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  الخالصة

صــناف القمــح والشــعیر لالصــابة أالنســبیة لــبعض دیــد االســتجابةتحمســوحات میدانیــة ودراســات حقلیــة لنفــذت

Cephus pygmaeus  والزنبــور المنشــاريPutEurygaster integricepsبحشــرة الســونة L. ة والحشــر

–1998فـــي المنـــاطق الدیمیـــة بمحافظـــة نینـــوى خـــالل االعـــوام WilliamExaeretopus triticiالرخوة القشـــریة

صــناف المزروعــة ألجمیــع اعلــىن حشــرة الســونة والزنبــور المننشــاري تنتشــرأظهــرت نتــائج المســح المیــداني أ. 2002

مطــار التابعــة لقضــاء ألمظمونــة اشــبهفــي المنــاطقن الحشــرة القشــریة الرخــوة یتركــز وجودهــا أفــي المنــاطق المختلفــة و 

سـتجابة الصــنف إفــات الـثالث مـع وجـود تبــاین فـي درجـة ألاصــناف القمـح والشـعیر تصـاب بأن جمیـع أإتضـح.تلكیـف

اظهرت النتائج ان صنف القمح القاسي واحـة كانـت حساسـیته واطئـة تجـاه السـونة والزنبـور .تبعا لموقع وموسم الدراسة

مـــا بالنســـبة أ. لمصـــابة بهـــذه االفـــات مقارنـــة باالصـــناف االخـــرىبة الـــى عـــدد الحشـــرات وعـــدد النباتـــات االمنشـــاري نســـ

  .فتین آلوزنبقة استجابة واطئة لالصابة بكال ا2-ظهر الصنفان جزیرةأاف الشعیر فقدصنأل

ان صــنف تبــینE.triticiصــابة بالحشــرة القشــریة الرخــوة إلارات حساســیة اصــناف القمــح والشــعیر لتبــفــي اخ

قــل اســتجابة لالصــابة مــن بقیــة اصــناف الشــعیر نســبة الــى عــدد أوصــنف القمــح النــاعم ربیعــة كانــا D7القمــح القاســي 

الصـنف الـذي اعطـى مؤشـرات ت اهمیـة انتخـابنوقشـ. مقارنـة باالصـناف االخـرىاالحشرات التي سجلت علـى نباتاتهـ

كثـر مقاومـة لالفـة ضـمن بـرامج التربیـة والتحسـین أدیـده صـناف جأفـات السـتخدامه فـي تطـویر آلي مـن اأایجابیة تجـاه 

دراة محاصیل الحبوب في إأنظمةوتتمتع بصفات نوعیة وانتاجیة مرغوبة وملبیة للمتطلبات البیئیة بالوقت نفسه ضمن 
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Abstract
A general surveys and field studies were conduct to investigate the relative 

susceptibility of some introduced and locally developed wheat and barley cultivars to 
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infestation by Eurygaster integriceps  put . Cephus pygmaeus L. and Exaeretopus tritici
William in rain fed region in Ninava province during 1998- 2002 . Results indicated that 
infestation by the three pests occurred on all wheat and barley cultivars with significant 
variation depending on locations and seasons of the experiment . The lowest infestation 
levels of sunn pest and sawfly were recorded on the Waha wheat cultivar . Barley 
cultivars Jazira-2 and Zenbaka showed low response to both insect pests too .

Results also indicated that all wheat and barley cultivars were infested by the soft 
scale insect E .tritici . The dry wheat D7 ,the bread wheat Rabeaa and the barley cultivar 
Arta showed less susceptibility than other cultivars to infestation by this pest .The 
feasibility of incorporating the promising cultivars in the management program of cereal 
crops in the region was discussed .   

  

  المقدمة

نینوى ویعـد القمـح المحصـول   القمح والشعیر في معظم المناطق الزراعیة بمحافظة محصوليتنتشر زراعة 

التــي شــكلت فریــق هــذه المحاصــیل فقــد حظیــت باهتمــام الــدوائر المعنیــة فــي الدولــةألهمیــةونظــرا . فــي المنطقــة األول

وقـد حقــق هـذا البرنـامج انجــازات . الدیمیـة لمنطقــةاتطـویر محاصــیل الحبـوب فـي لوطنـيمتكامـل ضـمن برنــامجعمـل

إنتاجیــةكونهــا تتمتـع بصـفات القمـح والشـعیر لزراعتهــا فـي المنطقـة أصــنافعـدد مـن وٕادخــالاسـتنباط ایجابیـة تمثلـت ب

بـــنفس یحـــضالزراعیـــة لـــمباآلفـــاتلإلصـــابةاألصـــنافالجانـــب الـــذي یتعلـــق باســـتجابة هـــذه إنإال.ونوعیـــة مرغوبـــة

الحشـــریة المنتشـــرة فـــي المنطقـــة كالســـونةاآلفـــاتبالعدیـــد مـــن اإلصـــابةاذ تتعـــرض بشـــكل عـــام الـــى .)2,1(االهتمـــام 

Eurygaster integriceps Put. والزنبـور المنشـاريCephus pygmaeus L..اآلفـاتتـزداد كثافـة هـذه دوقـ

توجـد. ) 7,6,5,4,3(األضـرارلحـد مـن حة لائل المكافحة المتاالذي یتطلب التدخل بوساألمراإلنتاجبشكل یؤثر على 

االفریقیـــة وتعـــد مـــن االفـــات المحـــددة النتـــاج القمـــح وبعـــض الـــدول االســـیویة و للعـــراقلـــدول المجـــاورةفـــي ااآلفـــاتهـــذه 

Exaeretopusالحشرة القشریة الرخـوةوكذلك تنتشر).14,13,12,11,10,9,8(المناطقوالشعیر في تلك tritici

William  ان اضـرارها ممكـن حیـثالعـراق نـاطق الشـمالیة مـن فات ذات االنتشار المحدود في بعض الممن االوتعد

  ).2(ان تتفاقم في حالة تكرار زراعة محاصیل الحبوب بنفس المكان وعدم اتباع وسیلة فعالة للمكافحة

حشــــرة نتشـــار هـــذه االفــــات وخاصـــة إســـلوب االكثـــر اتباعــــا فـــي معظـــم منــــاطق الُ تعـــد المكافحـــة الكیمیائیــــة ا

أودخال وسـائل مكملـة إنحو إتجهت الدراساتدام المبیدات خستإونظرا الهمیة تجنب مخاطر .)17,16,14,6(السونة

إلیجـادكمـا جـرت دراسـات متعـددة ).17,15,13,9,8(بهـدف السـیطرة علـى السـونة والزنبـور المنشـاري أمنـاأكثـربدیلة 

نفـذت فــي العـراق دراســات حـول حساســیة قســم .)13,7,2(تاآلفــابهـذه لإلصــابةمــن القمـح والشــعیر مقاومـة أصـناف

أصـنافبعـض تتعلـق باسـتجابة كـذلك دراسـات محـدودةنفـذتو ) 18,15,5(بحشـرات المـنلإلصـابةالقمح أصنافمن 

إضـــافةوألجـــل. )2,1(والحشـــرة القشـــریة الرخـــوةالدیمیـــة لألصـــابة بالصـــدأةالقمـــح المدخلـــة حـــدیثا للزراعـــة فـــي المنطقـــ

محاصــیل الحبــوب فــي المنطقــة الدیمیــة فقــد نفــذت الدراســة أفــاتضــمن البرنــامج المتكامــل لمكافحــة أخــرىمعلومــات 

بالســونة والزنبــور لإلصــابةمحلیــاالمدخلة والمســتنبطةوالشــعیر القمــح أصــنافمــن اســتجابة عــددالحالیــة بهــدف دراســة 

  .الرخوةالمنشاري والحشرة القشریة
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  المواد وطرائق العمل

األعـــوامربیعــة بمحافظــة نینــوى خــالل ةل المــزارعین وفــي المحطــة البحثیــة فــي منطقــو دراســة فــي حقــنفــذت ال

كونهــــا افــــات مهمــــة الحشــــرة القشــــریة الرخــــوة و الزنبــــور المنشــــاري ،الســــونة ،فــــاتاالتــــم التركیــــز علــــى. 1998-2002

انیة وتجـارب موقعیـة فـي حقـول تضمنت الدراسة مسوحات مید. سنویة على محاصیل الحبوبًا اقتصادیا وتسبب اضرار 

استجابة أصـناف القمـح والشـعیر التـي نفـذت فـي أقفـاص مسـیطر علیهـا فـي محطـة ربیعـة المزارعین فضال عن تجارب 

  :وعلى النحو التالي 

فـي ثـالث منـاطق جغرافیـة الدیمیـةعـدد مـن حقـول المـزارعینإنتخـب1998نفذت في ربیع :المسوحات المیدانیة-1

شـــبه ةالنمـــرود وتمثـــل منطقـــمنطقـــة و األمطـــارحمـــام العلیـــل تمثـــل منطقـــة حدیـــة بالنســـبة لســـقوط ول حقـــمختلفـــة وهـــي 

التـي إلكثـاراتـم االعتمـاد علـى حقـول . األمطـارالقـوش وبعشـیقة وهـي مضـمونة تلكیف وومناطقاألمطارمضمونة 

أصــحابمــا یزرعــه عــنن فضــالنفــذها البرنــامج الــوطني لتطــویر زراعــة الحبــوب فــي المنــاطق الدیمیــة لــدى المــزارعی

بدایـةعملیـة المسـح فـي مرحلـةجـرت. مسـاحة محـددة أوبعـدد معـین التقیـدشـعیر دون أوقمـح أصنافمن األراضي

اإلطــاررمــي . خشــبي مســاحته متــر مربــع واحــد إطــارالمتعامــدة واســتخدام األقطــار نضــوج الســنابل باعتمــاد طریقــة 

مـع تكـرار العملیـة لعشـرة مـرات علـى االقـل فـي الحقـل الواحـد متـر مـن المسـافة50المربع في الحقـل عشـوائیا عنـد كـل 

نفــذت العملیــة فــي .علــى النباتــات إصــابةأعــراضوأيعــدد الحشــرات حســب. وبمعــدل خمســة حقــول فــي كــل منطقــة

  .كانمهروب الحشرات قدر االالصباح الباكر لضمان عدم 

بالحشـرة القشـریة الرخـوة فـي العــام شـدیدة اإلصـابةعین التـي كانـت ل المـزار و عـدد مـن حقـأختیـر: التجـارب الحقلیـة-2

تــــم .2002-1998التابعـــة لقضــــاء تلكیـــف خـــالل األعـــوام هفـــوباقو نایـــافـــي منــــاطق باطنفـــذت الدراســـة . المنصـــرم 

فــي كــل .الحصــول علــى بــذور اصــناف القمــح والشــعیر مــن الهیئــة العامــة لفحــص وتصــدیق البــذور فــي محافظــة نینــوى

تصـــمیم القطاعـــات العشـــوائیة بشـــكل عشـــوائي وفـــق األصـــنافزرعـــت . األمطـــارقبـــل ســـقوط األرضتـــم حراثـــة موســـم 

وآخـــر وبأربعـــة مكـــررات جـــرت خـــطســـم بـــین 40م وبمســـافة 1.5كـــل صـــنف فـــي خـــط طولـــه ذورزرعـــت بـــ. الكاملـــة 

وحســب األمطــارریــات تكمیلیــة عنــد تــأخر ســقوط إعطــاءخدمــة المحصــول حســب مــا متبــع فــي المنطقــة مــع عملیــات 

فـي وفـي منطقـة باقوفـه 1999نفذت الدراسة فـي منطقـة باطنایـا فـي عـام . الحاجة وذلك باستخدام السیارات الحوضیة 

فـي مرحلـة تكـوین اإلصـابةأخـذت البیانـات عـن . اإلصـابةالالحقة وذلك تبعًا للمواقع التي تتوفر فیها مصادر األعوام

تــرمالبــذور فــي مســافة كمــا جـرى حســاب عــدد الســنابل ووزنالالحقــةاألعــوامولــثالث تــواریخ فــي1999السـنابل لعــام 

5-1وجود = 1:     ط ولتقدیر االصابة تم تحدید معیار افتراضي لعدد الحشرات على النحو االتيمن طول الخواحد

ار امــا معیــ. فمــا فــوق 26= 6، 25-21= 5، 20-16= 4، 15-11= 3حشــرات ، 10-6= 2نبــات ، / حشـرة

  :الضرر فقد وضع على النحو االتي 

ثــالث اربــاع النبــات = 3نصــف النبــات متضــرر ، = 2مــن اضــرار بســیطة الــى تضــرر ربــع النبــات ، = 1

النبات بأجمعـه متضـرر بسـبب كثـرة الحشـرات وتـراكم المـادة الدبسـیة وفـي اغلـب االحیـان مـوت النبـات = 4متضرر ، 

  . بأكمله بسبب شدة االصابة ومضاعفاتها 

فـي .pygmaeusCوالزنبـور المنشـاري  E. integricepsاختبارات استجابة أصـناف القمـح والشـعیر لإلصـابة بالسـونة

  :االقفاص الحقلیة
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أقفـاص حقلیـة عبـارة واسـتخدمت 2002-1998زراعیـة المواسم للربیعة أبحاثنفذت االختبارات في محطة 

فـي خطـوط زرعت بذور األصـناف داخـل كـل قفـص .بقماش الململم مغطاة4×5بالستیكیة أبعادها بیوتعن هیاكل

وتجـدر االشـارة الـى ان عـدد االصـناف اختلـف تبعـا لمـا تـم تجهیـزه مـن سم بین الخطـوط 25وبمسافة متر واحد طولها 

وقــد كانــت الزراعــة فــي النصــف الثــاني مــن كــانون االول مــع اســتخدام الــري التكمیلــي .الجهــات المعنیــة فــي كــل موســم

  .سیارات الحوضیة عند تاخر سقوط االمطار من اجل تشجیع االنبات ونمو النبات بال

أعقـــاب تـــم الحصـــول علـــى حشـــرات الزنبـــور المنشـــاري مـــن خـــالل جمـــع امـــا بالنســـبة لمصـــدر الحشـــرات فقـــد 

إذ. قفـي المختبـر للموسـم الالحــبهـا ظمنـاطق موبـوءة فــي الموسـم السـابق واالحتفـامـنالنباتـات الحاویـة علـى الیرقـات 

جمـعكما .حیث یتم توزیعها على االقفاص بالتساويعند اعتدال درجات الحرارةتتحول الیرقات الى عذارى ثم بالغات 

لغـرض ادخالهـا الـى االقفـاص لمنطقـة التجربـة خـالل الموسـم عدد مـن البالغـات باسـتخدام الشـبكة فـي الحقـول المجـاورة 

قــد جمعــت الحشــرات مــن بعــض الحقــول مــن منــاطق مختلفــة بمحافظــة فوبالنســبة لحشــرة الســونة.بــنفس االســلوب ایضــا

  : وكاآلتي اإلطالقفي وقت هامنالحشرات داخل البیوت في مرحلة تكوین السنابل وحسب ما توفر لقتإط.نینوى

  قفص / حشرة20:الزنبور المنشاري–1999

  قفص/ حشرة30:السـونة           

  قفص/ حشرة150:المنشاريالزنبور -2000

  قفص/ حشرة100:السـونة          

  قفص/ حشرة200:المنشاريالزنبور –2001

  قفص / حشرة200:السـونة          

كل صنف وكـذلك عـدد النباتـات عدد الحشرات على نباتات حسبو أخذت القراءات في مرحلة نضج السنابل 

حللت البیانـات احصـائیا باسـتخدام .السونة والزنبور المنشاريكررت الدراسة اربع مرات لكل من .المتضررة بكل حشرة 

  .طریقة تحلیل التباین وقورنت المعدالت تبعا الختبار اصغر فرق معنوي

  

  النتائج والمناقشة

  : المسوحات المیدانیة 

صـناف المزروعـة فـي كـل ألخـتالف فـي عـدد ونوعیـة اإن هنـاك لحقـول القمـح أنتائج المسح المیـداني أشارت

، خـرى ویالحظ ان بعضها مزروع في منطقتین والبعض اآلخـر فـي منطقـة واحـدة دون االُ خرىن المناطق االُ عطقة من

السونة فـي المتـر أعدادولم تختلف ) 1جدول (المناطق الثالثالصنفین أبو غریب وأم ربیع كانت مزروعة في ن إاال 

اآلفــة فــي دفــي انتشــار وتوزیــع افــراسنــوع مــن التجــانممــا یشــیر الــى وجــود، المربــع لكــال الصــنفین فــي هــذه المنــاطق 

األصــنافاختالفــات واضــحة بــین أظهــرتبــالزنبور المنشــاري فقــد اإلصــابةأمــا .المنــاطق الــثالث خــالل هــذا الموســم

أبـــو غریـــب لمنـــاطق القـــوش، الصـــنفعلـــى2م/نبـــات25، 7، 4وعلـــى الصـــنف الواحـــد بـــین المنـــاطق حیـــث كانـــت 

علــى صــنف أم ربیــع فــي المنــاطق الــثالث 2، 11، 2اإلصــابةلیــل علــى التــوالي فــي حــین كانــت ود، وحمــام العمـر الن

تبعـًا للمنطقـة وربمـا لهـا دور فـي جـذب بالغـات 2م/ عـدد السـنابل تجدر اإلشـارة الـى وجـود إخـتالف فـي .على التوالي

نیــا یللصـنف ا2م/ ســنبلة100لغـت بإصــابةأعلـىكانــت . اإلصـابةإحــداث الزنبـور المنشــاري ووضـع بیضــها وبالتـالي 

.علـى الصـنف عدنانیـة فـي حمـام العلیـل2م/ نبـات35الصـنف سـالي فـي القـوش و على2م/ نبات41في النمرود و 
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فـــي النمـــرود 2فـــي القـــوش والصـــنف تمـــوزوكارونیـــة واحـــة ینعلـــى الصـــنف2م/واحـــد نبـــات فكانـــت إصـــابةأوطـــأ أمـــا

أصــنافنتــائج ألمســح ألمیــداني ایضــا أن أشــارت.فــي حمــام العلیــل3لعفــروربیعــة و صــابربیك وت2تلعفــراألصــنافو 

زرعـت فـي منطقـة النمـرود وهـي منـاطق أصـنافالشعیر لم تزرع فـي المنـاطق المضـمونة األمطـار ولكـن هنـاك ثمانیـة 

علـى 2م/2,1كـان عـدد حشـرات السـونة . في حمام العلیلهو تویثةصنف واحدزرع في حین األمطارشبه مضمونة 

نباتــات هــذا ألصــنف فــي النمــرود وحمــام ألعلیــل علــى التــوالي أمــا بقیــة األصــناف فكانــت أعــداد الســونة علیهــا منخفضــة 

فـي حمـام العلیـل 2م/نبـات17یضـا ه أعلـى الصـنف تویثـبالزنبور المنشاري اإلصابةبلغتو .) 2م/حشرة2-1(نسبیا

علــى 2م/واحــدنبــاتقلهــا أعلــى الصــنف ریحــان و 2م/لة ســنب15إصــابةكانــت أعلــى فــي النمــرود و2م/نبــات10و

القمـــح أصـــنافجمیــع أنمــن هـــذه النتــائج یبـــدو . األخـــرىاألصــنافعلـــى اإلصــابةتـــدرجت في حــین ،الصــنف بركـــة

أعـــدادتتـــأثروقـــد متفاوتــةبهــاتین اآلفتـــین ولكـــن بـــدرجات تصـــابفـــي ألمنــاطق ألجغرافیـــة ألـــثالث المزروعـــةوالشــعیر

فهـي تخضـع الظروف طبیعیة وغیر مسـیطر علیهـا أنوطالما .بالظروف البیئیة في المنطقةاإلصابةالحشرات ونسبة 

المؤثر الطبیعي فضال عما یوفره الصـنف مـن وسـائل ةتبعا لقو اآلفةأعدادتنخفض أوقوى الطبیعة فقد ترتفع لتأثیرات

  .ياه التغذو محتو أودفاعیة تتعلق بمظهر النبات 

  داخل األقفاصE. integricepsح لإلصابة بحشرة السونةإستجابة أصناف القم

تشیر النتائج الى وجود تباین في إستجابة األصناف ألمختلفة من القمح لإلصابة بحشرة السونة خـالل مواسـم 

كـان الصـنف حمـره هـو االكثـر حساسـیة مـن بقیـة االصـناف تـاله الصـنف أبـو غریـب 1999ففي عـام . الدراسة الثالثة

%. 2بینمــا كــان ألصــنف واحــة هــو األقــل حساســیة وبمعــدل . لكــل منهمــاعلى التــوالي % 7و8بة بلــغ وبمعــدل اصــا

لكــن علــى العمــوم ). 2(علــى التــوالي جـدول% 2.8و2.5جـاءت األصــناف إنتصــار وأم ربیـع بالمرتبــة الثانیــة وبمعـدل 

الى انخفاض عدد الحشرات البالغة فإن اإلصابة تبدو منخفضة على جمیع األصناف خالل الموسم وربما یعود السبب 

مـع زیـادة عـدد 2000ولكن عند إعادة الدراسـة عـام .  المستخدمة في العدوى داخل كل قفص في اختبارات هذا العام 

الحشرات التي ُأستخدمت في العدوى كانت االصابة مرتفعة نسـبیا علـى جمیـع األصـناف مـع وجـود تبـاین بینهـا   ، اال  

وكانت االصابة على الصنف انتصار مرتفعة ووصلت % . 3.5األقل إصابة ایضا و بمعدل أن ألصنف واحة  كان 

  %.19وجاء الصنف كارونیه بالمرتبة الثانیة وبمعدل % 25الى 

فقد حصل اخـتالف فـي عـدد ونـوع االصـناف التـي تـم تجهیزهـا للدراسـة وذلـك   2002و2001اما في موسم 

صـــناف اخـــرى للزراعـــة ضـــمن البرنـــامج الـــوطني لتطـــویر زراعـــة محاصـــیل بســـبب اســـتبعاد بعـــض االصـــناف وادخـــال ا

بسبب ظروف بیئیة خارجة عن السـیطرة فـي حـین تـم التركیـز 2002الحبوب في المنطقة الدیمیة ولم تعتمد نتائج عام 

یـث الى ان الصـنف واحـة اسـتمر بتفوقـه علـى بقیـة االصـناف مـن ح) 2جدول (اذ تشیر النتائج    , 2001على نتائج 

انخفـــاض حساســـیته لالصـــابة علـــى ألـــرغم مـــن تســـاوي عـــدد الحشـــرات علـــى هـــذا الصـــنف مـــع أصـــناف اخـــرى وبمعـــدل 

وأم ربیـع 2-اءت األصـناف تمـوزوجـ% 2.5اال أن نسبة أالصابة على هـذا ألصـنف بلغـت . سنبلة100حشرتین لكل 

لنبـات مـع وجـود تبـاین فـي نسـبة االصـابة نیة بالمرتبة الثانیة ولكن بدون فـروق معنویـة فـي عـدد الحشـرات علـى او ر كاو 

وكــان الصــنف حمــره أكثــر األصــناف حساســیة مــن حیــث عــدد النباتــات % 4ولكنهــا علــى العمــوم كانــت منخفضــة دون 

  .المصابة 
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إن اخــتالف اســتجابة االصــناف قــد یعــود الــى تبــاین فــي مرحلــة النمــو ونضــج المحصــول وشــكل وطبیعــة نمــو 

، 20، 13(ریــة والوظیفیــة األخــرى للســاق واالوراق وتــاثیر الظــروف البیئیــة فیهــاالســنابل  فضــال عــن الصــفات المظه

21.(  

  

  

اثناء المسح pygmaeus.CيشاروالزنبورالمنE. integricepsمعدل االصابة بحشرة السونة) 1( جدول 

  1998المیداني على اصناف مختلفة من القمح والشعیر مزروعة في مناطق متباینة بمحافظة نینوى عام 

  الصنف  نوع المحصول  المنطقة
معدل عدد 

  2م/السنابل

  الزنبور المنشاري  السونة
  المالحظات

  2م/عدد النباتات المصابة   2م/عدد الحشرات

  األمطارمضمونة  4  حوریات2  300  أبو غریب  القمح  بعشیقة

لــــوحظ وجــــود بعــــض الحقــــول   41  =4  216  سالي    

مصـــــــــابة بالحشـــــــــرة القشـــــــــریة 

كـــــان هـــــام منالرخـــــوة وان قســـــ

الحقول في خاصةجداة تأثر م

المنــــــاطق شــــــبه القریبــــــة مــــــن

  .مضمونة االمطار

  18  =4  260  2تموز    

  3  =4  260  3تموز    

  2  =2  300  أم ربیع    

  1  =1  250  واحة    

  2  =1  270  كارونیه    

  شبه مضمونة األمطار  100  حوریات2  310  إینیا  القمح  النمرود

ظ وجـــــود اصـــــابة طفیفـــــة لـــــوح  7  =2  250  أبو غریب    

الحنطــــــة علــــــى اوراق بحفــــــار 

  معظم النباتات ولم تكن مؤثرة

  11  =2  255  ربیعة    

  3  =2  270  عدنانیة    

  35  =2  310  انتصار    

  11  =2  320  أم ربیع    

  5  =2  290  واحة    

  2  =1  300  2تموز    

  15  =1  252  ریحان  الشعیر  

  3  =2  250  99إباء     

  11  =1  170  أمل    

  14  =2  250  شعاع    

  6  =2  250  1تویثة    

  10  =1  230  2تویثة    

  12  =1  210  حضر    

  1  =2  250  بركه    

  ألمطاراغیرمضمونة   2  حوریات2  275  أم ربیع  القمح  حمام العلیل

  21  =2  150  حمره    

  1  =1  155  2تلعفر    

  6  =2  150  ایراتوم    

  12  =1  145  ربیعة    
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  20  =1  175  صابر بیك    

  8  =2  200  انتصار    

  35  =2  250  عدنانیة    

  25  =1  140  3تلعفر     

  25  =2  145  ابو غریب    

  17  =2  125  1تویثه   الشعیر  

Cستجابة أصناف القمح لإلصابة بالزنبور المنشاريإ . pygmaeus  

بلـغ اري وبمعـدل زنبور المنشـلصـابة بـاإلحساسـیة لأكثـرنتصار كـان إن الصنف إ1999لعام شارت النتائجأ

تباینـت كمـا %1.2نسبة اصابة بلغـتوبمعدلمنخفضة من الحساسیةة جظهر الصنف واحة در أفي حین 14.2%

سـتخدمت والتـي أُ لى عدم كفایـة العـدوى التـي إنها لم تكن مرتفعة وربما یعود السبب أال إ،صنافألصابة على بقیة اإلا

ة كانـــت ابصــلـــوحظ أن اإل2000لعــام الزراعـــي مســة خـــالل الموســعـــادة الدراإلكـــن عنــد .قفــص/حشـــرةكانــت بمعــدل 

كثــر ألنتصــار كــان اإن الصــنف إشــارت النتــائج عــة بســبب زیــادة عــدد الحشــرات التــي ٌأســتخدمت فــي العــدوى وقــد أمرتف

ایضــاصــابة ســجلت علــى الصــنف واحــةإاوطــأ تكانــي حــین فــ.SU30الصــنفثــم الصــنف ســالي و یضــاأحساســیة

  ) .3ول جد(%6.5وبمعدل 

بالحشـرة متسـاویا صـابة لالبانخفـاض حساسـیته واحةاستمر الصنففقد2001الموسم الزراعي لعام ما في أ

). 3جـدول (1.5بلـغ معـدل عـدد الحشـرات فـي حـین سـجلت اوطـأ اصـابة علـى الصـنف كارونیـة و أم ربیع الصنفمع

ــة علـــى االصـــنافنســـبة كانـــت تبعـــا لـــذلك  %2.3,4.3,5.8وبمعـــدل عم ربیـــأو واحـــة وكارونیـــةاالصـــابة منخفضـ

نسـبیاعالیـةحساسـیةومكسـباكلعـز إ وعدنانیـة و 99إبـاءو95اظهـرت االصـناف إبـاء .لألصناف الثالث على التوالي

ألمـر ا,خـرىألُ صـناف األعلى اعداد الحشرات أفي حین تباینت ، وجود الحشرة حیثلالصابة بالزنبور المنشاري من

ن هـذه إ.صـناف بـالزنبور المنشـاريألرتفعت نسبة النباتات المصـابة فـي هـذه اإصابة حیث إلاعلى نسبةنعكسالذي إ

صـناف تباینـا ألظهـرت بقیـة ابینمـا أ. فـة آلمقاومـة تجـاه االصـابة بهـذه اكثـرألان الصنف واحـة هـو أالى النتائج تشیر 

باالفـــات مباشـــر فـــي االصـــابةثر الصـــفات المظهریـــة للنبـــات بشـــكل ؤ صـــابة حیـــث تـــإلواضـــحا مـــن حیـــث حساســـیتها ل

فضـال عـن وجـود المـواد التغذویـة وهذه تشمل طبیعة النمـو وسـمك السـاق وقطـره ووجـود المـادة الشـمعیة علیـهالمختلفة،

ســـتجابة الصـــنفإشـــرفي اعوامـــل ذات تاثیرمبكلهـــاوالمـــواد الثانویـــة التـــي ینتجهـــا النبـــات تجـــاه االصـــابة بافـــة معینـــة،و

او كـال أالفتـین وقـد یكـون بأحـدان تصاب نان جمع االصناف یمكیبدومن هذه النتائجو)  . 21,11,1(لالصابة  

صـناف الواعـدة مـن حیـث مقاومتـه لالفـة ألواحـة مـن االقمـح القاسـيصـنفاذ یعـد, الصنف غیر مرغوب لكـال االفتـین

الــى اخــرى قــد یكــون صــناف مــن ســنة ألین الــذي لــوحظ فــي اســتجابة بعــض اافضــال عــن صــفاته االنتاجیــة كمــا ان التبــ

. على حد سواءعداء الحیاتیةألوافةآلالعائل واالعوامل البئیة و التربة وتاثیرها المباشرفيناتج عن سببه تداخل 

.إستجابة أصناف الشعیر لإلصابة بالسونة integricepsE:  

ولكـــن بـــدرجات اشـــارت النتـــائج أن جمیـــع أصـــناف الشـــعیر ألمســـتخدمة فـــي اإلختبـــار تصـــاب بحشـــرة الســـونة 

وزنبقــة األقـل إسـتجابة فــي حـین ســجلت أعلـى إصـابة علــى الصـنف تــدمر وبمعـدل بلــغ 2متفاوتـة وكـان الصــنفان جزیـرة

أرتفعـت نســبة اإلصــابة علــى كـل األصــناف بشــكل كبیــر عنــدما إزدادت كثافـة الحشــرات التــي ُأســتخدمت فــي % . 7.5

ساسیة أیضـا وكـذلك كـان الصـنف تـدمر األكثـر إسـتجابة األقل ح2حیث كان الصنف جزیرة 2000العدوى في موسم 

فقـد لـوحظ ان الصـنف زنبقـة كـان هـو 2001أما في الموسـم الزراعـي لعـام ). 4جدول % (50.3لإلصابة وبمعدل بلغ 
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وكانـت % 6.51نبـات ونسـبة اصـابة بلـغ معـدلها /األقل إسـتجابة لإلصـابة بهـذه الحشـرة وبمعـدل ثـالث حشـرات تقریبـا 

). 4جـدول % ( 50.3اد على الصنف تدمر وأعلى نسبة اصابة كانت على الصـنف اسـود محلـي وبلغـت أعلى االعد

إن إرتفاع عدد الحشرات على الصنف تدمر وٕانخفاض نسبة األصابة علیه یشیر إلى أن هذا ألصنف یمكـن أن یجـذب 

أنه لم یكن مالئمًا بشـكل كبیـر لتغذیـة ونمـو اآلفـة وربمـا یعـود الحشرات بسبب صفات مظهریة أو تغذویه یتمتع بها إال 

  ) .20، 19(السبب الى نوعیة المحتوى التغذوي 

E.integrecepsمعدل عدد الحشرات ونسبة االصابة بحشرة السونةعلى اصناف مختلفة من القمح) 2(جدول 

2001و2000و1999داخل اقفاص حقلیة خالل المواسم الزراعیة 

بة                  معدل اإلصافاألصنات

(%)
/معدل عدالحشراتاالصناف

سنبلة100

(%)اإلصابةمعدل

199920002001

2.87.0أبوغریب7.014.3أبو غریب1

1.85.0أم ربیع25.311.8- تلعفر 2

5.512.0حمرة3.88.3إیراتوم3

12.88.0-عدنانیة2.525.0إنتصار4

2.34.3كورفیال14.08.5-ربیعة 5

2.814.8Su303.07.3أم ربیع6

23.08.5Vees2.04.0-ربیعة7

2.02.5واحة8.012.0حمرة8

2.35.8سالي3.36.5عدنانیة9

10D74.310.13.37.0مكسباك

995.314.3إباء 3.819.5كورفیال11

12Su304.39.1 955.012.8إباء

13vees3.86.5 21.35.0- تموز

2.82.3كارونیة2.03.5واحة14

4.310.8العز5.813.0سالي15

22.33.5-عدنانیة33.38.3-تلعفر16

5.36.5مكسباك17

2.143.27 أصغر فرق معنوي

(0.05>p)

2.104.69

  

( زنبــور المنشــاري فقــد اظهــرت النتــائج كــذلك وجــود تبــاین فــي إصــابة األصــناف تبعــا للموســم أمــا بالنســبة لل

%. 2وأعالها على الصنف عرطـه وبحـدود 1على الصنف ریحان % 1حیث كانت اوطأ اصابة بحدود ). 5جدول 

وعنـد .ف زنبقـة أقلهـا عندما كان الصنف  تویثة االكثر اسـتجابة بینمـا كـان الصـن2000لكن الحالة اختلفت في الموسم 

إستجابة منخفضة من حیث عدد  الحشـرات ونسـبة اإلصـابة   2-اظهر الصنف ریحان2001تكرار الدراسة في موسم 

402ویالحظ من النتائج إن أكثـر األصـناف إسـتجابة لإلصـابةمن حیـث عـدد الحشـرات همـا الصـنفان ابـاء).5جدول ( 
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% 9.8و6.8نبــات فــي حــین كانــت  نســبة االصــابة 100لكــل 4.3و6.3واســود محلــي وبمعــدل عــدد للحشــرات بلــغ 

  %.3.5للصنفین على التوالي وكانت اعلى نسبة إصابة على الصنف تدمر وأوطئها على الصنف زنبقة وبمعدل بلغ  

  

  

  

  

داخل C.pygmaeusعلى اصناف مختلفة من القمح معدل عدد الحشرات ونسبة االصابة بالزنبور المنشاري) 3(جدول 

2001و2000و1999قفاص حقلیة خالل االعوام ا

100/معدل عددالحشرات الصنف(%)معدل اإلصابة الصنفت

نبات

(%)بةمعدل اإلصا

199920002001
5.010.0أبو غریب3.420.0أبو غریب          1

2.85.8أم ربیع23.827.0-تلعفر2

5.39.5حمرة3.723.3راتومیإ3

110.033.3-عدنانیة14.259.3إنتصار4

6.0010.0كورفیال13.721.8-ربیعة 5

3.319.5Su307.816.0أم ربیع6

23.621.5Vees6.812.3-ربیعة7

2.02.3واحة3.219.8حمرة8

3.513.5سالي14.325.5-عدنانیة9

10D73.219.512.824.8مكسباك

9914.831.5إباء 3.019.0كورفیال11

12Su305.330.5 9515.527.3إباء

13vees4.021.822.87.0-تموز

1.54.3كارونیة1.26.5واحة14

13.025.3العز4.531.3سالي15

25.310.8-عدنانیة 32.617.0-تلعفر16

3.521.53.305.96مكسباك17

نوياصغر فرق مع

0.05( >P )

1.006.02

  

نشــاري ولكــن نســب االصــابة مان النتــائج المتحصــل علیهــا تشــیر الــى ان اصــناف الشــعیر تصــاب بــالزنبور ال

العائـل النبـاتي وكـذلك علـى علىانعكاسـهاتختلف من سنة الى اخرى وقد یكون ذلك متاثرا بـالظروف البیئیـة الخارجیـة و 

ومـــدة خزنهـــا أو مكـــان جمعهـــا قبـــل صـــحیة للحشـــرات المســـتخدمة فـــي العـــدوى الحشـــرات فضـــال عـــن تـــاثیر الحالـــة ال

للزنبــور المنشــاري الن ذلــك یتبــع یكــون حســاس كمــا تبــین ان الصــنف الحســاس للســونة لــیس بالضــرورة . االســتخدام 

عیة فضـال صالبة الساق ووجود الطبقـة الشـمالساق ، للنبات مثل قطر سلوك التغذیة لكال الحشرتین والصفات المظهریة
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وموعــد حــدوث في ســلوك الحشــرة وانجــذابها نحــو العائــلالتــي تــؤثر عــن المحتــوى التغــذوي ووجــود مــواد األیــض الثانویــة

  .)19،20، 11(روف الحقلظاالصابة وتطورها تحت 

  

  

  

  

  

  

   E.integricepsالسونةبحشرةاالصابةمعدل عدد الحشرات ونسبة)4( جدول  

  2001و 2000و1999اقفاص حقلیة عام داخلالشعیرعلى اصناف مختلفة منو 

معدل عدد الحشرات الصنف(%)معدل نسبة اإلصابه االصنافت

نبات100/

(%)معدل اإلصابة 

199920002001

15.820.3-ریحان13.532.5جزیرة1

7.514.3تدمر15.033.5ریحان2

25.520.5-ریحان22.315.0جزیرة3

2.816.5زنبقة7.550.3تدمر4

4027.044.5إباء2.547.5عرطة5

6.550.6أسود محلي2.338.7زنبقة6

31.3*______*تویثه7

5.1210.86 صغر فرق معنويأ

(0.05>P)

3.8123.23

اف مختلفه من على اصنC. Pygmueusمعدل عدد الحشرات ونسبة اإلصابة بالزنبور المنشاري) 5(جدول 

2001و 2000و1999الشعیر داخل اقفاص حقلیة خالل االعوام 

معدل عدد الحشرات الصنف(%)معدل نسبة اإلصابه االصنافت

نبات100/

(%)معدل اإلصابة 

199920002001

12.36.0-ریحان11.313.2جزیرة1

3.813.0تدمر10.710.0ریحان2

21.85.8-ریحان21.520.0جزیرة3

4.03.5زنبقة0.910.5تدمر4

4026.36.8إباء1.867.5عرطة5

4.39.8سود محليأ1.37.7زنبقة6

59.52.104.70*___*تویثه7

اصغر فرق معنوي

(0.05>P)

0.4911.01

  حینهلعدم توفر البذورفي1999موسم لم یستخدم الصنف تویثه   *
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  E.triticiأصناف القمح لإلصابة بالحشرة القشریة الرخوة ستجابة إ

بسـبب زراعـة األصـناف فـي االلـواح ضمن الحقلقعافي كثافة الحشرة تبعا الختالف المو تباینوجود لوحظ

وٕان إحتمــال وجــود إخــتالف فــي كثافــة البــیض حســب المواقــع ضــمن نفــس الموبــؤه ببیــوض الحشــرة مــن ألموســم ألســابق

بســـبب عـــدم تجـــانس وتكامـــل االصـــابة خـــالل هـــذه   2002و 2001لـــذلك لـــم تعتمـــد نتـــائج عـــام . رداً الحقـــل یبقـــى وا

القشـریة الرخـوة خـالل ان جمیع االصناف كانت مصابة بالحشـرةفقد تبینوتبعا للمعیار اإلفتراضي لإلصابة.المواسم

العـداد كانـت علـى صـنف القمـح القاسـي لكن اقـل ا. على العموم مرتفعة االصابة وكانت 1999الموسم الزراعي عام 

D7معیــار الضــرر فقــد تفــوق الصــنف فــي امــا. وهــو مــن األصــناف الناعمــةتــاله الصــنف تلعفــرD7 أیضــا علــى

ربیعـة الـذي اظهـر نـوع مـن التحمـل علـى الـرغم القمـح النـاعمالرغم مـن وجـود تبـاین بـین المكـررات وتسـاوى مـع صـنف

عنــد اعــادة الدراســة فــي موقــع  اخــر تــابع لقضــاء تلكیــف ولكــن)6جــدول ( یــهمــن ارتفــاع معیــار عــدد الحشــرات عل

لــوحظ وجــود توزیــع متجــانس نســبیا النتشــار الحشــرات علــى االصــناف فــي الحقــل وقــد تــم ، 2001عــام )باقوفــه(ایضــا

ة اكثـر نصـرم ویعطـي مرونـموضـع معیـار یختلـف عـن معیـار الموسـم الو في هـذا الموسـم تقدیر االصابة على مرحلتین 

  :في حساب نسبة االصابة  او عدد الحشرات على النبات وعلى النحو االتي 

= 6، 20-16= 5، 15-11= 4، 10-6= 3نبـــــــات ، / حشـــــــرة5-1= 2التوجـــــــد حشـــــــرات ، = 1

  .نبات / حشرة 35اكثر من = 31-35،9= 8، 30–26= 7، 21-25

20حیث تشیر النتائج ان عدد الحشرات لم یتجاوز ) 7دول ج(في موعدین القراءةاعتمدتوفي هذا العام 

ولكــن.فــي مرحلــة تكــوین الســنابل والحشــرة بطورهــا الحــوري الثــانيت فــي القــراءة االولــى عنــدما كــان النبــانبــات / حشــرة

) 1المعیــار( نبــات / حشــرة 5-1بــین هاعــدادأاالولــى وتراوحــت الحشــرة انخضــت كثیــرا بعــد اســبوع مــن القــراءة كثافــة

  .) 2المعیار ( نبات/ 10عداد الحشرة أوصلت الذي عندة الصنف كورفیال في اغلب الحاالت باستثناء

نتشــار إلنظــر عــن الصــنف بســبب أبغــض قبــل نضــج الســنابلالحقــلمــنختفــت إصــابة إلن اإوعلــى العمــوم فــ

لــم تعتمــد كثیــرًا ونتیجـة لــذلك .بشــكل واســع خــالل الموســمCoccinellaألتابعــة للجـنسالمفترسـات وخاصــة الدعاســیق

واستعیظ عنه بمعیار الحاصل الذي 1999موسم یعتمد معیار الضرر الذي استخدم فينتائج القراءة الثالثة وكذلك لم 

تمثل بحساب عدد السنابل ووزن البـذور فـي الوحـدة التجریبـة متمثلـة بطـول متـر واحـد مـن الخـط حیـث كـان اعلـى عـدد 

وبالنسـبة لـوزن البـذور .)7جـدول ( D7سـنبلة  للصـنف 68للصـنف كارونیـة واقـل عـدد سنبلة سجلت 147للسنابل 

إن إخــتالف عــدد الســنابل . Veesفــي الصــنف م/ غــم8.3واقلهــا 2م للصــنف تلعفــر / غــم 31.7فقــد بلــغ اعلــى وزن 

لتـي االرطوبـة واالمطـار روف بیئیـة تتعلـق بعوامـل التربـة و ظـوكذلك عدم إرتباط عدد السنابل بوزن البذور قد یعـود الـى 

إلى حیث ادى تاخر سقوط األمطار وعدم إنتظامها . هي ذات تاثیر مباشر في عملیة االنبات والنمو وامتالء السنابل 

  .الري التكمیلي إسلوبالخطوط على الرغم من معالجة الموقف بإتباعأجزاء حدوث عدم إنبات في بعض 

( صل إال أن تأثیرها إختلف تبعًا للصنف ودرجـة تحملـه لإلصـابة ویبدو إن اإلصابة قد أثرت كذلك في الحا

. مصابة او تمت مكافحة الحشرة علیهاغیربهة اشتولكن هذه النتائج تبقى غیر مكتملة إلنها لم تقارن مع الواح م) 2

  .االنبات بهذا الجانب من الدراسة لم تكتمل السباب خارجة عن السیطرة كعدم حصول ةحیث أن البیانات المتعلق

والتــي اشــارت الــى امكانیــة ادخــال اكثــر مــن ) 2( إن نتــائج هــذه الدراســة تــأتي مكملــة لنتــائج دراســة ســابقة 

ونظـرًا لكـون اآلفـة لهـا جیـل واحـد فـي .وسیلة مكافحـة فـي برنـامج متكامـل للسـیطرة علـى هـذه االفـة والحـد مـن اضـرارها 
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لوسائل الزراعیة وأیة وسیلة اخرى فعالة سوف یكـون لهـا دور كبیـر السنة فإن إمكانیة إستخدام األصناف المقاومة مع ا

  .في السیطرة على هذه االفة والحد من اضرارها

  

  

  

على اصناف E. triticiالمعدل العام والمدى المعیاري لعدد الحشرات والضرر للحشرة القشریة الرخوة ) 6(جدول 

  1999مختلفة من القمح خالل الموسم الزراعي 

  

  :E.triticiإلصابة بالحشرة القشریة الرخوةإستجابة أصناف الشعیر ل

أن ) 8(كانت االصابة على اصناف الشعیر أخذت المسـار نفسـه الـذي كـان علـى القمـح ویالحـظ مـن جـدول 

فــي حـــین تســاوت بقیـــة االصــناف فـــي معیـــار 1999األصــناف عرطـــه وزنبقــة اقـــل نســبیا حساســـیة للحشــرة فـــي موســـم 

حشـــرة علـــى النبـــات الواحـــد فـــي حـــین لوحظـــت بعـــض 25جـــود اكثـــر مـــن والـــذي یعنـــي و ) 5(االصـــابة الـــذي یســـاوي 

االختالفــات والتفــاوت الكبیــر فــي نســب االصــابة بــین مكــررات الصــنف الواحــد عنــد مســتوى الحقــل وهــذا ربمــا یخضــع 

وبالنسـبة لتضـرر النبـات كـذلك كـان هنـاك تبـاین . بالدرجة الرئیسیة الى توفر مصدر االصابة في كل جـزء مـن الحقـل 

  2000وعنـد اعـادة الدراسـة فـي موسـم .ن النباتات في المكررات من اضرار بسیطة الى موت النبات ولنفس الصنف بی

  نبات/معیار الضرر  نبات/معیار عدد الحشرات  الصنف  ت

  المدى  المعدل  المدى  المعدل

  4- 1  3  6- 3  5  ابو غریب  1

  4- 1  2  6- 3  3  2تلعفر   2

  4- 1  2  6- 3  5  ایراتوم  3

  3- 1  2  6- 2  4  انتصار  4

  4- 1  3  6- 2  4  ام ربیع  5

  2- 1  1  6- 2  4  ربیعة  6

  4- 1  2  6- 3  4  حمره  7

  4- 1  2  6- 3  5  عدنانیة  8

9  D7  2  1 -6  1  1 -4  

  4- 2  3  6- 2  5  كورفیال  10

11  Su306  6 -6  3  3 -4  

2  Vees  6  6 -6  3  3 -4  

  4- 1  2  6- 6  6  واحة  13

  4- 2  3  6- 5  6  سالي  14

  3- 1  2  6- 3  5  ابو غریب  15

  4- 1  3  6- 3  5  مكسباك  16

  4- 1  3  6- 3  5  بكره جو  17

  4- 3  3  6- 3  5  1شام  18

  4- 1  2  6- 3  5  3تلعفر  19
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فـي 2لوحظ ان اعداد الحشرات كانت منخفضة بشكل عام على  جمیع االصناف وكـان اكثرهـا تضـررا الصـنف جزیـرة 

  .)9(حین كان الصنف عرطة االكثر تحمال في هذا  الموسم ایضا جدول

  

  

  

على اصناف E. triticiالمعدل العام والمدى المعیاري لعدد الحشرات والضرر للحشرة القشریة الرخوة) 7(جدول 

  2000مختلفة من القمح خالل الموسم الزراعي 

  الصنف  ت

نبات للقراءة /معیارعددالحشرات

  االول

  نبات/معیار عدد الحشرات

  للقراءة الثانیة

عدد السنابل

م طول/ 

  

ور غم وزن البذ

م طول/ 

  المدى  المعدل  المدى  المعدل  

  134  134  2- 1  1  3- 3  3  ربیعة  1

  96  96  2- 2  2  3- 3  3  99اباء  2

  84  84  2- 1  1  4- 3  3  العز  3

  102  102  2- 2  2  3- 3  3  1-ایراتوم  4

  107  107  2- 1  2  3- 2  2  2-تلعفر  5

6  D73  2 -3  2  1 -2  68  68  

  84  84  2- 1  1  3- 2  2  1-عدنانیة  7

  97  97  2- 1  1  3- 2  2  2-ومایرات  8

9  SU303  3 -4  2  1 -2  96  96  

  104  104  2- 1  2  3- 2  3  واحة  10

  147  147  1- 1  1  2- 2  2  كارونیة  11

  134  134  1- 1  1  3- 2  3  حمرة  12

  102  102  2- 1  1  3- 3  3  انتصار  13

  91  91  2- 1  1  3- 2  3  ام ربیع  14

  102  102  2- 1  2  4- 3  3  سالي  15

16  Vees3  3 -4  1  1 -2  91  91  

  137  137  2- 2  2  3- 2  2  ابوغریب  17

  125  125  2- 1  2  3- 2  2  2-تموز  18

  118  118  2- 1  1  4- 3  3  3-تلعفر  19

  99  99  3- 1  2  5- 4  4  كورفیال  20

  

2للصـنف جزیـرةمتـر/سـنبلة55الصـنف زنبقـة واقلهـا سـنبلة فـي204عـدد  السـنابل فكـان اكثرهـالاما بالنسبة 

م /غـم 75.8وكان اعلى وزن سـجل للصـنف عرطـه وبلـغ لهذا الصنف م/غم13.5الذي انعكس على وزن البذور وبلغ 

لتعــــویض الضــــرر واعطــــاء حاصــــل جیــــدف وقابلیتـــهصــــنلاا مؤشــــرا علــــى وجــــود صـــفة التحمــــل لــــدى هــــذممـــا یعطــــي
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وهذه الظاهرة لوحظت كذلك مـع افـات ماصـة اخـرى كـانواع حشـرات المـن التـي تصـیب القمـح والشـعیر ووجـد ان .)21(

لـذلك فـان نتـائج هـذه الدراســة ) 22، 21(ه االفـات ممكـن ان تتــاثر بكثافـة االفـة والمرحلـة العمریـة للنبــات االصـابة بهـذ

ممكن ان تعطي مؤشرا ایجابیا على امكانیة اسـتخدام االصـناف التـي اظهـرت تحمـال مقبـوال لالصـابة واعتمادهـا ضـمن 

  .دیمیة اذا كانت صفاتها النوعیة والكمیة مرغوبة برامج االكثار وتطویر االصناف المحسنة للزراعة في المناطق ال

علیهـا یبـدو واضـحًا أن أصـناف القمـح والشـعیر ألتـي إسـتخدمت فـي الدراسـة تصـاب حصلومن النتائج التي 

اســتجابتهااال أنهــا إختلفــت فــي درجــة.باآلفــات الرئیســیة الــثالث الســونة والزنبــور المنشــاري و الحشــرة القشــریة الرخــوة 

نـوع أظهـرت قـدالقاسـي ومثالهـا صـنف واحـةبعًا لآلفة وموسم الزراعة ولكن على العموم فإن أصـناف القمـحصابة تلال

یعـود السـبب ربمـاوخاصة ذات الفم الثاقب الماص كالسونة والحشرة القشریة الرخـوة و اتمن التحمل لإلصابة بهذه اآلف

لحشـــرة للصـــنف لـــذلك فـــإن أي مـــن األصـــناف التـــي إلـــى إنعكـــاس الصـــفات المظهریـــة والتغذویـــة وتأثیرهـــا فـــي تفضـــیل ا

أساسـیا ومرتكـزًا مهمـًا لبرنـامج ادارة محصـولي القمـح والشـعیر وافاتهمـا أظهرت نوع من التحمل یمكـن أن تكـون عنصـراً 

  .في المناطق الدیمیة 

  

ر في الحقل مختلفة من الشعیصنافأعلى E. triticiصابة بالحشرة القشریة الرخوةإلمعدل معیار ا) 8(جدول 

  1999خالل الموسم الزراعي 

  المدى  نبات/معیار عددالحشرات  الصنف  ت

  5- 5  5  1- جزیرة   1

  5- 5  5  1- ریحان   2

  5- 5  5  2- جزیرة   3

  5- 5  5  تدمر  4

  5- 4  4.5  عرطة  5

  5- 4  4.8  زنبقة  6

  

الصفات االنتاجیة لعدد وانعكاسها علىE. triticiصابة بالحشرة القشریة الرخوةإلجدول معدل معیار ا) 9(جدول 

  2000من اصناف الشعیر المزروعة في الحقل خالل عام

    ت

  الصنف

عدد السنابل   نبات/معیار عدد الحشرات 

متر طول/

) غم(وزن لبذور

متر طول/
  )مرحلة امتالء البذور(  )مرحلة تكوین السنابل(

  المدى  المعدل  المدى  المعدل

  19.9  110  2- 2  2  4- 3  3  1جزیرة   1

  49.3  204  2- 1  2  4- 3  3  زنبقة  2

  75.8  218  2- 1  1  3- 2  3  عرطه  3

  13.5  55  3- 3  3  5- 4  4  2جزیرة   4

  38.2  138  2- 1  2  3- 2  3  ریحان  5
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  34.2  129  2- 2  2  4- 3  3  تدمر  6
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