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Short Communication  (Biology : Entomology)بحـوث مختصرة (حیاتیات : حشرات)

بعض المعطیات البیولوجیة المتعلقة بدورة حیاة أبي دقیق الملفوف الكبیر
(Lepidoptera: Pieridae) Pieris brassicae L.والطفیلیات الداخلیة المرافقة لھ

احسانعلي محمد رمضان  وسلیمان ابراھیم
قسم وقایة النبات، كلیة الزراعة، جامعة تشرین، الالذقیة، سوریة

الملخص
. بعــــض المعطیــــات البیولوجیــــة المتعلقــــة بــــدورة حیــــاة أبــــي دقیــــق الملفــــوف الكبیــــر1999رمضــــان، علــــي محمــــد وســــلیمان ابــــراهیم احســــان. 

(Lepidoptera: Pieridae) Pieris brassicae L.48-45): 1(17رافقة له. مجلة وقایة النبات العربیة. والطفیلیات الداخلیة الم.
Pieris brassicaeحـددت الدراســة مــدة األعمـار الیرقیــة لحشــرة أبـي دقیــق الملفــوف الكبیــر ( L. كانــت مــدة األعمـار الیرقیــة األربعــة األولـى متقاربــة فیمــا بینهــا .(

یومـًا. كمـا تـم تحدیـد النمـو الـوزني للیرقـات فـي 24أیام، ووصـلت مـدة التطـور الیرقـي اإلجمـالي إلـى أیام)، بینما وصلت مدة العمر الیرقي الخامس إلى سبعة 4(حوالي 
1995احل السـوري عـامي أعمارها المختلفة. كما حددت هذه الدراسة أنواع الطفیلیات الداخلیة التي تتطفل على یرقات أبي دقیق الملفوف الكبیر فـي بعـض منـاطق السـ

Apanteles (Cotesia) glomeratusلمجمـوع األنـواع الطفیلیـة الموجـودة وهـي: %76اس وبوقا)، فوجد بأن النسبة المئویة للتطفل قد بلغت (منطقتي بانی1996و  L. ،
Hyposoter sp. وCompsilura sp.  وقـد لـوحظ أن الطفیـلA. glomeratus L. هـو األكثـر انتشـارًا یلیـه الطفیـلspHyposoter اخـتالف مسـتوى تـم مناقشـة . كمـا

التطفل لألنواع المختلفة والمقترحات التي یمكن أن تؤدي إلى زیادة فعالیتها.
، التطور الیرقي، النمو الوزني، مستوى التطفل، سوریة.(Pieris brassicae)أبي دقیق الملفوف الكبیر كلمات مفتاحیة:

المقدمة
ي تتـــدخل عوامـــل الوســـط البیئـــي (حـــرارة ، رطوبـــة، ضـــوء،..) فـــ

تحدیــد تطـــور الحشـــرات وبخاصـــة مـــدة دورة الحیـــاة. وهـــذا یبـــرر دراســـة 
دورة حیــــاة الحشــــرات فــــي المحــــیط البیئــــي الــــذي تســــتوطنه مــــن جهــــة، 

ودراسة توازنها الحیوي مع غیرها من األنواع من جهة أخرى.
تعتبــر الدراســات المتعلقــة بــدورة حیــاة أبــي دقیــق الملفــوف الكبیــر 

ا بتحدید مدة األعمار الیرقیة والنمو الوزني قلیلة وبخاصة ما یتعلق منه
للیرقـات. بالمقابـل، ونظـرًا ألن حشـرة أبـي دقیـق الملفـوف الكبیـر تحـدث 
أضــــــــــرارًا جســــــــــیمة علــــــــــى نباتــــــــــات العائلــــــــــة الصــــــــــلیبیة وبخاصــــــــــة 

Brassica aleraceia)الملفـوف  var capitata Lizg.) فقـد اهتمـت ،
م یرقــات هــذه الحشــرة فــي دراســات عدیــدة بــاألنواع الطفیلیــة التــي تهــاج

) والمفترســـــــــــة مـــــــــــن شـــــــــــبكیة األجنحـــــــــــة 9، 8، 6بلـــــــــــدان مختلفـــــــــــة (
(Neuroptora))10.(

اهـــتم هـــذا البحـــث بدراســـة مـــدة األعمـــار الیرقیـــة بالدرجـــة األولـــى 
تحت الشـروط المخبریـة وتحدیـد المسـتوى التطفلـي لألنـواع التـي تتطفـل 

اصـة فـي مكافحتهـا طبیعیًا على یرقات الحشـرة، لمـا لـذلك مـن أهمیـة خ
والحد من أضرارها.

مواد البحث وطرائقھ 
س) وتحـــت 20-15تمـــت الدراســـة تحـــت الشـــروط المخبریـــة (

ظــروف اإلضــاءة الطبیعیــة فــي شــهري تشــرین األول/ أكتــوبر وتشــرین 
الثاني/ نوفمبر.

تحدید مدة األعمار الیرقیة.1
لك بقطـع تم جمع بیوض أبي دقیق الملفوف الكبیر من الحقل وذ

ورقة الملفـوف التـي تحمـل كتـل البـیض. وضـعت هـذه الورقـة فـي طبـق 
سم) یحوي ورقة ترشیح مرطبة، وتمت مراقبـة البیـوض 15بتري (قطر 

حتــى الفقــس. عزلــت الیرقــات الفاقســة حــدیثًا ووضــعت إفرادیــًا فــي طبــق 
ســــــــــم) مــــــــــع ورقــــــــــة ملفــــــــــوف طریــــــــــة للتغذیــــــــــة 10بتــــــــــري (قطــــــــــر 

راقبـة الیرقـات صـباحًا ومسـاء لتحدیـد یرقة فـي كـل طبـق) وتمـت م35(
انتقال الیرقة للعمر التالي من خالل مراقبة جلود االنسالخ.

. النمو الوزني2
لتحدیـــــد النمـــــو الـــــوزني للیرقـــــات، فقـــــد تـــــم وزن الیرقـــــات إفرادیـــــًا 

) بوســاطة میــزان حســاس 5-1منــذ الیــوم التــالي لبــدء األعمــار الیرقیــة (
غ).0.0001(

داخلیة على الیرقات الطفیلیات ال.3
یرقـة) فـي شـهر تشـرین األول/ 150ُجمعت الیرقات من الحقل (

مـن 1996وعـام 1995أكتوبر وبدایة تشرین الثاني/ نـوفمبر مـن عـام 
ضــمن علــب بالســتیكیة كبیــرة منطقتــي بانیــاس وبوقــا. وزعــت الیرقــات 

یرقـــة/ علبـــة، وقـــدمت لهـــا أوراق 30ســـم) بمعـــدل 7×27×10الحجـــم (
الطریـــة یومیــًا عنـــدما كانـــت جمیــع الیرقـــات فــي بدایـــة عمرهـــا الملفــوف

الثاني أو الثالث. تمت مراقبـة الیرقـات یومیـًا لتسـجیل خـروج الطفیلیـات 
وعمــر العائــل عنــد ذلــك. تــم تعریــف األنــواع الطفیلیــة فــي مخبــر كلیــة 
الزراعة جامعة تشـرین بالتعـاون مـع مخبـر العلـوم التطبیقیـة فـي المعهـد 

م الزراعیة في لیون، فرنسا.الوطني للعلو 
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النتائج والمناقشة
مدة األعمار الیرقیة للحشرة.1

مـدة كـل عمــر یرقـي باألیـام بـدءًا مـن فقــس 1یبـین الجـدول رقـم  
البیوض حتى ظهور الحشرة الكاملة على درجة حرارة المخبر.

) تقارب مدة األعمار الیرقیة من العمـر الیرقـي 1یظهر الجدول (
عمر الیرقي الرابع وهي بحدود أربعة أیام في المتوسط لكـل األول إلى ال

عمـــــــر، بینمـــــــا یالحـــــــظ اخـــــــتالف واضـــــــح فـــــــي مـــــــدة العمـــــــر الیرقـــــــي 
الخــامس والتــي بلغــت ســبعة أیــام بالمتوســط. تنطبــق هــذه الظــاهرة علــى 

األخـــرى، (Lepidoptera)مثیالتهـــا فـــي حشـــرات حرشـــفیات األجنحـــة 
وجي والهیستولوجي لمرحلة طور والتي ترجع إلى فترة التحضیر الفیزیول

).11العذراء (

ي . 1جدول  ام لحشرة أب ذراء باألی ة والع ار الیرقی دة األعم متوسط م
ر ( وف الكبی ق الملف Pieris brassicaeدقی L. ى أساس المتوسط ) عل

).SDXالحسابي (
Table 1. Mean duration of larval instars and pupa in days
for the large cabbage butterfly (Pieris  brassicae L.) .

األطور
Instars

عدد الیرقات أو 
عدد العذارى

No. of larvae
or pupae

متوسط العمر 
SD+باألیام 

Mean age in
days + SD

الطور الیرقي األول
First larval instar L1

500.014.38

الطور الیرقي الثاني
2Second larval instar L

450.024.13

الطور الیرقي الثالث
Third larval instar L3

400.054.74

الطور الیرقي الرابع
Fourth larval instar L4

400.094.20

الطور الیرقي الخامس
Fifth larval instar L5

400.147.25

طور العذراء
Pupa instar

350.299.32

المدة الكلیة
Total duration

-0.6033.75

یومــــًا فـــــي 24بلغــــت المــــدة اإلجمالیــــة للتطـــــور الیرقــــي حــــوالي 
یومـــًا 34المتوســـط، بینمـــا بلغـــت هـــذه المـــدة مـــع طـــور العـــذراء حـــوالي 

) 13ركوه (ومشـاSoodتحت شروط المخبر. من جهة أخـرى فقـد حـدد 
43س) هـو 15-12أن مدة الجیـل األول تحـت الشـروط المخبریـة (

س) فقـــد بلغـــت مـــدة 29-22یومـــًا بینمـــا علـــى درجـــة حـــرارة أعلـــى (
یومًا. تشیر هـذه النتـائج بالمقارنـة مـع النتـائج التـي تـم 34الجیل الثاني 

التوصل إلیهـا إلـى التـأثیر الواضـح لدرجـة الحـرارة فـي مـدة التطـور عنـد
أبــي دقیــق الملفــوف الكبیــر، وٕاذا عرفنــا أن مــدة التطــور الجنینــي حشــرة 

ــــغ فــــي ظــــروف حــــرارة المخبــــر  ــــى 9و 5وطــــور العــــذراء تبل أیــــام، عل
التوالي. ومن هذه الدراسة نستطیع أن نرى مدى التقارب في مدة تطور 

الجیل الواحد.

النمو الوزني للیرقات.2
قــات أبــي دقیــق الملفــوف إلــى النمــو الــوزني لیر 2یشــیر الجــدول 

الكبیـر والــذي یبــین التســارع وبخاصــة فـي نمــو الیرقــات بــدءًا مــن العمــر 
الیرقـــي األول حیـــث بلغـــت نســـبة النمـــو مـــن العمـــر األول إلـــى الثـــاني 
حــــوالي تســــعة أضــــعاف، بینمــــا بلغــــت فــــي األعمــــار األخــــرى حــــوالي 

الضعفین.
ي وقـــد یعـــود هـــذا االخـــتالف إلـــى تمركـــز یرقـــات العمـــر األول فـــ

موضــع الفقــس وقلــة حركتهــا علــى ســطح األوراق وذلــك بعكــس یرقــات 
األعمــار المتقدمــة التــي تنتقــل مــن مكــان إلــى آخــر علــى أوراق النبــات 
والـــذي قـــد یـــؤثر بـــدوره فـــي مـــدى اســـتهالكها للغـــذاء بالنســـبة لحجمهـــا 

وعمرها.

ر . 2جدول  وف الكبی ق الملف ي دقی ات أب المیلغرام لیرق النمو الوزني ب
(Pieris brassicae L.)ول.وذلك من بدایة العمر الیرقي األ

Table 2. Weight growth in mg for the larvae of the large
cabbage butterfly (Pieris   brassicae L.) starting from the
beginning of the 1st instar.

الطور 
Instar

عدد الیرقات
No. of
larvae

ط الوزنمتوس
SD+(مغ) 

Mean weight
(mg) SD

الطور الیرقي األول
1First larval instar L

350.0080.29

الطور الیرقي الثاني
Second larval instar L2

300.572.83

الطور الیرقي الثالث
Third larval instar L3

251.1827.28

الطور الیرقي الرابع
Fourth larval instar L4

253.94936.56

الطور الیرقي الخامس
Fifth larval instar L4

2524.780129.12

یمكــن لدرجــة الحــرارة أیضــًا أن تــؤثر فــي مــدة النمــو الــوزني عنــد 
الیرقــــات، حیــــث لــــوحظ فـــــي بعــــض حشــــرات حرشــــفیات األجنحـــــة أن 

س تكـون أصـغر فـي 15الیرقات المرباة على درجة حرارة منخفضـة 
ـــى حـــرارة مرتفعـــة ا ـــك التـــي تربـــى عل س 22.5لحجـــم والـــوزن مـــن تل

أكثــر (Cephalic Capsul)وتكــون هــذه األخیــرة ذات محفظــة رأســیة 
). وعند أخذ لوغاریتم أوزان الیرقات في كل عمـر یرقـي نـرى 3عرضًا (

أن الخــــط البیــــاني النــــاتج یشــــكل معادلــــة خــــط مســــتقیم وهــــذا مــــا یمثــــل 
خاصة عند یرقات حرشفیة األجنحة بشكل خصائص النمو المعروفة وب

عــام، مــع انحــراف بســیط فــي نهایــة العمــر الیرقــي األخیــر بســبب بــدء 
)11التمایز الجنسي (

مستوى التطفل على الیرقات .3
ـــــواع 3یشـــــیر الجـــــدول  ـــــل العـــــام وأن ـــــة للتطف ـــــى النســـــبة المئوی إل

الطفیلیــات الداخلیــة علــى یرقــات أبــي دقیــق الملفــوف الكبیــر فــي عــامي
في منطقة بوقا.1996في منطقة بانیاس، وفي عام 1996و 1995
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ر .3جدول  وف الكبی ق الملف ي دقی ات أب ى یرق ي عل Pieris brassicae)المستوى التطفل L.) زروع ل م ن حق اني م ا الث ة عمرھ ي بدای ة ف المجموع
.1996حقل مزروع بالملفوف في منطقة بوقا عام ، والمجموعة في عمرھا الثالث من 1996و 1995بالملفوف في منطقة بانیاس عامي 

Table 3. Level of parasitism on the larva of the large cabbage butterfly (Pieris  brassicae L.) collected at the beginning of their
2nd instar from a cabbage field during 1995 and 1996 in Banyas region and collected in their 3rd instar from a cabbage field
during 1996 in Bouka.

نوع الطفیل
Parasitoid species

العام
Year

عدد الیرقات 
الكلي

Total No. of
larvae

عدد الیرقات المصابة 
بالطفیلیات

No. of parasitised
larvae

النسبة المئویة 
للتطفل %

% parasitism

ن خروج الطفیل متوسط زم
SD(باألیام) 

Average parasite
emergence (days)  SD

(Banyas region)منطقة بانیاس 
Compsilura sp.19951501812.019  1.11
Hyposoter sp.1912.610  0.28
Apanteles glomeratus L.1812.017  0.89
Hyposoter sp.19961503926.011  0.08
Apanteles glomeratus L.6534.318  0.08

(Bouka region)منطقة بوقا  
Hyposoter sp.19961504630.00.076
Apanteles glomeratus L.6442.70.0514
Compsilura sp.53.42.6716

یـة التـي تتطفـل علـى یرقـات أبـي یالحظ أن أهم الطفیلیـات الداخل
) Hymenopteraدقیــق الملفــوف الكبیــر تابعــة لرتبــة غشــائیة األجنحــة (

Apanteles (Cotesia) glomeratusویعتبر النـوع  L. ،األكثـر انتشـارًا
ـــوع  1995عـــام %34.3و 12.0حیـــث بلغـــت نســـبة التطفـــل بهـــذا الن

هـــذه النســـبة ، علـــى التـــوالي، فـــي منطقـــة بانیـــاس بینمـــا كانـــت 1996و 
ــــــــث األهمیــــــــة الجــــــــنس42.7% فــــــــي منطقــــــــة بوقــــــــا. یلیــــــــه مــــــــن حی

Hyposoter sp. إلــى 1996حیــث وصــلت نســبة التطفــل بــه عــام
في منطقتي بانیاس وبوقا علـى التـوالي. كمـا سـجلت %30.6و 26.0

(Tachinidae)نسبة تطفل بـ  Compsilura sp. و 12.0وصلت إلى
، علـى التـوالي. 1996وعام 1995في المنطقتین نفسیهما عام 3.4%

Winthemiaهنـــــاك أنــــــواع أخـــــرى مــــــن ذبــــــاب التاكینـــــا مثــــــل  sp.

Exoristaو sp.) 4یمكن أن تهاجم یرقات أبي دقیق الملفوف.(
مــن ناحیــة أخــرى فقــد أظهــرت نتــائج هــذا البحــث مســتوى تطفلیــًا 
عامًا ال بأس به یمكن أن یحد من األضرار المحتملة لحشرة أبـي دقیـق

فـي 1996عـام %76.7الملفوف الكبیر، فقد وصلت هـذه النسـبة إلـى 
منطقـة بوقـا مقارنـة مـع النسـبة العامـة للتطفـل فـي منطقـة بانیـاس حیــث 

، على التوالي. نشـیر مـن 1996و1995عام %69.3و 36.6بلغت 
ناحیـــة أخـــرى إلـــى ظـــاهرة التنـــافس بـــین هـــذه الطفیلیـــات الداخلیـــة علـــى 

فقــــــد وصــــــلت نســــــبة التطفــــــلوف الكبیــــــریرقــــــات أبــــــي دقیــــــق الملفــــــ
Hyposoterبالطفیلیــات  sp. وA. glomeratus عــام %73.3إلــى

التاكینا منخفضـةبذباببة التطفلفي منطقة بوقا بینما كانت نس1996
)، كذلك األمر فـي منطقـة بانیـاس حیـث لـم تسـجل اصـابة %3.4جدًا (

عـــــــام %12.0، مقابــــــل 1996عـــــــام (Tachinidae)بــــــذباب التاكینــــــا
لطفیلیـــات غشـــائیة األجنحـــة فـــي العـــام نفســـه. فـــي %24.6و 1995

دراســات أخــرى وجــد أن نســبة التطفــل بالطفیلیــات الداخلیــة تتفــاوت مــن 

وتـنخفض حتـى أقـل مـن %71منطقة إلى أخرى فـیمكن أن تصـل إلـى 
). ویمكــن أن یعــود هــذا التفــاوت، إضــافة لعامــل التنــافس 8، 1(40%

ملین أساسیین:بین الطفیلیات إلى عا
ـــــــــد وجـــــــــد أن .1 ـــــــــة، فق ـــــــــدات الكیمیائی هـــــــــو مـــــــــدى  اســـــــــتخدام المبی

ـــل ـــدات .glomeratusAالطفی ـــرة باســـتخدام المبی ـــأثر بدرجـــة كبی یت
المختلفـــة، فبینمـــا یمكـــن أن تصـــل نســـبة التطفـــل بهـــذا الطفیـــل إلـــى 

عند اسـتعمال %30دون معاملة بالمبیدات قد تنخفض إلى 65%
ركـب المالثیــون یعتبـر سـامًا للطفیـل حتــى ). كمـا أن م2المبیـدات (

الیــوم الواحــد والعشــرین مــن اســتخدامه، بینمــا تعتبــر البیروثرئیــدات 
غیـــر Diflobenzuronالصـــنعیة وبعـــض نظـــائر الهرمونـــات مثـــل 

). أمــا مضـــادات الهرمونـــات 14ســامة ضـــمن الجرعــات المحـــددة (
ـــد Azadiractineمثـــل  ـــة عن فتســـبب تشـــوهات فـــي الحشـــرة الكامل

املة عذراى الطفیل بها، ویمكن أن تؤدي إلى نسبة مـوت عالیـة مع
).9جدًا (

مــــــدى التــــــزامن بــــــین دورة حیــــــاة الطفیلیــــــات ودورة حیــــــاة العائــــــل، .2
وبخاصة مـن حیـث توافـق وجـود الطفیـل مـع طـور العائـل المفضـل 

A.glomeratusلـه. فقـد وجـد أن الطفیـل  L. یفضـل یرقـات العمـر
فـــل بنجـــاح فـــي هـــذه الحالـــة، بینمـــا هنـــاك األول والثـــاني، ویـــتم التط

خطـورة كبیـرة عنـد مهاجمـة یرقــات العمـر الرابـع أو الخـامس بســبب 
ردة الفعل المباشرة للیرقة لعملیـة التطفـل ذاتهـا ممـا یعـرض الطفیـل 

%81.9). كمــا تصــل نســبة مــوت الطفیــل إلــى 7للمــوت الحتمــي (
). األمـر 5عند مهاجمة یرقات العائـل فـي مرحلـة مـا قبـل العـذراء (

، إذ تفضل بعض األنواع Tachinidaeنفسه ینطبق على طفیلیات 
من هذه الطفیلیات عمرًا یرقیًا معینًا من عائلها لیتم التطفل بنجاح، 

Pseudoperichaeta nigrolineateaفقـد وجـد أن الطفیـل   (T)
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یفضـــل العمـــر الیرقـــي الثالـــث لعائلـــه حفـــار ســـاق الـــذرة األوروبـــي 
(Ostrinia nubilalis Hbn.) لتصل نسبة التطفل في هذه الحالة

ـــى  ـــة باألعمـــار األخـــرى حیـــث كانـــت نســـبة التطفـــل %67إل مقارن
)، وقـــد یكـــون غیـــاب هـــذا التـــزامن تفســـیرًا لمســـتوى 12منخفضـــة (

التطفــل الضــعیف لــذباب التاكینــا علــى یرقــات أبــي دقیــق الملفــوف 
) إضافة للعوامل السابقة.4الكبیر (

دراســــة دورة حیــــاة الحشــــرات فــــي بیئتهــــا یبــــدو واضــــحًا ضــــرورة
المحلیــة وتحدیـــد الطفیلیـــات أو المفترســات التـــي تحـــد مــن أضـــرار هـــذه 

النــوع أو ذاك. ویظهــر جلیــًا أیضــًا أهمیــة هــذه الطفیلیــات فــي الحــّد مــن 
أضــــرار حشــــرة أبــــي دقیــــق الملفــــوف الكبیــــر مــــن خــــالل نســــبة التطفــــل 

قة لدورة حیـاة الطفیلیـات المرتفعة لبعض األنواع وهذا یتطلب دراسة دقی
الموجودة في بیئة العائل وتحدید مدى تزامن دورة حیاة العائل وبخاصة 

Compsiluraطفیلیات  sp.وHyposoter sp. األمر یتطلب التحدیـد ،
الــدقیق لــدورة حیـــاة هــذه الطفیلیــات ومعرفـــة العالقــة الفیزیولوجیــة بینهـــا 

طور العذراء.وبین عائلها خاصة في مرحلة سكون العائل في 

Abstract

Ramadhane, A.M. and S.I. Ihsan. 1999. Biological Characteristics related to the Life Cycle of the Cabbage Large
Butterfly Pieris brassica L. (Lepidoptera: Pieridae) and Associated Endo-parasitoides. Arab J. Pl. Prot. (17) 1: 45-48.

The duration of larval instars of cabbage large butterfly was determined. the duration of the first four instars was about four days each,
while the duration of the fifth larval instar was seven days. The total larval development period was 24 days. The weight of larva instars was
also determined. The study recorded some endoparasitic species on the Pieris brassicae L. larvae in different regions of the Syrian Coast
between 1995 and 1996, and parasitism (%) reached 76% of total existed endoparasitoid species which are Apanteles (Cotesia) glomeratus,
Hyposoter sp, compsilura sp. Also, we noticed that the parasitoid Apanteles glomeratus was the most widely spread followed by the
parasitoid Hyposoter sp in the two regions studied (Banyas, and Bouka). The differences in parasitism level of endoparasitoides and the
suggestions which might lead to increase their effectiveness were discussed.
Key words: Pieris brassicae , Larval development, weight growth, Parasitisme level, Syria.
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