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Short Communication  (Techniques : Entomology)بحــوث مختصرة (تقنیات : حشرات)

تقنیة سھلة لغربلة نباتات العدس لمقاومة سوسة أوراق العدس
Sitona  crinitus Herbst  (Coleoptera: Curculionidae)

تحت ظروف اإلعداء اإلصطناعي
1نایف السلتيومحمد 2، مصطفى البوحسیني1محمد الدمیر
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الملخص
لغربلـــة نباتـــات العـــدس لمقاومـــة حشـــرة سوســـة أوراق العـــدس . تقنیـــة ســـهلة1999الـــدمیر، محمـــد، مصـــطفى البوحســـیني ومحمـــد نـــایف الســـلتي. 

(Coleoptera:Curculionidae) Sitona crinitus Herbst .35-33): 1(17تحت ظروف اإلعداء اإلصطناعي. مجلة وقایة النبات العربیة.
Sitona crinitusتعتبر سوسة أوراق العدس H. بـي أسـیا وشـمالي أفریقیـا، اسـتهدفت هـذه الدراسـة تحدیـد الكثافـة آفة حشریة رئیسـة علـى نباتـات العـدس فـي دول غر

أنثـــى) التـــي یمكـــن اســـتخدامها فـــي اإلعـــداء االصـــطناعي الختبـــار قابلیـــة بعـــض الطـــرز 1ذكـــر: 1العددیـــة المناســـبة مـــن أزواج الحشـــرات الكاملـــة لسوســـة أوراق العـــدس (
الكاملــة علــى المجمــوع الخضــري، وضــرر الیرقــات علــى العقــد الجذریــة تحــت ظــروف البیــت البالســتیكي الوراثیــة لنبــات العــدس لإلصــابة باآلفــة مــن حیــث ضــرر الحشــرات 

العقــد الجذریــة، فــي والحقــل. أوضــحت النتــائج أن اإلعــداء بــزوجین مــن الحشــرات الكاملــة لسوســة أوراق العــدس لعشــرة نباتــات مــن العــدس كــاف لتقــویم ضــرر الیرقــات علــى
ن الحشــــرات الكاملــــة لعشــــرة نباتــــات مــــن العــــدس كافیــــة لتقــــویم الضــــرر المرئــــي الــــذي تســــببه الحشــــرات الكاملــــة  للمجمــــوع الخضــــري، حــــین أن اإلصــــابة بســــتة أزواج مــــ

نبــات العــدس لإلصــابة ویمكــن االعتمــاد علــى تقــویم الضــرر المرئــي للحشــرات الكاملــة لسوســة أوراق العــدس علــى المجمــوع الخضــري فقــط لتقــویم قابلیــة الطــرز المختلفــة ل
تحــت r = 0.75 ،r = 0.69بــین ضـرر الحشــرات الكاملــة علـى المجمــوع الخضـري وضــرر الیرقـات علــى العقــد الجذریـة(P<0.05)باآلفـة لوجــود عالقـة ارتبــاط معنـوي 

العــدس لمقاومــة هــذه اآلفــة فــي ظــروف اإلعــداء االصــطناعي فــي البیــت البالســتیكي وفــي الحقــل، علــى التــوالي. وعلیــه، یمكــن غربلــة عــدد كبیــر مــن الطــرز الوراثیــة لنبــات
وقت قصیر.

سوسة أوراق العدس، العدس، المقاومة، تقنیة الغربلة، سوریة.كلمات مفتاحیة:

المقدمة
Sitona crinitus)تعتبر سوسـة أوراق العـدس H.) اآلفـة الرئیسـة

لنباتــــــــات العــــــــدس فــــــــي دول غربــــــــي أســــــــیا وشــــــــمالي أفریقیــــــــا ومنهــــــــا 
أنهـا تنتشـر فـي جمیـع منـاطق زراعـة العـدس )، كمـا وجـد ب8، 2سوریة (

تتغذى الحشـرات الكاملـة بقـرض حـواف الوریقـات علـى ).6في سوریة (
شـــــــكل شـــــــبه دائـــــــري، أمـــــــا الضــــــــرر األساســـــــي فیـــــــنجم عـــــــن تغذیــــــــة 
الیرقــات علــى العقــد الجذریــة، ممــا یضــعف مــن قــدرة النبــات علــى تثبیــت 

رًا للمجمـوع اآلزوت الجوي. وبصورة عامـة تسـبب الحشـرات الكاملـة ضـر 
، وللیرقــات قــدرة علــى تخریــب %95الخضــري قــد یصــل إلــى أكثــر مــن 

).9، 1(من العقد الجذریة93%
وتعتبـــر األصـــناف المقاومـــة مكونـــًا رئیســـًا فـــي برنـــامج المكافحـــة 
المتكاملة لآلفات الزراعیة، نظـرًا لنتائجهـا الُمرضـیة فـي الحـد مـن ضـرر 

ــــــالتواز  ــــــد مــــــن اآلفــــــات دون اإلخــــــالل ب ــــــي العدی ــــــأثیر ف ــــــي أو الت ن البیئ
اإلنسان وحیواناته المستأنسة.

وال توجـــد دراســــات ســــابقة توضــــح الكثافـــة العددیــــة المناســــبة مــــن 
الحشــــرات الكاملــــة لسوســــة أوراق العــــدس التــــي یمكــــن اســــتخدامها فــــي 
عملیـــات الغربلـــة لهـــذه الحشـــرة، فـــي حـــین ذكـــر أن تلـــك الكثافـــة لسوســـة 

S. lineatus)أوراق البــازالء  L.) كانــت ثمــاني حشــرات كاملــة لكــل
). ومـــن هنـــا جـــاءت فكـــرة هـــذه الدراســـة لتحدیـــد كیفیـــة 7نبـــات بـــازالء (

إجــــراء اإلعــــداء االصــــطناعي، والعــــدد المناســــب مــــن أزواج الحشــــرات 
ـــــذي یمكـــــن اســـــتخدامه فـــــي اإلعـــــداء  ـــــة لسوســـــة أوراق العـــــدس ال الكامل

هذه اآلفة تحت االصطناعي، الختبار حساسیة الطرز الوراثیة المختلفة ل
ظـــروف البیـــت البالســـتیكي والحقـــل، وبطریقـــة ســـهلة، الختصـــار الوقـــت 

والجهد.

مواد البحث وطرائقھ
ُأجـــــــري البحـــــــث فـــــــي المركـــــــز الـــــــدولي للبحـــــــوث الزراعیـــــــة فـــــــي 

الـــذي یقـــع فــي شـــمالي غربـــي ســـوریة، ،(ICARDA)المنــاطق الجافـــة 
كم جنوبي غربي مدینة حلب. 30ویبعد حوالي 

صطناعي تحت ظروف البیت البالستیكياإلعداء اال
”ILL 4401“اختیــر صــنف عــدس محلــي ســوري صــغیر الحبــة 

ــــــــــذوره  ــــــــــل لإلصــــــــــابة بحشــــــــــرة سوســــــــــة أوراق العــــــــــدس، ُلِقحــــــــــت ب قاب
Rhizobium leguminosarumبالبكتریــا المثبتــة لــآلزوت الجــوي  

(تـم جمعهـا مـن محافظـة إدلـب، سـوریة). ُزِرعـت LE 735سـاللة رقـم 
بــذور فــي كــل أصــیص 10وذلــك بواقــع 4/1/1998ذور بتــاریخ هــذه البــ

ســم) یحتــوي علــى خلطــة ترابیــة مكونــة بــالحجم مــن بتمــوس: 15×16(
، وُوِضـــــــعت تحـــــــت ظـــــــروف البیـــــــت 4: 1:2تـــــــراب: رمـــــــل  بنســـــــبة 

ظــــــــالم). زرعــــــــت8ســــــــاعة ضـــــــوء و 16س (202البالســـــــتیكي 
تخدام أصــص زیــادة عــن العــدد المطلــوب للتجربــة وذلــك بهــدف اســ10

نباتاتهـــا فــــي الفحـــص الــــدوري لمعرفـــة بــــدء تّكـــون العقــــد الجذریـــة علــــى 
الجـــذور وبالتـــالي تحدیـــد الموعـــد األمثـــل لعملیـــة اإلعـــداء االصـــطناعي 
بالحشــرات الكاملــة. ُجِمعــت الحشــرات الكاملــة لسوســة أوراق العــدس مــن 
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حقــول عــدس مختلفــة فــي محافظــة حلــب بعــد مــرور شــهر مــن الزراعــة
ستیكي. ُعِزلـت الحشـرات الكاملـة فـي المختبـر علـى شـكل في البیت البال
أنثـــى)، وُأجــِري اإلعـــداء االصــطناعي لبـــادرات 1ذكــر: 1أزواج بنســبة (

العــدس بــأزواج مــن الحشــرات الكاملــة فــي أربعــة مكــررات بحیــث یحتــوي 
، وذلـــــك حســـــب 10، 8، 6، 4، 2كـــــل مكـــــرر علـــــى األزواج  التالیـــــة: 

، وُغطیـت األصـص بعـد (RCBD)لـة تصمیم القطاعات العشـوائیة الكام
ســم 15البالســتیك الشـفاف جیـدة التهویـة (اإلعـداء مباشـرة بأقفـاص مــن

تـــم تقـــویم .ســـم ارتفـــاع) لمنـــع هـــروب الحشـــرات الكاملـــة منهـــا45قطــر، 
علــى للحشــرات الكاملـة(Visual Damage Score)الضـرر المرئـي

قیــیس المجمــوع الخضــري عــن طریــق تحدیــد شــدة اإلصــابة حســب ســلم ت
) بعـد ثالثـة أیـام مـن اإلعـداء، 9-1النسبة المئویة للوریقات المقروضـة (

. أمـــا ضـــرر الیرقـــات علـــى  %90= أكثـــر مـــن 9و %0=1حیـــث أن 
42، فقــد تــم تقویمــه بعــد حــوالي  (Nodule Damage)العقــد الجذریــة 

یومــًا وذلــك بغســل الجــذور جیــدًا باســتخدام تیــار مــائي خفیــف واســـتبعاد 
ري ثم فحص العقد الجذریة تحت المجهـر وحسـاب نسـبة المجموع الخض

ضرر العقد الجذریة عن طریق عد العقـد الجذریـة الكلیـة وتلـك المصـابة 
منها.

اإلعداء االصطناعي تحت ظروف الحقل
ُزرعـــــت بـــــذور صـــــنف العـــــدس المحلـــــي الســـــوري صـــــغیر الحبـــــة

“ILL 4401” بـــذور 10، تـــم زراعـــة 3/2/1998فـــي الحقـــل بتـــاریخ
ســم، وُغطیــت بعــد زراعتهــا مباشــرة بقفــص مــن 14ائــري بقطــر بشــكل د

سم ارتفاع) لمنع دخول الحشرات. 45سم قطر، 15النایلون الشفاف ( 
ُجِمعـت الحشـرات الكاملــة لسوسـة أوراق العــدس یـدویًا مــن حقـول العــدس 
بعــــد حـــــوالي شـــــهر مــــن الزراعـــــة، وتـــــم اإلعــــداء االصـــــطناعي بـــــأزواج 

، حیث روعي في توزیع 6/3/1998اریخ أنثى) بت1ذكر: 1الحشرات (
أزواج الحشــرات اتبــاع طریقــة اإلعــداء والتصــمیم ذاتهــا التــي اتبعــت فــي 
البیـــت البالســـتیكي، وتـــم تقـــویم الضـــرر المرئـــي للحشـــرات الكاملـــة علـــى 

، وضـــرر الیرقـــات علـــى العقـــد 11/3/1998المجمـــوع الخضـــري بتـــاریخ 
.13/5/1998الجذریة بتاریخ 

التحلیل اإلحصائي
ُحِســـــــــبت المتوســـــــــطات بـــــــــین المعـــــــــامالت باســـــــــتخدام التحلیـــــــــل 

، واســـتخدم اختبـــار دنكـــن للمقارنـــة فیمـــا بینهـــا، ANOVAاإلحصـــائي  
بـــــــین عـــــــدد أزواج الحشـــــــرات الكاملـــــــة rوُحِســـــــب معاِمـــــــل اإلرتبـــــــاط  

وكــل مــن الضــرر المرئــي للحشــرات الكاملــة ونســبة ضــرر العقــد الجذریــة 
ل.ضمن ظروف البیت البالستیكي والحق

النتائج والمناقشة
تأثیر الكثافة العددیة لسوسة أوراق العدس في المجموع الخضري

) عـــدم وجـــود فـــروق معنویـــة فـــي الضـــرر 1تبـــین النتـــائج (جـــدول 
المرئي الذي تسببه الحشرات الكاملة لسوسة أوراق العدس على المجموع 
الخضــــــــري لنباتــــــــات العــــــــدس المصــــــــابة بثمانیــــــــة وعشــــــــرة أزواج مــــــــن 

بـــــین (P<0.05)الكاملـــــة، ولكـــــن ظهـــــرت فروقـــــات معنویـــــة الحشـــــرات
النباتــات المصــابة بالمســتویات األخــرى ألزواج الحشــرات الكاملــة وذلــك 
بعـــــد ثالثـــــة أیـــــام مـــــن اإلعـــــداء االصـــــطناعي ضـــــمن ظـــــروف البیـــــت 
البالســتیكي، فــي حــین لــم تظهــر فروقــات معنویــة فــي ضــرر الحشــرات 

ت المصـــابة بســـتة وثمانیـــة الكاملـــة علـــى المجمـــوع الخضـــري بـــین النباتـــا
وعشــــــــرة أزواج مـــــــــن الحشـــــــــرات الكاملـــــــــة ضـــــــــمن ظـــــــــروف اإلعـــــــــداء 

اإلصطناعي في الحقل. 
ویســــتنتج مـــــن ذلـــــك أن اإلعــــداء اإلصـــــطناعي بســـــتة أزواج مـــــن 

بادرات من نبات العدس 10الحشرات الكاملة لسوسة أوراق العدس لكل 
كاف لتقویم ضرر الحشرات الكاملة لهـذه اآلفـة علـى المجمـوع الخضـري 

(نســبة الوریقــات 9و 7بعــد ثالثــة أیــام مــن اإلصــابة عنــد درجــة إصــابة 
ــــــــــــــر%70-51المقروضــــــــــــــة  ) تحــــــــــــــت ظــــــــــــــروف %90مــــــــــــــن ، أكث

البیــــــــت البالســــــــتیكي والحقــــــــل علــــــــى التــــــــوالي، وقــــــــد أشــــــــارت دراســــــــة 
ســـابقة بـــأن اإلعـــداء بثمـــاني حشـــرات كاملـــة مـــن سوســـة أوراق البـــازالء

(S. lineatus L.) لكل بادرة من نبات البازالء أعطت أعلى معنویة في
ــــــــة لنبــــــــات البــــــــازالء لإلصــــــــابة بهــــــــذه  تقــــــــویم قابلیــــــــة  الطــــــــرز المختلف

ـــوي 7الحشـــرة ( ـــاط معن ـــائج وجـــود ارتب ـــین (P<0.05)). وأوضـــحت النت ب
عـــــدد أزواج الحشـــــرات المعـــــدى بهـــــا والضـــــرر الـــــذي تســـــببه الحشـــــرات 

تحـــت ظـــروف r=0.97 ،r= 0.88الكاملـــة علـــى المجمـــوع الخضـــري (
البیت البالستیكي والحقل، على التوالي). 

د الجذریةتأثیر الكثافة العددیة لسوسة أوراق العدس في العق
) عــدم وجــود فروقــات معنویــة فــي ضــرر 1تظهــر النتــائج (جــدول 

ـــف المســـتویات  ـــات فـــي مختل ـــع النبات ـــة لجمی ـــد الجذری ـــى العق الیرقـــات عل
ألزواج الحشــرات الكاملــة المعــدى بهــا ضــمن ظــروف البیــت البالســتیكي 

، ومــن %71-54والحقــل. وقــد تراوحــت نســبة ضــرر العقــد الجذریــة مــن 
لبیـــت البالســـتیكي والحقـــل، علـــى التـــوالي. ضـــمن ظـــروف ا62-70%

أشــــارت دراســـــة ســـــابقة إلـــــى أن التـــــدخل باســـــتخدام المبیـــــدات الحشـــــریة 
لمكافحـــة حشـــرة سوســـة أوراق العـــدس علـــى محصـــول العـــدس قـــد یكـــون  
مبررًا من الناحیة اإلقتصادیة عندما تكون نسبة ضرر العقد الجذریة في 

أن ). و ممــــــــــا ســــــــــبق یســــــــــتنتج3(فمــــــــــا فــــــــــوق%43النبــــــــــات 
اإلصابة بزوجین من الحشرات الكاملة كافیة لتقویم قابلیة الطرز الوراثیة 
المختلفــة لنبــات العــدس إزاء ضــرر الیرقــات علــى العقــد الجذریــة بنســبة 

تحت ظروف البیت البالستیكي وفـي الحقـل، علـى %62، %60ضرر 
ـــــاط معنـــــوي  ـــــین عـــــدد أزواج (P<0.05)التـــــوالي. وقـــــد وجـــــد ارتب مـــــا ب

، (r = 0.82لكاملة ونسـبة ضـرر الیرقـات علـى العقـد الجذریـة الحشرات ا
r =54.(ضمن ظروف البیت البالستیكي والحقل، على التوالي

العالقة بین شدة الضرر المرئي للحشرات الكاملـة وضـرر الیرقـات فـي 
العقد الجذریة

ـــي  ـــاط قـــوي مـــا بـــین شـــدة الضـــرر المرئ بینـــت الدراســـة وجـــود ارتب
ـــــــى ـــــــة عل ـــــــد للحشـــــــرات الكامل ـــــــى العق ـــــــات عل ـــــــات وضـــــــرر الیرق الوریق
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تحـت ظـروف كـل مـن البیـت r =0.75 (P<0.05) ،r = 0.69الجذریـة
البالستیكي والحقل، على التوالي. وهذه النتیجة تتوافق مع نتائج دراسات 

).5، 4سابقة حقلیة تحت ظروف اإلعداء الطبیعي (
الوراثیــة ومــن هــذا االرتبــاط یســتنتج أنــه یمكــن تقــویم قابلیــة الطــرز

ـــات العـــدس لإلصـــابة بسوســـة أوراق العـــدس اعتمـــادًا علـــى  ـــة لنب المختلف

الضــرر المرئــي الــذي تســببه الحشــرات الكاملــة علــى المجمــوع الخضــري 
فقــط دون اللجــوء إلــى تقــویم ضــرر الیرقــات علــى العقــد الجذریــة ضــمن 

ظروف اإلعداء االصطناعي اختصارًا للوقت والجهد. 

ات شدة الضرر ا.1جدول  دس المصابة بكثاف ات الع ة لنبات د الجذری ى العق ات عل لمرئي للحشرات الكاملة على المجموع الخضري، ونسبة ضرر الیرق
Sitona crinitus)مختلفة من الحشرات الكاملة لسوسة أوراق العدس  H.) ،1997/98تحت ظروف البیت البالستیكي والحقل، (إیكاردا.(

Table 1. Leaflet damage (VDS) and percent nodule damage (%ND) of lentil plants as affected by different densities of Sitona
crinitus H. adults, under plastic house and field conditions, (ICARDA, 1997/98).

عدد أزواج الحشرات الكاملة
No. of Insect  pairs

املة فيشدة الضرر المرئي للحشرات الك
Visual damage score in the

نسبة ضرر العقد الجذریة في
% Nodule damage in the

البیت البالستیكي
Plastic house

الحقل
Field

البیت البالستیكي
Plastic house

الحقل
Field

23d3c60a62a
45c6b54a62a
67b9a60a70a
89a9a67a63a
109a9a71a68a

L.S.D1.4881.37818.6323.29
C.V14.64%12.42%19.36%23.287

حسب اختبار دنكن.%5المتوسطات في كل عمود والمشتركة بأحرف متماثلة ال تختلف معنویاً( إحصائیاً) على مستوى معنویة 
Means within the same column followed by the same letter are not significantly different according to Duncan test at P= 0.05.

Abstract
El-Damir, M.,  M. El Bouhssini and N. Al-Salti. 1999. A Simple Screening Technique of  Lentil Germplasm for
Resistance to Sitona crinitus H. (Coleoptera: Curculionidae) Under Artificial Infestation. Arab J. Pl. Prot. 17(1): 33-35.

Sitona crinitus H. is a major insect pest of lentil in North Africa and West Asia. The objective of this study was to determine the
optimum adult density required to screen lentil for resistance to Sitona under artificial infestation. This study was carried out in the plastic
house and in the field at Tel Hadya, ICARDA.  The results showed that infesting 10 lentil seedlings with 2 pairs (2 females + 2 males) of
Sitona caused high nodule damage (60%), which was not significantly different from that of the other densities (4, 6, 8, 10 pairs). However, 6
pairs were needed to cause high leaflet damage (visual damage score of 7 in a 1-9 scale).  A high correlation between visual damage score and
nodule damage was observed, r= 0.69 and  0.75 in the field and plastic house, respectively. Because of this positive correlation, the evaluation
of lentil for resistance to Sitona under artificial infestation could be based on visual damage score alone. Thus, large numbers of lentil
accessions could be screened for resistance to this pest in a short period of time.
Key words: Sitona crinitus, lentil, resistance, screening technique, Syria.

Referencesالمراجع

1. Cardona, C. 1983. Insects pests of Faba bean, lentil
and chickpea in North Africa and West Asia: A
review of their economic importance. In Saxena, M.
C. and Varma, S. (Eds) Faba beans, Kabuli Chickpeas
and Lentil in the 1980s: Proc. International Workshop,
May 1983, ICARDA, Aleppo, Syria, 159-167.

2. Hariri, G. 1981. Insect and other pests In:  C., G.,
Hawtin (eds): Lentils.  pp. 173-190. (CAB) England.

3. ICARDA Annual Report. 1985. Food Legume
Improvement Program. ICARDA, Aleppo, Syria,
378pp.

4. ICARDA Annual Report. 1990. Food Legume
Improvement Program. ICARDA, Aleppo, Syria,
325 pp.

5. ICARDA Annual Report. 1991. Food Legume
Improvement Program. ICARDA, Aleppo, Syria,
333 pp.

6. ICARDA Annual Report. 1993. Food Legume
Improvement Program. ICARDA, Aleppo, Syria,
284 pp.

7. Smith, J.H., L.E. Keefe, D.L. Auld, F.J.
Muehlbauer, G.A. Murray, G. Nouri-Ghambalani,
and M. Johnson. 1980. Insect resistance in Dry Peas:
Progress Report 1979. University of Idaho Progress
Report No. 212. Idaho, USA: Idaho Agricultural
Experiment Station. p. 26.

8. Solh, M.B, H.M. Itani and N.S. Kawar. 1986. The
effect of sowing date on the growth and yield of lentil
and the implication of certain control measures. Leb.
Sci. Bul. 2:17-27.

9. Tahhan, O. and G. Hariri. 1982. Chemical control
of lentil insects in northern Syria. Lens Newsletter
9: 37-39.


