـــــــاءة  الســـــــائلة اباســـــــتخدام جهـــــــاز الكروماتوغرافي ـــــــة الكف عالي
)(HPLC، عشـوائيًا فـي الصـباح البـاكر  من الحقلاألزهار ُجمعت  حيث

بالمقارنــــة مــــع ) 20، 19( مكرر)أزهــــار/ 7فــــي بدايــــة إزهــــار كــــل نــــوع (
لمــدة  ورجــت )،مــل 2( معقـم أنبــوبفــي  األزهـار توضــع .العسـل كشــاهد
ثم سحبت  ،دقيقة 60لمدة  األنبوبداخل  األزهار تثم ترك ،دقيقة واحدة

 فلتــــرة تمــــت ،فــــي البــــراد حتــــى اليــــوم التــــالي للتحليــــل وضــــعتو  األزهــــار
  تحقنـــــ، ثـــــم خـــــاص بفلتـــــر ( رحيـــــق األزهـــــار المنحـــــل بالمـــــاء)المحلـــــول

 دقيقــــة وهــــو وقــــت كــــافٍ  20لمــــدة  HPLCداخــــل جهــــاز  مكروليتــــر 10
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غلوكــوز  ر الســكريات الثالثــة الرئيســة فــي رحيــق األزهــار (ســكروز،لظهــو 
ســـــب التركيـــــز مســـــاحة الـــــذروة لكـــــل ســـــكر وحُ ، أخـــــذت )24( وفركتـــــوز)

 ،(مساحة الـذروة لسـكريات صـناعية معلومـة التركيـز)بالمقارنة مع الشاهد
 Genstat 12 اإلحصــائي برنــامجال ســتخدامإب احصــائياً  النتــائج حللــت
 معنـوي فـرق أقـل وفـق النتـائج وقيمـت ANOVAن التبـاي تحليـل وجـدول
(LSD) 5%. يةاحتمال مستوى عند 

   
  النتائج والمناقشة

  

 %5إحصائيًا عند مستوى معنوية  وجود فروق معنوية أظهرت النتائج
 وطول دورة ،المنبثقة المتطفالتوعدد  ،في عدد البيوض المتطفل عليها

على النباتات  T. grandis بيض السونة متطفلحياة عند تغذية ال
سجل أعلى عدد بيوض متطفل عليها  .)1(جدول الطبية المختلفة 

حيث  ،على الكزبرة متطفلمنبثقة عند تغذية ال متطفالتوأعلى عدد 
، تالها بفارق غير معنوي تغذيته واليعلى الت، 7107.و 121بلغتا 

  التغذية على ثم )،واليعلى الت، 5105.و 2118.( على العسل
 F. esculentum  سجل أقل عدد بيوض متطفل عليها على الشمرا. ثم
عند تغذية  )التواليعلى  ،340.و 43.8(منبثقة  متطفالتعدد  أقلو 
 متطفلألنثى اللدورة حياة ول طأ بلغت .على نبات اليانسون متطفلال

 23.5 (عند تغذيتها على العسل، تالها بفارق معنوي الكزبرة  يوم 634.
في  ،يوم) 112.( ثم الشمرا ،)يوم 223.( F. esculentum ثم ،)يوم

على  متطفلعند تغذية ال يوم)7.1 دورة حياة ( حين سجلت أقصر
  .اليانسون

أما بالنسبة للعسل فمن الطبيعي أن يشكل مصدر تغذية جيد 
من السكريات األحادية  تركيز عالٍ على ألنه يحوي  متطفلألنثى ال

على الرغم ولكن  مخبرياً  تهغذيعند ت متطفلوبكمية كبيرة وبشكل متاح لل
في  للمتطفالتغير متاح  هالعسل هو مصدر سكري جيد ولكنمن أن 

جل أعلى عدد للبيوض المتطفل عليها وأعلى عدد سُ الطبيعة. 
   على الكزبرة متطفلالمنبثقة عند تغذية ال للمتطفالت

 زهارهاأ فتحتتوفرة رحيق أزهارها فإلى ذلك  يعزىقد و F. esculentum و
وفر األمطار والحرارة معتدلة والرطوبة تحيث ت /أبريلي شهر نيسانف

الوصول  متطفل، وأيضًا الغدد الرحيقية مكشوفة وقريبة ويستطيع الجيدة
 25وفترة إزهارها طويلة فتستمر لمدة  إلى الغدد الرحيقية بصورة سهلة

لسكريات رحيقها غني باو ، ةجاذب هاألوانأزهارها مرتفعة و  أيضاً  يوم،
برامج في ، وهي مستخدمة بشكل واسع متطفللضرورية لتغذية أنثى الا

 حقلياً  الهامة المتطفالتبجذبها للعديد من  عالمياً  إدارة البيئة ومعروفة
 أنه F. esculentum نباتعلى  يؤخذ لكن .)31، 15، 5، 4، 3، 2(
فهو  الحقلية تكيف مع الظروف المحليةغير م غير محلي)( دخلمُ 

الشمرا واليانسون فكانت  أما .جة الصفر أو حدوث صقيعيموت عند در 
 تفتح لتأخر قليلةكمية الرحيق الن وقد يعود ذلك النتائج اقل معنوية 

حيث الحرارة  /يونيوويستمر حتى حزيران /مايوفي شهر أيار أزهارها
 إزهارمرتفعة والرطوبة ضعيفة واألمطار شبه معدومة وبالتالي يقل فترة 

ع الرغم أن نباتات الشمرا ينصح بزراعته في برامج إدارة هذه النباتات م
 ومفترسات عديدة حقلياً  للمتطفالتالبيئة فأزهاره جاذبة بلونها األصفر 

، وأزهاره كثيفة م 1ع يصل طول أزهاره إلى حوالي وهو نبات مرتف )11(
نبات اليانسون فكانت أقلها معنوية ومن  على متطفلأما تغذية ال

أزهارها تفتح ود ذلك لقلة رحيق أزهارها عما سبق، فالمحتمل أن يع
عن احتياجات هذا  جداً  واألمطار قليلةمرتفعة حيث الحرارة  متأخر

  ، فر في منطقة الدراسةاوهذا غير متو  مم 400النبات التي تصل إلى 
  
  

 T. grandis تأثير التغذية بأزھار أھم النباتات الطبية. 1جدول 
   بيض السونة متطفلالحيوية لبعض الصفات  فيالمزروعة 

 Table 1. The effect of feeding on flowers of the most 
important cultivated medicinal plants on some of the vital 
characteristics of the Sunn pest egg parasitoid T. grandis 

  

  
 Host   العائل

عدد متوسط 
البيوض 

المتطفل عليھا
Mean 

number of 
parasitized 

eggs  

عدد متوسط 
 المتطفالت
 المنبثقة
Mean 

number of 
emerged 

parasitoids 

طول  متوسط
 دورة الحياة

 )يوم(
Mean 

length of 
life cycle 

(day) 
  العسل

  Honey
118.2 ab 105.5 ab*34.6 a

 اليانسون
Pimpinella anisum 

  43.8 e   40.3 e  7.1 e 

 الكزبرة
Coriandrum sativum

121.1 a 107.7 a23.5 b 

 الشمرا
Foeniculum vulgare

  72.9 d   65.8 d12.1 d 

  لحنطة السوداءا
Fagopyrum 
esculentum 

114.7 abc 102.9 abc23.2 be 

 15.87   13.54  1.965   (LSD) قل فرق معنويأ
CV%  33.8  32.119.7

متشابھة عمودياً اليوجد بينھا فروق حرف بأاألرقام المتبوعة المتوسطات ذات 
  .%تقةعند مستوى  معنوية

Means followed by the same letter in the same column are not 
significantly different at P= 0.05.  
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الشمرا واليانسون ولو أزهرت في وقت  ولكن يمكن االستفادة من زراعة
متأخر في استدامة وصون هذا المتطفل قبل دخوله في بياته الصيفي 
وخاصة ألجيالها الالحقة ففي شهر أيار/مايو وحزيران/يونيو تقل 
مصادر التغذية لقلة النباتات المزهرة وقلة حتى األعشاب البرية في 

  ).1مناطق زراعة القمح (جدول 
إضافة للعسل  جميعهازهار األتحليل رحيق  نتائجأظهرت 

كوز و (السكروز والغل الضرورية يةالرئيس على السكريات هاءاحتوا
 دراسات سابقة وهذا يتوافق مع )2(جدول  بنسب مختلفة )والفركتوز

وقد  الفركتوزو  السكروزالذي يحوي فقط  P. anisumماعدا ) 24، 21(
عن كميات  الكشف HPLCتقنية لعدم تمكن كوز و يعود اختفاء الغل

السكريات الثالث  بتركيزتفوق العسل  .متناهية بالصغر من السكريات
 تبلغحيث  ،عالية معنويةب األخرى تالنباتا رحيق أزهار على مكونات

 والفركتوز كغمغ/ 9.08 غلوكوزغ وال/كمغ 2.0213 السكروزنسبة 
 0.4087 السكروزيليها الكزبرة حيث بلغت نسبة  ، كغ/مغ12.391

كما بلغت نسبة  ، كغ/مغ 0.327الفركتوز ،كغ/غم 0.29غلوكوزالو  كغ/غم
 ،كغ/غم 0.29 غلوكوزالو  كغ/غم F. esculentum 0.3819 السكروز في
 0.211السكروزبلغت نسبة  الشمرا أما، كغ/غم 0.662والفركتوز 

  ).2جدول ( كغ/غم 0.079 الفركتوز ،كغ/غم  0.03 كوزو غل، كغ/غم
المتطفل يستطيع امتصاص الرحيق  ج إلى أنوقد تعزى النتائ

 عندما يكون الضغط األسموزي للرحيق أعلى من سوائل جسم المتطفل
) فالسكريات األحادية فركتوز وغلوكوز ضغطها األسموزي اكبر 30، 7(

كبر من أوبالتالي تمتص الحشرة كمية  من السكروز في رحيق األزهار
نفرتاز المفرز من جدر الغدد ويعتقد أيضًا أن إنزيم اال )،9الرحيق (

الرحيقية لتلك اإلزهار يعمل على تحليل السكروز إلى غلوكوز وفركتوز 
أعلى مما هو  ليكونبنسب بسيطة لرفع الضغط االسموزي في الرحيق 

 باإلضافة السكروز فكلما ارتفع تركيز)، 21، 7(عليه في جسم المتطفل 
زيادة امتصاص  فييجابي كان له أثر االغلوكوز والفركتوز  إلى تركيز
وكان لها أثر ايجابي في زيادة طول الحياة والخصوبة كما  )9( الرحيق

، بينما انخفض تركيز F. esculentumفي معاملة العسل، الكزبرة و 
الشمرا وبالتالي انخفضت نسبة الخصوبة وطول السكريات األساسية في 

زهارها إضافة إلى كوز في رحيق أو الحياة، أما عند اليانسون فغاب الغل
 له تأثيرولذلك كان  انخفاض تركيز السكروز والفركتوز بشكل كبير

 T. grandis فانخفضت الخصوبة وطول الحياة ألنثى متطفل كبير
بشكل ملحوظ عن المعامالت السابقة، وبما أن المتطفل يتغذى على 

 ليتحل السكروز أن فيعتقدالسكريات األحادية فقط الغلوكوز والفركتوز، 

إلى غلوكوز وفركتوز في  α-glucosidases مإنزي بواسطة كامل بشكل
المعي المتوسط للقناة الهضمية، ويضاف للغلوكوز والفركتوز الممتص 

(ذات الضغط االسموزي  كيز الغلوكوز والفركتوزامن الرحيق فتزداد تر 
غلوكوز البينما في دم المتطفل تنزع جزئية ماء من ذرتي  ،المرتفع)

(سكر ثنائي) وهو ذو ضغط أسموزي  ليتشكل سكر التريهالوزالممتص 
اقل وبالتالي تنتقل السكريات األحادية غلوكوز وفركتوز من القناة 

، وينتقل إلى )21( الهضمية إلى الدم حسب خاصية الضغط األسموزي
األجنحة حيث تتأكسد السكريات لتامين الطاقة الضرورية للطيران، 

في تنشيط المتطفل في البحث عن عائله ويفسر ذلك دور السكريات 
الستمرار في التطفل طول اوتعطيه مصادر الغذاء السكرية الضرورية 

فترة حياته وبالتالي في زيادة بيوض حشرة السونة المتطفل عليها من 
  ).4قبل المتطفل (

  
  

دة في رحيق أزھار والموج كغغ/تركيز السكريات الرئيسية م. 2جدول 
  الطبية المزھرة.بعض أھم النباتات 

Table 2. Concentrations of the main sugars (mg/kg) present 
in flowers’ nectar of the most important flowering 
medicinal plants. 
 

  الفركتوز
 (مغ/كغ)

Fructose 
(mg/kg)  

  الغلوكوز
  (مغ/كغ)
Glucose 
(mg/kg)  

  السكروز
  (مغ/كغ)
Sucrose 
(mg/kg)  العائل   Host  

12.391 a 9.08 a 2.020 a العسل  
Honey 

  0.026 e 0.00 d 0.138 e اليانسون 
Pimpinella anisum 

  0.327 c 0.29 b 0.409 b الكزبرة 
Coriandrum sativum 

  0.079 d 0.03 c 0.211 d الشمرا 
Foeniculum vulgare 

  0.662 b 0.29 b 0.382 bc الحنطة السوداء 
Fagopyrum 
esculentum 

  0.157 0.220 0.029   (LSD) أقل فرق معنوي
ً البأحرف األرقام المتبوعة  يوجد بينھا فروق معنوية عند  متشابھة عموديا

  %.5إحتمال مستوى 
Numbers in the same column with the same letters are not 
significantly different at P=0.05. 
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Abstract 
Dawalibi, W., M. El Bouhssini, N. Kaaka and S. Khoja. 2014. Sugar constituents of flowers nectar of some cultivated 
medicinal plants and compared with honey in its effect on longevity and fertility of sunn pest egg parasitoid Trissolcus 
grandis Thomson. Arab Journal of Plant Protection, 32(2): 103-108 

Flower nectar is an important source of nutrition for natural enemies. The objectives of this study were to determine the main sugar 
constituents of flowers nectar of the cultivated medicinal flowering plants (Coriandrum sativum, Pimpinella anisum, Foeniculum vulgare, 
Fagopyrum esculentum) and compare with honey in its effect on fertility and longevity of the sunn pest egg parasitoid T. grandis. The results 
showed that the nectar of most of these flowers contained three main sugars (sucrose, glucose and fructose) with varying concentrations. 
Honey had significantly higher concentrations of these sugars, followed by C. sativum. F. esculentum had the least concentrations of sucrose, 
fructose and no glucose. There were higher numbers of parasitized eggs of T. grandis when fed on flowers of C. sativum compared to honey 
and F. esculentum with 121.1, 118.2 and 114.7 parasitized eggs, respectively. However, feeding T. grandis on honey gave longer adult 
longevity than the flower’s nectar of the medicinal plants with 43.6, 23.5 and 23.2 days for honey, C. sativum, and F. esculentum, 
respectively. The results obtained showed that the type of sugars and their concentration in flowers’ nectar of the medicinal plants studied 
influenced adult longevity and fertility of the sunn pest parasitoid T. grandis. Planting coriander alongside wheat fields could help conserve 
and enhance sunn pest parasitoids. 
Keywords: Flowering medicinal plants, honey, T. grandis 
Corresponding author: W. Dawalibi, GCSAR, P.O. Box 4198, Aleppo, Syria, Email: wajeeh122000@yahoo.com 
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