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 رة أوراق الحورخدراسات في نا
Japanagromyza salicifolii Collin (Agromyzidae ; Diptera) 
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 الخالصة

أظهررت نارا ا الدراسرة الحالٌررة أن للحيررن جٌلرٌن فررً السرنة وان حيررات الجٌررل الربٌعرً ظهررت فررً        

أمررا الجٌررل الخرٌفررً فبرردا ، واسرامر نيرراطها لغاٌررة نهاٌررة يررهر حزٌرران 2017األول مررن يررهر أٌررار/األسربو  
وكانررت  ،نيراط  فرً األسربو  األول مرن يرهر ايررٌن األول واسررامر لغاٌرة األسربو  األخٌرر مرن ايررٌن ال رانً

و  74.83 االفرر  إصابةاإلصابة فً الجٌل الخرٌفً أعلى مما فً الجٌل الربٌعً إذ بلغ الماوسط العام لنسبة 

على الاوالً كما أظهرت الدراسة وجود عالقة معنوٌة موجبة برٌن  ،% لكل من الجٌل الربٌعً والخرٌف100ً
المصرابة ونسرباها  فرر درجرات الحررارن والرطوبرة النسربٌة وكرل مرن عردد األوراق المصرابة ونسرباها وعردد األ

ان كر االنفراق اوزٌرع علرى األوراق المصرابة إن االنفراق عوللجٌلٌن الربٌعً والخرٌفً. وأظهرت قٌم دلٌل اوزٌر

 %5.84وان الماوسط العام لنسبة المساحة الورقٌة الماضررن بلغ ، من النو  الماجمع على األوراق

 قٌمة دلٌل اوزٌع اإلنفاق. ،كلمات دالة: ناخرن أوراق الحور
 17/08/8105 قبول، 20/9/8105:اارٌخ اسلم البحث

 المقدمة

حٌرث ٌنايرر ، قاصرادٌة فرً دول العرالم المخالفرةاعرد أيرجار الحرور مرن أيرجار الغابرات ذات األلمٌرة اال       

نوعرا  30وٌضرم ، فرً مخالرم منراطق العرالم  Salicaceaeالارابع للعا لرة الصفصرافٌة Populusجنس الحرور 

امارد مررن  لكارارملٌرون  81ـ انايرر أنروا   الحرور فررً المنطبرة البراردن والمعادلرة بمسراح  ابرردر بر مرن الحرور.
، بٌعٌرة واصرطناعٌة ماسراقطة األوراقغابات يمال إفرٌبٌا وحاى ما بعد الدا رن البطبٌرة مللفرا برذلش ميراجر ط

فرً  لكارارملٌرون  1.3و فً أوروبرا لكااربأك ر من ملٌون  1995إذ ابدر المساحة الميجرن بالحور  فً عام 

د  أيجار الحور من األنوا  السررٌعة النمرو والمحبرة جردا ، واع(2010،والعباسDouglase ،1989ً) نالصٌ
للضروء ولهرا البابلٌرة علرى النمررو احرت ظرروم المنرال الحرار الجررام، واسراعمل أيرجار الحرور للزٌنرة وا بٌررت 

فضرال عررن اسرراخرا  بعرر  ، كمررا اسرراخدم أوراقهرا كعلررم للحٌوانررات، الاربرة علررى ضررفام األنهرر والجررداول

إضرافة  لمرا سربق فران أخيراب  اسراخدم فرً العدٌرد مرن  (Browicz،1977األيرجار) قلرمالعبراقٌر الطبٌرة مرن 
وألرواح الفراٌبر والصرناعات الٌدوٌررة  عرود ال برا الصرناعات الخيربٌة المهمرة م رل العجٌنرة الورقٌرة والرقررا ق و

 قاصا  أيجار الحور بالعدٌد مرن أنروا  الحيررات الارً اسرب  لهرا أضررار ك ٌررن منهرا بر .(1988،)العبادي

وكرررررررابنودس  Muls&ReyM.unicostataو .Monosteira buccata Horvالحرررررررور المطررررررررز 

وحفرررار  Klug.Capnodis miliarisوحفررار سررراق الحررور الكبٌررر  .Capnodis carbonariaKlugالحررور

فضرال عرن العدٌرد مرن الحيررات الماصرة للعصرارن كرالمن  ،.Melanophila pictaPail الحور الصغٌرساق 

 (.2010،حوالبسلٌد )المال

مرن الحيررات المهمرة الارً اهراجم  نواحرد  Japanagromyza salicifolii Collinاعرد نراخرن أوراق الحرور
أيرجار الحررور فرً الميرراال والحبرول واسررب  لهرا أضرررار كبٌررن، ونظرررا لعردم وجررود أي دراسرة فررً العررراق 

عرر  الجوانر  البٌ ٌررة لهررذح والعرالم عررن لرذح الحيرررن فران الدراسررة الحالٌرة اهرردم إلررى اسرلٌط الضرروء علرى ب
 الحيرن.

 مواد البحث وطرائقه

ويررملت  2011/2013نفرذت الدراسرة الحالٌرة فرً ميرال قسرم الغابررات كلٌرة الزراعرة والغابرات خرالل االعروام
 :ًما ٌأاالدراسة 

لغرر  ماابعرة اطرور اإلصرابة علرى يراالت  -أوال( ارأ ٌر بعر  العوامرل البٌ ٌرة فرً اطرور اإلصرابة بالنراخرن:

ولغاٌرررة  1/5/2011وأوراق الحرررور بحيررررن نررراخرن أوراق الحرررور ارررم اخرررذ عٌنرررات أسررربوعٌة عيررروا ٌة مرررن 

لرٌن وجلبرت ٌ أكٌراس مرن البرولً افرً سم وضرعت  25بطول  فرعا( 46العٌنة الواحدن ) تضم 1/12/2011

العٌنة نفسها وام  فر ( ورق  عيوا ٌا من أ50كما ام اخذ )، المصابة ونسباها فر إلى المخابر لحسا  عدد األ

مرن 2011وبعد الحصول على درجات الحرارن والرطوبة النسبٌة لعام  حسا  عدد األوراق المصابة ونسباها.
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ة والغابررات اررم حسررا  معامررل االرابرراط وبنرراء محطررة األنررواء الجوٌررة فررً دا رررن ميررال الغابات/كلٌررة الزراعرر
المصرابة ونسررباها  فررر معرامالت االنحردار للعالقررة برٌن كررل مرن درجررات الحررارن والرطوبرة النسرربٌة وعردد األ

 وكذلش عدد األوراق المصابة ونسباها ولدوراً النياط الربٌعً والخرٌفً للحيرن.

ار عيررن أوراق حرور مصرابة بنراخرن ٌرفٌرذ الدراسرة ارم اخالان نظرام اوزٌرع األنفراق علرى األوراق:  انٌا( دراسة

م حسرا  مسراحة الورقرة )أقصرى  روقٌاس المسافة بٌن األنفراق  ةحسا  عدد األنفاق/ورق امحور حٌث الأوراق 

أقصرى عرر ( ومررن  رم حسرا  ك افررة األنفراق ببسرمة عرردد األنفراق للورقرة علررى مسراحة الورقرة واررم  X طرول

علرى األوراق وذلرش باالسراناد إلرى قرٌم االنفراق ( لاحدٌد نظام اوزٌرع 1980) Grayو Wrattenاطبٌق معادلة 
 أن: حٌث اإلصابةدلٌل اوزٌع 

R اإلصابة= قٌم دلٌل اوزٌع                                                                R= 
  

  
 

Nعدد األنفاق= 

D(²ة الورقة سمح= ك افة األنفاق )عدد األنفاق مبسوما على مسا                      E=  
 

   
 

 

R ∑                                                   مجمو  المسافات بٌن االنفاق =A = 
∑ 

 
r  

 

                                 .أما إذا كانت واحد أو أك ر فاألنفاق موزع  عيوا ٌا فان األنفاق اكون ماجمعة، 1اقل من Rفإذا كانت قٌمة 
 :نفاق والمساحة الورقٌة الماضررن ال ا( دراسة العالقة بٌن عدد األ

لانفٌذ الدراسة ام اخاٌار عيرن أوراق مصرابة وحسرا  عردد األنفراق ومسراحة الورقرة وحسرا  مجمرو  مسراحة 

 :ن المعادلة اآلاٌةٌة الماضررن وماألنفاق/ورق  ومن  م حسا  النسبة الم وٌة للمساحة الورق

 (2006)المالح وسلٌمان، 100×    % للمساحة الورقٌة الماضررن=مجمو  مساحة األنفاق/ورقة
 مساحة الورقة                                            

بعد ذلش ام دراسة االراباط بٌن عدد األنفراق والنسربة الم وٌرة للمسراحة الورقٌرة الماضرررن وكرذلش بنراء معادلرة 

 عالقة بٌن عدد األنفاق والنسبة الم وٌة للمساحة الورقٌة الماضررن.للانحدار 

 النتائج والمناقشة

( الخررا  1مرن الجردول ) :بالنراخرن لنسربٌة فرً اطرور اإلصررابةأوال( ارأ ٌر درجرات الحررارن والرطوبررة ا      
وأوراق الحررور فرر  علرى أ الحرور بنراخرن أوراق اإلصرابةبارأ ٌر درجرة الحررارن والرطوبرة النسربٌة فرً اطرور 

ابرٌن أن لنراخرن أوراق الحرور جٌلرٌن فرً السرنة احردلما ربٌعرً  2011خالل الجٌلٌن الربٌعً والخرٌفرً لعرام 
األخٌرر مرن يررهر  مرن بداٌرة يررهر أٌرار ولغاٌرة األسرربو  مرردنواآلخرر خرٌفرً وان نيراط الجٌررل الربٌعرً امارد لل

% 47.83-30.44عٌنررة أيررجار الحررور بررٌن  فررر فررً أ اإلصررابةاراوحررت نسرربة مرردن حزٌررران وخررالل لررذح ال

 29/3باارٌخ  47.83 بلغ أيجار الحور فر % وان أعلى ماوسط نسبة إصابة فً أ39.41وبماوسط عام بلغ 

 39رطوبرررررة نسرررررربٌة بلغررررررت  وماوسررررررط °م30.13و  27.56عنرررررد ماوسررررررط درجرررررة حرررررررارن  5/6/2011و

أما فٌما ٌاعلق بنسبة إصابة األوراق بالناخرن خالل الجٌل الربٌعً فبرد اراوحرت برٌن  %على الاوالً.29.64و

 5/6/2011% باررارٌخ 36% وان أعلرى نسربة إصررابة فرً األوراق بلغرت 14.25%بماوسرط عرام بلررغ  2-36

فرً حررٌن ذكررت ٌحٌررى  ،% علرى الارروال29.64ًو °م30.12 اعنرد ماوسرط درجررة حررارن ورطوبررة نسربٌة بلغرر

 Phytomyza horticola Gour( إن ماوسرط نسرربة إصررابة أوراق البزالٌرا بنرراخرن أوراق البزالٌررا2007)

(Agromyzidae; Diptera)%13.89 ًنسرررربة اراوحررررت بو 16/5/2002-4/4 مررررن فررررً الجٌررررل الربٌعررر

 .%50.93ورطوبة نسبٌة  °م 23.5عند ماوسط درجات الحرارن  ،%22.76-2022بٌن
لغاٌررة أمرا بالنسربة للجٌرل الخرٌفرً فبررد بردا نيراط الحيررن منرذ األسرربو  األول مرن يرهر ايررٌن األول واسرامر 

% وان ذرون 100-36.96 المصرابة برٌن فرر يرهر ايررٌن ال رانً وقرد اراوحرت نسربة األ األسبو  األخٌر مرن

ورطوبرة نسرربٌة  °م86عنرد ماوسررط درجرة حررارن بلغرت  20/10/2011% بارارٌخ 100بلغرت  فرر إصرابة األ

-جٌال جٌالن فرً الربٌرع خرالل رذارإن لهذح الحيرن  ال ة أ (0760)فً حٌن ذكر سوٌلم وإسماعٌل ،63.3%
 ايرٌن األول.-كون فً الخرٌم خالل أواخر أٌلولأٌار أما الجٌل ال الث فٌ-وال انً خالل نٌساننٌسان 

لبد أظهرت عملٌة حسا  قٌم االراباط بٌن كل من ماوسط درجات الحرارن والرطوبة النسبٌة وكل مرن         

( وجرود 8عدد األفر  المصرابة ونسرباها وعردد األوراق المصرابة ونسرباها للجٌرل الربٌعرً والخرٌفرً )الجردول 

 1863فرً الجٌرل الخرٌفرً قٌمار   عالقة معنوٌة موجبرة برٌن درجرات الحررارن وعردد األوراق المصرابة ونسرباها
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 ر أمرا ارابرراط درجرات الحررارن مرع عردد األفرر 0.47-فرً حرٌن كانرت العالقرة سرالبة فررً الجٌرل الربٌعرً ببٌمرة

أمرا عرن  ،فً الجٌرل الربٌعرً 0.36-فً الجٌل الخرٌفً و  0.45--0.78 المصابة ونسباها فبد كان سالبا ببٌمة

فرً الجٌرل  0.95،  0.72المصرابة ونسرباها فبرد كانرت موجبرة ببٌمرة  ر العالقة بٌن الرطوبة النسبٌة وعدد األف

لمصرابة ونسررباها فررً حرٌن كرران االرابراط بررٌن الرطوبرة وعرردد االوراق ا ،فرً الجٌررل الربٌعرً 0.17الخرٌفرً و

 .1863فً الجٌل الخرٌفً و موجبا فً الجٌل الربٌعً ببٌمة   -1856سالبة قٌما  

( x1دالت االنحرردار والارً اوضررحت العالقررة بررٌن درجررات الحرررارن )اى معررالرر انفٌيررٌر (6و3) ٌنامرا الجرردول

ولكل من الصفات المدروسة من عدد االفر  المصابة ونسباها الم وٌرة وعردد االوراق  (x2)والرطوبة النسبٌة 

فً الجٌل الربٌعً فضال عن عالقة االنحدار الماعدد لكل مرن  y4و  y3و  y2و  y1المصابة ونسباها الم وٌة 

نسربة ارا ٌر عراملً الحررارن والرطوبرة  (6و3)كمرا ٌبرٌن الجردول  ،الحرارن والرطوبة على الصفات المدروسرة
ابٌن ان اا ٌر درجات الحرارن فً الجٌل الخرٌفً على عدد االوراق المصابة ونسرباها لرو  اذلذح الصفات  فً

الحررارن  ًعامللامرا عرن الارا ٌر الميرارك ،1833سرجل نسربة ارا ٌر  اذ ٌن كران ارا ٌر الرطوبرة اقرلفً حر 1853

 عرردد االوراق المصررابة ونسرربة االصررابة فررً الجٌررل فررً 1856 بلغررت والرطوبررة فبررد سررجلت اعلررى نسرربة اررا ٌر

عردد االفررر   فرً نسربة الارا ٌر امررا ،1888فرً حرٌن كران الارا ٌر منخفضررا فرً الجٌرل الربٌعرً وبنسربة  الخرٌفرً

فرً حرٌن ايرارت ٌحٌرى  ،علرى الاروالً 1833 ،1843 بلغرت وفرً الجٌرل الخرٌفرً 1866المصابة ونسباها فهً 

 :الرررى وجرررود عالقرررة انحررردار برررٌن الرطوبرررة ونسررربة اصرررابة اوراق البزالٌرررا بنررراخرن اوراق البزالٌرررا (8115)

Phytomyza horticola Gour  كما فً المعادلةyi= 37.347-0.3858X2 ٌ 50ر بلغتوبنسبة اا%.  
افرا  االوراق فرً مدٌنرة  لارأخرٌكون مااخرا فً الربٌرع وذلرش  الحيرن ان ظهور لحبلٌةالمالحظات ا اظهرتو

الموصل اعامادا على الظروم البٌ ٌة السرا دن فرً المنطبرة اذ ابردا الحيررن برالظهور فرً اوا رل اٌرار فرً حرٌن 

كمرا ابرٌن مرن  ،فً النصم ال رانً مرن اذار الرى نٌسران كان ( ان ظهور الحيرن0760ذكر سوٌلم واسماعٌل )

انفراق والارً اصرب  فٌمرا بعرد بيركل  3-0خالل الدراسة ان عدد االنفاق الاً اصنعها الٌرقات غالبا ٌكون برٌن 
 ان احرويمكرن الواحردن ٌالببعرة  وانببعة اعٌش فٌها الٌرقة لحٌن اكمالها الطرور الٌرقرً والاحرول الرى عرذراء 

 نايرٌر الصروروٌرقة ولذا ٌدل على ان الحيرن الكاملة قد غرزت اك رر مرن بٌضرة فرً نفرس المكران اك ر من 

الى اطوار الحيرن فالحيررن ٌرقاهرا عدٌمرة االرجرل عدٌمرة الرراس والعرذراء مسراورن كمرا فرً رابرة ذات  (0)

وقرد يرولدت بعر   انوا  االنفاق السوطٌة والببعٌة الارً اصرنعها الٌرقرات (8) نالجناحٌن كما اوض  الصور
ولرذا  ،الوراق وقسم منها خرجت وعذرت فً نفس المكان الاً حجزت فٌ  االوراق المصرابةاالعذارى داخل 

اعرذر علرى نفرس النبرات او اسرربط ان اذ ايرار ان الٌرقرات امرا  ،(0760ٌافرق مرع مرا ذكررح سروٌلم واسرماعٌل )
اعذر فً نفس مكان وجودلرا علرى الورقرة  امساقطة على االر  بجوار النبات وعندمااالوراق ال احتواعذر 

كمرا اماراز منراطق االصرابة  ،فان البيرن العلٌا للورقة اجرم واايربق ممرا ٌسراعد علرى خررو  الحيررن الكاملرة

 .احٌط ب  حافة خضراء فااحة بنًبالونها بلون 
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 8100اا ٌر درجات الحرارن والرطوبة فً اطور االصابة بناخرن اوراق الحور للعام  (0)الجدول
Table (1) Temperature and humidity effect on development of populous leafminers 

infection during 2011 

 
 اارٌخ العٌنة

Sample data 

 8100Spring generationالجٌل الربٌعً 

ماوسط 

 الحرارن
 °()م

Temp. 

mean 

ماوسط 

 %الرطوبة
Humidity 

Mean 

عدد االفر  

 المصابة
No. 

Infected 

twigs 

االفر  %

 المصابة
 %

Infected 

twigs 

عدد 

االوراق 
 المصابة
No. 

infected 
leaves 

االوراق %

 المصابة
% 

infected 

leaves 

6/3/8100 83815 33873 06 37803 01 81 

03/3 83838 34873 05 34874 08 86 

88/3 83864 66863 07 60830 6 04 

87/3 85834 37 88 65863 6 6 

3/4 31803 87846 88 65863 06 34 

08/4 87866 87806 06 37803 8 6 

07/4 38887 85806 03 38840 8 6 

84/4 33804 83834 06 31866 0 8 

الماوسط العام للجٌل 

 الربٌعً
General mean 

spring gen. 

86833 36873 88 37860 5803 06883 

4/01/8100 88833 36833 05 34874 5 06 

03/01 86873 34863 07 60830 5 06 

81/01 86 6383 64 011 4 08 

85/01 8588 37834 64 011 4 08 

8/00 04853 3587 64 011 4 08 

7/00 03814 37 64 011 6 6 

04/00 08866 66864 64 011 3 4 

83/00 08833 56850 64 011 3 4 

الماوسط العام للجٌل 
 الخرٌفً

General meanAut. 

Gen. 

07803 318100 37 66856 3883 0183 
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ونسرباها وعردد  قٌم االراباط بٌن كل من درجات الحرارن والرطوبة النسبٌة وعدد االفر  المصابة (8الجدول )

 8100للعام االوراق المصابة ونسباها للموسمٌن الربٌعً والخرٌفً 
Table (2) Correlation value between temp., relative humidity and number and 

percentage of infected twigs and leaves during spring and autumn of 

2011 

 
 

 
 

الجٌل 
 الربٌعً
Spring 

generation 

 العوامل
Factors 

عدد االفر  
 المصابة

No. 
Infected 

twigs 

االفر  %
 المصابة

 %Infected 
twigs 

عدد االوراق 
 المصابة

No. 
infected 

leaves 

االوراق %
 المصابة

% infected 
leaves 

 - Temp. 1834808 - 183480 - 1864605 - 1864605الحرارن

 مساوى المعنوٌة
Probability level 

183561 183560 188681 188681 

 Humidity 180437 1804366 1863003 1863003الرطوبة

 مساوى المعنوٌة
Probability level 

184764 184764 188648 188648 

الجٌل 
 خرٌفًال

Autumn 
generation 

 Temp. 1856006 - 1866403 - 1863663 1863663الحرارن

 مساوى المعنوٌة
Probability level 

181880 188457 181146 181146 

 - Humidity 1850554 1837000 1856045 - 1856045الرطوبة

 مساوى المعنوٌة
Probability level 

181631 180886 181338 181338 

 

 واألوراق األفرر عدد ومعادالت االنحدار للعالقة بٌن كل من درجات الحرارن والرطوبة النسبٌة  (3)الجدول 
 فً الجٌل الربٌعً ونسباهابالناخرن المصابة 

Table (3) Regression equation between temperature, Relative humidity and infected 

twigs and leaves number and their percentage during Spring generation of 

2011 

 نسبة الاا ٌر Relation typeالعالقة نو   ت
R2%Effect 

 Regression معادالت االنحدار

Equation 

 االفر  المصابةعدد  Xالحرارن  0
Temp. XNo. Infected twig 

03 Y1=26.823-0.306X1 

 % االفر  المصابة Xالحرارن  8
Temp. X% Infected twig 

03 Y2= 58.311-0.665X1 

 عدد االوراق المصابة Xالحرارن  3
Temp. XNo. Infected leaves 

88 Y3= 30.335-0.81X1 

 % االوراق المصابة Xالحرارن  6
Temp. X% Infected leaves 

88 Y4= 60.67-1.634X1 

 عدد االفر  المصابة Xالرطوبة  3
Humidity X No. Infected twig 

13 Y1= 16.699+0.037X2 

 % االفر  المصابة Xالرطوبة  4
Humidity X % Infected twig 

13 Y2= 36.305+0.796X2 

 عدد االوراق المصابة Xالرطوبة  5
Humidity XNo. Infected leaves 

07 Y3= - 0.525+0.197X2 

 % االوراق المصابة Xالرطوبة  6
Humidity X%Infected leaves 

07 Y4= - 1.051+0393X2 

 عدد االفر  المصابة X)الحرارن + الرطوبة(  7
Humidity)+(Temp. X No. Infected twig 

66 Y1= 80.529-1.678X1-

0.378X2 
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 المصابة% االفر   X)الحرارن + الرطوبة(  01
Humidity) + (Temp. X % Infected twig 

66 Y2= 175.076-3.648X1-

0.822X2 

 عدد االوراق المصابة X)الحرارن + الرطوبة(  00
Humidity) + (Temp.XNo. Infected leaves 

88 Y3=37.964-1.012X1-
0.054X2 

 % االوراق المصابة X)الحرارن + الرطوبة(  08
Humidity) + (Temp.X% Infected leaves 

88 Y4=75.929-2.024X1-

0.107X2 
Y1= infected twigs No.  Y2 = % infected twigs   Y3 = infected leaf No.       y4 = % infected leaves                                               

 

واألوراق  عدد االفرر ومعادالت االنحدار للعالقة بٌن كل من درجات الحرارن والرطوبة النسبٌة  (6)الجدول 
 فً الجٌل الخرٌفً ونسباهابالناخرن المصابة 

Table (4) Regression equation between temperature Relative humidity and twigs 
and leaves number and their percentage during Autumn generation of 

2011 

 نسبة الاا ٌر Relation typeالعالقة نو   ت
R2Effect % 

  معادالت االنحدار
Regression Equation 

 عدد االفر  المصابة Xالحرارن  0
Temp. XNo. Infected twig 

40 Y1=76.076-2.212X1 

 % االفر  المصابة Xالحرارن  8
Temp. X% Infected twig 

18 Y2= 123.829-2.041X1 

 عدد االوراق المصابة Xالحرارن  3
Temp. XNo. Infected leaves 

53 Y3= 0.822+0.231X1 

 % االوراق المصابة Xالحرارن  6
Temp. X% Infected leaves 

53 Y4= 1.644+0.463X1 

 عدد االفر  المصابة Xالرطوبة  3
Humidity X No. Infected twig 

38 Y1= - 13.933 +0.953X2 

 % االفر  المصابة Xالرطوبة  4
Humidity X % Infected twig 

33 Y2= 21.355+1.268X2 

 عدد االوراق المصابة Xالرطوبة  5
Humidity XNo. Infected leaves 

33 Y3= 9.961-0.094X2 

 % االوراق المصابة Xالرطوبة  6
Humidity X%Infected leaves 

33 Y4=19.92-0.188X2 

 عدد االفر  المصابة X)الحرارن + الرطوبة(  7
Humidity)+(Temp. X No. Infected twig 

43 Y1= 48.441-
1.639X1+0.333X2 

 % االفر  المصابة X)الحرارن + الرطوبة(  01
Humidity) + (Temp. X % Infected twig 

33 Y2= 

6.099+0.401X1+1.42X2 

 المصابةعدد االوراق  X)الحرارن + الرطوبة(  00
Humidity) + (Temp.XNo. Infected leaves 

56 Y3=2.394+0.199X1-
0.019X2 

 % االوراق المصابة X)الحرارن + الرطوبة(  08
Humidity) + (Temp.X% Infected leaves 

56 Y4=4.789+0.398X1-

0.038 
Y1= Infected twig No.  Y2= % Infected twig. Y3= Infected leaf No. Y4=% Infected leaves 

 

ٌم دلٌرل اروز  االنفراق الارً اصرنعها قرٌابرٌن ان جمٌرع  (3)من الجردول  :نظام اوزٌع االنفاق على الورقة : انٌا
ممررا ٌيررٌر الرى ان نظررام ارروز  االنفرراق علررى  ،كانررت اقرل مررن واحررد حررورعلررى اوراق ال حررورنراخرن اوراق ال

( عنررد دراسرراهم 8114ولررذا ميراب  لمررا وجردح المررالح وسرلٌمان ) ،االوراق لرو ارروز  ماجمرع وغٌررر عيروا ً
 .ىاالرٌوفً على اوراق عدن اصنام من الكم ر ىلنظام اوز  الب رات الاً ٌسببها حلم الكم ر

بيركل عرام  لرووراقان ضررر الٌرقرات النراخرن  :نفراق والمسراحة الورقٌرة الماضرررن: العالقة بٌن عدد اال ال ا

المسراحة الورقٌرة الارً  خف  احة الورقٌة الاً اعمل على ااالفها الٌرقات مما ٌلدي الىٌام ل فً مبدار المس
لجٌة الارً احردث فرً الورقررة سرابروم بعملٌرة الاركٌر  الضرو ً فضرال عرن ارداخلها مرع العدٌرد مرن العملٌرات الف
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مرن المصرادر منهررا ة ايرارت لهرا العدٌرد برلرذح الحبٌ ،النبااٌرة بمرا ٌرنعكس سرلبا علرى انااجٌرة النبرات بيركل عرام

(Schafferو 0775 ،واخرونWagner8116 ،و اخرون)،  ان نسربة المسراحة  (4)حٌث ٌاض  مرن الجردول

% 01-08843رن اوراق الحرررور اراوحرررت برررٌن الورقٌررة الماضرررررن فرررً اوراق الحررور ناٌجرررة االصرررابة بنرراخ

الماضرررن ال ااناسر  وعردد االنفراق % كما ابٌن من الجدول ان نسبة المساحة الورقٌة 3866ام بلغ عبماوسط 
برالرغم مرن انهرا لٌسرت الباعردن  ،ل الحاسرم فرً لرذا المجرالمروان مساحة الورقة ونياط ٌرقة الناخرن لرً العا

مما ٌدل على ان  ،ان عدد االنفاق فً الورقة الواحدن لم ازد عن  ال ة انفاق (4)كما ٌالحظ من الجدول  .دا ما
 .ضمن اوفر الغذاء للٌرقات النااجة عن فبس البٌ االناث اوز  بٌضها بطرٌبة ا

 

 حورنظام اوز  االصابة بالناخرن على اوراق ال (3)الجدول 
Table (5) Leafminer distribution system 

 الاسلسل
Serial 

 عدد االنفاق
Mines no 

 المسافة بٌن االنفاق سم
Distanets between 

mines 

مساحة الورقة 
 8سم

Leaf area 
cm2 

 ك افة االنفاق
Mines 

density 

 قٌمة دلٌل اوز  االنفاق
Index value 

0 8 085 00866 180466 18813 

8 8 086 0584 1800346 18047 

3 8 885 86853 181616 18068 

6 8 886 00866 180466 18813 

3 8 085 0684 1803477 18063 

4 3 386 0483 180661 18063 

5 3 085 0685 188160 18030 

6 8 683 8384 181665 18064 

7 3 886 0684 180403 18036 

01 8 883 0785 180103 18037 

 

 حوراا ٌر عدد االنفاق فً النسبة الم وٌة للمساحة الورقٌة الماضررن لياالت ال (4)الجدول 
Table (6) Effect of mines no on damaged leaf  area percentage   

 عدد االنفاق رقم المكرر
Mines no 

 (²مساحة الورقة )سم
Leaf area 

 (²مجمو  مساحة االنفاق)سم
Total mines area 

% المساحة الورقٌة 

 الماضررن
% Damged area 

0 8 3 1800 38445 

8 3 83 8.06 78656 

3 0 08883 186 38843 

6 8 0085 0 68365 

3 3 06 0814 38667 

4 8 6804 1866 38378 

5 8 0183 1836 38386 

6 0 06 086 01 

7 0 6804 1866 38378 

01 8 00866 1803 08843 

 الماوسط العام
General 

mean 

087 0186 1868 386608 
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 الٌرقة

 
 

 الحيرن الكاملة    العذراء                  الٌرقة                                   غالم العذراء

 X× 01 2االطوار المخالفة لحيرن ناخرن أوراق الحور ببون اكبٌر  (0الصورن )
Photo (1) Different Stages of Poplar Leafminer  

                                                                                  

 
 اطور النفق الذي اصنع  الٌرقة من نفق خطً الى ببعً على السط  السفلً للورقة (8الصورن )

Photo (2) Development of Leafmines From Linear to Blotch Shape on Lower Leaf 
Surface 

 

 

 

 

 نفق بقعي

 نفق سوطي

 نفق بقعي
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STUDIES ON POPLAR LEAFMINER 

Japanagromyza salicifollii Collin (Agromyzidae; Diptera) 
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ABSTRACT 

         The results of the recent study, showed that their, were two generation for the 

Japanagromyza salicifollii. The spring generation start at the 1st week of may/2011  

and  end at last week of  June/2011,while the autum generation insects appeared at  

the 1st week of September/2011 and lasted at the 4th week of  November/2011.The 

insects trees attack was the  highest during autum generation in comparison with 

spring generation ,the general mean infection of tree branches,reached %47.83 and 

%100 for spring and autum generation respectively. The results also revealed a 
significant and positive correlation between temperature and relative humidity with 

number of infected leaves and its percentage and number of infected branches and 

its percentage for spring and autum generation. The values of distribution index of 

mines on poplar leaves showed that the mines takes an aggregate pattern of 

distribution. The general mean of damaged leaf area by the leaf miners reached 

%5.84. 

Keywords: Poplar leafminer, Value of distribution index. 
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 المصادر

 308  دار الكار  للطباعرة والنيرر ،حيرات الغابات .(0760نجم المعروم ) وإسماعٌلصال  محمد  ،سوٌلم
 . 

 Monosteira buccataدراسة بٌ ٌرة وحٌااٌرة لحيررن برق الحرور .(8101خالد خلٌل عبد اللطٌم ) ،العباسً

Horv. (Tingidae; Heteroptera) كلٌررة  ،علرروم الغابررات ،رسررالة ماجسراٌر ،ومكافحاهررا مخابرٌررا

 .  67،جامعة الموصل ،الزراعة والغابات

 رالث   (. مبارنرة بعر  السرالالت الايررٌحٌة والروزن النروعً برٌن جرذو0766يٌت محمرد صرال  ) ،العبادي
 ،كلٌرة الزراعرة والغابرات .رسرالة ماجسراٌر .ٌنة الورقٌرةانوا  من الحور الساخدامها فً صناعة العج

  . 73،جامعة الموصل

(. معجم المالح فرً االسرماء العلمٌرة والعربٌرة اليرا عة للحيررات الضرارن فرً 8101نزار مصطفى ) ،المالح

 .  544عمان  ،االردن ،دار الٌازوري العلمٌة للنير والاوزٌع ،الوطن العربً

 ى(. دراسررة بٌ ٌررة وحساسررٌة بعرر  اصررنام الكم ررر8114وى احمررد سررلٌمان )نررزار مصررطفى ونيرر ،المررالح

-034:( 3) 36،مجلررة زراعرة الرافرردٌن .فرً محافظررة نٌنروى ىلالصرابة بحلررم ب ررات اوراق الكم ررر

068. 

بحيرررن نرراخرن اوراق  لإلصررابةدراسررة بٌ ٌررة وحٌااٌررة عرردد مررن سررالالت البزالٌررا  .(8115وفرراء عبررد ) ،ٌحٌررى

مجلررة جامعررة اكرٌررت  .Phytomyza horticola Gour. (Agromyzidae; Diptera)البزالٌرا 

 .054-051 :(8)5 ،للعلوم الزراعٌة
Browicz, k.(1977).Chorology of Populus euphratica Oliver. Arboretunm Kornichie, 

22:5-27. 
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