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دراسة دینامیكیة حافرة أنفاق أوراق الحمضیات
(Stainton)Phyllocnistis  citrellaونشاط متطفالتھا

نادیا الخطیب، أحمد راعي، قیس غزال، فداء شمسین وسوزان حطاب
،  الالذقیة، سوریة1289الذقیة، مركز زراعي فدیو، ص.ب. مدیریة الزراعة واإلصالح الزراعي بال

الملخص
ــــب، نادیــــا، أحمــــد راعــــي، قــــیس غــــزال، فــــداء شمســــین وســــوزان حطــــاب.  . دراســــة دینامیكیــــة حــــافرة أنفــــاق أوراق الحمضــــیات1999الخطی

(Stainton)Phyllocnistis  citrella .65-60):2(17ونشاط متطفالتها. مجلة وقایة النبات العربیة.
Phyllocnistis citrellaتمــت دراســة دینامیكیــة (نســبة وشــدة اإلصــابة) حــافرة أنفــاق أوراق الحمضــیات  (Stainton) عــن طریــق أخــذ عینــات أســبوعیة عشــوائیة

راســة تطــور نســبة اإلصــابة ، تمــت د1995. فــي عــام 1997و1996، 1995مــن فــروع حدیثــة مــن كــل مــن بســاتین األشــجار البالغــة والغــراس الصــغیرة، خــالل األعــوام 
صــــغیرة لكـــل مــــن بالحشـــرة علـــى األشــــجار البالغـــة ألنـــواع مختلفــــة مـــن الحمضـــیات (اللیمــــون /الحـــامض، الكریفـــون، برتقــــال أبـــو صـــرة والكلیمنتــــین)، وعلـــى الغـــراس ال

مســتویات نسـبة اإلصـابة مـا بـین األنـواع، وسـجلت أعلــى ). ولـم تظهـر النتـائج فروقـات هامـة فـيSour orangeاللیمون/الحـامض، الكریفـون، برتقـال أبـو صـرة والزفیـر (
تمــت دراســة تطــور نســبة اإلصــابة وشــدتها، بمعــزل عــن األنــواع وقــد وجــد أن نســبة 1997و1996نســبة إصــابة لمختلــف األنــواع فــي شــهر تموز/یولیــو. وفــي عــامي 

یــة، وتبلــغ الـذروة علــى النمـوات الصــیفیة خــالل شـهري تموز/یولیــو وآب/أغســطس، اإلصـابة تكــون شـبه معدومــة علــى النمـوات الربیعیــة، ثـم تــنخفض علــى النمـوات الخریف
. أمـــا بالنســـبة لشـــدة اإلصـــابة (طـــور 1996للغـــراس الصـــغیرة فـــي عـــام %99.7فـــي شـــهر تموز/یولیـــو لألشـــجار البالغـــة، و %100حیـــث بلغـــت أعلـــى نســـبة إصـــابة 
تمـت 1996. وفـي عـام 1996للغراس الصـغیرة فـي شـهر تموز/یولیـو فـي عـام 2.06هر حزیران/یونیو و) لألشجار البالغة في ش1.92حي/الورقة)، فقد بلغت الذروة  (

ل فـــي شـــهر دراســـة نســـب التطفـــل بطریقتـــي العـــزل والفحـــص المجهـــري، واعتمـــد متوســـط النســـبتین لدراســـة تطـــور النســـبة العامـــة للتطفـــل، وقـــد ســـجلت أعلـــى نســـبة تطفـــ
أنــواع 5. كمــا تــم عــزل وتصــنیف %60.6، وفــي أیلول/ســبتمبر بالنســبة للغــراس الصــغیرة وبلغــت %73.2الغــة وبلغــت بالنســبة لألشــجار الب1996آب/أغســطس عــام 

Ratzeburgiola incompletaوهـي: Hymenopteraورتبـة Eulophidaeمـن المـتطفالت تنتمـي لفصـیلة  (Boucek) ،Cirrospilus sp. nr. lyncus (Walker)،
Cirrospilus ingenus (Gahan) ،Semielacher petiolatus (Girault) ،Neochrysocharis sp. (Boucek).

حافرة أنفاق الحمضیات، مكافحة أحیائیة، نسبة اإلصابة، نسبة التطفل، سوریة.كلمات مفتاحیة: 

المقدمة 
ـــــــــــــــــــاق أوراق یعـــــــــــــــــــود المـــــــــــــــــــوطن األصـــــــــــــــــــلي لحـــــــــــــــــــافرة أنف

Phyllocnistis citrellaالحمضــــــــــــیات  (Staintion)

)Phyllocnistinae :Gracillariidae :Lepidoptera ــــــوب ــــــى جن )، إل
)، 11، 6شرق آسیا (الیابان، الصین، تایوان، تایالند، مالیزیـا والهنـد) (

)، وقـد انتقلـت 9(وهي تنتشر عن طریق نقل النباتات المصابة والهجـرة
)، وٕالــى أفریقیــا 7، 4، 3مــن منطقــة االســتیطان إلــى الشــرق األوســط (

وجــدت بفلوریــدا 1992)، وفــي عــام 10، 5ا الغربیــة (الوســطى وأفریقیــ
1990)، وفـــي بدایـــة 12)، وفـــي تكســـاس والوالیـــات المكســـیكیة (11(

بلـدان شـمال المتوسـط، فظهـرت غـزت حـافرة أنفـاق أوراق الحمضـیات
)، والیونـان عـام 16(1994). وٕایطالیـا عـام 8(1993في إسبانیا عام 

انتقــال هــذه اآلفــة الحشــریة ). هــذا وقــد ُحــذر مــن خطــر14، 2(1995
). وقـد ظهـرت حـافرة أنفـاق أوراق الحمضـیات 1ووصولها إلـى سـوریة (

).19(1994في سوریة في تموز/یولیو عام 
تعـــــد الیرقــــــة الطــــــور الضــــــار للحشــــــرة، وهــــــي ذات أجــــــزاء فــــــم 
قارضـــة، وتتغــــذى علـــى األنســــجة الحشـــویة ألوراق الحمضــــیات بحفــــر 

لتي تحدثها اآلفـة إلـى الـنقص الحاصـل أنفاق ملتویة. وتعزى األضرار ا
فــــــــي عملیـــــــــة التمثیــــــــل الضـــــــــوئي، األمــــــــر الـــــــــذي قــــــــد یثـــــــــبط نمـــــــــو 
الغراس فـي المشـاتل واألشـجار الحدیثـة فـي البسـاتین عنـد إصـابة نسـبة 

كبیرة من األوراق مما قد یعیق اإلثمار أو یـؤخره ویسـبب فقـدًا كبیـرًا فـي 
ـــأثیر الحـــافرة فـــي األشـــجار الكب ـــة مـــن المحصـــول. یعـــّد ت ـــرة أقـــل أهمی ی

نوعـًا مـن المـتطفالت 40). وقد أشیر إلى وجود أكثر مـن 18الغراس (
ـــــة غشـــــائیة األجنحـــــة فـــــي العـــــالم تهـــــاجم حـــــافرة أنفـــــاق أوراق  مـــــن رتب

نوعًا فـي بلـدان الشـرق األدنـى، وكـل هـذه 25الحمضیات، منها حوالي 
ت األنـواع تهـاجم طـور الیرقـة أو العـذراء ولـم یسـجل حتـى اآلن مــتطفال

). 15على بیوض الحافرة (
یهدف البحث إلى: (أ) دراسة دینامیكیة حـافرة أنفـاق الحمضـیات 
(نسبة اإلصابة وشدة اإلصـابة )، (ب) دراسـة نسـب التطفـل، (جــ)عزل 

وتصنیف المتطفالت المنتشرة على هذه اآلفة في الساحل السوري.

مواد البحث وطرائقھ 
و، والــذي یقــع علــى بعــد تــم تنفیــذ التجــارب فــي مركــز زراعــي فــدی

كــم مــن الجهــة الشــرقیة الجنوبیــة لمدینــة الالذقیــة ویقــع فــي الطــابق 12
البیو مناخي شبه الرطب.
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أوًال : دراسة دینامیكیة حافرة أنفاق أوراق الحمضیات 
ـــة مـــن .1 ـــواع مختلف ـــى أن ـــق حســـاب نســـبة اإلصـــابة عل عـــن طری

الحمضیات
ختیــار أربعــة بســاتین ، وذلــك با1995تــم إجــراء التجربــة فــي عــام 
10دونمــات، عمــر األشــجار فیهــا 10حمضــیات، مســاحة كــل بســتان 

شـــجرة فـــي كـــل بســـتان لألنـــواع التالیـــة: 333ســـنوات، وعـــدد األشـــجار 
الكریفون، اللیمون/الحامض، برتقال أبو صرة، كلیمنتین، لمعرفـة تطـور 
نسب اإلصابة. وقد أخذت عینات حقلیة لكل نوع علـى حـدة علـى نحـو 

سـم، وتـم حسـاب نسـبة 20فرع حدیث، وبطـول 100وعي وبمعدل أسب
اإلصابة وفق العالقة التالیة:

100× فرع حدیث100عدد األوراق المصابة من نسبة اإلصابة =
عدد األوراق الكلي

ومنها تم حساب المتوسط الشهري لنسبة اإلصابة. 

ـــار أربعـــة مشـــاتل، للغـــرا ـــم  إختی س الصـــغیرة بعمـــر ســـنة، كمـــا ت
غرســــة، 100,000دونمــــات، وعــــدد الغــــراس 10مســــاحة كــــل مشــــتل 

لألنواع التالیـة: الكریفـون،  اللیمون/الحـامض، برتقـال أبـو صـرة، زفیـر. 
سـم، 20فـرع حـدیث بطـول 100أخذت العینات من كل مشتل بمعدل 

بشــكل أســبوعي، ثــم حســب المتوســط الشــهري لنســبة اإلصــابة بالطریقــة 
ذاتها.

عــن طریــق حســاب نســبة اإلصــابة بمعــزل عــن األنــواع فــي كــل .2
من البساتین والمشاتل 

ـــات 1997و 1996تـــم إجـــراء التجربـــة عـــامي  وذلـــك بأخـــذ عین
عشــوائیة مــن بســاتین األشــجار البالغــة والغــراس كــل علــى حــدة، بمعــدل 

ــــة مــــن الحمضــــیات، بطــــول 100 ــــواع مختلف ــــرع حــــدیث ألن ســــم 20ف
سب المتوسط الشهري لنسبة اإلصابة.وبشكل أسبوعي، ثم ح

عن طریق حساب شدة اإلصابة بمعزل عن األنـواع فـي كـل مـن .3
البساتین والمشاتل

وذلك بأخذ عینات ورقیة 1997و 1996أجریت التجربة عامي 
ورقـــة كـــل أســـبوع مـــن جمیـــع البســـاتین 100عشـــوائیة مصـــابة، بمعـــدل 

علــــى الورقــــة وفحصـــت تحــــت المجهــــر لحســــاب عــــدد األطــــوار الحیــــة 
الواحدة وفق المعادلة التالیة:

100× ورقة100مجموع األطوار الحیة للحافرة من نسبة اإلصابة =
عدد األوراق الكلي

ثم حسب المتوسط الشهري لشدة اإلصابة.

ثانیًا : دراسة نسب التطفل
. عن طریق الفحص المجهري 1

وذلــك بــالفحص المجهــري 1996أجریــت هــذه التجربــة فــي عــام 
ورقــة كــل أســبوع. وكانــت تســجل 100لعینــات ورقیــة مصــابة، بمعــدل 

نتـــــائج األطـــــوار الحیــــــة لحـــــافرة أنفــــــاق أوراق الحمضـــــیات (یرقــــــات + 
عـــذارى)، واألطـــوار المتطفــــل علیهـــا، ثـــم أخــــذ متوســـط قـــراءات نســــب 
التطفل الشهریة في كل البساتین والمشاتل، وحسبت نسـبة التطفـل وفـق 

معادلة التالیة:ال

نسبة التطفل المجهریة= (مجموع أطوار الطفیل/مجموع األطـوار الحیـة 
100×افرة + مجموع أطوار الطفیل) للح

. بطریقة العزل (سحب الحشرات الكاملة)2
ورقة عشوائیة 100، وذلك بأخذ 1996أجریت هذه التجربة عام 

قطعـة مـن مصابة، وضعت ضمن عبوة بالستیكیة مغطاة من األعلـى ب
الشــاش لضــمان عملیــة العــزل، ثــم تــم فــتح العبــوة یومیــًا ضــمن صــندوق 
ـــوح مـــن األمـــام، معـــزول مـــن الجهـــة نفســـها بقمـــاش أســـود،  خشـــبي مفت
وكانــت خلفیــة الصــندوق مصــنوعة مــن الزجــاج، ومســلط علیــه ضــوء، 
والمبــدأ فــي التجربــة أن فراشــة حــافرة أنفــاق الحمضــیات تتجــه للمنطقــة 

ـــــداخل) بینمـــــا تنجـــــذب المظلمـــــة للصـــــندوق (أ ـــــى الصـــــندوق مـــــن ال عل
ـــــتم بســـــهولة تمییـــــز كـــــٍل مـــــن  المـــــتطفالت باتجـــــاه اإلضـــــاءة، حیـــــث ی
المــتطفالت والفراشــات الناتجــة فــي العلبــة والتقاطهــا، وجمعهــا بواســطة 
أنابیــب اختبــار زجاجیــة وعــّدها. أمــا مــدة التجربــة فتعتمــد علــى تســجیل 

ثالثـة أیـام متوالیـة، حیـث لكل من الفراشات والمـتطفالت لمـدة 0القیمة 
یتوقــف عنــدها خــروج الحشــرات الكاملــة مــن الفراشــات والمــتطفالت. تــم 

بعدها حساب نسبة التطفل وفق المعادلة التالیة:

نســبة التطفــل بطریقــة العــزل = (العــدد اإلجمــالي للمــتطفالت فــي العینــة 
الواحــــدة خــــالل مــــدة التجربــــة / العــــدد اإلجمــــالي للمــــتطفالت + عــــدد 

.100× شات) الفرا
تم أخذ هذه القراءات بشكل أسبوعي ثم حسـب المتوسـط الشـهري 
لنســـبة التطفـــل بطریقـــة العـــزل لكـــل مـــن البســـاتین والمشـــاتل. ولحســـاب 
متوســـط نســـبة التطفـــل العامـــة تـــم حســـاب متوســـط الطـــریقتین (طریقـــة 

الفحص المجهري وطریقة العزل).

ثالثًا: عزل وتصنیف المتطفالت
ص بطریقــة العــزل، كــان یــتم جمــع المــتطفالت أثنــاء عملیــة الفحــ

وفرزهــــــا حســــــب الشــــــكل المظهــــــري ضــــــمن أنابیــــــب اختبــــــار زجاجیــــــة 
ــــى  ــــل %70مخصصــــة، تحــــوي عل ــــد تــــم تصــــنیفها مــــن قب كحــــول، وق

، المعهد الدولي للحشرات، لندن، انكلترا.J. Lassalالدكتور 
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النتائج والمناقشة
مضیات أوًال: دراسة دینامیكیة حافرة أنفاق أوراق الح

عـــن طریـــق حســـاب نســـبة اإلصـــابة علـــى أنـــواع مختلفـــة مـــن .1
الحمضیات لألشجار البالغة والمشاتل

أن نســبة اإلصــابة تكــون ضــعیفة علــى النمــوات 1یبــین الجــدول 
نیسـان /أبریــل) وذلـك بالنســبة لكـل األنــواع ســواًء -الربیعیـة (آذار/مــارس

غیرة. فقــــد فــــي بســــاتین األشــــجار البالغــــة أو فــــي مشــــاتل الغــــراس الصــــ
فـي برتقـال %0.07تراوحت نسـب اإلصـابة فـي شـهر آذار/مـارس مـن 

فـــي اللیمـــون/ الحـــامض فـــي بســـاتین األشـــجار %1.72أبوصـــرة إلـــى 
فــي الكریفــون %1.24فــي اللیمــون/ الحــامض إلــى %0البالغــة، وبــین 

في المشاتل للغراس الصغیرة ، ثم بدأت في االرتفـاع لتصـل إلـى أعلـى 
في %97.28شهر تموز/یولیو حیث تراوحت بین نسبة إصابة لها في

فــــي برتقــــال أبوصــــرة، فــــي بســــاتین %98.95اللیمون/الحــــامض إلــــى 
%98.3األشــجار البالغــة، وتراوحــت نســبة اإلصــابة فــي المشــاتل بــین 

فــي الكریفــون، ثــم تعــود لتــنخفض %99.34فــي برتقــال أبــو صــرة إلــى 
ـــ ـــي أجری ـــائج الت ـــد أثبتـــت النت ت لدراســـة نســـب خـــالل أشـــهر الشـــتاء. وق

اإلصـــابة لحـــافرة أنفـــاق الحمضـــیات أنـــه ال توجـــد فروقـــات هامـــة علـــى 
ــــي بســــاتین  ــــة للحمضــــیات، ســــواء ف مســــتوى اإلصــــابة لألنــــواع المختلف

.1995األشجار البالغة أو في المشاتل للغراس الصغیرة خالل عام 

عن طریق حساب نسبة اإلصابة بمعزل عن األنواع في كـل مـن .2
شاتل البساتین والم

أن نســـب اإلصـــابة للعینـــات المـــأخوذة بشـــكل 2یوضـــح الجـــدول 
عشوائي وبمعزل عن األنواع تكون شبه معدومة على النمـوات الربیعیـة 
خالل شهري آذار/مارس ونیسان/أبریل، ثم تبـدأ فـي االرتفـاع التـدریجي 

) لألشـجار البالغـة %100لتصل ألعلى نسبة خالل شهر تموز/یولیو (
حــافظ علــى ســویة اإلصــابة خــالل فتــرة طویلــة تمتــد ، وت1996فــي عــام 

حتــى كــانون األول/دیســمبر، ثــم تعــود لتــنخفض تــدریجیًا. ونجــد ارتفــاع 
نسبة اإلصابة علـى النمـوات الصـیفیة واسـتمرارها حتـى فتـرة طویلـة مـن 
حزیران/یونیو حتى كـانون األول/دیسـمبر، بینمـا تـنخفض علـى النمـوات 

ـــة خـــالل رس ونیســـان/أبریل وأیار/مـــایو، وهـــي األشـــهر آذار/مـــاالربیعی
النموات األكثر أهمیة في تشكیل شجرة الحمضیات  وحملها. كما تبـین 

بدأت في شهر آذار/مارس بالنسـبة 1995النتائج أن اإلصابة في عام 
)، وفــي 1لكــل مــن بســاتین األشــجار البالغــة والغــراس الصــغیرة (جــدول 

) %55.4-30.71ن (أیار/مایو للعام ذاته تراوحت نسـب اإلصـابة مـ
، للفتـــرة ذاتهـــا 1997و1996بینمـــا انخفضـــت هـــذه النســـب فـــي عـــامي 

وتـــــــأخرت اإلصـــــــابة إلـــــــى شـــــــهر حزیران/یونیـــــــو بفعـــــــل المـــــــتطفالت.

دول  اق الحمضیات .1ج افرة أنف بة اإلصابة (%) بح Phyllocnistis citrella)نس Stainton) ة ن الحمضیات لألشجار البالغ ة م واع مختلف ى أن عل
.1995للغراس الصغیرة في المشاتل خالل عام و

Table 1. Infestation level of citrus leaf miner (Phyllocnistis citrella Stainton) on mature trees and nursery seedlings of
different citrus species, during 1995

األنواع
Species

aation level %Infestaنسبة اإلصابة % 

آذار/
مارس

March

نیسان/
أبریل
April

آبار/
مایو
May

حزیران/
یونیو
June

تموز/
یولیو
July

آب/
أغسطس
August

أیلول/ 
سبتمبر
Sept.

تشرین أول/
أكتوبر
Oct.

تشرین ثاني/
نوفمبر
Nov.

كانون أول/ 
دیسمبر
Dec.

Mature treesاألشجار البالغة   

Lemon1.7218.1350.8197.5497.2894.9093.5062.8581.4522.12ن/حامض لیمو

*Grape fruit0.138.6030.7182.3598.3591.5290.5060.6165.55bكریفون  

Washington navel0.077.2834.6187.4498.9583.4588.7865.2373.5834.75برتقال أبو صرة 

Clementine0.6116.6644.0472.9798.6173.7065.2764.6182.8722.95كلیمنتین 

Nursery seedlingsالغراس الصغیرة  
Lemon0.003.5446.9972.9398.9794.9492.0267.5478.5919.56لیمون/حامض 

*Grape fruit1.245.6544.1775.9099.3491.5398.3985.4875.09bكریفون  
*Washington navel0.878.8055.4091.1798.3085.0090.3965.5078.53bبرتقال أبو صرة  

Sour orange1.145.2843.4978.1299.1690.8988.9257.5866.5316.66زفیر  
aة. لم تؤخذ القراءات خالل شھري كانون الثاني/ینایر وشباط/فبرایر لعدم وجود نموات حدیث
b.لم تسجل القراءة لعدم وجود نموات حدیثة

a No values were recorded during January and February because of absence of new growth.
b No value was recorded because of absence of new growth.
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دول  یات 2ج اق الحمض افرة أنف ابة (%) بح بة اإلص . نس
(Phyllocnistis citrella Stainton) راس ة والغ على األشجار البالغ

امي  الل ع یات خ ن الحمض ة م واع مختلف غیرة ألن و 1996الص
1997.

Table 2. Infestation level of Phyllocnistis citrella Stainton
on mature trees and nursery seedlings of different citrus
species, during 1996 and 1997.

الشھر
Month

% Infestation levelنسبة اإلصابة (%)  
األشجار البالغة
Mature trees

الغراس الصغیرة
Nursery seedlings

1996199719961997
كانون ثاني/ینایر

January
*a*a24.0094.40

شباط/فبرایر
February

*a*a21.9080.10

آذار/مارس
March

3.400.300.0311.60

نیسان/ابریل
April

0.0813.000.200.40

أیار/مایو
May

31.010.9010.600.80

حزیران/یوینو
June

72.9050.0273.1061.70

تموز/یولیو
July

10099.9099.7073.90

أب/أغسطس
August

97.5092.1089.6096.30

أیلول/سبتمبر
September

96.6097.5995.5054.30

تشرین أول/أكتوبر
October

94.5088.0798.1078.29

تشرین ثاني/نوفمبر
November

74.898.5790.2093.34

كانون أول/دیسمبر
December

88.1099.2958.6096.49

a.لم تسجل القراءة النعدام النموات الحدیثة
a No value was recorded because of the absence of new growth.

ـــــــاع نســـــــبة اإلصـــــــابة خـــــــالل شـــــــهري كـــــــانون الثاني/ینـــــــایر  أمـــــــا ارتف
ــــي المشــــاتل للغــــراس الصــــغیرة فیعــــزى 1997وشــــباط/فبرایر، لعــــام  ، ف

ـــد ـــى هـــذه الغـــراس، فق لوجـــود نمـــوات حدیثـــة خـــالل هـــذین الشـــهرین عل
أخــــــــذت قــــــــراءات نســــــــب اإلصــــــــابة علــــــــى النمــــــــوات التــــــــي حــــــــدثت 

ــــ ــــه ف ــــم تطعــــیم الغــــراس فی ــــف بشــــكل شــــاذ مــــن مشــــتل ت ي أواخــــر خری
وتوالـــــــــــــــــــــت عملیـــــــــــــــــــــات الخدمـــــــــــــــــــــة (تعشـــــــــــــــــــــیب، 1996عــــــــــــــــــــام 

تسمید، وسقایة) المسـتمرة، إضـافة الرتفـاع درجـات الحـرارة التـي حـدثت 
. وهذا یعني 1997بشكل استثنائي في المنطقة الساحلیة في شتاء عام 

أن ارتفاع نسب اإلصابة بحافرة أنفاق أوراق الحمضیات مقترن بسـببین 
) الظـــــروف الجویـــــة 2اع معـــــدل النمـــــوات الحدیثـــــة؛ ) ارتفـــــ1رئیســـــین: 

المناسبة. وهـذا یتفـق جزئیـًا مـع الدراسـات التـي أجریـت فـي الهنـد والتـي 
أظهــرت أن العامــل المحــدد لحــدوث اإلصــابة هــو وجــود نمــوات حدیثــة 
ولـــــــم تتفـــــــق معهـــــــا فـــــــي تحقیـــــــق الشـــــــرط الثـــــــاني (الظـــــــروف الجویـــــــة 

مــــــــــل المحــــــــــدد حیث أثبتــــــــــت الدراســــــــــات هنــــــــــاك أن العاالمناســــــــــبة)،

لحــدوث اإلصـــابة هـــو وجـــود النمــوات الحدیثـــة، فـــي حـــین أن الظـــروف 
).17المناخیة ال تسهم بدور في حدوثها (

عن طریق حساب شدة اإلصابة بمعزل عن األنـواع فـي كـل مـن .3
البساتین والمشاتل

أن أعلـى كثافــة لألطـوار الحیـة / الورقـة الواحــدة 3یبـین الجـدول 
طــور 1.92شــهر حزیران/یونیــو وبلغــت ، فــي1996ســجلت فــي عــام 

طـور حـي / 2.06حي / الورقة بالنسبة لألشـجار البالغـة، بینمـا بلغـت 
الورقة للغراس في المشاتل في شهر تموز/یولیو للعام نفسه.

اق الحمضیات.3جدول  افرة أنف ة) لح شدة اإلصابة (طور حي/الورق
(Phyllocnistis citrella Stainton) راس على األشجار ة والغ البالغ

امي  الل ع یات خ ن الحمض ة م واع مختلف غیرة ألن و 1996الص
1997.

Tabel 3. Severity of Infestation of Phyllocnistis citrella
Stainton on  mature trees and nursery seedlings of
different citrus species, during 1996 and 1997.

الشھر
Month

بة (طور حي/الورقة)شدة اإلصا
Infestation level %

األشجار البالغة
Mature trees

الغراس الصغیرة
Nursery seedlings

1996199719961997
كانون ثاني/ینایر

January
*a*a0.580.88

شباط/فبرایر
February

*a*a0.470.60

آذار/مارس
March

0000

نیسان/ابریل
April

0000

أیار/مایو
May

0.7501.090

حزیران/یوینو
June

1.921.801.561.35

تموز/یولیو
July

1.281.152.061.02

أب/أغسطس
August

0.460.780.971.53

أیلول/سبتمبر
September

0.580.560.741.51

تشرین أول/أكتوبر
October

0.671.310.621.08

رتشرین ثاني/نوفمب
November

0.701.430.440.82

كانون أول/دیسمبر
December

0.740.820.721.20

a.لم تسجل القراءة لعدم وجود نموات حدیثة
a No value was recorded because of the absence of new growth.

بلغــت شــدة اإلصــابة ذروتهــا فــي شــهر حزیران/یونیــو 1997وفــي عــام 
ور حي/الورقـــة بالنســـبة لألشـــجار البالغـــة. وعلـــى طـــ1.8حیـــث بلغـــت  

الــرغم مــن ارتفــاع نســبة اإلصــابة خــالل األشــهر مــن أب/أغســطس إلــى 
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)، إال أن شدة اإلصابة انخفضت خالل 2تشرین الثاني/نوفمبر (جدول 
هــذه األشــهر، أي أن متوســط عــدد األطــوار الحیــة علــى الورقــة الواحــدة 

تبلـغ الـذروة فـي تلـك األشــهر هـو أقـل مـن واحـد رغـم أن نسـبة اإلصـابة
حیــث ســجلت أعلــى شــدة إصــابة فــي حزیران/یونیــو وتموز/یولیــو. أمــا 
انخفــاض شــدة اإلصــابة فیعــزى إلــى فعــل المــتطفالت التــي تعمــل علــى 

تخفیض أعداد مجتمع اآلفة كي یتم التوازن الحقًا.

دراسة نسب التطفل :ثانیاً 
لألشــجار البالغــة أن أعلــى نســبة تطفــل بالنســبة4یبــین الجــدول 

فـــي حـــین %73.2ســـجلت فـــي أب/أغســطس وبلغـــت 1996فــي عـــام 
للغراس الصـغیرة فـي شـهر أیلول/سـبتمبر. وأن ارتفـاع %60.59بلغت 

نســب التطفــل یرافــق ارتفــاع نســب اإلصــابة ویبلــغ التطفــل ذروتــه عنــدما 
ــــل  ــــغ نســــبة اإلصــــابة قمتهــــا، فقــــد بلغــــت نســــبة التطف فــــي %73.2تبل

فـــي التـــاریخ ذاتـــه %97.5ونســـبة اإلصـــابة 1996آب/أغســـطس عـــام 
)، وهــــذا مــــا یفســــر ارتفــــاع نســـب التطفــــل فــــي شــــهر كــــانون 2(جـــدول 

%70.30األول/دیســـمبر مـــن العـــام نفســـه حیـــث بلغـــت نســـبة التطفـــل 
وبالتالي فإن ارتفـاع نسـب التطفـل مترافـق مـع %88.1ونسبة اإلصابة 

تبــدأ عملهــا إال ارتفــاع نســبة اإلصــابة ومــن المالحــظ أن المــتطفالت ال 
بعد حدوث اإلصابة (أي في حال ارتفاع شدة اإلصـابة) ویمكـن تفسـیر 
ذلــك بأهمیــة تــوافر الغــذاء (یرقــات حــافرة أنفــاق الحمضــیات) كــي تبــدأ 

المتطفالت في بناء مجتمعها.

ثالثًا: عزل المتطفالت وتصنیفها 
ـــى حـــافرة  ـــة عل ـــات المحلی ـــواع مـــن الطفیلی ـــم تصـــنیف خمســـة أن ت

راق الحمضـــــــــــــــــــــــیات تنتمـــــــــــــــــــــــي جمیعهـــــــــــــــــــــــا إلـــــــــــــــــــــــىأنفـــــــــــــــــــــــاق أو 
، وهــــــــــــــــــــــــي:  Hymenopteraورتبــــــــــــــــــــــــة Eulophidaeفصــــــــــــــــــــــــیلة 

Ratzeburgiola incompleta (Boucek) ،Cirrospilus sp . nr .

lyncus (Walker) ،Cirrospilus ingenus (Gahan) ،
Semielacher petiolatus (Girault) وNeochrysocharis sp.

(Boucek).

ج هذا البحث تم اقتراح التوصیات التالیة:بناء على نتائ
لمــا كانــت نســب اإلصــابة وشــدتها ضــعیفة علــى النمــوات الربیعیــة .1

وهي النموات األكثر أهمیة في تشكیل شـجرة الحمضـیات وحملهـا، 
یجــب تشــجیع هــذه النمــوات وبخاصــة علــى الغــراس الصــغیرة. كمــا 

لمبیدات یستدعي ارتفاع هذه اإلصابة في أشهر الصیف استخدام ا
ذات السمیة الضعیفة للمتطفالت. 

نظــرًا ألهمیـــة المكافحـــة الحیویـــة وفعالیــة المـــتطفالت فـــي تخفـــیض .2
مجتمـــــع اآلفـــــة، یوصـــــى بـــــإجراء دراســـــات لتحدیـــــد بیولوجیـــــا هـــــذه 

المتطفالت (دورة الحیاة، عدد البیوض) بغیة تقدیر العامـل الزمنـي 
مــــل المكافحــــة الــــالزم لتحقیــــق التــــوازن البیئــــي .إضــــافة إلكمــــال ع

الطبیعیــة بالبحــث عــن انتشــار المفترســات وٕامكانیــة تربیتهــا لتعزیــز 
ـــــى وجـــــود  عمـــــل المـــــتطفالت حیـــــث أشـــــارت بعـــــض الدراســـــات إل
مفترســـات لحـــافرة أنفـــاق أوراق الحمضـــیات مـــن ضـــمنها شـــبكیات 

).13األجنحة كان لها أهمیة في إنقاص تعداد اآلفة (

دول  افرة أ.4ج ى ح ل (%) عل بة التطف یات نس اق الحمض نف
(Phyllocnistis citrella Stainton) ة جار البالغ اتین األش ي بس ف

.1996والمشاتل، خالل عام 
Table 4. Parasitism (%) of Phyllocnistis citrella Stainton
on mature trees and nursery seedlings of different citrus
species, during 1996.

الشھر
Month

% aaParasitismالتطفل %نسبة
األشجار البالغة
Mature trees

الغراس الصغیرة
Nursery seedlings

كانون ثاني/ینایر
January

*b0

شباط/فبرایر
February

*b0

آذار/مارس
March

00

نیسان/ابریل
April

00

أیار/مایو
May

18.605.54

حزیران/یوینو
June

7.203.26

موز/یولیوت
July

43.2042.25

أب/أغسطس
August

73.2052.47

أیلول/سبتمبر
September

70.9060.59

تشرین أول/أكتوبر
October

63.0054.68

تشرین ثاني/نوفمبر
November

33.2028.76

كانون أول/دیسمبر
December

70.3011.20

aل بة التطف ط نس ل متوس ي حاص ة ھ ل المدرج ب التطف زل نس ي الع بطریقت
والفحص المجھري. 

b.لم تسجل القراءة لعدم وجود نموات حدیثة
a Parasitism level (%) values is the average obtained by

using the isolation and microscopical methods.
b No value recorded because of the absence of new growth
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Abstract
Alkhateeb, N., A. Raie,  K. Gazal, F. Shamseen and S. Kattab. 1999. A Study on Population Dynamics of Citrus Leaf
Miner (Phyllocnistis citrella Stainton) and its Parasitoides. Arab J. Pl. Prot. 17(2): 60-65.

During 1995-1997, a study on citrus leaf miner (Phyllocnistis citrella Stainton) population dynamics was carried out. In 1995, no
differences in infestation level were observed on four citrus species (grapefruit, lemon, Washington navel, clementine), with highest
infestation level in July. During 1996 and 1997, and irrespective of citrus species, infestation with the citrus leaf miner was rare on he spring
flush. The leaf miner was rare on the spring flush, low on the fall flush, and it peaks during summer (July and August) reaching 100%. The
highest rate of parasitism was in August (73%). The following parasitodies have been isolated and identified: Ratzeburgiola incompleta,
Cirrospilus sp. nr lyncus, Cirrospilus ingenus, Semielacher petiolatus and Neochrysocharis sp.
Key word: Citrus leaf miner,  biological control, population dynamics, parasitoids,  Syria.
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