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تأثیر بعض الصفات المظھریة والفسلجیة لبعض أصناف الكمثرى في حیاتیة بق الكمثرى المطرز
عبدالجبار خلیل العبادينزار مصطفى المالح 

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

الخالصة 
أللجیة 

لمطرز أن ا
/٢/١٤٢.٤

لألنثى على الصنف لیكونت الذي تفوق على بقیة األصناف/بیضة
طوالً ، فیما 

الدراسة 
ضغط جو٢٠.٤و ٢٠.٧زعفرانیة وعثماني 

. ضغط جوي على التوالي٢٥.٥و ١٩.٦
االزموزيالبیض ، فیما أدى ارتفاع الضغط 

ذي المحتوى ال
أظھرت النتائج وجود تأثیر متباین للمحتوى المائي والضغط االزموزي في بقیة الصفات الحیاتیة للحشرة تبعاً 

اق صنف . الكمثرىلصنف  أور ي 
.

٠.٢٠
.مع الصنف كالریاناعلى التوالي والتي اختلفت معنویاً ٠.١٨٦و ٠.١٨٢وعثماني 

المقدمة
لكمثرى حشرة بق تعد  مطرز ا ل Stephanitis pyriا (F.) من

التفاحیات الكمثرى في العراق وفي معظم مناطق زراعة 

 ،
ولذلك فإن برامج المكافحة المتكا

م 
)Smith ،المالح ٢٠٠٤ ؛ 

).٢٠٠٧والعبادي ، 
إن تحدید أسباب 
لبدء عملیة تربیة وإنتاج الصنف المقاومھكذا مقاومة یعد األساس 

اسعاً الھندسة الوراثیة وتشكل األصول البذریة ألغلب النباتات  ً و اال بحث مج لل

Pyrus calleryanaمورفولوجیة أو فسلجیة أو كیمیائی
Stephanitis pyri (F.)

)Keathley ، ٢٠٠٩، والعبادي؛ المالح ١٩٩٩وآخرون .(
.ت المظھریة والفسلجیة لبعض أصناف الكمثرى في حیاتیة حشرة بق الكمثرى المطرزبعض الصفا

مواد البحث وطرائقھ 
٢٨.٢٢م٣

٥٢.١٥%٥)
:كلما دعت الحاجة وقیاس المواصفات التالیة فیھا وھي ) وكالریانا

.٢٠٠٦مستل من أطروحة الدكتوراه للباحث الثاني 
٢١/١٢/٢٠٠٩وقبولھ ١٢/١٠/٢٠٠٩تاریخ تسلم البحث 

٢/-١ :Wang)١٩٩٨ (
لعینیة المدرجة إلى عشر تدریجات وكل تدریجة مقسمة إلى عشر تدریجات ثانویة تحت قوة باستخدام العدسة ا
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١٠٠Stage micrometerتكبیر 
لذي 

٢١ملم٠.٧٨وتساوي )] ٢٢/٧× ٢)٠.٥[(ط ×٢نقھو 
. وتم ٢ملم

وحسبت أطوال Stage micrometerبعدھا تم إجراء المعایرة باستخدام مرة ١٠٠المقاسة وتحت قوة تكبیر 
 : = ×١٣)

٢٠٠٢.(
/٢ملم/عدد الثغورتم حساب متوسط:النباتیةعدد الثغور -٢

األظافر الشفاف على سطح الورقة النباتیة 

ووضعت باستخدام زوج
لحساب ١٠٠) Kyowaنوع (الضوئي  مرة 

؛٢٠٠٢(
).٢٠٠٣المعاضیدي ، 

١٠وذلك بأخذ ) ١٩٩٨(وآخرون Wangاستخدمت طریقة :المحتوى المائي لألوراق -٣
كل صنف ووزنھا لتحدید الوزن الرطب لكل ورقة ووضعت في جفنة بشكل منفصل ووضعت في الفرن على 

٤٨م لمدة ٧٠درجة حرارة 
:لتحدید الوزن الجاف وحساب نسبة المحتوى المائي باستخدام المعادلة اآلتیة 

:تقدیر كمیة الكلوروفیل -٤
Plummer)١٠/غم٠.١وبمعدل % ٨٠وذلك بھرس األوراق الطریة باألسیتون تركیز) ١٩٧٤

٤/دورة٣٠٠٠
Spectrophotometer نوع(Uv-visible recording) Shimadzu uv-160A

٦٥٢% ٨٠من األسیتون تركیز 
/ =

.OD×5.8االمتصاصیة 
محمد من قبلأما بالنسبة ل:الضغط االزموزي -٥
)١٩٨٤ (

م سكروز في ٣٤٢عند إذابة (مولر ٠.٧، ٠.٥، ٠.٤، ٠.١كل تركیز فيالسكروز لمدة نصف ساعة  ١غ
) مولر١لول سكري تركیزه لتر ماء مقطر نحصل على مح

غط % ٥٠المحلول الالزم لبلزمة 
.الضغط االزموزي لمحالیل السكروزالجوي وذلك من جدول

٦- :Goodwin)٢) ١٩٧٦
HeruM22619٢٠

غم٠.١وأضیفت % ٨٠االسیتون تركیز 
١٠٠١٠٠

٨٠ %
SpectrophotometerUv-visible recording-shimadzu٤٨٠

mg1000: نانومتر وقدر الكاروتین بالمعادلة 
100e

EyX 


لحساب كمیتھ.

الوزن الجاف–الوزن الرطب 
١٠٠× = المحتوى المائي % 

الوزن الرطب
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:حیث أن 
X : من المحلول٢سم١تمثل عدد الملغرامات من الكاروتین في
E : نانومتر٤٨٠تمثل قراءة الجھاز على طول موجي
e : تمثلSpecific Extinction Coefficient ٢٣٠٠لمجموع الكاروتینات ویساوي.
y : تمثل المحلول النھائي بعد التخفیف باالسیتون

Soxhletأما بالنسبة لكمیة الدھن فتم تقدیرھا باستخدام جھاز السكسولیت :الدھون -٧
٥وذلك بوزن ) ١٩٨٧(

١٥٠Soxhlet
واستمرت عملیة االستخالص بدوران المذیب عشر مرات على العینة ، ثم 

٥م لمدة ١٠٥في فرن على درجة حرارة 

:الدھن في أوراق كل صنف حسب المعادلة 

لحشرات  من ا  ً وضع سم و٢.٥٢) (زوجا
١٠بدوره على ورقة الكمثرى الموضوعة فوق ورقة ترشیح مثبتة على شریحة زجاجیة عرضھا 

٥٠
 /

):١٩٨٧المالح ، (Wyatt and Whiteمعادلة 
rm=c (log md)/d

rm =معدل الزیادة
c = ٠.٧٤ثابت التصحیح ویساوي

log =اللوغاریتم الطبیعي
md =یوم/مجموع أعداد البیض لألنثى الواحدة خالل فترة وضع البیض

d =فترة ما قبل وضع البیض
حل

).١٩٩٠داؤد والیاس ، % (٥المتوسطات عند مستوى احتمال 

النتائج والمناقشة
ي : )(-١

) ١(الجدول 

فر شعرة٦، ٤، ٣.٢ ، صفر ٢٢.٥، ٢٧.٢، ٢٥.٢و ٢ملم/، ص
لى التواليمایكرون ع

٢ملم/) ١(جدول معنویاً عن الصنف كالریانا ، كما یتبین من نتائج ال

/بیضة١٤٢.٤، ١٠٨.٤، ١٠٢.٦ولیكونت 

وزن الدھن
١٠٠× =   الدھن الخام % 

وزن العینة
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Sexena وMehtha)١٩٧٠ (
Plathypena

scabra (F.)
Lucerna sp

Luciana آخرون ) ٢٠٠٢(و
Bemisia tabaci (Gennadius)

.الملیمتر المربع زاد معھا عدد البیض الموضوع من قبل إناث حشرة الذباب األبیض على أصناف الطماطة

اختالف معنوي ما بین األصناف زعف

وفترة الطور الحوري وعمر الذكر وعمر األنثى ومدة الجیل وقد یرجع ذلك إلى أن عدد الشعیرات یلعب دور 
في تو

إلى ) ١(
٢ملم/

١٧٨/٢
. ٢ملم/ثغر٢٠٣.٥و١٧٠و١٧٩.٢الثغور فیھا 

.الصنف كالریانا متمیزاً بمقاومتھ لحشرة البق المطرز
٢- :

)٢ (
% ٥٩.٢، ٥٨، ٥٥.٨بلغت متوسطاتھا 

٤٨.٥ %
٢٠.٤و ٢٠.٧

١٩.٦
٢٥.٥جوي ، فیما بلغ الضغط االزموزي للصنف كالریانا 

بارتفاعھ قلّ عدد البیض ا

ھر ) ٢(كما یتبین من الجدول 

.حضانة البیض ونسبة الفقس والتي اختلفت معنویاً مع الصنف كالریانا
)٢ (

أیام ٨و ٨.٢یوم مقارنة بالصنفین زعفرانیة وعثماني ٧.٦نخفاض مدة طور الحوریة إلى الحوري إذ سبب ا

.ذیةاألصناف إلى المحتوى المائي العالي والذي یسرع من نمو وتطور الحوریات لسھولة التغ
بعض النباتیةعدد الشعیرات وأطوالھا وعدد الثغور تأثیر : ) ١(جدول ال

لحشرة البق المطرزالصفات الحیاتیة 

الصفات
األصناف

كالریانالیكونتعثمانيزعفرانیة
S.E±المتوسطS.E±المتوسطS.E±المتوسطS.E±المتوسط

/عدد الشعیرات
٢ملم

٠.٥٧±٣.٢٠
ب

٠.٤٨±٤.٠٠
آ ب

٠.٦٥±٦.٠٠*
آ

صفر
جـ

طول الشعیرات 
بالمایكرون

٣.١٠±٢٥.٢٠
آ

٣.٢٠±٢٧.٢٠
آ

٥.٢١±٢٢.٥٠
آ

صفر
ب
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عدد 
٢ملم/الثغور

٠.٩٣±١٧٩.٢٠
آ

١.٠٥±١٧٠.٠٠
آ

٠.٨٤±١٧٨.٠٠
آ

٦.٨±٢٠٣.٥٠
ب

٢.٣٠±١٠٢.٦٠أنثى/عدد البیض
ب

٢.٥٧±١٠٨.٤٠
ب

٣.٢٨±١٤٢.٤٠
آ

صفر
جـ

فترة حضانة 
یوم/البیض

٠.١٠±٩.٤٠
آ

٠.١٦±٩.٠٠
آ

٠.١٥±٩.٨٠
آ

صفر
ب

نسبة الفقس
٠.٨٩±٥٧.٠٠آ١.٠٩±٧٣%

آ
١.٠٢±٧٦.٠٠
آ

صفر
ب

فترة الطور 
یوم/الحوري

٠.٢١±٨.٢٠
آ

٠.٢٠±٨.٠٠
آ

٠.١٧±٧.٦٠
آ

صفر
ب

/عمر الذكر
یوم

٠.٢٩±٩.٢٠
آ

٠.٢٢±١٠.٦٠
آ

٠.٢٤±١٠.٠٠
آ

صفر
ب

/عمر األنثى
یوم

٠.٢١±١٠.٢٠
آ

٠.٣٢±١٠.٨٠
آ

٠.٢٨±١١.٠٠
آ

صفر
ب

/مدة الجیل
یوم

٠.٣٧±٢٨
آ

٠.٥١±٢٧.٨٠
آ

٠.٣٦±٢٨.٤٠
آ

صفر
ب

.في اختبار دنكن للمتوسطات%٥المتوسطات ذات األحرف غیر المتشابھة أفقیاً تختلف معنویاً عند مستوى احتمال * 

١١

 .

)٢٠٠٦العبادي ، . (بالصنف كالریانا الذي اختلف معنویاً لعدم نمو وتطور الحشرة على أوراقھ
) ٣(: تأثیر الكلوروفیل والكاروتین ونسبة الدھن -٣

لدھن ألوراق بعض أصناف الكمثرى في بعض الصفات أصناف الكمثرى من الكلوروفیل والكاروتین ونسبة ا
) ٣(الحیاتیة لحشرة البق المطرز إذ تبین من الجدول 

/ملغم٧.٤ما بین األصناف وتفوق الصنف لیكونت في متوسط كمیة الكلوروفیل إذ بلغ 
.الصنفین زعفرانیة وعثمانيیظھر اختالف معنوي ما بین

لغم٤.٤ /م

الصنف لیكونت في عدد البیض أیضاً لزیادة محتوى أوراقھ من

٧.٦صنفین زعفرانیة وعثماني إذ بلغ متوسطات فترة الطور الحوري الصنف لیكونت كانت أقصر مقارنة بال
٨و٨.٢و

١١
١٠.٨و١٠.٢

.كالریانا

رى في ألوراق بالمحتوى المائي والضغط االزموزي تأثیر : ) ٢(جدول ال ث لكم اف ا أصن عض 
لحشرة البق المطرزالحیاتیة 

الصفات
األصناف

كالریانالیكونتعثمانيزعفرانیة
S.E±المتوسطS.E±المتوسطS.E±المتوسطS.E±المتوسط
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المحتوى 
%المائي 

١.٢٤±٥٥.٨٠
آ

١.١٥±٥٨.٠٠
آ

١.٠٧±٥٩.٢٠
آ

٠.٥٣±٤٨.٥٠*
ب

الضغط 
االزموزي 
ضغط جوي

١.٩٠±٢٠.٧٠
ب

١.٢٠±٢٠.٤٠
ب

٠.٩±١٩.٦٠
آ

٠.٦٢±٢٥.٥٠
جـ

/عدد البیض
أنثى

٢.٣٠±١٠٢.٦٠
ب

٢.٥٧±١٠٨.٤٠
ب

٣.٢٨±١٤٢.٤٠
آ

صفر
جـ

فترة حضانة 
یوم/البیض

٠.١٠±٩.٤٠
آ

٠.١٦±٩.٠٠
آ

٠.١٥±٩.٨٠
آ

صفر
ب

نسبة الفقس 
%

١.٠٩±٧٣.٠٠
آ

٠.٨٩±٧٥.٠٠
آ

١.٠٢±٧٦.٠٠
آ

صفر
ب

فترة الطور 
یوم/الحوري

٠.٢١±٨.٢٠
آ

٠.٢٠±٨.٠٠
آ

٠.١٧±٧.٦٠
آ

صفر
ب

عمر 
یوم/الذكر

٠.٢٩±٩.٢٠
آ

٠.٢٢±١٠.٦٠
آ

٠.٢٤±١٠.٠٠
آ

صفر
ب

/عمر األنثى
یوم

٠.٢١±١٠.٢٠
آ

٠.٣٢±١٠.٨٠
آ

٠.٢٨±١١.٠٠
آ

صفر
ب

/مدة الجیل
یوم

٠.٣٧±٢٨.٠٠
آ

٠.٥١±٢٧.٨٠
آ

٠.٣٦±٢٨.٤٠
آ

صفر
ب

.في اختبار دنكن للمتوسطات% ٥المتوسطات ذات األحرف غیر المتشابھة أفقیاً تختلف معنویاً عند مستوى احتمال * 

األصناف الحساسة في فترة الجیل مقارنة بالصنف كالریانا 

٠.٥
ملغم ، ویبدو أن زیادة كم٠.٣٩كالریانا 

٨و ٧.٦٨.٢مع ال

) ٣(ول . 
١١

لتأثیر كمیة الكاروتین في فترة مدة الجیل فقد أظھرت نتائج التحلیل اإلحصائي عدم وجود فروقات معنویة في 
Heng-moss

عند دراستھم لتأثیر محتوى بعض أصناف الحنطة من الكلوروفیل والكاروتین في حساسیة ) ٢٠٠٢(وآخرون 
Diuraphis noxia (Mordvilko)

وجود ) ٣(.
ن 

نعكس % ٠.٢٠وأقلھا في الصنف كالریانا وبلغ متوسطھا % ٠.٣٢في الصنف لیكونت إذ بلغ متوسطھا  مما ا

مقارنة بالصنف كالریانا ، یكن ھنالك فرق معنوي في فترة حضانة البیض على األصناف وال في نسبة الفقس
٧.٦

٨و ٨.٢
نسبة الدھن لم یكن لھا تأثیر في عمر ا

١١مع زیادة عمر األنثى في الصنف لیكونت إلى 

.نویاً مع الصنف كالریانامع
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بعض : ) ٣(جدول ال
لحشرة البق المطرزالصفات الحیاتیة 

الصفات
األصناف

كالریانالیكونتعثمانيزعفرانیة
S.E±المتوسطS.E±المتوسطS.E±المتوسطS.E±المتوسط

الكلوروفیل كمیة 
غم وزن طري/ملغم

٠.١٦±٦.٨٠
ب

٠.٢٦±٦.٦٠
ب

٠.١٨±٧.٤٠
آ

٠.١٠±٤.٤٠
جـ

٠.٠٥±٠.٤٤ملغم/كمیة الكاروتین
ب

٠.٠٣±٠.٤٥
ب

٠.٠٤±٠.٥٠
آ

٠.٠١١±٠.٣٩
جـ

٠.٠٦٢±٠.٢٦%نسبة الدھن 
ب

٠.٠٤١±٠.٢٤
ب

٠.٠٢±٠.٣٢
آ

٠.٠٣±٠.٢٠
جـ

٢.٣٠±١٠٢.٦٠أنثى/عدد البیض
ب

٢.٥٧±١٠٨.٤٠
ب

٣.٢٨±١٤٢.٤٠
آ

صفر
جـ

فترة حضانة 
یوم/البیض

٠.١٠±٩.٤٠
آ

٠.١٦±٩.٠٠
آ

٠.١٥±٩.٨٠
آ

صفر
ب

١.٠٩±٧٣.٠٠%نسبة الفقس 
آ

٠.٨٩±٧٥.٠٠
آ

١.٠٢±٧٦.٠٠
آ

صفر
ب

فترة الطور 
یوم/الحوري

٠.٢١±٨.٢٠
آ

٠.٢±٨.٠٠
آ

٠.١٧±٧.٦٠
آ

صفر
ب

٠.٢٩±٩.٢٠یوم/الذكرعمر
آ

٠.٢٢±١٠.٦٠
آ

٠.٢٤±١٠.٠٠
آ

صفر
ب

٠.٢١±١٠.٢٠یوم/عمر األنثى
آ

٠.٣٢±١٠.٨٠
آ

٠.٢٨±١١.٠٠
آ

صفر
ب

٠.٣٧±٢٨یوم/مدة الجیل
آ

٠.٥١±٢٧.٨٠
آ

٠.٣٦±٢٨.٤٠
آ

صفر
ب

.ر دنكن للمتوسطاتفي اختبا% ٥المتوسطات ذات األحرف غیر المتشابھة أفقیاً تختلف معنویاً عند مستوى احتمال * 

٤- :
) ٤(النتائج في الجدول 

٠.٢٠
٠.١٨٦و ٠.١٨٢

٢٠٣.٥/٢
المحتوى ا

للحالعددیة إن ارتفاع قیمة معدل الزیادة . باألصناف الحساسة زعفرانیة وعثماني ولیكونت
١٤٢.٤بیضة ٠.٢٠لیكونت والبالغة 

)١٩٨٧ (
على فرداً ٠.٢٢و٠.١٦و٠.١٤

.التوالي

بعض أصناف الكمثرى في بعض الصفات المظھریة والفسلجیة والكیمیائیة لتأثیر : ) ٤(جدول ال
لحشرة البق المطرزالعددیة 

األصنافالصفات
كالریانالیكونتعثمانيزعفرانیة
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S.E±المتوسطS.E±المتوسطS.E±المتوسطS.E±المتوسط
عدد 
٢ملم/الشعیرات

٠.٥٧±٣.٢٠
ب

٠.٤٨±٤.٠٠
آ ب

٠.٦٥±٦.٠٠*
آ

صفر
جـ

طول الشعیرات 
بالمایكرون

٣.١٠±٢٥.٢٠
آ

٣.٢٠±٢٧.٢٠
آ

٠.٦٥±٦.٠٠
آ

صفر
ب

عدد 
٢ملم/الثغور

٠.٩٣±١٧٩.٢٠
آ

١.٠٥±١٧٠.٠٠
آ

٠.٨٤±١٧٨.٠٠
آ

٦.٨±٢٠٣.٥٠
ب

المحتوى 
%المائي 

١.٢٤±٥٥.٨٠
آ

١.١٥±٥٨.٠٠
آ

١.٠٧±٥٩.٢٠
آ

٠.٥٣±٤٨.٥٠
ب

الضغط 
االزموزي 
ضغط جوي

١.٩٠±٢٠.٧٠
ب

١.٢٠±٢٠.٤٠
ب

٠.٩٠±١٩.٦٠
آ

٠.٦٢±٢٥.٥٠
جـ

كمیة الكلوروفیل 
غم وزن /ملغم

طري

٠.١٦±٦.٨٠
ب

٠.٢٦±٦.٦٠
ب

٠.١٨±٧.٤٠
آ

٠.١٠±٤.٤٠
جـ

كمیة 
ملغم/الكاروتین

٠.٠٥±٠.٤٤
ب

٠.٠٣±٠.٤٥
ب

٠.٠٤±٠.٥٠
آ

٠.٠١١±٠.٣٩
جـ

نسبة الدھن
%

٠.٠٦٢±٠.٢٦
ب

٠.٠٤١±٠.٢٤
ب

٠.٠٢±٠.٣٢
آ

٠.٠٣±٠.٢٠
جـ

معدل 
العددیةالزیادة

٠.٠٠٤٨±٠.١٨٢
آ

٠.٠٠٤٢±٠.١٨٦
آ

٠.٠٠٤±٠.٢٠٢
آ

صفر
ب

.في اختبار دنكن للمتوسطات% ٥مال المتوسطات ذات األحرف غیر المتشابھة أفقیاً تختلف معنویاً عند مستوى احت* 

EFFECT OF SOME PHYSIOLOGICAl AND MORPHOLOGICAL
FEATURES OF SOME PEAR VARIETIES ON THE BIOLOGY OF THE

LACE PEAR BUGS
Nazar M Al-Mallah Abdul Jabar K.Al-Obadi

Plant Protection Dept., College of Agric. and Forestry, Univ. of Mosul, Iraq

ABSTRACT
The study of the effect of some physiological and morphological features of

some pear varieties Zafarania, Othmani, Le-Conte and Calleryana on biology of the
lace pear bug showed that the average number and length of small hairs per ml2

have an effect on the average number of eggs per female. The number of eggs laid
was 142.4 egg per female on Le-Conte variety which has surpassed other varieties
in the average number of small hairs whose length was the least. Females were not
able to lay eggs on Calleryana variety as its leaves were void of small hairs. There
has been a significant difference between pear varieties in the average number of
osmic pressure; which were 20.7, 20.4 atmospheric pressure Zafarania and Othmani
varieties respectively. While they were significantly different with
Le-Conte and Calleryana varieties whose have 19.6, 25.5 atmospheric pressure
respectively. Results have shown that the water content was accompanied by an
increase in egg's number. An increase in the osmic pressure resulted in a decrease in
the eggs laid number compared to the Calleryana variety with low water content and
high osmic pressure, where females have laid no eggs on its leaves. Results have
also shown a different effect of water content and osmic pressure upon other insect's
biological features depending on pear variety. The study has shown that the



٢٠١٠)٤(العدد ) ٣٨(مجلد )ISSN 1815-316X(الرافدینمجلة زراعة

decrease of chlorophyll, carotene and lipids in Calleryana in the leaves an inhibit
the growth and biogenesis of the insect on its leaves compared to other pear
varieties. The results also exhibited a superiority of Le-Conte variety in the average
increase of insect with 0.20% compared to Zafarania and Othmani variety where it
has reached 0.182% and 0.186% respectively, and were significantly different from
Calleryana variety.
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)٢٠٠٧ .(
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