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  Short Communication (Host Resistance: Insects)   )حشرات :مقاومة النبات( مختصرة بحـــوث

  في سورية .Eriosoma lanigerum Hausm القطني التفاح لتفاح لمنّ لالبذرية صول األبعض  مدى تحمل
  

  2وفيصل حامد 1بيان محمد مزهر، 1عال توفيق الحلبي
   السويداء، سورية، ،461ص.ب العامة للبحوث العلمية الزراعية،  الهيئة، ي السويداءقسم بحوث التفاحيات والكرمة ف) 1(

  .، دمشق، سوريةجامعة دمشق، كلية الزراعة) 2( ؛bmuzher@hotmail.com ؛ola_halabi@msn.com البريد اإللكتروني:
  

  الملخص
 Eriosomaالتفاح القطني  لتفاح لمنّ لالبذرية صول األمدى تحمل بعض . 2013. فيصل حامد و عال توفيق، بيان محمد مزهري، الحلب

lanigerum Hausm. 94-91: )1(31. مجلة وقاية النبات العربية، في سورية.  
، لدراسة )M1 ،M2 ،M3 ،M4 ،M5بذرية (التفاح أصول ال من طرز 5على غراس بعمر سنة منتجة من  القطنيالتفاح تم إجراء العدوى بمن 

قابلية أقل  M2، وكان الطراز M1، تاله الطراز قابلية لإلصابةهو األكثر  M3أظهرت النتائج أن الطراز  .هذا المنّ لإلصابة بهذه الطرز  قابليةمدى 
، تاله إصابة بالمنّ األقل  M5، فيما كان الطراز على التوالي ،في كل من الطرز السابقة %27و  %36.7 ،%52.5حيث كانت نسبة اإلصابة  لإلصابة
 مما يبين أهمية انتخاب أصول التفاح المقاومة لمنّ  على التوالي،، %20.8و  %18.8كانت نسبة اإلصابة ، حيث لذي كان أقل مقاومةا M4الطراز 
  في مرحلة مبكرة من برنامج التربية. القطنيالتفاح 

  .، سوريةبذريةأصول ، قطنيال التفاح فاح، منّ تكلمات مفتاحية: 
 

  مقدمة ال
  

بين األشجار متساقطة  سورية المرتبة الرابعة تحتل شجرة التفاح في
من حيث المساحة إذ  ،بعد اللوز والفستق الحلبي والكرمة األوراق،
هكتار، في حين تحتل المرتبة األولى من حيث اإلنتاج  49,918تشغل 
، وتلعب دورًا هامًا في الميزان السلعي السوري، طن 360,978الكلي 

 2008عام  في ألف طن 89 احالتفمن  حيث بلغت صادرات سورية
)3(.  

 القطني التفاح عد منّ يتصاب شجرة التفاح بعدد من اآلفات، و 
Eriosoaa lanigerum )Homoptera: Aphididae ( الذي يسمى و

شيوعًا في كافة أنحاء  اآلفات أكثرمن ، )2( التفاح الزغبي منّ  أيضاً 
 عة التفاحتنتشر هذه اآلفة في كافة مناطق زرا ،وفي سورية .العالم

تأتي هذه اآلفة و  ،السويداء)ريف دمشق و خاصة في المنطقة الجنوبية (
تتغذى هذه  .)13، 2( بعد دودة ثمار التفاح من حيث أثرها االقتصادي

، وتعتبر اإلصابة الجذرية هي والجذور المجموع الخضرية على الحشر 
تتم . األشجار في بعض الحاالتاألخطر، وقد تتسبب في موت 

يصعب تنفيذ بالمبيدات، لكن  إلصابة على المجموع الخضريا مكافحة
ذلك في حال إصابة المجموع الجذري بسبب صعوبة وصول المبيد إلى 

، حيث تصل )12( الحياةعلى قيد  هاألجزاء مما يسمح ببقاء أفراداكافة 
 ،)16(سم في التربة  30الحوريات المهاجرة إلى الجذور حتى عمق 

في الترب الطينية التي تتشقق مما يسهل الطريق وتزداد شدة اإلصابة 
. )5(لحشرة المن القطني للتعمق مسافة أكبر مقارنة مع الترب الرملية 

   EM9 خاصة في األصول الحساسة مثلوب وتؤدي إصابة الجذور
 تسهمكما  .)2( شجاراألتقزم تشوه الجذور بشكل كبير و  لىإ EM26و 

في  المتبقياتزيادة في  رعات كبيرة،وبجوالجهازية،  ةيالمستالالمبيدات 
القضاء على األعداء تلوث المياه والتربة، و الثمار، باإلضافة إلى 

 يتسببكذلك و ، للمبيدات الحشرة، ويساعد في زيادة مقاومة الحيوية
 .)15( المخاطر الصحية على العمال الذين يتعاملون مع المبيداتب
نتاج أصول متحملة أصبحت برامج االنتخاب موجهة إل بناء عليهو 

لمواكبة الزراعة المستدامة التي  لآلفاتكالمقاومة  لإلجهادات الحيوية
   .)10(لمبيدات إلى الحد األدنى تهدف إلى تقليل استخدام ا

فقد استخدم كيميائيًا، معالجة اإلصابة الجذرية  نظرًا لصعوبةو 
 يالقطن التفاح لمنّ باعتباره مقاوم  Northern Spyالصنف  اً قديم

  في برامج التهجين التي تمت في محطة استخدم كأبثم  كأصل،
East-Malling  ضمن برنامج التربية بالتعاون مع معهد البريطانية

John Innes  القطنيحيث أنتجت مجموعة من األصول المقاومة للمن 
يزال األصالن  وما .)MM )14 ،18وسلسلة  Merton Immuneمثل 

MM106  وMM111  من سلسلةMalling Merton )MM (
، من أكثر األصول استخدامًا في معظم القطني التفاح لمنّ المقاومان 

   .)17(أنحاء العالم 
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 األصـول علـى اختيـار اآلبـاء التـي تـدخليعتمد نجاح برامج تربيـة 
فـــي العديـــد مـــن  MM106ويســـتخدم األصـــل ، )7(فـــي عمليـــة التهجـــين 

 لمـــنّ صـــول المقاومـــة فـــي بـــرامج تربيـــة األتربيـــة أصـــول التفـــاح، و بـــرامج 
 يــتم إجــراء العــدوى بهــذه الحشــرة فــي مرحلــة مبكــرة ، حيــثالقطنــي التفــاح

    .)11(ليتم استبعاد النباتات الحساسة 
وينتشر في سورية مجموعة من أصـناف التفـاح القديمـة والمحليـة، 
والتــي يعــود تــاريخ زراعتهــا إلــى القــرن الثــامن عشــر، وهــي أصــناف قويــة 

الظــروف البيئيــة والمناخيــة، بالمقارنــة مــع األصــناف النمــو، متأقلمــة مــع 
تشــكل قاعــدة وراثيــة هامـــة، األجنبيــة المزروعــة فــي نفــس الحقـــل، والتــي 
  .)1( يمكن االستفادة منها في برامج تربية األصول

ونظرًا العتماد مشاتل إنتاج غراس التفاح البذرية على زراعة 
ددة مما ينجم عنه بذور األصناف التجارية، وعدم استخدام أصول مح

 ،القطنيتفاوت قدرة الغراس الناتجة على مقاومة اآلفات ومنها المن 
لإلصابة بهذه اآلفة، ففي  قابليتهاوخاصة أن هذه األصناف مختلفة في 

التفاح  في األردن لإلصابة بمنّ أصناف  9 قابليةدراسة الختبار 
تخدم اس مقاومة لهذه اآلفة، لذلك Harmonyالصنف  أظهر القطني،

يركز ومن هنا  .)4(هذا الصنف في برامج التربية إلنتاج األصول 
برنامج تربية أصول التفاح في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية، 

، حيث واألحيائيةمتحملة لبعض اإلجهادات البيئية على انتخاب أصول 
ار أشج فيالتي تؤثر  أحد أهم هذه اآلفات القطنيالتفاح  منّ تعتبر آفة 
 هذا البحث هدفلذلك  .من المشتل وحتى األرض الدائمة التفاح بدءاً 

التفاح  يم مدى تحمل بعض أصول التفاح البذرية لإلصابة بمنّ و تق إلى
  .من برنامج االنتخاب في مرحلة مبكرة القطني

  

  هوطرائقالبحث مواد 
  

  المادة النباتية 
، M1 ،M2( طرز تفاح بذرية 5من بعمر سنة منتجة غراساستخدمت 

M3 ،M4 ،M5( ،في مرحلة  منتخبة ضمن برنامج تربية أصول التفاح
 بذرية طرز M1 ،M2 ،M3 ، حيث أنتشكيل قاعدة وراثية لالنتخاب
على غرسة  40، 55، 30 استخدم منها، ناتجة عن التلقيح المفتوح

جموعة من الصفات صنف تفاح محلي يتميز بم هو M4 ؛التوالي
هجين بين صنف  هو M5؛ غرسة 24 م منهاستخد ،الزراعية الهامة

، الذي يتميز بقوة نموه وتحمله لبعض التفاح المحلي سكارجي
الذي يتميز  MM106 القويواألصل نصف  اإلجهادات البيئية،

  غرسة. 32 استخدم منه، القطني التفاح لمنّ  بمقاومته
  

  
  

  الزراعة وٕاجراء العدوى
  سم بين الغراس،  25 بمسافةعلى خطوط تم زراعة غراس كل طراز 

سم بين الخطوط مع تقديم كافة عمليات الخدمة من ري وتسميد  70و 
 )فروع حديثة( وهي طرودجمعت مصادر العدوى . وعزق وتعشيب
التفاح  منّ من حقول مصابة ب، حيةالمستعمرات بال مصابة بشدة

 2010في أواخر شهر حزيران/يونيو، تم إجراء العدوى ثم ، القطني
على كل  ثالث مستعمرات على األقل) يحمل( عدوىلابربط مصدر 

غرسة، وكررت العدوى مرتين بفاصل أسبوعين، ولم يتم إجراء أي 
بعد أربعة  المئوية اإلصابة ونسبتها شدةمكافحة للغراس، ثم تم تقدير 

من وذلك  )Busetal )6تبعه ما ا باالعتماد علىأشهر من العدوى 
 ال =0الدرجة  الدرجات التالية: تمادباعخالل عد المستعمرات ومقارنتها 

إصابة خفيفة تتضمن عدة مستعمرات صغيرة  =1يوجد إصابة، الدرجة 
إصابة متوسطة بعض المستعمرات بدأت تندمج،  =2ومنفصلة، الدرجة 

اندماج العديد من المستعمرات، واإلصابة تغطي  =3الدرجة 
 5-2من ثر أكإصابة شديدة تغطي  =4بالكامل، الدرجة  /فرعينطردين

  طرود. 5إصابة شديدة تغطي أكثر من  =5طرود، الدرجة 
كما تم حساب النسبة المئوية للنباتات المصابة في كل طراز، 

، المتصالبالجدول والنسبة المئوية لإلصابة عند كل درجة باستخدام 
  .SPSS اإلحصائيبرنامج الوتم تحليل التباين باستخدام 

  

  النتائج والمناقشة
  

 كانـت فـيالتفـاح القطنـي  أعلـى نسـبة لإلصـابة بمـنّ  أن 1جـدول يبين ال 
) وتعتبر هذه النسـبة عاليـة إذ أن أكثـر مـن M3 )52.5%نباتات الطراز 

نســـبة  1لإلصــابة، وقـــد شـــكلت الدرجـــة  قابلـــةنصــف النباتـــات المدروســـة 
مـــن مجمـــل النســـبة المئويـــة لإلصـــابة، فـــي حـــين  %32.5 إصـــابة بلغـــت

فـي كـل مـن  %5وكانـت  2فـي الدرجـة  %10 توزعت باقي الدرجات إلى
)، حيـــــث كانـــــت أعلـــــى M1 )36.7%وتـــــاله الطـــــراز  .4و  3الـــــدرجتين 

   2فــي كــل مــن الــدرجتين  %3.3)، و %23.3( 1إصــابة ضــمن الدرجــة 
وهــــذه النســــبة هــــي األعلــــى بــــين كافــــة  4فــــي الدرجــــة  % 6.7و و ،3و 

فكانـــت نســـبة اإلصـــابة فيهـــا  M2الطـــرز المدروســـة. أمـــا نباتـــات الطـــراز 
، %18.2هـــي  1وكانـــت النســـبة المئويـــة لإلصـــابة عنـــد الدرجـــة  ،27%

علـــى التـــوالي).  ،%5.5و  %3.6( 3و  2وتـــوزع البـــاقي علـــى الـــدرجتين 
القطنــي التفــاح  لإلصــابة بمــنّ  قابليــةفكانــت أقــل  M4أمــا نباتــات الطــراز 

نــــت علــــى التــــوالي، حيــــث كا، M2و  M3، M1) مــــن الطــــرز 20.8%(
ويرجــع ذلــك إلــى  ،3فــي الدرجــة  %8.3و  ،1منهــا فــي الدرجــة  12.5%

 هـــو صـــنف تفـــاح محلـــي، يتميـــز بتحملـــه لإلصـــابة بمـــنّ  M4أن الطـــراز 
، هنفســ القطنــي بالمقارنــة مــع األصــناف المزروعــة معــه فــي الحقــلالتفــاح 
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لــذلك تــم اختيــاره ليــدخل فــي برنــامج انتخــاب أصــول التفــاح، حيــث تعتمــد 
تربية العالمية على مصادرها الوراثيـة المحليـة المتأقلمـة مـع عادة برامج ال

وبالنسـبة لنباتـات  .)9، 8(ظروفها البيئية كما في ألمانيا وبولندا وروسـيا 
القطنــي بــين التفــاح  فقــد كانــت األكثـر مقاومــة لإلصــابة بمـنّ  M5الطـراز 

معنويـًا مـن حيـث انخفـاض شـدة  M5الطرز المدروسـة، إذ تفـوق الطـراز 
في حين لم يكن هناك فرق معنـوي  ،M3و  M1بة على الطرازين اإلصا

 %18.8، حيث كانـت النسـبة المئويـة لإلصـابة M4و  M2مع الطرازين 
، ويعـود ذلـك إلـى أن أحـد آبـاء الطـراز 1وكانت جميعهـا تقـع فـي الدرجـة 

M5  هو األصلMM106  التفـاح لمـنّ وهو أصل يحمـل صـفة المقاومـة 
جد أن الغراس التي لم تصب من كـل طـراز . وبذلك ن)18، 14(القطني 

، والتي يمكن لهذه الحشرةقد تحمل أحد المورثات المسؤولة عن المقاومة 

 ةوقـــد تـــم ســـابقًا تحديـــد ثالثـــ االســـتفادة منهـــا فـــي برنـــامج تربيـــة األصـــول.
مورثات مسؤولة عن المقاومة للمن القطني باسـتخدام المعلمـات الجزيئيـة 

  .)Er3 )6و  Er2و  Er1هي: 
قابلية هو األكثر  M3الطراز  يمكن القول بأن ،ناء لما تقدموب
 M5، فيما كان الطراز M2، ثم الطراز M1، تاله الطراز لإلصابة

. وبالتالي فإن هذه M4األقل حساسية للمن القطني، تاله الطراز 
الدراسة توفر قاعدة وراثية تشكل مادة أولية من األصول البذرية، التي 

القطني، مما يسهل عملية االنتخاب ألصول التفاح  لمنّ تتميز بتحملها 
في برنامج التربية، والتي تشكل انطالقة  لحشرةلهذه االتفاح المقاومة 

 أساسية لترسيخ مفهوم اإلدارة المتكاملة للمحصول. 

  
  

  التفاح القطني نسبة إصابة طرز التفاح المدروسة بمنّ  .1جدول 
 Table 1. Infestation rate of apple genotypes studied with the woolly apple aphid. 
 

  الطرز
Genotype

  عدد النباتات الكلي
Total number 

of plants 

عدد النباتات 
  المصابة

No. of infested 
plants

نسبة اإلصابة 
(%)  

Infestation 
rate(%) 

 
  نسبة اإلصابة في الدرجات المختلفة (%)

Infestation rate (%) of different levels  
01 2 3 4 5 

M130 1136.7 bc63.3  23.3 3.3  3.3 6.7 0.0 
M255 1527.0 ab72.7 18.2 3.6  5.5  0.0 0.0 
M340 2152.5 c 47.5  32.5  10.0  5.0 5.0 0.0 
M4 24 520.8 ab 79.2  12.5  0.0 8.3  0.0 0.0 
M532 618.8 a 81.2  18.8 0.0 0.0 0.0 0.0 

  .%5 على مستوى على العالقة بين الطرز حيث يشير الحرف المشترك بين طرازين في العامود الواحدعلى أن االختالف بينھما غير معنوي a ،b ،cتدل األحرف 
  

Abstract 
El-Halabi, O.T., B.M. Muzher and F. Hamed. 2013. Tolerance of some apple seedlings rootstocks to woolly apple aphid 
(Eriosoma lanigerum Hausm) in Syria. Arab Journal of Plant Protection, 31(1): 91-94. 

One year old apple seedlings rootstocks from 5 genotypes (M1, M2, M3, M4, M5) were infested with woolly apple aphid to 
investigate their susceptibility to this pest. The results showed that M3 was the most susceptible genotype, followed by M1 and M2, with 
infestation rates of 52.5%, 36.7% and 27%, respectively. On the other hand, M5 was the least susceptible to woolly apple aphid followed by 
M4 (18.8% and 20.8% infestation rate, respectively). Consequently, it is important to select the resistant apple rootstocks for woolly apple 
aphid at early stage in apple rootstocks breeding program. 
Keywords: Apple, Woolly apple aphid, seedling rootstock, Syria. 
Corresponding author: O. T. El-Halabi, General Commission for Scientific Agricultural Research, P.O Box 461, Sweida, Syria, Email: 

ola_halabi@msn.com; bmuzher@hotmail.com 
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