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 الملخص
من عائلة  وااقنفاق األأصانعات  أنواعمسح وتشخيص  .2016 .يايمان محمد المالو واغد خلف الجبوا ،فاضل يااضالجصاني، 

Agromyzidae 223-220(: 3)34، مجلة وقاية النبات العابية .بغداد فيعلى بعض النباتات. 
 الزينةعلى بعض نباتات  Agromyzidaeمن عائلة  صانعات األنفاقبهدف مسح  2014م موس فيبو غايب أ فيحقول كلية الزااعة  فيالدااسة جايت أ

سة كدت نتائج الدااأ .وسجل عدد الحشاات الناتجة وشخصت حسب المفاتيح التصنيفيةنفاق ت األنعاصاب مصابة فةنباتات مختل عتجم .ألعشابوالخضا وا
للنباتات خالل  صابةاإل حصاتان .Liriomyza sativa BlanchardوChromatomyia horticola Goureau : يهنفاق األ من لمنبثقةاتسجيل نوعين من الحشاات 

على نباتات  %100بلغ  Chromatomyia horticolaللنوع  النسبين الوجود أثبتت الدااسة أ .بايل/أول من نيسانوالنصف األ /مااسبداية آذاا فيفصل الابيع 
 بلغ حين في .)pps Malva.( الخبازو .) sppEuphorbia.( /اللبينةم الحليبأو )L Antirrhinum majus.( السمكة /فموحلق السبع )pps Cineraria(. نااياالس

نسبة بزوغ الحشاات البالغة إختلفت  .spp Melilotus. والحندقوق )L sativus Cucumis(. الخيااعلى نباتات  Liriomyza sativa 100%للنوع  النسبيالوجود 
على  ،%48.3و  56.6 بلغتوم الحليب أو نااياعلى نباتات الس Chromatomyia horticolaعلى نسبة بزوغ للنوع أكانت  حيثة لنباتيت اعائالباختالف ال للنوعين
على نبات  %75فقد بلغت نسبة بزوغ الحشاات البالغة  Liriomyza sativaما النوع أ ،%20حيث بلغت  الخبازقلها على نباتات حلق السبع وأوكانت  ،التوالي
 .على نبات الحندقوق %15والخياا 
 .، العوائلالعااق ،Agromyzidae، Chromatomyia horticola، Liriomyza sativaنفاق، أل: صانعات امفتاحيةكلمات 

 

 1المقدمة
 

كبا عوائل أمن  Agromyzidae وااقنفاق األأ اتصانعتعد عائلة 
 ينوع تنتم 3000كثا من أتضم  والتي Dipteraجنحة اتبة ثنائية األ

عديدة  أنواعوتشمل على  ،(5، 2العالم ) فيمنتشاة  ًاجنس 30إلى 
متعددة  نظمة بيئية زااعيةأ في لإلنتاج دماةذات اهمية اقتصادية وم

تحفا  التيالياقة  من وااقحفااات األ أنواعضاا  أينش .(11، 4)
 بيضاء متعاجة تسبب اصفااا نفاقًاأمسببة  الواقة بشاتيبين 

عن  وفضاًل .نفاقعداد كبياة من األأحالة وجود  في الواقة جفافو
خا تحدثه الحشاة آ تحدثه الياقات فان هناك ضاا يالضاا الذ

 وااقاأل ألنسجة الخلويالبالغة من خالل تغذيتها على العصيا 
بشاة الواقة بوساطة آلة  فيحدثها االنثى تثقوب  النباتية عن طايق

 أتبد( ان البالغة 6) Tooryو  Fagoonee وقد ذكا .وضع البيض
طة االبطن لوخز الواقة بسلسلة من الوخزات بوسي ثنببثقب الواقة 

سطح الواقة وهذا يسبب  في ًان تصنع ثقبأإلى  وضع البيضآلة 
 داخل هذه نثى قد تضع البيضاألن أو، خاليا الميزوفيل في ًاضاا
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كلتا الحالتين يستخدم هذا  فيم لم تضعه أوسواء وضعته  ،الثقوب
ن أ( 13)خاون آو Trambleشاا أكما  .(8)الثقب لغاض التغذية 

وبسبب هذه  الضوئيمثيل من الت تغذية الياقات تقلل بصواة كبياة
وعدد  وااقالنبات وعدد األطول  في معنويالحشاات يحصل خفض 

ق العاا في وااقاألنفاق أصانعات  بالغاتوسع انتشاا تلقد  .فاعاأل
عشاب واأل والزينةالخضا  نباتاتضاااها على كثيا من أوتزايدت 

صابات اإلعند  وااقلى األلغة عاب ضاااًاأمسببة  دغالاأل/الضااة
التابعة  نواعمسح وتشخيص األ الدااسةهذه لذا استهدفت  .المبكاة
منطقة  فيالنباتية  عوائلعلى بعض ال Agromyzidaeلعائلة 

 .بغداد في بوغايبأ
 

  البحث وطاائقهمواد 
 

 على ياقات وعذااى صانعات  يتحتو أوااق 10جمعت 
 وحلق  (.Cineraria spp) مثل السناايا الزينةنفاق من نباتات األ

  عشابونباتات األ ،)L.) Antirrhinum majusالسبع 
 ) sppEuphorbia.( م الحليبأو )spp Melilotus (.مثل الحندقوق

 الخياا مثل نباتات الخضاو ،)pps Malva (.والخباز
L.) sativus Cucumis(، وبفتاات  4201 /مااسمن بداية شها آذاا
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وحتى  وااقعااض على األبداية ظهوا األ مع سبوعيًاأمنتظمة 
المختبا ووضعت كل إلى  وااقنقلت األ .اختفاء وجودها على النبات

مغطى بقطعة من الشاش لحين خاوج  بالستيكي ناءإ فيواقة 
عتماد ا باإلالحشاات البالغة وتم تصنيفه حنطت .الحشاات البالغة

حللت نتائج البحث  .(12)الخاصة  على الصفات والمفاتيح التصنيفية
( وقوانت النتائج 10)  SASاإلحصائيوفق البانامج  احصائيًا

 .%5 احتمال مستوى ندع معنويقل فاق أ اختبااباستعمال 
 

 النتائج والمناقشة 
 

 وااقنه تم تشخيص نوعين من حفااات األأكدت نتائج الدااسة أ
 Chromatomyiaشملت  نفاق( تصيب النباتات)صانعات األ

horticola Goureau  والنوعLiriomyza sativa Blanchard  اللذين
 Agromyzidaeعائلة  Phytomyzinae تحت عائلةإلى  ينتميان

 .Dipteraة بوات

حشاة صغياة  :Chromatomyia horticolaوصف النوع 
 .مم 2.5-2جنحة طولها مم واأل 2.2-1.9الحجم طولها حوالى 

 يذات لون بن Fronsسود المع والجبهة أس مع الجبهة ذات لون أالا
مع وجود شعا  Bristlesبشعا خشن متفاع  مغطى سأالا .داكن

قمة الصدا  ،سوداء استيااأل. والصدا سأناعم من الوجه وخلف الا
اجل بنية غامقة األ ،مسود اماديذات لون  Mesonotum الثاني

 .بشعا ناعم ىداكن مغط يوالبطن ذا لون بن، مغطاة بشعا
 يحشاة صغياة الحجم طولها حوال :Liriomyza sativaالنوع 

صفااء بنية وحافة  الجبهة .مم 2.2-1.7جنحة طولها مم واأل 1-2
يغطى  Bristlesالوجه سوداء داكنة مع وجود شعا خشن كثيف 

 وقمة الصدا الثاني ،نهايتها صفااء اللون استيااأل .سأالوجه والا
اجل بنية مصفاة األ .صفا اللونأفهو ما بقية الصدا أسود أذات لون 

فاتح بين الحلقات البطنية  يالبطن داكن ذا لون بن، مغطاة بشعا
 .بشعا ناعم ىومغط

متعدد العوائل النباتية  C. horticola النوعأكدت الدااسة بان 
 م الحليب والخباز بينماأحلق السبع ونباتات السناايا وأصاب حيث 
 .(1جدول ) الحندقوقولنبات الخياا  بإصابته L. sativaالنوع تميز 

انتهت و /مااسذااآفصل الابيع مع بداية شها  فيصابة اإل ظهات
  .بايل/أول من نيساننهاية النصف األ في

منبثقة ن عدد الحشاات البالغة الأ( 2جدول )يتضح من النتائج 
جميع األوااق المصابة متباين باختالفات احصائية معنوية حيث  في

م أعلى نبات  C. horticolaللنوع  منبثقةعلى عدد للحشاات الأكان 
قل عدد للحشاات البازغة من أالحليب يليها نبات السناايا وكان 

م الحليب من أن نبات أمما يشيا إلى  ،أوااق حلق السبع والخباز
النباتات المفضلة للحشاة لما فيها من مواد ومتطلبات غذائية 

نمو وتطوا الياقات وعلى العكس من نباتات حلق السبع لضاواية 
على بعض المواد الكيميائية داخل األوااق  يقد تحتو التيوالخباز 

 صابة.تمنع نمو وتطوا الياقات بعد حدوث اإل
عداد الحشاات البالغة فقد اختلفت أ فيختالف إلى اإل واستنادًا

النتائج أشاات  حيث ،بين النباتات المختلفة نسبة البزوغ معنويًا
  C. horticola( إلى نسبة بزوغ الحشاات البالغة للنوعين 2جدول )

على نسبة أحيث كانت  عائل النباتيمختلفة باختالف ال L. sativaو 
  56.6م الحليب أعلى نباتات السناايا و C. horticolaللنوع  انبثاق

قلها على نباتات حلق السبع أوكانت  التوالي،على  ،%48.3و 
للنوعين  النسبين الوجود أتضح ا. كما %20والخباز حيث بلغت 

 للنوع النسبين الوجود أحيث  النباتيمختلف باختالف العائل 
C. horticola  م أعلى نباتات السناايا وحلق السبع و %100بلغ
على  %100بلغ  L. sativaللنوع  النسبيوالوجود ، الحليب والخباز

 باتات الخياا والحندقوق.ن
 

 .2014بريل أذاا/مااس رونيسان/آباتية المختلفة في بغداد ما بين على العوائل الن رواا الوجود الموسمي لصانعات األ .1جدول 

Table 1. Seasonal abundance of leaf miner on different host plants from Baghdad during the period March-April, 2014. 
 

 تاريخ أخذ العينة
Sampling date 

 Number of insects on      عدد الحشرات على نباتات

 السناريا

Cineraria spp. 

 حلق السبع
Antirrhinum 

majus L. 

 أم الحليب
Euphorbia 

spp. 

 الحندقوق
Melilotus  

spp. 

 راالخي
Cucumis 

sativus L. 

 الخباز
Malva 

spp. 
1/3/2014 0 0 0 0 0 0 

8/3/2014 *7 0 *8 **6 **15  

15/3/2014 *6 *2 *14 0 0  

22/3/2014 *4 *2 *5 0 0  

29/3/2014 0 *2 *2 0 **2 *2 

5/4/2014 0 0 0 0 **2 *2 

12/4/2014 0 0 0 0 0  

* =Chromatomyia horticola=** ؛ Liriomyza sativa 
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على العوائل المختلفة في بغداد ما بين  Liriomyza sativaرو  Chromatomyia horticolaالوجود النسبي لنوعين من صانعات األنفا  . 2جدول 

 .2014بريل أرونيسان/ /مااسأذاا
Table 2. Relative abundance of two leaf miner species Chromatomyia horticola and Liriomyza sativa on different host plants 

from Baghdad during March and April, 2014. 
  

 Plant species النبات 

 تاريخ الجمع
Collection 

date 

عدد 

 األوراق

 المجموعة
Number 

of 

collected 

leaves 

عدد 

ت الحشرا

 المنبثقة
Number 

of 

emerging 

insects 

 نسبة االنبثاق

)%( 
Emergence 

rate (%) 

 النسبي الوجود

 للنوع
 C. horticola 

)%( 
Relative 

abundance of 

C. horticola 

(%) 

 الوجود النسبي

 للنوع
L. sativa  

)%( 
Relative 

abundance of 

L. sativa (%) 

 Cineraria spp. 1/3-24/3 30 17 56.6 100 0 السناايا

 Antirrhinum majus L. 17/3-1/4 30 6 20.0 100 0 حلق السبع

 Euphorbia spp. 7/3-24/4 60 29 48.3 100 0 الحليبام 

 Melilotus spp. 10/3-10/4 40 6 15.0 0 100 الحندقو 

 Cucumis sativus L. 3/3-15/3 20 15 75.0 0 100 الخياا

 Malva spp. 25/3-8/4 20 4 20.0 100 0 الخباز
  Least significant difference for numbers of emerging insects was 7.36 7.36اقل فر  معنوي لمقاانة اعداد الحشرات البازغة = 

  Least significant difference for emergence rate was 13.81 13.81اقل فر  معنوي لمقاانة نسبة البزروغ = 

 
تميزت  وااقنفاق األأن صانعات أوضحت نتائج الدااسة أ

نباتات قيد الدااسة خالل فصل الضااا كبياة على أبانتشاا واسع و
فا ا( قد يكون ذلك بسبب توبايلأ/ونيسان /مااسالابيع )شها آذاا

الظاوف مة ءمالإلى  ضافةإتصيبها  التيالغضة للنباتات  وااقاأل
 خاصة داجات الحاااة والاطوبة وهذا ماذكاهبالبيئية و

Abdul-Rassoul و Al-Saffar (1ب )كثا أهو  بايلأ/ن شها نيسانأ
  وااق.األنفاق أنتشاا صانعات إلمة ءمالشها األ

نه من الحشاات المتعددة العوائل أب C. horticolaالنوع  يتميز
ا ليهسجلت ع التي النباتات أنواع ألكثاصابته إالنباتية من خالل 

وفى هذا المجال ذكا ، الخياا والحندقوق ياالصابة باستثناء نبات
Griffiths (7 )المتعددة العوائل  نواعن هذا النوع يعتبا من األأ

 L. sativaما النوع أ .عائلة نباتية 30كثا من أالنباتية حيث يصيب 
 منطقة الدااسة مما يشيا في فقد سجل على نبات الخياا والحندقوق

و أموافولوجية  ألسباب تفضيل الحشاة لنبات الخياا والحندقوقإلى 
ن هذه الحشاة معاوفة بتعدد عوائلها أكيميائية على الاغم من 

 ن النوعأ( 3خاون )آو Darvas وفى هذا المجال ذكا ،النباتية
L. sativa تعاف  والتي يةالنباتالعوائل متعددة  وااقمن صانعات األ

 Cucuribtaعلى نبات القاع لت كما سج ،نها آفة اقتصادية مهمةأب

moschata Duchesne شمال العااق  في /أكتوباتشاين االول في
 في .(1) (.Melilotis indicus L) يالهند وعلى نبات الحندقوق

ن هذا أ( 9خاون )آو Pohroneznyكما ذكا  .بغداد في بايل/أنيسان
اقتصادية لمدى واسع من  ًاضاااأتسبب  التي نواعالنوع يعد من األ

 .والخياا /البطاطسوالبطاطا /البندواةمضا مثل الطماطخنباتات ال
نفاق األوااق أصانعات  ين نوعأستنتاج من الدااسة يمكن اإل
C. horticola و L. sativa أوااق كثيا  إلصابةاألنواع السائدة  هي
 .بغداد فيحقول كلية الزااعة  فيمن النباتات 

   
Abstract 

Al-Jassany, R.F., I.M. Al-Mallo and R.K. Al-Joboory. 2016. Survey and identification of leaf miner species 

(Agromyzidae) on some plants in Baghdad. Arab Journal of Plant Protection, 34(3): 220-223. 
The study was conducted in the College of Agriculture farm in Abu-Ghraib, Baghdad during 2014 to survey leaf miners of 

Agromyzidae on some ornamentals, vegetables and weed plants. Different plants infested with leaf miners were collected and identified 

based on taxonomic keys. Results of the study confirmed the occurrence of two leaf miner species emerging from tunnels, Chromatomyia 

horticola Goureau and Liriomyza sativa Blanchard. Plant infestation appeared in the beginning of March until mid-April. The study proved 

that the relative abundance of the species C. horticola was 100% on Al-Sanaria (Cineraria spp.), snapdragons (Antirrhinum majus L.), 

common southistle (Euphorbia spp.) and Mallous (Malva spp.), whereas the relative abundance of L. sativa was 100% on Cucumber 

(Cucumis sativus L.) and sweet clover (Melilotus spp.). The emergence rate of adults for the two species differed based on host plant, where 

the highest emergence rate of the species C. horticola was on Cineraria spp. and Euphorbia spp. and reached 56.6 and 48.3%, respectively. 

Whereas, the lowest emergence rate was on Antirrhinum majus L. and Malva spp. and reached 20%. The emergence rate for L. sativa was 

75% on Cucumis sativus L. and 15% on Melilotus spp. 

Keywords: Leaf miner, Agromyzidae, Chromatomyia horticola, Liriomyza sativa, Iraq. 
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