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 .Monosteira buccata Horvيت لحشرة بق الحور  ئدراست حيبتيت و بي

(Tingidae: Hemiptera) 
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 الخالصت

التم  تصميا انموال الامور الناميمة فم  العمراق  Monosteira buccata Horv.رتمم دراسمة دورح ايماح بمق الامو

ومم  ، معظمم الاماالتكافة اجزاء االوراق الاديثة التكوين والناضجة فرديا ف  ف  تغرس االنثى البيض .2119خالل عام 

وبصمورح عاممة تلضمل االنماس السمطوف السمللية لمؤلوراق . زيادح اعداد الاشرات يصبح البيض مغروسما فم  شمبج مجمامي 

يوم ونسبة  0.45± 8.33بيضج ولاضانة البيض  74.26± 051.9بلغ متوسط عدد البيض لؤلنثى الواادح  .لوض  البيض

، اوضممات هممذد الدراسممة ان لاوريممات بممق الاممور خمممس اعمممار، ذكر:انثممى 0:0كممما بلغممت النسممبة الجنسممية .%85اللقممس 
اممما اوريممة العمممر االخيمر فتتميممز بتصمملا ترجممة ، تميمزت اوريممة العمممر االول بشمكليا البيضممو  ولونيمما االبمميض الشملاف

، قمة البطنيمة االولمىالالقة الصدرية الثانية الخماسية الشكل الت  تمتد الى الخلمف لتغطم  كمل الالقمة الصمدرية الثالثمة والال
ومم  ، وكمان ذلمف فم  بدايمة شمير أيمار، بدأت م  اول ظيور لكامالت بق الاموراإلصابة البيئية ان  اظيرت نتائج الدراسة

، 23.26، 01.39زيادح اعداد الاشرات ازدادت المسااة الورقية المتضررح ونسبة الضمرر ايمس بلغمت اعلمى متوسمطاتيا
 Marsh.Populusواألمريكم  .Populus nigra L% ألنوال الاور االسمود  26.72، 33.76، 31.09و  2سم 6.99

deltoids   واللرات Oliv. Populus euphratica عندما بلغت متوسطات اعداد الاشرات الاد االعلمى ، على الترتيا

االاصممائ  وجممود كممما اكممدت نتممائج التاليممل  .بقممة الممذكر اشممرح/ ورقممة ألنمموال الاممور السمما 9.86، 09.84، 06.63وهمم  

 .ارتباط معنو  بين متوسط اعداد الاشرات ومتوسط مسااة ونسبة الضرر ألنوال الاور الثالثة

 .بق الاور، الكلمات الدالة: اشجار الاور

 .07/2/2104: وقبولج،  7/5/2103 :تاريخ تسلم الباس

 المقذمت

السريعة النمو المابة جدا للضوء وليا القابلية على النمو تات ظروف المنما  الامار  تعد أشجار الاور من األنوال

وتسمتثمر أوراقيما ، تستعمل أشمجار الامور للزينمة وتثبيمت التربمة علمى ضملاف األنيمر والجمداول، (Anon.0997) الجاف

وقمد أثبتمت ، (Browicz ،0977ر)كونيا مادح عللية للايوانات فضالً عن استخراج بعض العقاقير الطبية من قلف األشمجا
الباوس والدراسات العلمية األهمية االقتصادية لخشا الاور إذ أكدت صالايتج للعديد من الصناعات الخشبية الميمة مثمل 

، ألعبممماد .0981، ابمممراهيم.0979، العجينمممة الورقيمممة والرقمممائق والشمممخاط وألمممواف اللمممايبر والصمممناعات اليدويمممة )دا د
لاور بالعديد من أنوال الاشرات الت  تسبا لـيا أضـراراً كـثيرًح ممـتمثلة بمـخلض النمـمو المـسنو  تصاا أشجار ا.(0988

ويعمممد بمممق ، (0980، سمممويلم والمعمممروف.Knopf ،0969وتشمممـويج اسـتقامـتيمممـا وتـقليمممـل الـقيممممـة الـتجـاريمممـة لـلخشمممـا )
أشممجار الاممور فمم  المنمماطق الشمممالية  مممن الاشممرات أالقتصممادية الميمممة التمم  تصمميا Monosteira buccataالاممور

إلمى درجمة تصمبح معيما األشمجار وإضمعافيا والوسطى من العراق وتسبا أضراراً لؤلشمجار وذلمف باسمتنزاف عصماراتيا 

 وكمابنودس الامور .Melanophilla picta Pall أكثر عرضة لآلفمات األشمد خطمورح ومنيما المار سماق الامور الصمغير
Capnodis miliaris Klug. Reader) وKhatat ،0963).  ان المعلومات الخاصة باياتية هذد الاشرح تعد اساسيج ف

ونظمرا ، تاسين برامج السيطرح علييا والسيما عند وض  بمرامج المكافامة المتكاملمة للامد ممن انتشمارها وتقليمل اضمرارها

 .لقلة الدراسات عن هذد الاشرح تم اجراء هذد الدراسة

 مواد البحث وطرائقه

س  º 29.5عنممد متوسممط درجممة اممرارد ، 2119نلممذت الدراسممة الاياتيممة فمم  مختبممرات قسممم الغابممات خممالل عممام 

لغمرض الاصمول علمى  .لجيمل واامد M.buccataدورح ايماح بمق الامور  وتضمنت الدراسمج، % 30.51ورطوبة نسبية 

ورقة امور اسمود ممن ةابمة نينموي تامو  بميض الاشمرح ووضمعت فم  أطبماق بتمر   51جمعت .الاوريات الاديثة اللقس

ووضعت بصورح انلراديمة فم  إطبماق بتمر  مغطماح ممن األعلمى  اورية من العمر األول 51بعد اللقس جمعت، سم9بقطر 

، 5±%41 س ورطوبمة نسمبية° 2± 25درجمة ىثم الظت اإلطبماق فم  المختبمر علم، الململ المثبت برباط مطاط  بقماش
وبعمدها تمم ، الطريج ومتابعمة تطورهما اتمى وصموليا إلمى طمور الاشمرح الكاملمة واستمرت تغذية الاوريات بأوراق الاور

ر  ووضمعت ورقمة ترشميح فم  أسملل كمل طبمق انثى( من ألاشرح وبصورح منلردح داخمل اطبماق بتم:)ذكر أزواج01عزل 

ممدح مما قبمل ، ممدح الطمور الامور ، المتصاص الرطوبة الزائدح م  إضافة ورقة اور طريج يوميا لدراسة اعمار الاورية

 من رسالة ماجستير للباحث الثاني بحث مستل



 مـجـلـــة زراعـــة الــرافـديــن
 2108( 2( العدد )46المجلد )

   ISSN: 2224 - 9796 (Online) 

   ISSN: 1815 - 316 X  (Print) 

Mesopotamia J. of Agric.  

Vol. (46)    No. (2)   2108 
 

223 

امما طمور  .عدد البيض الكل  لؤلنثى الواادح وأعمار البالغات ووصليا، ما بعد وض  البيض، وض  البيض، وض  البيض

، من خالل وض  البيض ف  اطباق بتمر  مغطماح ممن االعلمى بقطم  قمماش الملممل مثبمت بربماط مطماط  البيضة فقد درس
ولتاديمد ، ممدح الاضمانة ونسمبة اللقمس، لتاديمد الوصمف العمام، بيضمة لكمل مكمرر 51استخدم ف  التجربمة مكمرران بواقم  

من كل نول من الامور االسمود واألمريكم  اشجار  01اختيرت ، الكثافة العددية واالنتشار الطبيع  ومسااة ونسبة الضرر

ورقممة عشمموائيا تمثممل االتجاهممات االربعممة  21 (يمموم 05كممل )وجمعممت مممن كممل شممجرح ، واللراتمم  )تمثممل عشممرح مكممررات(

وضعت النمماذج فم  اكيماس ورقيمة وتمم فاصميا فم   .ورقة 211ليصبح اجم العينة ، لكل اتجاد اوراق 5للشجرح وبمعدل 

وتممم اسمماا مسممااة ونسممبة الضممرر اعتمممادا علممى طريقممة ، وسممجل ممما علييمما مممن اشممرات ،اليمموم نلسممج فمم  المختبممر

Saieed(0991). كما تم اساا قيم االرتباط ومعامل التاديمد للعالقمة بمين كمل ممن مسمااة ونسمبة الضمرر ومتوسمط اعمداد

  .الاشرح لكل نول من انوال الاور

، ؛ القريشم 2111، المراو  وخلمف ه)تصمميم العشموائ  الكاممل اللت النتمائج ااصمائيا باسمتخدام التجربمة العامليمة فم  ال
2117.) 

 النتبئج والمنبقشت

 M.buccata الدراسة الحياتية لحشرة: أوال

مما  جزئيا الوسط  خشن نوعماً ، بيضو  ياأبيض وشكل يالون M.buccataالبيضة اديثة اللقس لاشرح  :طور البيضة -1

عيونمج الاممراء اللاتامة اللمون والقمات الجسمم ممن ممن خمالل مشاهدح الجنين يمكن وقبل اللقس  .وليا نياية مستديرح ضيقة

ملممم وعرضمميا  1.14±1.31معممدل بملممم (1.32 – 1.27) نممما بمميطممول البيضممة يتممراوف  .خممالل الغشمماء النصممف شمملاف

 .ملم 1.13±1.08بمعدل ملم(1.20 – 1.05)يتراوف

 22عنمد متوسمط درجمة امرارح  يموم 0.24±8.33 البيض اضانةمتوسط مدح بلغ  :فترة حضانة البيض ونسبة الفقس -2

ºف  اين ذكر، %44ورطوبة نسبية  س Babmorad ان فترح اضانة البيض لاشمرح .)2117(وآخرونMonosteira 

unicotata  85النسبة المئوية لللقس فقمد أوضمات الدراسمة الااليمة أن همذد النسمبة بلغمت  اما.يوم 0.29± 9.46بلغت %

 .ذكورح أعالدموالرطوبة ال عند متوسط درجة الارارح

اوريممة العمممر األول بشممكليا البيضممو  ولونيمما األبمميض الشمملاف وطوليمما الممذ  يبلممغ فمم  امتممازت  :حوريةةة الر ةةر ا و  -3

بشممعيرات  ىويالاممظ أن جسممم الاوريممة مغطمم، ملممم1.13± 1.07عرضمميا فيبلممغ أممما متوسممط ، ملممم1.14± 1.88المتوسممط 

ويتمراوف طمول قمرن االستشمعار  .بينما تغطى قرون االستشعار واألرجل بشعيرات دقيقمة، داكنة وزوائد شعرية صولجانية

الالقمة الصمدرية على السطح العلو  للاورية خمس زوائد ةدية رماديمة اللمون اثنمان منيما علمى جمانب   ويوجد .ملم 1.21

ر األول عممالممدح وأوضمات الدراسمة أن متوسمط  .منتصف الالقات البطنية الثالثمة والسادسمة والتاسمعة ىوالباق  علالثالثة 

ان العممر االول ( Atieh0996)وقمد ذكمر الباامس ، %44.5ورطوبمة نسمبية  م 22.47ْيوم فم  درجمة امرارح  2.85ه  

 .يوم 2.85هذا الطور مدح بلغ متوسط  .ايام (4 – 3يستغرق بين ) لاوريات نلس الجنس

أن مرالمة االنسمال  تأخمذ  لمواظ، بعد اكتمال نممو اوريمة العممر األول تنسملخ إلمى العممر الثمان  :حورية الر ر الثاني -4

ويكمون لمون  .دقمائق 7ثمم تبمدأ بالتغذيمة بعمد اموال  ، % 39.5ورطوبمة نسمبية س º 26 دقيقة ف  درجة امرارح21 اوال 

، ملممم 1.117±1.28أممما متوسممط عرضمميا فيبلممغ ملممم 1.59±0.01 متوسممط طممول الاوريممةيبلممغ ، ابمميض شمملافالاوريممة 
تغطم  سمطح الورقمة وتعيمق  بعمد همذا العممر لاشمرح وجلمود انسمالخيامخللات تغذية ا نف  سوريا با  )Atieh )0996وذكر

 .نشاط الشجرحو عملية التمثيل الضوئ 

يبلمغ طمول الاوريمة إذ .بشكل عام كما ف  العمرين السابقينالثالس يكون لون وشكل اورية العمر :الثالثحورية الر ر  -5

 1.00أبميض طوليما اموال   يمابمراعم األجنامة صمغيرح لون، على التموال  ملم 1.13±1.40و ملم 1.17±0.52 وعرضيا

ان ( 2117) واخرون Babmoradوقد اوضح  ،يوم 3.56مدح الطور الثالس بلغ  وان متوسط، ة اللونأرجليا رماديوملم 

 .M.unicostatيوم لاشرح  3.41متوسط مدح هذا الطور بلغت 

شمكليا ، ملمم 1.10±1.53وعرضميا  ملمم 1.14±0.77ف  هذا العمر يبلغ طول الاورية اموال  حورية الر ر الرابع:  -6

يتمراوف طمول قمرن  .اممراء ةامقمة اللمونعيمون فيمج داكمن  ياجسميا رماد  مبمرقش رأسمو .بيضو  كما ف  العمر الثالس

، ونممواً  وبمراعم األجنامة أكثمر تطموراً  اورية هذا العمر يظير علييا بوضموف زيمادح الاجمم .ملم 1.57االستشعار اوال  
 وقممممد ذكممممر، %28ورطوبممممة نسممممبية  س 33.37فمممم  درجممممة اممممرارح  يمممموم 2.93الرابمممم   عمممممرالمممممدح  أن متوسممممطو
(Serafimovski ،0973) فمم  درجممة  يمموم( 04 –0)يتممراوف بممينلاوريممات هممذا الجممنس الرابمم   الاممور  رعمممأن مممدح ال

 .%78.2ورطوبة نسبية  م 20ارارح 
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 ملمم 1.15±2.19طوليما متوسمط ف  هذا العمر يكون شكل الاورية بيضمو  ولونيما رمماد  و :حورية الر ر الخا س -7

العممر الخمامس بتصملا ترجمج الالقمة الصمدرية تتميمز اوريمة ، المرأس رمماد  اللمون ملم 1.12±1.60عرضيا متوسط و

وكمذلف بوضموف ، الثانية الخماسية الشكل الت  تمتد إلى الخلف لتغط  كمل الالقمة الصمدرية الثالثمة والالقمة البطنيمة األولمى

بمراعم أمما ، ملمم 1.77قمرون االستشمعار تصمبح رماديمة اللمون تميمل إلمى الداكنمة طوليما اموال  و، األجنامة وءاتوكبر نتم

بلمغ متوسمط فتمرح همذا ، لونيما رمماد  فماتح ونيايتيما ةامقمة، ملمم 1.68طوليما  ويبلمغ تصمبح أكثمر تطموراً فناة الاورية أج

 .يوم 2.89الطور 

يبلغ متوسط طول ، االجناة رمادية مبرقشة بنقاط داكنة، للرماد  لمائ بن  لون الاشرح الكاملة :طور الحشرة الكا لة -8

ملمم ومتوسمط  1.16±2.32أما األنثى فيبلغ متوسط طوليا ، يوم 01.22± 26.23عمرد  متوسطملم و 1.14±2.36الذكر 

أما قمرون االستشمعار فتكمون مائلمة  .السطح العلو  للبطن بن  قاتم والسطح السلل  أفتح لوناً ، يوم 8.23+ 24.21عمرها 

للالقمات الطرفيمة لمبطن المذكر بينمما تكمون ومن أهم العالمات الت  تميز الذكر عمن األنثمى همو الضميق النسمب   .لالصلرار

– 2.6)بمين اياح المذكور تتمراوفمدح أن Serafimovski (0973 ) نياية البطن ف  األنثى أعرض وأكثر استدارح والاظ

يوماً اوضات نتائج الدراسة ان التزاوج ةالبما مما يمتم فم  سماعات النيمار بعمد بمزو  (40.6– 2.8)اإلناس أما  يوماً (41.9

امول فعاليمة تمزاوج همذد الاشمرح Askari (2114)وBabmoradوهذا يتلمق مم  مما ذكمرد ، بلترات ةير مادودح البالغات

وقد بلغ متوسط مدح ، تغرس االنثى البيض داخل نسيج الورقة وتلضل االماكن القريبة من العروق .التابعة الى نلس الجنس

يموم علمى  9.74± 02.1و  01.23± 04.9، 1.89± 2.66وضم  البميض ومما بعمد وضم  البميض ، ما قبمل وضم  البميض

 .بيضة 74.26± 051.9اما متوسط عدد البيض لؤلنثى الواادح فقد بلغ  .التوال 

 سº 22.5عنمد متوسمط درجمة امرارح  الامور ( أن أول ظيور لكمامالت بمق0تشير نتائج الجدول ): الدراسة البيئية :ثانيا  

اعممداد  وممم  ازديمماد، قليلممة جممداً وذلممف النخلمماض أعممداد الاشممراتكانممت مسممااة ونسممبة الضممرر و%  52ورطوبممة نسممبية 

ورطوبممة نسممبية س ˚34.2ح وفمم  منتصممف تممموز وعنممد متوسممط درجممة اممرار .مسممااة ونسممبة الضممرر الاشممرات ازدادت

 09.84، 06.63 وعندما كانت متوسطات اعداد الاشرات ألنوال الاور االسمود واالمريكم  واللراتم  علمى التموال 27%

، 31.09و  2سممم 6.99و  23.26، 01.39إذ بلغممت  نممما يمكممبلغممت مسممااة ونسممبة الضممرر أعلممى ، رد/ورقجاشمم 9.86و
 Sadeghi وهممـذا يتلممـق مممـ  ممما ذكممرد، األسممود واألمريكمم  واللراتمم  علممى التمموال الاممور % ألنمموال 26.62و 33.76

أعمداد الاشمرح وعنمد متوسمط درجمة ومم  انخلماض .ايس وجد اعلى كثافة ليذد الاشرح ف  شير تمموز، (2112واخرون )

، 7.18و  2سممم 0.85و  5.45، 4.03ونسممبة الضممرر ة % بلغممت قيمممة متوسممط مسمماا34ورطوبممة نسممبية  سº 28اممرارح 
تأثيراً ف  أعداد الاشرح المذ  بمدورد اثمر  ولنول الاور ومما سبق يتبين أن لدرجات الارارح والرطوبة.% 6.44و03.43

وقمد يعمزي التبماين المى .(2112، الناتج عمن تغذيمة اطموار همذد الاشمرح )مصمطلى والمعمروف على مسااة ونسبة الضرر

، اخممتالف الصمملات المورفولوجيممةألوراق انمموال الاممور وطبيعممة تكمموين الورقممة وماتواهمما مممن العناصممر الغذائيممة )صممديق
بممين  1.15توي ااتمممال كممما اظيممرت نتممائج التاليممل االاصممائ  واختبممار دنكممن وجممود فروقممات معنويممة عنممد مسمم.(0988

 ( ان اشمرح 2119)واخمرون  Khabirوقمد ذكمر ، متوسطات مسااة ونسبة الضرر وعدد الاشرات ألنوال الامور الثالثمة

Monosteira unicostata كمذلف تبمين ممن دراسمة اتجاهمات الشمجرح . تتواجمد بكثافمة عاليمة فم  مشماجر الامور االبميض
للشجرح ه  الت  تلوقت معنوياً عن بقية الواجيات إذ بلمغ أعلمى  ةالشرقيالجية (ان 2االربعة والصلات المدروسة )الجدول 

أمما متوسمط ، 2سمم 5.93الشممالية  الجيةقل متوسط لمسااة الضرر ف  بينما ظير ا  ، 2سم 9.284متوسط لمسااة الضرر 

 فروقمات معنويمة بمين متوسمطاتوجود  1.15نسبة الضرر فقد اثبت التاليل اإلاصائ  واختبار دنكن عند مستوي ااتمال 

 1.15أما بالنسبة لعدد الكامالت فقد اظير التاليل اإلاصائ  واختبار دنكن عند مستوي ااتممال ، الشجرح األرب  اتجاهات

 .بين االتجاهات عدا الجية الشرقية عدم وجود فروقات معنوية
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 M.buccataباشرح  تأثير نول اشجار الاور ومتوسط أعداد الاشرات ودرجات الارارح والرطوبة النسبية ف  مسااة ونسبة الضرر ف  األوراق الناتجة عن اإلصابة :(0جدول )ال

Table (1): Effect of poplar species. insects average number. temp. mean. R.H. mean in area and ratio damage in leaves infected by M.buccata 

 P.nigra األسود الاور .deltoids P الاور األمريك  .Euphratica P الاور اللرات 

متوسط 
الرطوبة 
 النسبية

R.H.mean 

متوسط درجة 
 الارارح

Temp.mean 

موعد جم  
 العينة

Date of 

sampling 

(2009) 

النسبة 
المئوية 
 للضرر
% of 

damaged 

area 

متوسط 
مسااة 
 الضرر

Damaged 

area mean 

متوسط عدد 
الاشرات 
 /ورقة

Insect 

mean 

No./leaf 

النسبة 
المئوية 
 للضرر
% of 

damaged 

area 

متوسط 
مسااة 
 الضرر

Damaged 

area mean 

متوسط عدد 
الاشرات 
 /ورقة

Insect 

mean 

No./leaf 

النسبة 
المئوية 
 للضرر
% of 

damaged 

area 

متوسط 
مسااة 
 الضرر

Damaged 

area mean 

متوسط عدد 
الاشرات 
 /ورقة

Insect 

mean 

No./leaf 

1.68 jl 0.73 lm 0.8 k 2.26 j 0.43 m 1.5 ij 0.25 k 0.69 lm 1.15 ij 52 22.5 5/1 

6.31 ij 1.39 kl 1.73 i 7.04 i 2.33 jk 4.13 h 3.03 i 2.18 jk 2.88 h 37 27.7 5/15 

14.49 gh 3.19 hj 2.69 hi 17.66 g 5.54 f 5.96 f 7.02 i 5.64 f 4.97 g 29 31.5 6/1 

21.27 ef 4.68 fh 4.44 gh 32.07 ab 17.04 ab 7.44 ef 22.14 de 10.07 cd 6.34 ef 30 32.5 6/15 

21.62 de 4.75 fh 6.15 ef 33.28 a 19.53 ab 12.89 c 25.31 cd 10.28 cd 9.07 de 27 33.1 7/1 

26.62 cd 6.99 e 9.86 de 33.76 a 23.26 a 19.84 a 30.19 bc 10.39cd 16.63 b 27 34.2 7/15 

22.84 de 5.9 fg 7.89 e 23.37 de 19.19 ab 15.63 b 24.93 ce 7.18 e 13.84 c 29 34.9 8/1 

10.91 hi 4.13 fj 5.21 fg 16.08 gh 9.22 d 13.84 c 12.04 hi 4.92 f 10.31 d 29 32.8 8/15 

6.44 ij 1.8 hj 2.89 h 13.43 h 5.45 fg 9.31 de 7.08 i 4.13 g 4.87 g 34 28.0 9/1 

 %5* األارف المتشابية تدل على عدم وجود فروق معنوية تات مستوي ااتمال 

A same letter in the column indicates that there is no significant difference (p<0.05) 
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 M.buccataتأثير واجيات الشجرح ف  متوسط مسااة ونسبة الضرر وعدد الكامالت لاشرح  :(2الجدول )
Table (2): Effect of tree aspects in means area and damage ratio means and adult number of 

M.buccata  

 واجيات الشجرح
Tree aspect 

 متوسط مسااة الضرر
 (²)سم

Mean of damage 

area cm² 

 متوسط نسبة الضرر%
 Mean damage ratio % 

 عدد الكامالت
 اشرح/ورقة

 Mean adult number 

/leaf 

 جية الشماليةال
North 

5.93 d 14.425 d 7.125 ab 

 جية الجنوبيةلا
south 

6.314 c 15.322 c 7.779 ab 

 جية الشرقيةلا
east 

9.284 a 22.38 a 8.198 a 

 جية الغربيةلا
west 

6.737 b 16.433 b 7.39 ab 

  % 5المتوسطات ذات االارف ةير المتشابية عمودياً تختلف معنوياً اسا اختبار دنكن عند مستوي ااتمال * 

A same letter in the column indicates that there is no significant difference (p<0.05) 

 
قيم االرتباط والخطأ القياس  بين متوسط أعداد الاشرات ومتوسط مسااة ونسبة الضرر الناتج عن اإلصمابة  :(3) الجدول

 M.buccataباشرح 
Table (3): Correlations values and standard error between insect number mean and damage 

ratio and area mean resulted from infection with M.buccata 

 اورنول ال
Poplar type 

 قيم االرتباط والخطأ القياس 
Correlations values and standard error 

 (²)سممسااة الضرر

Damage area (cm²) 

 نسبة الضرر %
Damage ration % 

r S.E R S.E 

 P.nigra 0.80 0.40 0.80 0.40   األسود

 P.deltoides 0.83 0.52 0.82 0.54    األمريك

 P.euphratica 0.80 0.40 0.80 0.40   اللرات 

 
معادالت االنادار للعالقة بين متوسط أعداد الاشمرات ومتوسمط مسمااة ونسمبة الضمرر النماتج عمن اإلصمابة : (4) الجدول

 M.buccataباشرح 
Table (4): Regression equation due to Correlation between insect number mean and leaf 

damage ratio and mean area resulted from infection with M.buccata 

 لاورا نول
Poplar type 

معادالت االنادار لمسااة 
 (²)سمالضرر/

Regression equation for 

damage area (cm²) 

نسبة 
 % التأثير

Effect% 

 معادالت االنادار لنسبة الضرر%
Regression equation for 

damage ratio % 

نسبة 
 % التأثير

Effect% 

 األسود

P.nigra 

Ln(A)= 0.344979+1.03717 

*Ln(n) 
64 

Ln(p)=1.1705+1.03717 

*Ln(n) 
64 

 األمريك 

P.deltoides 
Ln(A)= 3.06369- 0.0477417 

*Ln(n) 
69 

Ln(p)=-0.0400984+1.43888 

*Ln(n) 
67 

 اللرات 

P.euphratica 
Ln(A)=0.613018+0.64304 

*Ln(n) 
64 

Ln(p)=-8.7495+12.3282 

*Ln(n) 
64 
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 :للرالقة بين ال تغيرات ال دروسة  را الت االرتباط والخطأ القياسي :ثالثا  

القياس  للعالقة أظيرت نتائج تاديد قيم معامل االرتباط والخطأ   تغيرين:قيم  را   االرتباط والخطأ القياسي للرالقة بين 
( وجود ارتباط 3الجدولالاور) بين متوسط أعداد الاشرات ومتوسط مسااة ونسبة الضرر الناتج عن اإلصابة باشرح بق

و  1.81و 1.83، 1.81المذ  بلغمت قيمتمج ومعنو  وموجا بين متوسط أعداد الاشرات ومتوسط مسااة ونسمبة الضمرر 
( معممادالت االناممدار 4ويظيممر الجمدول ) .التموال  و اللراتم  علممى األسممودو   الاممور األمريكم لمىع 1.81و 1.82، 1.81

إذ بلغمت نسمبة تمأثير همذا ، الامورللعالقة بين متوسط الكثافة العددية للاشمرح فم  مسمااة ونسمبة الضمرر فم  أوراق أنموال 

وعلى نسبة الضرر  .ل على التوا 2سم64 و 69 و 64العامل ف  مسااة الضرر على األنوال األسود واألمريك  واللرات  

ومن الجدير بالذكر ان معادالت نسمبة الضمرر ومسمااة الضمرر لؤلنموال الثالثمة ممن الامور  .%على التوال 64، 67، 64

وهممذا يممدل علممى ان نسممبة ومسممااة الضممرر كمتغيممرين معتمممدين اعطيمما فكممرح ، اعطممت قمميم لمعامممل التاديممد متسمماوية تقريبمما

( ان اعلى قيمة لمعامل التاديد كمان لمعادلمة مسمااة 4يالاظ من الجدول ) .النبات  واضاة عن تأثير اشرح ما على النول

وهذا يدل على ان هناف عالقة بمين اعمداد الاشمرات ومسمااة الضمرر لمذلف ، الضرر م  اعداد الاشرات للاور االمريك 

رات كانمت هنماف زيمادح مطمردح ومم  زيمادح اعمداد الاشما  انمج فم  الامور االمريكم  ، النول مقارنة م  النموعين االخمرين

ولعل السبا يعزي المى كمون همذا النمول ممن االنموال ذات االوراق الكبيمرح مقارنمة ، لمسااة الضرر عن النوعين االخرين

 .بالنوعين االخرين
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ABSTRACT 

The life cycle of Monosteira buccata Horv. which attack some poplar species was 

studied in Iraq in 2009.The eggs was laid singly with the majority on the lower surface of the 

leaf in comparison with the upper one. The average number of eggs laid per female. 

incubation period. eggs viability (150.9.8.33.85%) respectively. The sex ratio of male to 

female was 1:1.M.buccata was observed to have five nymph instars. The newly hatched 

nymph is oval in shape and transparent white in color. In the case of the fifth instars. the 

mesotergum become prominent. forming solid pentagonal sclerotic extending backward to 

cover the third thorax and the first abdominal segments. Ecological study has shown that the 

area and percentage of damage started with the primary appearance of the poplar bag species 

adults at the beginning of may. The increasing of insects number caused an increase in the 

area and percentage of damage which reached their maximum means (10.39, 23.62, 6.99) cm 

and (30.19, 33.36, 26.72)% respectively for Populus nigra. P.deltoides and P.euphratica 

respectively. this happened when the insect number means reached the maximum (16.63, 

19.84, 9.86) insect / leaves for the above mentioned poplar species. The statistical analysis 

showed that there is a significant correlation between the mean insect number and mean of 

area and percentage of damage in the 3 poplar species.  
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