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 الخوخأوشاق تجعد    ّن ححشر  َم ب لإلصابةالخوخ  أصنافحساسية بعض 
Brachycaudus amygdalinus( Schout.) 

عبد الجبار خلٌل العبادة 

 العراق –جامعة الموصل /كلٌة الزراعة والؽابات /قسم وقاٌة النبات 
 

الخالصة  
النوع    الخوخ أوراقمن بحشرة  لإلصابةالخوخ  أصناؾنتائج دراسة حساسٌة بعض  أظهرت        

Brachycaudus amygdalinus( Schout) العام   فً محطة بستنة نٌنوى فً محافظة نٌنوى خالل
الخوخ ،   أصناؾمن شهر آذار على  األخٌر األسبوعبهذا النوع من المن بدأت فً  اإلصابة إن،  2010
 16.74  و19.51 والبرتا  دانٌري كراو كٌنت وباب كوك األصناؾالحورٌات على  دأعدامتوسط  بلؽت

التوالً   على رقة و/كاملة 4.73 و2 .35و3.41 و 2.98ورقة وللكامالت /حورٌة  21.57 و15.96و
 16.78 و16.36بلؽت  إذ اإلصابةوجود فروقات معنوٌة فً نسبة  اإلحصائًنتائج التحلٌل  وأظهرت

  على  الطفٌلٌات إعدادٌم متوسط مدروسة ، وتراوحت قلا لألصناؾ، على التوالً % 17.25 و 15.72و
.      مفترس  4.82 -0.69طفٌل وللمفترسات بٌن  6.2 – 1.22المن بٌن  
 

المقدمة 
الفاكهة الهامة فً مناطق زراعة الفاكهة ، وتسبب ضرراً كبٌراً  أشجارتعد حشرات المن من آفات  

ثمار والصؽٌرة ، ونموات اقل تطوراً ، وال األزهاروتساقط وتجعدها  األوراقمباشراً وؼٌر مباشر مثل نشوء 
،  Moran،  2008وآخرون ،   Hrobali)الفاٌروسٌة  لألمراضبقاٌا الندوة العسلٌة ، فضالً عن نقلها 

2010  ،Boukhris  ، الخوخ أشجار، ٌوجد فً بساتٌن (  2011وآخرون   (L. )Prunus 

persicaeنها اقتصادٌة رئٌسٌة وم أهمٌةحشرات المن ذات  نواع أHyalopterus pruni (Geoffr.)  و  

Brachycaudus amyydalinusو   Myzus persicae (Sulzer) ptrochlorus persicae 

(Chold) ( ؛ 1992جرجٌس ومحمدGhrobal  ، 2010؛ المالح ، 2008وآخرون ) ، وذكر
(Mahamoud  ، 1981وآخرون )الخوخ تصاب بنوعٌن من المن هً أشجار أن B. amygdalinus 

Schout  و       H. pruni (Geoffer)  اقتصادٌة كبٌرة فً محافظة نٌنوى ، كما وجد  أهمٌةوهً ذات
Stary وSekkat   (1987 ) األخضرالخوخ تصاب بحشرات المن ومنها من الخوخ  أشجار إنفً المؽرب 

M. persica (Sulzer)  كما أشار ،Arora  كً لمن تجعد فً دراسة التعداد الدٌنامً( 2009)وآخرون
 Plumلفاٌروسناقل  أهمفً الهند وان هذا النوع الخوخ  أشجارعلى  B. helichrysi (Kalt)    االوراق

Pox Virus   فٌما بٌنVladimir  ودور الفاكهة  أشجارحشرات المن على  أهمٌة إلى( 2010)وآخرون
وآخرون  Boukhris، كما ذكر حٌوٌة لها دور فً القضاء على هذه الحشرات  كإعداد  Braconidae عائلة

 األنواعنوع من حشرات المن تعمل على نقل الفاٌروسات النباتٌة المختلفة ومنها  14من ان حوالً ( 2011)
Myzus persice (sulzo)  والمنAphis spiracola Patch  وA.gossypii Glover  والنوعBrachy 

caudus  helichrysi (Kalt.)  من  أعدادهاتؤثر على  أنٌمكن حٌوٌة عدٌدة  أعدادتوجد لحشرات المن
والمفترسات الحشرٌة ومنها الدعاسٌق والتً تعتبر من عناصر  Aphidiidaeبٌنها المتطفالت الحشرٌة 
 واألبحاثونظراً لقلة الدراسات  .( Zaaqiq  ،2011، 2009وآخرون ،  Arora)المكافحة الحٌوٌة الجٌدة 

دراسة حساسٌة  إلىجودة فً محطة بستنة نٌنوى ، فقد هدؾ البحث الخوخ المو أصناؾالمتعلقة بحساسٌة 
. Brachycaudus amygdalinus (Schout) الخوخ أوراقبحشرة من  لإلصابةالخوخ  أصناؾ

 

مواد البحث وطشائقه 
لمحطة نٌنوى ، حٌث تم الزٌارات الحقلٌة الخوخ فً محافظة نٌنوى التابع  أشجارتم زٌارة بستان 

من  أصناؾ أربعة، سجل خالل الزٌارة وجود  16/5/2010ولؽاٌة  14/3/2010تدت من للفترة التً ام
وباب العمالق او  Giantوهً الصنؾ خوخ كٌنت الخوخ الجدٌدة الداخلة حدٌثاً الى محافظة نٌنوى  أشجار
والمزروعة فً خطوط والمتجانسة فً  Elbertaو البرتا  Earli grande دواٌرلً كران Bab Cokكوك 

، وتكونت عٌنة ثالث أشجار من أسبوعٌةعٌنات عشوائٌة ، ولؽرض تنفٌذ البحث تم اخذ  واألحجام عماراأل

                                                

 2011/  10/  10وقبوله   2011  / 7/  31تارٌخ تسلم البحث     .
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الشرق )لكل جهة من جهات الشجرة  أوراقورقة نباتٌة اختٌرت عشوائٌاً وبواقع عشرة  120كل صنؾ من 
 رة ، كما تم حسابم عّد حشرات المن باستخدام مكبت ، وبعد جمع العٌنات( ، الؽرب ، الشمال ، الجنوب

مومٌاء الموجودة على كل ورقة نباتٌة ، فضالً عن  إلىحشرات المن التً تحولت  اعداد الطفلٌات بحساب
  .المقدسات الموجودة من الدعاسٌق أعدادحساب 

 
النتائج والمناقحة 

 أعدادتباٌن  و  21/3الخوخ بدأت فً  أوراقبحشرة من تجعد  اإلصابة أنٌتبٌن ( 1)من الجدول 
كٌنت  لألصناؾحورٌات المن  أعدادفدق بلؽت  األصناؾحورٌات المن مع تباٌن توارٌخ اخذ العٌنات وتباٌن 

فٌما ورقة /حورٌة 110.67و 86.22 و 82.78 و 100.78ة الشرق جهوباب كوت واٌري كرانت والبرتا ل
النسبة لتأثٌر التداخل بٌن ب أما .المدروسة  األصناؾالحورٌات مع تباٌن جهة الشجرة ولجمٌع  أعدادتباٌنت 

ورقة /حورٌة 36.01 و 27.93 و30.01 و34.10حورٌات المن لحبة الشرق  أعداداالتجاه والصنؾ فً 
 أعدادالصنؾ فً  لتأثٌرفً حٌن كان  .والبرتا على التوالً  دكٌنت ، وباب كوك واٌري كران لألصناؾ

ورقة ، /حورٌة 21.57 و 15.96 و 16.74 و 19.51الحورٌات  أعدادالحورٌات تباٌن واضح فقد كانت 
ورقة ، أما بالنسبة لتوارٌخ أخذ /حورٌة 32.01الحورٌات تفوق جهة الشرق فً اعداد ولتأثٌر االتجاه 

فً ورقة /حورٌة 70.53بلؽت  إذمتوسط الحورٌات  أعدادالعٌنات تظهر النتائج تفوق الصنؾ كٌنت فً 
ورقة للصنؾ البرتا ، فٌما /حورٌة 69.17ورقة و /رٌةحو 47.58كانت  كمقارنة بـالصنؾ باب كو 25/4

 Mahamoud)تؤكد ما وجده هذه النتائج  18/4 ورقة فً/حورٌة  50.58 دبلؽت للصنؾ اٌري كران
من  األول األسبوع أومن شهر نٌسان  أسبوعوصلت ذروتها خالل آخر المن  أعداد أنمن ( 1981وآخرون 

على الخوخ كانت  B. helichrysiالمن  أعداد أنمن ( 2009، وآخرون Arora)وٌتفق مع ما وجده  آبار
 10/حشرة 170.76المن حتى وصلت  أعدادورقة فً بداٌة ظهورها وبدأت تزداد  10/ حشرة  1.33
بدأت  إذكامالت المن  أعدادالصنؾ واالتجاه وتارٌخ أخذ العٌنات فً  تأثٌرٌوضح ( 2)والجدول  .ورقة

ورقة لجهة الشرق على الصنؾ البرتا ، فٌما /حشرة  28.56متوسط لها  أعلىوبلػ  21/3قلٌلة بعد  أعدادب
التداخل بٌن االتجاه  وتأثٌروتوارٌخ اخذ العٌنات  واألصناؾالكامالت مع تباٌن جهات الشجرة  أعدادتباٌنت 

كانت  إذمتوسط لها لجهة الشرق على الصنؾ البرتا  أعلىالكامالت قد بلؽت  أعدادكانت  ،والصنؾ
 و 2.35و 3.41 و2.98الكامالت قد وصلت  أعدادالصنؾ كانت  لتأثٌربالنسبة  أما ورقة ، /حشرة7.49
االتجاه فدق وصلت  ولتأثٌروالبرتا على التوالً  دكٌنت وباب كوت واٌري كران لألصناؾورقة /حشرة 4.73
جهات الشجرة والتً  الكامالت مع تباٌن أعدادورقة فٌما تباٌنت /حشرة 5.90الكامالت لجهة الشرق  أعداد
وبالنسبة لتوارٌخ  .ورقة للجهات ؼرب ، شمال ، جنوب ، على التوالً /حشرة 3.82 و1.71 و 2.04كانت 

على الصنؾ كٌنت  18/4ورقة فً /كاملة  10.06بلؽت  إذالمن كانت متباٌنة  أعداداخذ العٌنات فان متوسط 
المن  أعدادفٌما وصلت متوسطات  أٌضا 18/4ورقة فً /كاملة  12.17مقارنة بالصنؾ باب كونت كانت 

ٌبٌن تأثٌر بعض أصناؾ الخوخ ( 3)والجدول . 25/4فً  18.89 و 7.11البرتا و دللصنؾ اٌري كران
تباٌن األصناؾ فً  ت فً نسبة اإلصابة بحشرة من أوراق الخوخ إذ تظهر النتائجوتوارٌخ اخذ العٌنا تجاهواال

ي كرانت لغ المتوسط لنسبة اإلصابة لألصناؾ كٌنت وباب كوت واٌرمدى حساسٌتها لإلصابة بالمن ، إذ بل
على التوالً أما بالنسبة لتأثٌر التداخل بٌن %  50.42و 47.78 و 50  و51.11لجهة الشرق والبرتا 

،  26.33،  26.22ؾ اٌضا تباٌنت نسبة اإلصابة مع تباٌن األصناؾ واالتجاه اذ كانت صناالتجاه وال
هة الشرق ولألصناؾ نفسها على التوالً ، فٌما وصلت نسبة اإلصابة لتأثٌر الصنؾ لج% 25.78،  22.78
األصناؾ على التوالً ، فٌما بلؽت نسبة اإلصابة لتأثٌر  على% 17.25،  15.72،  16.78،  16.36

على التوالً لألصناؾ كٌنت وباب كوك % 19.17،  9.92،  11.75،  25.28اتجاهات الشجرة فكانت 
ان   Hyalopterus pruniمن ان نوع المن ( 2008)وهذا ٌتفق مع ما ذكره امٌن .والبرتا    دواٌري كران

 0.95ورقة ثم تناقصت حتى وصلت /حشرة  1.23االصابة بالمن كانت فً اواسط شهر نٌسان بمتوسط 
 .ورقة /حشرة 
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 Brachychudus amygdalinus (Schout) المنّ  حورٌاتمتوسط أعداد تأثٌر الصنؾ واالتجاه وتوارٌخ أخذ العٌنات فً  :(1)الجدول 
لالتجاه توارٌخ أخذ العٌنات االتجاه الصنؾ 

والصنؾ 
 للصنؾ

 
 

لالتجاهات 

 
كٌنت 

 14/3 21/3 28/3 4/4 11/4 18/4 25/4 2/5 9/5 16/5 

  34.10صفر  13.33 20.78 126.22 100.78 25.56 29.33 17.78 7.22 صفرشرق 
 

19.51 

32.01 

 10.38 10.48 صفر 5.44 5.33 37.67 40.44 6.44 5.44 2.44 1.56 رصؾؼرب 

 9.98 10.40 صفر 6.11 6.11 40.44 31 11 4.33 2.44 2.56 صفرشمال 

 21.41 23.06 صفر 9.44 12.44 77.78 83.78 19.67 17 8.11 2.33 صفرجنوب 

 
 

باب كوت 

المتوسط 
(5.89 )

   صفر 8.58 11.17 70.53 64 15.67 14.03 7.69 3.42 صفر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(1.86 )

  30.01 صفر 16.67 19.33 85.78 82.78 44.78 18.22 24.22 8.33 صفرشرق 
 

 

16.74 

 9.08 صفر 6.67 5.89 27.67 24.67 12.78 2.78 7.22 3.11 صفرؼرب 

 8.54 صفر 3.44 3.78 20.44 22.33 18.33 14 6.89 2.22 صفرشمال 

 19.31 صفر 11.44 15.11 56.44 48.67 34.1 9.78 11.44 6.11 رصؾجنوب 

 
اٌرلً كراند 

المتوسط 
(5.89 )

  صفر 10.56 11.03 47.58 44.61 27.50 8.69 12.44 4.94 صفر

  27.93 صفر 14.33 28.33 80.78 86.22 25.22 17 19.33 8.11 صفرشرق 
 

15.96 
 9.02 صفر 7 3.78 27.11 31 6.78 4.56 4 2 صفرؼرب 

 8.38 صفر 5.67 8.22 25.78 26.11 5.89 4.44 5.11 2.56 صفرشمال 

 18.52 صفر 9.56 18.89 63.99 59 14.56 7.22 8.33 3.78 صفرجنوب 

 
 
 

البرتا 

المتوسط 
(5.89 )

 18.52 صفر 9.41 15.81 29.39 50.58 13.11 8.31 9.19 4.11 صفر

 21.57 36.01 صفر 28.67 27.89 112.38 110.67 36.67 20.78 13.89 8.78 صفرشرق 
 
 
 

(1.66 )

 12.92 صفر 3.22 12.56 37.22 40 12.11 11.56 6.11 2.11 صفرؼرب 

 12.59صفر  8.56 10.22 40.67 39.56 13.33 8.11 2.67 2.78 صفرشمال 

 24.76صفر  15.44 22.44 86 70.67 21.22 19.56 6 6.22 صفرجنوب 
(5.89) 

المتوسط  
(5.89 )

   صفر  14.97 18.28 69.17 65.22 20.92 15 7.17 4.97صفر 

المتوسط العام للقراءات 
(2.94 )

صفر  10.81 14.07 59.17 56.10 19.30 11.51 9.12 4.36صفر 

. للقطاع الذي توجد فٌه % 5اقل فرق معنوي عند مستوى احتمال  (LSD)تشٌر الى قٌم  االقواسالقٌم داخل 
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 Brachychudus amygdalinus (Schout)المن كامالت متوسط أعداد تأثٌر الصنؾ واالتجاه وتوارٌخ أخذ العٌنات فً :( 2)الجدول 
 الصنؾ 

االتجاه 
المتوسط العام توارٌخ أخذ العٌنات 

 
 
 
 

 كٌنت
 

 

لالتجاه  16/5 9/5 2/5 25/4 18/4 11/4 4/4 28/3 21/3 14/3
والصنؾ 

لالتجاهات للصنؾ 

  5.77 صفر صفر 3.22 15.56 18.56 4.11 9.56 4.78 1.99 صفرشرق 
 

2.98 

5.90 

 2.04 1.46 صفر صفر 1.44 4.11 4.56 1.11 1.89 1.11 0.33 صفرؼرب 

 1.71 1.30 صفر صفر 1.11 2.78 4.67 1.11 2 1.11 0.22 صفرشمال 

 3.82 3.38 صفر صفر 1.56 9.67 12.44 1.22 5.22 2.03 1 صفرجنوب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(0.65 )
 

 
 

باب كوت 

  صفر صفر صفر 1.83 8.03 10.06 1.89 4.67 2.42 0.86 صفر( 5.89)المتوسط 
 

3.41 
 6.30 صفر 1.56 2.44 11 22 13.89 4.67 5.56 1.89 صفرشرق 

 1.71 صفر 0.33 1.97 2.11 7 3.89 1.11 0.78 0.22 صفرؼرب 

 1.34 صفر 0.44 1 1.56 3.88 3.89 1.89 0.78 0.11 صفرشمال 

 4.28 صفر 1.44 2 6.67 15.89 6.33 3.56 5.11 1.78 صفرجنوب 

 
 

اٌرلً كراند 

 صفر صفر 0.94 1.78 5.33 12.17 7 2.81 3.06 1 صفر( 5.89)المتوسط 

  4.06 صفر 1.56 1.67 11 7.89 6.33 5.22 5.44 1.44 صفرشرق 
 

2.35 
 1.48 صفر 0.56 0.89 2.89 2.56 1.67 3.11 2 1.11 صفرؼرب 

 1.19 صفر 0.44 0.67 3 2.56 1.22 1.78 1.22 1 صفرشمال 

 2.68 صفر 1.33 1.22 7.11 6.33 3.44 3.44 2.78 1.11 صفرجنوب 

 
 
 

البرتا 

-  صفر 0.97 1.11 6 1.83 3.17 3.39 2.86 1.17 صفر( 5.89)المتوسط 

10.8 3 4.67 1.56 صفرشرق 
9 

19.89 28.5
6 

  7.49 صفر 2.89 3.44
 

4.73 
 3.50 صفر 0.78 1.11 15.89 9.67 4.67 2.33 1.78 0.78 صفرؼرب 

 3 صفر 0.33 1.11 11.67 6.78 4.67 3.89 1.11 0.44 صفرشمال 

 4.94  1.11 2 19.44 12.22 7.11 3.78 2 6.78 صفرجنوب 
 
 

(1.30) 

 

(0.66 )

 صفر 1.28 1.92 18.89 12.14 6.33 3.25 2.39 1.14 رصؾ( 5.89)المتوسط  

 صفر 0.80 9.66 9.56 9.80 4.60 3.53 2.68 1.04 صفر( 2.94)المتوسط العام للقراءات 

للقطاع الذي توجد فٌه% 5اقل فرق معنوي عند مستوى احتمال  (LSD)تشٌر الى قٌم  االقواسالقٌم داخل 
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 Brachychudus amygdalinus (Schout)  بحشرة منَن  المئوٌة اإلصابةجاه وتوارٌخ أخذ العٌنات فً نسبة تأثٌر الصنؾ واالت :(3)الجدول 
المتوسط العام توارٌخ أخذ العٌنات االتجاه الصنؾ 

لالتجاهات للصنؾ لالتجاه والصنؾ  16/5 9/5 2/5 25/4 18/4 11/4 4/4 28/3 21/3 14/3كٌنت 

  26.22 صفر 17.78 14.44 48.89 51.11 28.89 34.42 38.89 27.78صفر شرق  
 

16.36 

25.28 

 11.75 11.22 صفر 12.22 12.22 25.56 15.56 15.56 12.22 6.67 12.22 صفرؼرب 

 9.92 9.00 صفر 11.11 10 12.22 15.56 12.22 13.33 5.56 10 صفرشمال 

 19.17 19.00 صفر 14.44 13.33 32.22 31.11 23.33 22.22 34.44 18.89 صفرجنوب 

المتوسط باب كوت 
(5.89 )

   صفر 17.89 12.50 29.74 28.33 20 20.56 21.39 17.22 صفر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1.50 )

  26.33 صفر 18.89 16.67 50 43.33 34.33 34.44 28.89 36.66 صفرشرق  
 

16.78 
 11.67 صفر 11.11 10 26.67 18.89 18.89 15.56 11.11 7.78 صفرؼرب 

 10.11 صفر 11.11 11.11 15.56 15.56 15.56 15.56 12.22 24.44 صفرشمال 

 19 صفر  13.33 13.33 33.33 33.33 23.33 17.78 27.78 صفرجنوب 

المتوسط اٌرلً كراند 
(5.89 )

 19 صفر 13.61 12.78 31.39 27.78 23.33 22.22 17.50 19.17 صفر

  22.78 صفر 16.67 15.56 47.78 35.56 33.33 30 25.56 23.33 صفرشرق  
 
 

15.72 

 11.33 صفر 10 10 22.22 17.78 17.78 12.22 10 13.33 صفرؼرب 

 9.89 صفر 10 10 17.78 12.22 16.67 13.33 10 8.89 صفرشمال 

 18.89 صفر 15.56 13.33 41.11 28.89 23.33 32.22 13.33 21.11 صفرجنوب 

المتوسط البرتا 
(5.89 )

 18.89 صفر 13.06 12.22 32.22 23.61 22.78 21.94 14.72 16.67 صفر

  25.78 صفر 18.89 16.67 48.89 50.42 30 34.44 22.44 34.24 صفرشرق  
 

17.25 
 12.78 صفر 12.22 10 21.11 23.33 16.67 15.56 16.67 12.22 صفرؼرب 

 10.67 صفر 11.11 10 14.44 13.33 17.78 17.78 10 12.22 صفرشمال 

 19.78 صفر 13.33 11.11 37.78 36.67 26.67 25.56 17.78 28.89 صفرجنوب 

المتوسط  
(5.89 )

  صفر 13.89 11.94 30.51 30.78 22.78 27.33 17.22 21.94 صفر
 

(3.05 )
 
(1.52 ) المتوسط العام للقراءات 

(2.94 )
صفر  31.61 12.36 30.97 27.64 22.22 22.01 17.71 18.75صفر 

 للقطاع الذي توجد فٌه% 5اقل فرق معنوي عند مستوى احتمال  (LSD)قٌم  إلىتشٌر  األقواسالقٌم داخل 

 



 مجلة زراعة الرافدٌن
ISSN: 2224-9796 (Online) 

 2012( 4)العدد ( 40)المجلد 
ISSN: 1815 – 316 X (Print) 

 

 276 

على الخوخ  أوراق  تجعد  ٌبٌن أعداد الطفٌلٌات والمفترسات المرافقة لحشرة من( 4)والجدول 
عداد الطفٌلٌات والمفترسات مع تباٌن جهة أصناؾ الخوخ المدروسة إذ تظهر النتائج وجود تباٌن واضح فً أ

طفٌل لجهة الشرق ، أما بالنسبة ألعداد  6.20 و 7.40 و 5.07 و 5.87إذ حصلت  .الشجرة واألصناؾ 
مفترس لجهة الشرق على األصناؾ كٌنت وباب كوك  4.82 و 4.81 و 3.49 و 3.74المفترسات كانت 

 3.03ثٌر األصناؾ فً أعداد الطفٌلٌات كانت أعداد الطفٌلٌات والبرتا على التوالً وبالنسبة لتأ دواٌري كران
والبرتا وألعداد  دطفٌل لكل من األصناؾ كٌنت وباب كوت واٌري كران 3.43 و 3.83 و 2.77و

 .على التوالً  2.69 و 2.67 و 2.13 و2.27المفترسات كانت 
 

 Brachychudus  الخوخ أوراق  منّ  لحشرة المرافقة   الحشرٌة والمفترسات أعداد الطفٌلٌات  :(4)جدول 

amygdalinus (Schout)  أصناؾ الخوخ على .
 

الصنؾ 
 

االتجاه 

 

أعداد 
ورقة /الطفٌلٌات

 

أعداد 
ورقة /المفترسات

المتوسط العام 

االتجاه الصنؾ 

المفترسات الطفٌلٌات المفترسات الطفٌلٌات 

  3.74 5.87شرق كٌنت 
3.03 

 
2.27 

 
6.13 

 
 1.39 1.22رب غ 4.22

 1.06 1.52شمال 

 2.91 3.51جنوب 

  3.49 5.07شرق باب كوت 
2.77 

 
2.13 

 
1.51 

 
 0.96 1.81ؼرب  1.22

 1.28 1.17شمال 

 2.81 3.04جنوب 

اٌري 
كرانت 

  4.81 7.40شرق 
 

3.83 

 
 

2.67 

 
 

1.58 

 
 

1.21 
 1.21 1.42ؼرب 

 1.26 1.50شمال 

 3.39 5.01جنوب 

  4.82 6.20شرق البرتا 
3.43 

 
 
 

(0.48 )

 
2.69 

 
 
 

(0.57 )

 
3.84 

 
 
 

(0.82 )

 
3.12 

 
 
 

(0.97 )

 1.32 1.58ؼرب 

 1.27 2.14شمال 

 3.80جنوب 
(1.53 )

3.37 
(1.15 )

     2.42 3.27المتوسط العام 
 .للقطاع الذي توجد فٌه % 5عند مستوى احتمال ( فرق معنوي اقل) LSDالقٌم داخل األقواس تمثل قٌم 

  
طفٌل وألعداد  3.84 و 1.58 و 1.51 و 6.13أما بالنسبة لتأثٌر االتجاهات كانت أعداد الطفٌلٌات 

والبرتا على  دمفترس لألصناؾ كٌنت وباب كولت واٌري كران 3.12 و 1.21 و 1.22 و 4.22المفترسات 
من إن العالقة بٌن نوع المن ( 1981وآخرون ،  Mahmoud)ما ذكره  وهذا ٌتفق مع.التوالً 

Brachycaudus amygdalinus  والمفترسات المرافقة كانت ذات عالقة موجبة ومعنوٌة عن دراستهم
% 4.47دٌنامٌكٌة التعداد للمن وأعداءه الحٌوٌة على أشجار على أشجار الخوخ إذ بلؽت أعداد الدعاسٌق 

عالقة ما بٌن الطفٌلٌات والمن أٌضا كانت موجبة ومعنوٌة وان الطفٌل المستوطن على المن وأشاروا إلى أن ال
جرجٌس ومحمد ، )وٌتفق أٌضا مع ما ذكره  .هو األكثر األنواع تواجداً  Aphidius transcaspicusكان 

والطفٌل  .Coccinellia septumapunctata Lمن ان للمن أعداد حٌوٌة منها الدعسوقة ( 1992
Aphidius transcaspicus Telenga  وٌتفق أٌضا مع ما ذكرهArora  ، من أن المن ( 2009وآخرون

ٌهاجم من قبل الطفٌلٌات والمفترسات وقد حصلت أعداد الدعاسٌق المفترسة  B. helichrys  (.Kalt)نوع 
  .Lةلدور األعداء الحٌوٌة ومنها الدعسوق( 2009)خرون آو Aroraوذكر  .مفترس  3-0.75بٌن 

Coccinella septumpunctata  والطفٌلAphidius sp.  فً خفض أعداد حشرات المنB. helichrysi 

(Kalt.)  مفترس والطفٌل  3-0.75وذكر ان اعداد الدعاسٌق حصلت بٌنAphidius sp.  الى  0.75بٌن
نوع   16  (2001)وسجل الدوسكً  .طفٌل خالل فترة الدراسة ما بٌن الشهر الثانً والشهر السابع  7.25



 مجلة زراعة الرافدٌن
ISSN: 2224-9796 (Online) 

 2012( 4)العدد ( 40)المجلد 
ISSN: 1815 – 316 X (Print) 

 

 277 

هذه   والحظ بان  B. amygdalinusمن الطفلٌات على حشرة من اوراق الخوخ    من المفترسات و نوعٌن
 .خفض اعدادها فً محافظة دهوك االعداء الحٌوٌة توثر بشكل كبٌرفً

 
 
 

SUCEPTIBILITY OF SOME PEACH VARIETIES TO INFECTION BY 

PEACH  LEAF  CURL  Brachycaudus amygdalinus( Schout.) 
Abdul-Jabar K. Obada 

Plant Prot. Dept. College of Agriculture & Forestry. Mosul-Iraq 

 

ABSTRACT 

 The results  of studying the susceptibility on some peach varieties infection 

by Brachychudus amygdalinus (Schout) in Ninavah province during the year 2010 

showed that the infestation by the  of aphids B. amygdalinus  (Schout) started 

during the last weak of march on the peach varieties and reached nymphs average 

numbers on the varieties Giant . Babcok. Earli gande. Elberta 19.51. 16.74 . 15.96. 

21.57  Nymph /leaf  and adult 2.98 . 3.41 . 2.35 . 4.74  adult/leaf respectively. The 

result of analytical study also showed  that there was a significant difference in 

infestation percentage that  it reached 16.36 . 16.78 . 15.72. 15.25 % respectively of 

the study varicties . Mean value of parasitism of all aphid was between 1.22-6.20 

and parasitoids between 0.96-4.82 . 
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