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Myzusالخوخ األخضرنْ أثیر بعض أصناف اللهانة في مَ ت persicae Sulz. والمتطفل

Diaeretiella rapae (Mcintosh.))Hymenoptera: Aphidiidae(  

  

  *ید نعمة عویداعو**يعارف علعبد الستار،*ناجحة محمد باري احمد
  الكلیة التقنیة في المسیب*
األنبارجامعة / كلیة الزراعة**

  

  ةصالالخ

الخوخ نْ الحیاتي لحشرة مَ األداءهانة في من اللأصنافأربعةتأثیروحقلیة لمعرفة مختبریهنفذت دراسات 

Myzus persicaeراألخض Sulz. وانشارالمتطفلDiaeretiella rapae (Mcintosh). بینت النتائج وجود

على لإلناثإنتاجیةوأعلىفترة بقاء أطولت غبل.تبعا للصنف الذي تغذت علیةللحشرةالحیاتي األداءفي اختالف

ف حمراء مناسبا نفي حین لم یكن الص. یوم/حوریة4.8بمعدل لألنثى23.7ریات و معدل الحوكانالصنف كندورة 

على اإلصابةكانت نسبة .الیومفرد في1.4حوریة بمعدل 7.3االنثىأنتجتحیث نْ ثر ونمو مستعمرة المَ التك

سجلت على الصنف %7.5إصابةفي حین بلغت اقل األخرىباألصنافمقارنة % 40.5ة بحدود الصنف كندور 

حیث بلغت نسب التطفل نْ كان متزامنا مع ظهور المَ D.rapaeأشارت النتائج أیضا أن ظهور المتطفل . حمراء

في الدراسات .ترتیبرویال، دبانة وحمراء على الالمتغذي على األصناف كندورة،نْ على المَ %7و 28، 18، 16

. الحقلیة وجد أن للحشرة ثمانیة أجیال خالل فترة التجربة التي امتدت من بدایة شهر كانون أول لغایة نهایة شهر آذار

10وبلغت بحدود بارتفاع درجات لحرارةحیث قصرت المدة. مدة الجیل تبعا للصنف والظروف البیئیة السائدةتأثرت

نسب للتطفل على أصناف اللهانة في بدایة شهر كانون الثاني عدا الصنف لغت أعلىب.أیام في نهایة شهر آذار

في % 7مستوى لهابلغت أعلىمستویات التطفل بشكل عام واطئة و كانتللمتطفل حیثمفضالحمراء الذي لم یكن

داده طردیا مع وتتناسب أعنْ المَ كما تبین أن المتطفل یفضل الكثافات المرتفعة من حشرات.منتصف شهر شباط

ضمن برامج مكافحة لیؤدي دوره الفعالاالحترازیة الالزمة للمحافظة علیةاإلجراءاتلذلك یتوجب اتخاذ أعداد العائل 

  .في الحقلاآلفة 
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The influence of some cabbage cultivars on green peach aphid Myzus 
persicae Sulz. and the distribution of the parasitoid Diaeretiella rapae
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Abstract
Laboratory and field studies were undertaken to evaluate the influence of four 

cabbage cultivars, Kandura, Royal, Dabana and Red, on some biological aspects of green 
peach aphid Myzus persicae Sulz. (Homoptera: Aphididae) and on the distribution of the 
parasitoid Diaeretiella rapae Mcintosh. (Hymenoptera: Aphidiidae). Results indicated 
that production of young nymphs per female varied depending on the cultivar. The 
highest progeny production was 23.7 nymph/ female recorded on the cultivar Kandura 
and the lowest number was 7.3 nymphs/ female on Red cabbage. Females produced an 
average of 4.8 and 1.3 nymph when fed on the two cultivars respectively. The parasitoid 
D. rapae was found associated with the aphid and varied according to the host cabbage 
cultivar. The highest percentages of parasitism was 28% on Kandura cultivar and the 
lowest was 7% recoded on aphid fed on Red cabbage. Field studies showed that there 
were 8 generations for green peach aphid during the course of this study which lasted 
from the beginning of December to the end of March. the length of generation decreased 
with the increasing of temperature and varied according to cabbage cultivar. The activity
of the parasitoid also varied with cultivar and temperature. The highest percentage of 
parasitism was 28% recorded on Kandura in the beginning of January. The red cabbage 
was the least preferred host plant for the D. rapae being the highest percentage of 
parasitism 7% observed late in February .Results also indicated that the parasitism 
increased with the increasing density of aphid. Therefore any control practice should take 
in consideration all possible means that would lead to conserve and  assist this
parasitoid in the field.

  المقدمة

Myzus persicaeاألخضرالخوخ نْ تعد حشرة مَ  Sulz. النتشار الواسع في امن اآلفات الزراعیة ذات

تتصف هذه الحشرات بدورها الكبیر في نقل العدید . أنواعهاجمیع بلدان العالم تصیب نباتات العائلة الصلیبیة بجمیع 

تصاص العصارة النباتیة وتراكم الندوة العسلیة متجة عن امن األمراض الفیروسیة فضال عن اإلضرار المباشرة النا
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همز تقلنبات  فإنها تسبباعندما تحدث اإلصابة في المراحل األولي من عمر .التي تفرزها هذه الحشرات على النبات

جود و إلىأشارت الدراسات .]1،2،3،4،5،6[وعدم تكون الرؤوس في اللهانة والنورات الزهریة في القرنابیط 

، كما وجد أن بعض األصناف لدیها المقدرة نْ ها الصلیبیات تجاه هذا المَ نمقاومة لدى عدد من العوائل النباتیة بضم

ا تصاب بهذه اآلفة تعمل على إبعاد اإلفراد الجدیدة أو أنها تؤثر في سلوك معلى إنتاج مواد ثانویة متطایرة عند

إذ یمكن أن تعمل هذه المواد . نْ ات المصاب لتتغذى على المَ النبإلىالحیاتیة وتساعد على جذبها األعداء

نویة تختلف المواد الثا.فضال عن الفرمونات التي تنتجها هذه الحشرات للتفاهم فیما بینهاKairomonesككیرمونات

ف الكیمیائي ونسب مكوناتها تبعا للصنف مما ینعكس على استجابة ذلك الصنبهایالتي ینتجها النبات في ترك

كذلك وجد .]12، 9،10،11، 7،8[الحیاتیة الى مكان الحشرات على النبات األعداءجذب أواآلفةبهذه لإلصابة

الخوخ نْ مركبات تستخدم كوسائل دفاعیة تجاه مَ إلىكبات الثانویة ر ل المیالصلیبیات تستطیع تحو أصنافبعض أن

الجوانب البیئیة والحیاتیة ووسائل مكافحة هذا النوع من براسات المتعلقة دلاق بعض ار عنفذت في ال.]9[األخضر

. ]15، 14، 13[     الحیاتیة الزالت محدودة األعداءوانتشار لإلصابةالعائل استجابةالمعلومات عن أنإالنْ المَ 

المتطفل وانتشاراألخضرالخوخ نْ النباتي في مَ العائلتأثیرعنأخرىمات و معلإضافةلحالي بهدف البحث اذنف

D. rapae العراقوسطاللهانة المزروعة فيأصنافعلى بعض.

  

  المواد وطرائق العمل

  :الدراسات المختبریة

  :والمتطفلنْ مستعمرات المَ أعداد

لى نباتات الفجل من منطقتي العامریة وابوغیب وجرى إحداث عدوى صناعیة عمن نْ جمعت حشرات المَ 

ورقات مزروعة في أصص بالستیكیة 6–4لهانة حمراء بمرحلة كندورة،دبانة،على نباتات لهانة لألصناف رویال،

ختبرات العلمیة التابع لقسم وقایة النبات في الهیئة العامة مالمجمعفي موقعسم هیئت مسبقا لهذا الغرض20قطرها 

القاعدة داعمعدنیةأسالكم مصنوعة من 1×1×1وضعت األصص في أقفاص أبعادها .للبحوث الزراعیة

. الحیاتیةواألعداءالحشرات األخرى من الخشب أحیطت بقماش الململ الناعم من جمیع الجهات لمنع دخول كانت 

  .الالحقةالتجاربرات في شاستخدام الحلغرضاألمرنباتات جدیدة كلما تطلب بإدخالالمستعمرة إدامةاستمرت 

فجل من منطقة العامریة مصابة بحشرات أوراقل جمع علیه من خالصولحتم البالنسبة للمتطفل فقدإما

المصابة مع نباتات اللهانة األوراق، حیث حجزت آنفااللهانة كما ورد أصنافاستخدمت نباتات . علیها تطفلنْ المَ 

بمعدل قوسین لكل نبات غطیت أقواسسم عملت بشكل 75مصنوعة من مساند معدنیة رفیعة بطول أقفاصداخل 

وٕازالة النباتات القدیمة نْ بإضافة نباتات جدیدة علیها إصابة بالمَ ةتركت تتكاثر وجرى إدامة المستعمر . لبقماش الملم

جمع قسم من المتطفالت البازغة في قناني زجاجیة ذات غطاء بالستیكي یحوي ثقب دائري . ما تطلب األمرلالذابلة ك

وضعت بعد ذلك في الحاضنة عند درجة . تطفالتسل لتغذیة المعوضع فیه قطعة من القطن علیها قطرات من ال

  .واستخدامها في التجارب الحقاحفظهالغرض مْ 10
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هو نْ نوع المَ أنالطبیعي لغرض تأكید التشخیص على التأریخنماذج من الحشرات الى متحف أرسلت

Myzus persicae Sulz)Homoptera: Aphididae (هو المتطفلDiaeretella rapae (Mcintosh)

)AphidiidaeHymenoptera:(

  :األخضرالخوخ نْ ـمفي بعض الجوانب الحیاتیة لاللهانة تأثیر أصناف

اناث بالغةحجزت األخضرالخوخ نْ الحیاتي لحشرة مَ األداءفي من اللهانة معرفة تأثیر كل صنف ألجل

من ورق البالستك لفت بشكل تكون القفص من قطعة . صممت لهذا الغرض)clip cages(ورقیة صغیرةأقفاصفي 

مفتوحة من الوسط بقدر سم كذلك ثبتت على قطعة من الكارتون دائریة 4سم وقطرها بحدود 4اسطوانة ارتفاعها 

لطرف العلوي قماش الململ لتغطیة ااستخدم. الخفیفاإلسفنجقطر القفص لصق على حافتها الخارجیة شریط من 

نقلت حشرة .رفیعةدبابیسجرى تثبیت القفص على سطح الورقة بواسطة . من القفص ثبت بواسطة رباط بالستیكي

كذلك .وضع الحوریاتبدأت بأنبعد أزیلتسطح ورقة العائل داخل القفص قبل وضع غطاء الململ إلىواحدةبالغة

وریة الى تطور الحالى حینت المراقبة ر استم.الموضوعة عدا واحدة تركت تنمو داخل القفصالحوریاتجمیع أزیلت

واضعة لى بالغة اوتطورهااألولىوریة حالمدة من وضع الأساسحسبت فترة الجیل على . حشرة بالغة جدیدة واضعة

كما جرى حساب المدة الالزمة لتطور الحوریات ومدة بقاء البالغة وعدد الحوریات التي وضعتها . للحوریات الجدیدة

  .بثالث مكررات لكل منهاو مراتثالثلكررت هذه التجربة . خالل حیاتها

  :األخضرالخوخ نْ على مَ D.rapaeاللهانة في كفاءة المتطفل أصنافتأثیر 

أعدادفي آنفا الموصوفة األقفاصورقات في األربعةبمرحلة اللهانة أصنافحجزت شتالت من 

مع تكرار ) أنثىو ذكر(مع زوج من بالغات المتطفل األعمارحشرة مختلفة 50ادخل الى كل شتلة . المستعمرة

  .المتطفلإدخالمن تاریخ یوم 12و 8و 4التطفل  بعد سبةنلحساباستمرت المراقبة . مرات ثثالالتجربة 

  :الدراسات الحقلیة

بعد حراثتها االرضقسمت . مدینة بغدادأطرافعلى هیئت قطعة ارض في احد المشاتل في صدر القناة 

؛اللهانةأصنافبذور زرعت. سم80م وعرض 4حوي على ثالثة مروز  بطول وتنعیمها الى الواح كل واحد منها ی

ل حسب عملیات خدمة المحصو وٕاجراءلمراقبة ااستمرت .بثالث مكرراتالحقلفي رویال، دبانة، كندورة و حمراء 

جیل الكثافة عملیة تستابتدائ. مبید كیمیائي طیلة فترة التجربةأيعدم استخدام مراعاةمامتبع في المنطقة مع 

أوراقبمعدل ثالث   أسبوعیةعینات  أخذت. اللهانةأصنافعلى اإلصابةظهورعند نْ العددیة لحشرات المَ 

طیلة موسم النمو الذي الدراسةاستمرت .الكلیةعداد الحشرات أوحسبت المختبرعشوائیة من كل صنف نقلت الى 

األخرىباألصنافلكل صنف مقارنة اإلصابةتخرجت نسبة اس.2006آذارالى 2005األولامتد للفترة من كانون 

:تبعا للمعادلة التالیة

  =نسبة إصابة الصنف 
  مجموع الحشرات على الصنف

 ×100  
  مجموع الحشرات الكلي لجمیع األصناف
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ألیهانفسها المشار األوراقاستخدمت في الحقل األربعةلألصنافنْ حساب نسب التطفل على المَ ألجل

حسبت نسبة التطفل. نْ المومیاء التي تشیر الى وجود المتطفل داخل جسم المَ أعدادوجرى حساب آنفالفقرة في ا

  :ة التالیةخالل المعادلمنلكل صنف

  =نسبة التطفل 
  عدد المومیاء

 ×100  
  العدد الكلي لَلَمنْ 

باستخدام اختبار اصغر رو قاتالفالتباین وقورنت لبطریقة تحلیإحصائیاال علیهصحللت  النتائج المتح

  ).LSD(فرق معنوي 

  النتائج والمناقشة

  :الدراسات المختبریة

  :األخضرالخوخ نْ اللهانة في بعض الجوانب الحیاتیة لمَ أصنافتأثیر 

. الطور الالحق تبعا للصنف الذي تغذت علیهإلىللنمو والتطورالحوریات استغرقتهااختلفت المدة التي 

2.5،2.5،2.1عندما تغذت على الصنف كندورة، في حین كانت الفترة یوم 3.2األولرة لنمو الطور فتأطولبلغت 

بفرو تفوق أیضاالصنف كندورة أنالنتائج أشارت.)1جدول (رویال، دبانة وحمراء على الترتیب األصنافیوم على 

، 2.3یوم بینما كانت 3.1حیث بلغت األصنافالثاني عن بقیة ألحوريمعنویة بطول مدة الطور إحصائیةقات

على الصنف كندورة بلغت كذلكفترة للطور الثالثأطولكانت . على الترتیبآنفاكورة ذالملألصنافیوم 1.5، 2.2

یوم للصنف كندورة 5.1فكانتالرابع ألحوريمدة الطور أما. یوم على الصنف حمراء2.3واقصر فترة یوم 4.2

بلغت نسبة البقاء للدور الحوري .یوم لصنف اللهانة الحمراء 1.7للصنف دبانة و3.5و یومیوم للصنف رویال3.7و

تأثیراستمر .وحمراء على الترتیبةكندورة، رویال، دباناألصنافعندما تغذت على % 16و 20، 65،34بأكمله

یوم 26والبالغة مجتمعة بمعدللحوريأكانت مدة البقاء الكلیة للدور . باالتجاه نفسهالبالغةعلى الحشرات األصناف

اآلخرینحمراء في حین كان الصنفین لهانةالى الصنف لیوم ع10.5ذت على الصنف كندورة وتقریبا عندما تغ

الصنف حمراء لتغذیة الَمْن أفضلیةلم بكن مؤشرا ایجابیا حول الحیاةقصر فترة أن.)1جدول (هماحالة وسطیة بین

الصنف  مقارنة بتلك التي تغذت على هذاعلىتغذتكبیر عندماحد إلىالحشرات اختصرت نسبة بقا ء أنبسبب 

  .األخرىاألصناف

إنتاجیة اإلناث على األصناف المختلفة تبین أن األنثى التي تغذت على الصنف كندورة مدةعند دراسة

كما  تشیر .لى األصناف األخرىعاشت فترة أطول وأنتجت عدد اكبر من الحوریات مقارنة باإلناث التي تغذت ع

ریات التي أنتجتها وبالتالي عدم و أن صنف اللهانة األحمر قد اثر في مدة بقاء البالغة وعدد الح) 2جدول (النتائج 

االختالف في شكل النبات إلىا یعود السبب مرب. حصول زیادة في التركیبة السكانیة مقارنة باألصناف األخرى

فضال عن االختالف الطاردة للحشرة أومن المواد التغذویة والمواد الثانویة الجاذبة حتواهاومولونها األوراقوسمك 

.]6، 5[في المتطلبات الغذائیة بین الحوریات والبالغات 

حوریة على الصنف كندورة واقل معدل 23.7معدل للحوریات التي أنتجتها األنثى الواحدة حوالي بلغ أعلى

ف حمراء في حین أنتجت البالغات التي تغذت على الصنفین رویال ودبانة على الترتیب حوریة على الصن7.3كان 
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هذه النتائج تبین أن الصنف كندوره هو األكثر مالئمة لتطور ونمو ادوار الحشرة .أنثى/حوریة15.2و 18.1معدل

تنعكس بالتأكید على طول فترة المرة الالحقة التيإلىعلى الرغم من طول المدة التي تستغرقها كل مرحلة للتحول 

أما بالنسبة لتأثیر األصناف في فترة التكاثر فقد أوضحت النتائج أن أطول فترة . التغذیة وزیادة الضرر على النبات

5.8و 5.9یوم على الصنف حمراء في حین كانت 4.6إلى یوم لإلناث على الصنف دبانة انخفضت 7.8كانت 

وجود فروق إلىلم یشیر التحلیل اإلحصائي .الترتیبصنفین رویال وكندورة على یوم عندا تغذت الحشرة على ال

).2جدول (األصناف األربعة المختلفة من اللهانة علىمعنویة بین مدد إنتاجیة اإلناث المتغذیة
  

  عند درجة حرارةM.persicaeاألخضرالخوخ ْن◌ْ تطور وبقاء مَ في مدة اللهانة أصنافتأثیر)1(جدول 

%70–50ْم ورطوبة نسبیة 25±2

نسبة البقاء 

%

فترة الحیاة الكلیة 

للحوریة والبالغة

مدة الدور 

)یوم(ألحوري 

الطور ألحوري 

)یوم(الرابع

الطور ألحوري 

)یوم(الثالث 

الطور ألحوري 

)یوم(الثاني 

الطور ألحوري 

)یوم(األول
األصناف

65 26.1 15.6 5.1 4.2 3.1 3.2 كندورة

34 19.5 12.3 3.7 3.8 2.3 2.5 رویال P

20 22.0 11.1 3.5 2.9 2.2 2.5 دبانة

16 10.5 7.6 1.7 2.3 1.5 2.1 حمراء

0.86 0.45 0.67 0.72
  اصغر فرق معنوي 

( 0.05   > p )

األخضرالحیاتیة لحشرة َمْن الخوخ األوجهمن اللهانة في بعض أصنافأربعةتأثیر) 2(دول ج

M. persicae  70–50ْمْ◌ْ◌ْ  ورطوبة نسبیة مقدارها 3+ 25في المختبر عند درجة حرارة%  

  مدة الجیل

)یوم(

معدل عدد 

\الحوریات

یوم\انثى

یوم\فترة التكاثر انثى\عدد الحوریات

األصناف
المعدل المدى المعدل المدى

15 4.8 5.8 3–11 23.7 11–50 كندورة

13 2.1 7.8 5–11 15.2 5–26 دبانة

12 3.0 5.9 4–11 18.1 3–32 رویال

7 3.4 4.6 4–7 7.3 3–10 حمراء

2.11 (0.05≥P) اصغر فرق معنوي

  

  :في المختبراألخضرالخوخ نْ على مَ D.rapaeاللهانة في نسبة التطفل بالنوع أصنافاثر 

تبعا لصنف اللهانة األخضرالخوخ نْ الى وجود تباین في نسب التطفل على مَ ) 3جدول (النتائج أوضحت

معدل لعدد أعلىطفل منخفضة على الصنفین رویال وحمراء في حین سجل تكانت نسب ال. نْ تغذى علیه المَ الذي 

6المتغذي على الصنف كندورة تاله الصنف دبانة بمعدل نْ على المَ % 22ونسب التطفل نبات/ 11المومیاء

وبلغت   أیامارتفعت هذه النسب بعد ثمانیة . العدوىإجراءمن أیامأربعةبعد % 11ونسبة تطفل بلغت نبات/ مومیاء
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التراكمیةیوم تساوت نسبة التطفل 12بعد . رویال، كندورة، دبانة وحمراء على الترتیبلألصناف% 2، 18،  28، 7

تویاتها للصنفین رویال بینما بقیت النسب بنفس مس% 28المتغذي على الصنفین كندورة ودبانة وبلغت نْ على المَ 

بالغات المتطفلبسبب موت قسم من أطوللم تستمر لفترة التجربةأنالى اإلشارةتجدر . نفسهاالمدةوحمراء خالل 

الصنف أنمن خالل النتائج التي حصل علیه یبدو . ألیهافضال عن استقرار نسب التطفل عند المستویات المشار 

rapae .ایجابي في سلوك المتطفل تأثیرذات ثانویةاحتوائه على مواد أوكندورة یمتلك مواصفات تغذویة 

D فرصة أعطىربمانْ المَ أطوارطول مدة نمور وبقاء أنكما هذا الصنفعندما تغذى على نْ المَ إلىواستجابته

. األخرىصنافاألفي بنفس المستوى كون متوفرة تهذه المواصفات قد ال . العائل ومهاجمتهإلیجاداكبر للمتطفل 

في . معااالثنینأوالمتطفل أونْ سلبي في المَ تأثیرالصنف حمراء ربما كان لها أوراقوعمر صفاتأنكذلك

بمحتوى العائل النباتي من تتأثرنْ الحیاتیة من مفترسات ومتطفالت  للمَ األعداءبة استجاأنسات سابقة وجد درا

في االمینیة واألحماضPHالهیدروجیني باألستتأثركما والبوتاسیومالعناصر الكبرى مثل النیتروجین والفسفور 

نْ من النتائج التي حصل علیها  یتبین أن استجابة الصنف لإلصابة بحشرة مَ . ]9،10،12،16[العصارة النباتیة 

ها الثانویة ونسبلمواداأنكما ،تأثر بأكثر من صفة مظهریة أو وظیفیةتوانعكاسها على نسب التطفل األخضرالخوخ 

في النسیج النباتي فضال عن المحتوى المائي والتغذوي للنبات  كلها عوامل متداخلة في تحدید العالقة بین العائل 

  .]17، 16، 8[والمتطفل الذي یهاجمها نْ المَ اتر النباتي وحش

  

  

  

الخوخ األخضر تحت ظروف  على َمنْ D. rapaeالمتطفلتأثیر أربعة أصناف من اللهاتة  في كفاءة ) 3(جدول 

  %70–50ورطوبة نسبیة مقدارها 3±25المختبر عند درجة 

یوما بعد المعاملة12 أیام بعد المعاملة  4  أیام بعد المعاملة  8

التطفل نسبة األصناف

%

/عدد المومیاء

نبات

التطفلنسبة

%

عدد 

نبات/المومیاء

نسبة التطفل

%

/عدد المومیاء

نبات

7 3,3 7 33,3 6 2,8 رویال

28 14,0 28 14,0 22 11,0 كندورة

28 14,0 18 9,0 12 6,0 دبانة

2 1,0 2 1,0 2 1,0 حمراء

16,2 8,0 13,7 6,8 10,5 5,2 المعدل

  

  :الدراسات الحقلیة

من العدد% 41أوضحت نتائج المسح الحقلي أن أعلى  عدد لحشرات الَمْن تواجد على الصنف كندورة بنسبة بلغت 

سجلت على % 8الكلي للحشرات المجموعة من على جمیع األصناف في حین كانت اقل نسبة لعدد الحشرات 

هذه النتائج متفقة مع جاءت).1شكل(للصنفین رویال ودبانة على الترتیب % 21و% 35الصنف حمراء وكانت 
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نسبة بقاء الحشرة ونمو السكان مالئمة من حیثاألكثرالصنف كندورة أنأوضحتالتي نتائج التجارب المختبریة 

یرتبط بالدرجة قدأن تفضیل الحشرة لصنف دون أخر. المعاییربینما لم یكن الصنف حمراء مفضال وفق هذه 

األساس بالصفات المظهریة مثل لون وشكل وسمك وطبیعة تكوین سطح األوراق وكذلك الصفات الوظیفیة المتعلقة 

فضال عن العمر الوظیفي للنسیج النباتي الذي ینعكس على محتواه التغذوي باحتوائه على مواد طاردة أو جاذبة 

، 7[االثنین معاأووكذلك محتواه من المواد الثانویة التي تؤثر في سلوك البالغة  وتحدد درجة انتخاب وقبول العائل

بلغ . نهایة شهر آذارإلى2005أن التجربة استمرت من بدایة شهر كانون األول الى اإلشارةتجدر . ]18، 11، 9

).2شكل (اختلفت في مدتها تبعا للصنف والظروف البیئیة المرافقة لكل جیل 8عدد أجیال الحشرة خالل هذه الفترة 

یوم عندما تغذت الحشرات على الصنف كندورة ورویال ودبانة على الترتیب 20و22، 23بلغت مدد الجیل األول 

یوما سجلت على الصنف 25أما في الجیل الثالث كانت أطول فترة . لثانيفي حین كانت المدة متقاربة للجیل ا

%. 66الى 62مم ورطوبة نسبیة  بین 13الى 10تزامنت هذه األجیال مع درجات حرارة تراوحت بین .كندورة كذلك 

من الشكل یالحظ . تجدر اإلشارة إلى أن الدراسة لم تتضمن الصنف حمراء لعدم تجانس اإلنبات في حقل التجربة

أیام للجیلین السادس والسابع على األصناف الثالث حیث كان معدل 10أیضا أن اقصر فترة كانت بحدود ) 2(

في دراسات قام بها باحثون آخرون وجد أن عدد %. 37الى34ْم والرطوبة النسبیة 22درجات الحرارة الیومیة بحدود 

یوما في األجواء الباردة غیر الممیتة 50مدة الجیل إلى جیل في السنة وقد تطول 20األجیال ممكن أن یتجاوز 

أن وجود .]13، 6[ْم 25للحشرة وتختصر إلى حدود ثمانیة أیام أو اقل عندما تكون درجات الحرارة معتدلة بحدود 

ال صنف غیر مالئم للحشرة سوف یؤثر في أدائها الحیاتي ویؤدي بالتأكید إلى إطالة مدة الجیل واختصار عدد األجی

وبالتالي تقل فرص حدوث الوباء سواء باآلفة أو المسببات الممرضة التي یمكن أن تساهم في نقلها بین عوائلها 

  .النباتیة فضال عن إطالة فرص تعرض اآلفة لمهاجمة أعدائها الحیاتیة وتأثیر الظروف البیئیة فیها
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  خوخ األخضر على أصناف اللهانة في الحقلالنسبة المئویة لتواجد حشرات َمْن ال) 1(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تأثیر ثالث أصناف من اللهانة في مدة األجیال المتالحقة لَمْن الخوخ األخضر عند ظروف الحقل) 2(شكل 

  :الحقلاألخضر في الخوخ نْ على مَ D.rapaeاللهانة في نسب التطفل بالنوع أصنافتأثیر

بلغــت إذ).3شــكل( األصــنافجاذبیــة للمتطفــل مقارنــة ببقیــة األكثــرنــدورة كــان الصــنف كأنبینــت النتــائج 

شـیاطفـي نهایـة % 19انخفضت بعد ذلك لتصـل الـى الثانيشهر كانون بدایةفي % 28نسب تراكمیة للتطفل   أعلى

% 3و% 19، %12، %18للصـــنف رویـــال فـــي حـــین كانـــت النســـب . الشـــهر نفســـهنهایـــة % 8آذاربدایـــة % 16و

مــن حیــث مســار نشــاط األصــنافاختلــف الصــنف دبانــة نســبیا عــن بقیــة . اذكورة نفســهمــالترتیــب خــالل الفتــرات العلــى

فــي منتصــف شــهر كــانون الثــاني انخفضــت الــى % 17نســبة أعلــىحیــث بلغــت . انــه كــان بــنفس االتجــاهإالالمتطفــل

النتـائجأوضـحت.آذارنهایة شـهر في% 3إلىووصلت ثم انخفضتاالتجاهخالل شهر شباط واستمرت بهذا % 11

كانـت إذ. المتغـذي علـى هـذا الصـنفنْ الصـنف حمـراء لـم یكـن مفضـال مـن حیـث اسـتجابة المتطفـل الـى الَمـأنأیضا

أن االخـتالف فـي . فـي نهایـة شـهر شـباط% 7مستوى لهـا أعالنسب التطفل متدنیة طیلة موسم نمو المحصول  وبلغ 

صــفات مظهریــة أو وظیفیــة إلــىأونــيقلــة أفــراد الحشــرة العائــل علــى الصــنف المعإلــىســب التطفــل ربمــا یعــزى ســببه ن

تؤثر في الحشرة العائل وتنعكس على استجابة المتطفل ومستوى قبوله للعائـل أو قـد یكـون لهـا تـأثیر مباشـر فـي سـلوك 

تویات التغذویـة الـثالث التـي كما قـد یتـداخل أكثـر مـن عامـل لتحدیـد العالقـة بـین المسـ.المتطفل واختیار الحشرة العائل

  .]6،11،12[تشمل العائل النباتي واآلفة واألعداء الحیاتیة المرافقة لهذه اآلفة 
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على َمنْ ْ◌ الخوخ األخضر في الحقل خالل  D. rapaeتأثیر أصناف اللهانة في نسب التطفل بالنوع ) 3(شكل 

  6200–3–31لغایة   2005–12–1الفترة 

  

  

  

تفضــل  صــنف اللهانــة كنــدورة مــن األخضــرالخــوخ نْ حشــرة َمـأنن خــالل النتــائج التــي حصــل علیهــا یبــدو مـ

الحوریــة األطــوارالصــنف للتكــاثر وســرعة تكــوین المســتعمرة علــى الــرغم مــن طــول المــدة التــي تســتغرقها ةحیــث مالئمــ

ة دحیــث كانــت مــ. عــاییر نفســهامق الصــنف حمــراء غیــر مفضــل وفــلكمــا كــان ا. األصــنافلنمــو والتطــور مقارنــة ببقیــة ل

.راءالخضـاألصـنافالتي تغـذت علـى بالحشرتمقارنة ةكانت قلیلاألنثىوٕانتاجیةفترة التكاثر أنإالالتطور قصیرة 

نسـب التطفـل أنتبـین كمـا . أیضـاعلـى الصـنف حمـراءمنخفضاالذي كان التطفل كفاءةعلى الصفاتهذه انعكست

ـــتـــزداد بزیـــادة الكثافـــة  ـــة نمـــو المحصـــو وتتـــأثرنْ العددیـــة للَم برنـــامج أيعلیـــه فـــان . والظـــروف البیئیـــة الســـائدةلبمرحل

الحیاتیـة التـي األعـداءمـن القصـوىبنظـر االعتبـار كیفیـة االسـتفادة یأخـذأنالمحاصـیل البـد هـذهعلـى اآلفـةلمكافحة 

.Dالمتطفــل أبرزهــامــن  rapae اللهانــةأصــنافأنبمــا . الضــرورةعنــد إالاألخــرىوعــدم التــدخل بوســائل المكافحــة

ةخضر لذا یجـب اسـتمرار المراقبـة ومتابعـالخوخ األنْ مَ تجاه واضحة مقاومةلم تظهر كندورة، رویال ودبانة الخضراء

قــد تــؤدي الــى عــدم تكــون بكــرة مالاإلصــابةایــة الموســم الن دخاصــة بعنــد زراعــة أي منهــا فــي الحقــلنشــاط الحشــرات

.الحیاتیة محدوداألعداءالظروف البیئیة مالئمة ونشاط كانتإذاالرؤوس
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