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 (Empoasca decedans (paoli) األوراؽ وطبيعة الضرر لقفاز سكانيةالكثافة ال
(Homoptera :Cicadillidae) الذرة عمى بعض أنواع 
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                                   المستخمص
خالؿ مف الذرة في حقؿ كمية الزراعة  نواعأ  4الوجود الموسمي وطبيعة الضرر لقفاز األوراؽ عمى  ، سكانيةنفذت تجربة حقمية ومختبرية لتقديرالكثافة ال

الذرة مباشرة وتتميز أعراض اإلصابة  بادرات بزوغتبدأ بعد  Empoasca  decedans أظهرت الدراسة إف اإلصابة بالقفاز، وقد 2012الربيعي الموسـ 
. وكانت  بوجود خطوط طولية صفراء ثـ تتوسع بتقدـ اإلصابة وقد تؤدي الى التفاؼ االوراؽ وتحولها الى الموف البني وموتها عند اإلصابات الشديدة

، أما مصيدة  / قفاز /16بمغ أعمى معدؿ لكثافة الحشرة الذروة األولى خالؿ األسبوع األخير مف نيساف حيث  هناؾ ذروتاف لمقفاز خالؿ الموسـ الربيعي 
 حيث لمقفاز ( بأعمى عدد pop-corn) الشامية / مصيده. لقد تميز الصنؼ األمريكيقفاز 9.6فقد بمغت خالؿ األسبوع الثالث مف مايس الثانية  الذروه
 9.94، 9.04 والتي بمغتوكافير   5018إباء ،  106اؼ بحوثقفاز/ كنسة  والتي تختمؼ معنويًا عف األعداد المسجمة عمى األصن16.66 بمغت 

سادسة عمى الصنؼ ضرر في مستويات األوراؽ األولى ، الثانية ، الثالثة ،الرابعة ، الخامسة  والمعدؿ لم قفاز/كنسة عمى التوالي، وكانت أعمى 9.87،
% / نبات لألصناؼ كافير  21.4و  14.5،  7.9أألصناؼ األخرى البالغة ختمؼ معنويًا عف نسب األضرار عمى ي الذي% / نبات و  35 شامية  إذ بمغ

باء 106بحوث  ، عمى األوراؽ القديمة أواًل ثـ ينتقؿ الى المستويات األخرى مف األوراؽ بأتجاه  ويبدو أف القفاز يفضؿ التغذيةعمى التوالي.   5018وا 
 وأقمها الصنؼ كافير . إصابةأشد األصناؼ  pop-cornقمة النبات وكاف الصنؼ 

 ، الوجود الموسمي ، الذرة ، العراؽ . سكانية ، المصائد الالصقةلالكثافة ا،  Empoasca  decedans كممات مفتاحية : قفاز أوراؽ الذرة ،
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ABSTRACT                                                                                                                                
Laboratory and field experliments were conducted  at the college of Agriculture, university  of  

Baghdad during the spring season , 2012 to estimate the  population density,  seasonal  abundance  and  

the nature  of  damage  of  the corn leafhopper on 4 cultivars of corn . The results was showed that the 

infestation with the leafhopper Empoasca decedans ( paoli)  begining after seedling emergence. 

Symptoms  characterized by the presence of yellow lines on leaves which turn into brown and kill of 

seedlings in severe infestation . Two peaks of the leafhopper were observed during the growing season 

,the first high peak of 16/leafhapper /trap occure during the last week of April will the second peak of 

9.6 leafhopper /trap occurred during the 3
rd

 week of May. The American cultivar( pop- corn) was 

distingushed by its highest numbers of leafhopper of 16.66 leafhopper /sweep net , which significantly 

different from numbers of insect  recorded to cultivar buhooth 106 ,IPA 5018 and kafer which 

amounted for 9.04 , 9.9 4 and 9.87 leafhopper /sweep net respectively. The highest percentage of leaf  

damage on the 1st , 2
nd

,3ed ,4th , 5th , and 6th leaves of 35% on pop corn , which significantly different 

from percentages of damage on other cultivars which amounting for 7.9, 14.5 and 21.4% for kafer , 

Buhooth 106 and IPA 5018 respectively . It seems that the leafhopper prefer to feed on old leaves in 

base of the seedling and then it moves gradually to upper leaves toward the top of plant . It is clear 

from these results that the American pop corn were the highest infestation to the  Leafhopper E. 

decedans  and the least was kafer  .                                                                                                                                                                         

Kay words : corn leafhopper, Empoasca decedens, sticky traps, population density, sesonal abundance, 

corn , Iraq.  
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 المقدمة 
الى   Empoasca decedensيعود قفاز االوراؽ  

وىو صغير الحجـ جسمو إسطواني   Cicadellidaeعائمة
  (3.3-3.1لونو أخضر مصفر يتراوح طوؿ الجسـ بيف )

يعتقد أف موطنو االصمي ىي منطقة حوض البحر و  (1) ممـ
المتوسط وقد سجؿ في دوؿ الشرؽ االوسط مثؿ إيراف ، 

ينتشر (. 12الصيف  ، اليند وكوريا الشمالية ) وباكستاف 
في منطقة حوض البحر   E. decedensقفاز األوراؽ 
العديد مف حاالت الفوراف   اً ( ولقد سجمت حديثً 23المتوسط ) 

outbreaks)( في شماؿ ايطاليا عمى اشجار العرموط )21 )
 تظير بالغات قفاز االوراؽ(. Raspberry( )15والرازبري )

E. decedens  في بداية الربيع وتقـو بوضع البيض داخؿ
يجيا ، وقد وراؽ و في نسلعرؽ الوسطي والعروؽ الجانبية لألا

حياف بأعناؽ االوراؽ او في يوضع البيض في بعض األ
طرافيا . يفقس البيض عف حوريات تنسمخ أربعة أنسالخات أ

ويستغرؽ طورالحورية حوالي اسبوعيف وتختمؼ ىذه الفترة 
باختالؼ العائؿ الغذائي ومف سموؾ ىذه الحشرات أف نشاطيا 
يكوف طواؿ الميؿ في أغمب االحياف وتفضؿ الجانب الظميؿ 
مف النبات وتعيش في مجموعات عمى عوائميا الغذائية 

في إيراف جياؿ في السنة أ 10-6لمقفاز (. 18)المختمفة 
(. أف الحشرة تقضي فترة السبات  14)  وحسب نوع القفاز

الشتوي في مرحمة البيض عمى نبات الرز رغـ تواجد 
 16-4الحوريات والبالغات عمى مدار السنة وانيا تضع 
الورقة  بيضة لكؿ كتمة بيض داخؿ نصؿ الورقة أوغمد

يـو مف وضع البيض وتنسمخ  8- 4  والحوريات تخرج بعد
انسالخات حتى بموغ الحشرة واف مدة  5-4  الحورية

-10بحدود   بالغة يـو وتعيش الحشرة ال21-14تطورالجيؿ 
مف   E. decedens( . يعد قفاز االوراؽ 18يـو ) 30

اآلفات  المتعدد العوائؿ يصيب العديد مف النباتات العشبية 
وبعض أنواع االشجار حيث أنو يؤثر عمى االوراؽ ويؤدي 

(   تتمثؿ أعراض اإلصابة النموذجية 20الى إختزاؿ  النمو )
لتفاؼ حوافيا الى االسفؿ  بتحوؿ االوراؽ الى الموف األصفر وا 

( . ويقـو ىذا (6لشديدةقبؿ أف تموت وتتساقط عند اإلصابة ا
النوع باإلضافة الى أنواعًا اخرى بنقؿ أالمراض الفايروسية 

(. لقد phytoplasma( )22وخاصة أمراض الفايتوبالزما )
 و Asymmetrasc decedensاصبح النوعاف 

Empoasca decipiens  عمى   مف اآلفات الميمة حديثًا
القطف في تركيا حيث لوحظ انيا تؤدي الى خفض عدد الجوز 

( . لقد استعممت المصائد 6 (% 55 -35والحاصؿ بمقدار 
الصفراء الالصقة لتحديد انواع قفازات االوراؽ مف عائمة 

Cicadellidae  في بساتيف الرماف واالدغاؿ النامية معيا في
 Asymmetrascaتركيا وتـ تسجيؿ انواعًا بضمنيا النوعيف 

decedens  و Empoasca decipiens  وىي السائدة
( . لقد 10 (%42عمى بقية االنواع حيث وصمت نسبتيا الى 

( لتقديرالتذبذبات Sweeping-netستعممت الشبكة الكانسة )إ
 Empoasca decipiensوراؽ في الكثافة العددية لقفاز األ

،  عمى بعض محاصيؿ الخضر الشتوية مثؿ الباقالء
الفاصولياء، البازالء، البطاطا ، الكوسو في جميورية مصر 

(  . وبالنظر لالضرار التي يسببيا قفاز االوراؽ  19العربية )
Asymmetrasca decedens  الذرة الصفراء  عمى نباتات

والبيضاء وخاصة في طور البادرات وعدـ وجود دراسات 
ير الكثافة تقدل أستخدمت الدراسة ، سابقة حوؿ ىذا الموضوع 

 الذرة  أصناؼبعض  ومدى إصابة  وطبيعة االضرار سكانيةال
  .قفاز بالصابة لإل

  المواد وطرائؽ العمؿ
  األصناؼ والهجف المستعممة في الدراسة -1

ىي كافير ،  مف الذرة  نواعإستعممت في ىذه الدراسة أربعة أ
والشامية االمريكية  5018إباء  ، الصنؼ  106 بحوث

وقد تـ الحصوؿ عمى األصناؼ ، pop cornالمستوردة 
ولى مف قسـ عمـو المحاصيؿ الحقمية / كمية الثالثة األ

 ذرة بيضاء الصنؼ كافير: صنؼ -. أعة بغداد الزراعة /جام
يمتاز بالتبكير في التزىير والنضج  محمي شائع اإلستعماؿ

س منحني عند ت رأبذوره بيضاء ذايـو لمنضج 100ويحتاج 
( كغـ 350-300تماـ النضج ،سيقانو رفيعة  تبمغ إنتاجيتو )

 (. 3)ع في عروتيف في العراؽ ر دونـ ويز  /
مشتؽ مف لذرة الصفراء : صنؼ تركيبي 106بحوث  -ب 

مف باكستاف ويغطي معظـ  ستوردإالذي    Neelumالصنؼ 
المساحات المزروعة لمحصوؿ الذرة في العراؽ ويبمغ حاصؿ 

متوسط حاصؿ حبوب  ويبمغ كغـ /دونـ  1400الحبوب 
 ( . 2،8) غراـ / نبات 183النبات 

 لذرة الصفراء وىو صنؼ تركيبي 5018إباء  الصنؼ -ج
وىناؾ دراسات  حقوؿ الذرة في العراؽ يزرع بشكؿ واسع في
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ويستخدـ كصنؼ  (9حديثة لتحسيف ىذا الصنؼ التركيبي) 
واف متوسط (  7) مقارنة مع االصناؼ اليجينة المستوردة لم

 .(8غراـ / نبات ) 2.176حاصؿ حبوب النبات الواحد
مريكي مستورد أصنؼ :   pop-cornالصنؼ شامية  -د 

  االسواؽ المحمية  . وتـ الحصوؿ عميو مف
  اخذ العيناتو  تهيئة حقؿ التجربة -2

مف حقؿ  أختيرت قطعة ارض مساحتيا بحدود نصؼ دونـ
وتـ تقسيـ الحقؿ الى ألواح ذات  كمية الزراعة / أبو غريب

وقد اجريت ثالث مكررات لكؿ صنؼ وبواقع   ـ 5x4أبعاد
حسب التوصية  ألعداد االرض كافة العمميات الزراعية 

قيد ( وزرعت بذور األصناؼ 4الخاصة بزراعة المحصوؿ )
وكانت  19/3/2012خالؿ الموسـ الربيعي بتاريخ  الدراسة

 75زراعة المحصوؿ في ألواح وعمى شكؿ خطوط وبمسافة 
وبإستعماؿ تصميـ  سـ بيف النباتات 10سـ بيف الخطوط و

( ،كما زرعت في نفس RCBDالقطاعات العشوائية الكامؿ )
اليـو ثالث مكررات )أصص( لكؿ صنؼ في البيت الزجاجي 

وقاية النبات وغطيت بقماش المممؿ تجنبًا إلصابتيا  لقسـ
   بالحشرات داخؿ البيت الزجاجي الستعماليا لممقارنة.

 -أستعممت طريقتيف في أخذ العينات مف الحقؿ شممت عمى:
( )استعمؿ بيا  Sweeping Netالشبكة الكانسة ) -أ 

 قماش االوركنزا الشفاؼ وذراع خشبي بطوؿ واحد متر وقطر
تمرر ـ  3كنسة واحدة بطوؿ  تؤخذ( وكانت سـ  30فوىتيا 

خالؿ مكررثـ يسجؿ عدد القفازات مف  عمى قمـ النباتات لكؿ
بطريقة فنية تمنع ىروب  أفراغيا في كيس نايموف شفاؼ

القراءات  في التجربة بواقع قراءه واحدة  حيث تؤخذ،  القفازات
   ( .19كؿ أربعة اياـ وتسجؿ المالحظات في كؿ قراءه )

 Yellow sticky أستعممت المصائد الالصقة الصفراء -ب
traps ( سـ موضوعو عمى حامؿ 15×20ذات أبعاد) خشبي

( سـ مثبتو في حقؿ التجربة  وىي مف أنتاج 60)ارتفاعة 
 بثالث مكرراتالمممكة المتحدة ، و   Russell IPMشركة 

حيث وضعت مصيدة واحدة في وسط الحقؿ ومصيدتاف في 
حقؿ التجربة وكانت تبدؿ المصائد الالصقة الصفراء  جانبي

ومواقعيا في كؿ قراءه ، وتبقى عمى نفس الترتيب مصيدة 
حقؿ التجربة ، وكانت   جانبيواحدة وسط الحقؿ واثناف في 

حيث تزاؿ المصائد وتوضع عة أياـ خذ القراءات كؿ اربؤ ت

.وسجمت أعداد القفازات عمى المصائد بدليا مصائد جديدة 
 .(10كؿ قراءة بسجالت خاصة )الصفراء الالصقة 

بواسطة :  جمعت أعداد مف القفازات مف حقؿ التجربة -3 
وصبرت وحممت وأرسمت الى مركز بحوث  الكانسةالشبكة 

 .جامعة بغداد لغرض التشخيص   -ومتحؼ التاريخ الطبيعي
ضرار الناجمة عف اإلصابة بقفاز االوراؽ في ألتقدير ا - 4

 الحقؿ 
وراؽ النبات أحسبت النسبة المئوية لمضرر لكؿ ورقة مف 

 وكما في المعادلة االتية:.  الذرة االربعة ألصناؼ
 مسبحت الجزء المتضزر مه الورقت                                            

  100×  -------------------------------الىسبت المئوٌت للضزرفً الورقت =    

 المسبحت الكلٍت للورقت                                                    

نبات لكؿ  30نباتات مف كؿ مكرر اي بواقع  10 تؤخذحيث 
صنؼ بشكؿ عشوائي وقورنت نسبة الضرر الناجمو عف 
االصابة لكؿ ورقة مع اوراؽ نباتات نفس صنؼ الذرة السميمة 
المزروعة في البيت الزجاجي وبذلؾ تـ تحديد النسبة المئوية 

صناؼ الذرة لمضرر في مستويات اوراؽ النبات الواحد إل
وى مف المصابة لمعرفة مدى حساسية كؿ صنؼ وكؿ مست

وراؽ النبات عمى االصناؼ االربعة أبتداءا مف أمستويات 
 . أسفؿ ورقة لمنبات وحتى أعمى ورقة بو

التي يسببها قفاز االوراؽ عمى ضرار دراسة طبيعة األ – 5
 بادرات الذرة في المختبر

لدراسة أعراض االصابة عف طريؽ العدوى الصناعية بقفاز 
يتكوف ( 1)شكؿ  اجياالوراؽ في المختبر تـ تييئة حوض زج

كما في  مف جزئيف الجزء االسفؿ وىو عبارة عف حوض ماء
( 10( سـ وعمؽ )35(سـ وعرض )50 ((  بطوؿ1الشكؿ)

 ووضع بداخم سـسـ بو اربعة ركائز مف االركاف بطوؿ واحد 
ىذا الحوض قفص ( سـ ، كما وضع داخؿ 4الماء بارتفاع )

( سـ 28( سـ وارتفاع )25(سـ وعرض )40زجاجي  بطوؿ )
سـ   2يرتكزعمى اربعة ركائزمف االركاف االربعة بارتفاع 

مفتوح مف الطرفيف الضيقيف بفتحات دائرية الشكؿ قطرىا 
( سـ والتي غطيت بقماش االوركنزا ، ثقبت قاعدة 15)

قوب الدائرية القفص الزجاجي مف االسفؿ طواًل بخطيف مف الث
 8سـ طواًل و 2ثقب وبيف ثقب وأخر  14سـ وبواقع  2قطرىا 

سـ عرضًا، وضعت في كؿ ثقب بادرات مف الذرة البيضاء 
السميمة المزروعة بالبيت الزجاجي صنؼ كافير وكانت 
البادرات تحتوي عمى ثالثة اوراؽ حيث لفت سيقانيا بالقطف 



 الحسىبوي                                                                                7102/ 48 (4) 1140 :-1131 –مجلت العلوم الزراعٍت العزاقٍت 

0014 

ت وحشرات واحكمت بالفتحات لمنع خروج ودخوؿ القفازا
الجزء الخضري مف البادرات متجو  أخرى مف خالليا ، وثبت

نحو داخؿ القفص الزجاجي وجذورىا متجيو نحو حوض 
، ومغمورة بو ، كما قسـ القفص الزجاجي الى ثالث الماء

( حشرة مف قفاز 15بحواجز عرضية ، تـ إدخاؿ )مكررات 
بكة األوراؽ نشطة تـ أصطيادىا مف حقؿ التجربة بواسطة الش

الكانسة الموصوفة سابقًا وأطمقت ىذه القفازات داخؿ القفص 
وترؾ القفص قريب مف ناقذة المختبر الخذ قسط مف الضوء 
واتماـ عممية التركيب الضوئي . وتـ فحص البادرات 
الموضوعة داخؿ القفص الزجاجي بعد خمسة وعشرة اياـ مف 

ات بداية التجربة وأخذت مجموعة مف الصور لحالة البادر 
 .  خالؿ التجربة وسجمت النتائج

 
  يف ئويتكوف مف جز   Empoasca decedens(:  القفص الزجاجي المستعمؿ في العدوى الصناعية لقفاز االوراؽ 1شكؿ )

 القفص الزجاجي الطالؽ القفازات عمى البادرات -ب الجزء السفمي حوض ماء -أ
تقدير النسبة المئوية لالضرار الناجمة عف اإلصابة   - 6

 بالقفاز عمى البادرات 
قدرت النسبة المئوية لمضررعمى مستويات اوراؽ البادرات 
وذلؾ بتقسيـ القفص الزجاجي الى ثالث مكررات تـ اخذ 

ت مع عشرة بادرات مصابة مف كؿ مكرر وقورنت ىذه البادرا
بادرات سميمة مزروعة في البيت الزجاجي  وباستعماؿ 

لمضررعمى وتـ احتساب النسبة المئوية المعادلة السابقة 
اـ أيمستويات اوراؽ البادرة ولموعديف بعد خمسة أياـ وعشرة 

وراؽ البادرات في الموعد أمف بداية التجربة  وكانت عدد 
وراؽ وفي الموعد الثاني خمسة أوراؽ وسجمت أوؿ ثالثة األ

وراؽ البادرات في القفص أالنسبة المئوية لمضررعمى مستويات 
حممت نتائج البحث إحصائيا وفؽ  . وؿ والثانيلمموعديف األ

ستخداـ معيار أصغر  تصميـ القطاعات الكاممة العشوائية وا 

 % لمقارنة النتائج وأعتمد5( عمى مستوى lsd) فرؽ معنوي
  .Genstat رنامج الػ ب

 النتائج والمناقشة 
محمد  مف قبؿ االستاذ الدكتور قفازاألوراؽتـ تشخيص  -1 

صالح عبد الرسوؿ والدكتور حسف االسدي في مركز بحوث 
  جامعة بغداد، بأنو النوع -ومتحؼ التاريخ الطبيعي

Empoasca decedens (Homoptera: 
Cicadellidae)  وصؼ الحشرة مف خالؿ مشاىدتيا  تـ. و

)الراس والصدر  بالغةالحشرة ال أفبالميكرسكوب حيث 
أخضر مصفر و قواعد االجنحة واالرجؿ  ذات لوفوالبطف( 

ذات لوف أخضر غامؽ والعيوف المركبة في الرأس سوداء 
الموف تحجز بينيما قمة الرأس ذات لوف اخضر مصفر مع 

( Vعمى شكؿ حرؼ )  وجود بقعتيف عمى جانبي قمة الراس
ذات لوف أخضر غامؽ . اما الحورية فتكوف ذات لوف 

  .(2)شكؿمصفر واالرجؿ مشابية لموف الجسـ أخضر 
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 صورة جانبية لمبالغة  -ب                                        البالغة مف االعمى -أ                  
 x  40عمى بادرات الذرة  قوة التكبير   E.decedensلقفاز االوراؽ   بالغةالحشرة ال  .2شكؿ 

 E. decedensالوجود الموسمي لقفاز االوراؽ  -2
باف اعداد القفازات عمى المصائد  ( 3 )يتضح مف الشكؿ

 كاف مرتفعنيساف  23الالصقة الصفراء في بداية التجربة 
قفاز/ مصيدة ثـ بداء  16حيث بمغ معدؿ عدد القفاز 

/ قفاز  2.33باالنخفاض في الخامس مف مايس حيث بمغ 
 الذروة األولى مصيدة وأف ىناؾ  ذروتاف لمقفاز خالؿ الموسـ  

حيث بمغت أعمى كثافة ر مف نيساف خالؿ االسبوع  األخي
وبعدىا بدأت األعداد  حشرة/ مصيدة ( 16لمحشرة )

باالنخفاض الى اف وصمت األعداد الى النصؼ تقريبًا خالؿ 
خالؿ االسبوع الثالث  الذروه الثانية  بدأتشير نيساف وبعدىا 

 21بتاريخ / مصيدة ( ثـ بداء حشرة 9.6وبمعدؿ )مف مايس 
قفاز/ مصيدة في نياية   8.66ثـ بمغ مستوى المعدؿ  مايس 

مع ما أشار  متقاربةواف ىذه النتائج حزيراف  2خالؿ التجربة
 .E(  الى وجود ذروتاف لقفاز االوراؽ  16اليو )

decedens  عمى نباتات الموبياء في جميورية مصر العربية
االولى خالؿ االسبوع االوؿ مف تموز أما الثانية فكانت خالؿ 
األسبوع الثالث مف شير أب ، وقد يعود اإلختالؼ في 
مواعيد ىذه الذروتاف عف ىذه الدراسة ىي بسبب إختالؼ 
الظروؼ البيئية بيف البمديف وخاصة درجات الحرارة والرطوبة 

.  

 
خالؿ الموسـ الربيعي  الصفراء الالصقة في المصائد Empoasca  decedens الوجود الموسمي لقفاز األوراؽ . 3شكؿ 

2012. 
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 قفاز االوراؽبحشرة بعض اصناؼ الذرة مدى إصابة  -3
تختمؼ في درجة أوضحت نتائج الدراسة أف  أصناؼ الذرة 

خالؿ مرحمة  E. decedensلحشرة قفاز األوراؽ  إصابتيا
وأف االختالفات األحصائية كانت معنوية بيف كثافة البادرات 

بأف ( 1)   يبيف الجدوؿ .الحشرة عمى األصناؼ المختمفة 
قد سجؿ أعمى عدد  pop cornصنؼ الشامية االمريكي 

واف أعمى مستوى لقفازات األوراؽ بالمقارنة مع بقية االصناؼ 
ألعداد القفازات كاف في بداية شير مايس حيث بمغت أعداد 

قفاز/ كنسة وكاف معدؿ عدد القفازات  42.33القفازات  
 16.66المسجمة خالؿ مدة التجربة عمى الصنؼ شامية ىو

ىذا الصنؼ حديث التواجد ربما يعود الى اف قفاز /كنسة ، 
في البيئة العراقية ، وياتي مف بعده مف حيث حساسية 

لمستوى معدؿ  حيث بمغ اعمى  5018االصابة الصنؼ أباء 
 27.33أعداد القفازات في بداية مايس  حيث كاف 

، وكاف معدؿ عدد القفازات المسجمة خالؿ مدة  /كنسةقفاز
،  از /كنسةقف 9.94ىو  5018التجربة عمى الصنؼ أباء 

حيث ثـ يأتي مف بعده الصنؼ كافير مف حيث االصابة 
 22.66سجؿ أعمى معدؿ لمقفازات في  بداية حزيراف وكاف 

واقؿ  9.87وأف المعدؿ العاـ ألعداد القفاز بمغ قفاز /كنسة 

بما يمتمؾ  106معدؿ لالصابة بالقفازىوعمى الصنؼ بحوث 
ـ المساحات معظ ىذا الصنؼ مف مقاومة مكتسبة النو يغطي

ومف مميزات تجعمو اقؿ المزروعة لمحصوؿ الذرة في العراؽ 
 كما أوضحت نتائج التحميؿ االحصائي وجود (  .2أصابة )

 فرؽ معنوي بيف الصنؼ شامية واالصناؼ االخرى والتوجد
فروؽ معنوية بيف اصناؼ التجربة قيد الدراسة ، كما توجد 

،  فروؽ معنوية بيف أعداد القفاز خالؿ القراءات المختمفة
حيث اشارت العديد مف الدراسات التي أجريت حوؿ حساسية 
بعض أصناؼ  القطف لإلصابة بقفازات األوراؽ  

Empoasca spp.  الى وجود أختالؼ معنوي في أعداد
مى ىذه األصناؼ وكانت ىناؾ عالقة عكسية بيف القفازات ع

أعداد القفازات واعداد وأطواؿ الشعيرات التي توجد عمى أوراؽ 
( وجود عالقة 12)  ( ،كما الحظ 17و 5 ىذه االصناؼ )

 glandularبيف كثافة الشعيرات األعتيادية والشعيرات الغدية 
 trichoes  حوريات وبالغات قفاز   ومعدالت بقاء وتغذية

وخاصة الشعيرات    Empoasca  decipeinsاألوراؽ 
الغدية والتي تؤثر في تغذيتيا وتطورىا بما ينعكس في النياية 

 .عمى أعداد القفازات عمى أصناؼ البطاطا 

بادرات  أصناؼ الذرة المختمفة في الحقؿ خالؿ الفترات عمى   E.  decedensالكثافة السكانية لقفاز األوراؽ  1.ؿ جدو
 2012الزمنية المختمفة والتي تـ تقديرها باستعماؿ الشبكة الكانسة خالؿ العروة الربيعية/ 

LS.D  4.72=  في القراءات المختمفة لمقارنة أعداد القفاز.  05تحت مستوى 
L.S.D    3.83=  صناؼ المختمفة لمقارنة أعداد القفاز عمى األ 05.تحت مستوى 
L.S.D  6.54لمتداخؿ   =    05.تحت مستوى 

 .Eتقدير أالضرار الناجمة عف االصابة بقفاز االوراؽ -4
decedens  المصاب  في عمى مستويات أوراؽ النبات
اآلضرار  (4والشكؿ)( 2يوضح الجدوؿ ) .حقؿ التجربة

الناجمة عف اإلصابة بقفاز االوراؽ عمى مستويات أوراؽ 

ية المئو وكانت ىناؾ فروقًا معنوية بالنسب النبات المختمفة 
 وكاف أعالىا عمى الصنؼ شامية الورقة األولى عمىضرر لم
-pop% لألصناؼ   10و 23، 42،  43بمغت  التيو 

corn ،  وكافيرعمى التوالي أما   106بحوث ،5018أباء
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ولألصناؼ  بمغتمعدالت الضرر عمى الورقة الثانية فقد 
، 50االربعة مف حيث الترتيب التنازلي لمضرر حيث بمغت 

.اما بالنسبة % لألصناؼ أعاله عمى التوالي  16و27 ،23
في  فقد بمغت أعالىالمورقة الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة 

واخذت  ،فيراقميا في الصنؼ كأو  أيضاً اوراؽ الصنؼ شامية 
المرحمة  106والصنؼ بحوث   5018وراؽ الصنؼ إباءأ

بيف التحميؿ االحصائي وجود فروؽ .  بنسبة الضررالوسطية 
الصنؼ شامية وكؿ مف وراؽ ألضرر المعنوية بيف نسبة 

، 5018والصنؼ إباء 106أصناؼ التجربة كافير والبحوث 
والصنؼ   5018كما يوجود فرؽ معنوي بيف الصنؼ إباء

وصنؼ   5018واليوجد فرؽ معنوي بيف الصنؼ إباء كافير،
وكذلؾ اليوجد فرؽ معنوي بيف الصنؼ بحوث  106بحوث 

اوراؽ باف  الجدوؿنستنتج مف ىذا والصنؼ كافير .  106

  قد تميزت  بأعمى نسبة لمضرر ولجميع الصنؼ شامية 
 اوراؽ  ًا ضرر وأقميا   النبات  عمى  األوراؽ    مستويات
شامية وكانت  الصنؼعمى  أعالىا   وكاف  كافير الصنؼ 

والبحوث   5018إباء األضرار متوسطة عمى أوراؽ األصناؼ
كاف فقد  لنبات الواحد أما معدالت الضرر عمى ا .  106
الصنؼ ثـ يميو % 35عمى الصنؼ شامية حيث بمغ أعاله 
% مف النبات وكاف أقؿ معدؿ  21حيث بمغ   5018إباء 

% مف  7.9في نسبة الضرر عمى الصنؼ كافير حيث بمغ 
كما يتضح مف نتائج الدراسة إف االوراؽ الثالثة  النبات .

ذلؾ االولى أكثر تضررًا مف  األوراؽ التاليو ليا وقد يعزى 
الى إبتعاد القفاز عف الضوء المتواجد عمى االوراؽ العميا 
وتفضيمو في التغذية عمى االماكف الظميمو مف النبات كما 

 ( .14اشاره اليو )
 النسب المئوية لمضرر الناجـ عف االصابة بقفاز االوراؽ عمى مستويات اوراؽ النبات المصاب في حقؿ التجربة .2جدوؿ 

 L.S.D   11.91لمقارنة النسبة المئوية لمضرر عمى االوراؽ في األصناؼ االربعة 
  عراض اإلصابة الصناعية بقفاز االوراؽ عمى بادرات أ -5

تطور  الى( 4الشكؿ ) يتضح مف  :الذرة في المختبر 
 E.  decedens ببالغات قفاز االوراؽ  أعراض اإلصابة

الى  (أ -(4عمى أوراؽ بادرات الذرة ، حيث يشير الشكؿ
خوذة مف البيت الزجاجي والتي وضعت األوراؽ السميمة المأ

 يوضح،) المقارنة ( بو  في القفص قبؿ أطالؽ قفاز االوراؽ
عمى أوراؽ  ظيور أعراض األصابة بداية (ب -4)الشكؿ 

النباتات بعد إطالؽ القفازات في القفص بعد خمسة اياـ 
في   E. decedensكانت أعراض االصابة بقفاز االوراؽ و 

المختبر مشابيو ألعراض اإلصابة في الحقؿ واألعراض 
-1مف )حجميا عبارة عف خطوط تغذية القفاز) بقع صفراء( 

طحي متقاربة بعضيا عف البعض او متباعدة عمى س ( سـ3
الورقة العموي والسفمي وتمؾ الخطوط ربما تعود الى سموؾ 

خروف آالحشرة في التنقؿ عمى الورقة ، حيث ذكر جرجيس و 
ما أ. كة يكوف جانبياً باف سموؾ الحشرة في الحر  ( 14)

إمتصاص العصارة النباتية  عبارة عف مناطؽ ييفالخطوط 
تظير بشكؿ يترؾ أثارًا عمى الورقة  ونتيجة لذلؾمف االوراؽ 

بقع صفراء في مناطؽ التغذية وبأستمرار عممية التغذية عمى 
أوراؽ النبات فأف المساحات المتضررة مف االوراؽ تبدأ 

 )زيادة التدريجية مع مرور الزمف كما في الشكؿتساع و باأل
ظير بو أعراض اإلصابة بعد عشرة اياـ مف تالذي  ( ج -4

ىذه األعراض عمى  وضع القفازفي قفص التجربة ، ثـ تتوسع
بالتغير المصابة مف الورقة الورقة ويبدأ لوف ىذه المناطؽ 

لتفاؼ حوافيا الى  والتحوؿ الى الموف األبيض المخضر وا 
 (Atakanكما وصفيا   (د -4)االسفؿ  كما في الشكؿ 

 (ىػ-4)تأخذ الورقة بالتيبس كما في شكؿ ثـ ( 2009،
وف البني قبؿ أف تموت وتسقط عند اإلصابة موتحوليا الى ال

الشديدة لمنباتات المتضررة وتجؼ ويتغيرمظيرىا الى البني 
 plant ) التسمية يا جاءتنوموكأف النبات قد أحترؽ 

hopper burn )  باإلضافة الى األضرار المباشرة التي،
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تسببيا ىذه القفازات فأنو يقـو بنقؿ العديد مف االمراض 
وفايروس األقحواف  (18الخطيرة عمى الرز )الفيروسية 
 Chrysanthemum yellows( CYPاالصفر)

phytoplasma  (13)( ،أف 14. ذكر جرجيس واخروف )

تعيش في مجموعات عمى عوائميا الغذائية المختمفة  القفازات
وربما تطمؽ  حيث تتزاوج الذكورواإلناث وتعيد دورة الحياة

 .فرموف التجمع 

 
 هـ ( -4د(                 ) - 4ج (                 )  - 4ة(              ) -4أ(               ) -4)                         

 عمى بادرات الذرة في المختبر   Empousca decedensأعراض االصابة بقفاز االوراؽ  تطور . 4شكؿ 
ياـ مف أ 10االوراؽ بعد  -يـو مف وضع القفازات في القفص .   ج 5االوراؽ بعد  -سميمة في القفص .   بالاالوراؽ  –أ 

وتحوؿ األوراؽ الى الموف البني اصفرار  -هػ تطور االصابة بالتفاؼ حواؼ االوراؽ .    -وضع القفازات في القفص .  د
 المتقدمةها في مراحؿ اإلصابة وموت

اما بالنسبة الى نتائج تقدير النسبة المئوية لالضرار الناجمة 
في الصنؼ كافير عف اإلصابة عمى مستويات اوراؽ بادرات 

( الى الفترة (3تشير النتائج المبينة في الجدوؿ  . المختبر
 الزمنية الالزمة لتطور اإلصابة عمى بادرات الصنؼ كافيربعد

داخؿ   E. decedensاإلصابة الصناعية بقفاز األوراؽ 
القفص ، فمـ تالحظ  ىناؾ فروقًا معنوية بيف المدد الزمنية 
التي أسغرقيا تطور اإلصابة عمى مستويات األوراؽ  الثالثة 
) االولى ،الثانية والثالثة( حيث  بمغت  النسبة المئوية لمضرر 

ىناؾ  فروقًا % عمى التوالي . وقد كانت  30و 43،40
معنوية في نسب االضرار عمى مستويات األوراؽ المختمفة 
بعد مرور عشرة أياـ مف اإلصابة  الصناعية بالقفاز حيث 

% عمى  4و 25، 63،  100،83وصمت  األضرار الى 
األوراؽ األولى ،الثانية ، الثالثة ، الرابعة والخامسة عمى 

) في االسفؿ( ىي  ما يشيرالى أف األوراؽ القديمةمالتوالي . 
األوراؽ األكثر تضررًا وأنيا قد تكوف المفضمة لتغذية قفاز 

وراؽ الحديثة وقد يعود مف األ E. decedens األوراؽ 



 الحسىبوي                                                                                7102/ 48 (4) 1140 :-1131 –مجلت العلوم الزراعٍت العزاقٍت 

0014 

اإلختالؼ الى محتويات األوراؽ الحديثة والقديمة مف 
عف السبب الى ىروب القفازات  اويعود ،العناصر الغذائية 

النبات في الحصوؿ عمى  الضوء والمجوء لممناطؽ الظميمة مف
 .( 14الغذاء )

( أياـ مف اإلصابة الصناعية  10و (5 النسبة المئوية لمضرر عمى مستويات أوراؽ بادرات الصنؼ )كافير( بعد  3 جدوؿ 
 بقفاز األوراؽ داخؿ القفص

 32.44 أقؿ فرؽ معنوي لمقارنة النسب المئوية لمضرر =
الباحث بجزيؿ الشكر والتقدير لألستاذ يتقدـ شكر وتقدير :  

الفاضؿ الدكتور محمد صالح عبد الرسوؿ /مركز بحوث 
ومتحؼ التاريخ الطبيعي/ جامعة بغداد لقيامو بتشخيص ىذا 
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