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الملخص

شاللو ،أماني ،ووجيه قسيس .2016 .دراسة نشاط فراشة اللوز الحرشفية ) Aporia crataegi (L.على بعض أصناف اللوز في سورية .مجلة
وقاية النبات العربية.81-71 :)2(34 ،

أجريت دراسة حقلية خالل عامي  2009-2008حول نشاط فراشة اللوز الحرشفية ) )Lepidoptera: Pieridae) Aporia crataegi (L.في المنطقة
الوسطى والجنوبية من سورية ،وذلك على صنفين من اللوز األول مبكر (برنسيس) ،والثاني مرأخر (شام فرك) .أظهرت النرائج أن اآلفة رمضي طور السكون
الشروي في العمر اليرقي الثالث ضمن شرانق حريرية على أطراف األفرع في الثلث العلوي من الشجرة ،ويبدأ نشاط اليرقات الساكنة مع بدء سريان العصارة
في النبات وانرفاخ البراعم ،لذا رنشط اليرقات على األصناف المبكرة من اللوز قبل نشاطها على األصناف المرأخرة ،في المنطقة نفسها .كما بينت الدراسة أن
موعد بدء نشاط اليرقات وخروجها من السكون في المنطقة الوسطى كان سابقًا لموعد بدء نشاطها في المنطقة الجنوبية ،إذ خرجت في أوائل شهر شباط/فبراير
في المنطقة الوسطى ،ورأخر نشاطها حرى أوائل شهر آذار/مارس في السويداء ،وأواخر شهر آذار/مارس في منطقة القلمون .ورابعت اليرقات نشاطها وانسلخت
لرعطي العمر اليرقي الرابع ثم الخامس ،وانرقلت بعد ذلك لطور العذراء ،رم ظهرت الحشرات الكاملة بعد عدة أيام حسب الظروف المناخية.
كلمات مفراحية ،Aporia crataegi (L.) :فراشة اللوز الحرشفية ،اللوز ،شام فرك ،برنسيس ،سورية.

اليرقات بالرغذيّة على البراعم المنرفخة بعد الخروج من طور

المقدمة

1

رهاجم يرقات فراشة اللوز الحرشفية

)Aporia crataegi (L.

) (Lepidoptera: Pieridaeنبارات الفصيلة الوردية  Rosaceaeمثل

السكون ،ورهاجم في األعمار اليرقية األكبر األزهار والثمار مسببة

الضرر لها (.)20

ذكر  )24( Watanabeأن حشرة  A. crataegiرمضي في

الزعرور ،األجاص ،الخوخ ،المحلب ،الغبيراء واللوز باإلضافة

منطقة هيلي في اليابان السكون الشروي في العمر اليرقي الثاني ،بينما

اللوز الحرشفيّة من أهم اآلفات المعريّة ألوراق اللوزيات بشكل

السكون الشروي على شكل يرقات في العمر اليرقي الثاني أو الثالث

على البيئة المحليّة (.)21 ،14 ،12

السويد فرقضي الحشرة السكون على شكل يرقات في العمر الثاني

لنبارات الفصيلة الصفصافية  .)23 ،22( Salicaceaeرعّد فراشة

أشار آخرون  Tingو  ،)23( Renxinأن هذه الحشرة رمضي طور

أساسي ،والعائل النباري األساس للحشرة والذي يعرمد بشكل رئيس

ضمن أعشاش حريريّة ،كما أن لها جيل واحد في العام .أما في

رعد هذه الحشرة من الفراشات األكثر انرشارًا في المساحات

( ،)26ويوجد طور السكون بدءًا من حزيران/يونيو حرى

رظهر أعداد ضخمة منها مشكلة سربًا أبيضًا على طول حواف

الحريريّة بين أغصان العائل النباري .بعد الخروج من السكون

أشجار الفاكهة ( ،)18كما روجد في فنلندا في كلٍ من األراضي

خالل الصباح والمساء فقط .مع اسرمرار نمو ونضج اليرقات ررشرت

االنرشار الحاليّة فهي فرشمل العديد من دول أوروبا وآسيا (،7 ،3 ،1

من أواخر آذار/مارس وحرى أواخر أيار/مايو .رخرلف هذه الفررة

يقرصر ضرر اآلفة على العمرين اليرقيين األول والثاني عند

سطح البحر ،ورحراج هذه المرحلة إلى  3–2أسابيع ويمكن أن رطول

الغابيّة ،والجبال المشجرة في جنوب ووسط سيبيريا ،ففي كل سنة

نيسان/أبريل أو أيار/مايو للسنة الراليّة ،ضمن كيس يشبه الشبكة

األنهار ( ،)12وفي أذربيجان وأوكرانيا رعد من اآلفات الخطيرة على

الشروي ربدأ اليرقات بالرغذيّة على البراعم المنرفخة بشكل جماعي،

المزروعة ،والبسارين الواسعة المفروحة والغابات ( .)17أما مناطق

.)27 ،22 ،21 ،20 ،19 ،18 ،15 ،14 ،13 ،11 ،10 ،9 ،8

الرغذية على البشرة العليا لألوراق ،مسببة جفاف هذه األوراق .ربدأ
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الجماعات مرخليّة عن نظام الحياة الجماعيّة ،ورصل لهذه المرحلة بدءًا
باخرالف الموقع الجغرافي حسب خطوط العرض واالررفاع عن

خالل الطقس البارد ( .)20رعد اليرقات حساسة جدًا ،وعند اإلزعاج

رُسقط نفسها على األرض  )24( Watanabeأن حشرة A. crataegi
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رمضي في منطقة هيلي في اليابان السكون الشروي في العمر اليرقي

وعند االنسالخ إلى العمر اليرقي الثالث ردخل العش لرقضي السكون

السكون الشروي على شكل يرقات في العمر اليرقي الثاني أو الثالث

( .)23وبسبب أهمية اللوز في المنطقة الوسطى من سورية ،والضرر

الثاني ،بينما أشار آخرون ( ،)23أن هذه الحشرة رمضي طور
ضمن أعشاش حريريّة ،كما أن لها جيل واحد في العام .أما في

السويد فرقضي الحشرة السكون على شكل يرقات في العمر الثاني

( ،)26ويرواجد طور السكون بدءًا من حزيران حرى نيسان/أبريل أو
أيار/مايو للسنة الراليّة ،ضمن كيس يشبه الشبكة الحريريّة بين

أغصان العائل النباري .بعد الخروج من السكون الشروي ربدأ اليرقات

الصيفيّ -الخريفي في حجرات ذات جدران كثيفة رماديّة اللون
الذي رسببه هذه اآلفة ،فقد هدف هذا البحث إلى دراسة فررة نشاط

فراشة اللوز الحرشفية ورحديد الطور األكثر ضررًا على أشجار اللوز

لرحديد برنامج مكافحة مركاملة لها.

مواد البحث وطرائقه

بالرغذيّة على البراعم المنرفخة بشكل جماعي ،خالل الصباح والمساء

ارسمت مناطق الدراسة في المنطقة الوسطى بالسمات الجغرافية

نظام الحياة الجماعيّة ،ورصل لهذه المرحلة بدءًا من أواخر

دقيقة و 30ثانية ،وعلى خط عرض  34درجة و 44دقيقة.

الموقع الجغرافي حسب خطوط العرض واالررفاع عن سطح البحر،

المدينة على بعد  20كم منها ،والثاني على بعد  40كم من الموقع

البارد ( .)20رعد اليرقات حساسة جدًا ،وعند اإلزعاج رُسقط نفسها

أخذت القراءات الحقلية على صنفين من أصناف اللوز :صنف

أما العذارى فرغطي األفرع حرى مسافة  3–1م عن مسروى

من أعشاش الرشرية على كل صنف بشبك من النايلون الطري

وررربط فررة طيران الفراشات في إسبانيا اررباطًا وثيقًا مع اررفاع

اإلضاءة ،ويمنع خروج الحشرات ودخولها ،أُخذت معدالت رطور

االررفاع عن سطح البحر حيث أن درجة الحرارة الصباحيّة في شهر

النمو ،الشكل منرصب ،اإلزهار مبكر في أواسط شهر شباط/فبراير،

وانرشار الحشرات الكاملة يعرمد على االررفاع عن سطح البحر (.)19

شهر آذار/مارس (.)2

فقط .مع اسرمرار نمو ونضج اليرقات ررشرت الجماعات مرخليّة عن

الرالية :االررفاع  508م عن سطح البحر ،خط طول  36درجة و42

آذار/مارس وحرى أواخر أيار/مايو .رخرلف هذه الفررة باخرالف

رم اخريار موقعين في محافظة حمص :الموقع األول يقع شرقي

ورحراج هذه المرحلة إلى  3–2أسابيع ويمكن أن رطول خالل الطقس

األول بارجاه الشمال الشرقي ،وهي رعد منطقة اسرقرار زراعية ثانية.

على األرض ورزحف مسرعة عائد ًة إلى

مبكر "برنسيس" وصنف مرأخر "شام فرك" .رم إحاطة عشرة أعشاش

سطح األرض ،وذلك في وسط سيبيريا وشمال الصين ( .)12كما

المحضر على شكل قفص ،قطر ثقوبه  0.2مم يسمح بالرهوية ودخول

الحرارة النهارية ،وهذا يعلل سبب االخرالف في فررة الطيران مع

اليرقات كل أسبوع .الصنف "برنسيس" فرنسي المنشأ ،يرميز بقوة

الطيران رنخفض بحوالي ˚6.2س لكل  1كم اررفاع ( ،)16فطيران

أما الصنف "شام فرك" فهو صنف محلي ،وإزهاره مرأخر في بداية

رعد حشرة  A. crataegiمن الفراشات النهاريّة ،وررقابل الذكور

بسبب عدم إمكانية المحافظة على األقفاص في الحقل من

واإلناث في المكان نفسه في كرل بعد االنبثاق من طور العذراء،

وغالبًا رظهر الذكور ورطير قبل اإلناث ب  14يومًا .رضع األنثى

الملقحة حوالي  500بيضة على هيئة لطع ررألف كل لطعة من

 150–30بيضة على السطح العلوي للورقة ( ،)20كما رجدر اإلشارة

العبث ،رم أخذ عينات بشكل دوري كل أسبوع ،وجرى رحديد نسبة

كل عمر في العينة باسرخدام المعادلة الرالية:
نسبة كل عمر =

إلى أن الذكر يسرطيع رلقيح أكثر من أنثى ( .)5يعرمد إنراج البيض في
األنثى في مرحلة البلوغ على نوعيّة الغذاء خالل المراحل اليرقيّة،

ال هامًا في إنراج السائل المنوي (.)26
كما رعد رغذية الذكور عام ً

رسرفيد اليرقات الفاقسة حديثًا من قشرة البيضة ،فرلرهم جزءًا

منها ،قبل أن رؤلف مجموعة مرعاونة مع باقي اليرقات لرشكل العش

الحريريّ ( .)25ررألف هذه المجموعة غالبًا من  20يرقة ررجه نحو

األعلى وررغذى على الورقة بشكل دائري ( ،)20وعادة مايكون موعد

رغذيّة اليرقات في الصباح وفي المساء فقط مرجنبة بذلك الحرارة
المررفعة في الظهيرة .ربدأ اليرقات بنسج الشبكة الحريريّة منذ البدايّة

في مكان الرغذية ،ومع نمو اليرقات ررشارك جميعها في رشكيل العش،
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عدد اليرقات في العمر الواحد
العدد الكلي للعينة

× 100

رمثلت المنطقة الجنوبية الري أجريت فيها الدراسة بموقعين

هما( :أ) منطقة ريف دمشق (القلمون) الري يبلغ اررفاعها عن سطح
البحر  1884م( ،ب) مدينة السويداء والري يبلغ اررفاعها عن سطح
البحر  1024م ،ورقع على خط طول  36درجة و 34دقيقة ،وعلى
خط عرض  32درجة و  42دقيقة ،ورعد منطقة اسرقرار زراعية

ثانية.

رمت دراسة نشاط الحشرة في المخربر على أربعة شرانق

رشرية مأخوذة من صنف مبكر ،وأربعة شرانق من صنف مرأخر في

المنطقة الوسطى ،ومثيلهما في ريف دمشق (القلمون) .رمت الرربية

رحت ظروف المخربر ،ورراوحت درجات الحرارة في حدود

˚27-18س نهارًا و ˚ 20-12س ليالً ورطوبة نسبية ،%40-35

الحرارة ،وهذا ما يجعل العمر اليرقي الرابع بنفس خطورة العمر

وإضاءة طبيعية ،وذلك ضمن أقفاص ذات حواف من األلمنيوم

اليرقي الثالث (شكل  D-3و  ،)E-3بينما ررافق العمر اليرقي

( 2ميكرون) .أخذت القراءة كل ثالثة أيام وحددت نسبة كل عمر

فقدان العديد من الرشكالت الثمرية نريجة قرضها من قبل اليرقات

 60×30×30سم مع رغطية الجدران الجانبية بالشبك الناعم

اعرمادًا على العدد األولي ليرقات العمر الثالث الناشطة وفق المعادلة:
النسبة المئوية لكل طور =

عدد اليرقات الناشطة في كل عمر
عدد يرقات العمر الثالث التي
نشطت

× 100

رسمت الخطوط البيانية المعبرة عن معدالت نشاط اآلفة

باسرخدام برنامج اإلكسيل.

النرائج والمناقشة
دراسة الروافق الزمني بين المراحل الفينولوجية لشجرة اللوز واألطوار
البيولوجيّة للحشرة ودوره في إحداث الضرر في المنطقة الوسطى

أخذت القراءات الحقلية على صنفين من اللوز الصنف المبكر

“برنسيس” والصنف المرأخر “شام فرك” .يرضح من الشكلين  1و2
ونرائج الدراسة في المنطقة الوسطى أن نشاط اليرقات الساكنة بدأ

على الصنف المبكر مع نشاط براعم النبات الساكنة .فمع انرفاخ

البراعم في الصنف المبكر ،أي في أوائل شهر شباط/فبراير ،نشطت
اليرقات الساكنة مباشرة ،وفي الصنف المرأخر ،رأخر نشاط اليرقات
وخروجها من شرانق الرشرية حرى أواخر شهر شباط/فبراير وأوائل

شهر آذار/مارس مع بدء انرفاخ البراعم ،مما يجعل العمر اليرقي

الثالث من أخطر األعمار اليرقيّة ،وهذا يروافق مع ما ذكره

( )20( Shuanglinشكل  B-3و ،)C-3أما العمر اليرقي الرابع فقد
ررافق مع فررة األزهار ،وربما يعود السبب إلى أن فررة اإلزهار
وانسالخ يرقات العمر الثالث للعمر اليرقي الرابع مرربط مع درجة

الخامس مع عقد األزهار ،وبداية النمو الورقي ،األمر الذي أدى إلى

الكبيرة ،وذلك على األغصان الري رم رعريرها من النموات الورقية،
وهذا مطابق لما ذكر سابقًا ( ،)20أن اليرقات في العمر الخامس

رهاجم الرشكالت الثمرية والثمار الصغيرة (شكل .)F-3

نشاط حشرة  A. crataegiفي المنطقة الجنوبية-السويداء

وضح من خالل الدراسة أن بدء النشاط كان في  ،2009/3/5أما
ذروة نشاط العمر اليرقي الثالث فقد وصل إلى  %100من عدد
األفراد الحية للعينة المأخوذة في  ،2009/3/10أي في فررة مرأخرة

عنها في المنطقة الوسطى ب11يوم مقارنة باألصناف المرأخرة ،ويعود
السبب إلى رأخر نشاط اللوز في السويداء عنه في المنطقة الوسطى

بسبب االخرالف المناخي فقد كان مروسط درجات الحرارة الكبرى

والصغرى في حمص ( 11.1و˚2.8س في شهر كانون الثاني/يناير
و  13و ˚3.3س في شهر شباط/فبراير ،على الروالي) وفي مدينة

السويداء كان مروسط درجات الحرارة الكبرى والصغرى (8.2

و˚1.3س في شهر كانون الثاني/يناير و 9.8و˚2.1س في شهر
شباط/فبراير ،على الروالي) (المديرية العامة لألرصاد الجوية

ارصاالت مباشرة) أما العمر اليرقي الرابع فقد بلغ ذروة الرعداد

في 2009/3/25بنسبة  ،%75العمر اليرقي الخامس في2009/4/28

بنسبة  ،%90وبلغ الرعذر الذروة في 2009/5/18بنسبة ،%95
وبدأت الحشرات الكاملة بالظهور في  ،2009/5/18بنسبة %5
وبلغت الذروة في  ،2009/5/23بنسبة  %60من حجم العينات

المحضرة للدراسة (شكل .)4

شكل  .1العالقة بين األطوار البيولوجية لفراشة اللوز الحرشفية مع المراحل الفينولوجية للعائل ،وهو صنف اللوز المبكر برنس والحرارة السائدة
الكبرى (الخط العلوي) والحرارة السائدة الصغرى (الخط السفلي ) وذلك في المنطقة الوسطى خالل العام .2008
Figure 1. The relationship between the biological stages of the black-veined white butterfly with phenological stages of the
host, the early almond variety Prince, and the associated maximum daily temperature (upper curve) and the daily minimum
temperature (bottom curve) in the central region during 2008.
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 والحرارة السائدة، العالقة بين األطوار البيولوجية لفراشة اللوز الحرشفية مع المراحل الفينولوجية للعائل وهو صنف اللوز المتأخر شام فرك.2 شكل
.2008 الكبرى (الخط العلوي) والحرارة السائدة الصغرى (الخط السفلي) وذلك في المنطقة الوسطى خالل العام
Figure 2. The relationship between the biological the black-veined white butterfly with phenological stages of the host, the
late variety Sham fark, and the associated maximum daily temperature (upper curve) and the daily minimum temerature
(bottom curve) in the central region during 2008.
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A
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D

F

C

E

 نشاط يرقات-B ، أعراض اإلصابة للعمرين اليرقي األول والثاني-A . أطوار وأعراض اإلصابة المختلفة لفراشة اللوز الحرشفية على اللوز.3 شكل
 يرقة في-E ، مهاجمة يرقات العمر الرابع للبراعم الزهرية-D ، مهاجمة يرقات العمر الثالث للبراعم المنتفخة-C ،العمر الثالث مع بدء انتفاخ البراعم
. يرقة في العمر الخامس تتغذى على األوراق-F ،العمر الرابع تتغذى على الزهرة
Figure 3. Different developmental stages and symptoms produced by the almond butterfly on almonds. A- symptoms
produced by the 1st and 2nd larval stages, B- activity of 3rd larval stage at the beginning of buds swelling, C- invasion of 3rd
stage larvae to swollen buds, D- invasion of 4th stage larvae to flowering buds, E- a 4th stage larva feeding on a flower, F- A
5th stage larva feeding on leaves.
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شكل  .4نشاط األطوار المختلفة لفراشة اللوز الحرشفية ) (A. crataegiفي السويداء خالل العام .2009
Figure 4. Activity of different developmental stages of A. crataegi in Sweida, during 2009.
نشاط فراشة اللوز الحرشفية في ريف دمشق (القلمون)

الكبرى والصغرى في السويداء في شهر أيار/مايو ( 23.4و10.5

بينت نرائج المراقبة المسرمرة والمرابعة المباشرة لرطور اآلفة في

˚س) و( 29.2و ˚ 11.9س) ،ذروة ظهور الحشرات الكاملة كان في

 2009/3/25بنسبة  %100أي بعد الذروة للعمر نفسه في السويداء ب

.)5

بنسبة  ،% 80في حين أن ذروة العمر اليرقي الخامس في

نشاط حشرة  A. crataegiفي المخربر على صنف اللوز المبكر

مدينة النبك في القلمون ،أن العمر اليرقي الثالث بلغ ذروره في

 15يوما ،أما ذروة العمر اليرقي الرابع فكانت براريخ 2009/4/20
 2009/4/26بنسبة  ،%75بلغ الرعذر الذروة في  2009/5/11بنسبة
 ،%76بدأ ظهور الحشرات الكاملة في  2009/5/12بنسبة  %17أي

سبق ظهورها في السويداء ب  6أيام ،بسبب اررفاع درجة الحرارة في

المنطقة المدروسة في طور العذراء فكان مروسط درجات الحرارة

 2009/5/26بنسبة  %100من العينات الري أخذت للدراسة (شكل

رغيرت النسبة المئوية لكل عمر من أعمار اآلفة على الصنف المبكر
في المنطقة الوسطى (الموقع األول) كما هو موضح في الشكل .6

كذلك رغيرت النسبة المئوية لكل عمر من أعمار اآلفة على

الصنف المبكر في المنطقة الوسطى (الموقع الثاني) (شكل .)7

شكل  .5نشاط األطوار المختلفة لفراشة اللوز الحرشفية ) (A. crataegiفي القلمون خالل العام .2009
Figure 5. Activity of different developmental stages of A. crataegi in Kalamoon, during 2009
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شكل  .6نشاط األطوار المختلفة لفراشة اللوز الحرشفية ) (A. crataegiفي المخبر لعينات المنطقة الوسطى (الموقع األول) على صنف اللوز المبكر،
خالل العام .2008
Figure 6. Activity of different developmental stages of A. crataegi in the laboratory for the samples from the central region
(the first location) on the early almond variety, during 2008.

شكل  .7نشاط األطوار المختلفة لفراشة اللوز الحرشفية ) (A. crataegiفي المخبر لعينات المنطقة الوسطى (الموقع الثاني) على صنف اللوز المبكر،
خالل العام .2008
Figure 7. Activity of different developmental stages of A. crataegi in the laboratory of the samples collected from the central
region (the second location) on the early almond variety, during 2008.

أشارت النرائج (الشكلين  6و  )7إلى رماثل نشاط يرقات العمر

جميع اليرقات المشرية من السكون ،وذلك في الموقعين ،وفي هذه

الصنف المبكر ،إذ كان في المنطقة الوسطى الموقع األول ،براريخ

ذروة االنسالخ في الموقع األول براريخ  2/14بنسبة  %54.35من

الثالث ،وخروجها من أعشاش الرشرية في المنطقة الوسطى على

المرحلة بدأت اليرقات باالنسالخ للعمر اليرقي الرابع حيث بلغت

 ،2008/2/6في حين ظهرت براريخ  2008/2/5في الموقع الثاني،

عدد يرقات العمر الثالث ،وبراريخ  2/21في الموقع الثاني بنسبة

و  %49.95في الموقع الثاني من مجمل اليرقات المشرية في

األول براريخ  ،2/21وبلغ الذروة في  3/6بنسبة  %75من عدد

حيث بلغت نسبة اليرقات النشطة  %43.48في الموقع األول،

األعشاش .أما ذروة النشاط  %100فكانت في  2/14حيث خرجت
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 .%79.21لوحظ بداية االنسالخ للعمر اليرقي الخامس في الموقع
يرقات العمر الثالث الناشطة ،أما في الموقع الثاني فقد لوحظت بداية

االنسالخ في  2/29و الذروة في  3/6بنسبة  %64.36من عدد
يرقات العمر الثالث الناشطة .بدأ الرعذر في الموقع األول براريخ

 08/3/13بنسبة  % 21.74من عدد يرقات العمر الثالث الناشطة،

في  5/1بنسبة %29.47من عدد يرقات العمر الثالث الناشطة في

بداية الرربية.

وبلغ الذروة براريخ  3/20بنسبة  %60.87من عدد يرقات العمر

نشاط األطوار المخرلفة للحشرة  A. crataegiفي المخربر على صنف

ووصل إلى ذروره في  08/3/25بنسبة  %62.38من عدد يرقات

يوضح الشكل  9رطور اآلفة على الصنف المرأخر في المنطقة

الثالث ،وبدأ الرعذر في الموقع الثاني في  3/21بنسبة ،%29.7
العمر الثالث .بالنسبة لظهور الحشرات الكاملة ،فقد لوحظ ظهور
الذكور قبل اإلناث بسرة أيام في الموقع األول حيث ظهرت الذكور

في  3/24بنسبة  ،%3.26وبلغت الذروة في  08/3/13بنسبة

 ،%28.26أما بداية ظهور اإلناث فكانت براريخ  3/30بنسبة
 ،%10.87وبلغت الذروة في  4/6بنسبة  .%32.68أما في الموقع
الثاني فقد ظهرت الذكور قبل اإلناث بثالثة أيام ،وكانت بداية ظهور

الذكور براريخ  3/25بنسبة  ،%1.98وبلغت الذروة في  4/3بنسبة

اللوز المرأخر

الوسطى(الموقع األول) ،حيث نشطت يرقات العمر الثالث في أعشاش

الرشرية براريخ  ،2008/3/12بنسبة  % 31.6من مجمل اليرقات

الموجودة في أعشاش الرشرية ،وبلغت ذروة النشاط في 08/2/28

بنسبة  ( %100أي لم يبق يرقات ساكنة داخل العش) ،وبدأ االنسالخ
للعمر اليرقي الرابع براريخ  08 /2/28بنسبة  %42.1من عدد

يرقات العمر الثالث الناشطة ،وبلغت يرقات العمر الرابع الذروة

براريخ  3/6بنسبة  ،%76.84أما االنسالخ للعمر اليرقي الخامس

 ،%28.71في حين ظهرت اإلناث براريخ  3/28بنسبة ،%15.84

فكان براريخ  3/13بنسبة  %15.79من عدد يرقات العمر الثالث

الناشطة في بداية الرربية.

 ،% 68.4لربدأ بعدها مرحلة الرعذر براريخ  3/27بنسبة ،%11.6

وبلغت الذروة في  4/6بنسبة  %28.71من عدد يرقات العمر الثالث

الناشطة ،وبلغت يرقات العمر الخامس الذروة براريخ  3/20بنسبة

يوضح الشكل  8أن بداية خروج يرقات العمر الثالث من عش

لربلغ ذروة الرعذر براريخ  4/6بنسبة  %63.16من عدد يرقات العمر

المبكر بنسبة  %47.37من مجمل اليرقات الموجودة في األعشاش،

بنسبة  ،%2.1وبلغ الذروة في  4/18بنسبة  % 30.5من عدد يرقات

الرشرية في منطقة ريف دمشق كان براريخ  08/3/1على الصنف

الثالث الناشطة ،بدأ ظهور الحشرات الكاملة الذكور أوالً براريخ 4/6

وبلغت ذروة النشاط براريخ  3/6بنسبة  ،%100في حين لوحظ بداية

العمر الثالث الناشطة ،أما ظهور اإلناث فكان مرأخرًا عن ظهور

النسبة المئوية لكل عمر من أعمار اآلفة على صنف اللوز المبكر في

وبلغت الذروة في  4/18بنسبة  %29.5من عدد يرقات العمر الثالث

االنسالخ للعمر اليرقي الرابع براريخ  3/6بنسبة  .%53.68ورغيرت

المنطقة ريف دمشق (القلمون) (شكل .)8

الذكور بأربعة أيام ،حيث ظهرت اإلناث في  4/10بنسبة ،%12.6
الناشطة.

فكانت بداية خروج يرقات العمر الثالث من عش الرشرية في

في المنطقة الوسطى (الموقع الثاني) ،بدأ نشاط يرقات العمر

بنسبة  %47.37من مجمل اليرقات الموجودة في األعشاش ،وبلغت

الناشطة ،وبلغت ذروة النشاط في  2/28بنسبة  ،%100مع بداية

منطقة ريف دمشق كان في راريخ  08/3/1على الصنف المبكر
ذروة النشاط براريخ  3/6بنسبة  ،%100في حين لوحظت بداية

االنسالخ للعمر اليرقي الرابع براريخ  3/6بنسبة  %53.68من
مجموع اليرقات الناشطة ،وبلغت الذروة في  3/13بنسبة ،%77.89

أما بداية االنسالخ للعمر اليرقي الخامس فكانت براريخ  3/21بنسبة
 %41من عدد يرقات العمر الثالث الناشطة ،وبلغت الذروة براريخ
 3/27بنسبة  %74.7من مجمل يرقات العمر الثالث ،بدأ الرعذر

براريخ  4/3بنسبة  %33.68من عدد يرقات العمر الثالث الناشطة،
وبلغ الذروة في  4/17بنسبة  %74.74من عدد يرقات العمر الثالث

الناشطة ،كما ظهرت الذكور قبل اإلناث بخمسة أيام ،ذلك براريخ

 4/17بنسبة  ،%3.16وبلغت الذروة براريخ  4/28بنسبة ،%30.53

أما ظهور اإلناث فكان براريخ  4/22بنسبة  ،%4.21وبلغت الذروة

الثالث براريخ  08/2/20بنسبة  % 42.1من إجمالي اليرقات
االنسالخ للعمر اليرقي الرابع في الراريخ  2/28نفسه وبنسبة %36.8

من إجمالي اليرقات الناشطة ،وبلغ العمر اليرقي الرابع ذروره براريخ
 3/6بنسبة  %91.58من إجمالي اليرقات الناشطة ،أما بداية ظهور

يرقات العمر الخامس فكان براريخ  3/13بنسبة  %26.3من إجمالي
اليرقات الناشطة ،ليبلغ الذروة في  3/20بنسبة  .%84.2بدأ الرعذر

براريخ  3/28بنسبة  ،%20ليبلغ الذروة في  4/3بنسبة  ،%75.8كما
ظهرت ذكور الحشرات الكاملة أوالً براريخ  4/9وذلك قبل اإلناث

بثالثة أيام ،بنسبة  ،% 4.2لركون قمة ظهور الذكور في  4/21بنسبة
 ،%29.5أما اإلناث الري بدأت بالظهور في  4/12بنسبة ،%5.3
فوصلت إلى الذروة في  4/21بنسبة  %27.4من إجمالي اليرقات

الناشطة (شكل .)10
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شكل  .8نشاط األطوار المختلفة لفراشة اللوز الحرشفية ( )A. crataegiفي المخبر لعينات ريف دمشق (القلمون)على صنف اللوز المبكر ،خالل العام
.2008
Figure 8. Activity of different developmental stages of A. crataegi in the laboratory of the samples collected from Damascus
countryside (Kalamoon) on the early almond variety, during 2008.

شكل  .9نشاط األطوار المختلفة لفراشة اللوز الحرشفية ) (A. crataegiفي المخبر لعينات المنطقة الوسطى (الموقع األول) على صنف اللوز المتأخر،
خالل العام .2008
Figure 9. Activity of different developmental stages of A. crataegi in the laboratory of the samples collected from the central
region (the first location) on the late almond variety, during 2008.

يوضح الشكل  11أنه في منطقة ريف دمشق (القلمون) بدأ

 4/10بنسبة  .%72.8بدأ الرعذر براريخ  4/17بنسبة ،%13.6

إجمالي اليرقات الموجودة في أعشاش الرشرية ،وبلغت ذروة النشاط

بالنسبة للحشرات الكاملة ،بدأ ظهور الذكور أوالً براريخ ،4/ 28

نشاط يرقات العمر الثالث براريخ 08/3/13بنسبة  % 29.1من
في  3/21بنسبة  ،%100انسلخ منها للعمر اليرقي الرابع %19.4
في الراريخ نفسه ،لربلغ يرقات العمر الرابع ذرورها براريخ ،3/27
وبنسبة  %76.7من إجمالي اليرقات الناشطة ،في حين بدأت يرقات

العمر الخامس بالظهور براريخ  4/3بنسبة  ،%17.5لربلغ الذروة في
78
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ليصل الذروة في  4/22بنسبة  %59من إجمالي اليرقات الناشطة.
وذلك قبل اإلناث بثالثة أيام ،بنسبة  ،% 3.9لربلغ ذروة ظهورها

براريخ  5/3وبنسبة  ،%28.2أما اإلناث فقد بدأت بالظهور براريخ
 5/1بنسبة  ،%7.8وبلغت ذروة ظهورها براريخ  5/7وبنسبة
 %27.2من إجمالي اليرقات الناشطة.

رشير نرائج هذه الدراسة بأن للحشرة  A. crataegiجيالً واحدًا

حيث ذكر بأن الحشرة  A. crataegiرمضي السكون الشروي على

في العام ورمر بخمسة أعمار يرقية وهذا يروافق مع ما نشر سابقًا (،4

شكل يرقات عمر ثاني ،ضمن حجر حريريّة .وقد يعود هذا الرباين

سكون إجباري على هيئة يرقات بعمرها الثالث ،ضمن حجر حريرية

للسالالت المرواجدة ،إضافة إلى اخرالف رأثير الصنف النباري العائل

 ،)23 ،20كما أظهرت نرائج هذه الدراسة البيولوجية ،وجود فررة

مرينة ( ،)24ويخرلف عما ورد سابقًا في السويد ( )26واليابان (،)24

إلى اخرالف المعطيات المناخيّة ،وكذلك المعطيات البيولوجية
في السلوك البيولوجي لآلفة.

شكل  .10نشاط األطوار المختلفة لفراشة اللوز الحرشفية ) (A. crataegiفي المختبر لعينات المنطقة الوسطى (الموقع الثاني) على صنف اللوز
المتأخر ،خالل العام .2008
Figure 10. Activity of different developmental stages of A. crataegi in the laboratory of the samples collected from the central
region (the second location) on the late almond variety, during 2008.

شكل  .11نشاط األطوار المختلفة لفراشة اللوز الحرشفية ) (A. crataegiفي المختبر لعينات ريف دمشق على صنف اللوز المتأخر ،خالل العام
.2008
Figure 11. Activity of different developmental stages of A. crataegi in the laboratory of the samples collected from Damascus
countryside governorate (Kalamoon) on the late almond variety, during 2008.

)Arab J. Pl. Prot. Vol. 34, No. 2 (2016

79

Abstract
Shlalo, A. and W. Kassis. 2016. Field studies on the black-veined white butterfly, Aporia crataegi (L.) infesting almonds
in Syria. Arab Journal of Plant Protection, 34(2): 71-81.
A field study of the black-veined white butterfly Aporia crataegi (L.) (Lepidoptera: Pieridae) was carried out on two varieties of
almonds, an early maturing variety (Princess) and a late maturing variety “(Sham fark”) in the central and southern regions of Syria during
2008-2009. Results showed that A. crataegi goes into diapause as third larval instar within silk nests on branches tips on the upper third of
the tree crown. Larval activity was synchronized with the movement of plant sap and bud swelling, and larvae became active on early
maturing varieties before the late maturing ones, in the same location. Insect larvae became active in early February in the central area of
Syria and it was earlier than that in the southern region (Sweida) which occurred in early March, whereas in Kalamoun area, larval activity
started in late March. Insect larvae continued their development and molted to produce the 4th and 5th larval stages, followed by pupation
and the emergence of adults few days later and influenced by environmental conditions.
Keywords: Aporia crataegi, black–veined white butterfly, almonds, Princess, Sham fark, Syria.
Corresponding author: Amani Shlalo, Biological Control Studies and Research Center, Damascus, Syria, email:
amannishllalo@yahoo.com
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