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 ملخصال
سورية. مجلة  –في المنطقة الساحلية /الموالح ( على بعض أصناف الحمضياتAphididae:Homopteraّن )متغير أعداد ال .2002 أبو كف، نبيل.

 .105-99: 20وقاية النبات العربية. 
 ، 1999 و 1994، 1992عوا  األسورية خالل  فيافظتي الالذقية وطرطوس في مح /الموالحأشجار الحمضيات يبصتحشرات المّن التي  ةسادرعند 

 ، مّن الحمضيات األخضر(Aphis gossypii Glover) ، مّن القطن(.Toxoptera aurantii B.d.F)مّن الحمضيات األسود ت  تحديد أربعة أنواع منها، هي: 
(Aphis citricola v.d.G.) (=Aphis spiraecola Paton) البطاطا ، ومّن(Macrosiphum euphorbiae Thomas) كما ُدرس تغير أعداد المّن ونسب اإلصابة في .

. وُوِجَد مّن الحمضيات األسود ومّن 1999مزرعة جامعة تشرين )بوقا(، الالذقية، سورية خالل موس  النمو الربيعي لعا  بستة أصناف ب بستان حمضيات مزروع
حشرة( على  29.5رة( وأعاله )ـحش 19.8ير )ـبلغ أقل معدل لحشرات مّن القطن/ورقة خالل الموس  على الصنف زفالقطن على األصناف المدروسة، حيث 

حشرة(.  25.7حشرة( وأعاله على الصنف ساتزوما ) 15.4الصنف ساتزوما، وبلغ أقل معدل لحشرات مّن الحمضيات األسود/الورقة على الصنف أبو صرة )
خُلصت الدراسة إلى أن كافة األصناف أصيبت بوقت واحد بكال نوعي المّن لكن وسود، ومّن القطن على الررع لكافة األصناف. وُدرس توزع مّن الحمضيات األ

 حسب الصنف ومرحلة النمو. هذهنسبة إصابة األوراق بأنواع المّن تباينت بمعدالت مختلرة، و
 د، مّن القطن، نسبة اإلصابة، سورية.، تغير أعداد، مّن الحمضيات األسو/موالححمضيات :كلمات مفتاحية

 
 المقدمة

 /الموالحهمة في بساتين الحمضياتمحشرات المّن آفات تعّد 
 الممرضة  ونقلها للريروسات لنباتات الرتيةلبسبب ضررها المباشر 

( الذي يعتبر أحد أمراض CTVستيزا )يفيروس التر ومنها(، 13)
بساتين الحمضيات في يوجد في و(. 11، 3)الحمضيات األكثر ضررًا 

 أهمية ( ذاتأنواع فقط 4)منها قلة من المّن،  عًانو 20العال  نحو 
 Aphis citricola مّن الحمضيات األخضر: اقتصادية رئيسية وهي

v.d.G. (=Aphis spiraecola Paton)، ّن القطنمو Aphis gossypii 

Glover، األسود مّن الحمضيات وToxoptera aurantii Boyer de 

Fonscolombeالمّن البني، و Toxoptera cirticidus (Kirk.) (3) .
نوعًا  14 بـالحمضيات في حوض البحر األبيض المتوسط  وتصاب

(، 11، 7، 3)لحسن الحظ المّن البني  ، ليس بينها(11، 3)من المّن 
فري  (.11، 4تيزا الحمضيات )ـالناقل األكثر فعالية لريروس ترس وهو

 ويليه مّن ،الحمضيات األخضر هو النوع السائدأن مّن تونس وجد 
ذكر  كذلك (.4) بينما ظهر مّن القطن متررقًا ،يات األسودضالحم

Lapchin نواع المّن على أشجار أل التسلسل الهرمي( أن 13ن )ووآخر
 تغير بشكل كبير من بلٍد آلخر.يالحمضيات 

ت الحمضـيا التي تصيبأنواع المّن  لىدراسات عال ونظرًا لقلة
 ط ـمنطقـة حـوض البحـر المتوسـوغيرها من بلدان في سورية، 

علـى أشـجار تعريف أنواع المّن إلى البحث  هدف هذا(، فقد 21، 4)
 الحمضيات وتغير أعدادها ونسب اإلصابة بها. 

 
 
 

 مواد البحث وطرائقه
 تعريف حشرات المّن على الحمضيات

المّن  أنواع عينـات من فيهاجوالت حقلية ُجمعت ب ت  القيا 
بساتين الحمضيات في محافظتي الالذقية في  المختلرة الموجودة
من أواخر و 1994 ، ونيسان/أبريل1992 أيار/مايووطرطوس خالل 

وضعت كل عينة في  .1999 آذار/مارس وحتى أواخر أيار/مايو
ت  تسخين حشرات المن ببطء ضمن  ،كحول %90 أنبوب يحوي

حضرت  تركت لتبرد،و KOH % 60محلول ماءات البوتاسيو  
البالغات المجنحة وغير المجنحة على شرائح وحرظت بسائل برليز 

Berlese (2 ،5ت  تصنيف ،)  مراتيح اعتمادًا على أنواع المّن 
، 24، 23، 22، 17، 16، 14، 12، 8، 6، 5متخصصة ) تقسـيمية

25 ،26 ،28). 
 

 تغير وتوزع أعداد المّن على الحمضيات

 15مساحته حوالي اد المّن في بستان أعد اتتغير ةسادرت  
مزرعة جامعة ب سنة 45–40بعمر  حمضياتدونمًا يحوي أشجار 

 واحتوى البستان خليطًا من ،1999الالذقية خالل موس   -بوقا بتشرين 
 .Citrus sinensis L. Osbeck varاليافاوي  هي: ستة أصناف

Shamouti  (=Jaffa)  ،)أبو صرة و)وهو السائدCitrus sinensis L. 

Osbeck var. Navel Orange ،كلمنتين وCitrus tangarine 

Clementine (Algerian) ،ساتزوما وCitrus unshiu Marcovitch ،
 زفير )نارنج(، و Citrus deliciosa Tenerبحر المتوسط ليوسري او

Citrus aurantium L. . 
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يافاوي شجرة من الصنف  21 شجرة منها 31 أختيرت عشوائيًا
أبو صرة الخمسة الباقية وهي ف اصنمن األمن كل فقط ن اجرتشو
  اختير عشوائيًا من كل ث ،زفيرالكلمنتين والساتزوما واليوسري والو

من  بمعدل فرع واحد من كلس ،  20فروع بطول حوالي  5 شجرة
  كل فرع ـقسوشجرة. المن وسط واحد الرئيسة، و ةالجهات األربع

ذكر (. III( وعلوي )II) طي( ووسI) سرليى ثالثة مستويات: لإ
Heathcote (1972 أنه ال يمكن استخدا  طريقة واحدة ألخذ العينات )

لكل أنواع المّن وعوائلها النباتية، ومن األفضل استخدا  أكثر من 
 ًا بينبوعيـأس التعداد من الرروع الُمعلمة قراءات تأخذ ،(9)طريقة 
  Hughesحيث أشـار  ،أيار/مايو أواخرآذار/مارس وحتى  أواخر

( أن أخذ عينة واحدة إسبوعيًا لدراسة تغير أعداد حشرات المّن 1972)
من إحصائيًا  التعداد وحللت بيانات (.10) يعتبر كافيًا في معظ  البيئات

تصمي  القطاعات العشـوائية الكاملـة ل ANOVAتحليل التباين  حساب
 ةمستوى معنوي عند LSDاختبار أقل فرق معنوي وت  

5% (15). 

 
 النتائج والمناقشة

  أنواع المّن على الحمضيات
محافظـة بيحمـور وصـافيتا بمنـاطق مّن القطن مالحظة   ت

مّن و ،محافظة الالذقيةبطرطوس، حديقة كلية الزراعة بجامعة تشرين 
محافظــة بصـافيتا ومحافظة الالذقيـة بالحمضيات األسود في فديو 

يقة كلية الزراعـة بجامعـة حدبطرطوس، ومّن الحمضيات األخضر 
أنواع من المّن في بستان حمضيـات  4كذلك سجلت  الالذقية.بتشرين 

مـّن  ،بوقا وهي: مّن الحمضيات األسودبمزرعة جامعة تشرين ل تابع
 ومّن البطاطا. مّن الحمضيات األخضر ،القطن

 والليمـونفي األردن وجد مّن الحمضيات األخضر على الجوافة 
ومـّن  (Eriobotrya japonica (loquat)) كـدنيااالنباتـات ى لـوع

(. 20، 19، 18ود على الليمون والبرتقال الحلـو )ـات األسـالحمضي
 ( أن مـّن الحمضـيات األسـود متوسـط األهميـة 01وذكر شرف )

  مـّن العـدسبينمـا مـّن القطـن و ،ورياـعلى الحمضيات في سـ
(Aphis craccivora Kochفهي ذات ) ت في تونس سجلو. قليلة أهمية

مّن الحمضيات األخضر  منها أنواع من المّن ساد ةثالث على الحمضيات
(. 4) ةمتررق بصورة ظهر مّن القطن ث ود ـوتاله مّن الحمضيات األس

ــو ــيات جلس ــى الحمض ــ عل ــي تركي ــن  اف ــواع م ــتة أن  س
 مـّن الرـول ، العـدسمـّن ّن هي مـّن الحمضـيات األسـود، ـالم
(Aphis fabae Scopoli) ،( مّن الدراق األخضـرMyzus persicae 

(Sulzer) ،) وكـان النوعـان  مّن الحمضـيات األخضـرومّن القطن
 .(27ية )ـآفة رئيس األخيران
 

 
 

 وزع حشرات المّن على الحمضياتت
( I) السرليأوراق المستوى على مّن القطن وجدت أفراد  - مّن القطن

، على /ورقةحشرة 1.1و 5.3بمعدل لصنف كلمنتين واصنف يافاوي لل
التوالي، ول  تصب أوراق المستوى السرلي لباقي األصناف بـأي مـن 

مّن القطن على أوراق المستوى األوسـط لكافـة أنواع المّن. كما وجد 
 9.7، 12.2، 12.5، 12.8،  17.9، 20.0 األصناف المدروسة بمعدل

ري، أبـو ـاليافاوي، اليوس الساتزوما، لمنتين،الكلكل من  حشرة/ ورقة
على أوراق المسـتوى العلـوي  وكذلك على التوالي. الزفير ، وصرة

، 35.5، 36.3 ،41.3بلغت:  لكافة األصناف المدروسة بمعدالت أعلى
أبو ، يوسـري، كلمنتين للسـاتزوما،حشرة/ورقة  26.7، 26.8، 27.6

 (.1ل جدو) ويافاوي على التوالي زفير، صـرة

 

على أورق  ودـمّن الحمضيات األس ُوِجَد  - ودـمّن الحمضيات األس
 0.3، 3.4أبـو صـرة بمعـدل وللصنف يافـاوي  السـرليالمستوى 

على التوالي، ول  يوجد على أوراق المستوى السرلي لبقية حشرة/ورقة، 
لكافـة  يوسـطلعلى أوراق المستوى االنوع نرسه وُوِجَد  . األصناف

  4.4، 9.3، 12.3، 14.5، 17.3، 17.8دروسة بمعـدل األصناف الم
الساتزوما، اليافاوي، اليوسـري، أبـو  ،حشرة/ ورقة لكل من الكلمنتين

على أوراق المستوى النوع ذاته ُوِجَد  على التوالي. كذلك زفيرالصرة، 
،  21.2 ،29.3، 30.2، 36.1، 27.9العلوي لكافة األصناف بمعدالت 

 (.1جدول ، على التوالي )، لألصناف السابقة21.4
 

  تغير أعداد المّن على الحمضيات
دراسة تغير أعداد حشرات مّن الحمضيات األسـود ومـّن  عند

، حيث 1999نيسان/أبريل  8المّن بتاريخ  ن مننوعيالالقطن وجد كال 
 ين ـف كلمنتــحشرات مّن القطن على الصنتعداد بلغ أعلى متوسط ل

، سـاتزوما، اليرـزفـال ،رةـأبو ص (، تاله على، حشرة/ورقة21.7)
، 7.6، 14.7 ،15.5، 18.0،  19.0بمتوسط بلغ ري ـاليوسو ،يافاويال

أعلى  سجلأما حشرات مّن الحمضيات األسود/ورقة فقد علىالتوالي. 
حشـرة/ورقة(،  17.7)التاريخ على الصنف يافـاوي  بذاتله  متوسط

بمتوسط بلـغ وسري اليو ،ساتزوما، أبو صرة ،زفيرال ،وتاله الكلمنتين
  (.2جدول ، على التوالي )8.2، 9.0، 10.6، 14.3 ،17.4

 فـيعلى الصنف زفير مبكرًا مّن القطن ذروته  عداد أفرادت بلغ
الصنف ساتزوما وبلغ ذروته على حشرة/ورقة(،  39.5) 21/4/1999

ات ـحشرة/ورقة(. أمـا مـّن الحمضيـ 72.2) 28/4/1999بتاريخ 
  28/4/1999يافاوي فـي ذروته على الصنف  دعداتال ود فقد بلغـاألس

حشرة/ورقة( وبنرس التاريخ السابق بلغ التعداد ذروتـه علـى  56.4)
 فـيعلى الصنف ساتزوما وحشرة/ورقة(،  55.1)ين ـكلمنتالصنف 

يوسـري العلى وبلغ ذروته متأخرًا حشرة/ورقة(،  57.5) 5/5/1999
 (.2جدول ) حشرة/ورقة( 51.3) 12/5/1999 في
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 .1999في بستان حمضيات بوقا،  لعام  القطن ومن  الحمضيات األسود في كل مستوى على الفرع متوسط عدد حشرات من  . 1ول جد
Table 1. Mean no. of Aphis gossypii and Toxoptera aurantii per level/branch in Buka Citrus orchard,1999. 

 
 

   تاريخ المراقبة
(1999) 

Observation 

date (1999) 

 
 Mean no. of aphids/level/branch     متوسط عدد حشرات المن  في كل مستوى/ الفرع

 يافاوي
Shamouti 

 
 أبو صرة

Navel orange  
 يوسفي

Mandarin  
 كلمنين

Clementin  
 ساتزوما

Satsuma  
 زفير )نارنج(

Sour orange 

I II III I II III I II III I II III I II III I II III 

                Aphis gossypi من  القطن

8/4 0.0 8.4 18.6 0.0 9.0 29.0 0.0 2.0 11.3 0.0 12.6 30.7 0.0 8.5 22.5 0.0 6.0 30.0 

14/4 0.0 7.0 15.5 0.0 6.0 25.5 0.0 4.0 20.5 0.0 13.7 33.3 0.0 11.5 29.5 0.0 12.0 21.0 

21/4 7.0 9.4 32.3 0.0 17.0 44.0 0.0 4.0 46.0 5.0 25.0 36.5 0.0 9.5 57.0 0.0 18.0 61.0 

28/4 16.0 29.3 63.7 0.0 35.0 75.5 0.0 24.7 84.0 3.0 39.0 79.5 0.0 33.5 111.0 0.0 14.0 63.0 

5/5 14.0 15.9 34.5 0.0 18.5 19.5 0.0 14.0 14.0 0.0 23.0 42.2 0.0 32.5 37.0 0.0 18.0 13.0 

12/5 0.0 11.1 14.2 0.0 0.0 0.0 0.0 26.5 46.0 0.0 17.2 20.2 0.0 12.0 23.0 0.0 0.0 0.0 

20/5 0.0 8.5 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 12.7 26.7 0.0 9.5 11.7 0.0 18.0 9.0 0.0 0.0 0.0 

 Average 5.3 12.8 26.7 0.0 12.2 27.6 0.0 12.5 35.5 1.1 20.0 36.3 0.0 17.9 41.3 0.0 9.7 26.8المعدل 

             Toxoptera aurantii من  الحمضيات األسود

8/4 0.0 5.5 23.2 0.0 8.0 12.3 0.0 4.0 11.0 0.0 14.5 18.6 0.0 3.0 15.0 0.0 3.0 20.0 

14/4 0.0 8.1 25.5 0.0 3.0 9.0 0.0 12.0 12.5 0.0 6.7 21.8 0.0 6.0 21.0 0.0 8.0 22.5 

21/4 3.2 13.4 29.2 2.0 7.0 17.0 0.0 13.0 13.0 0.0 10.3 31.2 0.0 7.5 49.0 0.0 4.0 40.5 

28/4 12.0 39.5 70.3 0.0 23.0 49.5 0.0 15.0 37.0 0.0 48.0 62.2 0.0 17.0 55.5 0.0 13.0 44.0 

5/5 9.0 14.1 28.5 0.0 24.3 61.0 0.0 21.0 37.0 0.0 28.2 34.7 0.0 47.0 68.0 0.0 3.0 19.0 

12/5 0.0 14.0 24.1 0.0 0.0 0.0 0.0 16.7 77.2 0.0 13.7 20.0 0.0 30.0 26.3 0.0 0.0 4.0 

20/5 0.0 7.2 10.7 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 17.6 0.0 3.0 7.0 0.0 11.0 18.0 0.0 0.0 0.0 

 Average 3.4 14.5 30.2 0.3 9.3 21.2 0.0 12.3 29.3 0.0 17.8 27.9 0.0 17.3 36.1 0.0 4.4 21.4المعدل 

 

 

 .1999في بستان حمضيات بوقا،  لعام  القطن ومن  الحمضيات األسود في الورقة متوسط عدد حشرات من  . 2جدول 
Table 2. Mean no. of Aphis gossypii and Toxoptera aurantii per leaf in Buka Citrus orchard,1999. 

 

 نوع  المن  
Aphid species 

  تاريخ المراقبة
(1999) 

Observation date 

(1999) 

/ورقة      Mean no. of aphids/leafمتوسط عدد حشرات المن 

 

 يافاوي
Shamouti 

 أبو صرة
Navel orange 

 يوسفي
Mandarin 

 كلمنتين
Clementin 

 ساتزوما
Satsuma 

 زفير )نارنج(
Sour orange 

 من  القطن
Aphis gossypii 

 

8/4 14.7 19.0 7.6 21.7 15.5 18.0 

14/4 12.5 19.0 12.2 23.5 20.5 27.0 

21/4 21.3 35.0 25.0 29.3 33.2 39.5 

28/4 45.1 55.2 48.4 53.0 72.2 38.5 

5/5 25.4 19.0 14.0 32.6 34.7 15.5 

12/5 13.2 0.0 38.2 18.7 18.6 0.0 

20/5 8.3 0.0 19.7 11.0 12.0 0.0 

 Average c 20.1 bc 21.0 b 23.6 a 27.1 a 29.5 c 19.8المعدل 

 من  الحمضيات األسود
Toxoptera aurantii 

 

8/4 17.7 10.6 8.2 17.4 9.0 14.3 

14/4 18.3 7.0 12.3 16.1 13.5 17.7 

21/4 22.0 12.8 13.0 23.3 21.3 28.3 

28/4 56.4 38.1 26.0 55.1 36.2 33.7 

5/5 21.9 39.0 31.7 31.5 57.5 13.7 

12/5 20.6 0.0 51.3 16.2 27.8 4.0 

20/5 9.5 0.0 13.8 5.0 14.5 0.0 

 Average ab 23.8 c 15.4 b 22.3 ab 23.5 a 25.7 c 15.9المعدل 

 .%5مستوى المعنوية  عندتبعا  الختبار اقل فرق معنوي  معنويا  تختلف  ال السطرالمتبوعة بحروف متشابهة في  المعدل أرقام
Average values followed by the same letters in horizontally are not significantly different according to LSD Test, at P>0.05. 
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المّن لكـال النـوعين علـى كافـة  افرادانخرضت أعداد وقد 
 فـينهاية الموس ، حيث انعـد  وجـود مـّن القطـن في األصناف 

انعد  وجـود مـّن كما  ،صنف زفير وأبو صرةالعلى  12/5/1999
على الصنف أبـو صـرة،  في التاريخ السابق نرسه ضيات األسودالحم

 (.2دول )ج على صنف الزفير 20/5/1999في و
وقد تباينت أصناف الحمضيات من حيث قابليتها لإلصابة بكـل 

د اعـدتالمعدل العا  ل حيث كان مّن الحمضيات األسودومّن القطن من 
لكـل  19.8و  20.1، 21.0، 23.6، 27.1، 29.5حشرات مّن القطن 

علـى يوسري، أبو صرة، يافـاوي، زفيـر، ، اتزوما، كلمنتينـسمن 
 ،22.3، 23.5 ،25.7فكان  مّن الحمضيات األسودل أما بالنسبة. التوالي
  (.2جدول على التوالي ) ،لألصناف السابقة، 15.9، 23.8، 15.4

رات المّن/ورقـة إحصـائيًا ـتبين من تحليل متوسط عدد حش
معنوية جدًا بـين  ًااك فروقـاين لمتغيرين أن هنـتبباستخدا  تحليل ال

غير في اإلصابة (، بينما كان التباين F=7.65 ،P=0.00001األصناف )
، F=0.05الحمضـيات األسـود )مـّن نوي بين نوعي مّن القطن وعم

P=0.82).  
 %5على مستوى معنوية  (LSD)اختبار أقل فرق معنوي عند 

، لمّن بالنسبة لألصـناف المدروسـةلمتوسط الحشرات/الورقة ألنواع ا
 ترتبتبين أن األصناف أصيبت بمّن الحمضيات األسود بمتوسط تعداد 

حيث قسمت إلى أربع مجموعات: األولـى سـاتزوما،  2في الجدول 
الثانية يافاوي وكلمنتين، الثالثة يوسري، والرابعة زفير وأبـو صـرة، 

معنوية ضـمن وجدت فروق معنوية بين المجموعات ول  توجد فروق 
المجموعة الواحدة، ما عدا المجموعة الثانية ال توجد فـروق معنويـة 
بينها وبين المجموعة األولى والثالثة. كما ت  ترتيب األصناف المصابة 
بمّن القطن حسب قيمة المتوسطات حيث قسمت إلى أربع مجموعـات 

ة، أيضًا: األولى ساتزوما وكلمنتين، الثانية يوسري، الثالثة أبـو صـر
الرابعة يافاوي وزفير، حيث وجدت فروق معنوية بين المجموعـات، 
ول  توجد فروق معنوية ضمن المجموعة الواحدة، ماعـدا المجموعـة 
الثالثة التي ل  توجد فروق معنوية بينهـا وبـين المجموعـة الثانيـة 

 .والرابعة
 

 اإلصابة بحشرات المّن فـي بستان الحمضيات ةنسب
، 30.0) 28/4لى نسبة إصابة بمّن القطن فـي بلغت أع -  مّن القطن

( على الصنف كلمنتين، يافاوي وأبوصرة على التوالي، 13.3%، 13.3
على الصنف يوسري،  20/5( بتاريخ %20.0وبلغ أعلى نسبة إصابة )

 أما على الصنف ساتزوما فكانت اإلصابة على طول الموس  ثابتة تقريبًا 
، أما على % 16.7صلت إلى حيث و 24/5( ما عدا بتاريخ 13.3%)

 صنف الزفير فكانت النسبة منخرضة وثابتة تقريبًا على طول الموسـ  
تبعًا مّن القطن ب النسبة المئوية لألوراق المصابة معدل اختلف(. 6.7%)
 ، سـاتزوما%15.2، يوسـري %23.3لصنف، كما يلـي: كلمنتـين ل

 (.3 جدول) %4.8زفير و، %7.6، أبو صرة %9.5، يافاوي 13.3%

بلغ مّن الحمضيات األسود أعلى نسبة إصابة  -مّن الحمضيات األسود 
، وبلغ أعلـى نسـبة 28/4( على الصنف يافاوي بتاريخ %13.9له )

على الصنف أبو صرة انخرضت هـذه  28/4( بتاريخ %23.3إصابة )
وانعد  وجود المّن في  %16.7النسبة في األسبوع التالي ووصلت إلى 

ن من المراقبة، بدأت اإلصابة على الصنف يوسـري األسبوعين األخيري
 /28في  %6.7انخرضت بعدها إلى أن وصلت  8/4في  %16.7بنسبة 

، وبدأت اإلصابة على الصنف 12/5بتاريخ  %23.3ث  ارترعت إلى  4
( %26.7ووصلت أعلـى نسـبة ) 8/4بتاريخ  %23.3كلمنتين بنسبة 

، وعلـى 20/5( فـي %6.7استمرت لرترة شهر إلى أن وصلت إلى )
ارترعـت  8/4( بتاريخ %6.7الصنف ساتزوما بدأت اإلصابة بنسبة )

ث  انخرضت  12/5بتاريخ  %16.7تدريجيًا إلى أن وصلت أعلى نسبة 
، أما على صنف الزفير فقد بدأت اإلصابة بنسبة 20/5في  %6.7إلى 

استمرت بهذه النسبة لمدة شهر انخرضت بعدها  8/4بتاريـخ  10.0%
 .20/5وانعدمت  اإلصابة بحشرات المّن فـي  12/5في  % 3.3إلى 

مـّن الحمضـيات ببة المئوية لألوراق المصـابة ـالنس معدل واختلف
 ، أبـو صـرة%14.3، يوسـري %21.9ود، كما يلي: كلمنتين ـاألس

 (.3 جدول) %7.6زفير و %10.5، ساتزوما %10.5 ، يافاوي12.4%
من المّن  واحدبنوع  بستان حمضيات بوقاكافة أشجار  أصيبت

أو بكال النوعين معًا، لكن نسبة  )مّن القطن، أو مّن الحمضيات األسود(
حيث ل  تصب بمن القطن  قليلة منها ل  تصب بأحد األنواع أو بكليهما،

، %50.0، الزفير %38.1، اليافاوي %23.3كافة األصناف بنسـبة 
، وكانت هذه النسب مختلرة لمّن الحمضيات %50.0وأبو صـرة 

 ،28.6، 22.6األسود حيث ل  تصب كافة األصناف بنسبة 
لألصناف السابقة على التوالي، ول  تصب بكال  %0.0و  50.0

النوعين معًا وكانت هذه النسب متطابقة مع نسب مّن الحمضيات 
 .األسود

 

 مّن القطن مقابلعداد مّن الحمضيات األسود النسبي لتتغير ال
مقابل التغير الحمضيات األسود  عداد مّنفي تتغير العند مقارنة 

د وسة تبين وجادرلاالحمضيات محل أصناف ى لعمّن القطن في تعداد 
نالحظ أن مّن الحمضيات األسود وجد بكثافة أعلى  .فروق واضحة

 اتتغير رغ  أنمّن القطن ب ًامقارنفقط على فروع الصنف يافاوي 
 .أ(، 1ة تقريبًا )شكل متطابقكانت كال النوعين لاألعداد 

وجـد ي( أن مّن القطن و ،، ب، ج، د، هـ1الشكل ) ويتبين من
، الساتزوما، الزفيـر، أبـو الكلمنتينأصناف بكثافة أعلى على فروع 

األسود، مع تطابق تغيـرات بمّن الحمضيات  ةمقارن صرة، واليوسري
أسـبقية أعداد كال النوعين تقريبًا على األصناف المـذكورة سـابقًا و

على أصناف: ساتزوما،  مّن القطنل ة بأسبوع واحدوصول إلى الذروال
 على فروع اليوسري حيث كانـت ذروةأسبوعين الزفير وأبو صرة، وب
أخرض على الصنف األخيـر، وترافقـت مـع  مّن الحمضيات األسود

 الذروة الثانية لمّن القطن حيث كانت أخرض من الذروة األولى.
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 .1999في بستان حمضيات بوقا،  لعام  القطن ومن  الحمضيات األسود بحشرات من  راق المصابة والنسبة المئوية لأل. 3جدول 
Table 3. Percent leaves infected with  Aphis gossypii and Toxoptera aurantii  in Buka Citrus orchard,1999. 

 

 نوع  المن  
Aphid species 

خ المراقبةتاري  
(1999) 

Observation date 

(1999) 

 Infested leaves in orchards %النسبة المئوية لألوراق المصابة في البستان 

 

 يافاوي
Shamouti 

 أبو صرة
Navel 

orange 
 يوسفي

Mandarin 
 كلمنتين

Clementin 
 ساتزوما

Satsuma 
 زفير )نارنج(

Sour orange 

 من  القطن
 Aphis gossypi 

8/4 9.2 6.7 16.7 20.0 13.3 6.7 

14/4 8.9 10.0 13.3 20.0 13.3 6.7 

21/4 12.1 10.0 13.3 20.0 13.3 6.7 

28/4 13.3 13.3 16.7 30.0 13.3 6.7 

5/5 12.4 13.3 10.0 26.7 13.3 6.7 

12/5 6.9 0.0 16.7 26.7 16.7 0.0 

20/5 3.8 0.0 20.0 20.0 10.0 0.0 

 Average 9.5 7.6 15.2 23.3 13.3 4.8المعدل 

 من  الحمضيات األسود
 Toxoptera aurantii 

8/4 8.2 16.7 16.7 23.3 6.7 10.0 

14/4 12.4 10.0 10.0 26.6 6.7 10.0 

21/4 13.3 20.0 10.0 26.7 10.0 10.0 

28/4 13.9 23.3 6.7 26.7 13.3 10.0 

5/5 13.6 16.7 10.0 26.7 13.3 10.0 

12/5 6.3 0.0 23.3 16.7 16.7 3.3 

20/5 5.7 0.0 23.3 6.7 6.7 0.0 

 Average 10.5 12.4 14.3 21.9 10.5 7.6المعدل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
، يوسفي (D)، ساتزوما (C)، زفير (B) يافاوي ،(A) تغير تعداد من  القطن ومن  الحمضيات األسود في بستان حمضيات بوقا للصنف كلمنتين. 1شكل 

(E)  و أبو صرة(F)  1999في موسم. 
Figure 1. Population dynamics of Aphis gossypii and Toxoptera aurantii in Buka citrus orchard for Cultivar Clementine (A), 

Shamouti (=Jaffa) (B), Sour Orange (C), Satsuma (D), Mandarin (E) and  Navel Orange (F) in 1999. 
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Abstract 

Abo Kaf, N. 2002. Population Dynamics of Aphids (Aphididae: Homoptera) on Some Citrus Cultivar in Costal Region of 

Syria. Arab J. Pl. Prot.  20: 99-105. 
Citrus aphids in Lattakia and Tartus provinces in Syria were investigated during 1992, 1994 and 1999. Four aphid species were identifid 

namely: Toxoptera aurantii B.d.F., Aphis gossypii Glov., Aphis citricola v.d.G. (=Aphis spiraecola Paton), and Macrosiphum euphorbiae 

Thomas. Population dynamics of aphids and infestation rate were also studied in citrus orchard of Tishreen University Farm (Buka), during 

1999, on six citrus cultivars. The Black citrus aphid and cotton aphid were found on studied cultivars, where lowest average of cotton aphids/leaf 

during the season was 19.8 on Sour Orange, and the highest on Satsuma (29.5), whereas the lowest average of black citrus aphid/leaf was 15.4 

on Navel Orange cultivar, and the highest was on Satsuma (25.7). The distribution of black citrus aphid and cotton aphid on twigs of all cultivars 

were studied. It seems that all cultivars were infested at the same time with both aphid species, but with different averages, and this, as the leaf 

infestation rate differed according to cultivar and growth stage.  

Key Words: Black Citrus Aphids, Cotton Aphid, citrus, infestation rate, population dynamics, Syria. 

Corresponding author: N. Abo Kaf, Plant Protection Department, Faculty of Agriculture, Tishreen University, P. O. Box 1446, 

Lattakia, Syria. E-mail <n.abokaf@scs-net.org> 
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