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Short Communication  (Biology : Entomology)بحـوث مختصرة (حیاتیات : حشرات)

Aphisالقدرة التكاثریة والقابلیة لإلصابة بمّن الفول األسود  fabae Scopli(Homoptera: Aphididae)
Vicia faba)على بعض أصناف الفول  L.)

توفیق محمد مصطفى ورنا یوسف سماره
النبات، كلیة الزراعة، الجامعة األردنیة، عمان، األردنقسم وقایة 

الملخص
ماره.  ف س ا یوس طفى ورن د مص ق، محم ود 1999توفی ول األس ّن الف ابة بم ة لإلص ة والقابلی درة التكاثری Aphis. الق fabae Scopli

(Homoptera: Aphididae) على بعض أصناف الفول(Vicia faba L.)44-41): 1(17ربیة. .  مجلة وقایة النبات الع.
فقــط كــان األقــل تفضــیًال مــن قبــل (Aquadulce)درســت  قابلیــة أربعــة أصــناف مــن الفــول لإلصــابة بمــّن الفــول األســود، وأظهــرت النتــائج أن صــنف أكوادولســي 

والصــنف الســوري (Reyba)األخــرى (صــنف ریبــا الحشــرة، وقــد یعــزى ذلــك إلــى انخفــاض نســبة النیتــروجین والبــروتین فــي األوراق وســـاق النبــات، بینمــا كانــت األصــناف
) أكثــر قابلیــة لإلصــابة وذلــك الرتفــاع نســبة (Syrian Local Large)والصــنف الســوري المحلــي الكبیــر الحبــة (Syrian Local Medium)المحلــي المتوســط الحبــة 

إیجــابي مـــا بـــین طــول فتـــرة حیــاة الحشـــرة وخصـــوبتها والزیــادة فـــي وزن األم مـــع النیتــروجین والبـــروتین فــي األوراق وســــاق النبـــات. وأظهــرت النتـــائج أیضــًا وجـــود ارتبـــاط
مــن مجمـوع أفرادهــا خــالل األیــام العشــرة األولــى مــن حیــاة الحشـرة الكاملــة، ویكــون أعلــى إنتــاج مــن األفــراد مــا بــین %80-70زیـادة عــدد األجنــة فیهــا. تنــتج الحشــرة مــن 

الیوم الثاني إلى الرابع.
مّن الفول األسود، أصناف الفول، األردن، مقاومة.:فتاحیھكلمات م

المقدمة
Vicia)یعـد محصـول الفـول األخضـر faba L.) أحـد أهـم وأقـدم

)، حیـث بلغـت 8المحاصیل الحقلیة الغنیة بالبروتین النباتي في العالم (
فـــــــي غـــــــور األردن ومنـــــــاطق 1996المســـــــاحة المزروعـــــــة بـــــــه عـــــــام 

طن، في حین بلغت المساحة 16891غّلة دونم 12240المرتفعات 
ــــــه  ــــــالفول الجــــــاف للعــــــام ذات ــــــاطق  3265المزروعــــــة ب دونمــــــًا فــــــي من

). یصاب المحصـول  فـي 4طن (262المرتفعات أعطت إنتاجًا قدره 
األردن بعدیـــــد مـــــن اآلفـــــات الزراعیـــــة مـــــن أهمهـــــا مـــــّن الفـــــول األســـــود

(Aphis fabae Scopli)محصــول ، الــذي یحــدث خســائر فادحــة بال
). ولهـــذه الحشـــرة مـــدى كبیـــر مـــن 13(%100ســـنویًا قـــد تصـــل إلـــى 

).16، 15، 14، 13، 10العوائل النباتیة (
یهــدف هـــذا البحــث إلـــى: (أ) دراســة القـــدرة التكاثریــة لحشـــرة مـــّن 
الفــول األســود علــى أصــناف مختلفــة مــن الفــول األخضــر، (ب) تحدیــد 

ة مّن الفول األسود.أكثر أصناف الفول األخضر قابلیة لإلصابة بحشر 

مواد البحث وطرائقھ
أجریت الدراسة فـي الـدفیئات الزجاجیـة التابعـة لكلیـة الزراعـة فـي 

، حیـــث تـــم جمـــع عـــدد مـــن 1996/97الجامعـــة األردنیـــة خـــالل موســـم 
Aphis fabae)حشرات المّن من نوع  Scopli) من عشبة عنـب الـدیب
(Solanum nigrum) والفـول(Vicia faba L.) محطـة البحـوث مـن

الزراعیــــة فــــي األغــــوار الوســــطى فــــي وادي األردن. وتــــم عمــــل شــــرائح 
). 13، 2مجهریة من أجل التعرف على الحشرة (

ــــول صــــنف  ــــات الف ــــى نب ــــة عــــدد مــــن حشــــرات المــــّن عل تــــم تربی
ــــي  "قبرصــــي" داخــــل حاضــــنات خشــــبیة مغطــــاة بالموســــلین األبــــیض ف

الفول صنفت حسب الدفیئات الزجاجیة. وتم استخدام أربع أصناف من 
حجم بذورها:

ــــرة الحجــــم : اســــتخدم منهــــا الصــــنف  - ــــذور الكبی األصــــناف ذات الب
.(Syrian Local Large)السوري المحلي الكبیر الحبة 

األصــناف ذات البــذور المتوســطة الحجــم : اســتخدم منهــا صــنفین، -
ــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــي المتوســــــــــــــــــــــط الحب الصــــــــــــــــــــــنف الســــــــــــــــــــــوري المحل

(Syrian Local Medium)دولسي وصنف أكوا(Aquadulce).
األصناف ذات البـذور الصـغیرة الحجـم: اسـتخدم منهـا صـنف ریبـا-

(Reyba).
صممت التجارب وفق القطاعات العشوائیة الكاملـة بأربعـة عشـر 
مكـــررًا داخــــل حاضــــنات خشــــبیة، یتــــراوح معــــدل درجــــات الحــــرارة فیهــــا 

ـــة النســـبیة 33-22مـــا بـــین  مـــع نظـــام%80-46س ومعـــدل الرطوب
ســـاعة إضـــاءة. أدخـــل علـــى كـــل نبـــات حشـــرة  واحـــدة فـــي الطـــور 16

الرابــــع، وضــــعت علــــى الســــطح الســــفلي للورقــــة الثانیــــة أو الثالثــــة مــــن 
وتركـت لتنمـو وتضـع (Clip on cage)األعلى واحتجزت داخل قفص 

ذریــة جدیــدة، ثــم اســتبعدت األم واألفــراد المنتجــة باســتثناء حشــرة واحــدة 
لطریقـــة ذاتهـــا مـــرة أخـــرى وتركـــت لتضـــع فـــي الطـــور األول احتجـــزت با

أفــــراد جدیــــدة. وبعــــد تســــعة أیــــام مــــن وضــــع أول جیــــل، تــــم وزن األم 
مــغ)، وتــم 0.002واألفــراد الناتجــة باســتخدام میــزان حســاس (حساســیة 

تشریح األم والحشرات ذات الطورین الرابـع والثالـث لألفـراد المنتجـة فـي 
ى فــــــتم ّعـــــد األفــــــراد ســـــبعة مكـــــررات. أمــــــا المكـــــررات الســــــبعة األخـــــر 

ساعة مع إزالة األفراد الناتجة حتى تموت األم طبیعیًا.48الناتجة كل 
وإلجــــراء التحلیــــل الكیمیــــائي للعناصــــر الغذائیــــة فــــي األصــــناف 
المسـتخدمة فـي الدراسـة، أخـذت خمسـة نباتـات مـن كـل مكـرر وقطعــت 
عنـد مسـتوى سـطح التربـة وغســلت ووزنـت وجففـت داخـل فـرن كهربــائي 

ســـاعة. ثـــم أعیــــد وزنهـــا وطحنهـــا وتــــم 48س لمــــدة 67علـــى حـــرارة 
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تحلیــل محتواهــا مــن الفوســفور والنیتــروجین والبــروتین فــي قســم المــوارد 
الجامعة األردنیة. -الزراعیة والبیئة في كلیة الزراعة

النتائج
طول فترة الجیل والخصوبة

ات علــى وجــود فروقــ1تــدل النتــائج المعروضــة فــي الجــدول رقــم 
معنویـة فـي خصـوبة حشـرة مـّن الفـول األسـود عنـد تربیتهـا علـى صــنف 
"ریبــــا" وغیــــر معنویــــة عنــــد تربیتهــــا علــــى "الصــــنف الســــوري المحلــــي 

المتوسـط الحبـة". كمـا لـم تكـن هنـاك فـروق معنویـة عنـد التربیـة علـى 
"الصـــنف الســـوري المحلـــي الكبیـــر الحبـــة" و "أكوادولســـي" و "الصـــنف 

.0.05ط الحبة" على مستوى السوري المحلي المتوس
كمــا لــم یختلــف طــول عمــر الحشــرة البالغــة معنویــًا عنــد تربیتهــا 
علــى صــنفي "ریبــا" و "الســوري المحلــي المتوســط الحبــة". وكــان أقصــر 
عمر للحشرة عند تربیتها علـى "الصـنف السـوري المحلـي الكبیـر الحبـة" 

).1یومًا ( جدول 13حیث بلغ 

جنةوزن الحشرة األم وعدد األ
وجـــد فـــرق إحصـــائي معنـــوي لـــوزن الحشـــرة األم علـــى "الصـــنف 

)، بینمـا لـم 1مـغ (جـدول 0.773السوري المحلـي المتوسـط الحبـة" بلـغ 
یكن الفرق معنویًا بین "الصنف السوري المحلـي الكبیـر الحبـة" وصـنف 
"أكوادولسـي". أمـا بالنســبة لعـدد األجنــة فلـم یكــن هنـاك فــرق معنـوي فــي 

ة علــى الصــنفین "ریبــا" و "الســوري المحلــي المتوســط عــددها عنــد التربیــ
ـــــة" (جـــــدول  ـــــى الصـــــنف 1الحب ـــــة عل ). و كـــــان أقـــــل عـــــدد مـــــن األجن

).9.8"أكوادولسي" (

وزن الحوریات
كــان أعلــى وزن للحوریــات وعــدد األجنــة فــي أفــراد الحشــرة ذات 
الطــور الثالــث والرابــع علــى الصــنف "الســوري المحلــي المتوســط الحبــة" 

بینمــا لــم یكــن هنــاك فــرق معنــوي فــي عــدد األفــراد المنتجــة )، 1(جــدول 
یومًا من االحتجاز على األصناف األربعة.19بعد 

التحلیل الكیمیائي للنباتات
لم تظهر نتائج التحلیل الكیمیائي للنباتـات  فروقـات معنویـة ذات 
داللــة احصــائیة لكــل مــن نســبة المــاء ونســبة الفوســفور فــي األصــناف 

).2تبرة (جدول األربعة المخ
وبالنسبة للبروتین والنیتروجین، لم تظهر نتائج التحلیل اختالفات 

السـوري المحلـي المتوسـط معنویة ذات داللـة احصـائیة بـین أصـناف " 
و "الســـوري المحلـــي كبیـــر الحبـــة" و "ریبـــا" ، ولكنهـــا اختلفـــت الحبـــة" 

).2معنویًا عن صنف "أكوادولسي"  (جدول 

المناقشة
لنتـــائج بعـــض اإلختالفـــات فـــي قابلیـــة أصـــناف الفـــول أظهـــرت ا

األربعــة محــل الدراســة لإلصــابة بحشــرة مــّن الفــول األســود. وقــد تعــزى 
االختالفــات فــي درجــة اإلصــابة والكثافــة  العددیــة إلــى االختالفــات فــي 

). وال یوجــــد صــــنف 19، 12، 1المكونــــات المعدنیــــة فــــي األصــــناف (
ـــاوم للحشـــرة، غیـــر أن الصـــنف "أكواد ولســـي" أظهـــر بعـــض التحمـــل مق

لإلصــابة بهــا، وأوضــحت نتــائج التحلیــل الكیمیــائي للعناصــر انخفــاض 
نســــبة النیتــــروجین والبـــــروتین فــــي ذلــــك الصـــــنف، مقارنــــة باألصـــــناف 
ـــــة مـــــن عنصـــــري  ـــــوت علـــــى نســـــب عالی األخـــــرى المختبـــــرة التـــــي احت
النیتــروجین والبــروتین، و یتفــق هــذا مــع الدراســات الســابقة، فاألصــناف 

). كمــا وجــد 19، 3مــة تحــوى نســبًا أقــل مــن العناصــر المعدنیــة (المقاو 
ســابقًا أن هنــاك ارتبــاط بــین درجــة مقاومــة األصــناف لإلصــابة وتركیــز 

) وبـین االختالفـات فـي الصـفات 9األحماض األمینیـة غیـر البروتینیـة (
ــــة  الفیزیائیــــة للنبــــات، أو فــــي محتویاتهــــا الكیمیائیــــة والصــــفات المظهری

).19للنبات (

.(Aphis fabae)تأثیر بعض أصناف الفول في الخصائص الحیویة لمّن الفول األسود .1جدول 
Table 1. Effects of certain broad bean cultivars on the biological characteristics of the black faba bean aphid (Aphis fabae).

الصنف 
Cultivars

الخصوبة 
(حوریة)

Fecundity
(Nymph)

طول حیاة 
(یوم)

Longevity
(Day)

متوسط وزن 
الحشرة األم 

(مغ)
Ave. females
fresh weight

(mg)

متوسط عدد 
األجنة في 

االمھات
Ave. No. of
embryos in

mothers

متوسط عدد األجنة 
في الطور الثالث 

والرابع
Ave. nymphal
fresh weight in
3rd & 4th instar

وزن متوسط
الحوریات

Ave. No. of
embryos

(mg)

متوسط عدد 
األفراد 
المنتجة

Ave. No. of
produced
nymphs

ریبا 
Reyba

73.3 a16.7 a0.6 b16.0 a7.0 b0.2 b42.8 a

السوري المحلي المتوسط الحبة
Syrian Local Medium

61.3 ab15.0 ab0.8 a15.1 a9.4 a0.3 a52.3 a

المحلي الكبیر الحبةالسوري
Syrian Local Large

53.5 b13.0 b0.5 c12.9 b7.4 b0.2 b40.3 a

أكوادولسي
Aquadulce

48.8 b14.7 ab0.4 c9.8 c5.8 b0.2 b31.5 a

.%5المتوسطات في العمود الواحد المشتركة بنفس األحرف ال تختلف معنویاً، باستخدام اختبار دنكن على مستوى 
Average values followed with the same letters in the same column are not significantly according to Duncan’s test, P=0.05.
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Table 2. Water, nitrogen, phosphorous and protein contents in certain broad bean cultivars

الماء (%)
Water (%)

الفوسفور (%)
phosphorous (%)

النیتروجین (%)
nitrogen (%)

البروتین (%)
protein (%)

الصنف 
Cultivars

10.66 a 0.74 a 7.69 a 47.74 a ریبا 
Reyba

8.04 a 0.70 a 7.58 a 47.39 a السوري المحلي المتوسط الحبة 
Syrian local medium

7.94 a 0.71 a 7.44 a 46.53 a السوري المحلي الكبیر الحبة 
Syrian local large

9.08 a 0.75 a 6.84 b 42.75 b أكوادولسي
Aquadulce

.%5المتوسطات في العمود الواحد المشتركة بنفس األحرف ال تختلف معنویاً، باستخدام اختبار دنكن على مستوى 
Average values followed with the same letters in the vertical column are not significantly different according to Duncan’s test, P=0.05.

وقــد یعــود ارتفــاع خصــوبة الحشــرة إلــى ارتفــاع وزن  الحشــرة  األم، ومــا 
صــاحبه مــن ارتفــاع لــوزن الحوریــات المنتجــة وارتفــاع فــي عــدد األجنــة 

) وقـــد الیعتمـــد 7) وهـــذه النتیجـــة تتوافـــق مـــع دراســـة ســـابقة (1دول (جـــ
التغیــــر فــــي عــــدد األجنــــة فــــي أفــــراد األجیــــال األولــــى علــــى أوزانهــــا أو 

)، حیــث یعتمــد الــوزن المكتســب علــى 6، 5االختالفــات بــین األطــوار (
ــــــى النیتــــــروجین والكربوهیــــــدرات ( ــــــة المغــــــذیات المحتویــــــة عل ) 17كمی

ـــــروت ـــــث تعمـــــل وبخاصـــــة الســـــكروز والب ین فـــــي الشـــــوندر الســـــكري حی
ــــة ( ــــزات للتغذی ــــروجین والبــــروتین 11كمحف ــــاع نســــبة النیت )  كــــذلك ارتف

). ولقـــــــــــــد 19والفوســـــــــــــفور فـــــــــــــي األصـــــــــــــناف القابلـــــــــــــة لإلصـــــــــــــابة (
وجـــــــــــــد ارتبـــــــــــــاط موجـــــــــــــب ضــــــــــــــعیف بـــــــــــــین خصـــــــــــــوبة الحشــــــــــــــرة 

ـــــــــة، (شـــــــــكل  ـــــــــرة بقائهـــــــــا حی ـــــــــت قیمـــــــــة معامـــــــــل 1وفت ـــــــــث كان )، حی
ن هنــــاك ارتبــــاط ایجـــابي قــــوي بــــین )  بینمــــا كـــاr =0.343االرتبـــاط (

)، وقــد r =0.718(2وزن الحشــرة األم وعــدد األجنــة كمــا فــي الشــكل 
یعــــــزى ذلــــــك لالختالفــــــات فــــــي مســــــاحة األوراق وخــــــواص أســــــطحها 
والمغـــــذیات فـــــي األصـــــناف المختلفـــــة خاصـــــة النیتـــــروجین والبـــــروتین 

).19، 18، 17، 11، 9، 7والفوسفور (

Y = 2.100 X - 28.100
R = 0.344
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Fig 1. Correlation between fecundity  and longevity of the
black bean aphid (Aphis fabae).

كما ودلت النتائج أن حشرة مّن الفول األسود التي ربیت على الصـنفین 
المحلـي الكبیـر الحبــة" أعطـت أعلـى عـدد مـن األفــراد "ریبـا" و "السـوري

) من حیاتها كحشرة كاملـة، و بعـد أربعـة أیـام علـى 3بعد یومین (شكل 
).3الصنفین "أكوادولسي" و "السوري المحلي المتوسط الحبة" (شكل 
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Fig 2. Correlation between mother weight and number of
developed embryos of the black bean aphid (Aphis fabae).

) Aphis fabaeمتوسطات أعداد حشرات مّن الفول األسود (. 3شكل 
المنتجة كل یومین عند تربیتھا على أصناف الفول المختلفة.

Fig 3. Mean number of black bean aphid (Aphis fabae)
produced every two days and reared on different broad
bean cultivars.
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Abstract
Mustafa, T. and R. Samara. 1999. Reproduction potential and susceptibility of certain broad bean (Vicia faba L.) to
black bean aphid (Aphis fabae Scopli) (Homoptera: Aphididae). Arab J. Pl. Prot. 17 (1): 41-44.

Four broad bean cultivars Reyba, Syrian local medium, Syrian local large and Aquadulce were evaluated for susceptibility to
infestation with the black bean aphid A. fabae. None of these cultivars was resistant to aphids. However, the cultivar Aquadulce was the
least susceptible, possibly due to its low nitrogen and protein content in plant leaves and stems. Cultivars Reyba, Syrian local medium and
Syrian local large were susceptible to the infestation due to their high nitrogen and protein contents. A positive correlation between
longevity and female fecundity was obtained. Also a strong positive correlation between female weight gained and number of embryos was
recorded. Aphids produced 70-80% of their off-spring during the first ten days of adult life. The maximum off-spring was produced between
the 2nd and 4th days.
Key words: black bean aphid, broad bean cultivars, Jordan.
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