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تأثیر صنف الكمثرى وأعداد البق المطرز وبعض عوامل البیئة في مساحة ونسبة الضرر الناتج عن 

  العراق -بمدینة الموصل  اإلصابة بحشرة البق المطرز
  *عبدالجبار خلیل العبادي            نزار مصطفى المالح 

  العراق  -جامعة الموصل /  كلیة الزراعة والغابات /قسم وقایة النبات 
  

  ة الخالص
مAع أول ظھAور لكAامالت البAق بAدأت مسAاحة ونسAبة الضAرر أظھرت نتAائج الدراسAة الحالیAة أن 

ومع زیادة أعAداد الحشAرات ازدادت مسAاحة ونسAبة الضAرر إذ بلغAت  Stephanitis pyri (F.)المطرز 
ألصAAAناف زعفرانیAAAة وعثمAAAاني وذلAAAك ل% ٢٠.٠٨و  ١٧.٩١و  ١٦.٦٧و  ٢سAAAم٤.٥و  ٣.٥٢و  ٣.١٠

ورقAAAة /حشAAAرة ١٧.٥و  ١٣.٥و  ٧التAAAوالي عنAAAدما كانAAAت متوسAAطات أعAAAداد الحشAAAرات علAAAى ولیكونAAت 
فیما بلغAت قAم مسAاحة ، % ٥١.٥م ورطوبة نسبیة °٢٧.٩٦درجة حرارة لألصناف السابقة عند متوسط 

 ٣٤.١٥لمساحة الضرر على التAوالي و  ٢سم١١.٥٢و  ٨و  ٧.٧ونسبة الضرر في األول من شھر آب 
ورطوبAة م °٢٧.١٦ة الضرر على التوالي وذلك عند متوسط درجة حرارة لنسب% ٤٠.٦٧و  ٣٣.٨٩و 

ورقAة لألصAناف /حشAرة ٩.٧٥و  ٤و  ٢.٢٥ومع انخفاض متوسط أعداد الحشرات إلAى % ٣٥.٥نسبیة 
و  ٢.١٦و  ٢سAAم٢.٦٢و  ٠.٧٨و  ٠.٣٩زعفرانیAAة وعثمAAاني ولیكونAAت كانAAت مسAAاحة ونسAAبة الضAAرر 

% ٧٥.٨١طوبAة نسAبیة روم °١٠.٠٨حرارة  ةرجمتوسط دعلى التوالي وذلك عند % ١٠.٨٣و  ٤.٠٦
، كما أكAدت نتAائج قAیم االرتبAاط وجAود ارتبAاط موجAب ومعنAوي بAین متوسAط أعAداد الحشAرات ومتوسAط 

فیمAAا كAAان االرتبAAاط سAAالباً مسAAاحة ونسAAبة الضAAرر علAAى األصAAناف المدروسAAة درجAAات الحAAرارة ومتوسAAط 
  .ونسبة الضرر على األصناف المدروسةومعنویاً مع الرطوبة النسبیة لكل من مساحة 

  
  المقدمة

ھAذه عAدد  یبلAغحیث الشمالیة والوسطى من القطر  تینفي المنطقزراعة أشجار الكمثرى تتركز 
ألAف شAجرة إذ تAزرع أصAناف عدیAدة منAھ مثAل لیكونAت والخAاتوني والعثمAاني  ٦٠٢ في العراقشجار األ

Aاج القطAغ إنتAناف وبلAام  ٣٠٠٠ر والزعفرانیة وغیرھا من األصAن عAة  ١٩٩٤طAائیة منظمAب إحصAحس
الغAAذاء والزراعAAة الدولیAAة إال أن أشAAجار الكمثAAرى فAAي العAAراق تعAAاني مAAن نقAAص واضAAح فAAي اإلنتAAاج كمAAاً 

 أنوقAد یرجAع جAزء مAن ذلAك إلAى ) ١٩٩٨األعرجAي ، و ١٩٩٤،  الجھاز المركAزي لإلحصAاء. (ونوعاً 
فضAالً عAن مھاجمAة أشAجار الكمثAرى غیر جیدة تجري بصورة عملیات الخدمة والعنایة من تسمید وري 

والمرضAAیة ، ومAAن الحشAAرات التAAي تھAAاجم أشAAجار واالكاروسAAیة مAAن قبAAل العدیAAد مAAن اآلفAAات الحشAAریة 
 Cacopsylla pyricolaوبسیال الكمثAرى  .Laspersyia pomonella Lالكمثرى دودة ثمار التفاح 

Forster اف أوراق الكمAن التفAل َمAن مثAن الَمAر وأنواع مAرى األحمAثDysaphis rumureai (Boy.) 
 Eriophyes pyriوحلمAAAة بثAAAور ورقAAAة الكمثAAAرى  Dysaphis pyri (Boy.)ألخضAAAر الَمAAAن او

Pagenstecher احAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAاق التفAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAار سAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAوحف  
Zeuzera pyrina (L.) ) ، دAالح ومحمAرون ، و ١٩٨٨المAزاوي وآخAد ، و ١٩٩٠العAومحم 唉رجیAج

أھAAم الحشAAرات التAAي  إحAAدىوتعAد الحشAAرة األخیAAرة . Stephanitis pyri (F.)والبAق المطAAرز ) ١٩٩٢
  .تصیب أشجار الكمثرى في العراق وفي معظم مناطق زراعة التفاحیات في العالم

إن الضرر المباشر الذي تحدثھ الحشرة یتمثل بامتصاص الحوریات والبالغات للعصارة النباتیAة 
ر غیAر المباشAر المتمثAل بوجAود بAراز من خالل وجودھا على السطح السفلي لألوراق فضAالً عAن الضAر

الحشAAرة علAAى السAAطح السAAفلي لAAألوراق والAAذي یعمAAل علAAى تغطیAAة سAAطح الورقAAة ممAAا یعیAAق مAAن عملیAAة 
التركیب الضوئي مؤدیة إلى إضAعاف الشAجرة ، فیمAا یحAوي السAطح العلAوي لAألوراق بقAع بیضAاء تمثAل 

صAAابة وتطورھAAا وتصAAبح األوراق أمAAاكن تغذیAAة الحشAAرات سAAرعان مAAا تتصAAل ببعضAAھا عنAAد اشAAتداد اإل
غلAیم (صفراء وجافة بالكامل مما یؤدي إلى سقوطھا بوقت مبكر نتیجة فقدان الكلوروفیAل بسAبب التغذیAة 

فإن الدراسة الحالیة لذا  ).٢٠٠٢،  .Anon و ١٩٩٦وآخرون ،  Buntin و ١٩٨٧المالح، و ١٩٧٨، 

                                           
  .٢٠٠٦وحة الدكتوراه للباحث الثاني مستل من أطر

 ٢٠٠٧ / ٩/  ٥وقبولھ    ٢٠٠٧/  ٥/  ٣تاریخ تسلم البحث    
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درجAAات الحAAرارة والرطوبAAة فAAي  وكAAذلكوأعAAداد البAAق المطAAرز الكمثAAرى تAAأثیر صAAنف تھAAدف إلAAى تحدیAAد 

  .مساحة ونسبة الضرر الناتج عن اإلصابة بحشرة بق الكمثرى المطرز
  

   ھوطرائقالبحث مواد 
فAAي بسAAتان الكمثAAرى الAAذي ضAAم  ٢٠٠٤نفAAذت الدراسAAة فAAي محطAAة بسAAتنة نینAAوى خAAالل عAAام 

 .Pyrus communis VوعثمAAاني  Pyrus communis V. Le-ConteاألصAAناف لیكونAAت 
Othmani  ةAAوزعفرانیPyrus communis V. Zafarania  اAAوكالریانPyrus calleryana 

Decne  جار والمتجانسة في األحجام واألعمار وذلك بأخذAرة أشAعینات عشوائیة نصف شھریة من عش
وبواقع خم唉A أوراق  ٢٠/١١/٢٠٠٤ولغایة  ٢٧/٣/٢٠٠٤اختیرت عشوائیاً لكل صنف وذلك ابتداًء من 

لیصبح حجAم العینAة للصAنف الواحAد ) جنوبوشمال وغرب وشرق (الشجرة األربع  لكل جھة من جھات
مAAن البAAولي فAAي كAAی唉 ورقAAة للصAAنف الواحAAد ووضAAعت أوراق كAAل صAAنف  ٢٠٠ورقAAة لكAAل اتجAAاه و  ٥٠

وذلAAك باسAAتخدام  )الحوریAAات والحشAAرات الكاملAAة(الحشAAرات اثیلAAین وجلبAAت إلAAى المختبAAر لحسAAاب عAAدد 
Binocular  نوعKyowa اد ثم تم حساب مساحة ونسبة الضرر في األوراق المصابة وتم  من، وAاعتم

لحسAAاب مسAAاحة الضAAرر وذلAAك بأخAAذ األوراق ورسAAم الورقAAة النباتیAAة بالكامAAل ) ١٩٩٠( SaieedطریقAAة 
  علAAAAAAAAAAAAAAAAAAAى ورقAAAAAAAAAAAAAAAAAAAة بیضAAAAAAAAAAAAAAAAAAAاء شAAAAAAAAAAAAAAAAAAAفافة معلومAAAAAAAAAAAAAAAAAAAة الAAAAAAAAAAAAAAAAAAAوزن والمسAAAAAAAAAAAAAAAAAAAاحة 

ورق السAابق ثAم قطAع ثم رسم مساحة الجAزء المتضAرر مAن الورقAة باسAتخدام الA) ٢سم٦٢٠غم ،  ٥.٠٧(
الجزء المناظر للورقة النباتیة ووزنھ ثم بعد ذلك تم قطع الجزء المتضرر من الورقة ووزنھ أیضاً ثAم تAم 

  :حساب الضرر وفقاً للمعادلة اآلتیة 
  
  

  :أما بالنسبة لحساب نسبة الضرر فتم حسابھا حسب المعادلة اآلتیة 
  
  
  

قة بین كل من مساحة ونسAبة الضAرر ومتوسAط أعAداد بعدھا تم حساب قیم االرتباط البسیط للعال
حشرات البق المطAرز ومتوسAط درجAات الحAرارة والرطوبAة النسAبیة لكAل صAنف مAن أصAناف الكمثAرى 
منفAAرداً تAAارة ومجتمعAAاً تAAارة أخAAرى ، كمAAا تAAم أیضAAاً إیجAAاد معادلAAة االنحAAدار للعالقAAة بAAین مسAAاحة ونسAAبة 

  .الضرر وأعداد حشرة البق المطرز
  

  ئج والمناقشةالنتا
أن ) ١(جAAدول الأظھAAرت نتAAائج : تغغأثیر أعغغداد حشغغرات البغغق المطغغرز فغغي مسغغاحة ونسغغبة الضغغرر  -١

مساحة ونسبة الضرر كانت معدومة في بدایة الموسم ومAع أول ظھAور لكAامالت حشAرات البAق المطAرز 
لي ، ومAع زیAادة للورقة لألصناف زعفرانیة وعثماني ولیكونت علAى التAوا/إذ بلغت أعدادھا حشرة واحدة

أعداد الحشرات ازدادت مساحة ونسبة الضرر ، ففي األول من شھر حزیران وعنAدما كانAت متوسAطات 
ورقة لألصناف زعفرانیAة وعثمAاني ولیكونAت علAى التAوالي /حشرة ١٧.٥و  ١٣.٥و  ٧أعداد الحشرات 

علAى % ٢٠.٠٨و  ١٧.٩١و  ١٦.٦٧و  ٢سم٤.٥و  ٣.٥٢و  ٣.١٠كان متوسط مساحة ونسبة الضرر 
ورقAة ومتوسAط مسAاحة ونسAبة الضAرر /حشAرة ١٢.٣٣فیما بلغ المتوسAط العAام لعAدد الحشAرات . التوالي

علAAى التAAوالي ، فیمAAا بلغAAت ھAAذه القAAیم فAAي األول مAAن شAAھر آب وعنAAدما كانAAت % ١٨.٢٢و  ٢سAAم٣.٧
 ٦٢.٣٧و  ٦٠.١٢و  ٥١.٨١متوسAAAطات أعAAAداد الحشAAAرات لألصAAAناف زعفرانیAAAة وعثمAAAاني ولیكونAAAت 

% ٤٠.٦٧و  ٣٣.٨٩و  ٣٤.١٥لمساحة الضAرر علAى التAوالي و  ٢سم١١.٥٢و  ٨و  ٧.٧ورقة /حشرة
ورقAة ولمسAاحة /حشAرة ٥٨.٠٨فیما بلغت قیم المتوسط العام لعدد الحشAرات . لنسبة الضرر على التوالي

و  ٢.٢٥على التوالي، ومع انخفاض متوسط أعداد الحشAرة إلAى % ٣٦.٢٣و  ٢سم٩.٠٧ونسبة الضرر 
و  ٠.٣٩ورقة لألصناف زعفرانیة وعثمAاني ولیكونAت كانAت مسAاحة ونسAبة الضAرر /حشرة ٩.٧٥و  ٤

فیمAAا بلغAAت قAAیم المتوسAAط العAAام لعAAدد . علAAى التAAوالي% ١٠.٨٣و  ٤.٠٦و  ٢.١٦و  ٢سAAم٢.٦٢و  ٠.٧٨

  الجزء المتضرر وزن× مساحة الورقة الكبیرة 
  ) =   ٢سم(مساحة الجزء المتضرر 

 وزن الورقة الكبیرة 

  ٢مساحة الجزء المتضرر سم
  ١٠٠×            % =   نسبة الضرر 

 ٢مساحة الورقة النباتیة الكلیة سم
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أمAا الصAنف  .على التوالي% ٥.٦٨و  ٢سم١.٢٦ورقة ولمساحة ونسبة الضرر /حشرة ٥.٣٣الحشرات 

  .ن الحشرة من إصابتھكالریانا فلم تتمك
ومما سبق یتبین أن للصنف تأثیر في أعداد حشرة البق المطرز وبالتالي ینعك唉 ھذا التAأثیر فAي 
مساحة ونسبة الضرر الناتج عن تغذیة حشرات البق المطرز ، فمAع زیAادة أعAداد الحشAرة تAزداد مسAاحة 

وھAذا . مسAاحة ونسAبة الضAررونسبة الضرر ویحدث العك唉 مع انخفاض أعداد الحشرة إذ تAنخفض معAاً 
 StephanitisمAAن أن حشAAرة بAAق االزالیAAا المطAAرز ) ١٩٩٢(وآخAAرون  BramanیتفAAق مAAع مAAا ذكAAره 
pyrioids Scott  ررAذا الضAف ھAا ، یختلAناف االزالیAاحة أوراق أصAي مسAرر فAدوث ضAي حAتتسبب ف

تغذیAAAة  عنAAAد دراسAAتھم لطبیعAAAة) ٢٠٠٠(وآخAAرون  KingmanبAAاختالف األصAAAناف ویؤكAAد ذلAAAك أیضAAAاً 
الحشرة والضرر الناتج عن اإلصابة بحشرة بق االزالیا المطرز حیAث وجAدوا مسAاحة الضAرر تراوحAت 
  مAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAا بAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAین

و  ٢٠وعند درجات حرارة ما بAین % ٥٠-، فیما انحصرت نسبة الضرر ما بین صفر٢سم٦.٣٥-٠.٤٣
بAین متوسAط أعAداد  كما أظھAرت نتAائج تحدیAد قAیم االرتبAاط ومعامAل التحدیAد للعالقAة .م على التوالي°٢٦

وجAود ) ٢الجAدول (الحشرات ومتوسط مساحة ونسبة الضرر الناتج عن اإلصAابة بحشAرة البAق المطAرز 
ارتبAAاط موجAAب ومعنAAوي بAAین متوسAAط أعAAداد الحشAAرات ومتوسAAط مسAAاحة ونسAAبة الضAAرر علAAى الصAAنف 

ط موجAAب وفAAي الصAAنف عثمAAاني كAAان االرتبAAا. علAAى التAAوالي ٠.٨١+و  ٠.٨٧+زعفرانیAAة بلغAAت قیمتھAAا 
و  ٠.٩٤٥+ومعنAAوي بAAین متوسAAط أعAAداد الحشAAرات ومتوسAAط ومسAAاحة ونسAAبة الضAAرر وبلغAAت قیمتھAAا 

، فیما كان االرتباط موجAب ومعنAوي بAین متوسAط أعAداد الحشAرات ومتوسAط ومسAاحة الضAرر  ٠.٨٤+
  .لكل من مساحة ونسبة الضرر على التوالي للصنف لیكونت ٠.٩٣+وبقیمة 

  

ومتوسAط البAق المطAرز  اتأعAداد حشAرمتوسAط اط ومعامل التحدید للعالقAة بAین قیم االرتب : )٢(جدول ال
   S. pyri (F.)مساحة ونسبة الضرر الناتج عن اإلصابة بحشرة البق المطرز 

  األصناف 
  قیم االرتباط ومعامل التحدید

  %نسبة الضرر   ٢سم/ مساحة الضرر 
r  r2  r  r2  

  ٠.٦٦  *٠.٨١+  ٠.٧٦  *٠.٨٧+  زعفرانیة 
  ٠.٩٨  *٠.٨٤+  ٠.٨٩  *٠.٩٤٥+  انيعثم

  ٠.٨٦  *٠.٩٣+  ٠.٨٦  *٠.٩٣+  لیكونت
  %٥االرتباط معنوي عند مستوى احتمال * 

  
معادالت االنحدار للعالقة بین متوسط أعداد الحشرات ونسبة تAأثیر الكثافAة ) ٣(ویظھر الجدول 

سبة تAأثیر ھAذا العامAل العددیة للحشرة في مساحة ونسبة الضرر في أوراق أصناف الكمثرى ، إذ بلغت ن
،  ٣،  ١األشAكال % (٨٦و  ٨٩و  ٧٦في مساحة الضرر على األصناف زعفرانیة وعثمAاني ولیكونAت 

أمAAا بالنسAAبة لمعادلAAة  ).٦،  ٤،  ٢األشAAكال (علAAى التAAوالي % ٩٦و  ٨٨و  ٦٦وعلAAى نسAAبة الضAAرر ) ٥
ونسAبة الضAرر علAى أصAناف  االنحدار للعالقة بین المتوسط العام ألعداد حشرات البق المطرز ومسAاحة

تشAیر إلAAى أن نسAAبة تAأثیر أعAAداد الحشAرات فAAي مسAاحة ونسAAبة الضAAرر ) ٣(الكمثAرى فAAان نتAائج الجAAدول 
وھي نسبة مرتفعAة تشAیر إلAى أن مسAاحة ونسAبة الضAرر ) ٨،  ٧شكل (على التوالي % ٩٦و  ٨٧بلغت 

  .رىمرتبطة ارتباطاً وثیقاً بأعداد الحشرات الموجودة على أوراق الكمث
  

الحشAرات ومتوسAط مسAاحة ونسAبة الضAرر معادالت االنحدار للعالقة بAین متوسAط أعAداد : ) ٣(جدول ال
  أصناف الكمثرى على أوراق بعض 

  األصناف
لمساحة  االنحدار لةمعاد

  ٢الضرر سم

نسبة 
التأثیر 

%  
  الشكل

لنسبة  االنحدار لةمعاد
  %الضرر 

نسبة 
  الشكل  %التأثیر 

  ٢  ٦٦  Ŷ = 4.54 + 0.60 X  ١ ٧٦  Ŷ = 0.83 + 0.10 X  زعفرانیة 
  ٤  ٨٨ Ŷ = 3.05 + 0.83 X  ٣ ٨٩ Ŷ = 0.39 + 0.17 X  عثماني
  ٦  ٩٦ Ŷ = 2.34 + 0.94 X  ٥ ٨٦ Ŷ = 2.62 + 0.04 X  لیكونت
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  ٨  ٩٦ Ŷ = 0.71 + 0.13 X  ٧ ٨٧ Ŷ = 1.09 + 0.18 X  التأثیر العام 

  Ŷ= نسبة الضرر          Ŷ= مساحة الضرر 
 X= عدد الحشرات         X =عدد الحشرات 
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منحنAAى ومعادلAAة االنحAAدار للعالقAAة ) : ١(الشAAكل 
بAAین متوسAAط أعAAداد البAAق المطAAرز 
ومتوسAAAط مسAAAاحة الضAAAرر علAAAى 

 الصنف زعفرانیة

االنحAAدار للعالقAAة  ومعادلAAةمنحنAAى ) : ٢(الشAAكل 
المطAAرز  البAAقبAAین متوسAAط أعAAداد 

ومتوسAAAAAط نسAAAAAبة الضAAAAAرر علAAAAAى 
 الصنف زعفرانیة

   ــــ متوقع             حقیقي  ٠   ــــ متوقع             حقیقي  ٠

Ŷ= 0.83 + 0.10 X  
R2= 0.76 

Ŷ= 4.549 + 0.608 X  
R2= 0.66 
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   ــــ متوقع             حقیقي  ٠   ــــ متوقع             حقیقي  ٠

االنحAAدار للعالقAAة  ومعادلAAةمنحنAAى ) : ٣(الشAAكل 
بAAین متوسAAط أعAAداد البAAق المطAAرز 
ومتوسAAAط مسAAAاحة الضAAAرر علAAAى 

 الصنف عثماني

منحنAAى ومعادلAAة االنحAAدار للعالقAAة ) : ٤(الشAAكل 
بAAین متوسAAط أعAAداد البAAق المطAAرز 

نسAAAAAبة الضAAAAAرر علAAAAAى ومتوسAAAAAط 
 عثماني الصنف

Ŷ= 0.397 + 0.177 X  
R2= 0.89 

Ŷ= 3.056 + 0.834 X  
R2= 0.88 

   ــــ متوقع             حقیقي  ٠   ــــ متوقع             حقیقي  ٠

منحنAAى ومعادلAAة االنحAAدار للعالقAAة ) : ٥(الشAAكل 
بAAین متوسAAط أعAAداد البAAق المطAAرز 
ومتوسAAAط مسAAAاحة الضAAAرر علAAAى 

 الصنف لیكونت

منحنAAى ومعادلAAة االنحAAدار للعالقAAة ) : ٦(الشAAكل 
بAAین متوسAAط أعAAداد البAAق المطAAرز 
ومتوسAAAAAط نسAAAAAبة الضAAAAAرر علAAAAAى 

 الصنف لیكونت
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تشAیر نتAائج الجAدول : تأثیر متوسط درجات الحرارة والرطوبة النسبیة فغي مسغاحة ونسغبة الضغرر  -٢
)١ (Aھ ومAرارة إلى أنAة حAط درجAد متوسAرز وعنAق المطAامالت البAور لكAة °١٨.٨٠ع أول ظھAم ورطوب

كانAAت مسAAاحة ونسAAبة الضAرر معدومAAة وذلAAك النخفAAاض أعAداد الحشAAرات ، ومAAع ازدیAAاد % ٥٩.٥نسAبیة 
أعداد الحشرات ازدادت مساحة ونسبة الضرر ففي األول من شھر حزیران وعند متوسط درجة حAرارة 

بلغت مساحة ونسبة الضرر لألصناف زعفرانیة وعثماني ولیكونAت % ٥١.٥م ورطوبة نسبیة °٢٧.٩٦
علAى التAوالي ، فیمAا بلغAت قAیم المتوسAط % ٢٠.٠٨و  ١٧.٩١و  ١٦.٦٧و  ٢سم٤.٥و  ٣.٥٢و  ٣.١٠

و  ٢سAAم٣.٧٠ورقAAة /حشAAرة ١٢.٣٣العAAام لمسAAاحة ونسAAبة الضAAرر عنAAدما كانAAت متوسAAط أعAAداد الحشAAرة 
م ورطوبAة نسAبیة °٢٧.١٦لي وفي األول من شھر آب وعند متوسط درجة حAرارة على التوا% ١٨.٢٢
و  ٢سAAAم١١.٥٢و  ٨و  ٧.٧بلغAAAت مسAAAاحة ونسAAAبة الضAAAرر لألصAAAناف زعفرانیAAAة وعثمAAAاني % ٣٥.٥

على التوالي فیما بلغت قیم المتوسط العام عنAد متوسAط ألعAداد الحشAرة % ٤٠.٦٧و  ٣٣.٨٩و  ٣٤.١٥
ومAAع انخفAAاض أعAAداد . علAAى التAAوالي% ٣٦.٢٣و  ٢سAAم٩.٠٧ضAAرر ورقAAة لمسAAاحة ونسAAبة ال/حشAAرة ٥٨

بلغAAت قAAیم متوسAAطات % ٧٥.٨١م ورطوبAAة نسAAبیة °١٠.٠٨الحشAAرة وعنAAدما متوسAAط درجAAة الحAAرارة 
و  ٢.١٦و  ٢سAم٢.٦٢و  ٠.٧٨و  ٠.٣٩مساحة ونسبة الضرر لألصناف زعفرانیة وعثمAاني ولیكونAت 

و  ٢سAAم١.٢٦سAAط العAAام لمسAAاحة ونسAAبة الضAAرر علAAى التAAوالي فیمAAا بلغAAت قAAیم المتو% ١٠.٨٣و  ٤.٠٦
  .على التوالي% ٥.٦٨

ومما سبق یتبین أن لدرجات الحAرارة والرطوبAة النسAبیة تAأثیراً فAي أعAداد حشAرة البAق المطAرز 
والAذي بAدوره أثAر علAAى مسAاحة ونسAبة الضAرر النAAاتجین عAن اإلصAابة بھAذه الحشAAرة فمAع ارتفAاع درجAAة 

احة ونسبة الضرر وعلى العك唉 من ذلك مع الرطوبة النسبیة حیAث الحرارة ضمن حد معین ازدادت مس
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Ŷ= 0.718 + 0.132 X  
R2= 0.96 

   ــــ متوقع             حقیقي  ٠   ــــ متوقع             حقیقي  ٠

منحنAAى ومعادلAAة االنحAAدار للعالقAAة ) : ٧(الشAAكل 
بAAین المتوسAAط العAAام ألعAAداد البAAق 
المطAAرز والمتوسAAط العAAام لمسAAاحة 

  الضرر ألصناف الكمثرى 
 

منحنAAى ومعادلAAة االنحAAدار للعالقAAة ) : ٨(الشAAكل 
د البAAق بAAین المتوسAAط العAAام ألعAAدا

المطAAAرز والمتوسAAAط العAAAام لنسAAAبة 
 الضرر ألصناف الكمثرى
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وھAAذا یتفAAق مAAع مAAا ذكAAره . مAع انخفAAاض الرطوبAAة النسAAبیة إلAAى حAAد معAAین ازدادت مسAAاحة ونسAAبة الضAAرر

Braman  من أن حشرة بق االزالیا المطرز ) ١٩٩٢(وآخرونS. pyrioids Scott  يAتسبب ضرراً ف
AAا یختلAAناف االزالیAAاحة أوراق أصAAین مسAAت بAAي تراوحAAرارة التAAة الحAAاختالف درجAAم وان °٣٠-٢٢ف ب

مAن أن حشAرة ) ٢٠٠٠(وآخAرون  Kingmanالضرر ازداد مع ارتفاع درجAة الحAرارة ، ومAع مAا أكAده 
وبلغAت  ٢سAم٦.٣٥-٠.٤٣بق االزالیا المطرز سببت ضرراً في أوراق نباتات االزالیا تراوحت مسAاحتھ 

  .م على التوالي°٢٦و  ٢٠درجات حرارة تراوحت بین وذلك عند % ٥٠-نسبة الضرر ما بین صفر
أمAAا بالنسAAبة لقAAیم االرتبAAاط ومعامAAل التحدیAAد للعالقAAة بAAین كAAل مAAن أعAAداد حشAAرة البAAق المطAAرز 
ومتوسط درجة الحرارة والرطوبة النسبیة وكل من مساحة ونسبة الضرر النAاتج عAن تغذیAة حشAرة البAق 

Aائج الجAین ) ٤(دول المطرز على أصناف الكمثرى ، فان نتAوي بAب ومعنAاط موجAود ارتبAى وجAیر إلAتش
متوسط درجات الحرارة وكل من متوسAط مسAاحة ونسAبة الضAرر علAى الصAنف زعفرانیAة بلغAت قیمتھAا 

-على التوالي ، فیما كان االرتباط سالباً ومعنویاً مع الرطوبة النسبیة وبلغت أقیامھAا  ٠.٧٨+و  ٠.٧٦+
ماني فكان االرتباط بین متوسط درجAة الحAرارة ومتوسAط مسAاحة أما بالنسبة للصنف عث. ٠.٦-و  ٠.٧٥

على التAوالي ، فیمAا كAان االرتبAاط مAع الرطوبAة  ٠.٨١+و  ٠.٧٧+ونسبة الضرر موجباً ومعنویاً وبلغا 
أمAا بالنسAبة للصAنف لیكونAت فكAان االرتبAاط . علAى التAوالي ٠.٨١-و  ٠.٧٩-النسبیة سالباً ومعنویاً وبلغ 

الحAAرارة وكAAل مAAن متوسAAط مسAAاحة ونسAAبة الضAAرر موجبAAاً ومعنویAAاً وبلغAAت قیمتھAAا بAAین متوسAAط درجAAة 
 ٠.٨٦-على التوالي ، أما مع الرطوبة النسبیة فكAان االرتبAاط سAالباً ومعنویAاً إذ بلغAا  ٠.٨٣+و  ٠.٧٥+
لكل من متوسط مساحة ونسبة الضرر ، فیما لم یالحظ وجود أي مساحة متضAررة فAي أوراق  ٠.٨٢-و 

  .لریانا وذلك نتیجة عدم إصابتھ بحشرة البق المطرزالصنف كا
إن النتائج أعAاله تشAیر إلAى أھمیAة عAاملي الحAرارة والرطوبAة النسبیAـة فAي التAأثیر علAى مسAاحة 
ونسبة الضرر الناتجة عن اإلصابة بالبق المطرز ، وقد یرجع ذلAك إلAى أن ارتفAاع درجAة الحAرارة یزیAد 

األوراق ممAAا یزیAAد مAAن مسAAاحة ونسAAبة الضAAرر الAAذي تسAAببھ تغذیAAة مAAن عملیAAات النAAتح وفقAAدان المAAاء مAAن 
فضAAالً عAAن أن انخفAAاض الرطوبAAة یشAAكل ھAAو اآلخAAر عAAامالً مشAAجعاً لفقAAدان بأطوارھAAا المختلفAAة الحشAAرة 

وان التبAاین . الرطوبة من األوراق المتضررة نتیجة تمزق الطبقة الشمعیة الموجودة على بشAرة األوراق
قAة مAا بیAـن متوسAط درجAة الحAرارة والرطوبAة النسAبیة فAي متوسAط مسAاحة ونسAبة بین قیم االرتباط للعال

الضـرر یرجع إلى تأثیر عAاملي الحAرارة والرطوبAة علAى الحشAـرات والمسAؤولة بالدرجAـة األسAا唉 عAن 
  .إحـداث الضرر نتیجة التغذیـة

  
فAي رة والرطوبAة النسAبیة للعالقة بین متوسAط درجAات الحAراقیم االرتباط ومعامل التحدید : ) ٤(جدول ال

 مسAAاحة ونسAAبة الضAAرر فAAي أوراق بعAAض أصAAناف الكمثAAرى النAAاتج عAAن اإلصAAابة بحشAAرة
   البق المطرز 

  العامل  األصناف 
قیم االرتباط ومعامل التحدید 

  ٢لمساحة الضرر سم
قیم االرتباط ومعامل التحدید 

  %لنسبة الضرر 
r r2 r r2 

  زعفرانیة 
  ٠.٦١  *٠.٧٨+  ٠.٥٧  *٠.٧٦+  درجة الحرارة 
  ٠.٣٦  *٠.٦٠-  ٠.٥٦  *٠.٧٥-  الرطوبة النسبیة 

  عثماني
  ٠.٦٥  *٠.٨١+  ٠.٥٩  *٠.٧٧+  درجة الحرارة 
  ٠.٦٥  *٠.٨١-  ٠.٦٢  *٠.٧٩-  الرطوبة النسبیة 

  لیكونت
  ٠.٦٩  *٠.٨٣+  ٠.٥٦  *٠.٧٥+  درجة الحرارة 
  ٠.٦٧  *٠.٨٢-  ٠.٧٣  *٠.٨٦-  الرطوبة النسبیة 

   كالریانا
  صفر  صفر  صفر  صفر  ارة درجة الحر

  صفر  صفر  صفر  صفر  الرطوبة النسبیة 
  %٥االرتباط معنوي عند مستوى احتمال * 

 
THE EFFECT OF PEAR VARIETY, NUMBERS OF LACE BUG 

INSECTS AND SOME OTHER ENVIRONMENTAL FACTORS ON 
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THE DAMAGE AREA AND PERCENTAGE RESULTING FROM 

INFECTION BY THE LACE BUG INSECT IN MOSUL CITY-IRAQ 
Nazar M. Al-Mallah     Abdul Jabar K. Al-Obadi 

Plant Prot. Dept., College of Agric. And Forestry, Mosul Univ., Iraq. 
 

ABSTRACT 
Findings of the current study have shown that the damage volume and 

percentage have started with the primary appearance of lace bug adults. The 
more the insect numbers increased; the more the damage area and percentage 
were, and have reached 3.10, 3.52, 4.5Cm3 and 67, 16, 91, 17, 20.08% for 
Zafarnia, Othmani, and Le-Cont varieties respectively when the insects average 
number was 7, 13.5, 17.5 insect\leaf for the varieties at temperature average of 
27.96C° and relative humidity of 51.5%, whilst damage area and percentage 
have reached in the 1st of August 7.7, 8, 11.52 for the damage area respectively 
and 15, 34, 89, 33, 40.67% for damage percentage respectively; at temperature 
average of 27.16C° and relative humidity of 35.5%. A decrease in the insects 
average number to 2.25, 4, 9.75 insect\leaf for the Zafarnia, Othmani, and Le-
Cont pear varieties has resulted in a damage area and percentage of 0.39, 0.78, 
2.62Cm2 and 2.16, 4.06, 10.83% respectively at temperature average of 
10.08C° relative humidity of 75.81%. The results also revealed a significant 
and positive correlation between insect number and temperature and the 
damage average area and percentage while the correlation with relative 
humidity was significant and negative for the varieties under discussion. 

  
  المصادر

یAاوي تAأثیر البیكاربونAات والحدیAد علAى النمAو والمحتAوى الكیم). ١٩٩٨(االعرجي، جاسم محمد علAوان 
  .صفحة ١١٦لشتالت الكمثرى ، أطروحة دكتوراه، كلیة الزراعة والغابات، جامعة الموصل، 

حشAAرات البسAAاتین، وزارة التعلAAیم العAAالي ). ١٩٩٢(جAAرجی唉، سAAالم جمیAAل ومحمAAد عبAAد الكAAریم محمAAد 
  .صفحة ٥٥٩والبحث العلمي، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل 

  .المجموعة اإلحصائیة السنویة، وزارة التخطیط، العراق). ١٩٩٤(الجھاز المركزي لإلحصاء 
الحشAرات االقتصAادیة، ). ١٩٩٠(العزاوي، عبد هللا فلیح وابراھیم قدوري قAدو وحیAدر صAالح الحیAدري 

  .صفحة ٦٥٢وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد، كلیة الزراعة، 
 : Stephanitis pyri (F.) (Hemipteralق المطAرز حیاتیAAة البA). ١٩٧٨(غلAیم، مرتضAى كAریم 

Tingidae) دادAAة بغAي منطقAAرى فAAجار الكمثAAى أشAة . علAAات، كلیAAة النبAAم وقایAتیر، قسAAالة ماجسAAرس
  .صفحة ١٤٩الزراعة، جامعة بغداد، 

  دراسAAAAAات حقلیAAAAAة ومختبریAAAAAة لحشAAAAAرة البAAAAAق المطAAAAAرز). ١٩٨٧(المAAAAAالح، نبیAAAAAل مصAAAAAطفى طAAAAAھ 
Stephanitis pyri (F.) (Tingidae : Heteroptera)  ، تیرAالة ماجسAفي محافظة نینوى، رس

  .صفحة ١٦٣جامعة الموصل، -كلیة الزراعة والغابات
لحشAAرة مAAن التفAAاف  ياالنتشAAار الموسAAم). ١٩٨٨(المAAالح، نAAزار مصAAطفى ومحمAAد عبAAد الكAAریم محمAAد 

علAى أشAجار الكمثAرى فAي  (Dysaphis pyri (Boy.) Homoptera , Aphididae)األوراق 
 ٧٥-٧١) ٦(مجلAAة وقایAAة النبAAات العربیAAة مجلAAد  -سAAاتین كلیAAة الزراعAAة والغابAAات، حمAAام العلیAAلب

  .صفحة
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