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  النشاط الموسمي المقارن لنوعي َمّن التفاف أوراق الكمثرى األحمر واألخضر 
  *على بعض أصناف التفاحیات

  ھیثم محي الدین محمد    عبدالجبار خلیل العبادي    نزار مصطفى المالح
  قسم وقایة النبات ، كلیة الزراعة والغابات ، جامعة الموصل ، موصل ، العراق

  
  الخالصة

BBBائج دراسBBBرت نتBBBرأظھBBBرى األحمBBBاف أوراق الكمثBBBّن التفBBBرتي َمBBBمي لحشBBBاط الموسBBBة النش  
Dysaphis pyri (Boy.)  واألخضرDysaphis reamuri (Mord.)  اتBعلى بعض أصناف التفاحی

، أن اإلصBابة بھBذین النBوعین بBدأت فBي  ٢٠٠٩محافظBة نینBوى خBالل العBام محطة بستنة نینوى فBي في 
لجھBة  %٣٧.٧٨ذروتھا إذ بلغت  D. pyriبالَمّن  اإلصابةسبة األسبوع األخیر من شھر آذار ووصلت ن

لجھBBة  % ٥٧.٧٨علBBى صBBنف الكمثBBرى خBBاتوني وبلغBBت مBBن شBBھر نیسBBان  األخیBBر األسBBبوعفBBي  الشBBرق
 .Dفي االسبوع األول من شھر أیار على صنف التفاح آنا ، وبلغ متوسط نسBبة اإلصBابة بBالنوع الشرق 

reamuri ان  ذروتھا في األسبوع األخیرBھر نیسBن شBرق % ٣٥.٥٦مBة الشBرى لجھBنف الكمثBى صBعل
فBي األسBبوع األول مBن  لجھBة الشBرق %٥٣.٣٣خاتوني فیما بلغت ذروتھا علBى صBنف التفBاح فسBتبیال 

وقBBد أظھBBرت نتBBائج التحلیBBل االحصBBائي وجBBود فروقBBات معنویBBة فBBي نسBBبة اإلصBBابة وأعBBداد . شBBھر أیBBار
ف التفاحیBات واالتجBاه ومواعیBد أخBذ العینBات وأن صBنفي حوریات وكامالت نوعي الحشBرة تبعBاً ألصBنا

كBان األكثBر شBیوعاً  D. pyriالتفاح كانا األكثر تفضیالً لنوعي الَمّن مقارنة بأصناف الكمثرى وأن الَمّن 
  .D. reamuriمقارنة بالنوع 

  
  المقدمة

فBBة ، وتسBBاھم تعBBد حشBBرات الَمBBّن مBBن أكثBBر الحشBBرات انتشBBاراً علBBى النباتBBات االقتصBBادیة المختل
بشكل كبیر في خفض إنتاجیة النباتات من خالل التغذیة المباشرة علBى النبBات أو مBن خBالل نقلھBا للعدیBد 

إلى وجBود ) ٢٠١٠(وقد أشار المالح . )٢٠٠٤،  Vidhyasekaran(من الفایروسات الممرضة للنبات 
مBن أكبBر عوائBل رتبBة  Aphididaeنوعاً من الَمّن في الوطن العربBي وبBذلك تعBد عائلBة  ٢٧٠أكثر من 

، إن من أھم أنواع الَمّن الذي یھاجم التفاحیات في العالم وفBي العBراق ھBو  Hemipteraنصفیة األجنحة 
) ٢٠٠٠،  وصBالحالمBالح (المعروف بَمّن التفBاح الصBوفي  Eriosoma lanigerum (Haus.)النوع 

لعراق تسجیل نوعین مBن الَمBّن یھاجمBان في ا، وفي منتصف الثمانینات من القرن الماضي تم ألول مرة 
المBالح ( Dysaphis pyri (Boy.)أشBجار التفBاح والكمثBرى ھمBا َمBّن التفBاف أوراق الكمثBرى األحمBر 

فBي منBاطق إنتBاج ) ٢٠٠٧وآخBرون ،  Bouhachem(الBذي سBجل وجBوده فBي تBونس ) ١٩٨٨ومحمد، 
أما النBوع الثBاني فھBو َمBّن . شجار الفاكھةمھاجماً أل) ٢٠٠٤،  Feraru(بذور البطاطا وكذلك في إیطالیا 

الBذي ال ) ١٩٩٩المالح وآخرون، ( Dysaphis reamuri (Mord.)التفاف ألوراق الكمثرى األخضر 
تتBBوفر أیBBة معلومBBة عBBن انتشBBاره والعوائBBل التBBي یھاجمھBBا سBBوى مBBا تBBم دراسBBتھ فBBي العBBراق مBBن إصBBابتھ 

التفBBاف أوراق التفBBاح والكمثBBرى بشBBكل مسBBتعرض ألشBBجار التفBBاح والكمثBBرى وتسBBبب كBBال النBBوعین فBBي 
فBBي السBBنوات التBBي .للنظBBر حیBBث تBBؤدي اإلصBBابة بBBالَمّن إلBBى اصBBفرار األوراق الملتفBBة وتسBBاقطھاوملفBBت 

أعقبت تسجیل نوعي الَمّن المشار إلیھما آنفاً لوحظ ومن خالل الزیBارات المیدانیBة لبسBاتین التفاحیBات أن 
اذ اسBBتمرت االصBBابة بالحشBBرة بBBالظھور  ین النBBوعین أصBBبحت متوطنBBةاإلصBBابة الموسBBمیة السBBنویة بھBBذ

ومالزمة ألشجار التفاح والكمثرى خاصة مع بدء تفBتح األوراق  ولسنوات عدیدة في محطة بستنة نینوى
فBBإن الدراسBBة الحالیBة تھBBدف إلBBى دراسBة النشBBاط الموسBBمي لBذا . التBي یعمBBل كBBال النBوعین علBBى مھاجمتھBBا

  .عین على أشجار التفاح والكمثرىالمقارن لھذین النو
  
  وطرائقھ مواد البحث

،  ٢٠٠٩نفذت الدراسBة الحالیBة فBي بسBتان التفاحیBات التابعBة لمحطBة بسBتنة نینBوى خBالل العBام 
آنBBا وفسBBتبیال  .Malus pumila MillالتفBBاح لدراسBBة النشBBاط الموسBBمي لنBBوعي الَمBBّن علBBى صBBنفي 

ي والكسBBتون ومنتخBBب المتجانسBBة فBBي األعمBBار خBBاتون .Pyrus communis LالكمثBBرى وأصBBناف 
                                           

   ٢١/٦/٢٠١٠وقبوله  ٢٠١٠/ ١/٣تاریخ تسلم البحث 
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واألحجام وذلك بأخذ عینات عشوائیة أسبوعیة من ثالث أشجار اختیرت عشBوائیاً لكBل صBنف ولكBل مBن 
وھBو تBاریخ اختفBاء  ٩/٥/٢٠٠٩ولغایBة  ٢٢/٣/٢٠٠٩أصناف التفاح والكمثرى الخمسة وذلك ابتداًء من 

وتكونBت عینBة ).   ١٧٩٥٢Aخ الطبیعBي بBالرقم شخصت الحشرات مBن قبBل متحBف التBاری(المن نوعي 
مBن جھBات الشBجرة األربعBة ورقة اختیBرت عشBوائیاً وبواقBع خمBس أوراق لكBل جھBة  ٦٠كل صنف من 

ورقBة  ٦٠ورقBة لكBل اتجBاه و  ١٥لیصBبح حجBم العینBة للصBنف الواحBد ) شرق وغرب وشمال وجنBوب(
والتفاح فBي أكیBاس مBن ناف الكمثرى للصنف الواحد ، وضعت أوراق عینة كل اتجاه لكل صنف من أص

البBBولي اثیلBBین وجلبBBت إلBBى المختبBBر وفحصBBت لحسBBاب نسBBبة اإلصBBابة بنBBوعي الَمBBّن وأعBBداد حوریBBات 
وكBBامالت نBBوعي الَمBBّن وذلBBك لتحدیBBد تBBأثیر أصBBناف التفBBاح والكمثBBرى واالتجBBاه مBBن الشBBجرة فBBي النشBBاط 

واسBBتخدم فBBي ذلBBك تصBBمیم  GenstatبرنBBامج  حللBBت النتBBائج إحصBBائیاً باسBBتخدام. الحیBBوي لنBBوعي الَمBBنّ 
 LeastالقطاعBBBات العشBBBوائیة الكاملBBBة ولمقارنBBBة المتوسBBBطات اسBBBتخدم اختبBBBار أقBBBل فBBBرق معنBBBوي 

Significant Difference  ٥عند مستوى معنویة.%)Buysse  ٢٠٠٤،واخرون(  
  

  النتائج والمناقشة
  عي الَمنّ تأثیر النوع والصنف واالتجاه في نسبة اإلصابة بنو: أوالً 

یتبین أن اإلصابة بحشBرة ) ١(من الجدول :  Dysaphis pyri (Boy.)َمّن التفاف األوراق األحمر  -١
َمّن التفاف أوراق الكمثرى األحمر بدأت في األسبوع األخیر من شھر آذار حیث ظھBرت اإلصBابة علBى 

BBتمرت نسBBوبي واسBBرقي والجنBBاھین الشBي االتجBBاح فBBرى والتفBBناف الكمثBBن أصBBل مBادة كBBابة بالزیBBبة اإلص
لتصل ذروتھا على أصناف الكمثرى في األسBبوع األخیBر مBن شBھر نیسBان إذ بلBغ المتوسBط العBام لنسBبة 

لألصBBناف خBBاتوني والكسBBتون ومنتخBBب علBBى التBBوالي ، فیمBBا % ٣٥.٥٦و  ٣١.١١و  ٣٧.٧٨اإلصBBابة 
لعBBام لنسBBبة اإلصBBابة إذ بلBBغ المتوسBBط ا ٢/٤/٢٠٠٩بلغBBت ھBBذه النسBBبة ذروتھBBا علBBى صBBنفي التفBBاح فBBي 

حBBول ) ١٩٨٨(للصBBنف آنBBا وفسBBتبیال علBBى التBBوالي ، فBBي دراسBBة للمBBالح ومحمBBد % ٤٦.١١و  ٣٧.٧٨
وجBدا أن على أشجار التفاح والكمثرى في منطقة حمام العلیBل  D. pyri (Boy.)االنتشار الموسمي للَمنّ 

علBى أشBجار التفBاح % ٨٥ت إذ بلغB ١١/٥/١٩٨٧نسبة اإلصابة بالنوع المذكور وصلت ذروتھا بتBاریخ 
، إن  %٢على أشجار الكمثBرى بلغBت  ٤/٥/١٩٨٧فیما سجلت إصابة خفیفة بھذا النوع من الَمّن بتاریخ 

كمBا . ھذا التباین في النتائج یرجع إلى التباین في الظروف الجویBة واألصBناف التBي تمBت علیھBا الدراسBة
كمBا . یفضBل أشBجار التفBاح أكثBر مBن الكمثBرى D. pyri (Boy.) أن الَمBنّ ) ١(تبBین مBن نتBائج الجBدول 

أظھBرت نتBائج التحلیBل اإلحصBائي وجBود فروقBات معنویBة فBي متوسBط نسBبة اإلصBابة تبعBاً للتBداخل بBین 
أصناف كل من الكمثرى والتفاح واالتجاه وتواریخ أخذ العینBات إذ بلBغ متوسBط أعلBى نسBبة إصBابة علBى 

% ٦٠اه الشBBرقي فیمBBا بلغBت ھBBذه النسBبة علBBى التفBBاح علBBى الصBنف خBBاتوني باالتجB% ٣٧.٧٨الكمثBرى 
أمBBا بالنسBBبة لتBBأثیر أصBBناف الكمثBBرى واالتجاھBBات فBBي . علBBى الصBBنف فسBBتبیال وباالتجBBاه الشBBرقي أیضBBاً 

المتوسط العBام لنسBبة اإلصBابة فBأظھرت نتBائج التحلیBل اإلحصBائي وجBود فروقBات معنویBة تبعBاً للصBنف 
لألصBناف منتخBب % ٢٢.٢٢و  ٢٢.٦٦و  ٢٢.٨٦ة اإلصBابة كBان واالتجاه وأن أعلى متوسط عام لنسب

عBدم وجBود فروقBات ) ١(كما یتبBین مBن الجBدول . وخاتوني والكستون في االتجاه الشرقي وعلى التوالي
  .معنویة في المتوسط العام لنسبة اإلصابة على أصناف الكمثرى الثالثة

العBام لنسBبة اإلصBابة فقBد أظھBرت نتBائج أما بالنسبة لتأثیر صBنفي التفBاح واالتجBاه فBي المتوسBط 
لصBنفي % ٤٤.١٣و  ٤٦.٦٧التحلیل اإلحصائي وجود فروقات معنویة فیما بینھا إذ بلغ المتوسBط العBام 

أظھBر التحلیBل اإلحصBائي عBدم وجBود فروقBات كمBا . التفاح آنا وفستبیال في االتجاه الشرقي على التوالي
علBBى % ٢٨.١٧و  ٢٩.٥٢للصBBنفین آنBBا وفسBBتبیال إذ بلغBBت معنویBBة فBBي المتوسBBط العBBام لنسBBبة اإلصBBابة 

فقBد  D. pyri (Boy.)التوالي ، أما بالنسBبة لتBأثیر االتجاھBات فBي المتوسBط العBام لنسBبة اإلصBابة بBالَمّن 
أظھر التحلیل اإلحصائي تفوق جھBة الشBرق علBى بقیBة االتجاھBات إذ بلBغ المتوسBط العBام لنسBبة اإلصBابة 

ذلBك إلBى تفضBیل الَمBّن لجھBة الشBرق لتعرضBھا ألشBعة الشBمس ألطBول فتBرة  وقBد یرجBع% ٤٥.٤٠فیھا 
معنویاً في المتوسط العام لنسBبة اإلصBابة أن ھناك تبایناً ) ١(الجدول  كما یتبین من. خالل ساعات النھار

وبلBBغ  ٢٥/٤/٢٠٠٩تبعBBاً لتBBواریخ أخBBذ العینBBات وأن أعلBBى متوسBBط عBBام لنسBBبة اإلصBBابة كBBان بتBBاریخ 
٤١.٩٤.%  
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  D. pyriتأثیر بعض أصناف الكمثرى والتفاح واالتجاه وتواریخ أخذ العینات في نسبة اإلصابة بحشرة َمّن التفاف أوراق الكمثرى األحمر :) ١(الجدول 

  االتجاه  الصنف  النوع
  المتوسط العام  تواریخ أخذ العینات

لالتجاه   ٨/٥  ٢/٥  ٢٥/٤  ١٨/٤  ١١/٤  ٤/٤  ٢٩/٣
  لالتجاھات  للصنف  والصنف

  كمثرى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)٨.٤٣٧(  

  خاتوني

  ٢٢.٦٦  ٠  ١٧.٧٨  ٣٧.٧٨  ٣٣.٣  ٢٤.٤٤  ٢٤.٤٤  ٢٢.٢  شرق

١٣.٥٧  

٢٥.٩٣  
  ١٠.٣٧  ١٠.١٦  ٠  ٢.٢٢  ٢٤.٤٤  ٢٠  ١١.١١  ١٣.٣  ٠  غرب
  ٥.١٩  ٦.٩٨  ٠  ٠  ٢٠  ٢٢.٢  ٢.٢٢  ٤.٤٤  ٠  شمال
  ١١.١١  ١٤.٢٩  ٠  ٢٠  ٢٨.٩  ٢٦.٧  ١٧.٨  ٦.٧  ٠  جنوب

      ٠  ١٠  ٢٧.٧٨  ٢٥.٥٦  ١٣.٨٩  ١٢.٢٢  ٥.٥٦  المتوسط

  الكستون

  ٢٢.٢٢  ٠  ١١.١١  ٣١.١١  ١٥.٥٦  ٤٢.٢٢  ٣٣.٣  ٢٢.٢  شرق

١٤.٨٤  

  
    ١٠.١٦  ٠  ٠  ٢٦.٦٧  ١٥.٥٦  ٢٠  ٨.٨٩  ٠  غرب
    ٨.٢٥  ٠  ٠  ٢٠  ٢٠  ١٧.٧٨  ٠  ٠  شمال
    ١٨.٧٣  ٠  ٢٠  ٣١.٣  ٢٠  ٢٨.٢٩  ١٧.٧٨  ١٣.٣٣  جنوب

      ٠  ٧.٧٨  ٢٧.٢٢  ١٧.٧٨  ٢٧.٢٢  ١٥  ٨.٨٩  المتوسط

  منتخب

  ٢٢.٨٦  ٠  ١٥.٥٦  ٣٥.٥٦  ٣١.١١  ٣٥.٥٦  ٢٠  ٢٢.٢  شرق

١٤.٧٦  

  
    ١١.١١  ٠  ٠  ٢٦.٦٧  ٢٠  ١٧.٧٨  ٨.٨٩  ٤.٤٤  غرب
    ٩.٥٢  ٠  ٠  ٢٢.٢٢  ٢٠  ١٣.٣٣  ١١.١١  ٠  شمال
    ١٥.٥٦  ٠  ١٥.٥٦  ٢٨.٨٩  ٢٦.٦٧  ٢٢.٢٢  ٨.٨٩  ٦.٦٧  جنوب

      ٠  ٧.٧٨  ٢٨.٣٣  ٢٤.٤٤  ٢٢.٢٢  ١٢.٢٢  ٨.٣٣  المتوسط
  )١.٨٤١(  )١.٥٩(  )٣.١٨٩(  ٠  ٨.٥٢  ٢٧.٧٨  ٢٢.٥٩  ٢١.١١  ١٣.١٥  ٧.٥٩  وسط العام للقراءاتالمت

  تفاح
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)١٣.٥(  

  ٤٥.٤٠  ٢٩.٥٢  ٤٦.٦٧  ٥٥.٥٦  ٥٧.٧٨  ٤٦.٦٧  ٤٦.٦٧  ٤٨.٦٧  ٤٠  ٣١.١١  شرق  آنا
  ٢٠.٩٥    ٢٠  ٨.٨٩  ٢٦.٦٧  ٣٧.٧٨  ٢٢.٢٢  ٢٤.٤٤  ١٧.٧٨  ٢.٢٢  غرب  
  ٢٠.٦٣    ٢٢.٥٤  ١٥.٥٦  ٢٨.٨٩  ٢٨.٢٩  ٢٠  ٣١.١١  ٢٢.٢٢  ١١.١١  شمال  
  ٢٨.٤١    ٢٨.٢٩  ١٧.٧٨  ٣٣.٣٣  ٣٧.٧٨  ٣٣.٣٣  ٤٤.٤٤  ٢٤.٤٤  ١١.١١  جنوب  
        ٢٤.٤٤  ٣٦.٦٧  ٣٧.٧٨  ٣٠.٥٦  ٣٧.٢٢  ٢٦.١١  ١٣.٨٧  المتوسط  

    ٢٨.١٧  ٤٤.١٣  ٣٥.٥٦  ٦٠  ٦٠  ٤٦.٦٧  ٤٨.٨٩  ٣٧.٧٨  ٢٠  شرق  فستبیال
      ٢١.٩  ١١.١١  ٣٣.٣  ٤٠  ٢٦.٦٧  ٣٣.٣٣  ٤.٤٤  ٤.٤٤  غرب  
      ١٨.٧٣  ٦.٦٧  ٢٦.٦٧  ٣٧.٧٨  ٢٢.٢٢  ٢٦.٦٧  ٨.٨٩  ٢.٢٢  شمال  
      ٢٧.٩٤  ٢٠  ٤٠  ٤٦.٦٧  ٣١.١١  ٣٥.٥٦  ١٧.٧٨  ٤.٤٤  جنوب  
        ١٨.٣٣  ٤٠  ٤٦.١١  ٣١.٦٧  ٣٦.١١  ١٧.٢٢  ٧.٧٨  المتوسط  

  )٣.٦١(  )٢.٥٥(  )٥.١٠(  ٢١.٣٩  ٣٨.٣٣  ٤١.٩٤  ٣١.١١  ٣٦.٦٧  ٢١.٠٦  ١٠.٨٣  المتوسط العام للقراءات
  .للقطاع الذي توجد فیھ% ٥عند مستوى احتمال ) أقل فروق معنوي LSD(القیم داخل األقواس تشیر إلى قیم الـ                                  
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أظھBرت نتBائج الدراسBة الحالیBة :  Dysaphis reamuri (Mord.)َمΙّن التفΙاف األوراق األخضΙر  -٢
Bرى األخضBھر أن اإلصابة بحشرة َمّن التفاف أوراق الكمثBن شBر مBبوع األخیBي األسBالظھور فBدأت بBر ب

على التوالي واستمرت ھBذه  ٧.٢٢و  ٧.٥٩آذار بمتوسط عام على كل من أصناف الكمثرى والتفاح بلغ 
علBى الكمثBرى فیمBا وصBلت ذروتھBا علBى  ٢٥/٤/٢٠٠٩فBي % ٢٤.٦٣اإلصابة بالزیادة لتصل ذروتھا 

قBBد اختفBBت اإلصBBابة تمامBBاً مBBن علBBى أشBBجار و). ٢الجBBدول (أیضBBاً  ٢٥/٤/٢٠٠٩فBBي % ٣٦.٦٧التفBBاح 
علBBى التBBوالي ، وفBBي دراسBBة للمBBالح وآخBBرون  ١٤/٥/٢٠٠٩و  ٨/٥/٢٠٠٩بتBBاریخ الكمثBBرى والتفBBاح 

. ١٩٩٥وجدوا أن اإلصابة بھذا النوع من الَمBّن بBدأت فBي األسBبوع األول مBن شBھر آذار لعBام ) ١٩٩٩(
% ٥عنBد مسBتوى احتمBال  ق معنBوي للمتوسBطاتوقد أظھرت نتائج التحلیل اإلحصائي واختبار أقBل فBر

وجود فروقات معنویة في متوسط نسبة اإلصابة بھذا النوع من الَمّن على أصناف الكمثرى والتفBاح تبعBاً 
% ٣٥.٥٦للتBBداخل بBBین األصBBناف واالتجBBاه وتBBواریخ أخBBذ العینBBات ، إذ بلBBغ متوسBBط أعلBBى نسBBبة إصBBابة 

والBذي اختلBف معنویBاً عBن الصBنف  ٢٥/٤/٢٠٠٩ي بتBاریخ على صنف الكمثرى خاتوني باالتجاه الشرق
علBى  ٥٣.٣٣عن الصنف الكستون أما على التفاح فقد بلغت ھBذه النسBبة منتخب ولكنھ لم یختلف معنویاً 

تBBاله الصBBنف آنBBا بمتوسBBط نسBBبة إصBBابة بلغBBت  ٢/٥/٢٠٠٩الشBBرقي وبتBBاریخ الصBBنف فسBBتبیال باالتجBBاه 
عنBBد دراسBBتھم لحساسBBیة بعBBض ) ١٩٩٩(وجBBده المBBالح وآخBBرون ، ھBBذه النتBBائج تتفBBق مBBع مBBا % ٤٦.٦٧

حیBث وجBدوا أن الصBنف لیكونBت كBان أكثBر  D. reamuri (Mord.)أصناف الكمثرى لإلصBابة بBالَمّن 
أمBا بالنسBبة لتBأثیر أصBناف الكمثBرى . باألصناف عثمBاني وسBمیث وزعفرانیBةاألصناف حساسیة مقارنة 

إلBى تفBوق االتجBاه الشBرقي ) ٢(اإلصابة فتشیر النتBائج فBي الجBدول واالتجاھات في المتوسط العام لنسبة 
تكن ھناك فروقات معنویة في المتوسط العام لنسبة إصBابة األصBناف معنویاً على بقیة االتجاھات فیما لم 

وبلBغ %. ١٦.١٩إذ بلغBت وأن أعلى متوسط عام لنسBبة اإلصBابة سBجل علBى صBنف الكمثBرى الكسBتون 
و  ١٠.٧٩و  ٩.٧٦اإلصBBBابة علBBBى األصBBBناف خBBBاتوني والكسBBBتون ومنتخBBBب  لنسBBBبةالمتوسBBBط العBBBام 

كما أظھرت الدراسة أن ھBذا النBوع مBن الَمBّن . فیما بینھا معنویاً على التوالي والتي لم تختلف % ١٠.٤٨
أما بالنسبة لتأثیر صنفي التفBاح واالتجBاه فBي المتوسBط العBام  .یفضل الجھة الشرقیة من أصناف الكمثرى

% ٣٢.٣٨و  ٣٠.٧٩وجBود فروقBات معنویBة فیمBا بینھBا إذ بلBغ ) ٢(صابة فیالحظ مBن الجBدول لنسبة اإل
للصنف آنا وفستبیال باالتجاه الشرقي على التوالي مقارنBة ببقیBة االتجاھBات ، فیمBا تسBاوى صBنفي التفBاح 

لجھBات الشBجرة في المتوسط العام لنسبة اإلصابة بBالَمّن األخضBر الBذي أظھBر تباینBاً معنویBاً فBي تفضBیلھ 
و  ٣١.٥٩األربعBBة حیBBث تفوقBBت جھتBBي الشBBرق والجنBBوب وبلBBغ المتوسBBط العBBام لنسBBبة اإلصBBابة فیھمBBا 

أیضBاً أن التفBاح أكثBر تفضBیالً للَمBّن مBن الكمثBرى ) ٢(على التوالي ، كمBا یتبBین مBن الجBدول % ٢٢.٤٣
ھBذا النBوع مBن الَمBّن للتفBاح  أن إصBابة) االنترنیBت(ویبدو من خالل البحث في شبكة المعلومات العالمیBة 

  .والكمثرى یشكل التسجیل األول في العالم
  تأثیر بعض أصناف الكمثرى والتفاح في النشاط الموسمي لنوعي الَمنّ : ثانیاً 

أظھBBرت نتBائج دراسBBة النشBاط الموسBBمي لحوریBات نBBوعي : التBأثیر فBBي النشBاط الموسBBمي للحوریBات  -١
أن الحوریBBات بBBدأت بBBالظھور علBBى الجھBBة الشBBرقیة ) ٣الجBBدول (ح الَمBBّن علBBى أصBBناف الكمثBBرى والتفBBا

بینما ظھرت على جمیع جھات الشBجرة  ٢٠٠٩ألشجار الكمثرى في األسبوع األخیر من شھر آذار لعام 
و  ٥٧.٧٨و  ٤٥.٣٣علBBى صBBنفي التفBBاح ، وقBBد وصBBلت أعBBداد الحوریBBات ذروتھBBا إذ بلغBBت متوسBBطاتھا 

خBBاتوني والكسBBتون ومنتخBBب علBBى التBBوالي وذلBBك فBBي األسBBبوع  حوریBBة للعینBBة علBBى األصBBناف ٥٢.٧٨
بینما وصلت أعدادھا الذروة على صنفي التفاح آنا وفستبیال وبلغBت . ٢٠٠٩األخیر من شھر نیسان لعام 

حوریة للعینة وذلBك فBي األسBبوع األخیBر مBن نیسBان وقBد اسBتمر نشBاط  ٩٣.٥٦و  ١٠٠.١١متوسطاتھا 
تمامBاً مBن علBى أصBناف الكمثBرى فBي  ألسبوع الثاني من أیBار بینمBا اختفBتالحوریات على التفاح لغایة ا

إن فتBBرة نشBBاط الحوریBBات كBBان متغیBBراً بالمقارنBBة بمBBا وجBBده المBBالح وآخBBرون . األسBBبوع األول مBBن أیBBار
عند دراستھم للنشاط الموسمي لألطBوار المختلفBة لَمBّن التفBاف أوراق الكمثBرى األخضBر حیBث ) ١٩٩٩(

لتبBBاین ربمBBا یعBBزى إلBBى التبBBاین فBBي الظBBروف إن ھBBذا ا. ١٠/٦/١٩٩٥-٣/٣امتBBد نشBBاط الحوریBBات مBBن 
وجBود تبBاین معنBوي ) ٣(كمBا یتبBین مBن الجBدول . ١٩٩٥مقارنBة بالعBام  ٢٠٠٩الجویة السائدة مBن عBام 

وغیBBر معنBBوي فBBي متوسBBط أعBBداد الحوریBBات للعینBBة تبعBBاً للتBBداخل بBBین األصBBناف واالتجBBاه وتBBواریخ أخBBذ 
النسBبة لتBأثیر أصBناف الكمثBرى واالتجاھBات فBي المتوسBط أمBا ب. العینات على كBل مBن الكمثBرى والتفBاح

تفوق الصنف الكستون على بقیة األصBناف إذ ) ٣(العام ألعداد الحوریات في العینة فیالحظ من الجدول 
حوریBBة فBBي العینBBة وفBBي االتجBBاه الشBBرقي مBBن  ٢٥.١٦بلBBغ المتوسBBط العBBام ألعBBداد حوریBBات نBBوعي الَمBBّن 

لكمثرى فیمBا بینھBا معنویBاً فBي المتوسBط العBام ألعBداد الحوریBات إذ بلغBت كما اختلفت أصناف ا. الشجرة
حوریBBة للعینBBة لألصBBناف خBBاتوني والكسBBتون ومنتخBBب علBBى التBBوالي ، كمBBا  ١٢.٨٢و  ١٤.٧٦و  ١١

أظھرت نتائج التحلیل اإلحصائي أیضاً وجود فروقات معنویة بBین اتجاھBات الشBجرة فBي المتوسBط العBام 
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للشرق والغرب والشمال ورقة /حوریة  ١٤.٢٥و  ٥.٩٥و  ٧.٨١و  ٢٣.٤٢بلغت  ألعداد الحوریات إذ
  .والجنوب على التوالي

تأثیر بعض أصناف الكمثBرى والتفBاح واالتجBاه وتBواریخ أخBذ العینBات فBي نسBبة اإلصBابة : ) ٢(الجدول 
  D. reaumuriخضر بحشرة َمّن التفاف أوراق الكمثرى األ

  االتجاه  الصنف  النوع
  المتوسط العام  أخذ العیناتتواریخ 

لالتجاه   ٨/٥  ٢/٥  ٢٥/٤  ١٨/٤  ١١/٤  ٤/٤  ٢٩/٣
  والصنف

  لالتجاھات  للصنف

  كمثرى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)٧.٣٠٥(  

  خاتوني

  ١٥.٨٧  ٠  ٤.٤٤  ٣٥.٥٦  ٢٢.٢٢  ٨.٨٩  ١١.١١  ٢٨.٨٩  شرق

٩.٧٦  

١٥.٤٥  
  ٨.٤٧  ٨.٥٧  ٠  ٠  ٢٤.٤٤  ٢٠  ٦.٦٧  ٨.٨٩  ٠  غرب
  ٦.٤٦  ٦.٠٣  ٠  ٠  ٢٠  ١٥.٥٦  ٠  ٦.٦٧  ٠  شمال
  ١١.٠١  ٨.٥٧  ٠  ٤.٤٤  ٢٠  ٢٠  ٨.٨٩  ٦.٦٧  ٠  جنوب

      ٠  ٢.٢٢  ٢٥  ١٩.٤٤  ٦.١١  ٨.٣٣  ٧.٢٢  المتوسط

  الكستون

  ١٦.١٩  ٠  ٤.٤٤  ٣١.١١  ١١.١١  ٢٨.٨٩  ٢٠  ١٧.٧٨  شرق

١٠.٧٩  

  
    ٨.٢٥  ٠  ٠  ٢٦.٦٧  ١١.١١  ١٣.٣٣  ٦.٦٧  ٠  غرب
    ٥.٧١  ٠  ٠  ٢٠  ٨.٨٩  ١١.١١  ٠  ٠  شمال
    ١٣.٠٢  ٠  ٦.٦٧  ٢٦.٦٧  ١٣.٣٣  ١٧.٧٨  ١١.١١  ١٥.٥٦  جنوب

      ٠  ٢.٧٨  ٢٦.١١  ١١.١١  ١٧.٧٨  ٩.٤٤  ٨.٣٣  المتوسط

  منتخب

  ١٤.٢٩  ٠  ٤.٤٤  ٢٤.٤٤  ٢٢.٢٢  ٢٠  ٨.٨٩  ٢٠  شرق

١٠.٤٨  

  
    ٨.٥٧  ٠  ٠  ٢٢.٢٢  ٢٠  ١٣.٣٣  ٤.٤٤  ٠  غرب
    ٧.٦٢  ٠  ٠  ٢٢.٢٢  ١٥.٥٦  ١١.١١  ٤.٤٤  ٠  شمال
    ١١.٤٣  ٠  ٤.٤٤  ٢٢.٢٢  ٢٠  ١٥.٥٦  ٨.٨٩  ٨.٨٩  جنوب

      ٠  ٢.٢٢  ٢٢.٧٨  ١٩.٤٤  ١٥  ٦.٧٦  ٧.٢٢  المتوسط
المتوسط العام 

  للقراءات
١.٥٩٤(  )١.٣٨(  )٢.٧٦(  ٠  ٢.٤١  ٢٤.٦٣  ١٦.٦٧  ١٢.٩٦  ٨.١٥  ٧.٥٩(  

  تفاح
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)١٠.٦٢(  

  ٣٠.٧٩  ٢٦.٦٧  ٤٦.٦٧  ٣٧.٧٨  ٣١.١١  ٣٥.٥٦  ١٥.٥٦  ٢٢.٢٢  شرق  آنا

٢١.٨٥  

٣١.٥٩  
  ١٧.١٤  ١٦.٥١  ٦.٦٧  ٢٤.٤٤  ٢٨.٨٩  ٢٢.٢٢  ١٧.٧٨  ١٥.٥٦  ٠  غرب  
  ١٦.٥١  ١٨.١  ١١.١١  ٢٨.٨٩  ٢٢.٢٢  ٢٠  ٢٤.٤٤  ١٣.٣٣  ٦.٦٧  شمال  
  ٢٢.٤٣  ٢٢  ١٣.٣٣  ٢٥.٩  ٣٥.٥٦  ٢٤.٤٤  ٣٣.٣٣  ١٣.٣٣  ٨.٨٩  جنوب  
    ٢١.٨٥  ١٤.٤٤  ٣١.٤٧  ٣١.١١  ٢٤.٤٤  ٢٧.٧٧  ١٤.٤٤  ٩.٤٤  المتوسط  

  ٣٢.٣٨  ٢٠  ٥٣.٣٣  ٤٨.٨٩  ٣٧.٧٨  ٣٣.٣٣  ٢٠  ١٣.٣٣  شرق  فستبیال

٢١.٩٨  

  
    ١٧.٧٨  ٦.٦٧  ٢٢.٢٢  ٤٢.٢٢  ٢٨.٨٩  ٢٢.٢٢  ٢.٢٢  ٠  غرب  
    ١٤.٩٢  ٤.٤٤  ٢٢.٢٢  ٣٥.٥٦  ٢٠  ١٥.٥٦  ٢.٦٧  ٠  شمال  
    ٢٢.٨٦  ١٥.٥٦  ٢٦.٦٧  ٤٢.٢٢  ٢٨.٨٩  ٢٦.٦٧  ١٣.٣٣  ٦.٦٧  جنوب  
    ٢١.٩٨  ١١.٦٦  ٣١.١١  ٤٢.٢٢  ٢٨.٨٩  ٢٤.٤٤  ٩.٥٥  ٥  المتوسط  

المتوسط العام 
  )٢.٨٤(  )٢(  )٤.٠١(  ١٣.٠٦  ٣١.١٩  ٣٦.٦٧  ٢٦.٦٧  ٢٦.١١  ١٢.٥  ٧.٢٢  قراءاتلل

  .للقطاع الذي توجد فیھ% ٥عند مستوى احتمال ) أقل فروق معنوي LSD(القیم داخل األقواس تشیر إلى قیم الـ 

  
ات تأثیر نوع الفاكھة والصنف واالتجاه وتواریخ أخذ العینات في النشاط الموسمي لحوریB: ) ٣(الجدول 

    ٢٠٠٩نوعي الَمّن خالل الموسم 

  االتجاه  الصنف  النوع
  المتوسط العام  تواریخ أخذ العینات

لالتجاه   ٨/٥  ٢/٥  ٢٥/٤  ١٨/٤  ١١/٤  ٤/٤  ٢٩/٣
  والصنف

  لالتجاھات  للصنف

  كمثرى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)١١.١٤(  

  خاتوني

  ٢٠.٧١  ٠  ١٢.٧٨  ٤٥.٣٣  ٢٠  ٢٣.٤٤  ١٩.١١  ٢٤.٣٣  شرق

١١  

٢٣.٤٢  
  ٧.٨١  ٩.١  ٠  ٠  ٣٢.١١  ٨.٥٦  ١١.٤٤  ١١.٥٦  ٠  غرب
  ٥.٩٥  ٣.٧١  ٠  ٠  ١٧.٣٣  ٥.٣٣  ١.٧٨  ١.٥٦  ٠  شمال
  ١٤.٢٥  ١٠.٤٨  ٠  ١٢.٦٧  ٣٧.٧٨  ١٢.٨٩  ٨.٦٧  ١.٣٣  ٠  جنوب

      ٠  ٣٣.١٤  ٦.٣٦  ١١.٦٩  ١١.٣٣  ٨.٣٩  ٦.٠٨  المتوسط

  الكستون

  ٢٥.١٦  ٠  ٢.٣٣  ٧٥.٧٨  ١١.٣٣  ٣٩  ٢٦.٥٦  ٢١.١١  شرق

١٤.٧٦  

  
    ٧.٦٣  ٠  ٠  ٢٧.٧٨  ٤.٤٤  ١٥.١١  ٦.١١  ٠  غرب
    ٦.٧٨  ٠  ٠.٤٤  ٣٣.٣٣  ٣.١١  ١٠.٥٦  ٠  ٠  شمال
    ١٩.٤٨  ٠  ٢.٨٩  ٥٦.٥٦  ١٠  ٣٣.٢٢  ٢٠.٤٤  ١٣.٢٢  جنوب

      ٠  ٤٨.٣٦  ١.٤٢  ٧.٢٢  ٢٤.٤٧  ١٣.٢٨  ٨.٥٨  المتوسط

  منتخب

  ٢٤.٤  ٠  ١٢.٥٦  ٥٢.٧٨  ٢٤.١١  ٣٧.٥٦  ١٨.٤٤  ٢٥.٣٣  شرق

١٢.٨٢  

  
    ٦.٧١  ٠  ٠  ٢٢.٣٣  ٥.١١  ٥.٨٩  ١١.٤٤  ٢.٢٢  غرب
    ٧.٣٥  ٠  ٠  ٢٦.٤٤  ٦.٤٤  ٦.٤٤  ١٢.١١  ٠  شمال
    ١٢.٨١  ٠  ٤.٨٩  ٣٧.١١  ١١.٧٨  ٢٤.٤٤  ١١.٤٤  ٠  جنوب

      ٠  ٣٤.٦٧  ٤.٣٦  ١١.٨٦  ١٨.٥٨  ١٣.٣٦  ٦.٨٩  المتوسط
  )٢.٤٣(  )٢.١(  )٤.٢١(  ٠  ٤.٠٥  ٣٨.٧٢  ١٠.٢٦  ١٨.١٣  ١١.٦٨  ٧.١٩  المتوسط العام للقراءات

  تفاح
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٣٧.٢٥  ١١.٥٦  ٣٢.٦٧  ١٠٠.١١  ٣٤.٨٩  ٤٧.٢٢  ٢٤  ١٠.٣٣  شرق  آنا

٢٣.٦٣  

٣٧.٢٨  
  ١٦.٩٤  ١٩.٧١  ٢.١١  ٩  ٤٩.٧٨  ٢٩.٥٦  ٢٧  ١٦  ٤.٥٦  غرب  
  ١٤.١٨  ١٦.٦٥  ٤.٤٤  ١٠.٤٤  ٤٦.١١  ١٠.٢٢  ١٨.١١  ١٨.٥٦  ٨.٦٧  شمال  
  ٢٢.٧١  ٢٠.٨٩  ٥.٥٦  ١٩.٢٢  ٥٢.٧٨  ٩.٧٨  ٢٦.٥٦  ٢٢.٣٣  ١٠  جنوب  
      ٥.٩٢  ١٧.٨٣  ٦٢.١٩  ٢١.١١  ٢٩.٧٢  ٢٠.٢٢  ٨.٣٩  طالمتوس  

  ٣٧.٣  ١٣.٢٢  ١٩.٣٣  ٩٣.٥٦  ٥٤.٧٨  ٤٦.٦٧  ٢٤.٤٤  ٩.١١  شرق  فستبیال

٢١.٩٣  

  
    ١٤.١٧  ٢  ٤  ٤٣.٦٧  ٢٠.٨٩  ٢٤.٤٤  ٢.٣٣  ١.٨٩  غرب  
    ١١.٧١  ١.٦٧  ٨.٢٢  ٣٣.٦٧  ١١.٤٤  ١٢.٧٨  ٨.٨٩  ٥.٣٣  شمال  
    ٢٤.٥٢  ٣.٤٤  ٦.٥٦  ٥٦.١١  ٣٨.٢٢  ٣٥.١١  ٢٠.٢٢  ١٢  جنوب  



  ٢٠١١) ٢(العدد ) ٣٩(المجلد        (ISSN 1815-316X)                     جلة زراعة الرافدینم

 ١٥٤

  
)١٤.٤٣(  

      ٥.٠٨  ٩.٥٣  ٥٦.٧٥  ٣١.٣٣  ٢٩.٧٥  ١٣.٩٧  ٧.٠٨  المتوسط  
  )٣.٨٥(  )٢.٧(  )٥.٤٥(  ٥.٥  ١٣.٦٨  ٥٩.٤٧  ٢٦.٢٢  ٢٩.٧٤  ١٧.١  ٧.٧٤  المتوسط العام للقراءات

  .للقطاع الذي توجد فیھ% ٥عند مستوى احتمال ) أقل فروق معنوي LSD(القیم داخل األقواس تشیر إلى قیم الـ 

  
بة لتأثیر صنفي التفاح واالتجاه في المتوسط العام ألعداد حوریات نوعي الَمBّن فBیالحظ أما بالنس

حوریBة للعینBة  ٣٧.٣٠و  ٣٧.٢٥وجود فروقBات معنویBة تبعBاً للصBنف واالتجBاه إذ بلBغ ) ٣(من الجدول 
فBBي  علBBى التBBوالي فBBي االتجBBاه الشBBرقي مقارنBBة ببقیBBة االتجاھBBات ، فیمBBا لBBم یختلBBف صBBنفا التفBBاح معنویBBاً 

حوریBة للعینBة للصBنفین آنBا وفسBتبیال علBى  ٢١.٩٣و  ٢٣.٦٣المتوسط العام ألعداد الحوریات حیث بلغ 
أن لالتجاھBات تBأثیر معنBوي فBي المتوسBط العBام ألعBداد حوریBات ) ٣(التوالي ، كما یالحظ من الجBدول 

لشBBرقي والغربBBي حوریBBة للعینBBة لالتجBBاه ا ٢٢.٧١و  ١٤.١٨و  ١٦.٩٤و  ٣٧.٢٨نBBوعي الَمBBّن إذ بلBBغ 
والشمالي والجنوبي على التوالي ، كما یالحظ من الجدول نفسھ تفوق النشاط السكاني ألعBداد الحوریBات 
على صنفي التفاح مقارنة بأصBناف الكمثBرى وربمBا یرجBع ذلBك إلBى تفضBیل نBوعي الَمBّن للتفBاح مقارنBة 

لتفاح مقارنة بالكمثرى وھBذا یتفBق مBع بالكمثرى وھذا یتفق مع نتائج نسبة اإلصابة التي كانت أعلى في ا
  .نتائج نسبة اإلصابة التي كانت أعلى في التفاح مقارنة بالكمثرى

یتضح أن النشBاط الموسBمي لكBامالت نBوعي ) ٤(من الجدول : التأثیر في النشاط الموسمي للكامالت  -٢
كاملBة للعینBة  ٧.٣٣لھBا  الَمّن بدأ في األسبوع األخیر من شھر آذار وبأعداد منخفضBة بلBغ أعلBى متوسBط

كاملBBة للعینBBة  ٢.٥٦علBBى صBBنف الكمثBBرى خBBاتوني وعلBBى صBBنف التفBBاح فسBBتبیال وبلBBغ متوسBBط أعBBدادھا 
وبقیت أعداد الكامالت منخفضة على أصناف الكمثرى خالل موسم النشاط ، فیما كانت أعBداد الكBامالت 

كاملBة للعینBة علBى الصBنف  ٥.١١بلغ  أكبر نسبیاً على أصناف التفاح وأن أعلى متوسط ألعداد الكامالت
  . آنا وباالتجاه الشرقي وذلك في األسبوع األخیر من نیسان

  
تأثیر نوع الفاكھة والصنف واالتجاه وتواریخ أخذ العینات فBي النشBاط الموسBمي لكBامالت : ) ٤(الجدول 

    ٢٠٠٩نوعي الَمّن خالل الموسم 
  االتجاه  الصنف  النوع

  وسط العامالمت  تواریخ أخذ العینات
  لالتجاھات  للصنف  لالتجاه والصنف  ٨/٥  ٢/٥  ٢٥/٤  ١٨/٤  ١١/٤  ٤/٤  ٢٩/٣
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  .للقطاع الذي توجد فیھ% ٥عند مستوى احتمال ) أقل فروق معنوي LSD(القیم داخل األقواس تشیر إلى قیم الـ 
  

إن انخفاض أعداد الكامالت یشیر إلى أن التركیبة العمریة لھذین النوعین من الَمّن یغلBب علیھBا 
وقد أظھBرت نتBائج التحلیBل اإلحصBائي وجBود تبBاین فBي متوسBط أعBداد كBامالت نBوعي . لحوريالطور ا

الَمّن تبعاً ألصناف التفاحیات المسBتخدمة فBي الدراسBة وتبعBاً لتBواریخ أخBذ العینBات والصBنف واالتجBاه إذ 
معنویBاً  أن متوسط أعBداد كBامالت نBوعي الَمBّن علBى أصBناف الكمثBرى قBد تباینBت) ٤(یتبین من الجدول 
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تبعاً للتداخل بین االتجاه والصنف إذ تفوق االتجاه الشرقي على بقیة االتجاھBات وبلBغ أعلBى متوسBط عBام 
للعینة على االتجاه الشرقي لصنف الكمثBرى منتخBب تBاله االتجBاه الشBرقي /كاملة ٢.٨٦ألعداد الكامالت 

ناف الكمثرى في المتوسط العام ألعBداد للعینة أما بالنسبة لتأثیر أص/كاملة ٢.١٤للصنف الكستون إذ بلغ 
الكBBامالت فقBBد أظھBBرت نتBBائج التحلیBBل اإلحصBBائي عBBدم وجBBود فروقBBات معنویBBة وأن أعلBBى متوسBBط عBBام 

أمBا بالنسBبة . للعینBة/كاملBة ١.٢٨١ألعداد كامالت نوعي الَمّن كان على صBنف الكمثBرى منتخBب إذ بلBغ 
تفBوق صBنفي التفBاح ) ٤(وفستبیال فیالحظ من الجBدول  ألعداد كامالت نوعي الَمّن على صنفي التفاح آنا

وجBود تبBاین فBي ) ٤(في أعداد كامالت نوعي الَمّن مقارنة بأصBناف الكمثBرى ، كمBا یتبBین مBن الجBدول 
وبشكل عام یتبین من الجBدول . أعداد كامالت الَمّن تبعاً للصنف واالتجاه وتاریخ أخذ العینات وتداخالتھا

  .ت نوعي الَمّن كانت منخفضة مقارنة بأعداد الحوریاتاألخیر أن أعداد كامال
  

COMPARATIVE SEASONAL ACTIVITY STUDY OF Dysaphis pyri 
(Boy.) AND Dysaphis reamuri (Mord.) ON SOME POME FRUITS 

VARIETIES 
Nazar M. Al-Mallah, Abdul Jabar K. Al-Obadi, Haitham M. Mohammed  

 
ABSTRACT 

The results of studying the comparative seasonal activity of Dysaphis 
pyri (Boy.) and Dysaphis reamuri (Mord.) on some pome fruits varieties in 
Ninavah province during the year 2009 showed that the infestation by two 
species of aphids started during the last week of March, the infestation 
percentage by D. pyri reached its peak 37.78% of  the east during the last week 
of April on Khatoni variety of pear, and reached 57.78% of the east during the 
first week of May on Ana apple variety. The average infestation percentage by 
Dysaphis reamuri (Mord.) reached 1st peak during the last week of April 
35.56% of the east on Khatoni pear variety, and reached 53.33% of the east on 
Vestibilla apple variety during the first week of May. The result of Analytical 
study also show that a significant difference in infestation percentage and 
number of nymphs and adults of two species of aphids according to the kind of 
pome fruits varieties, direction and sampling date, and apple varieties were 
preferred by the two species of aphids in comparison with pear varieties, and D. 
pyri species was the most dominate species on pome fruits varieties. 

  المصادر
معجم المالح في األسماء العلمیة والعربیة الشائعة للحشBرات الضBارة ). ٢٠١٠(المالح ، نزار مصطفى 
  .المملكة األردنیة الھاشمیةدار الیازوري للنشر العلمي ، عمان ، . في الوطن العربي

استخدام بعض المعاییر في تحدیBد حساسBیة بعBض ). ٢٠٠٠(المالح ، نزار مصطفى وصالح عبدالقادر 
  ) :٤( ٣٢مجلBBBة زراعBBBة الرافBBBدین ، . أصBBBناف التفBBBاح لإلصBBBابة بحشBBBرة َمBBBّن التفBBBاح القطنBBBي

١٥٤-١٤٧.  
الموسBBمي لحشBBرة َمBBّن التفBBاف  االنتشBBار). ١٩٨٨(المBBالح ، نBBزار مصBBطفى ومحمBBد عبBBدالكریم محمBBد 

علBBى أشBBجار التفBBاح والكمثBBرى فBBي بسBBاتین كلیBBة الزراعBBة  Dysaphis pyri (Boy.)األوراق 
  .٧٥-٧١) : ٦(مجلة وقایة النبات العربیة ، مجلد . ، حمام العلیل والغابات

 ابةإلصB أول تسBجیل). ١٩٩٩(المالح ، نزار مصطفى ومحمد عبدالكریم محمد ونبیل مصBطفى المBالح 
 Dysaphis reaumuri األخضBر ىالكمثBر أوراقالتفBاف  نّ بحشBرة َمB ىالكمثBر أصنافبعض 
(M.) . ، ٢٢-١٣:  ٣٨مجلة التربیة والعلم.   
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