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Research)حشرات:حیاتیات(وثـبح Paper (Biology : Insects)

حفارحشرةحیاتیةعلىالمختلفةالحرارةدرجاتتأثیر
Liriomyzaالبندورةالطماطم/أوراق bryoniae (Kalt.))Diptera : Agromyzidae(

2عليعارفالستارعبدو1المشھدانيعليوسام،1الجبوريجدوعإبراھیم

.العراق،غریبأبو،بغداد،الزراعیةلألبحاثاباءمركز)2(؛العراق،غریبأبو،بغداد،بغدادجامعة،الزراعةكلیة)1(

الملخص
أوراقحفارحشرةحیاتیةعلىالمختلفةالحرارةدرجاتتأثیر.2005علي.عارفالستاروعبدالمشهدانيعليوسام،جدوعإبراهیم،الجبوري
Liriomyzaالبندورةالطماطم/ bryoniae (Kalt.)(Diptera: Agromyzidae).13-7: 23العربیة.النباتوقایةمجلة.

Liriomyzaالبندورةالطماطم/أوراقحفارحشرةحیاتیةدرست bryoniae (Kalt.)-ندعمختبریاً -األخیرةالسنواتفيالخضرمحاصیلعلىكآفةظهرتالتي
حیاتهادورةإلكمالفترةالطولبلغتحیث،الحشرةهذهتطورعلىاً كبیر اً تأثیر الحرارةدرجةأثرت.س22-16و12،15،18،21،24،27،30حرارةدرجات
ثقباً 2347نثىاألتصنعهالورقةنسیجفيثقوبمعدلأعلىبلغس.30حرارةدرجةعندیوماً 17.6كانتاستغرقتهافترةوأقل،س12حرارةدرجةعندیوماً 90.5

عددفيتمثليتالاإلناثخصوبةعلىمعنویاً تأثیراً الحرارةدرجةأثرتكماس.12حرارةدرجةعندثقباً 700ثقوبمعدلأقلكانو ،س21حرارةدرجةعند
عندیوماً 10.8البیضوضعفترةطولبلغتكما.س12حرارةدرجةعندبیضة33وس24حرارةدرجةعندبیضة160بلغفلقد،الواحدةاألنثىتضعهالذيالبیض
.س30حرارةدرجةعندأیامثالثةفترةوأقلس15حرارةدرجة

Liriomyza،البندورةالطماطم/أوراقحفار:مفتاحیةكلمات bryoniae،العراق

المقدمة
Liriomyzaالبندورة/الطماطمأوراقحفاریعد bryoniae

(Kaltenbach)الكبیرةاالقتصادیةاألهمیةذاتالحشریةآلفاتامن،
طریقعنالنباتیةالورقةنسیجفيكبیرضررمنهیرقاتتسببهلما

التركیبعملیةومنالخضراءالمساحةمنبذلكمقللة،األنفاقتكوین
كانتإذاالحاصلفيكبیرةوخسارةالنباتضعفوبالتالي،الضوئي
أوالتغذیةلغرضالبالغاتتصنعهاالتيقوبالثنأكما.مبكرةاإلصابة
،3، 1(بالثقموضعفيالنباتنسیجموتإلىتؤديالبیضلوضع

بعضبنقلتقومالبالغةفإنالمباشرةاألضرارهذهعنوفضالً .)5
).6(الفیروسیةاألمراض

العراقوسطفيالحشرةهذهیضمالذيالجنسانتشارعرف
آفةوتعد،واسععائليمدىالحشرةذهوله).4(الستیناتمنتصف
)الكوساأو(القرعوالشجروالخیارالطماطم/البندورةعلىمهمةاقتصادیة
عنفضالً اقتصادیاً المهمةالزراعیةالمحاصیلمنوغیرهاوالباذنجان

استخداممنالرغموعلى).2(األعشاب/األدغالونباتاتالزینةنباتات
تكیفهانأإال،الحشرةهذهحةلمكافكیمیاویةالالمبیداتأنواعمختلف
علىوقدرتهاالورقةسطحيبینیرقاتهاتواجدوطبیعةعوائلهاوتعدد

طریقةإیجادعنبعیدةالجهودجعلت،المبیداتمنالعدیدفعلمقاومة
مناطقمختلففيالباحثونلجأولهذا).12(أضرارهامنللحدكفؤة

استخدمتلقدو )،8(لمكافحتهاةمتكاملأودیلةبوسائلالستخدامانتشارها
هذهانتشارمنالحدفيالمهمةالطرقمنتعدالتيالحیویةالمكافحة

أواإلطالقبطریقةكانسواء،الصحیحبالشكلطبقتماإذاالحشرة
).9(الحیویةاألعداءمنالمناسبالعددإستخدام

فياالنتشاریثةحدالبندورة/الطماطمأوراقحفارحشرةوألن
متكاملمجبرناوضعوألجلاقتصادیاً المهمةاآلفاتمنولكونها،العراق

الحیویةالجوانببعضدراسةالحالیةالدراسةهدفتفقدعلیها،للسیطرة
والتيالنتشارهاالمناسبةالظروفوتحدیدمختلفةحراریةدرجاتعندلها

المكافحة.برنامجیتحددضوئهاعلى

وطرائقهلبحثامواد
الحشرةتربیة

منالبندورةالطماطم/أوراقحفارحشرةعذارىمنعددجمعتم
أبحاثلمحطةالمحمیةالحقولفيالمزروعةالطماطم/البندورةنباتات
من،غریبوأبفيالزراعیةلألبحاثاباءلمركزالتابعةاواتالخضر 

نباتاتعلىشراتالحتربیةتمة.الحشر مستعمرةبإنشاءالبدءجلأ
ورطوبةس25حرارةدرجةندعالحاضنةداخلالبندورةالطماطم/

فيالبندورةالطماطم/نباتاتزرعت.إضاءةساعة16و70±5%
منخلیطعلىحاویةسم10وارتفاعهاسم9قطرهابالستیكیةأصص

علىالحاویةلألصصالعلويالسطحغطي.1:1بنسبةوبتموستربة
منهیمتدثقبویحويمخروطبشكلالمقوىالكارتونمنقطعةبالنباتات

.التربةداخلوتعذرهاالیرقاتسقوطعدملضمانوذلك،النباتساق
عبارةالعلويسطحهامعدنیةطاولةعلىالحاضنةداخلالنباتاتوضعت
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الململقماشمنبقطعةومغطىم1وبارتفاعمعدنيمشبكعن
خاللهمنوالعذراءالیرقاتبمرورفتحاتهتسمحالالتيالناعم)(الغربول

وسهولةالحاضنةقاعدةلىإالعذارىسقوطلمنع) 2سم/فتحة450(
زجاجیةأنابیبداخلووضعتفرشاةبوساطةالعذارىجمعتمجمعها.
استخدمتالحاضنة.داخلوضعتثمومنالقطنبواسطةالطرفمغلقة

.المختبریةالمستعمرةدامةوإ اإلصابةإلعادةالبازغةالبالغات

الحشرةأطوارووصفالحیاةدورةدراسة
طولمكعبةخشبیةأقفاصعملتم،الدراسةهذهتنفیذألجل

جمیعوغلفتالخشبمنلوحبوساطةمغلفةوقاعدتهاسم30ضلعها
الكاملة.الحشراتخروجعدملضمانالململقماشبواسطةالباقیةاألوجه

وبواقعاألقفاصهذهداخلالنباتاتعلىحاویةالاألصصوضعت
الفقرةفيالمذكورةالطریقةوبنفسخشبي،صندوقلكلأصص5

عدملضمانالشكلمخروطیةكارتونبقطعةاألصصتغطیةتمالسابقة
.التربةداخلالیرقاتتعذر

إكثارمختبرفيالحرارةمنتظمةحاضناتداخلالتجربةأجریت
لألبحاثباءألمركزالتابعینالوقایةومختبرالبطاطس/البطاطاتقاوي

12،15،18،21،24،27الحرارةدرجاتوعندالزراعیة

نسبیةرطوبةعند،س22-16المتغیرةلحراریةاودرجةس1±30و
نباتات10التجربةهذهفياستخدمت.إضاءةساعة16و70±5%

تكرارمعأوراق)5یحويتنبا(كلحراریةمعاملةلكلبندورةم/طماط
إدخالطریقعنلإلصابةالنباتاتعرضتمرات.ثالثالتجربة
كلالحشرةمراقبةوتم،الخشبیةالتربیةأقفاصداخلمعاملة/حشرة100

یرقاتمشاهدةتم.التطوروفتراتالموتحاالتلتسجیلساعات8
حساباداستبعمع10×0.4القوةعلىالمجهربواسطةاألولالعمر
الیرقاتكثافةوحددت)،مشاهدتهالصعوبة(البیضةدورفيالموتنسب
وتمالیرقات،باقيقتلطریقعنورقيغصنیرقات/لكلأربعإلى

ولحینالنفقمنخروجهابعدالیرقاتتقضیهاالتيالقلیلةالساعاتاعتبار
لیرقیةااألعمارتمیزتم.الثالثالیرقيالعمرضمنأنهاعلىتعذرها
الیرقةبهتمرانسالخكلبعدإجراءهاتمقیاساتأساسعلىالثالثة
mouth)الفمیةالخطاطیفوطولالیرقةطوللمعرفة hook)وطول
منكثرأعلىالقیاستكرارخاللمنلوحظوقدة،الیرقتكونهالذيالنفق

رفةلمعاعتمادهیمكنالثالثةالمقاییسهذهمنمقیاسأيٕانو .ةیرق50
تمقدطورلكلالنفقطولنأعتباراإلبعین األخذمع،الیرقةطور

.النباتاتباقيفيبالتأكیدیختلفوهوالطماطم/البندورةنباتعلىحسابه
فتحاتهاأغلقتزجاجیةأنابیبفيحراریةمعاملةلكلالعذارىجمعت
،الحراریةالدرجةنفسعندالحاضنةفيووضعتالململقماشبواسطة
الحشراتخروجوعندأیضًا.ساعات8كلالدوریةالمراقبةوتمت
سلیمة/بندورةمطماطنباتاتعلىحاویةأخرىأقفاصلىإتنقلالكاملة

الیرقاتلموتالمئویةالنسبةحسابتموقد.المراقبةاستمرارمع
تعذرهاولغایةاألنفاقمنخروجهابعدوللیرقاتاألنفاقداخلالموجودة

قبلالحشرةتقضیهاالتيوالفترةالبالغةعمرحسابوتم،أیضاً ذارىوللع
عندموتهاقبلالبیضوضععنفیهاتنقطعالتيوالفترةالبیضوضع
تعریضخاللمنالفتراتهذهتحدیدتمإذ،المعینةالحراریةالدرجة

النباتیغیرثم،العذراءطورمنحدیثاً خارجةبحشراتلإلصابةالنباتات
.الحشرةموتلحینساعات8كل

البندورةالطماطم/أوراقحفارحشرةبیضمشاهدةولغرض
أقفاصفيموضوعةكانتالبندورةالطماطم/نباتأوراقاستخدمت

أوراقلحفارالبالغةالحشراتمنكبیرعددعلىالحاویةالخشبیةالتربیة
ساعة24دةلملإلصابةمعرضةالنباتاتتركتذإ.البندورةالطماطم/

ُعزلتثمومن،ورقةلكلالبیضمنممكنعددأكبروضعلضمان
مشاهدةلصعوبةونظراً البیض.ومشاهدةالفحصعملیةإلجراءالنباتات
التيبالتقنیةأستعینفقد،بالمجهرأوالمجردةالعینبواسطةالبیض

وفحصهالبیضبتصبیغالمتعلقة)Robb)11و Parrellaأستعملها
النباتي.النسیجخلدا

والمناقشةالنتائج
راألطواووصفالحیاةدورة
البیضةطور

شكلذاتاللونبیضاءالبندورةالطماطم/أوراقحفارحشرةبیضة
بیضهاتضعاألنثىنأتبینوقد،مم0.25لىإطولهایصلمتطاول
%95لىإتصلوبنسبةالنباتیةعوائلهاوراقألالعلويالسطحعلىفرادى
Parrellaلیهإتوصلمایؤكدوهذا.السفليالسطحعلى%5مقابل

Liriomyzaالجنسأنواعبیضمنالعظمىالنسبةنأفي)10(

علىتوضعجداً قلیلةنسبةنإ و ،لألوراقالعلويالسطحعلىوضع
.منهاالسفليالسطح

المعطیاتعلىواضحاً تأثیراً الحرارةلدرجاتنأ1جدولیبین
إرتفاعمعالبیضحضانةفترةفيُقصرلوحظحیث،للحشرةالحیویة
حرارةدرجةعندیوم15.7منالفترةتقلصتحیث.الحرارةدرجة

فترةكانتحینفيس،30حرارةدرجةندعیوم2.6لىإس12
یوم.4.1بحدودس22-16المتغیرةالحراریةدرجةندعالحضانة

الیرقيالطور
فقدبه،المحیطةالحرارةبدرجاتالعمومعلىالیرقيرالطو تأثر

حسبالثالثةالیرقیةاألطواراألعمار/منكلعمرفترةاختالفلوحظ
.الحرارةدرجات

فإنالنباتیةالورقةنسیجفيمغموساً یكونالبیضكونوبسبب
منخروجهایكونوعادةً النسیجهذاداخلأساساً یكونالیرقةخروج
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هومماكثرأیكونبدایتهفيالنفقعمقنأحظلو لذلك،البیضةنبجا
طورحسبیختلفالنفقعرضنألوحظوقدالالحقة.األوقاتفيعلیه

علىالیرقةوتحصلعمرها.بتقدمحجمهالزیادةوذلكالمتغذیةلیرقةا
الخالیاتمزیقطریقعنالمجهرتحتمشاهدتهأمكنماوحسبغذائها

الدورانیةالحركةبواسطةالخضراءالبالستیداتعلىالحاویةالحشویة
زحفهاطریقعنالنفقداخلالیرقةانتقاللوحظكما .الفمیةللخطاطیف

وتستمراألمام.لىإالجسموسحبالنفقنهایةفياألسنانتثبیتبعد
ةالنباتیالورقةتكونوعندمانموها.إكماللحینالنفقداخلبالتغذيالیرقة

الطماطم/لنباتالصغیرةالبادرةأوراقأوالفلقیةاألوراقمثلجداً صغیرة
النباتیةالورقةحیزضمنالیرقاتمنكبیرعددوجودعندأو، البندورة
فإنها،فیهاالموجودةالیرقاتتغذیةكمالإلالورقةهِذهنسیجكفایةوعدم

ساقعبراناً حیأو الورقةنصلعبرأخرىورقةلىإلالنتقالتضطر
ثمالنباتنسیجمنالخروجعلىالیرقةمقدرةلعدمتغذیتهاإلكمالالنبات
Liriomyzaللجنسسابقةدراسةتهأكدماوهذا.داخلهلىإالعودة

.البادرةمرحلةفيالنباتاتعلىالضارالتأثیریبرزهناومن،)5(
الیرقةطورإلتمامالیرقاتتستغرقهاالتيالزمنیةالفترةوتختلف

استغرقتهازمنیةفترةأقلنألىإالنتائجتشیرإذ،الحرارةدرجةباختالف
حرارةدرجةعندیوم1.0بحدودكانتاألولالعمریرقة
حرارةدرجةندعُسجلتیوم5.7فكانتاستغرقتهافترةأطولأما،س27

مائلأبیضالعمرهذابدایةالیرقةلونویكون.)1(جدولس12.0
والیرقة،(تقریبًا)اللونبنیةتكونالتيالفمیةالخطاطیفعداالشفافیةلىإ

العمرهذابدایةفيقیاسهایبلغ، اسطوانیةالملمسناعمة
النفقطولأما.میكرون95بحدودالفمیةالخطاطیفوطولمم0.57
مم.7.2طولهبلغفقدالعمرهذانهایةحتىالیرقةتحدثهالذي

عمرهاإلتمامالیرقةاستغرقتهافترةأقلنإلى أأیضاً النتائجأشارت و 
كانتفترةوأطول،س27حرارةدرجةعندُسجلتیوم1.0كانتالثاني
تأخذالعمرهذافيوالیرقة).1جدول(س12حرارةدرجةعندیوم6.2
العمرهذابدایةفيطولهاویبلغالشاحباألصفراللون
النفقطولأما،میكرون190بحدودالفمیةالخطاطیفوطولمم1.8
.مم27.5بحدودالعمرهذانهایةحتىبلغفقدالیرقةأحدثتهالذي

أطولمدةاستغرقتفقدالثالثالعمریرقاتعلىنظرةإلقاءوعند
ندعسجلتیوماً 1.1أقصرهاوكانت،مرحلتهافياألعمارباقيمن

حرارةدرجةعندیوماً 6.8كانتفقدأطولهااأمس،30حرارةدرجة
الحشرةتقضیهاالتيالقلیلةالساعاتالعمرهذاضمنیقعوعادةس.12

الیرقيالعمرنهایةعندحظلو .فیهللتعذرمكانعنبحثاً النفقخارج
الهضمیةالقناةوتظهرونقيغامقصفرأیصبحالیرقةلوننأالثاني

وطولمم2.8حواليالعمرهذافيلیرقةاطولیبلغ.جداً واضحة
حتىتحدثهالذيالنفقطولأمامیكرون،330بحدودالفمیةالخطاطیف

الطماطم/أوراقعلىمم85بحدودبلغفقدالورقةنسیجمنخروجها
التيالفترةعلىالحرارةلدرجاتالواضحالتأثیرهذامنوبالرغم.البندورة

فیمااختالفیالحظلمانهإالّ ،الثالثةعمارهاأتمامإلالیرقةتستغرقها
فيفعالً ثرأمانأو ،الحرارةدرجةاختالفعندغذاءمنالیرقةتستهلكه

غذائیة.مادةمنیحویهوماالنباتيالعائلاختالفهوالمجالهذا
نصفشقبعملالیرقةتقوم) الیرقةتغذیةنهایة(النفقنهایةعند

طریقوعنتقومثم،النفقخارجمنهلتخرجةالبشر نسیجفيدائري
فیهللتعذرمكانعنبالبحثحیاناً أالتدحرجوأالزاحفةالدودیةحركتها
علىتتعذرحیاناً أو ،التربةداخلللتعذراألرضعلىتسقطماوغالباً 
.نفسهالنبات

Liriomyzaالبندورةالطماطم/أوراقحفارحشرةأطوارتطورفترةمعدل.1جدول bryoniaeمختلفةحراریةدرجاتعندالكاملةغیر.
Table 1. Duration of tomato leafminer Liriomyza bryoniae (Kalt.) developmental stages at different temperatures.

الحشرةطور
Insect stage

(یوم))لزیوسس(الحراریةالدرجاتعندالتطورفترة
Developmental duration of L. bryoniae (C) ( days)

عند مستوى أقل فرق معنوي
%5احتمال 

LSD at P= 0.05 1215182124273016 -22

البیضة
Egg

15.76.46.04.63.53.12.64.10.437

األولالیرقيالعمر
instararvallst1

5.73.93.12.41.81.01.03.00.176

ثانيالالیرقيالعمر
instararvallnd2

6.24.13.52.61.61.01.13.00.2149

الثالثالیرقيالعمر
instarlarvalrd3

6.84.83.93.01.91.21.12.80.217

العذراء
Pupa

40.122.516.512.210.98.78.214.51.481

المجموع
Total

74.541.733.024.819.715.014.027.4
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العذراءطور
بدرجاتتأثرقداآلخرهوالعذراءطورنألىإالنتائجأشارت

الطورهذاخاللالحشرةاستغرقتهافترةقلأبلغتفقد)، 1جدول(الحرارة
لىإارتفعتنهاأإال،س30حرارةدرجةعندیوم8.2

وراقأحفارحشرةعذراءوتكون.س12حرارةدرجةعندیوم40.1
البنیةلىإالصفراءبینتتراوحمختلفةألوانذاتبیضویةالبندورةالطماطم/

وأوزانأطوالفيواضحاختالفوجودلوحظوقدسوداء.تكونحیاناً أو 
.يالنباتالعائلاختالفنعاألولىبالدرجةناتجاالختالفوهذا،العذارى

الجنسأنواعباقيشأنشأنهاالتربةداخلعادةالحشرةتعذر
Liriomyza،التربةسطحتحتمختلفةأعماقعلىالعذارىوجدتوقد

العذارىمنأعدادوجدتالوقتنفسفيو .حیاناً أسم6-1بینتراوحت
النباتیةالورقةنفسعلىتتعذرفقد،علیهالمتغذیةالنباتأجزاءعلى

علىتوجدقدأو،التعذرقبلالیرقةیحويكانالذيالنفقعلىالحاویة
أوراقنصلوخصوصاً الورقةنصلعلىتتواجدحیاناً أو أخرىباتیةنورقة

الیرقةفیهتستقراخدودعلىالحتوائهوالخیار)الكوساأو(القرعالشجر
یكثریضاً أوهذا،النباتیةالساقعلىیضاً أالعذراءتوجدوقد.وتتعذر

منیرالكثعلىالحتوائهماوالخیار)الكوساأو(القرعالشجرنباتيعلى
داخلالحشرةتعذرفإناألحوالوبجمیع.بالعذراءیمسكالذيالزغب
تهأكدماوهذا،الحرارةبدرجةوثیقةصلةلهالنباتأجزاءعلىأوالتربة
أوراقعلىمتعذرةوجدتالعذارىمن%50أنلىإتأشار سابقةدراسة
جةدر كانتعندماالتربةسطحتحتوجدتاألخرى%50والـالخیار
العالیةالحراریةالدرجاتحالةفيأما،س25–20بینتتراوحالحرارة
علىمتعذرةوجدتالعذارىمن%73یقاربمافإنس30بحدود

.)11(النباتیةاألوراق

الكاملةالحشرة
لماع،سودأظهرذاتصغیرةذبابةبكونهاالبالغةالحشرةتتصف

البطنصفائح.بنيبلونوالرسغساقاللكناللونصفراءغالباً األفخاذ
قاعدةعلىعمودیاً منتصباناالستشعارقرنينأعنفضالً صفراء
وقدیضًا.أاللونصفراء(Scutellum)الظهریةالصفیحة.صفراءدائریة
2.4-2.0بینماطولهاویبلغالذكرمنأطولتكوناألنثىنألوحظ

باختالفاألحجامهذهوتختلف،مم1.6-1.3فبحدودالذكرطولأمامم
نإف،الالعقالنوعمنالفمأجزاءولكونه.علیالمتغذیةالنباتيالعائل

النباتنسیجخرقبعدالنباتیةالعصارةعلىبالتغذيتقومالذبابةهذه
.التغذیةثقوبلصنعتستخدمالتيالبیضوضعآلةبوساطة

عمرعنرالذكعمرفياختالفوجودالدراسةنتائجأظهرت
فضلأتحتأیامأربعةیتجاوزالالذكرعمرنأتبینفقد،األنثى

الذكرعمرمنأطولفترةلىإامتدفقداألنثىعمرأما.الظروف
یوم16.0للبالغةعمرأطولكانوقد،الحرارةدرجاتباختالفواختلف

یوم3.6استغرقفقدلهاعمرأقلأما،س12حرارةدرجةعندسجل
).2جدول(س30حرارةدرجةعند

تقضیهاالتيالفترةعلىالحرارةدرجةتأثیرمدى2الجدولویوضح
وضععلىقدرتهاولحینالعذراءغالفمنخروجهامنذالكاملةالحشرة
حینفي،س12حرارةدرجةعندیوم4.3طولهاأبلغتوالتيالبیض
قدالحرارةةدرجنإفوكذلك.س30حرارة درجةندعیوم0.6بلغت
ولغایةالبیضوضعبعدالكاملةالحشرةتقضیهاالتيالفترةعلىأثرت
س12حرارةدرجةندعیوم1.3طولهاأوبلغ،موتها

.)2(جدول س30حرارةدرجةندعیوم0.2و

Liriomyzaالبندورةالطماطم/أوراقلحفارالبیضوضعوبعدقبلماوفتراتالبالغةعمرعلىالمختلفةالحرارةدرجاتتأثیر.2جدول bryoniae.
Table 2: Effect of temperature on Adult age and periods of pre- and post-oviposition for Liriomyza bryoniae.

)لزیوس(سالحرارةدرجة
Temperature (C)

)یوم(البالغةعمر
Age of adult

(days)

وضعقبلمافترة
)یوم(یضالب

Pre-oviposition
period (days)

)یوم(البیضوضعفترة
Oviposition period

(days)

وضعبعدمافترة
)یوم(البیض

Post oviposition
period (days)

1216.0±1.34.3±0.410.41.3±0.3

1514.1±1.12.6±0.310.80.8±0.2

1811.5±0.92.1±0.39.10.6±0.2

219.3±0.91.40±0.27.60.5±0.1

247.0±0.71.20±0.25.60.4±0.1

275.2±0.50.8±0.24.30.2±0.0

303.6±0.50.6±0.13.00.2±0.0

)16-22(7.3±0.82.0±0.34.80.5±0.1
%5احتمالمستوىندعمعنويفرقأقل

LSD at P = 0.05
0.4320.247



11 Arab J. Pl. Prot. Vol. 23, No. 1 (2005)

خاللمنیضاً أالبالغةاألنثىعلىالحرارةدرجاتتأثیرتمیزیمكن
ووضعللتغذیةمأفقطللتغذیةسواءتحدثهاالتيالثقوبعددعلىالتأثیر
ویبینض.البیوضععلىنثىاألكفاءةعلىالتأثیرفيوكذلك،البیض
قبلمنالمصنوعةالثقوبعدددادیز الحرارةدرجةبزیادةنهأ3جدول
لثقوباعددذي بلغ فیها الس21إلىالحرارةدرجةوصوللحیناألنثى
شیئاً بالتناقصالعددهذابدأثم،البالغةحیاةخالل) ثقبًا◌ً 2347(أقصاه
حرارةدرجةندعالبالغةحیاةخاللثقباً 1233إلىوصولهلحینفشیئاً 

قبلمنالمصنوعةالثقوبمعدلنإفالوقتنفسوفيلكن.س30
بالزیادةاستمربلالحرارةدرجةبزیادةیتناقصالالواحدالیومفياألنثى
ثقباً 45كاننأبعدس30حرارةدرجةندعیوم/ثقباً 341بلوغهلحین

.س12حرارةدرجةندع
تبین،الدراساتهذهفيعلیهاالحصولتمالتيالنتائجخاللومن

الضارالتأثیروزیادةوتكاثروتطورلنمومالئمةحرارةدرجةضلأفنأ
المالئمةالحراریةالدرجاتمنتعتبروالتي،س0.5±24كانتللحشرة

تواجدسببیعللماوهذا.المحمیةالبیوتداخلالثمارونضجلنمو
منیرقة260استخراجتمإذالبیوت،هذهداخلعالیةبكثافةالحشرة

منیرقة125والكوسا)أو(القرعالشجرنباتمنواحدةیةنباتورقة
المحمیةالبیوتبعضفيالمزروعینالخیارنباتمنواحدةنباتیةورقة
مقاربةفیهاالحرارةدرجاتكانتوالتيفعالوقایةلبرنامجتخضعلمالتي

بالغةحشرة30منكثرأتواجدلوحظكما.إلیهاالمشارالمثلىللدرجة
وأومتغذیةللبیضواضعةبینماالواحدةالنباتیةالورقةعلى

كبیرةنسبةلموتأدىكبیراً ضرراً العالیةالكثافةهذهوسببتفقط،متغذیة
الواحدالنباتأوراقمن%55-45لىإوصلتالنباتیةاألوراقمن

الحاصلعلىكبیرةوبدرجةسلبیاً أثرتوالتي،منهاكبیرعددوسقوط
.الناتج

الطماطم/أوراقحفارلحشرةالكاملةغیراألطوارلموتالمئویةالنسبة
.الحرارةدرجاتحسبالبندورة

طورموتنسبةعلىالحرارةدرجةتأثیرمدى4الجدولیبین
للیرقاتموتنسبةأعلىانویالحظخارجةاوالنفقداخلسواءالیرقة
فقدخارجهأماس12حرارةدرجةندعسجلت%55كانتالنفقداخل
كلماالنسبةهذهانخفاضلوحظوقد، الحرارةدرجةنفسندع%7بلغت
ندع%0.0النفقداخلالقتلنسبةبلغتحتىالحراریةالدرجةزادت
النفقخارجللیرقاتقتلنسبةاقلكانتحینفيس21حرارةدرجة
ىحتثانیةالزیادةعادتثمس24حرارةدرجةندعسجلت2.2%
نسبةعلىكذلكالحرارةدرجةوأثرتس.30حرارةدرجةندع5.9%
ولكنهاس12حرارةدرجةعلى%45.0بلغتفقدالعذارىموت
على%8.3الىوصولهالحدتدریجیاً إنخفضتالحرارةدرجةزیادةعند

عادتالحراریةالدرجةرفعفياالستمراروعندس.24حرارةدرجة
س30حرارةدرجةندع%52.3الىلتصلأخرىمرةةللزیادالنسبة

.)4جدول(

حیاةخاللالمصنوعةالثقوبومجموعالبیضوضعثقوبعددوعلىالواحدالیومخاللالمصنوعةالثقوبعددعلىالحرارةدرجاتتأثیر.3جدول 
Liriomyzaالبندورةالطماطم/أوراقحفارحشرة bryoniae.

Table 3. Effect of temperature on number of punctures/day, number of oviposition punctures during adult life and all punctures
during adult life of Liriomyza bryoniae.

)لزیوس(سدرجة الحرارة 
Temperature (C)

یوم        /معدل عدد الثقوب
Mean no. of

punctures/day

بیض خالل عمر عدد ثقوب ال
البالغة        
No. of oviposition

punctures/adult life

معدل مجموع الثقوب 
المصنوعة خالل حیاة البالغة                  

Total no. of
punctures/adult life

1245±330±10700±30

1573±692±101020±40

18133±10102±131533±60

21252±12140±202347±120

24185±10160±181950±110

27311±13145±151622±70

30341±10131±131233±40

16 -22244±12120±111785±80

%5ند مستوى احتمالعأقل فرق معنوي
LSD at P = 0.05

4.33055.55334.349
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الحشرةأطوارمختلفعلىالدنیاالحرارةدرجاتتأثیر
حفارحشرةألطواریمكنحرارةدرجةأدنىیخصفیماأما

درجةباختالفاألخرىهياختلفتفقدتحملهاالبندورةالطماطم/أوراق
درجةندعوالفقسالتطورتستطعلمالبیضةأنلوحظإذالحرارة.

الدرجةنفسعلىالیرقةلطورنسبةبالیضاً أحصلماوهذا،س5.5
العذراءطورالىلتتطوریوماً 55تستغرقالیرقةانلوحظحیثالحراریة

فترةاستغرقتس7حرارةدرجةندوعس6حرارةدرجةعند
فقدس6حرارةدرجةندعأمابالغةحشرةالىلتتطوریوماً 60العذراء

عندالعذراءطورمنالخروجمنالبالغاتتستطعولمیوماً 67استغرقت

فقدالبالغاتقبلمنالبیضوضعیخصفیماأماس،5حرارةدرجة
خاللهابیضتضعانالبالغةللحشرةیمكنحراریةدرجةأقلانلوحظ
وضعیالحظلمالحدهذاعنالحرارةدرجةانخفاضوعندس9.0هي

فيالشتاءاللخالحشرةنشاطعدمسببیتضحسبقوممانهائیًا.بیض
إذالدافئ،الجوذاتالمحمیةالبیوتعلىوالقتصارهاالمفتوحةالزراعة

.Lحشرةیرقةان)7(وآخرونFrederickیشیر sativaeألجلتحتاج
95مقدارهحراريتجمیعالىالثالثعمرهانهایةفيالنفقمنخروجها

خاللجداً حدوداً ومصعباً الیرقةهذهتطوریجعلماوهذاحراریةوحدة
.المنخفضةالحرارةدرجات

العذارى.لموتالمئویةوالنسبةاألنفاقوخارحداخلالیرقاتلموتالمئویةالنسبةعلىالحرارةدرجةتأثیر.4جدول  
Table 4. Effect of temperature on %mortality of larvae in and out side of mines and %mortality of pupae.

)لزیوس(سدرجة الحرارة
Temperature (C)

الیرقات موتالنسبة المئویة ل
داخل األنفاق

% Mortality of larvae
inside mines

الیرقات لموتالنسبة المئویة 
خارج األنفاق     

% Mortality of larvae
outside mines

النسبة المئویة
العذارىلموت

% Mortality of
pupae

1255.07.045.0

1519.13.527.2

181.03.020.5

210.02.615.4

240.02.28.3

270.03.319.3

300.05.952.3

16 -220.02.919.0
%5ند مستوى احتمالعأقل فرق معنوي

LSD at P = 0.05
1.40930.40572.859

Abstract
Al-Jboory, I. J., W. A. Al-Mashhadany and A. A. Ali. 2005. Biology of tomato leafminer Liriomyza bryoniae (Kalt.)
(Diptera: Agromyzidae) under different temperatures regimes. Arab J. Pl. Prot. 23: 7-13.

Life cycle of tomato leaf miner Liriomyza bryoniae (Kalt.) was studied under different temperature regimes 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30
and 16-22 C. Insects development was greatly influenced by temperature. The longest life span was 90.5 days recorded at 12 C, and the shortest
was 17.6 days recorded at 30 C. The lowest percent mortality was recorded at 24 C. Punctures made by the female were also affected by
temperature. The highest number of punctures made by female insect during the whole life span was 2347 punctures recorded at 21C and the
lowest was 700 punctures recorded at 12 C. Female fecundity and fertility was also influenced by temperature too; the highest number of eggs/
female was 160 eggs recorded at 24 C and the lowest was 33 eggs at 12 C.The longest period for oviposition recorded was 10.8 days at 15 C,
whereas the shortest was 3 days recorded at 30 C.
Key words: Liriomyza bryoniae, Tomato leafminer, Iraq.
Corresponding author: I.J.Al-Jboory, Plant ProtectionDepartment,Faculty of Agriculture,University ofBaghdad,Abu-Ghraib,Baghdad, Iraq
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