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 .Liriomyza sativa  Bانخضزأوراق انفاق  ةلصانعالوجود الموسمي والنسبة المئوية لإلصابة وشدتها 

(Diptera : Agromyzidae) في بغداد ل الخيار في الزراعة الخريفيةعمى محصو 
 رضا صكب الجوراني                                             شهاب احمد عباس    

   أستاذ                                                           باحث                               
Shehaba458@gmail.com                                                        Redha.aljorany@yahoo.com 

 جامعة بغداد –كمية الزراعة  –قسم وقاية النبات                         وزارة الزراعة          -دائرة وقاية المزروعات 
 المستخمص

أبو غريب لمعرفة  /تكاممة لإلنتاج ووقاية المزروعاتمشاريع اإلدارة الم وقاية المزروعات/ اجري هذ البحث في حقول دائرة
 Liriomyza  sativae B. (Dipteraصانعات انفاق االوراق الوجود الموسمي والنسبة المئوية لإلصابة وشدتها 

:Agromyzidae)  انخيبرعمى محصول Cucumis sativus  صابة النسبة المئوية إلبمغت  .2016لمموسم الخريفي
. ازدادت 2016وع اوأول من أيمول في اوأسب 0.16وشدة اإلصابة % 4.1صابة اوأوراق إل% والنسبة المئوية 20النباتات 

وشدة  %44.7اوأوراق  إلصابة% والنسبة المئوية 93.3النباتات  إلصابةالنسبة المئوية النسب تدريجيا الى ان وصمت 
 505. انخفض وزن الثمار من ورقة /نفق 10 - 6% من أوراق النباتات تحمل 70خر ان حوالي أي بمعنى ا 2.45اإلصابة 

مع زيادة عدد االنفاق في اوأسبوع التالي نباتات  10/غم 180الى  2016من تشرين اوأول  في اوأسبوع الثاني نباتات 10/غم
ين وزن الثمار ومعدل ت النتائج عالقة عكسية بورقة ومن خالل تحميل االرتباط أظهر  /نفق 11.6ورقة الى  /نفق 9.5من 

ورقة  /العددية لمبالغات وثقوب التغذية . وكانت العالقة بين الكثافة r = - 0.64ورقة حيث كان مقدار االرتباط  /عدد االنفاق
الصفراء ومعدل  بين معدل عدد البالغات الممسوكة بالمصائد الالصقة   r = 0.59اضحة وطردية وكان مقدار االرتباطعالقة و 

 ورقة /عدد ثقوب التغذية
 , Cucumis sativus,  خيار ماءLiriomyza sativa , صانعة انفاق أوراق الخضر: كممات مفتاحية
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ABSTRACT 
This study was conducted in the fields of plant protection department / projects of integrated 

management and plant protection /Abu Graib ,to determine the seasonal abandane, severity , and 

percentage of infestation for vegetables leaves miner Liriomyza sativae B. (Diptera :Agromyzidae) in 

cucumber Cucumis sativus for the autumn season 2016. The percentage of plants infestation was 20% 

and for leaves 4.1% in the first week of September , while severity of infestation was 0.16% . In the 

third week of October 2016 the percentage of infestation was increased progressively up to 93.3% and 

44.7% in the plants and leaves respectively, and  the severity of infestation was 2.45 in the same week 

(That means 70% of leaves contain 6 -10 miner /leaf . Weight of fruits decreased from 505 gm/10 of 

plants in the second week of October 2016 to 180 gm/10 plants in the second week , When the number 

of miner incraside for 9.5 to 11.6 miner /leave . Correlation Analysis showed inverse relationship 

between fruits weight and number of miner/leaves with correlation (r = - 0.64 ) . The relationship 

between the population density of adults and feeding punctures /leave was positive with 

correlation(r=0.59) 

 Key words :leaf miner , liriomyza sativa ,cucumber cucumis sativus  
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 المقدمة
مف محاصيؿ خضر العائمة  Cucumis sativusيعد الخيار 

الميمة في بمداف العالـ ومنيا  Cucurbitaceaeالقرعية 
وتعد اليند وافريقيا الموطف االصمي لو ولذا فاف  العراؽ،

 يشكؿ ،نسبياالمناخ المناسب لزراعتو ىو الجو الحار الرطب 
% 95الماء النسبة االكبر مف وزف الثمرة حيث تشكؿ نسبتو 

% سكريات وكميات بسيطة 1.8 %، بروتيف 0.7فضال عف
حديد والكالسيـو والبوتاسيـو فضال عف مف الدىوف وامالح ال

الخيار عمى ىيئة ثمار خضراء  (. يستيمؾ5) C، Aفيتاميف 
طازجة او عمى ىيئة ثمار مخممة كما يدخؿ في كثير مف 

بمغت المساحة المزروعة بمحصوؿ  التجميؿ.مستحضرات 
دونـ بمعدؿ  82181نحو  2015الخيار في العراؽ لعاـ 

 السابقةانخفاض عف السنة وب كغـ، 156334انتاج بمغ 
( وربما يعزى سبب االنخفاض الى سوء 9% )34.1قدرت 

ادارة المحصوؿ وقمة مكافحة االصابات الحشرية والمرضية 
 المحصوؿ.المزارعيف عف زراعة بعض فضال عف عزوؼ 

الحشرية الرئيسية  اآلفاتيصاب محصوؿ الخيار بعدد مف 
 Liriomyza صانعة انفاؽ أوراؽ الخضروالميمة منيا 

sativae  التي تعمؿ عمى تحطيـ النسيج الميزوفيمي جراء
% مف عممية 75واف معدؿ  بيف بشرتي الورقةتغذية اليرقات 

التركيب الضوئي يتوقؼ وبالتالي يؤدي الى تساقط االوراؽ 
 أوراؽ الخضرصانعات انفاؽ تستغرؽ دورة حياة  (.14، 12)

درجة  عنديـو  28- 21ـ و °30درجة حرارة  عنديوما  14
ـ وتضع البيض فرديا عمى الجانب السفمي مف °25حرارة 

البشرتيف مف اليرقة بيف سطح الورقة وعند الفقس تتغذى 
( 2،1خالؿ حركة اليرقة بيف سطحي الورقة العموي والسفمي )

أظيرت الدراسات اف صانعة انفاؽ أوراؽ الخضر 
Liriomyza sativae ب خسائر ميمة تتراوح ما بيف تسب

عمى نوع المحصوؿ ومستوى اإلصابة  اعتمادا% 100 - 80
اف الخسائر التي ( 11)واخروف  Raufكما أشار  (3) 

صانعة انفاؽ أوراؽ الخضر عمى محصوؿ الخيار  تسببيا
 Chabi كما ذكر في إندونيسيا . % 60مف  رػػػؿ الى أكثػتص

–Olaye  ( 7واخروف . ) نسبة اإلصابة عمى محاصيؿ اف
 ةػػػػػألىمي% في كينيا .100-80بيف  ماتراوحت الخضر 

صانعات انفاؽ االوراؽ محصوؿ الخيار مف جية واىمية 
 فقداالقتصادية مف جية األخرى ولعدـ وجود دراسات سابقة 

خالؿ الزراعة  لألفةالموسمي  اقترح ىذ البحث ليتناوؿ الوجود
ي المنطقة الوسطى مف العراؽ الخريفية لمحصوؿ الخيار ف

فضال عف تقدير النسبة المئوية لإلصابة وشدتيا والتي تعد 
صانعات لمف المعاير الميمة لمعرفة األىمية االقتصادية 

 .عمى محصوؿ الخيار الخضر انفاؽ االوراؽ 
 المواد وطرائق العمل

 Alpha زرع حقؿ مكشوؼ بمحصوؿ الخيار صنؼ الفابيتا 
Beta  انتاج شركةNickerson-Zwaan في  اليولندية

في حقوؿ تجارب دائرة  5/8/2016بتاريخ الموسـ الخريفي 
وقاية المزروعات / مشاريع االدارة المتكاممة لالنتاج ووقاية 

متر مربع بعد تييئة  300غريب ، بمساحة  والمزروعات / اب
تصميـ القطاعات الكاممة  األرض جيدآ صممت التجربة وفؽ

 Randomiz Complet Block Designالمعشاة
(RCBD)  وبثالث قطاعات )مكررات( قسـ كؿ قطاع الى

والمسافة بيف مرز  متر 6ثالث مروز طوؿ كؿ واحد منيا 
ى جانبي المرز ، زرعت البذور مباشرة عممتر  2واخر 

سـ بيف جورة وأخرى وبواقع ثالث بذور في كؿ  30بمسافة 
أوراؽ حقيقية خفت  5ووصوليا الى  البادراتجورة وعند بزوغ 

الى نبات واحد في كؿ جورة واتبعت جميع التوصيات 
نباتات اسبوعيًا  10( فحصت 4الخاصة بخدمة المحصوؿ )

عدد األوراؽ  مف كؿ قطاع وبطريقة األقطار المتعامدة وسجؿ
الكمية وعدد األوراؽ المصابة وعدد و وزف الثمار عند تكونيا 

ودونت في استمارات اعدت ليذا الغرض كذلؾ / نبات 
أوراؽ عشوائيآ مف كؿ قطاع ونقمت الى المختبر  10جمعت 

وفحصت وسجؿ عدد االنفاؽ وعدد البيوض وعدد اليرقات 
في عمبة  وعدد ثقوب التغذية ثـ وضعت كؿ ورقة عمى حدة

درجة  1±  25بالستيكية ونقمت الى حاضنة درجة حرارتيا 
سيميزية الجؿ الحصوؿ عمى العذارى ثـ البالغات وحساب 
اعدادىا ثـ وضعت في انابيب اختبار صغيرة تحوي عمى 

% لغرض التشخيص  مف قبؿ 70الكحوؿ االثيمي بتركيز 
مصائد ثالث  تصبن متحؼ التاريخ الطبيعي/جامعة بغداد.

عمى  طاعقمصيدة /  1واقع صفراء الصقة في الحقؿ ب
اسبوع  كؿ مفلمدة يـو واحد  التربة  متر عف سطح 1ارتفاع 

تقدير الكثافة لعدد الحشرات الممسوكة لكؿ مصيدة  حسبتثـ 
العينة  ألوراؽالعددية لمحشرة ومقارنتيا مع عدد ثقوب التغذية 

                     .المفحوصة
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( عدد االوراق من درجة    ) ( عدد االوراق من درجة    )  ( عدد االوراق من درجة    )  ( عدد االوراق من درجة    ) 

اعلى درجة عدد االوراق الكلية 
شدة االصابة 

، Mc Kinnuy (8 )حسبت شدة اإلصابة باستعماؿ معادلة 
اعطى المعيار االتي حسب عدد االنفاؽ لكؿ ورقة وقد 

 .مصابة
 معيار شدة اإلصابة حسب عدد االنفاق / ورقة. 1جدول 

  والمناقشةالنتائج 
والنسبة  لمنباتات المصابةالنسبة المئوية  1الشكؿ يوضح 
صانعة انفاؽ أوراؽ بلكؿ نبات  لألوراؽ المصابةالمئوية 

 كاف اوؿ ظيور لإلصابةأذ  Liriomyza sativae الخضر
زدادت أ ثـ %20وكانت  2016في االسبوع االوؿ مف ايموؿ 

اعمى  بمغت  أسبوعيا الى اف اتالنباتالنسبة المئوية الصابة 
 اذ 2016في االسبوع الثاني مف تشريف الثاني نسبة إصابة 

لكؿ نبات  لألوراؽ المصابةاما النسبة المئوية  %93.3كانت 
% في االسبوع االوؿ مف ايموؿ عندما كانت 4.1فقد كانت 

النباتات في مرحمة ظيور االوراؽ الحقيقية وازدادت عف ذلؾ 
ف تشريف الثاني % في االسبوع الثالث م 44.7ووصمت الى 

خيار قد رافقتو في لوبذلؾ فاف اصابة الحشرة لمحصوؿ ا
مو وانتاجية جميع مراحؿ نموه مما اثر بشكؿ واضح عمى ن

 . النبات

 
 أوراق الخضرصانعات انفاق بلكل نبات  لألوراق المصابةالنسبة المئوية لمنباتات المصابة والنسبة المئوية  .1شكل 

Liriomyza sativae  يببغداد/ ابو غر في  2016في الموسم الخريفي 
اف النسبة المئوية لألصابة ىي معيار وصفي وقد ال تعبر 

عف مقدار الضرر الذي تمحقو الحشرة بالمحصوؿ ولذلؾ  دائمآ
ر دقة البد مف أستعماؿ معيار شدة األصابة لكي يكوف أكث

في التعبير عف مقدار الضرر والعالقة بيف الحشرة 
أف شدة اإلصابة كانت  2يوضح جدوؿ و والمحصوؿ 

 نفؽ / ورقة ومع  0.16منخفضة في بداية الموسـ  أذ كانت 
 Liriomyza. شدة اإلصابة صانعة انفاق أوراق الخضر 2جدول 

sativae  بغداد/  2016في الموسم الخريفي عمى محصول الخيار 
 أبو غريب

 
 
 
 
 
 

( زادت 2تقدـ الموسـ وزيادة الكثافة السكانية لمحشرة )شكؿ 
نفؽ / ورقة وذلؾ في  2.45شدة اإلصابة ووصمت الى 

. أي بمعنى اخر اف  2016األسبوع الثالث مف تشريف الثاني 
  10 - 6% مف أوراؽ النبات تحمؿ ما اليقؿ عف 70حوالي 

 .نفؽ / ورقة
أظيرت النتائج  ة :الوجود الموسمي والكثافة العددية لمحشر 

 رافقتقد  أوراؽ الخضر( اف صانعات انفاؽ 3)جدوؿ 
محصوؿ الخيار مف اوؿ ظيور البادرات وحتى نياية موسـ 
نمو المحصوؿ مف خالؿ اعداد البيوض واليرقات والعذارى 
التي تمت حسابيا عمى أوراؽ الخيار فضال عف البالغات التي 

ند نقميا الى ؽ المصابة عتـ الحصوؿ عمييا مف األورا
بيضة / 3.7   أذ يالحظ اف أعداد البيوض كانت  المختبر .

ورقة وذلؾ في بداية مرحمة نمو النبات وظيور أوؿ األوراؽ 
 (بيضة / ورقة 4.9) الى اعمى عدد ليا الحقيقية ثـ وصمت

وأنخفضت في  2016 الثانيمف تشريف  االوؿفي األسبوع 

 يستوى االصببت عذد االنفبق/ ورقت انفئت

 سهيًت 1    1

 إصببت خفيفت    2 - 3 3

 إصببت يتوسطت   31 - 3 5

 إصببت شذيذة فبكثز     33 1

 شذة االصببت تبريخ اخذ انعينت

4/6/5133 1133 

31/6/5133 1146 

53/6/5133 3115 

52/6/5133 3123 

2/31/5133 3162 

33/31/5133 3165 

36/31/5133 5113 

53/31/5133 5112 

5/33/5133 5132 

6/33/5133 5156 

33/33/5133 5112 
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بيضة / ورقة في ألسبوع  2نياية مرحمة نمو المحصوؿ الى 
اف  Capinera (7)ذكر  . 2016الثالث مف تشريف الثاني 

 Liriomyza sativae أوراؽ الخضرانفاؽ  صانعةبيض 
وضع بصورة منفردة في ثقوب بشرة الورقة وليس ىناؾ 
تفضيؿ لمسطح االعمى واالسفؿ ، البيض الموضوع حديثا 
يكوف ابيض كريـ الموف وبشكؿ اىميميجي متطاوؿ ويفقس في 

يرقة /  0.9أما اليرقات فقد كاف معدليا  اياـ ، 4-2غضوف 
ات أزداد أعداد اليرق 2016ورقة في األسبوع األوؿ مف أيموؿ 

في  يرقة / ورقة 8.9أسبوعيا الى اف وصؿ أعمى مستوى 
وأستمر في ىذا المستوى  األسبوع الرابع مف تشريف األوؿ

يرقة / ورقة في نياية نمو المحصوؿ في  8.4حيث كانت 
ى فقد ذار . أما الع 2016األسبوع الثالث مف تشريف الثاني 

موؿ عذراء / ورقة في األسبوع األوؿ مف أي 0.6كاف عددىا 
أزدادت االعداد أسبوعيا الى اف وصمت أعمى مستوى  2016

 7.3حيث بمغت  2016في األسبوع الرابع مف تشريف األوؿ 
عذراء / ورقة ثـ انخفضت تدريجيآ الى اف وصمت في نياية 

عذراء / ورقة في األسبوع الثالث مف  4.9نمو المحصوؿ الى 

 0.5ت أما عدد البالغات فقد كان.  2016تشريف الثاني 
ازدادت   2016في األسبوع األوؿ مف أيموؿ بالغة / ورقة 

بالغة / ورقة  في  3.8وصمت األعداد أسبوعيا الى اف 
أستمرت األعداد في  2016األسبوع الرابع مف تشريف األوؿ 
 2.6الى في نياية الموسـ نفس المستوى الى اف انخفضت 

 2016/ ورقة في األسبوع الثالث مف تشريف الثاني  بالغة
( تعيش صانعة انفاؽ 13) OEPP/EPPO حيث أشار.

يـو  30-15حوالي  Liriomyza sativaeأوراؽ الخضر 
يالحظ اف معدؿ البيوض / ورقة واالنثى تعيش مدة أطوؿ . 

اخذ  اقؿ مف معدؿ أعداد اليرقات / ورقة في اغمب تواريخ
الى اف البيوض تكوف مغروزة في ثقوب  يعود االعينات وىذ

التغذية في نسيج الورقة وتكوف اقؿ وضوحآ ويصعب في 
كثير مف األحياف التميز بيف ثقوب التغذية التي وضع فييا 
بيوض عف تمؾ التي لـ يوضع فييا . فضال عف اف اليرقات 
تكوف اكثر وضوحا ويمكف تميزىا بالعيف المجردة وبسيولة 

 .تامة 

عمى محصول ورقة / .sativae   Lصانعة انفاق أوراق الخضرل رى والبالغاتابيوض واليرقات والعذعدد الأ معدالت .3جدول 
 بغداد /أبو غريب 2016الخيار في الزراعة الخريفية  

 
 
 
 
 
 
 
 

على محصول الخيار Liriomyza sativae لصانعة انفاق أوراق الخضر الوجود الموسمي والكثافة العددية  .2 شكل

 ابوغريب –بغداد في  2102 الموسم الخريفيفي 

يعذل عذد انبيوض  تبريخ اخذ انعينت

 /ورقت

يعذل عذد انيزقبث 

 /ورقت

يعذل عذد انعذارى 

 /ورقت

يعذل عذد انببنغبث 

 /ورقت

4/6/5133 

31/6/5133 

53/6/5133 

52/6/5133 

2/31/5133 

33/31/5133 

36/31/5133 

53/31/5133 

5/33/5133 

6/33/5133 

33/33/5133 

114 116 113 112 

1 512 312 313 

511 112 515 314 

2 116 115 511 

114 312 112 512 

111 313 111 516 

516 316 211 113 

1 516 411 115 

116 512 215 111 

511 4 112 1 

5 511 116 513 
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 ورقة ومعدل وزن الثمار : العالقة بين معدل عدد االنفاق /
أظيرت نتائج تحميؿ االرتباط بيف معدؿ عدد االنفاؽ /ورقة 
ومجموع وزف الثمار عف وجود عالقة سالبة وعكسية بينيـ 

(0.46 -  =r  وىذا يدؿ عمى اف زيادة معدؿ عدد االنفاؽ )
/ ورقة يقابمة انخفاض في مجموع وزف الثمار ويوضح شكؿ 

ىذه العالقة فمثال كاف مجموع وزف الثمار  4والجدوؿ  3

نفؽ/ورقة في  9.5نباتات ومعدؿ عدد االنفاؽ  10غـ/  505
وعند زيادة معدؿ  2016األسبوع الثاني مف تشريف األوؿ 

نفؽ/ورقة انخفض  11.6عدد االنفاؽ في األسبوع التالي الى 
انخفاض متتالي مع  يميونباتات  10غـ /  180اإلنتاج الى 

رة في زيادة معدؿ عدد االنفاؽ مما يؤكد أىمية ىذه الحش
 . المباشر في خفض إنتاجية المحصوؿ التأثير

 عدد اوأوراق الكمية و معدل عدد اوأوراق المصابة ومعدل عدد االنفاق ومجموع وزن الثمار .4جدول
 
 
 
 
 
 
 
 

 2102وحاصل الخيار خالل الموسم الخريفي /  Liriomyza sativaeالعالقة بين أعداد صانعة أنفاق أوراق الخضر . 3شكل 

الممسوكة في المصائد الصفراء  .معدل عدد الحشرات5جدول 
 الالصقة ومعدل ثقوب التغذية / ورقة

 :ن الكثافة العددية لمبالغات وثقوب التغذيةيالعالقة ب
وجود عالقة  4، شكؿ  5جدوؿ المبينة في  نتائجالأظيرت 

ف معدؿ عدد البالغات الممسوكة بالمصائد يواضحة وطردية ب

 0.3الالصقة الصفراء ومعدؿ عدد ثقوب التغذية اذ كانت 
بالغة / مصيدة / يـو في األسبوع الثالث مف أيموؿ وكاف عدد 

ثقب / ورقة وعند زيادة أعداد الحشرات  21.8ثقوب التغذية 
حشرة 2.6الممسوكة في األسبوع الثاني مف تشريف األوؿ الى 

 66.4غذية بالغة / مصيدة / يـو كاف معدؿ عدد ثقوب الت
بيف عدد  االرتباطريخ وعند تحميؿ اثقب / ورقة وبنفس الت

الحشرات الممسوكة وعدد الثقوب كانت العالقة طردية وكاف 
  Parrella في حيف  إشارة  r=   0.59   االرتباطمقدار 

  L.bryoniae( الى اف اناث صانعة انفاؽ األوراؽ 15)
تعمؿ نوعيف مف الثقوب في الورقة النباتية النوع األوؿ الثقب 
المروحي ويستخدـ لمتغذية فقط والنوع الثاني الثقب االنبوبي 

اىمية استعماؿ اف ،  يستخدـ لكال التغذية وضع البيض

يعذل عذد االوراق  تبريخ اخذ انعينت

 /نببث

 

يعذل عذد االوراق 

 انًصببت /نببث

 

االنفبق يعذل عذد 

 /ورقت

 

يجًوع وسٌ انثًبرغى 

 نببتبث 31/

 

53/6/5133 3115 315 316 35313 

55/6/5133 31 315 4 52511 

2/31/5133 3512 1 513 222 

33/31/5133 3314 515 612 212 

36/31/5133 3412 113 3313 351 

53/31/5133 5112 312 3313 35511 

5/33/5133 3515 413 35 5313 

6/33/5133 55 515 3211 41 

33/33/5133 51 3111 3415 1 

يعذل عذد ثقوة  تبريخ اخذ انعينت

 انتغذيت / ورقت 

عذد انحشزاث انًًسوكت 

 يوو واحذ/ اسبوع

53/6/5133 

55/6/5133 

2/31/5133 

33/31/5133 

36/31/5133 

53/31/5133 

5/33/5133 

6/33/5133 

33/33/5133 

5315 111 

1111 311 

1511 3 

3311 513 

3115 111 

13 4 

3315 3 

2415 6 

1515 113 
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المصائد الصفراء تمثمت في ناحيتيف االولى مراقبة تواجد 
الالزمة جراءات واتخاذ اال صانعة انفاؽ أوراؽ الخضرحشرة 
عف تقدير كثافة الحشرة ، والناحية الثانية ىي اف  فضال

المصائد الصفراء تساعد في خفض كثافة الحشرة نتيجة 
انجذاب البالغات والتصاقيا بالمصيدة وموتيا . حيث تـ 
مقارنة معدؿ عدد الحشرات الممسوكة مع معدؿ عدد ثقوب 

عدد  افAl-Mashhadani (2 )/ ورقة حيث بيف التغذية 

حشرة بالغة عمى الوجية  2375الحشرات البالغة وصؿ الى 
حشرة بالغة عمى وجييف وىذا يؤكد  40000الواحد أي بحدود 

فاعميتيا في مكافحة الحشرة البالغة وتقميؿ الضرر وأشار 
Mujica and Ciseneros (10 الى استخداـ المصائد )

مصيدة / ىكتار قمؿ مف استخداـ  60الصفراء بواقع 
رشػػة فػي  2-1في الموسـ الى  رشات 6-4المػػػبيػدات  

 L.huidobrensiالػمػوسـ لػمكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػافحػة حشرة 

 
 / يوو / أسبوع يع يعذل عذد ثقوة انتغذيت / ورقت 1عذد انحشزاث انببنغت انًًسوكت /يصيذة1شكم
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