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 الملخص
المختاريية التابعية فيي محطية بحيوث  Cacopsylla pyricola (F.)المرافقة لحشرة بسيال األجاص  لمتطفالت والمفترساتاُرصدت 

عشير  حيدأأظهرت النتيائ  وجيود . باستخدام مظلة الضرب والمصائد الالصقة 2012و  2011لمركز بحوث حمص خالل موسمي 
 Anthocorisبيق األنووكيوري   [Heteroptera، تنتمي المفترسات إلى خمي  رتيب هيي: رتبية مختلفية األجنحية ومتطفلينمفترسًا 

nemoralis (F.)  بق األوريي ،Orius horvanthi (Reuter)(Anthocoridae)] رتبية شيبكية األجنحية ،Neuroptera]  أسيد
أبيو العييد  و النقياط السيب   [Coleoptera، رتبة غمدية األجنحية [Chrysoperla carnea (S.)(Chrysopidae)المن األخضر

Coccinella septempunctata (L.)  أبيو العيييد الزهيير ،Oenopia conglobata (L.) أبييو العييد  و إحييد  عشيير نقطيية ،
Coccinella undecimpunctata (L.) أبيو العييد هيبودامييا ،Hippodamia variegata (Goeze) أبيو العييد  و النقطتيين ،

Adalia bipunctata (L.)(Coccinellidae) و Rhagonycha fulva (Scop.)(Cantharidae)  وهيو تسيجيل جدييد عليى
و  [Eupeodes corollae (F.)(Syrphidae) بابية السيرفيد  [Diptera، رتبية ونائيية األجنحية [األجياص فيي سيورية حشيرة بسييال

 ، بينمييا تنتمييي[Forficula auricularia (L.) (Forficulidae) إبييرة العجييوز األوربييية [Dermaptera رتبيية جلدييية األجنحيية
المتطفيل و  Trechnites psyllae (R.)المتطفيل  [Encyrtidaeفصييلة  Hymenopteraإليى رتبية غشيائية األجنحية  الميتطفالت

Psyllaephagus euphyllurae (M.)]( 49إلييى  45) بييين المفتيير  بييق األنووكييوري  األكويير وفييرة بنسييبة تراوحييت ، وكييان%
%( 87إليى  46) بييننسيبة تراوحيت األكور وفرة ب T. psyllaeالمتطفل و  الضرب، صينيةمقارنًة م  المفترسات األخر  المصطادة ب

الميتطفالت قتصير وجيود المفترسيات و ابينميا  اآلفية، ، وك لك كانا األكور تواجدًا م المنج بة إلى المصائد الالصقة األنواعمقارنًة م  
معيات اآلفية السابقة بشيكل مباشير لزييادة كوافية مجت المتطفالت والمفترساتأغلب  ابتستجا. موسمالاألخر  خالل فترات محددة من 

غييير معنييو  وموجييب ميي   2011فييي موسييم المييتطفالت والمفترسييات معامييل االرتبيياط البسيييط لمجمييوع كييان ، و اً فكييان االرتبيياط موجبيي
غييير معنييو  وموجييب ميي   2012، بينمييا كييان فييي موسييم 0.41وعييالي المعنوييية وموجييب ميي  البال ييات  0.23بيييو وحوريييات اآلفيية 

. أظهييرت نتيييائ  هييي   %5عنييد مسيييتو  معنويييية  0.88والبال يييات  0.38وجيييب ميي  الحورييييات وعييالي المعنويييية وم 0.16بيييو اآلفييية 
 في خفو مجتمعات اآلفة. ًا هاماً لها دور  والتي يحتمل أن يكونالدراسة وجود تنوع ووفرة في األعداء الحيوية لبسيال األجاص 

 حيوية، سورية.، مكافحة متطفالت، مفترسات، حشرة بسيال األجاص :ةمفتاحيالكلمات ال
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 المقدمة
في مختلف مناطق العالم  .Pyrus communis Lالعائل )األجاص( سبعة عشر نوعًا من حشرات البسيال تهاجموجد أن هناك 

Hodkinson, 1984)) منها والوة أنواع موجودة في سورية، النوع األول Cacopsylla pyri (L.)  المسجل في سورية من قبل
 ((Burckhardt and Hodkinson, 1986المسجل من قبل Cacopsylla bidens (Sh.)الواني و  ،(1933)أبو النصر، 

 ,Hodkinson )المسجل من قبل  Cacopsylla pyricola (F.)الوالثو ، (2002في السويداء جنوب سورية )بوفاعور،  الموجود

 اً وهو نوع. 2011( لعام حسب تصنيف )متحف التاريخ الطبيعي البريطاني بشكل أساسي في محافظة حمص والموجود( 1984
 ,.Koehler et al)% 100لى ا إبه حيث تصل نسبة اإلصابة) 2009وآخرين  (Brownفي حقول األجاص  اً ومفتاحي اً رئيسي

 .(Gianessi, 2009) %50وخفو القيمة التسويقية بنسبة  ((Thomas et al., 2002 %50عن  اإلنتاجخسارة  تزيد( و 2004
مباشرة من خالل امتصاص الحوريات والحشرات الكاملة لنسغ النبات من األفرع الحديوة واألوراق سبب ه   اآلفة أضرارًا تُ 

كما تفرز سموم  .انخفاو عملية التمويل الضوئي لألوراق والسقوط المبكر لألزهار والومارإلى مما يؤد   ((Hill, 1987واألزهار
فتتشو  األوراق وتتساقط  (Gianessi, 2009))توكسينات( عند امتصاصها لعصارة األوراق تؤد  لجفاف واحتراق النسي  النباتي

المصابة لعدة سنوات في إعطاء مجموع ورقي وه ا ما يسمى بصدمة  الشجرةفي وقت مبكر من موسم النمو مما يضعف قدرة 
الضرر غير المباشر  . ويتمول(Bylemans, 1996) ر اإلصابة لموت الشجرة بالكاملاويؤد  تكر . (Dunley, 2007) البسيال

فينمو عليها فطر العفن األسود ال   يعيق عملية التمويل  المجموع الخضر في إفراز الحوريات للندوة العسلية التي تتساقط على 
 وتنخفو القيمة التسويقية للومار نتيجة تلون القشرة بلون صدئي غير مرغوب للتسويق .((Horton, 1999 الضوئي لألوراق

Brown et al., 2009)) .كما تؤد  الندوة العسلية في ظروف الجفاف إلى احتراق األوراق Koehler et al., 2004)) . وُتعتبر
والبكتريا ( (Shin et al., 2011 لمرو انحدار األجاصالحشرات الكاملة ناقلة للعديد من الممرضات )الفيتوبالسما المسببة 

 . ((Puterka et al., 2002 المسببة لمرو اللفحة النارية على األجاص
 ,.Michelleti et al) دة لزراعة األجاص في العالم و لك لصعوبة مكافحتهاحدّ ُتعّد اآلفة في الوقت الحالي من الحشرات المُ 

إضافة لتأوير المبيدات (،  (Bues and Boudinhon, 2002سالالت مقاومة للمبيدات الحشريةالبسيال ل، وسرعة تطوير (2005
 المرافقة لحشرة بسيال األجاص، المتطفالتالعديد من المفترسات و  . سّجل((Falta, 2008 على البيئة واألعداء الحيوية الضار

نوعًا في الواليات المتحدة  22و ((Prodanovic et al., 2010سيبيريا  في اً نوع 26و( (Erler, 2004 في تركيا اً نوع 35 منها
، فصيلة خناف  Anthocoridae ومن أهمها األنواع التابعة للفصائل التالية: فصيلة البق المفتر  ،((Booth, 1992األمريكية 
المتطفالت وفصيلة  Foficulidaeبية و ، فصيلة إبرة العجوز األور Chrysopidae، فصيلة أسد المن Coccinellidaeأبو العيد 

Encyrtidae ، قمم األعداء الحيوية المرافقة لآلفة تظهر دائمًا خالل منتصف ونهاية موسم النمو، فهي ترتبط بشكل مباشر  أنو
كما وجد ، ((Erler, 2004 الصيف والخريف فصلي ؤد  إلى خفو كوافة اآلفة فيمما ي(، (Booth, 1992بوجود أطوار اآلفة 

 يفضل الت  ية على Anthocoris nemoralis (F.)إال أن بق األنووكوري ، عامةحشرة بسيال األجاص جمي  مفترسات أن 
حيث يبدأ بالدخول ( Erler, 2004)واألكور وفرة معها  وهو المفتر  الرئي  لها(، Harizanova et al., 2012 بسيال األجاص

فيساهم  ز/يوليووتمو  /يونيوشهر أيار وم يبلغ ال روة في شهر  حزيران إلى حقل األجاص في وقت متأخر من موسم النمو في
، فكان معامل االرتباط عالي المعنوية وموجبًا بين (Cantoni et al., 2008) بشكل معنو  في خفو أعداد األجيال الصيفية

 Scutareanu et على القفز والهروب بال ات المفتر  وبيو وحوريات البسيال وأقل ارتباطًا م  الحشرات الكاملة بسبب مقدرتها

al., 1999) ، كان المتطفلوTrechnites psyllae (R.)  األخر   لمتطفالتفي حقول األجاص مقارنًة م  اووجودًا األكور وفرة
بنسبة تزيد عن  /مايوللبسيال في بداية شهر أيار األولل على حوريات الجيل ، حيث ُسجّ لحشرة بسيال األجاص الرئيسي المتطفلو 

 ;Avilla et al., 1992) %6إلى  /سبتمبر% وم انخفضت في شهر أيلول100إلى  /يوليو% وصلت في نهاية شهر تموز18

Erler, 2004،) إلى  26ويؤور على حوريات الجيل األول بنسبة تطفل من  /أبريلوأنه يظهر في النصف األول من شهر نيسان
في بولندا أن نسبة تطفله على  Jaworska et al., (1998) و كر، (Armand et al., 1991% وله جيلين في العام 31
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 ,Erler% في منتصف الصيف والخريف المبكر 100ويمكن أن تصل إلى %(، 87إلى  30الحوريات الكبيرة تراوحت من )

2004). 
فقييد هييدف وعييدم الييتمكن ميين السيييطرة عليهييا،  ،ونظييرًا للضييرر الكبييير اليي   تحدوييه هيي   اآلفيية فييي حقييول األجيياص بمحافظيية حمييص

بسيييال  معرفيية مييد  تأويرهييا علييى كوافيية مجتمعيياتل، لهيياالمرافقيية خاصيية المييتطفالت والمفترسييات حصيير األعييداء الحيوييية البحييث إلييى 
 .IPM لآلفة تمهيدًا إلدخالها ضمن برام  اإلدارة المتكاملةاألجاص 

 مواد وطرائق البحث
الواقعة في الجزء األعلى من حوو و  2012و  2011خالل موسمي  ، حمص، سورية،حوث المختاريةُنف ت الدراسة في محطة ب

)أبو سطل، ، يحتو  على عدة أصناف هكتار 2كم شمال شرق مدينة حمص في حقل أجاص مساحته  15العاصي على بعد 
م على  503يرتف  الحقل عن سطح البحر  ًا.عام 20كوشيا، سبادونا، بوريه جيفارد، بارتلت أبيو، بارتلت أحمر(، عمر األشجار 

شمااًل، ويسود المنطقة مناخ حار وجاف صيفًا وبارد شتاًء، يبدأ سقوط األمطار في  34.75شرقًا وخط عرو  36.74خط طول 
م وفق مل 342، ويبلغ المعدل السنو  لكميات األمطار الهاطلة /مايوويستمر حتى بداية شهر أيار /أكتوبربداية شهر تشرين أول

 معطيات محطة األرصاد الموجودة في موق  البحث، فهو يق  ضمن منطقة االستقرار الوانية.
 طريقة أخذ القراءات:

، حقيل األجياص غيير المعاميل بالمبييدات مينالمرافقية لهيا  الميتطفالت والمفترسياتخ ت قراءات الحشيرات الكاملية لبسييال األجياص و أُ 
حتييى نهايتييه فييي شييهر تشييرين  /فبرايرميين بداييية موسييم النمييو فييي شييهر شييباط المنطقيية و لييكوميين الصيينف كوشيييا األكويير وجييودًا فييي 

 من خالل ما يلي: /نوفمبرواني
سم م طاة  0.5سم وخانة إطارها  45هي عبارة عن حلقة معدنية دائرية الشكل قطرها (Beating tray): ي صينية الضرب 1

بقماش قطني أبيو سميك، و لك في الصباح الباكر بواسطة عصا مطاطية عندما تكون الحشرات الكاملة غير نشطة من كل 
للمكرر  اتجاهات 4× جا  للشجرة ات من كل اتضرب 10اتجا  للشجرة )غرب، جنوب، شرق وشمال( بشكل أسبوعي ودور  بمعدل 

 .) ;Erler 2004 (Horton and Unruh, 2007 ضربة 200مكررات للمعاملة =  5× الواحد )شجرة( 
الجا بة لبال ات المفتر  أسد المن  والزرقاء T.psyllaeالجا بة لبال ات المتطفل  الصفراء: (Sticky traps)ي المصائد الالصقة 2

 Unruh and مين خيالل العيد المباشير بشيكل دور  وأسيبوعي للحشيرات المنج بية إليى تليك المصيائد األخضير و بابية السيرفيد و ليك

Brunner, 1993 )  سم والمطلية بمادة الصقة  30×25 ات القيا(Altra Rat)،  )حيث توض  مصيدة واحدة لكل مكرر )شجرة
م، وتسيييتبدل الميييادة الالصيييقة  50مكيييررات تبعيييد عييين بعضيييها مسيييافة  4م فيييوق سيييطح األرو وبعيييدد  2إليييى  1.5فييياع مييين عليييى ارت

 أسبوعيًا بعد أخ  القراءة مباشرًة.
ُأخ ت قراءات أطوار حشرة بسيال األجاص )بيو وحوريات( من خالل العد المباشر بواسطة مكبرة حقلية أو بينوكلر 

(Binocular) ودور  من بداية موسم النمو حتى نهايته على الشكل التالي: بشكل أسبوعي 
مرحلة ما قبل اإلزهار: ألربعة فروع عشوائية بعمر سنة من الجهات األربعة لكل مكرر )شجرة( بحيث تتراوح أطوال ه   الفروع  .1

 .(Shin et al., 2011برعم  200مكررات للمعاملة =  5× اتجاهات  4 ×براعم  10يحتو  كل فرع على  ،سم 30-20من 

 10تحتو  كل نورة  ،مرحلة اإلزهار وسقوط البتالت: ألربعة نورات زهرية عشوائية من الجهات األربعة لكل مكرر )شجرة( .2
 .(Shin et al., 2011 ) برعم زهر  200مكررات للمعاملة =  5×  اتجاهات 4 × براعم زهرية

 10سنة من الجهات األربعة لكل مكرر )شجرة( يحتو  كل فرع على خالل موسم النمو: ألربعة فروع عشوائية حديوة بعمر  .3
ورقة م   200مكررات للمعاملة=  5× اتجاهات  4 ×سم  20-10 أوراق بحيث تتراوح أطوال ه   الفروع من

 .((Souliotis and Moschos, 2008أعناقها
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 في الحقل:لها المرافقة  بأهم المتطفالت والمفترسات C. pyricola حشرة بسيال األجاصمعامل ارتباط تعداد تحديد 
في حقل األجاص من خالل التعداد األسبوعي الدور  للحشرات الكاملة لهاالمرافقة تعداد اآلفة والمتطفالت والمفترسات تم تقدير 

حتى النمو اعتبارًا من شهر شباط/ فبراير  موسم المصائد الصفراء والزرقاء الالصقة، ابتداًء من بدايةو بواسطة صينية الضرب 
التي تعتمد على العالقة بين تعداد Normal curve باستخدام طريقة المنحني الطبيعي  في شهر تشرين أول/أكتوبر نهايته

ُتعّبر كل اخية، و ي نتيجة لتأوير متوسط تعداد المفتر  والمتطفل بالعوامل المنأسبوعيًا م  الزمن، ينت  لدينا منحن المتطفلالمفتر  و 
 .عن نشاط وقوة الجيل يقمة من المنحن

وأعداد  كل على حدة (متطفالتاألعداء الحيوية )مفترسات و  تعدادبين  (r)تم تحديد معامل االرتباط البسيط التحليل اإلحصائي: 
عند مستو  معنوية  (r)ومقارنته م  جداول  وأعداد أطوار اآلفة حسب معامل ارتباط بيرسون، وك لك بين مجموعهما أطوار اآلفة

5.% 
 النتائج والمناقشة

 6فيي محطية بحيوث المختاريية، محافظية حميص فيي  C. pyricola المرافقة لحشرة بسيال األجياص المتطفالت والمفترسات توزعت
 كما يلي: فصائل 6رتب و

 نوع العدو الحيوي الرتبة الفصيلة االسم العلمي العربياالسم 
 مفتر  Anthocoris nemoralis (Fabricius) Anthocoridae Heteroptera األنووكوري بق 

 مفتر  Orius horvanthi (Reuter) بق األوري 

 مفتر  Chrysoperla carnea (Stephens) Chrysopidae Neuroptera أسد المن األخضر

 مفتر  Coccinella septempunctata (Linnaeus) Coccinellidae Coleoptera أبو العيد  و النقاط السب 

 مفتر  Oenopia conglobata (Linnaeus) أبو العيد الزهر 
 مفتر  Coccinella undecimpunctata (Linnaeus) أبو العيد  و إحد  عشر نقطة

 مفتر  Hippodamia variegata (Goeze) أبو العيد هيبوداميا
 مفتر  Adalia bipunctata (Linnaeus) أبو العيد  و النقطتين

 مفتر  Rhagonycha fulva (Scopoli)** Cantharidae المفتر  راغونيتشا
 مفتر  Eupeodes corollae (Fabricius) Syrphidae Diptera  بابة السرفيد

 مفتر  Forficula auricularia(Linnaeus) Forficulidae Dermaptera إبرة العجوز األوروبية

 طفيل Trechnites psyllae (Ruschka) Encyrtidae Hymenoptera الطفيل

 طفيل Psyllaephagus euphyllurae (Marcet) الطفيل
 .جامعة دمشق ،كلية الزراعة ،في مركز بحوث ودراسات المكافحة الحيويةتم تصنيف األعداء الحيوية  *

 سجل ألول مرة على حشرة بسيال األجاص في سورية. **
 . Anthocorisاألنووكيييوري بييق ين اونيييين )نييوع Anthocoridaeفصييييلة  Heteropteraمختلفييية األجنحيية  رتبيية نييوعين مييين

nemoralis (F وOrius horvanthi (Reuter) ،) رتبية شيبكية األجنحيةNeuroptera  فصييلةChrysopidae  أسيد نيوع واحيد
أنيواع )أبيو العييد  Coccinellidae ،5فصييلة  Coleoptera، رتبة غمدية األجنحية Chrysoperla carnea (S.)األخضرالمن 

أبيو العييد  و إحيد   ،Oenopia conglobata (L.)، أبو العيد الزهر  Coccinella septempunctata (L.) و النقاط السب  
أبيو العييد ، Hippodamia variegata (Goeze)، أبيو العييد هيبودامييا Coccinella undecimpunctata (L.)عشير نقطية 
سيجل ) Rhagonycha fulva (Scop.)راغونيتشيا نيوع واحيد Cantharidaeوفصييلة ( Adalia bipunctata (L.)  و النقطتيين

نييوع واحييد  بابيية السييرفيد Syrphidae  فصيييلة Dipteraرتبيية ونائييية األجنحيية ( ألول مييرة علييى حشييرة بسيييال األجيياص فييي سييورية
Eupeodes corollae (F.) ،رتبييية جلديييية األجنحيييةDermaptera  فصييييلةForficulidae  نيييوع واحيييد إبيييرة العجيييوز األوربيييية
Forficula auricularia L.  و رتبييةHymenoptera  فصيييلةEncyrtidae ( المتطفييلنييوعينTrechnites psyllae R. 

 .Psyllaephagus euphyllurae Mوالمتطفل 
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حشيييرات بسييييال األجييياص  يفضيييل الت  يييية عليييى عامييية إال أن بيييق األنووكيييوري  المسيييجلة فيييي هييي   الدراسيييةجميييي  المفترسيييات تعيييد 
Harizanova et al., 2012)،  وهيو المفتير  الرئيسيي لهياSolomon et al., 1989)أكويره ( أني1الشيكل رقيم ) بيّين، حييث ي 

صيييينية %( مقارنيييًة مييي  المفترسيييات األخييير  المصيييطادة ب49إليييى  45وفيييرة مييي  حشيييرة بسييييال األجييياص بنسيييبة تراوحيييت مييين ) األنيييواع
 وم تال  المفتر  أبو العيد الزهر  .أن بق األنووكوري  األكور وفرة م  بسيال األجاص( Erler, 2004الضرب، و يتوافق  لك م  

O. conglobata ( و مين بعيد  المفتير 28إليى  16بنسيبة تراوحيت مين )% راغونيتشيا  R. fulva وجيد فيي الشيكل و %. 16بنسيبة
المنج بية إليى المصيائد  األنيواع %( مقارنيًة مي 87إليى  46األكور وفرة بنسيبة تراوحيت مين )كان  T. Psyllaeالمتطفل أن  (2رقم )

تواجيدًا فيي حقيول وفيرة و األكوير T. psyllae المتطفيل أن ( Armand et al., 1991; Erler, 2004 الالصيقة، ويتوافيق  ليك مي 
%( وأن وجييود هيي   42إلييى  9وييم تييال  المفتيير  أسييد الميين األخضيير بنسييبة تراوحييت ميين ) .األخيير  المييتطفالت األجيياص مقارنييًة ميي 

 .(Booth, 1992 اآلفة أطوار بوجود بشكل مباشر مرتبط المتطفالتالمفترسات و 

 2012موسم                                            2011موسم                                  
 2012و 2011المتطفالت المرافقة لحشرة بسيال األجاص والمصطادة بصينية الضرب خالل موسمي لمفترسات و . الوفرة الموسمية ل1الشكل 

 
 2012موسم                                            2011موسم                         

 2012و 2011المتطفالت المرافقة لحشرة بسيال األجاص والمنجذبة إلى المصائد الالصقة خالل موسمي لمفترسات و . الوفرة الموسمية ل2الشكل 
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 :C. pyricola الحيوية المرافقة لحشرة بسيال األجاصألعداء ة ألهم االموسمي الوفرة ـأوالا 
 المصطادة بصينية الضرب:المتطفالت المفترسات و ـ 1
 :Anthocoris nemoralis (F.)بق األنثوكوريس المفترس  ـ1ـ1

شييهر األسييبوع الويياني ميين ( أن بداييية نشيياط المفتيير  بييق األنووكييوري  كييان فييي وقييت متييأخر ميين موسييم النمييو فييي 3ُيشييير الشييكل )
. بدايية عقيد الومييار مي  خيروج الحشييرات الكاملية لبسييال األجيياص الشيكل الصييفي عنييدفيي كييال موسيمي الدراسية متزامنييًا  /أبريلنيسيان

 نشياط المفتير أن بدايية ( Cantoni et al., 2008)وهي ا ال يتوافيق مي  وكيان ظهيور  بعيد أن اجتيازت اآلفية الجييل األول الشيتو ، 
فييي األسييابي  التالييية  2011شييكل المفتيير  خييالل موسييم النمييو سييت قمييم عددييية فييي موسييم /مييايو، و ياربييق األنووكييوري  فييي شييهر أ

 /سييبتمبر، الرابيي  ميين أيلول/يوليييو، الرابيي  ميين تموز/يونيييوميين حزيران عشيير ، الرابيي /يونيييو، الويياني ميين حزيران/مييايو)األول ميين أيار
. ( عليييى التيييوالياتضيييرب10حشيييرة/1.63و 0.88، 0.63، 2.38، 2.13، 0.25( بمتوسيييط تعيييداد ) /أكتيييوبروالرابييي  مييين تشيييرين أول

 ن قمية نشياط المفتير  كانيت فيي( والتيي بينيت أCantoni, 2008كانت أعلى قمة له في شيهر حزيران/يونييو وتوافقيت النتيائ  مي  )
وييالث قمييم عددييية فقييط فييي األسييابي  التالييية )الوالييث ميين  2012بينمييا شييكل المفتيير  فييي موسييم  /يوليييو.و تموز /يونيييوشييهر  حزيران

( عليييى اتضيييرب10حشيييرة/ 2.35و  2.10، 0.15( بمتوسيييط تعيييداد )/يونييييووالوييياني مييين حزيران /ميييايو، الرابييي  مييين أيار/أبريلنيسيييان
و مين  17/6إليى  15/6الحيرارة خيالل الفتيرتين مين  إليى ارتفياع درجيات 2012ويعود سبب وجود والث قمم فقط في موسم . التوالي
اآلفية خيالل الفتيرة مين المفتير  يرافيق  .أطيوار المفتير  معظيمالتي أدت إلى ميوت   o 42إلى أكور من  20/7/2012إلى  18/7

الجيدول  حيث كان معامل االرتباط البسيط فيي في خفو مجتمعات اآلفة اً هام اً وله دور  /نوفمبرحتى تشرين واني /أبريلبداية نيسان
على  2012و 2011( في موسمي 0.05-، 0.10-الحشرة غير معنو  وسالب ) بيوأعداد المفتر  وتعداد  متوسط بين (1رقم )

، وعيالي المعنويية وموجيب فيي موسيم 0.18والحشيرات الكاملية  0.06مي  الحورييات  2011التوالي، وغير معنو  وموجب فيي موسيم 
ساهم بشيكل معنيو  فيي أنه ي( Cantoni et al., 2008م  ) توافقت النتائ ، و 0.75والحشرات الكاملة  0.36م  الحوريات  2012

 معامييل االرتبيياط عييالي المعنوييية وموجييب بييين بال ييات أن ) (cutareanu et al., 1999 ميي و  خفييو أعييداد األجيييال الصيييفية
 أقل ارتباطًا م  الحشرات الكاملة.بسيال األجاص، بينما ال يتوافق معه أن المفتر  المفتر  وحوريات 

بين متوسط أعداد األعداء الحيوية ومتوسط تعداد أطوار حشرة بسيال األجاص في محطة بحوث المختارية خالل  البسيط. معامل االرتباط 1الجدول 
 2012و 2011موسمي 

 العدو الحيوي الموسم
 بسيال األجاصأطوار حشرة 

 حشرات كاملة حوريات بيض

2011 

 A. nemoralis  -0.10 0.06 0.18بق األنووكوري 
 Ch. carnea  -0.13 0.03 0.16 أسد المن األخضر

 C. septempunctata  0.01 0.06 0.26أبو العيد  و النقاط السب 
 *O. conglobata  0.02 0.17 0.40 أبو العيد الزهر 

 C. undecimpunctata -0.03 0.13 0.26 و إحد  عشر نقطة  العيدأبو 
 R. fulva -0.11 0.01 0.01راغونيتشا المفتر  

 E. corollae -0.26 -0.18 0.09   بابة السرفيد
 *F. auricularia 0.09 0.04 0.49 إبرة العجوز األوروبية

 ي 0.20 ي T. psyllaeلمتطفل ا

2012 

 *A. nemoralis  -0.05 0.36* 0.75بق األنووكوري 
 *Ch. carnea  0.02 0.24 0.79 أسد المن األخضر

 *C. septempunctata  0.11 0.58* 0.97أبو العيد  و النقاط السب 
 *O. conglobata  0.38* 0.46* 0.36 أبو العيد الزهر 

 *C. undecimpunctata 0.32 0.64 0.48 و إحد  عشر نقطة  أبو العيد
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 R. fulva 0.10 0.59* 0.32راغونيتشا المفتر  
 E. corollae -0.08 0.13 0.29   بابة السرفيد

 *F. auricularia 0.28 0.97* 0.43 إبرة العجوز األوروبية
 ي *0.50 ي T. psyllaeالمتطفل 

 %.5يوجد فرق معنو  عند مستو  احتمالية *
 

 
 2012و 2011خالل موسمي  بطريقة صينية الضرب متوسط تعداد الحشرات الكاملة للمفترس بق األنثوكوريس .3الشكل .

 
 : Coccinella septempunctata (L.)أبو العيد ذو النقاط السبعـ المفترس 2ـ1

وفيي  2011فيي موسيم  /مايومن أيار لث( أن ظهور المفتر  أبو العيد  و النقاط السب  كان في األسبوع الوا4يبّين الشكل )
( أن ظهييور المفتيير  كييان فييي شييهر  نيسييان/أبريل 2002. ويتوافييق  لييك ميي  )بوفيياعور، 2012ميين أيييار فييي موسييم ني األسييبوع الوييا
 /يونييوو الوانيية فيي منتصيف حزيران /ميايواألوليى فيي األسيبوع الرابي  مين أيار ،2011قمتين فيي موسيم  المفتر  وشكلوأيار/مايو. 
قميية نشيياط واحييدة فقييط فييي نهاييية  2012بينمييا شييكل فييي موسييم  .( علييى التييوالياتضييرب10بال يية/  0.39و  1.70اد )بمتوسييط تعييد

ووجيد  . فكان أعلى تعداد له في نهايية شيهر أيار/ميايو فيي كيال موسيمي الدراسية.ضربات 10بال ة/  0.69بمتوسط تعداد  /مايوأيار
 ,Kocourekويتوافييييق  ليييك مييي  ، /يونييييووحزيران /ميييايوفيييي شيييهر  أيارأن هييي ا المفتييير  يتواجيييد فقيييط فيييي بدايييية موسييييم النميييو 

Berankov, 1998 ) أن مفترسات فصيلةCoccinellidae  قادرة على خفو مجتمعات بسيال األجاص إ ا تواجدت بأعداد كبييرة
اآلفية )بييو، حورييات وبال يات( بين بال يات المفتير  وأطيوار ( 1الجدول ) كان معامل االرتباط البسيط فيو في بداية موسم النمو، 

غيير معنييو  وموجيب ميي  البيييو  2012( علييى التييوالي، وفيي موسييم 0.26و 0.06، 0.01غيير معنييو  وموجيب ) 2011فيي موسييم 
وُيعيز  غيياب المفتير  فيي منتصيف  .%5عند مستو  معنوية  0.97والبال ات  0.58وعالي المعنوية وموجب م  الحوريات  0.11

 .(2002)بوفاعور،  في بيات صيفي ى ارتفاع درجات الحرارة التي تؤد  إلى دخولهونهاية موسم النمو إل
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 2012و 2011خالل موسمي  بطريقة صينية الضرب أبو العيد ذو النقاط السبعمتوسط تعداد الحشرات الكاملة للمفترس  .4الشكل 

 :Oenopia conglobata (L.)أبو العيد الزهري المفترس  ـ3ـ1
 /ميايوكان في األسبوع الواني مين أيار 2011في موسم  أبو العيد الزهر  ية نشاط بال ات المفتر ا( أن بد5)ُيوضح الشكل 

( أن ظهيور مفترسيات أبيو العييد فيي 2002/أبريل. و توافقيت النتيائ  مي  )بوفياعور، في األسبوع الواني من نيسان 2012وفي موسم 
فيي األسيابي  التاليية  2011فيي كيال موسيمي الدراسية، فكانيت القميم فيي موسيم خم  قميم عدديية  المفتر  لوشكّ  شهر نيسان/أبريل،
و الرابييييي  مييييين تشيييييرين  /سيييييبتمبر، الواليييييث مييييين أيلول/أغسييييط ، الوييييياني مييييين آب/يولييييييو، األول مييييين تموز/يونييييييو)األول ميييين حزيران

فييييي  2012وفييييي موسييييم  .( علييييى التييييوالياتضييييرب10بال يييية / 0.60و  0.50، 0.69، 0.81، 2.06( بمتوسييييط تعييييداد )/أكتييييوبرأول
والوياني مين  /أكتيوبر، األول مين تشيرين أول/يونييو، الواليث مين حزيران/ميايو، الرابي  مين أيار/أبريلاألسابي  التالية )الراب  مين نيسيان

. وكانيت أعليى قمية ليه ( عليى التيوالياتضيرب10بال ية/ 0.18و  0.16، 0.25، 0.32، 0.36( بمتوسيط تعيداد )/نوفمبرتشرين وياني
مي  األنيواع /نوفمبر، وُيسياهم حتيى تشيرين وياني /أبريلاآلفة خالل الفترة من بدايية نيسيان يرافق ه ا المفتر اية حزيران/يونيو. في بد

كان معاميل االرتبياط و (، Kocourek and Berankov, 1998) في خفو مجتمعات اآلفة Coccinellidaeاألخر  من فصيلة 
و الحوريييات  0.02معنييو  وموجييب بييين بال ييات المفتيير  وأطييوار اآلفيية )البيييو  غييير( 1الجييدول ) فييي 2011موسييم  البسيييط فييي

عيالي المعنويية  rمعامل االرتباط  كان 2012في موسم   لك، وك0.40بينما كان عالي المعنوية وموجب م   بال ات اآلفة  ،(0.17
 .%5( عند مستو  معنوية 0.36ات و البال  0.46، الحوريات 0.38أطوار الحشرة )البيو و  وموجب بين بال ات المفتر 

 
 2012و 2011خالل موسمي  بطريقة صينية الضرب أبو العيد الزهري متوسط تعداد الحشرات الكاملة للمفترس. 5الشكل 
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 :Coccinella undecimpunctata (L.)أبو العيد ذو إحدى عشر نقطة  المفترسـ4ـ1
وبداية حزيران/يونيو في موسم  2011كان في نهاية شهر أيار/مايو في موسم  المفتر ( أن نشاط ه ا 6الشكل رقم ) ظهريُ 
( أن ظهييور مفترسييات أبييو العيييد كييان فييي شييهر نيسييان/أبريل، و شييكل المفتيير  قميية 2002، وال يتوافييق  لييك ميي  )بوفيياعور، 2012

علييى  2012و  2011فيي موسيمي  ات(ضييرب10/بال ية  0.31، 0.36نشياط واحيدة فيي األسييبوع الوياني مين حزيييران بمتوسيط تعيداد )
كيان معاميل التوالي وتبّين أن ه ا المفتر  يتواجد فقط في بداية موسم النمو في نهاية أيار/مايو وحزيران/يونيو و بداية تموز/يوليو. 

غيير ، بينميا كيان 2011فيي موسيم  0.03-بين بال ات المفتر  وبيو اآلفية غيير معنيو  وسيالب ( 1الجدول ) البسيط في االرتباط
غيير معنيو  وموجيب مي   2012( على التيوالي، فيي حيين كيان فيي موسيم 0.26، 0.13معنو  وموجب م  حوريات وبال ات اآلفة )

 %.5و لك عند مستو  معنوية  0.48وبال اتها  0.64وعالي المعنوية وموجب م  حوريات اآلفة  0.32بيو اآلفة 

 
 2012و  2011خالل موسمي  بطريقة صينية الضرب ذو إحدى عشر نقطة أبو العيد متوسط تعداد الحشرات الكاملة للمفترس .6الشكل 

 
 : Forficula auricularia (L.) إبرة العجوز األوروبيةالمفترس  ـ5ـ1

بينما كان  ،من أيار لثاألسبوع الوافي  2011موسم  ( أن بداية ظهور بال ات إبرة العجوز األوربية في7يبّين الشكل )
، 0.30في األسبوع األول من أيار، وشكل المفتر  قمة نشاط واحدة فقط في نهاية أيار بمتوسط تعداد ) 2012ظهور  في موسم 

على التوالي، أن ه ا المفتر  يتواجد فقط في بداية موسم النمو في شهر   2012و  2011ضربات(  لموسمي  10بال ة/  0.45
في فصلي الربي  والصيف.  إبرة العجوز األوربيةظهور بال ات أن  (2002)بوفاعور، ويتوافق  لك م  ، /يونيووحزيران /مايوأيار

أن المفتر  إبرة العجوز األووربية من األعداء الحيوية الفعالة في مكافحة بسيال األجاص في بداية   Booth) ،(1992أشار 
، 0.09المفتر  وبيو وحوريات اآلفة غير معنو  وموجب ) بين بال ات 2011كان معامل االرتباط في موسم موسم النمو. 

 ،0.28غير معنو  وموجب م  بيو اآلفة  2012وفي موسم  .م  الحوريات 0.49وعالي المعنوية وموجب  .( على التوالي0.04
 .%5عند مستو  معنوية  ،( على التوالي0.43و  0.97وعالي المعنوية وموجب م  أطوار اآلفة )حوريات وبال ات( )



 2015 - 1العدد – 2المجلد. المجلة السورية للبحوث الزراعية

SJAR   Syrian Journal of Agricultural Research. Volume  2 , Number 1 , Jun 2015 

150 

 

 2012و 2011خالل موسمي  بطريقة صينية الضرب إبرة العجوز األوروبيةمتوسط أعداد بالغات المفترس  .7الشكل 
 

 :Rhagonycha fulva (Scop.)المفترس راغونيتشا ـ6ـ1
وفي األسبوع  /مايوفي بداية أيار 2011كان في موسم R. fulva راغونيتشا  ية نشاط المفتر ا( أن بد8ُيوضح الشكل رقم )

في موسيم  /مايوواحدة في كال موسمي الدراسة في األسبوع الوالث من أيار نشاط ، وشكل قمة2012في موسم  /مايوالواني من أيار
وهيو ضربات، 10بال ة/ 1.55بمتوسط تعداد  2012في موسم  /مايووفي نهاية أيار ،ضربات10بال ة/ 1.95بمتوسط تعداد  2011

غير معنو  وسالب في موسم ( 2الجدول ) كان معامل االرتباط البسيط في/مايو. موسم النمو خالل شهر أياريرافق اآلفة في بداية 
وكيي لك كييان معامييل  .0.01 وبال ييات اآلفيية وغييير معنييو  وموجييب ميي  حوريييات 0.11-آلفيية ابييين بال ييات المفتيير  وبيييو  2011

، بينميا كيان عيالي المعنويية وموجيب مي  0.32والبال يات  0.10غيير معنيو  وموجيب مي  البييو  2012فيي موسيم  البسييط االرتباط
 .%5عند مستو  معنوية  0.59 الحوريات

 2012و 2011خالل موسمي  بطريقة صينية الضربR. fulva متوسط أعداد بالغات المفترس راغونيتشا  .8الشكل 
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 ـ أنواع المتطفالت والمفترسات المنجذبة إلى المصائد الالصقة:2
 :Chrysoperla carnea (S.)أسد المن األخضر  المفترس ـ1ـ2

فيي األسيبوع الرابي  المنج بة إلى المصيائد الزرقياء الالصيقة كيان  أسد المن األخضر ( أن أول ظهور لبال ات9ُيبّين الشكل )
أن نشياط ( 2002)بوفياعور، يتوافق  ليك مي  و  .2012في موسم  /مايومن أيار الوانيوفي األسبوع  2011في موسم  /مايومن أيار

فيي األسيابي  التاليية   2011والث قميم عدديية فيي موسيم  شكلت الحشرات الكاملةفي بداية شهر أيار/مايو، و بال ات المفتر  كان 
 8.33و  7.27، 16.64( بمتوسييييط تعييييداد )/نوفمبرتشييييرين ويييياني الوالييييث ميييينو  /يوليييييوتموز الرابيييي  ميييين، /يونيييييو)األول ميييين حزيران

أعليى  تعيداد أن  (2002)بوفياعور، و كان أعلى تعداد له في شيهر حزيران/يونييو. ويتوافيق  ليك مي  صيدة( على التوالي، حشرة/الم
قمتيييين فقيييط، األوليييى فيييي نهايييية  2012فيييي موسيييم  بينميييا شيييكلت بال يييات المفتييير لبال يييات المفتييير  كيييان فيييي شيييهر حزيران/يونييييو. 

 9.90بمتوسييييط تعييييداد  /نوفميرتشييييرين ويييياني األسييييبوع الويييياني ميييينالوانييييية فييييي حشرة/المصيييييدة و  18.37بمتوسييييط تعييييداد  /مييييايوأيار
 شييهر وفييي نهاييية موسييم النمييو فييي /يونيييوحتييى نهاييية تموز /مييايواآلفيية خييالل الفتييرة ميين بداييية أيار المفتيير  ويرافييق. حشرة/المصيييدة

 في خفو مجتمعات اآلفة وخاصًة إ ا تزامن وجيود  مي  وجيود بيق األنووكيوري    الهامدور  /نوفمبر. تشير المراج  إلىوانيالتشرين 
كمييا أن هييي ا المفتيير  ميين األعييداء الحيويييية الفعاليية فييي مكافحيية بسييييال . (Boulehia, 2006) %50إلييى  30ميين  تتييراوح بنسييبة

غييير معنييو  وسييالب فييي موسييم  (2الجييدول ) كييان معامييل االرتبيياط البسيييط فييي .(Booth, 1992األجياص فييي بداييية موسييم النمييو )
( 0.16و  0.03وغيير معنيو  وموجيب مي  حورييات وبال يات اآلفية ) 0.13-بين متوسط أعداد بال ات المفتر  وبيو اآلفية 2011

)بيييو  أطييوار اآلفييةغييير معنييو  وموجييب بييين أعييداد المفتيير  و  2012فييي موسييم  البسيييط بينمييا كييان معامييل االرتبيياط .علييى التييوالي
 . %5عند مستو  معنوية  0.79( على التوالي، وعالي المعنوية وموجب م  البال ات 0.24و  0.02وحوريات( )

 
 2012و 2011المنجذبة إلى المصائد الزرقاء الالصقة خالل موسمي أسد المن األخضر  متوسط أعداد بالغات .9الشكل .

 :Eupeodes corollae (F.)ذبابة السرفيد  ـ2ـ2
نهاييية نيسييان/أبريل بموسييم فييي ( 10المنج بيية إلييى المصييائد الزرقيياء الالصييقة فييي الشييكل رقييم )  بابيية السييرفيدبال ييات ظهييرت 

( أن ظهيور بال يات المفتير  فيي 2002. وتوافقت النتائ  م  )بوفاعور، 2012وفي األسبوع الواني من أيار/مايو في موسم  2011
الواني من تشيرين ، أيار/مايو)الراب  من  التالية: قمم عددية في األسابي  والث 2011البال ات في موسم  شكلتنهاية نيسان/أبريل. 

/المصيدة( على التوالي. بينما شكل المفتر  في 7.22و  4.15، 7.27بمتوسط تعداد )( األول من تشرين واني/نوفمبر، أول/أكتوبر
/ المصييييدة والوانيييية فيييي منتصيييف تشيييرين وييياني/نوفمبر 5.21قمتيييين فقيييط األوليييى فيييي نهايييية أيار/ميييايو بمتوسيييط تعيييداد  2012موسيييم 

وهييو يرافييق اآلفيية خييالل فتييرات محييددة ميين / المصيييدة. وكييان أعلييى تعييداد لييه فييي شييهر تشييرين ويياني/نوفمبر. 10.40بمتوسييط تعييداد 
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اني/نوفمبر(. موسييم النمييو فييي فصييل الربييي  بشييهر أيار/مييايو وفييي الخريييف فييي أشييهر )أيلول/سييبتمبر، تشييرين أول/أكتييوبر وتشييرين ويي
( 0.18-، 0.26-غير معنيو  وسيالب بيين بال يات المفتير  وبييو وحورييات اآلفية ) 2011كان معامل االرتباط البسيط في موسم 

،  0.09مي  بال يات اآلفية  2011. بينما كان غير معنو  وموجيب فيي موسيم 0.08-م  بيو اآلفة 2012على التوالي، وفي موسم 
 .%5عند مستو  معنوية  0.29وبال ات اآلفة  0.13م  الحوريات  2012وفي موسم 

 
 2012و 2011المنجذبة إلى المصائد الزرقاء الالصقة خالل موسمي  ذبابة السرفيد متوسط أعداد بالغات. 10الشكل .

 
 :Trechnites psyllae (R.)المتطفل ـ3ـ2

عند استخدام المصائد الصفراء الالصيقة كيان فيي  T. psyllaeللمتطفل  ( أن ظهور الحشرات الكاملة11الشكل ) لوحظ من
متزامنيًا مي  كوافية عاليية لحورييات الجيييل األول  2012فيي موسيم  /أبريلومنتصيف نيسيان 2011فيي موسيم  /أبريلبدايية شيهر نيسيان
 /أبريلالنصيف األول مين شيهر نيسيانأن ظهيور المتطفيل كيان فيي ( Armand et al., 1991. ويتوافيق  ليك مي  )لبسييال األجياص

سيت قميم عدديية فيي األسيابي  التاليية )الواليث  2011فيي موسيم المتطفيل ل وشيكّ  .لبسييال األجياص ويؤور على حوريات الجييل األول
والرابي  مين تشيرين  /سيبتمبر، الراب  من أيلول/يوليو، الواني من تموز/يونيو، الوالث من حزيران/مايو، الراب  من أيار/أبريلمن نيسان

 بينمييا شيييكل. /المصييييدة( علييى التيييواليبال ة 96.64و  126.84، 25.16، 74.49، 43.28، 39.26توسيييط تعييداد )بم (/أكتييوبرأول
/المصيييدة والوانييية فييي بال ة 21.39بمتوسييط تعييداد  /مييايواألولييى فييي األسييبوع األول ميين أيار 2012قمتييين فقييط فييي موسييم المتطفييل 
إليى ارتفياع درجيات الحيرارة  2012و يعود سبب وجود قمتين فقيط فيي موسيم . /المصيدةبال ة 35.04بمتوسط تعداد  /مايونهاية أيار

42إلى أكور من  20/7/2012إلى  18/7ومن  17/6إلى  15/6خالل الفترتين من 
داخل المتطفل التي أدت إلى موت يرقات   °

كييان  /أغسييط ل شييهر آبخييال 2011فييي موسييم المتطفييل المومييياءات باإلضييافة إلييى مييوت الحشييرات الكامليية، وأن انخفيياو أعييداد 
وفيرة  األكوير T. psyllaeالمتطفل ُيعتبر و  ، ° 39.5التي وصلت إلى  /يونيونتيجة لدرجات الحرارة المرتفعة في نهاية شهر تموز

أنيه يتواجيد و  ،(Avilla et al., 1992; Erler, 2004ويتوافيق  ليك مي  ) تواجدًا في حقول األجاص مقارنًة مي  الطفيلييات األخير و 
المتطفيييل بيييين بال يييات  2011فيييي موسيييم  البسييييط االرتبييياطوكيييان معاميييل تشيييرين وييياني/نوفمبر. حتيييى  /أبريلالفتيييرة مييين نيسيييان خيييالل

 . %5عند مستو  معنوية  0.50عالي المعنوية وموجب  2012، بينما كان في موسم 0.20والحوريات غير معنو  وموجب 
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 2012و 2011المنجذب إلى المصائد الصفراء الالصقة خالل موسمي  T. psyllaeمتوسط أعداد الطفيل  .11.الشكل 

 :C. pyricola على أطوار حشرة بسيال األجاص المتطفالتمفترسات و الـ تأثير مجموع ثانياا 
فييي األسييابي   2011شييكلت خميي  قمييم عددييية فييي موسييم المييتطفالت مفترسييات و ال( أن مجمييوع 13و 12يوضييح الشييكلين )

والرابييي  مييين تشيييرين  /سيييبتمبر، الرابييي  مييين أيلول/يونييييو، الواليييث مييين حزيران/ميييايومييين أيار الرابييي ، /أبريلنيسيييانالتاليييية )الواليييث مييين 
، الوالييث ميين تشييرين /مييايو، الرابيي  ميين أيار/مييايوفييي األسييابي  التالييية )األول ميين أيار 2012( و وييالث قمييم فييي موسييم /أكتييوبرأول
قمم األعداء الحيوية المرافقة لآلفة دائمًا تظهر خالل منتصف ونهاية موسيم  أن( Booth, 1992. و يتوافق  لك م  )(/نوفمبرواني

تسيييتجيب بشيييكل مباشييير لزييييادة كوافييية  النميييو وأنهيييا تيييرتبط بشيييكل مباشييير بوجيييود أطيييوار اآلفييية، وهييي ا ييييدل عليييى أن األعيييداء الحيويييية
الييدنيا، وميين أجييل تفيياد  ضييرر الجيييل األول  هييا يمكيين أن يخفييو كوافيية الحشييرة إلييى حييدودهامجموع. وبالتييالي فيي ن مجتمعييات اآلفيية

، واسيتخدام المبييدات فيي بدايية موسيم النميواألعداء الحيوية  الشتو  ال   ُيعتبر جيل تمهيد  لألجيال الالحقة، ينب ي تشجي  ظهور
التيأوير عليى استخدام المبيدات المتخصصة والمنخفضة أن ( Zehnder, 2007ويتوافق  لك م  )المتخصصة والمنخفضة الّسمية، 

يحيافظ عليى  األعداء الحيوية مول )الزيوت البترولية، منظمات النمو الحشرية، المبيدات الحشرية الصيابونية والمستخلصيات النباتيية(
غييير معنييو  وموجييب فييي موسييم البسيييط بييين مجموعهييا وأطييوار اآلفيية فكييان معامييل االرتبيياط  المرافقيية لآلفيية.المييتطفالت المفترسييات و 

فييي موسييم  البسيييط وكيي لك كييان معامييل االرتبيياط .0.41وعييالي المعنوييية وموجييب ميي  البال ييات  0.23حورييياتاليو و بييالميي   2011
( على 0.88 ،0.38أطوار اآلفة )حوريات، بال ات( )وعالي المعنوية وموجب م   0.16غير معنو  موجب م  بيو اآلفة  2012

د أطيوار اآلفية ييزداد تعيداد مجموعهيا بشيكل معنيو ، فهي ا مؤشير عليى أن %. أ  أنه عند ازدياد أعيدا5التوالي، عند مستو  معنوية 
ويتوافق  ليك . الصيف والخريفنهاية فصل الربي  وفيفصلي  في لها دور في خفو مجتمعات اآلفةالمتطفالت المفترسات و مجموع 

. الصييف والخرييف فصيلي اآلفية فييالمرافقة لآلفة تيؤد  إليى خفيو كوافية المتطفالت المفترسات و أن مجموع ( Erler, 2004)م  
ولمعرفيية دور وأهمييية كييل عييدو حيييو  فييي خفييو كوافيية اآلفيية ينب ييي إجييراء مجموعيية ميين الدراسييات الحقلييية والمخبرييية المفصييلة لكييل 

 مفتر  أو متطفل، وتأوير العوامل الحيوية كالتناف  وغير الحيوية كالمناخ في نشاط و تطور كل عدو حيو .
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على أطوار حشرة بسيال األجاص )بيض، حوريات وحشرات ضربات(  10/ )مصيدة أو (متطفالتتأثير مجموع األعداء الحيوية )مفترسات و  .12.الشكل 

 2011خالل موسم  ضربات( 10أوراق أو  10/ )كاملة(

 
حشرة بسيال األجاص )بيض، حوريات وحشرات على أطوار ضربات(  10/ )مصيدة أو (متطفالتتأثير مجموع األعداء الحيوية )مفترسات و  .13.الشكل 

 2012خالل موسم ضربات(  10أوراق أو  10/ )كاملة(
 

 االستنتاجات والتوصيات
 .في منتصف ونهاية موسم النمو المتطفالت أعلىالمفترسات و كانت الوفرة الموسمية لمجموع  ـ
المتطفالت( وأطوار اآلفة، وبالتالي ف ن لها دور في خفو مجتمعات اآلفة المفترسات و كانت عالقة االرتباط موجبة بين مجموع ) ـ

 . منتصف ونهاية موسم النموخالل 
 في الحقل.م  حشرة بسيال األجاص  تواجداً كور األT. psyllaeو المتطفل  بق األنووكوري  ُيعتبر المفتر ـ 
من أجل إدخالهما في برام   T. Psyllaeوالمتطفل  بق األنووكوري  ب جراء دراسات حقلية ومخبرية مفصلة للمفتر يوصى ـ 

 .IPMاإلدارة المتكاملة لآلفة 
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Abstract: 

The parasitoids and predators species associated with pear psylla Cacopsylla pyricolla (F.) were 

monitored in Mokhtaria Research Station, Homs, Syria, during seasons 2011 and 2012. The results 

showed presence of eleven predators and two parasitoids species. The predatory species belong to 

five orders: Heteroptera[Anthocoris nemoralis (F.), Orius horvanthi (Reuter) (Anthocoridae)], 

Neuroptera [Chrysoperla carnea (S.) (Chrysopidae)], Coleoptera [Coccinella septempunctata (L.), 

Oenopia conglobata (L.), Coccinella undecimpunctata (L.), Hippodamia variegata (Goeze), Adalia 

bipunctata (L.) (Coccinellidae) and Rhagonycha fulva (Scop.) (Cantharidae), R. fulva is a new 

record on C. pyricola in Syria], Diptera [Eupeodes corollae (F.), Dermaptera [Forficula auricularia 

(L.) (Forficulidae), while the parasitoids belong to family Encyrtidae order Hymenoptera 

[Trechnites psyllae (R.) and Psyllaephagus euphyllurae (M.)]. The predator A. nemoralis was the 

most abundant with C. pyricolaranged from 45 to 49% comparison with other predator species 

trapped by beating tray. As well the parasitoid species T. psyllae was the most abundant with the 

pest ranged from 46 to 87% compared with other parasitoids attracted to the sticky traps. Both 

A.nemoralis and T. psyllae were the most coexisted ones with the pest, while the other predators 

and parasitoid species occurred in certain periods during the growing season, and most of 

parasitoids and predatorsabove responded directly to increase of prey population dynamic. The 

correlation was positive, and simple correlation coefficient of total parasitoids and predatorsabove 

in season 2011 was insignificant and positive with eggs and nymphs of the pest 0.23 and highly 

significant and positive with adults 0.41, while in season 2012 it was insignificant and positive with 

eggs 0.16 and highly significant and positive with nymphs 0.38 and adults 0.88 at probability level 

5%. Therefore, the results showed that there are many parasitoids and predators that we can use to 

decrease pest populations. 
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