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 الخالصت

عالء الددٌن وبدورٌن  ,رٌفٌرا ,االسكا ,سافران ,الختبار حساسٌه بعض اصناف البطاطا ٌونٌفٌرسا دراسةاظهرت ال
 بنددداخرو اوراق الطماطددده واالفدددات االخدددر  مدددن مفصدددلٌات االرجدددل  لإلصدددابة 8111فدددً محافظدددة نٌندددو  خدددالل عدددام 

 وخنفسدددددداء كولددددددورادو absoluta(Meyrick) Tuta تباٌندددددده بندددددداخرو اوراق الطماطددددددهانهددددددا اصددددددٌبت بدددددددرجات م
Leptinotarsa decemelineuta (say)  ومدددددن الخدددددو yzus persicae (sulzer) M ومدددددن البطاطدددددا  

((Thomas Macrosiphum euphorbiae والقفدددازات Empoasca spp والذبابددده البٌ ددداء Bemisia tabaci 
وان المتوسدط العدام لعددد افدراد ادذو االفدات كدان متذبدذبا خدالل  urticae Tetranychus البقعتدٌن والعنكبدوت االحمدر ذو

 ,8588 ,8512 ,115.4 ,45.8حٌد  بلغدت علدى التدوالً  (2/4لغاٌده  11/6من )الفترات االسبوعٌه الثمانٌه الخذ العٌنات 
البٌ داء والعنكبدوت االحمدر ذو البقعتدٌن كدان ورقه وان اول ظهور الفدراد الذبابده  1./فرد 185.6 ,1588 ,1511 ,6511

بلددا المتوسددط العددام العددداد اددذو االفددات علددى االصددناف  .ةوعلددى االصددناف السددته المسددتخدمة فددً الدراسدد 2/4بتددارٌ  
ورقدده  1./فددرد 4563 ,8534 ,6511 ,8512 ,.851 ,11561عددالء الدددٌن وبددورٌن  ,رٌفٌددرا ,االسددكا ,سددافٌران ,ٌونٌفٌرسددا

فدً حدٌن بلدا متوسدط اعدداد مدن  ورقده1.فرد/  11521تفوقت اعداد القفازات معنوٌا اذ بلا متوسط اعداداا على التوالً و
فدان اكثدر االصدناف  (ورقده 1./فدرد)واسدتنادا الدى معٌدار الكثافده العددٌده لالفده  1523البطاطا اقل اذو المتوسطات اذ بلا 

الذبابدده البٌ دداء  ,مددن الخددو , مددن البطاطددا ,القفددازات ,خنفسدداء كولددورادو ,حساسددٌه لالصددابه بندداخرو اوراق الطماطدده
بدورٌن علدى التدوالً  ,ٌونٌفٌرسدا ثدم بدورٌن ,ٌونٌفٌرسا ,ٌونفٌٌرسا ,ٌونٌفٌرسا ,والعنكبوت االحمر ذو البقعتٌن كانت رٌفٌرا

 .على التوالً .3851 ,5.8. ,.151 ,6512 ,815.3 ,8.513 ,8528والتً بلغت 

 .الذبابه البٌ اء خنفساء كولورادو,, ناخرة اوراق الطماطه ,حساسٌة االصناف :الكلمات المفتاحٌة

 .417/12/2017 وقبوله،  20/9/2017 :تارٌ  تسلم البح 

 المقذمت

من المحاصٌل ذات االامٌة االقتصادٌة عالمٌا حٌ  تحتل المرتبة الرابعه  Solanum tuberosum Lتعد البطاطا 
ملٌدون طدن مدن  .88ٌندت  مزارعدً البطاطدا مدا ٌقدار   اذ(Jones, 1973فً اامٌتها الغذائٌه بعد الحنطة والرز والذرو )

د مددن االفددات ( ٌهدداجم محصددول البطاطددا فددً مندداطق زراعتدده بالعدٌددGerowitt, 8113و  Aldamenالبطاطددا سددنوٌا )
ومدن  Myzus persicae (sulzer) الحشرٌه واالكاروسٌه ومسدببات امدراض النبدات وتعدد حشدرتً مدن الخدو  االخ در

حٌد  تسدب   ةمن اكثر االفات التدً تهداجم محصدول البطاطدا اامٌد Macrosiphum euphorbiae (Thomas) ااطالبط
ف ال عدن نقلهدا للفاٌروسدات  (Radcliffe ,1328)خسائر شدٌدة فً كمٌه الحاصل عن طرٌق استهالكها لعصارو النبات 

(Eastop, Blackman , 1326 ) وٌعد من الخدو  االخ در مدن االندواس السدائدو والمعروفدة بمهاجمتهدا لنباتدات البطاطدا 
نصدٌبا كبٌدرا مدن االامٌده فدً انهدا تعدد مدن اادم  Leptinotarsa decemelineuta (say) والشك ان لخنفساء كولدورادو

االفات المسببه للدمار وال رر الذي ٌمكن ان ٌؤدي عند عدم استخدام وسائل المكافحة المناسبه الى تجرٌد نباتدات البطاطدا 
وتعدد  (8111واخدرون  Karimzadeh)من اوراقها وبشكل كامل قبل تكوٌن الدرنات بالتالً الخسدارو الكاملدة للمحصدول 

مرحلددة تكددوٌن الدددرنات وامتالئهددا مددن اكثددر المراحددل حساسسدده لال ددرار التددً ٌمكددن ان تسددببها تغذٌدده االطددوار المختلفدده 
-11لخنفساء كولورادو لذلك كانت توصٌات ادارو اذو االفه قدد حدددت  درورو عددم زٌدادة الخسدارو الكلٌده لدالوراق عدن 

 Meyrick))Tuta absoluta( واخٌدرا فدان مهاجمده نداخرة اوراق الطماطده Hare ,1331)% خدالل ادذو المرحلده .8
وبائً فً العدٌد من مناطق زراعه الطماطة والبطاطا فً محافظة نٌنو  ٌعد تهدٌدا  بشكل 8111والتً ظهرت فً صٌف 

الصددلً لهددذو اخددر ومهمددا فددً احدددا  خسددائر فادحددة لهددذا المحصددول وتعددد امرٌكددا الجنوبٌدده وخاصددة االرجنتددٌن المددوطن ا
ومنهددا دخلددت الددى اسددبانٌا وفرنسددا ومالطددا ومددن ثددم بددالد المغددر  العربددً واخٌددرا  (.811واخددرون,  Marcela)الحشددرو 

العدراق  الدىاخٌدرا  ووصدلت (8111مفلد  واخدرون ) 8111وصلت الى لبنان واالردن ومنه انتقلدت الدى سدورٌا فدً اذار 
 (Notiz ,1338)ونظرا لحداثه دخول اذو الحشرو وخطورتها فً حقدول البطاطدا والدذي ٌعدد العائدل الثدانً بعدد الطماطده 

اذا ف ال عن ان االعتماد حالٌا وبقوة على استخدام مبٌدات الحشرات رافقه العدٌد مدن التديثٌرات الجانبٌده  ٌدر المر وبدة 
ات وانخفداض فدً اعدداد الحشدرات النافعده مدن طفٌلٌدات ومفترسدات ومخداطر بٌئٌده مثل ظهور صدفة المقاومدة لهدذو المبٌدد

( والامٌة اسدتخدام 8118واخرون  Metcalf,1321  ,Foster)تتعلق بتلو  عناصر البٌئه الرئٌسٌه من ماء اواء وتربة 
بطاطا على انتاج اصناف تمتاز االصناف المقاومة فً برام  المكافحة المتكاملة لالفات حٌ  تركز طرق التربٌة الحدٌثه لل

الحالٌه تهدف الدى  دراسة( لذلك فإن الValkonen  ,8111و Gebhardt)بانخفاض حساسٌتها لالصابه ببعض الحشرات 
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اٌجاد او تحدٌد اف ل اذو االصناف من حٌ  حساسٌتها لالصابه ببعض االفات المهمة التً تهاجم محصول البطاطا ف ال 
لهدذو االفدات وعالقده اددذا النشداط بددرجات الحدرارة والرطوبدة النسدبٌه السدائدة خدالل موسددم  النشداط الموسدمً دراسدةعدن 
 .دراسةال

 مواد البحث وطرائقه

فددً حقددل البطاطددا التدداب  لمشددروس تطددوٌر الطماطددة والبطاطددا العائددد لمدٌرٌددة زراعدده نٌنددو  خددالل  دراسددةنفددذت ال
تددم شددراءاا مددن  (االسددكا ,سددافران ,ٌونٌفٌرسددا)تددم زراعدده سددته اصددناف مددن البطاطددا واددً ,8111الموسددم الربٌعددً للعددام 

ن المبدرد التداب  لزراعدة نٌندو  وجمٌعهدا تدم الحصدول علٌهدا مدن المخدز بدورٌن( ,عالء الددٌن ,االسواق المحلٌه و )رٌفٌرا
بواسطة البذارو وبطرٌقده المدروز وبواقد   81/8/8111و  13ي لالصناف المذكورو ٌومً زرعت التقاو اصناف مستوردة

سدم بدٌن مدرز واخدر وتدم  111سم بدٌن نبتدة واخدر  و  61متر للمرز الواحد وبمسافه  14عشرو مروز لكل صنف بطول 
خدمة المطلوبة لزراعه المحصول من حراثده وتسدمٌد وتعشدٌ  وحسد  التعلٌمدات الخاصده بزراعده اجراء كافه عملٌات ال

لدده او مكافحددة بددالمواد بدداي معام دراسددةاددذا المحصددول باسددتثناء المكافحددة الكٌمٌائٌددة حٌدد  لددم ٌددتم معاملددة النباتددات قٌددد ال
 .الكٌمٌائٌه

السته وبواق  خمسه اوراق لكل نبات تؤخذ عشوائٌا نباتات لكل صنف من االصناف  11تم اختٌار  دراسةالجراء ال
 11ورقدده لكددل صددنف تؤخددذ اسددبوعٌا وذك لتسددجٌل الكثافدده العددٌدده للحشددرات اعتبددارا مددن  1.وبددذلك ٌكددون حجددم العٌندده 

  :ولغاٌه حصاد او قل  الحاصل اذا ف ال عن حسا  نسبة االصابه فً االوراق الميخوذو وباستخدام المعادله 6/8111/

 111 ×عدد االوراق فً العٌنه  عدد االوراق المصابه / = % االصابهنسبة 

حٌ  تو   فً اكٌاس من البولً اثلٌن وٌجري ترقٌمهدا وتجلد  الدى المختبدر مباشدرو لغدرض عدد جمٌد  االطدوار 
رٌه الحشرٌه من حورٌات وكامالت وباالستعانه بعدسده ٌدوٌده لمالحظدة االعمدار االولدى لٌرقدات وحورٌدات االندواس الحشد

او حساسدٌتها النسدبٌه  دراسدةالتً تهاجم محصول البطاطا وبالتدالً معرفده درجدة تف دٌل الحشدرو الصدناف البطاطدا قٌدد ال
وكدذلك علدى اسداس النسدبة المئوٌدة لالصدابه وذلدك باسدتخدام المعادلدة  ورقده 1./لالصابه على اساس متوسط عددد االفدراد

 :التالٌه

 متوسط عدد االفراد للصنف                                        
 ــــــــــــــــــــــــــاالفراد =ـــــــــــــــــعدد  / الحساسٌه النسبٌه

 اقل متوسط لعدد االفراد                                         
 

 نسبه االصابه للصنفمتوسط                                           
 ـــــــــــــــــــــــــه = ـــــــــــــنسبه االصاب / الحساسٌه النسبٌه

 اقل متوسط لنسبة االصابه                                          

اذا ف ال عن تحدٌد اوقات ظهور الحشرات واختفاءاا وعالقه ذلدك بددرجات الحدرارة والرطوبدة النسدبٌه التدً تدم 
الحصول علٌها من محطة االنواء الجوٌة التابعه لقسدم الغابدات فدً كلٌده الزراعده والغابدات والتدً تبعدد حدوالً ثالثده كٌلدو 

 .دراسةعن منطقه اجراء ال اتمتر

 النتائج والمناقشت

بعد ثالثة اسابٌ  من تارٌ  الزراعه بدات بادرات البطاطا باصدنافها  :اعداد االفاتتأثير تاريخ اخذ العينات في متوسط  -1
وجدود كدل  وتشدٌر بٌاتدات اخدذ العٌندات الدى,16/8/8111بتدارٌ   دراسةبالظهور فً موق  ال دراسةالسته المستخدمة فً ال

زات فدً العٌندده االولدى وذلددك فددً مدن افددراد نداخرو اوراق الطماطدده وخنفسداء كولددورادو ومدن الخددو  ومددن البطاطدا والقفددا
علدى  ورقده 1.فدرد/ (118, 12, .8)صدفر, صدفر, الصدنف ٌونٌفرسا( اذ بلغت على 11/6/8111منتصف شهر نٌسان )

 1.فدرد/ ,صفر, صفر, صدفر, صدفر(1) على الصنف سافران و ورقه 1.,صفر, صفر( فرد/8)صفر, صفر,  التوالً و
, صدفر, صدفر, صدفر, 8, )على التدوالً علدى الصدنف رٌفٌٌدرا فدً حدٌن بلغدت علدى الصدنفٌن عدالء الددٌن وبدورٌن ورقه

وان ادذو االعدداد اسدتمرت بدالوجود متذبذبده زٌدادو او علدى التدوالً ورقده  1.( فدرد/.6, صفر,صدفر, 48صفر(,)صفر, 
االصددابه باالفددات المددذكورو فددً العٌندده االولددى  باسددتثناء الصددنف االسددكا الددذي كددان خالٌددا مددن دراسددةنقصددان طددوال فتددرو ال

فٌما كان اول ظهور الفراد الذبابه البٌ اء والعنكبدوت االحمدر ذو البقعتدٌن فدً االسدبوس االول مدن  11/6الميخوذو بتارٌ  
ً ( علدى االصدناف ٌونٌفٌرسدا, سدافران, االسدكا, رٌفٌدرا, عدالء الددٌن وبدورٌن والدذي بلدا علدى التدوال2/4شهر حزٌران )

ن المتوسدط ( الى ا1وٌشٌر الجدول ) ورقه. 1.( فرد/8., 181( و)83,81(,)81, 88(,)18, .8(, )8.,81(, )8, 18)
, 8512, 115.4, 45.8العام لعدد افراد االفات كان متذبذبا خالل الفترات الثمانٌه الخذ العٌنات والتدً بلغدت علدى التدوالً 

%, 1.و 81,3عنددد معدددالت درجددات الحددرارة والرطوبددة النسددبٌه  ورقدده 1.فددرد/ 185.6, 1588, 1511, 6511, 8588
 81,18%, 6,.8و 81,16%, .,.8و 83,88%, 61و 81,48%, .6و 84%, 68و .1,.8%,  41,6و 81,88

% على التوالً. وعند تحلٌل النتائ  احصائٌا باستخدام اختبار دنكدن تبدٌن وجدود فدروق معنوٌدة بدٌن المتوسدطات وان 81و
ترو الثامنة والدذي ٌوافدق االسدبوس االول مدن حزٌدران كدان اكبدر مدن المتوسدطات للفتدرات االخدر  بفدارق المتوسط فً الف
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حٌد  لدم ٌكدن الفدرق بٌنهمدا معنوٌدا وان ذلدك ربمدا ٌعدود الدى مالئمدة  6/ 86معنوي باستثناء المتوسط للفترة الثانٌه بتدارٌ  
علدق بتواجدد افدراد كدل مدن الذبابده البٌ داء والعنكبدوت االحمدر الظروف البٌئٌه لتلك الفترو اكثر من  ٌراا وخاصه فٌما ٌت

( من ان بعض التغٌٌدرات المناخٌده 1331) Woiwodواذا ٌتفق م  ما اشار الٌه  والذي ظهر الول مرة خالل اذو الفترو.

ن ادذو شدرٌه علدى المحصدول واحو د  ادذو االفده الاو  قد تؤثر وبشكل عمٌق فً دٌنامٌكٌه سدكان الحشدرو ومؤشدر لحالده
 Merrill, 8111واخدرون  Parmesan)التاثٌرات قد تكون مباشرو من خالل تاثٌرادا فدً فسدٌولوجٌه وسدلوكٌه الحشدرو 

اجراادا  دراسدةوفدً  ,( او ربما تتداخل مد  عوائلهدا النباتٌده مدن جهده واالعدداء الطبٌعٌده مدن جهده اخدر 8112واخرون 
Aboalmeaty  مناخٌدده فددً مصددر فددً عدددد االجٌددال المتوقعدده لندداخرو اوراق حددول تدداثٌرات التغٌٌددرات ال 8111واخددرون

الدى اامٌده عامدل درجدات الحدرارة والرطوبدة النسدبٌه  دراسدةوفً اربعده محافظدات اشدارت ال Tuta absoluta الطماطه
 .وانهما من العوامل ذات التاثٌر المباشر فً النمو ونشاط سكان الحشرو

( الى ان متوسطات اعداد اذو االفات قد ترتبدت 1النتائ  المذكورة فً الجدول )اما بالنسبه لتيثٌر نوس االفه فتشٌر  
 ,الذبابدده البٌ دداء ,ورقدده لكددل مددن القفددازات 1./فددرد 1,23 ,8563 ,6516 ,518. ,544. ,1514 ,11521تنازلٌددا كالتددً 

تدوالً وقدد اثبدت التحلٌدل العنكبدوت االحمدر ومدن البطاطدا علدى ال ,نداخرو اوراق الطماطده ,مدن الخدو  ,خنفساء كولورادو
االحصائً باستخدام اختبار دنكن وجود فروق معنوٌه بٌن اذو المتوسطات وان المتوسط العداد القفدازات كدان ادو االكبدر 

من المتوسطات االخر  وبفدارق معندوي مدا عددا المتوسدطات للذبابده البٌ داء وخنفسداء كولدورادو والتدً كاندت  (11521)
  .على التوالً ورقه 1.فرد / 44,.و  1,14

( عدن وجدود ارتبداط موجد  بدٌن اعدداد كدل مدن نداخرو اوراق 8الجددول )واظهرت نتائ  تحلٌدل االرتبداط البسدٌط  
 ,.1514حٌد  بلغدت  دراسدةالطماطه, الذبابه البٌ اء, العنكبوت االحمرذوالبقعتٌن ومتوسط درجات الحرارة خالل فترو ال

 ,مدن البطاطدا ,مدن الخدو  ,م االرتباط سالبه م  كل مدن خنفسداء كولدورادوعلى التوالً فً حٌن كانت قٌ 15628 ,15.18
امددا بالنسددبه لالرتبدداط بددٌن اعددداد اددذو االفددات  ,علددى التددوالً 15814- ,15821- ,158.8- ,15811-القفددازات حٌدد  بلغددت 

مددن الخنفسدداء  ( ٌشددٌر الددى وجددود ارتبدداط موجدد  بددٌن الرطوبددة النسددبٌه واعددداد كددل8والرطوبددة النسددبٌه فددان الجدددول )
علدى التدوالً فدً حدٌن كدان  15844 ,.1588 ,15841 ,15886من البطاطا والقفازات حٌد  بلغدت  ,من الخو  ,كولورادو

الذبابه البٌ داء والعنكبدوت االحمدر ذوالبقعتدٌن والرطوبدة النسدبٌه  ,االرتباط سالبا بٌن اعداد كل من ناخرو اوراق الطماطه
(فدً كوسدوفو اشدارت الدى 8116واخدرون ) Musaل  دراسدةفً ف .على التوالً 15648- ,15.62- ,15111-حٌ  بلغت 

ان انتشار ووقت ظهور حشرو من الخو  االخ ر اختلف باختالف الموق  والسنة التً تم اجدراء المسد  فٌهدا فدً حدٌن لدم 
او  دراسدةخدمة فدً الالمسدت Romano, Desireٌكن اناك اختالفات معنوٌه ملحوظه بهذا الخصوص بٌن صنفً البطاطا 

وذلك خالل االسبوس االول من شهر اٌار بٌنما  Vucitrnالمس  وان اول ظهور لحشرات المن اذو قد تم تسجٌله فً موق  
كدان فدً النصدف الثدانً مدن اٌدار واالسدبوس الثالد  مدن حزٌدران علدى التدوالً وفدً  Podujevo, Dragashفدً المواقد  

صنف تجاري من البطاطا فً معدل الزٌادة الطبٌعٌه لحشرتً  63( للمقارنة بٌن 8111واخرون ) Davis ـاخر  ل دراسة
اختالفدات وا دحه  دراسدةحٌ  اظهدرت ال Macrosiphum euphorbiaeومن البطاطا  persicae Myzus من الخو 

 .بٌنها فً حساسٌتها لالصابه بنوعً الحشرو وبالتالً مد  مالئمتها لتكاثر اذو الحشرات

( وجددود 8ٌتبددٌن مددن الجدددول ) :البطاطأأا فأأي الهثافأأد العدديأأد لأأبعط افأأات البطاطأأا مأأ  م فأأ يات االر أأ  تأأأثير فأأن  -2

اختالف فً متوسط عدد االفراد مدن معقدد افدات البطاطدا بداختالف اصدناف البطاطدا السدته المدروسده والتدً تشدٌر الدى ان 
خنفسداء كولدورادو, مدن الخدو , مدن البطاطدا, اعلى اذو المتوسطات كاندت علدى اوراق الصدنف ٌونٌفٌرسدا وذلدك لالفدات 

ورقدده علددى التددوالً وعنددد تحلٌددل  1.فددرد / 3و  88581, 8521, .1851, 1.548القفددازات, الددذبا  االبددٌض حٌدد  بلغددت 
النتائ  احصائٌا باستخدام اختبار دنكن تبٌن وجود اختالفات معنوٌدة لهدذو المتوسدطات مقارنده مد  مثٌالتهدا علدى االصدناف 

 2518حٌن كان الصنف رٌفٌرا االكثر حساسٌه لالصابه بناخرو اوراق الطماطة حٌ  بلا متوسط عدد ٌرقاتهدا  االخر  فً
ورقه والذي اختلف معنوٌا عن باقً متوسطات اعداداا على االصناف ٌونٌفٌرسا, سافران, االسكا, عالء الددٌن,  1.ٌرقه/

امدا متوسدط اعدداد العنكبدوت االحمدر . ورقه على التدوالً 1.ٌرقه / 858 ,6581, 8518, 6581, 6521بورٌن والتً بلغت 
ورقه فً حٌن بلا اقل متوسط العددادو علدى الصدنف  1.فرد/ 4548فقد بلغت اعلى حد لها على الصنف بورٌن والذي بلا 

به ( اٌ ا الى ان الصنف عالء الدٌن كدان الصدنف االقدل اصدا8ورقه وٌشٌر الجدول ) 1.فرد/ 1581ٌونٌفٌرسا والذي بلا 
ورقه علدى  1.فردا / 8548, صفر, صفر, 1548بحشرات كولورادو, من الخو , من البطاطا, الذبابه البٌ اء والذي بلا 

 .التوالً
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 8111تيثٌر تارٌ  العٌنه فً متوسط اعداد االفات من مفصلٌات االرجل على اصناف البطاطا السته  للموسم الزراعً  :(1الجدول )
Table ( 1 ): Effect of sample date on numbers mean of arthropod pests on six potato varieties for spring season 2011  

 تارٌ  العٌنه
Sample Date 

المتوسط العام  M. Individual Numbers/ 50 Leave     ورقة 1.عدد االفراد / متوسط 
 لتيثٌر التارٌ 
G.Mean of 

Date 

Effect 

Tuta 

T. Leafminor 
 كولورادو

Colorado B. 
 من الخو 
Peach A. 

 من البطاطا
Potato A. 

 القفازات
Leafhoppers 

 الذبابه البٌ اء
Whitefly 

 العنكبوت
Red mite 

 المد 
Range 

 المتوسط
Mean 

 المد 
Range 

 المتوسط
Mean 

 المد 
Range 

 المتوسط
Mean 

 المد 
Range 

 المتوسط
Mean 

 المد 
Range 

 المتوسط
Mean 

 المد 
Range 

 المتوسط
Mean 

 المد 
Rang 

 المتوسط
Mean 

11/6 0-1 15. 1– 48 11588 1-8. 6544 1-12 8511 1_118 84514 1 1 1 1 45.8 b 

86/6 0– 1. 2514 1– 38 815. 1-41 81588 1-. 1544 1-62 81588 1 1 1 1 115.4a 

8/. 0– 12 45. 1-13 8528 1-1 8514 1-8 1511 1-.8 2528 1 1 1 1 8582 c 

2/. 0-2 8544 1-18 8544 1-4 1544 1-8 1511 1-64 1544 1 1 1 1 8588 c 

1. /. 0– 11 8588 1 1 1-1. 4528 1-8 15. 1-61 11528 1 1 1 1 6511 bc 

88/. 0– 1 8528 1 1 1-3 15. 1 1 1-1. 85. 1 1 1 1 1511 c 

81/. 1– 88 .511 1 1 1-11 8514 1 1 1-18 8514 1 1 1 1 1588 c 

2 /4 1– 18 1511 1 -81 1511 1 1 1 1 1 1 88-181 .8528 8-.8 82 185.6 a 

 لتيثٌر االفة المتوسط العام
G. Mean Pest Effect 

6,16 
abc 

.,44 
abc 

.,18 
abc 

1,23 
C 

11,21 
a 

1,14 
abc 

8,63 
bc 

 

 

 8111للموسم الربٌعً  النسبٌه رطوبةوال للعالقه بٌن اعداد معقد االفات على البطاطا ودرجات الحرارة (r)قٌم االرتباط البسٌط  :(8)جدول ال
Table (2):  Simple correlation values to relationship between numbers of pest complex on potato and temperaturedegree and relative humidity of spring 

season 2011 

 نوس االفه
Pest Type 

 Simple Correlation  (rقٌم االرتباط البسٌط )

 %     Relative Humidity   الرطوبه النسبٌه Temperature C        درجة الحرارو

Tuta                 T. Leafminor 1514. -15111 

 Colorado B. -15811 15886               كولورادو

 Peach A. -158.8 15841                  من الخو 

 .Potato A. -15821 1588                 من البطاطا

 Leafhoppers -15814 15844               القفازات

 Whitefly 15.18 -15.62              الذبابه البٌ اء

 Red mite 15628 -15648                   العنكبوت
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% وجدود تداثٌر .ما المتوسط العام لتيثٌر الصنف فقد اثبت التحلٌل االحصائً باستخدام اختبار دنكن عند مسدتو  احتمدال أ
فدرد  4563, 8534, 6511, 8512, .851, 11561افات البطاطا والذي بلدا معنوي للصنف فً المتوسط العام العداد معقد 

وٌبددٌن الجدددول اٌ ددا ان , ورقدده لالصددناف ٌونٌفٌرسددا, سددافران, االسددكا, رٌفٌددرا, عددالء الدددٌن, بددورٌن علددى التددوالً 1./
 ورقه(/ 1./متوسط اعداد اذو االفات على اصناف البطاطا السته قد تراوحت فً الحدود المبٌنه فً ادناو )فرد 

 رٌفٌرا على الصنف 2518على الصنف بورٌن الى  8518من  :ناخرو اوراق الطماطه

 ٌونٌفٌرسا  على الصنف 1.548على الصنف عالء الدٌن الى  1548من  :خنفساء كولورادو

 ٌونٌفٌرسا  الصنف على .1851من الخو : من صفر على الصنفٌن عالء الدٌن وبورٌن الى 

 ٌونٌفٌرسا  على الصنف 8521من صفر على الصنفٌن عالء الدٌن وبورٌن الى  :من البطاطا

 على الصنف ٌونٌفٌرسا  88581على الصنف سافران الى  1548من  :القفازات

 على الصنف بورٌن  1.521على الصنف رٌفٌرا الى  8521من  :الذبابه البٌ اء

 على الصنف بورٌن  4548على الصنف ٌونٌفٌرسا الى  1581العنكبوت االحمر: من 

ان تباٌن او اختالف اصناف البطاطا فً اصابتها بحشرات المن قد تم التطرق الٌه فً دراسات قلٌله منها ما قام بده 
Adams (1364 حقلٌا والذي وجد فٌه ان الصنف )Kalahdin   صدنف اخدر مدن البطاطدا  21كان حساس جدا مقارنة م

( والتدً اظهدرت تف دٌل اندواس مختلفده 1348)Taylorاخدر  ل  دراسةم باختباراا ووانواس من العائله الباذنجانٌه التً قا
( فقددد اشددارا الددى وجددود اختالفددات فددً 1324)Muekeو  Nderituمددن المددن الصددناف مختلفدده مددن البطاطددا امددا الباحثددان 

و  Aldamenل  اسدةدروفدً  دراسةبٌن اصناف البطاطا الثمانٌه المستخدمة فً ال Aphis gossypii االصابه بمن القطن
Gerowitt(8113داخددل البٌددت الزجدداجً حددول تدديثٌر اصددناف مختلفدده مددن البطاطددا ) (Albatros, Borwina, Fasan, 

Kormoran, Pirol, salome, Romanze, Torrrna فددً معدددل التكدداثر لحشددرتً مددن الخددو ) persicae Myzus 
معدل التكاثر للحشدرتٌن وبشدكل معندوي مدا بدٌن  حٌ  اشارت الى اختالف Macrosiphum euphorbiaeومن البطاطا 

 االصناف الثمانٌه المستخدمة.

ٌتبٌن مدن الجددول  :تأثير فن  البطاطا في النسبد المئوية لالوراق المفابد بمعقد افات البطاطا م  م ف يات االر   -3
مدن  ,مدن الخدو  ,فسداء كولدورادوخن ,( ان المتوسط العدام للنسدبة المئوٌدة لدالوراق المصدابه   نداخرو اوراق الطماطده6)

% علدى  .52. ,1511 ,4583 ,1516 ,8521 ,.456 ,2516العنكبدوت االحمدر بلغدت  ,الذبابه البٌ اء ,القفازات ,البطاطا

واثبت التحلٌل االحصائً باستخدام اختبار دنكن وجود فروقدات معنوٌدة بٌنهدا وان متوسدط النسدبة المئوٌدة لدالوراق .التوالً
%( وبفددارق معنددوي مقارنددة مدد  متوسددط اددذو النسددبه لحشددرات مددن 2516)المصددابه   ندداخرو اوراق الطماطدده كددان اكبددر 
ٌكن اناك فرق معنوي بٌن متوسدطات النسدبه المئوٌدة  % فً حٌن لم 1516البطاطا واً اقل اذو المتوسطات والتً بلغت 

اما المتوسط العدام  ,الذبابه البٌ اء والعنكبوت االحمر ,القفازات ,من الخو  ,لالوراق المصابه لكل من خنفساء كولورادو
 ,1152فقد بلغت عالء الدٌن و بورٌن  ,رٌفٌرا ,االسكا ,سافران ,للنسبه المئوٌة لالوراق المصابه على االصناف ٌونٌفٌرسا

% وبعدد تحلٌددل نتددائ  تدداثٌر االصددناف فدً متوسددط النسددبه المئوٌددة لددالوراق المصددابه  45.1 ,8562 ,4588 ,8538 ,6528
عدن بقٌدة  %( وبفدارق معندوي1152تبٌن وجدود فدروق معنوٌدة بٌنهدا وان اكبدر ادذو المتوسدطات كدان للصدنف ٌونٌفٌرسدا )

% علدى التدوالً وٌبدٌن الجددول اٌ دا ان متوسدط 45.1% و 4588حٌد  بلغدا االصناف باستثناء الصنفٌن رٌفٌرا وبدورٌن 
 النسبه المئوٌة لالوراق المصابه بمعقد افات البطاطا على اصناف البطاطا السته قد تراوحت فً الحدود المبٌنه فً ادناو 

 را % على الصنف رٌف13581ٌ% على الصنفٌن االسكا وبورٌن الى 6581ناخرو اوراق الطماطه:. من 

 %على الصنف ٌونٌفٌرسا.1% على الصنف عالء الدٌن الى 1548خنفساء كولورادو:. من 

 % على الصنف ٌونٌفٌرسا .35من الخو :. من صفر % على الصنفٌن عالء الدٌن وبورٌن الى 

 % على الصنف ٌونٌفٌرسا .85من البطاطا:. من صفر % على الصنفٌن عالء الدٌن وبورٌن الى 

 %على الصنف ٌو سا13% على الصنف سافران الى .1.2القفازات:. من 

 % على الصنف بورٌن .1158% على الصنفٌن سافران ورٌفٌرا الى .الذبابه البٌ اء:. من 

 % على الصنف بورٌن .1158% على الصنف ٌونٌفٌرسا الى 1518العنكبوت االحمر:. من 

ه المئوٌه لالوراق المصابه بنداخرة اوراق الطماطده وتشٌر نتائ  التداخل بٌن االصناف ونوس االفه ان متوسط النسب
 . %13,81على الصنف رٌفٌٌرا كان اكبر اذو المتوسطات اذ بلا 

( نجد ان الصنف ٌونٌفٌرسا كان اقل االصدناف حساسدٌه للعنكبدوت .من الجدول ) :ساسيد النسبيد الفنا  البطاطاالح -4
فً حٌن تدرجت قٌم الكثافه العددٌه على التوالً وذلك استنادا الى  8583 ,151االحمر وناخرة اوراق الطماطه والتً بلغت 
 ,من الخو  ,لكل من الذبابه البٌ اء 8.513 ,815.3 ,.151 ,6512 ,8518اذو الحساسٌه لهذا الصنف تصاعدٌا اذ بلغت 

 حساسددٌه لكددل مددن فكددان اقددل االصددناف القفددازات وخنفسدداء كولددورادو علددى التددوالً امددا الصددنف سددافران ,مددن البطاطددا
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  8111( تيثٌر الصنف ونوس االفة فً المتوسط العام العداد االفات من مفصلٌات االرجل للموسم الربٌعً  8الجدول )
Table (3) Effect of variety and type of pest on general mean numbers of arthropode pests in spring 2011                                                

 نوس االفة
Pest Type 

 Indivduals No./50 leaveورقة  1.عدد االفراد / 
المتوسط العام 
 لتيثٌر االفة

G.Mean of 

pest effect 

 Varietyاالصناف / 

 بورٌن  /    Alaaldin Borinعالء الدٌن/ Reviraرٌفٌٌرا/  Alaskaاالسكا/  Safranسافران/  Universaٌونٌفٌرسا/ 

 المد 
Range 

 المتوسط
Mean 

 المد 
Range 

 المتوسط
Mean 

 المد 
Range 

 المتوسط
Mean 

 المد 
Range 

 المتوسط
Mean 

 المد 
Range 

 المتوسط
Mean 

 المد 
Range 

 المتوسط
Mean 

Tuta 
T.leafminor 

1-12 6521 1-1. 6581 1-11 8518 1-88 2518 1-11 6581 1-3 8518 
6563 
bc 

 كولورادو
Colorado B 

1-38 1.548 1-6 1521 1-16 151. 1-81 851. 1-. 1548 1-48 11581 
.544 
ab 

 من الخو 
Peach A. 

1-62 1851. 1-16 8581 1-41 3581 1-81 851. 1 1 1 1 
.516 
bc 

 من البطاطا
Potato A. 

1-12 8521 1-8 151. 1-8 1581 1-. 1581 1 1 1 1 
1523 

c 

 القفازات
Leafhopper 

1-118 88581 1-18 1548 1-62 4 1-83 6521 1-61 35. 1-6. 35. 
11521 

 أ

 الذبا  االبٌض
Whitefly 

1-81 3 1-81 8521 1-8. 6581 1-88 8521 1-83 8548 1-181 1.521 
1514 
Ab 

 العنكبوت
Red mite 

1-8 1581 1-.8 45. 1-18 15. 1-81 8581 1-81 8548 1-.8 4548 
8563 
bc 

 المتوسط العام لتيثٌر الصنف
G.Mean of 

Variety effect 

a 
11,61 

b 
8,1. 

b 
8,12 

ab 
6,11 

b 

8,34 
ab 

4,63 
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  8111( تيثٌر صنف البطاطا فً النسبة المئوٌة لالوراق المصابة ببعض افات البطاطا من مفصلٌات االرجل خالل الموسم الربٌعً 6الجدول )
Table (4) Effect of potato variety on infected leaves percentage with some potato pests of arthropods during spring 2011                            

 
 االصناف
 

Variety 

المتوسط العام  M.Percentage of Infected Leaves متوسط النسبة المئوٌة لالوراق المصابة/  
 لتيثٌر الصنف
G.Mean of 

variety 

effect 

Tuta 

T.leafminor 
 كولورادو

B. Colorado 
 من الخو 
Peach A. 

 من البطاطا
Potato A. 

 القفازات
Leafhoppers 

 الذبابة البٌ اء
Whitefly 

 العنكبوت
Red mite 

المد  
Range 

 المتوسط
Mean 

 المد 
Range 

 المتوسط
Mean 

 المد 
Range 

 المتوسط
Mean 

 المد 
Range 

 المتوسط
Mean 

 المد 
Range 

 المتوسط
Mean 

 المد 
Range 

 المتوسط
Mean 

 المد 
Range 

 المتوسط
Mean 

 Universa 0-8. 2518 1-11 1. 1-8. 35. 1-1. 85. 1-18 13 1-21 11 1-1 1518 1152 a ٌونٌفٌرسا

 Safran 0-81 251. 1-11 158. 1-81 .548 1-. 158. 1-11 158. 1-61 . 1-2. 11548 6528 b سافران

 Alaska 1-81 6581 1-8. 8518 1-81 .548 1-. 1548 1-8. 8518 1-11 251. 1-1. 1521 8538 b االسكا

 Revira 1-6. 13581 1-.1 458. 1-11 85. 1-. 1521 1-8. 8518 1-61 . 1-.1 458. 4588 ab رٌفٌرا

 Alaaldin 1-81 15. 1-. 1548 1 1 1 1 1-81 . 1-.1 458. 1-61 . 8562  b  عالء الدٌن

 Borin 1-81 6581 1-6. 185. 1 1 1 1 1-81 458. 1-31 1158. 1-31 1158. 45.1 ab  ٌورٌن

 العام لتيثٌر االفةالمتوسط 
G.Mean of pest effect 

2516 
ab 

456. 
abc 

8521 
bc 

1516 
c 

4583 
bc 

1511 
ab 

.52. 
abc 

 

 

 8111(: الحساسٌة النسبٌة لبعض اصناف البطاطا لالصابة ببعض االفات من مفصلٌات االرجل خالل الموسم الربٌعً .الجدول )
Table ( 5 ) Relative susceptibility of some potato varieties to infection by some arthropode pests during spring 2011                            

 االصناف
Variety 

 على اساس
Concerning 

Tuta 
T.leafmino 

 كولورادو
Colorado B. 

 من الخو 
Peach A. 

 من البطاطا
Potato A. 

 القفازات
Leafhoppers 

 الذبابة البٌ اء
Whitefly 

 العنكبوت
Red mite 

 ٌونٌفٌرسا
Universa 

 Density 8583 8.513 815.3 6512 151. 8518 1ك العددٌة 

 Infection 152. 86513 1.58 852 6518 8 1 %% لالصابة 

 سافران
Safran 

 Density 8514 1561 1 1 8518 1586 115.4ك العددٌة

 .Infection 8 8511 1 8586 8511 1 225 %% لالصابة

 االسكا
Alaska 

 .Density 1561 8528 851. 8512 1 15.8 651ك العددٌة

 Infection 1 .518 8563 8586 1 151. 1.5.2 %% لالصابة

 رٌفٌرا
Revira 

 Density 8528 4516 8 1511 8511 1 3511ك العددٌة 

 Infection 6568 11512 8563 1 8511 1 .8512 %% لالصابة 

 عالء الدٌن
Alaaldin 

 Density 8514 1 .524 1 1 1584 1512ك العددٌة

 Infection 1511 1 6 1 1 158. 61544 %% لالصابة 

 ٌورٌن
Borin 

 Density 1 12588 .524 1 1 .5.8 11523ك العددٌة 

 .Infection 1 81514 . 1 1 858. 3851 %% لالصابة
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لكال النوعٌن فً حٌن تدرجت قٌم الحساسٌه النسبٌه لهذا الصنف تصداعدٌا اذ بلغدت  151القفازات ومن الخو  والتً بلغت 
نداخرو اوراق الطماطده  ,مدن البطاطدا ,خنفسداء كولدورادو ,لكل مدن الذبابده البٌ داء 115.4 ,8514 ,8518 ,1561 ,1.86

ندداخرو اوراق  ,امددا الصدنف االسددكا فكددان اقدل االصددناف حساسدٌه لكددل مددن مدن البطاطددا ,مددر علدى التددوالًوالعنكبدوت االح
على التوالً فً حٌن تدرجت قٌم الحساسٌه النسبٌه لهذا الصنف  15.8 ,1561 ,151الطماطه والذبابه البٌ اء والتً بلغت 

القفدازات والعنكبدوت االحمدر علدى  ,ساء كولورادوخنف ,لكل من من الخو  .651 ,.851 ,8528 ,8512تصاعدٌا اذ بلغت 
علدى  1511 ,151بلغدت  اما الصنف رٌفٌرا فكان اقل االصنف حساسٌه لكل من الذبابه البٌ اء ومن الخو  والتً ,التوالً

مدن  ,لكدل مدن القفدازات 3511 ,4516 ,8528 ,8511 ,851التوالً فً حٌن تدرجت قدٌم ادذو الحساسدٌه تصداعدٌا اذ بلغدت 
خنفسداء كولدورادو والعنكبدوت االحمدر علدى التدوالً امدا الصدنف عدالء الددٌن فكدان اقدل  ,نداخرو اوراق الطماطدة ,البطاطا

االصناف حساسٌه لكل من حشرتً من الخو  ومن البطاطا اذ بلغت صدفر لكدال الندوعٌن فدً حدٌن تددرجت قدٌم الحساسدٌه 
 ,نداخرو اوراق الطماطده ,الذبابه البٌ داء ,من خنفساء كولورادو لكل 1512 ,524. ,8514 ,1584 ,151تصاعدٌا اذ بلغت 

القفازات والعنكبوت االحمر اما الصنف بدورٌن فكدان اقدل االصدناف حساسدٌه لكدل مدن حشدرتً مدن الخدو  ومدن البطاطدا 
 ,11523 ,524. ,5.8.( فدً حدٌن تددرجت قدٌم الحساسدٌه تصداعدٌا اذ بلغدت 151ونداخرو اوراق الطماطده )( صفر)اٌ ا 

امدا فٌمدا ٌتعلدق بحساسدٌه  ,العنكبوت االحمدر وحنفسداء كولدورادو علدى التدوالً ,القفازات ,لكل من الذبابه البٌ اء 12588
( ٌشٌر الدى ان قدٌم ادذو الحساسدٌه .اصناف البطاطا والمحسوبة على اساس النسبه المئوٌة لالوراق المصابه فان الجدول )

 .:فً الحدود المبٌنه فً ادناولالصابه بمعقد افات البطاطا قد تراوحت 

لخنفسداء  24.19 لكل من العنكبوت االحمر وناخرو اوراق الطماطه على التدوالً الدى .152و  151من  :الصنف ٌونٌفٌرسا

 كولورادو 

 للعنكبوت االحمر  .225لكل من القفازات والذبابه البٌ اء الى  151من : الصنف سافران

 للعنكبوت االحمر  1.5.2و اوراق الطماطه ومن البطاطا الى لكل من ناخر 151من : الصنف االسكا

 للعنكبوت االحمر  8512.لكل من الذبابه البٌ اء ومن الخو  الى  151من : الصنف رٌفٌرا

 للعنكبوت االحمر  61544الصنف عالء الدٌن: من صفر لكل من من الخو  ومن البطاطا الى 

 للعنكبوت االحمر  .3851من صفر لكل من من الخو  ومن البطاطا الى  :الصنف بورٌن

( فً السودان تم اختبار حساسٌه عشرو اصدناف للبطاطدا لالصدابه بالددودة القار ده 8111واخرون ) Salah ـل دراسةفً 
حقلٌددا  وجددود مسددتوٌات عالٌدده مددن المقاومددة لهددذو الحشددرو دراسددةحٌدد  اظهددرت ال Agrotis ipsilon (HFN) السددوداء

حساسدٌه عالٌده  Spuntaو Desire فدً حدٌن اظهدرت االصدناف Alpha,Lesita, Bright ومختبرٌا وذلك فً االصناف
فدً المقداٌٌس المسدتخدمة فدً  دراسدةمدا بدٌن االصدناف وموسدمً ال دراسةلالصابه اذا ف ال عن المعنوٌه التً اظهرتها ال

 ات المت ررو ووزن اذو الدرنات.تقٌٌم اذو االصناف والتً شملت النسبه المئوٌة للدرن
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ABSTRACT 

The study showed to testing susceptibility of some Potato varieties univresa, safran, 

Alaska, Revira,Alaadin, Borin in Ninevah Governorate during the year 2011 to infection by 

Tomato leafminor and other Arthropod pests was infected in different degrees with Tomato 

leafminor Tuta abosluta (Meyrick), colorado beetle Leptinotarsa decimelineuta(say), green 

peach aphid myzus persicae (sulzer) Potato aphid Macrosiphum euphorbiae 

(Thomas),leafhoppers Empoasca spp, whitefly Bemisia tabac! Gen and red mite Tetranychus 

urticae Koch, the general mean numbers of these pests was oscilliating during eight period for 

taking samples (from 17/4 to 8/6) which reached respectively 6.52, 10.56, 3.18, 2.23, 

4.07,1.11, 1.33, 13.54 individual/50 leave, the first appearance of whitfly and red mite was on 
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8/6 on all potato varieties. The general mean numbers of these pests on varieties universa, 

safran, Alaska, Revira, Alaaldin and Borin was 11.4, 3.05, 3.78, 4.01, 2.96, 6.49 individual/50 

leave respectively. the numbers of leafhoppers was the highest significanlty 10.81 

individual/50 leave. accrording to pest density parameter(individual/ 50 leaves) the highest 

sensitivity with infection of Tomato leafminor, Colorado beetle, leafhoppers, peach Aphid, 

Potato Aphid, whitefly and red mite were Revira, universa, universa, universa, 

universa,Borin, Borin respectively which reached 3.83, 25.19, 20.59, 4.08, 7.75, 5.52,93.75: 

respectively. 

Keywords: Variety susceptibility, Tomato leafminor, Colorado potato beetle, Whitefly 
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