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  الخالصة

 Syringopaisاثر بعض الظروف المناخیة في انتشار صانعة االنفاقلیة لمعرفةحقنفذت دراسات 

temperatella Led. فيحلیًا لألصابة من القمح المستنبطة موالخطوط الوراثیة استجابة بعض األصنافوتحدید

ان االصابة باالفة ظهرت أوضحت النتائج. 2001-2000و 2000- 1999و 1999- 1998بغداد خالل األعوام 

في حقول القمح اعتبارا من شهر شباط لجمیع المواسم اال ان شدتها اختلفت تبعًا للموقع وانها تتاثر بالظروف البیئیة 

جود اختالفات معنویة بین األصناف والخطوط الوراثیة في عدد األنفاق و كما لوحظ . السائدة خالل موسم الزراعة 

واألصناف الخشنة كانت أقل حساسیة لألصابة من خالل 99وأظهرت النتائج أن صنف القمح الناعم اباء. وطولها 

رتبطة مرغیلكنهاختلف عدد الیرقات في النفق تبعًا لموقع الزراعة و إانخفاض عدد األنفاق وقصر طولها كما 

  . بالصنف 

  

Influence of some climatic factors on the distribution of the leaf miner
Syringopais temperatella Led. ( Scythridae : Lepidoptera ) and the

response of several local wheat cultivars to infestation
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Abstract 
Field trials were conducted to investigate the seasonal presence of the leaf miner 

Syringopais temperatella Led and to evaluate the response of some local wheat cultivars 
to infestation at Baghdad region during the growing seasons of 1998-1999, 1999-2000, 
and 2000-2001. Results indicated the presence of the pest during February of all seasons 
and its distribution depended on location and season of study .The environmental factors 
had an obvious influence on infestation intensity. Significant differences were observed 
between cultivars in their response to infestation. Number and length of tunnels were 
varied depending on location and the growing season. The cultivars IPA99 and the hard 
wheat cultivars were the least affected hosts. The number of larvae per tunnel was also 
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varied but showed no correlation with specific cultivars and mainly depended on 
associated environmental conditions.

  

  المقدمة

.Sتعد صانعة األنفاق temperatella مـن اآلفـات المهمـة التـي تصـیب محاصـیل الحبـوب خاصـة القمـح

وباكسـتان وسـوریا ومصـر وغیرهـا مـن بلـدان البحـر المتوسـط كمـا وٕایـرانوالشعیر في بعض البلدان مثـل قبـرص وتركیـا 

، 1% (50مـن أكثرإلىاإلصابةنسبةا تزداد معند% 20إلىالحاصل تصل تنتشر اآلفة بالعراق وقد تسبب خسارة ب

ینــتج )6(واحــداإلصــابةوأن مصــدر ثابتــة لكــل ســنة ألن للحشــرة جیــل واحــد اإلصــابةوعــادًة تكــون .)5، 3،4، 2

اإلصــابةو تبــدحیــث الضــرر عــن تغذیــة الیرقــات داخلیــًا علــى النســیج تحــت ســطح الورقــة وتبــدأ التغذیــة مــن قمــة الورقــة 

األنفـاق على هیئة شقوق أو أنفاق متوازیة شفافة اللون تزداد مع زیادة حجم الورقة وزیادة عدد الیرقات فیها وقـد تغطـي 

إلـىاإلصـابةتـؤدي أنیمكـن . اإلنتـاجاصفرارها وجفافها وبالتالي ضـعف النبـات وقلـة إلىمعظم سطح الورقة وتؤدي 

هـذه اآلفـة أن یكـون النتشـارالظروف المناسـبة أنإلىتشیر الدراسات .)6(فاف موت النبات عندما تتزامن مع فترة ج

والیرقــات التــي توجــد بكبســوالت داخــل أن البــیض حیــث لــوحظ ا ربیــع جــاف نســبیًا ، مــیتبعهانالخریــف والشــتاء ممطــر 

اإلصــابة فــي الموســم وبــذلك تســتطیع البقــاء وٕاعــادة حبیبــات التربــة تكــون متحملــة للجفــاف وحساســة للرطوبــة المرتفعــة

تكــــافح اآلفــــة فــــي منــــاطق انتشــــارها بــــالطرق . ) 9، 8، 7، 6، 5، 2( الالحــــق اذا تــــوفر لهــــا الظــــرف المناســــب 

أن الیرقـات . فیهـا أو علـى النباتـات لقتـل الیرقـات المتغذیـة علیهـا السـابتةالكیمیائیة أما رشـًا علـى التربـة لقتـل الیرقـات 

أمـا بالنسـبة للوسـائل الزراعیـة فقـد ) 6، 5، 4(حساسـیة للمبیـدات مـن الیرقـات المتقدمـة في العمر تكون أكثـرالمبكرة 

مكافحـة إلـىیتبعها حراثة ربیعیـة أدت اً ثة الصیفیة بعد الحصاد وٕاتباع الدورة الزراعیة أو ترك األرض بور اوجد أن الحر 

نفــذت فــي العــراق بعــض ) . 6، 4،5، 1( ة فردهــا لــم تكــن فعالــایجابیــة وفعالــة لآلفــة إال أن الحراثــة الصــیفیة لم

عـــن اآلفـــة وســـلوكیتها فقـــد نفـــذت أخـــرىمعلومـــات إضـــافةالدراســـات المتعلقـــة بحیاتیـــة الحشـــرة وســـبل مكافحتهـــا وألجـــل 

علـى أصـناف وخطـوط وراثیـة مـن القمـح مسـتنبطة فـي منطقـة بغـداد قمـحالدراسة الحالیـة لدراسـة نشـاط صـانعة أنفـاق ال

  . محلیًا 

  

  واد وطرائق العملالم

، 1999–1998ةسـم الزراعیـاخـالل المو ة بغـداد بمحافظـأبـو غریـب والفضـیلیة نفذت الدراسة في مـوقعي 

تـــم الحصـــول واعـــداً اً وراثیـــاً أو خطـــاً ســـتة عشـــر صـــنفجـــرت االختبـــارات علـــى . 2001–2000، 2000–1999

تربیـة وتحسـین محاصـیل مـن خـالل برنـامج )الملغـى ( عیـةلألبحـاث الزراإباءعلیها من قسم المحاصیل التابع لمركز 

وزعت التجربة بأربعة مكررات تبعًا لتصـمیم القطاعـات العشـوائیة الكاملـة وكانـت ) 1جدول ( الحبوب الذي ینفذه القسم 

خـط مـن بـذور/ غم 25سم وبواقع 25تمت الزراعة في خطوط المسافة بینها . في كال الموقعین 5×4مساحة اللوح 

أتبعــت كافــة .كانــت مواعیــد الزراعــة فــي النصــف الثــاني مــن شــهر تشــرین الثــاني فــي جمیــع المواســم. وراثــيكــل خــط

عینـات مـرة الأخـذت . العملیات المستخدمة في زراعـة المحصـول ولـم تسـتخدم أیـة مبیـدات كیمیائیـة خـالل مـدة التجربـة 

اعتبـاراتمت المباشـرة بأخـذ العینـات ، .سابقةأولیةمات اعتمادا على معلو كل أسبوعین وبمعدل خمسة نباتات لكل خط 

مـنكـل فـي أوراق وطـول األنفـاق الكلـي جرى حساب عدد األنفاق . من بدایة شهر شباط ولغایة منتصف شهر نیسان 
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كمـا تـم فحـص األنفـاق حقلیـًا للتأكـد مـنالبیئیـةوعالقتهـا بـالظروف اإلصـابةفضًال عن تقدیر نسبة . الخمسة اتالنبات

  .وتسجیل أیة مالحظات عن الیرقات وأعدائها الطبیعیةهاوجود الیرقات بداخل

أصـغر ختبـارالتبعـًا لطریقـة تحلیـل التبـاین وقورنـت المعـدالت تبعـًا إحصـائیاحللت البیانات المتحصل علیها 

  . فرق معنوي

  

  التي استخدمت في الدراسةاألصناف والخطوط الوراثیة - 1جدول 

  ت

  الصنف

أو الخط

  الوراثي 

  ت  المواصفات 

  الصنف

أو الخط 

  الوراثي 

  ت  المواصفات 

  الصنف

أو الخط 

  الوراثي 

  ت  المواصفات 

  الصنف

أو الخط 

  الوراثي 

  المواصفات 

  قمح ناعم  S5–35  13  قمح قاسيD-3  9  قمح ناعم   S169  5  قمح ناعم   99إباء  1

2  S2–118=  6  5  10  =  95إباء-D=  14  مكسیباك  
قمح محلي 

  ناعم

3  S6–35  =  7  S2–69  =  11  D - 7=  15  S1–99  قمح ناعم  

4  S2–S7=  8  S3-69  =  12  S2-183   16  قمح ناعم  S4–99  =  

  

  النتائج والمناقشة

.جمیعهــا نباتــات القمــح فــي شــهر شــباط خــالل ســنوات الدراســةأوراقتظهــر علــى اإلصــابةبــدأت أعــراض 

–1998تــم التركیــز علــى الموســمین لــذلك 2000–1999ة جــدًا خــالل الموســم الزراعــي منخفضــاإلصــابةكانــت

لـــذلك اعتبـــربمـــا  أن اإلصـــابة لـــم تشـــمل كـــل أوراق النبـــات فـــي العینـــة وٕانمـــا قســـم منهـــا .2001–2000و 1999

ي وتحفر في قمة الورقـة لوحظ أن الیرقات تبدأ بالتغذ. مصابا حتى ولو كانت األعراض على ورقة واحدة منه النبات 

.ویبدو الجزء المصاب أخضر فاتح شفاف ثم یتیـبس بتقـدم الورقـة بـالعمر. ثم تعمل األنفاق باتجاه بقیة مساحة الورقة 

ختفــت بعــد هر آذار وحتــى بدایـة شــهر نیســان ثـم إمنخفضـة فــي البدایــة ولكنهـا بــدأت بالزیــادة خـالل شــاإلصــابةظهـرت

الفتـرة بـین خـالل تـینمنطقالأعلـى مسـتویاتها فـي اإلصابةبلغت نسبة . ال الموقعین ذلك نتیجة لنضج المحصول في ك

والرطوبـــة م12بحـــدود والصـــغرىم30-25بـــین عنـــدما كانـــت درجـــة الحـــرارة العظمـــىوبدایـــة نیســـانآذارمنتصـــف 

(آذارة شـــهر ضــیلیة فــي نهایــغریــب والفأبــولمنطقتــي % 52.9و 48.8إذ بلــغ معــدل اإلصــابة %40بحــدود النســبیة

46.6وكانـت بحـدود آذارالثالـث مـن وعـاألسبفي اإلصابةمستویات ىـأعلفقد بلغت 2001عام فيأما).1كل ـش

فـي موسـم عنـدما كانـت درجـات الحـرارة الصـغرى والعظمـى مقاربـة لمـا كانـت علیـة ) 2شكل ( في المنطقتین48.7و 

إن هـــذه الظـــروف  .خـــالل هـــذة الفتـــرة% 60-50عمـــا وتراوحـــت بـــین الرطوبـــة النســـبیة كانـــت مرتفعـــة نو أنإال1999

على الرغم من أن المنطقـة تعتمـد خالل الموسم تشیر إلى وجود فترة جفاف نسبیة من حیث كمیة األمطار المتساقطة 

ات ویالحــظ أن األمطــار المتســاقطة كانــت خــالل أشــهر الخریــف وبدایــة الشــتاء مقارنــة بــالفتر .  علــى الــري بالواســطة 

إال أن كمیـة األمطــار ) 3شـكل (2000،1999إن هنـاك فتـرة انحســار لألمطـار بشـكل واضـح خــالل األعـوام و.األخـرى

وفـي دراسـة سـابقة نفـذت ) . 3(أعلى من بقیة األعوام شكل 2001المتساقطة خالل شهر آذار ونیسان كانت في عام 

المحصـول مـع خریـف وشـتاء ممطـر یتبعهمـا ربیـع جـاف   في المناطق الدیمیة وجد أن اإلصابة تشتد عندما یتزامن نمو 
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هوبما أن الدراسة الحالیة نفذت في مناطق مرویة فإنها لم تتعرض لفترات جفاف طویلـة  إال أن اتجـا) 7، 5،6، 2(

بــین هــذة اآلفــة والظــروف البیئیــة معینــةاإلصــابة كــان متــأثر بحــاالت الطقــس بشــكل عــام وهــذا یشــیر إلــى وجــود عالقــة 

النظــر عــن طبیعــة زراعــة العائــل إال أن وجــود فتــرات جفــاف فــي الربیــع یزیــد مــن تفــاقم اإلصــابة بســبب تعــرض بغــض

العائــل إلــى عوامــل ضــغط بیئیــة إضــافیة مختلفــة تتمثــل بوجــه الخصــوص بارتفــاع درجــات الحــرارة وانخفــاض الرطوبــة 

  .النسبیة 

قــد اعتمــد معیــار عــدد األنفــاق وطولهــا لتقــدیر أمــا بالنســبة لســیر اإلصــابة علــى األصــناف والخطــوط الوراثیــة ف

أوضـحت النتـائج وجـود اختالفـات معنویـة فـي عـدد األنفـاق وطولهـا فـي كـال المـوقعین . مستوى االستجابة لكـل صـنف 

–2000إال أن اإلصابة كانـت أعلـى فـي منطقـة الفضـیلیة مقارنـة بمنطقـة أبـو غریـب كمـا أن اإلصـابة خـالل الموسـم 

خمـــس نباتـــات/ 1.40و 2.10بلـــغ المعـــدل العـــام لعـــدد األنفـــاق . 1999–1998ي موســـم أعلـــى منهـــا فـــ2001

على 2001و 1999في منطقة الفضیلیة للموسمینخمس نباتات / سم 16.4و 9.4لطول االنفاق العاموالمعدل 

علـى الصـنف نبـات ُسـجل خمـس/ 2.25د لألنفاق في منطقة الفضیلیة بلغ   تشیر النتائج إلى أن أعلى عد. التوالي 

وقـد انعكـس . 2001خـالل عـام S5 -35خمس نبات علـى الخـط الـوراثي / 3.56و   1999مكسیباك خالل عام 

اختلـــف طـــول النفـــق  كـــذلك .،أیضـــاالمـــذكورین علـــى الصـــنفین ذلـــك علـــى طـــول األنفـــاق التـــي ســـجلت أعلـــى األرقـــام

ویتضــح مــن النتــائج أن األصــناف الخشــنة كانــت قلیلــة ) . 2جــدول ( لموقــع و موســم النمــو االخــرى تبعــًا للالصــناف

أمـا .  اإلستجابة لإلصابة فقد كان عدد األنفاق منخفضًا وطول النفق أقصر من معظـم األصـناف الناعمـة بشـكل عـام 

دل إذ بلــغ المعــ. فــي منطقــة أبــو غریــب فقــد كانــت اإلصــابة منخفضــة علــى جمیــع األصــناف مقارنــة بمنطقــة الفضــیلیة 

علـــى التـــوالي وبلـــغ معـــدل طـــول النفـــق 2001و 1999خمـــس نباتـــات للعـــامین / 0.70و 0.32العـــام لعـــدد األنفـــاق 

واألصــناف الخشـنة بأوطــأ مســتوى 99تمیــز الصـنف إبــاء . خمــس نباتـات للعــامین علــى التـوالي / سـم 5.80و 2.08

حیــث عــدد مــناإلصــابة كانــت مرتفعــة نســبیًا كمــا تبــین أن. لإلصــابة مــن خــالل أوطــأ عــدد لألنفــاق واقصــرها طــوًال 

والصـــنف المحلــي مكســـیباك  مقارنـــة باألصــناف والخطـــوط الوراثیـــة 95األنفــاق وطولهـــا علــى  الصـــنف التجـــاري إبــاء 

واألصـناف الخشـنة  یعـود سـببها إلـى الصـفات 99إن  انخفاض عدد األنفاق في الصنف إباء . )3جدول ( األخرى 

فضـًال عــن  . طبیعــة نمـو هــذه األصـناف  ومحتواهــا  مـن المـواد الثانویــة المـؤثرة فــي سـلوك اآلفــة المظهریـة والفسـلجیة و 

  ).  11، 10( تأثره بالظروف البیئیة وتداخلها مع إنتشار اآلفة وحدوث  اإلصابة 

أوضـحت فحوصـات تشـریح األوراق المصـابة أن عــدد الیرقـات داخـل النفـق قـد اختلفــت مـن موقـع آلخـر ومــن 

خر على الصنف نفسه لذلك فأنها غیر مرتبطة بالصنف وٕانما تتبع سلوك وضع البیض بالنسبة لألنثى البالغـة نبات آل

إذ  لـوحظ وجـود أكثـر . ومعدل عدد الیرقات التي یمكنها مقاومة الظروف البیئیة قبل توغلها إلى داخل النسیج النبـاتي 

ضها فـي قمـة الورقـة وتشـكل نفقـًا واحـدًا یغطـي كـل الجـزء من یرقة في معظم األنفاق و أن بعض األنفاق تتصل مع بع

  . المصاب 

من خالل النتائج التي تم الحصول علیها في موقعي الدراسة یتضح أن اآلفة یمكن أن تكون مؤثرة إذا تـزامن 

ة أو ارتفــاع درجـات الحــرار % 50وجودهـا مـع فتــرة انحسـار األمطــار وانخفـاض الرطوبــة بـالجو إلــى مسـتویات أدنــى مـن 

و إن األصــناف الخشــنة اقــل اســتجابة مــن .م وتختلــف حساســیة أصــناف القمــح لإلصــابة بهــذة اآلفــة 30العظمــى فــوق 

قــد یعــزى ســبب ذلــك إلــى الصــفات المظهریــة والفســلجیة وطبیعــة نمــو هــذة األصــناف وعالقتهــا . أصــناف القمــح النــاعم 
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یمتلك صفات مظهریة وطبیعـة نمـو تختلـف 99اعم إباء وألن صنف القمح الن. بالظروف البیئیة السائدة كما ذكر آنفًا 

عــن بقیــة األصــناف والخطــوط الوراثیــة مثــل ســمك األوراق ووجــود الطبقــة الخشــنة علیهــا  لــذلك كــان مشــابهًا لألصــناف 

إن هــذه .  الخشــنة فــي اســتجابتة لألصــابة باآلفــة التــي كانــت منخفضــة  مقارنــة باألصــناف والخطــوط الوراثیــة األخــرى

یجب أن تؤخـذ بنظـر اإلعتبـار مـن قبـل مربـي النبـات الـذین یعملـون علـى اسـتنباط أصـناف قمـح ذات صـفات الصفات

  . إنتاجیة ونوعیة مرغوبة وأن تكون جزء من برامج اإلدارة المتكاملة لمحصول القمح وآفاته في العراق 

  

أوراق القمح في منطقة الفضیلیة معدل عدد األنفاق وطول النفق المتسببة عن االصابة بصانعة انفاق )2(جدول 

  2000–1999لألعوام 

األصناف والخطوط الوراثیة ت
خمس نباتات لألعوام ) / سم(متوسط طول األنفاقخمس نباتات لألعوام / متوسط عدد األنفاق 

المعدل 19992001المعدل 19992001
991.251.871.5611.1712.9012.03إباء   1
2S2  118  2.172.372.2715.0016.0015.50
3S6–  35  1.252.561.917.5020.4013.95
4S2–  57  1.671.121.4010.5012.9011.70
5S1–  69  1.332.501.927.6719.0013.33
951.172.061.627.0017.2012.10إباء    6
7S2    69  1.422.752.098.4222.4015.41
8S3–  69  2.172.312.2414.3320.9017.62
93–D 1.001.441.225.7510.107.72
105–D 1.001.751.385.3314.209.77
117–D 1.171.441.317.7512.109.93
12S2  183  1.172.191.689.2516.8013.03
13S5–35  0.833.562.204.6726.9015.79
2.251.872.0620.0816.6018.34مكسیباك 14
15  S1-99  1.17  2.00  1.59  7.67  15.10  11.39  
16  S4-99  1.33  1.75  1.54  8.25  9.10  8.68  

1.402.101.759.4016.412.90المعدل العام
p≥0.05 (  0.881.377.0811.98(أصغر فرق معنوي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

معدل عدد األنفاق وطول النفق المتسببة عن االصابة بصانعة انفاق أوراق القمح في منطقة أبو غریب )3(دولج

  2000–1999لألعوام
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األصناف والخطوط الوراثیة ت
خمس نباتات لألعوام ) / سم(متوسط طول األنفاقخمس نباتات لألعوام / متوسط عدد األنفاق 

المعدل 19992001المعدل 19992001
990.130.580.360.504.182.34إباء   1
2S2   118  0.500.530.522.584.183.38
3S6–  35  0.150.930.540.759.405.08
4S2–  57  0.50.850.682.806.784.79
5S1–  69  0.130.730.441.084.953.02
950.40.850.632.957.605.28إباء    6
7S2    69  0.150.700.430.805.733.27
8S3–  69  0.250.830.541.586.604.09
93–D 0.130.580.360.384.002.17
105–D 0.250.250.251.452.652.05
117–D 0.300.330.322.102.332.22
12S2  183  0.630.900.773.787.655.72
13S5–35  0.480.800.642.886.184.53
0.530.930.735.509.057.28مكسیباك 14

0.320.700.512.085.803.94المعدل العام
p≥0.05 (  0.230.301.623.09(أصغر فرق معنوي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  2001-2000، 2000-99، 99-98ام مو القمح لألعو كمیة األمطار المتساقطة خالل موسم ن. 3شكل 
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