
Research Paper (Ecology: Insects)) بیئیات: حشراتبحـوث (

ةسوری- یةالساحلفي المنطقة/الموالحالحمضیاتعلى ھمتطفالتونّ لمالنوعي والكمي لتنوع ال

نبیل أبو كف
n.abokaf@scs-net.orgلكتروني: االبرید ال، الالذقیة، سوریة،1446ین، ص.ب. قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة، جامعة تشر

الملخص
ة النبات العربیة،. مجلة وقایةسوری- یةالساحلفي المنطقة/الموالحالحمضیاتعلى همتطفالتو نّ لمالنوعي والكمي لتنوع ال. 2005أبو كف، نبیل. 

23 :61 -69.
في الموسم الخریفي لعام،الالذقیة وطرطوسمن محافظتيمنطقة موزعة على الساحل السوري18ّن في لمالنوعي والكمي لحشرات اتنوع تم دراسة ال

أنواع من حشرات المّن، وهي: مّن الحمضیات األخضر8راسة تم تحدید د. خالل هذه ال/الموالحمن الحمضیاتاً صنف16وعلى 2003والربیعي لعام 2002
Aphis citricola v.d.G. (=Aphis spiraecola Paton)ّن اللوبیاءـ، مAphis craccivora Kochمّن القطن ،Aphis gossypii Glover مـّن الباذنجـان ،Aulacorthum

solani (Kaltenbach)، مّن تجعد أوراق الخوخBrachycaudus helichrysi (Kaltenbach)،البطاطسمّن البطاطا/Macrosiphum euphorbiae (Thomas) مّن ،
Myzus persicaeالدراق األخضر  (Sulzer) ، األسود مّن الحمضیاتوToxoptera aurantii Boyer de Fonscolombeومّن الحمضیات األخضر مّن القطننتشر. إ

حامض مایر. تغیرت أعداد حشرات و ،أبو صرة،یاسفالن،وجدت معظم أنواع المّن على الصنف یافاويفي حین ،على معظم األصناف المدروسةومّن الحمضیات األسود
لمّن على الفرع بشـكل عام بینبلغت قیم متوسط عدد أفراد احیث ،والصنف،باختالف المنطقةمجال الدراسةالمّن لألنواع

والثانویة في. تّم تسجیل عدد من المتطفالت األولیة /البطاطسحیث كانت أعالها لمّن القطن وأدناها لمّن البطاطا،فرع خالل فترة الدراسةًا/فرد355.25- 2
Aphidiusوهي: Aphidiidaeیة إلى فصیلة متطفالت المّن ت األولالتتبع المتطفمناطق، 8 sp. ،Ephedrus sp. ،Lysiphlebus sp. ،Praons sp.وsp.Trioxys ،

حسبت نسبة التطفل حسب نوع المّن األجنحة.غشائیاترتبة من PteromalidaeوCynipidae ،Megaspilidaeفي حین تتبع المتطفالت الثانویة لـثالث فصائل 
/البطاطسكانت أعالها على مّن البطاطا،%50-0.3تراوحت قیم متوسط النسبة المئویة للتطفل على مختلف أنواع المّن بین .والمنطقةنف الحمضیاتوص

طول عمر الحشرة الكاملة لكل مجموعة من المتطفالت حسب نوع المّن والصنف.ختالفاأیضاً وبینت الدراسة،)20-50%(
، حمضیات، تغیر أعداد، نسبة اإلصابة، سوریة.Aphidiidaeمتطفالت، ،Aphididae، منّ كلمات مفتاحیة:

المقدمة
تعتبر حشرات المّن من آفات الحمضیات الهامة في مناطق زراعة 

العدیدة في العالم، وتسبب للحمضیات ضررًا كبیرًا /الموالحالحمضیات
ر والثمار الصغیرة تشوه األوراق، تساقط األزهامثل مباشرًا وغیر مباشر 

، نقلها ، بقایا الندوة العسلیة تسبب العفن الهبابيجدًا، نموات أقل تطوراً 
).19(وغیرها للفیروس 

من اً نوع20یوجد في بساتین الحمضیات في العالم حوالي 
وهي: ،أنواع منها ذات أهمیة اقتصادیة رئیسةأربعة ،المنّ 

Aphis citricolaمّن الحمضیات األخضر van der Goot

(=Aphis spiraecola Paton)، مّن القطنAphis gossypii Glover،
Toxoptera aurantiiمّن الحمضیات األسود  Boyer de

Fonscolombe، والمّن البنيToxoptera citricidus (Kirk.))5 .(
من المّن اً نوع14وتصاب الحمضیات في حوض البحر المتوسط بـ 

)، وهو 16، 14، 5لحسن الحظ المّن البنـي (لیس بینها،)16، 5(
ذكر شرف).16، 6ستیزا الحمضیات (یالناقل األكثر فعالیة لفیروس تر 

أن مّن الحمضیات األسود متوسط األهمیة على الحمضیات في )2(
كما وجد .ذات أهمیة قلیلةمّن القطن ومّن اللوبیاءكان بینما ،سوریة

على الحمضیـات: مّن التالیة األنواع وریة ـفي س)1(أبو كف
القطـن، مّن الحمضیات األسـود، مّن الحمضیات األخضـر، ومّن 

Macrosiphum euphorbiae/البطاطس البطاطـا (Thomas) ، ساد و

ووجد في األردن مّن الحمضیات ن على ستة أصناف، ان األولیاالنوع
مون األخضر على الجوافة واللیمون ومّن الحمضیات األسود على اللی

وسجل على الحمضیات في تركیا)، 28، 27، 26والبرتقال الحلو (
). كما وجدت في مناطق عدیدة من الیونان 40، 21أنواع من المّن (6

حشرات المّن التالیة: مّن القطن، مّن الحمضیات األخضر، مّن 
، مّن البطاطا، مّن ود، مّن الدراق األخضر، مّن اللوبیاءالحمضیات األس

Brachycaudus helichrysiق الخوخ تجعد أورا (Kaltenbach) مّن ،
Aulacorthum solaniالباذنجان  (Kaltenbach) ومّن الذرة ،

Rhopalosiphum maidis (Fitch)(الزفیر) على النارنج
Citrus aurantium L. ، المتوسط (البلدي) یوسفي البحر وCitrus

deliciosa Tener ، لیمـون األضالیا وCitrus limon (L.) Burm. Fil. ،
Citrus sinensisأبو صـرة و  (L.) Osbeck)17.( وفي تونس وجد أن

،مّن الحمضیات األخضر هو النوع السائد ویلیه مّن الحمضیات األسود
مّن ، كما وجد في المغرب مّن القطن و )6بینما ظهر مّن القطن متفرقًا (

.)33(الدراق األخضر
أعدادها، ویة عدیدة یمكن أن تؤثر فيداء حیلمّن أعحشرات اوجد لت

التي تعتبر عناصر مكافحة Aphidiidaeلمّن امن بینها متطفالت 
1983). سجلت في جنوب لبنان خالل صیف 30محتملة (

). ووجد في مناطق عدیدة من الیونان 3(عدة أنواع من متطفالت المّن 
). كما سجل الصنف أبو 17(إحدى عشر نوعًا من المتطفالت
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متوسط كعائل جدید للمتطفلمنطقة حوض الفي،صرة
Trioxys acalephae عائل ك، بینما سـجل مـّن الحمضیـات األخضـر

تم إدخال .على مسـتوى العالمTrioxys acalephaeجدید للمتطفل
من العالم الجدید لمكافحة حشرات Lysiphlebus testaceipesالمتطفل 

المتوسط من فرنسا وفي البحر طقة المّن حیویًا على الحمضیات في من
) 35)، إسبانیا (5، 4()، وقد انتشـر من هناك إلى إیطالیا32كورسیكا (
ن من المتطفالت األولیة ، وسجل في المغرب العربي نوعا)8والبرتغال (

.)33تصیب المّن على الحمضیات (
فقد هدف هذا البحث ،نظرًا لقلة الدراسات واألبحاث في سوریة

د أنواع المّن ونسب إصابتها ألصناف الحمضیات وتحدید إلى تحدی
المتطفالت األولیة والثانویة التي تصیبها ومناطق انتشارها الجغرافیة في 

والنسبة المئویة للتطفل (األولي والثانوي) على بعض ،الساحل السوري
إضافة إلى طول عمر الحشرة الكاملة للمتطفالت األولیة ،أنواع المنّ 

.والثانویة

مواد البحث وطرائقھ
الزیارات الحقلیة
منطقة موزعة على الساحل 18بستان حمضیات في 46تم زیارة 

حیث تمت الزیارات الحقلیة ،السوري من محافظتي الالذقیة وطرطوس
ولغایة 25/10/2002على مدى فترتین زمنیتین: امتدت األولى من 

ناطق التالیة من لمتم خاللها زیارة بساتین حمضیات في ا29/11/2002
: المشیرفة، بوقا، الحویز، عین شقاق، جبریون، صنوبر محافظة الالذقیة

جبلة، طرجانو، بحالو، والقنجرة، أما الفترة الثانیة فقد بدأت من 
، تم أثناءها زیارة بساتین حمضیات في 8/5/2003حتى 21/2/2003

حویز، جبالیا، المناطق التالیة: القطریة، مردیدو، القاقعیة، سیانو، ال
الدعتور، بسیسین، المشیرفة، صنوبر جبلة، بوقا وحدیقة كلیة الزراعة من 
محافظة الالذقیة ومجدلون البحر من محافظة طرطوس. سجل خاللها 

من الحمضیات، وهي: أبو صرة، یافاوي، كلیمانتین، حامض اً صنف15
ر، بومیلو، یا، جریب فروت، زفیأضالیا، فالنسلیمون بنزهیر، لیمونمایر، 

برتقال بلدي. بلغت النسبة و أحمر دموي،ساتزوما، یوسفي بلدي، مندلینا،
المئویة لألشجار من الصنف یافاوي بالنسبة لباقي األشجار الكلیة 

ین اوالصنـف كلمنت،%21.77تاله الصنف أبو صرة ،25.74%
%0.49-6.74بیـن نسبتها أمـا باقـي األصنـاف فقـد تراوحـت ،18.42%

).1جدول (

جمع العینات والقراءات الحقلیة
تضمن العمل الحقلي جمع عینات أسبوعیة من بساتین حمضیات موزعة 

في مناطق مختلفة من الساحل السوري، كما یلي:
تضمنت تحدید األصناف المزروعة قراءات نظامیة عشوائیة:- 

ستان. ثم عّد األشجار الكلیة في الب،وعّد أشجار كل صنف،في البستان
، مع تفضیل األشجار اً أشجار من كل صنف عشوائی10اختیار تم 

الواقعة في وسط البستان؛ كما تم اختیار فرعین حدیثین من كل شجرة 
سم تقریبًا.20حیث بلغ طول الفرع ،اً عشوائی
كل بستان عن أوراق كامل تم البحث في قراءات مسح شامل:- 

المخبر مع مراعاة عدم جمعت ونقلت إلى،حمضیات علیها مومیاء
.أذى لهال و حص

العدد اإلجمالي لألشجار في البساتین حسب الصنف ونسبتھا .1جدول 
.بحشرات المنّ إلصابةاالمئویة ومتوسط 

Table 1. Composition of citrus orchards and mean aphid
infestation.

)Group(مجموعة) (
Cultivarsاألصناف 

العدد 
اإلجمالي 

شجار في لأل
البساتین

Total No.
of trees in
orchards

نسبة 
وجود 

لصنفا
%

Cultivar

نسبةمتوسط 
إلصابةا

%
Infestation

)Orange((البرتقال)
Citrus aurantiumفئة برتقال مر 
Sour orange600.721.25زفیر أو نارنج 

Citrus sinensisفئة برتقال حلو 
Jaffa (=Shamouti)215525.7413.6یافاوي 

Navel orange182321.778.55أبو صرة
Valencia5136.135.85یافالنس

Blood Orange440.520أحمر دموي
Balady Orange410.490برتقال بلدي

(Mandarrine and Tangarine)(الیوسفي و التنجارین)
Clementin154218.423.59ن یمانتیكل

Satsuma5646.741.87وما ساتز
Mandalina2913.470.42ینالمند

Citrus deliciosa1511.81.13یوسفي بلدي 
(Indian Lemon)(اللیمون الھندي)

Citrus paradisi5206.212.75جریب فروت
Citrus grandis420.51.19) بومیلوشادوك (

)Lemons((الحامض)
Citrusلیمون مایر  meyeriy4365.203.42

لیمون بنزھیر
Citrus aurantifolia

1391.661.42

Citrus limon510.610لیمون أضالیا
Total (Tree)8372المجموع (شجرة)

الفحص المخبري
ساعة بعد جمع 30تّم العمل المخبري خالل فترة لم تتجاوز 

ثم حفظت ،كل فرعحشرات المّن على العینات ونقلها، وتضمن: عدّ 
؛ تم تصنیف %70إیثیليفي كحولالمنّ ضمت جمیع أطوارعینة 

، 20، 15، 10، 7(أنواع المّن اعتمادًا على مفاتیح تقسیمیة متخصصة
كما بالتكبیر المناسب.Binocularباستخدام مكبرة)39، 36، 25، 24

تم تعریف حشرات المّن التي تحولت إلى مومیاء باالعتماد على 
،تم عّد المومیاء الموجودة على كل فرعمفاتیح التقسیمیة السابقة.ال

تم مراقبتها وسجل تاریخ ،)23(عزلت كل مومیاء في أنبوب زجاجي
األولیة انبثاق وموت الحشرة الكاملة للمتطفل. تم تعریف متطفالت المّن 

Aphidiidaeاعتمادًا على مفاتیح تقسیمیة الثانویةوالمتطفالت
، 37، 33، 32، 30، 29، 19، 18، 17، 13، 11، 9(متخصصة 

38.(
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النتائج والمناقشة 
أنواع المّن على أصناف الحمضیات وتوزعها الجغرافي

في مناطق البحث تصاب بینت الدراسة أن أشجار الحمضیات 
أنواع المّن وأصناف 2بثمان أنواع من حشرات المّن، یوضح الجدول 

األنواع األكثر تكرارًا في معظم انتالحمضیات وتوزعها الجغرافي. ك
ومّن ،مّن الحمضیات األخضر،: مّن القطنهيمناطق البحث 

في دراسة سابقة إلى سیادة مّن )1(أشار أبو كف.الحمضیات األسود
حد مناطق الساحل السوري عام القطن ومّن الحمضیات األسود في أ

مّن و لقطن مّن استة أنواع وكان 1995وجد في تركیا عام .1999
یتطابق مع نتائج هذا )، الذي40اآلفة الرئیسة (الحمضیات األخضر

د ینتشر أن مّن الحمضیات األسو ) 22(وآخرون Lapchinالبحث. وذكر 
أسترالیا و في جنوب أمریكا الشمالیة وأفریقیا والهند وشرق آسیا والیابان

.المتوسطوبلدان حوض البحر
) 17) والیونان (40) وتركیا (1بینت نتائج األبحاث في سوریة (

سیادة مّن القطن في معظم سنوات الدراسة على صنف البرتقال، فقد وجد 
KavallieratosوLykouressis)17 ( في الیونان أن متوسط أعداد مّن

القطن تختلف معنویًا عند إصابتها ألنواع الحمضیات، حیث كان متوسط 
) من أشجار الیوسفي 23.00األعداد على أشجار البرتقال أعلى (

)، وأنه ال یوجد تفضیل لمّن القطن على أشجار البرتقال أو 18.37(
) من أن Patti)4وBarbagalloالیوسفي، وهذا ما یتطابق مع ما ذكره

یظهر بشكل رئیسي على أشجار البرتقال أو الیوسفي ویتوافق ذاته لنوع ا
مضیات األخضر ذلك مع نتائج هذا البحث. ووجد في تونس أن مّن الح

بینما وجد مّن القطن متفرقًا .هو النوع السائد یلیه مّن الحمضیات األسود
ذكر . )33(مّن الدراق األخضر). وفي المغرب وجد مّن القطن و 6(

Lapchin)22 ( أن التسلسل الهرمي ألنواع المّن تختلف بشكل كبیر من
بلٍد آلخر.

تغیر أعداد المّن على الحمضیات
لمّن لألنواع المختلفة باختالف المنطقة ااد حشراتتغیرت أعد
ط عدد األفراد على الفرع لكل نوعاختلف متوسو ،المراقبةوالصنف وتاریخ 

ى الفرع أن قیم متوسط عدد أفراد المّن علالنتائجتبین). حیث 3جدول (
حیث ،/ فرع خالل فترة البحثاً فرد355.25-2تراوحت بشـكل عام بین 

وذكر بن حلیمة مّن القطن وأدناها لمّن البطاطا/البطاطس. كانت أعالها ل
أن التغیر النوعي والكمي للمّن على الحمضیات یتغیر من عام آلخر 

).6ومن موطن آلخر (
التي تتألف من أكثر المستعمرات تم تسجیل مستعمرات مختلطة (

من نوع للمّن) بلغ متوسط عدد أفرادها أعلى قیمة له على الصنف یافاوي 
وتألفت من مّن ،16/4/2003ي القطریة بتاریخ ف/فرع) اً فرد102.25(

أدنى قیمة فبلغت على الصنف أما،القطن ومّن الحمضیات األخضر
من اً طوكانت خلی،ختارینفس ال/الفرع) في القطریة باً فرد29.5یا (فالنس

.)3(جدول النوعین مّن القطن ومّن الباذنجان

وإصابتھا بأنواع مختلفة من المّن أصناف الحمضیات .2جدول 
وتوزیعھا في الساحل السوري.

Table 2. Aphid species feeding on citrus cultivars and their
occurrence along the Syrian coast.

نوع المنّ 
Aphid species

صنف الحمضیات 
*المصاب

Infested
Citrus

Cultivar*
**الموقع الجغرافي

Geographical Site **
مّن القطن

Aphis gossypii Glover
A ،B ،C ،D ،
E ،F ،G ،H ،I ،
J ،K

1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،
8 ،9 ،10 ،11 ،12 ،

13 ،14
مّن الحمضیات األخضر 

Aphis citricola v.d.G.
A ،B ،C ،D ،
E ،F ،G ،H ،I ،
J ،K

1 ،2 ،3 ،4 ،5 ،6 ،7 ،
8 ،9 ،10 ،13 ،14 ،15

ت األسودمّن الحمضیا
Toxoptera aurantii
Boyer de Fonscolombe

A ،B ،C ،D ،
E ،F ،G ،H ،J ،
K ،L

1 ،2 ،3 ،4 ،6 ،9 ،10 ،
11 ،12 ،13 ،14

مّن اللوبیاء
Aphis craccivora Koch

A ،B ،C ،D ،F1 ،3 ،9

/البطاطسمّن البطاطا
Macrosiphum

euphorbiae (Thomas)

A ،B ،C ،F ،J3 ،6 ،7 ،8،9

مّن الدراق األخضر 
Myzus persicae (Sulzer)

A ،B ،F ،J3 ،7 ،8 ،11

مّن الباذنجان
Aulacorthum solani
(Kaltenbach)

B ،C ،F1 ،3 ،11

مّن تجعد أوراق الخوخ
Brachycaudus
helichrysi (Kaltenbach)

A ،B ،C ،J3 ،7 ،8

حامض : Fزفیر، : Eكلیمانتین، : Dة، أبو صر: Cیا، سفالن: Bیافاوي، : Aالصنف:*
حامض بنزھیر، : Kساتزوما، : Jمیلو، بو: Iجریب فروت، : Hیوسفي بلدي، : Gمایر، 

L.یوسفي مندلینا :
جبریون، :5: عین شقاق،4الحویز، : 3بوقا، : 2: المشیرفة، 1الموقع الجغرافي:**
: 12: الدعتور، 11جبالیا، : 10: القاقعیة،9: مردیدو، 8القطریة، : 7صنوبر جبلة، :6

.: طرجانو15، : مجدلون البحر14: حدیقة كلیة الزراعة، 13بسیسین، 
* Cultivar: A: Jaffa, B: Valencia, C: Navel orange, D: Clementin, E: Sour
orange, F: Citrus Myer, G: Citrus deliciosa, H: Citrus paradise, I: Citrus
grandis, J: Satsuma, K: Citrus aurantifolia, L: Mandalina.
** Geographical Site: 1: Mesherfeh, 2: Bouka, 3: Hoiz, 4: Ain Shkak, 5:
Jbarion, 6: Snobar, 7: Katrieh, 8: Mardido, 9: Kakaieh,
10: Jeblaia, 11: Daatour, 12: Bsisin, 13: Faculty of Agriculture Garden, 14:
Majdalon, 15: Turjano.

ها الجغرافيانتشار متطفالت المّن األولیة والثانویة على أنواع المّن و 
Aphidiusأن األجناس التالیة: 4جدول یوضح  sp.،

sp.Trioxys،Lysiphlebus sp. وفصائل المتطفالت الثانویة الثالثة ،
)Cynipidae ،Megaspilidae ،Pteromalidae تنتشر تقریبًا على (

سجلة وأصناف الحمضیات المدروسة في هذا جمیع أنواع المّن الم
تعرض.خاصة مّن القطن على معظم أصناف الحمضیات،البحث

Praonمعظم أنواع المّن، وأن الجنس لإلصابة بالصنف یافاوي  sp.

والجنس ،أنواع من المّن وینتشر على ثالث أصناف فقطةیصیب أربع
Ephedrus sp..ت األولیة وسجلت كافة المتطفالقلیل االنتشار

على الصنف یافاوي، كما سجلت الثانویة التي وجدت على مّن اللوبیاءو 
Ephedrusجمیع المتطفالت األولیة باستثناء الجنس  sp. والمتطفالت

على مّن الحمضیات األخضر؛ Megaspilidaeالثانویة ما عدا فصیلة 
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الة ولم یسجل أي ح،لم یسجل أي نوع من المتطفالت على مّن الباذنجان
لى األصناف التالیة: حامض تطفل على كافة أنواع المّن عند وجودها ع

وبومیلو.،اماندلینبنزهیر،

متوسط أعداد المّن على الفرع، ومتوسط نسبة التطفل حسب نوع المّن والصنف والموقع في بعض بساتین حمضیات الساحل السوري..3جدول 
Table 3. Population density and parasitism rate of aphid species in some citrus orchards along the Syrian coast.

متوسط النسبة 
المئویة للتطفل

Mean%
parasitism

متوسط عدد المّن 
(فرد/فرع)

Mean No.
(Aphid/branch)

**الموقع 
Site **

*صنف ال
Cultivar*

تاریخ المراقبة
Observation

Date
نوع المنّ 

Aphid species
4.2 34.5 7 C 16/4/2003 مّن القطن

Aphis gossypii0.5 94.0 8 C 17/4
8.7 42.0 3 D 27/4

1.0 61.5 3 A 27/4
0.0 355.2 14 A 1/5
0.9 61.0 9 B 3/5
3.1 62.5 9 J 3/5
1.5 326.8 9 C 3/5

18.8 49.2 13 A 7/5
0.3 162.5 13 F 7/5

24.2 33.0 9 C 3/5 مّن الحمضیات األسود
Toxoptera aurantii1.9 106.0 9 H 3/5

1.5 33.5 2 E 8/5

4.1 24.8 1 A 9/4 مّن اللوبیاء
Aphis craccivora10.3 30.0 1 A 9/4

15.9 26.5 3 B 27/4
11.4 35.0 3 F 27/4
1.4 65.0 3 A 27/4
4.0 204.8 9 A 3/5

28.1 0.0 6 B 2002/11/3 مّن الحمضیات األخضر 
Aphis citricola3.8 6.5 3 B 9/4/2004

0.0 206.0 9 A 3/5

50.0 2.0 3 C 27/4 /البطاطسمّن البطاطا
Macrosiphum euphorbiae20.0 0.0 3 F 27/4

0.0 50.0 9 A 3/5

0.0 25.5 3 C 27/4 مّن تجعد أوراق الخوخ
Brachycaudus helichrysi0.0 50.0 3 C 27/4

0.0 7.5 11 F 2/4 مّن الدراق األخضر 
Myzus persicae

32.7 38.0 4 B 3/11/2002 أنواع مّن مختلطة
Aphid Mixed0.4 34.7 11 F 2/4/2003

3.3 29.5 7 B 16/4
1.1 102.3 7 A 16/4
1.4 74.7 8 A 17/4
0.4 107.0 8 C 17/4
2.4 53.3 3 A 27/4
2.7 78.3 13 E 7/5
0.5 91.8 2 A 8/5

: ** ,*.  2: أنظر المختصرات أسفل الجدول **، * See abbreviations in the Table 2.
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عض المواقع من الساحل متطفالت المّن (األولیة والثانویة) وتوزعھا الجغرافي وأنواع المّن المصابة بھا على أصناف الحمضیات المختلفة في ب.4جدول 
السوري.

Table 4. Occurrence and distribution of aphid parasitoids (primary and secondary) in citrus orchards along the Syrian coast.

المتطفالت 
Parasitoids

**الموقع الجغرافي
Geographical Site **

نوع المنّ 
Aphid Species

صنف الحمضیات 
*مصاب ال

Infested citrus
cultivar*

النسبة المئویة
%

Primary Parasitoidsالمتطفالت األولیة 
Aphidius sp.1 ،3 ،7 ،8 ،9 ،13Aphis gossypiiA ،B ،C ،D ،E11.39

Aphis citricolaA ،E
Toxoptera aurantiiC
Aphis craccivoraA
Macrosiphum euphorbiaeA ،C ،F
Myzus persicaeA
Brachycaudus helichrysiA ،B

Lysiphlebus sp.1 ،3 ،7 ،9 ،13Aphis gossypiiA ،B ،C ،D16.73
Aphis citricolaA ،E
Toxoptera aurantiiA ،F

Trioxys sp.1 ،3 ،8 ،9 ،11 ،13Aphis gossypiiA ،B ،C ،D17.79
Aphis citricolaA ،C
Aphis craccivoraA ،F
Toxoptera aurantiiA

Praon sp.1 ،7 ،8Aphis gossypiiC2.85
Aphis citricolaA
Brachycaudus helichrysiB
Aphis craccivoraA

Ephedrus sp.1Aphis craccivoraA0.35

ndary ParasitoidsSecoالمتطفالت الثانویة 
Megaspilidae1 ،2 ،3 ،9 ،11Aphis gossypiiA ،B ،C ،F ،G4.98

Aphis craccivoraA
Macrosiphum euphorbiaeA
Myzus persicaeA

Pteromalidae2 ،9 ،13Aphis gossypiiA ،C ،E ،F ،J35.6
Aphis citricolaA ،E
Toxoptera aurantiiE

Cynipidae1 ،2 ،9 ،11 ،13Aphis gossypiiB ،F10.31
Aphis citricolaE

Aphis craccivoraA

Myzus persicaeA

Toxoptera aurantiiA ،C ،H
: ** ,*.                2: أنظر المختصرات أسفل الجدول **، * See abbreviations in the Table 2.

تم تسجیل المتطفالت األولیة والثانویة في ثماني مناطق، هي: 
وحدیقة ،المشیرفة، الحویز، الدعتور، مردیدو، القطریة، القاقعیة، بوقا

كلیة الزراعة (إضافة لمنطقة عین شقاق التي تّم جمع عینات مومیاء 
جمیع المتطفالت (األولیة سجلت و ،بالغات)المنها لكن لم تنبثق منها 

وجد في تونس ثالث أجناس منطقتي المشیرفة والقاقعیة. بوالثانویة) تقریبًا 
Dendrocerus،Alloxystaمن المتطفالت الثانویة وهي 

.)Pachyneuron)6و
وجد في مناطق عدیدة من الیونان إحدى عشر نوعًا من 

، Aphidius ،Diaeretiella، تتبع لألجناس التالیة:األولیةالمتطفالت

Ephedrus ،Lysiphlebus ،Praon،Trioxys)17 ،18 ،19(، وهي
باستثناء في سوریةتتطابق مع ما تم الحصول علیه في مناطق البحث

التي وجدت في -األجناسنفس ت، سجلDiaeretiellaالجنس
أنواع من 3وسجل في تونس .)3(1983في لبنان عام -سوریة

TrioxysوAphidius ،Lysiphlebusلألجناس التالیة:ت تتبع المتطفال

Lysiphlebus fabarum)، كما سجل في المغرب النوع 6( (Marshall)

Aphidius erviعلى مّن القطن والنوع  Haliday على مّن
. )33الدراق األخضر (
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النسبة المئویة لمتطفالت المّن األولیة والثانویة على الحمضیات
توسط النسبة المئویة للمتطفالت األولیة المنبثقة من المومیاء بلغ م

وذلك لكل من المتطفالت %0.35و2.85، 16.73، 17.79، 11.39
Aphidius sp. ،Trioxys sp. ،Lysiphlebus sp. ،Praon sp.

Ephedrusو  sp.ة ، على التوالي. في حین بلغت النسبة المئوی
، Megaspilidaeلكل من %35.6و10.3، 4.98للمتطفالت الثانویة 

Cynipidae ،Pteromalidae،.على التوالي
المئویة للتطفل على مختلف أنواع المّن ةتراوحت قیم متوسط النسب

/البطاطسكانت أعالها على مّن البطاطا،%50-0.3بین 
في منطقة %50على الصنف أبو صرة حیث كانت ) 20-50%(

على الصنف حامض مایر ایمة لهأدنى قبلغت و ،27/4/2003الحویز 
ا كانت على باقي األنواع بین بینم،) في نفس المنطقة والتاریخ20%(

أظهرت الدراسات في الیونان أن المتطفالت .)3(جدول 0.3-32.7%
مّن القطن فقط، رغم وجود أنواع متطفلة متنوعة لتعتبر عامل موت

یونان أن )، كما وجد في ال30، 18، 17سجلت كعوائل محتملة (
المتطفالت لم تستطع أن تسیطر على كثافات المّن خالل سنوات الدراسة 

)، وهذا یصف 19ألن المّن موجود بأعداد كبیرة معظم فترة أخذ العینات (
) حیث ظهرت أول Starý)34تأثیر المتطفالت المتفق مع ما ذكره 

الیة، ت بشكل عام بعد تطور جماعات المّن عند المستویات العءاالمومیا
المتطفالت بشكل قوي مما حّد من أعداد المتطفالت ظهرت فرطكما

س نفStarýكما وجد ).12األولیة، خاصة في أواخر فصل النمو (
، 31التطفل (المتطفالت وتأثیرها فيالمالحظات التي تتعلق بظهور فرط

)، وكانت النسبة المئویة للتطفل أعلى نسبیًا باتجاه نهایة الفترة 34
ران/یونیو)، ألن حشرات مّن القطن هاجرت في تلك الفترة إلى (حزی

نباتات العائل البدیلة، وألن أشجار الحمضیات تكون غیر مالئمة 

)، مما یؤدي إلى 5لإلصابة خالل الصیف نتیجة لغیاب النمو الحدیث (
تناقص الجماعات غیر المتطفل علیها. 

ن یؤثر بشكل الدراسة أن اختالف أنواع الحمضیات یمكن أبینت
، ومع Aphidiidaeملحوظ على تفضیل التطفل ألنواع متطفالت المّن 

ذلك فإنه لم توجد اختالفات معنویة بین أنواع الحمضیات ألي نوع من 
. )19سة (االمتطفالت بسبب قلة عدد العینات التي تم جمعها أثناء الدر 

طول عمر الحشرة الكاملة للمتطفل األولي والثانوي
أن صفة طول العمر عند البالغات تعتبر من ) Starý)31ذكر 

الصفات الهامة في بیولوجیا المتطفالت، وتمثل أحد استجابات الحشرات 
البالغة للظروف البیئیة، ویؤثر فیها عدد كبیرمن العوامل، منها: درجة 
الحرارة، الرطوبة النسبیة، فترة اإلضاءة، الفصل، نوع الغذاء، الجنس 

التزاوج. یستخدم هذا المؤشر في تطبیقات المكافحة و ئللعا(ذكر وأنثى)، ا
الحیویة لحشرات المّن خاصة في التغیرات الفصیلة، والتربیة الكثیفة، 

والتخزین، وطریقة الشحن. 
تبین أن طول عمر بالغات المتطفالت األولیة والثانویة التي تم 

أثر بنوع المّن عزلها في المختبر ومراقبتها بعد االنبثاق من المومیاء ت
بلغ متوسط طول عمر الذي انبثقت منه وطریقة أخذ القراءات، حیث 

في القراءات النظامیة على مّن تجعد أعاله Aphidiusبالغة الطفیل 
ها مّن الدراق األخضر، مّن یوم تال4.5أوراق الخوخ حیث بلغت 

ات ، مّن القطن، مّن الحمضیات األخضر وأقلها على مّن الحمضیاللوبیاء
من أن ) Starý)31هذكر ما ، وهذا ما یتطابق مع األسود (یوم واحد)

. بینما بلغت قیمة واحدة للمتوسط في یتأثر بالعائلطول عمر البالغات 
قراءات المسح الشامل وهي یومین بالمتوسط على مّن الدراق األخضر 

).5(جدول ومّن الحمضیات األخضراللوبیاءومّن 

المّن على متوسط طول عمر الحشرة الكاملة للطفیل (األولي والثانوي) مقدرة بالیوم، للقراءات النظامیة العشوائیة وقراءات المسح تأثیر نوع .5جدول 
الشامل.

Table 5. Effect of aphid species on mean longevity of adult parasitoid (primary and secondary) /day recorded during random
systematic and exhaustive survey observations.

Aphid speciesنوع المنّ 

طفلمتال
Parasitoid

Brachycaudus
helichrysi

Macrosiphum
euphorbiae

Myzus
persicae

Toxoptera
aurantii

Aphis
craccivora

Aphis
citricola

Aphis
gossypii

ES RS ES RS ES RS ES RS ES RS ES RS ES** RS*

- 4.5 - 2.8 2.0 4.0 - 1.0 2.0 2.8 2.0 2.0 - 2.7 Aphidius sp.

- 3.0 - - - - - - - 3.7 4.5 3.0 - 3.0 Praon sp.

- - - - - - - - 2.5 1.6 1.0 2.0 1.5 1.4 Lysiphlebus sp.

- - - - - - 1.0 - 1.6 1.5 2.0 2.3 2.3 1.3 Trioxys sp.

- - - - - - - - - 1.0 - - - - Ephedrus sp.

- - - 2.0 1.0 - - - - 1.0 - - 2.1 1.0 Megaspilidae

- - 2.5 - - - 2.0 1.6 - 1.5 1.0 - 2.3 1.0 Cynipidae

- - - - - - - 2.0 - - 1.1 1.0 1.0 1.1 Pteromalidae

RS *،قراءات نظامیة عشوائیة :ES **.قراءات مسح شامل :
* RS: Random Systematic Observations, ** ES: Exhaustive Survey Observations
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أطول مدة في القراءات Praonبلغ متوسط طول عمر بالغة طفیل 
من مّن تجعد أیام على كلٍ 3و یوم) على مّن اللوبیاء3.67(النظامیة 

أعلى قیمة في تالدراق، مّن القطن، ومّن الحمضیات األخضر، وبلغ
یوم (جدول 4.5امل على مّن الحمضیات األخضر قراءات المسح الش

5.(
عند مراقبة تغیر متوسط طول عمر الحشرة الكاملة للمتطفالت 
الثانویة حسب نوع المّن والصنف والموقع وفق القراءات النظامیة 

). أما 6یوم في األنواع المدروسة (جدول 2-1العشوائیة، تبین أنه تراوح 
یاة الحشرة الكاملة لمتطفالت عند مراقبة تغیر متوسط مدة ح

Lysiphlebusجنس sp. ومتطفالت فصیلةMegaspilidae حسب نوع
المّن والصنف والموقع وفق قراءات المسح الشامل، تبین أنه یتراوح بین 

في حین بلغ عند Lysiphlebusیوم للمتطفل األولي جنس 1-2.5
).6(جدول أیام3-1المتطفالت الثانویة 

رشكر وتقدی
أتقدم بالشكر الجزیل لألستاذ الدكتور زكریا فضلیة لمساعدته في 
تعریف أصناف الحمضیات، كما أشكر السیدین حازم دیب وشادي عبد 

اهللا على مساعدتهم في جمع العینات.

ع وفق القراءات النظامیة العشوائیة تغیر متوسط طول عمر الحشرة الكاملة للمتطفالت (األولیة والثانویة) حسب نوع المّن والصنف والموق.6جدول 
وقراءات المسح الشامل.

Table 6. Changes of aphids’ adult parasitoids mean longevity in citrus orchard recorded by random systematic and exhaustive
survey observations.

(یوم)طول العمرمتوسط 
Longevity mean (Day)

**الموقع 
Site **

*صنف ال
Cultivars *

نوع المنّ 
Aphid species

تاریخ المراقبة
Observation Date

المتطفل
Parastoid

Random Systematic Observationsالعشوائیةحسب القراءات النظامیة 
1.0 1 A Aphis craccivora 9/4/2003 فصیلة

Megaspilidae2.0 3 A Macrosiphum euphorbiae 27/4
1.0 3 B Aphis gossypii 27/4
1.0 9 C Aphis gossypii 3/5

1.5 1 A Aphis craccivora 9/4 فصیلة
Cynipidae1.5 9 C Toxoptera aurantii 3/5

1.0 9 B Aphis gossypii 3/5
2.0 9 H Toxoptera aurantii 3/5

1.0 9 C Aphis gossypii 3/5 فصیلة
Pteromalidae1.7 9 J Aphis gossypii 3/5

1.0 13 A Aphis gossypii 7/5
1.0 13 A Aphis citricola 7/5
1.0 13 E Aphis gossypii 7/5
1.0 13 E Aphis citricola 7/5
1.0 13 F Aphis gossypii 7/5
2.0 2 E Toxoptera aurantii 8/5

vey ObservationsExhaustive Surالشاملحسب قراءات المسح 
2.5 1 A Toxoptera aurantii 9/4/2003 نسج

Lysiphlebus sp.2.0 3 A Aphis gossypii 27/4
2.0 3 B Aphis gossypii 27/4
1.0 13 E Aphis gossypii 7/5
1.0 13 E Aphis citricola 7/5

3.0 11 F Aphis gossypii 2/4 فصیلة
Megaspilidae1.0 3 B Aphis gossypii 27/4

1.0 9 A Aphis gossypii 3/5
1.7 2 G Aphis gossypii 8/5
1.0 2 A Myzus persicae 8/5

: ** ,*.                2: أنظر المختصرات أسفل الجدول **، * See abbreviations in the Table 2.
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Abstract
Abo Kaf, N. 2005. Quality and quantity diversity of aphids and its parasitoids on citrus in Coastal Regional of Syria. Arab
Journal of Plant Protection, 23: 61-69.

Diversity of aphid populations in 18 regions distributed along the Syrian coast in Lattakia and Tartus provinces during autumn season in
2002 and spring season in 2003 on 16 citrus cultivars were investigated. Eight aphid species were identified namely: green citrus aphid or Spirea
aphid Aphis citricola v.d.G. (=Aphis spiraecola Paton), cowpea aphid or black legume aphid (Aphis craccivora Koch), cotton or melon aphid
(Aphis gossypii Glover), foxglove aphid or potato aphid (Aulacorthum solani (Kaltenbach)), peach leaf curl aphid (Brachycaudus helichrysi
(Kaltenbach)), potato aphid (Macrosiphum euphorbiae (Thomas)), green peach aphid (Myzus persicae (Sulzer) and black citrus aphid
(Toxoptera aurantii Boyer de Fonscolombe). The cotton aphid, green citrus aphid and black citrus aphid were found on most studied cultivars.
The most common aphid species were recorded on cultivars: Jaffa, Valencia, Sour orange and Mayer. Aphid numbers’ species were influenced
by region and cultivar, and mean aphid density ranged between 2-355.25 aphids/twig during the research period. The highest numbers were
recorded for cotton aphid, and the lowest for potato aphid. Primary and secondary parasitoids were registered in 8 regions. Primary Aphidiidae
parasitoids were: Aphidius sp., Ephedrus sp., Lysiphlebus sp., Praon sp., Trioxys sp., whereas secondary parasitoids were members of the
families Pteromalidae, Cynipidae and Megaspilidae of the order Hymenoptera. Mean value of parasitism of all aphid species was between 0.3–
50%, and was highest on potato aphid (20–50%). The study also revealed that parasitoids adult longevity differed by aphid species and cultivar.
Key words: Aphids, Aphididae, parasitoids, Aphidiidae, citrus, population dynamics, percent infestation, Syria
Corresponding author: Nabil 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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