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 الخالصة
نتائج دراسة تأثير بعض العوامل البيئية وصنفي التفاح انا وفستبيال في النشاط الموسمي  أظهرت

وجود فروقات معنوية في  D.pyri (Boy)و Dysaphis reaumuri (M.)التفاح  أوراقلنوعي من التفاف 
 92.74نوعي المن  إلعدادمتوسط  أعلىبلغ  إذنوعي المن تبعا للموسم وصنف التفاح واالتجاه  أعدادوسط مت

وكانت هناك فروقات معنوية في المتوسط  9202ورقة في جهة الشرق على الصنف فستبيال للموسم /حشرة
رقة لالتجاه الشرقي و/حشرة 02.71 و 4.47 و 2.19 و 92.01بلغت  إذالمن تبعا لالتجاه  إلعدادالعام 

المن  أعدادمعادالت االنحدار للعالقة بين متوسط  أظهرتوالغربي والشمالي والجنوبي على التوالي. كما 
والعوامل الحيوية وغير الحيوية وجود تأثير واضح لهذه العوامل في النشاط الموسمي لنوعي المن وكان 

٪ فيما بلغت نسبة التأثير 11.1بلغ هذا التأثير  إذنوعي المن  أعدادنسبة تأثير في متوسط  أعلى لألمطار
 ٪ على التوالي.22.8 و 14الطفيليات  أعدادلعاملي الرياح والحرارة في متوسط 

 .Dysaphis ،reaumuri Dysaphis، حساسية، أنا، فستيالكلمات داله: 

 
 .2/2/2920 :وقبوله 94/2/9200 :تاريخ تسلم البحث

 
 المقدمة

التاي تهااجم المحاصايل الزراعياة المختلفاة باد ا عديادة مان المان  أنواعااAphididae تضم عائلة المن 
نوعاا مان المان فاي  942( إلى وجود ماا يقارم مان 9202من الجذور والسيقان واألوراق، وقد أشار المالح )

فقاط الوطن العربي تسبم أضرار اقتصاادية مهماة وإن ضاررها ال يقتصار علاى امتصااا العصاارة النباتياة 
، فضاال عان حقنهاا للعدياد مان الساموم المساببة أيضاا   تقوم بنقل العديد من الفيروسات الممرضاة للنباات نهاولك

و  0288األوراق والتفافهاااا )الماااالح ودمحم،  وتجعااادللعدياااد مااان التشاااوهات علاااى النباااات العائااال كااااألورام 
Vidhyasckaran ،9227ات منهااا دودة ثمااار ( وتصااام أشااجار التفاحيااات فااي العااراق بالعديااد ماان الحشاار

    Eriosoma lanigerum (H.) وماان التفاااح الصااوفي  Laspeyresia pomonoella (L.)التفاااح
( ناوعين 0288ساجل الماالح ودمحم ) 0281وفاي عاام  (.9222)الماالح وصاالح،   .Aphis pomi Degو

الكمثااارع  وراقأن يهاجماااان أشاااجار التفااااح والكمثااارع فاااي حماااام العليااال هماااا مااان التفااااف جديااادين مااان المااا
وأصاابحا بعااد ساانوات ماان تاااريخ التسااجيل ىفااات مهمااة علااى  D.pyri واالحماار  D.reaumuriاألخضاار

هاذين  أهمياةوقد أشاارت دراساات عديادة إلاى  التفاحيات حيث يسببان التفاف األوراق وتشوه الثمار وسقوطها.
( فااي فرنسااا، و 0212)  Geoffrion( فااي تركيااا، و0242) Hasanالنااوعين علااى التفاحيااات منهااا دراسااة 

Bouhachem ( في تونس، وفاي العاراق تام دراساة النشااط الموسامي لهاذين الناوعين علاى 9224) واخرون
، لاذا (9200، والماالح وىخارون )(0222والماالح وىخارون )( 0288ودمحم )التفاح والكمثرع من قبل الماالح 

ناوعي  كثافاةوفساتيال واالتجااه علاى الشاجرة فاي  فإن الدراسة الحالية تهدف إلى دراسة تأثير صنفي التفاح أناا
، فضاال عان بناا  معاادالت انحادار للعالقاة باين متوساط 9202 – 9222المن ونسبة اإلصاابة خاالل موسامي 

والعوامال  المفترساتالحيوية، وكذلك بين أعداد الطفيليات و غيرأعداد نوعي المن وكل من العوامل الحيوية و
 .غير الحيوية

 
 وطرائقهمواد البحث 

نيناوع، وذلاك لدراساة  بساتنهن محطاة ـفي بساتي 9202 – 9222ذت الدراسة الحالية خالل موسمي ـنف

رة فااي متوسااط مجمااو  نااوعي الماان وأعااداد ـر الموساام وصاانفي التفاااح أنااا وفسااتبيال واالتجاااه علااى الشجااـتأثياا
ن التفااف وعي ماـنفي التفااح بناة فاي نسابة إصاابة صاـات والمفترسات، فضال عن تأثير العوامل السابقاـالطفيلي

ذ ـثالثاة أشاجار متجانساة فاي العمار والحجام عشاوائيا وأخاانتخبت   كـ، ولتحقيق ذلاألوراق األخضر واألحمر
ة خمساة ـوضامت العينا 9202و  9222وسمي ـاط ناوعي المان لماـعينات أسبوعية عشاوائية خاالل موسام نشا
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م العيناة للصانف ـ( ليصابح حجاوغارم وشامال وجناومجاه من اتجاهات الشجرة األربعة )شرق أوراق لكل ات
ن البااولي أثيلااين وجلباات إلااى المختباار ـ، وضااعت أوراق كاال اتجاااه لكاال صاانف فااي أكياااس مااورقااة 12الواحااد 

لاى القارا ات ول عـ، وتام الحصارساتـلحسام نسبة األوراق المصابة وعدد حشارات المان والطفيلياات والمفتا
ن محطاة األناوا  الجوياة ـاح ماـ، والرياة واألمطاارـوالرطوبة النسبي ة، درجات الحرارالخاصة لعوامل الطقس

( وذلااك 9202، )عنتاار Genstateدام برنااامج ـج إحصااائيا باستخااـ. حللاات النتائاام الفيزيا /كليااة العلااومـي قسااـفاا

اساتخدام روق بين المتوساطات بـة الفـم اختبار معنويـ، وتلـة الكامـوائية العامليـباعتماد تصميم القطاعات العش
ا تام عمال معاادالت االنحادار للعالقاة باين متوساط أعاداد ناوعي ـ، كما%2ة ـاختبار دنكن عند مساتوع احتماليا

 .  ر الحيوية والطفيليات والمفترساتن العوامل غيـة بيـذلك العالقـر الحيوية وكـل الحيوية وغيـوامـالمن والع
 

 النتائج والمناقشة
( 0الجادول)صنف التفااح واالتجااه فاي متوساط أعاداد ناوعي المان أظهرت نتائج دراسة تأثير الموسم و

، إذ بلغ أعلاى متوساط تجاهوجود فروقات معنوية في متوسط أعداد نوعي المن تبعا للموسم وصنف التفاح واال
 92.20، تااله 9202ق علاى الصانف فساتبيال للموسام ورقة فاي جهاة الشارحشارة/ 92.74ألعداد نوعي المن 

، كمااا أظهاارت نتااائج التحلياال 9222ألشااجار الصاانف أنااا خااالل موساام هااة الشاارقية ورقة علااى الجحشاارة/
( تبعاا 0 الجادولالمتوساط العاام ألعاداد المان ) % في2روقات معنوية عند مستوع احتمال اإلحصائي وجود ف

حشاارة/ورقة لالتجاااه الشاارقي  07.21و  4.47و  2.19و  92.01، إذ بلغاات متوسااطات أعااداد الماان لالتجاااه

الماان بنوعياه لجهاة الشاارق إلاى تعارض هااذه  يرجا  تفضايلي والشامالي والجنااوبي علاى التاوالي، وقااد والغربا
رة ممكنة خالل أشاهر ىذار ونيساان وأياار، أماا بالنسابة لتاأثير الموسام وصانف ـالجهة ألشعة الشمس ألطول فت
ات معنوية، بالرغم مان أن داد المن فقد أظهر التحليل اإلحصائي عدم وجود فروقـالتفاح في المتوسط العام ألع

الجادول بالصانف فساتبيال ) مقارناة 9222اسية لإلصابة بناوعي المان خاالل الموسام ـالصنف أنا كان أكثر حس
( عناد دراساتهم لحساساية بعاض أصاناف الكمثارع 0222، وهذا يتفق ما  ماا وجاده الماالح وىخارون )(0رقم 

 يفضال حياث وجادوا أناه كاان  D.reaumuri (M.)اف أوراق الكمثارع األخضارـلإلصاابة بحشارة مان التفا

 ة.ـوزعفراني ثـوسم يـاف عثمانـف ليكونت مقارنة باألصنالصن
بالنساابة لتااأثير الموساام وصاانف التفاااح واالتجاااه فااي نساابة اإلصااابة بحشاارة ماان التفاااف أوراق الكمثاارع  أمااا

وسم والصانف واالتجااه، إذ . تظهر وجود  تباين في نسبة اإلصابة باختالف الم(9) األخضر فان نتائج الجدول
غات ، فيماا بلو بفارق معناوب باين الصانفين % للصانف أناا وفساتبيال70.21لجهة الشرق  9222بلغت للموسم 

ال على التوالي. فيما تباينت نسبة اإلصاابة بحشارات ـ% للصنف أنا وفستبي92,91لجهة الشرق  9202للموسم 

ن الموساام والصاانف فااي نساابة بة لتااأثير التااداخل بااي. أمااا بالنسااحساام الموساام والصاانف واتجاااه الشااجرةالماان 
% 02,02.  فيمااا بلغاات علااى التااوالي للصاانف أنااا وفسااتبيال 9222% للموساام 92,29 إنهااا، فاايالحظ اإلصااابة
ر التداخل بين الموسم واالتجاه فبلغات نسابة اإلصاابة ـولكال الصنفين أنا وفستبيال، وبالنسبة لتأثي 9202للموسم 

فيماا تباينات نسابة اإلصاابة  9202% لجهة الشرق وللموسام 92فيما بلغت  9222وسم % لجهة الشرق للم72
، فيمااا 9202و  9222% للموساام 04،92ة تبعااا لتااأثير الموساام ـتبعااا للموساام واالتجاااه. و بلغاات نساابة اإلصاباا

 .ال على التواليـ% لتأثير الصنف أنا وفستبي92,92بلغت 
على التوالي. وهاذا  من الشرق والغرم والشمال والجنوم% لكل 94و  01و  01و  22وبلغت لتأثير االتجاه 

( عند دراستهم النشاط الموسامي المقاارن لناوعي مان التفااف أوراق 9202) يتفق م  ما ذكره المالح وىخرون

الكمثرع األحمر واألخضر على بعض أصناف التفاحيات والتي أشاروا فيها إلى وجود فروقات معنوية لتاأثير 
. كمااا D. reaumuri  جاااه فااي نساابة اإلصااابة بحشاارة ماان التفاااف أوراق الكمثاارع األخضاارالصاانف واالت

ماان التفاااف أوراق  ( تااأثير الموساام والصاانف واالتجاااه فااي نساابة اإلصااابة بحشاارة2بيانااات الجاادول ) أظهاارت

لغات ب والدراسة  تباين نسبة اإلصابة بحسام الموسام والصانف واتجااه الشاجرة،  أظهرت، إذ الكمثرع األحمر
 9202للموساام   % 92و  90لجهااة الشاارق وللصاانف أنااا وفسااتبيال، فيمااا بلغاات 9222% للموساام 94 و 94

لجهة الشرق والصنف أنا وفساتبيال، فيماا تباينات نسابة اإلصاابة ببقياة الجهاات وحسام الموسام والصانف، أماا 
% علااى التااوالي 02 و 01و  02و  92بالنساابة لتااأثير التااداخل للموساام والصاانف فقااد بلغاات نساابة اإلصااابة 

بااين الموساام واالتجاااه فقااد بلغاات نساابة  كااان للتااداخل و .9202و  9222لألصااناف أنااا وفسااتبيال وللموساامين 
علاى التاوالي مقارناة ببقياة الجهاات. أماا بالنسابة  9202و  9222لجهة الشرق وللموسمين  99و  94اإلصابة 

% 01و  08، ولتااأثير الصاانف 9202و  9222% للموساام 02و  92لتااأثير الموساام فقااد بلغاات نساابة اإلصااابة 
 رق والغرم ـهة الشـلج % 92و  02و  02و 97جاه ـر االتـابة لتأثيـت اإلصـا بلغـفيم, للصنفين أنا وفستبيال
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الكمثارع  التفااف أوراق مانحشارتي تأثير الموسم وصنف التفااح واالتجااه فاي مجماو  أعاداد  : (0جدول )ال 
 .9202و 9222خالل موسمي  األخضر واألحمر

Table (1): Effect of season and apple variety and direction in mean numbers of two 

Aphids species during season of 2009 and 2010. 

 
 الموسم

season 

 
 الصنف
variety 

 
 االتجاه

direction 

 
 أعداد من بنوعيه
 حشرة /ورقة

Numbers of 

aphid 

insect/leaf 

 لعـام لتأثيـرالمتوسـط ا
Effect of general mean 

 الموسم الصنف
Season and 

variety 

 االتجاه الموسم
Season and 

direction 

 الموسم
Season 

 الصنف
variety 

 االتجاه
direction 

 
 
 
 

9222 

 
 
 

 
 أنا

Ana 

 92.20a شرق

 
02.1 a 99.28a 

02.44bcd 
2.72 cd 

02.22bc 

07.02a 

07.94a 
92.01a 
2.19c 
4.47 c 
07.21b 

 02.70bc غرم

 bc 09.72 شمال

 bc 02.22 جنوم

 
 فستبيال

Vestibella 

 a 90.41 شرق

 
09.12 a 

02.90a 
 bcd 8.02 غرم

 bd 1.79 شمال

 b 07.22 جنوم

 
 
 

9202 

 

 
 أنا

Ana 

 a 99.9 شرق

 
02.09 a 92.82 a 

8.12 d 
1.92 d 
07.27 b 

 
 

02.7 a 
  

 bcd 8.02 غرم

 bcd 4.7 شمال

 b 07.44 جنوم

 
 فستبيال

Vestibella 

 a 92.74 شرق

 
02.12 a 

 bc 2.02 غرم

 d 2.27 شمال

 b 07.4 جنوم

  .%2كن متعدد المدع عند مستوع احتمالم اختبار دنتختلف معنويا  حسالالمتوسطات ذات االحرف المتشابهة في القطا  الواحد *
*means in the section following by the same followed by the letters not significantly different at 

5%. 

 

 التفاف أوراق الكمثرع األخضار تأثير الموسم وصنف التفاح واالتجاه في نسبة اإلصابة بحشرة من :(9جدول)ال
reaumuri D.  9202و 9222خالل موسمي. 

Table (2): Effect of season and apple variety and direction in the infection rate by 

gren pear leaf roll aphid D. reamuri during the season of 2009 and 2010.  

 الموسم
Season 

 الصنف
Varity 

 االتجاه
Direction 

نسبة اإلصابة بالمن 
 راألخض

Infection rate 

green aphid 

 المتوسـط العـام لتأثيـر
Effect of general mean 

الموسم 
 الصنفو

 االتجاه الصنف الموسم االتجاهو الموسم

 
 
 
 

9222 

 
 
 

 
 أنا

Ana 

 a 21 شرق

 
29 a 72 a 

08cde 
92 cd 
94 b 

92a 

92a 
22a 
01c 
01c 
94b 

 d-g 08 غرم

 c-f 92 شمال

 c 22 جنوم

 
 فستبيال

Vestibella 

 b 70 شرق

 
92 b 

92 b 
 cdefg 02 غرم

 defg 04 شمال

 cde 92 جنوم

 
 
 

9202 

 

 
 أنا

Ana 

 cd 91 شرق

 
02 c 92 bc 

02 de 
02 e 

08cde 

 
 

04 b 
  

 01efg غرم

 efg 01 شمال

 efg 92 جنوم

 
الفستبي  

Vestibella 

 def 92 شرق

 
02 d 

 def 07 غرم

 g 02 شمال

 efg 01 جنوم

تختلااف معنويااا  حساام اختبااار دنكاان متعاادد الماادع عنااد مسااتوع  المتشااابهة فااي القطااا  الواحااد ال األحاارف*المتوسااطات ذات 
 %.2احتمال

*means in the section same letters not significantly different at 5%. 
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الناو   تاأثيرل( عناد دراساتهم 9202والجنوم على التوالي . وهذا يتفق م  ما ذكره المالح وىخرون )والشمال 

والصنف واالتجاه في نسبة اإلصابة بحشرات المن والتاي أشاارت إلاى وجاود فروقاات معنوياة لتاأثير الصانف 
. كماا أكادوا علاى  D. pyri(.Boyالكمثارع األحمار ) واالتجااه فاي نسابة اإلصاابة بحشارة مان التفااف أوراق

% وبيناوا 72.72، إذ بلاغ المتوساط العاام لنسابة اإلصاابة لجهاة الشارق وق جهة الشرق على بقية االتجاهاتتف

 .  المن لجهة الشرق حشرات أن السبم قد يرج  إلى تفضيل

 
 

بحشاارة ماان التفاااف أوراق الكمثاارع  واالتجاااه فااي نساابة اإلصااابةوصاانف التفاااح تااأثير الموساام  : (2جاادول )ال
 .9202و  9222خالل عامي   D .pyri( .Boy) األحمر

Table (3): Effect of season abd apple variety and direction in the infection rate red 

pear leat roll aphid D.pyri (Boy.) of the season 2009 and 2010. 

 الموسم
season 

 الصنف
Variety 

 التجاها
direction 

نسبة اإلصابة 
 بالمن األحمر
Infection 

rate by red 

aphid 

 المتوسـط العـام لتأثيـر
Effect of mean general 

الموسم 
 الصنف

Season 

and varity 

 الموسم
 االتجاه

Season and 

direction 

 الموسم
Season 

 الصنف
Varity 

 االتجاه
direction 

 
 
 
 

9222 

 
 
 

 
 أنا

Ana 

 a 94 شرق

 
92 a 94 a 

01 cd 
07 ce 
99 b 

92 a 

08 a 
97 a 
02 c 
02 d 
92 b 

 def 02 غرم

 02def شمال

 ab 92 جنوم

 
 فستبيال

Vestibella 

 a 94 شرق

 
02 a 

01 b 
 cde 01 غرم

 ef 02 شمال

 bc 90 جنوم

 
 
 

9202 

 

 
 أنا

Ana 

 92ab شرق

 
01  b 99 b 

09 e 
8 f 

08 c 

 
 

02 b 
  

 ab 02 غرم

 ef 00 شمال

 bcdf 92 جنوم

 
 فستبيال

Vestibella 

 bc 90 شرق

 
02 c 

 f 02 غرم

 g 7 شمال

 cdef 01 جنوم

 %.2سم اختبار دنكن متعدد المدع عند مستوع احتمال*المتوسطات ذات االحرف المتشابهة في القطا  الواحد التختلف معنويا  ح
*means in the section followed by the same letters not significantly different at 5% 

 
االنحاادار للعالقااة بااين العواماال غياار الحيويااة، والعواماال الحيويااة وتأثيرهااا فااي  معااادالت( 7)يوضااح الجاادول 

. إذ بلغاات نساابة التااأثير للعالقااة بااين 9222رسااات علااى أشااجار التفاااح للعااام حشاارات الماان والطفيليااات والمفت
% 98.7و % لألمطااار 11.1 و% للرطوبااة 21.7% للحاارارة 22.0حشاارات الماان والعواماال غياار الحيويااة 

 % للحاارارة و29.0 للرياااح فااي حااين بلغاات نساابة التااأثير للعالقااة بااين المفترسااات والعواماال غياار الحيويااة
% للريااح، أماا لتاأثير العالقاة باين الطفيلياات والعوامال 92لألمطاار و   %00.0 النسبية و% للرطوبة 28.2

% للرياااح. إذ تظهاار 14% لألمطااار و 22.1 % للرطوبااة النساابية و09للحاارارة و  %22.8 الحيويااة فكاناات

 .  والطفلياتوفي المفترسات  التفاح   أشجارعلى  النتائج تفاوت تأثير العوامل غير الحيوية في حشرات المن
ل ماان أعااداد حشاارات الماان والعواماال غياار ـر لكااـأثيااـ( فيوضااح معااادالت االنحاادار ونساابة الت2ا الجاادول )ـأماا

علااى كااال ماان ر الجاادول أيضااا تااأثير هااذه العواماال ـ، وكمااا يظهاا9202ى أشااجار التفاااح فااي عااام ـالحيويااة علاا
و % للحارارة 92.4 والعوامال غيار الحيوياةرات المان ـ، فقد بلغت نسبة التأثير بين حشالمفترسات والطفيليات

ي ـة فااـر الحيويااـل غيااـ% للرياااح، أمااا تااأثير العواماا94.2و % لألمطااار 22.1و % للرطوبااة النساابية 92.0
ت ـ% للريااح. فيماا كانا04% لألمطاار و22.7و رطوبة النسبية ـ% لل1رارة و ـ% للح77رسات فكانت ـالمفت

و % للرطوبااة النساابية 21% للحاارارة و 22.7وية ـر الحيااـوالعواماال غياار للعالقااة بااين الطفيليااات ـنساابة التأثياا
رسات ـن والمفتااـرات المااـن مالحظااة نساابة التااأثير بااين أعااداد حشااـ% للرياااح. وماا21.3 ار وـ% لألمطاا20.9

لماان ى أعااداد حشاارات اـت علااـذلك انعكسااـم العواماال غياار الحيويااة والتااي بااـاينت حسااـي تبااـوالطفيليااات والتاا
 األحماارالماان بنوعيااه  أعاادادبالنساابة  للعالقااة بااين المفترسااات ومجمااو   أمااا. ترسااات والطفيلياااتوأعااداد المف
   دادــأعزادت  7/7يلة وفي ــقل دادــوبإع 4/2شرة كان في ــبداية ظهور الح إن( فيتضح 0 ،)الشكل واألخضر
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 أعادادومتوساط ر الحيوياة، للعالقاة باين العوامال غيا  التاأثيرونسابة  االنحادار معاادالت يوضاح  :(7) جدولال
   .9222 للموسمر التفاح المن والطفيليات والمفترسات على أشجا

Table (4): Regression equations and effect rate of the relationship between biotic 

and obiotic facters no Aphids and their natural enemies on apple tree 

during the season of 2009. 

 بين العالقة
Relationship between 

 % التأثيرنسبة 
Effect rate % 

 االنحدار معادالت
Regression Equations 

 المن ـ درجات الحرارة
Aphid-temperature 

22.0 Y= 34.2-1.12 x 

 المن ـ الرطوبة النسبية
Aphid-moisture 

21.7 Y=-20.6+0.782x 

 المن ـ األمطار
Aphid-rain 

11.1 Y=8.16+42.1x 

 Aphid-wind 98.7 Y = 0.6+ 24.8 xالمن ـ الرياح 

أعداد المفترسات ـ درجات 
 الحرارة

Predators-temperature 

29.0 
Y=4.34702–1.95233x+0.184280x**2-4.65E-

03x**3 

أعداد المفترسات ـ الرطوبة 
 النسبية

Predators-moisture 

28.2 Y=-29.3452 + 1.48075x – 1.74 E – 02x **2 

 أعداد المفترسات ـ األمطار
Predators-rain 

00.0 
Y = 0.948615 + 18.0660x – 143.029x**2 + 

199.185x**3 

 أعداد المفترسات ـ الرياح
Predators-wind 

92 
Y=-7.98751+61.8006x-

121.438x**2+70.5132x**3 

 درجات الحرارة-أعداد الطفيليات
Parasites-temperature 

22.8 Y=-21.1346+2.47122x – 6.63E-02x**2 

 الرطوبة النسبية-أعداد الطفيليات
Parasites-moisture 

09 Y=0.36 + 0.0201 x 

 األمطار-أعداد الطفيليات
Parasites-rain 

22,1 Y=1.27291 – 5.00888x + 12.5641 x **2 

 أعداد الطفيليات ـ الرياح
Parasites-wind 

14 Y=0.690 + 1.05 x 

  :العامل المدروسy:اعداد حشرات المن ،xدلة من الدرجة الثانبة ،معا**
**Equation second degree , x: numbers of aphid ,y: factor 

 
 
والعوامال غيار الحيوياة  أعداد حشرات المن متوسط للعالقة بين معادالت االنحدار ونسبة التأثير: (2جدول )ال

 .9202 للموسمعلى أشجار التفاح 
Table (5): Regression equations and effect rate of the relation between mean 

number aphids and factors no biotic on the apple tree in the during the 

season of 2010.  

 بين العالقة
Relationship between 

 % التأثيرنسبة 
Effect rate% 

 Regressions equations معادلة االنحدار

 درجات الحرارة-المن
Aphid-temperature 

92.4 Y= 57.6 – 6.03 x 

 المن ـ الرطوبة النسبية
Aphid-moisture 

92.0 Y=-1.7+0.313x 

 المن ـ األمطار
Aphid-rain 

22.1 Y=18.1955–7.40820x+0.612578x**2 

 Aphid-wind 94.2 Y=-8.94726+67.2329x-37.5720x**2المن ـ الرياح 
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 درجات الحرارة-لمفترساتأعداد ا
Predators-temperature 

77.0 
Y = -297.040 + 50.6954x-2.83554x**2 + 

5.22E-02x**2 

 أعداد المفترسات ـ الرطوبة النسبية
Predators-moisture 

1 Y=1.34 – 0.0048 x 

أعداد المفترسات ـ األمطار 
Predators-rain 

22.7 Y=1.49582-0.473194x +3.66E-02x**2 

أعداد المفترسات ـ الرياح 
Predators-wind 

94.9 
Y=-312914+24.0861x – 36.1172x**2 + 

14.5762x**3 

 درجات الحرارة-أعداد الطفيليات
Parasites-temperature 

22.7 Y=-40.1053+4.94698x-0.140141x**2 

 الرطوبة النسبية-أعداد الطفيليات
Parasites-moisture 

21 Y=-16.9316+0.823897x-7.82E-03x**2 

 أعداد الطفيليات ـ األمطار
Parasites-rain 

20.9 Y=3.67975-1.86510x+0.160625x**2 

أعداد الطفيليات ـ الرياح 
Parasites-wind 

90.2 
Y=-5.75423+38.2453x-

47.8253x**2+16.9187x**3 
 :العامل المدروسy:اعداد حشرات المن ،xة ،يمعادلة من الدرجة الثان**

**Equation second degree , x: numbers of aphid ,y: factor  

 
الحشارات  أعادادرافاق ذلاك زياادة  9/2قليلاة، وفاي  وبإعادادالمفترساات  أعدادحشرات المن الذب رافقه زيادة 

المفترساات ثام بادأت  أعادادالحشارات رافقاه انخفااض فاي  أعادادزادت  01/2المفترسات وفي  أعدادم  زيادة 
المفترسااات وهااذا يتفااق ماا  مااا ذكااره  أعاادادماا  انخفاااض  22/2ات تقاال تاادريجيا  فااي الموعااد الحشاار أعااداد

Guldyaeve  وAksytova (0218 ) المفترسااات المرتبطااة ماا  حشاارات الماان هااي الدعسااوقة ذات  إنماان

التفااح والاى نهاياة شاهر  أشاجارمان شاهر ىذار علاى  األخيار األسابو اذ بدأ ظهور المفترسات فاي السب  نقاط 
( مفتارس 2-0المفترساات تراوحات باين ) أعاداد إن( مان 0288نيسان وأيضا  يتفق م  ما ذكاره الماالح ودمحم )

 من الدعاسيق ذات السب  نقاط.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .(: العالقة بين المفترسات وأعداد المن بنوعيه0شكل )ال
Fig (1): Relationship between predators and Aphid numbers. 

 اعداد المن

 المفترسات

  1      2     3     4     5     6     7     8     9     10   11   12   13   

 أعداد المن
Aphid numbers 

 المفترسات أعداد
Predators numbers 

 

  7/3    14/3   21/3   28/3   4/4    11/4  18/4  25/4   2/5   9/5    16/5   23/5   30/5 

  Dates of colleting samples أخذ العينات تواريخ
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 إن إذ واألخضار راألحماه ـحشارات المان بنوعيا أعادادالطفيلياات ومجماو   باينح العالقة ـ( يوض9ل )ـلشكوا
 7/7ور الطفيلياات والاذب بادأ فاي ـواستمرت بالزيادة لحين موعد ظها 4/2ور في ـالحشرات بدأت بالظه اددأع

ن زياادة ـماحشارات المان  أعادادة فاي ـرافق ذلك زيادة بسيط وأيضاحشرات المن  أعدادوالذب سبم انخفاض 
الطفيلياات  اددأعاالحشارات رافقاه زياادة  اددأعاوالذب عناده زادت  2/2الطفيليات ويؤكد ذلك في الموعد  أعداد

الطفيلياات ثام  اددأعاحاد لهاا ما  انخفااض  أعلاىت ـالحشرات ووصلا أعدادوالذب زادت فيه  01/2في الموعد 
 Guldyaeveا ذكاره ـالطفيليات وهذا يتفق ما  ما أعدادي اض فـم  انخف 92/2رات تقل في ـالحش أعداد بدأت
ة أساابي  عان ظهاور حشارات ـخمسا إلاىظهور الطفيليات كان متاأخرا  باأرب   إن( من 0218) Aksytovaو 

  ـرتبطة ماـاح وبقيات الطفيلياات ماـالتف أشجارعلى  أيارن شهر ـالثالث م األسبو ن واستمر تواجدها حتى ـالم
د ـالح ومحمااـ  المااـيتفااق مااذا ـهااو  راأياار ـن شهااـ  مااـالراباا  واألساابايااة الموساام فااي نه إلااىن ـرات المااـحشاا
ى ـل علااـطفياا 4-0ن ـت بيااـن تراوحااـرات المااـة بحشااـرتبطااـات المـالطفيلياا اددأعاا أن إلااىأشاااروا  إذ( 0288)

 .التفاح أشجار
 

 
 

 بنوعيه ( العالقة بين الطفيليات واعداد المن 9شكل ) 
Fig (2): Relationship between parasites and Aphid numbers  
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ABSTRACT 
The Results of studying the effect of some ecological factors and Ana and 

Vestibella apple varieties on seasonal activity of leafroll aphid Dysaphis reanmuri 

and Dysaphis pyri, showed a significant effect on mean number of the two aphid 

species a ccording to the season, apple variety and direction, the highest mean aphid 

number reached 25.47 Aphid/Leaf on East direction on Vestibella variety for the 
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season 2010 The results also exhibit a significant variation between the general 

mean number of aphids according to the direction and reached 23.16, 9.62, 7.74 and 

13.46 Aphid/leaf for East, West, North and South direction respectively. The 

regression equations between the mean number of aphids and biotic and abiotic 

factors showed a clear effect on mean aphid seasonal activity and the rain exhibit 

ahighest effect on mean aphid number and reached ٪66 – 6 while the effect of wind 

and temperature on mean number of parasites were 67. and 59.6% respectively.      
Keyword: susceptibility, Ana, Vestibella, Dysaphis reaumuri, Dysaphis pyri.  
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