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أول تسجیل لرابطة أوراق الحور
Epinotia abbreviana Fabri (Tortricidae:Lepidoptera)

في العراق على اشجار الحور
اسماعیل نجم المعروف

العراق-جامعة الموصل-كلیة الزراعة والغابات

الخالصة
Fabri(Tortricidae:Lepidoptera)ررابطة اوراق الحوةدورة حیادراسة نتائجتأظھر

Epinotia abbreviana م °)٢±٣٠.٥(متوسط درجة حرارة (ظروف المختبر تحت٢٠٠٦خالل عام
، متوسط فترة حضانة البیض ان.Populus nigraدعلى اوراق الحور االسو%)). ٣±٢٥.٥(ورطوبة نسبیة 

تبین . ترتیبعلى الیوم١٩.٩٢، %٨٢،یوم ٧.٥١ور الیرقي طالنسبة المئؤیة لفقس البیض ومتوسط فترة ال
على بشرة تغذتان جمیع االعمار الیرقیة ا القابلیة على ربط االوراق وملھیرقات العمرین االول والثاني ان

البیض بصورة مجامیع یوم، بعده بزغت البالغات ووضعت٧.٤٠بلغ متوسط طور العذراء .االوراق المترابطة
: ذكر١:١.٢كانت اما النسبة الجنسیة ف. ٩٨.٧٠الواحدة ة العدد الكلي للبیض لالنثى الملقحمتوسط بلغ ،منفردة

اما متوسط فترة الجیل فقد بلغت . یوم على الترتیب٧.٣٧،٧.٢٧بلغ متوسط عمر الذكر وعمر االنثى .انثى
اختبار سمیة بعض أظھرت نتائج.ة تحت الظروف المختبریةلسناجیال في ا٥یوم واعطت الحشرة ٣٨.١٠

على )ب.ق.م%٨٥سیفن ، م.م% ٢٠اندوسلفان ،م.م%٦٠دیازینیون ، م.م%٥٠برمثرین الفاسای(المبیدات 
مبید تفوق. %٠.٠٣-٠.٠٠١٠لھذه الحشرة ولمدى من التراكیز العمرین الیرقیین الثاني والخامس

بید ف سمیة ماضعا٥حوالي حیث بلغت سمیتھ،الحوراوراق مثرین بسمیتھ العالیة على یرقات رابطة الفاسایبر
مثرین فان فقد تلیا مبید الفاسایبراما المبیدین دیازینون واندوسل. السیفن  والذي كان اقل المبیدات المختبرة سمیة

.في السمیة

المقدمة
االقتصادیة في مناطق مختلفة من العالم األھمیةذات والسریعة النموالحور من االنواع أشجارتعد 

),FAOمادة علفیة كوتستثمر اوراقھا ،ت التربة على ضفاف االنھر والجداولتستعمل للزینة وتثبیاذ.)١٩٩٧
اثبتت البحوث كما). ١٩٩٠،شمس الدین(ھاللحیوانات فضال عن استخراج بعض العقاقیر الطبیة من قلف

والدراسات العلمیة االھمیة االقتصادیة لخشب الحور حیث اكدت صالحیتھ للعدید من الصناعات الخشبیة مثل 
تصاب اشجار الحور .)١٩٨٨،العبادي(الورقیة والرقائق والشخاط والواح الفایبر والصناعات الیدویة العجینة

بالعدید من انواع الحشرات التي تسبب لھا اضرار كثیرة متمثلة في موت االشجار وخفض النمو السنوي وتشویھ 
Epinotiaرابطة اوراق الحوررتنتش).١٩٨١،سویلم والمعروف(استقامتھا وتقلیل القیمة التجاریة للخشب 

abbrevianaفي مناطق كثیرة من العالم فقد ذكرBradley بأنھا واسعة االنتشار في ) ١٩٧٩(وآخرون
والتي بان یرقات ھذه الحشرة)٢٠٠٨(،Kimberاوروبا واسیا وكندا والوالیات المتحدة االمریكیة، كما اشار 

ھذه الحشرة أشجار تصیب..Ulmus sppااللم أشجارألوراقكبیرة أضرارتسبب األوراقتعتبر من رابطات 
في المناطق الشمالیة من العراق وتسببPopulus nigraالحور األسود 

أضرار لألشجار وذلك بتغذیتھا على بشرة االوراق المترابطة واضعافھا الى درجة تصبح معھا 
Melanophila pictaاالشجار عرضة لالصابة بالحفارات، مثل حفار ساق القوغ الصغیر  Pall او كابندوس

Capnodis miliarisالقوغ  Klug)Roberts,ونظرا لكون ھذه الحشرة تم تسجیلھا الول مرة في). ١٩٧٢

مواد البحث وطرائقھ
في المختبر عند متوسط ٢٠٠٦نفذت الدراسة في قسم الغابات كلیة الزراعة والغابات خالل عام 

، وتضمنت دراسة دورة حیاة رابطة اوراق الحور % ٣±٢٥.٥رطوبة نسبیةم و°٢±٣٠.٥درجة الحرارة 
.  العراق فان البحث الحالي یھدف الى دراسة حیاتیة ھذه الحشرة واختبار سمیة بعض المبیدات في مكافحتھا

١٨/٢/٢٠٠٩وقبولھ ٢٢/١/٢٠٠٩تاریخ تسلم البحث 

*Epinotia abbreviana Fabri)تم تربیة اذ.ولمدة جیل واحد) في العراقل مرة التي تسجل وتدرس الو
داخل زجاجة فانوس تحتوي على ) انثى،ذكر(وضع كل زوج ببالغات حال خروجھا من طور العذراء، خمسة
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السفلى مغمورة في محلول سكري لتغذیة انھایتھ،قنینة زجاجیة صغیرة الحجم فوھتھا مسدودة بورقة ترشیح
ما بعد فترة و، وضع البیض،ر البالغات، فترة ماقبل وضع البیضعم،ف العامتم دراسة الوصوقد .البالغات

والنسبة وسلوكیة التزاوج، وضع البیض،عدد البیض الیومي والكلي لالنثى الملقحة الواحدة،وضع البیض
الى ة الفقسیرقات حدیثنقل اما تربیة االعمار الیرقیة وسلوكیتھا فقد تم التعرف علیھا من خالل. المئویة للفقس

مكررات بواقع ) ٤(استخدمت وضع في كل طبق یرقة واحدة واالسود حیثتري مجھزة باوراق الحورباطباق 
وفتراتھا، الشرنقة وعددھا، وصف االعمار الیرقیةالتالیةالمالحظاتوتم تسجیل ،كل مكررلیرقة٢٥

ازواج من الحشرات البالغة ) ٥(كما تم تربیة. غاتالحریریة،النسبة المئویة لبزوغ البالغات، النسبة الجنسیة للبالب
في سنادین فخاریة داخل صنادیق خشبیة مزروعة حور اسود شتالت خمسةللجیل الخارج من التشتیة على 

سم وذلك لدراسة عدد اجیال ھذه الحشرة ومتابعتھا لحین دخول یرقات الجیل االخیر في السبات )٦٠×٤٠×٣٠(
قیاسات والوصف للمراحل الوالمجھر البسیط كوسیلة لتسجیلx)١٠(یدویة بقوةالعدسة التاستخدم.الشتوي
م.م%٥٠الفاسایبرمثرین یة الحشریة ئالكیمیایة اختبار سمیة المبیدات ئفحة الكیمیااشملت المك. المختلفة

(Saferalfa_cyproid) , م.م%٦٠دیازینونDiazinon, م.م%٢٠اندوسلفانEndosulvan (Thiodan) ,
وقد ،والخامس لرابطة اوراق الحورالعمرین الیرقیین الثاني فيSevin(Carbaryl)ب.ق.م%٨٥سیفن

الذكر في تحضیر التراكیز المطلوبة في الماء وقد تم ةالمستحضرات التجاریة من المبیدات السابقتاستخدم
, ٠.٠٢٠٠, ٠.٠١٥٠, ٠.٠١٠٠, ٠.٠٠٥٠, ٠.٠٠٢٥, ٠.٠٠١٠(تراكیز لكل مبید وھي ) ٨(تحضیر

بعد ،دقیقة٢/١طریقة تغطیس ورقة الحور االسود في محلول المبید لمدة ت ستخدماو%) ٠.٠٣٠٠, ٠.٠٢٥٠
) ١٠(نقل الى كل طبق ،لتجفتوترك) سم٩قطرھا(تري باتمام عملیة التغطیس وضعت االوراق في اطباق 

عاملة لماما ا، لین المثبت برباط مطاطيغطیة الطبق بقطعة من قماش الموستم تالعمرین المختبرین، دیرقات باح
حفظت االطباق في المختبر عند . ثالث مكررات لكل تركیزتوقد استخدم،ابطة فقد عوملت بالماء فقط ضال

ساعة من المعاملة جرى الفحص لتحدید ) ٤٨(، وبعد )%٥±٣٥(ورطوبة نسبیة )م°٢±٢٦(درجة حرارة 
كما حسبت حدود ، )Ldp lines(بواسطة ورقة لوغارتم وحدات االحتمال نسبة القتل الفعلیة وتمثیل نتائج السمیة

و Litchfield(بطریقة البروبیت القیاسیة ) ٥٠LC(القاتلة لنصف االفراد قة للتراكیزثال
Wilcoxon,كما تم حساب).١٩٤٩

النتائج والمناقشة
: تیةاالدراسة الحیاوال 

ملم وعرضھا ٠.٣٤ابلغ متوسط طولھالطرفین، ومستدیرةطاول بیضة ذات شكل بیضوي متال:طور البیضة)أ
لذي ثم یتحول تدریجیا الى االصفر الغامق وھو اللون ااصفر فاتح  ملم، لون البیضة الحدیثة الوضع ٠.١٥

الواحدة الملقحة المجموعات لالنثى یوضع البیض بشكل مجامیع و بلغ متوسط . الفقسیكتسبھ البیض حتى موعد
ةحضانان متوسط فترة ةالدراستاوضح. للمجموعة الواحدةبیضة ) ٤٠.٦٣(موعة وبمتوسط مج) ٢.٤١(

.%)٨٢(في حین بلغت النسبة المئویة للفقس ، )١جدول (تحت ظروف المختبر یوم) ٧.٥١(البیض 
وطول للحشرة خمسة اعمار یرقیة امكن التمییز بینھا استنادا الى عرض علبة الرأس المنزوعة :طورالیرقة ) ب

ووجد على طول جسمھا ). ١الشكل(الیرقة ذات لون ابیض مائل الى  االصفرار قلیال ). ٢جدول (جسم الیرقة 
ان طریقة تغذیة . یوم) ١٩.٩٢(بلغ  متوسط فترة الطور الیرقي . بعض الشعیرات القصیرة الصفراء اللون

ظمة الشكل من بشرة الورقة في یرقات العمر االول تتم من خالل قرض مساحات صغیرة بشكل بقع غیر منت
مواقع متفرقة على السطح العلوي للورقة ثم تتوسع ھذه المساحات مع مرور الزمن، تسلك یرقات العمر الثاني 

وآخرون Bradleyوقد ذكر. نفس سلوك التغذیة وتشترك مع یرقات العمر االول في قابلیتھا على ربط االوراق
لھذه الحشرة لھا القدرة على ربط اوراق اشجار االلمبان الیرقات المتقدمة بالعمر) ١٩٧٩(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٤/١١/٢٠٠٥في ٥٥٤بغداد بموجب الكتاب -شخصت الحشرة في متحف التاریخ الطبیعي*

التجربة العاملیة في حللت النتائج احصائیا باستخدام). Johnson١٩٦٠و Sun(السمیة النسبیة والفاعلیة النسبیة حسب طریقة 
%) ٥(وقورنت المتوسطات باستخدام اختبار دنكن عند مستوى احتمال ) ٢٠٠٠الراوي و عبدالعزیز(التصمیم العشوائي الكامل 

.لمعرفة افضل المبیدات المختبرة
)Ulum spp. .( تدعم وراق المترابطة وبین االالى عمل دھالیز التغذیةتمیل لوحظ ان یرقات االعمار المتقدمة

البرنشیمیة داخل ھذه على االنسجةالسطح الداخلي لھذه الدھالیز في بعض اجزاءھا بخیوط حریریة وتتغذى 
ماقبل العذراء تبدأ بعمل وبعد اكتمال نمو الیرقات وتحولھا  الى طور. االوراق وتساقطھاالدھالیز مسببة جفاف 

.الشرانق الحریریة
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لرابطة اوراق الحور تحت الظروف المختبریة) باالیام(مراحل التطور :) ١(الجدول

قیاسات طول الطور وعرض علبت الرئس لبعض أطوار رابطة أوراق الحور:)٢(الجدول

بلغ . رمصفحلیبيتناع عن التغذیة واصبح لون الجسم بالسكون واالمطورتمیز ھذا ال:ماقبل العذراءطور)ج
ور ماقبل طفترة متوسط ا بلغ، بینم)٢جدول(ملم، )١.٢، ٨.٥١(وعرض علبة الرأسمتوسط طول الجسم 

.یوم) ٢.٢٥(العذراء 
الصدریة ، تخلو الجھة الضھریة للحلقات)١الشكل(العذراء مكبلة ذات لون اصفر فاتح لماع:العذراءطور)د

بوجود الذكرفي) ٨-٢(،في االنثى)٧-٢(قات البطنیة الحلتتمیزبینما من الشعیرات وصفوف االشواك،
والعاشرة لعذراء االنثى والتاسعةاما الحلقة البطنیة الثامنة .صفین من االشواك السوداء اللون لكل حلقة بطنیة

نثى اطول الان عذراء ا)٢(یبین جدول. االشواكخالیة من فكانت التاسعة والعاشرة لعذراء الذكر تانوالحلق
عند وصفھ لعذراء حشرة) ١٩٨٦(بیرزویتفق ذلك مع ماذكره،رض من عذراء الذكرواع

Gypsonoma.haplosarcaملم ومتوسط عرض )٧.٣٦(العذراء بلغ متوسط طول . التابعة لنفس العائلة
غلبزوبلغت النسبة المئویة ). ١جدول (یوم ) ٧.٤٠(ور فبلغت طاما متوسط فترة ھذا ال.ملم)١.١٠(علبة الراس 

.انثى: ذكر ) ١: ١.٢(الجنسیة كانتوالنسبة %) ٨٥(ذارى بالغات الحشرة من الع
، )١الشكل(باالبیضالمبرقشذھبي الھ البنيالجناح االمامي بلونالبالغة صغیرة الحجم، یتصف:البالغة طور)ه
الخلفي مبرقش باللون تبادلة، الجناحبحراشف مبرقشة باللون االبیض والذھبي بصورة مةمغطاةاالمامیةحافال

الراس صغیر .ذات لون اصفرتحدھا خیوطنسبیا مغطات بشعیرات طویلةھاالصفر واالبیض، حوافالبني و
االنثى حیث بلغ متوسط طولھ حتى نھایة الذكر اصغر حجما من .بنیة داكنةاالستشعارانقروالعینان كبیرتان،

من ةرفیعة ومغطاالحلقات البطنیة . ملم)٦.٦١(االجنحة طولھ حتى نھایةملم بینما بلغ متوسط)٥.٥١(البطن 

مراحل التطور باالیاماالطوار
االنحراف القیاسيالمتوسطالمدى

٠.٢٨±٨٧.٥١-٦البیضة
١.٦٦±٢٥١٩.٩٢-١٤الیرقة

٠.٦٥±٦٥.٢٨-٤عمر اول
٠.٦٣±٤٢.٨٠-٢عمر ثاني
٠.٦١±٥٣.٩٥-٣عمر ثالث
١.٢٠±٥٤.١١-٢عمر رابع

٠.٧٤±٦٤.٧٨-٣خامسعمر
٠.٥٢±٤٢.٢٥-١ماقبل العذراء

٠.٦٥±٨٧.٤٠-٦العذراء
٢.٥٠±١١٧.٣٧-٣الذكر
١.٦٣±١١٧.٢٧-٣االنثى

العمر الیرقي
)ملم(عرض علبة الراس )ملم(الطول 

االنحراف ±المتوسط المدى
االنحراف ±المتوسط المدىالقیاسي

القیاسي
٠.٠١±٠.٢١٠.١٨-٠.١٢٠.١٦±١.١٠٠.٨٥-٠.٦١عمر اول
٠.٠١±٠.٣٤٠.٣٣-٠.١٩٠.٣٢±٣.١١٢.٧٥-٢.٤٠عمر ثاني
٠.٠٣±٠.٦١٠.٥٦-٠.٢٤٠.٤٩±٦.٩٧٥.٦٠-٤.٣٦عمر ثالث
٠.٠٧±٠.٨٩٠.٧٤-٠.٣٦٠.٦٨±٨.١٨٧.٨٠-٧.٤٠عمر رابع

٠.٠٢±١.١٠٠.٩٤-١.٥٨٠.٨٥±١٥.٠١٢.٤٠-١١.٠عمر خامس
٠.٠٧±١.٣١.٢٠-٠.٥٧١.٠٠±٩.٥٨.٥١-٦.٥ماقبل العذراء

٠.٠٤±١.٢٠١.١٠-٠.٩٥٠.٩٢±٨.٣٥٧.٣٦-٥.٤١العذراء
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ط عمر الذكر بلغ متوس.االصفر واالبیضالبني ومتبادلة بین بحراشف على شكل خطوط الظھریة جھة ال
ملم)٧.١١(حتى نھایة البطنھامكونھا بطیئة الحركة وقد بلغ طول جستمیزت االنثى ب).١جدول(یوم ) ٧.٣٧(

اما من .من الجھة الظھریةالمنطقة البطنیة مشابھة لما في الذكرملم، )٧.٨٠(االجنحة ایة ومتوسط طولھا حتى نھ
وذات نھایة ن اكبر واعرض من حلقات بطن الذكر، حلقات البطرفقد تمیزت بلون ابیض مغبالسفلیةالجھة 
بلغ . جار االلمعلى اشالحشرة ه دراستھ لھذفيBradley١٩٧٩ان ھذا الوصف یقارب ماذكره . الشكلدائریة 

او نتائج التجارب ان التزاوج غالبا مایتم في الصباح الباكر اوضحت). ١جدول(یوم ) ٧.٢٧(االنثىمتوسط عمر
االنثى بیضھا على وضعت.بفترات غیر محدودةالعذارءطورت من البالغاعند المساء وقد حصل بعد بزوغ

وقد.االوراق وبمحاذات العروق الوسطى والثانویةعلى حوافووالسفلي الوراق الحوراالسود السطحي العلوي 
وضع البیض، بلغ متوسط فترة ماقبل وضع البیض،. البیض على االفرع النباتیة الغضةشوھد اعداد قلیلة من 
الیومي والكلي لالنثى اما متوسط عدد البیض. لى الترتیبیوم ع)٤.٣٠،٣.١٠، ٣.٢٠(مابعد وضع البیض 
.بیضة على التوالي)٣١.١٠,٩٨.٧٠(الملقحة الواحدة فكان 

ل قي السنة عند متوسط درجة ان للحشرة خمسة اجیاةاوضحت الدراس:عدد االجیال مختبریا والتشتیة 
الرابع من شھر نیسان حتى االسبوع االول االسبوع وذللك ابتداء من % ٢٨.٦٠م ورطوبة نسبیة °٣١.٣٥حرارة

٣٠.١٠لجیل الثاني ایوم وكانت اقصر فترة في٣٨.١٠واحد فكانت اما متوسط فترة الجیل ال. من تشرین االول
٣٩.٣٥اما اطول فترة فكانت للجیل االول. %٢٨.٢٠م ورطوبة نسبیة °٣٢.٤یوم عند متوسط درجة حرارة 
وقد تبین من ھذه الدراسة ان حشرة رابطة . %٣٦.٢٥م ورطوبة نسبیة°٢٧.٢یوم عند متوسط درجة حرارة 

فترة السبات الشتوي على ھیئة یرقات في مرحلة ماقبل العذراء داخل شرانق حریریة بین امضتالحوراوراق 
.المترابطةاالوراق 

نسب القتل المئویة الناتجة من معاملة یرقات العمر الثاني ) ٣(جدول الیوضح :المكافحة الكیمیائیة:ثانیاً 
تحلیل االحصائي وجود فروق معنویھ عند مستوى وقد اثبت ال،ةوالخامس بتراكیز مختلفة للمبیدات المختبر

في متوسط نسب القتل تبعا لنوع المبید والتركیز المستخدم في الدراسة، وقد بق العمر الیرقي %٥احتمال 
الخامس أكثر تحمال ألي من تلك المبیدات من یرقات العمر الثاني حیث كانت النسبة المئویة للقتل لكل من 

یعزى تباین اختالف النسبة المئویة للقتل . على التوالي% )٦٣.٢٣،٤٤.١٧(ني والخامس العمرین الیرقیین الثا
الى االختالفات التركیبیة والفسیلوجیة بین العمرین الیرقیین ومنھا سمك طبقة الكیوتكل ونسبة االجسام الدھنیة 

الجسم فضال عن مدى اكتمال الموجودة في جسم الیرقة والتي تلعب دورا كبیرا في منع نفاذ المبید الى داخل
في العراق من ) ١٩٨٦(النظام االنزیمي للیرقة وتاثیره بالمبیدات المختبره، وتتفق ھذه النتائج مع ما ذكره زبیر

اللیباسید، الدیازینون واالكتلك من یرقات , ان یرقات العمر الثالث كانت اقل تحمال لمبیدات النوكوز، الدبتركس
رسم خطوط نسب القتل المئویة من خالل أمكنكما .Gypsonoma haplosarcaالعمر الخامس لحشرة 

استخرج من ،)٢،٣شكلال(ةوالخامس لسمیة المبیدات المختبرالسمیة التي تمثل استجابة كل من العمرین الثاني
تاستخرجكما ). ٤جدول ال(لتلك القیم ثم حسبت حدود الثقة ) LC50(تلك الخطوط قیم التراكیز النصفیة القاتلة 

اظھرت .ساعة من المعاملة لیرقات العمر الثاني والخامس)٤٨(المختبرة بعد مرور السمیة الفوریة للمبیدات 
ف سمیة مبید اضعا)٥(حوالي اكثر المبیدات سمیة حیث بلغت سمیتھ كان مثرین بید الفاسایبرمأناالختبارةنتیج

في ینون فقد تال مبید الفاسایبرمثرینزایاما مبید الد. ة سمیةذي كان اقل المبیدات المختبراللو) ٤جدولال(السفین 
أن) ٤(یتبین من الجدولإذللمبیدات المختبرة، LC50وھذه النتائج تتفق مع قیم ، اندوسلفانسمیتھ یلیھ مبید 

) العمر الخامس(LC50، وان أعلى قیمة لل٠.٠٠٥فاسایبرمثرین بلغت للمبید ا) العمر الخامس(LC50قیمة 
ویعزى سبب سمیة الفاسایبرمثرین العالیة .لمبید السیفن مما یشیر الى انخفاض سمیتھ لھذه الحشرة٠.٠٢٤لغت ب

ة ت المحضرة صناعیا والتي تمتاز بسمیتھا العالیة وتحدث صدمة قویثرویداالى كونھ تابع لمجموعة البیر
ة حقلیا وجد ان االسبوع الرابع من من خالل نشاط الحشر.)١٩٧٥،Casida(للحشرة عند تالمسھا مع المبید 

ھور الیرقات في الحقل وعلیھ فان انسب وقت للمكافحة سیكون خالل االسبوع الثالث من ظشھر نیسان ھو بدایة ل
ال تقل عن ىشھر نیسان ویمكن تكرار المكافحة عدة مرات وحسب الحاجة على ان تكون الفترة بین رشة واخر

.%٠.٠٢بتركیزقابل لالستحالبمركز% ٥٠ثرین ماسایبریوم ویمكن استخدام مبید الف١٥
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) أ(

)ب(

) ج(
)حشرة بالغة. ج. عذراء.ب. یرقة في العمر الخامس. أ(بعض أطوار رابطة أوراق الحور: )١(الشكل

لقتل لحشرة رابطة اوراق الحورتأثیر التداخل بین نوع المبید والتركیز وعمر الیرقة في نسبة ا) ٣(الجدول 
.كل قیمة تمثل متوسط ثالث مكررات*

%.٥االحرف المتشابھة تدل على عدم وجود فروق معنویة تحت مستوى احتمال *

كیزالتر
%
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: )٤(الجدول
والخامس لرابطة اوراق الحور

مبیداتال
سیفن اندوسلفان دیازینون الفاسایبرمثبرین
٢.١٣ ١.٩٧ ٢.٠٨ ٢.١٠ العمر الثاني ٣.٤٠المیل ٣.٠٠٤ ٣.٦٦ ٣.٨٧ العمر الخامس
٠.٠١٧ ٠.٠١١ ٠.٠١ ٠.٠٠٢٥ العمر الثاني LC50٠.٠٢٤ ٠.٠١٩ ٠.٠١٦ ٠.٠٠٥ العمر الخامس

٠.٠٢٦-٠.٠١٥ ٠.٠١٢-٠.٠٠٤ ٠.٠١٥-٠.٠٠٩ ٠.٠٠٣-٠.٠٠١ العمر الثاني ٠.٢٩-٠.٠٢٠حدود الثقة ٠.٠٢٩-٠.٠١٤ ٠.٠٧-٠.٠١٥ ٠.٠٠٦-٠.٠٠٥ العمر الخامس
١٤.٧٠ ٢٢.٧٢ ٢٥ ١٠٠ العمر الثاني ٢٠.٨٣دلیل السمیة ٢٦.٣١ ٣١.٢٥ ١٠٠ العمر الخامس
١٠٠ ١٥٤ ١٧٠ ٦٨٠ العمر الثاني ١٠٠الكفاءة النسبیة ١٢٦ ١٥٠ ٤٨٠ العمر الخامس

FIRST RECORD OF POPLAR LEAF TWERS, EPINOTIA ABBREVIANA
(TORTICIDAE: Lepidoptera) ON POPULUS SP. TREES IN IRAQ.

Ismail N.Almaroof
Collage of agriculture and forestry- University of Mosul / Iraq

ABSTRACT
The life cycle of Epinotia abbreviana Fabi (Tortricidae : Lepidoptera) was

studied and recorded for the first time in Iraq in 2006 under laboratory conditions
(30.5°c and 25.5%R.H). The study showed that the mean length of incubation
period, larval stages and longevity of adults, males and females, were 7.51, 19.92
and 7.37, 7.27 days respectively. The study also showed that all larval instars have
the ability to tie two or more leaves together and feed on the epidermis of the tied
up leaves. The study indicated that the mean number of eggs laid by a singles
female were 98.70, and the egg viability 82%. The sex ratio of male to female was
1.2:1. Also it was found that this species has 5 generations per year. The average
duration of each generation was 38.10 days. The toxicities of some insecticides on
the second and the fifth larval stages were evaluated. These insecticides were
Alphacypermethrin, Diazinon, Endosulfan and Sevin with concentrations ranged
from (0.0010-0.0300) %. Alphacypermethrin showed higher toxicity effect on
larvae and significantly difference from other insecticides. And Sevin toxicity has
the lowest effect of the tested insecticides. Diazinon and Endosulfan had less
toxicity effects on larval than Alphacypermethrin respectively.

المصادر
تصمیم وتحلیل الت). ٢٠٠٠(الراوي، خاشع محمود وعبد العزیز محمد 
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